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َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي
ِى عومسإ نةسيِ عبذايشذي.ّ
 صاْهؤى طًيَُاْى/َتى وةسصؾ و ثةسوةسدةى بٓةسِةت
 فانةي/ طهوىل ثةسوةسدةى بٓةسِةتى/بةػى صَاْى نوسدى

:الملخص
ىذا البحث املوسوم ب ـ ـ ـ( دور مرفيم النحوي إلنشاء الكلمة والمصطلحات في اللغة الكردية) ألقى الضوء
 رغم املقدمة وأىم النتائج احلاصلة عليو من خالل ىذا،على اجملال البنيوي للكلمات الكردية من حيث الرتكيب
 و يتحدث، الفصل االول حتت عنوان مفهوم املورفيم واملورفولوجيا يف علم اللغة: يتكون من ثالث فصول،البحث
 و،ىذا الفصل عن مكونات الكلمة ومجيع املورفيمات النحوية بشكل نظري مع وجود األمثلة للكلمات اللغة الكردية
يف الفصل الثاين بُرز دور وتأثري املورفيمات النحوية لبناء الكلمات الكردية أستعانة بالعلوم األحصاء ألثبات وجوده و

 ويف الفصل الثالث أيضا حتدثنا عن دور ىذه املورفيمات أي النحوية لبناء املصطلحات،بناء الكلمة يف اللغة الكردية
. ألثبات دوره و تأثريه يف املصطلح الكردي،ًمع اإلعانة بعلم األحصاء أيضا
Abstract:

This research is named ((The role of grammatical morpheme to build up word
and terms in the Kurdish language)) highlighted the structural area of Kurdish words
and terms of the structure, although the foreground and the most important results
occurring him through this research, consists of three chapters: The first chapter
under the concept of morpheme and morphology in linguistics address, and speaks of
this chapter for the word components and all grammatical morphemes in theory with
examples of the words in the Kurdish language, and in the second chapter emerged as
the role and influence of morphemes grammatical construction of the Kurdish words
hire science of statistics to prove its existence and build a word in the Kurdish
language, and in the third chapter also analyzed the role of these morphemes any
grammatical terminology for the construction of the subsidy with the knowledge of
statistics as well, to demonstrate its role and influence in the Kurdish term.
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َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

ّ.ى .عومسإ نةسيِ عبذايشذيِ

ْاوْيؼإ و بواسى تويَزيٓةوةنة:
َى َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْى وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا)) ،بواسى
ْاوْيؼاْى تويَزيٓةنة ((سِؤي
تويَزيٓةوةنة خظتٓةسِوو تيؼو خؼتٓة طةس اليةْيَهى طشْطى َؤسفؤيؤرى و طيٓتانظى صَاْى نوسديية.

َبزاسدْى بابةت:
ٖؤى ٖةي
بةػيَوةيةنى طؼتى َؤسفؤيؤرى وةى بواسيَهى طشْطى صَاْةواْى ْويَ ،نة سِؤَييَهى ئيَحطاس طةوسة دةبيٓيَت ية
َةَةْذنشدْى فةسٖةْطى صَاْى نوسديذا ،ية دوو بةػى طشْط ثيَهذيَت ئةواْيؽ طةسداْهشدٕ و داسِػنت ،ئةوةى
دةوي
دووةَيإ سِؤَييَهى دياس ية طاصنشدْى وػةو صاساوةدا دةبيٓيَت ،بة ٖؤى ئةو ثيَؼهةوتٓة طةوساْةى ية بواسى صاساوةطاصى
جيٗاْيذا دةبيٓشيَت ،سِؤراْة ضةْذئ صاساوة ية دايو دةبٔ ،بؤية داسِػنت فشياى ئةو ٖةَوو بؤػايياْة ْانةويَت ثةْا بؤ
ي ةنةَيإ دةبات ئةويؽ طةسداْهشدْة ،واتة بة ٖةسدونيإ ٖةوٍَ دةدةٕ نةييَٓةناْى ْاو فةسٖةْط ضاسةطةس بهةٕ.

سِيَباصو طرتانضةسى تويَزيٓةوةنة:
َيٓةوةنة وةطفييةو ػيهشدْةوةى ثيَويظت بؤ منوْةنإ نشاوة ،بؤ ئةوةى ئةدماَةناْيؼى وسدو دسػت بٔ،
سِيَباصى ييَهؤي
ية ٖةْذيَو ػويَٓذا ثؼت بة ئاَاس بةطرتاوة ((ئاَاس بة واتاى نؤنشدْةوةى طةسجةّ صاْياسييةنإ و ثاػإ ػيهشدْةوةى
ئةدماَة وسدةناْى ،و دواتشيؽ بشِياسدإ ية طةسيإ)) ،طرتانضةسى تويَزيٓةوةنة ية ثيَؼةنييةنى نوست و طيَ بةػى
طةسةنى ثيَهٗاتووة ،ية بةػى يةنةَذا باغ ية ضةَهى َؤسفؤيؤرى و َؤسفيِ نشاوةو ثاػإ ثيَهٗاتةناْى وػةو دواتشيؽ
َى َؤسفيُة بةْذة
َؤسفيُة بةْذة سِيَضَاْييةنإ وييَهظِ و ثشؤطةى بة ييَهظيُبووٕ خشاوةتة سِوو ،ية بةػى دووةَذا سِؤي
َى َؤسفيُة بةْذة سِيَضَاْييةنإ
سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْى وػةدا بة ئاَاسةوة بةسجةطتة نشاوة ،ثاػإ ية بةػى طيَيةَذا سِؤي
ية طاصنشدْى صاساوةى نوسديذا باطهشاوةو ية ئةدماَيؼذا بة ئاَاسةوة وسدو دسػتى ناسةنة خشاوةتة بةسدةطت.

َ 1-1ؤسفؤيؤرى ( )morphologyو ثةيوةْذى بة ئاطتةناْى تشى صَاْةوة:
َؤسفؤيؤرى يكيَهة ،ية يكةناْى صاْظتى صَإ و ٖاوػاْى طيٓتانع ية ْاو ئاطتى سِيَضَاْذا ،سِؤَييَهى بةسضاوى ية
َيَتةوة ،بة
دةسخظنت وتيؼو خظتٓةطةس ثيَهٗاتةو دسوطتةى وػةدا ٖةيةو ية ياطاناْى طاصنشدْى وػة ية ْاو صَاْذا دةنؤي
َى ئةو
ػيَوةيةنى طؼتى َؤسفؤيؤرى ثةيوةطتة بة فةسٖةْطى صَاْةوةو خؤى ية ْاو ييَهظهؤيؤريادا دةبيٓيَتةوة ،سِؤي
َؤسفيُاْة دةخاتةسِوو ،نة بةػذاسيإ ية طاصنشدْى وػةناْى صَاْذا نشدووة ،بيَطوَإ بةناسٖيَٓاْى صاساوةى طاصنشدٕ بؤ
َةَةْذنشدْى فةسٖةْطى صَاْذا
ٖةسدوو داسِػنت و ييَهذاْى و ػة بؤ ئةوة دةطةسِيَتةوة ،نة ئةسنيَهى بةسٖةَذاسيإ ية دةوي
َيٓةوة ية ػيَوة (فؤسّ)ةنإ ،نة ية بٓةسِةتذا ئةّ صاساوةية ية بايؤيؤريذا بةناس دةٖات،
ٖةيةَ .ؤسفؤيؤرى ((بشيتيية ية ييَهؤي
َيٓةوةى ئةو سِةطةصة طةسةنيياْةى
بةآلّ ية ْاوةساطتى طةدةى ْؤصدةيةَذا بؤ ثةطٓهشدٕ (وةطف)ى جؤسيَو ية ييَهؤي
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(نة ية صَاْذا بةناسٖيَٓشاوٕ) بةناسٖات .سِةطةصةناْيؽ ية ػيَوةى ْاَةى صَاْيى صاْشاو ية اليةْى ٖوْةسى (تةنٓيهى)
وةطف دةنات ،بةَةؾ دةطوتشيَت َؤسفيِ ()).)morpheme

1

واتة طشْطرتئ نةسةطتةى َؤسفؤيؤرى َؤسفيِ

()morphemeةَ ،ؤسفؤيؤرى بة طةس دوو بةػى طةسةنيي دابةؾ دةبيَت-:
َؤسفؤيؤرى

َؤسفؤيؤرياى داسِػنت

َؤسفؤيؤرياى سِيَضَاْى (طةسداْهشدٕ)

Derivational morphology

grammatical morphology

َؤسفؤيؤرياي داسِػنت:
بشيتيية يةو َؤسفيُاْةى ،نة وػةى ْويَ بة واتاى ْويَ بؤ دةوَيةَةْذنشدْى فةسٖةْطى صَإ بةسٖةّ دةٖيَٓيَ ت ،وات ة
َةَةْذ نشدْى فةسٖةْطى صَاْة بة تايبةتى داسِػنت و ييَه ذإ وةى
ئةو َؤسفؤيؤريية ،نة بواسى ضاالنييةنةى سِيَطاناْى دةوي
َةَةْذنشدْى فةسٖةْطى صَإ دةسِواْشيَت .بؤمنوْة:
دوو سِيَطاى طةسةنى دةوي
 -داسِػنت:

ػةنش-/+دإ = /ػةنشدإ  ،نوسد -/ +طتإ = /نوسدطتإ....،

َةوَاٍَ) = َاٍَ -/ +ةوَ+/-اٍَ
 ييَهذإ( :بةسدةْويَز ،تةسِةثياص ).... ،بةسد -/+ةْ+/-ويَز َ( ،ايَؤسفيُةناْى داسِػنت ،بة تايبةت ثاػطشةنإ ية بٓةسِةتذا وػةى طةسبةخؤ بووٕ ،بةآلّ بة تيَجةسِبووْى نات و ئةو
َي يةخؤيذا ٖةألطشتووة.
طؤسِاْة صَاْيياْةى بة طةسياْذا ٖاتووة تةْٗا واتانةيإ يةطةأل ئةو وػةيةى دةضٓة ثاي

َؤسفؤيؤرياي سِيَضَاْى (طةسداْهشدٕ):
بشيتيي ة ي ةو َؤسفؤيؤرياي ةى ،ن ة فؤسَ ة جؤساوجؤسةن اْى وػ ةيةى دةخات ة بةسدةط تَ ،ةبةط ت ي ة ػ يَوة
جؤساوجؤسةسِيَضَاْييةناْ ة وات ةَؤسفؤيؤري ط ةسداْهشدٕ ثةيوةْذييةسِيَضَاْيي ةناْى وػ ةسِووٕ دةنات ةوة ٖ .ةَوو
َؤسفيُةسِيَضَاْييةنإ دةضٓة خاْةى َؤسفؤيؤري طةسداْهشدْةوة .بؤ منوْة:
ْوطني ← دةْوطِ ْ ،وطيِ  ،مبٓوطياية ٖ... ،تذ.
ثاى ← ثانرت  ،ثانرتئ.
طوٍَ← طوَيةنة  ،طوَييَو  ،طوَيةنإ
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George Yule, The study of language, (2006), p. 62-63.
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َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

َةَةْذ بهات و وػةى
ييَشةدا جياواصى دياسى ْيَوإ داسِػنت و سِيَضَاْى ئةوةية ،نة داسِػنت دةتواْيَت فةسٖةْط دةوي
ْويَ بةسٖةّ بٗيَٓيَت ،طةسداْهشدْيؽ ػيَوة جياواصةناْى وػة دةخاتة بةسدةطت ،بةآلّ ئةطةس َاوةيةنى صياتش
َةَةْذ بهات ،دواتش ية
َيذا بيَت ،ئةوا دةبيَتة بةػيَو ية وػةنةو بةّ ثيَية دةتواْيَت فةسٖةْط دةوي
َؤسفيُةسِيَضَاْييةنة يةطةي
بةػةناْى دووةّ و طيَيةَى ئةّ تويَزيٓةوةية بة منوْةيةنى باػةوة بة ثيَضييإ خشاوةتة بةسدةطت.

