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 ػايد بٔ عُس بٔ ذلُد ايػُساْٞأ. 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝب َادطتري طاي
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ودى تضىني وفاِيي الكيي البيئية مبحتوى وكرر الفكْ لمىرحمة 
 ديةاملتوشطة يف املىمكة العربية الصعو

 ػايد بٔ عُس بٔ ذلُد ايػُساْٞأ. 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝطايب َادطتري 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜبداَع١ دد٠ 

 د. عادٍ بٔ أبٛ بهس باٚشٜس:  إغساف

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ أضتاذ ايتعًِٝ ايدٜين املطاعد

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜبداَع١ دد٠ 

 املصتخمص: 
حه ٣ٚٚدددٞبحمثةدددٌِٞب بقثددد٠٘بً ددد  بحه  دددٕببببٓدددالبحه طدددذبحؿدددكهٛبعنبحهليددد ب دددّبحه دددٍٚبببب

هوٌ ضوددٞبحمث٘ةددٽٞب بحمٌولددٞبحها سٚددٞبحهوددا٘دٙٞابٗحةددثملاَبحه كضددذبحمددِٔشبحه٘ دد ٛبحهثطوٚوددٛاببب
ٗككُدددجب ِٚدددٞبحه طدددذبً ددد  بحه  دددٕبهوٌ ضودددٞبحمث٘ةدددٽٞبحهثدددكسلبهددد٘ ح ٝبحهثاودددٍٚبهوادددكَبحها حةدددٛببب

سإ دداحدبادحٝبؼوٚددىبح ثدد٠٘به ٚددك بببٓدددبسكمٌولددٞبحها سٚددٞبحهوددا٘دٙٞابٗلددابلددكَبحه كضددذببب1441/1442
ًا٠بتةٌنيبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبمبطث٠٘بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞابٗككُجبحهِثك٢شبحهيتبت٘ ىب

(بلٌٚددٞابٗب34عهٚٔددكبحه طددذبًددكبٙوددٛ:بسودديبفٌدد٘ئبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبحهدد٩ َبت٘) ٓددكب بً دد  بحه  ددٕب بببببببببب
(بتلدد ح ٳحكبكٌددكب103ٞبحمث٘ةددٽٞب فٌدد٘ئبتلدد ح ححبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب بقثدد٠٘بً دد  بحه  ددٕبهوٌ ضوددب

اظٔد حبُثدك٢شبحها حةدٞباْبقد٘ بت ادٚابحمد٘حدبحه ٣ٚٚدٞبٗحةدث٩ٔكٔكبزدك١باكدد بتةدٌِٚكځب ثد٠٘ببببببببببببب
(بتلدد ح ٳحبٗسا زددٞبً ت اددٞابخددٍبقدد٘ بببب57حم دد  ابضٚددذبسوكددجبتلدد ح ححبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب دد حبح دد٘ ب ببببب

ٚببب (بتلددد ح ٳحبٗسا زدددٞب23ٍبحه ٣ٚٚدددٞب حهصدددطٞبٗحؾٌدددكيب بحم ت دددٞبحهدكُٚدددٞابضٚدددذبسوكدددجبتلددد ح ححبحه ددد
ًث٘ةٽٞابٗٙوٕٚبق٘ بح ك)عٞب وٟبحهث٘ح ْبحه ٣ٚٛب بحم ت ٞبحهدكهدٞابضٚذبسوكجبتل ح ححبحه دٍٚبب

(بتل ح ٳحبٗسا زٞبًِمل ةٞابخٍبقد٘ بحمٔدك ححب بحم ت دٞبحه حسادٞابضٚدذبسوكدجبتلد ح ححبببببببب13حه ٣ٚٚٞبب 
٘بب6حه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب ب ٜٵبحهثاددكْٗبٗح٨ػكٓددكحبٗحه ددٍٚب بحم ت ددٞببب(بتلدد ح ححبٗسا زددٞبًِمل ةددٞابٗقدد  

حـكًودٞبضٚدذبسوكددجبتلد ح ححبحه ددٍٚبتلد ح ّٙب) دمبٗسا زددٞبًِمل ةدٞكبٗككُددجبحهِثٚسدٞبسيددلىبببببببب
ٗاٗ ٟبحه كضدذبببببببب كَبحن كضبتةٌنيباغوببحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞب بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞك

ٗببببب  ٙدددكدٝبح٨ٓثٌدددكَبسدددكه ٍٚبحه ٣ٚٚدددٞببببسإ دددكدٝبحهِعددد ب بقثددد٠٘بً ددد  بحه  دددٕبهوٌ ضودددٞبحمث٘ةدددٽٞاب
حمثةٌِٞبسا زكحبًِمل ةٞابٗت ينبًِعً٘ٞبلٌٚٚٞبس٣ٚٚٞب كمٚٞبًاك  ٝبت ٍٚبحها٩لٞبسنيبحه ٍٚب

بٗحهذلسٚٞبحه ٣ٚٞك
بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞب–حهلوٌكحبحم ثكضٚٞ:بحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞب

The Concepts of Environmental Values that are Included in the Content of 
the Jurisprudence Course for the Intermediate Stage in Saudi Arabia 

Khalid Omar Mohammed Al-Shamrani & Supervisor 

Dr. Adel bin Abu Bakr Bawazir 

Abstract 
The current research aimed to reveal the environmental values that were 

included in the content of the jurisprudence course for the intermediate stage 
in the Kingdom of Saudi Arabia. The researcher used the descriptive 
analytical approach, and the research sample was the textbook of the 
jurisprudence course for the intermediate stage which pupils of the Ministry of 
Education for the educational year 1441/1442 in the Kingdom of Saudi 
Arabia. For that reasons the researcher prepared content analysis tool to 
measure the extent to the environmental values that are included in the 
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content of the jurisprudence course for the intermediate stage. After doing the 
analysis, the results of the research are as the following: the total of the 
environmental values required to be in the jurisprudence course reached (34) 
values, and the sum of the repetitions of environmental values was (103) 
repeatedly, the results of the study also showed that the axis of rationalizing 
and consuming environmental materials was more inclusive of the course 
content, as the repetitions of environmental values for this axis reached (57) 
recurrences with a high degree. Then the axis of health and beauty are in the 
second, where the repetitions of environmental values reached 23 recurrences 
with medium degree. Followed by the axis of maintaining environmental 
balance are in the third, where the repetitions of environmental values 
reached (13) recurrences with low degree. Then the axis of skills are in the 
fourth, where the repetitions of environmental values reached (6) recurrences 
with low degree. Finally, the axes of trends and values are in the fifth, where 
they reached Iterations of values are only two iterations and with low degree. 
The result, in general, was a decrease in the inclusion of most environmental 
values in the jurisprudence course for the intermediate stage. The researcher 
recommended reconsidering the content of the jurisprudence course (islamic 
fiqh) for the intermediate level, increasing interest in environmental values 
that are included in low degrees, and adopting a contemporary global 
environmental value system that evaluates the relationship between values 
and environmental education. 
Keywords: environmental values - jurisprudence course for the intermediate 
stage 

  املكدوة: 
٨بى ددٟب وددٟبكددىب ٜب  ددىبًددكبهوذلسٚددٞب ًٌ٘ددكځبٗحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞب وددٟبٗزددٕببب
حـصدد٘مبًددّباخدد بكدد رلب بسِددك١بحه ددٍٚبٗح٨ػكٓددكحبه٫)دد حدبٗح ثٌاددكحابسٚدداباْبببب
حهذلسٚدٞبحٮةدد٩ًٚٞبًثِٚددٞببحمصددا بزلكٗٙددٞبحمِ ددلابتوددث ٟبًصددكد ٓكبًددّبهدداْب وددٍٚبب

ُٶٛبٰ سټٛبعڄهپٟبغو ٕبًٗكبٙصوحب ٍابٙ ٘يبحهللبتاكنب: ٰٰٓاح ِٶٛب ُٸ ٍڅببٰ  لٿىٲبعڄ ًٱوٲٰث ٶٚ  ٶٰ حطٷب
ًٶ ٌٳكب ٰٚ ِٳكبلٶ ِٶٚ ځكبدٶٙ ٍٰبٰض ٓٶٚ ٞپبعڄسٲٰ ح ٌٱيٲ ڄكٶنٰيبٰ  وچ ّٰبحهڀ ًٶ ْٰب ًٰكبكپك  حه د نْبحهلد ٍٙابح٪ُادكَ:بببببٰٗ

ٍٴابهدٚ ب)ٚدٕب  دك١ٴابببببببب161 ْٸبدٙدّبحٮةد٩َب د حطڂبًودث ٚ (اباٜباْبٓ حبكوڃٕبٗحضحٴب با
ِٸسدكٝبٗحهاكل دٞبحؿٌٚداٝاببببببب ًّٰبةدولٕبعنبغكٙدٞبحهوٸداكدٝبٗحه ٙٱ٘ ىب سىبٓ٘بط ٙقٴبٗحضحٴب

ُٸدد ُٸددٕبككًددىٴب)ٌٚددكبببٗحماِددٟبا ٕبككًددىٴب)ٌٚددكبٙثاوددقبعكزددكحبحهِددك ب بحهدداُٚكابكٌددكبا
ب(1994ٙثاوچقبسكهيٸ ح٢لبحهيتبا  ٔكبحهللبزىٸبٗ ٩كب سّبسك ا

ٗح٨ةددد٩َبدٙدددّبادددكًىبؾٌٚدددلبًِدددكضٛبحؿٚدددكٝابٗٙكددد  ب بح٪)ددد حدبٗح ثٌادددكحببب
ٔبب ٞځب بضٚددددكت ٍابا ٩لددددكځبٗلٌٚددددكځب ددددكؿٞبهلددددىب ًددددكْبًٗلددددكْابٙذلسددددْ٘ب وٚٔددددكب ك ةدددد

ٞځب بًاح ةٍٔكب بٗٙثثوٌ ْٗب وٚٔكبٗٙثاوٌُ٘ٔكبًا )

ٗت٘حزٕبحهذلسٚٞبحؿاٙدٞبلةٚٞبٓكًٞبٗ ٽدرلٝبٗٓدٛبلةدٚٞبتاودٍٚبحه دٍٚاب)ِٔدكنببببببب
حهااٙدابًدّبح٬ ح١بٗحهِاٗححبحهيتبتثٽوببح٨ٓثٌكَبمبِعً٘ٞبحه ٍٚبسك ث ك ٓكباةدك بب
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ضٚدكٝبح٪)د حدابببٗز٘ٓ بحه٘ز٘دبحٮُوكُٛاب ك ٞبساابةٚٽ ٝبحمكدٙكحبٗحه )كٓٚدٞب ودٟببب
)أ ددد طجبت٘زدددٕب ك ةددددثٍٔبحهًٚ٘ٚدددٞاب دددكباد٠بعهدددٛبت يدددٛبحهااٙدددابًدددّبحهعددد٘حٓ بب

ب(ك2009حهوو ٚٞب بح ثٌلب حؾوك اب

ٗلدداباْبحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞب ددكبآٌٚددٞب عٌٚددٞب بحكوددكةبحه ددٍٚبحٮةدد٩ًٚٞبببببببب
هوٽ٩ةبٗتٌِٚثٔدكب بُ ٘ةدٍٔاب٪ُٔدكبتادابا صدببحمٚدكدّٙبحهذلس٘ٙدٞبحهديتب لدّبًدّببببببببببب

٩ كبٗسث٘ظٚ ٔكبسٽ ٙ دٞب)ك ودٞبٗ ٌوٚدٞابتدثٍبحهذلسٚدٞبحٮهكسٚدٞبمدكبتم د بسدٕبًدّببببببببببب 
ًاوً٘كحبًا )ٚٞب كؿٞابهثط ٚقب همبح البحمِيد٘دبسيدلىبالد٠٘بًدّباٜب كًدىبببببب

ب(ك2010ن  ب حه  اٛاب

(ب ودٟبٓد ٖبح٪ٌٓٚدٞبس ٘هدٕ:باْبحهذلسٚدٞبحٮةد٩ًٚٞبحهوددٚكصببببببب٧ٙٗ1998كدابِٓداٜب بب
ثٌددلبًددّبحهمهددىابٗٙصددُ٘ٔكبًددّبح٨م ح)ددكحابٗسٔددكببببببحهدد ٜبوٌددٛبضٚددكٝبحهٽكهددببٗح بب

تث ثحبًادك بحؿدقبٗحه ةدٚوٞابٗٙ ٔدٍبًاِدٟبحـدرلبٗحهيد ابٗٙ دٜ٘بع دكْبحهٽكهدباببببببببببب
ٌِٗٙددد٘بٗ ٚدددٕبحهددداٙينبٗح٨زثٌدددك ٛبعنبد زدددٞبؼٌودددٕب ودددٟبحه ةدددٚوٞبٗحهثةدددطٚٞبببببببب

ب(ب77ٗحه اح١ب بة ٚىبحها ٚاٝبحٮة٩ًٚٞكب مكب

ٚددكبح٨ُوددكْب بس٣ٚددٞب ددطٚٞبًِكةدد ٞابببببٗض  ددجبحها ٚدداٝبح٨ةدد٩ًٚٞب وددٟباْبوببب
ٗٗضددداجب دددادحځبًدددّبحه ٘ح دددابٗحم دددكد٥بٗحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞبحهددديتبتل دددىبةددد٩ًٞبحه ٣ٚدددٞبببببب
ٞځبهثلددّ٘ٙبخ ك)دددٞبببببببببب ٗمحكٙثٔددكبًددّبحها ددذابًددّب دد٩يبُصدد٘مبٗعاددك ححبٗندحةبً٘زٔدد
س٣ٚٚٞابٗةو٘نبلدٍ٘ٙبهدا٠بح٪)د حدبٙ دا بحه ٣ٚدٞبٗودك)غب وٚٔدكب حه ٙودُ٘ٛبٗن د ْٗابببببببببب

ب(كب1999

حهث ددك ٩حبحٮُوددكُٚٞبحه ٣ٚٚددٞبٗحضدداٝبًددّبحمدد٧خ ححبحهدديتب ك ٓددكبفٌ٘ ددٞببٗتادداٵب
ًددّبحهلثٵددكةابهدد همب)ددإْبع دداحدبحهٽكهددببٗت سٚثددٕبس٣ٚٚددكځباًدد بغكٙددٞب بح٪ٌٓٚددٞابٗع حببببببببب
ككُددجبحه دد٘حُنيبحهدديتبؼلددٍبحها٩لددكحبسددنيبًلُ٘ددكحبحه ٣ٚددٞبغددرلبلكسوددٞبهوثكددٚرلاب)ددإْبب

ٗ بٓددد حباكڃددداب ِ ددد ابازلدددك١ببببةدددو٘نبحٮُودددكْب لدددّبتااٙودددٕبسكهذلسٚدددٞبٗحهثاودددٍٚاببب
(باْب)ٔددٍبحها٩لددكحبٗحه دد٘حُنيبحهِكظٌددٞبهو ٣ٚددٞبحلڃِِددكبعنبضددابب2016ٗ ِ دد اب حضددٛ 

ساٚددابًددّبحهثاكًددىبًددلبحه ٣ٚددٞبًٗيددل٩تٔكبسصدد٘ ٝبا)ةددىابٗسدد همب لددّبؼكاددٛببببببببببب
بحهلدرلبًّبحميل٩حبحه ٣ٚٚٞبل ىبٗل٘ ٔكبًّب ٩يبتِي٣ٞبحٮُوكْكب

ٚٵّب بحهاك بامجل;بمكب كبًّبتأخرلبك رلبٗت لبحه ةٚٞبحه ٌٚٚٞب وٟب كتقب حم س
 وٟبحهوو٘نبحٮُوكُٛبهو  دبضٚدذبا د حبتاودٍٚبحه دٍٚبٗغ ةدٔكب بُ د٘ بحهِكاد٣ٞبببببببب

ٌٵىبًو٧ٗهٚثٔكك حهووٌٛا ب(2019) ٙةٞبِٙ كٛبح٨ٓثٌكَبسٔكبٗؼ

ًّٗبِٓكبتدل بآٌٚٞبٓ ٖبحها حةٞب بحهلي ب وٟبًا٠بتةٌنيبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞب ب
شبحهذلسٚٞبحٮة٩ًٚٞبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞبٗٓد٘بحه  دٕبهِٚٽودقبحهٽكهدبببببباضابآٍبًِكٓ

 بض كظددٕب وددٟبحه ٣ٚددٞبًددّبًِٽوددقبدٙددينبًددثنيبًوددثٌابًددّبحهلثددكةبٗحهوددِٞابٗٙاددٛببب
حكًكځباْبحٮة٩َبككْبًودث٘  كځبؾٌٚدلبحمعدكٓ بحؿةدك ٙٞبٗحماُٚدٞابسدىبضدذب ودٟببببببببب

ٙببب ٗٙثٌددددىبٓدددالببّكٓددد ٖبحه دددٍٚبٗض عٔدددكبٗٗ دددابًدددّبحهثدددمَبسٔدددكبسكهوددداكدٝب بحهددداح 
حها حةٞبعنبحهثا لب وٟبت٘) بحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞب بًِكٓشبحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞب ب
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حمٌولٞبحها سٚٞبحهوا٘دٙٞابٗكٚ ٚٞبت٘ ٙأدكابخدٍبتصد٘ بً ذلضكتدٕبٗت٘ دٚكتٕبٮخد ح١ببببببب
بًِكٓشبحه  ٕبسكه ٍٚبحه ٣ٚٚٞك

 وشكمة البحح 
ٞببببببب ٗحهِكًٚدٞبًِٔدكب ودٟبببببا  طجبلةدكٙكبحه ٣ٚدٞبتِدكيبحٓثٌدكَبمجٚدلبحهداٗيبحمث اًد

ضابةد٘ح١ابُعد حځبمدكب دكبًدّبتدأخرلبً كاد ب ودٟبح٪ضٚدك١ب كًدٞابٗ ودٟب دطٞبحٮُودكْبببببببببببببب
ٗةاكدتٕب ك ٞاب)ٔٛبح ةّبحه ٜبٙاٚشب)ٕٚبحٮُوكْابٗٓ حبس  ب٧ً  حځبًدّب د٩يببب
 ٢كةددٞبحمٌولددٞبحها سٚددٞبحهوددا٘دٙٞب ٌ٘ ددٞبحهدداٗيبحهايدد ّٙبحهاعٌددٟابٗحهدديتباكڃددابببببب

بض عددددٕبحهللب وددددٟبًودددد٧ٗهٚٞبدٗيبح ٌ٘ ددددٞب بت٣ٚٔددددٞببب ددددكدَبحؿدددد ًنيبحهيدددد ٙ نيب
حهع ٗلبحهيتبتل ىبحؿ كظب وٟبحه ٣ٚٞابٗتيلٚىبن)كقبزاٙاٝب٨غثِكَب) مبحه د ْبب
حؿددكدٜبٗحهايدد ّٙبٗبحهثصدداٜبهوددثكرلبحمِددك ٛبًددلبح٨ةددثٌ ح ب بتٌِٚددٞبح٨لثصددكدبببببببب

ب(2021ٗ ٙكدٝب )كٖبحٮُوكْكب  طٚ ٞبحه٘طّاب

كضذبًّب ٩يبخد٩ربُ دكطب ٢ٚودٚٞابحدودجب بببببٗحتةطجبًيلوٞبحه طذبها٠بحه 
٩ًضعثددٕبحم كادد ٝبٗحط٩ ددٕبحه  ح٢ددٛبًٗددكبموددٕبًددّبحٓثٌددكَبب ٦ٙددٞبحمٌولددٞبحها سٚددٞبببببببب

سكه ٣ٚددٞاببٗسكهِودد ٞبمددكب٨ضعددٕبحه كضددذبًددّبحؿكزددٞبه )ددلبحهدد٘ ٛببببببببب2030حهوددا٘دٙٞب
بد ٵ بحه ٣ٚٛبٗ ٙكدٝبح٨ٓثٌكَبسدكه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞباخِدك١ب دلتدٕبحهثاوٌٚٚدٞبسكمداح  بحهديتببببببب

سٔدددكبٗٗزددد٘دبسادددتبحمٌك ةدددكحبحهددديتبلدددابتةددد بسكه ٣ٚدددٞابك ًدددٛبلددد٘ح ٙ بحمدددك١باٗبٓدددا بب
حةثملاحًٕاباٗبب ًٛبحمملو كحب با ٗلٞبحما ةٞبٗحهلثكسدٞب ودٟبزدا حُٔكباٗبلٽدلباٗ حقببببب
ح٪ادددسك ب بحما ةدددٞبٗغرلٓدددكبًدددّبحمٌك ةدددكحبحهددديتبتِ ددد٤بس ودددٞبحهددد٘ ٛبحه ٣ٚدددٛبهدددا٠بب

ثٽ٩ ٚٞبٗبحةددثا حضبحها حةددكحبحهدديتبتِكٗهددجببببًٗددّب دد٩يبحه دد ح١ٝبح٨ةددببببحهٽدد٩ةبك
(ابٗاٙةددكبد حةددٞب  ٗٙاددٛاب2013حه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب ًٌ٘ددكځبكا حةددٞب حه )ددك ٛبٗضسددك ٜابب

(ابٗحهيتباكاحب وٟبآٌٚٞبحدىبحهٽ٩ةبهو ٍٚبحه ٣ٚٚٞابٗٗز٘دبد حةكحب  سٚٞب2015
اكدددداحب وددددٟبآٌٚددددٞبتدددد٘ح) بٓدددد ٖبحه ددددٍٚب بكثددددببحهذلسٚددددٞبحٮةدددد٩ًٚٞبكا حةددددٞب

(ابسدددكحبهمحًدددكځباْبتددددك بلةدددكٙكب2016(بٗد حةدددٞب اسددد٘بغوٚدددْ٘اب2018بٗادددطكدٝاب حمِك دددرل
حه ٣ٚدددٞبتاوٌٚٚدددكځبٗب بضددداٗدب ودددٍبحه كضدددذباُدددٕب بػددد ٠بد حةدددٞب بحمٌولدددٞبحها سٚدددٞبب

بحهوا٘دٙٞبتثِكٗيبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبم   ححبحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞك

ٞځبًلب ٦ٙدٞبحمٌولدٞبحها سٚدٞبحهودا٘دٙٞببببب ٗهدجبحٓثٌكًدكبسكهكدكب ببببحهديتبابب2030ًٗ٘حك 
حؿ دكظب وددٟبحه ٣ٚددٞابًددّب د٩يبقدد٘ بٓددكبح٪ٗيبٗٓدد٘بح ثٌدلبحؿٚددٜ٘بضٚددذبكددكْبببب
بٓالبح ك)عٞب وٟبحه ٣ٚٞبٓ٘بح البحه حسلبًّبفٌ٘ئبةثٞبآاحلبضٚ٘ٙٞبٓكًٞك

عضك)ٞبعنبًكبة قبًّب٩ًضعٞبً كا ٝبٗحط٩ئبل ح٢دٛب ودابحه كضدذبعنبُدا ٝببببب
٘ب اببٗزدابب2030حك دٞبه ٦ٙدٞبحمٌولدٞبحها سٚدٞبحهودا٘دٙٞببببببط قبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبعدٚدكځابًٗ

أُدددكبًيدددلوٞبلك٢ٌدددٞبتودددثطقبتودددوٚمبحهةددد١٘ابٗحهدددكدبحؿوددد٘يبحه٩ ًدددٞبًدددّب ددد٩يبب
د حةددددثٕبحؿكهٚددددٞبـاًددددٞبٗتامٙددددمبحه ددددٍٚبٗحهوددددو٘نبحه ٣ٚددددٛبهددددا٠بطدددد٩ةبحم ضوددددٞبب

ًدكبًدا٠بتةدٌنيبببببحمث٘ةٽٞابٗ همبًّب ٩يبحٮزكسٞب وٟبتودك٦يبحه طدذبحهد ٢ٚ :ببب
 ٍٚبحه ٣ٚٚٞبمبطث٠٘بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞب بحمٌولٞبحها سٚٞبً كٍٓٚبحه
 حهوا٘دٙٞ؟
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بٗٙث  ئبًِٕب اٝبتوك٨٦حب)  ٚٞبٗٓٛ:

 ًكبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبحه٩ َبتةٌِٚٔكب بقثد٠٘بً د  بحه  دٕبهوٌ ضودٞبحمث٘ةدٽٞب بببببب
 حمٌولٞبحها سٚٞبحهوا٘دٙٞب؟

 عدٞب ودٟبحهثد٘ح ْبحه ٣ٚدٛبببببًكبًا٠بتةٌنيبً كٍٓٚبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞب بقد٘ بح كببب(
  بقث٠٘بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞ؟

 ًكبًا٠بتةٌنيبً كٍٓٚبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞب بقد٘ بح٨ػكٓدكحبٗحه دٍٚب بقثد٠٘ببببببب
بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞ؟

 أِىية البحح 
 حها٩لددٞبحه ٘ٙددٞبسددنيبحه ددٍٚبكٌاٽٚددكحبحزثٌك ٚددٞبٗخ ك)ٚددٞبتوددكٍٓب بح ك)عددٞبب

بما ةٞب ّبط ٙقبحهلثكةبحما ةٛك وٟبح ثٌلبٗسنيبح
 ًودددك اٝب ددددلح١بًِدددكٓشبحهذلسٚدددٞبحٮةددد٩ًٚٞب بحه٘لددد٘لب ودددٟبفٌ٘ دددٞبحه دددٍٚبببب

حه ٣ٚٚدددٞبحهددديتبِٙ كدددٛبا ددد ٓكبسادددنيبح٨ ث دددك ب ِدددابحهثملٽدددٚمبمِدددكٓشبحهذلسٚدددٞبببببببببب
بحٮة٩ًٚٞبٗتٽ٘ٙ ٓكك

 حمِٔشبحٮة٩ًٛب بح ك)عٞب وٟبحه ٣ٚٞبٙثةدٌّبلدٍٚبًٗ دكد٥بٗةٚكةدكحبٗلك٢ٚدٞبببببب
 زٚٞبتل ىبحةثٌ ح ٙٞببٗز٘دبس٣ٚٞب طٚٞبًث٘ح ُٞكٗ ٩

 حدود البحح 
 ٞٚ ٘حلثص حبض٘يبًا٠بتةٌنيبً كٍٓٚبحه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞبمبطثد٠٘ببب:بحؿاٗدبحم٘ض

ٓدددب1442ً دد  بحه  ددٕبهوٌ ضوددٞبحمث٘ةددٽٞب بحمٌولددٞبحها سٚددٞبحهوددا٘دٙٞبحهٽ اددٞبببببب
 َك2020/
 ٞبب ُٛبًددّبحهاددكَبببحدوددجبٓدد ٖبحها حةددٞب بحه صددىبحها حةددٛبحهدددكبببببب:ببحؿدداٗدبحهمًِٚدد

بَك2020ٓد/1442حؾكًاٛب

 وصطمحات البحح 
 ْالفك 
 .وفّوً الفكْ لغة: الفّي واإلدراك 

ح ددٽ٩ضكځ:ب)ٔددٍبحهدداّٙبكوددٕبًددلبحهاٌددىبسددٕابٗٙددا ىب ب هددمبحهدداّٙبظٌٚددلببببببببببب
اضلكًٕبًّبح٨ ث دكدبٗح٪ضلدكَبحهاٌوٚدٞبٗحهودو٘نبلدكيبحسدّبحه دٍٚببا بٙلدّبحهوٵدو بببببببببب

ٌٰىباكب حها ًلٛابٙٽو ْ٘بحةٲٍبحهڀ ٶ ڀٕبع٨ب وٟبحهڀا ٕٱبحهڀٰا ٰٙصٲٰط  ب(2016وٍبحهچ ٶٜب

ٗٙادد لبحه كضددذبحه  ددٕبعز ح٢ٚددكبسأُددٕ:ب)ٔددٍبحهِصدد٘مبحهيدد  ٚٞبحهدديتبتدد٧خ ب وددٟبببببب
بةو٘كٚكحبحهٽكهببحه ٣ٚٚٞبًّب ٩يبد حةثٕبم   بحه  ٕبسكم ضوٞبحمث٘ةٽٞك

 الكيي البيئية 
ً غدد٘ةب ِددٕابح ددٽ٩ضٳك:بحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبٓددٛ:باًاث دداححبمددكبٓدد٘بً غدد٘ةب)ٚددٕاباٗبببب

ابكٌددكبٗ دبهددا٠بضدد٩ٗٝابب1991ٗحُٔددكبحُالددك بهد ك)ددٞبح ثٌددلابٗٓددالبهددٕاب هٽ ددٛاببببب
كٌددكبتٱادد لبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبسأُٔددكب:بافٌ٘ ددٞبًددّبااددلكيبحماددك لببب(ك476ابمكب2004

ٗحماث اححبحهيتب ثولٔكبحه  دابٗت٧دٜبعنبح ك)عدٞب ودٟبحه ٣ٚدٞبٗ ك ةدٞبحهودو٘نبببببب
ب(ك477ابمكب2004ابكٌكبٗ دبها٠بض٩ٗٝاب1995ٜابحه ٣ٚٛبحهصطٚحا زكةٍابٗل ٩ٗ
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ٗٙادد لبحه كضددذبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبعز ح٢ٚددكبسأُٔددك:بفٌ٘ ددٞبًددّبحه ددٍٚب بفددكيبببببببببب
ح ك)عٞب وٟبحهث٘ح ْبحه ٣ٚٛابٗت اٚابحمد٘حدبحه ٣ٚٚدٞبٗحةدثدٌك ٓكابٗحه دٍٚبحؾٌكهٚدٞبببببب

لدٞببٗحهيتبةٚ َ٘بحه كضدذبسثطوٚدىبقثد٠٘بً د  ححبحه  دٕبهوٌ ضودٞبحمث٘ةدٽٞبسكمٌوببببببب
بحها سٚٞبحهوا٘دٙٞبًٗا )ٞبًا٠بتةٌِٚٔكك

 اإلطار الٍظري: 
 املبحح األوه: الرتبية االشالوية وأِدافّا 
 الرتبية اإلشالوية ودورِا يف تعسيس الكيي 

ٰٚٵٞ:بسأُٔددكبحمددِٔشٱبحه٘حضددحٱبحهدد ٜب زلددٕببببببببب ٞپبحٮةدد٩ً ٙٱادد ڄٵلب ٱوٌددك١بحمٿوددوٌنيبحهثٰٵ سٚدد
ِٵ ٘ٙددٞابٗتلببب ٍٱبٗحهوٱٵددِٞبحه ْٱبحهلدد ٙ ْڄبٗحها ددىڄبببببببحه ٿدد ن  پٵددىبس  كٙددٞبحٮُوددكْبًددّبضٚددذبحه ددا

ُٵٔددكبببببببببب ٚٵٞابًِٗٔددكبتا ٙ ٿٔددكبسأ ٗحهدد ٗ كبٗلددابتادداٰٵدحبتا ٙ ددكحبحهاٱوٌددك١بهوثٵ سٚددٞبحٮةدد٩ً
ُٰٵٔدكبحم دكٍٓٚبحمٿذلحسٽدٞبببببب ؼةرلبحٮُوكْبهوطٚكٝب بحهاٱُٚكبٗح٬  ٝابًٗدّبتا ٙ كتٔدك:با

قبحٮةد٩َابٗتٱد نيبهو د دببببحهيتبتِة مبس ل څبٗاةك څبٗحضابٗتاثٌاب وٟبً كد٥بٗا ٩
حهٽپٵ ٙقبحه ٜبهبب وٕٚباْبٙووٿلٕبمبكبٙث٘ح)قبًلبتومبحم دكٍٓٚبٗحم دكد٥كب حهودٚاابببب

ب(ب18-17ابمكب2021

ٗحٓثٍبحٮة٩َبسكهثِي٣ٞبٗحهذلسٚٞبحـو ٚٞبهو  دب٪ٌٓٚثٔكب بتلدّ٘ٙبحهيملصدٚٞببب
ٍببببب حـو ٚدٞبًِد ببببحٮُوكُٚٞبحهو٘ٙٞبحمثلكًوٞكبٗ  حب)دإْب وٌدك١بحهذلسٚدٞبحٓثٌد٘حبسدكه ٚ

حه اَاب)أ) دٗحب كبحم٧ه كحبٗضٌِ٘ٓكبحهلثببٗحمِكٓشابكىب همبًدّبازدىبحمٌك ةدٞبببب
ٗحهثٽ ٚقاب٪ْبحهِوقبحه ٌٚٛبحٮة٩ًٛب٨بةٌٚكبح٪ ٩قبهٚ بااك حبُع ٙدكځابٗعادكببب

ب(2012ً٘زٔكحبةو٘نبٗض٘حسمبضٚكٝبؿىبًيل٩حبح ثٌلبحمووٍكب عس حٍٓٚاب

تامٙمبحه ٍٚبٗط قبل٘ ٞبٗاةكهٚبب ادٚاٝب بحهذلسٚدٞببببٗهوذلسٚٞبحٮة٩ًٚٞبدٗ ب 
 وٟبحه ٍٚابآٌٔكبحهذلسٚٞبسكه اٗٝبٗحهذلسٚٞبسكهذلغٚببٗحهذلٓٚدببٗحهِصدحبٗحم٘ عدٞبببب
حؿوددِٞبٗغددرلب هددمكبٗٙادداٵبًددّبح٪ةددكهٚببحمٌٔددٞبزدداحب٪ُددٕبٙٔددثٍبسإٙصددكيبحه ددٍٚببببببببببب

ككْبحهوو٘نببحؿوِٞب ّبط ٙقبحهوو٘نبحٮهكسٛاب)إ حب بٙلّبحهوو٘نبحهكسٚكځابٗ
ةددو ٚكبحُ و ددجبحه دداٗٝبعنب لوددٔكبٗٓددٛبحه دداٗٝبحهودد٣ٚٞابهدد حبٗزددبب وددٟبحمدد سنيباْببببببب
ٙ حل ٘حبةو٘كٍٔبٗال٘ح ٍبٗا)اك ٍبحهيتبٙ ًْ٘٘بسٔدكباًدكَبح٪٨ٗدابكٌدكب ودٍٚٔباْببببب

ب(2019ٙٔثٌ٘حبسثٔ ٙببحه٘ةمبحه ٜبٙذلسٟب)ٕٚبح٪٨ٗدكب  ض٘حْاب

ٚٵّباْباةدكهٚببحهذلسبب ٚدٞبحٮةد٩ًٚٞبًدكٓٛبع٨بتامٙدمحځببهو دٍٚببببببٗسِك١ب وٟبًكبة قبت د
حٮهكسٚددٞاببٗ بحها حةددٞبحؿكهٚددٞبةددٞب ٩لددٞبتِددكغٍبٗطٚدداٝبسددنيبحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞببب
ٗحه دٍٚبحه ٣ٚٚددٞاب)ددكه  نْبٗحهودِٞبتم دد بسكهِصدد٘مبحهيد  ٚٞبٗحم٘حلدد بحهلدددرلٝبحهدديتبببب

٘ٵربتيدرلبعنبحؿ ددكظب ودٟبحه ٣ٚددٞابٗحهِٔددٛب دّبحٮةدد حلبٗحهث دد ٙ ابٗحهِٔدٛب ددّبحهثبببب ودد
٘ٵيب بحمٚددكٖبحه حكدداٝبٗ بط ٙددقبحهِددك بٗغددرلبب سإًكطددٞبح٪ ٠ب ددّبحهٽ ٙددقبٗ دداَبحهث دد
 هددمابسددىباْبِٓكهددمبً ك ددابا ٌددقب ب سددمبحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞبسك ك)عددٞب وددٟبببببببب
حه ٣ٚٞبًِٔكباْبحم ص ب بدِٕٙبٗ  كدتٕبلابٙةد بسكه ٣ٚدٞبًدّب د٩يبضصد٘يبحه طدمببببببب

ٞبسنيبحٮُوكْبٗحهلدْ٘بٗ ةبحهلدْ٘بً كدٓدكب:ببببسثأ  بحمٽ ابٗٓ ٖب ٘ ٝب كهٚٞب بحها٩ل
بكاْبحه ُ٘ةبٗحماك ٛبتاٌىب بحه ٣ٚٞبًّبحم كةابًكبتاٌوٕبحهٚابحممل سٞ
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ٗسكهثكهٛبكٌكب ك بةكس كځبًّبدٗ بهوذلسٚٞبحٮة٩ًٚٞب بتامٙمبحه ٍٚبحٮهكسٚٞاب
ٚببب كقاب) ابزك١حبحم   ححب بًِعً٘ٞبحهثاوٍٚبسكمٌولٞبحها سٚدٞبحهودا٘دٙٞب ب ححبحهود

٪ْبحاددث كقبً دد  ححبحها حةددكحبحٮةدد٩ًٚٞبحاددكبٓدد٘بًددّبًاددنيبحهذلسٚددٞبح٨ةدد٩ًٚٞاببببببب
ٗت٘حزاحبحم   ححبحها حةٚٞب وٟبحًثداحدبحهثاودٍٚبسلك)دٞبحم حضدىبحهثاوٌٚٚدٞابهثط دقببببببب

بح٪ٓاحلبحهاكًٞبهوذلسٚٞبحٮة٩ًٚٞبكٌكبةٚثةحبهِكبًّب ٩يبحم طذبحه كدَك

 بية االشالويةاألِداف العاوة جملاه التعمي يف الرت 
(باْبحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞبتٔددالبعنبب2020ٗ دب ب٣ٚٓددٞبت ددٍ٘ٙبحهثاوددٍٚبٗحهثددا ٙبب ب

تمٗٙدددابحمدددثاوٍبسكما )دددٞبحهيددد  ٚٞبحهددديتبحلِدددٕبًدددّب)ٔدددٍبحٮةددد٩َب)ٌٔدددكب دددطٚطٳكبببببببب
ًثلكًوځكابٗتٽ ٚ ٕب بمجٚلبا٧ْٗبضٚكتٕبل٘هځكبٗ ٌوځكبٗح ث كدٳحابق  ځكبحٮ كْبسكهللب

ِٳددكبًددّب)ٔددٍبب سٳددكابٗسكٮةدد٩َبدٙ ٚٳددكبٗ ةدد٘هځكابًثٌل ِٳددكابٗمبطٌدداب ددوٟبحهللب وٚددٕبٗةددوٍبُ 
حٮة٩َب)ٌٔكب طٚطٳكبًثلكًوځكب بز٘حُببح٨ ث كدابٗحها كدححابٗحمادك٩ًحبٗح٪ةد ٝاببب
ٌٳددكابٗتدداس ٳحابٗ ٌوځددكابببببببب ٗح٪ دد٩قابً٘خ ددكب ددوثٕبسلثددكةبحهللبتاددكن:بتدد٩ٗٝبٗض عځددكابٗ)ٔ

ٗحؿٚددكٝابًثصددوځكبسوددِٞب ةدد٘هٕب ددوٟبحهللببًٗوددث٘  ٳكبُعدد ٝبحهدداّٙبهٯُوددكْابٗحهلددْ٘ابب
ٙٳكبسدٕابًٗثٌدوځدكبحه دٍٚبٗح٪ دد٩قبببببببببب ٌٳدكابٗ ٌوځددكابًٗ ثدا  وٚدٕبٗةدوٍبٗةدرلتٕ:بض عځدكابٗ)ٔ
ٗح٬دحةبحٮةددد٩ًٚٞب بكك)دددٞباض٘حهدددٕبٗاددد٧ُٕٗابًلثوددد ٳكبًٔدددك ححبحهدددث لرلبحهودددوٍٚاببببب

بدٞكبٗاةكهٚببحهثاوٍبحه حتٛابًٗوث ٚاٳحب كبةمل ٖبحهللبتاكنبًّبحمِسمححبحؿاٙ

ٚٵّبهِددكباْبًِددكٓشبحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞب٨بتٔددثٍب) ددمبسكؾ٘حُددببببببب ٓدد ٖبحه ةددكٙكبت دد
حها كدٙدددٞاب غدددٍباْبٓددد حبحؾكُدددببمبلدددكْبًدددّبح٪ٌٓٚدددٞابع٨باْبِٓكهدددمبزكُدددببلٌٚدددٛببب

)ددكه ٍٚببًدد ت مبسكه ٣ٚددٞابٗٓددٛبزددم١بًددّب  ددكدٝبحٮُوددكْبحهيددكًوٞبحم ت ٽددٞبعٚكتددٕاببببب
ب٘هٚٞكحه ٣ٚٚٞبتااٵبزم١حڃبًّب  كدٝبحٮُوكْبحهيٌ

 املبحح الجاٌي: الكيي البيئية 
 وفّوً الكيي وأِىيتّا 

ح حب زاِكبهلثببحماكزٍبلاباْبِٓكنباٿ ٨٘بهك٘ٙٞبماِٟبحه ٍٚبًِٗٔك:باحه ٶٌٚٞاب
سكهلودددد :بٗحضدددداٝبحه ددددٍٚكبًٗكهددددٕبلٌٚددددٞ:بح حب بٙدددداَب وددددٟبادددد١ٛكبٗلً٘ددددجبحهوددددواٞببببب

ًٗوددددث ٍٚابٗحةددددث ٌثٕ:بةِثددددٕكبٗحةددددث كَ:بح ثددددايكبٗلً٘ثددددٕ:ب اهثددددٕاب)ٔدددد٘بلددددٍ٘ٙبببب
ب(ك1152ابمك1998 حه رلٗ نسكدٜاب

ه اب  لبحه كضدْ٘بحه ٍٚبتا ٙ دكحبادثٟابًٗدّبٓد ٖبحهثا ٙ دكحببافٌ٘ دٞبًدّبببببببب
ح٪)لددك بٗح٨ٓثٌكًددكحبحهدديتبكُ٘ٔددكبحه دد دبًدددّب ددد٩يبػك سدددٕبحمثِ٘ ددٞبٗحهاٌوٚددٞب ببببب
ح ثٌددددلبضٚددددذبحكثودددد جبحهصددددد ٞبحماٚك ٙدددددٞبهثصدددد )كحبحٮُوددددكْابٗحؽدددد حبزلددددٞب

اب1990حهيددد  ٚٞبهوطلدددٍب دددوٟبتص دددد كتٕبٗةددددو٘كٕب بح ثٌلا  كاددد٘ اببحٮهكسٚددٞبب
ب(ك2مكب

)ٌٚكب  )ٕبن  بساابحط٩ ٕب ودٟبً ٔدَ٘بحه دٍٚبًدّب د٩يب داٝب)وود كحبت س٘ٙدٞببببببببب
)ٚ ٘يبعْبمجٚلبٓ ٖبحه وو كحبًّبًدكهٚٞبٗٗحلاٚدٞبٗس مجكتٚدٞبحت  دجب ودٟبح ث دك بببببب

ثٌاددٕبٗػددكٖبس٣ٚثددٕابببحه ددٍٚبًاددكٙرلبت ددَ٘بسث٘زٚددٕبةددو٘نبحه دد دبٗضدد ٽٕبػددكٖبفببببببب
ٗىثو بً٘ل بحه  دبًدّبٓد ٖبحمادكٙرلبسدك ث٩لبحمِٽو دكحبحهاوٌٚدٞبحهديتبحُٽو دجببببببببب
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ًِٔكاب) اةٔكبهابحٮُوكْباًكًٔكبفد دبًِ د ب دكابٗهدٚ بهدٕبحؿدقب بًِكليدثٔكبببببببب
سىبٓ٘ب ثدىب كابٗساةٔكبا ٽٟبحٮُوكْبضقبح٨ ثٚدك ابمباِدٟباْبٓد ٖبحمادكٙرلبلدابببببب

ب(2002ٞبح٨ ثٚك باٗب٨بٙلْ٘كب حهصكحلابٙلْ٘بهو  دب)ٚٔكبض ٙ

(باْبحه ددٍٚبحٮةدد٩ًٚٞبٓددٛبفٌ٘ ددٞب1980ًٗددّبُكضٚددٞبعةدد٩ًٚٞبٙدد ٠بًصددٽ ٟب 
ًددّبحماددكٙرلبٗح٪ضلددكَبحهِكساددٞبًددّبتصدد٘ ححباةكةددٚٞب ددّبحهلددْ٘بٗحؿٚددكٝبٗحٮُوددكْببببببببب
ٗحٮهٕابكٌكب ٘ ٓكبحٮةد٩َابٗتثلدْ٘بهدا٠بحه د دبٗح ثٌدلبًدّب د٩يبحهث ك دىبًدلبببببببببب

ـدددلححبحؿٚكتٚددٞبحمملثو ددٞابعٚددذبحلِددٕبًددّبح ثٚددك بآدداحلبٗت٘زٚٔددكحببحم٘حلدد بٗح
ؿٚكتددٕبتث ددقبًددلبحًلكُٚكتددٕابٗتثسوددابًددّب دد٩يبح٨ٓثٌكًددكحباٗبحهوددو٘نبحهاٌوددٛببببببب

بسٽ ٙ ٞبً كا ٝبٗغرلبً كا ٝك

ًّٗب ٩يبحهثا ٙ كحبحهوكس ٞبم َٔ٘بحه ٍٚبت نيبأُكبًثاادٝب بحهثص٘ بًث  ٞب
ٟبب حهودو٘نبٗسِدك١بحهيملصدٚٞبٗحهثصد٘ بحٮةد٩ًٛبحميدلڃىبببببببب بح البًّباخ بحه دٍٚب ود

بهووو٘نبٗحهيملصٚٞبها٠بحه  دكبب

ٗحدٵددددىبحه ددددٍٚبدٗ حځبسددددك  حځب بضٚددددكٝبح٪)دددد حدبٗح ثٌاددددكحاب)ٔددددٛبتيددددلىبحهوددددو٘نببب
حٮُوددكُٛابٗ لددّبحه دد٘يباْبحه ددٍٚبتيددلىبًةددٌْ٘بحهد ك)ددٞبٗقث٘حٓددكبفثٌاٚددكځاببببببببب

)ددٞبٗةددو٘ككځابكٌددكبأُددكبتواددببدٗ حځببٗحهد ك)ددٞبٓددٛبحهثادد رلبح ثٌاددٛب ددّبحه ددٍٚبًا ب
سددك  حځب بتيددلٚىبحهيملصددٚٞبحه  دٙددٞابٗؼاٙددابآدداح)ٔكب بعطددك بًاٚددك ٜبٙ ثِددلبسددٕببببببب
حه دددد دابٗ بح ثٌددددلبحٮةدددد٩ًٛبٙلددددْ٘بحماٚددددك بح٪ٗيبحمٿيددددلىبهو ددددٍٚبٓدددد٘بحهيدددد ئكببببببببب

ب(2015 حهثٌٌٚٛا

حهللب)كه  نْبمبدكسٞبدهٚىبا٘ زٛبهو ٍٚبها٠بح ثٌلبحٮة٩ًٛبٗحه ةد٘يب دوٟببب
 وٕٚبٗةوٍبمبدكسٞبدهٚىبا٘ زٛبهوودو٘نابٗهد حبح ثصد حباَبحمد٧ًِنيب ك٢يدٞب ضدٛببببببب
حهللب ِٔددكب بحٮزكسددٞبهيدداٝبحهثٽ ٚددقبحهوددو٘كٛبًددّبحه ةدد٘يب ددوٟبحهللب وٚددٕبٗةددوٍبب

ببكهاهٚىبحه ٍٚبٗاةكةٕبًٗ ثااٖبًِٗثٔكٖبٗٓ٘بحه  نْبحهل ٍٙ

ٞب2005ٗلددداباادددك بحؾددد٩دب  حه دددٍٚبهو ددد دبب(بعنبآدددٍبحه ةدددكٙكبحهددديتبت٘ضدددحبآٌٚددد
ٗح ثٌلاب) ك بآٌٚٞبحه ٍٚبهو  دب بح ساٞبُ كطباٗ كباْبحه دٍٚبزد٘ٓ بحهلُِٚ٘دٞبببب
حٮُودددكُٚٞ:بٗسدددنيبأُدددكبتةددد ةبظددد ٗ ٓكب بحهدددِ  بحه يددد ٙٞبهثٌثدددابعنبز٘ٓ ٓدددكبببببب

