
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :  
 ايغالّ إبضاِٖٝ عدٌٝ اهلل ايغٝز عبز عبز .ر

 يتزصٜػ به١ًٝ ايرتب١ٝ َزصؼ املٓاٖـر ٚطـضم ا

 داَع١ األطٖض –بايزق١ًٝٗ 

 ٔــــز َعٝــِ ايغٝــــز إبضاٖٝـــز ستُـــأمح. ر

 َزصؼ املٓاٖـر ٚطـضم ايتزصٜػ به١ًٝ ايرتب١ٝ 
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اص٘ يف تينٔ٘ فاعلٔ٘ مكشس مكرتح يف فكُ رّٖ االستٔادات اخل
التشصٔل ّاالجتاِ حنْ املكشس لذٚ طالب ػعب٘ الرتبٔ٘ اخلاص٘ بهلٔ٘ 

 الرتبٔ٘ دامع٘ األصٍش
 ايغالّ إبضاِٖٝ عدٌٝ اهلل ايغٝز عبز عبز .ر

 َزصؼ املٓاٖـر ٚطـضم ايتزصٜػ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 داَع١ األطٖض –بايزق١ًٝٗ 

 ٔــــز َعٝــِ ايغٝــــز إبضاٖٝـــز ستُـــأمح. ر

 زصؼ املٓاٖـر ٚطـضم ايتزصٜػ به١ًٝ ايرتب١ٝ َ

 داَع١ األطٖض      –بايزق١ًٝٗ 

 :مظتدلص البشح 
استتتف الباث تتتت باعتتت لبرر مقتتتيفبفقتتت يبفقتتتاجبتبرقتتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيفبتبا  قتتتيفبب
اثفتصقلبتاةدبرهبعبت باققت يبثتاالب تعببطتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفبخلرتمقتيفباثاخلقتيفب رفعتيفبا   ت  بببببببببببب

متبإ تتااقبئرة تتيفبخلرة فقر تتر باثاق قتتيفباقفام تتيفبث  تترحباققتت يباققتتاجبا تت   بببببببببتثفتققتتذب ثتت ب
 قمّقتر( بمتتبا  ت بتبئرة تيفبف تاالببببببب-مسعّقتربب-(با فقرّ ربرق ّقربمشلباقعترئ ب)خلصت ّاربب190)

(ب اّرربإ  اةّقربتباقشتف ار ب)اقع رقتيفبتاق رياتيفبتاث  اا(قتيف(بف   تيفبببببب195(ب اّررب رّفر بت)41خلمغ ب)
قيتضباققتت يباققتتاج بمتتٓتبمٓتبخل تترحباثفصتت يباققتتاجبثم قتت يبتب تت ة ر بتثفتااتتابفمتت باققتت يببببببببببب متت 

اققتتاجبتبا  قتتيفباثفتصتتقلبتاةدبتترهبثتتاالب ق تتيفباث تتت  بمٓتبالفقتتريبت تتاا ب)اثا تتتري  بتا  ا بببببببببب
قثقتتتلبارر تتت (ببب-تاستتتفق رلباثق متتتيف(بتإ تتتااقبفتتت اقبفعرزبف  تتترباثفط ا قتتتيفب) فتتتربباثارثتتت بببببب

(ب رثّ تربب30فققترضبادبتره( بتمٓتباثفط ات ب مت ب ق تيفبارت (ت بفت ب)بببببببب-رب)الف تريبذبصتقم ببتفقتاا  
ثغتيفب  خلقتيف بخلرتمقتتيفباثاخلقتيفبخلفا  تربا طت الب رفعتتيفببببببب-فت باثا ئتيفبا تشبطتع يفباثاخلقتتيفباشبر تيفبببب

ا   تتت  بتا  تتتم ب(فتتترةىلباث تتتت بإشبت تتت قبرتتت نٕيبقإلبإ صتتترةّقربخلتتت بفف ستتتا بقي تتتر باثعق تتتيفببببببببببب
قق باثق متتت بتاث عتتتانبةلف تتتريباثفتصتتتقلبتاةدبتتترهبعبتتت باققتتت يبثصتتتر ببببببباثفط ا قتتتيفبتباثفا تتتب

اثفا قذباث عان;بممرباؤ ُابرر مقتيفباققت يباققتاجبٔتبا  قتيفبفتفغلا باث تت باثفرخلعتيف بتتب ت حببببببببب
ب ث بمتباقااتب اقبف باثف  قر بتاققا ر .ب

ب-شبر تتتتيفب تتباة فقر تتتتر باب-اثاقتتتت بايستتتتعف بب-اثرتم تتتتر باقافر قتتتتيف:بفقتتتت يبفقتتتتاجببب
باةدبره.ب-اثفتصقلب-اة فقر ر باثاق قيف

The Effectiveness of a Proposed Fiqh Course for Persons with 
Special Needs in Developing Achievement and Attitude Towards the 

Course among Special Education Majors at the Faculty of 
Education, Al-Azhar University 

Abdullah Al-Sayed Abdel Sallam Sekheil&Ahmed Mohamed Ibrahim Essayed Maaen  

Abstract 
The current research aimed at identifying the effectiveness of a proposed 

Fiqh course for persons with special needs in developing achievement and 
attitude towards the course among special education majors at the Faculty of 
Education, Al-Azhar University. To fulfill this purpose, a list of 190 
jurisprudential needs required for the course  construction was developed and 
then transformed to 41 general goals and 195 objectives in the three learning 
domains; cognitive, affective, and psychomotor. Learning objectives were then 
distributed among the proposed course lessons and accordingly the 
conception of the proposed course was designed. To identify the effect of the 
proposed course on developing the achievement and attitude of the research 
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participants, two units were selected; namely, (a) Al-Taharah (purity), and (b) 
Azan and Estiqbal Al-Qiblah (the call for prayer and facing the Qiblah). 
Moreover, research materials (student’s book - lecturer’s guide) and 
instruments (achievement test - attitude scale) were prepared. Participants 
were 30 first-year students enrolled in the Special Education Department, 
Arabic language at the Faculty of Education in Tafhna Al-Ashraf, Al-Azhar 
University. Analysis of data revealed that statistically significant differences 
were found between the means of scores of the treatment group students in the 
pre and post administrations of the achievement test and the attitude scale in 
favour of the post administrations, which indicated the effectiveness of the 
proposed course in developing both of dependent variables. In light of these 
findings, a number of recommendations and suggestions were presented.  
Keywords: Proposed Course, Islamic Fiqh, Persons with Special Needs, 
Jurisprudential Needs, Achievement, Attitude. 

 :الكظه األّل: اإلطاس العاو للبشح 
  :٘مكذم 

بفيتعبا فثمتتتتتيفبتبي راتتتتيفب تنباة فقر تتتتر باشبر تتتتتيف ببطتتتت اعيفبايستتتتع بببب تتتت خل ب
 بتقصب تت بتارتمتقا تبئتايباستفار ف تبتببببب رفمتيفببت قت ئ ببت بتإ اترة بتا ااف تتب

اثع تترقا بتاقعتتترفع بتازب راتتتر بتلل تتر بت ثتتت بخلعتتتافربا را تت بفستتترثق باثفعرفتتتلبببب
با  بفتبخلرثعزثيف بفتبخلري اا  بيفبتب ص يبفربئ لبايسع بس احبخلرثفعذفع تبخلرث  ظق

شتف ا بب بتُف تقِمَلبخلأ ٔلبفق يْ بتت  افف فرتٓ ُف   بباة فقر ر باشبر يفبت تت
فتبذبت ببب ست  ٕبب ٔنبُ اثفرت اتبتا ف رَتب ذابَ فٔ ِ  بَاَفب ٕا بعبحيٗذ بَر تبقَمَلبِ مٓم
فعترني بفتببب-( برأٗنبإ(شتر ب70)ايس اح:ببَّ آَقَ  ِابَ  َِٓفَ ربخَلٔ  َتَثَقبئرلباعرش:ب ياعيفَ بئففا

 تت بلمقاتتيفبااباعتترش بتضبتتلبلارخلتت بتاثفرتمقتتيبخلَظتتِ    برقطتت با اافتت ببب-ستتمقت
ببقثرثقيفب ذاباثاا بت ظ ف .بتدبشقّاا بااببثرتع اففثرّثرببتاقاا ه

ب ثتت ئب بتف  تتراقع تت    بخل تتذاب تتثل بُاتتببآاتترٕ بجيتتُاباثقتت آ باثرتتت اتبتاقفأفتتلبتب
َثتتِقَصبَ َمتت بب ( بتئ ثتت باعتترش:ب286)اث قتت  :ببََّثتتربُارَتمٔٓتتُيباثمَٓتتُ بَ(ِاّشتتربٔإثَٓتتربُتِستتَعَ رببببببُّاعتترش:ب

رطعتلبااببب( 17)اثاتف::بببَّاِثَأِ َ  بَ َ ْجبَتَثربَ َم باِثَأِ َ ٔجبَ َ ْجبَتَثربَ َم باِثَ ٔ أضبَ َ ْجب
ب(2 ب2018ف بف لباثٓشعفيفبتاثَعررقيف.ب)سخقل ببخبعلبلل تباقق  لبَيِذهلتباثُعب

 ت بببتفطري باثش يفباث   ايفبإشب ث باقع  بفاّ ترب  تربتب تاا بفخلت ب  ات  بببببب
ب(.ب1)«تإَ ابَفَفِ ُارُتِتبخٔلَأِفٕ بَرِأُا ابف  بفرباِسَفَاِعُفِت»ئرل:بباث يبب

بتئتتابطتت عبايستتع باثتت لابتاةففقتتر ا بثتتذتنباة فقر تتر باشبر تتيف;ب (تت بفتت ببب
اثثرخلت بف باثفظتت اإلبايستتعف باقتت  ب متت بئر تا باثفقشتتلبتيرتتإلباسبتت جب تت باقرتماتت ببب
 قّعربا س ارحبف  تبتاقعرئ  بتا  ترحبتاق    بتف لباث ع يفبتف لباث عحب م ب
اثش اح بتثرت بقرب تر باثفرتمقتيبخلرث ا  تر باثظت  قيفبافامت بئتاي بت اترح بلر تيفببببببببب

                                                           

(1 ٟ (; 7288صقـِ ) سـزٜح  ، ، بـا  االقتـزا٤ بغـٓٔ صعـٍٛ اهلل     االعتقـاّ بايهتـا  ٚايغـ١ٓ   نتـا    ،( َتفل عًٝ٘: ايبدـاص

 (.1337صقِ ) فضض اجل َض٠ يف ايعُض، سزٜح، با  اذترنتا  ، َٚغًِ
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ئتتابائف ت بإياقاتت بفةبارتتت  ببب-اعتترشب–اااف رست بفتتإلب(ت عباثفرتمقتتيبتقي فتت  برت  بببب
ب(26 ب2005اثفرتمقيبإةبترذباثقاي بتاةسفار يف.ب)اثرتقع(  ب

ااتت فب متت باعتتركب تلباثق تترارباثت بببايستتعف بثت ب  قعتتيفبلر تيف بر تت بببباثاقت بت
تب تتتلبفرتتتتر بت فتتتر  بخلأ رتتتتر بطتتت  قيفبببببب-خلتتترلفعلبف تتت اهلتبب-فرتتت اقباعف تتتإلب

اثاق قتتيف بخلتتلبإ باثاق تترحبئتتابا ف تتاتابتببببببف رستت يف بف  قتتيفب متت با  تت لبتاثق ا تتابببب
ارتتتااسبفشتتترةلب باقتتتإل بتت تتتع ابهلتتتربف رترّفتتتربلر تتتيفبخل تتتربترتتتذب تتتذهبا  تتت لببببببببببب

بتاثق ا ا.

(با ف ر باثاق رحبخلفاصقلب86ب-84 ب2015تخل رحب م ب ث  برقابف اب)اثق ر  ب
ا  رتتتتتر باثاق قتتتتيفباقفام تتتتيفبثتتتتذتنباة فقر تتتتر باشبر تتتتيف بتب تتتت حبف باثفرتتتتترثقيبب

ف ا ايفبخلرث سإلبتاثقتاي ب مت بفقاة تر بتف باابإ ابفلتذبفتربفت ت بفستق بفترببببببببباثظ  قيفب
بفت   بتف  رب م بس قلباقثرل:ب

 اث لا بفثل:ب إلباثصع بتئص  ر بتاثاا بثمظقخباثعر ز بتاي(رخلتيفبتباسبتىل ببب
... 
 ا  رتتتتر باث اامتتتيفبتب رثتتتيفب تتتا باثقتتتاي ب متتت باثققتتتر بخلر  رتتتتر با  تتتمقيف بفثتتتل:ببب

 عذيباثغشلبفتباث   ح ...باثفق تبتب رثيفبا
 ف ا ر ب عيباي(شتر بتإ رئفت بتبا  ت الباثظخصتقيف بتاقعترفع باقرثقتيف بتعبت بببببببب

 ث  بررتر( بف رتر باث ةايفبتاث  رايفبتاسب تر(يفبتاث  تر يفبتاسبطت بتايرتعض ببببب
 ...ب
 ااصتتتتقلبا  رتتتتتر باثظتتتت  قيفباقفعمقتتتتيفبخلرعتتتتر( بتاث تتتتعارحبتاق  تتتت بتاثعطتتتتز بب

  ذايبس احبتباثع رقا بفتباقعرفع  ب...تا  ارلبتف ترببا 
 اثقر تتتا باثاق قتتتيفباقتتت ل:باقظتتتقيفبدبمتتت باثفقشتتتل بتاي رئتتتيفبخلأ( ا  تتترباقخفماتتتيفببب

 تف  اهلرباقف را يفب رث يفبثمفقشل بتفثم ربئر ا :با ف بإ اب رنيبااشإل ب...ب

تتب ذابقثقلب م بف  قيفباثاق بايسعف بثذتنباة فقر ر باشبر يف بتف ا را ب
صرةصتت تبتا فقر تترا تبتئتتاياا تباقخفماتتيف ب  تتربف(تت بااتتف:بآررّئتتربثع ف تترق بببببببببشب

بتةسفقعربباقشفطاا .ب

تاعتتابفتترق باثاقتت بايستتعف بفتت باقتت اقباثثقررقتتيفبا سرستتقيفباق صتت  ب مق تتربتبببببب
خلرتمقتتيفباثاخلقتتيفبلاتتيفباثاياستتيفبخلرثعةتتتيفباثاالمقتتيفبثب(تترفىلبطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفببب

تبارتتتت ا باشبماقتتتيفباثاا قتتتيفبتاثثقررقتتتيفبثاتتتعبب تتتذهببب بت تتت بُاشتتت تب رفعتتتيفبا   تتت 
اثظع يف بتثذث باشع بازبرفعيفبتبا  ق  بثرتلب عخل ترباتربا رست بربصصترا ت ببببب

بتخل افىلباعمق  ت.

ت(ظّ اب  باثارث باقعمتبتبطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفبجبرفعيفبا   ت بب
خلتتابف بلفمتت بفشتتف اّلباثظتت ايبثتت ب  قعتتيفبلر تتيفبتبارت ا تت باثعم تت بتاثثقتترت برعب

ف رسّ ربف باقعم فر باثاا قتيفب ت لبفتربافعمتذبخلاقت ب تنباة فقر تر باشبر تيف بتةبببببببب
اتتتفتب ثتتت بإةبفتتت بلتتتعلبا تتت  ب تتتذهباق  تتت  ر بتا  رتتتتر بتبفقتتت يبفقتتتاجبتبببب

ب رفعيفبا    .ب-خل (رفىلبإ ااقبفعمتباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيف
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فقت يبفقتاجبتبرقت ب تنباة فقر تر بببببتف ب  رباشع باث تت باسبترث بإشبخل ترحبببب
تاةدبترهبعبت باققت يبثتاالب تعببطتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفبببببببببباثفتصقلف  قيفبثاشبر يفب

ب.خلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    

 :ُمؼهل٘ البشح ّأطٝلت 
اتتأا ب تتذاباث تتت با(اعّئتتربفتت بيلاتتيفب مقتتيفباثاخلقتتيفبجبرفعتتيفبا   تت بتيستترثف ر بببببببب

ا    باثظ ايبفت بلتعلبإ تااقبفعم ت بببببت ث بتباا اإلبف ر ط ربشبافيفبيسرثيفب
بئرقيا ب م بلافيفباثفعمقتبتاثا   بايسعفقيفبت تنباة فقر ر باشبر يف.

تا(اعّئربف بف االبطع يفباثاخلقيفباشبر يفبتذبققّقربهلربتبإ ااقب  اقيبخلظت ايفبب
فؤ متتتيفبثمع تتتلبتباقتتتاايضبتاقؤسشتتتر باقع قتتتيفبخل  راتتتيفب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيف ببب

بط ربترّقأبقفام ر باثعص .بتاا ا بف ر 

 بخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا   ت ب)اثعةتيفباثاالمقيفبثب(رفىلبطع يفباثاخلقيفباشبر يفب
ب(ب2 ب2019

ت(ظتتتتّ ابقشتتتتز ثقيفبا   تتتت باثظتتتت ايباثعرققتتتتيفبتاثاا قتتتتيفبتب(ظتتتت بيستتتترثيفبايستتتتع ببب
اثش تيف بت  قعيفبف ر ط  بت عخل بر ( ب تريبثزاّفتربف بافمقت ب تعببطتع يفباثاخلقتيفببببببب

ر يفبخلعتضباق  ت  ر بتا  رتتر باثاق قتيفباقفعمقتيفبخلتذتنباة فقر تر باشبر تيفببببببببباشب
بف بلعلبفق يبفقاجبجي إلب ذهباق    ر بتا  رتر بترذبفياحباثاق رحباقعفب .ب

تاستتتتف رّقابإشب(فتتتترةىلباثاياستتتتيفباةستتتتفاع قيفباثتتتت ب ثمتتتت بتباستتتتف قر بي تتتتابببببب
اثاخلقتتتيفباشبر تتتيفبخلرتمقتتتيفبباة فقر تتتر ب)ا  رتتتتر (باثاق قتتتيفباقفام تتتيفبثاتتتعببطتتتع يفب

(ب رثّ تتتر بتفطتتتري ب(فتتترةىلباثفتمقتتتلباثرتقاتتت ببببب30اثاخلقتتتيفب رفعتتتيفبا   تتت  باط تتت عب)ببب
ةسفطرخلر باثاعببإشب  تي بخل رحبفق يبفقتاجبا تتبخلعتضباق  ت  ر بتا  رتتر بببببب
اثاق قيفباقفعمقيفبخلذتنباة فقر ر باشبر يف بتةبسق ربتبرق باثع رقا ب رثا تري بب

ب   حبتاثصع ...تإ اثيفباث طرسر بتاث

تممتترباتتا تبا فقر تتر باثاتتعببث  تترحبفقتت يبفقتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر بببببببب
اشبر تتيفبفتتربفه  اتت ب(فتترةىلباققتترخلع باثتت بف  ا تترباث ر ثتتر بفتتإلبخلعتتضبا ستتراذ ببببببببببب
اقفخصصتتت بتباثظتتت اعيفبايستتتعفقيف بتاق تتتر ىلبت تتت نيباتتتاياصباثعمتتت  باثظتتت  قيف بببببببب

يفبخل ترحب تذاباققت يبتبرقت باثع ترقا ;ب(ظتّ ابببببببتاثاخلقيفباشبر يف بتاث بف ا ب م بف  ق
قربئابافع سبإثق باثاعبباقعم ت  بفم ترحبممريستف تبثماخلقتيفباثع مقتيفبفتبااياشت تببببببب
خلعابربت   تبفت بف ائتيبتف رتتر بففعمقتيفبخلاقت باثا تري بتاث  ت حبتاثصتع ...بتفترببببببببببب

ربصتاببب-افعمذبخلذث بف بف رتر  بت ذث بر  ب تعببطتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفبببب
ف تت ببخل تتتباتتاياصبفتترق باثاخلقتتيفباثاا قتتيفبايستتعفقيفبتباقتتاايضببببب-ثع خلقتتيفاثمغتتيفبا

باشبر يفبخلذتنباة فقر ر باشبر يف.

ت تتتذث بفتتتربفم ففتتت ب(فتتترةىلبذبمقتتتلبفقتتت يباثاقتتت بايستتتعف بثمعتتتر بازبتتترفع بببببببب
 بثاتتعببطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبخلرتمقتتيفباثاخلقتتيفبجبرفعتتيفبا   تت  بفتت ببب2020ب-2019

ب رتر باقفعمقيفبخلاق ب تنباة فقر ر باشبر يف.ئص يبتبا رتلباق    ر بتا 
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تاأسقّشرب م ب(فرةىلباثاياسر بتاث ت ثباث بفت  بخل  تي باة ف ر بخلاق ب تنب
;ب2008;بئاتتتراي ب2003;بخلتتت قن ب1986اة فقر تتتر باشبر تتتيف بفثتتتل:بقياستتتيفب)اثعقتتتل ببب

;باثاتست ن بب2013;بطت ان بب2012;با  تال بب2009;ب  تااثعرل بب2008ط ااج بئاتراي;بب
ب(.بب2019;بضب ا ب2019

فقت يبفقتتاجبتبرقتت ب تنببتخل ترّحب متت بفتربستت ذبرت  باث تتت باسبتترث باشتع بث  تترحببببب
ثتاالببتاةدبرهبعبت باققت يبببباثفتصقلتبا  قيفبتئقرضبرر مقف بباة فقر ر باشبر يف

تثفتققتتذب ثتت برتت ٓ بب ب تتعببطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبخلرتمقتتيفباثاخلقتتيفب رفعتتيفبا   تت ببب
بزميفباآلاقيف:بباث ت بحيرتلباي رخليفب  با س

 اقفامت بببخلذتنباة فقر ر باشبر تيفببفرباة فقر ر ب)ا  رتر (باثاق قيفباقفعمقيف
 ا  ق  ربخلب(رفىلبإ ااقبفعمتباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    ؟

 ققتت يبفقتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيفباق  تت ببببببفتتربا  تتاالباثفعمق قتتيفبب
 ؟خلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    بشبر يفثاالب عببطع يفباثاخلقيفبابذبققق ر

 طتتع يفبثتتاالب تتعبببب تنباة فقر تتر باشبر تتيفبتبرقتت بقتت يبققتتاجبفتترباثفصتت يباقب
 اثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    ؟بب

 تبا  قتتيفباثفتصتتقلبب تنباة فقر تتر باشبر تيفبفتربرر مقتتيفباققت يباققتتاجبتبرقت بببب
 قيفب رفعيفبا    .ثاالب عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخل

 تبا  قيفباةدبرهبعب هبب تنباة فقر ر باشبر يففربرر مقيفباقق يباققاجبتبرق ب
 ثاالب عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    .ب

 :فشضا البشح 
ب:اآلاق ب ا  اثثمفتقذبف ب تيفباشع باث ت باسبرث ب

 اثفط ا قتتتتتيفبتبب  تتتتتيفاع ا  تتتتتابرتتتتت نيبقالبإ صتتتتترةّقربخلتتتتت بفف ستتتتتا بقي تتتتتر ب
 ثصر باثفا قذباث عان.باثفتصقم علف ريبثاثفا قق باثق م بتاث عانب

 اثفط ا قتتتتتيفبتبباع   تتتتتيفا  تتتتتابرتتتتت نيبقالبإ صتتتتترةّقربخلتتتتت بفف ستتتتتا بقي تتتتتر ب
ثصتر باثفا قتذببباةدبرهبعب باققت يباققتاجببببقققرضاثفا قق باثق م بتاث عانب

 اث عان.

   :سذّد البشح 
ب:اسباتقباآلاقيف م بباث ت باسبرث ئفص با

 ب ق تتيفبفتت ب تتعبباثا ئتتيفبا تشبطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبخلرتمقتتيفباثاخلقتتيفبببببببخلظتت ايف:ب 
ربصتتتابف تتترقل ب)ثغتتتيفب  خلقتتتيف( بتربصتتتابقئقتتتذبإ رئتتتيفب)خلصتتت ايف بمسعقتتتيف ببببببب

ب:قربام اب(ظّ  قمقيف(;ب
 ب تتؤةحباثاتتعبباايستت  بفتترق باثاقتت بايستتعف  بت ثتت بترتتذبفتتربتيقبتبببب  

فىلبطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبخلرتمقتتيفباثاخلقتتيفب رفعتتيفببباثعةتتتيفباثاالمقتتيفبثب(تترب
  بتاشبايفباثاياسقيفبخلرثرتمقيف.ا    

 إ تتتترريفبإشب ر تتتتيفب تتتتؤةحباثاتتتتعببثاياستتتتيفبفقتتتت يبفقتتتتاجبتبرقتتتت ب تنبببببببب
اة فقر تتر باشبر تتيفبقتترباف ئتتإلبف بافع  تت ابثتت بفم تترحبممريستتف تبثماخلقتتيفبببببب
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مقتيفبخلاقتت بباثع مقتيفبتباثات ئف ب)اثثرثثتيفبتاث اخلعتيف(بفتت بف ائتيبتف رتتر بففعبببببب
 اثع رقا  ب رثا ري بتاث   حبتاثصع بتفربافعمذبخل تبف بف رتر برق قيف.

 ت  ب تتؤةحباثاتتعب ب تتتبفئتت بباثفخصصتتر بإشباثاقتت بايستتعف  بتف تت ببب
خل تتتتباتتتاياصبفتتترق باثاخلقتتتيفباثاا قتتتيفبايستتتعفقيفبثفعفقتتتذبفتتتاايضباثاخلقتتتيفبببب
اشبر تتتيف;ب قتتت بةبا  تتتابربصتتتابف تتترقل ب)اثاياستتتر بايستتتعفقيف(بتببببب

 .ظع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    اثعةتيفباشبر يفبخل
 ت  برزر باي رئيفباقشف اريفبتباث ت ب)خلص ايف بمسعقتيف ب قمقتيف(بفت بفطتاببببب

اثازر باشبر يفب ر يفبإشبذبااابف ئيباثفظت اإلبايستعف بفت  ت بتفتاالببببب
 ارتمقا بتف ا را بهلت.بب

 ب ( تتتربضبتتتلب  تتتلبببا   تتت ب مقتتتيفباثاخلقتتتيفبخلفا  تتتربا طتتت الب رفعتتتيفببببفرتر(قتتتيف:ب;
اثشتت رجبخلرثفشتت قع ببباث تتت  بفتتإلببببإفرتر(قتتيفبدب اتت باث تتر ث  بت تتذاباشتتر ابتببب

ب ر.اثفط خليفبتايط الب م با اقذبتاطااكباثاعببتباقرتر بتاق رس يفب
 2020ب-2019 فر(قيف:باثاصلباثاياس با تلبف باثعر بازبرفع ب.  
 قتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر بباققتت يباقببفتت بت تاا بت تاا ببف  ت  قيف:بالفقتتريب

تاةدبتتترهبعبتتت بباثفتصتتتقلتبا  قتتتيفبتئقتتترضبرر مقف  تتترببفط ا   تتتر ;بثاشبر تتتيف
تباققت يبببا لت البب  تاا باثاياستقيفٔبباثبتثرت بارت (ربمنت    بثفا قتذب تلٔببباقق ي ب

باققاج بتاث  اار ب  ر:ب
 تببا  رتتتر باثاق قتتيفباقفعمقتتيفبخلتتذتنباة فقر تتر باشبر تتيفببباث  تتا با تش:ب

 اثا تري .
 :تببا  رتتتر باثاق قتتيفباقفعمقتتيفبخلتتذتنباة فقر تتر باشبر تتيفباث  تتا باثثر(قتتيف

 ا  ا بتاسفق رلباثق ميف.

 للبشح: األطاطٔ٘  املصطلشات 
باث تتتتتت باقفصتتتت باث ر ثتتتتر ب متتتت ب تتتت سباثفع ااتتتتر باي  اةقتتتتيفبقصتتتتامتر ببببببب

ب بت  ب م باث ت باآلا :ا سرسقيف

  فكُ رّٖ االستٔادات اخلاص٘مكشس: 

فرتت  بفت ب تاقبفت باث  تاا ببببببااعمق ت ببقالتلبإ تريبببف ظ تيفبب يفبلبا بصب    ب
ضبتتتتتاق با  تتتتتاالبتارفتتتتت البتاةستتتتتاااقطقر بتاث ستتتتترةلببباثفعمق قتتتتتيفبتاثتتتتتايتضب

اتتتعببطتتتع يفباثاخلقتتتيفببثببفتبالفقري تتتربتا ظق  تتترتا (ظتتتايفبتفستتترثق باثفقتتت ات بتاتتتب
ا  رتتر بباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    بتب  حبا فقر را تبا  رقلقيفبف ب

اثاق قيفباق ا ايفبخلرقعرئ ب)خلص ّار بتمسعّقر بت قمّقر( بتاظت لب مت باقالت باثرتمقتيفببببب
تازبرفعتتيف بتا اتتذبتبرصتتلبقياستت بتا تتا بتا تترلباثارثتت بخلعتتابا فقتتر باققتت يباقتتااّ ابب

بف رقلّقربتب  حبفشف البقي را .

 :التشصٔل 

ب-ثغتيفب  خلقتيفببب-اثا ئيفبا تشبطع يفباثاخلقيفباشبر يف  بقي يفباسفقعربب عبب
خلفا  تتتربا طتتت الب رفعتتتيفبا   تتت بثم اتتتر قتبتاقعم فتتتر بتاقعتتتريلببببببببخلرتمقتتتيفباثاخلقتتتيفب

 بتاقترضببقتاجبتبرقت ب تنباة فقر تر باشبر تيفببببتا  رتر باثت بقيست  ربتباققت يباقببب
بخلرثاي يفباث بحيصلب مق رباثارث بتباةلف ريباثفتصقم باقعابهلذاباثغ س.
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 :االجتاِ حنْ املكشس املكرتح 
ثغتيفببب-اثا ئتيفبا تشبطتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفبببب  باةسفطرخليفباث با تاا رب تعبببب

قتاجبتبرقت بببخلفا  تربا طت الب رفعتيفبا   ت بعبت باققت يباقبببببببخلرتمقتيفباثاخلقتيفببب-  خلقيف
خلعتابفت تي تبخبتبا باعم ت بست احبخلترثق  لبفتبخلترث رض ببببببببب تنباة فقر ر باشبر تيفب

بقرضباةدبرهباقعابهلذاباثغ س.تاقرضبخلرثاي يفباث بحيصلب مق رباثارث بتبفق

 :أٍذاف البشح 
ب الباث ت باسبرث بإشبفربام :

 بثف تت ق  بخلب(تترفىلبإ تتااقبخل تترحبفقتت يبفقتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيف;
 فعمتباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    .

 تبا  قيفبيفباقق يباققاجقرضبرر مقئ: 
 ب-ثغتتتيفب  خلقتتتيفب-ثاخلقتتتيفباشبر تتتيفطتتتع يفبااثا ئتتتيفبا تشب تتتعبببذبصتتتقل

 . رفعيفبا    خلفا  ربا ط البخلرتمقيفباثاخلقيفب
 خلرتمقتيفببب-ثغتيفب  خلقتيفببب-طتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفببباثا ئتيفبا تشبب عبببادبره

 اققاج.ب رفعيفبا    بعب باقق يخلفا  ربا ط الباثاخلقيفب

 :أٍنٔ٘ البشح 
فعمقتتيفبخلقشتت ببفباعتترثقتبقا قتتيفبفتت ببحيف اتت ررةااتت باتتربب بتافطمتت بف  قتتيفباث تتت بب

باثفظ اإلبايسعف بخلذتنباة فقر ر باشبر يف بإ رريفبإشبف( بئابااقا:ب
 طباا بخل (ترفىلبإ تااقبفعمتتباثاخلقتيفباشبر تيفبخلرتمقتيفباثاخلقتيفب رفعتيفبا   ت بتبببببببببب

ا تتتت  بفقتتتت يا ب ااثتتتتيفباف تتتترتلبخلعتتتتضباثق تتتترارباقعر تتتت  باقفعمقتتتتيفبخلتتتتذتنبببببببب
 اة فقر ر باشبر يف.ب

 خلرتمقتتتيفباثاخلقتتتيفبب-ثغتتتيفب  خلقتتتيفب-يفباشبر تتتيفاثاتتتعبباقعم تتت بتبطتتتع يفباثاخلقتتتب
 رفعيفبا    بتبقياسيفبفقت يبفقتاجبتب ت حباة فقر تر باثاق قتيفبثفعفقتذ تببببببب
فتتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيف;بممتتتربُاثقتتتلبربصصتتت تبا   تتت نباثتتتذنبُاع تتت بببببب
 خلاياسيفبازب ا( باثاا قيفباقخفمايف بتلقز تب  ب فعة تبتبازبرفعر با ل ال.

 ا بخلتتر    باثظتت اي بتاشبتتباح بتاقفخصصتت بتباثاخلقتتيفبببببتبذباقتتزب م تترحباثتتابب
اشبر تتيفب متت ب قتتاب(تتاتا بق رئظتتيفباثق تترارباثاا قتتيفبتاثاق قتتيفباقفعمقتتيفبخلتتذتنبببببببب

 اة فقر ر باشبر يف بتخلقر بف ئا تبف باثفظ اإلبايسعف .بب
 اث ر ث بف بلعلبا رلبالف تريبذبصتقم  بتفققترضبادبتره;بممتربئتاباشتر ا تبببببببب

 ا بتفقراقصبممرمميفبق ا لباعمق قيفبطبفمايف.بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتبإ ااقبالف ري
 تباقتتااتبخلعتتضباثف  تتقر بتاققا تتر باثتت بئتتاباشتت تبتباة ف تتر بخلاقتت ب تنبببببب

اة فقر تتر باشبر تتيفبتباقعتترفع بتا  تت الباثظخصتتقيفبثتتاالباثاتتعببخلتتر    بببببب
 اثظ اي.

 :متغريات البشح 
بلباث ت ب م باقفغلا باآلاقيف:اظف 

 اتعبببثقتاجبتبرقت ب تنباة فقر تر باشبر تيفببببباقق يباقفغلباقشفقل:بااياصباق
خلفا  تترباثاخلقتتيفببيفخلرتمقتتب-ثغتتيفب  خلقتتيفبب-طتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبباثا ئتتيفبا تشب

  رفعيفبا    .ا ط الب
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 تاةدبرهبعب باقق ي.باثفتصقلا  قيفباقفغلا باثفرخلعر :ب 

 ح:ميَر البش 
بائف  ب  قعيفباث ت باسفخاا باق  طق باآلاق :

 اقتت  ىلباث  تتا :بخل تتالب تت سباي تتريباث ظتت نبثم تتت  بتإ تتااقبفتت اقبفعرزبفتت بببببب
 تفقتاا  بتذبمقلب(فرةط بتااشل ر بتاقااتبا  قرا بتفقا را .

