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أ .ؾٝد ذامت
جاَع ١املط - ١ًٝادتصا٥س-

َكدَ:١
ايكٝاد ٠ظاٖس ٠إْطاْٚ ١ٝانبت اإلْطإ َٓر ْػأت٘ ،فكد عسفتٗا
اجملتُعا َٚازضتٗا عرب َساذٌ تطٛزٖا بػض ايٓعس عٔ مساتٗا ٚأغهاهلا ،يريو
أؾبح ٚجٛد ايكٝاد ٠قسٚز ٠بػس ،١ٜذيو أْ٘ مبحسد ايٛجٛد ايبػس ٟاملػرتى
يػدؿني أ ٚأنثس غتًل اذتاج ١إىل َٔ ٜٓعِ جٗٛدِٖ ضت ٛحتكٝل ا٭ٖداف
املػرتنٚ ،١قبط ايع٬قا بني ا٭فساد ٚامل٪ضطا َٔ جٗٚ ١بني ا٭فساد فُٝا
ب َٔ ِٗٓٝجٗ ١أخس.٣
فايكٝاد ٠تعدّ املسنص ايسٝ٥ظ يًعًُٝا ٚا٭دٚاز يف ذٝا ٠ادتُاعا
ٚايػعٛب ٚا٭َِ َٓر ايكدّٚ ،ذيو باعتباز إٔ ايكٝاد ٠ظاٖس ٠اجتُاع ١ٝذا جرٚز
عُٝك ،١تتؿٌ بطبٝع ١اإلْطإ ايٛزاثٚ ١ٝتساث٘ ايثكايف َٚػازنت٘ ملٔ ذٛي٘ يف
زتتُع٘ٚ ،هلرا نإ اٖتُاّ ايعًُاٚ ٤ايف٬ضفٚ ١املؿًرني َٓر ايكدّ مبٛقٛع
ايكٝاد ٠عً ٢تعدد َٓاٖحِٗ أ ٚبطاطَ ١عادتتِٗ أ ٚعَُٝٛتٗا أ ٚعُكٗاٚ .نٌ أَ١
إٚ ّ٫اٖتُت بٗرا املٛقٛع يطبب إٔ َؿريٖا َستبط بكادتٗا ،فايكا٥د ٪ٜثس يف
ادتُاعًٜٚ ١عب أدٚازا َسنص ١ٜفاعً ١يف ايؿساع ايعكد ٟا٫جتُاع ،ٞا٫قتؿاد،ٟ
ايطٝاض ،ٞاذتكاز ،ٟايتهٓٛيٛج ،...ٞذيو أْ٘ ميطو بٓاؾٝت٘ َؿري اإلْطاْ١ٝ
ٚذكازتٗا ،فإَّا إىل تكٗكسٖا ٚدَازٖا ٚفٓاٗ٥اٚ ،إَا بكاٗ٥ا ٚتكدَٗا ٚضعادتٗا.
فهِ َٔ قاد ٠عرب ايتازٜخ أٚدٚا بػعٛبِٗ إىل اهل٬ى ٚايفٓاٚ ،٤نِ َٔ قاد ٠أْكرٚا
غعٛبِٗ َٔ ايدَاز ٚقاد ِٖٚإىل ايفٛش ٚاْ٫تؿازٚ .يف ايتازٜخ اذتدٜث غٛاٖد
ٚاقع ١ٝنثري ٠تثبت ذيو.
ٚيكد أؾبح ٜٓعس إىل ايكٝاد ٠اإلداز ١ٜيف أ٪َ ٟضطَُٗ ١ا نإ طابعٗا
بأْٗا ٚزا ٤فعاي ١ٝأ ٚفػٌ امل٪ضطا يف حتكٝل أٖدافٗاٚ ،يف ٖرا ايؿدد أجسٜت عدد
َٔ ايدزاضا تٓاٚيت ممازض ١ايكٝاد ٠نُتػري َطتكٌ َٚد ٣تأثريٖا يف املتػريا
اييت اضتٗدفتٗا تًو ايدزاضا ٚ ،قد نػفت يف زتًُٗا عٔ ٚجٛد تأثري ٚاقح
يًُُازض ١ايكٝادٚ - ١ٜإٕ نإ املكؿٛد بٗا يف ا٭غًب ا٭عِ تأثري ايُٓط ايكٝاد-ٟ
يف عدد َٔ املتػريا املدزٚض ٖٞٚ ١نايتاي:ٞ
 ا٭مناط ايكٝادٚ ١ٜع٬قتٗا بازتفاع أ ٚاطتفاض ايسٚح املعٓ ١ٜٛيًُسٚ٩ضني. ا٭مناط ايكٝادٚ ١ٜع٬قتٗا بايصٜاد ٠أ ٚايٓكـ يف اإلْتاد. ا٭مناط ايكٝادٚ ١ٜع٬قتٗا باجتاٖا املسٚ٩ضني ضت ٛاملٗٓ.١ ا٭مناط ايكٝادٚ ١ٜع٬قتٗا بايؿر ١ايٓفط ١ٝيد ٣املسٚ٩ضني.جملة العلوم االجتماعية واإلنشانية  -العدد - 60 :جانفـــي 4602
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فإذا ناْت ايكٝاد ٠اإلداز ١ٜبٗر ٙا٭ُٖ َٔ ١ٝخ ٍ٬تأثرياتٗا ايٛاقر ١يف
املتػريا املدزٚضٚ ،١اييت عٛدتت َععُٗا يف امل٪ضطا ا٫قتؿاد ،١ٜامل٪ضطا
ايعطهس ،١ٜامل٪ضطا ايطٝاض ،...١ٝف ٬غو أْٗا ضته ٕٛأنثس تأثريا يف امل٪ضطا
ايرتبٚ ١ٜٛايتعً ،١ُٝٝاييت ناْت بٗا َثٌ ٖر ٙايدزاضا قًَ ١ًٝكازْ ١بامل٪ضطا
ا٭خس ،٣عً ٢ايسغِ َٔ إٔ امل٪ضطا ايتعً ٖٞ ١ُٝٝاييت تكخ املٛازد ايبػس١ٜ
امل ١ًٖ٪هلا ،اييت ضتؿبح َطٚ٪ي ١عٔ تطٝري امل٪ضطا املدتًف ١يف ناف ١قطاعا
اجملتُع َٔٚ .بني ايدزاضا اييت أجسٜت يف بعض ادتاَعا ايعسب ١ٝعً ٢ضبٌٝ
املثاٍ :دزاض ١املػٝد ٟاذتطٔ بٔ ستُدٚ ،آٍ ْاج ٞستُد بٔ عبد اهلل ذٍٛ
ا٭ضايٝب ايكٝاد ١ٜيعُدا ٤ايهًٝا  ،اييت أجسٜت يف جاَع ١املًو فٝؿٌ بٔ عبد
ايعصٜص باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜباملٓطك ١ايػسقٚ ،1١ٝدزاض ١عًُٝا ؾاحل
ْاؾس ذ ٍٛايكدزا ايكٝاد ١ٜيس٩ضا ٤ا٭قطاّ يف ادتاَعا ا٭زدْٚ ،١ٝغريٖا َٔ
ايدزاضا ٖٓ َٔٚ .2ا تربش أُٖ ١ٝايدزاض ١اذتاي ١ٝاييت طسقت َٛقٛع ايكٝادَٔ ٠
شٚاٜا ذدٜث ١مل ٜتِ تٓاٚهلا يف ايدزاضا ايطابك - ١يف ذدٚد عًِ ايباذث.-
فايدزاضا ايطابل ذنسٖا ٚغريٖا أجسٜت يف ب٦ٝا غري جصا٥س ،١ٜباإلقاف ١إىل
أْٗا ختتًف عٔ ايدزاض ١اذتاي َٔ ١ٝذٝث ا٭ٖداف ٚاملتػريا فك ٬عٔ ايتبا ٜٔيف
بعض ْتا٥حٗا .يرا فإٕ أُٖ ١ٝايدزاض ١اذتاي ١ٝتهُٔ يف نْٗٛا تتٓا ٍٚطبٝع١
ممازض ١قاد ٠ادتاَع ١يٮمناط ايكٝاد ١ٜيف أعً ٢ؾسح عًُ ٞبادتصا٥س يف جاَعيت
َطٚ ١ًٝضطٝف نُٓٛذجني يًحاَعا ادتصا٥س ١ٜا٭خس ٫ٚ .٣غو إٔ ايٓتا٥خ
اييت تتٛؾٌ إيٗٝا ٖر ٙايدزاض ١ضتطِٗ يف تػدٝـ ايٛقع ايكا ِ٥ذٚ ٍٛاقع
املُازضا ايكٝاد ١ٜيد ٣ايعُداٚ ٤ز٩ضا ٤ا٭قطاّ يًحاَعتني ٫ ،ضُٝا ٖٚرا
ايتػدٝـ َٔ املعٓٝني أْفطِٗ نتك ِٝٝذاتٖٚ ،ٞر ٙايٓتا٥خ تطاعد ايكاُ٥ني
ٚاملعٓٝني عً ٢تعصٜص َا ٖ ٛإظتابَٚ ٞعادتَ ١ا ٖ ٛضًيبٚ ،اْ٫ط٬م ضتٚ ٛقع
اضرتاتٝحٝا يتردٜث إداز ٠ادتاَعٚ ١تطٜٛس أداٗ٥ا يف قَ ٤ٛعاٜري ادتٛد ٠ايػاًَ١
يف ايتعً ِٝادتاَع.ٞ
ٚإذا ناْت ادتاَعا يف أ ٟزتتُع متثٌ أعً ٢ؾسح عًُٜ ،ٞفرتض ف٘ٝ
ايُٓٛذج ١ٝيف ممازض ١ايكٝاد ٠اإلدازٚ ١ٜايتٓعْ ،١ُٝٝعسا يًُطت ٣ٛايٛظٝفٞ
ٚا٭نادمي ٞيد ٣نٌ َٔ ايس٩ضاٚ ٤املسٚ٩ضني ،نُا أْٗا أعًَ ٢طت ٣ٛتسبٟٛ
ٚتعً ،ُٞٝيهْٗٛا ايكادز ٠أنثس َٔ غريٖا عً ٢اضتٝعاب نٌ ا٭فهاز ٚا٫جتاٖا
املتٛافكٚ ١املتباٚ ،١ٜٓحتًٜٗٛا ملا غتدّ حتكٝل ا٭ٖداف املتٛخاَٗٓ ٠ا إذا أذطٔ
اختٝاز قاد ٠ادتاَعٚ ،١تعٚ ،ِٗٓٝٝتدزٜبِٗٚ ،أذطٔ اضتدداّ ا٭مناط ايكٝاد١ٜ
ا٭نثس فاعً ١ٝيف إصتاش ا٭عُاٍ ،ذٝث ضٝطاِٖ نٌ ٖرا  ٫ستاي ١يف تُٓ١ٝ
ادتاَعٚ ١تكدَٗا ٚتطٛزٖا.
 .0إغهاي ١ٝايدزاض:١
ففٖ ٞر ٙايدزاض ١صتد ايٓعس ١ٜايطًٛنٚ ١ٝايٓعس ١ٜاملٛقف ١ٝيًكٝاد٠
ضٛا ٤ذا ايٓطل املػًل أ ٚاملفتٛح نإذد ٣ايٓعسٜا ايكٝاد ١ٜاملٛجٗ ١يًدزاض ،١إذ
ا٭ٚىل زنص عً ٢ستٛز ٜٔأضاضٝني يًطًٛى ايكٝادُٖ ٟا :املفٗ ّٛايرٜ ٟسنص
عً ٢ستٛز ايع٬قا اإلْطاْٚ ،١ٝاملفٗ ّٛايرٜ ٟسنص عً ٢إصتاش املُٗٚ ١اإلْتاد.
ٚيكد قاّ دٚج٬ع َانحسظتس ٚؾفا يًٓعسٚ x ١ٜيًٓعس y ١ٜيف ايكٝادٚ ٠ذيو
نبًٛز ٠عاَ ١تًدـ ايبرث يف أمناط ايكٝادٚ .٠عً ٢إٔ ن ٬ايٓعسٜتني عً٢
طسيف ْكٝض ،فٓعس x ١ٜأ ٚع اييت تٓك ٟٛيف إطاز ايٓعسٜا ايسمس ١ٝيًكٝاد٠
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تكابٌ منط أ ٚأمناط ايكٝاد ٠ايتطًطٚ ١ٝاملٗتُ ١باإلْتاد ٚإصتاش ا٭عُاٍ ،اييت
تستهص ذ ٍٛتؿُ ِٝايعٌُ ٚإجسا٤ات٘ ٖٞٚ ،حتت ٟٛعً ٢عدد َٔ ا٫فرتاقا
ايطًب ١ٝذ ٍٛعك ١ٜٛفسٜل ايعٌُ ،مما ٜربز أٜٓ ٚتخ عٓٗا أضًٛب ايكٝاد ٠املٛجٗ١
(ايتطًط ،)١ٝاير ٟتسا ٙايُٓط ا٭ٚذد ٚا٭نثس فاعً ١ٝيف أدا ٤ا٭عُاٍ ٚإصتاشٖا،
ٚيف َٛاجٗ ١املػه . ٬يف ذني صتد ْعس ١ٜف أy ٚاييت تٓك ٟٛيف إطاز ْعسٜا
ايع٬قا اإلْطاْ ١ٝايه٬ضٝه ١ٝيًكٝاد ٠تكابٌ منط أ ٚأمناط ايكٝاد ٠ايدميكساط١ٝ
املٗتُ ١بايعاًَنيٚ ،اييت تستهص عً ٢ايع٬قا ا٫جتُاعٚ ١ٝاإلْطاْ ٖٞٚ ،١ٝحتتٟٛ
عً ٢عدد َٔ ا٫فرتاقا اإلظتاب ١ٝذ ٍٛعك ١ٜٛفسٜل ايعٌُ ٚتسا ٙايُٓط ا٭ٚذد
ٚا٭نثس فاعً ١ٝيف أدا ٤ا٭عُاٍٚ ،يف َٛاجٗ ١املػه. ٬
ٚايٓعس ١ٜايطًٛن ١ٝظٗس ْتٝح ١ايفػٌ ادتص ٞ٥يهٌ َٔ ايٓعس١ٜ
ايرات -١ٝيف إثبا ؾر ١فسق ١ٝإٔ ايكٝاد ٖٞ ٠زتُٛع َٔ ١ايؿفا ايػدؿ١ٝ
ايداخً ١ٝيًكادٚ - ٠ايٓعس ١ٜايٛظٝف ١ٝاملٓؿب ١عً ٢ايٛظا٥ف ايسمس ،١ٝهلرا فكد
اْؿب اٖتُاّ ٖر ٙايٓعس ١ٜعً ٢دزاض ١ايطًٛى ارتازج ٞامل٬ذغ يًكادٚ ،٠قد
جاَ ٤ععِ ايٓعسٜا ايفسع ١ٝيًٓعس ١ٜايطًٛن ١ٝأ ٚمناذد ايدزاض ١يًعًُا٤
نُا عتً ٛيًبعض إٔ ٜطُٗٝاَ ،سنص ٠إَا عً ٢ضًٛى ايكا٥د أ ٚايُٓط ايكٝاد،ٟ
