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 :خطاب التقدمي من املشرف
 

 السيد احملرتم: أ. د. عبد املستقيم 
جبامعدددددددددددة سددددددددددوانن كاليجاكدددددددددددا اإلسدددددددددددالمية  مدددددددددددير كليدددددددددددة الدراسددددددددددات العليدددددددددددا      

 اكرات.قجو ج –احلكومية 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

  ددددددددددددد  الح  ددددددددددددد ح   –بعددددددددددددد  الحظاتيوددددددددددددد    ال    ددددددددددددد    ال  ددددددددددددد ال   –نفيددددددددددددد       ددددددددددددد   
" حيبيددددددددد  لا تددددددددد  " الحددددددددد   اهليمندددددددددة الذكوريدددددددددة وحتددددددددددايت القيدددددددددادة النسدددددددددائيةبعنددددددددداال : 

 أ  هت  الحط حب : 
 ري  ب  الحس م بّ ه حي   الحفيظا  االسم:

    34100030391 رقم القيد:
 الح  ظاراله برانمج الدراسة:

رأيددددددددددك أتدددددددددد   دددددددددد  أ   ددددددددددك    دددددددددد  الح دددددددددد    ال ط ابدددددددددد  ح ظ بدددددددددد  ال     دددددددددد    أرتددددددددددا    
 أ  تقي    ي  الح رال    الحع ي  المظح ان  ثب    حك يف   ك   يب. 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
                                                                                                                                      

 ٢0٢٢\مارس  \ 13التاريخ    – جوقجاكرات 
                                                                                         

 املشرف الثاين
 

 
 

 خواناإلد. منري 
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 :خطاب التقدمي من املشرف
 

 السيد احملرتم: أ. د. عبد املستقيم 
جبامعدددددددددددة سددددددددددوانن كاليجاكدددددددددددا اإلسدددددددددددالمية  مدددددددددددير كليدددددددددددة الدراسددددددددددات العليدددددددددددا      

 جوكجاكرات. –احلكومية 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

  ددددددددددددد  الح  ددددددددددددد ح   –بعددددددددددددد  الحظاتيوددددددددددددد    ال    ددددددددددددد    ال  ددددددددددددد ال   –نفيددددددددددددد       ددددددددددددد   
" حيبيددددددددد  لا تددددددددد  " الحددددددددد   اهليمندددددددددة الذكوريدددددددددة وحتددددددددددايت القيدددددددددادة النسدددددددددائيةبعنددددددددداال : 

 أ  هت  الحط حب : 
 حي   الحفيظاري  ب  الحس م بّ ه  االسم:

    34100030391 رقم القيد:
 الح  ظاراله برانمج الدراسة:

  أ   ددددددددددك    دددددددددد  الح دددددددددد    ال ط ابدددددددددد  ح ظ بدددددددددد  ال     دددددددددد    أرتددددددددددا رأيددددددددددك أتدددددددددد   دددددددددد   
 أ  تقي    ي  الح رال    الحع ي  المظح ان  ثب    حك يف   ك   يب. 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 ٢0٢٢\مارس  \ 31اتريخ  –جوقجاكرات                         
                                                                                        

                                                                            املمتحن                

 
 أ. د. ابن بردة

 
 



 

  

 :خطاب التقدمي من املشرف
 

 السيد احملرتم: أ. د. عبد املستقيم 
جبامعدددددددددددة سددددددددددوانن كاليجاكدددددددددددا اإلسدددددددددددالمية  مدددددددددددير كليدددددددددددة الدراسددددددددددات العليدددددددددددا      

 جوكجاكرات. –احلكومية 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

  ددددددددددددد  الح  ددددددددددددد ح   –بعددددددددددددد  الحظاتيوددددددددددددد    ال    ددددددددددددد    ال  ددددددددددددد ال   –نفيددددددددددددد       ددددددددددددد   
" حيبيددددددددد  لا تددددددددد  " الحددددددددد   النسدددددددددائية اهليمندددددددددة الذكوريدددددددددة وحتددددددددددايت القيدددددددددادةبعنددددددددداال : 

 أ  هت  الحط حب : 
 حي   الحفيظاري  ب  الحس م بّ ه  االسم:

    34100030391 رقم القيد:
 الح  ظاراله برانمج الدراسة:

رأيددددددددددك أتدددددددددد   دددددددددد  أ   ددددددددددك    دددددددددد  الح دددددددددد    ال ط ابدددددددددد  ح ظ بدددددددددد  ال     دددددددددد    أرتددددددددددا    
   ك   يب. أ  تقي    ي  الح رال    الحع ي  المظح ان  ثب    حك يف 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

                                                                                        ٢0٢٢\مارس  \ 31اتريخ  –جوقجاكرات                                     
 املناقش          

 
 مسروحنيد. حممد يونس 
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الذكورية وحتدايت القيادة النسائيةاهليمنة   
 ليبيا امنوذجا  

 
 ال      مق م  ض ن مظط ب   ال ظ   ل درت  ال ت زة الحع    الح  ظاراله

 إ  الد :حي   الحفيظاري  ب الحس م ب ه
 34100030391ر   الحقي  :

  س  الح رال    ال   مي  –  ي  الح رال    الحع ي  
 تا ج   ات –  ت مع   اان    حيج    ال   مي  الحل امي

 
 رئيس الح جن  /                      الحرب    ب  ال سظقي   -3
 ال     ال  ل /                   الحرب   حم    حم  ن مشس الح ين  -2
 ال     الحث ين /                   الح  ظار منري الخاال   -1
 ال ن  ش /                           الحرب   البن ب دة  -9
 الح  ظارة ياحي  نص الح طيفي                      ال ن     /      -1
 ال ن  ش  /                        الح  ظار حم   يانس مس   ني  -0

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

 سم هللا الرمحن الرحيمب
لاقاُكم مِ ن ندَّْفٍس وا  ا النَّاُس اتدَُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا ٍة ايا أايدُّها اِحدا

ِثري ا  ا رِجااال  كا ُهما ا زاْوجاهاا واباثَّ ِمندْ ها ً  وااتدَُّقواوا واخالاقا ِمندْ ا  ِنسا
ًاُلونا ِبِه  ا   كاانا عالاْيُكْم راِقيب ااَّللَّا  وااْْلاْرحااما ِإنَّ اَّللَّا الَِّذي تاسا

 (3اآلية ) النساًورة س
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 ك

 
 
 
 
 

 شكٌر وتقديرٌ 
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ا وامادددددددا ُكنَّدددددددا لِنداْهتادددددددِديا     اانا هِلادددددددذا ددددددددا ِا اناُه واتداعاددددددداذا الَّدددددددِذي  الشدددددددكُر ِح ُسدددددددْبحا
اانا اَّللَُّ  ِادا  .لاْوال أاْن 

الح دددددددددددددد  ني      ال  ي ددددددددددددددني     الحعدددددددددددددد  ني    الحظقدددددددددددددد ي ل  دددددددددددددد، الحظقدددددددددددددد ي   ح  ددددددددددددددظ  ين  
 دددددددددد  ني      دددددددددد  الح  دددددددددد ح    الحرب  سددددددددددار / أ.د حم دددددددددد  

ل
الحددددددددددد ين  حم  ددددددددددن مشددددددددددسال 

جب معدددددددددددد    دددددددددددداان    حيج  دددددددددددد  ال  دددددددددددد مي  الحل اميدددددددددددد  ال  دددددددددددد  ل ال  ل     دددددددددددد  
/ منري أخاال   ال     الحث ين     الح   ح     .الح   ح    الح  ظارل

أل دددددددددددددددج،ل ب ددددددددددددددد،      ددددددددددددددد     تقددددددددددددددد ي     دددددددددددددددظ   ي  ال  ي دددددددددددددددني  تلواد  ل ددددددددددددددد       
دددددددددددددد     ر   بدددددددددددددد ل  دددددددددددددد ر         ددددددددددددددبل  الحصدددددددددددددد د    م ع ددددددددددددددي   حددددددددددددددا   ددددددددددددددع ل أ لق و  
دددددددددد  ه  الحصددددددددددارة .   ال الحبحدددددددددد ل إ       دددددددددد   دددددددددد     دددددددددد،     دددددددددد  ح    دددددددددداالرةل     و          دددددددددد   ِ 

 ددددددددددعي ال     طدددددددددد       ددددددددددظ  ي  الح دددددددددد  ني    دددددددددد ال  م يدددددددددد ال     ي دددددددددد   هللا  ح أ دددددددددد لل 
َ . إ     ددددددددد   ادددددددددد        ددددددددد  مدددددددددد   ددددددددد م  ه     مدددددددددن  ددددددددددا     تلوددددددددد    تاتيدددددددددد ِ يدْ َل  ْنددددددددد م 

 .ر ّبّ      يٌب ال يبٌ 
  ددددددددددد  أتقدددددددددددد مل ألددددددددددد حل  الح دددددددددددد     الحظقددددددددددد ي  ح  ددددددددددددظ   الح ددددددددددد    الحددددددددددددرب        

أ.د  بددددددددددددد  ال سدددددددددددددظقي .  الح ددددددددددددد    الحظقددددددددددددد ي  ح ددددددددددددد، أ  ددددددددددددد   الح جنددددددددددددد    ددددددددددددد  
  بال من       ه الح رال  .

دددددددددددد  أتقدددددددددددد مل ألدددددددددددد حل  الح دددددددددددد     الحظقدددددددددددد ي      دددددددددددد ت    الح دددددددددددد الم  ب  يدددددددددددد             
الح رال ددددددددددددددددددددد   ال  ددددددددددددددددددددد مي  جب معددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددداان    حيج  ددددددددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددددددددد مي  

 الحل امي  جبا ج   ات.
 ت ا ى هللا تد ع     ال  يع  خري  ال اال    أ    ه.
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 ِداًإ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

إ  مدددددددددددددن ى ظددددددددددددددح   ندددددددددددددد     دددددددددددددد    دددددددددددددن   ربظددددددددددددددح   دددددددددددددد   ددددددددددددددب ال تقدددددددددددددد   
  الحظفاق  إ  من    

. حفظهددددددددددا هللا .والددددددددددد  احلنونددددددددددة.  أ  ددددددددددَ.. ددددددددددجعظح   دددددددددد   ددددددددددب ال ددددددددددري 
   ورعاِا

ّدددددددددددي    م مظددددددددددد    يف   دددددددددددب الحع ددددددددددد   إ  مدددددددددددن  ددددددددددد  ح  إ  مدددددددددددن  ددددددددددد ر ح   
 مسؤ حي  

 وامتناان  .. زوجي ... شكرا   الح رال  حيوا    ّي  ن   الحبح  
 والدي وبنا ... حب ا  وحناان  أ إ    ة  يح      ال   ب ي

ددددددددددددددّ   كابحلددددددددددددددب  الحدددددددددددددد    الح حمدددددددددددددد  د     دددددددددددددد أمدددددددددددددد تحإ  مددددددددددددددن  معددددددددددددددي   
حب دددددددددددددا   الصددددددددددددددوقة.. ِددددددددددددداجر  يددددددددددددد  ... صدددددددددددددديقي الحبحددددددددددددد   م ددددددددددددد  َ

 وحناان  
 دددددددددددددددد الر  اال دددددددددددددددد   م دددددددددددددددداالري الحع  ددددددددددددددددي ال   إ  مددددددددددددددددن أمدددددددددددددددد  ين ابحظحدددددددددددددددد ي 

إخدددددددددددددددو  وأقدددددددددددددددار  وأصددددددددددددددددقائي... حب دددددددددددددددا  مل الحغ بددددددددددددددد       ددددددددددددددداال معدددددددددددددددي 
 واعرتافا  ابجلمي 

 
 إذ ك  ِؤالً أِدي مثرة جهدي.
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 ملخص الدراسة
 ددددددددددددددد ه الح رال ددددددددددددددد  ال ي نددددددددددددددد  الح  اريددددددددددددددد    ددددددددددددددد    الحقيددددددددددددددد دة  كتن  حددددددددددددددد      

الحنسددددددددددد ئي  يف ال ظ ددددددددددددع الح يدددددددددددد   يف إ دددددددددددد ر الحظح يددددددددددد، الحددددددددددددا يفي الحدددددددددددد ي يدددددددددددد ى 
يف  أ  ال ي ندددددددددد  تعدددددددددد  إ دددددددددد ى ال  دددددددددد    الحدددددددددد  تعدددددددددد ين منودددددددددد  ال دددددددددد أة الح يبيدددددددددد  

 اتددددددددددد  مقيددددددددددد ة   يظوددددددددددد   مو  ددددددددددد  حددددددددددد  ر   الحلقيقدددددددددددي يف ال ظ دددددددددددع    تدددددددددددب 
 ظ ع. حك  تاد خ ،   يفي يف ال   ن

الحظعددددددددددددددددد     ددددددددددددددددد  م ددددددددددددددددد    ال ي نددددددددددددددددد  إ   حقددددددددددددددددد   ددددددددددددددددد  ك الح رال ددددددددددددددددد       
الح  اريدددددددددددد  يف ال ظ ددددددددددددع الح يدددددددددددد    دددددددددددد  ال أ ددددددددددددبحك ال ي ندددددددددددد  الح  اريدددددددددددد  أ ثدددددددددددد  

. الحظعدددددددددد     دددددددددد  الحظحددددددددد      ال عا دددددددددد   الحدددددددددد  ؟ ددددددددداة بعدددددددددد  الح بيددددددددددع الحعددددددددد ّب 
 ال  أ   ندددددددددددد ك تودددددددددددداد مددددددددددددن الحددددددددددددِ     دددددددددددد  تاالتددددددددددددَ ال دددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددد  يف حيبيدددددددددددد  

ي دددددددددددد   أ،   مدددددددددددد،  قا ودددددددددددد  يف    دددددددددددد  ال دددددددددددد        تبدددددددددددد ل مددددددددددددن أتدددددددددددد، نيدددددددددددد
الحظعددددددددد     ددددددددد  ال قامددددددددد   الحددددددددد  تسددددددددد    يف إ ددددددددد ح ال ددددددددد أة الحقي ديددددددددد  يف حيبيددددددددد  
. دددددددددد ه الح رال ددددددددددد  تعددددددددددد  درال ددددددددددد    ددددددددددفي    ي يددددددددددد  تعظ ددددددددددد    ددددددددددد   ال نوجدددددددددددني 
الح  دددددددددددددي  الحندددددددددددددا ي    تعظ ددددددددددددد    ددددددددددددد  مدددددددددددددنو  ال سددددددددددددد  ال تظ ددددددددددددد  ي مدددددددددددددن 

 دددددددددددد   يندددددددددددد  مددددددددددددن خدددددددددددد ل ال ددددددددددددظ  رة ال ددددددددددددظبي   مقنندددددددددددد    يددددددددددددع الحبيدددددددددددد ان   
 مبحدددددددددددددا    310ال دددددددددددددا فني  ال ا فددددددددددددد   بدددددددددددددبع  الحدددددددددددددازالرال  الح يبيددددددددددددد   جددددددددددددد  

.أمدددددددددددد  ال ددددددددددددنو  الحنددددددددددددا ي ال ظ دددددددددددد     دددددددددددد  ال ق ب دددددددددددد  الح  صددددددددددددي   ال    دددددددددددد   
   ئ ة . 11        د ن   الح  حبع  الحقي دال  

أمدددددددددد  ألصددددددددددال   يدددددددددد، الحبيدددددددددد ان   دددددددددد   الحب  ثدددددددددد    فددددددددددك الحع يدددددددددد  مددددددددددن      
 ددددددددددددداال    spss صددددددددددددد ئي يف الحدددددددددددددربانم  ال  ال  ددددددددددددد حيب ال  صددددددددددددد ئي  ال ظدددددددددددددا  ة

حظح يددددددددددد، بيددددددددددد ان  ال ظغدددددددددددري الحاال ددددددددددد   خصددددددددددد ئل الحعينددددددددددد   أم   يددددددددددد، بيددددددددددد ان  
  ضددددددددددددي   الح رال دددددددددددد .  قدددددددددددد    فددددددددددددك مقدددددددددددد ييس الحنا دددددددددددد  ال   ايدددددددددددد   الحظ ددددددددددددظك 



 

 ع

حظح يدددددددددددد، بيدددددددددددد ان  ال ظغددددددددددددري الحاال دددددددددددد    مقدددددددددددد ييس الحا دددددددددددد  ال دددددددددددد ت   الحدددددددددددداز  
 خ صدددددددددددددددك   ف ضدددددددددددددددي   الح رال ددددددددددددددد حال ئددددددددددددددداي حظح يددددددددددددددد  ال  يددددددددددددددد  الحنسدددددددددددددددبي  

 :آلتي الالح رال   إ  الحنظ ئ  
ال ظ ددددددددددددددددع الح يدددددددددددددددد  زالد   اهتدددددددددددددددد  بعدددددددددددددددد  يف   ال ي ندددددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددددد  إ   3

 يددددددددددددددددد   تددددددددددددددددد   بقددددددددددددددددداة مظا دددددددددددددددددط    أ  ال االندددددددددددددددددب   الح بيدددددددددددددددددع الحعددددددددددددددددد ّب
  ب ال  ظصددددددددددددد ديال تظ   يددددددددددددد   الحسي  دددددددددددددي   ال   ثدددددددددددددري أ ثددددددددددددد  مدددددددددددددن ال  نددددددددددددد

ال ي ندددددددددددد  الح  اريدددددددددددد    ثري دددددددددددد   ة ثدددددددددددد  مددددددددددددن ال  نددددددددددددب الحدددددددددددد يح   دددددددددددد   ددددددددددددطا أ
أ دددددددددددد   نهبدددددددددددد ال ت ددددددددددددا  ال ت بدددددددددددد   دددددددددددد الحنسدددددددددددد ئي   دددددددددددد    الحقيدددددددددددد دة   دددددددددددد  

 أ ئ   الحبح .
 

أمدددددددددددددد  ال عا دددددددددددددد    الحظحدددددددددددددد    الحدددددددددددددد  تاالتددددددددددددددَ ال دددددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددددد  يف   2
 ت دددددددددددا  مدددددددددددن   ل الحبحددددددددددد  إ  أ  ال ددددددددددد أة  ددددددددددد  بعاالئددددددددددد   ثدددددددددددرية دددددددددددحيبيددددددددددد    

 ن  ددددددددددددددب الحقي ديدددددددددددددد   ت ددددددددددددددا   ددددددددددددددبب  دددددددددددددد    الأ ددددددددددددددب ب  دددددددددددددد م تق دددددددددددددد    
 االئدددددددددددد  التظ   يدددددددددددد   ثق  يدددددددددددد    ي  ددددددددددددي  منودددددددددددد  ح   ددددددددددددك   الحعاالئدددددددددددد   ثددددددددددددرية 

    ناني   أي    االئ    صي  من ال  أة  الهت . 
 
  وددددددددددددددددد   ندددددددددددددددد ك  ددددددددددددددددد     بددددددددددددددددرية تاالتوأ خ ددددددددددددددددل الحبحددددددددددددددددد  إ    1

   الحدددددددددد  تعدددددددددد  منودددددددددد  ثق  دددددددددد  ال ظ دددددددددع   ال ددددددددد أة يف تاحيودددددددددد  ال ن  ددددددددددب الحقي ديددددددددد  
تددددددددددؤث  الحثق  دددددددددد  الحسدددددددددد ئ ة يف  ال دددددددددد أة الحقي ديدددددددددد    يدددددددددد    االتددددددددددَي  أ ددددددددددرب  دددددددددد 

ظ دددددددددددددع   ددددددددددددد   ال دددددددددددددع الحليددددددددددددد ة ال تظ   يددددددددددددد  ح ددددددددددددد، الحنسددددددددددددد    الح تدددددددددددددد ل يف ال 
بسدددددددددبب  بيعظوددددددددد  الحع  فيددددددددد   ةال ددددددددد أة    ددددددددد    حيبيددددددددد    ددددددددد ه الحثق  ددددددددد  الحددددددددد  تعددددددددد

من  دددددددددددددب  ي ديددددددددددددد     حظبدددددددددددددا   ِدددددددددددددري الحعق نيددددددددددددد    ددددددددددددد   ع وددددددددددددد  ِدددددددددددددري  دددددددددددددك



 

  

 ال ددددددددددددد ي  ابحددددددددددددد    أ   ددددددددددددد ال ال دددددددددددددار   الحثقددددددددددددد يف   يظع ددددددددددددد  ب  يددددددددددددد  ال ظ دددددددددددددع 
ب  يددددددددد  ال ددددددددد أة حنفسدددددددددو   حددددددددد  ر     يددددددددد  يق ددددددددد،  قددددددددد  ح  ددددددددد أة  بددددددددد، يظع ددددددددد  

 دددددددددددددعك ثقظوددددددددددددد  بنفسدددددددددددددو  تمدددددددددددددن إم  نيددددددددددددد  ت  دددددددددددددي  الحنسددددددددددددد    نفسدددددددددددددون    
الحن ددددددددددد ة الحن طيددددددددددد  الحسددددددددددد ئ ة  .حظق ددددددددددد  ال ن  دددددددددددب الحقي ديددددددددددد  يف ال ظ دددددددددددع الح يددددددددددد 

الحظن دددددددددئ  د ح  ددددددددد أة يف ال ظ دددددددددع الحددددددددد  اري ال عيددددددددد  ال  دددددددددرب ح  ددددددددد أة الحقي ديددددددددد    ددددددددد
 نددددددددد ك نسددددددددد    .ال ددددددددد أة مدددددددددن  ددددددددد  ري الح  اريددددددددد  تٌ  ددددددددد   ددددددددد بي  ال نثددددددددد   تصدددددددددغ

 يئدددددددددددددد   بط  دددددددددددددد   ريإ  أ  الحظغيددددددددددددددال ي ندددددددددددددد    دددددددددددددد  حن الحددددددددددددددظ  ل مددددددددددددددن  دددددددددددددد ه 
تدددددددددد ال     دددددددددد   ال ددددددددددع ال دددددددددد أة الح يبيدددددددددد    أي دددددددددد   دددددددددد    ددددددددددا   ال دددددددددد أة       فيفدددددددددد

 ب ددددددددد ،  بدددددددددري بسدددددددددبب     الح يبيددددددددد   دددددددددن الحظقددددددددد م ح  ن  دددددددددب الحقي ديددددددددد   الضدددددددددح
ال نظو  دددددددددددددد      نظيجدددددددددددددد  يف الحددددددددددددددب د مددددددددددددددنال  ال مددددددددددددددح    دددددددددددددد مال نفدددددددددددددد   

مددددددددن الحظحدددددددد    ال  رتدددددددد    تعدددددددد الحدددددددد  ر ددددددددك   دددددددد  ال دددددددد أة الحسي  ددددددددي ا الحدددددددد  مل 
  ن الحسيط ة   أي   ِي ب الح  ظار الح ي ي  ن    ال  أة.

 
سددددددددددددددب  الحبحددددددددددددد  خ دددددددددددددل إ  أ  الحظفسدددددددددددددريال  الح ينيددددددددددددد  ال   ئددددددددددددد    9

الآلرال  الح  صدددددددددددددددي    ال وددددددددددددددد،  ق  ددددددددددددددد  الح ددددددددددددددد يع  مدددددددددددددددن أ دددددددددددددددب ب  دددددددددددددددطاة 
ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد   مددددددددددن الحعاالئدددددددددد  الحدددددددددد  تعيدددددددددد  ال دددددددددد أة يف تق دددددددددد    ال ن  ددددددددددب 

   ددددددددددددب   ندددددددددددد ك  ال ظط  دددددددددددد  الحقي ديدددددددددددد     وددددددددددددار بعدددددددددددد  الحظيدددددددددددد رال  الح ينيدددددددددددد  
 الحددددددددددد ين   أي ددددددددددد  جدددددددددددام   ددددددددددد  تاالتددددددددددد  ال ددددددددددد أة يف  يدددددددددددع ال ددددددددددد     جددددددددددد  

 إحيددددددددددَ م  نيددددددددد   ال ددددددددد أة   دددددددددد رالهت   مددددددددد  تط ددددددددد   تددددددددداد  جددددددددداة  بدددددددددرية بددددددددددني إ
  بني م   ا ماتاد يف الحاال ع الحع  ي.

 



 

 ل

ال قامددددددددددددددددد   الحددددددددددددددددد  تسددددددددددددددددد    يف تق ددددددددددددددددد  أ    إخ دددددددددددددددددل الحبحددددددددددددددددد    1
أ  ت ددددددددددددددددددا  ال دددددددددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددددددددد   ال   ددددددددددددددددددي  ن  ددددددددددددددددددب الحقي ديدددددددددددددددددد  الال دددددددددددددددددد أة 

  حثقددددددددددددددددد  ابحدددددددددددددددددنفس     موددددددددددددددددد رال   ي ديددددددددددددددددد   إدالريددددددددددددددددد    حيددددددددددددددددد      صدددددددددددددددددي 
 الح ب  دددددددددددد    ال   ندددددددددددد    الحقدددددددددددد رة   دددددددددددد    دددددددددددد، ال سددددددددددددؤ حي     ددددددددددددب الحع دددددددددددد،  

 الح  دددددددددددددددد       خصدددددددددددددددد ئل  سددددددددددددددددياحاتي    حدددددددددددددددد      الح ال عيدددددددددددددددد    ال تدددددددددددددددداال   
 بنيددددددددددددد  ال سددددددددددددد    ال  وددددددددددددد  ال ددددددددددددد رتي  خصددددددددددددد ئل التظ   يددددددددددددد     حعددددددددددددد ل  
 الحظعدددددددددددد      ال  دددددددددددد ر     ال  ظ دددددددددددد م ابحندددددددددددد س   الحصددددددددددددرب    دددددددددددد رة ال  دددددددددددد ال  

 الحفع ل.
 
 بارديددددددددددددا الح  اريدددددددددددد  يف رينظيجدددددددددددد  الحبحدددددددددددد  تظفدددددددددددد  مددددددددددددع ن  يدددددددددددد  بيدددددددددددد  0

أ  ال ي نددددددددددددددد  الح  اريددددددددددددددد  تاال دددددددددددددددؤ الحبنيددددددددددددددد   الحثق  يددددددددددددددد   ث ددددددددددددددد  يف الحظصدددددددددددددددارال  
 الحقدددددددددددي  إضددددددددددد    إ  ال وددددددددددد،   ددددددددددد  تعددددددددددداز مؤ سددددددددددد   الحظن دددددددددددئ  ال تظ   يددددددددددد  

 دددددددددددددد م   إ دددددددددددددد دة بندددددددددددددد   الحظدددددددددددددد ري  اب ي ندددددددددددددد   دددددددددددددد ة  ال  ر دددددددددددددد   ال  منودددددددددددددد  ال
 ببندددددددددد   التظ دددددددددد  ي م دددددددددد ر   بظدددددددددد        ثيقدددددددددد الرتب  دددددددددد   الح  اريدددددددددد  بصددددددددددفظَ مدددددددددد تب  

  ددددددددد  الحددددددددد  الم ح ددددددددد  ار   قددددددددد  حظقسدددددددددي  تنسدددددددددي ح ع ددددددددد،  الحنسددددددددد    دددددددددن مدددددددددن 
 يعي  إنظ تَ.
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengulas tentang hegemoni patriarki dan 

tantangan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Libya. 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kerangka analisis 

fungsional yang melihat bahwa hegemoni patriarki adalah salah 

satu problem yang dihadapi oleh perempuan Libya dari sisi 

pembatasan kebebasan dan marjinalisasi peran nyata mereka, 

sehingga terjadi disfungsi peran dalam masyarakat. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fenomena hegemoni 

patriarki dalam masyarakat Libya, dan mengapa hegemoni patriarki 

ini makin menguat pasca Arab Spring. Penelitian ini juga 

mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi para 

pemimpin perempuan di Libya, walaupun saat ini berbagai upaya 

telah dan sedang dilakukan agar perempuan mendapatkan hak 

penuh mereka di segala bidang. Selain hambatan dan tantangan, 

penelitian ini juga mengidentifikasi hal-hal yang berkontribusi pada 

keberhasilan para pemimpin perempuan di Libya. Penelitian ini 

merupakan kajian deskriptif analitik berdasarkan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan lewat survei 

sosial melalui angket kuesioner terstandar dengan sampel karyawan 

pria dan wanita dari beberapa kementerian di Libya sejumlah 150 

orang. Sementara itu, data kualitatif diambil melalui wawancara 

dan observasi terhadap beberapa pimpinan yang berjumlah 33 

orang. Untuk menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan 

beberapa pendekatan statistik yang tersedia melalui aplikasi 

statistik SPSS, baik untuk analisis data dengan variabel tunggal 

(karakteristik sampel) maupun data hipotesis penelitian. Ukuran 

tendensi sentral dan dispersi digunakan untuk menganalisis data 

variabel tunggal, sedangkan ukuran rata-rata tertimbang dan bobot 

presentase digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari 

hipotesis penelitian.. 

Penelitian ini sampai kepada kesimpulan berikut: Pertama, 

bahwasanya hegemoni patriarki dalam masyarakat Libya semakin 
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menguat pasca Arab Spring dengan signifikansi sedang. Terkait 

dengan ini, aspek sosiopolitik memiliki pengaruh yang lebih 

signifikan daripada aspek ekonomi maupun religius, yang 

berpengaruh pada hegemoni patriarki berikut dampaknya terhadap 

tantangan kepemimpinan perempuan. Kedua, para pimpinan 

perempuan di Libya menghadapi berbagai hambatan dan tantangan 

yang meliputi sosial, budaya, politik, dan yuridis, termasuk 

hambatan personal dari pihak perempuan itu sendiri. Hambatan-

hambatan ini telah menghalangi mereka untuk tidak memegang 

posisi kepemimpinan, atau menjadi alasan mereka untuk 

mengundurkan diri.  

Ketiga, terdapat tantangan yang signifikan yang dihadapi oleh 

perempuan dalam menduduki posisi kepemimpinan. Tantangan 

terberatnya adalah budaya yang dominan di masyarakat terkait 

persepsi soal perempuan, bahwa perempuan itu minus kompetensi 

karena sifatnya yang emosional dan irasional, sehingga mereka 

tidak kompeten untuk memegang posisi kepemimpinan. Perlu 

dicatat bahwa budaya yang diwariskan ini tidak terbatas hanya pada 

persepsi masyarakat secara umum tentang perempuan, akan tetapi 

juga persepsi perempuan tentang diri dan peran mereka sendiri, 

yang berdampak pada minimalisasi potensi pencalonan perempuan 

untuk memimpin, dan pelemahan kepercayaan diri mereka untuk 

mengambil posisi kepemimpinan dalam masyarakat Libya. 

Pandangan stereotip pada masyarakat patriarki merupakan kendala 

bagi para pemimpin perempuan. Pola asuh patriarki juga 

memperkuat citra negatif perempuan dan mendegradasinya. 

Tercatat ada upaya para perempuan untuk mengikis hegemoni ini, 

namun perubahannya sangat lambat pada tataran realita perempuan 

Libya. Rintangan lainnya adalah keengganan perempuan sendiri 

untuk maju ke posisi pimpinan sebagai efek dari tidak terwujudnya 

keamanan di negara, juga efek berbagai kekerasan yang dilakukan 

terhadap politisi perempuan, termasuk absennya konstitusi yang 

menjamin hak perempuan. 



 

 ش

Keempat, penafsiran-penafsiran subjektif terhadap teks-teks 

keagamaan dan ketidaktahuan akan Maqasid al-Shari’ah menjadi 

salah satu sebab terbangunnya hegemoni patriarki dan juga 

terhalangnya perempuan dari jabatan-jabatan kepemimpinan. Fakta 

ini diperburuk oleh keberadaan entitas religius yang radikal yang 

menyerang eksistensi perempuan di ruang publik dengan dalih 

agama “ini haram”. Termasuk juga kesenjangan yang cukup lebar 

antara potensi, kompetensi perempuan dan apa yang mereka cita-

citakan, dengan realita yang terjadi. Kelima, unsur-unsur yang 

menunjang perempuan untuk memegang jabatan-jabatan 

kepemimpinan adalah hendaknya mereka memiliki kepribadian 

yang kuat dan kompetensi yang tinggi, seperti kepercayaan diri, 

kompeten, fleksibel, mampu mengemban tanggung jawab, gemar 

bekerja, memiliki motivasi yang kuat dan mampu 

menyeimbangkan. Termasuk juga karakter-karakter fisiologis 

seperti cerdas, lincah, memiliki struktur tubuh dan penampilan, 

serta karakter-karakter sosiologis seperti adil, koperatif, aktif ikut 

serta, peduli dengan orang lain, sabar dan mampu melakukan 

supervisi dengan efisien. 

Keenam, hasil penelitian ini selaras dengan teori patriarki 

Pierre Bourdieu bahwa hegemoni patriarki adalah hasil 

kesepakatan struktur budaya yang direpresentasikan dalam persepsi 

dan nilai, yang terakumulasi dengan ketidaktahuan, dan diperkuat 

oleh institusi pengasuhan dalam masyarakat, seperti keluarga, 

sekolah dan media. Membangun kembali sejarah dengan hegemoni 

patriarki terkait erat dengan struktur sosial yang berulang, yang 

selalu melekat pada laki-laki berdasarkan pembagian kerja secara 

seksual, dan perempuanlah yang mereproduksinya. 

 

 

  



 

  

Study summary 

 

This study deals with male dominance and the challenges of 

female leadership in the Libyan society, within the framework of 

the functional analysis, which sees that domination is one of the 

problems that Libyan women suffer from, as they are restricted in 

their freedom and marginalized from their real role in society, and 

this resulted in a dysfunction in society . 

The study aimed to identify the manifestations of male 

domination in Libyan society and why male domination became 

more powerful after the Arab Spring. And to identify the challenges 

and obstacles facing women leaders in Libya despite; Efforts are 

being made to obtain full rights in all fields, as well as to identify 

the ingredients that contribute to the success of women leaders in 

Libya. This study is a study and r faithful analysis based on 

quantitative and qualitative approaches, based on the social 

curriculum survey through questionnaires standardized for all data 

on a sample of male and female employees of some Libyan 

ministries and the size of (150) Researched. As for the qualitative 

approach, it relied on the personal interview and observation of 

some of the leaders, whose number was (33) leaders. 

 As for data analysis, the researcher employed many statistical 

methods available in the statistical program spss Whether to 

analyze single-variable data (sample characteristics) or analyze 

study hypotheses data. Measures of central tendency and dispersion 

were employed to analyze single-variable data, and measures of 

weighted mean and percentile weight to determine the relative 

importance of the study's hypotheses, and the study concluded the 

following results: 

1) The male hegemony in the Libyan society increased in strength 

after the Arab Spring, where it was found with medium 

strength, and that the social and political aspects have more 

influence than the economic side and more than the religious 



 

  

side on the dominance of male dominance and its impact on 

the challenges of women’s leadership. Thus, the answer to one 

of the research questions. 

2) As for the obstacles and challenges facing women leaders in 

Libya, the  

search summarized that women go through many obstacles and 

are among the reasons for not holding leadership positions and 

are the reason for pulling them back, and the obstacles are 

many social, cultural, political and legal obstacles as well as 

personal obstacles from the woman herself. 

3) The research found that there are significant challenges facing 

women in assuming leadership positions , including the culture 

of society, which is the biggest challenge facing the leadership 

of women, so that the dominant culture in the society on the 

reality of social life for all men and women in Libya, these 

cultural influence F of which is that women are deficient 

because of Its emotional and irrational nature, which makes it 

incompetent to assume leadership positions, and it is worth 

noting that this cultural heritage is not related to society’s 

vision only of women, but rather it relates to women’s vision 

of themselves and their role, which reduces the possibility of 

women’s nomination for themselves, and weakens their self-

confidence to assume leadership positions in Libyan society. 

And the stereotypical view of women in the patriarchal society 

is the biggest obstacle to the leadership woman. Masculine 

upbringing reinforces female negativity and reduces the size of 

women. There are women who tried to get rid of this 

domination, but the change was very slow and slight on the 

reality of Libyan women, and also the reluctance of Libyan 

women to advance for positions leadership is clear and largely 

because of the chaos of security and lack of security, and as a 

result of violations on women 's political Mrst considered out 
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of control challenges, and also the absence of the Constitution 

, which guarantees the right of women. 

4) The research concluded that wrong religious interpretations 

according to personal opinions, and ignorance of the purposes 

of Sharia are among the reasons for the dominance of males 

and the obstacles that hinder women in assuming leadership 

positions, and the emergence of some extremist religious 

currents , so there has become an attack on the presence of 

women in all fields under the pretext of religion, “and this is 

forbidden.” and also a gap large between the possibilities of 

women and their capabilities and aspire to and between what it 

is in fact practical. 

5) The research concluded that the ingredients that contribute to 

women’s assumption of leadership positions are that the 

leadership woman has strong  

personality and skills , such as self-confidence, tact, flexibility, 

ability to take responsibility, love of work, motivation, 

balance, and physiological characteristics, such as intelligence, 

agility, and body structure, Outward appearance, and social 

characteristics, such as justice, cooperation, participation, 

concern for people, patience, and the ability to effectively 

supervise . 

6) The result of the research agrees with Per Bourdieu’s 

patriarchal theory in that masculine domination is the 

complicity of cultural structures represented in perceptions and 

values in addition to ignorance. It also strengthens the 

institutions of socialization, including the family, school and 

the media, and rebuilding history with male domination as it is 

closely linked to a repetitive social structure, always fixed to 

males according to of a sexual division of labor and women 

who reproduce it. 
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 التصوري ملوضوع البحثاإلطار 
 املقدمة 

  ددددددددددددال ال دددددددددددد أة الح يبيدددددددددددد  إ  ال ن  ددددددددددددب الحقي ديدددددددددددد  مددددددددددددن ِ     دددددددددددد  الحدددددددددددد
يف  ددددددددددددد، ال دددددددددددددد     إ  أتدددددددددددددد  م زالحددددددددددددددك تعدددددددددددددد ين مددددددددددددددن ال ي ندددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد   
 يددددددددددددد  يظ دددددددددددددب  الح تددددددددددددد، ب تاحظدددددددددددددَ  يددددددددددددد ال ع  دددددددددددددن نفسدددددددددددددَ مدددددددددددددن خددددددددددددد ل 

 دددددددددددبع   اريظدددددددددددَ   الحقددددددددددد ال ال  يالحنصدددددددددددال الح ينيددددددددددد  الحددددددددددد  يقظدددددددددددح منوددددددددددد  مددددددددددد  
ح نصدددددددددددددددال الح ينيددددددددددددددد  مدددددددددددددددن ال   دددددددددددددددن أ  يصددددددددددددددد م بدددددددددددددددَ الح تددددددددددددددد، الحل يثددددددددددددددد  
 تدددددددددددددد    ت ددددددددددددددبع    يف بعدددددددددددددد  ال  يدددددددددددددد     يقب ودددددددددددددد  أ   دددددددددددددد     الحدددددددددددددد  اري

يف  ودددددددددددد  الحنصدددددددددددال الح ينيدددددددددددد       جتدددددددددددد  الح تددددددددددد، مظعصدددددددددددب  رأس م حدددددددددددَ الحثقددددددددددد يف
  ي     ، م   ا   ي .

