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 �ً�"� +�,�" �"5 ا�34-ت ا��"$��� ا��1 ت�ا!/ ا�.-ب ا�

��ة �"�ارس ا;�: 
1 �9ء ا����ی�ت ا��  

  

 :  �=��� ا��را��


	���ز ��� ��               ��� ������ دو�� أ��� ��ارده�� وأ��ه�� � ����& إ���$��ت ا�"	��   
	!  ا�	�ارد ا��
�ى    �(�� ا�	��ارد ا)*+

8(��7 ا��6�د ا5$�+�$, ���, ����ن          ) *i[1](وا�0/رة �-,  ,�-� ��)��، آ	�� 
9	�  ا��

�ا=� و�	� ��9د �-, ا�6�د $6+� ���+�9دة وا��>�ه(� �� �ً00هBا >@ً� . �@�ًا ���ً� >, �?�	�9 ، �
���
-C ا��, 
+9, ���9"��� وا� �)Dا� �)���� �?	(I أ>�اد ا�	?�	I �-, ح/ س�اء، و�& ث� �& أن ا��

       J��)0� �"�ص��� ا�9	-(��� ا��9-(	(��� وا��������� �����6ءة ���(��� ��)<���
 ,��-� ���)���9	��  ا�	��+���7ن ���& ا��
  .)ii[2]( أ��ا=�8

و9�ُ/ ا�9	  >, �?�ل ا����(� ا�*�ص� �& ا��	�ل ا5$+�$(� ا��, ��& )����8 ���� 
�0/�� )�/��ت            
  NB8� �)و��ج �����
، إ�	�$ً� �Qن ر���� ا�	?�	B� Iوى اPح�(�ج�ت ا�*�ص� ���  >��7
8� ه�,        )iii[3]( ا��76 

              I�	�?	ا� Cر ذ����S
 ,�-� ���-� ,0)0�ة ا��/0	�� �iv[4](        ��76(ا�	9(�ر ا��T"ا� ��))U
، ه�Bا ��5=��>� إ��, 
�ى أن هNB ا�P �76 أ�  ��ج, �& ورائ�8، >0/ سV9 ا����(� ا�*  
 V$9(ً� ا��, آ�	س &)X�9	ص� ح/�!ً� ا��

        V</ه� �	9(ً�، آ	س &)X�9	ا� �و�& �("8 �ه(-8Q
��(� ا��6Yل ذوى اPح�(�ج�ت ا�*�ص� و
9-(	8� و
إ�, 
            Zا��إ�, 
/ر��8� �-, اآ�+�ب ا�	��8رات ا�	"�س��� ح�+\ إ���$��
8� و�X/را
8� و>��S( J] �/روس�� و��

/$Pة ا����9 وا�)�ض ا��ص�ل �8� إ�, أ>@  �+��ى وإ�/اده� �-U� )�ص� I	�?	(��ج >, ا�v[5](.   

      &)X�9	ا� �9-(
 وا�	X�9(& س	9(ً� ���6D )�ص�� إ��, 
"	(�� �X/رات ا�	��9ق إ��,          -����-و�8/ف 
               c6"د �-�, ا����	��Pوا ،I�	�?	ج >�, ا���/�$P8"�, وا�!��0>,، وا	ا� �ا��9-( d)"� �& ح�	درج� � ,DXأ

I	�?	ب >(� ، وأ$� ج�ء �& ا����� �$Q� Nوإش�9ر)vi[6]( .   

   P,      و����	ج�Pا I��)�Sور ا��B��� ���)< V�"�+��
ر���\ >��, أن ا�	?�	��I ه��� ا������ء ا�س�س��, ا���Bى 
�-	X�9(& س	9(ً�، آ	� أن ا����(� ه, ا��س(-� ا��ح(/ة وا�آ(/ة ا��, �	�& أن 
�ل هBا ا�	*-�ق اfد��,    

����gو �
9� ��P$�	�ء �-	?�	I و�� >(� ا
?�ه���د >�د ��ج� إ�, إ$+�ن �?� &� )vii[7]( .   

              Cوذ�� ��=�� أح/ ا�)�Sر ا��ئ(+(� ا��, 
�اج� ا���9� >, ا��V�X ا���9
 �X��5ا �-��إP أن �
  9?
� �-�(�ن ا5$+�$, واPج�	��, وا�"6+, و�/م ��اج�8�8 ا�	�اج�8 ا�9-	(� )�/
 &� �-	
�ًا �	� T$


� وا�	?�	�� I	�� ��jدى إ��, $����ت �"�N/�= i و=�/ ا            ��	?�	�I �"��   ا�	�9ق س	9(ً� >, ص�اع �I أس�
)viii[8](.  

آ	��� أن 
9-��(� ذوى اPح�(�ج���ت ا�*�ص���، و���& �(��"8� ا�	X���9(& س��	9(ً� أص���l واح��/ًا ���& أه���       

�حJ ا�	9-���ت ا�	*�-�6   m ,< �ًص�D( ب�  .  )ix[9](ا��/��ت ا�!�0>(� وا�@�ر�� ا��, 
�اج� ا�9

            D�6"
 P ,=���ت ا����	9(ً� �& ا�	س &)X�9	ت ا����� ���9
  ��& �X@��� ا�	?�	�I    و�& ث� 
و
�SرN اPج�	��, وا�D�XPدى وا�+(�سB� ،nا آ�ن �& ا�@�ورى ا��9�ف �-, �!�  ه�NB ا�	����ت        

?�N هNB ا�	���ت >, �m  ا���/��ت ا�	�9ص��ة، آ	��         �)��
-C ا��76 و
�=(l دور ا�� $�9, �"�8
ا��, 


?�ه  ا�/ور ا�����ى آ/ور أس�س, >, ا��"	(� ا�	+�	�ة � &�	� P �9ت	?�	د و�-�6-)x[10](.  

  

  

                                                
 .ى قائمة المراجع النهائية تشير إلى ترتيب المرجع ف*



  :  �34$� ا��را��


9-(� ا�	X�9(& و
Qه(-8� 
/�ً� ح@�ر�ً� ���o� وا�	?�	��9ت ا�	�0/��� وا�"��(�� �-�,                �)@X  !	

                     �!	
 d�)��8، ح�)	"
��X ��8$@(� إ$�+�$(� ���/رج�� ا�و��, �	��& أن 
��9ق 
�0/م ا���� و Cح/ س�اء وذ��

   /X�< &)X�9	ة �& ا��ًا 
9-(	(ً� �8/د ا�D�XPد ا��Y", وا���9	, �� �� ���� ر�����8� واPه�	��م    ا��/اد ا���(
  . ��9-(	8� آ�����(B ا��9د�(&


X�6� ا��(�� و��& ث�� >�0/ أص��l اPه�	��م ����	X�9(& ور�����8�                  �-��آ	� أن إه	��8� ���/ �& �
     �
��V ا� V9�=ا����, و &)X��9	ور��، و���& >���7ت ا������� ه��, >���7  ر����� )�ص��� ��& ا�	�S-����ت ا��@

   . )xi[11](ا�	X�9(& س	9(ً� 


9-(	ً� ��ئ	ً� ��6Yoل ا�	X��9(& س�	9(ً� ��& أ�"�ئ��8، >-�� �9�ُ/                   6�
�Bا >0/ وج\ �-, آ  أ�� أن 
� ا��9-��(� �6(��/ًا ���& ا�"�ح(��� ا�	��(��� إذ �?��8-9�     ���، ���  ��9 �9-��(�-�  ����X ���)�  ��6Y أى ����5����ن أن ��9���

��5=��>� إ��, أن   . ن ���$�ا ���� �-, ا�س�ة أو �-, ا�/و�� ��Yال ح(��
8�   �"�?(& ا�D�Xد�ً� �/Pً �& أ    
  . )xii[12](ا��9-(� �+& $��(� ح(�ة ا�	X�9(& س	9(ً� و�(� ا�	X�9(& �-, ح/ س�اء 

 >Multiple Dimentions   P ,�8و����-� ا��X��5 ا��+	9(� ��& ا�	����ت ���9/دة ا����9د          
   

*�p ا�س��ة >�0]      
jث� >0] �-, ا�6�د ا�	�9ق و��&  P �-��
� و�?�	�9، ح(�d إن ا�	��"�0  إ�, أس

                �
*p ج�8 أو ه(B�� ،�8")9� �7ا >�qن ��اج��8�8 ����ج إ��, ح��/ آ!(�� ��& ا�?��8د ا����(�� و�(� Pو
�)��Sوا�8(�7ت ا�� �)���  . ا�

��7
8� وح��و��ا ا���ص�  إ��,              <  �� ���� &)X�9	ت ا����	� �)�� ���  وX/ اه�� �-	�ء ا�"c6 وا��

-�C ا���76ت ا�*�ص�� ��& ح(��d ا����i ��& اس��9/ادا
8� و�(����8�             I���  ���9-�, ا��� �أن ��+��/ه &��	�
           ��X�Y &�� �8�/�� ���  �� �8

8� ��T"(� أس��(\ ��ئ	� �	�9و$�8� �-, �	�رس� ح(����و)�Dئ8D� و�

  .  )xiii[13](ح(d إن ر����8� =�ورة إ$+�$(� واج�	��(� 

       ���ظ �-, ��Tه� س-�ك ا��*p ا�	�Dب ��8 آ	� ��Qث� $	��N  و
jث� ا�X��5 ا�+	9(� �-�
    ���)��96$Pا �
��Qث(� ا�	���Tه \��$�?� ،���� �����U� ت���ا�������ى وا�آ���د�	, ����8 ��5=���>� إ���, ح��/وث ���
9� ���8 ا���fء وا�����9 اPج�	��(��      �� ا�س, ا��, �����-06/ان ا�+	9, �-, ا�6�د وا�س�ة �I وج�د �

, ا5)�ة، وه, ����ت 
��ج إ�, ح  و
��ج إ��, ���ا�Z )�ص�� >�, ا5رش��د         وا��Qث(�ات ا�+-�(� �-  
�89�  ��9�-�)xiv[14](.  


