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 املٍخص
٘ددت ا اٌتساسددا اةاٌىلددا د  لتيددت اٌمددىلْ اٌدد كٓ  ا ق٘ددا ا وردد  اٌمددقا   املمددقس   ٍدد   ٍبددا      

    ٌ ي اٌىشد   دٖ ِدتو  دا ق ٘د ي اٌمدىلْ ا ٘د ي اٌىرد ك         املقحٍا اٌثأايدا ا امّٙاسيدا اٌىلّٕىلدا ك لود 

 لِعق ا ِتو اٌرااكٗ ا  اكيع اٌمىلْ املرا ق   ٍ   ور  اٌمقا   ا ٘ ي املقحٍا.

اٌدد كٓ  اا ق٘ددا ا وردد  اٌمددقا   املمددقس   ٍدد    لٌرحمىلددن ٘ددتد اٌتساسددا   قٕددا   لايّددا قدداٌمىلْ   

ك دا  ٍد   شدق  تدائي سيىلسدا.ل  لايدَ       ( لىلّدا ِا 130 ٍبا املقحٍدا اٌثأايدا ا اٌدىلّٖ ك  تدّٕا      

٘ ي اٌمايّا د  قطالا لٍىلدَ ترداو قٙدتد ِعق دا ِدتو  دا ق اٌمدىلْ ا ورد  اٌمدقا   املمدقس   ٍد             

  * .ٓ 2007-2006اٌث ثا اٌصفاد ٌٍّقحٍا اٌثأايا ٌٍعآ اٌتساسي 

  ٌ مددقا   لقعدت اٌركوددت ِددٖ طددته قطالددا اٌرحٍىلددَ لثبا ٙددا   ا وددايٙا لٍىلددَ تردداو وردد  ا

  ىلٕا اٌتساسا.

( لىلّددا ِتددّٕا ا اٌىردد  ِاوددع اٌتساسددا قٕسددبا   55وشددفا  ٍّىلددا اٌرحٍىلددَ  ددٖ ل دداد    للددت 

( لىلّداك لقٍده  دتد اٌمدىلْ ملدم املتدّٕا ا       130%( ِدٖ تّداق لدىلْ اٌمايّدا اٌبداٌه  دتد٘ا        42.31قٍغا  

قعددا اٌىردد  لملددم   لقٍدده  ددتد اٌمددىلْ املتددّٕا ا     %(.ك 23.85( لىلّددا قٕسددبا لددتس٘ا    31مجىلددع اٌىردد    

 (.33.85( لىلّا قٕسبا لتس٘ا  44املتّٕا ا قعتٙا اآلخق  

لأظٙدقي إٌردايت  مددتٓ لىلّدا  ِقا دا  اماأدد  اٌثما ىلدا(  صداتا  ٍدد  املق بدا ا ل  قٕسددبا          

%( ِٖ قني مجىلع اٌمدىلْ.   لِدٖ حىلدو  اكيدع اٌمدىلْ  ٍد  اٌىرد  ا  مدت  دا  وردا  اٌمدقا              4.24لتس٘ا  

%(ك ل ددا  ورددا  اٌمددقا    35.42(  ىددقاساب قٕسددبا لددتس٘ا   577ٌثددأايف ا املق بددا ا ل  قددد ٌٍصدد  اٌثاٌددو ا

%(ك ل ددا  ورددا  اٌمددقا    33.33(  ىددقاساب قٕسددبا لددتس٘ا   543ٌٍصدد  ا لُ اٌثددأايف ا املق بددا اٌثأىلددا  قددد  

%(.لأظٙددقي 31.25(  ىددقاساي قٕسددبا لددتس٘ا   509ٌٍصدد  اٌثددأي اٌثددأايف ا املق بددا اٌثاٌثددا لا خددم  قددد     

ك لظٙق ذٌي ِٖ خ ُ ا احملراو اٌتساسي إٌرايت ل اد اخر د قني اٌصفاد اٌث ثا ا  اا ق اٌمىلْ

 اٌر ق   قني ائخنفاض لائس فاق لاٌرمتٓ لاٌركخق ا  ق ىلبٙا ِٖ ورا  د  آخق لِٖ تداُ د  آخدق  

ٌفني لٌىلس قٕا   ٍ  ِعدايم  ٍّىلدا   مما يتُ  ٍ   أٗ  كٌىل  اٌىر  املتسسىلا يرْ قٕا   ٍ  اجتا٘اي املؤ

 .دلىلما

 

أسراذ ِٕا٘ت اٌٍغا اٌعققىلا ل قاين   سامل اٌسبع  أ.د/ سعاد

ىٍىلا ا سبن ق  تسيسٙا املشاسً ك سيىلس لسْ اٌٍغا اٌعققىلا

  اِعا طٕعا   –اٌرتقىلا 

 جباِعاأ/ تّاد طغم أمحت اٌفصٍي  ِتسس اٌٍغا اٌعققىلا  

 مركز اللغة العربية والدراسات الشرقية -العلوم والتكنلوجيا

https://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/160792514124968?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/160792514124968?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/160792514124968?ref=br_rs
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 املكد١َ

يًكِٝ أثسٖا ايبايؼ يف تهٜٛٔ غخؿ١ٝ اإلْطإ يف كتًف َساسً٘ ايعُس١ٜ ٚخاؾ١ َسس١ً املساٖك١ ملا        

 ٜؿاسبٗا َٔ تػرلات دط١ُٝ ٚعك١ًٝ ٚادتُاع١ٝ.

دٙ إٕ ايكِٝ املػذلن١ تٛسد ا٭فهاز ٚاملفاِٖٝ، ٚتعصش أٚاؾس احملب١ بني أفساد اجملتُع ايٛاسد، فٝطٛٚ       

دٛ َٔ ايتعإٚ ٚايتفاِٖ ٚايتٓاؾس، ٚبايكِٝ ٜتشؿٔ ايػباب َٔ دا٤ املػا٠٫ ٚايتطسف، ٜٚتعسفٕٛ ع٢ً سكٝك١ 

اإلض٬ّ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٛضط١ٝ ٚا٫عتداٍ، ٜٚٛادٕٗٛ شسف ايجكافات ايدخ١ًٝ، ٚوُٕٛ فتُعاتِٗ َٔ 

ٜتِٗ، ٚوُٕٛ أْفطِٗ َٔ تٝ٘ أخطازٖا، ٜٚرٚدٕٚ عٔ نساَتِٗ، ٜٚدافعٕٛ عٔ ثٛابتِٗ، ٚوافعٕٛ ع٢ً ٖٛ

ٚ"بدٕٚ ايكِٝ ضٝكٌ ايفسد طسٜك٘ ٜٚػذلب عٔ ذات٘ أ٫ّٚ ٚعٔ فتُع٘ ثاّْٝا،  ا٫مساف ٚا٫م٬ٍ ٚايكٝاع.

ٚضٝفكد ٖٜٛت٘، ٚاملعاٜرل اييت تٗدٜ٘ يف تعاًَ٘ َع غرلٙ، ٚضٝؿرل َتخبطّا يف ضًٛن٘، عػٛا٥ّٝا يف تؿسفات٘، 

ا١ُ٥، ٚئ تطٛدٙ َجٌ عًٝا ٚأٖداف ندل٣ َٚباد٨ ثابت١، بٌ ضٝطٛدٙ ٚبدْٚٗا أٜكّا ئ ٜكّٛ يًُذتُع ق

 (. 172ّ( ، ف2002ايتفهو ا٫دتُاعٞ  ٜٚتدلّ اؾُٝع َٔ ْتا٥ر ذيو." )إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ )

ٚدا٤ت ٖرٙ ايدزاض١ يتٗتِ مبٛقٛع ايكِٝ يف َٓٗاز ايًػ١ ايعسب١ٝ يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ يعد٠       

 ًٜٞ:َدلزات َٔ أُٖٗا َا 

ايتطٛز ايرٟ طسأ ع٢ً نتب ايكسا٠٤ َٚٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ بػهٌ عاّ، اضتدع٢ ايكٝاّ بدزاض١  -1

ٖرٙ ايهتب ٚؼًًٝٗا، يًتشكل َٔ َد٣ قافعتٗا ع٢ً ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ تتكُٓٗا، ٚعدّ تأثرل 

ٚايتعًِٝ  ع١ًُٝ ايتطٜٛس بػهٌ ضًيب ع٢ً اؾاْب ايكُٝٞ يف نتب ايكسا٠٤; فكد عُدت ٚشاز٠ ايذلب١ٝ

يف ايُٝٔ إىل تطٜٛس ايهتب ايدزاض١ٝ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسسًتني ا٭ضاض١ٝ ٚايجا١ْٜٛ، َٚٔ ذيو 

نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ، يف قاٚي١ َٓٗا يتشدٜح َٓاٖر ايتعًِٝ ٚتطٜٛسٖا 

بعًُٝات ايتشدٜح ٚايتطٜٛس مبا ٜتفل َٚتطًبات ايتشدٜح ايعؿس١ٜ، ٚاملتٛقع إٔ ايٛشاز٠ ٚايكا٥ُني 

ٜدزنٕٛ أ١ُٖٝ تكُني قت٣ٛ ٖرٙ ايهتب ايكِٝ اييت تتُاغ٢ َع َباد٨ اجملتُع ٚعادات٘ ٚتكايٝدٙ 

اإلهاب١ٝ، َٚٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايدزاض١ ضٝتِ ايتعسف ع٢ً َا تتكُٓ٘ ٖرٙ ايهتب َٔ قِٝ، يًتأند َٔ 

 ايٓعاّ ايكُٝٞ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتشدٜح ٚايتطٜٛس ا٭خرل٠.سفغ 

١ُٝ ٚخطٛز٠ املسس١ً ايعُس١ٜ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ، باعتبازٖا َسس١ً َساٖك١; ا٭َس ايرٟ أٖ -2

وتاز إىل تكُني نتب ايكسا٠٤ دسع١ ناف١ٝ َٔ ايكِٝ يًُشافع١ ع٢ً ايطًٛنٝات اإلهاب١ٝ يطًب١ 

 ٖرٙ املسس١ً.
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كسز٠ ع٢ً طًب١ أ١ُٖٝ إعداد دزاضات تبشح يف ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ تتكُٓٗا نتب ايكسا٠٤ امل -3

ُٚدـَٔد َٔ دزاضات يف ٖرا اؾاْب تٓاٚيت َٛقٛع ايكِٝ يف نتب  املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ، فُا 

 ٚمل تتطسم يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ.  9-1ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ا٭ضاض١ٝ َٔ 

ا٫دتُاعٞ   قسٚز٠ َطاٜس٠ ايعؿس يف ظٌ َا تفسق٘ ايعٛمل١ َٚتطًبات املسس١ً ايسا١ٖٓ، ٚايتػرل -4

ٚايجكايف، ٚايتكدّ املطسد يف كتًف َؿادز املعسف١، ٚبسٚش اؿاد١ املًش١ يبًٛز٠ ايكِٝ اـاؾ١ 

ًبكا٤ ٚايسقٞ يف َٛاد١ٗ ايتٝازات ايػسب١ٝ املتؿازع١، ي مبذتُعاتٓا، اييت ؼتاز إيٝٗا يف ؾساعٗا 

 ١ ايفسد ٖٚٝهٌ اجملتُع.ٚايذلنٝص ع٢ً قِٝ أؾ١ًٝ أثبتت َع ايصَٔ ددٚاٖا يف اؿفاظ ع٢ً َهاْ

ٚقد تٓاٚيت ايدزاض١ اؿاي١ٝ َٛقٛع ايكِٝ ظُٝع فا٫تٗا دٕٚ ؼدٜد فاٍ َعني; ٚايطبب يف ذيو ٜسدع       

 إىل طبٝع١ قتٜٛات نتب ايكسا٠٤ اييت ٖٞ يف ايػايب َٛقٛعات عا١َ َٚتٓٛع١، ٫ تكتؿس ع٢ً داْب بعٝٓ٘

ٌ بكِٝ َع١ٓٝ دعًت ايدزاضات فٝٗا تكتؿس ع٢ً عح ٖرٙ نُا ودخ يف بعض ايهتب ايدزاض١ٝ اييت تتؿ

فٗٓاى َج٬ّ: دزاض١ عٔ ايكِٝ اإلميا١ْٝ يف نتب ايتٛسٝد ٭ٕ نتب ايتٛسٝد ٖٞ يف ا٭ؾٌ َستبط١  ايكِٝ;

باؾاْب اإلمياْٞ، ٖٚٓاى دزاض١ عٔ ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ يف نتب ايعًّٛ ٭ٕ َٛقٛعاتٗا غايبّا تستبط بٗرا اؾاْب، 

١ عٔ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يف نتب ا٫دتُاعٝات ٭ٕ َٛقٛعاتٗا أٜكّا تستبط باؾاْب ا٫دتُاعٞ، ٖٚٓاى دزاض

أَا نتب ايكسا٠٤ ف٬ تٓشؿس َٛقٛعاتٗا ظاْب قدد ٫ٚ تستبط مبذاٍ َعني، ٚغايبّا َا تهٕٛ ٖرٙ 

 املٛقٛعات َتٓٛع١ َا بني إمياْٞ ٚادتُاعٞ ٚٚطين ٚب٦ٝٞ .. اخل. 

ض١ اؿاي١ٝ مل تطتٗدف ايبشح يف قِٝ فاٍ َعني ٚإمنا اضتٗدفت ايهػف عٔ ايكِٝ يريو فإٕ ايدزا      

 ظُٝع فا٫تٗا ٚذيو يعُّٛ ٚسلٛي١ٝ َٛقٛعات نتب ايكسا٠٤ ع١ٓٝ  ايدزاض١ اؿاي١ٝ.

ٕٖ اختٝاز نتب ايكسا٠٤ دٕٚ غرلٖا َٔ نتب ايًػ١ ايعسب١ٝ ا٭خس٣        ٕٖ َٛقٛعات نتب ايكسا٠٤  متنُا إ ٭

ٌِّ  تتكُٔ ْؿٛؾا َطٛي١، َا بني آٜات قسآ١ْٝ، ٚأسادٜح ْب١ٜٛ، ٚقؿا٥د غعس١ٜ، َٚٛقٛعات ْجس١ٜ، مما ٜط

دزاض١ ايكِٝ اييت تتٛفس يف َجٌ ٖرٙ ايٓؿٛف بػهٌ أٚضع َٔ بك١ٝ نتب ايًػ١ ايعسب١ٝ، اييت تهٕٛ 

ٕٖ ايك ِٝ غرل َك١ُٓ يف ايهتب َٛقٛعاتٗا يف ايػايب أَج١ً ٚمتازٜٔ م١ٜٛ ٚيػ١ٜٛ ٚب٬غ١ٝ، ٚيٝظ َع٢ٓ ذيو أ

ٕٖ طبٝع١ َٛقٛعات نتب ايكسا٠٤ ٖٞ ا٭نجس  ١َ٤٬َ يتكُٝٓٗا ايكِٝ اتطاعا ٚا٭خس٣، يهٔ املكؿٛد بريو أ

 اي٬ش١َ يًطًب١.

اضتٓادّا إىل َا ضبل ضعت ٖرٙ ايدزاض١ إىل ٚقع قا١ُ٥ بايكِٝ اييت ٜٓبػٞ تكُٝٓٗا يف  : َػه١ً ايدزاض١  

 نتب ايكِٝ يف ٖرًٙب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ، ٚايهػف عٔ َد٣ تٛفسنتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً ط

، َٚا إذا نإ ٖٓاى اخت٬ف يف تٛفس ايكِٝ املك١ُٓ بني ايهتب ايج٬ث١ املكسز٠ ع٢ً ايؿفٛف ايج٬ث١ ايكسا٠٤

 شلرٙ املسس١ً.   

 مت ؼدٜد َػه١ً ايدزاض١ يف تطا٩ٍ ز٥ٝظ ٖٛ : قد ٚ  
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املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يًكِٝ اي٬شّ تٛفسٖا يف ٖرٙ ايهتب يف  َا َد٣ تكُني نتب ايكسا٠٤

 اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ؟ 

 ٚمت َعاؾ١ َػه١ً ايدزاض١  َٔ خ٬ٍ اإلداب١ عٔ ايتطا٫٩ت اٯت١ٝ:

َا ايكِٝ اي٬شّ تٛفسٖا يف نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف اؾُٗٛز١ٜ  -1

 اي١ُٝٓٝ؟ 

تٛفس تًو ايكِٝ يف نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف اؾُٗٛز١ٜ َا َد٣  -2

 اي١ُٝٓٝ؟ 

املك١ُٓ يف نٌ نتاب َٔ نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ٌٖ ٜٛدد اخت٬ف يف ْطب١ تٛفس ايكِٝ  -3

 يف اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ؟ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ 

 : ُا ًٜٞفٝ اؿاي١ٝ تتُجٌ أ١ُٖٝ ايدزاض١  : أ١ُٖٝ ايدزاض١

تصٜٚد َعدٟ نتب ايكسا٠٤ بكا١ُ٥ َٔ ايكِٝ اييت ميهٔ تكُٝٓٗا يف نتب ايكسا٠٤  -1

 .يف ايُٝٔ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ

تػخٝـ ٚاقع ايكِٝ املك١ُٓ يف نتب ايكسا٠٤ يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ  َِٗ يع١ًُٝ تطٜٛس  -2

كعف ٚايكؿٛز يف اؾاْب ايكُٝٞ يف املٓاٖر ست٢ ٜتِ تعصٜص دٛاْب ايك٠ٛ َٚعاؾ١ دٛاْب اي

 املٓاٖر. 

تصٜٚد ايكا٥ُني ع٢ً تطٜٛس املٓاٖر ٚاملعًُني بأدا٠ قه١ُ يتشًٌٝ احملت٣ٛ ايدزاضٞ  -3

 ملعسف١ َا تكُٓ٘ َٔ قِٝ ١ُ٥٬َ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ.

 سدٚد ايدزاض١

١ ايجا١ْٜٛ يف اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ يًعاّ نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسسًاقتؿست ايدزاض١ اؿاي١ٝ ع٢ً        

 .يًؿفٛف ايج٬ث١ َٔ ٖرٙ املسس١ًّ  2007/  2006ايدزاضٞ 

ّ َع اخت٬ف طبعاتٗا دٕٚ 2014—٫2013 تصاٍ ٖرٙ ايهتب مبشتٛاٖا إىل ايعاّ ػدز اإلغاز٠ إىل أْٗا ٚ

تطٜٛس.



 

103 
 

  2015يونيو  –ذ الثاني يناير العذد الخامس المجل جامعة الناصرمجلة 

   أ.د/ سعاد سامل اٌسبع  مدى توافر القيم الالزمة لطلبة املرحلة الثانوية يف كتب القراءة

 : َؿطًشات ايدزاض١

.(، ٚايك١ُٝ 771إبساِٖٝ أْٝظ: "املعذِ ايٛضٝط"، فقِٖٝ ايػ٤ٞ تكُّٝٝا: قدز قُٝت٘ )َٔ ايكِٝ: يػ١:  -1

)يفرلٚشابادٟ:"ايكاَٛع احملٝط"،  : ٚاسد٠ ايكِٝ، َٚاي٘ ق١ُٝ إذا مل ٜدّ ع٢ً غ٤ٞ(بهطس ايكاف)

 .( 193.(، ٚايك١ُٝ: مٖثٔ ايػ٤ٞ بايتكِٜٛ.) ابٔ َٓعٛز: "يطإ ايعسب"، ف1062ف

ط٬س١ٝ يًكِٝ، تتِ اإلغاز٠ ٖٓا إىل َا ٜتٓاضب َٓٗا ٗٓاى عد٠ تعسٜفات اؾفاؾط٬سّا: أَا َع٢ٓ)ايكِٝ(  

َع ٖرٙ ايدزاض١، ٖٚٛ تعسٜف ايكِٝ بأْٗا "فُٛع١ املباد٨ ٚايكٛاعد ٚاملجٌ ايعًٝا، اييت ٜ٪َٔ بٗا ايٓاع، 

ٜٚتفكٕٛ عًٝٗا فُٝا بِٝٓٗ، ٜٚتخرٕٚ َٓٗا َٝصاّْا ٜصْٕٛ ب٘ أعُاشلِ، ٚوهُٕٛ ب٘ ع٢ً تؿسفاتِٗ املاد١ٜ 

 (.42ّ(، ف1996) ضٝد طٗطاٟٚ: )ٚاملع١ٜٛٓ."

اييت ٜٓبػٞ إٔ  ،ٚاٯداب ٚاملجٌ ايعًٝا ٚايكٛاعد ٚتعين ايكِٝ إدسا٥ّٝا يف ٖرٙ ايدزاض١:  فُٛع١ املباد٨      

 ٜتُجًٗا طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف سٝاتِٗ، مبا ٜتفل َٚباد٨ ايدٜٔ اإلض٬َٞ  اؿٓٝف. 

