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ملخص البحث:

التنمر هؽ شكل مؼ أشكال العنف واإلساءة وااليذاء الذي يكؽن مؽجهاً مؼ شخص أو
مجمؽعة أشخاص إلى شخص آخر أقل قؽة إذ يكؽن عؼ طريق مجمؽعة أساليب عنيفة منها بدنية
ومنها نفسية ومنها لفعية.
وشهدت ظاهرة التنمر تطؽ اًر كبي اًر في األساليب التي يستخدمها الطالب في سلؽكهػ العنيف
وقؽبل تنامي العاهرة بتجاهل كبير مؼ المجتمع ومؼ األسر أنفسهػ إذ تشجع األسر أبناءهػ على
السلؽك العدواني ويعدونه دليالً على التفؽق كما أن االهمال مؼ قبل األهل وانشغالهػ في العمل
والتفكغ األسري والطالق يجعل الطفل متمادياً في الخطأ الى جانب التدني في المستؽى التعليمي
وضعف نعام المدرسة الذي يدفعه إلى سرقة الؽاجبات المدرسية أو الغيرة مؼ الطالب المتفؽقيؼ.
الكلمات المفتاحية  :التنمر  ،المدارس  ،األطفال
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THE REFLECTION OF BULLYING IN SCHOOLS ON
CHILDREN
(A Social Field Study in the City of Mosul)
Researcher Reem Abd Esmaeel

Abstract:
Bullying is defined as a form of violence, an offence or an intimating
done by an individual or a group of people towards a person having a less
strength through many physical, psychological or verbal violent methods.
The phenomenon of bullying has spread widely in the schools due to many
reasons leading to violence against children. Bullying has witnessed new
invented methods to be used by the students in their violent behavior. The
society and the families still ignore bullying. In fact, some families
encourage their children to act like a bullying child or to antagonize others
regarding that as a sign of success.
The value of this study lies in the exploration of the bullying's types
acted in the schools which are ascribed to potential reasons causing many
problems to the children in the school. Owing to divorce, breaking and
negligence in the families, the child falls in the mistake of acting violently
that causes a very low level of education. The weakness of the
administration in the school may lead the child to steal the others' homework
or to feel jealous from the succeeded pupils.
خٟادلٔل
بٟ ْبً ثَجتٌّٟ ١ٌة ّيوثٚـٛ ا٢ٟ خ ُينبٕ هلك٠ْذ هٌآجو ًف٣ ًٗبٙ إىّٞنن ٓلٟ ًو يف ادللاه٠زنٛزشو ا٣ٔل اٛ
.َٙ إؿِبٜبهْخ ه٠َِْخ ًاعز٣  آصبه٢ٟ وح دلب ذلبٟلٟ لبىوحٛ ًٓل اهزربد ىنه اٞلهٍْيًٟ ٞئيٟٚ ىٚ ٓج٢ٟ وٛ ١ٌّزووػ
ٌ٠نٛ ِنٌاؽٛت ًا٣ رٌرياد يف مجْن اجلٌا٢ٟ  ُْيبٚب ؽظًٟ خ إًىلٌِٛـٛخ ًفبطخً اٌِٛـٛخ اٜوؽٟ ١ أٌٙٔٛ ا٢٘نا ديٛ
ٞولٟ يت أطجؼ ّٔؼِ ُْيبْٛخ (ادللهٍخ) ا٣ضبٛ ادلإٍَخ إًىل (ًىِ إٍوح) ئىل ادلإٍَخ ا٢ٟ وٛزٔب٣ ًفبطخَ ثول ا، ِٚـٛا
ٙ ثوغ إؿِب١نب صلل أ٣ أًٞو ًري ؿجْوِ هبكح ه٠زنٛ ا١ٌّ٘ ْخ ًحتلّل شقظْزو ُْيب٠ٜوٛوبهٍ ا٠ٜٛ وْٜ ُْيب حتظًٞٓزو ًّز
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ّوْشٌ ١ىنه ادلوؽٜخ ًىنا ا٣ٙزٔب ٢ٟ ٙاٛجْذ ئىل ادللهٍخ أؽْب٣ب ثش٘ ٚؿجْوِ ُ ،بٕؿِبّ ٙإصو اٛزن٠و هَِْ٣ َٜزي ٞصٞ
هٌٍٜٗ َٜي ٞيف اٛجْذ أً ادللهٍخ ًخي َٜذل ٞاٛولّل  ٢ٟادلش٘ٚد اٛنَِْخ ًاٌَْٜٗٛخ.
ٛنا ّول اٛزن٠و أؽل اٌَْٜٗٛبد اٛولًاْ٣خ ًري ادلوًٌة ُْيب ًرٔن ثني اِٛئبد اٛو٠وّخ ادلقزِٜخ ًٟنيب إؿِبً ٙرنوٌ٘
هْٜي ٞفبطخ يف ادللاهً ًادلواؽ ٚإًىل يف ؽْبذت ٞئم رَجت اٛلبىوح ٟشبٗ ٚفـريح ًكائ٠خ رربى  ٢ٟاٛـِ ٚادلزن٠و ئىل
اٛـِ ٚادلزووع ئىل اٛزن٠و.
ًٓل ّنشأ إؿِبٟ ٙزن٠وّ٣ ٢زْغخ رن٠و ٓبئ ٞهْٜي ٞى ٞأّؼبً ًّولً ١اٛزن٠و ه َٜآفوّ ٢ىٌ ا٣زٔبٟبً ٖٛمٍ اٛنُ
ّ٣ٌٓٚو  ٢ٟادلزن٠وّ ٢هْٜي ٞاٛنّ ٢حيلٌ ١ثشوجْخ ئىل ؽل ٟب يف ادللهٍخ.
ًٓل ٌّ٘ ١اٛزن٠و يف ادللاهً ٣برظ ه ٢ادلو٠ٜني أً ادلو٠ٜبد ٣زْغخ أٌَٛح ًاٛزيلّل ه َٜإؿِب ٙشلب ّزَجت هنلىٞ
ثنٌم  ٢ٟاٛؤل ًادلش٘ٚد ًىنا ٌٍٍ ٣زـوّ ئْٛو يف حبضنب ىنا ً٣جني أى ٞأٌ٣ام ًأٍجبة ًآصبه اٛزن٠و هنل إؿِب ٙيف
ادللاهً.
ا َٞٔ٣اٛجؾش اىل ٟٔلٟخ ًصٚصخ ُظٌُ ، ٙنزبئظ ًرٌطْبد ٣ .بٓش ُْيب اِٛظ ٚا ًٙٙاٙؿبه اٛوبٜٛ ٝلهاٍخ ًاِٛظٚ
اٛضبّ ِ٣جني اى ٞاٌ٣ام اٛزن٠و ًأٍجبثو ًا٣وبٍبرو  ،اٟب اِٛظ ٚاٛضبٛش ُيٌ اٙؿبه ادلْلاٜٛ ِ٣جؾش ٌٛوع هوع اٛجْب٣بد
اٍٙبٍْخ اٛيت  ٢ٟفٚذلب ّزٌط ٚاىل اٛنزبئظ ًادلٔرتؽبد .
اِٛظ ٚإًٙ
اٗؿبه ادلوعوِ ٜٛلهاٍخ
أًٟ 0 ًٙشٜ٘خ اٛلهاٍخ 0
رول ىنه اٛلبىوح كبىوح ٟلٟوح ٕٟ ١ب ّزووع ٛو إؿِب ٌْٛ ٙثب ْٜٚٔٛئم أ ١اٛزن٠و ّإصو ٍٜجْبً هْٜيً ٞه َٜؽْبذتٞ
يف ادلَزٔجُ ٚبٛزن٠و اٛنُ ّزووع ٛو اٛـِ ٚادلزن٠و ٓ ٢ٟج ٚىٟٚئو ًٟلهٍْو ًٟوْ٠ٜو َّجت ٛو آصبهاً ًٟش٘ٚد َِْ٣خ
ًاعز٠بهْخ.
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ًٓل رَجت ٛو آصبهاً َِْ٣خ رإكُ ٛو يف ثوغ احلبٙد ئىل اٗٙزئبة ٔٛل رجني أ ١إشقبص ادلزن٠وّ ٢ى ٞأّؼبً ّوب١ٌ٣
ٟ ٢ٟش٘ٚد اعز٠بهْخ ًَِْ٣خ ثَجت ػٌٌؽ ًٟش٘ٚد رووػٌا ذلب ًٓل ٟبهٌٍا اٛزن٠و ٜٛزلبىو ثبٌٔٛح حل٠بّخ أَِ٣يٞ
ًهلٟٔ ٝلهذت ٞه َٜرٌّ٘ ٢اٛظلآبد.
ًٛزنٌم أثوبك ىنه اٛلبىوح اٙعز٠بهْخ ًاٛنَِْخ ه َٜإؿِبٗ ٙب ١هْٜنب أ ٌٝٔ٣ ١ثلهاٍزيب ًا ٌٌٍٓٛه َٜأىٞ
إٍجبة احلْْٔٔخ ا٘ٛبٟنخ فِٜيب ًرنبْٟيب يف رلز٠ونب ًيف ٟلاهٍنب اً ٌْٝٛدلب ذلب  ٢ٟرأصري ًا٣و٘بً ٗجري ه َٜأؿِبٛنب.
هْٜو رٟ٘ ٢٠شٜ٘خ اٛلهاٍخ يف اٗعبثخ ه ٢اٛزَبؤٙد آرْخ 0
-