 اق  ىلباثفطت ايب:بخل تالبذبااتابرر مقتيفباققت يباققتاجبتبرقت ب تنباة فقر تر ببببببببب
طع يفبباثا ئيفبا تشبتاةدبرهبعب باقق يبثاالب عبباثفتصقل قيفبتبا اشبر يفب

ب رفعتيفبا   ت  بببخلفا  تربا طت البببخلرتمقيفباثاخلقيفب-ثغيفب  خلقيفب-اثاخلقيفباشبر يف
 متتت ب ق تتتيفباث تتتت  بتاا قتتتذبب ت تتتاا بفتتت بت اااتتتت ثتتت بفتتت بلتتتعلباتتتاياصب

 .اةلف ريباثفتصقم بتفققرضباةدبرهب مق ت

  التذشٓيب للبشح التصنٔه: 
 بت تت باصتت قتباع   تتيفباث ا تتا باثفطتت ايبطتت  ب متت باثفصتت قتبف تتاباث تتت باع

(;ب(ظتّ اببOne- Group Pretest- Posttest Design نباثققترضباثق مت بتاث عتانب)ببب
اتتعبب  باققتت يباققتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيفباعتتاب ااتتّاابخلرث شتت يفبثمب

ب ق يفباث ت  بت ذاباثفص قتبف  :بتباثظرتلباآلا :

 
 
 
 
 

 
 
 :ُمْاد البشح ّأدّات 

استتتتفخا باث تتتتت باسبتتتترث باقتتتت اقباثفعمق قتتتتيفبتفقتا باثققتتتترضباآلاقتتتتيف:ب)إ تتتتااقبببببببب
باث ر ثر (

 ئرة تتتتيفباة فقر تتتتر ب)ا  رتتتتتر (باثاق قتتتتيفباقفام تتتتيفبث  تتتترحبفقتتتت يبتبرقتتتت ب تنببببببب
ثغتتيفبب-اة فقر تتر باشبر تتيفبثتتاالب تتعبباثا ئتتيفبا تشبطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيف

 .ا  ربا ط الب رفعيفبا    رتمقيفباثاخلقيفبخلفخلب-  خلقيف
 ئرة تتتيفبا  تتتاالباثعرفتتتيفبتاي  اةقتتتيفبثم قتتت يباققتتتاجبتبرقتتت ب تنباة فقر تتتر بببب

ب-ثتتاالب تتعبباثا ئتتيفبا تشبطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبباشبر تتيفباق  تت بذبققق تتر
 .خلرتمقيفباثاخلقيفبخلفا  ربا ط الب رفعيفبا    ب-ثغيفب  خلقيف

Pretest Measure                Treatment                 Posttest Measure   

( ايتقُِٝ ايتذضٜيب يًبشح1ؽهٌ )  
 

O2 ايتطبٝل ايبعزٟ= XT املعادت١ ايتذضٜب١ٝ=                                              O1 ايتطبٝل ايكبًٞ=                                  
 

O2                                                                                            XT                                                                                  
O1 

 

Compar

e 
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 ثتاالب تعبباثا ئتيفبا تشبببببشبر تيفب تنباة فقر تر بابتبرقت بببققت يببفقاجاص يب
رتمقتيفباثاخلقتيفبخلفا  تربا طت الب رفعتيفببببببخلب-ثغتيفب  خلقتيفببب-طع يفباثاخلقيفباشبر تيفب

 .با    
 :ا  رتر باثاق قيفبب فربباثارث  بتاظف لب م بت اا بف باقق يباققاج بت  ر

 (.ا  ا بتاسفق رلباثق ميف باثا تري )تبباقفعمقيفبخلذتنباة فقر ر باشبر يف
 عمتتتبثعساطتترقبخلتت بتباتتاياصباققتت يباققتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر ببببببببقثقتتلباق

 اشبر يف.
 اققتت يباققتتاجبثاتتعببباث  تتاا باثمتتف بمتبالفقري  تتربفتت ببالف تتريبذبصتتقم بتب

خلرتمقتتيفباثاخلقتتيفبخلفا  تتربببب-ثغتتيفب  خلقتتيفبب-اثا ئتتيفبا تشبطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفببب
 .ا ط الب رفعيفبا    

 ققتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيفبثاتتعبببببفققتترضباةدبتترهبعبتت باققتت يبابب
خلرتمقتتيفباثاخلقتتيفبخلفا  تتربببب-ثغتتيفب  خلقتتيفبب-اثا ئتتيفبا تشبطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفببب

 .ا ط الب رفعيفبا    

 :إدشاٛات البشح 
بثإل رخليفب  بفسزميفباث ت  بمتباا رعباي  احا باآلاقيف:

 ذتنباة فقر تر ببخلتببإ ااقبئرة تيفبخلرة فقر تر ب)ا  رتتر (باثاق قتيفباقفعمقتيفبببببفتّثر:ب
اقفام با  ق  ربخلب(رفىلبإ تااقبفعمتتباثاخلقتيفباشبر تيفبخلرتمقتيفباثاخلقتيفبببببببباشبر يف

ت   ت رب مت بخلعتضباررت ت باقفخصصت بتباثاقت بايستعف  ببببببببب رفعيفبا     
ت تت نيباتتاياصباثعمتت  باثظتت  قيف بتاثاخلقتتيفباشبر تتيف بتاثفأ تتابفتت ب تتع قف ر بببببببب

 تف رس ف ربثماعبب ق يفباث ت .ب
 ققتتت يباققتتتاجبتبرقتتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيفباأ تتتاالبخلئرة تتتيفبإ تتتااقب:بمر(ّقتتتر

ب خلرتمقيفباثاخلقتيفب رفعتيفبا   ت ببببثاالب عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفباق   بذبققق ر
ت ثتت بتب تت حباثصتت ي باث  رةقتتيفبثقرة تتيفبا  رتتتر باثاق قتتيفباثتت بمتبذبااتتا ر بببببب

اثظتت  قيف ببت   تت رب متت بخلعتتضباررت تت باقفخصصتت بتب تت نيباتتاياصباثعمتت  بببب
بتاثاخلقيفباشبر يف بتاثفأ ابف ب ع قف ر بتف رس ف ربثماعبب ق يفباث ت .بب

 تب تت حبب تنباة فقر تتر باشبر تتيفبتبرقتت ببقتتاجاقبمرثّثتتر:بت تتإلباصتت يبثم قتت يبب
اثت بمتبذبااتا ر بت ثت ببببا  تاالباثعرفتيفبتاي  اةقتيفبببباثص ي باث  رةقيفبثقرة تيفبب

بف بلعلبفربام :
 بتاث باف ثلبت:قاجاقق يبب  ة ربخل رحباقذبااابا سصباث بافتبت  

 ب عببطع يفباثاخلقيفباشبر تيفبخلرتمقتيفباثاخلقتيفب رفعتيفبا   ت بببببقياسيفب  قعيفب -
 تلصرةص ت.

 قياسيفب  قعيفباعف إلباقص ن. -
 قياسيفب  قعيفبفرق باثاق بايسعف . -
 قياسيفباةدبر ر باسبااثيفبتبخل رحباقق يا بازبرفعقيف. -
 بت ث بف بلعلبفربام :يباققاجم ق إ ااقباي ريباثعر بث  

 .م ق يباققاجذبااابا  االباثعرفيفبتاي  اةقيفبث -
 .م ق يباققاجذباااباثع ر  باث  رةقيفبثب -
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 .م ق يباققاجذباااباساااقطقر باثفعمقتبتاثفعمتباق رس يفبثب -
م قتتتت يباصتتتت قتبا (ظتتتتايفباثفعمق قتتتتيف بتاث ستتتترةلباثفعمق قتتتتيفباقفام تتتتيفبثبب -

 .اققاج
 .م ق يباققاجيبتاص قتبفسرثق بتتسرةلباثفق اتباقفام يفبثالفقرب -
 .م ق يباققاجذباااباشبايفباثزف قيفبثف اقذبثب -
 متتتت بخلعتتتتضباررت تتتت ;بثمفأ تتتتابفتتتت ب تتتتع قف  ببببققتتتت يباققتتتتاج تتتت سبا 

تف رستت ف بقتتربت تتإلبفتت بف متت  بتاعاامتت بتب تت حبآياة تتت بتت تتع بتب تت يا بببب
 اث  رةقيف.ببب

 بتئقترضبرر مقفت ببب تنباة فقر تر باشبر تيفببتبرقت بببقتاجبققت يباقبياخلّعر:بدب ات باب 
تبا  قيفباثفتصقلبتاةدبرهبعب باقق يبثاالباثاعبب) ق يفباث ت ( بت ثت بفت ببب

بلعلبفربام :
 ا  رتتر باثاق قتيفباقفعمقتيفبخلتذتنبببببالفقريبت تاا بفت باققت يباققتاج بت  تر:بببببب

 بتإ تتتتتااقب(ا  ا بتاستتتتفق رلباثق متتتتيفبب باثا تتتتتتري )تبباة فقر تتتتر باشبر تتتتيفبب
 ضبف ا  رباثعم   بتالف ريباثفتصقل بتفققرضباةدبرهبعب باقق ي.

 اثاخلقتتيفبالفقتتريب ق تتيفباث تتت باثفط ا قتتيفبفتت ب تتعبباثا ئتتيفبا تشبطتتع يفبببببببب
 . رفعيفبا    بخلفا  ربا ط الباثاخلقيفبيفخلرتمقب-ثغيفب  خلقيفب-اشبر يف

 باا قذبفقتا باث ت بئ مّقر.ب
 عبب ق يفباث ت .ااياصبف اقباقعرزبيفباثفط ا قيفبثماب 
 اا قذبفقتا باث ت بخلعاّار.ب 
 ي اباث فرةىل بتفعرزبف ربإ صرةّقر.ب 
 ذبمقلباث فترةىل بتااشتل ر بتاقتااتباثف  تقر بتاققا تر بتب ت حبفتربمتببببببببب

 اثف  لبإثق بف ب(فرةىل.

 :٘الكظه الجاىٕ: الذساطات ّالبشْخ الظابك 
  تت   بخلغتت سبا تترتلباث تتت باسبتترث بخلعتتضباثاياستتر بتاث تتت ثب ا باثصتتميفباب

اثاياستتر بتاث تتت ثباثتت بببايرتترق بف  تتر بتمتب   تت ربتبضبتت يا  بف تتا  رباف تترتلببب
ف  ا بتبرق ب تنباة فقر ر باشبر تيف بتاآللت باف ترتلباثاياستر بتاث تت ثباثت ببببببب
ا ف تت بخلف  قتتيفباثفتصتتقلبتباثاقتت بايستتعف بتاةدبتترهبعبتت ه بت ثتت ب متت باث تتت ببب

باآلا :

  :لبشْخ اليت اٍتنت بفكُ رّٖ االستٔادات اخلاص٘:الذساطات ّااحملْس األّل 
(:بتاستف ار باثفع اتيبخلاقت با تث اتر بتف  قفت بخلصتايفببببببب2015قياسيفب)  ااسب  ب

 رفتتتيف بتاا ققتتت ب متتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيفبتبفقاحبف رستتت باسبتتتىلبخلصتتتايفببببببب
لر يف ببتاطف م ب م باثفع ايبخلذتنباة فقر ر باشبر تيفبت قتيبيا ت بايستع ببببب

متبخلق  بفم باا قذب تذاباث ت عبفت باثاقت ب متق ت باتذثقعبثمصتعربباثت ببببببببب ذهباثازيف ب
ا ا   تب  ابفقاة تبهلذهباثظعل  بتاقشتلّابيئرفف ترب مت بف شت بت ت باتربحيقتذبببببببب
فقصاباثظريعباسبرتقتبف باثفظت اإل بمتتب   ت ب متيفبفت باثفا ققتر باثاق قتيفبتبببببببب

فت با  رتتتر  بتاا عتت ببباي ت ا بتاثاتت البتاث ئت لبخلع رتت بتفزقثاتتيفبتف ت بإشبلل تترببب
اقتت  ىلباث  تتا باثفتمقمتت با ف تترّقاب متت ب(صتت  باثقتت آ باثرتتت اتبتاثشتت يفباقا تت   بببببببب
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تفئتت الباثعم تترح بتاثق ا تتتاباثاق قتتيفباثتتت باشتتف   بخل تترباسبرتتتتتباثظتت    بتفت تتت ببببببب
خلف  قيفباسبطرجب رفيفبتاقعرئ ب م بت  باشبص  بخلاق باققر ابتا تث ار بترق ب

برإلباسب ج.باث ائإلبتفقصاباثفقشلبتي

(:بتاستتتف ار بااصتتقلبا  رتتتر باقفعمقتتتيفبخلتتذتنباثعر تتتر بببب2015قياستتيفب)ئاق تتيفب ببب
)اقعف ه بتا ل ض بتا    بتاققعا(بتبرقت با ست  بتاقعترفع  بقياستيفبفقري(تيفبخلت ببببببب
فذا  باثاق بايسعف  بتا رتث با  رتر باشبر يفبخل ذهباثازر بتباث رترجبتاثاتعنيبب

تاثظتت احبتاي تري بتاثظتت  يف بتاث  رثتيفبتاثشتتمتبتاثقتت سبببتاثظ تريبتاثمعتتر  بتاث قتإلببب
تاث    بتاث  ر بتاث قاعيف بتاقشترئر  بت قت قباثفب تر  بتف تا ب مت بست ذباثاقت بببببببب
ايستتعف بتباثع راتتيفبخلتتذتنباة فقر تتر باشبر تتيف بتخلق تت بف(تت ب متت باثتت لتبفتت بف ببببببببب

إةبف بباثاق بايسعف ب بجي إلبفشرةلب تنباة فقر ر باشبر يفبتبف ت بتا ا 
اثاق رحب با  م اب رتّ ربفتبفشأثيفبف باقشرةلباقفعمقيفبخل ت بتلر يفبتبخلرخل با س  ب
تاقعتتترفع  بتفت تتت بخل تتت تي با ف تتتر باث تتتر ث بخلرثفأ تتتقلبتاثفقعقتتتابتباثق تتترارببببب
اثاق قتتيفباقفعمقتتيفبخلتتذتنباة فقر تتر باشبر تتيفبي راتتيفبهلتتت بتإخلتت اّ ابسبقتت ئ تباثتت بببببببب

 بتإ ارة تباثا  يفبتبممريسف رب مت باث  ت باثتذنبببب ام ربهلتباثفظ اإلبايسعف 
بالفص تباابخل .

(:بتاسف ار باع لبئ قيفبف بئ راربرقت باق ا (تر باثت بببب2017قياسيفب)اثايتاع ب
افعمتتذبخلتتذتنباي رئتتيفبفتت بلتتعلبقياستتيفبرق قتتيفباا قققتتيفبتباثع تترقا بفقري(تتيفبخلتت ببببببببب

 بزب قتتإلبفخلتت ابباثاقتت  بباقتتذا  با يخلعتتيفباقظتت  ي  بخلغقتتيفبخلقتتر بمش ثقتتيفبرقتت باق ا (تتربببب
تخلقتتر بفا تت  برقتت باق ا (تتر  بتفقثتتيفبفظتت ت قف  بت تت اخل باثع تتلبخلتت  بت  تت بخلعتتضبببببببب
اثفا ققر باثاق قيفبثاق باق ا (ر بثذتنباي رئيف بتا  تم بإشب تا ب(فترةىلبففعمقتيفببببب
خلرق ا (تتتتيفبخلتتتت باقصتتتتر بتاقارستتتتابتباثع تتتترقا بثتتتتذتنباة تتتتا اخلر باث  اا(قتتتتيفبفتبببب

 نبلله بتاقعرنيباثتذنبامتتذبخلت ب ت ي بتا لت ض بتا   ت  ببببببباثشم  قيفباثذنبئاباؤ
 تاق اض بتاثظقخباثرت ل.ب

(:بتاستتتف ار بخلقتتتر بف رتتتتر ب تنباي رئتتتيفبتبرقتتت باسبتتتاتقببببب2017قياستتتيفب)  تتت ق ببب
اثظتت  قيف بفتت بلتتعلباققري(تتيفبخلتت بفتتذا  باثاقتت بايستتعف  بتا رتثتت بف(تت اعباسبتتاتقببب

ئيف باسب اخلتيف باثت ق ( بت(صت ب مت باقشترةلبببببباآلاقيف:ب)اثز(  باثقذل بط بباشب ت  باثشت بب
اقفعمقتتيفبخلتتذتنباي رئتتيفباثتتذا بام شتت ابخلظتت حبفتت ب تتذهباسبتتاتقبتا  رتتتر باثتت باقتتإلببببب
 مق ت بتا  م بإشب اقبف باث فرةىلبف   ر:بإ ابايارت باي(شر باقرتمتي بت ت باث ترث  بببب

 ا(تإلبباثعرئل ب ّاابفت باسبتاتقباثظت  قيفب  ئت ب مقت  بإ ابات ار  بطت ت   بتا(فات بفبببببببب
اا قق ب مق  بس احبف ر ب ذاباي(شر بسمقّ ر بف بف اّ ر بف بس ّار بف بفع ّئتربخل  رئتيفببب
 شتتتتاايف ب تتتتر   جبتا ئاتتتتإل بفتبخل  رئتتتتيفب شتتتتقيفبخلصتتتت ايفب تتتتر     بفتبمسعقتتتتيفبببب
 ر  تتتت بفتب(اققتتتيفب تتتر ل ضب)  تتتابخلعتتتضباثاق تتترح( بلتتتعباي رئتتتيفباثعقمقتتتيفببببببب

اثفرتمقتي;ب  ب تتيفباثفرتمقتيبف  قتيفببببباقفعمقيفبخلرع   ;بة(عتاا باثعقتل بت ت بف تربببببب
 م باثعقلباثذنب  بآثيفباثقاي  بت  بااباعرشبإ ابسم بفربت  بف باثعقتل بفستق ببب

بفربت  بف باثفرترثقيباثظ  قيف.
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(:بتاستتتف ار باعتتت لبا  رتتتتر باثاق قتتتيفباقفعمقتتتيفبخلصتتت  ببب2018قياستتتيفب)اثشتتتم   ب
رنيبفت بف  ت باثتتذنببباقعترنيبت طت  بتا  تم بإشب تتاقبفت باث فترةىلبفخل   تر:بف بفتت بفرتببببببب

فرقتتاهبا  مقتتيفبستت احبازب تت   بفتبفتتربتب رت تت  بةبامزفتت بئ تترحبفتتربرراتت بفتت ب تتقر بببببببب
تا   بتت  بباثصقر ب م ب لبفعرنيبةباف  يبف باثصقر بفثل:با     بتا  ت ب
تا خلرتت بتفطلبا   ال بتاققعا بتفربتب رت  تت بتاقعترنيباثت بارتت  بإ رئفت ب ري تيفببببببب

رتتتتباقتت اضباااتت بتاق تت بفتتربرراتت بفتت بفاتتر بفراتت برق تتر بببببمتتتباتتزتل بر تتذاب رت تت ب ب
تاقعتترنيباثتتذنبةبا  تت بخلتت لهباااتت بخلرااتترنيباثاق تترح بتاثتت ا :ب تتا بت تت بباي عتتر ببب
 م باقعرنيباثذنبةباشفاقإلباثصقر  بتإ برعتلب ثت بر ت بلتلبإ اب تر ب  تاهبفترل بببببببب

طتت بببتاااتتذباثاق تترحب متت باطتتاابباةستتفار يفبتباسبتتىل بتاثتت ا :بف باةستتفار يفب
بفقاحبتباسبىلبر  اب باشفاإلبا ق بف بحيىلب   .

(:بتاستف ار بخلقتر باثفرتققتيباثاق ت بثع مقتر باسفزصترلببببببب2019قياسيفب)اث  قل ب
ي تتتباثافقتتر باقعرئتتر ب قمّقتتربت رت  تترباثظتت    بترتتذبئ ا تتاباثظتت اعيفبايستتعفقيف بببببب
بتف تت هلر بتفقر تتتا ر بتفصتتترسب ر;ب قتت بإ(تتت بفتتت باق  تت  ر باقعر تتت   بتاقشتتترةلببب
اثاق قيفباقشفطا  بفإلبت ت قبفت با ترقنبخلرةسفزصترلبفت بف ترث باثافقتر بف(اشت ت;ببببببببب
حبطيفباشبظتقيفبفت باسب تلبلتلباقظت تعبفتبلظتقيفباي ت اجبفم ترحباسبتقضبترباقّاترببببببببببب
ف بآة باثاتي باثظ  ايف بتا  م بإشباثقت لبحب فتيفبإ ت احبفثتلب تذهباثع مقتر ;بقتربببببببب

تاعف إلباا نيباقصتمتيفباق فغتر بفت بببببااا ب مق ربف بفارساب ظق يفبا  بخلرقعرئيف
 تتتذهباثع مقتتتيفب  باثشتتتا رحبتف تتتتربباث اتتت ضباث تتتعقايفبستتتقطعم  بفتتت باثافقتتتر بب
اقعرئر ب قمقّرب اّرربس ّمربت قّاابمثقّ ربخلعاباسفزصرلبفي ترف  ;ب  برعمتف تبخلرات بببب
خلعبقثقل ب  ربف بإ  احبفثلب ذاباث  عبف باثع مقر باعابا(ف رّ ربتا ّتربسبقت نيبب

(شر ب رفيف بت ق نيباقعرئر بلر يفباثذا بةبلمرت  بفت بففت  تبطتقّزر بتئتاب(تابببببباي
اثفظ اإلبايستعف ب مت با تاا ب  افتيفباي(شتر  بت تا باقشترضبخل تربخلتأنبطترتٕلبفت بببببببببببب

با طرترل بت ذابافاذبفإلبيتجباثظ اعيفبت ااثف ر.بب

 ٕإلطالمٕ ّاالجتاِ حنِْ:البشْخ اليت اٍتنت بتينٔ٘ التشصٔل يف الفكُ اّ: الذساطات احملْس الجاى 
(:بتاستتتف ار باعتتت لبفمتتت باستتتفخاا باستتتاااقطقيفبلتتت اة ببببب2005قياستتتيفب)ياطتتتا بب

اقاتر قتبتباتتاياصباثاقت ب متت باثفتصتتقلبتا  قتيفباةدبتترهبعبت بفقاحباثع تترقا بثتتاالببببب
 رث تتر باثصتتيبا تلبتاثثتتر( نبا   تت ن بتثفتققتتذب تتذاباهلتتالبمتبإ تتااقبفقتاا تترببببببب

تباث  تتتاا باثاياستتتقيف:ب)اثا تتتري  باثصتتتع  باثصتتت  (بباقف ثمتتتيفبتبالف تتتريبذبصتتتقم ب
تفققرضبادبر تر باثارث تر بعبت بفقاحباثع ترقا  بتمتباثفتقتذبفت ب تائ ربتم را تر ببببببببب

(ب رث تتتتيفبفقشتتتت يفبب70تمتباستتتتفخاا باقتتتت  ىلباثفطتتتت ايبب متتتت ب ق تتتتيفبفتتتت   بخلمغتتتت ب)ببب
خلرثفشرتنب م بصب   ف ب)دب ا قيفبت رخلايف( بتفه   ب(فرةىلباثاياستيفبت  قبرت نيبب

إ صرةّقربخل بفف سا بقي ر باثارث ر بخلرع   ف باثفط ا قيفبتاث رخلايفبتببقال
اثفا قتتتتذباث عتتتتانبثعلف تتتتريباثفتصتتتتقم بتفققتتتترضباةدبتتتترهبثصتتتتر باع   تتتتيفبببببببب

باثفط ا قيف.ب

(:بتاستتتتف ار باعتتتت لبفمتتتت باستتتتفخاا باثفعمتتتتقتباقف تتتتر جب ب2010قياستتتتيفب)ا ستتتتي ب
 باثاقت  بتثفتققتذب تذاباهلتالببببباشبمق ب بتبذبصقلب عبباق  ميفباثثر( ايفبتبفترقب
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متبإ ااقبالف ريبذبصقم بتباث  اا باثاياستقيف:ب)اثاتعنيبتاث  عتيف( بتمتباثفتقتذببببب
(ب رثّ تتربفتت    ب تتتم بب60فتت ب تتائ بتم راتت  بتمتباستتفخاا باقتت  ىلباثفطتت ايبب متت ب)بب

صب ت  ف ب)دب ا قتيفبت رخلايف( بتفه   ب(فرةىلباثاياستتيفبت ت قبرت نيبقالبإ صترةّقرببببب
قي تتتر باثاتتتعببخلتتترع   ف باثفط ا قتتتيفبتاث تتترخلايفبتباثفا قتتتذبببخلتتت بفف ستتتا ب

باث عانبثعلف ريباثفتصقم بثصر باع   يفباثفط ا قيف.بب

(:بتاستتتف ار باعتتت لبفمتتت باستتتفخاا بفقتتتر إلباثاقتتتاا بتبببب2014قياستتتيفب)ستتتعفيف بب
ذبصتتقلب م تتيفباثصتتيباشبتترفصبا سرستت بتبف  تت عباثاقتت  بتاا عتت باقتت  ىلبطتت  ببببببببب

(ب رث تيفبفت ب رث تر باثصتيباشبترفصبا سرست ببببببب45 ف تربفت ب)بباثفط ايب بتارت ( ب ق
( بتا لتتت البب۱۲متباقشتتتق  تبإشبصب تتت  ف بإ تتتاا  ربدب ا قتتتيفب تتتاقب عخل تتترب)ببببب

( بتمتباا قتتذباةلف تتريباثفتصتتقم ب متت باع تت  ف  ببب۱4 تترخلايف;بت تتاقب عخل تترب)ب
تئتتتابفه تتت باثفتمقتتتلباي صتتترة ب تتتا بت تتت قبرتتت تنيب ا بقةثتتتيفبإ صتتترةقيفبثا اقتتتيفبببب

ب م باثفتصقلبثاالب ق يفباثاياسيف.باثفاياص 

(:بتاستتف ار باعتت لبرر مقتتيفباستتفخاا باث ستترة باقفعتتاق ببب2016قياستتيفب)اثاققتت  ب
 م باثفتصقلباثاياس بتا  قيفباةدبرهبعب بفقت يباثاقت بثفعفقتذباثصتيباثشترقضبببببب
اةخلفتتتااة  بتثفتققتتتذب تتتذاباهلتتتالبمتبإ تتتااقبفقتاا تتترباقف ثمتتتيفبتبالف تتتريبذبصتتتقم بب

اثاعببعب بفق يباثاقت  بتمتباثفتقتذبفت ب تائ ربتم را تر بتمتببببببتفققرضبادبر ر ب
(بام قتتتتّذابفقشتتتت  بخلرثفشتتتترتنب متتتت ببب34استتتتفخاا باقتتتت  ىلبطتتتت  باثفطتتتت ايبب متتتت ب)بب

صب   ف ب)دب ا قيفبت رخلايف( بتفه ت  ب(فترةىلباثاياستتيفبت ت قبرت نيبقالبإ صترةّقرببببببب
ذبخلتتت بفف ستتتا بقي تتتر باثاتتتعببخلتتترع   ف باثفط ا قتتتيفبتاث تتترخلايفبتباثفا قتتتببب

اث عتتتانبثعلف تتتريباثفتصتتتقم بتفققتتترضباةدبتتترهبفقتتت يباثاقتتت بثصتتتر باع   تتتيفبببببب
باثفط ا قيف.ب

(:بتاسف ار باع لبرر مقتيفباستاااقطقيفباعمق قتيفبفشتف ا ببببب2016قياسيفب)اث ر ت ب
إشب(ظ اتتيفباثتتذ رحباقفعتتاقبتبذبصتتقلبفتترق باثاقتت بتاةدبتترهبعب  تتربثتتاالب تتعببببببببب

متبإ تتااقبفقتاا تترباقف ثمتتيفبتبالف تتريبباثصتتيبا تلباقف ستت  بتثفتققتتذب تتذاباهلتتالبب
ذبصقم بتباث  اا باثاياستقيف:ب)ستط قباثشت   ب تع باثفات ع ب تع باةسفشتقرح بببببببب
 تتع باثرتشتت ل(بتفققتترضبادبر تتر باثاتتعببعبتت باثاقتت  بتمتباثفتقتتذبفتت ب تتائ رببب

(ب رثّ تربفت    ب تتم بصب تت  ف ببببب46تم را ر بتمتباسفخاا باق  ىلباثفط ايبب مت ب)ب
ت تتتترخلايف( بتفه تتتت  ب(فتتتترةىلباثاياستتتتتيفبت تتتت قبرتتتت نيبقالبإ صتتتترةّقربخلتتتت ببببب)دب ا قتتتتتيف

فف سا بقي ر باثاتعببخلترع   ف باثفط ا قتيفبتاث ترخلايفبتباثفا قتذباث عتانببببببب
بثعلف ريباثفتصقم بتفققرضباةدبرهبعب باثاق بثصر باع   يفباثفط ا قيف.بب

 باقاتر قتبب(:بتاسف ار باع لبرر مقيفباسفخاا بل اة2017قياسيفب)  ااشبرثذ ب
 مت بذبصتقلباعفقتذباثصتتيباثثرثت باي تااقنبا   تت نبقاتر قتبف رتتر باق اياتت بتبببببببب
اثظتت اعيفبايستتعفقيفبتفتتاالبرر مقف تتربفا تتربتبا  قتتيفبادبر تترا تبعبتت بقياستتف ر بتتببب
ستتت قلبذبققتتتذب ثتتت باهلتتتال بمتبإ تتتااقبالف تتتريبذبصتتتقم بتبف رتتتتر باق اياتتتت بتببببببببب

 بقياستتف ر بتمتباستتفخاا باقتت  ىلباثفطتت ايبباثظتت اعيفبايستتعفقيف بتفققتترضبادبتترهبعبتت
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(بام قتتتّذابخلرثصتتتيباثثرثتتت باي تتتااقنبا   تتت ن بفقشتتت  بخلرثفشتتترتنب متتت بب60 متتت ب)
صب تتت  ف ب)دب ا قتتتيفبت تتترخلايف( بت تتتر بفتتت بفخلتتت  باث فتتترةىلباثتتت با  تتتم بإثق تتترببببببب
اثاياستتيف:بت تت قبرتت نيبقالبإ صتترةّقربخلتت بفف ستتا بقي تتر باع تت  ف باثفط ا قتتيفببببببب

 ريباثفتصقلبثصر باع   تيفباثفط ا قتيف بت تا بت ت قبرت نيبقالببببببتاث رخلايفبتبالف
إ صتتترةّقربخلتتت بفف ستتتا بقي تتتر باع تتت  ف باثفط ا قتتتيفبتاث تتترخلايفبتبفققتتترضببببببب

بادبر را تبعب بقياسيفباق ايا بثصر باع   يفباثفط ا قيف.

(:بتاستتف ار باثرتظتتيب تت برر مقتتيفبخل (تترفىلبئتترةتب متت ببب2019قياستتيفب)فاتت ب برتت تج ب
ظتت ت ر بتاثفقتت اتبايثرتات(تت بتبا  قتتيفباثفتصتتقلبقتترق باثاقتت بثتتاالباستتاااقطقيفباق

(ب رثّ تتتربفتتت ب30اثاتتتعبباث ارتتتاا بثماياستتتيفبخلتتتر     بتارت (تتت ب ق تتتيفباثاياستتتيفبفتتت ب)
اثاتتتعبباث ارتتتاا بثماياستتتيفبخلتتتر    باع تتتاباث عتتت ثبايستتتعفقيف بتاطتتتف م ب متتت ببببببب

(تترفىلباثقتترةتبصب   تتيفبتا تتا بدب ا قتتيفباتتايضبفتترق باثاقتت باسب اتت بخلرستتفخاا باثبب
 متتتت باستتتتاااقطقيفباقظتتتت ت ر بتاثفقتتتت اتبايثرتات(تتتت  بت ثمتتتت بفقتا باثاياستتتتيفبتبببب
اةلف ريباثفتصقم بايثرتات( ب)إ ااقباث ر ثف (بتخلعاباثفتقذبف ب ائ بتم را ب
متباا قق ب م ب ق تيفباثاياستيفبئ مّقتربتخلعتاّاربتاستفخ اجباث فترةىل بتا  تم باثاياستيفببببببببب

إ صترةقيفبخلت بفف ستا بقي تر باثاتعبب)اقظتري   بتبببببببإشبت  قبر تنيب ا بقةثتيفبب
اثاياسيفباسبرثقتيف(بتباثفتصتقلبتبفترق باثاقت بئ تلبتخلعتاباا قتذباثب(ترفىلبثصتر بببببببببب
اثققتتتترضباث عتتتتان;بممتتتترباتتتتالب متتتت برر مقتتتتيفباثب(تتتترفىلباثقتتتترةتب متتتت باستتتتاااقطقيفبببب

ب.اقظ ت ر بتاثفق اتبايثرتات( بتبا  قيفباثفتصقلبتبفرق باثاق باسب ا 

تب (SNIPS) (:بتاستتف ار باعتت لبرر مقتتيفباستتاااقطقيفبب2019يفب)اسبرفتتا بقياستت
اتتاياصبفقتت يباثاقتت ب متت باثفتصتتقلبتاة فاتترهبخلتت بثتتاالب تتعبباثصتتيباشبتترفصببببببب
اةخلفتتااة  بتاستتفخاف باثاياستتيفباقتت  ىلبطتت  باثفطتت ايب بت ثمتت بفقتاا تتربتبالف تتريبببب

اشبتتترفصب(ب رثّ تتتربفتتت ب تتتعبباثصتتتيبب44ذبصتتتقم بتباثاقتتت  بتمتباا قق تتترب متتت ب)ب
اةخلفااة بتبفاا تيفباث اترسبا   ت ابخلرثفشترتنب مت بصب ت  ف بإ تاا  رب ترخلايفببببببببب
تا لتت البدب ا قتتيف بتفه تت  ب(فتترةىلباثاياستتيفبت تت قبرتت تنيب ا بقةثتتيفبإ صتترةقيفبخلتت بببببب
اع تتت  ف باثفط ا قتتتيفبتاث تتترخلايفبتباثفا قتتتذباث عتتتانبتباةلف تتتريباثفتصتتتقم ببب

اثاياستتيفب تتا بت تت قبرتت تنيب ا ببثصتتر ب تتعبباع   تتيفباثفط ا قتتيف.ب  تتربفه تت  ببب
قةثيفبإ صرةقيفبخل باثفا قذباث عتانبتاثفا قتذباقؤ تلبثعلف تريباثفتصتقم ;بممترببببببب

تباتتاياصبفقتت يباثاقتت بتبا  قتتيفبببب (SNIPS)اعتتفبرر مقتتيفباستتفخاا باستتاااقطقيفببب
 .اثفتصقلبتاة فارهبخل بثاالب عبباثصيباشبرفصباةخلفااة 

 ٘تعلٔل عاو علٙ الذساطات ّالبشْخ الظابك: 
باف :بف باسفع اسباثاياسر بتاث ت ثباثشرخلقيفبفربام :

 فعظتتتتتباثاياستتتتر بتاث تتتتت ثباثتتتت با ف تتتت بخلر  رتتتتتر باثاق قتتتتيفباقفعمقتتتتيفبخلتتتتذتنبب
قياستتر بف رقلقتتيفبب- متت ب تتابا تتععباث تترٔ َثِق ب-اة فقر تتر باشبر تتيف ب تت 

ففخصصتتتيفب بُاعتتت بخلفقتتتااتب تتتذهبا  رتتتتر بتبطتتترتلبفقتتت يبقياستتت بَاِشتتت لب متتت بببب
بتاةسفارق بف  .باثاعببذبصقم 
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 تئتتاباااتتذباث تتت باسبتترث بفتتإلب تتذهباثاياستتر بتاث تتت ثبتباة ف تتر بخلر  رتتتر بببببببب
اثاق قيفباقفعمقيفبخلذتنباة فقر ر باشبر يف بتالفميبفع تتبتب  اقتيفبفعرزبتيفبببب
 تتذهبا  رتتتر ;ب قتت بمتبا رتهلتتربتبطتترتلبفقتت يبقياستت بفقتتاجبففرترفتتلباثع ر تت :بب

ياص باث ستتترةلباثفعمق قتتتيف با (ظتتتايف ببب)ا  تتتاال بارفتتت ال باستتتاااقطقر باثفتتتابب
 تفسرثق باثفق ات(.

