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 صخلملا

 ةيعفادل ةماعلا ةمسلا نم لك ةفرعم ىلإ ةساردلا هذه تفده
 ةيعفاد يف قورفلا ةفرعمو .نييميداكألا نيبردملا ىدل زاجنالا
 ةربخو عونلا يريغتمل ىزعت يتلا نييميداكألا نيبردملا نيب زاجنالا

 ةنيع تنوكتو يفصولا جهنملا يلع ثحابلا دمتعاو .بيردتلا
 )35(و روكذ )65( مهنم بردم )100( نم ةساردلا
 دقو .ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا ةقيرطب مهرايتخا مت دقو .ثانإ
 ةساردلا تمدختسا دقو زاجنالا ةيعفاد سايقم مهيلع تقبط

 ،ةدحاو ةنيعل )ت(رابتخا ةيتألا ةيئاصحإلا بيلاسألا
 تلصوتو .يئانثلا نيابتلا ليلحت ،نيتلقتسم نيتنيعل )ت(رابتخا
 زاجنالا ةيعفادل ةماعلا ةمسلا زيمتت :ةيتآلا جئاتنلا ىلإ ةساردلا
 ةلالد تاذ قورف دوجو .عافترالاب نييميداكألا نيبردملا ىدل

 ريغتمل ىزعت نييميداكألا نيبردملا نيب زاجنإلا ةيعفاد يف ةيئاصحا
 ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دوجو .روكذلا حلاصل كلذو عونلا
 ةربخ ريغتمل ىزعت نييميداكألا نيبردملا نيب زاجنإلا ةيعفاد يف

 لاد لعافت دوجو  .ةليوطلا ةربخلا حلاصل كلذو بيردتلا
 ةيعفاد يلع يرمعلا يوتسملاو بيردتلا ةربخ نيب ًايئاصحا

 .نييميداكألا نيبردملا يدل زاجنإلا

Abstract 
This study aimed at finding out the 
general characteristics of achievement 
motivation has trained academics. And 
knowledge of the differences in 
achievement motivation among 
academics coaches attributable to the 
variables of the type of training and 
experience. And adopted a researcher 
Ali descriptive approach and study 
sample consisted of (100) Coach of 
(65) males and (35) females. They 
were selected in a way simple random 
sample and that of the study 
population. They have applied 
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achievement motivation scale, study 
used statistical method: (T) test for one 
sample, (T) test for two independent 
samples, and Analysis of Variance 
(Anova). The study findings of the 
study:  1. The general characteristic 
achievement motivation among 
academics coaches appreciate.  2. 
There are significant differences in in 
achievement motivation among 
coaches academics in gender favor of 
males . 3.There is significant 

differences in in achievement 
motivation among coaches academics 
in variable training experience favor of 
long experience . 4. There are 

significant differences in religiosity 
between training experience and age 
level on motivation among academics 
coaches. 

 ةمدقملا *

 مدقتو يقر يلإ يدؤت يتلا لماوعلا نأ دجن 
 هكلمت ام نكلو ، ةيعيبط تاورث نم هكلمت ام تسيل تاعمتجملا
 تمسجت دقو ، عمتجملا اذه دارفأ يدل زاجنإلل ةيعفاد نم

 ةيعفاد طابترا نإ ىلإ دناليكام هركز ام يف زاجنإلا ةيعفاد ةناكم
 يدل يراضحلا راهدزالاو يداصتقالا ومنلاب ةيلاعلا زاجنإلا
 ةماعدلا دعت امك ،ةنيابتم نامزأ  يفو ةرصاعملا تاعمتجملا
 نيابت نأ دناليكام دكأ امك ، عمتجم يأ ضو� يف يلوألا

 يتلا ةميقلا ىدم يف نمكي ةيمانلا نع ةرضحتملا تاعمتجملا
 روطتلل هعرسبو امئاد هجتت يهف زاجنإلا عفاودل اهحنمت

 تاعمتجملا لوعت امنيب ،يعانصلاو يعامتجالاو يداصتقالا
 امئاد دعبت يهف اذهلو ، ءامتنالا و ةوقلا عفاود يلع ًاومن لقألا

 دقلف ساسألا اذه نمو .)54.م2012: نسحلا( روطتلا نع
 نيلماعلا بيردت فيثكت ةرورضب ةيلاتتملا تاءادنلا تقلطنا
 يتلا ىرخألا ةصصختملا تاراهملا ىلعو ةرادإلا سسأ ىلع
 ضعب اهذفنت ةيبيردت جمارب كانه نأ عمو اهتفرعم نيعتي

 مظنملا يعامجلا لمعلا نأ الإ ا�دوج يف توافتتو تاهجلا
 نم بيردتلاو .فدهلا قيقحتب عفنأو ىدجأ كش الب نوكي
 اهيلإ وبصت فادهأ قيقحتل ًايرادإ ًالخدت دعي لصألا ثيح
 ةيساسألا ئدابملا نم قلطني نأ ًامازل ناك اذل ةماعلا ةهجلا

 يلاتلابو .ةعباتمو هيجوتو ميظنتو طيطخت نم ةيرادإلا ةيلمعلل
 ءاقترالاو عضولا نيسحتل ةبسانملا ةيبيردتلا جماربلا دادعا نكمي
 نأ مزلي ةديفملا ةهجولا بيردتلا جمارب هيجوتلو .ىوتسملاب
 كلذ ةنراقمو اهئادأ يف للخلا نطاوم سملتب تاهجلا موقت

 تايدحت لوبقل ًاؤي� رثكأ اونوكيل .ةفدهتسملا ءادألا تايوتسمب
 ام يف دارفألا فلتخم هيلإ تلكوأ ةديدج فئاظو وأ مهماهم
 ةيصخش تامسو تاهاجتاو ةينف تاراهمو ةفرعم نم نوكلتمي
 يتلا ةسسؤملا يف لمعلا تابلطتمب لصتت ةيكولس بناوجو

 مقي يذلا ساسألا يه ةيدرفلا قورفلا كلت ربتعتو ا¦ نولمعي
 نومدقتملا دارفألا اهكلتمي يتلا صئاصخلاو دارفألا رايتخا اهيلع
 ةفاك نوكلتمي ال ددجلا نيفظوملا نأ يهيدبلا نمو لمعلل

 نأ مك ، ةيلاع ةيجاتنإ ةءافكب ءادألل ةيرورضلا صئاصخلا
 دبال ةديدج تاراهم بلطتت لمعلا يف ةيجولونكتلا تاريغت
 لاحلا ةعيبطبو بيردتلا رود رهظي انه نمو مهيف رفوتت نأ
 تاسسؤملا يف نيلماعلا عيمجو نوفظوملا نوريدملا لبقي

 ةليسوك بيردتلا يلع ةديازتم ةروصب ةفلتخملا تامظنملاو
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 مدقتو نيسحت يلإ يدؤي هنأل لمعلا لكاشم يلع بلغتل
 يف يقرتلاو مدقتلاب درفلا دوعي امك ءادألاب ةصاخلا تاراهملا

 ميلعت ةيلمع بيردتلاو .ديدجلا لمعلا تابلطتمل هلهؤيو ،هتنهم
 دهج لقأو تقو رصقأ يف هلمع ناقتإ نم درفلا نكمت ملعتو
 اوناكو قيقد يملع ساسأ ىلع دارفألا رايتخا مت اذإ ىتح
 ًابيردت مهبيردت نم دبالف ةيلاع ةربخو تادادعتسا نوكلتمي

 دعي ثيح جاتنإلا نم عفترم يوتسم اولصي يك ًامظنم
 ديوزتب ليفك هنأ ذإ لمعلا ريوطت رواحم مهأ نم بيردتلا
 يقرلاو مهلامعأ ءادأ نيسحتل ةمزاللا تاراهملاب نيلماعلا
 .اهيف نولمعي يتلا تاهجلل ماعلا ىوتسملاب

 .)م2000:يدلاخلا(

 ةساردلا ةلكشم *

 ماظن يف ةماهلا بناوجلا دحأ زاجنإلا ةيعفاد لثمت
 دحأك ةريخألا تاونسلا يف تزرب دقلو ، ةيناسنإلا عفاودلا
 ةيصخشلا تايمانيد يف ثحبلاو ةساردلل ةزيمملا ملاعملا

 ركفلا تازجنم دحأ اهرابتعا نكميو لب ، كولسلاو
 نرقلا نم يناثلا فصنلا ةيادب يفف ، رصاعملا يجولوكيسلا
 مهم دعب يه ثيح نم زاجنالا ةيعفاد يلإ ءاملعلا هجتا يلاحلا
 عفاودلا يف ةصاخبو ناسنإلا يدل ةماعلا ةيعفادلا داعبأ نم

 ءاملع نيب ماع قافتا دجوي هنأ امبو ، ةبستكملا ةيعامتجالا
 يناسنإلا كولسلا كيرحت يف عفاودلا رود ةيمهأ يلع سفنلا
 ةفصب يميداكألا زاجنإلاو ليصحتلاو ميلعتلا يفو ةماع ةفصب
 لاجملا اذه يف ثحبلل ًاديازتم اهاجتا كانه تاب ، ةصاخ

