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 ةــاملقدم
ٞ  َٓظِ ٚضبـسز ْؿاط  :ٜعطف ايبشح ايعًُٞ بأْ٘ ٞ  , ْكـسٟ ٚتطبٝكـ , ٜػـع٢  عًُـ

ايتشكل املـٓظِ  . ٜٚٗتِ ايبشح ايعًُـٞ بـ  ـ اسبكا٥ل َٚعطؾ١ ا٫ضتباط بٝٓٗااىل نؿ

, ايٓظطٜـات ٚتطٜٛطٖـا   أٚعـٔ اسبكـا٥ل   قهـاٜا ؾطنـ١ٝ يًهؿــ     أٚيف َٛنٛع َا 

, ٚاييت متٝعت ايؿاع١ً اييت تتهٕٛ َٓٗا ايظاٖط٠ٚنؿـ ايع٬قات بني املتػرلات 

ٚايتػـا٫٩ت ٚعـع    ايؿطنـٝات بٛدٛز َطاسـٌ عُـٌ ٚانـش١ َـٔ امل٬سظـ١ ٚؾـط        

ــات  ــ٢ قــش١   ايبٝاْ ــ١ عً ــِ   ايؿطنــٝاتٚذبًٝــٌ املعًَٛــات يًدلٖٓ ايتؿػــرل١ٜ, َٚــٔ ث

نُشاٚي١  ٖصا ايهتابأتٞ َٜٔ ٖٓا . قٝاغ١ ايٓتٝذ١ ع٢ً ؾهٌ قإْٛ أٚ ْظط١ٜ

٘    َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞيتٛنٝح  , َٔ سٝح ادطا٤ات٘ املٓٗذٝـ١, ٚأغـايٝب٘, ٚأزٚاتـ

. ٚقس ساٍٚ امل٪يـ إ ػبُع ٖصٙ املٛنٛعات سٍٛ خـ  عـاّ لجـٌ    ٚططٜك١ نتابت٘

يف ايبشح ايعًُـٞ َٓـص قـٝاغ١ َؿـه١ً ايبشـح ستـ٢        املطاسٌ ا٫دطا١ٝ٥ اييت تتبع

ذبًٌٝ ْتا٥ذ٘, ٚعطنـٗا بكـٛض٠ ٜػـتطٝع َعٗـا ايباسـح إٔ ٜكـّٛ بتكـُِٝ ايبشـح         

 ايعًُٞ ٚتٓؿٝصٙ.

ــٛؾرل َطدــع      ــاب ٖــٞ ت ــيت ٜكــسَٗا ٖــصا ايهت ــ١ ي إ املػــا١ُٖ اي ايسضاغــات طًب

ٞ      يٝــ١ٚا٭ ٛ  ٜعتُــسٕٚ عًٝــ٘ يف َــاز٠ َٓٗذٝــ١ ايبشــح ايعًُــ بات , ٚتــصيٌٝ بعــص ايكــع

 ٚايتعكٝس يف أغايٝب ايعط  ٚايكٝاغ١ يف املتاح َٔ ايهتب اييت أيؿت يف ٖصا اجملاٍ.

ٚنــع  ًازضاغــٝ ًانْٛــ٘ نتابــ ٖــصا اشلــسف ػــِٗ يف ذبكٝــلقــس دــا٤ ٖــصا ايهتــاب يٝ ٚ

نُاز٠ َكطض٠ َـٔ قبـٌ زبٓـ١ عُـسا٤ أقػـاّ ٚنًٝـات ا٫عـ٬ّ يف ازباَعـات ايعطاقٝـ١          

يهٞ ؼبسز شلِ ابعاز املٛنٛع ايصٟ ٜسضغْٛ٘, يطًب١ قػِ ا٫ع٬ّ يف املطس١ً ايجا١ْٝ, 
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ػـــط ٚغـــٗٛي١, ٚانػـــابِٗ املعـــاضف ٚاشبـــدلات  ٝعًـــِٗ ٜػـــًهٕٛ طـــطٜكِٗ ؾٝـــ٘ ب ػبٚ

  .ٚاملٗاضات اي٬ظ١َ يف َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ

سادـــ١ ايطًبـــ١ ايٝـــ٘, ايـــصٟ ضاعٝـــت ؾٝـــ٘ قـــسض   ٚأًَـــٞ إ ًٜـــيب ٖـــصا ايهتـــاب  

, ايٛنـــٛح ٚايبػـــاط١ يف عـــط  املعًَٛـــات, ٚنـــُٓت٘ خطـــٛات ٚ دـــطا٤ات  املػـــتطاع

زضاغـ١ املؿـه١ً ايعًُٝـ١ ٫ؾتـًا ْظـط       أَٚٓتظ١ُ ٚضبسز٠ متجٌ خطٛات ايبشـح ايعًُـٞ   

ــسبٶط قٛاعــس ٚاضؾــازات ْٚكــا٥ح        ــاْٞ ٖــصا  ايطــ٬ب ابتــسا٤ٶ اىل نــطٚض٠ ٚٚدــٛب ت َٚع

  َػاض حبٛثِٗ ٚزضاغاتِٗ َػتكب٬ً. ايهتاب يف نٌ

ؾايبشح ايعًُٞ ٖٛ صبُٛع١ َٔ ايكٛاعس ٚاملبـاز٨ ٚا٫ضؾـازات ٚايؿـطٚط ايـيت     

ــٛع يف اشبطــأ      ــب ايٛق ــا َــٔ دبٓ ــٔ ؾــأْٗا إ تػــسز      أٚمتهــٔ َطاعاتٗ ــيت َ ــٌ اي ايعي

  :٫ٚغُٝا يف اجملا٫ت ا٫ت١ٝخطٛات ايباسح 

 . اختٝاض َؿه١ً ايبشح ٚذبسٜسٖا  .1

 ذبسٜس ايذلاخ ايعًُٞ ٚايسضاغات ايػابك١.  .2

 . ططح ايتػا٫٩ت ايع١ًُٝ أٚ ايؿطنٝاتقٝاغ١   .3

 . أغًٛب زضاغت٘ أٚذبسٜس صبتُع ايبشح   .4

 . ايسضاغ١ذبسٜس ْٛع   .5

 . ايتكُُٝات املٓٗذ١ٝ املٓاغب١ أٚاملٓاٖر ايع١ًُٝ  أٚذبسٜس املٓٗر   .6

 عع ايبٝاْات.أزٚات  اختٝاض  .7

 . عع ايبٝاْات ٚتػذًٝٗا ـ 8

 . تكٓٝـ ايبٝاْات ٚذبًًٝٗا . 9

 . اغتد٬م ايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا .10

ٚغبطـ٧ َـع شيـو يف    ٜؿٛتين إ أشنط آْـا قـس ْعـطف قٛاعـس املٓطـل نًـٗا        ٫ٚ

ا٫سهاّ, ٚقس ْعطف قٛاعس ايًػ١ نًٗا ٚغبط٧ يف ايهتاب١ ٚايهـ٬ّ  ٚإ ايػـبٌٝ   



............... 

11 

اىل ايهتاب١ ايكشٝش١ ٚايكٝاّ ببشح عًُٞ أقـٌٝ ٖـٛ سٴػـٔ ايسضاٜـ١ بأقـٍٛ ايبشـح       

ٚدــٛز٠ ايتطبٝــل, اىل داْــب ايتأَــٌ ايــسقٝل يف نــٌ َــاْكطأٙ ْٚؿهــط ؾٝــ٘, نــصيو    

  .ايبشح َٔ ٬َسظات ٚأسهاّ يف نٌ َاٜكسض عٔايتؿشل ايعُٝل 

ٝـ١ يًبشـح ايعًُـٞ    ًُايهتاب ا٭غاغٝات ايٓظطٜـ١ ٚاملُاضغـ١ ايع  ٖصا  تٓاٍٚ كسي

ِ مخػ١ ؾكـٍٛ,   يف ٍ َٓـ٘: ايبشـح ايعًُـٞ ٚخكا٥كـ٘ َطنـعًا عًـ٢       ٚايؿكـٌ ا٭  نـ

ٚقـؿات ايباسـح ايعًُـٞ    ٚاْٛاعـ٘  تعطٜـ ايبشح ايعًُٞ ٚأُٖٝت٘ ٚخكا٥ك٘ ٚأٖساؾ٘ 

ٞ     َٚٗاضات٘ ٚاخ٬قٝات٘ ٚزٚض ايباسح ٍ ؾُٝـا   .َٚعـاٜرل تكـِٜٛ ايبشـح ايعًُـ ايؿكـٌ   تٓـاٚ

 ٘ ــ امل٪يـــ يف ٖــصا ايؿكــٌ خطــٛات اعــساز    تٓــاٍٚ  ش: اعــساز ايبشــح ايعًُــٞ  ايجــاْٞ َٓ

ايبشح ايعًُٞ ٚأغؼ اختٝاض َؿه١ً ايبشح َٚكازض ايتعطف عًـ٢ َؿـه١ً ايبشـح    

ــٝاغتٗا ــصيو  ,ٚقـ ــاٍٚنـ ــٛإ ايبشـــح  تٓـ ــاض عٓـ ــتػرلات يف  ايباســـح اختٝـ ايبشـــح ٚاملـ

 تٓاٍٚٚايتػا٫٩ت ٚتكُِٝ خط١ ايبشح. اَا ايؿكٌ ايجايح ؾكس  ايؿطنٝاتٚايعٝٓات ٚ

ؾٝــ٘: َٓــاٖر ايبشــح ايعًُــٞ َطنــعًا عًــ٢ املــٓٗر ايتــاضؽبٞ ٚاملــٓٗر ايٛقــؿٞ      امل٪يـــ

ايؿكـٌ  ٚقـس استـ٣ٛ   ٚاملٓٗر املػشٞ َٚٓٗر زضاغ١ ايع٬قات املتبازي١ ٚاملٓٗر ايتذطٜيب. 

ابتسا٤ٶ َٔ  املػتدس١َ يف ايبشح ايعًُٞ زٚات عع ايبٝاْات٭ زقٝل تؿكٌٝع٢ً ايطابع 

. تشًٝــٌ املهــُٕٛاْتٗــا٤ٶ بٚ ا٫غــتبا١ْٚ ا٫ختبــاضاتٚامل٬سظــ١ ايعًُٝــ١ ٚاملكابًــ١ ايعًُٝــ١  

املهْٛــات  تٓــاٍٚٚنــِ ايؿكــٌ ا٫خــرل َــٔ ايهتــاب: تٓؿٝــص ايبشــح ايعًُــٞ سٝــح        

 ٘ ايؿكــٌ ططٜكــ١ نتابــ١   تٓــاٍٚنــصيو  ,ا٫غاغــ١ٝ يًبشــح ايعًُــٞ ٚخطــٛات نتابتــ

ا٫قتباؽ ٚا٫سـا٫ت املطدعٝـ١ ٚتٛثٝـل ايٓكـٛم ا٫يهذلْٚٝـ١ ٚنتابـ١ قا٥ُـ١ املكـازض         

ــ١     ٚاملطادــع.  ٚأنــاف امل٪يـــ يف ْٗاٜــ١ ٖــصا ايؿكــٌ بعــص ايتذــاضب اسبسٜجــ١ يف نتاب

 اشلٛاَـ ٚاملكازض.

ٌ   بؿهـٌ ال  يف ٖصا ايهتاب َؿعِ بايؿا٥س٠ ت٘ ٕ َا قسَ ايـصٟ قـسضْٞ    عـع ٚدـ

, مما دعٌ ازبٗـس املبـصٍٚ يف   , ٭ْ٘ ؾاٌَ يطٚح ايبشح ايعًُٞ ٚبٓٝاْ٘ َعًاظباظٙع٢ً ا
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يف ٚأزٜـٔ بايؿهــٌ   ., ٖٚـٛ َـا غًُٝػـ٘ ايكـاض٨ يـس٣ َطايعتـ٘ يًهتـاب       تأيٝؿـ٘ نـبرلاً  

 ىل ا٭غــاتص٠ ايؿهــ٤٬ ايــصٜٔ ععــٛا   تــأيٝـ ٖــصا ايهتــاب بعــس ال غــبشاْ٘ ٚتعــاىل  

ٚ ٕ نٌ َا أضدٛٙ  .نٌ ايؿهط ٚايتكسٜطًِٗ َين اسبكا٥ل ؾاغتؿست َٓٗا ٚأؾست, ؾ

ايبشح ايعًُٞ, نُا أمت٢ٓ إٔ ٜهـٕٛ   َٓٗذ١ٝ يف صباٍ إٔ ٜػس ٖصا ايهتاب ؾطاغًا

 .ٚال ٚيٞ ايتٛؾٝل زي٬ًٝ ٜعٌُ َٔ خ٬ي٘ ايباسح ًَتعًَا بأغػ٘ َٚباز٥٘.

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  



............... 

13 

 

 انبحث انؼهمي وخظبئظهانفظم األول: 
 اىل َا ٜأتٞ:ٜٗسف ٖصا ايؿكٌ 

 :  أواًل: ان يتعزف الطالب على

 ًَُٞع٢ٓ ايبشح ايع.  

 ًُٞاملعطؾ١ ٚايبشح ايع.  

 ٘أ١ُٖٝ ايبشح ايعًُٞ ٚصبا٫ت.  

 ًُٞخكا٥ل ايبشح ايع.  

 ًُٞأٖساف ايبشح ايع. 

 ٘أْٛاع ايبشح ايعًُٞ ٚتكٓٝؿ. 

 ًُٞقؿات ايبشح ايع. 

 ًُٞقؿات ايباسح ايع.  

 ًُٞأخ٬قٝات ايباسح ايع. 

 ٘زٚض ايباسح ٚٚادبات.  

 املٗاضات ايبشج١ٝ يًباسح. 

 ًَُٞعاٜرل تكِٜٛ ايبشح ايع.  

  .ثانيًا: ان جييب الطلبة على االسئلة والتنارين الواردة يف نواية الفصل
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 البحح العلني وخصائصى: لوالفصل األ

  انبحث انؼهمي مؼىن

تسضؽ َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ نُاز٠ أغاغـ١ٝ يف ازباَعـات ايعطاقٝـ١ ٚايعطبٝـ١     

ــ١ ناؾــ١ يف ايتدككــات ايعًُٝــ١ ٚايتكٓٝــ١, ٚربككــات ايعًــّٛ ا٫دتُاعٝــ١        ٚايعاملٝ

ــًا        ــب ازبــاَعٞ َٓٗذٝ ــٌ ايطاي ــ١ ايبشــح ايعًُــٞ اىل دع ــسف َٓٗذٝ يف ٚا٫ْػــا١ْٝ. ٚتٗ

ــ٘ َتدًكــًا َــٔ ازبُــٛز ايؿهــ     ــ٘ ٚحبٛث ــساع  تؿهــرلٙ ٚططٚسات ــًا عبــٛ ا٫ب طٟ َٚتٛدٗ

 ش ػبب ع٢ً ايطايـب ازبـاَعٞ إٔ ٜتذٓـب     ,ٚايتذسٜس ٚايٓكس ٚايتشًٌٝ املُٓٗر ٚاملٓظِ

ايٛقــٛع يف ايػــصاد١ ايعًُٝــ١  ٖٚــصا ٜعتُــس عًــ٢ َــس٣   أٚ قــساض أٜــ١ أسهــاّ تعػــؿ١ٝ 

ٚقــس أقــبح اشلــسف َــٔ   تػــًش٘ باملٓٗذٝــ١ ايعًُٝــ١ ٚأغــايٝب ايبشــح ايعًُــٞ ٚتكٓٝاتــ٘.  

ــسضٜؼ ٖــصٙ   ــ١ ا٭   ت ــاز٠ يطــ٬ب املطاســٌ ازباَعٝ ــا ٖــٛ  عــساز    ٚامل ــ١ ٚايسضاغــات ايعًٝ يٝ

ايط٬ب  عسازًا تطبًٜٛا عًُٝـًا ٜ٪ًٖـِٗ يٝكـبشٛا أغـاتص٠ ٚبـاسجني َٓٗذـٝني. ٚتـٛدِٝٗٗ        

ــسف     ــ١ ٭ٕ اشلـ ــ١ ا٭نازلٝـ ــات ايعًُٝـ ــٛخ ٚايسضاغـ ــٛا يًبشـ ــشٝح يٝتؿطغـ ــ٘ ايكـ ايتٛدٝـ

املٗٓـٝني ٚسػـب, ٚ  ـا ٖــٛ     أٚ ا٭غاغـٞ يًتعًـِٝ ازبـاَعٞ يـٝؼ ٖـٛ ربــطٜر املسضغـني      

  .ربطٜر باسجني أنازلٝني لتًهٕٛ ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٱثطا٤ املعطؾ١ اٱْػا١ْٝ

ٖٓــا  ؾاحملاٚيــ١ؾــ٤ٞ َعــني, ايعجــٛض عًــ٢  ضباٚيــ١ايبشــح يف َعٓــاٙ ايعــاّ ٖــٛ إ 

ٖازؾ١ ٚعٓسَا تكذلٕ ن١ًُ )ايبشح( بكؿ١ )ايعًُٞ( ؾإ شيو ؼبتُـٌ َعٓـٝني: املعٓـ٢    

ايؿٔ َج٬ً, أَا املعٓـ٢   أٍٚ ٖٛ إ ايبشح ٜتِ يف صباٍ ايعًِ ٚيٝؼ يف صباٍ ا٫زب ٚا٭

 أٚايجــاْٞ ؾٗــٛ ايتعاَــٌ َــع املعطؾــ١ بططٜكــ١ َٓظُــ١ بٗــسف انتؿــاف سكــا٥ل دسٜــس٠, 

ــني املــتػرلات           ــطب  ب ــيت ت ــات اي ــٌ ايع٬ق ــع ضقــس ٚذبًٝ ــا٥ل قسلــ١, َ ــت َــٔ سك ايتجب

ايؿٓـٕٛ   أٚايبشح ايعًُٞ, يف ايعًّٛ  ٘تٓاٚيٜٟ ٚايعٓاقط املدتًؿ١ أًٜا نإ املٛنٛع ايص

ــ١   أٚاٯزاب  أٚ ــا٠ ا٫دتُاعٝ إ املعٓــ٢ اخل.  ا٫قتكــاز... أٚايػٝاغــ١  أٚايجكاؾــ١  أٚاسبٝ

 .(1)ٟ ٜكع نُٔ اٖتُاّ َٓاٖر ايبشحصايجاْٞ يًبشح ايعًُٞ ٖٛ اي

ــ١ ٖـــٛايبشـــح ايعًُـــٞ ٚ ــ١  ضباٚيـ ــباب مـــاٖط٠ َعٝٓـ ــ١ , يًتٛقـــٌ اىل أغـ ٚضباٚيـ

                                                 
ــل,        أ. (1) ــاضات ايتطبٝ ــ١ َٚٗ ـــ ا٫قــٍٛ ايٓظطٜ ــاٖر ايبشــح ا٫ع٬َــٞ ـ ــع: َٓ ــس ايععٜ ز. بطنــات عب

 . 46, م2012ايكاٖط٠, زاض ايهتاب اسبسٜح, 
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ٚنٝؿ١ٝ سسٚثٗا, َٚعطؾـ١ ايع٬قـ١ بـني َتػرلاتٗـا بطـطم ٚأغـايٝب ٚخطـٛات        نؿؿٗا 

ؾشـل   أٚبأْـ٘: تككـٞ   ايبشـح ايعًُـٞ    َـٔ ٜعـطف  ٖٚٓـاى   ضبسز٠ يًٛقٍٛ اىل اشلسف.

ع٬قـات دسٜـس٠ ٚ ـٛ املعطؾـ١ اسبايٝـ١ ٚايتشكـل        أٚزقٝل َٔ ادٌ انتؿـاف َعًَٛـات   

ٖٛ ايتشطٟ عٔ سكٝك١ ا٭ؾٝا٤ َٚهْٛاتٗا ٚأبعازٖـا  ٚايبشح ايعًُٞ بٗصا املع٢ٓ  .َٓٗا

َٚػاعس٠ ا٭ؾطاز ٚامل٪غػات ع٢ً َعطؾ١ ضبت٣ٛ َٚهُٕٛ ايظٛاٖط اييت متجـٌ أُٖٝـ١   

يـــسٜٗا, ٚممـــا ٜػـــاعسِٖ عًـــ٢ ســـٌ املؿـــه٬ت ا٫دتُاعٝـــ١ ٚا٫قتكـــاز١ٜ   أٚيـــسِٜٗ 

 ٚايػٝاغ١ٝ ا٭نجط  سباسًا ٚشيو باغتدساّ ا٭غايٝب ايع١ًُٝ ٚاملٓطك١ٝ. 

 :(1)َٓٗا ايبشح ايعًُٖٞٓاى تعطٜؿات عسٜس٠ يتٛنٝح َع٢ٓ ٚ

  ٜعــــطف ٚتــــين(Whitney)  :٘اغتككــــا٤ زقٝــــل ٜٗــــسف اىل "ايبشــــح ايعًُــــٞ بأْــــ

 ."انتؿاف سكا٥ل ٚقٛاعس عا١َ لهٔ ايتشكل َٓٗا

   ٞــا بٛيٓػــه ــ٘:  ( Polansky)اَ ــ٘ بأْ ــسف اىل انــاؾ١    "ؾٝعطؾ ــٓظِ ٜٗ اغتككــا٤ َ

 ."عٔ ططٜل ا٫ختباض ايعًَُٞعاضف لهٔ تٛقًٝٗا ٚايتشكل َٓٗا 

  ًٜٞٚعطف بان(Backley)  :ْ٘ايبشح املٓظِ عٔ اسبكٝك١ أٚ اْ٘ "ايبشح ايعًُٞ با

 ."ايبشح املٓظِ عبٛ ظٜاز٠ ٚت١ُٝٓ املعطؾ١

     :٘ــ ــ٘ ا ــس بــسض بأْ ٚغــ١ًٝ يًسضاغــ١ لهــٔ بٛاغــطتٗا ايٛقــٍٛ اىل ســٌ     "ٜٚعطؾ

زبُٝــع ايؿــٛاٖس ملؿــه١ً ضبــسز٠, ٚشيــو عــٔ ططٜــل ايتككــٞ ايؿــاٌَ ٚايــسقٝل    

 ."ٚا٫زي١ اييت لهٔ ايتشكل َٓٗا ٚاييت تتكٌ بٗصٙ املؿه١ً

  تككــٞ ٚاختبــاض اسبكــا٥ل  "ايبشــح ايعًُــٞ بأْــ٘:  ؾٝعــطف قــاَٛؽ ٜٚبػــذل اَــا

 .(2)"اختباضًا زقٝكًا

 :ْ٘ايتشكل املٓٗذٞ يٮؾهـاض ٚاملعًَٛـات ٚزضاغـتٗا     ٜٚعطؾ٘ قاَٛؽ انػؿٛضز بأ"

 .(3)دسٜس٠"َٔ ادٌ ايٛقٍٛ اىل اغتٓتادات 

                                                 
عًــٞ َعُــط عبــس املــ٪َٔ: َٓــاٖر ايبشــح يف ايعًــّٛ ا٫دتُاعٝــ١ ــــ ا٫غاغــٝات ٚايتكٓٝــات           .ز أ. (1)

 .76ـ75, م2008أنتٛبط,  7ٚا٫غايٝب, يٝبٝا, َٓؿٛضات داَع١ 

(2) Webster’s Desk Dictionary of the English Language, New York, Portland House, 
1990, P.291. 
(3) Oxford Modern Dictionary: Sixth Edition, London, Oxford University Press, 1999, p. 
652. 
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مل تهٔ  َعطؾ١ سكا٥ل مبشاٚي١ٜٚٗسف ايبشح ايعًُٞ اىل ايبشح عٔ اسبكٝك١ 

اغـتهُاٍ سكـا٥ل عـطف بعهـٗا. ٚتكـّٛ سكـا٥ل ايعًـِ يـٝؼ عًـ٢           أٚ, َعطٚؾ١ َٔ قبٌ

ٜٚ٪نـس  أغاؽ امل٬سظ١ ايعؿٛا١ٝ٥ ٚا ا ع٢ً أغاؽ امل٬سظـ١ املككـٛز٠ شات املعٓـ٢.    

َـٓٗر   أٚعًُا٤ املٓٗذ١ٝ ٖصا املعٓـ٢ ؾٝهـٝؿٕٛ يًتعطٜــ ايػـابل إ ايبشـح ٖـٛ ططٜكـ١        

ٜكـّٛ عًـ٢ صبُٛعـ١ َـٔ املعـاٜرل ٚاملكـاٜٝؼ تػـِٗ يف  ـٛ          ايصَٟعني يؿشل ايٛقا٥ع, 

ــ١ ــٌٜٚ .املعطؾ ــٌ ٚاملٓطــل ٚايتذطبــ١        هتُ ايبشــح ايعًُــٞ ســني ربهــع سكا٥كــ٘ يًتشًٝ

عًـ٢   قش١ ؾطٚن٘ ٚتػا٫٩ت٘ ايع١ًُٝ, ؾإ ٖصا ا٫َـط ٜػـاعس   تبح, ٚسني ٚا٫سكا٤

. ٚا٫خـذلاع  ١ًٝ اخذلاع ٚانتؿاف ٚذبكـل ٚاثبـات   ٛ ايٓظط١ٜ. ٜٚعس ايبشح ايعًُٞ عُ

ؿـاف ؾـ٤ٞ دسٜـس    تطبٝل دسٜس ملعطؾ١ قا٥ُـ١ بايؿعـٌ, أَـا ا٫نتؿـاف ؾٗـٛ انت      :ٖٛ

ٚا٫ثبـات َـٔ   . ٚيًتؿطقـ١ بـني ا٫نتؿـاف َـٔ دٗـ١ ٚايتشكـل       نانتؿاف قاض٠ دسٜـس٠ 

دٗــ١ أخــط٣ ْــصنط إٔ ا٫نتؿــاف ٜٗــتِ بــاشبطٛات ايؿٓٝــ١ ٚاملٓطكٝــ١ ايــيت تــ٪زٟ اىل   

 أٚت١ُٝٓ ا٭ؾهاض اييت تظٗط ْتٝذ١ ايتكسّ ايعًُٞ. أَا ا٫ؾهاض اييت قس تهٕٛ َجُط٠ 

 . (1)غرل َجُط٠ ؾٗٞ تسخٌ يف  طاض ايتشكل ٚا٫ثبات

 ٞ ــ ــيت     :إ ايبشــح ايعًُ ــاضف   ذبــاٍٖٚــٛ صبُٛعــ١ َــٔ ايٓؿــاطات اي انــاؾ١ َع

أنجـط َــٔ سكـٍٛ املعطؾــ١ َـٔ خــ٬ٍ انتؿـاف سكــا٥ل      أٚأغاغـ١ٝ دسٜــس٠ عًـ٢ سكــٌ   

ٚايبشـح ايعًُــٞ  دسٜـس٠ شات أُٖٝـ١ باغـتدساّ عًُٝـات ٚأغـايٝب َٓٗذٝـ١ َٛنـٛع١ٝ.        