بٗ  كٙكٓكبٗاة ح ٓكابٗٓٛبتيلىب كِكباةكةٳكب بسِك١بحٮُوكْبٗتلِٕ٘ٙك

ٗنبحهديتب٨ب لدّبػكٗ ٓدكب ِدابحهثاكًدىببببببٗبسٚكْبض ٚ ٞبحٮُوكْبٓدٛبحه ةدٚٞبح٪بب
ًاددٕباٗبٗضددلبًددِٔشبٙوددرلب وٚددٕب بضٚكتددٕبو ددقبسددٕبحهودداكدٝبٗح٨ةددث  ح ابٗاْباٙددٞببببببببب
ُع ٙٞبت س٘ٙٞباٗبلٌٚٚٞبت ِٟب وٟباٜبتصد٘ ب دكط٤ب دّبحٮُودكْابٗزد٘ٓ ٖبٗ ةدكهثٕابببببببب
ٗدٗ ٖبًٗصدددرلٖبٙث٘هددداب ِٔدددكبهمحًدددكځبًِٔسدددكځبغدددرلب دددطٚحب بحهثاكًدددىبًدددلبحٮُودددكْبببببب

ب(2007ٕبٗت سٚثٕب ةوٌٚكْبٗن  ْٗابٗتِي٣ث

ًّٗبِٓكبٙثةحباْبحه ٍٚبحٚمببحٮُوكْب ّبغرلٖبًدّبحمملو٘لدكحبٗتودومبسدٕبعنببببب
حٮُوكُٚٞبهثٌٚمٖبسا ىبٗٓ ٕبحهللبعٙكٖبٙاٛباخ بحه دٍٚبٗآٌٚثٔدكابٗ ثدودٔكبساٚداحځب دّبببببب
حؿٚ٘حُٚددٞبحهدديتبتوددٚٽ ب وٚٔددكبح٪ٓدد٘ح١بٗت ٘دٓددكبحهيددٔ٘ححابسددىبعْبحماددذلنبحه لدد ٜبببببب
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ه ك٢ٍب بحهاك بحاكبٙاٗ باةكةكځب بٓ ٖبحه ةٚٞبحهيتبٙد٘دبح٪لد٠٘باْبٙ د ضبلٌٚدٕبببببح
بًٗ كد٢ٕب وٟبح٪لىبًِٕبك

(بخكُٚددكځباْبحه ددٍٚبؼددادبًوددك ححبحه دد دبٗةددو٘كٚكتٕب بببببب2005خددٍب كدد ببحؾوڃددكد بب
حؿٚكٝب)كهوو٘نبحٮُوكُٛبِٙ لبًدّبحه دٍٚبحهديتبتِيدأبسداٗ ٓكب دّبحهثصد٘ بٗحماث داببببببببب

بحٮُودكْب بح٪ادٚك١بٗحم٘حلد بحهديتبتداٗ بض٘هدٕبٗسِدك١بتصد٘ حتٕب ِٔدكببببببببببٗحه ل اب)ث لرل
ٓددد٘بحهددد ٜبودددادبًِعً٘ثدددٕبحه ٌٚٚدددٞبًٗدددّبخدددٍبتصدددا باادددكطبحهودددو٘نبٗ)دددقبٓددد ٖبببببب
حمِعً٘ددٞابٗسِددك١ٳب وددٟب هددمبتددأتٛبآٌٚددٞبحه ددٍٚبكٌِعٌددكحبهوددو٘نبح٪)دد حدب بًددكببببب

بِٙ كٛب)اوٕبٗبحهثطوٛبسٕابٗ)ٌٚكبِٙ كٛبت كٕبٗح٨سثاكدب ِٕك

ابحؾ٩ڃدب وٟباُِكبع حبا دُكباْبُٴلوٶببحه  دبحهوو٘كٚكحبحؿوِٞبُٗ ااٖب ّبٗاكڃ
حهوددو٘كٚكحبحهودد٣ٚٞب)إُددٕبِٙ كددٛباْبُاددم بهاٙددٕبًِعً٘ددٞبحه ددٍٚبحٮُوددكُٚٞبحه ك وددٞبببب
ٗحهصطٚطٞبحم ِٚٞب وٟبحه ِك ٞبٗحه ا ٝبٗحٮ حدٝابُٗاٌىب همب وٟبؼاٙابًوك ححب

و دددٞاب)ٚودددومب ِددداًكبٙ٘حزدددٕبحم٘لددد باٗببحؿٚدددكٝبحمملثبحه ددد دبٗحػكٓكتدددٕب بً٘حلددد بب
ب(2014حميلوٞبٗ) كبمكبهإٙبًّبتص٘ ححبٗلٍٚكب ًا ٗلا

ٗب همبٙ٘زٵِٔكباْبسِك١بحهثص٘ ححبحه ٌٚٚٞبها٠بحهٽكهببحمووٍبعاكبٙلْ٘بحسثداح١ٵبب
ًددّبحهثصدد٘ بحٮةدد٩ًٛبحهدد ٜبضددادبحه ددٍٚبحهدديتبِٙ كددٟباْبتلددْ٘ب)ٌٚددكبساددابةددو٘ككځاببببب

ٓ٘بحه ٜبوادبًِعً٘ٞبحه ٍٚبًٗدّبخدٍبتصدا باادكطببببببٗٙث قبًلبحؾ٩دبباْبحماث ا
بحهوو٘نبٗ)قبٓ ٖبحمِعً٘ٞك

(ب ببآٌٚدٞبحه دٍٚبهو د دبٗحهديتب بتددل بببببب2005ًّٗبحهِ كطبحهيتب ك ٓكبحؾ٩دب 
آٌٚثٔدددكب بحها حةدددٞبحؿكهٚدددٞبٓدددٛباْبحه دددٍٚبحددددىبمحكٙدددٞبهو ددد دبًدددّبح٨مددد حلبببببببب

حه يددد ٙٞب بحهدددِ  ب)اودددٔكاببببٗح٨لددد ح ببٗ ح١بادددٔ٘ححبحهدددِ  بٗغ ح٢مٓدددكاب)ووك ح٢دددمبببب
ٗهوئ٘ححبٗح٪ٓ٘ح١بتأخرلٓكبحهد ٜب٨بِٙلد ٖباضدااب)ٔدٛبًمِٙدٞبهٯُودكْبق  دٞبعهٚدٕاببببببببب
ٗل٘ٝبضكٽٔكبك رلٝبٓك٢وٞابٗغ ح٢مبحٮُوكْبٗأ٘حتٕباكدلبًاح ىبحهود١٘بٗحه ودكدببب

بحهيتبعْب بٙوٚٽ ب وٚٔكباٗ دتٕبً٘ح دبح ٩نك

هو د دبأُدكبتدمٗدبحٮُودكْبسكهٽكلدكحبببببب(ب بآٌٚدٞبحه دٍٚببب2005ٗا رلحځب ك بحؾ٩د 
حه ك وددٞب بحؿٚددكٝبٗت ادداٖب ددّبحهوددو ٚٞب)ٌاِددٟبحؿٚددكٝبٗزدداٗحٓكبٙلٌددّب بحهِسددك بببب
ٗحٮلك بٗحهاٌىابٗحه ٍٚبحه كضوٞبٓٛبة ٚىب همب)ٔٛبحهيتبػاىبؿٚكتمبًاِدٟبب
ٗزددا٠ٗاب)ددكه ٍٚبؼددادبهددمبآدداح)مب بحؿٚددكٝبًِٗٽو كتددمبعهٚٔددكابٗٓددٛبحهدديتببببببببب

ٮلدك بٗحهث داَابٗت ادذب بُ ودمبحهوداكدٝبحؿ ٚ ٚدٞبحهلكًِددٞبببببببتيدا نبسكهِسدك بٗحبب
ٗت ادددداب ِددددمبحهثاكةددددٞبٗحه يددددىابٗٓددددٛبحهدددديتبتاددددم بخ ثددددمبسِ وددددمبٗت دددداٙ نبببب

بٗحضذلحًمب كك

ٚٵّباْببحه ةٚوٞبتام بها٠بحٮُوكْبحهٽكلكحابٗحلِٕبًّبحهث ك ىبٗحهثسدكٗةبب هٚث 
كسٚدٞبه٭ د ّٙبع حبًدكببببًلبً٘حل بحؿٚكٝبحمملثو ٞابسىبٗحِطٕبحهد ٞبهٚلْ٘بلداٗٝبحهب

ٗاًكبآٌٚٞبحه ٍٚبهوٌسثٌدلب)ٔدٛبآٌٚدٞبسكهكدٞببببببحٓثٍبسكه ٍٚبًٗك ةٔكبٗاسلب وٚٔكك
 بضٚكٝبح٪ًٍاب)ك ثٌلبحٮُوكُٛبفثٌلبقلَ٘بمبِعً٘دٞبًادكٙرلبؼدادبط ٚادٞببببب
 ٩لٞبا) حدٖبساةدٍٔبسد اتب بفدك٨حبحؿٚدكٝبحمملثو دٞابٗبتةدلبحه دٍٚبفٌ٘ دٞببببببببب
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سٔدكبح ثٌدلبًددلبغدرلٖبًدّبح ثٌاددكحبحٮُودكُٚٞابٗتيدلىبٓدد ٖبببببببحمادكٙرلبحهديتبٙثاكًددىببب
حماكٙرلبمبسٌ٘ ٔكبلٌٚكځبقادٝبتواٟبح ثٌاكحبعنبتامٙمٓدكب ِدابا) حدٓدكبٗ دِلببببب

ب(كب2017ضٚكتٍٔبسص كثٔكابخٍبتِ ؤكبعنبغرلٓكبًّبح ثٌاكحك محاٝبٗن  ْٗا

زدم١بًِدٕبٗٓد٘ببببٗبًكبِٙٽ قب وٟبح ثٌلب ًٌ٘كځبعاكبٓ٘ب حتدٕبحهد ٜبِٙٽ دقب ودٟببببب
ح ثٌلبحما ةٛب)ٔ٘ب٨بِٙ مب ِٕباخ حڃبٗتأخرلحځابٗاْبح ثٌلبحما ةٛبحادكبٓد٘بزدم١بببب
ًصددك بًددّب ٌددَ٘بح ثٌددلبٗبحُالددك بٗحلاددٛبمددكبٙدد٧ًّبسددٕبككًددىبح ثٌددلبًددّبلددٍٚببببب
ٗ ك ةددٕبًددّبةددو٘نب ددك صباةدد٘ح بحما ةددٞابٗحه ٣ٚددٞبحما ةددٚٞبسلددىب دد٘ ٓكبٓددٛباٙةددكځبببب

٘ٵُكحبح ث ٌلبحما ةٛبٗحهيتب كبلٌٚٔكبحهيتب٨ساباْب٧ٙةٵ بحهٽكهدبببزم١بٓكَبًّبًل
ب وٟبح ك)عٞب وٚٔكك

 وفّوً البيئة وأِىية الرتبية البيئية 
ه ابحتةحبهِكبآٌٚٞبحه ٍٚبهو  دبٗح ثٌلابٗهلّب٨ساباْبُثٽد قبم ٔدَ٘بحه ٣ٚدٞبببب

 د دٝببٗآٌٚٞبحهذلسٚٞبحه ٣ٚٚٞاب)و٘باطواِكبحسثاح١ٳب وٟبًكب ك ٖبحسّبًِع٘ ب وٟباْبً
ب(ك532حه ٣ٚٞب بحهوكٞبتاينباحمِمياكب مكب

(بً ٔددَ٘بحه ٣ٚددٞبح ددٽ٩ضكبأُددكبحه٘ةددمباٗبح ددكيبببببب2016ٗ دد ٵلب ِ دد بٗ ِ دد ب بب
حملكُٛبحه ٜبٙاٚشب)ٕٚبحٮُوكْبٙثأخ بسٕب٧ٙٗخ ب)ٕٚابٗٓ حبح دكيبلدابٙثودلبهٚيدٌىببببب
ٞځبك رلٝبزاحبٗلابتةٚقبدح٢ تٕبهٚيٌىبًِٽ دٞب دكرلٝبزداٳحب٨بتثادا٠ب لادببببب ٞبًِٽ 

حه ٚددجبحهدد ٜبٙوددلّب)ٚددٕابٗ وٚددٕب)ددإْبكوٌددٞبس٣ٚددٞبتاددينبكددىبحهاِك دد بحهٽ ٚاٚددٞببببببببببب
بٗحؿٚكتٚٞبحهيتبتث٘حزابض٘يبٗ وٟبةٽحبٗدح ىبحهل ٝبح٪ ضٚٞك

(باْبحه ٣ٚددٞبتاددينبحمِددميبحهلدد رلبهٯُوددكْبحهدد ٜبٙيددٌىبكددىببببب2004ٗٙدد ٠بحهِسددك ب ب
ضددٚٞبًكهددٕب ٩لددٞبمبٌك ةددٞبُيددكطٕابسددىبكددىبًكهددٕب ٩لددٞبعٚكتددٕبًددّبً٘زدد٘دححبا ببببب

ٗ)ةددك٢ٚٞبةدد٘ح١بككُددجبًثٌدوددٞب با)دد حدبٗاُدد٘حئباٗب باُعٌددٞبٗباٗضددكئابضثددٟبهٚصددحببب
ب(ب19حه ٘يبعُٔكبا  طجبتاينبكىبح كيبحه ٜبٙاٚشب)ٕٚبحٮُوكْكب مكب

(بعنبحْبحه ٣ٚددٞبٓددٛباحه٘ضددلبحهاددكَبهٯُوددكْب بمجٚدددلبببببب1999ٗااددك بحهودد طكٜٗب بب
ًٗيددد ةبًٗوددد  بباددد٧ُٕٗبحهاِٙٚدددٞبٗحهاُٚ٘ٙدددٞبًدددّبةدددرلٝبٗةدددو٘نبًٗودددلّبًٗأكدددىببب
ب(ك25ٗتاكًىبٗحضثلكنابغرلبً ص٘ بحماِٟب وٟبزكُببدْٗبح٬  اب مكب

ٗاًكبتمحٙابحميل٩حبحه ٣ٚٚٞبٗت كلٌٔكبٗتا آكبسص٘ ٝبااٙاٝبمب ٗ بحهدمًّابًٗدكببب
ت لب همبًدّبضد ٗ ٝبح٨ٓثٌدكَبسكهذلسٚدٞبحه ٣ٚٚدٞبحهدد٘ ٝبحهاوٌٚدٞبٗحهثلِو٘زٚدٞبحهديتبببببببببب

ٮُوددكْبًددّبُكضٚددٞبٗهلددّبككُددجب ددكبنخك ٓددكبببببببتاددابةدد٩ضٳكب حبضدداّٙاب) ددابحةددث كدبحبببب
حماً ٝبًّبُكضٚٞببا  ٠اب كباٗزابًيل٩حبس٣ٚٚٞبغكٙٞب بحـٽد٘ ٝاب)كٮُودكْبٓد٘بببب
 كضببح٨سثلك ححبحهاٌوٚٞبٗحهثلِو٘زٚٞبحهيتبادحبعنب ٙدكدٝبًيدلوٞبحةدثِمحلبًد٘ح دببببب

حبًدّببحه ٣ٚٞابٗتليد بٓد ٖبحميدل٩حباْبحٮُودكْبٓد٘بًيدلوٞبحه ٣ٚدٞبح٪ٗنابهد حبا د ببببببببب
اب2016حهةدد ٗ ٜباْبٙثسددٕبحؾٔددابعنبت سٚددٞبحٮُوددكْبت سٚددٞبس٣ٚٚددٞكب  ِ دد ابٗ ِ دد اببببب

عْبآٌٚددٞبحهذلسٚددٞبحه ٣ٚٚددٞبٗضدد ٗ تٔكبتلٌددّب بأُددكبتاددابٗةددٚوٞب)اكهددٞب بببببك(ب59مكب
ً٘حزٔددٞبحميددل٩حبحه ٣ٚٚددٞابٗمحكٙددٞبحه ٣ٚددٞبٗحهاٌددىب وددٟبضوددّبحةددثك٩يبًصددكد ٓكببب

بحهٽ ٚاٚٞبحمثسادٝبٗغرلبحمثسادٝكبب
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 البيئة وَ وٍظور إشالوي 
حةدددث٘ ببحٮةددد٩َبحه ٣ٚدددٞبٗح ك)عدددٞب وٚٔدددكاب)دددكهللبةددد طكُٕبٗتادددكنباٗدئبٓددد ٖببببببب
حهددد ٗححبٗحمدد٘ح دب بس٣ٚددٞبح٨ ضب٪زددىبغكٙددٞب عٌٚددٞبا٨بٗٓددٛب ٌددك ٝبح٪ ضبٗحهلددْ٘ابب
 كٗحهيتبتا ىبؼجبحهككٙٞبح٨ةكةٚٞبًّب وقبح٨ُوكْبٗٓٛب  كدٝبحهللبحه٘حضابح٪ضا

َبحمِٔشبحه ٍ٘ٙبهوثاكًىبًلبًكب بحهلْ٘بمجٚاكبضثٟب٨بُةىب٨ٗبٗسنيبهِكبح٨ة٩
ُيد ٟابٗسدد همبككُدجبحه ددٍٚبحٮةدد٩ًٚٞبٗح٪ضلدكَبحهيدد  ٚٞبدهٚدىبحموددوٍبهوثاكًددىببببب
ًلبحهلْ٘ابٗكٚ ٚٞبح٨ُث كئبغرلححبح٪ ضابٗتوملرلٓكبٗح٨ ت دكقبسٔدكابمبدكبو دغببببب

ب(ك2004 ابحهث٘ح ْبٗو٘يبدْٗبح٨ ث٩يب٪ُعٌٞبحؿٚكٝبمجٚاكب حهِسك

(باْبحه ٣ٚددددٞبحهٽ ٚاٚددددٞبزددددم١بًددددّبٓدددد حبحهلددددْ٘ابُٗصدددد٘مب2018ٗ كدددد ب ٚوددددٟب 
حهي ٙاٞبت٘ضحبهِكبمبكب٨بٙ  ىبحهيمباْبهو ي بٙاٳحب بتو٘ٙدٔدكبٗؽ ٙ ٔدكبٗتاٽٚدىبببب
حؿٚددكٝب)ٚٔددكاب)ٔدد٘بٙودد٘ربا ضددٔكبٗٓ٘ح١ٓددكبًٗك١ٓددكبكددىبٙددَ٘بسكمو٘خددكحب وددٟبح ددث٩لببببب

ٞب ٗغرلٓددكابٗٙو ددٟبسِ كٙكتددٕبٗ)ةدد٩تٕب ببباُ٘ح ٔددكبحهلٌٚكٗٙددٞابٗحٮادداك ٚٞابٗحهصددِك ٚ
قٚٽكتٔكبٗعك ٓكبٗأُك ٓكابٗه٘بحةث كَبحٮُوكْب وٟبا ئبحهللبًِٗٔسٕبهصوحباً ب
حٮُوددكْبٗاًدد بس٣ٚثددٕابٗػِٵددببكدددرلٳحبًددّبحميددل٩حبحه ٣ٚٚددٞبحهدديتبتاددكُٛبًِٔددكبحهٚددَ٘بببب
سودد ببحهثادداٜبحهصددك  بحهدد ٜب ك ةددٕبحٮُوددكْب وٚٔددكابةدد٘ح١باكددكْب هددمب بزكُددببب

ب(ب147َب بزكُببح٨ةثِمحلبحؾك٢ بم٘ح دٓكابٗٓا ٓكبٗتاٽٚؤككب مكبٰ  ٘ٙدٔكابحتو

عْب  ذبحٮُوكْبسكه ٣ٚٞبت نبنخك حځبة٣ٚٞبُكػٞب ّب همبحها دذبٗحُاداحَبحهيدا٘ بببب
ِٸددك ڄبببببسكمودد٧ٗهٚٞبلددكيبتاددكن:بب ٙٲدداٶٜبحه ٌٰددكبكپٰوددٰ جٲباپ ٰٗحهڀٰ طٲدد ڄبسٶ ٰٔددٰ بحهڀ پٰوددكدٱب)ٶددٛبحهڀٰ دد ټب ظپ

ٔٱٍب ٚٱدد ٶٙ پ ْٰهٶ ٰٙ ٲزٶاٱدد٘ ٍٲب ٔٱدد ٌٶوٿدد٘حبهپٰاوچ (ابتاددادحب41 حه دد نْبحهلدد ٍٙابحهدد َٗ:ببٰساٲددٰتبحهچدد ٶٜبٰ 
ًاِددٟبحه وددكدب بح٬ٙددٞابٗساددتبحهاوٌددك١بحت  دد٘حباْبحه وددكدبٙلددْ٘ب بحه ٣ٚددٞبٗكوٌددٞبببب

ب(2017حه وكدبتيٌىبحهثو٘ربٗحهثكرلححبحمِك ٚٞبٗكىبا١ٛبزكٗ بحؿاٵكب حهلطٚىاب

اساكدٓددكابٗحةددثِمحلب رلحتٔددكابٗع)وددكدبًلُ٘كتٔددكاببب)ٌيددلوٞبحها ددذب بحه ٣ٚددٞابسلددىبب
 بحةث٩ٔكٔكابٗض ًكْبح٪زٚكيبحه كدًٞبًّبض ٔكب)ٚٔكابة  ٕبحه وود ٞبببٗحٮة حلب

حمكدٙددٞبحهدديتبًددكبه دددجبتيددٚلبخ ك)ددٞبح٨ةددث٩ٔنابٗتٌِددٛبُم ددجبح٨كثِددك بٗحهثٌوددماببب
لٔددد ببٗتددد٘لغبغ ٙدددمٝبحهودددٚٽ ٝاب هدددمباْباددداك بتودددمبحه ووددد كحبكدددكْب٨ٗبٙدددمحي:ببببب

هٽ ٚاٞابحهص حئبًدلبحهٽ ٚادٞابح٪ًد بحهد ٜباطودقبٙدابحٮُودكْبٗغ ح٢دمٖب بًدكبِٙ دلبببببببببببح
ب(2004ًٗكبٙة كب حهِسك اب

ٗ بٗ ددكٙكب و ددك١بحموددوٌنيبهو ددكدٝب بًاددك كٍٔبا٨بٙ ٽادد٘حباددس حځب٨ٗبٙا دد ٗحببب
ٝځب٨ٗبببببببب ُٳددكب٨ٗبٙ ٗ دد٘حبنًِددكب٨ٗبٙ ثودد٘حب حٓ ٳددكبحُ ٽددلبهوا ددكدٝاب٨ٗباددٚملٳكب٨ٗبحًدد ا ضٚ٘ح

(ابٗٓ حبٙو ٛبًمٙاٳحبًدّبحهةد١٘ب ودٟبدٗ بحٮةد٩َب ببببب2010كككحخلكب حسّبكدرلاب  ٚكځب
محكٙددٞبحه ٣ٚددٞابضثددٟبه ددابح ثدددلبحٮةدد٩َبحهكدد  بٗحهددم ئبةدد ٩ٚبممٙددابًددّبحؿوددِكحبب

ٰٙمٰ ئٱبٰ  ٲ ٳكب)ٚأكٿىٱببٗحهد٘حةاب ٰٙك ڄ ٱبغپ ٲةٳكباٗب ًٱووٍب ًٶّب ًٰكب لكيب وٟبحهللب وٕٚبٗةوٍ:باب
ْٴ ٞڂباب ح  زٕبحه ملك ٜ(كبًٶِٕبطپرلٴباٗبعُٰوك ٕٶبٰ الپ ٕٱبس ٞڂبع٨بككْبه ٌٰ ٚٲ باٗبسٔ

ٗٙ  ٟبح٪ًىب بً٘حزٔدٞبتودمبحهلد٘ح ربٗح٪ ًدكحببسك ك)عدٞب ودٟباد٘بحهودو٘نببببببببب
ح٨ُوكُٛبٗحه لٛبحؿةك ٜبها٠بحٮُوكْبٗ همبًّب ٩يبحهثاكًدىبًدلبحه ٣ٚدٞبحهديتببببب
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ذلسٚدٞبٗحهثِيد٣ٞببببتيلىب ضٍبحٮُودكْبٗبًصدا بضٚكتدٕابٗدح٢ٌدكبٙاد٘يب ودٟبحهثاودٍٚبٗحهببببببب
 بسِدددك١بحهودددو٘نبحٮُودددكُٛابٗسِدددك١بحه ددد دبحه دددكد ب ودددٟبحهثاكًدددىبًدددلبحه ٣ٚدددٞبسيدددلىببببب