ٟب ىِ إٍجبة احلْْٔٔخ اٛيت رً٘ ٢٠هاء كبىوح اٛزن٠و ؟

-

ٟب ىِ آصبه ًأ٣و٘بٍبد كبىوح اٛزن٠و اٛيت حتلس يف ادللاهً ه َٜأؿِبٛنب ؟

 ٟب ىِ أٌ٣ام ًَٟزٌّبد اٛزن٠و احلبطٜخ ثني أؿِبٛنب يف ادللاهً ؟صبْ٣بً  0أمهْخ اٛلهاٍخ 0
رز٠ؾٌه أمهْخ اٛلهاٍخ يف اجتبىني أٍبٍْني مهب 0
أً 0 ًٙىّبكح ادلووُخ اٛوْ٠ٜخ يف ْٟبكّ ٢ه ٜٞإعز٠بم ه ٢اؽلٍ اٛلٌاىو اخلـريح يف رلز٠ونب ُؼ ًٚه ٢ا٘ٛشَ ه٢
أٌ٣ام اٛزن٠و يف ادللاهً ًٗن ٖٛأى ٞإٍجبة ًهاء اٛلبىوح ًرأصريىب ًا٣و٘بٍيب ه َٜإؿِب ٙيف ادللاهً.
صبْ٣بً  0إمهْخ اٛزـجْْٔخ اٛيت ّزُْ ٞيب افزْبه اٙجتبىبد اٛنلوّخ ٜٛلهاٍخ احلبْٛخ ًم ٖٛثزؾْٜٜيب ًرَِريىب ٜٛؾٔبئْ
ادلْلاْ٣خ ثبٍزو٠ب ٙادلنبىظ ًإكًاد ؽَت ٟزـٜجبد اٛلهاٍخً .دي٘ ٢ا ١رَي ٞاٛلهاٍخ يف اٛزأٌٍْ ٛلهاٍبد َٟزٔجْٜخ
جتوّجْخ روبجل ٍْٜ٘بد اٛزن٠و ٛلٍ إؿِب.ٙ
صبٛضبً  0أىلاٍ اٛلهاٍخ 0
 -1ا٘ٛشَ ه ٢إٍجبة احلْْٔٔخ اٛيت رً٘ ٢٠هاء رنب ِٟىنه اٛلبىوح.
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 -2ذتلٍ اٛلهاٍخ ئىل اٛزووٍ ه َٜأى ٞآصبه ًا٣و٘بٍبد كبىوح اٛزن٠و اٛيت حتلس يف ادللاهً ه َٜإؿِب.ٙ
 -3اٛزووٍ ه َٜأٌ٣ام ًَٟزٌّبد اٛزن٠و احلبطٜخ ثني اٙؿِب ٙيف ادللاهً .
هاثوبً ِٟ 0بىًْٟ ٞظـٜؾبد اٛلهاٍخ 0
أ  -اٛزن٠و
 )1اٛزن٠و ٌٛخً ٠َ٣ 0و رن٠رياً ً 0ؼت ًٍبء فٜٔو ًً ،عيو ًريهُ ًهََّجَو رن٠رياً ً ،ؼت ًٍبء فٜٔو ً ،رشجو
ثبٛن٠و يف فٜٔو أً يف ٣ٌٛو (اٛجَزب ، 1973 ، ِ٣ص )66
 )2اٛزن٠و اطـٚؽبً  0ىٌ أُ ُوِٛ ٚلِ أً ثل ِ٣أً ئٗواه ٌٟعو ئىل شقض ّزَجت هنو أمٍ عَلُ أً َِِ٣
أً ؽوٟبّ ِ٣و ٚ٠هً َٜػن اٛشقض يف ٟورجخ أك ، 2212، ٌٍَّ( َ٣ص )17
 )3اٛزن٠و ئعوائْبً  0ىٌ اِٛو ٚاٛولًا ِ٣اٛنُ ٌّٔ ٝثو اٛـِ ٚهبلٍ ئحلبّ اٛؼوه اجلَ٠بً ِ٣اطبثو ًريه ٢ٟ
إؿِب. ٙ
ة -ادللهٍخ 0
 -1ادللهٍخ ٌٛخً ً 0ىٌ ادلٌػن اٛنُ ّلهً ُْو ًمجوو ٟلاهً (ٟظـَِ  ، 1972 ،ص ًٟ )28ض ٚادل٘ب ١اٛنُ
ّلهً ُْو اٛلهً ًاٛزو( ْٜٞاثٟ ٢نلٌه  ، 1971 ،ص.)82
ادللهٍخ اطـٚؽبً  0ىٌ ادل٘ب ١اٛنُ ّ٘زَت ُْو اِٛوك فرباد احلْبح اٙعز٠بهْخ ٗبُخً َٛنٌاد هلح ٗ٠ب ّزو ٜٞاٛولّل ٢ٟ
اٛوبكاد اٙعز٠بهْخ ًّن ِ٠أش٘بٟ ًٙزولكح ٍٚٛزغبثخ )ؽَ ، 1981 ،٢ص)389
 -2ادللهٍخ ئعوائْبً ً 0ىِ ادلإٍَخ اٛرتثٌّخ ًاٙعز٠بهْخ رٌٔ ٝثوْٜ٠خ اٛزنشئخ اٙعز٠بهْخ ِٜٛوك ًئهلاك إعْبٙ
ًكرليب يف ئؿبه احلْبح اٙعز٠بهْخ.
ط  -اٛـِ0 ٚ
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 .1اٛـٌِٛ ٚخً  0اٛـٌِٛ ٚخً  ٢ٟؿِ ٚؿٌِٛخ ًؿِبٛخ هُُضَ ً٣وً ٞاٛـِ ٚمجن أؿِبً ٙؿِٚد ًروين اٛظٌري يف ٗ ٚشِء
ّٔب " ٙىٌ َّوَ يل يف أؿِب ٙاحلبعبد " أُ ُْ٠ب طٌو ٟنيب (اٛجَزب ، 1973 ، ِ٣ص )267
 .2اٛـِ ٚاطـٚؽبً ٟ 0وؽٜخ ٟج٘وح ٟ ٢ٟواؽ ٚمنٌ اَٗ٣ب ١رزْ٠ي ثبٛنٌ٠ه اجلَ ِ٠اَٛوّن ًاحملبًٙد إًىل ٜٛزوٜٞ
ًأكاء أكًاه ًَٟإًْٛبد اٛجبٌٛني ًم ٢ٟ ٖٛف ٙٚاٜٛوت ًاٛزو ْٜٞاٛومسِ ًّوٍ ٟول ٞاٛجبؽضني أ ١ىنه ادلوؽٜخ
رجلأ ثول ٍ ٢اٛوػبهخ ًرَز٠و ؽزَ ٍ ٢اٛجٌٜى ادلج٘و " أُ  12-6 ٢ٟهبٟبً رٔوّجب (أثٌ ٟظٜؼ ، 2212 ،
ص)298
 .3اٛـِ ٚئعوائْبً  0ىٌ ٗبئ ٢ئعز٠بهِ ٛو ؽبعبد ثبٌٌّٛعْخ ًَِْ٣خ ًئعز٠بهْخ ًّظجؼ ٗبئنب ئعز٠بهْب  ٢ٟفٙٚ
َٗت اٛوبكاد ًاٛزٔبْٛل ًاٛضٔبُخ ه ٢ؿوّْ اٛزنشئخ اٙعز٠بهْخ.
اِٛظ ٚاٛضبِ٣
اًٜت اٛزوبهَّ ًاًٙطبٍ اٛيت ختض اٛزن٠و رإٗل ه َٜا٣و ش٘ ٢ٟ ٚأش٘ب ٙاٛولًا ١إٍزجبِٓ ُ ،بٛؼؾْخ
ادلَزيلُخ ًبٛجب ٙرٌٔ ٝثأُ أٟو ٛزَزِي ثو ادلزن٠و ث ٚا ١ادلزن٠و  ٢ٟرٜٔبء مارو ّزظوٍ ثشّ٘ ٚزظَ ثول ٝاٛزٌاىًّٜ ١غأ اىل
اٛولًاً ١إمّخ ٚٛفوّ ٢كًٍ ١جت ٟربه  ،ئم ا ١ػؾْزو رٌ٘ ١كًٟب ػوِْخ ًٌّ٘ ١ىٌ كًٟب ٌّٓبُ  .رول ىنه اٛلبىوح
هلًا٣ب  ٙشُْ٘ ٚو ًحيلس ثني اٙؿِب ٙيف ادللهً دلواد هلح ًّز٘وه ثش٘ ٚكائً ٞرزولك اش٘بٛو ًاٌ٣اهو ًٗ٠ب ّ- 0 ِٜ
أً 0 ًٙأٌ٣ام اٛزن٠و 0
 -1اٛزن٠و اِٜٛلِ ً 0ىٌ اٛنُ ٌّٔ ٝثو إؿِب ٙجتبه إؿِب ٙآفوّ ٢ه ٢ؿوّْ اٛشزً ٞاٌٜٛؾ ًاٙشبهبد ا٘ٛبمثخ
ًاٛزَْ٠خ ثبٕٔٛبة.
 -2اٛزن٠و اجلَلُ  0اٛنُ حيلس ثني إؿِبٗ ٙبٛؼوة ًاٛوٌُ ًاٛلُن ًاٗعجبه ه َٜأْٛب ٝثشِء ٟب.
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 -3اٛزن٠و ه َٜادل٠زٜ٘بد  0أُ أفن شلزٜ٘بد ًأشْبء آفوّ ٢هً٠بً هنيً ٞاٛزظوٍ هبب ًاٍزو٠بذلب ٗأهنب ذلٞ
ًارُٚيب ًهل ٝاهعبهيب.
 -4اٛزن٠و اٛونظوُ  0اٛنُ ّنـٌُ ه َٜادلوبٜٟخ ًاٛزْ٠ي ه َٜاذلٌّخ.
 -5اٛزن٠و اٙعز٠بهِ  0ىٌ اّٙناء ادلونٌُ  ٢ٟشقض ٟب ًكُن آفوّ ٢ئىل روٗو ًهيٛو ًهلٟ ٝظبؽجزو
(اٛلًّ٘بد ) 2218،
صبْ٣بً  0أٍجبة اٛزن٠و 0
روعن أٍجبة كيٌه اٛزن٠و يف ادللاهً ئىل اٛزٌرياد اٛيت ؽلصذ يف اجملز٠وبد اَ٣ٙبْ٣خ ،ادلورجـخ أٍبٍبً ثليٌه
اٛونَ ًافز ٙٚاٛوٓٚبد إٍوّخ يف اجملز٠ن ً ،رأصري اٛجْئخ ًإٛوبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ ٜٗيب أٍجبة أكد ئىل ا٣زشبه ىنه اٛلبىوح.
 -1إٍجبة إٍوّخ 0
إٍوح  0ئم رٜوت إٍوح كًهاً ٗجرياً يف هْٜ٠خ اٛزـجن اٙعز٠بهِ ًٍٖٛوح أمهْخ ٗجريح يف رشًْ٘ ٚرٌّ٘ ٢شقظْخ
اٛـًِّ ، ٚول اٛونَ إٍوُ  ٢ٟأى ٞأٍجبة اٛزن٠و (شوجب ، 1999 ، ١ص ً )194ذلنا ُب ١إٍوح اٛيت ّظْجيب اٛزِٖ٘
ًٗضوح ادلشبٗ ٚكافٜيب رإصو هَِْ٣ َٜخ اٛـِ ١ٕ ٚاضل ٙٚإٍوح ّإصو ه َٜإثنبء أّؼبً (ًْش  ، 1988 ،ص )161
ئم أ ١اٛـِ ٚاٛنُ ّوْش يف ؽْبح ِٟ٘٘خ ّو ٚ٠هٟٔ َٜبه٣خ ؽْبرو ٟن احلْبح إٍوّخ ٔٛفوّ ٢اٛنّ ٢رليو هْٜي ٞثٌاكه
اَٛوبكح ُْنزبثو اٛنٔض ًاٙؽجبؽ ًاحلٔل ه َٜآفوًّّ ٢ز٠نَ أّ ١وْش ؽْبح ىنا اٛـًِ ٚيف ىنه إٍوح (اخلٌيل،1974 ،
ص . )26
ً ٢ٟأى ٞأٍجبة دتيّ ؽْبح اٛـًِ ٚرن٠وه ىٌ ًْبة أؽل اٌٛاٛلُّْ ٢ؾٌ إؿِب ٙهبنا اٌْٛبة َُْجت ذلٞ
اػـواثبد هنِْخ ًىنا ّجني فـٌهح ًْبة إة أً إًٟ ٝلٍ رأصري ًْبهب ٞيف ؽْبح إؿِب.ٙ
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ًأى ٞادلشبٗ ٚاٛوئَْْخ ًهاء اٛزِٖ٘ إٍوُ ىٌ رأصري اٛوؽْ ٚا ٚٛاهاكُ ٕؽل اٛيًعني ه ٢ؿوّْ ادلٌد أً احلوًة
ًىنا خي ْٜأىٟخ هبئْٜخ طوجخ (اخلٌيل  ،1982 ،ص ً . )235رإصو ثشلح ه َٜرن٠و إؿِبً ٙرؤلىُ ، ٞبٛـِ ٚيف ثلاّخ
ؽْبرو يف أ ٌٟاحلبعخ ئىل ههبّخ إثًٌّ ٢ؽنبهن٠ب ًهـِي٠ب ُبٍٖٛ ١وح اٛلًه إً ٙيف ئهلاك اٛـٌُِْ ٚبة إة يف ثلاّخ
ه٠و اٛـِّ ٚإصو يف َِْ٣زو ًّزؼؼ ىنا يف ٌٍٜٗو ًرظوُبرو ادلؼـوثخ (محب ، 1984، ٝص )58
ًئما ٟبد إة ًرٌٛذ إ ٝاٛرتثْخ ُب ١ىنا اّؼبً ٓل ّإصو يف َِْ٣خ اٛـِ ٚص ٞرليو اِ٣ٙوبٙد ًاٙػـواثبد يف
ؽوٗبرو ًرظوُبرو ٣زْغخ ئؽَبٍو ثبٛنٔض فبطخً هنل اٛنٌٗه (اٛو٠و  ، 2224 ،ص )85
 -2إٍجبة اٛجْئْخ 0
اٛجْئخ  -0ا ١رنشئخ اٛـِ ٚاٌٛري طؾْؾخ ذلب إصو اٛجبٛي يف ٗ ٚإكًاه يف ٗ ٚؽْبرو ُبٛـِّ ٙ ٚن ٌ٠منٌاً َِْ٣بً ئ ٙئما
رٌُود ٛو ثْئخ ؿجْوْخ ًنْخ ًاىز٠بٓ ٢ٟ ٌٝج ٚإىً ٚذتْئخ احل٠بّخ ًاٛوهبّخ ًرٌُو اٛوهبّخ اٛظؾْخ ًاٛرتثٌّخ ُب ١اٙرْب ١ثبٌَٕٜٛ
ًري ادلزٌاُْ زلز ٚ٠أّ ١إكُ ئىل كيٌه ؽبٙد اٛزن٠و هنل إؿِب ٙاٛيت رنوٌ٘ يف اٙفزٙٚد اٛجْئْخ ًاٛوبئْٜخ أً ادللهٍْخ
أً اٛو.ٚ٠
ُب ٢ٟ ٢َ٘ٛأىً ٞأثوى ادلش٘ٚد اٛيت ّوبٟ ِ٣نيب اٛـِ ٚاٛزن٠و ئم أ ١ادلني ٙاٛنُ ّوْش ُْو ٓل ٌِّٟ٘ ١زٔواً ئىل
اٛونبطو اٛظؾْخ ًاٛزنلْْ٠خ ًاٛيت ٓل ّإصو ثشٟ٘ ٚجبشو ه َٜاٛـِ( ٚاٛنوْ ، 1999 ، ِ٠ص ً . )46ا ١اىكؽب ٝا٢َ٘ٛ
ٓل ّلُن ثبٛـِ ٚئىل اخلوًط ه ٢اٛـوّْ.
ٗ٠ب ٓل َّي ٞيف منٌ ثوغ اخلظبئض اٛنَِْخ اَْٛئخ ًاٛنيهخ اذللاٟخ ًاٍزضبهح اٜٛنح يف أػواه آفوّ( ٢هبنب، ٝ
 ، 1962ص )32
ًٗن ٖٛاحلوًة دي٘ ٢ا ١رٌ٘ ١اَٛجت إٗرب يف ؽلًس اٛزن٠و هنل إؿِبُ ٙبٕؿِب ٙاٛنّّ ٢رتثٌ ١يف ثْئبد
ًٟنبؿْ رٔن ُْيب احلوًة ٓل رزأصو َِْ٣زيً ٞرظجؼ هنلى ٞؽبٛخ رن٠وً .رؤل ثول أّٔ ١ز ٚأًٛئٖ اٛنٌُّّ ٢وً ١احل٠بّخ ذلٞ
515