 قيددددددددددددددددد  ال سددددددددددددددددد  الة يف الحقيددددددددددددددددد دة يظط دددددددددددددددددب إتددددددددددددددددد ال ال    يقددددددددددددددددد  إ  
حل ال دددددددددددد أة   دددددددددددد ه ال تدددددددددددد ال ال    دددددددددددد  مسددددددددددددظاى الحسي  ددددددددددددي   ت ددددددددددددا  حصدددددددددددد 

تقددددددددددادان إ   دددددددددد ال ة الحظدددددددددد ري   دددددددددد  نددددددددددظ  ن مددددددددددن   ي ددددددددددَ  ت دددددددددد  َ  ت  يبددددددددددَ 
مدددددددددع الحاال دددددددددع  ر ددددددددد  ال سدددددددددظقب،    ددددددددد ال  ع نددددددددد  نفدددددددددظ  الحلددددددددد ي  الحثددددددددداري  دددددددددن 

الحدددددددددد ي يظندددددددددد  ل الحق دددددددددد   ال و دددددددددد   منودددددددددد    ددددددددددي  ال دددددددددد أة   د ر ال دددددددددد أة الح يبيدددددددددد  
اتيدددددددددددددد     دددددددددددددد  أ   ددددددددددددددن ال ي ندددددددددددددد  ال ي ياح ال   مسددددددددددددد  الهت  مددددددددددددددع الح تدددددددددددددد، بعيدددددددددددددد 

 صدددددددددددددد ئون إ ح ددددددددددددددن     الحنسددددددددددددد    ددددددددددددددن حمدددددددددددددار    تددددددددددددددا     يف ال ظ دددددددددددددع
  دددددددد  مددددددددا  ددددددددنو  مددددددددن م دددددددد  ع إن دددددددد   ال ن  دددددددد  الح مايدددددددد   ال ددددددددظبع   مددددددددن 
م دددددددددددد ر ظو  يف  ددددددددددددن    الحن  يدددددددددددد    دددددددددددد ال الحظندددددددددددد    بددددددددددددني حمارتيودددددددددددد   د ر دددددددددددد  

 الحفّع ل      بب   يف   الع ال  أة ض   ضعو .
الح  اريددددددددددددد  يقدددددددددددددادان إ  تع يدددددددددددددك   ع  ددددددددددددد  اتريددددددددددددد   أ دددددددددددددال ال ي نددددددددددددد  

ندددددددددددددك اب ظ عددددددددددددد    الحسددددددددددددد ط  نسدددددددددددددبي  إ ال مددددددددددددد   ار   الحسددددددددددددد ط   يددددددددددددد  تعددددددددددددد
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ال د الر   تعدددددددددددد  ىخدددددددددددد   مددددددددددددن ثق  دددددددددددد  إ  أخدددددددددددد    ختظ ددددددددددددك مددددددددددددن اظ ددددددددددددع إ  
ابخددددددددددظ     ال ظب يندددددددددد  الحدددددددددد  ي ددددددددددط ع هبدددددددددد   دددددددددد، مددددددددددن الح تدددددددددد،  ال دددددددددد أة  ظ فدددددددددد

أ ثدددددددددددد   ا ال ظ ددددددددددددع  إ  أنددددددددددددَ  يف أِ ددددددددددددب ال مدددددددددددد  ن ي ددددددددددددا  الح تدددددددددددد ل الح يبيدددددددددددد
  ددددددددددددددد    ي  ددددددددددددددد    ددددددددددددددد  الحنسددددددددددددددد   الح يبيددددددددددددددد   يف أِ دددددددددددددددب تاالندددددددددددددددب الحليددددددددددددددد ة 
ال تظ   يدددددددددددد   الحسي  ددددددددددددي   الحثق  يدددددددددددد   أي دددددددددددد  الح ينيدددددددددددد   بدددددددددددد،  دددددددددددد، مندددددددددددد  ي 

 الحلي ة   ي  ين   الح ت، حنفسَ  ا    ب الحق الر    نعَ.
 أِ ددددددددددددددب ال ظ عدددددددددددددد   يف الحعدددددددددددددد مل الح  ق ال يدددددددددددددد  أ  ِري دددددددددددددد  الحع بيدددددددددددددد  أ  

 ال ظ دددددددددع الح يددددددددد   دددددددددا أ ددددددددد    ددددددددد ة مدددددددددن   بيددددددددد   دددددددددي اظ عددددددددد   بط ي  يددددددددد   
ظ ددددددددددددع حمصدددددددددددد   تف  دددددددددددد، ال  ضددددددددددددع ال دددددددددددد أة الح يبيدددددددددددد  يف    حددددددددددددك.  يدددددددددددد  يعدددددددددددد

   ال  ظصدددددددددددددد دي    الحثق  يدددددددددددددد     ا دددددددددددددد  مددددددددددددددن الحعاالمدددددددددددددد، منودددددددددددددد  ال تظ   يدددددددددددددد 
الحدددددددددد  ت دددددددددد س ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد    وندددددددددد ك ر ال ددددددددددب ثق  يدددددددددد   دددددددددد     الح ينيدددددددددد 

ال ظ ددددددددددددع أثدددددددددددد   دددددددددددد رم يف إنظدددددددددددد ج الحظ ييددددددددددددا ضدددددددددددد  ال دددددددددددد أة   ظ ظ ددددددددددددك ن دددددددددددد ة 
  سدددددددددددددب ال دددددددددددددار   الحثقددددددددددددد يف  الحقي دددددددددددددي حطبيعددددددددددددد   اددددددددددددد      ددددددددددددد، ال ددددددددددددد أة 

الحدددددددد ي  سدددددددد   ددددددددارة معيندددددددد  حع دددددددد، ال دددددددد أة.  يدددددددد  تعدددددددد ين ال دددددددد أة الح يبيدددددددد  مددددددددن 
 نددددددددددك رمدددددددددداي  الضددددددددددطو د  دددددددددد  مددددددددددن   يظودددددددددد    نعودددددددددد  من  سدددددددددد  الح تدددددددددد، يف 
 ددددددددد  اددددددددد    الحليدددددددددد ة  خصا ددددددددد  يف تقسددددددددددي  الحع ددددددددد،   دددددددددد  ظ ع  دددددددددا مددددددددددن 

نسدددددددددددني. ح  ددددددددددد أة د ر ت بيددددددددددد  ال بنددددددددددد    ر  يددددددددددد  ال  ددددددددددد ة يدددددددددددازع ال د الر بدددددددددددني ال 
ح  تددددددددددددد، موددددددددددددد م  مدددددددددددددني الحطعددددددددددددد م  يف  دددددددددددددني تددددددددددددد ي  الحع  ددددددددددددد   الحملددددددددددددد  دة  

 دددددددددد    ددددددددددن الح تدددددددددد ل مددددددددددن    يدددددددددد ي  الحع  دددددددددد   ال  رتيدددددددددد    ال دددددددددد  ى ح  دددددددددد ة
   3م ال    خربة    ط  أ رب

                                                           

  2038   تانس: مؤمنا  ب     د ح  رال     ال      الحنساي  يف الح ين الح   يالحف   ي    ى    ي ي: 3 
 .0-1ل: 
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 ماضدددددددددداع درال دددددددددد  ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد  حمدددددددددد، ال ظ دددددددددد م  درال دددددددددد  الح ثددددددددددري مددددددددددن 
   دددددددد ال ال اضدددددددداع مددددددددن  ثددددددددري  بددددددددري   دددددددد  ال ظ ددددددددع ب دددددددد ،  دددددددد م الحبدددددددد  ثني   دددددددد

  ال  أة ب  ، خ ل.
أ  الحظغدددددددددريال  الحددددددددد    عدددددددددك   ددددددددد   ال دددددددددع ال ددددددددد أة مل  مدددددددددن  ِ    ددددددددد  الحددددددددد

تاحدددددددددددددددد  مددددددددددددددددن  دددددددددددددددد الغ  بدددددددددددددددد، ال ددددددددددددددددظ    مددددددددددددددددن الحظحددددددددددددددددا   ال تظ   يدددددددددددددددد  
 ال  ظصددددددددددددددد دي  الحل  ددددددددددددددد   يف  بيعددددددددددددددد  ال ظ دددددددددددددددع   الحصدددددددددددددددارة الحن طيددددددددددددددد  الحددددددددددددددد  

يف  دددددددبي، تطددددددددار  ضدددددددع ال دددددددد أة  ة ضدددددددعك  يوددددددد  ال دددددددد أة  ددددددد  تقدددددددك  جدددددددد   ثددددددد  
َ  دددددددددددد ه  تفعيدددددددددددد، د ر دددددددددددد  يف ال ظ ددددددددددددع     دددددددددددد ال مدددددددددددد  ت  ددددددددددددا   يدددددددددددد   تقدددددددددددد مو 

الح رال دددددددددددددد    يف  دددددددددددددد، الحثق  دددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد    ي نظودددددددددددددد    دددددددددددددد  ال دددددددددددددد أة  إ  أ  
ال ددددددددددد أة الح يبيددددددددددد   دددددددددددقك   يقوددددددددددد  ح ظغيدددددددددددري  الحظعبدددددددددددري  دددددددددددن  الهتددددددددددد  مدددددددددددن أتددددددددددد، 

الحددددددددد ي  ددددددددد ض   الح ددددددددد ال     ال ي نددددددددد  مدددددددددن أتددددددددد، جتددددددددد  ز الحظقسدددددددددي  ال نسدددددددددي 
تبعيدددددددد  ال دددددددد أة ح  تدددددددد،  أ سددددددددبو   ايدددددددد  الحدددددددد    اب ظب ر دددددددد  تددددددددا ال  مددددددددن الح تدددددددد، 

الحدددددددددددد الخ ي   خدددددددددددد مددددددددددددن الحعدددددددددددد مل   قدددددددددددد    نددددددددددددك ال دددددددددددد أة   تدددددددددددداالل الآل  تددددددددددددا ال  
خددددددددددددددد  ال ددددددددددددددد مش  الح ددددددددددددددد،    حدددددددددددددددك   ددددددددددددددد   ي نددددددددددددددد   دددددددددددددددي   معظقددددددددددددددد ال     

  دددددددددددددد ط    مؤ سدددددددددددددد    ثق  دددددددددددددد  مظحيدددددددددددددداة تظع مدددددددددددددد، مددددددددددددددع ال دددددددددددددد أة اب دددددددددددددد  
 .الح ين

 ال ظ ث ددددددددددددددد  يف   ال ي نددددددددددددددد  الح  اريددددددددددددددد   م     ددددددددددددددد  يف ال ظ دددددددددددددددع الح يددددددددددددددد 
 ددددددددددددددددددددد  الح دددددددددددددددددددددؤ   ال   ر دددددددددددددددددددد   الح ينيددددددددددددددددددددد   الحع  ددددددددددددددددددددد   ال تظ   يددددددددددددددددددددد   أي

الحسي  دددددددددددي   تدددددددددددؤث    دددددددددددد  ال ددددددددددد أة الح يبيددددددددددد  يف   يدددددددددددد   ضدددددددددددعو   م  نظودددددددددددد  يف 
 ال ظ ددددددددددع الح يدددددددددد  يظ دددددددددد   دددددددددد ه ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد  بعدددددددددد ال  تسدددددددددد طي     ال ظ ددددددددددع

جتدددددددددددددددد ه   ضدددددددددددددددد ال  حدددددددددددددددد ى ال    دددددددددددددددد   ال  دددددددددددددددد مي    ظ ددددددددددددددددك ت اين هتدددددددددددددددد . 



5 
 

 ال طدددددددددددددددد ب الحدددددددددددددددد يح  ظ دددددددددددددددد ه الح تدددددددددددددددد ل   دددددددددددددددد      دددددددددددددددد   أة يف ال طدددددددددددددددد ب 
   .2غيب اب ظ  الرالح يح   ئن م

إ س  ددددددددددددد  منوددددددددددددد   ندددددددددددددَ تدددددددددددددا  الخظددددددددددددد ر  الحب  ثددددددددددددد   ددددددددددددد ال ال اضددددددددددددداع 
يف أ  الحب  ثددددددددددددد  تعددددددددددددديش   خ  ددددددددددددد    درال دددددددددددددظَالح ددددددددددددد  ري رأ  مدددددددددددددن منودددددددددددد     
يبدددددددددددد أ مددددددددددددن ال  دددددددددددد ة إ    سددددددددددددب الحندددددددددددداع موددددددددددددي ن  دددددددددددد د ال د الر  اظ ددددددددددددع

ال ظ ددددددددددع يف الحع ددددددددددام  ختظ ددددددددددك  دددددددددد ة   دددددددددداة ال ي ندددددددددد  مددددددددددن أ دددددددددد ة إ  أخدددددددددد ى 
   أي ددددددددددد  حدددددددددددَ خ  ددددددددددديظَ الحددددددددددد  ال ظ دددددددددددع الح يددددددددددد  خددددددددددد ى يفإ  أ مدددددددددددن م ينددددددددددد  

  ياه إ ال م   ار  ب  ل ال االر مث، مص   تانس. 
  ت ددددددددددددددد، الحقيددددددددددددددداد الحثق  يددددددددددددددد  يف ال ظ عددددددددددددددد   الحع بيددددددددددددددد  بع مددددددددددددددد   حيبيددددددددددددددد 
خ  ددددددددددد  مدددددددددددن أ ددددددددددداى ال نددددددددددداالع   حدددددددددددك نظيجددددددددددد  ال دددددددددددظ  الر ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد  

ددددددددددد   ددددددددددد     ثدددددددددددري مدددددددددددن   ددددددددددد  الحدددددددددددِ   مدددددددددددن   ددددددددددد  الحثق  ددددددددددد  ال ظ عيددددددددددد      ِر
  يف الحسدددددددددددددناال  ال خدددددددددددددرية يف ال ظ دددددددددددددع الح يددددددددددددد   إ  أتددددددددددددد  ت  دددددددددددددك الحظحدددددددددددددا 

ال ثدددددددددددد    دددددددددددد  تصددددددددددددارال  الح يبيددددددددددددني  الح يبيدددددددددددد   يف تف ددددددددددددري   ب دددددددددددد    تدددددددددددداد 
   يدددددددددد     دددددددددد  ال دددددددددد أة يف ال دددددددددد ل الحعدددددددددد م   جتدددددددددد   دددددددددد ه الحثق  دددددددددد  مددددددددددن يدددددددددد ال ع 
 نوددددددددددددد   ددددددددددددد  مدددددددددددددن ت ندددددددددددددب ال ددددددددددددد أة  الهتددددددددددددد    الحظ ييدددددددددددددا  الح مسددددددددددددد  الة بدددددددددددددني 

 .  و  م     تع ين منو  ال  أة الح يبي  ال ي ن  الح  اري     ال نسني
خ  دددددددددددددد     م دددددددددددددد    ال ي ندددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد   يف تندددددددددددددد م  تااليدددددددددددددد    تعدددددددددددددد

بعدددددددددددددد  الحظحددددددددددددددا    الحظغددددددددددددددريال  ال ظ عيدددددددددددددد  الحدددددددددددددد   دددددددددددددد أ    دددددددددددددد  ال ظ ددددددددددددددع  
  ودددددددددار الحظيددددددددد رال  الحف  يددددددددد  ال ع  ددددددددد ة  ددددددددد    ددددددددد  ال ثددددددددد  الحفعددددددددد ل يف ت ددددددددد يس 
ال ي ندددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد     حددددددددددددددك مددددددددددددددن خدددددددددددددد ل تفسددددددددددددددري الحنصددددددددددددددال الحق  نيدددددددددددددد  
                                                           

 ل ال  أة  الح     الح بي  الحثق  ي : ال ؤ   الحس دس  ن    ال  أة الحع بي   د ر الحنس   يف الح   الي  ب  الح طيك:   2 
 .39   ل :2030  الحع بي  مس رال  ال   ح  الحظغيري
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سدددددددددددب أ ددددددددددداالئو    رالئوددددددددددد  الح  صدددددددددددي    ع ددددددددددد   دددددددددددبي، ال ثددددددددددد ل   تا يفوددددددددددد  
   يددددددددددددد  1ح تددددددددددددد ل  االمددددددددددددا    ددددددددددددد  الحنسدددددددددددد  " "ال :  الحلصدددددددددددد   احدددددددددددددَ تعدددددددددددد  

ال دددددددددددددددظ  م  ددددددددددددددد ال الحدددددددددددددددنل الحقددددددددددددددد  ين   حسددددددددددددددديك ضددددددددددددددد  ال ددددددددددددددد أة يف   يددددددددددددددد  
م  نظودددددددددد   د ر دددددددددد  يف ال ظ ددددددددددع   الحقاالمدددددددددد    ثدددددددددد، إ دددددددددد ى ال فدددددددددد  ي  الح ئيسدددددددددد  

ال دددددددد أة   دددددددد الحدددددددد   ثدددددددد   ا دددددددد  ال دددددددد الل   الحقاالمدددددددد  حيسددددددددك حظ دددددددد يك الح تدددددددد،  
،  حددددددددددديس    إلددددددددددد   دددددددددددي يف الحاال دددددددددددع مدددددددددددن ال مدددددددددددار الحددددددددددد    فدددددددددددك هبددددددددددد  الح تددددددددددد

 .9نق     من   ر  مناح  ال  أةإ
ال  دددددددددددددد م تعدددددددددددددد، الحقاالمدددددددددددددد  ح  تددددددددددددددد ل   دددددددددددددد  الحنسدددددددددددددد     مل  ع وددددددددددددددد  

 أمددددددددددد         ددددددددددد   ن اب عددددددددددد        ل ال ددددددددددد أة   ددددددددددد  يدددددددددددّ  ا   بددددددددددد، أمددددددددددد 
 الحظفدددددددددددددد د  الح ددددددددددددددارى سددددددددددددددن مع م ظددددددددددددددَ ح  دددددددددددددد أة   الحقاالمدددددددددددددد    تعددددددددددددددح  دددددددددددددد م 

تع وددددددددددددد  عددددددددددددد، الحقاالمددددددددددددد  ح  تددددددددددددد، مط قددددددددددددد    إلددددددددددددد   ابحددددددددددددد أي   ال  ددددددددددددد م مل 
الحقاالمدددددددددددد  مسددددددددددددؤ حي  . 1 دددددددددددد  د   دددددددددددد     دددددددددددد     دددددددددددداق يف معصددددددددددددي  ال دددددددددددد ح 

 أيخدددددددددددد  ح قاالمدددددددددددد     دددددددددددد  ح ظسدددددددددددد    الحددددددددددددظح    تسدددددددددددد ط     الحدددددددددددد ي حيسددددددددددددك 
    ددددددددددددد، يف الحقاالمددددددددددددد  أتددددددددددددد  مسدددددددددددددؤ حي     دددددددددددددو    ودددددددددددددا  ددددددددددددد ج هبددددددددددددد   دددددددددددددن 
الحقاالمدددددددددددد  مظع قدددددددددددد  ابحسددددددددددددي دة ال  ظصدددددددددددد دي   د  دددددددددددد  حظن ددددددددددددي  الحل  دددددددددددد  يف الحليدددددددددددد ة
ح ظ ندددددددددددد      تددددددددددددا   ال عدددددددددددد  الحلقيقددددددددددددي مددددددددددددع الآل    إ ال   نددددددددددددك ِددددددددددددري  حددددددددددددك 

الحدددددددددد  تسدددددددددد  ي مسدددددددددد  الة اتمدددددددددد  بددددددددددني الح تدددددددددد،  ال دددددددددد أة يف الحظ  يددددددددددك   الح   دددددددددد 
 ال   يددددددددددددد   الحثدددددددددددددداالب  الحعقدددددددددددددد ب.   يددددددددددددد  إ  تبدددددددددددددد ل ال  دددددددددددددداالل يسددددددددددددددظ  ي 
                                                           

 19 ارة الحنس   الآلي :  1
ي  الحفقوي     ا   ال  عالحقاالم   أ   مو  الحفقوي : درال    قوي  مق رن      بنك  ب  الحعايا الحساي  :  9 

 . 147   ل :2031الحسعادي   ت مع  ال م م حم   بن  عاد ال   مي   
   الح  يع   الحق نا      ا  ي  ال غ ا  الحقاالم      ال  أة بني الحلق ئ  الحفقوي   ال فحم    ب  ال قصاد دال د:  1 

 .24   ل: 2034  2  ال ا  19الحع د 
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 دددددددددددددددال مفودددددددددددددددام تبددددددددددددددد ل ال   ددددددددددددددد م   ددددددددددددددد ال يظط دددددددددددددددب الحا دددددددددددددددا  بدددددددددددددددظ عن 
حددددددددددك  دددددددددد  ج الحقاالمدددددددددد    الحدددددددددد ي مل يعدددددددددد  م تبط دددددددددد  ابحسدددددددددديط ة ال  ظصدددددددددد دي     

-ال دددددددددددد أة إ   دددددددددددداق الحع دددددددددددد،   الحليدددددددددددد ة الحدددددددددددد    ضددددددددددددك تغددددددددددددريال  ال ظصددددددددددددد دي 
 .0التظ   ي  يف الحامن ال ع   

  نددددددددددددددددد ك الحع يددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددن الح رال ددددددددددددددددد   الحددددددددددددددددد  تن  حدددددددددددددددددك ال  ددددددددددددددددد ر   
  ال  تدددددددددددددددا يعددددددددددددددد    الحسي  دددددددددددددددي    أي ددددددددددددددد  د ر ال ددددددددددددددد أة  الحنوددددددددددددددداض اب ظ دددددددددددددددع 

يظجددددددددددددداأ مندددددددددددددَ   ح دددددددددددددن أِ دددددددددددددب الح رال ددددددددددددد   مل تظنددددددددددددد  ل ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد  
  ثدددددددددري الحظيددددددددد رال  الحف  يددددددددد  ال ع  ددددددددد ة   ددددددددد    دددددددددني  ي ديددددددددد  ال ددددددددد أة يف ال ددددددددد ل 

الحددددددددددِ   مددددددددددن الحظحسددددددددددين   الحدددددددددد    دددددددددد   ال دددددددددد أة الح يبيدددددددددد   .الحسي  ددددددددددي  الحدددددددددد يح
 دددددددددددددو هت    ددددددددددددد   ضدددددددددددددعو  يف ال ددددددددددددد ل الحسي  دددددددددددددي   يف ال ددددددددددددد    ال خددددددددددددد ى 

  إ   أتدددددددددددد  م زالحددددددددددددك تعدددددددددددد ين مددددددددددددن  دددددددددددد م ي منودددددددددددد  ال دددددددددددد ل الحطدددددددددددد   الحظع ي دددددددددددد
     ددددددددددد م تقددددددددددد ي   ف  هتددددددددددد  يف ال ددددددددددد ل يقا وددددددددددد  الحسي  دددددددددددالحلصدددددددددددال   ددددددددددد   

الحسي  ددددددددددي      دددددددددد  الحددددددددددِ   مددددددددددن الحظقدددددددددد م الحدددددددددد ي أ  زتددددددددددَ ال دددددددددد أة يف   الحدددددددددد يح 
إ  أ  نسدددددددددددب  تاحيوددددددددددد  من  دددددددددددب  ي ديددددددددددد  م زالحدددددددددددك ضدددددددددددعيف    ميددددددددددد دين  ددددددددددد 

تددددددددددددددد ال   مل تصددددددددددددددد، إ  الحظ ثيددددددددددددددد، الحعددددددددددددددد دل مدددددددددددددددع الح تددددددددددددددد،     ددددددددددددددد ال ي تدددددددددددددددع 
إ  ال ن  دددددددددددددددب ال ددددددددددددددد أة ح ددددددددددددددعك الآلحيددددددددددددددد   الحدددددددددددددد   دددددددددددددددن   يقوددددددددددددددد   تصدددددددددددددد، 

  حدددددددددددددددددك بسدددددددددددددددددبب ال عيقددددددددددددددددد   ال ظع قددددددددددددددددد  ابحبيئددددددددددددددددد  الحظ ددددددددددددددددد يعي    الحقي ديددددددددددددددددد  
 .  7 ال ظ عي  الحس ئ ة يف ال ظ ع 

                                                           

ظازيع   الح  ب  ح ن    الح  ال   م  ال  أة:   ال ة نساي  يف أ س   نا  ال  االل الح  صي مي   الح   :  0 
 .333  ل :2039الحطبع : ال     

 تسظري ِري   ر  ح  م  ني ال  أة  درال     ح  ال رد : د ر مؤ س   ال ظ ع ال  ين يف ر   أبا  ني     7 
 . .2007من ارة   ت مع   ل الحبيك  ال رد . 
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حيبيدددددددددددددددد   غري دددددددددددددددد  مددددددددددددددددن الحدددددددددددددددد  ل تسددددددددددددددددع  إ  الحنودددددددددددددددداض  ودددددددددددددددد رال  
  ددددددددددددددد رال  ال ددددددددددددددد أة الحقي ديددددددددددددددد    ي ددددددددددددددد ،  ددددددددددددددد د الحنسددددددددددددددد   يف حيبيددددددددددددددد  نسدددددددددددددددب  

ال ددددددددد أة مددددددددد   عددددددددد، م ددددددددد ر     مدددددددددن ا ددددددددداع  ددددددددد    حيبيددددددددد    ددددددددد ال ال 94.12 
    ضددددددددددددد  ر     تددددددددددددد الل  يدددددددددددددَ     ال ددددددددددددد أة يددددددددددددد ظ  ال  يف تن يددددددددددددد  ال ظ دددددددددددددع أمددددددددددددد  

 الح يبي  ت  ، نصك ال ظ ع.
يف  يددددددددددددددددع ادددددددددددددددد       م حا دددددددددددددددد    ال ددددددددددددددد أة الح يبيدددددددددددددددد   ققددددددددددددددددك تقدددددددددددددددد م

الحليدددددددددددد ة ال  ظصدددددددددددد دي   ال تظ   يدددددددددددد   الحسي  ددددددددددددي  منودددددددددددد   دددددددددددد ال ال مدددددددددددد   دددددددددددداز 
  م ضددددددددددددددي مددددددددددددددن م  نظودددددددددددددد  يف ال ظ ددددددددددددددع  إ  أ  ال  دددددددددددددد ر     زالحددددددددددددددك ِددددددددددددددري 

    زالحك د   الحظا ع    الحط اح ال ن اد
  املشكلة صياغة -3

ال ي نددددددددددددددددد  الح  اريددددددددددددددددد  ماضددددددددددددددددداع  ظصددددددددددددددددد  يف الحسددددددددددددددددد ط  الح  اريددددددددددددددددد    
 إلدددددددددددد      دددددددددددد  ال نثدددددددددددد    دددددددددددد ه ال ي ندددددددددددد    يسدددددددددددد     يودددددددددددد  الحدددددددددددد     قدددددددددددد  

ال نثددددددددددددد  أي ددددددددددددد   ت ددددددددددددد ك يف جتسدددددددددددددي   ددددددددددددد ه الحثق  ددددددددددددد  الحن طيددددددددددددد  الحسددددددددددددد ئ ة  
 ال ط حبدددددددددددد   قدددددددددددداق ال دددددددددددد أة حدددددددددددديس   إ ددددددددددددي ال سدددددددددددد  الة بددددددددددددني ال نسددددددددددددني أمدددددددددددد ال  

ابحب  ددددددددددد  الحغ يبددددددددددد    ددددددددددد ه ال ط حبددددددددددد  مل    مدددددددددددن  ددددددددددد الغ      ددددددددددديط ة الح تددددددددددد، 
 إ صددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددد أة د   ال ظبددددددددددددددددددد ر     ددددددددددددددددددد  اددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددد ة يف الحليددددددددددددددددددد ة 

و     ئحظ دددددددددددددحي هت   د ر دددددددددددددد  الحفعدددددددددددددد ل يف ال ظ دددددددددددددع     دددددددددددددد   دددددددددددددد  يف إ صدددددددددددددد 
 اريدددددددددد    دددددددددد   أ ددددددددددبحك أناثظودددددددددد   ددددددددددن           تعدددددددددد، ال دددددددددد أة  أ ثدددددددددد   نيثدددددددددد

 يف  ن   تدددددددددددَ  دددددددددددا    تدددددددددددا   الحسددددددددددديط ة    تددددددددددد   أ دددددددددددبحك مدددددددددددن  دددددددددددن  ظَ
 ددددددددد ه الحصدددددددددن      حددددددددددك  ال  ال ددددددددد أة أ ثدددددددددد   ييددددددددد ال  ددددددددد     يظوددددددددد     تصدددددددددب   

حق ددددددددددددد    يوددددددددددددد  بددددددددددددد الهت . مدددددددددددددن  نددددددددددددد    دددددددددددددن  دددددددددددددي ِ  ال  ددددددددددددد    " ال ي نددددددددددددد  
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 مددددددددددددن   الح  اريدددددددددددد    دددددددددددد    الحقيدددددددددددد دة الحنسدددددددددددد ئي  " درال دددددددددددد    حدددددددددددد  يف حيبيدددددددددددد 
  .       ن   ح الحع ي  من الحظس     منو خ ل  ي ِ  ال 

 :أسئلة البحث -3
 ال  تاالل م     ال ي ن  الح  اري  يف حيبي ؟     ال أ بحك أ اى  ثري     ال        .أ

 بع  الح بيع الحع ّب؟
 ددددددددددددددددد  ال تاالتدددددددددددددددددَ ال ددددددددددددددددد أة الحصدددددددددددددددددعااب   الحعاالئددددددددددددددددد   دددددددددددددددددال تاحيوددددددددددددددددد    .ب

  ندددددددددددددك  نددددددددددددد ك توددددددددددددداد رالئددددددددددددد ة مدددددددددددددا ؟ يف  دددددددددددددني  ال ن  دددددددددددددب الحقي ديددددددددددددد 
  ال  أة يف حيبي ؟   ي 

 م   ي مقام     ني  ي دي  ال  أة يف حيبي ؟     . 
 أغراض البحث  -٢

 :   ه ال          أِ الض أ   ي   أِ الض إض  ي    آل
 :الغرض اْلساسي-3
 .حم  ح  مع    م     ال ي ن  الح  اري  يف ال ظ ع الح ي      -أ

 أث  دددددددددددد       الح ينيدددددددددددد  مع  دددددددددددد   ثددددددددددددري ال االنددددددددددددب ال تظ   يدددددددددددد   الحسي  ددددددددددددي  -ب
   .يف تغري الجت     أ  الد ال ظ ع

الحعاالئدددددددددددددد  الحدددددددددددددد  تعيدددددددددددددد   ي ديدددددددددددددد  ال دددددددددددددد أة يف ال دددددددددددددد حني الحدددددددددددددد يح  مع  دددددددددددددد  - 
  الحسي  ي يف حيبي 

ال قامدددددددددد   الحدددددددددد  تسدددددددددد    يف   ددددددددددني  ي ديدددددددددد  ال دددددددددد أة يف ال دددددددددد حني  مع  دددددددددد  - 
 الح يح  الحسي  ي يف حيبي .

خدددددددددد ل الحظغددددددددددريال   الحظحددددددددددا   الحمل يدددددددددد  ال دددددددددد  ج ب  يدددددددددد  مسددددددددددظقب ي  مددددددددددن   -ج
  ال   ي ي .

 :الغرض اإلضايف -٢
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   ك م     الحس في  يف ال ظ ع ال   مي الح ي . -أ
حفودددددددددددد   ثددددددددددددري ال االنددددددددددددب ال تظ   يدددددددددددد   الحسي  ددددددددددددي   الح ينيدددددددددددد    دددددددددددد   -ب

 ال ي ن  الح  اري  يف ال ظ ع الح ي .
مددددددددددن الح  ددددددددددك  ددددددددددن أ ددددددددددب ب الحعاالئدددددددددد  الحدددددددددد  تعيدددددددددد   ي ديدددددددددد  ال دددددددددد أة  - 

 ال  ظق ل إ  م  بع  ثارة الح بيع الحع ّب.
قامددددددددددددددد   الحددددددددددددددد  تسددددددددددددددد    يف   دددددددددددددددني  ي ديددددددددددددددد  ال ددددددددددددددد أة ال   دددددددددددددددك  - 

 الح يبي  يف ا    الحلي ة. 
 :أمهية البحث -1

 :   ي  ىح بح  أ ي  ن  ي   أخ  
: حدددددددددددددددا دة ال  التدددددددددددددددع الحع  يددددددددددددددد   خ  ددددددددددددددد   دددددددددددددددال م ددددددددددددددد    نظدددددددددددددددراي -أ

 ال ي ن  الح  اري  يف ال ظ ع ال   مي.
: يقددددددددددددددع  دددددددددددددد ال الحبحدددددددددددددد  حا ددددددددددددددك الح دددددددددددددد   ة مددددددددددددددن  دددددددددددددد ة عمليددددددددددددددا -ب

 ال  ظق ل إ  م  بع  الح بيع الحع ّب يف حيبي 
 :الدراسات السابقة -9

و ددددددددددددد   نددددددددددددد  إتددددددددددددد ال   ددددددددددددد     دددددددددددددي  دددددددددددددي م التعددددددددددددد  إ  ال طددددددددددددداال  ال      
الح رال ددددددددد   الحبحثيددددددددد  الحددددددددد   دددددددددك درال دددددددددظو    ددددددددد     ددددددددد   اضددددددددداع الحبحددددددددد   

  دددددددددددددد ة م التعدددددددددددددد  الحبحددددددددددددددا  الحسدددددددددددددد بق    دددددددددددددد  أ دددددددددددددد س أ  ال ع  دددددددددددددد    تقددددددددددددددام
    ي  ت ال  ي . 

 يقصددددددددددددد    التعددددددددددددد  الح رال ددددددددددددد   الحسددددددددددددد بق  ت  ددددددددددددديل  جت يدددددددددددددع أ ددددددددددددد  
نظدددددددددد ئ  الحبحددددددددددا  الحسدددددددددد بق  ال  تبطددددددددددد    دددددددددد    الح رال دددددددددد      تعدددددددددد  م التعددددددددددد  

    ددددددددددددددددي ادددددددددددددددد د   ئ دددددددددددددددد  ح  رال دددددددددددددددد   الحسدددددددددددددددد بق      الح رال دددددددددددددددد   ت  يصدددددددددددددددد
قدددددددددددددد  مددددددددددددددن   ح  رال دددددددددددددد   ال ظع قدددددددددددددد  ال ن ددددددددددددددارة يف  دددددددددددددد ال ال دددددددددددددد ل  ح نودددددددددددددد  ن
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.    ددددددددددددددد  الحب  ددددددددددددددد  أ  يددددددددددددددد     ي ددددددددددددددد  إ ال   ندددددددددددددددك م ددددددددددددددد    8اب اضددددددددددددددداع 
 يدددددددددددد     ي دددددددددددد     ؟  أ  يدددددددددددد    أي من ددددددددددددار ي ددددددددددددبوو  الحبحدددددددددددد  در ددددددددددددك أم

  ي  .إ ال   نك   ه الح رال    تفي اب  الد ن       تطبيق
مدددددددددددددددددددن  نددددددددددددددددددد  نسدددددددددددددددددددظطيع أ  نقدددددددددددددددددددال     نددددددددددددددددددد ك الحع يددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددن 
الح رال دددددددددددد   الحدددددددددددد  ال ظ ددددددددددددك ابحظعدددددددددددد     دددددددددددد  م دددددددددددد    الحسدددددددددددد ط  الح  اريدددددددددددد  

 أي دددددددددددددددد      ظودددددددددددددددد  ابحعاالمدددددددددددددددد، ال  ظصدددددددددددددددد دي   ال تظ   يدددددددددددددددد   ال   د يدددددددددددددددد   
 نددددددددددددد ك درال ددددددددددددد   ال ظ دددددددددددددك بق ددددددددددددد   ال ددددددددددددد أة  الحددددددددددددد  تظع ددددددددددددد  اب جت  ددددددددددددد   

 ه  ددددددددددددد مدددددددددددددن ، أةاملدددددددددددددر   ال عا ددددددددددددد   الحددددددددددددد  تاالتدددددددددددددَال تظ   يددددددددددددد   الحثق  يددددددددددددد  
 :الح رال   

: ال ددددددددددددددد أة  ر ددددددددددددددد   4بعنددددددددددددددداال  الح طيدددددددددددددددك درال ددددددددددددددد   ددددددددددددددد الي  بددددددددددددددد     -3
  يددددددددد دة   ددددددددد  تن  حدددددددددك  ددددددددد   ة ال ي نددددددددد  الح  اريددددددددد   أث  ددددددددد  الح بيددددددددد  الحثق  يددددددددد  

   ندددددددددددددددددددك نظددددددددددددددددددد ئ  الح رال ددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددا أ  ا ددددددددددددددددددد، الحظحدددددددددددددددددددا     ال ددددددددددددددددددد أة
  ال تظ   يدددددددددددد  الحدددددددددددد   بددددددددددددك   دددددددددددد  ال نطقددددددددددددد  مل تغددددددددددددري مددددددددددددن  ال ددددددددددددع ال ددددددددددددد أة

يف      ظ فددددددددددددددد    ددددددددددددددد  مسدددددددددددددددظاى ال طددددددددددددددد ب  تن   ددددددددددددددد أ ددددددددددددددد ز  تن   ددددددددددددددد   
الح رال دددددددددد  الحل حيدددددددددد   ددددددددددا درال دددددددددد  مسددددددددددظاى ال   ر دددددددددد    تددددددددددَ ال تفدددددددددد ق مددددددددددع 

 ال ي ن  الح  اري      ظو   س رال  الحظغري ال ظ عي.

                                                           

   ل: 2030 ت مع  الحق د ي : بغ الد:  الحبح  الحع  ي  مف  ي   تطبيق   م ظ ق  ب  الح ض  م  ي:  8 
81. 

ر الحنس   يف الح  ل  ن    ال  أة الحع بي   د  ال ؤ   الحس دس ) : الح     الح بي  الحثق  ي  ال  أة  الي  ب  الح طيك: 4 
  .2030 .الحع بي  مس رال  ال   ح  الحظغيري  ديس رب
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ال دددددددددددددد أة الح يبيدددددددددددددد   نسددددددددددددددي   :30بعندددددددددددددداال م الحعددددددددددددددا الحف ر ددددددددددددددي أدرال دددددددددددددد   -٢
ال ظ ددددددددددددك ابحنسددددددددددددي  ال ايدددددددددددد    أثدددددددددددد  الحظحددددددددددددا   الحظ ر يدددددددددددد    دددددددددددد  ال ايدددددددددددد   

  ايددددددددد  ال ددددددددد أة  أثددددددددد  الحظحدددددددددا   الحظ ر يددددددددد    يوددددددددد      ندددددددددك الحنظددددددددد ئ    دددددددددد  
تددددددددددد  ِدددددددددددري أإ    الحدددددددددددِ   مدددددددددددن  تددددددددددداد التف  يددددددددددد   د حيددددددددددد  يف  قددددددددددداق ال ددددددددددد أة

مفع ددددددددددد     ددددددددددديط ة الحن ددددددددددد ة الحظق ي يددددددددددد  الحسددددددددددد ئ ة يف ال ظ دددددددددددع  دددددددددددي الحعددددددددددد ئ  
الحددددددددددددد ي يعيددددددددددددد  ال ددددددددددددد أة  م ددددددددددددد ر ظو  الحسي  دددددددددددددي   التفقدددددددددددددك مدددددددددددددع الح رال ددددددددددددد  

   .ال تف  ي  الح  حي  ال ظع ق  اب  أة  بناد    الحل حي  يف درال   ال عا 
الحسددددددددددددددددد ط   :33 درال ددددددددددددددددد    ثدددددددددددددددددام بدددددددددددددددددن  بددددددددددددددددد  الحددددددددددددددددد ىن بعنددددددددددددددددداال  -1

   الآلحيددددددددددد   الح مايددددددددددد   نددددددددددد  بيدددددددددددري بارديدددددددددددا  تؤ ددددددددددد    ددددددددددد  ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد 
   دددددددددددد ة مو دددددددددددد  تظ ثدددددددددددد، يف أ  الح تدددددددددددد ل يقامددددددددددددا  ابحعنددددددددددددك الح مدددددددددددداي   دددددددددددد  

 تعايدددددددددددددا   الحعق يددددددددددددد الحنسددددددددددددد   يف ال  ندددددددددددددب ال يددددددددددددد ياحاتي  ال ظ ثددددددددددددد، يف الحبددددددددددددد  
  م  ي  ، يف   ال من   ط    اري .   س ط الح   ي  

: معا دددددددددددد     ر دددددددددددد  32 درال دددددددددددد  مؤمندددددددددددد   دددددددددددد حل الح  ددددددددددددب بعندددددددددددداال  -9
ال ددددددددددد أة ح سددددددددددد اك الحقيددددددددددد دي يف مؤ سددددددددددد   الحظع دددددددددددي  الحعددددددددددد     دددددددددددب، الحظغ دددددددددددب 
  يددددددددددددددددددَ  ال ظ ددددددددددددددددددك  عا دددددددددددددددددد     ر دددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددد أة ح سدددددددددددددددددد اك الحقيدددددددددددددددددد دي يف 

 دددددددددددي  أ ثددددددددددد  ال عا ددددددددددد  أ  مؤ سددددددددددد   الحظع دددددددددددي      ندددددددددددك نظددددددددددد ئ  الح رال ددددددددددد  
الحعاالئددددددددددددددددد  ال تظ   يددددددددددددددددد    التفقدددددددددددددددددك مدددددددددددددددددع الح رال ددددددددددددددددد  الحل حيددددددددددددددددد  يف درال ددددددددددددددددد  
                                                           

 ت مع  بنغ زي    س     ال  أة الح يبي   الحنسي  ال اي    أث  الحظحا   الحظ ر ي      ال اي الم الحعا الحف ر ي: 30 
  .2009    الب س م  ا تو د الح يبيني  8الح رال    ال ع   ة  

ظ   ي        ي  الحع ام ال نس ني   ال تالحس ط   الآلحي   الح ماي   ن  بري يار ديا  ثام بن  ب  الح ىن: 33 
  .2034ت مع  الحل ج    . 

