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 "ب  ل١بد٠ اٌّشأح رّى١ٓػٍٝ ٚأصبس٘ب  صمبفخ اٌّغزّغ اٌّقشٞ"

 (دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ ث١ئخ اٌؼًّ اٌّقش٠خ)

 ِمذَ ١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ ئداسح األػّبيثحش 

 ػفٛػ ئعّبػ١ً ئثشا١ُ٘ ئعّبػ١ً ئثشا١ُ٘

 :اٌذساعخٍِخـ 

اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ، ٚاٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ػٍٝ  اٌٟ اٌزؼوف ٘ذفذ رٍه اٌذساعخ 

ػٍٝ  ٌٍّوأح ثّظو، ِواؽً رطٛه ػًّ اٌّوأح اٌّظو٠خ، ٚرؤصو اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ

ػٍٝ  رؤص١و اٌضمبفخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخػٍٝ  اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح، اٌزؼوف

اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح اٌّظوٞ، ِلٞ َِبّ٘خ اٌزغ١و فٟ اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ كافً 

 اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح.ػٍٝ  اٌّغزّغ اٌّظوٞ

ٌٙنا اٌغوع، ٚاٍزقلاَ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ  ٚاعزخذِذ اٌذساعخ 

 اٍزّبهح االٍزج١بْ وؤكاح هئ١َ١خ ٌٍلهاٍخ ٌغّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ اٌالىِخ، ٚلل رُ

رٛع١ٙٙب اٌٟ ثؼغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِل٠و٠خ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ اٌشول١خ ٚمٌه 

آهاء ٚارغب٘بد اٌؼب١ٍِٓ رغبٖ رّى١ٓ ػًّ اٌّوأح فٟ إٌّبطت اٌم١بك٠خ ػٍٝ  ٌٍؾظٛي

( ِفوكح، ٚلل 044ٚلل رُ اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ ٚثٍغ ؽغُ اٌؼ١ٕخ )

( اٍزّبهح ٌؼلَ 53%(، ٚرُ اٍزجؼبك )55.73َجخ )( اٍزّبهح ث573ٕرُ اٍزوكاك )

%(، ٚلل لبِذ اٌلهاٍخ 57.3( اٍزّبهح ثَٕجخ )534رُ اٍزقلاَ )ٌنا  طؾزٙب،

 إلكفبي ِٚؼبٌغخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد. (SPSS)ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ 

ث١ٓ اٌضمبفخ ٚاٌزّى١ٓ  ا٠غبث١خ ٕ٘بن ػاللخاٌٟ أٗ ٠ٛعل  ٚلذ رٛفٍذ اٌذساعخ 

ث١ٓ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ  ا٠غبث١خ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح. وّب اظٙود رٍه اٌلهاٍخ اْ ٕ٘بن ػاللخ

ث١ٓ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ ا٠غبث١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح، ٚأ٠ؼب ظٙو أْ ٕ٘بن ػاللخ 

زؼ١ٍُ ث١ٓ صمبفخ اٌا٠غبث١خ ٕ٘بن ػاللخ ، ٚرٛطٍذ ا٠ؼبً أْ ا١ٌَبٍٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ

 .ٚاٌزّى١ٓ ا١ٌَبٍٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ
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 ٚأُ٘ اٌزٛف١بد اٌزٟ رٛفٟ ثٙب رٍه اٌذساعخ ٟ٘:

ى٠بكح فوص رٌٟٛ اٌّوأح إٌّبطت اٌم١بك٠خ فٟ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  اٌؼًّ -1

 اٌّمظٛهح ػٍٝ اٌنوٛه.

 اػطبء اٌّوأح ماد اٌىفبءح اٌؼب١ٌخ فوص رٌٟٛ ِٕبطت اػٍٟ. -5

 اٌوعً ٚاٌّوأح كافً اٌؼًّ.ث١ٓ اٌّٙبَ اٌؼًّ ػٍٝ رم١َُ  -5

رٛطٟ ٌنا  ٔغبؽبً ٚاػؾبً  دٕ٘بن ثؼغ اإلكاهاد اٌزٟ روأٍٙب اٌّوأح ٚشٙل -0

 اٌلهاٍخ ثبٌؼًّ ػٍٝ رؼ١ُّ رٍه اٌزغوثخ.

Abstract : 

This study aimed to identify the societal culture, 

leadership empowerment of women in Egypt, the stages of the 

development of Egyptian women’s work, the influence of 

societal culture on the leadership empowerment of women, the 

effect of educational, organizational and legal culture on the 

leadership empowerment of Egyptian women, the extent of the 

contribution of the change in societal culture within the 

Egyptian society on empowering women. 

The study used the descriptive and analytical approach for 

this purpose, and the questionnaire form was used as a main tool 

for the study to collect the necessary primary data, and it was 

directed to some workers in the Directorate of Education in the 

Sharkia Governorate in order to obtain the opinions and attitudes 

of workers towards empowering women’s work in leadership 

positions. The random sampling method was used. The stratified 

sample size was (400) individuals, and (375) questionnaires were 
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retrieved (93.75%), and (25) questionnaires were excluded due to 

their inaccuracy. Statistician (SPSS) for data entry, processing 

and analysis. 

The study found that there is a relationship between culture 

and women's leadership empowerment. This study also showed 

that there is a relationship between the culture of education and 

leadership empowerment for women, and also it appeared that 

there is a relationship between the culture of education and the 

political empowerment of women leaders, and it also found that 

there is a relationship between the culture of education and the 

political empowerment of women leaders. 

The most important recommendations recommended by 

this study are: 

1. Working to increase the chances of women assuming 

leadership positions in education that are restricted to 

males. 

2.  Giving highly qualified women opportunities to hold 

higher positions. 

3. Work to divide the responsibility between men and women 

within the work. 

4. There are some departments headed by women and 

witnessing clear success, so the study recommends 

working on popularizing that experience. 
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 اٌغضء األٚي: ِٕٙغ١خ اٌذساعخ

 :اٌّمذِخ

ٚرشًّ  .اٌجشو٠خ اٌّغزّؼبد ٛعٛك فِٟ هً ِؼ١ببً ٍٍٚٛوبً اعزّبػ١ رؼل اٌضمبفخ

االعزّبػٟ فٟ اٌّغزّؼبد اٌجشو٠خ.  اٌزؼٍُ ٔطبق اٌظٛا٘و اٌزٟ رٕزمً ِٓ فالياٌضمبفخ 

ٚثؼغ عٛأت اٌٍَٛن اإلَٔبٟٔ، ٚاٌّّبهٍبد االعزّبػ١خ، ٚاألشىبي اٌزؼج١و٠خ، 

صمبفخ  ٟ ع١ّغ اٌّغزّؼبد اٌجشو٠خ. ٕٚ٘بنرٛعل ف و١ٍبد صمبف١خ ٟٚ٘ ثّضبثخ، ٚاٌزم١ٕبد

غ١و اٌّبك٠خ  ٚاٌفٓ، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌغٛأت ٚإٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ ِضً اٌزىٌٕٛٛع١ب، ،ِبك٠خ

ِضً ِجبكة اٌزٕظ١ُ االعزّبػٟ )ثّب فٟ مٌه ِّبهٍبد ِٕظّخ ١ٍب١ٍخ  ٌٍضمبفخ

)ػٍٝ ؽل ٍٛاء اٌّىزٛة    ، األكةاٌفٍَفخٚاعزّبػ١خ اٌّئٍَبد(،

 .ٌٍّغزّغ اٌزواس اٌضمبفٟ غ١و اٌّبكٞ ٠زىْٛ ِٓ ٚاٌؼٍُ (،ٚاٌشفٛٞ

ٚرقزٍف اٌم١بكح ِٓ شقض ألفو، ٚمٌه ثَجت أْ اٌظفبد اٌشقظ١خ رقزٍف 

ثبفزالف األشقبص، فٙنٖ اٌظفبد ٚاٌقظبئض رزىْٛ ِٓ صمبفبد األشقبص كافً 

ِغزّؼبرُٙ ِّب رئصو ثشىً ٍِؾٛظ ػٍٝ اٍٍٛثُٙ ثبٌم١بكح، ٚلل ثنٌذ ِؾبٚالد ػل٠لح 

اٌم١بَ ثؤثؾبس ٚكهاٍبد ػل٠لح فٟ ٘نا اٌّغبي ٌٍزٛطً اٌٟ اُ٘ ٘نٖ ِٓ فالي 

اٌقظبئض، اال أْ رٍه اٌلهاٍبد ٚاألثؾبس ٌُ رزٛطً اٌٟ ٔزبئظ لبؽؼخ ألٔٙب اغفٍذ 

 اٌج١ئخ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب اٌمبئل ِٚغّٛػخ، وّب أْ ٕ٘بن طؼٛثخ فٟ ل١بً ٘نٖ اٌظفبد.

اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ٚاٌزٟ أطٛد ٚرشىً صمبفخ اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح فٟ عيء ِٓ 

ػٍٝ اٌزفولخ ث١ٓ إٌٛع فمل ّ٘شذ رٍه اٌضمبفخ ػٍٝ ِلاه اٌموْٚ اٌَبثمخ كٚه اٌّوأح فٟ 

اٌّغزّغ ٚمٌه ثؤٍجبة وض١وح ِٕٙب اٌزطوف اٌفىوٞ ٚاٌغًٙ ٚرفولخ االٍوح ث١ٓ اإلٔبس 

ّطبٌجخ ٚلل ظٙو فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼشو٠ٓ اٌٚاٌنوٛه ٚٔظواد اٌّغزّغ اٌٟ اٌّوأح. 

ٚثوغُ مٌه ٚثؼل  ثَّبٚاد اٌّوأح ثبٌوعً، ٚر١ٌٛٙب ٚرّى١ٕٙب إٌّبطت اٌم١بك٠خ اٌؼ١ٍب.

أزشبه اٌؼٍُ ٚاٌٛػٟ اٌضمبفٟ فٟ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ فبطخ فٟ ِظو ٚارغبٖ اٌلٌٚخ اٌٟ 

االػزواف ثلٚه اٌّوأح ٚاشواوٙب فٟ اٌّغزّغ ٚاربؽخ اٌفوطخ ٌٙب ِٓ فالي اٌزؼ١ٍُ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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اٌفىو ػٍٝ  األٍوح ٚػلَ اٌزفولخ ث١ٓ اٌنوٛه ٚاإلٔبس ٚاٌمؼبءٚاٌٛػٟ اٌضمبفٟ كافً 

ٚثشىً ٍِؾٛظ فٟ رّى١ٓ اٌّوأح ثً أطجؾذ اٌّوأح رشغً ِٕبطت  صوأاٌّزطوف 

ػبِبً  5417ل١بك٠خ ػ١ٍب، فبطخ ثؼل اػالْ ا١ٌَل اٌوئ١ٌ ػجل اٌفزبػ ا١ٌََٟ ػبَ 

كافً اٌلٌٚخ ٍٚؼ١ُٙ ٌٍّوأح فٟ ِظو. فمل أصو مٌه اال٘زّبَ فبطخً ِٓ لجً اٌم١بكاد 

 اٌٟ إٌٙٛع ثبٌّغزّغ ِٓ فالي اشوان اٌّوأح فٟ اٌؼًّ ٚاٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٙب.

اٌضمبفخ كافً اٌّغزّغ، ِؼوفخ ػٍٝ  اٌلهاٍخ اٌٟ اٌزؼوف ذٌٚنٌه فمل ٘لف

اٌزطٛهاد اٌزٟ ؽلصذ ٌٍّوأح ٚاٌزٟ أصود ثشىً ٍِؾٛظ فٟ رّى١ٓ اٌّوأح ٚاٌٛطٛي 

اٌزّى١ٓ ػٍٝ  اٌؼ١ٍب، وّب أٔٙب ٘لفذ اٌٟ ِؼوفخ رؤص١و اٌضمبفخاٌٟ إٌّبطت اٌم١بك٠خ 

 ى٠بكح ِؼلالد رّى١ٓ اٌّوأح ل١بك٠بُ.ػٍٝ  اٌم١بكٞ ٌٍّوأح، ٚاٌؼًّ

 :ِؾىٍخ اٌذساعخأٚال : 

ِٓ فالي اؽالع اٌجبؽش ػٍٝ اٌزمبه٠و اٌزٟ رظله٘ب اٌغٙبد اٌّقزظخ  

لهاٍبد األ١ٌٚخ اٌزٟ ٚاٌؼبٍِخ فٟ ِغبالد ػًّ اٌّوأح أٚ اإلؽظبء ِٚٓ فالي اٌ

أعوا٘ب اٌجبؽش ػٓ ؽو٠ك اٌّمبثٍخ اٌشقظ١خ أرؼؼ أْ ٕ٘بن رفولخ وج١وح ث١ٓ اٌوعً 

ٚاٌّوأح فٟ ِظو ٚاٌلٚي اٌؼوث١خ ؽ١ش ث١ٓ رمو٠و اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ 

% ث١ّٕب وبٔذ ِؼلالد 55.4وبٔذ  545ٚاإلؽظبء أْ ِؼلالد اٌجطبٌخ ٌٍّوأح فٟ ػبَ 

ٚطٍذ  5415% وّب أظٙود رٍه اٌزمبه٠و أْ ػبَ 3.5اٌؼبَ ٌٍوعبي  اٌجطبٌخ فٟ ٔفٌ

ٚ٘ٛ رواعغ ػٓ إٌَٛاد اٌَبثمخ % 51.0ِؼلالد اٌجطبٌخ ٌٍّوأح اٌمبكهح ػٍٝ اٌؼًّ 

اال أٔٗ اما ِب لبهٔب٘ب ثّؼلي اٌجطبٌخ ٌٍوعبي ٔغل أْ اٌوعبي ٠شىً ِؼلالد اٌجطبٌخ ٌل٠ٙب 

اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽظبء فٟ ِظو أقفبع شل٠ل ٌّب ٚفمبً ٌّب ٔشوح 

وّب أٚ ػؼ رمو٠و  5415فٟ ثبة اٌؼًّ ِٓ وزبة اإلؽظبء إٌَٛٞ اٌظبكه فٟ 

 5442اٌفغٛح ث١ٓ اٌغ١َٕٓ أْ ِؼلالد اٌزفبٚد ث١ٓ اٌغ١َٕٓ فٟ ِظو ٚطً فٟ ػبَ 

 4.2420اٌٟ  5410ثّٕب ىاكد رٍه اٌّؼلالد ؽزٝ ٚطٍذ فٟ ػبَ  4.3752 اٌٟ

 ِّب ٠ج١ٓ أْ ِؼلالد اٌزيا٠ل فٟ رواعغ ػًّ اٌّوأح ٠يكاك ثشىً ٍِؾٛظ فٟ ِظو. 

اال أٔٗ ٚثشىً ٍِؾٛظ َٔج١بً أطجؼ ٕ٘بن ثؼغ اٌزغ١واد اٌضمبف١خ ٚاٌزٟ ىاكح 

، ٚمٌه ثؼل ِجبكهح 5417ػبَ ِٓ فوص رٌٟٛ اٌّوأح إٌّبطت اٌم١بك٠خ اٌؼ١ٍب ؽلس فٟ 
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ػبِبً ٌٍّوأح، ٚارغبٖ وبفخ ِئٍَبد اٌلٌٚخ اٌؼبِخ  5417ا١ٌَل اٌوئ١ٌ ٌغؼً ػبَ 

 ٚاٌقبطخ اٌٟ عؼً اٌّوأح عيء ِٓ طٕغ اٌمواه كافً ث١ئخ اٌؼًّ.

ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك ٠ّىٓ ثٍٛسح ِؾىٍخ ٘زٖ اٌذساعخ أْ ٕ٘بن عٛأت عٍج١خ 

ٌزا  ِقش ٚفشؿ ر١ٌٛٙب ِٕبفت ل١بد٠خ اصشد ٚثؾىً ٍِحٛظ فٟ ػًّ اٌّشأح فٟ

 ٝع١مَٛ اٌجبحش ثذساعخ رٍه اٌّؾىٍخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ رٍه األعجبة اٌزٟ أدد ئٌ

أخفبك ِؼذالد ػًّ اٌّشأح فٟ ِقش ٚو١ف١خ ِٛاعٙزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ ئ٠غبد ثؼل 

 اٌزّى١ٓ اٌم١بدٞ ٌٍّشأح.اٌّمزشحبد اٌزٟ رغبػذ فٟ 

 خ فٟ اٌزَبإالد اٌزب١ٌخ:ِٚٓ ٘نا إٌّطٍك ٠ّىٓ ػوع ِشىٍخ اٌلهاٍ

 ِب ِلٞ رؤص١و صمبفخ اٌّغزّغ ػٍٝ اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح فٟ ِظو؟ 

 ٠ٕٚؾك ِٕٙب اٌزغبؤالد اٌفشػ١خ اٌزب١ٌخ:

 ٌٍّوأح؟ ٌٛظ١فٟػٍٝ اٌزّى١ٓ ا اٌّغزّؼ١خِب ِلٞ رؤص١و اٌضمبفخ  .1

 ػٍٝ اٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح؟ اٌزؼ١ّ١ٍخضمبفخ اٌأٌٟ أٞ ِلٞ رئصو  .5

 فشٚك اٌذساعخ:صب١ٔب : 

 رغؼٟ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٟ ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ وال  ِّب ٠ٍٟ: 

ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ  ٌّغزّغكالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ صمبفخ اأصو مٚ ال ٠ٛعل  اٌفشك اٌشئ١ظ:

 ٌٍّوأح.

 اٌفشٚك اٌفشػ١خ:٠ٕٚؾك ِٕٗ 

 اٌم١بك٠خ.كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح أصو مٚ ال ٠ٛعل  .1

ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح  ّغزّؼ١خكالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ اٌضمبفخ اٌأصو مٚ ال ٠ٛعل  .5

 اٌم١بك٠خ.

 أ٘ذاف اٌذساعخ:  صبٌضب :

 رٙذف اٌذساعخ ئٌٟ

اٌضمبفبد اٌّظو٠خ اٌزٟ أصود ثشىً ٍِؾٛظ ػٍٟ اٌزّى١ٓ  أُ٘ اٌزؼوف -1

 اٌم١بكٞ ٌٍّوأح.

 إٌّبطت اٌم١بك٠خ. اٌزؼوف ػٍٟ أ١ّ٘خ رّى١ٓ اٌّوأح اٌّظو٠خ ِٓ .1



 
 )دراسة ميدانية في بيئة العمل المصرية( وأثارها على تمكين المرأة قيادياً""ثق افة المجتمع المصري  

 إسماعيل إبراهيم إسماعيل إبراهيم عفوش 
 

 0202المجلد الثاني عشر                                                                العدد الثاني 
002 

 كهاٍخ ٚرؾل٠ل اٌؼاللخ ث١ٓ صمبفخ اٌّغزّغ اٌّظوٞ، ٚاٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح. .2

اٌؼًّ ػٍٟ اٌزٛطً اٌٟ ثؼغ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب لل رَُٙ فٟ  .3

 .ى٠بكح ِؼلالد رّى١ٓ اٌّوأح ل١بك٠بً 

  أ١ّ٘خ اٌذساعخ:ساثؼب : 

 اٌؼٍّٟ ٚاٌؼٍّٟ وّب ٠ٍٟ: ٠ّىٓ رٛم١ح أ١ّ٘خ اٌذساعخ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ

 األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ: . أ

اصواء اٌّىزجخ اٌؼوث١خ ثّٛػٛع ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌٙبِخ اٌزٟ أطجؾذ  .1

 ِطوٚؽخ ػٍٝ اٌَبؽخ اٌل١ٌٚخ ٚ٘ٛ اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح.

اٌلهاٍبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛػٛع أصو اٌضمبفخ االعزّبػ١خ ػٍٝ اٌزّى١ٓ  لٍذ .2

 اٌم١بكٞ ٌٍّوأح.

أ١ّ٘زٙب ِٓ ؽ٠ٛ١خ ِٛػٛػٙب، ٚإٌلهح إٌَج١خ فظٛطبً رَزّل ٘نٖ اٌلهاٍخ  .5

فٟ أكث١بد اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ، ؽ١ش ٠ؼزجو ٘نا اٌّٛػٛع ٘ٛ ِٛػٛع اٌَبػخ 

 فٟ اٌؼبٌُ وىً ٚاٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ثشىً فبص.

 األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ: . ة

 ٠ؼيى اٌز١ّٕخ فٟ اٌّغزّغ. ثّباٍزضّبه اٌّٛاهك اٌجشو٠خ اٌّؼطٍخ   -

رف١ل اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّٙز١ّٓ لل ؼٍِٛبد اٌّّٙخ اٌزٟ افواط ثؼغ اٌّاٌؼًّ ػٍٟ  -

 ثٙنا اٌّغبي ثشىً ػبَ، ٚرّى١ٓ ػًّ اٌّوأح ثشىً فبص.

رَبُ٘ فٟ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ  لل اٌزٛطً اٌٟ ثؼغ اٌزٛط١بد اٌزٟ  -

 اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح.

 اٌغضء اٌضبٟٔ: اإلهبس إٌظشٞ ٌٍذساعخ

 :اٌّغزّغ اٌّقشٞ صمبفخأٚال : 

٠زُ اٍزؼواع ثؼغ اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ ػوفذ اٌضمبفخ، ِٚٓ صُ ٕٚ٘ب 

 اٌزطوق اٌٟ و١ف١خ رى٠ٛٓ رٍه اٌضمبفخ كافً اٌّغزّؼبد. وّب أٔٗ ٠زُ اٌزؼوف

 اٌّغزّغ.ػٍٝ  اٌغٛأت اٌقبطخ ثبٌضمبفخ، ٚاٌزؤص١و اٌضمبفٟػٍٝ 
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 أ. ِفب١ُ٘ اٌضمبفخ:

اٍزٕبهح ٌٍن٘ٓ ثؤٔٙب وً ِب ف١ٗ رؼشف اٌضمبفخ فٟ "ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ " 

ٚرٙن٠ت ٌٍنٚق ٚر١ّٕخ ٌٍّىخ إٌمل ٚاٌؾىُ ٌلٞ اٌفوك ٚاٌّغزّغ ٚرشزًّ ػٍٝ 

اٌّؼبهف، ٚاٌّؼزملاد، ٚاٌفٓ، ٚاألفالق، ٚع١ّغ اٌملهاد اٌزٟ ٠َُٙ ثٙب اٌفوك فٟ 

ِغزّؼٗ. ٌٚٙب ؽوق ّٚٔبمط ػ١ٍّخ ٚفىو٠خ ٚهٚؽ١خ، ٌٚىً ع١ً صمبفزٗ اٌزٟ اٍزّل٘ب 

أػبف فٟ اٌؾبػو، ٟٚ٘ ػٕٛاْ اٌؾؼبهاد  ِٓ اٌّبػٟ ٚأػبف ا١ٌٙب ِب

 اٌّغزّؼ١خ.

ػٍٝ أٔٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌظفبد اٌقٍم١خ، ػشفٙب " ِبٌه ثٓ اٌحبط ػّش ثٓ ٔجٟ "  

ال شؼٛه٠ٗ فٟ اٌزؤص١و ػٍٟ ٚاٌم١ُ االعزّبػ١خ، اٌزٟ رئصو فٟ اٌفوك ِٕن ٚالكرٗ، ٚرظجؼ 

 .ف١ٗاٌؼاللخ اٌزٟ روثؾ ٍٍٛوٗ ثؤٍب١ٌت اٌؾ١بح فٟ اٌٍٛؾ اٌنٞ ٌٚل 

ٚ٘ٛ أؽل ػٍّبء ػٍُ االعزّبع اٌّؾلص١ٓ ػٍٝ أٔٙب  ٠ؼشف "سٚثش٠ذ ث١شؽ١ذ"

مٌه اٌىً اٌّووت اٌنٞ ٠زؤٌف ِٓ وً ِب ٔفىو ف١ٗ أٚ ٔمَٛ ثؼٍّخ أٚ ّٔزٍىٗ وؤػؼبء 

ِٓ اٌّغزّغ ٠ٚجوى ٘نا اٌزؼو٠ف اٌظفخ اٌزؤ١ٌف١خ ٌٍضمبفخ ٌزظجؼ ظب٘وح ِووجخ رزىْٛ 

ػٕبطو ثؼؼٙب فىوٞ ٚثؼؼٙب ٍٍٛوٟ ٚثؼؼٙب ِبكٞ.
 

 دس ػٓ األ١ٌغىٛ فٟ اٌخطخ اٌؾبٍِخ ٌٍضمبفخ اٌؼشث١خ ٚ٘ٛ:ٕٚ٘بن رؼش٠ف فب

اٌضمبفخ رشًّ ِغّٛع إٌشبؽ اٌفىوٞ ٚاٌفٕٟ ثّؼٕبّ٘ب اٌٛاٍغ ِٚب ٠زظً ثّٙب ِٓ 

ِٙبهاد، أٚ ٠ؼ١ٓ ػ١ٍّٙب ِٓ ٍٚبئً، فٟٙ ِٛطٍخ اٌوٚاثؾ ثغ١ّغ أٚ عٗ إٌشبؽ 

 االعزّبػٟ األفوٜ ِزؤصوح ثٙب، ِؼ١ٕخ ػ١ٍٙب، َِزؼ١ٕخ ثٙب.

: وً ِب ف١ٗ اٍزٕبهح ٌٍن٘ٓ ٚرٙن٠ت فخ فٟ اٌّؼغُ اٌفٍغفٟ رؼشف ػٍٝ أٔٙباٌضمب

ٌٍنٚق ٚر١ّٕخ ٌٍّىخ إٌمل ٚاٌؾىُ ٌلٞ اٌفوك أٚ اٌّغزّغ، ٚرشزًّ ػٍٝ اٌّؼبهف 

ٚاٌّؼزملاد، ٚاٌفٓ، ٚاالفالق، ٚع١ّغ اٌملهاد اٌزٟ ٠َُٙ ثٙب اٌفوك فٟ ِغزّؼخ. 

ع١ً صمبفزٗ اٌزٟ اٍزّل٘ب ٚأػبف ٌٚٙب ؽوق ّٚٔبمط ػ١ٍّخ ٚفىو٠خ ٚهٚؽ١خ، ٌٚىً 

 ا١ٌٙب ِٓ اٌؾبػو، ٟٚ٘ ػٕٛاْ اٌّغزّؼبد اٌجشو٠خ.
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ٚػٍٝ هغُ ِٓ رٕٛع اٌزؼو٠فبد اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌضمبفخ اال أٔٙب رشبثٙٗ فٟ إٌٙب٠خ ؽ١ش أْ 

اٌضمبفخ رزىْٛ ِٕن ثلا٠خ اكهان االَٔبْ ٌّب ٠لٚه ؽٌٛٗ فٟ اٌّغزّغ اٌنٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ٚرى٠ٛٓ 

 اد ك١ٕ٠خ ٚأفالل١خ ٚػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ ٚاعزّبػ١خ ؽزٝ ٔٙب٠خ.صمبفزٗ ِٓ ِؼزمل

٘ٛ اٌزؼو٠ف  فٍَفٟأْ اٌزؼو٠ف اٌنٞ عبء فٟ اٌّؼغُ اٌ ٠ؼزمذ اٌجبحش

اٌشبًِ ؽ١ش عّغ وً شٟء ٠قض اٌضمبفخ ٚأشزًّ ػٍٝ اٌىض١و ِّب عبء فٟ 

 اٌزؼو٠فبد اٌقبطخ ثبٌؼٍّبء ٚأٔٗ عّغ ث١ٓ عٛأت اٌضمبفخ.

 ة. ِىٛٔبد اٌضمبفخ: 

 :رزىْٛ اٌضمبفخ ِٓ صالس ِىٛٔبد سئ١غخ، ٠ّىٓ عّؼٙب فٟ

ٟٚ٘ اٌّىٛٔبد اٌَّزقلِخ ثشىً ٠ِٟٛ، وبٌّؤوً،  ِىٛٔبد ِبد٠خ، -1

 .ٚاٌّشوة، ٚاٌٍّجٌ، ٚاٌَّىٓ ٚغ١و٘ب

 .ِضً اٌفٓ، ٚاٌٍغخ، ٚاٌؼٍُ، ٚاٌل٠ٓ، ٚغ١و٘ب ِىٛٔبد فىش٠خ، -5

عزّبػٟ ٟٚ٘ رٍه اٌّىٛٔبد اٌزٟ رشزًّ ػٍٝ اٌجٕبء اال ِىٛٔبد اعزّبػ١خ  -5

 :١٘ٚىٍٗ. وّب ٠ّىٓ أْ رظٕف ثظفخ أٚ ٍغ ٚفمب ٌٍّىٛٔبد ا٢ر١خ

ّٛطً اٌزٟ إٌزبئظ ِغّٛػخ ٟ٘ االفىبس:  ٚاٌزّّؾ١ض اٌزّفى١و ثؼل اٌؼمً ٌٙب ٠ز

٠ً ٌٍّؼٍِٛبد  .رٍمّب٘ب اٌزٟ اٌطَّٛ

زّجغ األٍٍٛة ٟ٘ ٚاٌزّمب١ٌذ: اٌؼبداد -0 ُّ ّٞ  ٌلٜ اٌ خ   أ ِّ االعزّبػ١ّخ  فٟ اٌؾ١بح أٚ شؼت   أ

 .ٚلٛا١ٕٔٙب

 ّّىٓ اٌزٟ ٚاٌوِٛى اٌؾوٚف ِغّٛػخ ٟٚ٘ :اٌٍغخ ِٓ  فالٌٙب ِٓ اٌّغزّغ أفواك ٠ز

ًَّ  ٚرٕمً ث١ُٕٙ، ف١ّب اٌزّٛاطً  .ثؼلُ٘ ٌّٓ ثُٙ ٠زؼٍّك ِب ُو

 :ْٛٔٚاٌقبهط اٌلَّافً ِٓ ٚرؾ١ّٗ اٌّغزّغ رؼجؾ اٌزٟ األؽىبَ ِغّٛػخ ٟ٘ اٌمب. 

