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ليلدلا ةمدقم
تامولعملاكلتمينمف،لودلاوتامظنملاودارفأللةيقيقحلاةوقلاوةورثلاوهتامولعملاكالتماحبصأدقل
تقولايفةميلسلاتارارقلاذاختاورومألاتايرجمىلعةرطيسلاىلعردقألاوهحبصأةقدوةدوجرثكألا
حبصأاهفينصتواهقيقدتويساسألااهردصمنمتامولعملاعمجىلعةردقلاكالتمانإفمثنمو،ميلسلا
.ةايحلايحانملكيفهنعىنغالاًرمأ

،لامعألاخانمعبتتوسايقلاهيلعدامتعالامتييتلارداصملامهأنمماعلكشبتآشنملاحوسمربتعتو
حوسمزربتو.عمتجملايفةماهلاةيعامتجالاوةيداصتقالاتاسايسلانمديدعلاعنصيفهرودببصييذلاو
يفاًبلطرثكألاتاراهملاىلعءوضلاءاقلإيفاًرودبعلتيتلاوتآشنملاحوسممهأدحأكتآشنملاتاراهم
تاسايسوةيميلعتلاتاسايسلانملككلذبدمتل؛بلطلابناجاهاريامكةوجفلاعضومولمعلاقوس
.ةميلسةيميلعتتاسايسذاختاىلعاًرداقرارقلاعناصحبصيمثنمو،ةيفاكلاةلدألاوتامولعملابليغشتلا

يموقلاىوتسملاىلعتاسسؤملاتاردقزيزعتىلإ،اهصاصتخاراطإيف،ةيلودلالمعلاةمظنمىعستو
راطإيفليلدلااذهدادعإيتأيو.لمعىلعلوصحللمهيعسيفلمعلانعنيثحابلامعدلجأنميلحملاو
ذفنملاةرهاقلابةيكيرمألاةعماجلاعمنواعتلابةمظنملاهذفنتيذلاينهملاريوطتللةيعماجلازكارملاعورشم
ءانبلةمظنملافدهقيقحتلةلواحميف.ةيلودلاةيمنتللةيكيرمألاةلاكولانممعدبوعورشملليسيئرلا
ةقلعتملاةيفيكلاوةيمكلالمعلاقوستامولعمرشنوليلحتوعمجىلعزكارملاهذهبنيلماعلاتاردق
ةفاضإلاب،ةيموكحةيرصمةعماج١١ددعيفاًيعماجاًزكرم١٨ددعيفكلذو،يفيظولاداشرإلاوهيجوتلاب
متو.لمعلاقوسيفةبولطملاتاراهملاسايقلتآشنملاتاراهمحوسمءارجإلجأنماًينفمهمعدىلإ
ةقدنمضيومهتاجايتحابكاويلاًصيصخهميمصتمتحوسملاءارجإلينورتكلإماظنبزكارملاهذهمعد
،مهتاراهمريوطتلنيجيرخلاوبالطلامعدىلعمهتاردقزيزعتمثنمو،اهيلعنولصحييتلاتامولعملا
ةلامعريفوتلالخنمتآشنملاةدعاسمو،عقاولاضرأنمتامولعمىلعةينبمةيبيردتتاسايسةغايصو
.ةراهملاوةءافكلانملاعردقىلع

سايقليونسلكشبتآشنملاتاراهمحسمءارجإبزكارملاتماق،٢٠٢٢-٢٠١٨عورشملاذيفنتةرتفلالخو
نمةمظنملافدهتو.ةمظنمللينفلافارشإلاتحتمهتاظفاحمبيلحملالمعلاقوسيفةبولطملاتاراهملا
لبقتسملايفتآشنملاتاراهمحسمءارجإلزكارملاهذهبنيلماعللاًيسيئراًعجرمنوكينأليلدلااذهلالخ
لضفأةساردىلعاًءانبليلدلااذهعضومتدقو.جئاتنلاةمادتساوةبستكملاةفرعملارشننمضيامب
ذيفنتلاةرتفلالخاهيلإلوصولامتيتلاةدافتسملاسوردلاوةيمكارتلاةفرعملاو،ةيملاعلاتاسرامملا
ةماعةفصبلمعلاقوسوليغشتلاتارشؤموميهافملوألاءزجلاضرعي،نيئزجنمليلدلااذهنوكتيو
تآشنملاتاراهمحسمذيفنتلةيئارجإلاتاوطخلاحرشيناثلاءزجلالوانتيامنيب،ةصاخةفصبرصميفو
ريرقتلاةباتكىتحوطيطختلاةلحرمنماًءدبضرغلااذهلهميمصتمتيذلاينورتكلإلاماظنلاىلعاًدامتعا
.هليئاهنلا

رشنوليلحتودصرلمهماهمبمايقلايفينهملاريوطتللةيعماجلازكارملاليلدلااذهمعدينألمأنو
معدللبقتسملايفةحجانلاتآشنملاحوسمنمديزملاءارجإلالخنملمعلاقوسبةقلعتملاتامولعملا
.ينهملاهيجوتلاتامدخ
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.صاخهجوىلعيرصملاقايسللرظنلابومومعلايفلمعلاقوسميهافملوحةيميداكأةيفلخينفلاليلدلامدقي
ينهملاهيجوتلايراشتسمدوزتثيح،ليلدلانميئارجإلاءزجللةيساسأةدعاقكةيميداكألاةيفلخلاهذهلمعت
تاراهمحسملةحيحصلاتاوطخلاذيفنتيفءدبلالبقةمزاللاةيملعلاةيفلخلابةيعماجلاينهملاريوطتلازكارمب
ليلدلايوتحي،هيلعو.ةينعملافارطألاعيمجةحلصميفبصياممبسانملكشبتارشؤملاليلحتوتآشنملا
ىلعةيفاضإلاتاءارقلانمريثكلاولمعلاقوسبةقلعتملاةيرورضلاتاحلطصملاوةلصفملاميهافملاىلعينفلا

.عسوملكشبلمعلاقوستاعوضومىلعفرعتلاةحاتإل”ديزملاأرقا“ةئيه

:ةيسيئر لوصف٥ ىلإ مسقم ينفلا ليلدلا
باحصأةفرعمولمعلاقوستامولعمماظننمضينهملاهيجوتلايراشتسمرودنعةرظنلوألالصفلامدقي

فيظوتلابةلصلاتاذةمهملاميهافملايناثلالصفلاحرشيو.ةلاعفةقيرطبتامولعملالدابتةيفيكولمعلا
لثمتآشنملاتاراهمحسمريوطتلةمزاللاتاوطخلاطيسبلكشبثلاثلالصفلاضرعتسيمث.لمعلاقوسو

لصفلالقتنيمث.يئارجإلاءزجلايفًاليصفتكلذحرشمتينأىلع،تانيعلابحسونايبتسالاوةيجهنملاميمصت
سماخلالصفلاامأ.اهرشنواهمييقتةيفيكوميلسلكشبلمعلاقوستارشؤمليلحتتاءارجإضرعيلعبارلا
.يلودلايئاصحإلافينصتللةيسيئرلاتاودألامدقيف

تايوتحملا

يأرلا عالطتسا ءارجإل ةيسيئرلا لحارملا

لوصف٥ ىلإ مسقم ليلدلا اذه

٥
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 اهعابتا بجي
 حسم ريوطت دنع

 تاراهم
تآشنملا

١٢٣٤٥

 ديدحت
 تايلوؤسم
يراشتسم

ةيعماجلا زكارملا
ينهملا ريوطتلل

 باحصأ ةفرعم
ةحلصملا

 ةقلح ريوطت
 لدابتل ةلاعف
تامولعملا



:لوألا ءزجلا
ينفلا ليلدلا

ينفلا ليلدلا ةمدقم

 قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا
 ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل لمعلا
ينهملا ريوطتلل

لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا

تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا
تآشنملا

لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا
اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو

 فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا
يئاصحإلا



لوألا لصفلاطاقن مهأ
ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل لمعلا قوس تامولعم مادختسا

لمعلا بتاكم

 ةحصلاو ةمالسلا بتاكم
ةينهملا

تانيمأتلل ةيموقلا ةئيهلا
ةيعامتجالا

ةيلامعلاو ةينهملا تاباقنلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

 يراشتسم رود
 ينهملا هيجوتلا
 تامولعم ماظن نمض

لمعلا قوس

 باحصأ ةفرعم
ةحلصملا

 ةلاعف ةقلح ريوطت
تامولعملا لدابتل

تالكشملا فشك

تانايبلا ديلوت

تانايبلا ليلحت

جئاتنلا ةكراشم

١

٢

٣

٤

ةذتاسألا

بالطلا

٧



 لوـح ةيداــصتقالا ثوـحبلا ىدتنم نمتاسايسلاقم
 :ةلغتــسملا رـيغ تاـيناكمإلاو رــصم يـف ةلامعلا ضرع
 ةلغتــسملا رـيغ تاـناكمإلا شقاني هنألماه لاقملا اذه
:يتآلا ىلإ لصوت دقو .ةيرصملا ةلامعلا ضرعل
 يـف ةـلماعلا ىوــقلا يـف ةكراــشملا تالدعم تضفخنا
.٢٠١٨ ماع ٪٤٨ ىلإ٢٠١٢ ماع ٪٥١ نم رصم
 لالـخ ٪٤٤ ىلإ ٪٤٧ نـم فـيظوتلا تالدـعم تضفخنا
.٢٠١٨ ىلإ٢٠١٢ نم ةرتفلا
 ةلاطبلا" نكل ،ةرقتسم ةيسايقلا ةلاطبلا تالدعم تلظ
 نع اولخت مهنكل لمعلا نوديري نيذلا كئلوأ ،"ةطبحملا
.٢٠١٨ ماع يف تداز ،فئاظو نع ثحبلا
https://bit.ly/3sNT0uw:لاقملا طبار

ديزملا ةءارقل

لمعلا قوس تامولعم ماظن نمض ينهملا هيجوتلا يراشتسم رود

 رارمتـسا ىرـنف ،ةعرسلا رصع يف شيعن نحن
 تاـينقت صـخألا ىلعو ةيجولونكتلا تاروطتلا
 ةــملوعلا عراــستو،تالاــصتالاو تاــمولعملا
 اـــيازملا طاـــمنأ يـــف اًرـــييغتو ،ةيداـــصتقالا
 اـهعقوتييتلا ةدوجلا ريياعم ديازتو ،ةيسفانتلا
 ةدوــج نيــسحتب تاــبلاطمو،نوكلهتــسملا
.ةصاخلاو ةماعلا تامدخلا

تاــجايتحا عــقوت رــبتعي ،قايــسلا اذــه يــف
 صقنــلا بــنجتل ةــيمهألا غلاــب رــمأ تاراــهملا
 نــم ًالــك نيــكمتل تاراــهملا يــف تاوــجفلاو
 قــيقحتل ةــلماعلا ىوــقلاو ةيداــصتقالا ىوــقلا
.مهتاناكمإ نم ىوصقلا ةدافتسالا

 اًرشابم اًمامتها يلوت راشتسمك كلمعكلعجي
ضرـعلا يـف مهم ريثأت هل نأ ثيح ،رمألا اذهب
 تــنأ ،ةــيحان نــمف .تاراــهملا ىلــع بــلطلاو
 ماــظنل لــمعلا قوــستارــشؤم يــف كراــشت
 ثــيح ،رــصم يــف لــمعلا قوــس تاــمولعم
 نم لمعلا قوسب ةفرعملا نيسحت يف مهاست
يذـلا اـم :لـثم اـهعمجت يـتلا تاـنايبلا لالخ
نوجاـتحي ىذلا امو ،لامعألا باحصأهب موقي
 دعاــست كـنإف ،ىرـخأ ةـيحان نـمو.خـلإ..هـيلإ
 مهتاــيح نأــشب تارارــق ذاــختا ىلــع بالــطلا
.ةيميلعتلا مهتاراسمو ةينهملا

ةبولطملا تاراهملا

 اهبلطي يتلا تاراهملا•
لمعلا باحصأ

تاراهملا ضرع

 يتلا تاراهملا•
دارفألا اهكلتمي

بيردتلا ومدقم

 ةدوجو رفاوت•
بيردتلا

ىلــع نوـكت نأو اـهليلحت ىلإ جاـتحت لـب ،تامولعم عمجو تايئاصحإ ةءارق درجم نم رثكأ يه كتفيظو نإف كلذل
 يرورـض رـمأ ةــمظنمو ةيجهنم ةيلمع عابتا نإف ،كلذ عمو .تامولعملا هذه مادختسا ةيفيك نأشب يعولا نم ةجرد
.ةلاعف ةقيرطبو بسانم تقو يف تاليلحتلا ءارجإ لجأ نم

:لحارم٤ ةيلمعلا هذه عبتتو

جئاتنلا ةكراشم تانايبلا ليلحت تانايبلا ديلوت تالكشملا فشك

 دـق ،لاـثملا ليبـس ىلــع .ةـعطاقتملاو ةيفلخلاو ةيمامألا طباورلا عم ةطبارتم يه لب ،ةيراركت تسيل لحارملا هذه
.تانايبلا عمجلةديدج ةيلمع ءدب ىلع كربجي امم ةيليلحتلا ةلحرملا ءانثأ ةمهم تانايب دقتفت كنأ كردت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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https://bit.ly/3sNT0uw


لمعلا بتاكم   .١
 عاـطقلا تآــشنم يـف لــمعلا تاــسسؤمو تاـهج ءادأ ةـبقارم ىلع موقتو ةلماعلا ىوقلا ةرازو لمعلا بتاكم عبتت
.لمعلا نوناق دونبو داوم هيلع تصن امل اقبط ،صاخلا

:نيلماعلل لمعلا بتكم اهمدقي يتلا تامدخلا مهأ نمو

ةيمهأوخيراتنعمويلايرصملاةديرجنملاقم

.رصميفلمعلابتكم
ةيبرعلاةيروهمجلاسيئرنمرارقباهئاشنإدعب"

ماهملانمديدعلااهلتناك١٩٦٢ةنسلةدحتملا

ماكحأبةفلتخملاتآشنملامازتلاةبقارماهنم

ةمزاللاتاءارجإلاةفاكذاختاو،لمعلانوناق

لخادلمعلاتاقالعرارقتساىلعظافحلل

مهقوقحبجاتنإلايفرطةيعوتلالخنمتآشنملا

".مهتامازتلاو
https://bit.ly/3NwITSM:لاقملاطبار

ديزملا ةءارقل

ةحلصملا باحصأ ةفرعم

 نـم هيلع اًقفاوموًالوبقمو ةلصلا قيثو كلمع لظي نأ نامضل ةحلصملا باحصأ عم تاشقانملا رمتست نأ بجي
.لحارملا هذه لك لالخ نيينعملا عيمج لبق
ىلإ نوجاـتحي نيذـلاتاعورــشملا باحـصأو نيـسرامملاو تاـسايسلا يعناـص ةداــع ةحلــصملا باحـصأ لمشي

 موقتـس .يرــشبلا لاــملا سأرل لجألا ةليوطو ةيقابتسا تايجيتارتساو تاسايس ريوطتل ةثدحمو ةقيقد تامولعم
 حــسملـيومت وأ قالـطإ يدجملا نم ناك اذإام رارق ذاختإل ،قيقدتلاب بيردتلا تالاكوو تارازولا يفايلعلا ةرادإلا
.تآشنملا تاراهم

 ذيفنتلابتماق مأ نطابلا نمتدقاعت ءاوس ،تآشنملا تاراهم حسمذيفنتو ميمصت ىلع ىطسولا ةرادإلا فرشت
 وأ"و ينادـيملا لــمعلا يـف رـشابم لكشب نوكراشي فوس نوللحملاو قيرفلا وريدمو نوفرشملا امأ .رشابم لكشب
 ال وأ ،لــمعلا نــعنيـلطعتم اوناـك ءاوـس( لــمع نــع نيثحاـبلاو لمعلا باحصأ جاردإ اًضيأ بجي .تانايبلا ليلحت
 .تانايبلل نيفدهتسم نييسيئر نيمدختسمك)مهتنهم رييغت ىلإ نوعلطتي وأ ،نوسردي نولازي

بــعك"ـــب فورــعملا ليغــشتلا جذوــمن جارختــسا•

 عاـطقلا يـف ةــفيظو يأـب قاـحتلالل مزاللا"لمعلا
 لمعلا ءاهنإ جذومنو ةداهشو صاخلا وأ يموكحلا
."٦ ةرامتسا"ـب فورعملا
 لــمع حيراــصتو ةـنهملا ةلوازم حيراصت جارختسا•

.بناجألا
 يــقلتو لــمع دوــقعةحــصو قــيثوت نــم دــكأتلا•

.صاخلا عاطقلاب نيلماعلا نم ىواكشلا

 :رصم يف لمعلا قوسب ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا مهأ

 قوــقحىلــع ظاــفحلا لجأ نم لمعلا باحصأو نيلماعلا نيب تاقالعلا مظنت يتلا ةيموكحلا تاهجلا ضعب كانه
  :اهمهأ نمو نوناقلا قيبطت نم دكأتلاو نيلماعلا

ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا بتاكم   .٢
 ةـيامح نمــضي اــمم ماــع لكــشب لــمعلا ةئيبو ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا ريياعمب تآشنملا مازتلا نم دكأتلا ىلوتت
 ةـيامح كلذـكو.ةباـصإلا وأ زـجعلا وأ ةاـفولا ىلإ ىدؤـت يـتلا ةـينهملا ضارـمألاو تاباصإلاو ثداوحلا نم لماعلا

 ،يناـبملا يـف ةـينهملا ثداوـحلا عوقو ىلع بترتت يتلا ةرشابملا ةيداملا رئاسخلا ليلقت لالخ نم لمعلا بحاص
 تاــضيوعتلاو ،ةـيجراخلا ةـئيبلاو ،لمعلا ةئيب يفعقت يتلا ةرشابملا ريغ ةيداملا رئاسخلاو ،جاتنإلا داومو ،تالآلاو
.ةباصإلا وأ زجعلا ببسب نيلماعلل عفدت يتلا بتاورلاو تاضيوعتلاو نييفوتملا نيلماعلا لهأل عفدت يتلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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https://bit.ly/3NwITSM


ةيعامتجالا تانيمأتلل ةيموقلا ةئيهلا   .٣
 ةـيعامتجالا تاـنيمأتلل ةـيموقلا ةـئيهلا لمعت
 ةـلماعلاىوــقلل ةيعامتجالا ةيامحلا ريفوت ىلع
 ةلظم تحت مهيلع نيمأتلا لالخ نم رصم يف
 ليــصحتب موــقت ثــيح .يعاــمتجالا نيمأــتلا
تاقحتــسملا فرــصو ةررــقملا تاكارتــشالا

نــم لاوــمألا ضئاــف رامثتــسا ىلإ ةفاــضإلاب
 .رامثتسالا قيدانص لالخ

 تاــنيمأتلل ةــيموقلا ةــئيهلا بــتاكم رــشتنت
)تاــشاعملاو تاــنيمأتلا بــتاكم( ةــيعامتجالا
 مدـــقتو .ةـــيروهمجلا تاـــظفاحم عـــيمج يـــف
باحـصأو لــمعلا باحصأو نيلماعلل اهتامدخ
 ةروصب تامدخلا مظعم رفاوتت امك .تاشاعملا
.ةئيهلل ينورتكلإلا عقوملا لالخ نمةينورتكلإ

https://bit.ly/3OLUv4V)(

 ةيلامعلاو ةينهملا تاباقنلا   .٤
 قوــس يــف ةــينعملا تاــهجلا مــهأ نــم رــبتعت
 قوــقح نــع عافدــلل لــمعت ثــيح،لــمعلا
 بـناجب ةفلتخملا فرحلاو نهملا يف نيلماعلا
 اــمك .مهطاــشن ةسراممو مهئادأ ىلع فارشإلا
 ىلــع نيلماـعلا ةدعاــسمو نهملا ريوطتب متهت
.مهتاراهمو مهتاودأ ريوطت

ينيمأتلا مقرلا

 نوكيو،ةئيهلاب تامولعملا ماظنل يسيئرلا لخدملا ربتعي
.درفنم ينيمأت مقر نطاوم لكل
 لالخ نم ةرم لوألينيمأتلا مقرلا جارختسا متي•

 عالطالل داليملا ةداهش لصأب تانيمأتلا بتاكم
اهنم ةروصو

 ةلاح يفينيمأتلا مقرلا ىلع عالطالا كنكمي•
 ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم اًقبسم هجارختسا
.ةئيهلل

 دـيدجلا لــمعلا نوناـق نــع نطوـلا ةديرج نم تالاقم
 نوناـق نمضتي .مهقوقح ىلع ظافحلاو نيلماعلا معدل
 ةــمظتنملا رـيغ ةـلامعلا قوــقح :يـلي ام ديدجلا لمعلا
 ةياهن ةأفاكمو تاشاعملاو نيلماعلل يمازلإلا تيبثتلاو
 .صيخرت نود ةنهملا ةلوازم ةبوقعو ةمدخلا
 تــيبثتلا :دــيدجلا لــمعلا نوناــق :لوألا لاــقملا طــبار
٦٠ ــــلا لـــبق دـــعاقت الو ةدـــملا هذـــه دـــعب يـــمازلإ

https://bit.ly/3ly3ji3
سبــح :دــيدجلا لــمعلا نوناــق :يناــثلا لاــقملا طــبار
 ةــفلاخملا ةلامعلا قاحلإ تاكرشل هينج فلأ١٠٠ ةمارغو

https://bit.ly/3MDFrpm

ديزملا ةءارقل

تامولعملا لدابتل ةلاعف ةقلح ريوطت

 ديفت نأ نكمييتلاو لمعلا قوسو فيظوتلا تاهاجتا لوح قاطنلا ةعساو ةيؤر ريوطت ةصرفب نوراشتسملا عتمتي
.تامولعملا ةكبش فصتنم يف مهنوكل ًارظن لامعألا باحصأو بالطلاو نيملعملاو تاعماجلا

 جهنــملا يوـتحم ميمــصت#ةـباتك يـف ريكفتلا ىلع مهدعاست يتلا تانايبلا ميدقت نيراشتسملل نكمي :ةذتاسألل•
.لامعألا باحصأ تاجايتحاب ةلص رثكأو ةنورم رثكأ اهلعجل يساردلا

 نأــشب ةرينتــسم تارارـق ذاختا ىلع بالطلا دعاست يتلا حئاصنلاو تانايبلا ميدقت نيراشتسملل نكمي :بالطلل•
.ةيفيظوتلاو ةيميداكألا تارايخلا

 وــهو ةيباقنلا ةيرحلا أدبمب عتمتت ةيلامعلا تاباقنلا نأ وه ةينهملا تاباقنلاوةيلامعلا تاباقنلا نيب يساسألا قرفلا
 اــمنيب .هطاــشن ةـسرامم لـجأ نم ةباقنلل همامضنا طرتشي الو ،همدع وأ ةباقنلل مامضنالا يف لماعلا ةيرح ينعي ام
 .نوناقلا مكحب ةماع ةسسؤم اهرابتعاب اهئاضعأ ىلع ةنهملا ةلوازم ركتحت ةينهملا تاباقنلا
 ةـباقن ،نيــملعملا ةـباقن ،ءاـبطألا ةـباقن ،نيماـحملا ةـباقن :رــصحلا ال لاـثملا ليبـس ىلــع ةـينهملا تاباقنلا مضتو
.نيسدنهملا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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 بالـطلل فيظوتلا جئاتن نيسحت ىلإ كلذ يدؤي
 ةدـيج فئاظو ىلع روثعلا لثم( تقولا رورم عم
 ةيئاصقتسالا تاساردلا لالخ نم .)عرسأ لكشب
 بـنج ىلإًاـبنج ،عبتتلا تاسارد لثم ،ةبسانملا
 نــــكمي ،تآــــشنملا تاراــــهم حوــــسمعــــم
 ىلــع ءوــضلا طلــست تانايب ميدقت نيراشتسملل
 دادعإيف ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا حاجن
.لمعلا قوسل بالطلا

 نــم لــك عــمجت ةيعانــص سلاــجم ءاــشنإ نــكمي
 .دـحاو ناـكميـف تاـعماجلاو لامعألا باحصأ
 زـيزعتب حمــسيو ةرئادـلا لمكي نأ هنأش نم اذهو
 ىلــع ،لاــمعألا ملاــعو نييميداـكألا نيب لعافتلا
 ،لــمعلا قوـس تاهاجتا ةشقانمل لاثملا ليبس
.خلإ ،ةذتاسألاو بالطلا ةلباقمو

 ةرهاــقلاب ةـيكيرمألا ةعماجلاب فيظوتلا زكرم نم لاقم
ىلــع لاــقملا يوـتحي"لمع نع ثحبلل دادعإلا" لوح
 عـم لـصاوتلا ةـيفيكو لــمع نع ثحبلل ةديفم حئاصن
 رـثكألا لـصاوتلا تاــصنمو لمعلا باحصأو نيينهملا

.ينهملا لصاوتلل تنرتنإلا ربع اًعويش
 نـم لـكل لــمع نــع ثـحبلل ةمهملا تاصنملا ضعب
:رصم يف فيظوتلا نع نيثحابلاو ددجلا نيجيرخلا
•LinkedIn
•Wuzzuf
•Bayt
•Glassdoor: ميدــقتل راـيخلا يـطعت ةــصنملا هذه

 ثــحبلا كلذــكو لوــهجم لكــشب بــتاورلا ضرــعو
.فئاظولل مدقتلاو
•Jobzella: رــصم يــف فئاــظولا حفــصت كــنكمي 

.ةنيدملا بسح
•Careerjet
•Laimoon

https://bit.ly/3LECdRd :لاقملا طبار

ديزملا ةءارقل

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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:لوألا ءزجلا
ينفلا ليلدلا

ينفلا ليلدلا ةمدقم

لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا
ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل

 قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا
لمعلا
تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا
تآشنملا

لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا
اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو

 فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا
يئاصحإلا



يناثلا لصفلاطاقن مهأ
لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

 ىوقلا
ةلماعلا

 عمج تاودأ
 تاءاصحإ

 ىوقلا
ةلماعلا

 صقنفيظوتلا
ليغشتلا

 باحصأ
 لامعألا

 ةلامعلاةلاطبلا
ريغ ةلامعلالمعلاةطبحملا

ةيمسرلا
 فالتخا
تافيرعتلا

تاديسلا
قوس يف
يف لمعلا

رصم

 نيب رقفلا
 ةلامعلا
رصم يف

روجألا

١٣



جاتنإلل لماع درجم تسيل-ةلماعلا ىوقلا

 اوناـك وأ)نولماــع( مهفيظوـت مـت نيذـلاو)رثكأـف ةنـس١٥( ددحم نس قوف صاخشألا عيمج ةلماعلا ىوقلا لمشت
 ةيعجرم ةرتف لالخ)هنودجي الو هنع نوثحبيو هيف نوبغريو لمعلا ىلع نورداقلا( لمعلا نع نولطعتم وأ نيفظوم
.طقف ٪٢٠ مهنم ءاسنلا لثمي صخش نويلم٣٢ يلاوح٢٠١٩ ماع رصم يف ةلماعلا ىوقلا تمض دقو .ةريصق

 نأ طرــشب ،ةـلماعلا ىوــقلا يف)رهشأ٣ نم رثكأ يأ( ةليوط تارتفل ولىتح ةمومألا ةزاجإ يف ءاسنلا باستحا متي
.ةصاخلا نهتزاجإ ءاهتنا دعب نهلمع ناكم يف ًاناكم نهل نمضي لمع دقع نهل نوكي

 ىلــع اــًماع١٥ نـم لـقأ اوناك اذإ( مهنس ببسب ةداع اذه نوكيف ةلماعلا ىوقلا جراخ مه نيذلا كئلوأل ةبسنلاب امأ
 جراـخ رـبتعت ىرـخأ ةـئف كاـنهو .هيف مهتبغر مدع وأ لمعلا ىلع مهتردق مدع وأمهدعاقت ببسب وأ)لاثملا ليبس
 نوـسرامي نيذـلا صاخشألا ىتح .مهرامعأ نع رظنلا ضغب بيردتلا وأ ميلعتلا يف صاخشألا لثم ةلماعلا ىوقلا
.ةلماعلا ىوقلا جراخ نوربتعي ةياعرلا لامعأ وأ ةيلزنملا لامعألا لثم ةطشنأ

:ةلماعلا ىوقلل طسبم ليثمت
 رـشؤملا ىمــسيو .اًيداــصتقا نيطشنلا ناكسلا رادقم ددحي لمعلا نس يف ناكسلا يلامجإب ةلماعلا ىوقلا ةنراقم
.يداصتقالا طاشنلا لدعم ًانايحأ هيلع قلطيو ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا لدعم ةيلمعلا هذه نع جتانلا

ناكسلا ميسقت

ناكسلا عومجم

 رثكأف ةنس١٥

 لمعلا ةوق جراخ

 دعاقتم وأ شاعملاب
 ةزاجإ+)رثكأف ةنس٦٥(
 ةنس ةدمل بترم نودب

+ لمعي الو رتكأ وأ
ىرخأ

)رداق ريغ(زجاع
+ لمعلا ىلع
لمعلا يف دهاز

 غرفتم بلاط
 ةساردلل

 لامعألل غرفتم
ةيلزنملا

 لمعلا ةوق لخاد

نولطعتملا نولماعلا

ةنس١٥ نم لقأ

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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)٪(١٥+ روكذلا
ةیلودلا لمعلا ةمظنم : ردصملا

رصم برغملا سنوت

ايكرت ملاعلا

ملاعلاو ةراتخملا لودلا ضعب ىف ةلماعلا ىوقلا ىف ةكراشملا تالدعم

 رصم ىف ةلماعلا ىوقلا ىف ةكراشملا لدعم روطت
 .٪١.٩ غـلب وــمن لدعم طسوتمب٢٠١٨ ماع نويلم٢٥ ىلإ١٩٩٨ ماع درف نويلم١٧ نم رصم يف نيلغتشملا ددع عفترا
 نـمنوـيلم٤.٨ ،روكذـلا نـم نوـيلم٢٣.٦ مهنـم٢٠٢٠ ماــع درف نويلم٢٨.٤ يلاوح رصم يف نيلغتشملا ددع غلبو
.ثانإلا
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ءارزوـلا سـلجمل عباـتلا رارــقلا ذاـختا مــعدو تاــمولعملا زـكرم نــع ردــصت"ةرـصاعم ةيداــصتقا قافآ" ةلجم
 يـف تاديسلا ةكراشم اهنم تاعوضوملا نم ديدعلا٢٠٢١ ليربأ يف رداصلا سماخلا ددعلا شقاني .يرـصملا
 .لمعلا قوس ىلع دجتسملا انوروك سوريف رثأو رصم يف لمعلا قوس لكيهو لمعلا قوس
 نــع ةـحمل٧٠و٦٩ تاحفـص يـف"ةـــيلودلا رــيراقتلا عــقاو نــم لــمعلا قوــس لبقتــسم" لصف انيطعي
 .ةيرصملا ةلامعلا ىلع كلذ ريثأتب ؤبنتلا نم نكمتن ىتح يملاعلا ديعصلا ىلع ةلماعلا ىوقلا لبقتسم
https://bit.ly/3yRjrmD  :طبارلا

ديزملا ةءارقل

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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ةلماعلا ىوقلا تاءاصحإ عمج تاودأ نم ديزملا

تاعوــضوملا بــسح تاــنايبلا فينــصت متــي
 تاءاــصحإل ةيــسيئرلا ةحفــصلا يــف ةيــسيئرلا
 ةفاـضإلاب ،)١ مـقر ةروـص(ةيلودلا لمعلا ةمظنم
،لــمعلا فورـظو ،ةلامعلا ضرع تافينصت ىلإ
 ،ةيــسفانتلا ةردــقلاو ،ةاواــسملا مدــعو رــقفلاو
 يرخأ ةراتخم تاعوضومو ،ةيعانصلا تاقالعلاو
 وــه هـلعف كـيلع اـم لـك.ءاسنلاو بابشلا لثم
 يـتلا تانايبلا اهتحت جردنت يتلا ةئفلا قوف رقنلا
.عوضوملاب ةصاخلا تانايبلا حفصتل اهنع ثحبت

 بسح ةلاطبلا تانايب ىلع عالطالا ديرت تنك اذإ
ىلــع طغــضاف ،لاــثملا ليبــس ىلــع عوــنلا

”unemployment”)جردـــنت يـــتلا)ةـــلاطبلا 
Labour” تـــحت supply”)ةـــلامعلا ضرـــع(
 مــق.ةــلاطبلا تاءاــصحإىلإ كهجوتــس يــتلاو
 تاــنايبلاب ةــمئاق دــجت ىــتح لفــسأل ريرمتلاــب
 .ةحاتملا

 ىلــعرقنلاـب اهحفــصتو تاـنايبلا ضرــع كنكمي
"View")٢ مقر ةروصمهسلاب حضوم وه امك(.

 وــه اــمك("Excel" فــلم لــيزنت كــنكمي اــمك
 نمــــضتي يذــــلا)٣ مــــقر ةروــــصلاب حــــضوم
 كــنكمي .لودــلا بــسح ةــبولطملا تايئاــصحإلا
 لود عــم رــصم وأ رــصم تاــنايب ذــخأو ةيفــصت
.نراقم ليلحتب موقت تنك اذإ ىرخأ

 تــسيل نـكلو ةينابـسإلاو ةيــسنرفلاو ةـيزيلجنإلا تاـغللاب ةحاتم ةيلودلا لمعلا ةمظنم تانايب ةدعاق•
.ةيبرعلا ةغللاب ةحاتم

 قطاـنملاو رمعلاو سنجلا بسح يونسلا ةلاطبلا لدعم :تانايبلا ةدعاق يف ةرفوتملا تانايبلا ضعب•
 رـشؤمو ،)٪( اـنوروك سورـيف ةـمزأ ببــسب ةدوــقفملا ةيونــسلا لمعلا تاعاسو ،)٪( ةيرضحلا$ةيفيرلا

SDG نيــقحتلملا رـيغ)اــًماع٢٤و١٥ نيـب مهرامعأ حوارتت نيذلا( بابشلا نم ةبسنلا-٨.٦.١ يونسلا 
.)٪( بيردتلا وأ لمعلا وأ ميلعتلاب

/https://ilostat.ilo.org:طبارلا

)١( مقر ةروص

)٢( مقر ةروص

)٣( مقر ةروص

 ىوــقلاو ،ةيرصملا ةلماعلا ىوقلا لوح تانايبىلع عالطالل ةديفم ةادأ*ةيلودلا لمعلا ةمظنم تانايب ةدعاق ربتعت
ةـنراقم كلذـكو ةلامعلا ىلع بلطلاو ةلامعلا نم ضورعملا ىلع عالطالا ىلإ ةفاضإلاب ،لودلا فلتخم يف ةلماعلا
.اًيلودو اًيميلقإ رصمعضو

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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 وأ دـحاو عوبـسأ لـثم( ةددـحم ةزيجو ةرتف لالخ اوماق نيذلا ةنس١٥ نس قوف صاخشألا" مه نولماعلا صاخشألا
."ًاينيع وأًادقن حبر وأ رجأ لباقم لامعألا ضعبب)حسملا لبق رهش وأ نيعوبسأ

:نيتيسيئر نيتئف ىلإ نيلماعلا ميسقت نكمي
 لكــشي .نييمـسرلا رـيغ لاــمعلا ىتح وأ يئزج ماودب نيلماعلاو رجأب لامعلا لثم رجأب نولمعي نيذلا صاخشألا•

 لـثمينأو مهروـجأ عـفد متـي نأ طرــشب رجألا ةعوفدم ةلامعلا ةئف يف مهباستحا نكميو ةصاخ ةلاح نوبردتملا
.لمعلا ةوق جراخ يلاتلابو ميلعتلا يف مهرابتعا متي ،كلذ فالخ .ةكرشلا جاتنإ يلامجإ نم اًءزج مهجاتنإ
 رـيغ ةرـسألا دارـفأو مهباــسحل نيلماعلاو لمعلا بابرأ كلذ لمشيو صاخلا مهباسحل نولمعي نيذلا صاخشألا•

.نيروجأملا

 يـف نوـلمعي نيذـلا كـئلوأ باــسح لالـخ نـم لاثملا ليبس ىلع ،ةئفلا هذه نمض فيظوتلا ةدوج حيضوت نكمي
 ءزـج مـهف يلاـتلابو نيلماـعلا نمـض نييمسرلا ريغ لامعلا باسح متي نأ ةظحالم مهملا نم .ةيمسر ريغ فئاظو
.ةلماعلا ىوقلا نم ماه

فيظوتلا

 ةـئف ليغــشتلا صــقن رـبتعيو .لــمعلا يـف اهعاـضوأ  نــع ةيـضارلا ريغ ةلامعلا ىلإ ليغشتلا صقن حلطصم ريشي
.اهقيثوت مهملا نمو نيلماعلا نم ةددحم

:ليغشتلا صقن ةئف نمض هرابتعا متي يكل يلي امع حرصي نأ صخشلا ىلع بجي
،رثكأ تاعاسل لمعلا يف بغري•
.هيضرت نأ نكمي يتلا ةفيظولا يلوتل روفلا ىلع حاتم•

 تـقولاضـعب ىلإ نوجاـتحي مهنـكلو ،رـثكأ تاعاــسل لــمعلا يـف نوـبغري نيذلا صاخشألارابتعا نكمي ال كلذبو
.ليغشتلاصقن ةئف يف نيلماعلا نمض ،ةديدج تاراهم باستكا وأ ًالوأ ةرايس ءارش ىلإ وأ ،لافطألا ةياعر ميظنتل

 ةــعومجم عم بسانتت ال ةفيظو يف درفلا اهيف لمعي يتلا ةلاحلاىلإ ريشي وهو ليغشتلا صقن نم رخأ عونكانهو
 مادختـسا مـهملا نـم .تاراهملا نم ةعومجملا هذهل اهعقوت نكمي يتلا كلت نم لقأ روجأ ىلإ يدؤت يتلاو هتاراهم
.)ينفلا ليلدلا نمعبارلا لصفلا رظنا( عضولا اذه ىلع فوقولل تاراهملا قباطت مدع تارشؤم

ليغشتلا صقن

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

١٧



حلطــصمنأ نـم مغرلابو .نيلماعلا ةئف يف لامعألا باحصأك نيفنصملاو صاخلا مهباسحل نولماعلا اًضيأ جردني
 لـثم ،ىرـبكلا ةـيلودلا تاكرــشلا يف ةفورعم تايصخشل ًاروص رضحتسيو ،ةريبك ةملك هنأك ودبي"لمعلا بحاص"
 يـفو رــصم يـف ربكألا لمعلا بحاص يه ةلودلا نإف ،كلذ عمو .سريواسفصان وأجريبركوز كرام وأ ستيغ ليب
 ةريغــصلا ةـيراجتلا لاــمعألا باحـصأىلــعناـيحألا مظعم يف"لمعلا بحاص" ظفل قلُطيو .ىرخألا لودلا مظعم
.صاخشأ١٠ ىلإ دحاو صخش نم نوفظوي نيذلا

 مهباــسحل نيلماـعلانمـضهفينــصت متـي ةنواعم وأ ةدعاسم نود ةكرشلل ديحولا لغشُملا وه لمعلا كلام ناك اذإ
.صاخلا

صاخلا مهباسحل نولماعلاو لامعألا باحصأ

 يـف ،ةـمدقتملا تاداــصتقالا ىلــع ماع هجوب اذه قبطنيو .داصتقالا ةحصل يسيئرلارشؤملا ةلاطبلا ربتعت ام اًبلاغ
 مـهف مـهملا نم .يئزج لكشب الإ ةئشانلا وأ ةيمانلا تاداصتقالا يف لمعلا قوس تايدحت ىلع ةلاطبلا لدت ال نيح
 اـم نمــضتتو(ةـيموقلا ةيئاــصحإلا حوــسملا لالـخ نـم ةلاطبلا سايق متي .ةلاطبلا ريبادتل دحوملا يلودلا فيرعتلا
 :ريياعم٣ نيب عمجلا لالخ نم كلذو)رصم يف ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا اهب موقي

 لـبقنيعوبـسأ وأ عوبـسأ رـخآ نـم لاثملا ليبس ىلع( ةددحم ةيعجرم ةرتف لالخ ةدحاو ةعاسل ولو لمعلا مدع•
)حسملا
  ةكبـش ىلــع صرـف نــع ثـحبلا لـثم ةيمـسر رـيغو ةيمـسر تاوـطخ لالـخ نم طشن لكشب لمع نع ثحبلا•

.نيلمتحملا لامعألا باحصأ عم لصاوتلا وأ ةيتاذلا ةريسلا لاسرإوتنرتنإلا
.ةفيظولا ضرع ةلاح يف اًروف لمعلا ءدبلً احاتم صخشلا نوكي نأ•

 لـتحييـتلا لودـلا يف بسانم ريغةدحاو ةعاسل ولو لمعلا مدعب صاخلا لوألا طرشلا دُعي كلذ نم مغرلاب نكلو
 ردــقل وـلو ،لاوـمألا ىلــع لوــصحلل ةبيرغ فئاظو يف دارفألا طرخني ثيح ،ةريبك ةبسن اهيف يمسرلا ريغ داصتقالا
 مهنـكمي ال مـهنأل ةطاــسبب وأ ،قــقحتت فوـسةبـسانم ةــفيظو ىلع لوصحلا ةصرف نأ يف نوقثي ال مهنأل،دودحم
 نع نانوكي ام دعبأ هيلع نولصحي يذلا دودحملا لخدلاو اهيف نولمعي يتلا ةليلقلا تاعاسلاف.ةفيظولا هذه راظتنا
.ةلاطبلا نم ةلاح ناددحي ال نكلو قئاللا لمعلا

:لثم لمعلا قوسل ةينطولا وأ ةيلحملا تاكرحملا مهفل ىرخأ ةيسيئر تارشؤم يف رظنلا مهملا نم كلذل

ةلاطبلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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جئاتنلةليدبريبادت:ةلاطبلالدعمزواجت"ناونعبريرقت
لامشيفقئاللالمعلاةدنجأبضوهنلللمعلاقوس
مهملاىرخأةيسيئرتارشؤمريرقتلاشقاني"ايقيرفإ
ضوهنللةلاطبلالدعمبناجىلإاهليلحتواهيفرظنلا
ةغللابحاتم(.ايقيرفإلامشيفقئاللالمعلاةدنجأب
.)ةيزيلجنإلا

https://bit.ly/3OrH7TB :ريرقتلا طبار

ديزملا ةءارقل ةلمتحملا ةلماعلا ىوقلا.١
يداصتقالا طاشنلا بسح ةلامعلا.٢
ةينهملا ةمالسلا.٣
ريغ عاطقلا لباقم يمسرلا عاطقلا يف لمعلا .٤

تاناعإ نوقلتي نيذلا لمعلا نع نيلطاعلا ةبسن.٥
يمسرلا

ةمظتنم ةلاطب

https://bit.ly/3OrH7TB


 وأ ليغشتلا صقن لثم ةيبيرقت تارشؤم ىلإ ةفاضإلاب ةلاطبلل ةفلتخم"تافيرعت"مادختسا متي نايحألا ضعب يف
:ةلاطبلا تالاحل ةقد رثكأ فصو هاندأ لودجلا حضوي .ةلامعلل صقانلا مادختسالا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

فينصتلا ريياعملا عيمجتريياعملا

لمع نودب❶

 لمع نع ثحبي❷

يروف لكشب رفوتم❸

لمعلا نعلطعتم❸+❷+❶

طبحم لمع نع ثحاب%لمع نع ثحبلاب بغري❶

حاتم ريغ هنكل لمع نع ثحاب❷+❶

طبحم لمع نع ثحاب%حاتم لمتحم ثحاب❸+❶
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 تالاـــح❷+❶ تاـــعومجملالـــثمي نأ نـــكمي
 نهيـلع بـجي نـكلو لمعلا يف نبغري يتاللاءاسنلا
 ليبــس ىلــع( ةــنيعمةيقابتــساتاوــطخ ذاــختاً الوأ
 نأ لـبق)ةرـسألا وأ لاــفطألاب ةـيانعلا زيهجت لاثملا
.لمعلا ءدب نم نكمتت

 تالاــح❸+❶ تاــعومجملالــثمي نأ نــكميو
 نــكلو لــمعلاب نوــبغري نيذــلا نيــملعتملا بابــشلا
 ةبـــسانم لـــمع صرـــف رفوـــتت ال هـــنأ نودـــقتعي
 نــع ثـحبلا نع اوفقوتكلذلو يميلعتلا مهاوتسمل
.)ةطبحملا ةلامعلا(لمع

 ةــلاطبو لــمعلا قوــس تاــيكيمانيد" ناوــنعب رــيرقت
 نـم ةـلدأ :ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف بابشلا
 ثوــحبلا ىدــتنم يــف رــشُن"سنوــتو ندرألاو رــصم
 تاـنايبوةـيعامج تانايب ريرقتلا مدختسي .ةيداصتقالا
 يـف لــمعلا قوـس صـخت ةقباس يأر تاعالطتسا نم
 نيــسحت يـلإ نوثحابلا لصوتو.سنوتو ندرألاو رصم
 طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف بابــشلا ةــلاطبل مــهفلا
 تاقفدتلا ةسارد لالخ نم ريبك لكشب ايقيرفإ لامشو
 .ةلاطبلاو ةلامعلا ىلإو نم ةجراخلاو ةلخادلا
https://bit.ly/3yRjrmD :ريرقتلا طبار

ديزملا ةءارقل

رصميفبابشلانيبةلاطبلاتالدعم
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 ىلـعف.لوــمخلا نــع دـعبلا لـك ةديعب تاعومجم ىلع يوتحت"ةطشن ريغ" اهيلع قلُطي يتلا ةئفلا نأ ظحالُملا نم
 لاــفطألا ةـيبرتو فـيظنتلاو خبـطلاو ةرـسألا ةياعرب نوموقي يتاوللا تويبلا تابر ربتعت ال ةداعلا يف ،لاثملا ليبس
"نيطـشانلا"ةـئف يـفنيبردتملا وأ بالطلا باستحا متي الامك .ةيمسرلا تاءاصحإلا نمض"ًايداصتقا تاطشان"
.ينهم بيردت ةيدأتب نوموقي وأ يعوطت لمعب نوموقي اوناك ول ىتح