سس١ً ا٭ضاض١ٝ، ٚتتهٕٛ َٔ ث٬ث١ ؾفٛف ٖٞ )أٍٚ ثاْٟٛ، املسس١ً ايجا١ْٜٛ: ٖٞ املسس١ً اييت تًٞ امل -2

 .ثاْٞ ثاْٟٛ، ثايح ثاْٟٛ( 

 :اإلطاز ايٓعسٟ يًدزاض١

ضتعٌ ايكِٝ أضاضا ٫ضتُساز اؿٝا٠ ع٢ً ٚد٘ ا٭زض، ٚيبٓا٤ ايع٬ق١ بني أبٓا٤ ايبػس ع٢ً أضاع   متٗٝد:

ٚيريو  -ضبشاْ٘ ٚتعاىل–١ اإلْطإ باهلل ايط٬ّ ٚاحملب١، ٚقبٌ ذيو ضتعٌ ايكِٝ ٖٞ املعٝاز اؿانِ يع٬ق

لد إٔ ايهتب ايطُا١ٜٚ يف َععِ ْؿٛؾٗا ؼح ع٢ً ايكِٝ ، ٚايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ املؿدز ا٭ٍٚ يًتٓعرل  

يف –ملٓع١َٛ ايكِٝ يف مجٝع فا٫ت اؿٝا٠ ، ٖٚٛ ايديٌٝ ايؿادم ع٢ً أ١ُٖٝ ايكِٝ ، ٚلد ايكسإٓ ايهسِٜ 

ِٝ اإلْطا١ْٝ ايٓب١ًٝ اييت ؼهِ ع٬ق١ اإلْطإ بسب٘ ٚمبشٝط٘ ا٫دتُاعٞ إمنا ٖٛ نتاب ايك -َععِ آٜات٘

١َََِّّ ِإِبَس ُّا  َٝ ٍِ ٔدّٜٓا ٔق َِٗطَتٔكٝ ََٖدأْٞ َزبِّٞ ِإَي٢ ٔؾَسإط   ٞٔٓ ْٖ ٌِ ِإ ََا ٚب٦ٝت٘ ايبػس١ٜ ٚايطبٝع١ٝ. قاٍ تعاىل: )ُق َٚ َِ َسّٓٔٝفا  ٖٝٔ ا

ُُِػِسٔننَي(طا٭ْعاّ: َٔ اِي َٔ  َٕ ُُِػِسٔننَي( )فؿًت/ ص، 161َنا ٌْ يًِِّ ِٜ َٚ َٚ َٚاِضَتِػٔفُسُٚٙ   ٔ٘ ِٝ ُُٛا ِإَي (  6ٚقاٍ تعاىل:  )َفاِضَتٔكٝ

َٕ َبٔؿرْل( )ٖٛد/  ًَُُٛ َُا َتِع ُ٘ ٔب ْٖ ِٛا ِإ ٫ََٚ َتِطَػ َََعَو  ََٔ َتاَب  َٚ َِٔسَت  َُا ُأ ِِ َن  (112. ٚقاٍ عٓص ٚدٌ: )َفاِضَتٔك

 ٜٓبػٞ إٔ ٜطع٢ إيٝٗا اإلْطإ; فبدأ ايسضاي١ ٚدعٌ ق١ُٝ طًب ايعًِ يف َكد١َ ايكِٝ اييت -1

ِِ َزبَِّو ائَّرٟ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ –اإلض١َٝ٬ با٭َس اإلشلٞ حملُد  يف قٛي٘ تعاىل: " اِقَسِأ ٔباِض

َِ اإِل ِِ * َعَّ َِ ٔباِيَكًَ ُّ* ائَّرٟ َعَّ ََٚزٗبَو اَ٭ِنَس ِٔ َعًٍَل *اِقَسِأ  َٔ  َٕ ِِ" َخًََل* َخًََل اإِلَْطا َِٜعًَ  ِِ ََا َي  َٕ َْطا

 ( 5-1)ايعًل: 

ِٔ ٔعٓٔدَْا  -2 َٔ  ١َُّ َٓاُٙ َزِس ِٝ َْا آَت ِٔ ٔعَبأد ِّ ََٛدَدا َعِبّدا  ٚسح ع٢ً ق١ُٝ طًب ايعًِ: يف قٛي٘ تعاىل: "َف

ُٖا ُعِّ َٔ  ِٔ َُ ٌِ َأٖتٔبُعَو َع٢ًَ َإٔ ُتَعًِّ َٖ ََُٛض٢   ُ٘ ٍَ َي ُّا * َقا َٔٔ يَُّدْٖا ٔعًِ َٓاُٙ  ُِ ص   66ـ65َُِت ُزِغّدا " طايهٗف:ََٚعًَّ
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ُُِػِسٔننَي" )اؿذس/  ِٔ اِي ََٚأِعِسِض َع ََُس  َُا ُتِ٪ ( 94نُا أَس بٓػس ايعًِ يف قٛي٘ تعاىل : " َفاِؾَدِع ٔب

َُُْٛ ٫ََٚ َتِهُت ُ٘ ٔيًٖٓاِع  ٖٓ ُٓ ِّ َٔ ُأُٚتِٛا اِئهَتاَب َيُتَب ََٔٝجاَم ائَّرٜ  ُ٘ َِٚإِذ َأَخَر ايَّ  (.187ُ٘" )آٍ عُسإ/ ٚقاٍ تعاىل: "

ٖرٙ  اٯٜات ايهسميات مناذز يدع٠ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ يًتُطو بايكِٝ نُٓع١َٛ   -3

َتها١ًَ، ٫ٚ ٜعين ذيو أْ٘ مل ٜٛقض ْٛع ايكِٝ اييت تؿًض سٝا٠ اإلْطإ يف فا٫ت اؿٝا٠ 

سٝا٠  املختًف١، فكد ٚزدت آٜات نجرل٠ تتكُٔ تفاؾٌٝ دقٝك١ جملا٫ت ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ؼهِ

 .بايتفؿٌٝ اإلْطإ يف ٖرٙ ا٭زض، ٚيهٔ سذِ ايدزاض١ ٖرٙ ٫ ٜتطع يرنسٖا

يكد دا٤  ايدٜٔ اإلض٬َٞ  يبٓا٤ ايكِٝ اإلْطا١ْٝ اإلهاب١ٝ ، ْٚصٍ ايكسإٓ ايهسِٜ      -4

ٚيكد شادت اؿاد١ إىل تسب١ٝ ايكِٝ  بطبب ساد١ اإلْطإ يتجبٝت  ٖرٙ ايكِٝ يف ضًٛى ايٓاع ، 

سطاع ايعُٝل بٜٗٛت٘ ٚاْتُا٥٘ يبًدٙ، يف ظٌ َا ْساٙ َٔ ا٫ْفتا  ٚايجٛز٠ املد١ْٝ اييت املعاؾس إىل اإل

تتطبب يف قٝاع نجرل َٔ ايكِٝ، ٚاخت٬ط ايكِٝ ايعامل١ٝ بايكِٝ ا٭ؾ١ًٝ إهابّٝا ٚضًبّٝا، ٖٚٓا ٜأتٞ 

ٚقٛ ايكِٝ  دٚز اؾٗٛد اؾُاع١ٝ يإلبكا٤ ع٢ً ايكِٝ اإلهاب١ٝ ٚدعًٗا أنجس فعاي١ٝ يف اجملتُع،

 ايطًب١ٝ ٚآثازٖا، ٚذيو َٔ أدٌ إبكا٤ ايٓٛع ايبػسٟ ٚزقٝ٘. 

١ٖٝ  يهٔ  َٛقفٗا َٔ أ١ُٖٝ ايكِٝ ٚقسٚزتٗا يًطًٛى ٚ ُٔ قد تعدد ت ايفًطفات ٚايتؿٛزات يًكك١ٝ ائكٝ

ضًٛى اإلْطإ، ٚبٓا٤ غخؿٝت٘، اإلْطاْٞ ٚاسد ٫ ٜتػرل، إذ ٜتفل اؾُٝع ع٢ً أثسٖا ايبايؼ يف تػهٌٝ 

 .( 39ّ(، ف2005عسٜف٘ برات٘." .) َادد اؾ٬د: )ٚت

 أ١ُٖٝ ايكِٝ يف سٝا٠ ايفسد ٚاجملتُع:

تًعب ايكِٝ دٚزّا َُّٗا يف سٝا٠ ايفسد ٚاجملتُع ; ٚميهٔ إمجاٍ أ١ُٖٝ ايكِٝ ع٢ً        -5

 املطت٣ٛ ايفسدٟ يف ايٓكاط اٯت١ٝ: 

فهٌ َٛيٛد ٜٛيد ع٢ً ايفطس٠، ٚفطس٠ اهلل اييت فطس  َع ايفطس٠ اإلْطا١ْٝ اييت فـُٔطَس عًٝٗا اإلْطإ:ايكِٝ تتفل  (1

ايٓاع عًٝٗا ٖٞ اؿب ٚاـرل ٚايؿ٬ ، "َٚٔ ٖٓا ٜتبني إٔ ايكِٝ ٖٞ اييت متجٌ دٖٛس اإلْطإ اؿكٝكٞ، 

ّ(، 2005فبايكِٝ ٜؿرل اإلْطإ إْطاّْا ٚبدْٚٗا ٜفكد إْطاْٝت٘ ٜٚسد إىل أضفٌ ايطافًني ").) َادد اؾ٬د: )

 (    41ف

ُّا، ٚتصداد ثك١ُ ايٓاِع ب٘ ٚقبتِٗ ي٘.  "ٖٚٞ ايك (2 ِٕ َها١ْ َٚٓصي١ بني ايٓاع: ٚػعٌ ؿٝات٘ طع َِٝ متٓض اإلْطا

تطاعد ع٢ً ايتٓب٪ بطًٛى ؾاسبٗا َت٢ ُعِسَف َا يدٜ٘ َٔ قِٝ، ٚأخ٬قٝات يف املٛاقف املختًف١، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ 

 .(18ّ(، ف2000ايتعاٌَ َع٘ يف ق٤ٛ ايتٓب٪ بطًٛن٘.") َطٗساؿُصٟ: )

ع٢ً تػهٌٝ ايػخؿ١ٝ ايفسد١ٜ: ٚؼدٜد أٖدافٗا يف إطاز َعٝازٟ ؾشٝض ٭ْٗا ت٧ٝٗ يٮفساد  ايكِٝتطاعد   (3

اختٝازات َع١ٓٝ ٚؼدد ايطًٛى ايؿادز عِٓٗ. فايكِٝ ايطا٥د٠ يد٣ ايفسد تعد َٔ ا٭بعاد أٚ ايدٚافع ايس٥ٝط١ يف 
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فٗٞ اييت تػّهٌ غخؿ١َٝ ايفسد املٓتص١ْ، ٚتٛسِّد ذاَت٘،  ضًٛن٘، ٚؼدد أضًٛب تعاًَ٘ َع ايب١٦ٝ اييت ٜعٝػٗا،

ٟٛٓ إزادت٘، ٚػعٌ َٔ ايفسد غخؿّا َتصّْا َتهاٌَ ايػخؿ١ٝ، َطاَُٖا يف تطٜٛس ْفط٘ ٚفتُع٘.  ٚتك

ايكِٝ ؼُٞ ايفسد َٔ ا٫مساف: فٗٞ تطاعد ايفسد ع٢ً قبط ضًٛن٘ ٚغٗٛات٘ نٞ ٫  -6

س٘ ْفطّٝا ٚخًكّٝا، ٚتٛدٗ٘ مٛ اإلسطإ ٚاـرل تتػًب ع٢ً عكً٘ ٚٚدداْ٘، ٚتعٌُ ع٢ً إؾ٬

ٚايٛادب، بعهظ ايفسد ايرٟ ٫ تـُٗرب٘ ايكِٝ فٗٛ َتَربرُب ا٭خ٬م َػٖتت ايٓفظ تٓتاب٘ ايهجرُل َٔ 

 ايؿساعات.

فٛا٥د تطبٝل ايكِٝ يف سٝا٠ ايفسد أْٗا ػعً٘ دا٥ِ  يًفسد اإلسطاع با٭َإ ٚايطعاد٠: فُٔ ايكِٝؼكل   (4

سقا ٚا٫ط٦ُٓإ ٚايطعاد٠ ايكًب١ٝ، نُا ػعً٘ َتُٝصّا باؾًد ٚايؿدل ٚايجك١ بايٓفظ ٚق٠ٛ اإلزاد٠، اإلسطاع باي

ٚػٓب٘ َعاٖس اإلسباط ٚايكذس ٚايتدلّ ٚايطخط ، ٜٚطتعني بٗا ع٢ً َٛاد١ٗ قعف ْفط٘ ٚايتشدٜات اييت 

 تٛادٗ٘ يف سٝات٘.

يعامل احملٝط ب٘ ٚؼكٝل ايسقا عٔ ْفط٘ ٚ ػاٚب٘ ايفسد ايكدز٠ ع٢ً ايتهٝف َع اٯخسٜٔ: ٚفِٗ ا ايكِٝمتٓض   (5

َع اؾُاع١ َٔ سٛي٘، ٚتطاعدٙ ع٢ً ايتفهرل فُٝا ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜفعً٘ ػاٙ املٛاقف ٚا٭سداخ املختًك١.) 

 .(145اـٛايد٠ ٚايػٛس١، ف١ً:اؼاد اؾاَعات، ف

اد، ٖٚ٪٤٫ ا٭فساد أَا أ١ُٖٝ ايكِٝ يف سٝا٠ اجملتُع: فُٔ املعسٚف إٔ اجملتُع ٜتهٕٛ َٔ أفس -7

 اؾُاع١، ٚبايتايٞ فإٕ ايكِٝ اييت تطٛدِٖ شلا أبًؼ ا٭ثس يف تٓعِٝ سٝاتِٗ، ٚبًٛز٠ غخؿٝاتِٗ.  ٜػهًٕٛ

 ٚميهٔ إمجاٍ أ١ُٖٝ ايكِٝ بايٓطب١ يًُذتُع يف ايٓكاط اٯت١ٝ:  -8

أٖداف٘، َٚجً٘ ع٢ً ٚسد٠ اجملتُع ٚمتاضه٘: فايكِٝ ؼفغ يًُذتُع أَٓ٘ ٚمتاضه٘، ٚؼدد ي٘  ايكِٝؼافغ  (6

تعطٞ تٛاشّْا ٚثباتّا يًشٝا٠، ٚتٛفس  ايكِٝ (، 23ّٚ(، ف1996ايعًٝا، َٚباد٥٘ ايجابت١ املطتكس٠.) عًٞ اؾٌُ: )

ايتٓب٪ بطرل اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، "فهًُا شادت ٚسد٠ ايكِٝ داخٌ اجملتُع، شاد  ع٢ًا٭ضاع ايرٟ ٜطاعد 

ٌٖ ازتباطٗا شاد ايت ٚذيو  ( 19ّ(، ف2000فهو ا٫دتُاعٞ.") َطٗساؿُصٟ:، )متاضه٘ ٚازتباط٘، ٚنًُا ق

إٔ ق٠ٛ اجملتُعات ٚقعفٗا ٫ تتشدد باملعاٜرل املاد١ٜ ٚسدٖا، بٌ إٕ بكا٤ٖا ٚٚدٛدٖا ٚاضتُسازٜتٗا َسٖٕٛ ٜعين 

 .مبا متتًه٘ تًو اجملتُعات َٔ َعاٜرل ق١ُٝٝ

ٕٖ تأثرلٖا ؼُٞ اجملتُع َٔ ايطًٛنٝات ايفاضد٠: فايكِٝ ؼفغ ا٭َٔ، ٚ ايكِٝ (7 تكٞ َٔ ايػسٚز يف اجملتُع; ٭

ٚايتعسض  أععِ َٔ تأثرل ايكٛاْني ٚايعكٛبات، فايكِٝ املتأؾ١ًِّ يف ايٓفظ تهٕٛ أنجس قدز٠ ع٢ً َٓع ا٭خطا٤ 

أؾشاب ايكِٝ ٜ٪دٕٚ أعُاشلِ بفعاي١ٝ ٚإتكإ، ٚض٤ٛ ضًٛى ايكا٥ُني ع٢ً ايعٌُ زادع إىل ١ٝ;  فيكاْْٛاعكٛب١ يً

١ٓٝ.افتكادِٖ يكِٝ   اإلميإ ٚاإلخ٬ف ٚايػعٛز بايٛادب ٚاملط٪ٚي

ٛانب١ ايتكدّ ٚايتطٛز: سٝح تعد ايكِٝ أسد ا٭عُد٠ اييت تكّٛ عًٝٗا اؿكازات، دفع اجملتُع مليف  ايكِٝتـُطِٗ  (8

ٚدعا١َ أضاض١ٝ ٜكّٛ عًٝٗا اجملتُع، ٖٚٞ قسٚز٠ ادتُاع١ٝ يهٌ ايبػس، ٚبايتايٞ فٗٞ ُتعد َٔ َ٪غسات 
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تُع ايرٟ  ميتًو ْعاَّا قُّٝٝا زاضخّا ٚوٌُ أفسادٙ قُّٝا ٚأخ٬قٝات َت١ٓٝ، ٜتٓبأ ي٘ عكاز٠ اؿكاز٠. فاجمل

ٚزقٞ ٚاشدٖاز، ٚلدٙ قد اَتًو َععِ َكَٛات ايتطٛز عٝح ٜطتطٝع َٛاد١ٗ ؼدٜات ايعؿس بهٌ َا ٜطسأ 

ازات، ٚأؾبشت ا٭َِ عًٝ٘ َٔ تػرل عًُٞ ٚتهٓٛيٛدٞ. ٚإذا َا اْٗازت تًو ايكِٝ ٚا٭خ٬قٝات ضكطت اؿك

يف طسٜكٗا إىل ايتخًف، ٖٚرا َا سدخ يهٌ اؿكازات ايطابك١. فاؿكاز٠ اإلض١َٝ٬  َا قاَت إ٫ ع٢ً ايكِٝ 

ٚا٭خ٬قٝات اييت تسب٢ عًٝٗا املطًُٕٛ ع٢ً ٜد ايٓيب ـ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٖٚرا ٜعين إٔ ٖٓاى ع٬ق١ بني 

 ٚ َتخًفّا.ايكِٝ ْٚٛع١ٝ اجملتُع إذا نإ َتكدَّا أ

 دٚز َ٪ضطات اجملتُع يف غسع ايكِٝ:

تهٜٛٔ ايكِٝ ٚتػهًٝٗا عٓد اإلْطإ ٜتِ بطسٜك١ تسان١ُٝ تتأثس مبذُٛع١ َٔ ٚ ايكِٝ َهتطب١;       

ايعٛاٌَ ٚاـدلات اييت ميس بٗا ايفسد يف أطٛاز منٛٙ املختًف١، ٜٚبدأ تػهٌٝ ايكِٝ ٚانتطابٗا بؿٛز٠ فٝٗا 

ٚايتكًٝد، ٫ضُٝا يف َسس١ً ايطفٛي١، ثِ تأخر يف املٌٝ إىل ايتخؿؿ١ٝ ٚايرات١ٝ  دزد١ نبرل٠ َٔ ايع١َُٝٛ

ٚايجبات ٚايٛعٞ، مما هعًٗا ع١ًُٝ تعا١ْٝٚ فسد١ٜ ٚادتُاع١ٝ، ٜتشًُٗا ايفسد باعتبازٙ كتازّا َٚط٫ّٛ٦ عٔ 

اإلْطإ ٜٚهتطب َٔ  أعُاي٘، ٚتتشًُٗا امل٪ضطات ايذلب١ٜٛ ٚا٫دتُاع١ٝ نْٛٗا ب١٦ٝ ايذلب١ٝ اييت ٜٓػأ فٝٗا

 خ٬شلا خدلات٘ َٚعازف٘ ٚأمناط ضًٛن٘.

ٚع١ًُٝ بٓا٤ ايٓعاّ ايكُٝٞ يٝطت َط٦ٛي١ٝ َ٪ضط١ ادتُاع١ٝ بعٝٓٗا أٚ َٓٗر دزاضٞ بعٝٓ٘ ٚيهٓٗا       

َط٦ٛي١ٝ نٌ َٔ ي٘ ع٬ق١ بع١ًُٝ ايذلب١ٝ ضٛا٤ّ أنإ يف إطاز ا٭ضس٠ أّ املدزض١ أّ أٟ َ٪ضط١ أخس٣، َٚٔ 

 ايٛضا٥ٌ املتاس١ يًفسد يف أٟ فاٍ ٚع٢ً أٟ َطت٣ٛ.خ٬ٍ ناف١ 

ٚضٝتِ ايتطسم إىل أِٖ  ا٭دٚاز اييت ٜٓبػٞ إٔ تكّٛ بٗا امل٪ضطات اييت تطِٗ يف غسع ايكِٝ ٚتهٜٛٓٗا ٚاملتُج١ً 

 يف )ا٭ضس٠، ٚاملدزض١، ٚاملطذد، ٚٚضا٥ٌ اإلع٬ّ( ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

ا٭ٚىل يف اجملتُع، ْٚٛات٘ ايؿػس٣ اييت ٜكّٛ عًٝٗا نٝاْ٘، ٚأٟ خًٌ  ا٭ضس٠ ٖٞ اـ١ًٝ :أ٫ّٚ: دٚز ا٭ضس٠

ٜؿٝب ا٭ضس٠ ٜٓعهظ ع٢ً اجملتُع ضًبّا، ٚأٟ ؾ٬  ٚؾٛاب ميظ ا٭ضس٠ إمنا ٜعٛد ع٢ً اجملتُع باإلهاب، 

يريو فتكدّ فتٍُع َا زٖني بط١َ٬ ا٭ضس٠ فٝ٘، ٚؽًف فتُع َا ٚامطاط٘ زٖٝٓإ بفطاد ا٭ضس٠ فٝ٘; 

٭ضس٠ شلا أثس بايؼ يف تهٜٛٔ غخؿ١ٝ ا٭بٓا٤ ٚتػهًٝٗا ٫ ضُٝا يف املساسٌ املبهس٠ َٔ عُس اإلْطإ، فا

سٝح ٜس٣ عًُا٤ ايذلب١ٝ ٚايٓفظ" إٔ ايطٓٛات املبهس٠ يف عُس اإلْطإ متجٌ فذل٠ اؿطِ يف بٓا٤ ٚتهٜٛٔ 

َٚعتكدات ٜؿعب بعد ذيو ايػخؿ١ٝ، فُا ٜتػسب٘ ايطفٌ يف غكْٛٗا َٔ عادات ٚاػاٖات ٚعٛاطف ٚآزا٤ 

تػٝرلٖا أٚ تبدًٜٗا أٚ ٖذسٖا فُٝا بعد َٔ َساسٌ، َٚٔ ثِ فٗٞ تبك٢ يؿٝك١ ٬َش١َ يػخؿ١ٝ ايفسد يف 

 ( 164ّ(، ،1990ندلٙ".) أمحد ايًكاْٞ ٚآخسٕٚ: )

 ا٭ضس٠ يف غسع ايكِٝ إذا ايتصَت باملباد٨ ايتاي١ٝ: إٔ تٓذض ٚميهٔ  
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فاإلض٬ّ دٜٔ ايكِٝ ايعًٝا، ٚاملجٌ ايطا١َٝ، ٚزضايت٘ ; م اإلض١َٝ٬تٓػ١٦ ا٭فساد ع٢ً املباد٨ ٚا٭خ٬ (1

زضاي١ ايكِٝ اإلْطا١ْٝ اييت تتطِ بايسبا١ْٝ ٚايػٍُٛ ٚايجبات ٚايتٛاشٕ ٚايعامل١ٝ، ٚتعايِٝ اإلض٬ّ َا دا٤ت 

ِّٕ اإلْطإ ايرٟ ٜتُجٌ ايكِٝ ايعًٝا ٚاملباد٨ ايطا١َٝ جٕٛ يف ايدٜٔ ، ٖٚرا َا أمجع عًٝ٘ ايباسإ٫ ٔيتـَُه

 اإلض٬َٞ.