 ب-فعظتتتتباثاياستتتر بتاث تتتت ثباثتتت با ف تتت بخلاقتتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيفببب
ا رتثتتت برقتتت ب)ا تث اتتتر  با ستتت  بتاقعتتترفع  باق ا (تتتر  باسبتتتاتق(بببب-ف رقلّقتتتر

(برمتتباف ترتلبفت بببب2018تخلعضباثق رارباثاق قيفباقعر    بتففتربقياستيفب)اثشتم   بببب
قتت باثع تترقا بإةبف رتتتر ب تتقر باقعتترنيبت طتت  بتففتترباث تتت باسبتترث برقتتابا(اتت قبببببببببر

بخلف رتلبف رتر باثع رقا بف بفتلبخلربباثا ري بإشبخلربباسبىل.
 فعظتباثصع خلر باث با ا  باثاعببتبقياسيفبفترق باثاقت بايستعف با  تإلبإشببببب

رستت بب  اقتتيفباثفتتاياصباقشتتفخافيفبتاثتت باعف تتاب متت باثتتفمق بتايثقتترحبتةبا ببببببب
  قعيفباثاعببتةبارف ال بتثذث بر  بفعظتباثاياسر باث بف  ا بتبصبرلب
اتتاياصباثاقتت با ف تت بخلفقتتااتبضبفتت اهبخلرستتاااقطقر بااياشتتقيفبفف   تتيف بفثتتل:ببب
 )ل اة باقار قت باثفعمقتباقف ر ج باثذ رحا باقفعاق  باقظ ت ر  بس ق ص(.ب

 ثبتباقتااتبضبفت الباثاقت ببببتئاباااذباث ت باسبرث بفتإلب تذهباثاياستر بتاث تتبببب 
ايستتعف بثماتتعببخلتترثا نيبتاةستتاااقطقر باثفاياشتتقيفباسبااثتتيفباثتت با رستت ببببب
  قعتتتتيفبارفتتتت البت  قعتتتتيفباثاتتتتعب بتالفمتتتتيبفع تتتتتبتبالفقتتتتريباستتتتاااقطقر بب
ااياشقيفبفل ال بفثل:ب)اثعصيباثتذ ف باثتفعمتباثفعترت(  باث  ذ تتتتتتتيف باق رئظتيف بببببب

قظتترتع  باثتتفعمتباثتتذاا  باة فظتترل باثقصتتا ببببباةستتفق اح باةستتف  رب ب تتلبابب
 اشب اة باثذ  قيف(.

 اا ع بفعظتباثاياستر بتاث تت ثباثت با ف ت بخلفتاياصباثاقت بايستعف باقت  ىلببببببببب
اثفطتت ايب بإةبف باث تتت باسبتترث باستتفخا باقتت  ىلباث  تتا بتبخل تترحبفقتت يباثاقتت بببب

تاةدبترهبعبتت بباققتاج بتاقت  ىلباثفطتت ايببتبئقترضبرر مقفت بتبا  قتتيفباثفتصتقلبببببب
باقق ي.ب

 فعظتباثاياسر بتاث ت ثباث با ف  بخلفاياصباثاق بايسعف بالفتري ب ق تر ببب
دب ا قتتيفبفتت باثفعمتتقتبئ تتلبازبتترفع بفتتإلبالتتفعلبف ا متت باثفعمق قتتيفب)اخلفتتااة  بببب
إ تتتااقن بمتتتر( ن( بت تتتا ر باثاياستتتقيفباقخفماتتتيفبتب تتتلبف  متتتيف بإةبف باث تتتت ببب

ثفعمتتقتبازبتترفع بفتت ب تتعبباثا ئتتيفبا تشبباسبتترث با(اتت قبخلرستتفخاا ب ق تتيفبفتت باب
خلرتمقتيفباثاخلقتيفبخلفا  تربا طت الب رفعتيفببببببب-ثغتيفب  خلقتيفببب-طع يفباثاخلقيفباشبر تيفب

 ا    .بب
 ف تتا بفعظتتتباثاياستتر بتاث تتت ثباثتت با ف تت بخلفتتاياصباثاقتت بايستتعف بخل  تترحبب

الف تتريبثمفتصتتقلباقعتت ت بتفققتترضبثعدبتترهبعبتت باثاقتت  بت تتذابافاتتذبفتتإلبفقتا ببب
 سبرث .اث ت با

 تئتتاباستتفارقباث تتت باسبتترث بفتت ب(فتترةىلباثاياستتر بتاث تتت ثباثشتترخلقيفبتباأ قتتاببب
ررت اتت  بت تتقرليفبفظتترتمف  بتالفقتتريبف  طتت  بت فرخلتتيفبإ تتريهباث ظتت ن بتاصتت قتبببببببب
فتت اقه بتخل تترحبفقتااتت  بتذبااتتابا ستترثق باي صتترةقيفباثتت بلرتتت باستتفخااف ربتبببببب
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اقصترقيباثت بلرتت بايرترق بببببذبمقلب(فرةط بت    ربتااشتل ر بتتباة فتااحبإشببب
 ف  ر.

 :الكظه الجالح: اإلطاس اليظشٖ للبشح 

 (ُٔالفكُ اإلطالمٕ ّالذعْٗ إىل حتصٔلُ ّتينٔ٘ االجتاِ إل) 
ا(اعّئربف بف   عباث ت باسبرث بتفظرتمف بتر ت  بمتبا رتلباي تريباث ظت نببب

ب م باث ت باآلا :

   :ٕتعشٓف الفكُ اإلطالم 
ا ُتبث  بتلمَ ب م باثاا بثٔشقرَقٔا بتط ر بتَرِ ٔم ب م ب  باثعمتبخلرثظ حبتاثبثغيف:

بستترة بف(تت اعباثعمتت   باقتترل:بُفتٔاتتَ برتتعْ بٔرِقّ تتربتباثتتاا بَفنبَرِ ّ تتربرقتت  بئتترلباعتترش:بببببببب
 ب2003(;بَفنبثَقرت (تت ابُ َم تترحبخلتت .ب)اخلتت بف ظتت ي ببببب122)اثف خلتتيف:ببثَٔٓقَفَاقَُٓ تت ابٔرتت باثتتأٓأ ببب

اقرل:بَرٔقَ ب   باثرتتعَ بتعِبتَ ه:بَرٔ َ تُ بببببّ ر بتٔرِقّ ر:بَف َشَ بٔإقياَ   ( بتَرٔقَ با ِفَ بَرَق145
تَرُقَ بَرَقرَ يّف:بَ ريبرققّ ر بتاثٔاِقُ :باثَاِ ُتبتاثٔاا يُف بتاثٔاِقُ باثٔعِمُت بتَلَمَ بتببر  بَرٔقْ .

ب(698 ب2004 متباثظ اعيفبتتب متبف  لباثاا .ب)صب إلباثمغيفباثع خلقيف ب

(شتتت بإشبايفتتتر باثظتتتررع باع اتتتيباثاقتتت بخلأ(تتت :ب اثعمتتتتبخلر  رتتتتر ببببببا تتتاعّ ر:
;باثز قمت  بب50 ب1981اثظت  قيفباثع مقتيفباقرتفشت يفبفت بفقثف ترباثفاصتقمقيف ب)ا ست  ن بببببببب

ب.(31 ب2010

 :ٕطبٔع٘ الفكُ اإلطالم 

اثاق بايسعف ب  بف ابر تعباثعم  باثظ  قيف بتث ب  قعف باث ب قزهب  بللهب
 تت باتت  باسبتتعلبتاسبتت ا  بتاثاتت سبتاث ا تت بتاق تتاتببتاقرتتت تهببفتت ب تتذهباثعمتت   بإ 

تارتتت  ...ب بتاتتت ا  بخلتتترثق آ باثرتتتت اتبتااشتتتلهبتخلرسبتتتاا باثظتتت ايبخلر ف ري  تتترببببببب
اقصتتايا باث ةقشتتق بثمفظتت اإل ب تتذث باتت ا  بخلرثعققتتا باثتت ب تت بف  تت عب متتتبببب

عنيباثشتمق يف بباثف  قا بررثعققا باثصتقتيفبا  ثذب   رباثع رقا بتاقعرفع بتا لتب
ت ذهباثع رقا بتاقعرفع بتا لعنيبف بطأ( ربف باا تباثعققا بتاق ا ر.ب)اثتزتاتن بب

  تتتربف باثاقتتت بايستتتعف باظ تتت ب ظ تتتيفباثفظتتت اإلبتباشتتت هبتاقشتتتلهبببببب.ب(28 ب2017
تيمحفتت بتف ا راتت بزب قتتإلبا رتت اقب شتت بف تت اهلتبتا فقر تترا ت بتاظ تت ب ثتت بتبببب

باث  تي بتاث لصيفبتاةسفث رح.ب  ا بثما اةضبتاث ا  ر بفإلبخلقر 

ئتترل:ببتثا قعتتيفب تتذاباثعمتتتبت متت بطتتأ( ب تترحبتباسبتتاا باثظتت ايب تت بفعرتاتتيفبب
ب(2«)َف بُأ ٔقباثٖمُ بخل بَلِقّ ابُاَاقِِّ ُ بتباثاِّأ »باق ل:ببمسع بَيس لباثٖمٔ ب

 :ٕأٍذاف تذسٓع الفكُ اإلطالمٕ يف مشسل٘ التعلٔه اجلامع 
يسعف بذبققذبف االب ثل بف  ر:ب)سعا بتآل ا  باقصابف بااياصباثاق با

ب(238 ب2019;بر جب بتآل ت  ب261 ب2014
 اث ق باثعققا بايسعفقيفبتب(ا ضباثاتعب;ب ثت بف بفع رتيفبا  رتتر باثظت  قيفبببببب

تممريستتف ر باعتتابا  تتيفب  مقتتيفبقتتربتئتت بتباثقمتت بفتت ب تترقنيباي  تتر بت ظتتقتبببببببببب

                                                           

ُ٘ يف ايزِّ (1) ِٗ َُٜفكِّ ِّٝضا  ُ٘ ب٘ َخ ُِٜضِر ايَّ  ََٔ ِٔ، سزٜح صقِ فشٝح ايبداصٟ: نتا  ايعًِ، با   ٜ71. 
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اعترشبايا ر ترباظتع هبخلرثع  قاتيفبثت ببببببباة فقرق بتفت بمتتبر ت بات خل باي(شتر بخلترابببببب
بت اه.

 ا  قتتيفبطتتع يباثاتتعببخلرقشتترتا بخلتت باث تترضب قّعتتر ب ( تتتبففتتر باثفرتمقتتيبستت اح ببببببب
بتا ق باثفارت بخلق  تباقاايبفربامفزف  بخل بف بف رتر .

 ازتااباثاعببخلر  رتر باثظ  قيف بتفقثف ر;بممرباعق  تب م بفع ريفب ذهبا  رتتر بب
بتق:.تفقاة رب م بت   رباثص

 فتت ب  تتترقا بتفعتترفع  بتفتتتربخلق   تتربفتتت ببببب-اا قتتذباثاتتتعبباثظتتعرة باثاا قتتتيفبب
حبق بةباص :باقع ريفبخلذاا رب اّرر بتإمنربتسقميفبإشباثع تلباثصتتق:بببب-فلعني

باقف ر ر برقع م  باسبعلبتاا   بإثق  بتجيف    باسب ا بتا    ب   .
 اتتاباثتتتاا  ببب-إقياكباثاتتعببف تتاالباثفظتت اإلبايستتتعف بتفقر تتاهباثعمقتترببببب 

ا ف باثذنباؤقنبخل تبإشبإقياكبفر مقيفب ذابب-تاث اص بتاثعقل بتاث شل بتاقرل
اثفظتتت اإلب متتت بلتتتلهبفتتت باثفظتتت اعر باث  تتتعقيف ب (تتت با رستتت باثااتتت  بتاشتتترا بببببب

باثعق ل بتجيرينباثفا ي بتاصم:بثمزفر بتاقرتر .
 شتتت يفباتتتايا باثاتتتعبب متتت باستتتف فرجبا  رتتتتر باثظتتت  قيفبفتتت باثقتتت آ باثرتتتت اتبتاثبببب

اقا تت   بتفتتربئتتر ب مق  تتربفتت بإ تترعبتئقتترض بتبضبرتثتتيفبثاتتف:بخلتتربباة ف تترقببببببببب
بتإ ااقبثمقرقيا ب مق  باقرثرت ب قتاا بت اا .

 خلع رقاا تتتتربب- رتتتتت باثاتتتتعببفتتتت بقرتتتتإلباثظتتتت  ر ب تتتت لباثظتتتت اعيفبايستتتتعفقيفببب
تخلقتر بف بف رتتر ب تذهباثظت اعيفبئرة تيف بمرخلفتيف بقاة تيف ب ترسبيفبثرتتلببببببببببب-تفعرفعا ر
برتر . فر بتف

 ا صتتتلباثاتتتعببخلرثفقرثقتتتاباة ف ر قتتتيف بتاةعب ارتتتر باثشتتتم  قيف بتا لاتتترحبببببب
اثظرةعيف بت ذاباقار قتباشبر زتيفبتباثع ترقا بتاقعترفع  باثت با فظت بتبئاترعببببببب

ب  اضبف باث رض ب(فقطيفب  م تبخلر  رتر باثظ اعيفبتفقثف ر.

 :ٕأٍنٔ٘ تذسٓع الفكُ اإلطالم 

ت متتتتباثاقتتت بفتتت بفطتتت لباثعمتتت  ب ّعتتتر بببإ بطتتت لباثعمتتتتباتتترخلإلبثظتتت لبفعم فتتت  ب
 ب1997تف ظ  تتربلتتّلابت(اّعتتر بتثاياستتف بتااياشتت بف  قتتيفب تت ل  ب (تت :ب)إمسر قتتل ببب

ب(20 ب2018;بفخل بَا   ب108 ب2005;باقااال ب14

 ارتظتتيبثماتتعبب تت ب قققتتيفبايستتع بتمسر فتت  بتاشتت هبتف ت(فتت  بتاقتتقتبا قثتتيفبببب
اا ب تتتر بثرتتتتلب فتتتر بتفرتتتتر  ببباثقر عتتتيفبتاثتتتبا  باثشتتتر عيفب متتت بف ب تتتذاباثتتتببب

تخلرثفتترث بر تت ب متتتباسبقتتر  بت ر تتيفباثاتتعببإشبقياستتف ب تتتر ف تبإشباسبقتتر بببب
ب(اش ر بتثذث بر  باعم  بتقياسف بف بفت  باث ا  ر .

 اتتزتقباثاتتعببخلرقعم فتتر بتاقعتتريلباثاق قتتيفباثصتتتقتيفباقفام تتيفبهلتتت بتاصتت ببببببببب
تلل تتربفتت بفخلتت ابباثاقتت ببببثتتاا تباثفصتت يا باشبر زتتيفب تت باثع تترقا بتاقعتترفع ببببب

باقخفمايف.ب
 اشر اباثاعبب م باسف  رببا  رتر باثظ  قيفباثع مقيفبفت بفقثف ترباثفاصتقمقيف بببب

رقف ق تتتت  باسبتتتتعلبف  تتتتربتاسبتتتت ا  بتاقاتتتت تسبتاقشتتتت    بتاقشتتتتفت بتاقرتتتتت ته ببببب
بتاثظ تبباث باؤم بتب تيفباثع رقا بفتبخلاع( ر بتللب ث .ب
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 ة باثاا قتتيفبممريستتيفب تتتقتيف بتااتتف:ب متتق تبباعتت باثاتتعبب متت بممريستتيفباثظتتعرب
خلتتتربباثفقتتت البتفرتتتتري با لتتتعني بتاع تتتلب متتت با خلقتتتيفبيت  تتتتباثاا قتتتيف بتارتتتت ا ببببببببب

 ادبر را تبايجيرخلقيف.
 اشتت تبتبلتت ضبصب   تتيفبفتت باثقتتقتبتب(اتت ضباثاتتعب;باثتت باشتتر ابتب تت  بببب

 سم  قرا تبتاعاام ر.
 فاالبف ا را بثذتنباظع باثاعببجب رلباثفظ اإلبايسعف بت ظ ف بتفرتر(ف بت

 اة فقر ر باشبر يف بتارتمقا تب ش بئاياا تبتلصرةص ت.ب
 اشتتت تبتبا  قتتتيفبادبر تتتر باثاتتتعبباثاا قتتتيفبعبتتت باثظتتت اةإلبتا  رتتتتر باثاق قتتتيف ببب

حبقتت بربمتتذبثتتاالباثاتتعبب تت ب تتذهباثفظتت اعر بتاققتتلبإشبممريستتف بتاثتتا   ببببببب
 إثق ر;بثفص :باق ريسيفب زّحابف ب قر( تباث اش .ببب

 لفكُ اإلطالمٕ:خصاٜص ا 

اف ر بثماق بايسعف ب ميفبف باشبصرةابتاق قزا باث با ا قبخل ر بخلر ف تريهبب
(ظرّفرب ر ّ رب   رلباي(شر بتب ذهباسبقتر  بتخلرستفق احباث تت ثبتا قخلقتر باثت بببببب
ا ف تت بخلفتتاياصباثاقتت بايستتعف بلرتتت باستتف فرجب تتاقبفتت بلصرةصتت برق تترباتتأا :ببببب

ب(23 ب2018;بفخل بل  ب30 ب2011;بمحا ب77 ب2007 بلمقايف ب105 ب1993)ر ج ب

 اقف ثتلبتباثقتت آ باثرتتت اتببب-اعتترشب-اث خلر(قتيف:ب  بفصتتايهبا تلب ت بت تت باابب
تاثشتت يفباث   اتتيف بت  تتربفقاتت عبخلصتتتف  ربخلرتتتلباقتت  بت تتلبصبف تتابتباثاقتت ببببببب
فققتتتابتباستتتف  ر  با  رتتتتر باثظتتت  قيفبخل صتتت  ب تتتذا باقصتتتايا  بتفتتتربافاتتت عبب

إثقت بيتجباثظتت اعيفبتفقر تا رباثعرفتيف بت تتذابف شت با  رتتتر ببببب    تر بتفتربا طتتاببب
باثاق قيفب ق يفبتا ااّفربتب(ا ضباقرتما بخل ر بخبعلباثق ا( باث  عقيف.

 اث ستتتتتاقيف:برتتتتتعبإرتتتتت اببتباا قتتتتتذبا  رتتتتتتر بتةبااتتتتت ا برق تتتتتر بئتتتتترلباعتتتتترش:بب
ٔثَ بَ َعِمَ رُ ِتبُففَٓيّفبَتَسّارٰ  َتَ َذ(.143)اث ق  :بب 
  رتتتر باثاقتت ب تترح ب رفتتيفبتطتترفميفبثرتتتلبففام تتر باسبقتتر  بتثقشتت ببببباثظتت  ثقيف:برأ

ضبتتاق بخلعصتت بفعتت  بفتب قتتتلبفعتت  بفتب تتايفبفعق تتتيف ب تتذث بمشمتت ب عئتتتيفبببببببب
اي(شتتر بخل خلتت  بتخل اشتت  بتاطف عتت  بتا ف تت بخلأ  اثتت بتب قتتإلبف ا تتلب قراتت  بببب

 ..ب  قّ ربتي قّعربت  ّقربتطرخّلربتطقّخر بفعرّئربفتبسمقّ ر بفشررّ ابفتبفققّ ر ب.
 اثث تتتتر بتاق ت(تتتتيف:ب عتتتت بف رتتتتتر باثاقتتتت بخلتتتت ب)اثث تتتتر بتباثق ا تتتتابتاق ت(تتتتيفبتبببب

اثفا قتتتتذ( بتاثث تتتتر ب تتتت :بت تتتت قبف رتتتتتر بئاعقتتتتيفبةباق تتتتلباثفغتتتتقل بتةبرب تتتتإلبب
فثتتتل:بفي تتر بايستتتع  بتف رتتتتر باقتتلاث بتف تتتلباث خلتتتر بتاثشتتتت  ب...ببب ثع ف تترق ب

(فقطتيفبثم شتفطاا بتب تلببببتاق ت(يفب  :بت  قبف رتتر بئرخلمتيفبثمفغتقلبتاة ف ترقببببب
  ص  بفثل:ب(قلبا   رح بتاثمت  باقشف يق  ب...

 اث ائعقتتيف:بتاعتتف:بف ا تتر با  رتتتر باثاق قتتيفبثم ائتتإلباشبتتري  باثتتذنباعتتقعبرقتت بببببب
اي(شر  بتاث ائتإلباثتاالم بثا قعتيفب(اشت باث ظت ايف برتعبُاتت  بطت حبحيفترجبإثقت ببببببببببب

بإل.اي(شر بتباث ائإل بتةبا رجبث بط حبا  هبتباث ائ
 ف ا تتتر بف تتت الباقرتماتتت :بمشتتتلباثاقتتت بايستتتعف ب تتتلباقرتمَٓاتتت ب متتت بالتتتفعلبببب

َثربُارَتمُٔٓيباثمَٓتُ ببئاياا تبتلصرةص تبتفرباشفاقع  برعم بخلعبفظقيف بئرلباعرش:ب
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( بتةبا  ابارتمقيبفتبف ش بف ب زاةتباثظ اعيفب286)اث ق  :ببَ(ِاّشربٔإثَٓربُتِسَعَ رب
ب-اعتتترشب- طتتتزب تتت باثققتتتر بخلتتت  بيمحتتتيفبفتتت بااببإةبتثتتت بخلتتتاالبفتبيلصتتتيفبقتتت بب

 ترباقّار.
 ف رترف :بررثاق بايستعف باف قتزبخل ز فت با لعئقتيفباثت بافخمتلب تلبببببببب فلعئقيف

ف رترفتت بفتت ب  تترقا  بتفعتترفع بت ق خلتتر  بتف تت البطخصتتقيف بت عئتتر بقتثقتتيف ببببببببب
تطتتز  بإقاياتتيف بر تت باع تتلب متتت باقتت  با لتتعني بفنب تتقرليفبا تافتت بتاث تتت ا  ببببببببب

َ تتتٔ ببٰ  ٔإٖ باثٖصتتتَمرَ بَاِ َ تتت  ئقتتتيفبتب تتت ي باظتتت اعر بفمزفتتتيف.بئتتترلباعتتترش:ببا لع
ب بَتَ رٔطتتُ تُ  َٓبخٔلتترِثَ ِعُ تٔل ( بتئتترلباعتترش:ب45)اثع رت تت  :بباِثَاِتَظتترٔحبَتاِثُ  رَتتتٔ ب

َئ تَتباثٖمتُ بَيُ تّعبَستِ ّتربٔإَ اببببب:ب»ئرل:بئترلبَيست لباثٖمتٔ ببببب( بت  ب رخل ب19)اث شرح:ب
 (3«)َع بَتٔإَ اباِطَفَ ال بَتٔإَ اباِئَفَ  خَلر

ت تتذهباشبصتترةابامقتت باث تت حب متت بئق تتيفباثاقتت بايستتعف بتف  قفتت بتممقزااتت بب
ايرترق بف  تربتبإ تااقبببببتلصرةص باث باا قبخل رببقت بللهبفت باثعمت   بتاثت بلرتت بببب

ب ذاباث ت .ب
 مكشس مكرتح:مربسات مجع األسهاو الفكَٔ٘ املتعلك٘ بزّٖ االستٔادات اخلاص٘ يف  

متب إلبا  رتر باثاق قتيفباقفعمقتيفبخلتذتنباة فقر تر باشبر تيفبتبفقت يبقياست بببببببب
بفقاجبثعا بفبيا  بف  ربفربام :

 ت  قب ثلبف با  رتتر باثاق قتيفباقفعمقتيفبخلتذتنباة فقر تر باشبر تيفبففا ئتيفبببببببب
تبخلاتت  بفف تتر باثرتفتت ;بممتتربق تت باسبر تتيفبإشب ع تتربتا اق  تتربتا ظق  تتربتببببببب

ب يبقياس بفقاجباش لب م باثاعببقياسف .طرتلبفق
 قعتتتيفبا ستتتم بباثاق تتت بتب فتتت باثتتتااث;بممتتتربئتتتاباصتتتع ب متتت ب تتتثلبفتتت ببب  

اثاتتعبباستتفقعرخل  بةبستتق ربلتتلباقفخصصتت بتباثظتت اعيف بررتتتر بةخلتتابفتت بإ تترق بب
  قرلف بخلأسم ببا رس بلصرةاباثاعببتا ا  باثا تنيباثا قايفبخلق  ت.ببب

 (بثاياستتيفبفقتت يبقياستت بجي تتإلبا  رتتتر باثاق قتتيفبببببب ر تتيفباثاتتعبب) ق تتيفباث تتتببب 
اقفعمقتتتيفبخلتتتذتنباة فقر تتتر باشبر تتتيف;ب ( تتتتبفع قتتت  بخلفتتتاياصبفتتترق باثاخلقتتتيفبببببب

ب-اثاا قيفبايسعفقيفبهلؤةحباثفعفقذبتبفاايضباثاخلقتيفباشبر تيف ب  ترباف ئتإلبببب
فم تتترحبممريستتتف تبثماخلقتتتيفباثع مقتتتيفبتب تتتذهباقتتتاايضبف بافع  تتت ابببببب-فشتتتفق ّمر

  باشبر يفبخلرثفعفقذبتباثا ري بفتباث   حبفتباثصع ب...بث عضبا  رتر
 ا  ااقباقفزااا بثتذتنباة فقر تر باشبر تيفباثت بةبارتترقبخيمت بفت  تبصبف تإل ببببببببب

ت تتتؤةحبحبر تتتيفبإشبفع رتتتيفبف رتتتتر ب  تتترقاا تبفتتت ب  تتتري بفتبت تتت حبفتب تتتع بفتببببببب
ر ب تتقر ... بتذبااتتابف ئتتيباثفظتت اإلبايستتعف بفتت  ت بتفتتاالبارتمقاتت بهلتتت بترزتتبب

اي رئيفباقشف اريفبتباث ت ب)خلص ايف بمسعقيف ب قمقيف(بفت بفطتاباثازتر باشبر تيفببببب
  ر يفبإشب ث .

 :ٕاألطع اليت ٓكْو علَٔا الفكُ اإلطالم 

;ب18 ب2003اشتتتف اب متتتتباثاقتتت بإشب تتتاقبفتتت با ستتتصبفت تتتت رب)اثظ ( ر تتتت  بببببببب
ب(برق ربام :31 ب2017;باثزتاتن ب28 ب2015اثش لن ب

                                                           

 .2076فشٝح ايبداصٟ: نتا  ايبٝٛع، با  ايغٗٛي١ ٚايغُاس١ يف ايؾضا٤ ٚايبٝع َٚٔ طًب سكا فًٝطًب٘ يف عفاف، صقِ  (2)
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 :التٔظري علٙ املهلفني 
تب تتاتقباةستتفار يفبب-ا تافتت بتاث تت ا  ب-ارتتت  باثفرتتترثقيباثظتت  قيفببحبقتت 

باث ظ ايفباقعفرق  بتةباظذب م باقرتميبرعم ر برا باثق آ باثرت اتباق لبااباعترش:بب
َ بَ َمتت بَفتتربُأ اتتُاباثٖمتتُ بخٔلرُتتتُتباِثُقِشتتَ بَتَثتتربُأ اتتُابخٔلرُتتتُتباِثُعِشتتَ بَتٔثُفرِتٔ ُمتت اباِثٔعتتٖاَ بَتٔثُفرَت ِّتتُ تاباثٖمتتبب

ُأ اتتتُاباثمَٓتتتُ بَف بُاَخأٓتتتَيبَ تتت رُتِتبَتُلٔمتتتَذببببب( ب185)اث قتتت  :ببَ تتتَااُ ِتبَتَثَعٖمرُتتتتِتبَاِظتتترُتُ ت َبب
ف بَيس لبب( بتتباثش يفب اا ب رةظيفبي  بااب   رب28)اث شرح:بباِثٔ (َشرُ بَ ٔعقّار

ب(4«)خُلٔعثُ بخلرسب قاٖقئفباثٖش تئفب»ئرل:بباثٖمٔ ب

 شز:سفع احل 
( بتاسبتت جب تت بب78)اسبتتىل:ببَتَفتتربَ َعتتَلبَ َمتتِقرُتِتبٔرتت باثتتأٓأ بٔفتتِ بَ تتَ جٕببببئتترلباعتترش:ب

اث تقذبتاثظتت حباثتتذنبثتتقصبثتت بطبتت ج بتتباآلاتيفبقثقتتلب متت باثف ستتعيفبتيرتتإلباث تتقذببب
تاقظقيف بتثتقصبتبف رتتر باثاقت بطت حبممترباعشت ب مت باث ترضبتا تقذبخلت ب تاتي ت بببببببببببب

 باثفخاقيبتاثفقشلبتيرإلباسب جب مقيفبتا تتيفببر  باف إلبف رتر باثاق بت ابفظر 
تب قتتتإلباثفرتتتترثقي بر ثّمتتتربفتتت ب باشتتتفاإلباثصتتتع بئرةّ تتترب تتتم بئر تتتّاا برتتت  ب بببب
اشفاإلبف باشطابفتفأبخل فس بت عتلبستط قهبفلاتضبفت بي   ت ;برت  ب باشتفاإلبببببببب

بف باصم بئر ّااب م ب م ب    با ل بفشفق لباثق ميف بت رتذا.

 :التذسز يف التهلٔف 
زلباثفظ اإلبف  بتا ا بخللب(زلب م براا بثق رس با   ال برا ب لب ر ب با 

اظ عب( عبف با  رتر بق رس ر بط  قيف بتاسف  بتباث زتلبطقّزربرظقّزرب ف بف  تلبب
ااباثتتاا بتفمتباثفظتت اإل بتفتت ب ثتت بذبتت اتباشب تت  برع تتافرب رت تت بفتت ب(اتت ضبببببببببب

ّقرب متت بف ا تتلبافقٓ متت ربخلتتلب  ف تترباتتايجياخلفتتااّح بباثعتت بب باصتت جبهلتتتبخلفت ل تتر
ب ق هلت بتا صرعبهلربئم خل ت.ب

 :قل٘ التهالٔف 
ت ثتت بف بارتتترثقيباثظتت اعيفبئمقمتتيفبةبامتتتذبخلرثع تتاباعّ تتربتةباتت يثب(اشتت بفمّمتتر;بببببب
 ( تتربتباثعمتتتبخل تتربتاةففثتترلبخلع متت ربةبذبفتترجبإشب فتت ب  اتتل بتةبإشب تتع خليفبتبببب

ربباابث  اا ربئمقميفبلرت بر   ترببر   ر بتث ب(ظ  بإشباث ا  ر باقام خليفبتب ف
تاثع لبخل ربتب ف بخلشق  بررثصم ا باشب صبةباشفغ نيبف باثقت  بإةب فّ ترباشتّلا بببب
ت ذث باثص  بر  بط  بتا ابف بامفب ظ بط ّ ابتباثعر  بتاسبىلبفت  بتباثع ت ببب

ب  اباةسفار يف بت رتذابتبخلققيفباثفرترثقي.ب

 ٔات الرتبٔ٘ ظامع٘ األصٍش:ّاقع تذسٓع الفكُ اإلطالمٕ لطالب نل 
برفعتتتتيفبا   تتتت (صتتتت بلاتتتتيفباثاياستتتتيفبخلرثعةتتتتتيفباثاالمقتتتتيفبثرتمقتتتتر باثاخلقتتتتيفبجببب

(ب متت باقتتت اقباثاياستتتقيفباثتت بُاَقتتتا بثماتتتعببلتتعلبف  متتتيفباي تتتر  بببب2020ب-2019)
ب:  رباثعرثقيف بتف  ربفرق باثاق بايسعف  بت  باقا ب م بطرتم  

  :٘أنادمئدساطٔ٘ الفكُ اإلطالمٕ ننادٗ األّل  : 
اتتتعببطتتتع يفباثاياستتتر بببثف رقلقتتتيفباثاقتتت بايستتتعف ب  تتترق بقياستتتقيفببببباقتتتا 
خلا ت  ترببفمتتببتباثعمت  باثظت  قيفبب  بخلفخ اىلب رثت بففخصتابتبببِعاث بُاايسعفقيفب

                                                           

 ، ٖٚٛ سزٜح سغٔ.193شتتقض املكافز: سزٜح صقِ  (3)
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ممريستتتيفب  متتت ببخلعتتتابرب  تتت بباشتتتفاقإلبتاسبتتتاا بتاثشتتتل ...(بتبب)اثاقتتت بتاثعققتتتا ب
لتتتعلب تتتذهباثاياستتتيفببتارتفشتتت بفتتت بب متتت  بطتتت  قيف... خاقتتت بفتبتا تتتابفتبفعمتتتتبب

ف تتريا ب ااتتا  بفثتتل:باةستتفاةل بتاةستتفق اح بتاةستتف فرج بتاةستتف  رب بتاققري(تتيف بب
تاققتتتت يا با  رقلقتتتتيفباشبر تتتتيفبخلرثاقتتتت ببببتاث تتتتت  بترقتتتت باثتتتتاثقل بتاثافتتتت ال ب...بب

ايسعف باث باايس رب عببطع يفباثاياستر بايستعفقيفب ت :ب)رقت باثع ترقا  برقت ببببببب
قعرفع  بف  البطخصقيف برق ب اتقبت  راتر بتئ ترح بف ت لبببباثرتفرببتاثش يف برق با

باثاق (.

