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 2يمذيـــــــــــخ: -1

٣ؼظزَحُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق ٓلَ حٛظٔخّ حُيٍٝ حُلي٣ؼش ُٔٔخٛٔظٜخ حُلؼخُش ك٢  

اػيحىح ؿ٤يح ٖٓ ؿ٤ٔغ حُـٞحٗذ ٓٞحء ًخٗض حؿظٔخػ٤ش، ٗل٤ٔش، ري٤ٗش،  اػيحى حُلَى حُٔؼخم

ػو٤ِش... كظ٠ أٜٗخ أٛزلض ٓو٤خّ ٖٓ ٓوخ٤٣ْ حَُه٢ حُل٠خ١ٍ ُِٔـظٔؼخص، اِِٗ٘٘خ١ 

حُل٢ًَ ىٍٝ ٍث٢ٔ٤ كٜٞ ٣ٌٔذ حُلَى حُٔؼخم هيٍح ٓالثٔخ ٖٓ حُٜٔخٍحص حُل٤ًَش حُظ٢ 

، اً ٣ؼظزَ أكي أْٛ حُٔلخٍٝ ك٢ حُؼ٤ِٔش طٌلَ ٓٔخٍٓش ٣ٍخ٤ٟش أٝ ط٣َٝل٤ش ٓل٤يس ٝ ٓٔظؼش

حُظَر٣ٞش، كخُظي٣ٍْ رٜلش ػخٓش ٝ طي٣ٍْ ٓخىس حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق رٜلش هخٛش ٤ُْ 

ٖٓ حألٍٓٞ حُِٜٔش كال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ًٌُي اال رخُظؤ٤َٛ حُؼ٢ِٔ ٝ حُؼ٢ِٔ َُِٔر٤ٖ ك٢ 

 حُٔيحٍّ ػ٠ِ حهظالف أٗٞحػٜخ ٝ ٓٔظ٣ٞخطٜخ.

لخْٓ ك٢ ٓيٟ طلو٤ن ػ٤ِٔش حُظي٣ٍْ، ٌُح ٝؿذ اػيحى حَُٔر٢ ٝكن ٝ ٣ؼي حَُٔر٢ حُؼخَٓ حُ

أْٓ ٛخٓش طوّٞ ػ٤ِٜخ ح٤ُٔخٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٌٛٙ حأله٤َس طظٔؼَ ك٢ اػيحى حُٔظؼِْ ُِل٤خس ك٢ 

ال رشبسنض يٛشٚم "حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ، ٝ ٖٓ ٛ٘خ طظَٜ أ٤ٔٛش اػيحى حَُٔر٢ روٍٞ 

ػيحىح أًخى٤ٔ٣خ هخٛخ رٚ"ٝ ٤ٓظَ حَُٔر٢ حُؼخَٓ ٣ٔٔق ألكي ٓٔخٍٓش حُظؼ٤ِْ ٓخ ُْ ٣ؼي ا

حَُث٢ٔ٤ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، اً أٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣٘ظْ حُوزَحص ٝ ٣ي٣َٛخ ٝ ٣٘لٌٛخ ك٢ حطـخٙ 

حألٛيحف حُٔليىس ٌَُ ٜٓ٘خ ٝ ٛٞ أ٠٣خ أكي أ١َحف ػ٤ِٔش حالطٜخٍ حُز١َ٘ حُظ٢ طلظويٛخ 

ـذ إٔ ٣ِو٢ حَُٔر٢ حَُػخ٣ش حُٞٓخثَ ح٤ُ٥ش حُٔٔظويٓش ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝ ٌُٜح ٣

حٌُخك٤ش كظ٠ ٣ٔظط٤غ ٖٓ هالُٜخ حُظلخػَ ٓغ حُظال٤ٌٓ ٝ إٔ ٣يٍى ػالهخص حُظَحر٢ ر٤ٖ 

 ٓوظِق حُٔـخالص حُؼ٤ِٔش ٝ ح٤ُٜ٘ٔش حُٔل٤طش رٚ.

ٝ هزَ ىٍحٓش ٓوظِق حألىٝحٍ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حَُٔر٢ ػ٤ِ٘خ أٝال ٝ هزَ ًَ ٢ٗء حُظٔخإٍ ػٖ 

كٌٜٙ حُؼالهخص طؼظزَ اكيٟ حًَُخثِ حألٓخ٤ٓش ُظ٤َٜٔ ٜٓٔظٚ ٝأىحء  ػالهظٚ حإلٗٔخ٤ٗش ح٤ُٜ٘ٔش،

 ٝحؿزٚ ػ٠ِ أكٖٔ ٝؿٚ.

ًٔخ طؼظزَ ٌٛٙ حُؼالهخص ك٢ حُٔـخٍ حُظَر١ٞ كِوش ٓـِوش اً طوَِ ػ٠ٞ ٜٓ٘خ كٔيص ؿَ 

 حُلِوش.
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ٝ ٌُُي أٛزق ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ؿيح ط٤ٜجش حُـٞ حُٔ٘خٓذ َُِٔر٢ ُِو٤خّ رٜٔخٓٚ ٝ حُؼَٔ ػ٠ِ 

حُٔظؼِوش رٚ حُظ٢ ؿخُزخ ٓخ طئػَ ِٓز٤خ ػ٠ِ كخُظٚ حُ٘ل٤ٔش ٓٔخ ٣ٔزذ ُٚ ح٠ُـ٢  كَ حُٔ٘خًَ

ك٢ ٜٓ٘ظٚ، ٝ ٌٛح ٓخ ؿؼِ٘خ ٗلخٍٝ ٓؼَكش أْٛ ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طٞحؿٚ حَُٔر٢ حُظَر٤ش 

 حُزي٤ٗش ٝ ح٣َُخ٤ٟش ٝ أػَٛخ ػ٠ِ أىحثْٜ ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ رؼٞ ػخ٣ٞٗخص حُـَد حُـِحث١َ.

 إشكبنٛخ انجؾـــــــــش: -2

ٗظَح أل٤ٔٛش حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق ك٢ كخالص حُلَى ٝ ٓخ طٜيف ا٤ُٚ ك٢ ط٢٤٘٘  

حُؼوَ ٝ حُٞهخ٣ش ٖٓ حألَٓحٝ ٝ ط٤١ٞي حُؼالهش ٝ حَُٝحر٢ حالؿظٔخػ٤ش ٝ ُظلو٤ن أٛيحكٜخ 

رخػظزخٍٙ حُؼخَٓ حَُث٢ٔ٤ ُِؼ٤ِٔش حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق ٝؿذ ػ٤ِ٘خ حالػظ٘خء رَٔر٢ 

حُٔٔخػيس ألىحء ٝحؿزٚ ح٢ُٜ٘ٔ ٝ ٌٛح ٓخ ط٘خُٝظٚ ٓؼظْ ىٍٝ  حُظَر٣ٞش، ٝ طٞك٤َ حُظَٝف

ط٣ٌٞ٘خ ٗخٓال ٝ ًُي ُٔخ ُٚ ىٍٝ كؼخٍ ك٢ حُؼ٤ِٔش  حَُٔر٤ٖ حُؼخُْ حُظ٢ ًٍِص ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ 

هخٛش، كخُظطٍٞ حُلخَٛ ك٢ حُٔـظٔغ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقحُظَر٣ٞش، ػخٓش ٝ طي٣ٍْ 

طظطِذ ٓ٘ٚ ح٣ُِٔي ألىحء ٝحؿزٚ ح٢ُٜ٘ٔ ح١ٌُ أٛزلض ٜٓخٓٚ حَُٔر٢ ٝؿذ ك٢ حُٔوخرَ ططٍٞ

ٝ طلو٤ن أٛيحكٚ حُظَر٣ٞش اال أٗٚ ظَٜص ٛؼٞرخص ٝ ػَحه٤َ طئػَ ػ٠ِ ٜٓخٓٚ، ٝ حُظ٢ 

طٔزذ ُٚ ٟـ١ٞخص ًحص ٜٓخىٍ ٓوظِلش ًخهظالٍ حُؼالهش ٓغ حُظال٤ٌٓ ٝ حإلىحٍس ٝ حُٔلظٖ 

ٔخّ ٝحؿزٚ ح٢ُٜ٘ٔ حُظَر١ٞ ا٠ُ ؿخٗذ هِش حُٞٓخثَ حُز٤يحؿٞؿ٤ش ٝ ٌٛح ٓخ ٣ئى١ ا٠ُ ػيّ اط

 ػ٠ِ أكٖٔ ٝؿٚ، ٝ ٌٛح ٓخ ىكؼ٘خ ُِو٤خّ رزلؼ٘خ ٌٛح ٓغ ١َف حُٔئحٍ حُظخ٢ُ: 

ٝ َٛ ُٜخ طؤػ٤َ حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق ٓخ ٢ٛ حألٓزخد حُظ٢ طُٞي ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش َُٔر٢٤ 

 ػ٠ِ حألىحء ح٢ُٜ٘ٔ؟

  أْذاف انجؾش: -3

حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق ٓؼَكش أ٤ٔٛش ح٠ُـ١ٞخص ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طئػَ ػ٠ِ َٓر٢  -1

، ٓٔظـخْٗ، ٓؼٌَٔك٢ ؿخٗزٚ ح٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ػخ٣ٞٗخص حُـَد حُـِحث١َ )

 (ٓؼ٤يس

ألىحء ٝحؿزٚ حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق  َُٔر٢ا٣ـخى حُلٍِٞ حُٔ٘طو٤ش حُظ٢ طٔٔق  -2

 ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ أكٖٔ ٍٛٞس 
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 حَُٔحًِػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق حُٞهٞف ػ٠ِ ٝحهغ ٓٔخٍٓش  -3

حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ  َُٔر٢ؼٞ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ٣ظُٞي ٖٓ هالُٚ ح٠ُـ٢ ح٢ُٜ٘ٔ حًظ٘خف ر -4

 ك٢ ٜٓ٘زٚ حُظَر١ٞ ح٤ٌُٔق 

 اٟخكش َٓؿغ ا٠ُ حٌُٔظزش ُ٘ٔخػي رٚ أَٛ حالهظٜخٙ -5

4-  

 فشضٛبد انجؾش: -5

 ٖٓ هالٍ طِي حُظٔخإالص، حهظَف حُطِزش حُزخكؼٕٞ حُل٤َٟخص حُظخ٤ُش:

 طي٢ٗ ٍحطزٚ ح١َُٜ٘  -1

 حألىٝحص حُز٤يحؿٞؿ٤شٗوٚ حألؿِٜس ٝ  -2

 ٓغ أِٓٞد حُٔٞؿٚ حُظَر١ٞ ر٢ َُٔٛؼٞرش ط٤ٌق ح -3

حهظالٍ ػالهش حَُٔر٢ ٓغ ًَ ٖٓ حُظال٤ٌٓ ٝ حإلىحٍس ٝ َٓر٢٤ حُٔٞحى حألًخى٤ٔ٣ش  -4

 حألهَٟ

 أًْٛخ انجؾش: 5

طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُزلغ ك٢ طلي٣ي أْٛ ح٠ُـ١ٞخص ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طئػَ ػ٠ِ حألىحء ح٢ُٜ٘ٔ 

، ٝ حُظ٢ َٔحًِٝ حُظ٢ ططَف رليس ػ٘ي حَُٔر٤٤ٖ رخُحُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق  َٔر٢ُ

طوق ػوزش أٓخّ ٜٓٔش حُظي٣ٍْ ٝ طٜؼذ ػ٤ِٔش طلو٤ن حألٛيحف حُظَر٣ٞش ٝ اهَحؿٜخ. 

ٗلخٍٝ ك٢ رلؼ٘خ ٌٛح حُوَٝؽ رظ٤ٛٞخص ٍرٔخ طٔخْٛ ك٢ حُظول٤ق ٝ ُٞ رخُويٍ حُو٤َِ ٖٓ 

 كيس ٌٛٙ ح٠ُـ١ٞ.

 بد انجؾش:رؾذٚذ يفبْٛى ٔ يصطهؾ -6

 انضغظ انًُٓٙ:6-1

٢ٛ ػٞحَٓ طظ٤ِٔ رخٗلؼخالص ًخُوِن ٝ حُظٞطَ ٝ ًٌُي حالٓظؼخٍس حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٤ش ٝ 

حُ٘ل٤ٔش ٝ طٔظويّ ك٢ ٗطخم ٝحٓغ ُِيالُش ػ٠ِ حُلخالص حالٗٔخ٤ٗش، ٝ ٛٞ ٗخٗت ًَى 

كؼَ ٗخطؾ ػٖ طؤػ٤َحص ٓوظِلش رخُـش حُوٞس ٝ طليع ٟـ١ٞخص ٗظ٤ـش حُؼٞحَٓ 

ؼَس حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طئى١ ا٠ُ اؿٜخى حٗلؼخ٢ُ ٝ حُظ٢ هي طٔخْٛ ك٢ حُوخٍؿ٤ش ٓؼَ ً
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اٜٗخى هٟٞ ٝ ١خهخص حَُٔر٢ ٝ طلَٓٚ ٖٓ حالٓظٔظخع رل٤خطٚ ح٤ُٜ٘ٔش ػ٠ِ حُٞؿٚ 

 (.1997.، 120)حألًَٔ، ٝ طؼَٔ ػ٠ِ اٟؼخف ػوظٚ ك٢ ٗلٔٚ

 انطٕس انضبَٙ: -6-2

أ٤ٔٛش ٌٛٙ حَُٔكِش ٓ٘ش، ٝ هي أًي حُزخكؼٕٞ ػ٠ِ 19ا٠ُ ٢ٛ16 َٓكِش ٓٔظيس ٖٓ 

ك٢ ك٤خس حُظ٤ٌِٔ ك٤غ ٣ٌٕٞ ك٢ كظَس حَُٔحٛوش، ٝ ٣٘ؼٌْ ٌٛح ػ٠ِ ٓوظِق ؿٞحٗزٚ 

حُل٤ٔش ٝ حُـ٤ٔٔش ٝ حُل٤ًَش ٝ حُؼو٤ِش ٝ ًٌح حُ٘ل٤ٔش ٝ ٢ٛ حَُٔكِش حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ 

 .(1995)رضا،متناللغة،الطبعةاألولى،حالهظَحد ٖٓ ح٠ُ٘ؾ ٝ حَُٗي

 انًشثٙ: -6-3

أٗٚ حُوخثي كٜٞ حُٔ٘ظْ ٝ حُٔزخىٍ ُٞكيس حُؼَٔ ٝ ٣BOLDIREUَٟ رُٞي٣َٝ 

 حُ٘٘خ١ ك٢ ؿٔخػش حُلَٜ، ٤ُْ كو٢ حًٔخد حُظال٤ٌٓ حُٔؼِٞٓخص ٝ حُٔؼخٍف 

ٝ طو٣ْٜٞٔ ك٢ حُ٘ٞحك٢ حُٔؼَك٤ش ٝ حُٜٔخ٣ٍش كلٔذ، رَ ٣ظ٠ٖٔ ػِٔٚ أ٠٣خ ط٘ظ٤ْ 

 (1997)حُو٢ُٞ، ؿٔخػش حُلَٜ أٝ حُؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ظٜخ ط٤ٔ٘ش حؿظٔخػ٤ش

 انزشثٛخ انجذَٛخ ٔ انشٚبضخ:–6-4

٢ٛ طِي حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طظْ ػٖ ٣َ١ن حُٔٔخٍٓش ألٝؿٚ حُ٘٘خ١ حُظ٢ ط٢ٔ٘  ٝ طٜٕٞ 

ؿْٔ حإلٗٔخٕ، كل٤٘ٔخ ٣ِؼذ أٝ ٢٘ٔ٣ أٝ ٣ظيٍد أٝ ٣ٔخٍّ ُٕٞ ٖٓ أُٞحٕ حُ٘٘خ١ 

حُزي٢ٗ كٌُي ٣ٔخػيٙ ػ٠ِ طو٣ٞش ؿٔٔٚ ٝ ٣لخكع ػ٠ِ ٓالٓظٚ ٝ رٌُي ك٢ٜ ػ٤ِٔش 

زي٢ٗ ٝ هٞحّ حإلٗٔخٕ الٓظويحّ حُظ٣َٔ٘خص حُزي٤ٗش ٝ حُظيحر٤َ حُٜل٤ش طٞؿ٤ٚ حُ٘٘خ١ حُ

 .( 1984)رٔز٢ٓٞ:، ٝ رؼٞ حألٓخ٤ُذ حألهَٟ ُـَٝ حًظٔخد حُٜلخص حُزي٤ٗش
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 انجــــــــــبة األٔل

انذساعــــــــــخ 

 انُظشٚـــــــــــــخ
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 انفصــــــــم األٔل

 انضغــــــٕط انًُٓٛـــــــــــخ

 

 

 :رًٓٛذ

 يفٕٓو انضغظ  -1

 .رؼشٚف انضغظ ؽغت انًذاسط أٔ انزٛبس انؼهًٙ -2

 يفٕٓو انضغٕطبد انًُٓٛخ  -3

 أشكبل انضغٕطبد -4

 انضغٕطبدػُبصش  -5

 يصبدس انضغٕطبد فٙ انؼًم -6

 أػشاض انضغٕطبد -7

 انضغٕطبد ٔ األيشاض انُفغٛخ -8

 آصبس انضغٕطبد انُفغٛخ -9

 انفشٔق انفشدٚخ ٔ رأصٛشْب ػهٗ انضغٕط -11

 ضغٕط انؼًم ٔ يغزٕٖ أداء انفشد -11

خبرًـــــــــــــــــــخ



 حُلٜــــــــَ حألٍٝ:                                                   ح٠ُـــــــ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔـــــــــــش

 

7 

 

 رًٓٛــــــذ:

ح٠ُـ٢ ٛٞ ٗظ٤ـش الُٓش ُظَٝف أٝ أكيحع طوَؽ ػٖ ٗطخم طلٌٔ٘خ، ٝ هي ٣ٜزق  

هط٤َح ػ٘يٓخ ٌٗظزٚ أٝال ٗؼزَ ػ٘ٚ ُـ٤َٗخ، ٝ هي ً٘لض حُيٍحٓخص حأله٤َس ػٖ هطٍٞس 

ح٠ُـ٢، ًٔخ أٗٚ حًظٔزض ٤ِٓس هخٛىش رٚ أػخٍص حٗظزخٙ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ ٓوظِق حُؼِّٞ 

٤خس ح٤ُٜ٘ٔش هخٛش ٝ ٣ٔزذ ُِؼخ٤ِٖٓ ِٓز٤ش ٝحُظوٜٜخص، كؤٛزق ح٠ُـ٢ ح٤ُّٞ َٓطز٢ رخُل

 ٝه٤ٔش.

 يفٕٓو انضغـــــــظ: -1

إ ٓلّٜٞ ح٠ُـ٢ ٗؤٗٚ ٗؤٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ حُ٘ل٤ٔش حُظ٢ أكخٟض أهالّ ًؼ٤َس ٖٓ 

حُزخكؼ٤ٖ ٝ ًظخد حُِٔٞى حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٝ حهظِلض أٍحثْٜ ٝ ط٠خٍرض ك٢ اػطخثْٜ طؼ٣َلخ 

ا٠ُ ١ز٤ؼظٚ حُٔطخ٤١ش، ك٤غ ٣ٔظؼَٔ  ٓليىح، ٝ ٌٛح حالهظالف ٣َؿغ ا٠ُ ؿٟٔٞٚ ٝ

 َٓحىف حُظٞحَٛ حالٗلؼخ٤ُش: ًخُوِن، حإلكزخ١، ٝ حُظٞطَ.

  ٝ إ حُزلٞع ٝ حُيٍحٓخص حُظ٢ ط٘خُٝض ٟٓٞٞع ح٠ُـ٢ طظ٤ِٔ رخُظٌَح٣ٍش

حُـخًر٤ش ٝ ػيّ حُظطَم ا٠ُ أرؼخىٙ ك٢ ٛلش ٓؼٔوش ٝ كِٜ٘خ رخُ٘ظَ ا٠ُ حُٔٞهق حُلَى١ ٓغ 

 رؼٞ حُٔٞحهق.

  ًٔخ ٣ؼٞى ٌٛح حُـٔٞٝ ا٠ُ حٓظؼٔخالص ُلظ٤ش ٓظزخ٣٘ش ك٢ حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش

 حٓظؼَٔ رٔلّٜٞ حإلؿٜخى، حالٗؼٜخد ٝ ح٠ُـ٢.

  أٓخ حُيٍحٓخص حألؿ٘ز٤ش كخٓظؼَٔ رٜٔطِلخصContrainte . 

Tension. Pression. Stress كوي ػُٞؾ رطَم ٓوظِلش ٝ ٓ٘خٛؾ ٓظزخ٣٘ش

ٔٚ.كظ٠ رخُ٘ٔزش ُِزخكؼ٤ٖ ك٢ حُٔـخٍ ٗل
(1)

 

 رؼشٚــــــف انضغـــــــــظ: -2

ح١ٌُ ٣ؼ٢٘: Stringerٖٓ حُلؼَ حُالط٢٘٤ Stressحٗظوض ًِٔش انًفٕٓو االصطالؽٙ: 2-1

)١ٞم ؿٔٔٚ  ٤ٟETEINDREن، ٟـ٢، ٗي، أٝػن ٝ ٓ٘ٚ أهٌ حُلؼَ حُل٢َٔٗ 

رٌحٍػ٤ٚ، ٟخؿ٢ روٞس( ٓغ أكخ٤ْٓ ٓظ٘خه٠ش، ألٗٚ رخالٌٓخٕ طط٣ٞن اٗٔخٕ ٓخ ػ٠ِ هِزٚ 

ٍٙ ٝ ه٘وٚ أ٠٣خ ٝ ٣ِٜ٘خ كؼَ ه٘ن ا٠ُ كؼَ ٟخ٣ن، ٟـ٢، هِن، ٗؼٍٞ ػ٠ِ ٛي
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* حُظ٢ حٗظوض  Détresseرخ٤٠ُن، ٠٣ـ٢ حُوِذ ٝ حُ٘لْ ٝ ٣َٜ ر٘خ ا٠ُ ٗيس أ١ * 

* ٝ ٢ٛ طؼ٢٘ حُ٘ؼٍٞ رخُِٛي، ٣٘ظخرٜخ ك٢ كخُش هخَٛس )ػُٞ،  Stringerريٍٝٛخ ٖٓ كؼَ *

 هطَ، حُْ(

حُل٤َٔٗش هزَ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ؿ٤َ أٜٗخ حٓظؼِٔض  * ٝؿٞى ك٢ حُِـشStressُْ ٣ٌٖ ٌُِٔش *

 ػ٠ِ ٓيٟ هَٕٝ ك٢ حُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش.

ٝ ٌٓ٘ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ًخٗض طٔظويّ ُِظؼز٤َ ػٖ حُؼٌحد ٝ حُلَٓخٕ ٝ ح٠ُـَ ٝ حُٔلٖ 

ٝ حُٜٔخثذ ٝ حُؼيحٝس ٝ ٢ٛ ٗظخثؾ ػٖ هٔٞس حُل٤خس ٣ؼزَ ػٜ٘خ رٌِٔش ٝحكيس ٝ كيع ٌٓ٘ 

ٍ ِٓلٞظ، اً ؿَٟ حالٗظوخٍ ٖٓ حُ٘ظ٤ـش حالٗلؼخ٤ُش ٠ُِـ٢ ا٠ُ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ ططٞ

* ٣َحكوٜخ Stressحُٔزذ حألٓخ٢ٓ أ١ حُوٞس حُظ٢ طٞطَ ٝ ٌٌٛح حٓظ٘ظؾ إٔ ًِٔش ح٠ُـ٢ *

 .(1995)حُؼي٢ُ، ؿخُزخ ؿٜي ٓل١َ ٝ ٣ئى١ ا٠ُ حُظ٣ٞ٘ٚ أٝ حُوطغ أٝ ٤ًِٜٔخ ٓؼخ

ػ٠ِ كًَش حُيّ ك٢ حُـْٔ أٓخ ك٢  إ ٓلّٜٞ ح٠ُـ٢ حُل٣ِ٤خث٢ ٣ؼ٢٘ ح٠ُٔخػلخص حُظ٢ طئػَ

ػِْ حُ٘لْ كبٕ ح٠ُـ١ٞ حُظ٢ طـؼَ حٌُخثٖ حُل٢ أٝ حُلَى ٣ظ٤ٌق ٝ ٣ظؼخٕٝ ٢ٌُ ٣ظالءّ ٓغ 

ٓخ كُٞٚ ٝ طظٔؼَ ح٠ُـ١ٞ حُ٘ل٤ٔش ك٢ حُوِن ٝ حإلكزخ١ ٝ حَُٜحع ٝ حُِ٘حع ٝ ػيّ 

 حالٍط٤خف ٝ حُ٘ؼٍٞ رخألُْ.

ٓظـخرش حُلَى حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش، ًٔخ إ ح٠ُـ٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ٣ٔظٞؿذ كْٜ ح

٣ٔظٞؿذ كْٜ ح٤ٌُٔخِٗٓخص حُظ٢ طظلٌْ ك٢ حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ كخُظٜخ حُطز٤ؼ٤ش ؿ٤َ حُٔـٜيس، 

ًُٝي ٖٓ هالٍ حال١الع ػ٠ِ حُؼالهش حُظ٢ طَر٢ ؿٜخُ حُٔ٘خػش حُؼٜز٢، ٝ ٖٓ هالٍ 

 .(1997)حُٜخْٗ، حُظ٘و٤ٚ حُز٤ٔ٤ًٞ٤خث٢ ُِظلخػالص حُظ٢ طليع ىحهَ حُو٤ِش

 ػَف ح٠ُـ٢ ػ٘ي رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ًٔخ ٢ِ٣:بسٚف انًخزهفخ نهضغظ: انزؼ2-2

 :Coopweer* 1983رؼشٚف *2-2-2

ّ، رخُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش رٔلّٜٞ 19:ٛٞ ًِٔش ٖٓ أَٛ ٣ٞٗخ٢ٗ حٓظؼِٔض ك٢ حُوَٕ انضغظ

ّ أهٌ ٓؼ٠٘ حُوٞس أٝ حُ٘يس أٝ حُـٜي 18حُٔؼخٗخس أٝ حُٜؼٞرش أٝ حإلؿٔخء ٝ ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ 

  .)ٌُلَ(حًَُِٔ
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 *Walter Becanorرؼشٚف انذكزٕس *2-2-2

ح٠ُـ٢ ٛٞ ٤ِٓٝش ريحث٤ش ٖٓ حألكؼخٍ حُٔ٘ؼٌٔش حُظ٢ طؼزت ىكخػخص حُـْٔ، ٟي حألهطخٍ 

 .(12)ؿ١َحُوخٍؿ٤ش

 *Sylieرؼشٚف *2-2-3

( ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٜخ، ؿَف Stressorٛٞ ٗظخّ هخٙ ك٢ كخُش ٍى كؼَ ًٟٔٞٞع هخٍؿ٢ )

 .(1998)حُٔظخٍ، ٤ٔٔ٣ٚ ٓـٔٞػش أػَحٝ ػخٓش ُِظؤهِْٓظؼلٖ، أُْ، كَف ٝ ٛٞ ٓخ 

 *Banorرؼشٚف *2-2-4

إ ح٠ُـ١ٞ طليع ك٤ٖ طٌٕٞ حُٔظطِزخص ٖٓ حُلَى أًزَ ٓٔخ ٣ٔظط٤غ طلو٤وٚ ك٢ ٟٞء 

 .(1995)حُؼي٢ِ٣، آٌخٗخطٚ ٝ ظَٝكٚ

 : *Szirolgy et Wallaceرؼشٚف *2-2-5

َى، ٝ طٌٕٞ ٗظ٤ـش ُؼٞحَٓ ر٤ج٤ش ٛٞ طـخٍد ىحه٤ِش طُٞي ػيّ طٞحُٕ ٗل٢ٔ ك٣ِ٤ُٞٞؿ٢ ُِل

 هخٍؿ٤ش، ٝ ٌُُي كيى ػالع ػ٘خَٛ ٍث٤ٔ٤ش ٠ُِـ١ٞ ٝ ٢ٛ:

ٝ ٣َ٘ٔ ػ٠ِ ح٠ُـ١ٞ ٝ حُٔؼ٤َحص حأل٤ُٝش حُ٘خطـش ػٖ ػُصــش انًضٛــــش:  -1

 ٓ٘خػَ ح٠ُـ١ٞ ٝ هي طؤط٢ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٖٓ حُز٤جش أٝ حُٔ٘ظٔش أٝ ٖٓ حألكَحى.

حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٤ش ٝ حُ٘ل٤ٔش،  ٝ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٍىٝى حألكؼخٍػُصش االعزغبثخ: -2

 ٝح٤ًُِٞٔش ٠ُِـ٢ ٓؼَ حُوِن ٝ حإلكزخ١.

ػَٜ٘ حُظلخػَ: ٝ ٛٞ ح١ٌُ ٣ليع ٓخ ر٤ٖ حُٔؼ٤َحطٖ ٝ ٣ؤط٢ ٖٓ ػٞحَٓ ر٤ج٤ش ٝ -ط

 ػٞحَٓ ط٘ظ٤ٔ٤ش ك٢ حُؼَٔ ٝ حُٔ٘خػَ حإلٗٔخ٤ٗش ٝ ٓخ ٣ظَطذ ػٜ٘خ ٖٓ حٓظـخرخص.

 رؼشٚف انضغظ ؽغت انًذاسط أٔ انزٛبس انؼهًٙ: -3

 انزؾهٛم انُفغٙ: يشكض–3-1

* Moiإ حٌُحص ىٝٓخ ٜٓيىس ٖٓ ١َف حُؼٞحَٓ ىحه٤ِش ًخٗض أٝ هخٍؿ٤ش، ٝ إ حألٗخ *

ٌٙ حٌُحص ٖٓ حُؼٞحَٓ أٝ حُٔؼ٤َحص، ٝ آخ رخُؼيٍٝ ػٜ٘خ أٝ حَُٜٝد ٜٓ٘خ ٣ؼَٔ ػ٠ِ كلع ٛ

اًح ًخٗض ط٤ٌَ٘ هطَ ٣ظٔؼَ ػ٠ِ حٌُحص، ٝ آخ حُظ٤ٌق ٓؼٜخ اًح ًخٗض ػي٣ٔش حُوطَ ًٔخ 

ػ٠ِ حٗظوخء ٖٓ حُٔؼ٤َحص، ٝ ٓخ ٛٞ ٛخُق ٝ ٣َٓق ُِـْٔ، إ حُ٘٘خ١ حألٗخ ٣ٔظَٔ ك٢  ٣ؼَٔ
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* ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُوخٍؽ، ٝ ٣ظٔؼَ حٌُحص ك٢ َٓحهزش Soiاكيٟ حُيحه٤ِش ٓغ حُٜٞ *

ٗ٘خ١خص ٛٞ كظ٠ ال ٣ٔزذ حٟطَحرخ ك٢ حُـْٔ ٝ ٣َٟ *ك٣َٝي* إ أٝؿٚ حُ٘٘خ١ ح١ٌُ 

ص حُظ٢ طليػٜخ حُٔ٘زٜخص حُٔٞؿٞىس رٚ أٝ ططَأ ػ٤ِٚ، ٝ ٣وّٞ د ٛخالٗخ طو٠غ ا٠ُ حُظٞطَح

٣٘ظؾ ك٢ ٣ُخىطٜخ أ١ ح٠ُـ٢ ك٢ حُؼخىس اكٔخّ رخألُْ ٝػٖ حٗولخٟٜخ ٝ اكٔخّ رخٌُِس ٝ 

٣ظـ٘ذ حألُْ، كبًح ٣ظٞهغ كيٝع حألُْ هخرَ ًُي ربػالٕ اٗخٍس حُوِن، ٝ ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُلخُش 

 .(1996)ك٣َٝي، رلخُش حُوطَ ىحه٤ِش أٝ هخٍؿ٤ش

 انًشكض انفٛضٕٚنٕعٛخ: -3-2

٣ز٤ٖ حُؼخُْ حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٢ *ٛخط٢ِِٓ* ٖٓ هالٍ حُظـَرش حُظ٢ أؿَحٛخ ػ٠ِ حُل٤ٞحٗخص إٔ 

حُٜيٓخص حالٗلؼخ٤ُش حُ٘ي٣يس ٝ طؼ٤َ طظخَٛحص ر٤ُٞٞؿ٤ش ٖٓ أؿَ ٍى حُلؼَ حإلٌٗحٍ، ٝ ك٢ 

 ٌٛح حُٜيى ٣وٍٞ *٢ِ٤ٓ* رؤٕ ح٠ُـ٢ ٛـّٞ ٓزخَٗ ٣ظْ رٞحٓطش ٓ٘زٚ ٛيحّ ػ٠ِ ٗظخّ

.، 100)حألٗٔـش ك٢ حُـْٔ، ٝ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ اؿٜخى ٝ طٞطَ ىحثْ أٝ ٓئهض ك٢ ٝظخثق حُـْٔ

 .(1988()ػٌَٔ، 1988

إ كخُش ح٠ُـ٢ ػخىس رٔخ ٣يػ٠ رخُِِٓش حُز٤ُٞٞؿ٤ش ٠ُِـ٢ أٝ ٓخ ٣يػٞٛخ "٢ِ٤ٓ"رخُِِٓش 

 حُؼخٓش ُِظ٤ٌق، ٝ حُظ٢ ط٘ٔٞ رؼالع َٓحكَ:

 يشؽهخ اإلَزاس: -1

ط٠ٔٔ َٓكِش حُظ٘ز٤ٚ ُِوطَ ٝ ٢ٛ َٓكِش ٣َٓؼش حُظطٍٞ طظَؿْ حٓظـخرش ُِلَى ُظٜي٣ي 

حُٔيٍى ٝ ٢ٛ حَُٔكِش حُظ٢ ٣زيأ ك٤ٜخ حُ٘٘خ١ حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٢ أ١ ٣زيأ حُـْٔ رخُظـ٤َ ك٢ أٍٝ 

ً٘ق حُؼٞحَٓ ح٠ُخؿطش، ٝ ٣ظْ ًُي رظيهَ حألػٜخد حُٔٔزظخ٣ٝش، ٝ حُـيى ح٣َ٠ٌُش 

طوّٞ رظ٤ٜجش أؿِٜس ىكخع حُـْٔ، ك٤غ ط٣َٜق أًزَ ٗٔزش  إلكَحُ َٛٓٞٗخص ح٠ُـ٢ ك٤غ

ٌٓٔ٘ش ٖٓ حألى٣ٍ٘خ٤ُٖ ٝ ٌٛح ٓخ ٣ِ٣ي اٗظخؽ حُطخهش ُٔٞحؿٜش حُٔٞهق ح٠ُخؿ٢، ٖٝٓ ٓظخَٛ 

ٌٛٙ حَُٔكِش حُ٘لٞد، حٛلَحٍ حُِٕٞ، ٗز٠خص حُوِذ، حألُْ ك٢ حَُأّ اًح حٓظَٔ طؼَٝ 

 خ٤ٗش.حُلَى ٠ُِـ١ٞ كبٕ حُٜؼٞرخص ط٘ظوَ ا٠ُ حَُٔكِش حُؼ

 يشؽهخ انًمبٔيـــخ: -ة 
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ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش طوظل٢ ٓؼظْ ٓٞحٛلخص حَُٔكِش حُٔخروش، ٝ ٣ٌٕٞ حُـْٔ ك٢ كخُش ط٤وع 

 ًُٝي رظل٣َي ٓـٔٞػش ٟي حُؼخَٓ ح٠ُخؿ٢، ك٤غ ٣٘خ١ 

حُيٍٝ حألٓخ٢ٓ ٤ُِٜزٞطال٤ٖٓ ٝ حُـيى حُ٘وخ٤ٓش، ح٤ُ٘ت ح١ٌُ ٣ٔٔق ربٗظخؽ أًزَ ح٠ُٔخىحص 

ِىحى أًؼَ ٖٓ حُٔؼيٍ، ٝ اًح حٓظَٔ ُٔيس أ١ٍٞ طٜزق ك٢ كخُش حُل٣ٞ٤ش، ٝ حُٔوخٝٓش ط

 ٟؼق ٝ رخُظخ٢ُ ٣وٞىٙ ا٠ُ حإلٜٗخى.

 يشؽهخ اإلَٓبن: -3

ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش طؤط٢ حألؿِٜس حُيكخػ٤ش ا٠ُ ٜٗخ٣ظٜخ ٝ طلويٛخ ١خهظٜخ ٗظ٤ـش ُِـٜي حُٔزٌٍٝ 

ٜٗخى، ٝ ػ٤ِٚ ح١ٌُ ُْ ٣ٔظطغ طلَٔ هٞس ح٠ُـ٢، ٝ طؼَف ٌٛٙ حَُٔكِش حأله٤َس رَٔكِش حإل

 .(1987)كخكع،، كبٕ ح٠ُـ٢ ٛٞ حُطِذ ح١ٌُ ٣لٞم آٌخ٤ٗخص حُ٘وٚ ح٤ٌُل٤ش

 يشكض ػهى انُفـــظ: -3-3

* إٔ ًَ ٖٓ حُوِن ٝ حُلَٜ ٝ حُوٞف، كخُش Brown* ٝ رَحٕٝ *٣Folerَٟ كَُٞ *

ك٢ كخالص ح٠ُـ١ٞ طظَٜ ك٤غ ٣ٌٕٞ حُ٘وٚ ٜٓيىح، إٔ ٣ؼظوي أٗٚ حُوطَ ٝ أػ٘خء كخُش 

 ٣ويٍ حُ٘وٚ ػ٠ِ حُظ٤ًَِ أٝ حُٔظخرؼش ٓيس ٣ٞ١ِش ك٢ َٓ ٓخ، ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُظٞطَ ال

ػخٓال كؼخال ك٢ اكيحع كخالص ٤َٟٓش، ٝ ٌٛح كٔذ *٤ْٓ* ٝ *ًٖٞٛ* رٔؼ٠٘ آهَ كبٕ 

ح٠ُـ٢ ٝ ػخَٓ ٌٖٓٔ إٔ ٣ٜيى أٝ ٣ٌَ٘ هطَح ػ٠ِ آ٤ُخص حُظٞحُٕ ُيٟ حٌُخثٖ حُؼ١ٞ٠، 

 ء ًخُـَف، ٝكخس أكي حألهخٍد، أٝ كَف أٝ ُٝحؽ.ٝ ٣ٔظـ٤ذ ُؼٞحَٓ حإلػخٍس ٝ حإلػظيح

 يشكض انُفظ االعزًبػٛخ: -3-4

 –طَٟ ٌٛٙ حًَُِٔ إٔ ح٠ُـ٢ ٛٞ ػزخٍس ػٖ كويحٕ ك٢ طٞحُٕ ر٤ٖ ٓظطِزخص حُٟٞغ حُٔؼ٤َ 

 ٝ حُويٍس ػ٠ِ حالٓظـخرش ُيٟ حُـْٔ، ٝ إٔ ٓوظِق حألَٓحٝ: –حُٔل٢٤ 

Lishemie – Cardiaque حَُٜحع حُظلخػ٢ِ حُوخثْ ر٤ٖ حإلٗٔخٕ  ًحطٜخ ٗخطؾٝ ؿ٤َٙ ك٢ كي

 ٝ ٓل٤طٚ.

ّ ك٢ ح٤ُخرخٕ كٍٞ ح٠ُـ٢ 1970* ٓ٘ش Matsutoر٤٘ض حُيٍحٓخص حُظ٢ هخّ رٜخ ٓخ طٔٞطٞ *

 حالؿظٔخػ٢ ػ٠ِ إٔ ٛ٘خى كَم ِٓلٞظ ك٢ ػيى حُٜٔخر٤ٖ
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*Cardiopathe Coronarienne* ر٤ٖ ح٤ُخرخٕ ٝ حُٞال٣خص حُٔظليس ٝ ٣ؼٞى ٌٛح حُلَم

ثن حُٔؼ٤٘ش ح٤ُخرخ٤ٗش رخإلٟخكش ا٠ُ إٔ ح٠ُـ٢ حالؿظٔخػ٢ ُٚ ػالهش رخٍطلخع كٔزٚ ا٠ُ ١َح

 حٌٍُٞٓظٍَٝ ٝ ٌٛح ٓخ الكظٚ *ٓخطٔٞطٞ* ػ٘ي ١ِزش حُطذ أػ٘خء حالٓظلخٗخص.

