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 اٌجبة إًي

 ِمذِّخ

 : خٍفْخ اٌجسث اٌفظً إًي

اٌزوٍُْ اٌنٌّرج اٌجششُ اٌزُ ّنزدو  ْونيع ٍُْ ٌو ِونَ ِيُ يف احلْبح.اٌزو

ديىٓ حتغني خٌدح  ٌزٌه، جيت حتغني ٌٔهْخ اٌزوٍُْ. (.4: 2006ٌٌِْبعب، )

خيٌد اٌيت رجزذلب احلىٌِخ  اٌزوٍُْ ِٓ خالي اٌزسغني ًاٌزدذّذ يف رلبي اٌزوٍُْ.

يف حتغني اٌزوٍُْ جتذّذ أعبٌْت اٌزذسّظ، ًحتغني اٌىزت ادلذسعْخ، ًجتذّذ 

 ادلنبىح اٌذساعْخ.

ّنٌّ منٌرج اٌزوٍُْ  ًّـٌس مجْن ئِىبٔبرو ززَ ّزّىٓ يف  ىزا ِٓ ادلزٌلن أْ

ديىٓ رظُّْ  (.10: 2011أًٌٔ، اٌنيبّخ ِٓ حتغني ٔزبئح اٌزوٍُْ  اخلبطخ ثو )

روٍُ اٌنشؾ ثبعزخذاَ رلٌّهخ ِزنٌهخ ِٓ منبرج اٌزوٍُْ  ادلثريح ٌالىزّبَ، حبْث 

ّفمذًا خٌىش اٌزوٍُْ   الّشوش إؿفبي ثبدلًٍ ثغشهخ ًاٌرتوْض دائّب ًادلشذ دًْ أْ

الّضاي ىنبن ثوغ  يف اٌٌالن، هٍَ اٌشغُ ِٓ اخزالف منٌرج اٌزوٍُْ، ادلغزّش.

اجلٌاَِ ثبٔذًٔح ىِ  ادلذسعخ اٌوبٌْخ اٌزّٓ ال ّنشـٌْ يف اٌزوٍُْ. اٌزالِْز

 اٌزالِْز، حبْث ّىٌْ 2013ًازذح ِٓ ِذاسط رنفْز ادلنبىح اٌذساعْخ ٌوبَ 
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ثنبء هٍَ ٔزبئح ادلالزلبد   ْٕٔىٌٌٔا ٔبطـني يف اٌزوٍُْ.يف رلبي اٌزوٍُْ  ِـٌٍثني

ربسّخ يف  ّوشف ادلذسعخ اٌوبٌْخ اجلٌاًِِادلمبثالد ِن ِذسعِ اٌٍغخ اٌوشثْخ يف 

ِٓ منبرج بجملٌّهخ ادلزٌهخ َ ثزعزخايف اٌفظً  اٌجالغخُ ْأْ روٍ، 2019 ٌٌٌّْ 29

 ًادلنبلشبد ًروٍُ احملبػشاد ِثً اٌزذسّظ ادلجبطش ِثًاٌزوٍُْ 

 هٍَ اٌشغُ ِٓ أْ منٌرج اٌزوٍُْ  لذ رجبّٓ، ًٌىٓ يف هٍّْخ اٌزوٍُْ االوزشبف.

 اٌزّٓ اٌزالِْزِب صاي ىنبن ثوغ  بأزذى الرضاي ىنبن ثوغ اٌومجبد.

ديىٓ أّؼب ِالزلخ هذَ ٔشبؽ  الّنشـٌْ يف ادلشبسوخ يف هٍّْخ اٌزوٍُْ.

، اٌجالغخٍَ ادلالزلخ ادلجبطشح يف هٍّْخ روٍُْ  ثنبء ه أثنبء ادلنبلشبد. اٌزالِْز

ًٌىٓ يف ًلذ ادلنبلشخ  اَ منٌرج ِنبلشخ مجبهِ.زّنفز ادلوٍُ اٌزوٍُْ ثبعزخ

اٌزّٓ مل ّىٌٌٔا ٔشـني يف أٔشـخ ادلنبلشخ، فمؾ  اٌزالِْزوبْ ىنبن اٌوذّذ ِٓ 

زّٓ اٌ اٌزالِْزاٌظّذ ًاالعزّبم، ثبخلدً ٌٍزوجري هٓ آسائيُ، وبْ ىنبن ززَ 

يف ِزبثوخ هٍّْخ اٌزوٍُْ  ّذي هٍَ  اٌزالِْزهذَ ٔشبؽ  حتذثٌا ِن أطذلبئيُ.