ٚقد ذاٚيت إٔ تهتػف أ ٟا٭مناط ايكٝاد ١ٜا٭نثس تأثريا َٔ غريٖا ،أ ٚا٭نثس
فاعً ١ٝيف أدا ٤ا٭عُاٍ ٚإصتاشٖاٚ ،يف َٛاجٗ ١املػه ٬حتت أ ٟظسٚفٚ ،ناْت
املُٗ ١ا٭ضاض ١ٝيف ٖر ٙايُٓاذد ايٓعس ١ٜايفسع ٖٞ ،١ٝاملكازْ ١بني منطني
أضاضٝني تكسٜباٚ ،نإ ٖرإ ايُٓطإ َُكَادَ ِِٜٔيبعكُٗا ايبعض يف ارتؿا٥ـ،
ُٖٚا ايُٓط ايدميكساطٚ ٞايُٓط ا٭ٚتٛقساط ٞأ ٚايدٜهتاتٛز.ٟ
ٚتس ٣ايٓعس ١ٜايطًٛن ١ٝإٔ ايُٓط ايفعاٍ يف إصتاش ا٭عُاٍ َٛٚاجٗ١
املػه ٖٛ ٬ايُٓط ايعاي ٞيف ايتٛجٚ ٘ٝإصتاش ا٭عُاٍ ٚايعاي ٞيف اٖ٫تُاّ
بايع٬قا اإلْطاْ ،١ٝيف ذني ايٓعس ١ٜاملٛقف ١ٝتس ٣بأْ٘ ٜٛ ٫جد منط فعاٍ بع٘ٓٝ
يف مجٝع ا٭ذٛاٍ ٚايعسٚف بٌ ٜتردد ذطب ايعسٚف ٚاملٛاقف ٚطبٝع ١ايعاًَني
ٚعً :٘ٝفُا ٖ ٛايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ممازض َٔ ١طسف قاد ٠ادتاَعتني؟ َٚا
َد ٣ممازضت٘؟  ٌٖٚتٛجد فسٚم داي ١عٓد قاد ٠ادتاَعتني يف ذيو؟
فإذا نإ عًَ ٢طت ٣ٛارتطاب املسٚد ٜطتػف بإٔ ايكٝاد ٠ايسمس١ٝ
يًحاَع -١ز٩ضا ٤أقطاّ ،عُدا ٤ايهًٝا  ،زٝ٥ظ ادتاَع ٖٞ - ١قٝاد ٠دميكساط١ٝ
فٌٗ ٖ ٞنريو عًَ ٢طت ٣ٛاملُازض ١املٝداْ ١ٝايٛاقع١ٝ؟ ذيو َا ْسٜد َعسفت٘ َٔ
خٚ ٍ٬جْٗ ١عس قاد ٠ادتاَعتنيٚ .يريو ذدد إغهاي ١ٝايدزاض ١يف ايتطا٫٩
ايتاي:١ٝ
َ .1ا ٖ ٛايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ممازض َٔ ١طسف قاد ٠ادتاَعتني
ادتصا٥سٜتِٔٝ؟
أَ .ا ٖ ٛايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ممازض َٔ ١طسف قاد ٠جاَع١
َط١ًٝ؟
بَ .ا ٖ ٛايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ممازض َٔ ١طسف قاد ٠جاَع١
ضطٝف؟
ٖٓ ٌٖ .2اى فسٚم إذؿا ١ٝ٥ذا د٫ي ١بني قاد ٠جاَع ١ضطٝف ٚقاد ٠جاَع١
َط ١ًٝيف ايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ممازض١؟
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 .4فسقٝا ايدزاض:١
ٚتتكُٔ ايفسقٝا ايتاي:١ٝ
 .1إٕ ايُٓط ايكٝاد ٟايدميكساط ٖٛ ٞا٭نثس ممازض َٔ ١طسف قاد٠
ادتاَعتني.
أ .إٕ ايُٓط ايكٝاد ٟايدميكساط ٖٛ ٞا٭نثس ممازض َٔ ١طسف قاد٠
جاَعَ ١ط.١ًٝ
ب .إٕ ايُٓط ايكٝاد ٟايدميكساط ٖٛ ٞا٭نثس ممازض َٔ ١طسف قاد٠
جاَع ١ضطٝف.
ٖٓ .2اى فسٚم إذؿا ١ٝ٥ذا د٫ي ١بني قاد ٠جاَع ١ضطٝف ٚقاد ٠جاَع١
َط ١ًٝيف ايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ممازض.١
َ .3ؿطًرا ايدزاض:١
 َفٗ ّٛايكٝاد:٠يكد اختًف ايعًُاٚ ٤ارتربا ٤يف حتدٜد َفٗ ّٛايكٝادٚ ،٠اْتٗحٛا اجتاٖا
عد ٠يف تعسٜف ايكٝاد ،٠إذ تأثس نٌ فسٜل مبرٖب أْ ٚعس ١ٜيف تعسٜف٘ ارتاف،
فري ٣أغًب ايهتاب ايتكًٝد ٕٜٛأؾراب ْعس ١ٜايطًط ١ايسمس ١ٝأَ ٚا ٜعسف
بايٓعسٜا ايسمس ،١ٝإٔ ايكٝادَٛ ٠اش ١ٜيًطًط ١ايسمس ١ٝمتاَا ،إذ ٜعتكد ٕٚإٔ
ايطًط ١ايس٥اض ٖٞ ١ٝاييت حتكل يًكٝاد ٠أٖدافٗا .فف ٞتؿٛزِٖ إٔ ايطًط١
مبفسدٖا قادز ٠عً ٢محٌ ادتُاع ١يًدكٛع إلزاد ٠ايكا٥د يف نٌ اجتا ٙإدازٟ
ٜٛجِٗٗ إي ،٘ٝخٛفا َٔ املطا٤يٚ ١ايعكاب َٔٚ .تعازٜف ايعًُا ٤املٜ٪د ٠هلرا املفّٗٛ
تعسٜف "َٛزٚ ٟزا "ًٜٞايًرٜ ٜٔكسزإ إٔ” :ايكٝاد ٠متثٌ ايطًطٚ ،١ظتب إٔ متتًو
نٌ ايطًط ١اي٬شَ ١ملُازضَٗ ١اَٗا ايكٝادٚ ،3 ١ٜعًٖ ٢را ايٓر ٛقاَت فهس٠
ايكٝادَ ٠سادف ١يفهس ٠ايطًط ١ايسمس ١ٝيًس٩ضا ٤اإلدازٜنيْٚ .س ٣أْؿاز ٖرا
ا٫جتا ٙقد غابت عٔ أع ِٗٓٝذكٝك ١أضاض ،١ٝتهُٔ يف ٚجٛب ايتفسق ١بني ايكٝاد٠
ٚايطًط ،١فا٭خري ٠يٝطت إٚ ٫ضٚ َٔ ١ًٝضا ٌ٥حتكٝل ا٭ٚىل َٔٚ ،مثٚ ١جب
عدّ ارتًط بُٗٓٝا ،إذ إٔ ايكٝاد ٫ ٠متثٌ ايطًط ،١يريو مل تًل ايتعازٜف ايطابك١
أ ٟتأٜٝد َٔ جاْب ْعسٜا ايع٬قا اإلْطاْ ١ٝايه٬ضٝه َٔٚ ١ٝجاْب ايفهس
اإلداز ٟاذتدٜث ٫ٚ ،ضُٝا َٔ جاْب ايطًٛنٝني ايرٜ ٜٔبٓ ٕٛتعسٜفِٗ يًكٝاد٠
عً ٢أضظ أخس.٣
ٖر ٙايٓعس ٫ ١ٜتعترب ايكٝاد ٠ضًط ١أ ،١ٜ٫ٚ ٚبٌ تعتربٖا تعاْٚا
َٚػازن ،١٭ٕ ايطًط ١اذتكٝك ٖٞ ،١ٝاييت تهُٔ يف ايكدز ٠عً ٢ايتأثري
ٚا٫ضتُاي ١اي٬شَ ،١يتركٝل ايكب ٍٛا٫ختٝاز ٟيتٛجٗٝا ايكٝادٚ .٠عًٖ ٢را
ا٭ضاع ٜأخر ايطًٛن ٕٛٝبٓعس ١ٜايطًط ١املكبٛيـــٜٚ ،١عتربْٗٚا ذحس ا٭ضاع يف
تعسٜفِٗ يًكٝادٚ .٠تفرتض ٖر ٙايٓعس ،١ٜإٔ ايطًط ١اذتكٝك ٫ ١ٝتفسض عً٢
ادتُاعٚ ،١إمنا تكبًٗا ادتُاع ١قب ٫ٛاختٝازٜاٚ .تفطري ذيو إٔ ايػدـ ايرٟ
ٜعتُد عً ٢ايطًط ١ايسمسٚ ١ٝذدٖا ،قًُا ٜٓحح يف عًُ٘ ،٭ٕ تًو ايطًط٫ ١
تطعف٘ يف نثري َٔ ا٭ذٝإ عً ٢حتكٝل ا٫ضتحاب ١اي٬شَ ١يتٓفٝر تٛجٗٝات٘
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ٚقسازات٘ املدتًف ،١إذ إٔ ادتُاع ١تٓفس بطبٝعتٗا َٔ ايطًط ١اٯَس ،٠بُٓٝا
تطتحٝب يًتأثري ٚاذتفص املعٓ ٟٛاملبين عً ٢ايتكازب ٚاملػازن ١يف ايسأٚ ٟايتٛج.٘ٝ
ٚذٖبت ا٭ضتاذَ" ٠از ٟبازنس فٛيٝت" يف تعسٜف ايكٝاد ٠إذ تك ” :ٍٛإٕ ايكٝادٖٞ ٠
عًُ ١ٝتأثري يف ادتُاع ١أنثس َٓٗا ضًط ١زمس ١ٝعً.4 ِٗٝ
ٚعسّفٗا ٖػاّ ايطايب" :بأْٗا عًُ ١ٝحتسٜو زتُٛع َٔ ١ايٓاع باجتاٙ
ستدد ٚشتططٚ ،ذيو بترفٝصِٖ عً ٢ايعٌُ باختٝازِٖ"ٚ ،5تعسّفٗا َدزض١
املػا ٠ا٭َسٜه ،١ٝبإٔ ايكٝاد ٖٞ" :٠فٔ ايتأثري يف ا٭غدافٚ ،تٛج ِٗٗٝبطسٜك١
َعٜ ،١ٓٝتطَٓ ٢عٗا نطب طاعتِٗ ٚاذرتاَِٗ ٚ ،ِٗ٥٫ٚٚتعا ِْٗٚيف ضبٌٝ
ايٛؾ ٍٛإىل ٖدف َعني"ٚ ،6عسّفٗا عبد ايفتاح ذطٔ" :بأْٗا تعين تٛج ٘ٝادتُاع١
إىل ضبٌ حتكٝل ا٭ٖدافٚ ،تٓفٝر ايرباَخ اييت اختازٖٚا ،إلٜثاز أفسادٖا أضايٝب
ايتعا ٕٚايؿادم ،اير ٟعتكل اْ٫طحاّ بٚ ،ِٗٓٝايرٜ ٟطاعدِٖ عً ٢حتكٝل
اهلدف اير ٟأمجعٛا عً.7"٘ٝ
٬ْٚذغ عًٖ ٢ر ٙايتعازٜف ،أْٗا تسنص اٖتُاَٗا عً ٢ايتأثري
ٚا٫ضتُاي ،١بُٓٝا ُٖا  -يف اعتكادْاٚ -ضًٝتإ فكط َٔ ٚضا ٌ٥ايكٝادٜ ٫ٚ ،٠ؿح
ا٫عتُاد ايهاٌَ عًُٗٝا يف حتدٜد املفٗ .ّٛنُا ٜبايػإ يف تسنٝص ايكٝاد ٠ذٍٛ
ادتُاعَٚ ،١ثٌ ٖر ٙاملبايػ ١قد ت٪د ٟيف بعض ا٭ذٝإ إىل إُٖاٍ ايعٌُ
ٚاطتفاض ايهفا ١ٜاإلداز َٔٚ .١ٜأجٌ ٖر ٙامل٬ذعا ٚغريٖا تبني عدّ نفا١ٜ
تعازٜف ايكٝاد ٠اييت تعتُد عًْ ٢عس ١ٜايطًط ١ايسمسْٚ ١ٝعس ١ٜايطًط١
املكبٛي ،١٭ُْٗا تسنصإ اٖتُاَُٗا عً ٢أضايٝب ايكٝاد ٠نٛض ١ًٝيتركٝل ايػا١ٜ
د ٕٚايٛظٝف .١يف ذني ا٫جتا ٙايٛظٝفٜ ٞسنص اٖتُاَ٘ عً ٢ايٛظٝف ١نٛض١ًٝ
يتركٝل ايػا ١ٜد ٕٚا٭ضًٛب.
فعٗس اجتا ٙآخس عً ٢أضاع تسنٝيب ذٖب إىل ادتُع بني جٖٛس نٌ
َٔ ا٫جتاٖا ايطابكٚ ١غريٖا َٔ ا٫جتاٖا ا٭خسٜ ٫ ٣تطع املكاّ يرنسٖا
مجٝعا .إذ ٜس ٣ادتُع بني ايٛظٝفٚ ١ا٭ضًٛب يتركٝل ايػا .١ٜفػا ١ٜايكٝادٖٞ ٠
حتكٝل ا٭ٖدافٚٚ ،ضًٝتُٗا ايٛظٝفٚ ،١أضًٛب أدا ٤ايٛظٝف ١يف حتكٝل تًو ايػا،١ٜ
ذٝث ٖر ٙا٭خري ٠تتُثٌ إَا يف ذفص ايعاًَني عٔ طسٜل ايطًط ١ايسمسٚ ،١ٝإَا
عٔ طسٜل إقٓاعِٗ بكب ٍٛايطًط َٔ ١خ ٍ٬ايتأثري ٚا٫ضتُايٚ .١يف تؿٛزْا أْ٘
 ٫غٓ ٢يًكٝاد ٠عٔ اضتعُاٍ ن ٬ا٭ضًٛبني اي٬شَني يًثٛاب ٚايعكابٚ .يف ٖرا
ا٫جتا ٙذٖب أْٛز زض ٕ٬بكٛي٘” :ايكٝاد ٖٞ ٠ايكدز ٠عً ٢ايتٛجٚ ٘ٝايتٓطٝل
ٚا٫تؿاٍ ٚاختاذ ايكسازا ٚايسقاب ،...١بٗدف حتكٝل غسض َعنيٚ ،ذيو باضتعُاٍ
ايتأثري ٚايٓفٛذ ،أ ٚباضتعُاٍ ايطًط ١ايسمس ١ٝعٓد ايكسٚز .8٠نُا ذٖب إبساِٖٝ
عبد ايعصٜص غٝرا يف ٖرا ا٫جتا ٙبإٔ” :ايكٝاد ٠إمنا تعين ايكدز ٠ايفا٥ك ١عً٢