 عفادلا اذهو .).2000:يناكوشلا( زاجنإلا ةيعفاد يف ةصاخ
 ا¦ مستي ةماع همس هنأك ىتح ةيناسنإلا ةايحلا يف حوضولا نم
 م�ايوتسمو مهرامعأ نع رظنلا ضغب ةفاك رشبلا

 يف ةمهملا بناوجلا دحأ زاجنإلا ةيعفاد ناف )م2003:يفقولا(
 ةزيمملا ملاعملا دحأك ةيعفادلا تزرب دقو ةيناسنإلا عفاودلا ماظن

 ثحبلا دتما لب ةيصخشلا تايمانيد يف ثحبلاو ةساردلا يف
 تاقيبطت يف ةلئاه قفأ حتف ىلإ زاجنإلا ةيجولوكيس لاجم يف
 رثكأ تارابع يفو ..هماع ةفصب عمتجملا ةيمنت يف ةلاعف ةيفيظو
 -:ةيتآلا تالؤاستلا ىلع موقت ةساردلا ةلكشم نإف ًاديدحت

 نيبردملا ىدل زاجنإلا ةيعفادلل ةماعلا ةمسلا يه ام -١
 ؟موطرخلا ةيالوب نييميداكألا

 زاجنإلا ةيعفاد يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت له -٢
 ؟عونلا ريغتمل ىزعت موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا نيب

 زاجنإلا ةيعفاد يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت له -٣
 ةربخ ريغتمل ىزعت موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا نيب
 ؟بيردتلا

 بيردتلا ةربخ نيب ةيئاصحا ةلالد تاذ ةقالع دجوت له -٤

 ةيالوب نييميداكألا نيبردملا يدل زاجنإلا ةيعفاد ىلع رمعلاو
 ؟موطرخلا

 ةساردلا ةيمهأ *

 .ءادألا لاجم يف ديدج وه ام لك ىلع نيبردتملا عالطإ -١

 زاجنإلا ةيعفاد نيب ةقالعلا لوح ةيملع ةدام ريفوت -٢

 بيردتلاو

 جماربلاب نيمتهملا ةساردلا جئاتن دعاست نا ثحابلا عقوتي -٣
 بسانت يتلا ةيبيردتلا تارودلا عضو ةيفيك يف ةيميداكالا
 .نيبردملا

 ةيفيك يف نيبردملا ةساردلا جئاتن دعاست نا ثحابلا عقوتي -٤
 .مهيدل زاجنالا ةيعفاد ةدايزو ةيبيردتلا تارودلا نم ةدافتسالا
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 ةساردلا فادهأ *

 نيبردملا ىدل زاجنإلا ةيعفادل ةماعلا ةمسلا ىلع فرعتلا -١
 .موطرخلا ةيالوب نييميداكألا

 نيبردملا نيب زاجنإلا ةيعفاد يف قورفلا ىلع فرعتلا -٢

 عونلا ريغتمل ىزعت يتلا موطرخلا ةيالوب نييميداكألا
 نيبردملا نيب زاجنإلا ةيعفاد يف قورفلا ىلع فرعتلا -٣
 .بيردتلا ةربخ ريغتمل ىزعت يتلا موطرخلا ةيالوب نييميداكألا
 ىلع رمعلاو بيردتلا ةربخ نيب لعافتلا ىلع فرعتلا -٤

 .موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا يدل زاجنإلا ةيعفاد

 ةساردلا ضورف *

 نيبردملا ىدل زاجنإلا ةيعفادل ةماعلا ةمسلا زيمتت -١
 .عافترالاب موطرخلا ةيالوب نييميداكألا

 نيب زاجنإلا ةيعفاد يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت -٢

 .عونلا ريغتمل ىزعت موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا
 نيب زاجنإلا ةيعفاد يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت -٣
 ةربخ ريغتمل ىزعت موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا
 .بيردتلا

 بيردتلا ةربخ نيب ةيئاصحا ةلالد تاذ ةقالع دجوت -٤
 ةيالوب نييميداكألا نيبردملا يدل زاجنإلا ةيعفاد ىلع رمعلاو
 .موطرخلا

 ةساردلا دودح *

 .موطرخلا ةيالو :ةيناكملا دودحلا

 .م2015 ماعلا يف ةساردلا ءارجإ مت :ةينامزلا دودحلا

 :ةساردلا تاحلطصم

 زفاحلا ا�أب )م2002( بجعم اهفرعي :زاجنالا ةيعفاد -١

 ىلع بلغتلل عفادلا وأ هبوغرم ةيا� قيقحتو حاجنلا ىلإ يعسلل

 :هجو ريخ يلع لامعألا ءادأ نم ةعرسب ءاهتنالا وأ قئاوعلا

 اهيلع لصحتي يتلا تاجردلا يه :ايئارجإ ثحابلا اهفرعيو

 يف مدختسملا زاجنالا ةيعفاد سايقم ىلع هتباجإل ةجيتن بردملا
  ةساردلا هذه

 دهجلا كلذ هنأب )م2005( لينلا وبا هفرعي :بيردتلا -٢

 فراعمب يميلعتلا زاهجلا يف نيلماعلا ديوزتل ططخملاو مظنملا
 مهكولس رييغتو ،اهريوطتو م�اردقو م�اراهم نيسحتو هنيعم

 ةرمتسمو ةمظنم ةيلمع وهو ،ءانب يباجيإ لكشب م�اهاجتاو
 وأ فظوملا كلذ ا¦ لمعلا يف نيلماعلا ءادأ نبسحت يلإ يمرت
 .ملعملا

 يرظنلا راطإلا

   زاجنالا ةيعفاد :ًالوأ 

 ا�أب ةيعفادلا .)م2000:ةفيلخ( فرعي :احالطصا ةيعفادلا

 ىلإ هعفدتو كولسلا ريثت يلخاد رتوتو ةراثتسا ةلاح نع ةرابع
 ا�اب ةيعفادلا )م2002:ديمح( فرعيو نيعم فده قيقحت
 نم ةعومجم ةليكشت يف رفاضتت ةدقعم تادادعتسا نع ةرابع

 اهفرعت كلذك .ناسنالا كولس نوكت يه رصانعلا
 ام ةلاح نع جتنت ةيلخاد ةلاح ا�أب )م2000:فوديفاد(
 ةداع هجوملا كولسلا ةراثتسا وأ طيشنت ىلع ةلاحلا هذه لمعتو
 .ةطشنملا ةجاحلا قيقحت وحن

 حاجنلا يف ةبغرلا هنأب فرعيو :احالطصا زاجنإلا عفاد 

 هجو ىلع لامعألا مامتإو نيرخآلا ىلع قبسلا قيقحتو زوفلاو
 درفلا ىلع لامعألا هذه دوعت ثيحب ددحملا تقولا يف يضرم
 يوامرفلا( هسفن يف هتقث ديزتو تاذلا نع اضرلا روعشب
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 يف ءادألا هنأب .)م1999( نسح اهفرعيو .)121.م2004:
 بجعم اهفرعي امك .قوفتلاو زايتمالا نم ددحم ىوتسم ءوض

 هبوغرم ةيا� قيقحتو حاجنلا ىلإ يعسلل زفاحلا ا�أب )م2002(
 ءادأ نم ةعرسب ءاهتنالا وأ قئاوعلا ىلع بلغتلل عفادلا وأ
 نأ )م1999( نورخاو يهاب يريو .هجو ريخ يلع لامعألا
 يف درفلا ةبغر ينعت ،ةيصخشلا يف ةيلعافت همس زاجنإلا ةيعفاد

 .ا¦ موقي يتلا ماهملا قيقحت يف زايتمالاو ناقتإلا

 امك ةيتآلا تارابتعالا يف ةيعفادلا ةيمهأ لثمتت :ةيعفادلا ةيمهأ

 -:)م1999:يواقرشلا( اهركز
 سفنلا ملع تاعوضوم بلغأب لصتي ةيعفادلا عوضوم نإ -١
 ريكفتلاو كاردإلاب ًالثم لاصتالا قيثو وهف اهعيمج نكي مل نأ
 .ةركاذلاو

 نأ نكمي ال اذإ كولس يأ ريسفتل ةرورض ةيعفادلا نإ -٢
 .ةيعفاد هءارو نكت مل نإ كولس ثدحي

 ةيفاقثلا م�ايوتسمو مهرامعأ فالتخا ىلع سانلا عيمج نإ -٣

 يتلا تاقالعلا ةعيبط ريسفتل ةيعفادلاب نومتهي ةيعامتجالاو
 .نيرخآلاب مهطبرت

 نم هريغبو هب ةصاخلا عفاودلا لهج ام اذإ ناسنإلا نإ -٤
 هتايح يف تالكشملاو بعاتملا نم ديدعلا هل دلوتس سانلا