م .ريم عبد الوهاب اسماعيل

ًٗن ٖٛرلٟري ٟنبىذلًٟ ، ٞلاهٍي ، ٞاٛيت ثنْذ ٛزنشئزيً ٞههبّزيً ٞىِ رِظ ٚإؿِب ٙه ٢أٍوىً ٞريّل  ٢ٟسلبؿو
رووػيٍٚٛ ٞزًٌ ٙٚاٍٗبءح ًاٍٙزٌٔاء ه َٜآفوًّ ٢ىنا ٜٗو ّإكُ ئىل طلٟبد َِْ٣خ ًآزظبكّخ ًاعز٠بهْخ ٖٛؿِبٙ
(ٟظـَِ  ، 2228 ،صُ )22زليو ؽبٛخ اٛزن٠و هنل إؿِبٗ ٙوك ُو ٚجتبه إؽلاس اٛؼبًـخ هْٜو.
 -3إٍجبة اٛرتثٌّخ ًاٛزوْ٠ْٜخ 0
ادللهٍخ  0ىاك اٛونَ يف ادللاهً ًًط ٚؽل اٙهزلاء اِٜٛلِ ًاجلَلُ ثني اٛـٚة ثلهعخ ٗجريح  ،إٟو اٛنُ
شغن ثوغ اٛـٜجخ ه َٜاٛزَٜؾ ًاٛزن٠و ه َٜاٛجوغ يف اجملز٠وبد اٛيت ررتاعن ُْيب ىْجخ ادلإٍَبد ًاٛزلهٌّ شلب ّإكُ ئىل
كيٌه اٛونَ ثني ادلوً ٜٞاٛـبٛت ًخي ْٜعٌ ٟنبٍت ٛن ٌ٠كبىوح اٛزن٠و ُبدللهٍخ أطجؾذ هٍبٛخ َّ ٙزـْن أّ ١ز ٞكًهىب
ثلً ١اجملز٠ن ًروبً٣و ٟويب ئم أ ١ىنبٕ هٓٚبد رجبكْٛخ ٌّٓخ ثني ادللهٍخ ًاجملز٠ن ًإٍوح يف رٌّ٘ ٢شقظْخ اٛـِ ٚئم أ١
اٛـِ ٚجيٜت ٟوو اٛولّل  ٢ٟاٛلٌاىو ًآُبد ًادلش٘ٚد اٙعز٠بهْخ اٛيت ر٘ضو ًرزؾِي يف ادللاهً (ٍ٠ْٜب ، 1976 ، ١ص
ً )12رٜوت اٗكاهح ًادلو ١ٌ٠ٜكًهاً يف اٛزأصري ه َٜإؿِب ٙئم أ ١ىنبٕ هْٜ٠خ رِبهْٜخ ًٓل رإصو ٍٜجبً أً اجيبثبً ؽَت ٌ٣م
اٛزوب( ٟٚىّلا ، 1976 ، ١ص )25
ا ١كًه ادلو ٜٞديو مبوؽٜزني ٟ ٢ٟواؽ ٚاٛزٌْري ٔٛ ،ل رٌريد ًكبئِي ٢ٟ ٞرلوك أُواك ٌّط ١ٌٜادلووُخ ٜٛـٜجخ ئىل أُواك ّو١ٌ٠ٜ
اٛـٚة اؽزْبعبذتً ٞجيت ه َٜادلو٠ٜني أّ ١ولًا اٛـٚة جملز٠ن ٟوْشِ ٟزٌري يف ٟوؽٜخ رٌْري ًأ ١ىإٙء َّ ٙزـْوٌ ١أ١
ّإكًا أكًاهى ٞمبوي ٙه ٢ثبِٓ ادلإصواد اٙعز٠بهْخ إفوٍ ًى٘نا ّظجؼ اٛـٚة ٌٟىٌثني مارْبً (هـْخ  ،2214،ص -62
ً )62أ ١ثٔبء اٛزلهٌّ ه ًُْ َٜاٛـوّ اٛزْٜٔلّخ اٛيت روز٠ل ه َٜادللهً ُٔؾ ًّظجؼ ىنب ادلو ٜٞىٌ ٟوٗي اَٜٛـخ اٌٛؽْلح
ّإكُ ئىل كيٌه اٛونَ ثني اٛـٚة ًادلو٠ٜني (احلَني . )2214 ،
ًٗنّ ٖٛوب ِ٣ثوغ اٛـٚة  ٢ٟاٛويٛخ اٙعز٠بهْخ ُيِ شٟ٘ ٚزـوٍ  ٢ٟاٙػـواثبد يف اٛوٓٚخ ٟن اٛوُبّ ُونلٟب
ّٔ ٙؼِ اٛـًِٓ ٚزبً يف اٛزِبهٟ ٚن آفوّ ٢رٌ٘ ١اٛنزْغخ هل ٝؽظٌٛو ه َٜرِبه ٚاجيبثِ ٗبٍ ًثنّ ٖٛوبٟ ٢ٟ ِ٣ش٘ٚد
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طؾْخ ًهل ٝأٛلهح ه َٜاٛزِبهٟ ٚن رلٌ٠هزو ًاٛشوٌه ثب٣ٙز٠بء ذلبُْ .جَٔ ًؽْلاً ٟول ٞآٌٛذ ًاٛويٛخ ٟورجـخ اهرجبؿبً
ًاٍوبً ثبدلش٘ٚد ًطوٌثخ اٛزو ٜٞشلب رإكُ ئىل كيٌه ٍٟ ٌٕٜنؾوٍ )ئمسبهْ ، 2229 ، ٚص.)26
 -4إٍجبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ ًاٛزٔنْخ 0
ّول اَٛجت إٍبٍِ ٛليٌه كبىوح اٛزن٠و هنل إؿِب ٙىِ إٛوبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ ئم روز٠ل إٛوبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ هبكحً
هِٟ َٜبىْٟ ٞض ٚأٌٛح اخلبهٓخ ًٍؾْ اٛولً يف ٗبُخ إٍبْٛت ٜٛؾظٌ ٙه َٜا٣ٙزظبه ًاٌِٛى ًىنب حيظٌ٣ ٚم  ٢ٟاٙكٟب١
هنل إؿِب٠ُْ ٙبهٌٍ ١ىنا اٛونَ يف ٟلاهٍيً ٞثني ٟوبهُيً ٞاحملْـني هب( ٞاحلَني ٕ )2214 ،هنب ًٍْٜخ ٗجريح ٜٛونَ
ئم أ ١اٛـِ ٚهنلٟب ّٜوت ىنه إٛوبة حيظ ٚهنله ٌ٣م  ٢ٟاٙكٟب ١هْٜيب ًِّ ٙبهٓيبً .ىنب ّزجني اٛونَ اٛنبرظ ه ٢ىنه
إٛوبة اٛونِْخ اٛيت حتِي ه َٜا ٌَٕٜٛاٛولًاٛ ِ٣لٍ إؿِب٣ ٙزْغخ ادلشبىلح ذلنه إٛوبة اٛونِْخ ُْزأصو ُْيب اٛـِ ٙ ٚئهاكّبً
ًّظجؼ ٛلّو ٌ٣م  ٢ٟاٛونَ ًاٛزن٠و (ؿبٛت ) 2219 ،
صبٛضبً  0آصبه اٛزن٠و يف ادللاهً 0
 -1ؽت اٛناد ًؽت اَْٛـوح ه َٜآفوًّ ٢اٍٙز٠زبم ثاّنائي ٞئم ٌّٔ ٙاٛجبؽش  0ؽَ ٢اٛو٠بّوح ّٚ" 0ؽق
ادلو ٜٞثني حللخً ًافوٍ أ ١ثوغ اٛزْٟٚن ديْ ١ٌٜئىل اٛزولُ ه َٜأٓواهنً ٞاّنائيً ٞاىهبعي ٞثبٛؼوة ًري
ادلجبشو  ٢ٟ -اخل َٜأً ادلجبشو ًعيبً ٌٛعو -أً ًفيى ٞثب ٜٞٔٛاٛوطبص أً ًريه أً أفن شلزٜ٘بذت ٞثبٌٔٛح
ًىنا ٟب ّإصو هٍ َٜري هْٜ٠خ اٛزوً ْٜٞئهبٓخ رو ٜٞاٛزْٟٚن ادلشبهو اَٜٛجْخ ًئصبهح اخلُٚبد ثْني( "ٞاٛو٠بّوح ،
 ، 2222ص )211
 -2اٛوظجْخ احلبكح ًاٌٛؼت ًٗنّ ٖٛوب ِ٣اٛـِ ٚادلزن٠و  ٢ٟهٟٚبد اً ْٜٔٛاٙػـواثبد ًاخلٌٍ ًاٗٙزئبة.
ًىنه رول  ٢ٟأٗضو ادلش٘ٚد اٌَْٜٗٛخ ا٣زشبهاً ثبدللاهً ً ،م٘ٛ ٖٛضوح اٛش٘بًُ ادلٔلٟخ ٓ ٢ٟج ٚادلشوُني