 :ِب؛ ِغزّغ   ػ١ٍٙب رؼبهف اٌزٟ ٚاٌّؼٛاثؾ األؽىبَ ِغّٛػخ ٟ٘ األػشاف 

 األػواف ٘نٖ رىْٛ ثؾ١ش وبِالً، ِب اٌزيا ثٙب ٠ٍزيِْٛ اٌمبْٔٛ فؤطجؾذ ثّضبثخ

 ٚاٌق١و. اٌفؼ١ٍخ ٔشو ػٍٝ ٚاٌَّبػلح ٚاالٔؾواف اٌغو٠ّخ فٟ ِٕغ ٌٍمبْٔٛ ػٛٔبً 
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 عـ. عٛأت اٌضمبفخ:

  وّب ٠ٍٟ:ٕ٘بن ػلح عٛأت رشىً عيءاً هئ١َ١بَ فٟ اٌضمبفخ كافً اٌّغزّؼبد ٟٚ٘  

ٚ٘ٛ ثّضبثخ عيء ِٓ اٌّـ ألٞ صمبفخ ٠ٚزّضً فٟ رظ٠ٛو اٌّغزّغ  :اٌغبٔت اٌّؼ١بسٞ

 اٌؼبَ ٌأل١ٌ٘ٛخ ٚاٌىْٛ ٚاإلَٔبْ ٚاٌؾ١بح.

 ٠ؼل ٘نا اٌغبٔت ٘ٛ اٌنٞ ١ّ٠ي ِغزّغ ػٓ األفو ١ّ٠ًٚ ٘نا اٌغبٔت كائّبً اٌٟ اٌضجبد.

ٚ٘ٛ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٌٍغبٔت اٌّؼ١بهٞ ٠ٚظٙو فٟ ٍٍٛو١بد  اٌغبٔت اٌغٍٛوٟ:

اٌّغزّغ ١ّ٠ًٚ ٘نا اٌغبٔت اٌٟ اٌزغ١و ثبٍزّواه ٠ٚزٛلف ِلٞ رّبٍه أٞ ِغزّغ ػٍٝ 

 اٌزغ١واد اٌزٟ رؾلس فٟ ٘نا اٌغبٔت لوثبً أٚ ثؼلاً ػٓ اٌغبٔت اٌّؼ١بهٞ.

ٙو ػٕل ارَبق وً ٚ٘نا اٌغبٔت ٠ّضً اٌضّبه اٌؾؼبه٠خ ٌٍضمبفخ ٠ظ اٌغبٔت اٌحنبسٞ:

ِٓ اٌغبٔت اٌّؼ١بهٞ ٚاٌغبٔت اٌٍَٛوٟ ٌٍضمبفخ ف١زقوط ٌٕب صّبه ٘نا اٌزٕبٍك اٌفىو٠خ 

 ٚاٌوٚؽ١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ...اٌـ

 د. اٌزأص١ش اٌضمبفٟ ػٍٝ اٌّغزّغ:

اٌّغزّؼبد ثشىً ٍِؾٛظ فٟ وبفخ ارغب٘برٗ فّٕٙب ِب ٚ٘ٛ ػٍٝ  رؤصو اٌضمبفخ  

 ٛ ٍٍجٟ ٠ٚزُ اٍزؼواع مٌه وّب ٠ٍٟ:ا٠غبثٟ، ِٕٚٙب ِب ٘

 :ئ٠غبث١خ رأص١شاد .1

علا،  ثبٌمظ١و ١ٌٌ فؼٍٝ ٌيِٓ ٚ٘ٛ رواوُ آٟٔ ثيِٓ ِؾلٚك اٌضمبفٟ غ١و اٌزؤص١و

 ثبٍزّواه ثّؼٕٝ ِزغلكح ٚالزواؽبد ثل٠ٍخ، ػ١ش ؽوق افز١به ػٍٝ فٟ اٌملهح ٠ٚىّٓ

 .ٔؾٛ ا٠غبثٟ ػٍٝ ٌٍّضمف كائُ ؽؼٛه

 :عٍج١خ رأص١شاد .2

ا٢فو٠ٓ  صمبفبد ػٍٝ اٌَو٠غ فٟ االٔفزبػ ِزّضٍخ اٌّغزّؼبد رؼ١شٙب رؾل٠بد ٕ٘بن

 ٔشو األفىبه ٍوػخ فالي ِٓ رُ اٌنٞ االٔفزبػ ٘نا ثُٙ، فبطخ فٍَفبد ػٍٝ ٚاٌّج١ّٕخ

 اٌؾو٠خ ٕٙبِػل٠لح  أٍّبء رؾذ ٚاٌزغ١١و ثبٌٕمل ِٙلكح األط١ٍخ اٌضمبفخ عؼً ٚاٌزٛاطً،

 فٟ ِغزّغ ثٗ اإلَٔبْ ٚاالهرمبء إلٍؼبك بً أؽ١بٔ رَّقو ٚاٌزٟ اإلَٔبْ ٚؽمٛق ٚاٌؼلاٌخ

، آِٓ ّٞ  ٚ٘نا ٘ٛ اٌغبٔت اٌنٞ ٠ج١ٕٛٔٗ اال أٗ ٕ٘بن عبٔت أفو ٌزه اٌزغ١واد ٚ٘ٛ لٛ

 .ِٕٙب ػلٚ٘بأ ٚرّى١ٓ ىػيػخ اٍزمواه٘بٚاٌؼًّ ػٍٟ  اٌّغزّؼبد اٌٝاٌلفٛي 
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 صب١ٔب : اٌزّى١ٓ اٌم١بدٞ:

اٌّفب١ُ٘ اٌقبطخ ثبٌزّى١ٓ ٚاٌم١بكح ػٍٝ  فٟ ٘نا اٌغيء رٍَؾ اٌلهاٍخ اٌؼٛء 

 صُ ػوػذ اٌلهاٍخ إٌظو٠بد اٌقبطخ ثبٌم١بكح ٟٚ٘ وبٌزبٌٟ:

 . اٌّفب١ُ٘ اٌخبفخ ثبٌزّى١ٓ:أ

 ٠ّىٓ اٌزٟ : ػٍٝ أٔٗ االٍزوار١غ١خ((Nina ٔظش ٚعٙخ ِٓ اٌزّى١ٓ ٠ؼشف

ٚرَزط١غ  ظوٚفٙب فٟ رزؾىُ أْ ٚاٌّغزّؼبد ٚاٌغّبػبد األفواك َِبػلح ثٛاٍطزٙب

 ى٠بكح ػٍٝ ٚغ١و٘ب ٔفَٙب ٌَّبػلح اٌؼًّ ػٍٝ لبكهح رىْٛ ٚ٘ىنا أ٘لافٙب، أغبى

 ِؼ١شزٙب. َِزٜٛ

 لجً ِٓ اٌقبهعٟ اٌلػُ ِٓ ٘ٛ ٔٛع : ثؤٔٗفبٌح اٌزّى١ٓ أِبٟٔ ٚرؼشف

 وبفخ اٌٝ اٌَّئ١ٌٚخ ثوٚػ رٕظو أْ ٠فزوع اٌزٟ اٌّغزّغ، فٟ اٌٍَطخ اٌَّز١ٕوح

 .اٌّغزّغ فٟ ٚاٌز١ّٕخاٌزط٠ٛو  ١ٌَّوح كفؼبً  اٌّٛاؽ١ٕٓ،

 ٕ٘ب ٚاٌمٛح .اٌّوأح ػٍٝ اٌمٛح اػفبء ثؤٔٗ :اٌّشأح رّى١ٓ ٠Vanessaؼشف 

 فٟ ٚاٌزؤص١و ٚاالثزىبه اٌزؾ١ًٍ ػٍٝ اٌملهح ٌٚٙب َِّٛػخ وٍّخ ٌٍّوأح أْ ٠ىْٛ رؼٕٝ

 وّٛاؽٕخ اؽزواَ ِٛػغ رىْٛ ٚأْ وىً ػٍٝ اٌّغزّغ اٌّئصوح االعزّبػ١خ اٌمواهاد

 فٟ فمؾ ١ٌٌ ل١ّزٙب اٌّغزّغ، ٚاكهان فٟ اٌَّز٠ٛبد وً ػٍٝ اٍٙبِبرٙب ٌٚٙب ِزَب٠ٚخ

 .اٌّغزّغ فٟ ثً إٌّيي

 اٌّوأح ثؤٔٙب :اٌّّىٕخ اٌّشأح خقبئـ مٛء فٟ اٌزّى١ٓ ٠ٚDorothyؼشف 

 لواهاد فٟ رزؾىُ أْ ٚرَزط١غ اٌزؾ١ًٍ، اِىب١ٔخ ٌٚل٠ٙب ٔفَٙب ثبٌضمخ فٟ رشؼو اٌزٟ

 فٟ ٚاٌزؾىُ اٌزجؼ١خ رغ١١و رزطٍت ػ١ٍّخ اٌزّى١ٓ أْ اٌٝ ثبإلػبفخ .ػبِخ ثظفخ ؽ١برٙب

 فٟ ػلَ اٌَّبٚاح ِٓ ٚاٌزم١ًٍ اٌٍَطخ ِّٚبهٍخ اٌمواهاد ٚارقبم اٌّبك٠خ اٌّظبكه

 االعزّبػٟ. ٚٚػؼٙٓ االٍزوار١غ١خ الؽز١بعبرٙٓ إٌَبء اكهان ٠زطٍت ٚمٌه إٌٛع

 إٌَبء ِٓ ِغّٛػخأٚ  اٌّوأح للهح ثؤٔٗ :إٌغبء رّى١ٓ ئٌٝ ٠ٚMullerؾ١ش 

 ػٍٝ ٚاٌؾظٛي ؽمٛلٙٓ أٚ أىبه ٍٍٛوٙٓ ٌؼجؾ اٌّفوٚع ٠مبِٚٛا اٌزؾىُ أْ فٟ

 رؼٛلٙب اٌمٛح ِظبكه أْ اال اٌمٛح، رشزك ِٕٙب ٚاٌزٟ ٚاٌّبك٠خ االعزّبػ١خ اٌّظبكه

 .عبِلح صمبف١خ ػٕبطو
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 ِي٠ل إٌَبء اػطبء ٠زُ ثّٛعجٗ اٌنٞ اإلعواءثأٔٗ:  اٌخٍف اٌزّى١ٓ ٠ؼشف وّب

 ثٙب ٠مِْٛٛ اٌزٟ األػّبي ػٍٝ اٌغّبػ١خ ٚاٌَّئ١ٌٚخ ا١ٌَطوح ٌٙٓ اٌمٛح ١ٌىْٛ ِٓ

 .األكاء ٌزؾ١َٓ

 طٕغ فٟ ٌٍّوأح اٌّشبهوخ فؼب١ٌخ ػٓ ٠ؼجو أٔٗ :اٌزّى١ٓ ٠ٚMentoskشٜ 

اٌمواهاد. رٍه ٚرٕف١ن ٚرطج١ك اٌمواهاد ا١ٌَب١ٍخ
 

 االعزّبػ١خ اٌؼاللبد فٟ ٘ٛ اٌزؾىُ أٔٗ ػٍٝ :حٍّٟ اٌزّى١ٓ اعالي رشٜ وّب

 هفب١٘خ فٟ ١ٍٚب١ٍبً  ٚاعزّبػ١ب الزظبك٠ب اٌّوأح رَبُ٘ فالٌٙب ِٓ ٚاالٔزبع١خ اٌزٟ

 .ِغزّؼٙب ٚرملَ أٍورٙب

 ة. اٌّفب١ُ٘ اٌخبفخ ثبٌم١بدح

ِفَٙٛ اٌم١بكح رؼزجو اٌم١بكح ظب٘وح أَب١ٔخ اعزّبػ١ٗ رزٛلف ػٍٝ ٚعٛك عّبػخ 

ِٓ أوضو اٌّٛاػ١غ اإلَٔب١ٔخ اٌزٟ ٠جوى ِٓ ث١ُٕٙ لبئل ٠زٌٛٝ رٕظ١ُ شئُٚٔٙ ٟٚ٘ رؼل 

أفند ؽبثؼب عل١ٌب فٟ ِؾبٌٚخ اٌجبؽض١ٓ ٌزف١َو ِفِٙٛٙب ٌٚنٌه ال ٠ٛعل ِفَٙٛ ٚاؽل 

ٌٍم١بكح ِزفك ػ١ٍٗ ٚافزٍفذ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌزؼو٠فبد ٚفمب ٌٍّلاهً اٌزٟ ٠ٕزّْٛ ا١ٌٙب 

 َٚٔزؼوع ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ِٕٙب:

ضو اٌظٛا٘و ٚػٛؽب ػٍٝ : أْ اٌم١بكح ِٓ أو" Burnisح١ش روش اٌج١ٛٔض " 

: اٌم١بكح " Golimba Wiskث١ّٕب ػشف " األهع، ٚالٍٙب اكهاوب ِٓ لجً إٌبً. 

 Lettererٚلذ ػشفٙب " ثبٔٙب اٌملهح اٌم٠ّٛخ ٌٍزؤص١و فٟ إٌبً فٟ إٌٛاؽٟ اٌّوغٛثخ. 

ٚػشفٙب " ِّبهٍخ اٌىض١و ِٓ لجً فوك أفو ٌزؾم١ك ا٘لاف ِؼ١ٕخ.  : ثبٔٙب"

Wolrrial "رٍه اٌّغّٛػخ ِٓ اٌقظبئض اٌشقظ١خ اٌزٟ رغؼً اٌزٛع١ٗ  : ثبٔٙب

 ٚاٌزؾىُ فٟ االفو٠ٓ اِوا ٔبعؾب.

: ػٍٝ أٙب ٔشبؽ ا٠غبثٟ ٠مَٛ ثٗ شقض ِفٛع ثمواه ٚػشفزٙب ٘بٌخ فز١ح

هٍّٟ ٠ٚزّزغ ثَّبد ل١بك٠خ فبطخ رئٍ٘ٗ ٌزؾم١ك أ٘لاف إٌّظّخ ِٓ فالي رؤص١وٖ 

 بثؼ١ٓ.اإل٠غبثٟ ٍٍٚطبرٗ إٌّّٛؽخ ٌٗ ٌم١بكح اٌز
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ػٍٝ أٔٙب وً ِب ٠مَٛ ثٗ اٌشقض  ِٚٓ خالي ِب عجك ٠ّىٓ رؼش٠ف اٌم١بدح:

اٌّفٛع ا١ٌٗ اٌٍَطخ ِٓ فالي اٌؼًّ ِغ اٌزبثؼ١ٓ ٌٗ ٚاٌزؤص١و ػ١ٍُٙ ا٠غبث١بً ٌزؾم١ك 

 أ٘لاف إٌّظّخ.

 عـ. ٔظش٠بد اٌم١بدح:

رؼلكد إٌظو٠بد اٌزٟ لبِذ ثزف١َو اٌم١بكح االكاه٠خ ؽ١ش ٔظو اٌجؼغ اٌٟ  

م١بكح اٌٟ أٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌَّبد فمؾ، اما رٛافود ٌلٞ شقض ِب ٠ظجؼ لبئل اٌ

ٕٚ٘بن ِٓ ٠وٞ أٔٙب ظوٚف فبطخ ام ٚعلد ظٙو اٌمبئل، ٚاما رغ١ود رغ١و اٌمبئل 

ٚٔظو فو٠ك صبٌش اٌٟ ػٍٝ أٔٙب ِٛلف ِؼ١ٓ ٌّغّٛػخ ِٓ األفواك اما رغ١وٚا رغ١و 

ٌمبئل ٠ظٙو ٔز١غخ ظٙٛه ٘لف ِؼ١ٓ فبما اٌمبئل، ٚم٘ت فو٠ك هاثغ اٌٟ اٌزؤو١ل ػٍٝ أْ ا

 رغ١و ٘نا اٌٙلف رغ١و اٌمبئل.