بضةك ٜك

 املبحح الجالح: املرحمة املتوشطة وخصائصّا 
 املرحمة املتوشطة 

تاثدلبحم ضودٞبحمث٘ةدٽٞبُٔكٙدٞبً ضودٞبحهٽ ٘هدٞبحمثدأ  ٝبٗساحٙدٞبً ضودٞبحه ود٘ ابببببببببب
سثاح٢ٚددٞبٗحم ضوددٞبحهدكُ٘ٙدٞابٗٙثٌٚددمبت٩ًٚدد بٓدد ٖببٗٓدٛبٗحةددٽٞبحها ددابسدنيبحم ضوددٞبح٨بب

حم ضوددٞبسكتوددكئبحٮد حنبهو ٣ٚددٞبح٨زثٌك ٚددٞبٗحهث ك ددىبحهِيددمبًأددكبًٗددلبحما ةددٞابببببب
ٗحتودددكئبح٬)دددكقبحها وٚدددٞبٗتاوڇدددٍبحه دددٍٚبحهودددو٘كٚٞبببب.ٗح٨ُةدددٌكَبؾٌك دددكحبزاٙددداٝب

 (2019ا  ٘ اٚا .ٗحمٔك ححبح٪ككد ٚٞابٗحكثوكةبحماكٙرلبحهوو٘كٚٞبح٨زثٌك ٚٞ

 وفّوً املرحمة املتوشطة 
ًٶّبةٱوچٍبحهثاوٍٚ;بعٚدذبٙود  ٕببب تا ٵلبحم ضوٞبحمث٘ةٽٞبسأُٔكباحم ضوٞبحه٘ةٽٟب
حهثاوددٍٚبح٨سثدداح٢ٛبٗٙثوددٖ٘بحهثاوددٍٚبحهدددكُٜ٘ابٗٙيددكىب)ددذلٝب ًِٚددٞبحثددابًددّبحهدكُٚددٞببببب

ب(ك20ابمك1991باب حهوِ ىا ي ٝبضثٟبحـكًوٞب ي ٝبًّبحهاٌ 

ٗتادد ٵلبحم ضوددٞبحمث٘ةددٽٞب بةٚكةددٞبحهثاوددٍٚبسكمٌولددٞبحها سٚددٞبحهوددا٘دٙٞبسأُٔددكببببب
اً ضوٞبخ ك)ٚٞب كًٞابغكٙثٔكبت سٚٞبحهِكا١ٛبت سٚٞبحة٩ًٚٞبادكًوٞبها ٚاتدٕبٗ  ودٕبببب

نبغرلٓدكببٗزوٌٕبٗ و ٕابٙ ح ٟب)ٚٔكباٖ٘ب صك٢ابحهٽ٘ بحه ٜب  بسٕابٗٓٛبتيك 
ب(17ابمكب1995 بؼ ٚقبح٪ٓاحلبحهاكًٞبًّبحهثاوٍٚاب ٗ ح ٝبحماك لاب

 :أِداف املرحمة املتوشطة 
حم ضوٞبحمث٘ةٽٞب كبآاح)ٔكبحـك دٞبٗحهديتبؽثود ب دّبحم ضودٞبحهودكس ٞبٗ دّبببببببب
حم ضودٞبحه٩ض ددٞابٗبتيددذلنب)ٚٔددكبااددكطبحهثاودٍٚب بحهدد٘طّبحها سددٛابًٗددّبآددٍبٓدد ٖببب

 ٌدددىبحم ضودددٞبحهودددكس ٞابٗح٨ ت دددكئبمبودددث٠٘بحهٌِددد٘بًدددّبحهِكضٚدددٞبببح٪ٓددداحلابًثكسادددٞ
٘ڄزاحُٚددٞابٗع دداحدبحهث٩ًٚدد بهوطٚددكٝبببب حؾوددٌٚٞبٗحها وٚددٞبٗح٨زثٌك ٚددٞبٗحه ٗضٚددٞبٗحه
حهِكزطددٞابٗتدد٘)رلبحه   ددٞبحمِكةدد ٞبهددثٌلنيب ٜٗبحه ددا ححبٗح٨ةددثااحدححبحمملثو ددٞببببب

ب(2000 حؿ ٚىاب.غ كتٕمثكساٞبحهثاوٍٚب بحم حضىبحه٩ض ٞابكىٻبضوببًٚ٘هٕبٗ 

ًّٗبآاحلبحهثاوٍٚب بحم ضوٞبحمث٘ةٽٞبكٌكب ٱكٶ حب بٗخٚ ٞبةٚكةٞبحهثاودٍٚبب
سكمٌولددٞبحها سٚددٞبحهوددا٘دٙٞبحلددنيبحها ٚدداٝبحٮةدد٩ًٚٞب بُ دد بحهٽكهددبابٗزاوددٔكببببببب
ضددكسٽٞبهوددو٘كٕبٗتصدد )كتٕابٗتٌِٚددٞبق ددٞبحهللبٗت دد٘حٖبٗ يددٚثٕب بلو ددٕابٗتمٗٙددابببببب

ٍٵبسك٪ ددد٘يبحهاكًدددٞبٗحم دددكد٥بببحهٽكهدددببسدددكـدلححبٗحماددد ك لبحم٢٩ٌدددٞبهودددِٕ;بضددديتبٙوددد
ح٪ةكةٚٞبهود ك)ٞبٗحهاوَ٘ابٗت سٚٞبحهٽكهبب وٟبحؿٚكٝبح٨زثٌك ٚٞبحٮة٩ًٚٞابحهيتب
ٌٵىبحمو٧ٗهٚٞابٗتا٘ٙابحهٽكهدبب ودٟبح٨ُث دكئبس٘لثدٕب ببببب ٙو٘دٓكبحٮ ك١بٗحهثاكْٗبٗؼ

ٞابٗتصدد ٙ بُيددكطٕبمبددكبهاددىبحه دد ح١ٝبحم ٚدداٝابٗحةددثدٌك ب) حغددٕب بح٪ ٌددكيبحهِك)ادد
املصددٚثٕبحٮةدد٩ًٚٞبًمدٓدد ٝبل٘ٙددٞابٗت ٘ٙددٞبٗ ددٛبحهٽكهددببهٚادد لبكٚدد بٙ٘حزددٕبببببببببب
حٮاك كحبحمةووٞبٗحمد حٓببح اٵحًدٞبٗحم دكد٥بحها ٚودٞابٗع داحدبحهٽكهدببمدكبٙودٛبٓد ٖبببببببببب

ب(1995حم ضوٞبًّبٓ ٖبحؿٚكٝكب ٗ ح ٝبحماك لاب

https://www.alukah.net/sharia/0/137557/#_ftn1


 (ASEP)دراشات عربية يف الرتبية وعمي الٍفض 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

343 
 

هاباْب كبحةٔكًكحبك رلٝب ببٗحمثأًىب)ٌٚكب ك بًّبآاحلبحم ضوٞبحمث٘ةٽٞ
٘ٵْبةدو٘ككځب  ٘ٙدكځب ببب تٌِٚٞبحه ٍٚبهٽ٩سٔكبٗأُكبً ضوٞبٓكًٞب بت ةٚخبحه ٍٚبهٚثل

بحه كدَبًّب ٌ بحهٽكهبك

 أِىية املرحمة املتوشطة: 

تاثدلبحم ضوٞبحمث٘ةٽٞبٗحةٽٞبحها اب بً حضىبحهثاوٍٚبحمملثو ٞابه همبحدىب
ٛبً ضوٞب ححبحُث كيب بضٚدكٝبحهٽد٩ةابًٗدّبآدٍبببببعلٍبً٘ضأكبًّبحهوٹوچٍبحهثاوٌٚ

حها٘حًىبحهيتبتلوببٓ ٖبحم ضوٞبآٌٚثٔكباْبحم ضوٞبحمث٘ةٽٞبٓٛبحهيتبهد ٜب)ٚٔدكببب
تد ٚجبٗت٘ةٚلبًكبض چ ثٕبحم ضوٞبح٨سثاح٢ٚٞبًّبتٌِٚدٞبحمٔدك ححبٗحمادك لبح٪ةكةدٚٞاببببب

ه ٚدكَبمبود٧ٗهٚكتٕبببٗٙثٍب)ٚٔكبع احدبزٚىبٗةمب بك كٙثٕبٗتأٓٚوٕبٗلا حتدٕب لِدٕبحبب
ٗاددقبط ٙ ددٕب بحؿٚددكٝبحهاٌوٚددٞبٗحطدد٩ئبط٩سٔددكبضددنيبؽدد ٹزٍٔبسأ  ددك١بحؿٚددكٝاباٗببببب
ٞببببببببب  كودببحهادٚشاباٗبً٘ح دوثٍٔبد حةدٞبحم ضودٞبحهدكُ٘ٙدٞباٗبحه ِٚدٞبسأُ٘ح ٔدكبحمملثو د

ٗتادداٵبً ضوددٞبؼددادبًوددث  ىبضٚددكٝبحهٽكهددب;ب٪ُٔددكبتلددْ٘بسكُثٔددك١بً ضوددٞبحهٽ ٘هددٞبببب
ٙث دددلبٓددد حبحهودددّبًدددّبتكدددرلححبُ ودددٚٞبٗزوددداٙٞبٗ  وٚدددٞببٗحسثددداح١بةدددّبحه ثددد٘ٝابًٗدددك

ٗ و ٚٞابٗتاٌىب وٟبحه٘)ك١بعكزكحبحهٽ٩ةبمبكبٙث قبًلب صدك٢ابحه ود٘ ابكٌدكبببب
أُدددكبتاٽددددٛب ِكٙددددٞبكددد رلٝبهوليدددد ب ددددّبًٚددد٘يبٗ غ ددددكحبحهٽدددد٩ةبٗحةددددثااحدحتٍٔبببب
ٗلددددا حتٍٔابكٌددددكبت ددددَ٘بسث٘زٚددددٕبٓدددد ٖبحمٚدددد٘يبٗحه ددددا ححبمددددكب)ٚددددٕب ددددرلب٪ُ وددددٍٔببببب

ب(2002صٽوحابٗ ثٌأٍكب ً

ٗساابًا )دٞبً ٔدَ٘بحم ضودٞبحمث٘ةدٽٞبٗآٌٚثٔدكبٗآداح)ٔكابٙدأتٛبًدكب ٚدمبتودمببببببببببب
 حم ضوٞبًّب صك٢اب بحهٌِ٘ببٗتكرلححبًٗو٧ٗهٚكحبٗغرلٓكك

 خصائص املرحمة املتوشطة 
هلىبً ضوٞب ٌ ٙٞب صك٢ابا٘ٓكبحهيتبحٚمٓكب ّبغرلٓكبًّبحم حضىبح٪ د ٠اببب

آدددٍب صدددك٢ابٓددد ٖبحه دددذلٝبعددداٗربتكدددرلححبببب(2013ٗلددداباٗ دب صدددٚ كْبٗن ددد ْٗب ب
زِوٚٞبٗزوٌٚٞبٗحزثٌك ٚٞبٗحُ اكهٚٞبٗ  وٚٞبتِ ىبحه  دبًّبحهٽ ٘هٞبعنبحه اااب
ٗٙثٌٚددمبحهٽكهددببسثلددّ٘ٙب دددلححبزاٙدداٝبًٗودد٧ٗهٚكحبٗ ٩لددكحبزاٙدداٝبًددلبحهل ددك بببببببب
ٗح٪ل حْابع بإُب بً ضوٞبحُث كيبًّبٗضلبًا ٗلبٗٓٛبحهٽ ٘هٞبعنبٗضلبفٔد٘يبب

ٚٳكبٗ ٓ٘بحه اداب٨بوودّبحهثاكًدىبًدلبحم ضودٞبحه كدًدٞابٙ طدذب)ٚٔدكب دّبحهد ححبببببببببببًا )
ٗ ّبٓ٘ٙثٕاب)كم حٓقبٙ ٙاباْبٙا لبًّبٓ٘ابًٗك حبٙ ٙداابًٗدكٓٛبآاح)دٕبٗطٌ٘ضكتدٕببببب

بٗلا حتٕك

ٗٙثٌٚدمبطدد٩ةبٓدد ٖبحم ضوددٞبسكتوددكئبح٬)ددكقبحها وٚددٞبٗتاوڇددٍبحمٔددك ححبح٪ككد ٚددٞابب
ٚٺدددكبًدددّبلا حتدددٕابٗتاودددٍبحمٔدددك ححبٗحهث ددداَبمددد٘بحهِةدددشبحها ودددٛ;بضٚدددذبٙثط ددد قبٗحلا

 حؾودٌٚٞبحه٩ ًدٞبه٫هادكةبٗاهد٘حْبحهِيدكطبحمملثو دٞبحم٢٩ٌدٞبهِةدسٍٔبحؾوداٜاببببببببب

ًٳددكببببببب ٗ ٙددكدٝبٗضدد٘ ب) دٙددٞبحهٽكهددببٗحكثوددكةبحػددكٖبةددوٍٚبمدد٘بحهدد ححابٗٙلددْ٘بً ٔ٘
ٗحضطٳكب ّبحه ححابٗحتوكئبحٮد حنبهو ٣ٚٞبح٨زثٌك ٚدٞبٗحهث ك دىبحهِيدمبًأدكبًٗدلبببببب

ةٞابٗح٨ُةٌكَبؾٌك كحبزاٙاٝابٗ ٙكدٝبح٨ةث ٩يب ّبحه٘حهاّٙابٗحهث اَبم٘بحما 
حهِةددشبحؾِوددٛابٗحهٌِدد٘بحه٘حضددحب بكك)ددٞبًعددكٓ بٗز٘حُددببحهيملصددٚٞابٗحهث دداَببببب
مدد٘بحهِةددشبح٨ُ اددكهٛبٗح٨ةددث ٩يبح٨ُ اددكهٛابٗحهث دداَبمدد٘بحهِةددشبح٨زثٌددك ٛبببببب
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زثٌك ٚدددٞابٗح٨ةدددث ٩يبٗحهثٽ دددلبح٨زثٌدددك ٛابٗحكثودددكةبحمادددكٙرلبحهودددو٘كٚٞبٗح٨ب
ٌٹىبحمو٧ٗهٚكحبٗت٘زٕٚبحه حح ب(2019  ٘ اٚاابب.ح٨زثٌك ٛابٗؼ

(بعنبا سادٞبب2018ًّٗب صك٢ابط٩ةبحم ضوٞبحمث٘ةٽٞبكٌدكبلوٵدٌٔكبحمدا وٛب ببب
الوكَاباٗ ك:ب صك٢ابحهٌِ٘بحؾوٌٛابٗٓدٛبحهدثكرلححبحهديتبتعٔد ب ودٟبحهٽكهدبب ببببببب

ُبببب ٚٔدك:ب صدك٢ابحهٌِد٘بحها ودٛابٗتثٌٚدمببببببٓ ٖبحم ضودٞبكدكهٽ٘يبٗحهاد ضبٗحهد٘ ْابٗخك
سمٙددكدٝبحهددث لرلبٗحهثدد كڃ بٗحهثملٚٵددىبٗحٮد حنابٗخكهدٔددك:ب صددك٢ابحهٌِدد٘بح٨ُ اددكهٛاببب
ًِٗٔددكبح٨ ت ددكنبٗ سددمبحم حٓددقب ددّبً٘حزٔددٞبً٘لدد بًا ڃدداب٨بٙددثٌلڃّبًددّبحهثصدد ٵلبببببب
ضٚكهٕبٗضوكةٚثٕبحهياٙاٝبهِ ابحهل ك ابٗتثٌٚمبسثلّ٘ٙبساتبحها٘حط بحهيملصٚٞب

ابضٚددذبٙ ملدد بحهٽكهددببسِ وددٕبٗٙاثدداٵبس اٙددٕابٗ حسأددك:ب صددك٢ابحهٌِدد٘بببببببمدد٘بحهدد ححب
ح٨زثٌددك ٛابٗٓدد٘بحهثٽدد٘ بحهدد ٜبٙٽدد اب وددٟب ٩لددكحبحهٽكهددببح٨زثٌك ٚددٞبًددلبًددّبببببببب

بٙثاكًىبًأٍب ّبض٘هٕبًّبح٪ل حْب بًا ةثٕبٗح ثٌلبسيلىب كَكب

   الدراشات الصابكة 
 ( ُ9102دراشة وصطفى وآخرو) 

ًب  ددددكٍٓٚبحهذلسٚددددٞبحه ٣ٚٚددددٞب بكثددددببحهذلسٚددددٞبببٗككُددددجبساِدددد٘حْبًددددا٠بتةددددٌنيب
حٮةدد٩ًٚٞبحمٽدد٘ ٝبهوصدد ٘لبحهد٩خددٞبح٪ٗنب بح٪ دْابٗحةددثملاًجبحها حةددٞبحمددِٔشببب
حه٘ دد ٛبحهثطوٚوددٛابٗتلددْ٘بفثٌددلبحها حةددٞبٗ ِٚثٔددكبًددّبمجٚددلبكثددببحهذلسٚددٞبببببببببب
حٮة٩ًٚٞبهوٌ ضوٞب حتٔكابحةثملاَبحه كضذبحةثٌك ٝبؼوٚىبح ثد٠٘ابحهديتبحادثٌوجبببب

(بً كٍٓٚبس٣ٚٚٞاب وصجبحها حةٞبعنبُثك٢ش:بًِٔكباْب٩9خٞبفك٨حبتةٌِجب  وٟبخ
(ب509فٌ٘ئبتل ح ححبً كٍٓٚبحهذلسٚٞبحه ٣ٚٚٞبحمثةدٌِٞبكثدببحهذلسٚدٞبحٮةد٩ًٚٞب بببب

%(بًددّب43(بٗسِودد ٞب 172ً ٔددَ٘ابضٚددذبزددك١بحهصدد بحهدكهددذبسكم ت ددٞبح٪ٗنبسثلدد ح ب بببب
ًٳكبهثلْ٘ب بادُدٟبب٣14ٚٞبسثل ح ب حم كٍٓٚبحمثةٌِٞابسٌِٚكبضوجبحميل٩حبحه ٚ (بً ٔ٘

د زددكحبحهثةددٌنيابٗاظٔدد حبحهِثددك٢شب ددداَبٗزدد٘دب)دد ٗقبدحهددٞبحضصددك٢ٚكځب بحم دددكٍٓٚببببببببب
بحه ٣ٚٚٞبحمثةٌِٞبسك ث٩لبحهص بحها حةٛك

 ( 910٢دراشة عٍاجرة) 
ٗككُدددجبساِددد٘حْبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞبحمثةدددٌِٞب بقثددد٠٘بكثدددكةبحهاودددَ٘بهوصددد ببببببب

حةثملاَبحمدِٔشبحه٘ د ٛبحهثطوٚودٛب بٓد ٖبحها حةدٞاببببببحـكً بح٪ةكةٛب بح٨ دْابٗ
ٗلابلكَبحه كضذبسثطوٚىبح ث٠٘بسكةدثملاحَبتصدِٚ ځكب ك ٳدكبكدأدحٝبها حةدٞبؼوٚدىببببببب
ح ثد٠٘ابٗككُددجبحهِثدك٢شبحهدديتبت٘ دوجبعهٚٔددكبحها حةددٞبًدكبٙوددٛ:بسوديبفٌدد٘ئبحه ددٍٚبببببب

حه دٍٚب بب(بلٌٚٞكباظٔ حبُثك٢شبحها حةٞباْبفٌد٘ئبتلد ح ححببب24حهيتبمتبحةثِ كطٔكب 
(بتلدد ح ٳحكبكٌددكبب371قثدد٠٘بكثددكةبحهاوددَ٘بهوصدد بحـددكً بح٪ةددك بٜب بح٪ دْب ببب

اظٔ حبُثك٢شبحها حةٞباْبفكيبلٍٚبت اٚابحهوو٘نبح٨ةث٩ٔكٛبم٘ح دبحه ٣ٚٞبزك١ب
 بحم ت ٞبح٪ٗنابٗفكيبلٍٚبح ك)عٞب وٟبحه ٣ٚٞب بحم ت ٞبحهدكُٚٞابٗفدكيبحه دٍٚببب

ٞابٗفكيبلدٍٚبحؾٌدكيبحه ٣ٚدٛب بحم ت دٞبحه حسادٞابٗاظٔد حبببببببحهصطٚٞب بحم ت ٞبحهدكهد
ُثك٢شبحها حةٞباْبحه ٍٚبككُجبغرلبًث٘ح ُٞبًدّبضٚدذبت٘ ٙأدكب ودٟبفدك٨حبحه دٍٚببببببب

بحه ٣ٚٚٞبح٪ ساٞبحه ٢ٚوٞك
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 ( 910٢دراشة املٍاصري وشحادة) 
ٗككُجبساِ٘حْبد زٞبت٘) بحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبحمثةدٌِٞب بكثدببحهذلسٚدٞبحٮةد٩ًٚٞببببب

ودددٞبح٪ةكةدددٚٞبحهاوٚدددكب بح٪ دْابٗلدددابلكًدددجبحها حةدددٞب ودددٟبحمدددِٔشبحه٘ ددد ٛبببببببهوٌ ض
حهثطوٚوددٛبٗتلُ٘ددجب ِٚددٞبحها حةددٞبًددّبمجٚددلب دد طكحبكثددكسٛبحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞببببب
هوص نيبحهثكةلبٗحهاكا بح٪ةكةٚنيبسك٪ دْابٗحةثملاَبحه كضذبادحٝبؼوٚىبح ث٠٘ب

ًٚٞابٗككُددجبًددّبآددٍبه ٚدك بًددا٠بتةددٌّبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب بكثدببحهذلسٚددٞبحٮةدد٩بب
حهِثك٢شباْبكثكسٛبحهذلسٚٞبحٮة٩ًٚٞبهوص نيبحهثكةلبٗحهاكا بح٪ةكةٚنيبلدابتد٘) ببب

(بًد ٝابٗزدك١حبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞبحم ت ٽدٞبمبسدكيببببببب1117(بلٌٚٞبس٣ٚٚٞبتلد  حب ب49)ٌٚٔكب 
%(ب17ك71(بًدد ٝبٗسِودد ٞب٣ً٘ٙددٞب 795حهاِكٙددٞبسكٮُوددكْب بحم ت ددٞبح٪ٗنبٗسثلدد ح بسودديب 

ًب  ت اددٞابٗزدك١حبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚدٞبحم ت ٽددٞبسكهاِكٙدٞبسددك٪ ضبسكم ت دٞبحهدكُٚددٞبببببٗسا زدٞب
%(بٗسا زدٞبًِمل ةدٞابٗزدك١حبحه دٍٚببببب26ك18(بً ححبٗسِو ٞب٣ً٘ٙٞب 204ٗسثل ح بسويب 

(بًدد ٝبٗسِودد ٞب88حه ٣ٚٚددٞبحم ت ٽددٞبسكهاِكٙددٞبسكؾٌددكيبسكم ت ددٞبحهدكهدددٞبٗسثلدد ح بسودديب بب
ه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبحم ت ٽددٞبسكهاِكٙددٞبسكمددك١ببب%(بٗسا زددٞبًِمل ةددٞابٗزددك١حبحب31ك٣ً9٘ٙددٞب 

%(بٗسا زدددٞب69ك2(بًددد ٝبٗسِوددد ٞب٣ً٘ٙدددٞب ب30ٗح ددد٘ح١بسكم ت دددٞبحه حسادددٞبٗسثلددد ح بسوددديب ببب
بًِمل ةٞكبٗت نيب اَبت٘ح ْبت٘ ٙلبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞب بحهلثكسنيك

   دراشة Parker  (2017) 

ُٚوٛابٓدددا)جببحها حةدٞبساِ٘حْبحهذلسٚٞبحه ٣ٚٚٞبحهاِٙٚٞب)دٛبحمدِٔشبحٮُاٗ ٗككُج
عنبعظٔددددك بكٚ ٚددٞبتاكًددددىبحمددددِٔشبحما ةددددٛبحٮُاُٗٚوددٛبًددددلبحه ٣ٚٚددٞبحٮُوددكُٚٞاببببببببب
ًٗا )ددٞباخدد بحها٘حًدىبح٨لثصدكدٙٞب ودٟبحكثيدكلبٗتِ د٧بحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞب بادُٗٚودكاببببببببب
اظٔدد حباسدد  بُثددك٢شبحها حةددٞب دداَبٗزدد٘دب ٩لددٞبسددنيبحهثٌِٚددٞبح٨لثصددكدٙٞبٗحضددذلحَببببببببب