معا      ر   ال  أة ح س اك الحقي دي يف مؤ س   الحظع ي  الحع     ب، الحظغ ب مؤمن    حل الح  ب: 32  
  .2004   ال  مع  ال   مي : ِاة    يَ
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ال دددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددد   مدددددددددددد  يددددددددددددنقل الح رال دددددددددددد  يف أتدددددددددددد   ال عا دددددددددددد   الحدددددددددددد  تعيدددددددددددد 
 د   مع    أ ب ب الحعاالئ .  من در ك الحعاالئ 

الحظغدددددددددددددددددددددددددددريال   :31 درال ددددددددددددددددددددددددددد  ىدددددددددددددددددددددددددددادة  ددددددددددددددددددددددددددد ي   بعنددددددددددددددددددددددددددداال    -1
ال تظ   يدددددددددددددددددددد   ال  ظصدددددددددددددددددددد دي   النع   دددددددددددددددددددد هت    دددددددددددددددددددد  الحسدددددددددددددددددددد ط  ال بايدددددددددددددددددددد  

   نددددددددددك نظدددددددددد ئ  .ال ظ ددددددددددك ابنع   دددددددددد   الحسدددددددددد ط  ال بايدددددددددد    دددددددددد  ال  دددددددددد ة   
تغددددددددددددددري يف الحبنيدددددددددددددد  الح  يبيدددددددددددددد   االئ يدددددددددددددد    ددددددددددددددو   الح رال دددددددددددددد  :  إ  ال  دددددددددددددد ة ال

ح  دددددددددددددد ة  تغددددددددددددددري يف الحسدددددددددددددد ن  ال   مدددددددددددددد   النظقدددددددددددددد ل ال  دددددددددددددد ة مددددددددددددددن الحددددددددددددددن   
الحظق يددددددددددددددد ي ال  ظدددددددددددددددد  إ  الحددددددددددددددددن   الحعصددددددددددددددد ي الحنددددددددددددددددا ي  الرتفدددددددددددددددد ع ال سددددددددددددددددظاى 
الحظع ي دددددددددددددددددي ح االحددددددددددددددددد ين  خددددددددددددددددد  ج ال ددددددددددددددددد أة إ  الحع ددددددددددددددددد،  الرتفددددددددددددددددد ع الحددددددددددددددددد خ، 

ال  دددددددددددددددد ة ال  دددددددددددددددد ي  تغيددددددددددددددددري يف الحاضددددددددددددددددعي  ال ونيدددددددددددددددد  ح االحدددددددددددددددد ين  المددددددددددددددددظ ك 
 د ال  مناحيدددددددددددددددددد     دددددددددددددددددد ئ، ت ناحاتيدددددددددددددددددد    يثدددددددددددددددددد    وددددددددددددددددددار م دددددددددددددددددد    

الحددددددددددددن   الح بدددددددددددداي  ددددددددددددا الحددددددددددددن   الحسدددددددددددد ئ  يف ال  دددددددددددد ة  ال ظصدددددددددددد دي    ددددددددددددحي  
ح رال دددددددددد  الحل حيدددددددددد  يف الال االئ يدددددددددد    دددددددددد  ي ر ددددددددددَ ال بندددددددددد    أمدددددددددد  أ تددددددددددَ ال تفدددددددددد ق 

 فددددددددددددي الح رال دددددددددددد  الحسدددددددددددد بق  الح رال دددددددددددد  تظع دددددددددددد   ابحسدددددددددددد ط  ال بايدددددددددددد   الحسدددددددددددد ئ ة 
 رال دددددددددددددد  الحل حيدددددددددددددد   وددددددددددددددي درال دددددددددددددد  ال ي ندددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد  أمدددددددددددددد  الح  يف ال ظ ددددددددددددددع

 تظ  بَ يف أت  ي ر ا  الحس ط  الح  اري . 
:الجت  ددددددددددددددد   ال     دددددددددددددددني 39 درال ددددددددددددددد  أ ددددددددددددددد    حطددددددددددددددد   بعنددددددددددددددداال    -0

 يدددددددددددددد  تقددددددددددددددام الح رال دددددددددددددد    دددددددددددددد  أ  الجت  دددددددددددددد     مددددددددددددددا الحقيدددددددددددددد دة الحنسدددددددددددددد ئي 

                                                           

 مع  جب الحظغريال  ال تظ   ي   ال  ظص دي   النع    هت      الحس ط  ال باي : درال   مي الني  ىادة   ي  :  31 
    2039حم   خ ري بس  ة     ي  الحع ام ال نس ني   ال تظ   ي    س  الحع ام ال تظ   ي   

 ال نث  باحاتي   ال    ال االئ ي  يف  الجت     ال     ني من ال نسني جت ه الحقي دال  الحنس ئي أ    الحقحط  :  39 
 .2001 الحع ام ال تظ   ي    
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ال     ددددددددددددني مددددددددددددا الحقيدددددددددددد دة الحنسدددددددددددد ئي  تظدددددددددددد ث  ب دددددددددددد، مددددددددددددن تددددددددددددنس ال دددددددددددد   س 
   الحظف  ددددددددددد، بينو ددددددددددد     ددددددددددد حك ح  ؤ ددددددددددد، الح رال دددددددددددي  ثدددددددددددري تدددددددددددنس الحق ئددددددددددد  

تظفددددددددددددد  مدددددددددددددع الح رال ددددددددددددد  الحل حيددددددددددددد  يف درال ددددددددددددد     الح تيدددددددددددددب ال دددددددددددددي دي  ددددددددددددد حك
ب رال دددددددددددد   كتددددددددددددا  ال ن  ددددددددددددب الحقي ديدددددددددددد  ح  دددددددددددد أة  الح رال دددددددددددد  الحسدددددددددددد بق  ال ظ دددددددددددد

مدددددددددددددا في ال  معددددددددددددد     ددددددددددددد    ندددددددددددددك  نددددددددددددد ك ا ا ددددددددددددد  مدددددددددددددن ال  دددددددددددددظنظ ت   
ال     دددددددددددددد     ددددددددددددددي أ  ال     ددددددددددددددني الح تدددددددددددددد ل  دددددددددددددد ناال أ ثدددددددددددددد   دددددددددددددد بي  مددددددددددددددن 

الحنسدددددددددد   يف الجت  دددددددددد هت  مددددددددددا الحقيدددددددددد دة الحنسدددددددددد ئي     دددددددددد ال ي تددددددددددع إ  أ  الحبيئدددددددددد  
ال صدددددددددد ي   مدددددددددد  التبعظددددددددددَ يف الحظن ددددددددددئ  ال تظ   يدددددددددد  مددددددددددن أ دددددددددد حيب  مدددددددددد  زالحددددددددددك 

 تسدددددددددددظن   ال  وددددددددددد  ابحنسدددددددددددب    تغددددددددددد س  الحسددددددددددد    الحددددددددددد  ارة حددددددددددد ى ال بنددددددددددد   
 ان     دددددددددددد حك  دددددددددددد م  تدددددددددددداد  دددددددددددد ق دالل إ صدددددددددددد ئي   بددددددددددددني الجت  دددددددددددد   إ  ال
 ددددددددددددني   ي الحظع ددددددددددددي  ال ظا دددددددددددد   الحعدددددددددددد   مددددددددددددا  يدددددددددددد دة ال دددددددددددد أة يف ادددددددددددد ل ال     

    ددددددددددددددد  أ  ال     دددددددددددددددني   ي الح تيدددددددددددددددب ال دددددددددددددددي دي ال  ل ي اندددددددددددددددا    الحع ددددددددددددددد،
أ دددددددددددددددددد، إ  بيدددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددن أ دددددددددددددددددد الت    ي الح تيددددددددددددددددددب ال ددددددددددددددددددي دي الح  دددددددددددددددددد  يف 

  ال جت     ما الحقي دة الحنس ئي .
: 31ي دددددددددددددددددددددد  درال دددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددد ى إبدددددددددددددددددددددد ال ي  الحع بدددددددددددددددددددددد  بعندددددددددددددددددددددداال أ   -1

تاالتددددددددددددَ ال دددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددد  الحسددددددددددددعادي  يف الحقطدددددددددددد ع الحعدددددددددددد م  الحظحدددددددددددد    الحدددددددددددد  
ال ظ ددددددددددددك ابحظحدددددددددددد    الحدددددددددددد  تاالتدددددددددددددَ ال دددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددد  يف الحقطدددددددددددد ع الحعددددددددددددد م  

 ددددددددددددديط ة الح تددددددددددددد ل   ددددددددددددد  ال ن  دددددددددددددب الحقي ديددددددددددددد     ندددددددددددددك نظددددددددددددد ئ  الح رال ددددددددددددد : 
د   الحنسدددددددددددد    تظفدددددددددددد  مددددددددددددع الح رال دددددددددددد  الحل حيدددددددددددد  يف درال دددددددددددد  الحظحدددددددددددد    الحدددددددددددد  

 تاالتَ ال  أة الحقي دي . 
                                                           

ا   ال ثق ل ح ع ام    الحظح    الح  تاالتَ ال  أة الحقي دي  الحسعادي  يف الحقط ع الحع م  ي إب ال ي  الحع ب :  31 
   2023ال  ظص دي   ال دالري   ت ناحاتي  ال ع ام    
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الدراسدددددددددددات الدددددددددددي اِتمددددددددددد  بق دددددددددددااي املدددددددددددرأة واملشددددددددددداركة أمدددددددددددا       
   الحددددددددددد  ال دددددددددددظف د  الحب  ثددددددددددد  منوددددددددددد  يف ر ددددددددددد  خ ر ددددددددددد  تسدددددددددددو، السياسدددددددددددية

  من   ه الح رال   :    ي  الحب  ث  ح ا ال إ  أ  ال و 
: ال ددددددددددددددددد أة  ال  ددددددددددددددددد ر   30درال ددددددددددددددددد  أم الحعدددددددددددددددددا الحف ر دددددددددددددددددي بعنددددددددددددددددداال    -8

م  ال ظ دددددددددددددددددك ب رال ددددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددددد ر    2001 -3477الحسي  دددددددددددددددددي  يف حيبيددددددددددددددددد  
الحسي  ددددددددددي  ح  دددددددددد أة  ع  دددددددددد    ددددددددددي ال دددددددددد أة بدددددددددد  ر   يف الحليدددددددددد ة الحع مدددددددددد   الحليدددددددددد ة 
الحسي  ددددددددددددددددددي   تا دددددددددددددددددد ك الح رال دددددددددددددددددد  إ  أ  الحظحددددددددددددددددددا   الحسي  ددددددددددددددددددي  الحدددددددددددددددددد  

  دددددددددرب   يف تطدددددددددار م ددددددددد ر   ال ددددددددد أة ال  مدددددددددؤث    ددددددددد م    ددددددددد  ك مددددددددد   هبددددددددد  حيبيددددددددد  
ظحدددددددددددا   ر ددددددددددد   الح رال ددددددددددد   ثدددددددددددريال   ظ فددددددددددد    ددددددددددد  الحسدددددددددددي ق ال ظ عدددددددددددي الح

 ال  ظصددددددددددددددد دي  الحسي  دددددددددددددددي الح يددددددددددددددد   أمددددددددددددددد  ال  ظصددددددددددددددد د الح يددددددددددددددد    ددددددددددددددد زالل يف 
  دددددددددددد ال يايدددددددددددد  يف ت دددددددددددد  ل    مل يددددددددددددظ  ضدددددددددددد  ان  ح  دددددددددددد ال   يودددددددددددد  َب ال تدددددددددددد

   .ال  أة ح ع ، يف ا ل ال  ظص دمن  ل   
 ي  دددددددددددددد    :37بعندددددددددددددداال  درال دددددددددددددد  ر   بدددددددددددددد  الحدددددددددددددد ىن بددددددددددددددن  ددددددددددددددعاد -4

در ددددددددددددك   ددددددددددددني ال دددددددددددد أة يف حيبيدددددددددددد   درال دددددددددددد    ي يدددددددددددد  حظ دددددددددددد يع   الحع دددددددددددد،  
 ع  دددددددددددددددد  مدددددددددددددددد ى الحظاال دددددددددددددددد  بددددددددددددددددني    ي  دددددددددددددددد     ددددددددددددددددني ال دددددددددددددددد أة يف حيبيدددددددددددددددد 

 ددددددددددددددد  ل الحظ ييدددددددددددددددا بدددددددددددددددني ال نسدددددددددددددددني يف الحع ددددددددددددددد،  أالحظ ددددددددددددددد يع   الح يبيددددددددددددددد    
   الحظ دددددددددددددد يع    ف ددددددددددددددك ح  دددددددددددددد أة  قا ودددددددددددددد  :   الح رال دددددددددددددد ئ   ندددددددددددددك نظدددددددددددددد 

 ب  بددددددددددني الحظ ددددددددد يع   الحمل يدددددددددد   بندددددددددداد  مل  يدددددددددا بددددددددددني ال نسدددددددددني   تدددددددددداد تطددددددددد

                                                           

  م  ا الحل  رة الحع بي :  م  ا الح  ق ال ي  2001-3477حسي  ي  يف حيبي  ال  أة  ال   ر   الأم الحعا الحف ر ي: 30 
   2008  قاق ال نس    

 ت مع  بنغ زي     ي       ني ال  أة يف حيبي   درال     ي ي  حظ  يع   الحع ،ر   ب  الح ىن بن  عاد:  37 
   2030الحع ام الحسي  ي   
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ال تف  يددددددددددددددددد    نددددددددددددددددد ك  االئددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددن أ وددددددددددددددددد  ال عظقددددددددددددددددد ال  ال تظ   يددددددددددددددددد   
ينقصدددددددددددددو  الح رال ددددددددددددد  يف أتددددددددددددد  ال ظ دددددددددددددك ب رال ددددددددددددد  ال عا ددددددددددددد   د   درال ددددددددددددد  

 أ ب هب   أ تَ ال تف ق ال ظ ك ب رال   ال عا    ال تظ   ي .  
الحظن يددددددددددددد  ال نسددددددددددددد ني  مدددددددددددددن  :38بعنددددددددددددداال ت  ب عددددددددددددد ّب  درال ددددددددددددد   ددددددددددددد   -30

ال ظ ددددددددددددك  ع  دددددددددددد   ضددددددددددددع   الحظ  ددددددددددددني الحسي  ددددددددددددي ح  دددددددددددد أة الحع بيدددددددددددد من ددددددددددددار 
 ال  ظصدددددددددددددددددددددددد دي  الحسي  ددددددددددددددددددددددددي يف ال ظ عدددددددددددددددددددددددد    ال دددددددددددددددددددددددد أة ال تظ دددددددددددددددددددددددد  ي 

 مع  ددددددددد  ال عا ددددددددد   الحددددددددد  تعيددددددددد      ددددددددد  ك إ  ر ددددددددد     يددددددددد،  ال دددددددددع ال ددددددددد أة
ال ددددددددددددددد أة الحع بيددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددد ر   الحسي  دددددددددددددددي  ح  ددددددددددددددد أة الحع بيددددددددددددددد   التفقدددددددددددددددك مدددددددددددددددع 

 تعي  ال  أة.  الح رال   الحل حي  يف درال   ال عا    الح 
الحظ  ددددددددددددددددددددني  :34بعندددددددددددددددددددداال  درال دددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددد ب  ب ددددددددددددددددددددال      -33

الحسي  دددددددددددددددددي ح  ددددددددددددددددد أة الحع بيددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددني الحقددددددددددددددددد الرال   الحظاتوددددددددددددددددد   الح  حيددددددددددددددددد  
ال ظ ددددددددددك باال ددددددددددع الحظ  ددددددددددني الحسي  ددددددددددي ح  دددددددددد أة الحع بيدددددددددد      ندددددددددددك  الحاال ددددددددددع  

أ   نددددددددددد ك  جددددددددددداة  بدددددددددددرية بدددددددددددني الحظاتيوددددددددددد    الحقددددددددددد الرال  : نظددددددددددد ئ  الح رال ددددددددددد 
  ندددددددددد ك الرتبدددددددددد    ثيدددددددددد  بددددددددددني الحظ  ددددددددددني   بددددددددددني  ال ددددددددددع الحظ  ددددددددددني الحسي  ددددددددددي

الحسي  دددددددددددي ح  ددددددددددد أة  ثق  ددددددددددد  ال ظ دددددددددددع   تدددددددددددَ ال تفددددددددددد ق يف درال ددددددددددد  ال  ندددددددددددب 
 تق م ال  أة.  ال  ظص دي الح ي يعي 

: ال  دددددددددددددددددددد ر   20درال دددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددادة  يسدددددددددددددددددددد  الحدددددددددددددددددددد  ي بعندددددددددددددددددددداال    -3٢
الحسي  دددددددددددددددددددددي  ح  ددددددددددددددددددددد أة الحبح ينيدددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددد       ا ددددددددددددددددددددد    تن  حددددددددددددددددددددددك 
                                                           

  2037  .من ار الحظ  ني الحسي  ي ح   أة الحع بي الحظن ي  ال نس ني  من   ت  ب ع ّب: 38 
 ا   ت مع    الحظ  ني الحسي  ي ح   أة الحع بي  بني الحق الرال   الحظاتو   الح  حي   الحاال ع  ب  ب ال:  34 

 . . 2004  الحع د الحث ين  21دم    ا   الحع ام ال  ظص دي   الحق ناني   ال    
 معو  الحبح ين ح ظن ي   .ح   أة الحبح يني          ا   : ال   ر   الحسي  ي  مادة  يس  الح  ي20   

   2038الحسي  ي   



17 
 

حم  حددددددددد  الح  دددددددددك  دددددددددن أبددددددددد ز     الحظحددددددددد    ال    دددددددددي  الحددددددددد   ددددددددد  هبددددددددد  ال ددددددددد أة
ال عا دددددددددددد   الحدددددددددددد    تدددددددددددداالل     دددددددددددد   حمدددددددددددد دة ح   دددددددددددد ر   الحسي  ددددددددددددي  ح  ددددددددددددد أة 

معا ددددددددددددد    م  ندددددددددددددك معا ددددددددددددد   بن ئيددددددددددددد  التظ   يددددددددددددد   أأ ددددددددددددداال     الحبح ينيددددددددددددد 
مددددددددددد  تددددددددددداالل ماتدددددددددددادة      ددددددددددد   مدددددددددددؤث ة   أل  ددددددددددد  إ ال ثق  يددددددددددد    دددددددددددي احاتي   

إ  الحنظدددددددددددددد ئ    مددددددددددددد  تع دددددددددددددد  ال مددددددددددددد    ضدددددددددددددد ع ال دددددددددددددد أة  أد الر ددددددددددددد  يف ال ظ ددددددددددددددع 
 ن دددددددددد ة ين دددددددددد  إحيودددددددددد   الحغ حبيدددددددددد  الحع  دددددددددد  مددددددددددن ال بحددددددددددا   أ دددددددددد   أ  ال دددددددددد أة 

ن ددددددددددددد ة ال ددددددددددددد أة إ   الهتددددددددددددد   التفقدددددددددددددك أي ددددددددددددد      بددددددددددددد،   ال ظ دددددددددددددع د نيددددددددددددد  مدددددددددددددن
الح رال ددددددددددد  الحل حيددددددددددد  مدددددددددددع الح رال ددددددددددد  الحسددددددددددد بق  يف الحظحددددددددددد    الحددددددددددد   ددددددددددد  هبدددددددددددد  

 معا    م  ر   ال  أة الحسي  ي . ال  أة  
الحعاالمدددددددددددد، الحدددددددددددد  تددددددددددددؤث  يف  :23بعندددددددددددداال   درال ددددددددددد   دددددددددددد تن الحنصدددددددددددد ال ي   -31

الحددددددددددددد  ر الحقيددددددددددددد دي ح  ددددددددددددد أة يف ال رد  مدددددددددددددن  توددددددددددددد  ن ددددددددددددد  الحددددددددددددد  ار  ال ان  
تدددددددددد رس الحعاالمدددددددددد، الحدددددددددد  تددددددددددؤث  يف الحدددددددددد  ر الحقيدددددددددد دي ح  دددددددددد أة مددددددددددن   نيالحقيدددددددددد دي

 .ني تو  ن   الح  ار  ال ان  الحقي دي
 ددددددددددددددددد   الح  ال ددددددددددددددددد ة  أ ددددددددددددددددد   ر دددددددددددددددددي الحعددددددددددددددددد ب  أمددددددددددددددددد  درال ددددددددددددددددد     -39

ال عا دددددددددد   الحدددددددددد   دددددددددد  مددددددددددن م دددددددددد ر   ال دددددددددد أة ال ردنيدددددددددد  يف الحليدددددددددد ة  : 22بعندددددددددداال 
 ددددددددددددد  ك الح رال ددددددددددددد  الحسي  دددددددددددددي  يف ضدددددددددددددا  بعددددددددددددد  الحظغدددددددددددددريال  ال تظ   يددددددددددددد   

إ  الح  ددددددددك  ددددددددن أ دددددددد  ال عا دددددددد   الحدددددددد   دددددددد  مددددددددن م دددددددد ر   ال دددددددد أة ال ردنيدددددددد  
يف الحليدددددددددددد ة الحسي  ددددددددددددي   يف ضددددددددددددا  بعدددددددددددد  ال ظغددددددددددددريال  ال تظ   يدددددددددددد      نددددددددددددك 
                                                           

الحعاالم، الح  تؤث  يف الح  ر الحقي دي ح   أة يف ال رد  من  تو  ن   الح  ار  ال ان    تن الحنص ال ي:   23 
  . 3484.  ال رد : ت مع  الحريماك: الرب .  الحقي ديني

ي  ال عا    الح     من م  ر   ال  أة ال ردني  يف الحلي ة الحسي  حع ب: أ    ر ي ال –    ز ري الح  ال  ة  22 
.  1  م ح  91   درال     الحع ام ال نس ني   ال تظ   ي   ال ّ   يف ضا  بع  الحظغريال  ال تظ   ي 

2030.  
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ال تظ   يددددددددددددددددد   الحثق  يددددددددددددددددد   الحسي  دددددددددددددددددي  أ  ال عا ددددددددددددددددد    : نظددددددددددددددددد ئ  الح رال ددددددددددددددددد 
 الحق نانيدددددددددددد   ال  ظصددددددددددددد دي   ال   ميددددددددددددد  مدددددددددددددن أ دددددددددددد  ال عا ددددددددددددد   الحددددددددددددد   دددددددددددددال 
د   م ددددددددددددددد ر   ال دددددددددددددددد أة يف الحليددددددددددددددد ة الحسي  ددددددددددددددددي       ياتددددددددددددددد   دددددددددددددددد  ق بددددددددددددددددني 
ال ظغددددددددددددددريال  ال تظ   يدددددددددددددد   معا دددددددددددددد   ال  دددددددددددددد ر   اب ددددددددددددددظثن   مظغددددددددددددددري الحع دددددددددددددد   

المدددددددددددد، ال عيقدددددددددددد    دددددددددددد  التفقددددددددددددك مددددددددددددع الح رال دددددددددددد  الحل حيدددددددددددد  يف مع  دددددددددددد   ثددددددددددددري الحعا 
ال عا دددددددددد   الحدددددددددد  د ال ظ ددددددددددك بدددددددددد   الح رال دددددددددد     دددددددددد  م دددددددددد ر   ال دددددددددد أة الحسي  ددددددددددي 

 دددددددددد  مددددددددددن م دددددددددد ر   ال دددددددددد أة يف الحليدددددددددد ة الحسي  ددددددددددي  يف ضددددددددددا  بعدددددددددد  الحظغددددددددددريال  
   .ال تظ   ي 

ال دددددددددددد أة مددددددددددددن الحظو دددددددددددديش : 21بعندددددددددددداال   أمدددددددددددد  درال دددددددددددد   ندددددددددددد   قيدددددددددددد،   -31
ال ظ ددددددددددددددك ب رال دددددددددددددد  أندددددددددددددداالع الحظ  ددددددددددددددني   إ  الحظ  ددددددددددددددني يف الحظع ددددددددددددددي   الحع دددددددددددددد،

   ندددددددددددددددددددك نظددددددددددددددددددد ئ  الحث ثددددددددددددددددددد  "ال تظ ددددددددددددددددددد  ي  ال  ظصددددددددددددددددددد دي  الحسي  دددددددددددددددددددي" 
أ تدددددددددددددَ    دددددددددددددا اددددددددددددد ل الحظع دددددددددددددي الح رال ددددددددددددد  أ  أ ددددددددددددد م اددددددددددددد ل   دددددددددددددني ال ددددددددددددد أة 

ظ ددددددددددددك الح رال دددددددددددد  اب االنددددددددددددب الحلي تيدددددددددددد   ال: ال تفدددددددددددد ق مددددددددددددع الح رال دددددددددددد  الحل حيدددددددددددد 
ال  ندددددددددددددددددب ال  ظصددددددددددددددددد دي   ال  ندددددددددددددددددب ال تظ ددددددددددددددددد  ي   ال  ندددددددددددددددددب  ال ظ ث ددددددددددددددددد  يف

 ال ظ ك اب   ر   الحسي  ي  يف ال ظ ع الحمل ي.  ىي   أخ  الحسي  
"ال  ددددددددددددددددد ر   الحسي  دددددددددددددددددي  ح  ددددددددددددددددد أة  :29بعنددددددددددددددددداال   درال ددددددددددددددددد  الحعيسددددددددددددددددد -30

 : إ الحسدددددددددددددعادي  مدددددددددددددن  توددددددددددددد  ن ددددددددددددد  ال دددددددددددددا فني"   ندددددددددددددك نظددددددددددددد ئ  الح رال ددددددددددددد 
 نددددددددددد ك م ددددددددددد ر   ح  ددددددددددد أة الحسدددددددددددعادي  ب رتددددددددددد  مظا دددددددددددط     نددددددددددد ك معا ددددددددددد   

                                                           

  رال    ال مني   ح  ال    الحع بي  ال  أة الحسعادي  من الحظو يش إ  الحظ  ني يف الحظع ي   الحع ، ن   قي،: 21 
 .   2037   الحسعادي : ت مع  انيك الحع بي  ح ع ام ال مني   319-327  ل. 08  الحع د  12ال    

 :ارة  ال رد " ر  ح  م تسظري ِري من ال   ر   الحسي  ي  ح   أة الحسعادي  من  تو  ن   ال اال ننيالحعيس :  29 
  ..2008ت مع  الحريماك  
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ال دددددددددددار    الحثق  يددددددددددد   دددددددددددال د   ال  ددددددددددد ر   أ ددددددددددد  الحعاالئددددددددددد  ال  ددددددددددد،  الحدددددددددددا ج  
 ال تظ   يددددددددددد   الحظصدددددددددددارال  الح ينيددددددددددد   التفقدددددددددددك  ددددددددددد ه مدددددددددددع الح رال ددددددددددد  الحل حيددددددددددد  

 يف الحعاالم، الح  تعي  ال  أة يف ال   ر   يف  نع الحق الر.
د ر ال ددددددددددددددددد أة يف  يددددددددددددددددد دة  : 21بعنددددددددددددددددداال  درال ددددددددددددددددد  ر يددددددددددددددددد  الحبددددددددددددددددد الرين -31

 ري  درال دددددددددددددد  تطبيقيدددددددددددددد    دددددددددددددد  من  دددددددددددددد   ال دددددددددددددد أة الحع م دددددددددددددد  يف ال رد   يددددددددددددددالحظغ
   ابحدددددددددد  ر الحفّعدددددددددد ل الحددددددددددد ي تقددددددددددام بددددددددددَ يف  يدددددددددد دة الحظغيدددددددددددريالح رال دددددددددد   ال ظ ددددددددددك 

  ري أثددددددددد  ال صددددددددد ئل  ال وددددددددد رال    ددددددددد   دددددددددد رة ال ددددددددد أة يف  يددددددددد دة    يددددددددد  الحظغيدددددددددد
حدددددددددددد ى    نددددددددددددك الحنظدددددددددددد ئ  أ ودددددددددددد :  تدددددددددددداد أثدددددددددددد  إ دددددددددددد ّب ب  حدددددددددددد  إ صدددددددددددد ئي  

الحقي ديددددددددددد  الحددددددددددد  تظ ظدددددددددددع هبددددددددددد  ال ددددددددددد أة ال ردنيددددددددددد    ددددددددددد  د ر ددددددددددد  يف ال صددددددددددد ئل 
حددددددددددد ى  دددددددددددي    تدددددددددداد أثدددددددددد  إ ددددددددددد ّب ب  حدددددددددد  إ صدددددددددد ئي   يدددددددددد دة الحظغيددددددددددري الحظن ي

 ودددددددد رال  الحقي ديدددددددد  الحدددددددد  تظ ظددددددددع هبدددددددد  ال دددددددد أة ال ردنيدددددددد    دددددددد  د ر دددددددد  يف  يدددددددد دة ال
حطدددددددددد ق ال حدددددددددد ى ري الحظن ي ددددددددددي   تدددددددددداد أثدددددددددد  إ دددددددددد ّب ب  حدددددددددد  إ صدددددددددد ئي يددددددددددالحظغ

 ال  ددددددددددددددددد التيجي   الحددددددددددددددددد  تسدددددددددددددددددظ  مو  ال ددددددددددددددددد أة ال ردنيددددددددددددددددد  يف إدالرة الحظغيدددددددددددددددددري 
الحظن ي ددددددددددددددي    ظ ددددددددددددددك ال دددددددددددددد أة ال ردنيدددددددددددددد    دددددددددددددد  د ر دددددددددددددد  يف  يدددددددددددددد دة الحظغيددددددددددددددري 

الحقدددددددددد رة الح   يدددددددددد  ح قيدددددددددد م ابحدددددددددد  ر ال ط دددددددددداب يف  يدددددددددد دة    يدددددددددد  الحظغيددددددددددري الحدددددددددد  
ح رال دددددددددد  الحل حيددددددددد  درال دددددددددد  خصدددددددددد ئل ال مددددددددددع  دالرهتدددددددددد   أ تددددددددددَ ال تفددددددددد قإ  ا تظددددددددد

 ال  أة الحقي دي   مو رالهت .
  ندددددددددددددد ك درال دددددددددددددد   ال ظ ددددددددددددددك بق دددددددددددددد   ال دددددددددددددد أة مددددددددددددددن بندددددددددددددد   ال ودددددددددددددد رال         

    ظودددددددددددددددددد  اب ي ندددددددددددددددددد    ي   ال جت  دددددددددددددددددد   الح التيدددددددددددددددددد  الحقدددددددددددددددددد رال  الح  صدددددددددددددددددد
 من بني   ه الح رال   :     الح  اري 

                                                           

   ال رد :  ال رد يف ال  أة يف  ي دة الحظغيري  درال   تطبيقي      من     ال  أة الحع م  د ر ر ي  الحب الرين:  21 
  2031ت مع  ت الرال  الحب ق   ح بحا   الح رال     
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الحسدددددددددددد     ال ودددددددددددد رال  : 20بعندددددددددددداال  دددددددددددد   ب ددددددددددددري حم دددددددددددد  إدرال دددددددددددد   -38
  الحدددددددددددد  تظ يددددددددددددا هبدددددددددددد  ال دددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددد  ال ردنيدددددددددددد   ال عا دددددددددددد   الحدددددددددددد  تاالتوودددددددددددد 

تاالتددددددددددددَ ال دددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددد  يف  زالرة الح بيدددددددددددد   :نظدددددددددددد ئ  الح رال دددددددددددد أ دددددددددددد      نددددددددددددك
 الحظع دددددددددددددددي  ال ردنيددددددددددددددد  بعددددددددددددددد  ال عا ددددددددددددددد   ح ا دددددددددددددددال إ  ال  ال دددددددددددددددا الحقي ديددددددددددددددد   

 حم  ديدددددددددددد   الحصددددددددددددارة الحن طيدددددددددددد  الحسدددددددددددد بي  ح  دددددددددددد أة يف   ددددددددددددن الح تدددددددددددد،  ال دددددددددددد أة 
    دددددددددددددددد م ال ددددددددددددددددظ  الريظو   بقدددددددددددددددد رالهت   ا وددددددددددددددد     دددددددددددددددد م ثقظودددددددددددددددد  بنفسددددددددددددددددو  

 ي  ضددددددددددددددد     أ تدددددددددددددددَ ابحع ددددددددددددددد،    يدددددددددددددددا الحملسدددددددددددددددابي   الحاال دددددددددددددددط    الحع ددددددددددددددد ئ
  ف   ال  أة الحقي دي .  ي   رال  مع   ه الحال تف ق 
 ددددددددددددددد ج درال ددددددددددددددد   ددددددددددددددد  ال    مدددددددددددددددن ضددددددددددددددد ن الح رال ددددددددددددددد   الح دددددددددددددددبيو -34

معا دددددددددددددد   تددددددددددددددا  ال دددددددددددددد أة الحع بيدددددددددددددد  م ال ددددددددددددددا  ي ديدددددددددددددد  يف ال دددددددددددددد ل  :27بعندددددددددددددداال 
ال ظ ددددددددددك اب عا دددددددددد   الحدددددددددد  تاالتددددددددددَ   .الح  ضددددددددددي يف الحدددددددددد  ل الحع بيدددددددددد  الآل ددددددددددياي

أ   :ال دددددددددد أة الحع بيدددددددددد  يف تاحيودددددددددد  ال  ال ددددددددددا الحقي ديدددددددددد  الح  ضددددددددددي     نددددددددددك الحنظدددددددددد ئ 
مدددددددددن أ ددددددددد  ال عا ددددددددد   الحددددددددد  تاالتدددددددددَ ال ددددددددد أة الحع بيددددددددد  يف تاحيوددددددددد  م ال دددددددددا  ي ديددددددددد  
يف ال ددددددددددد ل الح  ضدددددددددددي  دددددددددددي " دددددددددددي دة الحن ددددددددددد ة ال ظ عيددددددددددد  الح  اريددددددددددد  يف  يددددددددددد دة 

ار الحع  ددددددددددي  ال ودددددددددد رال  الحقي ديدددددددددد   ددددددددددي ال ؤ سدددددددددد   الح  ضددددددددددي "  أمدددددددددد  يف الحملدددددددددد
"تددددددددددا    دددددددددد ل الحن ددددددددددا ال وددددددددددح ح  تدددددددددد، أ ثدددددددددد  مددددددددددن ال دددددددددد أة". أمدددددددددد  يف الحملددددددددددار 
الح  صددددددددددددددي    نددددددددددددددك أ دددددددددددددد  ال عا دددددددددددددد   "ال ظقدددددددددددددد ر ال دددددددددددددد أة ح قدددددددددددددد رة ال  حيدددددددددددددد  

                                                           

ا     : الحس     ال و رال  الح  تظ يا هب  ال  أة الحقي دي  ال ردني   ال عا    الح  تاالتوو  ال    ب ري حم   20 
 . 2033 -الحع د الحث ح  + الح البع - 27ال    –ت مع  دم   

 معا    تا  ال  أة الحع بي  م ال ا  ي دي  يف ال  ل الح  ضي يف الح  ل الحع بي  الآل ياي     ال   ج:   27
  .2004   سطني:   ي  الح بي   ت مع  بيك حل   
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 تدددددددددَ ال تفددددددددد ق مدددددددددع الح رال ددددددددد  أالح زمددددددددد  ح ا دددددددددال   ال دددددددددا  ي ديددددددددد  ر ضدددددددددي ". 
 الحل حي   ي درال   معا    ال  أة الحقي دي 

الحظحددددددددددددددد    الحددددددددددددددد   :28بعنددددددددددددددداال ن يالحصدددددددددددددددام     خددددددددددددددد    درال ددددددددددددددد  -٢0
الحظع ددددددددددي  الحعدددددددددد    عمنصددددددددددب    يدددددددددد د  يف  طدددددددددد     د يدددددددددد  حظظددددددددددا تاالتددددددددددَ ال دددددددددد أة ال 

ال ظ دددددددددك ب رال ددددددددد  الحظحددددددددد    الحددددددددد  تاالتدددددددددَ ال ددددددددد أة درال ددددددددد  تطبيقيددددددددد    الحعددددددددد م 
    ندددددددددددد ك  دددددددددددد    : الحقي ديدددددددددددد  يف ال ؤ سدددددددددددد   الحع مدددددددددددد   الحنظدددددددددددد ئ    نددددددددددددك 

ز  مددددددددددددددع ال سددددددددددددددؤ حي   ال تظ ثدددددددددددددد، يف الحقدددددددددددددد رة   دددددددددددددد  الحظددددددددددددددا   تاالتددددددددددددددَ ال دددددددددددددد أة
الح  صددددددددددددددددي    ال     الحقدددددددددددددددد الر اب ضدددددددددددددددد    إ  الحقصددددددددددددددددار يف الختدددددددددددددددد    دددددددددددددددد ي ال 

   تا عددددددددددد   ال دال  بدددددددددددني ال نسدددددددددددني يف  يددددددددددد دة ال وددددددددددد رال  ال دالريددددددددددد  الحددددددددددد  تعددددددددددد
ياالتددددددددددددَ ال دددددددددددد أة  تاال قددددددددددددك مددددددددددددع الح رال دددددددددددد  الحل حيدددددددددددد  يف درال دددددددددددد    أ ددددددددددددرب  دددددددددددد 

  درال ددددددددددددد  ال  ندددددددددددددب ال  ظصددددددددددددد دي  أي ددددددددددددد  الحظحدددددددددددد    الحددددددددددددد  تاالتدددددددددددددَ ال ددددددددددددد أة
  ال ظ ث، يف مو رال  ال  أة ال دالري .