ًادلو٠ٜني ًإًْٛبء ه َٜؽلٍ ٌٍاء  ،شلب ّإصو ٍٜجبً ه َٜاٛزؾظْ ٚاٛلهاٍِ ٛلٍ ادلزو٠ٜني ً ،اٛظوٌثخ يف اٛرتْٗي
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ًّظبؽجيب ٣شبؽ ىائل ًَّ ،جت اٙىهبط ٔٛفوّ ، ٢شلب ّإكُ ئىل ٓظٌه يف ا٣ٙزجبه ًا٣ٙلُبهْخ ًاٛزيٌه )اٛيهام
 ، 2227 ،ص )14
 -3اٙؽَبً ثبٌٛؽلح ًاَ٣ٙؾبة  ٢ٟاٛنشبؿبد ثَجت رأصري اٛزن٠و اَِٛء شلب ّإكُ ئىل اٛزأفو اٛلهاٍِ
ٗ٠شٜ٘خ هبكح ٟب ٌّعو اٟ ٌٜٝٛجبشوح أً ه ٢ؿوّ ًري ٟجبشوح ئىل ادللهٍخ أً ادلو ٜٞأً ًٙصٌّ ٞعو ا ٌٜٝٛإٓ ٚئىل
اٛزْ٠ٜن ٘ٛ ،نيب يف ؽْٔٔخ إٟو ٟشٜ٘خ ٟزشوجخ إٍجبة ًاٛوٌا ٟٚرزلفُْ ٚيب هنبطو هلّلح ًاٛنلوح
اَٛـؾْخ ذلنه ادلشٜ٘خ ىِ أ ١ادلَزٌٍ اٛزؾظْٜٛ ِٜزْ٠ٜن ادلزن٠و أٓ ٢ٟ ٚآفوّ) ٢ؽلاك  ، 1974 ،ص
. )313
ّ -4وب ٢ٟ ِ٣ادلش٘ٚد اٌَْٜٗٛخ ًاٛنَِْخ ًاٛوبؿِْخ ٣ً ،زْغخ ٛلوًٍ ٟوْنخ أً أفـبء روثٌّخ ّٔن ُْيب إى ٚاً
ادلوثًٌ ١ادلش٘ٚد اٌَْٜٗٛخ ٛلٍ إؿِب ٙادلزن٠وّٟ ٢زنٌهخ ٟضٟ ٚشٜ٘خ ا٘ٛنة ٓ ،ؼ ٞإكبُو ٟ ،ض اٙهببٝ
ُٔ ،لا ١اٛشيْخ اٛولًاْ٣خ  ،اٌٛريح  ،هل ٝاٛنلب ، ٝاخلغً ٚىنا ٟب جيو ٚاٛـِ ٚحببعخ ئىل َٟبهلح سلزظخ حلٚ
ٟش٘ٚرو ًاحببس اٛـِ ٚه ٢ادلشبٗ ٚاٛنَِْخ هلّلح ًٓل رليو أهواع اٗٙزئبة ًرٌري ادلياط اصنبء اٛزن٠و هَٜ
إؿِب ٙآفوّٓ) ٢بٍ ، 2222 ، ٞص )146
 -5ا٘ٛنة ًاٛز٘ ٜٞثظٌد هبً ٍٙاَٛوٓخ ًاٌٛش يف اٟٙزؾبً ١ىنا ٍ ٌٕٜشبئن  ،ئم ّوز٠ل اٛـِ ٚه َٜأّخ ًٍْٜخ
دت٘نو  ٢ٟاحلظٌ ٙه َٜاعبثبد أً كهعبد يف اٟٙزؾب ١ثظِخ ًري شوهْخ (هجل ا ، 2212 ًُٚٛص . )26
اِٛظ ٚاٛضبٛش
اجلب٣ت ادلْلاٜٛ ِ٣لهاٍخ
ادلجؾش إً 0 ٙاٙؿبه ادلنيغِ ٜٛلهاٍخ
أًٌ٣ 0 ًٙم اٛجؾش ًٟنيغْزو 0
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ّول ىنا اٛجؾش  ٢ٟاٛجؾٌس اٌٛطِْخ اٛزؾْْٜٜخ اٛنُ ذتلٍ ئىل حتلّل ٟنيغْخ ادلٌػٌم ًأكًارو ًرلبٙذتب ًّول
ادلنيظ اٌٍْٜٛخ اٛيت دي٘ننب ه ٢ؿؤّيب اٌٛطٌ ٙئىل احلْٔٔخ يف أُ  ٢ٟ ٌَٟٓادلٌآَ ًزلبًٛخ افزجبهىب ٛنزأٗل  ٢ٟطٚؽْزيب
ًرو٠ْ٠يب.
ًىنا اٛجؾش ّيلٍ ئىل رٔلّو فظبئض كبىوح ٟوْنخ أً ٟ ٌَٟٓوني رٌٜت هْٜو طِخ اٛزؾلّل ُ ،يٌ ّوز٠ل هَٜ
مجن احلٔبئْ ًادلوٌٟٜبد ًحتْٜٜيب ًرَِريىب ًٟووُخ كٛٙزيب ص ٞاٍزقٚص اٛنزبئظ ًأه٠بٟيب (ؽَ ، 1985 ، ٢ص )198
ا ١ادلنيظ ادلزجن يف اٛلهاٍخ ىٌ ٟنيظ ادلَؼ اٙعز٠بهِ ثـؤّخ اٛوْنخ جل٠ن اٛجْب٣بد ًادلوٌٟٜبد احلْٜٔخ ًاٛيت ضلظٚ
هْٜيب  ٢ٟف ٙٚاٛوٌكح ئىل رلز٠ن اٛجؾشً .ىنه اٛجْب٣بد ًادلوٌٟٜبد ٟزنٌهخ ًهلّلح ؽٌ ٙعٌا٣ت اٛلبىوح ادللهًٍخ
ًرش0 ٚ٠
مجْن ًؽلاد اٛجؾش ٌٍاء ٗب٣ذ أُواكاً أ ٝمجبهبد ( مخش  ، 1999 ،ص ُ )252ؼ ًٚه ٢أ٣و زلبًٛخ ٟنل٠خ
ًٟٔننخ ٛزؾ ْٜٚاٍز٠بهاد اٛجؾش ٌٛوع احلظٌ ٙهٟ َٜوٌٟٜبد  ٢ٟادلجؾٌصني (اجلٌىوُ  ، 1978 ،ص  )121ثب٣زٔبء هْنخ
شلضٜخ ٠ٜٛغز٠ن اً ِٜ٘ٛىنا حئْ اًواع اٛجؾش يف احلظٌ ٙهً َٜطَ كْْٓ ًصبثذ ٜٛلبىوح ادللهًٍخ ًافزظبه ٌٜٓٛذ
ًاجليل (زل٠ل  ، 1988 ،ص )196
صبْ٣بً  0مجن اٛوْنخ ًٌ٣هيب 0
اهز٠ل٣ب يف حبضنب ه َٜهْنخ هشٌائْخ ٟنزل٠خ ًمٟٔ ًُْ ٖٛزؼْبد اٛو ٚ٠اٛوًٓ ِ٠ٜل ثٜي ؽغ ٞاٛوْنخ ( )152ؿًِٚ
ٟ ٢ٟلّنخ ادلٌطً ٚمت رٌىّن اٍٙزجْب ١هٟ َٜلاهً ئثزلائْخ يف عب٣يب ادللّنخ ( إديً ٢إَّو )  ٢ٟادلٌط ١ًٌٗ ٚىنا ٜٗو
ّزْؼ ٜٛجبؽش ُوطخ مجن ادلوٌٟٜبد اٌٛاُْخ ًاٛلْٓٔخ ًاٛيت رَبهله يف اطلاه إؽ٘ب ٝاٛظؾْؾخ.
صبٛضبً  0رلبٙد اٛلهاٍخ 0
 -1اجملب ٙاٛجشوُ  0إؿِب ٙادلزن٠وً ١يف ٟلّنخ ادلٌط.ٚ
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 -2اجملب ٙادل٘بٟ 0 ِ٣لاهً ئثزلائْخ يف ٟلّنخ ادلٌط ٢ٟ ٚعب٣يب ادللّنخ ( إديً ٢إَّو).
 -3اجملب ٙاٛيٟين ٟ -لح اٛجؾش ًٌٛ 2219/4/12 0بّخ .2222/2/1
هاثوبً ُ 0وػْبد اٛجؾش 0
 -1أٗضو إؿِب ٙادلزن٠وّّ ٢وبٟ ٢ٟ ١ٌ٣شبٗ ٚاعز٠بهْخ ًَِْ٣خ ًآزظبكّخ.
 -2ىنبٕ هٓٚخ ثني رن٠و إؿِبً ٙحتظْٜي ٞاٛلهاٍِ.
 -3أٗضو إؿِب ٙاٛزن٠وً ١ى ٞػؾبّب رن٠و ٍبثْ .
 -4ىنبٕ اٍجبة اعز٠بهْخ ًآزظبكّخ ًَِْ٣خ رلُن اٙؿِبٜٛ ٙزن٠و .
 -5اٛوظجْخ ًاٌٛؼت ًؽت اَْٛـوح ه َٜاٙفوًّ ٢اٍٙز٠زبم ثاّنائي ٞىِ  ٢ٟا٠َٛبد اٌٛاػؾخ ٜٛـِ ٚادلزن٠و .