ٜؼ َع يًتعا تصٜٚد ا٭فساد باـدلات ٚاملٛاقف ٚاملعاٜرل اييت ؼهِ ضًٛنِٗ ٚتؿسفاتِٗ َع اٯخسٜٔ  (2

يف ع٬ق١ ايفسد مبشٝط٘ ايبػسٟ  ٚاملسغٛب ٚغرل املسغٛب ،يتُٝٝص بني ايٓافع ٚايكازاٚ، نٌ ددٜد

 .ٚاملادٟ

بايك٤ٛ ايرٟ ٜسغدٙ يف ضًٛن٘  ايفسد  ط١ٓ اييت متدايتأنٝد ع٢ً ايعادات ٚايتكايٝد ا٫دتُاع١ٝ اؿ (3

ٚتؿسفات٘، َٚعسف١  اؿل ٚايٛادب، ٚايطًٛنٝات ايؿا٥ب١ ٚاـاط١٦، ٚاؿط١ٓ ٚايكبٝش١، َٚا هٛش 

 عًُ٘ َٚا ٫ هٛش، ٚاملسغٛب فٝ٘ ٚغرل املسغٛب.

ٚاإلزغاد ٚاملٛعع١  تعصٜص املٛاقف ٚاملُازضات اإلهاب١ٝ َٚعاؾ١ املٛاقف ٚاملُازضات ايطًب١ٝ بايٓؿض (4

 اؿط١ٓ بعٝدّا عٔ ايعٓف ٚايكػط ٚاإلنساٙ.

تٛفرل ا٭دٛا٤ ا٭ضس١ٜ ايط١ًُٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً احملب١ ٚايتفاِٖ ٚايتعإٚ ٚايجك١ ٚا٫ط٦ُٓإ ٚايعطف ٚاملٛد٠  (5

 أفساد ا٭ضس٠. بعٝدّا عٔ ايكًل ٚايعكد ٚا٭َساض ايٓفط١ٝ اييت تكعف غخؿٝات

ط ايكِٝ ازتباطّا ٚثٝكّا باملٝدإ ايذلبٟٛ. فايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ تٛدٗٗا أٖداف تستب  :ثاّْٝا: دٚز املدزض١

َٔ أِٖ  دإٕٖ تعًِٝ ايكِٝ ٚتعًُٗا ٜعإإذ  ;َٚفاِٖٝ ٚقِٝ أضاض١ٝ، تعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ ايػخؿ١ٝ اإلْطا١ْٝ

فإ ايٓعاّ ". ٚيريو َٔ أضاضٝات ايعٌُ ايذلبٟٛ اشلادف دغاٜات ايذلب١ٝ ٚٚظا٥فٗا، ٚإٔ ايٓطل ايكُٝٞ ٜع

.) "ايذلبٟٛ ٭ٟ فتُع ًٜعب دٚزّا فاع٬ّ يف بٓا٤ ايكِٝ اإلهاب١ٝ ٚسرف ايكِٝ ايطًب١ٝ َٔ عكٍٛ ٚضًٛى ايٓاغ١٦

 (67ّ(، 2004قُد ايعبادٟ: )

ٚميهٔ لا  دٚز املدزض١ يف  ٚتعد املدزض١ امل٪ضط١ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ندل يف ع١ًُٝ ايتهٜٛٔ ٚايتٓػ١٦ ايك١ُٝٝ، 

 ايكِٝ َٔ خ٬ٍ ا٫يتصاّ مبا ًٜٞ:غسع 

ل تبين  املدزض١ ْعاّ قُٝٞ ٜهٕٛ َطتُدّا َٔ ايػسٜع١ ٜإزضا٤ ٚتسضٝخ املباد٨ اإلض١َٝ٬  ايؿشٝش١ عٔ طس

ايجكاف١ٝ ا٭ؾ١ًٝ ثاّْٝا، ست٢ تأتٞ َٓع١َٛ ايكِٝ يف ضٝام ١ٜٖٛ ا٭١َ  ١ اجملتُعاإلض١َٝ٬  أ٫ّٚ، َٚٔ ٖٜٛ

 .ايفسد ٜٚدافع عٓٗا يف سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٝتبٓاٖاضعٓد٥ر َٚٚعتكداتٗا، 

 إعداد ايفسد يتًب١ٝ سادات اجملتُع: عٔ طسٜل  ػطٝد ٖرٙ امل٪ضط١ ا٫دتُاع١ٝ يكِٝ اجملتُع ٚإٔ تطِٗ (1

املط٦ٍٛ يد٣ ٚا٫ْتكا٤ ا٫ختٝاز سطٔ ٚ ايعكًٞ ايتُشٝـ ٚايٓكدايفسد ع٢ً يف ايسقٞ بٗا ٚيف بٓا٤ قدزات 

 ايٓاغ١٦.
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: عٔ طسٜل تٛفرل املعسف١  ايك١ُٝٝ ٚا٭ْػط١ ايتطبٝك١ٝ اييت يذلب١ٝ ايكِٝ ع١ًُٝٝ املٓاضب١ت١٦ٝٗ املٛاقف ايت (2

كِٝ  ايكِٝ ايسٚس١ٝ ٚايد١ٜٝٓ ايطًب١ ايؼٍٛ ٖرٙ ايكِٝ إىل َٛاقف ضًٛن١ٝ ٚتسب١ٜٛ ٜتعًِ َٔ خ٬شلا 

 اي٬ش١َ يبٓا٤ غخؿٝاتِٗ ايط١ٜٛ.

ملدزض١ سسٜؿ١ ع٢ً ايتعإٚ ايٛثٝل َع ايبٝت َٔ ايتهاٌَ َع بك١ٝ امل٪ضطات ا٫دتُاع١ٝ: بإٔ تهٕٛ ا (3

أدٌ ؼكٝل ا٭ٖداف ايذلب١ٜٛ ع٢ً أندل ٚد٘، ٚإٔ تعٌُ بتٓاغِ ٚاْطذاّ َع بك١ٝ امل٪ضطات ا٫دتُاع١ٝ 

 .ست٢ ٫ ودخ تؿادّ يف تسب١ٝ ايكِٝ ممج١ً باملطادد ٚٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املختًف١

املُازض١ ٚاملتابع١ ٚايتٛدٝ٘ ايطًِٝ، عٔ طسٜل اضتجُاز  َتابع١ تهٜٛٔ ايكِٝ يد٣ املتعًِ: ٚذيو َٔ خ٬ٍ   (4

 املعًِ ٚا٭ْػط١ املدزض١ٝ املختًف١.نريو ٚ نًٗا املٓاٖر ايدزاض١ٝ

 دٚز املٓاٖر ايدزاض١ٝ: -أ

ز يف ٚثٝك١ املٓاٖر اي١ُٝٓٝ بأْ٘: "نٌ اـدلات املعسف١ٝ ٚاملٗاز١ٜ ٚايك١ُٝٝ ٚايطًٛن١ٝ ٚايع١ًُٝ، اُعسِّف املٓٗ      

ا٥طٗا َٔ أْػط١ ٚأضايٝب ٚطسا٥ل ٚأدٚات ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايتكِٜٛ، املٓع١ُ ٚاملٛد١ٗ مٛ ؼكٝل أٖداف ٚٚض

ٚضٛا٤ خازدٗا  ّقٝط املدزض١ أّ يف سدخ ايتعًِ ٚايتعًِٝ يف ايؿف أأتسب١ٜٛ تع١ًُٝٝ قدد٠ يد٣ املتعًِ ضٛا٤ّ 

(  ٖٚرا ٜعين إٔ َفّٗٛ املٓاٖر ٫  10ّ(. ف1999)  مجاعّٝا.") ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، ّنإ ايٓػاط فسدّٜا أ أ

ٜكتؿس ع٢ً ايهتاب املدزضٞ فكط  بٌ ٜػٌُ اـدلات ٚايكِٝ، ٚاملباد٨، ٚاؿكا٥ل، ٚاملٗازات، ٚست٢ 

 .ايتدزٜط١ٝ ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝب

 ;ايع١ًُٝ ايتع١ًُُٜٝٝٚعٗد املكسز ايدزاضٞ "ايهتاب" أسد َهْٛات املٓٗر امل١ُٗ ايرٟ ًٜعب دٚزّا ز٥ٝطّا يف       

فٗٛ ا٭دا٠ اييت تطتخدَٗا امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ يتشكٝل ا٭ٖداف املسض١َٛ يًتعًِٝ يف اجملتُع، ٜٚػٌُ املكسز 

 .ايدزاضٞ قُٔ ثٓاٜاٙ ايفًطفات، ٚايكِٝ، ٚاملباد٨، ٚاملجٌ اييت متٝص اجملتُع ايرٟ ٜتِ فٝ٘ تدزٜظ ٖرا املكسز

تػهٌ ثكاف١ اجملتُع  ايكِٝف ايتع١ًُٝٝ; ز َٔ املٓاٖرات يف أٟ َٓٗٚتعد ايكِٝ َٔ أبسش ا٭ضظ ٚاملٓطًكا

، ٚوسف اجملتُع ع٢ً بجٗا يف ْفٛع أبٓا٥٘ َٔ خ٬ٍ َٓاٖذ٘ ايتع١ًُٝٝ ِٗٚؼهِ ضًٛى أفسادٙ ٚتؿسفات

  َٚكسزات٘ ايدزاض١ٝ. 

ٍ ا٫يتصاّ يف غسع ايكِٝ َٔ خ٬-عَُّٛا ٚايهتاب املدزضٞ خؿٛؾّا -ايتعًُٝٞ ز اٜٚتُجٌ دٚز املٓٗ  

 باملباد٨ ايتاي١ٝ:

ز ايدزاضٞ ـؿٛؾ١ٝ اجملتُع ٚعادات٘ ٚتكايٝدٙ، ٚايعٌُ ع٢ً غسع ايعادات ٚايتكايٝد اَساعا٠ املٓٗ -1

اإلهاب١ٝ ايطا٥د٠ يف اجملتُع، َٚهافش١ ايعادات ٚايتكايٝد ايطًب١ٝ َٔ أدٌ تسضٝخ ايكِٝ  ايط١ًُٝ يد٣ 

 ايٓاغ١٦.

: فايهتاب املدزضٞ وتٌ َها١ْ بازش٠ يف ايع١ًُٝ يًطًب١ ش١َيكِٝ اي٬از ايدزاضٞ اتكُني املٓٗ -2

ايذلب١ٜٛ، سٝح ٜعد مبجاب١ ايٛعا٤ ايرٟ ٜتكُٔ قت٣ٛ املاد٠ ايدزاض١ٝ املطًٛب تكدميٗا إىل ايطًب١، ٚأدا٠ 
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يب عٔ طسٜل قتٛاٙ ايهجرل َٔ املعًَٛات  افاع١ً تطاعد ع٢ً منٛ ايطًب١ منّٛا َتها٬َّ، ٜٚتعًِ ايط

 ٚاملٗازات ٚايكِٝ  اييت تطاعدٙ يف سٝات٘ ٚتػسع فٝ٘ ايكِٝ ايط١ًُٝ. ٚاـدلات

َساعا٠ ايتهاٌَ ايكُٝٞ يف فا٫ت املٓاٖر املختًف١: ذيو ٭ٕ ايكِٝ َٔ املفاِٖٝ ا٭ضاض١ٝ يف مجٝع  -3

قُد عط١ٝ ٚآخسٕٚ:  فا٫ت اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚمتظ مجٝع ايع٬قات اإلْطا١ْٝ.)

هب إٔ تتطٛز املفاِٖٝ ٚايكِٝ ٚا٭سداخ يف تًو إذ خؿٛؾّا َع تطٛز املساسٌ ايدزاض١ٝ ٚ( 210ّ(، 1991)

املٓاٖر يتتُاغ٢ َع بعكٗا ايبعض يف ْطل تعًُٝٞ َتهاٌَ ٚغاٌَ ٚيتٛانب ايُٓٛ ايعكًٞ ٚاملعسيف ايرٟ 

 ميس ب٘ ايطًب١ يف كتًف املساسٌ.

إٔ ايهتاب املدزضٞ ٜعد أدا٠ املدزض١ يتشكٝل ٫ٚضُٝا ت: ز ٚايهتاب املدزضٞ يًتطٛزااَٛانب١ املٓٗ -4

أٖداف اجملتُع، ٚايٛض١ًٝ اييت بٛاضطتٗا ٜتِ ؼكٝل ا٭ٖداف ايذلب١ٜٛ، ف٬ ميهٔ إٔ ؼكل ٖرٙ ا٭ٖداف 

ز تكاع مبا ٜعهط٘ اإٕ دٛد٠ املٓٗ "ز َٓاضبّا َٚسّْا ٜتُػ٢ َع َتػرلات اؿٝا٠ ْفطٗا; بٌاَا مل ٜهٔ املٓٗ

 (.36ّ(،  ف1986فٛشٟ إبساِٖٝ  ٚ زدب ايهًص٠: ) .)"ؼدخ يف اجملتُع ٭ٕ اجملتُعات َتػرل٠ َٔ تػرلات

ع٢ با٫ٖتُاّ ايهايف يف عًُٝات بٓا٤ ؼٚع٢ً ذيو فإٕ سادات اجملتُع ٚقُٝ٘ ٚطُٛسات٘ ٚتطًعات٘ هب إٔ 

 املٓاٖر ٚتطٜٛسٖا.

 دٚز املعًِ: -ب

بٌ تتذاٚش ذيو إىل تػهٌٝ غخؿٝات ايطًب١ ٚإنطابِٗ  ،عسيفاملعًِ ٫ تكتؿس َط٪ٚيٝت٘ ع٢ً ايدٚز امل      

املعاٜرل ٚايكِٝ اييت متهِٓٗ َٔ ايعٝؼ يف ٖرٙ اؿٝا٠ ؾاؿني، فِٗ ا٭ٌَ املٓػٛد، ٚايػا١ٜ املسد٠ٛ، ٚايط٬  

 .ايكٟٛ ايرٟ ٜٛاد٘ ب٘ اجملتُع ؼدٜات ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ

إىل َعًِ َتخؿـ ٚٚاع  ؼتازيف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ٚاؿطاض١ٝ، فٗٞ  يريو فإٕ تعًِٝ ايكِٝ ٚتُٓٝتٗا َطأي١      

، يت١ُٝٓ ايكِٝ أنجس ايطسم ١َ٤٬َعامل بػسٚط ايتدزٜظ اؾٝد، َٚدزى ي، ٚيت١ُٝٓ ايكِٝ  بطبٝع١ ايعٌُ

ا ميهٔ تُٓٝت٘ َٔ قِٝ َٔ خبرل مبطبٝع١ املاد٠ اييت ٜكّٛ بتدزٜطٗا ٚفا٫ت ايبشح فٝٗا، ٚٚيدٜ٘ َعسف١ ب

 خ٬شلا.

 ٚميهٔ إهاش دٚز املعًِ يف غسع ايكِٝ َٔ خ٬ٍ ايٓكاط اٯت١ٝ:      

ايذلب١ٝ بايكد٠ٚ: ذيو إٔ املسبٞ ٖٛ املجٌ ا٭ع٢ً يف ْعس ايطًب١ ٚا٭ض٠ٛ ايؿاؿ١ يف عني ايٛيد، ٜٚكًدٙ  (1

ضًٛنّٝا ٚوانٝ٘ خًكّٝا َٔ سٝح ٜػعس أٚ ٫ ٜػعس، بٌ تٓطبع يف ْفط٘ ٚإسطاض٘ ؾٛزت٘ ايكٛي١ٝ 

 (633(، 1893عبد اهلل ْاؾض عًٛإ: ) ١ٝ ٚاؿط١ٝ".)ٚايفعً

 ِٗ،زؾد َٓع١َٛ ايكِٝ ايطا٥د٠ بني ايطًب١: فع٢ً املعًِ إٔ ٬ٜسغ ضًٛى طًبت٘ ٚتؿسفات (2

ِٖ ٜعٌُ ع٢ً تعصٜص َا ٜعٗس عٓ ِٖ َٔ قِٝ ٚممازضات إهاب١ٝ، َٚعاؾ١ دَٚٔ ث

 .أ٫ٚ بأٍٚ ايطًٛنٝات ٚاملُازضات ذات ايطابع ايطًيب
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اييت ميس بٗا املتعًِ،  املٛاقف ايع١ًُٝ  جُازاضتإٔ ع٢ً املعًِ ايعٌُ ع٢ً باملُازض١: أٟ  ايتعًِٝ (3

"ف٬  يد٣ املتعًُنيَٛاقف اؿٝا٠ ٚسٛادخ ايهٕٛ ٚا٭سداخ ايتازى١ٝ يف ت١ُٝٓ ايكِٝ ٚاضتجُاز 

ٓاغ٧ يف ٜهتفٞ املعًِ بأضايٝب ايٛعغ ٚايتًكني بٌ ٫ بد َٔ تٛفرل املٛاقف اؿ١ٝ اييت ٜعٝػٗا اي

 (30ّ(، 2007عبد ايػين اؾُايٞ: ) املدزض١ يتعصٜص قُٝ٘." .)

خًل ْٛع َٔ ا٫ْطذاّ بني املعًِ ٚاملتعًِ: فػهٌ ايع٬ق١ بني املعًِ ٚطًبت٘ ؽًل ْٛعّا َٔ ا٫ْطذاّ  (4

بُٝٓٗا، نُا تعٌُ ع٢ً شٜاد٠ دزد١ ايتكبٌ َٔ داْب املتعًِ ٚايرٟ ٜذلتب عًٝ٘ شٜاد٠ دزد١ ايتٛافل 

ٜٚعطٞ املتعًِ فسؾّا َٓاضب١ يٝتػسب ايكِٝ عٔ طسٜل ايع٬ق١ اؿ١ُُٝ َع  ، ُٝ٘ ٚقِٝ طًبت٘بني ق

 (.82ّ(، 1998إميإ قُد: )أضاترت٘ َٚعًُٝ٘." )

أ١ُٖٝ دٚز امل٪ضط١ ايد١ٜٝٓ )املطذد، ٚايهٓٝط١، ٚاملعاٖد ايد١ٜٝٓ( َٔ تكًٌٝ اي٫ ميهٔ  :   دٚز املطذد ثايجا:

٫ٚ غو إٔ اجملتُع  ٜطتفٝد نجرلّا نًُا شاد ايتطابل بني ايكِٝ  ،١ يف مجٝع ايبًدإيف ع١ًُٝ ايتٓػ١٦ ايكُٝٝ

اييت ٜدعٛ إيٝٗا اجملتُع، ٚايكِٝ اييت تتبٓاٖا امل٪ضط١ ايد١ٜٝٓ، ٚتصداد املؿاعب إذا َا تكازبت ايكِٝ اييت 

ق٠ٛ سسن١ٝ يف اجملتُع  ًل١ٝ ؽ٭ٕ امل٪ضطات ايدٜٓ ٚايكِٝ اييت تتبٓاٖا امل٪ضط١ ايد١ٜٝٓ.اجملتُع  ٜدعٛ إيٝٗا 

عٓدَا ٜ٪َٔ أغًب١ٝ ايٓاع باـايل ٜٚعتكدٕٚ إٔ ٖرٙ امل٪ضطات تعٌُ َٔ أدٌ قٝاّ فتُع ؾاحل، ٚسٝح 

 .ٜطٝطس ايدٜٔ ع٢ً اجملتُع فإْ٘ غايبّا َا ٜهٕٛ ق٠ٛ قافع١ متٌٝ إىل اؿفاظ ع٢ً ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايطا٥د٠

يًعباد٠ فشطب; بٌ إٕ ي٘ إىل داْب ذيو دٚزّا بايؼ ا٭١ُٖٝ يف ايتٓػ١٦ ٚاملطذد يف اإلض٬ّ يٝظ َهاّْا       

ايجكاف١ٝ ٚايفهس١ٜ ٚايع١ًُٝ، إقاف١ إىل نْٛ٘ َؿدز إغعاع تسبٟٛ ٚادتُاعٞ ٚاقتؿادٟ ٚعًُٞ، ٖٚرا ايدٚز 

 قُٝ٘. ٚامل٪ضطات ا٭خس٣ اييت تطِٗ يف بٓا٤ اجملتُع ٚتُٓٝت٘ ٚتعصٜصيًُطذد ٜتعاقد َع دٚز ا٭ضس٠ ٚاملدزض١ 

ٕٖ نجرل َٔ اٯٜات َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل: يف  ايكسإٓ ايهسِٜ  ٚدٚز املطذد يف ت١ُٝٓ ايكِٝ َسضّٛ يف   ََٚأ "

٘ٔ َأَسّدا"  َََع ايَّ ٘ٔ َف٬ َتِدُعٛا  ََُطأدَد ٔيَّ  ص.18طاؾٔ: اِي

أ١ُٖٝ املطذد ٚدٚزٙ  ٢ًنجرل َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ اييت ت٪ند ع –عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ  –ٚيف ض١ٓ ايٓيب       

عٓدَا ٚؾٌ إىل  –ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  –يف ايتٓػ١٦ ايك١ُٝٝ ايط١ًُٝ فكد زٟٚ "إٔ أٍٚ عٌُ قاّ ب٘ ايٓيب 

املد١ٜٓ ٖٛ بٓا٤ املطذد، ٭ٕ املطذد ٖٛ ايرٟ ٜكِ غتات املطًُني، هُعٕٛ فٝ٘ أَسِٖ، ٜٚتػاٚزٕٚ يتشكٝل 

اب١ٗ املػه٬ت، ٚؾد ايعدٚإ عٔ عكٝدتِٗ، ٚعٔ أْفطِٗ أٖدافِٗ، ٚدز٤ املفاضد عِٓٗ، ٚايتعإٚ جمل

، ٜطتُدٕٚ َٓ٘ ايطه١ٓٝ ٚايك٠ٛ ٚايعٕٛ، ٜٚعُسٕٚ قًٛبِٗ غايكِٗفٝ٘  ًٛذٕٚٚأَٛاشلِ، بٌ ٖٛ املعكٌ ايرٟ ٜ

بػش١ٓ ددٜد٠ َٔ ايطاقات ايسٚس١ٝ، بٗا ميٓشِٗ اهلل ؾدلّا ٚبأضّا ٚإقداَّا ٚٚعّٝا ٚتبؿرلّا ٚزباط١ دأؽ، ٚبعد 

 (.108ّ(،  2005عبد ايسمحٔ ايٓش٬ٟٚ : ) تفا٫ّ٩ ْٚػاطاّ.")ْعس ٚ

 :غسع ايكِٝ عٔ طسٜل ايكٝاّ با٭دٚاز ايتاي١ٜٝٚطِٗ املطذد يف   
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ايجكاف١ اإلض١َٝ٬ ا٭ؾ١ًٝ،  ْٚػست١ُٝٓ ايكِٝ اإلميا١ْٝ، ٚتسب١ٝ ا٭فساد ع٢ً اإلميإ ٚايفك١ًٝ ٚايتك٣ٛ،  -1

 َع نجس٠ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املك١ًً. ٫ٚضُٝاُٜعسف اؿ٬ٍ ٚاؿساّ  ٜٓبعح ايٛعٞ ايدٜين، ٚفٝ٘ املطذد ُٔف

املطًِ  ايكد٠ٚ اؿط١ٓ، ٚوانٞ  إذ يف املطذد هدفكا٥ٌ اإلض٬ّ ٚآداب٘ ٚأسهاَ٘،  تعًِٝ  -2

 ايؿاؿني ا٭بساز، ٜٚتعًِ فٝ٘ قبط ايٓفظ، ٚايؿدل ع٢ً ايػدا٥د، ٚايتش٢ً با٭َا١ْ ٚايعف١. 