 .ةيعامتجالاو ةيمويلا

 تداذ املكف هملعتو ناسنإلا ءادأ يف رثؤت ةيعفادلا نإ -٥
 لضفأ ىلع هطاشن ىدأو هملعت داذ لاجملا يف ناسنإلا ةيعفاد
 .ةنكمم ةروص

 ةيلقعلا تايلمعلا يف اهتيمهأو ةيعفادلا رود حضتي ًاريخأو -٦
 ةركاذلاو ريكفتلا مأ كاردإلا مأ هابتنالا يف كلذ ناكأ ءاوس
 مادختسا نم ديزت ةيعفادلا نأ لالخ نم كلذ ىلجتيو

 نوكي ام ىلعو ةيحان نم عادبإلاو تالكشملا يف تامولعملا
 امنإ ةقدلا ةجردبو ةنيعم ةظحل يف تامولعم نم صخشلا يدل

 يرخأ ةيحان نم هل عفاودلا رايتخاب طبترت
 .)م1999:يواقرشلا(

 مها نم ربتعت ةيعفادلا نا كلذ نم ثحابلا يربو 
 كرحملا يه ربتعت ثيح درفلا يدل ةيصخشلا تامسلا

 .هتاحومطو هفادها قيقحت لجا نم درف يا طاشنل يساسالا

 عفاودلا فينصت *
 -:امه نييسيئر نيهاجتا يف عفاودلا فينصت نكمي 

 نم طامنأ ةثالث مضيو ةجاحلا ساسأ يلع موقي :لوألا هاجتالا
 -:يهو عفاودلا

 تاجاح اهأشنم يتلا يهو :ةيجولويسف عفاود -١

 ةجاحلاك عونلا ءاقبو تاذلا ظفحل ةيرورض ةيرطف ةيجولويسف
 .ءاوهلاو ماعطلاو ءاملل

 يدل ةيرطف ةجاح نع أشنت يتلا يهو :ةيسحلا ةراثتسالا عفاود
 طيشنتلا وأ ةيسحلا ةراثتسالا نم نيعم ردق ىلإ يحلا نئاكلا

 هيف ريثي ةدحولاب روعشلا نم ةلاح يف ناسنإلا دوجو ًالثمف
 ةرايزك طاشنلا وأ تايكولسلا ضعبب مايقلل كلذ هعفديو للملا
 .)يعامتجا طاشن( ءاقدصألا دحأ

 نع ًاساسأ أشنت يتلا يهف :ةيعامتجا ةيسفن عفاود -٢

 يفاقثلاو يميلعتلا ىوتسملا بعليو ةيعامتجاو ةيسفن تاجاح
 .اهعابشإ ههيجوتو ةراثتسا يف ًاريبك ًارود عمتجملا ريياعمو

 عفادلا ناسنإلا كردي نأ ساسأ ىلع موقي :يناثلا هاجتالا

 .عفاودلا نم نيعون مضيو هل ببسملا
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 تايكولس يف ببستت يتلا عفاودلا يهو :ةيروعشلا عفاودلا

 .اهثودحل ًاببس وأ اهردصم صخشلا فرعي

 تايكولس يف ببستت يتلا عفاودلا يهو :ةيروعشاللا عفاودلا

 .اهثودحل ًاببس وأ اهل ًاردصم صخشلا يعي ال

 نكي امهم هنا يلا )م2007( يشبط ريشيو 
 اميف ماع لكشب رهظت اهفئاظوو اهحمالم نإف ةيعفادلل فينصتلا

 -:يلي
 .ةكرحملا ةقاطلاب كولسلا ديوزت -١

 .هرايتخاو طاشنلا عون ديدحت -٢

 ةداعإل رتوتلا ةلازإو ةيعفادلا عابشإ هاجتاب كولسلا ههيجوت -٣

  نزاوتلا

 زاجنإلا عفاد تانوكم *

 كانه نأ )م2001:نسح يف روكذملا( لبزأو يري 
 -:يه زاجنإلا يلإ عفادلل تانوكم ةثالث

 هتاجاح عابشإ درفلا ةلواحم ىلإ ريشي يذلا :يفرعملا زفاحلا -١

 ىلع دارفألا نيعت ةديدجلا ةفرعملا نأ ثيح .مهفيو فرعي نأل
 .هل ةأفاكم دعي كلذ نإف ،ربكأ ةءافكب مهماهم ءادأ

 ةعمسلا نم ديزملا يف درفلا ةبغر هلثميو :تاذلا هيجوت -٢

 يف مزتلملاو زيمملا هئادأ قيرط نع اهزرحي يتلا ةناكملاو تيصلاو
 ىلإ يدؤي امب ا¦ فرتعملا ةيميداكألا ديلاقتلاب هسفن تقولا

 .هتاذل همارتحاو هتيافكب هروعش

 يف ةبغرلا يف ىلجتي يذلا عساولا هانعمب :ءامتنالا عفاد -٣

 ،لبقتلا اذه نم هعابشإ ققحتيو ،نيرخألا لبقت ىلع لوصحلا
 لوصحلل ةادأ ةفصوب يميداكألا هحاجن مدختسي درفلا نأ ينعمب
 مهيلع دمتعي نيذلا كئلوأ بناج نم ريدقتلاو فارتعالا ىلع

 امهفصوبو لاعف رودب نادلولا موقيو هسفنب هتقث ديكأت يف
 يدل هذه ءامتنالا تاجاح عابشإ قيقحتل ًايلوأ ًاردصم

 هرابتعاب ملعملا رود بلاغلا يف كلذ دعب يتأي مث ،لافطألا
  ءامتنالل عفاودلا عابشإل رخأ ًاردصم

 زاجنإلل عفادلا تاقوعم *

 نأ ىلإ )م2003:هللا دبع يف روكذملا( جنتيو ريشي
 ًابلاغ م�إف حاجنلا نوشخي وأ لشفلا نوعقوتي امدنع دارفألا
 اذهل ًاعبتو حاجنلا ىلإ لوصولل ةلواحملا لذب نع نوفقوتي ام

 كلتل ضرع يلي اميفو ثودحلا لمتحم ريغ زاجنإلا حبصي
 .زاجنإلا قيقحت نود لوحت يتلا تاقوعملا

 نأ حضوأ دراشتير هب ماق ثحب يف :لشفلا تاعقوت -١

 زاجنإلا ةيعفاد ءارو نمكت سأيلا رعاشمو لشفلا تاعقوت
  ."ءارقفلا" راغصلا نم ريثكل ةضفخنملا

 هفصب نايكيرمألا ءاسنلا رهظت :حاجنلا نم فوخلا -٢
 ةقلعتملا فقاوملا يف نييكيرمألا لاجرلا نم رثكأ ًاقلق ةقستم

 هنأ ىلع فواخملا كلت نرروه انيتام ترسف دقو زاجنإلاب
 ءاسنلا رعشت دق ،ةبلاسلا لشفلا جئاتن نم بعرلا ىلإ ةفاضإلاب
 ةيكيرمألا ةفاقثلا يف ةثونألاب طبتري هنأل حاجنلا نم فوخلاب
 عفاد هنأ ىلع فرعي يذلاو حاجنلا بنجتل عفادلا نأ ظحاليو

 دارفألا ىشخي امدنع ةيسفانتلا فقاوملا هريثتست ملعتم يعامتجا
 .ةبلاس جئاتن حاجنلا بلجي نأ
 امدنع ضفرلاب روكذلا نم ريثك رعشي عقاولا يفو 
 زاجنإلا تالاجم يف كلذو ةريبك ةجردب أفكأ ثانإلا ءادأ نوكي

 فالتخالا جئاتن ءاسنلا يشخت ذئدنع روكذلاب ةداع طبترت يتلا
 دقتعت امدنعو ،حاجنلا نع كلذ تالضفم فولأم وه امع
 روكذلا ىلع نقوفتي ن�أف لوبقلا بلجيس حاجنلا نأ ءاسنلا
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 ءاسنلا لثم لاجرلا فاخيو ،ةيملعلا تاساردلا ءادا يف كلذو
 ةيبلس جئاتن بلجت يتلا ةيديلقتلا ريغ حاجنلا تالاح نم ًاضيأ

 .يعامتجالا ضفرلاو ةصقتنملا ةلوجرلا وأ ةروكذلا رعاشم لثم
 يف حاجنلا ةيوناثلا سرادملا تابلاط نع ثيدح حسم يفف
 %10 تربع دقو جاوزلا يف حاجنلا هتيمهأ يف لثامي لمعلا
 ،تويبلا تابر نم نحبصي نأ يف نهتبغر نع طقف نهنم

 حاجنلا نم فواخم ةيدل ديدجلا ليجلا نأ ةركف ديؤي مل نكلو
 قورف راهظا يف ءاسنلا ترمتسا دقو .هل قباسلا ليجلا نم لقأ
 نم نردحنا يتآلا تاديسلا رهظت ام ًابلاغ ثيح ةعساو ةيدرف
 نأ ودبيو ،لمعلل ةبسنلاب ًاضفخنم ًاحومط ةيديلقت تائيب