 1-1-1ضةَهى َؤسفيِ:
َذاْى بريى فؤْيِ( ،نة ٖاوػيَوةى دؤصيٓةوةى ئ ةييهرتؤٕ ب وو ي ة صاْظ تى نيُي ادا) .ي ة ْيَ وإ
دوابةدواى طةسٖةي
َةناْى ( ،)1930-1920بري ية يةنةيةنى تش نشايةوة ،نة ئةويؽ َؤسفيِ بوو ،نة ية فؤْيِ طةوسةتشةو وات ا ي ةخؤ
طاي
دةطشيَت .سِيَضَآْوطة ػويَٓهةوتووةنإ (الطاييهةسةوةنإ) وػةيإ بة بضونرتئ داْةى واتاييضَ إ داْ ابوو ،دوات ش ٖ ةس
خؤيإ ٖةطتيإ بةوة نشد ،نة ٖةْذيَو ثاسضةى وػة ،بة طةسبةخؤ دةسْةئةنةوتٖٔ ،ةْذيَهيؼيإ ية فؤْيُيَو ثيَهٗاتبووٕ،
َهو ية ْاو وػةنةدا دةبووْة خاوةٕ ئةسى ،ي اخود وات ا ،وةى طريةن ةنإ (،)Affixes
بة طةسبةخؤيي واتايإ ْةبوو ،بةي
َيَهى
بؤية ية نؤتايى طييةناْى طةدةى سِابشدووةوة بريؤنةى َؤسفيِ ي ة صاْظ تى صَآْاط ي ْويَ ذا ط ةسى ٖةَي ذا ،ن ةسِؤي
ئيَحطاس طةوسةى يةوةسضةسخاْىضَاْةواْىٓويَذا بيٓى ،صَاْةواْةنإ جاسيَهى تش صَاْةناْى طيَتييإ ية طةس بٓ ةَاى َ ؤسفيِ
ثؤيئَ نشدةوة.

1

صاساوةى َؤسفيِ وةى خؤى ية صَاْى نوسديذا ضةطجاوةو ،ية فاسطيذا (تهوار)ى ب ؤ ب ةناسٖات و ٖةسض ةْذة ض ةْذ
صاسةوةيةنى تشيؼيإ بؤ ثيَؼٓياصنشد وةى (وػيٌ،ثاسض ة وػ ة)) ب ةآلّ ْةضةط جا .ي ةخواسةوة ض ةْذ ثيَٓاط ةيةنى َ ؤسفيِ
خشاوْةتة بةسدةطت-:
 َؤسفيِ بضونرتئ ثاسضةى صَاْةو خاوةٕ ئةسنيَهى سِيَضَاْييةٖ ،ةسضةْذة ئةّ ثيَٓاطةية ب ؤ ٖ ةَوو َ ؤسفيِ دةط تْادات ضوْهة ٖةْذيَهيإ ٖةٕ بة طةسبةخؤيي واتا دةبةخؼ ٔ .وةن و (ن وسِ) ،ب ةآلّ (نوسِإ=ن وسِ-/+ةن ة-/ )/ةن ة/
ئةسنيَهى ٖةية ئةويؽ ْاطاْذْة.

2

(( -بضونرتئ يةنةى واتاداسى صَإ))

3

 -بضونرتئ ثاسضةى صَاْة ،نة طيَ تايبةمتةْذى ٖةية:

4

أ) وػةيةنة ،يإ بةػيَهة ية وػة نة َاْاى ٖةبيَت.
ب) ْاتواْشيَت دابةؾ بهشيَت بؤ يةنةى بضونرتى واتابةخؽ ،ضوْهة واتانةى دةػيَويَت.
ث) دووباسةبووْةوةى ية ضةْذ ريٓطةيةنى صَاْيي جياواص ،نة ية طةٍَ ئةوةػذا واتايةنى سِيَزةيى جيَطريى ٖةية.
_____________________________________________________________________________________________

()1بشِواْة ((حمُذ َةعشوف فةتاح ،صَاْةواْى ((( ،))84ٍ ، )2011ػيَشنؤ ذةَة ئةَني.))17ٍ ،)2002( ،
) )Mark Aronoffand, Kirsten Fudeman, what is morphology, (2011) ,p.2.
2

)3(Victoria Fromkin, Introductionto Language (2009) :p. 80.
( )4بشِواْة ((حمةَةد عوَةس عةوٍ  ،دابةػبووْى نشداسى ييَهذساو  ))5ٍ ،)2001( ،...يةطةأل (( Norman C.Stageberg, An
))Introductory English Grammar,(1981) page 83.
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 2-1-1ثيَهٗاتةى وػة:
دةتواْني ثيَهٗاتةى وػةيةى وا ييَو بذةيٓةوة ،نة ب ؤ منوْ ة وػ ةى (ئ اصاد) ي ةسِووى دةْطظ اصييةوة ي ة دوو بشط ة
ثيَهٗاتووةال(ئا) ( +صاد) ،بةآلّ يةسِووى َؤسفؤيؤجييةوة ية يةى َؤسفيِ ثيَهٗاتووة (ئ اصاد) ،ض وْهة ْ اتواْني ف ؤْيُى ي يَ
البةسئ ،ضوْهة واتانةى دةػيَويَت .بةآلّ وػةيةنى وةى (الوإ) نة ي ة دوو بشط ةو ب ة ٖ ةَإ ػ يَوة ي ة دوو َ ؤسفيِ
ثيَهٗاتووة ،يةنةّ :ضوْهة دوو فؤْيُى دةْطذاس ()vowelى تيَذاية ((ال  +وإ )) ،دووةّ ي ة دوو َ ؤسفيِ ثيَهٗ اتووة،
يةنةَيإ (الو) واتايةنى طةسبةخؤى ٖةيةو بةػى دووةَيإ -/إ /ئةسنى نؤنشدْةوةية ،نة بة طةسبةخؤيي دةسْان ةويَت
تةْيا يةطةٍَ ثؤىل وػةى (ْاو) دا دةسدةنةويَت ،بؤية ٖةَيؼة بةْذة ثيَوةي بؤية ثيَى دةطوتشيَت َؤسفيُى بةْذ ،نة ية ضةْذئ

ػويَٓى تشدا دوباسة بؤتةوة1.بؤمنوْةَ :ةطتإ ،ػةوإ ،سِؤرإٖ....،تذ.

َ 3-1-1ؤسف و ئة يؤَؤسف ):(Morph and Allomorph
َؤسف ( )Morphوةى صاساوة بؤ يةنةّ جاس يةاليةٕ (تؼاسيض ٖؤنيَت)ةوة بةناسٖاتووةو دوات ش (ٖ اسيع) صاساوةى
نةستى َؤسفيُى بؤ بةناسٖيَٓاوة .ضةَهى َؤسف بةػيَهى بةسجةطتةى دةسبشِئ و ْوطيٓة ،واتة فؤسَيَهى فيضيهيية و خ اوةٕ
قةباسةية ،بة ثيَضةواْةى َؤسفيِ يةنةيةنى ٖؤػةنى و بيَ قةباسةيةَ .ؤسف خؤى فؤْيُيَهة يإ صدمرية فؤْيُيَهى جياواصة ي ة
ريٓط ةى ت ش دوب اسة دةبيَت ةوة ،صؤسج اس ض ةْذ ػ يَوةيةنى َ ؤسف ي ة ي ةى َؤسفيُ ذا ن ؤ دةبٓ ةوة ثيَي إ دةطوتشيَ ت
(ئةيؤَؤسف ،)Allomorphواتةئةيؤَؤسفؼيَوةجياواصةناْىُؤسفيُيَهة 2.بؤ منوْة:
• ػاسةنة  ،ديَيةنة ،ثةسِؤنة ،صؤثانة ٖ...،تذ.
• بشايإ  ،نوسِإ  ،سِؤرووةوإ ٖ... ،تذ.

_____________________________________________________________________________________________

ٍ 242حمةَةدى َةذويَ ،ؤديٌَ و َؤديًَةناْى سِيَضَإ)1(H.G. widdowson, Linguistics,(2009), p.45. with (( ،
)2009()).
( )2بؤصاْياسى صياتشبشِواْة ((نةوطةس عةصيض ئةمحةد ،بريدؤصى َؤسفيِ وٖةْذيَ اليةْى َؤسفؤيؤرى،)1990( ،..ال .)).43-41
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َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

 2-1جؤسةناْى َؤسفيِ:
دوو جؤس َؤسفيِ ٖةٕ ئةواْيؽ طةسبةخؤو بةْذَ ،ؤسفيُى طةسبةخؤ طةسجةّ وػة طادةنإ دةطشيَتةوة:

1

َؤسفيِ
Morpheme

َؤسفيُى بةْذ

َؤسفيُى طةسبةخؤ

Bound
Morpheme

Free Moroheme

وػة +صاساوە
(داْةى فةسٖةْطي)

وػةى ئةسنى

طريەى()Affixes

سِەط (سِاْةبشدوو)

طريەنى ڕيَضَاْى
(فؤسَطؤسِ)

طريەنى وػةطاص
(ثؤٍ طؤسِ)

 َ-ؤسفيُى طةسبةخؤ ،ئةواْةٕ ،نةوا بة طةسبةخؤيى يةسِطتةدا دةسدةنةوٕ .ية ْاو َؤسفيُة طةسبةخؤناْيؽ وػة،نة بةػيَهى طشْطى ْاو فةسٖةْطى صَإ ثيَهذيَٓيَت ،صاساوةؾ نة بةػيَهة ية وػة يةْاو فةسٖ ةْطى ثظ جؤسِيَتى صاْظ تةنإ
بةناسدةٖيَٓشيَت .وػة ئةسنيَهاْيؽ ئةواْةٕ ئةسنيَهى طيٓتانظى ية ْاو سِطتةدا دةبيٓٔ.
 َؤسفيُة بةْذةنإ ئةو َؤسفيُاْةٕ نة بة طةسبةخؤيى ْابيٓشئَ و ٖةَيؼة بةسِةط ،يا وػةو صاساوةناْةوة بةْذٕ،وةنو ثيَؼطشو ْاوطشو ثاػطشو ثيَؼودواطشةنإ ،ئةطةس ثؤىل وػةيإ طؤسِى بيَت ،ياخود واتايةنى ْويَيإ بةسٖةّ ٖيَٓا بةآلّ
ثؤييإ ْةطؤسِي ،نةواتة وػة ،ياخود صاساوةيةنى ْويَيإ بةسٖةّ ٖيَٓاوة.

1-2-1ييَهظيِ و ثشؤطةى بة ييَهظيُبووٕ ( )Lexicalizationية صَاْى نوسديذا:
ييَهظيِ ػيَوة جؤساوجؤسةناْى فؤسَي سِةط َي و ،ي ا بٓايةي ةى دةخات ة سِوو ،ب ؤ منوْ ة سِةط ى (ن ور) ي ة (ن ورسا،

دةنورسيَتْ ،انورسيَتٖ...،تذ) ،2واتة ييَهظيِ داْةيةنى ْادياسى ْاو فةسٖةْطة ،دةتواْشيَت ية سِيَي بةسجةطتةنشدْةوة واتا

َطرياوةنةى بضاْشيَت3.ية طةأل ئةوةػذا ضةْذ تايبةمتةْذييةنى ٖةية :
تيا ٖةي

_____________________________________________________________________________________________

)1) )Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams, (2009), p. 83.
()2بشِواْة ((حمةَةد عوَةس عةوٍ  ،دابةػبووْى نشداسى ييَهذساو .))6ٍ ،)2001( ،...
()3حمةَةد َةجيذ طةعيذ ،فةسٖةْط و ثشؤطةى بة ييَهظيُبووٕ.41ٍ ،)2015( ،
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 )1خاوةْى واتإ.
 )2فؤسَيَو ،ياخود ضةْذ فؤسَيَهيإ ٖةية بؤ ئةوةى واتانةى بٓويَٓيَت.
 )3يةنيَو ية ييَهظيُةنإ باسبووى ْواْذْةنإ دةنات.
واتة ٖةَوو ييَهظيُيَو ية ضةْذ فؤسَيَهى جياواصدا خؤى دةْويَٓيَت و ية ناتى بةناسٖيَٓاْذا دةبيَتة خاوةْى واتا.
بة ييَهظيُبووٕ (( ،ثشؤطةيةنة بؤ تيَهشدةى تومخيَو ية فؤسَى وػة ،يإ فشيَضدا بؤ ْاو فةسٖةْطى صَاْيَوٖ .ةسض ةْذة
َؤصة ،بةآلّ ثيَشِةو بةْذاْةيةو يةاليةٕ ئاخيَوةسى صَاْةوة دووباسة دةنشيَٓةوة ،ي اخود ي ة سِيَ ي خواط تٓى
ثشؤطةنة ْادياسو ئاي
َى داوة بؤ ضةْذئ جاس ،طود يةو
وػةى بيَطاْةوة ثشؤطةنة ئةدماَذةدسيَت)) 1 .يةطةأل ئةوةػذا َشؤظ ية ديَش صةَاْةوة ٖةوي
نةسةطتاْة ببيٓيَتةوة ،نة ثيَؼرت ية بواسة جياجياناْى رياْى سِؤراْةيذا بة ناسى ٖيَٓاوٕ.

2

ػيهشدْةوةى ئةو وػاْةى طةسةوة بةّ ػيَوةيةى خواسةوة دةخةيٓةسِوو:

بة ييَهظيُبووٕ
وةسطشتٔ

طشآ
طشيَي ْاوى ¯N

َٓاوى ¯A
طشيَي ئاوةي

طشيَي دياسخةسى ¯D

طشيَي ثيَؼٓاوى ¯P

طشيَي نشداسى ¯V

طشيَي تاف ¯T

بةناسٖيَٓاْةوةى فؤسَى وػةى بيَطاْة ية بةسٖةَٗيَٓاوةى وػةناْى
صَإ ،بؤ منوْة نؤَجيوتةسى ظاسيا ،ئةطجيَهتى بةسدةواَىٖ...،تذ.