فبَٟبً  0أكًاد اٛلهاٍخ 0
ِٟيٌ ٝإكاح ًاٌٍْٜٛخ اٛيت َّزقلٟيب اٛجبؽش ٜٛؾظٌ ٙه َٜاٛجْب٣بد ًاحلٔبئْ اٚٛىٟخ يف ادلْلا ١اٙعز٠بهِ (أثٌ
اِٛوً  ، 1999 ،ص ً )78أكًاد اٛلهاٍخ ىِ 0
 -1اٍٙزجْبً 0 ١ىٌ هجبهح ه ٢هلح أٍئٜخ اٛيت رٌػن ٘ٛعبثخ هْٜيب ٓ ٢ٟج ٚاٛشقض ادلٔبثُ ٚؼ ًٚهٟٔ ٢بثٜخ
ثوغ اٛـٚة ًأًْٛبء أٌٟهى ٢ٟ ٞآثبء ًإٟيبد مٛ ٖٛزلًًّ ٢عيبد ٣لوى ٞؽٌ ٙإًػبم ًاٛلوًٍ
اٙعز٠بهْخ اٛنَِْخ اٛيت رٌاعو أثنبءى.ٞ
ٍبكٍبً  0اٌٍٛبئ ٚاٙؽظبئْخ 0
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مت اٍزقلا ٝاٌٍْٜٛخ اٙؽظبئْخ 0
 -1اٛنَجخ ادلئٌّخ 1

الجز
ءالكل مج س × ك

× 122

 -2اٌٍٛؾ احلَبثِ ---------- 1

مج ك

اٗضلواٍ ادلوْبهُ ( -------- ┐ 1احلَ ، 1982 ، ٢ص )133

مج ح  × 2ك
مج ك

ادلجؾش اٛضبِ٣
حتً ْٜٚهوع اٛجْب٣بد اخلبطخ
علً ٙهّٓ 0 )1( ٞجني عنٌ اٛـِ ٚادلزن٠و
اجلنٌ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

مٗو

96

%64

أ٣ضَ

54

%36

اجملٌ٠م

152

%122

ّجني اجللً )1( ٙأَ٣ ١جخ اٛنٌٗه َ٣ً %64جخ اٗ٣بس  %36ؽَت ٟب عبء يف اجللًًّ ٙجني أ ١إؿِب ٙادلزن٠وّ ٢يف
ادللاهً أٗضوى ٞمٌٗهاً ًأٗضوى ٞهنِبً ًىنبٕ َ٣جخ ْٜٜٓخ  ٢ٟا٣ٙبس ّوب٣ني  ٢ٟثوغ ادلشبٗ ٚاٛنَِْخ اٛيت أصود هْٜيٞ
ًعوٜزيٟ ٞزن٠وّ ٢٘ٛ ٢اٛنٌٗه ًٗضوح فوًعي ٢ٟ ٞادلنبىًٗ ٙن ٖٛإٛوبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ اٛيت ّٜوجٌ ١هبب رإصو هْٜي ٞثش٘ٗ ٚجري
ًػٌٌؽ إى ٚهْٜي ٞأٗرب ًرأصريى ٞثيٟٚئي.ٞ
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اجللً ٙهّٓ )2( ٞجني أه٠به ادلجؾٌصني
اِٛئخ اٛو٠وّخ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

(ٍ )8-6نخ

35

%23

(ٍ )12-9نخ

51

%34

(ٍ )12-11نخ

64

%43

اجملٌ٠م

152

%122

ٌّػؼ اجللً ٙأهٚه ثب ١اٙه٠به اٛيت مت أفنىب ىِ  6( ٢ٍ ٢ٟؽزَ ً ) 12ىِ أه٠به إؿِب ٙاٛنّّ ٢لاً ١ٌٟيف
ادللاهً اٙثزلائْخ ًىِ هْنخ أفند  ٢ٟأؿِب ٙادللاهً اٙثزلائْخ  ،ئم رجني اٛنَجخ إٗرب اهٚه (ً )%43اٛيت ٗب٣ذ ٚٛه٠به
ٍ )12-11( ٢ٟنخ ثبهن ٞاٗٙضو رن٠واً ًهنِبً ٠ُْ ،ب عبءد ثولىب اِٛئخ اٛو٠وّخ (ٍ )12-9نخ ًثنَجخ ( ، )%34رٜزيب اِٛئخ
ا ٚٓٙرن٠واً ىِ اٙه٠به ٍ )8-6( ٢ٟنخ ًثنَجخ (ٛ )%23نا ّزجني ثب٠ٜٗ ١ب ىاكد اه٠ب ٙاٛـٚة ٗ٠ٜب ىاك رن٠وى ٞهَٜ
اٛـٚة اٙطٌو ٍنب مبزٌٍؾ ؽَبثِ ٓلهه (ٕ ) 9.77ه٠به ادلجؾٌصني ً ،ثاضلواٍ ٟوْبهُ َّبًُ (. ) 1.75