�/��ت آ!(��ة �"��8 ا����Sرات ا�9-	(��              &�� Cو�� ص��ح\ ذ�� &���و�I إ���Y ا�0�ن ا��دى وا�9
� وا��/�d >, وس�ئ  ا������ وا��Qه(  وا��"	(� �Bوى اPح��Sج�ت ا�*�ص� و�& وا���"���ج(� ا��8ئ-� وا���)�

      ��X��5ا &� /6�ة ا��8ئ-� >, وس�ئ  ا�S9(ً� إ�, ج�$\ ا�	س &)X�9	ا� �8")�)xv[15](      ,إ�� ��T"ا� &�� /��P آ��ن ،
 N�?
 �)��
�=(l دور ا�� I� ت��/
m ,< �ً)D6  هNB ا�� �ا�	���ت ا��)-9	-� �)	X�9(& س	�D� �ً)9رة أآ!

  .  هNB ا�	���ت


86� ح(d �& ا�	��9رف �-(�    ,<  !	�
� ا�	��� ا�5?��(� �8� ا��, )<�
 ,< Jأن �-	X�9(& س	9(ً� ا�
� ا��9-(� ا�*�ص �8� و
Qه(-8� ح+(ً� و�/$(ً� و�0-(ً� ح�, P ��*-��6ن ��& �(��ه� ��&         )<�
�و>8� حJ ا�86� وm

�ن ���� �-, ا�	?�	I و��7ً� �-(��Dو� &)"Yا�	ا�)xvi[16]ح�(�ج�ت )Pذوى ا �9-(
ا�*�ص� ه� $�ع ، آ	� أن 
�& ا��	��& ا�	9/ ��-�(� اح�(�ج�ت ا��9-� ا�6�دى �-���(B ا�	X�9(& و
��6وت ا��Dرة ا��, �B(Qه� هBا ا�"�ع �& 
            ،�D�D*�	�9/ات ا�	ا�"��(�� أو ا� cاد واس��*/ام أس���(\ ا���/ر��	ا�/راس(� أو ا� Z"�ه	9/�  ا�
ا��9-(�، �& 

)�، آ	� 
��6وت ا��(�7 اf B(	-
 &� Cح�(�ج�ت ا�*�ص�وذ�Pذوى ا �9-(
 �8)< ��� ,��)xvii[17](  .   

            ,�"9� P \ء و�"��خ ص�6, �"�س�iآ� �و�9- Z8"� �وo� �� ,6*� Pس�ة �& دور >, ذ�C >��ا>
         �0��� �8+�6$ i�-�
 P ,9(ً� و������	�9ق س	6-�8 ا�Y N�?
ش(m ,< �ً7  وج�د أس�ة �/��8 ا
?�ه�ت س-�(� 


��Dل      Pق ا��Y ,-� ف�
���9ون ��I ا�	/رس�� >�, ������9           ��و�� ا��9 P9(ً�، و	س� &)X�9	���� ا�*�ص�� 



�/ى 
0/م 6Y-�8 ا�	�9ق س	� ،�ً)9	�� ��c�9" ����+-\ �-�, ا�"	�� اPج�	���, وا�	9�>�, �-�-	(�B ا�	��9ق                
l��
J)0 أه/اف ا�	"Z8 ، و
D�l ج�8د ا�	9-� >, �8\ ا� \9D� ,9(ً�، و������	س)(xviii[18]  .  

�ار ح����0ق ا ���Xإ &���� ��������6Yل ا�	X����9(& س���	9(ً� >���, ا��9-���(� وا��������� ا���������� وا�"���6+(�   و������
�، إP أن ه"�ك ����ت 
9-(	(� ��9$, �"�8 ا����(B ا�	X��9(& س�	9(ً� ��=��8 ا��Y5ر         D� ,< �)��	ج�Pوا


-C ا�/راس� Zئ��$ �"� �6+
�ى  �-/راس�، و�� T"ا�.  

1 �"�
??� �"??5 ا�??34-ت  ??
ا��"$��??� ا��??1 ت�ا!??/ ا�.??-ب  و�??+ A??@ ت��??�د �??34$� ا��را�??� 
��ة�"
	� أ��ان 
1 �9ء ا����ی�ت ا����ارس ا;�: �� �ً�"� +�,�"  .ا�

  

  :ت��ؤDت ا��را��

  : ت��ول ا��را�� اF!��� �+ ا����ؤDت ا������  

�ح-� ا�5/اد��؟: 1س	���  ��  �� Y�(�9 ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� ؟ و�� وا�T$ IXم 
9-(	8� �	/ارس ا

  �� أ��9د ا�	���ت ا��9-(	(� ا��, 
�اج� ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� �	/ارس ا�� ؟ : 2س

  �� ا��/��ت ا�	�9ص�ة ا��, 
jث� �-, ا�	X�9(& س	9(ً� ؟ : 3س

�>�T أس�ان ؟: 4س	�  �� �� ا�	���ت ا��9-(	(� �/ى ا�	X�9(& س	9(ً� �	/ارس ا

اج���8 ا�	�����ت ا��9-(	(��� ا����, 
�اج��� ا����Sب   ���� أه��� ا�	�0�ح���ت وا�-���ل ا����, 
��+8� >��, ��   : 5س
�>�T أس�ان؟ 	�  �� ا�	X�9(& س	9(ً� �	/ارس ا

  

 :  ا��را��ت ا����=�

ه"�ك ا�9/�/ �& ا�/راس�ت ا�+���0 >, �?��ل ا�	X��9(& س�	9(ً�، �"��8 ��� ه�� ��ئ�� �	��ور ا�/راس��                    
�ب �-/راس�      X��ض ا� dح��ول ا��ا���(�� ��& ه�NB ا�/راس��ت دون �(�ه��،      ا���(� وأ��9ده�، و�& ث� س(

  :وی�@ ا�"�ض ا���K +� 1$�$-ل ا�"��ر ا��J 1 �+ ا;,�م إ�1 ا;ح�ث

�/راس� ا�8/ف �"�8 ا��ص��ل إ��, اPس���ا
(?(� ا��9-(	(��     �$�ى ری�ض   V��X   1992>6, ��م     
�ن �Xة إ$��ج(� ا�D�Xد���D� �89(ً� ا��, �& )��	س &)X�9	�6ل ا�Yo� �	ئ�	"�ن ا��	(�، و����	واج� 

           ��0�� I	+�76 =�9ف ا�� �ئ�	ا�+& ا� �<��& ا��9-� وا��!i)0 �!-8� >, ذ�C �!  ا��6Yل ا��9د�(&، و�9
    �Dوا� I	+ه(  ور���� =�9ف ا�Q

��$V �("� ا�/راس� �& أ�6Yل ج	9(�  /Xدراس, �9(&، و Z��$��

     �� ا�?/�/ة وا�	/ارس ا��9د�� �	�>�T ا��0هD	� �"�0ر��ً� >�,   ا���ئ
8�ت $��ئZ ا�/راس� أن ه"�ك mة، وأ
 �ا���"��, وا�09-��, ا���Bى ��-���U ا����6Yل >��, ا�	�اح��  ا�!�ث��� Pآ���+�ب ا���9/د، آ	��� أآ��/ت ا�/راس��� ����       ا�9	��

�آ� وراء اآ�+�ب ا�!��ت )�ص� ث��ت ا�9/د��  .)xix[19](ا>��=� �(�ج(� ح�ل وج�د �	-(�ت �

	9(ً� �8/ف 
+8(  �	-(� ا��9-(� �/ى ه�Pjء ا����(�B   أ�� �& ا���ا�Z ا�	+�*/�� �I ا�	X�9(& س     
، �/ى أه	(� 
/��/ ا�	�اص��6ت ا��ز��� 5$���ج ��$���Z >(�/��        )1993( ا��Mاوى >0/ أو=V دراس�  

               B�)���-� ��)وف ا�8?�ئ��� ا��V�X وا�?�8/ >�, س��(  
9-�� ا�)<��
 ,�< N�
9-(	, واس�*/ا��، و�9�>�� أث�
 V��$��
 /��X9(ً�،  و	س�� &)X���9	و���,  �29("��� ا�/راس��� ���& ا��
-	(��Bًا ���& 
��(��B ا�6����X ا�!��!��� ���-���0 ا 

واس�*/م ا���حd �?	��� �& أدوات ج	�I ا��(�$��ت    . �	�ح-� ا��9-(� ا�س�س, �	/ارس ا����(� ا�+	9(�       
�وف و
�ص��-V ا�/راس��� إ���, �?	����� ���& ا�	�اص���6ت ا����, 
"�س��\ ����ا�Z ا�6(��/��   ���"���8 اس����(�ن �-

   .)xx[20](ا��9-(	(� 


�����D(  ا�������Sب >�����0/ ه�����/>V دراس������          ,�����< Cذ������ �  أ������� ������& ��������رآ� ا��ا������/�& وأث�����
��رآ� ا��ا��/�& >�, 
�D(  ا����=�(�ت و��+��ى        ،  )1996( !�: ا�Q�وى   � Z��$�� �إ�, 
D0, أث



� ا�"S-� �)+��6-���� ا�	X���9(& س��	9(ً�، و
��$��V �("��� ا�/راس��� ���& ا����6Yل ا�	X���9(& س��	9(� >��,          Dا���
، وX/ أش�رت $��ئZ ا�/راس� إ�, ) �& ا5$�ث 24 �& ا�Bآ�ر و 30( ا��ا�I وا�*��c ا��6Dف ا�!��d و 

ا�	?	���(& ا��?���(�� وا��@��l��D�� �S ا�	?	���� ا��?���(�� �	��        وج�د >�وق ذات د��P إح�Dئ(� �(&       
           &)X��9	-� �)+�6"ا� �Dت و��+��ى ا���)�=�����رآ� ا��ا��/�& >�, 
�D(  ا��� Z��$��� � �/ل �-, وج�د أث

  .)xxi[21](س	9(ً� 

ه��/>V إ���, 
/���/ ���/ى إش����ع   ، دراس���) V)1996( )xxii[22]??�رق ا�T�??: و>��, ا����9م ��X �+��6$/م   
( ��D/ر ا5ش���ع   : اPح�(�ج�ت اPج�	��(� ��6Yoل ا�	X�9(& س	9(ً� �?�$\ ا���9�ف �-�, دور آ�  ��&      