ئةّ ِسيَطايةى بةسٖةّ ٖيَٓاْى وػة ثؼت ب ة ط ةوسةتشئ ئاط تى صَ إ دةبةط تيَت ن ة طيٓتانظ ة ،وات ة ي ة ِس َي ي ب ة
َةَةْذ دةبيَت ،ثشؤطةنةغ بة دابشِيٓى طشيَية ية ئاطتى طيٓتانع و دةيهاتة فشيَضيَهى بة
ييَهظيُبووْةوة فةسٖةْطى صَإ دةوي
ييَهظيُبوو.

 2-2-1طريةنة سِيَضَاْييةناْى صَاْى نوسدى:
َيإ ية طاصنشدْى وػةناْذا بيٓيوة-:
تةْٗا ئةو َؤسفيُة بةْذة سِيَضَاْيياْة خشاوْةتة سِوو ،نةوا سِؤي
 1-2-2-1طريةنةسِيَضَاْييةناْى ْاو
_____________________________________________________________________________________________

( )1طةسضاوةى ثيَؼوو.45 ٍ ،
( )2فاسوم عوَةس طذيل ،جيَجةدمةى فشيَضى بة ييَهظيهبوو ٍ )2013( ،..

.121
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َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

ْ .1اطشاوى ئةيؤَؤسفةناْى ((-ةنة- ،نة- ، ،ة- ،يةنة ،ؤنة))..،
ْ .2ةْاطشاوى و ئةيؤَؤسفةناْى (( -يَو  ،يَ- ،يةى -،ةى))..،
 .3نؤو ئةيؤَؤسفةناْى (( -إ - ،يإٖ- ،اٖ- ،ات))
 نوسِةنة ،بشانة/بشايةنة ،نضة ،فشِؤنة ...،بشايةى ،نوسِيَ ،نؤتشيَو ،نضةى...،
َٓاو
َ 2-2-2-1ؤسفيُةسِيَضَاْييةناْى ئاوةي
َؤسفيُة بةْذ سِيَضَاْييةناْى ثًةى بةساوسد و باآل
َؤسفيُةناْى-/تش /و -/تشئ /يةطةأل (ٖةسة) بؤ ثًةى باآل ٖ ،ةسض ةْذة ئ ةّ فؤسَ ة صي اتش ي ة نشَ ادمى ط ةسوودا
بةناسدةٖيَٓشيَت ،بةآلّ ية نشَادمى ْاوةسِاطتيؽ بةناسديَتٖ(( -:ةسة جواْةنةيامن بيٓى(( ،)).نضها ٖةسة سِةْذ.)).
 ْةوصاد ية ئاصاد وسياتشة /.ئاصاتشة /تشطٓانرتة... جواْرتئ نوسطي نشِيوة. باػرتئ نةطة.َ 3-2-2-1ؤسفيُةسِيَضَاْييةناْى نشداس
أ) َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ :ية ناتى طؤسِيٓى نشداسى سِابشدووى تيَٓةثةسِ بؤ تيَجةسِ ثيَويظتة َؤسفيُى ناتى ييَبهشيَتةوةو ثاػإ
َؤسِفيُى (-إ)ى خبشيَتة طةس بؤ ئةوةى ٖيَضى نشداسةنة يةسِابشدووى تيَٓةثةسِةوة بهات بة تيَجةسِ ،بؤسِاْةبشدووى تيَٓةث ةسِيؽ
َؤسفيُى (-ئَ)ى دةخشيَتة طةس و دةبيَت بةسِاْةبشدووى تيَجةسِ:

1

سِابشدوو :ػها ( -ا) ← ػو -( +إ) .ّ+ناتى سِابشدوو(د))ٕ( +ى ْاوى سِووداو ←ػهاْذٕ
سِاْةبشدوو :دةطووتيَت -يَت ← (دة+ )-طووت -( +ئَ) +د← ٍ.دةطووتيَٓيَت
ب) َؤسفيُى بةسناسى( :ئةو َؤسفيُةية نة دةضيَتة طةس سِةطى نشداسى طادةو ييَه ذساوو ثاػ إ ْ اويَهى ب ةسناسى
دسوطت دةنات ،بة ال بشدْى (ٕ)ى ْاوى سِوداوو َؤسفيُى نات و ثاػإ َؤسفيُى (-او) دةخشيَتة طةسو ثاػ إ ْ اويَهى
بةسناسى دسوطت دةبيَت) .بؤ منوْة :طوتإ ( -إ) ←طوت -( +او) ← طوتاو
بشِئ ( -ئ) ←بشِ -( +او) ←بشِاو
دوسئ ( -ئ) ←دوس -( +او) ←دوساو
سِوػإ ( -إ) ←سِوؾ -( +او) ←سِوػاو
سِووإ – (إ) ←سِوو -( +او) ←سِوواو
سِوودإ ( -إ) ←سِوو (+د) -( +او) ←سِووداو
_____________________________________________________________________________________________

(ْ)1وسى عًى اَني ،قةواعيذى صَاْى نوسدى.36-35 ٍ،)1956(،
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4- 2- 2- 1

َؤسفيُةناْى ْةسيَهشدٕ

ْة نشداسى سِابشدوو ْ /ةخمواسد
ْا نشداسى سِاْةبشدوو ْ /اخؤّ
ٖةَوو ئةَاْة بةػيَهى طشْطى َؤسفيُى سِيَضَاْى بووٕ ،وةى دةبيٓشيَت تةْيا فؤسَةنةيإ طؤسِى بوو يةو منوْاْةى
ثيَؼوو ،بةآلّ ٖةْذيَو جاس ئةو َؤسفيُاْة بؤ َاوةيةنى صؤس صياتش دةضٓة طةس وػةيةى ،يا صاساوةيةى و دةبٓة بةػيَو ية
َةَةْذ دةنةٕ .واتة ٖةْذيَ جاس
وػة ،ياخود صاساوةنةو فةسٖةْطى صَإ بة ٖةسدوو بٓةسِةتى و طؼتى (وػةو صاساوة) دةوي
َى طاصنشدٕ دةبيٓٔ و نةييَٓةناْى ْاو صَاْةنة ثشِ دةنةْةوة .ئةَةؾ بة سِيَطاى بة ييَهظيُبووٕ واتة بة ٖؤى وػةطاصى
سِؤي
بة سِيَطاى طيٓتانظي ،دياسة ٖةَوو ئةَاْة داْةيةنى ئاطتى طيٓتانظٔ و دةنةوْة طةسووى ئاطتى وػةوة.

 3-1وػةو صاساوة؟
ييَشةوة ثيَويظتة ئةو سِاطتييةسِووٕ بهشيَتةوة ،نة وػة يةطةٍَ صاساوة ضني و ضؤٕ ييَو جودا دةبٓةوةو ثيَٓاطةى
ٖةسدووى وػةو صاساوة ضيية ،نة صاساوة خؤى بةػيَهة ية وػة بؤضى طٓوسيَهى دابشِ دةخشيَتة ْيَواْياْةوة؟ بؤ وةآلَى ئةّ
َى
ثشطياسة طشْطة،دةبيَت بةسِووْى وػةو صاساوة ثيَٓاطة بهشئَ ،ثاػإ جياواصيى و ييَهضووْةناْيإ سِووٕ بهشيَٓةوةو سِؤي
َؤسفيُة بةْذةسِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْى داْة فةسٖةْطيَهإ سِووٕ بهشيَٓةوة.
 1-3-1وػة:
َةَةْذنشدْى دةدسيَت ،تا صَاْةنة ثيَؼبهةويَت ،ضوْهة
َى ثاساطنتء دةوي
طشْطرتئ نةسةطتةى صَاْة ،بةػيَوةيةى ٖةوي
بة يةنةيةنى طشْطى واتاداسى صَإ دادةْشيَتٖ ..ةسوةٖاوػة ((ية ْاو فةسٖةْطى بٓةسِةتى ()basic word stock
ٖةَوو خاوةٕ صَاْيَهذاية فةسٖةْطى بٓةسِةتى ٖةَوو ئةوػاْة دةطشيَتةوة ،نة ضاالنٔ و ية رياْى سِؤراْةى َشؤظذا بةسدةواّ
بةناسدةٖيَٓشئَ ،وةى نيًَطةى وػةناْى خواسدٕ ،جًوبةسط ،ئةْذاَةناْى يةػى َشؤظ ،خضَايةتى ،ناطةونةوضو،
َى َاَيى دسِْذة ،رَاسةٖ...،تذ .نة ٖةَوو ئةَاْة ضةْذئ وػة ية خؤ دةطشٕ و بةسدةواّ بةثيَى طةسدةَةناْيإ بةطةس
ئارةي
صاسى قظةثيَهةساْييةوة بووة.

1

 2-3-1صاساوة:
داْةيةنى فةسٖةْطييةو بةػيَهة ية وػةو يةْاو فةسٖةْطى طؼتى ثظجؤسِيتى ٖ ةَوو صاْظ تةناْذا ٖةي ةو ب شيتني ي ةو

وػاْةى ،يةْاو ضواسضيَوةيةنى تةطهذا بةناسدةٖيَٓشئَ و ٖةَوو قظةثيَهةساْى صَإ بةناسى ْاٖيَٓٔ2.ي ة ٖ ةس صاْظ تيَهذا
َةَةْذيإ ية صاساوة ٖةية ،يةطةٍَ صاْظتيَهى تشدا جي اواصة صاْظ تةناْيؽ وةى ث ةتى و
َيَو ،ياخود فةسٖةْطيَهى دةوي
نؤَةي
َشؤظايةتيي ..صاْظتة ثةتييةنإ بشيتني ية ثضيؼهى و نيُيو و فيضيو و صيٓذةوةسصاْىٖ...،تذ .صاْظ تة َشؤظايةتيي ةناْيؽ.،

_____________________________________________________________________________________________

( )1فاسوم عوَةس طذيل ،ثيَضو بةسٖةَى وػةى (طةس) ية صَاْى نوسديذا.150ٍ ، )2013(.
( )2بشِواْة ((ناٌَ ذظٔ بةطري ،صاساوةى نوسدى.19ٍ ،)1978( ،
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ّ.ى .عومسإ نةسيِ عبذايشذيِ

َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

َٓاطىَ ،يَزوو ،جوطشافيا ،ياطا ،سِاَياسى ،ثةسوةسدةٖ... ،تذٖ .ةسيةى يةو صاْظتاْة فةسٖةْطيَهى ثظجؤسِى
وةى :صَإ ،نؤَةي
ٖةيةو ضةْذئ صاساوة يةخؤدةطشٕ و نة بةػيَهيإ بةٖؤى وةسطشتٓةوة ٖاتووْةتة ْاو صاْظتةنةو بةػيَهى تشيؼ يإ ب ةٖؤى
َى ية دسوطتهشدْيذا ٖةبووة.
داسِػتٓةوة دسوطت بووٕ ،بةػيَهيؼيإ ضوْهة وةسطيَشدساوٕ َؤسفيُى سِيَضَاْى سِؤي

1-2

َيإ ية طاصنشدْى وػةدا:
َؤسفيُةسِيَضَاْييةنإ و سِؤي

وةى ية ثيَٓاطةى وػةدا ئةوة خشايةسِوو ،نة وػة بة طةس صاسى ٖةَوو قظةنةساْي صَاْةنةوةية ،واتا نؤَةأل بةػ ذاسة
َهو ي ة
ية بةسٖةَٗيَٓإ و ضاالى نشدٕ و ثووناْ ةوةى ،قظ ةنةساْى صَ اْيؽ تان ة تان ة وػ ةنإ ب ةناس ْ اٖيَٓئَ ،ب ةي
ضواسضيَوةى طيٓتانظذا بةناسدةٖيَٓشئَ ،ضوْهة ئاطتةناْى صَإ تيَهضشِراوٕ ،بة ػيَوةى طيظتةّ ناسدةنةٕ ،ية ئاطتةنةى
خؤيإ دادةب ِشئَ ودةبٓة داْةيةنى فةسٖةْطيي .ضوْهة فةسٖةْط ريَشخ اْى ٖ ةَوو صَاْيَه ةو ب ة ب ن ب ووْى فةسٖ ةْطيَهى
َةَةْذ ية ٖةس صَاْيَهذا ،ئةوا بة صَاْيَهى ْاصيٓذوو دادةْشيَت ،واتة طةسجةّ سِيَطانإ دةطرييَٓة بةس بؤ صيٓذوو سِاطشتٓ ى
دةوي
فةسٖةْطةنة.
ػيهشدْةوةى وػةناْى طةسوة بةّ بيضُةى خواسةوة دةخةيٓةسِوو:
فةسٖةْط
طيٓتانع