  :ٕ٘دساطٔ٘ ثكافٔالفكُ اإلطالمٕ ننادٗ الجاى  :  
مقررقتتيفبزب قتتإلبطتتع ب مقتتر باثاخلقتتيفبببباثاقتت بايستتعف ب  تترق بقياستتقيفبببباقتتا 

 تتتتااباثاياستتتتر بايستتتتعفقيف بتفتتتت ب تتتتذهباثظتتتتع بطتتتتع يفباثاخلقتتتتيفبببببرفعتتتتيفبا   تتتت ببجب
 بتئتتتاب(صتتت باثعةتتتتيفباثاالمقتتتيفبببب-اث تتتت باسبتتترث بباثتتت باع تتت بخل تتترببب-اشبر تتتيف

(ب متت باتاياصبفتترق باثاقت بايستتعف بثاتتعبببب2020ب-2019ثب(ترفىلب تتذهباثظتع يفب)بب
اثا ئتتيفبا تش بتفشتت ر ر:با  رتتتر باثاق قتتيفباققتت ي ب متت ب تتعببت رث تتر ب مقتتر ببببببب
اثاخلقتتيفبتاثمغتتر بتاثا تتيفبتاثاياستتر باي(شتتر(قيف بتاظتتف لباثاصتت لبتاق  تت  ر بببببببب

بتيفبتبازباتلباآلا :باق  
ايفضق١ األٚىل ؽعب١ ايرتب١ٝ ارتاف١ بهًٝات  (: ٚفف نتا  ايفك٘ اإلعالَٞ املكضص ع٢ً طال 1دزٍٚ )

 ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض.

 َٛضٛعات٘ عٓٛاْ٘ ايفقٌ

 األٍٚ:

اذتهِ ايؾضعٞ يًتعًِٝ 

 ٚايتعًِ.

 املفّٗٛ، األ١ُٖٝ، األٖزاف، ايكِٝ اذتان١ُ.

 ايجاْٞ:

١ ٚتع١ًُٝٝ قضاٜا تضبٜٛ

َعافض٠ يف َٝظإ ايفك٘ 

 اإلعالَٞ

اختٝاص ايتدققات ايزصاع١ٝ يف ض٤ٛ فك٘ األٚيٜٛات ٚايغٝاع١ 

ايؾضع١ٝ، تعًِٝ املضأ٠ ٚضٛابط٘، ايضٛابط ايؾضع١ٝ يرتمج١ 

ايكضإٓ ايهضِٜ، ايزصٚؼ ارتقٛف١ٝ، اذتل يف تأرٜب ايطايب، 

يع١ًُٝ، محا١ٜ اذتل املايٞ ٚاألربٞ يًُؤيف، ٚاْتشاٍ األعاخ ا

ايضٛابط ايؾضع١ٝ يًتكِٜٛ ايزصاعٞ، ايػؿ يف االختباصات ٚبٝعٗا 

ٚتغضٜبٗا قبٌ اْعكارٖا، ايرتخك باإلفطاص يف صَضإ بشصٜع١ 

 أرا٤ االختباصات، االبتعاخ يًداصز ٕ أدٌ ايتعًِٝ(.

 ايجايح:

األسهاّ ايفك١ٝٗ املتعًك١ 

 بايتعًِٝ املٗين.

باملٗٔ ٚاذتضف، َٚعٝاص َفّٗٛ امل١ٓٗ، أ١ُٖٝ ٚفضٌ االؽتػاٍ 

 ايتفاضٌ بني املٗٔ يف ض٤ٛ املكافز ايؾضع١ٝ.

 َغا٥ٌ شتتاص٠ يف ايعبارات: ايضابع:

)املغح ع٢ً ارتفني، املغح ع٢ً ادتٛصبني، قضا٠٤ احملزخ سزّثا أفػض 

يًكضإٓ َٔ غري َػ يًُقشف، سهِ قضا٠٤ ايكضإٓ يًُشزخ 

اإلعفا٤ات  ، أسهاّ ققض ايقال٠،-اذتا٥ض ٚادتٓب -سزّثا أنرب

ايظن١ٜٛ يف طنا٠ نغب ايعٌُ ٚاملٗٔ اذتض٠، يف أسهاّ ايقّٛ، 

أسهاّ تتعًل بأفشا  األعشاص يف اذتر، بٝع املضاع١ يألَض 

 بايؾضا٤، بٝع ايتكغٝط ألدٌ(.

ا رتث بف رترّفربرق قيفب رفيف بت ببتخلفتمقلب ذهباثاص لبتف    را ربظبابف( ر:
ب- فقر تتتر باشبر تتتيف بفثتتتل:ب)ا   تتت ببباف تتترتلبف رترّفتتتربرق قتتتيفبلر تتتيفبخلتتتذتنباةبببب

...(بإةبف  ت ّ ربتا تّااب ت لبا  رتتر باثت ببببببب-اقعترنيب قمّقترببب-ا  تتبب-ا ل ض
افعمذبخلأ ترببا  ذايبتباسبىل بت  بفعرزبتيفبف رترفت بتفشترةم باثا  قتيفبإ رّثتربببببب
اربا رس ب ر  باثعذيب   ّفتر بقت بااصتقلب (ت اعبا  تذايبفتب ر تيفبف تترخل ربفتببببببب

فتتت بب-خلتتتلبتاثرتفتتربب متتت بب-ا تبتالفعر تتر ب  تتتربلتتعب تتتذاباق  تت عبببا تت عبئتتتاياب
 ا  االبتا (ظايفبتاثق احا بايم اةقيفبتاثفايا ر ...
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تئابلم بف بف رتر باثا ري  بتاث  ت ح بتاث طرستر  بتا  ا  بتاستفق رلباثق متيف ببببب
تاثصع  بتاثصقر  بتاثز ر  بت ثّلابف بف رتر باسبىلبتاثع ت   ب... ب  تربلمت بفت ببببب

رتتتر باقفعمقتتيفبخلر  مقتتيف بتاثتت لاباثظتت  قيف بتفقر تتاباثظتت اعيفبايستتتعفقيفبتببببببببا  
باثفعرفلبفإلب تنباة فقر ر باشبر يف ...ب

ت(ظتتّ اب  باثارثتت باقعمتتتبتب تتذهباثظتتع يفبثتت ب  قعتتيفبلر تتيفبتبارت ا تت باثعم تت بببب
تا  تترقل بتاثثقتترت برق  غتت بف بلفمتت بفشتتف اّلبف رستتّ ربفتت باقعم فتتر باثاا قتتيفببب

اثاق قيفب  لبفربافعمذبخلاق ب تنباة فقر ر باشبر يف بتخلرثفتاااب ق يفببتا  رتر 
اث ت باسبرث باثفط ا قيفب)ا خلقيفبلر يفبربصابف ترقل بثغتيفب  خلقتيف بتربصتاببببب
قئقتتذبإ رئتتيفبخلصتت ايف بمسعقتتيف ب قمقتتيف( بت تتؤةحباثاتتعبب تتتبفئتت بباثفخصصتتر بإشبببب

فقيفبثفعفقتتذباثاقتت بايستتعف  بتف تت ببخل تتتباتتاياصبفتترق باثاخلقتتيفباثاا قتتيفبايستتعبببببب
فاايضباثاخلقيفباشبر يف;ب ق بةبا  ابربصتابف ترقل ب)اثاياستر بايستعفقيف(ببببب

 .ظع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    تباثعةتيفباشبر يفبخل

إ رريفبإشبفربافع سبإثقت ب تؤةحباثاتعببفم ترحبممريستف تبثماخلقتيفباثع مقتيفبتبببببببب
تف رتر بففعمقيفبخلع رق باعفقذ تبتبفاايضباثا ئف ب)اثثرثثيفبتاث اخلعيف(بف بف ائيب

 اثاخلقيفباشبر يف ب رثا ري بتاث   حبتاثصع ب...بتفربافعمذبخل تبف بف رتر برق قيف.

إشبا تتت  ب تتتذهباق  تتت  ر بتا  رتتتتر بتبفقتتت يببر تتتيفبسباتخلرثفتتترث برقتتتابق تتت ب
 رفعتتيفبا   تت  ببب-فقتتاجبتبخل (تترفىلبإ تتااقبفعمتتتباثاخلقتتيفباشبر تتيفبخلرتمقتتيفباثاخلقتتيفبببب

بع بإثق باث ت باسبرث .بت ذاب  بفرباش

 :الكظه الشابع: إدشاٛات البشح 
بمتباثشلبتباث ت بترذباي  احا بتاشبا ا باآلاقيف:ب

 .٘أّاًل: قاٜن٘ االستٔادات )األسهاو( الفكَٔ٘ املتطلب٘ لبياٛ مكشس يف فكُ رّٖ االستٔادات اخلاص 
 ربرق ربترذبلا ا بفففرخلعيف بافتبا  قتاثاق قيفبمتبإ ااقبئرة يفباة فقر ر ب

بام :

   :٘حتذٓذ اهلذف مً الكاٜن 
فقت يبباثت باتفتبتب ت ة ربخل ترحبببببباة فقر تر باثاق قتيفبباسف ار باثقرة يفبذباااب

رتمقتيفببخلتبرق ب تنباة فقر ر باشبر تيفبثتاالب تعببطتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفبببببببفقاجب
ب.باثاخلقيفب رفعيفبا    

  الكاٜن٘:مصادس اػتكام 
ب ا بفصرقي بف   ر:بباق قيفب م تبذباااباة فقر ر باثبمتباة ف رق

 ب تا فقر ترابعبت ببب عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعتيفبا   ت ببآياحب
 ا  رقلقيف.اثاق قيفب

 بتاثاخلقتتيفباشبر تتيفبباثعمتت  باثظتت  قيفببت تت نيباتتاياصباثاقتت  ببتب اقفخصصتتآياحب 
 .تاثصتيفباث اشقيف

  ا قخلقر بتاث ت ثبتاثاياسر باق ا ايفبخلرثاق بايسعف. 
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 ا قخلقتتر بتاث تتت ثبتاثاياستتر باثتت با ف تت بخلا قعتتيفب تنباة فقر تتر باشبر تتيفبببب
 تفم باي رئيفب مق ت.

 . )بط رتيفباي(ا

 :ّ٘ٔصف الكاٜن٘ يف صْستَا األّل 
ُ ٓاي باثقرة يفبخبارببحيف نب مت ب  ت ا باث تت  بتف  قتيفباثقرة تيف بتاصت قيببببببب

بصبرةا ر بتاعمق ر باي رخليفب  بخل  ق ر.ب

بثتتذتنباثع تترقا برقتت بإشبا رتثتت :ب)فتتاللبصبتترة بيةقشتتيفببب  تترباطتتف م بستتفيفب
اشبر تتيف بتا  رتتتر باقفعمقتتيفبخلتتذتنباة فقر تتر باشبر تتيفبتباثا تتري ببببببباة فقر تتر 

ت تلبببا فقر ر بر  قتيفبتاثصع بتاثصقر بتاثز ر بتاسبىل( بتا    ب ذهباعرة ب
ب(با فقرّ ر.200صب    رب)

  كاٜن٘الضبط: 

 باررت  باقفخصص بتباثاق بايستعف  ببمٓتب  سباثقرة يفب م بصب   يفبف
(;ب5)تاثصتتتيفباث اشتتقيفبتاق تتر ىلبت تت نيباتتاياصباثعمتت  باثظتت  قيف بتاثاخلقتتيفباشبر تتيفبب

بف رف رست بخل البإخلااحبآياة تبتفقا را تبرق ربافعمذبخلصع قف ربتاثفأ تابفت :ب)بب
 تتتيفبب بتقي تتيفبف  قف تتر ب رتت اقباثعق تتيفببف تترفعحف بثم تتالباثتتذنبت تتع بفتت بف متت بب

إ رريفب بف رس يفب لبا فقرجبثم طرلباثذنبا ايجبذبف  باثمغ ايفبتاثعم قيفب رف قرل
ب(. ت( بف رسّ رافتب ذلبفتباعاالبفرب

تئابف إلباررت   ب م ب ع قف ر بفإلبإخلااحبخلعضباقع ظتر بتاققا تر بتببب
اعتتاالبخلعتتضباثصتتقرلر  بتإ تترريفبخلعتتضباة فقر تتر  بت تتذلباثتت عضباآللتت  بتمتبببب

ب فيفبتب  حب ث .إ  احباثفعااع باثع

ب80تئابايا  باث ر ثر بخلرة فقر ر باثاق قيفباث ب ظق ب مت ب(شت يفباااترنيب)بببب
(برتتأ ث بفتت بآياحباثشتترق باررت تت ;بت ثتت بترّقتتربثف  ق تتر ب تتاقب تت لبفتت  تببببببببب٪

ب%(.بب85خلمغ ب(ش ف ب)

تمتب شتتربباستتفطرخلر باثشتترق باررت تت بةستتفخ اجباث شتت يفباقز اتتيفبثرتتتلبا فقتترجبب
بمعم بف  عبتبازباتلباآلا :  ّقربقققرضب

  االستٝادات ايفك١ٝٗ يف ض٤ٛ آصا٤ احملهُني(: 2دزٍٚ )

 ضعٝف١ َتٛعط١ عاي١ٝ

3 2 1 

اثاق قتتيفباقفام تتيفبث  تترحبببتازبتتاتلباثفتترث با  تت:باث شتت يفباقز اتتيفبثع فقر تتر بببببب
فقت يبتبرقت ب تنباة فقر تتر باشبر تيفبثتتاالب تعببطتع يفباثاخلقتتيفباشبر تيفب مقتتيفببببببب

ب.اررت  اثشرق با    بتب  حبآياحبباثاخلقيفب رفعيف

                                                           
 صد١.قا١ُ٥ بأمسا٤ ايغار٠ احملهُني ع٢ً َٛار ايبشح ٚأرٚات٘ ٚفكًا يًرتتٝب األظزٟ يف نٌ ر :1ًَشل(5)
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 : 80، بعز اعتبعار َا ْغبت٘ أقٌ َٔ ايفك١ٝٗ يف ض٤ٛ آصا٤ احملهُني( ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ يالستٝادات 3دزٍٚ )

 

 
  (:6اليَأٜ٘) الكاٜن٘ يف صْستَاإعذاد 

برتب تتت يا اثقرة تتتيفبب ف تتت تبتتب تتت حبفتتتربفستتتا  ب  تتت باشباتتت ا باثشتتترخلقيفببببب
بت تت  بيةقشتتيفب(با فقرّ تترب تت ا بذبتت بستتفيفبصبتترة 190تاثتت ب ثمتت بتب)باث  رةقتتيف

ب م باث ت باآلا :

 ب(ب رتّ ر.24اشبر يف ب)باة فقر ر بثذتنباثع رقا برق بإشبفالل:با تل
                                                           

 .االستٝادات ايفك١ٝٗ املتطًب١ يبٓا٤ َكضص يف فك٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١قا١ُ٥ :2ًَشل(6)
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 ب13اثثر( :با  رتر باثاق قيفباقفعمقيفبخلتذتنباة فقر تر باشبر تيفبتباثا تري ب ب)بببب)
ب رتّ ر.

 (ب99يفباقفعمقتتيفبخلتذتنباة فقر تتر باشبر تيفبتباثصتتع  ب)بباثثرثت :با  رتتتر باثاق قتبب
ب رتّ ر.

 (ب12اث اخلتتإل:با  رتتتر باثاق قتتيفباقفعمقتتيفبخلتتذتنباة فقر تتر باشبر تتيفبتباثصتتقر  ب)بب
ب رتّ ر.

 (ب15اشبرفص:با  رتر باثاق قيفباقفعمقيفبخلذتنباة فقر ر باشبر يفبتباثز ر  ب)
ب رتّ ر.

 (ب27 فقر تتر باشبر تتيفبتباسبتتىل ب)اثشتترقض:با  رتتتر باثاق قتتيفباقفعمقتتيفبخلتتذتنباة
ب رتّ ر.

تف بمٓتبر  بذبااتاب تذهباة فقر تر بُاعتابإ رخلتيفب مت باثشتؤالبا تلبفت بفستزميفبببببببببب
فتتتترباة فقر تتتتر ب)ا  رتتتتتر (باثاق قتتتتيفباقفعمقتتتتيفبخلتتتتذتنببببباث تتتتت باسبتتتترث  بت(صتتتت :ببب

اة فقر تتتر باشبر تتتيفباقفامتتت با تتت ق  ربخلب(تتترفىلبإ تتتااقبفعمتتتتباثاخلقتتتيفباشبر تتتيفبب
ب.فعيفبا    ؟خلرتمقيفباثاخلقيفب ر

      ًٔا: قاٜن٘ األٍذاف التعلٔنٔ٘ للنكشس املكرتح يف فكُ رّٖ االستٔاداات اخلاصا٘ املشداْ حتكٔكَاا ثاى
 لذٚ طالب ػعب٘ الرتبٔ٘ اخلاص٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ دامع٘ األصٍش.

 تتت باث تتت ااىلباثفعمق قتتتيفباق  تتت بذبققق تتتربفتتت بلتتتعلببببببباثفعمق تتت اعتتتبباهلتتتالبب
اصتتيباثتتفغلا بفتباث تت ااىلباق  تت  بفتت بببببباثتت ف ظ فتتيفباثفعمتتقت بتاشتت  باثع تتريا بببب

باقق ي.ربهلذاب;بف ااّرفق يبفقاجبقياسيف

ترتذبلات ا بفففرخلعتيف باتفتبببببا  االباثفعمق قيفبثم ق يباققتاجببتمتبإ ااقبئرة يفب
با  قت ربرق ربام :

   :٘حتذٓذ اهلذف مً الكاٜن 
تبرقتت بباققتتاج قتت يبثمباثعرفتتيفبتاي  اةقتتيفا  تتاالباستتف ار باثقرة تتيفبذبااتتاب

 تنباة فقر ر باشبر يفباق   بذبققق ربثاالب عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقتيفبب
بباثاخلقيفب رفعيفبا    .

  الكاٜن٘:مصادس اػتكام 
 تتتا ببتبذبااتتتابئرة تتتيفبا  تتتاالباثفعمق قتتتيفبثم قتتت يباققتتتاجب متتت ببمتباة ف تتترق
بفصرقي بف   ر:ب

 تيفبث  ترحبفقت يبتبرقت ب تنببببباة فقر تر باثاق قتيفباقفامببباثص ي باث  رةقيفبثقرة تيفب 
اة فقر ر باشبر تيفبثتاالب تعببطتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفب مقتيفباثاخلقتيفب رفعتيفبببببببببب

 .با    
 بتاثاخلقيفباشبر يفاثعم  باثظ  قيفبت  نيبااياصاق ر ىلببتب اقفخصصآياحب . 
 .ا قخلقر بتاث ت ثبتاثاياسر باق ا ايفبخلفص قيبا  االباثفعمق قيفبت قرلف ر 

  صْستَا األّلٔ٘:ّصف الكاٜن٘ يف 
اثفعمق قتتتتتيفب)اثعرفتتتتتيفبببا  تتتتتاال متتتتت ببتب تتتتت يا ربا تثقتتتتتيفباطتتتتتف م باثقرة تتتتتيفب

بتب تتت حباثصتتت ي باث  رةقتتتيفبثقرة تتتيفبب بت تتت ب تتتقرلف رثم قتتت يباققتتتاجبتاي  اةقتتتيف(
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اة فقر تر باثاق قتيفباقفام تتيفبث  ترحبفقتت يبتبرقت ب تنباة فقر تتر باشبر تيفبثتتاالبببببب
ب.خلقيفب رفعيفبا     عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفب مقيفباثا

متبا  ف تربإشبب برب رّفترب تارّبب(41)بثم قت يباققتاجببتئابخلم ب اقبا  االباثعرفيفب
(ب203ف االبإ  اةقيفبمشم باقشف ار ب)اقع رقيفبتاق رياتيفبتاث  اا(قتيف(بخلمت ب تاق رب)بببب

ب اّرربإ  اةّقربف   يفب م بقيتضباقق يباققاج.

  كاٜن٘الضبط: 

فتت باررت تت باقفخصصتت بتباق تتر ىلبت تت نيببمٓتب تت سباثقرة تتيفب متت بصب   تتيفبب
اتتاياصباثعمتت  باثظتت  قيف بتاثاخلقتتيفباشبر تتيف;بخل تتالبإخلتتااحبآياة تتتبتفقا تترا تبتببببببب

 بتقي تيفبب رت اقباثعق تيفبببف تربفعحف بتثم الباثتذنبت تع بفت بف مت بببببيفباثقرة يفف رس )
ف رست يفبب بتاثمغ ايفبتاثعم قيفبثأل تاالباثعرفتيفبتاي  اةقتيفببباثصقرليفب تيفبتبف  قف ر 

إ ترريفبفتب تذلبفتباعتاالبفترببببب بتلب البإ  اة بثم الباثعتر باثتذنبا تايجبذبفت بببب 
ب(. ت( بف رسّ را

تئتتابف تتإلباررت تت  ب متت ب تتع قف ر بفتتإلبإخلتتااحبخلعتتضباقع ظتتر بتاققا تتر ببب
 تتتت لباعتتتتاالبخلعتتتتضباثصتتتتقرلر بتا رعتتتترلباثشتتتتم  قيف بت تتتتذلبخلعتتتتضبا  تتتتاالبببب

بع فيفبتب  حب ث .اي  اةقيفبثفرت ايبفع ر ر بتمتبإ  احباثفعااع باث

  (:7اليَأٜ٘) الكاٜن٘ يف صْستَاإعذاد 

برتب تتت يا اثقرة تتتيفبب ف تتت تبتتب تتت حبفتتتربفستتتا  ب  تتت باشباتتت ا باثشتتترخلقيفببببب
(ب اّرربإ  اةّقربتباقشتف ار ب)اقع رقتيفببب195ت) برب رّفر اّرب(41ذبف نب م ب)باث  رةقيف

بتاق ريايفبتاث  اا(قيف(بف   يفب م بقيتضباقق يباققاج.

ٓتبر  بذباااب ذهبا  االبت قرلف ربُاعابإ رخليفب م باثشتؤالباثثتر( بفت ببببتف بم
فتتتربا  تتاالباثفعمق قتتتيفبققتت يبفقتتتاجبتبرقتتت ب تنبببفستتزميفباث تتتت باسبتترث  بت(صتتت :ببب

اة فقر تتر باشبر تتيفباق  تت بذبققق تتربثتتاالب تتعببطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبخلرتمقتتيفببببببب
ب.اثاخلقيفب رفعيفبا    ؟

  فكُ رّٖ االستٔادات اخلاص٘ لذٚ طالب ػعب٘ الرتبٔا٘ اخلاصا٘ بهلٔا٘    ثالًجا: التصْس املكرتح ملكشس
 الرتبٔ٘ دامع٘ األصٍش:

فق يبتبرقت بببخلعاباثف  لبثمص ي باث  رةقيفبثع فقر ر باثاق قيفباقفام يفبث  رح
 بتا  ف تربإشبئرة تيفبف تاالباعمق قتيفب) رفتيفبتإ  اةقتيف(ببببببب تنباة فقر ر باشبر يف

    ربااصقمّقربتبطرتلبت اا بقياسقيفبذبف نب لبثم ق يباققاج بر  با   قيفب
اصت يبفقفتت جبققت يبتبرقت ب تنببببت ا ب م ب اقبف باثايتض بت ث بف بلعلبخل رحب

اة فقر تتر باشبر تتتيفبثتتاالب تتتعببطتتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتتيفبخلرتمقتتيفباثاخلقتتتيفب رفعتتتيفببببب
ب.ا    

بتئابمتبإ ااقب ذاباثفص يبترذبلا ا بفففرخلعيف بافتبا  قت ربرق ربام :

                                                           

3ًَشل (7)

: 

ُكضص املكرتح يف فك٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١ قا١ُ٥ األٖزاف ايتع١ًُٝٝ يً

. 
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  ًالتصاْس املكتاشححتذٓذ اهلذف م: 
 الباثفص يباققاجبإشبا  تيفبا  تاالباثفعمق قتيفبثم قت يباققتاجبإشب ت ي ببببببب
فق يبقياس بففرترفلباثع ر  ب)ا  اال بارف ال باساااقطقر باثفاياص باث سرةلب

باثفعمق قيف با (ظايف بتفسرثق باثفق ات(.

 صادس اػتكام التصاْس املكتاشحم: 
ب ا بفصرقي بف   ر: م بضبف ار باثفص يباققاجبتباطفقرنيببرقمتباة ف 

 تبرقتتتت ب تنباثصتتتت ي باث  رةقتتتتيفبثقرة تتتتيفبا  تتتتاالباثفعمق قتتتتيفبثم قتتتت يباققتتتتاجببببب
اة فقر ر باشبر تيفبثتاالب تعببطتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفب مقتيفباثاخلقتيفب رفعتيفبببببببببب

 . بتاث بُف ا بتب  حباثقرة يفباث  رةقيفبة فقر را تباثاق قيفا    
 ا قخلقتتر بتاثاياستتر باثشتترخلقيفباثتت با ف تت بخلرستتاااقطقر باثفتتاياص بتاث ستترةل ببب

 تا (ظايف بتفسرثق باثفق ات.
 بتاثاخلقيفباشبر يفاثعم  باثظ  قيفبت  نيبااياصاق ر ىلببتب اقفخصصآياحب . 

 :الصْسٗ األّلٔ٘ للتصْس املكرتح 
طترتلبت تاا ببببمتبا  يفبا  تاالباثفعمق قتيفبتا  اع تربقالتلباثفصت يباققتاجبتبببببب

قياستتقيف بتقيتضبإ  اةقتتيف باظتتف لب متت بفرت (تتر باققتت يباث ةقشتتقيف بت تت :ب)ا  تتاال بببببب
تارفتتت ال بتاستتتاااقطقر باثفتتتاياص بتاث ستتترةلباثفعمق قتتتيف بتا (ظتتتايف بتفستتترثق بببببب

باثفق ات( بتتب  حب ذهباقرت (ر بمتبخل رحباثفص يباققاجب م باث ت باآلا :ب

  :أٍذاف التصاْس املكتاشح 

 ف رقب م بئرة يفبا  االباثفعمق قيفبثم ق يباققاج بتا  اع رب  ربامت :ببمتباة
ف تتاالب رفتتيفبثم قتت يب متت  بتف تتاالبلر تتيفبخلرتتتلبت تتا بقياستتقيف بتف تتاالبستتم  قيفبب

ب)إ  اةقيف(بتب لبقيضبترذباعرة ب)اقع رقيف بتاث  اا(قيف بتاق ريايف(.

 :)ّسذات املكشس املكرتح، ّعياصش حمتْٚ نل ّسذٗ )الذسّغ 
بذبااابت اا باقق يباققاج بتقيتضب لبت ا بف باعترة باثت با ت  ف رببببمت

ئرة فتترباة فقر تتر باثاق قتتيفبتا  تتاالباثفعمق قتتيفبثم قتت ي بت ثتت بخلر ف تتريب تتلببببببببب
صبتترلبت تتا بقياستتقيف بت تت :ب)فتتاللبإشبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيف باثا تتري  ببب

 تتلبت تتا ب)صبتترل(ب تتا بباثصتتع  باثصتتقر  باثز تتر  باسبتتىل( بتفتت بمتتٓتبا( ثقتت بفتت بببب
بقيتضباعركباة فقر ر باثاق قيفباثا  قيفبف بلعلبلا ا بإ  اةقيف.

 املكرتس٘ اطرتاتٔذٔات التذسٓع:   

طبفماتيفبا رست ب  قعتيفبببب م باستاااقطقر باتاياصببببا باثاياسقيفاث  ااطف م ب
ب:ارف البت  قعيفباثاعب بت  ب م باث ت باآلا 

 دــــــ١.ايُٓش ايتعًِ ايتعاْٚٞ. ايعقف ايشٖين.

 االعتٓباط. االعتكضا٤. املٓاقؾ١.

 االنتؾاف. ايتعًِ ايشاتٞ. سٌ املؾهالت.

 ارتضا٥ط ايش١ٖٝٓ. ايكقك.

 ٘الْطاٜل التعلٔنٔ٘ املكرتس: 

طبفماتتيفبتفف   تتيف بف  تتربفتتربب متت بتستترةلباعمق قتتيفبببا باثاياستتقيفاث  تتااطتتف م ب
صبشت ر  ب ق تر  بببام :ب) ت تسبخلت يبخل ا ت  برقتاا  ر باعمق قتيف بث  تر  بفطترترلبتببببببب
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 بقااتربطت  بطرطتيفب ت س( ب  تربفاتق:ببببببب   ق ا  بس تتتتتتت ي  با  قتقيفتيس فر بب  ي
بافام تت ثم عمتتتب تتذبالفقتتريبتستترةلباعمق قتتيفبفلتت الب شتت بايفرتر(تتر باقفر تتيف بتفتتربببب

باق ئيباثفعمق  .بب

 ٘األىؼط٘ التعلٔنٔ٘ املكرتس: 

فف   تتيف با رستت بطبفماتتيف بتاعمق قتتيفببف(ظتتايف متت ببا باثاياستتقيفاث  تتااطتتف م ب
 :ب)اثتفارتل بب  قعيفباثاعببتلصرةص ت بتُاؤقالبخلظرتلبر قن بتتبصب   ر  ب ٓ 

تاققري(تتتيف بتاةستتتف فرج بتاةستتتفق اح بتاةستتتف  رب بتاثقتتت اح  بتاثرتفرخلتتتيف بتاثفتتتتاث بببببب
تاق رئظتتتيف بتاققتتتتقتباسبطتتتىل بتإجيتتتترقببب تاةستتتف رع بتاثفعتتت ل بتاثفأفتتتتل بتاث تتتت  ببب

ب(.اثععئر  بتاثا ق: بتلل ر

 ات الذساطٔ٘:أطالٔب التكْٓه املكرتس٘ للْسذ   

بطبفمايفبتفف   يف ب ٓ  : م بفسرثق باق اتببا باثاياسقيفاث  ااطف م ب
 .فسزميفبطا قيف 
 ئصل (.ب-فسزميفبفقرثقيفب)  اميف 
 إ تتترق بب-ارت متتتيفب-الفقتتتريبفتتت بففعتتتاقببب-فستتتزميفبف  تتت  قيفب) تتت اببتلاتتتأببب

ب(.ص ا باشباأاب-اثااق 
 اةقيف.خلارئر بفع ظيفبثمط ا( با ق 
 .فقراقصبف ائيبثمط ا( باث  اا(قيف 

 :ضبط التصْس املكرتح 
ف بقق يبرق ب تنباة فقر ر باشبر يفب م بصب   يفباققاجبمتب  سباثفص يب

اق تر ىلبت ت نيباتاياصباثعمت  باثظت  قيف بتاثاخلقتيفببببببباثاقت بتباررت  باقفخصصت بتبب
مغ اتيفبتاثعم قتيفببب) تتيفباثصتقرليفباثببب:خل تالبإخلتااحبآياة تت بتفقا ترا تبتببببباشبر يف;
ا  اتإلبت تاا باثاياستقيف بف رستت يفباثتايتضبثم  تاا باثت با تايجبذبف تتر بببببببب برف ارات ب
اةستتتتتاااقطقر بتاث ستتتتترةلبتا (ظتتتتتايفبتفستتتتترثق باثفقتتتتت اتبثم تفتتتتت الببببببف رستتتتت يفب
بتف بمَتبلرتت باةساطترقبخلتئياة تبتفقا ترا تبتباثف  تلبإشباثصت ي ببببببتثماعب( ب

إلباررت تت  ب متت ب تتع قف  بفتتإلبإخلتتااحبخلعتتضبببببتئتتابف تتبباث  رةقتتيفبثم قتت يباققتتاج.بب
 بتإ تتترريفبخلعتتتضبا (ظتتتايفباقع ظتتتر بتاققا تتتر ب تتت لباعتتتاالبخلعتتتضباثصتتتقرلر ب

بتمتبإ  احباثفعااع باثع فيفبتب  حب ث .ب... بتاث سرةل

  (8)للتصْس املكرتح اليَأٜ٘الصْسٗ إعذاد: 

ا تتيفبمتبتتب تت حبفتتربفستتا  ب  تت باشباتت ا باثشتترخلقيف بتخلتت   احباثفعتتااع باققببب
ب تنباة فقر تر باشبر تيفببققت يبرقت بببمفصت يباققفتت جبباثف  لبإشباثص ي باث  رةقيفبث

 طع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    .بثاالب عبب

تُاعتتابخل تترحب تتذاباثفصتت يبإ رخلتتيفب متت باثشتتؤالباثثرثتت بفتت بفستتزميفباث تتت باسبتترث  بببب
 فقر ر باشبر يفبثاالب عببطع يفبق يبتبرق ب تنباةققاجباقفص يباثفربت(ص :ب)

باثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    ؟بب
                                                           

 .ايتقٛص املكرتح ملكضص فك٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١ :4ًَشل( 8)
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         ٘سابًعا: نتاب الطالب يف فكُ رّٖ االستٔادات اخلاصا٘ لاذٚ طاالب ػاعب٘ الرتبٔا٘ اخلاصا٘ بهلٔا
 الرتبٔ٘ دامع٘ األصٍش:

ترتتتذباشباتتت ا بببتبرقتتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيفببمٓتبإ تتتااقب فتتترببثمارثتتت ب
باآلاقيف:

  نتاب الطالباهلذف مً حتذٓذ  : 
ا  ا ب باثا تتتتري استتتف البفعرزبتتتيفباة فقر تتتر باثاق قتتتيفباثتتت ايق بتبت تتتاا ب)ببب

طتتتع يفبباثا ئتتتيفبا تشبب( بخلصتتت ي بإ  اةقتتتيف بتاقتتتال ربإشب تتتعببببتاستتتفق رلباثق متتتيفب
 ب رفعتتتيفبا   تتت خلفا  تتتربا طتتت البرتمقتتتيفباثاخلقتتتيفبخلبثغتتتيفب  خلقتتتيفب-اثاخلقتتتيفباشبر تتتيف

فتر بتاقعتريلبتاقاتتر قتبتا  رتتر باقفعمقتيفبخلاقتت بببببثققترضبفشتف البذبصتتقم تبثم عم بب
ب تنباة فقر ر باشبر يف بتادبر  تبعب باقق يباققاجب)ضبلباث ت (.