 ٛ صبُٛعـ١   أٚايٛغـ١ًٝ ايـيت لهٓٓـا عـٔ ططٜكٗـا ايٛقـٍٛ اىل اسبكٝكـ١         بٗصا املع٢ٓ ٖـ

اختباضٖا يًتأنس َٔ قـ٬سٝتٗا يف َٛاقــ    ٚضباٚي١اسبكا٥ل يف َٛقـ َٔ املٛاقـ, 

ٛ  أخط٣ ٚتعُُٝٗا يتكٌ اىل ايٓظط١ٜ ٖٚٞ ٖسف نٌ حبح عًُٞ. أغـًٛب تؿهـرل    ٖٚـ

ــٍٛ        ــايٞ اؾــذلا  سً ــٗا, ٚبايت ــٗا اىل عٛاًَ ــس املؿــه١ً ٚذبًًٝ ــس ٜٗــسف اىل ذبسٜ ٚدٗ

 نًًٝا.  أٚضؾهٗا دع٦ًٜا  أٚٚاختباض ٖصٙ ا٫ؾذلانات يتأنٝس ؾعايٝتٗا 

ا٫خط ايبشح ايعًُٞ بأْ٘: دٗس اْػـاْٞ َـٓظِ ٖٚـازف ٜكـّٛ      بعهِٗبُٝٓا ٜط٣ 

 عًــ٢ ايـــطب  بـــني ايٛغـــا٥ٌ ٚايػاٜـــات َـــٔ أدـــٌ ذبكٝـــل طُٛســـات ا٫ْػـــإ َٚعازبـــ١ 

ــباعٗا,   ــ٘ ٚاؾـ ــ١ ساداتـ ــات    َؿـــه٬ت٘ ٚتًبٝـ ــٔ ا٫زٚات ٚايبٝاْـ ــ١ َـ ــُٔ صبُٛعـ ٜٚتهـ

                                                 
, 4َٓـاٖر ايعًـّٛ, ط    ز. سػني عبس اسبُٝس ا س ضؾـٛإ: ايعًـِ ٚايبشـح ايعًُـٞ ـــ زضاغـ١ يف       (1)

 .27ــ 25, م1989ا٫غهٓسض١ٜ, املهتب ازباَعٞ اسبسٜح, 
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ْؿـاط عًُـٞ ٜتكـسّ    ٖـٛ:   ِٗ. ٚايبشح ايعًُٞ يف ْظط بعهـ ٚاملعًَٛات املٓظ١ُ ٚاشلازؾ١

يؿشــل  أَٚازٜــ١  أَٚؿــه١ً قا٥ُــ١ شات سكٝكــ١ َعٜٓٛــ١   ضباٚيــ١ أٚبــ٘ ايباســح سبــٌ  

ٱعطـا٤   أَٚٛنٛع َعني ٚاغتككا٥٘ َٔ أدٌ اناؾ١ أَٛض دسٜس٠ يًُعطؾـ١ ا٫ْػـا١ْٝ,   

ٜٚعــطف بٗــسف تككــٞ سكٝكــ١ ٚ شاعتٗــا بــني ايٓــاؽ.   غــابك١كاضْــ١ َعطؾــ١ َْٚكــس بٓــا٤ 

ايتشـــطٟ ٚا٫غتككـــا٤ املـــٓظِ ٚايـــسقٝل, اشلـــازف عًـــ٢ أْـــ٘: آخـــطٕٚ ايبشـــح ايعًُـــٞ 

 أٚيًهؿـ عٔ سكا٥ل ا٫ؾٝا٤ ٚع٬قاتٗا َـع بعهـٗا ايـبعص  ٚشيـو َـٔ أدـٌ تطـٜٛط        

تعسٌٜ ايٛنع املُاضؽ شلا ؾع٬ً بإتباع أغايٝب َٚٓاٖر عًُٝـ١ ضبـسز٠ يًشكـا٥ل ايعًُٝـ١     

 .(1)تعسًٜٗا ٚ ناؾ١ ازبسٜس شلا أٚا بككس ايتأنس َٔ قشتٗ

ــو   :ْػــتطٝع إ ْػــتٓتر تعطٜؿــات ايبشــح ايعًُــٞ  ٚممــا تكــسّ َــٔ   ــع تً إ عٝ

تسٚض سٍٛ َهُٕٛ ٚاسس ٜتُجٌ يف زضاغ١ َؿه١ً َا, بككس ايتٛقٌ اىل ايتعطٜؿات 

يبشح ايعًُٞ تتؿل تًو ايتعطٜؿات ع٢ً إ اسٌ شلا ٚؾكًا يكٛاعس ع١ًُٝ زقٝك١. نصيو 

ايباسح بػط  انتؿاف َعًَٛات ٚغ١ًٝ ي٬غتككا٤ املٓظِ ٚايسقٝل ايصٟ ٜكّٛ ب٘ 

ذبكٝـل املعًَٛـات املٛدـٛز٠     أٚتكـشٝح   أٚع٬قات دسٜـس٠, باٱنـاؾ١  ىل تطـٜٛط     أٚ

ع٢ً إٔ ٜتبع يف ٖصا ايؿشل ايسقٝل خطٛات املٓٗر ايعًُٞ, ٚاختٝاض ايططٜك١ , ؾع٬ً

 ٚا٭زٚات اي٬ظ١َ يًبشح ٚعع ايبٝاْات.

ايبشح ايعًُٞ َػ٪ٚي١ٝ تتطًب َٔ ايباسح ا٭َاْـ١  ٫بس يٓا َٔ ا٫ؾاض٠ اىل إ ٚ

ايع١ًُٝ, ؾُٔ ايهطٚضٟ يف ايبشـح ايعًُـٞ قـش١ ْكـٌ ايٓكـٛم, ٚايتذـطز يف ؾُٗٗـا        

ٚتٛثٝكٗا, َٚٔ أدٌ ٖصا ؾإٕ تسٜٚٔ املكازض ٚايتعًٝكات يف ايطغـا٥ٌ ٚايبشـٛخ ايعًُٝـ١    

أَاْـ١ ايباسـح,   اٱخـ٬ٍ بـ٘ ٜعتـدل خسؾـًا يف      أٚأَط دٖٛطٟ يف تكسضٜٗا. ٚ ٕ اٱُٖـاٍ  

ــ٘     ــًا يف ايبشــح ٫ لهــٔ ايتػانــٞ عٓ ــس يًباســح إ ٜهــٕٛ    ايتٗــإٚ أٚٚعٝب ــ٘. ٫ٚب ب

قــبٛضًا َٚجــابطًا ٚبعٝــس ايٓظــط, ٫ٕ ايبشــح ٜتطًــب َــٔ ايباســح املجــابط٠ ٚاملكــابط٠ يف    

ٛٸٕ   غــبٌٝ ايٛقــٌ  ىل ايػاٜــ١. نــصيو ؾــإ ايتــأْٞ ٫ظّ َــٔ يــٛاظّ ايبشــح ايعًُــٞ يٝهــ

ًا, ٜٚ٪غـؼ أسهاَـًا ٚتكـسٜطات قـشٝش١, ٚاٱخـ٬م يًبشـح       ايباسح اْطباعًا غًُٝ

 .ٖٛ يب ايعٌُ ٚضٚس٘

                                                 
ضحبــٞ َكــطؿ٢ عًٝــإ: ايبشــٛخ ايعًُٝــ١ َٚؿــطٚعات ايتدــطز ٚايطغــا٥ٌ ازباَعٝــ١ ــــ زيٝــٌ    .ز أ. (1)

 .16ــ14, م2015عًُٞ, عُإ, ايساض املٓٗذ١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 
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 املؼرفت وانبحث انؼهمي
صبُٛعــ١ َــٔ املعــاْٞ ٚاملعتكــسات ٚاملؿــاِٖٝ ٚايتكــٛضات ايصٖٓٝــ١     :املعطؾــ١ ٖــٞ

ملـا ٜطٜـس إ ٜعطؾـ٘,    ع٢ً تػا٫٩ت ا٫ْػإ  يتؿبع طُٛسات٘ ٚذبكـل ابساعاتـ٘    يٲداب١

متٝع يكس ٖٚٚٞ ْتٝذ١ حملا٫ٚت ا٫ْػإ املتهطض٠ يؿِٗ ايظٛاٖط ٚا٫ؾٝا٤ احملٝط١ ب٘. 

بايًذ٤ٛ  ىل ايعسٜس َٔ َكـازض املعطؾـ١ نػـبٌٝ سبـٌ نـجرل َـٔ املؿـه٬ت         ا٫ْػإ

ايــيت ٜتعــط  شلــا, غــٛا٤ يف سٝاتــ٘ ايؿدكــ١ٝ أّ يف ع٬قاتــ٘ بايب٦ٝــ١ احملٝطــ١ بــ٘ َٚــا   

  :َا ٜأتٞاسبكٍٛ ع٢ً املعطؾ١ َكازض  اطط ٖٛ يف ساد١  ىل ت٬ؾٝٗا َٚٔدبًب٘ َٔ طب

 :اشبدل٠ ايؿدك١ٝ .9

ٜبشــح عـــٔ خـــدل٠   أٚايؿــطز عٓـــسَا تٛادٗـــ٘ َؿــه١ً إٔ ٜػـــذلدع    ؼبـــاٍٚقــس  

ؾدك١ٝ تػاعسٙ يف سًٗا, ٚع٢ً ايطغِ َـٔ إٔ اشبـدل٠ ايؿدكـ١ٝ متجـٌ ططٜكـ١ ْاؾعـ١       

ــا٥ر        ــ٪زٟ  ىل ْت ــس ت ــا ق ــ٢ املعطؾــ١ ٚســٌ املؿــه٬ت, ٚيهٓٗ ٚؾــا٥ع١ يف اسبكــٍٛ عً

زٕٚ متشٝل. ٚقـس ٜطتهـب بعـص ا٭خطـا٤ عٓـسَا       َٔ خاط١٦  شا اغتدسَٗا اٱْػإ

ٜؿعًـ٘, ٚقـس ٜتذاٖـٌ بعـص ا٭زيـ١ ايـيت        أٚاٙ, عٓسَا ٜتشسخ عُا ٜط أ٬ٜٚسظ ؾ٦ًٝا, 

قس ٜػتدسّ أزٚات قٝاؽ غرل َٛنٛع١ٝ ٚعًـ٢ داْـب نـبرل َـٔ      أٚتتعاض  َع ضأٜ٘, 

٬َسظـات   أٚقـس ٜػـتدًل ْتـا٥ر     أٚقس ٜبين ضأٜ٘ ع٢ً أزي١ غرل ناؾ١ٝ,  أٚايصات١ٝ, 

ــ٢        ــ٘  شا أضاز إٔ ٜعتُــس عً ــصيو ٜٓبػــٞ عًٝ ــعٙ ايؿدكــٞ, ي غــرل قــشٝش١ ْتٝذــ١ يتشٝ

شبــدل٠ ايؿدكــ١ٝ إٔ ٜتدــص ا٫ستٝاطــات ايهاؾٝــ١ ايــيت تػــاعسٙ عًــ٢ دبٓــب ٖــصٙ          ا

 .ايػًبٝات ٚايتشٝعات ايؿدك١ٝ

  :ايػًطـ١ .0

يف اسبكـٍٛ عًـ٢ املعطؾـ١ غـابكًا ٚيف      ىل ايػـًط١  ٜـعاٍ ًٜذـأ    نإ ا٫ْػإ ٫ٚ

ايٛقت اسبانط, ٚقس تطٛض ٖصا املبسأ ٚأقبح ْظاّ املػتؿاضٜٔ أٚ اشبدلا٤, ؾهِ َٔ 

ــدلا٤     ــِ ٜػـــأٍ اشبـ ــ٪ٍٚ يف اسبهـ ــدلا٤ عًـــ٢     َػـ ــ١, ٜٚعتُـــس اشبـ يف اجملـــا٫ت ايعًُٝـ

ٚبس٫ً َـٔ إٔ  ايتُشٝل يف اعطا٤ آضا٥ِٗ ٫ٚ ٜتدص اسبانِ ايكطاض مبععٍ عٔ اشبدلا٤. 

ايٛقٍٛ  ىل اسبكٝك١ ٚسسٙ ظبسٙ ًٜذأ  ىل ضأٟ ايػًطات تٛؾرلًا يًٛقت  ا٫ْػإ اٍٚؼب

ؾعًــ٢ ايؿــطز عٓــسَا ٜطًــب ايٓكــح َــٔ    ,غــرل إٔ شيــو قــس ٜــ٪زٟ  ىل اشبطــأ   .ٚازبٗــس

يهـٞ ٜـط٣  ٕ     ايػًط١ إٔ ؼبتؿظ يٓؿػ٘ حبل متشٝل ْٚكس اٯضا٤ ايـيت تكـسض عٓٗـا   
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 .نإ غٝكٌ ٖٛ أٜهًا  ىل ْؿؼ ايٓتا٥ر أّ ٫

ع٢ً ايػًط١ نُكسض يًشكٍٛ  ٚيتٛنٝح بعص املؿه٬ت املطتبط١ با٫عتُاز

تط٣ٚ عٔ أضغطٛ أْ٘ قـاّ يف أسـس ا٭ٜـاّ مبػـو شبابـ١ ٚأخـص        ع٢ً املعطؾ١ ْصنط قك١

ٜعس أضدًٗا َط٠ تًٛ ا٭خط٣ أَاّ بعص اسبانطٜٔ, ٚيف ْٗا١ٜ قٝاَ٘ بٗصٙ ايع١ًُٝ أعًـٔ  

ٚتكبٌ ازبُٝع ٖصٙ ايٓتٝذ١ زٕٚ اعذلا , ملؿاٖسٜ٘ إٔ ايصباب١ شلا مخػ١ أضدٌ ؾك , 

 .زٕٚ َٓاقؿـ١, يهْٛٗـا قـسضت عـٔ أضغـطٛ     َٔ ٚاغتُط قبٛشلِ شلا يعس٠ غٓٛات تاي١ٝ 

ٚبايطبع ؾإٕ ايصباب١ اييت أَػهٗا أضغـطٛ بايكـسؾ١ ناْـت  سـس٣ أضدًـٗا َؿكـٛز٠,       

ٜطؾهـْٛٗا, ؾإْٗـا عًـ٢ ا٭قـٌ      أٚٚغٛا٤ نٓت َٔ بني َـٔ ٜكـسقٕٛ َجـٌ ٖـصٙ ايككـ١      

ــ٢ اشبــدل٠ ايؿدكــ١ٝ      ــ١ ا٫عتُــاز ايتــاّ عً أٚ ايجكــ١ بــني ا٭ؾــطاز   أٚتٛنــح يٓــا ضبسٚزٜ

 .نُكسض يًُعطؾ١ايػًط١ 

 :)ايكٝاغٞ( ايتؿهرل ا٫غتٓباطٞ .3 

مــٌ ايــتؿهرل ا٫غــتٓباطٞ أٖــِ طــطم اسبكــٍٛ عًــ٢ املعطؾــ١ قطْٚــًا طًٜٛــ١,         

يف ســٌ َؿــه٬ت٘ ايؿدكــ١ٝ ٚاملٗٓٝــ١, ؾؿــٞ ٜــعاٍ اٱْػــإ ٜػــتدسَ٘ ستــ٢ ايٝــّٛ ٫ٚ

ٜـطب  بـني   ٚؾٝـ٘   .ايتؿهرل ا٫غتٓباطٞ ٜكّٛ اٱْػإ با٫غتس٫ٍ َٔ ايعاّ  ىل اشبام

ا٫ؾــٝا٤ ٚعًًــٗا عًــ٢ أغــاؽ املٓطــل ٚايتأَــٌ ايــصٖين, ٚعــاز٠ َــا ٜبــسأ ٖــصا ايــتؿهرل    

ٜــط٣ إٔ َــا ٜكــسم عًــ٢ ايهــٌ ٜكــسم عًــ٢   شبايهًٝــات يٝكــٌ َٓٗــا اىل ازبع٥ٝــات 

ٌ  أٚع٤, ازب ا٫ْتكـاٍ  ". ٜٚكـّٛ ٖـصا ايـتؿهرل عًـ٢     إٔ ازبع٤ ٜكع َٓطكًٝا يف  طاض ايهـ

ــا٥ر  , ؾــاشا قبــٌ ايؿــدل املكــسَات ؾإْــ٘ ٜكبــٌ قــش١ ايٓتــا٥ر,    َــٔ املكــسَات اىل ايٓت

َكـسَتني نـدل٣   ٜؿـتٌُ عًـ٢   ٚ (1)"ؾايكٝاؽ ٖٛ اغتس٫ٍ ٜؿتٌُ ع٢ً َكسَات ْٚتـا٥ر 

  ٚقػط٣ ْٚتٝذ١.

 )َكس١َ ندل٣( ... نٌ اْػإ َؿهط: َجاٍ

 اْػإ... )َكس١َ قػط٣( ا س

 اشًا غكطاط ؾإ... )ْتٝذ١( 

                                                 
, عُـإ, زاض  11ـــــ َؿَٗٛـ٘ ٚأزٚاتـ٘ ٚأغـايٝب٘, ط      شٚقإ عبٝسات ٚ)آخطٕٚ(: ايبشح ايعًُٞ ز.( 1)

 .29, م2009ايؿهط, 
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ــاٍ عباضتــ   ــاط َــا, ؼبُــٌ    اؾؿــٞ ٖــصا املج ٕ ٜؿــذل  قــسقُٗا, بُٝٓٗــا اضتب

ايٓتٝذ١  َٓطكًٝا ْتٝذ١ َع١ٓٝ, ؾاشا قبٌ ؾدل املكسَتني, ٚدب عًٝ٘ إ ٜٛاؾل ع٢ً

 .اييت تعكبُٗا

 :ايتؿهرل ا٫غتكطا٥ٞ .4

با٫ْتكــاٍ َــٔ ايؿــٛاٖس اىل   ايــتؿهرل ا٫غــتٓباطٞ,ٜكــّٛ ٖــصا املــٓٗر بعهــؼ  

٘    ش اسبهِ ايهًٞ, ٜطتهـع ايباسـح    ٜتِ ؾٝ٘ ا٫غتس٫ٍ َٔ اشبام  ىل ايعـاّ, ؾؿٝـ

ع٢ً ايتشكل بامل٬سظ١ املٓظ١ُ اشبانع١ يًتذطٜب َـع ايـتشهِ يف املـتػرلات املدتًؿـ١     

ايباســح ا٭زيــ١ ايــيت تػــاعسٙ عًــ٢    ػبُــع يٝكــٌ يف ايٓٗاٜــ١ اىل قــٛاْني عاَــ١, سٝــح  

ؾـاشا أضاز ايباسـح إٔ ٜتٛقــٌ اىل    . قـساض ايتعُُٝـات َـٔ خـ٬ٍ ٬َسظاتــ٘ يًذع٥ٝـات     

ٜكٝؼ شنا٤ ايطايب "َعطؾ١ شنا٤ ط٬ب قـ ؾاْ٘ لاضؽ َٓٗذ٘ ع٢ً ايٓشٛ ا٫تٞ: 

ا٫ٍٚ ؾايجاْٞ ؾايجايح ست٢ ايعاؾط, ٚبعس إ ٜٓٗٞ ع١ًُٝ ايكٝاؽ ٜكسض سهُـ٘ عًـ٢   

ٞ    شنا٤  ٚؼبـسثٓا ايتـاضٜذ إ ًَهـًا     .(1)"ايكـ ؾٝكٍٛ قـ شنـٞ أٚ قــ غـرل شنـ

ــس ٚنــٌ           ــيت تً ــات اي ــ٢ ؾــل خامتــ٘ نــٌ اسبٝٛاْ ــ٘ عً ــب ي ــطٙ إ ٜهت ــٔ ٚظٜ ــب َ طً

نـٌ  بٗـا  ٛقٌ َٔ خ٬ٍ ا٫غتكطا٤ اىل قاعـس٠ عاَـ١ ٜؿـٌُ    تاسبٝٛاْات اييت تبٝص, ؾ

ؾاغـتطاع   ,شٕٚ ٚيـٛز ٚنـٌ قـبٛر بٝـٛ (    أ)إ نـٌ   ٞ:ٖ ايكاعس٠ ٖٙٚص ,اسبٝٛاْات

َٔ خ٬ٍ تتبع٘ يهٌ اسبٝٛاْات اغتكطا٤ قاعس٠ عا١َ ٚسٌ املؿـه١ً ايـيت ٚادٗتـ٘ يف    

 طًب املًو.

ٞ ٚتـدلظ اُٖٝــ١   يف نْٛــ٘ ٜكــسّ يٲْػـا١ْٝ ؾــ٦ًٝا دسٜــسًا,   ايــتؿهرل ا٫غـتكطا٥

ٜٚٴػِٗ يف تطٜٛط اجملتُعات ْٚؿط ايجكاؾ١ ٚايٛعٞ ٚا٭خ٬م ايكٛل١ ؾٝٗا باغـتُطاض.  

ٞ  أ١ُٖٝ ٚتعزاز نًُـا اضتـب  بـايٛاقع أنجـط ؾـأنجط, ؾٝـسضؽ        ايتؿهرل ا٫غـتكطا٥

َؿــه٬ت٘, ٜٚكــسّ اسبًــٍٛ املٓاغــب١ شلــا, ؾُٛنــٛع عًــِ اٯثــاض ايــصٟ ْسضغــ٘ ؼبتــٌ  

أ١ُٖٝ نبرل٠ بايٓػب١ يٓا عٝعـًا, ٭ْـ٘ زا٥ُـًا تظٗـط  يٝٓـا املعٜـس َـٔ املعًَٛـات ايـيت          

    ٌ ايبشـح ايعًُـٞ ايٝـّٛ     تهؿـ عٔ دٛاْب َتعسز٠ َٔ سهـاضتٓا عـدل ايتـاضٜذ. ٚلٝـ

يًتدكل َٚعازب١ أزم ازبع٥ٝات بايتؿكٌٝ, ٜٚػً  ايه٤ٛ ع٢ً أغبابٗا ٚنٝؿٝـ١  

                                                 
 .29املكسض ْؿػ٘, م (1)
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 أٚعًُٗا ْٚتادٗا, ٜٚٛاظٕ بني ا٭َٛض يٝبني قشٝشٗا, ٜٚٗسف  ىل  بطاظ سكٝك١ َـا,  

ٜتٛقــٌ  ىل  أٚأزبٝــ١,  أٚادتُاعٝـ١,   أٚعًُٝــ١,  أٜٚهـع ســ٬ً ملؿــه١ً َـا: ثكاؾٝــ١,   

ٜـطز   أٜٚكـشح خطـأ ؾـا٥عًا,     أْٚظطٜـ١ َعٝٓـ١,    أٚطـٛض آيـ١ً,   ٜ أٚانتؿاف دسٜـس,  

 .ع٢ً أؾهاض َع١ٓٝ

 َطاسٌ ايتؿهرل ا٫ْػاْٞ: . 5

ػاْٞ َطٻ يف ٜط٣ أٚغػت نْٛت َ٪غؼ عًِ ا٫دتُاع اسبسٜح إ ايؿهط ا٫ْ

تطٛضٙ بـج٬خ َطاسـٌ: متجـٌ ا٫ٚىل املطسًـ١ اسبػـ١ٝ ٖٚـٞ املطسًـ١ ايـيت نـإ ا٫ْػـإ           

ؾٝٗا ٜعتُس ع٢ً سٛاغـ٘, َـا ٜـطاٙ ٜٚػـُع٘ زٕٚ ضباٚيـ١ َعطؾـ١ ايع٬قـات ايكا٥ُـ١ بـني          

َـا املطسًـ١ ايجاْٝـ١ ؾٗـٞ     أايظٛاٖط, أٟ اْٗا َطس١ً يًٛقـ ؾك  ٚيٝػت َطس١ً يًؿِٗ. 