 حورب ةريثم فادهأ قيقحت ىلع نلمعي تالئاعلا تاهمألا تانب
 .)م1999:نسح( ن�اهمأب كلذ يف تارثأتم ،ًايبسن يدحتلا

 بيردتلا :ًايناث

 كلذ هنأب )م2005( لينلا وبا هفرعي :احالطصا بيردتلا

 يميلعتلا زاهجلا يف نيلماعلا ديوزتل ططخملاو مظنملا دهجلا
 رييغتو ،اهريوطتو م�اردقو م�اراهم نيسحتو هنيعم فراعمب
 ةمظنم ةيلمع وهو ،ءانب يباجيإ لكشب م�اهاجتاو مهكولس

 كلذ ا¦ لمعلا يف نيلماعلا ءادأ نيسحت يلإ يمرت ةرمتسمو
 .ملعملا وأ فظوملا

 بيردتلا فادهأ *

 رصنعلاب ضوهنلا يلإ ًامومع بيردتلا فدهي 

 تايوتسملا ةفاك يلعو تاعاطقلا عيمج يف لماعلا يرشبلا
 ةيلاع ةءافكب هماهم ءادأو ةرودب مايقلل مئالملا دادعإلا هدادعإو
 كانه نكلو ،يبيردتلا جمانربلا فالتخاب فادهألا فلتخت

 -:اهنم ةيساسأ ةماع فادهأ

 م�رادقو نيبردتملا يدل يلمأتلا ريكفتلا تاراهم ةيمنت -١
 تارودلاو لغاشملا وأ لمعلا ثوحب لالخ نم ةيثحبلا

 .ةيبيردتلا

 ضيوفت يف هيلع دامتعالا نكمي لهؤم ناث صخش داجيإ -٢
 .فادهالا قيقحتو ةطلسلا

 .ةلامعلا لكيهل يددعلاو يعونلا نزاوتلا ةداعإ يف ماهسإلا -٣

 نكمي ،نيعم عاطق وأ صصخت يف ةلامعلا يف ضئاف ثدح اذإف
 تاصصخت وأ صصختل مهليهأت يلوحتلا بيردتلا لالخ نم
 .اهيف زجعلا م¦ دسي ثيح يرخأ
 مهفتو ةيوبرتلا تادجتسملاب نيبردتملا يعو ةيمنت -٤

 .اهيلع تماق يتلا سسألاو ةثيدحلا تاهيجوتلا

 ةيرشبلا رداصملا تاراهمو فراعمو تاربخ نم ةدافتسالا -٥
 ناديملا يف نيلماعلا تاراهمو فراعم ةيمنتو ريوطت يف
 .يوبرتلا

 فراعملاب مهديوزتو ةفلتخملا مهراودأب نيبردتملا فيرعت -٦
 .ةءافكو ةيلعافب راودألا كلت ءادأ نم مهنكمت يتلا تاراهملاو

 نيب ةقيثولا ةقالعلا مهفتل نيبردتملا مامأ صرفلا ةحاتإ -٧
 .ميلعتلاو ةيبرتلا يف قيبطتلاو ةيرظنلا

 رييغتلا لبقت ىلإ ةجاحلاب نيبردتملا يدل يعولا ةيمنت -٨
 عضوم ةيوبرتلا تاريغتلا عضوأ دهجلا لذبو ،هل دادعتسالاو
 ديدجتلا و ريوطتلا ةيلمع يف ماهسإلاو ةبرجتلاو رابتخالا

 .)م2007:لامك(

 بيردتلا ةيمهأ *

 يف لثمتت بيردتلا ةيمها نا يلا )م2001( هط راشا 

 -:يتآلا
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 يف ةمدختسملا تادعملاو تالآلا ةرادإ ىلع بيردتلا لمعي -١
 .اهتنايص ةفلكت نم للقيو ،ةءافكب ةيموكحلا ةمظنملا

 رصنع نوكلتمي نيذلا نيفظوملل يفيظولا تاذلا قيقحت -٢
 .حومطلا

 ظفاحت ىتح ةرادإلا لاجم يف ةينقتلا تاريغتملا عم فيكتلا -٣
 نم نيديفتسملا اضر ققحي ءادألا نم ىوتسم ىلع ةمظنملا

 .اهتمدخ

 راصتخاو ةيرشبلا ىوقلا نم ةمظنملا تاجايتحا قيقحت -٤
 .ةيلعافب لمعلا ءادأل مزاللا تقولا

 ةيقرتلاو زيفحتلا بيلاسأ نم بولسأك بيردتلا مادختسا -٥

 نيلماعلا نم ريثكل ةحاتملا تاربخلا نوكت ام ةداعو ةرادجلاو
 يلاتلابو ديعب نمز ذنم ا¦استكا مت دق ،ةيموكحلا تامظنملا يف
 .رارمتساب مهبيردت ةداعإ نم دبال

 م¦اسكإو ،م�اهاجتاو مهكولس يف ةيباجيإ تاريغت ثادحإ -٦

 يف ريثأتلاو ،م�اراهم لقصو م�اردق ةيمنتو ،ةديدجلا ةفرعملا
 يتلا بيلاسألاو تاداعلا ريوطتو مهراكفأ ليدعتو م�اهاجتا
 .)م2008:ينسلا( .لمعلا يف قوفتلاو حاجنلل ا�ومدختسي

 بيردتلا ىلإ ةجاحلا *

 -:ةيتآلا طاقن يف بيردتلا يلإ ةجاحلا زربتو 

 باستكال بردتملا مامأ ةصرفلا ئيهي بيردتلا نأ -١
 .هلمع لاجم يف ةديدج تاراهمو فراعملا

 باستكاو تاهاجتالا رييغت ىلع دعاسي بيردتلا نأ -٢
 ةيونعملا حورلا عفر ىلإ يدؤي امم ةنهملا هاجت ةيباجيا تاهاجتا

 .لمعلا يف ةيجاتنإلا ةدايزو

 .ءادألا لاجم يف ديدج وه ام لك ىلع نيبردتملا عالطإ -٣

 م�اسسؤم هاجت نيبردتملا يدل ءامتنالا حور ةدايز -٤
 .اهتيجاتنإ ريوطت يف مهألا رصنعلا م�أ مهروعشل

 ةسرامم لاجم يف ةديدج ًاقافأ بردتملا بسكي بيردتلا نإ -٥
 ا�ايدحتو ةنهملا تالكشمب هريصبت لالخ نم كلذو ةنهملا
 ىلع اهراثأ نم ليلقتلا وأ ،اهنم صلختلا ةيفيك وأ ا¦ابسأو
 .)م2005( لينلا وبا .لمعلا ءادأ

 بيردتلا دئاوف *
 ةريبك دئاوف بيردتلل نا )م2008(ينسلا ركذ 

 -:يتالا يف لثمتت ةميظعو
 .جراخلا نم تاءافكلا بذج -١

 .يفيظولا نارودلاو تاملظتلا ضفخ -٢

 ةيرشبلا دراوملا نم ةيلبقتسملاو ةرشابملا تاجايتحالا ةلباقم -٣

 .لمعلا تاجاحل ينمزلا لودجلا قفو

 بيردتلل ةحاتملا صرفلا ىلع نيلماعلاو ةمظنملا عالطإ -٤
 .ةيقرتلاو

 دراوملا ةرادإ اهعضت يتلا جماربلا نم ىوصقلا ةدافإلا قيقحت -٥
 رايتخالاب ةصاخلا تاطاشنلل لعافلا قيسنتلا لالخ نم ةيرشبلا
 .نيلماعلا ةيمنتو بيردتلاو

 بيردتلا عاونأ *

 اهقبطت يتلا ةيبيردتلا جماربلا نم ريثكلا كانه 
 مهئادأ نيسحت لجأ نم اهيف نيلماعلا يلع ةفلتخملا تاسسؤملا

 -:جماربلا هذه عاونأ نمو

 بيردت وأ يهيجوتلا جمانربلا يمسيو :يفيرعتلا جمانربلا -١

 ًابيردت دارفألا يطغي بيردتلا نم عونلا اذه يفو لمعلل ةئيهتلا
 ةسرامم ىلع كلذ دعاسيف ،هتابلطتمو لمعلاب ةفلألل ًاديهمت



 
تاريغتملا ضعب ءوض يف نييميداكألا نيبردملا يدل زاجنإلا ةيعفاد 38 موطرخلا ةيالوب ةيفارغميدلا   

 

 ىلإ بجوملا لاقتنالا بسني كلذبو ةلوهسب لاقتنالا لمع
 .فقوملل ةزيمملا صئاصخلا

 كرتي وأ جمانربب ًاددحم نوكي دق :لمعلا ءانثأ بيردتلا -٢
 نم هب نوموقي ام نوعباتيو نيفظوملا نوهجويف نيفرشملل