  نتاب الطالب: إعذادمصادس 
ب ا بفصرقي بف   ر: م ببتبإ ااقب فربباثارث بمتباة ف رق

 اة فقر تتتتر ب)ا  رتتتتتر (باثاق قتتتتيفباقفام تتتتيفبث  تتتترحبفقتتتت يبتبرقتتتت ب تنببببببيفبئرة تتتت
اة فقر ر باشبر تيفبثتاالب تعببطتع يفباثاخلقتيفباشبر تيفب مقتيفباثاخلقتيفب رفعتيفبببببببببب

 ا    .
 ئرة تتتيفبا  تتتاالباثفعمق قتتتيفبثم قتتت يباققتتتاجبتبرقتتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيفبب

ب.اق   بذبققق ربثاالب عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    
 اشبر تيفبثتاالب تعببطتع يفباثاخلقتيفببببببقق يباققاجبتبرق ب تنباة فقر ر بااص يب

 .اشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    
 آياحبا سراذ باقفخصص بتباثظ اعيفبايستعفقيف بتاق تر ىلب ت نيباتاياصباثعمت  بببببب

 اثظ  قيف.
 .   ا قخلقر بتاث ت ثبتاثاياسر باث با رتث باثاق بايسعف بتئ رارهباقعر 
 تبب تنباة فقر تر باشبر تتيفبف رتتر ببا قخلقتر بتاث تت ثبتاثاياستر باثتت با رتثت ببببب

 اثاق بايسعف .
 .خلعضباثافرتالباقعف ا بف بقايبايرفرحباقص ايف 

 :الصْسٗ األّلٔ٘ لهتاب الطالب 

ب م بفرباأا :با تثقيفباطف لب فربباثارث بتب  يا ب
 لتتتعلبحيفتتت نب متتت بطتتتعريا بف تتتا ربزبرفعتتتيفبا   تتت باثظتتت اي بتاآللتتت بثرتمقتتتيفبببب

تاثع تتتتت ا  بتاثظتتتتتع يف بتاثا ئتتتتتيف بتاستتتتتتباث تتتتتر ث بببباثاخلقتتتتتيفبخلفا  تتتتتربا طتتتتت ال ب
 تربصص  ر بتاثعر بازبرفع .

 ام باثغعلبا  ق بف تبثماعببخلظأ باسبارهب م باثرتفرب;با ااّفربقربرقت بفت ببب
(صتتت  بطتتت  قيف بتاعتتترثقتبقا قتتتيفبستتترفقيف بإ تتترريفبإشبخلقر(تتتر باثارثتتت بتفذ  تتت بببب

 اثاق  .
 اقااتباطف لب م بفربام :ب 

 ايسعف بتفم هبتب قر باثا قبتا س  بتاعف إل.ف  قيفبقياسيفباثاق ب 
 ف ا تتر باثاقتت بايستتعف ب  تتترببا  تتذايبت تنباة فقر تتر باشبر تتيفبتبببب

اثفقشلبتاثفخاقيبتيرإلباسب جب ت  تباتربجيعمت تبستعااحبيا ت بخلق ترحببببببب
 اابتئايهبتف اصب بتباعف إلبخلظرتلبإجيرخل .
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 .اثامشايفباث بخُلفب فربباثارث بتب  ة ر 
 قتتتتيب تتتت بفعرزبتتتتيفبف  تتتت  ر باثرتفتتتتربباتتتتربا رستتتت ب  قعتتتتيفباثاتتتتعبببب 

 تلصرةص ت؟.
 قتيباثاتعببعبتت با (ظتايفباقف   تتيفباثتت ايق بتباثتايتض بتقي تتيفبف  قف تتربتبببب

 اثفتصقلبتاثا ت.
 ا  تتاالباثفعمق قتتيفب)اثعرفتتيفبتاي  اةقتتيف(باق  تت بذبققق تتربخلعتتابقياستتيفباثارثتت بببببب

 ثمرتفرب.
 (ا  ا بتاسفق رلباثق ميف با تري اثارف الباثعم  بثايتضبت اا ب.) 

  نتاب الطالبإخشاز: 

ببفربام :ب فربباثارث يت  بتبإل اجب

 تتت  ب طتتتتباشباتتت بباتتتربا رستتت ب  قعتتتيفباثرتفتتت باثاياستتتقيف بت  قعتتتيفب تتتعببب 
خلت  ببببPT Bold Headingاثا ئيفبا تشبتبازبرفعيف;ب قت بمتباستفخاا باشبت بببب

( ب18خلتت  ب)بTraditional Arabic(بتب فرخلتتيفباثع تترتا باث ةقشتتقيف بتاشبتت ببب14)
 (بثم تف الباثفعمق  .16ثمع رتا باثا  قيف بتخل  ب)

 متبت إلباثف  ق باققا بثمارثت بخلظتأ باسباترهب مت باثرتفترببتبف خلتإلبخلتري برق ترببببببببب
 ام باثغعلبف رط  بيمري با(ف رهباثارث  بت ذث باث قر(ر باشبر يفبخل .

 اثفتتايا ر ;بباخلفتتاف باثتتايتضبفتت بفتلباثصتتاتر بتثتتقصبفتت بتستتا ر بت تتذث ببببب
 اقشّلاب م باثاعب بتطتّذابهل ف تبتباث ااار بتاث  رار .

 متباصاا ب لبقيضبخل ت ااىلباثتفعمتباق  ت بذبققق تربخلعتابقياستف بتبف خلتإلبخلتري ;ببببببببب
  ف باف :بثمارث بفرباقام ببف  ؟بتاشع بثفتققق .

 متب(شخباآلار باثق آ(قيفبخب باقصتيبفإلب فرخليفباستباثش ي بتيئتباآلايف.ب 
 با  رقا باث   ايفبخلرثظرتل بت زت ربإشبفصرقي ر;بثقش لب م باثارثت ببمتب   

 ئ احا ر بتف ا عف ر.
 متبت تتتإلبا (ظتتتايفباثفعمق قتتتيفبتاقعم فتتتر بايم اةقتتتيفبقالتتتلباثتتتايتضبتبف خلعتتتر بب

 لرفقيفباثم  ;بيمري با(ف رهباثارث بعب  ر.ب

 نتاب الطالب: ضبط 
 بمتب   ت ب مت بصب   تيفببببرتفربباثارث خلعاباة(ف رحبف بإ ااقباثص ي با تثقيفبث

فتت باررت تت باقفخصصتت بتباثظتت اعيفبايستتعفقيف بتاق تتر ىلبت تت نيباتتاياصباثعمتت  ببب
باثظ  قيف بخل البإخلااحباث فنبرق بف ب ق :

 اثمغ ايف بتاثعم قيفبرف ارا .بيف تيفباثصقرلب 
 . ف رس ف بثماعببصب   يفباث ت 
 تتتتيفباة فقر تتتتر باثاق قتتتتيف ببفعرزبفتتتت بثرتررتتتتيفبا  رتتتتتر باثاق قتتتتيفباثتتتت ايق بتبئرةبب 

تا  تتتاالباثتتت ايق بتببئرة تتتيفبا  تتتاالباثفعمق قتتتيفبثم قتتت يباققتتتاجب)متباقتتتااتبببببب
باثقرة ف بفإلباثرتفرببتباثفترتقت(.

 .ف رس يفبا (ظايفباثفعمق قيفبثم تف الباثاق  بتشبصرةاباثاعببتئاياا ت 
 بإ رريف بفتب ذل بفتباعاالبفربا ت( بف رسّ ر.ببب
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 ب تتع قف  بفتتإلبإخلتتااحبخلعتتضباقع ظتتر بتاققا تتر ببببتئتتابف تتإلباررت تت  ب متتبب
 تت لباعتتاالبخلعتتضباثصتتقرلر باثاامقتتيفباتترباقتت بباقع تت بثماتتعب بت فرخلتتيفبت تت هببببب
اثاةثتتتيفبثتتت عضباث صتتت  باثظتتت  قيف بتا  قتتت باثاتتتعببةستتتف  رببت تتت هباثاةثتتتيفببببب
ثتتت عضباث صتتت  با لتتت ال بت  تتت ب تتتلبا قثتتتيفباثتتت ايق بتباقشتتترةلباثاق قتتتيفبئتتتايببببب

اة فارحبخلاثقلبتا ا بت ذلباق ا إلبف بقاللبارف البتاة فارحببايفرتر بت ا 
بخلذ   ربتب( رايفباثرتفرب بتمتبإ  احباثفعااع باثع فيفبتب  حب ث .

  (9 صْستُ اليَأٜ٘)يفإعذاد نتاب الطالب: 

تتب تت حبفتتربفستتا  ب  تت باشباتت ا باثشتترخلقيف بتخلتت   احباثفعتتااع باققا تتيفبمتبببب
ب.رتفربباثارث بتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يفثةقيفباث  راثف  لبإشباثص ي ب

 قتتيبافشتت  ببباظ تت بستتؤاّة بت تت :بببب فتتربباثارثتت ببب   بخلعتتاباة(ف تترحبفتت ببببتثرتتت ب
بف بُاآيس بخلرثص ي باق    ؟بببثم تر  

بلرت بف بافتب ث بف بلعلبإ ااقبقثقلبثم تر  .

 اص٘:خامًظا: دلٔل احملاضش لتذسٓع نتاب الطالب يف فكُ رّٖ االستٔادات اخل 
بترذباشبا ا باآلاقيف:قثقلبارر  بمٓتبإ ااقب

   :حتذٓذ اهلذف مً دلٔل احملاضش 
 باثا تتتري ت تتاا ب)باتتاياصاستتف الباثتتاثقلبإيطتترقبارر تت بتا  ق تت بثرتقاقتتيفببببب

(بف باققت يباققتاجبتبرقت ب تنباة فقر تر باشبر تيف بثتاالبببببببا  ا بتاسفق رلباثق ميف
خلفا  تتربرتمقتتيفباثاخلقتتيفببخلبثغتتيفب  خلقتتيفبب-ر تتيفطتتع يفباثاخلقتتيفباشبباثا ئتتيفبا تشبب تتعب

 بخلرستتتفخاا باستتتاااقطقر باثفتتتاياصباققا تتتيفبتب تتتعببببب رفعتتتيفبا   تتت با طتتت الب
ثمفأ تتابفتت برعرثقتتيفباققتت يباققتتاجبتبا  قتتيفباثفتصتتقلبتاةدبتترهبثتتاالبببببباث  تتاا ;

باثاعبب ق يفباث ت .

  ٗاحملاضشلذلٔل األّلٔ٘ الصْس: 

ب بفربام : ما تثقيفباطف لباثاثقلبتب  يا ب

 لتتتعلبحيفتتت نب متتت بطتتتعريا بف تتتا ربزبرفعتتتيفبا   تتت باثظتتت اي بتاآللتتت بثرتمقتتتيفبببب
اثاخلقتتتتتيفبخلفا  تتتتتربا طتتتتت ال بتاثع تتتتت ا  بتاثظتتتتتع يف بتاثا ئتتتتتيف بتاستتتتتتباث تتتتتر ث ببببب

 تربصص  ر بتاثعر بازبرفع .
 (با  ا بتاستفق رلباثق متيفبب باثا تتري بت تاا ب)بفتاياصببخلر يفباشبف  ق ر بخلعضباث

اثا ئتتيفبا تشببقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيفبثتتاالب تتعببفتت باققتت يباققتتاجبتبر
 رفعتتيفببخلفا  تتربا طتت الببرتمقتتيفباثاخلقتتيفببخلبثغتتيفب  خلقتتيفبب-طتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبب

 ب.ا    
 اقااتباطف لب م بف  قيفبقياسيفباثاق بايستعف  بتف ا رات بثتذتنباة فقر تر بببببب

اشبر تتيف بت قتتيب تتت بفعرزبتتيفبف  تت  ر ب فتتتربباثارثتت ؟بتقتيبارر تتت بتبببببب
 رجباثفط خليف بتطرت هب م باقظري يفبتبا اقذبإ  احا ب ذاباث ت .ظب

                                                           

 .ك٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١نتا  ايطايب يف ف :5ًشلَ( 9)
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 ا  تتاالباثفعمق قتتيفب)اثعرفتتيفبتاي  اةقتتيف(باق  تت بذبققق تتربخلعتتاباتتاياصباققتت يببببببببب
 اققاجب) فربباثارث (.

 (.ا  ا بتاسفق رلباثق ميف باثا تري ثفاياصبت اا ب)اشبايفباثاياسقيفب 
 (.سفق رلباثق ميفا  ا بتا باثا تري ت اا ب)إ  احا بااياصب 

 دلٔل احملاضش ضبط: 
 بمتب    ب م بصب   تيفبباثقلبارر  خلعاباة(ف رحبف بإ ااقباثص ي با تثقيفبث

فتت باررت تت باقفخصصتت بتباثظتت اعيفبايستتعفقيف بتاق تتر ىلبت تت نيباتتاياصباثعمتت  ببب
اثمغ اتتيف بتاثعم قتتيفبببيفاثظتت  قيف بخل تتالبإخلتتااحباثتت فنبرقتت بفتت ب قتت :ب) تتتيفباثصتتقرلببببب

ف رستتت يفباةستتتاااقطقر باققا تتتيفبثا قعتتتيفباثتتتايتض بت  قعتتتيفباثاتتتعبببرف اراتتت  ب
تلصرةص ت بت  جباي  احا باثفاياشقيفبثم تر   بإ رريفبفتب تذلبفتباعتاالبفتربببب

با ت( بف رسّ ر(.ببب

تئتتابف تتإلباررت تت  ب متت ب تتع قف  بفتتإلبإخلتتااحبخلعتتضباقع ظتتر بتاققا تتر بببببب
قتيفبتبخلعتتضباثتتايتض بتمتبب ت لباعتتاالبخلعتضباثصتتقرلر  بتخلعتضباشباتت ا باي  اةببب

بإ  احباثفعااع باثع فيفبتب  حب ث .

  (10 صْستُ اليَأٜ٘)يف دلٔل احملاضشإعذاد: 

تتب تت حبفتتربفستتا  ب  تت باشباتت ا باثشتترخلقيف بتخلتت   احباثفعتتااع باققا تتيفبمتبببب
ب.تبرق ب تنباة فقر ر باشبر يفبثاثقلبارر  اث  رةقيفباثف  لبإشباثص ي ب

 تباس التشصٔلٕ:طادًطا: إعذاد االخ 
بمٓتبإ ااقباةلف ريباثفتصقم بترذباشبا ا باآلاقيف:

 :حتذٓذ اهلذف مً االختباس 
اثا ئتتتيفبا تشبطتتتع يفب تتتالب تتتذاباةلف تتتريبإشبئقتتترضبفشتتتف البذبصتتتقلب تتتعبببب

ب–خلرتمقتتيفباثاخلقتيفبخلفا  تربا طتت الب رفعتيفبا   تت بببب-ثغتتيفب  خلقتيفبب-اثاخلقتيفباشبر تيفبب
اتتر قتبتا  رتتتر باقف تت  يفبتباققتت يببببثم عم فتتر بتاقعتتريلبتاقبب-صب   تتيفباث تتت ب

ب.بتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يفاققاجب

 :مصادس إعذاد االختباس 

 تبإ ااقباةلف ريب م باقصرقيباآلاقيف:بر ا ف اباث ر ث

 اثتت باتتفتبدب ا  تتربببتبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيفبف  تت  ر باققتت يباققتتاجبب
  م ب ق يفباث ت .

 بصبرلباثققرضبتاثفق ات.اقصرقيباقفخصصيفبتبخلعض 
 تباثاقتت بباثفتصتتقلباث تتت ثبتاثاياستتر باثشتترخلقيفباثتت با ف تت بخل  تترحبالف تتريا ببب

ب.ايسعف 
 ت تت نيباثفتتاياص بتاثاخلقتتيفبباثاقتت بايستتعف  بتاق تتر ىلباقفخصصتت  بتاشبتتباحبت

 اشبر يف بت متباث اص
                                                           

 .يتزصٜػ نتا  ايطايب يف فك٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١ يٌٝ احملاضضر :6ًشلَ( 10)
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 . )بط رتيفباي(ا

  ٗلالختباساألّلٔ٘ الصْس: 
ب تثقيفب م بفرباأا :اطف لباةلف ريبتب  يا با

 االختباااس: تعلٔنات 

ا تت  باةلف تتريبخلعتتضباثفعمق تتر باق  تتيفباثتت بت تتت ب تتالباةلف تتري بتت تتّاربب
طبفصّ ابثرتقاقيفبا  ق بفا قاا  بت  اقيفباي رخليفب مق ر بتاثتزف بارتاقبثتذث  بببب
بتئابيت  برق ربف بارت  بس ميفبتئصل  بتف رط   بتفصرليفبخلأسم ببثغ نبتا :.ب

 الختباس:مفشدات ا 
  ب قرليفبفا قا باةلف ريبف ب( عباةلفقريبف بففعاق بت رحب ث بتب ت ي بب

ب.ف ا رب تق:بتاث ققيفبلاأبفتباثعرتصسؤالبث بفيخلعيفبخلااةلب)الفقريا (ب

تئتتتابمتباةستتتف رقبتب تتتقرليفبفاتتت قا باةلف تتتريبإشبا  تتتاالباي  اةقتتتيفباقتتت اقببببب
االباثتت بمتبت تتع ربفشتت ّقر بببئقرستت ر بتئتتابيت تت ب  تتاب تتقرلف رب)ايا ر  تتربخلر  تتببببب

تف رس ف ربقشف الب عببصب   يفباث ت  بتيخلت ب قتإلباث تااةلباقافتيفباثشتؤال بببببب
تاغقلبف  تإلباي رخلتيفبتاتاتا  ر بت تا ب اترق باث تااةلب ت بفيخلعتيفبفتباث قصتر بف  تر ببببببببببب

اةلف تريبببفات قا بت تلب تاقببب( ببتئتابب-ئتايبايفرتتر ببب-تفشرتا باث ااةلبتباثا ل
بفا ق .(ب50إشب)بتب  يا با تثقيف

 (ّتكذٓش دسدات11مفتاح تصشٔح االختباس )ُ: 

متباصتتتق:باةلف تتريبخل  اتترحبقي تتيفبتا تتا بثرتتتلبإ رخلتتيفب تتتقتيف بت تتا بثرتتتلبببببببب
(بقي يفبإ ابف ربب50إ رخليفبلاأبفتبفات يف بتخل ذابئاي باثاي يفباثرتمقيفبثعلف ريبخلتب)

اةلف تريبباثارث ب  ب قإلبا سزميفبإ رخليفب تقتيف بتئابمتبإ ااقبفافرجباصتتق:بب
بثفقشلب  مقيفباثفصتق:.

   :ضبط االختباس 
فت بلتعلباا تترعببب بخلعتاباة(ف ترحبفت بإ تااقباةلف تريبتب تت يا با تثقتيف بمتب ت اببببببب

باشبا ا باآلاقيف:

 :دذّل مْاصفات االختباس 
متبت إلب اتلبف ا ار با  با  اإلبا  االباشف ارا رباقخفمايفب مت بقيتضبب

اةلف رياتتيفباثتت باغاتت بامتت با  تتاالبببب فتتربباثارثتت  بت تتذث ب تتاقباقاتت قا بببب
بتفت ا( رباث ش قيفبخلرتلبقيض.

بثأل تتتاالBloom تئتتتابائفصتتت باةلف تتتريب متتت بمعمتتتيفبفشتتتف ار بفتتت باصتتت قيبب
اقع رقتتتيف بت تتت :ب)اثفتتتذ   باثا تتتت باثفا قتتتذبر تتتربرتتت ني( بتمتباة ف تتترقب متتت ب تتتذابببببب
اثفصتتتت قيبثظتتتتق    بتستتتت  ثيفباستتتتفخااف بتاا ققتتتت  بتاستتتتف رقبفعظتتتتتباثاياستتتتر بببب

بت ثب مق بتبخل رحباةلف ريا باثفتصقمقيف.تاث 

                                                           

 .تشقًٝٞ يف املكضص املكرتح يف فك٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١.ايختباص : َفتاح تقشٝح اال8ًَشل(11)
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تا  تت:بازبتتاتلباثفتترث بف ا تتار بالف تتريباثفتصتتقلباقعتت تبتا ت ا باث شتت قيفببببب
بثأل االبتفا قا باةلف ريبثايتضباث  اا ب)ف  إلباث ت (.ب

 (: َٛاففات اختباص ايتشقٌٝ ٚاألٚطإ ايٓغب١ٝ يألٖزاف ٚاملفضرات 4دزٍٚ )
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 : 10 : 8.3 5 3 1 1 2 1 2 1 األٍٚ
 : 14 : 11.1 7 4 2 1 2 1 3 2 ايجاْٞ
 : 16 : 16.7 8 6 3 3 3 2 2 1 ايجايح

١
ٝ
ْ
ا
ج
ي
ا

 

 : 22 : 25 11 9 2 2 6 5 3 2 األٍٚ
 : 16 : 13.9 8 5 2 2 3 1 3 2 ايجاْٞ
 : 22 : 25 11 9 3 3 2 2 6 4 ايجايح

 
 36 13 12 18 12 19 12 اجملُـٛع.

50 //////// //////// 

األٚطإ ايٓغب١ٝ 

33 يألٖزاف ٚاملفضرات
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تخلر(ف تتترحباشباتتت ا باثشتتترخلقيفبمتباثف  تتتلبإشب تتتاتلبا  اتتتإلبفاتتت قا باةلف تتتريبببب
اثفتصتتتتقم ب متتتت بقيتضب فتتتتربباثارثتتتت  بتاقشتتتتف ار باقع رقتتتتيف بت تتتتذابف  تتتت:بتب

بازباتلباآلا :
 (: تٛطٜع َفضرات االختباص ع٢ً املغتٜٛات املعضف١ٝ يتقٓٝف ب5ًّٛدزٍٚ)

 ايزصؼ

 َفضرات االختباص ع٢ً املغتٜٛات املعضف١ٝ تٛطٜع

 ايٓغب١ اجملُٛع
 ايتطبٝل فُا فٛم ايفِٗ ايتشنض

 : 10 5 5 2/4 1/3 األٍٚ
 : 14 7 11/12 9/10 6/7/8 ايجاْٞ
 : 16 8 14/15/20 13/17/19 16/18 ايجايح
 : 22 11 25/31 23/24/26/27/28/29 21/22/30 ايضابع
 : 16 8 38/39 34/35/37 32/33/36 ارتاَػ
 : 22 11 41/48/50 42/47 40/43/44/45/46/49 ايغارؼ

 : 100 50 اجملُــــــــٛع

   :)صذم احملتْٚ )احملهني 
مٓتب تت سباةلف تتتريب متتت بصب   تتتيفبفتتت باررت تتت بتبصبتتترلباثاقتتت بايستتتعف  بب
تاق تتتتتر ىلبت تتتتت نيباثفتتتتتاياص بتاثاخلقتتتتتيفباشبر تتتتتيف;بت ثتتتتت بخلغتتتتت سبإخلتتتتتااحبآياة تتتتتتبببب

تب ب تتائربافعمتتذبخلصتتع قيفباةلف تتريبثمفا قتتذبتاثفأ تتابفتت :ب)بتفقا تترا تبرق تت
 تتتتيفباثصتتتقرليفباثمغ اتتتيفببب-تت تتت   رب ستتتعفيفباعمق راتتتب-ئقتتترضبفتتتربت تتتإلبثتتت ب
ب ف رستت يفبفا قااتتبب-فعحفتتيفباث تتااةلباقا ت تتيفبثرتتتلبفاتت ق بببب- تاثعم قتتيفبقا قااتتب

ب(.ب ت( بف رسّ راإ رريفبفتب ذلبفتباعاالبفربب- ر اقباثعق يف
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 ب م ب ع قف  بفإلباعتاالب تقرليفبخلعتضباقات قا  بت تذلببببببتئابف إلباررت  
خلعضباث ااةل بتإ رريفبخلااةلبفلت ال بتمتبإ ت احباثفعتااع باثع فتيفبتب ت حبآياة تتببببببب

بتفقا را ت بتخلذث بف  :ب رسّبربثمفط خليفباةسفاع قيف.ب

   :التذشٓب االطتطالعٕ لالختباس 

ربفت ب تعبباثا ئتيفبببب(ب رثّ تب30متباا قذباةلف ريب م ب ق تيفباستفاع قيفبخلمغت ب)ببب
خلفا  تتتربا طتتت البخلرتمقتتتيفباثاخلقتتتيفبب-ثغتتتيفب  خلقتتتيفب-ا تشبطتتتع يفباثاخلقتتتيفباشبر تتتيف

ب بللباثعق يفبا سرسقيفبثم ت  بخل ال: رفعيفبا    

 :سظاب االتظام الذاخلٕ لالختباس 

ا ّعتربقات قا ب تلبفشتف البببببب-اةاشرنيباثاالم بثعلف ريباثفتصقم  شربببمت
فاتت ق بفعرفتتلبايا تترببقي تتيفب تتلببب اتتذب شتترببب تت ب ب-  تتربتبازبتتاتلباثفتترث ب

بفشتف البفت باقشتف ار باقع رقتيفبثعلف تريباثفتصتقم  بببببب لببا قا خلرع  عباثرتم بق
باآلا :بت ذابفربا  ت بازباتل

 َغتٜٛاتَٔ  َغت٣ٛٚايزصد١ ايه١ًٝ يهٌ   ،(: سغا  َعاَالت االصتباط بني رصد١ نٌ عؤا6ٍدزٍٚ)

 (30)ٕ=  االختباص ايتشقًٝٞ

 ايتطبٝل ايفِٗ ايتشنض

 صقِ املفضر٠

 ق١ُٝ

 )ص(

 صقِ املفضر٠

 ق١ُٝ

 )ص(

 صقِ املفضر٠

 ق١ُٝ

 )ص(

1 09693 2 09692 5 09491 
3 09694 4 09452 11 09697 
6 09501 9 09399 12 09738 
7 09692 10 09451 14 09745 
8 09686 13 09483 15 09508 
16 09685 17 09693 20 09388 
18 09556 19 09451 25 09367 
21 09706 23 09692 31 09575 
22 09560 24 09540 38 09467 
30 09505 26 09634 39 09442 
32 09670 27 09669 41 09743 
33 09639 28 09516 48 09652 
36 09506 29 09690 50 09547 
40 09639 34 09466 ////////// 
43 09618 35 09432 ////////// 
44 09638 37 09652 ////////// 
45 09364 42 09499 ////////// 
46 09365 47 09600 ////////// 
49 09438 ////////// ////////// 

 09349( = 0905، )09448( = 0901َغت٣ٛ ايزالي١ عٓز )

فستتزميفباةلف تتتريبباف تت:بفتتت بازبتتاتلباثشتتترخلذبف ب قتتإلبئتتتقتبفعتترفع بايا تتتربببببب
رب  تتابفشتتف الببقاثتتيفبإ صتترةقّبت تت بئتتقتبب( ب0.745بب-ب0,364اشتتف ارا باتتااتجبخلتت ب)ب

اةلف تتتتتريب;بممتتتتترباتتتتتالب متتتتت ب تتتتتانيباةاشتتتتترنيباثتتتتتاالم ب ستتتتتزميفبببب(0.05) بت(0.01)
ب.اثفتصقم 
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 :ٕسظاب معامل االستباط بني دسد٘ نل مظتْٚ ّالذسد٘ الهلٔ٘ ملظتْٓات االختباس التشصٔل 
 تتت ب  اتتتذب شتتترببفعرفتتتلبببباةلف تتتريببمتب شتتتربباةاشتتترنيباثتتتاالم بقشتتتف ار ببب

بازباتلبف اف :بب بت ذاثعلف ريببخل بقي يفب لبفشف البتاثاي يفباثرتمقيفباةيا ر
باآلا :بب

 ايه١ًٝ  ت٘ٚرصدايتشقًٝٞ  ختباصاال َغتٜٛاتَعاَالت اصتباط (: 7دزٍٚ )

 ايتطبٝل ايفِٗ ايتشنض املغت٣ٛ

 09660 09578 09598 ايزصد١ ايه١ًٝ

 09349(= 0905عٓز َغت٣ٛ ) ،09448( = 0901َغت٣ٛ ايزالي١ عٓز )

بلف تتتترياةاف تتتت:بفتتتت بازبتتتتاتلباثشتتتترخلذبف بئتتتتقتبفعتتتترفع بايا تتتترببفشتتتتف ار ببب
 بتخلرثفترث برت  ب قتإلبئتقتبفعترفع بببببب(0.01  تابفشتف الب)بببرقاثيفبإ صترةقّباثفتصقم ب

بايا ربباقشف ار بفق  ثيف.
 :سظاب ثبات االختباس 

متباثفتقتتتذبفتتت بم تتتر باةلف تتتريباثفتصتتتقم بفتتت بلتتتعلباستتتفخاا باثاتتت اقف ببب
باآلاقف :

  (: 21شٓك٘ نْٔدس سٓتؼاسدطٌْ )ط 
(بسبشتتتتترببم تتتتتر ببKR21متباستتتتتفخاا بفعرقثتتتتتيفب قتتتتت قيبيافظريقس  )اثصتتتتتقغيفبب

بباآلا :بازباتلبف اف :بباةلف ري بت ذا
 باعتدزاّ َعاري١ نٝٛرص صٜتؾاصرعٕٛ َعاٌَ ثبات االختباص ايتشقًٝٞ: (8)دزٍٚ 

االختباص 

 ايتشقًٝٞ

عزر 

 ايطال 

 املتٛعط ايزصد١ ايه١ًٝ

 االضتضاف

 املعٝاصٟ

 ايتبأٜ

َعاٌَ 

 ايجبات

30 50 20.20 7.82 61.23 0.83 

( بت تتت بفعرفتتتلبقالبإ صتتترةّقرباتتتا  بثمثقتتتيفبتب تتتتيفبببب0.83خلمتتت بفعرفتتتلباثث تتتر )ب
اث فتترةىل بتف باةلف تتريب متت بقي تتيفبفق  ثتتيفبفتت باثث تتر ;بممتترباظتتلبإشباة  ز تتر بببببببببب

ب.ب ذاباث ت ةسفخااف بفقاّ بثمققرضبتب

 س:طشٓك٘ إعادٗ االختبا 
 بثمفأ تابفت بم راتبببب مت ب تعبباثعق تيفباةستفاع قيف;بببباةلف تريبباا قذبإ رق ببمت

بباآلا :بازباتلبف اف :ببت ذار بخلار لب ففبئايهبمخشيفب ظ با ّف
 ختباصاال جملاالت ايجباتَٚعاَالت  ٚايجاْٞ األٍٚاملتٛعطات ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ بني ايتطبٝكني (: 9دزٍٚ )

ُّا بأ ١ٝٚايزصد١ ايهًايتشقًٝٞ   (30= )ٕٕ عً

 اجملاٍ

 َعاٌَ ايتطبٝل ايجاْٞ ايتطبٝل األٍٚ

 ايجبات
 االضتضاف املعٝاصٟ املتٛعط االضتضاف املعٝاصٟ املتٛعط

 0.899 5.43 7.07 3.59 5.63 ايتشنض

 0.935 4.05 7.80 2.71 6.80 ايفِٗ

 0.965 3.64 5.33 2.90 4.73 ايتطبٝل

 0.961 7.96 20.20 6.37 17.16 ايزصد١ ايه١ًٝ

 09349( = 0905، عٓز َغت٣ٛ )09448( = 0901َغت٣ٛ ايزالي١ عٓز )

تب(ب0.965ب–0.899اتتت اتجبخلتتت ب)اثث تتتر ب بفعرفتتتلبفاف تتت:بفتتت بازبتتتاتلباثشتتترخلذبب
يفبقتبثرت ذاباالب م بقي يفبم ر ب (بتباثاي يفباثرتمقيف ب0,961تخلم )ب باعرة باثا  قيف

 تتلبيا تترببفتت باث ا تتاباثصتتتق:بتببعلف تتريباثفتصتتقم بثفقتتريببئتتقتبفعرفتتلباةبث
ب. خلصتيفب(فرةطاثثقيفبت ذاباعفبف( بلرت بخلعابتاثاي يفباثرتمقيف ب
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 :سظاب معامل الظَْل٘ ّالصعْب٘ ّالتنٔٔض ملفشدات االختباس 
خلفا قتتتذباقعتتترقة باشبر تتتيفباعتتترفع باثشتتت  ثيفبتاثصتتتع خليف بتاثف ققتتتزباتتت  بف بب

( ب0.53ب-0.27تجبخلتتتت ب)اثفتصتتتتقم باتتتتاابباثشتتتت  ثيفبقاتتتت قا باةلف تتتتريببب فعتتتترفع
تخلتتذث بلرتتت باثقتت لبخلتتأ ب قتتإلبفاتت قا ببب( ب0.73ب–0.47تفعتترفع باثصتتع خليفبخلتت ب)ب

ف رستتتت يف بتا  تتتتإلب ثتتتت بإشباستتتتفارق باث تتتتر ث بفتتتت با  ق تتتتر باثشتتتترق بباةلف تتتتريب
باررت  ب م باث ت بتفاالب  راف تبخلرتلبفا ق بف بفا قا باةلف ري.ب

خلت بباتااتجبببقا قا باةلف تريببثف ققزاب فعرفعتحبشرببفعرفلباثف ققزبا  بف ب
 باظتتتلبإشبف بفاتتت قا باةلف تتتريب ا بئتتت  ب ققزاتتتيفبف رستتت يفبببت تتتذاب( ب0.50ب-0.44)

بتازباتلباثفرث با  :ب ث :
يف املكضص املكرتح يف فك٘ سٟٚ  يالختباص ايتشقًٝٞٚايتُٝٝظ  َعاٌَ ايغٗٛي١ ٚايقعٛب١(: 10دزٍٚ )

 االستٝادات ارتاف١

صقِ 

 ايغؤاٍ
رصد١ 

 يغٗٛي١ا
رصد١ 

 ايقعٛب١
رصد١ 

 ايتُٝٝظ
صقِ 

 ايغؤاٍ
رصد١ 

 ايغٗٛي١
رصد١ 

 ايقعٛب١
رصد١ 

 ايتُٝٝظ

1. 0.33 0.67 0.47 26. 0.47 0.53 0.49 
2. 0.34 0.66 0.47 27. 0.50 0.50 0.50 
3. 0.33 0.67 0.47 28. 0.43 0.57 0.49 
4. 0.50 0.50 0.50 29. 0.33 0.67 0.47 
5. 0.27 0.73 0.44 30. 0.43 0.57 0.49 
6. 0.47 0.53 0.49 31. 0.27 0.73 0.44 
7. 0.33 0.67 0.47 32. 0.27 0.73 0.44 
8. 0.30 0.70 0.46 33. 0.40 0.60 0.48 
9. 0.40 0.60 0.48 34. 0.53 0.47 0.49 
10. 0.40 0.60 0.48 35. 0.47 0.53 0.49 
11. 0.47 0.53 0.49 36. 0.43 0.57 0.49 
12. 0.43 0.57 0.49 37. 0.50 0.50 0.50 
13. 0.43 0.57 0.49 38. 0.33 0.67 0.47 
14. 0.43 0.57 0.49 39. 0.53 0.47 0.49 
15. 0.30 0.70 0.46 40. 0.40 0.60 0.48 
16. 0.30 0.70 0.46 41. 0.47 0.53 0.49 
17. 0.33 0.67 0.47 42. 0.43 0.57 0.49 
18. 0.43 0.57 0.49 43. 0.30 0.70 0.46 
19. 0.40 0.60 0.48 44. 0.37 0.63 0.48 
20. 0.33 0.67 0.47 45. 0.47 0.53 0.49 
21. 0.33 0.67 0.47 46. 0.47 0.53 0.49 
22. 0.33 0.67 0.47 47. 0.47 0.53 0.49 
23. 0.33 0.67 0.47 48. 0.50 0.50 0.50 
24. 0.53 0.47 0.49 49 0.37 0.63 0.48 
25. 0.53 0.47 0.49 50. 0.47 0.53 0.49 

 :حتذٓذ صمً اإلداب٘ علٙ االختباس 
لف تريب ت ب  اتذب شتربباثتزف باثتذنباستفغ ئ بفتلب رثت بتببببببببباةمتب شربب ف ب

(بقئققيف بتاثزف باثذنباستفغ ئ بآلت ب رثت بببب50)ب بت  لف ري م بفا قا باةباي رخليف
خلق   تتتر بب بف ستتتاقب بت شتتترب(بقئققتتتيف70) بت تتت بلف تتتري متتت بفاتتت قا باةتباي رخلتتتيفب

ب:اآلاقيفخلرسفخاا باقعرقثيفبت ث ب
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 ف ب
باةلف ريب=

+بب رث باثذنباسفغ ئ بفتلبزف اث
بب رث باثذنباسفغ ئ بآل بزف اث

ب60=ب2(÷ب50+70)
بقئققيف.