ٌ   َطس١ً املعطؾ١ ايؿ املٝتاؾٝعٜا٥ٝـ١   ًػؿ١ٝ ايتأ١ًَٝ, أٚ َطس١ً ايبشح عـٔ ا٫غـباب ٚايعًـ

ايبعٝس٠ عٔ ايٛاقع, ؾؿهط ا٫ْػإ يف املـٛت ٚاسبٝـا٠ ٚاشبًـٛز ٚأقـٌ ايها٥ٓـات. أَـا       

ــتؿهرل ايبؿــطٟ        ــ١ ْهــر اي ــ١, أٚ َطسً ــ١ ايتذطٜبٝ ــ١ ؾٗــٞ املعطؾــ١ ايعًُٝ ــ١ ايجايج املطسً

 .(1)ٝٓٗا َٔ ايطٚاب ٚتؿػرل ايظٛاٖط تؿػرلًا عًًُٝا ٚازضاى َا ب

 :)ايططٜك١ ايع١ًُٝ( ايعًُٞايتؿهرل 

ٖٚٞ أنجط ايططم ؾاع١ًٝ ٚثباتًا ٚشلا اػبابٝات نجرل٠ يف ذبكٝل ايتهاٌَ بـني  

ــتكطا٥ٞ   ــتٓباطٞ ٚا٫غــ ــتؿهرل ا٫غــ ــٔ     شايــ ــتكطا١ٝ٥ َــ ــ١ اغــ ــاسجٕٛ بططٜكــ ــٌ ايبــ ٜٓكــ

 ِ ِ  ايؿطنـٝات   ىل ٬َسظـاتٗ ٔ  اغـتٓباط١ٝ  بططٜكـ١  ثـ  ايتهـُٝٓات   ىل ايؿطنـٝات  َـ

ِ  يًؿـطٚ ,  املٓطكٝـ١  ٕ  ثـ ٔ  ايـيت  ايٓتـا٥ر  ٜػـتٓبطٛ ٍ  لهـ  ناْـت   شا  يٝٗـا  ايٛقـٛ

 ايكا٥ُـ١  املعطؾـ١  َـع  َتٛاؾكـ١  ايٓتـا٥ر  ٖـصٙ  ناْـت  ٚ شا .قـشٝش١  املؿذلنـ١  ايع٬قـ١ 

ٔ  ظبُـع  َـا  عًـ٢  ٚبٓـا٤  بٝاْـات  جبُـع  ايؿطنـٝات  ٖصٙ غبتدل ؾإْٓا املكبٛي١,  بٝاْـات  َـ

 .ايؿطنٝات ضؾص أٚ بكبٍٛ ْكّٛ

  :ايبشح ايعًُٞأغاغ١ٝ يف َؿاِٖٝ  

 ـِـ ــ٘: املعطؾــ١ املٓػــك١ ايــيت تٓؿــأ عـٔـ       :Science ايعً ـِـ بأْ ٜعــطف قــاَٛؽ ٜٚبػــذل ايعً

مت  أغـــؼ َـــا أٚامل٬سظـــ١ ٚايسضاغـــ١ ٚايتذطٜـــب ٚايـــيت تـــتِ بؿـــط  ذبسٜـــس طبٝعـــ١   

                                                 
 .33شٚقإ عبٝسات ٚ)آخطٕٚ(: َكسض غابل, م ز. (1)
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تػـتدسّ يف  صبُٛع١ َٔ املعـاضف ٚاملؿـاِٖٝ ايـيت    " :ٜٚعطف ايعًِ أٜهًا بأْ٘ .(1)زضاغت٘

 .(2)"ايهب  ٚأايتٓب٪  ٚأتؿػرل ايٗسف ايٛقٍٛ اىل سكا٥ل ٚانتؿاؾات دسٜس٠ ب

  ٞ ــ ــتؿهرل ايعًُ ــس َــٓٗر امل٬سظــ١     : scientific thinking اي ٖــٛ نــٌ زضاغــ١ تعتُ

ٍ اسبػ١ٝ ٚايتذطب١ ايع١ًُٝ  ٕ ناْت ممه١ٓ, ٚت ايظـاٖطات ازبع٥ٝـ١ يف عـامل     تٓـاٚ

اسبؼ, ٚتػتٗسف ٚنع قٛاْني يتؿػرلٖا بايهؿـ عٔ ايع٬قات اييت تطب  بٝٓٗا 

ٚبـــني غرلٖـــا َـــٔ ايظـــاٖطات, ٚقـــٝاغ١ ٖـــصٙ ايكـــٛاْني يف ضَـــٛظ ضٜانـــ١ٝ, ٚشيـــو   

 .(3)يًػٝطط٠ ع٢ً ايطبٝع١ ٚاٱؾاز٠ َٔ َٛاضزٖا ٚتػدرل ماٖطاتٗا شبس١َ اٱْػإ

 ايبشح  ٞ دٗـس بؿـطٟ َـٓظِ ٚزقٝـل ٜٗـسف اىل َعطؾـ١ اسبكٝكـ١        : Research ايعًُـ

ٚانتؿاف ايظٛاٖط يف اجملـاٍ ايـصٟ ٜبشـح ؾٝـ٘, ٚايػـعٞ عبـٛ سـٌ املؿـه٬ت         

اييت تٓذِ عٔ ٖصٙ ايظٛاٖط أٚ تطتب  بٗا, ٚايعٌُ ع٢ً انتؿاف ايع٬قات ايـيت  

ٜٚعتُــس ٖــصا تــطب  بــني عٓاقــط ٖــصٙ ايظــٛاٖط أٚ بٝٓٗــا ٚبــني ايظــٛاٖط ا٫خــط٣.     

بؿطٟ ع٢ً ا٫غايٝب ايع١ًُٝ ٚاملٓٗر ايعًُٞ املٓظِ ايصٟ ٜ٪زٟ اىل ذبكٝل ازبٗس اي

 .(4)ا٫ٖساف ٚايٛقٍٛ اىل ْتا٥ر شات ق١ُٝ ع١ًُٝ

   املٓٗذٝــ١methodology : ٞ ّ ٚطــطم         ٖــ ايعًـِـ ايــصٟ ٜــسضؽ قٛاعــس ايــتؿهرل يف ايعًـٛـ

دـع٤ َٓ٘ـ   ٜطدع َؿّٗٛ عًِ املٓٗر )َٝجٛزٚيٛدٝا( اىل عًِ املٓطـل, بٌـ ٖٞـ    ايبشح ؾٝٗا. ٚ

خ ٚايسضاغـات        ,ٚٚاسس َٔ َٝازٜٓ٘ ايط٥ٝػـ١  ٜٚككـس باملٓٗذٝـ١ ايططا٥ـل املتبعـ١ يف ايبشٛـ

ٗر      ّ املٓٗذٝــ١ ايعًُٝــ١ َــع املـٓـ : "ْػــل َـٔـ ايكٛاعــس  ؾإْٗــاايعًُٝــ١, ٚعٓــسَا تكــاضٕ َؿٗـٛـ

ٍ اىل ْتـا٥ر عًُٝـ١"           (5)ايٛانش١ ٚا٫دطا٤ات ايـيت ٜػـتٓس عًٝٗـا ايبشـح يف غـبٌٝ ايٛقٛـ

   . َٚٔ ٖٓاايتكُِٝ ايصٟ ؽبتاضٙ ايباسح يسضاغ١ َؿه١ً َا اَا املٓٗر ؾٗٛ

                                                 
(1) Webster’s Desk Dictionary of the English Language: op.cit , p.199. 

ٚدٝ٘ ضبذٛب: ايبشح ايعًُٞ َٚٓاٖذـ٘ ــــ نتـاب َٓٗذـٞ, بػـساز, زاض ايهتـب يًطباعـ١         .ز أ. (2)

 .19, م2002ٚايٓؿط, 

ــ١, زَؿــل, زاض         (3) ــ١ ٚمماضغــت٘ ايعًُٝ ــس زٜٚــسضٟ: ايبشــح ايعًُــٞ أغاغــٝات٘ ايٓظطٜ ز. ضدــا٤ ٚسٝ

 .30, م2000ايؿهط يًٓؿط, 

(4)   ٚ َٓاٖذـ٘ يف ايسضاغـات ا٫ع٬َٝـ١,    ز. سػني عًٞ ابطاِٖٝ ايؿ٬سٞ: أغاغٝات ايبشـح ايعًُـٞ 

 .33, م2018زٚي١ ا٫َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠ ٚازبُٗٛض١ٜ ايًبٓا١ْٝ, زاض ايهتاب ازباَعٞ, 

 .131م ز. سػني عبس اسبُٝس ا س ضؾٛإ: َكسض غابل, (5)
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  املـــٓٗر method ٛصبُٛعـــ١ َـــٔ ايكٛاعـــس ٚاشبطـــٛات ايـــيت ػبـــب إٔ ٜتبعٗـــا  : ٖـــ

ؾٗــٛ ٚغــ١ًٝ ايباســح يف نــب  ايبشــح   , ايباســح يًٛقــٍٛ  ىل ايٓتــا٥ر املػــتٗسؾ١ 

نُـا  , بكٝػ١ عا١َ ٚنب   دطا٤ات٘ طبكا يًكٛاعس املعٝاضٜـ١ املُٝـع٠ يهـٌ َـٓٗر    

أٚ  َــع ايكاعــس٠ املعطؾٝــ١ ايباســح ٜؿــرل َــٔ ايٓاسٝــ١ ايتطبٝكٝــ١  ىل ططٜكــ١ تعاَــٌ   

 . (1)قاعس٠ ايبٝاْات املتاس١ يتشكٝل أٖساف ايسضاغ١

  ايٓظط١ٜ ايع١ًُٝscientific theory : باْٗا: قه١ٝ  املعادِ ايًػ١ٜٛتعطف ايٓظط١ٜ يف

ــت قــشتٗا حب  ــٌ أٚ بطٖــإ.  ثبت ــ١   ذــ١ ٚزيٝ ــطف ايٓظطٜ ٖــٞ  اَــا يف ا٫قــط٬ح ؾتع

ايتؿػرل ا٭ؾهٌ يًشكـا٥ل ايـيت ْطاٖـا سٛيٓـا يف ايطبٝعـ١ ٚايـيت ٜـتِ ايٛقـٍٛ  يٝٗـا          

ــسٖا     ــتِ تأنٝـ ــطاضًا ٜٚـ ــطاضًا ٚتهـ ــدل َـ ــايٝب ايعًُٝـــ١, ٚايـــيت ربتـ باغـــتدساّ ا٭غـ

َٚٔ بني اؾٗط ايٓظطٜات ْصنط ْظطٜـ١ ا٫ستـٛا٤    .(2)باغتدساّ امل٬سظ١ ٚايتذطب١

ّٛ ع٢ً ؾهط٠ ايتٛغع ايعػهطٟ ا٫َطٜهٞ ملكا١َٚ ايٓؿـٛش ايؿـٝٛعٞ يف   اييت تك

ــ١ املــ٪اَط٠ ايــيت ٜؿــذل  أقــشابٗا إ ايػــًطات ايػٝاغــ١ٝ       نــٌ َهــإ, ْٚظطٜ

َتٛضط١ يف عًُٝات استٝاٍ ٚخساع نبرل٠ يٓؿاطاتٗا َٚا تٜٓٛ٘ ؾعـ٬ً ٚأؾـٗط َجـاٍ    

أْ٘  ٞ نٓٝسٟاغتشٛش ع٢ً خٝاٍ ازبُٗٛض َا قٌٝ بؿإٔ اغتٝاٍ ايط٥ٝؼ ا٫َطٜه

مل ٜتِ بؿعٌ صبطّ َٓععٍ يهٔ بتٛاط٪ َٔ املاؾٝا ٚايهٛبٝني ٚٚنايـ١ املدـابطات   

  املطنع١ٜ ا٫َطٜه١ٝ.

 وجمبالته أهميت انبحث انؼهمي
ٞ  يًبشح أ١ُٖٝ نبرل٠ املتكس١َ ايسٍٚ تٛيٞ ٕ  ٱزضانٗـا  ايعًُـ ِ  تطـٛض  بـأ  ا٭َـ

  ٔ  ايبشـح  ٚغرلٖـا. ٜٚعتـدل   ٚايؿهطٜـ١  ايعًُٝـ١  أبٓا٥ٗـا  يف قـسضات  ٚاجملتُعـات ٜهُـ

٘  مبٓاٖذ٘ ايعًُٞ ٔ  ٚ دطا٤اتـ ٌ  ٭ٟ ايهـطٚض١ٜ  ا٭َـٛض  َـ ٔ  سكـ ٍ  َـ ؾكـس   املعطؾـ١,  سكـٛ

 َؿـه١ً  ذبسٜس َٔ بس٤ا اتباعٗا ايٛادب ٚايكٛاعس املدتًؿ١ املٓاٖر اٱملاّ بٗصٙ أقبح

 ٚاْتٗا٤ املعًَٛات, زبُع ٚأغًٛب َٓٗر باختٝاض َٚطٚضا  دطا٥ٞ, ٚٚقؿٗا بؿهٌ َا

                                                 
, ايكاٖط٠, عامل ايهتب, 5ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات ا٫ع١َٝ٬, ط (1)

 .18م, 2015

 ./https://ar.wikipedia.org/wikiاملٛغٛع١ اسبط٠ ٜٚهٝبٝسٜا  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 ٌ ٔ  ايٓتـا٥ر  املعًَٛـات ٚاغـتد٬م   بتشًٝـ ّ  يف ا٭غاغـ١ٝ  ا٭َـٛض  َـ  ايطبٝعٝـ١  ايعًـٛ

ٞ  أُٖٝـ١ ايبشـح   ٚتـعزاز  ٚاٱْػـا١ْٝ.  ٚا٫دتُاع١ٝ ٍ  اعتُـاز  باظزٜـاز  ايعًُـ  عًٝـ٘,  ايـسٚ

ٞ   أُٖٝـ١  َـس٣  تـسضى  ايـيت  َٓٗـا  املتكسَـ١  ٫غـُٝا   تكـسَٗا  اغـتُطاض  يف ايبشـح ايعًُـ

 .َهاْتٗا ايسٚي١ٝ ع٢ً ٚاحملاؾظ١ ؾعٛبٗا ضؾا١ٖٝ ذبكٝل ٚبايتايٞ ٚتطٛضٖا,

ٞ  ايبشـح  َٛنـٛع  إٔ ٚمبـا  ّ  ايعًُـ  ٚتككـٝٗا  املعطؾـ١  طًـب  عًـ٢  أغاغـاً  ٜكـٛ

 : ؾإ أ١ُٖٝ ايبشح ايعًُٞ تدلظ ؾُٝا ٜأتٞ  يٝٗا, ٚايٛقٍٛ

ــصٟ ٜطغــب ايباســح         .1 ــات ايبشــح اي ــٓكل ايٛانــح يف َعًَٛ اسبادــ١ اىل تػطٝــ١ اي

ا٫طــ٬ع عًــ٢ ايبشــٛخ  بسضاغــت٘, ٚلهــٔ ايتعــطف عًــ٢ ٖــصا ايــٓكل عــٔ ططٜــل 

 ٚايسضاغات املدتًؿ١ يف صباٍ ايتدكل.

اسبادـ١ اىل ؾـطح مـاٖط٠ َــا ٫ ٜٛدـس تؿػـرل عًُـٞ زقٝــل شلـا, يـصيو تـدلظ اُٖٝــ١           .2

ايبشح يف زضاغتٗا مبٓٗر حبجٞ يًتشكـل َـٔ ايتدُٝٓـات ٚا٫دتٗـازات املبٓٝـ١ عًـ٢       

 ا٫سٝإ. اٯضا٤ ايؿدك١ٝ ايبشت١ اييت ٜٓككٗا ازباْب املٛنٛعٞ يف نجرل َٔ

اسباد١ اىل اختبـاض ْظطٜـ١ َـٔ ايٓظطٜـات يف ب٦ٝـ١ مل ٜػـبل اختباضٖـا ؾٝٗـا  شيـو إ           .3

ٚتٓطبــل ْتا٥ذٗــا  ,ت ؾٝٗــاعــَعظــِ ايٓظطٜــات ْؿــأت يف اجملتُعــات ايػطبٝــ١ ٚتطعط  

ايبشج١ٝ ع٢ً تًو اجملتُعات زٕٚ غرلٖا, ٚع٢ً ايـطغِ َـٔ اُٖٝـ١ تًـو ايٓظطٜـات يف      

ُُٝٗـا عًـ٢ عٝـع اجملتُعـات  يـصيو تـدلظ اُٖٝـ١        ؾطح ايظٛاٖط ا٫ اْ٘ ٫ لهـٔ تع 

   ايبشح ايعًُٞ يف ضباٚي١ ايتعطف ع٢ً َس٣ ١ُ٥٬َ تًو ايٓظط١ٜ ٭ؾطاز صبتُعاتِٗ.

اسبادــ١ اىل تكٝــِٝ ايٛنــع ايــطأٖ, ٜٚتهــطض ٖــصا ايٓــٛع َــٔ ايبشــٛخ يف زضاغــ١       .4

عٗــٛض تــتػرل غــًٛنٝات٘ بسضدــ١ غــطٜع١, ؾتهــٕٛ اُٖٝــ١ ايبشــح يف ضقــس تًــو    

 بكٛض٠ تعني ع٢ً ٚنع سًٍٛ دسٜس٠ طبكًا يًتػرلات اييت سسثت. ايتػرلات

املــسخٌ ايطبٝعــٞ إ ا٫ٖتُــاّ ايعــاملٞ بأُٖٝــ١ ايبشــح ايعًُــٞ ٜــأتٞ َــٔ نْٛــ٘   

يت١ُٝٓ اجملتُعات ت١ُٝٓ َػـتسا١َ, ْٚؿـط ايجكاؾـ١ ٚايـٛعٞ, ٚسـٌ املؿـه٬ت ٚتؿػـرل        

ايظٛاٖط, ٚتػذٌٝ آخط َا تٛقٌ ايٝ٘ ايؿهط ا٫ْػاْٞ. ٖٚصا ا٫ٖتُاّ ايعـاملٞ ٜطدـع   

اىل اتػاع ضقع١ ايبشح ايعًُٞ ٚتٓاٚي٘ جملا٫ت مل ٜػبل يًعًـِ إٔ )ططقٗـا( تٓاٚشلـا َـٔ     

ط ايٝ٘ َٔ باب اشبٝاٍ ايعًُٞ َجٌ املػاعس٠ ايكٓاع١ٝ ع٢ً ا٫ظبـاب أٚ  قبٌ ٚنإ ٜٓظ

ايــتشهِ ؾٝــ٘ أٚ ا٫غتٓػــار ٚحبــٛخ ايكهــا٤ ؾُجــٌ ٖــصٙ ايبشــٛخ دبــطٟ عًــ٢ أؾــطاز    
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ؾؿـٞ ٖـصٙ اسبايـ١ تػـتًعّ ٖــصٙ      ,َتطـٛعني خسَـ١ يًبشـح ايعًُـٞ أٚ ٭ٖـساف اْػـا١ْٝ      

ايؿطز ٚاسذلاَ٘  نٞ ٫ تهٕٛ ع٢ً سػاب  غًٛنٝات ٚنٛاب ٬قٝات ٚايبشٛخ اخ

 ٚنُإ غ٬َت٘. 

عــابطًا يًكــاضات يــٝؼ يــ٘ ســسٚز     قــاض  اسبــسٜح نــصيو ؾــإ ايبشــح ايعًُــٞ    

ٜؿاضى يف ايبشح صبُٛع١ َٔ ايعًُا٤ َٔ بًسإ طبتًؿ١ اختكاضًا يًٛقت دػطاؾ١ٝ,  ش 

ــ١       ــا٥ر يف مــٌ ايظــطٚف املدتًؿــ١ يًُذتُعــات ؾٗــصٙ ايسٚيٝ ٚنــًُا يًذٗــٛز ٚتكُٝٝــًا يًٓت

   ٚقِٝ ذبهِ ايبشح خكٛقًا ؾُٝا ٜتعًل خبكٛق١ٝ ا٭ؾطاز. ذبتاز  ىل نٛاب

يًُذتُع  ًاباٱناؾ١ اىل شيو ؾإ ايبشح ايعًُٞ مل ٜعس صبا٫ً ؾطزًٜا بٌ اغتجُاض

ٚايعا٥س ٜهٕٛ أَا َازًٜا أٚ ت١ُٝٓ بؿط١ٜ ٱعساز ايهـٛازض امل٪ًٖـ١ ايكـازض٠ عًـ٢ تٛدٝـ٘      

َٔ انطاض دػ١ُٝ يًُذتُعـات   ٚبػبب َا سسخ ايبشح ايعًُٞ  ىل َا ؽبسّ املكًش١.

ْتٝذـــ١ بعـــص ايبشـــٛخ ايـــيت مل تعـــس تػـــتدسّ اغـــتدساًَا قـــشًٝا أٚ اغـــتدسَت زٕٚ 

ــ١ ٖرلٚؾــُٝا    ــايبشٛخ )قٓبً ــ١ ب ــعاّ بايكٛاعــس ا٫خ٬قٝ ـــ  ا٫يت تؿــرلْٛبٌ( ٚاستُــا٫ت  ـــ

 ّ املعًَٛات ازب١ٝٓٝ ٚا٫غتٓػار يف غرل َكًش١ ا٫ؾطاز. ااغتدس

غــباب ا٫ٖتُــاّ ايعــاملٞ بايبشــح ايعًُــٞ ٖــٛ ٚلهٓٓــا انــاؾ١ غــبب اخــط َــٔ ا

زخــٍٛ ايعٓكــط ايتذــاضٟ, ؾهــجرل َــٔ ايؿــطنات تػــتُط يف صبــاٍ ايبشــح ايعًُــٞ     

بػــط  ذبكٝــل تكــسٸّ عًُــٞ ٜتــٝح املعٜــس َــٔ ؾــطم ايهػــب املــازٟ املؿــطٚع. ذبتــاز     

يًهٛاب  يهٞ ٫ ٜهٕٛ ايتـدلع يـسعِ ايبشـٛخ عًـ٢ سػـاب ايكـِٝ ٚايتكايٝـس ايعًُٝـ١         

, ؾايعـامل ايػطبـٞ ٚنـع سـسٜجًا ايعسٜـس َـٔ ايهـٛاب  ٚا٫خ٬قٝـات يًبشـح          ٚا٫ْػـا١ْٝ 

هٞ ٓايتهٓٛيٛدٞ يبسا١ٜ ايبشح ايعًُٞ ٚتطؾـٝسٙ نُـا مت َـٔ اعـ٬ٕ ًٖػـ     ٚ ايعًُٞ

 ا٫ذباز ايعاملٞ يٮخ٬قٝات ٚخ٬ؾ٘. 1983ّ ٚأعٝس ايٓظط ؾٝ٘ عاّ 1964عاّ 

مبعٓاٖــا ايٛاغــع ٚلهٓٓــا بكــؿ١  ٜٚؿـٌُ ايبشــح ايعًُــٞ عٝــع سكــٍٛ املعطؾــ١ 

 عا١َ إ تكػِ ايبشٛخ ايع١ًُٝ اىل اجملا٫ت ا٫ت١ٝ:

ٖٚــٛ اجملــاٍ ايــصٟ ٜهــِ ايعًــّٛ شات ايكــبػ١ ا٫زبٝــ١   : صبــاٍ ايعًــّٛ ا٫ْػــا١ْٝ  .1

ايبشٛخ  .. اخل. ٚغايبًا َا تهٕٛ.ٚايؿًػؿ١ ٚايتاضٜذ ٚاٯزابنايسٜاْات ٚايًػات 

ــٌ       ــا٥ل ٚعًــ٢ ايكــطا٠٤ ٚذبًٝ يف ٖــصا اجملــاٍ شات طــابع ْظــطٟ ٜعتُــس عًــ٢ ايٛث

 َٚكاض١ْ املعًَٛات.
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صباٍ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ: ٖٚٛ اجملاٍ ايصٟ ٜهِ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ َجـٌ ا٫قتكـاز    .2

ٚايػٝاغـ١ ٚا٫عـ٬ّ.. اخل. ٚايبشـٛخ يف     اشبس١َ ا٫دتُاعٝـ١ ازبػطاؾٝا ٚايكإْٛ ٚٚ

٫دتُاع١ٝ شات طابع ْظـطٟ, ٚيهـٔ ٜتـساخٌ َعـ٘ اسٝاْـًا نُـا يف       صباٍ ايعًّٛ ا

ٚايبشٛخ ايذلب١ٜٛ ٚا٫سكا١ٝ٥. ٚتٗسف حبٛخ ٖصا اجملـاٍ   بعص حبٛخ عًِ ايٓؿؼ

 اىل سٌ َؿه٬ت اجملتُع.

 ٚايعًـّٛ ايبشتـ١  ٖٚٛ اجملاٍ ايصٟ ٜهـِ نـٌ سكـٍٛ ايعًـّٛ ايطبٝعٝـ١      : صباٍ ايعًّٛ .3

ــا٤  ــٝات ٚايؿًـــو ٚايهُٝٝـ ــٌ ايطٜانـ ــ١ َجـــٌ ايطـــب  .. َجـ اخل. ٚايعًـــّٛ ايتهٓٛيٛدٝـ

ٍ ايطـابع ايعًُـٞ   ٜٚػًب ع٢ً حبٛخ ٖـصا اجملـا  . ٚاشلٓسغ١ ٚايكٓاع١ ٚايعضاع١.. اخل

 امل٬سظ١ ٚايتذاضب ايع١ًُٝ.ايصٟ ٜعتُس ع٢ً 

 خظبئض انبحث انؼهمي
 :(1)ايكؿات يًبشح ايعًُٞ َٔ أُٖٗا َا ٜأتٞ أٖٚٓاى عسز َٔ اشبكا٥ل 

ــ٢ إ ايبشــح : ايتٓظــِٝ .1 ــ١       مبعٓ ــ١ عًُٝ ايعًُــٞ ٜػــرل ٚؾــل قٛاعــس ٚأقــٍٛ َٚٓٗذٝ

 َتعاضف عًٝٗا يف عٝع َطاسً٘, ٚأْ٘ ٫ ٜكّٛ ع٢ً ايتدب  ٚايعؿٛا١ٝ٥.

