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لا  رلا  ههههه  ههههه ل  لا تلو ههههه يل يواجهههههالا تههههه  رلويهههههليههههه يلو اورهههههللم تلهاههههههللعلومالا    ههههه 

،لمظ  لاوج هليلعولإلىلا تتلرلا ذا يلا بم جلخ رجليلالاوصهههههههههههه ةيلا تلو  وهللا  هههههههههههه  تلم خ ج 

 صههههوال وعا يتوىلا لراسههههو ل و 
 
.لملوتيلدل شههههالللا ليحلاي  ل لتضلولكلا تيلي ي  لح ل لل 

ا تو وملا ن قللخ رجلا يتوىلا لراسهههههو لع لا ت اشلما شههههه شلل     جل يوسهههههلل تتلهرلبتلملمجود

 وصفل ذالا نوعل  لا تو ومل ولالاوج هلا  لوكيلا ص هحلل(،)علىلقلرلإطالعلا ل حثللألامسط

 هههههههلهالل و لع  ادلا جتاةلماخ صهههههههللطللللع ل  رلألاحلاثلما شههههههه اليلم ولعسههههههه  لا تالق يلا 

ىل،لعاهه لع لويور ل  هه رالو وررلا ههذايل ههلياثلو لعنووا لا جتاةلم  هههههههههههههت للههالايجهه  تههللا ههذي 

 . نج حلعلىلصتهلل ن ءلشخصهللا و د،لض مراليتيلبه لا ذهلا ش ريللا  الل  لا جتاة

علىلم قل   ههه  جللعلىل ههه لو هههلملسهههههههههههههتهههالا لههه حثهههللإلىل نههه ءل   ههه  جل لتو وملا نههه قهههلل نههه ء  

(ل   رال  ل   رايلا تو وملا ن قللة لل لاتتلرل  لإو  نه ل15(ليتضههههههههههههها ل)لMFMXح سهههههههههههههو يل)ل

 . بم   جلما تي قل  لصلقالمسال تامورلو وررلال،اجته  لالاختل رايلا تضانلل يه بتلل

لا ههههبههههم هههههه  ههههل ههههتهههه  لمألجهههههه ل لوههههرلوههههلههههتهههه لاخههههتههههلهههههه رلا ههههتههههوهههه ههههوههههملا ههههنهههههه قههههههلعههههلههههىل هههههه عههههلهههههههههههلل ههههههذا لللللللللللللللللللللللللللللج

(لمان ءلصههههههههههوروو لةختل رل   رالو وررلا ذايلعلىلم قلع او جلا  ه  ل1992)ايجن  يلما زم ع ل

 الايليو تميل)ل يايلا  جةل(.

ل جاوعتو لل
 
للللللللللللللم تههللا تي قل  لصههههههههههههههلشلمرلهه يلصهههههههههههههور يلالاختلهه رلورلالاختههه رلعشهههههههههههههوا ههه 

 (لط  ل30)لوج ربهللمض  يلل(ل واقةل)
 
 ل.عو ل   ت  ميلع لك ل جاوعل  للل و  مطل 

،لرلا تو وملا ن قللعلىلا جاوعتو بتللويلهقلاختل رلو وررلا ذايل)لا صهههههههورالعل(لماختل 

ا ل رل،ل ها بم   جلا يوسهههههلل لتو وملا ن قل ت ضهههههالا جاوعللا تج ربهللإلىلا تتلرل  سهههههتتا  ل



لقلاختلهه رلو وررل،لم تههللإو هه  لا جاوعههللا تج روتت ضلا جاوعههللا ضهههههههههههههه  يههلل هها
ق
بهههلل لتتلرلط

 .جاوعتو ل)لا تج ربهللما ض  يلل(ا ذايل)لا صورالبل(لماختل رلا تو وملا ن قللعلىلا 

ر لععظ  يلا نته  جل ه علههللا بم ه  جلا يوسههههههههههههههللع لويور ل  ه رالا تو وملا نه قهللما ت ه  لل

 ل ذالا تيورل لىلع  ادلا تتلرلإلىل   رالو وررلا ذايل لىلا جاوعللا تج ربهل،ل ها ل رليظ 

لعنهههههلل  هههههههههههههتوى)ا جاوعههههلل
 
ل و ل0.05ا ضههههههههههههههههه  يهههههللا   ل رلوتت قضل لبم هههه  ج،لمكهههه  لا و شلدالا )

 لاجاوعللا تج ربهللما لتليللا جاوعتو لعنللح هههههه بلدةةيلا و مشل و لا  ه سههههههو لا لتلي

 نههه قهههللمو وررل لاجاوعهههللا ضههههههههههههههه  يهههللبتز لوهههنروملالاختلههه رلا  لل ل اههه ل  هاههه لع ل  ههه ر يلا تو وملا

 لا ذاي.

  ملل:لا ل  ه رالو وررلا هذايلو ةلع لقاهلاسهههههههههههههتهته جه يلعهلال  هه لخلصههههههههههههههالا له حثهللإلى

،لما لا تههلررههللعلىل  هه رايلعخ ىل تضهههههههههههههانههلل يههه ل ثهه ل  هه رالا تو وملا  هه رايل هه لمراءلالادراعهههل

لمل ل شههههههه لإلى،ل  ةعتا دلعلىل للعلا ت   لار لا تتلرل  ل تغوع لويور   ل ر ههههههها ن قلليا  لا لي

 .ل تغوملغومل ل ش 

:لا لوتولىلم ارالا تتلهرلا ت ل لعملعحلىل نظا يلقل الا ل حثللووصهههههههههههههه يلعلال  ه ل

لعلىلا يللههههههللا جتاةلا ههههههلزيل تو  ةلعق ا 
 
،لمع ضهههههههههههههههههههالعبملعحههههههلىلا واقةلا بم هههههه  جل جهههههه  هههههه 

 ه و .الا ه تمم هللبهل لولررللاعبملعلدل ا  ل  لا يللللما شل بلعلهال  لعاللايج

ل  لا لراسههههههههه يلا الح لل  ه
 
:ل ن ءل     جل يوسهههههههههللأل واعلعخ ىل اقتمحالا ل حثللعلدا

 .مغوم  ل  لا تو ومل ث لا تو وملا تلم لما تو وملإلا لاع 

،لا ت ورم ل ضهههههههههههههاههه  لايجودالع لإطههه رلألاداءلوررع ضهههههههههههههههالا لههه حثهههلل جاههه ل ي هههه لإلىلو 

لعصهههههههههههههالل
 
ال نالإلىلا لا ليحلون م ل تغوما صههههههههههههن

ق
 مخل

 
ل تتلهرل ولو وررلا ذايلما    ج 

 
ل يوسههههههههههههل 

،لماسههتتا  لا  ه  لالايليو تميل  ه  لا   رايلم ولعع ملحلارللمجلمىلع ل ذالا تو وملا ن قل

 ل.ا ج  

 ك



 