ب2
 بإ ترريفبإشباثتزف باثتع  بببب(بقئققتيفب60اةلف ريب)اي رخليفب م ب ف بتخلذث بف  :ب

بيثقرحباعمق ر باةلف ري.

  ٜ٘ٔ(:12لالختباس)الصْسٗ اليَا 
 بفاتت قا باةلف تتريبتب تت حبآياحباثشتترق باررت تت ببببب خلعتتابإ تت احباثفعتتااع ب متتببب
ف رستت يفبفعتترفع بب تتائ بتم راتت  بتبتاثفأ تتابفتت بب بتإ تت احباثفط خلتتيفباةستتفاع قيفبب
ف تتت :باةلف تتتريبتب بتذبااتتتاباثتتتزف باقخصتتتابثتتت  باثشتتت  ثيفبتاثصتتتع خليفبتاثف ققتتتز

 ربفتتت با ستتتزميفباق  تتت  قيفبفتتت ب(تتت عبفاتتت ق ب متتتب(50ربفتتت ب)فرت ّ(تتتب تتت يا باث  رةقتتتيف
اةلفقريبفت بففعتاق بتُف اقت بثرتتلبفات ق بقي تيفبتا تا  بتخلتذث بف ت ت باثاي تيفببببببببببب

ب.ربثمفا قذتف  :ب رسّب(بقي يف ب50اث  رةقيفبثعلف ريب)

 إعذاد مكٔاغ االجتاِ حنْ املكشس املكرتح:طابًعا : 
باقيف:اققاجبترذباشبا ا باآلبعب باقق يمٓتبإ ااقبفققرضباةدبرهب

  ًاملكٔاغحتذٓذ اهلذف م: 
اثا ئتتتيفبا تشبطتتتع يفباثاخلقتتتيفببإشباعتتت لبادبر تتتر ب تتتعبببباقققتتترض تتتالب تتتذابب

صب   تيفببب–خلرتمقيفباثاخلقيفبخلفا  ربا ط الب رفعتيفبا   ت ببب-ثغيفب  خلقيفب-اشبر يف
ب.بتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يفعب باقق يباققاجبب-اث ت 

 :مصادس إعذاد املكٔاغ 

 بإ ااقباقققرضب م باقصرقيباآلاقيف:تببمتباة ف رق

 ب.فقراقصباةدبرهاث ت ثبتاثاياسر باث با ف  بخل  رحبا قخلقر بت
 ت تتتت نيباثفتتتتاياص بتاثاخلقتتتتيفببباق تتتتر ىلبتاشبتتتتباحبتباستتتتفاععبآياحباقفخصصتتتت ب

 .اشبر يف بت متباث اص
 . )ط رتيفباي(ا 

 املكٔاغ: حتذٓذ ىْع 

اشب رستت بثعستتفطرخلر  بت تت :ببLikertمتبإ تااقباقققتترضبتب تت حبمنتت  جبثقرتت  ببب
بق  (.للبف ارذبخل بف ارذ بللبللبففأ ا بف ارذخلق   بف ارذب)

 :الصْسٗ األّلٔ٘ للنكٔاغ 
بتب  يا با تثقيفب م بفرباأا :اقققرضباطف لب

 املكٔاغ: تعلٔنات 

خلعتتضباثفعمق تر باق  تتيفباثتت بت تت ب ارتت  بتت تتّاربطبفصتتّ اببباقققتترضبا ت  بب
 رخلتيفب مق تتر بتاثتزف بارتاقبثتذث  بتئتتابيت ت برق تربف بارتتت  بببببببثع رياات  بت  اقتيفبايبب

بس ميفبتئصل  بتف رط   بتفصرليفبخلأسم ببثغ نبتا :.ب

                                                           

 ك٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١.تشقًٝٞ يف املكضص املكرتح يف فايختباص يالايقٛص٠ ايٓٗا١ٝ٥  :7ًَشل (12)
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 :أبعاد املكٔاغ 
ارتتت  باقققتترضبفتت بمعمتتيفبفخلعتترقبيةقشتتقيف با تتايجبذبتت ب تتلبف  تتربصب   تتيفبفتت ببببببب
اثع ريا باق   يفبتاثشترث يفباعرتتصبادبر تر باثاتعببعبت باققت يباققتاج بت ت ب  تربببببببببب

بم :ا

 بتا تتايجب  قعتتيفباققتت يباققتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيفببببباث عتتابا تل:ب 
 (ب  ري .15ذبف ب)

 بتا تتايجبف  قتتيفباققتت يباققتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيفبباث عتتاباثثتتر( :ب.
 (ب  ري .16ذبف ب)

 برقق يباققتتتاجبتبرقتتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيفبببخلتتتاةستتتف فرعباث عتتتاباثثرثتتت :بب
 (ب  ري .15ذبف ب)بتا ايج

(ب  تري  بتئتابيت ت بببب46تخلرثفرث برقابخلم ب اقب  ريا باقققرضبتب  يا با تثقتيفب)ب
برق ربفربام :

 .ب ثقلباثع ريا باثا  قيفب خلعرقباقققرض
 .بت  جباثع ريا بتسعفف ر
 . قئيفباثصقرليفباثمغ ايفبثمع ريا 
 ا   ب لب  ري بادبرّ ربتا ّاابإفربإجيرخّلربفتبسمّ ر.بب 

 ٓش دسدات املكٔاغتكذ: 
متباقاا بقي ر باقققترضب ت ب  اتذب شتربب رتشت بثمع تريا باق   تيفبتاثع تريا ببببببببب

(بقي تتتر بتاثع تتتري باثشتتترث يفبا تتتافبب5اثشتتترث يف بررثع تتتري باق   تتتيفبا تتتافباقتتتاا  ربفتتت ب)ب
ب( بت ذابف  :بتبازباتلباآلا :ب1اقاا  ربف ب)

 ح سغا  رصدات َكٝاؼ االجتاٙ ضتٛ املكضص املكرت: ( 11دزٍٚ )

 غري َٛافل بك٠ٛ غري َٛافل غري َتأنز َٛافل َٛافل بك٠ٛ ايعباصات ّ

 1 2 3 4 5 املٛدب١ 

 5 4 3 2 1 ايغايب١ 

   املكٔاغ:ضبط 

فتت بلتتعلباا تترعب بتب تت يا با تثقتتيف بمتب تت اباقققتترضخلعتتاباة(ف تترحبفتت بإ تتااقب
باشبا ا باآلاقيف:

  كٔاغاملمْاصفات  : 
اثشترث يف(ببب-)اق   تيفباثع تريا ببب با  اتإلبمتبت إلب اتلبف ا ار بثم ققترضبات بب

ف بفخلعرقه بتاث ش باقز اتيفبثمع تريا بتا خلعترق بت تذابف  ت:ببببببباق اي يفبذب ب لبخلعا
ب:(12)تبازباتلب

   :صذم احملهني 
ثمفأ تتابفتت ب تتانيباقققتترضبمٓتب   تت ب متت بصب   تتيفبفتت باررت تت بتباق تتر ىلببب

غتتت سبإخلتتتااحبآياة تتتتبت تتت نيباثفتتتاياص بتاثاخلقتتتيفباشبر تتتيف بت متتتتباثتتت اص;بت ثتتت بخلب
ايا ترببب بتتت ت   ربب سعفيفباعمق راب  ع قيفباقققرضبثمفا قذتفقا را تبت:ب)
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 تيفباثصقرليفب ب ر اقباثعق يفب  رياا ف رس يفب بت لب  ري بخلرث عاباثذنبا ف  بإثق 
ب(.ب ت( بف رسّ راإ رريفبفتب ذلبفتباعاالبفربثع رياا  بتاثمغ ايفبتاثعم قيفب
 كٝاؼ االجتاٙ ضتٛ املكضص املكرتح يف فٛصت٘ ايٓٗا١ٝ٥َٛاففات َ: ( 12دزٍٚ )

 أبعار املكٝاؼ ّ

 ايعباصات املٓزصد١ حتت نٌ بعز

 اجملُٛع

ايٓغب١ 

 عايب١ َٛدب١ امل١ٜٛ٦

 : 33.3 14 2/3/7/8/12/13 1/4/5/6/9/10/11/14 طبٝع١ املكضص املكرتح 
 : 31 13 19/23/26 15/16/17/18/20/21/22/24/25/27 أ١ُٖٝ املكضص املكرتح 
املكضص باالعتُتاع  

 املكرتح

28/29/30/32/35/37/41/42 31/33/34/36/38/39/40 15 35.7 : 

 : 100 42 16 26 اجملُٛع
 : 100 : 38 : 62 ايٓغب١ امل١ٜٛ٦

تئابف إلباررت   ب مت ب تع قف  بفتإلباعتاالب تقرليفبخلعتضب  رياات  بت تذلببببببببب
فتباثت بةبا ف ت بإشبخلعتا ر بتمتبإ ت احبببببخلع  رباثذنبا   بفع رهبتب  ري بفلت ال بب

اثفعتتااع باثع فتتيفبتب تت حبآياة تتتبتفقا تترا ت بتخلتتذث بف تت :باقققتترضب تترسّبربببب
بثمفط خليفباةسفاع قيف.ب

  ٕنكٔاغللالتذشٓب االطتطالع  : 

(ب رثّ تربفت ب تعبباثا ئتيفببببب30متباا قذباقققترضب مت ب ق تيفباستفاع قيفبخلمغت ب)ببببب
خلفا  تتتربا طتتت البخلرتمقتتتيفباثاخلقتتتيفبب-غتتتيفب  خلقتتتيفثب-ا تشبطتتتع يفباثاخلقتتتيفباشبر تتتيف

ب بللباثعق يفبا سرسقيفبثم ت  بخل ال: رفعيفبا    

 :)ٕصذم التهًْٓ )االتظام الذاخل   
ثع تتريا بفققتترضباةدبتترهبعبتت باققتت يباققتتاجب تت ببببببب شتتربباثصتتانيباثتتاالم ببببمت

ا ف ت بإثقت  ببببتقي يفباث عاباثذنقي يفب لب  ري بخل بيا ربباةفعرفلب  اذب شربب
باآلا :باتلازببت ذابفربا  ت 

(: سغا  َعاَالت االصتباط بني رصد١ نٌ عباص٠ ٚايزصد١ ايه١ًٝ يًبعز ايشٟ تٓتُٞ إيٝ٘ يف 13دزٍٚ)

 (30َكٝاؼ االجتاٙ ضتٛ املكضص املكرتح  )ٕ= 

 االعتُتاع باملكضص املكرتح أ١ُٖٝ املكضص املكرتح املكضص املكرتح طبٝع١

 ق١ُٝ ص صقِ املفضر٠ ق١ُٝ ص ضر٠صقِ املف ق١ُٝ ص صقِ املفضر٠

1 09653 15 0.629 28 0.651 
2 09465 16 0.439 29 0.620 
3 09531 17 0.436 30 0.532 
4 09651 18 0.624 31 0.723 
5 0.455 19 0.686 32 0.711 
6 0.531 20 0.733 33 0.786 
7 0.559 21 0.592 34 0.620 
8 0.644 22 0.514 35 0.468 
9 0.745 23 0.707 36 0.688 
10 0.612 24 0.686 37 0.660 
11 0.455 25 0.733 38 0.786 
12 0.616 26 0.604 39 0.532 
13 0.441 27 0.583 40 0.604 
14 

0.462 
///////// //////////  

 
 09349( = 0905، )09448( = 0901َغت٣ٛ ايزالي١ عٓز )
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يا تترببخلتت بقي تتيفب تتلببف ب قتتإلبئتتقتبفعتترفع باةبباثشتترخلذباف تت:بفتت بازبتتاتلب
اةدبرهبعب باققت يباققتاجبببببفققرض بتبقإثبا ف  ذنبتاثاي يفباثرتمقيفبثم عاباثب  ري 

ب( بتخلرثفرث بر  بفق  ثيف.0.05 ب)(0.01قاثيفبإ صرةقّرب  ابفشف البقةثيفب)

 :سظاب معامل االستباط بني دسد٘ نل بعذ ّالذسد٘ الهلٔ٘ ألبعاد املكٔاغ 

ثع ريا باقققرضب  ب  اذب شرببفعرفتلباةيا تربببببمتب شربباةاشرنيباثاالم 
خل بقي يفب لبخلعابتاثاي يفباثرتمقتيفبزب قتإلبفخلعترقباقققترض بتازبتاتلباثفترث با  ت:بببببببب

ب ث :بب
 (: َعاَالت اصتباط أبعار َكٝاؼ االجتاٙ ضتٛ املكضص املكرتح ٚرصدت٘ ايه14١ًٝدزٍٚ)

 َغت٣ٛ ايزالي١ َعاٌَ االصتباط األبعار ّ

 0.05 0.931 املكرتح طبٝع١ املكضص 1

 0.05 0.898 أ١ُٖٝ املكضص املكرتح 2

 0.05 0.715 االعتُتاع باملكضص املكرتح 3

 09349( = 0905، )09448( = 0901َغت٣ٛ ايزالي١ عٓز )

 :سظاب ثبات املكٔاغ 
 تتتتعبباثا ئتتتتيفبا تشبطتتتتع يفباثاخلقتتتتيفبببفققتتتترضبادبتتتترهببمتباثفتقتتتتذبفتتتت بم تتتتر بب

عبت باققت يبببقيفبخلفا  تربا طت الب رفعتيفبا   ت بببببخلرتمقيفباثاخلب-ثغيفب  خلقيفب-اشبر يف
بخلرسفخاا باثا اقف باآلاقف :باققاجبتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يف

 (: طشٓك٘ ألفا لهشّىباخChronbach Alpha) 
خلرستتفخاا بفعرقثتتيفباةدبتترهبعبتت باققتت يباققتتاجبببفققتترضمتب شتترببفعرفتتلبم تتر بب

بب:ثفرث ازباتلباتاف :ب ث بف بلعلب بفثاربثرت ت( رخ
باعتدزاّ  املكضص املكرتح يف فك٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١ ضتٛثبات َكٝاؼ االجتاٙ  ت(: َعاَال15دزٍٚ )

 (30= )ٕطضٜك١ أيفا يهضْٚباذ 

 َعاٌَ ايجبات األبعار

 0.882 طبٝع١ املكضص املكرتح
 0.915 أ١ُٖٝ املكضص املكرتح

 0.853 االعتُتاع باملكضص املكرتح

 0.940 املكٝاؼ نهٌ

ب (0.940خلمتت ب) رتتتلبف بفعتترفع باثث تتر بثم ققتترضبباثشتترخلذاف تت:بفتت بازبتتاتلب
ممتترباتتا  بثمثقتتيفبتب تتتيفباث فتترةىلباثتت باشتتا ب   تترببببببببب;رفعرفتتلبقالبإ صتترةقّببب ت تت

بإشباسفخااف بفقا بثمققرضبتب ذاباث ت . بتاا ز باقققرض

  ٗتطبٔل املكٔاغطشٓك٘ إعاد: 
 بثمفأ تتابفتت بم راتتبق تتيفباةستتفاع قيف; متت ب تتعبباثعباا قتتذباقققتترضإ تترق ببمت

ا  تتتت:باقف ستتتتار ببباثفتتتترث اتلبتازبتتتتر بخلار تتتتلب فتتتتفبئتتتتايهبمخشتتتتيفب ظتتتت با ّفتتتتببب
 خلعتتتترقبباثث تتتتر تفعتتتترفع بب( تاثثتتترببا تلتاةعب ارتتتر باقعقرياتتتتيفبخلتتتت باثفا تتتتقق بب

ب.تاثاي يفباثرتمقيفباقققرض
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َكٝاؼ َٚعاَالت ايجبات ألبعار ٚايجاْٞ  األٍٚ  املتٛعطات ٚاالضتضافات املعٝاص١ٜ بني ايتطبٝكني(: 16دزٍٚ )

ُّا بأ ٚايزصد١ ايه١ًٝاالجتاٙ   (30= )ٕٕ عً

 ايبعز

 َعاٌَ ايتطبٝل ايجاْٞ ايتطبٝل األٍٚ

 ايجبات
 االضتضاف املعٝاصٟ املتٛعط االضتضاف املعٝاصٟ املتٛعط

 طبٝع١ املكضص املكرتح
16933 2.75 17.93 3.30 0.908 

 0.919 5.29 28.53 4.62 27.03 أ١ُٖٝ املكضص املكرتح

 0.980 4.90 24.77 4.75 23.27 االعتُتاع باملكضص املكرتح

 املكٝاؼ نهٌ
66.63 11.19 71.23 12.41 0.964 

ب–0.908اتتت اتجبخلتتت ب)باثث تتتر بثم ققتتترض بفعرفتتتلبفاف تتت:بفتتت بازبتتتاتلباثشتتترخلذب
متت بقي تتيفبت تتذاباتتالب (بتباثاي تتيفباثرتمقتتيف ب0,964تخلمتت )ب بتبا خلعتترقباثا  قتتيف(ب0.980
 تلببثفقتريببئتقتبفعرفتلباةيا ترببفت باث ا تاباثصتتق:بتبببببببببثم ققترضبيفبقتبثرم ر ب 

ب.اقققرضخلصتيفب(فرةىلباثثقيفبت ذاباعفبف( بلرت بخلعابتاثاي يفباثرتمقيف ب

 :حتذٓذ صمً اإلداب٘ علٙ املكٔاغ 
اثتزف باثتذنباستفغ ئ بفتلب رثت بتبببببباشتطقلب ت ب  اتذبببباقققرضمتب شربب ف ب

(بقئققيف بتاثزف باثذنباسفغ ئ بآل ب رث بتب25)اقققرض بت  ب م ب  ريا باي رخليفب
خلق   تتر بت ثتت ببف ستت باقب بت شتترب(بقئققتتيف35) متت ب  تتريا باقققتترض بت تت باي رخلتتيفب

ب:اآلاقيفخلرسفخاا باقعرقثيفب

 ف ب
ب=باقققرض

+بب رث باثذنباسفغ ئ بفتلبزف اث
ب30=ب2(÷ب35+25)بب رث باثذنباسفغ ئ بآل بزف اث

بقئققيف.
ب2

 بإ ترريفبإشباثتزف باثتع  بببب(بقئققتيفب30)باي رخليفب مت باقققترضبب ف بتخلذث بف  :ب
بيثقرحباعمق را .

  ٜ٘ٔ(:13)للنكٔاغالصْسٗ اليَا 
تإ تتت احب بتب تتت حبآياحباثشتتترق باررت تتت بباقققتتترضب خلعتتتابإ تتت احباثفعتتتااع ب متتتبب

 تائ بتم رات  بتذبااتاباثتزف باقخصتابثت  بببببببتاثفأ ابفت بب باثفط خليفباةسفاع قيف
(ب42(بفخلعترقبيةقشتتقيفبا تتايجبذبف تترب)ب3)ربفتت بفرت ّ(تتبتب تت يا باث  رةقتيفبباقققتترضبف ت :ب

(ب  تتتري  بتخلعتتتاب13(ب  تتتري  بتخلعتتتابا   قتتتيفب)ب14  تتتري بر  قتتتيف بت تتت :بخلعتتتاباثا قعتتتيفب)ب
(ب  تتري  بتاثتت بحيتتاقبصب    تتربادبتترهب تتعبباثا ئتتيفبا تشبطتتع يفبببببب15اةستتف فرعب)

عب بفا  ربا ط الب رفعيفبا    بخلرتمقيفباثاخلقيفبخلب-ثغيفب  خلقيفب-اثاخلقيفباشبر يف
ب.اقق يباققاجبتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يف

 :ُثامًيا: التطبٔل املٔذاىٕ ملْاد البشح ّأدّات 
قاجبتبرق باقق يباقبمتباا قذبف اقباث ت بتفقتاا بفقاا(ّقربثمفأ ابف برر مقيف

ثتتتاالب تتتعبببتاةدبتترهبعبتتت باققتتت يبباثفتصتتتقلتبا  قتتتيفبب تنباة فقر تتر باشبر تتتيفب
ب بف بلعلباشبا ا باآلاقيف:طع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    

                                                           

٘ سٟٚ االستٝادات ارتاف١ يطال  ؽعب١ ايرتب١ٝ ارتاف١: 9ًَشل (13) ٙ ضتٛ املكضص املكرتح يف فك به١ًٝ  َكٝاؼ االجتا

 ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض.
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 الفقتتتريبصب   تتتيفباث تتتت باثفط ا قتتتيفبفتتت ب تتتعبباثا ئتتتيفبا تشبطتتتع يفباثاخلقتتتيفببب
 بخلمتت ب رفعتتيفبا   تت بخلفا  تتربا طتت الببخلرتمقتتيفباثاخلقتتيفببب-ثغتتيفب  خلقتتيفبب-اشبر تتيف
 (ب رثّ ر.30 اق تب)

 م بصب   يفباث ت باثفط ا قيف بت  :بباا قذبفقتا باث ت بئ مّقر  
 اقق يباققاجبتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يفتببفتصقم اثلف ريباة. 
 ب.فققرضباةدبرهبعب باقق يباققاجبتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يف 

 ثاتعببببتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يف) فربباثارث (باققاجبااياصباقق يب
  بتاستف   بقتا ببب2019/ب1/10(بضبر ت   باخلفتاف بتببب12)باع   يفباثفط ا قتيفبتب

  بخل ائإلبضبر   ب لبفس  ع.17/12/2019ط  ا بت(صيباق اّ ربا(ف  ب
 اا قذبفقتا باث ت باثشرخلقيفبخلعاّارب م بصب   يفباث ت باثفط ا قيف.ب 
  قتتتتّاابثفشتتتتطقلباث فتتتترةىلبتفعرزبف تتتتربخلرستتتتفخاا بببتمتباصتتتتتق:ب تتتتذهبا قتا  

بق رس يف.با سرثق باي صرةقيفبا

 )الكظه اخلامع: ىتاٜر البشح )حتلٔلَا ّتفظريٍا ّمياقؼتَا 
بخل تالبب(فرةطت بب  سبخلعاباا قذبفقتا باث ت ب م ب عبباثعق يفباثفط ا قيفبمت

باث ظتت نباي تتريب تت حبتبتااشتتل ربر ت تت  ب تتتيفبفستتزمف  بتالف تتريبب تت باي رخلتتيف
رقت ب تنباة فقر تر بببتباققتاجببق يبرر مقيفباقبثفتااابت ث باثشرخلقيف بتاثاياسر 
ثاالب عببطع يفباثاخلقتيفباشبر تيفبببتبا  قيفباثفتصقلبتاةدبرهبعب باقق يباشبر يفب

خلرستتفخاا ب زفتتيفبت تت بفعرزبتتيفباث قر(تتر بإ صتترةّقربب  مقتتيفباثاخلقتتيفب رفعتتيفبا   تت 
ب: ث بخلقر بام بترق رب( بSPSS V.22اثبافىلباي صرةقيفب)

 :الفشض األّل 
اثفط ا قتيفبتببباع   تيفبربخلت بفف ستا بقي تر ببببا  ابر نيبقالبإ صترةقّببت(ٓص ب 

ب. اثفا قق باثق م بتاث عانبثعلف ريباثفتصقم بثصر باثفا قذباث عان

تثمفأ ابف ب تيفب تذاباثات س بتثمرتظتيب ت باثاةثتيفباي صترةقيفبثمات نيبخلت ببببببببب
ئ تلباع  ت تبثاياستيفبببباثفط ا قتيفبتبالف تريباثفتصتقلببببباع   تيفبفف سا بقي تر بب
 بت تتذابثمعق تتر باق ا اتتيفبt-testالف تتريب   بعتتاه برقتتابمتباستتفخاا باققتت يباققتتاجبتخل

بف ٓ :بخلرزباتلباآلا :
 ايتذضٜب١ٝ  اجملُٛع١ طال  رصدات (: ْتا٥ر اختباص ايٓغب١ ايتا١ٝ٥ بني َتٛعط17ٞدـزٍٚ )

 املكرتحايفك٘ الختباص ايتشقٌٝ يف َكضص ٚايبعزٟ  ايتطبٝكني ايكبًٞ يف

 (2.04= ) 29ٚبزصدات سض١ٜ 0.01ايك١ُٝ ادتزٚي١ٝ يًٓغب١ ايتا١ٝ٥ عٓز َغت٣ٛ رالي١ 

 َتٛعط ايعزر ايتطبٝل اجملاٍ

 االضتضاف

 املعٝاصٟ

َتٛعط ايفضم 

 بني ايكٝاعني

ارتطأ املعٝاصٟ 

 يًفضم

ق١ُٝ 

 "ت"

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

 1.23 7.17 30 ايكبًٞ ايتشنض
10.50 0.218 48.11 0.01 

 1.65 17.67 30 ايبعزٟ
 1.26 6.10 30 ايكبًٞ ايفِٗ

10.17 0.296 34.36 0.01 

 1.96 16.27 30 ايبعزٟ

 1.44 5.07 30 ًٞايكب ايتطبٝل

7.47 0.218 34.20 0.01 

 1.50 12.53 30 ايبعزٟ

ايزصد١ 

 ايه١ًٝ

 2.71 18.33 30 ايكبًٞ

28.13 0.364 77.22 0.01 

 3.78 46.47 30 ايبعزٟ
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باع   تتيفب تتعبقي تتر باثاتت نَيبخلتت بفف ستتا بببتا  تت:باث ستتتباث قتتر( باثفتترث ببب
تببتباققتت يباققتتاجاثق متت بتاث عتتانبةلف تتريباثفتصتتقلبباثفط ا قتتيفبتباثفا تتقق 

برق ب تنباة فقر ر باشبر يف.ب

بتخلرسفق احب(فرةىلبازباتلباثشرخلذ بتاثظرتلباث قر( باقَ ٓ :بث  بآف :بفربام :

 لف تتريبثعاثفا قتتذباثق متت ببتبباثفط ا قتتيفباع   تتيفبف بفف ستت بقي تتر ب تتعببب
( ب7.17)ثعلف تري ب قت بخلمت بفشتف نباثفتذ  بببببتباثاي يفباثرتمقتيفببب(18.33اشرتنب)

خلمتت بفف ستت بقي تتر ببب بخلق  تترب(5.07( بتفشتتف الباثفا قتتذ)ب6.10تفشتتف الباثا تتت)ب
بتباثاي تتتتيفباثرتمقتتتتيفبب(46.47اشتتتترتنب)لف تتتتريباث عتتتتانبثعاثفا قتتتتذباثاتتتتعببتب

( بتفشتف البب16.27( بتفشف الباثا تت)ب17.67)ثعلف ري ب ق بخلم بفشف نباثفذ  
;بممرباالب م باياارعبفف ست بقي تر باع   تيفباثفط ا قتيفبتببببب(12.53اثفا قذ)

لف ريباثفتصقلبتباثفا قذباث عانب  بفف س بقي را ربتباثفا قذباثق م بة
 تبرق ب تنباة فقر ر باشبر يف.باقق يباققاجب

 ئق تتيفباث شتت يفباثفرةقتتيفبب قتت بخلمغت بب;(0.01) (بقاثتتيفبإ صتترةّقرب  تابفشتتف ال)ببئق تيفب
(بتبفشف نباثفتذ   بب48.11)تخلمغ ب بثعلف ري(بثماي يفباثرتمقيفب77.22ارش خليفب)
ف تببب(بفشف نباثفا قذ بت ت بب34.20)فشف نباثا ت بتخلمغ بب(بت34.36)تخلمغ ب

( ب0.01(  تتتتابفشتتتتف البقةثتتتتيفب)ب2.04)بنتاثتتتت باشتتتترتب فتتتت بئق تتتتيفب) (بازباتثقتتتتيفب
 با خلعترقبربتب قتإلبباظلبإشبت  قبر تنيبقاثيفبإ صترةقّببممر;ب(29تخلاي ر ب  ايفب)
لف تريببثعباث عتانبباثفا قتذباب م باا نيباع   تيفباثفط ا قتيفبتبببت ذاباعابفؤطّ 

 .تباقق يباققاجب اثفتصقم

تبرق ب تنباة فقر تر باشبر تيف ببباقق يباققاجبت ذهباث فقطيفباظلبإشبرعرثقيفب
ب-بباثا ئتتيفبا تشبطتتع يفباثاخلقتتيفباشبر تتيفبتاتتأملهبتبا  قتتيفباثفتصتتقلبثتتاالب تتعبب

بخلرتمقيفباثاخلقيفبخلفا  ربا ط الب رفعيفبا    .ب-ثغيفب  خلقيف

ايتطبٝكني  يف ايتذضٜب١ٝ  اجملُٛع١ طال  رصدات ( ْتا٥ر اختباص ايٓغب١ ايتا١ٝ٥ بني َتٛعط2ٞؽهٌ )

 رتحاملكايفك٘ الختباص ايتشقٌٝ يف َكضص ٚايبعزٟ  ايكبًٞ
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ب.ر تسباث ت با تلبف متبئ  لباثا سبرقابب رب م بفرباقا تاأسقّش

 :سظاب سذه األثش 
تبرقت ب تنباة فقر تر باشبر تيف بتاعتٓ لب طتتبببببباقق يباققتاجببف بفم ببذثمفتق

ئق تتيفب بتEta-Squared(2)فتصتتقل بمٓتب شترببئق تيفبف خلتتإلبإافتربببباتأملهبتبا  قتيفباثبب
تباثفا تتتقق باثق متتت بباثفط ا قتتتيفباع   تتتيفثتتتاي ر ب بCohenثتتتتب(بd)ا متتت ب طتتتت

باثفتصقل بت ذابف ٓ :بخلرزباتلباآلا :تاث عانبةلف ريب
ختباص يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعزٟ ال ايتذضٜب١ٝ اجملُٛع١ق١ُٝ سذِ األثض يزصدات  :(18دـزٍٚ )

 يف املكضص املكرتح. ايتشقٌٝ

 املتٛعط ايعزر ايتطبٝل اجملاٍ

 االضتضاف

 املعٝاصٟ

ق١ُٝ 

 )ت(

 احملغٛب١
 2)(َضبع إٜتا  ق١ُٝ

 سذِ األثض

(d يـ )

Cohen 
 1.23 7.17 30 ايكبًٞ ايتشنض

48.11 0.98 8.78 

 1.65 17.67 30 ايبعزٟ
 1.26 6.10 30 ايكبًٞ ايفِٗ

34.36 0.97 6.27 

 1.96 16.27 30 ايبعزٟ

 1.44 5.07 30 ايكبًٞ ايتطبٝل

34.20 0.97 6.24 

 1.50 12.53 30 ايبعزٟ

ايزصد١ 

 ايه١ًٝ

 2.71 18.33 30 ايكبًٞ

77.22 0.99 14.09 

 3.78 46.47 30 ايبعزٟ

 (نبري 1 - 0.16َتٛعط(، ) 0.15 - 0.10فػري(، ) 0.09 -0رالي١ َضبع إٜتا )

تبا  قتتيفبذبصتتقلببف ب طتتتباتتأملباققتت يباققتتاجبببب بفتت بازبتتاتلباثشتترخلذببباف تت:
( بتتب8.78 تتتعبباع   تتتيفباثفط ا قتتتيفب تتت ل;ب قتتت بخلمتتت بتبفشتتتف الباثفتتتذ  )ببببببب

( بتتباةلف تتتتريباثفتصتتتتتقم بب6.24( بتتبفشتتتتف الباثفا قتتتتتذ)ب6.27فشتتتتف الباثا تتتتتت)ب
تبا  قتيفباثفتصتقلببباجب(بت  بئق يفبف ااعيفباالب م باأملباققت يباققتبب14.09) رتل