اشلسؾ١ٝ:  ش تعس ا٫ٖساف اييت ٜػع٢ ايباسـح اىل ذبكٝكٗـا يف حبجـ٘ مبجابـ١ املٓـاض٠       .2

 اييت تٛدٗ٘ يف عٝع َطاسٌ حبج٘ يصا ػبب إ تكاؽ ٖصٙ ا٫ٖساف بسق١ ٚٚنٛح.

 أٚٛنٛع١ٝ:  ش يٝؼ ٖٓاى صباٍ يًباسح يًتشٝٸع ملٛقـ زٕٚ غرلٙ َـٔ املٛاقــ,   امل .3

ضأٟ غرلٙ َٔ اٯضا٤, بٌ ٜػتعطنٗا يف حبج٘ عٝعٗا َبًٝٓا ٚد١ٗ ْظـط٠ ايؿدكـ١ٝ   

بٛنٛح, ٜٚؿـرل اىل شيـو قـطاس١, ٜٚـذلى ا٭َـط يف ايٓٗاٜـ١ يًكـاض٨ يُٝٝـع بٝٓٗـا,          

 زٕٚ غرلٙ. ضأًٜا أٚيٝتب٢ٓ َٛقؿًا  أٜٚٚكسض سهُ٘ عًٝٗا, 

ٟ ايسقـ١: َـٔ    .4 إٔ ًٜتـعّ ايباســح بايسقـ١ املتٓاٖٝـ١ يف عٝـع َطاسـٌ حبجــ٘,       ايهـطٚض

ــ٘,       ٚخباقــ١ قــٝاغ١ َؿــه١ً ايبشــح ٚأٖساؾــ٘, ٚٚقـــ صبتُــع ايبشــح ٚعٝٓت

 ايبشح, ٚعط  ايٓتا٥ر ٚذبًًٝٗا. َٚٓٗذ١ٝ

                                                 
ضبُــس خًٝــٌ عبــاؽ )ٚآخــطٕٚ(: َــسخٌ اىل َٓــاٖر ايبشــح يف ايذلبٝــ١ ٚعًــِ ايــٓؿؼ عُــإ, زاض    (1)

 .23, م2011املػرل٠, 
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املٓطكٝـ١: تتطًـب عًُٝـ١ ايبشـح ايعًُــٞ َـٔ ايباسـح إٔ لتًـو َٗـاضات ايــتؿهرل          .5

 ا٫غتس٫يٞ ٚايصٟ ٜتهُٔ ْٛعني َٔ ايتؿهرل ا٫غتكطا٥ٞ ٚايتؿهرل ا٫غتٓباطٞ.

ايتشكـل:  ش ٫ ٜتٛقــ ايبشـح ايعًُـٞ عٓـس ْتٝذـ١ َكطـٛع بكـشتٗا   ش          أٚا٫ثبات  .6

ٜعُــٌ بــاسجٕٛ آخــطٕٚ عًــ٢ ايتشكــل َــٔ ٖــصٙ ايٓتٝذــ١, ؾٝهــطضٕٚ ايبشــح ذبــت    

    ّ  زقـ١ ادـطا٤ات أنجـط    مطٚف مماث١ً يًظطٚف اييت ادـطٟ ؾٝٗـا غـابكًا ٚباغـتدسا

 يٝشكًٛا ع٢ً ْتا٥ر َ٪ٜس٠ يًػابك١ ٚضمبا أنجط زق١ ٚقسقًا.

عس تعُِٝ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ ايٝٗا ايبشح ًَُٗا ٚنـطٚضًٜا َـٔ ايٓـاسٝتني    ٜ: ايتعُِٝ .7

ايعًُٝـ١ ٚايعًُٝــ١, ٚشيــو يػــط  تٛغــٝع صبـاٍ تطبٝكٗــا. ٚعًٝــ٘ لهــٔ يًباســح,   

جملتُعٗا إٔ ٜعُِ ْتا٥ر حبج٘ عًـ٢ صبتُـع   ٚخباق١  شا ناْت ع١ٓٝ ايبشح ممج١ً 

 ايبشح عٝع٘.

ا٫ختكــاض: قــس ٜــ٪زٟ ا٫غــٗاب يف شنــط ايتؿاقــٌٝ يف ايبشــح اىل ايطتابــ١ ٚاملًــٌ    .8

ٚخطٚز ايبشح عٔ سذُ٘ املطًٛب, يصا ٜكّٛ ايباسح يف ايعاز٠ باختكاض ايبٝاْات 

ا٫زب  ضغّٛ بٝا١ْٝ, ٚقس ٜكـّٛ أٜهـًا باختكـاض    أٚ دساٍٚاييت ععٗا ع٢ً ؾهٌ 

املؿــه١ً املبشٛثــ١  أٚايٓظــطٟ ٚقكــطٙ عًــ٢ أٖــِ املعًَٛــات ايــيت تكـــ ايظــاٖط٠  

َٚٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜتِ ايتدطٝ  شلصا ا٭َط يف َطس١ً بٓا٤ خطـ١  . ٚتؿػطٖا بٛنٛح

 ايبشح ٚ طاضٙ ايعاّ.

ايذلابــ :  ش َــٔ ايهــطٚضٟ إٔ تهــٕٛ أقػــاّ ايبشــح ٚأدــعا٩ٙ املدتًؿــ١ َذلابطــ١      .9

  ١ ـًـ ــ١ َٚتػًػـ ــ١ يف     َٚتهاًَـ اب١ٝ َٛؾكـ ـٝـ ــ٪زٟ اىل اْػـ ــا ٜـ ا, ممـ ـٗـ ــع بعهـ ــذ١ُ َـ َٚٓػـ

.٘  املعًَٛات ع٢ً ايٓشٛ املٓطكٞ املطًٛب ٚبايتايٞ ايتأثرل  ػبابًا ع٢ً ق٠ٛ ايبشح ٚتكُٝٝ

ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ: تعس ا٫َاْـ١ ايعًُٝـ١ يف ا٫قتبـاؽ ٚا٫ؾـاز٠ َـٔ ا٭زب املٓؿـٛض أَـطا          .10

 ذلنع ا٫َا١ْ ايع١ًُٝ ٖٓا:يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ يف نتاب١ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚت

 . ٚأؾهاضٙاٱؾاض٠ اىل املكازض اييت اغتك٢ َٓٗا ايباسح َعًَٛات٘  . أ

 عسّ تؿٜٛ٘ ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ اييت ْكٌ ايباسح َٓٗا َعًَٛات٘. . ب

 :(1)ٜأتًٜٞٚدل باسجٕٛ آخطٕٚ خكا٥ل ايبشح مبا 

                                                 
اعــساز ٚنتابــ١ ايبشــح, ا٫َــاضات ايعطبٝــ١ املتشــس٠ ز. ضدــب عبــس اسبُٝــس: ا٭غــًٛب ايعًُــٞ يف  (1)

  .24ــ23, م2015ٚازبُٗٛض١ٜ ايًبٓا١ْٝ, زاض ايهتاب ازباَعٞ, 
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 إٔ ٜهٕٛ ايبشح دسٜسًا يف ؾهطت٘ َٚٛنٛع٘ . .1

 ايؿطٜل ايبشجٞ ٚيف صباٍ ربكك٘. أٚباسح إٔ ٜهٕٛ يف سسٚز  َهاْٝات اي .2

 اضتباط باملؿه٬ت ايٛاقع١ٝ املٛدٛز٠ يف اجملتُع. .3

إٔ تتــٛاؾط يف ايبشــح ايعًُــٞ املٛنــٛع١ٝ ٫ٚ ٜعــدل عــٔ ايــطأٟ ايؿدكــٞ يًباســح      .4

 ٚايذلتٝب املٓطكٞ ٚايتٓاغب ٚايٛسس٠ ٚا٫َا١ْ ايع١ًُٝ .

 ايعٓٛإ طبتكطًا ٚٚانشًا.إ ٜهٕٛ عٓٛاْ٘ َعدلًا عٔ َهُْٛ٘ ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا  .5

ٗـا أنجـط عـسز َـٔ     ٓإ تهٕٛ أٖساف ايبشح ضبسز٠ ٚشات ق١ُٝ ع١ًُٝ ٜػتؿٝس َ .6

 ايٓاؽ ٚيٝؼ املٓاؾع ايؿدك١ٝ يًباسح.

ــا         .7 ز نـٌـ َٓٗ ـٛـ ـٞـ تك ٗا بؿــهٌ عًُ ٍ ٚاملباســح ٚتػًػـًـ اب ٚايؿكـٛـ ـٛـ ــني ا٫ب ــ١ ب          املٛاظْ

خٞ ايتُٝــع ؾــه٬ً      اىل  ــع ايبشــح ايعًُـٞـ بايػــعٞ عبـٛـ ايتذسٜــس ٚتـٛـ ٘. ٜٚتُٝ ــ ايــصٟ ًٜٝ

 ٚأغًٛبًا, ٜٚتهٕٛ ايبشح َٔ ادعا٤ َذلابط١ ٖٞ ايؿهٌ ٚاحملت٣ٛ ٚا٫غًٛب. َٚهًُْٛا

ع٢ً ايتػا٫٩ت اييت ٜططسٗا  يٲداب١إٔ ٜػتدسّ ايباسح أْػب املٓاٖر ٚا٭زٚات  .8

 ايباسح يف َكس١َ حبج٘.

ٍ تنطٚض٠ إٔ ٜعط  ايباسح طبتًـ ٚدٗات ايٓظط ايـيت   .9 قهـ١ٝ َـٔ ايكهـاٜا     تٓـاٚ

املؿٗٛضٜٔ  أٍَٚٝٛ َع١ٓٝ  أٚٚا٫ ٜعتُس ع٢ً صبُٛع١ َع١ٓٝ َٔ شٟٚ ادباٙ ؾهطٟ 

 بعسّ أَاْتِٗ ايع١ًُٝ .

ايبشح ايعًُٞ عباض٠ عـٔ ْظـاّ َتهاَـٌ ٖٚـازف ٜكـّٛ عًـ٢ ايـطب  بـني ايٛغـا٥ٌ           .10

  ايٛقٍٛ اىل غاٜات َطغ١َٛ َٚؿطٚع١.ٚا٫َهاْات املتاس١ َٔ أدٌ 

َٚٔ خكا٥ل ايبشح ايعًُٞ اْ٘ تكطٜط ٚافٺ ٜكسَ٘ باسح عٔ عٌُ أمت٘ ٚأظبعٙ,  .11

حبٝح ٜؿٌُ ٖصا ايتكطٜط نٌ َطاسٌ ايسضاغ١ َٓص ناْت ؾهط٠, ستـ٢ قـاضت   

 ْتا٥ر َعطٚؾ١, َسع١ُ باسبذر ٚا٭غاْٝس. 

١ُُٺ بسقــ١, َــٔ َٚــٔ خكــا٥ل ايبشــح ايعًُــٞ إ تهــٕٛ  دطا٤اتٺــ٘ َٓظُــ١ٺ َٚكــ  .12

أدٌ اسبكٍٛ ع٢ً أْٛاع املعطؾـ١ ٚايتعاَـٌ َعٗـا مبٛنـٛع١ٝ ٚسلٛيٝـ١, ٚتطٜٛطٖـا       

 . مبا ٜتٓاغب َع َهُٕٛ ٚادباٙ املػتذسات ايب١ٝ٦ٝ اسباي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ

ٞ َٔ ٚد١ٗ ْظط ايبعص اٯخط ؾتتًدل بايٓكاط  :(1)ا٫ت١ٝ اَا خكا٥ل ايبشح ايعًُ

                                                 
 .60, م2006ز. عاٍ اشبطٝب: اعساز ايطغا٥ٌ ازباَع١ٝ ٚنتابتٗا, عُإ, زاض ايؿهط, ( 1)
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 ايبٝاْات ٚذبًًٝٗا. ايٛقـ ايٛانح يططم عع: املٛنٛع١ٝ .1

 ايسق١: ايكٝاؽ ايهُٞ ٚا٫سكا٤. .2

 ايكاب١ًٝ يًتشكل:  َها١ْٝ تهطاض ايٓتا٥ر َٔ قبٌ باسجني آخطٜٔ. .3

 زٕٚ ايًذ٤ٛ اىل تؿػرلات َعكس٠. َٔ ا٫ػباظ: تكسِٜ َا قٌ ٚزٍ َٔ املعًَٛات .4

 ايؿدك١ٝ. اٯضا٤ايتشكل اٱَدلٜكٞ: ا٫غتٓاز اىل ايبٝاْات ٫ اىل  .5

 طكٞ: ا٫غتٓاز اىل ايتعًٌٝ ا٫غتس٫يٞ ٚا٫غتكطا٥ٞ.ايتعًٌٝ املٓ .6

 ا٫سكا١ٝ٥.  ي٬ستُا٫تا٫غتذابات املؿطٚط١: تًدٝل ايٓتا٥ر تبعًا  .7

 أهداف انبحث انؼهمي
مبا إٔ ايبشح ايعًُٞ ٖٛ ْؿاط َٓظِ ٖٚازف ؾ٬بس َٔ قٝـاّ ايباسـح بتشسٜـس    

  ٘ صبُٛعــ١  أٚيهــٌ حبــح ٖــسف ٚ. ا٭ٖــساف ايــيت ٜطَــٞ  ىل ذبكٝكٗــا َــٔ خــ٬ٍ حبجــ

 ّأأٖساف ٜػع٢ ايباسح  ىل ذبكٝكٗا ٚيهٞ ٜكٌ شلـا ٜٓبػـٞ عًٝـ٘ إٔ ٜٛنـح اشلـسف      

إٔ تهــٕٛ ٖــصٙ   عًــ٢ ايتطبٝكٝــ١  أٚا٭ٖــساف َــٔ حبجــ٘ غــٛا٤ َــٔ ايٓاسٝــ١ ايٓظطٜــ١       

 . ْٚتا٥ذ٘ ايبشحا٭ٖساف ٚاقع١ٝ حبٝح لهٔ ذبكٝكٗا ٚتهٕٛ َٓػذ١ُ َع 

تؿــتل أٖــساف ايبشــح ايعًُــٞ َــٔ ايػــ٪اٍ ايــصٟ اثــاضٙ املٛقـــ ايػــاَص يف         ٚ

ٖــٞ ايكــٝاغات ازبسٜــس٠ يًػــ٪اٍ ايــصٟ اغــتسع٢ ذبًٝــٌ   ؾا٭ٖــسافَؿــه١ً ايبشــح 

لهـــٔ إٔ ٜهـــٕٛ ايـــساؾع ٱدـــطا٤ ٚٚتعُٝكٗـــا ٚايتأنـــس َٓٗـــا.  ٚدبع٥تٗـــا املؿـــه١ً

 :(1)أنجط َٔ ا٭ٖساف ا٫ت١ٝ أٚايبشٛخ ٚايسضاغات ٚاسسًا 

 اجملتُع .خس١َ  .1

 ايتعطف ع٢ً ازبسٜس ٚانتؿاف اجملٍٗٛ. .2

 َٛاد١ٗ ايتشسٟ سبٌ املػا٥ٌ غرل احملًٛي١. .3

 انازل١ٝ )َادػترل, زنتٛضاٙ(. أٚايطغب١ يف اسبكٍٛ ع٢ً زضد١ ع١ًُٝ  .4

 ايبشٛخ ٚايسضاغات. ٱدطا٤تٛدٗات امل٪غػ١ ٚمطٚف ايعٌُ  .5

 ايؿو يف ْتا٥ر حبٛخ ٚزضاغات غابك١. .6

                                                 
ضحبٞ َكطؿ٢ عًٝـإ: ايبشـٛخ ايعًُٝـ١ َٚؿـطٚعات ايتدـطز ٚايطغـا٥ٌ ازباَعٝـ١, َكـسض          .ز أ. (1)

 .18غابل, م
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 .عاع١ أٚسٌ َؿه١ً تٛاد٘ ؾدكًا  أٚابساع  أٚايعك١ًٝ يف اظباظ عٌُ  ١املتع .7

 اغتعطا  املعطؾ١ اسباي١ٝ ٚذبًًٝٗا ٚ عاز٠ تٓظُٝٗا. .8

 َؿه١ً ضبسز٠ )ايبشٛخ ايٓظط١ٜ(. أٚٚقـ َٛقـ َعني  .9

َؿه١ً َع١ٓٝ ٖٚٛ ايٓـٛع املجـايٞ ايـصٟ     أٚٚنع تؿػرلات ٚذب٬ًٝت يؿطح ماٖط٠  .10

 ٜعتُسٙ ايباسجٕٛ املٕٗٓٝٛ.

 أوىاع انبحث انؼهمي وتظىيفه
َــٔ خــ٬ٍ ا٫طــ٬ع عًــ٢ املكــازض ايعًُٝــ١ ايــيت تٓاٚيــت اْــٛاع ايبشــٛخ ايعًُٝــ١,  

ػب طبٝعـ١ ايبٝاْـات ٚططٜكـ١ ذبًًٝـٗا     حبمتٝٝع ٚتكٓٝـ أْٛاع ايبشح ايعًُٞ  ٓالهٓ

 نُا ٜأتٞ:ٚاملٓٗر املػتدسّ 

 َٔ سٝح ا٫غذلاتٝذ١ٝ ايعا١َ يًبشٛخ: .9

 اييت تػتدسّ ا٫ضقاّ يف ذبًٌٝ بٝاْاتٗا.ايبشٛخ ايه١ُٝ: ٖٚٞ  . أ

ٖٚــٞ ايبشــٛخ ايٛقــؿ١ٝ ايــيت ٫ تػــتدسّ ا٫ضقــاّ ا٫ يف ســسٚز   : ايبشــٛخ ايٓٛعٝــ١ . ب

 نٝك١ يف ذبًٌٝ بٝاْاتٗا ٚتكتكط ع٢ً صبطز ٚقـ ايظٛاٖط أٚ ا٭سساخ.

ايبشٛخ املهتب١ٝ: ٚتتِ زاخٌ املهتب١ أٚ املهتب ًٜٚذأ ايٝٗا ايباسـح طاملـا    . ت

يًدــطٚز خــاضز املهتــب ٚتعتُــس عًــ٢ عــع ايبٝاْــات َــٔ        ٫ تٛدــس نــطٚض٠  

 ايهتب ٚايٛثا٥ل.

 َٔ سٝح طبٝع١ ايبشٛخ: .0

ا٥ل عًُٝـ١  : ٖٚـٞ ايـيت ٜـتِ ؾٝٗـا ايتٛقـٌ اىل سكـ      Pure research ايٓظط١ٜايبشٛخ  . أ

بصيو تػِٗ يف  ٛ املعطؾ١ ايع١ًُٝ ٚيف ذبكٝل ؾِٗ أسلٌ  لهٔ تكٓٝٓٗا ٚتعُُٝٗا

 ٚأعُل شلا بكطف ايٓظط عٔ ا٫ٖتُاّ بايتطبٝكات ايع١ًُٝ شلصٙ املعطؾ١.

ٛ    : ٚتٗسف  ىلApplied researchحبٛخ تطبٝك١ٝ  . ب ؾط٠, اتطبٝل املعطؾـ١ ايعًُٝـ١ املتـ

٬ت اٯْٝـ١  أٚ ايتٛقٌ  ىل َعطؾ١ شلا قُٝتٗا ٚؾا٥ستٗا ايع١ًُٝ يف سٌ بعـص املؿـه  

امُلًشٸــ١. ٖٚــصا ايٓــٛع َــٔ ايبشــٛخ يــ٘ قُٝتــ٘ يف ســٌ املؿــه٬ت املٝساْٝــ١ ٚتطــٜٛط      

أغــايٝب ايعُــٌ ٚ ْتادٝتــ٘ يف اجملــا٫ت ايتطبٝكٝــ١ نايذلبٝــ١ ٚايتعًــِٝ, ٚايكــش١,   

 اخل. ...ٚايعضاع١, ٚايكٓاع١
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 َٔ سٝح أغًٛب عع ايبٝاْات: .3

 ا٭ؾٝا٤ أٚ ايطبٝع١.حبٛخ امل٬سظ١: سٝح تعتُس ع٢ً ٬َسظ١ ايبؿط أٚ  . أ

حبــٛخ ا٫غــتبٝإ: ٖٚــٞ ايــيت تعتُــس عًــ٢ ا٫غــتبٝإ نططٜكــ١ ٫غتككــا٤ ٚعــع  . ب

 املعًَٛات.

حبٛخ املكاب٬ت ايؿدك١ٝ: ٚتعتُس ع٢ً املكاب٬ت ايؿدك١ٝ ٚتٛدٝـ٘ ا٫غـ١ً٦ اىل    . ت

 ا٫ؾدام ٫غتكا٤ املعًَٛات َباؾط٠.

حبٛخ ايتشًٌٝ غرل ايهُٞ: ٖٚٞ اييت تعتُس ع٢ً ٬َسظ١ ايباسح سبا٫ت َع١ٓٝ  . خ

 ظ١َٝٓ ضبسز٠ ٚتػذٌٝ ٖصٙ امل٬سظات بػط  ؾطح َا قس ؼبسخ. َس٠َٔ خ٬ٍ 

حبــٛخ ايٛثــا٥ل: ٚتعتُــس عًــ٢ ايٛثــا٥ل نأغــاؽ ٫غــتكا٤ املعًَٛــات ٚخاقــ١ ايــيت   . ز

 تتكٌ بأسساخ تاضؽب١ٝ َجٌ اسبطٚب.

يــيت تعتُـــس عًـــ٢ ا٫ختبــاض نٛغـــ١ًٝ يكٝـــاؽ املعًَٛـــات   حبــٛخ ا٫ختبـــاض: ٖٚـــٞ ا  . ح

 ٚايبٝاْات ٚتػتدسّ ايسضدات نُكٝاؽ يًتعبرل عٔ زق١ ْتا٥ر ا٫ختباض.

 َٔ سٝح َٓٗر ايتؿهرل:  .4

تٗــسف  ىل ٚقـــ مــٛاٖط أٚ أســساخ : Descriptive research ايٛقــؿ١ٝايبشــٛخ  . أ

ٚتكطٜط سايتٗا َع١ٓٝ ٚعع اسبكا٥ل ٚاملعًَٛات عٓٗا ٚٚقـ ايظطٚف اشباق١ بٗا 

ٚيف نجرل َٔ اسبا٫ت ٫ تكـ ايبشٛخ ايٛقؿ١ٝ عٓـس  . نُا تٛدس عًٝ٘ يف ايٛاقع

سس ايٛقـ أٚ ايتؿدٝل ايٛقؿٞ, ٚتٗتِ أٜهًا بتكطٜط َا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ عًٝـ٘  

ايظٛاٖط أٚ ا٭سساخ ايـيت ٜتٓاٚشلـا ايبشـح. ٚشيـو يف نـ٤ٛ قـِٝ أٚ َعـاٜرل َعٝٓـ١,         

ييت لهٔ إٔ تٴتبع يًٛقٍٛ بٗـا  ىل ايكـٛض٠ ايـيت    ٚاقذلاح اشبطٛات أٚ ا٭غايٝب ا

ٜٓبػــٞ إٔ تهــٕٛ عًٝــ٘ يف نــ٤ٛ ٖــصٙ املعــاٜرل أٚ ايكــِٝ. ٜٚٴػــتدسّ زبُــع ايبٝاْــات  

ٚاملعًَٛــات يف أْــٛاع ايبشــٛخ ايٛقــؿ١ٝ أغــايٝب ٚٚغــا٥ٌ َتعــسز٠ َجــٌ امل٬سظــ١,   

 .ا٫عتُاز ع٢ً املٓٗر ايٛقؿٞٚاملكاب١ً, ٚا٫ختباضات, ٚا٫غتؿتا٤ات ب

َؿــه١ً بسضاغــ١ : ٚتٗــتِ ٖــصٙ ايبشــٛخ Historical research ايتاضؽبٝــ١شــٛخ ايب . ب

ايبشــح َــٔ خــ٬ٍ ايٛثــا٥ل ٚاملكــازض ايتاضؽبٝــ١ املدتًؿــ١ با٫عتُــاز عًــ٢ املــٓٗر          

ٌ ا٭ســساخ ٚايٛقــا٥ع ايــيت دــطت ٚمتــت يف  ٝٚتٗــسف  ىل ٚقـــ ٚتػــذ  ايتــاضؽبٞ.