ح٠ُـ١ٞ ٤ٗت ٣ظطِذ حُظلخػَ ٓخ ر٤ٖ  ٝ ك٢ ٌٛح حُٜيى ٣وٍٞ *ٓخٕٗٔٞ* ٝ *ٓل٢٘*: إٔ

 .)ك٣َٝي:(حُلَى ٝ حُز٤جش

 انضغٕط انًُٓٛخ: -4

لّٜٞ ح٠ُـ٢ كخُش هي٣ٔش هيّ حإلٗٔخٕ ٝ اٗٔخ حُـي٣ي ك٤ٜخ ٛٞ أٜٗخ أٛزلض أًؼَ حٗظ٘خٍح إ ٓ

ٝ ٤ٗٞػخ هخٛش ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٌُٜح حُوَٕ، ٝ أٛزلض ك٢ طِح٣ي ٓٔظَٔ، ٝ أٍٝ ٓخ 

ظَٜ ٜٓطِق ح٠ُـ٢ ػ٠ِ ٣ي حُؼخُْ حٌُ٘ي١ *ٛخِٗ ٤ِْٓ* ٝ ٛٞ ٖٓ ٍٝحى حًَُِٔ حُؼ٤ِٔش 

٢ هيٓض ٖٓ ٓلّٜٞ ح٠ُـ٢ ا٠ُ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش ك٢ ريح٣ش رـخٓؼش ٓٞٗظ٣َخٍ رٌ٘يح حُظ

ّ ٝ ٢ٔٓ أٌٗحى رخألػَحٝ حُؼخٓش ُِظ٤ٌق أٝ ح٠ُـ٢، ٝ ٛٞ ٖٓ ٍٝحى 1936حألٍرؼ٤٘٤خص 

حًَُِٔ حُؼ٤ِٔش رـخٓؼش ٓٞٗظ٣َخٍ رٌ٘يح حُظ٢ هيٓض ٖٓ ٓلّٜٞ ح٠ُـ٢ ا٠ُ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش ٝ 

حٝ  حُؼخٓش ُِظ٤٤ٌق أٝ ح٠ُـ٢ ٝ ٛٞ ٓخ حُؼ٤ِٔش ك٢ ريح٣ش حألٍرؼ٤٘٤خص ٝ ٢ٔٓ آٌٗحى رخألػَ

٣ٔٔق ُِؼ٣ٞ٠ش رخُو٤خّ رَىٝى كؼَ حطـخٙ حالػظيحءحص حُوخٍؿ٤ش أٝ حُـ٤ٔٔش أٝ حُ٘ل٤ٔش كٜٞ 

ٍى كؼَ ٢َٗٞٓٛ، ٝ ح٠ُـ٢ ٝ ٤ٔ٤ًخء حإلٗلؼخالص حُظ٢ طِٜ حُؼ٣ٞ٠ش أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٌٍٛخ. 

حُٔظٔيٕ ٝ إٔ ح٠ُـ٢  ًٔخ إٔ حالػظوخى ًخثٖ ٓخثي إٔ ح٠ُـ٢ ٣وظَٜ ػ٠ِ ٓٞح١ٖ حُٔـظٔغ

حالؿظٔخػ٢ حُٔظُٞي ػٖ حُؼَٔ َٓطز٢ رخُٔئٓٔخص كٜٞ ٟـ٢ ٓيٍّٝ ػ٠ِ أٓخّ أٜٗٔ٘ظْ 

ُِؼَٔ، ٌٛح ح٠ُـ٢ ح١ٌُ أٛزلض حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش طلخٍٝ ٍكؼٚ ىحثٔخ ُيٟ حُؼٔخٍ 

ٝهخٛش رؼي حألُٓش حالهظٜخى٣ش حُظ٢ كَٟض ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص حُظ٤٤َٔ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ٝ ُْ 

حُٔئٓٔخص ِٓز٤خص ٝ آػخٍ ٌٛح ح٠ُـ٢ أال ك٤ٖ ريأ حال٤ٜٗخٍ حُؼٜز٢ ٝ ٓٞء طيٍى ٌٛٙ 

حُظ٤ٌق ٝ حألٍم ٣٘ظَ٘ رٍٜٞس طزؼغ ر٤ٖ حألٝٓخ١ حُؼٔخ٤ُش، ٝ ط٤َ٘ حإلكٜخث٤خص ا٠ُ 

طِح٣ي ٌٛٙ حُظخَٛس ك٢ ػخُْ حُ٘ـَ ٝ حُظ٤ٜ٘غ ٝ هطخع حُويٓخص حُؼ٤ٓٞٔش، ٝ ك٢ حُز٤جخص 

ٖٓ ٓـٔٞع حٌُٔخٕ 60ك٤غ ٗـي ك٢ ح٤ُخرخٕ ٗٔزش حُظ٢ طظ٤ِٔ رٌؼخكش ٌٓخ٤ٗش َٓطلؼش، 

ٖٓ حُٔؤؿ٣ٍٖٞ ٣54ؼخٕٗٞ ٖٓ ح٠ُـ٢، ٝ ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش طٞؿي ٗٔزش 
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٣ؼخٕٗٞ ٖٓ 15ح٣ٌُٖ ٣٘ظـِٕٞ ك٢ ٓ٘خٛذ ًحص ٓٔئ٤ُٝش ٣ؼخٕٗٞ ٟـطخ ًز٤َح ٖٓ ر٤ْٜ٘ 

ربٓظ٤خء ٝ ػيّ ٍٟخ ح٤ٜٗخٍ ػٜز٢ ًز٤َ رخ٣ُٞٔي ٝحكي ٖٓ أٍرؼش ٖٓ حإل١خٍحص َٛكٞح 

 ٤٤ٜٖ٘ٓ ػ٤ٔو٤ٖ.

إ حُٔؼخٍ ح٤ُخرخ٢ٗ ٛٞ ح١ٌُ أٛزق ٣وِن أًؼَ حأل١زخء ٝ ٓوظ٢ٜ حُٜلش حُؼو٤ِش ، كل٢ 

ٖٓ ٌٓخٕ ح٤ُخرخٕ طؼخ٢ٗ ٤ًٞ١60ٞ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص ىهض ٗخهّٞ حُوطَ، ٝؿي إٔ 

ٖٓ ح٠ُـ٢ ٝ ٌٓخٕ ٤ًٞ١ٞ أًؼَ ػَٟش ٠ُـ٢ هخٛش ػ٘ي حَُؿخٍ حُزخُـ٤ٖ ٓخ ر٤ٖ 

ٓ٘ش ٝ إٔ حُؼي٣ي حالٛخرخص حُٔو٤ش ٝ حألُٓخص حُوِز٤ش َٓطزطش رخ٠ُـ٢ ح١ٌُ ٣وظَ 30/50

 ٣خرخ٢ٗ ًَ ػخّ.130000

ٝ ٛٞ َٓٝ ٤ٜ٣ذ حُؼٔخٍ ح٣ٌُٖ ٣٘وطؼٕٞ *Phobie de foyerٓٔخ أىٟ رلٞر٤خ حألَٓس *

ػٖ أَْٓٛ ٗظَح ُٔظطِزخص ػٔخْٛ حَُٔٛن ك٢ حُٔٔخء ػٞٝ حَُؿٞع ا٠ُ ر٤ٞطْٜ كخُؼي٣ي 

 ٠ ك٢ حُوخٍؽ طلض ١ٝؤس حٌُلٍٞ ٝ حُظؼذ.ْٜٓ٘ ٣زو

ٝ ٓٔخ ُحى حألَٓ طؼو٤يح ٛٞ هِش حُؼطَ ٝ أ٣خّ حَُحكش ٝ ظَٜ ٜٓطِق ؿي٣ي أال ٝ ٛٞ 

ًخ٢ٗٝ ٝ ٣ؼ٢٘ حُٔٞص رخإلٍٛخم، ٝ ٗظَح ٤ُ٘ٞع ظخَٛس حُِٔٞى حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٝ هي رلغ ٗلٞ 

 .(1999)٤َٜٓ، حُظؼخ٣ٍق ػ٠ِ ١ز٤ؼش ٟـ٢ حُؼَٔ ٝ ٓٔززخطٚ ٝ حألػَ حُٔظَطذ ػ٤ِٚ

 أشكبل انضغظ: -5

 *Stress chroniqueانضغظ انًضيٍ: *5-1

ح٠ُـ٢ ٛٞ كخُش ٖٓ حالٟطَحد حُ٘ل٢ٔ ٝ حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ حإلٗٔخٕ هالٍ أىحءٙ 

ُٜٔخّ ٓؼ٤٘ش ٝ طٌٕٞ أًزَ ٖٓ هيٍحطٚ ٝ ح٠ُـ٢ ػ٘يٓخ ٣ظٌٍَ كيٝػٚ ػيس َٓحص ٣ئى١ ا٠ُ 

 ٓظٌٍَ ك٢ حُِٓخٕ ٝ حٌُٔخٕ ًٔؼَ:ح٠ُـ٢ حُِٖٔٓ ٗظ٤ـش ُؼٞحَٓ ك٤غ ٣ٌٕٞ ىحثْ ٝ 

 .حُٔ٘خًَ حُؼخث٤ِش 

 .ح٠ُـ٤ؾ ح٢ٓٞ٤ُ 

 .حَُك٤َ ٝ حإلرظؼخى ػٖ حألٛيهخء ك٢ ًَ َٓس 

 ٝ طظٔؼَ أػَحٝ حَُث٤ٔ٤ش ك٢:
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 حُ٘ؼٍٞ رخٌُٗذ 

 .حُ٘ؼٍٞ رخُٞكيس 

 .ٚؿ٤خد حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٣وِو 

 .ٝحألَٓح 

َحٝ ح١َُٔخٕ، ٝ هي أػ٤ظض رؼٞ حُيٍحٓخص إٔ ح٠ُـ٢ حُِٖٔٓ ٛٞ ٓزذ ٍث٢ٔ٤ ك٢ حألٓ

 ٝ ٣ئى١ ا٠ُ أَٓحٝ ػو٤ِش ٝ ػخ١ل٤ش ٓؼَ:

 .حُوِن 

 .حإلًظجخد 

 .هِش حُلًَش 

 .ْػيّ حُؼوش ك٢ حُ٘ل 

 .ُٕػيّ حُظٞح 

 .ٍه٢ِ حألكٌخ 

 .حٟطَحد ك٢ حٌُحًَس 

 .حٟطَحد ك٢ حُظـي٣ش 

 .ُّٞ٘حٟطَحد ك٢ ح 

 .ط٘خٍٝ حُٔويٍحص 

 .ٍٞط٘خٍٝ حٌُل 

 .حٟطَحرخص ؿ٤ٔ٘ش 

 ،(2002/2003)٣ل٢، انؼبنًخ األنًبَٛخ:* Franzizka tchminٔ ؽغت*

 كبٕ ح٠ُـ٢ حُِٖٔٓ ٣َٔ رَٔحكَ أٓخ٤ٓش ٝ ٢ٛ:

  ٍَٓكِش حإلٌٗحD alarme َٓكِش حُٔوخٝٓشP.d. resistance 

  ٜخى َكِش حإٗل ٓP.Depuissement ٔي ٔـظ ٜخى ُح َكِش حإٗل ٓP.d.regenere  
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 : انضغظ انًضيٍ 1انشكم سلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انضغظ انؾــــــــــبد: -5-2

ألٕ حالٓظـخرخص رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ ح٠ُـ٢ طوظِق ٖٓ ٗوٚ ُألهَ كٔذ ١ز٤ؼش ٗو٤ٜش 

ُِلَى ٝ كٔذ حُلخُش حُٜل٤ش، كخإلٗٔخٕ ح٤ُِْٔ ٣ظَٜ ٍىٝى أكؼخٍ أػ٘خء كخالص ح٠ُـ٢ 

رط٣َوش ١ز٤ؼ٤ش رل٤غ ال طليع ُٚ حٟطَحرخص هط٤َس، أٓخ حُ٘وٚ ًٝ هخر٤ِش ُِظؤػَ ٝ 

 ُإلػخٍس أٝ حُ٘وٚ ٟؼ٤ق حالٓظـخرش كبٗٚ طظَٜ ػ٤ِٚ كخالص ٤َٟٓش ٢ٛ:

  حٌُرلش حُٜي٣شAngine de poitrine 

  ػيّ حٌُلخ٣ش ُِوِذL insuffissance cardiaque 

 ػُبصـــش انضغــــظ: -6

٣َحٙ ًَ ٖٓ *٤ٓ٘ٞالؿ٢* ٝ *ٝالّ* ا٠ُ ػالػش ػ٘خَٛ  ٣ٌٖٔ إٔ ٗليى ػ٘خَٛ ٓخ

 ٍث٤ٔ٤ش ٢ٛ:

ٝ ٣ظٔؼَ ك٢ ح٠ُـ١ٞ ٝ حُٔئػَحص حال٣ُٞٝش حُ٘خطـش ػٖ ٓ٘خػَ ػُصش انًضٛش:  -6-1

 ح٠ُـ١ٞ ٝ هي طؤط٢ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٖٓ حُز٤جش أٝ حألكَحى.

٤ٔش ٣ظٌٕٞ ٌٛح حُؼَٜ٘ ٖٓ ٍىٝى حألكؼخٍ حُل٣ِ٤ُٞٞؿ٤ش ٝ حُ٘لػُصش اإلعزغبثخ:  -6-2

 ٝح٤ًُِٞٔش ٠ُِـ١ٞ ٓؼَ: حإلكزخ١، حُوِن، ػيّ حَُٟخ.

Phase résistance 

 

Phase 

D’épuisement 

Régénérer 

Phase D’épuisement 
Phase D’alarme 
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ٝ ٛٞ حُؼَٜ٘ ح١ٌُ ٣ليع حُظلخػَ حٌُخَٓ ٓخ ر٤ٖ ػٞحَٓ حُٔؼ٤َحص ػُصش انزفبػم:  -6-3

ٝ حالٓظـخرخص ٝ ٣ؤط٢ ٌٛح حُظلخػَ ٖٓ ػٞحَٓ حُز٤جش ٝ حُؼٞحَٓ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ك٢ حُؼَٔ 

 .(1997)حُٜخْٗ د.، ٝحُٔ٘خػَ حإلٗٔخ٤ٗش ٝ ٓخ ٣ظَطذ ػٜ٘خ ٖٓ حالٓظـخرخص

 1ٝ ٟٗٞق ًَ ًُي ك٢ حٌَُ٘ ٍهْ 

  ْ٣ٔؼَ ػ٘خَٛ ح٠ُـ١ٞ ػ٘ي ًَ ٖٓ ٤ِٓالؿ٢ ٝ ٝالّ.2حٌَُ٘ ٍه : 

 

 يصبدس انضغـــــــظ: -7

إ ٜٓخىٍ ح٠ُـ٢ ٓظؼيىس ٝ ٓظيحهِش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٝ طـيٍ حإلٗخٍس ٛ٘خ ا٠ُ إٔ ح٠ُـ٢ ال 

ٛٞ كخَٛ طلخػَ ر٤ٖ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ًِٜخ، إ ٓخ ٣َحٙ حُلَى  ٣ٔززٚ ٜٓيٍ ٝحكي كو٢. ٝ اٗٔخ

ػ٠ِ أٗٚ ٜٓيٍ ٠ُِـ٢ هي ٣َحٙ حألهَ ػٌْ ًُي رخُ٘ٔزش ُِطَف حُؼخ٢ٗ ٝ ػ٤ِٚ كبٕ 

 ح٠ُـ٢ ح٢ُٜ٘ٔ ٛٞ ٤ٔٗؾ ُٔـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ ٝ حألٓزخد ٣ٌٖٔ اٍؿخػٜخ ا٠ُ:

 انؼٕايم انزُظًٛٛخ انًشرجطخ ثبنًؾٛظ انخبسعٙ: -7-1

حُٔل٢٤ حُوخٍؿ٢ ُِؼَٔ ٖٓ حألٓزخد حُظ٢ طِؼذ ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ كخالص حُؼَٔ طؼظزَ ػٞحَٓ 

ٖٓ هالٍ طلخػِٜخ ٓغ ٓظطِزخص حُؼَٔ ٝ أٛيحكٜخ، ٝ ٖٓ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٗـي حُٔل٢٤ 

حالؿظٔخػ٢ ٝ حُٔل٢٤ حالهظٜخى١ ٝ حُٔل٢٤ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝ ٓظطِزخص حُؼخث٤ِش ا٠ُ ؿخٗذ 

 ٓـخالص ٗ٘خ١خطٜخ.
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 ًؾٛظ انذاخهٙ:انؼٕيم انًشرجطخ ثبن -7-2

ػ٠ِ ٓوظِق حُٔظخَٛ ٝ حُٔل٢٤ حُٟٔٞٞػ٢ ُِؼَٔ حُل٣ِ٤و٢ ٝ حُ٘لْ حالؿظٔخػ٢ ٝ حُظ٢ 

٣يًٍٚ حُؼخَٓ ًٜٔخىٍ ٠ُِـ١ٞ ٓزخَٗس ٖٓ هالٍ حُ٘٘خ١خص ٝ حُٜٔخّ ححًُِٔٞش ٝ ٓ٘ٚ 

 ؿِٔش حُٜٔخىٍ حُظ٢ طٔخْٛ ك٢ اكٔخّ حُؼخ٤ِٖٓ رخ٠ُـ٢ ٝ ٢ٛ ٓخ ٢ِ٣:

إ حُؼَٔ ٛٞ ػزخٍس ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜٔخّ طجٛؼخ انًُٓخ ٔ ظشٔفٓب:  -1

حُظ٤٤وّٞ رٜخ حُلَى ٝ ًَ ًٜٔيٍ ٠ُِـ٢ ٢ٛ ػزخٍس ػٖ ٗ٘خ١خص ٝ ٓظطِزخص ٣ئى٣ٜخ حُلَى 

حُؼخَٓ، ًٔخ أٜٗخ طؼظزَ ٜٓيٍ ٖٓ ٜٓخىٍ ح٠ُـ٢ ح٢ُٜ٘ٔ ٝ ظَٝف حُؼَٔ طِي حُظَٝف 

٣ٞ٤ش ًخُزَى، حُٜٔظ٤ش حُظ٢ طٔخْٛ ك٢ ٛ٘غ ح٠ُـ١ٞ ك٘ـي حُؼخَٓ ٣ؼَٔ ك٢ ًَ حُظَٝف حُل

حُٔطَ، حُلَحٍس اٟخكش ا٠ُ حأل٣خّ حُٔ٘خٓزظ٤ش ًؤ٣خّ حُؼطَ، حألػ٤خى ح٤٘١ُٞش ٝ حُي٤٘٣ش، ٝ ٌٛح 

ٓخ ٣ٌَ٘ ٟـ٢ ػ٤ِٚ ٣ؼ٤ن ط٤ٌلٚ ٓغ حُٟٞغ ٓٔخٍ ٣ٔزذ ُٚ ًؼ٤َح ٖٓ ح٤٠ُن ٝ حٌُيٍ 

 ىحهَ ػِْٜٔ.

حُلَى  ٝ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ َٟٗ إٔ ٛ٘خى ػالهش ٝحٟلش ر٤ٖ ظَٝف حُؼَٔ ح٤ُٔجش ٝ طيٍٛٞ

ٓؼِٔخ ٛ٘خى ػالهش ا٣ـخر٤ش ر٤ٖ طؼٞى حُلخُش حُٜل٤ش ُِلَى ٝ ظَٝف حُؼَٔ ح٤ُٔجش حُظ٢ 

٣ٔخٍّ ك٤ٜخ حُؼَٔ، ٌٛح ٣ٌٖٔ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حُظَٝف ح٤ُٔجش ك٢ ٓـخٍ حُؼَٔ طـؼَ 

حُؼٕٞ ؿ٤َ ٍحٝ ػٖ ٌٛٙ حُظَٝف، حألَٓ ح١ٌُ ٣٘ؼٌْ ِٓزخ ػ٠ِ ًِٓٞٚ حُظ٘ظ٢ٔ٤ 

 حألىحء حُٞظ٤ل٢ ٝ َٓىٝىٙ ح٠ُؼ٤ق ىحهَ حُٔ٘ظٔش.ًخُٔظـ٤زخص حُٔزَُس ٝ ًٌح 

 يصبدس يخزهفخ ثكضبفخ انؼًم ٔ لهزّ: -2

هي حػزظض *كٞحٗٔش ٝ ًخرالٕ* ػٖ اكيٟ ىٍحٓظٜٔخ إٔ حُؼَٔ ًؼخَٓ ٟـ٢ ٛٞ آخ ًٝ 

١ز٤ؼش ٤ًل٤ش رخػظزخٍ حُؼَٔ ًؼ٤َ حُٜؼٞرش ٓؼال، ٝ آخ ٓ٘خٍى ك٢ حُظَٜكخص حُٞظ٤ل٤ش 

ٕ ٛ٘خى ػالهش ه٣ٞش ر٤ٖ ٤ًٔش حُؼَٔ حُِحثيس ٝ حالٓظٜالى ح٠ُٔطَرش، ػٔش ىٍحٓش ط٤َ٘ أ

حَُٔطلغ حُلخثن ُِظزؾ حٓظٜالًخ ٣ؼظزَ أكي أٓزخد حألَٓحٝ حُظخؿ٤ش ٝ ٣ٌ٘ق رلغ آهَ ػٖ 

حإلكَح١ ك٢ حُؼَٔ هي ٣ئى١ ا٠ُ روْ ه٤ٔش حٌُحص أ١ حُِـٞء ا٠ُ حٌُلٍٞ ٝ أظَٜ رلغ هخّ 

ُ٘ظخّ حُ٘زٚ حُؼ١ٌَٔ إٔ حإلٍٛخم رٚ *ًٞرَ* ٝ *ىحكيٕٓٞ* ٝ *٣ٍٕ٘ٔٞ* ك٢ ىٝحثَ ح
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حَُؿخٍ رخُؼَٔ ٛٞ أٓخّ ح٤ٜٗخٍ ػخرَ ك٢ حُوٟٞ، ك٤ٞؿٚ ٛئالء حُظْٜ ا٠ُ اؿَحءحص اىح٣ٍش 

 ٝ حُؼَٔ ح٤ُٔيح٢ٗ.

ٝ هِش حُؼَٔ ٢ٛ ػخَٓ ٓـٜي أهَ َٓطز٢ رخُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُؼَٔ ٌٍَٓح، ه٤َِ 

ٕ حَُِٔ ٝ ػيّ حُظ٤ًَِ حُ٘ل٢ٔ ك٢ حإلػخٍس ٝ ٍط٤زخ ك٢ ػ٤ِٔخص حُظـ٤ٔغ ٓؼال: إ ٖٓ ٗؤ

حُؼَٔ إٔ ٣٘وٜخ ٖٓ حُطخهش ػ٠ِ ٍى حُلؼَ ُيٟ حُؼٔخٍ ٝ حُٔٔظوي٤ٖٓ ك٢ حُلخالص حُطخٍثش 

 ٝ حُـ٤َ ٓظٞهؼش.

 انًصبدس انًزؼهمخ ثبنخطش انجٛئٙ: -د

إ حُوطَ حُطز٤ؼ٢ ٛٞ ٜٓيٍ أهَ ٠ُـ٢ طٜخىكٚ ك٢ حُٜٖٔ حٌُؼ٤َس ٝ حُظؼَٝ ُِٔوخ١َ 

٤ٗش، ح١َُ٘ش، ػٔخٍ حُٔ٘خؿْ، حُـ٤ٖ، ١ًٝ ٗو٤ٜخص طلظوي ا٠ُ حُؼخ١لش ٓؼَ: حُلٔخ٣ش حُٔي

ٝ حالٗلؼخٍ ٝ طـي ٛؼٞرش ك٢ اهخٓش ػالهش ٗو٤ٜش ػخرظش ٝ هِظٜخ طِظِّ رخُو٤ْ حُٔؼَٝكش 

 )ر٘ـٔخٕ(حُٔخثيس.

 انؼٕايم انًشرجطخ ثبنفشد: -7-3

ٝ ٣وٜي رٜخ ٓـٔٞػش حُٔظـ٤َحص حُ٘و٤ٜش، ٓوزَحص ٝ هيٍحص ٝ هٜخثٚ ٤ًِٞٓش 

١َٝم طؼخِٓٚ ٓغ ٓخ ٣ٞحؿٚ ٖٓ ظَٝف ٤ٜ٘ٓش ٝ حُظ٢ طـٔغ أؿِذ حُزخكؼ٤ٖ ػ٠ِ أٜٗخ ٖٓ 

حُؼٞحَٓ حألٓخ٤ٓش حُظ٢ طو٤ْ حُٟٞؼ٤ش ٝ طظلٌْ رٌَ٘ أٝ رؤهَ ك٢ ٤ٍَٓٝس حُظ٢ طظٌٕٞ ك٤ٜخ 

ٖٓ ٓظخَٛ ٤َٟٓش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلَى ٝ حُظ٘ظ٤ْ ٝ ٤ٌٓخِٗٓخص ح٠ُـ١ٞ ٓخ ٣ظَطذ ػٜ٘خ 

 .(1998)هللا، طَ٘ٔ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ػالػش ػ٘خَٛ أٓخ٤ٓش

 حٌُٖٔ، حُـْ٘، حألهي٤ٓش، ٝ حُِْٔ ح٤ُٓٞٔٞ حهظٜخى١.انخصبئص انذًٕٚغشافٛخ:  -7-3-1

 حُز٤٘ش حُـ٤ٔٔش، حُلخُش حُٜل٤ش، حُؼخىحص حالٓظٜال٤ًش.انششٔط انفٛضٕٚنٕعٛخ:  -7-3-2

طِؼذ حُوٜخثٚ حُ٘و٤ٜش ُِلَى ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ طلي٣ي انًصبدس انشخصٛخ:  -7-3-3

ٓٔظٟٞ ٓؼخٗخطٚ ٖٓ ح٠ُـ٢ ٝ ٍىٝى كؼِٚ ٗلٞ ٓٔززخص ح٠ُـ٢، ٝ رٜلش ػخٓش ٣ٌٖٔ حُوٍٞ 

إٔ حألكَحى ال ٣ٔظـ٤زٕٞ ر٘لْ حُط٣َوش ح٠ُخؿطش ٝ طَ٘ٔ حُٜٔخىٍ حُ٘و٤ٜش ٓؼَٔ 

و٤ٜش ٝ ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٤ٓظْ ػَٝ أْٛ حُٔظـ٤َحص حَُٔطزطش ر٘و٤ٜش حُلَى ٝ هزَحطٚ حُ٘

 حُٔئَٗحص حُ٘و٤ٜش ػ٠ِ ٟـ٢ حُؼَٔ.
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 ًَظ انشخصٛخ: -1

ُوي ريأص كٌَس حالٛظٔخّ ريٍحٓش أٗٔخ١ حُ٘و٤ٜش ُِٔٞى حألكَحى ٖٓ حُؼٞح١ق ٝ حُلٔخ٤ٓش 

ّ ريأ حُزخكؼ٤ٖ 1971، ك٢ ػخّ *Rosman – Friedmanػ٠ِ ٣ي ك٤َىٓخٕ ٝ ٍُٝٓخٕ *

ٍ ٓؼَكش ا٠ُ كي طٔخْٛ ٌٛٙ حُـٞحٗذ حُ٘و٤ٜش رظ٣ِ٤ٔخص ر٤ٖ ٗٔط٤ٖ ٤٤ًِٖٞٓ رٔؼي

 * أٝ ح٠ٍَُ أٝ ح٢ُٔ٘ ح٢ًُِٞٔ رــ:La unubuerbiliteرٜٔطِق حالٓظؼيحى ُإلٛخرش *

كخ٢ُٔ٘ ح٢ًُِٞٔ أٝ ٓخ ٠٘ٔ٣ رلًَش حُؼٞح١ق حَُٔث٤ش ٣ظ٤ِٔ رخُؼيٝح٤ٗش ٝ ٣لَٙ ػ٠ِ 

ٝ ٓخ ٣ظؼَٝ ُٚ حٗلـخٍ حألًؼَ ػ٠ِ حألهَ ٝهض ٌٖٓٔ ٝ ٣ـذ طلي١ حُز٤جش ٝ ٓظـ٤َحطٜخ، 

 ٖٓ َٛحع.

ٝ هي ىُض أرلخع أَٓحٝ حُوِذ إٔ أٛلخد ٌٛح ح٢ُٔ٘ أًؼَ ػَٟش ٝ هخر٤ِش حألَٓحٝ 

حُ٘خطـش ٖٓ حُٔٞحهق ح٠ُخؿطش ٖٓ ؿ٤َْٛ، ٝ ٓخ ٤ٔ٣ِ ًِْٜٓٞ ٛٞ أْٜٗ ٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ حُؼَٔ 

رٔلَىْٛ ٝ أْٜٗ ٤٘ٗطٕٞ ٝ كؼخُٕٞ ٓ٘خكٕٔٞ ٝ ١ٔٞكٕٞ ٝ حُظٞطَ ٛٞ ح٤ُٔٔش حُـخُزش ػ٠ِ 

ًْٜٞ ٝ ك٢ كخالص ًؼ٤َس ٣ٌٕٞ حُلَى ٛٞ حُٔزذ حَُث٢ٔ٤ ػ٘ي ٗؼٍٞٙ رخ٠ُـ٢ ٝ ًُي ِٓ

رلٌْ حُطز٤ؼش حالىٍح٤ًش حُظ٢ ٤٠٣لٜخ ػ٠ِ حُٔٞهق حُٔٞحؿٚ، ٝ حُظ٢ ٢ٛ ك٢ حألٓخّ 

اٗؼٌخّ ُٔليىحص حُ٘و٤ٜش ٝ هزَطٚ ٝ ًَِٓٙ حالؿظٔخػ٢ ًٔخ ط٤َٔ أؿِذ حُيٍحٓخص ػ٠ِ 

ّ حٓظَحط٤ـ٤ش طَٜف ال ط٤ٌلْٜ ػٌْ أكَحى ح٢ُٔ٘ إٔ أكَحى ح٢ُٔ٘ "أ"َٓٗل٤ٖ الٓظويح

"د"ٝ أْٜٗ ٣ٔخٕٛٔٞ رٌَ٘ ٓزخَٗ ك٢ هِن َٓحكن ح٠ُـ٢ ألٗلْٜٔ ٝ أًؼَ اٛخرش ك٢ 

حالٟطَحرخص ح٤ًُِٞٔش ًخُوِن ٝ حالًظجخد ٝ حألَٓحٝ ٤ٌٓٞٓٞٓخط٤ش ًخُوَكش حُٔؼي٣ش، ٝ 

َط٤ذ ك٢ حالٗـخُ أَٓحٝ حُوِذ ٝ ٌٛح ػٌْ ٢ٔٗ حُ٘و٤ٜش "د"ح١ٌُ ٣ظ٤ِٔ رخُٜيٝء ٝ حُظ

ٝ رخطِؼوش ٝ حُٜيٝء ح١ٌُ ٣ظزغ ُٚ حُؼَٔ رخػظيحٍ ٝ رٜلش ٓٔظوَس ٝ ٓٔظَٔس ٝ ٗظ٤ـش ٌُُي 

أًؼَ هخر٤ِش ُظؼَٝ ألَٓحٝ ٤ٌٓٞٓٞٓخط٤ش ٖٓ ح٢ُٔ٘ "د"ٝ رخُظخ٢ُ ح٢ُٔ٘ "أ"ِٓٞى 

٣ظ٠ٖٔ رخُظَىى ٝ ح٠ُؼق ك٢ حطوخً حُوَحٍ ك٢ رؼٞ حُٔٞحهق ح٠ُخؿطش أًؼَ ٖٓ ح٢ُٔ٘ 

 "د".

 رغٛش انؾٛبح: رأصٛش -2



 حُلٜــــــــَ حألٍٝ:                                                   ح٠ُـــــــ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔـــــــــــش

 

20 

 

إ ٓخ ٣طَأ ػ٠ِ حُلَى هالٍ ك٤خطٚ ٖٓ أكيحع ٝ َٓحكَ ٗٔٞ ٝ ٓٞحهق ٣َٔ رٜخ طؤػَ ك٢ 

ىٍؿش ح٠ُـ١ٞ ػ٤ِٚ ٝ ٖٓ أْٛ ٌٛٙ حألكيحع حُظ٢ طئػَ رٌَ٘ ٓزخَٗ، ٝكخس أكي حألهخٍد 

ٓؼَ حألد ، حُِٝؿش، أٝ أكي حألر٘خء، ٝ ٌٓ٘الص حُطالم ٝ حالٗلٜخٍ ك٢ حُِٝؿ٤ش ٝ ٌٛٙ 

وظِق ك٢ ىٍؿش طؤػ٤َٙ ٝ حُظؤػَ رٜخ ٖٓ ٗوٚ ألهَ ٝ ٖٓ رِي ألهَ ك٘ذ حُؼٞحَٓ ط

حُؼوخكخص ٝ حُل٠خٍحص ٝ حطـخٛخص أهَٟ ٗلٞ ٌٛٙ حألكيحع، ٌٛح حُظـ٤َ ك٢ ٓل٢٤ حُلٔخ٣ش 

 حُٔي٤ٗش ٝ ًُي ك٢ حُظـ٤َ حُٔٔظَٔ ألٓخًٖ حُؼَٔ ك٘ـي 

ظـ٤َ ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُؼٕٞ ٣ٌٕٞ ك٢ حُلٔخ٣ش حُٔي٤ٗش ُٞال٣ش ٓٔظـخْٗ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ك٤

حُٔي٤ٗش رخُز٤ِيس ٓؼال، ٌٛح حُظـ٤َ ٣ئػَ ػ٤ِٚ ٝ ٣ليع ُٚ ٟؼلخ هٜٞٛخ اًح ًخٕ ٣ٌٖ٘ 

 رٞال٣ش ٓٔظـخْٗ أٝ حُؼَٔ ك٤ٜخ ُلظَس ٓؼ٤٘ش.

 انؾبالد انُفغٛخ انجذَٛخ:-ط

إ حُلخالص حُ٘ل٤ٔش ٝ حُزي٤ٗش ُٜخ طؤػ٤َ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓؼخٗخس ٖٓ ح٠ُـ٢ كخُلخُش حُ٘ل٤ٔش ُِلَى 

١ز٤ؼش حالٓظـخرش، كخُظؼذ حُ٘ي٣ي ُٚ طؤػ٤َ ًز٤َ ػ٠ِ اىٍحى ٓٔززخص ح٠ُـ٢ ٝ رخُظخ٢ُ طليى 

ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٠ُـ٢ ك٤غ ظَٜ إٔ حإلكزخ١ ٣وَِ ٖٓ ٓوخٝٓش ٓٔززخص ح٠ُـ٢، ٝ حُلَى 

ح١ٌُ ٣لوي ُِؼوش رخُ٘لْ ٝ حُظوي٣َ حٌُحط٢ ح١ٌُ ٣ٔظـ٤ذ رٍٜٞس ِٓز٤ش ُِٔٞحهق ح٠ُخؿطش 

إ حُظؤُّ حُ٘ل٢ٔ حُلخَٛ رٔزذ ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش ٌُٜح  حُظ٢ طظطِذ ٗٞػخ ٖٓ حُظلي١،

حُ٘ٞع ٖٓ حُؼٞحَٓ، طظـ٠ِ ك٢ ػيٓويٍس حُلَى ػ٠ِ حُظلٌْ ك٢ حُٔ٘ـِحص حُظ٢ طٔؼ٠ ا٠ُ 

طلو٤وٜخ ٝ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ رط٣َوش آ٤ُش ىٕٝ حًظَحع ٝ حُ٘ي ك٢ حُويٍحص حٌُحط٤ش ٝ ٛٞ حألَٓ 

ح١ٌُ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ػـِ حٌُحط٤ش ك٢ حُٔـخٍ ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ ظٍٜٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُؼـِ ٝ حُظؼِْ ٝ 

 حُٔؼَك٢ ٝ حالٗلؼخ٢ُ ُِلَى، ٝ ًٌح حُلخالص... حُن 

ٝ ٌٛٙ حُظـ٤َحص حٌُحط٤ش حُؼ٣ٞ٠ش ٜٓ٘خ ٝ حُ٘ل٤ٔش، طظوٌ ٌَٗ حٓظـخرخص ك٣ِ٤ُٞٞؿ٤ش ُظٌٖٔ 

 حُظ٤ٌق طـخٙ ٓخ ٣لَٟٚ حُٔل٢٤ ٖٓ ٓظطِزخص ٟخؿطش.

 اشزغبثخ انفشد نهضغٕط: -7-3-4

حه٤ِش أٝ حُوخٍؿ٤ش ٓؼ٤َحص ُٜخ ٖٓ حٓظـخرخص ٓوظِلش طزؼخ ُوٜخثٜٚ ٖٓ طؼي ح٠ُـ١ٞ حُي

)هللا، ػ٢ِ ؿٜش ٝ ١ز٤ؼش طِي ح٠ُـ١ٞ ٝ ٗيطٜخ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝ ٣ٌٔ٘٘خ طو٤٤ْ حالٓظـخرخص
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ػخري ػزي هللا ٓيٟ طؼَٝ حُؼخ٤ِٖٓ ٠ُـ١ٞ حُؼَٔ ك٢ رؼٞ حُٜٖٔ حالؿظٔخػ٤ش  -ػٌَٔ

 .(1998، 1998/68ٓـِش حُؼِّٞ )

 سادٚخ:اعزغبثبد إ -1

ٝ ٢ٛ طِي حُظ٢ ٣ؼ٤ٜخ حُلَى ٝ ٣ؼ٤ٖ اُحء ٝهٞػٜخ رَى كؼَ ٓؼَ حٓظـخرش طول٤ق ٓالرٔٚ 

 ػ٘ي حالكٔخّ رخَُطلخع ىٍؿش حُلَحٍس أٝ حٍطيحء ٓالرْ أهَٟ ػ٘ي حالكٔخّ رخُزَى.

 اعزغبثبد ال إسادٚخ: -2

ٝ ٢ٛ ٍىٝى كؼَ رؼٞ أؿِٜس حُـْٔ حُظ٢ ٣ٜؼذ حُظلٌْ رٜخ ٓؼَ حالٍطـخف ػ٘ي حُظؼَٝ 

 ٔٞهق ال ٣ٔظط٤غ حُظلٌْ ك٤ٚ أٝ حُظؼَم رٔزذ حُوـَ ٝ ٣ٌٖٔ طو٤ْٔ حالٓظـخرش ا٠ُ:ُ

 ػضٕٚــــــــخ: -1-ة

ٓؼَ حُظ٘ز٤ٜخص ح٤َُٜٗٞٓش ٝ اكَحُحص رؼٞ حُـيى ٝ كؼخ٤ُخص حُـٜخُ حُٔٔزؼخ١ٝ حُٔٔظوَ ػٖ 

أٖٓ حُـْٔ طِوخث٤خ ٖٓ ك٤غ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أؿِٜطٚ حُل٣ٞ٤ش حُالاٍحى٣ش، ٓؼَ ؿٜخُ 

ُي١ٍٝ ٝ حُظ٘ل٢ٔ ٝ ؿٜخُ حُـيى ٝ حُـِي ح١ٌُ ٣ؼَٔ ٝهض طؼَٝ حُـْٔ ُِوطَ )ٟـ٢ ح

ىحه٢ِ أٝ هخٍؿ٢( ٝ ٛٞ ٣ؼِٖ ٓخ ٣٘زٚ كخُش حُطٞحٍة ٝ ًُي رظـ٤ِٜ ١خهظٚ ٟٝٝؼٜخ ك٢ 

أػ٠ِ ىٍؿخص حالٓظؼيحى ٝ ًٌُي حُـٜخُ حُزخٍحٓٔؼخ١ٝ ك٤غ حُؼَٔ رخالطـخٙ حُٔؼخًْ 

 حُـْٔ. ُِٔٔزؼخ١ٝ ربرطخء أٝ ًق رؼٞ أؿِٜس

 َفغٛــــــــــــخ: -2-ة

 ًخكش حالٓظـخرخص حُظ٢ ٣ظلٌْ ك٤ٜخ حُلَى ك٢ حُٔٞهق حُٔليى ٝ ٢ٛ:

حُؼ٤ِٔخص حُٔؼَك٤ش ٝ حُظ٢ طٔؼَ حُؼ٤ِٔخص حُؼو٤ِش ٓؼَ حُظل٤ٌَ رٔؼط٤خص ح٠ُـ٢ ٝ ٓٔززخطٚ 

 ًٌُٝي طو٤٤ْ ح٠ُـ٢ حُٔٞؿٞى ػْ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٓؼَكش ح٠ُـ١ٞ ىٕٝ حُو٤خّ رلؼَ ٓخ.

 انغهٕكٛـــــــــــــخ: -3-ة

ٝ ٢ٛ حالٓظـخرخص حُظ٢ ٣ِـؤ ا٤ُٜخ حُلَى طلض ١ٝؤس ح٠ُـ١ٞ طِي حالٓظـخرخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ 

ٓالكظظٜخ ٝ حالٓظـخرش ٠ُِـ١ٞ ال طوظَٜ ػ٠ِ حٌُخثٖ حُز١َ٘، رَ أٜٗخ ٓٞؿٞىس ػ٘ي 

خ حُل٤ٞحٗخص أ٠٣خ ٌُح كبٕ ح٠ُـ١ٞ حُظ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ حإلٗٔخٕ ال طؤػَ ك٢ أؿِٜس حُـْٔ ًِٜ

 رَ ػ٠ِ هْٔ ٜٓ٘خ اً هي ٣ظؤػَ أكيٛٔخ ر٘يس ر٤٘ٔخ ال ٣ٌخى ٣ظؤػَ حألهَ أريح.
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 انضغٕط ٔ األيشاض انُفغٛخن -8

اًح ًخٗض ٗ٘ؤس حألَٓحٝ حُ٘ل٤ٔش ك٢ َٓحكَ حُطلُٞش أٝ الكظٔخالص، حٓظيحىٛخ ا٠ُ حَُٔحكَ 

 حُؼ٣َٔش حُالكوش، ٝ اًح ٓخ ًخٕ ٛ٘خى هَِ أٝ حٟطَحد ك٢ حُـٜخُ حُ٘ل٢ٔ رٔزذ ػيّ

حُويٍس ػ٠ِ حُظ٤ٌق أٝ كخُش ٖٓ حُْٞٛ أٝ ٣ُخىس ك٢ حُوِن أٝ حٟطَحد ٤ٛٔظ١َٔ ٣ؼظ١َ 

حإلٗٔخٕ، كبٕ ح٠ُـ١ٞ ط٣ِي ٖٓ ١ٝؤس طِي حألػَحٝ ح٤َُٟٔش ٝ طٔخػي ػ٠ِ كي ًز٤َ ك٢ 

طوَِ حُظٞحُٕ حُ٘ل٢ٔ حُيحه٢ِ َُِٔٝ كخُؼالهش إً طزخى٤ُش ر٤ٖ ح٠ُـ١ٞ ٝ حألَٓحٝ 

إٔ ح٠ُـ١ٞ حُيحه٤ِش ٢ٛ : حُظ٤ٜئ حُ٘ل٢ٔ ) حالٓظؼيحى( ُوزٍٞ  حُ٘ل٤ٔش، هخٛش اًح ٓخ ػَك٘خ

 حَُٔٝ، ٟؼق حُٔوخٝٓش حُيحه٤ِش.