بب.بثاالب عبباع   يفباثفط ا قيف

فتتربرر مقتتيفباققتت يببب بتاثتتذالباتت اب متت :بباث اخلتتإلاثشتتؤالبب تت تخلتتذث بمتباي رخلتتيفبب
اققتتاجبتبرقتت ب تنباة فقر تتر باشبر تتيفبتبا  قتتيفباثفتصتتقلبثتتاالب تتعببطتتع يفبببببب

ب .اثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    

 الفشض األّل ّالظؤال الشابع للبشح احلالٕ:  تفظري اليتاٜر املتعلك٘ ب 
خلرزبتاتلبب (فرةىلبالف ريب تيفباثا سبا تلبف برت تسباث تت باق  تتيفببب فطري 

اثفط ا قتتتيفبتبباع   تتتيفرتتت نيبقالبإ صتتترةّقربخلتتت بفف ستتتا بقي تتتر بب(بإشبت تتت قب6)
 باثفا تتتتقق باثق متتتت بتاث عتتتتانبثعلف تتتتريباثفتصتتتتقم بثصتتتتر باثفا قتتتتذباث عتتتتانب

لبخلتتأ بااتت نيباثاتتعببتباثفا قتتذباث عتتانبا  تتإلبإشب تتاقبفتت ببببتثتتذث بلرتتت باثقتت ب
با س رب ب(ذ  بف  ربفربام :ب

 ف برق ب تنباة فقر ر باشبر يفبباثاعببتب  حبا فقر ر خل رحباقق يباققاجب
ئ لباشبافيفبتفم رة ر ب عمت تباق مت  ب مت بقياستيفبضبفت اهب) فتربببببببببهلتاقفام يفب

ةلف تتتريببفشتتف ا تبتباثفا قتتذباث عتتانبببفقالبإشبيرتتتإلباثارثتت (بخلار مقتتيف بت تتذابببب
;برتت ج ب2009;باثتذ   بب2007 باثش ست هباثفتصتقل بت تذابافاتذبفتإلب(فترةىلبقياستيف:ب)بببببب

 اثاعب.با فقر ر ب(بتبرعرثقيفباقق يا باثاياسقيفبإ ابمتبخل رل ربتب  ح2012
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 تتقرليفبا  تتاالباثفعمق قتتيفبثم قتت يباققتتاجبخلا اقتتيفب م قتتيفبتا تتتيفبتُففاي تتيف ببب 
ف تتتاالبستتتم  قيفب)إ  اةقتتتيف(ب عتتتلبهلتتتربفمتتتّ اب تتت ّلابتبإفرتر(قتتتيفبببتا  ف تتتربإشب

ذبققق ر بتئقرس ر ب  ربف ب    رب م باثاعببتبخلااايفباثفتاياص;بثفعت اا تببب
خلتترقام ببفتت  تبفم تترحب تتلبضبر تت  بتذباقتتز تب متت بذبقققتت بستتر ا تب متت ببببببب
اقشتلب  مقتتيفباثتتفعمت بتذبقتقق تبقشتتف البف ااتتإلبتباثفتصتقل بت تتذابافاتتذبفتتإلبببب

 (.2016;بسر  ب2009ىلبقياسيف:ب)اق ااتن ب(فرة
 اقااتبضبف الباقق يباققاجب) فربباثارثت (بتب ت ي بقيتضبف اصتميفبُ   ت ببببب

رق تترباقعم فتتر بتا  رتتتر بخلا اقتتيفبف ظ تتيفبتففشمشتتميفبتف اققتتيف بفاتترجبثمارثتت ببببب
إاقتتتر ب تتتلبقيضب متتت ب تتتا بتإفرتر(قتتتيفبف ا عتتتيفبفشتتترةم بتف رترفتتت بخلظتتترتلبستتت لببب

اخلتت باثشتتقرنيبخلتت ب قتتإلباقشتترةلباثاق قتتيفبتب تتلبببببببتفقشتت ي بفتتإلباة فاتترهبخلابب
اثايتض بتاف إلبآياحباقذا  باثاق قيفبرق ر بت ذاب مت بستر اباثاتعبب مت ب اترق بببببب

(بتبف ب تت سبارفتت الب2009اثفتصتتقل بت تتذابافاتتذبفتتإلب(فتترةىلبقياستتيفب)اق تتااتن ب
بتا ظق  بث بف  قيفب  ل بتبا  قيفباقار قتبتاقعم فر بتا  رتتر  بتاث  ت لبإشبب

 قي يفب ررقيفبف بدب ااباثفعمتباش :بخلرة فارهبخل بثاا ب  اميف.ب
 ا  عباساااقطقر باثفاياصبتف رس ف ربثا قعيفباثاعببت  قعتيفبضبفت الباققت يبببب

 بت تذابافاتذبفتإلبفتربببببخلظترتلبفر تلببباثاتعبباعمتتبباققاج ب ر بث با م باثرتت لبتبب
ثتفعمتبخلتأ ث بفت بببب(بتبف باثا قعيفباث ظ ايفبا ت بعبت باب174 ب2005   هب) اف   

ذبصتقلباققت يباققتاجبببب  اقيفبثمفعمقت;بممتربستر تبتبذبققتذباثاتعبباا ّئتربتبببببب
 باشب ت تتت تبرقتتت ب تنباة فقر تتتر باشبر تتتيف بت تتتذابافاتتتذبفتتتإلب(فتتترةىلبقياستتتيفب)

;ب2017;باث رتتتترين بLeasa, Duran,2017 ;ب2005;بياطتتتا ب2005;باقاتتتاال ب2004
(بتبف ب2019بفاتتت ب برتتت تج ;ب2018 خ ب;باقصتتتم2018;بفخلتتت بلتتت  بب2017  تتتااشبرثذ ب

ا  عباساااقطقر باثفاياصباتؤقنبإشب اترق باثفتصتقل;ب قت باع تلب مت بام قتيفبببببببب
با فقر ر باثاعب بتا ا  باثا تنيباثا قايفبخلق  ت.

 تتتلباثاتتتعببتبصب   تتتر باعرت(قتتتيفبخلظتتترتلبفقصتتت قبفقالبإشب تتتاتثباثفار تتتلببب  
ر بتا قثتيفبتفترباشتفارقببببخلق  ت بتفشر ا بخلع  تباث عضبتباقص بخلعضباقعم ف

ف  تتر بت متتلباثا تتق:بتباقشتترةلباقخفمتتيبرق تتر ب...;بفقالبإشب اتترق باثفتصتتقل.بببببببب
 ,Hommy;بب2018;بفخلتت بلتت  ببب,2007Rothsteinت تتذابافاتتذبفتتإلب(فتترةىلبقياستتيف:ب)ببب

2018) 
 ا تت عباث ستترةلباثفعمق قتتيفباقشتتفخافيفبتباققتت يباققتتاج;بفقالبإشبذبققتتذباثاتتعببب

فشف ار باثفتصقل بتئتاباطتف لباققت يباققتاجب مت ب تاقبفت ببببببببقشف البف ااإلبتب
اث ستترةلباثفعمق قتتيفباقخفماتتيفبتاقف   تتيف ب تتٓ  ب) تت تسبخلتت يبخل ا تت  برقتتاا  ر ببببب

 بس تتتتتتت ي  با  قتقيفتيس فر بباعمق قيف بث  ر  بفطرترلبتصبش ر  ب ق ر  ب  ي
ثم عمتتتتب تتتذبالفقتتتريبتستتترةلببب بقااتتتربطتتت  بطرطتتتيفب تتت س( ب  تتتربفاتتتق:ببب   قتتت ا 

ت تتذاب باق ئتتيباثفعمق تت ببافام تت اعمق قتتيفبفلتت الب شتت بايفرتر(تتر باقفر تتيف بتفتتربببب
;بستعفيف بب2013;ب يتني ب2013;باثز  ا(ت  بب2010 باثفت جي نب)بقياستيفب(فترةىلببافاذبفإلب

ب(ب2016 باثعر ف ب;2014
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 اثفعمق قتتيفبتايم اةقتتيفباق رستت يفب ا (ظتتايف فتت  ا تت  ب فتتربباثارثتت باثعااتتاب
(ظتربباثاتتعببب تا  قت بب ففتتايجتبخلظترتلبخلشتق بببتاقتال ربثأل تاالباثفعمق قتيف ببب

عب با اقذ ر بتئاباطف لباققت يباققتاجبتبرقت ب تنباة فقر تر باشبر تيفب مت ببببببب
طبفمايفبتفف   تيفبا رست ب  قعتيفباثاتعببتلصرةصت ت بتُاتؤقالببببببباعمق قيفببف(ظايف

 :ب)اثتتفارتل بتاققري(تتيف بتاةستتف فرج بتاةستتفق اح بببخلظتترتلبرتت قن بفتب تتر   ب تت ٓبب
تاق رئظتتيف بتاققتتقتباسبطتتىل بتإجيتترقببب  بتاثقتت اح  بتاثفأفتتل بتاث تتت  بتاةستتف  رب

 ئ اتيفب ت بارفت الببب لماقتيفب م قتيفبب ارتت ا ب  مت ب اثععئر  بتاثا ق:(;بممربستر اب

 اتترق بذبصتتقم ت بت تتذابافاتتذبفتتإلبقياستتيفبب إش تفقال اثاتتعب  ثتتاال اثفعمق تت 
(Amrai, et al, 2011ب;Erten. 2014بتبف ب2018;بفخلت بلت  بببب2015;باثشت لن بب)

ا تت عبا (ظتتايفباراتتز  بتا قزتتيفباث قزتتيفبق ريستتف ر بتا  قتتيفبيتجباثع تتلبازب تتر  ببببب
تاثفظتتري  بخلتت باثاتتعب باشتتر ابتباأ قمتت تب(اشتتّقر بتا(اعرثّقتتر بيظبتتر باق تتر بببببب

 اقفام يفبف  تبخل اقر .
 اقتتااتباثفعزاتتزباثاتت ينبثماتتعببتاعتت اا تباشتتف الباقتتاف تبخلعتتاباةستتفطرخليفببببببب

تبتب( راتتتتيفب تتتتلبقيضبستتتتر ا تب متتتت بخلقتتتترحباةستتتتفطرخلر بب متتتت بفستتتتزميفباثفقتتتت ا
اثصتتتقتيف بتاؤ تتاب)ستترتق  (بف باثفعزاتتزبا متت بفئصتت برر مقفتت ب م تترب ر(تت ببببببببب
ايمرخلتتيفبئ ا تتيفبفتت باةستتفطرخليف;بت تتذابفقالبإثتت ب اتترق بذبصتتقلباثاتتعببتباققتت يببببببببب

 ,Haktan;بAmrai, et al, 2011;Erten. 2014اققتاج بت تذابافاتذبفتإلبقياستيفب)ببببب

 (.ب2019
 عبفستتتترثق باثفقتتتت اتباقشتتتتفخافيفبتباققتتتت يباققتتتتاج بتف ا را تتتتربشبصتتتترةابببا تتتت 

يرإلبفشف ا تباثفتصقم  بتئتابب بسر تبتبتاايا باثاعبب م بإ رخلف رباثاعب 
ب-ا تت  باققتت يباققتتاجبفستترثق باقتت اتبفف   تتيفب تتٓ  :بفستتزميفبفقرثقتتيفب)  امتتيفبب

ابافاذبفإلبالفقريبف بففعاق( بت ذب-ئصل ( بتفسزميفبف    قيفب)  اببتلاأ
(بفتتتت ب تتتت تي بب2019;باسب قتتتتا  ب2015;بازب تتتتف بب2009(فتتتترةىلبقياستتتتيفب)ضب تتتتا ببب

استفخاا بفستترثق باقت اتبفف   تتيف بتاتتايا باثاتعبب متت بإ رخلف تربتب( راتتيفب تتلببببب
 قيض.

 اقتتااتباق اتت بثماتتعببتب( راتتيفب تتلبقيضبحيفتت نب متت بخلعتتضبا ستتزميفبتاثتت ببببببببب
ع باثتت بتا  تتف ت؟بتفتتربف  تتر:بفتترباثتتذنبف طتت  تبفتت باثتتايض؟بتقتتر ا؟بتفتترباقظتترتب

فقا را تبثمايضباثقرق ؟بسر اب م ب لب ثلبفت باقظترتع بتاةستفارق بفت ببببب
باققا ر ;بممربفقالبإشب ارق باثفتصقل.

تثرتتتلب تتذهبا ستت رب بفتبخلع تت ربااتت نيب تتعبباع   تتيفباثفط ا قتتيفبتباثفا قتتذببببببب
باث عانبةلف ريباثفتصقلبتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يف.

اث فقطتيفباعزاتّزابث فترةىلباثاياستر باثت بف تا ب مت بف(ت بلرتت با  قتيفببببببببببببتُاعاب ذه
فشف ار باثفتصقلباقخفمايفبثاالباثاعب بإ ابف ا باثبافىلبتاق تر ىلبتاققت يا بتببب
 تتت حبا فقر تتترا تبتفقتتت هلت بتإ ابُ قزتتت بهلتتتتباثاتتت  باق رستتت يفبثفعم  تتتر بتا اقتتتذبببب

;ب2007 باثش ستت ه;ب2004ئتتز با (ظتتايفباقفعمقتتيفبخل تتر بتفتت ب تتذهباثاياستتر بقياستتيفب)ئ بببب
;ب2014;بازب قع  بAmrai, et al, 2011;ب2010;با سي ب2009;باثذ   ب2007لمقايف ب
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Wahyu, Syaadah,2018 ;ب2019;باثع ت ن بب2019بفا ب برت تج بب;Suprayogi, et al, 

ب(.Ningrum, Ekayani,2019;ب2019

 :ٕالفشض الجاى 
اثفط ا قتيفبتببباع   تيفبقي تر ببا  ابر نيبقالبإ صترةّقربخلت بفف ستا بببببت(ٓص ب 

اثفا تتقق باثق متت بتاث عتتانبقققتترضباةدبتترهبعبتت باققتت يباققتتاجبثصتتر باثفا قتتذبببب
ب. اث عان

تثمفأ ابف ب تيفب تذاباثات س بتثمرتظتيب ت باثاةثتيفباي صترةقيفبثمات نيبخلت ببببببببب
فققرضباةدبرهبعب باقق يباققاجبتبرقت بباثفط ا قيفبتبباع   يففف سا بقي ر ب

الف تريببئ لباع   تبثاياسف بتخلعا ر برقابمتباستفخاا ببب فقر ر باشبر يف تنباة
ب بت ذابف ٓ :بخلرزباتلباآلا :ثمعق ر باق ا ايفبt-test   ب

يف ايتطبٝكني  ايتذضٜب١ٝ اجملُٛع١ طال ْتا٥ر اختباص ايٓغب١ ايتا١ٝ٥ بني َتٛعطٞ رصدات  :(19دـزٍٚ )

 كرتح.ملكٝاؼ االجتاٙ ضتٛ املكضص املايكبًٞ ٚايبعزٟ 

 املتٛعط ايعزر ايتطبٝل األبعار

 االضتضاف

 املعٝاصٟ

َتٛعط ايفضم 

 بني ايكٝاعني

ارتطأ 

 املعٝاصٟ 

ق١ُٝ 

 "ت"

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

طبٝع١ املكضص 

 املكرتح 
 4.69 27.33 30 ايكبًٞ

40.33 0.782 51.55 0.01 

 3.27 67.67 30 ايبعزٟ

املكضص أ١ُٖٝ 

 املكرتح
 3.85 25.37 30 ايكبًٞ

37.60 0.637 59.01 0.01 

 2.40 62.97 30 ايبعزٟ

باملكضص االعتُتاع 

 املكرتح
 5.13 29.70 30 ايكبًٞ

41.47 0.823 50.38 0.01 

 4.00 71.17 30 ايبعزٟ

 ايزصد١ ايه١ًٝ

 12.15 82.40 30 ايكبًٞ

119.40 1.630 73.23 0.01 

 8.01 201.80 30 ايبعزٟ

 (2.04= ) 29ٚبزصدات سض١ٜ 0.01ٓغب١ ايتا١ٝ٥ عٓز َغت٣ٛ رالي١ ايك١ُٝ ادتزٚي١ٝ يً

باع   تتتيفبب تتتعببقي تتتر بباثاتتت نَيبخلتتت بفف ستتتا بببب(3)تا  تتت:باث ستتتتباث قتتتر( ببب
تبرق ببقققرضباةدبرهبعب باقق يباققاجاثفط ا قيفبتباثفا قق باثق م بتاث عانب

ب تنباة فقر ر باشبر يف.ب

بثظرتلباث قر( باقَ ٓ :بث  بآف :بفربام :(فرةىلبازباتلباثشرخلذ بتاتخلرسفق احب

 ثم ققتترضبتباثفا قتتذباثق متت ببباثفط ا قتتيفباع   تتيفبف بفف ستت بقي تتر ب تتعبب
  قعتيفباققت يباققتاجبببب ب ق بخلم بخُلعابتباثاي يفباثرتمقيفبثم ققرضب(82.40اشرتنب)

برقق يباققتتتاجخلتتتاةستتتف فرعب( بتخُلعتتتاب25.37)بف  قتتتيفباققتتت يباققتتتاج( بتخُلعتتتاب27.33)
بثم ققتتترضاث عتتتانباثفا قتتتذباثاتتتعببتبخلمتتت بفف ستتت بقي تتتر بب بخلق  تتترب(29.70)

( ب67.67  قعيفباقق يباققتاجب)ب ب ق بخلم بخُلعابتباثاي يفباثرتمقيفب(201.80اشرتنب)
;بممتربب(71.17)برقق يباققتاجبخلاةسف فرعب( بتخُلعاب62.97)بف  قيفباقق يباققاجتخُلعاب

اثفط ا قتيفبتباثفا قتذباث عتانب ت بببببباالب م بايااترعبفف ست بقي تر باع   تيفبببب
تبرقت ببقققترضباةدبترهبعبت باققت يباققتاجببببببفف س بقي را ربتباثفا قذباثق م ب

ب تنباة فقر ر باشبر يف.ب
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 ئق تتيفباث شتت يفباثفرةقتتيفبب قتت بخلمغت بب;(0.01) (بقاثتتيفبإ صتترةّقرب  تابفشتتف ال)ببئق تيفب
  قعيفباقق يبخُلعاب(بتب51.55)تخلمغ ب(بثماي يفباثرتمقيفبثم ققرض ب73.23ارش خليفب)
(بتبخُلعتتتاب50.38) بتخلمغتتت بف  قتتتيفباققتتت يباققتتتاجخُلعتتتابب(بت59.01) بتخلمغتتت باققتتتاج

بنتاثتت باشتترتبب ف تتببفتت بئق تتيفب) (بازباتثقتتيفبب بت تت برقق يباققتتاجخلتتاةستتف فرعب
ممتتترباظتتلبإشبت تتت قبب;ب(29( بتخلتتتاي ر ب  اتتيفب)ب0.01(  تتابفشتتتف البقةثتتيفب)بب2.04)

اب متت بااتت نيباع   تتيفبب بت تتذاباعتتابفؤطتت ّبا خلعتترقبربتب قتتإلرتت تنيبقاثتتيفبإ صتترةقّب
 قققرضباةدبره.باث عانباثفا قذاثفط ا قيفبتب

تبرق ب تنباة فقر تر باشبر تيف ببباقق يباققاجبت ذهباث فقطيفباظلبإشبرعرثقيفب
ثغتتتتيفبب-تاتتتتأملهبتبا  قتتتتيفبادبتتتترهب تتتتعبباثا ئتتتتيفبا تشبطتتتتع يفباثاخلقتتتتيفباشبر تتتتيفبب

با ط الب رفعيفبا    بعب باقق يباققاج.ببخلرتمقيفباثاخلقيفبخلفا  رب-  خلقيف

ب.ر تسباث ت باثثر( بف متبئ  لباثا سبرقابب رب م بفرباقا تاأسقّش

 :سظاب سذه األثش 
تبرقت ب تنباة فقر تر باشبر تيف بتاعتٓ لب طتتبببببباقق يباققتاجببف بفم ببذثمفتق

ئق تتتيفبتب Eta-Squared(2) بمٓتب شتتترببئق تتتيفبف خلتتتإلبإافتتتربدبتتترهاتتتأملهبتبا  قتتتيفباة
تباثفا تتتقق باثق متتت بباثفط ا قتتتيفباع   تتتيفثتتتاي ر ب بCohenثتتتتب(بd)ا متتت  طتتتتب

بب بت ذابف ٓ :بخلرزباتلباآلا :تاث عانبقققرضباةدبره

 ايتذضٜب١ٝ اجملُٛع١ طال  رصدات ( ْتا٥ر اختباص ايٓغب١ ايتا١ٝ٥ بني َتٛعط3ٞؽهٌ )
 املكرتحايفك٘ َكضص  ٚايبعزٟ ملكٝاؼ االجتاٙ ضتٛ ايتطبٝكني ايكبًٞ يف
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يف ايتطبٝكني ايكبًٞ ٚايبعزٟ ملكٝاؼ االجتاٙ  ايتذضٜب١ٝ اجملُٛع١ق١ُٝ سذِ األثض يزصدات  :(20دـزٍٚ )

 املكضص املكرتح.ضتٛ 

 املتٛعط ايعزر ٝلايتطب األبعار

 االضتضاف

 املعٝاصٟ

ق١ُٝ 

 )ت(

 احملغٛب١
 2)(َضبع إٜتا  ق١ُٝ

 سذِ األثض

(d يـ )

Cohen 
طبٝع١ املكضص 

 املكرتح 
 4.69 27.33 30 ايكبًٞ

51.55 0.98 9.41 

 3.27 67.67 30 ايبعزٟ

 3.85 25.37 30 ايكبًٞ املكضص املكرتحأ١ُٖٝ 

59.01 0.99 10.77 

 2.40 62.97 30 ايبعزٟ

باملكضص االعتُتاع 

 املكرتح
 2.33 29.70 30 ايكبًٞ

50.38 0.98 9.20 

 1.96 71.17 30 ايبعزٟ

 ايزصد١ ايه١ًٝ

 12.15 82.40 30 ايكبًٞ

73.23 0.99 13.37 

 8.01 201.80 30 ايبعزٟ

 (نبري 1 - 0.16َتٛعط(، ) 0.15 - 0.10فػري(، ) 0.09 -0رالي١ َضبع إٜتا )

تبا  قتيفبادبترهب تعبببببف ب طتتباتأملباققت يباققتاجببببب بف بازباتلباثشرخلذباف :
( بتتبخلعتتتاب9.41اع   تتتيفباثفط ا قتتتيفبعبتتت هب تتت ل;ب قتتت بخلمتتت بتبخلعتتتاباثا قعتتتيفب)ببب

(ب13.37)( بتتبفققتتترضباةدبتتترهب رتتتتل9.20( بتتبخلعتتتاباةستتتف فرعب)10.77ا   قتتتيفب)
تبا  قتتيفباةدبتترهبثتتاالب تتعببببباققتت يباققتتاجبببف ااعتتيفباتتالب متت باتتأملببببيفت تت بئق تتب

بب.بباع   يفباثفط ا قيف

فتربرر مقتيفباققت يببببب بتاثتذالبات اب مت :بببباشبترفصباثشتؤالببب ت بتخلذث بمتباي رخليفب
اققاجبتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يفبتبا  قيفباةدبترهبعبت هبثتاالب تعببطتع يفبببببب

ب .اثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقيفباثاخلقيفب رفعيفبا    

 ّ مياقؼ٘ اليتاٜر املتعلك٘ بالفشض الجاىٕ ّالظؤال اخلامع للبشح احلالٕ:  تفظري 
خلرزبتاتلبب (فرةىلبالف ريب تيفباثا سباثثر( بف بر تسباث ت باق  تيف فطري 

اثفط ا قتتتيفبتبباع   تتتيفرتتت نيبقالبإ صتتترةّقربخلتتت بفف ستتتا بقي تتتر بب(بإشبت تتت قب8)
 بتثتتذث باث عتتانبثصتتر باثفا قتتذببقققتترضباةدبتترهباثفا تتقق باثق متت بتاث عتتانببب

لرتتت باثقتت لبخلتتأ بااتت نيباثاتتعببتباثفا قتتذباث عتتانبا  تتإلبإشب تتاقبفتت با ستت رب بب
ب(ذ  بف  ربفربام :ب

 اطف رلباققت يباققتاجبتبرقت ب تنباة فقر تر باشبر تيفب مت بفعم فتر بتف رتتر ببببببببب
ل ا يفب  بف  ر باثاعببت  بلباا تباثشرخلقيف بتارترقبف بافعم   ربخل ذاباثظرتلب

ممتتتربفمتتتريبا(ف تتتر  ت بتئتتت البقارعقتتتف ت بتطتتتاب تتتزلف تبعبتتت باعم  تتتر بب تلبفتتت  ;ب
تطتتذب  تف تبعبتت باستفاععب(فرةط تر بتطتتطع تب مت باقظتري يفبتبف رئظتتف ر ببببببب
تَرِ تبت ت بالتفعلباثاق ترحبتبا  ق  تر بت تذاب مت بئت البادبتر  تبعبت باققت يببببببببببب

فخلت بثتدي بفخلت ببببب;2009;باق تااتن بب2005اققاج بت ذابافاذبفإلب(فرةىلبقياسيف:ب)ياطتا بب
 (.2012;بر ج ب2011 اا;ب

 ف برق ب تنباة فقر ر باشبر يفبباثاعببتب  حبا فقر ر خل رحباقق يباققاجب
ئ لباشبافيفبتفم رة ر ب عمت تباق مت  ب مت بقياستيفبضبفت اهب) فتربببببببببهلتاقفام يفب

اعزازبادبتر  تبعبت باققت يباققتاج بت تذابافاتذبببببببفقالبإشباثارث (بخلار مقيف بت ذاب
(باث بف ا برعرثقتيفباققت يا باثاياستقيفبتب اترق ببببب2009(فرةىلبقياسيف:ب)اثذ   بفإلب

  ت.با فقر رابقارعقيفباثاعببتادبر را تبثاياسف ربإ ابمتبخل رل ربتب  ح
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 ر بةلفقريباساااقطقر باثفتاياصبترتذب  قعتيفباثاتعب بتا    ترباتربا ا ت بببببببب 
ثقتيفبخلترث اصبتباثفعت لبببباثا تنيباثا قايفبخلق  ت بتاظ إلبا فقر ترا تبتلت ت تباثبب

 قتا بتستر تبتببببخلظرتل تباعم   بآياة تبتادبر را تبتف رئظرا تبفم ب  لبتب
تبرق ب تنباة فقر ر باشبر يف ببت ذابافاذباققاجبا  قيفبادبر  تبعب باقق يب

;ب2017;ب;باث رتترين بب2005;بياطا ب2005;باقااال ب2004 باشب ت  فإلب(فرةىلبقياسيفب)
تبف با ت عباستاااقطقر باثفتاياصباتؤقنبإشب اترق باثاارعقتيفبببببببب(2017  ااشبرثذ ب

 تاةدبرهبعب باثفعمت.
 لباثاعببتبصب   ر باعرت(قيفب ش باقق لبتاث ل ر بتاة ف رفر بفقالبإشب  

 اتتترق باثفار تتتلبخلقتتت  ت بتفشتتتر ا بخلع تتت تباثتتت عضبتباقصتتت بخلعتتتضباقعم فتتتر  ب
ا  قتيفبادبتر  تبعبت باققت يببببببتا اقذبخلعضبا (ظايفب  ب  بتئ ر يف ب...;بفقالبإش

;(بتبف با  قتيفبيتجبب2012 با  ميب;بElliot, 2006اققاج بت ذابافاذبفإلبقياسيفب)
اثع لبازب ر  بتاثفظري  بخل باثاعب باشر ابتباأ قم تب(اشتّقر بتا(اعرثّقتر ببب
 يظبر باق ر باقفام يفبف  تبخل اقر  بتا   بادبر را تبعب باقق يباثذنباايس ( .

 اث ستتتترةلباثفعمق قتتتتيفباقشتتتتفخافيفبتباققتتت يباققتتتتاج;بفقالبإشبإمتتتتري با(ف تتتترهببا تتت عبب
بقياستتتيف(فتتترةىلبت تتتذابافاتتتذبفتتتإلباثاتتتعببتا  قتتتيفبادبتتتر  تببعبتتت باققتتت يباققتتتاج بب

بب2016 باثعر ف ;ب2013;ب يتني ب2013;باثز  ا(  ب2010 باثف جي ن)
 قتيفبثتذث  بببا  عبا (ظايفبتذباقزباثاعبب مت با اقتذ ر بتا قزتيفباث قزتيفباثفعمقبببب 

ا  قيفبادبتر  تبب إش سر اب(اشّقر بتا(اعرثّقربتبإظبر بفرباام بف  تبحب  بتفقال
;باثشتت لن بErten. 2014إجيرخلّقتتربعبتت باققتت يباققتتاج بت تتذابافاتتذبفتتإلبقياستتيفب)بببب

2015) 
 طتتتع يباثاتتتعببخلتتتأ( تبطتتت  رحبتباق ئتتتيباثفعمق تتت  بف الباثاطتتت  بخلقتتت  تبتخلتتت ببب

تستتر اب متت باتت رلبخلقزتتيفباعمق تتيفباظتتع ت برق تتربببارر تت  بتخلقتت  تبتخلتت بخلع تت ت بب
خلر فر  بتاثثقيفبخلرث اص بخلاّثربف باشبطلبتاشب لبف باقظري يف بت ذابافاذبفإلب

(بتبف باثفعمتباث ظت باثتذنباظتريكبرقت باثاتعببخلاعرثقتيف بببببببErten. 2014قياسيفب)
 اؤقنبإشبا  قيفبادبر ر بإجيرخلقيفبعب باثفعمت.ب

 قيضبحيفتت نب متت بخلعتتضبا ستتزميفبتاثتت بببببباقتتااتباق اتت بثماتتعببتب( راتتيفب تتلبببب
ف  تتر:بفتترباثتتذنبف طتت  تبفتت باثتتايض؟بتقتتر ا؟بتفتترباقظتترتع باثتت بتا  تتف ت؟بتفتتربب
فقا را تبثمايضباثقرق ؟بسر اب م ب لب ثلبفت باقظترتع بتاةستفارق بفت ببببب

باققا ر ;بممربفقالبإشبا  قيفبادبر را تبعب باقق يباققاج.

ااتت نيب تتعبباع   تتيفباثفط ا قتتيفبتباثفا قتتذببببتثرتتتلب تتذهبا ستت رب بفتبخلع تت رببب
باث عانبقققرضباةدبرهبعب باقق يباققاجبتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يف.

تُاعاب ذهباث فقطتيفباعزاتّزابث فترةىلباثاياستر باثت بف تا ب مت بف(ت بلرتت با  قتيفببببببببببب
اةدبتترهبثتتاالباثاتتعب بإ ابف تتا باثتتبافىلبتاق تتر ىلبتاققتت يا بتب تت حبا فقر تترا تببببب
تفق هلت بتإ ابُ قزت بهلتتباثات  باق رست يفبثفعم  تر بتا اقتذبا (ظتايفباقفعمقتيفبخل تر بببببببببب

;بلمقاتتيف ب2007 باثش ستت ه;بElliot, 2006;ب2004تفتت ب تتذهباثاياستتر بقياستتيفب)ئ ئتتز بب
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;ب2016;بفعتتت  بErten. 2014;بConley, 2012 ;ب2011;بفخلتت بثتتتدي بفخلتتت ب اتتتا;بب2007
Suprayogi, , et al, 2019.) 

 شح:الب تْصٔات 
اث ر ثتر ببا  ت بب(فرةطت  بب بتا(اعّئتربفت بببم تت بثبااشرّئربفتإلباق امقتر باث ظ اتيفببب

بربام :ا

 ب-ثغتيفب  خلقتيفببب-إ رق باث ظت بتبضبفت البخل (ترفىلبإ تااقبفعمتتباثاخلقتيفباشبر تيفببببببب
خلرتمقر باثاخلقيفب رفعيفبا   ت ;بثقف ت  بفقت ّيابقياستّقربتبرقت ب تنباة فقر تر ببببببب

 اشبر يف.
 ااايضباثاخلقيفباشبر تيفبثإلقتر بخلرقاتر قتبتا  رتتر ببببباايا بفعم  باثمغيفبثع خلقيفب

 اثاق قيفباقفعمقيفبخلذتنباة فقر ر باشبر يف.
 إئرفتتتتيفب(تتتتاتا باثققاقتتتتيفبثاتتتتعببطتتتتع يفباثاخلقتتتتيفباشبر تتتتيفبتا ستتتتراذ باقع تتتتق ببببب

خلرثفتتتاياصبهلتتتتب تتت لبا  رتتتتر باثاق قتتتيفباقفعمقتتتيفبخلتتتذتنباة فقر تتتر باشبر تتتيف بب
 يسعف بف ب رفعيفبا    باثظ اي.باا  برق ربفسراذ بففخصص  بتباثاق با

 اعمق قتيفبببازتااباثاعببخلرت اسر بف(ظتايفبثرتتلبفقت يبقياست بذبفت نب مت بف(ظتايفببببببب
طبفمايفبتفف   يفبا رس ب  قعف تبتلصرةصت ت بفتباتا قتباق  ت  ر باثعم قتيفببببب

 خل ر.
 تتت تي با لتتتذبتباة ف تتتريب  تتتابخل تتترحبفنبفقتتت يبقياستتت بفتبااتتت ا هبآياحباثاتتتعببببب 

 تت  بتبقياستتف بتحيفتتر   بإثقتت ;بقتتربثتتذث با متت باثرتتت لبتببببباثاايستت برق تتربا لب
 ا  قيفبلباا تبتف رياا تبخلظرتلب قا.

 :مكرتسات البشح 
ا(اعّئتتربفتت ب تتاتقباث تتت بت(فرةطتت بتا  تتقرا  باقتتاجباث ر ثتتر بإ تت احبقياستتيفببببب

بع   يفبف باق    ر باث تثقيفباقشفق مقيف بف  ربفربام :

 اققاجبتبرق ب تنباة فقر ر باشبر يفبثاالبرر مقيفبااياصبخلرئ بت اا باقق يب
  عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقر باثاخلقيفب رفعيفبا    .ب

 اص يبفقاجبثف   با  رتر باثاق قتيفباقفعمقتيفبخلتذتنباة فقر تر باشبر تيفبتبببببب
 .خلرتمقر باثظ اعيفبايسعفقيفبجبرفعيفبا    باثظ ايف  ىلباثاق بايسعف ب

 اا باثظتت ايبئرة تتيفب متت با ستترثق باث   اتتيفبفتتإلبببرر مقتتيفبت تتا بفقا تتيفبتباسبتتب
 تنباة فقر ر باشبر يفبثف  قيفباثشم  قر باشبمققتيفبتف تريا باثف ا تلبثتاالببببب

  عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقر باثاخلقيفب رفعيفبا    .ب
 رر مقتتيفبخل (تترفىلبفقتتاجبئتترةتب متت بفتتاللباثتتفعمتباث ظتت بتبا  قتتيفباثفتصتتقلببببببببب

عبتت بفتترق باثعققتتتا بتا لتتعنيبايستتعفقيفبثتتتاالببببببتاثتتفارتلباةستتفاةث بتاةدبتتترهبب
  عببطع يفباثاخلقيفباشبر يفبخلرتمقر باثاخلقيفب رفعيفبا    .