ٚذيو بتٛدٝ٘ شا٥سٜ٘ إىل ايٛق٤ٛ ٚايتطٗس عٓد نٌ  ;١ قِٝ ايتذٌُ ٚايتصٜٔ ٚايٓعاف١ٜطِٗ املطذد يف تُٓٝ -3

ُ٘ ٫َ ُٜٔشٗب  "ؾ٠٬. قاٍ تعاىل:  ْٖ ٫ََٚ ُتِطِسُفِٛا ِإ َٚاِغَسُبِٛا  َُٚنًُِٛا  ََِطٔذٕد   ِّ ِِ ٔعَٓد ُن َّ ُخُرِٚا ِشََٜٓتُه ٓٔٞ آَد َٜا َب

ُُِطِسٔفنَي   ص.31طا٫عساف: "اِي

ايسٚابط ا٫دتُاع١ٝ بني اؾرلإ  ك١ٜٛذد دع٠ٛ إىل زٚ  اؾُاع١ ٚايتآيف بني املطًُني، ٚتميجٌ املط -4

 ٚا٭ؾشاب ٚأٌٖ اؿٞ، ٚا٫يتصاّ بايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ. 

إقا١َ ايؿ٠٬ يف َٛاعٝدٖا  املطذد ٜعًِ املس٤ ا٫ْكباط ٚاشلد٤ٚ ٚايتصاّ ايعٌُ اؾُاعٞ، َٔ خ٬ٍ -5

 ، ٚايتصاَ٘ با٭ٚقات احملدد٠ يًؿ٠٬.باإلَاّ ٤قتداٚا٫

 اتٓٛعت ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ بػهٌ ًَشٛظ يف ايعؿس اؿاقس مما دعٌ شلا دٚزّا نبرل : دٚز ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ زابعا:

ٚيف ق٤ٛ املتػرلات ايجكاف١ٝ ٚايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ اشلا٥ٌ ايرٟ ٜػٗدٙ  ،يف فا٫ت َتعدد٠ َٔ سٝا٠ ايٓاع

 سٝا٠  أؾبشت دص٤ّا أضاضّٝا يف، ٚ٭ع٬ّ َؿدزّا َٔ َؿادز ايتٓػ١٦ ايك١ُٝٝعؿسْا اؿاقس أؾبشت ٚضا٥ٌ ا

إىل ٚضا٥ٌ ايٓكٌ املختًف١، ٚ ًْشغ ٚدٛدٖا يف املكاٖٞ ٚايٓٛادٟ ٚاملهاتب ٚ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ  ايبٝٛت ٚاْتكًت 

اإلع٬ّ تطتطٝع ٚضا٥ٌ ٖٚرا ٜ٪ند ع٢ً إٔ  اؾاَعات، مبع٢ٓ آخس فإْٗا ٫ تهاد تفازقٓا يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ. 

سٝح إْٗا ٚضا٥ٌ فعاي١ ٚآثازٖا َباغس٠ ٭ْٗا غايبّا َا ; إٔ تًعب ايدٚز ا٭ندل يف إنطاب ايكِٝ يًذُٝع 

ايرٟ ٜأتٞ ع٢ً زأع ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ َٔ سٝح  ،ايتًفص٫ٕٜٚٛضُٝا تطتخدّ ايؿٛت ٚايؿٛز٠ ٚا٭دا٤ اؿسنٞ 

ٌ ا٫دتُاعٞ اييت أؾبشت ٚض١ًٝ فعاي١ يف تػٝرل املفاِٖٝ ْاٖٝو عٔ اإلْذلْت ٚٚضا٥ٌ ايتٛاؾ تأثرلٙ يف ايٓاغ٦ني

 ٚا٫ػاٖات ٚايكِٝ.

ّا يف املفاِٖٝ ٚا٫ػاٖات يد٣ رلايٛضا٥ٌ اييت تـُشٔدخ تػٝأخطس ُٜعد  َٔ يكد أندت ايدزاضات إٔ اإلع٬ّ ٚ

، ٚت٪ثس يف خس٣أ قِٝتك٣ٛ تكعف بعض ايكِٝ ٚسٝح ع٢ً ايطبٝع١ املعٝاز١ٜ يًكِٝ، ذيو فٝ٪ثس ; أفساد اجملتُع

إٕ َٔ أِٖ ٚيريو ف (.189ّ(، 2003قُد ايطٝف: ) قِٝ اـرل ٚايػس ٚاؾٌُٝ ٚايكبٝض َٚا هٛش َٚا ٫هٛش.)

، أفكد عٔ طسٜل ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ دٚاعٞ ا٫ٖتُاّ بايكِٝ َا ٜتعسض ي٘ اجملتُع َٔ غصٚ ثكايف ٚترٜٚب قُٝٞ

  (.15ّ(  ، 2001قُٛد عكٌ: ) اشلادف١.)ايكدز٠ ع٢ً املكا١َٚ أٚ املطاٜس٠  ٥٘ايهجرل َٔ أبٓا

ٚملٛاد١ٗ أخطاز اإلع٬ّ ع٢ً ايكِٝ ٚاضتجُازٖا يف ت١ُٝٓ ايكِٝ اي٬ش١َ يًُذتُع ; ف٬بد اضتجُاز ٚضا٥ٌ        

اإلع٬ّ املتاس١ يف خد١َ اجملتُع ٚبٓا٥٘ ٚيٝظ يف إقعاف٘ ٚإشلا٥٘ عٔ تطٜٛس سٝات٘، ٚميهٔ اضتجُاز ٚضا٥ٌ 

إعداد بساَر َتٓٛع١ ؼح ع٢ً غسع ايكِٝ يف  خ٬ٍ َٔ اضتجُازا ؾشٝشا -ُا ايتًفاش٫ٚ ضٝ –اإلع٬ّ 
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ْفٛع ايٓاغ٦ني.  ٖٚٓاى غٛاٖد َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗس٠ تدعِ ا٫ضتخداّ ا٭َجٌ يٛضا٥ٌ 

ضًُٝإ باضتخداّ ( يف ضٛز٠ ايٌُٓ، سٝح قاّ ْيب اهلل 44 – 20اإلع٬ّ املتاس١، ٬ُٜٚسغ ذيو يف اٯٜات َٔ )

ٖٚٛ اضتخداّ إع٬َٞ ملا ٖٛ َتا  يف عؿسٙ، ٖٚدٖد ، اشلدٖد ملعسف١ ا٭خباز ْٚكًٗا ٚإٜؿاٍ ايسضا٥ٌ ٚتبادشلا 

ضًُٝإ متجً٘ ايّٝٛ كتًف ٚضا٥ٌ ا٭ع٬ّ املكس٠٤ٚ َٓٗا ٚاملطُٛع١ ٚاملس١ٝ٥، ٚقد ْتر عٔ ذيو ايدٚز يًٗدٖد إٔ 

هازٖا ٖٚذست عباد٠ ايػُظ ٚأضًُت َع ضًُٝإ هلل زب ايعاملني، ٚتبديت أف ،تػٖٝست قِٝ ممًه١ بأضسٖا

يػعس سطإ بٔ  –عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ  –تػذٝع ايٓيب ٬ْسغ اضتجُازا  قُٝٝا  آخس يٛضا٥ٌ اإلع٬ّ يف ٚ

ٚايتأنٝد ع٢ً أثسٖا ايٓفطٞ  ،ٗٛ تػذٝع يًه١ًُ املطُٛع١; فثابت ٚٚؾف٘ بأْ٘ أغد ع٢ً ايهفاز َٔ ايطٗاّ

 إلع٬َٞ، ٚيف نٌ ٖرا تأنٝد يًدٚز ايرٟ تًعب٘ كتًف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ يف تسضٝخ ايكِٝ أٚ تدَرلٖا. ٚدٚزٖا ا

َٚا ضبل ذنسٙ َٔ ا٫ضتخداّ اإلهابٞ  يًٗدٖد ٚايػعسا٤ ٖٛ إغاز٠ إىل قسٚز٠ ا٫ٖتُاّ مبختًف ٚضا٥ٌ       

از ايبٓا٠٤ ٚايتؿدٟ يهٌ َا ٖٛ اإلع٬ّ ٚاضتػ٬شلا ا٫ضتػ٬ٍ ا٭َجٌ مبا ٜطاعد ع٢ً غسع ايكِٝ ٚا٭فه

 ضًيب ٖٚداّ.

ٜكطف  املسس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ املساسٌ ايدزاض١ٝ امل١ُٗ، سٝح دُتع ايكِٝ ٚخؿا٥ـ منٛ طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ:

ٚاإلعداد١ٜ، ٖٚٞ تأت٢ يف َسس١ً املساٖك١، تًو  ايطًب١ فٝٗا مثس٠ دٗٛدِٖ اييت بريٖٛا يف املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥

تطِ بايتكًبات ا٫ْفعاي١ٝ ٚايفهس١ٜ، ٚتتطِ بايتُسد ٚايعؿٝإ، ٚقاٚي١ إثبات ايرات َٔ خ٬ٍ املسس١ً اييت ت

 كايف١ نٌ َا ٖٛ ضا٥د يد٣ ا٭ضس٠ أٚ اجملتُع.

فاملساٖك١ َٔ أخطس املساسٌ اييت ميس بٗا اإلْطإ قُٔ َساسٌ منٛٙ املختًف١، اييت تتطِ بايتذدد       

عٛد مٛ ايهُاٍ اإلْطاْٞ ايسغٝد. َٚهُٔ اـطس يف ٖرٙ املسس١ً اييت املطتُس، ٚايذلقٞ يف َعازز ايؿ

تٓتكٌ باإلْطإ َٔ ايطفٛي١ إىل ايسغد; ٖٞ ايتػرلات يف َعاٖس ايُٓٛ املختًف١ )اؾط١ُٝ، ٚايعك١ًٝ، 

 ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚا٫ْفعاي١ٝ، ... اخل(.

نٛسد٠ َتُاضه١ يف اْطذاّ ٚتٛافل َعاٖس ايُٓٛ املختًف١ َتها١ًَ تُٓٛ  " ٚقد أثبتت ايدزاضات إٔ     

تاّ، ٖٚٞ َذلابط١ فُٝا بٝٓٗا تسابطّا ٚظٝفّٝا قّٜٛا، ٚيريو ٬ُٜسغ أْ٘ إذا سدخ اقطساب أٚ ْكـ أٚ غرٚذ يف 

أٟ َعٗس َٓٗا أد٣ إىل اقطساب يف ايتهٜٛٔ ايعاّ ٚا٭دا٤ ايٛظٝفٞ يًػخؿ١ٝ، فكد ت٪ثس ايعٛاٌَ ا٫ْفعاي١ٝ 

ٜ٪ثس ض٤ٛ ايتٛافل ا٫ْفعايٞ تأثرلّا ض٦ّٝا ع٢ً ايُٓٛ ايعكًٞ، ٚقد ٜ٪ثس ايُٓٛ  يف َعاٖس ايُٓٛ اؾطُٞ، ٚقد

 .(59-58ّ( 1989اؿطٞ املتأخس يف ايتٛافل ا٫دتُاعٞ يًفسد.") ساَد شٖسإ: )

ٜتطًب ايفِٗ ايؿشٝض يطبٝع١ ٖرٙ املسس١ً، ٚدزاض١ ايُٓٛ اؾطُٞ يف ٖرٙ املسس١ً َٚساعا٠ خؿا٥ـ    

-16يطًٛن١ٝ، ٚايتعسف ع٢ً َعاٖس ايُٓٛ اييت ؼدخ يًفسد يف ايفذل٠ ايعُس١ٜ َٔ خؿا٥ؿٗا اؾط١ُٝ ٚا

إٔ ٚ يُِٖٓٛ منٛا َتٛاشْا،اي٬ش١َ ، ٚذيو يتشدٜد ايكِٝ اي٬ش١َ  ض١ٓ ٖٚٞ ايفذل٠ اييت تكابٌ َسس١ً ايجا18١ْٜٛ

 .ٜتكُٔ املٓٗاز ايتعًُٝٞ َٛقٛعات تطِٗ يف ؼكٝل ايُٓٛ اؾطُٞ عٓد ايطًب١
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ساَد شٖسإ: َسدع ضابل، ): َا ًٜٞ َٔ خ١ٍُٝ٬ ايكِٝ اي٬ش١َ يًُٓٛ اؾطُٞ يف ٖرٙ املسس١ً ٚميهٔ تٓ 

335  ،363). 

إٔ ٜتكُٔ احملت٣ٛ َٛقٛعات ت٪ند ع٢ً أ١ُٖٝ ايسٜاق١ ايبد١ْٝ ٚقسٚز٠ ممازضتٗا ملا شلا َٔ أثس  -1

 .املساٖل ٚيف ايتخفٝف َٔ سد٠ ايتٛتسات اييت ٜعٝػٗا فٖعاٍ يف بٓا٤ ا٭دطاّ ٚتكٜٛتٗا

تأنٝد احملت٣ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ايٓعاف١ ايػخؿ١ٝ ٚايعا١َ، مبا ٜطاعد ع٢ً محا١ٜ اؾطِ َٔ ا٭َساض  -2

 .ٚتك١ٜٛ ايجك١ بايٓفظ ٚكاطسٖا املختًف١

َساعا٠ ايكٛاعد ايؿش١ٝ ايط١ًُٝ يف املأنٌ ٚاملػسب، َٚٔ ذيو غطٌ ايٝدٜٔ قبٌ ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ   -3

 .(23ّ(، 1999ٌ ٚايػسب عٔ اؿاد١.) عبد ايهسِٜ ايعْٛٞ: )ا٭نٌ ٚبعدٙ، ٚعدّ ايصٜاد٠ يف ا٭ن

اؿح ع٢ً ػٓب بعض ايعادات غرل ايؿش١ٝ املٓتػس٠ يف اجملتُع، َجٌ تٓاٍٚ ايكات ٚايتدخني،  -4

ٚتٓاٍٚ ا٭طع١ُ ٚاؿًٜٛات املهػٛف١، ٚغرلٖا َٔ املُازضات اييت تكس بؿش١ اإلْطإ ٚت٪ثس ع٢ً منٛٙ 

 اؾطُٞ.

َٛقٛعات تعٌُ ع٢ً ؼكٝل ايُٓٛ ايعكًٞ   ٜتطًب إٔ ٜتكُٔ املٓٗاز ايتعًُٝٞ  ُٓٛ ايعكًٞخؿا٥ـ  اي َٚساعا٠ 

 (303-301ّ(، ف1983: ) خًٌٝ َعٛض: )َا ًَٜٞٔ خ٬ٍ 

اإلغاز٠ إىل َا ٚزد يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ آٜات نسمي١ ٚأسادٜح ْب١ٜٛ غسٜف١ تبني يًٓاع  .1

ٚايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ ايكسا٠٤ ٚا٫ط٬ع  ، فع َٔ غإٔ ايعًُا٤ ٚقدزِٖأ١ُٖٝ ايعًِ ٚؼجِٗ ع٢ً طًب٘ ٚتس

ِِ َزبَِّو ائَّرٟ َخًََل  ِِ قاٍ تعاىل: " اِقَسِأ ٔباِض َِ ٔباِيَكًَ ُّ ، ائَّرٟ َعَّ ََٚزٗبَو اَ٭ِنَس ِٔ َعًٍَل ، اِقَسِأ  َٔ  َٕ َخًََل اإِلَْطا

 " ِِ َِٜعًَ  ِِ ََا َي  َٕ َِ اإِلَْطا  ( 5-1ايعًل:[ ،َعَّ

اإلغاز٠ إىل دٗٛد بعض عًُا٤ املطًُني املعسف١ٝ، ٚاخذلاعاتِٗ ايع١ًُٝ، ٚبعض املخذلعات اؿدٜج١، مما  .2

ٜعصش يد٣ ايت٬َٝر أ١ُٖٝ اإلبداع ٚا٫بتهاز ايعًُٞ، ٚتكدٜس أ١ُٖٝ ايتطٛز ايعًُٞ ٚأثسٙ يف تكدّ اجملتُع 

خؿا٥ـ ايُٓٛ  َٚساعا٠  .(478-477ّ(، 1989ٚتًب١ٝ سادات٘.) )قُد َٓؿٛز ٚفازٚم عبد ايط٬ّ: )

عٓد طًب١ املسس١ً   ا٫ْفعايٞ تتطًب َٔ املٓٗاز ايتعًُٝٞ إٔ ٜتكُٔ َٛقٛعات تًيب َطايب ايُٓٛ ا٫ْفعايٞ

 (309ّ(، ف1983ايجا١ْٜٛ ٚذيو َٔ خ٬ٍ اٯتٞ: )خًٌٝ  َعٛض: )

َٔ املٛقٛعات ايد١ٜٝٓ تكُني احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ َا ٜٓاضب َطايب ايُٓٛ ا٫ْفعايٞ يد٣ طًب١ ايجا١ْٜٛ  -1

اييت تكٟٛ اإلميإ ٚؼكل يًفسد ا٫ط٦ُٓإ ٚاشلد٤ٚ ايٓفطٞ ٚايػعٛز بساس١ ايباٍ ٚؽفف عًٝ٘ َػانٌ 

 ُّٖٚٛ اؿٝا٠.

تكُني احملت٣ٛ َا ٜدعٛ إىل املس  ٚايتط١ًٝ نبعض ايطسا٥ف ٚاؿهاٜات املط١ًٝ اييت تبح يف  -2

 ايطعاد٠. ايٓفظ ايفسس١ ٚايبط١ُ، ٚتعطٞ اإلْطإ إسطاضّا ب
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 تكُني قت٣ٛ نتب ايكسا٠٤ َا ٜتٓاضب َٔ املٛقٛعات اييت تدعٛ إىل ايتفا٩ٍ ٚا٭ٌَ ٚسب اؿٝا٠، -3

ٚتعصش َٔ ثك١ ايفسد بٓفط٘ ٚتكٟٛ غخؿٝت٘، ٚاإلغاز٠ إىل بعض قؿـ ٚسهاٜات ايٓادشني ايرٜٔ ازتفع 

يف ايطُٛ  ٚعًٛ اشل١ُ،  ب١طًِْٗ ٚع٬ ؾٝتِٗ مبا شلِ يف اؿٝا٠ َٔ الاشات ٚبؿُات، فٝكتدٟ بِٗ ايأغ

 َِٓٗ ايؿدل ٚاملجابس٠ ٚق٠ٛ ايعصمي١.ٕٛ ٜٚتعًُ

َٚساعا٠ خؿا٥ـ   ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ عٓد طًب١ ايجا١ْٜٛ تتطًب  إٔ تتكُٔ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ 

َٔ خ٬ٍ اٯتٞ: )قُد َٓؿٛز ٚفازٚم عبد  َٛقٛعات تًيب َطايب ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يدِٜٗ

 (.478-477ّ(، 1989ايط٬ّ: )

ايتعسٜف بدٚز اإلض٬ّ يف بٓا٤ اجملتُع، ٚعسض مناذز َٔ ؾٛز امل٪اخا٠ ٚايتعإٚ ٚاإلٜجاز اييت قاَت  -1

عًٝٗا ايدٚي١ اإلض١َٝ٬ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، نامل٪اخا٠ بني املٗادسٜٔ ٚا٭ْؿاز ٚإٜجاز نٌ َِٓٗ اٯخس مبا 

 عٓدٙ َٔ فكٌ َاٍ أٚ بٝت أٚ شاد.

ب٘ يف ؼكٝل ايتٛافل ٚا٫ضتكساز  ٜكّٛ٭ضس٠، ٚايدٚز ايرٟ ميهٔ إٔ ايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ ايفسد يف ا -2

ٚإضٗاَِٗ يف بٓا٤ ايدٚي١  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ا٫دتُاعٞ، ٚايتعسٜف بدٚز ايػباب يف عٗد ايٓيب 

اإلض١َٝ٬، ٚقٝاَِٗ بٛادب ايٓؿس٠ ٚايدفاع عٔ دِٜٓٗ ٚٚطِٓٗ ٚفتُعِٗ ايرٟ تأضظ ع٢ً اؿب 

 يفك١ًٝ.ٚاملطاٚا٠ ٚايكِٝ ا

تكُني احملت٣ٛ املٛقٛعات اييت تكٟٛ ع٬ق١ ايفسد بأضست٘ ٚباجملتُع َٔ سٛي٘، ناؿح ع٢ً  -3

تكسٕ  طاع١ ايٛايدٜٔ ٚسبِٗ ٚسطٔ ايتعاٌَ َعِٗ، ٚبٝإ َا دا٤ يف ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ آٜات غسٜف١

ازب ٚا٭زساّ، ؼح ع٢ً طاعتُٗا،. ٚنريو تكُني احملت٣ٛ َا ٜػرل إىل ؾ١ً ا٭قٚطاعتُٗا بطاع١ اهلل 

 ٚايط٪اٍ عِٓٗ، ٚتفكد أسٛاشلِ. 

نُا ٜتشكل ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يطًب١ ايجا١ْٜٛ بتكُني احملت٣ٛ َا ٜػرل إىل سل اؾرلإ َٔ سطٔ ايتعاٌَ 

يف سكِٗ ست٢  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ –َعِٗ، ٚإنساَِٗ، ٚنف ا٭ذ٣ عِٓٗ، ٚايترنرل مبا ٚزد عٔ ايٓيب 

 ناد إٔ ٜٛزثِٗ. 