ثبٌزوٍُْ  ّإدُ ئىل ٔزبئح روٍُ  اٌزٍّْزثبٌزوٍُْ ، ًهذَ اىزّبَ  اٌزالِْزهذَ اىزّبَ 

ِٓ اٌيت ال رضاي  اٌزالِْزّشبس ئىل رٌه ِٓ خالي ٔزبئح روٍُ  غري ادلثٍَ. اٌزالِْز

ري اٗوّبي احلذ ّهنذِب رىٌْ لّْخ ِوب (.KKM)ري اٗوّبي احلذ إدَٔ ِّوب
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اٌزّٓ  اٌزالِْزئْ ٔغجخ ِئٌّخ لٍٍْخ فمؾ ِٓ  70( هٍَ لذس KKM) إدَٔ

ٌزغٍت هٍَ ىزه  (.KKMرظً دسخبذتُ ئىل ِوبّري اٗوّبي احلذ إدَٔ )

ًِجزىشح  ادلشىالد، ِٓ اٌؼشًسُ ئخشاء حبث زٌي رـجْك منبرج روٍّْْخ فوبٌخ

منٌرج اٌزوٍُْ  ادلجزىش ىٌ منٌرج اٌزوٍُْ  اٌزوبًِٔ  .اٌزالِْز ٌزسغني ٔزبئح روٍُ

  .(25:  2002)ٌٔس احلْبرِ، 

 اٌزالِْزٌرج روٍِّْ ّزؼّٓ ِشبسوخ ىٌ من اٌزوبًِٔ منٌرج اٌزوٍُْ

: 2013)سًمسبْ  ٌٍزفبهً ِن ثوؼيُ اٌجوغ ًازذح حطغري رلٌّهخ يف

اِو يف ىزه اٌذساعخ ىٌ منٌرج زاٌزوبًِٔ اٌزُ ديىٓ اعزخمنٌرج اٌزوٍُْ  (.203

ىٌ منٌرج روٍِّْ حيزٌُ هٍَ  منٌرج اٌزوٍُْ هـبء.إٕخز ًااٌزوٍُْ  اٌزوبًِٔ  

ػٌم اٌزُ لذِو أْ ّىٌٌٔا لبدسّٓ هٍَ فيُ ادلٌ اٌزالِْزثنبء مجٍخ، ًّـٍت ِٓ 

ٕخز امنٌرج اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ  .(196:  2014)طبئّني،  ادلوٌٍّْ ًاٌضِالء

هـبء ىٌ منٌرج ّغزخذَ ثـبلخ ًعبئؾ حتزٌُ هٍَ هشًع سلزٍفخ ٌىً إً

: 2013آخشّٓ )ىذٍ،  رالِْزمبشبسوخ ادلٌاد ِن  رٍّْزرلٌّهخ ّمٌَ وً 

 أْ ّضّذ ِٓ ٔشبؽ هـبءًإ ٕخزاديىٓ منٌرج اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ  (.215

ِن اختبر ًٌٔم منٌرج اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ، (. 2014، ِْغب)ًٔزبئح اٌزوٍُْ  اٌزالِْز
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ٌوت دًس ٔشؾ ًحتغني اٌنزبئح. هنٌاْ اٌجسث هٍَ اٌنسٌ  ٍزالِْزديىٓ ٌ

 اٌجالغخ روٍُْ يف "هـبءإٕخز ًا" اٌزوبًِٔ اٌزوٍُْ منٌدج عزخزاَئ " :اٌزبيل

 اٌثبِٔ اٌظف رالِْز هٍَ جتشثْخ دساعخ) فْيب اٌذساعِ اٌزالِْز حتظًْ ٌرتلْخ

 "(ثبٔذًٔح طٍْْندِ عالِْخٗا اٌوبٌْخ اجلٌاِن ِذسعخ يف هشش
 

 : حتمْك اٌجسث اٌفظً اٌثبَٔ

  :ٍَّ ِب زسمْك اٌجسثف اٌغبثمخ اٌجسث خٍفْخ هٍَ ثنبء      

ُ اٌزوففبًِٔ ْاَ منففٌرج اٌزوٍفف زلجففً اعففزخ ز اٌذساعففِ ْففاٌزالِ حتظففًْوْففف  .1

 بدلذسعفخ اٌوبٌْفخ  ثيف اٌفظفً اٌثفبِٔ هشفش    ٌزوٍُْ اٌجالغخ  "هـبءًإ خزإ"

 ؟ ثبٔذًٔح طٍْْندِ ٌاِناجل

 ُ اٌزوففبًِْٔاَ منففٌرج اٌزوٍفف زاعففزخ ثوففذز اٌذساعففِ ْففاٌزالِ حتظففًْوْففف  .2

 بدلذسعفخ اٌوبٌْفخ  ثيف اٌفظفً اٌثفبِٔ هشفش    ٌزوٍُْ اٌجالغخ  "هـبءًإ خزإ"

 ؟ ثبٔذًٔح طٍْْندِ ٌاِناجل
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ُ اٌزوفبًِٔ  ْمنٌرج اٌزوٍف اَ زبعزخث ز اٌذساعِْاٌزالِ حتظًْ رشلْخىً ىنبن  .3

 بدلذسعفخ اٌوبٌْفخ  ثيف اٌفظفً اٌثفبِٔ هشفش    ٌزوٍُْ اٌجالغخ  "هـبءًإ خزإ"

  ؟ ثبٔذًٔح طٍْْندِ ٌاِناجل

 : أغشاع اٌجسث  اٌفظً اٌثبٌث 

  :ٍَّ ِب أغشاع اٌجسثف اٌغبثك اٌجسث حتمْك هٍَ اهزّبدا

ُ اٌزوبًِٔ ْمنٌرج اٌزوٍاَ زلجً اعزخز اٌذساعِ ْاٌزالِ حتظًْ ِوشفخ .1

 بدلذسعخ اٌوبٌْخثيف اٌفظً اٌثبِٔ هشش ٌزوٍُْ اٌجالغخ  "هـبءًإخزإ"