 ال،عوفدــملا ريغ ةياعرلا داصتقاب اًنايحأ فرعُي ام وهو ،لامعألا هذه ةمهاسمب فارتعالا مدع نإف،كلذ نم مغرلابو
ًضيأيفنينكلوبسحفاهتميق يفني  ةـسارد تراـشأو .ناـيحألا نـم ريثك يف ءاسنلا نهو اهب نوموقي نم دوجو ا
 يلاــمجإ نـم٪٦٠ ىلإ٪١٠ نيـب حوارـتت رـجألا عوفدـم ريغ لمعلل ةيريدقتلا ةميقلا نأ٢٠١٩ يف يلودلا دقنلا قودنصل
 مـت ،٢٠١٥ ماـعللءاــصحإلاو ةـماعلا ةيبعتلل يزكرملا زاهجلل ةسارد يفو.اهتسارد تمت يتلا دالبلا يف يلحملا جتانلا
 لــمحتت يلاــمجإلا يـلحملا جتانلا نم٪٣٢.٨لداعي ام يأ هينج رايلم٦٥٤يلاوحب رجألا ةعوفدم ريغ لامعألا ريدقت
.اهنم٪٧٩ ءاسنلا

 طاــشن يأ" لــمعلا لمــشيو  ."لــمع"رـبتعي لازـي ال هنإف ،"فيظوت"ربتعي ال رجألا عوفدم ريغ لمعلا نأ نيح يفو
 لمــشيو .“يــصخشلا لامعتـسالل وأ نورـخآلا اهمدختــسيل تامدـخ وأ علس جاتنإل سنج يأ نم صاخشأ هب موقي
 ةطــشنألا وأ ،ةقرــسلا وأ لوــستلا لـثم ةـينوناقلا ريغ ةطشنألا يطغي ال هنكلو ،يمسرلا ريغ وأ يمسرلا لمعلا كلذ
.ملعتلا وأ لكألا وأ مونلا لثم ،رخآ صخش حلاصل صخش اهب موقي نأ نكمي ال يتلا

لمعلا

ةيمسرلا ريغ ةلامعلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

٢١

 نأل رـيبك دـح ىلإ دــقعم يمـسرلا ريغ عاطقلا
 دـجوي الف.ىرخأ ىلإ ةـلود نم فلتخي هفيرعت
 ال اــمك ةـماع ةفصب لودلا هعبتت دحوم فيرعت
 اذــه ةمهاــسم ريدــقتل ةدـحوم ةـيجهنم دجوت
.يلامجإلا يلحملا جتانلا يف عاطقلا

 يـف يمـسرلا رـيغ عاـطقلا ريدــقت قرـط" ناونعب ريرقت
 ةـــماعلا ةرادإلا نـــم"مادختـــسالاو ضرـــعلا لوادـــج
 ةـماعلا ةـئبعتلل يزـكرملا زاـهجلا- ةـيموقلا تاباسحلل
.ءاصحإلاو
https://bit.ly/38EUxMB:ريرقتلا طبار

ديزملا ةءارقل

٥٦.٨

٢٧.٩

٥٢
٥٩.٢

٢٨.٨

٥٤.٨
٥٩.٨

٢٨.٤

٥٥.٣

روكذلا يلامجإ ثانإلا يلامجإ يلامجإ

)٪( نيلماعلا يلامجإ نم رصم يف ةيمسرلا ريغ ةلامعلا ةبسن

2018 2019 2020

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا

 تاسسؤم يف نيلماع نيب ام٢٠٢٠ ماع ةلامعلا يلامجإ نم ٪٥٥.٣ يلاوحةيمسرلا ريغ ةلامعلا مجح ردًقي ،رصم يف
 نودـب نـكلو ةيمـسر تاــسسؤم يـف نيلماـعلا وأ نييفرـحلاو لامعلا لثم ةيماظن ريغ ةلامع وأ ةلجسم ريغ ةصاخ
 وأ ةـيعامتجالاتاـنيمأتلا ىلع لوصحلا مهنكمي ال يلاتلابو لمعلا نوناقل عضخت ال ةيمسوم دوقعب وأ ةيمسر دوقع
.ةيحصلا

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

https://bit.ly/3AkMy2D

https://bit.ly/38EUxMB
https://bit.ly/3AkMy2D


رصتخم لودج
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رجأب لمع

رجأب فظوم

 نوبردتملا
نولصحي نيذلا
 يدقن رجأ ىلع

ينيع وأ

 رحلا لمعلا

لمعلا بابرأ

 نولماعلا
 صاخلا مهباسحل

 ءاضعأو
تاينواعتلا

 ةرسألا دارفأ
نومهاسملا

نولطعتملا

لمع نودب

لمعلل حاتم

لمع نع ثحبي

نيلماعلا ريغ

نيغرفتمبالط

تويبلا تابر

نودعاقتملا

 تادعاسملا وقلتم
ةيموكحلا

لمعلا ةوق جراخلمعلا ةوق لخاد

و

و

٢٢

ىرخألا لودلاب ةنراقم رصم يف تافيرعتلا فالتخا ىدم

 تـحت دــقعت يتلا لمعلا تاءاصحإل ةمظتنملا ةيلودلا تارمتؤملا يف نوعمتجي نيذلا لمعلا تاءاصحإ ءاربخ قفتا
 داــمتعا ىلــعلودـلا عيجــشت متـيو .لــصفلا اذه اهشقاني يتلا تائفلاو تافيرعتلا ىلع ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةياعر
.لودلا نيب ةجتنملا تانايبلا ةنراقم نكمي ثيحب تارمتؤملا هذه نع جتنت يتلا تايصوتلا

 ردـجت يـتلا ةيــسيئرلا تاـفالتخالا دـعتو .اهتاجايتحا بسح فيراعتلا هذه ةمئالم كلذ نم مغرلا ىلع لودلل نكميو
:يه رصم يف اهيلإ ةراشإلا
 نوشيعي رثكأ وأ نيدرف نم ةيشيعملا ةرسألا نوكتتو .رصم يف ةلماعلا ىوقلا ليلحت ةدحو يه ةيشيعملا ةرسألا•

 نـكلو .خلإ...ةـلئاعلا دارفأ اونوكي ام ةداعو ،ةايحلا تايضتقم رئاسو برشملاو لكأملاو تاقفنلا نومساقتيو اعم
 ًادارـفأ نورـبتعي ،ةيشيعملا ةرسألا دراوم اًضيأ نومساقتيو ،مدخلا لثم ،ةلئاعلا ىلإ نومتني ال نيذلا دارفألا اًضيأ
.ةيشيعملا ةرسألا يف
 نمـض نـم مهباــسح متـي ال)نوجــسلا ءالزـنو ةحلــسملا تاوقلا( ةيسسؤم تائيب يف نوشيعي نيذلا صاخشألا•

.ةلماعلاىوقلا
)CAPMAS( ءاــصحإلاو ةـماعلا ةـئبعتلل يزـكرملا زاـهجلا اهعمج يتلا ةلماعلا ىوقلا تانايب تناك ،٢٠١٤ ماع ىتح•

 نم مهداعبتسا مت بناجألا نيميقملا نأ ينعي امم ،ةيرصملا ةيسنجلا نولمحي نيذلا صاخشألا طقف فدهتست
.بناجألا نيميقملا لمشتل ةقحاللا حوسملا يف كلذ حيحصت مت دقو .ةيرصملا ةلماعلاىوقلا حسم



 قوـسو ةـلامعلاب ةــقلعتملا تاـنايبلا عــمج نــع ةيلوؤــسملا رصم يف ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا ىلوتي
 ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا ماظن جتنيو يونس عبر لكشب ماع لك تارم٤ةلماعلا ىوقلا حوسم عيمجت نآلا متيو .لمعلا
ًضيأ لوؤــسم هـنأ اــمك  .ةـيلودلا لــمعلا ةــمظنم نـم معدـب ةدـيجو ةمظتنم تانايب ءاصحإلاو ةماعلا  باــسح نــع اــ
 بتاكملا نأشك هنأش ،روهمجلا اهمدختسي يكل ،ليلدلا اذه يف ةدراولا كلت لثم ،لمعلا قوسل ةيسيئرلا تارشؤملا
 .ىرخألا ةينطولا ةيئاصحإلا

 رصم يف لمعلا قوس يف تاديسلا

لــمعلا وأ يـلزنملا لــمعلا وأ ةيرـسألا ةــعارزلا لـثم ،دـئاعلا ةــضفخنم تاــعاطقلا يـف ءاــسنلا لمعت نأ حجرملا نم
.صاخلا نهباسحل

٦٤

٧٩

١٠

٣٠

٧٣

٥٩

٣١
٢٣

٣٧

٥٥

برغملاسنوتندرألارصمًايملاع

٢٠٢٠)٪( يمسرلا ريغ عاطقلا يف روكذلا ةكراشم لباقم ثانإلا ةكراشم

ثانإلا روكذلا

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا :ردصملا
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٢٣

 ءاــسنلا نيـب بتاورلا يف ةوجفلاتعفترا امك
.٢٠١٨ ماع ٪٦٠ ىلإ٢٠١٢ ماع ٪٢٧ نم لاجرلاو

٩٤٠ روكذــلل يعوبــسألا رــجألا طــسوتمغــلبو
رـجأ طـسوتم غـلبو ،ثانإلل٧٧٦ لباقماًهينج
 ،٢٠٢٠ يف اًهينج٩١١ صاخلا عاطقلا يف روكذلا
 ةرــشنلل ًاقفو كلذو ،ثانإلل اًهينج٧٤٥ لباقم
 روــــجألاو فــــظوتلا تاءاــــصحإل ةيونــــسلا
يزـكرملا زاهجلا اهردصأ يتلا لمعلا تاعاسو
.٢٠٢١ سطسغأ يف ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل

 دــمحم ريزوـلا يلاـعم تاـحرتقم ركذـي رـشابم نـم لاقم
 لــمعلا ةيمهأب ةيعوتلا":اهنم ةلماعلاىوقلا ريزو نافعس
 ةــساردو رــصم ديعــصو يرــصملا فيرلاــب ةــصاخ ةأرــملل
 ،لــمعلا قوـس ءاــسنلا لوخد نود لوحت يتلا تاقوعملا
 يدؤـت نأ عيطتــست ثيحب مئالملا خانملا ةئيهتل ةفاضإلاب
.لــمعلا جراـخ اـهب ةـطونملا ةيرـسألاو ةيعمتجملا راودألا
 رــشنيـف تاـيفيرلا تادـئارلا عـم نواعتلا متي نأ حرتقاو
 نـم نـهل اــمل ةـينطولا ةـطخلا فادــهأ قـيقحتو ةيعوتلا
 ةـيمهأ ًادـكؤم ،اــهراد يـف ةأرــملل لوـصولا يـف تاناكمإ
فادــهألا نـم فده لكل ددحملا ينمزلا لودجلاب مازتلالا
 اــًهجوم ،عقاولا ضرأ ىلع سوملم جاتن كانه نوكي ىتح
 ةاواــسملازـيزعتل ةـينطولا ةطخلل ةيعرفلا ناجللا ليعفتب
 يـف لــمعلل ةـظفاحم٢٧ يـف لــمعلا يـف نيــسنجلا نيب
".سوملم جاتن تاذ ةيلمع تاوطخ عضوو راطإلا سفن
https://bit.ly/3yRr3Wf :لاقملا طبار

ديزملا ةءارقل

https://bit.ly/3AkMy2D

https://bit.ly/3yRr3Wf
https://bit.ly/3AkMy2D
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 نع مهلخد لقي نيذلا نيلماعلا٪(  ًايونس رصم يف روكذلا نيلماعلا رقف لدعم

)ةيئارشلا ةوقلا لداعت رالود١.٩٠

15+ 15-24 25+

ةيلودلا لمعلا ةمظنم : ردصملا
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يتاللا تالماعلا٪( ًايونس رصم يف ثانإلا تالماعلا رقف لدعم

)ةيئارشلا ةوقلا لداعت  رالود١.٩٠ نع نهلخد لقي

15+ 15-24 25+

ةيلودلا لمعلا ةمظنم : ردصملا

+١٥ ١٥-٢٤ +٢٥

+١٥ ١٥-٢٤ +٢٥

٢٠١٤٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠ ٢٠١٨٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧٢٠١٦ ٢٠١٩

٢٠١٤٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠ ٢٠١٨٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧٢٠١٦ ٢٠١٩

٤.٠
٣.٥
٣.٠
٢.٥
٢.٠
١.٥
٠.٥
٠.٠

٤.٠
٣.٥
٣.٠
٢.٥
٢.٠
١.٥
٠.٥
٠.٠

رصم يف ةلامعلا نيب رقفلا

روجألا

بتارلا يفاصو يلامجإلا بتارلا نيب قرفلا
 بتارلا يفاص امنيب ،تاعاطقتسا وأ بئارض يأ مصخ لبق فظوملل لمعلا بحاص هعفدي ام وه يلامجإلا بتارلا
.ىرخأ تاعاطقتسا يأو تانيمأتلاو بئارضلا مصخ دعب اًيلعف فظوملا هاقلتي ام وه

 ةـعيبطويرهــشلا لخدـلا فالتخاـب رـخآل درـف نـم فـلتخت ثيح ،بئارضلاو تاعاطقتسالل ةدحوم ةبسن دجوت ال
.لمعلا

https://bit.ly/3NFJwZF

https://bit.ly/3NFJwZF

https://bit.ly/3NFJwZF
https://bit.ly/3NFJwZF
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٢٠٠٠

٢٤٠٠
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2012 2014 2020 2021 2022

)يرصمهينج( ةيرهشلا روجألل ىندألا دحلا :ماعلا عاطقلا

ماعلا عاطقلا يف روجألل ىندألا دحلا روطت

صاخلا عاطقلا يف روجألل ىندألا دحلا روطت
 دـحلا ،ديعــسلاةـلاه ةروتكدـلا ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ةريزو ةسائرب ،رصم يف روجألل يموقلا سلجملا نلعأ
 نـلعأ اــمك .٢٠٢٢ رياـني نـمً ءادـتبا اًيرهـش)اًرالود١٥٣( هـينج٢٤٠٠ دـنع صاـخلا عاـطقلا يف نيلماعلل روجألل ىندألا
 هـلمكأب بـتارلا ىلع قبطنت ال ةدايزلا نأ ةظحالم مهملا نم .اًيونس٪٣:يونسلا بتارلا ةدايزل ىندألا دحلا سلجملا
 ضارــغألمدختسملا فظوملا بتار نم ءزجلا ىلع طقف اذه قبطني .فظوملا دقع يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع
.يعامتجالا نيمأتلا

 دـحلاناـك .صاـخلا عاـطقلا ىلــع قـبطني روجألل ىندأ ًادح ةيرصملا ةموكحلا اهيف ددحت يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه
١٢٠٠ غلبي بتارلل ىندأ ادح بلطتي يذلا ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناق بجومب لوعفملا يراس روجألل يلعفلا ىندألا

.يعامتجالا نامضلا ماظن يف نيفظوملا ليجست لجأ نميرصم هينج

لخدلا ةبيرض
 يونــسلا لخدـلا ىوتــسم عاــفتراب ةقحتسملا لخدلا ةبيرض ةبسن ديزت ثيح ،ةيدعاصت ةبيرض لخدلا ةبيرض ربتعت
.درفلل

يبيرضلا ءافعإلا
.ًايونس هينج فلأ١٥ نم لقأ مهلخد غلبي نيذلا دارفألا هل عضخي•
.ًايونس هينج فلأ٢٤ ىتح اًبترم نوضاقتي نيذلا صاخلا عاطقلاو ةموكحلاب نيلماعلل يصخش ءافعإ•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

٢٥

٢٠١٤٢٠١٢ ٢٠٢٢٢٠٢٠ ٢٠٢١

ةيبيرضلاحئارشلا

ةبيرضلايونسلا لخدلا

٪٢.٥هينج فلأ٣٠ نم لقأ
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٪٢٥رثكأ وأ هينج فلأ٤٠٠

https://bit.ly/3R6yfEM

يلودلا كنبلا ةعومجم :ردصملا

https://bit.ly/3R6yfEM


:لوألا ءزجلا
ينفلا ليلدلا

ينفلا ليلدلا ةمدقم

لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا
ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل

لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا

 حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا
تآشنملا تاراهم

لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا
اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو

 فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا
يئاصحإلا



ثلاثلا لصفلاطاقن مهأ
تآشنملا تاراهم حسم ريوطت تاوطخ

 حسم وه ام
 تاراهم
؟تآشنملا

حسمل ريضحتلا
تآشنملا تاراهم

 بحس
تانيعلا

 ةيجهنملا ميمصت
نايبتسالاو

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تآشنملا تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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؟تآشنملا تاراهم حسم وه ام

:اهيفرامثتسالاو تاراهملا ىلع لامعألا باحصأ بلط لوح تانايب ديلوتل ةادأتآشنملا تاراهم حسم ربتعي
 لــمعلا ذيفنتل دارفألا اهجاتحي يتلا تاراهملا عومجمو ىوتسمو عون ديدحت يف تآشنملا تاراهم حسم دعاسي•

،تاكرشلاهبلطتت يذلا
 بـلطلا نوكيـس يـتلا نـهملا عون لوح تامولعم ىلع لوصحلا لالخ نم ةيلبقتسملا تاجايتحالا يف ثحبيو•

.لبقتسملا يف نيلماعللةيساسأ نوكتس يتلا تاراهملا ام وأ)لقأ وأ( ىلعأ اهيلع

 بيردـتلاو ميـلعتلا ومدــقمو نوــفظوملاو لاــمعألا باحـصأ( نويعاــمتجالا نولعاــفلاو تاسايسلا وعناص مدختسي
 ميـلعتلا يـف صاـخلاو ماـعلا رامثتـسالا تارارـق ليكــشتل اـهعمج متـي يـتلا تاـمولعملا)نولمتحملا نوفظوملاو
.لبقتسملا يف ةلامعلل ةلاعفلا تايجيتارتسالا يف ةمهاسملاو بيردتلاو

بحـس لـثم( ةددـعتمو ةبعــشتم تاـينقتو تاءارـجإ ىلع دمتعي هنأل دقعم دوهجم تآشنملا تاراهم حسم ربتعي
 ةحلــصملا باحــصأ نــم دــيدعلا نيــب تالداــبتو،)تاــنايبلا عــمج ءاــنثأ( ًادــيج ةــسسؤم تايتــسجولو،)تاــنيعلا
:ةمظنمو ةيجهنم ةقيرطب كلذب مايقلا ىلع حسملا ذيفنت لحارم ديدحت دعاسي .نيفلتخملا

تانيعلا بحس
 ةيجهنملا
نايبتسالاو

حسمل ريضحتلا
تآشنملا تاراهم

تانايبلا عمجتانايبلا ليلحترشنلاو غالبإلا

حـضاو مـهف كيدل نوكي نأ بجي
 طبــضلاب تاــنايبلا بــلط ببــسل
 لـيلحت جاتنإ ىلع اًرداق نوكت يكل
 مــــت يــــتلا تاــــمولعملل ميلــــس
 هذـــه ةـــمجرتو اـــهيلع لوـــصحلا
 تايجيتارتــــــسا ىلإ ةــــــفرعملا
.ةلاعف تاسايسو

ركذت

تآشنملا تاراهم حسمل ريضحتلا

)Mapping the environment(ةطيحملا ةئيبلا حسملا
 كلذـل .تاــسسؤملا ءاـنب وأ تاراـهملا تاسايس ريوطتل عسوأ راطإ يف هجامدإ ىلإ تآشنملا تاراهم حسمجاتحي
 ةــيثحبلا تاعورــشملا لــثم ،ةلــصلا تاذ ةــيلاحلاو ةقباــسلا تارداــبملل حــضاو مــهف كاــنه نوــكي نأ مــهملا نــم
 .ةـلماكتمو ةدـيفم تاـمولعم رفوـت نأ نـكمي يـتلا ةـيرادإلا تاـنايبلا رفاوتو ةيئاصقتسالا تاساردلاو ةيئاصحإلاو
.نايبتسالا ميمصتل ةيفرعملا ةدعاقلا هذه ةفلتخملا تامولعملا رداصم عيمج رفوت نأ بجيو

 حمــسي اــمم لـعفلاب دوـجوم وــه اـم لــمكيل ةقدب نايبتسالا طبض ىلعاًضيأحوسملا نم عونلا اذهب مايقلا دعاسي
.همجح ليلقتب

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تآشنملا تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

٢٨



ريثأتلا

مامتهالا

ةحلصملا باحصأ ديدحت
 نايبتـسالا ميمــصت نـم ًالـك نوكي نأ بجي
 عــم ًاقــستم ةــجتانلا تاــنايبلا مادختــساو
 عـم وأ اـهب لوــمعملا ةماعلا تايجيتارتسالا
 صاـــخلا عاـــطقلا تاـــبلطتمو تاـــجايتحا
 .نيجيرخلاو

 بيردـتلاو ميـلعتلا تامدـخ ومدــقم نيكمت
 تاـمولعملا مادختـسا نـم)صاـخلاو ماعلا(
ةيبيردتلاو ةيميلعتلا جماربلا ميمصتل
تاكرــــشلل رــــيغتملا بــــلطلا ةــــيبلتل•

ددجلا نيدفاولا ىلع تاسسؤملاو
نييلاحلا نيلماعلا تاراهم طبضل•

ىلعةحلصملاباحصأعضووديدحتنكمي
ىدموةموظنملاىلعمهريثأتىدملاًقفوةفوفصملا
نامضومهضارعتساةلوهسلكلذواهبمهمامتها
.تابلطتملاعمنايبتسالاقاستا

ركذت

 ةـيجولونكت تارـييغت وأ تايجيتارتـسا وأ لامعأ ططخل ةبولطملا تاراهملا مييقتو مهف نم لامعألا باحصأ نيكمت
.ةنيعم

:نم ،نيينهملا نيراشتسملا ةدعاسمب ،دارفألا نيكمت
وأ ،اهيف اوكراشي نأ بجي يتلا تاراهملا تالاجم ديدحت•
اهبنجت مهيلع بجي يتلا تاراهملا تالاجم يأ ،دئازلا ضرعلاو تاراهملا تاوجف ديدحت•

تآشنملا تاراهم حسمفادهأ ديدحت
 فادــهألا دـيدحتل جايتحا كانه .تالكشملا نم ةليوط ةمئاق ةجلاعم يفتآشنملا تاراهم حوسم دعاست نأ نكمي
.ةياغلل ةفلكملا وأ ةديفملا ريغ تاءاصحإلا بنجتل حضاو لكشب ةيولوألا بسح اهبيترتو

:يلي امتآشنملا تاراهم حسمـل ةيجذومنلا فادهألا لمشت
.مهتاراهممادختسا ىدمو نيدفاولاو نييلاحلا نيفظوملاىوتسم فصو•
.ةبولطملا تاراهملل ةكرحملا لماوعلا مهف•
.بيردتلاو ميلعتلا وأ لمع قوس تاسايس ذيفنت جئاتن مييقتو دصر•
.تاراهملا ىلع يلبقتسملا بلطلا عقوت•

نايبتسالاو ةيجهنملا ميمصت

ةلئسألاوتامولعملاتائفنمةعومجمىلإاًقباسةددحملافادهألاليوحتةيلمعنايبتسالاميمصتربتعي
قيقحتلةمزاللاةيسيئرلاتامولعملاديلوتىلعهتردقوهديجلكشبممصملانايبتسالليئاهنلارايعملاوةددحملا
.نايبتسالارصِقىلعظافحلاعمفادهألا

ديج نايبتسا=ريصق نايبتسا+ ةديج تامولعم

ءانبةيلمعليصافتولحارم)ةرامتسالاثيدحت#ميمصت(ليلدلانميئارجإلاءزجلانميناثلالصفلايطغي
.نيثوحبملانمتامولعملاعمجلديجلكشبةممصمنوكتثيحبنايبتسالاتارامتسا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تآشنملا تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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:حسمللةددحملامامتهالاتالاجمسكعتماسقأوأتادحوىلإنايبتسالاميسقتبجي

 لوصحلا تآشنملا تاراهم حسم فدهتسي نأ عقوتملا نم يتلا ةيساسألا تامولعملا تسلا تادحولا هذه لثمت
 بجي يتلاتالضافملا ضعب دوجول اًرظن تادحولا هذه عيمج نيمضت يرورضلا نم سيل كلذ نم مغرلابو .اهيلع
:اهتاعارم
.صخرأ رصقألا تانايبتسالا نوكت :تامولعملا ةيمكو ةفلكت نيب ةلضافملا•
.تانايبلا ليلحت ةصاخو يناديملا لمعلا ىلع كلذ قبطنيو :ةينفلا تاردقلاو تانايبلا نيبةنزاوملا•
 تاـمولعمو ىلــعأ ةباجتـسا تالدعم ىلع لصحت رصقألا تانايبتسالا :تامولعملا ةيمكو ةيعون نيب ةلضافملا•

.لضفأ ةدوج تاذ

ةيساسأ تامولعم

 ةماعلا تامولعملا
 ةكرشلل

نيوكتلا يفيظولا
لماعلاصئاصخو

فيظوتلا تاربخ

 ،تاراهملافعض
 نيب روصقلا هجوأ
سرادملا يجيرخ

اهجاتحي يتلا تاراهملا
نويلاحلا نوفظوملا

تاراهملاةوجف
ةمزاللاتاءارجإلاو

اهيلعبلغتلل

ةلماعلا ىوقلا ريوطت

 ةيعونو ةيمك
 اًيلخاد( بيردتلا

)اًيجراخو

ةلماعلا ىوقلا ىلع بلطلا

 ةدايز لوح تاريدقت
 ىوقلا ناصقن وأ

ةلماعلا

 لامعألا لكيه
ةيجيتارتسالاو

 ايجولونكتلا
 ميظنتو ،ةمدختسملا

 ريوطتو ،لمعلا
تاجتنملا

تانيعلابحس

ليلحت تادحوك تآشنملا
 حوسميف ليلحتلل لضفألا ةدحولا نأ ىلع ريبك قفاوت كانه
 .ةكرشلا نم ًالدبةأشنملا يهتآشنملا تاراهم
 نوكتةبولطملا تامولعملا نأ وه كلذ يف يساسألا ببسلا
 نأ بــجي وأ( لاــمعلا اــهكلتمي يــتلا ةددــحملا تاراــهملا نــع
 .مهماـهم نوفظوملا اهب يدؤي يتلا ةقيرطلا نع وأ)اهوكلتمي
الإ قوـثوم لكــشب تاـمولعملا هذــه ىلــع لوصحلا نكمي الو
نيفظوــملاو لــمعلا بحاـص عـم قـيثولا لاــصتالا لالخ نم
 نأ نكميـف ،لـيلحت ةدـحوك تاكرــشلا دامتعا مت اذإ.مهسفنأ
وأ لـبق نم هري مل رخآ صخش تاراهم صاخشألا دحأ حضوي
.اًدبأ اهرزي ملةأشنم نع ىتح

 :ةأشنملا
 ،لــمعلا ةرادإ ةدــحو وأ ةيعانــصلا ةدــحولا يــه
 هـلالخ نـم متـي دـحاو يـفارغج عـقوم اـهل نوكيو
 .ةنيعم تامدخ ميدقت وأ ،اهعيزوت وأ علسلا جاتنإ
:ةكرشلا
 ،دـحاو يفارغج عقوم نم رثكأ اهل نوكي نأ نكمي
 عاوــنأ وأ ،دــحاو يداــصتقا طاــشن ةرادإــب موــقتو
.ةيداصتقالا ةطشنألا نم ةفلتخم
 تاـصاصتخا تاذ تآــشنم ةدع ةكرشلا مضت دق
.ةفلتخم

ركذت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تآشنملا تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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ةنيعلا ةيجهنمو ةنيعلا راطإ
.)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت( يئارجإلا ءزجلا يفلوألا لصفلا ىلإ عوجرلا ءاجرب ةنياعملاو ةنيعلا حرشو فيرعتل
 ةـنيعلا جئاـتن ءارقتـساب حمــست ةدـحاو ةينقت يأ ،ةنيعلا رايتخال ةيلامتحا ةينقت قيبطت وه ةنيعلا ةيجهنم نم فدهلا
.قوثوم لكشب ةساردلا عمتجم ىلع

تانايبلاعمجةقيرطىلعتاباجإلادمتعتالأبجي

.ةقوثومجئاتنىلعلوصحلل)تانايبلايعماجلثم(
ةيدايحةلئسألانوكتنأبجيلاثملاليبسىلع

تناكًايأةقوثوملاةباجإلاكراشملاىطعيثيحب

نايبتسالابءاوستامولعملاىلعلوصحلاةقيرط

.ةيصخشةلباقموأينورتكلإلاوأيقرولا
عمجةيلمعةبرجتيفاًصيرحنوكتنأبجيكلذلو

.اهيلعفارشِإلاواهطيطختوتانايبلا

ركذت تانايبلا عمج
 ةـيلمعلا نـم اــًيروحم ًاءزـج تاـنايبلا عمج دعي
 فدـهلا .حــسملا لــشف وأ حاجن ديدحت هنكميو
 دــحلا ىلــع لوــصحلا وــه ةــلحرملا هذــه نــم
 درـلا مـتيتلا ةلماكلا تانايبتسالا نم ىصقألا
 .ةنيعلا نم ديج لكشب اهيلع
 تاـنايبلا عــمج ةيلمع نع ةيليصفت تامولعمل
 يئارجإلا ءزجلا يفثلاثلا لصفلل عوجرلا ءاجرب
.)تانايبلا عمج(

 لمــشيس ثـحبلا ناـك اذإ اـم لوـح ًاديدحتو ،تارارقلا ذاختا دنع رابتعالا يف ثحبلا ديق ةأشنملا مجح ذخأ بجي
.كلذ ذيفنت ةيفيكو ةريغص تآشنم
 ادــع اــميف تآــشنملا عـيمج ىلــع اهقيبطت نكمي ليلدلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف ةحضوملا ةيئارجإلا تاوطخلا نإ
.ةيلئاعلا لامعألاو ةيموكحلا تآشنملا

اهرشنو اهنع غالبإلاو تانايبلا ليلحت
)اهرــشنو اـهنع ريراــقتلا ضرعو لمعلا قوس تارشؤم ليلحت( ليلدلا نم ءزجلا اذه نمعبارلا لصفلل عوجرلا ءاجرب
.لحارملا هذه لوح ليصافت ةفرعمل

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تآشنملا تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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:لوألا ءزجلا
ينفلا ليلدلا

ينفلا ليلدلا ةمدقم

لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا
ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل

لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا

تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا
تآشنملا

 لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا
اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو

 فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا
يئاصحإلا



عبارلا لصفلاطاقن مهأ
اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو لمعلا قوس تارشؤم ليلحت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تآشنملا تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

 ليلحت
 غالبإلاو مييقتلا تانايبلا

 رشنلاو

جئاتنلا مييقت

جئاتنلا نع غالبإلا

ريراقتلا عاونأ

جئاتنلا رشن
 ليلحتلا
يفصولا

 ليلحتلا
يلالدتسالا

يلخادلا ةدوجلا ليلحت

يميهافملا ليلحتلا

١

٢
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تانايبلا ليلحت

.نيتلحرم ىلع اهليلحت بجي ،تآشنملا حسم لالخ نم تانايبلا عمج دعب

.يلخادلا ةدوجلا ليلحت لالخ نم كلذو مادختسالل ةلباق اهعمج مت يتلا تانايبلا نأ نم دكأتلا كيلع ًالوأ

.حسملا جئاتن ةكراشم فدهب تانايبلل يلعفلايميهافملا ليلحتلا ىلإ لاقتنالا كلذ دعبو

يلخادلا ةدوجلا ليلحت
 .يميهاــفملا لـيلحتلا رــضت نأ نـكمي يـتلا تاـنايبلا يـف روــصقلا هـجوأ فاشتكا يف يلخادلا ةدوجلا ليلحت ديفي
:اهيلإ هابتنالا بجي يتلا رصانعلا

 نأ مـهملا نـم ،تالكــشملا هذــه دــقعت نم مغرلا ىلع
 نم نكمتت ىتح اهفشتكت
 تانايبلا عمج يف ةكراشملا تاهجلا عم اهتشقانم)١(
 نومدختــسملا مــهفي ىــتح ريراــقتلا يــف اــهقيثوت)٢(
.فعضلا طاقن دجاوت نكمي نيأ تانايبلل نويئاهنلا

ركذت
 ددـــع لـــثم :ةباجتـــسالا مدـــع لدـــعم•

.ةميلسلا ريغ تانايبتسالا
 ةـيدرفلا ةلئـسألا لـثم :ةدوــقفملا تانايبلا•

ةميلس ريغ تاباجتسا وأ تاباجإ نودب

 حيجرـتلا تاـينقتو ةـنيعلا ةـعجارم يــضتقي اــمم حــسملا ةدوـج نـم ةـياغلل عفترملا ةباجتسالا مدع لدعم فعضُي
)weighting techniques(.

.)imputation techniques( ضيوعتلا تاينقت مادختساب ةدوقفملا تانايبلا نيسحت نكمي

 يـف ةكراــشملا تاهجلا نم ةينفلا ةربخلا نم لاع ىوتسم نمضتت ام ًابلاغو لحلا ىلع ةدقعم نوكت لكاشملا هذه
.تانايبلا عمج

يميهافملا ليلحتلا

 هءارـجإ متيـس يذـلا لـيلحتلا عوـن ميمــصت ديفملا نم
 ىلــع ،نايبتـسالا ىلــع لــمعلا ءدـب لبق قبسم لكشب
 ضرعتـس يـتلا ةغرافلا لوادجلا ميمصت لاثملا ليبس
.يئاهنلا ريرقتلا

 ةلئـــسألا يـــف يلالدتـــسالا لـــيلحتلا ثـــحبي
 ريــــشي .تايــــضرفلاو عئاــــقولاو جذاــــمنلاو
تاـــنايبلا ءارقتـــسا موـــهفم ىلإ لالدتـــسالا
 .رـثكأ ةـماع فورـظ يف تاجاتنتسال لوصولل
ةدشب مزجلا نم رذحلا بجي ،كلذ نم مغرلابو
نأل تارــيغتملا نيــب تاــقالعلا صــحف يــف
 ءاـنب ةـيوق تاـضارتفا بـلطتي ةيببسلا تابثإ
 مادختــسا لــضفألا نــم .تاــنايبلا ةدوــج ىلــع
.طابترالا موهفم

ركذت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

٣٤

 كاـنه .تاـنايبلل يئاـهنلا مدختــسملا ىدـل ةموهفم تامولعمل تانايبلا ليوحت ىلإ ليلحتلا نم ةلحرملا هذه فدهت
.يلالدتسالاو يفصولاليلحتلا امهوليلحتلا نم نايساسأ ناعون

 تالدـعملاو تارـشؤملا لمــشيو .هـضرعت اـم مـهف يـف دعاــسيو تانايبلا لوح طسبم زجوم يفصولا ليلحتلا رفوي
 نـم رثكأ ةقلطملا تانايبلاب قلعتيو .تاهاجتالاو طامنألا باسحورييغتلاو ةنراقملاو تاطسوتملاو ةيوئملا بسنلاو
.ةيبسنلا تانايبلا



يفصولا ليلحتلا
 بــسح ةفنــصم تآــشنملا ددــع لـثم( دـلبلل ةيفصولا جئاتنلا نم ةيادب ،ةيلعفلا تانايبلا ليلحت يه ةيلاتلا ةوطخلا
.)فيظوتلا لدعم وأ عاطقلا وأ ةيفارغجلا ةقطنملا وأ مجحلا

 عـم ،مـجحلا وأ طاــشنلاوأ عاـطقلا لـثم تآــشنملا فينــصتل ةـعمجملا تارـيغتملا عم قفاوتلا لوادج مسر نكميو
ًضيأ نكميو .فيظوتلا تابوعص وأ مهتاراهمب ةطبترملا نيفظوملا تامس  جئاـتنلا ضرـعل لوادـجلا هذــه مادختـسا ا
 يـفاهذـخأ بـجيو لــضفأ راـيتخا)ةـنولملا طئارـخلا( ةـينايبلا موـسرلا نوـكت دـق ،كلذ نم مغرلابو .لاجملا بسح
:يلي ام ةديفملا ةيفصولا لوادجلا لمشت .رابتعالا

 اهصئاصخو ةلماعلا ىوقلل ينهملا لكيهلاو ةيساسألا تامولعملا

عاطقلاوةيكلملاومجحلابسحةسسؤملانعليصافت•

عونلاوةيسيئرلاتاعاطقلاوةينهملاةئفلابسحةلامعلانعليصافت•

مجحلاوعاطقلاوةنهملابسحةلامعلاومننعليصافت•

 فيظوتلا

)ةيفارغجلاةقطنملاوعاطقلاومجحلابسح(ةأشنملابسحفيظوتلاتابوعص•
لمعلاناكموةأشنملاعونبسحوةرغاشلافئاظولابسحفيظوتلاتابوعص•

نيلماعلافينصتبسحتاراهملاصقن•

 ةيلاحلا ةلماعلا ىوقلا اهمدختست يتلا تاراهملا
ةنهملاتاءارجإلالخنمتاراهملاةءافكيفتابوعصلافينصتوةنهملابسحةءافكلاضافخناةبسن•

ةسسؤملامجحوعاطقلابسح،تاراهملاصقنىلعبلغتللةذختملا

لمعلاناكموةسسؤملاعونبسحتاراهملاصقن•

 ةلماعلا ىوقلا ريوطت

ةيفارغجلاةقطنملاوعاطقلاومجحلاوةسسؤملاعونبسحبيردتلا•

ةنهملابسحبيردتلا•

نيفظوملاتالهؤمبسحبيردتلا•

 ةلماعلا ىوقلا ىلع بلطلا
ةسسؤملامجحوعاطقلابسحةلامعلاتاهاجتا•

ةأشنملامجحوعاطقلاوةنهملابسحةلامعلاضيفخت#ومن•

 لمعلا لكيهو ةيجيتارتسا

نيفظوملاةرادإليجيتارتسالاجهنملابسحتاسسؤملا•

لمعلاناكمدادعتساتالاح•

اهبقاوعويسيئرلايجيتارتسالاجهنملايفتارييغتثودح•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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ةيمكلا تارشؤملا
 نكمي ،اهنيب نمو ةلماعلا ىوقلا راطإ نم لمعلا قوسل ةعئاشلا تارشؤملا نم ةدمتسملا ةيساسألا تاريغتملا جتنت
:ةيلاتلا تارشؤملا باسح

:ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا لدعم
١٠٠* لمعلا نس يف ناكسلا! ةلماعلا ىوقلا•
 نيحاـتملا وأ نيلماـعلا صاخـشألا ددــع نــع ةرـكف يطعيو ةددحم ةيرمع تائف ىلع رشؤملا اذه قيبطت نكمي
 يـف هـل ةميق ىلعأ ىلإ لصيو)ةنس٢٥-١٥ الثم( ةريغصلا ةيرمعلا تائفلل لقأ رشؤملا اذه ةميق نوكت لمعلل
 ةـنراقملاليهــستل ةددـحم ةـيرمع تائف مادختسا نكميو .رمعلا يف ناكسلا مدقت عم لقيو نيدشارلا ناكسلا
.عونلا بسح اهفينصت بجي امك)٦٤+ و٦٤-٥٥و٥٤-٢٥و٢٥-١٥و١٥+(

:ةلامعلا لدعم
١٠٠* لمعلا نس يف ناكسلا/نولماعلا•
 .ةـلاعإلا ةبــسناهـسوكعم حـضوي .دلبلا يف لمعلا نس يف ناكسلا نيب نم نيلماعلا ةبسن رشؤملا اذه سيقي
.عونلا بسح اهفينصت اًضيأ بجيو

٪١٠٠= ةلاعإلا لدعم+ ةلامعلا لدعم•

:ةلاطبلا لدعم
١٠٠* ةلماعلا ىوقلا!لمعلا نعنولطعتملا•
 ةـلاطبلافينــصت بـجيو .ةـلماعلا ةوــقلا نـم ةيوئم ةبسنك لمعلا نعنيلطعتملا ددع نع ةلاطبلا لدعم ربعي
.عونلاو رمعلاو)ميلعتلل دحوملا يلودلا فينصتلا( يميلعتلا ىوتسملا بسح

ةيعونلا تارشؤملا
 نـم مغرـلاىلــع اهنأ الإ ،فيظوتلل ةيمكلا جئاتنلا ىلع ةديج ةماع ةرظن مدقت هالعأ ةروكذملا تارشؤملا نأ نم مغرلاب
 يمـسرلا رـيغ داــصتقالالثم ةيعونلا تايدحتلاو اياضقلا لضفأ لكشب زربت ىرخأ تارشؤمب اهلامكتسال جاتحت كلذ
.بابشلا ةلاطبو دمألا ةليوط ةلاطبلاو ليغشتلا صقنو

 ةـليوطلا ةـلاطبلانــع ريبعتلا متيو .ةلامعلا يلامجإ نم ةبسنك ةصقانلا ةلامعلاو ةيمسرلا ريغ ةلامعلا نع ريبعتلا متي
.ةددحم ةيرمع تائف ىلع ةلاطبلا ةبسن ةلداعم بابشلا ةلاطب قبطت .ةلاطبلا يلامجإ نم ةبسنك لجألا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

:بابشلابةقلعتملاتارشؤملا

 ناكسلل ةيناكسلا ةبيكرتلا
 تالدعمو رمعلا بسح(

)طاشنلا
بابشلا ةلاطب لدعم

 نيب ةلاطبلا لدعم ةبسن
 ةلاطبلا لدعم ىلإ بابشلا
)عومجملا وأ( نيغلابلا نيب

نم بابشلا ةلاطب ةصح
ةلاطبلا عومجم

 نيذلا بابشلا ةبسن
 وأ ميلعتلا يف وأ نولمعي

(NEETs) بيردتلا

 لمعلا نعنولطعتملا
 ،لومخلا ةدم لوط بسح
يميلعتلا ليصحتلا بسح

 قاحتلالا تالدعم
 يميلعتلا ليصحتلاو

 ،يلاعلا ،يوناثلا ،يئادتبالا(
)خلإ ،ينهملا
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:تاراهملاقباطتمدعتارشؤم
 تاراهملا تاوجف

 ةنهملاو ميلعتلا بسح لخدلا يف تاريغتلا

 نيلهؤملا ريغ وأ ةدئازلا تالهؤملا يوذ لامعلا ةبسن

 ميلعتلا بسح ةلاطبلا يف تاريغتلا

:)ضرعلا(تاراهملاباستكاتارشؤم

 يميلعتلا ليصحتلا
 نيغلابلل

 رابكلاو بابشلا ماملإ لدعم
 ةباتكلاو ةءارقلاب

 يف ةينهملا جماربلا ةصح
 يلاعلا يوناثلا ميلعتلا

 ميلعتلا يف يلامجإلا ديقلا
 يلاعلا

 بابشلا قاحتلا
ميلعتلاب

 تابيردتلا يف ةكراشملا
ةينهملا

 ميلعتلا يف ةكراشملا
 نيغلابلا لبق نم بيردتلاو

)نيلماعلا(

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

:)بلطلا( تاراهملا نم تاجايتحالا تارشؤم

 بسح ةلامعلا صصح ةراهملا تابلطتم
 ميلعتلا ىوتسم

 بسح ةلامعلا صصح
ةنهملا

رحلا لمعلا ةبسن
 ةيفيظولا ماهملا سايق
 يف تاراهملا مادختسال

 لمعلا
 بسح ةفيظولا تابلطتم

لهؤملا

 ًامدــقتو ًادـيقعت رـثكأ ةيباــسحلا تاـيلمعلا تناك املك
.ةللضملا ماقرألا تبنجتو قدأ ماقرأل تلصوت املك

ركذت تاؤبنتلا
 ىلــع ةـينبملا تاءارقتـسالا بـنجت بجي:ًالوأ
 نـمدـيزملا فظوتس له( لثم ةطيسب ةلئسأ
 مدــع نــم ةرــيبك ةــجرد ىلــع اــهنأل)؟لاــمعلا
 .دكأتلا

 .جذاــمنلا يـف تاريغتلاو تاهجوتلا داجيإل نكمأ املك ةقباس تامولعم ىلع ةدمتعم تاؤبنتلا نوكت نأ بجي:اًيناث
 .فدهك تآشنملا تاراهم حوسم ةيمهأ ينعي امم

 .ةيلبقتــسملا تاـجايتحالاب ؤـبنتلا لوحةلئسأ نايبتسالا نمضتي امدنع صرحب تامولعملا عم لماعتلا بجي:اًثلاث
 كــلتل ةــلمتحملا تاــهاجتالا لوــح ةرــكف يــطعت نأ نــكمي اــهنكلو تاــعقوت ىلإ تاــمولعملا هذــه لــثم يدؤــت نــل
.تاجايتحالا
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رشنلاو غالبإلاو مييقتلا

جئاتنلا مييقت
 متــييــتلا ىلوألا ةــقيثولا وــه يلخادــلا رــيرقتلا
 ةءاــفك مييقت يف ةدعاسملا ىلإ فدهيو اهرادصإ
 هميمــصتو حــسملا طيــطخت ةــيلمع ةــيلعافو
نأ بـــــجي .تاـــــنايبلا لـــــيلحتو هذـــــيفنتو

 نيــسحتل همادختــسا يــف رــيرقتلا اذــه ةــيمهأ نــمكت
.حسملل يلبقتسملا راركتلا

ركذت

 تاــهاجتا ةدــع يـف ةـقالعلا هذــه تاـبثإ يـغبنيو .لعفلاب هب مايقلا مت امو ططخم وه ام نيب ةقالعلا ريرقتلا حضوي
:يلي ام لقألا ىلع نمضتت
 ةباجتسالا لدعمو حسملل ةيفارغجلا ةيطغتلا لثم ةماع تامولعم•
)مجحلا لاثملا ليبس ىلع(تآشنملا عون ،تاعاطقلا :حسملا اهلمش يتلاتآشنملا نع تامولعم•
.)نهملا ،حسملا اهلمش يتلا تاراهملا( لامعألا باحصأ نع تامولعم•