بحه ٣ٚٞك

 (910٢لطيب )دراشة ا 
ح)ٚدددكبٗحهذلسٚدددٞبحٮةددد٩ًٚٞبحمددد٘زٔنيبببٗككُدددجبساِددد٘حْبًدددا٠بحمدددكَبً ددد  ٜبحؾك ببب

هث٩ًٚ بحهوِٞبح٪ٗنبًّبحهثاوٍٚبحهدكُٜ٘بسأٓاحلبحهذلسٚٞبحه ٣ٚٚدٞبسدكؾمح٢ ابٗحت دلبببب
(بٓدالابً٘  دٞب ودٟبببب23حه كضذب بٓ ٖبحها حةٞبًِٔشبؼوٚىبحمةدٌْ٘بضٚدذبتد٘) ب ببب

ا ساددٞبقددكٗ ابٗككُددجب ِٚددٞبحها حةددٞبً دد  ٜبحؾك ح)ٚددكبٗحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞبًددّببببببببب
وٍٚبحهدكُٜ٘بس وٌٕٚبندحةبٗ وَ٘ابٗ وصجبحها حةٞبعنبؼ قبحه  ضدٚٞبحهاكًدٞبببحهثا

حهدديتبت ٚددابسإمددكَبً دد  ٜبحؾك ح)ٚددكبٗحهذلسٚددٞبحٮةدد٩ًٚٞبحمدد٘زٔنيبهث٩ًٚدد بحهوددِٞببببببب
ح٪ٗنبًدددّبحهثاودددٍٚبحهددددكُٜ٘بسأٓددداحلبحهذلسٚدددٞبحه ٣ٚٚدددٞابٗ هدددمبًدددّب ددد٩يبؼ دددقبببب

ح)ٚدددكبٗحهذلسٚدددٞبحٮةددد٩ًٚٞببحه  ضدددٚكحبحؾم٢ٚدددٞبحهددديتبت ٚدددابسثةدددٌّبً ددد  ٜبحؾك بب
حمددد٘زٔنيبهث٩ًٚددد بحهودددِٞبح٪ٗنبًدددّبحهثاودددٍٚبحهددددكُٜ٘:بغددددلححبًثِ٘ دددٞبتثصدددىبببببب
سكه ٣ٚددٞبًٗيددل٩تٔكابٗ وددٟبحماددك لب ححبحهصددوٞبػددكٖبحه ٣ٚددٞابٗ وددٟبحمٔددك ححبحما )ٚددٞبب
ٗحه ِٚددٞبهوثادد لب وددٟبحميددككىبحه ٣ٚٚددٞبٗضوددٔككبٗ دداَبؼ ددقبحه  ضددٚٞبحؾم٢ٚددٞبببببببببب

ابسثةٌّبً   ٜبحؾك ح)ٚكبٗحهذلسٚٞبحٮة٩ًٚٞبحمد٘زٔنيبهث٩ًٚد بببحه حساٞبحهيتبت ٚ
حهوِٞبح٪ٗنبًّبحهثاوٍٚبحهدكُٜ٘ب وٟبلدٍٚبحؿدذب ودٟبحميدك كٞبٗح٨ةدٔكَبحه ادكيببببببب

بٗحهاٌىب وٟبضىبحميل٩حبحه ٣ٚٚٞك
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 ( ُ910٢دراشة أبو غميو) 
ٗككُددجبساِدد٘حْبد زدددٞبتةددٌنيبكثدددببحهذلسٚددٞبحٮةددد٩ًٚٞبهوٌ ضوددٞبح٪ةكةدددٚٞبببببب

ٚكب بح٪ دْبهوٌاكٙرلبحماك  ٝبهوذلسٚٞبحه ٣ٚٚدٞابٗلدابلكًدجبحها حةدٞب ودٟبحمدِٔشبببببببحهاو
حه٘ ددد ٛبحهثطوٚودددٛابٗككُدددجب ِٚدددٞبحها حةدددٞبكثدددببحهذلسٚدددٞبحٮةددد٩ًٚٞبهوٌ ضودددٞببب

ب2006/2007ح٪ةكةددٚٞبحهاوٚددكبحهصددكد ٝب ددّبٗ ح ٝبحهذلسٚددٞبٗحهثاوددٍٚبهواددكَبحها حةددٛبببببببب
(ب27ٌوجب ودٟبتوداٞبقدكٗ بتةدٌِجب ببببسك٪ دْابط٘ بحه كضذبادحٝبلٚدك بٗؼوٚدىبحادثببب

ًاٚدك حځبًاك دد حځبهوذلسٚدٞبحه ٣ٚٚددٞابٗكيد جبُثددك٢شبحها حةدٞب ددّبتداُٛبتدد٘ح) بحماددكٙرلبببببب
حماك دد ٝبهوذلسٚددٞبحه ٣ٚٚددٞب بتوددمبحهلثددبابضٚددذبزددك١حبُودد ٞبتدد٘ح) بح دد٘ بحهوددكسلبببب
ٞٷاب)ٌٚددكبزددك١ٰحٲبح ددكٗ ٱبح٬تٚددب ٞٷبً ت ادد ٞٿ:ب ح٪ دد٩قبٗحه ددٍٚبٗحهوددو٘ن(بًٗاددكٙرلڄٖبسا زدد

 حم٘ح دابٗحهثاكْٗابٗحهثي ٙاكحبٗحم حل ٞ(بًٗاكٙرلڄٓكبسا زٞبًث٘ةٽٞاب بضنيڄبزك١حب
س ٚدددٞبح دددكٗ ڄبٗٓدددٛ:ب حهٽكلدددٞابٗحهودددلكْابٗحهد ك)دددٞبٗحٮ ددد٩َبٗحهث٘ ٚدددٞابح٨لثصدددكدٱبببببببب

ٍٱبٗحهثلِ٘ه٘زٚك(ًٗاكٙرلڄٓكبسِوببًثاُٚٞك بٗحهثٌِٚٞبٗح٨ةث٩ٔنابحهاو

 ( 910٢دراشة امحد) 
هذلسٚددٞبحه ٣ٚٚددٞب بحه دد نْبحهلدد ٍٙبٗحهوددِٞبحهِ ٘ٙددٞبٗ ًددجبٓدد ٖببببببٗككُددجبساِدد٘حْبحب

حها حةدٞبعنبحهليد ب دّبحهذلسٚددٞبحه ٣ٚٚدٞبًدّب دد٩يبحهِصد٘مبحه  نُٚدٞبٗح٨ضكدٙددذبببببببب
حهِ ٘ٙددٞابٗلددابحت ددلبحه كضددذب بٓدد ٖبحها حةددٞبحمددِٔشبحه٘ دد ٛبحهثطوٚوددٛابضٚددذبلددكَببببببب

ةدددث كدٝبًدددّبحه كضددذبظٌدددلبحم حزدددلبمبملثوددد باُ٘ح ٔدددكبخدددٍبؼوٚدددىبًاوً٘كتٔدددكبٗح٨ب
ُثك٢سٔكابٗككْبًّبآٍبحهِثك٢شبحهيتبت٘ ىبحهٚٔكبحه طذ:بحهذلسٚٞبحه ٣ٚٚٞبٓٛبامب
 بحهذلسٚٞبٙٔالبعنبًا )ٞببحه ٍٚابٗت٘ضٚحبحم كٍٓٚبٗتٌِٚٞبحمٔك ححبحه٩ ًٞبه ٔدٍبب
ٗت اٙ بحها٩لكحبحهيتبت سمبحٮُوكْبسد ك)ثٕبٗس٣ٚثٕكبٗحه ٣ٚدٞبادكٓابس٘ضاحُٚدٞبحهللابببب

ثوددمبحؿٚددكٝبٗحهوكددٞبٗحؿدد بٗحهيددا٘ ابٗاْبح ك)عددٞب وددٟبحه ٣ٚددٞببببٗاْب ِك دد ٓكبح
بحهٽ ٚاٚٞبٙاابٗحز ٳكب) ضٕبحهللبتاكنك

 ( 910٢دراشة رويعي) 
ٗككُددجبساِدد٘حْبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبهددا٠بت٩ًٚدد بً ضوددٞبحهثاوددٍٚبح٪ةكةددٛبس٘ةددمببببببب
ةِٚك١بٗ ٩لثٔكبسكمثكرلححبحه ٣ٚٚٞابحةثملاًجبحها حةٞبحمِٔشبحه٘  ٛابٗمتبح ثٚدك بب

(بتوٌٚدد حبًددّبت٩ًٚدد بً ضوددٞبحهثاوددٍٚبح٪ةكةددٛبس٘ةددمبةددِٚك١بٗٓدد ٖبب114 ِٚددٞبًددّب 
حهاِٚٞبمتبت وٌٚٔكبعنبخ٩رب)٣كح:بت٩ًٚ ب ٗبًوث٠٘بحلثصكدٜبٗحزثٌدك ٛبً ت دلببب

ٗبت٩ًٚد ب ٗبًودث٠٘بحلثصددكدٜبٗحزثٌدك ٛبًث٘ةدمابٗت٩ًٚدد ب ٗبًودث٠٘بحلثصددكدٜببببببب
ه ٜبٙثلْ٘بًدّبةدثٞباسادكدببببٗحزثٌك ٛبًِمل تابٗمتبتٽ ٚقبً ٚك بحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبح

(بً٘ل به ٚك بحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞبهدا٠بت٩ًٚد ببببب13ًّبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞابٗكىبساابٙث إب 
ً ضوددٞبحهثاوددٍٚبح٪ةكةددٛابٗمتبحهثطوٚددىبحٮضصددك٢ٛبسكةددثملاحَبحؿكةددببح٬هددٛبًددّبب

ابٗككُددجبُثددك٢شبحها حةددٞب دداَبٗزدد٘دبSPSS V20 دد٩يبس ُددكًشبحؿددمَبحٮضصددك٢ٚٞب
نيب ِٚددٞبحها حةددٞبت اددكځبمددثكرلبحهصدد بحها حةددٛبٗٓدد٘بًددكببب)دد ٗقب ححبد٨هددٞبحضصددك٢ٚٞبسددب

٧ٙكددداباْبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞبًثددد٘) ٝبسيدددلىبًثودددكٜٗبهدددا٠ب ِٚدددٞبحها حةدددٞبسدددك ث٩لبببب
  ٘)ٍٔبحها حةٚٞابٗٗزد٘دب)د ٗقب ححبد٨هدٞبحضصدك٢ٚٞبسدنيب ِٚدٞبحها حةدٞبسدك ث٩لببببببببب
ًدددثكرلبحمودددث٠٘بح٨لثصدددكدٜبهو دددٍٚبحهاوٌٚدددٞبٗ هدددمبهصدددكحلبحمودددث٠٘بح٨لثصدددكدٜببب

ِمل تابٗٗزدد٘دب)دد ٗقب ححبد٨هددٞبعضصددك٢ٚٞبسددنيب ِٚددٞبحها حةددٞبسددك ث٩لبًددثكرلببببببحمدد
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حمودددددث٠٘بح٨لثصدددددكدٜبه ٌٚدددددٞبح ك)عدددددٞب ودددددٟبحه ٣ٚدددددٞبٗ هدددددمبهصدددددكحلبحمودددددث٠٘بب
بح٨لثصكدٜبحمِمل ةٞك

 ( 910٢دراشة الرفاعي وحجازي) 

ٗككُجبساِد٘حْبد زدٞبحددىبطو دٞبحمداح  ب بقك)عدٞبح سدابهو دٍٚبحه ٣ٚٚدٞبًدّببببببببببب
ٛابحةثملاَبحه كضددكْبحمدِٔشبحه٘ د ٛب بٓد ٖبحها حةدٞابٗتلُ٘دجب ِٚدٞببببببببًِع٘ بعة٩ً

ٞځابح دددثرلٗحبسكهٽ ٙ دددٞبحهايددد٘ح٢ٚٞبًدددّبفثٌدددلبببببب622حها حةدددٞبًدددّب ب (بطكه دددكځبٗطكه ددد
ٞځكبٗؾٌدلبحه ٚكُدكحبا دابحه كضددكْبببببب320(بطكه دكابٗب ب302حها حةٞبحهلوٛابًٍِٔب  (بطكه د

ٚدددٞبحهددد٘ح دٝب بحهلثدددكةبحةدددث كُٞب ك دددٞبه ٚدددك بد زدددٞب ك ةدددٞبحهٽو دددٞبهو دددٍٚبحه ٣ٚب
ٗحهوددِٞكبٗااددك حبُثددك٢شبحها حةددٞبعنباْبلددٍٚبح٨ةددث كدٝبٓددٛبح٪كددد ب ك ةددٞبسددنيبببببببببب
حه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبًددّبًِعدد٘ بعةدد٩ًٛبهددا٠ب ِٚددٞبحها حةددٞبًددّبحؾِوددنيابٗزددك١حبلددٍٚببب
ح ك)عٞب بحم ت ٞبحهدكُٚٞاب)ٌٚكبككُجبحه ٍٚبحؾٌكهٚٞبٓٛبح٪لىبحُثيك حځبٗ ك ةٞب

ٞكبٗسيلىب كَبسِٚدجبحهِثدك٢شباْبد زدٞب ك ةدٞبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞبهدا٠ببببببببها٠ب ِٚٞبحها حة
بطو ٞبحم ضوٞبحهدكُ٘ٙٞبككُجبًث٘ةٽٞك

 ( 9112دراشة اخلضي ومسارة) 
ٗككُددجبساِدد٘حْبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبًددّبًِعدد٘ بعةدد٩ًٛابٓددا)جبٓدد ٖبحها حةددٞبعنببببببببب

ٍب ًدّبببحه طذب بحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبًّبًِع٘ بعة٩ًٛبسك٪ دْابًٗا )ٞبد٨٨حبٓ ٖبحه دٚ
 ٩يبتث لبح٪دهٞب بحه  نْبحهل ٍٙبٗحهودِٞبحهِ ٘ٙدٞابٗلدابحةدثملاَبحمدِٔشبحهثطوٚودٛببببببب
حه٘  ٛب٨ةثِ كطبآٍبحها٨٨حبحهيتبتد ت مبسدكه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞبًدّبًِعد٘ بحٮةد٩َاببببببب
ٗ كدمبحه كضددكْب ودٟبحٓثٌدكَبحٮةد٩َبسكه ٣ٚددٞبًدّبضٚدذبد٨هدٞبحه د نْبٗحهودِٞب وددٟببببببببببب

حيب بحهلددْ٘(ابٗ وددٟبلددٍٚبح ك)عددٞب وددٟبحه ٣ٚددٞاببببلددٍٚبح٨ةددثك٩يب حهثدد٘ح ْبٗح٨ ثددابب
(بلٌٚٞبس٣ٚٚدٞابب21ٗحه ٍٚبحؾٌكهٚٞب بحه ٣ٚٞاب)لكُجبفٌ٘ئبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبحه   ٚٞب 

ٗ وصددجبحها حةددٞبعنباْبحه ددٍٚبحهد٩خددٞبً كدد٘ ٝب بط ٚاددٞبحٮُوددكْابٗاْبحهذلسٚددٞبببببببب
وببُ٘ئبٓ ٖبحٮة٩ًٚٞبتواٟبعنبتٌِٚثٔكبها٠بحٮُوكْبحمووٍبسٽ ح٢قبكثو ٞابض

 حه ٍٚبٗط ٚاثٔكك

 ( 911٢دراشة شالوة) 
ٗككُددجبٙاِدد٘حْبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبحمثةددٌِٞب بقثدد٠٘بكثددكسٛبحهد ك)ددٞبحهاوٌٚددٞبببببب
هوٌ ضوٞبحهدكُ٘ٙٞب ب)ووٽنيبًٗا٠بحًث٩نبطو ٞبحهص بحهدكُٛب ي ب دكابٗح ثٌداببب
حه طدددذبحمدددِٔشبحه٘ ددد ٛبحهثطوٚودددٛابٗؾٌدددلبحه ٚكُدددكحبحةدددثملاًجبحه كضددددٞبادحتدددنيببب

ٗنبادحٝبؼوٚددىبح ثدد٠٘بٗح٪دحٝبحهدكُٚددٞبً ٚددك بحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبهددا٠بحهٽو ددٞبٗٓدد٘بح٪
(بً٘لددد بس٣ٚدددٛبٗت٘  دددجبب ودددٟبخددد٩رببب25  دددك ٝب دددّبحةدددث كُٞبتلُ٘دددجب)  حتٔدددكبًدددّب ببب

فدددك٨ح:بٓدددٛبمحكٙدددٞبحه ٣ٚدددٞبًدددّبحهثوددد٘رابٗح٨ةدددثملاحَبحه حادددابمددد٘ح دبحه ٣ٚدددٞابٗبببببببببب
باْبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب بحهلثددببببح ك)عددٞب وددٟبحهثدد٘ح ْبحه ٣ٚددٛابٗت٘ ددوجبحها حةددٞبعنبببب

تددأتٛبسصددد٘ بضدددٌِٚٞبٗٓكًيدددٚٞبٗ بٙ ح دددٟبحهثدد٘ح ْبٗحهيدددٌ٘يبٗحهثثدددكسلبسدددنيبحه دددٍٚببب
حه ٣ٚٚٞبٗاْبِٓكنبضا بٗحضحب٨ًث٩نبحهٽد٩ةبهو دٍٚبحه ٣ٚٚدٞابٗت٘ دوجبحها حةدٞبببببب
اٙةكبعنبت ٘قبحه ك٘ ب وٟبح٨ُكرب بادح١بحهٽو ٞب وٟبً ٚك بحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞابٗاُدٕبب

ًوث٠٘بحهثطصدٚىب بحهد ك)دٞبحهاوٌٚدٞبح ت دلبًودث٠٘بحًدث٩نبحهٽو دٞببببببببكوٌكبح ت لب
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هو ٍٚبحه ٣ٚٚٞبكٌدكبٗاٗضدطجبُثدك٢شبحها حةدٞب ودٟب داَبتدأخرلبحؾٔدٞبحميد )ٞب ودٟببببببببببب
بًوث٘ٙكحبحًث٩نبحهٽو ٞبهو ٍٚبحه ٚد٣ٚٞك

  دراشةScott (2006) 

ٗككُددجبساِدد٘حْبتاوددٍٚبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞابٗكيدد جب ددّبدٗ بٓدد ٖبحه ددٍٚب بحمِٔددكصبببببب
ها حةٛب بحةذلحهٚكابٗلابت٘ وجبٓ ٖبحها حةٞبعنباْبحه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞبحهثاوٌٚٚدٞبلداببببح

تكرلحب دلبحهمًّبٗحهوِنياببهلّبٓ ٖبحه ٍٚبهدبباْبتوادببدٗ حځباةكةدٚكځب بحهاٌوٚدٞببببب
حهثاوٌٚٚٞبٗٓ٘بدٗ بًوثٌ بٗدح٢ٍابٗٓ ٖبحها حةٞبت نيبدٗ بحه ٍٚبحهثاوٌٚٚٞب بًِٔدكصبب

حهثٽ٘ٙ بح٪ ٩لدٛبهدا٠بحهٽد٩ةابٗتِعد بحها حةدٞبعنببببببحها حةٞبًٗا٠بًوكٌٓثٔكب ب
اْبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚددددٞبحمدددد٧خ ٝب وددددٟبحهاٌوٚددددٞبحهثاوٌٚٚددددٞبٗتأ دددد بساددددنيبح٨ ث ددددك بكددددىبب

بح٨ُث كدححبحؿكهٚٞبحهيتبػاىبًّبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبً  ٘هٞبًٗ ًٔ٘ٞك

 ( 911٢دراشة حالوة) 
ٗحهودكد ببٗككُجبساِ٘حْبحه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞب بكثدببحؾك ح)ٚدكبهوصد نيبحـدكً بببببب

ًّبً ضوٞبحهثاوٍٚبح٪ةكةٛب بةد٘ ٙٞابٗح ثٌدابحه طدذبحمدِٔشبحه٘ د ٛبحهثطوٚودٛاببببببب
سكةدددثملاحَبحمةدددٌْ٘بادحٝبٗاةدددو٘سٳكب٨ةدددثمل حصبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞب بكثدددببحؾك ح)ٚدددكبببب
حهودددد٘ ٙٞب حهصدددد ٚنيبحـددددكً بٗحهوددددكد (بًددددّبً ضوددددٞبحهثاوددددٍٚبح٪ةكةددددٛبهاددددكَببببب

ثطوٚىبٗ)قبقد٘ ٜ:بًدك حبلٚدى؟ببببَابٗحةثملاًجبحؾٌوٞبٗضاٝباةكةٚٞبهو2003\2002
ٗكٚددد بلٚدددى؟ابٗلدددابحةددد  بحه طدددذب دددّبفٌ٘ دددٞبًدددّبح٨ةدددثِثكزكحبحهاكًدددٞبًدددّببببببب

(ب16آٌٔك:حلثصدك بحٓداحلبتدا ٙ بحؾك ح)ٚدكب ودٟبٓدالب دكَبس٣ٚدٛبٗحضدابًدّبسدنيب ببببببببببب
بٓدا)كب بحهلثددكةبح وددىكب)ةد٩ب ددّبلوددٞب دادبحهددا ٗ بحهدديتبتاِدٟبسكهذلسٚددٞبحه ٣ٚٚددٞكبببب

بحم٘حل بحه ٣ٚٚٞكت ٘قبحماك لبحه ٣ٚٚٞب وٟب

 التعميل عمى الدراشات الصابكة 
 ٙث قبحه طذبحؿكهٛبًلبمجٚلبحه ط٘ربحهوكس ٞب بتِكٗيبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞك 
 حت ددددقبحه طددددذبحؿددددكهٛبًددددلبحها حةددددكحبحهوددددكس ٞب بحت ددددك ٍٔبهوٌددددِٔشبحه٘ دددد ٛب

بحهثطوٚوٛك
 حت  دددجبحها حةدددٞبحؿكهٚدددٞبًدددلبمجٚدددلبحها حةدددكحبحهودددكس ٞب بحةدددثملاحَبؼوٚدددىببببببب

 ٗٙادددٛابب;ب2013كدددأدحٝبهوا حةدددٞابًك ددداحبد حةدددٞب حه )دددك ٛبٗضسدددك ٜابببببحمةدددٌْ٘ب
 (كب2015

 اب2015اسد٘بغٚودْ٘اببببب;ب2018حت  جبحها حةٞبحؿكهٚٞبًلبد حةٞب حمِك رلبٗاطكدٝاب)
  بفثٌلبحه طذبٗ ِٚثٕبٗٓٛبكثببحهذلسٚٞبحٮة٩ًٚٞك

 ددٕبتثٌٚددمبحها حةددٞبحؿكهٚددٞب ددّبغرلٓددكبًددّبحها حةددكحبسأُٔددكبتِكٗهددجبً دد  ححبحه بببب 
 هوٌ ضوٞبسكمٌولٞبحها سٚٞبحهوا٘دٙٞك

 بتثٌٚمبس ك٢ٌثٔكبحـك ٞبسكه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبحهيتب  زجبسٔكك

 ْوٍّج البحح وإجراءات 
 :وٍّج البحح 

لددكَبحه كضددذبسكةددثملاحَبحمددِٔشبحه٘ دد ٛبحهثطوٚوددٛبٗٓدد٘باحهدد ٜبٙٔددثٍبسثطاٙدداببببببببب
حه٘حلدددلبٗمجدددلبحؿ دددك٢قب ِدددٕبٗؼوٚدددىبسادددتبز٘حُ دددٕابمبدددكبٙودددكٍٓب بحهاٌدددىب ودددٟبب
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(ابٗهلُ٘ددٕبح٪ُوددبب بًدددىبٓدد ٖبحها حةددكحبضٚددذبب132ابم2004٘ٙ ٖاب اسدد٘بحهِصدد اتٽدد
لددكَبحه كضدددذبسثطوٚددىبً ددد  بحه  ددٕبٗحةدددثمل حصبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞبحمدد ك٘ ٝب بسٽكلدددٞبببببب
حهثطوٚددىابٗحهثلدد ح ححبحم ت ٽددٞبسٔددك;بهٚثأكددابًددّبحم ددكٍٓٚبحه ٣ٚٚددٞبحم٘زدد٘دٝبدح ددىبببببب