أٓخ ح٠ُـ١ٞ حُوخٍؿ٤ش ك٢ٜ : ٛؼٞرخص ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔل٢٤ حالؿظٔخػ٢، ٝ ػيّ حُويٍس 

ػ٠ِ ٓٞحؿٜش حٌُٔ٘الص ٝ طلَٔ حُٜيٓخص ٓؼَ حُؤخثَ حُٔخى٣ىش، أٝ ٓٞص ٗوٚ 

 ػ٣ِِ...حُن

١خص ريٍٝٛخ طٔزذ رؼٞ حإلػ٤خء ػْ حإلؿٜخى حُؼٜز٢ ٝ حُظؼذ حُ٘ي٣ي ح١ٌُ ٝ ٌٛٙ ح٠ُـٞ

٣َٜ أك٤خٗخ ا٠ُ كي حُٔٞص، ك٠ال ػٖ حكظٔخالص حإلٛخرش رزؼٞ حألَٓحٝ حُؼ٣ٞ٠ش ًحص 

حُٔ٘٘ؤ حُ٘ل٢ٔ )حٟطَحرخص ٗلٔـ٤ٔٔش ٓخ٣ٌٞٓخط٤ش( ٓؼَ حُظـ٤َحص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ٝ حُل٣ٞ٤ش ك٢ 

 حُوَف حُيح٤ٓش ٝ ؿ٤َٛخ.حُيّ، حٍطلخع ح٠ُـ٢، َٓٝ ح١ٌَُٔ، ٝ 

ٖٓ ح٠َُٟٔ حَُٔحؿؼ٤ٖ حأل١زخء 75ٝ ٤٘٣َ *ؿخُْ* ٝ *ٍٝع* ٝ *ٗخطخٕ* رؤٕ 

٣٘ظٌٕٞ أَٓحٟخ ٗخطـش ػٖ ح٠ُـ١ٞ ٝ ط٘لَٜ طِي حألػَحٝ ك٢ حُوِن، حُ٘ؼٍٞ رخٌُٗذ، 

حُوٞف، حالًظجخد، حُوٞف ٖٓ حُٔٔظوزَ، حُؼيٝح٤ٗش حُِحثيس حطـخٙ ح٥ه٣َٖ، ح٤ُؤّ حإلٗطٞحء 

لخد، كويحٕ حُؼوش رخُ٘لْ، اٟخكش ا٠ُ ٌٓ٘الص ٝ حالٗٔ

 .(www.ANNABA;org/NBA547/Thekot,htem)حُ٘لٔـ٤ٔٔش

حُظؼَٝ ُِٔٞحهق حُٜؼزش حُظ٢ ٍرٔخ طٔظَٔ ُٓ٘خ ٤ُْ ه٤ِال ال ٣ٔزذ حُوِن حُِٖٔٓ كلٔذ 

رَ طـ٤َح ك٢ ٓؼيالص ح٠َُٟٔ، ٝ هي ٣ئى١ ا٠ُ حُٞكخس ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ٌٛح ٓخ ٣ـؼَ 

ِلش ٠ُِـ١ٞ رظٍٜٞ رؼٞ حالٟطَحرخص ح٤ًُِٞٔش ٝ هخٛش اًح ًخٗض حألٗٞحع حُٔوظ

ح٠ُـ١ٞ ٗي٣يس، أٓخ اًح ًخٗض ح٠ُـ١ٞ هل٤لش، كبٕ حألكَحى ٖٓ ١ًٝ حالٓظؼيحى ح٠َُٟٔ أٝ 
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ٖٓ ح٣ٌُٖ ٗ٘ؤٝح ك٢ ظَٝف ٛؼزش كبْٜٗ ٤ٓؼخٕٗٞ ٣ٞ١ال ٖٓ رؼٞ حالٟطَحرخص ٝ كخالص 

 حُظٞطَ ٝ ح٤٠ُن.

 آصبس ٔ َزبئظ انضغٕط انًُٓٛخ: -9

 إ ُٔئػَحص ح٠ُـ٢ ح٤ُٜ٘ٔش ٗظخثؾ ٝ آػخٍ ػ٠ِ حألكَحى ًٌَٗ ٜٓ٘خ:

  حُ٘ظخثؾ حُ٘ل٤ٔش )ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤ش(. -حألػَ –ح٥ػخٍ  ٝ حُ٘ظخثؾ ح٤ًُِٞٔش 

 .)ح٥ػخٍ ٝ حُ٘ظخثؾ حُؼالؿ٤ش )ح٤َُٟٔش ٝ حُـٔي٣ش 

 

 اٜصبس ٔ انُزبئظ انغهٕكٛخ:–9-1

حُؼٞحَٓ حُ٘ل٤ٔش ح٠ُخؿطش ىٍٝح ك٢ ِٓٞى حُلَى ٝ طظٔؼَ ك٢ ٗظخثؾ ح٤ًُِٞٔش ك٤ٔخ  طِؼذ

:٢ِ٣ 

طِىحى ظخَٛس حُظيه٤ٖ ٠ُِـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش ٝ ًُي ٗظ٤ـش حُوِن ٝ حُظٞطَ ح١ٌُ انزذخٍٛ:  -1

طٔززٜخ ح٠ُـ١ٞ ٝ ٛ٘خى ٖٓ حُيٍحٓخص حُظ٢ أػزض حُؼالهخص حُٞػ٤وش ر٤ٖ ح٠ُـ١ٞ ٝ 

 (.1981ًٞٗي١* ٝ ُٓالثٚ)حُظيه٤ٖ ٖٓ أٜٛٔخ: ىٍحٓش *

طظٔؼَ ٍىٝى كؼَ ح٠ُـ١ٞ ػ٠ِ رٔـخٍ حُؼَٔ ك٢ اىٓخٕ اإلديبٌ ػهٗ انكؾٕل:   -2

حألكَحى ػ٠ِ حٌُلٍٞ َُِٜٝد ٖٓ حٌُٔ٘الص حُظ٢ طٞحؿْٜٜ ػ٘يٓخ ٣ظؼَٟٕٞ ُٜخ ٝ 

( إ طٔض ػالهش ٝػ٤وش ر٤ٖ ح٠ُـ١ٞ ٝ 1980( ٝ )1979هي ٝؿي ًَ ٖٓ *رالٗش* )

 )كَؽ،(اىٓخٕ حٌُلٍٞ.

طوٞى حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٠ُـ١ٞ ا٠ُ ٓٔخٍٓش حُؼ٘ق ٝ حٗظٜخى ُف ٔ اَزٓبن األَظًخ: انؼ-ط

حألٗظٔش ٝ هٜٞٛخ ح٠ُـ١ٞ حُ٘ل٤ٔش ٓؼَ حإلكزخ١، حُوِن ٝ حُظٞطَ، حُؼيٝحٕ ٝ حإلًظجخد، 

( ك٢ ىٍحٓش أؿ٣َض كٍٞ حُؼ٘ق: إٔ حُؼ٘ق ٝ حٗظٜخى حألٗظٔش 1979كوي ٝؿي *٤ٗٞٓخٕ* )

 خ١ ٝ حُؼيٝح٤ٗش.ٝ حُوٞح٤ٖٗ ٣٘ٔٞ ػخىس رٔزذ حإلكز

إ ٣٘ؼٌْ أػَ ح٠ُـ١ٞ ػ٠ِ ُٕٝ حألكَحى ًؤٕ طِىحى اضطشاثبد انٕصٌ ٔ انشٓٛخ:  -د

٤ٜٗظْٜ ُألًَ، أٝ إٔ ٣وَ ُْٜٝٗ ٝ ٌٛح حُظؤػ٤َ ٛٞ ٗل٢ٔ، ؿٔي١ ٗظ٤ـش ُالٟطَحرخص حُظ٢ 

 طليع ك٢ حُـٜخُ حُ٘ل٢ٔ ٝ حُؼٜز٢ ُِـْٔ.
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ػخٍ ٝ حُ٘ظخثؾ َٓطزطش رٌَ٘ ٝػ٤ن ػٖ ح٥اٜصبس ٔ انُزبئظ انُفغٛخ ٔ انغهٕكٛخ:  -9-2

 رخ٥ػخٍ ٝ حُ٘ظخثؾ ح٤ًُِٞٔش ٝ طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

ػٖ ك٤خس حُلَى َٓطزطش ٓٞحء ك٢ حٍُِٔ٘ أٝ حُؼَٔ، ٝ ٓخ انًشكالد انؼبئهٛخ:  -9-2-1

٣طَأ ػ٠ِ حُلَى ك٢ حُؼَٔ ٣٘ؼٌْ أػَٙ ػ٠ِ ك٤خطٚ رخٍُِٔ٘، كخ٠ُـ١ٞ حُظ٢ ٣لؼٜخ حُؼَٔ 

ش كوي ٣ؼـِ حُٔٞظق أٝ حُؼخَٓ ك٢ حُٔٞحؿٜش ٝ ٟـ١ٞ حُؼَٔ طئػَ ك٢ حُؼالهخص حُؼخث٤ِ

 ك٤زيأ رٔوطٜخ ػ٠ِ ٌَٗ ؿ٠ذ أٝ اٛيحٍ أٝحَٓ ٛؼزش أٝ كَى ٤ٓطَس.

طظٔؼَ ح٥ػخٍ حُ٘ل٤ٔش ٠ُِـ١ٞ ك٢ حٟطَحرخص حُّ٘ٞ انضطشاثبد فٙ انُٕو:  -9-2-2

ّ٘ٞ ُٜخ )حأل٤ِٗٞٓٝٓخ( ًؼيّ حُويٍس ػ٠ِ حُّ٘ٞ رٌَ٘ ٓ٘ظظْ ٝ الٗي ك٢ إٔ حٟطَحرخص حُ

 طؤػ٤َ ػ٠ِ حُِٔحؽ  ٝ ػ٠ِ حألىحء ك٢ حُؼَٔ.

طظٔؼَ ح٥ػخٍ حُ٘ل٤ٔش ٠ُـ١ٞ حإلًظجخد ٝ ػيّ حُويٍس ػ٠ِ اإلكزئـــــــــــبة:  -9-2-3

حالٗزٔخ١ ٝ حالٓظٔظخع رخُل٤خس ٓغ ح٥ه٣َٖ ٝ هي طوٞى ا٠ُ حالٗظلخٍ ًٔخ ٣َٟ *ر٤ٌَ* 

(1976.) 

 انغغذٚخ(:اٜصبس ٔ انُزبئظ انؼالعٛخ (انًشضٛخ  -9-3

طظٔؼَ آػخٍ ٝ ٗظخثؾ ح٠ُـ١ٞ ك٢ حُٔـخالص حُؼالؿ٤ش ) ح٤َُٟٔش حُؼالؿ٤ش( ًٔخ ٣َحٛخ 

( ح١ٌُ ٣ٜق ُ٘خ ٤ًل٤ش ىٍحٓش ؿٞحٗذ ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش ىحهَ ٓ٘ظٔش 1984*٣ًٞي* )

 حُؼَٔ ك٢ حُـٞحٗذ حُظخ٤ُش:

هالٍ ٓؼَ ٟـ٢ حُوِذ ٝ حٌُٔظش حُوِز٤ش ٝ طز٤ٖ حإلكٜخءحص ٖٓ أيشاض انمهت:  -9-3-1

حُٔ٘ٞحص حُؼَ٘س حُٔخ٤ٟش رخُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش إٔ ٓؼظْ أٓزخد حُٞكخس ًخٗض 

ٗخد ٍحٗي ٖٓٔ ٣ؼخٗٞٗش 100( إٔ ٖٓ ر٤ٖ 1979رؤَٓحٝ حُوِذ، ٝ هي ر٤ٖ *ُٝٛٔخٕ* )

 ٖٓٔ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ آػخٍ ٓ٘ئ٤ُٝخص حُؼَٔ.91حُوِذ ٝ ٣ٞؿي 

ٍ ح٠ُـ١ٞ حُظ٢ ٝؿيص رٌَ٘ ًز٤َ ٝ إ حُظٞطَ ٝ حُٜيحع أكي آػخانصــــــــــذاع:  -9-3-2

 هي ٣ؼٞى ٌٛح حُٜيحع ا٠ُ أَٓحٝ ٓٔظؼ٤ٜش ٣ٜؼذ ػالؿٜخ.

 إ ٠ُِـ١ٞ حُ٘ل٤ٔش طؤػ٤َ ػ٠ِ كيٝع كخالص ح١َُٔخٕ.انغشطـــــــــبٌ:  -9-3-3

 أيشاض انشئزٍٛ ٔ انكجذ ٔ انغهذ:  -9-3-4
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ٝ ٓٔخٍٓش ػخىس  طئػَ ح٠ُـ١ٞ ٝ آػخٍ حُِٔز٤ش ًظؼخ٢١ حٌُلٍٞ ٝ حإلىٓخٕ ػ٠ِ حُٔويٍحص

)حُؼي٢ِ٣، حُِٔٞى حإلٗٔخ٢ٗ ٝ حُظيه٤ٖ ُٜخ طؤػ٤َح ٤َٟٓخ ك٢ ًَ ٖٓ حَُثظ٤ٖ، ٝ حٌُزي ٝ حُـِي

 .(1984حُظ٘ظ٢ٔ٤، ، 

 انفشٔق انفشدٚخ ٔ رأصٛشْب ػهٗ انضغٕط: -11

٣ظلخٝص حُ٘خّ ك٢ ٗو٤ٜخطْٜ ٝ هٜخثْٜٜ ٝ ٓٔخطْٜ ٝ ٤ُْٜٓٞ ٝ رخُظخ٢ُ ك٢ ٓيٟ هخر٤ِظْٜ 

ٌٙ ح٠ُـ١ٞ، ًٔخ إٔ ٓيٟ ٗؼٍٞ حُلَى رويٍطٚ ػ٠ِ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٠ُِـ١ٞ ٝ ط٤ٌلْٜ ٓغ ٛ

ُٓخّ حألٍٓٞ ٝ حألكيحع، ٝ ٓيٟ ٗؼٍٞٙ رخٓظطخػظٚ إٔ ٣ٌٕٞ ًلئح ٝ كؼخال ٣ئػَحٕ ػ٠ِ 

 هخر٤ِش حُلَى ٠ُِـ٢ ٝ ط٤ٌلٚ ٓؼٚ.

 ٝ هي ٛ٘لض حُيٍحٓخص ٝ حألرلخع ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ أٗٔخ١ حُ٘و٤ٜش ا٠ُ ٗٔط٤ٖ:

حُ٘و٤ٜش حُل٣ٞ٤ش، حُِٔظِٓش، ٝ حُي٣ٞٓش، ٝ حُـخىس ك٢ ٝ ٢ٛ ًَظ انشخصٛخ: -1

١زخػٜخ، ٝ حُظ٢ طظ٤ِٔ رخَُؿزش ك٢ حُؼَٔ حُيءٝد، ٝ حُٔزخم ٓغ حُِٖٓ ٝ حُؼيحث٤ش،ٝ 

حُٔ٘خكٔش، ٝ حُظ٢ ط٘ؼَ رخٓظَٔحٍ ر٠ـ٢ حُٞهض ٝ طظ٤ِٔ رؼيّ حُٜزَ، ٝ ىحثٔش حُظلَى، ٝ 

ٝ ٌٛح ح٢ُٔ٘ ٖٓ حُ٘و٤ٜش أًؼَ حُطٔٞكش، ٝ طو٤ْ حُ٘ـخف رخٌُْ، ٝ ٜٓٞٝٓش رخألٍهخّ. 

 ػَٟش ٠ُـ١ٞ حُؼَٔ ٖٓ حُ٘و٤ٜش )د(.

طظ٤ِٔ رخُٜيٝء ٝ حُٜزَ، ٝ حُؼزخص، ٝ طٞحُٕ حُِٔحؽ. ٝ ٌٛح أهَ ًَظ انشخصٛخ: –ة 

 ػَٟش ٠ُِـ١ٞ.

 ضغٕط انؼًم ٔ يغزٕٖ أداء األفشاد: -11

طِح٣ي حٛظٔخّ حٌُظخد ٝ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس ريٍحٓش حُؼالهش ر٤ٖ ٟـ١ٞ حُؼَٔ  ُوي

 ( ١ز٤ؼش طِي حُؼالهخص ًٔخ أٗخٍ ا٤ُٜخ ػيى ٖٓ حٌُظخد.3ٝ ٓٔظٟٞ حألىحء، ٝ ٣ٟٞق ٌَٗ )

٣ؼظوي ًؼ٤َ ٖٓ حٌُظخد ٝ حُزخكؼ٤ٖ إٔ ح٠ُـ١ٞ ٤ُٔض ؿ٤ٔؼٜخ ٟخٍس ٣ئًيٕٝ ػ٠ِ إٔ 

ش ٣ٌَ٘ طلي٣خ ُٚ ٣للِٙ ٝ ٣ٔظ٤َ٘ ٗ٘خ١ٚ ٝ كٔخٓش ُِؼَٔ طؼَٝ حُلَى ٠ُـ١ٞ ٓؼظيُ

ػ٠ِ ٓٞحؿٜش حُظلي١، كخ٠ُـ١ٞ حُٔؼظيُش طٔخػي ػ٠ِ حٍطلخع ٝ طل٤ٖٔ ٓٔظٟٞ حألىحء ألٕ 

 ٌٛٙ ح٠ُـ١ٞ طٔظٞؿذ ٖٓ حُلَى ك٘ي ١خهخطٚ ٝ ؿٜيٙ ُٔٞحؿٜش ٓظطِزخص حُؼَٔ.
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خص ٝ ٣ٔظَٔ حألىحء ك٢ ٝ ح٠ُـ٢ ٛ٘خ رٔؼخرش ٓؼ٤َ ٛل٢ ٣٘ـغ حُلَى ػ٠ِ حالٓظـخرش ُِظلي٣

 .. (2000)ٜٓطل٠، حالٍطلخع كظ٠ ٣زِؾ ًٍٝطٚ

 : ٟـ١ٞ حُؼَٔ ٝ ٓٔظٟٞ أىحء حُلَى3حٌَُ٘ 

 

ٝ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش كبٕ طِح٣ي ح٠ُـ٢ ٝ حٓظَٔحٍٙ ٣ئى١ ا٠ُ طي٢ٗ ٓٔظٟٞ حألىحء ٝ اًح ٓخ 

حُٔظِح٣ي ػ٠ِ حُلَى ٣ظٔخىٟ ك٢ طَٜكخطٚ حُـ٤َ حُٔ٘ظـش، ٝ ٣ٜخد ًُي حٓظَٔ ح٠ُـ٢ 

حطـخٛخص ٝ أٗٔخ١ ٤ًِٞٓش ِٓز٤ش ٓؼَ ح٤ُؤّ ٝ حإلكزخ١ ٝ حإلٍٛخم، ٝ ٖٓ ح٥ػخٍ ٝ حُـٞحٗذ 

ح٤ًُِٞٔش حُظ٢ ً٘ق حُيٍحٓخص ػٖ ٝؿٞى ػالهش ر٤ٜ٘ٔخ ٝ ر٤ٖ ح٠ُـ١ٞ حُ٘ي٣يس، ٢ٛ 

 حالٓظِ٘حف ٝ حإلىٓخٕ ػ٠ِ حُؤٍٞ، ٝ حإلكَح١ ك٢ طؼخ٢١ حُٔويٍحص ٝ حٌُٔٔ٘خص.

 رخُٔ٘ظٔخص حُظ٢ طظلِٜٔخ حُٔ٘ظٔش. ٝ ٌٛٙ ؿ٤ٔؼٜخ طِلن أَٟحٍ ًز٤َس

ٝ ٣٘زٚ أكي حٌُظخد ػالهش ح٠ُـ١ٞ رخألىحء ٓؼَ أٝطخٍ حُؼٞى كخ٠ُـ٢ أٝ حُِحثي ػ٠ِ حألٝطخٍ 

ُٖ ٣ئى١ ا٠ُ ح٤ُٓٞٔو٠ ػٌرش، ٝ رخُٔؼَ كبٕ ح٠ُـ٢ حُِحثي ؿيح أٝ حُو٤َِ ؿيح ػ٠ِ حُٔٞظق 

  ٤ٔ٣َ ا٠ُ هلٞ أىحثٚ.
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 :خالصخ انفصم

ُظل٤َٜ حُوٍٞ ك٢ ح٠ُـ٢ اال إٔ ٗوٍٞ ػ٘ٚ ٌَٗ ٓٞؿِ أٗٚ َٓطز٢ ٝال ٣ظٔغ ُ٘خ ٛ٘خ  

رخألكيحع ح٤ٓٞ٤ُش، ٝ ُٚ ٜٓخىٍ ٓظؼيىس، ٝ ٖٓ حُٔؼَٝف إٔ ح٠ُـ٢ ٣ٔؼَ هطَ ػ٠ِ 

ٛلش حُلَى ٝ طٜي٣ي ٤ًخٗٚ حُ٘ل٢ٔ ٓٔخ ٣ظٔزذ ك٢ ػيّ ط٤ٌلٚ ٝ ٟؼق ٓٔظٟٞ أىحثٚ ٝ ػـِ 

ُِؼَٔ ٝ حُ٘ؼٍٞ رخإلٜٗخى حُظ٘ل٢ٔ ػٖ حُٔٔخٍٓش ُٜٔخّ ك٤خطٚ ح٤ٓٞ٤ُش، ٝ حٗولخٝ ىحكؼ٤ش 

 ٌٝٛح ٓخ ٣ظطِذ ط٤ٌلخ ٓغ ح٠ُـ١ٞ كظ٠ ٗٔظط٤غ حُظؼخ٣ٖ ٝ حالٓظَٔح٣ٍش.
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 انضــــــــــبَٙ انفصم

 يشثٙ انزشثٛخ انجذَٛخ انشٚبضٛخ

 يمذيــــــــــخ

 انًشثٙ -1

 . انُشبط انؾشكٙ انًكٛف يشثٙ -2

 .يٓبيــــــــــــــــــــّ انٕظٛفٛخ -3

 انُشبط انؾشكٙ انًكٛفيًٓخ يشثٙ  -4

 .انُشبط انؾشكٙ انًكٛفانصفبد انضشٔسٚخ نًشثٙ  -5

 انُشبط انؾشكٙ انًكٛفيٓبو يشثٙ  -6

 انُشبط انؾشكٙ انًكٛفانخصبئص انٕاعت رٕفشْب فٙ يشثٙ  -7

 انُشبط انؾشكٙ انًكٛفشخصٛخ يشثٙ  -8

 فٙ انًُظٕيخ انزشثٕٚخ انُشبط انؾشكٙ انًكٛفيكبَخ انًشثٙ  -9

 خبرًــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
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 يمذيـــــــــــــــــخ:

أٛزق حُٔلّٜٞ حُ٘خثغ ػٖ حَُٔر٢ أٗٚ حُٜٔيٍ حُٞك٤ي ُِٔؼِٞٓخص ٝ أٗٚ حُوخثي 

حألٝكي ك٢ حُؼَٔ حُظَر١ٞ، ٣ؤَٓ ك٤ٔظٔغ  ُٚ حُظال٤ٌٓ رِٔز٤ش ٓلّٜٞ هي٣ْ ال ٣٘ظٔذ ٓغ ططٍٞ 

حُؼَٜ حُلي٣غ ٝ ظٍٜٞ ٜٓخىٍ ٓظؼيىس ُِظؼ٤ِْ، ٣ـخٍٝ حٌُظخد ٓؼَ: ٝٓخثَ حإلػالّ 

...حُن( ًٔخ ظَٜص ٓلخ٤ْٛ طَر٣ٞش كي٣ؼش ط٘خى١ رخُظٞؿ٤ٚ )حَُحى٣ٞ، حُظِل٣ِٕٞ، حُٜلق

 حُظَر١ٞ ٝحُظؼِْ حُلَى.

أٛزق حَُٔر٢ ك٢ ٟٝغ ؿي٣ي ٝ أٛلزض ٝظ٤لظٚ ٤ُٔض كو٢ ك٢ طوي٣ْ حُٔؼِٞٓخص 

ٝحُلوخثن، ٝ اٗٔخ ٢ٛ ىٍٝ حُٔٞؿٚ ٝ حُٔ٘ظْ ُِوزَحص حُظؼ٤ٔ٤ِش ىٍٝ ح٤َُٔٔ ُؼ٤ِٔش طؤهٌ ر٤ي 

 زَحص طظ٘خٓذ ٓغ حٓظؼيحىٙ ٝ هيٍحطٚ ٝ ٓطخُذ ٓـظٔؼٚ.حُظ٤ٌِٔ ٤ُيػٔٚ رٔخ ٣٘لؼٚ ٖٓ ه
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 انًـــــــــشثٙ: .1

اٗٚ هخثي كٜٞ ٓ٘ظْ ٝ حُٔزخىٍ ُٞكيس حُؼَٔ ٝ حُ٘٘خ١ ك٢ ؿٔخػش حُلَٜ، كٜٞ ٣ؼَٔ ٤ُْ كو٢ 

 (٣Boldy Rewوٍٞ رُٞي ٣َٝ )

حُٔؼخٍف ٝ طو٣ْٜٞٔ ك٢ حُ٘ٞحك٢ حُٔؼَك٤ش ٝ حُٜٔخ٣ٍش  الًظٔخد حُٔؼِٞٓخص ٝ حُٜٔخٍحص ىٞ

كلٔذ، رَ ٣ظ٠ٖٔ ػِٔٚ أ٠٣خ ط٘ظ٤ْ ؿٔخػش حُلَٜ أٝ حُؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ظٜخ ط٤ٔ٘ش 

 حؿظٔخػ٤ش.

١ ٣زظيع حألٗظٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ ٣ليى أٛيحف ٣َٟٝ ٌإ حَُٔر٢ ٣ؼي ٜٓٔٔخ ُز٤جش حُظؼ٤ِْ، كٜٞحُ

 ٤ُٝWiliam Clarkخّ ًالٍى 

حُيٍّ ٝ ٣وّٞ رخػظيحى حُٔٞحهق حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ حُظَر٣ٞش، ٝ ٣وٍَ حالٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٢ ٤ٔ٣َ 

ُي \حُٔٞحهق حُظؼ٤ٔ٤ِش ٢ٌُ ٣ظْ حُظؼِْ ٝ ى5\5ػ٤ِٜخ حُٔظؼِْ ٤ُظْ حُظلخػَ ر٤٘ٚ ٝ ر٤ٖ ٓؼط٤خص 

 ٣ليى ٓٔظ٣ٞخص حألىحء حَُٔحى حٗـخُٛخ ٖٓ هزَ حُٔظؼِْ، ٝ أٓخ٤ُذ طو٣ْٞ ٌٛح حألىحء. 

"أٗٚ ٌٓٞٗخص حُٜٖٔ حُظَر٣ٞش ٖٓ هالٍ ٝكيطٜخ ٝ ػالهظٜخ حُٔظَحرطش ٘ٞحٍ ا٠ُ:ٝ ٤٘٣َ ر

ٝطؼط٢ ُ٘٘خ١ حَُٔر٢ حطـخٛخ ٓليىح ٝ ططزغ ػِٔٚ رؤِٓٞد حَُٔر٢، ٌُح كخالهظ٤خٍ ح٢ُٜ٘ٔ 

ُيٍٝ ٝظ٤لش ٓظوٜٚ ٣ظطِذ ٝؿٞى حٍطزخ١ ر٤ٖ ١ز٤ؼش ٌٛح حُيٍٝ ٝ ٓظطِزخطٚ ٖٓ هيٍحص 

طـخٙ طلو٤ن  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقظ٠ق ىٍٝ َٓر٢ ًٝلخءحص طوٜٜٚ ٓ٘خٓزش، ٝ رٌُي ٣

حُزَحٓؾ ألٛيحكٜخ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ حُظَر٣ٞش، ٝ حُظ٢ طظطِذ َٓر٤خ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ػخٍ ٖٓ حٌُلخءس ٝ 

  .(-)حُو٢ُٖٞٓ حُٜٔخىحس حُل٤٘ش ٝ حُل٣ٌَش حإلٗٔخ٤ٗش
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 : حَُٔر٢ حُٔؼخ4:٢ُحٌَُ٘ ٍهْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)ح٤ُٔي( انُشبط انؾشكٙ انًكٛف يشثٙ .2

هالٍ ٌٛٙ حُظؼخ٣ٍق َٟٗ إٔ حَُٔر٢ كَى ٖٓ أكَحى حُٔـظٔغ ٝ ٌُ٘ٚ ٣ظ٤ِٔ ػْٜ٘ ٖٓ 

ر٤ِٔٚ ٝ ػوخكظٚ ُٜ٘ؼٚ حُظؼ٤ِْ، كٜٞ ًُي حُ٘وٚ ح١ٌُ طظٞكَ ُي٣ٚ حُلٔخ٤ٓش، رلخؿخص 

حُظ٤ٌِٔ، ٝ ًٌح كخؿخص حُٔـظٔغ ٝ أٛيحكٚ ٝ آٓخُٚ ٗلٞ حُٔٔظوزَ ٝ رخطـخٛخطٚ حُٔٔظوز٤ِش، 

ؼي كَى ٌُٜح حُظطٍٞ حُٔٔظَٔ، رَ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٞؿٚ حُظطٍٞ ا٠ُ كخَُٔر٢ ٛ٘خ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣

حُٞؿٜش حُٜخُلش، ػٖ حُط٣َن اػيحى حُلَى اػيحىح ٣ـؼِٚ ٛخُلخ ُِل٤خس ك٢ ٓـظٔغ 

حُٔٔظوزَ، ًٔخ ٣ئى١ ىٍٝٙ ا٠ُ طٞؿ٤ٚ حُٔـظٔغ، ًٔخ ٣ؼظزَ حَُٔر٢ ٍحثيح حؿظٔخػ٤خ، ألٕ 

ٔٔخٛٔش ك٢ ٍكغ حُٔٔظٟٞ ٝظ٤لظٚ ال طوظَٜ ػ٠ِ حُظي٣ٍْ كلٔذ، رَ طٔظي ا٠ُ حُ

 حالؿظٔخػ٢ ُِز٤جش ٝ كَ ٌٓ٘الطٜخ.

ك٢ ك٤خس  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق َٓر٢أكي ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ًٌَ حُيٍٝ ح١ٌُ ٣ِؼزٚ 

حُطلَ، كٜٞ ػزخٍس ػٖ ٢٤ٓٝ ر٤ٖ حُطلَ ٝ ح٣َُخٟش،ٝ ٛٞ ٓزذ ٓٔخٍٓش حُظال٤ٌٓ ُٔوظِق 

حألٗ٘طش ح٣َُخ٤ٟش، ٝ حُظ٢ طَطز٢ حٍطزخ١خ ٓزخَٗح رٔيٟ ٝػ٤ٚ ٝ هزَطٚ ك٢ ط٘ل٤ي ٝ طوي٣ْ ٝ 

طوط٢٤ حُؼ٤ِٔش ًِٔخ ىػض ح٠ٍَُٝس ٌُُي كٜٞ ٣ٔخػي حُظال٤ٌٓ ػ٠ِ حُظطٍٞ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ 

ص رٔخ ك٤ٜخ حالؿظٔخػ٤ش، ٝ حُ٘ل٤ٔش، ٝ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٞؿٚ هٞحٙ حُطز٤ؼ٤ش طٞؿ٤ٜخ ٤ِٓٔخ، حالطـخٛخ
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ٝ ٤ٜ٣ت ُوٞحٙ حٌُٔظٔزش ٖٓ حُز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔالثٔش كظ٠ طظليى ٓلِٜش ٓـٜٞىحص حُطلَ 

 ك٢ حالطـخٙ حُ٘خكغ.

طؼظزَ ٓؼَكش حألٓظخً ٤ُِٔٔحص ٝ هٜخثٚ طال٤ٌٓٙ ٜٓٔش ٣ٍَٟٝش كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن 

٤ٔش حُ٘خِٓش كٔذ أٝؿٚ حُ٘٘خ١ ح٣َُخ٢ٟ، ٝ إٔ طظْٔ ٌٛٙ حُظ٣َٔ٘خص رخُُٜ٘ٞش حُظ٘

ٝحُز٘خ١ش، كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٖٓ حٓظؼخٕ حُٜٔخٍحص ىٕٝ إٔ ط٤ٜزٚ أ٣ش ٌِٓ٘ش ؿ٤ٔٔش أٝ ٗل٤ٔش، 

ٝ ٌٛح رخُٔٞهق ػ٠ِ هزَس ٝ ٓؼَكش حألٓظخً ُٔخىطٚ ٖٓ ؿٜش ٝ ٤ُِٔٔحص طال٤ٌٓٙ ٖٓ ؿٜش 

 أهَٟ.

ُؼالهش حُظ٢ طَر٢ حَُٔر٢ رخُظ٤ٌِٔ ٝحُظ٢ طِؼذ ىٍٝح ك٢ ط٣ٌٖٞ ٝ ٓٔخ ٓزن ٣ٌٖٔ حٓظ٘ظخؽ ح

حُِٔحؿ٤ش ٝ حٓظؼيحىحطٚ ٝ حٗلؼخالطٚ ٖٓ  حَُٔر٢ٗو٤ٜخطٚ اً ٣ؼظزَ حُظ٤ٌِٔ َٓآس طؼٌْ كخُش 

ؿٜش ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ كبٕ حَُٔر٢ حُ٘خؿق ٝ حُـ٤ي ٜٓٔخ ًخٗض حُطَم حُظ٢ ٣ظؼِٜٔخ كٔظلون 

حُلخَٗ ٝ ح٠ُؼ٤ق ٜٓٔخ حٓظؼَٔ ٖٓ ١َم كؼخُش ٝ  حُظَر٣ٞش ٝ حُ٘ل٤ٔش ػ٠ِ ػٌْ حألٓظخً

ػو٤ِخ ٣ٌٕٞ ٤ًًخ ٝ ٣َٗغ حُلْٜ ٝ ٌٛح  خَُٔر٢ؿ٤يس كبٗٚ ٣لَ٘ ك٢ طلو٤ن ٜٓٔظٚ ح٤ُٔٔطَس، ك

ٗل٤ٔخ ٣ٔظخُ رخُٜيٝء ٝ حُطٔٞف، ٛزٍٞ،  حَُٔر٢ْٜٓ ؿيح ًٔخ ٣ٌٕٞ ؿ٣َِ حُٔؼخٍف، ٝ 

طِزخص ٗل٤ٔش ؿي٣يس، ك٤لَٝ ؿخى، ٓظلخثَ، َٕٓ، ٓظؼخ١ق، ٌُٕٞ إٔ حُظال٤ٌٓ ٣٘ؼَٕٝ رٔظ

حَُٔحهزش ٝ حَُؿزش ك٢ اػزخص حٌُحص، ًٔخ ٣ظؼَٟٕٞ ا٠ُ حُزخكؼ٤ٖ أٗٚ ػ٠ِ حَُٔر٢ ك٢ ٓؼَ 

ٌٛٙ حُلخالص ٝ حُٟٞؼ٤خص ه١ٞ ري٤ٗخ، كَِٔر٢ ٣ظٜق رخُٜلش حُـ٤يس ٝ حألػٜخد حُٔظ٤٘ش، 

ظِٓخ ح٢ُٜ٘ٔ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٓظلْٔ ُٜٔ٘ظٚ ِٓ حَُٔر٢ًٝ كٞحّ ه٣ٞش، ٝ حُٜٞص حُؼخ٤ُٖ ٝ 

 رؤىحثٜخ، ٣٘ظَى ك٢ كَ ٓ٘خًَ حُظال٤ٌٓ.

 :انُشبط انؾشكٙ انًكٛفيٓبو يشثٙ  .3

ٖٓ أرَُ أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ رخُٔـظٔغ حَُٔر٢٤  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق٣ؼي َٓر٢ 

طؤػ٤َح ك٢ ط٤ٌَ٘ حألهالم  ٝ حُو٤ْ حَُك٤ؼش ٝ ك٢ ظَ ٌٛٙ حُٔؼط٤خص ال ٣ظٞهق ىٍٝ حَُٔر٢ 

 حُٔوظِلش رَ ٣ظؼيٟ ًُي رٌؼ٤َ. حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقحُ٘٘خ١ ػ٠ِ طوي٣ْ أُٞحٕ 

كٜٞ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُٔٞحثَ ر٤ٖ ٤ٍٓٞ حُظال٤ٌٓ ٝ آٌخ٤ٗخص حًَُِٔ ٝ هيٍحطٚ حُ٘و٤ٜش ك٢ طوي٣ْ 

ٝحؿزخص طَر٣ٞش ك٢ ا١خٍ ري٢ٗ ٣ٍخ٢ٟ ٣ٔظٜيف حُ٘ٔٞ ٝ حُظ٤ٌق ك٤غ طظٜق ٌٛٙ 
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َٓ رٌُي ًٔخ طظٜق حُٞحؿزخص رويٍطٜخ ػ٠ِ ط٢٤٘٘ حُ٘ٔٞ ٝ طؼـ٤َ َٓحكِٚ ػ٘يٓخ ٣ٔٔق حأل

ربًٔخد حُظال٤ٌٓ حُلٜخثَ حُوخىٍس ػ٠ِ ؿؼِٚ ٓظ٤ٌلخ ٖٓ هالٍ حُويٍحص حُٜٔخ٣ٍش ٝ 

حُل٤ًَش، حُؼالهخص حالؿظٔخػ٤ش، أٗ٘طش حُلَحؽ حُوٞحّ حُٔؼظيٍ، حُٜلش حُؼ٣ٞ٠ش ٝ حُ٘ل٤ٔش 

 .(1994، -)آهَٕٝٝ حُٔؼخٍف حُٜل٤لش ٝ حالطـخٛخص حإل٣ـخر٤ش

 :نًكٛفانُشبط انؾشكٙ ايًٓخ يشثٙ  .4

٣زٌٍ ٓـٜٞىحص ؿزخٍس ٍؿْ ٗوٚ ١َٝٗ حُظؼ٤ِْ ٝ ٌُٖ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقإ َٓر٢ 

ال ط٠ٔ٘ أ٠٣خ ٛ٘خى رؼٞ حَُٔر٤٤ٖ ٣لزٕٞ ػِْٜٔ  ٝ طظٞكَ ك٤ْٜ حُٜلخص حُلٔ٘ش حُظ٢ 

ٝ ٢ٛ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ِٓٔخ ٖٓ ًَ ٗوٚ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق٣ـذ إٔ طظٞكَ ك٢ ًَ ًَِٓ 

حألػٜخد، إٔ ٣ٌٕٞ ِٓٔخ رخُٔخىس حُظ٢ ٣يٍٜٓخ، ٓلزخ ُٜخ، ؿ٢ٔٔ، ه١ٞ حُٔٔغ ٝ ٓظ٤ٖ 

 ٓئٓ٘خ رٜخ، ٗي٣ي حَُؿزش ك٢ طـي٣ي ٓؼِٞٓخطٚ.

ه١ٞ حإلٍحىس كخُٓخ، ِٓظِٓخ رخُٜزَ، كخُظال٤ٌٓ ال ٠٣زطْٜ اال حَُٔر٢ حُٜخىة ح١ٌُ ٣٘لن 

 ػ٤ِْٜ ٝ ٣٘ؼَ ر٘ؼٍْٞٛ ٝ ٣ٌِق ٗلٔٚ ٓ٘وش ك٢ ٓز٤َ ٗلؼْٜ.