اْلجنبيددددددددددددددة الددددددددددددددي تتعلددددددددددددددق  اتالدراسدددددددددددددد رأ  الحب  ثددددددددددددد  الحبحدددددددددددددد  يف      
 مددددددددددددددن بددددددددددددددني  دددددددددددددد ه   ال دددددددددددددد أة يف ال ن  ددددددددددددددب الحقي ديدددددددددددددد  بق ددددددددددددددية مشدددددددددددددداركة

 منو : الح رال   

                                                           

نصب    ي د  يف ال   د ي  حظظا  مالحظح    الح  تاالتَ ال  أة   خ   :  – ب ح بنك  ب  هللا الحصام    28 
 الحسعادي : ت مع  ال  ك  ب  الحعايا  ت ة  دالر       ط ع الحظع ي  الحع   الحع م: درال   تطبيقي  

   2034ح  رال     ال      
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رالِدددددددددددددددددددددد   حدددددددددددددددددددددداري  بددددددددددددددددددددددي ن  Beaman,Lori,Raghab درال دددددددددددددددددددددد    -٢3
ال ظ ددددددددددددك  ثدددددددددددد  تددددددددددددا  الحقيدددددددددددد دال  الحنسدددددددددددد ئي  الحنسدددددددددددد   ال  ددددددددددددا     :24بعندددددددددددداال 

  الضح . در ك الحفجاة ال ن ري  بصارة       تط ع   ال ظ ع
 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ر   ب ت النددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  Bertrand Marianneة  درالس   -٢٢

يانددددددددددد  يف  طددددددددددد  ي   ونئددددددددددديدين ميددددددددددد   الحفجددددددددددداة بدددددددددددني ال نسدددددددددددني  :10بعنددددددددددداال 
دين مي يددددددددددددددد   جددددددددددددددداة  سدددددددددددددددب ال نسدددددددددددددددني    " ثدددددددددددددددك يفال ددددددددددددددد ل  الح ددددددددددددددد      

    نددددددددددددك الحنظدددددددددددد ئ  أ   ندددددددددددد ك ث ثدددددددددددد  "  دددددددددددد لحط بدددددددددددد  ال  تسددددددددددددظري يف إدالرة ال 
 –الحددددددددددد خ،  -بدددددددددددني ال نسدددددددددددني   ال ظن ميددددددددددد  االمددددددددددد، تفسددددددددددد  الحفجددددددددددداة الح بدددددددددددرية 

 دددددددددددد     الحع دددددددددددد،    ندددددددددددد ك  دددددددددددد ق يف الحن ددددددددددددا ال دددددددددددد   بعدددددددددددد   ددددددددددددناال  بددددددددددددني 
ال نسددددددددددددني  التفقددددددددددددك الح رال دددددددددددد  مددددددددددددع الح رال دددددددددددد  الحل حيدددددددددددد  يف درال دددددددددددد  الحظ ييددددددددددددا 

 بني ال نسني. 
   Hady, Leonie and Nadya Eriksenدرال ددددددد     -٢1

بددددددددددددني ال نسددددددددددددني   الحظ ييددددددددددددا  :13بعندددددددددددداال إري سددددددددددددن   انديدددددددددددد   دددددددددددد دي  حيدددددددددددداين
ال ظ ددددددددددددددددددددددددك اب  دددددددددددددددددددددددد ال   ال   ددددددددددددددددددددددددحني مددددددددددددددددددددددددن الحدددددددددددددددددددددددد  ار  ال ان   إدرالك 

  نسددددددددددددددنيال تظ   يددددددددددددد   الحقاالحدددددددددددددب الحن طيددددددددددددد  الحدددددددددددددد  تظع ددددددددددددد  ب ددددددددددددد   أد الر ال 
أرابب الحع دددددددددددددد،   أ   ندددددددددددددد ك  يددددددددددددددا الح رال دددددددددددددد :    نددددددددددددددك نظدددددددددددددد ئ  الحقي ديدددددددددددددد  

ضددددددددددددد  تعيدددددددددددددني ال ددددددددددددد أة يف ال ن  دددددددددددددب  ال تفددددددددددددد ق مدددددددددددددع الح رال ددددددددددددد  الحل حيددددددددددددد  يف 
                                                           
29 "Beaman,Lori,Raghab" Chattopadlhyay( Esther Duflo Pendo and Petia Topalova. 

Powerful Women: Does Exposure Reduce Basi? Quarterly Journal of Ecnomics,  
2009, 124 (4):1497-540. 

30 "Bertrand Marianne, Claudia Goldin and Lawrence Katz"    . “Dynamics of the 
Gender Gap for Yong Professionals in the Financial and Corporate Sectors”, 2010 

31 "Hady, Leonie and Nadya Eriksen  19  “Gender Stereotypes and Nadya Trellise.” 
GenderStereoty pes and Perception of Male and Female Candidates, American 
Journal of Political Science 379(1):11-47. 
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تددددددددددددددددؤث  يف الجت  ددددددددددددددددد     يدددددددددددددددددك   درال دددددددددددددددد  الحثق  دددددددددددددددد  الحسددددددددددددددددد ئ ة يف ال ظ ددددددددددددددددع
 ال ظ ع.
 Muhammad Fahmi dan Nur Rahmawatiدرال     -٢9
  ي دة ال س  الة بني ال نسني يف  ي     رتيح   ر .:12بعناال 
 ك  ددددددددددددددددددف  . إان أ     ددددددددددددددددددارفوددددددددددددددددددام ال سدددددددددددددددددد  الة تددددددددددددددددددنس  ال ظ ددددددددددددددددددك     

ما دددددددددددددددددك ال  ودددددددددددددددددار يف إدرالك ر ددددددددددددددددد ئ، ال سددددددددددددددددد  الة بدددددددددددددددددني  دددددددددددددددددن الح رال ددددددددددددددددد  
. Kartini Hanung Bramantyo ح   ددددددددد جال نسدددددددددني يف  دددددددددي   

إن  نيسددددددددددي     نددددددددددك  الحبيدددددددددد ان  مدددددددددد خا ة مددددددددددن مق ب دددددددددد  مددددددددددع  وددددددددددار الحفددددددددددي  .
   ال  ال ِ بيدددددددددددددد  ال سدددددددددددددد       ددددددددددددددجع ح ددددددددددددددا ي اب سدددددددددددددد  الة بددددددددددددددني ال نسددددددددددددددني

   دين مي يدددددددددددددددددد     قيقيدددددددددددددددددد   منحدددددددددددددددددد زة ِددددددددددددددددددري ال إ  تفسددددددددددددددددددري  أدى  دددددددددددددددددد ال
   ال بايدددددددددددد . ط تق ميدددددددددددد  ح ق دددددددددددد     دددددددددددد  الحعقيدددددددددددد ة  الحثق  دددددددددددد  الحق  دددددددددددد   الحسدددددددددددد

 تعدددددددددددد،  دددددددددددددي    ددددددددددددد رتيح ال ظ دددددددددددددع الحعددددددددددددد  ي مظفددددددددددددد ئ   ب ددددددددددددد   إن  نيسدددددددددددددي  يف 
  تصددددددددددب  مددددددددددؤث  ال  ددددددددددا   تددددددددددؤث    دددددددددد  الحقددددددددددي  مفوددددددددددام ال سدددددددددد  الة بددددددددددني ال نسددددددددددني

  تودددددددددددددددد   الحن دددددددددددددددد    دددددددددددددددد   دددددددددددددددد اك ال دددددددددددددددد   مددددددددددددددددن من ددددددددددددددددار الح رال دددددددددددددددد   
ال   ميدددددددددد     دددددددددد ال مدددددددددد  يسدددددددددد   ب دددددددددد   ة ال  دددددددددد م الحقدددددددددداي.   دددددددددد ئ   ايدددددددددد  
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ال ح ظدددددددددددد ثري   دددددددددددد  ال  وددددددددددددار الح رال دددددددددددد   عالح رال دددددددددددد  التفقددددددددددددك مدددددددددددد  دددددددددددد ه .تدددددددددددد  
  يف ر دددددددددددددددع الحددددددددددددددا ي ال ظ عدددددددددددددددي  ثدددددددددددددددريه الحقدددددددددددددداي  دددددددددددددد م  حيدددددددددددددد  يف د ر ال الحل

 يف ال ظ ع.  ن   الحظع حي  الح يني  الحس ح  
 

 :الدراسات السابقة لىتعقيب ع
تعدددددددددددد د  الح رال دددددددددددد    ددددددددددددال ماضدددددددددددداع  يدددددددددددد دة ال دددددددددددد أة  م  نظودددددددددددد  يف   

 ،  دددددددددددددالحسي  دددددددددددددي  ب  نوددددددددددددد  درال ددددددددددددد   ر دددددددددددددا    ددددددددددددد  ال  ددددددددددددد ر    ال ظ ددددددددددددع 
 ددددددددددددد م  معا  هتددددددددددددد   الحقدددددددددددددي  ال تظ   يددددددددددددد  الحسددددددددددددد ئ ة يف ال ظ دددددددددددددع  ال دددددددددددددظف د  
الح رال ددددددددددددد  الحل حيددددددددددددد  مدددددددددددددن الح رال ددددددددددددد   الحسددددددددددددد بق  يف بنددددددددددددد   ال  ددددددددددددد ر الحن ددددددددددددد ي 

 ال نظبدددددددددددد ه إ  الحق دددددددددددد   الحلس  دددددددددددد      الحفودددددددددددد  ال يدددددددددددد  ح  اضدددددددددددداع  ح  رال دددددددددددد 
الحددددددددددددددد  تظع ددددددددددددددد  بق ددددددددددددددد   ال ددددددددددددددد أة   مق رنددددددددددددددد  نظ ئجوددددددددددددددد  بنظددددددددددددددد ئ      ال و ددددددددددددددد 

رال دددددددددددد   الحسدددددددددددد بق   دددددددددددد  نصدددددددددددد، إ  تفسددددددددددددري    النط  دددددددددددد   مددددددددددددن أ   دددددددددددد، الح 
اظ ددددددددددددددددددددددددع حددددددددددددددددددددددددَ خصا دددددددددددددددددددددددديظَ ال تظ   يدددددددددددددددددددددددد   الحثق  يدددددددددددددددددددددددد   الحسي  ددددددددددددددددددددددددي  

   ددددددددددد ه الح رال ددددددددددد   تؤ ددددددددددد  ر ددددددددددد  ال ددددددددددد أة الحسددددددددددد ط  الح  اريددددددددددد    ال  ظصددددددددددد دي 
   تددددددددد     ددددددددد،   ددددددددد ي  ت غيوددددددددد    ددددددددد  مدددددددددن  ي ظوددددددددد  حظنا ددددددددد  مناحددددددددد  الحددددددددد    

ال سدددددددددد   ال  دددددددددد  إ     ددددددددددي هبدددددددددد ال ت غددددددددددي تسدددددددددد    دددددددددد، بط ي  ددددددددددي"  يظحددددددددددال
  ال ددددددددددددظث  ر الحبندددددددددددد   ال تظ دددددددددددد  ي   دددددددددددد  مددددددددددددن     11 أد يبدددددددددددد رك ابحصدددددددددددد ك "

مددددددددددددد   دددددددددددددا إ  ميثاحاتيددددددددددددد   ي  دددددددددددددي  دالئ ددددددددددددد  الحل دددددددددددددار يف ال ظ دددددددددددددع   ددددددددددددد ه 
ال يثاحاتيدددددددددددددد    ضددددددددددددددك  ي نظودددددددددددددد     ددددددددددددددار     دددددددددددددد  الحنسدددددددددددددد  ال ظ عددددددددددددددي يف 
ال ظ دددددددددددددع الح يددددددددددددد      ندددددددددددددك ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد  ماتدددددددددددددادة  بقددددددددددددداة يف  دددددددددددددد، 
                                                           

ع    ا   الحع ام ال نس ني    ال االئ : ت مالحنس ئي  بني  تع الح ال   الحس ط  الح ظ بي سعادة الح ادي: م 11
 .981   ل: 2038  94منظاري  سنطين   ال   /الحع د: 
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سددددددددددب الحعندددددددددددك  ة مددددددددددن خدددددددددد ل تازيدددددددددددع ال د الر الحدددددددددد  تددددددددددازع مندددددددددد  ي الحليدددددددددد 
 . 19د     يمن الح ماي   ي ا  ال  اع حَ 

 مدددددددددد   يددددددددددا درال ددددددددددظن   إتدددددددددد  ختظ ددددددددددك  ددددددددددن   اب ضدددددددددد    إ  مدددددددددد   ددددددددددب  
مددددددددددددن  يدددددددددددد  بعدددددددددددد  ال تدددددددددددد ال ال  ال نوجيدددددددددددد     دددددددددددد، الح رال دددددددددددد   الحسدددددددددددد بق  

 ال دددددددددددددددد ل     ال دددددددددددددددد ل الحب دددددددددددددددد ي  مثدددددددددددددددد، ال خددددددددددددددددظ   يف ال دددددددددددددددد ل ال  دددددددددددددددد ين 
ال خدددددددددددددددظ   يف ال دددددددددددددددنو    يددددددددددددددد  أ دددددددددددددددبحك  نددددددددددددددد ك   تددددددددددددددد  الحدددددددددددددددامح     
  ددددددددددددددددد  بعددددددددددددددددد  الحثدددددددددددددددددارال  الحع بيددددددددددددددددد     يدددددددددددددددددد  ال ح رال ددددددددددددددددد   إ  الم  ددددددددددددددددد  

أ دددددددددددبحك ال نطقددددددددددد   ددددددددددد  بظحدددددددددددا   اتر يددددددددددد      دددددددددددي م   ددددددددددد  مددددددددددد  يعددددددددددد   
ابح بيدددددددددع الحعدددددددددد ّب    دددددددددد ه الحثددددددددددارال  تع ظندددددددددد  نقددددددددددك  نعيدددددددددد  الحن دددددددددد  إ   ضددددددددددع 

حظحفيددددددددددددددددا إ  ال    تدددددددددددددددد  ال دددددددددددددددد أة  الح يدددددددددددددددد   ال دددددددددددددددد أة  م  نظودددددددددددددددد  يف ال ظ ددددددددددددددددع
مددددددددددن  يدددددددددد  م دددددددددد ر ظو  يف  يددددددددددع ادددددددددد    الحليدددددددددد ة بندددددددددد      ب دددددددددد ،    دددددددددد،

  ددددددددددد  مبددددددددددد أ ال سددددددددددد  الة مدددددددددددع أخيوددددددددددد  الح تددددددددددد،    ددددددددددد ه الح رال ددددددددددد    ظحدددددددددددك 
ق دددددددددددددددد   الح رس   الحبحدددددددددددددددد  يف يددددددددددددددددالحبدددددددددددددددد ب حظ   دددددددددددددددد  ال  نددددددددددددددددب الحدددددددددددددددد ي مل 

ال و دددددددددد  الحدددددددددد  رأ  الحب  ثدددددددددد  ضدددددددددد  رة درال دددددددددد  الحق دددددددددد   الحدددددددددد  تظع دددددددددد  بقيدددددددددد دة 
 دددددددددب الحقي ديدددددددددد  الحسي  دددددددددي  منودددددددددد   الح ينيددددددددد   مددددددددددن  ندددددددددد   تاحيودددددددددد  ال ن    ال ددددددددد أة

رأ  الحب  ثدددددددددددد  الح ددددددددددددد  ع يف درال ددددددددددددد  ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد    ددددددددددددد    الحقيددددددددددددد دة 
 الحنس ئي .

الحع دددددددددددددددام يف   نددددددددددددددد  أريددددددددددددددد  أ  أ دددددددددددددددال    الحع يددددددددددددددد  مدددددددددددددددن الحبددددددددددددددد  ثني 
ال تظ   يدددددددددددددد  يدددددددددددددد  ب إ  أ  ال    دددددددددددددد  الح ال ندددددددددددددد  مددددددددددددددن الحن  يدددددددددددددد  ال نوجيدددددددددددددد  

ي  ددددددددد  الحدددددددددا دة ال طددددددددد دة   دددددددددي م   ددددددددد  الزد ددددددددد ر مددددددددد خ، ال طددددددددد ب   يددددددددد 
                                                           

 ا       ال ال  يف الحع     ال   ي  دالخ، ال   ة ال االئ ي  يف  ، الحظ ين  ال ي ن  الح  اري       ياة: 19 
 .273   ل :2034ال تظ   ي   ت مع  حم   الح  يك  ال االئ   الحع د الحظ  ع  الحع ام 
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يف الح رال ددددددددددددد    ال  ددددددددددددد   الحددددددددددددد  تظ ددددددددددددد  مدددددددددددددن ال ددددددددددددد خ، إ ددددددددددددد رال منوجيددددددددددددد  . 
 ظ ددددددددددد م  دددددددددددنو    يددددددددددد، ال طددددددددددد ب   ددددددددددد   سددددددددددد ب تنددددددددددد  ل ال  قددددددددددد  تااليددددددددددد  
 ددددددددددددددددد  يظدددددددددددددددددي  ال  ل إم  نيددددددددددددددددد     نو    يددددددددددددددددد، ال  ددددددددددددددددد ا  دددددددددددددددددال  ظ ددددددددددددددددد م 

  دددددددددددددددددددددد رة   دددددددددددددددددددددد  ال رتبدددددددددددددددددددددد   ال ب  دددددددددددددددددددددد  بسددددددددددددددددددددددي ق   تفسددددددددددددددددددددددريي   بددددددددددددددددددددددرية
 ودددددددددددد    دددددددددددد   تددددددددددددَ ن دددددددددددد  الحب  ثدددددددددددد  يسدددددددددددد    الحسا ددددددددددددياحاتي .   دددددددددددد ال مددددددددددددن 

 . تفسري إ   حي  الحبح 
 

 النظرية املفسرة للهيمنة الذكورية: -1
  أ  الحظبسددددددددددددددي  يعقدددددددددددددد   ال بسددددددددددددددظ احاتي أ دددددددددددددد ر إدِدددددددددددددد ر مددددددددددددددارال  يف 

الحظسددددددددددد   ابحلدددددددددد ل ال عدددددددددد يف أمددددددددددد  ضدددددددددد  ري    حددددددددددك مدددددددددددن    يدددددددددد  الحفودددددددددد     
  الحظجايئدددددددددددددددي  ال خظدددددددددددددداالل   خدددددددددددددد ل ر دددددددددددددد  ال  ظسددددددددددددددد م ح غدددددددددددددد  الحظبسدددددددددددددددي  

   دددددددددد م الحظسدددددددددد ي  اب   دددددددددد م ال دددددددددد  اة    ددددددددددا مدددددددددد  يسددددددددددظ  ي ال  دددددددددد ال  أ    
 ددددددددددددد  حي  ال بصدددددددددددددعاب  ال اضددددددددددددداع  تعقددددددددددددد ه  تددددددددددددد الخ، أبعددددددددددددد ده  إضددددددددددددد    إ  

الحبحددددددددددددددد  ال تظ ددددددددددددددد  ي يصدددددددددددددددعب أ   ال اضدددددددددددددددا ي    دددددددددددددددعاب   قيقوددددددددددددددد   يف
         دددددددددد،  دددددددددد   ددددددددددا  دددددددددد  مددددددددددؤ   دالخدددددددددد، ن  يدددددددددد  مدددددددددد ي ددددددددددا  حم يدددددددددد ال  

  ددددددددد ال مددددددددد  يقددددددددداد إ  منظددددددددداج   ددددددددد ي   ددددددددد، ن  يددددددددد   ددددددددد  م تعي هتددددددددد  ال   ددددددددد   
مظ   ددددددددددددددك  ددددددددددددددرب إنظدددددددددددددد ج تفسددددددددددددددريال  أ ثدددددددددددددد   دددددددددددددداة  م  مدددددددددددددد  ح  عطيدددددددددددددد   

دبيدددددددددددددد   يف  دددددددددددددد رهت    دددددددددددددد   أ   ي دددددددددددددد  ال  .11الحظج يبيدددددددددددددد  الحملصدددددددددددددد،   يودددددددددددددد 
  الحظندددددددددددد    ظفدددددددددددد ديحضدددددددددددد    ال نسددددددددددددج م دالخدددددددددددد،  دددددددددددد، م ال دددددددددددد، الحبحدددددددددددد  

 الحظندددددددددددد ِ  بددددددددددددني  ظ ددددددددددددك م ال دددددددددددد، الحبحدددددددددددد       ف  دددددددددددد     دددددددددددد  ال نسددددددددددددج م
                                                           

     ي  الآلدالب  17  ا    ال  : الحع د البسظ احاتي  الحظعقي   ن  إدِ ر مارال          مسعاد:  11 
 .003   ل: 2034ت مع   ال    
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الحن ددددددددددد ي أ   دددددددددددا  الخظيددددددددددد ره  ددددددددددد  يقددددددددددداد إ  ال  دددددددددددظع ن  ِيددددددددددد ب ال  ددددددددددد ر  يف
 دددددددددددداال  بددددددددددددا ي منددددددددددددَ أ     فدددددددددددد  ي  مظعدددددددددددد دة   ظ طدددددددددددد    أ يدددددددددددد ان مظن   دددددددددددد 

   دددددددددددددددددد  يا ددددددددددددددددددع الحبحدددددددددددددددددد  يف 10د     ددددددددددددددددددي   ي ر ددددددددددددددددددَ الحب  دددددددددددددددددد مددددددددددددددددددن 
  دددددددددددن أ  تدددددددددددؤث  يف تفسدددددددددددري نظددددددددددد ئ  الحبحددددددددددد .   تن   ددددددددددد      يددددددددددد   ن  يددددددددددد 

  دددددددد      مددددددددن  يددددددددَ     مدددددددد  ينددددددددظ   نددددددددَ مددددددددن الرتبدددددددد ك  تندددددددد     ددددددددظؤث   ظ دددددددد   
نظدددددددددد ئ  الحبحدددددددددد    ي ظدددددددددددَ ال ع  يدددددددددد     ددددددددددد   دددددددددد ال الحظصدددددددددددار  دددددددددديظ  ال  دددددددددددظع ن  

الح ددددددددد   ة ال ددددددددد الد تفسدددددددددري      تفسددددددددد   بن  يددددددددد  تفسددددددددد  م ال ددددددددد،  ددددددددد ال الحبحددددددددد 
 بارديدددددددددددددا يف تقددددددددددددد   ريالحبحددددددددددددد  يسدددددددددددددظن    ددددددددددددد  ن  يددددددددددددد  بيددددددددددددد     درال دددددددددددددظو  

  دددددددددددك  ددددددددددد م حظفسدددددددددددري ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد    ددددددددددد د تيفددددددددددد ي أح سدددددددددددن ر يف  
يف   ددددددددد  ال تظ ددددددددد ع   أ ددددددددد    ددددددددد  ضددددددددد  رة ال خددددددددد   ظ بدددددددددَ ال نطددددددددد  الحن ددددددددد ي 

بدددددددددددني الحن  يددددددددددد   الحظق بددددددددددد،  يف الحلسدددددددددددب   ثددددددددددد   ا ا ددددددددددد   مدددددددددددن ال ظقددددددددددد ب  
  ددددددددددا مدددددددددد  يظددددددددددي  ال رتبدددددددددد   بددددددددددني     ايقي  الحدددددددددداال عيي الحاال ددددددددددع  الحبعدددددددددد  ال يظدددددددددد  

   الحث نيدددددددددد   الحن  يدددددددددد   الحاال ددددددددددع  ال ميدددددددددد ز إ  منطدددددددددد  الحا دددددددددد،  حدددددددددديس الحفصدددددددددد،
 الحث حثدددددددددد  بددددددددددني الحفعدددددددددد، ال عيدددددددددد ري  الحفعدددددددددد، بددددددددددني الحف ديدددددددددد   ال ي ندددددددددد  ال    يدددددددددد   

 . 17ال دالئي
 دددددددددددديظ  ال  ظ دددددددددددد د   دددددددددددد  خدددددددددددد م   الحسا ددددددددددددياحاتي الحف نسددددددددددددي بيددددددددددددري 

 إ ددددددددد دة ال نظددددددددد ج مدددددددددن أتددددددددد،    بارديدددددددددا يف ن  يظدددددددددَ  دددددددددال ال ي نددددددددد  الح  اريددددددددد 
مددددددددددددن خدددددددددددد ل    ودددددددددددد   بيعدددددددددددد  الحسدددددددددددد ط  الحق ئ دددددددددددد  بددددددددددددني الحدددددددددددد  ار  الحنسدددددددددددد   

                                                           

   ل: 2000   الحق   ة    ت        الحس  ي     الحظن ري يف الحبح  ال تظ   يدي يك   ي ر:  10 
338. 

ت   : ِ ام  حم    سني    س   من  نب  و ي    الح ايك: ال  س ، ال تظ   ي  الحن  ي : إ     يب 17 
  81   ل: 3440الحثق يف الح اي   
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 دددددددددد رس   دددددددددد  ال دددددددددداال ن ب دددددددددد ، الحددددددددد  الحبحددددددددد  يف  حيدددددددددد   الحسدددددددددد ط  الح مايدددددددددد  
ارديددددددددددا الحعنددددددددددك بمب  دددددددددد   أ  ب دددددددددد ،   ددددددددددعاري يف إ دددددددددد ر مدددددددددد  ال دددددددددد ه بددددددددددري 

 ددددددددددا  اب  دددددددددد اله ال سدددددددددد ي يد   أ   مددددددددددن الح مدددددددددداي   وددددددددددا  نددددددددددك مسددددددددددظبطن
الحددددددددددد ي يسدددددددددددظطيع أ  يظغ غددددددددددد،  ينفددددددددددد    مفعدددددددددددال الحسدددددددددددح  الحسددددددددددد      ّ  حدددددددددددَ

إ  أ  دددددددددد ق ال سدددددددددد   إنّددددددددددَ   دددددددددد،  دددددددددداي ي يددددددددددادالد  دددددددددداة بقدددددددددد ر مدددددددددد   دددددددددد رس 
 م ئدددددددددي   إّتددددددددد   ددددددددداة مظحجبددددددددد   مظقنعددددددددد    مددددددددد   ع وددددددددد   دددددددددد حك   ددددددددد اب  

إضددددددددددد    إ     دددددددددددا تاال دددددددددددؤ الحبنيددددددددددد   الحثق  يددددددددددد   ث ددددددددددد  يف الحظصدددددددددددارال   الحقدددددددددددي 
  ئ ددددددددددددددد   ا ددددددددددددددد ئ، ال  ددددددددددددددد م  ال ع  ددددددددددددددد    يئددددددددددددددد  ال وددددددددددددددد،    ددددددددددددددد  تعاز ددددددددددددددد  

   .18 ال تص ل
 دددددددددددددد ة خ دددددددددددددل بيدددددددددددددري بارديددددددددددددددا يف ن  يظدددددددددددددَ إ  مفدددددددددددددد  ي   ن ددددددددددددد    

منوددددددددددد  ال ددددددددددد بيظاس  الحعندددددددددددك الح مددددددددددداي  الح أ ددددددددددد ل الح مددددددددددداي  الحلقدددددددددددال   مظ يددددددددددداة
بارديدددددددددددددا أ  خطددددددددددددد  الحبنيايددددددددددددد  أتددددددددددددد   ريبيددددددددددددد رأىال تظ   يددددددددددددد   ال نع   دددددددددددددي   

بدددددددددد   مددددددددددن الحن دددددددددد  إحيودددددددددد    ن دددددددددد   إ  الحلدددددددددداالد  مددددددددددن خدددددددددد ل ال    ددددددددددني
 .من خ ل  يا  الحس    ال    

     دددددددددددني ينددددددددددد  ش بيدددددددددددري بارديدددددددددددا مسددددددددددد ح  الحلجددددددددددد ب نددددددددددد اله يصددددددددددد  ح 
 دددددددددد ض الحلجدددددددددد ب   الحعددددددددددال   دددددددددد  الحنسدددددددددد   دالخدددددددددد، ال نددددددددددال    يعدددددددددداد  الحدددددددددد ي

إ  ال  دددددددددددددددددددد ال  الحظق ي يدددددددددددددددددددد    إلدددددددددددددددددددد  يعدددددددددددددددددددداد إ  ال   ر دددددددددددددددددددد   الحل دددددددددددددددددددد ي  
 بارديدددددددددددا ريبيددددددددددد ددددددددددد  تقددددددددددد م يظ ددددددددددد  حنددددددددددد  أ     الحا ا ددددددددددد  الحثق  يددددددددددد    ال  يددددددددددد ة

   ددددددددددددددددددد   ش ال ددددددددددددددددددد أة يف  ددددددددددددددددددد ال ال ظ دددددددددددددددددددع ي تدددددددددددددددددددع إ  ييددددددددددددددددددد ى أ  هت ددددددددددددددددددد
 .ال  ظع  ر

                                                           

   ل: 2004  ت           عف الين   ال ن    الحع بي  ح      بري    ال ي ن  الح  اري ببري بارديا:  18 
338. 
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 ثددددددددددرية  دددددددددد    نودددددددددد  بددددددددددري بارديددددددددددا منودددددددددد  مفدددددددددد  ي    حددددددددددا تط  ندددددددددد  إ  
مدددددددددددددث   مفودددددددددددددام الح أ ددددددددددددد ل الح مددددددددددددداي  الح ددددددددددددد   ال تظ ددددددددددددد  ي   فدددددددددددددي   يددددددددددددد، 

 ددددددددد    ددددددددد  مدددددددددن ال ظ عددددددددد   مددددددددد   بددددددددد، الح أ  حيددددددددد   مفودددددددددام الح أ ددددددددد ل الح مددددددددداي 
بيدددددددددددري بارديدددددددددددا  الح أ  حيددددددددددد   ددددددددددد  ن  دددددددددددك   ددددددددددد  أ ددددددددددد س الح أ ددددددددددد ل الح مددددددددددداي  

حظق ي يددددددددددددد   ي يددددددددددددد  ب ددددددددددددد ، ِدددددددددددددري مب  ددددددددددددد  أ   ددددددددددددد حك الحن  يددددددددددددد  ال  ر سدددددددددددددي  ال
الحدددددددددد  تعطددددددددددي الحصدددددددددد الرة يف    يدددددددددد    يددددددددددك الحظدددددددددد ري  ح بنيدددددددددد  الحظحظيدددددددددد    مددددددددددن 

  ددددددددددددددد  ضدددددددددددددددا   ددددددددددددددد ال  . ن  ددددددددددددددد      ددددددددددددددد  نعددددددددددددددد   الح أ ددددددددددددددد ل ال  ظصددددددددددددددد دي
الحظح يددددددددد، يددددددددد رج بيدددددددددري بارديدددددددددا مفودددددددددام الح أ ددددددددد ل الح مددددددددداي ال ظ ثددددددددد، يف الحبنيددددددددد  
الحثق  يددددددددددد  ال ددددددددددد  ارة ضددددددددددد ن إ ددددددددددد ر الحقددددددددددداة الحظ ر يددددددددددد  الحددددددددددد  تبدددددددددددح الحددددددددددد ال  يف 

إندددددددددددددَ هبددددددددددددد ال يطددددددددددددد ح اددددددددددددد دال    ددددددددددددد  ت ددددددددددددد    الحبنيددددددددددددد   الحظحظيددددددددددددد  الحظددددددددددددد ري . 
 الحدددددددددد ي  ددددددددددا  ال دددددددددد  مددددددددددن الحعن  دددددددددد  ال    ددددددددددي  ح بنيدددددددددد   الح أ دددددددددد ل الح مدددددددددداي  

بارديدددددددددا يسدددددددددق  يف الحنا ددددددددد  ال ث حيددددددددد    ندددددددددَ بيدددددددددري  الحفا يددددددددد     يعدددددددددح  ددددددددد ال أ 
 .14  يسظبع  من   ي تَ الحقاة الحظ ثريي  ح عاالم، ال  دي  

بارديددددددددددددا يدددددددددددد ى الحسدددددددددددد اك انتدددددددددددد   ددددددددددددن  ريأمدددددددددددد  ال دددددددددددد بيظاس  ندددددددددددد  بيدددددددددددد
    دددددددددددددي    ددددددددددددد ال رالتدددددددددددددع إ   دددددددددددددا  انجتددددددددددددد   دددددددددددددن ال دددددددددددددظع الد م ظسدددددددددددددب   

 بارديدددددددددا يسددددددددد ك دالخددددددددد، ال ظ دددددددددع مدددددددددن خددددددددد ل ت دددددددددك ريار بيدددددددددصدددددددددالحفددددددددد د يف ت
 لدرال يددددددددددد   ال ع  يددددددددددد  الحددددددددددد   بدددددددددددع هبددددددددددد  مدددددددددددن خددددددددددد الح  نيددددددددددد   ال  ال  ططددددددددددد  

 دددددددددي ظاتر دددددددددَ ال تظ ددددددددد  ي  جت ربدددددددددَ ال   ددددددددد  الحددددددددد   ددددددددد د   الحلقددددددددد، الحددددددددد ي ين
 دددددددددد   ال دددددددددد بيظاس  ددددددددددا  ث بدددددددددد   دددددددددد اك    ددددددددددعاري   الحظدددددددددد ري   مددددددددددن  َ    إحيدددددددددد
ي  دددددددددددد ن ال  دددددددددددد  ل يف  ددددددددددددارة  حددددددددددددك الحن دددددددددددد م الحقدددددددددددد ر اب ددددددددددددؤ     الحدددددددددددد

                                                           

 ت ي ة الحع ب الحثق  ي   مف  .  14 
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 ري  سددددددددددددددب رأي بيددددددددددددددد. 90 ال اال ددددددددددددددك   الحل دددددددددددددددار الحفعدددددددددددددد ل ح   ضدددددددددددددددي الآلين 
  دددددددددددددد رس     حنسددددددددددددد   بظاال ددددددددددددددؤ مدددددددددددددنون  ددددددددددددد رس   دددددددددددددديون الحعندددددددددددددك  بارديدددددددددددددا

  إ  .  دددددددددددددديون الحقودددددددددددددد     دددددددددددددد ال مدددددددددددددد  ت  ددددددددددددددفَ بنيدددددددددددددد   الحثق  دددددددددددددد  الح ددددددددددددددعبي 
أمددددددددددد م الآلخددددددددددد ين  حددددددددددد حك  ودددددددددددي    مفودددددددددددام  د    الح تاحددددددددددد  تعدددددددددددح إثب هتددددددددددد

أ  حمظ دددددددددددددد،  مصدددددددددددددد دق   تسددددددددددددددظاتب ال دددددددددددددد ال  الآلخدددددددددددددد ين  عنددددددددددددددك  دددددددددددددد  
  يدددددددددددَ مدددددددددددن  بددددددددددد، ا ا ددددددددددد  مدددددددددددن الح تددددددددددد ل    ددددددددددد  ت دددددددددددري تف  دددددددددددي، بعددددددددددد  

 الج  طقدددددددددددس التظ ددددددددددد  ي مقنّدددددددددددع يدددددددددددام ال  ل مدددددددددددن الحدددددددددددا حالحعددددددددددد دال  ال ظع قددددددددددد  اب
يصددددددددددد دق   يدددددددددددَ الحن ددددددددددد م ال تظ ددددددددددد  ي  تب ر دددددددددددَ الحثق  ددددددددددد     دددددددددددن الحاالضددددددددددد  أّ  
اتريددددددددددددد  الحبنيددددددددددددد   ال اضدددددددددددددا ي   الح التيددددددددددددد  ح وي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد  يدددددددددددددظّ  إنظ تدددددددددددددَ 
 إ دددددددد دة إنظ تددددددددَ تددددددددي   بعدددددددد  تيدددددددد،  ب دددددددد ، يبدددددددد   حندددددددد   يددددددددَ اتريدددددددد  الحنسدددددددد   
 بظدددددددددددددددددد    اتبعدددددددددددددددددد     دددددددددددددددددد  الحدددددددددددددددددد  الم ح دددددددددددددددددد  ار   قدددددددددددددددددد   حظقسددددددددددددددددددي  تنسددددددددددددددددددي 

 بارديددددددددددا بعيدددددددددد ال  يف الحدددددددددد ب  ري الحن دددددددددد م ال تظ دددددددددد  ي  ندددددددددد  رأي بيدددددددددد.93ح ع دددددددددد،
مددددددددد  بدددددددددني الح تاحددددددددد   عن  ددددددددد  ال خ  دددددددددي  مددددددددد    ث وددددددددد  تسددددددددد      ددددددددد  يب ددددددددد  

 .92الحظط ب  بني "ال س  ين  ال خ  ي" إ   ر تَ 
بارديددددددددددددا أّ  الحعنددددددددددددك الح مدددددددددددداي نظدددددددددددد ج حع دددددددددددد، اتر دددددددددددددي  أ ضدددددددددددد  بددددددددددددري

   يظا دددددددددددك   ددددددددددد  ك  يدددددددددددَ ا ا ددددددددددد  مدددددددددددن مؤ سددددددددددد   الحظن دددددددددددئ    مسدددددددددددظ  
ال تظ   يددددددددددددد   بددددددددددددد  ال  مدددددددددددددن ال  ددددددددددددد ة  ال  ر ددددددددددددد  إ  د ر الحعبددددددددددددد دة  الح  حددددددددددددد   
                                                           

   ال غ ب: 04ا   الحع ام ال تظ   ي   الحع د  مفوام ال  بيظاس  ن  بري بارديا حع يح: ال  ح الح ين 90 
 .07   ل: 2039ت مع   ي ي حم   بن  ب  هللا  
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مثدددددددددددددد، الح  ضدددددددددددددد   الحصددددددددددددددح     حي خدددددددددددددد  الحظفدددددددددددددد     ىخدددددددددددددد  أ يف مسددددددددددددددظا   
  ّ   دددددددددددددّ، مددددددددددددد   دددددددددددددا . 91بدددددددددددددني الحددددددددددددد  ار  ال ان  بعددددددددددددد ال   بيعيددددددددددددد    تدددددددددددددا     

اتر دددددددددي ابحظ بيددددددددد    ددددددددد    دددددددددن  أبددددددددد ي يف الحظددددددددد ري  مددددددددد   دددددددددا إ  نظددددددددد ج   ددددددددد،
    دددددددددددد   و ددددددددددددَ بعيدددددددددددد ال    تصددددددددددددار أّي تغددددددددددددري  دددددددددددد ر  يف الح دددددددددددد   الحنسدددددددددددداي

 دددددددددددن   يددددددددددد،  دددددددددددال الآلحيددددددددددد    ال ؤ سددددددددددد   ال ا دددددددددددال إحيوددددددددددد   مدددددددددددني  بيددددددددددد  
 ظ فيدددددددددك ح،  بارديدددددددددا إ  الحلدددددددددري   يددددددددد ى بيدددددددددن ددددددددد م الحندددددددددا ني الحددددددددد     ال نثددددددددد 

 ددددددددددد،  ثدددددددددددريال     دددددددددددايمع  يددددددددددد  مدددددددددددن  ددددددددددد ة ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد   دددددددددددي ثدددددددددددارة 
ماضددددددددددددا ي مددددددددددددن ال ؤ سدددددددددددد   الحدددددددددددد  تنددددددددددددظ   تاال ددددددددددددؤخدددددددددددد ل  ال ي ندددددددددددد  مددددددددددددن

   ددددددددددددد ال    مددددددددددددن الحن ددددددددددددد م ال تظ ددددددددددددد  ي الالحن دددددددددددد م الحددددددددددددد  اري با دددددددددددددفَ تدددددددددددددا 
 .99ح ي    من ال ي ن  الح  اري      ابحظ رج  الح ال  إأي  
ؤ ددددددددد    ددددددددد ة ال  دددددددددظ    سدددددددددن  نفدددددددددي  دددددددددال   يددددددددد  تعبئددددددددد  ي  ددددددددد ال مددددددددد      

حدددددددددن يظغدددددددددري الحاال دددددددددع بفعددددددددد، خددددددددد رتي   : ددددددددد ل ال ظ دددددددددع حظغيدددددددددري ال ظ دددددددددع  يددددددددد 
 دددددددددد در   دددددددددد  د دددددددددد  الحب  دددددددددد،  الحدددددددددد   ع  ددددددددددن الحلدددددددددد   بدددددددددد، بفعدددددددددد، الحط يعدددددددددد  
الحاال يدددددددددد  مدددددددددددن ال ثقفدددددددددددني الحدددددددددد  يظحدددددددددددا ل  يوددددددددددد    ددددددددددي الحفددددددددددد د إ  معدددددددددددربّ   دددددددددددن 

 الحط يعددددددددددددد   ددددددددددددد  رأس     دددددددددددددي ال    ددددددددددددد   ال  ددددددددددددد  ري  ددددددددددددد  الحددددددددددددد رع الحددددددددددددداال ي
   الحل بددددددددد     تسددددددددد ي   نددددددددد ك ب دددددددددي   بددددددددد،   يؤخددددددددد   دددددددددي    ددددددددد  أندددددددددَ  ددددددددد

إ  مل يلعددددددددددددد ض   ددددددددددددد  الحعقددددددددددددد،  الحاال دددددددددددددع  إثبددددددددددددد   أندددددددددددددَ  ددددددددددددد حك    ياتددددددددددددد  
 الحعجدددددددددددددا  دددددددددددددن م ال بظوددددددددددددد     ددددددددددددد  م أمددددددددددددد   إ   يف   دددددددددددددي ال نسددددددددددددد   ب التدددددددددددددَ