َؤسفؤيؤرى
ْ 1-1-2او َ +ؤسفيُى ْاطشاوى
¯D

¯N
تةٕ +

Dº
-/ةنة← /

¯N
تةْةنة

ػةنش +

-/ةنة← /

ػةنشةنة

دةطتاسِ +

-/ةنة← /

دةطتاسِةنة

ثووٍ +

-/ةنة← /

ثوويةنة

َؤت +

-/ةنة← /

َؤتةنة

طشد+

-/ةنة← /

طشدةنة

ٖةدمري +

-/ة← /

ٖةدمرية

1

_____________________________________________________________________________________________

()1ثوويةنة(ثةسِة وسدةناْى َاطي) ،ثووٍ (وسدة) ((ٖةراس َونشياْى ٖةْباْة بؤسيٓة (ٖ1389ةتاوى) ،ال.))115
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ييَشةدا ْاوةنإ وةى دياسخشاويَهٔ و ْيؼ اْة ْاط شاوييةناْيؽ وةى دياسخ ةسيَو ْاوةناْي إ ْاط اْذووة ،ي ة ئاط تى
َةَةْ ذنشدووةٖ ،ةسض ةْذة ثؤيةنةػ يإ ٖ ةس ْ اوة ،وات ة
طيٓتانع دابشِاوٕ ،و بووْةتة ييَهظ يُيَو و فةسٖ ةْطيإ دةوي
َةتةناْى َؤسفيُى سِيَضَاْى ،تةْٗا فؤسَيَهي ْويَيإ بةسٖةَٗيَٓاوةو ضووْةتة
ثؤيةنةيإ ْةطؤسِيوة ،نة ئةَةؾ يةنيَهة ية خةطً
ْاو فةسٖةْطةوةو وةى وػةيةى بةناسدةٖيَٓشئَ.
نور +

-/ةنة← /

نورةنة((واتة ٖةْ ذآ ج اسيؽ ،ياطاػ هيَٓى سِوودةدات و سِةط ى وػ ةيةى ْاط شاو

َى ْاوى بيٓيوة)).
نشاوةو سِؤي
داس-/+ة+/-طوتاو -/ +ةنة← /
دةسد+

داسةطوتاوةنة
دةسدةثيظةنة

-/ة /-ثيع -/ +ةنة← /

َظونةوت دةنةٕ:
َٓاوئ ،وةى ْاويَو ٖةي
يةّ دوو منوْةيةدا( ،داسةطوتاو)و (دةسدةثيع) دوو فشيَضى ئاوةي
َٓاو]
[ْاو  +بةطتةس+ئاوةي
داس -/ +ة + / -طوتاو ((ٖةسضةْذة طوتاو ْ اويَهى بةسناسيي ة( ،بط ة ِسيَوة ب ؤ الث ةسِة ذ ةوت) ب ةآلّ ي َي شةدا وةى
َٓ اوي ي ة فشيَ ضى دةسخةسي ذا
َٓاويَو ْاوة طؼتييةنةى دةسخظتووة ،ئةَةؾ ئاطايية ضوْهة فشيَضةن اْى ْ اوي و ئاوةي
ئاوةي

دةػهيَتةوة))1.

دةسد -/ +ة + /-ثيع
رَاسةى وػة = 10

2-1-2

ْاو َ +ؤسفيُة ْةْاطشاوى
¯D
¯N
←

ٖةْذيَو

←

َؼتيَو

تؤص +

-/يَو/

←

تؤصيَو/تؤصيَ

تؤصقاييَ +

-/يَو/

←

َيَو
تؤصقاي

نةّ +

-/يَو/

←

نةَيَو/نةَيَ

←

ْةختيَو

صةسِة +

-/يةى/

←

صةسِةيةى

بشِ +

-/يَو/

←

بشِيَو

¯N
ٖةْذ +
َؼت +

ْةخت +

Dº
-/يَو/
-/يَو/

-/يَو/

_____________________________________________________________________________________________

()1بشِواْة ((حمةَةد َةجيذ طةعيذ ،فةسٖةْط و ثشؤطةى بة ييَهظيُبووٕ.))76ٍ ،)2015( ،
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َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

-/يَو/

بةؾ +

ّ.ى .عومسإ نةسيِ عبذايشذيِ

بةػيَو

←

رَاسةى وػة = 9
َ +ؤسفيُةناْى ْةْاطشاوى وةى دياسخةسيَو ضووْةتة طةس ْاويَو و فشيَضيَهى دياسخةسييإ وةسطشتووة ،واتة طشيَيةنة
ية ئاطتى طيٓتانع دابشِاوةو بة ثشؤطةى بة ييَهظيُبووْذا سِؤػتووٕ ،بؤ بشِى ْةرَيَشدساو بةناسدةٖيَٓشئَ ،واتة وػةى
ْويَيإ بةسٖةّ ٖيَٓاوة.
3-1-2

ْاو  +نؤ
¯D

¯N
ضٓاس +

Dº
-/إ← /

¯N
ضٓاسإ ((ػ ويَٓيَهة داسى ض ٓاسى صؤسى ييَي ة بؤي ة ض ةَهى ن ؤى ث َي وة

دياسة)).
َري +

-/إ← /

َريإ ((بة واتاى ْةوةى َري ديَت ،ضةَهيَهى نؤى ية خؤ طشتووة)).

ٖةْاس +

-/إ← /

ٖةْاسإ ((ػويَٓيَهة ٖةْاسى صؤسى ييَيةْ ،اوى طوْذيَهة)).

ضاو +

-/إ← /

ض اوإ ((ض ةَهيَهى ن ؤى ي ة خ ؤ طشت ووة ،ي اخود َةبةط تى ض اوى

طةوسةية)).
طوٍَ +

-/إ← /

َهشدْى
َى صؤسى ييَبووبيَ ت ،ي إ وةخت ى ط وي
ط وآلٕ ((ػ ويَٓيَو ط وي

دسةختةنإ)).
بيَز +

-/إ← /

بيَزإ ((ٖاوواتاى (طوتٔ) ،سِةط و سِيؼةى نشْرتة)).

سِةص+

-/إ← /

سِةصإ/سِيَ ضإ ((ب ووْى سِةصى صؤس ،ط ؤسِاْيَهى فؤْةتيهيؼ ى ب ة ط ةسدا

ٖاتووة)).
سِؤر +

-/إ← /

سِؤرإ ((سِؤرإ سِؤرى ية دواية ،ضةَهيَهى نؤى ية خؤى طشتووة)).

نيز +

-/إ← /

ني زإ ((ض ةَهى ن ؤى ي ة خ ؤ طشت ووة ،فؤسَةن ة ب ؤ ْ اويؽ

بةناسدةٖيَٓشيَت)).

1

باب +

-/إ← /

بابإ

ناب +

-/إ← /

نابإ

نؤطاس+

-/إ← /

نؤطاسإ

2

3

_____________________________________________________________________________________________

َبةْذ وٖؤصيَو يةػاسةصوس وئةسدةآلٕ ((ٖةراس َونشياْى ٖةْباْة بؤسيٓة (ٖ1389ةتاوى)،ال))37 .
َةبابَ،ةي
( )1بابإ بةواتاى َاي
()2ناب  :قاثَ ،يض ،... ،نابإ بةواتاى ژْى ئاطاداسى َاٍَ ((ٖةْباْة بؤسيٓة،ال))595 .
( )3نؤطاس بةواتاى ػاخ،نؤطاسإ ػويَٓى ضياى صؤس.
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-/إ← /

ييَو +

ييَوإ ((دةطوتشيَت ي َي وإ ي َي و ب ووة ،ب ة وات اى ثشِب ووة ،خةسيه ة ي َي ي

دةسِريَت ،ضةَهى نؤى ثيَوة دياسة)).
باص +

-/يإ← /

باصيإ

طةسّ +

-/يإ← /

طةسَيإ

ٖ/ةٍَ + /-ػاخ +

-/إ← /

َؼاخإ ((ثيَؼطشْ+او+نؤ))
ٖ ةي

خاٍَ +خاٍَ +

-/إ← /

خاَيداآلٕ ((ْاوْ+اوى دوباسة)).

ْاو  +ػاخ +

-/إ← /

َهشداس ْ +او+نؤ))
ْاوػاخإ ((ئاوةي

ْاو  +طشد +

-/إ← /

َهشداس ْ +او+نؤ))
ْاوطشدإ ((ئاوةي

جؤ  +صةسد+

-/إ← /

َٓاو+نؤ))
جؤصةسدإ ((ْاو  +ئاوةي

رَاسةى وػة = 20
َ +ؤسفيُةناْى نؤ ،نة يةطةٍَ ئةوةى ضةَهى نؤيإ يةخؤ طشتووة ،بةآلّ ْ اوى ػويَٓيؼ يإ دي اسي ن شدووة ،ب ؤ
منوْة:طةسَيإ ((طةسّ -/ +يإ ))/بة واتاى ئ ةو ػ ويَٓة ثً ةى ط ةسَاى ب ةسصةو ي ة ط ةس ئ ةْايؤرياى (نويَظ تإ) وةى
دريةى()Anatomyيَو دسوطت بووة.
ٖ +ةْذيَو جاسيؽ بةَؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ دةبٓة بةػيَو ية وػةنإ وثيَؽ َؤسفيُ ةناْى داسِػ تٓذةنةوٕ ،ئ ةّ دوو
وػةية ية طةس يةى ئةْايؤريا دسوطتبووٕ ،بؤمنوْة:
جوٍَ -/ +إ← /جوآلٕ -/ +ةوة← /جوآلْةوة ((ئةّ وػةية ية بٓةسِةتذا صاساوةيةو وةى وةسطيَشِاْيَه ى ْ اوةسؤنى
وػةى (ذشنة)ى عةسةبييةوة ،دسوطت نشاوة)).
خوٍ -/ +إ← /خوالٕ -/ +ةوة← /خوالْ ةوة ((دواى ئ ةوةى َؤسفيُ ة سِيَضَاْييةن ةى وةسط شت ج اسيَهى ت ش
َؤسفيُى داسِػتٓى وةسطشتووةو وػةيةنى ْويَي بةسٖةّ ٖيَٓاوة)).

1-2

َؤسفيُى ْةسيَهشدٕ ْ +او

ئةّ َؤسفيُة سِيَضَاْيية ناتيَو ضؤتة طةس وػةنة ،ية ئاطتى طيٓتانظذا يةنظةس ْةيف نشدووة ،ياخود واتانةى ئاوةروو
نشدووةو ضةَهى ْةسيَهشدْى ٖةس ثيَوة َاوةتةوة ،بة واتاى ٖ ةَوو بةػ ة ئاخاوتٓ ةنإ ج ا (ْ او) ب ٔ ،ي ا (ن شداس) ئ ةوا
ثيَضةواْةنةى دةخاتة سِوو ،واتة ْانشيَت ئةّ َؤسفيُاْة نة ٖيَؼتا ضةَهى ْةسيَهشدْةنةيإ ثيَوة دياسة بة َؤسفيُى دوو الْ ة
َذا بهشيَت ،بة واتاى ئةوةى ئةّ َؤسفيُاْة ية بٓةسِةت ذا ٖ ةس سِيَضَ اْني
َةى يةطةي
داي بٓيَني و وةى َؤسفيُيَهى داسِػنت َاَةي
بةآلّ يةبةسئةوةى َاوةيةنى صؤسة ضؤ تة طةسى و نؤَةأل َؤسى ييَذاوة بؤية دةنشيَت بطوتشيَ ت ئ ةّ وػ اْةى خ واسةوةى
بةسٖةّ ٖيَٓاوة-:
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َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