الكظض إٔ ٛ٘خى  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقٝ ك٢ ىٍحٓش هخٓض رٜخ ٓـِش حُـٔؼ٤ش حأل٤ٌ٣َٓش 

ٛلخص أهَٟ ٜٓ٘خ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓٞٗخ ط٣ٌٞ٘خ ؿ٤يح ألىحء ٜٓٔظٚ ًَٔر٢ ٝ َٓر٢ ًٝ طَر٤ش 

ػخ٤ُش طـؼِٚ ٓو٤خٓخ ك٢ حألىد ٝحالكظَحّ ٝ ٓظوزال ألكٌخٍ حُـي٣يس ٝ ريٕٝ ػوي، إٔ ٣ٌٕٞ 

 ٝ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ. حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقَر٣ٞش ػ٠ِ ػ٤ِْ رخألٛيحف حُظ

 :انُشبط انؾشكٙ انًكٛفانصفبد انضشٔسٚخ نًشثٙ  .5

٣ظؼٌٍ ٝؿٞى حإلٗٔخٕ حُٔظٌخَٓ كخُظٌخَٓ رٔؼ٘خٙ حُؼخّ ٛٞ حٗظخظخٍ ٝكيحص ٛـ٤َس ك٢ ٝكيس 

ٖٓ  ًز٤َس ٓظلخػِش ر٤ٜ٘خ ػالهخص ٝ ٣ـٔؼٜخ ط٘ظ٤ْ ٓؼ٤ٖ، ٝ ٖٓ ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ حُٞحٓغ أٗٚ ٤ُْ

ح٤ٔ٤َُ إٔ ٗـي ًَ حُٔٞحٛلخص ٓظ٤َٔ ك٢ ٗوٚ ٝحكي ٝ ٌُٖ ٛ٘خى حُزؼٞ أٝ أًؼَ ٜٓ٘خ 

 ألؿَ اٗـخف ػِٔٚ حُظَر١ٞ. حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقٝؿذ إٔ طظٞكَ ك٢ َٓر٢ 

ًٔخ إٔ ٛ٘خى حُلَٙ حُٞحٓؼش ك٢ ط٤ٔ٘ش ٌٛٙ حُٜلخص ٖٓ هالٍ هزَحطٚ حُؼ٤ِٔش ٝ ػ٘يٓخ 

 (Pier.g، 1961)طظ٠ق ُٚ ٓيٟ حكظ٤خؿٚ ُٜخ

 :انُشبط انؾشكٙ انًكٛفيٓبو يشثٙ  .6
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 طوظَٜ ك٢ أٍرغ ٜٓخّ ًخ٥ط٢: حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق َٓر٢كٔذ *ُٞرخُ* كبٕ ٜٓخّ 

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًٌَٛٙ حُٜٔٔش طظؼِن رظل٤٠َ ىٍّٝ انًٓبو األكبديٛخ نهًشثٙ:  -5-1

 ك٢ ٝؿٜظٜخ حُ٘ظ٣َش ٝ حهظ٤خٍ حألٛيحف ٝ حُٞٓخثَ حُٔٔظؼِٔش. ح٤ٌُٔق

طظٔؼَ ك٢ ط٘ظ٤ْ حُظال٤ٌٓ ا٠ُ أكٞحؽ ػَٔ، ٝطل٤٠َ ٓٔخكخص يًٓخ رُظٛى انزؼهٛى:–5-1-1

 حُو٤خّ رخُظٔخ٣ٍٖ ٝ طل٤٠َ حُلٜٚ ٝ حُٔوططخص حألٓزٞػ٤ش ٝ حُل٤ِٜش... حُن

ٝ ٢ٛ طظٔؼَ ك٢ حألػٔخٍ حُز٤يحؿٞؿ٤ش، ٝ ح٤ٓٞ٤ُش حُظ٢ يًٓخ انزذخم انًجبشش:  -5-1-2

 ٤ًل٤ش ٤َٓ حُلٜٚ. ٣وّٞ رٜخ حألٓظخً ُٞكيٙ ٝ ٢ٛ طظٔؼَ ك٢

ٝ طظؼِن رظو٤٤ْ حُظال٤ٌٓ ٝ طو٤٤ْ ػِْٜٔ حُوخٙ، ٝ ٌٛح ٓخ ٠ٔٔ٣ يًٓخ انزمٛٛى:  -5-1-3

رخُظو٤٤ْ حٌُحط٢، ٝ ػ٤ِٚ كٜٔخّ حَُٔر٢ طظٔؼَ ك٢ طل٤٠َ حُيٍّ ٝ حهظ٤خٍ حألٛيحف 

ٝحُٞٓخثَ حُٔٔظؼِٔش، ٝ ط٘ظ٤ْ حُظال٤ٌٓ طل٤٠َ ٓٔخكخص حُو٤خّ رخُظٔخ٣ٍٖ ٝ ًٌح ط٤٤َٔ 

 ٚ ٝ ك٢ حأله٤َ طو٤٤ْ ػَٔ حُظال٤ٌٓ.حُلٜ

ٛٞ حُؼٔٞى حُلو١َ أل١  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقر٤٘ٔخ ٣َٟ "ػٜخّ ػزي حُوخُن"إٔ َٓر٢ 

ُؼزش، ٝ ٛٞ ٣ٔؼَ حُٔؼَ حألػ٠ِ ٌَُ ط٤ٌِٔ، ٝ ٗلٖ ٗؼِْ إٔ حُِؼذ ٛٞ حٓظؼيحى كط١َ ُيٟ 

 )حُوخُن(ٗلٔٚ.. حَُٔر٢حُظال٤ٌٓ، كٜٞ ٓلزٞد ا٠ُ أٗلْٜٔ ٝ ؿخُزخ ٓخ ٣٘ظوَ ٌٛح حُلذ ا٠ُ 

رَ ٝ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق حَُٔر٢ٝ حُ٘زخد ريٝحكؼٚ ٣ِـؤ ا٠ُ 

ٓيٟ  حَُٔر٣٢٘ؼَ رؤٗٚ ٛٞ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ـذ إٔ ٣ظوٌٙ هيٝس ُٚ ٝ ٖٓ ٛ٘خ ُِّ إٔ ٣ؼَف 

طؤػ٤َٙ ك٢ حُظال٤ٌٓ ٝ إٔ ػِٔٚ ال ٣وظَٜ ػ٠ِ ح٤ُٔيحٕ كو٢، رَ ٣َطز٢ رٌؼ٤َ ٖٓ حالُظِحٓخص 

ٓٔئٍٝ أٓخّ ٓل٤طٚ ح١ٌُ ٣ؼَٔ ٓؼٚ أٓخّ حإلىحٍس ٝ أٓخّ  خَُٔر٢طظؼيٟ ط٣ٌٖٞ حُلٞؽ، ك

ُٓالثٚ ٝ أٓخّ طال٤ٌٓٙ ٝ أٓخّ ٗلٔٚ ك٤غ ٛٞ ٓٔئٍٝ ػ٠ِ إٔ ٣ل٢ ك٤خس ٗظ٤لش ٓلظَٓش، 

ال ك٢ ٓؼخِٓظٚ، ٝ إٔ ٣وِٚ ك٢ ػِٔٚ، ٝ إٔ ٣ظٔٔي رخُظل٤ٌَ ح٣َُخ٢ٟ ح١ٌُ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ػخى

 ٣٘خى١ رؤٕ طٌٕٞ حُِؼزش ٗظ٤لش ٝ ػخ٤ُش حَُٝف.

ًٔخ أٗٚ ِِّٓ رخُظِحٓخص ؿ٤ٔٔش ٗلٞ حُٔخىس ٗلٜٔخ، ٝ ٣ٌٔ٘٘خ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُ٘وخ١ حُٞحؿذ 

أكٖٔ ٝؿٚ ٝ ٢ٛ ٓخ ٢ٌُ ٣ٔظط٤غ حُو٤خّ رؼِٔٚ حُظَر١ٞ ٝ حُظؼ٢ٔ٤ِ ك٢  حَُٔر٢ طٞك٤َٛخ ك٢

:٢ِ٣ 
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  ٍٝحُظ٢ ُٜخ أ٤ٔٛش رخُـش ك٢  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقإٔ ٣ٌٕٞ ٓلزخ ُؼِٔٚ، ٝ ٓويٍح ُي

 طيػ٤ْ حُٔـظٔغ.

  ًٞ٣ـذ إٔ ٣ظل٠ِ حَُٔر٢ ر٘و٤ٜش ٓظِٗش كظ٠ ٣لَُ ػ٠ِ حكظَحّ حُظال٤ٌٓ ٝ ٣ٔظل

ؿ٤َ ػ٠ِ ػوظْٜ ٝ ٓظل٤ِخ رخُؼزَ ٝ حُٔؼخرَس رؼ٤يح ػٖ َٓػش حالٗلؼخٍ ٝ حُظؼٜذ، 

ٓظٌِق ٣يٍ ٓظَٜ ػ٠ِ حُ٘٘خ١ ٝ حُوٞس ٝ ٣ؼ٤َ ٛٞطٚ حُؼ٣ِٔش، ٝ ٣ظٜق ًِٓٞٚ 

رخُلِّ، ٣ـذ إٔ ال ٣وظَد ًؼ٤َح ٖٓ حُظال٤ٌٓ ٢ٌُ ال ٣ئى١ ًُي ا٠ُ حُٔو٣َش ٝ هِش 

حالكظَحّ ٝ ك٢ ٗلْ حُٞهض  ٣ـذ إٔ ال ٣زظؼي ػْٜ٘ ٝ ٣ظؤْٓ ػِٔٚ ػ٠ِ حألٓخٗش 

 غ ٓ٘ٚ ٍٝف حُظلخإٍ.ٝحُٜيم ٝ حُٔٔخٝحس ٝ طلَٔ حُٔٔئ٤ُٝش ط٘

  إٔ ٣ٌٕٞ ٓظطِؼخ رخٓظَٔحٍ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣ٔظ٘ـي ك٢ ٓـخٍ طوٜٜٚ ٖٓ أٍحء

ٝٗظ٣َخص ٝ أرلخع ػ٤ِٔش طوق ػ٠ِ أكيحع حُٔؼِٞٓخص ٝ ٤ُظٌٖٔ ٖٓ إٔ ٣ظخرغ 

 حُظطٍٞ ح٣َُٔغ ك٢ ٗظ٣َخص حُظي٣ٍْ ٝ ١َهٚ.

 ش ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓظٔٔخ رخُٜلش حُـ٤ٔٔش ٝ ح٤ُِخهش حُزي٤ٗش ٝ طٌٕٞ ٜٓخٍطٚ حُل٤ًَ

ٓٔظٟٞ أىحء حُ٘ٔخًؽ ٝ أك٤خٗخ حالٗظَحى حُؼ٢ِٔ ٓغ حُالػز٤ٖ ُِظٞؿ٤ٚ، ٝ ٌُٜح ٣ـذ 

 حُؼَٔ رخٓظَٔحٍ ُالكظلخظ رظ٤ٔ٘ش هيٍحطٚ ٝ ٜٓخٍطٚ حُؼ٤ِٔش.

  َٔ٣ـذ أال ٣وظَٜ ٓـخٍ ا١الػٚ ػ٠ِ طوٜٜٚ كو٢، ك٤ـذ حإل١الع ػ٠ِ ٓـ

حُٔظِٕ ػ٠ِ  حُؼِّٞ حُٔظِٜش ٓغ ٌٛح حُظوٜٚ كظ٠ ٣ٔظط٤غ حُظؤػ٤َ حُ٘خَٓ ٝ

 حُظال٤ٌٓ.

 ك٤ـذ ٓؼال إٔ ٣ٌٕٞ ِٓٔخ رخُ٘ٞحك٢ حُظ٣َ٘ل٤ش ُإلٗٔخٕ ٝٝظخثق أػ٠خثٚ.

  ٌٕٞإٔ ٣ٌٕٞ ٝحٓغ حُظـخٍد ٝ حُوزَحص، هخىٍح ػ٠ِ حالرظٌخٍ ٝ حُظـي٣ي رؤٕ ال ٣

 ٓـخُٚ حإل١الع كو٢ رَ حُزلغ ٝ حُظـَرش ٝ حالرظٌخٍ.

  ُِؼَٔ ػ٠ِ طط٣َٞٛخ ٝاٗٔخءٛخ إٔ ٣ظٜق رخُؼ٤ٖ حُوز٤َس ٤ٌُظ٘ق حُٔٞحٛذ حُٔزظٌَس

ٝ إٔ طٌٕٞ ُٚ حُويٍس ػ٠ِ حُٔؼَكش ٤ِٔٓحص طال٤ٌٓٙ الًظ٘خف ح٠ُؼق ٝ حُؼَٔ 

 ػ٠ِ طل٤ٔ٘ٚ.
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  حإلُٔخّ ٝ حإل١الع ػَ حُٔؼخٍف ٝ حُٔؼِٞٓخص حُؼخٓش ٝ حألكيحع ح٤ُٔخ٤ٓش

 ٝحالؿظٔخػ٤ش حُٔظـيىس كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٌٖٓ حُظؤػَ ػ٠ِ طال٤ٌٓٙ.
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 :انُشبط انؾشكٙ انًكٛفانخصبئص انٕاعت رٕفشْب فٙ يشثٙ  .6

ال ٣ٔظط٤غ حألٓظخً حُو٤خّ رٜٔخٓٚ ػ٠ِ أًَٔ ٝؿٚ اال اًح انخصبئص انغغًٛخ:  -6-1

 طٞكَص ك٤ٚ حُوٜخثٚ حُـ٤ٔٔش ٝ ٢ٛ:

 .ِٚٔطٔظؼٚ ر٤ِخهش ري٤ٗش ًخك٤ش طٌٔ٘ٚ ٖٓ حُو٤خّ رؤ١ كًَش أػ٘خء ػ 

 ٖٓ ٣ـذ  حَُٔر٢حألٗوخٙ هخٛش حُظال٤ٌٓ، كخ حُوٞحّ حُـ٢ٔٔ حُٔوزٍٞ ػ٘ي حُؼخٓش

 إٔ ٣َحػ٢ ىحثٔخ ٍٛٞطٚ حُٔلظَٓش حُظ٢ ُٜخ أػَ حؿظٔخػ٢ ًز٤َ.

  ّإٔ ٣ٌٕٞ ىحثْ حُ٘٘خ١، كخُٔؼِْ حٌٍُٔٞ ٣َٜٔ ػِٔٚ ٝ ال ٣ـي حُل٣ٞ٤ش ٓخ ٣لًَٚ ُِو٤خ

 .(1984)حُٔـ٤ي، رٞحؿزٚ

 ًٞٔٗ ِْؽ طال٤ٌٓٙ، كؼ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ هخ٤ُخ ٖٓ حُؼخٛخص حُـٔي٣ش ًخُْٜٔ ٝ حُزٌْ، كخُٔؼ

 إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓٔظٟٞ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ.

حُٔؼِٕٔٞ ٓٞحء ْٜٓ٘ حُٔيحٍّ حُٞح٤ُش أٝ ك٢ حُٔؼخٛي انخصبئص انؼمهٛخ ٔ انؼهًٛخ:  -6-2

حُؼ٤ِخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ هخىٍح ػ٠ِ ٤ٜٗذ حُؼِْ ٝ حًٌُخء ٝ ػ٠ِ ٌٛح كخُوٜخثٚ حُؼ٤ِٔش 

 ٝحُؼو٤ِش حُٔطِٞرش ٢ٛ:

 ٜٓيٍ ُِظـي٣ي ٝ ػ٠ِ ٛخط٤ٖ حُيػخٓظ٤ٖ  إٔ ٣ٌٕٞ هخىٍح ػ٠ِ طل٤َٜ ح٣َُٔغ ٝ

 (1985)حُٔزخػ٢، حُٔؼَك٤ش ٝ حُظل٤ٌَ حُؼ٢ِٔ طٔظظ٘ي ِٓطش حُٔؼِْ.

  ،ًـ٤َٙ ٖٓ ح٤٤ُٜٖ٘ٔ الري إٔ ٣ظٞحكَ ك٤ٚ ػَٜ٘حٕ  حَُٔر٢حٓظؼيحىٙ ُظي٣ٍْ حُٔخىس

ٛخٓخٕ ٛٔخ: حُلطَس، ٝ حٌُٔٔذ، كخُلطَس ٢ٛ حٓظؼيحىٙ ٌُٜٙ حُٜٔ٘ش ٝ ٤ِٓٚ ٝ كزٚ 

 ُٜخ، أٓخ حُؼَٜ٘ حٌُٔظٔذ ك٤َؿغ ا٠ُ ٓيٟ ٗـخػش ط٣ٌٞ٘ٚ ٝ ٓؼَكظٚ ك٢ حُٔخىس ؟

 خص حُوخٛش حإلُٔخّ رخُٔخىس حًَُِٔ، ٝ ٗوٜي رٌٜح حإلُٔخّ رٌَ حُوٞحػي ٝ حُٔظطِز

 رخُٔخىس حًَُِٔ، ٝ حٕ ٣ٌٕٞ ٓظطِؼخ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣وٚ ٌٛٙ حُٔخىس.

  ٟٞإٔ ٣ٌٕٞ ًؼ٤َ حإل١الع ٤ٓخال إلٗٔخء ٓؼخٍكٚ، ٝ ًْ ٖٓ أٓظخً ٣وق ػ٘ي حُٔٔظ

 ح١ٌُ هَؽ رٚ ٖٓ حُٔؼٜي، ٝ ٌٛح ؿ٤َ ًخف، ألٕ حُؼِْ ٣ظطٍٞ رَٔػش.

  إٔ ٣ٌٕٞ  إٔ ال ٣ٌٕٞ ٓظطِؼخ كو٢ ػ٠ِ طوٜٜٚ، رَ ٣ـذ حَُٔر٣٢ـذ ػ٠ِ

 ٓظيٍرخ ٝ ػخٍكخ رٌَ حُٔـخالص حُظَر٣ٞش حألهَٟ.
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ح٣ـخر٤خ ك٢ طي٣ٍْ ٓخىطٚ ػ٠ِ  حَُٔر٢ٌُ٢ ٣ئػَ انخصبئص انخهمٛخ ٔ انغهٕكٛخ: -6-3

طال٤ٌٓٙ ٝ ك٢ ٓؼخٓالطٚ ٓغ حُٔل٢٤، ٣ـذ إٔ طظٞكَ ك٤ٚ هٜخثٚ طزَُٙ ك٢ أٝٓخ١ حُظال٤ٌٓ 

 .)حُٔـ٤ي،(ٓ٘ٚ

 ح٤ُِٖ ٓغ حُظال٤ٌٓ كال ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ هخ٤ٓخ ػ٤ِْٜ ٢ٌُ ال ٣٘لَٝح ٓ٘ٚ، ٣ٝلوي  حُؼطق ٝ

 ُـٞءْٛ ا٤ُٚ ٝ رخُظخ٢ُ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ حُيٍّٝ ٝ حألٛيحف حُظ٢ ٣ؼَٔ ٖٓ أؿِٜخ.

 الٓخطٚ ُِظال٤ٌٓ طلظخؽ ا٠ُ ح٤ُٔخٓش ٝ حُٔؼخُـش  خٓحُٜزَ ٝ ١ٍٞ حُزخٍ ٝ حُظلَٔ، كٔؼ

اًح ًخٕ حُٔؼِْ ٛزٍٞح ك٢ ٓؼخٓالطْٜ كخُوِن  ٝ ال ٣ـي١ ٓؼَكش ٤ٌُٓٞٞؿ٤ظْٜ، اال

 ك٢ ٓؼخٓالطْٜ ى٤َُ ػ٠ِ حإلهلخم.

 ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ه١ٞ حألَٓ ك٢ ٗـخكٚ ك٢ ٜٓٔظٚ،  خَُٔر٢حألَٓ ٝ حُؼوش ك٢ حُ٘لْ ك

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ رؼ٤ي حُظٍٜٞحص ٝٝحٓغ حألكخم ك٢ طو٤ِٚ ُِظال٤ٌٓ.

 ذ، ك٤لوي رٌُي حُلِّ ٝ حُٜالرش كال ٣ٌٕٞ ٤ٟن حُوِن ه٤َِ حُظَٜف ٣َٓغ حُـ٠

 اَٗحكٚ ػ٠ِ حُظال٤ٌٓ ٝ حكظَحْٜٓ ُٚ.

  إٔ ٣ٌٕٞ ١ز٤ؼ٤خ ك٢ ًِٓٞٚ ٓغ حُظال٤ٌٓ ٝ ُٓالثٚ ؿ٤َ ٓظٌِق ك٢ ؿ٤ٔغ حُـٞحٗذ

 كظ٠ ال ٌٗ٘ق ًِٓٞخطٚ حُلو٤و٤ش ٝ ٣ؼَف حُـ٤ٔغ طٌِلٚ.

ال ري إٔ ٣ٜزق حَُٔر٢ هيٝس ٣وظي١ رٜخ حُظال٤ٌٓ، ٝ إٔ ٣ظٔظغ رٔويٍس ك٤٘ش ػخ٤ُش ك٢ 

ٓٞحء ىحهَ حُلٜش أٝ هخٍؿٜخ، ٝ إٔ طظ٤ِٔ ٗو٤ٜش حَُٔر٢ رَٝف حَُٔف طوٜٜٚ 

 ُظ٠ل٢ ػ٤ِٚ ُٞٗخ ٖٓ حُِطق طـ٘ذ حُظال٤ٌٓ ك٤ٚ ٝ ٣و١ٞ ػالهخطْٜ رٚ.

 :انُشبط انؾشكٙ انًكٛفشخصٛخ يشثٙ  .7

رخُ٘ظَس حُظخَٛس حُل٣َيس ك٢ حُٔـظٔغ كٜٞ  حَُٔر٢ُوي ًخٗض ٗظَس حُ٘خّ ك٢ ًَ ؿ٤َ ا٠ُ 

ُن حألكٌخٍ حُـي٣يس ٝ حُٔٞؿٚ حَُٝك٢ ٝ حألهاله٢، ٝ ٛٞ ػزخٍس ػٖ ٜٓيٍ حُٔؼَكش، ٝ هخ

ىحثَس ٓؼخٍف ُِٔخث٤ِٖ ٝ ػوخكش حُٔلظخؿ٤ٖ ٝ ٍٓخُش ال طوظَٜ ػ٠ِ طِو٤ٖ حُؼِْ رَ كو٢ ٢ٛ 

ٍٓخُش ٗخِٓش ُِٔـظٔغ ٖٓ حُٔؼخٍف ٝ حُظـخٍد أٓخّ طال٤ٌٓٙ، ك٤غ ٣ؼَٔ رخُٔؼخ٤ُخص ٤ٌُٕٞ 

 م ُلذ حُظال٤ٌٓ ُٚ.حًُ٘ٔٞؽ حُٔوظيٟ رٚ ٝ حَُٔآس حُٜي
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٣زغ حُٔؼَ حُؼ٤ِخ ك٢ طال٤ٌٓٙ ٝ ٛٞ حُويٝس أٓخْٜٓ ٝػ٠ِ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقإ َٓر٢ 

ٓ٘ٞحُٚ ٤ٔ٣َ حٌُؼ٤َٕٝ ْٜٓ٘ ٝ ٣ظؤػَٕٝ ر٘و٤ٜظٚ ألٗٚ ٣ظوخرَ ٓغ طال٤ٌٓٙ آالف حَُٔحص ك٢ 

إٔ طٞٛق ٓٞحهق ٗز٤ٜش رٔٞحهق حُل٤خس حُل٣ٞ٤ش حُٞحهؼ٤ش ٝ حُلؼخُش ، ٝ ٌٛٙ حُٔٞحهق ٣ٌٖٔ 

رؤٜٗخ ٓلزٞرش حُ٘لْ ٝ ٣ٔٞىٛخ ١خرغ حُٜيحهش، ٝ حُ٘ؼٍٞ حُٞى١ حُٔظزخىٍ، ٝ حُو٤خىس حُل٤ٌٔش 

ك٤غ ٣ؼظزَ حُظال٤ٌٓ ًَٔآس طؼٌْ كخُش حَُٔر٢ ٝ حُٔؼخ٤ُش ٝ حٓظؼيحىحطٚ ٝ حٗلؼخٍطٚ ؿ٤َ 

حُلٔ٘ش ًَٔػش حُظٞطَ ٝ ػيّ حالٓظؼيحى ُِؼَٔ كبٗٚ ال ٣ـ٢٘ ٖٓ طال٤ٌٓٙ ٟٓٞ ٓخ ٝؿْٜٜ 

 .(1992ح٣َُخ٤ٟش، )رٚ

حَُٔر٢ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ًح هيٍس ػ٠ِ حُظلخْٛ ٝ حُظٔخٓق ٝ حُؼلٞ، ٝ إٔ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ٟز٢ 

ػٞح١لٚ ىحثٔخ أٝ ٛٞ ػ٠ِ حألهَ ك٢ أػ٠ِ حُٔٞحهق حُظ٢ طظطِذ حُويٍس ػ٠ِ ٟز٢ حُ٘لْ ٝ 

إٔ ٣ٌٕٞ أ٠٣خ ٝحٗغ حُٜيٍ ٓلذ حَُٔف حٗطالهخ ٖٓ ًَ ٌٛح ٣ٌٔذ حَُٔر٢ كذ حُظال٤ٌٓ 

كش ا٠ُ ٓؼَكظٚ ٝ كٜٔٚ ُوٜخثٜٚ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٖٓ حُيٍحٓش ٝ هخٛش حُ٘ل٤ٔش ُٚ رخإلٟخ

ٜٓ٘خ، ٝ رٌٜح كٜٞ ٣ظوٌ حألِٓٞد حُـ٤ي حُٔ٘خٓذ ُِٔؼخِٓش ٤ُِظو٢ رؼي اهزخٍ طال٤ٌٓٙ ٝ ٣ُخىس 

 كٔخْٜٓ ُٔٔخٍٓش حُـِء حُل١ٞ٤ ٖٓ حُزَٗخٓؾ حُيٍح٢ٓ.

 انزشثٕٚخ:فٙ انًُظٕيخ  انُشبط انؾشكٙ انًكٛفيكبَخ يشثٙ  .8

 يب يؼُٗ انًُظٕيخ انزشثٕٚخ؟ -8-1

َٓر٢ ٗٔظط٤غ حػطخء ط٤ٔٔش ٝ ٌٛٙ حأله٤َس طؼ٢٘ حُؼَٔ حُـٔخػ٢  ٝ ٓٔخٛٔش حُـ٤ٔغ أ١ 

 حُٔٞحى حألهَٟ ٝ حُٔٔئ٤ُٖٝ ٝ ػٔخٍ حإلىحٍس.َٓر٢ ،  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق

ًَ حُظ٢ ك٢ ٣ظطِذ ٟٝغ ٓئٓٔخص ٝ ٤ٛخ حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقحُظ٘ظ٤ْ حُظطز٤و٢ ُظؼ٤ِْ 

ا١خٍٛخ ٣ظطٍٞ حُلؼَ حُظَر١ٞ رٜيف اػخىس اىٓخؽ حًَُِٔ ك٢ حُل٤خس ٝ ط٤ٜجش حُطلَ ٤ُؤهٌ 

 .(Programmes nationqux d.EPS, 1981)ٓٔئ٤ُٝخُض ك٢ ٓٔظوزِٚ

ك٢ حُٔٔخٍ حُظَر١ٞ ُٜخ أ٤ٔٛش ًز٤َس ًٜٞٗخ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقحٌُٔخٗش حُظ٢ طلظِٜخ 

٤ٌُٓٞٞؿ٤خ كخُٔٞحى حألهَٟ ُٜخ رخُلؼَ ػيس ػٞح١ق ٣ُخىس ػ٠ِ حُـخٗذ طٌٕٞ حُطلَ ري٤ٗخ ٝ 

حُٔؼَك٢، ٌُٖ ٣زو٠ ٓ٘وٞٛخ ٓوخٍٗش رخُيٍٝ ح١ٌُ طِؼزٚ حُ٘٘خ١خص حُزي٤ٗش هخٛش ك٢ 

 حُٔ٘ظٞٓش حُظَر٣ٞش ُٜخ ٌٓخٗظٜخ أًؼَ ٓٔخ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ ٓوخُلخ ُِٞحهغ ٖٓ أٜٛٔخ:
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 .َحُٔؼخٓــــ 

  ل٢ًَ ح٤ٌُٔقحُ٘٘خ١ حُ َٓر٢حٌُٔخٗش حُٔو٘ؼش. 

  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق َُٔر٢حُويٍحص حُل٣ٌَش.  
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 خـــبرًخ:

أٛزق ٓلّٜٞ حُلي٣غ َُِٔر٢ أٗٚ ٤ُْ حُٔٔئٍٝ ػٖ ػ٤ِٔش حُظؼ٤ِْ ٝ اٗٔخ ٛ٘خى ٖٓ 

٣٘ظَى ٓؼٚ ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٓؼَ أٝٓخ١ حإلػالّ ٝ حُٔئٓٔخص حُؼوخك٤ش ٝ حُؼ٤ِٔش، ٝ ػ٠ِ 

يحف حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ حُظَر٣ٞش ُلٜش حهظ٤خٍ حُٔخىس حَُٔر٢ إٔ ٣ٌٕٞ هخىٍح ػ٠ِ طلي٣ي حألٛ

حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝ حُل٤٘ش حُظ٢ طلون ٌٛٙ حألٛيحف، ٝ رٌُي ٣ٜزق حُْٜٔٔ ُِٔٞحهق حُظؼ٤ٔ٤ِش 

 ٝأىٝحطٜخ ٝ ُٔـَى ٓٔظويّ ٌُٜٙ حألىٝحص.

ٛٞ حُٔٞؿٚ ٝ ٓؼط٢ ح٤ُٜ٘لش ٝ حُٜي٣ن ٝ حُٔٞؿٚ ُ٘٘خ١خص خَُٔر٢ ٝ ػ٤ِٚ ك

ٗو٤ٜظٚ رَٝف حَُٔف كظ٠ ٣وزِٚ طال٤ٌٓٙ ٝ ٣ٌٕٞ هيٝس حُظال٤ٌٓ، ًٔخ ٣ـذ إٔ طظٜق 

 ٣وظيٟ رٜخ.



 

 

42 

 

 

 

 انفصـــــــــــــــــــــم انضــــــــــــــــــبنش

 انًُٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــٙ األداء
 يمذيـــــــــــــــــــــخ

 يفٕٓو األداء -1

 رؼشٚف رمٛٛى األداء -2

 أْذاف رمٛٛى األداء -3

 لٛبط رمٛٛى األداء -4

 أًْٛخ لٛبط انؼُصش انجشش٘ -5

 طشق لٛبط أداء انؼُصش انجشش٘ -6

 خطٕاد لٛبط أداء انؼُصش انجشش٘ -7

 انمٛبطرؾذٚذ يصبدس عًغ انجٛبَبد نزمشٚش  -8

 رؾهٛم رمبسٚش لٛبط األداء -9

 يُبلشخ رمبسٚش لٛبط األداء يغ انؼبيهٍٛ -11

 أعبنٛت رمذٚش األداء  -11

 يشكالد ٔ صؼٕثبد فٙ ػًهٛخ رمٛٛى األداء -12

انخــــــــــــــــــــــــــــــــبرًخ
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 رًٓٛــــــــــــــــــذ:

ٗوّٞ ك٢ ك٤خط٘خ ح٤ٓٞ٤ُش ٝ رٌَ٘ ٓٔظَٔ رظ٣ٌٖٞ أٍحء ػٖ حُ٘خّ ح٣ٌُٖ ٗظؼخَٓ ٓؼْٜ، 

كل٢ حُؼالهخص الؿظٔخػ٤ش ٣ظْ ًُي رٌَ٘ ػ٢َٟ ٝ ريٕٝ هٜي ٝ ؿخُزخ ىٕٝ ٝػ٢ ٝ ٗخىٍح 

ٓخ ٣ٌٕٞ رٌَ٘ ٓ٘ظْ، ٝ إٔ حألىحء ٣ٔؼَ ٓظـ٤َ ٜٓٔخ ُؼِْ حُ٘لْ حُٜ٘خػ٢ ٝ حُظ٘ظ٢ٔ٤ كٖٔ 

خ٣خ ه٤خّ ٌٛح حُٔظـ٤َ كٔؼال ػ٘يٓخ ٗ٘ؼَ ٖٓ حُيٍحٓخص حُظ٢ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٗلْٜ ريهش ه٠

طظ٘خٍٝ حُٔئػَحص ك٢ حألىحء ح٢ُٜ٘ٔ كال ري ٖٓ إٔ ٗ٘ظزٚ ا٠ُ حُظؼ٣َلخص حإلؿَحث٤ش ُألىحء 

 ٝٗللٚ ٤ًل٤ش ه٤خٓٚ، ٝ إٔ ٗؼَف ٗٞع حُٔؼخ٤٣َ حُٔٔظويٓش ٝ ٓيٟ 

ٝ ػ٘يٓخ طظ٘وَ ا٠ُ حُٔ٘٘آص كبٗ٘خ ٗـي إٔ ػ٠ِ حَُٔ٘ك٤ٖ إٔ ٣وٞٓٞح ٝ رخٓظَٔحٍ ك٢ 

حُلٌْ ػ٠ِ ٓٔخٛٔخص ٝ هيٍحص َٓإْٜٝٓ إٔ رؼٞ حألكَحى أًؼَ هيٍس ٖٓ ؿ٤َْٛ حُو٤خّ 

ر٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ حألػٔخٍ ٝ إ آهَٕٝ ال ٣ٌٖٔ حالػظٔخى ػ٤ِْٜ ك٢ حٗـخُ َٓ٘ٝػخص ىٕٝ 

َُٔ٘ف ٣ـذ إٔ ٣وٍَ ٖٓ ٣ٔظلن ػالٝس ٖٓ ٓٔظوي٤ٜٖٓ حُلخؿش إلَٗحف ًز٤َ ػ٤ِٚ، إٔ ح

 ٝ ٓخ ٛٞ حٌُٔخٕ حُٔالثْ ُٔٔظويّ آهَ  ٖٝٓ ٤ٓظْ ٗوِٚ ٝ ٖٓ ٤ٓظْ طَه٤ظٚ...حُن 

َٛ ٌٛٙ حألػٔخٍ حُٔظؼِوش رخالٗلَحى ٣ٌٖٔ إٔ طظْ روَحٍحص ٓظَٔػش أٝ َٛ ٣ـذ إٔ 

ىٍحٓش ٝ ٓوخٍٗش طؼظٔي ػ٠ِ أكٌخّ ٝ هَحٍحص ٣ظْ حطوخًٛخ رؼ٘خ٣ش ٖٓ هزَ حَُٔ٘ف رؼي 

 رؤكٌخّ أهَٟ ٖٝٓ ٣ظْ ٤ٛخؿظٜخ رط٣َوش ٓ٘ظٔش؟
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 يفٓـــــــــٕو األداء: -1

٤٘٣َ حألىحء ا٠ُ طلو٤ن ٝ اطٔخّ حُٜٔخّ حٌُٔٞٗش ُٞظ٤لش حُلَى، ٝ ٛٞ ٣ؼٌْ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ 

طلون أٝ ٣٘زغ رٜخ حُلَى ٓظطِزخص حُٞظ٤ل٤ش، ٝ ؿخُزخ ٓخ ٣ليع ُزْ ٝ طيحهَ ر٤ٖ حألىحء 

ٝحُـٜي، كخُـٜي ٤٘٣َ ا٠ُ ١خهش ٓزٌُٝش، أٓخ حألىحء كو٤خّ ػ٠ِ أٓخّ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ كووٜخ 

 )كٖٔ، اىحٍس حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش، ٍإ٣ش ٓٔظوز٤ِش (حُلَى

 رؼشٚف رمٛٛى األداء: -2

إ طو٤٤ْ حالىػخء ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ٣ؼ٢٘ ه٤خّ ًلخءطْٜ ٝ ٓيٟ ٓٔخٛٔظْٜ ك٢ حٗـخُ حألػٔخٍ 

ػ٠ِ ًِْٜٓٞ ٝ طَٜكْٜ أػ٘خء حُؼَٔ، ًٔخ ٣ؼَف ػ٠ِ أٗٚ ػ٤ِٔش حُٔلخ١ش رْٜ، ًٌُي حُلٌْ 

٣ظْ رٔٞؿزٜخ طوي٣َ ؿٜي حُؼخ٤ِٖٓ )ٜٓ٘ق ٝ ػخىٍ(، ُظـ١َ ٌٓخكؤطْٜ رويٍ ٓخ ٣ؼِٕٔٞ 

٣ٝ٘ظـٕٞ ٝ ًٌُي رخالٓظ٘خى ا٠ُ ػ٘خَٛ ٝ ٓؼيالص ٣ظْ رٔٞؿزٜخ ٓوخٍٗش اىػخءْٛ رٜخ ُظلي٣ي 

 .ز٢()حُلِٓٔظٟٞ ًلخ٣ظْٜ ك٢ حُؼَٔ ح١ٌُ ٣ؼِٕٔٞ رٚ

 أْذاف رمٛٛى األداء: -3

طٜزق ػ٤ِٔش طو٤٤ْ أٝ طوي٣َ ٓٔظ٣ٞخص حُ٘ـخف أٝ حُلَ٘ ك٢ حألىحء ٌٓٔ٘ش رؼي ٓؼَكش ٝحؿزخص 

حُٞظ٤لش، ٝ طٜظْ حُٔئٓٔخص حٌُز٤َس رٌٜح حُظو٤٤ْ حٛظٔخٓخ ٗي٣يح كظَحٛخ طؼَٔ ػ٠ِ ططز٤وٚ 

ْ طلي٣يٛخ طَ ٤٣رٌَ٘ ٢ٍٔٓ ٝ ى١ٍٝ رٜيف حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حالىػخء حُلؼ٢ِ ُِلَى ٝ ر٤ٖ ٓؼخ

 ٓٔزوخ. ٝ ٣زيٝ إٔ طِي حُؼ٤ِٔش طؼٞى رلٞحثي ؿٔش ػ٠ِ حُلَى ٝ حُٔئٓٔش ٝ ًٌَٗ ٜٓ٘خ:

طلَٜ حُٔئٓٔش ٖٓ هالٍ ػ٤ِٔش طو٤٤ْ حألىحء ػ٠ِ حألىٝحص ُو٤خّ اٗظخؿ٤ش حُلَى ٝ ًَ  -1

هْٔ ٝ طٔظل٤ي حُٔئٓٔش أ٠٣خ ٖٓ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ػ٘ي حطوخً هَحٍحص هخٛش رخُظَه٤ش، 

ٓ٘ق ٣ُخىحص ك٢ حألؿٍٞ ًٌُي رخُ٘ٔزش ُوَحٍحص حُلَٜ ٖٓ حُؼَٔ، ٖٓ هالٍ ػ٤ِٔش 

ذ حٗظوخء حُؼخ٤ِٖٓ ٝ طؼ٤٤ْٜ٘، ٝ طِٝىٛخ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش حُظو٤٤ْ ٌٛٙ ٗللٚ ٓيٟ ًلخءس أٓخ٤ُ

أ٠٣خ ٓؼِٞٓخص ػٖ حالكظ٤خؿخص حُظيؿ٣َز٤ش ُِٔئٓٔش ٝ ُألكَحى ٝ طٔظويّ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ 

ًوخػيس ُظوي٣َ ٓيٟ ٗـخف أٝ كخثيس أ١ ٗٞع ٖٓ حُظـ٤َحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٓؼَ ) طـ٤َحص ط٤ْٜٔ 

 ظَٝف حُؼَٔ(.حُؼَٔ، أٝ أٗظٔظٚ، أٝ طـ٤٤َ حَُٔ٘ك٤ٖ، أٝ طـ٤َحص 
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طؼظزَ ػ٤ِٔش طو٤٤ْ حألىحء ُِلَى أٓخّ ػ٤ِٔش حُظويّ ك٢ حُٞظ٤لش (ٓؼَ ٣ُخىس حَُحطذ أٝ  -2

حُظَه٤ش(، ٝ طؼط٤ٚ ٗٞػخ ٖٓ حُظـ٣ٌش حَُحؿؼش ُِٔٔخػيس ػ٠ِ طل٤ٖٔ أىحثٚ، ٝ حُظؼَف 

ًٌُي أْٛ ؿٞحٗذ ح٠ُؼق ٝ طِٝىٙ رٔؼِٞٓخص ػٖ ٤ًل٤ش حألٛيحف حَُٔؿٞس ٖٓ حُؼَٔ، 

ػ٤ِٔش طو٤٤ْ حألىحء ك٢ ط٘ـ٤غ حُظلخػَ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ر٤ٖ حَُٔإ٤ٖٓٝ ٝ ٝ ًٌُي طل٤ي 

 حَُٔ٘ك٤ٖ ػ٤ِٜخ.

 لٛــــــــــبط األداء: -4

إ ه٤خّ حألىحء ٣ؼ٢٘ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُلوخثن أٝ ر٤خٗخص ٓليٝىس ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طٔخػي 

َ ػ٠ِ طل٤َِ ٝ كْٜ ٝ طو٤٤ْ أىحء حُؼخَٓ ُؼِٔٚ ٝ ٌِٓٔٚ ك٤ٚ ك٢ كظَس ٤ُ٘ٓش ٓليٝىس ٝ طوي٣

ٓيٟ ًلخءطٚ حُل٤٘ش ٝ حُؼ٤ِٔش ُِو٤خّ رخُٞحؿزخص حُٔظؼِوش رؼِٔٚ حُلخ٢ُ ٝ ك٢ حُٔٔظوزَ ٝ ٌٛح 

٣ظطِذ طل٤َِ ٝ كْٜ ٝ طو٤٤ْ حُويٍحص حإلٗٔخ٤ٗش ك٢ أٗـخٍ ٝظخثق ك٢ حُٔٔظوزَ ًحص ٓٔظٟٞ 

أػ٠ِ ٖٓ ٓٔظٟٞ ٝظخثلْٜ حُلخ٤ُش، ٝ ًٌُي ُلظق ٓـخالص حُظويّ حُٞظ٤ل٢، ٝ حٓظـالٍ 

ز٣َ٘ش رٌَ٘ أٝ رؤِٓٞد ح١ٌُ ٣لون أٛيحف حُٔئٓٔش ٖٓ هالٍ طلو٤ن ٍؿزخص حُطخهخص حُ

 حإلٗٔخٕ حُؼخَٓ.

 يفبْٛى لٛبط األداء: -4-1

ٛ٘خى ٜٓطِلخص ًؼ٤َس ٣ٔظويٜٓخ حٌُظخد حُٔوظِلٕٞ ُِيالُش ػ٠ِ ه٤خّ أىحء 

حُؼخ٤ِٖٓ ٜٓ٘خ ٓؼال: طوي٣َ حٌُلخءس ٝ ح١ٌُ ٣ؼ٢٘ طل٤َِ ٝ طو٤٤ْ أىحء حُؼخ٤ِٖٓ ُؼِْٜٔ 

َٜكخطْٜ ٝ ه٤خّ ٓيٟ ٛالك٤ظْٜ ٝ ًلخءطْٜ ك٢ حُو٤خّ رؤػزخء أػٔخُْٜ حُلخ٤ُش ٝ طلِْٜٔ ٝط

 ُٔٔئ٤ُٝخطْٜ ٝ آٌخٗخص ٝظخثق ًحص ٓٔظ٣ٞخص أػ٠ِ.