  دددددددددددد م الحقدددددددددددد رة   دددددددددددد  م التعظودددددددددددد . حدددددددددددديس ال ط دددددددددددداب يف  دددددددددددد ال الحعصدددددددددددد  أ  
يظدددددددددددداه  ال نسدددددددددددد    ددددددددددددك  دددددددددددد ال ال دددددددددددداال    أ  ي دددددددددددديع يف  دددددددددددد ه ال ظ  دددددددددددد    أ  
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، ال ط ددددددددددددداب   يددددددددددددد   التدددددددددددددَ   دددددددددددددك  ددددددددددددد ال الح ددددددددددددد ال  بددددددددددددد  ي دددددددددددددع  ب ددددددددددددد ح
 إ  ددددددددددددددد ل  ق دددددددددددددددَ   إ س  دددددددددددددددَ اب سدددددددددددددددئاحي     قيقدددددددددددددددَ ح   ددددددددددددددد ح      يدددددددددددددددَ 

 .91اب    ري   إدرال َ حل    الحظ ري 
 ندددددددددددد  درال دددددددددددد  اظ ددددددددددددع  بدددددددددددد  أ  ي  ددددددددددددا   دددددددددددد  خصدددددددددددد ئل معيندددددددددددد    

  دددددددددددددد       قدددددددددددددد  ال   ددددددددددددددي  الحث نيدددددددددددددد   ددددددددددددددا أ   دددددددددددددد    ح اتدددددددددددددداد ال تظ دددددددددددددد  ي
يبدددددددددددد      ددددددددددددا أبعدددددددددددد  مدددددددددددد   مسددددددددددددظا    ددددددددددددك مدددددددددددد  ي ودددددددددددد    دددددددددددد  الحسددددددددددددط 

 ح غيدددددددددددددددد ب   يددددددددددددددددد ى   ددددددددددددددددد   أ  الحفعددددددددددددددددد، ال    دددددددددددددددددي  عددددددددددددددددد،  ددددددددددددددددداي ي يف
تقددددددددد م ال ددددددددد دة ال ددددددددد م  الح  ئنددددددددد   الحب ددددددددد ي  تفعددددددددد،  ع ظوددددددددد    ددددددددد    ال ظ عددددددددد  

  ئقيددددددددددد    ودددددددددددي تظ دددددددددددا  خصددددددددددد ئل   ددددددددددد   عددددددددددد  ح ج ال. 90 ددددددددددد ه ال ددددددددددد دة 
بيددددددددددددنو   بددددددددددددني   مددددددددددددن    دددددددددددد   دالئ دددددددددددد  بددددددددددددني الحفدددددددددددد   ني بع ددددددددددددو  بددددددددددددبع 

 . 97و  ال تظ   ي ال  ي   الح  ت خ، يف ت اين بيئظ
   دددددددددد  ال تظ دددددددددد ع الح  تبدددددددددد      دددددددددد  ال  نيسددددددددددي  دددددددددد   ظدددددددددد اب    يدددددددددد ة 

يف   حدددددددددب  ددددددددداج بدددددددددني    دددددددددن ال ددددددددد أة    حدددددددددك الحددددددددد ب  بدددددددددني ال  ضدددددددددي  الحل ضددددددددد 
الحاال ددددددددددع  ال يدددددددددد ل مددددددددددن  تودددددددددد  ن   دددددددددد  يسدددددددددد    يف مع  دددددددددد  الحبنيدددددددددد  الح الخ يدددددددددد  
ح  جظ دددددددددددع  الحددددددددددد ي بددددددددددد  ره يعددددددددددداز الحلددددددددددد  د بدددددددددددني ال ددددددددددد أة  الح تددددددددددد،  جددددددددددد الر 

عطيدددددددددددددَ ح  ددددددددددددد أة   الحلددددددددددددد  د   ي   ددددددددددددد، بينو ددددددددددددد    يعطدددددددددددددي الح تددددددددددددد، مددددددددددددد    
تاتددددددددددددددد  إ  يف أ  ددددددددددددددد   الحددددددددددددددد ين    دددددددددددددددا  الحسددددددددددددددد ط    يف الحلقيقيددددددددددددددد   دددددددددددددددي 
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 دحددددددددددددد    الح  تبددددددددددددد      ددددددددددددد  تنقددددددددددددد  الحبنيددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد  الحددددددددددددد   ددددددددددددد  د ِدددددددددددددري  
 .98 بي   رب الحظ ري  ع    الحثقتغ غ ك يف الح

الحددددددددددددد    أ دددددددددددد، الحع ئ ددددددددددددد  ال  ظدددددددددددد ة يفأمدددددددددددد  تدددددددددددد  ر ال ي نددددددددددددد   ظ ددددددددددددا  
 دددددددددي الح  يددددددددداة ح سددددددددد ط  ال بايددددددددد    ددددددددد ال الحن ددددددددد م ي دددددددددا  حم  ددددددددد ال  أ ثددددددددد    تعددددددددد

 أ  ال ددددددددددددددددددَ ال تظ   يدددددددددددددددددد   َح  صددددددددددددددددددي  الحفدددددددددددددددددد د  أ ثدددددددددددددددددد  ت  ددددددددددددددددددي    حقي دددددددددددددددددد
ق ي يدددددددددددد   ن دددددددددددد م يقدددددددددددد م الح تدددددددددددد،   دددددددددددد  ال دددددددددددد أة   الحاحدددددددددددد    دددددددددددد  الحبنددددددددددددك   الحظ

 ال خ   ددددددددددددد  ال خدددددددددددددك   يددددددددددددد  يسدددددددددددددظغ، الح تددددددددددددد، تسددددددددددددد َ الحقددددددددددددداي أمددددددددددددد م 
بايدددددددددددد   ريعدددددددددددد  ح سدددددددددددديط ة   دددددددددددد   يظ دددددددددددد  مددددددددددددن الحسدددددددددددد ط  ال   تسدددددددددددد  ال دددددددددددد أة

 ن  دددددددددددا ي يبقددددددددددد  ال طددددددددددد ب ال وددددددددددد  ال ددددددددددد أة   ي دددددددددددا  أ ثددددددددددد  هت ي ددددددددددد   ح  ددددددددددد أة
الحظن ددددددددددددئ  ال تظ   يدددددددددددد   دددددددددددد   ددددددددددددا بياحدددددددددددداتي جتعدددددددددددد،  .94خطدددددددددددد ب   دددددددددددداري 

يف الحاال ددددددددددع مدددددددددد   ددددددددددا التظ دددددددددد  ي بياحاتيدددددددددد      ندددددددددد  يقددددددددددع ال حظبدددددددددد س. أي أتدددددددددد  
تنظودددددددددددددددي إ    دددددددددددددددب الحع  ددددددددددددددد  بدددددددددددددددني ال  دددددددددددددددب ب  الحنظددددددددددددددد ئ   مفددددددددددددددد زة بنددددددددددددددد   

إ     دددددددددددددد س  يددددددددددددددح    Sexué التظ   يدددددددددددددد   مطّبعدددددددددددددد       بيظا دددددددددددددد   اّنسدددددددددددددد  
 .10حظقسي  الحظعسفيال

الحلددددددددددددددددد ي  يف  ددددددددددددددددد،  طددددددددددددددددد  اتبدددددددددددددددددع  إ   ضدددددددددددددددددع ال ددددددددددددددددد أة يف الحعصددددددددددددددددد 
حسي  دددددددددد   دددددددددد،  طدددددددددد  أ ثدددددددددد  مددددددددددن تبعيظددددددددددَ ح دددددددددد ين  يف ال  طدددددددددد ر الح  ق ال يدددددددددد  
 ددددددددد  ال دددددددددد أة  دددددددددد   صددددددددد ك   دددددددددد   قا ودددددددددد    صددددددددد ك   دددددددددد  ال سدددددددددد  الة مددددددددددع 

ا   ددددددددد  أ دددددددددد س الحنددددددددداع   يف أِ دددددددددب ال  طدددددددددد ر يدددددددددالح تددددددددد،   أي ددددددددد   نددددددددددع الحظ ي
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أ  د دددددددد تري مع دددددددد  الحدددددددد  ل تددددددددنل   دددددددد  الحلقدددددددداق مددددددددن ِ     دددددددد  الحددددددددالحع بيدددددددد  
   ضددددددددددددع ال دددددددددددد أة مدددددددددددد زالل  دددددددددددد ث  أ.  إ  13الحدددددددددددد   ف ودددددددددددد  ال  دددددددددددد م ح  دددددددددددد أة 

الحظدددددددددددددد ر ي بسددددددددددددددبب ال ددددددددددددددار   الحثقددددددددددددد يف ال وددددددددددددددي ن   دددددددددددددد  ال دددددددددددددد أة    حاضدددددددددددددعو
   تددددددددداالل ماضدددددددددع   تعددددددددد ين  يدددددددددَ    أي ددددددددد   بسدددددددددبب الحظ ييدددددددددا الحثقددددددددد يف  الحقددددددددد ناين

ح  ددددددددد   الحعندددددددددك  ح دددددددددن ال ددددددددد أة مدددددددددن الضدددددددددطو د م ددددددددد  ك مدددددددددن  ددددددددد  أنددددددددداالع ال
ت دددددددددددد، إم  نيدددددددددددد  ال  صدددددددددددد ئي   الح   ددددددددددددف  ب دددددددددددد ،  قيقددددددددددددي  ددددددددددددن  ضددددددددددددع 

يف  ددددددددد، الحظسددددددددد  ال ظ عددددددددددي   ال ددددددددد أة يف الحعددددددددد مل الحعددددددددد ّب أمددددددددد ال   ددددددددد ي  الحصدددددددددعاب 
  قدددددددددددددد   ح  رال دددددددددددددد  الحدددددددددددددد  أت هتدددددددددددددد  مؤ سدددددددددددددد   الحظ  ددددددددددددددك الحقدددددددددددددد ناين  الحعدددددددددددددد م  

الحددددددددددددددِ   مددددددددددددددن أّ  الحفظيددددددددددددددد     ددددددددددددددد         .12م 2031 "تامسددددددددددددددا  ر يدددددددددددددد ز"
 ددددددددددددد   يف الح رال ددددددددددددد   إ ددددددددددددد م الح رال ددددددددددددد   الحع يددددددددددددد     ددددددددددددد  زالل  ددددددددددددد   أ ثددددددددددددد  تفا 

  ودددددددددددن أضدددددددددددعك يف ال  دددددددددددظف دة مدددددددددددن درال دددددددددددظون أمددددددددددد م ال دددددددددددظ  الر الحظ ثددددددددددد، 
 الح ي ي  عون  خظي رال  أدبي  أ  أنثاي .   التَ

   ددددددددددددددددن تفسددددددددددددددددري الح دددددددددددددددداال   ال تظ   يدددددددددددددددد   الحسي  ددددددددددددددددي   الح ينيدددددددددددددددد   
 أي دددددددددددد  الحظب يندددددددددددد   ال تظ   يدددددددددددد   الحثق  يدددددددددددد  يف  ال  الحا ددددددددددددك   ددددددددددددن   يدددددددددددد  

 ددددددددددد   ددددددددددد  مدددددددددددن أ يددددددددددد   صددددددددددداى يف الحع دددددددددددام    ن  يددددددددددد  ال   ر ددددددددددد  ال تظ   يددددددددددد 
ن  يدددددددددد  ال   ر دددددددددد  تعدددددددددد   الحفجدددددددددداة بددددددددددني الحن دددددددددد ة   ال تظ   يدددددددددد   ال نسدددددددددد ني    

ال اضددددددددددا ي   الحن دددددددددد ة الح التيدددددددددد  ح عدددددددددد مل ال تظ دددددددددد  ي    دددددددددد ال مدددددددددد  أ دددددددددد ه الحعدددددددددد مل 
 بارديدددددددددددا  يف أ  الحع  ددددددددددد  بدددددددددددني الحددددددددددد ال   ال اضدددددددددددا ي    ددددددددددد  ريالحف نسدددددددددددي بيددددددددددد

ارديدددددددددا   ددددددددد   ددددددددد مل ال تظ ددددددددد ع ب ريمعقددددددددد ة  مظ ددددددددد ب      يددددددددد ى  بيدددددددددت حيددددددددد  
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ي  ددددددددددك  ددددددددددن  بيعدددددددددد  الحع  دددددددددد  ال  حيدددددددددد      دددددددددد   يأ  يبدددددددددد ل ال ودددددددددداد ح دددددددددد
يؤ دددددددددددددد   أي دددددددددددددد     دددددددددددددد  أ  ال   ر دددددددددددددد  ال تظ   يدددددددددددددد  حيسددددددددددددددك ادددددددددددددد د   عدددددددددددددد، 
 دددددددد در  ددددددددن الحل ضدددددددد    إلدددددددد   ددددددددا  عدددددددد، ماتددددددددَ مددددددددن ال  ضددددددددي     ددددددددا يؤ دددددددد  

يفسدددددددددددد  الحاال ددددددددددددع  ي  دددددددددددد  ت دددددددددددد    ا ا دددددددددددد  مددددددددددددن الحعاالمدددددددددددد،  ال ددددددددددددربال  ح دددددددددددد
الحدددددددددد    سددددددددددك    دددددددددد م منصدددددددددارإ.   دددددددددد ال مدددددددددد  أ  تدددددددددَ الحدددددددددد  ظارة  11ال عددددددددد ش 

    تف ددددددددددددري   تطددددددددددددار   م تددددددددددددَئأ    دددددددددددد  ال طدددددددددددد ب الحنسدددددددددددداي الحغدددددددددددد ّب   دددددددددددد 
 ال ظ دددددددددددددك  سددددددددددددد ح    يددددددددددددد    ددددددددددددد ر ال ددددددددددددد أة   قيددددددددددددد  الحع الحددددددددددددد   ال سددددددددددددد  الة يف 
ال ظ ددددددددددددددع  مؤ دددددددددددددد ة أ  تغيددددددددددددددري أ ضدددددددددددددد ع ال دددددددددددددد أة   يظط ددددددددددددددب النظقدددددددددددددد د  دددددددددددددد ه 

بددددددددد، يظط دددددددددب ال مددددددددد  تغيدددددددددري الح  نيددددددددد  الحف  ددددددددد ة يف الح تددددددددد،   ال  ضددددددددد ع  قددددددددد 
 ي ددددددددددام    ال ددددددددد أة   دددددددددد  الحسدددددددددداال   الحدددددددددد  ر ددددددددد ظو   صددددددددددار الح  دددددددددد   ال  ددددددددددظب الد

ي دددددددددددد    ضددددددددددددع  طدددددددددددد  يسدددددددددددد    يف   يدددددددددددد  ال دددددددددددد أة ح ددددددددددددي تسددددددددددددو  مسدددددددددددد    أ
 . 19 ع ح  يف الحنواض اب ظ ع

 املفاِيم املتعلقة بنظرية بيري بورديو: تعريف
مددددددددددن أ دددددددددد  الح  صددددددددددي   الحف نسددددددددددي   -بيددددددددددري بارديددددددددددا  دددددددددد مل التظ دددددددددد ع 

 الحع  يددددددددددددد  يف   ددددددددددددد  ال تظ ددددددددددددد ع   مدددددددددددددن أ دددددددددددددع الحع  ددددددددددددد   الحددددددددددددد ين  ددددددددددددد ر اال يف 
  ددددددددددد  الحعق نيددددددددددد     -يف  ددددددددددد ال الحع ددددددددددد     ددددددددددد  ال تظ ددددددددددد ع   ددددددددددد ة اددددددددددد    

مددددددددددددددددن الحاالضدددددددددددددددد  أ      دددددددددددددددد  ك أ     تددددددددددددددددَ الحف  يدددددددددددددددد  ال  دددددددددددددددد  الحع  يدددددددددددددددد  
  دددددددددد  أ   ددددددددددو     يدددددددددد  الحع يددددددددد  مددددددددددن الحن دددددددددد    ال خدددددددددد ى  دددددددددد  ت ال  ددددددددددك 

  ظ ددددددددددك     ظ ددددددددددك    ال  ت يدددددددددد  بددددددددددأرالد بارديددددددددددا تقدددددددددد     دددددددددد  التظ دددددددددد ع 
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 دددددددددن الحددددددددد ال  الح   دددددددددي ي مدددددددددن أتددددددددد، جتددددددددد  ز ال زمددددددددد  الحددددددددد   ددددددددد  هبددددددددد    ددددددددد  
  ال تظ ددددددددددددد ع   يددددددددددددد   دددددددددددددار ال فددددددددددددد  ي  الحددددددددددددد     وددددددددددددد  " ددددددددددددد رل مددددددددددددد ر س"

ال ددددددددددظبع  مدددددددددد ر س الحق دددددددددد   الحمل   دددددددددد  "الحاضددددددددددعي " الحدددددددددد   دددددددددد مو  إميدددددددددد، د ر   
   س بعدددددددددددد  ال   دددددددددددد ر الحن  يدددددددددددد ر   د ر  ودددددددددددد ئ  مددددددددددددن مدددددددددددد  ودددددددددددد ئ  . ال ددددددددددددظ
 ضدددددددددددددددعك ب ددددددددددددددد ، خددددددددددددددد ق   ددددددددددددددد م بظح يددددددددددددددد، الح ددددددددددددددداال     الحددددددددددددددد  أ  د ددددددددددددددد  

تغيدددددددددددري     يف   ي دددددددددددَ  ددددددددددد   ي ددددددددددد  بعددددددددددد   الحسي  دددددددددددي   ال تظ   يددددددددددد   الحثق  يددددددددددد 
 يف   يف ادددددددددددددددد ل الح رال ددددددددددددددددد   الحثق  يددددددددددددددددد   الحبحددددددددددددددددد  ال تظ ددددددددددددددددد  ي الحنقددددددددددددددددد ي

 .11مفوام     ال تظ  ع نفسَ
الحن دددددددددددددددد ي بصددددددددددددددددي ِ  مفدددددددددددددددد  ي  ت يدددددددددددددددد ة حدددددددددددددددد حك  يددددددددددددددددا م دددددددددددددددد   َ 

  دددددددددد ه ال فددددددددددد  ي     دددددددددد أ ال فدددددددددد  ي  الح   دددددددددددي ي    دددددددددد  ك يف إثدددددددددد ال  الحن  يددددددددددد 
 أ طدددددددددددددددد ه أبعدددددددددددددددد د ال «   "رأس ال دددددددددددددددد ل الح مدددددددددددددددداي "Habitus" ددددددددددددددددي ال دددددددددددددددد بيظاس

 مفدددددددددددد  ي  أخدددددددددددد ى تن   دددددددددددد  أ  ددددددددددددع   أ طدددددددددددد ه     دددددددددددد  التظ   يدددددددددددد    ت يدددددددددددد ة
 ددددددددددددد    أ ددددددددددددد ه ال صدددددددددددددط ح   ال ددددددددددددد  ارة   دددددددددددددنقددددددددددددد، أ يددددددددددددد  ت   -بارديددددددددددددا 

 Pouvoir": "الحعندددددددددددددددددددددك الح مدددددددددددددددددددددداي"  "الحقددددددددددددددددددددداة الح مايدددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددبي، ال ثدددددددددددددددددددددد ل

Symbolique   خ  دددددددددددددددد  تطدددددددددددددددداي    دددددددددددددددد  ال تظ دددددددددددددددد ع  إ   ددددددددددددددددَ أرالد مددددددددددددددددن
  ددددددددد    بارديدددددددددا يف الح  دددددددددك  دددددددددن الحع يددددددددد  مدددددددددنو  مدددددددددن   إ    ددددددددد ق أ  دددددددددع

 . تو  ن   نق ي   ت  ي 
                                                           

 ح  ال  حس الح عبي  درال     -  ي،  ا ياحاتي ح ص الع يف ال يئ   الحمل ي  ال نظ ب  الحا بري بن  ا : 11 
   ل: 2032  ي  الحع ام ال نس ني   ال تظ   ي    ال االئ : ت مع      ي م ابح   ر       ،الحمل ي 
323. 
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 اهلابيتوسوم همف 

 دددددددددددددد      مفودددددددددددددام ال ددددددددددددد بيظاس  ددددددددددددددا  ال ددددددددددددد  مدددددددددددددن ث ثدددددددددددددد  مفددددددددددددد  ي 
  ضددددددددددددد ة يف ال وددددددددددددد ز الحظح ي دددددددددددددي حبارديدددددددددددددا يف إ ددددددددددددد ر مددددددددددددد  يسددددددددددددد يَ ن  يددددددددددددد  

 " “ Field" تظ ثدددددددددددددددد،  دددددددددددددددد ه ال فدددددددددددددددد  ي  يف مفوددددددددددددددددام "الحلقدددددددددددددددد،   ∗ال   ر دددددددددددددددد 
مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط     ".Habitus" " ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بيظاس“ Capital"رأس ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ل 

ال ددددددددددد بيظاس حدددددددددددَ د      سدددددددددددفي   التظ   يددددددددددد   ظ فددددددددددد . إتددددددددددد  تعدددددددددددح   يقددددددددددد  
 ددددددددددد ال يعدددددددددددح   أ  الحل حدددددددددد  الح  نيددددددددددد   أ  الح بددددددددددد س  أ  ال  وددددددددددد  الحعددددددددددد م  الحاتدددددددددداد

 الحل ضدددددددددددد     الحعدددددددددددديش   لدددددددددددد  مددددددددددددن الحاتدددددددددددداد  أ  ال ددددددددددددا ن ثق  دددددددددددد     دددددددددددد رة
 .10يف الحع مل

 ث بددددددددددد  ال  عددددددددددد ل ِدددددددددددري الحاال يددددددددددد  الحددددددددددد  يصددددددددددد ر  يددددددددددد اله   بيدددددددددددري بارديدددددددددددا
 نودددددددددد  ال  دددددددددد الد ال ظ عيددددددددددا  أثندددددددددد   ت دددددددددديفو       ودددددددددد  مددددددددددع ال ظ ددددددددددع   ث دددددددددد  
 ال ددددددددددددددظيع اب.  عددددددددددددددح إنددددددددددددددَ الحظطبيددددددددددددددع ال تظ دددددددددددددد  ي يف اظ ددددددددددددددع تق يدددددددددددددد ي  أ  
ن ددددددددددددد م مدددددددددددددن ال ظعددددددددددددد حني    دددددددددددددن ح فددددددددددددد د مدددددددددددددن خ حدددددددددددددَ الحظحددددددددددددد ك يف الحعددددددددددددد مل 

  بط يقددددددددد  م ددددددددد    مددددددددددع ال ظ عدددددددددي  مدددددددددن أتدددددددددد،  و دددددددددَ بط يقظدددددددددَ ال   دددددددددد   أ
مصدددددددددد ر   ددددددددددا  .الحطبقدددددددددد   ال تظ   يدددددددددد  ال خدددددددددد ى مددددددددددع الحدددددددددد ي يعدددددددددديش  يددددددددددَ

أ عددددددددددد ل ال  ددددددددددد الد ال ظ عيدددددددددددني    دددددددددددا الحددددددددددد ي يدددددددددددظح   يف تاتوددددددددددد هت  الحقي يددددددددددد  
  مصدددددددددددددط   ال ددددددددددددد بيظاس ِددددددددددددد م   معقددددددددددددد    يددددددددددددد   ال خ  يددددددددددددد   ال عي ريددددددددددددد 

                                                           

هتظ  ن  ي  ال   ر   إب  دة   ي، الحف  ، ال تظ   ي   د  ع،     الحن  ي  الحبنياي  الح  أ  ك ال  ظب ر  ∗
ابحنسب  حإلنس    تع َ خ ضع   ح بني  ال تظ   ي   منظج   منو   تؤ   الحبنياي      إزال   الحف   ني من 

 اق إرالدة    ي ال   الد.م  ا ال ي ،  بط يق  تصب  معَ     ال ب      يع ، ب  ،     
  ال    23-   ا   ال  ظ    الحع دال  بيظاس  أ   ل رأس ال  ل يف     بري بارديات    حم   أ  الح: 10 

 .924   ل :2039الحث ين  
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يعدددددددددددددح بيدددددددددددددري بارديدددددددددددددا "بعددددددددددددد  الحصدددددددددددددف   ال ظجددددددددددددد رة يف  قدددددددددددددال  أتسددددددددددددد د 
   17.الحب  

 ندددددددددددددددددددد م   ثدددددددددددددددددددد،   ددددددددددددددددددددن أ  ندددددددددددددددددددد رك أ  مفوددددددددددددددددددددام" ال  بيظاس"إ   
   أن ددددددددددددددطظَ    ودددددددددددددد  بي انتددددددددددددددَ  بارديددددددددددددددا مددددددددددددددنو  تبندددددددددددددد ه يف  دددددددددددددد ال ة ال ظ ددددددددددددددع

 الحظ اينددددددددددددد   الحطبقيددددددددددددد  بس  ددددددددددددد   ب ددددددددددددد، مظعددددددددددددد . بعبددددددددددددد رة أخددددددددددددد ى   ثددددددددددددد، 
 ال دددددددددددددد بيظاس   يقددددددددددددددد  يسددددددددددددددظ  مو  بارديدددددددددددددددا حظح يدددددددددددددد  مددددددددددددددد   ددددددددددددددا ماتددددددددددددددداد

 يدددددددددددددد  نصدددددددددددددد، إ   دددددددددددددد    ال تظ   يدددددددددددددد   تا   دددددددددددددد    دددددددددددددد  تع ندددددددددددددد  يف الحنواب
ال ددددددددددددظنظ ج مفدددددددددددد ده   ددددددددددددن ح فدددددددددددد د إ ددددددددددددق    دددددددددددد ال ال صددددددددددددط     دددددددددددد  نفسددددددددددددَ 
حظح يددددددددددددد   بقظددددددددددددددَ  م  نظددددددددددددددَ ال تظ   يدددددددددددددد  بط يقددددددددددددد  مدددددددددددددد      نددددددددددددددَ أي  دددددددددددددد  
  تطبيقدددددددددَ   ددددددددد  ِدددددددددري ال نفصددددددددد،  دددددددددن نفسدددددددددَ  ع  ددددددددد  ال خظ  ددددددددد   ال اتدددددددددادة

 دددددددددد د إ  مدددددددددن    مددددددددد  ياتددددددددد  بينوددددددددد   بدددددددددني الآلخدددددددددد    مددددددددد   يدددددددددا    ددددددددد     
 أي  ئ  ينظ ا .

 ك نقطددددددددد  أ   دددددددددي    بددددددددد  مدددددددددن ال  ددددددددد رة إحيوددددددددد   ددددددددد    نغفدددددددددد،  نددددددددد
 نودددددددددددددد     ددددددددددددددي ت ددددددددددددددك الحعدددددددددددددد دة  الحدددددددددددددد  تظ ثدددددددددددددد، يف  دددددددددددددد ا ي     دددددددددددددد دال   
ري ددددددددددددد  مثددددددددددددد، مددددددددددددد   اب ضددددددددددددد    إ  لددددددددددددد   يددددددددددددد ة أ  لددددددددددددد   يددددددددددددد ة الحفددددددددددددد د  ِ 
ت ظسدددددددددددددددددبَ ال سددددددددددددددددد   ة ال تظ   يددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددن خددددددددددددددددد ل  تاد ددددددددددددددددد  يف اددددددددددددددددد ل 

يسددددددددظطيع الحفدددددددد د أمدددددددد  ال ظ ددددددددع الحدددددددد ي يعدددددددديش  يددددددددَ  دددددددد    التظ دددددددد  ي يف الحعدددددددد مل
 ددددددددد  ال ظددددددددد د   يوددددددددد  يف    ندددددددددَ أ دددددددددب    ر ددددددددد  ال بظعددددددددد د  ندددددددددَ  الحظوددددددددد ب مندددددددددَ

التب  وددددددددددددد     ي تدددددددددددددَ الحياميددددددددددددد  منددددددددددددد  ن ددددددددددددد تَ   ددددددددددددد   دددددددددددددي   تق حيددددددددددددد  ال ظ دددددددددددددع
. ي دددددددددددددديك بارديددددددددددددددا   ي دددددددددددددد  يظع دددددددددددددد   ال حظدددددددددددددداالم هبدددددددددددددد  أمدددددددددددددد    مفدددددددددددددد  منددددددددددددددَ

                                                           

  ت    حم    ث      الح ب   الحع بي  ح      الحن        ال تظ  ع: ال ف  ي  ال    ي تا    ا : 17 
 .92   ل :2031ع  الحث ني   بري    حبن    الحطب
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اب ددددددددددد بيظاس  أ  ال قصددددددددددداد  دددددددددددا إ سددددددددددد س الحفددددددددددد د   ددددددددددد   ال نظ ددددددددددد    حيددددددددددد   
مدددددددددددددددددن خددددددددددددددددد ل    يددددددددددددددددد  ال خدددددددددددددددددظ   يف الحف ددددددددددددددددد    ددددددددددددددددد ال مددددددددددددددددد  ي وددددددددددددددددد  

ال تظ دددددددددددد  ي   الحدددددددددددد ي ي دددددددددددد ، يف  دددددددددددد ال الحسددددددددددددي ق ن  م دددددددددددد  مددددددددددددن ال ن  دددددددددددد  
الحلدددددددددددددددد  د بددددددددددددددددني    ت ددددددددددددددددا مددددددددددددددددن  درالك  تقدددددددددددددددد ي   دددددددددددددددد ه ال   ر دددددددددددددددد      

ال  دددددددددن   ددددددددي يف ال ددددددددا ن   خدددددددد    حدددددددد  دالئ دددددددد  مددددددددن ال ن  سدددددددد   الحظ دددددددد  ي بعيدددددددد  
  دددددددددد  بارديددددددددددا أ  معدددددددددد   ال دددددددددد بيظاس   دالر ددددددددددييقددددددددددال  دددددددددد د مددددددددددن  . الح  دددددددددداد

ِ حب دددددددددد  مدددددددددد  يلسدددددددددد    و ددددددددددَ يف بعدددددددددد  ال  يدددددددددد   يدددددددددد تب  إبتدددددددددد ال ال  معيندددددددددد  يف 
الحليدددددددددددددد ة الحياميدددددددددددددد  أ  يسددددددددددددددظ  م   دددددددددددددد الد  ح   دددددددددددددد  ر  يدددددددددددددد  ال تظ   يدددددددددددددد   
  ددددددددد ال ال دددددددددا ن  دددددددددا يف الحاال دددددددددع تدددددددددا  مدددددددددن ن  يددددددددد  بارديدددددددددا ح    ر ددددددددد   ي ددددددددد  

 .  18يظع   ابحظع يك ماالتَ يف الحف    ال تظ   ي
قددددددددددددال: بارديددددددددددددا "مث  دددددددددددد  تاتدددددددددددد   دددددددددددد دة  ندددددددددددد  الحفدددددددددددد د   ي دددددددددددد  يظع دددددددددددد  ي    

َ بط يقدددددددددددد  معينددددددددددددد   يددددددددددددحإاب ظ ددددددددددددع   ال  دددددددددددد الد م امددددددددددددا  اب  ددددددددددددداع ابحنسددددددددددددب  
  ددددددددددددب   دددددددددددد     ندددددددددددد ك أي  دددددددددددد   دددددددددددد دة يف ال ظ ددددددددددددع  ي دددددددددددد  يظع دددددددددددد  اب  دددددددددددد الد

ال ظ دددددددددع أ  يدددددددددن    ددددددددد ه الحظع ديددددددددد    ددددددددددي ِ    ددددددددد ة تن ي يددددددددد     ددددددددد   دددددددددد ال 
 يظاس من خ ل ث ث  مسظا  :ال   س  ين   بارديا إ  ال  ب

: الحعددددددددددددددد دة الحف ديددددددددددددددد : إ   دددددددددددددددد بيظاس الحفددددددددددددددد د  دددددددددددددددا  دددددددددددددددد ة املسدددددددددددددددتو  اْلول
الحظج بدددددددددددددد  ال   دددددددددددددد  الحدددددددددددددد  يعي ددددددددددددددو  ال نسدددددددددددددد   يف  ددددددددددددددريتَ الح التيدددددددددددددد    مددددددددددددددن 

 تطبيقددددددددددَ   دددددددددد    خدددددددددد ل تف  دددددددددد،    ددددددددددَ الح  صددددددددددي مددددددددددع الحبيئدددددددددد  ال  رتيدددددددددد 
 .ب الم  ال ا ن ال    ي    ر الح     الحظ ر ي 

                                                           

ي  حع   ال تظ  ع     ال االئ  ا   إض      ال    الحع بيظي : بيري بارديا أنث  باحاتي  ب  هللا  ب  الح ىن  18 
 03   ل: 2033الحع د الح البع        ال   
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: ال دددددددددد بيظاس  ال  ا دددددددددد  الحمل يدددددددددد  الحمليطدددددددددد  ابحفدددددددددد د  البظدددددددددد ال   املسددددددددددتو  الثدددددددددداين
  دددددددددددد     ال  دددددددددددد     مددددددددددددن ال  دددددددددددد ة  ا ا دددددددددددد  ال  دددددددددددد رب  ا ا دددددددددددد  ال ددددددددددددريال  

يعظقدددددددددد  بارديددددددددددا أ   دددددددددد ه ال  ا دددددددددد    ظ ددددددددددك ال ددددددددددا ن انجتودددددددددد   ددددددددددن ت دددددددددد بَ 
 النددددددددددددددد م ج   الحددددددددددددددد  تدددددددددددددددؤدي إ  النسدددددددددددددددج م ال   ر ددددددددددددددد     ددددددددددددددد    الحاتددددددددددددددداد

ر ددددددددددددددد   أ  ت دددددددددددددددا  مظ ددددددددددددددد هب   ددددددددددددددد  يسددددددددددددددد   ح     ال  ا ددددددددددددددد  الحفددددددددددددددد د يف 
  ثدددددددددددددددددددري "ال دددددددددددددددددددا ن  الحقصددددددددددددددددددد  د   أي  سددددددددددددددددددد ب أ  مدددددددددددددددددددن ماضدددددددددددددددددددا ي   

 ال    ي"     الحف د يسظ      ت ي  الحلي ة
: نطددددددددد ق ال ددددددددد بيظاس:   ددددددددد  يعظقددددددددد  بارديدددددددددا أ   ددددددددد، مدددددددددن املسدددددددددتو  الثالدددددددددث

ال ددددددددددددددددددددددد    ال اتدددددددددددددددددددددددادة   ي  دددددددددددددددددددددددي  ال ظصددددددددددددددددددددددد دي  ثقددددددددددددددددددددددد يف ... إ   يف 
   الحظقنيددددددددددد    ال  التددددددددددع  ن ددددددددددد م اظ عودددددددددد  ال ددددددددددد ل    ددددددددددا ا ا ددددددددددد  ال ودددددددددد رال

الحددددددددددد   دددددددددددب أ  ت دددددددددددا    ضددددددددددد ة يف   دددددددددددا  ددددددددددد ال   يقظصددددددددددد    ال عظقددددددددددد ال 
ال دددددددددددددد ل   دددددددددددددد  ال دددددددددددددد    ال خدددددددددددددد ى     اضدددددددددددددداع الحع  ددددددددددددددي   دددددددددددددد   ددددددددددددددبي، 
ال ثددددددددددد ل   دددددددددددد د لدددددددددددد  ال نظدددددددددددد ج  ظ ددددددددددددك   دددددددددددد  تيدددددددددددد، مددددددددددددن الحع  دددددددددددد    ددددددددددددن 
ال تيدددددددددد ل الحسدددددددددد بق   الح  قدددددددددد .  عدددددددددد  الحظعدددددددددد     دددددددددد  ال يدددددددددداال  الحدددددددددد    ددددددددددن 

 أخدددددددددددددد  حمظا تددددددددددددددَ    بَ  دددددددددددددد ال ال دددددددددددددد ل أ  يظ يددددددددددددددك معوددددددددددددددح دددددددددددددد ل م دددددددددددددد 
 ودددددددددددددا يع ددددددددددددد،   ق ددددددددددددد   صددددددددددددد حل  أ دددددددددددددس مدددددددددددددن    تندددددددددددد رج  دددددددددددددك  دددددددددددددع ره   

 .  14 ال ظي ت     ال ال  ل
   
  العنف الرمزي مفهوم 

 ندددددددددددد ك نا دددددددددددد   مددددددددددددن الحعنددددددددددددك: الحعنددددددددددددك ال سدددددددددددد ي الحدددددددددددد ي يددددددددددددؤدي 
إ  إيدددددددددددددددد ال  الآلخدددددددددددددددد ين تسدددددددددددددددد     مدددددددددددددددد د      ددددددددددددددددا     الحعنددددددددددددددددك الح مدددددددددددددددداي 
                                                           

 .920- 921  ل: م تع   ب ت    حم   أ  الح   ع  حم     ي ىي :  14 
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   ال يدددددددددددددد ياحاتي   الحسدددددددددددددد ئ ة   ال ي ندددددددددددددد   خدددددددددددددد ل الح غدددددددددددددد  ال ودددددددددددددد ب مددددددددددددددن 
مدددددددددددددن خددددددددددددد ل الحسدددددددددددددب  الحقددددددددددددد    ال  ددددددددددددد م   ددددددددددددد رس تددددددددددددد ال ل ال   ددددددددددددد ر. 