 ةقيرطلاب لمعلا ةيفيك ىلع م�ودشريو م�وحصنيف ،تاءادأ
 فالتإ ىلإ يدؤت يتلا ءاطخألا يف اوعقي اليكل ةحيحصلا
 .ةدوجلا نم ةضفخنم ةجرد ىلإ جاتنإلاب لوصولاو تامدخلا

 ناكم نع ديعب نوكي :لمعلا قاطن جراخ بيردتلا -٣

 يقتليل ماقي صاخ ناكم يف ةسسؤملا لخاد متي هنكل لمعلا
 يتلاو ةفلتخملا بيردتلا جماربو تارضاحملا نيبردتملا هيف

 وأ ،ىلعألا ىوتسملا ىلإ ةيقرتلا لجأ نم اهيلإ نوحشري
 فورظ ةهجاومل ةديدج تاراهم ىلع مهبيردتل ا¦ نوقحلي
 لوحتلاك لمعلا يف ةيجولونكت تاريغت يأ وأ جاتنالا ةدايز

 .تالآلا ريوطت ةجيتن وأ يرخأ ةعلس جاتنإل ةعلس جاتنإ نم

 ةيجراخ تاسسؤم هميظنتب موقت :يجراخلا بيردتلا -٤

 عفر ىلإ فد� يتلا ةفلتخملا اهزكارمو بيردتلا دهاعمك
 ىلع بيردتل ،نيينفلاو نييرادإلاو نيفرشملل ةيجاتنالا ةيافكلا
 .مهيلإ ةبسنلاب ةجاح لثمت يتلا جماربلا

 :فارشإلاو ةرادإلا يف كولسلا جذامن ىلع بيردتلا -٥

 ةريخألا تاونسلا يف كولسلا جذامن ىلع بيردتلا رهظ دقو

 ةرادإلا تاراهم ميلعتل ًامادختسا رثكألا رظنلا ةهجو هنأ ىلع
 دارفألا نيب ةيناسنإلا تاقالعلاو فارشإلاو

 جماربلا دادعا ىلع عونلا اذه موقي :يميداكألا بيردتلا -٦

 ةعباتم .نييميداكألل ةينهملا ةيمنتلا قيقحتل ةمزاللا ةيبيردتلا
 .نييميداكألل يوبرتلاو ينهملاو يملعلا مدقتلا
 .)م2005:ليعامسا(

 -:بيردتلا بيلاسأ

 لقن هلالخ نم متيو يديلقتلا حرطلا بولسأ :ةرضاحملا -١

 .تاربخلاو تامولعملا

 يلإ بردملا نم ىلع بردتملا علطي :ةلاحلا ةسارد -٢
 هنم بلطيو ،ةفلتخم تاريثم فقوم رشابم لكشب بردتملا

 فد¦ ،هنم لئالدلاو تارشؤملا جارختساو ،هليلحتو هتسارد
 .ةلكشم جالعو اهاجتا وأ ةراهم ىلإ لوصولا
 .)م2000:يدجملا(

 بردتملا كارشإ ،ةيلمع فقاوم ريفوت :راودألا ليثمت -٣

 ميدقت هنم بلطيو ،ةفلتخم تاريثم هجاوي اهيف رشابم فرطك

 .ةقيقح اههجوي ناك ول امك اهل ةيلمعلا تاباجتسالا

 لح( ةساردلا تاعوضوم عزوت :بيردتلا ةشرو -٤

 ددع وأ ةعومجم ىلع )لمعلل ةيلآ وأ جتنم ريوطت وأ ،ةلكشملا
 اهنم بلطي ام ةساردب ةعومجملا موقت ثيحب تاعومجملا نم
 ،مهنم ةعجارلا ةيذغتلا ذخأو نيبردتملا عيمج ىلع ةضرع مث
 .اهمساب ثدحتمو ررقمو سيئر ةعومجملل نوكي نأ لضفيو

 عوضوم لوح ميدقت نيبردتملا نم بلطي :شاقن تاقلح -٦
 ةحاتإو ،هترادإو راوحلا هيجوت بردملا رود نوكيو ،ةلكشم وأ

 ضرعو مهءارأ حرطل نيبردتملا نم ددع ربكأل ةصرفلا
 .م¦راجت

 مهراكفأ ميدقت نيبردتملا نم بلطي :يبهذلا فصعلا -٧

 ىلإ بولسألا فدهيو راكفألل دقن نودو رح لكشب
 ..جتنم ريوطت وأ ةلكشم لحل ةيعادبإ راكفأ جارختسا

 )م2007:لامك(
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 نم بلطي ،يميلعت ملف نم عطقم ضرع متي :ويديفلا -٨

 ىلإ لوصولا فدهي ،هلوح شاقنلا وأ هيلع قيلعتلا بيردتلا
 نيبردتملا ةسرامم ريوصت متي ًانايحأو ةكرتشم ةيؤر وأ ةركف
 نم كلذ دعب نيبردتملا ىلع ضرعيل ويديفلاب يبيردت طاشنل

 .ةعجارلا ةيذغتلا قيقحت لجأ

 وأ يدرف لكشب نوبردتملا سرامي :ةيبيردتلا باعلألا -٩

 قلعيو ،حرملاو ةعتملا نم ًاوج مهل رفوت ،ةددحم ةبعل يعامج
 باعلألا ءانثأ نيبردتملا تايكولس يلع بردملا
 .)م2005:ليعامسا(

 بيردتلا عفاود *

 عفاود نأ دجن هتيمهأو بيردتلا ميهافم لالخ نم

 -:يف لثمتت بيردتلا

 نم ةيعونلا نيسحتو ةيمكلا ةدايزب كلذو :جاتنإلا ةدايز -١

 ةجردب م�ابجاوب مايقلا ةيفيك ىلع نيلماعلا بيردت لالخ
 .جاتنإلل مهتيلباق ةدايز مث نمو ناقتإلا نم ةيلاع

 ىلإ ةيبيردتلا جماربلا يدؤت ثيح :تاقفنلا يف داصتقالا -٢

 ةءافكلا عفر قيرط نع كلذو اهتفلك نم رثكأ دودرم قلخ
 ةديجلا ةفرعملل ةجيتن تقولا يف داصتقالاو نيلماعلل ةيجاتنإلا

 .ءادألا ةقيرطو لمعلا بولسأب

 ًاردصم لثمي ثيحب :ةأشنملا يف ةيطايتحالا ةوقلا ريفوت -٣

 متي ةربعف ةلماعلا يديألا يف ةحلملا تاجايتحالا ةيبلتل ًامهم
 .ةبولطملا ةلماعلا يوقلا ةئي�و طيطخت

 مهفيرعت هانعم نيلماعلا بيردت نأل :فارسإلا يف ليلقتلا -٤

 ىلع ةردقو ًايعوو ةفرعم قلخي كلذبو اهئادأ قرطو مهلامعأب
 نم ديزم يلإ بردملا هعم جاتحي ال لكشب يتاذلا دقنلا
 .)م2005:لينلا وبا( .هلمعل هئادأ يف ةباقرلاو فارشإلا

 ةقباسلا تاساردلا :ًاثلاث

 فشكلا يلا تفده يتلاو م 2007 ىلع ةسارد 
 زاجنإلا ةيعفادو يفيظولا اضرلا نيب ةيطابترالا ةقالعلا نع
 نيريغتملا نيب ةيطابترا ةقالع دوجو يلا تلصوتو نيملعملل

 ةساردو .عونلل يزعت زاجنإلا ةيعفاد يف قورف عوجو مدعو
 ماستا يدم ةفرعم يلا تفده يتلاو م2008 بيطلا
 نا يلا تلصوتو ةدايقلا ةمسو زاجنالا ةيعفادب نيبوهوملا
 دوجو مدعو ةدايقلا ةمسو زاجنالا ةيعفادب نومستي نيبوهوملا

 يتلاو م1994ديعس ةساردو .عونلل يزعت مهنيب قورف
 حاجنلا ببس نيب ةقالعلا ةعيبط ىلع فرعتلا يلا تفده
 نيب ةقالع دوجو يلا تلصوتو زاجنالا ةيعفادو لشفلاو
 ةساردو .نيريغتملا يف روكذلا حلاصل قورف دوجوو نيريغتملا

 يتلاو )م1999:يواقرشلا يف ةروكذم( م2000 عبس
 يلا تلصوتو تالكشملا لحو زاجنإلا ةيعفاد ةقالع تلوانت
 ةيعفاد ىلع ريكفتلا طمنو تالكشملا لح نيب لعافت دوجو

 ةقالع تلوانت يتلاو م1999 حاتفلا دبع ةساردو .زاجنالا
 نومستي روكذلا نا يلا تلصوتو سنجلاب زاجنإلا ةيعفاد
 م1995 زيمياه ةساردو .ثانإلا نم يلعا زاجنالا ةيعفادب
 تلصوتو تاريغتملا ضعب ءوض يف زاجنإلا عفاد تلوانت يتلاو