ًٔخ ٣ٔظويّ حُزؼٞ ٜٓطِق "ًلخ٣ش حُؼخَٓ"٣ؼ٢٘ حُلٌْ حُٟٔٞٞػ٢ ػ٠ِ ٓيٟ 

ٝ طَٜكخطْٜ أػ٘خء  ٓٔخٛٔش حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حٗـخُ حألػٔخٍ حُظ٢ طًَٞ ا٤ُْٜ، ٝ ػ٠ِ ٤ًِٞٓخطْٜ

حُؼَٔ، ٝ ػ٠ِ ٓويحٍ حُظلٖٔ ح١ٌُ ١َأ ػ٠ِ أِٓٞرْٜ ك٢ أىحء حُؼَٔ ٝ أه٤َح ػ٠ِ ٓؼخِٓش 

ُٓالثْٜ ٝ َٓإْٜٝٓ، ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ حُٜيف ٖٓ ه٤خّ ًلخ٣ش حُؼخَٓ ٛٞ طو٤٤ْ ػِٔٚ ح١ٌُ 

أٗـِٙ هالٍ كظَس ٤ُ٘ٓش ٓليىس ٝ طَٜكخطٚ ٓغ ٖٓ ٣ؼِٕٔٞ ٓؼٚ، ١زوخ ٌُٜح حالٛطالف كبٕ 

خّ ًلخ٣ش حُؼخ٤ِٖٓ طٔظويّ رٜيف طلي٣ي حُؼالٝحص، أٝ اؿَحء حُظَه٤خص أٝ حُظ٘والص، أٝ ٓو٤
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ُظيػ٤ْ حُؼالهش ر٤ٖ حَُإٓخء ٝ حَُٔإ٤ٖٓٝ، ٝ كَ ٓ٘خًَ حألكَحى ٝ حُٜؼٞرخص حُظ٢ 

 .)ك٢ِٔ(طؼظَْٟٜ أػ٘خء حُؼَٔ

ًٔخ إٔ حُزؼٞ ٣ؼزَ ػٖ ه٤خّ حألىحء رؤٗٚ ػ٤ِٔش ه٤خّ ٟٓٞٞػ٤ش ُلـْ ٝ ٓٔظٟٞ 

طْ حٗـخُٙ رخُٔوخٍٗش ٓغ حُٔطِٞد حٗـخُٙ ًٔخ ٝ ٗٞػخ، ٝ ػ٠ِ ٌَٗ ػالهش ٗٔز٤ش ر٤ٖ ٓخ 

حُٟٞؼ٤ٖ حُوخثْ ٝ حُٔطِٞد ٝ حػظٔخىح ػ٠ِ ٌٛح حُٔلّٜٞ كبٗٚ ٣ظؼ٤ٖ حُظلَهش ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ 

 حألػٔخٍ:

حألػٔخٍ حُظ٢ ٣ٌٖٔ طو٤٤ٜٔخ ٖٓ هالٍ حٌُْ، ٝ ٢ٛ حُظ٤٤ِٔ رٌٜٞٗخ ٤ٗجخ ٓخى٣خ  -1

كيحطٚ ٝ حُظؤًي ٖٓ ٓطخروش ٌٛٙ حُٞكيحص ُِٔٞحٛلخص حُٔليىس ٝ ًُي ِٓٔٞٓخ ٣ٌٖٔ كَٜ ٝ

ٓؼَ ه٤خّ أىحء ػخَٓ ح٤ُٔ٘ؾ ػ٠ِ أٓخّ ػيى أٓظخٍ ٖٓ ح٤ُٔ٘ؾ حُظ٢ ٣٘ظـٜخ هالٍ كظَس 

 ٤ُ٘ٓش ٓؼ٤٘ش ر١َ٘ إٔ ٣ٌٕٞ اٗظخؿٚ ك٢ حُٔٔظٟٞ حُٔوزٍٞ ٖٓ ك٤غ حُـٞىس.

٢ ٝ حُزلٞع ٝ حألػٔخٍ حُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ حُـٜي ح٢ٌُ٘ٛ ٓؼَ أػٔخٍ حُظوط٤ -2

حُظ٘ظ٤ْ ٝ حالَٗحف ٝ حَُهخرش ٝ اٛيحٍ حُوَحٍحص ك٢ ٌٛٙ حُٔـخالص ٝ ك٢ ٌٛٙ حألػٔخٍ 

٣ٜؼذ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٟٝغ ٓؼخ٤٣َ ٝحٟلش ٝ ىه٤وش ُو٤خٜٓخ ىٕٝ حالػظٔخى ا٠ُ كي 

 ًز٤َ ػ٠ِ حُظوي٣َ حُ٘و٢ٜ حُوخثْ رخُظو٤٤ْ.

  ٛ٘خى ٓلّٜٞ آهَ ُو٤خّ حألىحء رخػظزخٍٙ طو٤٤ٔخ ُِلَى حُؼخَٓ ٝ ٤ُْ ُِٞظ٤لش حُظ٢ ٝ

٣٘ـِٜخ ٝ ػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ حُٔوٜٞى رظو٤٤ْ حألكَحى، ٛٞ طَط٤زْٜ ط٘خ٤ُُخ أٝ طٜخػي٣خ كٔذ 

 هيٍحطْٜ ٝ هزَحطْٜ ٝ ػخىحطْٜ حُ٘و٤ٜش.

 أًْٛخ لٛبط انؼُصش انجشش٘: -5

١َ ٖٓ حألٛيحف حُظ٢ ٣ٔؼ٠ ُظلو٤وٜخ ه٤خّ ٣ٌٖٔ طز٤خٕ أ٤ٔٛش ه٤خّ أىحء حُؼَٜ٘ حُز٘

 حإلىػخء ٝ حُظ٢ طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

اً ٣ٌ٘ق ه٤خّ حألىحء ػٖ هيٍحص حُؼخٓز٤ٖ، ٝ رخُظخ٢ُ ٣ظْ طَه٤ظْٜ ا٠ُ انزشلٛخ ٔ انُمم:  -1

ٝظخثق أػ٠ِ ٖٓ ٝظخثلْٜ ًٔخ ٣ٔخػيْٛ ك٢ ٗوَ ٟٝٝغ ًَ كَى ك٢ حُٞظ٤لش حُظ٢ 

 طظ٘خٓذ ٓغ هيٍحطٚ ٝ آٌخ٤ٗظٚ.
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ك٤غ ٣ٔخػي ه٤خّ حألىحء ك٢ طلي٣ي ٓيٟ كؼخ٤ُش حَُٔ٘ك٤ٖ نًششفٍٛ ٔ انًذٚشٍٚ:رمٛٛى ا -2

ٝ حُٔيٍر٤ٖ ك٢ ط٤ٔٔش ٝ طط٣َٞ أػ٠خء حُل٣َن ح١ٌُ ٣ؼَٔ طلض اَٗحكْٜ ٝ 

 طٞؿ٤ٜخطْٜ.

اً إٔ ه٤خّ حألىحء ٣ٔخْٛ ك٢ حهظَحف حٌُٔخكآص إعشاء رؼذٚالد فٙ انشٔارت ٔ األعٕس: -4

ء حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ظْ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ ه٤خّ حُٔخ٤ُش حُٔ٘خٓزش ُِؼخ٤ِٖٓ، كل٢ ٟٞ

 حألىحء ك٢ ٣ُخىس ٍٝحطذ ٝ أؿٍٞ حُؼخ٤ِٖٓ ًٔخ ٣ٌٖٔ ٖٓ حهظَحف ٗظخّ كٞحكِ ٓؼ٤٘ش ُْٜ.

اً إ ه٤خّ حألىحء ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼظزَ ٓؼ٤خٍح أٝ ٓو٤خٓخ ٓوزٞال ك٢ طو٤٤ْ يمٛبط أٔ يؼٛبس:  -5

٠ ٓيٟ كؼخ٤ُش حُظي٣ٍذ ٤ٓخٓخص ٝ ططز٤وخص أهَٟ ك٢ ٓـخٍ حألكَحى، ٝ ًُي ًخُلٌْ ػِ

 ك٢ حُٔئٓٔش ٝ ًٌُي ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظوخ٣ٍَ حُزلٞع حُظ٢ ٣ٌٖٔ اؿَحءٛخ ٝ اػيحىٛخ.

اً ٣ٌَ٘ حألػ٠خء أىحس ُِظو٣ْٞ ٟؼق حُؼخ٤ِٖٓ ٝ حهظَحف اؿَحءحص رمذٚى يشٕسح:  -6

ُظل٤ٖٔ أىحثْٜ ٝ هي ٤ُؤهٌ حُظل٤ٖٔ ٌَٗ طي٣ٍذ آهَ ىحهَ حُٔئٓٔش أٝ هخٍؿٜخ ٝ 

٣ؼظزَ ه٤خّ حالىػخء كخكِح ُِظط٣َٞ حُ٘و٢ٜ ٝ ٓو٤خٓخ ُٚ، إ رٔؼ٠٘ آهَ ٣ٌٖٔ إٔ 

حُؼخ٤ِٖٓ ًؼ٤َح ٓخ ٣ؼزَٕٝ ػٖ ٍؿزخطْٜ ك٢ حإلؿخرش ػٖ حُٔئحٍ حُٔظؼِن ر٤ٌل٤ش ه٤خْٜٓ 

 رؤػٔخُْٜ، ٝ ك٢ حُٞحهغ كبٕ ه٤خّ حألىحء ٣ؼظزَ ٤ِٓٝش ٓٔظخُس ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛح حُٔئحٍ.

ه٤خّ ٣٘ـغ حَُٔ٘ك٤ٖ ػ٠ِ  اً إٔٚؼزجش يزطهت نهًؼشفخ انشخصٛخ ٔ اإلطالع:  -7

حالكظٌخى رَٔإْٜٝٓ أػ٘خء ػ٤ِٔش حُو٤خّ كظ٘ظؾ ػ٘ٚ حُٔؼَكش حُ٘و٤ٜش ُٜئالء 

 حَُٔإ٤ٖٓٝ ٖٓ هزَ حَُٔ٘ك٤ٖ، اً إٔ حُٔو٤ْ ٣ـذ إٔ ٣ؼَف حٌُؼ٤َ ػٖ ٖٓ ٣و٤ٔٚ

اً إٔ ه٤ْ حألىحء ٣ؼظزَ ٖٓ حُؼٞحَٓ حألٓخ٤ٓش ك٢ حٌُ٘ق اكزشبف انؾبعبد انزذسٚجٛخ:  -8

 ظي٣ٍز٤ش        ٝ رخُظخ٢ُ طلي٣ي أٗٞحع رَحٓؾ حُظي٣ٍذ، ٝ حُظط٣َٞ حُالُّ.ػٖ حُلخؿخص حُ

٣ِٝى ه٤خّ حألىحء ٓئ٢ُٝ اىحٍس حألكَحى ك٢ حُٔئٓٔخص حُٔوظِلش رٔؼِٞٓخص ٝحهؼ٤ش ػٖ  -ط

أىحء ٝ أٟٝخع حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ، ٓٔخ ٣ؼظزَ ٓئَٗح إلؿَحء ىٍحٓخص ٤ٓيح٤ٗش طظ٘خٍٝ أٟٝخع 

٤ظْٜ ٝ ٓٔظوزَ حُٔئٓٔش ٗلٜٔخ، ًٔخ ٣ؼظزَ ه٤خّ حألىحء ٓئَٗح حُؼخ٤ِٖٓ ٝ ٌٓ٘الطْٜ ٝ اٗظخؿ

  ُؼ٤ِٔش حالهظزخٍ.
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 طشق لٛبط أداء انؼُصش انجشش٘: -6

ٛ٘خى ١َم ٓظؼيىس ُو٤خّ أىحء حألكَحى ك٢ حُٔئٓٔخص، ٝ هي حٓظويٓض ػيس ٓؼخ٤٣َ ك٢ 

ٟ طـي٣ي ٝ ط٤٤ِٔ ٌٛٙ حُطَم، اال إٔ حُزؼٞ ٣وّٞ رظو٤ٜٔٔخ ا٠ُ حُطَم حُظو٤ِي٣ش ٝ أهَ

 كي٣ؼش ًٔخ ٣ؤط٢:

 انطشق انزمهٛذٚخ: -6-1

 طشٚمخ انزذسط انجٛبَٙ: -6-1-1

طوّٞ ٌٛٙ حُط٣َوش ػ٠ِ أٓخّ طوي٣ْ أىحء حُٔٞظق أٝ ٛلخطٚ ػ٠ِ ه٢ ٓظَٜ أٝ ٓو٤خّ ٣زيأ 

رظوي٣َ ٓ٘ولٞ ٝ ٣٘ظ٢ٜ رظوي٣َ َٓطلغ ًخٕ طٌٕٞ حُظوي٣َحص )ٟؼ٤ق، ٓظ٢ٓٞ، ؿ٤ي، ؿ٤ي 

 ًال ٖٓ حُوٜخثٚ ك٤ٚ.ؿيح، ٓٔظخُ( ٝ ًُي كٔذ ىٍؿش طٞكَ 

طظ٤ِٔ ٌٛٙ حُط٣َوش رُٜٔٞش ٝ حُز٘خ١ش ٝ ػخىس ٣ظْ ه٤خّ أىحء حألكَحى رٔٞؿذ ٌٛٙ حُط٣َوش 

 رٞحٓطش حَُث٤ْ حُٔزخَٗ ُْٜ ٝ ٖٓ ػ٤ٞد ٌٛٙ حُط٣َوش ًٌَٗ ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣:

حكظٔخٍ إٔ ٣ظل٤ِ ُ٘وٚ حُوخثْ رخُظو٤٤ْ ك٢ طوي٣َٙ رٔؼ٠٘ إٔ ٣وّٞ حَُث٤ْ ربػطخء  -1

طوي٣َ َٓطلغ ُ٘وٚ ٓؼ٤ٖ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٜلخطٞ حُوٜخثٚ ٗظ٤ـش ُظلٞهٚ ك٢ هخ٤ٛش ٝحكيس 

أٝ إٔ ٣ؼط٢ طوي٣َح ٓ٘ول٠خ ُ٘وٚ ٓؼ٤ٖ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ٟؼ٤لخ ك٢ ٗخك٤ش ٖٓ حُ٘ٞحك٢ ٝ 

 خ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٜلخص.رخُظخ٢ُ ٣ؼط٤ٚ حَُث٤ْ طوي٣َح ٓ٘ول٠

أٓخ حُؼ٤ذ حُؼخ٢ٗ ٛٞ إٔ ٗو٤ٜش حُوخثْ رخُظو٤٤ْ ٝ ٣َ١وش طل٤ٌَٙ ٝ حطـخٛخص هي  -2

٣ظَطذ ػ٤ِٜخ اػطخء طوي٣َحص أػ٠ِ ٖٓ حُٞحهغ ٌَُ ٖٓ حُٞحهغ ٌَُ ٖٓ ٣وّٞ رو٤خّ أىحثٚ اًح 

 ًخٕ ٓظٔخٛال أٝ إٔ ٣ؼط٢ طوي٣َحص أهَ ٖٓ حُٞحهغ ٌَُ ٖٓ ٣وّٞ رظو٤٤ٔٚ اًح ًخٕ ٓظ٘يىح ك٢

 طو٤٤ٔٚ.

ٛ٘خى ٓئَٗحص ًؼ٤َس هي طـؼَ ٖٓ ػ٤ِٔش ه٤خّ حألىحء ؿ٤َ ًحص حُٟٔٞٞع ٝ ٜٓ٘خ  -3

ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ًَِٓ حُ٘وٚ ٟٓٞغ حُظو٤٤ْ، هي ٗـي إٔ ٛ٘خى حطـخٛخص ُظو٤٤ْ 

حألٗوخٙ ٗخؿ٢ِ حَُٔحًِ حُؼ٤ِخ، رؤًؼَ ٓٔخ ٣ٔظلوٕٞ ك٢ ك٤ٖ هي ٣ظْ اػطخء ٗخؿ٢ِ 

١ أهَ ٓٔخ ٣ٔظلوٕٞ ٝ ٖٓ ٌٛٙ حُٔئػَحص أ٠٣خ ٗٞع حَُٔحًِ حُز٤ٔطش طوي٣َحص ٓ٘ول٠ش أ
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حُؼَٔ ح١ٌُ ٣وّٞ حُ٘وٚ رٚ ٝ حإلىحٍس ٝ حُؤْ ح١ٌُ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ٝ ًٌُي ػالهش ٌٛح حُ٘وٚ 

 رخَُإٓخء.

 طشٚمخ انزشرٛت: -6-1-2

ٝ ٌٛٙ حُط٣َوش طظِوٚ رزٔخ١ش ك٢ إٔ ٣طِذ ٖٓ ًَ َٓ٘ف حُو٤خّ رظَط٤ذ حألكَحى حُظخرؼ٤ٖ 

ٖٓ حألكٖٔ ا٠ُ حُٔٞء، ٝ حألٓخّ ك٢ حُظَط٤ذ ٛ٘خ ٤ُْ هٜخثٚ ٓؼ٤٘ش ُٚ طَط٤زخ ط٘ظخ٤ُُخ 

 أٝ ٛلخص ٓليىس ٌُٖ حألٓخّ ٛٞ حألىحء حُؼخّ.

ٝ حُزٔخ١ش ٝ رخُظخ٢ُ الُُض طؼخ٢ٗ ٖٓ ٗل٢ ػ٤ٞد حُط٣َوش  طظ٤ِٔ ٌٛٙ حُط٣َوش رخُُٜ٘ٞش

حُٔخروش، ٠٣خف ا٤ُٜخ إٔ ٛ٘خى ٛؼٞرش ك٢ ططز٤ن ٌٛٙ حُط٣َوش ػ٘يٓخ ٣ِ٣ي ػيى حُؼخ٤ِٖٓ 

ك٢ اىحٍس أٝ هْٔ ػٖ ػ٣َٖ٘ ٗوٜخ، ًٌُي كبٗٚ ٖٓ حَُٜٔ ه٤خّ أىحء حُؼخ٤ِٖٓ حُزخ٣ٍُٖ 

 ٛؼٞرش. أٝ ح٠ُؼلخء آخ طو٤٤ْ أىحء حُٔظٞٓط٤ٖ ك٤ٌٕٞ أًؼَ

 طشٚمخ انًمبسَخ انضُبئٛخ ثٍٛ انؼبيهٍٛ: -6-1-3

٣ظْ رٔٞؿذ ٌٛٙ حُط٣َوش طو٤ْٔ ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حإلىحٍس ٝحكيس ا٠ُ أُٝحؽ، رل٤غ ٣ظْ 

ٟٝغ ًَ ٓٞظق ك٢ ٓـٔٞػش أهَٟ ٝ طٔظويّ حُٔؼخىُش حُظخ٤ُش ك٢ كٔخد ػيى 

 حُٔـٔٞػخص حُؼ٘خث٤ش:

ءٙ ٝ ػ٠ِ ٌٛح اًح ًخٕ ُي٣٘خ هٔٔش أكَحى ٝ ك٤غ )ٕ( ٢ٛ ػيى حألكَحى حُٔطِٞد ه٤خّ أىح

ْٛ: أ،د،ؽ،ى،ٙ، كبٗٚ ٣ظْ ط٣ٌٖٞ ػَ٘ ٓـٔٞػخص ػ٠ِ حٌَُ٘ حُظخ٢ُ: أد،أؽ،أى،أٙ،د 

 ؽ،د ى،د ٙ، ؽ ى، ؽ ٙ، ى ٙ.

طظ٤ِٔ ٌٛٙ حُط٣َوش رؤٜٗخ اًح هخّ أًؼَ ٖٓ ٗوٚ رؼ٤ِٔش ٓوخٍٗش كل٢ حُـخُذ ٓٞف ٤ٔ٣ِٕٞ 

أ١ ٣َ١وش أهَٟ ٖٓ ١َم ه٤خّ حألىحء، ٝ ٣ؼخد ا٠ُ ٗلْ حُ٘ظخثؾ طو٣َزخ ك٢ كخٍ حطزؼض 

ػ٠ِ ٌٛٙ حُط٣َوش أٜٗخ هي طٔظـَم ٝهظخ ٣ٞ١ال ٝكن ػيى حألكَحى حُٔطِٞد ه٤خّ أىحثْٜ، ًٔخ 

أٜٗخ ال طِٜق ُالػظٔخى ػ٤ِٜخ ألؿَحٝ حُظي٣ٍذ ٝ حُظَه٤ش ٝ حُ٘وَ ألٜٗخ ال طليى ٗٞحهٚ 

٤ٓخٓش حالهظ٤خٍ ٝ حُظؼ٤٤ٖ حُظ٢ حألكَحى، ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ػَٟٜخ حُٞك٤ي ٛٞ حهظ٤خٍ ٓيٟ ٗـخف 

 ططخروٜخ حُٔ٘٘ؤس ك٢ حهظ٤خٍ ٝ طؼ٤٤ٖ حألٗوخٙ حُٔ٘خٓز٤ٖ.

 طشٚمخ انزٕصٚغ اإلعجبس٘: -6-1-4
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٣ظْ ك٢ ٌٛٙ حُط٣َوش ٟٝغ رؼٞ حُو٤ٞى ػ٠ِ ك٣َش حُظو٤٤ْ ك٢ ط٣ُٞغ حُؼخ٤ِٖٓ ٝ طوي٣َ 

خّ أىحثٚ رخٌَُ٘ أىحثْٜ ٝ ػ٠ِ حُظو٤٤ْ إٔ ٣وّٞ رظ٣ُٞغ طَط٤ذ حُؼخ٤ِٖٓ ح٣ٌُٖ ٣وّٞ رو٤

ح١ٌُ ٣ظًَِ ػ٠ِ كٌَس حُظ٣ُٞغ حُطز٤ؼ٢ ك٤غ طَطٌِ طوي٣َحص حألىحء كٍٞ ح٢ُٓٞ 

ٝطظيٍؽ حٍطلخػخ ٝ حٗولخٟخ ك٢ حالطـخ٤ٖٛ ١زوخ ُِظ٣ُٞغ حُٔٔخكخص طلض ٓ٘ل٠٘ 

 حُظ٣ُٞغ حُطز٤ؼ٢ حُٔؼَٝف ُِوخٍة.

 طشٚمخ انمٕائى: -6-1-5

ش ٓٞحُٗش ٝ ٣َ١وش حالهظ٤خٍ حإلؿزخ١ٍ طؤْ ٌٛٙ حُط٣َوش ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ أٓخ٤٤ٖٓ ٝ ٛٔخ ٣َ١و

ٝ طظٔؼَ ٛخطخٕ حُط٣َوظخٕ ك٢ ه٤خّ حُٔو٤ْ رٟٞغ ػالٓش ٤ِٔٓس ػ٠ِ ػ٤ِٔخص طظؼِن رٞٛق 

ٝهخثغ أٝ أػٔخٍ أٝ طَٜكخص ٓليىس ٝ حُظ٢ ٣ؼظوي أٜٗخ طٔؼَ ِٓٞى حُؼخَٓ أٝ طَٜكخطٚ، ٝ 

حُـَٝ ٤ُٔظويٜٓخ أىحثٚ حُؼَٔ ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ٛ٘خى هخثٔش أػيطٜخ اىحٍس حُٔئٓٔش ٌُٜح 

حُٔو٤ْ، ٝ ك٢ حُؼخىس ٣ؼط٢ ٌَُ ػزخٍس أٝ ؿِٔش ه٤ٔش ٓـيىس ػ٠ِ ٌَٗ أٍهخّ الٓظويحٜٓخ ك٢ 

 كٔخد أٝ ه٤خّ أىحء حُؼخَٓ ٝ حٓظوَحؽ ىٍؿظٚ حُٜ٘خث٤ش أٝ حُظَط٤ذ حُٜ٘خث٢ ُٚ.

 طشٚمخ انزمٛٛى ثؾشٚخ انزؼجٛش: -6-1-6

ِذ حٓظؼٔخٍ ؿيحٍٝ أٝ هٞحثْ ٓليىس ٛٞ إ حٓظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوش ُو٤خّ أىحء حُؼخ٤ِٖٓ ال ٣ظط

أ٣ش ٝٓخثَ أهَٟ، اٜٗخ رٌَ رٔخ١ش طظطِذ ٖٓ حَُٔ٘ف إٔ ٣وّٞ رٌظخرش حٗطزخػخطٚ ػٖ حُلَى 

ػ٠ِ ٛل٤لش ٖٓ حٍُٞم، إ ٓالكظخص حُٔو٤ْ اًح ٍؿزض حُٔئٓٔش ٣ٌٖٔ إٔ طَطذ ك٢ 

، أٓزخد ٌٛٙ ٓـٔٞػخص طلض ػ٘خ٣ٖٝ ٓؼَ: ١ز٤ؼش طو٤٤ْ حُٞظ٤لش، ط٤ٔ٘ش حُلخؿخص حُٔٔظوز٤ِش

 حُِٔٞى، ٛلخص حُؼخَٓ أٝ حُٔٞظق.

ٝ ٢ٌُ ٣ٌٖٔ اؿَحء طو٤٤ْ ٤ِْٓ رٔٞؿذ ٌٛٙ حُط٣َوش، كبٕ حَُٔ٘ف ح١ٌُ ٣وّٞ رخُظو٤٤ْ إٔ 

٣وٜٚ حُٞهض حٌُخك٢ ٌُُي ٝ إٔ ٣لٌَ ربؿَحء اؿَحءحص حُظ٢ طٔزوٜخ ٝ ٌٛٙ ك٢ كي ًحطٚ 

َ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٣وّٞ ٣ؼظزَ ٤ِٓس ٝ ػ٤زخ ك٢ ٗلْ حُٞهض ٌُٜٙ حُط٣َوش، كٖٔ ؿٜش ٣ـؼ

حَُٔ٘ف رخُٔالكظش ٝ حُظل٤َِ ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ كبٕ ًُي ٣ظطِذ ٖٓ حَُٔ٘ف ٝهظخ أًؼَ 

ٖٓ ٓظ٢ٓٞ حُٞهض ح١ٌُ ٣ٌٖٔ َُِٔ٘ف إٔ ٣و٤٠ٚ ك٢ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ، ًٔخ إٔ ٛ٘خى كو٤وش 

 أهَٟ ٝ ٢ٛ ٗظخثؾ حُظو٤٤ْ رٔٞؿذ ٌٛٙ
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 انطشق انؾذٚضخ فٙ لٛبط األداء: -6-2

ىحء حُٔخروش ًخٗض ٓٔظويٓش ػ٠ِ كي ًز٤َ هزَ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش إ ١َم ه٤خّ حأل

ٝرٔزذ حُوٍٜٞ حُٞحٟق ك٢ ًَ ٜٓ٘خ ريح حُزلغ ػٖ ١َم أك٠َ ُو٤خّ أىحء حألكَحى ٝ ٖٓ 

 ر٤ٖ طِي حُطَم حُلي٣ؼش ٤َ٘ٗ ا٤ُٜخ ًخ٥ط٢:

 طشٚمخ انزمٛٛى ػهٗ أعبط انُزبئظ: -6-2-1

حُ٘ظخثؾ أٝ ٓخ أكَُٙ حُلَى ٖٓ ٗظخثؾ ًؤٓخّ ُظو٤٤ْ ٝ طوّٞ ٌٛٙ حُط٣َوش ػ٠ِ أٓخّ حطوخً 

أىحثٚ ٝ هي حٍطٌِص ٌٛٙ حُط٣َوش ػ٠ِ رؼٞ ح٠ُٔخٗخص حُظ٢ طٞكَ ُٜخ حُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ 

حُظوي٣َ، ٝ ط٢ٔ٘ ٗٞػخ ٖٓ ٍٝف حُظؼخٕٝ ر٤ٖ حَُث٤ْ ٝ حَُٔإٝٓش رخٌَُ٘ ح١ٌُ ٣لون 

 ٍؿزخص حُلَى ٝ طؼخٕٝ حَُإٓخء ٝ أٛيحف حُٔئٓٔش.

حُؼ٤ِٔش ػ٠ِ إٔ حٓظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوش ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طوِن ؿٞ ٓ٘خٓذ ٖٓ  ٝ طيٍ حُيٍحٓخص

حُظؼخٕٝ ك٢ حألىحء ٝ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش، ٝ طل٣َي حُيٝحكغ حإلٗٔخ٤ٗش ٝ ا٠ُ ٓـخالص 

ح٣ـخر٤ش ٓؼَٔس ٝ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ ط٤٘غ ٌٛٙ حُط٣َوش حُطٔؤ٤ٗ٘ش ٝ حألٓخٕ ك٢ ٗلّٞ 

 ٤ِش ه٤خّ حألىحء.حُؼخ٤ِٖٓ، ٝ طـؼِْٜ أًؼَ حٓظـخرش ُؼٔ

 طشٚمخ انٕلبئغ )االدػبءاد( راد األًْٛخ انمصٕٖ: -6-2-2

ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ ه٤خّ أىحء حُؼخَٓ ك٢ ٟٞء ٝهخثغ ؿ٣َٛٞش أٝ أػٔخٍ ٛخٓش، هخّ رٜخ  طظٔؼَ

هالٍ حُلظَس حُظ٢ ٣و٤ْ أىحءٙ هالُٜخ ٝ هي طٌٕٞ ٌٛٙ حُٞهخثغ أٝ طِي حألػٔخٍ ٓٔظخُس ٝ هي 

 طٌٕٞ ٍى٣جش، أٝ ٟخٍس رخُؼَٔ، أٝ رؤٛيحف حُٔ٘٘جش.

َ رظٔـ٤َ ٌٛٙ حُٞهخثغ أٝ طِي ٝ ٣ظطِذ حٓظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوش إٔ ٣وّٞ حَُث٤ْ حُٔزخٗ

حألػٔخٍ ك٢ ٓـَ هخٙ رخُٔٞظق أٝ حُؼخَٓ ٝ رٌُي هي ٣وّٞ حَُث٤ْ رظي٣ٖٝ حُٞهخثغ 

 حُـ٣َٛٞش ٝ حألػٔخٍ حُٜخٓش حُٔٔظخُس ٜٓ٘خ ٝ حَُىٟ ٝ كوخ ُظٞح٣ٍن كيٝػٜخ.

رخإلٟخكش ا٠ُ ه٤خّ حُٔو٤ْ ر٠ٍَٝس طٔـ٤َ حُٞهخثغ أٝ حألػٔخٍ كخٍ كيٝػٜخ ه٤٘ش ٤ٔٗخٜٗخ، 

طظطِذ ٌٛٙ حُط٣َوش إٔ ٣ٌٕٞ حَُث٤ْ ه٣َزخ ٖٓ حُؼخَٓ ٝ ٣َ٘ف ػ٤ِٚ ػٖ هَد، ٝ هي ٝ 

٣٘ؼٌْ ٌٛح حإلَٗحف ػ٠ِ حُؼخَٓ ٤ُؤهٌ ٍٝحثٚ هٞف أٝ حٟطَحد ػ٠ِ حػظزخٍحص ًَ 

 كًَش ٖٓ حُؼخَٓ ٤ٓظْ طي٣ٜٝ٘خ ك٢ ٓـَ ِٓٞى حُؼٔخٍ ٝ طَٜكخطٚ.
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ٓخ٢ٓ ػ٠ِ حُٔ٘خًٍش حُلؼخُش طؼظٔي ٌٛٙ حُط٣َوش رٌَ٘ أطشٚمخ انجؾش انًٛذاَٙ:  -6-2-3

ٖٓ هزَ اىحٍس حإلكَحى رؼ٤ِٔش ه٤خّ أىحء حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔ٘٘جش ٝ ٣ظْ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص 

ػخىس ٗل٤ٜخ ٝ ىٕٝ حٓظؼٔخٍ أ١ ٗٔخًؽ أٝ حُظؤ٤َٗ ػ٠ِ هٞحثْ ٓليىس، ٝ رٌُي كبٕ حَُث٤ْ 

 َ ٓٔزن.حُٔزخَٗ ال ٣وّٞ رظؼزجش ٗٔخًؽ أٝ حإلؿخرش ًظخرش ػ٠ِ هٞحثْ ٟٓٞٞػش رٌ٘

ٝ ٖٓ ٤ِٔٓحص ٌٛٙ حُط٣َوش طٌٖٔ ك٢ كو٤وش إٔ حإلؿَحء حُ٘ل٢ٜ ح١ٌُ ٣ظْ ك٤ٚ حُلٍٜٞ 

ػ٠ِ حُز٤خٗخص ٣ئى١ ا٠ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُز٤خٗخص أًؼَ ٖٓ حُلَى ح١ٌُ ٣ظْ طو٤٤ٔٚ اً إٔ 

حَُٔ٘ك٤ٖ ٓٞف ٣ظُٞٞٗؤ٤ٗخء ػٖ ًُي حُلَى رل٣َش أًزَ ٓٔخ ُٞ هخٓٞح رظوي٣ٜٔخ ًظخرش.اال أٗٚ 

ٌٛٙ حُط٣َوش ًٜٞٗخ ٌِٓق ٝ طٔظـَم ٝهظخ هي ٣ٌٕٞ ٣ٞ١ال إلٗظٜخء ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ، ٣ؼخد ػ٠ِ 

ٝ ًٌُي كبٗٚ ٣ظْ ه٤خّ أىحء حُؼخَٓ ىٕٝ ك٠ٍٞٙ أٝ ٓوخرِظٚ ٝ ٌٛح هي ٣ئػَ ػ٠ِ ٓالٓش 

حُ٘ظخثؾ أٝ ٟٓٞٞػ٤ظٜخ ك٢ رؼٞ حألكٞحٍ ٝ ٣ظٞهق ٗـخف ٌٛٙ حُط٣َوش ا٠ُ كي رؼ٤ي ػ٠ِ 

 ُؤْ اىحٍس حألكَحى ك٢ حٓظوالٙ ٗظخثؾ ٟٓٞٞػ٤ش ٤ِٓٔش.ٜٓخٍس ٝ هيٍس ٝ ًلخءس ٓٔؼَ ح

 طشٚمخ انزمذٚش انغًبػٙ:6-2-4

٣ظْ رٔٞؿذ ٌٛٙ حُط٣َوش ه٤خّ أىحء حُؼخَٓ أٝ حُؼخَٓ ٖٓ هزَ ُـ٘ش طظٌٕٞ ٖٓ ػيى ٖٓ 

حألػ٠خء ٣ٌٕٞ أكيْٛ حَُث٤ْ حُٔزخَٗ ُِؼَٔ، ًٔخ هي ٣ٌٕٞ ٖٓ أػ٠خء حُِـ٘ش ٓٔؼَ ػٖ 

ش ٝ ٣ـذ ػ٘ي حهظ٤خٍ حُِـ٘ش إٔ ٣ٌٞٗٞح ٖٓ ح٣ٌُٖ ٣ؼَكٕٞ حُؼخَٓ ٝ اىحٍس حألكَحى ك٢ حُٔ٘٘ج

١ز٤ؼش ػِٔٚ. ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حَُث٤ْ حُٔزخَٗ ٛٞ ٛخكذ حُٜالك٤ش ك٢ ه٤خّ أىحء 

حُؼخَٓ رٔٞؿذ ٌٛٙ حُط٣َوش اال إٔ ػِٔٚ حُٔٔزن رؤٕ طو٤٤ٔٚ ح١ٌُ ٓظظْ ٓ٘خه٘ظٚ ٓؼٚ ٖٓ 

طو٤٤ٔٚ ٝ ٌٛح ٣ؼظزَ ٤ِٓس ٖٓ حُِٔح٣خ ٌٛٙ هزَ حُِـ٘ش ٓٞف ٣ـؼِٚ أًؼَ ىهش ٝ كَٛخ ك٢ 

حُط٣َوش، ًٔخ إٔ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ ه٤خّ أىحء حُؼخ٤ِٖٓ طَطٌِ ػ٠ِ ٟٓٞٞػ٤ش أًؼَ 

 ٖٓ حُطَم حألهَٟ.

 طشٚمخ االرغبِ انغهٕكٙ فٙ لٛبط األداء:6-2-5

ْٛ ٝ طٌَٔ ٌٛٙ حُط٣َوش ٣َ١وش حإلىحٍس رؤٛيحف ألٜٗخ طلخٍٝ إ طو٤ْ ٤ًق ٣ظْ حألىحء ٝ أ

ٓالٓق ٌٛٙ حُط٣َوش ٢ٛ أٜٗخ طَطٌِ ػ٠ِ حُٞظخثق حُلَى٣ش، ٝ طزَُ أ٤ٔٛش حألٛيحف 
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حُظط٣َ٣ٞش، ٝ طليى حُِٔٞى ح١ٌُ ٣و٤ْ رٌَ٘ ٓليى ٝ ٣ٌٖٔ ٓالكظظٚ ٝ ه٤خٓٚ، ٝ طلَم ر٤ٖ 

 حُِٔٞى ٝ حألىحء ٝ حُلؼخ٤ُش )حُ٘ظخثؾ(.

 خطٕاد لٛبط أداء انؼُصش انجشش٘: -7

حُز١َ٘ ػ٤ِٔش ٓؼويس طظيحهَ ًؼ٤َح ٖٓ حُوٟٞ ٝ حُؼٞحَٓ، ٌُٝح إ ػ٤ِٔش ه٤خّ أىحء حُؼَٜ٘ 

كبٕ حُوخث٤ٖٔ رٜخ ٖٓ حَُإٓخء ٝ َٓ٘ك٤ٖ ٝ ٓٔئ٤ُٖٝ ك٢ اىحٍحص حألكَحى ك٢ حُٔ٘٘جخص 

حُٔوظِلش إٔ ٣وططٞح ُٜخ طوط٤طخ ؿ٤يح ٝ إٔ ٣ظزغ هطٞحص ٓ٘طو٤ش ٓظِِٔٔش ٢ً ٣لون ه٤خّ 

 :حألىحء أٛيحكٚ، ٝ طظٔؼَ ٌٛٙ حُوطٞحص ك٤ٔخ ٢ِ٣

٣ظْ ه٤خّ أىحء حُؼَٜ٘ حُز١َ٘ رخٓظويحّ ٓؼخ٤٣َ ٓليىس ٔضغ يؼبٚٛش لٛبط األداء:  -7-1

 ٣وخٍٕ رٜخ أىحإْٛ حُلؼ٢ِ ٝ حُٔؼخ٤٣َ ٗٞػخٕ ٛٔخ: حُؼ٘خَٛ، ٝ ٓؼيحص حألىحء.

أٓخ حُؼ٘خَٛ كظَ٘ٔ حُٜلخص ٝ ح٤ُِٔٔحص حُظ٢ طظٞكَ ك٢ حُلَى ٝ حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظـ٠ِ رٜخ 

ٖ أىحء ػِٔٚ ر٘ـخف ٝ ًلخءس  ٖٝٓ أٓؼِظٜخ: حإلهالٙ ك٢ ك٢ ػِٔٚ ٝ ًِٓٞٚ ٤ُظٌٖٔ ٓ

حُؼَٔ، حألٓخٗش، حُٔٞحظزش ػ٠ِ حُؼَٔ، ٝ ك٢ ٟٞء ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ك٢ حُلَى ٝ ًِٓٞٚ ٣ظْ 

 حُلٌْ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ًلخءطٚ.

أٓخ ٓؼيحص حألىحء ك٤ٌٖٔ طؼ٣َلٜخ رؤٜٗخ ػزخٍس ػٖ ٤ِٓحص ٣ٌٖٔ رٞحٓطظٚ إٔ ٣ِٕ حُٔو٤ْ 

ٟ ًلخءطٚ ك٢ حُؼَٔ ٖٓ ك٤غ حُـٞىس ٝ ح٤ٌُٔش هالٍ كظَس اٗظخؿ٤ش حُٔٞظق ُٔؼَكش ٓي

٤ُ٘ٓش ٓليىس ٣ٝظْ ًُي رٔوخٍٗش حُؼَٔ حُٔ٘ـِ ُِٔٞظق ٓغ حُٔؼيٍ حُٔليى ُِظَٞٛ أه٤َح 

 ا٠ُ طلي٣ي ٓٔظٟٞ اٗظخؿٚ ٖٓ ٤ًٔش أٝ حُـٞىس.

 ٝ ُٔؼيحص حألىحء أٗٞحع ًٌَٗ ٜٓ٘خ:

ظٟٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُـٞىس ٝ طؼ٢٘ ٝؿٞد ٍٝٛٞ اٗظخؽ حُلَى ا٠ُ ٓٔانًؼذالد انكًٛخ: -1

ٝ حُيهش ٝ حالطوخٕ ٝ طلي٣ي ؿخُزخ ٗٔزش ٓؼ٤٘ش ألهطخء أٝ حإلٗظخؽ حُٔؼ٤ذ ٣ـذ إٔ 

 ٣ظـخُٝ حُلَى ٠ٔٔ٣ٝ ٌٛح حُ٘ٞع رخُٔؼيٍ حُ٘ٞػ٢ ُألىحء.