 .ثبٔذًٔح طٍْْندِ ٌاِناجل

ُ اٌزوبًِٔ ْاَ منٌرج اٌزوٍزاعزخ ثوذز اٌذساعِ ْاٌزالِ حتظًْ ِوشفخ .2

 بدلذسعخ اٌوبٌْخثيف اٌفظً اٌثبِٔ هشش ٌزوٍُْ اٌجالغخ  "هـبءًإخزإ"

 .ثبٔذًٔح طٍْْندِ ٌاِناجل
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ُ اٌزوبًِٔ ْاَ منٌرج اٌزوٍزبعزخز اٌذساعِ ثْاٌزالِ حتظًْ ِوشفخ رشلْخ .3

 بدلذسعخ اٌوبٌْخثيف اٌفظً اٌثبِٔ هشش ٌزوٍُْ اٌجالغخ  "هـبءًإخزإ"

  .ثبٔذًٔح طٍْْندِ ٌاِناجل

 : فٌائذ اٌجسث   اٌفظً اٌشاثن 

 ِٓ فٌائذ ِٓ ىز حبث ِب ّبيل:

 فٌائذ ٌٍّذسعخ .1

ادلزٌلن أْ ىزا اٌجسث مبثبثخ ِبدح ِشخوْخ ِٓ أخً زً ِشىٍخ روٍُ ًِٓ 

 اٌزوٍُ ِٓ أخً حتغني ٌٔهْخ اٌزوٍُْ.

 زٍْزالِفٌائذ ٌ .2

ِٓ خالي  اٌزالِْزِٓ ادلزٌلن أْ ّإدُ ىزا اٌجسث ئىل حتغني خٌدح روٍُ 

 اٌزفىري اٗثذاهِ، ًىٌ أِش زبعُ ًديىٓ رـجْمو يف احلْبح اٌٌِْْخ.
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 فٌائذ ٌٍجبزثني .3

رـجْك  ِٓ ادلزٌلن أْ ّؼْف ىزا اٌجسث ٔلشح ثبلجخ ٌٍجبزثني، خبطخ يف

 منبرج اٌزوٍُْ.

  : أعبط اٌزفىري اٌفظً اخلبِظ

رنلُْ خشثبد اٌزوٍُْ ٌزسمْك  بخبد يفىٌ واخشاءد ِٓ ىمنٌرج اٌزوٍُْ 

 ذلبٌرج اٌزوٍُْ ٌزٌه، من أٔشـخ اٌزوٍُْ َ يفذذاف اٌزوٍُ أً اٌنيح اٌزُ ّغزخىأ

اٌزوٍُْ  منٌدجرْدْخ ًاٌنيح أً ؿشّمخ اٌزذسّظ. أٌٔام ِٓ اٗعرتاِن  ادلونَ ٔفظ

دًاد ِٕٓ ا ريرزـٍت اٌىث بٕهنومذ، دلا ىلب، ِٓ اٌجغْؾ اىرـٌّش لذ هذّذ يف

 ( 22:   2012 رشّبٔزٌ (رـجْميب يف

، ًِشازً َ، مبب يف رٌه أىذاف اٌزوٍُْذغزخمنٌرج اٌزوٍُْ ىٌ اٌنيح ادل

: 2009)أغٌط عٌفشٌٌّْٔ،  ًئداسح اٌفظٌي اٌذساعْخ ًثْئخ اٌزوٍُْاٌزوٍُْ، 

ّزُ اعزخذاَ منٌرج اٌزوٍُْ  وذًٌْ يف ختـْؾ اٌزوٍُْ  أً رظُّْ أٔشـخ  .(46

ٌزٌه ديىٓ اٌمٌي أْ  اٌزوٍُْ ًاٌزوٍُْ  ثشىً ِنيدِ ٌزسمْك أىذاف اٌزوٍُْ.
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احلظٌي هٍَ ادلوٌٍِبد يف  اٌزالِْزًكْفخ منٌرج اٌزوٍُْ ىِ أٔو ديىٓ أْ ّغبهذ 

: 2009)أغٌط عٌفشٌٌّْٔ،  ًأفىبس ادليبساد ًؿشق اٌزفىري ًاٌزوجري هٓ إفىبس

46). 

ٌهبد رلّ ىلِْز االزاٌٌ أعٌٍة روٍُ ّزُ فْو رمغُْ ى ِٔاٌزوٍُ اٌزوبً

أفشاد،  6-3 نيشربًذ هذد أفشاد وً مجٌّهخ ِبثطغشّخ غشُ ِزدبٔغخ، ّ

 هجذ ) زمْك ىذف أً أىذاف ِششرىخحت يفٌّهخ اٌٌازذح اجملِْز الر ًّزوبًْ

 ْ اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ ىٌ منٌرج اٌزوٍُْ زْثئ (20: 128اخلجيت  هللا هجذ ثٓ اٌوضّض

ِوب يف رلٌّهخ اٌيت أهؼبؤىب ِٓ أسثوخ  اٌزالِْزخٍظ  (8: 2015 )عالفٓ

 ادلزدبٔغخاٗرمبْ ادلٌاد اٌيت رجٍغ ادلوٍُ، ًأهؼبء اجملٌّهخ غري  أطخبص هبذف

(heterogen.) 