بيددددددددددددري بارديددددددددددددا بقاحددددددددددددَ: الحعنددددددددددددك الح مدددددددددددداي  ددددددددددددا   الحعنددددددددددددك الحنفسددددددددددددي  يع  ددددددددددددَ
ددددددددددري حمسددددددددداس    ددددددددددا ِدددددددددري م ئددددددددددي   بددددددددد رة  ددددددددددن  ندددددددددك حطيددددددددددك   ددددددددد ب  ِ 

 دددددددددددددرب الحط الئددددددددددددد   ضدددددددددددددح  ه أنفسدددددددددددددو     دددددددددددددا  ندددددددددددددك  ددددددددددددد رسإ  ابحنسدددددددددددددب  
أي  دددددددددددددددرب الحظاال دددددددددددددددد،   ت قددددددددددددددددني ال ع  دددددددددددددددد     حصدددددددددددددددد   الحا ددددددددددددددد ئ، الح مايدددددددددددددددد  ال 

   ددددددددددددد   تدددددددددددددَ ال صدددددددددددددال  دددددددددددددرب    يددددددددددددد  الحظعددددددددددددد    ال  ددددددددددددد ال   أ    ددددددددددددد  
 .00الحل  د الحقصاى ح        الحل ي ي  

 يل  ددددددددددددد  أ  الحعنددددددددددددددك الح مددددددددددددداي أ ثدددددددددددددد  خطددددددددددددددارة مدددددددددددددن أندددددددددددددداالع الحعنددددددددددددددك    
دددددددددددري  ال سددددددددددد ي  ال  دددددددددددظب الدي ال خددددددددددد ى   ندددددددددددَ  ندددددددددددك  ددددددددددد دي  بسدددددددددددي  ِ 

  دددددددددددد  أنددددددددددددَ  نددددددددددددك  ح ددددددددددددن الحندددددددددددد س  -التظ   ي دددددددددددد   -  يلعدددددددددددد   بددددددددددددَ  الع     
معظدددددددددددددددد د     يددددددددددددددددَ   يظقب انددددددددددددددددَ    دددددددددددددددد  أتدددددددددددددددد    ددددددددددددددددعا    ا دددددددددددددددد  مددددددددددددددددن 
الح ددددددددددددد  رال   ال  المددددددددددددد  ال ظ عيددددددددددددد  الحددددددددددددد  تدددددددددددددظح   هبددددددددددددد    يع  دددددددددددددا    ددددددددددددد  

  يدددددددددددددددد ى الحندددددددددددددددد س أي ر دددددددددددددددد  أ   مددددددددددددددددن  إدالمظودددددددددددددددد  يف  ال ددددددددددددددددع  يدددددددددددددددد هت .   
ندددددددددددَ  عددددددددددد    ددددددددددد د      ّ مق  مددددددددددد   ددددددددددد ال الحعندددددددددددك ال خ  دددددددددددي  الح مددددددددددداي. بددددددددددد، يع

ددددددددددددددددددد  خطارتدددددددددددددددددددَ    ره الحنفسدددددددددددددددددددي   ددددددددددددددددددد      الحثق  يددددددددددددددددددد    ال تظ   يددددددددددددددددددد   ِر
 ال  ظصددددددددددددد دي  ال طددددددددددددرية أ ثددددددددددددد  مدددددددددددددن  حددددددددددددك  مل ي ددددددددددددد   ددددددددددددد رل    الحسي  ددددددددددددي 

مدددددددددد ر س إ   دددددددددد ال الحندددددددددداع مددددددددددن الحعنددددددددددك  ح نددددددددددَ  دددددددددد   رالضددددددددددي    ددددددددددن الحعنددددددددددك 

                                                           
60Pierre Bourdieu “Sur la television suivi de L'emprise du 

journalism” Paris, Liber, coll.  Raisons d'agir, Random House 
1996. 
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 تدددددددددددددداد  دددددددددددددد ال الحعنددددددددددددددك   دددددددددددددد  ال سددددددددددددددظاى مددددددددددددددن  ِ    دددددددددددددد  الحددددددددددددددالحطبقددددددددددددددي  
 .ال  ظص دي

 تددددددددددد    مددددددددددن  تودددددددددد  ن دددددددددد  بارديددددددددددا   ددددددددددد رس ال  ر دددددددددد  الحعنددددددددددك الح مدددددددددداي    
تعيدددددددددد  إنظددددددددددد ج الحثق  ددددددددددد  الحسددددددددددد ئ ة    دددددددددددي ثق  ددددددددددد  الحطبقددددددددددد  ال وي نددددددددددد    تع ددددددددددد، 
ال    دددددددددددد  ن دددددددددددد     إضددددددددددددف   الح دددددددددددد  ي    يودددددددددددد   خ  دددددددددددد   أ  اظ ع دددددددددددد   ال دددددددددددد  

جتعددددددددددد، أبنددددددددددد    ددددددددددد ال ال خددددددددددددري   ال وي نددددددددددد  الحثق  ددددددددددد    الحطبقددددددددددد يظ يدددددددددددا بثددددددددددد ال  
أ فددددددددددد ل الحطبقدددددددددد  الحددددددددددد ني   ددددددددددي ا  مصدددددددددددري    يف  ددددددددددنيانتحددددددددددني أ  د يددددددددددد    

 حددددددددددددددك بسددددددددددددددبب النعدددددددددددددد الم الحظ  مدددددددددددددد، بددددددددددددددني الحن دددددددددددددد م ال  ر ددددددددددددددي   الحف دددددددددددددد، " 
  .03  الحطبق  ال تظ   ي  الح  ينظ ا  إحيو 

  مفهوم رأس املال الرمزي 
مفوام دددددددددددددد  م  ددددددددددددددا    خدددددددددددددد  يف ال  دددددددددددددد  ع "  Le Capital "مفوددددددددددددددام  يعدددددددددددددد      

  دددددددددد   دددددددددددا   -   ددددددددددد ال ال فوددددددددددام م ددددددددددظ  ب ددددددددددد ، أ   ددددددددددي بارديدددددددددداح الحن دددددددددد ي
 الحثدددددددددددد  ةأ    يعددددددددددددح  مددددددددددددن ال  ظصدددددددددددد د  الحا دددددددددددد ئ، الح   ددددددددددددي ي   -معدددددددددددد    

رأس ال دددددددددد ل الح مدددددددددداي  ددددددددددا الحدددددددددد ي يظحدددددددددد د مددددددددددن خصدددددددددد ئل الحفدددددددددد د ال ظ اندددددددددد  
 مددددددددددن اظ ددددددددددع   مددددددددددن م دددددددددد   ه ال تظ   يدددددددددد  الحدددددددددد  ختظ ددددددددددك مددددددددددن  دددددددددد د آلخدددددددددد 

 يبدددددددددددد  إ   خدددددددددددد    ح نودددددددددددد  مظحدددددددددددد ة يف  دددددددددددد   م دددددددددددد    مثدددددددددددد، الح دددددددددددد    ال
ري دددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددن   دددددددددددددددددد  بو  م  ندددددددددددددددددد    الحسدددددددددددددددددد اك الحلسددددددددددددددددددن  الحسدددددددددددددددددد ع  ِ 

   يصدددددددددددددددب  ح  ددددددددددددددد ل  التظ   يددددددددددددددد  يف ال  ا ددددددددددددددد  الحددددددددددددددد  ينظ دددددددددددددددي إحيوددددددددددددددد    
  حدددددددددددددددددد حك رأس ال دددددددددددددددددد ل الح مدددددددددددددددددداي  ي ددددددددددددددددددري إ     دددددددددددددددددد  أ  رأ   مسدددددددددددددددددد ا    

                                                           

  ال    23-   ا   ال  ظ    الحع د: ال  بيظاس  أ   ل رأس ال  ل يف     بري بارديات    حم   أ  الح 03 
 934   ل: 2039الحث ين  
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درتددددددددد   ال   نددددددددد  الحددددددددد  ي ظسدددددددددبو  الحفددددددددد د  يدددددددددظ  الحظعبدددددددددري  دددددددددن  ددددددددد ال الحاضدددددددددع 
 .02دالخ،  ،  ق، الح ماي أ  الحقاة من خ ل الحع م  

 
  احلقول االجتماعية 

قسدددددددددددد  الحعدددددددددددد مل ال ظ عددددددددددددي يف اظ ع تندددددددددددد  ال ع  دددددددددددد ة إ  يبيددددددددددددري بارديددددددددددددا 
ادددددددددد      عدددددددددد  أ  تقسددددددددددي  الحع دددددددددد، يف اظ عندددددددددد   دددددددددد  خ دددددددددد   ا ا دددددددددد  مددددددددددن

ال دددددددددددد ل  :ا ا دددددددددددد  مددددددددددددن ال دددددددددددد     ال سدددددددددددد     ال ظ عيدددددددددددد  الحف  يدددددددددددد   مثدددددددددددد،
الحفدددددددددددح  ال ددددددددددد ل الحسي  دددددددددددي  ال ددددددددددد ل ال  ظصددددددددددد دي  ال ددددددددددد ل الحثقددددددددددد يف  ال ددددددددددد ل 
الح بدددددددددداي  ال دددددددددد ل الح  ضددددددددددي  ال دددددددددد ل الحدددددددددد يح. يظ يددددددددددا  دددددددددد،  قدددددددددد،   دددددددددد ئي 

تظ يدددددددددا  ددددددددد ه ال سددددددددد     ب تيددددددددددب   اب دددددددددظق ل نسددددددددد   دددددددددن ال ظ دددددددددع   دددددددددد،
 الحظندددددددددد  س الح ددددددددددد ي  بددددددددددني ال  ددددددددددد الد    بقددددددددددي  ال دددددددددددظ الد الحصدددددددددد الع الحددددددددددد ين مي ي

يدددددددددددددد زال  ال  ديدددددددددددددد   ال عنايدددددددددددددد    الحصدددددددددددددد الع   دددددددددددددد  م ال ددددددددددددددا الحقدددددددددددددداة   دددددددددددددد  ال مظ
سدددددددددددب  بيعددددددددددد  رأس ال ددددددددددد ل الحددددددددددد ي    دددددددددددَ  ددددددددددد،  ددددددددددد د دالخددددددددددد،   الحسددددددددددديط ة 

ال ظ دددددددددددددع.  يددددددددددددد  ر الحصددددددددددددد الع يف  ددددددددددددد، اددددددددددددد ل  دددددددددددددال ال صددددددددددددد حل ال  ددددددددددددد    أ  
 .01ال ص حل ح ،   د       ة

مدددددددددددددن الحقاال ددددددددددددد  مثدددددددددددد،: الحصددددددددددددد الع الحملظددددددددددددد م    ددددددددددددع الحلقددددددددددددد،   ا دددددددددددد 
 مدددددددددن    ددددددددد   ال ددددددددد ل   دددددددددع  نطددددددددد    يددددددددد، ال  يددددددددد بدددددددددني ال يددددددددد، الحقددددددددد    ال 

 ال ن  س   الحص الع  ال ي ن   الحظع يش.

                                                           

   ال االئ   0 رب  ال      ا   د  ت  ال  ي   ا ياحاتي  الح بي  يف     بيري بارديا      مف ز ي  دابب:  02 
 391   ل :2023ت مع  بس  ة  

 .391  ل :2023    ال  تع نفسَ      مف  ي   ا ياحاتي  الح بي  يف     بيري باردياز ي  دابب:  01 
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مفوددددددددددام ال ددددددددد ل مدددددددددع مفوددددددددددام الح عدددددددددب  مدددددددددن  يدددددددددد  بارديدددددددددا يقددددددددد رب 
ن ح  دددددددددددددددددظث  ر يف الح عدددددددددددددددددب  ين  ال سدددددددددددددددددظع ي ال سدددددددددددددددددظع نيإدرالتدددددددددددددددددَ الح  بددددددددددددددددد

سدددددددددددب     ددددددددددد ئ، الحنجددددددددددد ح  ال   ددددددددددد  أ  ال   ددددددددددد  يف الح عدددددددددددب   تظغدددددددددددري  اهتددددددددددد  
  دددددددددد  أ  الحقدددددددددداة الحنسددددددددددبي  حدددددددددد  رالق تظغددددددددددري   ق دددددددددد  ح حعدددددددددد ب    يقدددددددددد  حعبددددددددددك. 

  ياتددددددددددددددددددد  رأس مددددددددددددددددددد ل   يدددددددددددددددددددظ  ت تيدددددددددددددددددددب أنددددددددددددددددددداالع الحبط  ددددددددددددددددددد   ال  ظ فددددددددددددددددددد 
 ال ظصدددددددددددددددد دي  ثقدددددددددددددددد يف  التظ دددددددددددددددد  ي  رمدددددددددددددددداي  يظغددددددددددددددددري أي  دددددددددددددددد  يف  ظ ددددددددددددددددك 
ال ددددددددددددد      ددددددددددددد ال مفيددددددددددددد  يف  يدددددددددددددع ال ددددددددددددد      دددددددددددددي ال نددددددددددددداالع ال    دددددددددددددي  

الحنجدددددددد ح ختظ ددددددددك  ح ددددددددن  ي ظودددددددد  الحنسددددددددبي  مددددددددن  يدددددددد    دددددددد ئ،  حدددددددد أس ال دددددددد ل
سدددددددددددب الحلددددددددددد    ال ظظ حيددددددددددد  حلقددددددددددد، معدددددددددددني     ددددددددددد    ابخدددددددددددظ   ال ددددددددددد   

 نندددددددددددد   دددددددددددد  أ   ي دددددددددددد  ندددددددددددداع مدددددددددددد    ياتدددددددددددد  رأس مدددددددددددد ل خ ضددددددددددددع حاتدددددددددددداد 
 .09الح عب  أي ا ل   ن  يَ ال ظ  الم   ي   الحنج ح   ه

 ظ ددددددددددددك الحلقدددددددددددد، يف  دددددددددددديط تَ  إدرال ددددددددددددَ حلدددددددددددد  ده      ددددددددددددَ    ددددددددددددب 
ف ددددددددددد   ال تظ ددددددددددد  ي ح  نظجدددددددددددني تطبيددددددددددد  لددددددددددد  الحظف دددددددددددري الحع ئقدددددددددددي   ددددددددددد  الح

   منظجددددددددددددي ال   دددددددددددد ل الحف  يدددددددددددد  أ  الحثق  يدددددددددددد  : الحعدددددددددددد مل ال تظ دددددددددددد  ي ال صددددددددددددغ 
الحدددددددددد ي يددددددددددظ   يددددددددددَ إنظدددددددددد ج ال   دددددددددد ل الحثق  يدددددددددد   ال دددددددددد ل ال دّب  ال دددددددددد ل الحفددددددددددح  
ال دددددددددد ل الحع  ددددددددددي ... ال    دددددددددددا   دددددددددد   ح ع  دددددددددد   ال اضدددددددددددا ي  بددددددددددني ال اال دددددددددددع 

 ما ددددددددددددددددددددددددع ال ظدددددددددددددددددددددددداج الآلخدددددددددددددددددددددددد     Maudit  ما ددددددددددددددددددددددددع الحفندددددددددددددددددددددددد   ال نبددددددددددددددددددددددددا  
 Consacré    ،دددددددددددن  ودددددددددددد  مدددددددددددد   دددددددددددد ي بددددددددددد الخ و   مدددددددددددد  مل ن ددددددددددددع  دددددددددددد     

   ددددددددددددددد، أ   ددددددددددددددد، مؤ سددددددددددددددد  ضددددددددددددددد ن     تدددددددددددددددَ مدددددددددددددددع  يدددددددددددددددع الحفددددددددددددددد   ني أ  
ال ؤ سدددددددددددد   ال خدددددددددددد ى    دددددددددددد   ددددددددددددا الحلدددددددددددد ل يف ال  دددددددددددد  ال دددددددددددد ل حع  دددددددددددد   
                                                           

   ل 2023  يا  ال  تع الحس ب  بيري بارد      مف  ي   ا ياحاتي  الح بي  يف     ز ي  دابب: 09 
:397. 
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 ودددددددددددددددد ه  ح ن دددددددددددددددد    الحدددددددددددددددد  هتدددددددددددددددد   إ  الحلفدددددددددددددددد ظ أ     الحقدددددددددددددددداة ال ظ يدددددددددددددددداة
   ال نظجدددددددددددني:  ددددددددددد ، الحفدددددددددددن الحددددددددددد ي يددددددددددد ال عا  الحظغيدددددددددددري  تن ددددددددددد  ال ددددددددددد التيجي

 نددددددددددددَ   الحظح حفدددددددددددد   الحدددددددددددد  ينسددددددددددددجات    ال دددددددددددد الرس الحدددددددددددد  يؤ سددددددددددددات    دددددددددددد، 
 حدددددددددك مدددددددددن خددددددددد ل ال صددددددددد حل ال   ددددددددد  الحددددددددد  يدددددددددظ    يددددددددد    يف إ ددددددددد ر ت دددددددددك 

الحددددددددددددد  تدددددددددددددؤدي إ  ال  عددددددددددددد ل الحف  يددددددددددددد   دددددددددددددي نظددددددددددددد ج    الحع  يددددددددددددد  الحع  ددددددددددددد  
 .01الحص الع بني الحف   ني ال وظ ني ابحلف   أي يف الح  تني

الحلقددددددددددددددددددددد، " أدالة إت الئيددددددددددددددددددددد  ح قددددددددددددددددددددد ال ة  الحظح يددددددددددددددددددددد،  مفودددددددددددددددددددددام "  يعددددددددددددددددددددد     
 الحظف يددددددددددددددددك    ددددددددددددددددا أمدددددددددددددددد  ِددددددددددددددددري   ددددددددددددددددن ابحطدددددددددددددددد ق الحظق ي يدددددددددددددددد   ال د ال  
الح   ددددددددددددي ي  ضدددددددددددد ن ال ندددددددددددد    الح   ددددددددددددي ي  الحدددددددددددد  يسددددددددددددظ   ال ظ  د دددددددددددد  يف 

 أ     يف ا ل الحع ام ال نس ني .  ا ل الح رال    ال دبي 
 
 النظام اْلبوي 

يقدددددددددددام   ددددددددددد  الحددددددددددد  ر ال  دددددددددددظب الدي ال ندددددددددددا   دددددددددددا مفودددددددددددام التظ ددددددددددد  ي 
ابحددددددددددد  ار الحبددددددددددد حغني مدددددددددددن تنسدددددددددددني  ظ فدددددددددددني  حيدددددددددددظ    ر دددددددددددظَ   ددددددددددد   يدددددددددددع 

   أ  الد ال   ة يف تع يفو  الحظق ي ي.
يعظ ددددددددددددد  الحن ددددددددددددد م ال بددددددددددددداي يف تدددددددددددددا  ه   ددددددددددددد    مددددددددددددد   ال ددددددددددددد أة مدددددددددددددن 
  يدددددددددددد  ال خظيدددددددددددد ر  حدددددددددددد ال   ع دددددددددددد  الحنسدددددددددددد   حدددددددددددديس حدددددددددددد يون الحددددددددددددا ي الحدددددددددددد زم 

  الحدددددددددددد  جتعدددددددددددد،  دددددددددددد د ن   دددددددددددد  الحن دددددددددددد م  درالك  ضددددددددددددعون     ال  ظ دددددددددددد  
   نفدددددددددددددس الحلدددددددددددددس     ن ددددددددددددد .   نظ ظدددددددددددددع  يع ددددددددددددد  بدددددددددددددنفس  ددددددددددددد ل الحظح يددددددددددددد 

                                                           
65 Pierre Bourdieu Science de la science et réflexivité: édition: Raison d’agir – Paris 

 2001 p: 68.  
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 ددددددددددد دل بارديدددددددددددا  يف  ظ بدددددددددددَ " ي نددددددددددد  الحددددددددددد  ار"   ندددددددددددَ     دددددددددددن  الحنقددددددددددد ي.
تنددددددددددد رج  ددددددددددد ه ال اال قددددددددددد  يف إ ددددددددددد ر  د   مددددددددددداال قظون مدددددددددددن الضدددددددددددطو د الحنسددددددددددد   

الحعقدددددددددددددد، الحبدددددددددددددد  ن   تددددددددددددددظح   يف  دددددددددددددد ا و  نظيجدددددددددددددد    ددددددددددددددظبط   ال طدددددددددددددد ب 
الحسددددددددد ئ .  دددددددددد ال ال  ددددددددددظبط   حدددددددددديس مدددددددددد   ددددددددددنعو  مددددددددددن الحظ دددددددددد د   دددددددددد  ما ددددددددددك 

 Quand Céder N'estالحظبعيدددددد    سددددددب ني ددددددال   دددددداد يف  ظ هبدددددد  

Pas Consentir   بدددددددددد،  ددددددددددا  ددددددددد م  تدددددددددداد خيددددددددد رال   قيقيدددددددددد     ددددددددددال
ب ي ددددددددددددددد  أمددددددددددددددد مو  ح دددددددددددددددظ  ل مدددددددددددددددن  ددددددددددددددد ط  الح تددددددددددددددد،.  الحن ددددددددددددددد م ال بددددددددددددددداي  

،  00. 
 ِ حب ددددددد  مدددددد  هتيددددددد  الحددددددد     خددددددد  الحن دددددد م ال بددددددداي يف ال  ددددددد ة الح يبيددددددد       

م  ندددددددددد  رالئدددددددددد ة مق رندددددددددد  اب نثدددددددددد  " دددددددددد ه الحظن ددددددددددئ   ددددددددددظبو  ال  دددددددددد ة  ال ظ ددددددددددع 
 يدددددددددد  يبدددددددددد    الح ال دددددددددد    ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد   ال بايدددددددددد   ."بسدددددددددد    الحن دددددددددد م

د ر  بيعددددددددددددي حددددددددددددَ ح ج يددددددددددددع أ   دددددددددددد ال الحظقسددددددددددددي  الحظعسددددددددددددفي حبنيدددددددددددد  الحف دددددددددددد   
 الحن دددددددددددددددددد م ال تظ دددددددددددددددددد  ي     ددددددددددددددددددَ يع دددددددددددددددددد، ت ق ئي دددددددددددددددددد   رمددددددددددددددددددا      الضدددددددددددددددددد  

  دددددددددد ال مدددددددددد  أ دددددددددد ه "بارديددددددددددا يف  ظ بددددددددددَ   ح ظصدددددددددد ي    دددددددددد   ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد 
 ".ال ي ن  الح  اري 
 

 االنعكاسية 
الحق  دددددددددد ة ال    الحدددددددددد  نددددددددددل   يودددددددددد  بيددددددددددري يارديددددددددددا أ  ي ددددددددددا  حدددددددددد ى 
الحب  ددددددددددددد  ال تظ ددددددددددددد  ي الحددددددددددددد ي  ددددددددددددد ي ال ق ب ددددددددددددد  أ  الحظحقيددددددددددددد  مددددددددددددد  أ ددددددددددددد ه 

 يدددددددددددددددددددددد  يؤ دددددددددددددددددددددد  بارديددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددد  أ    " Réflexivité " اب نع   ددددددددددددددددددددددي
                                                           

   ال ا  الحث ح   منبا   الحع مل. ر. بع   م ت     دالر  نع   ح  رال     الحن   الحع مل بيري بارديا: بؤس00 
 901  ل: 2030  دم  : 3441 ال  م   ال   مي  الحنس   ال   ي  ن    يف 
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م   ددددددددددددددب الحبحدددددددددددددد  الحع  ددددددددددددددي  ددددددددددددددب أ  ت  ددددددددددددددا   دددددددددددددد    يدددددددددددددد، الح دددددددددددددد    
مندددددددددظ  ح  ع  ددددددددد   أي  دددددددددب أ    ي ددددددددد   ددددددددداالحددددددددد ي يع ددددددددد،   ح ب  ددددددددد  نفسدددددددددَ

يدددددددددددددظ  الحظف دددددددددددددري ال نع   دددددددددددددي يف ضدددددددددددددا  نظددددددددددددد ئ  الحع ددددددددددددد    خ  ددددددددددددد  الحع دددددددددددددام 
 الحدددددددددددددددد  تظط ددددددددددددددددب أ   دددددددددددددددد رس  اال دددددددددددددددد  مونظددددددددددددددددَ  مب دئودددددددددددددددد  ال تظ   يدددددددددددددددد   

الحقي يددددددددددددد    ددددددددددددد     دددددددددددددَ ال ددددددددددددد ل.   ددددددددددددد د   ددددددددددددد  ضددددددددددددد  رة   يددددددددددددد،    دددددددددددددَ 
 خط بدددددددددددددَ  ن ددددددددددددد  َ بط يقددددددددددددد  " التيددددددددددددد ". بعبددددددددددددد رة أخددددددددددددد ى  دددددددددددددب   يدددددددددددددَ أ  

   ددددددددددددددددك   يسددددددددددددددددظ  م  االرالتددددددددددددددددَ   قيق تددددددددددددددددَ  ال ددددددددددددددددظنظ ت تَ حظصددددددددددددددددفي  د ره
الحعاالمدددددددددددد، الحن جتدددددددددددد   ددددددددددددن اتر ددددددددددددَ الح  صددددددددددددي  تا دددددددددددديفَ   الحدددددددددددد   دددددددددددد  تددددددددددددؤث  

الحلقيقيدددددددددد   الحصددددددددددحيح   ت دددددددددداه ر يظددددددددددَ ح  ددددددددددب ب     دددددددددد    ر ددددددددددظَ الحع  يدددددددددد 
الحددددددددد  تنددددددددددظ  الحبددددددددددؤس ح  جظ دددددددددع. يف  دددددددددد ال الحصدددددددددد د  يسددددددددد ل بارديددددددددددا   يددددددددددك 

د   الحع دددددددددد،  مددددددددددن   ددددددددددن ح  دددددددددد   أ  يدددددددددد  ي أنددددددددددَ مط ددددددددددع   دددددددددد  الحف ضددددددددددي  
  دددددددددددددددددد    يدددددددددددددددددد  ال  الضدددددددددددددددددد تَ ال   دددددددددددددددددد ؟    ددددددددددددددددددي   د   بدددددددددددددددددد ل تودددددددددددددددددد  

  دددددددددددد  ال تظ دددددددددددد ع ب دددددددددددد ، النع   ددددددددددددي مددددددددددددن مددددددددددددن   ددددددددددددظ  الم مدددددددددددد  تع  ددددددددددددَ 
َ  الحدددددددددددددددددددد خال يف ال ق ب دددددددددددددددددددد  أتدددددددددددددددددددد، الحددددددددددددددددددددظح   يف   ر الحظحقيدددددددددددددددددددد  نفسدددددددددددددددددددد

حدددددددددددد حك مددددددددددددن  ح سدددددددددددديط ة   دددددددددددد  الآل ر الحدددددددددددد    مفدددددددددددد  منودددددددددددد  ح  ددددددددددددظجاالب.
 تودددددددددددددد  ن دددددددددددددد  بارديددددددددددددددا  أ ددددددددددددددب  مفوددددددددددددددام ال نع   ددددددددددددددي   دددددددددددددد     أ   ددددددددددددددي   
  يددددددددددددددددددددددددع ال   دددددددددددددددددددددددد ل الحصدددددددددددددددددددددددد د    ال اضددددددددددددددددددددددددا ي  يف ادددددددددددددددددددددددد ل الحع دددددددددددددددددددددددددام 

 .07ال تظ   ي 
ح ددددددددددددددددي نسظاضدددددددددددددددد  ال ي ندددددددددددددددد   فوامودددددددددددددددد  الحصددددددددددددددددحي   بدددددددددددددددد  أ  نظطدددددددددددددددد ق   

 .   نص، إ  تفسري ال ي ن  تفسريال ماضا ي    ح ن  ي  الحنساي 
                                                           

ال ا  الحث ح   منبا   الحع مل. ر. بع   م ت  .  دم  : دالر  نع   ح  رال     ،بؤس الحع ملبيري بارديا:  07
 109  ل: 2030: 3441ال   مي . الحنس   ال   ي  ن    يف  الحن    ال  م   
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أمدددددددددددد  الحن  يدددددددددددد  الحنسدددددددددددداي  تسددددددددددددظن    ددددددددددددد    يدددددددددددد،  دددددددددددد م ال سدددددددددددد  الة بدددددددددددددني     
الح تددددددددددددد،  ال ددددددددددددد أة   هبددددددددددددد ال الحظح يددددددددددددد، نصددددددددددددد، إ  تفسدددددددددددددري ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد  

  .تفسريال  ماضا ي   
الحن  يدددددددددددد  الحنسدددددددددددداي   ددددددددددددي المظدددددددددددد الد الحنسدددددددددددداي  إ  ال طدددددددددددد ب الحن دددددددددددد ي أ        

سددددددددددددفي.  هتدددددددددددد   إ   ودددددددددددد   بيعدددددددددددد   دددددددددددد م ال سدددددددددددد  الة بددددددددددددني الحظ ي ددددددددددددي أ  الحف 
ال نسددددددددددددددددددددددددني.   تدددددددددددددددددددددددد رس ال د الر ال تظ   يدددددددددددددددددددددددد  بينو دددددددددددددددددددددددد    ال ددددددددددددددددددددددددربال   
 ال  ظ  مدددددددددددددد     ال   دددددددددددددد ل الحظج ريدددددددددددددد    الحسي  دددددددددددددد  الحنسدددددددددددددداي  يف ا ا دددددددددددددد  
مظنا دددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددن ال دددددددددددددددددد     مثدددددددددددددددددد، ال نث  باحاتيدددددددددددددددددد     دددددددددددددددددد  ال تظ دددددددددددددددددد ع 

  . ال تص ل  الح رال    ال   مي 
الحن دددددددددد    الحنسدددددددددداي  الحق  دددددددددد  الحدددددددددد  تندددددددددد  ل    ندددددددددد ك  دددددددددد ق  بددددددددددري بددددددددددني

  ددددددددد   ال ددددددددد أة  عنصددددددددد   ال ددددددددد  اب ظب ر ددددددددد     يددددددددد   م ددددددددد    التظ   ي ددددددددد   ددددددددد  
الحع يددددددددد  مدددددددددن الحعن  ددددددددد  الحن ددددددددد    الحل يثددددددددد  الحددددددددد  تن  حدددددددددك  ددددددددد ال الحنددددددددداع مدددددددددن 

 .الحق          اظ عي  أخ ى
 ال خظ  دددددددددددددددددد   الح ئيسددددددددددددددددددي  بددددددددددددددددددني الح تدددددددددددددددددد ل  الحنسدددددددددددددددددد   ت تددددددددددددددددددع إ  

الحظجدددددددددددد رب الحدددددددددددد  ياالتواتدددددددددددد   الحدددددددددددد   ددددددددددددي  ب دددددددددددد، ال خددددددددددددظ   يف  بيعدددددددددددد  
مددددددددددنو     ددددددددددي  دددددددددد حك  دددددددددد  يددددددددددؤدي إ  أ دددددددددد  ل  ظ فدددددددددد  مددددددددددن ال  ددددددددددظغ ل 

 الح ي يظع ضا  حَ.
تفدددددددددد ض الحسدددددددددددي     ال تظ   يدددددددددد  أ ددددددددددد      ظ فدددددددددد  مدددددددددددن ال  ددددددددددظغ ل   دددددددددددي 
مف  ضدددددددددد    دددددددددد   دددددددددد، مددددددددددن الح تدددددددددد،  ال دددددددددد أة  تدددددددددد  تفدددددددددد ض أ دددددددددد      ظ فدددددددددد  

 . ات من الحظح ي،  ع    أ ب ب   ه الحظف 
دددددددددد  أ  ال ددددددددددظغ ل ال ددددددددددد أة  ددددددددددا الحق  ددددددددددد  ال  دددددددددد ك بدددددددددددني  دددددددددد،  ددددددددددد ه  ِر
الحن ددددددددددد    مدددددددددددن ال  ددددددددددد  الحن  يددددددددددد  ال  ظ فددددددددددد  الحددددددددددد  يسدددددددددددظن  إحيوددددددددددد   الحنظددددددددددد ئ  
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الحدددددددددد  ينظوددددددددددي بددددددددددَ.  ددددددددددي ا  ال  نددددددددددب ال ودددددددددد  مددددددددددن  دددددددددد ه الحظح ددددددددددي     دددددددددد  
 ن ددددددددددد ح   ق دددددددددددد   ي دددددددددددد  يظع دددددددددددد  ابحن ددددددددددد  يف    يدددددددددددد  ال  ددددددددددددظغ ل با ددددددددددددفو  

   ماتددددددددددددددَ التظ   يدددددددددددددد  مظجدددددددددددددد رة يف الحاال ددددددددددددددع مبنيدددددددددددددد  التظ   يدددددددددددددد    أ  أ ددددددددددددددب هب
 .08ال تظ   ي الحملي  اب  أة  حيس خ رتَ

يف  ددددددددددددد ال الحسدددددددددددددي ق   دددددددددددددن   يددددددددددددد  ث ثددددددددددددد  أ ددددددددددددد  ن  يددددددددددددد  مو ددددددددددددد  ت ددددددددددددد ، 
 -م  ظو : الحع ي  من الحن     الحنساي   ك 

ال  دددددددددددددد ح ال نسدددددددددددددد ين: ي  ددددددددددددددا ب دددددددددددددد ، أ   ددددددددددددددي   دددددددددددددد    دددددددددددددد،  -3
 دددددددددددد د أ دددددددددددد  ل ال دددددددددددد أة يف نسددددددددددددا   ال  دددددددددددد ة  ال  ظصدددددددددددد د   دددددددددددد،  حم  حدددددددددددد  إ

مدددددددددددددن ال دددددددددددددظغ ل أنددددددددددددداالع الحع ددددددددددددد، ال  ظ فددددددددددددد  الحددددددددددددد  تظعددددددددددددد ض  ددددددددددددد  ال ددددددددددددد أة يف 
 .ال عي ي  ن ي     الحع ، ال  ظ ف  من أت،  سني     و

ال ق  مدددددددددددددد  بددددددددددددددني ال نسددددددددددددددني: ن دددددددددددددد    ال ق  مدددددددددددددد  الحنسدددددددددددددداي  ي  ددددددددددددددا   -2
ق ددددددددددع الحنسدددددددددداي  ضدددددددددد  ال دددددددددد أة   ددددددددددال ال ددددددددددظ  الم الح  دددددددددد  الحعنددددددددددك ال نسددددددددددي   

يف ال ع  ددددددددددددددد   الحثق  ددددددددددددددد  ال ظ عيددددددددددددددد   أي جتددددددددددددددد رب الحنسددددددددددددددد    عنصددددددددددددددد  م  ددددددددددددددداي 
حظ ثيددددددددددددد، م دددددددددددددا  اظ عدددددددددددددي موددددددددددددد  يعددددددددددددد د  اينق وددددددددددددد  مدددددددددددددن الحف ددددددددددددد   الحنسددددددددددددد

ال ع  دددددددددددددد  الحع مدددددددددددددد   الحثق  دددددددددددددد   ال  ظ فدددددددددددددد  الحدددددددددددددد     يعظ دددددددددددددد    دددددددددددددد  ت دددددددددددددد ي َ
  .ت  ، بني  ال ظ ع

الحنسددددددددددداي  ال ظ ددددددددددد دة:   دددددددددددي ت  دددددددددددا   ددددددددددد  الحع  يددددددددددد    الح مددددددددددداز الحددددددددددد   -1
 نددددددددد  ينصدددددددددب   ددددددددد  مددددددددد  تؤ دددددددددس   ددددددددد      ددددددددد  نسددددددددد  الحنددددددددداع      ظ ددددددددد م 

تقاحددددددددددددَ ال دددددددددددد أة  الهتدددددددددددد   حم  حدددددددددددد  ال  دددددددددددد   مددددددددددددن  دددددددددددد ت  اظ عيدددددددددددد    يدددددددددددد    
 .خت ع ح  ط ب الح  اري الحس ئ   ال وي ن

                                                           

 ني     درال    الحع ام ال نسالحن  ي  الحنساي   درال   الحظف    ال تظ   ي   حل   ي     ب  الحع ي :08  
  .014   ل: 2039: 3  ال  ح  93 ال تظ   ي   ال    
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ِ حب ددددددددددد  مددددددددددد     الحن  يددددددددددد  مدددددددددددن  دددددددددددي ق م  ددددددددددداس   ال عدددددددددددي  ددددددددددد  ل  يدددددددددددَ     
 وددددددددد  الحاال دددددددددع  الحع ددددددددد،   ددددددددد  تغيدددددددددريه. تنظصددددددددد  الحربالِ  تيددددددددد    ددددددددد   ددددددددد ال الحنددددددددداع 

 ددددددددددددي   دددددددددددد  حددددددددددددا   الحظ ددددددددددددحي  بع دددددددددددد   مددددددددددددن الحن دددددددددددد    أ ثدددددددددددد  مددددددددددددن أي
الحظح يدددددددددددد،   ضدددددددددددداح ال فوددددددددددددام.  ن دددددددددددد    ال  دددددددددددد ح مبنيدددددددددددد    دددددددددددد  الحاال ددددددددددددع 
الحملددددددددددي   مثدددددددددد، الحن دددددددددد    ال خدددددددددد ى  ح نودددددددددد  تددددددددددا    يظجدددددددددداأ مددددددددددن  ياد دددددددددد  

 .الح     ت عك    ي  الحظن ري الح الخ ي ب رت  أ   خ ى
  نددددددددددددددد ك الحنسددددددددددددددداي  الح يربالحيددددددددددددددد   تددددددددددددددد ى  ددددددددددددددد ه الحن  يددددددددددددددد  أ  ال خظ  ددددددددددددددد     

  حيسددددددددددددك  بددددددددددددرية  دددددددددددد  يسددددددددددددظ  ي   دددددددددددديس الخظ  دددددددددددد   يف الحلقدددددددددددداق بينو دددددددددددد
ال   ددددددددد  هب دددددددددد    مدددددددددن   ت دددددددددد يس ألددددددددد   مددددددددددن الحظفددددددددد  ات  ال حفدددددددددد  ح  دددددددددد أة 
مق رندددددددددددد   دددددددددددد   صدددددددددددد،   يددددددددددددَ الح تدددددددددددد، اظ عيدددددددددددد .  تنظقدددددددددددد  يف تع م ودددددددددددد  مددددددددددددع 
الحظفدددددددددددددددد  ات  ال تظ   يدددددددددددددددد  الحدددددددددددددددد  تاالتوودددددددددددددددد  الحنسدددددددددددددددد   الحن  يدددددددددددددددد  الح يربالحيدددددددددددددددد  

الحبياحاتيددددددددددد  بدددددددددددني الح تددددددددددد،  ال ددددددددددد أة. ح ظفددددددددددد  ات    ددددددددددد  أ ددددددددددد س ال خظ  ددددددددددد   
 دددددددد ه الحن  يدددددددد  تدددددددد ى ال خظ  ددددددددد   بينو دددددددد  إتدددددددد  حيسدددددددددك  بددددددددرية  يدددددددد  تدددددددددربر 
إن دددددددددددد   الخظ  ددددددددددددد   يف الحلقدددددددددددداق ال   ددددددددددددد   ابحظددددددددددددد   إدالمدددددددددددد  ألددددددددددددد    ددددددددددددد م 
ال سددددددددددددد  الة ِدددددددددددددري الحع دحددددددددددددد  ح  ددددددددددددد أة مق رنددددددددددددد   ددددددددددددد   صددددددددددددد،   يدددددددددددددَ الح تددددددددددددد، يف 

سدددددددددني بدددددددددني ال ظ دددددددددع. تثبدددددددددك  ددددددددد ه الحن  يددددددددد   تؤ ددددددددد   حدددددددددك الحفددددددددد  ق بدددددددددني ال ن
الح تددددددددد ل  الحنسددددددددد   إ  تعايدددددددددا  ددددددددد ه ال خظ  ددددددددد    دددددددددا مددددددددد  يندددددددددظ   ندددددددددَ  ددددددددد م 
ال سدددددددددددددددد  الة ال تظ   يدددددددددددددددد  بيددددددددددددددددنو   يسدددددددددددددددد    يف  بددددددددددددددددا   ال ظ عددددددددددددددددي. ت  ددددددددددددددددا 
الحن  يددددددددد  ب ددددددددد ، مب  ددددددددد   دددددددددال ال خظ  ددددددددد   الحلقيقيددددددددد  الحددددددددد  تاالتدددددددددَ ال ددددددددد أة 
  دددددددددد   تددددددددددَ ال صددددددددددال يف مسدددددددددد ح  الحع دددددددددد،  ال تدددددددددد  ال ظسدددددددددد  ي  مددددددددددن ِددددددددددري 

تددددددددربر الحن  يدددددددد  ال خظ  دددددددد   بددددددددني الح تدددددددد،  ال دددددددد أة   دددددددد   ال عقددددددددال   قدددددددد   دددددددد ه
ال دددددددددددددددددظغ ل  ددددددددددددددددد ه الحظصدددددددددددددددددارال  الحسددددددددددددددددد بي   ن ددددددددددددددددد     أ دددددددددددددددددس بياحاتيددددددددددددددددد  
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الخظ  دددددددد     دددددددد  مسددددددددظاى ال حظحدددددددد ق بسدددددددداق الحع دددددددد،  مدددددددد  يدددددددد تب  بددددددددَ مددددددددن 
تفددددددددددد  ات  يف الحدددددددددددد خ، مددددددددددددن تودددددددددددد    الحا دددددددددددال إ  ال ن  ددددددددددددب الحع يدددددددددددد  مددددددددددددن 

 .04تو  أخ ى
ب دددددددددددد ، أ   ددددددددددددي   دددددددددددد  بين دددددددددددد  ت  ددددددددددددا الحن  يدددددددددددد  الحنسدددددددددددداي  الح يربالحيدددددددددددد  

ال سدددددددددددد  الة يف الحلقدددددددددددداق بددددددددددددني الح تدددددددددددد،  ال دددددددددددد أة ب دددددددددددد ،  دددددددددددد م ت  ددددددددددددا الحن  يدددددددددددد  
ال ددددددددددد أة  وددددددددددد  الحنسددددددددددداي  ال  ر سدددددددددددي   ال  ددددددددددد ال ي    ددددددددددد  أ ددددددددددد  ل الح  ددددددددددد  تاالتو

    ني ددددددددددددددد     ددددددددددددددن  يف ضددددددددددددددا  أمدددددددددددددد ين مو ددددددددددددددني ال  ل  دددددددددددددددا تبددددددددددددددح الح تدددددددددددددد ل
  ددددددددددددددارد رخدددددددددددددديل يف  دددددددددددددد  د  دددددددددددددد طظو   إ  الح  دددددددددددددد   ددددددددددددددن     ددددددددددددددظغ    