ا٥ـ  ايُٓٛ اؾٓطٞ يد٣ طًب١ ايجا١ْٜٛ تتطًب َٔ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ تًب١ٝ َطايب َٚساعا٠ خؿ

خًٌٝ َعٛض:  ( ٖرا ايُٓٛ مبطاعد٠ ايطًب١ ع٢ً ايُٓٛ اؾٓطٞ ايطًِٝ عٔ طسٜل َا ًٜٞ:

(1983،)296-298). 

ايتعسٜف بأضايٝب اإلض٬ّ يف َعاؾ١ َػانٌ ايػباب ٚساداتِٗ اؾٓط١ٝ، ٚأْ٘ قد سح ع٢ً   -1

ز ٚزغب فٝ٘، َٚٔ مل ٜكدز فعًٝ٘ بايؿٝاّ فإْ٘ ي٘ ٚدا٤، ٚنٝف ٖٚد٘ ايػباب إىل غض ايبؿس ايصٚا
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. ٚاشلدف َٔ نٌ ذيو محا١ٜ ايفسد يًفتٝات ايتدلز ٚايطفٛز ػٓبٚاملجرل يًػٗٛات،  ٚػٓب ا٫خت٬ط 

 ٚؾْٛ٘ َٔ ا٫مساف، َٚطاعدت٘ ع٢ً ؼكٝل منٛ دٓطٞ ضًِٝ.

ِٗ، ٚبح ثكاف١ دٓط١ٝ ض١ًُٝ، تطاعد ايفسد ع٢ً فِٗ ٚاقع٘ َٓاقػ١ َٛقٛعات ايػباب َٚػه٬ت -2

ٚتٛدٗ٘ عه١ُ مٛ ايؿٛاب، ٚذيو َٔ خ٬ٍ املٛقٛعات اييت تطِٗ يف شٜاد٠ ثكافتِٗ اؾٓط١ٝ، 

 ٚايتعسٜف مبكاؾد اإلض٬ّ َٔ ايتفسٜل بني ا٭٫ٚد يف املكادع.

ٓاضب َٓٗا َع ثكاف١ ٚعادات َطاعد٠ ايػباب ع٢ً سطٔ ايتعاٌَ َع ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ٚاختٝاز َا ٜت -3

ٚتكايٝد فتُعاتٓا، ٚذيو َٔ خ٬ٍ املٛقٛعات اييت تبني يًػباب كاطس اإلع٬ّ ايرٟ ٜتعازض َع 

 ثكافاتٓا ٚعاداتٓا، ٚتٛدِٝٗٗ مٛ اإلع٬ّ ايطٟٛ املتفل َع َباد٨ ٚقِٝ ايدٜٔ اؿٓٝف. 

 ايكسا٠٤  يف َٓٗاز املسس١ً ايجا١ْٜٛ  

١ْٜٛ شلا أُٖٝتٗا اييت ٫ ميهٔ إغفاشلا; فٗٞ ا٭ضاع ايسؾني ايرٟ ٜعتُد عًٝ٘ ايطايب ايكسا٠٤ يف املسس١ً ايجا

ٚايطايب "يف فِٗ ٚؼؿٌٝ فٕٓٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٚٗازاتٗا، ٖٚٞ ٚضًٝت٘ يف فِٗ ٚؼؿٌٝ كتًف املٛاد ايدزاض١ٝ. 

ايطايب ايرٟ ٜعذص عٔ اَت٬ى  ايرٟ ميتًو فٕٓٛ ايكسا٠٤ ٜٚتفٛم فٝٗا فإْ٘ ٜتفٛم يف ضا٥س املٛاد ايدزاض١ٝ، أَا

ّ(،  2003َٗازات ايكسا٠٤ فُٔ احملتّٛ أْ٘ ضٝب٤ٛ بايفػٌ ايدزاضٞ يف املٛاد ايدزاض١ٝ ا٭خس٣.") فاٜص٠ قُد: )

8). 

تدزٜظ  املتخؿؿني قد أمجعٛا ع٢ً إٔ  ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا متجً٘ ايكسا٠٤ َٔ أ١ُٖٝ يف سٝا٠ ايفسد ٚاجملتُع فإٕ    

 ( 19-14ّ(،2003:) فاٜص٠ قُد)ا٭ٖداف ايتاي١ٝايجا١ْٜٛ هب إٔ ٜٗدف إىل ؼكٝل ايكسا٠٤ يف املسس١ً 

ت١ُٝٓ ايجس٠ٚ ايًػ١ٜٛ عٓد ايطًب، ٚشٜاد٠ سؿًٝت٘ َٔ املفسدات ٚايذلانٝب اؾدٜد٠، ٚاضتخداَٗا يف  -1

 فا٫ت اؿٝا٠ املختًف١.

 عبرل.ت١ُٝٓ َٗازات ايكسا٠٤ نشطٔ ا٭دا٤ ٚؾش١ ايٓطل ٚايط٬ق١ ٚايدق١ يف ايت -2

تٛضٝع خدلات ايطايب، ٚت١ُٝٓ قدزات٘ ايعك١ًٝ ٚاملعسف١ٝ، ٚانتطاب املعازف ٚاملفاِٖٝ ٚاؿكا٥ل  -3

 ٚا٭فهاز ٚايٓعسٜات اؾدٜد٠.

 ت١ُٝٓ ايعادات ايؿش١ٝ يًكسا٠٤، ٚاضتخداّ املهتبات بؿٛز٠ ض١ًُٝ، ٚا٫ْتفاع مبشتٜٛات ايهتب. -4

ايكا٥ِ ع٢ً فِٗ املكس٤ٚ ٚؼًًٝ٘ ْٚكدٙ، ٚايسبط ت١ُٝٓ َٗازات ايفِٗ ٚا٫ضتٝعاب ٚايتفهرل ايطًِٝ،  -5

 ٚا٫ضتٓتاز ٚإؾداز ا٭سهاّ.

ت١ُٝٓ قدز٠ ايطايب ع٢ً ايتعًِ ايراتٞ ٚانتطاب املعسف١ بٓفط٘ عٔ طسٜل ايكسا٠٤ ٚايبشح ٚاضتخداّ  -6

 املسادع ٚاملعادِ املختًف١.
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با ١ ايعسب١ٝ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ نتٚقد ٚقعت ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ايُٝٔ قُٔ َكسزات َاد٠ ايًػ      

ْؿٝبّا َٓاضبّا َٔ ايٛقت احملدد يتدزٜظ َاد٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ. ٖٚرا َا ٬ْسع٘ يف  ابايكسا٠٤، ٚدعًت شل ١خاؾ

 اؾدٍٚ اٯتٞ ايرٟ ٜػرل إىل عدد اؿؿـ ا٭ضبٛع١ٝ املكسز٠ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ.

 ١ٝ ملاد٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ باملسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ( عدد اؿؿـ ا٭ضبٛع1ددٍٚ زقِ)

 

 املكسزات

 

 أٍٚ ثاْٟٛ

 ثايح ثاْٟٛ ثاْٞ ثاْٟٛ

 عًُٞ أدبٞ عًُٞ أدبٞ

 2 3 2 3 2 ايٓشٛ

 2 2 2 2 2 ا٭دب

 1 1 1 1 1 ايكسا٠٤

 1 1 1 1 1 ايتعبرل

 - 1 - 1 - ايب٬غ١

 6 8 6 8 6 فُٛع عدد اؿؿـ

       

خ٬ٍ اؾدٍٚ ايطابل ٜتكض إٔ نتاب ايكسا٠٤ قد دا٤ يف املستب١ ايجايج١ بعد نتاب ايٓشٛ ٚنتاب َٔ ٚ         

ا٭دب َٔ سٝح عدد اؿؿـ املخؿؿ١ يتدزٜط٘، ٚأْ٘ َُٜدٖزع بٛاقع سؿ١ ٚاسد٠ أضبٛعٝا يف نٌ ؾف َٔ 

 ؾفٛف املسس١ً ايجا١ْٜٛ.

 أٖداف ايكسا٠٤ يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ

ّ(،"ٚثٝك١ 2003ٖداف تدزٜظ ايكسا٠٤ باملسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ يف اٯتٞ:) ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ: )تتُجٌ أ      

 املٓاٖر (

 ت١ُٝٓ قدز٠ ايطايب ع٢ً ايكسا٠٤ يف ض١َ٬ ٚضسع١ ٚفِٗ يًُكس٤ٚ. -1

 .إثسا٤ اؿؿ١ًٝ ايًػ١ٜٛ َٔ املفسدات، ٚايذلانٝب اؾدٜد٠، ٚمتهٝٓ٘ َٔ اضتخداَٗا مبا ٜٓاضب قدزات٘ -2

 ت١ُٝٓ قدز٠ ايطايب ع٢ً فِٗ املكس٤ٚ فُّٗا دقٝكّا غا٬َّ. -3

 ت١ُٝٓ قدز٠ ايطايب ع٢ً ايتفاعٌ َع املكس٤ٚ، عٝح ٜدفع٘ ذيو إىل ترٚق٘ ْٚكدٙ. -4

 تعصٜص ٌَٝ ايطايب إىل ايكسا٠٤ ٚغػف٘ بٗا. -5

 ت١ُٝٓ قدز٠ ايطايب ع٢ً ايبشح ٚا٫ط٬ع، ٚاضتخداّ املعادِ ايًػ١ٜٛ، ٚاملسادع ايعا١َ. -6

ل اعتصاش ايطايب بعكٝدت٘ ٚيػت٘ ٚٚطٓ٘، ٚتٛدٝٗ٘ إىل ايتفاعٌ َع قكاٜا فتُع٘ ٚأَت٘ ايعسب١ٝ تعُٝ -7

 ٚاإلض١َٝ٬.
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  اتباع اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ:بمتت اإلداب١  عٔ ايتطا٫٩ت ايس٥ٝط١ يًدزاض١  اؿاي١ٝ : إدسا٤ات ايدزاض١

اعتُدت ايدزاض١ املٓٗر ايٛؾفٞ، ٭ْ٘ أنجس املٓاٖر َٓاضب١ ١َ٤٬َٚ  شلرا املٛقٛع،  :: َٓٗر ايدزاض١أ٫ٚ

نْٛ٘ ٜع٢ٓ بٛؾف ايعاٖس٠ نُا ٖٞ يف ايٛاقع، َٚٔ ثِ مجع املعًَٛات عٓٗا ٚتكدٜس سايتٗا. ٚتعد ايبشٛخ 

ني مبعًَٛات ٭ْٗا تصٚد املسب -٫ٚ ضُٝا  يف َٝدإ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ  -  ايٛؾف١ٝ أنجس ايبشٛخ غّٝٛعا

 ددٜد٠ ٚتعِٝٓٗ ع٢ً فِٗ ايعٛاٖس اييت ٜعاٜػْٛٗا.

ٚاضتخدَت ايدزاض١ أضًٛب ؼًٌٝ احملت٣ٛ ايرٟ ُٜعد أسد أضايٝب املٓٗر ايٛؾفٞ. ٚقد ُعسَِّف أضًٛب       

ؼًٌٝ احملت٣ٛ بأْ٘ "أضًٛب أٚ أدا٠ يًبشح ايعًُٞ ميهٔ إٔ ٜطتخدَ٘ ايباسح يف فا٫ت عج١ٝ َتٓٛع١ 

ت٣ٛ َٔ سٝح ايػهٌ ٚاملكُٕٛ تًب١ٝ ي٬ستٝادات ايبشج١ٝ املؿاغ١ يف تطا٫٩ت ايبشح أٚ فسٚق٘ يٛؾف احمل

 (22ّ(  1983زلرل سطني: ) ا٭ضاض١ٝ، ٚطبكّا يًتطبٝكات املٛقٛع١ٝ اييت وددٖا ايباسح.)

نتب ايكسا٠٤  ٚاملكؿٛد بتشًٌٝ احملت٣ٛ يف ٖرٙ ايدزاض١ : أْ٘ أدا٠ تطتخدّ بػسض سؿس ايكِٝ املك١ُٓ يف      

 املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ.

ٜتُجٌ فتُع ايدزاض١ يف قت٣ٛ َٓٗاز ايًػ١ ايعسب١ٝ املكسز ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف  : فتُع ايدزاض١:ثاْٝا

تُج١ً يف ّ ، ٚايرٟ ٜكِ ايهتب ايدزاض١ٝ ملٛاد ايًػ١ ايعسب١ٝ امل2007-2006اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ يًعاّ ايدزاضٞ 

َاد٠ ايكسا٠٤ َٚاد٠ ا٭دب ٚايٓؿٛف َٚاد٠ ايب٬غ١ ٚايٓكد ا٭دبٞ، َٚاد٠ قٛاعد ايٓشٛ ٚايؿسف ٚايعسٚض 

 َٚٛضٝك٢ ايػعس يًؿفٛف ايج٬ث١ َٔ ٖرٙ املسس١ً. 

متجًت ع١ٓٝ ايدزاض١ يف نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ خ٬ٍ  :: ع١ٓٝ ايدزاض١ ثايجا

 ّ(  ٚ ٖٞ: 2007/ 2006يعاّ ايدزاضٞ )ا

 نتاب ايكسا٠٤ يًؿف ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ )دص٤إ(  -

 نتاب ايكسا٠٤ يًؿف ايجاْٞ ايجاْٟٛ )دص٤إ( -

 نتاب ايكسا٠٤ يًؿف ايجايح ايجاْٟٛ )دص٤ ٚاسد(  -

اسجإ فُٛع١ َٔ يبٓا٤ قا١ُ٥ بايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ اتبع ايب :: إعداد قا١ُ٥ ايكِٝ زابعا

 : ايتايٞاـطٛات تتُجٌ يف 

 أ٫ّٚ: إعداد قا١ُ٥ أٚي١ٝ بايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ. ٚقد مت بٓا٤ ٖرٙ ايكا١ُ٥ َٔ خ٬ٍ اٯتٞ: 

ا٫ط٬ع ع٢ً ْؿٛف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ ايػسٜف١: باعتباز إٔ ايدزاض١  -9

طو أبٓا٩ٙ بكِٝ ايدٜٔ اإلض٬َٞ اؿٓٝف، ٚإٔ ايكسإٓ ايهسِٜ تـُذس٣ يف فتُع َطًِ ٜتُ

ٚايط١ٓ املطٗس٠ ُٖا املؿدزإ ايس٥ٝطإ يهٌ ايػسا٥ع ٚا٭عساف يف اجملتُعات اإلض١َٝ٬ 

ٚايعسب١ٝ، ٚقد دا٤ت ايٓؿٛف ايكسآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ بايهجرل َٔ ايكِٝ ٚاملباد٨ اييت وتاز إيٝٗا 

 ازضاتِٗ اؿٝات١ٝ. املطًُٕٛ يف تعا٬َتِٗ اي١َٝٛٝ ٚمم
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ا٫ط٬ع ع٢ً ايتػسٜعات ٚايكٛاْني ايذلب١ٜٛ يف اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ: سٝح إٕ  -10

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١ٜٛ يف ايُٝٔ ؼهُٗا فُٛع١ َٔ ايكٛابط ٚايتػسٜعات اييت تٓعِ ٖرٙ 

ػسع شلرٙ ايع١ًُٝ، َٚٔ غرل املُهٔ ايبشح يف َٛقٛع ايكِٝ بعٝدّا عٔ ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ اييت ت

ايكِٝ ٚتٓعُٗا يف اجملاٍ ايذلبٟٛ، َٚٔ ٖٓا٤ دا٤ت أ١ُٖٝ ٖرٙ اـط٠ٛ املتُج١ً يف ا٫ط٬ع  ع٢ً 

أِٖ ايتػسٜعات ايذلب١ٜٛ اييت تٓعِ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف ايُٝٔ، ٚدزاضتٗا ٚاضتخ٬ف َا ٜتٓاضب 

 ٖرٙ ايدزاض١.يف  َعٗا َٔ ايكِٝ يتكُٝٓٗا ايكا١ُ٥ 

ٚايبشٛخ املتؿ١ً مبٛقٛع ايكِٝ: فكد سعٞ َٛقٛع  ا٫ط٬ع  ع٢ً ايدزاضات -11

ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايسضا٥ٌ َٚٔ ايباسجني ٚايدازضني يف اجملاٍ ايذلبٟٛ، نبرل ايكِٝ باٖتُاّ عدد 

اؾاَع١ٝ )َادطترل / دنتٛزاٙ( ٚأعاخ أخس٣ قه١ُ َٓػٛز٠ يف عدد َٔ اجمل٬ت ايذلب١ٜٛ 

تطعِٝ قا١ُ٥ ايكِٝ اـاؾ١ بٗرٙ ع٢ً   إجايباسسسف املتخؿؿ١ تٓاٚيت َٛقٛع ايكِٝ، ٚقد 

 تًو ايدزاضات ٚا٭عاخ.بعض ايدزاض١ ٚتكُٝٓٗا نٌ َا ٜتٓاضب َعٗا َٔ قِٝ أغازت إيٝٗا 

: سٝح إٕ فاٍ ٖرٙ ايدزاض١ ٜتُشٛز املسس١ً ايجا١ْٜٛ دزاض١ خؿا٥ـ منٛ طًب١ -12

يب بفذل٠ سسد١ َٔ َساسٌ سٍٛ طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ، ٖٚٞ املسس١ً اييت ميس فٝٗا ايطا

، ٚتعٗس يف ٖرٙ املسس١ً  ايعدٜد َٔ 18 -16ايُٓٛ اييت تط٢ُ َسس١ً املساٖك١ املتٛضط١ َٔ ضٔ 

املػه٬ت ٚاملٍٝٛ ٚا٫ػاٖات ٚايسغبات ٚاؿادات، ٖٚرا ٜتطًب ايتٛقف عٓد ٖرٙ املسس١ً 

ز َا ٜتٓاضب َع ٖرٙ عسف ع٢ً خؿا٥ؿٗا ٚاستٝاداتٗا، ٚبايتايٞ ايعٌُ ع٢ً اختٝاتيدزاضتٗا ٚاي

املسس١ً َٔ ايكِٝ اييت هب تكُٝٓٗا يف ايكا١ُ٥ اـاؾ١ بٗرٙ ايدزاض١. سٝح ٜهٕٛ شلرٙ املسس١ً 

بعض اـؿا٥ـ ٚايطُات  اييت تعٗس ع٢ً ايطًب١ يف اؾٛاْب اؾط١ُٝ، ٚايعك١ًٝ، ٚا٫ْفعاي١ٝ، 

 . اييت متت اإلغاز٠ إيٝٗا يف اإلطاز ايٓعسٟ يًدزاض١ ٚا٫دتُاع١ٝ

ٚقد ضاعدت ٖرٙ اـط٠ٛ املتُج١ً يف دزاض١ خؿا٥ـ منٛ ايطًب١ يف بٓا٤ قا١ُ٥ ايكِٝ ٚتكُٝٓٗا فُٛع١       

َٔ ايكِٝ اييت تتٓاضب َع ٖرٙ اـؿا٥ـ ٚايطُات ٚمبا ٜتفل َع طبٝع١ ٚخؿٛؾ١ٝ املسس١ً ايجا١ْٜٛ َٛقع 

 ٖرٙ ايدزاض١.

 قا١ُ٥ أٚي١ٝ بايكِٝ اييت ٜٓبػٞ تٛافسٖا يف نتب ٚبٗرٙ اـطٛات ٚاإلدسا٤ات تٛؾٌ ايباسجإ  إىل            

( ق١ُٝ َؿٓف١ يف أزبع١ عػس فا٫ّ 212ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ َه١ْٛ َٔ )

 (  نُا ٖٛ َبني يف اؾدٍٚ اٯتٞ: ( ايكا١ُ٥ ا٭ٚي١ٝ يًك1ِٝاْعس املًشل زقِ )ز٥ٝطّا)
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 ١ يًكا١ُ٥ ا٭ٚي١ٝ ٚعدد قِٝ نٌ فاٍ( اجملا٫ت ايس٥ٝط2ددٍٚ زقِ )

 عدد ايكِٝ اضِ اجملاٍ ايسقِ

 23 اجملاٍ ايدٜين 1

 29 اجملاٍ ا٭خ٬قٞ 2

 20 اجملاٍ ا٫دتُاعٞ 3

 10 اجملاٍ ا٭ضسٟ 4

 20 اجملاٍ ايراتٞ )ايػخؿٞ( 5

 10 اجملاٍ املعسيف 6

 16 اجملاٍ ايٛطين 7

 12 اجملاٍ ايكَٛٞ 8

 9 اجملاٍ ايطٝاضٞ 9

 17 اجملاٍ ا٫قتؿادٟ 10

 11 اجملاٍ ايعطهسٟ 11

 10 اجملاٍ ايؿشٞ 12

 16 اجملاٍ ايب٦ٝٞ 13

 9 اجملاٍ اؾُايٞ ٚايذلٚوٞ 14

 212 اجملُٛع 

 

مت بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ بٓا٤ ايكا١ُ٥ ِٚإعدادٖا يف ؾٛزتٗا ا٭ٚي١ٝ  ايكِٝ يًتأند َٔ ؾدقٗا: : ؼهِٝ قا١ُ٥خاَطا

ضاتر٠ ن١ًٝ ايذلب١ٝ ٚاملتخؿؿني يف فاٍ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ ٚعدد َٔ ايباسجني عسقٗا ع٢ً عدد َٔ أ

يف فاٍ املٓاٖر ٚطسا٥ل ايتدزٜظ ٚبعض املعًُني املتخؿؿني يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ايرٜٔ ٜدزضٕٛ ايهتب َٛقع 

ٚذيو  ( هُني(  قا١ُ٥ بأزلا٤ احمل2اْعس املًشل زقِ )( قهُّا)20ايدزاض١، ٚقد سلًت ع١ًُٝ ايتشهِٝ )

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 اَع١ ؾٓعا٤. ظ( أضتاذّا َٔ ن١ًٝ ايذلب١ٝ 12) -

 ( باسجني تسبٜٛني يف فاٍ املٓاٖر ٚطسا٥ل ايتدزٜظ. 4) -

 ( َعًُني َٚعًُات َتخؿؿني يف َاد٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ. 4) -

 :ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ ٚقد مت عسض ٖرٙ ايكا١ُ٥ ع٢ً احملهُني يدزاضتٗا ٚإبدا٤ ًَشٛظاتِٗ عًٝٗا ٚذيو      

 .اؿهِ ع٢ً َد٣ اْتُا٤ ايكِٝ يًُذا٫ت اييت ُؾٓفت فٝٗا -1
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 اؿهِ ع٢ً َد٣ َٓاضب١ ايكِٝ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ. -2

 اؿهِ ع٢ً َد٣ َٓاضب١ تٛشٜع اجملا٫ت ايس٥ٝط١ يًكِٝ. -3

 إقاف١ أٚ سرف أٚ دَر َا ٜسْٚ٘ َٔ اجملا٫ت. -4

 ْٚ٘ َٔ ايكِٝ.إقاف١ أٚ سرف أٚ دَر أٚ ْكٌ َا ٜس -5

ٚبعد إدسا٤ ع١ًُٝ ؼهِٝ ايكا١ُ٥ يف ؾٛزتٗا ا٭ٚي١ٝ ٚػُٝع آزا٤ َٚكذلسات احملهُني عًٝٗا قاّ       

) اْعس ًتأند َٔ ؾدقٗا ٚإخسادٗا يف ؾٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ يايباسجإ باـط٠ٛ ايتاي١ٝ املتُج١ً يف تعدٌٜ ايكا١ُ٥  

إىل بطاق١ يتشًٌٝ قت٣ٛ نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ  ايكا١ُ٥ ايٓٗا١ٝ٥ ؼٌْٜٛتا٥ر ايدزاض١(، ثِ مت 

 ٚمت ايتأند َٔ ثبات ايبطاق١ ٚتطبكٗا باتباع إدسا٤ات ايتشًٌٝ ايتاي١ٝ:

 إدسا٤ات ؼًٌٝ ايهتب 

ُٜعٖسف ؼًٌٝ احملت٣ٛ بأْ٘ "أدا٠ ميهٔ َٔ خ٬شلا ايتٛؾٌ إىل ؼدٜد َد٣ ا٫تفام  أٚ   :َفّٗٛ ايتشًٌٝ-1

  (44ّ(، ف 1984أمحد سطني ايًكاْٞ: ) )٬ف بني دٛاْب احملت٣ٛ ٚايفسٚض اييت ٜجرلٖا أٟ باسح"ا٫خت

ٚ ُٜعٖسف أضًٛب ؼًٌٝ احملت٣ٛ بأْ٘: "أسد ا٭ضايٝب ايبشج١ٝ اييت تـُطتخدّ يف ؼًٌٝ املٛاد بٗدف ايتٛؾٌ       

 , Klaus ))يتشًٌٝ"إىل اضتد٫٫ت ٚاضتٓتادات ؾشٝش١ َٚطابك١ يف ساي١ إعاد٠ ايبشح أٚ ا

krippendorff : (1986). pp22  

 ٚقد أخرت ٖرٙ ايدزاض١ بايتعسٜف ا٭خرل أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ.   