ٌٍزوٍُْ  اٌزالِْزاجملٌّهخ ً اٌيت ّرتوض هٍَ ْ اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ ىٌ أعٌٍةئ

 ( يف207: 2012أفنذُ ) ّوشف .(439:  2014طٌٌٍِ) ًاٌزوٍُ يف اٌفظً

 وزبثو، أْ اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ ونٌم ِٓ اعرتارْدْبد اٌزوٍُْ مبدٌّهبد، ّزوٍُ

 ثني( support)ِوب، ًجيوً إهّبي ِن اٌرتوْض هٍَ ادلغبهخ ادلزجبدٌخ  اٌزالِْز
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اٌنلبَ  ّزوٌٍّْ يف رلٌّهخ أوثشىُ روٍُ ِٓ اٌزّٓ ّزوٌٍّْ يف اٌزالِْز إهؼبء

 اٌزمٍْذُ.

 ْ منٌرج اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ ىٌ عٍغٍخ ِٓئ( 22:   2011ًلبي محذأِ )

 احملذدح. ًلبي يف رلٌّهخ ِوْنخ ٌزسمْك إىذاف ٍزالِْزإٔشـخ اٌزوٍّْخ ٌ

أّؼب أْ اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ ىٌ منٌرج اٌزوٍُْ اٌزُ ّزوٍُ ( 30:  2015أسّظ )

 أهّبي اعزىّبي سلزٍفخ. يف ًٌذّيُ لذساد طغريح رلٌّهبد يف اٌزالِْز

 اجملٌّهبد، وً أهؼبء رزوبًْ ًرغبهذ هٍَ فيُ ِبدح اٌذسط. اٌزوٍُ مل رنزو

فأخز  ،ِبدح اٌذسط. ًِٓ اٌزوشّف ادلزوٌسئرا أطذلبء يف رلٌّهخ ال ّزمٓ هٓ 

 اٌزالِْزّوـِ  اٌجبزث االعزنزبج أْ منٌرج اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ ىٌ ٔلبَ اٌزوٍُْ اٌزُ

منٌرج اٌزوٍُْ  اٌزوبًِٔ . خيف إهّبي ادلشوج ّٓإخش اٌزالِْزاٌفشطخ ٌزوبًْ ِن 

طغريح ًازذح ٌٍزفبهً ِن  يف رلٌّهخ ٌزالِْزاىٌ منٌرج روٍِّْ ّزؼّٓ ِشبسوخ 

خزّبهْخ ِثً ٗاٌزوبًِٔ ىٌ رذسّت ادليبساد ا  اٌغشع ِٓ اٌزوٍُْ، بثوؼثوؼيُ 

اٌزغبِر، ًاٌزيزّت ٌٖطذلبء، ًأزمبد أفىبس آخشّٓ، ًاٌشدبهخ يف احلفبف 
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هٍَ اٌزفىري ادلنـمِ، ًسلزٍف ادليبساد ادلفْذح ٌجنبء هاللبد طخظْخ خْذح 

ثشىً هبَ، ّزُ حتذّذ صلبذ اجملٌّهخ ِٓ خالي  رـجْميب يف احلْبح اٌٌِْْخ. ٌْزُ

 ّزُ رٌه حبْث ّىٌْ مجْن أهؼبء اجملٌّهخ ِغبمهخ إفشاد يف اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ.

 ِغإًٌني هٓ اٌزوٍُْ.

اَ اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ ٌضّبدح احلغبعْخ االخزّبهْخ زديىٓ أّؼب اعزخ

اخزّبهْخ،  ئخشاء روذّالد اٌزالِْزًاٌزؼبِٓ، ًخوً ِٓ إعيً هٍَ 

آخشّٓ، ًصّبدح اٌمذسح هٍَ  ، ًصّبدح اٌثمخ ادلزجبدٌخ يفًاٌمؼبء هٍَ إٔبْٔخ

هشع ادلشىالد ًادلٌالف يف ًخيبد ٔلش سلزٍفخ، ًصّبدح االعزوذاد العزخذاَ 

أفىبس آخشّٓ ًىٌ طوٌس أفؼً، ًّضّذ ًِْ إطذلبء ٌٖطذلبء ثغغ اٌنلش 

 .(203: 2013)سًمسبْ  دهٓ االخزالفب

 ، ًاٌغشع ِٓ منٌرج "هـبءئًأخز "هـبءإٕخز ًا ّوين منٌرج روٍُ اٌٍغخ 

ًّمذٌِْ دسًعب  اٌزالِْزيف منٌرج اٌزوٍُْ  ىٌ زْث ّأخز  هـبءإٕخز ًا
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ّوزمذ ثوغ اخلرباء أْ ادلٌػٌم ّزمٓ زمب وثريا ئرا وبْ  آخشّٓ. ٍزالِْزٌ