 حةٞبٗ  ٚٞبؼوٚوٚٞكحهلثكةبً ك ُٞبسكهكرلبً٘ز٘دٝابٗ  حبٙثٽوببد 

 :دلتىع البحح 
٘ٵْبفثٌلبحه طذبًّبمجٚلبٗضاححبً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞبسكمٌولٞب تل
ٙٱددا  بمبدداح  بحهثاوددٍٚبحهاددكَببببب حها سٚددٞبحهوددا٘دٙٞبحه صددىبحها حةددٛبحهدددكُٛابٗحهدد ٜب

ٓدكابضٚذباْبحم ضوٞبحمث٘ةٽٞبًدّبب1441/1442حهثكساٞبه٘ ح ٝبحهثاوٍٚبهواكَبحها حةٛب
م حضددىبغ ةددكځبهو ددٍٚابٗٓددٛبً ضوددٞباةكةددٚٞبكٌددكبٗ دب بدهٚددىبٗ ح ٝبحهثاوددٍٚكببببببآددٍبح

بٗكٌكباْبحه كضذبًاوٍب بٓ ٖبحم ضوٞابٗد ٵ بةِ٘ححبًثاادٝببك

 :عّيٍة البحح 
تلُ٘جب ِٚٞبحه طذبًّبً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞبحه صىبحها حةٛبحهدكُٛاب

ٙٱ٘ضحب صك٢اب ِٚٞبحه طذ: بٗحؾاٗيبحهثكهٛب
 ػصا٥ص ع١ٓٝ ايبشح (1ددٍٚ )

 عدد ايٛسدات ايطبع١ ايفصٌ ايدزاضٞ ايصف املسس١ً

١
ط

ض
ٛ

ت
مل
ا

 

 ايجاْٞ)نتاب ايطايب( األٍٚ

1441 /ٙ1442ٙ 

 ٚسد٠ 9

 ٚسدات 4 ايجاْٞ)نتاب ايطايب( ايجاْٞ

 ٚسدات 3 ايجاْٞ)نتاب ايطايب( ايجايح

 ٚسد٠ 16 ( نتب3) اجملُٛع

(بكثدبابٗ دادبحه٘ضداححبحها حةدٚٞببببب3بب ٙثةحبًّبحؾاٗيبحهودكسقباْب دادبحهلثدببب
ب(بٗضاٝك16هولىب 

 أداة البحح: 
لددكَبحه كضدددذبسإ ددداحدبادحٝبحها حةدددٞبهثط ٚددقبآددداحلبحه طدددذبسدددكه ز٘ئبعنبح٪دةببب

(ب34حهِع ٜبٗحها حةكحبحهوكس ٞبضٚذبمتبسِك١بحةثٌك ٝبؼوٚدىبقثد٠٘بًلُ٘دٞبًدّب بببب
ب:(بقكٗ ب ٢ٚوٚٞاب6ٛٓٗلٌٚٞبس٣ٚٚٞبً٘  ٞب وٟب 

 ب(بلٍٚبس٣ٚٚٞبٗٓٛ:9:بح ك)عٞب وٟبحهث٘ح ْبحه ٣ٚٛبٗحاثٌىب وٟب ح ٘ بح٪ٗي
 حهث  ٙ ابٗحؿ كظب وٟبحهذلسٞبٗحؿابًّبتو٘خٔكابٗ ٌك ٝبح٪ ضبمبدكبٙثِكةدببًدلبببب

ط ٚاثٔكابٗعًكطٞبح٪ ٠ب ّبحهٽ ٙقابٗحؿ كظب وٟبُ ك١بحمٚكٖبٗحؿابًّبتو٘خٔكاب
ح٪ادددسك ابٗلٽدددلبٗحؿ دددكظب ودددٟبح ددد٘ح١بٗحؿدددابًدددّبتو٘خدددٕابٗح٨ضثٽدددكةبٗضددد قبب
 ح٪اسك ابٗح ك)عٞب وٟبحهٽٚ٘ بٗحؿٚ٘حُكحبحمٔادٝبسك٨ُ  حضك

 بلددٍٚبس٣ٚٚددٞب7ح دد٘ بحهدددكُٛ:بت اددٚابحمدد٘حدبحه ٣ٚٚددٞبٗحةددث٩ٔكٔكبٗحاددثٌىب وددٟب ببب)
بٗٓٛ:

 ت ادددٚابحةدددث٩ٔنبحمدددك١ابٗحؿدددابًدددّبحهصدددٚابحؾدددك٢ ابٗحهاِكٙدددٞبسدددكم٘ح دبحه ٣ٚٚدددٞاببببب
ظب وددٟبحهددد ٗٝبحؿٚ٘حُٚددٞابٗحؿ ددكظب وددٟببببٗحؿ ددكظب وددٟبحهددد ٗٝبحمك٢ٚددٞابٗحؿ ددكببب

 حهد ٗٝبحهِ كتٚٞابٗتامٙمبظكٓ ٝبتاٗٙ بحم٘حدبٗح٨ةث كدٝبًِٔكك
  ب(بلٍٚبس٣ٚٚٞبٗٓٛ:4ح ٘ بحهدكهذ:بحهصطٞبٗحؾٌكيبٗحاثٌىب وٟب
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 حهاِكٙددٞبسكهثيددسرلابٗحهاِكٙددٞبسِعك)ددٞبح٪ًددككّبحهاكًددٞابٗحخدد بحه ٣ٚددٞب وددٟب ددطٞببب
بٞبحه اُٚٞكحٮُوكْبٗة٩ًثٕابٗحهاِكٙٞبسكهصط

  ب(بلٍٚبس٣ٚٚٞبٗٓٛ:5ح ٘ بحه حسل:بحمٔك ححبٗحاثٌىب وٟب
 حكثيدددكلبحميدددل٩حبحه ٣ٚٚدددٞابٗضدددىبحميدددككىبحه ٣ٚٚدددٞابٗٗضدددلب ٽدددمبماكؾدددٞببببب

حميل٩حبحه ٣ٚٚٞابٗحهثا لب وٟبةو٘كٚكحبس٣ٚٚٞبزاٙاٝابٗ ك ةدٞبحهودو٘كٚكحببب
 حهووٌٚٞبهوٌطك)عٞب وٟبحه ٣ٚٞك

 ب(بلٍٚبس٣ٚٚٞبٗٓٛ:5 وٟب ح ٘ بحـكً :بحهثاكْٗبٗحاثٌىب
 حهثط ٚددددمبمدددد٘بحهاٌددددىبحهثٽدددد٘ ٛبحه ٣ٚددددٛابٗحموددددكٌٓٞب بُيدددد بحهدددد٘ ٛبحه ٣ٚددددٛابب

ٗتيددسٚلبح٪)دد حدبٗحؾٌك ددكحب وددٟبحهاٌددىبحه ٣ٚددٛابٗحم ددكد ٝب بً٘حزٔددٞبحميددل٩حبب
 حه ٣ٚٚٞابٗعساحئبط قبزاٙاٝبؿٌكٙٞبحه ٣ٚٞك

  بٞبٗٓٛ:(بلٍٚبس4ٚ٣ٚح ٘ بحهوكد :بح٨ػكٓكحبٗحه ٍٚبٗحاثٌىب وٟب
 لددٍٚبؼٌددىبحمودد٧ٗهٚٞبػددكٖبحه ٣ٚددٞبٗمحكٙثٔددكابٗحه ددٍٚبحه٘طِٚددٞب بعسدد ح بحؾٔدد٘دبببب

حم  ٗهدددٞبؿٌكٙدددٞبحه ٣ٚدددٞابحه دددٍٚبحه٘طِٚدددٞب بح ك)عدددٞب ودددٟبحمٌثولدددكحبحهاكًدددٞببببب
بحه ٣ٚٚٞابٗلٌٚٞبحه ٣ٚٞبٗآٌٚثٔكبسكهِو ٞبهٯُوكْك

 :حتديد درجة توافر الكيي البيئية 
ب ٣ٚٚٞبمتبحةثملاحَبحماكدهٞبح٬تٚٞ:هثطاٙابد زٞبت٘ح) بحه ٍٚبحه

  
 دزد١ ايتٛافس =  

 
(بًوددددث٘ٙكحبًثوددددكٗٙٞبحمددددا٠ب ًِمل ةددددٞاببب3ٗمتبت وددددٍٚبؼاٙددددابحها زددددٞبعنب ب

ًث٘ةدددٽٞابً ت ادددٞ(ابسِدددك١ٳب ودددٟبا ودددٟبٗادُدددٟبُوددد ٞبتلددد ح ب بلدددٍٚبح دددكيبحه٘حضددداببببب
بككهثكهٛ:

 َٓؼفض ب= أ + دزد١ ايتٛافس إىل أ = أد٢ْ ْطب١ تهساز َٔ

 َتٛضط ز= ب+ دزد١ ايتٛافس إىل ب أقٌ َٔ

 َستفع د=ز+ دزد١ ايتٛافس= أع٢ً ْطب١ تهساز إىل ز أقٌ َٔ

   :فئات التحمين 
لٌٚدٞبس٣ٚٚدٞابحهديتبمتببببب34متبؼوٚىبح ث٠٘بٗ) ځكبه ك٢ٌٞبح كٗ بحهوثٞبٗتثةدٌّبب

ب ك ٓكك

   :وحدة التحمين 
كهو غبٗٓٛباْبتلْ٘بكوٌكحبً كا ٝبتايب وٟبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبمتبح ثٌكدبحها ك ٝبس

حم ك٘ ٝب بح٪دحٝابٗحها ك ٝبسكماِٟبٗٓدٛباْبتلدْ٘بِٓدكنبًادكُٛب ححب ٩لدٞبساِدكّٗٙببببببب
ح ددكٗ بٗحه ددٍٚبحم٘زدد٘دٝب بح٪دحٝابٗحهدداهٚىبحهيدد  ٛبٓدد٘بكددىبًددكبٙوددثايبسددٕب وددٟبببببببببب

ب ;ٌ ضوددٞبحمث٘ةددٽٞحه ٌٚدٞبحه ٣ٚٚددٞبسيددلىبً كاد اببك٘ضدداٝبؼوٚددىبً دد  بحه  دٕبهوببب
بٗ همبم١٩ًثٔكبهٽ ٚاٞبٓ حبحه طذك

 أد٢ْ ْطب١ تهساز  –أع٢ً ْطب١ تهساز 
3 
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 :اخلصائص الصيكوورتية ألداة حتمين احملتوى يف البحح احلالي 
 :أواًل: صدم أداة حتمين احملتوى 

متبحةدثملاحَبحهصداقبحهعددكٓ ٜبهوثط ددقبًدددّب دداقبحةدددثٌك ٝبحهثطوٚدىابٗ هدددمبببببب
٣ٚددٞب وددٟبقلٌددنيبًددّبب(بلٌٚددٞبس20ٚسا ضدددٔكب ب دد٘ تٔكبح٪ٗهٚددٞبحهدديتبتلُ٘ددجبًددّب ب

(ابٗلابطٿوبب2ا ةك١ب٣ٚٓٞبحهثا ٙ بسلوٚكحبحهذلسٚٞب بساتبحؾكًاكحبًوطقب لٍب 
ًددّبح لٶٌددنيبعسددداح١بحهددد اٜابًدددّبضٚددذ:بٗضدددد٘ بحه  دددد ححبًٗددددا٠بحُثٌك٢ٔددددكبهوٌطدد٘ بب
ٗةدد٩ًٞبحهصٚكغٞبحهوك٘ٙٞابٗساابحةثٚ ك١بحه دٗدبًّبح لٌدنيبمتبضصد بحم٩ضعدكحبببب

حهيتبككْبًّبآٌٔكب:بع كدٝب ٚكغٞبساتبحه   ححبهثط ٚقبًمٙاحځبًدّببٗحهثاا٩ٙحب
حه٘ضددد٘ بٗحهالدددٞابٗمتبعزددد ح١بحهثادددا٩ٙحبحمِكةددد ٞابٗعضدددك)ٞبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞبحه٩ ًدددٞب
هوا حةٞابٗض لبحه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞبغدرلبحمِكةد ٞبًدّبل دىبح لٌدنياب)مل زدجبسصد٘ تٔكببببببببب

ٌب34حهِٔك٢ٚدددٞبحهددديتبتةدددٌِجب ب ك ٝبحهثطوٚدددىب دددكؿٞبب(بلٌٚدددٞبس٣ٚٚدددٞابٗبا ددد طجبحةدددث
(بٙددد نيبح٨ةدددثٌك ٝب ب5هوثٽ ٚدددقبٗأُدددكبت دددٚ بًدددكبٗضددداجبه ٚكةدددٕابٗحموطدددقب لدددٍب بب

ب ٘ تٔكبحهِٔك٢ٚٞك

 :ثاٌيًا: ثبات أداة حتمين احملتوى 
 :ثبات التحمين 

لددكَبحه كضددذبسكهثأكددابًددّبخ ددكحبحهثطوٚددىابٗٙ صددابسددٕبخ ددكحبحه٘ دد٘يبهوِثددك٢شبببببببب
٘ح دددابُ ودددٔكبٗح٨زددد ح١ححبًدددّبل دددىبببُ ودددٔكبع حبمتبحهثطوٚدددىب ددداٝبًددد ححبسكت دددكئبحه بب

حه كضددذبُ وددٕاباٗبحه٘ دد٘يبهوِثددك٢شبُ وددٔكبع حبازدد ٠بحهثطوٚددىباكددد بًددّبسكضددذب بب
ٗلددجبٗحضددابًث اددكځبحه ٘ح ددابٗح٨زدد ح١ححبُ وددٔكاب وددٟباْبٙ ددَ٘بكددىبسكضددذبسكهاٌددىبببببب

بًوث ٩ځب ّبح٬  ابِٗٓكنبط ٙ ثكْب:

 ٖبحؿكهددددٞبٙوث ددددٛبح٪ٗنب:باْبٙ دددَ٘بسثطوٚددددىبحمددددكدٝب حتٔدددكبسكضدددددكْابٗ بًدددددىبٓدددببب 
حه كضدكْب بساحٙٞبحهثطوٚىبه٩ت كقب وٟباةوٕبٗعز ح١حتٕابخٍبِٙ  دبكىبًٌِٔدكبب
سثطوٚىبحمكدٝبً٘ضلبحهاح ةٞابخدٍبٙوث ٚدكْب بُٔكٙدٞبحهثطوٚدىبه ٚدكْبحها٩لدٞبسدنيبببببببب

بحهِثك٢شبحهيتبت٘ ىبعهٌٚٔكبكىبًٌِٔكك
 بًث ك دداتنيابحهدكُٚددٞ:باْبٙ ددَ٘بحه كضددذبسثطوٚددىبحمددكدٝبُ وددٔكبًدد تنيب وددٟب)ذلتددنيب

ٗ بًدددىبٓدد ٖبحؿكهددٞبٙوددثملاَب كًددىبحهددمًّب بلٚددك بخ ددكحبحهثطوٚىك طاٌٚددٞابببب
ب(255ابمك2004

ٗلابح ثٌابحه كضذبحةثملاحَبحهٽ ٙ ٞبح٪ٗنبؿوكةبخ كحبحهثطوٚىابهةدٌكْبببببب
حهالدددٞب بحهِثدددك٢شبسيدددلىباكددددلابضٚدددذبلدددكَبحه كضدددذبٗسكهثادددكْٗبًدددلباضدددابحهدددم١٩ًبببب

اب بُ دد بحؾكًاددٞبٗسددِ  بحهثملصدداابسثطوٚددىبببحـدد هنيبًددّبً ضوددٞبحمكزوددثرلب
 ِٚٞبًّبكثببً د  بحه  دٕبهوٌ ضودٞبحمث٘ةدٽٞابٗمتبضودكةبُود ٞبح٨ت دكقبسٌِٚٔدكببببببببب

ب(بٗٓٛ:(Holstiسكةثملاحَبًاكدهٞبٓ٘هويتب

ٞبح٨ت كق=  ُو 
  ادبتل ح ححبح٨ت كقبسنيبحهثطوٚونيب×ب2

 %100×ببب
 فٌ٘ئب ادبحهثل ح ححب بحهثطوٚوني
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 ٞبح٨ت ددكقبسددنيبحهثطوددٚونيبح٪ٗيبٗحهدددكُٛبهلددىبقدد٘ بًددّبقددكٗ ببٗلددابسوكددجبُوددب
ب(بح٨تٛب:2ح٪دحٝبٗ وٟبح٪دحٝبكلىبكٌكب بحؾاٗيب 

 َعاٌَ ايجبات يهٌ ذلٛز َٔ ذلاٚز ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ ملكسز ايفك٘ يًُسس١ً املتٛضط (2ددٍٚ )

 احملٛز ّ
 عدد تهسازات ايكِٝ ايب١٦ٝ

 سطب حتًٌٝ احملًٌ:
ِ ععععدد تهعععسازات ايكعععٝ

 ايب١ٝ٦ٝ املتفل عًٝٗا

 عٓد احملًًني

 ايجبات
 ذلًٌ  آػس ايباسح

 9ظ92 13 15 13 احملافع١ ع٢ً ايتٛاشٕ ايب٦ٝٞ 1
 2ظ91 57 68 57 تسغٝد املٛاد ايب١ٝ٦ٝ ٚاضتٗالنٗا 2

 8ظ91 28 33 28 ايصش١ ٚاجلُاٍ 3

 7ظ85 6 8 6 املٗازات 4

 100 2 2 2 ايتعإٚ 5

 100 2 2 2 االجتاٖات ٚايكِٝ 6

 5ظ91 108 128 108 اجملُٛع 

٩ُضدددغبًدددّبحؾددداٗيبحهودددكسقباْبمجٚدددلبحهِودددببحم٣٘ٙدددٞبه٩ت دددكقبسدددنيبح وودددنيبب
 حه كضددذبُ وددٕبٗبح وددىبح٬ دد (بهلددىبقدد٘ بًددّبقددكٗ بح٪دحٝب كهٚددٞابكٌددكبسوكددجببببببب

%(ابٗٓدٛبُود ٞب كهٚدٞبتدايب ودٟبتد٘) بد زدٞب كهٚدٞببببببببب9115حهِو ٞبحم٣٘ٙٞبهد٫دحٝبكلدىب بب
 بحهثطوٚىاب كبٙاينباْبادحٝبحه طذبتثص بسد كحب كيڅبهاودٔكب دكؿٞبببًّبحهد كحب

بهككٙكحبحهثطوٚىك

 إجراءات تطبيل البحح 
بهثط ٚقبآاحلبحه طذبمتبحت كئبحـٽ٘ححبحهثكهٚٞ:

 ح ثٌكدبلك٢ٌٞبحه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞبحم دذل بتةدٌِٚٔكب بقثد٠٘بً د  بحه  دٕبهوٌ ضودٞبببببببب
ب الٔككبحمث٘ةٽٞبحه صىبحها حةٛبحهدكُٛبٗحهثأكابًّ

 بع احدبحةثٌك ٝبحهثطوٚىبحهيتبتلُ٘جبًّبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبٗتل ح حتٔكك
 بحهثأكابًّب اقب ٌوٚٞبحهثطوٚىبٗخ كتٔكك
 بؼاٙابتل ح ححبكىبلٌٚٞبًّبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبٗحهِو ٞبحم٣٘ٙٞك
 بؼوٚىبُثك٢شبحها حةٞبًِٗكليثٔكابٗت اٍٙبفٌ٘ ٞبًّبحهث٘ ٚكحبٗحم ذلضكحك

 ة:   أشاليب املعاجلة اإلحصائي 
بمتبحةثملاحَبح٪دٗححبحٮضصك٢ٚٞبحهثكهٚٞ:

 حهثلدد ح ححبٗحهِوددببحم٣٘ٙددٞبًددّبازددىبحهليدد ب ددّبًددا٠بتدد٘ح) بحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب ببببببببب
قثدد٠٘بً دد  بحه  ددٕبهوٌ ضوددٞبحمث٘ةددٽٞببهو صددىبحها حةددٛبحهدددكُٛب بحمٌولددٞببببببببب

بحها سٚٞبحهوا٘دٙٞببك
 بًاكدهٞبٓ٘هويتبه ٚك بخ كحبحهثطوٚىك

 تّا وتفصريِاٌتائج البحح عرضّا ووٍاقش 
ٙثِددكٗيبٓدد حبحه صددىب  ضددكځبهِثددك٢شبتوددك٨٦حبحه طددذبحؿددكهٛابخددٍبًِكليددثٔكب بببببب

بض١٘بحٮطك بحهِع ٜبٗحها حةكحبحهوكس ٞابٗ همب وٟبحهِط٘بحهثكهٛ:

 :ٌتائج التصاؤه األوه ووٍاقشتّا 
ِٙابحهثوك٦يبح٪ٗيب ودٟبابًدكبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞبحهد٩ َبتةدٌِٚٔكب بقثد٠٘بً د  ببببببببب

 مث٘ةٽٞب بحمٌولٞبحها سٚٞبحهوا٘دٙٞب؟احه  ٕبهوٌ ضوٞبح
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هٯزكسٞب وٟبٓد حبحهثودك٦يبا دابحه كضدذبسٽكلدٞبؼوٚدىبح ثد٠٘بحهديتبتلُ٘دجب بببببببببب
(بلٌٚددددٞبس٣ٚٚددددٞابخددددٍبطوددددببًددددّبح لٌددددنيبعسدددداح١بحهدددد اٜبببب20 دددد٘ تٔكبح٪ٗهٚددددٞبًددددّب ب

(بلٌٚدٞبس٣ٚٚدٞابٗمتببب17ٗحم٩ضعكحبض٘يبسٽكلٞبحهثطوٚىبسص٘ ٝب كًدٞاب) وديب دادٓكب ببب
عضك)ٞبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبحه٩ ًٞبهوا حةٞابٗض لبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبغدرلبحمِكةد ٞبببحهثااٙىبٗ

(بلٌٚٞبس٣ٚٚٞبً٘  ٞب34ًّبل ىبح لٌنياب)مل زجبسص٘ تٔكبحهِٔك٢ٚٞبحهيتبتةٌِجب 
 ودددٟبةدددثٞبقدددكٗ ب ٢ٚودددٚٞبٗٓدددٛ:ب ت ادددٚابحمددد٘حدبحه ٣ٚٚدددٞبٗحةدددث٩ٔكٔكابٗحهصدددطٞبببببب

ب(كٗحؾٌكيابٗحمٔك ححابٗحهثاكْٗابٗح٨ػكٓكحبٗحه ٍٚ

ٗمب ك ُثٔددددكبسكها حةددددكحبحهوددددكس ٞبلدددداباْبسٽكلددددٞبؼوٚددددىبح ثدددد٠٘ب بد حةددددٞببببب
(ب2018(بً دكٍٓٚبس٣ٚٚدٞابٗ بد حةدٞب  ِدكز ٝاببببب9(بتةدٌِجب ب2019 ًصٽ ٟبٗن د ْٗابب

(بسوديبفٌد٘ئبحه دٍٚبببب2018(بلٌٚٞبس٣ٚٚدٞابٗ بد حةدٞب ًِك د ٝبٗادطك ٝاببببب24تةٌِجب 
(بٓدددالبس٣ٚدددٛابٗ ب23(بتددد٘) ب 2016(بلٌٚدددٞبس٣ٚٚدددٞابٗ بد حةدددٞب حهٽٚددبابب49حه ٣ٚٚددٞب ب

(بلٌٚددٞبس٣ٚٚددٞابٗ بد حةددٞب27(بسودديبفٌدد٘ئبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب 2015د حةددٞب اسدد٘بغوٚددْ٘اب
ب(بلٌٚٞبس٣ٚٚٞك25(بحهيتبسويبفٌ٘ئبحه ٍٚب 2008 ة٩ًٞاب

ٗلابٙامٗبحه كضذبٓ حبح٨ ث٩لبعنبط ٚاٞبحه ٣ٚٞبٗ ِٚٞبحها حةٞبٗح٪دٗححبحهيتب
بدٗيبعةدد٩ًٚٞب ددكب صك٢صدٔكبٗآدداح)ٔكاب) ددٛببحةدثملاًجاب)لكُددجبٓدد ٖبحها حةدكحب بب