جئاتنلا نع غالبإلا
 نـم جئاـتنلا صالختساو ليلحت ةيلمع رابتعا وه ثحبلا جئاتن نع غالبإلا ةيفيك رارق ذاختا دنع هتاعارم بجي ام لوأ
 ،ةـلعافلا تاـهجلاو تاــسسؤملا نـم تاقيلعتلا عمج نامضل ةيلآ كانه نوكت نأ بجيو.ةرمتسم ةيلمع تانايبلا
.هنيسحتو يلوألا ليلحتلا ةحص نم ققحتلل حسملا جئاتن مادختسا عم
 يـلي اـم ميدــقت مـهملا نم كلذلو .تانايبلا نم ةدافتسالل ةنيعم تاردقو تامامتها يئاهن مدختسم لكل نوكي دق
:جئاتنلا نع غالبإلا دنع
 ةدـــعاقك)ماـــخلا( ةـــيلوألا تاـــمولعملا•

 نــع لقتــسم لكشب اهمادختسال تانايب
 هءارجإ مت يذلا ليلحتلا

تاليــــلحتب قئاــــثولا نــــم ةلــــسلس•

 رـيرقتلا مادختـساب موقيس نم رابتعالا يف ذخألا بجي
.ليلحتلا ديقعت ةجردو ةغللا هبسانت ثيحب

ركذت

 نوـكي دـقو حــسملا نـم ةــفلتخم ماــسقأ مدختست نأ نكمي ةلعاف ةهج لك نأ رابتعالا يف ذخألا عم ،ةصصختم
.اهقاطن عيسوتو جئاتنلا ريسفتل ةيعونو ةيمك ةيليمكت فراعم#تانايب اًضيأ اهيدل

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا

 سيلو ةيجيتارتسال اًعضاخ جئاتنلا رشن نوكي نأ بجي
 رهظي يتلا ةقيرطلا يه هذه نأ ثيح ،ةفدصلل اًكورتم
راوـحلا زـيزعتو ريوـطتو ةلـص وذ كـلمع نأ اـهلالخ نم
 اــمم .ةحلــصملا باحــصأو ةــفلتخملا فارــطألا نيــب
 يـف تاـمولعملا ىلــع لوــصحلا لهـسألا نم لعجيس
.لبقتسملا

ركذت

ريراقتلا عاونأ
.ةطيسب تانايب لوادج طقف ،فادهأ وأ تايضرف نود جئاتنلا ضرعي:ةلدألا ريرقت
.نيعم عوضوم لوح تاليلحتو ةلدأ مدقي:ينفلا ريرقتلا
 تاـباجإ مدــقي ال هـنكل ،تايضرفلاو براجتلا شقاني– ةيادبلا ذنم ةددحم ةنيعم لكاشم ىلع زكري:تايصوتلا ريرقت
.ةيئاهن
 حرـتقي نأبـجيو ،رـبكأ لكــشب تالكــشملا ةـعجارم هـيف متـت نـكلو ،تايصوتلا ريرقت نع قثبني:تاسايسلا ريرقت
.ةمءالم رثكأ ةسايسلا هذه نوك ببس شقانيو ،ةباجتسالل ةماع تاسايس ريرقتلا
 ةيــضقلا هذــه عـم لـماعتلل ةـماعلا ةـسايسلا تاراـيخو ةـنيعم ةيــضقل رــصتخم صـخلم مدــقي:تاـسايسلا زجوـم
.تارايخلا لضفأ نأشب تايصوتو

جئاتنلا رشن
 ىلإلوـصولا ةـيناكمإ ريفوت جئاتنلا رشن نمضتي
 عــيمج لوــصح نــم دــكأتلاورــيرقتلا تاــنايب
 دـــق نيذـــلا ةحلـــصملا باحـــصأو نيلعاـــفلا
 كلذـب مايقلا نكميو ،اهيلع تانايبلا نومدختسي
ضورعلاو تارمتؤملاوتنرتنإلا عقاوم لالخ نم

.خلإ ةيميدقتلا

٣٨



:لوألا ءزجلا
ينفلا ليلدلا

ينفلا ليلدلا ةمدقم

لمعلا قوس تامولعم مادختسا :لوألا لصفلا
ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملا ططخ ريوطتل

لمعلا قوسو فيظوتلا ميهافم :يناثلا لصفلا

تاراهم حسم ريوطت تاوطخ :ثلاثلا لصفلا
تآشنملا

لمعلا قوس تارشؤم ليلحت :عبارلا لصفلا
اهرشنو اهنع ريراقتلا ضرعو

 ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا
يئاصحإلا فينصتلل



سماخلا لصفلاطاقن مهأ
يئاصحإلا فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا

 يلودلا فينصتلا
نهملل دحوملا

)ISCO(

 يلودلا فينصتلا
ميلعتلل دحوملا

)ISCED(

 يعانصلا فينصتلا
 عيمجل دحوملا يلودلا
ةيداصتقالا ةطشنألا

)ISIC(

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئاصحإلا فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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نهملل دحوملا يلودلا فينصتلا

.نهملاو فئاظولا لوح تامولعملا ميظنتو فينصتل ةادأ وه)ISCO( نهملل دحوملا يلودلا فينصتلا

 نييئاــصحإلا دـيوزت لالـخ نـم نـهملل ةيلودلا ةنراقملا ريسيت ىلإ ةيلودلا ريياعملا ديدحت لالخ نم)ISCO(ىعسي
.ةنراقملل ةلباق تانايب ةحاتإل راطإب

 يـف ةادألا نـم ةخــسن ثدـحأ تدــُمتعا دـقو .فئاـظولل ةرـيغتملا ةعيبطلا ببسب ماظتناب ةادألا هذه ثيدحت متيو
 يلودـلا فينــصتلا مـساب تـفُرع مـث نـمو ،٢٠٠٨ ماــع يـف ةيلودلا لمعلا ةمظنم هتدقع يذلا يلودلا لمعلا رمتؤم
.٢٠٠٨ ماعل نهملل دحوملا

١٣٠ يـف ةـعمجم ،)٤ ىوتــسملا( ةـينهم ةدـحو٤٣٦ هــعومجم اـم٢٠٠٨ ماعل نهملل دحوملا يلودلا فينصتلا ددحيو
.)١ ىوتسملا( ةيسيئر تاعومجم١٠و ،)٢ ىوتسملا( ةيسيئر ةيعرف ةعومجم٤٣و ،)٣ ىوتسملا( ةيوناث ةعومجم

 تاــفيرعتلا صـخلت اــمك .ةــعومجملا قاـطن ددـحي فـيرعتب طبترـتو زـمر مقرو ناونعب ةعومجم لك صيصخت متيو
.ةعومجملا يف ةجردملا نهملاب ةقلعتملا ةيسيئرلا تابجاولاو ماهملا

ةراتخم ةينهم ةدحو فينصت ىلع ةلثمأ

نهملافئاظولا

ىلعلصحتاموكلمعوهلمعلا،ديدشراصتخاب
ةلامعلافيرعتبرشابملكشبطبتريو.هءادأريظنلباقم
ىلعلوصحلاةقيقحيأ،ليلدلااذهيفنيبموهامك
.ماهملانمةددحمةعومجمءادألباقمتاعوفدم

نمةئفوألمعلاعاطقفصولماعحلطصمةنهملا
صئاصختاذفئاظونمةنهملانوكتت.فئاظولا
رجاتملاباحصأولابقتسالايفظوملثم،ةهباشتم
.خلإنيماحملاونييفحصلاو

 ةدحو :٤ ىوتسملا
ةينهم

 يدشرم٢١٣٢
 تاباغلاو ةعارزلا

ديصلاو

 يصتخم٢١٣٣
ةيئيبلا ةيامحلا

 :٣ ىوتسملا
ةيوناث ةعومجم

 نيينهملا٢١٣
 مولعلا يف
ةيتايحلا

 نوسدنهم٢١٥
 ايجولونكتلا
ةيئابرهكلا

 ةعومجم :٢ ىوتسملا
ةيسيئر ةيعرف

يف نيينهملا٢١
ةسدنهلاو مولعلا

 يف نيينهملا٢٢
ةحصلا

 ةعومجم :١  ىوتسملا
ةيسيئر

نيفرتحملا٢

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئاصحإلا فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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 ىلــع تاـمولعملا ضـعبو١ ىوتــسملا ىلــع تاـمولعم عــمجب ،تآــشنملا حوــسم كلذ يف امب ،حوسملا عيمج موقت
 تـناك اذإ الإ ،ةـياغلل ةدــقعم نوـكت نييوتــسملا نيذــه زواـجتت تايوتــسم ىلع تانايب عمج ةلواحم نإ .٢ ىوتسملا
 يـف طارـخنالا نمــضتي ،ًاقاطن عسوألا حوسملل ةبسنلاب .ةددحم ةيوناث وأ ةيعرف ةعومجم ىلع زيكرتلل ىعست ةساردلا
 يـلعفلافينــصتلا يـف كلذـكو ،تاـنايبلا نـم لـئاهلا مـكلا اذــه ةـجلاعم يف تاديقعت ليصافتلا نم لاع ىوتسم
 .ديج لكشب نيبردم نييئاصخأ ىوس هءارجإ نم نكمتي نل يتلا تاباجإلل

 دـحوملا يـبرعلا فينــصتلاو)ESCO( نـهملل دـحوملا يـبوروألا فينــصتلا لـثم ،ةيميلقإلا تافالتخالا ضعب كانه
.نيطسلفو نانبلو ايروسو رصمو ندرألا نم نيصصختم عم نواعتلاب هعضو مت يذلا)ASCO-08( نهملل

ميلعتلل دحوملا يلودلا فينصتلا

 ميـلعتلل دـحوملا يلودـلا فينــصتلا .اهتنراقم بعصلا نم نوكي نأ نكميو لودلا نيب ميلعتلا ةمظنأ لكايه فلتخت
)ISCED(قاــفتا جاـتن ربتعيو .لودلا نيب اهتنراقم نكمي يتلا ميلعتلاب ةقلعتملا تاءاصحإلا ليلحتو عيمجتل راطإ وه 
.وكسنويلا يف ءاضعألا لودلل ماعلا رمتؤملا ايمسر هدمتعا يلود

٢٠١١ ماــع اــهرخآ ناك دقو ،مظتنم لكشب ةعجارملل فينصتلا اذه عضخي ،نهملل دحوملا يلودلا فينصتلا رارغ ىلعو
 يــميلعتلا ليــصحتلا تايوتــسمل ًافينــصت ةرـم لوأل لـخدأو جمارـبلا ميـلعت تايوتسم يف تارييغتلا ىلع زكر ثيح
.)أ- ميلعتلل دحوملا يلودلا فينصتلا( تالهؤملا ىلإ ادانتسا

 ميلعتللدحوملا يلودلا فينصتلل ةيسيئرلا ميلعتلا تالاجم
)ISCED(ميلعتلل دحوملا يلودلا فينصتلل يميلعتلا ىوتسملا )ISCED(

ةماعلا جماربلا.١
نونفلاو ةيناسنإلا مولعلاو ميلعتلا   .٢
نوناقلاو ةيراجتلا لامعألاو ةيعامتجالا مولعلا   .٣
مولعلا   .٤
ةبسوحلا   .٥
ةسدنهلا   .٦
ةعارزلا   .٧
ةهافرلاو ةحصلا   .٨
تامدخلا   .٩

ISCED 0يئادتبالا لبق ميلعتلا
ISCED 1يئادتبالا ميلعتلا
ISCED 2ىندألا يوناثلا ميلعتلا
ISCED 3يوناثلا ميلعتلا
ISCED 4يلاعلا ريغ يوناثلا دعب ميلعتلا
ISCED 5دمألا ريصق يلاعلا ميلعتلا
ISCED 6اهلداعي ام وأ سويرولاكبلا ىوتسم

 عرـسأو لــضفأ مـهف ىلــع ةــفلتخملا لودـلا يـف ءاكرشلاو ءاربخلا)ISCED( ميلعتلل دحوملا يلودلا فينصتلا دعاسي
 يـف ميـلعتلا تايوتــسم نأ ىلإ اًرـظن كـلذو ،نيـعم جماـنرب نـم ءاـهتنالا دنع هقيقحت متي يذلا يميلعتلا ىوتسملل
.يعماجلا ميلعتلا ىلإ يئادتبالا لبق ميلعتلا نم اهديدحت مت ميلعتلل دحوملا يلودلا فينصتلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئاصحإلا فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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ةيداصتقالا ةطشنألا عيمجل دحوملا يلودلا يعانصلا فينصتلا

 ةطــشنألل يلودـلا يـعجرملا فينــصتلا وــه)ISIC(ةيداــصتقالا ةطشنألا عيمجل دحوملا يلودلا يعانصلا فينصتلا
 يـف اهمادختـسا نـكمي يـتلا ةطــشنألا تائف نم ةعومجم ريفوت وه فينصتلا اذه نم يساسألا فدهلا .ةيجاتنإلا

 .ةطشنألا هذهل اًقفو اهنع غالبإلاو تاءاصحإلا عمج

 عـيمج يف لودلا ةيبلاغ هتمدختسا ،١٩٤٨ ماع يف دحوملا يلودلا يعانصلا فينصتلل ةيلصألا ةغيصلا دامتعا ذنمو
 يعانــصلا فينــصتلا هـجوي ،كلذـلو .ةـينطو تافينــصت هـنم تدمتـسا وأ ينطوـلا اهطاشنل فينصتك ملاعلا ءاحنأ
 ةيئاــصحإلا تاـنايبلا ةنراقمل ةماه ةادأ حبصأو ،ةينطولا ةطشنألل تافينصت عضو يف لودلا)ISIC( دحوملا يلودلا
 .يلودلا ديعصلا ىلع ةيداصتقالا ةطشنألاب ةقلعتملا

 ةــعومجم٢٣٨و ًامــسق٨٨و لــصف٢١ لمــشت تايوتــسم٤ نـم يمره لكيه يف)ISIC( ميظنت مت ،)ISCO( لثمو
.ةئف٤١٩و

ةراتخم ةطشنأ فينصت ىلع ةلثمأ

ةئفلا

ةلازإلا-٤٣١١

 زيهجت-٤٣٢١
عقاوملا

ةعومجملا

 ةلازإلا-٤٣١
عقاوملا زيهجتو

 ءابرهكلا-٤٣٢
ةكابسلاو

مسقلا

 تاءاشنإلا-٤١
ينابملاو

 ةطشنأ-٤٣
 ةيئاشنإ
ةصصختم

لصفلا

تاءاشنإلا- ح

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئاصحإلا فينصتلل ةيسيئرلا تاودألا :سماخلا لصفلا( ينفلا ليلدلا :لوألا ءزجلا
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:يناثلا ءزجلا
يئارجإلا ليلدلا



:يناثلا ءزجلا
يئارجإلا ليلدلا

يئارجإلا ليلدلا ةمدقم

ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا

ةرامتسالا ثيدحت!ميمصت :يناثلا لصفلا

تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا

يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا

ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا



:تآشنملا تاراهم حوسم ذيفنتل ةيئارجإلا تاوطخلا
 نـمو رـخآل حسم نم ةيئارجإلا ليصافتلا ضعب تفلتخا نإ ىتحو ،ةيساسألا تاوطخلا سفن اهعيمج حوسملا عبتت
 هـفادهأب زـيمتي هـنأ الإ ،كلذ يف تآشنملا تاراهم حسم فلتخي الو .ًادحاو لظي ماعلا راطإلا نأ الإ رخآل لمع ناكم
 تـناك نإو ،ةــفلتخملا فئاظولل لمعلا قوس يف ةبولطملا تاراهملا ةفرعم يف يساسأ لكشب زكرتت يتلاو ةددحملا
 .ًادـحاو يسيئرلا فدهلا لظي رخآل ناكم نم حوسملا كلت يف ةلئسألا فالتخا نم مغرلابو .طقف كلذ ىلع رصتقت ال
 لكــشب ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملاب حوسملا كلت ذيفنتل ةيئارجإلا تاوطخلا ىلإ ليلدلا نم ءزجلا اذه ضرعتي
 ةظحالمو فارشإ تحت حوسملا ءارجإب تماقو ةقبسم تابيردت ىلع تلصح يتلاو– زكارملا دعاسي ثيح يليصفت
 .اهدرفمب حسملا ءارجإ ىلع–ةيلودلا لمعلا ةمظنم لبق نم ةينف

 تاوـطخلل ءزـجلا اذــه ضرعتيسف ،قباسلا يرظنلا ءزجلا يف هيلإ قرطتلا مت هل طيطختلاو حسملا فادهأ نأل اًرظنو
 حــسملا ذـيفنتل اـهب ماـيقلا بجي يتلا ةطشنألا اهتحت جردنت ةيسيئر لحارم ةسمخ يف اهصيخلت نكمي يتلاو ةيلاتلا
 وأ ةرامتـسالا ميمــصتو ،ةـنيعلاو عــمتجملا دـيدحت :لمــشت لـحارملا هذــهو ،)طيـطختلا ةـلحرم دـعب( ةـعفترم ةدوجب
.ريراقتلا ةباتكو ،تانايبلا ليلحتو ،تانايبلا عمجو ،اهثيدحت

 يـنهملا ريوـطتلل ةـيعماجلا زـكارملا يف ًايلاح حسملا اذه ءارجإ يف فتاهلا ىلع دامتعالا متي هنأ ركذلاب ريدجلا نمو
 يـنورتكلإ ماـظن ريفوـتب تـماق دـق ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ،مهل ةبسنلاب هتيلعافو هتءافكل ارظن

 ةـيلاتلا ماــسقألا اهيلإ قرطتتس يتلاو هلحارم عيمج يف حسملا ذيفنت ةقدو ةلوهس نامض هنأش نم حوسملا ءارجإل
 فتاـهلا يــه تاـنايبلا عــمج يف ةمدختسملا ةادألا نأ ىلع ليلدلا اذه يف تاوطخلا دمتعتو ،ليصافتلا نم ديزمب
 مدــع ةـلاح يـف ـاهب ماـيقلا متـي دـق يتلا تاوطخلا ضعب ىلإ قرطتت ال دق يلاتلابو ،ينورتكلإلا ماظنلا دوجو ىلعو
.امهدوجو

حسملا ءارجإل ةيسيئرلا لحارملا

يأرلا عالطتسا ءارجإل ةيسيئرلا لحارملا

تايرادإلا

تايرادإلا

 عمتجملاطيطختلا
ةنيعلاو

 ليلحتتانايبلا عمج
تانايبلا

ريرقتلا ةباتك

 ةعجارم
تاباجتسالا

فارشإلا

ةدوجلا ةبقارم

 ةعجارم
تاباجتسالا

يمكلا ليلحتلا

يفكلا ليلحتلا

ريرقتلا ةباتك

ريرقتلا رشن

#ميمصت
 ثيدحت
ةرامتسالا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئارجإلا ليلدلا ةمدقم( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٤٦



:يناثلا ءزجلا
يئارجإلا ليلدلا

يئارجإلا ليلدلا ةمدقم

ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا

ةرامتسالا ثيدحت!ميمصت :يناثلا لصفلا

تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا

يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا

ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا



لوألا لصفلاطاقن مهأ
ةنيعلاو عمتجملا ديدحت

 دارملا عمتجملا ديدحت
هتسارد

ةنيعلا عون رايتخا

ةنيعلا مجح ديدحت

 تانيعلا
ةيلامتحالا

ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا

 ريغ تانيعلا
ةيلامتحالا

 ةبسانملا ةنيعلا

 ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا

 ةيقبطلا ةنيعلا

 ةيدوقنعلا ةنيعلا

 نيعوطتملا ةنيع

/ةيمكحتلا ةنيعلا
 ةيدمعلا

 صصحلا ةنيع

 جلثلاةرك ةنيع

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

ةنيعلاعمتجملا

راطإل لوصولا ةيفيك
ةنيعلا

راطإلا

٤٨



 .ةـنيعلا بحـسو هتـسارد دارــملا عــمتجملا دـيدحت يــه هذيفنت دارملا حسملا فادهأ ديدحت دعب ىلوألا ةوطخلا دعت
 يـتلا ةــعومجملا يأ،ماــمتهالا وأ ةـساردلا لحم تادرفملل ةيلكلا ةعومجملا هنأ)Population( عمتجملافرعيو
 هـنأ لاـثملا ليبـس ىلع عمتجملا فيرعت متي تآشنملا حوسم ةلاح يفف ،اهنع جئاتن صالختسا يف ثحابلا بغري
 مادختـسا متـيو( ةئـشانلا تآشنملا وأ ،يمسرلا ريغ عاطقلا يف ةلماعلا تآشنملا وأ ،ةريبكلاو ةطسوتملا تآشنملا
 تآــشنملافـيرعت متيـس فـيك لاـثملا ليبـس ىلــع ،تآــشنملا كلت فيرعتو فينصت لجأ نم بسانملا رايعملا
 .)خلا... ةطسوتملاو ةريغصلا

 عــمتجم تادرــفم لـكب ةمئاق وهو،)Frame( راطإلاب ىمسي ام دوجو نم دبال ،هديدحت مت يذلا عمتجملا ةساردلو
 ىلــعاءاـنب بـسانملا ةـنياعملا بولسأ رايتخا متيو ،هنم ةنيعلا بحس متيس يذلاو مهيلإ لوصولا ةيفيكو ةساردلا
دادـعتلا وــه راـطإلا نوـكي دـقتآــشنملا حوــسم ةـلاح يــفف ،راـطإلا يـف تآــشنملا كـلت نع ةحاتملا تامولعملا
 وأ ةــفلتخملا تاـظفاحملاب ةـيراجتلا ةـفرغلا تاـنايب ةدــعاق وأ ءاــصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلل يداصتقالا
 .لامعألا لاجر تايعمج وأ نيرمثتسملا تايعمج تانايب ةدعاق

 نـــم تاـــمولعم عـــمج نـــكميو
 قـيرط نــع امإ نيتقيرطب عمتجملا
 عـــمج وـــهولماـــشلا رـــصحلا
 رـــصانع ةـــفاك نـــم تاـــمولعملا
 قـيرط نــع وأ ،عــمتجملا تادرفمو
 عـــــمج يـــــهوةـــــنيع بحـــــس
 نم ةيئزج ةعومجم نم تامولعملا
 اـم ةداــعو ،هتسارد دارملا عمتجملا
 عــمتجملا سيلو ةنيعلا عم لماعتن
 عــمتجملا ةــسارد عيطتــسن ال اــننأل
.هتسارد بعص ريبك ددعلانأل

تآشنملا تاراهم حسم يف ةمدختسملا ةنيعلا بحس تاوطخ

 :عمتجملا فيرعت   .١
 اـم :لاـثملا ليبس ىلع(هتسارد متيس يذلا عمتجملا ديدحت#ىلع قافتالا يه اهعابتإ بجي يتلا ىلوألا ةوطخلا نإ
 سأرو نيفظوملا ددع نع ةمولعم هب راطإلا نوكي نأ بجي نكلو( ؟هفادهتسا متيس يتلا ةأشنملا#ةكرشلا مجح وه
ًضيأ يمسرلا ريغ مأ طقف يمسرلا عاطقلا راطإلا مضيس له ،)لاملا  لــه ،؟اهمـض متيـس يـتلا تاعاطقلا يه ام ،ا
.)خلا... ؟ةيموكحلا تآشنملا مضيس

ةنيعلا بحسهنيوكت#راطإلا ديدحتعمتجملا فيرعت

 ماــمتهالا وأ ةـساردلا لـحم تادرفملل ةيلكلا ةعومجملا :عمتجملا
.اهنع جئاتن صالختسا يف ثحابلا بغري يتلا ةعومجملا يأ

ةـيفيكو ةـساردلا عــمتجم تادرــفم لـكب ةمئاق :)Frame( راطإلا
 راــيتخا متــيو ،هــنم ةــنيعلا بحــس متيــس يذــلاو مهيــلإ لوــصولا
 كـلتنع ةحاتملا تامولعملا ىلعاءانب بسانملا ةنياعملا بولسأ
.راطإلا يف تآشنملا

 تادرــفمو رـصانع ةـفاك نـم تاـمولعملا عــمج :لماشلا رصحلا
.عمتجملا

 دارــملا عــمتجملا نـم ةيئزج ةعومجم نم تامولعملا عمج :ةنيعلا
 .هتسارد

ركذت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٤٩



 :هنيوكت!راطإلا ديدحت   .٢
 ،هـنم ةنيعلا بحس نكمي لماش راطإك همادختسا نكمي يذلا تانايبلا ردصم داجيإ بجي عمتجملا ديدحت دعب•

 تاـنايبلا نـكت مـل اذإو .نيفظوــملا ددــع لاـثملا ليبـس ىلــع ،ةنيعلا بحسل ةمزاللا تامولعملا مضي نأ ىلع
 نكميـس يـتلا تاـمولعملا ةـفرعمل راطإلا يف ةنمضتملا تآشنملا عم يئدبم حسم لمع نكمملا نم ةرفوتم
 راـطإلا نأ مـلعلا عـم .لاــملا سأر مـجحو ،اـهب فئاـظولا عاوـنأو ،نيفظوــملا ددــع لـثم اهساسأ ىلع بحسلا
 ةـماعلا ةـئبعتلل يزـكرملا زاهجلا موقي يذلا تآشنملل يداصتقالا دادعتلا وه ةنيعلا بحسل لضفألاو لمشألا
 نـمو .هـنم ةـيلامتحا ةـنيع بحس نكمي يتلاو ةيروهمجلاب تآشنملا عيمج لمشي هنأل ارظن هئارجإب ءاصحإلاو
 ةــماعلا ةــئيهلا ،ةــيراجتلا فرــغلا :اــهنم تآــشنملل تاــنايب ىلــع لوــصحلا نــكمي يــتلا ىرــخألا رداــصملا نيــب
ًضيأ نكمملا نمو ،لامعألا لاجرو نيرمثتسملا تايعمج ،رامثتسالل  عـقاوم لـثم ةـصاخلا تاهجلاب لاصتالا ا
 نأ مـلعلا عـم ،تآشنملا كلتل فئاظولا نع نلعت يتلا تآشنملا تانايب دعاوق اهيدل نوكي دق يتلاو فيظوتلا
 ةـنيعلا لـيثمت ىدـم ىلــع رثؤـي فوـس اــمم ةـساردلا لـحم تأــشنملا عـيمج لمشي نل ةلاحلا هذه يف راطإلا
.فدهتسملا عمتجملل

 رـيغ نوـكت دـق لاــصتا تاـنايب وأ تاـمولعم ةـيأ عـضوو اهحيقنت متي راطإلا!تانايبلا دعاوق ىلع لوصحلا دعب•
ًضيأ مـهملا نـمو .ثـحبلا طورش اهيلع قبطني ال دق تآشنم وأ ،ةرركم تانايب ةيأ فذحو ،ةئطاخ وأ ةدوجوم  اــ
 هئاوتحا ،تآشنملا ضعبل هئاوتحا مدع :لاثملا ليبس ىلع ،راطإلل دودح وأ لكاشم يأ حاضيإ ةوطخلا هذه دعب
 تاـنايبدوـجو مدــع وأ ،ةـثدحم رـيغ تاـنايب دوجو ،تانايبلا يف راركت دوجو ،ةفدهتسملا ريغ تآشنملا ضعبل
 .اهيلع اءانب ةنيعلا بحسل ةيفاك

 وــه لـحلا نوـكيف اهتـسارد دارــملا تآــشنملل راـطإ داجيإ نم زكرملا نكمتي مل وأ تآشنملل راطإ دجاوتي مل اذإ•
 ةـلماعلا تآــشنملا ةـسارد يـف ةبغرلا دنع لاثملا ليبس ىلع تآشنملا داجيإو ثحبلا قيرط نع راطإلا نيوكت
 نـكمي يذـلا راـطإلا نيوكتل ةفلتخملا رداصملا يفو تنرتنإلا ىلع ثحبلا متي ةظفاحملا يف يحايسلا عاطقلاب
 هـل تاـنايب دجوي عمتجم ديدحت متي ثيحب عمتجملا فيرعت ةداعإ متي دق وأ ،عاطقلا اذه ةساردل هيلع دامتعالا
 عــمتجملا تادـحو بلغأ لمشي ديدجلا راطإلا نأ نمضن ثيحب ةلحرملا هذه يف ةقدلا يرحت يغبنيو .ةلوهسب
.ناكمإلا ردق فدهتسملا

:ةنيعلا بحس   .٣

تاكرشلابقبسملالاصتالانكمي،ةنيعلابحسدعب
.تانايبلاعمجءانثأنيثحابلاعممهنواعتنامضل

 داــمتعالا اــًمئاد لــضفي ،اهبحسو ةنيعلا رايتخالو
 رـيثكلا دـجويو ةوطخلا هذه يف ةنياعم ريبخ ىلع
 ةــماعلا ةــئبعتلل يزــكرملا زاــهجلاب ءارــبخلا نــم
 .ءاصحإلاو

تانيعلا عاونأ

تانيعلا عاونأ

ةيلامتحالا ريغ تانيعلا ةيلامتحالا تانيعلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٥٠

 تادرــفمنـم ةدرــفم لـك نأ ثـيحب ةيئاوــشع ةــقيرطب اهتادرفم بحس مت هنأ يأ ةيلامتحا ةنيع نوكت دق ةنيعلاو
 رـيغ ةـنيع وأ ،عــمتجملا ىلــع اـهجئاتن ميمعت نكمي يلاتلابو ،ةبوحسملا ةنيعلا يف روهظ ةيلامتحا اهل نوكي راطإلا
.اًقحال حيضوتلا متيس امك يمكحت لكشب اهرايتخا متي ةيلامتحا



ةيلامتحالا ريغ تانيعلاةيلامتحالا تانيعلادنبلا

 يمكحت لكشب ةنيعلا تادرفم رايتخا متييئاوشع لكشب ةنيعلا تادرفم رايتخا متيةنيعلا تادرفم رايتخا

 روهظلا يف ةصرف اهل عمتجملا يف ةدرفم لكتادرفملا روهظ ةيلامتحا
ةنيعلا يف

 اهل نوكت ال دق عمتجملا تادرفم ضعب
ةنيعلا يف روهظلا يف ةصرف يأ

 ةسارد!ةنيعلا نم أطخلا شماه ريدقت نكميأطخلا شماه
أطخلا شماه ريدقت نكمي الةنيعلا يف زيحتلا

عمتجملا ىلع اهجئاتن ميمعت نكمي العمتجملا ىلع اهجئاتن ميمعت نكميجئاتنلا ميمعت

ةيلامتحالا ريغو ةيلامتحالا تانيعلا نيب قرفلا

ةيلامتحالا تانيعلا :ًالوأ
 دـق( ةنيعلا يف روهظلا يف ةصرف اهل عمتجملا يف ةدرفم لك نأ يأ يئاوشع رايتخالا اهيف نوكي يتلا تانيعلا يه
 اـهنم قوثوم ةيئاصحإ تاجاتنتسا لمع نكمي يلاتلابو)ةيلامتحالا ةنيعلا عون ىلع اًءانب ال وأ ةيواستم ةصرف نوكت
.ةساردلا لحم عمتجملا نع

 تانيعلا
ةيلامتحالا

 ةنيعلا
 ةيدوقنعلا

 ةنيعلا
 ةيئاوشعلا
ةطيسبلا

 ةنيعلا
 ةيئاوشعلا
 ةمظتنملا

 ةنيعلا
 ةيقبطلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٥١



)Simple Random Sample(ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا•
 نوـكت ثـيحب)N( هــمجح عــمتجم نم تادحولا نم)n( ددعرايتخا يف ةمدختسملا ةقيرطلا وأ بولسألا كلذ وه
.ةنيعلا يفروهظلل ةصرف اهل ةراتخملا تادحولا نم ةدحو لك

 متـي ،ةكرـش١٠٠٠ نـم ةـنوكملا تاكرــشلا تاـنايب ةدعاق نم ةكرش١٠٠ نم ةنيع بحس متي ىتح :لاثملا ليبس ىلع
 مادختـسا نـكمي( ةيئاوــشعلا ماـقرألا دـيلوت جمارـب مادختـساب يئاوــشع مـقر١٠٠ بحس متيو ةكرش لكل مقر ءاطعإ
.)RAND( ةلداعم مادختساب كلذ يف)MS Excel( ليسكالا جمانرب

 ةــنياعملا قرــط لهــسأو طــسبأ نــم عوــنلا اذــه دــعيو
 ةمالـس نـم مغرلا ىلع نكلو ،ةفلكت مهلقأو ةيلامتحالا
 ضـعب لـيثمت متـي ال دـق هنأ الإ لكك عمتجملل اهليثمت
 زـيكرتلا ثـحابلا دارأ اذإ عمتجملل ةنوكملا تاعومجملا
.تاعومجملا كلت ةسارد ىلع

ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا•
)Systematic Random Sample(

 ةــقيرطب ةدرــفم لوأ راـيتخا متـي ةـنيعلا هذــه بحسلو
 ،ةــمظتنم ةــقيرطب تادرــفملا ةـيقب رايتخا مث ةيئاوشع
 ةكرش١٠٠ نم ةنيع بحس متي ىتح :لاثملا ليبس ىلع
 متي ،ةكرش١٠٠٠ نم ةنوكملا تاكرشلا تانايب ةدعاق نم
 تادرــفم ددع ىلع ثحبلا عمتجمل يلكلا ددعلا ةمسق
 لـكل مـقر ءاـطعإ متـيو،)١٠=١٠٠٠#١٠٠(بوـلطملا ةنيعلا
 نوـكيل يئاوشع مقر بحس متي مث مهبيترت متيو ةكرش
 ماـقرأ١٠ــب هـيلي يذـلا مقرـلا بحس متي مث لوألا مقرلا
.)خلا..٣٨ ،٢٨ ،١٨ ،٨ :الثم( اذكهو

 ةـعفترم ةـجرد نمــضت ثـيح ةـقد رـثكأ اـهنوكب ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا نع ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا زاتمتو
 نـم ةطيــسبلاةيئاوــشعلا ةـنيعلا تازـيممب اـهظافتحا ىلإ ةفاـضإلاب اذه ،عمتجملل ةنوكملا تائفلا عيمج ليثمتل
   .ةفلكتلا ةضفخنمو ةدقعم ريغو ةلهس ةقيرط اهنوك

)Stratified Sample( ةيقبطلا ةنيعلا•

ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا
)Simple Random Sample(
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٣ ٦ ٩

 ةمظتنملا ةيئاوشعلا ةنيعلا
)Systematic Random Sample(

 نــم نوــكم عــمتجملا نوــكي امدــنع اهمادختــسا متــي
 نـم اهــضعب نــع ةــفلتخم وأ ةــسناجتم ريغ تاعومجم
 ءارآ فــلتخت الثــم( سنجلاــك ثــحبلل ةــماه يحاوــن
 انـس رـبكألا ءارآ فلتخت( رمعلا وأ)لاجرلا نع تاديسلا
بحــسلا متـي تآــشنملا ةـلاح يـف وأ)انس رغصألا نع

.خلا ..يفارغجلا اهعقوم وأ ةأشنملا مجح ىلعاءانب

 ةـنيع يـف تاــعومجملا هذه نم ةعومجم لك ليثمتلو
 تاــقبط وأ تاعومجم ىلإ عمتجملا ميسقت متي ثحبلا
ةــساردلا عــمتجم اــهنم نوــكتي يــتلا تافــصلل اــًعبت

سسس

)Stratified Sample( ةيقبطلا ةنيعلا

 نم عونلا اذهمادختسا يدؤيو.ةقبط لك نم ةيئاوشع ةنيع رايتخاب ثحابلا موقي مث ،ةقبط ةعومجم لك ىمستو
 لكــشب اـهليثمت مـت عــمتجملا يـف ةعومجم لك نأل ارظن عمتجملا نع قدأ تاجاتنتسا ىلإ لوصولا ىلإ تانيعلا

 .ديج

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٥٢



 ةرـيبك ةأــشنم٢٠٠و مـجحلا ةطـسوتم ةأــشنم٨٠٠ اـهنم ةأــشنم١٠٠٠ اهب تآشنملا تانايب ةدعاق :لاثملا ليبس ىلع
 ةـنيع بحـس متـي ةأــشنم١٠٠ نـم ةـلثمم ةنيع بحسلو ،ةأشنملا مجحل اقفو تانايبلا ةدعاق ميسقت متيو ،مجحلا
٢٠و مـجحلا ةطسوتم ةأشنم٨٠ بحس متي ثيحب تانايبلا ةدعاق مجح عم ةبسانتم نوكت دق ةئف لك نم ةيئاوشع
 تادرــفملا ددــع لــقي الأ يـف ةبغرلا ةلاح يف تانايبلا ةدعاق مجح عم ةبسانتم ريغ نوكت دقو ،مجحلا ةريبك ةأشنم
 .ةقبطلا هذهل جئاتنلا ليلحت نكمي ىتح نيعم ددع نع ةقبط لك يف

)Cluster Sample( ةيدوقنعلا ةنيعلا•
M)( اهددــع دــيقانع ىلإ عــمتجملا ميــسقت متــي
عــمتجملا صئاــصخ سفن هل دوقنع لكودوقنع
 نـم ةطيــسب ةيئاوــشع ةنيع رايتخا متي مث ،لكك
 ىمــستو ،دوــقنع)m( اهرادــقم دــيقانعلا هذــه
 اذإ اـمأ ،ةدـحاولا ةـلحرملا تاذ ةيدوقنعلا ةنيعلا
 دوــقنع لـك نم ةطيسب ةيئاوشع ةنيع رايتخا مت
تاذ ةــيدوقنعلا ةــنيعلا ىمــستف هراــيتخا مــت

 .نيتلحرملا

)Cluster Sample( ةيدوقنعلا ةنيعلا

 ةنيعلا
١

 ةنيعلا
٤

 ةنيعلا
٣

ةنيعلا
٢

 ةنيعلا
٥

 وأ ةددعتم قطانم ىلع ةعزوم ثحبلا روهمج تادرفم نوكت نيح ةيلامتحالا تانيعلا نم عونلا اذه ىلإ ءوجللا متي
 ةـنيع راـيتخا نإـف ،لاـثملا ليبـس ىلــع ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف تاكرشلا وه ثحبلا روهمج ناك اذإف .ةدعابتم
 بعـص رمأ كلذو ،اهتساردل ةيروهمجلا ءاحنأ عيمج يف لقتني ثحابلا لعجيس ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةقيرطلاب اهنم
.فلكمو

 ةيئاوــشعلا ةــقيرطلاب راـتخيو تاـظفاحم ىلإ ةـيروهمجلا مــسقيف ،لـحارم ىلــع ةـنيع راـتخي ثـحابلا نإـف كلذلو
 تاـظفاحملا ةـنيع يـف تريتخا ةظفاحم لك مسقي مث .تاظفاحملا عومجم لثمت تاظفاحملا نم ًاددع ةطيسبلا
 لك يف ةدوجوملا تاكرشلا لكل راطإ هيدل نوكي مث .ةظفاحم لكل ةلثمم زكارم ةعومجم اهنيب نم راتخيو زكارم ىلإ
ًضيأ ةطيــسبلا ةيئاوشعلا ةقيرطلاب تاكرشلا نم ةعومجم رايتخاب موقيو ،ةراتخملا زكارملا نم زكرم  ةــمظتنملا وأاــ
.اهيلع قيبطتلاو اهترايزب موقي

 لـكك عــمتجملل ةلماك ُرطُأ اهب رفوتت ال دق تاعمتجم نم بحسلا ةيناكمإ وه تانيعلا نم عونلا اذه تازيمم نمو
 ناـك نإو ،اـهب ةـصاخلا تاـنايبلا عــمج يـف قرغتــسملا تـقولاو اهتفلكت ضفخنت امك ،ديقانعلل رطألا رفوتت نكلو
.ىرخألا ةيلامتحالا تانيعلا عاونأ نم لقأ اهب عمتجملا تائف عيمج ليثمت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٥٣



)Convenience Sample(ةبسانملا ةنيعلا

ةيلامتحالا ريغ تانيعلا :اًيناث
 راـيعم يأ وأ ةدرــفملا راـيتخا ةبـسانم ىدم ىلعاًءانب متي ثيح يئاوشع ريغ رايتخالا اهيف نوكي يتلا تانيعلا يه
 اـهعم بعــصي ةزـيحتم تاـنيع نوكت اهنكلو ،حسملا ءارجإو تانايبلا عمج ةيلمع نم لهسي يلاتلابو ،رخآ يمكحت
 بـجي ةيلامتحا ريغ تانيع مادختسا عم ىتح كلذ عمو ،ةساردلا لحم عمتجملا نع ةلثمم تاجاتنتسا صالختسا
 ،عــمتجملل لـثمم راطإل لوصولا بعصي ثيح ربكأ لكشب اهمادختسا متيو.ناكمإلا ردقب عمتجملا ليثمت ةلواحم
.عمتجملا اذهل يئدبملا مهفلا يف دعاست ثيح

ةبسانملا ةنيعلا•
)Convenience Sample(

 راـيتخا ىلإ ثـحابلا اـهيف هجتي يتلا ةنيعلا يهو
 وأ اــهيلإ لوــصولا لهــسلا نــم يــتلا تادرــفملا
 لاــصتالا :لاــثملا ليبــس ىلــع ،اــهب لاــصتالا
 يعماـجلا زـكرملا اـهعم لـماعتي يتلا تآشنملاب
عوـنلا اذــه تازـيمم مــهأ دعتو.ينهملا ريوطتلل
 ةلوهــسو اــهتفلكت ضاــفخنا يــه تاــنيعلا نــم
 نــكمي ال رــخآلا بــناجلا ىلــع نــكلو ،اــهرايتخا
.عمتجملا ىلع اهجئاتن ميمعت

 ريغ تانيعلا
ةيلامتحالا

 ةنيع
 صصحلا

ةرك ةنيع
 جلثلا

 ةنيعلا
 ةبسانملا

 ةنيع
 نيعوطتملا

 ةنيعلا
/ةيمكحتلا

 ةيدمعلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٥٤



نيعوطتملا ةنيع•
)Voluntary Response Sample(

 مهــسفنأ نيـبيجملا اـهيف راـتخي يتلا ةنيعلايه
 .هعوــضومب مهماــمتهال حــسملا يــف ةكراــشملا
 جماــنربب نولــصتي نــم :لاــثملا ليبــس ىلــع
 ،اـم عوضوم يف مهيأرب هيف ةكراشملل ينويزفيلت
 ىلــع يأر عالطتـسا ىلع ةباجإلاب نوموقي نم وأ
.ينهملا ريوطتلل يعماجلا زكرملا عقوم

 نـم نأل عــمتجملا لـثمت ال رـخآلا بـناجلا ىلــع اـهنكلو اـهقيبطت ةلوهـس وه تانيعلا نم عونلا اذه تازيمم نمو
 نــع فـلتخت يلاتلابو ةكراشملا مدع اوراتخا نمع ريبك لكشب مهصئاصخ فلتخت دق حسملا يف ةكراشملا نوراتخي
.عمتجملا صئاصخ

ةيدمعلا#ةيمكحتلا ةنيعلا•
)Judgment or Purposive Sample(

 مـهنأىرـي نمل ًاقفو ةنيعلا ثحابلا راتخي اهيفو
صئاــصخل اــًعبت( ةــساردلا عوــضومل نوبــسانم
بولـسألا اذــه دــمتعيو)ثـحابلا اهعضي ةنيعم
.ةـنيعلا تادرــفم دـيدحت يـف ثحابلا ةربخ ىلع
 ةــسارد يــف ةــبغرلا دــنع :لاــثملا ليبــس ىلــع
 زـــكرملا راـــتخي ،تآـــشنملاب يـــمقرلا لوـــحتلا
 وــه اـهنيعب تاــعاطق نم تاكرش ةدع يعماجلا
 ىلــع يلاـتلابو اـهتايناكمإو اـهمجحب ةفرعم ىلع
.مهتاربخب حسملا ءارثإ ىلع مهتردقب ملع

 راـيتخالا بيلاـسأ عـم نـكميو ةــفلكتلاو تـقولا رفوـي تاـنيعلا نم عونلا اذهف ةيلامتحالا ريغ تانيعلا يقاب لثمو
 مـكح ىلــع اــهدامتعا نأ امك ،اهجئاتن ميمعت نكمي ال لظت نكلو فدهتسملا عمتجملا ليثمت نم بارتقالا ةقيقدلا
 .ريبك زيحت قلخ هنأش نم يصخشلا هروصتو ثحابلا

)Voluntary Response Sample( نيعوطتملا ةنيع

 Judgment or( ةيدمعلا#ةيمكحتلا ةنيعلا
Purposive Sample(

)Quota Sample( صصحلا ةنيع )Quota Sample( صصحلا ةنيع•
 ىلإ ةـساردلا لـحم عــمتجملا ميــسقت متي اهيفو
 ،هـنيب اميف سناجتم ءزج لك نوكي ثيحب ءازجأ
 ةـنيعلا لـثم( ءزـج لـك نـم ةنيع بحس متي مث
 بحـسو عــمتجملا ميسقت ةيلمع نكل ،)ةيقبطلا
 لبتالامتحالا اهيف لخدت ال ءزج لك نم ةنيعلا
 وــه اذــهو( ةرــبخلاو يــصخشلا مــكحلل عــضخت
 زاـتميو .)ةـيقبطلا ةيئاوشعلا ةنيعلا نع اهفالتخا
 عـيمج لـيثمتب همامتهاب تانيعلا نم عونلا اذه
لـظي نإو ،ةــفلكتلا ضافخنا عم عمتجملا تائف

 راـيتخا نــع جتاـنلا زـيحتلا ببــسب عــمتجملا ىلع هجئاتن ميمعت نكمي ال يتلا ةيلامتحالا ريغ تانيعلا عاونأ نم عونس
 .ثحابلل يصخشلا مكحلل تاقبطلا رايتخا عوضخ ىلإ ةفاضإلاب ،لماك ريغ راطإ نم تانيعلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٥٥