X(& س��	9(ً�، و��X/   ، ا�س���ة، وا�	?�	��I >��, إش����ع اPح�(�ج���ت اPج�	��(��� ����6Yoل ا�	���9       )ا�	��/رس 
ا��+?�ت وا����0ر�� ا�	/رس�(� ا�*�ص�� �	�6�دات ا�/راس��، واس��	�رة        : اس�*/�V ا�/راس� أدوات، �!�   

�6Yً�  ) 90(ا��(�$�ت ا�	9�>�، آ	� ا��	/ت ا�/راس�� �-�, ا�	�+l اPج�	���, ا����� ، و
�@	"V ا�9("��                
-�ان، � �D-� �)ائ/��Pا  ��  :  �+ ا� ��]Z، أهX� وت��$W ا��را�� إ�1 ا�"�ی��	/رس� ا

  .  $+\ إش��ع اPح�(�ج�ت اPج�	��(� �/ى ا��6Yل ا�	X�9(& س	9(ً� $+\ �"*6@�-

  . $+\ إش��ع ا��ج� إ�, اP$�	�ء �/ى ا��6Yل ا�	X�9(& س	9(ً� $+\ أX  �& ا�	��س] -

اPح�(�ج���ت  آ-	��� زاد ا�	��+��ى ا��)-9	��o��� ,ب وا�م آ-	��� أدى ذ���C إ���, ز����دة ا�/رج��� >��, إش����ع        -
 .اPج�	��(� �/ى ا��6Yل ا�	X�9(& س	9(ً� 

، ح�ول �& )���8 و=�S( I �	�اج�8 
/��ت )xxiii[23]( )1998(ر�1 ر��@و>, دراس� �ـ  
            dح���9(ً�، اس��*/م ا�	س� &)X�9	�7 ا�< C>, ذ� �	ح�(�ج�ت ا�*�ص� �Pوى اB� &���ا�0�ن ا��دى وا�9

    �+��
�ات ا���9	(���     ا�	��"Z8 ا��ص��6, ا��-(-��, ��ج����� ���& ��)U�	ا� �ً� أث����=�� ،d��ؤPت �����-� ا��
ا�	�9ص��ة >�, ر����� ا�	X��9(& �	�� >�, ذ���C ا�	X��9(& س�	9(ً�، ودور ا�س��ة >�, ا��"���7 اPج�	��(���            
�-6S  ا�	�9ق س	9(ً�، ��5=�>� إ��, دور ا�	/رس�� ا������ى آ�ؤ��� ��+�0�-(�، وأ)(��ًا ح��ول ص�(���            

����� وو=�89 �	�اج8
 �S( l���&���
/��ت ا�0�ن ا��دى وا�9 � . 


"�و�������V دراس�������       /������0< I	+ا�*�ص������� �������@�9ف ا������� �S�������$��� J������-9�� �������	)<ء و�د�??????  
  ��� )1999( )xxiv[24](  ،           رى ��/ى =��9ف�����Pا �أث� �	�رس�� ا�"���ط ا�/راس�, �-�, 
"	(�� ا��6�(�

             �+�� I	+��6ل =��9ف ا��Yo� ,ط ا�/راس����"-� Z���$��/ �-�, ر>�I   ا�+	I، وه/>V ا�/راس� إ�, إ�/اد �
���& ا���Bآ�ر وا5$���ث ���& ا����6Yل    ) 40(���+��ى ا��6�(��� ا��P����رى ���/�8�، و
��@	"V �("��� ا�/راس���     

    &)��� ���� I	+ى         ) 9-6( =���9ف ا����
��0+(	8� إ���, �?	�����?� &)	����� �S����= وأ��( ���
س��"�ات، و
���(�، و
	!-V أدوات ا�/راس� >, اس�	�رة ا�	+��ى اPج�	��, ا�D��XPدى      ?
M� ،  1Q?]4?� ا�"Jی?J ا�  

��ط ا���/را�,   )1988(��"-� Z����$� و,??� ت��??$W ،)إ���/اد ا���ح!���( ، وا)�����ر رس��� ا��ج��  �?�دا$��i و�
  : ا��را�� إ�1 

�$����Z  ا�"����ط        -� J��)�S
 /��9� �S��@وا��� ���)��� وج���د >���وق دا���� إح���Dئ(� ���(& ا�	?	����� ا��?
 I	+�6ل =�9ف ا�Y�  .  ا�/را�, �-, ا

�$���Z ا�"���ط ا��/را�, �-�,       وج�د >�وق دا�� إح�Dئ(� ���"+�� � -� J�)�S
  �X �)���-	?	��� ا��?
�0)�S
  . ا��6Yل =�9ف ا�+	I و�9/ 

-         ,�< ��0)�S

S�J) ا���$��Z و�9/   �X �S��@ا� ���	?	-� ��ئ(� ���"+�Dوق دا�� إح� �/م وج�د >
 .  ا��X�S وا��*(  و�/م 
0(�80 >, ا�ص���

-��اص�  ��I أ8���6Y� ا�	X��9(& س�	9(ً� و����X ذ��C        و>, دراس� �	9�>� ح�ج�ت أو�(�ء ا����ر �     
  V�ات، أو=����)U�	�9 ا��ح??�+ ��� �1999(���??$� ()xxv[25](   ى �-/راس������T"ر ا����Y5ل ا���( &��� ،

  6Sا� I� �8-اص�
���ت ا�س�ة >, � Vو��"
ح�ج�ت ا���اص  �(& ا�س�ة و6Y-�8 ا�	�9ق س	9(ً�، ث� 
/ا�(� ا�*�ص� ��+(& هBا ا���اص  �(& ا�س�ة وا�6S  ذى ا�	�9ق س	9(ً� وح�ج�
�8 >, هBا ا�	?�ل وا��



 .ا�	��-� ا�+	9(�

            Zوا�"���ئ ��
و
@	& ا�?�ء ا�!�$, �& ا�/راس� ا�?�$\ ا�	(/ا$, ا�*�ص �	"8?(� ا���d وإج�اءا
و�(�ً� ��& أو�(��ء أ���ر ا���6Yل ا�	X��9(&       ) 126(آ	� اش�	-V �("� ا��d �-,   , .ا��, 
� ا���ص  إ�(�8     

  . ا�	�ج�د�& >, �89/ ا����(� ا�*�ص� �-D� وأ�6Yل رو=� ا�D� >, د��J س	9(ً� 

�8 ��/���/ ح�ج���ت           D��)D*
 ���

��D	(� ا���ح!��� واح��/ة  &��� &)��
�	-V أدا��< d��أ���� أدوات ا��
ا���اص  ا�-�Uى �و�(�ء أ���ر ا���6Yل ا�	X��9(& س�	9(ً�، وا�!�$(�� ه�/>V إ��, �9�>�� ا
?�ه��ت أو�(��ء             

  .  X�9(& س	9(ً�ا���ر $� أ8��6Y� ا�	

 V��X /Xش�+وD ��)2000( )xxvi[26](،  ,-� ف��/راس� اس���S(� اس�V</8 �& ورائ�8 ا��9
gراء �/د �& ا�	9-	(& وا�	�ج8(& �	/ارس ا��  ح�ل ا����9Dت ا��, 
�اج�� ذوى ا��X��5 ا��+	9(�          

  . >, ا����=(�ت ���iD ا�ول ا�5/ادى

    B��)ت ا�/راس��� �-��, �("��� ���& ا�����D���Xة     وا� ذوى ا���X��5 ا���+	9(� �	��/ارس ا����  ������0ه

-	(Bًا و
-	(Bة �"8� �0  ذآ��ؤه�  ) 11(
-	(Bًا و
-	(Bة ث� 
� اس���9د    ) 30(و
@	"V ا�9("� ا�و�, ح�ا�,     


��@�  ) 13(��& ا�	��س��] ث��� 
��� اس����9د    d��
-	(��Bًا و
-	(��Bة، وأص���V ا�9("�� ا�"�8ئ(��� �-�))  6 B(����

راس���� ا�9/����/ ����& ا�دوات �!���  ا)������ر 
���D(-, و�?	������ ا)������رات      و
-	(���Bات، واس����*/�V ا�/ 

           V6��*(D(�، وا��	/ت ا���ح!� �-, أس��(\ إح�Dئ(� �!  ��9د��� آ�آ�+�ن، و��9د��� أ$�>��، و�X/ آ�

ا�/راس�� ���& ����9 ا������9Dت ا����, ����9$, �"���8 ا����(�B ا�	X���9(& س��	9(ً� >��, ����دة ا����=��(�ت، آ	���    

 �0��Y أن Zا�"��ئ Vا��/ر�D-� c� �?\ أن 
��ن ��"��� و
+�*/م >(�8 أس��(\ ج/�/ة 
�0م �-, أو=

����6  ا�	��-9� ���I ا��-	(��B، ه��Bا ��5=���>� إ���, أن $����ئZ ا�/راس��� ��X/ أو=��V ���/م اPه�	���م ��س���*/ام      

 D6دا)  ا�    . ا��س�ئ  ا��9-(	(�، و�/م اPه�	�م �	��رآ� ا����(B >, ا�

، اس��V</8 ا���9�ف �-�, ا���X�9 ��(& ا�	����ت       )xxvii[27]( )2002(ر!�ء �?�اد  و>, دراس� �ـ   
6Yً� ) 148( ا�"6+(� ، وأ��9د ا�	"�خ ا�س�ى �/ى ا5)�ة ا��9د�(& وا�D�،  و
��$V �("� ا�/راس� �& 

�اوح أ�	�ره� �� �(& �
 &	� �-6Yس"�،  ) 12– 9( و +����  : وت@ ت=��X@ إ�1 �_

  .�& ا5$�ث ا�D� ) 33(  ا�D�، �& ا�Bآ�ر) 41( 6Yً� أص	ً�، ) 74 (-

  .�& ا5$�ث ا��9د��ت ) 33(�& ا�Bآ�ر ا��9د�(&، ) 41( 6Yً� ��د�ً�، ) 74 (-

آ	��� 
��@	"V ا�9("��� أ���@ً� ����gء ا����6Yل ا���D� وا����9د�(& وأ����8
8� واس���*/�V ا�/راس��� ا�9/���/ ���&    

��?M� 1?� ا�?�ح�@، وح��?    ا�دوات �"�8 �0(�س ا��X�9ت ا�س��� ��& إ��/اد        1?=Tا� J?یJ"ا� �?M� �)1980( ، 

0/�� ا�	+��ى ا�D�XPدى اPج�	��, �& إ�/اد      
̀   واس�	�رة  ، واس��	�رة  )�M�)1995 ا�"Jی?J ا�?��� ا�?4[
����9ت (�?�$\ ذ�C اس�*/�V ا���ح!� ا�9/�/ �& ا�س��(\ ا5ح�Dئ(� �!  ) إ�/اد ا���ح!� ( ا��(�$�ت ا�و�(� 


-(  ا�����& -اPر
��ط  –
  ).�آ, ا)���ر 

  : وت��$W ا��را�� إ�1 

-            ���Pئ(� �"�/ ��+��ى د�Dدا��� إح� ��س��� ��)Y��
��(& ا�	����ت ا�"�6+(�     ) 0.01(  وج�د ���X ار

�6�ع ��& ه�Bا ا��6�ض ا�س�س�,              
و�(& ا�	"�خ ا�س�ى ��/ى آ�  ��& ا5)��ة ا���9د�(& وا��D�، و

 �)���ة >�وض >�� .  