َٔ ؼًٌٝ قت٣ٛ نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ إىل  إٖدف ايباسج أٖداف ايتشًٌٝ:-2

١ يف ٖرٙ ايهتب، َٚا إذا نإ ٖٓاى اخت٬ف يف ايهػف عٔ َد٣ تٛفس ايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجاْٜٛ

 تٛفس ٖرٙ ايكِٝ سطب َتػرل ايؿف.

"املكؿٛد بأدا٠ ايتشًٌٝ ا٫ضتُاز٠ اييت ٜكّٛ ايباسح بتؿُُٝٗا يػسض مجع ايبٝاْات ٚزؾد أدا٠ ايتشًٌٝ: -3

احملت٣ٛ ٖٛ  َعد٫ت تهساز ايعٛاٖس اييت تسد يف ايهتب املساد ؼًًٝٗا. فاشلدف َٔ اضتخداّ طسٜك١ ؼًٌٝ

 .(59ّ(، ف 1997عبد اهلل ا٭ٖدٍ: ) ؼدٜد خؿا٥ـ َع١ٓٝ ٚايهػف عٓٗا ٚتػخٝؿٗا")

 ٚقد مت ؼًٌٝ قت٣ٛ ايهتب َٛقع ايدزاض١ ٚفل اضتُاز٠ ايتشًٌٝ املعد٠ شلرٙ ايدزاض١.      

 يف اٯتٞ: املتعازف عًٝ٘ عٓد ايذلبٜٛني إٔ ٖٓاى مخط١ َطتٜٛات يٛسد٠ ايتشًٌٝ تتُجٌ  ٚسد٠ ايتشًٌٝ:-4

 ٚسد٠ ايفكس٠  -3 –ٚسد٠ ايفهس٠  -2  -ٚسد٠ ايه١ًُ   -1

 ٚسد٠ َكاٜٝظ املطاس١ ٚايصَٔ  -5 –ٚسد٠ ايػخؿ١ٝ     -4

ٚاعتُدت ٖرٙ ايدزاض١ )ٚسد٠ ايفهس٠( عٓد إدسا٤ات ؼًٌٝ نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً       

، ٜٚكؿد بٛسد٠ ايفهس٠ إايدزاض١ نُا ٜس٣ ايباسجايجا١ْٜٛ، نْٛٗا ايٛسد٠ ا٭ْطب يطبٝع١ ٚخؿٛؾ١ٝ ٖرٙ 
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(، "أٚ أْٗا .70، ف(1997)عبد اهلل ا٭ٖدٍ :  أْٗا "مج١ً َهت١ًُ املع٢ٓ مبا ٜهفٞ يتٛقٝض ٖدف َعني")

عبد ايهسِٜ  أنجس َٔ مج١ً تػرل يف َديٛشلا إىل ق١ُٝ َع١ٓٝ أٚ عدد َٔ ايكِٝ بػهٌ ؾسٜض أٚ قُين.")

  (.46ايعْٛٞ: َسدع ضابل، ف 

يف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ، مما   عٗاابِ  ات"ٖٓاى فُٛع١ َٔ ا٭ضظ ٚايكٛاعد اييت هب إٔ ٜت قٛاعد ايتشًٌٝ:-5

يف ع١ًُٝ ؼدٜد ايفهس٠ ٚتؿٓٝفٗا  ٖرٙ ايكٛاعد ، ٚتطاعد ايع١ًُٝ ٜكفٞ ع٢ً ايدزاض١ املٛقٛع١ٝ ٚاملٓٗذ١ٝ

 ( 71، ف(1997)عبد اهلل ا٭ٖدٍ:  بدق١ َٚٛقٛع١ٝ.")

 ُد ايباسجإ فُٛع١ َٔ ا٭ضظ ٚايكٛاعد أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ متجًت أُٖٗا يف اٯتٞ:ٚقد اعت      

 .اعتُاد ايفهس٠ ٚسد٠ يًتشًٌٝ، ٚقد ضبل اإلغاز٠ إىل ذيو 

  ٚاضتبعاد ايتُازٜٔ ٚايتدزٜبات اييت ،اقتؿاز ع١ًُٝ ايتشًٌٝ ع٢ً ايٓؿٛف ايكسا١ٝ٥ فكط

ذلداع ملا ٚزد يف ايٓـ ٚإعاد٠ ؾٝاغت٘ تًٞ نٌ ْـ، باعتباز إٔ ٖرٙ ايتُازٜٔ تهساز ٚاض

 عٔ طسٜل ايط٪اٍ ٚاملٓاقػ١.

  .ًٌٝاضتبعاد ايتكدِٜ ٚاملكد١َ ٚايفٗازع ٚايؿٛز ٚايسضّٛ املختًف١ إٕ ٚددت َٔ ع١ًُٝ ايتش 

  ٟاضتبعاد اؿٛاغٞ ايطف١ًٝ اـاؾ١ بهٌ َٛقٛع، اييت ٜتِ فٝٗا اإلغاز٠ إىل املسدع اير

 ٕٛ  تعسٜفّا بػاعس أٚ ناتب َعني. ُأٔخَر َٓ٘ ذيو املٛقٛع، أٚ ته

  ق١ُٝ ضًب١ٝ ُزٔؾَد عهطٗا يف اضتُاز٠ ايتشًٌٝ، فُج٬ّ ْبر إذا ناْت ايفهس٠ ؼتٟٛ ع٢ً

إذا ناْت ايفهس٠ تػرل إىل ايبخٌ مٖت زؾد ق١ُٝ ايهسّ يف اضتُاز٠ ايتشًٌٝ، ٚإذا 

 ناْت ايفهس٠ تػرل إىل ايتهدل ُزٔؾدت ق١ُٝ ايتٛاقع يف ا٫ضتُاز٠.

 ٝتهساز ٚاسد يهٌ ق١ُٝ ضٛا٤ّ أناْت ق١ُٝ ؾسو١ تسد يف ايٓـ بًفعٗا أّ ق١ُٝ تطذ ٌ

 ق١ُٝٓ ٜػاز إيٝٗا َٔ خ٬ٍ ايطٝام دٕٚ ذنس ايًفغ. 

 إعداد بطاق١ ايتشًٌٝ  ٚايتأند َٔ ؾدقٗا ٚثباتٗا:-6

I.  ايتشًٌٝ ٚقد مت بٓا٤ ٖرٙ ا٫ضتُاز٠ َٔ خ٬ٍ ؼٌٜٛ قا١ُ٥ ايكِٝ اييت مت ايتٛؾٌ  بطاق١إعداد

يًهػف عٔ  إإيٝٗا يف ٖرٙ ايدزاض١ إىل اضتُاز٠ تتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ اييت ٜطع٢ ايباسج

اْعس َد٣ تٛفسٖا يف ايهتب َٛقع ايدزاض١، َٚد٣ ٚزٚد ايك١ُٝ بػهٌ ؾسٜض أٚ قُين)

(  بطاق١  ؼًٌٝ نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ ( ، ٚمت ؽطٝط  4املًشل زقِ )

  :ٖٛ َٛقض يف ايػهٌ اٯتٞنُا ايبطاق١ 
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 اجملاٍ

 

 ايكــــــــِٝ

  تهساز ايكِٝ يف نتب ايكسا٠٤  يًؿفٛف

 ثايح ثاْٟٛ ثاْٞ ثاْٟٛ أٍٚ ثاْٟٛ ًَشٛظات

 قُين ؾسٜض قُين ؾسٜض قُين ؾسٜض

II.  َٔ ٗاايتشًٌٝ ٚثباتبطاق١ ؾدم ايتأند: 

ُٚٔقَعت يكٝاض٘ بدق١، ٜٚتشكل ٜٚكؿد بايؿدم ٖٓا قدز٠ أدا٠ ايتشًٌٝ ع٢ً قٝاع َا  ايؿدم: - أ

ذيو يف ٖرٙ ايدزاض١ َٔ خ٬ٍ ؼهِٝ أدا٠ ايتشًٌٝ سٝح مت عسض اضتُاز٠ ايتشًٌٝ ع٢ً عدد 

َٔ احملهُني ملعسف١ َد٣ َٓاضبتٗا يػسض ايدزاض١، ٚبعد إبدا٤ املًشٛظات ٚٚقع بعض 

 ايتعد٬ٜت مت بٓا٤ اضتُاز٠ ايتشًٌٝ يف ؾٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥.

 ل َٔ ثبات ايتشًٌٝ َٔ خ٬ٍ إعاد٠ ايتشًٌٝ َس٠ أخس٣ َٔ قـَٔبٌ ايباسحٚمت ايتشك ايجبات: - ب

 ٚناْت ايٓتا٥ر َتطابك١، ٚبعد َسٚز أزبعني َّٜٛا ع٢ً ايتشًٌٝ ايرٟ قاّ ب٘ ايباسح ايجاْٞ

(  بإعاد٠ ايتشًٌٝ بعد تصٜٚدٙ مبٓٗذ١ٝ ايبشح، َٚعاٜرل 1)ثايح ، مت تهًٝف باسح ايجاْٞ

ًٌٝ املتبع١، ٚايكٛاعد املتبع١ يف ٖرا ايتشًٌٝ، ٚبعد املكاز١ْ بني اضتخ٬ف ايكِٝ، ٚٚسد٠ ايتش

% ( ٚقد اضتخدَت َعدي١ 92ْتا٥ر ايتشًًٝني ناْت ْطب١ ا٫تفام  بني ايتشًًٝني تطاٟٚ )

cooper    ؿطاب َعاٌَ ايجبات بني ايتشًًٝني 

 

 

 

 

 خطٛات ايتشًٌٝ:-7

 

III. سض تهٜٛٔ فهس٠ عا١َ عٔ قتٜٛات قسا٠٤ َٛقٛعات  نٌ نتاب ع٢ً سد٠ قسا٠٤ أٚي١ٝ بػ

 نٌ نتاب.

IV.   قسا٠٤ نٌ َٛقٛع ع٢ً سد٠ قسا٠٤ فاسؿ١ َع ٚقع خط ؼت نٌ ق١ُٝ تسد يف املٛقٛع

 ٚتطذٌٝ اضِ نٌ ق١ُٝ عٓد اـط احملدد يف ايهتاب. 

                                                           
َٚدزع ايًػ١ ايعسب١ٝ مبسنص ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايدزاضات ايػسق١ٝ ايتابع  ( عبد اهلل عبد اهلل ضساز: َٚٛد٘ َاد٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ مبشافع١ عُسإ،1)

 ؾاَع١ ايعًّٛ ٚايتهًٓٛدٝا.  

 عدد مرات االتفاق

 011× نسبة االتفاق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 0241                           0241                            عدد مرات األتفاق + عدد مرات االختالف

 %  40=  011×  1940=  011× ـــ =  ــــــ 011× ــــــ ــــــنسبة االتفاق = ـــــــــــ

                      0241  +011                      0104 
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V.  إعاد٠ قسا٠٤ نٌ َٛقٛع َس٠ أخس٣ قسا٠٤ فاسؿ١ بػسض ايتشكل َٔ ايكِٝ اييت مت ايتٛؾٌ إيٝٗا

 ايتشًٌٝ.  بطاق١جا١ْٝ َع زؾد نٌ ق١ُٝ يف يف ايكسا٠٤ اي

VI.  نإ ذيو أعٓد ٚدٛد بعض ايتعد٬ٜت يف َد٣ ٚزٚد ايكِٝ بني ايكسا٤تني ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ضٛا٤ّ

 بطاق١متت اإلغاز٠ إىل ذيو يف ايهتاب قبٌ تطذًٝٗا يف  ;بايتعدٌٜ ّباؿرف أ ّباإلقاف١ أ

 ايتشًٌٝ.

VII. عٝح تكُٓت ايٓطخ١ ا٭ٚىل تهسازات  ;ُاز٠ ايتشًٌٝمت تدٜٚٔ ايتهسازات يف ث٬خ ْطخ َٔ اضت

ايكِٝ ايٛازد٠ يف اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ ايهتب َٛقع ايدزاض١، ٚتهسازات ايكِٝ ايٛازد٠ يف نتاب 

ايؿف ايجايح ايجاْٟٛ املهٕٛ َٔ دص٤ ٚاسد فكط ، ٚايٓطخ١ ايجا١ْٝ تكُٓت تهسازات ايكِٝ 

، بُٝٓا قُت ا٫ضتُاز٠ ايجايج١ تهسازات ايٛازد٠ يف اؾص٤ ايجاْٞ َٔ ايهتب َٛقع ايدزاض١

 ايكِٝ يف مجٝع ايهتب عٝح تهٕٛ اضتُاز٠ غا١ًَ يتهسازات مجٝع ايكِٝ يف ايهتب ايج٬ث١. 

VIII. نٌ فاٍ ٚقُٝ٘ ٚتستٝبٗا ٚايٓطب امل١ٜٛ٦  اتٖتِ تفسٜؼ ْتا٥ر ايتشًٌٝ يف دداٍٚ خاؾ١ تبني تهساز

 اييت سؿًت عًٝٗا.

 طتخد١َ يف ايدزاض١املعاؾات اإلسؿا١ٝ٥ امل -8  

 تتُجٌ املعاؾات اإلسؿا١ٝ٥ املطتخد١َ يف ؼًٌٝ ايٓتا٥ر يف  اٯتٞ:

  سطاب ا٫تفام  يف تٛافس فا٫ت ايكِٝ يف نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ

 باضتخداّ ايتهساز ٚايٓطب امل١ٜٛ٦.  

 كسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ سطاب ا٫خت٬ف يف تٛافس فا٫ت ايكِٝ يف نتب ايكسا٠٤ امل

 باضتخداّ ايتهساز ٚايٓطب امل١ٜٛ٦. 

  ّسطاب ا٫تفام  يف تٛافس ايكِٝ يف نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ باضتخدا

 ايتهساز ٚايٓطب امل١ٜٛ٦.

 ضتخداّ سطاب ا٫خت٬ف يف تٛافس ايكِٝ يف نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ با

 ايتهساز ٚايٓطب امل١ٜٛ٦. 

 : ْتا٥ر ايدزاض١

يف ق٤ٛ َػه١ً ايدزاض١ ٚأٖدافٗا، َٚٔ خ٬ٍ اإلدسا٤ات املتبع١ يف تٓفٝرٖا تٛؾًت ايدزاض١ إىل       

 : ايتايٞفُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ،ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ 

١ٜٛ يف ايُٝٔ تكِ أ٫ّٚ: تٛؾٌ ايباسجإ إىل قا١ُ٥  قه١ُ بايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجاْ

( ق١ُّٝ، َٛشع١ ع٢ً عػس٠ فا٫ت ز٥ٝط١، ٖٚٞ َستب١ تٓاشيّٝا بد٤ّ باجملاٍ ايرٟ ٜكِ 130)
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أنجس عدد َٔ ايكِٝ ٚؾ٫ّٛ إىل اجملاٍ ايرٟ وتٟٛ ع٢ً أقٌ عدد َٔ ايكِٝ ٚذيو نُا ٖٛ 

 ٚاقض يف اؾدٍٚ ايتايٞ:
 ١ٜ اي١ُٝٓٝقا١ُ٥ ايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف اؾُٗٛز

 اجملاٍ

 ا٭خ٬قٞ

 عدد ايكِٝٚ

 ق١ُٝ 21

 ٜٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ ٚاملُازضات ا٭خ٬ق١ٝ اييت هب إٔ ٜتؿف بٗا اإلْطإ ٚإٔ ٜتش٢ً بٗا يف تؿسفات٘ اي١َٝٛٝ ٚممازضات٘ َع اٯخسٜٔ. 

 ايؿدم  -1

 ايؿدل -2

 ا٭َا١ْ  -3

 ايٛفا٤  -4

 اإلٜجاز -5

 عص٠ ايٓفظ  -6

 ا٫ضتكا١َ  -7

 ايتٛاقع  -8

 ايهسّ ٚايبرٍ -9

 اإلخ٬ف ٚاإلتكإ  -10

 ايتكش١ٝ   -11

 اؿٝا٤ ٚايعف١  -12

 ايٛزع ٚايكٓاع١  -13

 املس٠٤ٚ ٚايػٗا١َ  -14

 ايسفل ٚايًني  -15

 ايعفٛ ٚايتطاَض  -16

 سطٔ ايكٍٛ -17

 إَاط١ ا٭ذ٣ -18

 إفػا٤ ايط٬ّ  -19

 ايبػاغ١ ٚط٬ق١ ايٛد٘  -20

 قبط ايٓفظ  -21

 اٍاجمل

 ا٫دتُاعٞ  

 عدد ٚ 

 ايكِٝ

 ق١ُٝ  18

 ٚتعصش ع٬قات٘ باٯخسٜٔ.ٜٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ اييت ؼطٔ ع٬ق١ ايفسد مبذتُع٘ ٚباملكسبني َٔ سٛي٘ َٔ خ٬ٍ ايع٬قات ٚايتعا٬َت اييت تكٟٛ زٚابط٘ ا٫دتُاع١ٝ 

 احملب١  -1

 بس ايٛايدٜٔ ٚطاعتُٗا  -2

 َساعا٠ اؿكٛم ايصٚد١ٝ -3

 تسب١ٝ ا٭بٓا٤  سطٔ -4

 ؾ١ً ا٭زساّ -5

 ايتعإٚ  -6

 َطاعد٠ احملتادني  -7

 َساعا٠ اٯداب ايعا١َ  -8

 ْبر ايعؿب١ٝ -9

 اسذلاّ املسأ٠ َٚساعا٠ سكٛقٗا -10

 سطٔ اؾٛاز  -11

 ا٭خ٠ٛ ٚايؿداق١    -12

 ا٫عتراز عٓد اـطأ  -13

 غهس أؾشاب ايفكٌ   -14

 املػازن١ يف ا٭فسا  ٚا٭تسا   -15

 تٝطرل ايصٚاز  -16

 اسذلاّ ذٟٚ ا٫ستٝادات اـاؾ١ َٚطاعدتِٗ -17

 إضدا٤ ايٓؿض ٚقبٛي٘ -18

 اجملاٍ

 ايؿشٞ ٚايب٦ٝٞ

 

 

 

 عدد ايكِٝٚ

 ق١ُٝ 14

ٚمحاٜتٗا َٔ أخطاز  ١ُٜٝٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ اشلادف١ إىل زفع َطت٣ٛ ايٛعٞ ايؿشٞ يد٣ ا٭فساد ٚاحملافع١ ع٢ً ؾشتِٗ َٔ ا٭ٚب١٦ ٚا٭َساض ٚخًل ب١٦ٝ طبٝع١ٝ ضً

 ايتًٛخ ٚايتؿشس ٚا٫ضتٓصاف.