 ةباجتسالا مدع مجح
.بولطملا!عقوتملا

يف ةقثلا ةجرد( ةبولطملا ةقدلا
 ةنياعملا أطخ مجحو جئاتنلا
 مجح داز املكف ،)بولطملا
 ةجرد تداز( ةقدلا تداز ةنيعلا
 أطخ ضفخناو جئاتنلا يف ةقثلا

.)ةنياعملا

 عون( ةنيعلا بحس بولسأ
.)ةنيعلا

 ءارجإل ةحاتملا دراوملا مجح
 ةينازيملا تناك ءاوس ،حسملا
 وأ ،حاتملا تقولا وأ ،ةحاتملا

 .حاتملا نيثحابلا ددع

 جئاتنلا ليلحت ناك اذإ ام
 اقفو متيس اهميسقتو

 يلاتلابو ،ةفلتخملا صئاصخلل
 حمستل ةنيعلا مجح ةدايز
 ىوتسم ىلع ليلحتلاب

.صئاصخلا

)Snowball Sample( جلثلاةرك ةنيع )Snowball Sample( جلثلاةرك ةنيع•
 ةــعومجم راـيتخا ىلــع ةـنياعملا بولسأ دمتعيو
 بلطي مث ةنيعم ةلئسأ اهيلإ هجوت تادرفملا نم
 ىرـخأ ةــعومجمب ثحابلا ليصوت ةدرفم لك نم
 ةلئسألا سفن ىلع ةباجإلاب موقتل تادرفملا نم
 ةــعومجم ىلإ ثـحابلا لاـسرإب اهرودـب موقت مث
 ،لاـثملا ليبس ىلع .اذكهو تادرفملا نم ىرخأ
 دــجوت ال يذــلاويمــسرلا رــيغ عاــطقلا ةــساردل
 بلطيو عورشم بحاصل لوصولا متي ،هل ةمئاق
 تاعورــشم باحصأب يثحبلا قيرفلا لاصيإ هنم
.ةلجسم ريغ ىرخأ

 يـف مهيلإ لوصولا بعصينيثوحبمل لوصولا ىلع دعاسي هنا امك ،هتفلكت ضافخناب تانيعلا نم عونلا اذه زاتميو
.مهيدل نيقوثوم صاخشأ لبق نم مهحيشرت لالخ نم متي ثوحبم لكل لوصولا نأ ثيح ،ةساسح تاعوضوم

 ماـظنلاحاتأ دقف ،ةنياعملا لاجم يف ءاربخلا اهب موقي نأ بجي ةدقعم ةمهم يه ةنيعلا ميمصت نأل ارظنو
 نـع ةـنيعلا بحـسل)٨( قـحلم يــف تاوـطخلا عابتا نكميو ،يرشب لخدت نودب ةنيعلا بحس ينورتكلإلا

.ينورتكلإلا ماظنلا قيرط

ةنيعلا مجح
 لاــمتكاو اهبحس بولسأ ةمالسو اهتيملع ىدمب قلعتت ام ردقب اهمجحب قلعتت ال ةنيعلا ةدوج نأ تاساردلا تتبثأ
 لاـخدإ دـعب ةـيلاثملا ةـنيعلا مجحل ةيباسح ةلداعم رفوت يتلا عقاوملا نم ديدعلا دجويو ،هنم اهبحس مت يتلا راطإلا
 ةدرفم٥٠ نع ام لاؤس ىلع نيبيجملا ددع لقي نأ بجي ال ناك نإو ،ةبولطملا ةقدلاو عمتجملا مجح نع تامولعم
:ىلع ةنيعلا مجح دمتعي ماع لكشبو  .ةللضم ريغو ةربعم بسنلا نوكت نأ نكمي ىتح

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٥٦



:يناثلا ءزجلا
يئارجإلا ليلدلا

يئارجإلا ليلدلا ةمدقم

ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا
ثيدحت!ميمصت :يناثلا لصفلا
ةرامتسالا
تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا

يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا

ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا



يناثلا لصفلاطاقن مهأ
ةرامتسالا ثيدحت!ميمصت

حسملا نم فدهلا ديدحت•
عوضوملا نع تامولعم عمج•
ةنيعلاو عمتجملا ديدحت•
حسملل ةحاتملا دراوملا ديدحت•
تانايبلا عمج ةادأ رايتخا•
ةلئسألا ميمصت•

ةقداص تاباجإ ىلع لوصحلاب مامتهالا•
ثوحبملا نع تاضارتفا عضو مدع•
ةحاتملا تامولعملا لكب ثوحبملا مالعإ ىلع صرحلا•
ةغايصلاو تاملكلا مادختسا يف صرحلا•
ةغايصلا سفنب لاؤسلا مهلكنيثوحبملا لاؤس•
هسفن لاؤسلاب لاؤسلا ءاهتنا•
نيثوحبملا نم اًقيمع اًريكفت بلطتت رومأ نع لاؤسلا مدع•
طقف دحاو رمأ نع لاؤسلا•
ةروكذم ةيعجرملا ةرتفلا نأ نم دكأتلا•

ةيمسالا لئادبلا

ةيمقرلا لئادبلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةرامتسالاثيدحت"ميمصت :يناثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

 ميمصت تاوطخ
ةرامتسالا

ةحوتفم ةلئسأ

ةقلغم ةلئسأ

ةقلغم هبش ةلئسأ

ةلئسألا لاكشأ

 لئادب لاكشأ
تاباجإلا

ةلئسألاو ةرامتسالا رصانع لسلست عضو•
ةرامتسالا لوط ديدحت•
ةرامتسالا قيسنت•
)يلبقلا رابتخالا( حسملا ءارجإ لبق ةرامتسالا رابتخا•
ةيئاهنلا ةرامتسالا ةعجارم•

ةماه تارابتعا

ةيبيترتلا لئادبلا

بيترتلا لئادب

٥٨



 اهبعصأو حوسملا ءارجإ لحارم مهأ نم)ةددحم ةلئسأ ىلإ حسملا فادهأ ليوحت يأ( ةرامتسالا ميمصت ةلحرم ّدعت
 ريفوـتىلــع ةرامتـسالا لـخاد ةلئـسألا ةردـق نيـب اـم اـهيف نزاوـتلا قيقحت بجي ثيح- ةطيسب تدب نإو ىتح–
 فدـهلل لوـصولا يأ( ةرامتسالا لوط ىلع ةرطيسلا نيب امو حسملا فده قيقحتل ةبولطملا ةيرورضلا تامولعملا
١.نيبيجملا نم ديج نواعت لدعم قيقحت نامضل)ةنكمم ةقيرط رصقأب

 لــكيهنــكلو ماــع لكــشب تارامتــسالا ميمــصت تاوــطخ ســفن تآــشنملا حــسم ةرامتــسا ميمــصت ةــيلمع عــبتتو
 فئاـظولا ةـيعون لـثم ،حوــسملا نـم عوـنلا اذهب ةصاخلا تامولعملا ضعب نع ةلئسأ نمضتي نأ بجي ةرامتسالا
.لمعلا قوس يف ةبولطملا تاراهملاو

:يتآلا ديج لكشب ةرامتسالا ميمصت بلطتيو
 ترـفو نإو ىـتح حــسملا فادــهأ مدـخت ال ةلئـسأ يأ فذـح كـلذ لمــشيو( حــسملا فادهأ مدخت ةلئسأ عضو•

.)اهتفرعم ديجلا نم تامولعم
 دـيري اــمكو ،ةــقيرطلا سفنـب هــمهف نيثوـحبملا تايوتــسم عيمج ىلع لهسي بولسأب ةرامتسالا ةلئسأ ةغايص•

 .ةرامتسالا ممصم

  :ةيلاتلا ماسقألا اهلوانتتس حسملا ةرامتسال ديجلا ميمصتلا نامضل اهعابتا بجي تاوطخةدع كانهو

ركذت

حسملاةلئسأىلعةباجإللهرايتخامتيذلالهؤملاصخشلانعريبعتلليلدابتلكشببيجم#ثوحبمظفلمادختسامتيس١

 ةرامتسالا ميمصت تاوطخ

 حسملا نم فدهلا ديدحت   .١
 ثـحبو،ددــصلا اذـهب اهذـيفنت مـت ةقباـس حوــسم يأ ىلــع عالـطالاو ،عوـضوملا يـف ةقباسلا تاباتكلا ةعجارم نإ
 نم يسيئرلا فدهلا دعيو  .ةقدب حسملا فده ةغايص ىلع دعاسي نأ هنأش نم يئدبم لكشب فدهتسملا عمتجملا
 مـهفو لــمعلا قوـس يـف بلطلا تاهاجتا سايقو لمعلا قوس يف ةبولطملا تاراهملا ةفرعم وه تآشنملا حسم
 .ةيداصتقالا تاعاطقلا لك يف ةبولطملا تاراهملا صخي اميف ضرعلاو بلطلا نيب ام ةوجفلا

قرطتلا بجي ال ثيح ةقدب فادهألا عضو بجي
 دنع حسملا فادهأب ةقالع اهل سيل تاعوضوم يأل

.ةلئسألا عضو

عوضوملا نع تامولعم عمج   .٢
 تاذ تاــنايبلاو تاــمولعملا لــك عــمج متــي
 يـف اـهلوانت متيـس يتلا تاعوضوملاب ةقالعلا
ةرامتــسالا ممــصم عيطتــسي ىــتح ،حــسملا
 ،عوـضوملا بناوج ةفاك لوانتت ةلئسأ ميمصت
ةغايــصل ةــمزاللا تاــفيرعتلا عــضو لــجأ نــمو

اهمهفنوثوحبملا عيطتسي ةميلس ةلئسأ
 عوـضومل قرـطتلا يـف ةـبغرلا ةـلاح يـف :لاـثملا ليبـس ىلــع ،ميلـس لكشب اهنع نوبيجي يلاتلابو ،حيحص لكشب
 لوـحتلا حلطــصم نــع ثـحب لــمع بـجي ،لــمعلا قوس يف ةبولطملا تاراهملا ىلع هريثأت ىدمو يمقرلا لوحتلا
 ىلإيدؤـي اــمم ةــقيرطلا سفنـب نيـبيجملاو لــمعلا قـيرف نـم لـك هــمهفي ثيحب هل دحوم فيرعت عضوو يمقرلا
 .ةقيقد تاجاتنتساو تامولعمو تانايب ىلع لوصحلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةرامتسالاثيدحت#ميمصت :يناثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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ةنيعلاو عمتجملا ديدحت   .٣
 اذــه تاـئف عيمج بساني بولسأو ةغلب اهتغايص بجي ةلئسألا نأل هتعيبطو هتسارد دارملا عمتجملا ةفرعم بجي
 اهمادختـساو تاحلطــصملا نأ اــمك ،ةـقدبو ةلوهسب اهيلع ةباجإلا نوعيطتسي ثيحب ةيميلعتلاو ةيفاقثلا عمتجملا

.رخآل عمتجم نم فلتختس

حسملل ةحاتملا دراوملا ديدحت   .٤
 عــمج ةادأ عوـن دـيدحت ىلــع رـثأ هل نوكيس امم ،اهرفاوت نم دكأتلاو حسملا ءارجإل ةحاتملا دراوملا مجح ديدحت متي
 لمــشتو ،اـهلوطوةرامتسالا ةغايص بولسأ ددحتس يلاتلابو ال مأ نيثحاب ىلع دامتعالا متيس ناك اذإ امو تانايبلا
:دراوملا هذه

٢تانايبلا عمج ةادأ رايتخا   .٥
 اـهب دـجوي ال يـتلا حوسملا يف :لاثملا ليبس ىلعف ،اهمادختسا ررقملا تانايبلا عمج ةادأب ةرامتسالا ميمصت رثأتي
 دـيري اــمك ةلئـسألا ىلــع ةـباجإلاو ةرامتـسالا عـم لماعتلا نم هنكمت ثوحبملل ةلصفم تاميلعت ةباتك بجي ثحاب
 ثوـحبملا لجخي دق ثحاب كانه ناك اذإ ام سكعب ةساسح ةعيبط تاذ ةلئسأ عضو نكمي امك ،ةرامتسالا ممصم
 دكأتلا هنكميس ثيح ،اديقعت رثكأ ةلئسأ عضو نكميف ثحاب دوجو ةلاح يفو ،ةساسح رومأ نع همامأ ثيدحلا نم
.اهيلع ةباجإلا لبق اهل ثوحبملا مهف لامتكا نم

 لـب لئادـب اـهب دجوي ال يتلا( ةحوتفملا ةلئسألا ددع ةدايز نكمي ،)هجول اهجو( ةيصخشلا ةلباقملا حوسم ةلاح يفو
 نــع ةلباقملا اهب ديزت نأ بجي ال يتلاو ةيفتاهلا تاتاحوسملا نع)ةصاخلا هتاملك مادختساب اهنع ثوحبملا بيجي
.ةددحمو ةريصق تاباجإ لئادب عضو عم ،ةريصق ةلئسأ مادختسا بجي ثيح ،ريدقت ىصقأ ىلع ةعاس فصن

 لــمع ةرامتـسالا ممــصمل نـكمي تاـنايبلا عــمج يـف يـنورتكلإ ماـظن مادختسا يأ ايجولونكتلا مادختسا ةلاح يفو
 لاؤــسلا ىلإثوـحبملا لــقني ماظنلا اذه نإ ثيح ،ةيقرولا تارامتسالا مادختسا ةلاح نم رثكأ تالاقتناو تاعيرفت
 .يرشب لخدت نودب هل بسانملا يلاتلا

ةلئسألا ميمصت   .٦
:نيثوحبملا لك نأ نم دكأتلا بجي ،ةلئسألا ةغايص دنع

 حسملا زاجنإل مزاللا تقولا
 .هلحارم ةفاكب

حاتملا ليومتلا مجح
 ... ةحاتملا ةيرشبلا دراوملا

 .خلإ

 متي يلاتلابو ،حوضوب مهنم بولطملا نومهفيس
.ةنكمم ةلوهسو حوضو ةجرد ىصقأب ةلئسألا ةغايص

بجي ال يلاتلابو ،اهنع ةباجإلا ىلع نيرداق نونوكيس
 وأ اهركذت بعص تانايب وأ تامولعم نع ةلئسأ عضو

.اهب ملع نيثوحبملا ىدل دجوي ال

 ةلاد تاملك كانه نوكتس يلاتلابو ،ةباجإلا ةغايصب نوموقيس فيك نومهفيس
كلت ديدحت متي ام ةنس نع ةباجإلا بولطملا ولف ،ةبوغرملا ةباجإلا عونل مههجوت

.)رهش١٢ رخآ نم الدب٢٠٢٢ ةنس الثم( ةقدب ةنسلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةرامتسالاثيدحت#ميمصت :يناثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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)Screening Questions( ةيداعبتسا وأ ةلصاف ةلئسأ•
 متـي يذـلا حسملا يف ةكراشملل ثوحبملا ةيلهأ ىدم ىلع فرعتلا ىلإ فدهت ةرامتسالا لوأ يف عضوت ةلئسأ يهو
 رـيغ دوـهجمب ناموقي ثوحبملاو ثحابلا نم لك لعجي امم ةلباقملا طسو يف كلذ فاشتكا متي ال ثيحب ،هؤارجإ
 دـكأتلل ةـيعماجلازكارملل عباتلا تآشنملا حسم ةرامتسا ةيادب يف لاؤس عضو متي ،لاثملا ليبس ىلع ،هيف بوغرم
.يساسأ لكشب زكارملا مهمدخت نيذلاو ايلعلا تالهؤملا باحصأ بلطتت فئاظو اهيدل ةأشنملا نأ نم

 ةيسيئرلا ةرامتسالا•
 ةلئـسألاب ءدـبلا متـي ثـيحب ةـباجإلا ثوـحبملا ىلــع لهــسي يــقطنم وحن ىلع ةرامتسالا لخاد ةلئسألا بيترت متي
 ذخألا عم ،اعم عوضوم لكب ةصاخلا ةلئسألا عيمجت متي نأ ىلع صرحلا بجي امك ،اًديقعت رثكألا ةلئسألا مث ةلهسلا
 هتفرعم نع هلاؤسمت اذإ لاثملا ليبس ىلع( ثوحبملا تاباجإ ىلع رثؤي نأ هنأش نم ةلئسألا بيترت نأ رابتعالا يف
 ،)عوـضوملا اذـهب مهتفرـعم ىلإ نوريــشيس نـم ةبــسن ديزتــسف ةرامتسالا يف لبق نم هيلإ ةراشإلا مت ام عوضومب
 ليبـس ىلــع ،رـخآ عوـضوم ىلإ لاــقتنالا متيـس هـنأ حـضوت ةرابعب رخآو عوضوم نيب لاقتنالا متي نأ لضفملا نمو
 ةلئـسألل ًايــسفن ثوـحبملا ليهأت متي ىتح كلذو ،"... عوضوم نع كلاؤسب موقأس نآلا" :ثحابلا لوقي دق لاثملا
 .ثوحبملا ىدل طلخ ثدحي ال ىتحو ،ةمداقلا

ةمتاخلا•
.ةلباقملا ءاهنإ لبق تاراسفتسا ةيأ هيدل ناك اذإ هلاؤسو ،هتقو ىلع ثوحبملا ركشل ةرابع عضو متي ثيح

ةلباقملا نع نيثحابلا تاظحالم•
 ةدوـج نــع مهتاــعابطنا عـضول نيثحاـبلل ةحاــسم كرتت ثيح ،ثحاب اهب دجاوتي يتلا حوسملا يفاهمادختسا متيو
.اهعيمجت مت يتلا تانايبلا ةقد مييقت ىلع ةدعاسملا اهنأش نم ةلباقملا ءانثأ مهتهجاو دق لكاشم ةيأ وأ ،ةلباقملا

 ةلئسألاو ةرامتسالا رصانع لسلست ديدحت   .٧
 ماــسقأ ةــسمخ ىلإ ةرامتــسالا ميــسقت متــي اــم ةداــع
:ةيسيئر
ةمِّدقملا•
 ىلــع ثوــحبملل ةعِّجــشم ةــمدقملا نوــكت نأ بــجي
حــسملا يــف هــتقث بــسك ىلــع دعاــستو ،ةكراــشملا
.هفادهأو

:ىلع ةمدقملا يوتحت نأ بجي
 فدهلا- حسملا مسا- هسفنب ثحابلا فيرعت

ةيأ ءامسأ-هب موقت يتلا ةهجلا مسا– هنم
ةكراشم تاهج

ةرتلفلا ةلئسأ مادختسا
ةرامتسالا لخاد

 يــه)Filtering Questions( ةرــتلفلا ةلئــسأ
 اهلئادـب دـحأل ثوحبملا رايتخا ساسأ ىلع يتلا
 راـتخا ناـك اذإ اــمع ةــفلتخم ةلئسأ هلاؤس متيس
 يأ لاؤـــس بـــجي ال ثـــيحب ،ىرـــخألا اهلئادـــب
 ليبــس ىلــع ،هــيلع قــبطنت ال ةلئــسأ ثوــحبم
 هتأــشنم تـناك اذإ ثوحبملا لاؤس متي ،لاثملا
 يلاـتلابو مداــقلا ماـعلا لالـخ فيظوتلاب موقتس
 نــعطــقف فيظوتلاـب نوموقيس نم لاؤس متي
عــقوتملا نيجيرــخلا يــف ةــبولطملا تاراــهملا
.مهنييعت

ةرامتسالا لخاد تاميلعتلا

 داـشرإل ةرامتـسالا لـخادتاــميلعت عـضو متيو
 دوــجو مدــع ةــلاح يــف ثوــحبملا وأ( ثــحابلا
 ةيفيكو ةلئسألا عم لماعتلا ةيفيك لوح ،)ثحاب
 ليبـس ىلــع ،ةدـح ىلــع لاؤـس لـك نع ةباجإلا
 نـم رثكأ مأ دحاو ليدب رايتخا بجي له :لاثملا
 بــجي ال ةلئــسأ وأ ماــسقأ كاــنه لــه ،؟ليدــب
 متـي لــه ،؟نيثوـحبملا نـم ةـنيعم ةئفل اهلاؤس
؟ال مأ ةبوتكملا لئادبلا ةءارق

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
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ةرامتسالا قيسنت   .٩
 لــمعلا ةدوـج ةدـايز ىلإ يِّدؤتـس ،ديج لكشب اهقيسنت مت يتلا ةرامتسالاف ،ةديدش ةيمهأ وذ ةرامتسالا قيسنت نإ

 .ميلس لكشب ةلئسألا ءاقلإو ةحيحص تاباجإ ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا نم ديزتس ثيح

ةرامتسالا لوط ديدحت   .٨
 رِّثؤـي نـكلو ،حــسملا يف ضفرلا وأ ةكراشملا لدعمو ةرامتسالا لوط نيب ةقالع دجوت ال هنأ ثاحبأ ةدع تدجو دقل
 عيطتــسي الدـق ثوحبملا نم لوطأ اتقو بلطتت ةليوطلا تارامتسالا نأ ثيح ،تانايبلا ةقد ىلع ةرامتسالا لوط
 ضفرـي مـلنإو ىـتح ،ةــقيقدو ةميلـس تاـنايب ءاـطعإو لــعافتلاو ركذـتلا ىلــع هـتردق ىلع رثؤتس اهنأ امك ،هريفوت
.ةباجإلا ثوحبملا

ةرامتسالا لوط ديدحت دنع رابتعالا يف ذخؤت نأ بجي لماوع

.حسملا فادهأ•
 .حسملا ةادأ•
 تـقو نوقرغتــسي مهلعجيـس اــمم ةـباجإلا يف نوثوحبملا اهدجيس يتلا ةقشملا يلاتلابو ،عوضوملا ةبوعص•

  .ةلئسألا ىلع ةباجإلا يف لوطأ
 ةـباجإلل دادعتـسالا هـيدل نوكيــسف ،اـم عوـضومب متهي امدنع ثوحبملاف ،عوضوملاب ثوحبملا مامتها ىدم•

.ترثك نإو ىتح هب ةقلعتملا ةلئسألا لك ىلع

ةرامتسالا قيسنت دنع يتآلا ةاعارم بجي

 ،كيمـس طخب اهيلع زيكرتلا يف ةرامتسالا ممصم بغري يتلا تاملكلا عضو عم ،مدختسملا طخلا مجح حوضو•
.اهنع لاؤسلا مت يتلا ةينمزلا ةرتفلا تحتطخ عضو لاثملا ليبس ىلع ،اهتحت طخ عضو وأ
 .مسق لك عم ىرخأ ةرم ميقرتلا أدبي ال ماسقأل ةرامتسالا ميسقت مت ول ىتح ،يعباتت لكشب ةلئسألا ميقرت•
 ةلئسألا تاباجإل ةيفاك تافاسم اًضيأو ،نيثحابلا تاظحالمل تافاسم كرتو ،ةلئسألا نيب ةيفاك تافاسم كرت•

.ةحوتفملا
.ةرامتسالا أرقي نم كبري دق كلذ نأل ،ةقرو لك رهظو هجو ىلع ةعابطلا مدع•
.نيثوحبملا ىلع اهتءارق بجي يتلا ةلئسألا نيبو اهنيب ةقرفتلا متي ىتح فلتخم طخب نيثحابلل تاميلعت عضو•
.تاحفصلا ميقرت•

     رابتخالا( حسملا ءارجإ لبق ةرامتسالا رابتخا   .١٠

دــنع اــهنع ىــنغ ال ةيــساسأ ةوــطخ ةرامتــسالا راــبتخا نإ
 لكاــشم ةـفرعم اهلالخ نم متي ثيح ،ةرامتسالا ميمصت
 ريوـطتو نيــسحت بيلاـسأو اـهيفالت بيلاسأو ةرامتسالا
 ثـيح ةــفلكتلاو تـقولا رفوـي هـنأ اــمك ،لـكك ةرامتسالا
 يـتلا ةلئسألا اديج مهفي فدهتسملا عمتجملا نأ نمضي
 حــسملا ءدـب دـعب أطخلا حيحصت نإ ثيح ،اهؤاقلإ متيس
.ادج افِّلكم ارمأ ّدعي

 ديدحت لجأ نم متت ةيلمع وه يلبقلا رابتخالا
 حسملا ةلئسأ ىلع ةفدهتسملا ةنيعلا لعف در
 حسملا ءارجإ لبق ةرامتسالا ليدعت يلاتلابو

 .يئاهنلا هلكش يف

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
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)يلبقلا



 ،لـبق نـم اــهرابتخا مت ةلئسأ مادختسا مت ول ىتح لاوحألا لك يف متت نأ بجي ةوطخلا هذه نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 رثؤـي ةلئـسألا مادختـسا تيقوت نأ امك ،ىرخأ ةرم ةرامتسالا رابتخا بلطتي اهبيترتو ةلئسألا عضوم رييغت نإ ثيح
 .ةفلتخملا ةطيحملا تاريغتملا فالتخا ةلاح يف ريبك لكشب جئاتنلا ىلع

 اـم راـبتخال كـلذو-ريبك لكشب ةرامتسالا ليدعت ةلاح يف- ةرم نم رثكأ يلبقلا رابتخالا ءارجإ متي نأ لضفملا نمو
.ةيئاهنلا ةرامتسالا ىلإ لوصولا متي ىتح تارييغت نم مت

يلبقلا رابتخالا اهرفوي دق يتلا تامولعملل ةلثمأ

.اهنيعب لمج ةءارق وأ تاملكلا قطن يف ثحابلا ىدل ةبوعص دوجو•
 ةلئـسألا ةغايـصو تاملكلا ضعب كرت ىلإ نورطضي لب ،بوتكم وه امك لاؤسلا ةءارق ىلع نيثحابلا ةردق مدع•

.ثوحبملل ةركفلا لاصيإ نم اونكمتي ىتح ىرخأ ةروصب
.ميهافملاو تاحلطصملا وأ ،لئادبلا وأ تاملكلا ضعبلنيثوحبملا ضعب باعيتسا ةبوعص•
 .ةلئسألا ضعب وأ حسملا عوضومبنيثوحبملا مامتها مدع•
 رـيغ اـهنأ وألاــصتالا تانايب ةحص مدع لاثملا ليبس ىلع ،هنم ةنيعلا بحس مت يذلا راطإلا يف ةلكشم دوجو•

.ةثدحم
 اذـهل راـبتخاك يـلبقلا راـبتخالا تاـنايب لـيلحت متـي ثيح اهتاباجإ لئادب فينصتو ةلئسألا ضعب ليلحت ةبوعص•

 .رمألا
 .ةلئسألا ضعب عباتت ةيقطنم مدع•
.ةرامتسالا لخاد تالاقتنالا وأ تاميلعتلا يف ةلكشم دوجو•

 تاـمولعملاو ،ةرامتسالا ةدمل قيقدلا ديدحتلا يف مهاست تامولعم نم يلبقلا رابتخالا هرفوي ام ىلإ ةفاضإلاب اذه
.لمكألا هجولا ىلع مهلمع ءادأل نيثحابلل اهرفوت بجاولا ةمزاللا

؟يلبقلا رابتخالا ءارجإ متي فيك
 نوـكي نأ ىلــع ،فدهتسملا عمتجملا نم حسملا ةنيع مجح نم ٪١٠-٪٥ دودح يف ةنيع ىلع يلبقلا رابتخالا ءارجإ متي
 ريغـص عاــمتجا لــمع متـي كـلذ نـم ءاـهتنالا دـعبو ،اــهركذ قباــسلا لكاــشملا عـبتت ىلع نيفرشملاو نيثحابلا زيكرت
 ةدـح ىلــع لاؤس لكلكاشمو لكك ةرامتسالا يف مهئارآ ةفرعمل ،يلبقلا رابتخالا يف كارتشالاب اوماق نيذلا نيثحابلل
 ةرامتـسالا ليدـعتل نيثحاـبلا تاـحرتقم ةـفرعم ىلإ ةفاـضإلاب ،لاؤــسلا ءاــقلإ ءاـنثأ ةرـبخ نـم هـب اورـم ام ىلع اءانب
.امومع مهتاظحالمو

يلبقلا رابتخالا يف نيكرتشملا نيثحابلل اهلاؤس بجي يتلا ةلئسألا مهأ

؟ةلباقملا ةدم طسوتم وه ام•
؟بوتكم وه امك لاؤسلا ةءارق يف ةبوعص كتهجاو له•
؟نيبيجملا اهمهفي ال يتلا تاملكلا وأ ميهافملا ضعب هب لاؤسلا له•
 عـم بـسانتي اــمل اــقفو ةدـيدج ةلئـسا ةفاـضا وأ اهفذح وأ اهتغايص رييغت نكمي يتلاةلئسألا ضعب كانه له•

؟ثحبلا فادهأ
؟ةميلسةلئسألا نيب تالاقتنالا له•

؟لاؤسلا نع ةباجإ ءاطعإ يف وأ تامولعملا ركذت يف ةبوعص اودجونيبيجملا له•
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)ةرامتسالاثيدحت"ميمصت :يناثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٦٣



ةيئاهنلا ةرامتسالا ةعجارم11.
 ،حــسملاءارـجإ يـف كرتــشملا قـيرفلا لـك لـبق نم اهتعجارم بجي ،اهرابتخاو ةرامتسالا ميمصت نم ءاهتنالا دعب
 .حسملا نم فادهألا ققحت تلازام اهنأ نم دكأتلل كلذو

مهم

ليلحتلالكشليئدبمروصتعضوىلعيئاصحإلاللحملاوريرقتلابتاكلمعينأةوطخلاهذهدنعادجمهملانم
.ةبولطملالئاسرلااهنعجتنيسةرامتسالانأنمدكأتلل)ةيئدبمةيليصفتتايوتحمةمئاق(ريرقتلاو

تاباجإلا لئادبو ةلئسألا لاكشأ
نيثوـحبملادعاست ةلهسو ةديج ةغايص ةلئسألا ةغايص بلطتي حسملا فادهأ قيقحت عيطتست تامولعم عمج نإ
.ةفلتخملا تاباجإلا لئادبو ةلئسألا لاكشأ ءزجلا اذه ضرعيسو ،ةباجإلا ىلع مهعجشتو عوضوملا مهف ىلع

ةلئسألا لاكشأ
 وأ اــقلغم وأ اـحوتفم لاؤــسلا ناـك اذإ اـمو ،لاؤسلا لكش رايتخا بجي ،ةبولطملا تامولعملاو فادهألا ديدحت دعب
 تـقولا رفاوـتو ،ةـبولطملا ةـقدلا ةجردو ،ةبولطملا تانايبلا ةعيبط اهنم ءايشأ ةدـع ىلع كلذ دمتعـيو ،اقلغم هبش
.لمعلا قيرفو ثوحبملا ىدل يفاكلا

ةحوتفملاةلئسألا   .١
 هـتيرح ىلــعثوـحبملا كرـتي لـب ،ةـحرتقم تاـباجإ لئادب ثوحبملل هيف حاتت ال يذلا لاؤسلا وه حوتفملا لاؤسلا
 .اهلضفي يتلا تاملكلاو بولسألاب بيجيل

:ةلثمأ
 ؟اهب لمعلا يف نوبغري نم داجيإ يف ةبوعص نودجت مكنكلو تاعماج نيجيرخ بلطتت يتلا فئاظولا يه ام•
؟مهلمعب مهمايق ليهستل ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةكرشلا اهمدقت يتلا تاليهستلايه ام•

:امدنع ةحوتفملا ةلئسألا مدختست
.ام لاؤس نع ةنكمملا تاباجإلاب فاك ماملإ وأ ملع ىلع ةرامتسالا ممصم نوكي ال•
.زّيحت ثودح ىلإ يِّدؤي يلاتلابو ثوحبملا يأر ىلع ةنكمملا تاباجإلا عضو رثؤيس•

 .نأشلا اذهب اهمادختسا متي يتلا تاحلطصملاو ام ةيضق نع تامولعم ةفرعم يف ةرامتسالا ممصم بغري•
:ةحوتفملا ةلئسألا تازيمم
.تاباجإ لئادبب اهيلع ريثأتلا نودبو ،يه امك ثوحبملا ةباجإ ىلع ثحابلا عالطا•
 اـهيلع لوــصحلا متـيدـق يـتلا تاباجإلا لئادب ةفرعمل ةرامتسالل يلبقلا رابتخالا يف ربكأ لكشب اهمادختسا متي•

.حسملا يف

 ةلئسألا
ةقلغملا

 هبش ةلئسألا
ةقلغملا

ةلئسألا
ةحوتفملا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةرامتسالاثيدحت#ميمصت :يناثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٦٤



:ةحوتفملا ةلئسألا بويع
.ثحابلا طخ ةءارق نكمي ال دق ةيقرولا تارامتسالا ةلاح يفو ،ةباتكلا ءانثأ ثحابلا نم ءاطخأثدحي دق•
 اـتقو هـنمبـلطتت اـهنأ اــمك ،بـسانم بولـسأب اهتغايـصو ،ةلوهسب هراكفأ عيمجت يف ةبوعص ثوحبملادجي دق•

 .اهبنجت وأ اهيلع ةباجإلا ضفر ىلإ ليمي يلاتلابو ربكأ ادهجو
 لاــمتكاو اـهل ثوـحبملا مـهف نم دكأتلل)probing( راسفتسالاو ققحتلا نم ربكأ اًردق ةحوتفملا ةلئسألابلطتت•

.ثحابلا نم ربكأ ازيكرتو ادهج بلطتت يلاتلابو ،هتباجإ
 اـهعيمجتواهديوكت يف ةبوعص نودجي دقو ،نيللحملا بناج نم اريبك اتقوو اًدوهجم ةلئسألا هذه ليلحتبلطتي•

 ،رـخآل ثوـحبم نـم فـلتخي اهلكشو ةباجإلا لوط نأ امك ،تاباجإلا ضعب هباشت عم ةصاخ ةبسانملا تائفلا يف
 يـتلا بابـسألاو لئادـبلا ركذي ثيحب حرشلا يف ضيفتسي رخآلا ضعبلاو ةدحاو ةملك نوركذينيثوحبملا ضعبف
 ليدـبلا نكــسيمأ يلـصألا ببــسلاك ليدبلا ببس نكسي له ةريح يف للحملا عضي امم ليدبلا اذه راتخي هتلعج
 .اعم نينثالا مأ هسفن

ةقلغملا ةلئسألا   .٢
.هل ةبسانملا ةباجإلا ثوحبملا راتخيو ةنكمملا تاباجإلا لك اهب عضو متي يتلا ةلئسألا يهو

:ةلثمأ
؟ال مأ تاعماجلا يجيرخ نم ناك ءاوس ةقاعإلا يوذ صاخشألا دحأ ةكرشلابلمعي له•

qمعنqالqددحيملqضفر

؟تاعماج يجيرخ نييعت عقوتم له ،ةمداقلا رهش رشع ىنثإلا لالخ•

qمعنqالqددحيملqضفر

؟ةكرشلاب نيفظوملا ددع غلبيمك•

q١٠ نم لقأ
نيفظوم

q٢٠٠ نم لقأل١٠ نم

فظوم

qرثكأ وأ فظوم٢٠٠qددحي ملqضفر

:ةقلغملا ةلئسألا تازيمم
.يئاصحإلا للحملاو ثوحبملاو ثحابلا نم ّلك دهجو تقو رفوت•
.ىرخأ حوسم يف اهراركت دنع اهتاباجإ ةنراقم لهسي•
.ةحوتفملا ةلئسألا يف اهركذيل نكي مل تاباجإ ىلإ ثوحبملا رظن تفلت دق•

:ةقلغملا ةلئسألا بويع
 ىلإ ليميـس ثـيح ،ثوـحبملا تاـباجإب زيحت ثودح ىلإ كلذ يِّدؤي دق ثوحبملا ىلع لئادبلا ةءارق ةلاح يف•

 رـخآ راـيتخا ىلإ لـيمي دـق هـيلع ةـليوطو ةرـيثك لئادب ءاقلإ ةلاح يفو ،اهريفوت متي مل ىرخأ ةباجإ يأ ركذ مدع
 .ربكأ لكشب هركذتيس هنأل هعامسب ماق ليدب

 يلاتلابو ةنكمملاتاباجإلا لكل ةلماشو ةيفوتسم ةحاتملا لئادبلا نكت مل اذإ ثوحبملا طابحإ يف ببستت دق•
 .اهركذ ديري يتلا ةباجإلا ثوحبملا دجي نل

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
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.ددعلا وأ نسلا لثم مقر رايتخا ثوحبملا نم بلطت اهنأ يأ :ةيمقرلا لئادبلا   .٢
:لاثم
 ؟ةكرشلا يف نيفظوملاددع غلبي مك•

)Partially Closed( ةقلغملا هبش ةلئسألا   .٣
 يـف ىرخأ ةباجإةيأب ةباجإلا ةيرح ثوحبملل كرتي ثيحب ،)ىرخأ( ةئف اهب نكلو ،لئادبلا اهب حاتمو ةقلغم ةلئسأ يهو
 لـك نأ نـم دـكأتلا مدــع ةـلاح يـف عوـنلا اذه مادختسا متيو .هل ةحاتملا لئادبلا نمض ةبسانم ةباجإ دجي مل هنأ ةلاح
.اهعضو مت دق ةنكمملا تاباجإلا

:لاثم
؟ددج نيجيرخ نييعتباوموقت مل اذامل•

ةقلغملا ةلئسألا عم ركذت

 .اهضعب عم لئادبلا لخادتت نأ بجي ال•
 :كـلذ يـف اــمب درـت نأ نـكمملا نـم يـتلا تاـباجإلا لـك عـضو بـجي( ةيرصحو ةلماش لئادبلا نوكت نأ بجي•

.)"قبطني ال" وأ ،"ددحي مل" ،"ةباجإلا ضفر ثوحبملا"
 .ثحابلاو ثوحبملا زيكرت ةلقو بعت ىلإ يدؤي ال بسانم لئادب ددع عضو•
 ثـحابلا لـبق نـم لئادبلا ءاقلإ بيترت رييغت متي نأ وأ ،اهتعيبطب ةبترم اهنأ ةلاح يف اهبيترتب لئادبلا عضو متي•

.ىرخألا تالاحلا يف

qمهل لمع صرف مكيدل نكي مل 
qةبولطملا ةراهملا مهيدل نم اودجت مل 
qركذت( ىرخأ(

qةرهاقلاqةزيجلاqةيردنكسإلا

 لئادبلا
ةيمقرلا

 لئادبلا
ةيمسالا

 لئادب
بيترتلا

 لئادبلا
ةيبيترتلا

تاباجإلا لئادب عاونأ :ركذت

تاباجإلا لئادب عاونأ
 ثوحبملا مامأ حرطت يتلا تارايتخالا يه تاباجإلا لئادب
:يلاتلاك ،لاكشأ ةدع ذخأتو .ةبسانملا ةباجإلا اهنم راتخيل

 ةـئف وأ امـسا نوـكي ليدـبلا نأ يأ :ةيمسالا لئادبلا   .١
 اـهبنـطقي يـتلا ةـظفاحملا لـثم ثوـحبملا اهيلإ يمتني
.امهريغ وأ ةيردنكسإلا وأ ةرهاقلا نوكت دقف ثوحبملا

:لاثم
؟ةكرشلل يسيئرلا عرفلا عقي ةظفاحم يأ يف•
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 وأ ةـيرمعلا تاـئفلا وأ ةــقفاوملا وأ ليــضفتلا ةجرد لثم ،ام رايعمل اقفو ةبترم لئادبلا نأ يأ :ةيبيترتلا لئادبلا   .٣
.لخدلا تائف

:لاثم
؟جرختلا ثيدح ةعماجلا جيرخل يلامجإلا بترملا وه ام•

 ليضفتلا لئادب
 ساـيقل اهمادختـسا متـيو ،)Itemized Rating Scales(ليــضفتلا لئادب وهو ماه عون ةيبيترتلا لئادبلا نمض نمو
 اهناـش نـم يـتلا ةـصاخلا دونبلا نم ددع ديدحتب ةرامتسالا ممصم موقي ثيح ،ام عوضوم وحننيثوحبملا تاهاجتا
 ادياحم وأ ايباجيإ وأ ايبلس ءاوس مههاجتا مييقت مهنم ةلئسألا بلطتو ،عوضوملا اذه وحننيثوحبملا تاهاجتا ةفرعم
 مادختسا مدع نيثحابلا ضعب لضفي انايحأو .يباجيإلاو يبلسلا هاجتالا نم لك ةدش سايق متيو ،نيعم سايقم ىلع
 ،هدوـجو ةـلاحيـف هنأ تتبثأ تاساردلا ضعب نأو ةصاخ ،ددحم هاجتا رايتخا ىلع نيثوحبملا اوربجيل دياحملا هاجتالا
 اذــه ناـك اذإ ثوـحبملا بـناج نـم ركذـيل هاـجتالا اذــه نوـكرتي يلاتلابو ،هرايتخا ىلإ نوهجتي نيثوحبملا مظعم نإف
  .همييقت وه لعفلاب

 يذـلاو ،)Likert scale( ترـكيل ساـيقم وــه قالـطإلا ىلع اهرهشأ لعلو ،فينصتلا سيياقم نم عاونأ ةدع كانهو
.تركيل سيسنير سفنلا ملاع بناج نم١٩٣٢ ماع ةرم لوأل رشن

:لاثم
 مكتكرش اهربتعت ىدم يأل يل ركذتسو ،تاعماجلا يجيرخ نييعت دنع تاكرشلا ىدل ةماهلا ريياعملا ضعب كلركذأس
٥ ىلإ١ نمسايقم ىلع مهم رايعملا اذه مكتكرش ربتعت ىدم يأل ،لمعلا ناكم برقب جيرخلا نكسل ةبسنلاب ،ةمهم
؟)ادج مهم( ةجرد ىلعأ٥و)قالطإلا ىلع مهم ريغ( ةجرد لقأ١ ثيحب

ةظوحلم

.امهنيب اميف طلخلا مدعل رذحلا بجيو ،"ددحي مل" رايتخا وه سيل"دياحم" هاجتا

r١r٢r٣r٤r٥rددحي مل

ديدحت بجي ةلئسألا نم عونلا اذه مادختسا دنع

 ءاوـس هاـجتا لـك يف يواستم لئادب ددع مادختسا بجيو ،سايقملا ىلع)Scales( تاجردلا$تايوتسملا ددع•
.رخآلا مامأ هاجتا يأل ةيبسن ةزيم ءاطعإ متي ال ىتح ،اًيباجيإ وأ اًيبلس

$تايوتــسملا نع ريبعتلل تاملك وأ ماقرأ مادختسا متيس ناك اذإ ام ،تامالعلا عضو+)Labeling( تايمسملا•
.ةفلتخملا تاجردلا
.يلزانت مأ يدعاصت لكشب اهعضو متيس له يأ ،)Direction( لئادبلا هاجتا•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
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بيترتلا لئادب   .٤
 اــًنايحأو ،ةيمهألل ًاقفو ًايدعاصت وأ اًيلزانت هل اهريفوت متي يتلا لئادبلا بتري نأ ثوحبملا نم بلطي ةلئسألا هذه يفو
.ةيمهأ رثكألا لئادبلا ديدحت ثوحبملا نم بلطي دق

 نودـجي مهرودـب نيذـلاو ،نيثوـحبملل اهحرـش يـف ةدــقعم اـهنأل ارـظن ،ةلئسألا نم عونلا اذه مادختسا مدع لضفيو
.ايئاصحإ اهليلحت ةبوعص ىلإ ةفاضإلاب ،اهنع ةباجإلا يف ةبوعص

 :لاثم
 رـثكألا نـم يل اهبيترت ءاجرب ،نيفظوملا نييعتو رايتخا دنع تاكرشلا اهيلع دمتعت يتلا ريياعملا ضعب كل ركذأس•

 .كيدل ةكرشلل ةبسنلاب ةيمهأ لقألل ةيمهأ

ةلئسألا ميمصت دنع ةماهلا تارابتعالا ضعب
:اهنم ،ةقيقدو ةحضاو ةلئسأ ميمصت نامض اهنأش نم يتلا دعاوقلا ضعبب مازتلالا ديجلا ةرامتسالا ميمصت بلطتي
 نـم هركذـي اــميف ثوحبملا قدص نامض ًامئاد نكمي ال ،ناكمإلا ردقب ةقداص تاباجإ ىلع لوصحلا ىلع صرحلا•

 الـف ،قدــصب بـيجيل نامألاب هرعشتو ثوحبملا ىلع طغض لكشت ال ثيحب ةلئسألا ميمصت نكمي نكلو ،تاباجإ
 لكــشب هلاؤـس متـي نأك ،رشابم لكشب ةساسح ةلئسأ وأ ةيصخش ةلئسأ عضو وأ ،ثوحبملا مسا نع لاؤسلا متي
 بوـغرم رـيغ كولـس وأ عرـبتلا وأ تاباختنالا يف ةكراشملا لثم ايعامتجا بوغرم كولسب همايق ىدم نع رشابم
.تاردخملا يطاعت لثم ينوناق ريغ وأ ايعامتجا

ةساسحلا ةلئسألا عم لماعتلل تايجيتارتسا

.نيثوحبملا ىلع تانايبلا ةيرس ةسايس ديكأت•
 نـم بـلطي رـشابم لكــشب لخدـلا نــع لاؤسلا نم الدب الثمف ،تاباجإلا لئادبل ةعساو تافينصت مادختسا•

 ثـحابلا نأ ثوـحبملا اـهعم رعــشي ال ثـيحب ةعـساو تاـئف عضو متيو ،ةنيعم لخد ةئف ددحي نأ ثوحبملا
.ةقدب هلخد فرعيس

 اذــه هاـجت مـهيأر طابنتـسا لـجأ نم مههاجت مهروعش وأ نيرخآ دارفأ كولس يف مهيأر نعنيثوحبملا لاؤس•
.كولسلا

 متـي يـتلا زفاوحلا نع لأسيو ةكرشلا يف ثانإ دوجو ثحابلا ضرتفي نأك ،اهيلعاءانب لاؤسلاو تاضارتفا عضو مدع
 هـنع مهلاؤـسو لــمعلا نوناــقب نيـبيجملا ةـفرعم ضارـتفا وأ ،هـمدع نـم ثاـنإ دوجو نم دكأتي نأ لبق مهل اهميدقت
 ةفاضإ ةداعىنعي اذهو ،صاخشألا لكل ةبسانم ةلئسألا نوكت نأ بجي كلذل .ةفرعملا نع لاؤس عضو نودب ةرشابم
 رهظت تاباجإلل لئادب ةفاضإ وأ ،اهنيعب ةلئسأ مهلاؤس لبقنيثوحبملا فينصت ىلإ فدهت يتلا ىرخألا ةلئسألا ضعب
.تالاحلا كلت اهيف