ٚأف١واً ٕ٘بن ِٓ أول ػٍٝ اٌطج١ؼخ اٌزفبػ١ٍخ ٌٍم١بكح ٚأٔٙب ِؾظٍخ اٌؼل٠ل ِٓ  

اٌؼٛاًِ، اٌمبئل ثّب ٠ٍّىٗ ِٓ ٍّبد ِٚؼبهف ِٚٙبهاد، ٚأفواك اٌغّبػخ ثّب ٠زّزؼْٛ 

ثّب ٠زؼّٕٗ ِٓ ظوٚف ٚػٛاًِ ث١ئ١خ ِٓ للهاد ٚاِىب١ٔبد ٚاٍزؼلاك ٌٍؼًّ ٚاٌّٛلف 

 ٚرٕظ١ّ١خ ِزشبثىخ ِٚزلافٍخ.

ٚلل ارؼؼ ِٓ فالي اٌلهاٍبد اٌزٟ اٍزٙلفذ اٌزؼو٠فبد اٌقبطخ ثبٌم١بكح ِٓ 

ؽ١ش اٌقظبئض ٚاٌزؤص١و فٟ ؽ١بح إٌّظّخ. ِٚٓ فالي اؽالع اٌجبؽش ػٍٝ رطٛه 

 :اٌفىو اإلكاهٞ ٌٕظو٠بد اٌم١بكح رج١ٓ أٔٙب ِود ثّواؽً ػلح ِٕٚٙب

 ٔظش٠خ اٌشعً اٌؼظ١ُ: (1

)اٌمبدح ٠ٌٛذْٚ ٚال هويد ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ ِفَٙٛ اٍبٍٟ أْ 

٠ٚزّزؼْٛ ثّٛا٘ت رئٍُ٘ٙ ٌٍم١بكح، ٚأْ االشقبص اٌن٠ٓ رّزؼٛا  ٠قٕؼْٛ(

ثظفخ اٌمبكح ٚطٍٛا اٌٟ ِىبٔخ ػب١ٌخ فٟ ربه٠ـ اٌجشو٠خ ٚلل رؾمك مٌه ِٓ 

فالي أػّبي اٌزٟ اثٙوٖ اٌؼبٌُ، ٠ٚؤفن ػٍٝ ٘نٖ إٌظو٠خ اغفبٌٙب كٚه اٌؼٍُ 

 ٚاٌزؼٍُ فٟ طٕبػخ اٌمبئل.
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 ٔظش٠خ اٌغّبد: (2

أْ اٌفوك ٠ٍّه ِغّٛػخ ِٓ اٌظفبد اٌشقظ١خ  رمَٛ ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ

ِضً: اٌنوبء ٚاٌٙبء ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌؾّبً ٚاٌشغبػخ ٚاٌملٚح اٌؾَٕخ ٚاٌّٙبهاد 

اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزمل٠و ٚاٌملهح ػٍٝ رؾًّ اٌَّئ١ٌٚخ ٚاإلٔغبى ِٚٓ ٠ّزٍه رٍه اٌظفبد 

٠ؼزجو لبئلاً، ؽ١ش أغبٌجبً ِب رىْٛ ٘نٖ اٌَّبد ماد عنٚه ػ١ّمخ فٟ ٔفَٗ ٚال 

 ٠ّىٓ اوزَبثٙب فٟ فزوح ٚع١يح ِٓ اٌزله٠ت ٚاإلػلاك.

ٚلل ٍبكد ٘نٖ إٌظو٠خ ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ؽزٟ ٔٙب٠خ اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ، ٚوبْ 

 اٌٙلف ِٕٙب ٘ٛ اٌٛطٛي اٌٟ رؾل٠ل ٍّبد اٌمبكح.

 ٔظش٠خ عٍٛن اٌمبئذ: (3

ِٓ َ ِٚب رال٘ب 1504ٔز١غخ ػلَ اٌوػبء اٌزبَ ػٓ ٔزبئظ اٌم١بكح اإلكاه٠خ ػبَ   

ٍٕٛاد ؽ١ش وبٔذ إٌظو٠بد اٌَبثمخ رووي ػٍٝ اٌَّبد اٌشقظ١خ ٌٍمبئل ٚفظبئض 

َ اٌٟ كهاٍخ ٍٍٛن اٌمبئل اٌفؼٍٟ 1534شقظ١زٗ فمؾ ٚلل كػذ اٌؾبعخ فٟ أٚي ػبَ 

ٚ٘نا أكٞ ثبٌؼل٠ل ِٓ ػٍّبء إٌفٌ اٌٍَٛو١ٓ فٟ اٌم١بكح أْ فٍَفخ ٔظو٠خ اٌم١بكح اٌٍَٛو١خ 

 فالي عبٔج١ٓ ١ِّٙٓ ّ٘ب:رورىي ػٍٝ فبػ١ٍخ اٌمبئل ِٓ 

 :َ٠ٚؼٕٟ مٌه رؤو١ل ِىبْ اٌمبئل ِٚوويٖ فٟ إٌّظّبد إلٔغبى اٌّٙبَ  رٛع١ٗ اٌّٙب

اٌقبطخ ثبٌؼًّ ِغ أكائٙب ثغل ٚمٌه ثٕشبؽ ٠ّبهٍٙب ِضً رٕظ١ُ اٌؼًّ ٚعلٌٚزٗ 

 ٚارقبم اٌمواهاد ٚرم١١ُ األكاء.

 :ثبٌَٕجخ ٌٍّٛظف١ٓ ٠ٚؼٕٟ مٌه االٔفزبػ ٚاٌظلالخ ِٓ لجً اٌّل٠و  رٛع١ٗ اٌّٛظف

 اٌؼب١ٍِٓ ِؼٗ ٚونٌه ا٘زّبِٗ ثؾبعبد اٌزبثؼ١١ٓ ٌٗ ِٚواػبح اشجبػٙب.

 ٔظش٠خ اٌّٛلف: (4

ِغ ثلا٠خ اٌق١ٕ١َّبد ِٓ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ، ظٙوح ٔظو٠خ اٌّٛلف ٚاٌزٟ رفزوع 

أْ اٌقظبئض اٌم١بك٠خ ال رورجؾ ثَّبد شقظ١خ ػبِٗ، ثً رورجؾ ثَّبد َٔج١خ 

ّٛلف ل١بكٞ ِؼ١ٓ، ٚأْ اٌّٙبهاد اٌم١بك٠خ ال رؾووٙب اال رئً٘ اٌمبئل ٌٍزفبػً ِغ اٌ

 اٌّٛالف، ٚاْ اٌم١بكح رؼزّل ػٍٝ ٚعٛك ِشىالد.
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 إٌظش٠خ اٌزفبػ١ٍخ: (5

ٔز١غخ ٌالٔزمبكاد اٌزٟ رؼوػٗ ٌٙب إٌظو٠بد اٌَبثمخ ظٙوح إٌظو٠خ 

اٌزفبػ١ٍخ ٚاٌزٟ رغّغ ِب ث١ٓ ٔظو٠خ اٌَّبد ٚاٌّٛلف فبٌم١بكح إٌبعؾخ فٟ ٘نٖ 

و٠خ ال رؼزّل ػٍٝ اٌَّبد اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اٌمبئل فٟ ِٛلف ِؼ١ٓ، ٌٚىٓ إٌظ

رؼزّل ػٍٝ للهح اٌمبئل فٟ اٌزفبػً ِغ األفواك. ٠ٚئول أٔظبه ٘نٖ إٌظو٠خ أْ 

ظٙٛه اٌم١بكح ه٘ٓ ثّلٞ اٌزىبًِ ٚاٌزفبػً ث١ٓ ػلك ِٓ اٌّزغ١واد اٌوئ١َ١خ 

ظبئظٙب ٚاٌؼاللخ ٟٚ٘: شقظ١خ اٌمبئل ٚأفواك اٌغّبػخ، ؽج١ؼخ اٌغّبػخ ٚف

 .ث١ٓ أفواك٘ب، ٚاٌؼٛاًِ اٌّٛلف١خ ٚاٌج١ئ١خ

 إٌظش٠خ اٌم١بد٠خ اٌزجبد١ٌخ: (6

فٟ ثلا٠بد اٌَجؼ١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ، ظٙوح إٌظو٠خ اٌزجبك١ٌخ ٚاٌزٟ 

رووي ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزجبكي اٌزٟ ٠مَٛ ِٓ فالٌٙب اٌمبئل ثزمل٠ُ ؽٛافي ِؾلكٖ 

َِز٠ٛبد ِؼ١ٕخ ِٓ األكاء، ٚرئول ٘نٖ ٌّوإ١ٍٚٗ، فٟ ِمبثً اٌؾظٛي ػٍٝ 

إٌظو٠خ أْ ٔغبػ اٌم١بكح ٠ؼزّل ػٍٝ ػوٚهح ٚعٛك ِؼب١٠و ٚأٌٍ ِؾلكٖ ٌٙنا 

 .اٌزجبكي، ٠ٚؼزّل اٌمبئل اٌزجبكٌٟ ػٍٝ ػب١ٍِٓ، ّ٘ب: اٌّىبفؤح اٌظوف١خ أٚ اٌّٛلف١خ

 ٔظش٠خ دٚسح ح١بح اٌمبئذ: (7

اٌَّئ١ٌٚخ ريكاك،  رفزوع ٘نٖ إٌظو٠خ أْ كٚهح ؽ١بح اٌّوإ١ٍٚٓ فٟ رؾٍُّٙ

ِّب ٠زورت ػٍٝ مٌه كهعبد ِقزٍفخ ِٓ اٌٍَٛن اٌم١بكٞ اٌنٞ ٠ٙزُ ثبٌٕشبؽ 

ٚاٌؼاللبد، فبٌفوك ؽ١ّٕب ٠زؾٛي ِٓ ِوؽٍخ ػلَ إٌؼظ اٌٟ إٌؼظ ١ٍّبهً 

اشىبي ِقزٍفخ ِٓ اٌٍَٛن، فبما ٍّؾذ اإلكاهح ٌٍّٛظف أْ ٠ٕؼظ ٠ٚزؾًّ 

 ٌنٞ ٠ظٙو ِٓ فالي ٍٍٛن اٌفوك:اٌَّئ١ٌٚخ فبّٔب ٠زُ مٌه ِٓ فالي اٌزؼج١و ا

 اما وبْ ٍٍٛن األفواك غ١و ٔبػظ فالثل ِٓ ا٘زّبَ اٌمبئل ثبٌؼًّ أوضو ِٓ األفواك.  -

 اما وبْ األفواك مٚٞ ٔؼٛط ِزٍٛؾ فبْ اٌمبئل ث١ٓ اال٘زّبَ ثبٌؼًّ ٚاألشقبص. -

اما وبْ األفواك مٚ ٔؼٛط فٛق اٌّزٍٛؾ فبْ اٌمبئل ٠ؼطٟ ؽو٠خ اٌزظوف  -

 ٌٍّوإ١ٍٚٓ.
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 ٔظش٠خ اٌم١بدح اٌزح١ٌٛخ: (8

أْ اٌم١بكح اٌزؾ١ٌٛخ ثظفخ ػبِخ ٟ٘: "ِؾظٍخ اٌزفبػً ث١ٓ اٌمبئل ٚاٌّوإ١ٍٚٓ 

ٚاٌّٛلف"، ٟٚ٘: "اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رئكٞ اٌٟ اإلثلاع فٟ ث١ئخ اٌؼًّ ِٓ فالي األفواك اٌمبئ١ّٓ 

 لاف".ثنٌه اٌؼًّ ثب٠غبك أٚ فٍك اٌؼاللخ ماد اٌزؤص١و فٟ ٘ئالء األفواك ٔؾٛ أغبى األ٘

 :أصش صمبفخ اٌّغزّغ اٌّقشٞ ٚاٌزّى١ٓ اٌم١بدٞ ٌٍّشأحاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍٝ ب : صبٌض

اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ػٍٝ  فٟ ٘نا اٌغيء ػوػخ اٌلهاٍخ ثؼغ اٌؼٛاًِ اٌّئصوح 

 ٌٍّوأح فٟ ِظو ٟٚ٘:

: رجلأ اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ِٓ اٌج١ئخ اٌزٟ رزوثٟ ف١ٙب اٌّوأح ِٕن أ.  اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ

 ٔشؤرٙب ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ:

رؼل األٍوح اٚي ِب ٠ؤصو فٟ اٌّوأح ِٕن طغو٘ب ٚأطجؾذ االٍوح االعشح:  .1

أٙب ٌٙب ٔفٌ اٌؾمٛق اٌّىفٌٛخ ٌٍنوٛه فؤطجؼ ػٍٝ  اٌّظو٠خ رٕظو اٌٟ اٌّوأح

األث٠ٛٓ ال ٠فولْٛ ث١ٓ األثٕبء فٟ اٌّؼبًِ ٚاٌزوث١خ ٚاطجؾٛا ٠ؼطُٛ٘ ٔفٌ 

 اٌؾمٛق فٟ وبفخ ِٕبؽٟ اٌزوث١خ.

األٍٍٛة اٌّزجغ ٌلٞ أٞ أِخ أٚ شؼت فٟ اٌؾ١بح  ٟ٘ اٌؼبداد اٌزمب١ٌذ: .5

 .االعزّبػ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌل١ٕ٠خ

 ّّىٓ اٌزٟ ٚاٌوِٛى اٌؾوٚف ِغّٛػخ ٟٚ٘ :اٌٍغخ  ِٓ اٌّغزّغ أفواك ٠ز

ًَّ  ٚرٕمً ث١ُٕٙ، ف١ّب ِٓ اٌزّٛاطً فالٌٙب  .ثؼلُ٘ ٌّٓ ثُٙ ٠زؼٍّك ِب ُو

 :ْٛٔٚاٌقبهط اٌلَّافً ِٓ ٚرؾ١ّٗ اٌّغزّغ رؼجؾ اٌزٟ األؽىبَ ِغّٛػخ ٟ٘ اٌمب. 

 :ِب؛ ِغزّغ   ػ١ٍٙب رؼبهف اٌزٟ ٚاٌّؼٛاثؾ األؽىبَ ِغّٛػخ ٟ٘ األػشاف 

 ٘نٖ رىْٛ ثؾ١ش وبِالً، ِب اٌزيا ثٙب ٠ٍزيِْٛ اٌمبْٔٛ فؤطجؾذ ثّضبثخ

 ٔشو ػٍٝ ٚاٌَّبػلح ٚاالٔؾواف اٌغو٠ّخ فٟ ِٕغ ٌٍمبْٔٛ ػٛٔبً  األػواف

 ٚاٌق١و. اٌفؼ١ٍخ
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 ة. صمبفخ اٌّغزّغ اٌزٕظ١ّ١خ:

" اٌضمبفخ اٌزٟ رٕطٛٞ ٔٙبثؤ ( OUCHI WILLIAM )٠ٚؼوفٙب ١ٍ٠ٚبَ أٚرشٟ

ػٍٝ اٌم١ُ اٌـزٟ رؤفن ثٙب اكاهح اٌّئٍَخ ٚاٌزٟ رؾلك ّٔؾ إٌشبؽ ٚاإلعواء ٚاٌٍَٛن، 

فبٌّل٠وْٚ ٠فَوْٚ مٌه إٌّؾ اٌفىوٞ فٟ اٌّٛظف١ٓ ِٓ فالي رظوفبرُٙ وّب رزَوة 

 "األفىبه اٌٝ األع١ـبي اٌالؽمـخ ِـٓ اٌؼب١ٍِٓ٘نٖ 

أْ:" صمبفخ اٌّئٍَخ ٟ٘ ؽو٠مخ (JACQUES ELLIOT ) ا١ٍ٠ٛ عبن وّب

اٌزفى١و ٚاٌٍَٛن االػز١بكٞ ٚاٌزم١ٍلٞ، ٚرىْٛ ِمَّخ ِٚشزووخ ث١ٓ أػؼبء إٌّظّخ 

 ٚرؼٍُ ش١ئب فـش١ئب ٌألػـؼبء اٌغلك ِٓ أعً لجٌُٛٙ فٟ إٌّظّخ.