ٝ ٌٛح حُ٘ٞع ٛٞ ح٣ُِٔؾ ٖٓ حُ٘ٞػ٤ٖ حُٔخرو٤ٖ رٔٞؿزٚ انًؼذالد انكًٛخ ٔ انُٕػٛخ: -2

ٖٓ حُٞكيحص هالٍ كظَس ٤ُ٘ٓش ٓليىس،  ٣ـذ إٔ ٣َٜ اٗظخؽ حُلَى ا٠ُ ػيى ٓؼ٤ٖ

 ٝرٔٔظٟٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُـٞىس ٝ حالطوخٕ.
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 رؾذٚذ يصبدس عًغ انجٛبَبد نزمشٚش انمٛبط: -8

إ ػ٤ِٔش طو٤٤ْ حألىحء ال طوَؽ ػٖ ًٜٞٗخ ػ٤ِٔش طـٔغ ٓؼِٞٓخص ٖٝٓ أْٛ ػ٘خَٛٛخ إٔ 

٤ٓظْ ؿٔغ ٛ٘خى ٗوٜخ ٓخ ٓٞف ٣وّٞ رـٔغ حُٔؼِٞٓخص حُالُٓش ُِٔو٤ْ، أ١ ٌٓخٕ ٝ ٓٞهغ 

حُٔؼِٞٓخص، ٝ ٌٛحٕ حُؼَٜ٘حٕ ٣ٟٞلخٕ إٔ ٛ٘خى ػيس ٜٓخىٍ ُـٔغ حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص 

حُالُٓش ُو٤خّ أىحء حُؼخ٤ِٖٓ ٝ ٌَُ ٜٓيٍ ٖٓ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ُٚ ِٓح٣خ ٝ ػ٤ٞرٚ، ٝ طظٔؼَ 

حُـٜخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طوّٞ رؼ٤ِٔش ه٤خّ حألىحء رخػظزخٍٛخ طٌَ٘ ٜٓيٍح ُِٔؼِٞٓخص حُظ٢ 

 خ ك٢ ػ٤ِٔش ه٤خّ ٝ طو٤٤ْ أىحء حُؼخ٤ِٖٓ ٝ ٢ٛ ًخ٥ط٣:٢ؼظٔي ػ٤ِٜ

طـٔغ أؿِذ ح٥ٍحء إٔ أٗٔذ ٗوٚ طظٞكَ ُي٣ٚ حُٔؼِٞٓخص حٌُخك٤ش ػٖ أىحء حُٔٞظق أٝ 

حُؼخَٓ ٛٞ ٍث٤ٔٚ حُٔزخَٗ، رخػظزخٍٙ حُ٘وٚ ح٢١ٌُ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ىٍح٣ش ًخِٓش رٌَ ٓخ ٣ظؼِن 

ق حُظ٢ ٣َ٘ف ػ٤ِٜخ ٝ طلي٣ي رَٔإ٤ٓٝٚ، ًٔخ إٔ حألهيٍ ػ٠ِ ٓؼَكش ًَ ػ٘خَٛ حُٞظخث

أك٠َ حألكَحى حُوخى٣ٍٖ ػ٠ِ طلَٔ ٝحؿزخطْٜ ٝ ٓٔئ٤ُٝخطْٜ ٖٓ ر٤ٖ َٓإ٤ٓٝٚ، ٝ طو٤٤ْ 

 ٓٔظٟٞ ًلخءطٚ ك٢ حُؼَٔ.

 انزمٛٛى انزارــــــٙ: -8-1

إ ح١ٌُ ٣وّٞ رخُظو٤٤ْ ٝ ه٤خّ حألىحء ٛ٘خ حُلَى ٗلٔٚ ح١ٌُ ٣و٠غ ُِظو٤٤ْ هخٛش اًح ًخٕ ٌٛح 

 ظَى ك٢ طلي٣ي حألٛيحف حٌُٔٔ٘ش طلو٤وٜخ.حُلَى هي ٓزن ٝ حٗ

ٝ ٣ظ٤ِٔ ٌٛح حألِٓٞد ك٢ أٗٚ ٢ٔ٘٣ حُٔويٍس ُيٟ حألكَحى رخالػظٔخى ػ٠ِ حُ٘لْ ٝ ٣ٔخػيْٛ 

ػ٠ِ طط٣َٞ أىحثْٜ حٌُحط٢ ٝ ٣ُخىس هزَطْٜ ك٢ حُؼَٔ ٝ كْٜٜٔ ُٚ، ٝ ط٤ٔ٘ش ٌِٓش حُظوي٣َ 

ٌُخك٤ش ك٢ حُو٤خّ ٝ حُظو٤٤ْ ٝ ًُي ٝحُلٌْ ُي٣ْٜ، اال أٗٚ ٣ئهٌ ػ٤ِٚ أٗٚ ال ٣ٞكَ حُٟٔٞٞػ٤ش ح

ألٕ ىحكغ حألٗخ٤ٗش ٣يكغ حُلَى ا٠ُ ٓـخالس ك٢ طوي٣َ حٗـخُحطْٜ أٓخّ حإلىحٍس ٝ ٍث٤ٔٚ حُٔزخَٗ، 

ٍى حُوخٟغ ُِو٤خّ ُظو٤٤ْ ٗلٔٚ ٣ظطِذ ٓ٘ٚ ٝػ٤خ ٝ ٟٓٞٞػ٤ش، -ٝ رخُظخ٢ُ كخٓظويحّ حُق

 ح٣ٌُٖ ال ٣ظٞكَحٕ ُيٟ ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ.

 م:انُظشاء فٙ انؼً -8-2

٣وٜي رخُ٘ظ٤َ ٌٛح ح٤َُِٓ ك٢ ٗلْ حُؼَٔ ٝ حُٔٔظٟٞ ٝ حُٔـٔٞػش ح٣ٌُٖ ٣ؼَٔ ك٤ْٜ حُلَى 

ح١ٌُ ٣ظْ طو٤٤ٔٚ ٝ ه٤خّ حىػخثٚ، ٝ ٣َؿغ حُٔزذ ك٢ آ٘خى ٜٓٔش حُظو٤٤ْ ُِ٘ظَحء ك٢ حُؼَٔ 
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ًُي ألٕ ُي٣ْٜ ٓؼِٞٓخص ًخك٤ش ػٖ ِٓٞى ٝ أىحء ٝ حٗـخُ حُلَى ٗظ٤ـش حكظٌخًْٜ حُٔٔظَٔ 

ٚ ٣ٜ٘ق رخالػظٔخى رٌَ٘ ًخَٓ ػ٠ِ حُ٘ظَحء ه٤٘ش إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى َٛحػخص رٚ، اال أٗ

ىحه٤ِش ر٤ْٜ٘ طئى١ ك٢ ٜٗخ٣ش حألَٓ ا٠ُ إٔ طٌٕٞ ٗظخثؾ ه٤خّ ؿ٤َ ٟٓٞٞػ٤ش ٌُُي ٣ٜ٘ق 

رؤٕ ٣ٌٕٞ حُ٘ظ٤َ حٍٗخى٣خ، ٣ٔخػي حُٔو٤ْ حأل٢ِٛ ربػطخثٚ ٍٛٞس ٓظٌخِٓش ٓٔخ ٣ٔخػيٙ ك٢ 

 ٢١ٌ ٣و٤ْ أىحثٚ.حٍُٞٛٞ ا٠ُ أُلٌْ ػٖ ًلخءس حُلَى حُ

 

 انًشؤٔعــــــــــــٌٕ: -8-3

ٛ٘خ إٔ ٣وّٞ ٝ حُٔوٜٞى حَُٔإّٝ رو٤خّ ٝ طو٤٤ْ أىحء ٍث٤ٔٚ رل٤غ ٣ي٢ُ رآٍحثٚ 

ٝرخُٔؼِٞٓخص حُٔظٞكَس ُي٣ٚ ػٖ ٍث٤ٔٚ رٔخ ٣ظؼِن رًِٔٞٚ ٝ أىحءٙ ك٢ حُؼَٔ ٝ ًُي ٗظ٤ـش 

ٓيٟ أٝ ٓٔظٟٞ ًلخءحطٚ حالكظٌخى ح٢ٓٞ٤ُ ٝ حُٔٔظَٔ ر٤ٜ٘ٔخ ٤ُظْ حُظو٤٤ْ ٝ حُلٌْ ػ٠ِ 

ٝحٗـخُٙ ك٢ حُؼَٔ، اال إٔ حالػظٔخى ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص ٝ أٍحء حَُٔإ٤ٖٓٝ رَإٓخثْٜ ٣ؼظزَ 

اؿَحء ؿ٤َ ٓ٘خٓذ ٝ ًُي رٔزذ حكظٔخٍ ال ٝؿٞى هالكخص ر٤ٖ حَُث٤ْ ٝ رؼٞ َٓإّٝ 

َُث٤ٔٚ ك٢ اٜٗخ طـؼَ ٌٛح حَُث٤ْ ػ٠ِ ػِْ رلو٤وش أىحثٚ ٍٝحء َٓإٝٓٚ ٓٔخ ٣ٔخػيٙ ػ٠ِ 

 أهطخثٚ ك٢ حُٔٔظوزَ. طـ٘ذ

 رؾهٛم رمبسٚش انمٛبط: -9

ٝ طؼظزَ ٌٛٙ حُوطٞس ٖٓ أْٛ هطٞحص حُظو٤٤ْ حألىحء ألٜٗخ طظؼِن رَى كؼَ حَُٔإ٤ٖٓٝ حطـخٙ 

طوخ٣ٍَ ه٤خّ ًلخءس أىحثْٜ، ًٔخ إٔ ٌٛٙ حُوطٞس طزَُ إٔ طو٤٤ْ حألىحء ٤ُْ ٛيكخ ك٢ كي ًحطٚ 

خ٤ِٖٓ، ٝ ط٣ِٝي حإلىحٍس رٌؼ٤َ ٖٓ رَ ٤ِٓٝش ُِزلغ ػ٠ِ أك٠َ ٓزَ ٍكغ ًلخءس أىحء حُؼ

حُٔؼِٞٓخص حُٜخٓش حُظ٢ طليى ؿٞحٗذ حُوٟٞ ٝ ح٠ُؼق ك٢ حألىحء، ٝ رخُظل٤َِ حُٟٔٞٞػ٢ 

ُز٤خٗخص طوخ٣ٍَ حألىحء، ٝ رٌُي طٔظط٤غ حإلىحٍس إٔ طظوٌ حُوَحٍحص ػ٠ِ أْٓ ٟٓٞٞػ٤ش ٝ 

ءس حَُٔطلؼش أٝ إٔ طلْ حُٜٔخٍحص حُٞحؿذ ط٤ٔ٘ظٜخ ٝ طَه٤ظٜخ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ٖٓ ١ًٝ حٌُلخ

 حُٔ٘ول٠ش.

 يُبلشخ رمبسٚش لٛبط األداء يغ انؼبيهٍٛ: -11
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طوّٞ رٔ٘خه٘ش حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ طوخ٣ٍَ طو٤٤ْ أىحثْٜ رؼي ح١الػْٜ ػ٤ِٜخ، ٝ ٓٞف ٣ٞحؿٚ حُٔي٣َ 

ٍى كؼَ ػ٢ٌٔ ِٓز٢ هٟٞ ٖٓ هزَ حُؼخ٤ِٖٓ ٖٓ ١ًٝ حٌُلخءس حُٔ٘ول٠ش، ٝ ح١ٌُ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ 

خ ٣يكؼْٜ ا٠ُ طول٤ٞ ًلخءس أىحثْٜ ٝ حطوخً ٓٞهق ِٓز٢ ٌِٓ٘ظخٕ أُٜٝخ طٌَٓ حَُٔإ٤ٖٓٝ ٓٔ

أٝ ٓٞهق ٓ٘ؼٍِ ٖٓ حُؼَٔ ٓغ حُٔي٣َ ٗظَح الٗولخٝ حَُؿزش ك٢ حُؼَٔ، أٓخ حٌُِٔ٘ش 

ٚ ك٢ حُؼَٔ. ّ ٓٞهق حُؼيحء ٓغ ٍث٤ٔ ً حَُٔإٝ   حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ حطوخ
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 أعبنٛت رمذٚش األداء:-11

كيح ٝ رخُظخ٢ُ كبٕ ُٜخ ىٍٝح ٛخٓخ ك٢  طئى١ ػ٤ِٔش طوي٣َ حألىحء ا٠ُ طوي٣َ أىحء ًَ كَى ػ٠ِ

ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ أل١ ٓ٘٘آص أٝ ٓئٓٔش ٝ ٌُٜح طْ طط٣َٞ ٝ اؿَحء ىٍحٓخص ػ٠ِ ػيس أٓخ٤ُذ 

 حُظوي٣َحص.

 طظٔؼَ أٓخ٤ُذ طوي٣َ حألىحء ا٠ُ أٍرؼش أٗٞحع ٝ ٢ٛ:

 إعزجبَخ انزمذٚش: -11-1

آظزخٗش طَ٘ٔ ػ٠ِ ػزخٍحص ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظْ طو٤٤ْ حألىحء رٞحٓطش ٣َ١وش أهَٟ ٝ ٢ٛ حٓظويحّ 

ٓؤهًٞس ٖٓ طل٤َِ حُؼَٔ ٝ طٔؼَ حُـٞحٗذ حإل٣ـخر٤ش ٝ حُِٔز٤ش ُألىحء ٝ ال طظـخُٝ ٜٓٔش 

حُٔويٍس ك٢ ٌٛٙ حُلخُش حُظؤًي ٖٓ ٓيٟ حٗطزخم ًَ ػزخٍس ػ٠ِ حُلَى ح١ٌُ ٣ٔيى طو٤٤ْ أىحءٙ، 

ٝ ك٢ ٜٗخ٣ش ػ٤ِٔش  ٝ ٌَُ ػزخٍس ه٤ٔش ٍه٤ٔش طؼٌْ ٓويحٍ حٌُلخءس أٝ حُلؼخ٤ُش حَُٔطزطش رٜخ

حُظوي٣َ ٣ظْ ؿٔغ حُيٍؿخص إلػطخء ٍٛٞس ػخٓش ػ٠ِ أىحء حُلَى ٝ ُِظـِذ ػ٠ِ ٓز٤َ 

حَُٔ٘ف ح١ٌُ ٣ٔظويّ حٓظزخٗش حُظوي٣َ ا٠ُ اػطخء طوي٣َحص ا٣ـخر٤ش أٝ ِٓز٤ش رٜلش ػخٓش، 

طْ طط٣َٞ ٓو٤خّ حالهظزخٍ حإلؿزخ١ٍ، كل٢ كخُش حٓظويحّ ٌٛح حُٔو٤خّ ٣ـؼَ حَُٔ٘ف ٓويحٍ 

ـخر٤ش حُظوي٣َحص حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ حُلَى، ألٕ ٌٛح حألِٓٞد ٣ويّ َُِٔ٘ف ُِٔويٍٝ )ح١ٌُ طظْ ح٣

ػ٤ِٚ ػ٤ِٔش حُظوي٣َ( ػيس ػزخٍحص ٝٛل٤ش ػ٤ِٚ إٔ ٣وظخٍ ٜٓ٘خ حُؼزخٍحص حألًؼَ أٝ حألهَ 

حٗطزخػخ ػ٠ِ حُلَى، ح١ٌُ ٗوّٞ رللٚ أىحثٚ، ٝ ُِؼزخٍحص ه٤ْ ٍه٤ٔش ط٠خف ك٤ٔخ رؼي ُظؼط٢ 

ألىحء حُلَى،  ٝ اًح ًخٗض ح٣ـخر٤ش آظزخٗش حُظوي٣َ ك٢ ُٜٓٞش حُظطز٤ن ٝ حُظو٤٤ْ طوي٣َح ػخٓخ 

حُلؼ٢ِ ألىحء حَُٔطز٢ رٞحؿزخص حُٜٔ٘ش، اال إٔ ٌُٜح حألِٓٞد ِٓز٤خص ٓؼ٤٘ش كظط٣َٞٙ ًٔخ 

طليى آظزخٗش حُظوي٣َ أكخم ػ٤ِٔش حُظوي٣َ، ٝ ٌِٓق ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔخى٣ش ٝ ٣ٔظـَم ٝهظخ 

٤ق ػزخٍحص َٓطزطش رخُؼَٔ ٝ طلي٣ي ه٤ْ ٍه٤ٔش ىه٤وش ٝ الري ُِٔويٍ إٔ ٣ٞ١ال ٝ ٣ظطِذ طؤُ

)ك٢ِٔ طوظخٍ ر٤ٖ ػزخٍحص ٓؼ٤٘ش ٓؼيس ِٓلخ ال طٔؼَ ًَ ؿٞحٗذ أىحء حُلَى ك٢ ٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش

 .ى.(

 أعهــــٕة انًمبسَــخ: -11-2
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حُلَى ػٖ ٣ؼط٢ ٌٛح حألِٓٞد ٓوخٍٗش أىحء حُلَى رؤىحء ح٥ه٣َٖ، كٔؼال ٣ٌٖٔ طو٤٤ْ حىػخء 

٣َ١ن أىحء ح٥ه٣َٖ أٝ طَط٤ذ حُؼخ٤ِٖٓ طٜخػي٣خ أٝ ط٘خ٤ُُخ ػ٠ِ أٓخّ ػيس ؿٞحٗذ ٜٓٔش 

ُِٜٔ٘ش حُظ٢ ط٤ٜٔٔخ ارؼخى حُٜٔ٘ش، ٝ هي ٣ليع ًُي حُظَط٤ذ ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ ٍٛٞس ٤ًِش 

ألىحء حُلَى، ٌُٖ ُٜٓٞش ططز٤ن ٌٛح حُ٘ظخّ ٝ حهظٜخٍٙ ٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞهض اال أٗٚ ُٚ ِٓز٤خص 

ؼظٔي ػ٠ِ حُٔؼخ٤٣َ ىه٤وش ٝ ٍه٤ٔش ُألىحء، ٝ أٗٚ ٍرٔخ ٣ٌٕٞ ٠ِٓال ك٢ حُلخالص كٜٞ ال ٣

 حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ أى٠ٗ ٝ أػ٠ِ ٖٓ حُٔٔظٟٞ حُٔوزٍٞ.

ر٤٘ٔخ ٗـي إٔ أىحء ٖٓ ٣لظَ أػ٠ِ َٓطزش ٛٞ أى٠ٗ ٖٓ حُٔٔظ٣ٞخص حُٔوزُٞش ُألىحء، ر٤٘ٔخ ك٢ 

ٓظ٤ِٔ اًح ٓخ هٍٕٞ رؤىحء حُؼخ٤ِٖٓ حُٔٔخػ٤ِٖ ك٢ كخالص أهَٟ إٔ أىحء ٖٓ ٣لظَ أى٠ٗ َٓطزش 

 حُٔئٓٔش حألهَٟ.

ٝ ٛ٘خى ٣َ١وش أهَٟ ُِٔوخٍٗش طظٔؼَ ك٢ إٔ ٣وّٞ حَُٔ٘ف رٔوخٍٗش أىحء ًَ ػخَٓ ٓغ ًَ 

كَى آهَ ك٢ هٔٔٚ، ٝ ػ٤ِٚ طٌٕٞ حَُطزش حُٜ٘خ٣ش ٌَُ كَى ػزخٍس ػٖ ػيى حَُٔحص حُظ٢ طْ 

 حهظزخٍ ك٤ٜخ ػ٠ِ أٗٚ حألك٠َ.

خر٤خص ٌٛٙ حُط٣َوش أٜٗخ طظ٤ِٔ رخُُٜٔٞش ك٢ حٓظويحٜٓخ ٝ هخر٤ِظٜخ ُِظطز٤ن ك٢ ػيى ٝ ٖٓ ح٣ـ

ًز٤َ ٖٓ أُٔٚ أٓخ حُط٣َوش حاله٤َس ُِٔوخٍٗش كظؼَف رخْٓ "حُظ٣ُٞغ حإلؿزخ١ٍ"اً ٣وّٞ 

حَُٔ٘ف رظ٣ُٞغ طوي٣َحص حألىحء حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ كجخص طظَحٝف أػٔخٍْٛ ر٤ٖ ٓٔظخُ ٝ ٟؼ٤ق 

طلي٣ي حُ٘ٔذ حُٔج٣ٞش ُؼيى حألكَحى ح٣ٌُٖ ٣ٜ٘لٕٞ ٟٖٔ كجش ٖٓ أؿَ ٝ ؿخُزخ ٓخ ٣ظْ ٓٔزوخ 

 حُلٍٜٞ ػ٠ِ ط٣ُٞغ حػظيح٢ُ ألىحء حُؼخ٤ِٖٓ ػٖ ًَ رؼي ٖٓ أرؼخى حُٞظ٤لش.

 يمٛبط رمذٚش األؽذاس: -11-3

ططٍٞ أِٓٞد طوي٣َ حألكيحع حُٜٔٔش ك٢ طو٤٤ْ حألىحء، ٗظ٤ـش طط٣َٞ أِٓٞد طل٤َِ حألكيحع 

َٔ، ٝ ريال حالػظٔخى كو٢ ػ٠ِ طوي٣َحص ٖٓ هز٤َ ٟؼ٤ق، ٓظ٢ٓٞ، حُٜٔٔش ك٢ طل٤َِ حُؼ

ؿ٤ي، ٣ؼظٔي ٌٛح حألِٓٞد ػ٠ِ طوي٣ْ أكيحع ٜٓٔش ٓؼَ ٗٔخًؽ ٝ أٓؼِش ٌَُ ٖٓ حألىحء 

 ح٠ُؼ٤ق ٝ حُٔظ٢ٓٞ ٝ حُـ٤ي ٌَُ ؿخٗذ أٝ رؼي ٖٓ حالرظؼخى ٝظ٤لش ٓؼ٤٘ش.
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 ػ٤ِٔش ٗخهش ٝ طظطِذ ًٔخ ٛٞ ٓظٞهغ ال ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ػ٤ِٔش طط٣َٞ ه٤خّ ٖٓ حُ٘ٞع اال

ٝهظخ ٣ٞ١ال، ٝ ٌُٖ ٗظ٤ـش ًُي حُٔـٜٞى حٌُز٤َ طظٔؼَ ك٢ حىػخء طوي٣َ ٣ٜظْ ٝ ٣ًَِ رٟٞٞف 

 ٗي٣ي ػ٠ِ ِٓٞى َٓطز٢ رخُٞظ٤لش حُظ٢ ٗلٖ رٜيى طو٤٤ْ ٖٓ ٣ئى٣ٜخ.

٣يػٞ ٌٛح حألِٓٞد ٖٓ ٣وّٞ رؼ٤ِٔش حُظوي٣َ ا٠ُ حُظل٤ٌَ رظِي حأل٤ٗخء حُظ٢ طؼ٢٘ أىحء ؿ٤ي أٝ 

ى٣جخ ػ٠ِ رؼي ٓؼ٤ٖ ٖٓ أرؼخى حُٞظ٤لش، ٝ ٣ٔخػي ٌٛح حالٛظٔخّ ٝ حُظل٤ٌَ رخُٞظ٤لش ٝ ٓخ أىحء ٍ

٣َطز٢ رٜخ ٖٓ ِٓٞى ػ٠ِ طـ٘ذ رؼٞ حُظل٤ِحص حُظ٢ هي طظَٜ أٝ طؤػَ ك٢ ػ٤ِٔش حُظوي٣َ 

ػ٘ي حٓظويحّ ٝٓخثَ أهَٟ، ك٤غ ال ٣ٌٖٔ أٝ ال ٣ٔظط٤غ إٔ طِو٠ كٌٔخ أٝ طوي٣َح ػ٠ِ أىحء 

طؤهٌ ك٢ حالػظزخٍ حألىحء حُٔخرن ُِؼخَٓ ٝ ٤ًق ٣يػْ أٝ ٣ئ٣ي ٓخ أ١ِو٘خٙ  ػخَٓ ٓؼ٤ٖ ىٕٝ إٔ

 ػ٤ِٚ ٖٓ أكٌخّ.

ٝ الري إٔ ٤َٔٗ ا٠ُ ٓو٤خّ حُِٔٞى حُٔالكع، ٝ ٣ظطِذ ٌٛح حألِٓٞد ٖٓ حُٔويٍ إٔ ٤٘٣َ 

ا٠ُ ػيى َٓحص ظٍٜٞ حُِٔٞى حُْٜٔ أٝ حَُث٢ٔ٤ ُٟٔٞٞع حُظو٤٤ْ، ٝ رخُظخ٢ُ كبٕ حُلَحم 

٣ٖ حألِٓٞر٤ٖ ٛٞ حػظٔخى ٓو٤خّ حُظوي٣َ حُِٔٞى حُْٜٔ رخُيٍؿش  حأل٠ُٝ حَُث٢ٔ٤ ر٤ٖ ٌٛ

ػ٠ِ حُظٞهغ أٝ حُظ٘زئ إٔ ٌٛح حُؼخَٓ ٤ٌٕٓٞ هخىٍح ٓؼال ػ٠ِ حُو٤خّ رـٞحٗذ ٓؼ٤٘ش ٖٓ 

 حُِٔٞى ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ حُٔٔظوزَ.

ٝ ػ٘ي ٓٔظ٣ٞخص حألىحء أٝ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رـ "ٓو٤خّ حُِٔٞى حُٔالكع"كؼٖ طوي٣َ ال ٣ؼظٔي ػ٠ِ 

ُٔالكظش ٝ حَُٔحهزش حَُحٛ٘ش حُٔزخَٗس ٝ اٗٔخ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٓخ ٣ظًٌَ ٖٓ حُٔويٍ ٝ ال ٣وٚ ح

 إ ػ٤ِٔش حُظًٌَ طظؤػَ رؼيى ًز٤َ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئى١ ا٠ُ ػيّ حُيهش ٝ حُظل٤ِ.

 يمٛبط األثؼبد انشئٛغٛخ: -11-4

٤٣ْ حألرؼخى طظْ ٓؼظْ ػ٤ِٔخص طو٤٤ْ حألىحء ػيى ًز٤َ ٖٓ حُٔئٓٔخص رخٓظويحّ أِٓٞد ٓوخ

حَُث٤ٔ٤ش ُِٞظ٤لش، ٝ ػخىس ٓخ طٌْٞٗ ٌٛٙ حُٔوخ٤٣ْ ٓؼيس ٓٔزوخ ٖٓ أؿَ طوي٣َ حألىحء ػ٠ِ 

ؿٞح٢ٗ ٓؼ٤٘ش ٓؼَ: ؿٞىس حُؼَٔ، ٝ ٓيٟ هيٍس ٝ حػظٔخى حُلَى ػ٠ِ حُظؼخَٓ ٝ حُظلخْٛ ٓغ 

ُٓالثٚ، ٝ ٣َ٘ٔ ٌٛح حألِٓٞد ػ٠ِ ٗوخ١ ٣٘خٍ ا٤ُٜخ رط٣َوش ٍه٤ٔش أٝ ٤ًل٤ش ٝ هي ٣ليع إٔ 

٣ٌٕٞ حُٞٛق حُِلظ٢ ر٤ٔطخ ال ٣ظـخُٝ ًِٔش ٝحكيس أٝ ػيس ًِٔخص، ًٔخ ٣ٔظويّ رؼٞ 

 حُٔوخ٤٣ْ ُو٤٠خ ػ٘ي حُٜ٘خ٣خص كو٢ ك٤ٖ ٣ظْ حٓظويحّ حألٍهخّ ر٤ٖ طِي حُٜ٘خ٣خص.
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ٝ طظ٠ٖٔ ٌٛٙ حُٔوخ٤٣ْ ػيس أرؼخى طظَحٝف ػخىس ر٤ٖ ٓزؼش ٝ حػ٢٘ ػَ٘ رؼيح ٓؤهًٞس ٖٓ 

ْ حُـ٤يس طوي٣ْ طؼ٣َق ٝحٟق ٌَُ رؼي ػ٠ِ كيح ٝ ٌَُ طل٤َِ حُؼَٔ ٝ ٣٘ظ١َ ك٢ حُٔوخ٤٣

 كجش ٖٓ كجخص حُظوي٣َ أ٠٣خ.

ٝ طلظخؽ حُٔوخ٤٣ْ حُـي٣يس ا٠ُ ٝهض ٣ٞ١َ ُظط٣َٞٛخ ٝ ُلٖٔ حُلع ٣ٌٔ٘٘خ حٓظويحٜٓخ ك٢ 

أؿِذ حألك٤خٕ ُؼيى ٓظزخ٣ٖ ٖٓ حُٞظخثق رؼي اؿَحء حُظؼي٣الص حُطل٤لش ػ٠ِ حألرؼخى ًحص 

 رٜيى طو٤٤ْ ٖٓ ٣ئىٜٝٗخ. حُِٜش رخُٞظ٤لش حُظ٢ ٗلٖ

أٓخ حُـخٗذ حُِٔز٢ ٝ حَُث٢ٔ٤ ٌُٜح حألِٓٞد ك٤ٔؼَ رؤٗٚ هي ٣ٌٕٞ ػَٟٚ ُِظؤػ٤َ رظلل٤ِحص 

ٓؼ٤٘ش ُيٟ حَُٔ٘ف أٝ ٤ِٓٚ إلػطخء طوي٣َحص ٗٔط٤ش ؿ٤ي ٓظ٢ٓٞ ُِـ٤ٔغ، ًٔخ أٗٚ ٣وظَٜ 

ه٤وش حُظوي٣َ ػ٠ِ أرؼخى ه٤ِِش ُِٞظ٤لش، حَُٔء ح١ٌُ ٣لٍٞ ىٕٝ اػطخء ٍٛٞس ػخٓش ٝ ى

 ُألىحء.

 يشكالد ٔ صؼٕثبد فٙ ػًهٛخ رمٛٛى األداء: -12

ٍؿْ حُظطٍٞ حٌُز٤َ ح١ٌُ ٜٗيطٚ أىٝحص طو٤٤ْ حألىحء حُظ٢ طْ ط٤ٜٜٔٔخ ُِٔٔخػيس ػ٠ِ 

حُلٍٜٞ ػ٠ِ أكٌخّ ٟٓٞٞػ٤ش، كبٕ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ ٓخُحُض ًحط٤ش ا٠ُ كي ًز٤َ، كخَُٔ٘كٕٞ 

حء حُؼخَٓ، ٝ ٌُٜح كبٕ أكٌخْٜٓ ػَٟش ٣وظخٍٕٝ ٓظ٠ ٣َحهزٕٞ ٓخ ٣ؼظويٕٝ أٗٚ ٓٔظٟٞ أى

ُِظؤػَ رؼيى ٖٓ حُظلل٤ِحص ٝ حُظ٣ٜٞ٘خص ٝ ٓظؼَٝ ك٤ٔخ رؼي رؼيى ٖٓ ٌٛٙ حُٔؼٞهخص 

 ٝحٌُٔ٘الص ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 أخطبء انزغبْم )انزشذد(: -12-1

٣ليع هطؤ حُظٔخَٛ ك٢ طوي٣َحص حالىػخء ػ٘يٓخ ٤ٔ٣َ حَُٔ٘ف ا٠ُ حُظٔخَٛ ك٢ أكٌخٓٚ 

ؼِٕٔٞ ُي٣ٚ، ك٤ٔ٘لْٜ رط٣َوش ٍٝط٤٘٤ش طوي٣َحص ح٣ـخر٤ش ػخ٤ُش ٝ ػ٠ِ ٝطوي٣َحطٚ ألىحء ٖٓ ٣

حُؼٌْ ٖٓ ًُي هطؤ حُظ٘يى ػ٘يٓخ ٣ؼط٢ حَُٔ٘ف طوي٣َحص ِٓز٤ش ٝ ٓ٘ول٠ش ُِـ٤ٔغ، 

٣ٝٞؿي أ٠٣خ هطؤ حُِ٘ػش ح٣ًَُِٔش ٝ ٢ٛ ٤َٓ حَُٔ٘ف ا٠ُ حٓظويحّ حُيٍؿش حُٞٗط٠ ٖٓ 

ػيّ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حألىحء ح٠ُؼ٤ق ٝحُٔظ٢ٓٞ  ٓو٤خّ حُظوي٣َ ٝ طئى١ ٌٛٙ حألهطخء حُؼالػش ا٠ُ

ٝ حُٔٔظخُ ٝ ًٔخ ٍأ٣٘خ كبٖٗ رؼٞ حألٓخ٤ُذ حُٔوخٍٗش ٜٓٔٔش ه٤ٜٜخ ُِظـِذ ػ٠ِ 

 حُٔؼٞهخص ٝ حٌُٔ٘الص رخٌُحص.
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 أصش انؾـــــــــبدصخ: -12-2

ٝ ٛ٘خى ٜٓيٍ آهَ ٖٓ ٜٓخىٍ حُوطؤ ك٢ طو٤٤ْ حألىحء ٝ ٛٞ ح٤َُٔ ا٠ُ اػطخء ُٕٝ أًزَ 

ػٜيٗخٙ ك٢ حُلظَس حأله٤َس، ٝ اػطخء ُٕٝ ألىحء حُلظَحص حألهيّ، ٝ ٣٘خٍ ا٠ُ ٌٛٙ ُألىحء ًٔخ 

حُيحثَس أػَ حُلخىػش، ٝ ٗظَح الػظٔخى حُظوي٣َ ك٢ ٓؼظْ حألك٤خٕ ػ٠ِ ٓخ ٣ظًٌَٙ حَُٔ٘ف 

ٗخىحء حُؼخَٓ، كال ٓ٘خٙ ٖٓ ٝهٞع حألهطخء ٜٓيٍٛخ ىهش حُظًٌَ، كٌِٔخ ًخٗض حُلظَس 

 ظو٤٤ْ ًِٔخ ًخٗض ىهش حُظو٤٤ْ أهَ.حُلخِٛش ر٤ٖ حالىػخء ٝ حُ

 

 أخطبء انغججٛخ: -12-3

ال ٣ٌظل٢ حُٔويحٍ ػخىس رظلي٣ي ٓٔظٟٞ حألىحء ٝ اٗٔخ ٣لخٍٝ ٓؼَكش حُٔزخد حٌُخٓ٘ش هِق 

ٓٔظٟٞ أىحء حُلَى، كخَُٔ٘ف حُؼخّ ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ ٣طِذ ٖٓ حُٔويٍ طوي٣ْ طل٤َٔ أل٣ش 

طوي٣َحص حٓظؼ٘خث٤ش، ٓٞحء ك٢ ًُي حُظوي٣َحص حُؼخ٤ُش ؿيح ٝ حُٔ٘ول٠ش ؿيح ٝ ٣طِن ػ٠ِ ٌٛٙ 

حُؼ٤ِٔش طل٤َٔ حألكيحع ػٖ ٣َ١ن طٍٜٞ أػَ حكظَحٝ أٓزخرٜخ ظخَٛس حُظخَٛس أٝ 

ؿِٝحُٔزخد، ٝ ٖٓ حُٔ٘خًَ حُظ٢ طٔززٜخ ػ٤ِٔش حكظَحٝ حألٓزخد حُظ٢ طئػَ ريهش طوي٣َ 

حألىحء ٝ ٢ٛ ٤َٓ حَُٔ٘ك٤ٖ إلػطخء طوي٣َحص أك٠َ اًح ٓخ حػظويٝح إٔ ٓزذ حالىػخء 

 حُٔظ٤ِٔ ٌُٜح حُؼَٔ أٝ ًُي ٛٞ حُـٜي حُٔزٌٍٝ.

 رٕلؼبد انفشم: -12-4

كل٢ رلغ هخّ رٚ "٣ٍظ٘خٍى ١ً ط٘خٍِٓ"أٟٝق إٔ طٞهؼخص حُلَ٘ ٝ ٓ٘خػَ ح٤ُؤّ طٌٖٔ 

ٍٝحء حالٗـخُحص حُٔ٘ول٠ش حُٔٔظٟٞ ٌُؼ٤َ ٖٓ حُٜـخٍ )حُلوَحء(، ٝ هي هخّ أكي ػِٔخء 

حُ٘لْ رظي٣ٍَ حَُٔر٢ ك٢ حًَُِٔ حالرظيحث٤ش حُٞحهؼش رخُوَد ٖٓ ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش ػ٠ِ ٓٔخػيس 

 ُظال٤ٌٓ ػ٠ِ ؿٞحٗذ حُظخ٤ُش:ح

 .إٔ ٣ظؼِٔٞح طل٤َِ حألٛيحف حُ٘و٤ٜش ٝ حُ٘ظَ ا٤ُٜخ ػ٠ِ أٜٗخ ىػٞس ُِظلي١ 

 .إٔ ٤ٌٔ٣ِٝح ر٤ٖ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُظلٌْ ك٤ٜخ، ٝ طِي حُظ٢ ال ٣ٌْٜٔ٘ حُظلٌْ ك٤ٜخ 

 .إٔ ٠٣ؼٞح أٛيحكخ ٝحهؼ٤ش طظٞكَ كَٛش ٤١زش ُِ٘ـخف 
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غ ًَ كَى ٝ طٞكَ ُٚ حُلَٙ ُالٗـخُ، ٝ حألْٛ ٖٓ ٝ هي طْ طؼي٣َ ١َم حُظي٣ٍْ رل٤غ طل

ًُي اطخكش حُلَٛش ٌَُ حُٜـخٍ ٢ٌُ ٣ٌٔزٞح حُؼوش ك٢ أٗلْٜٔ ٝ ٣لٔ٘ٞح ٜٓخٍحطْٜ، ًخٗض 

ٗظخثؾ "ط٘خٍِٓ"ٓؼ٤َس ُِيٛ٘ش كز٤٘ٔخ حٓظَٔص حُٜٔخٍحص حألًخى٤ٓش ُِظال٤ٌٓ ك٢ حُٔـٔٞػش 

ٝ طلض ٜٓخٍحص حُظال٤ٌٓ  ح٠ُخرطش ك٢ حُظيٍٛٞ رٍٜٞس أهَ ٖٓ ٓؼخ٤٣َ حُؼ٣َٜش ُْٜ،

حُٔيٍر٤ٖ رٍٜٞس ىحُش، ًٔخ ٣ٔظيٍ ًُي ٖٓ أىحءْٛ ػ٠ِ حالهظزخٍحص حُظ٢ طـَٟ ػ٠ِ ٗطخم 

ه٢ٓٞ ٓظ٣َٜٖ حٌُٔخٓذ حُظ٢ كووٞٛخ ك٢ حُل٤خس حُٞحهؼ٤ش ٝ حُظ٢ ىحكؼ٤ش حالٗـخُ ٝ حُِٔٞى 

 حُوخٙ رٚ.

ك٢ طٍٜٞ حُ٘ـخف ك٢  ًٔخ ٛٞ حُلخٍ رخُ٘ٔزش ُأل١لخٍ حُلوَحء طـي ًؼ٤َح ٖٓ حُ٘ٔخء ٛؼٞرش

حُٔٞحهق حألًخى٤ٓش ٝ حُؼو٤ِش حُٔظِٜش رخُل٤خس ح٤ُٜ٘ٔش، ٝ طيٍ حُزلٞع ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ 

ٓالكظش ٌٛٙ حُٔ٘خػَ ٓزٌَح ك٢ كٞح٢ُ حُٔخرؼش ٖٓ حُؼَٔ، ٝ هي طْ حكظَحٝ ػيس أٓزخد 

 ٓلظِٔش، ٝ طظٔؼَ ك٢ ٓخ ٢ِ٣:

 ٞ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ إ حألكَحى ح٤ُٜٖٔٔ ٝ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ٝ حُٞحُي٣ٖ حَُٔر٤ ٕ

 .(1996.، 106)حُظٞهؼخص حُٔخُزش

  هي ٣ليع إٔ طوزَ حُ٘ٔخء حالطـخٛخص حُؼوخك٤ش حُ٘ٔط٤ش حُظ٢ طٍٜٞ حإلٗخع أهَ حٗـخُح

ٝٓؼ٤خ ٗ٘خ١خ ٝ ٓويٍس ٝ ًًخء ٝ حٓظوال٤ُش ٖٓ حًٌٍُٞ، ٝ رٔـَى طٌٕٞ طِي 

حالطـخٛخص هي طٔظَٔ حُظٞهؼخص حُٔ٘ول٠ش ُِ٘ـخف ٖٓ هالٍ ٗظَس حألكَحى 

ٜخٍحطْٜ ٝ ًزٞحطْٜ، ٝ ٛ٘خى ى٤َُ ػ٠ِ إٔ حُ٘ٔخء ٣ِ٘ػٖ ا٠ُ حػظ٘خم ٌٛح ح٢ُٔ٘ الٗظ

 ٖٓ حالطـخٛخص ٝ ٣زيٝح إٔ ٓٔخٍٓخص حُظي٣ٍْ طٔخْٛ ك٢ ط٣ٌٖٞ ٌٛح حُٔيحٍى.

 انخــــــٕف يٍ انُغـــبػ: -12-5

طظَٜ حُ٘ٔخء حأل٤ٌ٣َٓخص رٜلش ٓظٔوش هِوخ أًؼَ ٖٓ حَُؿخٍ حأل٤ًَٕٓٞ ك٢ حُٔٞحهق 

رخالٗـخُ، ٝ هي كَٔص "ٓخط٤٘خٍَٛٞٗ"طِي حُٔوخٝف ػ٠ِ أٗٚ رخإلٟخكش ا٠ُ إٔ حُٔظؼِوش 

حَُػذ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُلَ٘ حُٔخُزش، هي ط٘ؼَ حُ٘ٔخء رخُوٞف ٖٓ حُ٘ـخف ألٗٚ الٍطزخ١ 

رخألٗٞػش ك٢ حُؼوخكش حأل٤ٌ٣َٓش، ٝ ٣الكع إٔ حُيحكغ ُظـ٘ذ حُ٘ـخف ٝ ح١ٌُ ٣ؼَف ػ٠ِ أٗٚ 

ُٔٞحهق حُظ٘خك٤ٔش ػ٘يٓخ ٣و٠٘ حألكَحى إٔ ٣ـِذ حُ٘ـخف ىحكغ حؿظٔخػ٢ ٓظؼِْ طٔظؼَٔٙ ح
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ٗظخثؾ ٓخُزش، ٝك٢ حُٞحهغ ٣٘ؼَ ًؼ٤َ ٖٓ حًٌٍُٞ رخَُكٞ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حىػخء حإلٗخع أًلؤ 

ريٍؿش ًز٤َس ٝ ًُي ٗـي ٓخألص حالٗـخُ حُظ٢ طَطز٢ ػخىس رخًٌٍُٞ، ػ٘يثٌ طو٠٘ حُ٘ٔخء 

ـخف ٝ ػ٘يٓخ طؼظوي حُ٘٘خء إٔ حُ٘ـخف ٗظخثؾ حالهظالف ػٔخ ٛٞ ٓؤُٞف ٓل٠الص ًُي ػ٠ِ حُ٘

٤ٓـِذ حُوزٍٞ، كبٜٖٗ ٣ظٞكوٖ ػ٠ِ حًٌٍُٞ ٝ ًُي ك٢ أىحء حُيٍحٓخص حُٔؼ٤ِٔش، ٝ ٣وخف 

حَُؿخٍ ٓؼَ حُ٘ٔخء أ٠٣خ ك٢ كخالص حُ٘ـخف ؿ٤َ حُظو٤ِي٣ش حُظ٢ طـِذ ٗظخثؾ ِٓز٤ش ٓؼَ 

 ٓ٘خػَ حًٌٍُٞ أٝ حَُؿُٞش حُٔ٘ظظٔش ٝ حَُكٞ حالؿظٔخػ٢.