 لأــسُي نأ بـجي الـف ،لاؤــسلا ىلــع هتباجإ ينبيس اهساسأ ىلع يتلاو ةحاتملا تامولعملا لكب ثوحبملا مالعإ بجي
 ال لاـثملا ليبـس ىلــع.بوـيعو تازيمم نم ءيشلا اذهل ام فرعي نأ نودب نَّيعم ءيش ىلع هتقفاوم نع ثوحبملا
 كـلذنأ هـمالعإ نودـب نيـعم نأـش يف ينهملا ريوطتلا زكرم عم نواعتلا ىلع هتقفاوم نع ثوحبملا لأسُي نأ بجي
 .هعفدب موقي يدام لباقمب نوكيس نواعتلا
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 لاـثملا ليبـس ىلــع ،ةـبوغرم اـهنيعب ةـباجإ كاـنه نأ حيضوت متي ال ثيحب ةغايصلاو تاملكلا مادختسا يف صرحلا
 لالـخ يداـم لـباقم يفيــصلا بيردـتلا ةـبلط ءاـطعإ بـجي هـنأ ىرـت الأ" لاؤــسلا ءاــقلإ يف يبلس بولسأ مادختسا
 ةدـيج الو ةزاتمم تناك ةيبيردتلا ةشرولا له( ىرخأ لئادب ركذ مدعو ،اهنيعب لئادب عضو دنع لاحلا كلذك ،"؟مهبيردت
 هـنأ ىلإ ةفاضإلاب .طقف همامأ ةحاتملا لئادبلا نمض نم نوكتس ثوحبملا تارايتخا نأ يعيبطلا نمف ،)؟ةلوبقم الو
 ةــملكب ةيئاــسملاةرـتفلل ةراشإلا ،لاثملا ليبس ىلع ،نيثوحبملا لك ىدل دحوم ريغ اهفيرعت تاملك مادختسا بجي ال
 ."رهظلا دعب" وأ"رصعلا دعب"

 بجي ال كلذل ،ةقيرطلا سفنبنيثوحبملا لك لاؤس بجي ،ةغايصلا سفنب مهلكنيثوحبملا ىلع لاؤسلا ءاقلإ بجي
 ءاــقلإ متي نأ لبق تافيرعتلا ءاطعإ متي نأ بجي لب ،طقف اهنع لأس نإ ةلاح يف ثوحبملل ميهافمو تافيرعت ريفوت
 حرـش وأ تاــفيرعت ءاـطعإ مدــع ىلــع قاــفتالا مـت نإ ةـلاح يـفو .نيثوـحبملا عـيمج عـم دـحوم لكشب كلذو لاؤسلا
 مادختـسا بـجي ال ماــع لكــشب هـنأ ،انه ركذلاب ريدجلا نمو .نيثوحبملا عيمج ىلع اًضيأ كلذ ديحوت متيف ،ثوحبملل
 لـك نأ نـم دـكأتلا ةـلاح يـف الإ ةعئاـش رـيغ تاــملك وأ ةــصصختم ةـينف تاملك وأ تاراصتخا وأ ةفولأم ريغ تاملك
.اهانعم نوفرعينيثوحبملا

 مـهفف ،)كـلذ بـلطتت يـتلا ةلئـسألا ةـلاح يـف( ثوـحبملا اـهنم راتخيـس يـتلا تاراـيتخالاب لاؤــسلا ءاهتنا نم دبال
 ةـنيعم ةـباجإ نيثوـحبملا جتنتــسي الأ ىلــع اصرحو كلذل ،ةرامتسالا ممصم فادهأ مهأ نم اديج لاؤسلل نيثوحبملا
 ،تاـباجإلايـف تاراـيتخاكاـنه وـلف ،هــسفن لاؤــسلاب لاؤسلا يهتني نأ بجي ،لاؤسلا ةءارق ثحابلا لمكي نأ لبق
.هرخآ يف هب ةصاخلا لئادبلا مث لاؤسلا حرط متي ثيحب ،لاؤسلا نمريخألا ءزجلا يف نوكت نأ بجي

 ثادـحأ نــع لاؤــسلا- ناـكمإلا ردــقب- بـنجت بجي ،نيثوحبملا نم اقيمع اريكفت بلطتت رومأ نع لاؤسلا بجي ال
 لوـلح نــع مهلاؤـس متـي نأ وأ ،نوـثوحبملا اـهفرعي ال ءايـشأ نــع لاؤــسلا بنجت بجي امك ،ةليوط ةرتف ذنم تضم
.ةقيقد تسيلو ةيريدقت ربتعتس تاباجإلا نأ كاردإ بجيف كلذل رارطضالا متو ثدح ولو ،ةدقعم لكاشمل

 يذـلا لاؤــسلا نإـف كلذـل ،نيعم عمتجم نع تامولعم ةفرعم وه حسملا نم فدهلا نإ ،طقف دحاو رمأ نع لاؤسلا
 بـجي كلذـل ،ةـبولطملا تاـمولعملا رفوـي نـل)double barrled( تقولا سفن يف ءيش وأ رمأ نم رثكأ نع لأسي
 .دحاو تقو يف نيرمأ نع لأسي يذلا بكرملا لاؤسلا بنجت

 يـف ثـحابلا بـغري يتلا ةيعجرملا ةرتفلا عضو بجي ،ةروكذم)Reference Period( ةيعجرملا ةرتفلا نأ نم دكأتلا
 :مادختـسا متـيلاـثملا ليبـس ىلعف ةبولطملا ةباجإلا حيضوت ىلع صرحلا عم ،اهلالخ هكولس ىلإ ثوحبملا ريشي نأ
."؟ىتم" نم الدب"....ثدح ماع يأ يف"

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ةرامتسالاثيدحت$ميمصت :يناثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٦٩



:يناثلا ءزجلا
يئارجإلا ليلدلا

يئارجإلا ليلدلا ةمدقم

ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا

ةرامتسالا ثيدحت!ميمصت :يناثلا لصفلا

تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا

يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا

ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا



ثلاثلا لصفلاطاقن مهأ

تانايبلا عمج

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

 عمج ةيلآ رايتخا
تانايبلا

 ىلع فارشإلا
تانايبلا عمج

 نيثحابلا رايتخا
مهبيردتو

ةدوجلا ةبقارم

ةيصخشلا تالباقملا

فتاهلا

ديربلا

تنرتنإلا

هنم ةبولطملا تايكولسلاو فرشملا تافص

تايلوؤسملاو راودألا

ةيسيئرلا ةطشنألا

ةيسيئرلا ةطشنألا

نيثحابلا يف ةبولطملا تاراهملا مهأ

يبيردتلا ىوتحملا

لمعلا تايكولسو تايقالخأ

ةفلتخملا ةباجإلا تالاح نيكست ةيفيك

ةلباقملا ءارجإ لحارم

ةعئاشلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا

ينورتكلإلا ماظنلا عم لماعتلا

٧١



 ةباجتـسالا نـم ردـق رـبكأ قـيقحت فدهب تانايبلا عمج يف ءدبلا متي ،اهرابتخاو ةرامتسالا ميمصتو ةنيعلا رايتخا دعب
 تاـيجهنم ىلــع ادـيج تاـنايبلا عــمج قـيرف يـف نيثحاـبلا بيردـت نـم دـبال كلذ ثدحي ىتحو ،ةنكمم ةدوج ىلعأب
.تانايبلا عمج ءانثأ مهلمع ةدوج ةبقارمو مهيلع فارشإلا مث ،ةمدختسملا ةرامتسالا ىلعو تانايبلا عمج بيلاسأو

 دارـفأ عيمجنم ربكألا دهجلا بلطتت اهنإ امك ،لكك حسملا ءارجإ ةيلمع رادم ىلع ةفلكت رثكألا يه ةلحرملا هذه دعتو
 مازـتلالا عـم ةــقيقد تاـمولعم ىلــع لوــصحلاو ةـيدايحب تالباقملا ةرادإ مهنم بولطملا نيثحابلا ءاوس لمعلا قيرف
 ةـلحرملا ىلــع يرادإلا فارشإلاو ،نيثحابلا لمع ةقد نم نودكأتي نيذلا نيفرشملا وأ ،ةينفلاو ةيرادإلا لمعلا دعاوقب
 نوـموقي نيذـلا نييئاــصحإلا نيـللحملا نـم لك ىلإ ةفاضإلاب ،تاباجتسالا نم بولطملا ددعلل لوصولا نم دكأتلاو
 لـيلحتلا ةـيلمعب نوموقيـس يلاـتلابو هنم فدهلاو حسملا ةلئسأ ىلع بيجت اهنأ نم دكأتلل لوأبً الوأ جئاتنلا ةعباتمب
 يممــصمو ،رـيرقتلليئدـبم روصت عضو ىلع جئاتنلا ةعباتم هدعاستس يذلاو ريرقتلا بتاكو ،ميلس لكشب يئاصحإلا
 .حسملا نم فدهلا ىلع ةلئسألا ةباجإ ىدم نوعباتي نيذلا ةرامتسالا

نمنوكم يسيئرلا تانايبلا عمج لمع قيرف

 بردملا•
فرشملا•
ةدوجلا بقارم•
نيثحابلا•

تانايبلا عمج ةيلآ ديدحت :ًالوأ
 اــهنم لــكل تاــنايبلا عــمجل ةيــساسأ عاوــنأ ةــعبرأ كاــنه
 فورــظلل اــقفو مهنــيب راــيتخالا متــيو ،اــهبويعو اــهتازيمم
 ةلـضافملا ىلــعاءاـنب حسملا ىلع ةمئاقلا ةهجلاب ةصاخلا
 يــه ةيساسألا عاونألا هذهو ،بويعلاو تازيمملا كلت نيب
:يتآلاك

 ،ديربلاب نيثوحبملل ةرامتسالا لاسرإ قيرط نع متيو تانايبلا عمج يف قرطلا مدقأ نم دعي وهو :يداعلا ديربلا•
 ىـندأ دـح بلطتي ثيح اًيبسن ةضفخنم هتفلكت نأ يه هتازيمم مهأ دعتو.مهسفنأب اهيلع ةباجإلابنوموقي مهو
 ةباجإللنيثوحبملل يفاكلا تقولاو ةصرفلا يطعيو ،ةدعابتملا نكامألل لوصولل ةيناكمإ رفوي امك ،نيفظوملا نم
 دـنعةبوعـص دـجوي ثـيح تاـنايبلا عــمج يـف ادـج ةـليوط ةرـتف قرغتــسي ىرـخأ ةـيحان نم هنكل ،ةلئسألا ىلع
 ةحيحـص نيواـنع ىلــع لوــصحلا بلطتي هنأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ،مهعانقإو نيثوحبملا عم لصاوتلا يف همادختسا
 .ةباتكلاو ةءارقلا ىلع نيرداق اونوكي نأ بجي نيذلاو حسملا يف ةكراشملل مهرايتخا مت نيذلا نيثوحبملل

 لالـخ نـم كلذ ناك ءاوس ايلاح اراشتنا رثكألا قرطلا نم تنرتنإلا قيرط نع يأرلا تاعالطتسا دعتو :تنرتنإلا•
 ضاــفخنا وــه هـتازيمم مهأ نمو ،)e-mail surveys( ينورتكلإلا ديربلا لالخ نم وأ ،)web surveys( تنرتنإلا
 ىلــع ةـباجإلل تـقو مهيدل نوكيس نيثوحبملا نأ ىلإ ةفاضإلاب ،تاباجتسالا ىلع لوصحلا يف ةعرسلاو ،هتفلكت
 دوـجو مدــع ةـلاحيـف ةـيلامتحا ريغ ةنيع مادختسا ضرفي هنإف رخآلا بناجلا ىلع نكل ،يفاك ريكفت دعب ةلئسألا
 هـب دـجوياــمك ،ةـباتكلاو ةءارــقلا نوـفرعي نـمو تـنرتنإلا يمدختــسم ىلــع رصتقيو ،تنرتنإلا يمدختسمل راطإ

 .ةباجتسالا ىلعنيثوحبملا زيفحت يف ةبوعص

 ةلباقملا
ةيفتاهلا

 ةلباقملا
ةيصخشلا تنرتنإلا يداعلا  ديربلا

تانايبلا عمج ةيلآ :ركذت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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 قرطلا رثكأيهو ،هجول اهجو فدهتسملا ثوحبملا عم ةلباقملا ءارجإب ثحابلا موقي اهيفو :ةيصخشلا ةلباقملا•
 نــعىرـخأ تاـنايب دـصرو هـجولا تارـيبعت دـصر نـم ثـحابلا نـكمتو ،ثوـحبملا نواعت ىلع لوصحلل ةيلعاف
 ةدـم اـهيف ةـلباقملا بـلطتت يـتلا حوــسملا ءارجإـب حمــستو ،ةرامتسالا يف ةنمضتملا ةلئسألا بناجب ثوحبملا

 اـنايحأو ،ةـيفتاهلا حوــسملاب ةنراقم ايبسن لوطأ اتقو بلطتيو ةمخض ةينازيم بلطتي اهمادختسا نكلو ،ةليوط
.اهيلإ لوصولا بعص نكامأ يف نينطاقلا ءالؤه ةصاخ ةنيعلا نم ةدرفم لكل لوصولا بعصلا نم نوكي

 فتاــهلا لالــخ نــم نيثوــحبملا ىلــع ةلئــسألا ءاــقلإب نوثحاــبلا موــقي حوــسملا كــلت يــفو :ةــيفتاهلا ةــلباقملا•
 نأ ةـصاخ ةيــصخشلا تالباقملاب تنروق ام اذإ ريبك دح ىلإ ةضفخنم هتفلكت دعتو ،)لومحملا فتاهلا"يضرألا(
 لـثمي ال دـق رـخآلا بـناجلا ىلــع هـنكلو ،ةيــصخشلا تالباــقملا نـم رصقأ اتقو قرغتست هب تانايبلا عمج ةرتف
٣٠ ةـلباقملا تقو ىدعتي ال ثيحب ةرامتسالا ميمصت بجيو ،اهل فتاه دجوي ال وأ فتاه كلتمت ال يتلا تائفلا

 .همادختسا دنع ةرامتسالا يف ةيصخش وأ ةساسح ةلئسأ عضو لضفي ال امك ،ريدقت ىصقأ ىلع ةقيقد

 تاـنايب عـمجل ةـلاعف ةادأـك فتاـهلا راـيتخا مـت دقف ينهملا ريوطتلل ةيعماجلا زكارملاب لمعلا ةعيبطل ارظنو
 ةدوـج تاذ تاـنايب هريفوـت ىلإ ةفاـضإلاب ةمدختـسملا دراوملاو ةبولطملا ةعرسلا ةيحان نم لامعألا حسم
هذـه ىلـع اءاـنب ليلدـلا اذـه دادـعإ مـت دــقو ،اـًبيرقت تآـشنملا لـكل فتاوه ماقرأ دوجو عم ةصاخ ةعفترم
 تاودألا مادختـسا ةـلاح يــف اـهيلإ قرـطتلا متـي دــق يـتلا بـناوجلا ضعب ىلإ قرطتي نل يلاتلابو ةقيقحلا
.تانايبلا عمجل ىرخألا

مهبيردتو نيثحابلا رايتخا :اًيناث
 عــمجب ةصاخلا ةمهملاب مايقلل ةبولطملا تاراهملا مهيدل ءافكأ نيثحاب رايتخا وه تانايبلا عمج ةلحرم يف ءزج مهأ نإ
 يف نوزيمتي نمم ضعبلا اهكلتمي ال دق يتلا تاراهملا نم ديدعلا بلطتت اهنأ الإ اهتطاسب ردق ىلع يتلاو ،تانايبلا
 .ىرخأ تالاجم
 :يه تانايبلا عمج ةمهمب نوموقيس نيذلا نيثحابلا يف ةبولطملا تاراهملا مهأ دعتو

 ةــفلتخملا تاراـبتخالاو ةيــصخشلا تالباــقملا ءارـجإ ىلع لمعلا بجي تاراهملا كلتب نيثحابل لوصولا نكمي ىتحو
 نم بلطيدق تالباقملا ءارجإ تاراهم سايقل لاثملا ليبس ىلع ،اهركذ قباسلا تاراهملا نم ةراهم لك سيقت يتلا
 متـي دـق تاـظحالملاذخأو ةباتكلا ىلع ةردقلا سايقلو ،نيثحابلا راتخت يتلا ةنجللا عم ةيضارتفا ةلباقم ءارجإ ثحابلا
.اذكهو ....هتباتكو هباعيتساب ثحابلا ماق ام ةظحالم متيو عيرس لكشب ةرقف ثحابلا ءالمإ

مازتلالا ملعتلا ةعرس  لصاوتلا تاراهم
لاعفلا

 لماعتلا ىلع ةردقلا
 فقاوملا عم
ةفلتخملا

سفنلاب ةقثلا يدقنلا ريكفتلا  لمعلا ىلع ةردقلا
طغض تحت

ةباتكلا ىلع ةردقلا
 تاظحالم ذخأو

ةيدايحب

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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 متيـسيـتلا ةرامتـسالا ىلــعو ماــع لكــشب تاـنايبلا عــمج ءارـجإ تاراـهم ىلــع مهبيردـت متـي ،نيثحاـبلا رايتخا دعبو
)Role Play( راودأ بـعلو تابيردـتو ةلئـسأو تاــشقانم نمــضتتل بيردـتلا بيلاـسأ عوـنتت نأ بجيو ،اهمادختسا
:ةيتآلا تاعوضوملا بيردتلا ىوتحم نمضتي نأ بجي رمألا رخآ يف نكلو ،ةطشنأو

:عوضوم لك هنمضتي نأ بجي يذلا ىوتحملل ضرع يلي اميفو

لمعلا تايكولسو تايقالخأ•
.ةيرايتخا حوسملا يف ثوحبملا ةكراشم1.
.هنم ةيرخسلا وأ رطخلل ثوحبملا ضيرعت هنأش نم كولس يأ بنجت بجي2.
 اـهعيمجت متـيتاـنايبلاف ،ثوحبملاب ةصاخلا تاباجإلا ةيصوصخو تانايبلا ةيرس ىلع ثحابلا ظفاحي نأ بجي3.

 نــم يأل ةــلباقملا لالــخ ثوــحبملا نيــبو هــنيب راد اــّمع فــشكي نأ هــل قــحي ال يلاــتلابو ،ةيئاــصحإ ضارــغأل
 ثـحابلا ءاــضمإ بـجي( يعاــمتجالا لـصاوتلا عـقاوم ىلع ةيرخسلل ةدامك اهذاختا متي الو ،هبراقأ#هفراعم#هئالمز
.))٢( قحلم)١( جذومن( تانايبلا ةيرس جذومن ىلع

 هـهجوي نأثـحابلل زوـجي الو ،يــصخشلا هـيأر عـم قـفاوتي امب ةلئسألا ىلع ةباجإلا يف ةيرحلا قلطم ثوحبملل4.
 زـيحتلا نود ثوـحبملا اهركذ امك تاباجإلا عيمج نيكستب ثحابلا مزتلي امك ،هيأرل فلاخم يأر وأ ةددحم ةباجإل
.اهنيعب تاباجإل

 نــع ةيــصخش تاـمولعم نع مهلاؤس ةلاح يف امأ ،نيثوحبملا ىلع هتاباجإ يف قدصلا يرحت ثحابلا ىلع بجي5.
.زكرملاب لمعلا دعاوقل اقفو مهل حومسم ريغ كلذ نأب مهل راذتعالا نكميف ثحابلا

 ليبـس ىلــع ،ةـلباقملا ءارـجإ ءاـنثأ راوـحلا بادآ ىلع ظفاحيو ،ةماعلا قالخألاو بادآلاب ثحابلا ىلحتي نأ بجي6.
 :لاثملا

 وأ ادـبأ قـئال رـيغ لكــشب هـتثداحم مدــعو"كترــضح"ب ثوـحبملا ةـبطاخمو ةينهمو ةيمسرب ثدحتلا§
.عفترم توصب

 نكمي( .ةباجإلا هيف نكسي يذلا تقولا لالخ ةليوط ةدم فتاهلا ىلع ثوحبملل ثحابلا كرت مدع بجي§
 نـم ءاـهتنالا دـعب اـهنكامأ يـف اهنيكــست دـيعي مث جراخلا يف ةقرو يف تاباجإلا يقاب ثحابلا بتكي نأ
 .)ةرامتسالا يف ثوحبملا عم ةملاكملا

 ثـحابلا فرـعي الو بيردـتلا يـف هـب هـيجوتلا متـي مل ةلباقملا ءانثأ ام فقومل ثحابلا ضرعت ةلاح يف§
اياعمىنتست كترضح نكمم( يلاتلاك تاظحل عضب ثوحبملا نم ثحابلا نذأتسي ،هعم لماعتلا ةيفيك
 الأةاــعارم عـم دـيري اــمع فرشملا لأسيو فرشملا هل يتأي ىتح هدي عفريو .)نوفيلتلا ىلع ةدحاو ةظحل
 طـسوفرــشملل ثـحابلا ةلئـسأ نوـكت نأ لــضفي( .فرــشملاو ثـحابلا نيب ثيدحلا ثوحبملا عمسي
.)طقف ةجاحلا دنعو ةليلق ةلباقملا

 ةلباقملا ءارجإ لحارم
ةيفتاهلا

 تالاح نيكست ةيفيك
ةفلتخملا ةباجتسالا

 تايقالخأ ىلع بيردتلا
لمعلا تايكولسو

 ماظنلا عم لماعتلا
.)٨ قحلم( ينورتكلإلا

 ةلئسأ ىلع ةباجإلا
.)١ قحلم( نيثوحبملا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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ةفلتخملاةباجتسالاتالاحنيكستةيفيك•

:ةفلتخملاةباجتسالاتالاحنيكستةيفيكيلياميفو،ةباجتسالاتالاحلتالامتحاةدعكانه،اممقربلاصتالادنع

ةفلتخملا ةباجتسالا تالاح نيكست ةيفيك

حرشلاةلاحلا

.حسملا يف ةكراشملا ثوحبملا لوبق ةلاح يف نكست)يراج( باجأ

 ريغ ةلباقم
ةلمتكم

 يقاب ىلعةباجإلا لامكتسا ضفرو ةرامتسالا ةلئسأ ضعب ىلع باجأ ثوحبملا نأ ةلاح يف نكست
.ةلئسألا

 .ةلباقملا ةيادب ذنم ايئاهن حسملا يف ةكراشملا ضفرب ثوحبملا مايق ةلاح يف نكستضفر

 يجيرخ نييعتب موقت ال لاثملا ليبس ىلع ،حسملا طورش اهيلع قبطنت ال ةأشنملا نأ ةلاح يف نكستلهؤم ريغ
.ايلع دهاعم وأ تاعماج

راركت
 نيمساب ةأشنملا رهظت انايحأ ثيح ،حسملا لالخ لبق نم ةأشنملاب لاصتالا مت هنأ ةلاح يف نكست
 .راركتلا اذه دصر ينورتكلإلا ماظنلا عيطتسي الو ةفلتخم فتاوه ماقرأ وأ نيفلتخم

 ةبوعص
 لوصولا

:ةيتآلا تالاحلا يف نكست
 تضفر لاثملا ليبس ىلع( فدهتسملا ثوحبملل لوصولا نم ثحابلا نكمتي مل-

 .)ريدملل ثحابلا ةلباقم ةريتركسلا
 تاتيقوت وأ حسملا مايأ ءاوس حسملا ءارجإ ةرتف يف حاتم ريغ فدهتسملا ثوحبملا-

 .لمعلا

 دوجوم ريغ
ةمدخلاب

 رخآ مقرنع ثحبلا ًالوأ ثحابلا ىلع بجي نكلو ،"ةمدخلاب دوجوم ريغ" ةلاسر عامس ةلاح يف نكست
.تانايبلا ةدعاقب دوجوملا يساسألا مقرلا نع ةظوحلم ةباتك عم ،ةأشنملل

أطخ مقرلا
 نكلو ،لبق نم اهب لمعي ملو ةأشنملا يف لمعي ال صخشب وأ لزنمب لاصتالا مت ام ةلاح يف نكست
 دوجوملا يساسألا مقرلا نع ةظوحلم ةباتك عم ،ةأشنملل رخآ مقر نع ثحبلا ًالوأ ثحابلا ىلع بجي
.تانايبلا ةدعاقب

 دعوم ديدحت
 يف حاتم نوكيس نكلو ،ةلباقملا ءارجإل هب لاصتالا تقو حاتم ريغ ثوحبملا ناك اذإ اهنيكست متي
 لاصتالالهسيل تاظحالملا ةناخ يف ةيفاضإ تانايب ةيأو لاصتالا دعوم نيكست متيو .رخآ تقو
 .رخآ تقو يف ثوحبملاب

.ثوحبملا فتاه لاغشنا ةلاح يف نكستلوغشم
 ريغ#قلغم

حاتم
 ."حاتم ريغ فتاهلا" وأ"قلغم فتاهلا" ةلاسر عامس ةلاح يف نكست

 ال اهنيكستو طخلا قالغإ لبق سرجلا توص عاطقنا ىتح راظتنالا بجي( ثوحبملا در مدع ةلاح يفدري مل
"دري

  .خلا ...،ةأشنملاب دحأل لوصولا هعم نكمي ال نخاس طخ :لثم اهتباتك عم ىرخألا تالاحلا اهيف نكستىرخأ

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
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 ةلباقملا ءارجإ لحارم•

حسملا ةرامتسا ءلم   .٢
:)تاباجإلا نيودتو ةلئسألا ةءارق( هنيودتو راوحلا ةرادإ
 نـم ةفدهتــسملاتاـئفلا عيمج ىلع ةلهس ةغللا حبصت ثيحب اهرابتخا متيو ةيماعلا ةغللاب ةرامتسالا ةغايص متي•

 ةءارـق نـكمي هـنأ ثحابلا نظ ول ىتح ،اهتغايص يف ليدعتلا مدعو يه امك ةرامتسالا ةءارق بجي كلذلو ،حسملا
 مـت اذإو ،جئاـتنلا ىلــع ةرـيبك ةروــصب رثؤـي نأ نـكمملا نـم ةلئسألا يف طيسب ليدعت يأف لضفأ ةقيرطب لاؤسلا
.فرشملل كلذ ركذ بجي ثوحبملا مهف مدعل ةغايصلا يف ليدعتلا
 ،أرــقي نــمك سيـلو ملكتـي ناك ول امك ةلئسألا ةءارق ملعت ثحابلا ىلع بجي امك ،ديج لكشب ةملاكملا ةرادإ بجي•

.اهتءارق ليهست لجأ نم ةيماعلا ةغللاب ةرامتسالا يف ةلئسألا ةباتك متي كلذلو
.لاؤسلل ثوحبملا مهف مدع ةلاح يف لاؤسلا ةداعإو ،حضاو توصب نيثوحبملل ةلئسألا ةءارق يرورضلا نم•
 ةـلاح يـفو ،ةغايـص ةداــعإ نودب يه امك اهنيكستو تاباجإلا يقلتو ثوحبملا اهلوقي ةملك لكل تاصنإلا نم دبال•

 نيودـت هـل ىَّنــستي ىـتح هـتباجإ دـيعي ثوـحبملا لـعجي نأ ثـحابلا ىلــع بجي ،ثوحبملا هلوقي ام حوضو مدع
.ةقدب تاباجتسالا
 ،حسمللرشابملا قاطنلا جراخ تاعوضوم نع ثدحتلا وأ ةباجإلا يف ثوحبملا دارطتسا مدع ىلع ةرطيسلا بجي•

.ةلماك هتباجإ ركذ نم هئاهتنا لبق ثوحبملا ةعطاقم مدع بجي تقولا سفن يف نكلو
 عـم قــفتي اــمب ةـلباقملا ةرادإ ىلــع هدعاستس اهنأ ثيح ،ةرامتسالل ةيداشرإلا تاميلعتلا عابتا ثحابلا ىلع بجي•

.لمعلا دعاوقو تاهيجوت
 هـب لاــصتالا مـتيذلا فتاهلا مقرو ةنيعلا يف فتاهلا مقر نيب زييمتلاو ميلس لكشب فتاهلا مقر ةباتك مهملا نم•

 لوؤــسمب لاــصتالل رـخآ مـقر اـنئاطعإب صخــشلا موقيو ةنيعلا يف مقرلاب لاصتالا متي دق( فالتخا دوجو ةلاح يف
.)فيظوتلا

حسملا عوضومب فيرعتلاوميدقتلا   .١
عابطنالاىلعرثؤيهسفنلثحابلاميدقتنإ

بيجتسيامةداعف،نيثوحبملاىدللوألا

نوكيامدنعادورثكأوةعرسرثكأةروصبسانلا

ةلباقملانمىلوألايناوثلاف،اديجلوألاعابطنالا

ةقثبسكىلعرثؤتاهنألةجرحربتعتةيفتاهلا

مهملانم.ةكراشملاىلعهعجشتوثوحبملا

نأثيححضاوونأتملكشبوحوضوبثدحتلا

ةرشابمراوحلايفلوخدلايفنيثحابلاةبغر

ةعرسبنوثدحتينيثحابلانمريثكلالعجي

ىلإيدؤيدقامم،ةداحتوصةربنبوةديدش

اذهلامكتسايفنيثوحبملاةبغرمدع

:ىلعميدقتلانمضتينأبجي.لاصتالا

حسملا عوضومب فيرعتلاوميدقتلا

حسملا ةرامتسا ءلم

ةلباقملا ءاهنإ

حسملا عوضومب فيرعتلالمعلا ةهجب فيرعتلاهسفنب ثحابلا فيرعت

)ةأشنملا لخاد فيظوتلا نع لوؤسملا( حسملل بسانملا ثوحبملا ديدحت

  ةلباقملا ءارجإ لحارم :ركذت
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:ثوحبملا مهف نم دكأتلا
 ،لاؤــسلا ةداــعإ ثـحابلا نـم بـلطي نأ نـم جرـحي دـق ثوحبملاـف ةعرسب ةلئسألا أرقي نأ ثحابلا ىلع بجي ال•

.اديج لاؤسلا مهفي مل هنأل ةحضاو ريغو ةمهبم ةقيرطب بيجي وأ ةباجإلا عيطتسي ال يلاتلابو
 هلاؤـس متـي ثوـحبملا مـهفي مـل اذإو ىرـخأ ةرـم لاؤــسلا دـيعي نأ ثـحابلا ىلــع ،لاؤــسلا ثوـحبملا مهفي مل ول•

 ىلع كلذ رثؤي ال ىتح ثحابلا لبق نم ةغايصلا يف ليدعتلا مدع بجي( ةرامتسالا يف ةبوتكملا ةليدبلا ةغايصلاب
.)حسملا جئاتن
.فرح لك ىلع زيكرتلا عم ءطبب لاؤسلا ةءارق ىلع ثحابلا صرحي نأ بجي•

.ثوحبملا عم ةيزيلجنإ تاملك ةيأبثدحتلا مدع بجي•

:ثحابلا ةيدايح ىلع ظافحلا
 ليدب يأ ةءارق مدعو ،)اهيف لئادبلا أرُقت يتلا ةلئسألا ةلاح يف( لاؤسلا تاباجإ لئادب لك ةءارق ثحابلا ىلع بجي•

.)اهيف لئادبلا أرقت ال يتلا ةلئسألا ةلاح يف( لاؤسلا تاباجإ نم
 ىلــع لدـت ال وأ ،ثوحبملا تاباجإ عم فالتخا وأ قافتا ىلع لدت ال هتوص ةربن نأ نم دكأتي نأ ثحابلا ىلع بجي•

.هتاباجإ نم ةيرخس
 هــئارآل ثــحابلا ةراــشإ مدــعو ،ةيــصخشلا مــهئارآ ىلــع ةــمئاقلا مهتاــباجإ ةــيمهأب نيثوــحبملا ريكذــت اــًمئاد بــجي•

 هـل لوــقي نأ نـكمملا نم ثوحبملا رصأ اذإ( كلذ ثوحبملا هنم بلط ول ىتح نيرخآنيثوحبم ءارآ وأ ةيصخشلا
.)ةلباقملا ةياهن يف هيأر هل ركذيس هنأ ثحابلا

.ةحضاو ةباجإ ىلع لوصحلا نم مغرلا ىلع ثوحبملا ىلع لاؤسلا ءاقلإ ةداعإ ثحابلا ىلع بجي ال•
 ماـكحألاو تاـظحالملاو ثوـحبملا نـم اـهيلع لوــصحلا متي يتلا ةيلعفلا تانايبلا نيب زييمتلا ثحابلا ىلع بجي•

 لاـثملا ليبـس ىلــع( رخآل صخش نم اهريسفت فلتخي دق يتلاو ،ثوحبملا نم اهيلع لدتسيو ثحابلاب ةصاخلا
 ال يلاـتلابو ،)ةراـبعلا ىلــع قـفاو ثوحبملا نأ نم مغرلا ىلع ةرابعلا ىلع ةقفاوملا مدع ىلع لدت توصلا ةربن نأ
 .هنع ةباين ةباجإ راتخيو ثوحبملا هدصقي ام ملعي هنأ ضارتفا ثحابلا ىلع بجي

:ةقلغملا ةلئسألا عم لماعتلا
 ةءارــقل ثـحابلل ةــقلغملا ةلئـسألا بـناجب ةـظحالم دـجوت( ةــقلغملا ةلئـسألا يـف ثوحبملل لئادبلا لك ةءارق متي•

 عـم ،ثـلاثلا ليدبلا ةءارق نود طقف نيليدب ةءارقب ءافتكالاك ،لئادبلا هذه دحأ ءانثتسا مدع كلذ لمشيو)لئادبلا
 لاؤــسلا نأ راـبتعاب مهتءارـق متـي الـف طــقف"ال" مأ"معن" ـب ثوحبملا ةباجإ بلطت يتلا ةقلغملا ةلئسألا نأ ملعلا
.اهتءارق متي ال"قبطني ال" ،"ضفر" ،"ددحي مل" :لثم لئادبلا نأ امك ،)حضاو

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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:ةحوتفملا ةلئسألا عم لماعتلا
 يـف هـلمع ليهــستل ثـحابلل ةيداـشرتسالا لئادبلا ضعب عضو متي ةحوتفملا!تاباجإلا ةددعتم ةلئسألا يف انايحأ•

 ةءارـق مدـعب ثـحابلل ةـظحالم دـجوت( ةلئـسألا يـف لئادـبلا ةءارـق مدــع بجي ذئدنع ،ةباتكل نم الدب اهنم رايتخالاا
.)لئادبلا
 ةـليدبلا ةغايــصلاب وأ ةغايــصلا سفنـب ةـيناث ةرم هيلع لاؤسلا ةءارق ةداعإ متي لاؤسلل ثوحبملا مهف مدع ةلاح يف•

 ءاـطعإب ثحابلا موقي ال لاؤسلا مهف مدع يف ثوحبملا رارمتسا دنعو ،هل لاؤسلا حيضوتل ةرامتسالا يف ةدوجوملا
.فرعأ ال!ددحي مل نكست امنإو هيلع ةباجإلا ليهستل تاباجإلا ضعب
 ةـلماك ثوـحبملا تاـباجإ نيكــستب ماـق هنأ نم دكأتلل عيرس لكشب ثوحبملا اهركذ يتلا تاباجإلا ركذ ةداعإ بجي•

.ةحيحصو
 تاــملك!ةــملك درـجم سيـلو ثوـحبملا تاــملك مادختـسابو ةـموهفم ةغايــصب"ىرخألا تاباجإلا"بتكت نأ بجي•

.ةرصتخم
 كترــضح دـنع ىرـت اـي" :لاـثملا ليبـس ىلع ،ىرخأ تاباجإ يأ هيدل تناك ام اذإ ًامئاد ثوحبملا ىلع ديكأتلا بجي•

."؟ةينات بابسأ

:ميلسلا ققحتلا
 نأ ىلإ ثـحابلا جاتحيـس اـبيرقت ةـيفتاه ةـلباقم لك يفف ،ةيفتاهلا ةلباقملا لالخ ادج امهم(Probing) ققحتلا ربتعي
.ةنيعم تاباجإ حرتقت الو ةدياحم ةلئسألا هذه نوكت نأ بجيو ،ثوحبملا تاباجإ حضوتسي نأ لجأ نم ةلئسأ فيضي
(Response Categories)ةـحرتقملا تاـباجإلا تافينــصت ةداــعإ وأ يلـصألا لاؤسلا ةداعإ ةيلعاف لئاسولا رثكأ نمو
.نيثوحبملانيب اهتنراقم نكميو ةقستم لاعفأ دودر نامض لجأ نم انمأ لئاسولا رثكأ نم ةلئسألا ةداعإ ربتعت ثيح

 ةـباجإلا ثـحابلا راـتخي نأ بـجي ،تاــعومجملا بسانت ةباجإب بيجي نأ عيطتسي ال لازام هنكلو ثوحبملا لاؤس مت ول
 .ثحابلا تاظحالم يف فقوملا ركذ عم ،حسملا اذه ةرامتساب ةصاخلا ةيهيجوتلا ةسلجلا يف اهيلع قافتالا مت يتلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٧٨

ةددحم تاعومجم يف عقت ةباجإ بلطتت يهف ةقلغملا ةلئسألل ةبسنلاب
 لـقأ١ ثـيحب٥ ىلإ١ نـم راـيعم ىلــع لمعلا ناكم نم بيرق ناكم يف فظوملا نكسي نأ ةيمهأ ىدم ام :ثحابلا
؟)ادج مهم( ةجرد ىلعأ٥و)قالطإلا ىلع مهم ريغ( ةجرد
٢.٥ :ثوحبملا
؟٣ مأ٢ ـل ليمأ كترضح له :)ققحتلل( ثحابلا

:لاثم

ةحضاوو ةددحم تاباجإ بلطتت يهف ةحوتفملا ةلئسألل ةبسنلاب
؟يضاملا ماعلا لالخ ددج نيجيرخ نييعت مدع بابسأ يه ام :ثحابلا
لمع دجوي ال :ثوحبملا
 مدع دوصقملا وأ ديدج ةكرشلا ىدل لمع دوجو مدع دوصقملا نوكي دقف( لمع دوجو مدعب هدصقت يذلا ام :ثحابلا
 دـعبو ،ىرخأ يف اهنيكست متي الو ةدوجوملا لئادبلا نم بسانملا ليدبلا يف اهنيكست متي مث ،)ةحاتم فئاظو دوجو
."؟ةينات بابسأ يف ىرت اي" ديكأتلا بجي هتباجإ نم ثوحبملا ءاهتنا

:لاثم



 طـــسو يـــف ثوـــحبملا قالـــغإ ةـــلاح يـــف
 ،ةـيناث ةرـم هـب لاصتالا ةداعإ متي ،ةملاكملا
 يـف تاـنايبلا لــقنب ثحابلا موقي دري مل اذإ
 موـيلا يف اهلمُكي نأ لواحيو ةيقرو ةرامتسا
 :ةباجتــسالا ةــلاح لجــسي نأ ىلــع ،قــحاللا
.اقحال اهيلإ لوصولا لهسيل دعوم ديدحت

نيثوحبملا نم ةعئاشلا ةلئسألا نع ةباجإلا ةيفيك•
 وأ ،هــسفنحــسملابب ةــقلعتم تناك ءاوس ،ثوحبملا تاراسفتسا ىلع درلا ةيفتاهلا ةلباقملا لالخ ثحابلا ىلع بجي
 ةروصب ثوحبملا تاراسفتسا نع بيجي هنأ نم دكأتي نأ ثحابلا ىلع كلذل .ماع لكشب زكرملا لمع ةعيبطب ةقلعتم
 مـلعأ ال" :لوــقي نأ يـفددرتي الأ بجينيثوحبملا دحأ لاؤس نع ةباجإلا عطتسي مل اذإف ،ناكمإلا ردقب ةلماشو ةلماك
 نــع وــه بــيجي نأ يــف فرــشملا نذأتــسي نأ وأ"قــحال تــقو يــف كــب لــصتأو ةــباجإلا فرــعأ نأ لواحأــس نــكلو
 حــسم يـفنوثوحبملا اهلأسي ام ابلاغ يتلا ةعئاشلا ةلئسألا جذامن ضعبل)١( قحلم ضرعيو  .ثوحبملا تاراسفتسا
.اهيلع ةباجإلا ةيفيكو تآشنملا

ينورتكلإلا ماظنلا عم لماعتلا•
 ،تاـنايبلا عــمجةـشاش ىلع رصتقت يتلاو مهل ةددحملا تايحالصلا لالخ نم ينورتكلإلا ماظنلا عم نوثحابلا لماعتي
 .ينورتكلإلا ماظنلا عم لماعتلا ةيفيكل)٨( قحلم ضرعيو

ةلباقملا ءاهنإ   .٣
 نــسح ىلــع ثوـحبملا ثـحابلا ركــشي ةـلباقملا ءاهنإ دنع•

.هنواعت
نـم دـكأتلل ىرـخأ ةرـم ةرامتـسالا ةـعجارمب ثـحابلا موقي•

.ةقدب ثوحبملا تاباجإ لك نيكست
ةــيأ نمــضتتو ةــلباقملا نــع ثــحابلا تاــظحالم ةــباتك•

وأ ةلئـسألا نــع وأ ةـلباقملا ةدوـج نــع ثحابلل تاظحالم
.تاباجإلا

 ضـعبقـيرط نع كلذو ،اديج هيأر مهف ثحابلا ىلع بجي ةحضاو ريغ هتاباجإ وأ ةباجإلا نع عنتمم ثوحبملا ناك ول
.)؟ةينات بابسأ$تاحرتقم كترضح دنع$ ؟رتكأ يل حضوت كترضح نكمم( لثم تارابعلا
 ىرخأ تاعوضومل يسيئرلا عوضوملا نع فرحني وأ ،ثحابلا هبلطي امم رثكأ ةيفاضإ تامولعم ثوحبملا مدقي انايحأ
.راوحلا ةلمكت متي كلذ دعبو)مهاف انأ( لثم ةدياحم تاظحالم مادختسا بجي ةلاحلا هذه يف ،ةيعرف

 دـكأتلابـجي ،ثوـحبملا نـهذ ىلع رطخي ام لوأ ةفرعم ديري رخآلا ضعبلاو ققحتلا بلطتت ةلئسألا ضعب
.ةيهيجوتلا ةسلجلا يف اهيلع قافتالا مت يتلا تاميلعتلا عابتا نم

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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تانايبلاعمجىلعفارشإلا:اًثلاث

حسملاىلعفرشملاةفيظوبفيرعتلا
ةدوجتاذتانايبعمجلجأنممتتيتلاتاوطخلاةفاكةرادإنعيسيئرلالوؤسملاوهحسملاىلعفرشملا
ةءافكنمضيميلسلكشبمههيجوتونيثحابلابيردتنعلوؤسملاوهو،نيفدهتسملانيثوحبملانمةعفترم
.زكرمللمهليثمت

:نيفرشملايفةبولطملاتافصلا

 لاصتا تاراهم هيدل نوكت نأ

 مهف عيطتسيو ادج ةديج

ةقوطنملا ريغ تاريبعتلا

 عم لماعتلا ىلع ةردقلا
ةفلتخملا فقاوملا

 ةدايق تاراهم هيدل نوكي نأ

 لماعتلا ىلع ةردقلا هيدلو ،ةيوق

ةفلتخملا تايصخشلا طامنأ عم

سفنلاب ةقثلا

 يدقنلا ريكفتلا تاراهم
يقطنملاو

 تالكشملا لح ىلع ةردقلا
تاعامتجالا ةرادإو

 لمحتو ةيدجلاو مازتلالا
ةيلوؤسملا

             ةظحالملا ةوق

 هيجوت ىلع ةردقلاو زيكرتلاو
باوصلل نيثحابلا

:فرشملا ىلع ةبجاو تاسراممو تايكولس

 ثـحي الـف نيثحاـبلل ةودـق نوكي نأ•
هسفنب هب موقي ال وه كولس ىلع

 ماــيألا نأ ثــيح ربــصلاب ىلحتــي نأ•
 اـــهب رـــثكت حـــسملا ءارـــجإل ىلوألا
 مث ،لكاشملا رثكأ اهب رهظتو ءاطخألا
 عرــستي الأ بــجيف ،ايجيردــت لــقت
 هــيجوت نــم نكمتــي ىــتح فرــشملا
 نود حيحــــص لكــــشب نيثحاــــبلا
مهطابحإ
مازـتلالاو ددـحملا دعوملا يف مودقلا•

ءاهتنالاو ءدبلا يف ديعاوملاب
 وأ"مــلعأ ال" لوــق نــم لــجخلا مدــع•

 ةرـم مكيـلإ عوـجرلاو دـكأتلاب موقأس"
 عوجرلاــب موــقي  مــث ،"ةــباجإلاب ىرــخأ
 ءارــبخلا وأ لــمعلا قــيرف يقاــب ىلإ
 الدـب ،دكأتلاو راسفتسالل نيكراشملا
ةـئطاخ تاـباجإ نيثحاـبلا ءاطعإ نم
هب مهتقث ليلقتو

نيثحابلا قيرف عم لماعتلا تايكولسةيصخش تايكولس

 ةقثلا مهنكمي ىتح قيرفلا نيبو هنيب ةديج ةقالع ءانب•
هتاهيجوتل عامتسالاو هب
 نوـكيالـف( نيثحاـبلا عـم ةبسانم ةقالع ىلع ظافحلا•

 الو ةــعومجملا ىلــع ةرطيــسلا هدــقفت ةــجردل دودو
 عمتــست الو ةــعومجملا هـنم رفنتف امراص اداح نوكي
)هيلإ
 ماـهملا وأ ةـلماعملا يـف نيثحاـبلا نيـب زييمتلا مدع•

يواستلاب اهعيزوتو مهيلإ ةدنسملا
 الإ مهحيحــصتل ةملاكملا ءانثأ نيثحابلا ةعطاقم مدع•