ندددددددددددددَ ال ددددددددددددد أة بسدددددددددددددبب تع ضدددددددددددددو    ددددددددددددد  ل   يددددددددددددد ة مدددددددددددددن الحددددددددددددد ي تعددددددددددددد ين م
ال  دددددددددظغ ل  ددددددددداال  يف مندددددددددال   ئ ظوددددددددد  بصدددددددددفظو  البنددددددددد   بددددددددد، الحدددددددددا الج أ   ي ددددددددد  
بعددددددددددددددد  يف مندددددددددددددددال ز توددددددددددددددد     مدددددددددددددددن خددددددددددددددد ل  صدددددددددددددددا     ددددددددددددددد    ددددددددددددددد ئك 
من ف ددددددددددد  يف  ددددددددددداق الحع ددددددددددد، الحددددددددددد  تدددددددددددا    ددددددددددد   قددددددددددد  الحددددددددددد خ، ال دددددددددددن ف   
  ددددددددد   دددددددددا الحلددددددددد ل يف  ددددددددد ال مثددددددددد،  ثدددددددددري مدددددددددن الح تددددددددد ل الحفقددددددددد ال  الحددددددددد ين حددددددددديس 

. تؤ ددددددددددددد  الحن  يددددددددددددد      70 يو  دخددددددددددددد،   يظن  دددددددددددددب مدددددددددددددع مددددددددددددد  يفع اندددددددددددددَحددددددددددددد
  ظ ددددددددددددك أ دددددددددددد  ل  حددددددددددددك ال  ددددددددددددظغ ل الحدددددددددددد ي الحسددددددددددددبي، الحا يدددددددددددد  حاضددددددددددددع 

ت  ددددددددددن يف الحددددددددددظ  ل مددددددددددن الحن دددددددددد م الح أ دددددددددد     إ  مدددددددددد   تظعدددددددددد ض حددددددددددَ ال دددددددددد أة 
ن ددددددد م بددددددد ي،  خددددددد   ددددددد    حعددددددد،  ددددددد ال ال جتددددددد ه  دددددددا مددددددد  يصدددددددنع  حدددددددك ال جتددددددد ه 
ددددددددددددددد   بيعظدددددددددددددددَ ال  ددددددددددددددد  ي   الحنسددددددددددددددداي أ ددددددددددددددد ب إ  ال جتددددددددددددددد ه الح الدي ددددددددددددددد   ِر

.  دددددددددددد   الحنسدددددددددددداي  ال  ر سددددددددددددي   ال  دددددددددددد ال ي    دددددددددددد، أ ضدددددددددددد ع ال دددددددددددد أة  الحاالضددددددددددددح
                                                           

   ل: 2039  م تع   ب : ال تظ   يالحن  ي  الحنساي   درال   الحظف      حل   ي     ب  الحع ي :  04 
093 . 

p.15 Lorber, Judith )1998). Gender Inequality: Feminist Theories and Politics. Los 
Angeles: Roxbury  70 
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يني مدددددددددددن الحظح يددددددددددد،  أ   ددددددددددد   الحظ ددددددددددد ياال  الحددددددددددد  تظعددددددددددد ض  ددددددددددد    قددددددددددد   سدددددددددددظا 
الحاضدددددددددع الحطبقدددددددددي الحددددددددد ي تنظ دددددددددي إحيدددددددددَ    نيو ددددددددد   ضدددددددددعو   ددددددددد نث  ملسدددددددددظغ   
مدددددددددددن  بددددددددددد، الحددددددددددد   .  تاالتدددددددددددَ ال ددددددددددد أة ال  دددددددددددظغ ل م ددددددددددد  ف    قددددددددددد  ح نسددددددددددداي  
ال  ر سدددددددددي  مدددددددددد ة بسددددددددددبب النظ  ئودددددددددد  الحطبقددددددددددي  مدددددددددد ة أخدددددددددد ى بسددددددددددبب النظ  ئودددددددددد  

 .ال نسي
ثددددددددددد، أ ددددددددددد    دددددددددددن الحقدددددددددددال أ  الحظع ديددددددددددد  الحثق  يددددددددددد  أ  الحع  يددددددددددد  إتددددددددددد   

   ال ددددددددددد     حيددددددددددد    أ ددددددددددد  ال  ددددددددددد حيب ال ع  ددددددددددد ة ال ظع قددددددددددد  ابح رال ددددددددددد  ال ددددددددددد أة 
الح ئيسددددددددددي مددددددددددن  دددددددددد ال الحددددددددددنو   ددددددددددا درال دددددددددد   دددددددددد    ال دددددددددد أة      ودددددددددد   ندددددددددد  

 ظ فددددددددددد    مثددددددددددد، الحعددددددددددد ق  ال    ددددددددددد   ال تق  عوددددددددددد  مدددددددددددع الحعن  ددددددددددد  ال خددددددددددد ى 
   الحع  يدددددددددد   الحطبقدددددددددد  الحدددددددددد  تعطددددددددددي  دددددددددد ال الحندددددددددداع مددددددددددن الحظح يدددددددددد، د عدددددددددد     يدددددددددد 

ع ددددددددد   ددددددددد رهت    ددددددددد   وددددددددد   ال دددددددددع  يددددددددد ة  ت  حن  يددددددددد  الحنسددددددددداي  ن  يددددددددد  تثددددددددد ي ال
الحنسدددددددددددد    مددددددددددددن  تودددددددددددد     مددددددددددددن  تودددددددددددد  ن دددددددددددد  الحب  ثدددددددددددد    دددددددددددد   مسددددددددددددظقب، 
الحن  يدددددددددددد  الحنسدددددددددددداي  يعظ دددددددددددد  ب دددددددددددد ،  بددددددددددددري  ددددددددددددال مدددددددددددد ى الحنجدددددددددددد ح الحدددددددددددد ي 
 ققددددددددددددَ  دددددددددددد ال الحددددددددددددنو  يف درال دددددددددددد  ماال ددددددددددددك ال دددددددددددد أة يف ال ظ عدددددددددددد   الحب دددددددددددد ي  

 ال  ظ ف .
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 لا ج ياض  الحل     الحنساي  يف اتري  حيبي   3   ، ر   

 
 منهجية البحث -0

ا ا ددددددددددددددد  حمددددددددددددددد دة مدددددددددددددددن الحع  يددددددددددددددد   الحددددددددددددددد   ددددددددددددددد ي مدددددددددددددددن خ  ددددددددددددددد  
  ال نظقدددددددددد ل مدددددددددددن   ئددددددددددد  أ  مؤ ددددددددددد ال  معطددددددددددد ة   حيددددددددددد   إ   ال عددددددددددد    ددددددددددد بق 

 دددددددددددددددددددددد ي الحرب دددددددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددددد   تاد دددددددددددددددددددددد  أ  تع ودددددددددددددددددددددد  حمظ  دددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددد  
 دددددددددددددد   مددددددددددددددنو  الحبحدددددددددددددد   ددددددددددددددا الحط يدددددددددددددد  ال ددددددددددددددؤدي إ    بدددددددددددددد حك13.ال  دددددددددددددد،

الح  ددددددددددددددك  ددددددددددددددن الحلقيقدددددددددددددد  يف الحع ددددددددددددددام باال ددددددددددددددط    ئفدددددددددددددد  مددددددددددددددن الحقاال دددددددددددددد  

                                                           

 .83-   من ارال   اي ال   ال    الحث ح   بري    ل ما ا      ن  الحف سفي الن ري    ن : 73 
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  دددددددددد د    ي تددددددددددَ  دددددددددد  يصدددددددددد،   الحدددددددددد  هتددددددددددي ن   دددددددددد   ددددددددددري الحعقدددددددددد،  الحع مددددددددد 
 . 72إ  نظيج  مع ام 

 نسددددددددددددع  إحيودددددددددددد     النط  دددددددددددد   مددددددددددددن  بيعدددددددددددد  الحبحدددددددددددد   ال  دددددددددددد ال  الحدددددددددددد
 يددددددددد دة ال ددددددددد أة الح يبيدددددددددد   ح ظعددددددددد     ددددددددد   ددددددددد   ة ال ي نددددددددد  الح  اريدددددددددد    ددددددددد    

مع  ددددددددددددد  الحع  ددددددددددددد  بدددددددددددددني ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد    دددددددددددددطاهت  يف ال ظ دددددددددددددع الح يددددددددددددد    
 بندددددددددددد     دددددددددددد  الحظسدددددددددددد     الحدددددددددددد  نسددددددددددددع  حإلت بدددددددددددد   نودددددددددددد     دددددددددددد    دددددددددددد ال 

 يصددددددددددددنك مددددددددددددن ضدددددددددددد ن  الحبحدددددددددددد  يصددددددددددددنك   دددددددددددد  إنددددددددددددَ   ددددددددددددفي   ي ددددددددددددي
تقدددددددددددك  نددددددددددد  اددددددددددد د ال ظ  ددددددددددد   م ددددددددددد    ال ي نددددددددددد   الحبحدددددددددددا  الحا دددددددددددفي    

ك  حم  حددددددددددددد  الحظعددددددددددددد     ددددددددددددد  ال  دددددددددددددب ب الحددددددددددددد    بددددددددددددد، يظعددددددددددددد اله إ  الحا ددددددددددددد
ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد   مددددددددددد  بعدددددددددد  الح بيدددددددددددع الحعددددددددددد ّب    الحظعددددددددددد    ةأد  إ   ددددددددددطا 

  دددددددددددددددددد  الحع  دددددددددددددددددد  ال رتب  يدددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددني ال االنددددددددددددددددددب ال تظ   يدددددددددددددددددد   الح ينيدددددددددددددددددد  
يف ت دددددددددددددددد يس     ت ددددددددددددددددا   ددددددددددددددددببي دددددددددددددددد   الحدددددددددددددددد  أ الحسي  ددددددددددددددددي    ال  ظصدددددددددددددددد دي   

   وددددددددددددددا ال ي نددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد   أمدددددددددددددد  ال ددددددددددددددنو  ال سدددددددددددددظ  م  يف  دددددددددددددد ال الحبحدددددددددددددد
 ال س  ال تظ   ي    اب الحعين  .

 يف درال ددددددددددظن   دددددددددد  ا حدددددددددديس   دددددددددد  الحنصددددددددددال الح ينيدددددددددد  ال دددددددددد دة  دددددددددد  
ننددددددددد  نا دددددددددك يف أ الهتددددددددد  بددددددددد،   ددددددددد   ددددددددد اك الحفددددددددد د يف الحليددددددددد ة الحياميددددددددد    عددددددددد  

 دددددددددددددددد ه الح رال دددددددددددددددد  منوجدددددددددددددددد    ا ددددددددددددددددياحاتي   دين مي دددددددددددددددد    حدددددددددددددددديس منوجدددددددددددددددد   
الحنصدددددددددددددال  عدددددددددددددال  دددددددددددددن الحاال دددددددددددددع ال تظ ددددددددددددد  ي    ددددددددددددديظ   ددددددددددددد اني     ددددددددددددد، 

ال  ددددددددددددظع ن  اب ددددددددددددنو  الحظدددددددددددد ر ي   وددددددددددددا يسددددددددددددظ  م ح حصددددددددددددال   دددددددددددد  أندددددددددددداالع 
مددددددددددددددن ال ع  دددددددددددددد   ددددددددددددددن   يدددددددددددددد  ال  ضددددددددددددددي بقصدددددددددددددد  درال دددددددددددددد     يدددددددددددددد، بعدددددددددددددد  
                                                           

  3441  الح  ض  3   الحن    م ظب  الحعبي       الحبح  يف الحع ام الحس ا ي ال  خ، إ  الحعس     حل: 72 
 . 40ل: 
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ال  ددددددددددددد    ال نسددددددددددددد ني   الحع  يددددددددددددد   ال تظ   يددددددددددددد  الحل ضددددددددددددد ة    ثدددددددددددددريال  مددددددددددددد  
  د   الح تدددددددددددداع إ  م ضدددددددددددديَمددددددددددددن يصددددددددددددعب   يندددددددددددد   ودددددددددددد    ضدددددددددددد  الح ددددددددددددي  

 ددددددددد   .  دددددددددي المظددددددددد الد  ددددددددد    حليددددددددد ة ال ع  ددددددددد ة   ئ ددددددددد    ددددددددد  الحليددددددددد ة الحسددددددددد بق  
بددددددددددددد  مددددددددددددددن درال دددددددددددددد  الحلددددددددددددداالد   الحا دددددددددددددد ئع الحسدددددددددددددد بق   مدددددددددددددن أتدددددددددددددد،   يدددددددددددددد، 

   ددددددددددددددددك تاالنددددددددددددددددب الحطبيعدددددددددددددددد  الحب دددددددددددددددد ي  يف ال  ضددددددددددددددددي  تطددددددددددددددددار   الحل ضدددددددددددددددد 
 .71ال ظ ع  الحف   ال تظ   ي

: أمددددددددددد  ال ددددددددددنو  الحدددددددددد ي يا دددددددددددك يف  دددددددددد ال الحنددددددددددداع نددددددددددوع البحددددددددددث -أ
ال تظ دددددددددد  ي ابحعيندددددددددد  الحدددددددددد ي يع  ددددددددددَ الحظددددددددددري"  مددددددددددن الحبحددددددددددا  مددددددددددنو  ال سدددددددددد 

 نددددددددددَ   ددددددددددي   تددددددددددؤدي إ   ددددددددددع الحبيدددددددددد ان   ددددددددددال اظ ددددددددددع  بددددددددددري أ   ددددددددددغري  
  دددددددددددددددد  تظع دددددددددددددددد   دددددددددددددددد ه الحبيدددددددددددددددد ان   ع امدددددددددددددددد   التظ   يدددددددددددددددد    سددددددددددددددددظا   
الحظع دددددددددي   أ  تازيدددددددددع  ئددددددددد   الحسدددددددددن  أ   ئددددددددد   الحددددددددد خ،    ددددددددد  تظع ددددددددد   ددددددددد ه 

 .   79الحبي ان  ابآلرال   ال جت    
ال دددددددددددددددددددددنو   ال ال رتبددددددددددددددددددددد   ابحع دددددددددددددددددددددام   ال دددددددددددددددددددددنو  الحا دددددددددددددددددددددفي يعدددددددددددددددددددددو

 الحددددددددددددد      ددددددددددددد   ةحا دددددددددددددك د يددددددددددددد  الحا دددددددددددددال حال تظ   يددددددددددددد    يوددددددددددددد   إ  
يسدددددددددددظ  م    دددددددددددا  .تظط دددددددددددب   دددددددددددك الح ددددددددددداال    مدددددددددددن    دددددددددددع الحلقددددددددددد ئ 

   مدددددددددددن منددددددددددد    الحبحددددددددددد  ال تظ ددددددددددد  ي  ال دددددددددددنو  الح رال ددددددددددد    نا ددددددددددد هيف  ددددددددددد 
الحعينددددددددددددددد    يسدددددددددددددددظ  م  يدددددددددددددددَالح  دددددددددددددددي  ال دددددددددددددددنو   الح يفدددددددددددددددي     – الح  دددددددددددددددي 
 يعظ ددددددددد    ددددددددد  الحظح يددددددددد،    بددددددددد رة  دددددددددن أر ددددددددد م  تددددددددد ال ل   دددددددددا   الحع ددددددددداالئي  

                                                           

حل ي      ال  ظب ال  معي الال طاال  ال نوجي     الد الحبحا  الحع  ي  -الحبح  الحع  ي حم    في :  71 
 .41   ل 3444ال   ن ري  

  1 ي  ح طب     الحن            ال  مق م  مب د  أ س الحبح  ال تظ   ي مصطف      الحظري:  79 
 .14  ل: 2000  الب س  
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ال ددددددددددددددددنو   يف  ددددددددددددددددني  ال بحدددددددددددددددداثني   مددددددددددددددددن يدددددددددددددددد  ظدددددددددددددددد ج حع     صدددددددددددددددد ئيال 
  دددددددددددددد  ال ظ دددددددددددددد     الحدددددددددددددد    ال فظا دددددددددددددد الح يفددددددددددددددي يعظ دددددددددددددد    دددددددددددددد  ال  ددددددددددددددئ   

  ال قدددددددددددد ب   الح  صددددددددددددي  بقصدددددددددددد  تفسددددددددددددري الح دددددددددددد   ة  الحا ددددددددددددال إ  ن  يدددددددددددد  
  ال ظ  دددددددددددددد   أ  دددددددددددددد ر  دددددددددددددد ال ال ددددددددددددددنو     ظدددددددددددددد ج إ   دددددددددددددد د  بددددددددددددددري مددددددددددددددن

 ال بحاثني.
 - ودددددددددددددي  ددددددددددددد د مدددددددددددددن ال دددددددددددددا فني  رتددددددددددددد ل  البحدددددددددددددث عيندددددددددددددةأمددددددددددددد  

 مدددددددددددددن  ددددددددددددد ه الحدددددددددددددازالرال    زالرة   نسددددددددددددد    بعددددددددددددد ة  زالر  يف الح  حددددددددددددد  الح يبيددددددددددددد 
 زالرة الح دددددددددددددددددددددددددددددؤ    – زالرة ال   ددددددددددددددددددددددددددددد    – زالرة الحعددددددددددددددددددددددددددددد ل -ال  رتيددددددددددددددددددددددددددددد  
 زالرة الحثق  دددددددددددددددددددددد    جدددددددددددددددددددددد  الحعيندددددددددددددددددددددد   - زالرة ال  ظصدددددددددددددددددددددد د  -ال تظ   يدددددددددددددددددددددد  

    ددددددددددي ح  ددددددددددا فني ابحددددددددددازالرال مددددددددددن الحعدددددددددد د الح النسددددددددددبة والتناسددددددددددبسدددددددددب  
الحعينددددددددد  ال دددددددددظ  م ال دددددددددنو   ه   ينددددددددد   مدددددددددع  ددددددددد 310 الحددددددددد   ددددددددد    ج وددددددددد   

   دددددددددددددي ة  ي ديددددددددددددد  تق ددددددددددددد   11 مدددددددددددددن ضددددددددددددد ن  ينددددددددددددد  الحبحددددددددددددد     الح  دددددددددددددي
  ال ظ  م مع   ه الحعين  ال نو  الح يفي.  من  ب  ي دي 

: مصدددددددددددد در الحبحدددددددددددد  نقصدددددددددددد  هبدددددددددددد  ال  التددددددددددددع الحدددددددددددد  مصددددددددددددادر البحددددددددددددث -ب
مددددددددددددع الح  يددددددددددددا   دددددددددددد    الحب  ثدددددددددددد  ب رال ددددددددددددظَختددددددددددددل ال اضدددددددددددداع الحدددددددددددد ي تقددددددددددددام 

   دددددددددد ة أ   ددددددددددي    ددددددددددي  دددددددددد م  ددددددددددع ال دددددددددد دة الحع  يدددددددددد  إ  إ ال   نددددددددددك ختددددددددددل 
 :الحبح  الح ي ن ي  الحع ،   يَ   يف   ه ال       ال ص در  ي

ال صدددددددددددد در ال  حيدددددددددددد  مددددددددددددن    دددددددددددد  صدددددددددددد ك الحب  ثدددددددددددد  املصددددددددددددادر اْلوليددددددددددددة: -
خدددددددددددددد ل ال  ددددددددددددددظ  رة ال از دددددددددددددد    دددددددددددددد   يندددددددددددددد    دددددددددددددد ة الح رال دددددددددددددد  يف م يندددددددددددددد  

ي دددددددددددد    ددددددددددددن   يدددددددددددد  مق ب دددددددددددد  الح الئدددددددددددد ال  أالحع  دددددددددددد   الح يبيدددددددددددد       – الب س  دددددددددددد
 .يف حيبي  م  بع  الح بيع الحع ّب
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ظظ دددددددددددددا  مدددددددددددددن الحا ئددددددددددددد   : أمددددددددددددد  ال صددددددددددددد در الحث نايددددددددددددد  املصدددددددددددددادر الثانويدددددددددددددة-
 الحصدددددددددددددددار    ال  رالق   الحبحدددددددددددددددا    ال ددددددددددددددد    مثددددددددددددددد، الح ظدددددددددددددددب  ال  ظ فددددددددددددددد 

 .ال ظع ق  ب    ة ال ي ن  الح  اري 
 

 (٢سب النوع الشك  )حبم  ٢0٢0العاملة لسنة   توزيع القو 

 
 املصدر : وزارة العم  للدولة الليبية مكتب التوثيق واملعلومات

  ال ظ دددددددددددددددددددد   71 زالرة   27  يصدددددددددددددددددددد،  إ  حيبيدددددددددددددددددددد   يف  دددددددددددددددددددد د الحددددددددددددددددددددازالرال  
 ددددددددددددددددددددددد ب  اضددددددددددددددددددددددداع الح رال ددددددددددددددددددددددد     ال   تددددددددددددددددددددددد    أ   زالرال  ر 0الحب  ثددددددددددددددددددددددد   

 ددددددددددددددددطاة   الحسددددددددددددددددبب  يف  حددددددددددددددددك  الح رال دددددددددددددددد   هتدددددددددددددددد   إ  مع  دددددددددددددددد  مدددددددددددددددد ى
ال االنددددددددددددددب الحسي  ددددددددددددددي   ال تظ   يدددددددددددددد   ال  ظصدددددددددددددد دي   الح ينيدددددددددددددد    دددددددددددددد   دددددددددددددداة 

 ال ي ن  الح  اري  اب ظ ع الح ي   .
 

 عدد اإل ايل  للموظفني يف الوزاراتال
(1الشك  )  

                                                           

 .2034 م ظب الحظاثي   ال ع ام   بازالرة الحع ،ال ص ر: 71 
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 املصدر مكتب التوثيق واملعلومات وزارة العم  والتأِي                
 

 (1الشك  ) انث يف الديوان الوزاريالنسبة املئوية للذكور واإل
 اإل ايل نسبة الذكور انث نسبة اإل  الوازرة 
 %300 %00 %90 وزارة االقتصاد والصناعة  3
 %300 %18 %9٢ وزارة العدل  ٢
 %300 %01 %11 وزارة الشؤون اخلارجية  1
 %300 %01 %11 وزارة الشؤون االجتماعية 9
 %300 %11 %91 عالم  وزارة الثقافة واإل 1
وزارة اْلوقدددددددددددددددددددددددداف والشددددددددددددددددددددددددؤون  0

 اإلسالمية 
1% 41% 300% 

 التوثيق واملعلومات لك  وزارةاملصدر: من مكتب 
 
 

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الوزارة  
 املوظفني 

اإل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددايل  %33.٢1 اإل ايل 
+33.٢1% 

 3.110.19449 311.008 34118.193 ٢098 وزارة اخلارجية  3

0٢4089410 90111 وزارة العدل  ٢
1 

1401٢403
4 

04411041814
1 

وزارة الشدددددددددددددددددؤون  1
 االجتماعية 

34110 3140414٢1
9 

3491٢.39
1 

394101.111.
3 

343٢0418 4440٢4140 31310 وزارة الثقافة  9
4 

334081.1894
0 

وزارة اْلوقدددددددددددددداف  1
والشدددددددددددددددددددددددددددددددددؤون 

 اإلسالمية 

٢190 341134900 3494140 344٢04٢1043 

وزارة  0
االقتصدددددددددددددددددددددددددددددددداد 

 والصناعة

٢1400 3041134838 8 3488٢.1٢
4 

3840394391
٢ 
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   طرق  ع البياانت -ج 
 دددددددددددي ا ا ددددددددددد  مدددددددددددن ال طددددددددددداال  الحددددددددددد  تظبعوددددددددددد  الحب  ثددددددددددد  يف  ثوددددددددددد  مدددددددددددن     

هبددددددددددد   الحا دددددددددددال إ    أتددددددددددد،  حدددددددددددل    يددددددددددد، مع امددددددددددد   حمددددددددددد دة  معينددددددددددد 
  الحب  ثددددددددد   سدددددددددب رأيوددددددددد  هتدددددددددنظددددددددد ئ  تيددددددددد ة   مدددددددددن  ددددددددد ه الحطددددددددد ق الحددددددددد  الخظ ر 

  :ح  رال   الح    ة  ي
الحا دددددددددددددددددي   ال ي النيددددددددددددددددد     يددددددددددددددددد  تعدددددددددددددددد Questionnaire) (االسددددددددددددددددتبانة - 

الحددددددددددددد  تسدددددددددددددظ  م يف  دددددددددددددع الحبيددددددددددددد ان   دددددددددددددال  ددددددددددددد   ة ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد  
  دددددددددد     يدددددددددد دة الحنسدددددددددد ئي    دددددددددد ح ال  ددددددددددئ     دددددددددد  الحعيندددددددددد  ح رال دددددددددد   دددددددددد ه 

  .الح    ة من   ة حم  ر
تسدددددددددددددددددددظ  م الحب  ثددددددددددددددددددد  ال    ددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددن ( (observationاملالحظدددددددددددددددددددة  -

 دددددددددددددال  ددددددددددددد   ة   الحن ددددددددددددد  الحسا دددددددددددددياحاتيب اليددددددددددددد  الح رال ددددددددددددد   مدددددددددددددن خددددددددددددد ل 
حقدددددددددددداة ال ي ندددددددددددد  الح  اريدددددددددددد  إ  الال ي ندددددددددددد  الح  اريدددددددددددد    ال  ددددددددددددب ب الحدددددددددددد  أد  

 .    ال ظ ع الح ي  بع  الح بيع الحع ّب 
 دددددددددددددظ  مك الحب  ثددددددددددددد  ال ق ب ددددددددددددد  بعددددددددددددد  ال  ددددددددددددد ع ا( (Interviewاملقابلدددددددددددددة -

  ددددددددددددددددد  نظددددددددددددددددد ئ  ال    ددددددددددددددددد   ال ي النيددددددددددددددددد     دددددددددددددددددظ ا  ال ق ب ددددددددددددددددد  حدددددددددددددددددبع  
 .ئ ة الحقي دي  يف حيبي   ن ا جالح  صي   الح ال

ال ددددددددددددددظ  مك الحب  ثدددددددددددددد  يف  دددددددددددددد ال  ((Documentationالتوثيددددددددددددددق-
الحبحدددددددددددد     دددددددددددد ل ا ا دددددددددددد  الحبيدددددددددددد ان  حظصددددددددددددب  أ ثدددددددددددد  ال ظ دددددددددددد     ر يدددددددددددد   
ال ددددددددددظ  مك  ددددددددددد ه الحظاثيددددددددددد  مدددددددددددن ا ا ددددددددددد  مظنا ددددددددددد   ال دددددددددددظ  مك الحب  ثددددددددددد  

م دددددددددددددددددد    إ  ال ق رندددددددددددددددددد  ال تظ   يدددددددددددددددددد   أ    ر يدددددددددددددددددد  الحاال ددددددددددددددددددع ال تظ دددددددددددددددددد  ي 
 يالح  اري  يف ال ظ ع ال   مال ي ن  

 (9الشك  رقم )
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متغريات البحث   
 

املتغري                                                       املتغريات املستقلة
 التابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اخلصائص الدميغرافية والوظيفية ْلفراد وحدة العينة وتتمث  يف: 

 العمر  -
 النوع -
 احلالة االجتماعية  -
 املؤِ  العلمي  -
 املنطقة  -
 املستو  اإلداري  -
 اخلربة يف املنصب  -

 اجلوانب السياسية  

 

 
 اجلوانب الدينية 

جلوانب االجتماعية ال اهليمنة   
 الذكورية 

 اجلوانب االقتصادية
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 ِيكلية البحث  -1
  يددددددددددد  تقسدددددددددددي   دددددددددددا ال  ددددددددددد ر الحعددددددددددد م الحددددددددددد ي ت دددددددددددعَ الحب  ثددددددددددد   دددددددددددن 

يسدددددددددددد      ددددددددددددد    الحددددددددددددد  مددددددددددددن خ  ددددددددددددد  الحبحدددددددددددد    ا دددددددددددد  مدددددددددددددن الحفصددددددددددددال
  الحا ددددددددددددال   دددددددددددد    الحبحدددددددددددد    أ دددددددددددد   ن  دددددددددددد   ي دددددددددددد، الحبحدددددددددددد  الحعندددددددددددداال 

 ال  التددددددددددددددددددددددددددع     الحنظدددددددددددددددددددددددددد ئ   ال  ددددددددددددددددددددددددددظنظ ت     ال  دددددددددددددددددددددددددد      ال ق مدددددددددددددددددددددددددد 
ت  دددددددددد    ال ددددددددددظ  مك الحب  ثدددددددددد  ب دددددددددد ، منوجددددددددددي  ددددددددددظ   صددددددددددال  الحدددددددددد  تعدددددددددد

  ددددددددددد    الحبحددددددددددد  الحع  دددددددددددي الحددددددددددد  تبنظوددددددددددد  الحب  ثددددددددددد    نددددددددددد   بددددددددددد  أ  ت دددددددددددا  
 -الآل :   حك     الحنحا م تب  ت تيب   تي ال  

 الحددددددددددددددددد ي   يقددددددددددددددددد م ال  ددددددددددددددددد ر الحظصددددددددددددددددداري ح بحددددددددددددددددد البددددددددددددددددداب اْلول 
  دددددددددددي ِ     ،   ددددددددددد  ال ق مددددددددددد  الحددددددددددد   ظددددددددددداي   ددددددددددد  خ فيددددددددددد  الحبحددددددددددد ظي ددددددددددد

 دددددددددددددددددد    الح رال   أ يظددددددددددددددددددَ   تسدددددددددددددددددد   تَ   أِدددددددددددددددددد الض الحبحدددددددددددددددددد   ال  دددددددددددددددددد   
   منوجيددددددددددددددد  الحبحددددددددددددددد ال فسددددددددددددددد ة ح وي نددددددددددددددد  الح  اريددددددددددددددد     الحن  يددددددددددددددد الحسددددددددددددددد بق 

 يقددددددددددددد م   دددددددددددددي   اتر يددددددددددددد   ح سدددددددددددددي ق البددددددددددددداب الثددددددددددددداين   ي ددددددددددددد، الحبحددددددددددددد . 
ث  ددددددددددددد    ددددددددددددد   أ    الح  اريددددددددددددد   ال تظ ددددددددددددد  ي  الحددددددددددددد يح  ح وي نددددددددددددد   الحسي  دددددددددددددي 

ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد  ال ظ  ددددددددددد    الحسددددددددددد ط    :عنددددددددددداال  رئيسددددددددددديبال ظ ددددددددددع الح يددددددددددد   
ال ي نددددددددد  الح  اريددددددددد   بددددددددد،  :أمددددددددد  الحعنددددددددداال  الحف  دددددددددي  ودددددددددا –يف ال ظ دددددددددع الح يددددددددد  

:  نددددددددداال  رئيسدددددددددي  ين   ددددددددد يسدددددددددظن  ، الح بيدددددددددع الحعددددددددد ّب   بعددددددددد  الح بيدددددددددع الحعددددددددد ّب
الحسي  دددددددددد   ال ظ عيددددددددددد  الحددددددددددد  تعددددددددددداز ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد  يف ال ظ دددددددددددع الح يددددددددددد   "

الحملددددددددددار    دددددددددد   النسدددددددددد   الح ددددددددددا  يف  دددددددددد  سددددددددددا   أمدددددددددد  الحعندددددددددد  ين الحف  يدددددددددد  
الحظفدددددددددددد     ال تظ   يدددددددددددد   دين مي يدددددددددددد  ال ظ ددددددددددددع  –تاالنددددددددددددب  ددددددددددددي    أربعدددددددددددد

الحظحدددددددددددددال الحددددددددددددد  ق ال ي  - تعايددددددددددددا ال ي نددددددددددددد  الح  اريدددددددددددد  يف ال ظ دددددددددددددع الح يدددددددددددد    
الحنا دددددددددددددد   الح ينيدددددددددددددد   -    ظددددددددددددددَ اب ي ندددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد  يف ال ظ ددددددددددددددع الح يدددددددددددددد  
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ال  ظصدددددددددددددددد د - ددددددددددددددددع الح يدددددددددددددددد  الحمل   دددددددددددددددد   تعايددددددددددددددددا ال ي ندددددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددددد  يف ال ظ
      .الحسي  ي  ال ي ن  الح  اري  يف ال ظ ع الح ي 

 ددددددددا  م دددددددد، الحف دددددددد  الحنسدددددددداي  بدددددددد بمددددددددن خدددددددد ل  دددددددد ال الح البدددددددداب الثالددددددددث
 ي ددددددددددددددد ، الحف ددددددددددددددد  الحنسددددددددددددددداي بدددددددددددددددني   م  ندددددددددددددد  ال ددددددددددددددد أة الح يبيددددددددددددددد  يف حيبيددددددددددددددد    

أمددددددددددد  الحعندددددددددددد  ين الحف  يددددددددددد    ظ دددددددددددد ،  رئيسدددددددددددي  الحق ال ددددددددددد   الحل الثددددددددددد   عندددددددددددداال  
م  نددددددددددد  ال ددددددددددد أة "الحنسددددددددددداي  ال  ددددددددددد مي  يف ال   ر ددددددددددد   الحظطبيددددددددددد   دددددددددددرب الحظددددددددددد ري  

، مدددددددددددد  بعدددددددددددد  عددددددددددددي دددددددددددد  الحنسدددددددددددداي  الح يبيدددددددددددد   دددددددددددد د  أ    "  يف ال ظ ددددددددددددع الح يدددددددددددد  
 ال ف دددددددددددددددد    الحنسددددددددددددددددايا  مددددددددددددددددن  دددددددددددددددد مش ال ظ ددددددددددددددددع الح يدددددددددددددددد     ال  ددددددددددددددددظع  ر 

 الح ئيسدددددددددددددياال  عنددددددددددددالحالحنسدددددددددددداي  ال دددددددددددداأة يف  دددددددددددد،   ددددددددددددد  الحقدددددددددددد اليف     أي دددددددددددد  
الحظحدددددددددددددد    ال ظعدددددددددددددد دة  ال  تددددددددددددددَ ح ح  دددددددددددددد    الحنسدددددددددددددداي  يف  دددددددددددددد ة مدددددددددددددد   ين 

 الحعنددددددددداال  الح ئيسدددددددددي الحث حددددددددد  معا ددددددددد     دددددددددال ال ددددددددد أة   بعددددددددد  الح بيدددددددددع الحعددددددددد ّب 
ال ودددددددددداد الح  حيدددددددددد  الح البددددددددددع  الحعندددددددددداال  الح ئيسددددددددددي    الح يبيدددددددددد  ح  ن  ددددددددددب الحقي ديدددددددددد 

يددددددددددد  حلقددددددددددداق ال تف  يددددددددددد   الح  ح- الحمل يددددددددددد  حلقددددددددددداق ال ددددددددددد أة الحعنددددددددددد  ين الحف  يددددددددددد  
ندددددددددربز أ ددددددددد    ال ددددددددد أة  ال  ندددددددددب الحظ ددددددددد يعي يف الحقددددددددد نا  الح يددددددددد  ح  ددددددددد أة الح يبيددددددددد  

  ،   ددددددددد ظي دددددددد   أمدددددددددا البدددددددداب الرابدددددددددع   الحظحدددددددد    الحدددددددد  تاالتووددددددددد  ال دددددددد أة 
 ددددددددددددد     مقامددددددددددددد   ال ددددددددددددد أة الحقي ديددددددددددددد  أمددددددددددددد  الحعنددددددددددددد  ين  الح ئيسددددددددددددديالحعنددددددددددددداال  

يف حيبيددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددني     الحظط دددددددددددددددددع ح  ن  دددددددددددددددددب الحقي ديددددددددددددددددد  :الحف  يددددددددددددددددد  ت ددددددددددددددددد ، 
مقامدددددددددددددد   ال دددددددددددددد أة  – ددددددددددددددي احاتي   ال دددددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددددد     ال  ندددددددددددددداع  ال  ندددددددددددددداح

د ر    ددددددددددددددددددددد    ال ددددددددددددددددددددد أة يف تددددددددددددددددددددا  ال ن  دددددددددددددددددددددب الحقي ديددددددددددددددددددددد    الحقي ديدددددددددددددددددددد  
البدددددددددددددداب . من  دددددددددددددد   ال ظ ددددددددددددددع  ال دددددددددددددد ين  تعايددددددددددددددا م  ندددددددددددددد  ال دددددددددددددد أة الح يبيدددددددددددددد  

   ال تددددددددددددددد ال ال  ال نوجيددددددددددددددد  ح بحددددددددددددددد   ددددددددددددددد ال الحبددددددددددددددد ب  ي ددددددددددددددد ، اخلدددددددددددددددامس  
أمددددددددددد   نددددددددددد  ين    مدددددددددددن الحعندددددددددددك الح مددددددددددداي إ  ال ددددددددددد بيظاس : يسددددددددددديالحعنددددددددددداال  الح ئ
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ندددددددددددددددداع الحبحدددددددددددددددد   –  ضددددددددددددددددي   الحبحدددددددددددددددد   ال ظغددددددددددددددددريال  الح ئيسددددددددددددددددي    ي  ددددددددددددددددَ 
- ددددددددددددد ر الحعددددددددددددد م ح  جظ دددددددددددددع الحبحددددددددددددد  ال  – منوجيظدددددددددددددَ    ددددددددددددد ة الحظح يددددددددددددد، 

ال دددددددددددددظ  رة الحبحددددددددددددد   خطددددددددددددداال  بنددددددددددددد    –  يددددددددددددد   جددددددددددددد  الحعينددددددددددددد   نا وددددددددددددد  
 – تف يغودددددددددددددددد   ددددددددددددددددع الحبيدددددددددددددددد ان   –الح رال دددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددددظط  ي   –ال قدددددددددددددددد ييس 

 –   تف يغودددددددددددددددددددد  يف الحل  ددددددددددددددددددددب الآل –ال ع  دددددددددددددددددددد  ال  صدددددددددددددددددددد ئي  ح بيدددددددددددددددددددد ان  
ال تدددددددددددددددد ال ال   –ال  دددددددددددددددد حيب ال  صدددددددددددددددد ئي  ال ا فدددددددددددددددد  يف   يدددددددددددددددد، الحبيدددددددددددددددد ان  

 : ال نوجيددددددددددددددد  يف ال دددددددددددددددنو  الحندددددددددددددددا ي    الحعنددددددددددددددداال  الح ئيسدددددددددددددددي الحثددددددددددددددد ين بعنددددددددددددددداال 
 :  يدددددددددددد، الحبيددددددددددددد ان    دددددددددددد ض الحنظددددددددددددد ئ   أمدددددددددددد  الحعنددددددددددددد  ين الحف  يدددددددددددد   ظ ددددددددددددد ، 

  يدددددددددددد، بيدددددددددددد ان  ال االنددددددددددددب ال ددددددددددددؤث ة يف  -ال ظغددددددددددددري الحاال دددددددددددد     يدددددددددددد، بيدددددددددددد ان 
  يدددددددددد، الحبيدددددددددد ان  ال ظع قدددددددددد  ابخظبدددددددددد ر  -ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد  يف ال ظ ددددددددددع الح يدددددددددد 

ي دددددددددددددد ،  دددددددددددددد ض نظدددددددددددددد ئ  الحبحدددددددددددددد      البدددددددددددددداب السددددددددددددددادسالحف ضددددددددددددددي     
 . تا ي تَ  ال ق     
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 السادس الباب
 عرض نتائج البحث والتوصيات   

 
 متهيد:

 الحددددددددددددددد  ت ددددددددددددددد ، خصددددددددددددددد ئل   يظ ددددددددددددددد ن  ددددددددددددددد ض نظددددددددددددددد ئ  الحبحددددددددددددددد 
 يدددددددددددددددد  الحنسددددددددددددددددبي  ح جاالنددددددددددددددددب ال تظ   يدددددددددددددددد   الح ينيدددددددددددددددد  الحعيندددددددددددددددد  ح نظدددددددددددددددد ئ  ال 

 أي دددددددددد   دددددددددد ض    أث  دددددددددد    دددددددددد  ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد  الحسي  ددددددددددي   ال  ظصدددددددددد دي  
نظدددددددددددد ئ    ضددددددددددددي   الحبحدددددددددددد    خ ددددددددددددل إ    يدددددددددددد   دددددددددددد د مددددددددددددن الحظا ددددددددددددي   

  ال ق    .
 