ايتٛجٚ ٘ٝايتٓطٝل ٚايسقاب ١عً ٢اٯخس ،ٜٔبكؿد حتكٝل اهلدف ايعاّ يًُٓعُ،١
ٚذيو عٔ طسٜل ايتأثري ٚايٓفٛذ ،اير ٟظتعٌ املسٚ٩ضني (ا٭تباع) ٜتبع ٕٛزٝ٥طِٗ
(قا٥دِٖ) عٔ زقا ٚاقتٓاع ،أ ٚباضتعُاٍ ايطًط ١ايسمس ١ٝعٓد ايكسٚز.9٠
ٚطتًـ يًك ٍٛبإٔ ايكٝاد ٖٞ ٠ذيو ايٓػاط َٔ تٛجٚ ٘ٝتٓطٝل ٚاتؿاٍ
ٚزقابٚ ١اختاذ قسازا ٜ ،...باغس ٙغدـ َعني يف زتاٍ اإلغساف عً ٢اٯخس- ٜٔ
قطِ ،نً ،١ٝجاَع ،-١إلظتاد اضتحاب ١تٗدف يتـركٝل أٖداف َع ،١ٓٝإَا بأضًٛب
ا٫ضتُايٚ ١ايرتغـٝب ٚاإلقٓاع ،أ ٚباضتعُاٍ ضًط ١زمس ١ٝباملطا٤يٚ ١ايعكاب عٓد
ا٫قتكاٚ ٤ايكسٚز ٠يف َٛقف اجتُاعَ ٞعني.
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 أمناط ايكٝاد:٠يكد اختًف ايعًُا ٤يف حتدٜد ايتطُ ،١ٝفٗٓاى َٔ ٜطُٗٝا أْٛاع ايكٝاد،٠
ٖٓٚاى َٔ ٜطُٗٝا أؾٓاف ايكٝادٖٓٚ ،٠اى َٔ ٜطُٗٝا أمناط ايكٝادٖٓٚ ،٠اى َٔ
ٜطُٗٝا أغهاٍ ايكٝادٖٓٚ ،٠اى َٔ ٜطُٗٝا أضايٝب ايكٝادٚ ،٠يف ٖرا ايؿدد ذٖب
"عً ٞبٔ ٖاد” "١ٜبإٔ ا٭ضًٛب ٜػري يف ايًػ ١ايعسب ١ٝإىل ايطسٜك ،١ايؿٓف أ ٚايٓٛع
أ ٚايُٓط ٚمجع٘ أضايٝب  ،10أَا ايتردٜد ايعًُ ٞفٝعسّف ا٭ضًٛب” :عً ٢أْ٘
ؾٝاغ ١تؿٛز ١ٜأ ٚبٓا ٤عكً ٞيؿٛزَ ٠ع ،١ٓٝتػٌُ ايعٓاؾس املُٝص ٠يف ١٦ستدد،٠
ٚتطتددّ يف ايترً ٌٝا٫جتُاعٚ ،ٞتعتُد ايعٓاؾس اييت ٜتِ جتسٜدٖا َٔ أجٌ
ذيو عً ٢امل٬ذعا املطتكا َٔ ٠ايعٛاٖس املًُٛضٚ ،...١يكد عسّف ايطٝد عً ٞغتا
ايُٓط عً ٢أْ٘ عباز ٠عٔ طسٜك ١أ ٚمنٛذد يًطًٛى ا٫جتُاع.11ٞ
ٚطتًـ يًك ٍٛبإٔ أمناط ايكٝاد ٠يف إطاز ْعسٜا ايكٝاد ،٠تعدد
ٚتٓٛعت بػهٌ ٜؿعب ذؿسٖا ٚايطٝطس ٠عًٗٝاٖٚ ،ـرا ايتـٓٛع ٜسجـع إىل اخـتـ٬ف
ز ٣٩ا٫جتٗـاد يـد ٣ايعًُا .٤فٗٓاى َٔ عتؿسٖا يف منط ٚاذد نايُٓط ايكٝادٟ
) (Xيف ايٓعسٜا ايسمسٚ ١ٝايُٓط ايكٝاد (Y) ٟيف ْعسٜا ايع٬قا اْ٫طاْ١ٝ
ايه٬ضٝهٖٓٚ ،١ٝاى َٔ ٜؿٓفٗا يف منطني أضاضٝني منط دميكساطٚ ٞمنط
دٜهتاتٛزٖٓٚ ٟاى َٔ ٜؿٓفٗا يف أنثس َٔ منطني.
ٚنُا َٖ ٛعًٜ ّٛتطِ ايطًٛى ايكٝاد ٟيًُٓط ايدميكساط ٞبارتؿا٥ـ
ايتاي:١ٝ
 ايكا٥د ٜتػاٚز َع تابع ٘ٝفُٝا ظتب عًُ٘ٚ ،ايكسازا اييت ميهٔ
اختاذٖا .بعباز ٠أخسٜ ٣ػسنِٗ يف تٛشٜع ا٭عُاٍ عً ٢ا٭عكاٚ ٤يف
اختاذ ايكسازا .
 ايكا٥د ٜطاعد تابع ٘ٝيف أدا ِٗ٥يتركٝل أٖدافِٗ ،إىل جاْب حتكٝل
أٖداف ادتاَع.١
 ايكا٥د ٜطاعد مجاع ١ايكطِ ٚايهًٚ ١ٝادتاَع ١يف تٓعُٗٝاٜٛٚ ،جٗٗا
يتردٜد أْػطتٗا.
 ايكا٥د ٜطتُد ضًطت٘ ٚقْ ٠ٛفٛذ َٔ ٙقب ٍٛتابع ٘ٝي٘ نكا٥د.
 ايكا٥د  َٔ٪ٜبإٔ تابع ٘ٝميهِٓٗ تٛج ٘ٝأْفطِٗٚ ،إٔ ٜهْٛٛا زتدد ٜٔيف
أعُاهلِ ،إذا َا ذفصٚا بطسٜك ١ؾرٝر.١
ٚتتُٝص أقطاّ ٚنًٝا ادتاَع ١بإٔ َػسفٗٝا -عُدا ٤ايهًٝا ٚز٩ضا٤
ا٭قطاّ ٜٗ -تُ ٕٛبادتٛاْب اإلْطاْٚ ،١ٝاإلغساف ايرٜٗ ٟتِ بايعاًَنيٚ .يكد مسٞ
أٜكا بُٓط ايكٝاد ٠املٗتِ بايعاًَنيٖٚ ،را ايُٓط ايكٝادٜٗ ٟتِ مبػاعس ايعاًَني
ٚزاذتِٗٚ .اإلغساف ٜأخر ايػهٌ ايعاّ ايرٜٗ ٫ ٟتِ بايتفؿٚ ٬ٝدقا٥ل ا٭َٛز
ارتاؾ ١بايعٌُٜٚ .ك ّٛايكا٥د بتدؿٝـ ٚقت نبري َٔ  َٜ٘ٛيإلغساف ٚايكٝاد.٠
يف ذني ٜتطِ ايطًٛى ايكٝاد ٟيًُٓط ايدٜهتاتٛز ٟبارتؿا٥ـ ايتاي:١ٝ
 ايكا٥د عتتهس إؾداز ا٭ٚاَس ٚاختاذ ايكسازا ٜٚ ،تٛقع َٔ تابع ٘ٝإٔ
ًٜتصَٛا بٗا متاَا دْ ٕٚكاؽ.
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ٜ سنص ايكا٥د ايطًط ١يف ٜد ،ٙفٗ ٛاير ٟعتدد ا٭ْػط ٖٛٚ ،١ايرٟ
ٜٛشعٗا عً ٢ا٭عكاٜ ٫ٚ ،٤ػسنِٗ يف اختاذ ايكسازا  ،بعباز ٠أخس٣
ايكا٥د ٖ ٛاير ٟعتدد ايطٝاضٚ ١ا٭دٚازَٚ ،ا ظتب عًُ٘ َٔ قبٌ نٌ
فسد.
 ايكا٥د  َٔ٪ٜبإٔ قْ ٠ٛفٛذٚ ٙضٝطست٘ عً ٢ايتابعني ،تطتُد َٔ ايطًط١
املستبط ١باملسنص ايرٜ ٟػػً٘ يف ادتاَع.١
 ايكا٥د ٜبدَ ٚتؿًب ايسأٚ ٟإظتابٝاً إىل دزج ١نبري.٠
 ايكا٥د عتسى تابع ٘ٝجتا ٙحتكٝل اهلدف َٔ َؿدز قدزت٘ عًَٓ ٢ح أٚ
َٓع ايثٛاب أ ٚايعكاب.
ٚتتُٝص أقطاّ ٚنًٝا ادتاَع - ١عُدا ٤ايهًٝا ٚز٩ضا ٤ا٭قطاّ  -بإٔ
َػسفٗٝا ٜٗتُ ٕٛباإلْتاد ٚغ ٕٚ٪ايعٌُٚ .يكد مس ٞأٜكا بُٓط ايكٝاد ٠املٗتِ
باإلْتاد أ ٚايعٌُٖٚ .را ايُٓط ايكٝادٚ ٟجد بأْ٘ ٜٗتِ بايعٌُ ٚاإلْتاد ٚاإلجسا٤ا
ٚطسم ا٭دا ،٤نُا ٜٗتِ املػسف ٕٛيف ٖر ٙا٭قطاّ بتفؿ ٬ٝا٭َٛز ٚدقا٥كٗا٫ٚ ،
ٜرتن ٕٛفسؾ ١يًُسٚ٩ضني ي٬غرتاى يف ذٌ َػانٌ ايعٌُ.
 .2ا٫جسا٤ا املٓٗح ١ٝملٛقٛع ايدزاض:١
ضٓتطسم إىل املٓٗخ املطتددّ ٚزتتُع ٚع ١ٓٝايدزاضٚ ١أدٚات٘:
 املٓٗخ املطتددّ ٚزتتُع ايدزاضٚ ١عٓٝتٗا:يإلجاب ١عٔ تطا ٫٩ايدزاضٚ ١ايتركل َٔ فسقٝاتٗا اضتددّ ايباذث
مجً َٔ ١املٓاٖخ ناملٓٗخ املطر ٞبطسٜك ١املطح ايػاٌَ َٗٓٚخ دزاض ١ذاي١
ٚاملٓٗخ املكازٕ ملُ٥٬تٗا ملٛقٛع ايدزاض.١
ْٚكؿد مبحتُع ايدزاض ١زتُٛع ١عٓاؾس هلا خاؾ ١ٝأ ٚعد ٠خؿا٥ـ
َػرتن ،١متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ ايعٓاؾس ا٭خسٚ ٣اييت ظتس ٣عًٗٝا ايبرث
ٚايتكؿٚ ،12 ٞضتٔ ْعين ٖٓا ايكاد ٠ايسمسٝني يهٌ َٔ جاَع ١ضطٝف ٚجاَع١
َط ١ًٝاييت ٜطع ٢ايباذث يدزاضتٗا ٚتعُْ ِٝتا٥خ ايدزاض ١عًٗٝاٚ .إٕ َٔ َربزا
اختٝاز قٝادٖ ٠ر ٜٔايتٓعُٝني ادتاَعٝني د ٕٚغريُٖا ،فًهُْٗٛا ميثَٛ ٕ٬قفا
َكازْا ٜطُح يٓا دزاضت٘ َٔ خ ٍ٬املٓٗخ املكازٕٚ .تبدٖ ٚر ٙا٫ضتحاب ١أٚقح َا
ته ٕٛيف قؿس حتًًٓٝا عً ٢تٓع ُِٔٝٝجاَع ِٔٝٝجصا٥سَ ِٜٔٝتػابٗ ِٔٝيف ايٓػاط أٚ
ايٛظٝف ١اييت ميازضٗا نٌ َُٓٗا ،نُا تتٛافس فُٗٝا أغًب ارتؿا٥ـ اييت متٝص
ايتٓعُٝا ايبريٚقساطٚ ،١ٝشتتًفني يف عدد َٔ ا٭بعادٜ ،تُثٌ ايبعد ا٭ ٍٚيف
اذتحِ أْ َٔ ٟاذ ١ٝايتعداد ايبػس ٟيهٌ َُٓٗا عً ٢اخت٬ف املطتٜٛا  -أضاتر،٠
َٛظفني ،عُاٍ ،طًب -١خاؾ ١ا٭ضاترٚ ٠ايطًبٜٚ ،١تُثٌ ايبعد ايثاْ ٞيف ايكدّ أٟ
ايٓػأ ٠أ ٚايفرت ٠اييت قكاٖا نٌ َُٓٗا يف ممازضٚ ١ظا٥ف٘ٚ .بعد آخس ثايث
َٓٗح ٞن ٕٛايباذث ٜصاْ ٍٚػاط٘ املٗين نأضتاذ ظاَع ١ستُد بٛقٝاف
بَ ١ٜ٫ٛط ١ًٝاييت متثٌ ايتٓع ِٝا٭ ،ٍٚيف ذني ايتٓع ِٝادتاَع ٞايثاْٖٛٚ ٞ
جاَع ١فسذا عباع ٜٛجد يف  ١ٜ٫ٚضطٝف أٜ ٜٔكطٔ ايباذث ،مما مسح ي٘
باملعاٜػ ١املٝداْ ١ٝهلر ٜٔايتٓع ُِٔٝٝادتاَعٖٚ ،ِٔٝٝرا ا٫ختٝاز ٜتٓاضب َع أذد
املٓاٖخ اييت اضتددَٗا ايباذث يف ايدزاضَٗٓ ٖٛٚ ١خ دزاض ١ذاي.١
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َٔ املتٛقع إٔ تعهظ يٓا ٖر ٙا٭بعاد نثريا َٔ ايعٛاٖس ايتٓع١ُٝٝ
ايرتبٚ ،١ٜٛايعًُٝا ا٫جتُاع ١ٝايطا٥د ٠يف نٌ َُٓٗا .فايٓػاط أ ٚايٛظٝف١
تعهظ ظٛاٖس تٓع ١ُٝٝجاَع ١ٝخايؿَ ١ثٌ اختٝاز ٚتعٝني ايكادٚ ٠ايعاًَني،
تدزٜب ايكادٚ ٠ايعاًَني ،املسنصٚ ١ٜايَ٬سنص ١ٜيف ايتطٝريٜ ٚ ،...طتطٝع اذتحِ
أٜكا إٔ ٜعهظ نثريا َٔ ارتؿا٥ـ ايتٓع ١ُٝٝا٫جتُاع ١ٝيًتٓع ِٝادتاَعٞ
َثٌ تعكد ادتٗاش ايبٝداغٛجٚ ٞاإلدازَٚ ،ٟا ٜتطًب٘ َٔ تٓطٝل بني ايٓػاطا
ٚأْطام املهاْا ا٫جتُاع ١ٝيف ايتٓع ِٝادتاَعَٚ .ٞا ٜكاٍ عٔ ايٛظٝفٚ ١اذتحِ
ٜكاٍ عٔ قدّ ايتٓع ِٝادتاَع ٞأ ٚعُس.ٙ
ٚيف قٖ ٤ٛر ٙا٭بعاد اخرتْا تٓع ُِٔٝٝجاَع َِٔٝٝأذدُٖا قد ِٜنبري
اذتحِ ،باملكازْ ١بايثاْ ٞذدٜث ٚؾػري اذتحِٚ ،نُٖ٬ا ميازع ْفظ ايٓػاط
أ ٚايٛظٝف.١
جد ٍٚزقِ ٜ :11بني حمل ١دميػساف ١ٝجملاٍ ايدزاض ١ذطب َتػري ادتاَع:١
ايف٦ا