ب:" ِغّٛػخ اٌم١ُ ٚاٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ اٌزٟ ٠زُ ا٠غبك٘ـب وّب رؼوف ا٠ؼبً ثؤٔٙ

ٚر١ّٕزـٙب كافـً ِغّٛػبد اٌؼًّ فٟ إٌّظّخ ٚرؼ١ٍّٙب ٌٍؼب١ٍِٓ ٌزؾل٠ل ؽو٠مخ 

ث١ئخ اٌؼًّ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ٚرؾلك ٍٍٛوُٙ  5رفى١وُ٘ ٚاكهاوُٙ ٚشؼٛهُ٘ رغـبٖ 

 ٚرئصو فٟ أكائُٙ ٚأزبع١زُٙ.

 خ:عـ. صمبفخ اٌّغزّغ اٌزؼ١ّ١ٍ

اٌّغزّؼبد ٚفبطخ اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ ثؼل ػٍٝ  اٌزؼ١ٍُ ثشىً ٍِؾٛظ أصو 

ٚثشىً ٍِؾٛظ فٟ  أصوفٟ ِظو ٔوٞ أْ اٌزؼ١ٍُ  أزشبه اٌزؼ١ٍُ كافً رٍه اٌّغزّؼبد

أٙب شو٠ه ػٍٝ  رغ١و ٚعٙذ ٔظو اٌّغزّغ ٔؾٛ اٌّوأح ؽ١ش أطجؼ ٠ٕظو اٌٟ اٌّوأح

اٌزؼٍُ ٚاٌٛطٛي اٌٟ ػٍٝ  اٌفز١بداٍب١ٍبً كافً اٌّغزّغ ٚأطجؾذ األٍوح رشغغ 

 .إٌّبطت اٌؼ١ٍب

اٌؾىُ ػٍٝ  وّب ٍؼذ اٌلٌٚخ اٌّظو٠خ فٟ رؼي٠ي كٚه اٌّوأح ِٕن رٌٟٛ ِؾّل 

ٚأشبء اٌّلاهً اٌقبطخ ثزؼ١ٍُ اٌفز١بد صُ رٛاٌذ ِواؽً اٌزطٛه ٌلٞ ِٓ فالي فزؼ ِغبالد 

ئ١ٌ ػجل اٌفزبػ ا١ٌََٟ فٟ اٌم١بك٠خ، وّب أْ ا١ٌَل اٌوت اٌؼًّ ٌٍّوأح ِٚٓ صُ رٌٟٛ إٌّبط

 .أؽٍك ػ١ٍٗ ػبَ اٌّوأح ػوفبٔبً ِٕٗ ثلٚه اٌّوأح فٟ اٌّغزّغ ٚإٌٙٛع ثٗ 5417ػبَ 
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 د. صمبفخ اٌّغزّغ اٌمب١ٔٛٔخ

رشىً رؼل اٌضمبفخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌلٞ اٌّغزّؼبد فبطخ اٌّوأح اٌغطبء اٌنٞ رؼًّ  

اٌمٛا١ٔٓ اٌّٛػٛػخ كافً اٌؾمٛق اٌّىفٌٛخ ا١ٌٙب ِٓ لجً رٍه ػٍٝ  ِٓ فالٌخ ٌٍزؼوف

اوَبثٙب اٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثبالٌزياِبد اٌٛاعجخ ػٍٝ  اٌّغزّغ، وّب أٔٙب ا٠ؼب  رؼًّ

 ػ١ٍٙب كافً رٍه اٌّغزّؼبد.

 رىزغت اٌضمبفخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي:ٚ 

ٚاٌزٟ رؼل أٚي عّبػخ أَب١ٔخ ٠زؼبًِ ِؼٙب اٌفوك، ٟٚ٘ اإلؽبه  االعشح: .1

رشى١ً ؽ١بد ػٍٝ  أٌٍ اٌزٕشئخ اٌزٟ رؼًّ اٌّوعؼٟ األٚي اٌنٞ ٠زٍمٝ ف١ٗ

 اٌفوك.

رؤطً كٚه االٍوح فٟ ػ١ٍّخ ٔمً اٌضمبفخ، ؽ١ش رمَٛ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ:   .5

ثزٛف١و اٌفوص إٌّبٍجخ ٌألفواك وٟ ٠زؼٍّٛا اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٛاعجبد ثطو٠مخ 

 ِٕبٍجخ رزفك ِغ رٛلؼبد اٌّغزّغ.

اإلػالَ كٚهاً ٘بِبً فٟ ى٠بكح اٌٛػٟ اٌضمبفٟ اٌمبٟٔٛٔ ٌلٞ ػٍٝ  ٠مغ ٚعبئً اإلػالَ: .3

األفواك كافً اٌّغزّغ ِٓ فالي ٔشو اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّؼٍِٛبد فبطبً اٌزٟ رىْٛ ٌٙب 

 طٍخ ثبٌّوأح ؽزٟ ٠زضٕٝ ٌٙب ِؼوفخ ٚاعجبرٙب ٚؽمٛلٙب. 

 اٌغضء اٌضبٌش: ِٕٙغ١خ اٌجحش

األعب١ٌت اإلحقبئ١خ ع١زٕبٚي اٌجبحش فٟ ٘زا اٌغضء ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ ٚ

 اٌّغزخذِخ:

 ِغزّغ اٌذساعخ:  : اٚال  

اكاهاد اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ ػٍٝ  لبَ اٌجبؽش ثبعواء اٌلهاٍخ

٠زؼّٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ ع١ّغ اٌشول١خ كافً عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ، ٚ

اٌؼب١ٍِٓ ثبإلكاهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّل٠و٠خ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ اٌشول١خ 

 .5454ٚمٌه ؽزٟ ٔٙب٠خ ػبَ  ( ِٛظف3444)ٚػلكُ٘ 
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 ػ١ٕخ اٌذساعخ: ب١ٔب:ص

أٍٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ ٌٚنا رُ افز١به ػ١ٕخ ػٍٝ  اػزّلد اٌلهاٍخ

ػشٛائ١خ ؽجم١خ ِٓ اكاهاد اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ اٌشول١خ كافً عّٙٛه٠خ ِظو 

( 4043ٚرُ رؾل٠ل ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٌٍظٕلٚق ثؾ١ش ال ٠ي٠ل اٌقطؤ فٟ اٌزمل٠و ػٓ ) اٌؼوث١خ

ف١ّىٕٕب اٍزقلاَ اٌظ١غخ اٌزب١ٌخ ٌزؾل٠ل ؽغُ اٌؼ١ٕخ
:
 

 ؽ١ش أْ:

)]1()/d(1)-[(N

)1(N
  

22 ppz

pp
n






 
 n ؽغُ اٌؼ١ٕخ  ،N ؽغُ اٌّغزّغ   ، dٗ4043ٚرَبٚٞ  َٔجخ اٌقطؤ اٌَّّٛػ ث 

 z  4053َِٚزٜٛ اٌضمخ  4043اٌلهعخ اٌّؼ١به٠خ اٌّمبثٍخ ٌَّزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ 

  1052ٚرَبٚٞ 

 P  = 4034اٌم١ّخ االؽزّب١ٌخ 

 n= 532.5ِفوكح )ػبًِ(  ػبًِ  537ٚثبٌزطج١ك ٔغل أْ:  

 044ِفوكح ٌٚىٓ رُ اٍزقلاَ  537ٌٚٛؽع أْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ اٌّطٍٛثخ ٟ٘ 

ل ثؼغ االٍزّبهاد أٚ ػلَ اٌؾظٛي ػٍٝ ِفوكح ٚمٌه ٔظواً الؽزّبي اٌزؼوع ٌفم

اعبثبد ٚاػؾخ ٌٍجؼغ االفو ٚأ٠ؼب أفن هأٞ أوجو ػلك ِّىٓ ِٓ ِفوكاد ِغزّغ 

 اٌلهاٍخ ٌّؼوفخ هأ٠ُٙ ثقظٛص ػ١ٍّخ رّى١ٓ اٌّوأح ِٓ إٌّبطت اٌم١بك٠خ.

رُ رٛى٠غ لٛائُ االٍزمظبء ػٍٝ ع١ّغ ِفوكاد اٌؼ١ٕخ اٌّقزبهح ألفن هأٞ ٚلل 

ع١ّغ األؽواف ثلهعخ ِٕبٍجخ ِٚؾب٠لح ، ٚاػزّلد اٌلهاٍخ ِٓ أعً عّغ اٌج١بٔبد 

اٌقبطخ ثآهاء اٌؼب١ٍِٓ ثّل٠و٠خ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٍزجبٔخ رُ اػلاك٘ب ِٓ ٚالغ 

خ اٌؾب١ٌخ، ٚثؼل رٛى٠غ لٛائُ االٍزمظبء اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ماد اٌظٍخ ثّٛػٛع اٌلاهٍ

ٚرؼجئزٙب فمل رُ ِواعؼخ وً اٍزّبهح اٍزمظبء َِزٍّخ ِٓ اٌَّزمظٟ ُِٕٙ ٌٍزؤول ِٓ 

اوزّبٌٙب ٚطالؽ١زٙب إلكفبي اٌج١بٔبد فٟ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ؽ١ش رُ اٍزجؼبك ػلك ِٓ 

 (.Spss)االٍزّبهاد اٌغ١و ِىزٍّخ ٚرُ رفو٠غ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ػٍٝ ثؤبِظ 
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 اٌّٛصػخ ٚاٌّغزٍّخ ٚاٌقح١حخ: ٠ٚٛمح اٌغذٚي اٌزبٌٟ لٛائُ االعزمقبء

 (1-3)عذٚي سلُ 

 لٛائُ االعزمقبءث١بْ 

 ث١بْ
ِغزّغ 

 اٌذساعخ 

ػ١ٕخ 

 اٌذساعخ 

االعزّبساد 

 اٌّٛصػخ

االعزّبساد 

 اٌّغزٍّخ

االعزّبساد 

 اٌقح١حخ

االعزّبساد 

 اٌّغزجؼذح

 53 534 573 044 044 3444 ِل٠و٠خ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌشول١خ

 %2.53 %57.3 %55.73 - %5 - إٌَجخ

 اػلاك اٌجبؽش ِٓ فالي ث١بٔبد اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.اٌّقذس: 

 ساثؼب : هشق عّغ اٌج١بٔبد:

ٌزؾم١ك ا٘لاف اٌلهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙب لبَ اٌجبؽش ثبػلاك 

اكاهاد اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ ٚرظ١ُّ لبئّخ اٍزج١بْ ِٛعٙخ اٌٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

اٌشول١خ فٟ عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ، ٚثبإلػبفخ اٌٝ ِب ٍجك لبَ اٌجبؽش ثزلػ١ُ 

 ثبعواء ػلك ِٓ اٌّمبثالد اٌشقظ١خ ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: لا١ٔخاٌلهاٍخ ا١ٌّ

ِمبثالد شقظ١خ ِغ ػلك ِٓ اٌّل٠و٠ٓ كافً ثؼغ اإلكاهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّؾبفظخ   .1

عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ ٌزؾل٠ل رؤص١و اٌزغ١و اٌضمبفٟ كافً اٌؼًّ ٌلٜ  اٌشول١خ فٟ

 4اٌّوأح ٚاٌوعً ثٙلف رؾ١َٓ األكاء اٌزٕظ١ّٟ

ِمبثالد شقظ١خ ِغ ػلك ِٓ اإلكاه١٠ٓ )ِل٠و اكاهح، هئ١ٌ لَُ( فٟ اإلكاهاد  .2

اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّؾبفظخ اٌشول١خ فٟ عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ ٌّؼوفخ اال٘زّبَ ثبٌلٚه 

 .لٞ اٌّوأح ٚاٌوعً ثٙلف رؾ١َٓ األكاء اٌزٕظ١ّٟاٌم١بكٞ ٌ

 : أعب١ٌت اٌزح١ًٍ اإلحقبئٟ:صبٌضب  

ػٍٝ  رُ اٍزقلاَ اٌؾبٍت االٌٟ ثؼل أزٙبء ِٓ ع١ّغ اٌج١بٔبد ثبالػزّبك 

ثؤبِظ اٌؾيَ اإلؽظبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاٌنٞ ٠وِي ٌٗ افزظبهاً ثبٌوِي 

SPSSاء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبٍت ٌزٍه ، ٚمٌه ٌزفو٠غ اٌج١بٔبد ٚعلٌٚزٙب ٚاعو

طؾخ فوٚع اٌلهاٍخ، ٚرطٍت مٌه رطج١ك ثؼغ اٍب١ٌت افزجبه اٌج١بٔبد ٚ

 اإلؽظبء اٌٛطفٟ ٚاإلؽظبء اٌزؾ١ٍٍٟ ٚمٌه وّب ٠ٍٟ:
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 فٟ اإلحقبء اٌٛففٟ:  . أ

رُ االٍزؼبٔخ ثجؼغ اٌّمب١٠ٌ اإلؽظبئ١خ اٌٛطف١خ ِٕٚٙب اٌٍٛؾ اٌؾَبثٟ  

ٚاٌقطؤ اٌّؼ١بهٞ ٚاٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٌزٛط١ف ِزغ١واد 

اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙب، ٚونٌه رُ االػزّبك ػٍٝ ِؼبًِ اٌفب 

د ٌفمواد اٌنٞ ٠َزقلَ ٌم١بً ِلٞ صجب Cronbach's Alphaووٚٔجبؿ 

 Reliabilityاالٍزج١بْ ٚصجبد ِمب١٠ٌ ع١ّغ اٌّزغ١واد ٠ٚمظل ثضجبد اٌم١بٍٟ 

االرَبق اٌلافٍٟ ث١ٓ اٌؼجبهاد، ٌٚضجبد اٌّم١بً عبٔجبْ األٚي ٘ٛ االٍزمواه 

Stability  ٠ٚمظل ثٗ اٌؾظٛي ػٍٝ ٔفٌ إٌزبئظ ِٓ ٔفٌ ِفوكاد اٌؼ١ٕخ اما

د أوضو ِٓ ِوح، أِب اٌغبٔت األفو اٍزقلَ ٔفٌ اٌّم١بً فٟ ل١بً ٔفٌ اٌّزغ١وا

٠ٚمظل ثٗ أْ اٌّم١بً ٠م١ُ فؼالً  Objectivityٌضجبد اٌّم١بً فٙٛ اٌّٛػٛػ١خ 

 اٌّزغ١و اٌنٞ طُّ ِٓ أعٍٗ ٌٍزؤول ِٓ طلق رٍه اٌفموح.