(ب كددمحب وددٟبً ددكٍٓٚبحهذلسٚددٞبحه ٣ٚٚددٞب بكثددببببب2019د حةددٞب ًصددٽ ٟبٗن دد ْٗابب
حهذلسٚٞبح٨ة٩ًٚٞبحمٽ٘ ٝبهوصد ٘لبحهد٩خدٞبح٪ٗنب بح٪ دْابٗاًدكبد حةدٞب  ِدكز ٝابببببب

(ب)لكُدددجب ِٚدددٞبحها حةدددٞبكثدددكةبحهاودددَ٘بهوصددد بحـدددكً ب بح٪ دْابٗد حةدددٞببببببب2018
(ب كمحب ودٟبكثدكسٛبحهذلسٚدٞبح٨ةد٩ًٚٞبهوصد نيبحهثكةدلببببببب2018  ٝبٗاطك ٝاب ًِك

(ب كمحب وٟبًا٠بت٘ح) بآداحلبب2016ٗحهاكا بح٪ةكةٚنيبسك٪ دْابٗد حةٞب حهٽٚباب
حهذلسٚٞبحه ٣ٚٚٞب بً   ٜبحؾك ح)ٚكبٗحهذلسٚدٞبحٮةد٩ًٚٞبهوودِٞبح٪ٗنبًدّبحهثاودٍٚبببببب

(ب كدددمحب ودددٟبحمادددكٙرلبحماك ددد ٝبب2015حهددددكُٜ٘بسدددك٪ دْابٗاًدددكبد حةدددٞب اسددد٘بغوٚدددْ٘اببب
هوذلسٚددٞبحه ٣ٚٚددٞب بكثددببحهذلسٚددٞبح٨ةدد٩ًٚٞبهوٌ ضوددٞبح٪ةكةددٚٞبحهاوٚددكب بح٪ دْابببب

(بٗحهيتبضوودجبكثدكسٛبحهد ك)دٞبحهاوٌٚدٞبهوٌ ضودٞبحهدكُ٘ٙدٞب ببببببب2008ٗد حةٞب ة٩ًٞاب
)وودددٽنيابسٌِٚدددكبككُدددجب ِٚدددٞبٓددد ٖبحها حةدددٞبً ددد  بٗحضدددابًدددّبً ددد  ححبحها حةدددكحببب

ٞبٗٓددد٘بً ددد  بحه  دددٕبهوٌ ضودددٞبحمث٘ةدددٽٞب بحمٌولدددٞبحها سٚدددٞبحهودددا٘دٙٞاببببببح٨ةددد٩ًٚ
ٗككُدجبسٽكلدٞبحهثطوٚدىبًث  دٞبًدلبآداحلبحم د  ابضٚدذبلدكَبسإ داحدٓكبًاودٍبحمددكدٝبببببببببببب

(بلٌٚدٞبس٣ٚٚدٞبكٌدكبببب34ٗؼلٌٚٔكبًّب ٜٗبح٨ ثصكمبٗحـددلٝب)لكُدجبًلُ٘دٞبًدّب بببب
ب(ك4ٗ دحبمبوطقب 

 : ٌتائج التصاؤه الجاٌي ووٍاقشتّا 
حهثودك٦يبحهددكُٛب ودٟبابًدكبًدا٠بتةدٌنيبً دكٍٓٚبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞب بقد٘ بببببببببببِٙاب

 ح ك)عٞب وٟبحهث٘ح ْبحه ٣ٚٛب بقث٠٘بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞ؟

هٯزكسٞب ودٟبٓد حبحهثودك٦يبلدكَبحه كضدذبعودكةبحهثلد ح ححبٗحهِودببحم٣٘ٙدٞبهلدىببببببببببب
   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبلٌٚٞبس٣ٚٚٞب بق٘ بح ك)عٞب وٟبحهث٘ح ْبحه ٣ٚٛب بقث٠٘بً

حمث٘ةدددٽٞابٗضودددكةبد زدددٞبتةدددٌِٚٔكبسكهِوددد ٞبهوٌطددد٘ ابٗككُدددجبحه ٚكُدددكحبكٌدددكببببببببب
بسكؾاٗيبحهثكهٛ:
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 ْتا٥ر حتًٌٝ احملت٣ٛ ملد٣ تضُني ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ يف احملٛز األٍٚ )احملافع١ ع٢ً ايتٛاشٕ ايب٦ٝٞ( (3ددٍٚ )

 ايك١ُٝ ايب١ٝ٦ٝ ايسقِ

ايديٌٝ 

 ايػسعٞ

ايعباز٠ 

 بايًفغ

ايعباز٠ 

 باملع٢ٓ

دزد١  اجملُٛع

 تضُٝٓٗا

 % ت ت ت ت

 َستفع١ %85ظ53 7 2 4 1 ايتبرٜس 1

 َٓؼفض١ %69ظ7 1 1 0 0 احلفاظ ع٢ً ايرتب١ ٚاحلد َٔ تًٛثٗا 2

 َٓؼفض١ %00ظ0 0 0 0 0 عُاز٠ األزض مبا ٜتٓاضب َع طبٝعتٗا 3

 َتٛضط١ %08ظ23 3 3 0 0 إَاط١ األذ٣ عٔ ايطسٜل 4

 َٓؼفض١ %00ظ0 0 0 0 0 ٤ املٝاٙ ٚاحلد َٔ تًٛثٗااحلفاظ ع٢ً ْكا 5
 َٓؼفض١ %00ظ0 0 0 0 0 احلفاظ ع٢ً اهلٛا٤ ٚاحلد َٔ تًٛث٘ 6
 َٓؼفض١ %00ظ0 0 0 0 0 االستطاب ٚسسم األغذاز 7
 َٓؼفض١ %69ظ7 1 0 1 0 قطع األغذاز 8
9 

احملافع١ ع٢ً ايطٝٛز ٚاحلٝٛاْات املٗدد٠ 

 ١َٓؼفض %69ظ7 1 0 1 0 باالْكساض

 6 6 1 ت اجملُٛع
 َٓؼفض١ 13

 %15ظ46 %15ظ46 %69ظ7 %
ٙثةدددحبًدددّبحؾددداٗيبحهودددكسقباْب دددادبتلددد ح ححبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞبحم ت ٽدددٞبمبطددد٘ ببب

(بتل ح حځابٗسا زٞبًِمل ةٞبسكهِود ٞبؾٌٚدلببب13ح ك)عٞب وٟبحهث٘ح ْبحه ٣ٚٛبسوكجب 
ٛبببب (بتلد ح ححب بب6ابٗ ح كٗ ابضٚذبٗ دحبلٍٚبٓ حبح ٘ بًد ٝبٗحضداٝب بحهداهٚىبحهيد  

(بتلددد ح ححب بحها دددك ٝبسدددكماِٟابٗلدددابت حٗضدددجبحهِودددببحم٣٘ٙدددٞببببب6حها دددك ٝبسدددكهو غابٗب ب
%(ابٗزدك١حبحه ٌٚدٞببب53185ب-%ب0100هثٌدٚىبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبسكهِو ٞب  حبح د٘ بسدنيب بب

حه ٣ٚٚٞبح٪كد بتةٌِٚكځب بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةدٽٞب د حبح د٘ بٓدٛبحه  د ٝبببببب
%(بٗسا زددٞب53185(بتلدد ح ححابٗسِودد ٞب ب7 دد ٙ ابٗسودديبفٌدد٘ئبتل ح حتٔددكب ببب(بحهث1 لددٍب 

(بعًكطددٞبح٪ ٠ب ددّبحهٽ ٙددقابضٚددذبسودديبفٌدد٘ئببببب4ً ت اددٞابخددٍبتوٚٔددكبحه  دد ٝب لددٍب ببب
اب8اب2%(بٗسا زددٞبًث٘ةدٽٞابٗزدك١حبحه  دد ححب بب23108(بتلد ح ححابٗسِود ٞب بب3تل ح حتٔدكب ب

و٘خٔددكبٗلٽددلبح٪اددسك ب(بسا زدٞبًِمل ةددٞابٗٓددٛبحؿ دكظب وددٟبحهذلسددٞبٗحؿددابًدّبتببب9
ٗح ك)عددٞب وددٟبحهٽٚدد٘ بٗحؿٚ٘حُددكحبحمٔددادٝبسددك٨ُ  حضابضٚددذبتلدد  حبًدد ٝبٗحضدداٝببببب

%(اباًكبحه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞبحهديتب بتد دب بٓد حبح د٘ بحدودجبسدكه   ححب لدٍببببببببب7169سِو ٞب 
(بٗٓددٛبحؿ ددكظب وددٟبُ ددك١بحمٚددكٖبٗحؿددابًددّبتو٘خٔددكبٗحؿ ددكظب وددٟبح دد٘ح١بب7اب6اب5اب3 

بٕبٗح٨ضثٽكةبٗض قبح٪اسك كٗحؿابًّبتو٘خ

ٗٙامٗبحه كضذبٓ حبحهث كّٙبحموط٘ظبسنيبلٍٚبح ٘ بح٪ٗيبًّبحمودث٠٘بحم ت دلب ببب
بلٌٚٞبككهث  ٙ بعنبلٍٚبًِمل ةٞبحهثةٌنيبعنبلٍٚبا  ٠ب بتثةٌّبسثكحٳكب

ٗٙ ودد بحه كضددذبتةددٌنيبلٌٚددٞباحهث دد ٙ اب بً دد  بحه  ددٕبسيددلىبً ت ددلبسكهِودد ٞبب
ْب ٓدد حبح٨ ت ددكئب بحهِودد ٞب٨بٙاددينبسكهةدد ٗ ٝبتدد٘ح) بحهثةددٌنيببببببعنبح دد٘ بابعنبكدد٘

سيدلىبكددك ب بقثد٠٘بحها حةددٞابٗٙاد٘دب هددمبح٨ ت دكئبعنبحن ددكضبحهثةددٌنيباٗببببب
حُااحًددٕب بس ٚددٞبلددٍٚبح دد٘ بح٪ٗياب) ٌٚددٞبحهث دد ٙ ببحهدديتبمتبعٙ حدٓددكبلٌٚددٞبةددو ٚٞببببببب

ِدٟبٗحهداهٚىابٗزدك١ببببزك١حب بًا ضبحهِٔٛب ِٔكابٗاتدجب بً د  بحه  دٕبسدكهو غبٗحمابببب
حهثاهٚىب وٚٔكبً ٝبٗحضداٝب بحه٘ضداٝبح٪ٗنبًدّبكثدكةبحهصد بحهدكهدذبًث٘ةدمب بببببببب

بكً٘ض٘ئبعضك)ٞبحهِاٍبهللبتاكنبٗحهثط ٙ ب كبٙةكدب هم

ٗكٌدددكبٙ وددد بحه كضدددذب ددداَبتةدددٌنيبسادددتبلدددٍٚبح ددد٘ بكاٌدددك ٝبح٪ ضبمبدددكببببببب
ٗبب حؿ ددكظب وددٟبٙثِكةددببًددلبط ٚاثٔددكبٗحؿ ددكظب وددٟبُ ددك١بحمٚددكٖبٗحؿددابًددّبتو٘خٔددكب
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ح ٘ح١بٗحؿابًّبتو٘خدٕبٗح٨ضثٽدكةبٗضد قبح٪ادسك بعنب ودىبزد٘ٓ ٜباةكةدٕب داَببببببببب
ٗزدد٘دبآدداحلبتاوٌٚٚددٞبتثاوددقبسك ك)عددٞب وددٟبحهثدد٘ح ْبحه ٣ٚددٛبًددّبل ددىبًصددٌٌٛببببببببب
حم دد  ابع باْبكك)ددٞب) دد ححبح دد٘ ب ححبآٌٚددٞبٗؼثددكصبعنبتةددٌنيب بًِددكٓشبحه  ددٕبببب

بسص٘ ٝبًثلكًوٞبٗاكًوٞبًٗث٘ح ُٞك

سِددك١ٳب وددٟبًددكبةدد قبكددكْبًددّبح٪ٌٓٚددٞبتةددٌنيبلددٍٚبح ك)عددٞب وددٟبحهثدد٘ح ْببببهدد حب
حه ٣ٚددٛبهٽدد٩ةبحم ضوددٞبحمث٘ةددٽٞبهٚيددلىب هددمبخ ك)ددٞبس٣ٚٚددٞبِٙيددأب وٚٔددكبحهٽكهددبببببب

بٗتثيلىب بةو٘كٕبًوث  ٩ځك

(ابحهددديتباظٔددد حب2018ٗتث دددقبحها حةدددٞبحؿكهٚدددٞبًدددلبد حةدددٞب حمِك دددرلبٗادددطك ٝابببب
حه ٣ٚٚددٞبحمثاو ددٞبسكمددك١بٗح دد٘ح١بٗ ٌددك ٝبح٪ ضاببببحٓثٌكًددكځبًِمل ةددكځب بساددتبحه ددٍٚببب

(بزدك١حبلٌٚدٞبحؿدابببب2018) ٛبفكيبحهاِكٙٞبسك٪ ضب بد حةٞبب حمِك درلبٗادطك ٝاببب
ًددّبتودد٘ربحهذلسددٞبٗحؿدد مب وددٟب ٌددك ٝبح٪ ضبمبددكبٙثِكةددببًددلبط ٚاثٔددكبسا زددٞببببببببب
ًِمل ةدددٞب بً ددد  بحهذلسٚدددٞبحٮةددد٩ًٚٞبسدددك٪ دْابٗٓددد حبٙث دددقبًدددلبُثٚسدددٞبحها حةدددٞبب

كهٚددٞاباًددكبسكهِودد ٞبه ٌٚددٞبعًكطددٞبح٪ ٠ب ددّبحهٽ ٙددقبزددك١حب بد حةددٞبب حمِك ددرلببحؿ
(ببسا زددددٞبًِمل ةددددٞابسٌِٚددددكب بحها حةددددٞبحؿكهٚددددٞبزددددك١حبسا زددددٞبببب2018ٗاددددطك ٝاب

ًث٘ةدددٽٞابٗٓددد بٗحْبكدددكْبح ث٩)دددكڃب بحمودددث٠٘بهلِدددٕبًث دددك ةب بتددد٘ح) بحه ٌٚدددٞب بب
(بحهددديتب2018ٞب  ِدددكز ٝابٗح ثو دددجبُثٚسدددٞبحها حةدددٞبحؿكهٚدددٞبًدددلبد حةدددببحها حةدددثنيك

اظٔدد حبحٓثٌكًددكځبً ت اددكځب بحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبحمثاو ددٞبسكمددك١بٗحهِ ددكحبٗحؿٚدد٘حْابٗٙاددمٗبب
حه كضددذبٓدد حبح٨ ددث٩لبعنبط ٚاددٞبح ثدد٠٘ابضٚددذبكددكْبقثدد٠٘بد حةددٞب  ِددكز ٝابب

(بًكدٝبحهاوَ٘بحهٽ ٚاٚٞبٗحهديتبح ثو دجبسداٗ ٓكب دّبقثد٠٘بحها حةدٞبحؿكهٚدٞابببببببب2018
َ٘بحهٽ ٚاٚٞبتثِدكٗيبسيدلىبً كاد بكدىبًكهدٕب ٩لدٞبسكهٽ ٚادٞب ودٟبببببببببكْ٘بًكدٝبحهاو

ب ٩لبحم٘حدبحهي  ٚٞبًِٗٔكبحه  ٕبحه ٜبتِكٗيبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبسيلىبضٌينبٗخكُٜ٘ك

 :ٌتائج التصاؤه الجالح ووٍاقشتّا 
ِٙابحهثوك٦يبحهوكسلب ودٟبابًدكبًدا٠بتةدٌنيبً دكٍٓٚبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞب بقد٘ ببببببببب

 ً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞ؟ابح٨ػكٓكحبٗحه ٍٚب بقث٠٘

ٓدد حبحهودد٧حيبلددكَبحه كضددذبعوددكةبحهثلدد ح ححبٗحهِوددببحم٣٘ٙددٞبهلددىبببببب ددّهٯزكسددٞب
لٌٚٞبس٣ٚٚٞب بفكيبح٨ػكٓكحبٗحه ٍٚب بقث٠٘بً   بحه  ٕبهوٌ ضودٞبحمث٘ةدٽٞببب

بٗككُجبحه ٚكُكحبكٌكبسكؾاٗيبحهثكهٛ:
 ب١ٝ٦ٝ يف احملٛز ايطادع )االجتاٖات ٚايكِٝ(ْتا٥ر حتًٌٝ احملت٣ٛ يدزد١ تٛافس ايكِٝ اي (4ددٍٚ )

 ايك١ُٝ ايب١ٝ٦ٝ ايسقِ

ايديٌٝ 

 ايػسعٞ

ايعباز٠ 

 بايًفغ

ايعباز٠ 

 باملع٢ٓ

 اجملُٛع

 ايدزد١

 % ت ت ت ت

قِٝ حتٌُ املطؤٚي١ٝ جتاٙ ايب١٦ٝ  1

 ٚمحاٜتٗا

 َٓؼفض١ %00ظ0 0 0 0 0

ايكِٝ ايٛط١ٝٓ يف إبساش اجلٗٛد املبرٚي١  2

 حلُا١ٜ ايب١٦ٝ

 َستفع١ 50% 1 1 0 0

ايكِٝ ايٛط١ٝٓ يف احملافع١ ع٢ً املُتًهات  3

 ايعا١َ ايب١ٝ٦ٝ

 َستفع١ 50% 1 0 1 0

 َٓؼفض١ %00ظ0 0 0 0 0 ق١ُٝ ايب١٦ٝ ٚأُٖٝتٗا بايٓطب١ يإلْطإ 4

 اجملُٛع
 1 1 0 ت

 َٓؼفض١ 2

 %100 %00ظ0 %00ظ0 %
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ٚدددٞبحم ت ٽدددٞبمبطددد٘ بٙثةدددحبًدددّبحؾددداٗيبحهودددكسقباْب دددادبتلددد ح ححبحه دددٍٚبحه ٣ٚب
ح٨ػكٓددكحبٗحه ددٍٚبتلدد ح حْب) ددمبٗسا زددٞبًِمل ةددٞابٗلددابت حٗضددجبحهِوددببحم٣٘ٙددٞببببب

%(ابٙثةدددحبًدددّبحؾددداٗيبب50ب-%ب0100هثٌدٚدددىبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞب بٓددد حبح ددد٘ بسدددنيب بب
حهودددكسقباْبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞبتةدددٌِٚكځب بً ددد  بحه  دددٕبهوٌ ضودددٞبحمث٘ةدددٽٞب بقددد٘ بببب

(ببحه ددٍٚبحه٘طِٚددٞب بعسدد ح بحؾٔدد٘دبببب3(بٗ 2 لددٍب ببح٨ػكٓددكحبٗحه ددٍٚابٓددٛبحه  دد تنيببب
حم  ٗهٞبؿٌكٙٞبحه ٣ٚٞبٗحه ٍٚبحه٘طِٚٞب بح ك)عٞب وٟبحمٌثولدكحبحهاكًدٞبحه ٣ٚٚدٞابببب

%(ٗسا زددٞبً ت اددٞبسكهِودد ٞببب50(بٗسِودد ٞب 1ضٚددذبسودديبفٌدد٘ئبتلدد ح بكددىبلٌٚددٞب ببببب
كددد ب ب(ب بٙددد دب دددكب ب4(بٗ 1هوٌطددد٘ ابسٌِٚدددكبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞبح٪ ددد ٠ب) ددد ٝب لدددٍب ببب

ح ث٠٘ابٗٓٛبلٌٚٞبؼٌىبحمو٧ٗهٚٞبػكٖبحه ٣ٚٞبٗمحكٙثٔدكبٗلٌٚدٞبحه ٣ٚدٞبٗآٌٚثٔدكببببب
(ابضٚدذبب2016ٗزدك١حبٓد ٖبحها حةدٞبكثو دٞبًدلبد حةدٞب حهٽٚدبابببببببببسكهِو ٞبهٯُوكْك

ككُدددجبُوددد ٞبحه دددٍٚبحمثاو دددٞبمبطددد٘ بح٨ػكٓدددكحبٗحه دددٍٚبً ت ادددٞابسٌِٚدددكبزدددك١حببببببب
ٞځب بحها حةٞبحؿكهٚٞابٗلابٙامٗب حه كضدذبٓد حبح٨ دث٩لبعنبط ٚادٞبحهاٵِٚدٞببببببًِمل ة
(بؼوٚددىبكثددكةبحهذلسٚددٞبح٨ةدد٩ًٚٞببب2016ٗلددا حتٔكابضٚددذبتِكٗهددجبد حةددٞب حهٽٚددبابببب

م ضودددٞبًِكةددد ٞبٓدددٛبحم ضودددٞبحهدكُ٘ٙدددٞباسٌِٚدددكبحها حةدددٞبحؿكهٚدددٞبتِكٗهدددجبحم ضودددٞبببببببببب
بحمث٘ةٽٞك

 :ٌْتائج التصاؤه الرئيض ووٍاقشت 

ٌب نيبً دكٍٓٚبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞبمبطثد٠٘بببببِٙابحهثوك٦يبحه ٢ٚ ب وٟ:باًكبًا٠بتةد
بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞب بحمٌولٞبحها سٚٞبحهوا٘دٙٞ؟ا

هٯزكسٞب ودٟبحهثودك٦يبحهد ٢ٚ ابضٱود جبحهثلد ح ححبٗحهِودببحم٣٘ٙدٞبه دٍٚبح دكٗ بببببببببب
ب(:ب5حه ٢ٚوٚٞاببكٌكب بحؾاٗيب 

 ذلت٣ٛ َكسز ايفك٘ يًُسس١ً يفايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ يدزد١ تضُني احملاٚز ايس٥ٝط١ٝ  (5ددٍٚ )

 املتٛضط١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 احملٛز ايسقِ

ايديٌٝ 

 ايػسعٞ

ايعباز٠ 

 بايًفغ

ايعباز٠ 

 باملع٢ٓ

 اجملُٛع

 ايدزد١

 % ت ت ت ت

 َٓؼفض١  %62ظ12 13 6 6 1 احملافع١ ع٢ً ايتٛاشٕ ايب٦ٝٞ 1

 َستفع١ %34ظ55 57 42 13 2 تسغٝد املٛاد ايب١ٝ٦ٝ ٚاضتٗالنٗا 2

 َتٛضط١ %33ظ22 23 23 0 0 ايصش١ ٚاجلُاٍ 3

 َٓؼفض١ %83ظ5 6 6 0 0 املٗازات 4

 َٓؼفض١ %94ظ1 2 2 0 0 ايتعإٚ 5
 َٓؼفض١ %94ظ1 2 1 1 0 االجتاٖات ٚايكِٝ 6

 اجملُٛع

 - 100 103 80 20 3 ت

 - - 100 %67ظ77 %42ظ19 %91ظ2 %

ِب ودددببحم٣٘ٙدددٞبهثةدددٌنيبح دددكٗ ببٙ٘ضدددحبحؾددداٗيبحهودددكسقبفٌددد٘ئبحهثلددد ح ححبٗحه
حه ٢ٚوددٚٞب بً دد  بحه  ددٕبهوٌ ضوددٞبحمث٘ةددٽٞبهو صددىبحها حةددٛبحهدددكُٛب بحمٌولددٞبببببببب

بحها سٚٞبحهوا٘دٙٞب وٟبحهِط٘بحهثكهٛ:
زدددك١بقددد٘ بت ادددٚابحمددد٘حدبحه ٣ٚٚدددٞبٗحةدددث٩ٔكٔكب بحم ت دددٞبح٪ٗنابضٚدددذبسوددديبببببببب

%(ب55134سِودد ٞب٣ً٘ٙددٞب ب(بتلدد ح حځاب57ٗفٌدد٘ئبتلدد ح ححبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب دد حبح دد٘ ب بببب
ٗد زٞبً ت اٞابٗٙوٕٚبق٘ بحهصطٞبٗحؾٌدكيب بحم ت دٞبحهدكُٚدٞابضٚدذبسوديبفٌد٘ئببببببب