 ايتٛع١ٝ ايؿش١ٝ  -1

 ا٫ٖتُاّ بايٓعاف١ ايػخؿ١ٝ  -2

 احملافع١ ع٢ً ايٓعاف١ ايعا١َ  -3

 ايٛقا١ٜ  -4

 ايتداٟٚ  -5

 قازب١ ايتدخني -6

 ػٓب تٓاٍٚ ايكات  -7

 ػٓب ا٭طع١ُ املهػٛف١   -8

 محا١ٜ املطتًٗو  -9

 ايسٜاق١ٝ  ممازض١ ا٭ْػط١ -10

 ا٫ٖتُاّ با٭غذاز ٚايٓباتات  -11

 سطٔ اضتخداّ املبٝدات -12

 احملافع١ ع٢ً املا٤ ٚاشلٛا٤ ٚايذلب١ َٔ ايتًٛخ -13

 اسذلاّ ٚتكدٜس عُاٍ ايٓعاف١  -14

 اجملاٍ

ايٛطين 

 ٚايطٝاضٞ

 عدد ايكِٝٚ

 ق١ُٝ 14

١ ٚامل٪ضطات املختًف١ ٚؽًل َٓ٘ َٛاطّٓا ؾاؿّا قبّا يبًدٙ َعتصّا عُاٜت٘ ٚايدفاع عٓ٘ ٚايتكش١ٝ ٜٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ اييت تسبط ا٫ْطإ بٛطٓ٘ ٚتٓعِ ع٬قت٘ بايدٚي

 َٔ أدً٘

 ايعسف ع٢ً ايٛطٔ -1

 سب ايٛطٔ ٚاي٤٫ٛ ي٘   -2

 احملافع١ ع٢ً َباد٨ ايجٛز٠ -3

 دعِ ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ  -4

 قازب١ اؾسمي١ ٚاإلزٖاب  -8

 اسذلاّ ايدضتٛز ٚايٓعاّ ٚايكإْٛ -9

 ايػٛز٣ ٚايدميكساط١ٝ  -10

 ايعدٍ ٚ املطاٚا٠  -11
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 ١ٜ اي١ُٝٓٝقا١ُ٥ ايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف اؾُٗٛز

 طاع١ ٚيٞ ا٭َس يف غرل َعؿ١ٝ  -5

 ايتؿدٟ يًعدٚإ  -6

 ضٝخ ا٭َٔ ٚا٫ضتكساز  تس -7

 اسذلاّ اؿكٛم ٚاؿسٜات  -12

 ؼٌُ املط٪ٚي١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطٝاض١ٝ -13

 احملافع١ ع٢ً ايذلاخ ٚؾٕٛ املُتًهات  -14

 اجملاٍ

 اإلمياْٞ

 عدد ايكِٝٚ

12 

 َس ايدٜٔ ْٚٛاٖٝ٘.ٜٚتكُٔ فُٛع١  ايكِٝ اييت تٓعِ ع٬ق١ اإلْطإ غايك٘ ٚػعٌ َٓ٘ عبدّا هلل ٚسدٙ َٔ خ٬ٍ ايتصاَ٘ بايعبادات املفسٚق١ ٚاَتجاي٘ ٭ٚا

 اإلميإ باهلل ٚسب٘ ٚطاعت٘   -1

 ت٠ٚ٬ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚتدبسٙ  -2

 أدا٤ ايعبادات )ايفسا٥ض(  -3

 ب املعاؾٞ ٚاحملسَات ادتٓا -4

 احملافع١ ع٢ً ايطٓٔ ٚايٓٛافٌ  -5

 ايتك٣ٛ  -6

 ٚطاعت٘ ٚا٫قتدا٤ ب٘  قب١ ايٓيب   -7

 ٚأؾشاب ٚا٫قتدا٤ بِٗ  قب١ آٍ ايٓيب  -8

 ذنس اهلل ٚايتفهس يف كًٛقات٘  -9

 غهس اهلل ع٢ً ْعُ٘  -10

 ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس  -11

 ؼهِٝ غسع اهلل  -12

 اجملاٍ

 ايعطهسٟ

 عدد ايكِٝٚ

 ق١ُٝ 12

 ٜٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ املتعًك١ باؾٛاْب اؿسب١ٝ ٚايكتاي١ٝ َٚا هب ع٢ً ايفسد َساعات٘ أثٓا٤ اؿسٚب .

 ايك٠ٛ ٚايػذاع١   -1

 ايٝكع١ ٚا٫ْتباٙ -2

 اؿح ع٢ً اؾٗاد بأْٛاع٘ ٚايذلغٝب فٝ٘ -3

 ايجبات ٚعدّ ايتٛيٞ ّٜٛ ايصسف -4

 اد ٚإعداد ايعد٠ ا٫ضتعد -5

 ا٫ٖتُاّ بايتدزٜب اؾٝد -6

 

 عدّ ايتجاقٌ عٓد ايدع٠ٛ يًذٗاد -7

 عدّ ايتعسض يًٓطا٤ ٚ٭طفاٍ ٚايعذص٠ عٓد ايكتاٍ -8

 عدّ ايتعسض يًُكدضات ٚدٚز ايعباد٠ املختًف١  -9

 ػٓب قطع ا٭غذاز ٚسسقٗا يف ايكتاٍ -10

 َساعا٠ سكٛم ا٭ضس٣ -11

 يكت٢ًايٓٗٞ عٔ ايتُجٌٝ با -12

 اجملاٍ

 ا٫قتؿادٟ

 عدد ايكِٝٚ

 ق11١ُٝ

طاي١ ٚؼكٝل َطت٣ٛ ٜٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ اشلادف١ إىل زفع َطت٣ٛ ايفسد املعٝػٞ ٚشٜاد٠ ايدخٌ مبا ٜطاعد ع٢ً ايعٝؼ ايهسِٜ ٚايتػًب ع٢ً َػه٬ت ايفكس ٚايب

 اقتؿادٟ أفكٌ.

 ايعٌُ ٚايطعٞ ٚطًب ايسشم  -1

 ا٫ٖتُاّ بايتذاز٠  -2

 ٖتُاّ بايؿٓاع١ ا٫ -3

 ا٫ٖتُاّ بايصزاع١  -4

 ا٫ٖتُاّ بايطٝاس١ -5

 تسغٝد اإلْفام -6

 ا٫دخاز -7

 َهافش١ ا٫ستهاز -8

 ػٓب ايتعاٌَ ايسبٟٛ -9

 عدّ ايتٗسب ايكسٜيب ٚاؾُسنٞ -10

 ايٛفا٤ باملكاٜٝظ ٚاملٛاشٜٔ -11

 اجملاٍ

 ا ملعسيف

 عدد ايكِٝٚ

 قِٝ 10

 بع ايعًُٞ اشلادف١ إىل تػذٝع ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ تعصٜص قدزات ايفسد ايع١ًُٝ ٚاملعسف١ٝ ٚايجكاف١ٜٝٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ ذات ايطا

 سب ايعًِ ٚطًب٘ -1

 قسٚز٠ تعًِ اؾٓطني -2

 ايكسا٠٤ ٚا٫ط٬ع   -3

 اسذلاّ ايعًُا٤ ٚتكدٜس دٗٛدِٖ  -4

 ا٫ٖتُاّ باإلبداع ٚا٫بتهاز  -5

 ايٓذا  ٚايتفٛم  -6

 بس٠ ٚا٫دتٗاد املجا -7

 قازب١ ا٭١َٝ  -8

 ا٫ٖتُاّ بايتك١ٝٓ ٚايعًّٛ اؿدٜج١ -9

 َساعا٠ اؾٛاْب ايجكاف١ٝ ٚا٭دب١ٝ -10

 ٜٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ ذات ايؿبػ١ ايفسد١ٜ املعدل٠ عٔ ذات اإلْطإ ٚغخؿٝت٘ اجملاٍ ايراتٞ
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 ١ٜ اي١ُٝٓٝقا١ُ٥ ايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف اؾُٗٛز

 عدد ايكِٝٚ

 قِٝ 9

 ايفط١ٓ ٚايرنا٤  -1

 ١ُ ايطُٛ  ٚايعصمي١ ٚعًٛ اشل -2

 ايتفا٩ٍ ٚا٭ٌَ   -3

 ايجك١ بايٓفظ ٚق٠ٛ ايػخؿ١ٝ  -4

 املس  ٚايتط١ًٝ  -5

 اؿه١ُ ٚا٫تصإ   -6

 سطٔ املعٗس  -7

 سطٔ اضتػ٬ٍ ايٛقت -8

 ايٓعاّ ٚايذلتٝب -9

 اجملاٍ

 ايكَٛٞ

 عدد ٚ

 ايكِٝ

 قِٝ 9

 ١  ٚتُٓٝتٗا مبا وكل يٮ١َ عصتٗا ٚنساَتٗا املٓػٛد٠ ٜٚتكُٔ فُٛع١ ايكِٝ اييت تٓعِ ع٬ق١ ايفسد ايُٝين بايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلض٬َٝ

 ا٫عتصاش  با٫ْتُا٤ ايعسبٞ ٚاإلض٬َٞ   -1

 تععِٝ تساخ ا٭١َ ٚا٫عتصاش  ب٘  -2

 ا٫ٖتُاّ بايًػ١ ايعسب١ٝ  -3

 ايدعِ املادٟ ٚاملعٟٓٛ يًككاٜا ٚاملٛاقف ايعسب١ٝ ٚاإلض١َٝ٬    -4

 سبٞ ٚاإلض٬َٞ تسضٝخ َبدأ ايٛسد٠ ٚايتكأَ ايع -5

 دعِ سل ايػعٛب يف ايتشسز َٚكا١َٚ ا٫ست٬ٍ  -6

 ايتبؿرل بأعدا٤ ا٭١َ ٚكططاتِٗ  -7

 اسذلاّ املعاٖدات ٚا٫تفاقٝات املػذلن١ -8

 اسذلاّ سكٛم ا٭قًٝات -9

 ( ق130١ُٝإمجايٞ ايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ ) اجملُٛع

; فكد  تٛفس ايكِٝ اييت تكُتٗا ايكا١ُ٥ ايطابك١ يف قت٣ٛ نتب ايكسا٠٤ ع١ٓٝ ايدزاض١ٚبايٓطب١ ملد٣ ثاْٝا:  

 ( ق١ُٝ  بٓطب١ 50ايٓتا٥ر إٔ ايكِٝ املتٛفس٠ يف نتب املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف نٌ ايؿفٛف قد بًػت) أظٗست

ُاّ نتب ايكسا٠٤ ( اي٬ش١َ شلرٙ املسس١ً، ٚأظٗست ايٓتا٥ر اٖت130% تكسٜبا َٔ فُٛع ايكِٝ ايـ)39َكدازٖا 

ٖٞ: )اجملاٍ املعسيف، ٚاجملاٍ اإلمياْٞ، ع٢ً ايتٛايٞ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ بأزبع١ فا٫ت ز٥ٝط١ 

ٚاجملاٍ ا٫دتُاعٞ، ٚاجملاٍ ا٭خ٬قٞ( سٝح سؿًت ٖرٙ اجملا٫ت ع٢ً أع٢ً ايتهسازات ٖٚرا ا٫ٖتُاّ 

 عهظ أ١ُٖٝ ٖرٙ اجملا٫ت  يف ٖرٙ املسس١ً.  

( ق١ُٝ، دا٤ت ق١ُٝ )َساعا٠ اؾٛاْب 50فُٔ فُٛع ايكِٝ املك١ُٓ يف نتب ايكسا٠٤ ايبايؼ عددٖا )   

%( َٔ اجملُٛع ايعاّ 4.24بٓطب١ قدزٖا )ٚ( تهسازّا 69ايجكاف١ٝ( َٔ اجملاٍ املعسيف يف املستب١ ا٭ٚىل بـ)

تب١ ايجا١ْٝ  ق١ُٝ )سب ايعًِ ٚطًب٘( ( تهسازّا، ًٜٝٗا يف املس1629يًتهسازات يف مجٝع ايهتب ايبايؼ عددٖا )

%(، ثِ ق١ُٝ )ذنس اهلل ٚايتفهس يف كًٛقات٘( َٔ 3.99( تهسازّا بٓطب١ قدزٖا )65َٔ اجملاٍ املعسيف أٜكّا بـ)
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%(، ٖٚرٙ ايكِٝ قد سؿًت ع٢ً املسانص 3.9( تهسازّا بٓطب١ قدزٖا )63اجملاٍ اإلمياْٞ يف املستب١ ايجايج١ بـ)

ايذلتٝب ايعاّ ؾُٝع ايكِٝ سطب ايٓتٝذ١ ايعا١َ ؾُٝع ايهتب، يهٓٗا ؽتًف عٔ ايذلتٝب ايج٬ث١ ا٭ٚىل يف 

اـاف بهٌ نتاب، ٚاؾدٍ ايتايٞ ٜٛقض ايكِٝ اييت دا٤ت يف املسانص ايج٬ث١ ا٭ٚىل يف نٌ نتاب َٔ 

 ايهتب ايج٬ث١ ع٢ً سد٠، ٚنريو يف ايٓتٝذ١ ايعا١َ ؾُٝع ايهتب.

 نص ايج٬ث١ ا٭ٚىل يف نٌ نتاب  ٚيف ايٓتٝذ١ ايعا١َ  يتشًٌٝ  نتب املسس١ً ايجا١ْٜٛايكِٝ اييت دا٤ت يف املسا

 ايذلتٝب ايٓطب١ % ايتهساز ايكِٝ ا٭ٚىل يف ايهتاب ايهتاب ٚتهسازٙ

 (543نتاب ايؿف ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ) 

 اسذلاّ املسأ٠ َٚساعا٠ سكٛقٗا

 سطٔ اضتػ٬ٍ ايٛقت

 ذنس اهلل ٚايتفهس يف كًٛقات٘

35 

32 

28 

6.45 

5.89 

5.16 

1 

2 

3 

 (509نتاب ايؿف ايجاْٞ ايجاْٟٛ) 

 ايك٠ٛ ٚايػذاع١

 ذنس اهلل ٚايتفهس يف كًٛقات٘

احملافع١ ع٢ً ايذلاخ ٚؾٕٛ 

 املُتًهات

32 

27 

24 

6.29 

5.31 

4.72 

1 

2 

3 

 (577نتاب ايؿف ايجايح ايجاْٟٛ ) 

 َساعا٠ اؾٛاْب ايجكاف١ٝ

 سب ايعًِ ٚطًب٘

 احملب١

 ١ٝايتٛع١ٝ ايؿش

51 

36 

36 

33 

8.84 

6.24 

6.24 

5.72 

1 

2 

2 

3 

 (1629ايٓتٝذ١ ايعا١َ ) 

 َساعا٠ اؾٛاْب ايجكاف١ٝ -

 سب ايعًِ ٚطًب٘ -

 ذنس اهلل ٚايتفهس يف كًٛقات٘ -

69 

65 

63 

4.24 

3.99 

3.87 

1 

2 

3 

 

ٕ عدد ايكِٝ غرل أظٗست ايٓتا٥ر أفكد  أَا بايٓطب١ يًكِٝ ايػا٥ب١ يف ايهتب ايج٬ث١ َٛقع ايتشًٌٝ; ثايجا:

% َٔ فُٛع 24( ق١ُٝ بٓطب١ 31) تبًػقد  يف نتب ايكسا٠٤ يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ ْٗا٥ٝا  املك١ُٓ 

 (.130ايكِٝ ايـ)
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  نُا ٜأتٞ:  َٓطٛب١ إىل فا٫تٗا  ٚاؾدٍٚ ايتايٞ ٜٛقض عدد ايكِٝ غرل املك١ُٓ يف مجٝع ايهتب 

 

أَا بايٓطب١ ملد٣ ا٫خت٬ف يف تٛفس ايكِٝ بني ايهتب ايج٬ث١ َٛقع ايتشًٌٝ ; فكد  زابعا:

ا١ْٜٛ َٚك١ُٓ يف أظٗست ايٓتا٥ر إٔ عدد ايكِٝ غرل املك١ُٓ يف بعض نتب ايكسا٠٤ يًُسس١ً ايج

 (.130َٔ فُٛع ايكِٝ ايـ) % تكسٜبا34ٚبٓطب١ قدزٖا  ( ق١ُٝ، 44بعكٗا اٯخس قد بًؼ  )

 

 ا١ْٜٛ يف ايُٝٔغرل املتٛفس٠ يف نتب ايكسا٠٤ يًُسس١ً ايج ايكِٝ

 ايكِٝ ايؿش١ٝ

 ٚايب١ٝ٦ٝ

ا٫ٖتُاّ بايٓعاف١ 

 ايػخؿ١ٝ

احملافع١ ع٢ً 

 ايٓعاف١ ايعا١َ

 قازب١ ايتدخني

ػٓب تٓاٍٚ 

 ايكات

 ا٭طع١ُػٓب 

 املهػٛف١

 محا١ٜ املطتًٗو

ممازض١ ا٭ْػط١ 

 ايسٜاق١ٝ

اسذلاّ ٚتكدٜس 

 عُاٍ ايٓعاف١

 ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ

 إَاط١ ا٭ذ٣

 ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ

 سطٔ اؾٛاز

 املػازن١ يف ا٭فسا  ٚا٭تسا 

 تٝطرل ايصٚاز

اسذلاّ ذٟٚ ا٫ستٝادات 

 اـاؾ١ َٚطاعدتِٗ

 ايكِٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطٝاض١ٝ

 ٚاإلزٖابقازب١ اؾسمي١ 

 احملافع١ ع٢ً َباد٨ ايجٛز٠

 دعِ ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ

 طاع١ ٚيٞ ا٭َس يف غرل َعؿ١ٝ

 ايكِٝ ايرات١ٝ

 ايٓعاّ ٚايذلتٝب

 ١ايكَٛٝكِٝ اي

املعاٖدات  اسذلاّ

 ٚا٫تفاقٝات

اسذلاّ سكٛم 

ايكِٝ   ا٭قًٝات

 ا٫قتؿاد١ٜ

 ا٫دخاز

عدّ ايتٗسب 

ايكسٜيب 

 ٚاؾُسنٞ

ايٛفا٤ باملكاٜٝظ 

 ٚاملٛاشٜٔ

 

 ايكِٝ ايعطهس١ٜ

 ا٫ٖتُاّ بايتدزٜب

عدّ ايتجاقٌ ّٜٛ 

 ايصسف

عدّ ايتعسض يًٓطا٤ 

ٚا٭طفاٍ ٚايعذص٠ عٓد 

 ايكتاٍ

عدّ ايتعسض 

 يد١ٜٝٓيًُكدضات ا

 ػٓب قطع ا٭غذاز

 َساعا٠ سكٛم ا٭ضس٣

ايٓٗٞ عٔ ايتُجٌٝ 

 بايكت٢ً

 قِٝ اجملاٍ املعسيف

 قازب١ ا٭١َٝ
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ٚقد مت متٝٝص ايكِٝ  ايهتب ؼت نٌ فاٍ،  يفٚغرل املك١ُٓ  ٚاؾدٍٚ ايتايٞ ٜٛقض عدد ايكِٝ املك١ُٓ 

 :  ًٜٞنُا  ضٛدغرل املك١ُٓ بايًٕٛ ا٭

 ٚغرل املتٛفس٠ يف بعكٗا اٯخس ايكسا٠٤ يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔنتب بعض  املتٛفس٠ يف  ايكِٝ

 نتب ايكسا٠٤ يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ ايهتب

 ثايح ثاْٟٛ ثاْٞ ثاْٟٛ أٍٚ ثاْٟٛ ايؿفٛف

تهسازات 

ْٚطب  تٛفس 

ايكِٝ يف نٌ 

 نتاب

از
هس

يت
ا

 

% 
ب١
ط
يٓ
ا

 

ب
تٝ
ذل
اي

 

از
هس

يت
ا

 

% 
ب١
ط
يٓ
ا

 

ب
تٝ
ذل
اي

 

از
هس

يت
ا

 

% 
ب١
ط
يٓ
ا

 

ب
تٝ
ذل
اي

 

اجملاٍ قِٝ 

 املعسيف
         

ايكسا٠٤ 

 ٚا٫ط٬ع
1 1.47 7    15 8.98 5 

قسٚز٠ تعًِٝ 

 اؾٓطني
7 10.29 4    1 0.60 9 

املجابس٠ 

 ٚا٫دتٗاد
   3 5.26 6 2 1.20 8 

          ايكِٝ اإلميا١ْٝ

قب١ آٍ 

  ايٓيب

ٚأؾشاب٘ 

 ٚا٫قتدا٤ بِٗ

      8 8.89 4 

ؼهِٝ غسع 

 اهلل
1 1.45 8 5 7.04 4    

أدا٤ ايفسا٥ض 

 )ايعبادات(
5 7.25 5    1 1.11 7 

ت٠ٚ٬ ايكسإٓ 

ايهسِٜ 

 ٚتدبسٙ

      3 3.33 5 

احملافع١ ع٢ً 

ايطٓٔ 

 ٚايٓٛافٌ

   1 1.41 7 2 2.22 6 
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ا٭َس 

باملعسٚف 

ٚايٓٗٞ عٔ 

 املٓهس

   2 2.82 6    

ايكِٝ 

 ا٫دتُاع١ٝ
         

اسذلاّ املسأ٠ 

َٚساعا٠ 

 سكٛقٗا

35 42.68 1    20 25 2 

بس ايٛايدٜٔ 

 ٚطاعتُٗا
   2 3.39 7 12 15 3 

َطاعد٠ 

 احملتادني
7 8.54 3 5 8.48 5    

 4 3.75 3       ْبر ايعؿب١ٝ

ا٭عتراز عٓد 

 اـطأ
2 2.44 6 1 1.70 8    

اضدا٤ ايٓؿض 

 ٚقبٛي٘
   3 5.09 6    

غهس 

أؾشاب 

 ايفكٌ

1 1.22 7 1 1.70 8    

       7 1.22 1 ؾ١ً ا٭زساّ

ايهسّ  

 ٚايبرٍ
5 8.33 4 5 6.25 7    

       2 11.67 7 سطٔ ايكٍٛ

املس٠٤ٚ 

 ٚايػٗا١َ
3 5 5       

 8 1.70 1 9 2.5 2    ا٫ضتكا١َ

 0 0 0 10 1.25 1    ايسفل ٚيًني

 8 1.70 1       قبط ايٓفظ

       7 1.67 1 إفػا٤ ايط٬ّ

 ايكِٝ ايؿش١ٝ

 ٚايب١ٝ٦ٝ
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سطٔ 

اضتخداّ 

 املبٝدات

   21 50 1    

 2 22.92 11       ايٛقا١ٜ

 3 4.17 2    4 4.62 3 ايتداٟٚ

ايكِٝ ايٛط١ٝٓ 

 ٚايطٝاض١ٝ
         

ؼٌُ 

املط٪ٚي١ٝ 

ايٛط١ٝٓ 

 ٚايطٝاض١ٝ

5 17.24 2    4 7.02 5 

ايػٛز٣ 

 ٚايدميكساط١ٝ
4 13.79 3    3 5.26 6 

تسضٝخ ا٭َٔ 

 ٚا٫ضتكساز
      5 8.77 4 

اسذلاّ 

ايدضتٛز 

ٚايٓعاّ 

 ٚايكإْٛ

   2 4.17 5 2 3.51 7 

ايتؿدٟ 

 يًعدٚإ
1 3.45 5    1 1.75 8 

          ايكِٝ ايرات١ٝ

ايجك١ بايٓفظ 

ٚق٠ٛ 

 ايػخؿ١ٝ

   9 17.31 3 1 7.14 3 

اؿه١ُ 

 ٚا٫تصإ
2 4 4 1 1.92 6    

ايفط١ٓ 

 ٚايرنا٤
1 2 5       

قِٝ دعِ 

ايعسب 

 ًُنيٚاملط
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يكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ ٜٚتكض َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر ايطابك١ إٔ ع١ًُٝ تكُني ايكِٝ يف نتب ا

متت بطسٜك١ عػٛا١ٝ٥ ٚغرل َدزٚض١، ٜٚبدٚ إٔ ايؿدف١ يعبت دٚزّا ز٥ٝطّا يف ع١ًُٝ تكُني ايكِٝ، ٖٚرا َا 

ظٗس يف غٝاب ايتٛاشٕ يف تٛشٜع ايكِٝ ٚأعدادٖا ٚتهسازاتٗا ٚتستٝبٗا، ضٛا٤ّ بني ايهتب ايج٬ث١، أٚ يف نٌ 

سغ إٔ ٖٓاى تربربّا بني ا٫نفاض ٚا٫زتفاع يف عدد تهسازاتٗا، ٚايتكدّ ٚايتأخس نتاب ع٢ً سد٠، سٝح يٛ

ايتبؿرل 

بأعدا٤ ا١َ٫ 

 ٚكططاتِٗ

18 31.04 1    3 12 2 

ا٫ٖتُاّ 

 بايًػ١ ايعسب١ٝ
17 29.31 2    1 4 4 

ا٫عتصاش  

با٫ْتُا٤ 

ايعسبٞ 

 ٚاإلض٬َٞ

7 12.07 4       

ايدعِ املادٟ 

ٚاملعٟٓٛ 

يًعسب  

 ٚاملطًُني

      2 8 3 

ايكِٝ 

 ا٫قتؿاد١ٜ
         

ا٫ٖتُاّ 

 ايصزاع١ب
   2 6.67 2 2 18.18 1 

 2 9.09 1 2 6.67 2    تسغٝد اإلْفام

َهافش١ 

 اإلستهاز
      2 18.18 1 

ػٓب ايتعاٌَ 

 ايسبٟٛ
      1 9.09 2 

ايكِٝ 

 ايعطهس١ٜ
         

ايٝكع١ 

 ٚا٫ْتباٙ
      1 3.85 4 
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يف تستٝبٗا َٔ نتاب إىل آخس َٚٔ فاٍ إىل آخس، ٚقد نػفت ع١ًُٝ ؼًٌٝ نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ 

 ف اجملا٫ت.املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ إٔ ٖرٙ ايهتب عاد١ إىل إعاد٠ ؽطٝط يتػٌُ مجٝع ايكِٝ يف كتً

 بٓا٤ّ ع٢ً ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا ايدزاض١ ٜٛؾٞ ايباسجإ مبا ًٜٞ:  :تٛؾٝات ايدزاض١  

إعاد٠ ايٓعس يف قت٣ٛ نتب ايكسا٠٤ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ ٚايعٌُ  -1

 ع٢ً تكُٝٓٗا قا١ُ٥ ايكِٝ اييت تٛؾًت إيٝٗا ٖرٙ ايدزاض١. 