 اإلحقبء االعزذالٌٟ: . ة

اػزّل اٌجبؽش فٟ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌلهاٍخ ػٍٝ أٍب١ٌت اإلؽظبء   

  -وٚع ٚ٘نٖ األٍب١ٌت ِب ٠ٍٟ : طؾخ اٌففزجبه اٌزؾ١ٍٍٟ ال

 ِؼبًِ االهرجبؽ ٌم١بً اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ٚاٌزبثؼخ. -1

 ِؼبًِ اٌزؾل٠ل ٌم١بً اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ػٍٝ اٌزبثؼخ.  -5

ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق االؽظبئ١خ ث١ٓ ػ١ٕز١ٓ فزجبه )د( ٠َٚزقلَ الافزجبه   -5

 َِزمٍز١ٓ.

فزجبه ال One Way ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ أؽبكٞ االرغبٖ - -0

 ِؼ٠ٕٛخ اٌفوٚق.

 رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌج١َؾ. -3

 ب : ِؼبِالد اٌقذق ٚاٌضجبدساثؼ

 فذق اٌّم١بط: )اٌقذق اٌظب٘شٞ(:اخزجبس   . أ

اْ اٌّمظٛك ثظلق األكاء ٘ٛ طلق إٌزبئظ اٌزٟ ٠زُ عّؼٙب، أٚ اٌزٛطً ا١ٌٙب 

طلق اٍزّبهح االٍزج١بْ اٌّقظظخ ٌٍجؾش افزجبه  ثبٍزقلاَ رٍه األكاح، ِٚٓ أعً
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ا١ٌّلأٟ فمل رُ ػوع اٍزّبهح االٍزج١بْ ٚاٌّقظظخ ٌٍجؾش ا١ٌّلأٟ ػٍٝ 

اٌّشوف١ٓ ٚاٌّقزظ١ٓ ٚاٌقجواء ٌّؼوفخ آهائُٙ ثّلٞ ٚػٛػ ٚرواثؾ فمواد 

االٍزّبهح ٚٔٛػ١خ األٍئٍخ ٚرٛافمٙب ِغ ِٛػٛع اٌلهاٍخ، ٚثؼل اػلاك اٍزّبهح 

ِغّٛػخ ِٓ ػٍٝ  فٟ طٛهرٙب لبَ اٌجبؽش ثؼوع لبئّخ الٍزج١بْاالٍزج١بْ 

األٍبرنح اٌّؾى١ّٓ ِٓ مٚٞ االفزظبص فٟ رقظض اكاهح األػّبي ِٓ أػؼبء 

ػٍٝ  ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ػلك ِٓ اٌغبِؼبد، ٚاٌن٠ٓ أعوٚا ثؼغ اٌزؼل٠الد

 االٍزج١بْ ِغ ؽنف ثؼغ اٌفمواد، ٚاػبفخ فمواد عل٠لح ٚمٌه ثٙلف اٌزؼوف

ٞ رٕٛع ٚش١ٌّٛخ اٌفمواد ٚاٌّؾبٚه اٌزٟ ٚػؼذ ٌم١بً أثؼبك اٌلهاٍخ ِلػٍٝ 

 اٌّقزٍفخ، ٚمٌه ٌّؼوفخ ٚاٌزؾمك ِٓ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ:

 ٍٍّخ اٌظ١بغخ ٌٍّفوكاد ِٚلٞ ٚػٛؽٙب. .1

 ِٕبٍجخ األكاح ٌأل٘لاف اٌزٟ طّّذ ِٓ أعٍٙب. .5

 اػبفخ أٚ ؽنف ِب ٠وٖٚ ِٕبٍجبً ِٓ اٌّفوكاد أٚ رؼل٠ٍٙب. .5

الؽظبد اٌزٟ أثلا٘ب اٌَبكح اٌّؾى١ّٓ، رُ اعواء اٌزؼل٠الد اٌالىِخ ٚفٟ ػٛء رٍه اٌّ

ٚثزٛع١ٗ ِٓ األٍزبم اٌّشوف ػٍٝ اٌوٍبٌخ ٌزؤفن االٍزّبهح طٛهرٙب إٌٙبئ١خ ٚلل 

 رؼّٕذ رؼل٠ً ٚؽنف ٚاػبفخ اٌفمواد.

  ِؼبِالد اٌقذق ٚاٌضجبد: . ة

ٌلهاٍخ طلق أكاح اٌلهاٍخ رُ ػوػٙب ػٍٝ ػلك ِٓ اٌّقزظ١ٓ فٟ ِغبي 

اٌزقظض ٚمٌه ٌّؼوفخ ِلٜ ِالئّخ فمواد االٍزجبٔخ اٌزٟ ٚػؼذ ٌم١بً آهاء 

اٌؼب١ٍِٓ ٌٍضمبفبد األهثؼخ، وّب رؾمك ِٓ صجبد أكاح اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٍزقواط ِؼبًِ 

 ووٚٔجبؿ أٌفب ٚرج١ٓ أْ ل١ُ ِؼبًِ اٌضجبد ِمجٌٛخ.
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 (2-3)عذٚي سلُ 

 ِؼبًِ اٌقذق ٚاٌضجبد ألثؼبد لبئّخ االعزمقبء

 ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ٌٍؼ١ٕخ ضجبدِؼبًِ اٌ ووٚٔجبؿِؼبًِ اٌفب 

4.555 4.530 54 

ٌٕزبئظ اٌؼ١ٕخ  ِٚٓ اٌغلٚي أػالٖ فمل ؽظ١ذ أكاح اٌلهاٍخ ػٍٝ ِؼبًِ صجبد

 ٚ٘نٖ ل١ّخ ع١لح ٌٙنا اٌّؼبًِ،  40555ِفوكح ٟ٘ = 54االٍزوشبك٠خ ٚاٌزٟ ؽغّٙب 

 اإلحصائي.المصدر: إعداد الباحث من خالل بيانات التحليل 
 044األِو اٌنٞ ٠غؼٍٕب ٔمَٛ ثزؼ١ُّ ٘نٖ االٍزّبهح ػٍٝ ِفوكاد اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ 

 ٔزبئظ صجبد ِؾبٚه األكاح. (5-5ِفوكح، ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

 (5-5)علٚي هلُ 

 ٔزبئظ صجبد ِحبٚس األداح
 إٌز١غخ ل١ّخ أٌفب ووٚٔجبؿ ػلك اٌؼجبهاد اٌضمبفخ

 صجبد ٠ٛعل 4.255  7 اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ

 ٠ٛعل صجبد 4.525 2 صمبفخ اٌّغزّغ اٌزٕظ١ّ١خ

 ٠ٛعل صجبد 4.275 0 صمبفخ اٌّغزّغ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٠ٛعل صجبد 4.723 5 صمبفخ اٌّغزّغ اٌمب١ٔٛٔخ

 ٠ٛعل صجبد 4.557 3 اٌزّى١ٓ اٌم١بكٞ ٌٍّوأح

 اػلاك اٌجبؽش ِٓ فالي ث١بٔبد اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ.اٌّقذس:  

ؼٕبطو اٌضمبفخ ث ٌٍؼجبهاد اٌقبطخ( ٔزبئظ صجبد ِؾبٚه األكاح 5-٠5ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )

 ٚاٌّزّضٍخ فٟ:

( ػجبهاد 7: ٚوبٔذ اٌؼجبهاد اٌقبطخ ثٙنا اٌؼٕظو ِىٛٔخ ِٓ )اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ 

(، ٚأظٙود إٌز١غخ اٌقبطخ ثٙب أٔٗ 4.255ووٚٔجبؿ ٌٙنٖ اٌؼجبهاد )ٚوبٔذ ل١ّخ أٌفب 

  ٠ٛعل صجبد فٟ ٘نٖ اٌؼجبهاد.

( ػجبهاد ٚثؼل أْ رُ 2وبٔذ اٌؼجبهاد فٟ ٘نا اٌؼٕظو ) صمبفخ اٌّغزّغ اٌزٕظ١ّ١خ:

 (.4.525ووٚٔجبؿ اظٙو أٔٗ ٠ٛعل صجبد فٟ رٍه اٌؼجبهاد ثَٕجخ )أٌفب افزجبه٘ب ثّؼبًِ 
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ارؼؼ ِٓ ٘نا اٌؼٕظو أْ اٌؼجبهاد اٌقبطخ ثٗ ٚاٌّىٛٔخ ِٓ صمبفخ اٌّغزّغ اٌزؼ١ّ١ٍخ: 

( 4.275ووٚٔجبؿ ٚاٌنٞ اػطٟ ٔز١غخ )ثّؼبًِ أٌفب  ( ػجبهاد ثؼل أْ افزجود0)

 ٚاٌنٞ ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘بن صجبد فٟ رٍه اٌؼجبهاد.

( ػجبهاد فٟ لبئّخ االٍزمظبء 0) ٠شىً ٘نا اٌؼٕظو ػلكصمبفخ اٌّغزّغ اٌمب١ٔٛٔخ: 

ووٚٔجبؿ ٚعل أْ ٕ٘بن صجبد فٟ اٌؼجبهاد ثّؼلي أٌفب ٚثؼل أْ رُ افزجبه٘ب ثّؼبًِ 

(4.723.) 

( ػجبهاد فٟ لبئّخ االٍزمظبء ٚثؼل 3اٌم١بكٞ ٌٍّوأح: ٠شىً ٘نا اٌؼٕظو ػلك )اٌزّى١ٓ 

 (.4.575أْ رُ افزجبه٘ب ثّؼبًِ ووٚٔجبؿ ٚعل أْ ٕ٘بن صجبد فٟ اٌؼجبهاد ثّؼلي )

 اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚاخزجبساد اٌفشٚكاٌغضء اٌشاثغ 

 أٚال : اإلحقبء اٌٛففٟ ٌٕزبئظ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ.

 االعزجبٔخ ِٕٚبلؾخ ٔزبئغٙب:رح١ًٍ ث١بٔبد 

رٛػؼ اٌلهاٍخ ٔزبئظ رطج١ك اٍزّبهح االٍزمظبء ٌٍزؾمك ِٓ طؾخ فوع 

اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ   (0-0(،)5-0(،)5-0(،)1-0)هلُي ٚلٛػؼ اٌغ٠اٌلهاٍخ، ٚ

 ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاأل١ّ٘خ إٌَج١خ ٌؼجبهاد االٍزّبهح.

 (1-4)جدول رقم 
الخاصة بالثقافة  المعياري واألهمية النسبية لعبارات االستمارةلمتوسط الحسابي واالنحراف ا

 المجتمعية

 اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ

 اٌزأص١ش %

 اٌّزٛعو 
االٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ 

االرغبٖ 

اٌؼبَ 

 ٌٍّإؽش

اال١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

اٌزشار

 ٠ت
 غ١ش ِٛافك ِحب٠ذ أٚافك ذحأٚافك ثؾ

غ١ش ِٛافك 

 ثؾذح

 إٌغجخ اٌؼذد إٌغجخ اٌؼذد إٌغجخ اٌؼذد إٌغجخ اٌؼذد إٌغجخ اٌؼذد

رغ١ش اٌّغزّغ ثؾىً ٍِحٛظ 

فٟ ػذ اٌزفشلخ ث١ٓ اٌزوٛس 

ٚاالٔبس ِّب صاد ِٓ فشؿ 

 رّى١ٕٙب ِٓ إٌّبفت اٌم١بد٠خ

11

3 
 7 %15.50 ِحب٠ذ 1.3529 3.435 7.5 41 14.6 .8 2..1 56 1..2 .11 6..2

ٚاالػزشاف  شأح  ٌٍّ غزّغ  لجٛي اٌّ

فغٙب  ب ٕث ّب صاد ِٓ صمٙز ٘بِ  ثذٚس

ٚلذ أصش رٌه ثبإل٠غبة ػٍٝ 

ب ٌٙ ٞ م١بد ٓ ٌا ى١ ٌّز  ا

11

8 
 5 %10.42 ِحب٠ذ 1.332 3.49 6.9 38 13.1 72 11.7 64 19.7 1.8 21.5
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إٌظشح اٌّغزّؼ١خ ٌٍّشأح ػٍٝ 

أٔٙب ٔقف اٌّغزّغ أدٜ رٌه 

ئٌٝ ص٠بدح فشؿ ر١ٌٛٙب 

 إٌّبفت اٌم١بد٠خ

11

9 
 6 %15.55 ِحب٠ذ 1.3569 3.47 7.5 41 14.1 77 9.9 54 19.9 1.9 21.7

فُٙ اٌّشأح ٌذٚس٘ب ِٚؼشفزٙب 

ثٗ صاد ِٓ صمزٙب ثٕفغٙب ِّب 

 عؼٍٙب رزّىٓ ل١بد٠ب  

12

1 
 4 %10.51 أٚافك 1.3299 3.5275 6.6 36 13.5 74 9.9 54 ..21 115 22.1

ا٘زّبَ االعشح ثذٚس اٌّشأح 

ِٚغبػذرٙب ػٍٝ اٌٛفٛي ئٌٝ 

ِشاد٘ب أدٜ ئٌٝ ص٠بدح فشؿ 

 ر١ٌٛٙب ِٕبفت ل١بد٠خ

12

9 
 2 %10.23 أٚافك 1.2787 3.6375 5.3 29 11.7 64 8..1 59 21.7 119 23.5

اخزالف ؽخق١خ اٌّشأح فٟ 

اٌٛلذ اٌحبمش ػٓ رٞ لجً 

أدٜ ئٌٝ ص٠بدح اٌزّى١ٓ 

 اٌم١بدٞ ٌٙب

12

5 
 3 %10.32 أٚافك 1.28.9 3.615 5.3 29 12.4 68 2..1 56 22.3 122 22.8

أخفبك أفٛاد اٌّزطشف١ٓ 

د١ٕ٠ب  ٚاٌز٠ٓ حبسثٛا اٌّشأح 

 ػٍٝ ِذاس عٕٛاد ػذح

12

8 
 1 %10.25 أٚافك 1.2756 3.6475 5.5 .3 11.1 61 4..1 57 22.6 124 23.4

 اٌّزٛعو اٌؼبَ
 

3.54

6 
 أٚافك 

14.2

9% 

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:

-1( ٚؽجمبً ٌّم١بً ١ٌىود اٌقّبٍٟ ؽ١ش أٔٗ رُ اٌزم١َُ )1-0ِٚٓ اٌغلٚي هلُ )

-5.3( رىْٛ إٌَجخ غ١و ِٛافك، )5.05-1.3( رىْٛ إٌَجخ غ١و ِٛافك ثشلح، )1.05

( رىْٛ إٌَجخ 3-0.3) أٚافك، ( رىْٛ إٌَجخ 0.05-5.3( رىْٛ إٌَجخ ِؾب٠ل، )5.05

 5.302ٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ثّزٍٛؾ ػبَ فغبءد اٌؼجبهاد اٌقبطخ ثبأٚافك ثشلح، 

ثَّزٜٛ رم١١ُ )أٚافك ( ؽ١ش عبءد اٌؼجبهح ) أقفبع أطٛاد اٌّزطوف١ٓ ك١ٕ٠بً 

ٚاٌن٠ٓ ؽبهثٛا اٌّوأح ػٍٝ ِلاه ٍٕٛاد ػلح( فٟ اٌّورجخ األٌٚٝ ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ 

، ٚعبءد اٌؼجبهح  )رغ١و اٌّغزّغ ثشىً ٍِؾٛظ فٟ ػلَ اٌزفولخ ث١ٓ 5.25073ل١ّزٗ 

ه ٚاالٔبس ِّب ىاك ِٓ فوص رّى١ٕٙب ِٓ إٌّبطت اٌم١بك٠خ( فٟ اٌّورجخ األف١وح اٌنوٛ

 ، فىبٔذ أغٍج١خ آهاء اٌؼب١ٍِٓ ِٛافمخ.5.053ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ ل١ّزٗ 
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 (2-4عذٚي سلُ )