ـخٛخص حُ٘ٔخء ٓظـ٤َس ًُٝي رخُ٘ٔزش الٗـخُحص حَُٔطزطش رخُٜٖٔ كل٢ ٓٔق ٝ ٣زيٝ إٔ حط

كي٣غ ػيس ١خُزخص حُٔيحٍّ حُؼخ٣ٞٗش حُ٘ـخف ك٢ حُؼَٔ ٣ٔخػَ ك٢ أ٤ٔٛش حُ٘ـخف ك٢ حُِٝحؽ 

ٜٖٓ٘ كو٢ ػٖ ٍؿزظٜٖ ك٢ إ طٔـٖ ٖٓ ٍرخص حُز٤ٞص، ٝ ٌُٖ ٣ئ٣ي 10ٝ هي حػظزَص 

ٖٓ حُ٘ـخف أهَ ٖٓ حُـ٤َ حُٔخرن ُٚ. ٝ هي  حُزلغ كٌَس إ حُـ٤َ حُـي٣ي ُي٣ٚ ٓوخٝف

حٓظَٔص حُ٘ٔخء ك٢ اظٜخٍ كَٝم كَى٣ش ٝحٓؼش كغ ؿخُزخ ٓخ طظَٜ ح٤ُٔيحص حالط٢ حٗليٍٕ 

ٖٓ ر٤جخص طو٤ِي٣ش ١ٔٞكخ رخُ٘ٔزش ُِؼَٔ، ٝ ٣زيٝ إ حألٜٓخص حُؼخٓالص ٣ؼِٖٔ ػ٠ِ طلو٤ن 

  أٛيحف ٓؼ٤َس َُٝف حُظلي١ ٗٔز٤خ، ٓظؤػَحص ك٢ ًُي رؤٜٓخطٜٖ.
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 هخطٔش:

ُوي أٛزلض اىحٍس حألكَحى ٣ٍَٟٝش كظ٤ٔش ك٢ حُٞهض حُلخَٟ ٗظ٤ـش حُ٘ٔٞ ك٢ كـْ 

حُٔئٓٔخص، ٝ حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ طط٣َٞ ٝ ط٣ٌٖٞ حُٔٞحٍى حُز١َ٘ ٓغ طلل٤ِٙ ُظل٤ٖٔ أىحثٚ 

ٝىكؼٚ ا٠ُ رٌٍ أه٠ٜ ٓخ ُي٣ٚ ٝ ٛٞ ٛيف حُٔئٓٔش ٝ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ظَٜ طؤػ٤َ حُظ٣ٌٖٞ 

 حء حُؼٔخٍ.ٝحُظط٣َٞ ك٢ طل٤ٖٔ أى

ٝ رخُظخ٢ُ ٗٔظ٘ظؾ إٔ طو٤٤ْ حألىحء ٣ِؼذ ىٍٝح ؿي ْٜٓ ك٢ طل٤ٖٔ حُٔئٓٔش كزخػظزخٍ 

حُ٘وٚ حُٔ٘خٓذ ك٢ حٌُٔخٕ حُٔ٘خٓذ ٝ طو٤٤ْ حألكَحى ٝ ط٤٘٣ٌْٜٞ ٝ طلل٤ِْٛ  طٔخْٛ طٔخْٛ 

 ك٢ ٍكغ أىحء حُٔئٓٔش.
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 انفصــــــــــــــم انشاثــــــــــــــــــــــــــــــغ

انجؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــٕس 

 انًشبثٓــــــــــــــــــــــــــخ

 :ذرًٓــــــــــــــــــٛ

 .دساعخ ثخزٙ لبدح ٔ انغبٚت ػجذ انؾك -1

 .1987دساعخ يؾًذ انكٛهَٕٙ عُخ  -2

 دساعخ انًبعغزٛش نًؾًذ انششزبٔ٘ -3

 دساعخ دؽٕ ػجذ انشؽٛى ٔ يٕعبٔ٘ ؽغبٌ -4

 دساعخ ػٌٕ فزٛؾخ ٔ ضجبس َٕال -5

 ؽًذ٘ ػهٙ انفشيبٔ٘ -أ-دساعخ  -6

خبرـــــــــــــــــــــــــــــــــًخ
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 يمذيـــــخ:

ٛيف حألٓخ٢ٓ ٖٓ حُيٍحٓخص حُٔ٘خرٜش ُٟٔٞٞع حُزلغ ٛٞ طلي٣ي ٓخ ٓزن  إ 

اطٔخٓٚ ٝ هخٛش ٓخ ٣ظؼِن رٌِٔ٘ش حُزلغ حُٔطِٞد ىٍحٓظٜخ ٖٓ أؿَ طلخى١ طٌَحٍ حُزلغ 

أٝ ىٍحٓش ٌِٓ٘ش ٓزن ىٍحٓظٜخ ا٠ُ ؿخٗذ اطخكش حُلَٛش أٓخّ حُزخكغ ُ٘ـخُ رلؼٚ ػ٠ِ 

 حُ٘لٞ حألك٠َ.

ٓخٓش ٍحطذ: إ حُلجيس ٖٓ حُظطَم ا٠ُ حُيٍحٓخص ٝ أ -ٝ ٣ًٌَ ٓلٔي كٖٔ ػال١ٝ

حُٔ٘خرٜش طٌٖٔ ك٢ "أٜٗخ طيٍ حُزلغ ػٖ حٌُٔ٘الص حُظ٢ ٣ظْ اٗـخُٛخ ٖٓ هزَ أٝ حٌُٔ٘الص 

حُظ٢ ال ُحُض ك٢ حُلخؿش ا٠ُ ىٍحٓش أٝ رلغ ٓخ ح١ٌُ طْ اٗـخُٙ ًٔخ حٜٗخ طٔخػي حُزخكغ 

ػخُـظٜخ رخُ٘ٔزش ٌُِِٔ٘ش  حُظؼَف ػ٠ِ ٓوظِق حُـٞحٗذ حُظ٢ طٌٕٞ حُزلٞع حألهَٟ هي

حُزلغ حُلخ٤ُش أٝ طٟٞق ُِزخكغ ػٔخ اًح ًخٗض ٌِٓ٘ش حُزلغ هي ػُٞـض رويٍ ًخف ٖٓ هزَ 

)ٍحطذ، حُزخكغ حألَٓ ح١ٌُ هي ال ٣ٔظيػ٢ اؿَحء ح٣ُِٔي ٖٓ حُزلغ ك٢ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش

1987). 

 دساعخ ثخزٙ لبدح ٔ انغبٚت ػجذ انؾك: -1

ُؼِّٞ حالؿظٔخػ٤ش ٝ حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش رٔٔظـخْٗ ٝ ك٢ ٤ًِش ح2000أؿ٣َض ٌٛٙ حُيٍحٓش ُٔ٘ش 

٣ظ٠ٖٔ ٟٓٞٞػٜخ ٓؼَكش أْٛ ح٠ُـ١ٞخص ح٤ُٜ٘ٔش حُٔئػَس ػ٠ِ ًَِٓ حُظَر٤ش حُزي٤ٗش ٝ 

ح٣َُخ٤ٟش، ىٍحٓش ٤ٔٓل٤ش ك٢ ٝال٣خص حُـَد حُـِحث١َ )ٓٔظـخْٗ، َٝٛحٕ، ٓؼٌَٔ(، 

 طزٚ ح١َُٜ٘.ٝطيٍٝ ٌِٓ٘ش ٌٛح حُزلغ كٍٞ حُؼظخى ح٣َُخ٢ٟ، حألؿِٜس، ٝ طي٢ٗ ٍح

  ك٤ٔخ اًح ًخٕ ٣ٌَ٘ ٟـطخ ػ٤ِٚ، ٝ إ حهظالٍ حُؼالهخص ٓغ ًَ ٖٓ حُظ٤ٌِٔ ٝ حإلىحٍس

 ٝ حُٔلظٖ ٝ َٓر٢٤ حُٔٞحى حألًخى٤ٔ٣ش حألهَٟ طئػَ ِٓزخ ػ٠ِ أىحثٚ ح٢ُٜ٘ٔ.

 :٣ٜيف ٌٛح حُزلغ ٝ 

 .حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقٓؼَكش أْٛ ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش ػ٠ِ َٓر٢  -1

 ٌٙ ح٠ُـ١ٞخص.ا٣ـخى حُلٍِٞ حٌُٔٔ٘ش ُٜ -2

 حٓظوالٙ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظ٤ٛٞخص. -3
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  أٓخ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طْ حُظَٞٛ ا٤ُٜخ ٢ٛ ٝؿٞى ػٞحَٓ ٌِٗض ٟـطخ ػ٠ِ حَُٔر٢

ٝ ٢ٛ: ػيّ اٛظٔخّ حُظال٤ٌٓ، هِش حُؼظخى ح٣َُخ٢ٟ ٝ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق

 حُٔالػذ، هِش حَُحطذ ح١َُٜ٘ ٝ حُؼالهش ح٤ُٔجش ٓغ َٓر٢٤ حُٔٞحى حألهَٟ.

  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقٝ هي حٓظويّ حُطخُزخٕ حُزخكؼخٕ آظٔخٍس ٓٞؿٜش َُٔر٢٤ 

 ُـٔغ حُز٤خٗخص.

 :1987دساعخ يؾًذ انكٛهَٕٙ نغُخ  -2

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقٝ ٣ظ٠ٖٔ ٟٓٞٞػٜخ حُظؼَف ػ٠ِ ح٠ُـ١ٞ حُظ٢ ٜٓ٘خ َٓر٤ٞح 

رخُٔلخكظش حُـَر٤ش ك٤غ أٗخٍص حُ٘ظخثؾ ا٠ُ ٝؿٞى ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُٔؼِٕٔٞ، ٝ ًخٕ أًؼَ أٗٞحع 

ٌٛٙ ح٠ُـ١ٞ ٢ٛ ح٠ُـ١ٞ حالؿظٔخػ٤ش ط٤ِٜخ حُُٞح٣ٍش ػْ ح٤ُٜ٘ٔش ًٔخ أٟٝلض حُ٘ظخثؾ إٔ 

 ُِٔي٣٘ش ٣ؼخٕٗٞ ٟـ١ٞ أًؼَ ٖٓ ُٓالثْٜ ك٢ حُوَٟ. حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق َٓر٢

 انششزبٔ٘:دساعخ انًبعغزٛش نًؾًذ  -3

ػٖ ح٠ُـ١ٞ حُ٘ل٤ٔش ح٤ُٜ٘ٔش ُٔؼ٢ِٔ ص.د.ٍ: ك٢ حُيُظخ رَٜٔ ػ٠ِ ػ٤٘ش هٞحٜٓخ 

ٓؼِٔش، ٝ ططز٤ن هخثٔش ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش ُٔؼ٢ِٔ حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش اػيحى 145ٓؼِْ، 415

ػال١ٝ، أٗخٍص حُ٘ظخثؾ ا٠ُ ٝؿٞى ٟـ١ٞ ٤ٜ٘ٓش ٌَٗ ػخّ أًؼَ ٖٓ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝ ُيٟ 

ػيحى٣ش ػٜ٘خ ك٢ حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗش ٝ ُيٟ حألهَ هزَس ػٖ ٓؼ٢ِٔ ٝ ٓؼِٔخص حَُٔكِش حال

أهَحْٜٗ حألًؼَ ٗظَح حُوِش طٞحكوْٜ ح٢ُٜ٘ٔ، ك٤غ حٓظويّ ٌٛح حُزلغ حُٜٔ٘ؾ حُٞظ٤ل٢ 

 حُط٣َوش حُٔٔل٤ش ُالؿخرش ػٖ طٔخإالص حُزلغ.

 دساعخ دؽٕ ػجذ انشؽٛى: يٕعبٔ٘ ؽغبٌ: -4

ػ٤ش هْٔ ػِْ حُ٘لْ رٔٔظـخْٗ ٝ ك٢ ٤ًِش حُؼِّٞ حالؿظٔخ2008أؿ٣َض ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓ٘ش 

٣ظ٠ٖٔ ٟٓٞٞػٜخ "ح٠ُـ٢ ح٢ُٜ٘ٔ"ُيٟ أٓخطٌس حُظؼ٤ِْ حُؼخ١ٞٗ ٝ ػالهظٚ رخألىحء حُٞظ٤ل٢ 

ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش رؼخ٣ٞٗش رٖ ُحُس ٜٓطل٠ رٔٔظـخْٗ، ٝ طيٍٝ ٌِٓ٘ش ٌٛح حُزلغ كٍٞ حُؼالهش 

ُـٔغ حُز٤خٗخص ٝ ر٤ٖ ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش ٝ أىحثْٜ ح٢ُٜ٘ٔ ٝ هي طْ حٓظويحّ حٓظٔخٍس ٤ًِٓٞش 

٣ٜيف ٌٛح حُزلغ ا٠ُ ٓؼَكش ح٠ُـ١ٞ حُظ٢ ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ أٓظخً حُظؼ٤ِْ حُؼخ١ٞٗ ٝ ٓخ ٣ظَطذ 

 ػٜ٘خ.
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 دساعخ ػٌٕ فزٛؾخ ٔ ضجبس َٕال: -5

ػٞٗخ ك٢ ٟٞء ػيس 52ِٗٔض ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٤٘ش ٖٓ أػٞحٕ حُلٔخ٣ش حُٔي٤ٗش هٞحطٜخ 

ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش ٝ حٓظَحط٤ـ٤ش حٌٗخ٤ُخص ٝ حكظَحٟخص حُظ٢ طٜيف ا٠ُ ٓؼَكش ٜٓخىٍ 

حُظَٜف ٓؼٜخ ػ٘ي ػٕٞ أػٞحٕ حُلٔخ٣ش حُٔي٤ٗش، رؼي ططز٤ن ػ٤ِْٜ ٓو٤خّ ٜٓخىٍ 

ح٠ُـ١ٞ ٖٓ ك٤غ حُ٘يس ٝ حألهي٤ٓش ك٤غ إٔ حألػٞحٕ ١ًٝ حألهي٤ٓش أًزَْٛ ٟـطخ ٖٓ 

 ١ًٝ أهي٤ٓش أهَ.

َ حُـٞ كظلووض حُل٤َٟخص ٝ حٓظوِٜض حٓظَحط٤ـ٤ش حُظَٜف حألػٞحٕ حُٔـخ٣َس ٝ طٞك٤

حُٔ٘خٓذ ُِؼٕٞ هخٍ ٖٓ ٓؼ٤َحص هخٍؿ٤ش ًخ٠ُـ١ٞ ك٢ حُٔئٓٔش أ١ ظَٝف حُوِن حُظ٢ 

 (2000-2001)ٜٓطل٠ ع.، طل٢٤ رٚ

 دساعخ األعزبر ؽًذ٘ ػهٙ انفشيبٔ٘: -6

ك٢ ىٍحٓش كي٣ش كٍٞ ح٠ُـ٢ ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ ؿخٓؼش َٜٓ، ك٤غ هخّ ريٍحٓش حُٔ٘خم حُٔي٢ٍٓ 

ٍحٓش ٓٔظٟٞ ح٠ُـ٢ ػ٘ي حُٔؼ٤ِٖٔ ٝ ٗـخف ك٢ حُيٍٝ حُي٣ٔوَح٤١ش ٝ حُيٍٝ ح٤ٌُِٔش، ى

ًَِٓ، ٓظٞٓطش ك٢ 15أٓظخً( 180حُطِزش ٝ ٓيٟ ك٠ٍْٞٛ ح٢ٓٞ٤ُ ك٢ ىٍحٓش اؿٔخ٤ُش )

ٓوخ١ؼش حُٔ٘ٞك٤ش ك٢ َٜٓ، ٝ رلٞع كٍٞ ٓيٟ ٟٓٞٞع حُظال٤ٌٓ ىحّ أٍرغ ٓ٘ٞحص ٝهي 

 ًخٗض حُ٘ظخثؾ ًخُظخ٢ُ:

 ُٔؼ٤ِٖٔ.ٛ٘خى ػالهش ر٤ٖ حُٔ٘خم حُيٍح٢ٓ ٝ ح٠ُـ٢ ح٢ُٜ٘ٔ ػ٘ي ح 

 .ح٠ُـ٢ أهَ كيس ك٢ حُٔيحٍّ ًحص حُ٘ظخّ حُي٣ٔوَح٢١ 

 ٌ2002/2003)حُٔ٘خم حُي٣ٔوَح٢١ ٣َكغ ٖٓ ٓٔظٟٞ حُظلخػَ ر٤ٖ حألٓظخً ٝ حُظ٤ِٔ ،

2003-2002) 
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 خبرًـــــخ:

رؼي ططَه٘خ ٝ ا١الػ٘خ ػ٠ِ حُيٍحٓخص حُٔ٘خرٜش حٓظطؼ٘خ إٔ ٗؼَف ٝ ُٞ رؼٞ  

ح٤ُ٘ت ٟٓٞٞع رلؼ٘خ ٝ حالٛظٔخّ رـٞحٗذ ٓوظِلش ٝ ٌٛح رٔخ أػطظٚ ُ٘خ ٌٛٙ حُيٍحٓخص ٖٓ 

ٗظخثؾ ًحص ٓظـ٤َحص ٝحكيس ٓغ ٟٓٞٞع رلؼ٘خ ٝ ٌُُي ؿخء ٟٓٞٞػ٘خ ريٍحٓش حُظ٢ طٞحؿٚ 

، ٓٔظـخْٗ، ٓؼًٌََِٔ حُـَد حُـِحث١َ )ُزؼٞ ٓ حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقَٓر٢٤ 

(، رخٓظويحّ حٓظٔخٍس )آظزخٗش( ِٜٓش ٝٝحٟلش حُؼزخٍحص ٝ حُٔؼ٠٘.ٓؼ٤يس
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انغبَت 

 انزطجٛمــــــٙ
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 رًٓٛــذ:

حُزخد ُذ حُزلغ: ك٤غ ٣ظْ ك٤ٚ ٓؼخُـش حٌُِٔ٘ش حُٔطَٝكش ٝ حطزخع  ٣ؼظزَ ٌٛح 

حُٜٔ٘ـ٤ش حُٜل٤لش ُظلو٤ن حُ٘ظخثؾ، ًٔخ ٣ؼظزَ ٌٛح حُلَٜ ٖٓ أْٛ حُلٍٜٞ حُٔظؼِوش 

رخُزلغ، ألٗٚ ٣زَُ حُـخٗذ حُظطز٤و٢ ح١ٌُ ٢ِ٣ حُـخٗذ حُ٘ظ١َ، ٝ ٓٞف ٗزَُ حُٜٔ٘ؾ 

حٌُٔخ٤ٗش ٝ ح٤ُِ٘ٓش، ٟق ا٠ُ ًُي  حُٔٔظويّ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٝ ًٌُي ٓـخالص حُزلغ

حُٞٓخثَ حالكٜخث٤ش حُظ٢ طٔخػيٗخ ك٢ حُوَٝؽ رخٓظ٘ظخؿخص ٝ هالٛش ٝ ط٤ٛٞخص، ٝ ٗزَُ 

 أ٠٣خ ػ٤٘ش حُزلغ.

 يُٓظ انجؾش:  -1

إ حهظ٤خٍ حُٜٔ٘ؾ حُٜل٤ق ك٢ ٓـخٍ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٣ؼظٔي ك٢ حألٓخّ ػ٠ِ ١ز٤ؼش حٌُِٔ٘ش 

حُوٞحػي ٝ حألْٓ حُظ٢ ٣ظْ ٖٓ أؿَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗلٜٔخ، ًٔخ ٣ؼظزَ حُٜٔ٘ؾ ٓـٔٞػش ٖٓ 

حُلو٤وش، ٝ ٣ظْ حهظ٤خٍ حُٜٔ٘ؾ حُٔ٘خٓذ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ كَ ٌِٓ٘ش حُزلغ كٔذ ١ز٤ؼظٜخ ك٤غ 

٣ؼَكٚ ػٔخٍ رٞكٕٞ ٝ ٤ًٗزخص ٓلٔي "ٜٓ٘ؾ حُزلغ رؤٗٚ حُط٣َن ح١ٌُ ٣ظزؼٚ حُزخكغ 

 .(1998)ٓلٔي،، ُيٍحٓش ٌِٓ٘ش الًظ٘خف حُلو٤وش"

ق رخهظالف حُٔٞح٤ٟغ، ٝ حٍطؤ٣٘خ ك٢ رلؼ٘خ ٌٛح حٓظؼٔخٍ حُٜٔ٘ؾ ٝ ٜٓ٘ؾ حُزلغ ٣وظِ

 حُٔٔل٢.

 انًُٓـظ انًغؾـــٙ:– 1.1

٣ؼَف ك٢ ٓـخٍ حُزلغ حُؼ٢ِٔ رؤٗٚ ًَ حٓظوٜخء ٣ٜ٘ذ كٍٞ ظخَٛس ٖٓ ظٞحَٛ 

حالؿظٔخػ٤ش أٝ حُ٘ل٤ٔش ًٔخ ٢ٛ هخثٔش ك٢ حُلخَٟ، ٝ ٣وٜي ط٘و٤ٜٜخ ٝ حٌُ٘ق ػٖ 

َٛٛخ أٝ ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ حُظٞحَٛ حالؿظٔخػ٤ش أٝ حُ٘ل٤ٔش ؿٞحٗزٜخ ٝ طلي٣ي حُؼالهخص ر٤ٖ ػ٘خ

 .)حُؼٜخٍ،(حألهَٟ

ٝ ٣ؼي حُٜٔ٘ؾ حُٔٔل٢ ٖٓ أْٛ حُطَم حُظ٢ طظْٔ رخُٟٔٞٞػ٤ش، ًُي ألٕ حُٔٔظـٞر٤ٖ 

٣ـيٕٝ ًَ حُل٣َش ك٢ حُظطَم ٥ٍحثْٜ، ٣ُخىس ا٠ُ ٌٛح كٟٔٞٞػ٘خ ٣ظطِذ ٓؼَ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ 

 )حُـ٘خّ(طٜيف ُِظؼَف ػ٠ِ ط٤ًَزٜخ ٝ هٜخثٜٜخح١ٌُ ٣ظ٤ِٔ رٔخ ٢ِ٣: أٗٚ ىٍحٓش ٓٔل٤ش 

 ٝ ٌُٜح حطـٚ حُزخكؼٕٞ ا٠ُ حٓظويحّ ٌٛح ٜٓ٘ؾ رخػظزخٍٙ حُٔالثْ ٝ حُٔ٘خٓذ ٌُِٔ٘ش حُزلغ.
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 ػُٛخ انجؾش: -2

طؼظزَ حُؼ٤٘ش ك٢ حُزلٞع حُٔٔل٤ش حٓخّ ػَٔ حُزخكغ ٝ ٣ؼَكٜخ ٓلٔي ح٢ٌُٔ رخٜٗخ ٓـٔٞػش 

٢ٛ ٓخهًٞس ٖٓ حُٔـظٔغ حال٢ِٛ ٝ طٌٕٞ ٓٔؼِش ُٜخ ٖٓ حألكَحى ٣ز٢٘ حُزخكغ ػِٔٚ ػ٤ِٜخ ٝ

 طٔؼ٤ال ٛخىهخ

٢ٛ ٓؼِٞٓخص ٖٓ ػيى حُٞكيحص حُظ٢ طٔلذ ٖٓ حُٔـظٔغ حال٢ِٛ  ٝ ٣ؼظزَٛخ حُل٢ٜٔ

ٟٓٞغ حُيٍحٓش رل٤غ طٌٕٞ ٓٔؼِش طٔؼ٤ال ٛخىهخ ُٜلخص ٌٛح حُٔـظٔغ ٝ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ٌٛٙ 

طٌٞٗض ػ٤٘ش حُزلغ ٖٓ ػ٤٘ش ٝحكيس ك٤غ ٌِٗ٘خ ػ٤٘ش حُزلغ ٖٓ َٓر٢ حَُٔحًِ ُٞال٣خص ) 

َٓر٤ٖ ٖٓ ٝال٣ش 6ٞٗض حُؼ٤٘ش ٖٓ ٓؼٌَٔ ، ٓٔظـخْٗ ، ٓؼ٤يس ( ىٕٝ حهٌ ح١ ١َٝٗ ٝ طٌ

 ٖٓ ٝال٣ش ٓؼ٤يس6ٖٓ ٝال٣ش ٓٔظـخْٗ ٝ 6ٓؼٌَٔ ٝ 

 يغبالد انجؾش: -3

 انًغبل انجشش٘:3-1

َٓر٢ حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق ك٢ حُـَد ٣18َ٘ٔ حُٔـخٍ حُز١َ٘ ك٢ ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ 

 حٓظٔخٍس ٝ ؿٔؼض ًِٜخ 18حُـِحث١َ ُٝػض ػ٤ِْٜ 

 انًغبل انًكبَٙ :3-2

ٔخّ رخٌُِٔ٘ش ٝ ٓؼَكش ؿٞحٗزٜخ حُٔوظِلش هٔ٘خ ريٍحٓش ٌٛٙ حإلٌٗخ٤ُش ػ٠ِ رؼٞ ٖٓ حؿَ حالُ

َٓر٢ حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق ُٞال٣خص حُـَد حُـِحث١َ ) ٓؼٌَٔ ، ٓٔظـخْٗ ، ٓؼ٤يس ( ٝ 

 َٓح8ًِهي رِـض 
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 يؼغكش ٕٚضؼ يشاكض ٔالٚخ 1عذٔل سلى

 ػذد انًزًذسعٍٛ اعى انًشكض اعى انٕالٚخ

 رخُٔلٔي٣ش ًَِٓ  - ٓؼٌَٔ

 ريحثَس ٤ٓنًَِٓ  -

 رٔؼٌَٔ ًَِٓ  -

 

15 

 

 يغزغبَى ٕٚضؼ يشاكض ٔالٚخ 2عذٔل سلى 

 ػذد انًزًذسعٍٛ ًَِٓاعى  اعى انٕالٚخ

 رٔٔظـخْٗ ًَِٓ  - ٓٔظـخْٗ

 رزٞهَحص ًَِٓ  -

 ر٤ٔي١ ُو٠ًََِٓ  -

 

15 
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 ٓؼ٤يس ٝال٣ش  يشاكض٣ٟٞق 3ؿيٍٝ ٍهْ 

 حُٔظٔي٤ٍٖٓػيى  حْٓ حُؼخ٣ٞٗخص حْٓ حُٞال٣ش

 رٔؼ٤يس ًَِٓ  - ٓؼ٤يس 

 رخُلٔخٓ٘ش ًَِٓ  -

 ر٤ٞد ًَِٓ  -

 

15 

 

 انًغبل انضيبَٙ: -3-3

ا٠ُ ٓ٘ظٜق 2118ُوي أؿ٣َ٘خ رلؼ٘خ ٌٛح ك٢ حُلظَس حُٔٔظيس ٖٓ ريح٣ش َٜٗ ى٣ٔٔزَ 

حُ٘٘خ١  َٓر٢  ٝ حُٔيس حُظ٢ طٌٔ٘خ ك٤ٜخ ط٣ُٞغ حالٓظؼٔخٍحص ٝ ؿٔؼٜخ ػ2119٠َِٜٗ ٓخ١ 

 ك٢ ٓ٘خٛزْٜ ح٤ُٜ٘ٔش طظٔؼَ ك٢ ػالع أٓخر٤غ. ح٤ٌُٔقحُل٢ًَ 

 أدٔاد انجؾش ٔٔعبئهّ: -4

 طشٚمخ إعشاء انذساعخ انُظشٚخ:  4.1

طْ حالػظٔخى ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜٔخىٍ ٝ حَُٔحؿغ ٝ حًٌَُٔحص ٝ ٗزٌش حالٗظ٤َٗض ٝ ًٌح 

حُيٍحٓخص حُٔ٘خرٜش حُٔ٘ـِس ٝ ًُي ٖٓ أؿَ اػَحء ٟٓٞٞع حُزلغ ريٍحٓش ًَ ؿٞحٗزٚ 

 ك٤ش.حُٔؼَ

 طشٚمخ إعشاء االعزًبسح االعزجٛبَٛخ:4-2

رؼي ٓٞحكوش حألٓظخً حَُٔ٘ف ػ٠ِ حالٓظٔخٍس حالٓظز٤خ٤ٗش، ٝ ٢ٛ حٓظٔخٍس ٓو٘٘ش ُِيًظٍٞ 

ٝ ٢ٛ ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼزخٍحص ٓؤٔش ا٠ُ (1998)ػال١ٝ،، ٓلٔي ك٤ٖٔ ػال١ٝ

حُزلغ ٝ  ( ػٞحَٓ، ًَ ػخَٓ ٠٣ْ ٓض ػزخٍحص، أٍرغ ػزخٍحص ك٢ حطـخٙ ٛيف6ٓض )

 حػ٘خٕ ك٢ ؿ٤َ حطـخٙ حُٜيف، أ١ ال ٣ٌَ٘ ٟـ٢ ٝ ك٤ٜخ طٌٕٞ حإلؿخرخص ريٍؿخص ٓظلخٝطش.

 انذساعخ اإلؽصبئٛخ: -4-3
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 :حُٔظ٢ٓٞ حُلٔخر٢
1

 

 

 ك٤غ إٔ:

x.حُٔظ٢ٓٞ حُلٔخر٢ ُِيٍؿخص : 

 : ٓـٔٞع حُيٍؿخص xٓؾ 

n.ػيى أكَحى حُؼ٤٘ش : 

 أْٛ حُٔوخ٤٣ْ حُظ٘ظض ٝ أًؼَٛخ حٓظؼٔخال ٝ ٣لٔذ ًخُظخ٢ُ: : ٖٓاالَؾشاف انًؼٛبس٘

 

 

 ك٤غ إٔ:

 ع: ٛٞ حالٗلَحف حُٔؼ٤خ١ٍ

 ّ: حُيٍؿخص حُوخّ

 ّ: حُٔظ٢ٓٞ حُلٔخر٢

  ٕ: ػيى أكَحى حُؼ٤٘ش

                                                           

1
 .92مبادئاإلحصاءفٌالتربٌةالبدنٌة،ص–قٌسناجٌوآخرون -
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)ص(: طٔظويّ ٌٛٙ حُٔؼخىُش ك٢ حهظزخٍ )ص( ُِٔوخٍٗش ر٤ٖ حألرؼخى اخزجبس عزٕٛدَذ

 ٞٓط٤ٖ حُلٔخر٤٤ٖ ٝ ٣لٔذ ًٔخ ٢ِ٣:حُٔيٍٝٓش، ٝ ُٔؼَكش حُلَم ر٤ٖ حُٔظ

 

 ك٤غ إٔ : 

 ّ: حهظزخٍ ٓظ٤ٞىٗض

 : حُٔظ٢ٓٞ حُلٔخر٢ ُِٔـٔٞػش حأل1٠ُّٝ

ّ
2

 : حُٔظ٢ٓٞ حُلٔخر٢ ُِٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش

1ع
2

 : طزخ٣ٖ حُٔـٔٞػش حأل٠ُٝ

2ع
2

 : طزخ٣ٖ حُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش.

 

 

 انذساعخ االعزطالػٛخ: -4-4

 ٤ٛخؿش حالٓجِش  ٝ ٓالٓش ٤ٛخؿظٜخُٜخ ح٤ٔٛش ًز٤َس ك٢ ٓٔخػيس حُزخكغ ػ٠ِ 

 طظ٠ٖٔ حُيٍحٓش حالٓظطالػ٤ش حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوخرالص 

رؼيٓخ حطلو٘خ ٓغ حَُٔ٘ف ػ٠ِ حْٓ حُزلغ ٝ حطلو٘خ ٓؼٚ ك٢ طلي٣ي حٌُِٔ٘ش ػْ حُل٤َٟخص ػْ 

حالٛيحف ػْ ػَٝ حالٓظز٤خٕ حالٍٝ ٝ ح١ٌُ ٣وٚ حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق ُِٔؼخه٤ٖ ػ٠ِ 

ي حُظىز٤ش حُزي٤ٗش ٝ ح٣َُخ٢ٟ ٤ُخهٌ ٛيهٚ ح٠ُخ١َٛ ك٤غ طْ ؿٔغ ىًخطَس ٝ حٓخطٌس رٔؼٜ

َٓر٤ٖ ك٢ 8حالٓظز٤خٕ رؼٌ حهٌ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ حٍحء حُيًخطَس  ٝح١ٌُ ُٝع حالٓظز٤خٕ ػ٠ِ 

رؼٞ َٓحًِ حُـَد حُـِحث١َ ) ٓؼٌَٔ ، ٓٔظـخْٗ ، ٓؼ٤يس ( ٝ رؼي حٓزٞع حػ٤ي ط٣ُٞغ 

ٝ هي حػطظ٘خ ٌٛٙ حُيٍحٓش حالٓظطالػ٤ش  حالٓظز٤خٕ ػ٠ِ ٗلْ حُؼ٤٘ش ٝ طلض ٗلْ حُظَٝف

 ؿٞحٗذ ٜٓٔش ٝ ك٣ٞ٤ش ُِيٍحٓش حُِلوش ٝ ٖٓ ر٤ٖ حٛيحكٜخ 

 حُظخًي ٖٓ ؿيٍٝ حالٓظٔخٍس 
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 حُو٤خّ رخُظؼي٣الص حُٔ٘خٓذ ُزؼٞ حٌُِٔخص ؿ٤َ ٓلٜٞٓش 

حُٞهٞف ػ٠ِ رؼٞ حُٔ٘خًَ حُظ٢ ٣ـيٛخ حُزخكغ حػ٘خء حُظطز٤ن كظ٠ ٣ٌٖٔ طـ٘زٜخ ك٢ 

 ػ٤شحُيٍحٓش حالٓظطال

 

 صؼــــٕثبد انجؾـــش: -4-5

 ٖٓ ر٤ٖ حُٜؼٞرخص حُظ٢ ٝحؿٜض حُطِزش أػ٘خء اؿَحء ٌٛح حُزلغ:

 .ٚهِش حُٜٔخىٍ ٝ حَُٔحؿغ ٝ ٛؼٞرش حهظ٘خثٜخ ُِٔؼٍٔٞ ر 

 .ػيّ حٓظـخرش رؼٞ حَُٔر٤٤ٖ ٝ ػيّ كَْٜٛ ػ٠ِ َٓء حالٓظٔخٍس 

 .ٝؿٞى ٛؼٞرخص ك٢ ط٤ِْٔ حالٓظٔخٍس 

 ٓخى٣ش ك٢ حُظ٘وَ ٓخ ر٤ٖ حُٞال٣خص. ٛؼٞرخص 

 .٤ٟن حُٞهض  
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 خبرًــــــــــــــخ:

ىٍؿظٚ حُؼ٤ِٔش َٓطز٢ إ ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ ٝ اؿَحءحطٚ ح٤ُٔيح٤ٗش ٝ إٔ أ١ رلغ ٜٓٔخ ًخٗض 

رٌَ٘ ٝػ٤ن ربؿَحءحص حُزلغ ح٤ُٔيح٤ٗش ألٜٗخ ؿَٞٛ حُيٍحٓش ٌٕٓ٘ٞ ك٢ ٤ًل٤ش ٟز٢ كيٝى 

حُزلغ حَُث٤ٔ٤ش، ٝ ػ٤ِٚ كخٍٝ حُطِزش حُزخكؼٕٞ ٖٓ هالٍ حُلَٜ ٟٝغ هطش حُزلغ ٝ 

طٌٖٔ ك٢ ٜٓ٘ؾ حُزلغ حُٔالثْ ُطز٤ؼش حُزلغ، ٝ ٣ويّ ٌِٓ٘ش حُزلغ حَُث٤ٔ٤ش، ًٔخ طلي٣ي 

ص حُزلغ )حُز١َ٘، حٌُٔخ٢ٗ، حُِٓخ٢ٗ( ٝ طلي٣ي أىٝحطٚ ٝ حُظ٢ رٞحٓطظٜخ ٣ظْ ؿٔغ ٓـخال

حُز٤خٗخص ٓغ طلي٣ي حُٞٓخثَ حالكٜخث٤ش حُٔ٘خٓزش حُظ٢ طِؼذ حُٔلظخف حألٍٝ ك٢ طل٤َِ حُ٘ظخثؾ 

إلؿخرش ػ٠ِ طٔخإالص حُزلغ ٝ طلو٤ن حألٛيحف حُٔٔطَس.
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 :                                                       حُلَٜ حُؼخ٢ٗ
ػَٝ ٝ ٓ٘خه٘ش ٗظخثؾ 

 حُزلغ
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 الفصل الثانً : عرض ومناقشة نتائج البحث 

 عرض ومناقشة النتائج: -1

منهجٌة البحث وتحلٌل النتائج التً كشف عنها دراسة االستمارة اإلنسانٌة وقد  تتطلب

تمٌز ذلك فً تجمع النتائج فً جدول تم تحلٌلها موضوعٌا، كما انه تم تمثٌل النتائج 

 تمثٌال بٌانٌا.

 عرض وتحليل نتائج البعد األول: -1-1

-ركز، وٌشمل على ست ٌخص هذا العوامل المرتبطة بعمل المربً مع التالمٌذ فً الم

 مأخودة من االستمارة االستبٌانٌة(  01،19،13،7 رقم العباراتعبارات وهً  -6

 د.هذا البع حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقوالجدول اآلتً نتائج البعد األول واتجاهات مربً 

K2الجدولٌة K2درجة منخفضة المحسوبٌة 
درجة 

 متوسطة
 الدراجات درجة عالٌة

 تكراراتالمشاهدة 5.4 26.66 8.06 40.12 5.99

 يبين نتائج البعد األول المتعلق بعمل المربي مع التالم04جدول رقم 

 

هذا البعد  ىذكره نالحظ أن إجابات المربٌن علالسابق 04من خالل الجدول رقم 

وهً اكبر النسب،تم 26.66كانت متجهة بنسبة كبٌرة إلً درجة المتوسطة،حٌث بلغت 

وهً 5.4وفً األخٌر نجد الدرجة العالٌة والتً بلغت 8.06تلٌها المنخفضة التً بلغت 

اكبر من قٌمة 40.12المحسوبٌة قد بلغت 2أخر الدرجات ،ومن جهة أخرى قٌمة كا 

تدل على وجود داللة  0.05الخطورة  درجة عند5.99الجد ولٌة والتً بلغت 2كا

 رقم ٌبٌن تكرارات المشاهد للبعد األول  إحصائٌة وهذا ما بٌانً
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 يبين تكرارات المشاهدة للبعد األول.5رسم بياني 

 االستنتاج:

نرى 5ومالحظتها للشكل البٌانً رقم 4من خالل النتائج المحصل علٌها فً الجدول رقم 

ال ٌجدون صعوبات فً  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق مربًإن الطلبة الباحثون على إن 

وال تؤثر على أدائهم المهنً ،وكانت اتجاهاتهم نحو  –البعد األول  –التعامل مع التالمٌذ 

 هذا البعد تمٌل إلً المستوى المتوسط المنخفض.

 :عرض وتحليل نتائج البعد الثاني  -2-1

عبارات  ٌخص هذا البعد العوامل المرتبطة باإلمكانٌات المادٌة بالمركز وٌشمل على ست

 ً   مأخودة من االستمارة االستبٌانٌة(20 - 14 - 8 - 6)العبارات رقم ،6،8،20،14وه
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 والجدول األتً ٌبٌن نتائج البعد الثانً 

K2الجدولٌة k2درجة منخفضة المحسوبٌة 
درجة 

 متوسطة

درجة 

 عالٌة
 الدراجات

5.99 32.53 4.26 21.66 6.66 
 تكرارات

 المشاهدة

                                                                                                                                         يبين نتائج البعد الثاني المتعلق باإلمكانيات المادية                                                                 05جدول رقم

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقربً السابق ذكره نالحظ أن إجابات ألم05خالل الجدول رقم من 

تم 21.66على هذا البعد كانت متجهة بنسبة كبٌرة إلً الدرجة المتوسطة ،حٌث بلغت 

وفً الخٌر نجد الدرجة المنخفضة والتً بلغت 06.6تلٌها الدرجة العالٌة التً بلغت 

المحسوبٌة التً بلغت 2أخرى كانت قٌمة وهً أخر الدراجات ، ومن جهة 4.26

تدل 0.05عند درجة الخطورة 5.99الجد ولٌة والتً بلغت 2اكبر من قٌمة كا 32.53

 على وجود داللة إحصائٌة وهذا ما ٌبٌنه الشكل البٌانً األتً:       

 

 يبين تكرارات المشاهدة للبعد الثاني 06رسم بياني رقم 

 االستنتاج:

ومال حضتنا للشكل البانً رقم 05من خالل النتائج المحصل علٌها فً الجدول رقم 

معظمهم لدٌهم نقص فٌما  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق مربًٌرى الطلبة الباحثون على أن 06
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ٌخص اإلمكانٌات المادٌة واألجهزة داخل مؤسستهم التربوٌة التً علٌهم سلبا على أدائهم 

 تهم نحو هذا البعد تمٌل إلً مستوى المتوسط العالً.المهنً ،وكانت معظم اتجاها

 :عرض وتحليل نتائج البعد الثالث -3-1

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق لمربًٌخص هذا البعد العوامل المرتبطة بالرتب الشهري 

مأخودة من االستمارة 9 - 21 - 3 - 15)العبارات رقم 3،15،9،21وٌشمل على ست 

 االستبٌانٌة(

 .مع هذا البعد حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقربً ٌبٌن البعد الثالث واتجاهات موالجدول األتً 

K2 

 الجدولٌة
k2المحسوبٌة 

درجة 

 منخفضة

درجة 

 متوسطة

درجة 

 عالٌة

 

 الدراجات

5.99 28.92 4.26 19.2 5.4 
 تكرارات

 المشاهدة

 يبين نتائج البعد الثالث المتعلق بالراتب الشهري للمربي6جدول رقم 

  

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَربٌن السابق ذكره نالحظ أن إجابات الم06من خالل الجدول رقم 

على هذا البعد كانت متجهة بنسبة كبٌرة إلً الدرجة المتوسطة ،حٌث بلغت  ح٤ٌُٔق

اال أن القلٌل منهم كانت 5.4،تم ذهبت النسبة الً الدرجة العالٌة والتً بلغت 19.2

،ومن جهة أخرى كانت قٌمة كا 4.26متجهة إلً الدرجة المنخفضة والتً بلغت 

عند 5.99الجدولة والتً بلغت 2اكبر من قٌمة كا28.92المحسوبة التً بلغت 2

مما تدل على وجود *داللة إحصائٌة وهذا ما ٌبٌنه الشكل البٌانً 0.05مستوى الداللة 

 األتً*
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 يبين تكرارات المشاهدة للبعد الثالث.06رقم  رسم بياني

 االستنتاج:

ومالحظتنا للشكل البٌانً رقم 06من خالل النتائج المحصل علٌها فً الجدول رقم 

ٌرى الطلبة الباحثون أن اتجاهات معظم األستاذة تمٌل إلً مستوى المتوسط العالً 07

 وهذا ما ٌؤثر علٌهم بنسبة اكبر على أدائهم المهنً.