 لبدسّٓ هٍَ رذسّظ ادلشبسوني آخشّٓ. اٌزالِْز

هـبء ىٌ اٌزوٍُْ  ادلذهٌَ ِٓ خالي رمذُّ اٌجْبٔبد إٕخز ًامنٌرج اٌزوٍُْ 

 هٍَ اٌجـبلخ، ىنبن ِالزلبد جيت أْ .ٍزالِْزاٌيت رجذأ مبنر اٌجـبلبد ٌ

هٓ طشوبئيُ ٌزجبدي ادلوشفخ ًفمب  اٌزالِْزثُ ّجسث  .رٍّْز ّزمنيب أً حيفليب وً

 اٌزالِْزدلب حيظٌٍْ هٍْو يف اٌجـبلخ، ثُ رنزيِ أٔشـخ اٌزوٍُْ  هٓ ؿشّك رمُْْ 

هٓ ؿشّك اٌغإاي هٓ ادلوشفخ اٌيت ٌذّيُ ًادلوشفخ اٌيت ّزٍمٌهنب ِٓ طشوبئيُ 

ٌزوٍُ طِء خْذ يف  ٍزالِْزٌّفش روٍُْ اٌضِالء فشطخ ٌ (.242: 2013)ىذٍ، 

رٌفش االعرتارْدْبد اٌزبٌْخ  نذِب ّظجسٌْ ِزسذثني ٌٔخشّٓ.ٔفظ اٌٌلذ ه

ٍِْفني ) اٌزالِْزأّؼب ٌٍّذسعني أدًاد ئػبفْخ هنذ ئخشاء اٌزذسّظ ثٌاعـخ 

 .(2013عٍْجريِبْ يف سمحبّبِٔ، 

اِب اٌجالغخ ىِ رأدّخ ادلوين اجلًٍْ ًاػسب ثوجبسح طسْسخ فظْسخ، ذلب 

أثش خالة، ِن ِالءِخ وً والَ ٌٌٍّؿٓ اٌزُ ّمبي فْو، ًاالطخبص  يف اٌنفظ
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خيبؿجٌْ. اٌجالغخ ىٌ اٌشخض لذثٍغ ىذفو وّب خـبة ثٍْغ ًمجًْ ىزا  اٌزّٓ

وبْ لبدسا هٍَ اٌٌطٌي ئىل لٌٍة ىذفو. اٌجالغخ هٍُ حيذد اٌمٌأني  اٌزوجري ٌو

 ًيف بسه ًرشرْجْيبرنلُْ افى اٌيت حتىُ إدة ًاٌيت ّنجغِ أْ ّزجويب إدّت يف

ادلٌاد ىٌ هنظٌس خلٍك ثْئخ خزْبس وٍّبرو ًاٌزأٌْف ثْنيب يف ْٔك طٌسرِ ِوِ، ئ

ادلٌاد اٌذساعخ ٌٍجالغخ ثالثخ ىِ: اٌوٍُ اٌجْبْ اٌوٍُ اٌجذّن اٌوٍُ ٔلبَ اٌزوٍّْْخ ً

خزٍفذ يف ِشاخن اٌجالغخ ًِظبدسىب ِٓ ئادلوبِٔ، ًٌىً ِنيب فشًم ِزوذدح، 

ٌوٌٍَ اٌجالغخ ًفشًهيب اٌشئْغْخ  اٌجبزثخ فّْب ٍِّ روبسّف حبث ٕخش، ًعزٌسد

 .(۱۱۹ : ۹۱۹۱ )زلّذ هجذ اٌمبدس أمحذ

يف هٍّْخ  اٌزٍّْزٔزبئح اٌزوٍُْ ىِ سلُ أً فيشط حيذد صلبذ أً فشً 

رلشد رٌػْر  اٌزالِْزال ديثً هذد ٔزبئح االخزجبساد اٌيت زظً هٍْيب  اٌزوٍُْ .

ئخشاؤىب يف هٍّْخ اٌزوٍُْ، ًٌىنو ديثً أّؼب رٌػْسب اٌيت مت  اٌزالِْزجليٌد روٍُ 

 (8: 2013غيُ)ٌْنب يف عالِْزٌ، يف حتمْك أىذاف اٌزوٍُْ ثأٔف اٌزالِْز ٌندبذ
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( 54: 2013غالِْذ )اٌوٌاًِ اٌفبهٍخ اٌيت رإثش هٍَ ٔزبئح اٌزوٍُْ  ًفمب ٌف

 ًىِ:

 اٌوٌاًِ اٌيت رنشأ ِٓ داخً اٗٔغبْ )داخٍِ( ( أ

اٌوبًِ ئىل لغّني، مهب اٌوٌاًِ اٌجٌٌٌْخْخ ًاٌوٌاًِ ديىٓ رظنْف ىزا 

ًرشًّ اٌوٌاًِ اٌجٌٌٌْخْخ اٌوّش ًاٌنؼح ًاٌظسخ، يف زني أْ اٌوٌاًِ  اٌنفغْخ.

 اٌنفغْخ ىِ اٌزوت، ًاحلبٌخ ادلضاخْخ، ًاٌذافن، ًاٌوبداد ًاٌذساعخ ًاٌوبداد.