اٌّزٛعو اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ ٌؼجبساد االعزّبسح اٌخبفخ ثضمبفخ 

 اٌّغزّغ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 صمبفخ اٌّغزّغ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌزأص١ش %

اٌّزٛعو 

 

االٔحشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

 

 حاالرغب

اٌؼبَ 

 ٌٍّإؽش

اال١ّ٘خ 

 إٌغج١خ
 اٌزشر١ت

 غ١ش ِٛافك ِحب٠ذ  أٚافك أٚافك ثؾذح
غ١ش ِٛافك 

 ثؾذح

 إٌغجخ اٌؼذد إٌغجخ اٌؼذد إٌغجخ اٌؼذد إٌغجخ  اٌؼذد إٌغجخ  اٌؼذد

اربحخ اٌفشؿ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّشأح 

ِٓ خالي االعشح ِٓ ثذا٠خ 

 ح١برٙب

 1 %55.77 أٚافك 1.3278 3.5375 6.6 36 13.3 73 9.5 52 21.5 118 22.1 121

ظٙٛس ثؼل اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ 

راد اٌضمً ٚاٌزٟ رأً٘ اٌّشأح 

 ٌٍٛفٛي ٌٍّٕبفت اٌم١بد٠خ

 3 %55.05 ِحب٠ذ .1.35 3.4875 7.5 41 13.3 73 9.9 54 8..2 114 21.5 118

ٚفٛي اٌّشأح ئٌٝ أػٍٝ 

اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ صاد ِٓ فشؿ 

 ر١ٌٛٙب ِٕبفت ل١بد٠خ

 4 %55.35 ِحب٠ذ 1.3875 .3.36 8.8 48 15.5 85 9.3 51 19.5 1.7 19.9 1.9

ص٠بدح ٔغت ِؾبسوخ اٌّشأح فٟ 

إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد اٌزٟ 

رغبػذ٘ب فٟ اٌحقٛي ػٍٝ 

اٌؾٙبداد اٌزٟ رأٍ٘ٙب ِٓ رٌٛٝ 

 رٌٛٝ إٌّبفت اٌم١بد٠خ

 2 %54.55 ِحب٠ذ  1.3673 4.4975 7.8 43 13.1 72 9.1 .5 6..2 133 22.3 122

 اٌّزٛعو اٌؼبَ
 %10.55 ِحب٠ذ 1.35 3.47 

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:

-0فغبءد اٌؼجبهاد اٌقبطخ ثضمبفخ اٌّغزّغ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّج١ٕخ ثبٌغلٚي هلُ )

( ؽ١ش عبءد اٌؼجبهح ) اربؽخ اٌفوص ِؾب٠ل)رم١١ُ  ثَّزٜٛ 5.07 ثّزٍٛؾ ػبَ( 5

ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ فٟ اٌّورجخ األٌٚٝ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّوأح ِٓ فالي االٍوح ِٓ ثلا٠خ ؽ١برٙب( 

، ٚرئول ٘نٖ اٌؼجبهح أْ اٌّوأح الثل أْ رؤفن ؽمٙب اٌزؼ١ٍّٟ ِٕن ؽفٌٛزٙب 5.3573ل١ّزٗ 

لاف، ٚعبءد اٌؼجبهح )ٚطٛي اٌّوأح اٌٝ أػٍٝ ٌىٝ رؾمك ِب رَؼٝ ا١ٌٗ ِٓ أ٘

ثّزٍٛؾ  فٟ اٌّورجخ األف١وح اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ ىاك ِٓ فوص ر١ٌٛٙب ِٕبطت ل١بك٠خ(

، ٚلل عبءد آهاء اٌؼب١ٍِٓ ثبإلكاهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِؾب٠لح ٌٍؼجبهاد 5.3353ؽَبثٟ ل١ّزٗ 

 اٌقبطخ ثضمبفخ اٌّغزّغ اٌزؼ١ّ١ٍخ.
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 صب١ٔب  اخزجبس اٌفشٚك:

صمبفخ  : ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئحقبئ١خ ث١ٓاالٚياخزجبس اٌفشك اٌشئ١ظ 

 اٌّغزّغ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ:

 ٚلذ رُ اخزجبسٖ ػٓ هش٠ك اٌفشٚك اٌفشػ١خ اٌزب١ٌخ:

 اٌفشك اٌفشػٟ األٚي: .1

صمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح  ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئحقبئ١خ ث١ٓ 

 اٌم١بد٠خ:

 ٚلل رُ اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌزب١ٌخ:

٠ج١ٓ اٌغلٚي اٌزبٌٟ ِؼبًِ االهرجبؽ ث١ٓ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ وّزغ١و  ِؼبًِ االسرجبه: (1)

 َِزمً ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ وّزغ١و ربثغ.

 (22-4عذٚي سلُ )

 ِؼبًِ االسرجبه ٌضمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ

 اٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ االفزجبه اٌّزغ١و

 صمبفخ اٌزؼ١ٍُ
 4.452 1 ِؼبًِ االهرجبؽ

 4.105 4.444 َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:

٠زج١ٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ أوجو ِٓ 

ث١ٓ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ ٌٚىٕٗ ثَٕجخ ػئ١ٍخ علاً. ٚ٘نا  4.43

٠ؼٕٟ أٔٗ وٍّب مكد اٌضمبفخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌلٞ اٌّغزّغ اكٞ مٌه اٌٟ ى٠بكح فٟ اٌزّى١ٓ 

 اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ

 ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ:  (2)

 (23-4عذٚي سلُ )

 اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خِؼبًِ اٌزحذ٠ذ ٌضمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ 

 اٌقطؤ اٌّؼ١بهٞ  ِؼبًِ اٌزؾل٠ل اٌّؼلي  ِؼبًِ اٌزؾل٠ل  اٌّزغ١و 

 2.1553 4.445 4.441 صمبفخ اٌزؼ١ٍُ 

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:
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ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٝ ػلَ ٚعٛك 4.441ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٠زؼؼ أْ ِؼبًِ اٌزؾل٠ل = 

 ٌضمبفخ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ.رؤص١و 

 (ANOVA Test) -رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ: (3)

 (24-4عذٚي سلُ )

 رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌضمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ

 َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ F ِزٍٛؾ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ اٌج١بْ

 5505.7 5505.7 1 االٔؾلاه

 

255.3 

 

4.143 
 15.57 0352.75 505 اٌّزجمٟ 

 ــــــــ 15025.05 534 اٌّغّٛع

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:

َٔزٕزظ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ػلَ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ 

" ٟٚ٘ غ١و  Fٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ، ٠ٚظٙو مٌه ِٓ فالي ل١ّخ " 

 .4.43كاٌخ اؽظبئ١بً ؽ١ش أْ َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ أوجو ِٓ 

 رح١ًٍ االٔحذاس:  (4)

 (25-4عذٚي سلُ )

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خرح١ًٍ ٔزبئظ االٔحذاس ٌضمبفخ 

 إٌّٛمط
 اٌّؼبِالد اٌّؼ١به٠خ اٌّؼبِالد اٌغ١و ِؼ١به٠خ

 افزجبه د
َِزٜٛ 

 ث١زب اٌقطؤ اٌّؼ١بهٞ ث١زب اٌّؼ٠ٕٛخ

  1.430 4.135- اٌضبثذ

4.515 

-4.155 4.444 

 4.143 51.013 4.455 4.550 صمبفخ اٌزؼ١ٍُ

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:

ِٚٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٔغل أْ ل١ّخ د اٌّؾَٛثخ ٌغ١ّغ ػجبهاد ِزغ١و صمبفخ  

 اٌزؼ١ٍُ ١ٌَذ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ.
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 ِّٚب عجك ٠زنح ٌٕب: 

َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌقبص ثىً ِٓ ِؼبًِ االهرجبؽ ِٚؼبًِ االٔؾلاه أوجو ِٓ  -

ػلَ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ وً ِٓ  ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ 4.43

 صمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ.

اٌّؾَٛثخ(  Fل١ّخ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الفزجبه ِؼبكٌخ االٔؾلاه وىً )ل١ّخ  -

 ) ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ (. 4.43أوجو ِٓ 

رلي ػٍٝ أْ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ ال رئصو ػٍٝ اٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ  Betaل١ّخ ِؼبًِ  -

 ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ.

ٚاٌخالفخ: ٠غزٕزظ اٌجبحش لجٛي فشك اٌؼذَ ٚاٌزٞ ػذَ ٚعٛد أصش رٚ دالٌخ 

 ئحقبئ١خ ث١ٓ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ.

 اٌفشك اٌفشػٟ اٌضبٟٔ: .2

بفخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ اٌضم ال ٠ٛعذ أصش رٚ دالٌخ ئحقبئ١خ ث١ٓ

 ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ:

 ٚلل رُ اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌزب١ٌخ: 

٠ج١ٓ اٌغلٚي اٌزبٌٟ ِؼبًِ االهرجبؽ ث١ٓ اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ِؼبًِ االسرجبه:  (1)

 وّزغ١و َِزمً ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ وّزغ١و ربثغ.

 (26-4عذٚي سلُ )

 اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خِؼبًِ االسرجبه ٌٍضمبفخ 

 اٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ االفزجبه اٌّزغ١و

 اٌضمبفخ اٌل١ٕ٠خ

 4.752 1 ِؼبًِ االهرجبؽ

 4.444 4.444 َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:
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 4.43اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ثَّزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠زج١ٓ ِٓ اٌغلٚي 

 ث١ٓ اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ.

 ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ:  (1)

 (27-4عذٚي سلُ )

 ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ ٌٍضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ

 اٌّؼ١بهٞاٌقطؤ  ِؼبًِ اٌزؾل٠ل اٌّؼلي ِؼبًِ اٌزؾل٠ل اٌّزغ١و

 0.153 4.257 4.255 اٌضمبفخ اٌل١ٕ٠خ

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:

ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٝ أْ اٌضمبفخ  4.255ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٠زؼؼ أْ ِؼبًِ اٌزؾل٠ل = 

%، أِب إٌَجخ اٌجبل١خ  25.5اٌّغزّؼ١خ رفَو اٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ ثَٕجخ 

فزفَو٘ب ِزغ١واد أفوٜ ٌُ رلفً فٟ اٌؼاللخ االٔؾلاه٠ٗ، ثبإلػبفخ اٌٝ األفطبء 

 اٌؼشٛائ١خ إٌبرغخ ػٓ أٍٍٛة ٍؾت اٌؼ١ٕخ ٚكلخ اٌم١بً ٚغ١و٘ب.

 (ANOVA Test) -رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ:  (2)

 (28-4عذٚي سلُ )

 رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ

 َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ  F ِزٍٛؾ اٌّوثؼبد  ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ  اٌج١بْ 

  1505.0 5503.5 1 االٔؾلاه

255.5 

 

 10.25 3153.2 505 اٌّزجمٟ  4.444

 ــــــــ 10571.0 534 اٌّغّٛع

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:

َٔزٕزظ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ِؼ٠ٕٛخ ؽوك٠خ ث١ٓ اٌضمبفخ 

"  Fاٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ، ٠ٚظٙو مٌه ِٓ فالي ل١ّخ " 

٠ٚلي مٌه ػٍٝ طؾخ ٚعٛ٘و٠خ  4.43ٟٚ٘ كاٌخ اؽظبئ١بً ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 ٝ ٔزبئغٗ ثلْٚ أفطبء.اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١و٠ٓ ٚعٛكح اإلؽبه ٚطؾخ االػزّبك ػٍ
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 رح١ًٍ االٔحذاس: 
 (29-4عذٚي سلُ )

 رح١ًٍ ٔزبئظ االٔحذاس ٌٍضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ
َِزٜٛ  افزجبه د اٌّؼبِالد اٌّؼ١به٠خ اٌّؼبِالد اٌغ١و ِؼ١به٠خ إٌّٛمط

 ث١زب اٌقطؤ اٌّؼ١بهٞ ث١زب اٌّؼ٠ٕٛخ

  4.540 5.57 اٌضبثذ

4.751 

0.553 4.444 

 4.444 55.035 4.405 4.503 اٌضمبفخ اٌل١ٕ٠خ

 اػلاك اٌجبؽش ثبالػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌّقذس:

ِٚٓ اٌغلٚي اٌَبثك ٔغل أْ ل١ّخ د اٌّؾَٛثخ ٌغ١ّغ ػجبهاد ِزغ١و اٌضمبفخ 

ٌٕب لٛح ، ٚ٘نا ٠ج١ٓ 4.43اٌّغزّؼ١خ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ٚمٌه ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

 اٌؼاللخ االٔؾلاه٠ٗ ث١ٓ صمبفخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ.

 ِّٚب عجك ٠زنح ٌٕب: 

َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌقبص ثىً ِٓ ِؼبًِ االهرجبؽ ِٚؼبًِ االٔؾلاه ألً ِٓ  -

ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ وً ِٓ اٌضمبفخ  4.43

 ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ.اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ 

ِؼبًِ االهرجبؽ اشبهرٗ ِٛعجخ ٠لي ػٍٝ ٚعٛك ػاللخ اهرجبؽ ؽوك٠خ ماد  -

 كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ.

اٌّؾَٛثخ( ألً  Fل١ّخ َِزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ الفزجبه ِؼبكٌخ االٔؾلاه وىً )ل١ّخ  -

)ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ( ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ اِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ ّٔٛمط  4.43ِٓ 

 االٔؾلاه اٌّمله، ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٕٕب رؼ١ُّ ٔزبئظ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ِغزّغ اٌلهاٍخ.

رلي ػٍٝ أْ اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ رئصو ػٍٝ اٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ  Betaل١ّخ ِؼبًِ  -

 نا اٌزف١َو ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ طلفخ.ٌٍّوأح اٌم١بك٠خ ثَٕت ِقزٍفخ، ٚ٘
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ٚاٌخالفخ: ٠غزٕزظ اٌجبحش لجٛي اٌفشك اٌجذ٠ً ٚاٌزٞ ٠ؼٕٝ ٚعٛد أصش رٚ 

 دالٌخ ئحقبئ١خ ث١ٓ اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌزّى١ٓ اٌٛظ١فٟ ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ.

 صب١ٔب : إٌزبئظ 

ارؼؾذ ِٓ اٌلهاٍخ أٔٗ ٚثوغُ اٌزغ١و اٌضمبفٟ ٚثشىً ٍِؾٛظ كافً اٌّغزّغ . 1

ّى١ٓ اٌّوأح ل١بك٠بً األِو ىاي ٕ٘بن ثؼغ اٌضمبفبد رؾل ِٓ فوص رِباٌّظوٞ اال أٔٗ 

اٌنٞ ٠ز١ؼ ٌٍّغزّغ ِٛاهك ثشو٠خ ماد للهاد ل١بك٠خ رَزط١غ اٌؼًّ رؾذ ظوٚف 

 ػغؾ ػب١ٌخ.

ى٠بكح فوص رّى١ٓ اٌّوأح ػٍٝ  ١ٔٓ اٌّٛػٛػخ ٌٍؼًّوّب أْ اٌلهاٍخ أٚػؾذ أْ اٌمٛا. 5

، ِٓ فالي ى٠بكح اٌؼًّ كافً رطج١مٙبػٍٝ  ال أٔٙب رؾزبط اٌٟ ثؼغ اٌؼًّال١بك٠بً وبف١خ 

 ِئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ اٌّزؼٍمخ ثلهاٍبد اٌّوأح كافً اٌّغزّغ اٌّظوٞ.