اجللً ٙهّٓ 0 )3( ٞجني أ ١اٛزن٠و ٍٟ ٌٕٜإمُ ثبٛـًِ ٚاجملز٠ن
ٌ٣م اٙعبثخ

اٛز٘واهاد
511
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٣وٞ

128

%72

ٙ

42

%28

اجملٌ٠م

152

%122

ّجني اجللً ٙأ ١اٛزن٠و ٍٟ ٌٕٜإمُ ٜٛـًِٛ ٚو ا٣و٘بٍبد ٍٜجْخ هْٜو ًه َٜأىٜو ًه َٜاجملز٠ن ئم أ ١ىإٙء إؿِبٙ
ى ٞعْ ٚادلَزٔجًٍْ ٚظجؾٌٌّٟ ١بً ٟب ى ٞاٛشجبة اٛنّّ ٢جنٌ ١اجملز٠ن ًهْٜو ُب ١اٛزن٠و ٟؼو أً ًٙثظؾزيً ٞأٗضو ىإٙء
إؿِبّ ٙوب ٢ٟ ١ٌ٣ؽبٙد اٗزئبة ًهيٛخ أً ًؼت ًطٌد هبيل ؽَت ؽبٛخ اٛـًِ ٚادلشبٗ ٚادلنوَ٘خ هْٜوً .عبءد
َ٣جخ ّ ٙ %28إمُ اٛزن٠و اٛـِ.ٚ
اجللً ٙهّٓ 0 )4( ٞجني أٌ٣ام اٛزن٠و احلبط ٚثني إؿِب ٙيف ادللهٍخ
اٛنٌم

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

اٛزن٠و اِٜٛلِ

57

%38

اٛزن٠و اجلَلُ

42

%28

اٛزن٠و اٙعز٠بهِ

27

%18

اٛزن٠و ه َٜادل٠زٜ٘بد

24

%16

اجملٌ٠م

152

%122

ّجني اجللً ٙأ ١أٗضو أٌ٣ام اٛزن٠و احلبط ٚثني إؿِب ٙيف ادللاهً ىٌ اٛزن٠و اِٜٛلِ ًعبءد ثنَجخ ( )%38ئم أ ١أٗضو
إؿِبّ ٙزٌبٛـٌ٠ُْ ١ب ثْنيًّ ٞز٘ ١ٌ٠ٜثبِٕٛبف اٛجنّئخ ًاجلوّئخ أؽْب٣بً ًٗن ٖٛاٛظٌد اٛوبيل ًعبءد َ٣جخ ٜٛ %28زن٠و
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اجلَلُ أُ ٟب حيلس ثني إؿِب ٙيف ادللاهً ىٌ اٛلُن ًاٛوًٗ ٚاٛوظبثبد ُْ٠ب ثْنيً ٞش ٢احلوًة ثْني ٞأؽْب٣بً ثبهزجبهه
ٌ٣م  ٢ٟأٌ٣ام اٜٛوت .
ًعبءد َ٣جخ ٜٛ %18زن٠و اٙعز٠بهِ أُ إؿِب ٙاٛنّّ ٢وب ٢ٟ ١ٌ٣هيٛخ ًاٗزئبة ًهظجْخ ًٟشبٗ ٚأٍوّخ رإصو
هْٜيًٗ ٞب٣ذ اٛنَجخ إفريح َ٣جخ (ٖٛ )%16ؿِب ٙاٛنّّ ٢أفنً ١اٛـوبً ٝشلزٜ٘بد آفوّ ٢هً٠بً هنيً ٞاَُبكىب ًارُٚيب
ًاٛوجش هبب.
اجللً ٙهّٓ 0 )5( ٞجني كًه ادللهٍخ يف ؽٟ ٚشٜ٘خ اٛزن٠و ثني إؿِبٙ
ٌ٣م اٙعبثخ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

٣وٞ

81

%54

ٙ

42

%28

أؽْب٣بً

27

%18

اجملٌ٠م

152
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ّجني اجللً ٙأ ١أهَ٣ َٜجخ ىِ ٠ٜٛ %54لهٍخ ًكًهىب يف ؽ ٚاٛنياهبد ثني اٛـٚة ًأٛؼبء ه َٜاٛزن٠و ثْني٢ٟ ٞ
ف ٙٚا ٢ًٟ ٝٚ٘ٛف ٙٚاٛجؾش ه ٢إىً ٚشٌٍ٘ اٛـبٛت أً  ٢ٟف ٙٚؿوّ أفوٍ دلنن اٛـٚة  ٢ٟشلبهٍخ ؽبٙد اٛزن٠و
يف ادللاهً ًعبءد َ٣جخ ( )%28ىِ هلٍْ ٝـوح ادللهٍخ ه َٜهلك  ٢ٟإؿِب ٙادلزن٠وّٕ ٢هن ٞأشقبص ّوب٢ٟ ١ٌ٣
اػـواثبد َِْ٣خ ًاعز٠بهْخ أصود هْٜي ٞثش٘ٗ ٚجري.
ًعبء َ٣جخ  %18يف ثوغ احلبٙد ّإصو ادلو ٜٞأً ادللّو ه َٜاٛـبٛت ًيف ثوغ اٙعبثبد ّ ٙنظؼ ٟن اٛـٚة ٗ٠ب
مٗو٣ب ٍبثٔبً ثَجت ؽبٙد ٟزأىٟخ هنل إؿِب.ٙ
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اجللً ٙهّٓ 0 )6( ٞجني ى ٚىنبٕ رن٠و ٓ ٢ٟج ٚادلو٠ٜني جتبه إؿِبٙ
ٌ٣م اٙعبثخ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

٣وٞ

33

%22

ٙ

78

%52

أؽْب٣بً

39

%26

اجملٌ٠م

152

%122

ّجني اجللً ٙأَ٣ ١جخ  ٢ٟ %22ادلو٠ٜني ديبهٌٍ ١اٛزن٠و ه َٜإؿِبً ٙم ٖٛؽَت هأّي ٞثأ ١أٌَٛح ًاٛونَ ٛو كًه
يف اٛرتثْخ .ئم أ ١ثوغ إؿِبّ ٙوب ٢ٟ ١ٌ٣ثوغ ادلو٠ٜني شلب ّإكُ ئىل شلبهٍخ ًاعجبذت ٞاٌْْٟٛخ ًهل ٝادلشبًجخ ُْ٠ب ثْنيٞ
أصنبء اٛلهًً.
ًعبءد َ٣جخ  ٢ٟ %52ادلو٠ٜني  ٙديبهٌٍ ١اٛزن٠و ٕ ١ىإٙء إؿِب ٙ ٙجيٌى اٛونَ ٟوي ٞؽَت هأّيً ٞامنب ثبٛنظؼ
ًاٙهشبك ًىٌ أُؼًٍْٜ ٚخ َ٘ٛت اٛـًِ ٚروثْزو.
ًعبءد َ٣جخ  %26ديبهٌٍ ١اٛزن٠و يف ثوغ إؽْب ًٙ ١ديبهٌٍ٣و أؽْب٣بً أفوٍ ؽَت ادلٌَٓ ًؽَت اٛـِٚ
ًُوٜو ُِِ ثوغ إؽْب ١ديبهٌٍ ١اٛوـَ ًاٛزَبٟؼ ًثوغ إؽْب ١ديبهٌٍ ١اٛضٌاة ًاٛؤبة اٛنُ ٛو كًه يف اٛرتثْخ.
اجللً ٙهّٓ 0 )7( ٞجني كًه إٍوح يف عو ٚاٛـِٟ ٚزن٠واً
ٌ٣م اٙعبثخ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

٣وٞ

81

%54

ٙ

69

%46

اجملٌ٠م

152

%122
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ّجني اجللً ٙأٍٖٛ ١وح كًهاً ٗجرياً يف عو ٚاٛـِٟ ٚزن٠واً ؽَت ٟب عبءد ثو اٛنَجخ ُغبءد َ٣جخ ( )%54أ ١ىنبٕ
اٛولّل  ٢ٟإٍو ِّوؽٌ ١ثوؤّخ أثنبئي ٞديبهٌٌٍ٣ ١هبً  ٢ٟاٛونَ  ٙثّ ٚشغوٌ ١ؿِٜي ٞه َٜافن ؽٔو ًىّبكح اٛزن٠و ٛلّو
ًٗن ٖٛىنبٕ ثوغ إؿِب ٙحيلس ٛلّي ٞاٛزن٠و ٣زْغخ إٍو ادلِ٘٘خ اٛيت ّوْشٌُْ ١يب ًٗضوح ٟشبٗ ٚإً ٝإة شلب ّنوٌ٘
ٍٜجْبً هْٜيً .ٞعبءد َ٣جخ ( )%46أ ١إؿِب ٙادلزن٠وّ ٢أطجؾٌا ٟزن٠وّ ٌْٛ ٢ثَجت إٍو ًامنب ٍٕجبة أفوٍ ٟنيب
إطلٓبء ًثواٟظ اٛونَ أً إٛوبة اٛيت ّٜوجٌ ١هبب ٟن آفوًّ ٢ىنا ٟب ّضجذ طلّ اِٛوػْخ إًىل اٛيت رإٗل ه َٜأ ١أٗضو
إؿِب ٙادلزن٠وّّ ٢وبٟ ٢ٟ ١ٌ٣شبٗ ٚاعز٠بهْخ ًَِْ٣خ ًآزظبكّخ.
اجللً ٙهّٓ 0 )8( ٞجني ٟلٍ رأصري اٛجْئخ يف عو ٚاٛـِٟ ٚزن٠واً
ٌ٣م اٙعبثخ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