املانٞ, ٚيهٓٗـا ٫ تكــ عٓـس صبـطز ايٛقــ ٚايتـاضٜذ ملعطؾـ١ املانـٞ ؾشػـب,          
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ٚ  ـا تتهــُٔ ذبًــ٬ًٝ ٚتؿػـرلًا يًُانــٞ بػٝــ١ انتؿـاف تعُُٝــات تػــاعسْا عًــ٢    

ؾِٗ اسبانط بٌ ٚايتٓبـ٪ بأؾـٝا٤ ٚأسـساخ يف املػـتكبٌ. ٜٚطنـع ايبشـح ايتـاضؽبٞ        

ٚايتطــٛض يف ا٭ؾهــاض ٚا٫دباٖــات ٚاملُاضغــات يــس٣ ا٭ؾــطاز أٚ  عــاز٠ عًــ٢ ايــتػرل 

ازبُاعات أٚ امل٪غػات ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١. ٜٚػتدسّ ايباسـح ايتـاضؽبٞ ْـٛعني    

َٔ املكازض يًشكٍٛ ع٢ً املاز٠ ايع١ًُٝ ُٖٚا املكازض ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ, ٖٚٛ ٜبـصٍ  

 نًُا أَهٔ شيو. أقك٢ دٗسٙ يًشكٍٛ ع٢ً ٖصٙ املاز٠ َٔ َكازضٖا ا٭ٚي١ٝ

: ٚتٗتِ ٖصٙ ايبشٛخ بسضاغ١ َؿه١ً ايبشح Research Fieldايبشٛخ املٝسا١ْٝ  . ت

عٔ ططٜل عـع املعًَٛـات َـٔ َٛاقـع امل٪غػـات ٚايٛسـسات       اٚ ايظاٖط٠ ايبشج١ٝ 

اٱزاضٜــ١ ٚايتذُعـــات ايبؿـــط١ٜ املعٓٝـــ١ بايسضاغـــ١ ٜٚهـــٕٛ عـــع املعًَٛـــات  

عًـ٢   با٫عتُازبٝإ أٚ املكاب١ً بؿهٌ َباؾط َٔ ٖصٙ ازبٗات ٚعٔ ططٜل ا٫غت

 املػشٞ. املٓٗر

بسضاغ١ َؿـه١ً ايبشـح َـٔ    : ٚتٗتِ Experimental researchايبشٛخ ايتذطٜب١ٝ  . خ

ايكــا٥ِ عًــ٢  خــ٬ٍ ايتطبٝــل عًــ٢ عٝٓــ١ دبطٜبٝــ١ با٫عتُــاز عًــ٢ املــٓٗر ايتذــطٜيب   

ٚايتذطب١ ايسقٝكـ١ املهـبٛط١ يًتشكـل َـٔ قـش١ ٖـصٙ        ايؿطنٝاتامل٬سظ١ ٚؾط  

. ٚتعتدل ايتذطب١ ايع١ًُٝ َكسضًا ض٥ٝػـًٝا يًٛقـٍٛ  ىل ايٓتـا٥ر أٚ اسبًـٍٛ     ايؿطنٝات

 ْ٘ؿػــبايٓػــب١ يًُؿــه٬ت ايــيت ٜسضغــٗا ايبشــح ايتذــطٜيب, ٚيهــٔ يف ايٛقــت    

تػتدسّ املكازض ا٭خط٣ يف اسبكٍٛ ع٢ً ايبٝاْـات ٚاملعًَٛـات ايـيت ؼبتـاز  يٝٗـا      

 ايتشكل َٔ قشتٗا َٚٛنٛعٝتٗا.ايبشح بعس إٔ ٜٴدهعٗا ايباسح يًؿشل ايسقٝل ٚ

 َٔ سٝح املػت٣ٛ ايسضاغٞ: .5

ايبشٛخ ايككرل٠: ٖٚٞ يطًب١ ايسضاغ١ ازباَع١ٝ ا٭ٚي١ٝ يتعٜٛس ايط٬ب ع٢ً زخٍٛ  . أ

املهتبـــ١ ٚتُٓٝـــ١ َٗـــاضاتِٗ يف اغـــتدساَٗا ٚايتعـــطف عًـــ٢ ؾٗاضغـــٗا َٚكـــازض        

 املعًَٛات املٛدٛز٠ بٗا.

ضغاي١ املادػترل: ٖٚٞ خاق١ بايباسجني ايصٜٔ ٜعسٕٚ ضغا٥ٌ املادػترل سبٌ اسس٣  . ب

 .ايؿطنٝاتبككس اختباض قش١ ٖصٙ  ايؿطنٝاتاملؿه٬ت ٚؾط  

ٖٚٞ خاق١ بايباسجني ايصٜٔ ٜعسٕٚ ضغـا٥ٌ ايـسنتٛضاٙ بػـط     : ضغاي١ ايسنتٛضاٙ . ت

 ٚتٓؿٝصٖا. اايتٛقٌ ٫بتهاضات دسٜس٠ ٚايٛقٍٛ اىل ْتا٥ر لهٔ تكٓٝٓٗا ٚتعُُٝٗ
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 انؼهمي طفبث انبحث

٠ يعٌ َٔ اُٖٗا املٛنـٛع١ٝ ايـيت تعـين إٔ    ٜسٜتُٝع ايبشح ايعًُٞ خبكا٥ل عس

ايباسح ًٜتعّ يف حبج٘ املكاٜٝؼ ايع١ًُٝ ايسقٝك١, ٜٚكّٛ بإزضاز اسبكا٥ل ٚايٛقـا٥ع ايـيت   

تسعِ ٚد١ٗ ْظطٙ, ٚنصيو اسبكا٥ل اييت تتهاضب َع َٓطًكات٘ ٚتكٛضات٘, ؾايٓتٝذ١ 

إٔ تهــٕٛ َٓطكٝـ١ َٚٓػــذ١ُ َــع ايٛاقـع ٫ٚ تٓاقهــ٘, ٚعًـ٢ ايباســح إٔ ٜتكبــٌ     ػبـب 

         ٘ . شيو ٜٚعذلف بايٓتـا٥ر املػتدًكـ١ ستـ٢ ٚيـٛ ناْـت ٫ تتطـابل َـع تكـٛضات٘ ٚتٛقعاتـ

نصيو ٜتُٝع ايبشح ايعًُٞ باغتدساّ ايططٜك١ ايكشٝش١ ٚاشلازؾـ١ يًبشـح: ٜٚككـس    

ٛنـٛع َعـني, ٜٚبشـح عـٔ سـٌ      َ أٚبصيو, إٔ ايباسح عٓـسَا ٜكـّٛ بسضاغـ١ َؿـه١ً     

شلا, ػبب إٔ ٜػتدسّ ططٜك١ ع١ًُٝ قشٝش١ ٖٚازؾ١ يًتٛقٌ  ىل ايٓتا٥ر املطًٛب١ سبٌ 

 .ٖصٙ املؿه١ً, ٚ ٫ ؾكست ايسضاغ١ قُٝتٗا ايع١ًُٝ ٚدسٚاٖا

ٜٚعتُس ايبشح ايعًُٞ ع٢ً ايكٛاعس ايع١ًُٝ سٝـح ٜـتعني عًـ٢ ايباسـح ا٫يتـعاّ      

خــ٬ٍ اســذلاّ عٝــع ايكٛاعــس ايعًُٝــ١ املطًٛبــ١  بتــبين ا٭غــًٛب ايعًُــٞ يف ايبشــح َــٔ

 غؿاٍ أٟ عٓكط َٔ عٓاقط ايبشح ايعًُـٞ, ٜكـٛز    أٚتذاٌٖ ؾيسضاغ١ نٌ َٛنٛع, 

طبايؿ١ يًٛاقـع. َٚـٔ ٖٓـا, ؾـإٕ عـسّ اغـتهُاٍ ايؿـطٚط ايعًُٝـ١          أٚ ىل ْتا٥ر خاط١٦ 

١ املتعــاضف عًٝٗــا يف ٖــصا املٝــسإ, ؼبــٍٛ زٕٚ سكــٍٛ ايباســح عًــ٢ ايٓتــا٥ر ايعًُٝــ         

نـصيو عًـ٢ ايباسـح اسبـطم عًـ٢ ايتُػـو بـايطٚح ايعًُٝـ١ ٚايتطًـع          ٜتعني ٚاملطد٠ٛ. 

زا٥ًُا  ىل َعطؾ١ اسبكٝك١ ؾك , ٚا٫بتعاز قسض اٱَهإ عٔ ايتعَت ٚايتؿبح بايط٩ٜـ١  

ا٭سازٜـ١ املتعًكـ١ بايٓتـا٥ر ايـيت تٛقـٌ  يٝٗــا َـٔ خـ٬ٍ زضاغـت٘ يًُؿـه١ً, ٚػبــب إٔ          

ٌ  ع٢ً نٌ تػـٝرل يف ايٓتـا٥ر    ٜهٕٛ شٖٔ ايباسح َٓؿتشًا عًٝٗـا ٚا٫عـذلاف    ايـيت سكـ

 .باسبكٝك١, ٚإ ناْت ٫ ربًٛ َٔ َطاض٠

َٚٔ اشبكـا٥ل املُٗـ١ ا٫خـط٣ يًبشـح ايعًُـٞ ا٫بتعـاز عـٔ  قـساض ا٭سهـاّ          

ايٓٗا١ٝ٥,  ش إ َٔ أِٖ خكا٥ل ا٭غًٛب ايعًُٞ يف ايبشح اييت ٜٓبػٞ عًـ٢ ايباسـح   

   ٚ عـسّ  قـساض ا٭سهـاّ ايٓٗا٥ٝـ١,  ش ػبـب إٔ تكـسض       ايتكٝس بٗا, ٖـٞ نـطٚض٠ ايتـأْٞ 

ــات       ــش١ ايٓظطٜـ ــت قـ ــيت تجبـ ــا٥ل ايـ ــر ٚاسبكـ ــدلاٖني ٚاسبذـ ــتٓازًا  ىل ايـ ــاّ اغـ ا٭سهـ

ي١ٝ, أٟ مبع٢ٓ أزم, نـطٚض٠ اعتُـاز ايباسـح عًـ٢ أزيـ١ ناؾٝـ١ قبـٌ        ٚٚا٫قذلاسات ا٭

 .ايتشسخ عٔ ْتا٥ر مت ايتٛقٌ  يٝٗا أٚ قساض أٟ سهِ 
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ٚاملػـتًعَات ايبشجٝـ١   بشح ايعًُٞ صبُٛع١ َٔ ايؿـطٚط  ٜٓبػٞ إٔ تتٛؾط يف ايٚ

 :(1)ا٭غاغ١ٝ ا٫ت١ٝ

ايطغـاي١   أٚايعٓٛإ ايٛانح ٚايؿاٌَ يًبشح:  ٕ ا٫ختٝـاض املٓاغـب يعٓـٛإ ايبشـح      .1

ــ١ ا٭     ــص ايًٖٛ ـــ بايبشــح َٓ ــٌ اٯخــطٜٔ,    ٚأَــط نــطٚضٟ يًتعطٜ ــٔ قب ــ٘ َ ىل يكطا٤ت

 :ٜٚٓبػٞ إٔ تتٛؾط ث٬خ زلات ض٥ٝػ١ يف ايعٓٛإ, ٖٚٞ

 ايؿُٛي١ٝ: أٟ إٔ ٜؿٌُ ايعٓٛإ بعباضات٘ اجملاٍ ايسقٝل احملسز يًُٛنٛع ايبشجٞ.  .أ

 ايٛنٛح: ػبب إٔ تهٕٛ َكطًشات ايعٓٛإ ٚعباضات٘ املػتدس١َ ٚانش١. . ب

ايس٫يــ١: أٟ إٔ ٜهــٕٛ ايعٓــٛإ ؾــا٬ًَ ملٛنــٛع ايبشــح ٚزا٫ً عًٝــ٘ ز٫يــ١ ٚانــش١      .ز

  .ٚبعٝسًا عٔ ايع١َُٝٛ

سسٚز ايبشـح: نـطٚض٠ قـٝاغ١ َٛنـٛع ايبشـح نـُٔ سـسٚز َٛنـٛع١ٝ         ربطٝ   . 2

ــب ايتدــب  ٚاملتاٖــ١ يف أَــٛض ٫ ربــل        ــامل, ٚدبٓ ــ١ ٚانــش١ املع ــ١ َٚهاْٝ ٚظَٓٝ

َٛنٛع ايبشح, ٭ٕ اشبـٛ  يف ايعَُٛٝـات غـرل ضبـسز٠ املعـامل ٚا٭ٖـساف تبعـس        

 .ايباسح عٔ ايبشح بعُل مبٛنٛع حبج٘ املٓكٛم عًٝ٘ يف ايعٓٛإ

 َهاْات ّ ايهايف مبٛنٛع ايبشح: ػبب إٔ ٜتٓاغب ايبشح َٚٛنٛع٘ َع اٱملا . 3

ايباســح ايــصٟ ػبــب إٔ ٜهــٕٛ ًَُــا بؿــهٌ ٚايف مبذــاٍ َٛنــٛع ايبشــح ْتٝذــ١     

 .يكطا٤ات٘ ايٛاغع١ ٚاملتعُك١ أٚربكك٘ يف صباٍ ايبشح,  أٚشبدلت٘ 

ــت ايهــايف يــ    . 4 ــٛؾط ايٛق ــو ٚقــت ضبــسز    يباســح: س٣ ات ٱظبــاظ أٟ إ ٜهــٕٛ ٖٓاي

ٟ  ايبشــح,   ِ َــع  املتــاح  إٔ ٜتٓاغــب ايٛقــت    َٚــٔ ايهــطٚض ٚطبٝعتــ٘  ايبشــح   سذــ

َــٔ  تاَــًا تتطًــب تؿطغــاً بعــص ايبشــٛخ  ؾٗٓــاى . املهاْٝــ١املٛنــٛع١ٝ ٚٚسلٛيٝتــ٘ 

 ٛ ؾـإ   ٚعَُٛـاً  اسبـاٍ يف َعظـِ حبـٛخ املادػـترل ٚايـسنتٛضاٙ.      ايباسح, نُا ٖـ

 ايباسح ازبٝس ٜعٌُ ع٢ً َا ٜأتٞ:

 ؾ١ٝ َٔ ٚقت٘ ملتابع١ ٚتٓؿٝص ايبشح.ربكٝل غاعات نا أ. 

بطصبــ١ ٖــصٙ ايػــاعات ٚتٛظٜعٗــا عًــ٢ َطاســٌ ٚخطــٛات ايبشــح املدتًؿــ١ بؿــهٌ   ب. 

 .ٜهؿٌ  ظباظ ايبشح بايؿهٌ ايكشٝح

                                                 
ــ١       .ز أ. (1) ــات ايتكًٝسٜــ ــازض املعًَٛــ ــتدساّ َكــ ــٞ ٚاغــ ــح ايعًُــ ــسًٜذٞ: ايبشــ ــطاِٖٝ قٓــ ــاَط  بــ عــ

 .53ـــ47, م2008ٚا٫يهذل١ْٝٚ, عُإ, زاض ايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 
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ايباسح يف نتابـ١ حبجـ٘ عًـ٢ ايسضاغـات ايػـابك١ ٚاٯضا٤       اعتُازاٱغٓاز: نطٚض٠  . 5

ــاً   ــٕٛ زقٝكـ ــٓس٠, ٚإٔ ٜهـ ــ١ًٝ املػـ ــا    ا٭قـ ــا يهاتبٗـ ــٛم ٚ ضداعٗـ ــطز ايٓكـ يف غـ

عًـــ٢ اٯضا٤ ٚا٭ؾهـــاض املدتًؿـــ١ املتـــٛؾط٠ يف صبـــاٍ ايبشـــح.  ٚا٫طـــ٬عا٭قـــًٞ, 

ؾا٭َاْــ١ ايعًُٝـــ١ با٫قتبــاؽ ْٚكًـــٗا أَــط يف غاٜـــ١ ا٭ُٖٝــ١ يف نتابـــ١ ايبشـــٛخ,     

 :ٚتطتهع ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ يف ايبشح ع٢ً داْبني أغاغني, ُٖٚا

ايباسح َٓٗا َعًَٛات٘ ٚأؾهـاضٙ, َـع    ٢املكازض اييت اغتك أٚاٱؾاض٠  ىل املكسض  أ. 

شنط ايبٝاْات ا٭غاغ١ٝ ايها١ًَ يًُكـسض نعٓـٛإ املكـسض, ٚايػـ١ٓ ايـيت ْؿـط       

 ., ٚايٓاؾط, ٚاملهإ, ٚضقِ اجملًس, ٚعسز ايكؿشاتنيامل٪يؿ أٚؾٝٗا, ٚامل٪يـ 

ايتأنس َٔ عسّ تؿٜٛ٘ ا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ املٓكٛيـ١ َـٔ املكـازض, ؾعًـ٢ ايباسـح إٔ       ب. 

 .املع١ًَٛ اييت قس اغتؿاز َٓٗا بصات املع٢ٓ ايصٟ ٚضزت ؾٝ٘ أٜٚصنط ايؿهط٠ 

أٟ إ ايبشح ازبٝس َهتـٛب عـاز٠ بأغـًٛب ٚانـح     : ٚنٛح أغًٛب تكطٜط ايبشح . 6

تهـٕٛ املكـطًشات املػـتدس١َ    َع َطاعا٠ ايػ١َ٬ ايًػ١ٜٛ, ٚإ َٚكط٤ٚ َٚؿٛم 

 .َٛسس٠ يف َنت ايبشح

ايذلابـــ  بـــني أدـــعا٤ ايبشـــح: نـــطٚض٠ تـــطاب  أقػـــاّ ايبشـــح ٚأدـــعا٤ٙ املدتًؿـــ١   . 7

 أٚٚاْػــذاَٗا, نُــا ػبــب إٔ ٜهــٕٛ ٖٓــاى تــطاب  تػًػــٌ َٓطكــٞ, ٚتــاضؽبٞ 

َٛنــٛعٞ, ٜــطب  ايؿكــٍٛ َــا بٝٓٗــا, ٜٚهــٕٛ ٖٓــاى أٜهــا تــطاب  ٚتػًػــٌ يف    

 .ايؿكٍٛاملعًَٛات َا بني 

اٱغٗاّ ٚاٱناؾ١  ىل املعطؾ١ يف صباٍ ربكل ايباسح: ايباسح ازبٝس ٖٛ ايصٟ  . 8

ْتٗـ٢ اٯخـطٕٚ بػـط  َٛاقـ١ً املػـرل٠ ايبشجٝـ١ ٚ نـاؾ١ َعًَٛـات         اٜبسأ َٔ سٝح 

 .دسٜس٠ يف ْؿؼ اجملاٍ

ؾط املكــازض ٚاملعًَٛــات عــٔ َٛنــٛع ايبشــح: نــطٚض٠ تــٛؾط َعًَٛــات ناؾٝــ١    اتــٛ . 9

 أَٚٚكازض ٚاؾ١ٝ عٔ صباٍ َٛنٛع ايبشح, ٚقـس تهـٕٛ ٖـصٙ املكـازض َهتٛبـ١      

 .اٱْذلْت أَٚطانع املعًَٛات  أٚاٱيهذل١ْٝٚ َتٛؾط٠ يف املهتبات  أَٚطبٛع١ 

: أٟ إ ايباسح ٜبتعـس عـٔ   . املٛنٛع١ٝ ٚا٫بتعاز عٔ ايتشٝع يف ايٛقٍٛ اىل ايٓتا٥ر10

ايتشٝع يف شنط ايٓتا٥ر اييت تٛقـٌ ايٝٗـا, ٚإ ٜـذلى املؿـاعط ٚا٫ْاْٝـ١ ٚايتشـعب       

ٚاحملابا٠ شلصا ايططف أٚ شاى, سٝح إ ايبشـح ايعًُـٞ ػبـب إٔ ٜتذـطز َـٔ نـٌ       

 ٖصٙ اشلؿٛات اييت قس ٜٓذط ايٝٗا ايباسح.
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 طفبث انببحث انؼهمي

ٜٓبػـٞ إٔ تتـٛؾط يف ايباسـح ايعًُـٞ نـٞ ٜهـٕٛ ْادشـًا يف        َٔ ايكؿات ايـيت   

 :(1)َا ٜأتٞ ظبس ظباظ حبج٘ ٚ عسازٙ ٚنتابت٘ بؿهٌ دٝس, 

ؾط ايطغب١ يف َٛنٛع ايبشـح: تعتـدل ضغبـ١ ايباسـح يف صبـاٍ َٚٛنـٛع ايبشـح        اتٛ . 1

ٖـٞ عاَـٌ    ًَٚٝ٘ عبٛٙ عاٌَ َِٗ يف  ظباح عًُ٘ ٚحبج٘. ؾايطغب١ ايؿدك١ٝ زا٥ُـاً 

 .َػاعس ٚزاؾع ؾعاٍ ٜ٪زٟ يًٓذاح

ايكابًٝــ١ عًــ٢ ايتشُـــٌ ٚايكــدل: ؾايباســح ايٓـــادح حبادــ٘  ىل ذبُــٌ املؿـــام يف        . 2

عٔ َكازض املعًَٛات املٓاغب١ ٚايتعاٜـ  ايتؿتٝـ املػتُط ٚاملهين ٚايطٌٜٛ أسٝاًْا

 .َعٗا بصنا٤ ٚقدل ٚتأْٞ

 َتكسَـ١ نع َُٗا ٚقٌ  ىل َطتب١ ػبب إٔ ٜتكـ ايباسح ايعًُٞ بايتٛا: ايتٛانع . 3

ــ٘  ىل     ــ٢ حبادـ ــ٘ ٜبكـ ــسز, ؾاْـ ــٛع ضبـ ــاٍ َٚٛنـ ــ٘ يف صبـ ــ٘ َٚعطؾتـ يف عًُـــ٘ ٚحبجـ

ا٫غتعاز٠ َٔ ايعًِ ٚاملعطؾـ١, يـصا ؾاْـ٘ ؼبتـاز  ىل ايتٛانـع أَـاّ ْتادـات ٚأعُـاٍ         

 أٚاٯخــطٜٔ, ٚعــسّ اغــتدساّ عبــاض٠ )أْــا( يف ايهتابــ١, أٟ إٔ ٫ ٜــصنط ٚدــست  

ــاض٠   ــٌ ٜػــتدسّ عب ــت, ب عُــٌ ايباســح, ٖٚهــصا بايٓػــب١    أٚٚدــس ايباســح   عًُ

 .يًعباضات املؿاب١ٗ ا٭خط٣

ايذلنٝـــع ٚقـــ٠ٛ امل٬سظـــ١: ػبـــب إٔ ٜهـــٕٛ ايباســـح ازبٝـــس ٜكظـــًا عٓـــس ذبًٝـــٌ   . 4

َعًَٛاتــ٘ ٚتؿػــرلٖا ٚإٔ ٜتذٓــب ا٫دتٗــازات اشباط٦ــ١ يف ؾــطس٘ املعًَٛــات ايــيت    

ايـصٖٔ عٓـس ايهتابـ١     ٜػتدسَٗا َٚعاْٝٗـا. يـصا ؾإْـ٘ ؼبتـاز  ىل ايذلنٝـع ٚقـؿا٤      

 أٚٚايبشح, ٚإٔ ٧ٜٝٗ يٓؿػ٘ َجٌ ٖصٙ املٛاقؿات َُٗا ناْت َؿاغً٘ ايٛمٝؿٝـ١  

 .اي١َٝٛٝ ٚطبٝع١ عًُ٘

ع٢ً ايبشح  ًاقسض٠ ايباسح ع٢ً  ظباظ ايبشح: ػبب إٔ ٜهٕٛ ايباسح قازض . 5

 ٘تـ ٭ٕ تطـٜٛط قابًٝـات ايباسـح َٚٓٗذٝ    املٓاغـب ٚايتشًٌٝ ٚايعط  بايؿهٌ 

أَــط َٗــِ حبٝــح ٜــتُهٔ َــٔ ايتعُــل يف تؿػــرل ٚذبًٝــٌ املعًَٛــات ايهاؾٝــ١ 

 .اجملُع١ يسٜ٘

                                                 
 .56-53اِٖٝ قٓسًٜذٞ: َكسض غابل, معاَط  بط .ز أ. (1)
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ايباسح املٓظِ: ػبب إٔ ٜهٕٛ ايباسح َٓظًُا َٔ خـ٬ٍ عًُـ٘ َـٔ سٝـح تٓظـِٝ       . 6

قات٘ ٚتٓظِٝ ٚتطتٝب َعًَٛات٘ اجملُع١ بؿـهٌ َٓطكـٞ ٚعًُـٞ حبٝـح     أٚغاعات٘ ٚ

طادعتٗا َٚتابعتٗا ٚضبطٗا َع بعص بؿـهٌ َٓطكـٞ. ٚايتٓظـِٝ يـ٘ َـطزٚز      ٜػٌٗ َ

 .نبرل ع٢ً  ظباح عٌُ ايباسح ٚاختكاض ٚاغتجُاض ايٛقت املتاح

ــادح َٛنــٛعًٝا يف نتابتــ٘      : دبــطز ايباســح عًُٝــاً   . 7 ػبــب إٔ ٜهــٕٛ ايباســح ايٓ

ٚحبج٘, ٖٚصا ٜتطًب ا٫بتعـاز عـٔ ايعاطؿـ١ اجملـطز٠ َـٔ ايبشـح َـٔ ادـٌ ايٛقـٍٛ          

َعًَٛـات غـرل َعـعظٙ     أٚ ىل اسبكا٥ل, أٟ ػبب إٔ ٜبتعس عٔ  عطا٤ أضا٤ ؾدكٝ٘ 

 .باٯضا٤ املعتُس٠ ٚايؿٛاٖس املكبٛي١ ٚاملكٓع١

 اخالقيبث انببحث انؼهمي

َع١ٓٝ ع٢ً ٚؾل صبُٛع١ َٔ املعـاٜرل   بأخ٬قٝاتَٔ ايهطٚضٟ إ ًٜتعّ ايباسح 

َٔ أزٚات٘ َٚٓٗذ٘ ٚيهٓ٘ غرل  ًاؾكس ٜهٕٛ ايباسح َتُهٓ اشباق١ بايبشح ايعًُٞ.