ّ.ى .عومسإ نةسيِ عبذايشذيِ

َ )1ؤسفيُى ْةسيَهشدٕ ْ +او
ْ/ا + /-ثياو← ْاثياو ((ثيَضةواْةى ثياوة ية سِووى واتاوة ،بةآلّ يةبةسئةوةى ضؤتة ْ او فةسٖ ةْطى صَاْ ةوة ثيَه ةوة
بةناسدةٖيَٓشيَت)).
ْ/ا + /-ئوَيَذ← ْائوَيَ ذ ((بة واتاى ٖيض ئوَيَذيَهى ْةَاوة ،بووةتة بةػيَو ية وػةنة)).
ْ/ا + /-دياس←ْادي اس ((ئةّ وػةية طةوسة نشاوةو ية ْاو صاساوةى صَاْةواْيؼذا بةناسدةٖيَٓشيَت ،نة بة ٖةَإ ػ يَوة
ضةَهةنةى ئاوةروونشدووة ،واتة ْةسيَي نشدووة)).
ْ/ا + /-جؤس←ْاجؤس ((ْةسيَي نشدووة))
ْ/ا + /-ذةص←ْاذة ص ((بة ٖةَإ ػيَوة ْةسيَي نشدووة ،واتة نةط يَهى خؤػ ى ث َي ذا ْاي ةت ،ي ة ْ او ضواسض يَوةى
َةَةْذ نشدووة)).
وػةطاصيذا فةسٖةْطى دةوي
ْ/ا + /-ػريئ←ْاػريئ ((ْةسيَي نشدووة))
ْ/ة + /-طشةوت← ْةطشةوت ((بة نةطيَو دةطوتشيَت ،نة ثؼوو بةخؤى ْةدات ،بةٖةَإ ػيَوة ْةسيَي نشدووة)).
ْ/ة+ /-خؤؾ← ْةخؤ ؾ ((نةطيَو ْاطاغ بيَت ،ئةوا ضيَز ية خؤػيي ْابيٓيَت ،بؤية دةطوتشيَ ت ْ ةخؤؾ ،ن ة ي ة
بٓةسِةتذا فؤسَِةنة ْاخؤؾ بووة ،دواتش بووة بة ْةخؤؾ.
ْ/ة + /-تشغ← ْةتشغ ((نةطيَو تشغ ْةْاطيَتْ ،ةسيَهشدْة)).
رَاسةى وػة = 9
َ )2ؤسفيُىٓةسيَهشدٕ  +نشداس
ْ/ةْ + /-اغ←ْة ْاغ ((ضووةتة طةس سِةطى وػةو ْةسيَي نشدووة ،واتة ثيَضةواْةى (ْاطني)ة)).
ْ/ةَ + /-ش← ْة َش ((ضووةتة طةس سِةطةنةو واتانةى ثيَضةواْة نشدووةتةوةو بةساَب ةس وػ ةى (خاي ذ)ى ع ةسةبي
وةطتاوة ،بة واتاى نةطيَو دواى ْةَاْيؼيى ية ٖضسَاْذا مبيَٓيَت.
ْ/ةٖ + /-ات← ْة ٖات ((ثيَضةواْةى (ٖاتٔ) و يةطةأل ئةوةػذا واتايةنى تشى ن شدووة بةب ةسدا ب ة وات اى ػ ووّ
ديَت)).
ْ/ة + /-فاّ←ْة فاّ ((ثيَضةواْةى ٖؤمشةْذ ،ئةَة صياتش نةطاْى ئاييٓى وةى جٓيَويَو بؤ ئةو نةطاْة ب ةناسى دةٖيَ ٓٔ،
َيَٓةوة ،واتة ضةَهى ْةسيَهشدْى ية خؤ طشتووة)).
نة ثيَضةواْةى بريوبؤضووْى ئةَإ ظوي
رَاسةى وػة = 4
َبووْى
َئَ ،نة ئةّ وػاْة بة سِيَطاى وػةطاصى دسوطت ب ووٕ ،ب ة وات اى تيَه ةي
ٖةَووو ئةَاْة ئةو سِاطتييةَإ ثن دةي
فةسٖةْط و َؤسفؤيؤرى.
2-2

سِةطى نشداس َ +ؤسفيُى -/اْذٕ/ى تيَجةسِاْذٕ

سِةطى (سِفإ) -/ +اْذْٕ ← /اوى سِووداو
سِف -/ +اْذٕ← /سِ فاْذٕ ((طؤسِيٓى ٖيَضى نشداسة ية تيَٓةثةسِةوة بؤ تيَج ةسِ ،ب ةآلّ ث ؤىل وػ ةى طؤسِي وة ،ض وْهة
(سِفاْذٕ) وةى ْاويَهى سِوداو (ضاوط)يَو ٖةرَاس دةنشيَت)).
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فشِ -/ +اْذٕ ← /فشِاْذٕ ((طؤسِيٓى ثؤىل وػة ،ية (سِةط)ةوة بؤ ْاوى سِووداو)) .
ثةسِ -/ +اْذٕ ← /ثةسِاْذٕ ((ثؤىل وػةى طؤسِيوة)).
دسِ -/ +اْذٕ ← /دسِاْذٕ ((بة ٖةَاْؼيَوة ثؤىل وػةى طؤسِيوة)).
رَاسةى وػة = 4
َةَةْذ نشدووة.
واتة ثشؤطةنة تةواو َؤسفؤيؤرييةو فةسٖةْطى دةوي
3-2

سِةطى نشداس -/ +اوَ /ؤسفيُىبةسناسى

سِةط -/ +اوْ ← /او
طووت -/ +او ← /طووتاو ((سِةطى وػةنةى طؤسِيوةو ْاويَهى بةسناسى بةسٖةّ ٖيَٓاوة)).
قوث -/ +او ← /قوثاو ((سِةطى ضاوطى (قوثإ) بووةتة ْاويَهى بةسناسى)).
ػي -/ +او ← /ػياو ((سِةطى ػيبووْةوةية ثؤيةنةى ،ياخود بةػة ئاخاوتٓةنةى طؤسِاوةو بووةتة ْاو)).
طوو -/ +او ← /طوواو ((سِةطى ضاوى طووإ بة ٖةَاْؼيَوة ثؤىل طؤسِيوة)).
دسِ -/ +او ← /دسِاو ((سِةطى ضاوطى ( دسِإ)ة ثؤيةنةى طؤسِاوةو بووةتة ْاو)).
ػو -/ +او ← /ػهاو ((سِةطى ضاوطى (ػهإ) ثؤيةنةى طؤسِاوةو بووةتة ْاو)).
رَاسةى وػة = 6
ئةّ ضاستةى خواسةوة بة ثيَي رَاسةى ئةو وػاْةى يةّ تويَزيٓةوةيةدا بةناسٖاتووٕ ،تيايذا خشاوةتةسِوو-:
20
18

16
14
12
10

Series1

8
6
4
2
0
-/ێک/

-/ان/

-/اندن/

-/او/

/نا /-و /نە/-

نؤى طؼتى رَاسةى وػةنإ بشيتني ية ( )62وػة ،بةسصتشئ ئاطتى ضاستةنة َؤسفيُى نؤية نة رَاسةيإ ()20
داْةيةو دواتش ْةسيَهشدٕ ديَت (ْ ،)13اطشاوى ( )10داْة و ْةْاطشاوى ( )9داْةو بةسناسى ( )6داْةو دواتشيؽ تيَجةسِاْذٕ
َيإ ية طاصنشدْى ئةّ وػاْة ٖةية ،بؤ منوْة ْيؼاْةى
نة رَاسة () 4داْةيةٖ .ةسدوو ئاطتى طيٓتانع و َؤسفؤيؤرى سِؤي
376

ّ.ى .عومسإ نةسيِ عبذايشذيِ

َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

ْاطشاوى و ْةْاطشاوى و نؤ فشيَضى دياسخةسيي دسوطت دةنةٕ و فؤسَيَهى ْويَيإ بةسٖةّ ٖيَٓاوةو بة ٖةَإ ثؤىل وػةو
بةػة ئاخاوتٓى خؤى ْةسيَهشدٕ  ،بةآلّ َؤسفيُةنإ تيَجةسِاْذٕ و بةسناسى و ثؤىل وػة ،ياخود بةػة ئاخاوتٓةناْيإ
طؤسِيووةو وػةى ْويَيإ بةسٖةّ ٖيَٓاوة.

َيإ ية طاصنشدْى صاساوةدا-:
َ 1-3ؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ و سِؤي
صاساوة جياواص ية وػة ،ية ئيَظتاى طةػةطةْذْى صاْظت و تةنٓةيؤرياو صاْظتى طةسدةَذا طشْطييةنى صؤسى
ٖةيةو سِؤراْة دةيإ صاساوةى ْوآ بة ضةَهى ْويَوة ية دايو دةبيَت ،طةسضاوةى طةػةطةْذٕ و ثةسةطةْذْى فةسٖةْطي
صاساوة يا وػةناْى صَاْةنةية ،يا وةسطشتٓة ،ياخود ية سِيَي وةسطيَشِاْى ْاوةسؤنى صاساوةناْةوة ،طاص دةنشئَ ،طةػةطةْذْى
َةَةْذبووْى صاساوة فةسٖةْطى صَاْة
صاساوةؾ بةْذة بة طةػةطةْذْى فةسٖةْطى بواسة صاْظتييةناْةوة ،واتة طةسضاوةى دةوي
َيَو
ْةى ئاطتةناْى  ،ضوْهة فةسٖةْط وةى ضةقى داٖيَٓاْى صاساوة ْويَيةناْة ،صاساوة نة يةاليةٕ تانةنةغ ،ياخود نؤَةي
ثظجؤسِ ناتيَو فؤسَيَهى ْو آ بؤ ضةَهيَهى ْوآ دادةتاػٔ صياتش ثؼت بة فةسٖةْط دةبةطنت ،يةطةأل سِةضاونشدْى ياطا
َؤسفؤيؤرى و طيٓتانظييةناْى صَاْةنة.

 1-1-3صاساوةى بواسى صاْظتى بةسٖةَى ناْضايي

1

 . 1تةْةنة (( :ئةّ صاساوةية ية بٓةسِةتذا وػة بووةو طةوسة نشاوة بووةتة صاساوة)).
تةٕ -/ +ةنة← /تةْةنة
َٓاوةو ية بةساَبةس صاساوةى (أعضِ)ى عةسةبي طاصنشاوة)).
َ .2ةصْرتئ  (( :ئةّ صاساوةية ثًةى باآلي ئاوةي
َةصٕ -/ +تشئَ← /ةصْرتئ
 . 3يهاْذٕ  :سِةطى سِابشدووى ضاوطى (يهإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ،نة ٖةس َؤسفيُى ناتى سِابشدووى (د) و
(ٕ)ى ْاوى سِووداو (ضاوط).
يو -/ +اْذٕ← /يهاْذٕ
 . 4تيَشِراْذٕ  :ية بةساَبةس (ؿب)ى عةسةبي طاصنشاوة ،وةسطيَشِاْيَهى ْاوةسؤنيية ،يةطةأل ئةوةػذا ثيَؼطشى (تن)-
يةطةأل ضاوطى (سِرإ) و َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
/تيَ + /-سِر -/ +اْذٕ← /تيَشِراْذٕ
 .5ثشراْذٕ  :سِةطى ضاوطى ثشرإ يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
ثشر -/ +اْذٕ← /ثشراْذٕ
 .6نشِاْذٕ  :سِةطى ضاوطى (نشِإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
_____________________________________________________________________________________________

( )1بشِواْة(( طةيالٕ ئيظُاعيٌ ،فةسٖةْطؤنى صاساوةطةىل صاْظتى بةسٖةَى ناْضايي ( ،)2011الثةسِةناْى ((-63-46-44-22-3
.))159-154-151-144-117
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نشِ -/ +اْذٕ← /نشِاْذٕ
 .7ػهاْذٕ  :سِةطى ضاوى تيَٓةثةسِى (ػهإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
ػو -/ +اْذٕ← /ػهاْذٕ
ْ .8ةخؼاْذٕ  :سِةطى ضاوطى (ْةخؼإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
ْةخؽ -/ +اْذْٕ← /ةخؼاْذٕ
 .9طوتاْذٕ  :سِةطى سِابشدووى (طوتإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
طوت -/ +اْذٕ← /طوتاْذٕ
 .10سِووػاْذٕ  :سِةطى سِابشدووى ضاوطى (سِووػإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
سِووؾ -/ +اْذٕ← /سِووػاْذٕ
 .11ػيَواْذٕ  :سِةطى (ػيَوإ) و َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
ػيَو -/ +اْذٕ← /ػيَواْذٕ
 +ئةّ صاساواْة ية خودى صَاْى نوسدييةوة بةسٖةَٗيَٓشاوٕ ،بة ٖؤى َؤسفيُى سِيَضَاْييةوة ،نة يةّ بواسة صاْظتيية ئةوة
دةبيٓشيَت ،صؤسبةيإ بة ٖؤى َؤسفيُى -/اْذٕ /ةوة دسوطت بووٕ ،نة رَاسةيإ ( )8صاساوةية ية نؤى ( )11صاساوة.