 ةيعفاد ناو ًازاجنإ رثكأ يلخادلا مكحتلا يوذ دارفألا نا يلا
 م2001 ثيمس ةساردو .تاذلا موهفمب ًايباجيإ طبترت زاجنالا
 قورفلا تلوانت يتلاو )110.م 2007:ىلع يف ةروكذم(
 قورف دوجو مدع يلا تلصوتو عفاودلا ضعب يف ةيرمعلا

 رمعلا عم لقي نيح يف روكذلا يدل زاجنإلل عفادلا يف ةيرمع
 .ثانالا يدل
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 ةيناديملا ةساردلا تاءارجإ :ًاعبار

 يذلا جهنملا وهو .يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا :جهنملا

 ةقيرطلا هنأب يفصولا جهنملا فرعيو ةساردلا هذه عم بسانتي
 .ًاميلع اهريسفتو ًاقيقد اهفصو دصقي ةنيعم ةرهاظب طبترت يتلا
 .)211.م2000 ميلحلا دبع(

 نييميداكألا نيبردملا نم ةساردلا عمتجم نوكت :ةساردلا عمتجم

 كلذو .موطرخلا ةيالوب ةفلتخملا بيردتلا زكارمب نولمعي نيذلا

 موطرخلا زكرمو ةيكذلا ةوطخلاو نيلينلا ةعماج زكرم نم
  .لبقتسملا ليجو ةناقتلا زكرمو بيردتلل ةبطرقو

 بردم )100( نم ةساردلا ةنيع تنوكت :ةساردلا ةنيع

 نيب مهرامعأ تحوارت دقو .ثانإ )35(و روكذ )65( مهنم
 ةيئاوشعلا ةنيعلا ةقيرطب مهرايتخا مت دقو .)هنس 65 – 45(
 صئاصخ فصو نكميو .ةساردلا عمتجم نم كلذو ةطيسبلا

 :ةيتآلا لوادجلا لالخ نم ةساردلا ةنيع
 .عونلل ًاعبت ةساردلا ةنيع عيزوت حضوي )1( مقر لودج
 ةبسنلا ددعلا عونلا

 %65 65 روكذ

 %35 35 ثانإ

 %100 100 عومجم

 عيزوت ةبسن نأ قباسلا لودجلا نم ثحابلا ظحالي
 %35 تابردملا عيزوت ةبسن نم ربكأ يهو %65 نيبردملا

 .رمعلل ًاعبت ةساردلا ةنيع عيزوت حضوي )2( مقر لودج
 ةبسنلا ددعلا رمعلا

 %52 52 تاونس 45-55

 %48 48 تاونس 56-65

 %100 100 عومجم

 ةئفلا عيزوت ةبسن نأ قباسلا لودجلا نم ثحابلا ظحالي
 ةئفلا عيزوت ةبسن نم ربكأ يهو %52 ىرغصلا ةيرمعلا

 %48 ىربكلا ةيرمعلا
 .بيردتلا ةربخل ًاعبت ةساردلا ةنيع عيزوت حضوي )3( مقر لودج
 ةبسنلا ددعلا ةربخلا

 %40 40 تاونس ةعبرا -ناتنس

 %60 60 تاونس ةعبرا نم رثكأ

 %100 100 عومجم

 عيزوت ةبسن نأ قباسلا لودجلا نم ثحابلا ظحالي
 يهو     %40 )تاونس ةعبرا -ناتنس( لقالا ةربخلا ةدم
 ةعبرا نم رثكأ( ربكالا ةربخلا ةدم عيزوت ةبسن نم رغصأ
 .%60 )تاونس

 يلع ثحابلا دمتعا :زاجنالا ةيعفاد سايقم :ةساردلا ةادأ

 ثحابلا ماق مث .ليمج دمحم هعضو يذلا زاجنالا ةيعفاد سايقم
 ةنيعو ةينادوسلا ةئيبلا عم بسانتت ىتح تارابعلا ةغايص ليدعتب
 ضعب ةفاضإو تارابعلا ضعب فذحب ماق كلذكو ةساردلا
 نوكتي سايقملا حبصأف سايقملل هحلاص ا�إ يار يتلا تارابعلا

 .ةرابع )43( نم ةيلوألا هتروص نم

 يف تارابعلا ةغايص ثحابلا لمكأ نأ دعب :يرهاظلا قدصلا

 نيمكحملا نم ددع ىلع اهضرعب ماق ةيلوألا ا�روص
 دافتسا دقو .يرهاظلا قدصلا داجيإل كلذو نيصتخملاو
 ليدعت يف كلذو نيمكحملا رظن تاهجو نم ًاريثك ثحابلا
 .سايقملل ماعلا يميظنتلا لكشلا يفو تارابعلا ضعب ةغايصو

 تابثلاو قدصلا داجيإل :زاجنالا ةيعفاد سايقم تابثو قدص

 غلب ةيعالطتسا ةنيع ىلع سايقملا قيبطتب ثحابلا ماق سايقملل
 ةيئاوشعلا ةنيعلا ةقيرطب مهرايتخا مت دقو ابردم )30( اهمجح
 قدص لماعم غلب دقو .ةساردلا عمتجم نم كلذو ةطيسبلا
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 خابنوركافلا قيرط نع سايقملا تابث لماعمو 0.815 تابثلا
0.836. 

 قرطلاب تانايبلا ةجلاعم تمت :ةيئاصحإلا بيلاسألا
 -:ةيلاتلا ةيئاصحإلا

 نيتنيعل )ت(رابتخا .2 ةدحاو ةنيعل )ت(رابتخا -١
 .يئانثلا نيابتلا ليلحت رابتخا .3.نيتلقتسم
 

 جئاتنلا ةشقانمو ضرع *

 ىدل زاجنإلا ةيعفادل ةماعلا ةمسلا زيمتت :لوألا ضرفلا

 نم ققحتللو .عافترالاب موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا
 كلذو دحاو عمتجمل )ت( رابتخا ىلإ ثحابلا أجل ضرفلا اذه
 .كلذ حضوي يلاتلا لودجلاو .ةماعلا ةمسلا ةلالد ةفرعمل

 ةلالد ةفرعمل دحاو عمتجمل )ت( رابتخا حضوي )4( مقر لودج

 ةيالوب نييميداكألا نيبردملا ىدل زاجنإلا ةيعفادل ةماعلا ةمسلا

 موطرخلا

 مجح
 ةنيعلا

 طسولا
 يضرفلا

 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 )ت(ةميق
 ةجرد
 ةيرحلا

 ةميقلا
 ةيلامتحالا

 جاتنتسالا

100 76 56.98 16.32 7.87 99 0,001 

 ةمسلا مستت
 زاجنالا ةيعفادل

 عافترالاب

 طسولا نا قباسلا لودجلا نم ثحابلا ظحالي
 ةميق تغلبو 56.98 يباسحلا طسولاو )76( غلب يضرفلا

 نم لقأ يهو 0,001 ةيلامتحالا ةميقلاو 7.87 )ت(
 مستت زاجنإلا ةيعفاد نأ ىلإ ريشي امم 0,05 ةيونعملا ىوتسم
 ىلع ةسارد عم ةجيتنلا هذه قفتتو .نيبردملا ىدل عافترالاب

 ديعس ةسارد عم فلتختو م2008 بيطلا ةساردو م2007
 رجح لثمت زاجنالا ةيعفاد ناب كلذ ثحابلا رسفيو .م1994

 هتايح مث نمو هفادهاو هتاحومط درفلا هيلع ينبي يذلا ساسالا
 كلت قيقحتل يساسالا كرحملا يهف .ةيعامتجالاو ةيصخشلا

 تاردق نم ديزي يميداكألا بيردتلاف .فادهالاو تاحومطلا
 ىلع ارداق هلعجيو .ايميداكأ هاوتسم روطيو بردملا تايناكماو
 بردملا ةيعفاد نم ديزي يذلا رمالا ةيميداكالا ةيلوئسملا لمحت
 يتلا تاروطتلاو تاريغتلا لكل ًابكاومو زاجنإلل يعسي هلعجيو

 زاجنإلل عفادلا نا )م1999رسيعالا(ربتعا دقف .هلاجم يف ثدحت
 مستي فقوم يف دجوي كولسلا عفاود نم ًايساسا اعفاد
 ام ةداعو ،ةداجالا نم نيعم يوتسم يلا لوصولل ةسفانملاب
 وا نيرخآلا دوهجب هدوهج ةنراقم ةجيتن يوتسملا اذه نوكي

 ةرباثم قيرط نع عفادلا اذه عبشيو ،هسفن درفلا حومطل ةجيتن
 دقو .قوفتلا ريياعم ءوض يف ميقي هزاجنا نا عقوتي امدنع درفلا
 رداصملا مها نم زاجنالا قيقحت نا يلا )1999( نسح راشا
 يتلا ةميقلا ىلع دمتعي وهف ناسنالا زيفحت وا عفادلا ةراثأل

 نيب نيابتلا ةجردو هيلا ىعسي يذلا فدهلا يف ناسنالا اهاري
 .هيلع نوكي نا بجي امو هسفنل درفلا هيطعي يذلا عابطنالا
 عفادلاب ساسحالاو كولسلا راهظإل ةلماكتم لمعت يهف
 يدوت ًايفرعم ًاعفاد زاجنالا يلا ةجاحلا ربتعت كلذكو .زاجنإلاو