ـــ          ــ١ يف تعٜٝ ــ٘ ايبشجٝ ــ٘ قــس ٜػــتػٌ  َهاْٝات ــا٥ر  ش أْ ــ٘ َــٔ ْت أَــني ؾُٝــا تٛقــٌ  يٝ

ــا٥ر املتشكــٌ عًٝٗــا يف       ــا٥ر ايــيت ٜطَــٞ  يٝٗــا ٚيٝػــت ايٓت اسبكــا٥ل ٚايٛقــٍٛ  ىل ايٓت

ــطظ ا٭خ٬قٝــات اٱْػــا١ْٝ ايــيت ػبــب إ ٜتكـــ بٗــا ايباســح ايعًُــٞ        ايٛاقــع. َٚــٔ أب

ٚايبعس عٔ اشل٣ٛ ٚايكسم ؾُٝا ٜكٍٛ ٚؾُٝا ٜؿعٌ, ٚاسبٝاز ايؿهطٟ, ٚا٭َا١ْ ايٓعا١ٖ 

ٚي١ٝ, ٚايتٛانــع ٚسػــٔ ايػــُع١. تًــو  ٪ٚاملجــابط٠ يف ايعُــٌ, ٚايكــسض٠ عًــ٢ ذبُــٌ املػــ 

 .بعص ا٭خ٬قٝات ايؿدك١ٝ املطتبط١ بايباسح

ــا يف زضاغــات        ــيت مت ططسٗ ــاض ا٭ؾهــاض اي ــاسجني  ىل اختٝ ــٌ بعــص ايب ٚقــس لٝ

ْكــًا اعتكــازًا إٔ شيــو غــٝؿٝس نــجرلًا يف بٓــا٤ اٱدــطا٤ات ا٭غاغــ١ٝ يًبشــح,     غــابك١ 

ٚا٫ْتٗا٤ ايػطٜع  ىل ْتا٥ذ٘. ٚقـــس لٌٝ بعص ايباسجني  ىل ايتٛد٘  ىل أَانٔ اْعكـاز  

املٓاقؿات ايبشجٝـــ١ يف ازباَعات املدتًؿ١ ٚحبهٛض ٖصٙ املٓاقؿات ٜتِ ا٫غت٤٬ٝ عًـ٢  

يف  سس٣ ايهًٝــات ٜٚكّٛ بتػذًٝٗا يف نًٝـــ١ أخط٣  خط١ حبج١ٝ نإ شلا إٔ تػذٌ

ِ ْكًا نُا اتؿل عًٝٗا, ٚقس لٝـــٌ   ىل طـطم بـاب اٯخـطٜٔ يف ذبسٜـس ؾهـط٠       بعهـٗ

حبج١ٝ متجٌ َٛنـــٛع حبجــــ٘, ؾٝأخــــص َـٔ ٖــــصا أؾهـاضًا ٜٚأخـص َـٔ شيـو أؾهـــــاضًا          

ـــٛع حبجــٞ ٫  أخــط٣, ٜٚعطؾٗــا عًــ٢ آخــط يتشسٜــسٖا ٖٚهــصا  ىل إٔ ٜكــٌ  ىل     َٛنـــ
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عًــ٢ اٱطــ٬م َٚــٔ ثــِ ذبتــسّ املؿــه٬ت ٚػبــس ْؿػــ٘ يف   ؾــ٤ٜٞعــطف عــٔ َتػرلاتــ٘ 

 .ساد١  ىل إٔ ٜبسأ َٔ ْكط١ ايكؿط

ــاسجني,       ٚتؿــرل املٛاقـــ ايػــابك١  ىل اْعــساّ ازباْــب ا٭خ٬قــٞ يــس٣ بعــص ايب

نُا تؿرل  ىل  ٖساض ٚانح, ؾٓذس بـاسجني قـازضٜٔ عًـ٢ َعازبـ١ املؿـه٬ت بسضدـ١       

ايٝـــ١ َـــٔ ايٛثـــٛم يف ْتا٥ذٗـــا, ؾازباْـــب ا٭خ٬قـــٞ ٜؿـــط  عًـــ٢ ايباســـح إٔ ٜكـــطأ  ع

ايسضاغات ايػابك١ بعني ثاقب١, ٚؾهط َتٛقس, ؾ٬ ٜهطض زضاغ١ غبل إٔ أدطٜت,  ٫ 

عٓس اسباد١ املاغ١ ٱدطا٥ٗا يف ٚقت ٫سل نُا ٜؿـط  عًـ٢ ايباسـح أ٫ ٜأخـص دٗـس      

    ٘ ٚؾهطتـ٘ نـٞ ٜتبٓـ٢ سًـٗا بؿهـط       غرلٙ ٚإٔ ٜتـأ٢ْ نـجرلًا يف ايتٛقـٌ  ىل َؿـهًت

 .ثاقب ٚعك١ًٝ ْانذ١ ٚدبطٜب ٚاقعٞ

َتػعًا زبُع َعًَٛاتـ٘ ٚبٝاْاتـ٘ ؾٝهًــ أؾداقـًا آخـطٜٔ       بعهِٗٚقس ٫ ػبس 

اٯخــط  ىل  عهــِٗببٗــصٙ املُٗــ١, يتــأتٞ  يٝــ٘ املعًَٛــات ٚايبٝاْــات دــاٖع٠, ٚقــس لٝــٌ   

 ٛ نـإ قـس ععٗـا َـٔ      ععٗا َٔ ايهتب ٚايسضاغات ايػابك١ ٜٚكّٛ بتٛثٝكٗا نُا يـ

َكازضٖا ا٭ق١ًٝ,  ٕ َجٌ ٖصٙ ا٭خ٬قٝات ئ تؿطظ باسجًا دٝـسًا ًَتشُـًا َـع ايٛاقـع,     

ٜٚكتهٞ ا٭َط إٔ ًٜتعّ بعس٠ أخ٬قٝات َٓٗا عـع ايبٝاْـات ٚاملعًَٛـات َـٔ َكـازضٖا      

ؾط يـ٘ شيـو ٜعتُـس عًـ٢ املكـازض ايجاْٜٛـ١, ٜٚـصنط أغـباب عـسّ          اا٭ق١ًٝ, ٚ ٕ مل ٜتٛ

ٚعٓــس ا٫ْتٗــا٤ َــٔ عــع ايبٝاْــات ٚاملعًَٛــات    .ا َــٔ َكــازضٖا ا٭قــ١ًٝ ايٛقــٍٛ  يٝٗــ

َٚعازبتٗا ٜتعني ع٢ً ايباسح إٔ ؼباؾظ ع٢ً غطٜتٗا ٚإٔ ٜعازبٗـا َعازبـ١ أَٝٓـ١ ؾـ٬     

ٜهتب أضقاًَا تعـسٍ َـٔ ْتا٥ذـ٘ ٫ٚ ؼبـصف أضقاَـًا تكًـٌ َـٔ قُٝـ١ ْتا٥ذـ٘, ٚعًٝـ٘ إٔ           

ٜـ١ ٫ إٔ ربـطز   ٜػتدسّ ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ املٓاغب١ ٚاييت تٛنح ايٓتا٥ر بكٛض٠ سٝاز

 َٔ قبٌ ايباسح.ْتا٥ر َتبٓا٠ 

ٚظبس بعص ايباسجني لٌٝ  ىل ا٫بتعاز عٔ ازباْب ا٭خ٬قٞ ٚايتعاَ٘ بايكـسم  

يف عٝع بٝاْات٘ ًٜٚتعّ مبا ٖٛ َٓكٍٛ عٔ اٯخطٜٔ ٜٚكع ذبت طا٥ًـ١ ايػـطقات ايعًُٝـ١    

س ايبـاسجني  قع ايباسح يف َتاٖات قا١ْْٝٛ, ٚ ٕ قطأٖا أسـ أٚ ٕ عًِ بٗا قاسب ايؿإٔ 

اٯخطٜٔ ؾهح أَطٙ بني املؿـتػًني يف اجملـاٍ,  ٕ ا٭َـط ٜكتهـٞ َـٔ ايباسـح إٔ ٜتٓـعٙ        

ــا٥ر,         ــ٘ ٚؾُٝــا ٜعطنــ٘ َــٔ ْت ــ١ ؾُٝــا ٜهتب ــ١ ايعًُٝ ــعّ ا٭َاْ عــٔ نــٌ شيــو, ٚإٔ ًٜت

ــات        ــا ٚايطدــٛع  ىل زٚضٜ ــ٢ ايباســح إٔ ٜٛثكٗ ــ١ ٜؿــط  عً ــايطدٛع  ىل املطادــع ايعًُٝ ؾ
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يباسـح إٔ ٜـصنط اغـِ ايسضاغـ١, ٖٚهـصا بايٓػـب١       َس١ْٚ يف ايبشٛخ ٜؿط  عًـ٢ ا 

يٓتا٥ر ايبشح ٜتعني إٔ تعط  نُا تٛقـٌ  يٝٗـا ايباسـح ؾكـس تـأتٞ ْتٝذـ١ يذلؾـص        

ؾطنا, ٚقس تأتٞ ْتٝذ١ يت٪ٜس ؾطنـًا, ٖٚٓـا ٜـتعني عًـ٢ ايباسـح إٔ ًٜتـعّ ايسقـ١ يف        

نـصيو ٜتشُـٌ ايباسـح َػـ٦ٛي١ٝ  دـطا٤ تكـِٜٛ ؾـاٌَ         .عط  املاز٠ ايعًُٝـ١ يًبشـح  

ٝل ملس٣ قبٍٛ ايبشح َٔ ايٓاس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ َع ا٫يتعاّ حبُا١ٜ سكٛم املؿـاضنني  زق

ؾٝٗا. ٚؼبسز ايباسح اشبطأ ايصٟ لهٔ إٔ ٜكع ع٢ً املؿاضنني يف ايبشـح ْتٝذـ١   

 عًــ٢ أ٫ٚؾــذلانِٗ ؾٝــ٘. ٚقــس ٜتطًــب ايبشــح اغــتدساّ َــٓٗر ٜكــّٛ عًــ٢ ايتهــتِ   

إٔ ٜتدـص استٝاطـات خاقـ١ تعؿٝـ٘     ع٢ً اشبساع, ٖٚٓا ٜتعني عًـ٢ ايباسـح    أٚاشبؿا٤ 

 .ٚي١ٝ٪املػ َٔ

 دور انببحث وواجببته 

ٜــطتب  عُــٌ ايباســح مبذُٛعــ١ َــٔ ايٛادبــات ممــا ؼبــتِ عًٝــ٘ نــطٚض٠ ايعُــٌ   

 :مبٛدبٗا, َٚٔ بني أِٖ ٖصٙ ايٛادبات َا ٜأتٞ

 ذبٌُ املػ٪ٚي١ٝ ايها١ًَ يف اختٝاض َٛنٛع ايبشح. .1

 ايهطٚض٠.طًب املؿٛض٠ ٚاملػاعس٠ َٔ املؿطف يف ساي١  .2

 بصٍ ازبٗس ٚاملاٍ يف َعازب١ َٛنٛع ايبشح ٚتٛؾرل املكازض اي٬ظ١َ ي٘. .3

ــط عًـــ٢ املعًَٛـــات ايـــيت     .4 ــ٘ َٚعاضؾـــ٘, ٚأ٫ ٜكتكـ عًـــ٢ ايباســـح إٔ ُٜٓـــٞ َعًَٛاتـ

انتػبٗا خ٬ٍ ؾـذل٠ ايكـطا٠٤ َـٔ ايهتـب ٚاملطادـع ايعًُٝـ١ ي٬غـتعاز٠ املعطؾٝـ١,         

ايؿهـط بٝٓـ٘ ٚبـني     ٚتساٍٚقؿ١, ٚ  ا ٜكتهٞ ا٭َط سهٛض سًكات ايبشح, ٚاملٓا

 غرلٙ َٔ ايباسجني, ٚشٟٚ اشبدلات ايػابك١ يف َهُاض ايبشح ايعًُٞ.

ــًح   .5 ــتُط٠  ىل ايتػـ ــاز ايباســـح بكـــؿ١ َػـ ــس   با٭َاْـــ١ؼبتـ ايعًُٝـــ١, يف سؿـــظ دٗـ

ا٫خطٜٔ, ؾه٬ً عٔ ايسقـ١ يف ايتعاَـٌ َـع املعًَٛـات ايـيت متٝـع ايػـح َـٔ ايـجُني          

ٌ ايـجُني َٓٗـا, نُـا إٔ عًـ٢ ايباسـح إٔ ٜٗـتِ       ؿعٜػتبعس ايػح َٔ ا٭ؾهاض ٚٝؾ

بتٛمٝـ َا ٜكط٩ٙ سٍٛ َٛنٛع حبج٘, ؾًٝؼ نٌ َا ٜكطأ ٜهتب ٚ  ـا ؾكـ  َـا    

 .ٜٓاغب َٛنٛع ايبشح ٚؾكطات٘ اشباق١

ٚتكـٜٛب   ايهاٌَ َع املؿطف ٚتًكٞ ْكس املؿطف ٚتٛدٝٗاتـ٘ بػـع١ قـسض    ايتعإٚ .6
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 ٬َسظات٘.ا٫خطا٤ اييت ٜجبتٗا املؿطف ع٢ً ايبشح ٚتٓؿٝص 

ٍ َـٔ ٖـصٙ   ٚاسبطم ع٢ً ايع٬ق١ َع املؿطف ٫ٚ ؾو إٔ ايباسح ٖٛ املػـتؿٝس ا٭  .7

ايع٬ق١  ش ٜؿذل  يف املؿطف أْ٘ أنجط خدل٠ ٚمماضغ١ ٚبايتايٞ ؾأٟ يكـا٤ َباؾـط   

بُٝٓٗــا ٜــتعني إٔ ٜبتعــس عــٔ ا٭ٖــٛا٤ ايؿدكــ١ٝ ٜٚهــٕٛ اشلــسف ا٭زلــ٢ يــ٘  ثــطا٤   

ــاط    ــتِ بايٓك ــ٢ ايباســح إٔ ٜٗ ــ١ يًُؿــطف   ايبشــح, ٚعً ٚإٔ  ,ٚا٭ؾهــاض ايتٛدٝٗٝ

 .ٜتشط٣ ايسق١ يف تٓؿٝصٖا زٕٚ تباط٪

اشا نــإ ايبشــح َٝــساْٞ ؾعًــ٢ ايباســح إ ؼبكــٌ عًــ٢ َٛاؾكــ١ املبشــٛثني ســٍٛ   .8

ا٫ؾذلاى يف دبطبت٘, بعس  ع٬َِٗ بٗا ٚبؿا٥ستٗا احملتًُـ١ عًـِٝٗ, ٚ شا َـا ضؾـص     

بـ١, ٚعًـ٢ ايباسـح أ٫    ا٫ؾذلاى يف ايبشح ؾعًٝـ٘ إٔ ٜتكبـٌ شيـو بـطٚح طٝ     بعهِٗ

يًتؿـٗرل بأقـشابٗا, بـٌ ٜـتعني عًٝـ٘ إٔ       ٜتدص َٔ ايٓتا٥ر اييت ٜتٛقٌ  يٝٗا غـب٬ًٝ 

 .ًٜتعّ ايػط١ٜ ايتا١َ ؾُٝا ٜكٌ  يٝ٘ َٔ ْتا٥ر

يف ايتٛدٝـ٘ ٚا٫ؾـطاف ايعـاّ عًـ٢ ايبشـح ٚاضؾـاز        ًاٚباملكابٌ ؾـإ يًُؿـطف زٚض  

ايباســح اىل املكــازض ٚاملطادــع ايعًُٝــ١ املتدككــ١ ايــيت تجــطٟ ايبشــح ٚاقــذلاح بعــص    

املٛنٛعات ع٢ً ايباسح ي٬ختٝاض َٔ بٝٓٗا زٕٚ ؾطنٗا عًٝ٘. نصيو تؿذٝع ايباسح 

ــ٢ ايعُــٌ ٚايٓكــس املٛنــٛعٞ ملــا      ــ٘   عًــ٢ ا٫غــتُطاض يف بــصٍ ازبٗــس ٚاملجــابط٠ عً ٜكــّٛ ب

 ايؿدك١ٝ. ٚآضا٥٘ايباسح َٔ دٗس, ٚا٫بتعاز عٔ ؾط  ٚدٗات ْظطٙ 

 املهبراث انبحثيت نهببحث

مث١ ايعسٜس َٔ املٗاضات ايبشج١ٝ اي٬ظَـ١ يعُـٌ زضاغـ١ عًـ٢ َػـت٣ٛ عًُـٞ ضؾٝـع        

يكـعٛب١ سكــط ٖــصٙ املٗـاضات ؾــايعط  ايتــايٞ غٝٛنـح أٖــِ املٗــاضات     املػـت٣ٛ ْٚظــطاً 

 ٍ ايبشح ايعًُٞ ٖٚٞ نُا ٜأتٞ:ايهطٚض١ٜ يًباسح يف صبا

  ايعجٛض ع٢ً ؾهط٠ ايبشح ايط٥ٝػ١ :٫ًأٚ

َا ٜتػا٤ٍ ايباسح عٔ أِٖ اشبطـٛات ايـيت ٜتبعٗـا يًشكـٍٛ عًـ٢ ؾهـط٠        غايبًا

حبج٘, َٚا املكازض املدتًؿ١ يًشكٍٛ ع٢ً ؾهطتـ٘ ايبشجٝـ١ ٚاٱدابـ١ عًـ٢ شيـو ٫ ٜـتِ       

َـٔ ٚدـٛز َؿـه١ً سكٝكٝـ١ يف      بكٛض٠ ضبسز٠ باعتباض إٔ ؾهط٠ ايبشح تٓؿـأ أغاغـاً  

 أٚإٔ ايباسح ٚغ  نِ ٖا٥ٌ َٔ ايسضاغات ػبس ْؿػ٘ أغرل زضاغـ١ َعٝٓـ١   ٚاملٝسإ, 
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َٛنٛع َعني ٫ ٜكع يف زا٥ط٠ اٖتُاَ٘ ٚبايكطا٠٤ سٛشلا تعزاز زاؾعٝتـ٘ عبـٛ ايكٝـاّ بٗـا,     

نـإ ا٭َـط ؾـإٕ ؾهـط٠      أٜـاً ٚ .ٚغرل شيو َٔ املكازض املدتًؿ١ يتهٜٛٔ ؾهط٠ ايبشح

ــب صب  ــ١ يًباســح,    ايبشــح تتطً ــاضات اي٬ظَ ــو ايطدــٛع  ىل   ُٛعــ١ َــٔ املٗ ــب شي ٜٚتطً

 :املكازض ا٫ت١ٝ

 .امل٬سظ١ ايسقٝك١ يًُؿه٬ت املطتبط١ مبذاٍ ايتدكل .1

 .ايكطا٠٤ ايٛمٝؿ١ٝ ايٓاقس٠ .2

 .ايطدٛع  ىل ا٭غاتص٠ املتدككني .3

 أٚسهــٛض سًكــات املٓاقؿــ١ ٚايٓــسٚات ٚاملــ٪متطات ايعًُٝــ١ املٓعكــس٠ يف ازباَعــات     .4

 .ازبٗات ايتع١ًُٝٝ املدتك١

 .ايتعطف ع٢ً املطادع ٚايسضاغات ايػابك١ املطتبط١ بؿهط٠ ايبشح .5

ٚنـــٛح ايط٩ٜـــ١ ســـٍٛ ا٭زٚات ٚاملكـــاٜٝؼ ٚا٫ختبـــاضات ايبشجٝـــ١ املطتبطـــ١ بطبٝعـــ١   .6

 .ايبشح

 . َها١ْٝ تطبٝل ايؿهط٠ ظَاًْٝا َٚهاًْٝاايتأنس َٔ  .7

 ثاًْٝا: قٝاغ١ عٓٛإ ايبشح

خطــأ ؾــا٥ع بــني نــجرل َــٔ ايبــاسجني إٔ ٜبــسأ حبجــ٘ بكــٝاغ١ عٓــٛإ بــ٬   ٖٓــاى 

ؾهط٠ َػبك١, ٜٚذلتب عًـ٢ شيـو إٔ ػبـدل ْؿػـ٘ عًـ٢ اٱسػـاؽ مبؿـهًت٘ ايبشجٝـ١         

ٞ ٜكـاؽ ايعٓـٛإ   ع٢ً ايكـعٝس ايعًُـٞ, ؾًهـ    ٚتٛنٝسٖا, ٖٚصا اشبطأ ٫ ٜعس َكب٫ًٛ

ــصٙ          ــِ ذبــسز نــٌ املــتػرلات بٗ ــ١, ث ــسأ َــٔ ؾهــط٠ َعٝٓ ــتني إٔ ٜب بكــٛض٠ قــشٝش١ ٜع

ايؿهط٠, ثِ تكاؽ يف قٛض٠ َعدل٠ ٚٚانش١ ٚبـصيو ٜـأتٞ ايعٓـٛإ َعـدلًا عـٔ َهـُٕٛ       

عــٔ  ايؿهــط٠ ٚاملــتػرلات املطتبطــ١ بٗــا, َؿــت٬ًُ بساخًــ٘ عًــ٢ املــٓٗر املػــتدسّ بعٝــساً  

٘ ضبػٛبًا يف عسز نًُات٘ حبٝح ٜططح ايباسـح عٓٛاْـ٘   ايع١َُٝٛ طبتكطًا يف قٝاغت

 .يف أقٌ عسز َٔ ايهًُات ايعا٥س٠ َكاغًا

 ايتعطٜـ مبسي٫ٛت ايبشح ثايجًا:

ٜٚٓطٟٛ شيو مبعطؾ١ ٚانش١ عٔ نٝؿ١ٝ قٝاغ١ َكس١َ ايبشح حبٝح تبسأ َٔ 

ايعَُٛٝـ١ ٚتٓتٗــٞ خبكٛقــ١ٝ املؿــه١ً, ٚنٝؿٝــ١ قــٝاغ١ ا٭غــ١ً٦ ايبشجٝــ١ ٚســسٚزٖا  

ٚؾطٚنٗا ٚع١ٓٝ ايبشح ٚ دطا٤ات٘.. ٚا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ اييت لهٔ اغتدساَٗا يف 
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نــإ ٚقــؿًٝا أّ  أ٘ غــٛا٤ ايبشــح ٚشيــو َــٔ سٝــح املعطؾــ١ مبؿٗــّٛ اٱسكــا٤ ٚأْٛاعــ    

 أٚاغـــتس٫يًٝا أّ ذبًٝـــٌ عـــاًَٞ ٚأْـــٛاع ايكٝاغـــات ٚنٝؿٝـــ١ قٝـــاؽ حبـــٛخ ايتشكـــٌٝ 

 ...  خل.ايٛدسا١ْٝ أٚايكسضات ايعك١ًٝ 

 ضابعًا: ايتعطٜـ بهٝؿ١ٝ نتاب١ ايبشح

طتب  نتاب١ ايبشح مبذُٛع١ َٔ املٗاضات اييت ٜـتعني إٔ لتًهٗـا ايباسـح,    ت

 :ٜأتَٞٚٔ بني ٖصٙ املٗاضات َا 

صبُٛعتـــإ َـــٔ ايؿٗـــاضؽ املهتبـــ١ يف تٛدـــس  اغـــتعُاٍ ايؿٗـــطؽ يف املهتبـــات: . أ

أســسُٖا بايعطبٝــ١ ٚا٫خــط٣ بايًػــات ا٫خــط٣, ٚتتهــٕٛ َــٔ ث٬ثــ١ ؾٗــاضؽ ٖــٞ:      

ٜٚبشح ايباسح عُا ٜطٜسٙ سػب . ؾٗطؽ امل٪يـ ٚؾٗطؽ ايعٓٛإ ٚؾٗطؽ املٛنٛع

املٛنــٛع ٚيف عٝــع املهتبــات ذبــصف اٍ ايتعطٜـــ ٚأزٚاتٗــا  أٚايعٓــٛإ  أٚامل٪يـــ 

نايــسنتٛض ٚايؿــٝذ ٚا٫غــتاش ٚاملــ٪يؿني ا٫داْــب تــسخٌ أزلــا٩ِٖ عًــ٢ أزلــا٤     

ايعـطب احملـسثٕٛ ؾإَـا إ تـسخٌ     عٛا٥ًِٗ ٚايعطب ايكسَا٤ ذبت اغِ ايؿـٗط٠, أَـا   

نـإ   أزلا٤ ايعا١ً٥ إ ٚدست, ٖٚٓاى بعص ا٫زلا٤ املػتعاض٠, ؾإ أٚبأزلا٥ِٗ 

  ا٫غِ املػتعاض أؾٗط َٔ اسبكٝكٞ ؾٝسخٌ بازل٘ املػتعاض.

تٛثٝل ايهتب ٖٚٞ َٔ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ يًباسح ٜٚتِ شيو بكٛض٠ َٛسس٠ طـٛاٍ   . ب

   ٞ ٜهتـب اغــِ امل٪يـــ   عُـٌ ايباســح ببشجـ٘, َٚــٔ أغــايٝب تٛثٝـل ايهتــاب ايعطبــ

ضقِ ايطبعـ١ )إ   ٚأَتبٛعًا بٓكطتني ٚاغِ ايهتاب َتبٛعًا بؿاق١ً, ثِ ضقِ ازبع٤ 

 ثِ ضقِ ايكؿش١., ايٓاؾط, ثِ ايػ١ٓ أٚ ثِ َهإ ايٓؿط, ثِ زاض ايٓؿط, ٚدست(

ــاٍ: ) ــ١, ط     1َج ــس: ايبشــح ايعًُــٞ يف ايسضاغــات ا٫ع٬َٝ ــس اسبُٝ ــس عب , 5( ز. ضبُ

ؾٗـٞ  تٛثٝل ايهتاب ا٭دٓيب أَا أغايٝب . 309, م 2015ايكاٖط٠, عامل ايهتب, 

 :نُا ٜأتٞ

 (1) Webster’s Desk Dictionary of the English Language, New York, 
Portland House, 1990, P.291. 