َط١ًٝ

ادتاَع١
ى
ا٭ضاتر٠
املٛظفني
ايعُاٍ
زتُٛع ايعاًَني
ايطًب١
اجملُٛع

973
353
533
0787
26117
48700

ضطٝف
%
3449
1426
1491
0608
93432
066

ى
1394
541
657
4870
51185
83080

%
2459
1411
1422
2674
95417
066

أَا ايتٓع ِٝادتاَع ٞا٭ ٍٚفٗ ٛجاَع ١ستُد بٛقٝاف مبطٖٛٚ ،١ًٝ
ميثٌ تٓعُٝٝا تسبٜٛا عًُٝا جاَعٝا ذدٜثا ْطبٝا أْػ ٧ضٓ ،1985 ١أَا ذحُ٘
فُٝثٌ ْؿف ذحِ ايتٓع ِٝادتاَع ٞايثاْ ،ٞإذ بًؼ عدد ا٭ضاترٚ ،973 ٠عدد
املٛظفني ٚ ،353عدد ايعُاٍ ٚ ،533بريو ٜه ٕٛعدد ايعاًَني يف ٖرا ايتٓعِٝ
 ،1859أَا عدد ايطًب 26117 ١طايباٚ ،بريو ٜه ٕٛايعدد اإلمجاي .27866 ٞيف
ذني ايتٓع ِٝادتاَع ٞايثاْ ٞفٗ ٛجاَع ١فسذا عباع بططٝف ٖٛٚ ،ميثٌ
تٓعُٝٝا تسبٜٛا عًُٝا جاَعٝا قدميا ْطبٝا أْػ ٧ضٓ ،1978 ١أَا ذحُ٘ َٔ خٍ٬
إذؿاٝ٥ا املٛضِ ادتاَع .2119 -2118 ٞفُٝثٌ قِعف ايتٓع ِٝادتاَع ٞا٭،ٍٚ
ذٝث عدد ا٭ضاترٚ ،1394 ٠عدد املٛظفني  ،541عدد ايعُاٍ ٚ ،657بريو ٜهٕٛ
عدد ايعاًَني يف ٖرا ايتٓع ،2591 ِٝأَا عدد ايطًب ١فٗ 51185 ٛطايباٚ ،بريو
ٜه ٕٛايعدد اإلمجاي.53676 ٞ
غري أْٓا ْكؿد مبحتُع ايدزاضٖٓ ١ا ايكاد ٠ايسمسٝني يهٌ َٔ جاَع١
ضطٝف ٚجاَعَ ١ط ١ًٝاييت ٜطع ٢ايباذث يدزاضتٗا ٚتعُْ ِٝتا٥خ ايدزاض ١عًٗٝا.
ٚيكد اعتُدْا يف عثٓا ٖرا عً ٢أضًٛب املطح ايػاٌَ يتردٜد ع ١ٓٝايدزاض١
نطسٜك ١دتُع ايبٝاْا اي٬شَ ١يًدزاض ١املٝداْ ،١ٝايرٜ ٟتٝر٘ املٓٗخ املطر،13ٞ
ٚذيو عهِ إٔ زتتُع ايدزاض ١ؾػري اذتحِ ٜ ٫هف ٞإٔ ْأخر َٓ٘ ع١ٓٝ
يدزاضت٘ٚ ،ميهٓٓا دزاضت٘ بأنًَُ٘ ٖٞٚ .ب ١ٓٝيف ادتد ٍٚايتاي:ٞ
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جد ٍٚزقِ ٜ :12بني ع ١ٓٝايدزاض ١ذطب َتػري املطت ٣ٛايكٝاد ٟيكاد ٠ادتاَع١
َٚتػري ادتاَع:١
ادتاَع١
املطت٣ٛ
ايكٝادٟ