 موــقت فوـس مهتعطاقم نأ ثيح ىوصقلا ةرورضلل
 هــتقث ضــفخو هــيدل رتوــتلا ةراــثإو ثــحابلا كاــبرإب
 نـكمي( ةدوـج لقأ ةملاكملل هترادإ لعجي امم هسفنب
 ثــحابلا ماــمأ اهعــضوو ةــقرو يــف تاــظحالم ةــباتك
)هتعطاقمل ليدبك
 اــهراركت مت اذإ هؤاطخأ يف ثحابلا عم ايدرف ثدحتلا•

 رـكذ عـم ،اـهيلع ماــع لكشب هيبنتلا دعب ةرم نم رثكأ
 يـتلا ءاطخألا نع ثدحتي نأ لبق صخشلا تازيمم
.هطابحإب موقي ال ىتح اهب ماق
 اــًمئاد ايونعم مهزيفحتو نيثحابلل رمتسملا عيجشتلا•

.مهيدل ءادأ لضفأب اوموقي ىتح

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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فرشملا تايلوؤسمو راودأ

 دوجو ةلاح يف نيثحابلل ينفلا معدلا
مهيدل راسفتسا وأ ةلكشم ةيأ

 ءارجإ ءانثأ نيثحابلا ىلع فارشإلا
 جهنلا ىلع مهنأ نم دكأتلاو نايبتسالا
 نم ميوقتو تانايبلا عمجل حيحصلا

ةسالسو ةنورمب كلذ نع ديحي

 ةماعلا دعاوقلل نيثحابلا قيبطت نامض
تانايبلا عمج ةفرغ لخاد اهب مازتلالاو

 نيزيمتملا ةبلطلا ضعب تاردق ءانب
 فارشإلا يف ةدعاسملا نم اونكمتيل

دعب اميف تانايبلا عمج ىلع

:اهتبقارم نيفرشملا ىلع بجي يتلا تانايبلا عمج ةفرغ لخاد نيثحابلل ةماعلا دعاوقلا

.ةرورضلل الإ درلا مدعو تماص عضو يف يصخشلا فتاهلا•
.ريخأتلا مدعو ديعاوملاب مازتلالا•
.نيثحابلا يقاب تتشتي ال ىتح تانايبلا عمج ءانثأ توصلا ضفخو ناكملا يف ءودهلا ىلع ظافحلا•
.)خلإ .... يلآلا بساحلا– فتاهلا( تاودألا ىلع ةظفاحملا•
.ناكملا ةفاظن ىلع ظافحلا•
.هب راتهتسالا مدعو لمعلا يف ةيدجلا•
.لقألا ىلع قئاقد رشعب كلذ لبق فرشملا غالبإ هيلع بجي فرصني نأ ثحابلا دارأ ةلاح يف•
.فرصني نأ لبق مويلا ةياهن عم فرشملا نم اهمالتسا مت تاودأ يأو فتاهلاو ةنيعلا ثحابلا ملُسي نأ بجي•

:اهب مايقلا فرشملا نم بولطملا ةطشنألا

:تانايبلا عمج ةيلمع يف ءدبلا لبق

.))٨( قحلم( ينورتكلإلا لمعلا ماظن ىلع حسملا ميمصت•
 وــه امك ةلئسألا عم لماعتلا ةيفيك ظفحو ةعجارمو ،حسملا ةرامتساو تانايبلا عمج بيلاسأل ةديجلا ةعجارملا•

 نوثحاـبلا هـب قـثي ىـتح نيثحاـبلا نـم راسفتسا وأ لاؤس يأ ىلع ةباجإلل دادعتسالاو ،نيثحابلا ليلدب حضوم
.))٢( قحلمب)٤( جذومن( قفرملا جذومنلا يف اهتباتكب نيثحابلا ةلئسأ قيثوتو ،مهل عجرمو تامولعم ردصمك
 فـيرعت لمشتو ةرامتسالا ىلعو تانايبلا عمج تايجهنم ىلع مهبيردتل نيثحابلل ةيبيردت#ةيهيجوت ةسلج دقع•

  .ةبولطملا ةباجإلل لوصولا اوعيطتسي ىتح ةدح ىلع لاؤس لك فدهو حسملا فدهب نيثحابلا
 يـتلا تاقوألاوتانايبلا ميلستل يئاهنلا دعوملا عم بسانتت ثيحب نيثحابلا عم لمعلا لودجو ديعاوم ميظنت•

.اهلالخ لمعلا نم نيثحابلا نكمتيس
 ميلــستل يئاـهنلا دــعوملا– ناـكملا تازـيهجت– نيثحابلا ددع( هيدل يتلا تايطعملل ادانتسا لمع ةطخ عضو•

.نكمم تقو رصقأ يف ةءافكب متي لمعلا لعجي يذلا تاباجتسالل يمويلا فدهتسملا ديدحتو ،)تانايبلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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 مـهلمعب اوـموقي ىتح هيلع فارشإلاب موقي يذلا تانايبلا عمج قيرفو وه اهجاتحيس يتلا دراوملا دوجو نم دكأتلا•
:يه دراوملا هذهو ،هجو لمكأ ىلع

.نيفرشملاو نيثحابلا عستت لمعلل ةعاق§
.لاصتالل تاقاب اهيلع لعفم فتاوه§
.يوق تنرتنإب ةلصتم يلآ بساح ةزهجأ§
 .نيفرشملا لمع ليلد§
.نيثحابلا لمع ليلد§
.ينورتكلإلا ماظنلا ىلع ةممصملا ةرامتسالا§
.ةيقرولا تارامتسالا§
.ةنيعلا ةعابط§
.تنرتنإلا ىلع لمعلا جذامن طبار§
.يلآ بساح لكلو فتاه لكل نحاش دوجو§
.قاروأو ةاحممو تاياربو مالقأ§
.كلذ ىلإ ةجاحلا ةلاح يف- فتاوهلل ةيصخش تاعامس§
 اـهعم هـقافرإ متيـس يذـلا باـطخلا عـم سكاــفلا وأ يـنورتكلإلا دـيربلاب لسرتس يتلا ةرامتسالا ةخسن§

.))٢( قحلمب)٢( جذومن(
)٣(جذوــمن( هـيلع عالـطالا ةفدهتسملا ةأشنملا نم فظوملا بلط ةلاح يف ةأشنملل زكرملا نم باطخ§

.))٢( قحلمب

:تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ

.اهيلع مهعيزوت مت نم ءامسأو زاهج لك دوك ةباتك عم يلآلا بساحلا ةزهجأو فتاوهلا عيزوت•
.موي لكةيادب يف لماكلاب ةنوحشم فتاهلا ةيراطب نأ امك فتاوهلا عيمج يف يفاك ديصر رفوت نم دكأتلا•
 نيثحاـبلا لـبق نـم اـهلمع مـت تاـسرامم لضفأ هروحم نوكي موي لك ةيادب يف نيثحابلا عم رغُصم عامتجا لمع•

 رـكذ مدــعو ماــع لكــشب تاـسرامملا رـكذ لــضفي( البقتــسم اـهيدافت متيل ءاطخأ نم مت امو اهيلع رارمتسالا متيل
.)طابحإلا وأ جرحلا مهل كلذ ببسي ال ىتح صاخشأ
.تانايب يأ دقُفت ال ىتح اينورتكلإ اهلاخدإ متي ةيقرولا تارامتسالا ىلع تمت ةباجتسا يأ نأ نم اًمئاد دكأتلا•
 تادرــفملا ضـعب لـيوحت متـي دق وأ نيرخآلا لبق هتنيع نم ثحاب يهتني دق( نيثحابلا نيب ام ةنيعلا عيزوت ةداعإ•

 رـمألا بـلطت ةـلاح يـف ،ةيفاـضإ ةـنيع عـيزوت وأ ،)ةربخ رثكأ رخآ ثحابل ئدتبم ثحاب عم ةكراشملا تضفر يتلا
 .كلذ
.رخآ تقو يف لاصتالل اهديدحت مت يتلا ديعاوملاب نيثحابلا لاصتا نم دكأتلا•
 لاـثملا ليبـس ىلــع ،ثـحاب ىدـل رركتم كولس دوجو مدع نم دكأتلل ثحاب لك دنع ةفلتخملا درلا تالاح ةعباتم•

.دعوملا ديدحت تالاح ةدايز وأ ضفرلا تالاح ةدايز
 رـيغ وأةـنيعلاب ةـئطاخ اـهفتاوه ماـقرأ تـناك يـتلا تآــشنملل ةحلاـص فـتاوه ماقرأ داجيإ يف نيثحابلا ةدعاسم•

.ةمدخلاب ةدوجوم
.))٢( قحلمب)٥( جذومن رظنأ( حسملا ةعباتمل ةيمويلا ريراقتلا ةباتك•

:تانايبلا عمج ةيلمع نم ءاهتنالا دعب

ةحاتملا ةنيعلا لكب لاصتالا لامتكا نم دكأتلا•
)٢ مقر قحلمب٦ جذومن رظنا( اهلك تانايبلا عمج ةرتف نع يئاهنلا ريرقتلا ةباتك•
)٢ قحلمب٧ جذومن رظنا( ةعومجملا يف ثحاب لك ءادأ مييقتب فرشملا موقيس ثيح نيثحابلا مييقت•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٨٢



:اهبنجتواهعملماعتلاتايجيتارتساواهثودحلمتحمفقاوم

لماعتلل ةحرتقم بيلاسأ فقوملا

 لوــصحلا نـم هـنامرح متي ثحابلا اهزواجت نإ مايألا نم ددع ديدحت متي-
.ةداهشلا ىلع
ًصرح رثكأ نيثحابلا لعجت ةديجلا ةلماعملاو زيفحتلا-  يـف روــضحلا ىلــع اــ
 .تانايبلا عمج مايأ ةفاك
.اهنع اوباغ يتلا لمعلا تاعاس ضيوعتل ةيناكمإ نيثحابلا ءاطعإ ةلواحم-

نيثحابلا نم ريبك ددع بايغ

 زـكرم دعاــسيو مهدعاــسيس كـلذ نأو هنولعفي ام ةيمهأب ًامئاد مهريكذت-
.اًضيأ نيرخآلا بالطلا دعاسيس مث نمو ةعماجلاب ينهملا ريوطتلا
 ءارجإـب كـلذو حيحــصلا جهنـلا ىلع اوناك نإ نيثحابلل رمتسملا عيجشتلا-
 ددــع قـيقحت ةـلاح يـف طاــقن وأ موجن ىلع نيثحابلا لوصحو تاقباسملا
 أـطخلا ةـلاح يـف داح ريغ لكشب مهميوقتو ،اذكهو بولطملا تاباجتسالا
 .مهطابحإ ديزي ال ىتح

 عمجب مهفافختسا!نيثحابلا طابحإ
تانايبلا

 مـث نـموةـلباقملا ثـحابلا يهني نأ ىلع ةيقرولا ةرامتسالا ىلإ لاقتنالا-
.اينورتكلإ اهلاخدإ متي تنرتنإلا! ءابرهكلا عاطقنا

 ماـيألا يـفاـهلمكي نأ لواحيو ةيقرو ةرامتسا يف ةرامتسالاب ظافتحالا متي
 ماـظنلا ىلــع"دــعوم دـيدحت" يـف ةرامتـسالا كـلت نكــست نأ ىلع ،ةيلاتلا
.ينورتكلإلا

 طسو يف فتاهلا قلغأ ثوحبملا
ةرامتسالا

 ةلئـسألا لاؤــسب موــقي ةــملاكملا لالـخ كـلذ كردأ ثـحابلا نأ ةلاح يف-
.")..(لاؤس دعب)..( مقر لاؤس لأس" هنأ تاظحالملا يف بتكيو ةصقانلا
 نـمو ةملاكملا ةعجارم متي ةملاكملا ىهنأ نأ دعب كلذ كردأ هنأ ةلاح يف-
 اهيــسن يــتلا ةلئــسألا هلاؤــسل ىرــخأ ةرــم ثوحبملاــب لاــصتالا ةداــعإ مــث
.ةرامتسالا ةعجارم لالخ ترهظ ىرخأ تاراسفتسا ةيأو ثحابلا
 ةداــعإ ثـحابلا نـم فرــشملا بـلطي كلذ عجارملا فشتكا اذإ ةلاح يف-
 اهنيكــستب فرــشملا موقيو ةباجإلا ىلع لوصحلاو لاؤسلا ءاقلإو لاصتالا
.تاليدعتلا ءارجإ ءانثأ ماظنلا يف

ةلئسألا دحأ ءاقلإ ثحابلا نايسن

 متـي ىـتح هتاراــسفتسا ىلــع درـلاو ثوـحبملا ىلــع درلاـب فرشملا موقي-
.ةرامتسالا لمكيل ثحابلل عضولا ةئيهت

ثدحتي نأ ثوحبملا بلط ةلاح يف

لوؤسملا ىلإ

 يـفلــمعلا دــعاوقب حــسملا ءدـب لـبق زـكرملا ءاــضعأ يقاـب ىلع ديكأتلا-
.فرشملا الإ رخآ صخش يأ لاؤس مدعب نيثحابلا ىلع ديكأتلاو ،حسملا

 ريغ زكرملا ءاضعأ دحأ لوخد
 لمعلا ةعاق حسملا نع نيلوؤسملا

نيثحابلا ةلئسأ ىلع هتباجإو

 نــم راــظتنالل ةــمئاق زــيهجتو ،بوــلطملا نــم رــبكأ نيثحاــب ددــع بيردــت
.مهبيردت مت نيذلا نيثحابلا مهبيردت مت نيذلا نيثحابلا روضح مدع

 حــسملا يـف لــمعلل نيموـي لوأ نأـب لــمعلا ةـيادب يـف نيثحاـبلا راطخإ-
 طــقف ةيــسكعلا ةـيذغتلل بيجتــسيس نمو رابتخالا تحت عيمجلا نوكيس
.لمعلا لمكيس نم وه هتاذ ريوطتب موقيو

 مت نيذلا نيثحابلا ءادأ ضافخنا
مهبيردت

 نم يزمر مصخ لمع وأ ،داعيملا يف نورضحي نيذلل ةيزمر ةأفاكم لمع-
.ريخأتلاب نوموقي نيذلا

 عم ةصاخ( روضحلا يف نيثحابلا رخأت
)ةيموي ةيهيجوت ةسلج دوجو

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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ةدوجلاةبقارم:اًعبار

لجأنم-يئاصحإلاليلحتلاوفارشإلانملكعمبرقنعنواعتلابكلذو–ايمويتانايبلاعمجةدوجةبقارممتت
اقفوتدجونإتانايبلايفءاطخألاحيحصتلتاءارجإذاختاولضفأمهئادألعجلنيثحابللتاظحالمبجورخلا
.كلذلةدعملاجذامنلل

:ةدوجلاةبقارمقيرفلةيسيئرلاةطشنألا

مههيجوتو،مهلعافتومهئادأةعباتمومهلعامتسالاونيثحابلابناجبسولجلالالخنممتتو،ةظحالملا
.ماعلكشباهبنيثحابلاهيبنتلتاظحالملاليجستو

 اــقفو مهفرــصتو تاــباجإلل نيثحاــبلا ليجــست ةمالــس نــم دــكأتلل ،يئاوــشع لكــشب تاــملاكملا عامــس
 اـهيلع ةبـساحملامتي يتلا ةدوجلا ءاطخأ ةمئاق ىلع دامتعالا متيو .لاعفلا لاصتالا تاينقتو تايجيتارتسال
.))٣( قحلم رظنأ("نيثحابلا ءادأ ةعجارمو ةبقارم" ةقرو يف اهريوطت مت يتلا

 عـيمجت يـف هرودـب ماق ثحابلا نأ نم دكأتلل ةلئسألا ضعب لاؤس ةداعإو ،نيثوحبملا ضعبب لاصتالا ةداعإ
 دـق ثـيحءارآلا سيـلو قئاــقحلا ىلــع ةـينبملا ةلئسألا نع لاؤسلا ةلاحلا هذه يف لضفيو ،ةقيقد تاباجإ
 .ىرخأ ةرم هب لاصتالا دنع صخشلا يأر ريغتي

.اهحيحصتوءاطخألاليجستل)٢(قحلميف)٨(مقرلمعلاجذومنىلعةدوجلاةبقارميفدامتعالامتي

 ،)هـليزنت دـعب تاـنايبلا فـلم ةـعجارم لالـخ نـم وأ يـنورتكلإلا ماظنلا لالخ نم( ةلخدملاتانايبلا ةعجارم
 وـل ىـتحثوـحبملا اـهيلع بـيجي نأ ضرـتفملا نـم يتلا ةلئسألا لك ىلع ةباجإ دوجو( اهلامتكا نم دكأتلل
 ةـجيتنرـبتعي كـلذ نأل اـم ةباجإل هديدحت مدع وأ لاؤس ىلع ةباجإلا ثوحبملا ضفر يه ةباجإلا هذه تناك
 اــهرفو يتلاتاباجإلا لك دوجو وه ىرحألاب نكلو تاباجإلا لامتكا ينعي ال ةرامتسالا لامتكاف ،هتاذ دح يف
 تاـباجإلا ةءارـق ةلوهـس يـنعت ةـقدلاو ةمالــسلا( اـهتقدو اهتمالـسو)اــهرفوي نأ دادعتسا ىلع وأ ثوحبملا
 مالكلا حوضو مدع وأ ،نيليدب رايتخا مدع نم دكأتلا متي دحاو ليدب بلطت يتلا ةلئسألا يف الثمف اهريسفتو
 عـضو مدــع وأ ،لاؤــسلا نـم بوـلطملا فدـهلاب هـطابترا مدــع نـكلو بوـتكملا مالكلا حوضو وأ ،بوتكملا

 تاـباجإلا نيـب ةـقالعلا نأ دـكأتلا( يــقطنملا اهقاستاو)تاباسح بلطتت يتلا ةلئسألا يف ةميلس تاباسح
 هلاؤـس متي امدنعو ءيشل يبلس مييقت ثوحبملا يطعي دق مييقتلا ةلئسأ يف لاثملا ليبس ىلعف ،ةيقطنم
.)سكعلا وأ يباجيإ ببسلا نوكي ببسلا نع

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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:يناثلا ءزجلا
يئارجإلا ليلدلا

يئارجإلا ليلدلا ةمدقم

ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا

ةرامتسالا ثيدحت!ميمصت :يناثلا لصفلا

تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا

 يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا

ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا



ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

عبارلا لصفلاطاقن مهأ
يئاصحإلا ليلحتلا

 للحملا ةطشنأ
يئاصحإلا

 يئاصحإلا ليلحتلا
 ةحوتفملا ةلئسألل

ةقلغملا هبشو

 ةبسن باسح
ضفرلا
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 لوصحلا بلطتي ميلسلا ةرامتسالا ميمصت نأل ارظن ،ةرامتسالا ميمصت يف ءدبلا ذنم يئاصحإلا ليلحتلا ةطشنأ أدبت
 يـتلا ةلئـسألا نـم حسملا فادهأ ققحتس يتلا ةمزاللا جئاتنلا صالختسا ىلع هتردق يف يئاصحإلا للحملا يأر ىلع
.اهغايص مت

:يئاصحإلا للحملا اهب موقي يتلا ةطشنألا
 ىدـم نـم دكأتلل ،يلبقلا رابتخالا دعبو لبق-ينورتكلإلا ماظنلا ىلعو ايقرو-اهميمصت مت يتلا ةرامتسالا ةعجارم•

.يئاصحإلا ليلحتلل ةلئسألا هذه ةيلباق ىدمو اهيلإ لوصولا وجرملا جئاتنلل ةلئسألا ةمئالم
 متيـس يـتلا تارامتـسالا نمـض ةرامتـسالا لوـبق هـيلع ةباجإ ىلع لوصحلا دعب نكمي يذلا لاؤسلا مقر ديدحت•

 رـبعيل ةـلمتكم رـيغةـلباقم ليدب عضو متيس( ةلئسألا يقاب ىلع ةباجإلا ةلمكت ثوحبملا ضفر ولو ىتح اهليلحت
 .)ةيقبتملا ةلئسألل ثوحبملا ةباجتسا مدع نع

 ةـيؤر عضو لجأ نم ،ينورتكلإلا ماظنلا ىلع ةقلغملا هبش ةلئسألاو ةحوتفملا ةلئسألا يف ةرحلا صوصنلا ةعباتم•
 .ةموهفملا ريغ تاباجإلا ضعب دوجو ةلاح يف فارشإلل عوجرلاو اهجارختسا متيس يتلا لئادبلل ةيئدبم

.ةدوجلا ةبقارم عم نواعتلاب كلذو ،اهحيقنتو اهيلع لوصحلا مت يتلا تاباجإلا قاستا ةعجارم•
 عـم قيــسنتلاب كـلذو ،لعفلاب اهيلع تاباجإ ىلع لوصحلا مت يتلا تارامتسالا ىلع ةبولطم تاليدعت ةيأ لاخدإ•

 مـقر جذوــمنو)٤( مـقر جذوــمن( مهنيب ام ةكرتشملا لمعلا جذامن ةعجارم لالخ نمو ،ةدوجلا يبقارمو نيفرشملا
 .))٢( مقر قحلملاب)٨(

١٠٠ حــسملا ىلــع نيـبيجملا ددــع يلاــمجإ وـل لاـثملا ليبـس ىلــع ،لاؤس لك ىلع نيبيجملا ددع ةقد نم دكأتلا•

 ثوـحبم١٠٠ اـهيلع باـجأ نيثوحبملا لك اهيلع بيجي نأ ضرتفملا نم يتلا ةلئسألا لك نأ نم دكأتلا ،ثوحبم
 يواــسم لاؤــسلا اذــه ىلــع نيـبيجملا ددــع نأ نـم دكأتلا ةنيعم ةئفل ههيجوت مت لاؤس كانه ناك اذإو ،لعفلاب
.حسملا ةنيع يف ةئفلا كلت مجحل

 .ينورتكلإلا ماظنلا ىلع"ةنيعلا جراخ" وأ"يراج" ةئف يف تارامتسا ةيأ يف تاباجإ دوجو مدع نم دكأتلا•
"ةـنيعلا جراخ" وأ"باجأ" ءاوس ،اهل ةيئاهن ةباجتسا تالاح نيكست مت ،اهبحس مت يتلا نايبتسالا ةنيع نأ دكأتلا•

 يـف اهنيكــست مـت وأ دـعب اـهعم ةـلباقم ءارجإ متي مل ةنيعلل تادرفم ةيأ كانه نوكي ال ثيحب ،"لاصتا ةداعإ" وأ
."دعوم ديدحت"

 .))٨( قحلم( ينورتكلإلا ماظنلا ىلع تانايبلل يئاصحإلا ليلحتلا•
 .ةيئاصحإلا رظنلا ةهجو نم هتباتك مت يذلا ريرقتلا ةعجارم•
.حسملل ةنياعملا أطخو ضفرلا ةبسن باسح•

ةقلغملا هبش ةلئسألاو ةحوتفملا ةلئسألل يئاصحإلا ليلحتلا
 ةيلمعلا هذه ىمستو تاباجإلا طمن ةفرعم لجأ نم ةددحم تائف يف حسملا تاباجإ صيخلت قيرط نع كلذ متي•

:نيتلحرم ةيلمعلا كلت نمضتو ،ديوكتلا$زيمرتلاب

يـــتلا تاـــئفلا دـــيدحت يـــه ىلوألا
 نـع كـلذ متيو ،اهب نيكستلا متيس
 تءاـج يتلا لئادبلا لك ةءارق قيرط
 وأ ،ةـحوتفملا ةلئـسألا يـف تاباجإك
 هبـش ةلئـسألا يـف"ىرخأ" ةناخ يف
 ةــحرتقم تاــئف عــضوو ،ةــقلغملا
.اراركت رثكألا لئادبلل

 ةـيلمعلا كـلت نوـكتو ،ةبـسانملا تائفلا يف تاباجإلا نيكست يه ةيناثلا
 نـكل ،ةـبراقتمريغو ةليلق اهب تائفلا نوكت يتلا ةلئسألا ةلاح يف ةطيسب
 يف يئاصحإلا للحملا راتحيف ةبراقتم تاباجإلا نوكت امدنع بعصأ نوكت
 ةاعارم بجيتالاحلا لك يف نكل .ةبسانملا تائفلا يف تاباجإلا نيكست
 ،هـليلحت متـي يذـلا لاؤــسلاو ثـحبلا نـم فدهلا تائفلا كلت سكعت نأ
 مات كاردإ ثحبلا فدهل كردم صخش ةمهملا هذهب موقي نأ بجي كلذل
 .تانايبلا مادختسا متيس فيك اًمامت ملعيو

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٨٧



 نكمي ال يتلا ةسناجتملا ريغ تاباجإلا ضعب كانه لظت اهديدحت مت يتلا لئادبلا تائف يف تاباجإلا نيكست دعب•
 ىرـخألا تاـباجإلا نـم يأ عـم اهمض نكمي ال تقولا سفن يفو ،مهنع فلتخت اهنأل تائفلا كلت دحأ ىلع اهمض
 اـهب دادـتعالا نـكمي ةرـيبك ةبــسن لكشت نل اهجارختسا دنع يلاتلابو ةليلق تارم ددع اهركذ مت هنأل ارظن ةيقبتملا
 لك مضيو ،"ىرخأ تائف" ليدب ديدحت متي كلذل ،)لعفلاب ريبك اهديدحت مت يتلا لئادبلا تائف ددع ناك اذإ ةصاخ(
"ىرـخأ تاـئف"ةبــسن نوـك نـم قـلقلا بـجي الو .رـيبك لكشب اهركذ راركت متي مل يتلاو ةسناجتملا ريغ تاباجإلا
.تاباجإلا سناجت مدعو تتشت نع ربعت اهنوك اهتاذ دح يف ةجيتن هذهف ،ةريبك

:اهبنيكستلاةيفيكوتائفلاديدحتىلعةلثمأ

ةأشنملا هل عبتت يذلا يداصتقالا عاطقلا لاؤس

- تاــفظنم عنــصم- تارايـس راـيغ عـطق داريتـسا- تالآ عينصت :لاؤسلا اذه ىلع درلا يف تاباجإلا كلت تءاج•
 ةنايـص زـكرم- ةـيريخ ةيعمج- ةسردم– ةيبط ةدايع- ةئزجتلاب تاجتنم عيب- لافطأ ميلعت ةناضح-ليلاحت زكرم
.ةنيزنب– سبالم ةعانص- فصوتسم– ةينورتكلإ ةزهجأ
–)تاـجتنملا عـيبوعينــصت لمــشت( ةعانصلا :يلاتلاك يهو ،اهل نومتني يتلا ةيسيئرلا تائفلا عضوو مهتءارق متي•

.تامدخ– يومنتو يريخ– ميلعتلا– ةحصلا– ةراجتلا
:يلاتلاك ،هل ةبسانملا ةئفلا عم ليدب لك نيكست متي•

اهب اهنيكست متيس يتلا تائفلاةرحلا صوصنلا

)تاجتنملا عيبو عينصت لمشت( ةعانصلاتالآ عينصت

ةراجتلاتارايس رايغ عطق داريتسا

)تاجتنملا عيبو عينصت لمشت( ةعانصلاتافظنم عنصم

ةحصلاليلاحت زكرم

ميلعتلالافطأ ميلعت ةناضح

ةراجتلا ةئزجتلاب تاجتنم عيب

ةحصلاةيبط ةدايع

ميلعتلاةسردم

يومنتو يريخةيريخ ةيعمج

تامدخةينورتكلإ ةزهجأ ةنايص زكرم

ةحصلافصوتسم

)تاجتنملا عيبو عينصت لمشت( ةعانصلاسبالم ةعانص

ةراجتلاةنيزنب

 ةـقرفتلا بـجي لاثملا ليبس ىلعف ،ضعبلا اهضعب نع ةفلتخمو ةزيمم تائفلا نوكت نأ بجي كلذ ىلإ ةفاضإلاب•
 كلت لك يفهنأ مغرلا ىلعو هنأل ،"ةلباقملا لامكإ متي مل"و ،"ةباجإلا ضفرأ"و ،"ددحي مل$فرعأ ال" لثم تائف نيب
 اــقفو هزارـبإ مـهملا نـم نوـكي دق يذلا وهو ببسلا فلتخي ةلاح لك يف نكل ةباجإ ىلع لوصحلا متي ال تالاحلا
.ثحبلا نم فدهلل

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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ددجلا تاعماجلا يجيرخ فيظوتل اهب تآشنملا موقت يتلا تارابتخالا نع لاؤس

- عوبـسأ ةدــمل يـلمع راـبتخا- هـنييعت متيب حجن ول رهش بيردت :لاؤسلا اذه ىلع درلا يف تاباجإلا كلت تءاج•
.ينورتكلإلا ةكرشلا ماظن ىلع رابتخا- ةفيظو لكل ةينف تارابتخا- ةفيظولل يلمع رابتخا

 ةـينف تاراـبتخا- ةـظحالملا تـحت راـبتخا :يلاـتلاك يــهو ،اهل نومتني يتلا ةيسيئرلا تائفلا عضوو مهتءارق متي•
ةفيظولاب ةقلعتم

:يلاتلاك ،هل ةبسانملا ةئفلا عم ليدب لك نيكست متي•

اهب اهنيكست متيس يتلا تائفلاةرحلا صوصنلا

ةظحالملا تحت رابتخاهنييعت متيب حجن ول رهش بيردت

ةفيظولاب ةقلعتم ةينف تارابتخاةفيظولل يلمع رابتخا

ةفيظولاب ةقلعتم ةينف تارابتخاةفيظو لكل ةينف تارابتخا

ةظحالملا تحت رابتخاعوبسأ ةدمل يلمع رابتخا

ةفيظولاب ةقلعتم ةينف تارابتخاينورتكلإلا ةكرشلا ماظن ىلع رابتخا

ضفرلا ةبسن باسح
لبق(اهئارجإءانثأيفوأةلباقملاءارجإةيادبنمءاوسعالطتسالايفةكراشملااوضفرنمةبسنيه:ضفرلاةبسن
ىلعلدياهتبسنعافترانأثيحضفرلاةبسنباسحمهملانمو،)ةلمتكمةرامتسالارابتعااهبحومسملاةلئسألا
.المأاوضفرنمكراشاذإجئاتنلافلتختستناكفيكدحأملعيالثيح،رذحبحسملاجئاتنعملماعتلابوجو

:ةيلاتلاةيئاصحإلاةلداعملالالخنمضفرلاةبسنباسحنكميو

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٨٩

ضفرلا ةبسن
 ةباجتسالا اوضفر نم ددع

 ددع+ ةلماك ةباجإ اوباجأ نم ددع+ ةباجتسالا اوضفر نم ددع(
 ةيأ+ اهعم لصاوتلا متي مل ماقرأ+ ةلمتكم ريغ ةباجإ اوباجأ نم

)ةلهؤملا ريغ ماقرألا ريغ ىرخأ ماقرأ

١٠٠

ةلباقملا متت ملو دعوم ديدحت مت– حاتم ريغ– دري مل– لوغشم :لمشت اهعم لصاوتلا متي مل يتلا ماقرألا
ةمدخلاب دوجوم ريغ– لزنم مقر– أطخ مقرلا :لمشت ةلهؤملا ريغ ماقرألا



:يناثلا ءزجلا
يئارجإلا ليلدلا

يئارجإلا ليلدلا ةمدقم

ةنيعلاو عمتجملا ديدحت :لوألا لصفلا

ةرامتسالا ثيدحت!ميمصت :يناثلا لصفلا

تانايبلا عمج :ثلاثلا لصفلا

يئاصحإلا ليلحتلا :عبارلا لصفلا

ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا



ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

سماخلا لصفلاطاقن مهأ
ريرقتلا ةباتك

 ريراقتلا تامس
ةديجلا

 ريراقتلا لكيه
حرتقملا

 ةباتك تاوطخ
ريراقتلا

اهليصوت دارملا لئاسرلا ديدحت

ريرقتلا نم ديفتسملا ديدحت

ريرقتلا ماسقأل روصت دادعإ

 لوادجلاو ةينايبلا لاكشألا دادعإ
ةيئاصحإلا

جئاتنلا ىلع قيلعتلا

ريرقتلا قيسنت

اًيئاصحإو ًايوغل ريرقتلا ةعجارم

فالغلا ةحفص

تايوتحملا ةمئاق

ةمدقملا

ةيجهنملا

يذيفنتلا صخلملا

ريرقتلا نتم

قحالملا

١

٢
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٤

٥
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 ةفاـضإلاب ،حــسملا نـم اهيلع لوصحلا مت يتلا تانايبلا اهنوكت يتلا ةصقلا وأ ةيلامجإلا ةروصلا حسملا ريرقت ضرعي
 تاـهجلا عـم لـصاوتلا ةليـسو وــهو ،رـيرقتلا ةـباتك ىـتحو فادــهألا دـيدحت نم ةيادب مت يذلا دهجلا لكل هضرع ىلإ
 .حسملا جئاتن نم نيديفتسملاو ةحلصملا باحصأ نم نيفلتخملا دارفألاو

 فاــشكتسا ريرقت بتاك لك ىلع بجيو ،اهريسفتو جئاتنلاو تانايبلا ضرعل ةدحاو ةقيرط وأ ددحم بولسأ دجوي الو
 يميدــقتضرــع ةروـص يف جئاتنلا ضرع نكمملا نمف ،ريرقتلا هل هجوملا ئراقلا بسانيس يذلاو لضفألا بولسألا
 يـف اهـضرع نـكمملا نـم وأ ،ةحلــصملا بحاـص وأ ديفتــسملا مامأ عيرس لكشب تامولعم ضرع بولطملا ناك اذإ

 ةروص يف اهضرع نكمملا نمو ،تمت يتلا ةيجهنملا تاوطخلا حضويو قمعتب جئاتنلا حضوي ضيفتسم ريرقت ةروص
.ضيفتسملا ريرقتلا ةءارقل يفاكلا تقولا هيدل سيل رارق عناصل اهلاسرإ متيس تناك اذإ ةصخلم طاقن

ةديجلا ريراقتلا تامس

.يقطنمو مظنم لكشب ةيعرفلاو ةيسيئرلا نيوانعلا اهب حضومو ةمسقم•
.هلجأ نم اهدادعإ مت يذلا ديفتسملل ةماهلا لئاسرلا حضوت•
 فادــهأ مدـخت ال وأ ئراــقلا مهت ال ليصافتل اهب قرطتلا متي الو ،حسملا عوضوم مهفل ةمزاللا تامولعملا مضت•

 .حسملا
.ةبسانملا)لوادجلا"ةينايبلا لاكشألا( ةيحيضوتلا لئاسولا مدختست•
 .ةيئالمإ وأ ةيوغل ءاطخأ ىلع يوتحت الو ةلهسو ةموهفمو ةميلس اهتغايص•
 روــصق يأو ةمدختــسملا ةـيجهنملا حـضوتو ،ةدـياحم ةقيرطب اهرسفتو جئاتنلا حضوتف ،ةيملعلا ةنامألاب مستت•

.اهمادختسا مت رداصم ةيأل ريشتو ،اهب

ريراقتلاةباتكتاوطخ

 ةينايبلا لاكشألا دادعإ
.ةيئاصحإلا لوادجلاو

)٥( قحلم ىلع عالطالا ءاجرب(
لاكشألا نيب قورفلا ضرعل

)اهمادختساو ةينايبلا

ريرقتلا ماسقأل روصت دادعإ
 ميسقتلا ريغتي دق( .ةفلتخملا
 ىري دق ثيح جئاتنلا ضرع دعب

 ضرع ةيمهأ ريرقتلا بتاك
)اهريغ لبق جئاتنلا ضعب

 ريرقتلا نم ديفتسملا ديدحت
مكو ةيعون ديدحت يلاتلابو

 ،اهضرع متيس يتلا تامولعملا
 .تاحلطصملا ديقعت ةجردو

 اهليصوت دارملا لئاسرلا ديدحت
 اقفو ةبترم ريرقتلا نم

 .تايولوألل

 .ًايئاصحإوًايوغل ريرقتلا ةعجارم
)٤( قحلم ىلع عالطالا ءاجرب(

)ريراقتلا ةعجارم ةمئاقل

.ريرقتلا قيسنت
)٦( قحلم ىلع عالطالا ءاجرب(

)ريراقتلا قيسنت ةيفيكل
.جئاتنلا ىلع قيلعتلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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حوسملا جئاتن ضرعب ةصاخلا ريراقتلا لكيه
 كاـنه نـكلو ،اـهيلإ مَّدــقملا ةـهجلا تاـبلطتمو هــمجحو هـفادهأ بــسح فلتخت دق حسملا ريرقتل ةيسيئرلا رصانعلا

:لثم ريراقتلا يف اهمظعم رفاوتي وأ ًةداع رفاوتت نأ بجي يتلا ةيسيئرلا رصانعلا نم ةعومجم

:نمضتتو فالغلا ةحفص   .١
 ناونعلا•
 خيراتلا•
ةعماجلا مسا•
.ةكيرش تاهج ةيأو ،ينهملا ريوطتلل يعماجلا زكرملاوةعماجلا راعش•

تايوتحملا ةمئاق   .٢
 ال ةداــعو ،رـيرقتلا ةـباتك نـم ءاهتنالا دعب تاحفصلا ماقرأ ثيدحت متيو ،ريرقتلا ةيادب يف تايوتحملا ةمئاق عضو متي
 اذإو ،)Microsoft Word( جمانرب انمدختسا اذإ يكيتاموتوأ لكشب تايوتحملا ةمئاق لمع نكمي .نيتحفصلا ىدعتت
.))٦( قحلم رظنأ(  .يودي لكشب اهعضو متي Microsoft PowerPoint)(جمانرب مادختساب انمق

ةمدقملا   .٣
 فدـهلاو ،ثـحبلا عوـضوم نــع ةـيفلخ ةـباتك اـهيف متي ثيح ،ةساردلا لحم حسملا عوضومب فيرعت نع ةرابع يهو
 تاـمولعملا يف ةوجفلا تئلم دق حسملا اذه جئاتن نأ فيك حرش انه نكمملا نمو( هقيقحت ىلإ حسملا ىعسي يذلا
ًضيأ نمضتتو ،فدهتسملا عمتجملا حيضوتو ،)حسملا ءارجإ لبق ةدوجوم تناك يتلا  حــسملا ةـنيع مـجح نــع ةذـبن ا
 .اهردصمو اهعونو

ةمدقملا تايوتحملا ةمئاق فالغلا ةحفص

 جئاتنلا( ريرقتلا نتم
)ةيليصفتلا

يذيفنتلا صخلملا ةيجهنملا

نوكت نأ ةمدقملا ىلع بجي

.ريرقتلا نم ةلاسرلاو ةركفلا حضوت ،ةرصتخمو ةددحم لمج تاذ•
.حسملا يف ةنمضتملا جئاتنلل ريشت الو ةماع•
.ةيصخش ءارآل ةنمضتم ريغ•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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ةيجهنملا.٤
ةدوجوةقدمييقتئراقلاعيطتسيىتححسملاذيفنتلتاءارجإنممتامعةيفافشلكبةباتكلااهيفبجيو

:يليامنمضتت،جئاتنلا
.هنمةنيعلابحسمتيذلاةنِّيعلاراطإ•
.اهميمصتةيفيكو).....ةمظتنمةيئاوشع-ةيقبطةيئاوشع(ةنِّيعلاعون•
.اهيلإلوصولامتيتلاةيلعفلاتاباجتسالاددعو،اهبحسمتيتلاةنِّيعلامجح•
.تانايبلاعمجةادأ•
.حسملاءارجإاهيفمتيتلاةرتفلا•
.تانايبلاعمجةيلمعءانثأةعجارملاوفارشإلاتاءارجإ•
.تانايبلاليلحتيفمدختسملايئاصحإلاجمانربلاويئاصحإلاليلحتلاتاءارجإ•
تائف،حسملايفةكرتشملاتآشنمللةيداصتقالاتاعاطقلا،ثوحبملاةفيظو،عونلا:لثمةنِّيعلاصئاصخ•

.خلا...حسملابتآشنملابنيفظوملادادعأ

 ماعلا يأرلا ثوحبل ةيكيرمألا ةطبارلل اقفو)حاصفإلا ريياعم( حسم يأ ريرقت اهنمضتي نأ بجي رصانع
)AAPOR(

.)خلا ..-زيكرت تاعومجم– حوسم( تانايبلا عمج ةيجيتارتسا•
.ذيفنتلا ىلع ةمئاقلا ةهجلاو ةلومملا ةهجلا•
.)ةمظنملا هبش ةلباقملل ليلد– ةمظنم ةلباقمل نايبتسا ةرامتسا لاثم( سايقلا ةادأ•
.ثحبلا عمتجم•
 اءاـنب راـيتخالامـت يـتلا ةددـحملا تاءارجإلاو ةنيعلا ةيعون هلمشي امب ،ةنيعلا رايتخا اهيلع ًاءانب متي يتلا قرطلا•

.اهيلع
.تانايبلا عمج بولسأ•
.تانايبلا عمج خيرات•
.ضفرلا ةبسنو ةقثلا ةجردوةنياعملا أطخو ،اهيلع اءانب تددح يتلا سسألاو ةنيعلا مجح•
.حسملا جئاتن يف نازوألا مادختسا•
.اهتدوج نامض ةيفيكو تانايبلا ليلحت ةيفيك•
.ثحبلا دودح•

https://www.aapor.org/Standards-Ethics/AAPOR-Code-of-Ethics/Disclosure-Standards.aspx

يذيفنتلا صخلملا   .٥
 جئاـتن مــهأ ىلــع فرعتلاـب هـلالخ نـم ئراــقلا نكمتـي ثـيحب حسملا اهيلإ لصوت يتلا ةيسيئرلا جئاتنلاب صَّخُلم وهو
 نـم ءاـهتنالا دـعبهـتباتك متي هنأ الإ ريرقتلا تاحفص ىلوأ يف هنوك نم مغرلا ىلعو ،ريرقتلا نتمل عوجرلا نود حسملا
 .حــسملاب هؤاــقلإمت لاؤس لكل ةجيتن زربأ ضرعت ةددحمو ةرصتخم طاقن لكش يف اديج هتعجارمو ريرقتلا نتم ةباتك
اًءاـنب مهتارارـقنوذـختي رارــقلا عانـص انايحأ نأ امك ،ريرقتلا يف هريغ نوأرقي ال ضعبلا نأ ثيح ةيانعب هتباتك بجيو
.صخلملا اذه يف هوأرق ام ىلع

:بجي ،باذج لكشب يذيفنتلا صخلملا ضرع نامضل

.طقفجئاتن#ةجيتنمهأضرعيوريصقنوكي•
.ةريصقتارابعلانوكتنأ•
ربكأطخوفلتخمنول(فلتخمطخبةبسنلازاربإعم،ربكألاوأرظنللاتفلرثكألاةجيتنلا#ةبسنلابةرابعلاءدب•

.)كيمسو

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٩٤



)ةيليصفتلا جئاتنلا( ريرقتلا نتم   .٦

 ،لوادـجلاو لاكـشألا عـضو مـث ،ةـيعرفلاو ةيــسيئرلا رـيرقتلا ماسقأ عضو قيرط نع ريرقتلا نتم ةباتكل ريضحتلا أدبي
.بولطملا فدهلا ققحيو اهليصوت دارملا ةلاسرلا لصويس يذلا لكشلاب اهيلع قيلعتلا اريخأو

:ريرقتلا ميسقت
 هـتفرعمو صخــشلا ةرـبخ ىلإ كـلذ عـجري لـب ،ريراــقتلا ميــسقتل حيحـص دـحاو بولـسأ وأ ةددـحم تاوـطخ دجوي ال
:ةيلاتلا تاوطخلا عابتا حرتُقيو ،اهلاصيإ ديري يتلا ةلاسرلاو هبطاخي يذلا ديفتسملاب
.اهتلئسأ نم لاؤس لك نع ربعي ناونع عضوو اديج ةرامتسالا ةعجارم•

.ةيسيئر نيوانع تحت اهبيترت مث نيوانعلا عضو متي•
.هتاذب لماكتم عوضوم نع مسق لك ربعي ثيحب ماسقأ تحت ةيسيئرلا نيوانعلا بيترت ةداعإ متي•
.يسيئر لكشب حسملا نم فدهلا نع ربعت يتلا ماسقألاب ءدبلا نكمي•

:لاكشألاو لوادجلا عضو
 ىلــع عالـطالا لالـخ نـم كـلذو ،حــسملا اـهيلإ لصوت يتلا تانايبلا نع ريبعتلل ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا عضو متي
 عالـطاللو ،اــهرايتخا مت يتلا لوادجلاو لاكشألا لخاد هب تانايبلا عضوو ،ينورتكلإلا ماظنلا هردصي يذلا حسملا ريرقت
.)٥( قحلملل عوجرلا نكمي لوادجلا مادختسا نيبو اهنيب ةلضافملاو لاكشألا عاونأ ىلع

 :ريرقتلا نتم لخاد لوادجلاو لاكشألا ىلع قيلعتلا
 قـيلعتلا متـي مـث ،اهـضرعت يـتلا تاـنايبلا نم جئاتنلا صالختسا متي ،اهرايتخا مت يتلا لوادجلاو لاكشألا دادعإ دعب
.لودجلا وأ ينايبلا لكشلا يف جئاتنلا زربأ ىلع قيلعتلا متي ةداعو ،حسملا نم فدهلا مدخي امب اهحرشو اهيلع

 يـف ةـيملعلا ةـنامألا وه اهمهأو ،ةدحاو ةيساسألا ئدابملا لظت نكلو ،رخآل ثحاب نم ريرقتلا ةباتك بولسأ فلتخيو
 حيـضوت ةاعارم عم ،جئاتنلا مهف ةءاسإ مدع نمضي يذلا لكشلاب ةطيسبو ةحضاو ةغلب ةباتكلاو ،جئاتنلا ىلع قيلعتلا
 .ةينفلا ميهافملا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٩٥

 نـم نيفظوملاب ةدوجوملا ةضوفرملا تايكولسلا نمض– ةينفلا تاراهملا صقن ىلإ اوراشأ نيثوحبملا نم ٪٢٨•
 ةراـهم صــقن مـث ،)يلاوـتلا ىلــع ٪٢٣و ٪٢٥( مازتلالا مدعو ةيلوؤسملا لمحت مدع نم لك اهالت ،ددجلا نيجيرخلا
.)٪١٥( لاعفلا لاصتالا
 نيذـلا ددـجلا نيجيرخلا ددع غلبو ،يضاملا ماعلا لالخ ددج تاعماج نيجيرخ نييعتب تماق تآشنملا نم ٪٥٧•