ٖٚـٞ   Ibid ٚػبب إٔ ٜتعطف ايباسح ع٢ً بعص ا٫ختكـاضات ا٭دٓبٝـ١ ؾهًُـ١   

 اختكاضًا S. L ٖٚٞ تعين املكسض ايػابل, ٚسطيف op.cit تعين املكسض ْؿػ٘, ٚن١ًُ

  Sine, Date اختكاضا يهًُـيت  S. D أٟ زٕٚ َهإ, ٚسطيف Sine, Loco يهًُيت

 .أٟ زٕٚ َ٪يـ Sine, Nomine اختكاضا يهًُيت S. N أٟ زٕٚ تاضٜذ, ٚسطيف
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ــ٢ ايباســح إٔ ٜه ٚ ــتعني عً ــاملطادع   ٜ ــ٘ قا٥ُــ١ ب ــ١ حبج , سٝــح ٜكــّٛ  تــب يف ْٗاٜ

ــاً  ــًا بذلتٝبٗــا تطتٝب ــِ ٜػــذٌ أزلــا٤    خ, ت, ب, )أ ٖذا٥ٝ ــ١ ث ــب املطادــع ايعطبٝ ( ؾٝهت

 ٖذا٥ٝــًا, ثــِ املطادــع ا٭دٓبٝــ١ ثــِ ٜػــذٌ أزلــا٤ املــ٪يؿني َطتبــ١ تطتٝبــًااملــ٪يؿني َطتبــ١ 

 .يًشطٚف ا٭دٓب١ٝ, ٚتأخص أضقاّ املطادع تػًػ٬ً ٚاسسًا تبعًا ٖذا٥ًٝا

  نٝؿ١ٝ نتاب١ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايػابك١ع٢ً تعطف ايخاَػًا: 

ِ ٖٚٓاى آضا٤ ؾُٝا ٜتعًل بهتابتٗا  ش ٜط٣  أْـ٘ َـٔ ايهـطٚضٟ إٔ تهتـب      بعهـٗ

ِ املطادع ايعطب١ٝ ثِ املطادـع ا٭دٓبٝـ١ ٜٚـط٣     عـسّ نـطٚض٠ شيـو ٚخباقـ١ عٓـسَا       بعهـٗ

َطتبطـ١ مبٛنـٛع ْؿػـ٘ ثـِ ٜعـط        ضبـاٚض لشٛض ايباسح زضاغات٘ ايػـابك١ يف قـٛض٠   

٭ِٖ ايسضاغات ايٛاضز٠ يهٌ ضبٛض َبٝٓا ٖسف نٌ زضاغ١ ٚأزٚاتٗا ٚبعس ا٫ْتٗا٤ َٔ 

 ٛ دــ٘ ايتؿــاب٘ ٚا٫خــت٬ف بــني زضاغــت٘   أٚض ٜــتعني إٔ ٜٛنــح ايباســح  زضاغــ١ نــٌ ضبــ

د٘ اٱؾاز٠ َٔ ٖصٙ ايسضاغات ٚشيو يف قـٛض٠ تعًٝـل عـاّ عًـ٢     أٚٚايسضاغات ايػابك١ ٚ

 زضاغــات احملــٛض, ٚيف ْٗاٜــ١ عــط  ايسضاغــات ايػــابك١ ٜــتعني إٔ ٜعًــل ايباســح تعًٝكــًا

 .َٓٗا يف صباٍ حبج٘د٘ ا٫غتؿاز٠ أٚ ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ َٛنشًا عاًَا

 غازغًا: ايتُهٔ َٔ َٗاضات ايتًدٝل ٚا٫قتباؽ

ؾُٔ أبطظ أغاغٝات ايبشح ايعًُٞ إٔ ٜهٕٛ يس٣ ايباسح قسض٠ ع٢ً ايتًدٝل 

بايؿهط٠ أنًُٗا بططٜك١ ن١ًٝ ٚاشلـسف َٓٗـا ٚايتػًػـٌ ايـصٟ      طًب  زضانًاتايصٟ ٜ

ــطب  بــني ا٭ؾهــاض   بإػبــاظ يٮؾهــاض زٕٚ  خــ٬ٍ    ٚبايتــايٞ قــٝاغ١ تكــٛض َطتبــاً    ,ٜ

ــاملع٢ٓ ــات      .بـ ــتدساّ ع٬َـ ــأ  ىل اغـ ــ٘ ٫ ًٜذـ ــٝل ؾإْـ ــح  ىل ايتًدـ ــأ ايباسـ ــا زبـ ٚ شا َـ

" ٚيهٔ ٜصنط ايؿكطات ًَدك١ ٜٚؿرل  ىل اغـِ املطدـع زٕٚ ع٬َـات    ---ايتٓكٝل "

تٓكٝل, أَا عٓس ا٫قتباؽ ؾإٕ ايباسح ٜػتعني بأؾهـاض غـرلٙ يـصا ٜـتعني إٔ ٜهـٕٛ      

ا٫قتباؽ املٓاغب َٚكسضٙ ا٭قًٞ, َع ايسق١ يف اختٝاض ٖصا املكـسض   يف اختٝاض زقٝكًا

ٚايتأنس َٔ أُٖٝت٘ ٚا٫قتباؽ ْٛعإ اقتباؽ َباؾـط ٖٚـٛ عًُٝـ١ ْكـٌ ْـل َهتـٛب       

بــٓؿؼ ايؿــهٌ ٚايهٝؿٝــ١ ٚا٫قتبــاؽ غــرل املباؾــط ٚؾٝــ٘ قــس ٜػــتعني ايباســح     متاَــًا

ــس قــٝاغتٗا, ٚيف ســا٫ت ا٫   بــبعص ا٭ ــ٢  ؾهــاض يهاتــب َعــني ٜٚعٝ قتبــاؽ ػبــب عً

 ٔ َــٔ َٗــاضات ايتًدــٝل ٚا٫قتبــاؽ بأغــًٛب دسٜــس )ا٫غــتٝعاب(     ايباســح إ ٜــتُه

أ٫ ٜؿٛٙ َع٢ٓ ٖصا ايٓل. ٚقـس ٜكـّٛ بعـص ايبـاسجني بٓكـٌ قـؿشات َـٔ نتـب          ٚعًٝ٘
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بكسض َا ٖٛ غطق١ ع١ًُٝ, َٚٔ املِٗ اٱؾاض٠  ىل أْـ٘   ًابٓؿؼ ايٓل, ٖٚصا يٝؼ اقتباغ

كـ قؿش١ يف املط٠ ايٛاسس٠,  شا نـإ ا٫قتبـاؽ ث٬ثـ١    ػبب أ٫ ٜعٜس ا٫قتباؽ عٔ ْ

غطٛض ٜٛنع بني ع٬َيت تٓكٝل, ٚ شا نـإ أضبعـ١ غـطٛض ؾـ٬ ٜٛنـع بـني ع٬َـيت        

تٓكـــٝل, تـــذلى َػـــاؾات يتٛنـــح ايـــٓل املكتـــبؼ,  شا ظازت املـــاز٠ ايعًُٝـــ١ املـــطاز   

 اقتباغــٗا عًــ٢ قــؿش١ ؾــ٬ ػبــٛظ يًباســح ا٫قتبــاؽ اسبــطيف بــٌ ػبــب قــٝاغ١ املــاز٠    

املكتبػ١ بأغًٛب٘ اشبام ٚباٱؾاض٠  ىل املكسض ايصٟ اقتبؼ َٓ٘, ٚ شا سصف ايباسـح  

 َٔ ازب١ًُ املكتبػ١ بعص ايهًُات ٜهع ث٬خ ْكاط )...(.

  مؼبيري تقىيم انبحث انؼهمي
ــ٢ إ َعــاٜرل تكــِٜٛ ايبشــح ايعًُــٞ تػــتٓس اىل تكــِٜٛ       ــب ايبــاسجني عً ٜتؿــل اغً

ٚغايبًا َا تتِ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ع٢ً ؾهٌ أغ١ً٦ . َٛنٛع ايبشح ٚأغًٛب٘ ٚؾهً٘ ايعاّ

 :(1)تططح َٔ خ٬ٍ ث٬ث١ َؿاقٌ ض٥ٝػ١ ٖٚٞ نُا ٜأتٞ

تعس خط٠ٛ اختٝاض َؿه١ً ايبشح أغاغـ١ٝ َٚتكسَـ١ يف    ايبشح: ؿه١ًتكِٜٛ َ: أ٫ًٚ

 :تكِٜٛ َؿه١ً ايبشح ايبشح ايعًُٞ. ٚا٭غ١ً٦ ا٫ت١ٝ لهٔ إٔ تػِٗ يف

 باسبساث١ ٚا٫بتهاض؟ٌٖ تتػِ ٖصٙ املؿه١ً  . 1

 ٌٖ شلصٙ املؿه١ً ق١ُٝ ع١ًُٝ؟ . 2

 ٌٖ غتٓعهؼ ْتا٥ر ٖصٙ املؿه١ً ع٢ً عٗٛض ٚاغع؟ . 3

 ٌٖ لهٔ إٔ ت٪زٟ ٖصٙ املؿه١ً  ىل زضاغات دسٜس٠؟ . 4

  ثاًْٝا: تكِٜٛ أغًٛب ايسضاغ١

ذبسز ق١ُٝ ايبشح ايعًُٞ بأغًٛب ايبشح, ؾإشا اعتُـس ايباسـح أغـًٛبًا عًُٝـًا     

 سٙ يًُؿه١ً ٚاٱدطا٤ات ٚايتٓؿٝص ٚذبًٝـٌ ايٓتـا٥ر, ؾـإٕ شيـو ٜعطـٞ ايبشـح      يف ذبسٜ

 :ق١ُٝ ع١ًُٝ نبرل٠. ٚاملعاٜرل ا٫ت١ٝ تػاعس يف تكِٜٛ ٖصا ازباْب

  :َعاٜرل ذبسٜس املؿه١ً .9

 ٌٖ ذبسز املؿه١ً صباٍ ايسضاغ١ َٚٛنٛعٗا؟ -

                                                 
ايبشـٛخ ايعًُٝـ١ َٚؿـطٚعات ايتدـطز ٚايطغـا٥ٌ ازباَعٝـ١, َكـسض        ضحبٞ َكطؿ٢ عًٝـإ:   .ز أ. (1)

 .52-49, مغابل
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 ٌٖ تتػِ املؿه١ً بايٛنٛح ٚايتشسٜس؟ -

 أغ١ً٦ زقٝك١؟ ٌٖ تعدل عٔ املؿه١ً بعباضات أٚ -

 ٌٖ اتهشت سسٚز املؿه١ً؟ -

 ٌٖ مت ذبسٜس املؿه١ً يف ن٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١؟ -

 ٌٖ اتهشت سسٚز املؿه١ً؟  -

 ٌٖ مت ايتعبرل عٔ املؿه١ً بعباضات أٚ أغ١ً٦ زقٝك١؟ -

 ٌٖ مت ذبسٜس املؿه١ً يف ن٤ٛ َػًُات َع١ٓٝ؟ -

 ٌٖ عط  ايبشح ذبسٜس املؿه١ً يف َهإ باضظ؟ -

 :ٝ   دطا٤ات ايسضاغ١. َعاٜرل ربط0

 ؟ ٌٖ مت ٚنع خط١ يًبشح -

 ٌٖ ذبتٟٛ خط١ ايبشح ع٢ً ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يًدط١؟ -

 ٌٖ ذبتٟٛ اشبط١ ع٢ً َػًُات خاق١ بايبشح؟ -

 بططٜك١ غ١ًُٝ؟ ايؿطنٝاتٌٖ متت قٝاغ١  -

 ناؾ١ٝ يتؿػرل َؿه١ً ايبشح؟ ايؿطنٝاتٌٖ ناْت  -

 ؟ايؿطنٝاتٌٖ مت ٚنع اٱدطا٤ات املطتبط١ بؿشل  -

 ذبسٜس أزٚات ايبشح؟ ٌٖ مت -

 ٌٖ مت ذبسٜس ع١ٓٝ ايبشح؟ -

 ٌٖ مت ذبسٜس ا٫ختباضات ٚاملكاٜٝؼ اي٬ظ١َ؟ -

 :. َعاٜرل تٓؿٝص ايسضاغ3١

 ٌٖ مت اختٝاض ع١ٓٝ ممج١ً؟ -

 ٌٖ مت دبطٜب ا٭زٚات ٚا٫ختباضات اييت اغتدسَٗا ايباسح؟ -

 ٌٖ مت نب  ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً املتػرل ايتابع؟ -

 ؟ ايؿطنٝاتَٓاغب١ ٱثبات  ٌٖ اغتدسّ ايبشح ططقًا -

 ٌٖ غاض ايبشح ٚؾل تػًػٌ أغ١ً٦ ايسضاغ١؟ -

 ٌٖ متت اٱداب١ ع٢ً عٝع أغ١ً٦ اٚ ؾطنٝات ايسضاغ١؟ -

 ٌٖ مت اغتدساّ َطادع َٚكازض سسٜج١؟ -

 ٌٖ مت اغتدساّ َطادع أغاغ١ٝ ٚناؾ١ٝ؟ -
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 :َعاٜرل ذبًٌٝ ايٓتا٥ر .4

 ٌٖ مت عط  ايٓتا٥ر بؿهٌ ٚانح؟ -

 ازبساٍٚ أٚ ايطغّٛ يف عط  ايٓتا٥ر؟ٌٖ مت اغتدساّ  -

 ايسضاغ١؟  نٝاتٌٖ ناْت ايٓتا٥ر َطتبط١ بأغ١ً٦ ٚؾط -

 ٌٖ مت ذبًٌٝ ايٓتا٥ر بططٜك١ َٛنٛع١ٝ؟ -

 ٌٖ مت اغتدساّ يػ١ ايبشح ايعًُٞ يف ذبًٌٝ ايٓتا٥ر؟ -

 ٌٖ اعتُس ع٢ً أزي١ ناؾ١ٝ يًٛقٍٛ  ىل ايٓتا٥ر؟ -

 ؟ ٌٖ ٖٓاى خً  بني اٯضا٤ ٚاسبكا٥ل -

 بني ا٭غباب ٚايٓتا٥ر؟ ٌٖ مت ايطب  -

 ٌٖ ناْت تعُُٝات ايبشح َٓطك١ٝ َٚطتبط١ بٓتا٥ر ايسضاغ١؟ -

 ٌٖ اقذلست ايسضاغ١ ايكٝاّ بأحباخ أـدط٣؟ -

 ثايجًا: ايؿهٌ ايعاّ ايسضاغ١

 ٕ ؾهٌ ايسضاغ١ ٖٛ َٔ أنجط ازبٛاْب أ١ُٖٝ, سٝح ٜؿـذل  إٔ تًتـعّ ايسضاغـ١    

   ٍ ايسضاغــ١ املدتًؿــ١, ٚططٜكــ١ بؿــهٌ َعــني َـٔـ سٝــح املظٗــط, ٚايتػًػـٌـ يعــط  ؾكـٛـ

 :ٖصا ازباْب تٛثٝل ٚتػذٌٝ املطادع ٚاملكازض, ٚا٭غ١ً٦ ا٫ت١ٝ تػاعس يف تكِٜٛ

 ٌٖ اربصت ايسضاغ١ ؾه٬ً َطتبًا ٚأْٝكًا؟ -

 ٌٖ قػُت ايسضاغ١  ىل ؾكٍٛ َٚباسح َٓاغب١؟ -

 ٌٖ اغتدسَت ايسضاغ١ عٓاٜٚٔ ٚانش١؟  -

 ٌٖ مت تػذٌٝ املطادع بططٜك١ قشٝش١؟ -

 قا١ُ٥ باملطادع ٚاملكازض املدتًؿ١؟ٌٖ ٖٓاى  -

 ٌٖ ربًٛ ايسضاغ١ َٔ ا٭خطا٤ املطبع١ٝ؟ -

 ٌٖ اغتدسَت ايسضاغ١ يػ١ )عطب١ٝ أٚ  ْهًٝع١ٜ( ٚانش١ ٚغ١ًُٝ؟ -

 ٌٖ نإ سذِ ايسضاغ١ َعك٫ًٛ؟ -

 :(1)ٚقس سسز ايباسجٕٛ َ٪ؾطات دٛز٠ ايبشح ايعًُٞ َٔ خ٬ٍ َا ٜأتٞ

                                                 
ز. ضبُس عبس ايؿتاح ؾاٖني ٚعازٍ عط١ٝ ضٜـإ: َ٪ؾـطات دـٛز٠ ايبشـح ايعًُـٞ, حبـح َٓؿـٛض         (1)

 .506ــ467, م2009غبتُدل ( 53يف صب١ً اذباز ازباَعات ايعطب١ٝ ايعسز )
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 أ٫ًٚ: عٓٛإ ايبشح 

 ايبشح. ٜؿهٌ اناؾ١ يف َػاض .1

 َكاؽ بًػ١ ٚانش١ ذبسز َٛنٛع٘ بسق١.  .2

 ٜتػِ بايطٍٛ املٓاغب. .3

 َكس١َ ايبشح : ثاًْٝا

 َكاغ١ بًػ١ ق١ٜٛ ٚضق١ٓٝ تعدل عٔ  زضاى ايباسح يتؿاقٌٝ َٛنٛع ايبشح. .1

 تػًػٌ ٚتطاب  اؾهاضٖا بؿهٌ ضبهِ َٔ ايٓاسٝتني ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ. .2

 تػتعط  ازبٗٛز ايع١ًُٝ ايػابك١ يف صباٍ ايبشح. .3

 تؿرل اىل ا٫غباب اييت زؾعت ايباسح ٫ختٝاض َٛنٛع ايبشح. .4

 َؿه١ً ايبشح ٚأغ٦ًت٘: ثايجًا

 َكاغ١ بٛنٛح ٚزق١ ٫ يبؼ ؾٝٗا ٫ٚ ذبٌُ أنجط َٔ َع٢ٓ. .1

 تطتب  اضتباطًا َباؾطًا بعٓٛإ ايبشح َٚتػرلات٘. .2

 تؿتح آؾاقًا أَاّ احباخ أخط٣ يف ْؿؼ اجملاٍ. .3

 ٚٚانح ٫ يبؼ ؾٝٗا.ايتػا٫٩ت َكاغ١ بؿهٌ زقٝل  .4

 تتػِ بايٛاقع١ٝ ٚايكاب١ًٝ يًبشح ٚايسضاغ١. .5

 تٓبجل أغ١ً٦ ايبشح َٔ طبٝع١ املؿه١ً اييت تتٓاٚشلا. .6

 ضابعًا: أٖساف ايبشح

 َكاغ١ بأغًٛب ٚانح َٚؿّٗٛ ٫ ؼبتٌُ ايًبؼ أٚ ايػُٛ . .1

 ٚثٝك١ ايك١ً مبؿه١ً ايبشح ٚأغ٦ًت٘. .2

 خاَػًا: أ١ُٖٝ ايبشح 

َكـــاغ١ بططٜكـــ١ ٚانـــش١ َـــدلض٠ بسقـــ١ أُٖٝـــ١ ايسضاغـــ١ َـــٔ ايٓـــاسٝتني ايٓظطٜـــ١   .1

 ٚايتطبٝك١ٝ. 

 تطتب  َباؾط٠ بأٖساف ايسضاغ١ َٚؿهًتٗا. .2

 غازغًا: ؾطنٝات ايبشح

 َكاغ١ بططٜك١ ٚانش١ ) َا ع٢ً ؾهٌ  سكا٥ٞ أٚ تكطٜطٟ(. .1

 تعدل عٔ ربُٝٓات ٚاقع١ٝ ٱدابات ٫غ١ً٦ ايبشح. .2
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 با٭غايٝب ا٫سكا١ٝ٥ املٓاغب١.قاب١ً ي٬ختباض  .3

 سلٛشلا زبُٝع َتػرلات٘. .4

  بجك١ َٔ ْتا٥ر ايبشٛخ ايػابك١ شات ايع٬ق١.َٓ .5

 غابعًا: سسٚز ايبشح

 َكاغ١ بؿهٌ ٚانح ٚضبسز. .9

 تتهُٔ اسبسٚز ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ ٚايبؿط١ٜ. .0

 ثآًَا: َكطًشات ايبشح

 َكاغ١ بًػ١ ع١ًُٝ ٚانش١ ٚزقٝك١. .1

 ْظط ايباسجني يف تعطٜؿٗا ٚؾكًا ملٛنٛع ايبشح.تػطٞ ايتٓٛع يف ٚدٗات  .2

 تتهُٔ ايتعطٜؿات ا٫دطا١ٝ٥ اييت ٜتبٓاٖا ايباسح. .3

 : ا٫طاض ايٓظطٟ ٚايسضاغات ايػابك١تاغعًا

 ٜتٓاٍٚ ازبٛاْب املطتبط١ َباؾط٠ مبٛنٛع ايبشح. .1

 َكاؽ بٛنٛح مبا ٜتؿل َع يػ١ ايبشح ايعًُٞ. .2

 بايذلاب  ٚايطقا١ْ ٚاسبساث١. تتكـ املعًَٛات ايٛاضز٠ يف ا٫طاض ايٓظطٟ .3

 ٜدلظ ؾدك١ٝ ايباسح يف اٯضا٤ ٚاملٓاقؿ١ اييت ٜططسٗا. .4

ٜتهُٔ اغـتكطا٤ يٮطـط ايٓظطٜـ١ املعاقـط٠ بادباٖاتٗـا املتعـسز٠ َـع َطاعـا٠ سذـِ           .5

 ا٫دتٗازات يف َٛنٛع ايبشح.

 ٜدلظ ايؿطم بني ايسضاغ١ اسباي١ٝ ٚايسضاغات ايػابك١. .6

 َٔ ايسضاغات ايػابك١.ٜؿرل اىل َس٣ اغتؿاز٠ ايباسح  .7

 عاؾطًا: صبتُع ايبشح ٚايع١ٓٝ

 ذبسٜس  طاض صبتُع ايبشح بؿهٌ َؿكٌ ٚزقٝل. .1

 تٓظِٝ بٝاْات صبتُع ايبشح ٚعٝٓت٘ يف دساٍٚ أٚ أؾهاٍ َٓاغب١. .2

ٜتٓاغب سذـِ ايعٝٓـ١ َـع ايكٛاعـس ايعًُٝـ١ ايكـشٝش١ ايـيت تـطتب  حبذـِ اجملتُـع            .3

 املػتٗسف.

 ض ايع١ٓٝ ٜتٓاغب َع طبٝع١ اجملتُع املػتٗسف.أغًٛب املعا١ٜٓ املتبع يف اختٝا .4
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  سازٟ عؿط: أزا٠ ايبشح

 متجٌ ا٫زا٠ ا٫ْػب يتشكٝل أٖساف ايبشح. .1

 تٛنح آيٝات  عسازٖا ٚذبكٝكٗا يًُعاٜرل املطًٛب١. .2

 عباضاتٗا َكاغ١ بؿهٌ زقٝل ٚٚانح. .3

 ثاْٞ عؿط: ايتشًٌٝ ا٫سكا٥ٞ

 ٚغًِٝ.ذبسٜس َؿاتٝح ايتشًٌٝ ا٫سكا٥ٞ بؿهٌ زقٝل  .9

 اغتدساّ ا٫ختباضات ا٫سكا١ٝ٥ اييت تٓػذِ َع ؾطنٝات ايبشح. .0

 اغتدساّ ططم ذبًٌٝ اسكا٥ٞ تٓػذِ َع طبٝع١ ع١ٓٝ ايبشح ٚصبتُع٘.  .3

  ثايح عؿط: ْتا٥ر ايبشح

 عط  ايٓتا٥ر جبساٍٚ َتػًػ١ً ٚانش١ زقٝك١ ايعٓاٜٚٔ ٚؾكًا ٭غ١ً٦ ايبشح. .1

 ا١ْ.تتػِ قٝاغ١ ايٓتا٥ر ٚذبًًٝٗا بايك٠ٛ ٚايطق .2

 ابطاظ ؾدك١ٝ ايباسح يف عًُٝات ايتشًٌٝ ٚايتؿػرل. .3

 َطاعا٠ ايطب  بني ْتا٥ر ايبشح ْٚتا٥ر ايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك١. .4

ــا٥ر َــع ايبٝاْــات املػــتُس٠ َــٔ ايتشًٝــٌ       .5 ضبــ  ايبٝاْــات املػــتدس١َ يف تؿػــرل ايٓت

 ا٫سكا٥ٞ.

 ضابع عؿط: املكذلسات ٚايتٛقٝات

 ايبشح ْٚتا٥ذ٘.تطتب  اضتباطًا َباؾطًا مبٛنٛع  .1

 َكاغ١ بططٜك١ ع١ًُٝ ٚانش١ ٚضبسز٠. .2

 تتػِ بايٛاقع١ٝ ٚايكاب١ًٝ يًتشكٝل. .3

 خاَؼ عؿط: تٛثٝل ايبشح

 تتكـ َكازض ايبشح َٚطادع٘ باسبساث١ ايع١ًُٝ. .1

 تتكـ بايتٓٛع حبٝح تؿٌُ )نتبًا ٚصب٬ت ٚزضاغات عطب١ٝ ٚأدٓب١ٝ(. .2

 املطًٛب١.َطتب١ بؿهٌ ٖذا٥ٞ ٜطاعٞ أقٍٛ ٚقٛاعس ايٓؿط  .3

 تطابل عسز املطادع يف املنت َع ايكا١ُ٥. .4

 ٜتٓاغب عسز املطادع َع َٛنٛع ايبشح. .5
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 غازؽ عؿط: تٓظِٝ ايبشح

 تطتٝب عٓاقط ايبشح بؿهٌ دٝس. .1

 َطاعا٠ ايسق١ ايًػ١ٜٛ )قٛاعس ايهتاب١ ٚايذلقِٝ ٚقٛاعس ايكٝاغ١(. .2

 ايتعاّ ايباسح مبتطًبات ا٫قتباؽ ٚايتٛثٝل. .3
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 اسئهت ومتبريه انفظم االول
 / أخذل ا٫داب١ ايكشٝش١ ٱسس٣ ايٓكاط يف ازبٌُ ا٫ت9:١ٝؽ

 ؼبتاز ايباسح بكؿ١ َػتُط٠ اىل:  .1

 ز. ا٫ط٬ع ٚايكطا٠٤ املتٓٛع١         ب. َػاعس٠ املػ٪ٚيني                  أ. ا٫َٛاٍ 

ٜػ٢ُ ايتؿهرل ايصٟ ٜػتدسَ٘ ا٫ْػإ سبٌ َؿه٬ت٘ ٚايصٟ ٜكـّٛ با٫غـتس٫ٍ    .2

 ؾٝ٘ َٔ اشبام اىل ايعاّ بـ: 

 ب. ايتؿهرل ا٫غتٓباطٞ       أ. ايتؿهرل ا٫غتكطا٥ٞ 

 : (op.cit)يف تٛثٝل ايهتاب ا٫دٓيب تعين ن١ًُ  .3

 ز. زٕٚ تاضٜذ ْؿط        ب. املكسض ايػابل                  أ. املكسض ْؿػ٘ 

 تتُجٌ املكازض ا٫غاغ١ٝ زبُع َعًَٛات ايبشح:  .4

      املكازض املباؾط٠ أٚ ا٫ٚي١ٝ  أ. 