 عرض نتائج خصائص العينة: - 3
   10.0 ينددددددددددددد  الح رال ددددددددددددد    أ ثددددددددددددد  مدددددددددددددن ث ددددددددددددد أ   أ وددددددددددددد  الحبحددددددددددددد   (1

   14-10الحفئدددددددددددددددددد  الحع  يدددددددددددددددددد      94-90بددددددددددددددددددني الحفئدددددددددددددددددد  الحع  يدددددددددددددددددد   
    . ظ، ث    ين  الح رال  

 مظا تدددددددددد الحل حدددددددددد  ال تظ   يدددددددددد  أ ثدددددددددد  مددددددددددن نصددددددددددك  يندددددددددد  الحبحدددددددددد    إ  (2
 خ  بني   زب  مط    الحنصك الآل   19.0% 

نسددددددددددب  مدددددددددن الحدددددددددد  ار  يندددددددددد  الحبحددددددددد  ال ظددددددددددا تني أ ثددددددددد  مددددددددددن ث ثدددددددددي   إ  (3
 يندددددددددددددددددددددددددددددددددد  الح رال دددددددددددددددددددددددددددددددددد  أي ث دددددددددددددددددددددددددددددددددد     % 39.7   أ     14.1% 

 .    من ال ان نيال ظا ت
 يندددددددددد  الح رال دددددددددد  ال سددددددددددظاى الحظع ي ددددددددددي تدددددددددد معي أ ثدددددددددد  مددددددددددن نصددددددددددك   أ (4

 سددددددددددددددظاى الح رال ددددددددددددددي ح ث دددددددددددددد   يندددددددددددددد  الحبحدددددددددددددد       %10.0بنسددددددددددددددب   
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سددددددددددددددظاى  اب ددددددددددددددي  يندددددددددددددد  الحبحدددددددددددددد  بددددددددددددددني ال   %13.1بنسددددددددددددددب     دددددددددددددد ل  
   الدي. الحث ناي  ال 

  أِ دددددددددددددددددب  ينددددددددددددددددد  الح رال ددددددددددددددددد  م ددددددددددددددددد   حإل  مددددددددددددددددد  الحل حيددددددددددددددددد  بنسدددددددددددددددددب  إ  (5
تددددددددددددددد    م يندددددددددددددد  الحاال يددددددددددددددد  يف ال  تبدددددددددددددد  الحث نيددددددددددددددد  يف  ددددددددددددددني    41.1% 

 . %0.0بنسب   
 يندددددددددددددد  الح رال دددددددددددددد  م ددددددددددددد   ال   مدددددددددددددد  ال  دددددددددددددد ي  أ ثددددددددددددد  مددددددددددددددن ث ثدددددددددددددي   إ (6

     تدددددددددددددد    م ينددددددددددددددد  الحاال يدددددددددددددد  بنسدددددددددددددددب  %77.1 دددددددددددددد الب س بنسدددددددددددددددب   
 30.0%.  

  يدددددددددددددددد د       أ ثدددددددددددددددد  مددددددددددددددددن ث دددددددددددددددد   يندددددددددددددددد  الح رال دددددددددددددددد  تاحدددددددددددددددداال منصددددددددددددددددب  إ (7
مدددددددددددددددددددددددددددن  ينددددددددددددددددددددددددددد     %09.0  نسدددددددددددددددددددددددددددب   إ   يف  دددددددددددددددددددددددددددني 10.0% 

 الح رال   مل يظاحاال أي منصب  ي دي.
  يددددددددددد د       أ ثددددددددددد  مدددددددددددن ث ثدددددددددددي  ينددددددددددد  الح رال ددددددددددد  الحددددددددددد ين تاحددددددددددداال منصدددددددددددب  إ (8

مددددددددددددددددددددددن  يندددددددددددددددددددددد   %30.0 دددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددن الحدددددددددددددددددددددد  ار   أ     20.0% 
    من ال ان .  ي د       الح رال   الح ين تاحاال منصب

  يددددددددددد د       أ  أ ثددددددددددد  مدددددددددددن ث ددددددددددد   ينددددددددددد  الح رال ددددددددددد  الحددددددددددد ين تاحددددددددددداال منصدددددددددددب (9
  %22.2  يف  ددددددددددددددددددددني   ددددددددددددددددددددغ اال منصددددددددددددددددددددب مدددددددددددددددددددد ي  إدالرة  11.1% 

 دددددددددددغ اال منصدددددددددددب   يددددددددددد د       مدددددددددددن  ينددددددددددد  الح رال ددددددددددد  الحددددددددددد ين تاحددددددددددداال منصدددددددددددب
 رئيس  س .
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عرض نتائج اْلمهية النسبية للجوانب االجتماعية والدينية والسياسية    - ٢
م على اهليمنة الذكورية  .واالقتصادية وأثِر

الحدددددددددددددددد ي   ال تظ دددددددددددددددد  ي الح ئيسددددددددددددددددي ح وي ندددددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددددد  نددددددددددددددددب   ال إ (1
  %78.20ث ثدددددددددددددددد  أرابع الحعيندددددددددددددددد    مددددددددددددددددن اب ظ دددددددددددددددد م أ ثدددددددددددددددد    ددددددددددددددددي

الحددددددددددددددد ين   يؤيددددددددددددددد      دددددددددددددددال ال ددددددددددددددد أة   تددددددددددددددد خ، ال  ددددددددددددددد،  ال  ددددددددددددددد رب
  ي يدددددددددددَ يف ال  تبددددددددددد  الحعددددددددددد دال   الحظق حيددددددددددد  مسددددددددددد    يف ح   ال دددددددددددا الحقي ديددددددددددد 

  .%70.20ال ي ن  الح  اري  يف ال ظ ع الح ي    ت  يس
ت دددددددددددري نظددددددددددد ئ  أ  ال  ندددددددددددب الحسي  دددددددددددي الح ئيسدددددددددددي ح وي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد     (2

  %79.20 أ ثدددددددددددددد  مددددددددددددددن ث ثددددددددددددددي الحعيندددددددددددددد  اب ظ دددددددددددددد م    ددددددددددددددي يالحدددددددددددددد 
ِيددددددددد ب ال مدددددددددن  ال مددددددددد   تعددددددددد، ال ددددددددد أة تعدددددددددا   دددددددددن تاحيوددددددددد  ال ن  دددددددددب 

ِيدددددددددددد ب الح  ددددددددددددظار الحدددددددددددد ي ي دددددددددددد ن  دددددددددددد  ال دددددددددددد أة يف   ي يددددددددددددَ الحقي ديدددددددددددد 
  .%71.00  ال   ر   الحسي  ي 

ت دددددددددددددري نظددددددددددددد ئ  أ  ال  ندددددددددددددب الحددددددددددددد يح الح ئيسدددددددددددددي ح وي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد     (3
الحدددددددددددددددد ي   دددددددددددددددددي اب ظ دددددددددددددددد م أ ثددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددن ث ثددددددددددددددددي  ينددددددددددددددددد  الحبحددددددددددددددددد  

   دددددددددددددد م الح راليدددددددددددددد   ق  دددددددددددددد  الح دددددددددددددد يع  زالد مددددددددددددددن  ددددددددددددددطا  73.80% 
ال ي ندددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد   ي يددددددددددددددَ تفسددددددددددددددريال  الحنصددددددددددددددال الح ينيدددددددددددددد   سددددددددددددددب 

  .%73.00 اري   الآلرال  الح  صي  زالد  من ال ي ن  الح  
ح وي ندددددددددددددددددد  ت ددددددددددددددددددري نظدددددددددددددددددد ئ  أ  ال  نددددددددددددددددددب ال  ظصدددددددددددددددددد دي الح ئيسددددددددددددددددددي    (4

الح  اريدددددددددددددد  الحددددددددددددددد ي   دددددددددددددددي اب ظ ددددددددددددددد م مدددددددددددددددن ث ثدددددددددددددددي  ينددددددددددددددد  الحبحددددددددددددددد  
 نددددددددددددد ك  جددددددددددددداة  بدددددددددددددرية بدددددددددددددني تف دددددددددددددري ال  ددددددددددددد ة  تف دددددددددددددري   79.20% 

ال ظ ددددددددددددددددع  ي يددددددددددددددددَ ال ظ ددددددددددددددددع يف دددددددددددددددد،   دددددددددددددددد، الحدددددددددددددددد  ار   دددددددددددددددد  ال ان  
 72.00%.  
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   أيودددددددددد  أ ثدددددددددد   ثددددددددددري:  ندددددددددد  ال ق رندددددددددد  بددددددددددني ال ظا ددددددددددط   ال ربعدددددددددد   بيدددددددددد (5
ال تظ ددددددددددددددددددد  ي أم الحددددددددددددددددددد يح أم الحسي  دددددددددددددددددددي أم ال  ظصددددددددددددددددددد دي تددددددددددددددددددد    

 الحسي  ددددددددددددددددي ال  نددددددددددددددددب ال تظ ددددددددددددددد  ي  :ال  الحنظيجددددددددددددددد    دددددددددددددددد  الحنحدددددددددددددددا 
ال  ظصددددددددددددددددد دي اب  تبددددددددددددددددد  الحثددددددددددددددددد ين     0.090اب  تبدددددددددددددددد  ال     ظا ددددددددددددددددد   

 ال  تبددددددددددددددد  ال خدددددددددددددددرية ال  ندددددددددددددددب الحددددددددددددددد يح  ظا ددددددددددددددد    0.322 ظا ددددددددددددددد   
 0.292.  

 
 فرضيات البحث:عرض نتائج     - 1
ح جاالنددددددددددددددب ال تظ   يدددددددددددددد    يددددددددددددددظو  الحع  دددددددددددددد  بددددددددددددددني   دددددددددددددد  ال ا ددددددددددددددك  ر  (1

 أث  دددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددد  ال ي ندددددددددددددددددددد     ال  ظصدددددددددددددددددددد دي   الح ينيدددددددددددددددددددد   الحسي  ددددددددددددددددددددي 
 تدددددددددددددداد     دددددددددددددد    ال  د حدددددددددددددد  الح  اريدددددددددددددد   أ ودددددددددددددد  الحبحدددددددددددددد   دددددددددددددد م 

إ صدددددددددددد ئي  بدددددددددددددني إتددددددددددددد اب   ينددددددددددددد  الح رال ددددددددددددد  يف تقددددددددددددد ي    حظحددددددددددددد    
 يددددددددددد  أ  مسدددددددددددظاى الحقيددددددددددد دة الحنسددددددددددد ئي    ددددددددددد  مظغدددددددددددري الحفئددددددددددد  الحع  يددددددددددد   

 ح ، منو . 0.01الح  ح  أ ، من 
الحع  دددددددددددد  بددددددددددددني ال سددددددددددددظاى الحظع ي ددددددددددددي ح  ددددددددددددا فني  ر يددددددددددددظو  ح جاالنددددددددددددب  (2

  دددددددددددددددد    أث  دددددددددددددددد   ال تظ   يدددددددددددددددد   ال  ظصدددددددددددددددد دي   الح ينيدددددددددددددددد   الحسي  ددددددددددددددددي 
أندددددددددددددَ   تاتددددددددددددد      ددددددددددددد    ال  أ وددددددددددددد  الحبحددددددددددددد    ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد 

د حدددددددددددددددد  إ صدددددددددددددددد ئي  بددددددددددددددددني إتدددددددددددددددد اب   يندددددددددددددددد  الح رال دددددددددددددددد  يف تقدددددددددددددددد ي    
  ال سددددددددددددددظاى الحظع ي ددددددددددددددي   الحقيدددددددددددددد دة الحنسدددددددددددددد ئي    دددددددددددددد  مظغددددددددددددددري حظحدددددددددددددد 

  ح ، منو . 0.01 ي  أ  مسظاى الح  ح  أ ، من 
الحع  ددددددددددد  بدددددددددددني ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد    ددددددددددد    الحقيددددددددددد دة الحنسددددددددددد ئي    ددددددددددد   (3

. أ ودددددددددددددد  الحبحدددددددددددددد    تاتدددددددددددددد      دددددددددددددد    ال  د حدددددددددددددد  مظغددددددددددددددري الحندددددددددددددداع
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إ صدددددددددددددد ئي  بددددددددددددددني إتدددددددددددددد اب   يندددددددددددددد  الح رال دددددددددددددد  يف تقدددددددددددددد ي     سددددددددددددددظاى 
  حددددددددددك مددددددددددن ان يدددددددددد      الح  اريدددددددددد    دددددددددد    الحقيدددددددددد دة الحنسدددددددددد ئي ال ي ندددددددددد

ال  نددددددددددب الحدددددددددد يح  ال  نددددددددددب ال تظ دددددددددد  ي   دددددددددد  مظغددددددددددري الحندددددددددداع   يدددددددددد  
 .ح ، منو   0.01أ  مسظاى الح  ح  أ رب من 

  دددددددددددددد  أ ودددددددددددددد  الحبحدددددددددددددد   تدددددددددددددداد     دددددددددددددد    ال  د حدددددددددددددد  إ صدددددددددددددد ئي  يف 
 ينددددددددددددد  الح رال ددددددددددددد  يف تقددددددددددددد ي     سدددددددددددددظاى ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد    ددددددددددددد    

  حدددددددددددددددددددك يف ال  ندددددددددددددددددددب الحسي  دددددددددددددددددددي  ال  ندددددددددددددددددددب   الحقيددددددددددددددددددد دة الحنسددددددددددددددددددد ئي  
ال  ظصدددددددددددد دي   دددددددددددد  مظغددددددددددددري الحندددددددددددداع حصدددددددددددد حل  يندددددددددددد  الحدددددددددددد  ار   يدددددددددددد  أ  

 ح ، منو  . 0.01مسظاى الح  ح  أ ، من 
 

ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد    دددددددددد    الحقيدددددددددد دة الحنسدددددددددد ئي   ددددددددددال الحع  دددددددددد  بددددددددددني  (4
أ ودددددددددددددددد  الحبحدددددددددددددددد    تاتدددددددددددددددد      دددددددددددددددد  مظغددددددددددددددددري الحل حدددددددددددددددد  ال تظ   يدددددددددددددددد 

    دددددددددددد    ال  د حدددددددددددد  إ صدددددددددددد ئي  بددددددددددددني إتدددددددددددد اب   يندددددددددددد  الح رال دددددددددددد  يف 
تقددددددددددددددددد ي    حظحددددددددددددددددد    الحقيددددددددددددددددد دة الحنسددددددددددددددددد ئي    ددددددددددددددددد  مظغدددددددددددددددددري الحل حددددددددددددددددد  

ح دددددددددددد،  0.01ال تظ   يدددددددددددد    يدددددددددددد  أ  مسددددددددددددظاى الح  حدددددددددددد  أ دددددددددددد، مددددددددددددن 
 منو . 

 دددددددددد  بددددددددددني ال ي ندددددددددد  الح  اريدددددددددد    دددددددددد    الحقيدددددددددد دة الحنسدددددددددد ئي   ددددددددددال الحع  (5
  تاتدددددددددددد   َ  دددددددددددد  مظغددددددددددددري ال  نددددددددددددب الحددددددددددددا يفي. أ ودددددددددددد  الحبحدددددددددددد   ندددددددددددد

    دددددددددددد    ال  د حدددددددددددد  إ صدددددددددددد ئي  بددددددددددددني إتدددددددددددد اب   يندددددددددددد  الح رال دددددددددددد  يف 
تقددددددددددددددد ي    حظحدددددددددددددددد    الحقيدددددددددددددددد دة الحنسددددددددددددددد ئي    دددددددددددددددد  مظغددددددددددددددددري ال  نددددددددددددددددب 

ح دددددددددددددد،  0.01الحددددددددددددددا يفي   يدددددددددددددد  أ  مسددددددددددددددظاى الح  حدددددددددددددد  أ دددددددددددددد، مددددددددددددددن 
 .منو 
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 اخلامتة        9
   -: أي  م  إ  خلص البحث      

  ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد  اب ظ دددددددددددددع الح يددددددددددددد  زالد   اهتددددددددددددد  بعددددددددددددد  الح بيدددددددددددددع إ  (1
   أ  ال االندددددددددددددددددددددب بقددددددددددددددددددددداة مظا دددددددددددددددددددددط    تددددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددددد   الحعددددددددددددددددددددد ّب

 نددددددددددددددددددددب ال تظ   يدددددددددددددددددددد   الحسي  ددددددددددددددددددددي   ال   ثددددددددددددددددددددري أ ثدددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددن ال 
ال ي ندددددددددددد   ة أ ثدددددددددددد  مددددددددددددن ال  نددددددددددددب الحدددددددددددد يح   دددددددددددد   ددددددددددددطا   ال  ظصدددددددددددد دي

هبددددددددددد ال ت دددددددددددا   الح  اريددددددددددد    ثري ددددددددددد    ددددددددددد   ددددددددددد    الحقيددددددددددد دة الحنسددددددددددد ئي 
   أ   أ ئ   الحبح . نال ت ب   

حظحدددددددددددد    الحدددددددددددد  تاالتددددددددددددَ ال دددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددد  يف حيبيدددددددددددد  الال عا دددددددددددد      أمدددددددددددد  (2
 ت دددددددددا  مدددددددددن   بعاالئددددددددد   ثددددددددريةل الحبحدددددددد  إ  أ  ال ددددددددد أة  دددددددد   دددددددددخقدددددددد   

 ت دددددددددددددددا   دددددددددددددددبب   أ دددددددددددددددب ب  ددددددددددددددد م تق ددددددددددددددد    ح  ن  دددددددددددددددب الحقي ديددددددددددددددد 
 االئدددددددددددددد  التظ   يدددددددددددددد   ثق  يدددددددددددددد   :  ح   ددددددددددددددك   الحعاالئدددددددددددددد   ثددددددددددددددرية دددددددددددددد  

    أي    االئ    صي  من ال  أة  الهت .    ي  ي     ناني 
   نددددددددددددد ك  ددددددددددددد     بدددددددددددددرية تاالتدددددددددددددَ ال ددددددددددددد أة يف أ خ دددددددددددددل الحبحددددددددددددد  إ   (3

أ ددددددددددرب   ّ  الحدددددددددد  تعدددددددددد  تاحيودددددددددد  ال ن  ددددددددددب الحقي ديدددددددددد  منودددددددددد  ثق  دددددددددد  ال ظ ددددددددددع
الحثق  ددددددددددد  الحسددددددددددد ئ ة يف تدددددددددددؤث   ال ددددددددددد أة الحقي ديددددددددددد    يددددددددددد   َتاالتوددددددددددد  ددددددددددد   

ال ظ ددددددددددع   دددددددددد   ال ددددددددددع الحليدددددددددد ة ال تظ   يدددددددددد  ح دددددددددد، الحنسدددددددددد    الح تدددددددددد ل يف 
ال دددددددددددد أة    دددددددددددد ة بسددددددددددددبب  بيعظودددددددددددد    ّ حيبيدددددددددددد    دددددددددددد ه الحثق  دددددددددددد  الحدددددددددددد  تعدددددددددددد

من  ددددددددددب   حظبدددددددددداّ  ةالحع  فيدددددددددد  ِددددددددددري الحعق نيدددددددددد    دددددددددد   ع ودددددددددد  ِددددددددددري  فددددددددددؤ 
 ي ديدددددددددددددد    ال دددددددددددددد ي  ابحدددددددددددددد    أ   دددددددددددددد ال ال ددددددددددددددار   الحثقدددددددددددددد يف   يظع دددددددددددددد  

 قدددددددددددد  ح  دددددددددددد أة  بدددددددددددد، يظع دددددددددددد  ب  يدددددددددددد  ال دددددددددددد أة حنفسددددددددددددو   ب  يدددددددددددد  ال ظ ددددددددددددع
 حدددددددددد  ر     يدددددددددد  يق دددددددددد، مددددددددددن إم  نيدددددددددد  ت  ددددددددددي  الحنسدددددددددد    نفسددددددددددون  



326 
 

 ي دددددددددددددعك ثقظوددددددددددددد  بنفسدددددددددددددو  حظق ددددددددددددد  ال ن  دددددددددددددب الحقي ديددددددددددددد  يف ال ظ دددددددددددددع 
 الحن ددددددددد ة الحن طيدددددددد  الحسددددددددد ئ ة ح  دددددددد أة يف ال ظ دددددددددع الحددددددددد  اري  الح يدددددددد 

 دددددددددد   دددددددددد بي  ال عيدددددددددد  ال  ددددددددددرب ح  دددددددددد أة الحقي ديدددددددددد     حظن ددددددددددئ  الح  اريدددددددددد  تٌ  
ال نثددددددددددد   تصدددددددددددغري  جددددددددددد  ال ددددددددددد أة     نددددددددددد ك نسددددددددددد    ددددددددددد  حن الحدددددددددددظ  ل 

تدددددددددد ال     دددددددددد        فيفدددددددددد    ئدددددددددديمددددددددددن  دددددددددد ه ال ي ندددددددددد  إ  أ  الحظغددددددددددري  دددددددددد   بط
 ال ددددددددددددع ال دددددددددددد أة  الح يبيدددددددددددد     أي دددددددددددد   دددددددددددد    ددددددددددددا   ال دددددددددددد أة الح يبيدددددددددددد   ددددددددددددن 

بسددددددددددددددبب    ب دددددددددددددد ،  بددددددددددددددري    الحظقددددددددددددد م ح  ن  ددددددددددددددب الحقي ديدددددددددددددد    الضدددددددددددددح
 دددددددددددددك   ددددددددددددد  ار    الحددددددددددددد  مل ال نفددددددددددددد   ال مدددددددددددددح    نظيجددددددددددددد  ال نظو  ددددددددددددد

مدددددددددددن الحظحددددددددددد    ال  رتددددددددددد   دددددددددددن الحسدددددددددددديط ة     ّ ال ددددددددددد أة الحسي  دددددددددددي  تعددددددددددد
  أي   ِي ب الح  ظار الح ي ي  ن    ال  أة  .

سددددددددددددددددب  الحبحدددددددددددددددد  خ ددددددددددددددددل إ  أ  الحظفسددددددددددددددددريال  الح ينيدددددددددددددددد  ال   ئدددددددددددددددد   (4
 ةالآلرال  الح  صدددددددددددي    ال وددددددددددد،  ق  ددددددددددد  الح ددددددددددد يع  مدددددددددددن أ دددددددددددب ب  دددددددددددطا 

 ددددددددددددد أة يف تق ددددددددددددد     مدددددددددددددن الحعاالئددددددددددددد  الحددددددددددددد  تعيددددددددددددد  ال  ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد 
  ال ن  دددددددددددددب الحقي ديددددددددددددد     ودددددددددددددار بعددددددددددددد  الحظيددددددددددددد رال  الح ينيددددددددددددد  ال ظط  ددددددددددددد 

   ددددددددددددب   نددددددددددددد ك  جددددددددددددام   ددددددددددددد  تاالتددددددددددددد  ال دددددددددددد أة يف  يدددددددددددددع ال ددددددددددددد    
 جددددددددددد  الحددددددددددد ين "  ددددددددددد ال  ددددددددددد الم "   أي ددددددددددد   تددددددددددداد  جددددددددددداة  بدددددددددددرية بدددددددددددني 

 بددددددددددددني مدددددددددددد   ددددددددددددا    مدددددددددددد  تط دددددددددددد  إحيددددددددددددَ  إم  نيدددددددددددد   ال دددددددددددد أة   دددددددددددد رالهت 
 ماتاد يف الحاال ع الحع  ي. 

  ال قامددددددددددددددد   الحددددددددددددددد  تسددددددددددددددد    يف تق ددددددددددددددد  ال ددددددددددددددد أة إخ دددددددددددددددل الحبحددددددددددددددد   (5
أ  ت ددددددددددددددددا  ال دددددددددددددددد أة الحقي ديدددددددددددددددد   ال    صددددددددددددددددي   ح  ن  ددددددددددددددددب الحقي ديدددددددددددددددد 

 رال   ايدددددددددددددد     حيدددددددددددددد     حثقدددددددددددددد  ابحددددددددددددددنفس   الح ب  دددددددددددددد    ال   ندددددددددددددد   ودددددددددددددد م
 الحقددددددددددددددد رة   ددددددددددددددد    ددددددددددددددد، ال سدددددددددددددددؤ حي     دددددددددددددددب الحع ددددددددددددددد،   الح ال عيددددددددددددددد   
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يدددددددددددددد   ال تدددددددددددددداال    خصدددددددددددددد ئل  سددددددددددددددياحاتي     حدددددددددددددد       الح  دددددددددددددد      بن
ال سدددددددددددددد    ال  ودددددددددددددد  ال دددددددددددددد رتي   خصدددددددددددددد ئل التظ   يدددددددددددددد     حعدددددددددددددد ل  
 الحظعددددددددددددددددد      ال  دددددددددددددددددد ر     ال  ظ دددددددددددددددددد م ابحنددددددددددددددددد س   الحصددددددددددددددددددرب    دددددددددددددددددد رة 

 ال   ال  الحفع ل.
ارديددددددددددددا الح  اريدددددددددددد  يف أ  بنظيجدددددددددددد  الحبحدددددددددددد  تظفدددددددددددد  مددددددددددددع ن  يدددددددددددد  بددددددددددددري  (6

 ث دددددددددددد  يف الحظصددددددددددددارال    ال ي ندددددددددددد  الح  اريدددددددددددد  تاال ددددددددددددؤ الحبنيدددددددددددد   الحثق  يدددددددددددد 
  ددددددددددددددد  تعددددددددددددددداز مؤ سددددددددددددددد   الحظن دددددددددددددددئ    إضددددددددددددددد    إ  ال وددددددددددددددد،   الحقدددددددددددددددي 

 إ دددددددددددددد دة بندددددددددددددد     دددددددددددددد م ال  دددددددددددددد ة  ال  ر دددددددددددددد     الال تظ   يدددددددددددددد  منودددددددددددددد  
ببندددددددددددد       الحظدددددددددددد ري  اب ي ندددددددددددد  الح  اريدددددددددددد  بصددددددددددددفظَ مدددددددددددد تب  الرتب  دددددددددددد   ثيقدددددددددددد

  ددددددددددددد  الحددددددددددددد  الم ح ددددددددددددد  ار   قددددددددددددد  حظقسدددددددددددددي   التظ ددددددددددددد  ي م ددددددددددددد ر   بظددددددددددددد   
 تنسي ح ع ،  الحنس    ن من يعي  إنظ تَ.

 
 التوصيات واملقرتحات:   - 1  
 :التوصيات 

 مدددددددددددددد    مدددددددددددددن ال دددددددددددددظع الض الحنظددددددددددددد ئ  الحدددددددددددددد  تا ددددددددددددد، إحيوددددددددددددد  الحبحددددددددددددد  
 دددددددددددددبقظَ مدددددددددددددن درال ددددددددددددد   يف اددددددددددددد ل درال ددددددددددددد  ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد       ددددددددددددد  
الحدددددددددِ   مدددددددددن  ن  ددددددددد  الحب  ثددددددددد     أ دددددددددب ب ال ي نددددددددد  الح  اريددددددددد  تقدددددددددك  رال  ددددددددد  

إ  أتدددددددددددددد  تدددددددددددددد ى أ     االمدددددددددددددد،   يدددددددددددددد ة  مظ الخ دددددددددددددد    دددددددددددددد   ددددددددددددددب      دددددددددددددد 
قددددددددددددددددك  رال   دددددددددددددددد ه تيف ال ظ ددددددددددددددددع   دددددددددددددددد ي   الحثق  دددددددددددددددد  الحسدددددددددددددددد ئ ةالحظن ددددددددددددددددئ  ال 

 ددددددددددددد ة  ال ظ دددددددددددددع الحظصددددددددددددد ي ال ي نددددددددددددد  الح  اريددددددددددددد     ددددددددددددد ال  تدددددددددددددب   ددددددددددددد  ال 
الحددددددددد  تعيددددددددد  تقددددددددد م ال ظ دددددددددع    الحا دددددددددا  ح حددددددددد  مدددددددددن  ددددددددد ة  ددددددددد ه الح ددددددددد   ة 

 ددددددددددد ي  الح  يدددددددددددا   ددددددددددد       يظددددددددددد ت   ددددددددددد ال إ  بدددددددددددا دة الحدددددددددددا ي  ال ر ددددددددددد د ال 
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   تع يددددددددددددك ال دددددددددددد أة  قا ودددددددددددد      دددددددددددد ه ال تدددددددددددد ال ال  ر دددددددددددع الحددددددددددددا ي ال ظ عددددددددددددي
تعددددددددددد     ئيددددددددددد  مدددددددددددن  ددددددددددد ت  أ  تق ددددددددددد،  ددددددددددد ة ال ي نددددددددددد  الح  اريددددددددددد  يف ال ظ دددددددددددع 

 أي  :  خ  هب  م  من الحظا ي   الح  ت ى الحب  ث  ال   الح ي 
 
 ددددددددددددددددددددد ي تا ددددددددددددددددددددد  الحب  ثددددددددددددددددددددد  ابحع ددددددددددددددددددددد،   ددددددددددددددددددددد  ز دة الحدددددددددددددددددددددا ي ال    3  

ال  ئيددددددددددد    ال يددددددددددد ك الحددددددددددربالم  ال يددددددددددد ال ظ عددددددددددي    حدددددددددددك مددددددددددن خددددددددددد ل ت ي
 ال  د  .  ال س ا  

 رش الحع دددددددددددددد،  الحندددددددددددددد  ال  الحدددددددددددددد  هتدددددددددددددد   ح ظع يددددددددددددددك  قدددددددددددددداق  إ  مدددددددددددددد   2  
 .ال  أة اب ظب ر   نصك ال ظ ع

 إ ددددددددددد الد   ال  ددددددددددد الد ال يددددددددددد      إن ددددددددددد   م ال دددددددددددا ثق  يددددددددددد  خ  ددددددددددد  اب ددددددددددد أة1  
 يف  يع ا    الحلي ة.

 منودددددددددد  الح ينيدددددددددد   تعايددددددددددا مق  دددددددددد      إ دددددددددد دة الحن دددددددددد  يف ال ندددددددددد    الح بايدددددددددد 9 
 الح ين ال   مي. الحظع يك    ن  ال  أة يف   الح  يع 

م مددددددددددددددع  الا  مدددددددددددددد  تدددددددددددددد    تفعيدددددددددددددد، ال تف  يدددددددددددددد   الح  حيدددددددددددددد  حلقدددددددددددددداق ال دددددددددددددد أة1  
 الحقاالنني الحمل ي .

 ظصدددددددددددددددددد الر الحقدددددددددددددددددداالنني  الحظ دددددددددددددددددد يع   ال عددددددددددددددددددازة حلقدددددددددددددددددداق ال ددددددددددددددددددد أة يف ال  0  
 ال   ر   الحسي  ي   تق   ال ن  ب الحقي دي .

خددددددددددد ى يف   تا دددددددددددي الحب  ثددددددددددد  اب  دددددددددددظف دة مدددددددددددن جتددددددددددد رب ال ظ عددددددددددد   ال 7  
    الحنس ئي .الحقي دة 
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   :املقرتحات 
  الحظنددددددددد     دددددددددا الحسددددددددد   الحط ِيدددددددددد  إمدددددددددن خددددددددد ل مددددددددد   دددددددددب    ضدددددددددَ 

 دددددددددددال   ددددددددددد   ال ددددددددددد أة   أ  ا ددددددددددد، الحظحدددددددددددا   ال تظ   يددددددددددد  الحددددددددددد   ددددددددددد   
  ابح دددددددددد ، الحبسددددددددددي   إ    دددددددددد  ال ظ ددددددددددع الح يدددددددددد  مل تغددددددددددري مددددددددددن  ال ددددددددددع ال دددددددددد أة

منودددددددددددددد    ح نودددددددددددددد  يف ال ق بدددددددددددددد، ال دددددددددددددد ز  الحع يدددددددددددددد  مددددددددددددددن أ دددددددددددددد  ل الحظندددددددددددددد   
     مسظاى ال   ر  .الحظن    

    حددددددددددددك مددددددددددددن خدددددددددددد ل إ دددددددددددد دة الحن دددددددددددد  يف الحب اليدددددددددددد   يف الحنو يدددددددددددد ال دددددددددددد أة    3
 الحدددددددددددد  مل   يف بعدددددددددددد  ال  دددددددددددد حيب ال نظوجدددددددددددد  مددددددددددددن  بدددددددددددد، ال دددددددددددد أة  الهتدددددددددددد 

تددددددددددؤ  أ  ودددددددددد    دددددددددد  ك ب دددددددددد ، أ   ددددددددددي يف تدددددددددد ين  ضددددددددددعيظو  أ ثدددددددددد  
بدددددددددددد   ث ختطددددددددددددا ب    ت ددددددددددددا  أ ثدددددددددددد  النسددددددددددددج م  مددددددددددددع   ضدددددددددددد    دددددددددددد  ث 

  ثق  ما ال سظقب،.
  حدددددددددك مدددددددددن خددددددددد ل إ ددددددددد الد بددددددددد الم  ت بايددددددددد  تغددددددددد س   الحع مددددددددد، الح بددددددددداي  2

   مبددددددددد د  الحع الحدددددددددد   ال سددددددددد  الة بدددددددددني ال نسددددددددددني يف   نيددددددددد  الحددددددددددنش      ي ددددددددد
  ددددددددددددددي  ابحيدددددددددددددد     ددددددددددددددق   د    ال ددددددددددددددار   الحثقدددددددددددددد يف مددددددددددددددن أ دددددددددددددد ال إ  

 الحع ددددددددددد،   ددددددددددد     ددددددددددد  مدددددددددددن  ي ددددددددددد    ددددددددددد ر ال ددددددددددد أة يف ال ظ دددددددددددع الح يددددددددددد 
 دددددددددددددد، ع الح    دددددددددددددد  خت ددددددددددددددي الحددددددددددددددربالم  الحظع ي يدددددددددددددد  مددددددددددددددن الحظطدددددددددددددد    الحظن 

  ددددددددددددعن الحاال دددددددددددد، الحن دددددددددددد م الح بدددددددددددداي صدددددددددددد  دددددددددددد   دددددددددددد  الحفجدددددددددددداة الحدددددددددددد  تف
   دددددددددددددددد ال يظط دددددددددددددددب تدددددددددددددددد ريس ال تيدددددددددددددددد ل الح يددددددددددددددد ع ال ددددددددددددددد مال ح  جظ دددددددددددددددد

ال  يددددددددددد ة منددددددددددد    ت دددددددددددا  مويئددددددددددد    ددددددددددد الد الحدددددددددددنش  مدددددددددددن ال ددددددددددد التيجي  
 دددددددددددددددد ح الح بدددددددددددددددداي   بدددددددددددددددد   ي  دددددددددددددددد     م دددددددددددددددد  يف ال وددددددددددددددددي  ددددددددددددددددن  ي

  الحظن اي ال  ظص دي  ال تظ   ي.
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الحدددددددددددددد  ت دددددددددددددد ر   ثددددددددددددددريال   ال دددددددددددددد أة إ  ميدددددددددددددد   إ دددددددددددددد دة تصددددددددددددددحي   ددددددددددددددارة   1
  يفيددددددددددددد  تصددددددددددددداي       ددددددددددددد م مدددددددددددددع   ددددددددددددد   ال ددددددددددددد أةبسدددددددددددددبب تعددددددددددددد  ي ال 

 ددددددددددد م  تصددددددددددداي   ال عوددددددددددد   نقددددددددددد ح ضددددددددددد  رة الحسدددددددددددعي  الح  يدددددددددددا   ددددددددددد  ال 
  ودددددددددددددددددف اي  ال ددددددددددددددددد أة يف ماالصددددددددددددددددد ت  ال  ددددددددددددددددد ّب  دددددددددددددددددال   ددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددد أة

 م ت ددددددددددددددد يس  ددددددددددددددد    ي ددددددددددددددد م  الح  قدددددددددددددددال ددددددددددددددد أة إ  الحظ ع د ددددددددددددددد  ال   بيددددددددددددددد 
الحنسددددددددددددد   يف اددددددددددددد     عددددددددددددد ، المددددددددددددد ز  ب ددددددددددددد ي يددددددددددددد  بظج ق  الحظ ددددددددددددأد الر 
   الح  يددددددددددددا   دددددددددددد  الحع الحدددددددددددد   ال سدددددددددددد  الة بددددددددددددني ال نسددددددددددددني  الدمدددددددددددد ج  ة دددددددددددد

  دددددددددددد، مدددددددددددد  حددددددددددددَ   مق ربدددددددددددد  الحندددددددددددداع ال تظ دددددددددددد  ي يف  ي  دددددددددددد   ال ظ ددددددددددددع
      بق   ال  أة.

إ  إتددددددددددد  م زالحدددددددددددك   قظدددددددددددَ ال ددددددددددد أة مدددددددددددن إ ددددددددددد زال ق  ِ   مددددددددددد   ددددددددددد  الحددددددددددد  9
  حدددددددددددك  و وددددددددددد    ال ظ دددددددددددعرال   م ب ددددددددددد  بقيددددددددددداد دينيددددددددددد  مفسددددددددددد ة   ددددددددددد  

 مددددددددددد  زالد    ق  ددددددددددد  الح ددددددددددد يع    ال ددددددددددد أة الح يبيددددددددددد  تعددددددددددد ين مدددددددددددن الحظو ددددددددددديش
  بددددددددد، إ  دهتددددددددد   خت يوددددددددد   دددددددددن  قا وددددددددد    ددددددددد اهت   نوددددددددد  ضدددددددددعو   دددددددددا ال  

 نظددددددددد ج  ددددددددد ال الحظو ددددددددديش مدددددددددن خددددددددد ل من امددددددددد  الحظن دددددددددئ  ال تظ   يددددددددد   
     ال ار   ال تظ   ي.

  الر  دددددددددددددد نا   دددددددددددددد م الحعنددددددددددددددك ال اتددددددددددددددَ ددددددددددددددإ   ددددددددددددددمددددددددددددددن ال ق  دددددددددددددد   أي  1
    دددددددددددد ر  حمددددددددددددن الحظقدددددددددددد م  الحنسدددددددددددد   الحعنددددددددددددك  نددددددددددددع     دددددددددددد ال  ح نسدددددددددددد  
ر دددددددددد ح  ح نسدددددددددد     امدددددددددد    دددددددددد  ن  ددددددددددا أ   دددددددددد   ال جددددددددددام     ي  ددددددددددي 

 الحدددددددددد خت ددددددددددي ال دددددددددد أة   دددددددددد  ال  دددددددددد الم   دددددددددد  ال طدددددددددداة  الح  دددددددددد ح  م دددددددددد ات  
 .ال   ر   ال نظ  بي  و  من  الحقي دي  تاحيو  ال ن  ب

 ال ددددددددددد أةتددددددددددد،   دددددددددددال أنقددددددددددد ح الحع ددددددددددد،   ددددددددددد  ت ددددددددددد من نسددددددددددداي مدددددددددددن    0
ح  ددددددددددددددددظحق     ال دددددددددددددددد الد الحا ددددددددددددددددال إحيودددددددددددددددد     حددددددددددددددددك  ددددددددددددددددن   يدددددددددددددددد  
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 أ  الحظ دددددددددددددددددبيك  الحع ددددددددددددددددد،   ددددددددددددددددد    ظددددددددددددددددد، الحنسدددددددددددددددددايتالحظح حفددددددددددددددددد   أ  
حا دددددددددددال ح  ن  دددددددددددب ال   ددددددددددد  ال ددددددددددد أة الحسي  دددددددددددي   د خطددددددددددد    م ددددددددددد  تددددددددددد 

 تدددددددددددد  ت ددددددددددددا  ال دددددددددددد أة    ِيدددددددددددد ب ال دددددددددددد أة  ي  ددددددددددددي  يعددددددددددددحالحقي ديدددددددددددد     
 ِ ئب       ي    الح  ح .

  تعايددددددددددددا د ر مؤ سدددددددددددد   ال ظ ددددددددددددع ال دددددددددددد ين يف ر دددددددددددد   دددددددددددد    الحعنددددددددددددك   7
 دالخ، ال ظ ع ب  ،   م.

 
    دددددددددددددددد، المدددددددددددددددد أة تسددددددددددددددددظطيع    ت ددددددددددددددددا    مدددددددددددددددد   باحثددددددددددددددددةالي ورأ

 خ ين.  ي ة الآل     ر   يف  ي هت  
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