 تحضوا دقلو يدملا ةديعب جئاتنو ةطخ هل فداه كولس يلا
 طبترت ام عمتجمل زاجنالا تايقالخا رفاوت نا ةيملعلا تاساردلا
 ثحابلا يريو .)م2007:يهاز(يداصتقالا هراهدزاو هومنب

 قوفتلاو حاجنلا يف نوبغري ةيوق ةيعفادب نوزيمتي نيبردملا نا
 يلا لوصولل ةردقلاو زاجنإلل يعسلاو ةرباثملا قيرط نع ينهملا
 لضفالا جئاتنلاو تايناكمالاو تاراهملا نم يوتسم يلعا
 راشا دقف .هئالمز نيب ةيلاعو ةقومرم هناكم غولبل كلذو

 نوحومط يوقلا عفادلا باحصا نا يلا )م2008( جارس
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 غولب يلا نوعسيو ومنلاو روطتلا يف ةبغرلا مهيدلو نورباثمو
 يلا لوصولا يلا ةديدج ًاقرط نوركتبيو قوفتلا ريياعم

  .مهفادهأ

 ةيعفاد يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت :يناثلا ضرفلا 

 ريغتمل ىزعت موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا نيب زاجنالا
 )ت( رابتخا يلإ ثحابلا أجل ضرفلا اذه نم ققحتللو  .عونلا
 يلاتلا لودجلاو .قورفلا ةلالد ةفرعمل كلذو نيتلقتسم نيتنيعل
 .كلذ حضوي
 ةفرعمل كلذو نيتلقتسم نيتنيعل )ت( رابتخا حضوي )5( مقر لودج

 موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا نيب زاجنإلا ةيعفاد يف قورفلا

 عونلا ريغتمل ىزعت يتلا

 عونلا
 مجح
 ةنيعلا

 طسوتملا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةجرد
 ةيرحلا

 )ت(ةميق
 ةميقلا
 ةيلامتحالا

 جاتنتسالا

 .001 6.32 98 11.64 16.87 75 نيبردملا
 قورف دجوت
 نيبردملا حلاصل

    13.54 13.54 25 تابردملا

      100 عومجم

 طسولا نإ قباسلا لودجلا نم ثحابلا ظحالي
 11.64 يرايعملا فارحنالاو 16.87 غلب نيبردملل يباسحلا

 فارحنالاو .13.54 تابردملل يباسحلا طسولا غلب امنيب
 .6.32 امهنيب ةنراقملل )ت( ةميق تغلبو 13.54 يرايعملا
 م1999 حاتفلا دبع نم الك ةسارد عم ةجيتنلا هذه قفتتو
 قورف دوجو ىلإ ريشي امم م200 عبس ماظنو م1994 ديعسو

 كلت ثحابلا عجريو .نيبردملا حلاصل كلذو زاجنإلا ةيعفاد يف
 ينادوسلا عمتجملل ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةبيكرتلا يلا ةجيتنلا
 روكذلل تافرصتلاو لاعفالاو تايكولسلا ةيرح حيتت ثيح

 م�ايصخش تامس ريوطتو ةيمنت يلا يدوي امم ثانالا نم رثكأ
 نوعسيو يباجيالا تاذلا موهفمو سفنلاب ةقثلا نوبستكي ثيح
 م�ايناكماو م�اردق ةيمنتو م�احومط قيقحتو مهفادها يلا
 عتمتف ةجيتنلا هذه رسفي يذلا رمالا  .ثانالا نم ربكأ هروصب

 يكل مهدعاست يتلا يه ةيصخشلا تامسلا هذ¦ روكذلا
 نكميو ثانإلاب ةنراقم زاجنالا قيقحت ىلع ةردق رثكأ اونوكي

 روكذلا نم لك اهلثمي يتلا راودألا نم اقالطنا كلذ ريسفت
 نإ ذا هديلاقتو هتاداعو هصئاصخل ًاقفو عمتجملاو ثانالاو
 ةيرحلا نوكتمي م�أل زاجنالا قيقحت ىلع ةردق رثكأ روكذلا
 طاسوألاب ًاكاكتحا رثكأ مهو لاعفألا يف لالقتسالاو

   .ةفلتخملا فادهالا تاذ تاعامجلا يف طارخنالاو ةيعامتجالا

 ةيعفاد يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت :ثلاثلا ضرفلا

 ريغتمل ىزعت موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا نيب زاجنإلا
 يلإ ثحابلا أجل ضرفلا اذه نم ققحتللو .بيردتلا ةربخ
 .قورفلا ةلالد ةفرعمل كلذو نيتلقتسم نيتنيعل )ت( رابتخا
  .كلذ حضوي يلاتلا لودجلاو
 ةفرعمل كلذو نيتلقتسم نيتنيعل )ت( رابتخا حضوي )6( مقر لودج

 موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا نيب زاجنإلا ةيعفاد يف قورفلا

 بيردتلا ةربخ ريغتمل ىزعت يتلا

 ةربخلا ةدم
 مجح
 ةنيعلا

 طسولا
 يباسحلا

 فارحنالا
 يرايعملا

 ةجرد
 ةيرحلا

 )ت(ةميق
 ةميقلا
 ةيلامتحالا

 جاتنتسالا

 ةعبرا -ناتنس
 تاونس

25 10.43 11.78 98 5:32 001. 
 دجوت
 قورف
 حلاصل
 ةدم
 ةربخلا
 لوطألا

 ةعبرا نم رثكأ
 تاونس

75 12.76 13.43    

      100 عومجم

 طسولا نإ قباسلا لودجلا نم ثحابلا ظحالي 

 10.43 )تاونس ةعبرا -ناتنس( لقالا ةربخلا ةدمل يباسحلا
 ةدمل يباسحلا طسولا غلب امنيب 11.78 يرايعملا فارحنالاو
 فارحنالاو 12.76 )رثكأو تاونس ةعبرا( ربكالا ةربخلا
 .5:32 امهنيب ةنراقملل )ت( ةميق تغلبو 13.43 يرايعملا

 ةدم حلاصل كلذو زاجنإلا ةيعفاد يف قورف دوجو ىلإ ريشي امم
 كلت ثحابلا يزعيو .)رثكأو تاونس ةعبرا( ربكالا ةربخلا
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 ىلع ًالماك ًادامتعا دمتعي هيلا لوصولاو زاجنالا نا يلا ةجيتنلا
 صرف بيردتلا هل حيتي ثيح ةيبيردتلا ةرتفلا ةربخو بيردتلا

 ةديدج تامولعم ةفاضإو تاردقلا ةيمنتو تاراهملا باستكاو
 ةروصب هماهم ءادا ىلع هدعاستو هتايناكماو هتاردق نم ديزت
 دمتعتو .هلاجم يف حاجنلاو قوفتلا نم هنكمتو لضفأو لهسأ
 يف درفلا اهيضقي يتلا تاونسلا مكارت ىلع تاربخلا باستكا

 املك درفلا تاونس تداز املكف .ةمزاللا تاراهملا باستكا
 رثكأ درفلا حبصأو هتاردقو هتاراهم تروطتو هتامولعم تداز
 هتنهم فئاظوو تابلطتم عم لماعتلا يف ةردقو ةنورم
 ا¦ رمي يتلا تاربخلاو براجتلل ةجيتن ةيميداكالا هتيلوئسمو

 يضقي يذلاف كلذ نم سكعلاو نينسلا رم عم دادزت يهف
 ةنورم لقاو ةراهمو ةربخ لقا نوكي بيردتلا يف ةليلق نينس
 .ةجيتنلا هذه رسفي يذلا رمالا .هتنهم عم لماعتلا يف

 ةربخ نيب ًايئاصحا لاد لعافت دجوي :عبارلا ضرفلا

 نييميداكألا نيبردملا يدل زاجنإلا ةيعفاد ىلع رمعلاو بيردتلا

 يلإ ثحابلا أجل ضرفلا اذه نم ققحتللو  .موطرخلا ةيالوب
 .لعافتلا اذه ةلالد ةفرعمل كلذو يئانثلا نيابتلا ليلحت
 .كلذ حضوي يلاتلا لودجلاو
 بيردتلا ةربخ نيب يئانثلا ليلحتلا لماعم حضوي )7( مقر لودج

 موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا يدل زاجنالا ةيعفاد ىلع رمعلاو

 
 لعافت دوجو .قباسلا لودجلا نم ثحابلا ظحالي

 .زاجنإلا ةيعفاد ىلع رمعلاو بيردتلا ةربخ نيبب ًايئاصحإ لاد

 ىريو )4.321 لعافتلل( ةيلامتحالا ةميقلا تغلب ثيح
 ةقباسلا جئاتنلا هنع ترفسأ ام قفتت ةجيتنلا هذه نإ ثحابلا