%(بٗد زدددٞب22133(بتلددد ح حځبٗسِوددد ٞب٣ً٘ٙدددٞب ب23تلددد ح ححبحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞب ددد حبح ددد٘ ب بب
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ًث٘ةددٽٞابخددٍبقدد٘ بح ك)عددٞب وددٟبحهثدد٘ح ْبحه ٣ٚددٛب بحم ت ددٞبحهدكهدددٞابضٚددذبسودديببببببببب
%(ب12162(بتلدد ح حځابٗسِودد ٞب٣ً٘ٙددٞب بب13ه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞب دد حبح دد٘ ب بببفٌدد٘ئبتلدد ح ححبحب

ٗد زدٞبًِمل ةدٞابخدٍبقدد٘ بحمٔدك ححب بحم ت دٞبحه حسادٞابضٚددذبسوديبفٌد٘ئبتلدد ح ححببببببببب
ٜٵبحهثاكْٗبٗح٨ػكٓكحبٗحه ٍٚب ب6حه ٍٚبحه ٣ٚٚٞب  حبح ٘ ب  (بتل ح ححابٗزك١بق٘ 

ٍٚبتلدد ح ّٙب) ددمابٗسِودد ٞب٣ً٘ٙددٞببحم ت ددٞبحـكًوددٞابضٚددذبسودديبفٌدد٘ئبتلدد ح ححبحه ددب
ب%(بٗد زٞبًِمل ةٞك1194 

ٗلابٗ دبق٘ بح ك)عٞب وٟبحهث٘ح ْبحه ٣ٚٛبً ٝبٗحضاٝب بدهٚدىباد  ٛابٗقد٘ بببب
ت اددٚابحمدد٘حدبحه ٣ٚٚددٞبٗحةددث٩ٔكٔكبٗ دب بدهددٚونيبادد  ٚنيابسٌِٚددكب بٙدد دباٙددكځبًددّببببببببب

كٓدكحبٗحه دٍٚبببق٘ بحهصطٞبٗحؾٌكيبٗق٘ بحمٔدك ححبٗقد٘ بحهثادكْٗبٗقد٘ بح٨ػبببب
 بح٪دهٞبحهي  ٚٞبحه٘ح دٝب بً   بحه  ٕبحه صىبحها حةٛبحهددكُٛابباًدكبتةدٌنيبلدٍٚببببب
ح ددكٗ به عٚددكځاب) ددابكددكْباكددد بٗ ٗدحځبقدد٘ بت اددٚابحمدد٘حدبحه ٣ٚٚددٞبٗحةددث٩ٔكٔكابببببب

ًد ححاببب6ًد ٝابٗٙوٚدٕبقد٘ بح ك)عدٞب ودٟبحهثد٘ح ْبحه ٣ٚدٛبضٚدذبتلد  ببببببببببب13ضٚذبتل  ب
حبٗحه ددٍٚبضٚددذبٗ دبًدد ٝبٗحضدداٝابسٌِٚددكبح ددكٗ بح٪ دد ٠ب ببببببٗالوددٔكبقدد٘ بح٨ػكٓددكبب

تثةٌّبه عٚدكځاباًدكبتةدٌنيبلدٍٚبح دكٗ بًاِ٘ٙدكځاب) دابكدكْباكدد بتةدٌِٚكځبقد٘ بببببببببببب
ً ٝابٗٙوٕٚبق٘ بحهصطٞبٗحؾٌكيبب57ت اٚابحم٘حدبحه ٣ٚٚٞبٗحةث٩ٔكٔكابضٚذبتل  ب

ًد ٝابٗالودٔكبتلد ح حځببببب13ً ٝاببٗٙوٕٚبق٘ بح ك)عٞب وٟبحهث٘ح ْبحه ٣ٚٛبب23ضٚذبتل  
بق٘ بحهثاكْٗبٗق٘ بح٨ػكٓكحبٗحه ٍٚبضٚذبٗ دبً تكْبسكماِٟك

ٗسِدددك١ٳب ودددٟبُثدددك٢شبحهثةدددٌنيب ثددد٠٘بحه دددٍٚبحه ٣ٚدددٞاب٩ٙضدددغبحه كضدددذباْبا ودددٟبب
ح كٗ بتةٌِٚكځبق٘ بت اٚابحم٘حدبحه ٣ٚٚٞبٗحةدث٩ٔكٔكابٗٓد حبًدكبحت دقبًدلبُثٚسدٞببببببب

ٌٓدددكبقددد٘ ٜبحهثادددكْٗبٗقددد٘ بح٨ػكٓدددكحببب(ابٗالودددٔكبتةدددٌِٚكځ2018د حةدددٞ  ِكز ٝا
(ابٗٙادم٠ب هدمبح٨ دث٩لبببب2016ٗحه ٍٚبٗٓ ٖبحهِثٚسدٞبح ثو دجبًدلبد حةدٞب حهٽٚدباببببب

عنبح ث٩لبح ت كطبحه ٌٚدٞبسدكه ٍٚبحه ٣ٚٚدٞبحهد٘ح دٝب بً د  بحه  دٕابضٚدذباْبقد٘ ببببببببب
كبت اددٚابحمدد٘حدبحه ٣ٚٚددٞبٗحةددث٩ٔكٔكباكددد بح ت كطددكځبسددكه ٍٚبحه ٣ٚٚددٞب بحم دد  ابسٌِٚددبببب

بق٘ ٜبحهثاكْٗبٗح٨ػكٓكحبالؤكبح ت كطكځك

ٗب٨ضغبحه كضذبلوٞبٗ ٗدبح٪دهٞبحهي  ٚٞب بتا ٍٚبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞب ًٌ٘كځابٗ داَبب
ٗ ٗدٓكب بسادتبح دكٗ بحه ٢ٚودٚٞابٗٙادمٗبحه كضدذب هدمبعنب داَبٗزد٘دباٗه٘ٙدٞبًدّببببببببببب
ل دددىبًصدددٌٌٛبحمدددِٔشب بتةدددٌنيبً٘ضددد٘ كحب دددّببحه دددٍٚبحه ٣ٚٚدددٞباةكةدددكځبًٗدددّبخدددٍبب

بهثاهٚىب وٚٔكبت اكځب بً٘ض٘ كحبحم   كح

ٗٙعٔدد بٗسلددىبٗضدد٘ ب دداَبحهاِكٙددٞبحهلك)ٚددٞبًددّبحه ددك٢ٌنيب وددٟبً دد  ححبحه  ددٕببببببببببب
بسكه ٍٚبحه ٣ٚٚٞ;بع ب بتاٽٟبحهاِكٙٞبحهلك)ٚٞبسث٘ ٙلبحه ٍٚبحه ٣ٚٚٞبسيلىبًث٘ح ْك

ٗٙ وٵدد بحه كضددذبٓدد حبح٨ن ددكضب بتةددٌنيبساددتبحه ددٍٚب بقثدد٠٘بحها حةددٞبببببببب
ٌب ٚثٔددكابعنباْبًددّبلددكَبسثصددٌٍٚبحم دد  بلددابِٙعدد بعنبتةددٌنيبحه ددٍٚبببببسددكه غٍبًددّبآ

حه ٣ٚٚٞب بً   ححبحه  ٕبكٌ٘ض٘ئبخكُٜ٘اب٪ْبِٓكنبً٘حدبد حةٚٞبا  ٠ب بحم ضوٞب
حمث٘ةدددددٽٞبتثاوڃدددددقبسكه ٣ٚدددددٞبسيدددددلىبً كاددددد بكٌددددد٘حدبحهاودددددَ٘بحهٽ ٚاٚدددددٞبٗحهذلسٚدددددٞبب

بكح٨زثٌك ٚٞبٗغرلٓك
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 :التوصيات 
 )إْبحه كضذبٙ٘ ٛبمبكبٙوٛ:بب بض١٘بُثٚسٞبحه طذبحؿكهٚٞبا

 ع كدٝبحهِع ب بتةٌنيبقث٠٘بً   بحه  ٕبهوٌ ضوٞبحمث٘ةٽٞبسكه ٍٚبحه ٣ٚٚٞك 
 ٌٵِٞبسددا زكحبًِمل ةددٞباٗبحهدديتب بتثةددٌّبسثكتددكځاببببببببب تةددٌنيبحه ددٍٚبحه ٣ٚٚددٞبحمةدد

  ص٘ كځب بلٌٚٞبحهثاكْٗبٗلٌٚٞبح٨ػكٓكحبٗحه ٍٚبم٘بحه ٣ٚٞكب
 ي  ٛبحهد ٜبٙدا ٍبٗٙادم بت ةدٚخبحه دٍٚبحه ٣ٚٚدٞبببببببعخ ح١بً   بحه  ٕبسك٨ةثا٨يبحه

 ها٠بحهٽكهببك
 ح٨ٓثٌددكَبسددكه ٍٚبحه ٣ٚٚددٞبسيددلىب ددكَبٗح٪ دد بسك٨ ث ددك ب بتصددٌٍٚبً دد  بحه  ددٕبببببب

هوٌ ضوددٞبحمث٘ةددٽٞبح٨ ثٌددكدب وددٟبحها حةددكحبحهدديتبضووددجبح ثدد٠٘بضدداٙدكځبًددّببببببببب
ةددٞب دد٩يبحةددث كُٞبًثلكًوددٞبٗقلٌددٞب وٌٚددكځبتثوددٍبسددكهثِ٘ئبٗحهيددٌ٘يبًدددىبحها حب

 حؿكهٚٞك
 عضددددك)ٞبساددددتبحم دددد دححبحه ٣ٚٚددددٞب ححبحها٩لددددٞبسكه  ددددٕبحٮةدددد٩ًٛب بً دددد  ححببببببب

 حها حةكحبحه  ٕبسكم ضوٞبحمث٘ةٽٞك

 املراجع: 
 .180-158، 4(. ايتٓػ١٦ اخلًك١ٝ عٓد اإلَاّ ايػصايٞ. دزاضات إضال2012.١َٝإبساِٖٝ، ٖادس ايطٝب. ) -

عًعععععع٢    11/01/2022. َتععععععاغ بتععععععازٜ  غععععععسغ تفطععععععري بععععععٔ نععععععجري  (. 1994ابععععععٔ بععععععاش، عبععععععدايعصٜص. )  -

https://binbaz.org.sa/audios/3160 

 يعسبٞ.ا ايرتاخ أسٝا٤ داز: بريٚت. ٣. طيطإ ايعسب(.  ٩١١١ابٔ َٓعٛز، مجاٍ ايدٜٔ .) -

 . َؤضط١ ايسضاي١.٘إزغاد ايفكٝ٘ إىل َعسف١ أدي١ ايتٓبٝ(. 2010ابٔ نجري، امساعٌٝ. ) -

 يًُسس١ً اإلضال١َٝ ايرتب١ٝ نتب تضُني دزد١(. ٥١٩٢أبٛ غًٕٝٛ، عٝد إمساعٌٝ. ) -

دل١ً داَع١ ايكدع املفتٛس١ . ايب١ٝ٦ٝ يًرتب١ٝ املعاصس٠ يًُعاٜري األزدٕ يف ايعًٝا األضاض١ٝ

 .176-148(، 16)4يألحباخ ٚايدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ،

املسنص ايكَٛٞ . ايٓب١ٜٛ ٚايط١ٓ ايهسِٜ ايكسإٓ يف ايب١ٝ٦ٝ يرتب١ٝا(. ٥١٩٢أمحد، ذلُد عاَس. ) -

 .186-154(، 30)16يًُٓاٖر ٚايبشح ايرتبٟٛ، 

. صشٝف١ ايػد. َتاغ بتازٜ  أ١ُٖٝ ايكِٝ يف سٝا٠ اإلْطإ(. 2015ايتُُٝٞ، إميإ ذلُد. ) -

11/01/2022 https://alghad.com  

تعًِ ايكِٝ ٚتعًُٝٗا تصٛز ْعسٟ ٚتطبٝكٞ يطسا٥ل (.  ٥١١٢د، َادد شنٞ. )اجلال -

 . عُإ: داز املطري٠.ٚاضرتاتٝذٝات تدزٜظ ايكِٝ

(. ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ يف نتب اجلػساف١ٝ يًصفني 2006سال٠ٚ، بامس١ ػًٌٝ، ٚبػاز٠، دربا٥ٌٝ. ) -

-469(، 2)22َػل، دل١ً داَع١ داخلاَظ ٚايطادع َٔ َسس١ً ايتعًِٝ األضاضٞ يف ضٛز١ٜ. 

498. 

)ط  ْععاّ ٚضٝاضع١ ايتعًعِٝ يف املًُهع١ ايعسبٝع١ ايطععٛد١ٜ      عع(.   2000احلكٌٝ، ضعًُٝإ عبعدايسمحٔ. )   -

 (.  َطابع ايػسٜف، ايطعٛد١ٜ.4

ٞ      (. 2002َصطًض، أمحد َٓري. ) - . عُعاد٠  ْعِ ايتعًعِٝ يف املًُهع١ ايعسبٝع١ ايطععٛد١ٜ ٚايعٛطٔ ايعسبع

 ايسٜاض.غؤٕٚ املهتبات داَع١ املًو ضعٛد، 

املسدع ايػعاٌَ يف  (. ٩١٣١ػصٝفإ، غر٣ مجٌٝ، ايػٗسٟ، ْٛاٍ ضامل، اجلدعاْٞ، أمسا٤ ضعد .) -

 . دد٠: ػٛازشّ ايع١ًُٝ.عًِ ْفظ ايُٓٛ

دلًع١  (. ايكعِٝ ايب٦ٝٝع١ َعٔ َٓععٛز إضعالَٞ.      2009اخلضٞ، ذلُد أمحعد، ٚ مسعاز٠، ْعٛاف أمحعد. )     -

 . 19-71(، 2)9ايصزقا٤ يًبشٛخ ٚايدزاضات اإلْطا١ْٝ، 

 األزدٕ: داز احلاَد يًٓػس. ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚايٛعٞ ايب٦ٝٞ.(.  ٥١٩٣ػٓفس، أمسا٤، ٚػٓفس، عاٜد. ) -

https://binbaz.org.sa/audios/3160
https://binbaz.org.sa/audios/3160
https://alghad.com/
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 . غعععبه١ األيٛنععع١.املسسًععع١ املتٛضعععط١ ٚأٖعععدافٗا (. 8،دٜطعععُرب 2019ػٛزغعععٝد، غعععرئٜ يبٝعععب. ) -
l/0/137557https://www.alukah.net/socia/ 

(. املععدػٌ إىل ايفكعع١. َكععاالت غععبه١ بْٝٓٛعع١ يًعًععّٛ      26، ابسٜععٌ 2016ايععدزَهٞ، ضعععٝد بععٔ ضععامل. )    -

 https://www.baynoona.net/ar/article/225ايػسع١ٝ. 

ًععع١ ايدٚيٝععع١ يًدزاضعععات ايرتبٜٛععع١   (. ايرتبٝععع١ بايكعععد٠ٚ. اجمل 2019زضعععٛإ، أسعععالّ سطعععٔ عبعععدا .)   -

 .386-363(، 3)6ٚايٓفط١ٝ،

دلًع١ داَعع١ ايكعدع املفتٛسع١     (. 2014ايسفاعٞ، أز٣ٚ عبد املٓعِ، ٚسذاشٟ، عبداحلهِٝ ٜاضعني. )  -

 . 268-235(، 6)2يألحباخ ٚايدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ،

تعًععِٝ األضاضعٞ بٛضععط  ايكعِٝ ايب٦ٝٝعع١ يعد٣ تالَٝععر َسسًع١ اي   (. 2015زٜٚععٞ، عبعدايفتاغ محععدإ. )   -

 . داَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ.]زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ [ضٝٓا٤ ٚعالقتٗا باملتػريات ايب١ٝ٦ٝ

دزاضعععات ب٦ٝٝععع١ : حتًٝعععٌ يعععبعض (. 1999ايسٜطععْٛٞ، أمحععد، محععاد٠، فعععازٚم، ٚايكعععدَريٟ، أمحععد. )  -

 -ًععّٛ ٚايجكافعع١. َٓػععٛزات املٓعُعع١ اإلضععال١َٝ يًرتبٝعع١ ٚايع املػععهالت َععٔ ٚدٗعع١ ْعععس إضععال١َٝ 

 إٜطٝطهٛ، املػسب .

ٞ  (. ٩١١١ايطععسطاٟٚ، فععؤاد عبععد ايًطٝععف .)    - . عُععإ: داز املطععري٠ يًٓػععس   ايب٦ٝعع١ ٚايبعععد اإلضععالَ

 ٚايتٛشٟ.

ايكععِٝ ايب٦ٝٝعع١ املتضعع١ُٓ يف ذلتعع٣ٛ نتععابٞ ايجكافعع١ ايعًُٝعع١ يًُسسًعع١       (. 2008ضععالَ٘، ػًععٛد. )  -

. ]زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠[ ػس هلاايجا١ْٜٛ يف فًططني َٚد٣ اَتالى طًب١ ايصف ايجاْٞ ع

 داَع١ ايكدع.

(. َفّٗٛ ايكِٝ ٚأُٖٝتٗا يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚتطبٝكاتٗا ايطعًٛن١ٝ  2019ايطًُٞ، أسالّ عتٝل. ) -

 .94-79(، 2) 3دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ،َٔ َٓعٛز إضالَٞ. 

(. 2017محٝد٠، ٖٝفعا٤ ٜٛضعف. )   ضًُٝإ، زْا صالغ، سطني، ايطٝد٠، صالغ، عبدا ، عفسا٤ ذلُد، -

  ٞ . نًٝعع١ ]زضععاي١ َادطععتري غععري َٓػععٛز٠ [ايكععِٝ ايرتبٜٛعع١ يف غعععس اجلععٛازٟ يف ايعصععس األْديطعع

 ايرتب١ٝ، داَع١ ايطٛدإ.

 املهتبعععع١ ايػععععا١ًَ. (. ايرتبٝعععع١ اإلضععععال١َٝ أصععععٛهلا َٚٓٗذٗععععا َٚعًُٗععععا.     2021ايطععععٝد، عععععاطف. )  -

https://shamela.org/pdf/ace4733fba50e471b8cb21f6032ca0c9 

تُٓٝععع١ ايكعععِٝ األػالقٝععع١ يعععد٣ طعععالب َسسًععع١ ايتعًعععِٝ   (. ٥١١٥ايصعععاع، عطٝععع٘ بعععٔ ذلُعععد. )  -

زضعاي١  [األضاضٞ ايعًٝا َٔ ٚد١ٗ ْعس َعًُٞ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ يف املًُهع١ األزدْٝع١ اهلاةٝع١    

 . داَع١ أّ ايكس٣، َه١ املهس١َ.]غري َٓػٛز٠َادطتري 

. َتعاغ  دٗٛد املًُه١ يف احلفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚاإلقًُٝٝع١ ٚايدٚيٝع١  (. 2021صشٝف١ ايٛطٔ. ) -

  https://www.alwatan.com.sa/article/1074318 11/01/2022بتازٜ 

 . ايكاٖس٠: داز ايفهس ايعسبٞ.حتًٌٝ احملت٣ٛ يف ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ(. ٥١١١، زغدٟ امحد.)طع١ُٝ -

(. َععد٣ املععاّ َكععسزٟ اجلػسافٝععا ٚايرتبٝعع١ اإلضععال١َٝ املععٛدٗني يتالَٝععر      2016ايطٝععب، دلٝععدٟ. )  -

دلًعع١ أْطعع١ٓ يًبشععٛخ ٚ ايدزاضععات، ايطع١ٓ األٚىل َععٔ ايتعًععِٝ ايجععاْٟٛ بلٖععداف ايرتبٝعع١ ايب٦ٝٝعع١.  

7(2) ،163-184. 

ايكععِٝ االدتُاعٝعع١ يف نتععب ايكععسا٠٤ يطًبعع١ ايصععفٛف االزبععع١      (. ٩١١١عاغععٛز، زاتععب قاضععِ. )   -

 . داَع١ ايريَٛى، ازبد.]زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠[األٚىل يف االزدٕ 

(. ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ املتض١ُٓ يف ذلت٣ٛ نتاب ايعًّٛ يًصف اخلاَظ 2018عٓادس٠، فٛاش أمحد. ) -

 .45-35(، 3)7اجمل١ً ايدٚي١ٝ ايرتب١ٜٛ ايٓؼصص١،. األضاضٞ يف االزدٕ

دل١ً ن١ًٝ . ايطبٝع١ٝ يًب١٦ٝ اإلضال١َٝ ايػسٜع١ محا١ٜ(. ٥١٩٢عٝط٢، ٖٓا٤ فُٗٞ. ) -

 .٣١٣-٩١١ ،(٣٣)ايػسٜع١ ٚايكإْٛ بطٓطا،

 .ايسضاي١ َؤضط١: بريٚت(. ٣)ط ايكاَٛع احملٝط(. ٩١١٢ايفريٚشآبادٟ، دلد ايدٜٔ ذلُد. ) -

ايكعِٝ املتضع١ُٓ يف َكعسز احلعدٜح يًصعف ايجايعح املتٛضعط َٚعد٣         (.  2010بعدا . ) ايكسغٞ، فعاٜص ع  -

 داَع١ أّ ايكس٣، َه١ املهس١َ. ]زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ [تعصٜص املكسز هلرٙ ايكِٝ 

https://www.alukah.net/social/0/137557/
https://www.baynoona.net/ar/article/225
https://shamela.org/pdf/ace4733fba50e471b8cb21f6032ca0c9
https://shamela.org/pdf/ace4733fba50e471b8cb21f6032ca0c9
https://www.alwatan.com.sa/article/1074318
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 . عني اجلاَع25.١(. َٛضٛع١ ايهشٌٝ ألضساز اإلعذاش ايعًُٞ اجلص٤ 2017ايهشٌٝ، عبد ايدا٥ِ. ) -

(. اضٗاَات َعًِّ املسس١ً املتٛضط١ يف ت١ُٝٓ ايكعِٝ يطالبع٘ ٚاملعٛقعات    2018س. )املدػًٞ، ذلُد عُ -

-155(، 1)9دلًع١ داَعع١ أّ ايكعس٣ يًعًعّٛ ايرتبٜٛع١ ٚايٓفطع١ٝ.       اييت تٛادٗ٘ َٚكرتسعات عالدٗعا.   

185. 

(. َد٣ تضُني 2019َصطف٢، اْتصاز غاشٟ، زبابع١، ابتطاّ قاضِ، ٚأبٛ ايسب، َادد٠ فٛشٟ. ) -

ب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يف نتب ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ املطٛز٠ يًصفٛف ايجالث١ األٚىل يف األزدٕ. َفاِٖٝ ايرت

 .664 -651(، 1)46 دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ،

 . بريٚت: داز طٝب١.ايكِٝ اإلضال١َٝ ٚايرتب١ٝ(. ٩١٢١َصطف٢، عًٞ ػًٌٝ ) -

ري . طزضاي١ َادطتري غايكِٝ ايرتب١ٜٛ يف قصص ضٛز٠ ايهٗف(. 2014َعسٚف، ضعاد. ) -

 َٓػٛز٠ص.داَع١ آبٞ بهسبًكاٜد، اجلصا٥س.

دزد١ تٛفس ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ املتض١ُٓ يف نتب (. 2018املٓاصري، باضٌ ذٜب، غشاذ٠، فٛاش سطٔ. ) -

. داَع١  ]زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠[ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ يًُسس١ً األضاض١ٝ ايعًٝا يف األزدٕ

 ايػسم األٚضط.

 ٚشاز٠: ايدٚس١. ٥.طقضاٜا ايب١٦ٝ َٔ َٓعٛز إضالَٞ.  (٥١١١ايٓذاز، عبداجملٝد عُس. ) -

  .اإلضال١َٝ ٚايػؤٕ األٚقاف

املفاِٖٝ ايب١ٝ٦ٝ يف نتعب ايرتبٝع١ اإلضعال١َٝ باملسسًع١ ايجاْٜٛع١ يف ضعًط١ٓ       (. 1998ٖٓدٟ، صاع ) -

 . زضاي١ اخلًٝر ايعسبٞ، ايسٜاض.عُإ

 ايسٜاض. عًِ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ،ٚثٝك١ َعاٜري دلاٍ ت(. ١٦ٖٝ2020 تكِٜٛ ايتعًِٝ ٚايتدزٜب .) -

(. ٚشاز٠ 4)طضٝاضعع١ ايتعًععِٝ يف املًُهعع١ ايعسبٝعع١ ايطعععٛد١ٜ  (.1995ٚشاز٠ املعععازف)ايتعًِٝ سايٝععا)(. ) -

 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ايسٜاض.
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