فبطخ ثؼل اػالْ ا١ٌَل اٌوئ١ٌ ػجل )أظٙود اٌلهاٍخ أْ فٟ اٌفزوح األف١وح  .5

فٟ إٌّبطت اٌزٟ رٌٛزٙب  بً ٍِؾٛظ اً ّٔٛ (ٌّوأحاػبَ  5417اٌفزبػ ا١ٌََٟ ػبَ 

، فبطخ فٟ اٌٛىاهاد ٚاٌزشى١الد اٌٛىاه٠خ األف١وح، ٚاٌزٟ ٚعل ف١ٙب ِٕبطت اٌّوأح

 ٚىاه٠خ عل٠لح ٌُ رشغٍٙب اٌّوأح ِٓ لجً.

 زٛف١بد:صبٌضب : اٌ

فالي اٌلهاٍخ ِٚب رطولذ ٌٗ ِٚٓ فالي ِب ثؼل ػوع إٌزبئظ ِٚٓ 

 -ظٙو فٟ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ِٚب رطولذ ٌٗ رٛطٟ اٌلهاٍخ ثب٢رٟ: 

ى٠بكح فوص رٌٟٛ اٌّوأح إٌّبطت اٌم١بك٠خ فٟ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  اٌؼًّ (1

 اٌّمظٛهح ػٍٝ اٌنوٛه.

ػوٚهح اٌؼًّ ػٍٝ ى٠بكح ِؼلالد رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رٕض ػٍٝ رّى١ٓ  (5

 اٌّوأح ل١بك٠بً.

اٌؼًّ ػٍٝ الزٕبص فوطخ ا٘زّبَ اٌم١بكح ا١ٌَب١ٍخ اٌّزّضٍخ فٟ هئبٍخ ال ثل ِٓ  (5

 اٌغّٙٛه٠خ ثبٌّوأح ٌٍٛطٛي اٌٟ الظٝ ِىبٍت رف١ل ِٓ رّى١ٓ اٌّوأح.
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 اٚال  اٌّشاعغ اٌؼشث١خ:

 (، كاه األِخ، اٌغيائو.1: اٌطجؼخ )٘زٖ ٟ٘ اٌضمبفخ أؽّل ثٓ ٔؼّبْ: .1

، ٚهلخ ػ١ٍّخ أفىبس ٌزؼض٠ض رّى١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّظّبد اٌؼشث١خ .ِوىٚقاٌؼز١جٟ، ٍؼل ثٓ  .5

 (.5440ٌٍٍّزمٝ االكاهٞ اٌقبٌِ، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ االكاه٠خ، اٌمب٘وح، )

ػبٌُ اٌّؼوفخ، اٌّغٌٍ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاالكة، ٔظش٠خ اٌضمبفخ، ١ٍٍّبْ اٌؼَىوٞ:  .5

 .1557اٌى٠ٛذ 

 اٌمب٘وح: كاه اٌفغو،"ِبئخ عإاي ٚعٛاة فٟ اٌم١بدح اإلداس٠خ"، ١ٍل عبك اٌوة،  .0

(2..8.) 

 (.5415كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، ) اٌمب٘وح،"اٌم١بدح االعزشار١غ١خ"  ،--------- .3

اٌمب٘وح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، كاه لجبء ٌٍطجبػخ  اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١خ،ػب٠لح فطبة ٚآفوْٚ،  .2

 (5441ٚإٌشو، )

"، اٌٍمبء إٌَٛٞ ٌزحم١ك اٌغٛدح: رغشثخ ِؼٙذ االداسح اٌؼبِخاٌزّى١ٓ " .ػجل اهللا اٌقٍف .7

اٌَبكً إلكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ، اطلاه اٌشووخ اٌَؼٛك٠خ ٌٍىٙوثبء ثبالشزوان ِغ اٌغوف 

 .(5444ِبَ، )اٌزغبه٠خ ٌٍّٕطمخ اٌشول١خ، اٌل

اٌمب٘وح، اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍفىو اإلٍالِٟ  "اٌم١بدح اإلداس٠خ فٟ االعالَ"،ػجل اٌشبفٟ أثٛ اٌفؼً  .5

(1552.) 

ِؼٙل اٌلهاٍبد اٌزوث٠ٛخ اٌؼاللبد(  –اٌخقبئـ  –اٌضمبفخ )اٌّفَٙٛ ػٍٝ ػجل اٌٛاؽل:  .5

 .5411/5415عبِؼخ اٌمب٘وح شؼجخ اػلاك ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌغ١و إٌبؽم١ٓ ثٙب 

 .5445ٌمب٘وح ػّبك أثٛ غبىٞ "ؽىب٠خ صٛهح" ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمظٛه اٌضمبفخ" ا .14

االعزٙالن"  رشؽ١ذ ٔحٛ صمبفخ اٌغؼٛد٠خ اٌغبِؼ١خ اٌطبٌجخ " ارغب٘بداٌوؽ١ُ  ػجل آِبي .11

، ِغٍخ عؼٛد" اٌٍّه عبِؼخ ثٕبد، – االعزّبػ١خ اٌذساعبد لغُ فٟ ِطجمخ "دساعخ

 .5415 عبِؼخ كِشك، اٌؼلك األٚي

طؾفٟ، إٌبشو ا١ٌٙئخ ، رمو٠و )اٌّشأح اٌّقش٠خ فٟ اسثغ عٕٛاد(اٌّغٌٍ اٌمِٟٛ ٌٍّوأح  .15

 اٌؼبِخ ٌالٍزؼالِبد.

، كهاٍخ ؽبٌخ "اٌزّى١ٓ اٌغ١بعٟ فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ: اٌؾشٚه ٚاٌّحذداداِبٟٔ طبٌؼ  .15

اٌزّى١ٓ ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌى٠ٛذ ٚلطو، ثؾش ِٕشٛه عّؼ١خ كهاٍبد اٌّوأح ٚاٌؾؼبهح 

 (.5445اٌمب٘وح، )
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 اٌؾجبة ٌذٜ اٌٛعذأٟ اٌزوبء(،"5415ِؾّٛك ) ؽ١َٓ ثلٚٞ & ِبعلح هللا ػجل أ١ِٕخ .10

ثؾش ِٕشٛه، ِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ  ٚاٌضمبفخ" إٌٛع مٛء ِزغ١شٞ فٟ ٚاٌغؼٛدٞ اٌّقشٞ

 (.55(، اٌؼلك )55)عبِؼخ ثٕٙب(، ِغٍل )

 .5417( The Global Gander Gap Reportرمو٠و اٌفغٛح اٌول١ّخ ث١ٓ اٌغ١َٕٓ اٌؼب١ٌّخ ) .13

 .5415( The Global Gander Gap Reportرمو٠و اٌفغٛح اٌول١ّخ ث١ٓ اٌغ١َٕٓ اٌؼب١ٌّخ ) .12

عؼفبْ ٠زشأط اعزّبع ٚحذح اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ عو٠لح ا١ٌَٛ اٌَبثغ رؾذ ػٕٛاْ ) .17

 .١ٌٛ٠5454ٛ  13( األهثؼبء ِحبفظخ ٠ٚ27إوذ رفؼ١ٍٙب ثبٌّذ٠ش٠بد ة 

 " أثٕبء اٌٛؽٓ فٟ اٌقبهط.اٌّشأح اٌّقش٠خ ٚربس٠خ ِٓ إٌنبيؽَٕبء ِؾّل "ِمبٌخ ثؼٕٛاْ  .15

ّقش٠خ؟، دساعخ " .ّٟ، اعالي اٍّبػ١ًؽٍ .15 ١ٙىٍخ اٌشأعّب١ٌخ: رّى١ٓ أَ ر١ّٙؼ ٌٍّشأح ٌا اػبدح ٌا

ؼًّ ّشأح ٌٚا ؼٌّٛخ ٚلنب٠ب ٌا ّغزف١ذاد ِٓ اٌقٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ، ٌا "، حبٌخ ٌؼ١ٕخ ِٓ ٌا

 (.5445ح، )ِطجٛػبد ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد االعزّبػ١خ، و١ٍخ ا٢كاة، عبِؼخ اٌمب٘و

شف١ك "اٌّوأح اٌّظو٠خ ِٓ اٌفواػٕخ اٌٟ ا١ٌَٛ" ِطجؼخ ِظو ِمبي ه١ُٔ اٌؼف١فٟ كه٠خ  .54

55/5/5417.  

و١ٍخ اإلِبهاد ٌٍؼٍَٛ  ،" رّى١ٓ اٌّشأح: اٌفشؿ ٚاٌزحذ٠بد "ٍٙبَ ِطشو اٌىؼ١جٟ .51

 .5454، 55اٌزوث٠ٛخ، ِغٍخ اٌفْٕٛ ٚاألكة ٚػٍَٛ اإلَٔب١ٔبد ٚاالعزّبع، اٌؼلك

ّزطٍجبد ش١قخ ثٕذ صبهٞ " .55 ّقبحجخ ٌٍزّى١ٓ إٌغبئٟ فٟ اٌٛظبئف اٌم١بد٠خ فٟ ٌا األوبد١ّ٠خ ٌا

( ٠ٕب٠و، 25اٌؼلك ) (ASEP" عو٠لح اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ فٟ اٌزوث١خ ٚػٍُ إٌفٌ )ِ عبِؼخ حبئً

54412. 

"، ِىزت ِذخً ع١بعبد إٌٛع االعزّبػٟ" .طٕلٚق األُِ اٌّزؾلح االّٔبئٟ ٌٍّوأح .55

 (5444غوة آ١ٍب، )

ّغزّغ صمبفخ ئعمبه"، اٌٛو١ً ِؾّل أؽّل ١ٍلفؼو &  وّبي ػبكي .50  األعشح سعُاخزجبس  فٟ ٌا

ّزحشوخ ّقش١٠ٓ ِمبسٔخ دساعخ :ٌا  .5445، "، ثؾش ِٕشٛه، كاه إٌّظِٛخٚاإلِبسار١١ٓ ث١ٓ ٌا

، ثؾش ِٕشٛه، اٌم١بد٠خ" اٌّٛالغ فٟ اٌؼبٍِخ اٌّشأح ػٕذ األدٚاس "فشاعغ١بد ؽ١بح،  .53

 .5415( ٍجزّجو 15اٌؼلك ) ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ

اٌزغ١١ش:  ل١بدح فٟ األسد١ٔخ اٌّشأح دٚس(،"5411اٌجلاه٠ٓ ) اٌمٛاٍّخ & هل١خ ِؾّل فو٠ل .52

ِئرّو )ِٕظّبد ِز١ّيح فٟ  األسدْ"، اٌؼبٍِخ فٟ اٌّشأح ِٕظّبد ػٍٝ رطج١م١خ دساعخ

 األهكْ، عبِؼخ علاها. –إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ  –ث١ئخ ِزغلكح( 
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"اٌم١بدح اٌزّى١ٕ١خ ٚدٚس٘ب فٟ ر١ّٕخ اٌغٍٛن اإلثذاػٟ ٠خ ثوٌٍٟٛ & ٔؼوٚهح ثٛثىو فٛى .57

ِغٍخ االعزٙبك ٌٍلهاٍبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبك٠خ، ثؾش ِٕشٛه،  ٌذٞ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّٕظّخ"

 .5415(،3(، اٌؼلك )5اٌّغٍل )

ثبة اٌؼًّ اٌظبكه ػٓ اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  -وزبة اإلؽظبء إٌَٛٞ .28

 .5415ٚاإلؽظبء ٌَٕخ 

ثؾش  فٟ ِفَٙٛ اٌضمبفخ ٚثؼل ِىٛٔبرٙب )اٌؼبداد اٌزمب١ٌذ األػشاف("ٌي٘و َِبػل٠ٗ " .55

ِٕشٛه، ِغٍخ اٌنووح، رظله ػٓ ِقجو اٌزواس اٌٍغٛٞ ٚاالكثٟ فٟ اٌغٕٛة اٌشولٟ 

 .5417اٌغيائو، اٌؼلك اٌزبٍغ، عٛاْ 

ّٛعشاف١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ " دساعخ اٌّزغ١شاد اٌذ٠ 5412ٍٕبء ِؾّٛك ػجل هللا ِؾّٛك  .54

اٌّإصشح ػٍٝ ِغزٛٞ رّى١ٓ اٌّشأح اٌؼبٍِخ " "دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ عبِؼخ 

 عبِؼخ ثٕٙب. –)هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح( و١ٍخ اٌزغبهح  ثٕٙب"

ػجل اٌوؽّٓ وو٠ُ ِؾّل "أصو األػجبء األٍو٠خ ػٍٟ وفبءح األكاء اٌٛظ١فٟ ٌٍّوأح )كهاٍخ  .51

ٟ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ فٟ اٌؼواق("، و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ لٕبح ١ِلا١ٔخ ِمبهٔخ ػٍ

 .5417ا٠ٌٌَٛ، هٍبٌخ ِبعَز١و، غ١و ِٕشٛهح 

"األدٚاس اٌم١بد٠خ ٌّذ٠شٞ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ مٛء ِزطٍجبد ئداسح ػج١ل اٌَج١ؼٟ  .55

 (.5445، )، )هٍبٌخ كوزٛهاح غ١و ِٕشٛهح(، عبِؼخ اَ اٌموٞ، اٌَؼٛك٠خاٌزغ١ش"

 ،)أصش اٌج١ئخ ػٍٝ أداء اٌّإعغبد اٌؼ١ِّٛخ االلزقبد٠خ حبٌخ اٌغضائش(،ػٍٟ ػجل هللا  .55

)هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح( كٌٚخ فٟ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ، رؾذ اشواف: ػجل اٌَالَ 

 .1555ٍؼلٞ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١َ١و، عبِؼخ اٌغيائو، 

١خ ٚأؼىبعبرٙب ػٍٝ دٚس اٌّشأح فٟ اٌم١بدح ، اٌم١بدح األخاللِؾّل ػٍٝ ثٍٛف ٠ب١ٍٓ .50

)هٍبٌخ كوزٛهاٖ اٌغبِؼ١خ: دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌغبِؼبد اٌحى١ِٛخ ٚاٌخبفخ فٟ االسدْ، 

 غ١و ِٕشٛهح( عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ: و١ٍخ اٌزغبهح ثبإلٍّبػ١ٍ١خ.

"دٚس اٌم١بدح اٌزح١ٌٛخ فٟ رحم١ك االٌزضاَ اٌٛظ١فٟ" دساعخ ٘بٌخ ػجل اٌوؽّٓ فز١ؼ، ) .53

)هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و  ١ِذا١ٔخ فٟ لطبع اٌّالثظ اٌغب٘ضح ثّذ٠ٕخ اٌؼبؽش ِٓ سِنبْ(

 . 5417ِٕشٛهح( و١ٍخ اٌزغبهح عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، 

أداء اٌؼب١ٍِٓ )دساعخ ػٍٝ  اٌم١بدح ثبٌزّى١ٓ ٚأصش٘ب" 5413ٚفبء ٌٛلبٍٟ& ٕ٘بء ٌٛلب١ٍٟ  .52

هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح( و١ٍخ )ثؼ١ٓ اٌذفٍٝ"  -ؽشوخ اٌغ٠ٛذٞ ٌٍىبثالدػٍٝ  ١ِذا١ٔخ

 اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍَٛ اٌز١َ١و، عبِؼخ اٌغ١الٌٟ، اٌغيائو.
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