�وق ذات د��P إح��Dئ(� ��(& ���س��Sت درج��ت      أ�� ا�6�ض ا�!�$, >0/ د�V ا�"��ئZ �-, وج�د -< 
    �Dة     ) ذآ�رًا وإ$�ثً� ( ا5)�ة ا��9د�(& وا���6�ع ��& ه�Bا ا��6�ض ��
>, ا�	���ت ا�"6+(�، و

�وض >��(� أ�@ً�<  .  

، >��0/ أو=��� ���& )��xxviii[28](   ���8(  )2005(إ�??�اه�@ ا�Jری=??�ت، و��??� ا;�??�م  أ���� دراس��� 
�ات ح(�d ه�/>V ا�/راس�� إ��, ا���9�ف �-�,              ����ت ا�S-�� ا�	X��9(& س�	9(�ً     �)U�	�9 ا����8 ���Xو�� 



�ات، و��J�)0 ذ����Y /�0< Cر         �)U�	�9 ا����8 ���X9(� و��	ا�+ �X��5�� ا5ص��� &� �?
ا�	���ت ا�"�
رئ(��+(� ه��, ا�	�����ت ا�س����� ، وا�	�����ت   ا���ح!���ن أداة ا�/راس��� وه��, ���$��� ���& أر�P���?� ���9ت    

) 130(���+-�آ(� واP$��96(���، وا�	�����ت ا�آ�د�	(��� ، و
��$��V �("��� ا�/راس��� ���&  ا���اص��-(� ، ا�	�����ت ا
� ا�9	�� �-�, �?��Pت ا�	����ت           )U�	� �)ئ�Dإح ��Pوق ذات د���Y�ً� و��Y��، وأش�رت ا�"��ئZ إ�, وج�د >
 ا�س�����، وا�	�����ت ا���اص��-(�، وا�	�����ت اP$��96(���، آ	��� وج��/ت >���وق دا���� إح���Dئ(ً� �-��, �?���ل         
� درج�� ا��06/ان ا��+	n9، و�X/ أوص�V ا�/راس�� ��@�ورة 
�و��/              �)U�	� �ً�0<��96(�� و$Pت ا�+-�آ(� وا���ا�	

J)0 ح�ج�
8� ا�*�ص��� �������� وأس
 .  ا�S-�� ا�	X�9(& س	9(ً� �*/��ت إرش�د�� و

�   و>, دراس�   �� ���$� )2005( )xxix[29](     �S�، اس�V</8 دراس� >��-(� ��$��Z ��س��*/ام أ$�
�ا$8� ا��9د�(& ، و
��$V �("��          اXأ I� I	+�6ل =�9ف ا�Y�
+(& ا����6  اPج�	��, �/ى ا ,< \9-�

 6Yً� و6Y-� �& =�9ف ا��+	6Y40  Iً� و6Y-� �& =�9ف ا�+	I وا��9د�(&، �"8� ) 80(ا�/راس� �&  
  ،)40 (         Vاوح��
V ا�/راس��  ����ً�، واس��*/�  ) 11-9(أ�	��ره� ا���"(�� ��(&    6Yً� و6Y-�� ��& ا���9د�(&  

??��1 اQ??�,D�دى    ( : ا�	��"Z8 ا��?�����,، ��5=���>� إ���, ا�9/���/ ���& ا�دوات �!��      �!Dى ا���??�=�??�س ا�
?��TVb� 1?�ل   ( و، )M"�1995?� ا�"Jی??J ا�?�b� :   `]4?�ة �!Dا :??��Tس ا���?�=� : c?ح�Mو���& )إ�??�اد ا� ،

 dح��إ�(�8 ا� Q?� ,ئ(� ا���Dس��(\ ا5ح�  ) .: ارتM�ط �����ن  ، �"�� T. test" ت"اM�K�ر ( ا

�$��Z أ$��S ا�-9\ آ��ن ذا >��-(�� >�, 
�+(& ا�����6        � J)�S
وأس6�ت $��ئZ ا�/راس� �&، أن 
اPج�	��,؛ وس�ه� هBا ا���$��Z أ�@ً� >, 
+(& ا��+-�ك ا���(�6,، وأش��رت ا�"���ئZ أ��@ً� إ��, >��-(��             

�ا$8� ا��9د�(& ��$��Z أ$��S ا�-9\ >, 
+(& ا����6  اPج�	��, ��6Yoل =�9ف Xأ I� I	+ا� .  

  

  : ت"=�f �$1 ا��را��ت ا����=�

-       J-9�	?�ل ا�	�8 ���"� � ��@l �& ا�9�ض ا�+��J �-/راس�ت ا�+���0 �/ى ار
��ط ا��!(
���ت ا�	X�9(& س	9(ً� >, � Vو��"

�ج/ دراس�  P �$أ Pى، إ�����5رش�د ا�"6+, وا�	?�ل ا��

����� " ر��@ " �!"�ء دراس� m  ا��/��ت ا�	�9ص�ة ��س
 �S( I=ى ح�ول �& )���8 وBا�
��& �Bوى اPح�(�ج�ت ا�*�ص��  . �	�اج�8 
/��ت ا�0�ن ا��دى وا�9

-      Vض  ح�و��9(ً� �?�9          �$�ى ری	س� &)X��9	��6ل ا�Yo� ��)	)-9
 �)?)
 >, دراس���8 و=�I اس���ا
� أو ��ض ا�	���ت ا���, 
�اج��   هNB ا��76 �& ا��6Yل �Xة إ$��ج(� دا)  �?�	89� دون دراس     

  .هPjء ا��6Yل ��, ��� إد��ج8� دا)  ا�	?�	I ا�Bى �9(��ن >(� 


9-(	��, ح���ول ا���ح��M$�    d??�اوى و>�, ��و���� ج���دة     - ��/��)< Z���$� ��=�I ��اص���6ت �9("��� 5$����ج �
�وف ا�8?�ئ(��� �-�   ��� ا��V��X وا�?��8/ >��, 
9-��(� ا�)<���
 ,��< N���(��B و=��I ه��Bا ا���$����Z و�9�>��� أث��

� ا�Bى د�� ا���حd >, ا�/راس� ا���(� إ�, �V6 أ$�Tر ا�	+��7(& إ�, =��ورة        . ا�	X�9(& س	9(�ً ��ا
      &)X���9	ب ا����S-� ����/0	*�-���6 ا�	ا� Zا����ح���T آ�>��� ا�	�اص���6ت ا����, �?��\ أن 
����ا>� >��, ا����

 .  س	9(ً�

��رآ�  ا�Bى ه/ف �& )���8 إ�, !�: ا�Q�وى و��J6 ا���حI� d دراس�     -� Z��$�� �
D0, أث
        d��)9(ً� ح	س�� &)X���9	ب ا����S-� �)+��6"ا� �Dت و���+��ى ا����)��=���ا��ا���/�& >��, 
��D(  ا�
أو=V هNB ا�/راس�� ��/ى ا
?��N ا��ا��/�& $�� أ�"��ئ8� ا�	X��9(& س�	9(ً� وا�	����ت ا�	*�-��6               


��ول   دا)  ا�س�ة  وا�	/رس�، و�9�>� أث� ذ�C �-�, ا�	��9ق س�	9(ً� إP أن ا�/راس�� ا�           ��)��
���ت ا��Sب ا�	X�9(& س	m ,< �ً)9  ا��/��ت ا�	�9ص�ة � N�?
 �)��
�=(l دور ا��  . 

 )1996(ا�T�?:   أ�� �& اPح�(�ج�ت اPج�	��(� ��6Yoل ا�	X�9(& س	9(ً� >0/ د�V إ�(� دراس��           -
Pح�(�ج�ت ، >, إش��ع ا)ا�	/رس، ا�س�ة ، ا�	?�	I ( وا�Bى أو=l >(�8 دور �D/ر ا5ش��ع    

  �� �S�
�
�=(l ا�	���ت ا�	 �)��اPج�	��(� ��6Yoل ا�	X�9(& س	9(ً�، و
�ول ا�/راس� ا�



 . �& ا�س�ة وا�	/رس� و�/ى 
Qث(�ه� �-, ا���S\ ا�	�9ق س	9(ً� 

، ا���, ح��ول >(��8 و=�I )��S �	�اج��8        )1998( ر�?�@  اس��6دت ا�/راس� ا���(� ��& دراس��            -
  ��& �Bوى اPح�(�ج�ت ا�*�ص� وذ�C �& )��ل ا���آ(�� �-�, >��7          
/��ت ا�0�ن ا���دى وا�9

 آ�   واح/ة �& ذوى اPح�(�ج�ت ا�*�ص� وه, >�7 ا�	X�9(& س�	9(ً�، وه�Bا ��5=��>� إ��, ا
��6ق          
 d ) . ا�	"Z8 ا��ص6, ا��-(-, (  �& ا�/راس�(& >, �"Z8 ا��

��S وا����9Dت ا�	*�-�6 ا           -$�
�اج� ا�	X�9(& س	9(ً� >�0/   و>, m  اPه�	�م �� ,��   C�B�� V�	اه�
 ا�????��� ودراس����� ، )2000(�????� Dش????�+ ، ودراس����� )1999(د�????�ء ��????� آ����  �����& دراس�����  

�، و
�ول ا�/راس� ا���(� دراس� ����ت ا�	)X�9& س	9(ً� �& )�ل ا��اIX ا�Bى 2005((��
��ات ��9ص)Uت و����/
 &� �8� [)� ��  m ,< ب�Sء ا�Pjة �9(� >(� ه . 