 اٌوٌاًِ اٌيت رنشأ ِٓ اخلبسج اٌجششُ )اخلبسخِ( ( ة

ئىل هبٍِني مهب اٌوٌاًِ اٌجششّخ ًاٌوٌاًِ غري اٌجششّخ  ّظنف ىزا اٌوبًِ

ّإثش منٌرج اٌزوٍُْ  أّؼب هٍَ  ًإطْبء ًاحلٌْأبد ًاٌجْئخ ادلبدّخ. ِثً اٌـجْوخ

وً منٌرج مت اخزْبسه ًاعزخذاِو ٌو رأثري ِجبطش هٍَ حتمْك ٔزبئح  ٔزبئح اٌزوٍُْ.

 ي أْ منٌرج اٌزوٍُْ  ِيُ خذًا.ديىٓ اٌمٌ ثنبء هٍَ آساء اٌٌاسدح أهاله، اٌزوٍُْ.

ًٔزبئح  اٌزالِْزحتغني ٔشبؽ  هـبءإ ً ٕخزاديىٓ منٌرج اٌزوٍُْ  اٌزوبًِٔ 

(. ِن منبرج اٌزوٍُْ  اٌزوبًِٔ 2014، ًآخشًْ ِْغب فٌعفْزب دٌُّ) اٌزوٍُْ
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ِٓ  ٌوت دًس ٔشؾ ًحتغني اٌنزبئح. اٌزوٍُْ ٍزالِْزًئهـبءىب، ديىٓ ٌ

رشىًْ رلٌّهبد غري ِزدبٔغخ. رزـٍت ؿشّمخ لجٌي ًئهـبء ثوؼيّب  خالي

اٌجوغ أْ ّزسًّ إفشاد يف اجملٌّهخ ِغإًٌْبذتُ اخلبطخ ٌْزّىنٌا ِٓ طشذ 

 اٌزالِْزخْذ ٕهؼبء اجملٌّهخ، ثْنّب ّششذ أطذلبؤىُ آخشًْ، ّغزّن 

غٌْ يف ىذٍ آخشًْ ززَ ّزُ حتمْك أىذاف اجملٌّهخ، ًفمًب جلٌٔغٌْ ًخٌٔ

( اٌزوٍُْ  اٌزوبًِٔ ّوين اٌوًّ ِوًب ٌزسمْك ىذف ِشرتن. اٌزوٍُْ 31: 2011)

اٌزّٓ ٌذّيُ ِفيٌَ رارِ ئجيبثِ  ٍزالِْزٌ هـبء"إٕخز ًا" يف منٌرج اٌزوٍُْ

اٌزّٓ ٌذّيُ ثمخ  اٌزالِْزعْىٌٌْٔ أوثش ٔشبؿًب ًرفبهٍْخ. ىزا اٌنٌّرج ّشىً 

ادلوٍُ،  هبٌْخ ثبٌنفظ ًاٌمذسح ًاٌىفبءح ززَ ّزّىنٌا ِٓ رٍمِ ادلٌاد اٌيت رذسط

منٌرج  ثُ ديىٓ أْ ّششذ ٌٖطذلبء يف اجملٌّهخ، حبْث ّزُ حتمْك ِإطش اٌزوٍُْ.

 اٌزّٓ ٌذّيُ ِفيٌَ رارِ ئجيبثِ. ٌٍزالِْزاٌزوٍُْ  ىزا عٌف ّوًّ ثشىً خْذ 

 اٌزشجْوِبدح  اٌجالغخ روٍُْ يف هـبءٕخز ًإا ٌزوبًِٔمنٌدج اٌزوٍُْ اخـٌاد 

 ( 238:  2013)عبِٔ  
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 إًيل اٌنشبؽ ( أ

 .ًّمذَ وشف احلؼٌس ثبٌغالَ ًاٌذهبء اٌزالِْز ادلوٍُ ّوـِ .1

 عاغشإ ًّششذ اٌزوٍُ، يف ّٓرلزيذ ٌْىٌٌٔا ٍزالِْزٌ اٌذافن ادلوٍُ ٌّفش .2

 .ْخاٌزوٍّ

 اٌزوٍُ هٍّْخ يف عْغزخذِيب اٌيت( ًئهـبء أخز) ثـبلبد ادلوٍُ ّوذ .3

 .رلٌّهبد هذح ئٔشبء خالي ِٓ اٌفظً ًرظُّْ

 إعبعْخ إٔشـخ ( ة

 .اٌغإاي ًاجلٌاة خالي ِٓ ٍزالِْزٌ إًٌْخ ادلوشفخ ادلوٍُ ّغزىشف .1

 .حتمْميب ادلشاد ٌٍىفبءاد ًفمب اٌجالغْخ بدحادل ادلوٍُ ّششذ .2

 .فيّيبّ مل اٌيت إطْبء زٌي غإايٌ اٌفشطخ اٌزالِْزّـبم  .3

ادلوٍُ  يُـْوّ ،هٓ اٌزشجْو خْاٌجالغادلبدح  ددلٌا اٌزالِْز اعزْوبة روضّض .4

 ثبخزظبس ح اٌجالغْخ هٓ اٌزشجْودبادل هٍَ ِنيب وً حتزٌُ ًازذح ثـبلخ

 .احلفق أً ٌٍزوٍُ ًاعزخذاِيب ششذاٌ رزؼّٓ ٌيتا
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 وً هٍَ جيت. ادلوٌٍِبد ٌزمذُّ طشّه ًئجيبد اٌمْبَ اٌزالِْز مجْن ؿٍت .5