٣وٞ

87

%58

ٙ

63

%42

اجملٌ٠م

152

%122

ّجني اجللًٟ ٙلٍ رأصري اٛجْئخ ه َٜإؿِب ٙئم عبءد َ٣جخ  ٢ٟ %58إؿِب ٙادلزن٠وّٗ ٢ؼؾبّب ٜٛجْئخ أٛبكٟ ١ٌٟنيب
ُٔل رًٌ٘ ١ري ٟٚئ٠خ ٜٛوْش ِٔٛو أً هٌى أً ؽبعخ أً أ ١ىنبٕ ثوغ اٛونظوّخ ثني إؿِب ٙئم ٌّٔ ١ٌٟثبٛزن٠و هَٜ
إشقبص ً ٢ٟري ىٌّزيً ٞفبطخ يف ٟلّنزنب ئم رووع اٛـٚة ُْيب دلش٘ٚد هلّلح ًؽوًة اصنبء ُرترِ اٛزؾوّو
ًاٛوْٜ٠بد احلوثْخ ُٔل شيل اٛـِ ٚىنه آًٙبد ًادلش٘ٚد ًهبشيب ًٗب ١ذلب رأصريا ٗجرياً هْٜو ًا٣وَ٘ذ ثش٘ ٙ ٚاهاكُ
ه َٜشقظْزو ُ ،غبءد َ٣جخ ٛ %42زإٗل أ ١اٛجْئخ  ٌْٛذلب كف ٚيف ٌٗ ١اٛـِٟ ٚزن٠واً.
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اجللً ٙهّٓ 0 )9( ٞجني ٟلٍ رأصري إٛوبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ ه َٜإؿِبٙ
ٌ٣م اٙعبثخ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

٣وٞ

117

%82

ٙ

33

%18

اجملٌ٠م

152

%122

ّجني اجللً ٙأَ٣ ١جخ ( ٢ٟ )%82إؿِبٍ ٙجت رن٠وى ٞىٌ إٛوبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ اٛؼْٔخ اٛيت ّٜوجٌهنب ثاكٟب ١شلب
رنوٌ٘ هْٜيٍٜ ٞجْبً ثلً ١ه٠ٜيً ٞعبءد َ٣جخ (ٟ )%18إٗلح أ ١ىنه إٛوبة  ٙكًه ذلب يف رن٠و إؿِب.ٙ
اجللً ٙهّٓ 0 )12( ٞجني ى ٚإؿِب ٙى ٞػؾبّب رن٠و ٍبثْ
ٌ٣م اٙعبثخ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

٣وٞ

117

%78

ٙ

33

%22

اجملٌ٠م

152

%122

ّجني اجللً ٙأ ١أٗضو إؿِب ٙادلزن٠وّ ٢ى ٞػؾبّب رن٠و ٍبثْ ٗ٠ب عبء يف اجللً ٢ٟ ٙفّ )%78( ٙٚإٗلً ١ا ١أٗضو
إؿِب ٙىّ ٞوبٟ ٢ٟ ١ٌ٣شبٟٗ ٚوٌٍ٘خ هْٜي ٢ٟ ٞهنَ ٓبئ ٞهْٜي ٢ٟ ٞإة أً إ ٝأً إطلٓبء أً  ٢ٟف ٙٚادلش٘ٚد
إٍوّخ اٛيت ّوْشٌهنب كاف ٚإٍوحً .ىنا ٟب ّإٗل طلّ اِٛوػْخ اٛضبٛضخ اٛيت رإٗل ه ( َٜأ ١إؿِب ٙادلزن٠وّ ٢ى ٞػؾبّب
رن٠و ٍبثْ )ً .عبءد َ٣جخ  %22أ ١إؿِب ٙادلزن٠وٌَّْٛ ٢ا ػؾبّب ٛزن٠و ٍبثْ.
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اجللً ٙهّٓ 0 )11( ٞإٗل ه َٜأ ١اٛزن٠و ّنوٌ٘ ه َٜادلَزٌٍ اٛلهاٍِ ٜٛـِٚ
ٌ٣م اٙعبثخ