، و
�J6 )1999( أ�� �& ا���اص  �(& ا�س�ة وا�	�9ق س	9(ً� >0/ د�V إ�(� دراس� ��س-("�      - 
�س��ة إP أن ا�/راس��(&           �� ��S�
�ا�/راس� ا���(� �I هNB ا�/راس� >�, 
"��ول ا�	����ت ا�	

d . ا)�-��6 >, ا�/ود ا�	��$(� �-�d، و>, ��=�ع ا��


����S   ) 2002( ر!??�ء �?�اد   و
*�-�i دراس���     -�
"���ول ا�	�����ت ا�	 ,�< ���)�����& ا�/راس��� ا�
 C>, ذ� �	ر أس�س, ��
B(Q ا�س�ة ���� آ	 �)����5)�ة ا��9د�(& وا�D� ح(d إن ا�/راس� ا�
            &)X��9	ا� �9-�(
 ,�-� �
���S ��8� ا���, 
�jث�أو�(�ء ا���ر و��و�� ا��9�ف �-, ا�	����ت ا�	

 .س	9(ً� �& أ�"�ئ8�

-        *

B�(Q ا�س��ة  آQح�/ �"�ص��                آ	�  ��)���-i ا�/راس� ا���(�� >�, �("�� ا���d >��/راس�� ا�
�8� d . �("� ا��


"��ول ������ت ا�	X���9(&   )2005(ا�Jری=??�ت، وا�F?�م   
�J�6 ا�/راس��� ا���(�� ���I دراس��       - ,��< 
� �-, $�ع واح/ �& ا�	����ت وه�, ا�	����ت ا��         D�0
 �)��9-(	(��  س	9(ً�، إP أن ا�/راس� ا�

 Z8"	وا� �9-	/رس� وا�	ة وا��
"�ول هBا ا�"�ع �& ا�	���ت >, m  ار
���8Y ��  �& ا�س I�
  . 

 : أه�� ا��را��

  : ت�!i أه�� هgh ا��را�� �� ی1$ 

1-           �m ,�< Cو$� وذ��fا NBه ,< �D� ,< �ًص�( �ً��	ى �-0, اه�Bا�*�ص� ا� �)�� �/ى أه	(� �(/ان ا��
 ���D9ات ا��)U�	ا�.   


6(/ ه�NB ا�/راس�� ا�8(��7ت وا�	jس�+�ت ا�	�8	�� ����(�� ا�	X��9(& س�	9(ً� و
�+��/ه� >�, �9�>�� أه��               -2 
 . ا�	���ت ا��9-(	(� ا��, ��9$, �"�8 هPjء ا��Sب 

��(� ا�	X�9(& س�	9(ً� و
9-�(	8�  ���زارة ا����(�� وا��9-�(� وذ��C ��& )��ل                 -3�� &)D�*	ا�/راس� ا� NB6(/ ه
 
 . �8ت >"(� و
9-(	�ت إدار�� �	/ارس ا����(� ا�+	9(� و>�8��Dو=I أ>@  
�ج(


6(��/ ه��NB ا�/راس��� آ��ً� ���& ا�س���ة وا�����S\ وا�	9-��� وا�	/رس��� >��, ا����9�ف �-��, أه��� ا�	�����ت     -4 
�8)-� \-U9(ً� وآ(6(� ا��	�9ق س	(� ا��, ��9$, �"�8 ا�	ا��9-( . 

  

 : أه�اف ا��را��

  :ت�Xف ا��را�� إ�1   

  .�-, Y�(�9 ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� ا��9�ف    -

�ح-� ا�5/اد��   -	���   ��  . ا��9�ف �-, وا�T$ IXم ا��9-(� �	/ارس ا



-           &��  ��� ا��9�ف �-, أ��9د ا�	���ت ا��9-(	(� ا��, 
�اج� ا��Sب ا�	X�9(& س�	9(ً� �	�/ارس ا
 ���T"ا�/راس�ت ا�. 

 ., ا�	X�9(& س	9(ً�  �9�>� ا��/��ت ا�	�9ص�ة و�/ى 
Qث(�ه� �-   -

-          ���� ا����9�ف �-��, أه��� ا�	�����ت ا��9-(	(��� ا����, 
�اج��� ا����Sب ا�	X���9(& س��	9(ً� �	��/ارس ا
 ) .ا�	(/ا$, ( �	�>�T أس�ان �& )�ل ا��اIX ا�96-, 

 و=I �?	��� �& ا�-��ل وا�	�0�ح��ت ا���, 
�+8� >�, ا��U-�\ �-�, ا�	����ت ا��9-(	(�� ا���,               -
�>�T أس�ان
�اج� ا��Sب ا	�  �� .�	X�9(& س	9(ً� �	/ارس ا

  

  :� ZX ا��را��


�=�(l �	��86م                      &�� �"	@��
 ��	� ��8�9)�S� ء�����	ا��ص�6, � Z8"�	ا� ��)��
+�*/م ا�/راس� ا�
ا�س�ة : ا�	X�9(& س	9(ً� وY�(8�9� و$�Tم 
9-(	8� ، وأ��9د ا�	���ت ا��9-(	(� ا��, 
�اج88� �& )�ل   

  .  ا�	"Z8 >, =�ء ا��/��ت ا�	�9ص�ة، ا�	9-�، ا�	/رس�،

  

  :أدوات ا��را�� 

  :ت��[�م ا��را�� ا������

����)-9� �B)���- ا�	X�9(& س�	9(ً� �	�/ارس ا���     )  وأس� –�/رس� (  ا�	���0ت ا��*I� �)D ا��0ئ	(&  -
         ��8"� ,$��9
�>�T أس�ان وذ�C �8/ف ا��ص�ل إ�, ص�رة ح0(0(� �& ا�	���ت ا��9-(	(�� ا���, 	� 

 B)ا��76 �& ا���� NBه.  

   اس�������(�ن �������@	& أه������ ا�	��������ت ا��9-(	(������ ا�������, �������9$, �"������8 ا����(�����B ا�	X������9(& س�����	9(ً�          -
 ) dح��إ�/اد ا�.(  

 اس��Sع رأى ح�ل ا�	�0�ح�ت وا�-�ل ا��, 
+8� >, ا��U-�\ �-�, ���9 ا�	����ت ا��9-(	(�� ا���,               -
,<  �� .  m  ا��/��ت ا�	�9ص�ة
�اج� ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� �	/ارس ا

 : ح�ود ا��را��

س���ف ����� 
S�J��) أدوات ا�/راس��� �-��, �?	����� ���& ا����0ئ	(& �-��, 
9-��(� ا�	X���9(&  : ا��??�ود ا�M??�4ی�
�>�T أس�ان، وذ�C �8/ف ا��9�ف )  أس�N – �9-� –إدارة ( س	9(ً�  	�  ���	/ارس ا

ً� و��و���� ا���ص��   �-��, أه��� ا�	�����ت ا����, ����9$, �"���8 ا����(��B ا�	X���9(& س��	9(      
  .�	?	��� �& ا�	�0�ح�ت >, ح  هNB ا�	���ت

����3  إ���X ا���حd : ا���ود ا�� d)أس�ان ح �T<��*��ر ا���حd �/ارس ا��  �-	X�9(& س	9(ً� �	
  .و�	-�، وآC�B ��س��6دة �"� >, )/�� ا��(�7 ا�	-(� >, آ-(� ا����(� �Qس�ان

  

  : �Q.$��ت ا��را��

"��ا�F�,� ا��  :  

     Jائ�S��� �)-9�89 ا��� l�D� ة درج�/�� إ�, >0/ان س	9, ��-� �& ا�)�� l-SD� ه�   �ا��9د��� �(�
�	  ا��X��5 ا��+	9(� آ�ً�                �
�	�& أو �(� �6(/، و�������, >���/ ��& 
�0/�� ا����ا�Z ا�������� ا�*�ص��، و

��� ا��@i9 ا��+	9,     أ د��+(� ، �90& ا�D	� وا�@i9 ا�+	9, ، وا�D	� ه�� >�0/ان س�	9, ����/ ��&          
  . )xxx[30]( د�+(�  89-26>�8 >0/ان ���اوح �(& 

، أن ا��X��5 ا��+	l-SD�� �)9 ���م ���@	& آ�        �1T.Q?� 1$، و��?� �M?� ا��$?�@        آ	� ��ى   



درج�ت >0/ ا�+	I وأ$�ا�� �& ا�	�9/ل أو ا�*i)6 إ�, ا�9	J�) وا�	���& آ	�� �9�>��ن ا�	X��9(& س�	9(ً�          
�+	I وذ�X C�  س& ا�*��+� �	� �jدى إ�, �/م ا�0/رة �-, اآ�+�ب ا�-Q� �U$8� ا��B& >0/وا ا�0/رة �-, ا


0  درج� ا�06/ان ا�+	9, �&     P d) د�+(�  75س�اء أآ�ن هBا $�
?ً� �& ��ا�  وراث(� أم ���+�ً�، �
)xxxi[31](  .  