 2-1-3صاساوةطةىل بواسى صاْظتى نيُيا

1

َجشوونإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
َجشووناْذٕ  :سِةطى ضاوطى داسِيَزساوى (ٖةي
ٖ .1ةي
َجشووناْذٕ
ٖ/ةٍَ + /-ثشووى -/ +اْذٕٖ← /ةي
َربيٓطإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
َربيٓطاْذٕ  :سِةطى ضاوطى داسِيَزساوى (ٖةي
ٖ .2ةي
َربيٓطاْذٕ
ٖ/ةٍَ + /-بشيٓط -/ +اْذٕٖ← /ةي
 . 3ناسباْذٕ  :بةساَبةس صاساوةى (نشبٓة)ى صَاْى عةسةبي طاصيَٓشاوة ،صاساوةطاص ويظتوويةتى ٖاوواتايةنى تةواو
ثشِاوثشِى صاساوة عةسةبييةنة طاصبهات ،بةآلّ ْةيتواْيوة ية نوسديذا ْاوةنة بذؤصيَتةوة بؤية ٖةَإ فؤسَى صاساوة
َذا دةنشيَت.
جيٗاْييةنةى بةناسٖيَٓاوةتةوة ،نة ٖةس وةنو ضاوطيَهى تيَجةس سِةفتاسى يةطةي
ناسب (نوستهشاوةى ناسبؤٕ) -/ +اْذٕ← /ناسباْذٕ
ْ . 4يرتاْذٕ  :بة ٖةَاْؼيَوة بةساَبةس (ْرتْة)ى صَاْى عةسةبي ية طةس بٓةَاى صاساوةنةى ثيَؼووتش طاصنشاوة ،واتة
بةٖةَاْؼيَوة صاساوة جيٗاْييةنةى بة فؤسَة عةسةبييةنةوة بةناسٖيَٓاوةتةوة ،بؤ ئةوةى يةطةأل صَاْى نوسديذا بيطودميَٓيَت.
ْيرتؤٕ -/ +اْذْٕ← /يرتاْذٕ
ْ . 5ائاػهشا َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسآ يةطةأل وػةى ئاػهشا ،ئةّ صاسةوةيةؾ وةى ثيَذوايظتييةنى صاساوةيي
طاصنشاوة.
ْ/ا + /-ئاػهشا ←ْائاػهشا
_____________________________________________________________________________________________

()1نةَاٍ جةالٍ يةسيب ،ثشؤژةى صاساوةى صاْظتيي نوسدى ( ،)2012الثةسِةناْى ((.))68-67-65-53-51
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ْ .6ائةْذاَى  :يري عضوي
ْ/ا + /-ئةْذاّ -/ +ىْ← /ائةْذاَى
ْ .7ائاطايي  :يري أعتيادي
ْ/ا + /-ئاطا -/ +ييْ← /ائاطايي
ْ . 8اتيَش َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسيَهشدٕ يةطةأل ْاويَو ،ياخود صاساوةيةى ،نة ثيَؼرت وػةيةنى ئاطايي صَاْةنة بوو،
َهة) وةسطيَشدساوى ْاوةسؤنى (َؼبع)ى صَاْى عةسةبي.
طةوسةنشاوةو بووتة (ناي
ْ/ا + /-تيَش ←ْاتيَش
ْ .9ةػاص  :ئةّ صاساوةية ْويَيةو بةٖؤى َؤسفيُى طيٓتانظي ْةسيَهشدٕ يةطةأل فؤسَيَهى وةسطرياو (ػاص).
ْ/ة + /-ػاص ←ْةػاص
ْ .10ةبةناّ  :بةساَبةس صاساوةى (خذيخ)ى عةسةبي طاصنشاوةَ ،ؤسفيُى ْةسيَهشدٕ يةطةأل وػةيةنى داسِيَزساو.
ْ/ة/ + /-بة + /-ناّ ←ْةبةناّ
ْ .11ةطةييو َ :ؤسفيُى ْةسيَهشدٕ يةطةأل ْاويَهى بهةسيي.
ْ/ة + /-طةييو ←ْةطةييو
 +صؤسبةى صاساوةنإ بةٖؤى َؤسفيُى سِيَضَاْى -/اْذٕ/ةوة دسوطتبووٕٖ ،ةسضةْذة ئةّ َؤسفيُة ية بٓةسِةتذا دةض يَتة
طةس سِةطى نشداس ودةيهات بةْاوى سِووداو (ضاوط)ى تيَجةسِ،بةآلّ ييَشةدا ضووةتة طةس ٖةْذيَو ْاو وةى (ن اسبؤْوْيرتؤٕ)
نة بةٖةَإ ػيَوة (يةطةأل ٖةْذيَو ْاوى تشى صَاْةنةدا ٖ اتووة ض اوطيَهى تيَج ةسِى دسوط ت ن شدووة ،وةى ْشخاْ ذٕ،
دةَاْذٕ ،نوسداْذٕ).

1

 3-1-3صاساوة ئاَاسييةنإ

2

 . 1ػيَواْذٕ (( :سِةطى (ػيَوإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ و ثؤيةنةيؼى طؤسِيوة ية سِةطةوة بؤ ْاوى سِووداو)).
ػيَو -/ +اْذٕ← /ػيَواْذٕ
 .2ثؤالْذٕ ْ :اويَو يةطةأل َؤسفيُى سِيَضَاْى تيَجةسِاْذٕ.
ثؤٍ -/ +اْذٕ← /ثؤالْذٕ
 .3طودماْذٕ  :سِةطى ضاوطى (طودمإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
طوْخ -/ +اْذٕ← /طودماْذٕ
َٓاويَهى طادة يةطةأل َؤسفيُي تيَجةسِاْذٕ بةناسٖاتووة.
 .4صبشاْذٕ  :ئاوةي
صبش -/ +اْذٕ← /صبشاْذٕ
_____________________________________________________________________________________________

( )1سِؤرإ ْوسى عبذاهلل ،فةسٖةْطى صَإ و صاساوةطاصى نوسدى.96-95ٍ ،)2007( ،

()2جةَاٍ عةبذوٍ ،سِيَبةسى صاساوة ئاَاسييةنإ ( ،)2012الثةسِةناْى ((.))171-138-126-80-63-41-35-34-17
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 . 5خةَآلْذٕ  :سِةطى سِابشدووى ضاوطى (خةَآلٕ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ثؤيةنةيؼى ية سِةطةوة بؤ ْاوى
سِووداو طؤسِاوة.
خةٌََ -/ +اْذٕ← /خةَآلْذٕ
 .6طؼتاْذٕ  :وػةى (طؼت) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ.
طؼت -/ +اْذٕ← /طؼتاْذٕ
 . 7بةػاْذٕ  :وػةى (بةؾ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ،تةْيا فؤسَةنةى طؤسِيوةو ضةَهي تيَجةسِيى ثن بةخؼيوة.
بةؾ -/ +اْذٕ← /بةػاْذٕ
َؤثاْذٕ ْ :اويَو يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ و ْاويَهى سِووداوى تيَجةسِى طاصنشدووة.
 . 8دي
َؤثاْذٕ
َؤث -/ +اْذٕ← /دي
دي
 .9طؤياْذٕ ْ :اويَو يةطةأل َؤسفيُى سِيَضَاْى تيَجةسِاْذٕ.
طؤ -/ +ياْذٕ← /طؤياْذٕ ((ئةيؤَؤسفة))

 4-1-3فةسٖةْطى صاساوةى ثضيؼهى

1

ْ .1ابةنرتيايي َ :ؤسفيُيَهى سِيَضَاْى ْةسيَهشدٕ يةطةأل ْاويَهى وةسطرياوى جيٗاْيي ،فؤسَيَهى ْةسيَي طاصنشدووة.
ْ/ا + /-بةنرتيا -/ +يىْ← /ابةنرتيايي
ْ .2ائاطا  :وةسطيَشدساوى ْاوةسؤنى (يري اعتيادي) صَاْى عةسةبي طاصيَٓشاوة.
ْ/ا + /-ئاطا ←ْائاطا
ْ .3اسِيَهى َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسآ يةطةأل ْاويَو.
ْ/ا + /-سِيَو -/ +ىْ← /اسِيَهى
ْ .4اتةواوى  :بةساَبةس (تؼوة)ى صَاْى عةسةبي دةوةطتيَت و َؤسفيُى ْةسيَهشدٕ يةطةأل وػةيةنى داسِيَزساو.
ْ/ا + /-تةواو -/ +ىْ← /اتةواوى
ْ .5اٖةطتؤى َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسآ يةطةأل وػةيةنى داسِيَزساوى بضوونهشاو.
ْ/اٖ + /-ةطت -/ +ؤىْ← /اٖةطتؤى
 .6نشِاْذٕ  :طؤسِيٓى ثؤىل وػةى سِةط بؤ ْاوى سِووداو.
نشِ (سِةطى نشِإ) -/ +اْذٕ← /نشِاْذٕ
 .7داَشناْذٕ  :سِةطى ْاوى سِووداوى ،ياخود ضاوطى داسِيَزساو يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ،نة ثؤية وػةى طؤسِيوة.
داَشى (سِةطى داَشنإ) -/ +اْذٕ← /داَشناْذٕ
 . 8خةطاْذٕ  :ئةّ صاساوةية ية سِةطى سِابشدووى (خةطإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ،نة ثؤيةنةى طؤسِيوة.
خةغ (سِةطى خةطإ) -/ +اْذٕ← /خةطاْذٕ
_____________________________________________________________________________________________

( )1ئةوسةمحاْى عةبذوآل ،فةسٖةْطى صاساوةى ثضيؼهى ( ،)2009ال((.))171-162-124-108-73-55-13-12-10
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ّ.ى .عومسإ نةسيِ عبذايشذيِ

َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

 .9سَِاْذٕ  :طؤسِيٓى ثؤىل وػة ية سِةطةوة بؤ ْاوى سِووداو.
سِّ (سِةطى سَِإ) -/ +اْذٕ← /سَِاْذٕ
 .10سِوواْذٕ  :ئةّ صاساوةية ية سِةطى سِابشدووى (سِووإ) ثؤيةنةى بؤ ْاو طؤسِاوة.
سِوو (سِةطى سِووإ) -/ +اْذٕ← /سِوواْذٕ
 .11تيَ سِراْذٕ  :سِةطى ضاوطى داسِيَزساوى (تيَشِرإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ثؤيي ْاوى سِووداوى طاصنشدووة.
/تيَ+/-سِر (سِةطى سِرإ) -/ +اْذٕ← /تيَشِراْذٕ
 . 12خةواْذٕ  :سِةطى (خةوتٔ) يةطةأل َؤسفيُى تيجةسِاْذْٕ ،اوى سِووداى طاصنشدووة ،نة ٖيَضى نشداسةنةى ية
تيَٓةثةسِ بؤ تيَجةسِطؤسِيوة.
خةو -/ +اْذٕ← /خةواْذٕ
 . 13ضةقاْذٕ  :سِةطى سِابشدووى (ضةقإ) يةطةأل َؤسفيُى سِيَضَاْى تيَجةسِاْذٕ ،بة ٖةَاْؼيَوة ثؤية وػةنةى بؤ ْاو
طؤسِيوة.
ضةم (سِةطى ضةقإ) -/ +اْذٕ← /ضةقاْذٕ

 5-1-3فةسٖةْطى صاساوةى طايهؤيؤرى

1

ْ .1اٖاوطةْط َ :ؤسفيُى ْةسيَهشدٕ يةطةأل ْاويَهى داسِيَزساو ،نة بة ٖؤى وةسطيَشِاْى ْاوةسؤنةوة طاصنشاوة.
ْ/اٖ + /-اوطةْط ←ْاٖاوطةْط
ْ .2اطشوػتى َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسآ يةطةأل ْاوى داسِيَزساو صاساوةيةنيإ يةّ بواسة صاْظتيية طاصنشدووة.
ْ/ا + /-طشوػت -/ +ىْ← /اطشوػتى
ْ . 3اسِاطتةوخؤ َ :ؤسفيُى ْةسآ يةطةأل وػةيةنى ييَهذساو ،نة بةٖؤى ْ/ا /-فؤسَةنة ْةفى نشاوةو بؤتة بةػيَو
ييَي ،ئةّ صاساوةية ضاالنة ية بواسى وةسصػى و َيذياييٖ... ،تذ.
ْ/ا + /-سِاطت -/ +ةو + /-خؤ ←ْاسِاطتةوخؤ
ْ . 4انؤَةآليةتى  :وةى صاساوةيةى بةساَبةس (الاجتُاعي) عةسةبي طاصنشاوة ،صاساوةطاص سِاطتةوخؤ طودى ية
فةسٖةْطى صَإ بيٓيوةو َؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسيَي خظتؤتة بةسدةّ وػةى داسِيَزساوى (نؤَةآليةتى).
ْ/ا + /-نؤَةٍَ -/ +ايةتىْ← /انؤَةآليةتى
ْ .5ائاناسى َ :ؤسفيُى ْةسيَى يةطةأل ْاويَهى داسِيَزساو ،بةساَبةس (الأخالقي) عةسةبي طاصنشدووة.
ْ/ا + /-ئاناس -/ +ىْ← /ائاناسى
ْ . 6ائاساَى َ :ؤسفيُى ْةسآ يةطةأل ْاويَهى داسِيزساو ،نة تةْٗا فؤسَةنةى طؤسِيوةو واتايةنى ْويَي ية فةسٖةْطى
ثظجؤسِيَتى ثن بةخؼشاوة.
ْ/ا + /-ئاساّ -/ +ىْ← /ائاساَى
_____________________________________________________________________________________________