 .حيٍّيب اٌيت اٌجـبلخ هٍَ طشّىو اعُ أْ ّىزت اٌزٍّْز

 رٌه ًّأخز اٌجوغ ثوؼو وـِّ أْ رٍّْزِبدح وً  ىٓدت ززَ ًىىزا .6

 (.ءهؾإً خزإ)

 ِن ّنبعت ال اٌيت عئٍخإ حيث ادلوٍُ أْ ّـْن ،اٌزالِْز صلبذ ٌزمُْْ .7

 .اٌجـبلخ

 .هٍْيب ّوٌٍّْ اٌيت ادلٌاد هٍَ ٍزالِْزٌ روضّض ادلوٍُ ّوـِ .8

 اٌنيبئْخ إٔشـخج( 

 االعزنزبخبد اٌزالِْزً ادلوٍُ ّغزخٍض. 1

 اٌنظْسبد ادلوٍُ ّوـِ. 2

 .ُْاٌزوٍ ادلوٍُ ّغٍك. 3
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 روٍُ اٌجالغخ
 

  "هـبءخز ًإإ"منٌدج اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ 

ئٔشبء هذح ّوذ ادلوٍُ ثـبلبد )أخز ًئهـبء( اٌيت عْغزخذِيب يف هٍّْخ اٌزوٍُ ًرظُّْ اٌفظً ِٓ خالي (1

 رلٌّهبد.

 ِٓ خالي اٌغإاي ًاجلٌاة. ٍزالِْزّغزىشف ادلوٍُ ادلوشفخ إًٌْخ ٌ(2

 ّششذ ادلوٍُ ادلبدح اٌجالغْخ ًفمًب ٌٍىفبءاد ادلشاد حتمْميب.(3

 اٌفشطخ ٌغإاي زٌي إطْبء اٌيت مل ّفيّيب. اٌزالِْزّـبم (4

ّـْويُ ادلوٍُ ثـبلخ ًازذح حتزٌُ وً ِنيب هٍَ ادلبدح اٌجالغْخ هٓ اٌزشجْو،  ددلٌا اٌزالِْزروضّض اعزْوبة (5

 ادلبدح اٌجالغْخ هٓ اٌزشجْو ثبخزظبس اٌيت رزؼّٓ اٌششذ ًاعزخذاِيب ٌٍزوٍُ أً احلفق.

أْ ّىزت اعُ طشّىو  رٍّْزاٌمْبَ ًئجيبد طشّه ٌزمذُّ ادلوٌٍِبد. جيت هٍَ وً  اٌزالِْزؿٍت مجْن (6

 هٍَ اٌجـبلخ اٌيت حيٍّيب.

 أْ ّوـِ ثوؼو اٌجوغ ًّأخز رٌه )إخز ًإهؾء(. رٍّْزدح وً ًىىزا ززَ دتىٓ ِب(7

 ، حيث ادلوٍُ أْ ّـْن إعئٍخ اٌيت ال ّنبعت ِن اٌجـبلخ. اٌزالِْزٌزمُْْ صلبذ (8

 هٍَ ادلٌاد اٌيت ّوٌٍّْ هٍْيب. ٍزالِْزّوـِ ادلوٍُ روضّض ٌ(9

 

 ً اٌذساعِحتظْ

 

 

 ثشىً طسْر رشجْوٓ أْ ّششذ  فيُ ديى.1

 ثشىً طسْر رشجْوأْ ّششذ  فيُ أسوبْ  ٓديى.2

 ثشىً طسْر غري دتثًْ ًاٌزشجْو دتثًْ ديىٓ اٌزّْْض ثني .3

 ثشىً طسْر ثٍْغ رشجْو ِٓ ِثٍخأديىٓ أْ جتوً .4

زخزاَ منٌدج اع ثوذ

اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ 

   "هـبءخز ًإإ"

زخزاَ منٌدج اعلجً 

اٌزوٍُْ اٌزوبًِٔ 

   "هـبءخز ًإإ"

 



18 

 

 
 

  : اٌفشػْخ اٌفظً اٌغبدط 

 د هٍَ ئثجب جيت اٌجسث اٌيت هٓ ادلشىالد ِإلزخ ئخبثخ ىِ اٌفشػْخ

 إعبعْخ االفرتاػبد ئىل رغزنذ ِإلزخ ئخبثخ هٓ اٌفشػْخ ًرىشف .زٍيب

 ّغّر ىٌاٌزفىرياٌزُ إعبعِ االفرتاع وبْ ئرا. ئؿبساٌزفىري يف ادلغزخذِخ

 اٌجبزث، حيذدىب اٌيت فبٌفشػْخ زمْمخ ِإلزخ ِشبوٍنب، هٓ ثبٌجسث أْ ّمٌَ ٌنب

 أسّىٌٔزٌ، عٌىبسعِّْ)أًجتشّت زمْمزيب  ئثجبذتب ًاخزجبسىب دلْضاٌٌخٌة ًٌىٓ

2006 :25.) 