  

  :ا����ی�ت 

��& س��اًء اf$(�� أو               �
��Pت ا��0�ن ا���دى وا��9 &�� ��?
 ا�	�+�0�-(�  ه, �?	��� اfث�ر ا�"�
6�=� �& ��S-��ت ���T"� �0-9م 
9-(� ا�	X�9(& س	9(ً�
�	  آ�>� �"�ح, ا�(�ة و�� 
  .ا��, 

  

  :K.� ا���� 
1 ا��را��

  :�k!��� �+ ت��ؤDت ا��را�� أتiM ا�M�حc �� ی1$   

      c��lال ا�m1 وا����lال ا�mال ا;ول وا��mا�� +� ���!k�:      ى��T$ ض ج��ء��9� dح���م ا���X 
 9)�Y &�          ,ت ا������� ا�	X�9(& س	9(ً� و��ض وا��T$ I�Xم 
9-�(	8� >�, ا�	�/ارس و���ض ���9 ا�	�


�اج� ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� وذ�C �& )�ل �� آ�\ �"�8 >, ا���\ وا�	?�ت وا��س�ئ  وا�/ور��ت 
lارات وا�-�ائ�  .وا�0

   iال ا��ا�mا�� +� ���!k�:   ا� I�Xف �-�, وا����ت ا��)-9	�X    ��)م ا���ح�q� d/اد اس���$� �-�9�	
�>�T أس�ان	�  ��  .ا��, 
�اج� ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� �	/ارس ا

n��???]ال ا�m�???ا� +???� �???��!k� :  &���� ������	?� &	@����� ع رأى�Sاد اس����/����q� dح�����م ا�����X

�اج�� ا���Sب ا�	X��9(& س�	9(ً�     ا�	�0�ح�ت وا�-�ل ا��, 
�+8� >�, ��اج��8 ا�	����ت ا��9-(	(�� ا���            ,

�>�T أس�ان >, =�ء ا��/��ت ا�	�9ص�ة 	�  ��  .�	/ارس ا

  

  :اVF�ر ا� 	�ى

�ح-��   	���  ���ى �-	X�9(& س	9(ً� و$�Tم 
9-(	8� �	/ارس اT"ر ا��Y5ا dح��ض ا��س�ف �9

1 ا���ور ا������ا�5/اد�� ا�	8"(�،  :l  : (*)ا�hى ی�


-C ا��76 �& ا��Sب gث�ر ا�X��5 ا�+	- I�  ق ا���اص�Y9(ً� و	�9ق س	9(� �-, ا� .  

-&�  �� �S�
�ا�س�ة، ا�	/رس�، ا�	9-�، ا�	"Z8، ا��, 
jث� �/وره� >, 
9-(� :  ��9 ا�	���ت ا�	
  . ا�	�9ق س	9(ً�

  �ً�"� +�,�"��ة وأ�Aه� �$1 ا��"      :ا����ی�ت ا�

� ا���9	� وا�D�Xد��ت ا�+�ق 
�اج�       D� ,<       ����T"� ��9ت	?�	9(ً� دا)�   ا�	س� &)X��9	اد ا���<�ا
            \��-S�� ىBا�� ����
I��6 إ��, ��+��ى ه�NB ا����/��ت، ا���& ا���/��ت ا�	������� $�S-��\ ا��5/اد ا�?(�/ ا��Bى �

� وا�	+�0� ،=�   )xxxii[32]( : و�+ ��+ هgh ا����ی�تإ�/اد أج(�ل ا�

                                                
  . يمكن الرجوع إلى أصل البحث(*)




?�/د ا�8(�آ�  أو ا��"�, ا�	9�>(��، وآ�C�B        ا�"	� ا��8ئ  وا�	�+�رع >, ا�	9�>� وا�6�� ا�Bى أدى إ  -1 ,��

�& �& X�  ��ج�دة �� �)<�9� �	T$وع وأ�  .�8mر >

 ا��0/م ا��دث >, ا�س��(\ ا���"���ج(� و$T� ا�	9-���ت ا�Bى س��/ �-, ح/وث ا�!�رة ا�D"��(� ا�!��!��    -2
�اع ا��/����ج, �(& ا�/ول إ�, ا��+��J ا���"���ج,Dل �& ا��  .وا��

�ل >, >-+�6 ا�9-� وأه/ا>� ح(d أص��X V(	�� ا�9-�� >(	�� �I�6$ &�� ���/0 و)(�� ��$�+�ن ��9/��               ا�� -3
\+< �
  .آ�$X V(	� ا�-9� �Bا

� ا��9-�(� ��5/اد            -4���S
 ,�< J��+ا�/ول إ��, ا��� N�?
��� >, ا��"	(� و������, ا� إدراك أه	(� ا�!�وة ا��
  . ا�	9-	(&ا�"�ء، وهBا �@I �+��7(� آ�(�ة �-, آ-(�ت إ�/اد

�ة ��(�7 ا5$+�ن �& ا�	-(�� إ��, ا���9	(��، وه�Bا ��jدى إ��, =��ورة إ��/اد ا��"�ء             -5T"ع >, ا��+
Pا 
�+6$ VX�6ظ �-, ا����8 ا���0(� >, ا��  .�-��9	I� �) ا�

���J ا����6وض وا���ار      -6Y &� "�ز��ت	إ�, ح  ا� N�?
Pا�/و�, ، و������, ا &��� >, ��86م ا)Uا�� 
  .& ا�س��(\ ا�+-	(�و�(�ه� �

    �)��ات ا���9	(�� وا�	-(�� ا���,     ،  )xxxiii[33] ()1998(ر��M� 1 ا�$p    و�)U�	ا� ���	إ�, �?

�اج� ا�*S] ا������� �-	X�9(& س	9(ً�، �X و�:  

  : ا����qات ا�"����) أ ( 


��Dل، وا���5م              -1Pا���"���ج(�� وا ��T$ ,�< ر��Sا ا��Bث��ر ه�g �8T
 d)ل ح�D
Pا �T$ ر�S
   ,�-� 
ا��)-9� ��Dرة أآ!� و=�حً� ، �Bا �P/ ��& اPس���6دة ��& ا�?�� ا���(�� ����0/ة ا�	9-����ت ا�	��ح��،          
                   �86)"D�
�ه� و)+�6
وذ�C �& )�ل 
����& ا����ادر ا��ز��� وا��0/رة �-�, ا$���0ء ا�	9-����ت و�-�, 

  .و���9?��8 

  . ا�!�رة ا�9-	(� وا��Uو ا�6��ى-2
  .l��D ا���9ون ا�/و�, و
/ا)  ا�	-3

  . ا���] �(& ا�9-� وا���"���ج(� وا��"	(� -4
5- I	�?	-� �)س�س��ى وا���ل >, ا�0(� ا�� >, ا�"��ط ا��)Uا�� .  

� ا��(6-�7)U
  . p0$ ا�	�ارد ا�S�(9(� و

  :ا����qات ا��$��) ب ( 
  �ً�"� +�,�"  :وت�l: ا����qات ا��$�� ا��1 ی3+ أن ت�Am �$1 ا�

  .�+��ن 
�ا�/ ا       -

  . �& ا��*-i إ�, ا��"	(�        -

 . �& اP$��6ح اPس��8آ, إ�, اP$��6ح ا5$��ج,        -

          �TQ??????� �ً�"??????� +�,�??????"
??????1 ا�"??????�,�+ ���??????� وا� �Am??????ى ت�??????Kت أ�ك ت�??????�ی�وه ??????  
��، وه1�K :)xxxiv[34]( 

�Dءات P  وج�د �DXر >, ا�	9-���ت وا5ح�Dءات �& ا��6Yل ا�	X�9(& س	9(ً� آ	� أن ا5ح    -
�)���0/��ات ا��0�-� I@*

��X/��� iD وا�	�=��(� و.  

 ا�"p0 ا��د آ	ً� وآ(6ً� >, ا���ادر ا�	�*�DD وا�	/ر�� �-, ا��D/ى �	��آ  ا�X��5 ا�+	9(�        -
ح(d إن �/دًا آ�(�ًا �& ا�	/رس(& ا���9-(& >, �?�ل ا�X��5 ا�+	� �)9� �jه-�ا 
Qه(ً� >"(ً� ��Qد�� 

  .هNB ا�	8	�

� ا��*p ا�	�9ق ���  إ�� ��/�� إ��, ا����06 أو              -��D
 �U-\ �-, ا��س��� ا���5(� ا�/را�(� 
�
 .إ�, ا����8& �& إ���$(�



�ح�����م ا�����0$�ن ا�*����ص ����Bوى      - ,-�� X(���م أص����ب ا�9	���  >���, آ!(���� ����& ا�ح(���ن ����"B���)6 ا����

?"\ د�?8� > I� &)-��9& ا�� ��ح�(�ج�ت ا�*�ص� ��9((& $+Pرة ح0(0(� ا�D�  	9ا� ,. 

 . �DXر آ-(�ت ا����(� وإ�/اد ا�	9-� >, إ�/اد �-9	-� &)DD*�� &)	X�9(& س	9(ً�         -

   ا��D������0ر >������, إ�������/اد )��?������, آ-(�������ت ا����(������� ��ج������� ��������م >������, ا��*�D������Dت ا�	*�-�������6      -
� ا����(� ا�*�ص�    ( )� )   $P(& أو اDD*�	ا� I� �ً)9	س &)X�9	�6ل ا�Y�/��ج >, >��I�  ��9�-� J ا

س�اًء آ�ن �9-� ا����(�� ا�*�ص�� أو ا�)��Dئ, ا�"�6+, أو Y�(�\ ا�	/رس�� ������& �?	����ت �	�                   
 .�����-� >, هBا ا��Qن

��رآ�8� >��,             -�� l)��� 9(ً� و����	س� &)X��9	ا� Z�/��� �D�D*	د���� وا�6"(�� ا��	ا�5��$��ت ا� i9�= 
I	�?	ا�. 

�ا>, �-*/��ت     -U?ا� I& >, ا���ز����ح�(�ج�ت ا�*�ص� ا��Pوى اB� ��/0	ا�. 

 . �/م اPس��9$� �����"���ج(� ا�	��Sرة >, �?�Pت ا��D/ى �����X >, آ�>� ��اح  ا��9-(�    -

�دى ا�و=�ع ا�D�XPد�� �/ى ����(� 
هBا ��5=�>� إ�, أن ا�	jش�ات ا�D�XPد�� 
�=l �/ى 
� آ!(��  ا�س� ا�9��(� ا��, زادت ��$�9
�T� &� �8ه� ا�06�، و      )�

V )] ا�06� ، و l��8 �� ه� أص"�

�& ا5ص/ارات ا�D�XPد�� ا�9��(�� وا�/و�(�� إ��, ا$*��6ض ��9/ل ا�"	�� ا��+"�ى >�, $�D(\ ا��6�د ��&                  
ا�"�
Z ا���0, ا5ج	��, �I ار
�6ع >, $+�� ا��@*� >, آ!(� ��& دول ج����9 ا��/ول ا�9��(��، وار
��6ع           

 ���S�ت ا�P/9�)xxxv[35](. 