()1طابري بةنش بؤناْى ،فةسٖةْطى طايهؤيؤژى ،)2004( ،ال (.))113 ،55 ،22 ،20 ،12 ، 7 ،6
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ْ .7ةطودمإ َ :ؤسفيُى ْةسآ يةطةأل ْاوى سِووداوى (طودمإ) طاصنشدووة ،واتانةى ثيَضةواْة نشدؤتةوة.
ْ/ة + /-طودمإ ←ْةطودمإ
ْ .8ةجوآلٕ ْ :اوى سِووداوى (جوآلٕ) بة َؤسفيُى ْ/ةْ /-ةيف نشدووة.
ْ/ة + /-جوآلٕ ←ْةجوآلٕ
 . 9تيَبيٓى ْةنشاو ْ :اويَهى بةسناسى ْةيف نشاوةو ية بٓةسِةتذا (تيَبيٓيهشدٕ)ة بووةتة (تيَبيٓيهشاو) ،بة ْةسيَهشدْيؽ
دةبيَتة تيَبيٓيٓةنشاو ،واتة ْابيَت ثيَؼهشداسةنة ييَي دابربِدسيَت ية سِووى سِيَٓووطةوة ضوْهة نشداسيَهى ييَهذساو بووة.
ْ/ة + /-نش (سِةطى نشدٕ) -/ +اوْ← /ةنشاو
 .10سِاْةٖاتٔ  :ئاوةرووى (سِاٖاتٔ) ،ضؤتة ْيَوإ ثيَؼطشى /سِا /-و بٓايةى (ٖاتٔ)ةوةو ْةسيَي نشدووة.
/سِاْ/ + /-ةٖ + /-اتٔ ← سِاْةٖاتٔ
 .11قشتاْذٕ َ :ؤسفيُى سِيضَاْى تيَجةسِاْذٕ ضووةتة طةس سِةطى (قشتإ) و ثؤية وػةنةى ية سِةطةوة بؤ ْاوى سِووداو
طؤسِيوة.
قشت (سِةطى قشتإ) -/ +اْذٕ← /قشتاْذٕ
 . 12خؤَشاْذٕ  :سِةطى ضاوطى ييَهذساوى (خؤَشإ) نة ية [ئةْافؤسى خؤ  +سِةطى نشداسى(َشدٕ)] بةٖؤى
َؤسفيُى تيَجةسِاْذْةوة ٖيَضى نشداسةوة ية تيَٓةثةسِةوة بؤ تيَجةسِ طؤسِاوة.
خؤ َ +ش -/ +اْذٕ← /خؤَشاْذٕ
 . 13خوساْذٕ  :سِةطى ْاوى سِووداو (ضاوط)ى (خوسإ) يةطةأل َؤسفيُى سِيَضَاْى تيَجةسِاْذٕ ،ثؤٍ وػةو ٖيضى
نشداسةنة طؤسِاوة.
خوس (سِةطى خوسإ) -/ +اْذٕ← /خوساْذٕ
َةتإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ٖيَضى نشداسةنةى طؤسِيوة.
َةتاْذٕ  :سِةطى نشداسى ييَهذساوى (خؤخةي
 .14خؤخةي
َةتاْذٕ
َةتإ) -/ +اْذٕ← /خؤخةي
َةت (سِةطى خةي
خؤ  +خةي
 .15تؤقاْذٕ  :سِةطى (تؤقإ/تؤقني) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ٖيضى نشداسةنة طؤسِيوة.
تؤم (سِةطى تؤقإ) -/ +اْذٕ← /تؤقاْذٕ
 .16ضةثاْذٕ  :سِةطى نشداس بؤ ْاوى سِووداو (ضاوط) طؤسِيوة.
ضةث (سِةطى ضةثإ) -/ +اْذٕ← /ضةثاْذٕ
 .17طؤسِاو  :سِةطى (طؤسِإ) يةطةأل َؤسفيُى سِيَضَاْى بةسناسىْ ،اويَهى بةسناسى بةسٖةَٗيَٓاوة.
طؤسِ -/ +اوَ /ؤسفيُى بةسناسى ←طؤسِاو
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َي َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ية طاصنشدْي وػةو صاساوةى صَاْى نوسديذا
سِؤي

 6-1-3صاساوةى صةويٓاطى

ّ.ى .عومسإ نةسيِ عبذايشذيِ

1

 .1دوويةثهةييةنإ Biralve :
دوو+يةثهة -/ +يةنة /ئةيؤَؤسفى (-ةنة)ية -/ +إ← /دوويةثهةييةنإ ((ىيةنةَيآْاوبةْذةوْيُضةبضوئَ
(ظاوٍَ)ة))
ْ .2اتةوةسةيي  :فؤسَِى وػةنة ية صَاْى ئيٓطًيضيذا ()Anaxialة واتة ْةسيَهشدْة ،درو ثيَضةواْةى تةوةسةيية،
ضوْهة ية ( )-Anوةى ثيَؼطشيَو ضؤتة طةس ()Axialو ْةسيَي نشدووة.
ْ/ا + /-تةوةسة -/ +ييْ← /اتةوةسةيي
ْ . 3اثةطةْذَ :ؤسفيُى ْةسآ يةطةأل وػةى (ثةطةْذ) ،صاساوةيةنيإ بةضةَهيَهى ْةفييةوة بةسٖةّ ٖيَٓاوة.
ْ/ا + /-ثةطةْذ ←ْاثةطةْذ
 . 4جوآلو  :سِةطى (جوآلٕ) يةطةأل َؤسفيُى سِيَضَاْى بةسناسىْ ،اويَهى بةسناسى طاصنشدووة ،ية بٓةسِةتيؼذا خؤى
وػةيةو طةوسة نشاوةو بووةتة صاساوة.
جوٍَ (سِةطى جوآلٕ) -/ +او← /جوآلو
 .5نؼاو  :سِةطى (نؼإ) يةطةأل َؤسفيُى بةسناسى ْاويَهى بةسناسى طاصنشدووة ،واتة ثؤيةنةى طؤسِيوة.
نؽ (سِةطى نؼإ) -/ +او← /نؼاو
 .6دابشِاو  :سِةطى (دابشِإ) يةطةأل َؤسفيُى بةسناسى ْاويَهى بةسناسييإ دسوطتهشدووة ،ئةّ صاساوةية ية بٓةسِةتيؼذا
َيَت صاساوةطاصٕ ثؼت بة
َطةيةنى صيٓذووة بؤ ئةو بؤضووْةى دةي
وػة بووة طةوسة نشاوةو بووةتة صاساوة ،ئةَةؾ بةي
فةسٖةْط دةبةطنت بؤ طاصنشدْى صاساوةيةى.
/دا /-بشِ -/ +او← /دابشِاو
 .7بشِاو  :سِةطى (بشِئ) يةطةأل َؤسفيُى سِيَضَاْى بةسناسى ْاويَهي بةسناسيي دسوطتهشدووة.
بشِ -/ +او← /بشِاو
ٖ . 8ةراْذٕ  :سِةطى ضاوطى تيٓةثةسِى (ٖةرإ) بة ٖؤى َؤسفيُى تيَجةسِاْذْةوة بووةتة تيَجةسِ.
ٖةر (سِةطى ٖةرإ) -/ +اْذٕٖ← /ةراْذٕ
 .9تيَهؼهاْذٕ  :ضاوطى ييَهذساوى (تيَهؼهإ) بةٖؤى َؤسفيُى تيَجةسِاْذْةوة ٖيَضى نشداسةوة بؤ تيَجةسِ طؤسِيوة.
تيَو  +ػو (سِةطى ػهإ) -/ +اْذٕ← /تيَهؼهاْذٕ

_____________________________________________________________________________________________

() 1

ابشاٖيِ حمُذ و ٖيرت ،فةسٖةْطى صةويٓاطى( ،)2002الثةسِةناْى (())95-66-44-29-25-11-5-3
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 7-1-3صاساوةى بواسى فةيظةفة وصاْظتة نؤَةآليةتييةنإ

1

ْ .1اباو َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسيَهشدٕ ية طةأل ْاويَو ،واتانةى ئاوةروو نشدووة ،واتة ْةفى نشدووة.
ْ/ا + /-باو ←ْاباو
ْ .2ادةطتوسى َ :ؤسفيُى ْةسيَهشدٕ يةطةأل فؤسَيَهى وةسطرياوو دوباسة بةناسٖيَٓشاوةتةو ية صاساوةطاصى نوسديذا.
ْ/ا + /-دةطتوس -/ +ىْ← /ادةطتوسى
ْ .3ايؤريهى  :ثيَضةواْةى يؤريهى ،واتة درى يؤريهيي دةوةطتيَت.
ْ/ا + /-يؤريو -/ +ىْ← /ايؤريهى
ْ . 4ايةباس  :ئةّ صاساوةيةؾ ية بٓةسِةتذا وػةيةنة بة نةطيَو دةطوتشيَت ،نة ٖيض بٓةَايةنى ٖاوناسى تيَذا ْةبيَت،
بؤية طةوسة نشاوةو بووةتة صاساوة ،ضوْهة صاساوة ية ْاو صاْظتذا ناس دةنات ،تا صاْظت ثيَؽ بهةويَت ئةوا صاساوةناْيؼى
طةػة دةنات ،بةو ػيَوة ئةو صَاْةؾ طةػة دةنات نة صاساوةنةى طاصنشدووة.
ْ/ا/ + /-ية + /-باس ←ْايةباس
َظونةوت بهات ،ئةوا ْادادثةسواْة سِةفتاس
ْ . 5ادادثةسوةساْة ٖ :ةس نةطيَو ثيَضةواْةى ياطا دةطتوسييةنإ ٖةي
دةنات ،واتة ْةسيَي نشدووة.
ْ/ا + /-داد  +ثةسوةس -/ +اْةْ← /ادادثةسوةساْة
ْ .6ايةنظاْى  :درى يةنؼاْى.
ْ/ا + /-يةنظإ -/ +ىْ← /ايةنظاْى
ْ .7اضاالى َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسآ يةطةأل ْاويَو و فؤسَيَهى ْويَي ْةفيهشاوى بةسٖةّ ٖيَٓاوة.
ْ/ا + /-ضاالى ←ْاضاالى
ْ .8اوػياس  :درى وػياسيية ،واتة ْةسيَي نشدووة.
ْ/ا + /-وػياس ←ْاوػياس
ْ .9اسِيَظا َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسيَهشدٕ يةطةأل ْاويَو و فؤسَيَهى ْوآ بة واتايةنى درةوة بةسٖةّ ٖيَٓاوةو ية
صاساوةطاصيذا ثيَطةى بؤ داْشاوة.
ْ/ا + /-سِيَظا ←ْاسِيَظا
 .10طودماْذٕ  :طةوسة نشدْى وػةناْى صَاْةو بة ياطاى طؤسِيٓى ٖيَضى نشداس طاصبووة.
طوْخ (سِةطى طودمإ) -/ +اْذٕ← /طودماْذٕ
ْ . 11شخاْذٕ  :سِةطى (ْشخإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ،ئةوةتا دةطوتشيَت (بؤضووْةنةت بةسص دةْشخيَِٓ) ،يا
(بةسص ْشخيَٓشا).
ْشخ -/ +اْذْٕ← /شخاْذٕ
_____________________________________________________________________________________________

()1فةسػيذ ػةسيفي ،فةسٖةْطى صاساوةناْى فةيظةفة وصاْظتة نؤَةآليةتييةنإ ( ،)2007الثةسِةناْى ((-87-39-35-31-27-14
))327-237-207-197-191
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َةتإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ،ثؤية وػةو ٖيَضةنةيؼى طؤسِاوة.
َةتاْذٕ  :سِةطى سِابشدووى (خةي
 .12خةي
َةتاْذٕ
َةتإ) -/ +اْذٕ← /خةي
َةت (سِةطى خةي
خةي