 اٌزبٌْخ:   ظْغخاٌ اٌجسث ّنـجك هٍَ ىزا يف الخزجبساٌفشػْخًِٓ ثُّ 

H1:  بعزخذاَ منٌرج ث ز اٌذساعِ يف روٍُْ اٌجالغخْاٌزالِ حتظًْ رشلْخًخٌد

  "هـبءًإخزإ"ُ اٌزوبًِٔ ْاٌزوٍ

Ho : َبعزخذاَ منٌرج ث ز اٌذساعِ يف روٍُْ اٌجالغخْاٌزالِ حتظًْ رشلْخهذ

  "هـبءًإخزإ"ُ اٌزوبًِٔ ْاٌزوٍ

ا وبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ أورب ِٓ فار% فبٌفشػْخ  5ثبدلغزٌٍ اٌذالٌخ 

"د" اجلذًاٌْخ فبٌفشػْخ ادلمذِخ ِشدًدح. )ًخٌد رشلْخ(.ًئرا وبٔذ لّْخ 
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"د" احلغبثْخ أطغش ِٓ "د" اجلذًاٌْخ فبٌفشػْخ ادلمذِخ ِمجٌٌخ. )هذَ 

 رشلْخ(.

  : اٌذساعبد اٌغبثمخ ادلنبعجخ  اٌفظً اٌغبثن 

 ٓ اٌذساعخ اٌغبثمخ ادلنبعجخ ىِ :ِ

 فوبٌْخ هٍَ حتذ ادلٌػٌم: "خ ٍْخ اٌشمحمجاٌزُ وزجيب اٌجسث  .1

 ٌٍزالِْزَ الِيبسح اٌى ٌرتلْخ وٌٍِبدٌرج اٌزوٍُْ رجبدي ادلرـجْك من

 وبسّبْ ذسعخ اٌثبٌّٔخ اال عالِْخاٌفظً اْ ازذٍ هشش ثبدل

". وبٔذ ٔزبئح ِٓ ىزا اٌجسث أْ ًخذ اٌزأثري  2009 عْذًاسخٌ

 يف طدبهخ ؿالة ئىل جيوً خبئفخ ؿالة ِٓ ّجذأ اٌىجري، یونی

 .ثغالعخ روٍّْيب ً ،ٌٍزالِْز َالِيبسح اٌى حتغني ً ادلنبلشخ،

 رـجْك: "ادلٌػٌم حتذ هٍَ ٌّعٍْسب ئثنْين وزجيب اٌزُ اٌجسث .2

 ًاٌزوجري اٌمشاءح يف اٌزىبٍِِ اٌزوبًْ ثنٌم اٌزوبًِٔ اٌزوٍُْ منٌرج

 اٌثبِٓ اٌظف ؿالة ٌذٍ اٌوشثْخ ثبٌٍغخ اٌزوٍُ ٔزبئح ٌزسغني
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". ِبالٔح کٌعٌٌٌِ فٌخ "اٌفـبِٔ" اٗعالِْخ اٌثبٌّٔخ ثبدلذسعخ

 ثنٌم اٌزوبًِٔ اٌزوٍُْ منٌرج رـجْك أْ اٌجسث ىزا ِٓ اٌنزبئح وبٔذ

 اٌزوٍُ ٔزبئح حتغني ئىل ّإدُ ًاٌزوجري اٌمشاءح يف اٌزىبٍِِ اٌزوبًْ

 اٌثبٌّٔخ ثبدلذسعخ اٌىزبثخ ًِيبسح اٌمشاءح ِيبساح يف ًخبطخ ،ٌٍزالِْز

 .ِبالٔح وٌعٌفٌ فٌصلٌ" اٌفـبِٔ اٗعالِْخ

: "رـجْك  اٌجسث اٌزُ وزجيب هضح اٌشافوخ هٍَ حتذ ادلٌػٌم .3

يف اٌمشاءح ًاٌزوجري  اٌزوبًِٔ ثنٌم اٌزوبًْ اٌزىبٍِِ ؿشّمخ اٌزوٍُْ

اٌٍغخ اٌوشثْخ ٌذٍ ؿالة اٌظف اٌثبِٓ  ٌرتلْخ ِيبسح اٌمشاءح يف روٍُْ

"فبوٌ" کبدیشٍ ٌٍوبَ اٌذساعی  اٗعالِْخ احلىٌِْخثبدلذسعخ اٌثبٌّٔخ 

اٌجسث أْ اعزخذاَ ىزه  َ" وبٔذ ٔزبئح ِٓ ىزا۱۰۰۱-۱۰۹۰

ًروٍُْ اٌٍغخ  ،اٌزالِْزؿشّمخ اٌزوٍُْ ديىٓ أْ حتغٓ ٔزبئح اٌزوٍُ 

 اءح ّظجر أوثش ِزوخ، ًٌْغذ شلٍخ.اٌوشثْخ ال عّْب ِيبسح اٌمش

 
 