.رثكأف فظوم١١ تآشنملا نم ٪٣٢ يف يضاملا ماعلا لالخ مهنييعت مت
 نأىلإ كـلذ اوـعجرأو ،اـيجولونكتلا مادختسا وحن مهتآشنم هجوت مدع ىلإ اوراشأ)ثوحبم١١( نيثوحبملا نم ٪١٠•

.يفاك ليومت دوجو مدع وأ ،ايجولونكتلا مادختسا بلطتت ال ةأشنملا

:لاثم



يبلس
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 يباجيإ اهضعب

يبلس اهضعبو

١٠٪

رثؤت مل
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ددحي مل

١٢٪

يباجيإ

١٪

 :لودجلاو لاكشألا ىلع قيلعتلل ةفلتخملا بيلاسألل ضرع يلي اميف
:ةدودحملا لئادبلا تاذ ةقلغملا ةلئسألا ىلع قيلعتلا   .١
 ثـيح بــسنلا يقاب ىلع قيلعتلا متي الو زربألا بسنلا ىلع قيلعتلا متي ،طقف نيأزج نم نوكم لكشلا نوكي امدنع
:يلاتلاك ،لكشلا نم امامت ةحضاو اهنأ

 عقوتم

 نييعت
 نيجيرخ

ددج

٧٣٪
 عقوتي ال

نييعت

٢٥٪

ددحي مل

٢٪

مداقلا ماعلا لالخ ددجلا نيجيرخلا نييعت تاعقوت  يــجيرخ نيــيعت مهعقوــت ىلإ نيثوــحبملا نــم ٪٧٣ راــشأ•
 .ةمداقلا ارهش رشع ىنثالا لالخ ددج تاعماج

 متـي نأ نوـعقوتي نيثوحبملا نم ٪٧٣ نأ جئاتنلا تحضوأ•
 ارهــش رــشع ىــنثالا لالــخ ددــج تاــعماج يــجيرخ نيــيعت
.ةمداقلا
 نييعت نوعقوتي)٪٧٣( نيثوحبملا عابرأ ثالث نم برقي ام•

.ةمداقلا ارهش رشع ىنثالا لالخ ددج تاعماج يجيرخ
 يـجيرخ نيـيعت مهعقوـت ىلإ)٪٧٣( نيثوحبملا ةيبلاغ راشأ•

 .ةمداقلا ارهش رشع ىنثالا لالخ ددج تاعماج
تاـعماج يـجيرخ نيـيعت نوـعقوتي نيثوحبم١٠ لك نم٧•

.ةمداقلا ارهش رشع ىنثالا لالخ ددج

 :ةددعتملا لئادبلا تاذ ةقلغملا ةلئسألا ىلع قيلعتلا   .٢
 تـناك اذإ اـم ةـلاح يـف الإ( ديدحتلا اوعيطتسي مل نم بسن لافغإ عم ،زربألا لئادبلا#ليدبلا ىلع قيلعتلا انه نكمي
:)هتاذ دح يف ةجيتن دعي كلذ نأل رظنلل ةتفال مهتبسن
 ،ايبلـس ناـك ريثأـتلا نأ ىلإ مهنـم٪٦٧راشأ ،مهتآشنم ىلع انوروك سوريف ةمزأ ريثأت ىدم نع نيثوحبملا لاؤسب•

 ايبلـس ناـك ريثأـتلا ضـعب نأ ىلإ مهنم٪١١ راشأ نيح يف ،ايباجيإ ناك هنأ ىلإ اوراشأ)نيثوحبم٤( مهنم طقف٪١و
.ايباجيإ ناك رخآلا ضعبلاو
 هـنأ طقف٪١ ىري نيح يف ،ايبلس ناك مهتآشنم ىلع انوروك ةمزأ ريثأت نأ اوركذ)٪٦٧( نيثوحبملا نم ربكألا ةبسنلا•

.ايباجيإ ناك

تآشنملا ىلع انوروك سوريف ةمزأ ريثأت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٩٦



 نــع اهبــسن عوــمجم دـيزت يلاـتلابو ليدـب نم رثكأ رايتخاب اهيف حمسُي( لئادبلا ةددعتم ةلئسألا ىلع قيلعتلا   .٣
١٠٠٪(:
:يلاتلاك ،ىلعألا ةبسنلا ىلع تلصح يتلا لئادبلا#ليدبلا ىلع قيلعتلا اهيف متيو
 يـف نا-دـكنيلو كوبــسيف لـثم يعاــمتجالا لـصاوتلا عـقاوم تاحفـصو تـنرتنإلا ىلع نالعإلا ىلع دامتعالا ءاج•

 ،)٪٤٣( ةيــصخشلا تاـقالعلاو ةـلئاعلاو ءاقدصألا ىلع دامتعالا هيلي ،نيثوحبملا نم ٪٥٩ هيلإ راشأ ثيح ةمدقملا
 ىلــع٪٣١و،٪٣٣( تنرتنإلا ىلع ةأشنملل يمسرلا عقوملا ىلع نالعإلاو ،تالجملاو دئارجلاب نالعإلا نم لك امهيلي
.)يلاوتلا

 ةـينفلا تارابتخالا ىلع دامتعالا ركذ امنيب ،ةيصخشلا تالباقملا مهتآشنم مادختسا ىلإ نيثوحبملا نم ٪٦٥ راشأ•
 تاراـبتخاو ةفلتخملا يلآلا بساحلا جماربل رابتخا نم لكب مايقلا كلذ يلي ،نيثوحبملا نم ٪٦٠ ةفيظولاب ةصاخلا
 نيثوـحبملا نـم ٪٢٣و ٪٢٩و ٪٣٧ مهيـلإ راـشأ ثـيح تاغلل يباتك رابتخاو ةينهذلا تاردقلاو ةيصخشلا تاراهملا
 .يلاوتلا ىلع

فئاظولا نع نالعإلل تآشنملا اهمدختست يتلا بيلاسألا

 فيظوتلل اهمادختساب تآشنملا موقت يتلا تارابتخالا
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ةصاخ فيظوت ةكرش لالخ نم

لمعلا بتكم
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تنرتنإلا ىلع ةأشنملل ىمسرلا عقوملا ىلع نالعإ

تالجملاو دئارجلاب نالعإ

ةيصخشلا تاقالعلاو ،ةلئاعلاو ،ءاقدصألا لالخ نم

تنرتنإلاو يعامتجإلا لصاوتلا تاحفص ىلع نالعإ

٪

٨

٢٣

٢٩

٣٧

٦٠

٦٥

0 25 50 75 100

ىرخأ

 تاغلل يباتك رابتخا

ةينهذلا تاردقلاو ةيصخشلا تاراهملل رابتخا

ةفلتخملا ىلآلا بساحلا جماربل رابتخا

ةفيظولاب ةقلعتم ةينف تارابتخا

ةيصخش تالباقم

٪

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا
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 نـكمي وأ ،ةرـيبك تـناك اذإ اهليـصافت درسو اهحرشو"ىرخأ" ةئف ةبسن ىلع قيلعتلا نكمي هنأ ركذلاب ريدجلا نمو•
 رـيغ بسن يأ ىلع قيلعتلا متي ماع لكشبو ،رظنلل تفال لكشب ةريبك تناك اذإ اًضيأ ددحي مل ةبسن ىلع قيلعتلا
.اًعم نيتبسنلاىلع قيلعتلا متي ربكألا امه نيتبراقتم نيتبسن دوجوةلاح يف يفو .رظنلل ةتفال وأ ةعقوتم

 :حسملا يف ةنيعم ةئفل اهلاؤس مت يتلا ةلئسألا ىلع قيلعتلا   .٤
 يذـلا لاؤــسلايـف ةنيعم ةباجإ تركذ يتلا ةئفلا لاؤس ىلع بيجي ثيحب حسملا يف ةطبارتم ةلئسأ دوجو ةلاح يف
:يلاتلاك ،اهنم ةيلاتلا بسنلا نأ حيضوتو لوألا لاؤسلا يف تءاج يتلا ةبسنلا ركذ متي ،هقبسي
 يوذ صاخشأ اهب دجوي مهتآشنم نأ)ثوحبم٢٨( نيثوحبملا نم ٪٣٤ ركذ ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا فيظوت نعو•

 نيـب اـم تآــشنملا نـم ٪١٤ يفو ،نانثال صخش نيب ام تآشنملا كلت نم ٪٦٤ يف مهدادعأ تحوارت دقو .ةقاعإ
 .صاخشأ ةسمخ ىلإ ةثالث
 اهب دجوي مهتآشنم نأ)ثوحبم٢٨( نيثوحبملا نم ٪٣٤ ركذ ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا فيظوت نعو :ىرخأ ةغايص•

 ٪٦٤ رـكذ ،مهدادــعأ نــع ةقاعإلا يوذ صاخشألا فيظوتب مهتآشنم مايق اوركذ نم لاؤسبو ،ةقاعإ يوذ صاخشأ
.نينثا ىلإ فظوم نيب ام حوارتي مهددع نأ مهنم

)٪( تآشنملاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا دادعأةقاعإلا يوذ صاخشألا فيظوتب موقت يتلا تآشنملا ةبسن

 مهيدل
 نيفظوم

ةقاعإ يوذ

٣٤٪

مهيدل سيل
 نيفظوم

ةقاعإ يوذ
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نانثا وأ فظوم ٥ ىلإ٣ نم
نيفظوم

١٠ ىلإ٦ نم
نيفظوم

رثكأف فظوم١١ ضفر ددحي مل

.لوألا لاؤسلا نم ةبسن يه هب بسنلا نأ حضوت لكشلا تحت ةظوحلم دوجو نم دبالف ،لكشلا نم حضتي امكو

:قحالملا   .٧
:مضت يتلاو ،قحالملا عضو متي اريخأو
.ةمدختسملا ةرامتسالا•
.ةرصتخم ءامسأ وأ تاحلطصمل تافيرعت يأ•
 دادــعألا :لاثملا ليبس ىلع ،نتملا لخاد اهضرع لضفي الو حسملا لالخ نم اهيلإ لوصولا مت ةيفاضإ تانايب يأ•

 .عونلل اقفو ةأشنملاب نيفظوملل ةيلاحلا

 صاخشأل مهتآشنم فيظوت ىلإ اوراشأ نمم ةبسنلا*
ةقاعإ يوذ

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
)ريراقتلا ةباتك :سماخلا لصفلا( يئارجإلا ليلدلا :يناثلا ءزجلا

٩٨



قحالملا



قحالملا

:)١( قحلم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا

:)٢( قحلم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا

:)٣( قحلم
 اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ

:)٤( قحلم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق

:)٥( قحلم
 ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا
مهنيب رايتخالاو

 ريراقتلا قيسنت :)٦( قحلم

:)٧( قحلم
 مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا
:)٨( قحلم
تآشنملاحسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا
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.)...(كوبسيفلاىلعانتعاتبةحفصلاو،)...(:انعاتبعقوملا

يضافشمانأ
عمداعيملاديدحتمتي(؟.....ةعاسلاهركبنكمم،بسانمنوكيداعيملاىتماكترضحملكننكممانحإبيط
ثحاباهبموقيدقيتلاولاصتالاةداعإلثوحبملانعتامولعميأةباتكوةبسانملالاصتالاةعاسومويلاةباتك
.)رخآ

؟ةلئسألاضعبىلعةباجإلاضفرانكممله
ةباجإلكمدنفايسب،ةباجإربتعيهدفراعشمولولاؤسيأنعبواجتضفرتكنإةيرحلاقلطمكيلكترضح
.اهلمعنبيللاةساردلايفانيلةديفمنوكتبكترضحل

؟هيإكيأرتناوبط
.سانلاءارآىلعشرثأيمناشعيصخشلاانيأرلوقنانيلحومسمشمنيثحابكانحإوكترضحيأربنيمتهمانحإ
اذإف،حسملاةياهنيفهيأرهيطعينأعيطتسيهنأثحابلاهللوقي:ثحابلايأرةفرعمىلعثوحبملارصأاذإ(
.)لاؤسرخآدعبةلباقملاءاهنإمتيركذتيملاذإوهلهيأرثحابلالوقيحسملاةياهنيفثوحبملاركذت

؟نيليلقاندنعةعماجلانيجيرخوعنصمانحانكلةيرادإتاكرشيفةمهمىقبتهيدتانايبلا
رومألايفكترضحىأرفرعننيباحانحاو،عنصملايفايلعتالهؤمنيجيرخةبسنكدنعمدنفايكترضحسب
.مهيبةقلعتملا

؟اهلكهيدتانايبلابيئاصحإلازاهجللنايبىدبةنسلكانا
اهكلتميبيللاتاراهملايفكترضحيأربنامكنيمتهمانحا،سبهيدتانايبلابنيمتهمشمانحاسبمامت
.تاعماجلايجيرخنيفظوملا

؟هياديفتسهانا
دادجلانيجيرخلابيردتمتيهجياتنىلعاءانبناشعةعماجلايفينهملاريوطتلازكرميفهدحسملالمعنبانحا
نكمميتقولدنمكترضحو،نيلهؤماوقبيةكرشلايفاولغتشيدادجنيجيرخبلطتاملكترضحثيحب
.اهزياعكترضحيللاتاردقلاوتاراهملابنيجيرخكترضحلاورفويناشعزكرملاعملصاوتت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا)١( قحلم :قحالملا

١٠١



قحالملا

:)١( قحلم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا

:)٢( قحلم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا

:)٣( قحلم
 اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ

:)٤( قحلم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق

:)٥( قحلم
 ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا
مهنيب رايتخالاو

 ريراقتلا قيسنت :)٦( قحلم

:)٧( قحلم
 مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا
:)٨( قحلم
تآشنملاحسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا



)تانايبلا ءاشفإ مدع( ةيرسلا ةقيثو :)١( جذومن

دونبلاةفاكعابتإىلع)---(ةعماجلعباتلاينهملاريوطتلازكرمبتآشنملاحسمءارجإقيرفيفثحابلا)---(انأرقأ
طورشنمءزجدونبلاكلتعابتانأثيحتآشنملاحسمبةصاخلاتانايبلاعمجبمايقلاءانثأهاندأةروكذملا
ةيراستانايبلاةيرسىقبتو،دقاعتلاءاهنإىلإيدؤيدونبلاكلتللاثتمالامدعوينهملاريوطتلازكرمعمعوطتلا
.دقاعتلاةرتفءاضقنادعبىتح
:ةقيثولادونب
ةيلاعفنايرسوتآشنملاحسمءارجإءانثأاهيلعلوصحلامتييتلاتامولعملاوتانايبلاةيرسىلعظافحلا•

.تآشنملاحسمءاهتنادعبىتحةيرسلاكلت
كلتةفرعمهللوخملاوصتخملاقيرفلاعمالإحسملاءانثأثدحفقوموأاهنمءزجوأتانايبلاةشقانممدع•

.تانايبلا
ةيمالعإةليسويأيفوأيعامتجالالصاوتلاعقاوموتنرتنإلاىلعتآشنملاحسمبةصاختانايبيأرشنمدع•

.ىرخأ

هللوخملاقيرفلانمسيلصخشيأىلإلصتالأىلعلمعلاوةيرسوةءافكبثحبلابةصاخلاتانايبلاظفح•
.تانايبلاكلتللوصولا
.اهتيرسلكاهتنايأوأتامولعمللبيرستيأنعيروفلاغالبإلا•
لثمثحبلاتانايبءاشفإيفاببسنوكتنأنكمييتلاتادعملاوتاودألانميأدقفمدعنمدكأتلا•

.)ريراقتلا–تاليجستلا–ةيقرولاتارامتسالا(
.مهنيوانعوأمهبلاصتالاتانايبلثمنيثوحبملابةصاخلاتانايبلاءاشفإمدع•
.تآشنملاحسمقايسريغقايسيأيفوةيمسرريغةقيرطيأبنيثوحبملاعملصاوتلامدع•
.ةدوقفمتانايبلاعمجلتاودأوأةزهجأوأتانايبيأنعيروفلاغالبإلا•

خيراتلاثحابلاعيقوت

------------------------------/--------/----------

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا)٢( قحلم :قحالملا

١٠٣



 ينورتكلإلا ديربلا ربع ةرامتسالا عم لسرملا باطخلا :)٢( جذومن
سكافلاو

------------------------------------------:خيراتلا

-------------------------------------/ذاتسألاديسلا
،،،دعبوةبيطةيحت

تاكرشلاكتآشنملليأرعالطتساءارجإب.............................ةعماجلعباتلاينهملاهيجوتلازكرممايقىلإاًءاميإ
،ايلعلادهاعملاوتاعماجلايجيرخفيظوتدنعاهيلإجاتحتيتلاتالهؤملاوتاراهملاةفرعملكونبلاوسرادملاو
.مئالملكشبفئاظوللبابشلاليهأتبينهملاهيجوتلازكارمموقتىتحكلذو
.سكافلا$ينورتكلإلاديربلااذهيفقفرملاحسملاءافيتساىلإمكتدايسوعدناننإفراطإلااذهيفو
نماهعمجمتييتلاتامولعملاوتانايبلاعيمجنأملعلاعم،طقفقئاقدرشعنمبرقيامحسملاقرغتسيس
.طقفيملعلاثحبلاضارغألمدختستوةيرسةرامتسالاهذهلالخ
لاسرإمتينأوجرنامك،ةنكمملاةيقادصملاوةحيحصلاتامولعملانمردقربكأبةلئسألالكىلعةباجإلاءاجرب
.........مويلبق........................................ىلعنكممتقوعرسأيفهئافيتسادعبقفرملاحسملااذه

،،،ريدقتلاو ةيحتلا رفاو لوبقب اولضفتو

....................................ةعماجبينهملاريوطتلازكرم

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا)٢( قحلم :قحالملا

١٠٤



 عمنواعتلا ىلع نيثوحبملا ثحل لسرملا باطخلا :)٣( جذومن
نيثحابلا

------------------------------------------:خيراتلا

-------------------------------------/ذاتسألاديسلا
،،،دعبوةبيطةيحت

سرادملاوتاكرشلاكتآشنملليأرعالطتساءارجإب)---(ةعماجلعباتلاينهملاهيجوتلازكرممايقىلإاءاميإ
ىتحكلذو،ايلعلادهاعملاوتاعماجلايجيرخفيظوتدنعاهيلإجاتحتيتلاتالهؤملاوتاراهملاةفرعملكونبلاو
مكتدايسنموجرناننإفراطإلااذهيفو.مئالملكشبفئاظوللبابشلاليهأتبينهملاهيجوتلازكارمموقت
.مكبلاصتالادنعحسملاىلعةباجإلاوزكرملابنيثحابلاقيرفعمنواعتلا
لالخنماهعمجمتييتلاتامولعملاوتانايبلاعيمجنأملعلاعم،قئاقدرشعلانمبرقيامحسملاقرغتسيس
.طقفجماربلليلخادلاريوطتلاويملعلاثحبلاضارغألمدختستوةيرسةرامتسالاهذه

،،،ريدقتلاو ةيحتلا رفاو لوبقب اولضفتو

....................................ةعماجبينهملاريوطتلازكرم

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا)٢( قحلم :قحالملا

١٠٥



نيثحابلا ةلئسأ جذومن :)٤( جذومن

ةباتكبجياقبسمةلخدملاةرامتسالايفليدعتثودحثحابلالاؤسىلعفرشملادرنمضتنأةلاحيف•
.ليدعتلابيئاصحإلاموقيىتحجذومنلايفكلذ

 مسافرشملاخيراتلا
ثحابلا

 مسا
ةأشنملا

 مقر
نوفيلتلا

 مقر
لاؤسلا

 لاؤس
#ثحابلا
 قيلعت
ثوحبملا

 در
فرشملا

 متي له
 اهتفاضإ
 تاليدعتل

 فلم
ءاصحإلا

 مت له
 نم اهليدعت
 ليلحتلا لبق
يئاصحإلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا)٢( قحلم :قحالملا

١٠٦



نيفرشملل يمويلا ريرقتلا :)٥( جذومن

:ًالبقتسماهقيبطتبحصنيتثدحتايباجيإ

•---------------------------------------------------------
•---------------------------------------------------------
:مويلاىلعةماعتاظحالم
•----------------------------------------------------------
•----------------------------------------------------------

هعم لماعتلا بولسأ يدحتلا

-------------------ةعماجبينهملاريوطتلازكرمل----/---/---قفاوملا----------مويريرقت

--------------:فرشملامسا
-----------------:ةلمتكملاريغتالباقملاددع-------------:ةلمتكملاتاباجتسالاددع
-----------------:نيبئاغلانيثحابلاددع------------:نيرضاحلانيثحابلاددع
:اهتهجاومتاحرتقمونيثحابلاوفرشملاتهجاوتايدحت

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا)٢( قحلم :قحالملا

١٠٧



نيفرشملل يئاهنلا ريرقتلا :)٦( جذومن

 فرشملا مسا

:ةرتفلا يف هب لاصتالا مت يذلا يلكلا ددعلا

:ةرتفلا يف ةلمتكملا تاباجتسالا ددع

:ةرتفلا يف ةلمتكملا ريغ تاباجتسالا ددع

:ةرتفلا يف نيثحابلا بايغ مايأ ددع

 لماعتلا مت فيكو تثدح يتلا لكاشملا زربأ
:اهعم
 فارشإلا ةيلمع نيسحتل فرشملا تاحرتقم
:البقتسم

:ةرتفلا نع ةماع تاظحالم

----/---/---ىلإ----/---/---نمةرتفلانعريرقت
-------------------------------ةعماجبينهملاريوطتلازكرمب

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا)٢( قحلم :قحالملا

١٠٨



نيثحابلل فرشملا مييقت جذومن :)٧( جذومن

بابسألا ةجردلا دنبلا

 ماعلا كولسلا

ديعاوملاب مازتلالا

ةءافكب تاملاكملا ةرادإ

 ةماعلا دعاوقلاب مازتلالا
نيثحابلل

راسفتسالاو ققحتلا

ملعتلا ةعرس

فارشإلا ىلع ةردقلا

----/---/---:خيراتلا

--------------:ثحابلامسا
-------------:فرشملامسا
------------:بايغلامايأددع
---------------:اهروضحططخملامايألاددع
------------:ضفرلاتالاحددع
------------:ةلمتكملاتاباجتسالاددع
------------:تاملاكملايفثحابلاءاطخأددع
------------:ثحابللاهعامسمتيتلاتاملاكملاددع
------------:هتاملاكمةدوجوثحابلاءادأىلعفرشملاتاظحالم
هذهرايتخابابسأعضوعم)ةجردىلعأ٥وةجردلقأ١ثيح٥ىلإ١نمسايقمىلع(ثحابللفرشملامييقت

:ةجردلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا)٢( قحلم :قحالملا

١٠٩



ةدوجلا ةبقارم جذومن :)٨( جذومن

فرشملا مسا

ثحابلا مسا

ةأشنملا مسا

 نوفيلت مقر
ثوحبملا

 ةملاكملا له
ءاطخأ اهب

لاؤسلا مقر

 نم أطخلا
ةملاكملا عامس

 نم دبال ليدعت
هلاخدإ

 جاتحي له
لاصتا ةداعإ

 متيس فيك
هلاؤس ةداعإ

 دعب ةباجإلا
لاصتالا ةداعإ

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا)٢( قحلم :قحالملا

١١٠



قحالملا

:)١( قحلم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا

:)٢( قحلم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا

:)٣( قحلم
 اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ

:)٤( قحلم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق

:)٥( قحلم
 ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا
مهنيب رايتخالاو

 ريراقتلا قيسنت :)٦( قحلم

:)٧( قحلم
 مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا
:)٨( قحلم
تآشنملاحسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا



:ةملاكملاةياهنوةيادبيفلكاشم.١
ةملاكملالوأيفثوحبملاىلعدرلايفرخأتلا•

ثوحبملالبقطخلاقالغإ•

:هسفنبثحابلافيرعتيفلكاشم.٢
ثحابلانعةيصخشتانايبءاطعإ•

ةينهملاثحابلاةيصخشنعتانايبءاطعإمدع•

:ةعماجلابينهملاريوطتلليعماجلازكرملابثحابلافيرعتيفلكاشم.٣
ةعماجلابينهملاريوطتلازكرمبثحابلافيرعتيفأطخ•

يعادنودبزكرملابفيرعتلايفةضافتسالا•

:حسملاةمدقميفلكاشم.٤
حسملانعةلماكةمدقمءاطعإمدع•

عالطتسالكةمدقميفاهيلعقفتملاةغايصلايفرييغتلا•

:حسملايفةكراشملابثوحبملاعانقإيفلكاشم.٥
ةكراشملابثوحبملاعانقإثحابلاةلواحممدع•

يفءاوسرربمريغلكشبطخلاعطقنااذإةلاحيفلاصتالاةداعإثحابلاةلواحممدعاًضيأنمضتت:حيضوت

.ةيساسألاتانايبلاوأحسملاةلئسأ
ةكراشمللثوحبملاءادجتسا•

:ةلئسألاةغايصيفلكاشم.٦
 ةرم لوأ نم لاؤسلا ةغايص رييغت وأ ،ًالماك لاؤسلا ءاقلإ مدع•
هيلعقفتملاديكأتلابولسأثوحبملافلاخينأ•

لاؤسلاحيضوتثحابلابولسأيفأطخ•

اهعملماعتلاةيفيكوةليدبلاةغايصلابمازتلالامدع•

ةغايصللثوحبملامهفمدعةلاحيفاهتءارقبثحابلامزتلييتلاتاغايصلايهةليدبلاتاغايصلا:حيضوت

.لمعلاليلديفوأةليدبةغايصكةرامتسالايفاهتباتكمتيوةيساسألا
هتأرقبجياللاؤسةءارقوأةدوجومريغةلئسأهيجوت•

ثوحبملاةباجإنمراسفتسالا!ققحتلابولسأيفأطخ•

يتلاو)ةيهيجوتلاةسلجلايفاهيلعقفتملاتالاحلاريغيف(ماعلكشبديكأتلابولسأاهبدصقي:حيضوت
.لاؤسللهمهفوثحابلاةراهمىلعيساسألكشبدمتعت

:ةلئسألالئادبعملماعتلايفلكاشم.٧
ًةلماكلئادبلاةءارقمدع•

هتءارقبجيالليدبةءارقوألئادبلااهيفأرقتاليتلاةلئسألايفلئادبلاةءارق•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ)٣( قحلم :قحالملا

١١٢



:ثوحبملاتاباجإنيكستيفءاطخأ.٨
اهددحيمللئادبنيكستوأثوحبملااهركذيتلاتاباجإلاعيمجنيكستمدع•

ةباجإلاىنعمنعفلتخمليدبيفةباجإنيكست•

ةموهفمريغتاباجإىلعلوصحلاوثوحبملاتاباجإىلعديكأتلامدع•

ىرخأتاباجإكانهتناكاذإامديكأتلامدع•

ةرامتسالابةقباسلاتاباجإلاضعبعمضراعتتةباجإنيكست•

.اهلليدبدوجونممغرلابىرخأيفةباجإنيكستنمضتت:حيضوت

:تاءاحيإلالالخنمثوحبملاتاباجإىلعريثأتلا.٩
ةباجإلابثوحبمللءاحيإلالالخنمكلذوثوحبملاتاباجإىلعريثأتلا•

تاباجإثوحبملااهيفددحييتلاتالاحلا!ةحضاوةباجإىلعلوصحلانممغرلابلاؤسلاءاقلإةداعإ:حيضوت
.ةباجإلاكلتحاضيتسالالخنمسيلولاؤسلاةءارقةداعإلالخنمققحتلابثحابلاموقيوةموهفمريغ
.لئادبلااهيفأرقتيتلاةلئسألايفثوحبملاهافنليدبةءارقبثحابلامايق•
رخأليدبيفاًضيأنيكستلالمتحتثوحبملاةباجإنأنممغرلابنيعمليدبىلعديكأتلابثحابلامايق•

يفنيكستلالمتحتثوحبملاةباجإنأثيح(لئادبلااهيفأرقتيتلاةلئسألاةلاحيفطقفكلذو:حيضوت
.)رخآلانودلئادبلاكلتدحأىلعديكأتلابموقيثحابلاونيليدب

مالكلايفضيفتسينأبثوحبمللةصرفءاطعإ.١٠

لماكلابلاؤسىطخت.١١

قئالريغلكشبنيثوحبملاةلماعم.١٢

ةءارقلاةعرسيفلكاشم.١٣

ةعرسبةلئسألاةءارق•

ديدشءطببةلئسألاةءارق•

ةلئسألانيبتارتفلتوكسلا•

:ظافلألاوقطنلابةصاخلكاشم.١٤
ىرخأةغلبتاحلطصمركذ•

ةحضاوريغظافلألاجراخم•

ثحابلادنعةمزالدوجو•

ثحابلاتوصضافخنا•

:نيثوحبملاتاراسفتسانعةباجإلايفلكاشم.١٥
اهنعلاؤسلادنعثوحبمللتاحيضوتلاثحابلاءاطعإمدعوثوحبملاةلئسأىلعدرلامدع•

ةماعلاةلئسألاىلعئطاخلكشبدرلا•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ)٣( قحلم :قحالملا

١١٣



قحالملا

:)١( قحلم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا

:)٢( قحلم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا

:)٣( قحلم
 اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ

:)٤( قحلم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق
:)٥( قحلم
 ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا
مهنيب رايتخالاو

 ريراقتلا قيسنت :)٦( قحلم

:)٧( قحلم
 مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا
:)٨( قحلم
تآشنملاحسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا



هريبعتةقدوةغايصلابولسألوأةيئالمإلاوأةيوغللاءاطخأللءاوساًديجهتعجارماًدجمهملانمريرقتلارشنلبق

دونبللاًقفورادصإلالبقهتعجارمبريرقتلابتاكريغناصخشوأصخشموقينأضرتفملانمو،جئاتنلانع
:ةيلاتلا

:ةمدختسملا تاحلطصملا ةمالس   .١
.لعفلاب هنع لاؤسلا مت امو هضرع متي امع ربعت ةميلس تاحلطصم مادختسا

كونبوتاكرشبلاصتالامتيحسملايفهنألارظن،"تاكرش"نمالدب"تآشنم"مادختسا
.تآشنملانممهريغوسرادموتايفشتسمو

لاثم

 ةرامتسالا يف لاؤسلا نع ةربعم ةغايصلا   .٢
.لعفلاب هؤاقلإ مت يذلا لاؤسلا نع ربعت يتلا ةغايصلا مادختسا بجي

اوراتخيواوقاليناشعتاكرشلااههجاوتنكمميللاتابوعصلاضعبكترضحللوقه“:لاؤسلا
ةلق"؟الالومكدنعةكرشلايفاهوهجاوتبمتنكاذإيلوقتكترضحوةعماجلانيجيرخاونيعيو
تاراهملامهيدلنيذلانيمدقتملاةلق،)ال#معن(بولطملاكولسلامهيدلنيذلانيمدقتملا
)ال#معن(ةبولطملا
ىلعةبولطملاتاراهملامهيدلنيذلافئاظوللنيمدقتملاددعةلقءاج:ةلضفملاريغةغايصلا
خلا...اهنوهجاويمهنأنيثوحبملاراشأيتلاتابوعصلاسأر
نيجيرخلارايتخاونييعتبةقلعتملاتابوعصلاضعبنعنيثوحبملالاؤسبو:ةلضفملاةغايصلا
مهيدلنيذلافئاظوللنيمدقتملاددعةلقءاج،المأاهنوهجاوياوناكاذإامةفرعملددجلا
نيثوحبملانم٪٨٧هيلإراشأثيح،ةمدقملايفةبولطملاتاراهملا

لاثم

حسملا ةيجهنم ةغايص ةعجارم   .٣
 لماشو ميلس لكشب حسملا تاعوضوم ةباتك نم دكأتلا•
 .ةنيعلا مجحو ،نيثحابلا دادعأو ،حسملا خيرات ةمالس نم دكأتلا•
حسملا ءانثأ لمعلا قيرف تهجاو يتلا ةيلعفلا تايدحتلاو دويقلا دصر نم دكأتلا•

ةميلسلا ةيبرعلا ةغللاب ةباتكلا دعاوقل اقفو ةباتكلاو ةيوغللاو ةيوحنلا ءاطخألا ةعجارم   .٤
)ى( و)ي( مادختسا•

–"ىف"نمالدب"يف"-"يرخأ"نمالدب"ىرخأ"-"يلع"نمالدب"ىلع"-"يلإ"نمالدب"ىلإ"
"ىجيرخ"نمالدب"يجيرخ"–"ىه"نمالدب"يه"–"ىتلا"نمالدب"يتلا"

لاثم

.ةلصافلاو ةطقنلاو واولا نيب تافاسملا•

ةيصخشلاتاراهملاتارابتخاو(:لثم،هدعبامو"واو"فطعلافرحنيبةفاسمدجويال-
)تاغلليباتكرابتخاوةينهذلاتاردقلاو
ةأشنملليمسرلاعقوملاىلعنالعإلامث(:لثم،اهلبقاموةطقنلاوةلصافلانيبةفاسمدجويال-

).)٪١٠(لمعلابتكمىلعدامتعالاو،)٪٢٢(تنرتنإلاىلع

لاثم

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق)٤( قحلم :قحالملا

١١٥



:قيلعتلا يف دادعألاو بسنلا مادختسا   .٥
 مل اذإ ام ةلاح يف نيسوق نيب اهعضو مدعو ،قيلعتلا ىلع ةضراع اهنوك ةلاح يف نيسوق نيب بسنلا عضو•

.ةلمجلا ةغايص نمض نكلو قيلعتلا ىلع ةضراع نكت

.ةينهذلاتاردقلاوةيصخشلاتاراهملاتارابتخاىلإ)٪٣٩(ابيرقتثلثلاراشأو:ةضراعلاةبسنلا
ةيصخشلاتالباقملامهتآشنممادختساىلإنيثوحبملانم٪٦٥راشأ:ةضراعلاريغةبسنلا

لاثم

:ةيئاصحإلا ةيحانلا نم لاكشألا ةمالس   .٦
.ليدب نم رثكأ رايتخا بلطت ال يتلا ةقلغملا ةلئسألا يف  ٪١٠٠ يواست بسنلا نأ نم دكأتلا•

،معن٪١١(تاباجإلاتناكو،تاعماجلابالطلتابيردتنومدقياوناكاذإامعنيثوحبملالاؤسمت
نأبجي،)ةلمتكمريغةلباقم٪٨-ال٪٦٢-رجأنودبورجأب،معن٪٢-رجأب،معن٪١٧-رجأنودب

٪١٠٠بسنلاهذهعومجميواسي

لاثم

"ىرخأ" ةئف نوكت نأ ةاعارم عم ،ةمدقملا يف ربكألا بسنلا تاذ لئادبلا نوكت ثيحب لئادبلا بيترت متي•
"ددحي مل" مث ،"دجوي ال" :تدجو نإ ةيلاتلا تائفلا اهيلي ةمئاقلا رخآ يف
لئادبلا بيترتل اقفو لب بسنلل اًقفو بيترتلا متي ال ةيبيترتلا لئادبلا ةلاح يف•

لاثم

 نكمملا نمو طقف قيلعتلا متي لب ،لكش وأ لودج عضو متي ال ةدرفم٣٠ نع تاباجتسالا ددع ضفخنا اذإ•
.ددعلا ركذي نأ

...راشأ،)تآشنم٣مهددعو(تآشنملاضعبفيظوتمدعبابسأنعو
....اهنم،تايباجيإلاضعبدوجوىلإ)نيثوحبم٩(٪١١راشأدقفتايباجيإلانعامأ

لاثم

١

٢

١

٦

١١

٢٣

٢٩

٣٧

٦٠

٧٥

0 25 50 75 100

ددحي مل
دجوي ال
ىرخأ

ةظحالملا تحت يلمع بيردت
تاغلل يوفش رابتخا

تاغلل يباتك رابتخا

ةينهذلا تاردقلاو ةيصخشلا تاراهملل رايتخا
ةفلتخملا يلآلا بساحلا جماربل رابتخا
ةفيظولاب ةقلعتم ةينف تارايتخا
ةيصخش تالباقم

٪

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق)٤( قحلم :قحالملا

١١٦

٢٥٠ ١٠٠٥٠ ٧٥



لاثم

٢٣ ٢٩
٩

٢٣ ٢٣
٩

٢٩
١١ ٣

نانثا وا فظوم ٥ ىلإ٣ نم

نيفظوم

١٠ ىلا٦ نم

نيفظوم

٪

ددجلا نيجيرخلا نم مهنييعت مت نم يلامجإ
نآلا ىتح لمعلاب اورمتسا نم يلامجإ
ةنس لالخ مهنم لمعلا اوكرت نم يلامجإ

٢٣ ٢٩
٩

٢٣ ٢٣
٩

٢٩
١١ ٣

نانثا وا فظوم ٥ ىلإ٣ نم

نيفظوم

١٠ ىلا٦ نم

نيفظوم

٪

ددجلا نيجيرخلا نم مهنييعت مت نم يلامجإ
نآلا ىتح لمعلاب اورمتسا نم يلامجإ
ةنس لالخ مهنم لمعلا اوكرت نم يلامجإ

 ةفاضإ عم،)Gridlines( ـلا نيب قرفلاو ،١٠٠ ىلإ رفص نم)Scale( ينايبلا لكشلا روحمل ةبسنلاب سايقملا•
.روحملا قوف)٪( ةبسنلا ةمالع

لاثم

٢
٤
٧
١٢

٢٦
٢٨

٣٩
٤٤

0 25 50 75 100

ددحي مل
دجوي ال
ىرخأ تاءارجإ
كولسلا ليدعتل تابيردت ريفوت
لمعلا نم هلصف
كولسلا ةشقانمل ةيدرف تاسلج
ريذحتلاو هيبنتلا
)مصخلاو تاءازجلا( ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا

٪

 طخ مجحبو لكشلا لفسأ اهتباتك متي نأ ةاعارم عم لكشلا مهف ىلع ئراقلا دعاست يتلا تاظحالملا ةباتك•
.ريغص

نييعتلادنعتابوعصدوجوىلإاوراشأنممةبسنلا–ليدبنمرثكأرايتخابحمسي

لاثم

.ةمدختسملا ةباتكلا عونل بسانملا طخلا رايتخا•

Simplified(طخرايتخانكميةيبرعلاةغللابةباتكلاتناكاذإ Arabic(وأ)Mudir MT(وأ
)Akhbar MT(
Times)الثم،يزيلجنإطخرايتخانكميةيزيلجنإلاةغللابةباتكلاتناكاذإو New Roman)

لاثم

Microsoft(يفةيسيئرلاةمئاقلالالخنم:قيسنتلا ةمالس   .٧
Word(طغضا)Insert(مث)Page number(

تاحفصلا ماقرأ عباتت•
)Justify( ةطقنلا سفن نم يهتنتو أدبت تارقفلا لك•
.لوادجلاو لاكشألا ماقرأ عباتت•
بسانملا طخلا نولو مجحو عون مادختساب ةينايبلا لاكشألاب ةباتكلاو ماقرألا حوضو•
.دوسأو ضيبألا ةعابطلا يف ناولألا نيب تافالتخالا حوضوو ةينايبلا لاكشألا حوضو•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق)٤( قحلم :قحالملا

١١٧

٢٥٠ ١٠٠٥٠ ٧٥



قحالملا

:)١( قحلم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا

:)٢( قحلم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا

:)٣( قحلم
 اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ

:)٤( قحلم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق

:)٥( قحلم
 لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا
مهنيب رايتخالاو ريرقتلا

 ريراقتلا قيسنت :)٦( قحلم

:)٧( قحلم
 مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا
:)٨( قحلم
تآشنملاحسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا



 مـت يـتلا تاـنايبلا ضرــع لـجأ نـم حوــسملا جئاـتن ضرـعت يتلا ريراقتلاب لوادجلاو ةينايبلا لاكشألا مادختسا متي
 اـم ةلضافملاو رايتخالا متيو .جئاتنلا كلت مهفو ةءارق ئراقلا ىلع لهسي ثيحب حسملا لالخ نم اهليلحتو اهعيمجت
 عـم ،عوـن لـك تامادختـسال ضرــع يلي اميفو ،ةلئسألا لكشل اقفو ةفلتخملا ةينايبلا لاكشألا عاونأو لوادجلا نيب
 :اهمادختسا دنع اهتاعارم بجي يتلا رومألا ضرع

لوادجلا :ًالوأ

 ةفلتخملا تانايبلا نيب ةنراقملا اهلالخ نم لهسيو ،تامولعملاو تانايبلا ضرعو ميظنتل لوادجلا مادختسا متي
:اهنأ اهتازيمم نمو ،تاونسلا ربع ةصاخ
 .ةعرسب همهف لهسيو هعبتت لهسي مظنم لكشب جئاتنلا ضرعب حمست•
.)٧,٠٣٤( يلعفلا مقرلا عم روسكلا ةفرعم :لاثملا ليبس ىلع ،ةقدب نايبلا ةءارق ةيناكمإ•
.اهب ريبك تانايب مك ضرع اهلالخ نم نكمي•
 وأ ،ةبوتكم تامولعم ضرعل اهمادختسا نكُمي امنإو طقف ماقرألا ضرع يف لوادجلا مادختسا رصحني ال•

 .جئاتنلا نع ريبعتلل زومر مادختسا

ةينايبلا لاكشألا :اًيناث

 نم تامولعم جاتنتسا ريسيت ىلع اهتردقب زيمتتو ،تامولعملاو تانايبلا ضرعل ةيئرم ةادأ يه ةينايبلا لاكشألا
 يتلا ةينايبلالاكشألا مهأل ضرع يلي اميفو ،رخآب ريغتم ةقالع وأ ناصقنلا وأ ةدايزلا هاجتا لثم ةضورعملا تانايبلا
:اهمادختسا متي

)Pie Chart( يرئادلا ططخملا   .١

 ةنراقمل مدختسيو،Pie Chart)(لكشلا اذه ىمسي
 ريغتملل نوكي امدنع همادختسا متيو ،دحاو ريغتمل ءازجأ
 اذهب اهضرع دنع اهتءارق لهسي يلاتلابو ةدودعم ءازجأ
.٪١٠٠ ءازجألا كلت عومجم يواسي نأ دبالو .لكشلا
 ،حضاو لكشب اهب تاريغتملا ءامسأ ةباتك ةاعارم بجيو
 يضار تنأ له :لاؤسلا ناك ول لاثملا ليبس ىلع
 ءافتكالا متي الو يضار ريغ#يضار ةباتك متيف ،؟...نع
.)ال(و)معن( تائفلا ةباتكب

 طيرشو)Column Chart( يدومعلا ططخملا   .٢

،Column Chart)( يدومعلا ططخملا لكشلا اذه ىمسي
 دحاو ريغتمل ءاوس ةفلتخملا تانايبلا ةنراقمل همادختسا متيو
 جئاتن ضرعي هنأل ارظن ال مأ ٪١٠٠ ءازجألا عومجم ناك ءاوس(
 ةنراقملوأ)ليدب نم رثكأ رايتخاب اهيف حمسي يتلا ةلئسألا
 ريغتم ةنراقمل هرايتخا نكمي كلذك تاريغتملا نم ةعومجم
 يتلا دونبلا ددع ناك اذإ هرايتخا متيو .ةينمز ةرتف لالخ دحاو
.ريصق ريغتملا مسا نكلو ريبك اهضرع متيس
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ةيزيلجنإلا ةيبرعلا ةغللا طرتشي ال ىرخأ
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ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
مهنيب رايتخالاو ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا)٥( قحلم :قحالملا
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)Bar Chart( ينايبلا مسرلا



 ةلاح يف هرايتخا متي نكلو ،تامادختسالا سفن هلو ةدمعألا لكش لثم وهف)Bar Chart( ينايبلا مسرلا طيرش امأ
.ليوط ريغتملا مسا ناك نأ
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ةصاخ فيظوت ةكرش لالخ نم

 تالجملاو دئارجلاب نالعإ

لمعلا بلطل مسفنأب نيمدقتملا روضح

تنرتنإلا ىلع ةأشنملل ىمسرلا عقوملا ىلع نالعإ

ةيصخشلا تاقالعلاو ،ةلئاعلاو ،ءاقدصألا لالخ نم

تنرتنإلاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم تاحفص ىلع نالعإ

٪

:)Line Chart( يطخلا ططخملا   .٣
 لالخ ام ريغتم ىلع أرطت يتلا تاريغتلاو ةينمزلا لسالسلا ضرع يف)Line Charts( ةيطخلا تاططخملا مدختست
.نمزلا نم ةرتف
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Stacked Bar/Column Chart)( صوصرملا ةدمعألا وأ فوفصلا ططخم   .٤

 يفو لئادبلا سفن اهل ةفلتخم دونب ةنراقمل همادختسا متيو)Stacked Bar/Column Chart( لكشلا اذه ىمسي
 .٪١٠٠ دنب لكل ءازجألا عومجم نوكي بلغألا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
مهنيب رايتخالاو ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا)٥( قحلم :قحالملا
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رصم يف ةصاخ ةعماج نم جرختلا

ال مأ ةأشنملا لمع لاجم يف ءاوس جراخلا يف ةسارد ةربخ دوجو

ةيعوطت#ةيبالط ةطشنأ يف كارتشالا

ةيموكح ةيرصم ةعماج نم جرختلا

ال مأ ةأشنملا لمع لاجم يف ءاوس ةعماجلا جراخ ةيبيردت تارود ىلع  لوصحلا

لمعلاا ناكم نم نكسلا ناكم برق

ال مأ ةأشنملا لمع لاجم يف ءاوس ةقباس لمع ةربخ دوجو
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قحالملا

:)١( قحلم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا

:)٢( قحلم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا

:)٣( قحلم
 اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ

:)٤( قحلم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق

:)٥( قحلم
 ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا
مهنيب رايتخالاو