8- 1- 3

صاساوةى بواسى ياطايي

1

ْ .1انؤنى َ :ؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسآ يةطةأل وػةيةنى داسِيزساو ،نة وػةنةى ْةيف نشدووة.
ْ/ا + /-نؤى -/ +ىْ← /انؤنى
ْ .2اثانى  :درى نةطى ثاى و بيَطةسد ،بة واتاى خياْةت ديَت ،نةواتة ْةيف نشدْى ناسى ضاى.
ْ/ا + /-ثاى -/ +ىْ← /اثانى
ْ . 3اػايظتة  :بة نةطيَو دةطوتشيَت ،نة ػياوى ناسيَو ْةبيَت ،ض جاى بةسٖةَةنةيؼى خبوات ،واتة بة ٖةَوو
ػيَوةيةى ْةيف نشدووة.
ْ/ا + /-ػايظتة ←ْاػايظتة
ْ .4ادياس َ :ؤسفيُى ْةسيَهشدٕ يةطةأل وػةى (دياس) و بؤ نةطيَو ياخود ناتيَهى ْادياس بةناسديَت.
ْ/ا + /-دياس ←ْادياس
ْ .5ةطودمإ َ :ؤسفيُى ْةسآ يةطةأل ْاوى سِووداو (ضاوط)ى (طودمإ).
ْ/ة + /-طودمإ ←ْةطودمإ
 .6طةسْةنةوتٔ  :ضاوطيَهى ييَهذساوَ ،ؤسفيُى ْةسآ ضووةتة ْيَوة ثيَؼهاسى (طةس)و ضاوطى (نةوتٔ).
طةس ْ/ +ة + /-نةوتٔ ←طةسْةنةوتٔ
 .7بيَضْةٖاتٔ  :ضاوطى ييَهذساوى ْةيف نشاو.
بيَض ْ/ +ةٖ + /-اتٔ ←بيَضْةٖاتٔ
ْ .8اطاْذٕ  :سِةطى (ْاطني) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ،ثؤية وػة و ٖيَضى نشداسةنةيؼى طؤسِيوة.
ْاغ (سِةطى ْاطني) -/ +اْذْٕ← /اطاْذٕ
 .9يةوتاْذٕ  :صاساوةطاص ئةّ صاساوةيةى بة طةييكة ية سِةطى ضاوطى (يةوتإ) و َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ،طاصنشدووة.
يةوت -/ +اْذٕ← /يةوتاْذٕ
 . 10سِاثةسِاْذٕ  :ية سِةطى سِابشدووى ضاوطى داسِيَزساوى (سِاثةسِئ) و َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ طاصنشاوة ،نة ية بٓةسِةتذا
وػة بووةو ضةَهةنةى فشاوإ نشاوةو بووةتة صاساوة.
/سِا + /-ثةسِ (سِةطى ثةسِئ) -/ +اْذٕ← /سِاثةسِاْذٕ
 .11دسناْذٕ  :سِةطى سِابشدووى (دسنإ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ئةّ صاساوةيةى طاصنشدووة.
دسى -/ +اْذٕ← /دسناْذٕ
_____________________________________________________________________________________________

َةباْى ،الثةسِةناْى فةسٖةْطى قاْووْى( ،)2006بشِواْة الثةسِةناْى ((-75-73-72-53-43-38-37-31-26-22
(ْ)1وسى تاي
.))228-131-119-117
385

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد  .2العدد . 4کانون االول  :2016ص ص 389-362
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

 .12تاطاْذٕ  :طةسضاوى ئةّ صاساوةيةؾ وةنو صؤسيَو ية صاساوةنإ دةطةسِيَتةوة بؤ فةسٖةْطى صَإ ،ئةَاْة
َةَةْذ بهشيَت.
صؤسبةيإ وػة بووٕ و واتانةيإ فشاوإ نشاوة بؤ ئةوةى فةسٖةْطى بواسة صاْظتييةناْي ثن دةوي
تاغ (سِةطى تاطإ) -/ +اْذٕ← /تاطاْذٕ
 .13يةوةسِاْذٕ  :سِةطى سِابشدووى ضاوطى (يةوةسِئ) يةطةأل َؤسفيُى تيَجةسِاْذٕ ئةّ صاساوةيإ طاصنشدووة.
يةوةسِ -/ +اْذٕ← /يةوةسِاْذٕ
 .14يهاْذٕ  :سِةطى ضاوطى (يهإ) يةطةأل َؤسفيُى سِيَضَاْى تيَجةسِاْذٕ ،ئةّ صاساوةيإ طاصنشدووة.
يو -/ +اْذٕ← /يهاْذٕ
نؤى صاساوةنإ )82( :صاساوة
ئاَاسى صاساوةناْى ٖةس ٖةػت بواسة صاْظتييةنة يةّ ضاستةى خواسةوةدا خشاوةتةسِوو-:
18
16
14

12
10
8
6

Series1

4

2
0

 .1صاساوةى بواسى صاْظتى بةسٖةَى ناْضايي = 11
 .2صاساوةطةىل بواسى صاْظتى نيُيا =11
 .3صاساوة ئاَاسييةنإ = 9
 .4فةسٖةْطى صاساوةى ثضيؼهى = 13
 .5فةسٖةْطى صاساوةى طايهؤيؤرى = 17
 .6صاساوةى صةويٓاطى = 9
 .7صاساوةى بواسى فةيظةفةو صاْظتة نؤَةآليةتييةنإ= 12
 .8صاساوةى بواسى ياطايي = 14
َيإ ية طاصنشدْى صاساوةناْذا بيٓيوة
ٖةسوةٖا يةّ ضاستةى خواسةوة طةسجةّ َؤسفيُة بةْذة سِيَضَاْييةنإ نة سِؤي
خشاوْةتةسِوو-:
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َؤسفيُة سِيَضَاْييةنإ ( )99صاساوةيإ بةسٖةّ ٖيَٓاوة ئةَةؾ دابةؾ دةبيَت بةطةس َؤسفيُة بةْذة سِيَضَاْييةناْى
تيَجةسِاْذٕ ،نة ( )49صاساوةى بةسٖةّ ٖيَٓاوةْ ،ةسيَهشدٕ ( )39صاساوة ،بةسناسى ( )6صاساوةو ْ ،اطشاوى ()2صاساوةو نؤ
َٓاوةى ثًةى باآل ( )1صاساوة.
( )2صاساوةو ئاوةي

ئةدم اّ
 )1بةثيَي ئةو ئاَاسو داتاياْةى يةّ تويَزيٓةوةيةدا بةس دةطنت ،ئةوة دةسدةنةويَت ،نة نؤى طؼتى رَاسةى وػةنإ
بشيتني ية ( ) 62وػة َؤسفيُى بةْذى سِيَضَاْى نؤ بة ثًةى يةنةّ نة ( )20وػةيإ ية صَاْى نوسديذا طاصنشدووةو دواتش
َؤسفيُى ْةسيَهشدٕ( )13وػةو ْاطشاوى ( )10وػةو ْةْاطشاوى ( )9وػةو بةسناسى ( )6وػة.
 )2بةثيَي ئةو ئاَاسو داتاياْةى يةّ تويَزيٓةوةيةدا بةس دةطنت )82( ،صاساوة طاصنشاوة ،بة طةس ٖةػت بواسى صاْظتيى
دياسي نشاوٕ ،سِووٕ بووةتةوة ،نة صاساوةى بواسى طايهؤيؤرى صؤستشئ صاساوة بة ٖؤى َؤسفيُة سِيَضَاْييةناْةوة
طاصنشاوة ،نة رَاسةيإ ( )17صاساوةيةو و دواتشيؽ ٖةسيةى ية صاساوةى بواسى ثضيؼهى ( )13صاساوةو دواتش فةيظةفةو
صاْظتة نؤَةآليةتييةنإ ( ) 12صاساوةو و ثاػإ صاساوةى بواسى صاْظتى نيُياو بةسٖةَى ناْضايي ثًةى ثيَٓحةَيإ طشتووة،
نة ٖةسيةنةيإ ( )11صاساوةيإ بةسٖةّ ٖيَٓاوة ،دواتشيٓيإ صاساوةى بواسى ئاَاسى و صةويٓاطى ثًةى ػةػةَيإ طشتووة،
نة ٖةس يةنةيإ ( )9صاساوةيإ بةسٖةَٗيَٓاوة.
 )3بةثيَي ئةو داتاو ئاَاساْةى يةّ تويَزيٓةوةيةدا ٖةٕ ،دةسنةوتووة ،نة َؤسفيُة بةْذة سِيَضَاْييةناْى تيَجةسِاْذٕ صؤستشئ
صاساوةى بةسٖةّ ٖيَٓاوة ،نة ( )49صاساوةيةو دوا بةدواى ئةَيؽ َؤسفيُى سِيَضَاْى ْةسيَهشدٕ ( )39صاساوةو بةسناسى ()6
َٓاوةى ثًةى باآل ( )1صاساوة.
صاساوةوْ ،اطشاوى ()2صاساوةو نؤ ( )2صاساوةو ئاوةي
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طةسضاوةنإ
 .1ئةوسةمحاْى عةبذوآل ،فةسٖةْطى صاساوةى ثضيؼهى ،بآلونشاوةى ئاساغ -رَاسة ( )919ضاثى دووةّ)2009( ،
ٖةوييَش.
 .2ئيرباٖيِ حمةَةد و جةصا حميَذئ و بابا سةطوٍ يةفوس و نةيوإ حمةَةد  ،فةسٖةْطى صةويٓاطي ضاثداْةى بةدسخإ،
ضاثى يةنةّ (.)2002
 .3جةَاٍ عةبذوٍ  ،سِيَبةسى صاساوة ئاَاسييةنإ ،ضاثداْةى ذاجى ٖاػِ ،يةنةّ ضاث (ٖ )2012ةوييَش.
 .4سِؤرإ ْوسى عبذاهلل ،فةسٖةْطى صَإ و صاساوةطاصي نوسدى ،)2007( ،خاْةى ضاث و بآلونشدْةوةى
ضواسضشا ،طًيَُاْى.
 .5طابري بةنش بؤناْى ،فةسٖةْطى طايهؤيؤرى ،ضاثى يةنةّ ( )2004طًيَُاْى.
 .6ػيَشنؤ ذةَةئةَنيَ ،ؤسفيُة بةْذة ييَهظيهى و سِيَضَاْييةنإ و ئةسنيإ ية دياييَهتى طؤساْذا (ْ ،)2002اَةى
َاطتةس ،صاْهؤى طًيَُاْى.
 .7عبذايشمحٔ ػةسةفهةْذى (ٖةراس َونشياْى)ٖ )1389( ،ةْباْة بؤسيٓة ،ضاثى ذةوتةّ ،تاسإ.
 .8فاسوم عُش طذيل  ،وػةطاصى ية صَاْى نوسديذا ( ،)1975طؤظاسى نؤسِى صاْياسى نوسد ،بةسطى ( )3بةػى
( ،)2بةيذا.
 .9فاسوم عُش طذيل  ،ثيَضو بةسٖةَى وػةى (طةس) ية صَاْى نوسديذا ، ،طؤظاسى صاْهؤى طًيَُاْى (بةػى )B
رَاسة ( )42تؼشيٓى دووةّ ،بةػى صاْظتة َشؤظايةتييةنإ ،صاْهؤى طًيَُاْى ( )2013طًيَُاْى.
 .10فاسوم عُش طذيل  ،جيَجةدمةى فشيَضى بة ييَهظيهبوو ية ثةسةطةْذْى فةسٖةْطى نوسديذا ،طؤظاسى صاْهؤى
طًيَُاْى (بةػى  )Bرَاسة ( )43تؼشيٓى دووةّ ،بةػى صاْظتة َشؤظايةتييةنإ ،صاْهؤى طًيَُاْى ( )2013طًيَُاْى.
 .11فةسػيذ ػةسيفى ،فةسٖةْطى صاساوةناْى فةيظةفةو صاْظتة نؤَةآليةتييةنإ ،ضاثى يةنةّ ،دةصطاى ضاث و
ثةخؼى طةسدةّ )2007( ،طًيَُاْى.
 .12ناٌَ ذظٔ بةطري ،صاساوةى نوسدى ( ،)1978نؤييَحى ئاداب ،بةػى صَاْى نوسدى ،بةيذا.
 .13نةَاٍ جةالٍ يةسيب ،ثشؤرةى صاساوةى صاْظتيي نوسدى ،ضاثى دووةّ ،ضاثداْةى ئاساغٖ)2012(-ةوييَش.
 .14نةوطةس عةصيض ئةمحةد ،بريدؤصى َؤسفيِ و ٖةْذيَ اليةْى وػةطاصى نوسدىْ ،اَةى َاجظتيَش (بآلوْةنشاوة)،
نؤييَحى ئاداب ،صاْهؤى طةالذةددئٖ )1990(،ةوييَش.
 .15طةيالٕ ئيظُاعيٌ ذةطةٕ ٖةسيشى  ،فةسٖةْطؤنى صاساوةطةىل صاْظتى بةسٖةَى ناْضايي ،ضاثداْةى ذاجى ٖاػِ
(ٖ ،)2011ةوييَش.
 .16حمةَةد عوَةس عةوٍ( ،دابةػبووْى نشداسى ييَهذساو ية سِووى داسِػنت و ئةسنةوة (ْ ،)2001اَةى َاطتةس،
نؤييَحى صَإ ،صاْهؤى طًيَُاْى.
 .17حمةَةدى َةذوي َ ،ؤديٌَ و َؤديًَةناْى سِيَضَإ ،)2009( ،ضاثداْةى سِةْخ ،طًيَُاْى.
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، ْاَةى َاطتةس،)2015(  فةسٖةْط و ثشؤطةى بة ييَهظيُبووٕ ية صَاْى نوسديذا، حمةَةد َةجيذ طةعيذ.18
.صاْهؤى طًيَُاْى
.) طًيَُاْى1960(،ٕ (بةسٖةَةناْى ْوسى عةىل ئةَني) ضاثداْةى ناَةسا، سِيَضَاْى نوسدى، ْوسى عةىل ئةَني.19
، )2006( ّ ضاثى دووة، ية بآلونشاوةناْى َةنتةبي بريو ٖوػياسى، فةسٖةْطى قاْووْى،َةباْى
 ْوسى تاي.20
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