عُٝد
نً١ٝ
أَني
ايهً١ٝ
زٝ٥ظ
قطِ
اجملُٛع

َط١ًٝ

اجملُٛع

ضطٝف

ى

%

5

6484

2

5

6484

2

6

25

3444

1

26

3546

35

4749

-

38

5241

ناٟ
تسبٝع
احملطٛب١

ى

%

ى

%

11

1541

2

6

8421

2

1541

2

8421

2

11

1

1

51

6949

-

-

73

111

0.078

دزج١
اذتس١ٜ

2

ايك١ُٝ
املعٓ١ٜٛ

0.962

يكد بًؼ أفساد زتتُع ايدزاض ١أ ٚعٓٝتٗا  73قا٥دا زمسٝاٚ ،اتكح إٔ
أغًب ١ٝقاد ٠ادتاَعتني ِٖ ز٩ضا ٤أقطاّْ ،ايٛا املستب ١ا٭ٚىلٚ ،بًؼ عددِٖ 51
زٝ٥ظ قطِ بٓطبْ ٖٞٚ ،% 69.9 ١طبَٓ ١طك ١ٝ٭ْٗا قاعد ٠اهلسّ ادتاَع،ٞ
فايكاعد ٠ايكٝاد ١ٜيًٗسّ ادتاَع ٞته ٕٛأٚضع َٔ قُت٘ يف أٖٝ ٟهٌ تٓعٖٞٚ ،ُٞٝ
دي ٌٝعً ٢ؾر ١اهلٝهً ١اإلدازٚ ١ٜايتٓع .١ُٝٝيف ذني بًؼ عدد عُدا ٤ايهًٝا 11
ٚجاٚ٤ا يف املستب ١ايثاْ ١ٝبٓطب ١قدز بـ ٚ ،%15.1متاثٌ ا٭َٓا ٤ايعاَ ٕٛيًهًٝا َع
عُدا ٤ايهًٝا يف ايعدد ٚايٓطبٚ ١املستبٜٚ .١تٛشع أفساد ع ١ٓٝايدزاض ١أ ٚزتتُعٗا
عً ٢ادتاَعتني نايتاي:ٞ
جاَعَ ١ط :١ًٝعددِٖ  35قا٥دا زمسٝا ميثًْ ٕٛطب َٔ % 47.9 ١زتتُع
ايدزاض 25 َِٗٓ ١زٝ٥ظ قطِ بٓطب 5ٚ ،% 34.3 ١عُدا ٤نًٝا بٓطب5ٚ ،% 6.84 ١
أَٓا ٤عاَ ٕٛيًهًٝا بٓطب.% 6.84 ١
أَا جاَع ١ضطٝف :فعددِٖ  38قا٥دا زمسٝا ميثًْ ٕٛطبَٔ % 52.1 ١
زتتُع ايدزاض 26 َِٗٓ ١زٝ٥ظ قطِ بٓطب 6ٚ ،% 35.6 ١عُدا ٤نًٝا بٓطب١
 6ٚ ،% 8.21أَٓا ٤عاَ ٕٛيًهًٝا بٓطب.% 8.21 ١
ٚيكد مت تكط ِٝع ١ٓٝايدزاض ١ذطب َتػري ادتاَع ١ذت ٢تتُاغَ ٢ع
تطا ٫٩ايدزاضٚ ،١بريو مت تٛفري ايػسط ِٔٝا٭ضاض ِٔٝٝيف اختٝاز ع ٘ٓٝايدزاض،١
ا٭ ٍٚيف متث ٌٝايع ١ٓٝيًُحتُع ا٭ؾً ٞمتث ٬ٝؾرٝرا ٚؾادقاٚ ،ايثاْٜ ٞتُثٌ
يف َساعا ٠إٔ ٜه ٕٛاختٝاز ع ١ٓٝايدزاض ١يف ق ٤ٛتطا ٫٩ايدزاض.١
أَا عٓد املكازْ ١بني ادتاَعتني فتبني يٓا إٔ أغًب ١ٝقاد ٠جاَعَ ١ط١ًٝ
ِٖ َٔ ز٩ضا ٤ا٭قطاّ ذٝث ْايٛا املستب ١ا٭ٚىل بٓطب ،% 34.4 ١يف ذني جاَع١
ضطٝف ْاٍ ز٩ضا ٤ا٭قطاّ فٗٝا املستب ١ا٭ٚىل أٜكا بٓطبٚ ،% 35.6 ١ايفسم بُٗٓٝا
قدز بـ  ٖٛٚ % 1.2فازم ؾػري ،نُا قدز ايك ١ُٝاملعٓ ١ٜٛبـ  ٖٞٚ 1.962أنرب َٔ
 ،1.15مما ٜطتًصّ إٔ ايفسم بني ايٓطبتني يٝظ ذ ٚد٫ي ١إذؿا ،١ٝ٥أ ٟيٝظ ي٘
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أثس ،بعباز ٠أخس ٣إٔ َتػري ادتاَع ١يٝظ ي٘ أثس عً ٢املطت ٣ٛايكٝاد ٟيًكاد ٠يف
ن ٬ادتاَعتنيٖٚ ،را ٜعٛد ٭ٕ نٌ ادتاَعا ادتصا٥س ١ٜهلا ْفظ اهلٝهً١
ايتٓع ١ُٝٝاإلداز ١ٜيًحاَع.١
 أدٚا مجع ايبٝاْا :اضتددّ ايباذث يف ٖر ٙايدزاض ١امل٬ذع - ١بَ ٬ػازنٚ ١باملػازن- ١
ٚنرا ايٛثا٥ل ٚايطحٚ ٬املكابً ،١إ ٫إٔ ا٭دا ٠املسنص ١ٜيف ايدزاضٖٞ ١
ا٫ضتُاز.٠
 اضتُاز ٠ايدزاض:١
ٚتعترب” أداٖ ٠اَ ١يف مجع ايبٝاْا  ،نُا تعد طسٜك ١اتؿاٍ أضاض ١ٝبني
ايباذث ٚاملبرٛثٚ ،تتكُٔ زتُٛع َٔ ١ا٭ضٚ ١ً٦ايعبازا  ،تستبط باملطا ٌ٥اييت
 ٟٜٛٓايباذث اذتؿ ٍٛعًٗٝا َٔ َبرٛثَٚ ،14٘ٝس ا٫ضتُاز ٠يف ٖر ٙايدزاض١
قبٌ بًٛغٗا ايؿٛز ٠ايٓٗا ١ٝ٥اييت ْصيٓا بٗا إىل املٝدإ بعدَ ٠ساذٌ ،ميهٔ إظتاشٖا
فُٝا :ًٜٞ
أ .ايؿٛز ٠ا٭ٚي ١ٝي٬ضتُاز:٠
قُٓا ببٓا ٤ايؿٝػ ١ا٭ٚي ١ٝي٬ضتُاز ٠بػهٌ غتدّ يف ا٭ضاع ا٭ٍٚ
تطا ٫٩ايدزاضٚ ١فسقٝاتٗا َٔٚ ،أجٌ إٔ تؿبح أدا ٠ا٫ضتُاز ٠أنثس َٛثٛق،١ٝ
فكد مت:
ب .حته ِٝا٫ضتُاز َٔ ٠طسف مجً ١دناتس:٠
إذ بعد ايتؿُ ِٝا٭ٚي ٞي٬ضتُازٚ ،٠ذت ٢ت٪دٖ ٟر ٙا٭خري ٠غسقٗا
بهٝف ١ٝذطٓ ،١مت إخكاعٗا يعًُ ١ٝايترهٚ .ِٝذيو بعسقٗا عً ٢زتُٛعَٔ ١
ارترباٚ ٤ا٭ضاتر ٠املتدؿؿني يف املٓٗحٚ ١ٝا٫تؿاٍ ٚا٫جتُاع ٚيف عًِ ايٓفظ
ٚيف ايعً ّٛا٫قتؿاد ،١ٜي٬ضتفاد َٔ ٠آزاٚ ِٗ٥تٛجٗٝاتِٗ ذ ٍٛؾٝاغ ١ا٭ض،١ً٦
ٚتطًطًٗا املٓطكَٚ ،ٞدَ ٣طابكتٗا يٮٖدافٚ ،تػطٝتٗا ملٛقٛع ايدزاض.15 ١
د .ا٫ختباز ا٭ٚي ٞايتحسٜيب ي٬ضتُاز ٠يف إطاز دزاض ١اضتط٬ع:١ٝ
بعد إدخاٍ ايتعد ٬ٜاييت اقرتذٗا احملهُ ٕٛعً ٢ا٫ضتُاز ،٠مت ايتٛج٘
إىل ا٫ختباز ا٭ٚي ٞايتحسٜيب هلا مبٝدإ ايدزاضَ ١باغس ٠عً ٢ع ١ٓٝجتسٜب١ٝ
تكدز بـ  8قاد َٔ ٠زتتُع ايدزاض ١مت اختٝازٖا عػٛاٝ٥ا بٓطب %11 ١يف إطاز
دزاض ١اضتط٬عٚ .١ٝقُت بدزاض ١جتسٜب ١ٝاضتط٬ع ١ٝأٚي ١ٝباضتُازتني
تتكُٓإ ْفظ ا٭ض ،١ً٦ا٭ٚىل َٓٗا ناْت فٗٝا عبازا املكٝاع بؿٝاغ ١إظتاب١ٝ
يف أضبٛعٚ ،ايثاَْٗٓ ١ٝا عبازا املكٝاع ناْت بؿٝاغ ١ضًبٚ ١ٝعددٖا مثاْ ١ٝيف
ا٭ضبٛع املٛاي ٞيٓفظ املبرٛثني ،فهاْت ايٓتا٥خ َتكازب ١مما ٪ٜند ثبا املكٝاع.
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د .ا٫ضتُاز ٠يف ؾٛزتٗا ايٓٗا:١ٝ٥
يكد خسجت ا٫ضتُاز ٠يف ؾٛزتٗا ايٓٗا ٖٞٚ ١ٝ٥تكِ أض ١ً٦عاَ١
َٚتعُك ،١بٗدف اختباز ايفسٚضٚ ،ايهػف ايٛاقع ٞعً ٢ادتٛاْب احملدد ٠ملػهً١
ايبرثٖ .را ٚقد زاعٓٝا  -قدز اإلَهإ -إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى تٓاضل ٚتٛاشٕ بني جٛاْب
َػهً ١ايبرثٚ ،ستاٚز فسٚق٘ املٛقٛع ١يًدزاضٚ ،١ستاٚز أض ١ً٦ا٫ضتُاز.٠
ٚيكد تٓٛعت ا٭ض ،١ً٦فٗٓاى أض ١ً٦اإلجاب ١عًٗٝا َكٝد ٠بٓعِ أٖٓٚ ،٫ ٚاى أض١ً٦
أخس ٣هلا عد ٠إجابا اذتُايَ ١ٝتٓٛعَ ١فتٛذ ١بأخس ٣ترنس ،نُا تتكُٔ
عبازا ته ٕٛاإلجاب ١عًٗٝا مبٛافل بػدَٛ ،٠افل ،ستاٜدَ ،عازضَ ،عازض بػد،٠
اضتددَت يكٝاع دزج ١املٛافكٚ ١املعازق ١عً ٢ايُٓط ايدميكساط ٞأ ٚايُٓط
ايدٜهتاتٛز ،...ٟيف ممازض ١قاد ٠ايتٓعُٝني ادتاَعٝني ادتصا٥سٜني ٭مناط ايكٝاد،٠
 ٖٞٚتستهص عً ٢تكٓ ١ٝقٝاع ا٫جتاٖا .
ٚتتٗٝهٌ أض ١ً٦ا٫ضتُاز ٠قُٔ جص٥ني :ادتص ٤ا٭ٜ ٍٚتعًل بايبٝاْا
ايػدؿٜٚ ١ٝتكُٔ ( )11عػس ٠أضٚ ،١ً٦ادتص ٤ايثاْٜ ٞتعًل بايبٝاْا ايعاَ١
ٚقع نُكٝاع يًهػف عٔ ايُٓط ايكٝاد ٟايطا٥د يف ادتاَعتنيٚ ،دزج١
ممازضتٜ٘ٚ .تكُٔ ٖرا املكٝاع  22عبازٚ .٠إٕ َكٝاع طبٝع ١ممازض ١قاد٠
ادتاَعتني يٮمناط ايكٝادٜ ١ٜتكُٔ أذد عػس منٛذجاٚ ،نٌ منٛذد عباز ٠عٔ