اٛز٘واهاد

اٛنَجخ ادلئٌّخ

٣وٞ

129

%86

ٙ

21

%14

اجملٌ٠م

152

%122

ّإٗل اجللً ٙهٓ )12( ٞأَ٣ ١جخ  ٢ٟ %86إؿِب ٙاٛنّّ ٢وب ٢ٟ ١ٌ٣اٛزن٠و ّنوٌ٘ رن٠وى ٞهَٟ َٜزٌاى ٞاٛلهاٍِ
ُأٗضو ادلزن٠وّ ٙ ٢حيجٌ ١اٛلهاٍخ ًعبءد َ٣جخ  ٢ٟ %14إؿِب ٙادلزن٠وّّ ٙ ٢إصو اٛزن٠و هَٟ َٜزٌاى ٞاٛلهاًٍِ .ىنا ٟب
ّإٗل طلّ اِٛوػْخ أٛبئٜخ 0
ّإصو اٛزن٠و هنل إؿِب ٙهَٟ َٜزٌاى ٞاٛلهاٍِ.
٣زبئظ اٛلهاٍخ 0
٣ -1زغذ اٛلهاٍخ أ ١أٗضو أٌ٣ام اٛزن٠و يف ادللاهً ىٌ اٛزن٠و اِٜٛلِ اٛنُ عبء ثنَجخ (.)%38
 -2رجني ا٠ٜٛ ١لهٍخ كًه ٗجري يف ؽٟ ٚشبٗ ٚاٛـِ ٚادلزن٠و ؽَت ٟب عبءد ثو ىنه اٛلهاٍخ ًثنَجخ (.)%54
ً -3رجني أّؼب ا ١ادلو٠ٜني  ٙديبهٌٍ ١اٛونَ ًاٛزن٠و ػل إؿِب ، ٙثنَجخ ( ، )%52ث ٚذل ٞكًهٌ ٗجري يف َٗت
اٛـًِ ٚروثْزو  ٢ٟف ٙٚاٛنظؼ ًإهشبك.
 -4أكيود اٛلهاٍخ ه َٜأ ٢ٟ )%54( ١إٍو ذل ٞكًه يف رن٠و أؿِبذلً ٞرشغْوي ٞهْٜو.
 -5رجني أٜٛ )%58( ١جْئخ كًهٌ يف ف ْٜاٛزن٠و هنل إؿِب.ٙ
َ٣ً -6جخ ( )%82رإٗل ه َٜأٖٛٛ ١وبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ اٛلًه إٗرب يف رن٠و إؿِب.ٙ
ًً -7أرؼؼ  ٢ٟاٛلهاٍخ أّ %78 ١إٗلً ١ه َٜأ ١إؿِب ٙادلزن٠وّ ٢ى ٞػؾبّب رن٠و ٍبثْ.
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ً -8عبءد َ٣جخ  %86رإٗل أ ١كبىوح اٛزن٠و هنل إؿِب ٙرنوٌ٘ ٍٜجْبً ه َٜادلَزٌٍ اٛلهاٍِ هنلىً ٞأٗضو
إؿِب ٙادلزن٠وّ ٙ ٢حيجٌ ١اٛلهاٍخ.
 -9أ ١أٗضو إؿِب ٙادلزن٠وّّ ٢وبٟ ٢ٟ ١ٌ٣شبٗ ٚاعز٠بهْخ ًَِْ٣خ ًآزظبكّخ.
اٛزٌطْبد ًادلٔرتؽبد
 -1جيت روثْخ إؿِب ٙروثْخ طؾْؾخ ًٍ٠ْٜخ ثوْلحً ه ٢اٛونَ ًادلشبٗ.ٚ
ٟ -2وآجخ إثنبء ٟنن اٛظٌو ًثنبء هٓٚخ ٌّٓخ ٟويً ٞذتْئخ عٌ هبئ ٍْٜٞ ِٜفب ٢ٟ ٙادلشبٗ.ٚ
ً -3ػن ؽٜٛ ٌٜٙـٚة ادلزن٠وّ ٢ٟ ٢فً ٙٚىاهح اٛرتثْخ ً ٢ٟف ٙٚادللاهً دلنن اٛونَ ثني اٛـٚة.
 -4ه َٜادلو٠ٜني أفن اٛـٚة ثوؽبثخ طله ًهل ٝاٛزن٠و هْٜيً ٞافنى ٞمبجلأ اٛنظؼ ًاٙهشبك ًهل ٝاٍزقلاٝ
أٌَٛح ًاٛونَ ٟن اٛـٜجخ.
 -5رٌُري احلبعبد إٍبٍْخ ٜٛـِٟ ٚنن اٛنشأح ِٗ ّ ٙظجؼ ٟزن٠واً ٟ ،ض ٚاحلت ً ،رٌُري إً ٢ٟإٟبٛ ١و ًعوٚ
ٟ٘ب٣خ ٛو ثني أُواك اٛوبئٜخ.
ٟ -6وآجخ ٟب ّشبىله أً ّٜوجو اٛـِ ٚهنل مح ٚأعييح ادلٌثبًّ ٚحتلّل أًٓبد ٟوْنخً ٛو ًهل ٝا٠َٛبػ ٛو ثٜوت
إٛوبة اٛونِْخ أً ٟشبىلح ثواٟظ أً ٟٔبؿن هنَ.
 -7رِوْ ٚكًه ادلوشل اٛرتثٌُ يف ادللاهً ٕمهْزو يف ٟزبثوخ يف ٟزبثوخ ؽبٙد ًٟش٘ٚد اٛزْٟٚن ادلقزِٜخ.
ادلظبكه ًادلواعن
 .1أثٌ اِٛوً  ،ئثواىًْ ٞآفوً ، ١اٛجؾش اٙعز٠بهِ ٟنبىغو ًأكًارو  ،أٛبىوح 1999 ،
 .2أثٌ ٟظٜؼ  ،هل٣بٟ ، ١وغ ٞه ٜٞاٙعز٠بم  ،كاه أٍبٟخ ٜٛنشو ًاٛزٌىّن  ،ه٠ب – ١إهك.ٝ 2212 ، ١
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 .3اثٟ ٢نلٌه َٛ ،ب ١اٛووة  ،ط ، 6كاه َٛب ١اٛووة  ،ثريًد .ٝ 1971 ،
 .4ئمسبهّْ ، ٚبٍو ٌٍَّ  ،ادلش٘ٚد اٌَْٜٗٛخ ٛلٍ إؿِب ٙاحملوًٟني  ٢ٟثْئزي ٞإٍوّخ ْٜٗ ،خ اٛرتثْخ  ،اجلبٟوخ
اٍْٟٚٙخ ً ،يح .ٝ 2229 ،
 .5اٛجَزب ، ِ٣أٗوً ٝآفوً ، ١ادلنغل يف اٌٜٛخ ًاٗه ، ٝٚؽ ، 3كاه ادلشوّ  ،ثريًد .ٝ1973 ،
 .6هبنب ، ٝه ، ٌَْٟزلبػواد يف ه ٜٞاٗعواٟ ، ٝنشأح ادلوبهٍ اٍ٘ٙنلهّخ .ٝ 1962 ،
 .7اجلٌىوُ  ،زل٠ل  ،ؿوّ اٛجؾش اٙعز٠بهِ  ،ؽٟ ، 1ـجوخ اجملل ٟ ،ظو .ٝ 1978 ،
 .8احلَ ، ٢ئؽَب ١زل٠ل  ،هجلاحلَني ىّين  ،اٗؽظبء اٙعز٠بهِ ٟ ،ـجوخ عبٟوخ ادلٌط ،ٚكاه ا٘ٛزت ٜٛـجبهخ ًاٛنشو
.ٝ 1982 ،
 .9ؽَ ، ٢ك .زلٌ٠ك  ،إٍوح ًٟش٘ٚذتب  ،كاه اٛنيؼخ  ،ثريًد . ٝ 1981 ،
 .12ؽَ ، ٢هجل اٛجبٍؾ زل٠ل  ،أطٌ ٙاٛجؾش اٙعز٠بهِ  ،ؽٟ٘ ، 9زجخ ًىجخ  ،أٛبىوح .ٝ1985 ،
 .11احلَني  ،أًثبهُ  ،اٛزن٠و أٍجبثو ًهٚعو ٟ ،زٌُو ه َٜادلٌٓن ا٘ٛٙرتً .new.educ.com ِ٣ثزبهّـ
2214/12/18
 .12ؽلاك  ،رٌُْْ  ،كهًً يف اٛرتثْخ ًه ٜٞاٛنٌِ  ،ادللّوّخ اِٛوهْخ ٜٛزٌّ٘ ٢فبهط ادللهٍخ ً ،ىاهح اٛزو ْٜٞاٙثزلائِ
ًاٛضب ، ٌُ٣اجليائو .ٝ 1974 ،
 .13محبٍ ، ٝبْٟخ  ،أصو ًْبة اٌٛاٛلّ ٢ه ٢هبمل اٛـِ ، ٚرظله ه ٢اٜٛغنخ اٌٛكِْْخ أٛـوّخ ٜٛرتثْخ اٛضٔبُْخ ًاٛوْٜٗ ، ٌٜٝخ
اٛرتثْخ  ،أٛبىوح .ٝ 1984 ،
 .14مخش  ،رلل اٛلّ ٢ه٠و فريُ  ،ه ٜٞاٙعز٠بم ( ادلٌػٌم ًادلنيظ ٟن اٛرتْٗي ه َٜاجملز٠ن اٛووثِ )  ،ؽ ،1كاه رللًُٙ
ٜٛنشو ًاٛزٌىّن  ،ه٠ب.ٝ 1999 ، ١
 .15اخلٌيلٍ ،نبء  ،اٍٙوح يف هبمل ٟزٌري ،أٛبىوح ،اذلْئخ ادلظوّخ ٜ٘ٛزبة.ٝ 1974 ،
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 .16اخلٌيل ٍ ،نبء ٟ ،جبكب ه ٜٞاٙعز٠بم  ،كاه ادلووُخ اجلبٟوْخ  ،اٍ٘ٙنلهّخ .ٝ1982 ،
 .17اٛلًّ٘بد ٍ ،نبء ٟ ،ب ىِ كبىوح اٛزن٠و  /ا٣ٙرتْ٣ذ ٍ/16جز٠رب .www.mawdoo3.com 2218 /
 .18اٛيهام  ،ث ٢هبثل  ،اػـواثبد ػوَ ا٣ٙزجبه ًاٛنشبؽ اٛيائل  ،ؽ  ،1كاه اِ٘ٛو  ،ه٠ب.ٝ 2227 ، ١
 .19ىّلاٟ ، ١نظٌه هعت ٟظـَِ ٌٌٍْٛ٘ ،عْخ اٙكاهح ًادللهٍخ ًاٙشواٍ اِٛين اٛرتثٌُ ٟ٘ ،زجخ ًىجخ  ،أٛبىوح،
 ، 1976ص .25
٠ٍْٜ .22ب ، ١ك .امحل ٗ٠ب ، ٙادللهٍخ ًاجملز٠ن ٟ ،ـجوخ إصل ٌٜادلظوّخ .ٝ1976 ،
 .21شوجبٗ ، ١بٜٟخ اِٛوؿ  ،اٛظؾخ اٛنَِْخ ٜٛـِ ، ٚكاه طِبء  ،ه٠ب ، ١ؽ.ٝ 1999 ، 1
 .22ؿبٛت  ،ىلّ ، ٚأػواه إٛوبة ا٘ٛٙرتًْ٣خ .www.nqudoo3.com 2219 / ٌْ٣ٌّ 15 ،
 .23هجل اٍ ، ًُٚٛولّخ  ،ادلش٘ٚد اٛنَِْخ ًاٌَْٜٗٛخ ٛلٍ أؿِب ٙاَٛنٌاد اٛضٚصخ إًىل اثزلائِ ًهٓٚزيب ثبٛزؾظْٚ
اٛلهاٍِ  ،هٍبٛخ ٟبعَزري يف ه ٜٞاٛنٌِ  ،عبٟوخ ٌٌٟٛك ٟو٠وُ  ،رْيُ ًىً  -اجليائو ْٜٗ ،خ اٛوٌٜٝ
اَ٣ٙبْ٣خ  َٞٓ ،ه ٜٞاٛنٌِ ٍ ،نخ .ٝ 2212
 .24هـْخ  ،هبك ٙمنو ً ،آن ادللاهً إىْٜخ ًأثوبكىب اٙعز٠بهْخ ًاٛرتثٌّخ – كهاٍخ ئعز٠بهْخ ٟٔبه٣خ يف ٟلّنخ ادلٌط،ٚ
هٍبٛخ ٟبعَزري ًري ٟنشٌهح  ،يف ه ٜٞاٙعز٠بم  ،عبٟوخ ادلٌطْٜٗ ، ٚخ اٙكاة .ٝ 2214 ،
 .25اٛو٠بّوح  ،زل٠ل ؽَ ، ٢ادلش٘ٚد اٛظوجخ ًاٌَْٜٗٛخ  ،ؽ ، 1كاه ادلَريح  ،ه٠ب.ٝ2222 ١
 .26اٛو٠و ٟ ،و ٢ف ، ْٜٚاٛزنشئخ اٙعز٠بهْخ  ،ؽ ، 1كاه اٛشوًّ ٜٛـجبهخ ًاٛنشو  ،ه٠ب.ٝ 2224 ، ١
ًْ .27ش  ،هبؿَ  ،ادلشبٗ ٚاٙعز٠بهْخ ًا ٌَٕٜٛادلنؾوٍ  ،كاه ادلووُخ اجلبٟوْخ  ،إٍ٘نلهّخ .ٝ 1988 ،
ٓ .28بٍ ، ٞمجب ، ٙاٙػـواثبد اٌَْٜٗٛخ  ،ؽ  ، 1كاء طِبء  ،ه٠ب.ٝ 2222 ، ١
 .29زل٠ل  ،زل٠ل ه ، ِٜه ٜٞاٙعز٠بم ًادلنيظ اٛو ، ِ٠ٜؽ ، 3كاه ادلووُخ اجلبٟوْخ  ،اٍ٘ٙنلهّخ .ٝ 1988 ،
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ٟ .32ظـَِ  ،ئثواىًْ ٞآفوً ، ١ادلوغ ٞاٌٍْٛؾ  ،ادل٘زجخ اٍْٟٗٚخ ٜٛـجبهخ ًاٛنشو ًاٛزٌىّن  ،اٍزب٣جٌ – ٙروْٗب  ١ط،1
. 1972
ٟ .31ظـَِ  ،ك .هل٣بّ ١بٍني  ،إ ٢ٟاَٗ٣بً ِ٣حتلّبد ا٣ٙلٟبط اٙعز٠بهِ يف اٛوواّ  ،رلٜخ كهاٍبد اعز٠بهْخ ،
اٛولك .ٝ 2228 ، 19
 .32اٛنوْ ، ِ٠أمحل ٌٍَّ  ،أصو ه ٚ٠اٛظجْخ ادلج٘و يف عنٌػ إؽلاس  ،هٍبٛخ ٟبعَزري ًري ٟنشٌهح  ،يف ه ٜٞاٙعز٠بم
ْٜٗ ،خ آكاة  ،عبٟوخ ادلٌط.ٝ 1999 ، ٚ
 ، ٌٍَّ .33هجلاهلل ث ٢هجلاٛويّي ًآفوً ، ١اٛونَ إٍوُ  ،كهاٍخ ْٟلاْ٣خ يف ادلٜ٘٠خ اٛووثْخ اَٛوٌكّخ ً ،ىاهح اٛشإً١
اٗعز٠بهْخ  ،ادلوٗي اٌٛؿين ٜٛلهاٍبد ًاٛزـٌّو اٙعز٠بهِ 2212 ،
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