يتٛاشٕ يف تكُني ايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف نتب َساعا٠ َبدأ ايتدزز ٚا -2

 ايكسا٠٤ املكسز٠ عًِٝٗ يتهٕٛ غا١ًَ ؾُٝع ايهتب ٚاجملا٫ت. 

قسٚز٠ ايكٝاّ بعًُٝات ايتكِٜٛ ٚاملتابع١ ايدٚز١ٜ ملعسف١ َد٣ انتطاب طًب١ ايجا١ْٜٛ يًكِٝ  -3

 ٚذيو َٔ خ٬ٍ تطبٝل َكاٜٝظ يًكِٝ ٚا٫ػاٖات. 

 :ايدزاض١ َكذلسات 

إدسا٤ املصٜد َٔ ايبشٛخ ٚايدزاضات يًبشح عٔ ايكِٝ املك١ُٓ يف بك١ٝ ايهتب املكسز٠ ع٢ً  -1

طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ ٫ٚضُٝا نتب  ايًػ١ ايعسب١ٝ  ا٭خس٣ مبا وكل ايتهاٌَ بني 

مجٝع  مجٝع ايهتب ٚاملٓاٖر،  ٚذيو ٭ٕ ايكِٝ ٖٞ َٔ ايع١َُٝٛ إىل اؿد ايرٟ تدخٌ َع٘ يف

 املٓاٖر ٚايهتب املدزض١ٝ.

إدسا٤ دزاض١ تٗتِ بايهػف عٔ َد٣ متجٌ طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ يًكِٝ املك١ُٓ يف  -2

نتب ايكسا٠٤; سٝح اقتؿست ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً َعسف١ َد٣ تٛافس ايكِٝ يف نتب ايكسا٠٤ 

خس٣ تبشح يف َد٣ متجٌ املكسز٠ ع٢ً طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ، ٚتدعٛ اؿاد١ إىل ٚدٛد دزاض١ أ

 طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ شلرٙ ايكِٝ. 

إدسا٤ دزاض١ تطتٗدف ايبشح يف دٚز َعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف إنطاب ايكِٝ اي٬ش١َ يطًب١  -3

 ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ. 

إدسا٤ دزاض١ تطتٗدف ايبشح يف ايطسم ٚا٭ضايٝب ايذلب١ٜٛ املٓاضب١ يػسع ايكِٝ ٚتُٓٝتٗا  -4

 يف ايُٝٔ.  يد٣ طًب١ ايجا١ْٜٛ

إدسا٤ دزاض١ تطتٗدف َ٪ضطات اجملتُع اييت ُتطِٗ يف غسع ايكِٝ ٚايبشح يف َد٣ تٛافل  -5

 ٖرٙ امل٪ضطات يف ت١ُٝٓ ايكِٝ يد٣ طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايُٝٔ. 
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 قا١ُ٥ املسادع

 إلض١َٝ٬.إبساِٖٝ أْٝظ ٚآخسٕٚ: )د. ت(، املعذِ ايٛضٝط، اؾص٤ ايجاْٞ، تسنٝا، اضتٓبٍٛ املهتب١ ا (1

ّ( "أثس اضتخداّ ايكؿـ ا٫دتُاع١ٝ يف تدزٜظ َاد٠ عًِ ا٫دتُاع يف ت١ُٝٓ 2002إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ قُد عًٞ: ) (2

 .2، اؾص٤ 69بعض ايكِٝ  ا٫دتُاع١ٝ يد٣ ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ "، ف١ً: دزاضات يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ ، ايعدد 

غذلان١ٝ ايعسب١ٝ نفًطف١ يًذلب١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايكاٖس٠، َهتب١ ايٓٗك١ ّ(، ا1971٫إبساِٖٝ قُد ايػافعٞ: ) (3

 املؿس١ٜ.

 ، يبٓإ، برلٚت، داز يطإ ايعسب.3ابٔ َٓعٛز: )د. ت(، يطإ ايعسب، اجملًد  (4

 .ّ(، ايؿساع ايعسبٞ اإلضسا٥ًٝٞ يف َٓاٖر ايتازٜخ باملًُه١ املتشد٠، َ٪ضط١ اـًٝر ايعسب1984ٞأمحد سطني ايًكاْٞ: ) (5

 ّ(، "تدزٜظ املٛاد ا٫دتُاع١ٝ"، ايكاٖس٠"، عامل ايهتب.1990أمحد سطني ايًكاْٞ ٚآخسٕٚ: ) (6

ّ(، "أثس اضتخداّ املدخٌ ايكؿؿٞ يف تدزٜظ ايتازٜخ يت٬َٝر ايؿف اـاَظ ا٫بتدا٥ٞ ع٢ً 1998إميإ فتشٞ قُد: ) (7

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ. ت١ُٝٓ بعض ايكِٝ اـًك١ٝ"، زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، داَع١ عني سلظ،

 ، عُإ، داز ايفسقإ يًٓػس ٚايتٛشٜع.2(،  "املٝطس يف عًِ ايٓفظ ا٫دتُاعٞ" ، ط1984تٛفٝل َسعٞ ٚ أمحد بًكٝظ: ) (8

ّ(، "ايكعف يف ايكسا٠٤ تػخٝؿ٘ ٚع٬د٘"، تسمج١ قُد َسضٞ ٚ إزلاعٌٝ أبٛ 1984دابٞ بْٛد ٚ َاًٜص تٓهس: ) (9

 ايعصاِٜ، ايكاٖس٠، عامل ايهتب.

 ايطفٛي١ ٚاملساٖك١"، ايطبع١ ايجا١َٓ، عامل ايهتب. -ّ( "عًِ ْفظ اي1989ُٛٓعبد ايط٬ّ شٖسإ: )ـ ساَد 9 (10

ّ(، "دزاض١ ؼ١ًًٝٝ يًكِٝ املتك١ُٓ يف نتاب ايعًّٛ ايعا١َ يًؿف ايجأَ 2002سطٔ عًٞ ايٓادٞ ٚ ذٜاب ايسٚادف١: ) (11

 . 19ا٭ضاضٞ يف ا٭زدٕ"، ف١ً: ن١ًٝ ايذلب١ٝ، ايعدد 

 ّ(، "تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ" ايكاٖس٠، داز املعازف.1977) سطني قٛز٠: (12

 ّ(، "أضظ بٓا٤ املٓاٖر ٚتٓعُٝاتٗا"، ايطبع١ ايجا١ْٝ، ايكاٖس٠، َهتب١ سطإ.1987سًُٞ ايٛنٌٝ ٚقُد أَني: ) (13

 ايطفٛي١ ٚاملساٖك١"، ايطبع١ ايجا١ْٝ، داز ايفهس اؾاَعٞ. -ّ( "ضٝهٛيٛد١ٝ اي1983ُٛٓخًٌٝ َٝخا٥ٌٝ َعٛض: ) (14

 / 1 / 23    اتب قاضِ عاغٛز: َٓع١َٛ ايكِٝ يف نتب ايًػ١ ايعسب١ٝ يطًب١ ايؿفٛف ا٭زبع١ ا٭ٚىل يف ا٭زدٕ. ز (15

2008http://www.mosd.gov.jo/menu_common.html 

ؾشٝض ايبخازٟ املط٢ُ ايتذسٜد ايؿسٜض ٭سادٜح ّ(، كتؿس 1997شٜٔ ايدٜٔ أمحد بٔ عبد ايًطٝف ايصبٝدٟ: ) (16

 اؾاَع ايؿشٝض ، ايسٜاض، َهتب١ داز ايط٬ّ يًٓػس ٚايتٛشٜع. 

ّ(، "ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ املتك١ُٓ  يف نتب ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ يًُسس١ً املتٛضط١ 2007ضامل ضعٛد َطفس آٍ قسٜؼ: ) (17

 داَع١ ؾٓعا٤،  ن١ًٝ ايذلب١ٝ.باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ"، زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، 

 ّ(، "ؾعٛبات ايتعًِ"، ايطبع١ ا٭ٚىل، ا٭زدٕ، عُإ، داز املٝطس2002.٠ضاَٞ قُد ًَشِ: ) (18

( "ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ املتك١ُٓ يف َٓاٖر ايعًّٛ باؿًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ"، ف١ً: 2001ضعٝد قُد ايطعٝد: ) (19

 ، اؾُع١ٝ املؿس١ٜ يًُٓاٖر.69د دزاضات يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، ايعد

ّ( "أضايٝب تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ ايعًٝا ٚاإلعداد١ٜ" 1985زلرل ضتٝت١ٝ ٚ غاشٟ سذٛ ٚ فازع عٝط٢: ) (20

 عُإ، ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚغ٦ٕٛ ايػباب.

 ، عامل ايهتب ايكاٖس1.٠ّ( ؼًٌٝ املكُٕٛ، ط1983زلرل قُد سطني: ) (21

 ّ(، ايكِٝ ايذلب١ٜٛ يف ايكؿـ ايكسآْٞ، ايكاٖس٠، داز ايفهس ايعسبٞ. 1996د طٗطاٟٚ: )ضٝد أمح (22
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ّ(، "قٝاع اػاٖات ايط١ًٝ مٛ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ اإلض١َٝ٬  ٚع٬قتٗا 2002ؾاحل ايطٓباْٞ  ٚ ؾابس ايصٜبازٟ: ) (23

 1، اجملًد 1ذلب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ، ايعدد مبتػرلٟ اؾٓظ ٚاملطت٣ٛ ايدزاضٞ يف داَعيت ؾٓعا٤ ٚاملٛؾٌ"، ف١ً: ايعًّٛ اي

 ّ. 2002ٜٓاٜس ـ ْٜٛٝٛ 

، داز 23ّ(، "اؾٍٛ ايذلب١ٝ اإلض١َٝ٬  ٚأضايٝبٗا يف ايبٝت ٚاملدزض١ ٚاجملتُع"، ايطبع١ 2005عبد ايسمحٔ ايٓش٬ٟٚ: ) (24

 ايفهس.

تعًِٝ ا٭ضاضٞ يف أَا١ْ ايعاؾ١ُ ّ(،  "دٚز املعًِ يف ت١ُٝٓ ايكِٝ اـًك١ٝ يد٣ ت٬َٝر َسس١ً اي2007عبد ايػين اؾُايٞ: ) (25

 باؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ"، زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، داَع١ ؾٓعا٤، ن١ًٝ ايذلب١ٝ.

 ّ(،  مٛ فًطف١ تسب١ٜٛ يبٓا٤ اإلْطإ ايعسبٞ، اإلضهٓدز١ٜ، داز املعسف١ اؾاَع1993.١ٝعبد ايفتا  إبساِٖٝ تسنٞ: ) (26

ٜٓبػٞ إٔ تتكُٓٗا نتب ايكسا٠٤ ٚاحملفٛظات يًؿفٛف ايج٬ث١  ّ( "ايكِٝ اييت1999عبد ايهسِٜ قُد ايعْٛٞ: ) (27

 ايٛضط٢ َٔ َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ"، زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، داَع١ ؾٓعا٤، ن١ًٝ ايذلب١ٝ.

ا٭ٖداف ايٛط١ٝٓ ّ(، "دزاض١ ؼ١ًًٝٝ يهتب ايتازٜخ يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ق٤ٛ 1997عبد اهلل عبد ايهسِٜ ا٭ٖدٍ: ) (28

 ٚايك١َٝٛ ٚاإلْطا١ْٝ يف ايُٝٔ"، زضاي١ دنتٛزاٙ غرل َٓػٛز٠، داَع١ بػداد، ن١ًٝ ايذلب١ٝ.

ّ(، "فاع١ًٝ بسْاَر َكذل  يف ت١ُٝٓ َٗازات ايكسا٠٤ ايٓاقد٠ ع٢ً ا٭دا٤ ايكسا٥ٞ ٚا٫ػاٙ 1997عبد اهلل عًٞ ايهٛزٟ: ) (29

ؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ"، زضاي١ دنتٛزا٠ غرل َٓػٛز٠، داَع١ مٛ ايكسا٠٤ يد٣ ت٬َٝر ايؿف اـاَظ ا٭ضاضٞ با

 اإلضهٓدز١ٜ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ.

ّ(، "ايكِٝ ايذلب١ٜٛ يف فٔ ا٭ْػٛد٠ اي١ُٝٓٝ"، زضاي١ َادطترل، داَع١ اؾصٜس٠، ن١ًٝ 1997عبد اهلل قُد اـٝازٟ: ) (30

 ايذلب١ٝ.

 برلٚت، داز ايط٬ّ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع. ، 2ّ(، "تسب١ٝ ا٭٫ٚد يف اإلض٬ّ"، ز1893عبد اهلل ْاؾض عًٛإ: ) (31

 ّ(، "ايكِٝ َٚٓاٖر ايتازٜخ اإلض٬َٞ "، ايكاٖس٠، عًِ ايهتب.1996عًٞ أمحد اؾٌُ: ) (32

 ّ(، "تدزٜظ فٕٓٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ" ايكاٖس٠، داز ايفهس ايعسبٞ.2002عًٞ أمحد َدنٛز: ) (33

ٝتٗا يد٣ ط٬ب ايهًٝات ايعطهس١ٜ"، ف١ً: ن١ًٝ ّ(، "تهٜٛٔ ايكِٝ ايػخؿ١ٝ ٚت2005ُٓعٛض بٔ ضعٝد ايعُسٟ: ) (34

                          2008 / 1 / 5   82املًو خايد ايعطهس١ٜ، ايعدد

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=877&InNewsItemID=1730615  

ّ(، "طسم تعًِٝ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ يًُبتد٥ني َٚٗازات ايتعًِ"، ا٭زدٕ، عُإ، داز أضا١َ يًٓػس 2005غافٌ َؿطف٢: ) (35

 ٚايتٛشٜع.

ّ(، "ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف تعًِٝ ايكسا٠٤ ٚت١ُٝٓ َٝٛشلا"، ايطبع١ ا٭ٚىل، ايكاٖس٠، اٜذلى 2003فاٜص٠ ايطٝد قُد: ) (36

 ٜع.يًٓػس ٚايتٛش

 ّ(، "ايكِٝ ٚايعادات ا٫دتُاع١ٝ" ، يبٓإ، داز ايٓٗك١ ايعسب1980.١ٝفٛش١ٜ دٜاب: ) (37

 ّ(، "املٓٗر املدزضٞ ٚايكِٝ" ، ايهٜٛت.1986فٛشٟ ط٘  إبساِٖٝ  ٚ زدب ايهًص٠: ) (38

 ّ(، ايكاَٛع احملٝط، ايطبع١ ايجا١ْٝ، يبٓإ، برلٚت، داز إسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ.2003ايفرلٚشابادٟ: ) (39

ّ(، "تكِٜٛ ْػاط ايكسا٠٤ اؿس٠ يد٣ طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ"، 2008إدزٜظ عبد اؾباز: ) نسمي١ (40

 زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، داَع١ ؾٓعا٤، ن١ًٝ ايذلب١ٝ.

ٛشٜع ّ(، "تعًِ ايكِٝ ٚتعًُٝٗا"، ايطبع١ ا٭ٚىل، ا٭زدٕ، عُإ، داز املطرل٠ يًٓػس ٚايت2005َادد شنٞ اؾ٬د: ) (41

 ٚايطباع١.
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 ، َه١ املهس١َ َهتب١ اشلادٟ.20ّ(، "فًطف١ ايذلب١ٝ اإلض١َٝ٬ "، ط 1988َادد عسضإ ايه٬ْٝٞ: ) (42

ز اـسهني  58ّ(، "املدخٌ إىل دزاض١ اجملتُع ايطعٛدٟ"، ايطبع١ ايجا١ْٝ، ايسٜاض، دا2003قُد إبساِٖٝ ايطٝف: ) (43

 يًٓػس ٚايتٛشٜع.

"ايكِٝ املتك١ُٓ يف نتب ايكسا٠٤ يًؿفٛف ا٭زبع١ ا٭ٚىل َٔ ايعًِٝ ا٭ضاضٞ ـ اؿًك١ ّ(، 2004قُد محٝدإ ايعبادٟ: ) (44

 .25، ايط١ٓ 61ا٭ٚىل ـ يف ضًط١ٓ عُإ" ف١ً: زضاي١ اـًٝر ايعسبٞ، ايعدد

بع١ قُد اـٛايد٠  ٚ أمحد َصٜد ايػٛس١:  "ايكِٝ ايذلب١ٜٛ املتك١ُٓ يف نتب ايذلب١ٝ اإلض١َٝ٬  املكسز٠ يًؿفٛف ا٭ز (45

 ايعًٝا َٔ املسس١ً ا٭ضاض١ٝ يف ا٭زدٕ"، ف١ً: اؼاد اؾاَعات ايعسب١ٝ يًذلب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ، اجملًد ايجايح، ايعدد ا٭ٍٚ.

 ّ(، "َفاِٖٝ أضاض١ٝ يف ايذلب١ٝ اإلض١َٝ٬  ٚا٫دتُاع١ٝ"، عُإ، داز ايفهس.1991قُد عط١ٝ ٚآخسٕٚ: ) (46

١ يد٣ طًب١ املسسًتني املتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ يف دٍٚ اـًٝر ايعسب١ٝ "ايٛاقع ّ( ايكِٝ ايطًٛن2001ٝقُٛد عطا سطني عكٌ: ) (47

 ّ.2001ديٌٝ املعًِ"، َهتب ايذلب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ اـًٝر 

ّ( "ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتكُٓٗا قت٣ٛ نتب ايكسا٠٤ يًؿفٛف ايج٬ث١ ا٭خرل٠ َٔ َسس١ً 2003قُد عًٞ ايػٝخ: ) (48

 ي١ُٝٓٝ"، زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، داَع١ ؾٓعا٤، ن١ًٝ ايذلب١ٝ.ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف اؾُٗٛز١ٜ ا

ّ(، "َد٣ متهٔ طًب١ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ َٔ َٗازات ايكسا٠٤ يًدزاض١"، 2008قُد عًٞ املسٖيب: ) (49

 زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، داَع١ ؾٓعا٤، ن١ًٝ ايذلب١ٝ.

 دزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ"، دَػل، َطبع١ دَػل.ّ(، "طسم ت1989قُٛد قُد ايطٝد: ) (50

ّ(، "ايُٓٛ َٔ ايطفٛي١ إىل املساٖك١"، ايطبع١ ايسابع١، دد٠، تٗا١َ 1989قُد َٓؿٛز ٚفازٚم عبد ايط٬ّ: ) -32 (51

 يًٓػس ٚايتٛشٜع.

 اؾُٗٛز١ٜ ّ(، "ايكِٝ املتك١ُٓ يف قت٣ٛ َٓٗر ايتازٜخ يًؿفٛف ايعًٝا باملسس١ً ا٭ضاض١ٝ يف2000َطٗس عًٞ  اؿُصٟ: ) (52

 اي١ُٝٓٝ"، زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠ ـ داَع١ اؾصٜس٠ ـ ن١ًٝ ايذلب١ٝ.

 ّ(، "طسم تعًِٝ ا٭طفاٍ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١"، ا٭زدٕ، عُإ، َهتب١ داز ايجكاف1990.١ٖػاّ اؿطٔ: ) (53

 ّ .1999ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، املٓطًكات ايعا١َ ملٓاٖر ايتعًِٝ ايعاّ  (54

 ّ(،ٚثٝك١ َٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ، ؾٓعا2003.٤ايتعًِٝ: )ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ٚ (55

56) Klaus , krippendorff : "content analysis an introduction to its me thodology" u.s. , 
sage publications .1986.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