شٚد َٔ املٛاقف ايكٝادَٛ ،١ٜقفا دٜهتاتٛزٜا ممث ٬بعباز ٠دٜهتاتٛزَٛٚ ،١ٜقفا
دميكساطٝا ممث ٬بعباز ٠دميكساط.١ٝ
ٚيكد عُدْا إىل تهساز بعض ا٭ضْ ١ً٦فطٗا بػهٌ آخس ،ذت ٢تهٕٛ
نأض ١ً٦اختباز ١ٜقابطْ ،١هػف َٔ خ٬هلا َد ٣ؾدم اضتحابا املبرٛثني،
ٚذيو َٔ خ ٍ٬ايتٓاقض أ ٚعدّ ايتٓاقض بني إجابا املبرٛثني عً ٢أض١ً٦
َع.١ٓٝ
 .8ايدزاض ١بني ا٭ضايٝب ايهُٚ ١ٝايهٝف:١ٝ
يإلجاب ١عً ٢أض ١ً٦ايدزاضٚ ١أٖدافٗاٚ ،قعٓا خط ١يًترً ٌٝاإلذؿاٞ٥
َٔ أجٌ إجسا ٤ايعٌُ املٝداْٚ ،ٞمت ايتركل َٔ فسقٝا ايدزاض ١بٛاضط ١طسم
ايعسض ادتدٚي ٞاملكازٕٚ ،ذيو باضتدداّ ا٭ضايٝب اإلذؿا ١ٝ٥ايٛؾف١ٝ
ٚا٫ضتد٫ي َٔٚ .١ٝأنثس ا٭ضايٝب اإلذؿا ١ٝ٥ايٛؾف ١ٝاملطتددَ ١يف حتًٌٝ
بٝاْا ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضا  ،ايٓطب امل ،١ٜٛ٦املتٛضطا اييت تٛقح نٝف
ٜتُسنص أدا ٤اجملُٛع ١يف أذد َكاٜٝظ املتػريا ٚ .ا٫ضتساف املعٝاز ٟايرٜ ٟكٝظ
َد ٣اْتػاز ايدزجا  ٌٖٚ ،تتكازب ٚتتحُع ذ ٍٛاملتٛضط أّ أْٗا تتباعد ٚتتػتت
عًَ ٢دٚ ٣اضع َٔ ايدزجا .
أَا أنثس ا٭ضايٝب اإلذؿا ١ٝ٥ا٫ضتد٫ي ١ٝاملطتددَ ١يف ايترًٌٝ
ايتفطري ٟيبٝاْا ٖر ٙايدزاض ١فُكٝاع نا 2يًُكازْ ١بني تهسازا زتُٛعتني
يًتعسف عًَ ٢د ٣اضتك٬ي ١ٝاملتػري ٜٔعٔ بعكُٗا ايبعض ،أَ ٚعسف ١إذا نإ
املتػري ا٭ ٍٚي٘ ع٬ق ١باملتػري ايثاْ .ٞيهٔ مل ْكف عٓد ٖرا اذتد ،بٌ اضتددَٓا
اإلذؿا ٤ا٫ضتد٫ي ٞايرٜٛ ٟقح يٓا َد ٣ن ٕٛايفسٚم بني ايٓطب ايتهساز١ٜ
ٚاملتٛضطا اذتطاب ١ٝذا د٫ي ١بني جاَع ١ضطٝف ٚجاَعَ ١طٚ ،١ًٝيكد دتأْا
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إىل اختباز ايفسم بني ْطبتني أ ٚبني َتٛضطني باضتدداّ نا ٟتسبٝع باتباع
أضًٛبُٖ ِٔٝا:
17 16
 ا٭ضًٛب ا٭: ٚ ٍٚ
اإلغهاي٪ٜ ٌٖ :١ٝثس َتػري ادتاَع ١يف ا٭مناط ايكٝاد ١ٜاملُازضَٔ ١
طسف قاد ٠ادتاَعتني؟
 ؾٝاغ ١ايفسقٝا :فايفسق ١ٝايؿفس ٫ :١ٜتٛجد فسٚم إذؿا ١ٝ٥ذا د٫ي ١بني قاد٠
جاَع ١ضطٝف ٚقاد ٠جاَعَ ١ط ١ًٝيف ايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس
ممازض.١
ٚايفسق ١ٝايبد :١ًٜتٛجد فسٚم إذؿا ١ٝ٥ذا د٫ي ١بني قاد٠
جاَع ١ضطٝف ٚقاد ٠جاَعَ ١ط ١ًٝيف ايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس
ممازض.١
ذطاب نا ٟتسبٝع :بٛاضط ١ع٬ق ١زٜاق.١ٝ
اختاذ ايكساز :فف ٞاذتاي :1١تسفض ايفسق ١ٝايؿفس ١ٜإذا ناْت
نا2احملطٛب ١أنرب َٔ نا2اجملدٚي ،١أ ٟتكبٌ ايفسق ١ٝايبد.١ًٜ
أَا اذتاي :2١تكبٌ ايفسق ١ٝايؿفس ١ٜإذا ناْت نا2احملطٛب ١أقٌ
َٔ نا2اجملدٚي ،١أ ٟتسفض ايفسق ١ٝايبد.18١ًٜ
 ا٭ضًٛب ايثاْ:spss ٞ
َٝٚص ٠اضتدداّ اختباز َسبع نا ٟعٔ باق ٞا٫ختبازا  ،أْ٘ ٜطتددّ يف
اإلذؿا٤ا املعًُٚ ١ٝغري املعًُ ،١ٝأ ٟيٝظ ٖٓايو قسٚز٫ ٠ختباز تٛشٜع ايكِٝ
ايطبٝعٚ ،١ٝيكد قُٓا باضتدداّ بسزت spss ١ٝيف ايترً ٌٝاإلذؿا ٞ٥يدزاض١
ايع٬ق ١بني َتػريَ ،19ٜٔثَ ٬تػري ادتاَعٚ ١ع٬قت٘ با٭مناط ايكٝاد ١ٜاملُازض١
َٔ طسف قاد ٠ادتاَعتني ،بعباز ٠أخس ٌٖ ٣تٛجد فسٚم إذؿا ١ٝ٥ذا د٫ي ١بني
قاد ٠جاَع ١ضطٝف ٚقاد ٠جاَعَ ١ط ١ًٝيف ايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ممازض١؟
فدٚزناٜ ِٜس ٣أْ٘  ٫ميهٔ ايتعبري عٔ ع٬ق ١إذؿا ١ٝ٥نع٬ق ١ضبب ١ٝبدٕٚ
اذتٝاطا نبريٚ ،20٠ميهٔ تًدٝـ َبرث اختباز نا ٟتسبٝع ٚنٝف١ٝ
اضتدداَ٘ يف َا :ًٜٞ
 .1إذا ناْت ايك ١ُٝاملعٓ ١ٜٛأؾػس أ ٚتطا 1415 ٟٚعٓد َطت ٣ٛثك١
ٜ ،%95طتًصّ إٔ ايفسم بني ايٓطبتني أ ٚاملتٛضطني دا ٫إذؿاٝ٥ا أ ٚي٘
أثس ،أ ٟإٔ ايك ١ُٝاملعٓ.21 1415 ≤ ١ٜٛ
 .2إذا ناْت ايك ١ُٝاملعٓ ١ٜٛأنرب َٔ  1415عٓد َطت ٣ٛثك،%95 ١
ٜطتًصّ إٔ ايفسم بني ايٓطبتني أ ٚاملتٛضطني.
 .3يٝظ ذ ٚد٫ي ١إذؿا ١ٝ٥أ ٚيٝظ ي٘ أثس ،أ ٟإٔ ايك ١ُٝاملعٓ١ٜٛ
˂ .22.1415
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ٚصتد إٔ ادتاْب املٝداْ ٞقد اعتُد ا٭ضايٝب ايهُ ١ٝيف تٓاٚي٘ ملٛقٛع
ايدزاض ١زقُٝا ،يٛٝقح َكداز ٖر ٙايعاٖسٚ ٠ذحُٗا ٚدزجا ازتباطٗا َع
ايعٛاٖس املدتًفَ ،١طتعُ ٬أدا ٠ا٫ضتُاز ٠بػهٌ َسنصٚ ،ٟايترً ٌٝاإلذؿاٞ٥
يًُعطٝا ٚايبٝاْا املٝداْٚ .23١ٝعًُت عً ٢إٔ أن ٕٛذٝادٜا َٛٚقٛعٝا ذٝاٍ
ايٛاقع املساد دزاضت٘ ،ستً ٬إٜا َٔ ٙارتازدٚ .عً ٢ايسغِ َٔ إٔ يػ ١اإلذؿا ٤متتاش
باضتدداَا زا٥ع ١يف ايدزاضا  ،إ ّ٫أْٗا داُ٥ا ٚض ١ًٝيِػَا ،ٍ١َٜأنثس مما ٖ ٞغا ١ٜيف
ذد ذاتٗا .فهُا أْٗا تطاعد ايباذث يف اضتػ ٍ٬ايٓتا٥خ ايعاَٚ ،١تفطريٖا تفطريا
نُٝا ،إ ّ٫أْٗا تعد َدخ ٬يًترً ٌٝايهٝف ،ٞمبا عتكل ايفِٗ ايؿرٝح يًُٛقف
ا٫جتُاع ٞأ ٟيًعاٖس ٠املدزٚض .24١نُا اضتٓد ايدزاض ١أٜكا عً ٢ا٭ضًٛب
ايهٝف ٞيف تٓاَٛ ٍٚقٛع ايدزاض ،١باضتدداّ أدٚا امل٬ذعٚ ١امل٬ذع ١باملػازن١
خاؾٚ ،١ذيو باْ٫دَاد يف اجملتُع املبرٛث ٚاملكاب ٬اذتس ،٠ستا ٫ٚفِٗ َٛقٛع
ايدزاض َٔ ١داخً٘ بايتعُل ٚايٓفاذ ،ذيو يكٓاع ١ايباذث بإٔ يػ ١ا٭زقاّ  ٫تعطٞ
ْعس ٠ناًَ ١ملٛقٛع ايدزاض ٫ٚ ،١تهػف عٔ ادتٛاْب ايهاًَ ١يف َػهً ١ايبرث.
 .0ضادضا -عسض ْتا٥خ ايدزاض: ١

إٕ فسقٝا ٖر ٙايدزاض ١هلا ْفظ ايُٓٛذد ايترً ًٞٝاإلذؿاٞ٥
ٚاملٓٗحٚ ،ٞمت ايتركل َٓٗا بٛاضط ١طسم ايعسض ادتدٚي ٞاملكازٕ يف جدٍٚ
زتُٛع نٌ عبازا املكٝاعٚ .يًتٛقٝح ٖٓا  ٫ميهٔ مجع نٌ عبازا ٖرا
نبَ
املكٝاع َعا ٭ٕ ايعبازا يُٓطني َتعانطني دميكساطٚ ٞدٜهتاتٛز ،ٟيرا زُ ِ
ادتد َٔ ٍٚزتُٛع عبازا ايُٓط ايدميكساط ٞعً ٢ذد ٙيف غل َٔ ٖرا ادتد،ٍٚ
ٚزتُٛع عبازا ايُٓط ايدٜهتاتٛز ٟعً ٢ذد ٙيف غك٘ اٯخس ،ثِ عكد املكازْ١
بُٗٓٝا.
جد ٍٚزقِ ٜ :13بني املكازْ ١بني دزج ١املٛافك ١عً ٢ايعبازا ايدميكساطٚ ١ٝدزج١
املٛافك ١عً ٢ايعبازا ايدٜهتاتٛز ١ٜذطب َتػري ادتاَع:١
ادتاَع١
اذتُا٫
اإلجاب١
دزج ١املٛافك١
عً ٢ايعبازا
ايدميكساط١ٝ
دزج ١املٛافك١
عً ٢ايعبازا
ايدٜهتاتٛز١ٜ