 اثع مت (بثمصتع بببب-رر مقيفبت ا بإثرتات(قتيفبفقا تيفبتبا  قتيفبا قاحب)اثظتا  بببب
بثاالباعفقذب تنباة فقر ر باشبر يفبخلرق  ميفباةخلفااةقيف.
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 مشادع البشح: 
 :٘أّاًل: املشادع العشبٔا 
ٔ  ،بــٔ َٓعــٛص ا - أمحــز عــاَض سٝــزص، بــريٚت، راص ايهتــب      :حتكٝــل .يغــإ ايعــض    .(2003) .مجــاٍ ايــزٜ

 ايع١ًُٝ.

-   ٘ فاعًٝـ١ بضْــاَر ايهرتْٚـٞ قــا٥ِ عًـ٢ املــزخٌ املفــاُٖٝٞ يف    (. 2011. )أبــٛ طٜـز، عٛاطــف ; أبـٛ يــدي، ٚدٝـ

. رصاعــتٗاإنغـا  طايبــات داَعـ١ األطٖــض بعـض َفــاِٖٝ ايغــري٠ ايٓبٜٛـ١ ٚتُٓٝــ١ اجتاٖـاتٗٔ ضتــٛ      

 .775 - 715(، 146)2 ،ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض -زت١ً ايرتب١ٝ

َُٜٔ عقـاّ أمحز. ) - (. فاع١ًٝ بعض اعرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؾط يف ت١ُٝٓ املفـاِٖٝ ايفكٗٝـ١   2018أبٛ 

غــري َٓؾــٛص٠،  َادغــتريٚايــتفهري األخالقــٞ يــز٣ طــال  ايقــف ايجــاْٞ ايجــاْٟٛ األطٖــضٟ. صعــاي١    

 .داَع١ األطٖض، ايرتب١ٝن١ًٝ 

 ،ايكاٖض٠ ،2، طايفك٘ ايٛاضح َٔ ايهتا  ٚايغ١ٓ ع٢ً املشاٖب األصبع١ .(1997) .ستُز بهض ،إمساعٌٝ -

 راص املٓاص يًٓؾض ٚايتٛطٜع.

، حتكٝل: 2. طايتُٗٝز يف ختضٜر ايفضٚع ع٢ً األفٍٛ(. 1981األعٟٓٛ، عبزايضسِٝ بٔ اذتغٔ ) -

 ستُز سغٔ ٖٝتٛ، بريٚت َؤعغ١ ايضعاي١. 

ٌ األن - فاعًــ١ اعــتدزاّ  ــٛسز َــاصطاْٛ ألبعــار ايــتعًِ يف تُٓٝــ١ ايعًُٝــات    (. 2012. )ًــيب، َفًــح رخٝــ

املعضفٝــ١ ايعًٝــا ٚايتشقــٌٝ ايزصاعــٞ يف َكــضص ايفكــ٘ ٚاالجتــاٙ ضتــٛ ايعُــٌ ايتعــاْٚٞ يــز٣ طــال         

ادتُعٝـ١ املقــض١ٜ يًُٓــاٖر   -زتًــ١ رصاعـات يف املٓــاٖر ٚطـضم ايتــزصٜػ  . ايقـف ايجــاْٞ املتٛعـط  

 .141 - 94(،178)، داَع١ عني مشػ -يتزصٜػٚطضم ا

 135(، 203)، األعـتاس زتًـ١  (. األسهاّ اييت خيـايف األعُـ٢ فٝٗـا ايبقـري.     2013األٖزٍ، عبزٙ عبزاهلل. ) -

– 158. 
ٍ  ; أٜٛ ، ْاٖـز  - ٌ (. 2019. )فـضٚح، َٓـا ٛ   ٠یزیبضْـاَر قـا٥ِ عًـ٢ اعـرتات     ٠یفاعـ  ّیاملؾـضٚعات ٚايتكـ

يًزصاعـ١   ٕیيإلصتاط يز٣ ايطال  ايٛافز ٠یر٠ ايفك٘ ٚايزافعملا ٍیايتشك ٠یااليهرتْٚٞ يف تِٓ

 .143 - 85(، 112)، صابط١ ايرتبٜٛني ايعض  -زت١ً رصاعات عضب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفػ. باألطٖض

. صعـاي١  أسهاّ ايغـُع يف ايعبـارات ٚادتٗـار رصاعـ١ فكٗٝـ١ َكاصْـ١      (. 1424. )بضرٟ، خري١ٜ عبزايعظٜظ -

 .داَع١ أّ ايكض٣، ايؾضٜع١ ٚايزصاعات اإلعال١ٝ١َٝ غري َٓؾٛص٠، نً َادغتري

(. فاعًٝـ١ اعـرتاتٝذ١ٝ ايتعًــِٝ املتُـاٜظ يف حتقـٌٝ طــال  ايقـف ايجــأَ      2017. )ايبهـاصٟ، بـزص عــا    -

غــري  َادغــترياألعاعــٞ بغــًط١ٓ عُــإ يف َــار٠ ايرتبٝــ١ اإلعــال١َٝ ٚاجتاٖــاتِٗ ضتٖٛــا. صعــاي١       

 بٛؼ.ايغًطإ قاداَع١ ، ن١ًٝ ايرتب١َٝٓؾٛص٠، 

فاعًٝــ١ بضزتٝــ١ ٚعــا٥ط َتعــزر٠ َكرتســ١ يتــزصٜػ بعــض    (. 2010. )، أمحــز بــٔ ستُــز ايتــٛيضٟ -

َٛضــٛعات فكــ٘ ايعبــارات يتالَٝــش املضسًــ١ املتٛعــط١ يف َٓطكــ١ ايكقــِٝ ايتعًُٝٝــ١ ٚأثضٖــا عًــ٢     

ايتشقـــٌٝ ايعًُـــٞ ٚاملُاصعـــ١ ايعًُٝـــ١ يـــزِٜٗ رصاعـــ١ تضبٜٛـــ١ يف زتـــاٍ املٓـــاٖر ٚطـــضم تـــزصٜػ  

داَعــ١ عــني -ادتُعٝـ١ املقــض١ٜ يًكــضا٠٤ ٚاملعضفـ١    -زتًــ١ ايكـضا٠٤ ٚاملعضفــ١ . ال١َٝايرتبٝـ١ االعــ 

 .40 - 18 (،101) ،مشػ

. ايكـــاٖض٠، راص ايٓٗضـــ١ عـــٝهٛيٛد١ٝ ايـــتعًِ ْٚعضٜـــات ايتعًـــِٝ(. 1999دـــابض، دـــابض عبـــز اذتُٝـــز. ) -

 ايعضب١ٝ.

ف ايجـاْٞ املتٛعـط يف   فاع١ًٝ ًَف اإلصتاط عًـ٢ حتقـٌٝ طايبـات ايقـ    (. 2014. )ادتبٝالٕ، ْٛاٍ محز -

 -داَعـ١ طٝبـ١  ، ايرتبٝـ١ غـري َٓؾـٛص٠، نًٝـ١     َادغـتري صعـاي١  . َار٠ ايفك٘ مبزاصؼ املز١ٜٓ املٓٛص٠

 .ايغعٛر١ٜ

-  ٕ ــا . ضــ٤ٛ َعــاٜري ادتــٛر٠   يفتكــِٜٛ نتــب ايفكــ٘ باملضسًــ١ املتٛعــط١    (. 2015. )ادتٗــين، عــٛض طصٜب

 .348 - 329(، 3)10، ب١داَع١ طٝ -ن١ًٝ ايرتب١ٝ -زت١ً داَع١ طٝب١ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ

" يف تـزصٜػ َكـضص ايفكـ٘    SNIPSفاعًٝـ١ اعـرتاتٝذ١ٝ عـٓٝبػ "   (. 2019. )اذتاَز، عبزاهلل بٔ ساَـز  -

ٞ ع٢ً ايتشقٌٝ ٚاالستفاظ ب٘ ٚاالجتاٙ ضتٛ ايـتعًِ يـز٣ طـال  ايقـف ارتـاَػ       اجملًـ١   . االبتـزا٥
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، داَعـ١ املًـو عـعٛر    –غـ١ٝ ادتُعٝـ١ ايغـعٛر١ٜ يًعًـّٛ ايرتبٜٛـ١ ٚايٓف     ،ايغعٛر١ٜ يًعًّٛ ايرتبٜٛـ١ 

(3،) 147 - 173.                     

(. َز٣ تضـُٔ ستتـ٣ٛ ايرتبٝـ١ اإلعـال١َٝ يًُضسًـ١ ايجاْٜٛـ١ يكضـاٜا فكـ٘         2011محز، ٖٝاّ أمحز. ) -

 غظ٠. -ايٛاقع. صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا، ادتاَع١ اإلعال١َٝ

 املعاٖـــزيف  ٠یستتـــ٣ٛ َكـــضص ايفكـــ٘ يف املضسًـــ١ ايجـــاْٛ ّیتكـــٛ (.2019. )اذتُٝـــز٠، فٗـــز عبـــزايعظٜظ -

ن١ًٝ ايبٓات يـدرا  ٚايعًـّٛ    -زت١ً ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ. ٕیاملعًِ ْعض ٚد١َٗٔ  ٠یيعًِا

 .388 - 351 (،  20)7داَع١ عني مشػ،  -ٚايرتب١ٝ

ٌٝ ٚاالستفـاظ  (. أثض اعتدزاّ طضٜك١ سٌ املؾـهالت عًـ٢ ايتشقـ   2004، حي٢ٝ بٔ ْافض. )ٞارتضٚف -

 ، داَع١ ايغًطإ قابٛؼ.ايرتب١ٝغري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ  َادغتريتزصٜػ ايفك٘. صعاي١  يفبايتعًِ 

(. أثــض بضْــاَر َكــرتح َتهاَــٌ بــني ايكــضا٤ات ٚايتفغـــــري ٚايفكـــــ٘ يف  2007عبــزاذتهِ عــعز. ) ،خًٝفــ١ -

. صعـــاي١ يـــزِٜٗ قـــزايٓاٚتُٓٝـــ١ ايتفهــــــري  األطٖضٜـــ١ ٚاجتـــاِٖٗ ايكـــضا٤اتحتقـــٌٝ طـــال  َعــــاٖز 

 .داَع١ األطٖض، ن١ًٝ ايرتب١ٝغري َٓؾٛص٠،  رنتٛصاٙ

-   ٔ ــشٟٚ اإلعاقـــ١: رصاعـــ١ تطبٝكٝـــ١ يف      (. 2017. )ايـــزصٜٚؿ، عبزاجملٝـــز عبـــزايضمح فكـــ٘ املٛاطْـــات يـ

 - 79 (،  1)29 ،داَع١ املًو ععٛر -ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،زت١ً ايزصاعات اإلعال١َٝ. ايعبارات

113. 

ايبشــح زتًــ١ (. ايفــضٚم ايفكٗٝــ١ املتعًكــ١ بــاألع٢ُ رصاعــ١ َكاصْــ١.   2019ايزٚعــضٟ، ٜاعــض صاؽــز. )  -

 .131 – 97(، 2)2 ايعًُٞ يف اآلرا ، داَع١ عني مشػ،
تزصٜػ ايفك٘ بني األفاي١  ،صؤ١ٜ دزٜز٠ يف تزصٜػ ايفك٘ اإلعالَٞ(. 2009سغني عا . )، ايشٖب -

 -صاع١ٝ بني األفاي١ ٚاملعافض٠تطٜٛض املٓاٖر ايز -املؤمتض ايعًُٞ اذتارٟ ٚايعؾضٕٚ. ٚاملعافض٠
 .1225 - 1206 ،4، ايكاٖض٠ -ادتُع١ٝ املقض١ٜ يًُٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ

أثــض اعــتدزاّ اعــرتاتٝذ١ٝ خــضا٥ط املفــاِٖٝ يف تــزصٜػ ايفكــ٘ عًــ٢   (. 2005. )صاؽــز، سٓــإ َقــطف٢ -

 ٟ ًــ١ زت. ايتشقــٌٝ ٚتُٓٝــ١ االجتــاٙ ضتــٛ أرا٤ ايعبــارات يــز٣ طايبــات ايقــف األٍٚ ايجــاْٟٛ األطٖــض

 .113 – 82(، 44) ،داَع١ عني مشػ-ادتُع١ٝ املقض١ٜ يًكضا٠٤ ٚاملعضف١  -ايكضا٠٤ ٚاملعضف١
راص ايفهض ، رَؾل .َٛعٛع١ ايفك٘ اإلعالَٞ ٚايكضاٜا املعافض٠ .(2010)َقطف٢.  ٖٚب١ ٞ،ايظسًٝ -

 ايعضبٞ.

ؾتٗض٠ ع٢ً شتتقض املكافز اذتغ١ٓ يف بٝإ األسارٜح امل(. 1989، ستُز عبزايباقٞ. )ايظصقاْٞ -

 ، حتكٝل: ستُز ايقباغ، بريٚت، املهتب اإلعالَٞ.4، طاأليغ١ٓ

(. تٛظٝف األعايٝب ٚايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ اييت اعـتدزَٗا ايضعـٍٛ فـ٢ً    2013طصٚم، ستُز ارتامت. ) -

ــاي١      ــٛإ اهلل عًـــِٝٗ يف ايتـــزصٜػ مبضسًـــ١ األعـــاؼ. صعـ ــًِ يف تضبٝـــ١ أفـــشاب٘ صضـ اهلل عًٝـــ٘ ٚ عـ

 ، داَع١ أّ رصَإ االعال١َٝ.ايرتب١ٝ١ٝ غري َٓؾٛص٠، نً َادغتري

(. أثض اختالف  طٞ االعـاص بربزتٝـات ايٛعـا٥ط ايفا٥كـ١ عًـ٢      2013، عبزايًطٝف عًٞ. )ايظٖضاْٞ -

غـري َٓؾـٛص٠،    َادغـتري ايتشقٌٝ ٚاالجتاٙ ضتٛ َار٠ ايفك٘ يز٣ طـال  املضسًـ١ املتٛعـط١. صعـاي١     

 .ايغعٛر١ٜ -، داَع١ ايباس١ايرتب١ٝن١ًٝ 

(. فاعًٝـــ١ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً املجريات ايبقضٜــ١ يت١ُٝٓ َٗاصات 2017. )عبزاذتٞ َتٛيٞ ايظٚاٟٚ، -

غري  َادغتريايتفهري ايٓاقز يف َـــــار٠ ايفكــــ٘ يـز٣ تالَٝــش املضسًـــ١ اإلعزارٜــ١ األطٖضٜــ١. صعاي١ 

 .داَع١ األطٖض، ايرتب١َٝٓؾٛص٠، ن١ًٝ 

ِ   صؤٜـ١ دزٜــز٠ يف (. 2005طٜتـٕٛ، سغــني. )  - .  ايتعًـِٝ اإليهرتْٚــٞ: املفٗـّٛ ٚايكضــاٜا ٚايتطبٝـل ٚايتكٝــٝ

 ايضٜاض، ايزاص ايقٛيت١ٝ يًرتب١ٝ.
(. َكـضص َكـرتح يتطـٜٛض َـار٠ ايرتبٝـ١ اإلعـال١َٝ يطـال  ايقـف ايجايـح          2016. )عا ، عٛعـٔ فـا    -

ٙ ا. صعــاي١ ثــاْٟٛ يف ضــ٤ٛ أٖــزاف ايرتبٝــ١ اإلعــال١َٝ: ستًٝــ١ دبــٌ أٚيٝــا٤  ٛسّدــ         غــري   رنتــٛصا

 َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا، داَع١ أّ رصَإ االعال١َٝ.
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ِ        2018. )عدٌٝ، عبزاهلل ايغٝز -  (. تطـٜٛض َـٓٗر ايرتبٝـ١ ايزٜٓٝـ١ اإلعـال١َٝ يًتالَٝـش ايكـابًني يًـتعً

ّٝا يف ض٤ٛ استٝاداتِٗ ايز١ٜٝٓ ٙ ٚأثضٙ يف ت١ُٝٓ َٗاصاتِٗ ايعبار١ٜ. صعاي١   َٔ املعاقني عكً  رنتـٛصا

 .داَع١ األطٖض، ١ ايرتب١ٝنًٝغري َٓؾٛص٠، 

(. أفـٍٛ تـزصٜػ ايرتبٝـ١ اإلعـال١َٝ     2014)ععز، أمحز; طٓطـاٟٚ، َقـطف٢; محـضٚـ، عبزاجملٝـز.      -

 داَع١ األطٖض. -ن١ًٝ ايرتب١ٝادتظ٤ ايجاْٞ، ٚايعًّٛ ايؾضع١ٝ بايتعًِٝ ايعاّ ٚاألطٖضٟ. 

ب١ ايقف ارتاَػ أثض اعتدزاّ َكاطع ايفٝزٜٛ يف حتقٌٝ طً(. 2014. )عال١َ، فاط١ُ إبضاِٖٝ -

غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايزصاعات  َادغتريصعاي١ . األعاعٞ يف َٛضٛع ايفك٘ ٚاجتاٖاتِٗ ضتٖٛا

 .األصر١ْٝاَع١ ادتايعًٝا، 

ــات   . أسهاّ فّٛ ٚسر املعام يف ايفك٘ اإلعالَٞ(. 2018. )ايغًُٞ، عُض بٔ ؽضٜف - ــ١ ايزصاعــــ زتًــــ

 .885 - 847(، 2)37 ،داَع١ املٓٝا -ن١ًٝ راص ايعًّٛ ،ايعضب١ٝ

تكِٜٛ أْؾط١ نتا  ايفك٘ يًقف األٍٚ املتٛعط يف ض٤ٛ َٗـاصات  (. 2015. )ايغُريٟ، حي٢ٝ عبزاهلل -

 داَع١ طٝب١. -ن١ًٝ ايرتب١ٝ - غري َٓؾٛص٠ َادغتريصعاي١ . ايتفهري ايٓاقز

. األعًٛ  املعافض يتزصٜػ ايفك٘ اإلعالَٞ يف ادتاَعات(. 2007. )ايغٛعٛٙ، عبزاجملٝز ستُز -

-املٓع١ُ ايعضب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلراص١ٜ -دتاَعات ايعضب١ٝ: ايتشزٜات ٚاآلفام املغتكب١ًَٝؤمتض: ا

 .739 - 725 ،املػض 

 ض٠، راص ايغالّ.ـــايكاٖ .املزخٌ يزصاع١ ايفك٘ اإلعالَٞ. (2003)  .صَضإ ع٢ً ،ايؾضْبافٞ -

كٗٝـ١ َكاصْـ١   (. أسهاّ األخـضؼ املدتًـف فٝٗـا بـني ايفكٗـا٤ رصاعـ١ ف      2013ؽٓزٟ، إمساعٌٝ ستُز. ) -

 .431 – 414(، 2)40، ادتاَع١ األصر١ْٝ -عًّٛ ايؾضٜع١ ٚايكإْٛزت١ً بايكإْٛ. 
ٞ  ،ايؾٛناْٞ - ٍ       .(1997) .ستُز عًـ ، حتكٝـل: ستُـز عـعٝز    إصؽـار ايفشـٍٛ إيـٞ حتكٝـل عًـِ األفـٛ

 ايبزصٟ، بريٚت، راص ايفهض.

مجعٝـ١  زتًـ١  فك٘ اإلعـالَٞ.  يف اي يف ايعبارات األع٢ُأسهاّ (. 2008ؽٜٛزح، أمحز; أمسا٤ قطاٜف. ) -

 .41 – 1(، 2)2 ايكزؼ يًبشٛخ ٚايزصاعات اإلعال١َٝ،
(. أثــض ايـــتعًِ املــزَر بايفٝـــزٜٛ يف حتقــٌٝ طايبـــات ايقــف ايجايـــح     2016ايعــاطَٞ، ابتغــاّ رٖٚـــإ. )   -

، ايرتبٝـ١ غري َٓؾـٛص٠، نًٝـ١    َادغترياالبتزا٥ٞ مبار٠ ايفك٘ ٚايغًٛى مبشافع١ ايكضٜات. صعاي١ 

 َٛى.داَع١ ايري

. تطبٝــل فكــ٘ األٚيٝــات عًــ٢ سٟٚ االستٝادــات ارتافــ١ يف اذتــر      (. 2015. )عبــزاذتٞ، فــباح خضــض   -

داَع١ إفضٜكٝـا   -ن١ًٝ ايؾضٜع١ ٚايكإْٛ ٚن١ًٝ ايزصاعات اإلعال١َٝ ايؾضٜع١ ٚايكإْٛ،زت١ً 

 .107 – 65(، 26)ايغٛرإ  -ايعامل١ٝ
ضا٥ط املفــاِٖٝ عًــ٢ حتقــٌٝ تالَٝــش  فاعًٝــ١ اعــتدزاّ خــ (. 2017. )عبــزارتايل، عبــزايضمحٔ أمحــز  -

رصاعـات عضبٝـ١   . ايقف ايجايح اإلعزارٟ األطٖضٟ ملفاِٖٝ أسهاّ املٛاصٜـح ٚاجتاٖـاتِٗ ضتـٛ رصاعـتٗا    

 .456 - 415(، 83صابط١ ايرتبٜٛني ايعض ، ) -يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفػ

ٚ  (. 2009. )أرٖــِ فــابض، عبــزايعاٍ - ر ٚاملعــاَالت أسهــاّ إؽــاص٠ األخــضؼ يف األســٛاٍ ايؾدقــ١ٝ ٚاذتــز

ٕ غــري َٓؾــٛص٠، نًٝــ١    َادغــتري. صعــاي١ ٚبٝــإ سيــو ٚفــل َكافــز ايؾــضٜع١     ، ايؾــضٜع١ ٚايكــاْٛ

 .اإلعال١َٝاَع١ ادت

 يفايـتعًِ ٚايتعًــِٝ   يففاعًٝــ١ تـزصٜػ َكـضص َكزَــ١   (. 2015. )ايــضٜٚػ، عظٜـظ٠ ; ايعبـزايهضِٜ، صاؽـز   -

حتقـٌٝ طايبـات نًٝـ١     يفٛصر باعـتدزاّ ْعـاّ بـالى بـ     االدتُاع١ٝض٤ٛ َبارئ ايٓعض١ٜ ايبٓا١ٝ٥ 

 .92 - 51(، 4) ،داَع١ ؽكضا٤ -زت١ً داَع١ ؽكضا٤. ايرتب١ٝ ظاَع١ املًو ععٛر ٚاجتاٖاتٗٔ ضتٛٙ

ٕ    ،أسهـاّ سٟٚ اإلعاقـ١ يف فكـ٘ اذتـزٚر ايؾـضع١ٝ     (. 2017. )عبٛر، َـاٖض عبزاجملٝـز   - . عـح فكٗـٞ َكـاص

 .104 - 11(، 13ٚطاص٠ ايعزٍ )

ٞ ، ايعكــٌ - ــ ٞ أسهــ(. 1986. )فــا  عً غــري َٓؾــٛص٠،   َادغــتري. صعــاي١ اّ األخــضؼ يف ايفكــ٘ اإلعــالَ

 .اإلَاّ ستُز بٔ ععٛر، داَع١ ايؾضٜع١ن١ًٝ 

ايكٝــاؼ ٚايتكــِٜٛ ايرتبــٟٛ ٚايٓفغــٞ، أعاعــٝات٘ ٚتطبٝكاتــ٘      (. 2002عــالّ، فــالح ايــزٜٔ ستُــٛر. )    -

 ايكاٖض٠، راص ايفهض ايعضبٞ. .٠ٚتٛدٗات٘ املعافض
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تزصٜػ ايفك٘ ع٢ً تُٓٝـ١   يفض اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ ايقف املكًٛ  أث(. 2019صرعإ عا . )، ايعُضٟ -

ادتُعٝــ١ املقــض١ٜ يًكــضا٠٤    -زتًــ١ ايكــضا٠٤ ٚاملعضفــ١  . ايتشقــٌٝ يــز٣ طــال  املضسًــ١ ايجاْٜٛــ١   

 .122 - 79 (، 212) ،داَع١ عني مشػ-ٚاملعضف١ 

  ايزصاعــات فاعًٝــ١ بضْــاَر يتُٓٝــ١ َٗــاصات ايًػــ١ ايعضبٝــ١ يطــال   (. 2012. )فــضز، ستُــز اذتغــٝين  -

. ايعًٝا ببعض ايهًٝات ايٓعض١ٜ األطٖضٜـ١ يف ضـ٤ٛ سادـاتِٗ ايًػٜٛـ١ ٚأثـضٙ عًـ٢ اجتاٖـاتِٗ ضتٖٛـا        

 .داَع١ األطٖض، ن١ًٝ ايرتب١ٝغري َٓؾٛص٠،  رنتٛصاٙصعاي١ 

(. تطــٜٛض ستتــٟٛ ايفكــ٘ يطــال  املضسًــ١ ايجاْٜٛــ١ األطٖضٜـــ١. صعــاي١        1993فــضز، ستُــٛر عبــزٙ. )   -

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ األطٖض.َادغتري غري َٓؾٛص٠، 

ــز; عــدٌٝ، عبــزاهلل.          - (. 2019)فــضز، ستُــٛر; عــعز، أمحــز; طٓطــاٟٚ، َقــطف٢; محــضٚـ، عبزاجملٝ

ٟ    ايزٜٓٝــ١ تــزصٜػ ايرتبٝــ١   ستاضــضات يف . اإلعــال١َٝ ٚايعًــّٛ ايؾــضع١ٝ بــايتعًِٝ ايعــاّ ٚاألطٖــض

 داَع١ األطٖض. -ن١ًٝ ايرتب١ٝادتظ٤ ايجاْٞ، 

فاعًٝــ١ اعــتدزاّ ايٛعــا٥ط املتعــزر٠ يف تــزصٜػ َكــضص ايفكــ٘     (. 2015. )ِٖٝعبــزاهلل بــٔ إبــضا  ايفكٝــ٘، -

اجمل١ً  . يتالَٝش ايقف ايغارؼ االبتزا٥ٞ ٚأثض سيو ع٢ً ايتشقٌٝ ايزصاعٞ ٚاجتاٙ ايتالَٝش ضتٛٙ

                     .124 – 108 (،3)1، املضنظ ايكَٛٞ يًبشٛخ بػظ٠، ايعضب١ٝ يًعًّٛ ْٚؾض األعاخ

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب َكـرتح يتطـٜٛض نفاٜـ١ َعًُـٞ ايرتبٝـ١ ايزٜٓٝـ١       (. 2004. )ٌ ستُزْا٥ قضقظ، -

اإلعال١َٝ يف اعتدزاّ األع١ً٦ ايغابض٠ يف حتقٌٝ طًب١ املضس١ً األعاع١ٝ يف األصرٕ ٚاجتاٖـاتِٗ  

داَعــ١ عُــإ ايعضبٝــ١  ، نًٝــ١ ايزصاعــات ايرتبٜٛــ١ ايعًٝــا  غــري َٓؾــٛص٠،   رنتــٛصاٙصعــاي١  .ضتٖٛــا

 .ات ايعًٝايًزصاع

(. أسهاّ سٟٚ اإلعاق١ يف اإلعالّ. ٚطاص٠ األٚقاف ٚايؾـ٦ٕٛ ٚاملكزعـات   2015، أمحز َقطف٢. )ايكضا٠ -

 .  88 -83(، )ْٜٛٝٛ(، 5)59اإلعال١َٝ، 

. صعـاي١  أسهاّ ايقِ ٚايبهِ ٚايعُٞ يف ايعبارات رصاع١ فك١ٝٗ َكاص١ْ(. 2008. )قطاٜف، أمسا٤ مجاٍ -

 .اإلعال١َٝاَع١ ادت، ٜع١ ٚايكإْٛايؾضغري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ  َادغتري

. صعـاي١  أسهاّ سٟٚ ايعاٖات يف فك٘ األعض٠ ٚاملعاَالت: رصاع١ َكاصْـ١ (. 2015. )قط١ٓٝ، أمحز ستُز -

 -داَعـــ١ ايكـــضإٓ ايهـــضِٜ ٚايعًـــّٛ اإلعـــال١َٝ  -رنتـــٛصاٙ غـــري َٓؾـــٛص٠، نًٝـــ١ ايزصاعـــات ايعًٝـــا  

 ايغٛرإ. 

١ يف تـــٛفري ايضعاٜـــ١ يـــشٟٚ اذتادـــات ارتافـــ١ يف   (. ايتـــزابري ايؾـــضع2005ٝ، عـــضٟ طٜـــز. )ايهٝالْـــٞ -

 .35 -22(، 1)32ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ. عًّٛ ايؾضٜع١ ٚايكإْٛ، 

 ، ايكاٖض٠، َهتب١ ايؾضٚم ايزٚي4.١ٝط .املعذِ ايٛعٝط(. 2004زتُع ايًػ١ ايعضب١ٝ. ) -

ــز. )  - ــار٠ ستُـ ــز، غـ ــضؼ  2019ستُـ ــاّ األخـ ــارات ٚيف (. أسهـ ــ١ٝ ايعبـ ــٛاٍ ايؾدقـ ــ١   األسـ رصاعـــ١ فكٗٝـ

 .732 – 654(، 35)4، ن١ًٝ ايزصاعات اإلعال١َٝ ٚايعضب١ٝ يًبٓات باإلعهٓزص١ٜزت١ً َكاص١ْ. 

ــين. )   - ــ٢ َريغـ ــز، َٓـ ــف األٍٚ باملضسًـــ١ ايجاْٜٛـــ١       2009ستُـ ــ٘ اإلعـــالَٞ يًقـ (. تكـــِٜٛ َـــٓٗر ايفكـ

 .ايغٛرإ -، داَع١ ايًٓٝنيايرتب١ٝغري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ  َادغتريبايغٛرإ. صعاي١ 

(. أثض تقُِٝ ايكق١ اإليهرت١ْٝٚ ايتفاع١ًٝ يف ت١ُٝٓ ايتشقـٌٝ ٚاالجتـاٙ   2018ص. )املقًٛذ، ٖٓا٤ بٓز -

غـري َٓؾـٛص٠، نًٝـ١     َادغـتري ضتٛ َكضص ايرتب١ٝ االعال١َٝ يتًُٝشات املضس١ً االبتزا١ٝ٥. صعـاي١  

 .ايبشضٜٔ -ايزصاعات ايعًٝا، داَع١ ارتًٝر ايعضبٞ

سٝز باملضس١ً ايجا١ْٜٛ األطٖض١ٜ ٚعالقتٗـا  (. َغت٣ٛ َكض١ٝ٥ٚ نتب ايت2016ٛأمحز ستُز. )َعني،  -

 .داَع١ األطٖض، ن١ًٝ ايرتب١ٝغري َٓؾٛص٠،  َادغتريبفِٗ ايطال  ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ املار٠. صعاي١ 

-   ٕ أثــض اعــتدزاّ ايــتعًِ ايتعــاْٚٞ يف حتقــٌٝ طــال  ايقــف ايجــاْٞ        (. 2005. )املفــز٣، فــا  عــًُٝا

 ٘ داَعــ١ عــني  -ادتُعٝــ١ املقــض١ٜ يًكــضا٠٤ ٚاملعضفــ١  -زتًــ١ ايكــضا٠٤ ٚاملعضفــ١ . ايجــاْٟٛ ملــار٠ ايفكــ

 .144 - 94(،48)، مشػ

(. فاعًٝــ١ ٚســز٠ َكرتســ١ يف ايتفغــري املٛضــٛعٞ يف حتقــٌٝ تالَٝــش  2009فــفا٤ مجعــ١. ) ،املٗــزاٟٚ -

غــري َٓؾــٛص٠،   َادغــتريايقــف ايجــاْٞ اإلعــزارٟ األطٖــضٟ ٚاجتــاِٖٗ ضتــٛ َــار٠ ايتفغــري. صعــاي١     

 .اَع١ األطٖضدن١ًٝ ايزصاعات اإلْغا١ْٝ، 
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ــزايعظٜظ  - ــز عبـ ــادِ، ستُـ ــ١ (. 2016.)ايٓـ ــرتاتٝذ١ٝفاعًٝـ ــشنا٤    اعـ ــ١ ايـ ــتٓز٠ إىل ْعضٜـ ــ١ َغـ تعًُٝٝـ

املتعــزر٠ يف حتقــٌٝ َــار٠ ايفكــ٘ ٚبكــا٤ أثــض ايــتعًِ ٚاالجتــاٙ ضتــٛ املــار٠ يــز٣ طــال  ايقــف األٍٚ         

داَعــ١  -شتــرب تطــٜٛض املُاصعــات ايٓفغــ١ٝ ٚايرتبٜٛــ١ ، زتًــ١ رصاعــات ْفغــ١ٝ ٚتضبٜٛــ١  .املتٛعــط

  56 - 31 (،16ادتظا٥ض، ) -قافزٟ َضباح

ايتهٝٝــف ايفكٗــٞ يعًُٝــات اعت٦قــاٍ صســِ ايفتٝــات املعاقــات عكًٝــا     (. 2019. )ايٛنٝــٌ، صَضــإ صطم -

داَعــ١  -أفــام سٛيٝــ١ نًٝــ١ ايزصاعــات اإلعــال١َٝ ٚايعضبٝــ١ يًبــٓني بايؾــضق١ٝ . ٚسهُٗــا ايؾــضعٞ

 .53 - 1(، 1)6 ض،األطٖ

أثــض اعــتدزاّ ايتعًــِٝ املتُــاطز " ارتًــٝط " يف حتقــٌٝ طــال        (. 2010. )ٜٛعــف، حيٝــ٢ عبــزارتايل   -

    ٙ ادتُعٝــ١ املقــض١ٜ   -زتًــ١ ايكــضا٠٤ ٚاملعضفــ١  . املضسًــ١ ايجاْٜٛــ١ يف َــار٠ ايفكــ٘ ٚاجتاٖــاتِٗ ضتــٛ

 .75 - 30 (،99)، داَع١ عني مشػ -يًكضا٠٤ ٚاملعضف١
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