� ا�Bى   ��!(�� ��& ا�	���آ  ا�	*�-��6 ،      ا�� �8=�
9-(� ا�	X�9(& س	9(ً� و�9 ,-� \-+��� c�9"�
��ق               �q� ��0م
 �
?�9  ه�NB ا�س� P ،�ً)9	س� &)X��9� ��6لYا��, ���8 أ ��وف ا�D�XPد�� ا�+(o� �7سT��<

  .�	Iأ�"�ئ�8 ا�	X�9(& ���	/ارس و������, ��داد �/د ا��6Yل ا��((& �& ا�	X�9(& س	9(ً� دا)  ا�	?

  

  :أه�اف ا��را�� ا���ا���

-        ���� ا����9�ف �-��, واI��X ا�	�����ت ا��9-(	(��� ا����, 
�اج��� ا����Sب ا�	X���9(& س��	9(ً� �	��/ارس ا
� ا�	9-	(& وا5دار�(& ، وأو�(�ء ا���رT$ �8أس�ان �& وج �T<��ح-� ا�5/اد�� �		���.  

-             �-U>�, ا�� �8+�
\ �-�, ا�	����ت ا��9-(	(�� ا���,      و=I �?	��� �& ا�	�0�ح��ت وا�-��ل ا���, 

�اج� ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� �	/ارس ا��  >, =�ء ا��/��ت ا�	�9ص�ة �	�>�T أس�ان.  

  

 :إ��اد أدوات ا��را��

  :,�م ا�M�ح��t� cاد ا��M��� وا��.-ع رأى 
1 �9ء �� ی1$  
-       
�ى ��Y &�  �� J-9�(�9 ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� و$�Tم T$ ض ج�ء�9-(� ا�	X�9(& س�	9(ً�   �

�ح-� ا�5/اد��، وآC�B أ��9د ا�	���ت ا��)-9	-� �)	X�9(& س	9(ً�، ��5=��>� إ��, ج��ء ��&           	���
>�, =��ء ��� آ��\ �"��8 >�, ا�	?��ت ا�/ور���         ا��/��ت ا�	�9ص�ة و
Qث(�ه� �-, ا�	�9ق س	9(ً�     

  .وا���\، وا��س�ئ  وا�-�ائl وا��0ا$(&
  .���0 >, �?�ل ا�X��5 ا�+	9(� 
-(  ا�/راس�ت ا�+       -
 . ا�	���0ت �I ��9 ا�	�*DD(& >, �?�ل ا�X��5 ا�+	9(�       -

            V	����= ,و�(����� ا�������  و>����, =�����ء ������ س����������X Jم ا���ح���������q� d/اد اPس�������$� >����, ص�����ر
�8 ا
 )48 (  &)DD*�	ة ا�?���9ت و��9 ا�B
�=�8 �9/ ذ�C �-, ا�+�دة ا�	�	(& �& ��9 أس�� �
���رة، و

��I�  ��9 >�7ت ا�X��5 ا�+	9(�، و>, =�ء gراء ا�	�	(& �Xم ا���حq� dج�اء ��9 ا��9/��ت ���Bف >, ا
            �X�8 ا�"�8ئ(�� ص��د
أو إ��دة ا�D(��� أو ا5=�>� ، و>, =�ء هNB ا��9/��ت أص��V اPس����$� >�, ص��ر

�8
Pؤ�+
� �& أه/اف ا�/راس� و�9
 .و



( ��س���$� �& )�ل ص/�8X أص�V اPس���$� 
���ن �& و�9/ اYP	7"�ن �-, ا��Dرة ا�"�8ئ(� 
 W ��ة ���ور ، وه�1��رة،  ) 40uوت:  

، 16، 15، 10 ، 4 ، 2 ، 1: ���رات وه,  ) 8(  واش�	-V �-, :�34-ت ت�"$v ��;��ة      -1
19 ،23.  

�ر��        -2��� v$"34-ت ت�� :     ,�-� V-	رة، وه�,    ) 12( واش����12، 11، 9، 7، 5،  3: � ،
13 ،17 ،18 ،20 ،22 ،37.  

3-        @$"��� v$"34-ت ت�� : ,-� V-	رة ، وه�,   ) 12( واش����28، 25، 24، 21، 8، 6: � ،
29 ،34 ،35 ، 36 ،39 ،40. 

4-         ZX ��?� v$"34-ت ت�� :     ,�-� V-	رات، وه�,    )8( واش�����31، 30، 27، 26، 14: � ،
32 ،33 ،38. 

J0 ���& ث  ����� dح����م ا���X    اج�����0 اPح�	���ل ا�	"��ا�,، و���9/ اس���*S� �$��س���Pرات ا����ت ����
، وه, $+�� ���(� Q� Pس ��8 و�9/ ا��Qآ/  )0.76( ا��س(] ��س���$� 
�(& أن ث��ت اPس���$� �-� ح�ا�,    


S�(�80 �-, �("� ا�/راس� �
 �8
 .�& ص/ق اPس���$� وث��

9/ �9�>� واIX ا�	���ت ا��9-(	(�� ا���, 
�اج��    �       &��  ��� ا���Sب ا�	X��9(& س�	9(ً� �	�/ارس ا
)�ل 
S�J) اPس���$� و�9�>� ا�"��ئ�X Zم ا���ح�q� d/اد اس�	�رة اس��Sع رأى �	9�>� أه� ا�	�0�ح�ت 

ا�	���ت ا��, 
�اج� ا��Sب ا�	X�9(& س�	9(ً� >�, =��ء ا���/��ت ا�	�9ص��ة 
�@	"V �?	����        �	�اج�8  
�رة، ث�� ��=�V اPس��	�رة �-�, �?	���� ��& ا��+�دة ا�	�	�(& ��9/             ���  ) 48( �& ا�	�0�ح�ت �-� �/ده�     

�ه� >(	�� اح��
�� اس��	�رة         �T$ ف �-, وج��8ت�9�-� Cة ا�?���9ت، وذ�B
�"�ئ�8 >, ص�ر
�8 ا�و�(� �-, أس�
  .اس��Sع ا��أى 


� حBف و
9/�  ��9 ا�9��رات وأص�V �"�د اPس�	�رة  &)	�و>, =�ء ��ح�Tت ا�	
�8 ���ة أ)��ى �-�, ا�	�	�(&، و
��           ) 40( ئ(�� ���$�� ��&    >, ص�ر
�8 ا�"�8 �=�� ��
����رة، ث�� 

�8
Pؤ�+
� �& ه/ف ا�/راس� و�9
�اره� وأص�V اPس�	�رة >, ص�ر
�8 ا�"�8ئ(� Xإ.  

J0 �������& ث��������ت ���������رات اس��������Sع ا��������أى، ح(������d �-������� ث��������ت      ���������� dح��������م ا��������Xو  

S�(�80 �-,  وه, $+�� ���(� Q� Pس ��8، و�9/ ا��0.82Qا�9��رات   �
   �8
آ/ �& ص/ق اPس�	�رة وث��

  .�("� ا�/راس�

 ا�"�د�???� و���X/ اس����*/م ا���ح���d >���, ح���+�ب ������9  ا�!�����ت ���"���+�� ��س������$� واس����	�رة ،        
  )xxxvi[36](:ا������

  1                            ن               
  )  ــ  -ل ( ـــــ = ث     

           ن    1 –                        ن 
 cح� :  

  .���9  ا�!��ت= ث   
  ).�/د اPح�	�Pت اP)�(�ر�� = ( ن   
�ار $+�, �ى اح�	�ل ا)�(�رى �& اPح�	�Pت ( اPح�	�ل ا�	"�ا�, = ل   �
 �  ).أآ�

  
  : �� � ا��را��

ا�	9-	��(& وا����0ئ	(& ���9	��  ا5دارى، وأو�(���ء  : >���دًا �	!-��� >��,  ) V��U-� )120 �("��� ا�/راس���   
�
,       اfز��89 آ���
���D0� �0دة ح(d آ�ن S� �")9ا)�(�ر ا� �
�>�T أس�ان، و	�  ��: ��ر �	/ارس ا
�اد ا��0ئ	(& ���9	  ا5دارى ، ) 30( �9-	ً� ،  ) 70( <�  .�& أو�(�ء ا���ر  ) 20( �& ا

��[�QحFا �_��"  :ا�
  )xxxvii[37](:د�� ا����(�ا
�I ا���حd >, ا�	��9?� ا5ح�Dئ(� Pس�?���ت أ>�اد ا�9("� ا�	�9  
  5س × 1 + 4س × 2 + 3س × 3 + 2س× 4 + 1س × 5          

  100× ـــــــــــــــــــــــــــ        = ا�"+�� ا��ز$(� 



  ن × 5                                     
 cح�:  

  .�/د ا�9("� ا��-(�= ن     
�اح �/رج� آ� = 1س  �XPوا>�0ا �-, ا &�Bاد ا��<��ة ج/ًا�/د ا).  
�اح �/رج� آ�(�ة  = 2س  �XPوا>�0ا �-, ا &�Bاد ا��<�  .�/د ا
�اح �/رج� ���س�S = 3س  �XPوا>�0ا �-, ا &�Bاد ا��<�  .�/د ا
�ة = 4س  )Uاح �/رج� ص��XPوا>�0ا �-, ا &�Bاد ا��<�  .�/د ا
�ة ج/ًا = 5س  )Uاح �/رج� ص��XPوا>�0ا �-, ا &�Bاد ا��<�  .�/د ا

Dد ا���د��إی_�"   )f� $� �� :)xxxviii[38] ا��ز��� �+ �Vیv ا�
  0  ق -                   ق  