َٛافل
بػد٠
َٛافل
َخ1
َٛافل
بػد٠
َٛافل
َخ2

اجملُٛع ايهًٞ

ضطٝف

َط١ًٝ

 X c2دزج١
اذتس١ٜ

اجملُٛع
ى

%

ى

%

ى

%

212

2142

4

119

2242

4

82

1747

4

2447

2

2243

3

247

128

2746

2

121

2

2

449

4449

211

4543

2

239

4445

243

2443

3

92

1948

3

151

2841

1

3147

1

161

3447

1

146

2742

2

317

1
-

253

5446

1

297

5544

1

541

5541

463

111

-

536

111

-

999

111

2
.
1

X t2

3
.
8

1

ٚناْت ْتا٥خ ايترً ٌٝايهُٚ ٞايهٝف ٞناٯت:ٞ
 اختباز ايفسق ١ٝا٭ٚىل اييت تٓـ عً ٢إٔ ايُٓط ايكٝاد ٟايدميكساطٖٛ ٞ
ا٭نثس ممازض َٔ ١طسف قاد ٠ادتاَعتني:
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نػفت ايدزاض ١بإٔ املُازض ١ايكٝاد ١ٜيكاد ٠ادتاَعتني مت ٌٝإىل ايُٓط
ايدٜهتاتٛز ٟأنثس َٔ ايُٓط ايدميكساطٚ ،ٞذيو َٔ خ ٍ٬اجملُٛع ايهًٞ
يعبازا املكٝاعٚ .تتٛافل ٖر ٙايٓتٝحَ ١ع َا تٛؾًت إي ٘ٝدزاض ١عباع ستُد
عً ٞيف جاَع ١بػداد ذٝث نػفت ْتا٥حٗا إٔ عُدا ٤ايهًٝا ٚز٩ضا ٤ا٭قطاّ
ايعًُٜ ١ٝسنص ٕٚعً ٢ا٭ضًٛب ايكٝاد ٟاملٗتِ بايعٌُ أنثس َٔ تسنٝصِٖ عً٢
ايع٬قا اإلْطاْ.25١ٝ
 يهٔ َاٖ ٞدزج ١املُازض ١ايدٜهتاتٛز ١ٜيكاد ٠ادتاَعتني َٔ خٍ٬عبازا املكٝاع؟
يكد بٓٝت املعطٝا املٝداْ ١ٝإٔ قاد ٠ادتاَعتني مي ًٕٛٝإىل املُازض١
ايدٜهتاتٛز ١ٜاملعتدي ١أنثس َٔ املُازض ١ايدٜهتاتٛز ١ٜاملتػدد.٠
ٚيهٔ عٓد املكازْ ١بني املُازض ١ايدٜهتاتٛز ١ٜاملعتديٚ ١املُازض١
ايدميكساط ١ٝاملعتدي ،١تبني إٔ قاد ٠ادتاَعتني مي ًٕٛٝإىل املُازض ١ايدٜهتاتٛز١ٜ
املعتدي ١أنثس َٔ املُازض ١ايدميكساط ١ٝاملعتديٚ .١نػفت املعطٝا املٝداْ ١ٝإٔ
قاد ٠ادتاَعتني ِٖ بني املُازض ١ايدٜهتاتٛز ١ٜاملعتديٚ ١املُازض ١ايدميكساط١ٝ
املعتدي ،١أنثس َا ِٖ بني املُازض ١ايدٜهتاتٛز ١ٜاملتػددٚ ٠املُازض ١ايدميكساط١ٝ
املتػدد .٠بعباز ٠أخس ٣إٔ قاد ٠ادتاَعتني مي ًٕٛٝإىل املُازض ١ايكٝاد ١ٜاملعتدي،١
أ ٟبني ايُٓط ايدٜهتاتٛز ٟاملعتدٍ ٚايُٓط ايدميكساط ٞاملعتدٍ ذيو ذطب َا
ٜتطًب٘ املٛقف؛ مما ظتعًٓا ْك ٍٛبإٔ طبٝع ١املُازض ١ايكٝادٚ ١ٜضطَٛ ١ٝقف ١ٝإىل
ذد َا عٓد قاد ٠ن ٬ادتاَعتني.
 اختباز ايفسق ١ٝايثاْ ١ٝاييت ْؿٗا ٖٓاى فسٚم إذؿا ١ٝ٥ذا د٫ي ١بني قاد٠
جاَع ١ضطٝف ٚقاد ٠جاَعَ ١ط ١ًٝيف ايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ممازض:١
بٓٝت ايدزاض ١املٝداْ ١ٝإٔ ايُٓط ايكٝاد ٟايدنتاتٛز ٟاملعتدٍ ٖٛ
ا٭نثس ممازض ١عٓد قاد ٠ادتاَعتني ،إذ تستب يف املستب ١ا٭ٚىل يهًُٗٝا إ ّ٫أْ٘ جا٤
بٓطب ١أنرب عٓد قاد ٠جاَعَ ١ط ١ًٝعٔ قاد ٠جاَع ١ضطٝف ،يهٔ د ٕٚفسٚم ذا
د٫ي ١إذؿا َ٘ٓٚ .١ٝ٥فإٕ َتػري ادتاَع٪ٜ ٫ ١ثس عً ٢ايُٓط ايكٝادٟ
ايدنتاتٛز ٟاملعتدٍ ا٭نثس ممازض ١يف ن ٬ادتاَعتني َٔ خ ٍ٬عبازا
املكٝاع ،بعباز ٠أدم ٪ٜ ٫ثس َتػري ادتاَع ١عًَ ٢تػري ممازض ١قاد ٠ادتاَعتني
٭مناط ايكٝاد ٠بٓٛع ٘ٝايدنتاتٛزٚ ٟايدميكساطٖٚ .ٞرا َا أندت٘ ْتا٥خ ذطاب
نا ٟتسبٝع ادتد ٍٚاإلمجاي ،ٞذٝث إٔ ٫ > :تٛجد ع٬ق ١بني املتػري ،ٜٔأ٫ ٟ
ع٬ق ١بني َتػري ادتاَعَٚ ١تػري ايُٓط ايكٝاد ٟا٭نثس ٚا٭قٌ ممازضَٔ ١
طسف قاد ٠ادتاَعتني عَُٛاَ .ع ايعًِ إٔ = .2.183 = ٚ 3.841
 .8تفطري ْتا٥خ ايدزاض:١
ْطتطٝع ايك ٍٛبإٔ ز٩ضا ٤ا٭قطاّ ٚعُدا ٤ايهًٝا َٚدٜس ادتاَعِٖ ١
أَ ٌٝإىل ايكٝاد ٠ايسمس ١ٝأ ٟايس٥اض َٔ ١ايكٝاد ٠اذتكٝك ١ٝأ ٟايكٝادٚ .٠يكد
أٚقرت "َاز ٟبازنس فٛيٝت" -اييت تٓتُ ٞإىل ْعس ١ٜايع٬قا اإلْطاْ١ٝ
ايه٬ضٝهٖ -١ٝرا ايسأ ،ٟاير ٟأؾبح ًٜك ٢تأٜٝدا َتصاٜدا َٔٚ ،أُِٖٗ ايدنتٛز
"تٛفٝل زَص "ٟإذ ٜك" ” :ٍٛإذا عًُت عٔ طسٜل ضًطتو فأْت زٝ٥ظٚ ،إذا عًُت
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بٓفٛذى ٚتأثريى ٚإغسافو فأْت قا٥د" .أ ٟإٔ قاد ٠ادتاَعتني ِٖ إىل ادتٛاْب
ايسمس ١ٝأَ َِٗٓ ٌٝإىل ادتٛاْب اإلْطاْ١ٝ؛ ٚبريو أتاح يٓا تؿٛزْا ايٓعس ٟايرٟ
ٜٓعس إىل ايتٓعٚ ِٝممازضا قاد ٠ايتٓعُٝني ادتاَعٝني بٛؾف٘ َصظتا َٔ
ادتٛاْب ايسمسٚ ١ٝادتٛاْب اإلْطاْ ١ٝغري ايسمس ،١ٝفسؾ ١عع ١ُٝيترًٌٝ
طبٝع ١ممازض ١ايكاد ٠يٮمناط ايكٝاد ١ٜيف ايتٓعُٝني ادتاَعٝني ادتصا٥سٜني يف
إطاز ايٓعسٜا ايكٝاد ١ٜذا ايٓطل املػًل.
ٚعٓد تفسٜؼ نٌ اضتُاز ٠عً ٢ذد ،ٙنػفت ايدزاض ١إٔ ا٭مناط
ايكٝاد ١ٜختتًف بػهٌ َعترب َٔ قا٥د إىل قا٥د ،فطًٛى بعض قاد ٠ا٭قطاّ أٚ
ايهًٝا يف تعاًَِٗ َع َسٚ٩ضٜ ِٗٝدٚز ذَٛ ٍٛقٛع ٚاذد ٖٛٚ ،اصتاش املُٗ ١أٟ
مي ٌٝإىل ايُٓط ايكٝادٚ X ٟايبعض اٯخس َٔ ايكادٜ ٠سنص عً ٢بٓاٚ ٤دمي١َٛ
ايع٬قا ايػدؿٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝاإلْطاْ ١ٝادتٝد ٠بٚ ٘ٓٝبني ايتابعني أ ٟميٌٝ
إىل ايُٓط ايكٝاد Y ٟنُا إٔ ٖٓاى ْطب ١تفٛم ْؿف زتتُع ايدزاضَٔ ١
ايكاد ،٠ميهٔ ٚؾف مناذجِٗ ايطًٛن ١ٝبأْٗا َصٜخ َٔ ايطًٛى ايكٝاد ٟايرٟ
ٜٗتِ بايع٬قا ٚاملُٗ ١بٓفظ املطت ٣ٛأ ٟبني ايُٓط ايكٝادٚ X ٟايُٓط ايكٝادٟ
 Yبٓفظ املطتٚ .٣ٛإٕ ْتا٥خ ايدزاض ١املٝداْ ،١ٝتتح٘ يف ضٝام ْعس ١ٜايػبه١
اإلدازٚ ١ٜحتدٜدا عٓد ايكٝاد ٠ايٛضط ،١ٝذٝث ايكا٥د ايٛضط ٖٛ ٞايرٜٛ ٟج٘
اٖتُاَ٘ إىل نٌ َٔ ايعٌُ ٚاإلْتاد َع َساعاَ ٠ػاعس ايعاًَني ٚايع٬قا
ا٫جتُاع ١ٝبدزجٚ ١ضط َٚعكٛيَٚ ١تصْ ١بُٗٓٝا ،إ ٫إٔ ٖرا ايكا٥د ٜٛاج٘ ذسجا
يف إقاَ ١ايتٛاشٕ بني ٖر ٜٔايبعد ٜٔعٓد ذؿ ٍٛاملػانٌ .فَٗ ٛطتعد إٔ ٜكرٞ
بٛاذدَٗٓ ٠ا يف ضب ٌٝا٭خس ٣بػهٌ َ٪قت ٖٚرا َا أندت٘ ايػٛاٖد املٝداْ١ٝ
ايهٝف.١ٝ
ٚتسْ ٣عس "١ٜأٖٚا "ٜٛإٔ ا٭ضًٛب ايرٜ ٟه ٕٛعايٝا يف ايتٛج ٘ٝفُٝا
غتـ غ ٕٚ٪ايعٌُ ٚاإلْتاجٚ ،١ٝعايٝا يف بٓا ٤ايع٬قا ا٫جتُاعٚ ١ٝاإلْطاْٖٛ ١ٝ
ا٭ضًٛب ايفعاٍٚ .يف ْعسِٖ إٔ ايكا٥د ايرٜ ٟطتددّ ٖرا ا٭ضًٛب ٖ ٛايكا٥د
ايفعاٍٚ .أْا  ٫أتفل َعِٗ يف ذيو ،بٌ ٖرا ٜؿًح فكط يف ذا ٫املٛاقف
ا٫ضتثٓا ١ٝ٥نراي ١فرت ٠اَ٫تراْا ٚفرت ٠املداٚ ٫ٚنريو فرت ٠املًتكٝا ،
ٖٚرا عً ٢ضب ٌٝاملثاٍ  ٫اذتؿس .فايكا٥د ٜ ٫طتطٝع إٔ ٜه ٕٛعًٖ ٢را املٓٛاٍ يف
مجٝع ا٭ذٛاٍ ٚا٭ذٝإ ٖٚرا َا أندت٘ ايػٛاٖد ايهٝف َٔ ١ٝخ ٍ٬املكاب٬
اذتسٚ ٠امل٬ذع ١باملػازن ١اييت تتح٘ إىل تأنٝد َا ذٖبت إي ٘ٝايٓعس ١ٜاملٛقف١ٝ
ذا ايٓطل املػًل يف إطاز ايٛذدا ايؿػسٚ ٣ايٛضط ٢يٓعس ١ٜايع٬قا اإلْطاْ١ٝ
اذتدٜث.١
َ .7كرتذا ايدزاض:١
 ٚيف ق ٤ٛايٓتا٥خ اييت تٛؾًت إيٗٝا ايدزاض ١اذتايٜ ،١ٝكرتح ايباذث:
 َٔ .1ا٭فكٌ يًتعُل يف دزاضَٛ ١قٛع ايكٝاد ،٠ايرتنٝص عً ٢دزاض١
أقطاّ نًٚ ١ٝاذد ٠بس٩ضا ٤أقطاَٗا ٚعُٝدٖا َٚدٜس ادتاَعَٚ ١كازْتٗا
مبثًٝتٗا يف جاَع ١أخس .٣أ ٚدزاض ١نً ١ٝإْطاْ ١ٝبس٩ضا ٤أقطاَٗا
ٚعُٝدٖا َٚدٜس ادتاَعَٚ ١كازْتٗا بهً ١ٝعًُ ١ٝبس٩ضا ٤أقطاَٗا
ٚعُٝدٖا َٔ ْفظ ادتاَع١؛ ذتٜ ٢تُهٔ ايباذث َٔ ٕٛإقاف ١ا٭ضاتر٠
ٚاملٛظفني ٚايعُاٍ يف ع ١ٓٝايدزاض.١
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 َٔ .2املٛاقٝع املكرتذ ١يًدزاضَ ١طتكب ٬تٛشٜع َٝصاْٚ ١ٝشاز ٠ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايبرث ايعًُ ٞعً ٢شتتًف جاَعا ادتصا٥سٚ ،تٛشٜع َٝصاْ١ٝ
ادتاَع ١ايٛاذد ٠عً ٢شتتًف ايهًٝا ٚاملكازْ ١بني ايهًٝا ايعًُ١ٝ
ٚايهًٝا اإلْطاْٚ ،١ٝنٝف تٛشع املٝصاْ ١ٝعً ٢أقطاّ ايهً ١ٝايٛاذد٠
داخٌ ادتاَع.١
 .3إجسا ٤دزاض ١يًهػف عٔ ا٭ضايٝب ايكٝاد ١ٜاملُازض ١يف ايتٓعُٝني
ادتاَعٝني َٔ ٚجْٗ ١عس أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ تبعا ملتػري ادتٓظ
ٚايدزج ١ايعًُٚ ١ٝا٭قدَ.١ٝ
 .4بٓا ٤بسْاَخ تدزٜيب عً ٢ايكٝاد ٠يف ق ٤ٛإداز ٠ادتٛد ٠ايػاًَ ١يًكاد٠
املعٓٝني ادتدد.
ٚأخرياًّ فإٕ َٛاقٝع عًِ ا٫جتُاع ايرتب ٟٛعَُٛا َٛٚاقٝع ايكٝاد ٠يف
ادتاَع ١ادتصا٥س ١ٜخؿٛؾاَ ،اشايت بهسا تٓتعس جٗٛد ايباذثني إلظٗازٖا
ٚإبساشٖا ،يهٜ ٞطتفٝد َٓٗا اجملتُع ادتصا٥س.ٟ