 عرض وتحليل نتائج البعد الرابع: -4-1

ٌخص هذا العوامل المرتبطة بالتوجٌه التربوي الرٌاضً والذي ٌشمل على ست عبارات 

 مأخودة من االستمارة االستبٌانٌة(10 - 04 -01)العبارات رقم 4،10،1وهً 

 مع هذا البعد حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقوالجدول األتً ٌبٌن البعد الرابع واتجاهات مربً 

 

K2الجدولٌة K2المحسوبٌة 
درجة 

 منخفضة
 الدراجات درجة عالٌة درجة متوسطة

 تكرارات 5.4 21.2 5.4 32.4 5.99

 المشاهدة

 يبين نتائج البعد الرابع المتعلق بالتوجيه التربوي الرياضي07جدول رقم 
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 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَالسابق ذكره نالحظ إن إجابات المدربً 07من خالل الجدول رقم 

والرٌاضة على هذا البعد كانت متجهة بنسبة اكبر إلً درجة المتوسطة،والتً  ح٤ٌُٔق

لكل منهما ،ومن 5.4،واتت بعدها الدرجة العالٌة والمنخفضة  والتً بلغت 21.6بلغت 

الجدولٌة والتً 2اكبر من قٌمة كا32.40المحسوبٌة التً بلغت 2جهة أخرى كانت ك

على وجود * داللة إحصائٌة وهذا ما وهذا تدل 0.05عند مستوى الداللة 5.99بلغت

 ٌبٌنه الشكل البانً األتً *

 

                  االستنتاج:                                                                                                                   

ومالحظتنا للشكل البٌانً رقم 07من  خالل النتائج المحصل علٌها فً الجدول رقم 

كانت عالقاتهم اتجاه  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق مربً ٌرى الطلبة الباحثون أن معظم 08

الموجه التربوي عالقة تمٌل إلى بعض  التقصٌر فٌهما ٌخص اإلشراف التربوي 

 واتجهت هذه العالقة إلى مستوى المتوسط وهذا ما ٌعكس سلبا عل مردوده المهنً.

 وتحليل نتائج البعد الخامس:عرض  -1-5

ٌخص هذا البعد العوامل المرتبطة بعالقة المربً مع اإلدارة والذي وٌشمل عل ست 

 )االستبٌانٌة(11،17،5،1عبارات وهً 

مع  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقوالجدول األتً ٌبٌن النتائج البعد الخامس واتجاهات مربً 

 هذا البعد.
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K2 الجدولٌة k2الدراجات درجة عالٌة درجة متوسطة منخفضة درجة المحسوبٌة 

5.66 29.19 3.26 19.2 6.66 
 تكرارات

 المشاهدة

 :يبين نتائج البعد الخامس المتعلق بعالقة المربي باإلدارة08جدول رقم 

علً  النشاط الحركً المكٌفالسابق ذكره نالحظ أن معظم إجابات المربٌن 

،وتلٌها 19.2هذا البعد كانت متجهة بنسبة اكبر إلً الدرجة المتوسطة ،والتً بلغت 

وأخٌرا الدرجة المنخفضة والتً بلغت 6.66الدرجة والعالٌة والتً بلغت قٌمتها 

المحسوبة 2وهً أخر الدرجات ،ومن جهة أخرى نجد أن قٌمة كا3.26

مما تدل على وجدود داللة 5.66الجدولٌة والتً بلغت 2اكبر من قٌمة كا29.19

 وهذا ما ٌبٌنه الشكل البٌانً األتً*0.05إحصائٌة عند مستوى الداللة 

 

 يبين تكرارات المشاهدة للبعد الخامس 09رسم بياني رقم 

 االستنتاج:
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ومالحظتنا للشكل البٌانً رقم 08من خالل النتائج المحصل علٌها فً الجدول لرقم 

ٌرى الطلبة الباحثون على أن عدم اهتمام المربٌن من قبل إدارة المؤسسة وهذا ما 09

حٌث كانت اتجاهاتهم تمٌل إلً مستوى المتوسط العالً وهذا ما 08ٌبٌنه الجدول رقم 

 ٌؤثر سلبا عل قابلٌة المدربٌن فً تحقٌق أهداف الدرس.

 عرض وتحليل نتائج البعد السادس  -6-1

بمربً المواد حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق وامل المرتبطة بعالقة المربً وٌخص هذا البعد الع

 18،30،36،12،24،6االكادمٌة األخرى واشتمل على ست عبارات وهً 

 والجدول األتً ٌبٌن نتائج البعد السادس وإجابات مربً ت ب ر مع هذا البعد.

K2 2 الجدولٌةKالدراجات درجة عالٌة درجة متوسطة درجة منخفضة المحسوبٌة 

5.99 22.80 2.4 15 5.4 
 تكرارات

 المشاهدة

 مع المعلمون آخرون المربي يبين نتائج البعد السادس المتعلق بعالقة 09جدول رقم 

على  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقٌتضح لنا أن جل إجابات مربً 09من خالل الجدول رقم 

،تم تلٌها الدرجة 15هذا البعد كانت اقتصرت على الدرجة المتوسطة ،والتً بلغت 

وهً أخر الدرجات 2.4و أخٌرا الدرجة المنخفضة والتً بلغت قٌمتها 5.4والعالٌة بقٌمة 

الجدولٌة والتً 2اكبر من قٌمة كا22.8المحسوبٌة 2ومن جهة أخرى نجد أن قٌمة كا

وهذا ما 0.05مما تدل على وجدود داللة إحصائٌة عند المستوى الداللة 5.99بلغت 

 بانً األتً * ٌبٌنه الشكل ال
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 االستنتاج:

ومال حضتنا للشكل البٌانً رقم 09من خالل النتائج المحصل علٌها فً الجدول رقم 

األخرى  مع مربً المواد االكادمٌة حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقٌتضح لنا أن عالقة مربً 10

عالقة حسنة تشجعه على العمل وزٌادة بذل الجهد من اجل الوصول الهدف المبتغى وهذا 

 ما ألت إلٌه اتجاهاتهم إلً مستوى المتوسط العالً .

 

K2الجدولٌة K2المسحوبة 
درجة 

 المنخفضة

درجة 

 متوسطة
 درجة عالٌة

 

 البعد األول  5.4 25.6 8.06 40.12 

 البعد الثانً 6.66 21.6 4.26 32.53 

 البعد الثالث 5.4 19.2 4.26 28.92 

 البعد الرابع 5.4 21.6 5.4 32.40 

 البعد الخامس 6.66 19.2 3.26 29.19 

 البعد السادس  5.4 15 2.4 22.80 

 يبين نتائج األبعاد الممركزة بالمستويات10جدول رقم 

 

ٌتضح لنا أن كل األبعاد الستة لها داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 10من خالل الجدول 

0.05 

وكانت األبعاد التً تمٌل إلً مستوى المتوسط العالً هو البعد الثالث والثانً بدرجة اكبر 

والبعد الخامس والسادس بدرجة اقل من البعدٌن الثالث والثانً أما البعد األول كان ٌمٌل 

 نخفضإلً مستوى المتوسط الم
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ونستنتج من خالل هذه النتائج أن البعد الثالث والثانً والرابع هما مستوى متوسط العالً 

أما البعد الخامس والسادس فبدرجة اقل منهما والتً ٌلٌها البعد األول بمستوى متوسط 

 صغٌر وهذا ما ٌبٌنه الشكل البٌانً الموالً:

 درجة منخفضة 

 درجة متوسطة

 درجة عالٌة

 

 يوضح مقارنة المتوسطات الحسابية11شكل بياني رقم 

 عرض ومناقشة مقارنة بين األبعاد الممركزة باستعمال أفدو -2

 ل اختبار افد فٌشر.إن الجدول الموالً ٌوضح نتائج إحصائٌا وذلك باستعما

البعد 

 السادس 

البعد 

 الخامس

البعد 

 الرابع

البعد 

 الثالث

البعد 

 الثانً 

البعد 

 األول

ات القٌم العٌن

 اإلحصائٌة 

 س 15.4 17.31 19.33 18.31 15.82 13.20

 ع 3.43 3.86 4.84 4.82 4.25 4.10

 ف محسوبٌة   11.91   
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   05   
درجة الحرٌة  

 ب.م 

264 
درجة الحرٌة 

 د.م

 ف الجدولٌة 4.37

 يبين نتائج األبعاد الممركزة11الجدول رقم 

الذي ٌوضح مقارنة بٌن النتائج األبعاد المدروسة إحصائٌا  11من خالل الجدول رقم 

باستعمال اختبار أفدو فٌشر ومن خالل مالحظتنا لنتائج الجدول نجد أن هناك فرق بٌن 

متوسطات الحسابٌة ألبعاد الستة وان اكبر هذه المتوسطات هو المتوسط الحسابً للبعد 

للبعد الرابع الذي ٌصل إلى تم ٌلً المتوسط الحسابً 19.33الثالث الذي ٌبلغ 

تم ٌأتً األبعاد األخرى فً مستوى واحد وفً 17.31.تم ٌأتً البعد الثانً ب18.31

 المتوسطات الحسابٌة األبعاد الخامس و السادس واألول.

اكبر من فً الجدولٌة التً قدرت 11.91ومن جهة نجد أن فً المحسوبٌة التً بلغت  

وهذا ما ٌدل على وجود داللة 0.05وعند مستوى داللة 264-5عند درجة الحرٌة 4.37

إحصائٌة وهذا ما ٌبٌن على وجود فرق معنوي بٌن متوسطات األبعاد وهذا ما ٌمثله 

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ مربًحٌث توصل الطلبة الباحثون إلى أن معظم -10الشكل البٌانً رقم 

ري بنسبة كبٌرة وهذا ما كان اتجاههم نحو البعد الثالث الذي ٌمثل الراتب الشه ح٤ٌُٔق

وهً اكبر نسبة تلٌه البعد 19.33ٌشكل .ضغط كبٌر علٌهم حٌث بلغ متوسط الحسابً 

وهوا قل 18.31بالموجه التربوي الذي بلغ متوسطه  المربًالرابع الذي ٌمثل عالقة 

متوسط من البعد الثالث،تم نجد البعد الثانً المرتبط باإلمكانٌات المادٌة حٌث بلغ 

وأخٌر نجد كل من البعد الخامس والبعد األول والبعد السادس 17.31الحسابً متوسطه 

وهذا ما ٌشكل ضغطا علٌهم اقل 13.20،15.4،5.82الذي بلغ متوسطهم على التوالً 

 درجة من البعد الثالث خاصة والبعد الثانً والرابع عامة .
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 يوضح مقارنة متوسطات الحسابية ألبعاد الممركزة.12الشكل رقم 

  

 لتوضٌح فرق المتوسطات استعملنا اختبار تٌوكً الذي ٌوضحه الجدول الموالً:

 تٌوكً محسوبة 6س  5س  4س  3س  2س  1س  

  2.2 0.42 *2.91 *3.93 1.91  1س 

  *4.11 1.49 1.00 2.2   2س 

  *6.13 *3.51 1.2    3س 

 2.70 *5.11 2.49     4س 

  2.62      5س 

        6س 

 يوضح فرق متوسطات الحسابية ومقارنتها باختبار تيوكي .12جدول رقم 

ٌبٌن مقارنة فرق المتوسطات الحسابٌة واختبار تٌوكً حٌث 12من خالل الجدول رقم 

نجد أن الفرق ٌكمن فً المتوسط الحسابً األول مع المتوسط الحسابً الثالث الذي بلغ 

وي أو ذات داللة إحصائٌة وهً اكبر وهذا ما ٌشٌرعلى أن هناك فرق معن3.39الفرق 

ونرى أٌضا فرق بٌن المتوسط الحسابً األول والمتوسط الحسابً 2.70من تٌوكً 
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والمتوسط الحسابً الثانً مع المتوسط الحسابً السادس الذي بلغ 2.91الرابع الذي بلغ 

ونجد انه هناك فرق فً المتوسط الحسابً الثالث مع المتوسط الحسابً الخامس 4.11

والمتوسط الرابع مع المتوسط الحسابً 6.13و3.51والسادس الذي بلغ على التوالً 

 السادس.

 االستنتاج :

على آن هناك فرق بٌن المتوسطات الحسابٌة ألبعاد 11نستنتج من خالل الجدول رقم 

المدروسة وفً مقدمتها المتوسط الحسابً للبعد الثالث الذي كان له داللة إحصائٌة مع 

 البعد األول والبعد الخامس والبعد السادس .

ونستنتج أن المتوسط الحسابً للبعد الثالث له فروق معنوٌة ذات داللة إحصائٌة الن له 

متوسطات  الحسابٌة األخرى، وعلٌه ٌرى الطلبة الباحثون على أن نتٌجة فرق مع ال

مقارنة فرق المتوسطات الحسابٌة تٌوكً نجد أن الفرق ٌكمن خاصة فً المتوسط 

الحسابً للبعد الثالث الذي ٌتعلق أو مرتبط بالراتب الشهري الذي كان له فروق عدٌدة 

متوسط الحسابً للبعد األول والمتوسط مع المتوسطات األبعاد األخرى،وفً مقدمتها ال

الحسابً للبعد الخامس والسادس وهذا مابٌن لنا مدى تأثٌر المتوسط الحسابً للبعد الثالث 

خاصة  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقعلى المتوسطات األبعاد األخرى عامة وعلى مدرس 

المهنً على والذي له تأثٌر فعال ٌؤدي إلى أنهاك قواه وعدم الوصول إلى أداء واجبه 

 أحسن وجه.
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 االستنتاجات -1

اإلحصائٌة للجداول والبٌانات التً تم الحصول من خالل نتائج البحث والدراسة 

 علٌها،وفً حدود عٌنة البحث توصل الطلبة الباحثون إلى االستنتاجات التالٌة:

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق لمربًهناك أسباب أو عوامل ٌتولد من خاللها الضغط المهنً 

تم ترتٌب  الغرب الجزائري،والتً تؤثر سلبا على أدائهم المهنً،وقد مراكزفً بعض 

هذه األسباب من حٌث درجة مسؤولٌاتها عما ٌعانً منه المدرسون من ضغوطات 

 المهنٌة على النحو التالً :

حٌث بلغ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق لمربًضغوط مرتبطة ومتعلقة بالراتب الشهري 

 19.33متوسط المعاناة 

 18.31ضغوط متعلقة بالتوجٌه التربوي الرٌاضً حٌث بلغ متوسط المعاناة 

ضغوط مرتبطة ومتعلقة باألدوات واإلمكانٌات المادٌة بالمدرسة حٌث بلغ متوسط 

 .17.31المعاناة 

 15.82ضغوط مرتبطة ومتعلقة بعالقة المدرس مع اإلدارة حٌث بلغ متوسط المعاناة 

 15.40ضغوط مرتبطة ومتعلقة بالعمل مع التالمٌذ حٌث بلغ متوسط المعاناة

 13.20ضغوط مرتبطة ومتعلقة بالمواد االكادمٌة األخرى حٌث بلغ متوسط المعاناة 

حُ٘٘خ١ وفً األخٌر توصل الطلبة الباحثون على أن هناك ضغوط تؤثر على مربً 

 سلبا وهً ضغوط متعلقة ب: حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق

 الراتب الشهري.

 التوجٌه التربوي .

 ونقص األجهزة واألدوات والمالعب الرٌاضٌة. قلة

 لمربً أما الضغوط المهنٌة األخرى فال تؤثر بشكل سلبً كبٌر على األداء المهنً 

 ومنها: حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق

  العمل مع التالمٌذ 
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 العالقة مع اإلدارة 

  مع ً ً العالقة مع مرب   المواد االكادمٌة األخرى. مرب
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 شضٛبد:يمبثهخ انُزبئظ ثبنف -2

  ُوي ٟٝؼض حُل٤َٟخص ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٝؿٞى أٓزخد طئى١ ا٠ُ طُٞي ح٠ُـ٢ ح٢ُٜ٘ٔ

 ٝهي هٔٔض ا٠ُ أٍرغ ك٤َٟخص.

 انفشضٛخ األٔنٗ: -2-1

حهظَف حُطِزش حُزخكؼٕٞ ك٢ ك٤َٟخص حُزلغ حأل٠ُٝ إٔ ٖٓ حألٓزخد حُظ٢ طُٞي ح٠ُـ٢ 

طي٢ٗ ٍحطزٚ ح١َُٜ٘، ٝ هي أػزض ص ٗظخثؾ طل٤َِ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقح٢ُٜ٘ٔ َُٔر٢ 

( ك٤غ 11حالٓظٔخٍس حالٓظز٤خ٤ٗش ٛيم ٌٛٙ حُل٤َٟش ٝ ًُي ٖٓ هالٍ ٗظخثؾ حُـيٍٝ ٍهْ )

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقٝ ٌٛح ٓخ ٣ز٤ٖ إٔ أؿِذ َٓر٢٤ 19.33رِؾ حُٔظ٢ٓٞ حُلٔخر٢ 

ُل٤َٟش ٍهْ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ حٌَُٔ٘ ك٤غ ٣ٌَ٘ ٟـطخ ػ٤ِْٜ، ًٔخ ٣ز٤ٖ أ٠٣خ ٛيم ٌٛٙ ح

ح١ٌُ ًخٕ حطـخْٜٛ ك٢  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق( ح١ٌُ ٣ٟٞق حطـخٛخص َٓر٢٤ 06)

حُٔٔظٟٞ حُٔظ٢ٓٞ حُؼخ٢ُ ك٤غ رِـض ًخ
2

ٝ ٢ٛ أًزَ ٖٓ ًخ28.92حُٔلٔٞرش 
2

حُـي٤ُٝش 

 .0.05( ػ٘ي ٓٔظٟٞ حُيالُش 5.99)

 انفشضٛخ انضبَٛخ: -2-2

حهظَف حُزخكؼٕٞ ك٢ ك٤َٟش حُزلغ حُؼخ٤ٗش إٔ ٖٓ حألٓزخد حُظ٢ طُٞي ح٠ُـ٢ ح٢ُٜ٘ٔ َُٔر٢ 

حُظٞؿ٤ٚ حُظَر١ٞ، ٝ هي أػزظض ٗظخثؾ طل٤َِ حالٓظٔخٍس حالٓظز٤خ٤ٗش  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق

( ك٤غ رِؾ حُٔظ٢ٓٞ حُلٔخر٢ 11ٛيم ٌٛٙ حُل٤َٟش ٝ ًُي ٖٓ هالٍ حُـيٍٝ ٍهْ )

٣ؼخٕٗٞ ٖٓ حٌَُٔ٘ ك٤غ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقؿِذ َٓر٢٤ ٝ ٌٛح ٓخ ر٤ٖ إٔ أ18.31

( ح١ٌُ ٣07ٌَ٘ ٟـ٢ ًز٤َ ػ٤ِْٜ، ٝ ًٔخ ٣ز٤ٖ أ٠٣خ ٛيم ٌٛٙ حالٓظٔخٍس حُـيٍٝ ٍهْ )

ح١ٌُ ًخٕ حطـخْٜٛ ك٢ حُٔٔظٟٞ حُٔظ٢ٓٞ حُؼخ٢ُ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق٣ٞؿٚ َٓر٢٤ 

ٝ ًخٗض 5,4ٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُ ٝ ح21.6ُك٤غ ًخٗض اؿخرخص حَُٔر٤٤ٖ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔظ٢ٓٞ 

ًخ
2

حُـي٤ُٝش ٖٓ ًخ
2

ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ ٝؿٞى ىالُش 0.05حُٔلٔٞرش ػ٘ي ٓٔظٟٞ حُوطٍٞس 

 اكٜخث٤ش ٝ ٌٛح ٓخ ٤٘٣َ ا٠ُ طلو٤ن حُل٤َٟش.

 انفشضٛخ انضــــبنضخ: -2-3
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حكظَٝ حُطِزش حُزخكؼٕٞ رؤٕ ٗوٚ حألؿِٜس ٝ حألىٝحص حُز٤يحؿٞؿ٤ش طؼي ػخٓال ك٢ طٌَ٘ 

( ك٤غ رِؾ حُٔظ٢ٓٞ حُلٔخر٢ ٢11، ٝ ٌٛح ٓخ ٣ز٤٘ٚ حُـيٍٝ ٍهْ )ٟـ١ٞ ٤ٜ٘ٓش َُِٔر

 ا٠ُ : حَُٔر٤ٖ ( حُي١ ًخٕ حطـخٙ ٓؼظْ 5ٝ ٌٛح ٓخ ٣ز٤٘ٚ حُـيٍٝ ٍهْ )17.33

 حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُ ك٤غ ًخٗض ه٤ٔش ًخ
2

ٓٔخ ٣يٍ 0.05حُـي٤ُٝش ػ٘ي ٓٔظٟٞ هطٍٞس 

 طلووض.ػ٠ِ ٝؿٞى ىالُش اكٜخث٤ش ٝ ٌٛح ٓخ ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ حُل٤َٟش هي 

 انفشضٛخ انشاثؼـــــــــــــخ: -2-4

حكظَٝ حُطِزش حُزخكؼٕٞ ك٢ ك٤َٟش حُزلغ حَُحرؼش ٝ حُظ٢ طٔؼَ ك٢ ػالهش حَُٔر٢ ٓغ ًَ 

حُظال٤ٌٓ ٝ حإلىحٍس ٝ َٓر٢٤ حُٔٞحى حألًخى٤ٔ٣ش حألهَٟ ٝ ٌٛٙ حأله٤َس طٌَ٘ ٟـطخ ًز٤َح 

 .حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقػ٠ِ َٓر٢ 

  ٍٝ15.4( ك٤غ رِؾ ٓظٞٓطْٜ حُلٔخر٢ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ 11ٍهْ )ٝ ٌٛح ٓخ ٣ز٤٘ٚ حُـي ،

ك٤غ ًخٗض ه٤ٔش ًخ13.20–15.82
2

حُٔلٔٞرش أًزَ ٖٓ ه٤ٔش ًخ
2

حُـي٤ُٝش ٓٔخ ٣يٍ 

 ػ٠ِ ٝؿٞى ىالُش اكٜخث٤ش ٝ ٌٛح ٤٘٣َ ػ٠ِ ػيّ طلو٤ن حُل٤َٟش.

 انزٕصٛـــــــــــــبد:

ٌٓخ٤ٗخص حُٔظٞكَس ُي٣٘خ، إ ُوي ًخٗض ىٍحٓظ٘خ ٌُٜح حُٟٔٞٞع ىٍحٓش ٓظٞحٟؼش ك٢ كيٝى حإل

 طٌٕٞ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٢ٛ ٗوطش ريح٣ش ُِزلٞع حألهَٟ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ.

ػ٠ِ ٟٞء حُ٘ظخثؾ حُٔظلَٜ ػ٤ِٜخ ٖٓ هالٍ ىٍحٓظ٘خ ح٤ُٔيح٤ٗش طظـ٠ِ ُ٘خ رؼٞ حالهظَحكخص 

 ٢ٛ ًخ٥ط٢: حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔق َٓر٢ ٝ حُلٍِٞ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُظول٤ٞ ٖٓ ٓؼخٗخس 

  ػٖ ٣َ١ن طٞك٤َ حُٞٓخثَ ٝ ٤ٛخٗظٜخ. حَُٔر٢طل٤ٖٔ حُظَٝف حُظ٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜخ 

  ٌٛح ُٔٔخػيطٚ  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقاُِح٤ٓش حَُكغ ٖٓ حَُحطذ ح١َُٜ٘ َُِٔر٢ ٝ

 ػ٠ِ طٞك٤َ كخؿ٤خطٚ ٝ ُٞحُٓٚ.

  ٖىحهَ حإل١خٍ حُظَر١ٞ. حَُٔر٢هِن ؿٞ ٖٓ حُٔ٘خكٔش حُؼ٤ِٔش ر٤ 

 ٝ حُ٘يٝحص حُؼ٤ِٔش. اَٗحى حَُٔر٤ٕٞ ك٢ حُيٍٝحص 

  حُ٘٘خ١ حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقطل٤ْٔ حَُأ١ حُؼخّ ح٢٘١ُٞ رؤ٤ٔٛش. 
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  ٍػيّ ط٤ًَِ حُٔلظٖ ػ٠ِ ططز٤ن حُٜٔ٘ؾ رٍٜٞس كَك٤ش ٝ ٍَٟٝس طَى حُٔـخ

ٛيحف. ٌ حأل ٘ل٤ ٝ حُلؼخ٤ُش ُظ ٖ حإلٗظخؿ٤ش  ٣ِيٓ  ًُي ُظلو٤ن حُٔ  ٝ َر٢  ِٔ   حإلريحعُ 
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 خالصـــــــــخ ػبيــــــخ:

٣ؼخ٢ٗ ٖٓ ٟـ١ٞ ٤ٜ٘ٓش ك٢ ٜٓ٘زٚ حُؼ٢ِٔ ىحثٔخ ٝ  حُل٢ًَ ح٤ٌُٔقحُ٘٘خ١ إ َٓر٢ 

ريٍؿخص ٓوظِلش ًحص طؤػ٤َ ا٣ـخر٢ أٝ ِٓز٢ ك٢ طلو٤ن حألٛيحف حُٔٔطَس ٝ رخُظخ٢ُ ٣ـذ 

ػ٤ِٚ ٖٓ هالٍ ًُي ارَحُ ٗو٤ٜظٚ ُٔٞحؿٜش ٌٛٙ ح٠ُـ١ٞ حُظ٢ طؼ٤وٚ ٝ حُزلغ ػٖ 

 حٓظَحط٤ـ٤خص ٝ ١َم حُظ٤ٌق ٓغ حُٟٔٞٞع.

 حُ٘٘خ١ حُل٢ًَزلغ ك٢ حُٟٔٞٞع "ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طٞحؿٚ ٝ ٖٓ هالٍ حُ -

٘خى ػٞحَٓ طؤػَ ريٍؿش ًز٤َس ٛػ٠ِ حألىحء ح٢ُٜ٘ٔ"حٓظوِٜ٘خ إٔ  ٝ أًؼَٛخ ح٤ٌُٔق

 ػ٠ِ أىحثْٜ ح٢ُٜ٘ٔ ٝ ٢ٛ:

 طؤػ٤َ حَُحطذ ح١َُٜ٘. -

 طؤػ٤َ حُٔٞؿٚ حُظَر١ٞ. -

 خ٤ٗخص حُٔخى٣ش.طؤػ٤َ حإلٌٓ -
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Résumé général: 

Les éducateurs de l'activité motrice adaptative subissent toujours et 

à des degrés divers des pressions professionnelles ayant un impact 

positif ou négatif sur la réalisation des objectifs soulignés et doivent 

donc mettre en avant sa personnalité pour faire face aux pressions 

qui le gênent et rechercher des stratégies et des moyens d'adaptation 

au sujet. 

- Par le biais de la recherche sur le sujet "Les pressions exercées par 

les professionnels sur l'activité motrice adaptative et, pour la 

plupart, sur les performances professionnelles", nous avons conclu 

que certains facteurs affectant de manière significative leurs 

performances professionnelles sont les suivants:  

                        -   Effet du salaire mensuel. 

                       - Effet de l'orientation pédagogique. 

                      - Impact des possibilités physiques. 
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انًصــــــبدس ٔ 

 انًشاعـــغ
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 انًشاعـــــغ:انًصبدس ٔ 

 انًشاعــــــغ ثبنهغخ انؼشثٛخ: -1

 حُوَإٓ ح٣ٌَُْ. -1

 .1998ارَح٤ْٛ ػزي حُٔظخٍ: حالًظجخد، اَٟحد حُؼَٜ حُلي٣غ، ػخُْ حُٔؼَكش، ح٣ٌُٞض،  -2

 .1995أكٔي ٍٟخ، ٓظٖ حُِـش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٌٓظزش حُل٤خس، ر٤َٝص،  -3

 حالٓظز٤خ٤ٗش.( ٓؤهًٞس ٖٓ حالٓظٔخٍس   25-01-31-19-13-7حُؼزخٍحص ٍهْ ) -4

 ( ٓؤهًٞس ٖٓ حالٓظٔخٍس حالٓظز٤خ٤ٗش.21 -9–33 -27 -15 -3حُؼزخٍحص ٍهْ )   -5

 ( ٓؤهًٞس ٖٓ حالٓظٔخٍس حالٓظز٤خ٤ٗش.27 -22 -10 -34 -33 -4حُؼزخٍحص ٍهْ )  -6

 ( ٓؤهًٞس ٖٓ حالٓظٔخٍس حالٓظز٤خ٤ٗش.35-5-29-35- 17 -11حُؼزخٍحص ٍهْ )  -7

 ٓؤهًٞس ٖٓ حالٓظٔخٍس حالٓظز٤خ٤ٗش.( 24 -12 -36 -30 -18 -6حُؼزخٍحص )  -8

 (( ٓؤهًٞس ٖٓ حالٓظٔخٍس حالٓظز٤خ٤ٗش 26-14-32-20-8-6حُؼزخٍحص )  -9

حُ٘خَٛ ٓلٔي حُؼي٢ُ، حُِٔٞى حالٗٔخ٢ٗ حُظ٘ظ٢ٔ٤، حإلىحٍس حُؼخٓش ُِزلٞع، ح٣َُخٝ،  -11

 .243،ٙ 1995حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، 

،طلض اَٗحف 2003، ٣2002ل٢، ًٌَٓس ٤ُٔخْٗ ػِْ حُ٘لْ حُؼ٤خى١،  حُطخُذ ٣ٍٝـ٢ -11

 ٗخ٣ض ٢ٓ ػ٢ِ.

 .81ح٣ٍُٞـ٢ ٝ حُؼ٘خّ، ٓ٘خٛؾ حُزلغ ك٢ حُظَر٤ش، حُـِء حألٍٝ، رـيحى.  -12

رخٕ ٓ٘ـخٕ ٍٓٞح، طَؿٔخٕ أٗطٞحٕ حُٜخْٗ، حالؿٜخى ٝ أٓزخرٚ ٝ ػالؿٚ، ٍٓ٘٘ٞحص ػ٣ٞيحص،  -13

 .1997ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

 .746حثَ، حُؼيى ؿ٣َيس حُـِ -14

 .293كٔي١ أرٞ حُلظٞف ػط٤لش، ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ حُؼ٢ِٔ، ٤ًِش حُظَر٤ش: حُوخَٛس،  -15

ه٤َ هللا حُؼٜخٍ، ٓلخَٟحص ك٢ ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ حالؿظٔخػ٢، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش،  -16

 حُـِحثَ.
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 ٍٝح٣ش كٖٔ اىحٍس حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش، ٍإ٣ش ٓٔظوز٤ِش، ىحٍ حُـخٓؼش. -17
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 .75حُٜلخء َُِ٘٘ ٝ حُطزغ، 

ى. ٓـي١ أكٔي ٓلٔي ػزي حإلُٚ، ػِْ حُ٘لْ حُٜ٘خػ٢ ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝ حُظطز٤و٤ش، ىحٍ  -19

 .1996، 1حُٔؼخٍف حُـخٓؼ٤ش، ١

خَٛس، َٜٓ، َُٛحٕ ػزي حُٔالّ كخكع، حُٜلش حُ٘ل٤ٔش ٝ حُؼالؽ حُ٘ل٢ٔ، ػخُْ حٌُظذ، حُو -21

1987. 

٤َُٛ حُٜزخؽ، ٓٔظ٣ٞخص ٟـ٢ حُؼَٔ، ىٍحٓش ٝظ٤لش، حالٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس،  -21

1988ٙ،100. 

ُٓٞٔخ٢ٗ أكٔي، ىٍحٓش كٍٞ ٜٓخىٍ ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٜ٘ٔش ُيٟ َٓٔٝ ِٜٓلش حالٓظؼـخالص  -22

حُطز٤ش ٝ حُـَحك٤ش رَٞٛحٕ اَٗحف حألٓظخً ١ٍٜٞ٘ٓ ٜٓطل٠، هْٔ حُ٘لْ ٝ ػِّٞ 

 .2000َٝٛحٕ، حُظَر٤ش، ؿخٓؼش 

، ىحٍ حُٔؼخٍف،َٜٓ 1ٛخُق ػزي حُؼ٣ِِ، ػزي حُٔـ٤ي: حُظَر٤ش حُزي٤ٗش ٝ ١َم حُظي٣ٍْ، ١ -23

 ،1984. 

١ٞرخٍ كَٗخ١ٝ ٗـخس، حُظٞحكن حأل١َٓ ُيٟ حَُ٘أس حُؼخِٓش ٤ُٔخْٗ، طلض اَٗحف حألٓظخً  -24

 .2003، 2002ػزخّ ٓلٔٞى، 

حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش، ؿخٓؼش  ػزخّ ٓلٔٞى حَُٔٔح٢ٗ، أكٔي ر٢ٓٞٔ، ١َم حُظي٣ٍْ ك٢ ٓـخٍ -25

 .1984رزـيحى، 

ػ٢ِ ػٌَٔ، ػخري ػزي هللا، ٓيٟ طؼَٝ حُؼخ٤ِٖٓ ٠ُـ١ٞ حُؼَٔ ك٢ رؼٞ حُٜٖٔ  -26

 .1998/68، 16حالؿظٔخػ٤ش، ٓـِش حُؼِّٞ، ىحٍ حَُ٘٘ حُؼيى، 

ػيٗخٕ ى٣ٍٖٝ كِٕٞ ٝ آهَٕٝ، حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش حُٔي٤ٍٓش، ىحٍ حُلٌَ، حُطزؼش حُؼخُؼش،  -27

 .1994حُوخَٛس، 

 ػٜخّ ػزي حُوخُن، حُظي٣ٍذ ح٣َُخ٢ٟ ٗظ٣َخص ٝ ططز٤وخص ، ىحٍ حٌُظذ حُـخٓؼ٤ش، َٜٓ. -28
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 .2001، 2000حُٔي٤ٗش، رَٞٛحٕ طلض اَٗحف ١ٍٜٞ٘ٓ ٜٓطل٠، 
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 .1997ٓلٔي كٖٔ ػال١ٝ، ػِْ حُ٘لٖٔ ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس،  -33
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 ُؼِّٞ َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ، ٓطزؼش حُوزش، حُـِحثَ.ٓؼ٤ٖ أكٔي ح٤ُٔي، حُٔؼ٤ٖ ك٢ حالكٜخء، ىحٍ ح -37
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 .1987حُؼَر٢، حُوخَٛس، 

 .38، 1985ٙ، 1ٓلٔٞى حُ٘زخػ٢، ٓؼِْ حُـي ٝ ىٍٝٙ، ىحٍ حُٔؼخٍف، َٜٓ، ١ -41

 ٓؼٞٝ كٖٔ ح٤ُٔي، ١َم حُظي٣ٍْ ك٢ حُظَر٤ش حُزي٤ٗش ٝ ح٣َُخ٤ٟش، ٌٓظزش حُوخَٛس حُـي٣يس. -41
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 انًصبدس ٔ انًشاعغ ثبنهغخ انفشَغٛخ:  -2
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 ةــــة الشعبيــــة الدمقراطيـــة الجزائريـــــالجمهوري

 يــث العلمــي والبحــم العالــوزارة التعلي

 ســد ابن باديــة عبد الحميــجامع

 معهد التربية البدنية والرياضية

    

 ةـة والرٌاضٌــة البدنٌـوم التربٌـفً عل ماستر رةــر مذكـدم لتحضٌــث مقــبح 

 : عنوانتحت 

و اثرها على  ) المربين (النشاط الحركي المكيفمدرسي الضغوطات المهنية التي تواجه 

 االداء المهني 

  

 :الطلبة الباحثون 

 دور ـاش قـبلط 

  بوقراٌن حسٌن 

 

و الخبرة المٌدانٌة فً مجال المحترمٌن نظرا لمستواكم العلمً ة السادة الدكاترة و األساتذ  

و من سٌادتكم و خاصة فً مجال النشاط الحركً المكٌف نرجالتربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة 

 انجاز هدا البحث من خالل تحدٌد و ترتٌب  أولوٌة العبارات المقدمة   التفضل بمساعدتنا فً

 .و التقدٌر نً فائق االحتراما موفً األخٌر تقبلو
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 مـــمستغاوجامعة 

 معهد التربية البدوية و الرياضية

 عبد الحميد به باديس

 تحية طيبة و بعد  

 في إطار إوجاز بحث علمي بعىىان 

 

على  أثرهاو  ) المربين (الضغوطات المهنية التي تواجه مدرسي النشاط الحركي المكيف
 المهني األداء

 

 

 

 

 

 

هزٍ االستوبسة التي تتضوي هجوىعت للٌشبط الحشكي الوكيف   سيبدة األسبتزةًضع بيي أيذيكن 

 هي األسئلت

   (×)وًشجىا هٌكن اإلجببت عليهب بكل صذق حسب إحسبسكن و تأثيشكن بهب ورلك بىضع عالهت  

 .في الخبًت الوٌبسبت هع العلن أى هزٍ االستوبسة هذفهب علوي بحث

 

 **هٌب فبئق التقذيش واالحتشامولكن **
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 ؟لدٌهم اهتمام بحصة النشاط الحركً المكٌف  التالمٌذ اشعر بان    -

 درجة قلٌلة   درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة           

 ؟المالعب الضرورٌة للقٌام بعملً تكاد تكون منعدمة  -

 درجة قلٌلة     درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة               

 ؟ٌتناسب مع مسؤولٌاتً  راتبً ال -

 درجة قلٌلة  درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة            

 ؟اشعر بان المدٌر ٌقدر الجهد الذي اقوم به فً عملً  -

 درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة            درجة قلٌلة 

 ؟الذي ٌسبب لً الضٌق  األمروهو  المربٌٌنمناخ العمل فً المركز ٌتمٌز باختالف بٌن  -

 درجة قلٌلة  درجة متوسطة             درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        

 ؟لٌس لدٌهم دافع فً االشتراك فً حصة النشاط الحركً المكٌف  التالمٌذ -

 درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة            درجة قلٌلة 

 ؟ المركز احس راًٌ غٌر مهم لمدٌر -

 درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة            درجة قلٌلة 

 ؟ وثٌقة جدا المربٌٌناشعر بان العالقات بٌنً و بٌن معظم  -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة   درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        

 ؟منً وقتا طوٌال و تجعلنً عصبٌا  تأخذ التالمٌذ مشكلة ضبط النظام مع  -

 درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة            درجة قلٌلة 

 ؟بعمل على خٌر وجه  أقومالرٌاضٌة بالمركز مناسبة لكً  األجهزة -

 درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة            درجة قلٌلة 

  ؟   المادي المناسب األمانتوفر لً  مهنتً ال  -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة  درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        
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 ؟ٌوجد نوع من التعصب ضد مدرس النشاط الحركً فً المركز  -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة  درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        

 ؟الحركً فً حصة النشاط الحركً المكٌف  األداءمالبس التالمٌذ ال تساعد على  -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة        درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة   

 ؟حالة المالعب فً المركز ال تشجع على التدرٌس  -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة        درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة    

 ؟ لراتبً باإلضافةاحصل على حوافز مادٌة  -

 درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        درجة متوسطة            درجة قلٌلة  

 ؟عمل مدرس النشاط الحركً المكٌف  ٌقدرونبالمركز  المربٌٌن معظم -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة  درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة        

 ؟ عد على استفادتهم من حصة النشاط الحركً المكٌفالتالمٌذ قلٌلة مما ٌسا إعداد -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة        درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة    

 ؟المدٌر لتتبع البرنامج ٌسبب لً الضٌق  صرارإ -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة         درجة كبٌرة          درجة كبٌرة جدا     

 ؟مدٌر المركز ٌمنحنً قدرا كبٌرا من السلطة للقٌام بعملً  -

 درجة كبٌرة        درجة متوسطة            درجة قلٌلة         درجة كبٌرة جدا     

 ؟واجبً المهنً  أداءبعد المسافة بٌن المركز و مسكنً تعرقل من  -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة         درجة كبٌرة جدا            درجة كبٌرة  

 ؟ اإلحراجو تسبب لً القلق  التالمٌذ  أولٌاءشكاوي  -

 درجة متوسطة            درجة قلٌلة         درجة كبٌرة        درجة كبٌرة جدا      
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