 ريراقتلا قيسنت :)٦( قحلم

:)٧( قحلم
 مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا
:)٨( قحلم
تآشنملاحسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا



همادختساةيفيكوهمجحوبسانملاطخلارايتخانمضتتوةقيثولالكشميظنتةيفيكريراقتلاقيسنتينعي
ةيضرعوأةيلوطتناكاذإةحفصلالكشنمضتيامك،نتملاونيوانعلانيبةقرفتللوأتاملكلاضعبىلعزيكرتلل
،ئراقلايفرثؤيوريرقتلاةءارقةيلمعنملهسيهنأامك،هبتاكميظنتىلعلديريرقتلاقيسنتنإ.شماوهلامجحو
.هلثدحتيبتاكلانأئراقلارعشيةيعرفلاوةيسيئرلانيوانعلانيبةقرفتلاوتاملكلاضعبىلعزيكرتلابف
 :لالخ نم ريرقتلا قيسنت نكميو
.ةيعرف نيوانعو ةيسيئر نيوانع عضو•
 نم اكمس رثكأ يسيئرلا ناونعلا نوكي ثيحب ،ناونعلا ىوتسم ضافخنا عم لقي نيوانعلل كيمس طخ مادختسا•

.يعرفلا ناونعلا
 .ىوتحملاو نيوانعلا نيب ةقرفتلل ناولأ مادختسا•
 .ميقرتلا مادختسا•
 .تاملكلا ضعب ىلع ديكأتلل)Underline( ةملكلا تحت طخ عضوو)Bold( كيمس طخ مادختسا•
.)Justify( تارقفلا ةياهنو ةيادب ةطقن ديحوت•

)Microsoft Word( جمانرب ىلع ريرقتلا زيهجت :ًالوأ

 ثـيح نـم رـيرقتلا زـيهجت يـف ءدبلا .١
 نامــضل تاحفــصلا شماوــه ةفاــسم
 ،ةـــعابطلا دـــنع هـــلك ىوـــتحملا روـــهظ
 يــف ةــباتكلل ةفاــسم كرــت ىلإ ةفاــضإلاب
 قــيرط نــع كــلذ متــيو .ةحفــصلا سأر
 ةــمئاقلا يــف)Layout(ىلــع طغــضلا
)Margins( ىلــع طغــضلا مث ،ةيسيئرلا
 .تاحفصلا شماوه مجح رايتخاو

 تاحفــــــصلل)Header( عــــــضو.٢
 مجحو يبرع طخب حسملا ناونع نمضتي
 يــف نوــكي الأ ةاــعارم عــم ،ريغــص طــخ
 نــم)فالــغلا ةحفــص( ىلوألا ةحفــصلا
راــــــــــــــــــــيتخا لالــــــــــــــــــــخ
)Different First Page(ةــمئاقلا نـم 
.ةيسيئرلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا

١٢٢



لفــسأ طيــسب طــخ عــضو لــضفي   .٣
نــم ،ةحفــصلا سأر يــف رــيرقتلا ناوــنع
نــم (Borders) ىلــع طغــضلا لالــخ
)Home(مـــث ،ةيـــسيئرلا ةـــمئاقلا يـــف 
Borders and( ىلــــــع طغــــــضلا

Shading(طـــــخلا لكـــــش راـــــيتخاو 
 هعــضو متــي نأ راــيتخا مــث ،بــسانملا
 .ناونعلا لفسأ

 نــع رـيرقتلا تاحفــصل ميقرـت لــمع   .٤
 ةمئاقلا نم)Insert( ىلع طغضلا قيرط
 Page( ىلــع طغــضلا مــث ،ةيــسيئرلا

Number(يـــف نوـــكي الأ ةاـــعارم عـــم 
 نــم)فالــغلا ةحفــص( ىلوألا ةحفــصلا
.)Different first page( رايتخا لالخ

 ىلـــع ىرـــخأ ةرـــم طغـــضلا نـــكمي   .٥
)Page Number(ىلــع طغــضلا مــث 
)Format Page Number(، راــيتخاو 
 رفـص مـقر نـم تاحفصلا ميقرت أدبي نأ
فالغلا ةحفص ميقرت متي ال ىتح

 طوـطخلا مـجحو عون قيسنت لضفي   .٦
 ،ريرقتلاةباتك يف اهمادختسا متيس يتلا
 طــمن ىلع نميألا رزلاب طغضلا لالخ نم
 ةيسيئرلا ةمئاقلاب)Home( يف طوطخلا
 ،Normal)( رـيرقتلا نتم طمن نم ةيادب
 طغــضلا مــث ،)Modify Style( راــيتخاو
 طـــخلا يـــف مكحتـــلل)Format( ىلـــع
.ةدح ىلع مهنم لك تارقفلاو

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا

١٢٣



 ،)Format Font( ىلــع طغضلا متي   .٧
 لــــثم يــــبرع طــــخ عوــــن راــــيتخاو
)Simplified Arabic(، مـجح راـيتخا مث 
 اذإ اــم فالتخاــب فــلتخي بــسانم طــخ
 مأ يـــسيئرلا ناوـــنعلل ةـــباتكلا تـــناك
نتملل مأ يعرفلا ناونعلل

 Format( ىلــع طغــضلا متــي مــث   .٨
Paragraph(طــخلا نوــكي نأ راــيتخاو 

)Justified(، هاــجتا نوــكي نأ راــيتخا مــث 
 راـيتخاو ،راــسيلا ىلإ نيــميلا نم ةباتكلا
تارــقفلا يــف رطــسألا دــعابت نوــكي نأ
 يأ وأ)Multiple at 1.15( ددـــعتم
 راــيتخا ارــيخأو ،ةلــضفم ىرــخأ ةفاــسم
.تارقفلا دعبو لبق تافاسملا مجح

طوــطخلا قيــسنت نــم ءاــهتنالا دــعب   .٩
 طــخ قيــسنت متــي ،رــيرقتلا نتــم يــف
 رزلاب طغضلا لالخ نم ،يسيئرلا ناونعلا
 طاــمنأ نـم)Heading 1( ىلــع نــميألا
 طغضلا مث ،(Modify) رايتخاو ،طوطخلا
 ،)(Format Font مــث ،(Format) ىلــع
 بـسانملا طـخلا عون رايتخا يف ءدبلا مث
Mudir طخ لثم ناونعلل MT)(، رايتخاو 
 مـــث ،)(Bold طـــخلا بولـــسأ نوـــكي نأ
 ناوـــنعلل بـــسانم طـــخ مـــجح راـــيتخا
 فـلتخم نول رايتخا ةاعارم عم ،يسيئرلا
ريرقتلا نتم نع

 ناوــنعلا يــف تارــقفلا قيــسنت متــي   .١٠
 ىلـــع طغـــضلا لالـــخ نـــم يـــسيئرلا

Format)(، ىلــع طغــضلا مـث Format 
Paragraph)(، يــف نوــكي نأ راــيتخاو 

 راـيتخا مـث ،)(Centered ةحفــصلا زكرم
 دــعابت نوكي نأو تافاسم هلبق نوكي الأ
ددــــعتم تارــــقفلا نيــــب رطــــسألا
)Multiple at 1.15(.

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا
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 ناوــنعلا طــخ طــمن قيــسنت متــي   .١١
 طغضلا لالخ نم )Heading 2( يعرفلا
 نــم)Heading 2( ىلــع نــميألا رزلاــب
 ،ةيــسيئرلا ةــمئاقلا يــف طوــطخلا طاــمنأ
 ىلــع طغــضلا مــث ،)(Modify راــيتخاو

Format)(، مـــث Format Font)(، مـــث 
بــسانملا طــخلا عوــن راــيتخا يــف ءدــبلا
Mudir) طخ لثم ناونعلل MT)، رايتخاو 
 مـــث ،)(Bold طـــخلا بولـــسأ نوـــكي نأ
 ناوـــنعلل بـــسانم طـــخ مـــجح راـــيتخا
طـخلا نوـكي نأ راـيتخا نـكميو ،يعرفلا
 سيـلو رـيرقتلا نتـم لثم دوسألا نوللاب
 .هنع فلتخم

 ناوـنعلا يـف تارــقفلا قيــسنت متي   .١٢
 ىلـــع طغـــضلا لالـــخ نـــم يـــعرفلا

(Format)، ىلــع طغــضلا مث (Format 
Paragraph)، يـــف نوـــكي نأ راـــيتخاو 

 الأ راــيتخا مــث ،)Right( ةحفــصلا نيــمي
 دــعابت نوــكي نأو تافاــسم هــلبق نوــكي
 ددـــــعتم تارـــــقفلا نيـــــب رطـــــسألا

(Multiple).

ةيـــسيئرلا نيواـــنعلا ةفاـــضإ دـــعب   .١٣
 ةــمئاق لــمع متي ،ريرقتلا نتمو ةيعرفلاو
(References) لالــخ نــم ،تاــيوتحملا
 ىلــع طغــضلا مـث ،ةيــسيئرلا ةمئاقلا يف

(Table of Contents)ةــمئاق راـيتخاو 
.ةبسانملا تايوتحملا

 ةبـــسانملا ةـــمئاقلا راـــيتخا دـــعب   .١٤
 موقنــــسو ،يــــتآلا لكــــشلاب رهظتــــس
.اهقيسنتب

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا
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 نـمتاـيوتحملا ةمئاق قيسنت متي   .١٥
 راـيتخاو ،تاـيوتحملا ةمئاق ديدحت لالخ
 فذح مث ،راسيلا ىلإ نيميلا نم أدبت نأ
 ،ةــمئاقلا ةــيادب نــم(Contents) ةــملك
 طــخ مــجحو يــبرع طــخ عوــن راــيتخاو
 ةــــمئاق ثيدــــحت نــــكميو .بــــسانم
 طغــــضلا لالــــخ نــــم تاــــيوتحملا
 عوــن راــيتخا مــث ،)(Update Fieldىلــع
 ماقرأ ثيدحت متيس ناك اذإ ام ثيدحتلا
 راـــيتخا لالـــخ نـــم طـــقف تاحفـــصلا

(Update page number only)، وأ 
 نيوانع نم اهيف امب اهلمكأب ةمئاقلا ىلع
 Update entire) راــيتخا لالــخ نــم

table).

 يـــف فالـــغلا ةحفـــص قيـــسنتل   .١٦
 اـهلةـيفرخز دودـح رايتخا نكمي ،ريرقتلا
 يـف)(Design ىلــع طغــضلا لالـخ نم
ىلـــع طغـــضلا مـــث ،ةيـــسيئرلا ةـــمئاقلا
)Page Borders(، لكــش راــيتخا مــث 
 نأ ةاعارم عم ،(Art) نم ةحفصلا دودحل
 فالـغلا ةحفـص يـف دودـحلا هذــه نوكت
ىلع طغضلا لالخ نم ،طقف

(Apply to)راـيتخاو(This section -
(This section - First page only).

وأ روـص عـضو يـف ةبغرلا ةلاح يف   .١٧
 نــكمي ،فالــغلا ةحفــص يــف تاراعــش
 ىتح هب روصلا عضول ةباتكلل عبرم رايتخا
 طغضلا لالخ نم كلذو ،اهكيرحت لهسي
 مـث ،ةيــسيئرلا ةمئاقلا يف(Insert) ىلع
 لالـــخ نـــم مـــث ،(Text Box) راـــيتخا
 يــف(Insert) ىلــع ىرــخأ ةرــم طغــضلا
ىلــع طغــضلا متــي ةيــسيئرلا ةــمئاقلا
)Pictures(راعــشلا وأ ةروــصلا راــيتخال 
.فالغلا ىلع هعضو دارملا

عـبرم دودحو نول ءافخإ نكمي :ةظوحلم
 نــميألا رزلاـب طغــضلا لالـخ نم ،ةباتكلا
)No fill( راـيتخا مـث عـبرملا دودـح ىلــع
.)No line(و

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا

١٢٦



 جماـنرب ىلــع رـيرقتلا ةـباتك ةيادب يف   .١
(Power Point)مـــجح راـــيتخا متـــي 

ىلــع طغــضلا لالخ نم اهعونو ةحفصلا

(Design)مــث ،ةيــسيئرلا ةــمئاقلا يــف
 عوـن رايتخاو ،(Slide Size) ىلع طغضلا
 مــجح راــيتخا مــث(Portrait) ةحفــصلا
.)A4( ةقرولا

 جماــنرب يــف تاــقيلعتلا ةــباتك متــي   .٢
(Power Point) عـبرم رايتخا قيرط نع 

 كـلذ متـيو ،هـب قـيلعتلا ةفاضإل ةباتكلل
 يــف(Insert) ىلــع طغــضلا لالــخ نــم
 ،(Text Box) رايتخا مث ةيسيئرلا ةمئاقلا
 ،ةـباتكلا عـبرم لخادـب قيلعتلا ةفاضإ مث
 نــع عـبرملا لـخاد ةباتكلا قيسنت متي مث
 ةمئاقلا يف)Home( ىلع طغضلا قيرط
 طـــخلا نوـــكي نأ راـــيتخاو ،ةيـــسيئرلا
)Justify(. 

)Microsoft Power Point(جمانرب ىلع ريرقتلا زيهجت :اًيناث

تاحفــصلا شماوــه قيــسنت متــيو   .٣

 ،ةحفصلاب هتياهنو مالكلا ةيادب ثيح نم
 نــم(View)  ىلــع طغــضلا لالــخ نــم
(Ruler) راــيتخا مــث ةيــسيئرلا ةــمئاقلا
يــقفأ لـيلد ةفاضإ نكميو ،)(Guidesو
 رزلاــب طغــضلا قــيرط نــع يدوــمع وأ
رايتخاو هيجوتلا ةادأ ىلع نميألا

(Add Vertical Guide)وأ

(Add Horizontal Guide). 

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا

١٢٧



 نــع رــيرقتلا تاحفــص ميقرــت متــي   .٤
 ماقرألا ةفاضإل ةباتكلا عبرم رايتخا قيرط
 ىلــع طغــضلا لالــخ نــم كــلذو ،هــب

(Insert)راـيتخا مث ةسيئرلا ةمئاقلا يف
(Text Box)، ىلع طغضلا مث

Header and Footer)(،
،(Slide Numbers) رايتخاو

.)Apply to All( رايتخا مث

 رـيرقتلا وأ حــسملا ناوـنع عـضو متي   .٥
 طغــضلا قـيرط نــع ،ةحفــصلا سأر يف
 ،ةيــسيئرلا ةــمئاقلا يــف(Insert) ىلــع
 لثم لكش رايتخا مث ،(Shapes) رايتخاو
(Text Box) راــيتخا مــث ،لــصاف طــخ
.يتآلاــك طــخلا قوــف ناوــنعلا ةفاــضإل
 هرايتخا مت يذلا لصافلا طخلا قيسنتلو
 ،لكــشلا ىلع نميألا رزلاب طغضلا بجي
 مــث)(Format Shape ىلــع طغــضلاو
 .لكشلل بسانم فيفخ نول رايتخا

 Microsoft( يجمانرب يف ةينايبلا لاكشألا قيسنت :اًثلاث
Power Point and Word(

 ةفاـضإ لــضفي يناـيب لكـش ةفاضإل   .١
 ىــتح هــب لكــشلا عــضول ةــباتكلا عــبرم
 لكــشلا ناوــنع ةــباتكو هــكيرحت لهــسي
ىلــع طغــضلا لالـخ نم كلذو ،هميقرتو

)(Insertرايتخا مث ،ةيسيئرلا ةمئاقلا يف 
(Text Box)، ىلــع ىرخأ ةرم طغضلا مث 

(Insert)، راــيتخاو )Chart(، راــيتخا مــث 
 نـم ةجيتنلا ضرع دارملا ينايبلا لكشلا
.هلالخ

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا

١٢٨



 رــهظي يناــيبلا لكــشلا راــيتخا دــنع   .٢
)Excel( لــسكإ ةحفــص يئاــقلت لكــشب
 يـفلودـجلا ءلـم متي ،تانايبلا ةفاضإل
 متي مث ،يلاتلاك تانايبلاب لسكإلا ةحفص
 ناوــنع ةــباتكو يناــيبلا لكــشلا ميقرــت
ضرــع متـي يذـلا لاؤــسلل اــًقفو لكشلا

 .هب هتجيتن

 يف)Scale( سايقملا ليدعت متي مث   .٣
٢٥ يـساسألا دحلا نوكيل ينايبلا لكشلا

 طغــضلا لالــخ نــم ،١٠٠ ىــصقألا دــحلاو
راــيتخاو ،ساــيقملا ىلــع نــميألا رزلاــب

Format Axis)(، نوــكي نأ راــيتخا مــث 
 ىــصقألا دــحلاو ،٢٥)(Major ساــسألا

(Maximum) ١٠٠.

 ءاوــس( ساــيقلا ةدــحو ةفاــضإ متــي   .٤
 وأصاخشأ ددع وأ ةيوئملا ةبسنلا تناك
 يناـيبلا لكــشلا ىلإ)خلا... تآشنم ددع
اــم حيــضوتل ،يــقفألا روــحملا بــناجب
قـيرط نــع كـلذ متـيو ،لكــشلا هضرعي
 ةـــمئاقلا يـــف(Insert) ىلـــع طغـــضلا
 ةـباتكو)(Text Boxراـيتخا مث ،ةيسيئرلا
 نوـكت نأ ةاــعارم عـم ،هـب سايقلا ةدحو
Akhbar) لـثم يبرع طخب ةمالعلا MT)
Mudir وأ MT)(وأ )Simplified 

Arabic(، ريغص طخ مجحبو.

 وأ ةـــيوئملا بـــسنلا راـــهظإ بـــجي   .٥
كـلذو ،لكــشلا اـهنع رـبعي يـتلا دادعألا

 ىلــع نــميألا رزلاــب طغــضلا قــيرط نــع
رايتخا مث ،ينايبلا لكشلا

(Add Data Labels).

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا

١٢٩



 ةـجيتن ىلع ةظحالم ركذ لثم ،ئراقلل بسنلا حيضوتل ،ينايبلا لكشلا لفسأ ةجيتنلا ىلع تاظحالم ةفاضإ بجي   .٦
 بــسننأ ةـظحالملا هذــه نمــضتت ،تآــشنملا يف يضاملا ماعلا لالخ ددجلا نيجيرخلا نييعتب ةصاخلا دادعألا لاؤس
 قـيرط نــع كـلذو .يـضاملا ماعلا لالخ ددج تاعماج نيجيرخل مهتآشنم نييعت ىلإ اوراشأ نم ةبسن نم دادعألا هذه
.هب ةظحالملا ةباتكو(Text Box)رايتخا مث ،ةيسيئرلا ةمئاقلا يف)Insert( ىلع طغضلا
 عـبرمو لكــشلا دـيدحت لالـخ نـم(Group) يـف مهمـض نكمي تاظوحلملاو ينايبلا لكشلا كيرحت ةلوهسل :ةظحالم
.(Group) رايتخاو نميألا رزلاب طغضلا مث ينايبلا لكشلاو ةظحالملا نم لكب صاخلا ةباتكلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ريرقتلا قيسنت)٦( قحلم :قحالملا

١٣٠



قحالملا

:)١( قحلم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا

:)٢( قحلم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا

:)٣( قحلم
 اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ

:)٤( قحلم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق

:)٥( قحلم
 ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا
مهنيب رايتخالاو

 ريراقتلا قيسنت :)٦( قحلم

:)٧( قحلم
مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا
:)٨( قحلم
تآشنملاحسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا



 خيراتلوئسملاتاظحالمطاشنلايسيئرلا طاشنلاةلحرملا
ميلستلا

 نع ةيفلخ ةقرو لمع
عوضوملا

فدهتسملا عمتجملا ديدحت

فادهألا ديدحت

 ةنيعلا راطإ ديدحت

ةنيعلا عون ديدحت

 ماظنلا ىلع ةنيعلا بحس
ينورتكلإلا

 ةيلوألا ةرامتسالا ميمصت
ايقرو

 ةيلوألا ةرامتسالا ميمصت
ينورتكلإلا ماظنلا ىلع

 نيثحابلا ديدحت

يلآلا بساحلا ةزهجأ ريضحت

لومحم فتاه ةزهجأ ريضحت

ىلع نيكراشملا ءامسأ عضو
 ديدحتو ينورتكلإلا ماظنلا

 نمض مهعضوو مهتايحالص
حسملا يكراشم
 نيثحابلا ىلع ةنيعلا عيزوت
تانايبلا عمجب

 ءامسأ ةباتك
 يف نيكراشملا
لمعلا جذامن

لمعلا جذامن زيهجت

 ديربلا ىلع لاسرإلل
 ةلاح يف ينورتكلإلا
نيثوحبملا بلط
كلذ

 ةينورتكلإ ةخسن زيهجت
)Google Form( ةرامتسالل

 هلاسرإل باطخ زيهجت
 يف نوبغري نيذلا نيثوحبملل
كلذ

 ىلع ةيبتكملا تاودألا عيزوت
نيثحابلا

طيطختلا

 ماعلا راطإلا ديدحت
هقاطنو عالطتسالل

تانيعلا

ةرامتسالا

تايرادإلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق)٧( قحلم :قحالملا

١٣٢



 خيراتلوئسملاتاظحالمطاشنلايسيئرلا طاشنلاةلحرملا
ميلستلا

 بعل لمشتو
 فيرعتلاو راودألا
 ماظنلا عم لماعتلاب
ينورتكلإلا

 ةيهيجوتلا ةسلجلا

 ةيمويلا ةيهيجوتلا ةسلجلا
نيثحابلل

لقألا نم ةنيعلا عيزوت ةداعإ
ًاءادأ لضفأللًاءادأ

 ءانثأ نيثحابلل عامتسالا
تاملاكملا مهؤارجإ

 ايموي تانايبلا فلم ليزنت
تاباجإلا ةعجارمو

 بلطتت يتلا ءاطخألا ةباتك
نيثحابلل لاصتالا ةداعإ

 ةحوتفملا ةلئسألا قالغإ
زيمرتلا( ةحوتفملا هبشو
)ديوكتلاو

تانايبلا قاستا ةعجارم

يفيكلاو يمكلا ليلحتلا

 لوادجلاو لاكشألا زيهجت
اهيلع قيلعتلاو ريرقتلاب

ةيئاهنلا ةيرادإلا ريراقتلا ةباتك

 لمعلا ةلدأ ثيدحت
 ةصاخلا نيثحابلاو نيفرشملل
حسملاب

ةدافتسملا سوردلا ةباتك

حسملا تافلم ةفشرأ

 عمج
تانايبلا

نيثحابلا بيردت

تانايبلا عمج ةرادإ

ةدوجلا ةبقارم

يئاصحإلا ليلحتلا  ليلحتلا
يئاصحإلا

 ةباتك
ريراقتلا ةباتكريراقتلا

قالغإلا

ةيئاهنلا ريراقتلا

لمعلا ةلدأ

ةدافتسملا سوردلا

ةفشرألا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق)٧( قحلم :قحالملا

١٣٣



قحالملا

:)١( قحلم
ةحرتقملا دودرلاو اهركذ عئاشلا ةلئسألا

:)٢( قحلم
تانايبلا عمج ةيلمع ءانثأ ةماهلا جذامنلا

:)٣( قحلم
 اهيلع ةبساحملا متي يتلا ةدوجلا ءاطخأ

:)٤( قحلم
ريراقتلا ةعجارم ةمئاق

:)٥( قحلم
 ريرقتلا لخاد ةينايبلا لاكشألاو لوادجلا مادختسا
مهنيب رايتخالاو

 ريراقتلا قيسنت :)٦( قحلم

:)٧( قحلم
 مادختساب لامعألا حسم ءارجإ ةطشنأب ةمئاق
ينورتكلإلا ماظنلاو ةيفتاهلا تالباقملا
:)٨( قحلم
 حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا
تآشنملا



٣ماظنلا ىلع نيمدختسملا تاباسح ءاشنإ:ًالوأ

ماظنلاريدمبةصاخةفيظو٣

."مدختسم" ىلع طغضلا   .١

."ةفاضإ" ىلع طغضلا   .٢

.ماظنلا ىلع لوخد ليجست لوأ دنع اهرييغت متيس ةيئدبم رورم ةملك لمعو ،ةبولطملا تانايبلا لاخدإ   .٣

 :ةظوحلم
.ماظنلل لوصولا نم مهعنم ديرن ةنيعم ةلحرم يف نيمدختسملا ضعب نأ ةلاح يف ،"ليطعت" رايتخا نكمي•
.ماظنلا ريدمل طقف هرايتخا متيو ،مدختسملا كلذل"ةرادإلا" فئاظو روهظ ةيحالص يطعي ذلا وه"ريدم" رايتخا•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٣٥



.تايحالصلا ةعومجمب ةصاخلا ةنوقيألا ىلع طغضلاب ،هل ةررقملا تايحالصلا ةعومجمب مدختسملا طبر   .٤

.ظفح ىلع طغضلا مث ةيحالصلا ىلع نيترم رقنلا قيرط نع ةررقملا تايحالصلا رايتخا   .٥

.ماظنلا ىلعنيدوجوملا نيمدختسملاب ةحاتملا تايحالصلا ىرخأ ةقيرطب طبرت يتلاو ،"ةعومجم" رايتخا نكمي   .٦

.اهل نيمدختسملا ةفاضإ مث ،ام ةيحالص رايتخا متي   .٧

.ليدعتلا ةنوقيأ لالخ نم مدختسملا تانايب يف ليدعتلا نكمي   .٨

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٣٦



٤ماظنلا ىلع تانايبلا دعاوق ةفاضإو نايبتسالا ءاشنإ :اًيناث

ماعلافرشملابةصاخةفيظو٤

."ةفاضإ" ىلع طغضلا مث ،"نايبتسا" ىلع طغضلا   .١

."ظفح"ىلع طغضلا مث ،"ءاشنإلا ديق" رايتخا عم ،هفصوو نايبتسالا مساب ةصاخلا تانايبلا ءلم متي   .٢

:ةظوحلم
 نيمدختسملاوةممصملا ةرامتسالا خسن متيف ،خسنلاب ةصاخلا ةنوقيألا لالخ نم حسملا كلذ خسن نكمي•

.حسملا ىلع مهنييعت مت نيذلا

.قافرإلاةنوقيأ ىلع طغضلاب ،نايبتسالا ةرامتسا لثم نايبتسالا كلذب ةطبترم تافلم قافرإ نكمي•

.لمعلا قيرف ةنوقيأ ىلع طغضلا قيرط نع ،نايبتسالا لمع قيرف ديدحت متي   .٣

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٣٧



 .هتايحالصل اقفو لك حسملا اذه يف لمعلاب موقيس يذلا لمعلا قيرف رايتخا متي   .٤

 ماظنلا ىلع تانايبلا دعاوق ةفاضإ تاوطخ
.تاهجلا لاخدإل ةيوديلا ةقيرطلا يه هذهو ،"ةفاضإ" ىلع طغضلا مث ،"ةهج" ىلع طغضلا   .١

 .ظفح ىلع طغضلا مث ،ةهجلا كلت تانايب ةفاك لاخدإ متي   .٢

:ةظوحلم
.ليدعتلاب ةصاخلا ةنوقيألا لالخ نم تاهجلا كلت تانايب يف ليدعتلا نكمي•

 اقفو تانيعلا بحس يف دعاستو ،سوماقلاب ةصاخلا ةنوقيألا لالخ نم صئاصخلا ضعبب تاهجلا طبر نكمي   .٣
)ةيرايتخا ةوطخ( .ةددحم صئاصخل

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٣٨



)ةيرايتخا ةوطخ( .اهب ةصاخلا تانايبلا ءلمو اهساسأ ىلع تانيعلا بحس دارملا صئاصخلا رايتخا متي   .٤

."تانايبلا ديروت جذامن" ىلع طغضلاب ،ةينورتكلإ تافلم يف ةدوجوملا تانايبلا دعاوق ليمحت نكمي   .٥

.تاهجلا تانايب ديروت جذومن ىلع طغضلا   .٦

:ةظوحلم
.اهلاخدإ نم دبالو ةيساسأ يه رمحألا نوللاب تانايبلاو ،يلاتلا تانايبلا فلم جذومن ىلع دامتعالا بجي•

."ديروت" ىلع طغضلا   .٧

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٣٩



.تانايبلا فلم قافرإ متي   .٨

.تاهجلا كلتل ةيساسألا تانايبلا هب رهظيو ،" ريدصت" ىلع طغضلاب ،ينورتكلإ فلم يف تاهجلا ريدصت نكمي   .٩

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٠



٥ماظنلا ىلع نايبتسالا ةرامتسا ميمصت :اًثلاث

نايبتسالاممصمبةصاخةفيظو٥

.ةرامتسالا ميمصت ةنوقيأ ىلع طغضلا مث ،"نايبتسالا ميمصت" ىلع طغضلا   .١

:ةظوحلم
 فرشملا لبق نم اهتفاضإ مت نكي مل اذإ ،"نايبتسالا ةمدقم" ىلع طغضلاب نايبتسالا ةمدقم ةفاضإ نكمي•

 .نايبتسالا ءاشنإ جذومنب ةصاخلا"تاظحالملا فصو" يف ماعلا

.عوضوملا مسا لاخدإو ،"عوضوم ةفاضإ" ىلع طغضلا   .٢

."مسق ةفاضإ" ىلع طغضلا   .٣

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤١



.مسقلا مسا لاخدإ متي   .٤

."لاؤس ةفاضإ" ىلع طغضلا   .٥

."ظفح" طغضن مث ،نايبلا عون ديدحتو ،"رح نايب" رايتخا متي ،رح صن لاؤسلا ةلاح يف   .٦

:ةظوحلم
.نايبتسالا ةلئسأ عيمجل"يمازلإ" رايتخا متي•

.)+( ةمالعلا قيرط نع لئادبلا ةفاضإو ،"ددعتم" رايتخا متي ،ددعتملا لاؤسلا ةلاح يف   .٧

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٢



."ظفح" طغضن مث ،رحلا صنلا ةنوقيأ ىلع طغضلا متي ،"ىرخأ" ليدب لثم ،لئادبلا ضعب يف رح صن ةباتكل   .٨

:ةظوحلم
."ليدب نم رثكأ رايتخا نكمي" رايتخا متي ،ليدب نم رثكأ رايتخاب هيف حمسي لاؤسلا ناك نأ ةلاح يف•

."ددعتم" ةمئاق يف ةفوفصملا رصانع ةفاضإو ،"ةفوفصم" رايتخا متي ،ةفوفصملا لاؤس ةلاح يف   .٩

."ظفح" طغضن مث ،"ةفوفصم" ةمئاق يف تاباجإلا لئادب ةفاضإ متي   .١٠

 ليدبلا بناجبقرزألا مهسلا ىلع طغضلا قيرط نع ةلئسألا لك ميمصت نم ءاهتنالا دعب تالاقتنالا ةفاضإ متي   .١١
.لاقتنالا هدنع ثدحيس يذلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٣



."يطختلا ديدحت" ىلع طغضلا مث ،هيلإ لاقتنالا دارملا لاؤسلا ىلع طغضلا متي   .١٢

:ةظوحلم
.يطختلا فذحب ةصاخلا ةنوقيألا ىلع طغضلا مث ،قرزألا مهسلا ىلع طغضلاب ،يطختلا ءاغلإ نكمي•

."ميمصتلا ةعجارم" ىلع طغضلا متي ،ةرامتسالا ميمصت ةعجارمل   .١٣

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٤



٦ماظنلا ىلع نيثحابلا ىلع اهعيزوتو نايبتسالا ةنيع ميمصت :اًعبار

نايبتسالاممصمبةصاخةفيظو٦

.ةنيعلا ميمصت ةنوقيأ ىلع طغضلا مث ،"نايبتسالا ميمصت" ىلع طغضلا   .١

 ةفاك لاخدإو ،"ةمظتنم ةيئاوشع" وأ"لماش دع" ءاوس ةنيعلا ةيجهنم رايتخا متي  ،"ةنيع ةفاضإ" ةمئاق رهظت   .٢
."ظفح" ىلع طغضلا مث ،تانايبلا

:ةظوحلم
."فقوتم" رايتخاب اهفقو نكميو ،اهمادختسا ةلاح يف"يراج" ةنيعلا نوكت•
.دحاولا عالطتسالل ةنيع نم رثكأ ءاشنإ نكمي•

 ،ةنيعلا ىلع نيترم طغضلا متي ،"ءاشنإلا ديق" وأ"فقوتم" لاح يف اهمادختسا دارملا ةنيعلا نأ ةلاح يف   .٣
."ظفح" مث ،"يراج" ةنيعلا ةلاح رايتخاو

 ليجست" ىلع طغضلا مث ،"نيثوحبملا ددع ريدقت" ىلع طغضلا متي ،"ةنيعلا بحس ميمصت" ةمئاق نم   .٤
."ايئاوشع نيثوحبملا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٥



.اهبحس مت يتلا ةنيعلا اهبو"نيثوحبملا ةعجارم" ةمئاق رهظت   .٥

 طغضلا متي ،"ةيراجلا ةنيعلا ديدحت" ةمئاق نم ،ردصملا سفن نم ةيلاحلا ةنيعلا مجح ةدايز يف ةبغرلا ةلاح يف   .٦
.ةنيعلاب ةصاخلا ليدعتلا ةنوقيأ ىلع

 نم هعضو مت يذلا مجحلا نم ربكأ نوكي نأ ىلع( هيلإ لوصولا دارملا مجحلل يلاحلا ةنيعلا مجح ليدعت متي   .٧
."ظفح" ىلع طغضلا مث ،)لبق

:ةظوحلم
.اهل ةباجتسا ةلاح نيكست مت ةيلاحلا ةنيعلا تادرفم عيمج نوكت نأ بجي ،ةنيعلا مجح ةدايز دنع•
."يراج" نوكت ةفاضإلا اهيلع متي يتلا ةنيعلا ادع"فقوتم" ةلاح يف حسملا تانيع عيمج نوكت نأ بجي•
فذح متي رخآ ددحم ردصم وأ ردصملا سفن نم سيلو ماع لكشب ةنيعلا مجح ةدايز يف ةبغرلا ةلاح يف•

.ةنيعلا مجح ةدايزو ثوحبملا ردصم

 ةنيعلا مجح ليدعتو ،ردصملا كلذ رايتخا متي ،رخآ ددحم ردصم نم ةنيعلا مجح ةدايز يف ةبغرلا ةلاح يف   .٨
.هيلإ لوصولا دارملا مجحلل يلاحلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٦



."ظفح" مث ،"ةيبسن ةيقبط" ىلع طغضلا متي ،ةيبسنلا ةيقبطلا ةيجهنم مادختسا ةلاح يف   .٩

."ظفح" ىلع طغضلا مث ،اهساسأ ىلع ةنيعلا بحس متيس يتلا ةقبطلا رايتخا متي ،"ةيصاخ طبر" ةمئاق رهظت   .١٠

 بحسلا بسنو اهنم ةنيعلا بحس دارملا تاظفاحملا رايتخا :تاظفاحملا ةقبط رايتخا مت :لاثملا ليبس ىلع   .١١
.اهنم لكل

:ةظوحلم
.اهلوبق ماظنلا عيطتسي ىتح ،٪١٠٠ وه بحسلا بسن عومجم نوكي نأ بجي•
.ةقبطلا كلت يف حاتملا يلامجإ قوفت ةنيعم ةقبط نم بحسلل ةبسن رايتخا بجي ال•

."ايئاوشع نيثوحبملا ليجست" مث ،"نيثوحبملا ددع ريدقت" ىلع طغضلا متي   .١٢

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٧



.ةنيعلا خسن جذومن قيرط نع ةدوجوملا ةنيعلا خسن نكمي   .١٣

:ةظوحلم
 تانايبلا كلت يف ليدعتلا نكمي ثيح ،ةنيعلا كلت تادرفمل سيلو طقف ةنيعلل ةيساسألا تانايبلل خسنلا متي•

.ةديدج ةنيع ةفاضإ نم الدب

.تانيعلا ةمئاق جذومن قيرط نع نيعم عالطتساب ةطبترملا تانيعلا ةيؤر نكمي   .١٤

:نيثحابلا ىلع نايبتسالا ةنيع عيزوت تاوطخ
.نيكراشملا ىلع ةنيعلا عيزوتب ةصاخلا ةنوقيألا ىلع طغضلا متي   .١

:ةظوحلم
.نيثحابلا ىلع ةنيعلا عيزوتل ماظنلا بيجتسي نل الإو"يراج" عضولا يف حسملا ةنيع نوكت نأ بجي•

 مث،ةفلتخم تارتف ىلع اهمادختسا نكمي ثيح ،ةنيعلا مسا لاخدإ متي ،"ةنيع حسم ةفاضإ" ةمئاق نم   .٢
."ظفح" طغضن

."ظفح" ىلع طغضلا متي مث ،حسملا كلذل نيثحابلا رايتخال ،"ثحاب طبر" ةمئاق رهظت   .٣

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٨



.نيثحابلا ءالؤه ىلع تاهجلا عيزوت لعفلاب رهظيو ،"ثوحبم عيزوت" ةمئاق رهظت   .٤

:ةظوحلم
.ثحاب لكل ايقرو ةنيعلا ةعابط اننكمي ثيح ،"ريدصت" ىلع طغضلاب ةنيعلا كلت ريدصت نكمي•

."ثحاب رييغت" ةنوقيأ ىلع طغضلا قيرط نع رخآ ىلإ ثحاب نم تاهجلا نم ددع لقن نكمي   .٥

."ظفح" طغضن مث ،ةلوقنملا تاهجلا ددعو ،هل لوقنملا ثحابلا ،هنم نيثوحبملا لقن دارملا ثحابلا رايتخا متي   .٦

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٤٩



."ىراج" ةلاحىلإ"ءاشنإلا ديق" نم نايبتسالا ةلاح رييغتو ،"نايبتسالا ميمصت" ةنوقيأ ىلع طغضلا متي   .٧

.تانايبلا عمجلهتحاتإ متي ثيحب ،"يراج نايبتسا" ىلع طغضلا مث ،"ميمصتلا ءاهنإ" ةنوقيأ ىلع طغضلا متي   .٨

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٠



٧ماظنلا ىلع نايبتسالا تاباجإ عيمجت :اًسماخ

تانايبلايعماجنيثحابلابةصاخةفيظو٧

.تاباجإلا عيمجت ةنوقيأ ىلع طغضلا مث ،"تاباجإلا عيمجت" ىلع طغضلا متي   .١

 درل اقفو"ةباجإلا عضو" نيكست متيو ،هعم ةلباقملا ءارجإ متيل ثحابلا كلذل ةددحملا تاهجلا دحأ رهظت   .٢
.ثوحبملا

.ةأشنملا كلتل تاباجإلا عيمجت ةرامتسا رهظت ،"ظفح" ىلع طغضلابو ،"يراج" ةباجإلا عضو ةلاح يف   .٣

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥١



."ظفح" ىلع طغضلا مث ،ةرامتسالا ىلع تاباجإلا لاخدإ متي   .٤

:ةظوحلم
 ال ىتح ،ءابرهكلا وأ تنرتنإلا عاطقنال ابسحت تاباجإلا لاخدإ ءانثأ رركتم لكشب"ظفح" ىلع طغضلاب حصُني•

.اهنم يأ دقفي

."ةباجإلا ءاغلإ" لالخ نم ،كلذ ةرامتسالا ىلع ليدعتلا بلطت ةلاح يف ةلئسألا دحأ نم ةباجإلا فذح نكمي   .٥

."عيمجتلا قالغإ" مث ،"ظفح" ىلع طغضلا متي ،تاباجإلا عيمج لاخدا نم ءاهتنالا دعب   .٦

."ظفح" ىلع طغضلا مث ،"دعوم ديدحت" نكست ،حسملا ءارجإل دعوم ديدحت يف ثوحبملا ةبغر ةلاح يف   .٧

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٢



."دعوملا ةددحم ةباجإ" ةمئاق يف ةرامتسالا كلت رهظت ،"دعوملا ةددحم ةباجإ" ىلع طغضلاب   .٨

 عيمجتلا تاوطخ ةفاك لامكتسا مث ،"عيمجتلا حتف" ىلع طغضلا مث ،تاباجإلا عيمجت ةنوقيأ ىلع طغضلا متي   .٩
.ةقباسلا

:ةظوحلم
 اهقالغإ نكمي ال ةرامتسالا كلت نإف ،عيمجتلا ءاهتنا لبق رخآ دعوم ءاطعإ يف بغر ثوحبملا سفن نأ ةلاح يف•

."x" ةمالع نم اهقالغإب ثحابلا موقيو"عيمجتلا قالغإ" نم

 تلازام اهنألايئاقلت ةرامتسالا كلت هل رهظتو ،"تاباجإلا عيمجت" ىلع طغضلاب ثحابلا موقي ةلاحلا هذه يف•
."قباسلا" وأ"يراجلا ثوحبملا ديدحت" ىلع طغضلا متي ،"يراج"

."ظفح" ىلع طغضلا مث ،"دعوم ديدحت" ةرامتسالا كلتل ةباجإلا ةلاح رايتخا متي•

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٣



٨ماظنلا ىلع نايبتسالا تاباجإ ليلحت :اًسداس

يئاصحإلاللحملابةصاخةفيظو٨

.تاباجإلا ليلحت ةنوقيأ ىلع طغضلا مث ،"تاباجإلا ليلحت" ىلع طغضلا متي   .١

."ةرح ةباجإ فينصت" ىلع طغضلا   .٢

 .مئالملا ةحفصلا مجح رايتخاو ،لاؤسلا ىلع طغضلا متي ،رمحألا نوللاب رهظت يتلاو ةحوتفملا هبش ةلئسألا   .٣

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٤



."ظفح" ىلع طغضلا مث ،ةمئاقلا يف ديدج لجس ةفاضإل)+( ةمالع ىلع طغضلا مث ،"ةمزح" ىلع طغضلا   .٤

.اهتفاضإ مت يتلا تاباجإلا لئادب لك هبو لاؤسلا رهظي   .٥

.هل بسانملا ليدبلا رايتخاو ةمئاقلا يف رح صن لك ىلع طغضلا قيرط نع تاباجإلا فينصت متي   .٦

 نوللا ىلإ رمحألا نوللا نم ةرحلا صوصنلا لوحتتو ،"ثيدحت" ىلع طغضلا متي ،ةرحلا صوصنلا فينصت دعب   .٧
.يدامرلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٥



:ةظوحلم
.ببس يأل هفينصت دعب ادبأ رح صن يأ فذح بجي ال•
 فذح مث هب ةباجإلافينصت دارملا ليدبلا رايتخا ًالوأ متي ،ليدب نم رثكأ رايتخاب حمست يتلا ةلئسألا ةلاح يف•

 .ادبأ رحلا صنلا فذحن نأ نود رحلا صنلا ليدب نم رايتخالا ةمالع

.)A( ةمالع اهبناجبو ،يدامرلا نوللاب رهظت يتلاو ةحوتفملا ةلئسألا   .٨

."لاؤس" ىلع طغضلا متي   .٩

 ىلع طغضلا مث ،لئادبلا ةفاضإ مث ،"ةددحم تارايخك رحلا نايبلا فينصتل ةنيعم ةمزحب طبر" رايتخا متي   .١٠
."ظفح"

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٦



:ةظوحلم
."ليدب نم رثكأ رايتخا نكمي" رايتخا متي ،ليدب نم رثكأ رايتخاب حمسي لاؤسلا ناك اذإ•
 عم اهلخادت كلذكو تاباجإلا دقف ببُسي كلذ نأل رخآ عون يأل"رح نايب" نم ادبأ لاؤسلا عون رييغت بجي ال•

.ىرخألا ةلئسألا

.اهعم بسانتي امل اقفو ةرحلا صوصنلا كلت فينصت متي   .١١

:ماظنلا ىلع نايبتسالا ةلئسأ جئاتن ضرع تاوطخ
."ةجيتن ضرع" ىلع طغضلا متي   .١

.هجئاتن ضرع دارملا لاؤسلا رايتخا متي   .٢

:ةظوحلم
 ةملكو ،sqmreport :مدختسم مساك يتآلا مادختسا ءاجرب ريراقتلا ضرعل رس ةملكو مدختسم مسا بلطيس•

.SQM@2021 :ةيتآلا رسلا

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٧



٩ماظنلا ىلع نايبتسالا جئاتن ريراقت ضرع :اًعباس

يئاصحإلاللحملابةصاخةفيظو٩

.ريراقتلا ضرع ةنوقيأ ىلع طغضلا مث ،"تاباجإلا ليلحت" ىلع طغضلا متي   .١

.ريراقتلا ىلع لوخدلا ليجست رهظي   .٢

.رورملا ةملكو مدختسملا مسا لاخدإ متي   .٣
.لقنتلا مهس لالخ نم تاحفصلا يقاب ىلإ لقنتلا نكميو ،"نايبتسالا ريرقت" نم ىلوألا ةحفصلا رهظت   .٤

 ىلع ةباجإلا ةبسن اهبناجبو تاباجتسالا ددع يلامجإ دجويو ،هب ةصاخلا لئادبلل اقفو لاؤس لك جئاتن رهظت   .٥
 .لاؤسلا كلذ

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٨



.ريدصتلا فلم عون رايتخاو ،ريدصتلا ةنوقيأ ىلع طغضلا قيرط نع جئاتنلا ريدصت نكمي   .٦

."يمويلا ءادألا" ةنوقيأ ىلع طغضلا قيرط نع حسملل يمويلا ءادألا ريراقت ضرع نكمي   .٧

.موي لكل ةباجإلا تالاحو ،ايموي تاباجإلا عيمجت لدعم حضوي ريرقت رهظي   .٨

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٥٩



."نيثحابلا ءادأ" ةنوقيأ ىلع طغضلا قيرط نع نيثحابلا ءادأ ريراقت ضرع نكمي   .٩

 .ةدح ىلع ثحاب لكلو يلكلا تاباجإلا عيمجت فقوم حضوي ريرقت رهظي   .١٠

ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
تآشنملا حسم ذيفنت يف ينورتكلإلا ماظنلا مادختسا)٨( قحلم :قحالملا

١٦٠
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١٦٢



ةيفاضإ تاءارق



ذيفنتلاو طيطختلا :تآشنملا تاراهم حسم
ةيفاضإ تاءارق

١٦٤
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