قا ١ُ٥اهلٛاَؼ:
 - 1املػٝد ٟاذتطٔ بٔ ستُدٚ ،أٍ ْاج ٞستُد بٔ عبد اهلل :ا٭ضايٝب ايكٝاد ١ٜيعُدا ٤ايهًٝا ظاَع ١املًو فٝؿٌ بٔ
عبد ايعصٜص باملٓطك ١ايػسق ،١ٝزتًَ ١سنص ايبرٛث ايرتب ١ٜٛظاَع ١قطس ،ايعدد  ،7ايطٜٓٓ ،5 ١اٜس.1996 ،
 - 2عًُٝا ؾاحل ْاؾس :ايكدزا ايكٝاد ١ٜيس٩ضا ٤ا٭قطاّ يف ادتاَعا ا٭زدْ ،١ٝزتً ١ايبرٛث ايرتب ،١ٜٛايعدد ،23
ايطٓ ١ايـ .2113،12
 - 3مخٝظ ايطٝد إمساع :ٌٝايكٝاد ٠اإلداز -١ٜدزاضْ ١عسَٚ ١ٜكازْ ،١ايكاٖسَ ،٠ؿس ،ط ،1عامل ايهتب ،1971 ،ف:
.33
 - 4مخٝظ ايطٝد إمساعَ :ٌٝسجع ضابل ،ف.35ٚ 34 :
ٖ - 5ػاّ ايطايب :دي ٌٝايتدزٜب ايكٝاد ،ٟضًطً ١ايتُٓ ١ٝايبػس ،١ٜا٫حتاد ايعامل ٞيًفهس اإلض ،َٞ٬ط ،2عُإ،1995 ،
ف.52 :
 - 6عبد ايٖٛاب عً ٞستُد :إداز ٠ا٭فساد ،طَ ،2هتب ١عني مشظ ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،1975 ،ف.98 :
 - 7عبد ايفتاح ذطَٔ :باد ٨اإلداز ٠ايعاَ ،١داز ايٓٗك ١ايعسب ،1972 ،١ٝف.116 :
 - 8إبساٖ ِٝعبد ايعصٜص غٝرا :اإلداز ٠ايعاَ - ١ايعًُ ١ٝاإلداز ،-١ٜبري ، ٚيبٓإ ،ايداز ادتاَع ،1997 ،١ٝف.313:
 - 9عً ٠ٛٝايطٝد :تُٓ ١ٝاملٗازا ايكٝاد ١ٜيًُدٜس ٜٔادتدد ،ط  ،1داز ايطُاح يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايكاٖسَ ،٠ؿس،2111 ،
ف.161 :
 - 10عً ٞبٔ ٖاد :١ٜاملعحِ ايعسب ٞاملدزض ،ٞامل٪ضط ١ايٛطٓ ١ٝيًهتاب ،ادتصا٥س ،1991 ،ف.811 :
 - 11ايطٝد عً ٞغتا :تُٓ ١ٝايك ٣ٛايعاًَ ١يف اجملتُع ايعسبَ ،ٞسنص اإلضهٓدز ١ٜيًهتاب ،اإلضهٓدزَ ،١ٜؿس،1997 ،
ف.54 :
َٛ - 12زٜظ أصتسع تسمج ١بٛشٜد ؾرساٚ ٟٚآخسَٗٓ :ٕٚح ١ٝايبرث ايعًُ ٞيف ايعً ّٛاإلْطاْ -١ٝتدزٜبا عًُ،-١ٝ
داز ايكؿب ١يًٓػس ،ذٝدز، ٠ادتصا٥س ،2114،فٚ .298:اْعس أٜكا ذطٔ َٓطَٓ :ٞاٖخ ايبرث ايرتب ،ٟٛداز ايهٓد،ٟ
ا٭زدٕ ،1999 ،ف.91:
 - 13عبد اهلل اهلُاي :ٞأضًٛب ايبرث ٚتكٓٝات٘ ،طَٓ ،2ػٛزا جاَع ١بٓػاش ،1994 ،ٟف.157:
 - 14ستُٛد ايطٝد أب ٛايٓ :ٌٝعًِ ايٓفظ ا٫جتُاع -ٞدزاضا عسبٚ ١ٝعامل -،١ٝد ،2ط ،4داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝبري، ٚ
يبٓإ ،1985 ،ف.461 :
َٛ - 15زٜظ أصتًظَ :سجع ضابل ،ف.247 ،244 :
 16عبد ايهس ِٜبٛذفـ :اإلذؿا ٤املطبل يف ايعً ّٛا٫جتُاعٚ ١ٝاإلْطاْ ،١ٝدٜٛإ املطبٛعا ادتاَع ،١ٝايطاذ١
املسنص ١ٜبٔ عهٓ ،ٕٛادتصا٥س ،2115،فٚ 23 - 22 :فٚ 163 :ف.195 :
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 - 17ايطٝد ستُد ارتري :ٟاإلذؿا ٤يف ايبرٛث ايٓفطٚ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛا٫جتُاع ،١ٝط ،3ايكاٖس ،٠داز ايفهس ايعسب،ٞ
 ،1957ف.357 :
َ - 18كدّ عبد اذتفٝغ :اإلذؿاٚ ٤ايكٝاع ايٓفطٚ ٞايرتب ،ٟٛدٜٛإ املطبٛعا ادتاَع ،١ٝايطاذ ١املسنص ١ٜبٔ
عهٓ ،ٕٛط  ،2113 ،2ف.116 -112 :
 - 19ستفٛظ جٛد :٠ايترً ٌٝاإلذؿا ٞ٥ا٭ضاض ٞباضتدداّ  ،spssداز ٚا ٌ٥يًٓػس ،عُإ ،ا٭زدٕ ،ط  ،2118 ،1ف.7:
 - 20زمي ٕٛبٛد ،ٕٚتسمجٖ ١اي ١غب ٕٚ٪اذتادَٓ :اٖخ عًِ ا٫جتُاع ،بري ، ٚيبٓإَٓ ،ػٛزا عٜٛدا  ،ط ،1982 ،3
ف.73 :
 - 21ستُد خري ضً ِٝأب ٛشٜد :أضايٝب ايترً ٌٝاإلذؿا ٞ٥باضتدداّ بسزت ،spss ١ٝداز ؾفا ٤يًطباعٚ ١ايٓػس
ٚايتٛشٜعٚ ،داز جسٜس يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ ،ا٭زدٕ ،ط  ،2115 ،1ف.199 :
 22مجاٍ ستُد غانس :املسغد يف ايترً ٌٝاإلذؿا ٞ٥يًبٝاْا باضتدداّ  ،spssايداز ادتاَع ،١ٝاإلضهٓدزَ ،١ٜؿس،
ط  ،2115 ،1ف.183 :
 - 23فك ٌٝدي :ٛٝأضظ ايبرث ٚتكٓٝات٘ يف ايعً ّٛا٫جتُاع ،١ٝدٜٛإ املطبٛعا ادتاَع ،١ٝقطٓط ،1997،١ٓٝف.27:
ٜٛ - 24ضف عٓؿس :حتًٚ ٌٝتفطري ايبٝاْا بني ايٓصعتني ايهُٚ ١ٝايهٝف ،١ٝجاَع ١قطٓط ،١ٓٝزتً ١ايعً ّٛاإلْطاْ،١ٝ
ايعدد  ،1995 ،16ف.79 :
 - 25عباع ستُد عً :ٞجتدٜد اإلداز ٠قسٚز ٠اضرتاتٝح ١ٝيتطٜٛس ايٓعِ ايرتب ١ٜٛيف ايبًدإ ايعسب ،١ٝزتً ١ايرتب١ٝ
ادتدٜد ،٠ايعدد  ،17ايطٓ ،13 ١عُإ ،ا٭زدٕ.1994 ،
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