  ـــــــــــ=     �    
  2. ق– 2                  ق

                  ــــــــ
                        ن

   d)ح:  
  .ه, �/ى ح(�د ا�"+�� ا��ز$(� �& ا�"+�� ا�	9(�ر�� = �  
  .���رة >, أدا
, ا�/راس�ا�"+�� ا��ز$(� ��  = ق   
�اد ا�	?(�(& �& آ  ���رة = ن   <�  .�/د ا

  

Z[�� أه@ ا�:  

  :أ��Tت ا��را�� ا� 	�ی� �+ ا� ��]Z ا������


��jث� ا���X��5 ا���+	9(� �-��, أداء ا�����S\ ا�	���9ق س��	9(ً� دا)��  ا�D��6  و>��, �	�رس��� ح(�
��� ا�(��(���   - 
  .)�رج�

-      X ,إ� �T">, ا� �ا�0/� JS"	دة     ا��*-, �& ا����q� ,�8�"
�د��� و< �)@X �8$9(� �-, أ	ا�+ �X��5ا �)@
  .ا��Qه(  ا�?�ئ, �-	X�9(& س	9(ً�

  . ا�9	  >,  �?�ل ا����(� ا�*�ص� 9�ُ/ �	ً� إ$+�$(ً�-


9/ ا����(� ا��س(-� ا��ح(/ة ا��, �	�& ��& )����8 
���  ا�	��9ق س�	9(ً� ��& �?��د >��د ���ج� إ��,                   -ُ 
9� ��P$�	�ء �-	?�  .�	Iإ$+�ن �

�ًا �/�� ا��(�ن ا5$+�$, واPج�	��, وا�"6+,-S( �)9	+ا� �X��59/ ا
ُ .  

-I	�?	اد ا��
9-(� ا�	X�9(& س	9(ً� �& أه� ا��/��ت ا�!�0>(� وا�@�ر�� ا��, 
�اج� آ  أ> /9� .  


"X &�  D6@��� ا�	?�	I و
�SرN اPج�	��, وا�D�XPدى وا�+(�س,- P �ً)9	س &)X�9	ت ا����� .  


9-(� ا�	X�9(& س	9(ً� 
/�ً� ح@�ر�ً� ��o� وا�	?�	�9ت ا�	�0/�� وا�"��(� �-, ح/ س�اء- �)@X  !	
 .  

-     ,��-� �ا���6�د ا�	���9ق س��	9(ً�، وا�س���ة،   :  �����-� ا���X��5 ا���+	9(� �����-� ����9/دة ا�����9د >��8, 
��jث
I	�?	وا�.  

 ا�"	��� ا�������ى وا�"	���    
��jث� ا���X��5 ا���+	���T� ,��-� �)9ه� س��-�ك ا����*p ا�	���Dب ����8 و�-��,        -
  .ا�آ�د�	, ��


?�N ا�6S  ا�	�9ق س	9(ً�- �)�-+��� �+�
  . ا
?�ه�ت ا�س�ة 

9�ض ا�6S  ا�	�9ق س	9(ً� �	���ت $6+(� و
9-(	(� أآ!� �& إ)�
� ا��9د�(&-�� .  

- ,-)D�ا$8� >, ا�	+��ى ا��Xأ &� I	+ا� ,< i9= &� �9$�ن� &�Bا� B)ا���� �(Q�� .  



  .����(B =�9ف ا�+	I �& ا�9?� >, ا�	�8رات ا�-���U وا�-T6(� ��9$, ا-

(�ة �I ا�ش�0ء-��� I�	���� ن���  . ��9$, ا�	�X�9ن س	9(ً� �& ا�

�ه� -@

0/م ا��� و �  . اPه�	�م ���	X�9(& س	9(ً� �	!  أح/ ���9(


���9 ا�+-�آ(�ت ا��, 
9(& ا�	�9ق س	9(ً� �-, أن ��- ,< �  .�ن ��اY"ً� ص��ً� �oس�ة دور آ�(

��& و$� أ8+6$�-(fا �  . ��+� س-�ك ا�	X�9(& س	9(ً� ���9/وا$(� $


/$, ا�	+��ى ا�D�XPدى واPج�	��, �oس�ة ���/ �& ����ت ا�	X�9(& س	9(ً�- .  

-&��(fة وا�)
jدى ا�س�ة دورًا آ�(�ًا >, 
/�/ ��iX ا�6S  ا�	�9ق س	9(ً� 
?�N ا� .  

  . ا���ر �& ا�?�$\ ا��9-(	, ��"�ئ8� ا�	X�9(& س	9(ً� ا$��Uل أو�(�ء-

  . X-� ا���ج(� ا�!�0>, وا�/�", �-	�9ق س	9(ً� $�(?� �9/م ر�] ا�	/رس� ���	?�	I ا�*�رج,-

  . س-�(� 5دارة ا�	/رس(� وا��9-(	(� و�/م إ�8mر اه�	��Q� �8داء �� �-(�8 �& واج��ت و�+��7(�ت-

�ة ا�8(�7ت ا��9-(	(� �-  -T$  ,-� ا�0/رة /X�< ,و������ I	+ا�0/رة �-, ا� /X�< �$9(ً� إ�, أ	�9ق س	ا� \��S
I	+9-��� إ�(� �& )�ل ا�	وص�ل ا�.  

  . �/م اPه�	�م �����i ا�/ورى �-, ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً�-


9-� ا�	�8رات اPج�	��(� �-�Sب ا�	X�9(& س	9(ً�- �-X .  

�ات  ا5ح�Dئ(�ت ا�	�ج�دة �& ا�	X�9(& س	-)U�-� I@*

��X/��� iD وا�	�=��(� و��"�8  P �ً)9.  

�ا>, �-*/��ت ا��9-(	(� ا�	-� ��/0	X�9(& س	9(ً�-U?ا� I& >, ا���ز����ا�� .  

  

  :أ�� ا��را�� ا���ا��� 
=� أ��Tت �+ ا� ��]Z ا������ 

"�ً� آ?� أش?�رت إ��?/              -أ?� +�,�?" ا�?�_���ت أ
?�اد    وا,i ا�34-ت ا��"$��?� ا��?1 ت�ا!?/ ا�.?-ب ا�
  :ا�"� �

  : �34-ت ��"$=� ��;��ة-1


/$, ا�	+��ى ا�D�XPدى �oس�ة - .  

  . =i9 ا�"	� ا�آ�د�	,-

  . �/م ا���9ون �(& ا�س�ة وا�	/رس�-

  . �/م 
�ا>� أد�� إرش�د�� �-�I�  ��9 ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً�-

� �I أ�"�ئ�8 ا�-)Dق ا����9  ا��S� ة�  .	X�9(& س	�DX �ً)9ر إدراك ا�س

  : �34-ت ��"$=� ����ر��-2

-             ��8	-9
 ��9$, ا��Sب =�9ف ا�+	I �& ا�9?� ا��ا=l >, ا�	��8رات ا�-����U وا�-T6(�� >�, أث"��ء 
  .>, ح?�ة ا�/راس�

  . �DXر >, ا�ج�8ة ا��ز�� ا��, ���ج�8 ا��Sب ا�	�X�9ن س	9(ً�-

  .ا��, 
+��/ه� �-, ا��P	�د �-, أ8+6$�p0$ ا��/ر���ت ا�	�S-� �)"8ب ا�	X�9(& س	9(ً�  -

-I	�?	9(ً� >, ا�	س &)X�9	ا� Z�/� �DD*�	د�� وا�6"(� ا��	ا�5��$(�ت ا� p0$ .  

  . p0$ ا��/ر���ت ا�	�S-� �)"8ب ا�	X�9(& س	9(ً� ا��, 
+��/ه� �-, ا��P	�د �-, أ8+6$�-



  .ا�	X�9(& س	9(ً� �/م 
�ا>� ا���ا�Z ا��9-(	(� ذات ا�	�اص�6ت ا�*�ص� �-�Sب -

  . �?� >, ا��س�ئ  ا��9-(	(� ا�	�S-� ��/0ب ا�	X�9(& س	9(ً�-

 �DXر ا�	/رس� >, 
�و�/ ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� ���	�9رف وا�*��ات ا��, 
9("8� �-, ا�����9     -
�8
�7)� I�.  

3-@$"  : �34-ت ��"$=� ���


��ح �	9-� ا�X��5 ا�+	9(� >�ص ا��9!�ت ا��/ر��(�- P رج�*-� .  

- D69(ً� دا)  ا�	�9ق س	ا� \��Sأداء ا� i9= .  

  . رس�ب أ�/اد آ�(�ة �& ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً�-

  . p0$ آ	, وآ(6, >, ا���ادر ا�	�*�DD وا�	/ر�� �-�I�  ��9 ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً�-

  . $	S(� أس��(\ 
/ر�c ا�	-9� �I ا�	X�9(& س	9(ً�-

  . �?�ل ا�X��5 ا�+	9(� وآ(6(� ا����9  ��89 �/م �����9 آ  �� ه� ج/�/ >,-

-�������S ا��$�  . �DXر >, اه�	�م ا�	9-� ��

4-ZX   : �34-ت ��"$=� ���
  . �DXر اس�*/ام ا���"���ج(� ا�	��Sرة >, �?�Pت ا��D/ى �����X ا�+	9(�-

� د�(  �9-� ��  �0�ر دراس, �-�Sب ا�	X�9(& س	9(ً�-<�
  . �/م 

-Z8"	ا� �S�
�+� ����"�ع �	� ��"�س\ �I ا��Sب ا�	X�9(& س	9(ً� أ$ P .  

(�ة ا�(��(� �-�Sب ا�	X�9(& س	9(ً�-��� �-Dوث(�0 ا� �)� Z8"	ت ا����=�� .  


��ى �-, آ  �� ه� ج/�/ >, �?�ل ا�	9�>� وا�9-�- P �ً)9	س &)X�9	رة �-, ا��  . ا�	"�هZ ا�	0


??1      أه?@ ا�=��ح?�ت وا��$?�ل �$�f??$q �$?1 ا�?     -ب �ً�"?� +�,�?"34-ت ا��"$��??� ا��?1 ت�ا!?/ ا�.??-ب ا�
��ة آ� أش�رت إ��X� ا��_���ت أ
�اد ا�"� ��"  :�9ء ا����ی�ت ا�
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