 ةيمنت ىلع نالمعي يرمعلا ىوتسملاو بيردتلا نأ ثيح
 ضغب سفنلاب ةقثلا م¦اسكإ ىلعو نيبردملا تاردقو تاراهم
 باستكا لالخ نم كلذو مهسنج وأ مهرمع نع رظنلا
 ناحيتي امهف .درفلا اما ةحاتملا ةصرفلاو تامولعملاو تاربخلا

 ةدافتسالاو تايناكمالا ةيمنتو تاراهملا باستكا صرف مهل
 يلاتلاب م�ايناكمإو م�اردق ةيمنتل م¦ يدؤي امم تاربخلا نم
 هذه يف نيبردملاف مهسفنأب مهتقث عفترتو م�اذل مهريدقت دادزي
 نم هنوقلتي ام جامدتسإو لاخدتسإ ىلع نولمعي ةلحرملا

 رمألا .هعونو هرمع بسح ًالك تاربخو تاراهمو تامولعم
 ةربخلاو يرمعلا ىوتسملا نيب لعافت دوجو ىلإ يدؤي يذلا
 .زاجنالا ةيعفاد ىلع

 جئاتنلا *

 ةيعفادل ةماعلا همـسلا ةفرعم يلإ ثحبلا اذه يعـس

 يف قورفلا ةـفرعم كـلذـكو نييميداـكالا نيبردـملا ىدـل زاـجنإلا
 ةربخو عونلا يريغتمل ىزعت يتلا نيبردـملا نيب زاـجنإلا ةـيعفاد
 ةربخو ىرمعلا ىوتــسملا نيب لـعاـفتلا ةـفرعم و بـيردـتلا
 جئاتنلا يلإ ةـساردلا تلـصوت و زاجنإلا ةيعفاد ىلع بيردتلا

 -:ةيتآلا
 نيبردملا ىدل زاجنإلا ةيعفادل ةماعلا ةمسلا زيمتت -١
 .عافترالاب موطرخلا ةيالوب نييميداكألا

 نيب زاجنالا ةيعفاد يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دوجو -٢

 كلذو عونلا ريغتمل ىزعت موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا
 .روكذلا حلاصل
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 نيب زاجنإلا ةيعفاد يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دوجو -٣
 بيردتلا ةربخ ريغتمل ىزعت موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا

 ربكألا ةربخلا ةدم حلاصل كلذو

 عونلاو بيردتلا ةربخ نيب ًايئاصحا لاد لعافت دوجو -٤
 .موطرخلا ةيالوب نييميداكألا نيبردملا يدل زاجنإلا ةيعفاد ىلع

 تايصوتلا *

 ًامامتها هب ةطبترملا لماوعلاو زاجنالا ةيعفاد عوضوم ءاطعا -١
 ةليفكلا لبسلا داجيإو يلاعلا ميلعتلاب نيلوئسملا يدل ًاصاخ

  نييميداكألا نيبردملا يدل هتيمنتل
 نيبردملل زاجنالا ةيعفاد ىوتسم عفرو ةدايز ىلع لمعلا -٢
 لوصولاو فادهألل اقيقحت رثكألا لماعلا لثمي هنأل نييميداكألا
 .حاجنلا قيقحتو اهيلا

 لئاسولا ريفوتو .نييميداكألا نيبردملا عيجشت ىلع لمعلا -٣
 بسح ألك مهفئاظوو مهماهم ءادا ىلع مهنيعت يتلا تانيعملاو
 .هلاجم

 ريفوتو ن¦ مامتهالاب كلذو تابردملا لامها مدع ةاعارم -٤
 ةيعامتجالا ةطشنالا ةسرامم ةيرح تحاتاو نهل بيردتلا صرف
 قيقحتل ةمزاللا تاربخلا ن¦اسكا يف مهاست يتلا ةيوبرتلاو
 .نهفادها

 عجارملا *
 راد .زاجنالاو عفاودلا :)م200 5( حلاف نسح ،ليعامسا

 توريب .رهجملا

 ،يعانصلا سفنلا ملع  .)م2007(ديسلا دومحم ،لينلا وبا 
 ةرهاقلا ولجنالا ةبتكم

 تايرظن ةيعفادلا )م1999( نورخاو .يفطصم ،يهاب

 ةرهاقلا .باتكلا زكرم ،تاقيبطتو

 .تالاعفنالاو ةيعفادلا ةيصخشلا )2000( ادنيل ،فوديفاد 
 .ةرهاقلا .ةيلودلا رادلا .بوطلاديس ةمجرت

 زاجنالا ةيجولوكيس )م2001( نسح يلع ،نسح 
 .هيزاجنإلا ةيصخشلل ةيجازملاو ةيفرعملا صئاصخلاو
  .ةرهاقلا .ةضهنلا راد

  .تاذلا ديكوتو زاجنالا )م20003( يقوش ميهاربا ،ديمح 

 .ةرهاقلا .ةيبرعلا ةلجملا راد
 راد .زاجنإلل ةيعفادلا )م2000( دمحم فيطلا دبع ،ةفيلخ 

 .ةرهاقلا ،بيرغ
 يوبرتلا سفنلا ملع )م2003( دمحا يدجم .هللا دبع 

 .ةيردنكسالا ةفرعملا راد .هبناوجو
 يف ثحبلا جهانم )م20002( دومحم ميلحلا دبع ،يسنم 

 .ةيردنكسالا ةفرعملا راد .سفنلا ملع
 نيسنجلا دنع زاجنالاو ةيعفادلا .)م1999(نسح ،نيدلا يحم 

  .ةرهاقلا ،ةلجملا راد

 ،يعانصلاو ينهملا سفنلا ملع .)م2007( ينثملا قراط ،لامك
 .توريب ،ةعماجلا بابش

 زاجنإلا ةيعفاد سايق )م1999( ينيجلا دمحم ،بجعم

 .ةيدوعسلا ،رشنلل جيلخلا راد ،يساردلا

 يعانصلا سفنلا ملع )م2001(رداقلا دبع جرف ،هط
 .ةرهاقلا .ءابق راد .يميظنتلاو

 يميداكألا زاجنالاو ةيعفادلا :)م1999(دمحم رونا ،يواقرشلا
 ةرهاقلا .ولجنالا ةبتكم .ينهملاو

 نيب زاجنإلا ةيعفاد )م2004( يلع يدمح ،يوامرفلا
 ركفلا راد ،ةثيدحلا تاهاجتالاو ةركبملا تايرظنلا

  .ةرهاقلا ،يبرعلا
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 راد ،سفنلا ملع يف ةمدقم  .)م2003( يضار ،يفقولا
  .نامع ،يلوالا ةعبطلا ،قورشلا

 ،زاجنالا ةيعفاد ةيمنت يف جمانرب )م1999( ءافص ،رسيعالا
 .رطق ،ثاحبالا زكرم

 راد ،زاجنإلل ةيعفادلا )م2000(رصان نب هللا دبع ،يناكوشلا
  .ةرهاقلا ،بيرغ

 ،نانب راد  .بيردتلا ةيجولوكيس )م2001(روصنم :ينسلا
  نامع

 ،هتاقيبطتو سفنلا ملع .)م2000( نيزلا دومحم :يدلاخلا
  .توريب ،لاله ةبتكم

 راد ،بيردتلا تاراهم .)م2000( يدومح نسح :يدجملا
 .نانبل .نوجم

 ةيعفادب هتقالعو يفيظولا اضرلا )م2007(دمحا ريرتلا ،ىلع
 ريغ هاروتكد ةلاسر يساردلا ليصحتلاو زاجنإلا

 .نيلينلا ،بادآلا ةيلك .هروشنم

 ةدايقلا ةمسو زاجنإلا ةيعفاد )م2008( ينغريم ةبه :بيطلا
 ةلاسر .موطرخلا سرادمب نيبوهوملا لافطالا يدل
 ةعماج ،بادآلا ةيلك ،ةروشنم ريغ هاروتكد

 .موطرخلا
 زكرمب زاجنإلا ةيعفاد ةقالع )م2012( نورخاو نسحلا

 يساردلا ليصحتلاو حومطلا يوتسمو طبضلا

 ريوطتلل ةيبرعلا ةلجملا .تاعماجلا بالط يدل
 .قوفتلا

 اهتقالعو ةيسفنلا طوغضلا )م2008(ريشب لافنا ،جارس
 ريتسجام ةلاسر .ةعماجلا بالط يدل زاجنإلا ةيعفادب

 .موطرخلا ةعماج  .بادآلا ةيلك ،ةروشنم ريغ

 هتقالعو سيردتلا وحن هاجتالا )م2007(رضخألا ريخلا ،يشيط
 دصاق ةعماج ريتسجام ةلاسر .زاجنالا ةيعفادب

 .رئازجلا  .حابرم
 يفيظولا بارتغالاب روعشلا )م2007(روصنم ،يهاز

 ةلاسر تاقورحملا عاطقل زاجنإلا ةيعفادب هتقالعو
 .رئازجلا ،يروقنم ةعماج .هاروتكد