 ب. املكازض غرل املباؾط٠ أٚ ايجا١ْٜٛ 

 يٝؼ مما غبل ز. 

 ٜتعني ع٢ً ايباسح إ ٜهتب يف ْٗا١ٜ حبج٘ قا١ُ٥ املطادع سٝح ٜكّٛ بذلتٝبٗا:  .5

 ز. تطتٝبًا ٖذا٥ًٝا          ب. تطتٝبًا ضقًُٝا            أ. تطتٝبًا َٛنٛعًٝا 

 / عطف َا ٜأتٞ: 0ؽ

ايعًِ, ايبشح ايعًُٞ, املٓٗر ايعًُٞ, ايتؿهرل ا٫غتكطا٥ٞ, ايـتؿهرل ا٫غـتٓباطٞ,   

  .ايٓظط١ٜ ايع١ًُٝ

 / ادب عٔ اسس ايؿطعني اٯتٝني: 3ؽ

 َا ٖٞ صبُٛع١ ايكؿات اييت ػبب إ تتٛؾط يف ايبشح ايعًُٞ؟  أ. 

 َا ٖٞ أِٖ املٗاضات ايهطٚض١ٜ يًباسح يف صباٍ ايبشح ايعًُٞ؟ ب.

 / انٌُ ازبٌُ ا٫ت١ٝ مبا قٌ ٚزٍ: 4ؽ

 اشلسف ا٫غاغٞ يًبشح ايعًُٞ ٖٛ:  1.

 ٜككس بايتؿهرل ا٫غتكطا٥ٞ:   .2
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 يف تٛثٝل ايهتاب ا٫دٓيب تعين:  (Ibid)ن١ًُ  .3

 ٜعطف ايبشح ايعًُٞ بأْ٘:  .4

 ايباسح يف ساد١ اىل تهٜٛٔ ع٬قات َع:  .5
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 انفظم انثبوي: تظميم انبحث انؼهمي
 : ٜٗسف ٖصا ايؿكٌ اىل َا ٜأتٞ

 :  ان يتعزف الطالب علىأواًل: 

 ًُٞخطٛات اعساز ايبشح ايع. 

 ٚأغؼ اختٝاضٖا َؿه١ً ايبشح. 

 اختٝاض عٓٛإ ايبشح. 

 ًُٞاملتػرلات يف ايبشح ايع. 

 ًُٞايعٝٓات يف ايبشح ايع. 

 ايؿطنٝات ٚايتػا٫٩ت ايبشج١ٝ. 

 تكُِٝ خط١ ايبشح. 

  .والتنارين الواردة يف نواية الفصل ثانيًا: ان جييب الطلبة على االسئلة
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 الفصل الجاني: تصنيه البحح العلني

 طىاث اػداد انبحث انؼهميخ

بٗا ايباسح يف حبج٘, ٜتُجٌ ا٫دباٙ ايعًُٞ يف اعساز ايبشح يف خطٛات ٜٗتسٟ 

َُٚٗا تهٔ خطٛات ايبشح ايعًُـٞ َتُـاٜع٠ َػـتك١ً ؾـإ طبٝعـ١ املؿـه١ً قـس متًـٞ         

بعص ايـتػرلات يف تطتٝـب خطـٛات ايبشـح, ٚيف أُٖٝـ١ نـٌ خطـ٠ٛ َٓٗـا بايٓػـب١ اىل          

باقٞ اشبطٛات ٚشيو سػب َا تكتهٝ٘ نٌ َؿه١ً َٔ د١ٗ, ٚايظطٚف ايـيت ٜعُـٌ   

  .ايباسح يف مًٗا َٔ د١ٗ أخط٣

يسضدــ١ أْــ٘  ٚثٝكــًاٚتــطتب  خطــٛات ايبشــح ايعًُــٞ َــع بعهــٗا ايــبعص اضتباطــًا 

ٜكعب ايؿكٌ بٝٓٗا أسٝاًْا, نُا اْٗا تتساخٌ ؾُٝا بٝٓٗا حبٝح تؿهٌ صبُٛع١ َٔ 

 اشبطٛات املتػًػ١ً ٚاملذلابط١ ٚاملتها١ًَ, ٚبايطغِ َٔ ا٫خت٬ؾـات بـني ايبـاسجني يف   

ٓــاى اتؿاقــًا عاَــًا عًــ٢ إ ٖــصٙ اشبطــٛات عــسز َــٔ ٖــصٙ اشبطــٛات ٚتطتٝبٗــا, ا٫ إٔ ٖ

١ يًبشح ايعًُٞ ٚاييت تػٌٗ عٌُ ايباسح ٚتسؾعـ٘ يًـتؿهرل يف نـٌ َـا ٜتعًـل      ايط٥ٝػ

مبؿه١ً حبج٘, ٚقس ػبس ايباسح إٔ ٖٓاى دٛاْب ٚانش١ متاًَا, ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ 

اقـًا   ىل  عاز٠ قٝاغ١ يًٝبؼ ايبشـح ثٛبـًا خ   أٚازبٛاْب اييت ذبتاز  ىل  عاز٠ تؿهرل 

 .ٜػتٗسف تكسِٜ س٫ًًٛ دسٜس٠ ملؿه٬ت ًَش١

ــ٢        ــ١ تؿــتٌُ عً ــ١ ًٜشــظ إٔ اشبطــ١ ايبشجٝ ــس َــٔ ايبشــٛخ ايعًُٝ ٚاملتأَــٌ يًعسٜ

ايعسٜس َٔ املهْٛات ا٭غاغـ١ٝ, قـس ٜتؿـل ايـبعص سـٍٛ تطتٝبٗـا ٚقـس ؽبتًــ ايـبعص          

قــس ًٜػــ٢  أٚاٯخــط ســٍٛ ٖــصا ايذلتٝــب, ٚقــس ٜــسَر ايــبعص أســس ايعٓاقــط يف اٯخــط,  

عٓكـطًا باعتبـاض أْـ٘ ٜـسخٌ يف  طـاض عٓكـط آخـط. ٚاغـتٓازًا  ىل شيـو ؾـإٕ أٖـِ             عهِٗب

ايعٓاقــط ايــيت اتؿــل اغًــب ايبــاسجني عًــ٢ ٚدٛزٖــا ٚايــيت تؿــذلى يف خطــٛات اعــساز      

  :(1)ايبشح ايعًُٞ تتُجٌ ؾُٝا ٜأتٞ

 :َٚٛنٛعٗا اختٝاض َؿه١ً ايبشح .1

ٍ  َؿـه١ً ايبشـح   يعٌ أِٖ خط٠ٛ ٜكـّٛ بٗـا ايباسـح ٖـٞ اختٝـاض       ؾٗـِ   َـٔ خـ٬

                                                 
غطٜب ضبُس غٝس ا س: تكـُِٝ ٚتٓؿٝـص ايبشـح ا٫دتُـاعٞ, ا٫غـهٓسض١ٜ, زاض املعطؾـ١        .ز أ. (1)

 .52م ,1989ازباَع١ٝ, 
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ايـيت دبـطٟ يف اجملتُـع ٚايتعـطف عًـ٢ َػـبباتٗا. ٜٚكـعب ؾٗـِ         ١ املؿه٬ت اٱع٬َٝ

املؿه١ً ٚذبسٜس َاٖٝتٗا زٕٚ عع املعًَٛات ٚاسبكا٥ل عٔ طبٝعتٗـا َٚػـبباتٗا ايـيت    

, َٚـٔ ثـِ ايتٛقـٌ  ىل تؿػـرلات     ايـصٟ ؼبـٝ  بٗـا   لهٔ إٔ تػاعس يف  ظاي١ ايػُٛ  

مبٛنــٛع املؿــه١ً ٚضبــٛض ايسضاغــ١ ٚايبشــح ٚبايتــايٞ ؾــإٔ       عًُٝــ١ َٚٓطكٝــ١ تتعًــل   

ايكٝاغ١ املتها١ًَ ملؿه١ً ايبشح ٚذبسٜس عٓاقطٖا َٚػـبباتٗا َكـطٕٚ مبـس٣ ؾٗـِ     

 . ٚضبسزًا ٚانشًا ايباسح يًُؿه١ً ؾًُٗا

اشبطٛات  نجطقس ٜهتؿـ ايباسح املبتس٨ يف ايبشح إٔ ٖصٙ اشبط٠ٛ تعس أٚ

 ٝاض أٟ َٛنٛع ٚزضاغت٘ سػب املٓٗر ايصٟ ٜبسٚقعٛب١, ع٢ً ايطغِ َٔ اْ٘ سط يف اخت

 ٘ يهـٔ ػبـب َعطؾـ١     .ي٘ أنجط ١َ٤٬َ يٲداب١ عٔ عٝع ا٭غ١ً٦ اييت ربطط ع٢ً بايـ

  ٕ ا٭غـ١ً٦ املططٚسـ١    إٔ أغًب١ٝ ايبشٛخ   ا ربط٧ ايططٜل َٔ ْكط١ ا٫ْطـ٬م, يهـٛ

املدتاض ٜهٕٛ  َـا   يهٕٛ صباٍ ايبشح أٚؾهؿان١ دسًا,  أٚتهٕٛ  َا بػٝط١ دسًا 

املدتــاض ٫ ٥٬ٜــِ  يهــٕٛ املــٓٗر أَٚــٔ ايكــعب دــسًا ٚيٛدــ٘,  أٚضبـسز بؿــهٌ ضز٤ٟ  

  املؿه١ً املطاز زضاغتٗا.

ٚيف صباٍ ايبشح ٫ لهٔ ايكٍٛ بأؾه١ًٝ َٛنٛع عًـ٢ آخـط, نُـا ٫ تٛدـس     

ٍ     قاعس٠  ٫ختٝاض َؿه١ً زٕٚ غرلٖا. غرل أْ٘ قبٌ ايكٝاّ بٗـصٙ ايعًُٝـ١ ؼبػـٔ ايتػـا٩

  شا ناْت ٖٓـاى ؾا٥ـس٠ َـا يف زضاغـ١ قهـ١ٝ خاقـ١, ثـِ  ىل أٟ سـس مت ايتطـطم          عُا

ٜٓبػـٞ إٔ    يٝٗا, ٖٚـٌ متٻ شيـو مبـا ؾٝـ٘ ايهؿاٜـ١. ٚستـ٢ يف ٖـصٙ اسبايـ١, ؾـإٕ شيـو ٫          

ــتؿهرل يف ايبشــح يف املٛنــٛع,  ش نــجرل٠ ٖــٞ املٛانــٝع ايــيت      هــٕٛ ٜ ٜــجين عــٔ اي

ٚتعُٝـل.   ب ؾٝٗا ضبتاد١  ىل تٛنـٝح ايباسجٕٛ قس )أؾبعٖٛا( حبجًا َٚع شيو تظٌ دٛاْ

املطاسـٌ ازباَعٝـ١    ٚمبـا إ اغًـب ايبشـٛخ ايـيت ٜكـّٛ بٗـا طًبـ١ ازباَعـات ٚخاقـ١ يف         

ٞ ىل ٖٞ احباخ َٔ ادٌ انتػاب َٗاضات ايبشح ٚا٭ املٛنـٛع عـاز٠ َـٔ     اختٝـاض  ؾٝـأت

َٔ خـ٬ٍ  ثـاض٠ َٛنـٛع     أٚ ,تًو أٚايسنتٛض ايصٟ ٜعطٞ ٖصٙ املاز٠  أٚاقذلاح ا٫غتاش 

ٜٛيس  ضاز٠ ايسؾع بايتأَـٌ يف املػـأي١    ايٛقٛف عًٝ٘ خ٬ٍ املطايع١ مما أٚ,  ضبانط٠يف

  ػت٣ٛ أضق٢. ىل َ

ٜٛنــح ايباســح أغــباب اختٝــاض املؿــه١ً َٚدلضاتٗــا, نُــا ٜٛنــح أُٖٝتٗــا         

ؾه٬ً عٔ تٛنٝح أ١ُٖٝ ايٓتـا٥ر ايـيت غـٛف ٜكـٌ ايٝٗـا ايبشـح       , ٚأ١ُٖٝ ايبشح شات٘
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اػباب١ٝ, ٚع٢ً ايباسح إ ؼبسز أٜهًا صباٍ املؿه١ً ٚسـسٚز   ّأناْت غًب١ٝ أغٛا٤ 

مـاٖط٠   أٚ ,َٛنٛع َا ٜهتٓؿ٘ غُـٛ   ٖصا اجملاٍ. ٚلهٓٓا تعطٜـ املؿه١ً باْٗا:

غ٪اٍ ؼبتاز اداب١. َٚع٢ٓ اختٝـاض َؿـه١ً    أٚ ,خ٬ف قه١ٝ أٚ ,َا ذبتاز اىل تؿػرل

 .َؿ١َٛٗ ٚضبسز٠ تعدل عٔ املهُٕٛ ١ٚانشعباضات  ايبشح ٜعين قٝاغ١ املؿه١ً يف

٫ٚختٝاض َؿه١ً ايبشح بكٛض٠ داز٠ ٜتعني إٔ ؼبسز ايباسح صباٍ َؿـهًت٘  

ٚؾكــًا يطبٝعـــ١ ربككــ٘ ٚتٛدٝٗاتـــ٘. ثــِ ٜـــسعِ شيــو بكطا٤اتـــ٘ َــٔ املكـــازض املدتًؿـــ١      

يًُعطؾ١, ٚنصا ذبًًٝ٘ ملا ٜكـطأ حبٝـح ٜٛمــ قطا٤اتـ٘ ملٛنـٛع حبجـ٘, ٖٚٓـا ٜػـتطٝع         

دــ٘ ايتؿــاب٘ ٚا٫خــت٬ف بــني زضاغــت٘ ٚايسضاغــات ا٭خــط٣   أٜٚتعــطف عًــ٢ ايباســح إٔ 

دــ٘ ايــيت غــتؿٝس حبجــ٘, ٚنــصا ٜػــتطٝع باقتــساض إٔ ٜكــٝؼ   ٚايػــابك١ ٚنــصا بٝــإ ا٭

َؿــهًت٘ يف قــٛض٠ أغــ١ً٦ حبجٝــ١ ضبــسز٠ نــٞ ٜهجـــ دٗــٛزٙ ٫نتؿــاف ع٬قــات    

 .كك٘دسٜس٠ مل ٜتٛقٌ  يٝٗا غرلٙ ٜٚجطٟ بصيو املعطؾ١ ايع١ًُٝ يف صباٍ رب

ٚمما ٜٛق٢ ب٘ يف ٖصا املهُاض أ٫ ٜتػطع ايباسـح يف ذبسٜـس َؿـهًت٘, ؾُـٔ     

َؿـه١ً عًـ٢    أْٚاس١ٝ قس ٜططح ايباسح َؿـهًت٘ عًـ٢ زضدـ١ نـبرل٠ َـٔ ايعَُٛٝـ١       

زضد١ نٝك١ دسًا, بٌ ٜتعني إٔ تططح ع٢ً عكٌ ٚاع ملعطؾ١ َس٣ اغـتشكاقٗا يًسضاغـ١,   

يت تػاعس ع٢ً اختٝـاض املؿـه١ً ٜعـس َـٔ     َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ا٫ٖتُاّ باملُاضغات ايبشج١ٝ اي

 .ا٭١ُٖٝ يف ٖصا املهُاض

َٚــٔ بــني ا٭َــٛض املُٗــ١ يًباســح ايــيت تػــاعسٙ عًــ٢ اختٝــاض َؿــهًت٘ ايكــطا٠٤     

ايٓاقس٠ يف املطادع ايعا١َ ٚاملكا٫ت ٚايسضاغـات املػـش١ٝ ٚؾشـل ايطغـا٥ٌ ايعًُٝـ١ َـٔ       

دلات ايؿدكـــ١ٝ ٚزنتـــٛضاٙ, ٚايتعـــط  ي٬غتؿـــاض٠ ايبشجٝـــ١ ٚؾشـــل اشبـــ َادػـــترل

 .ٚا٫ستؿام مبصنطات يٮؾهاض املتٛاؾط٠  ىل شٖٔ ايباسح ٚقت تعط  شلا

ٚقبٌ إٔ ٜكٝؼ ايباسح َؿـهًت٘ ٜـتعني إٔ ٜطـطح تػـا٫٩ت٘ عـٔ َـس٣ اٖتُاَـ٘        

باملؿه١ً, َٚس٣ اتؿاقٗا َع أٖساؾ٘ اشباق١ ٚاملػتكب١ًٝ ٌٖٚ ٖٓاى َطادع ٚزضاغات 

ؼ املدتًؿ١ اي٬ظ١َ يًٛقـٍٛ  ىل طبطداتٗـا   سٛشلا, ٌٖٚ َٔ ايػٌٗ ايٛقٍٛ  ىل املكاٜٝ

ٌٖٚ ايٛقت ٚازباْب املازٟ ٜػُح يًباسح بايكٝاّ بٗصٙ ايسضاغ١ ٚعٓس تطبٝل  دطا٤ات 

ايبشح ٌٖ غٝهٕٛ ٖٓاى غـٗٛي١...  خل. ٚتطتٝبـا عًـ٢ َـا غـبل ؾـإٕ َؿـه١ً ايبشـح         

ت بـني  ىل. إٔ تكاؽ يف ١٦ٖٝ عباض٠ تكطٜط١ٜ ذبسز ايع٬قاٚتكاؽ يف  سس٣ قٛضتني, ا٭
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املتػرلات املدتًؿـ١ يف ايبشـح, ٚا٭خـط٣ يف قـٛض٠ تػـا٩ٍ تبشـح عـٔ  دابـات تتطًـب          

ايكٝــاّ بــإدطا٤ات َعٝٓــ١ يًٛقــٍٛ  يٝٗــا. بؿــطط إٔ نــٌ غــ٪اٍ َــٔ ا٭غــ١ً٦ ٜــتعني إٔ     

ٜهٕٛ ٖازؾا باسجا عٔ  داب١  دطا١ٝ٥ ٚيٝؼ ؾك   دابـ١ َـٔ خـ٬ٍ املطادـع ٚايهتـب      

٠ إٔ تهـٕٛ ا٭غـ١ً٦ َكـاغ١ بكـٛض٠ َٓطكٝـ١      ايع١ًُٝ املتدككـ١ باٱنـاؾ١  ىل نـطٚض   

ٜتًٛ ايٛاسس َٓٗا يٝػٌٗ بعس شيو اتبـاع  دـطا٤ات َٓطكٝـ١ يًٛقـٍٛ  ىل ْتـا٥ر ايبشـح,       

ٚممــا ٜٛقــ٢ بــ٘ ٖٓــا إٔ ٜعٝــس ايباســح ا٭غــ١ً٦ عًــ٢ ْؿػــ٘ َــط٠ أخــط٣ بعــس قــٝاغتٗا    

إٔ ٜٚتعطف ع٢ً َٓطك١ٝ قٝاغتٗا يف اٱداب١ عٓٗا بإدطا٤ات حبج١ٝ َع١ٓٝ ٖٚهصا  ىل 

 .ؼبسزٖا ذبسٜسا زقٝكا ٜكعب تؿتٝت أٟ عٓكط َٔ عٓاقطٙ

 ٕ ايباسح ازباز ٖـٛ ايـصٟ ٜهـع عٓٛاْـ٘ حبٝـح ؼبـسز َتػرلاتـ٘ متاَـًا ٚنٝــ          

لهٓ٘ إٔ ٜكٝػٗا بكٛض٠ أنجط ذبسٜسًا ٚٚنٛسًا أْ٘ ٜؿطٔ دٝسًا يطبٝع١ املٓٗر ايصٟ 

تعـبرل  ٝاض ايعٓٛإ اختؾَػشٞ  أٚتاضؽبٞ  أٚدبطٜيب  أٜٚػتدسّ, ٌٖ ٖٛ َٓٗر ٚقؿٞ 

ٚانح عـٔ ا٭ؾهـاض ايهًٝـ١ ملٛنـٛع ايبشـح, ؾايبشـح مبجابـ١ َٛيـٛز ٚايعٓـٛإ ايـصٟ           

ٜعدل عٓ٘   ا ٖٛ اغِ شلصا املٛيٛز ؾهًُـا نـإ ايعٓـٛإ ٚثٝـل ايكـ١ً بطبٝعـ١ ايبشـح        

 .نًُا نإ شيو أؾهٌ بايٓػب١ يٲدطا٤ات اييت غٝتبعٗا ايباسح

٥٘ اىل املؿه١ً ايعًُٝـ١ ٚعٓاقـطٖا َٚتػرلاتٗـا    بٓا أٜٚٚؿرل ايعٓٛإ يف قٝاغت٘ 

ٚ  أٚٚايع٬قات بني ٖـصٙ ايعٓاقـط    ا٫ت ايتطبٝـل يف قـٝاغ١ َـٛدع٠ تعتـدل     صبـ املـتػرلات 

سٝــح ٜــتِ قــٝاغ١ ايعٓــٛإ يف  باٱػبــاظاختكــاضًا يًُؿــه١ً. ٜٚتُٝــع عٓــٛإ املؿــه١ً 

ْؿؼ ايٛقت ٜتُٝع تكسّ ض١ٜ٩ ؾا١ًَ زبٛاْب ايبشح ٚأبعازٙ. ٚيف  عباض٠ ٚاسس٠ أٚع١ً 

ٜ٪ثط ا٫ػباظ يف ايعٓٛإ ع٢ً نطٚض٠ شنط عٓاقط املؿه١ً  ح ٫ٝايعٓٛإ بايؿٍُٛ س

 .َتػرلاتٗا ٚايع٬قات بٝٓٗا أٚ

 َطادع١ املاز٠ املتعًك١ مبٛنٛع ايبشح: .2

ع٢ً ايباسح َطادع١ ايٓظطٜات ٚايسضاغات ايػابك١ شات ايك١ً باملٛنٛع ايـصٟ  

ــع ــصٟ ٜكــبح     ٚق ــ٘ ا٫ختٝــاض ٚاي ٘ ٚاْؿــػاي٘. ٚتعتــدل خطــ٠ٛ َطادعــ١    َٛقــع اٖتُاَــ عًٝ

خطــٛات ايبشــح ايعًُــٞ املُٗــ١, سٝــح َــٔ خ٬شلــا ٜكــسّ ايباســح تدلٜــط   ا٫زبٝــات َــٔ

ٜهٝؿ٘ ع٢ً املعطؾـ١ ٚذبسٜـس ا٫طـاض املطدعـٞ      أٖٚٛ ازبسٜس ايصٟ غٝكسَ٘  حبج٘, َٚا

َٚـٔ   .ايبشـح  ٱؾـهاي١ٝ اىل ايتشسٜـس ايـسقٝل    باٱنـاؾ١ , ايٓظـطٟ ايـصٟ غـٝعتُسٙ    أٚ
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ايهطٚضٟ إٔ ٜٗتِ ايباسح جبُـع املعًَٛـات َـٔ ؾـت٢ املكـازض بؿـهٌ ؽبـسّ أٖـساف         

أغ١ً٦  أٚشيو با٫عتُاز ع٢ً َا ؼبتاد٘ ايبشح )أٖساف ايبشح , ٚايبشح أٚايسضاغ١ 

 .ٚاغتد٬م املعًَٛات املؿٝس٠ َٔ غرل املؿٝس٠ ,ايبشح( أثٓا٤ ع١ًُٝ ايبشح

ط ا٫غــاؽ ايــصٟ ٜطتهــع عًٝــ٘  ٚتعــس ايبشــٛخ ٚايسضاغــات ايػــابك١ مبجابــ١ سذــ 

ايباسح ٚاغاؽ ايتشًٌٝ ايصٟ تٓتٗٞ ايٝ٘ زضاغت٘  ٚيهٔ عًٝ٘ إ ٜهـٕٛ َتشـطضًا َـٔ    

ــ١ ايــيت تؿــهٌ ؾدكــٝت٘ ٚذبــسز       ــ١ ٚاجملتُعٝ ــ١ ٚايعكا٥سٜ ــع ا٫دباٖــات ايؿهطٜ عٝ

  ٔ ٚإٔ ٫ ٜؿـذل  قـش١ نـٌ َـا      ,اٜسٜٛيٛدٝت٘. ؾُٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ايباسـح ؾطـ

ٛز٠  ىل املكـازض ٚايتأنـس َـٔ قـش١ املعًَٛـات املـصنٛض٠. َٚـٔ        بـايع  ٜكطأٙ بٌ إٔ ٜكّٛ

َهتٛبًا يف  ايتٓبٸ٘  ىل ْكط١ ٖٞ أْ٘ يف نجرل َٔ ا٭سٝإ, ايه٬ّ ايصٟ ٜهٕٛ املِٗ

ٍ حبـح َـا قـس ٫ ٜٓطبـل عًـ٢ َـا        ٕ      ؼبـاٚ ايب٦ٝـ١ ايـيت مت    ايبشـح ايكٝـاّ بـ٘. ؾكـس تهـٛ

ٔ تطبٝـل تًـو ايسضاغـ١ ؾٝٗـا طبتًؿـ١ ٚبايتـايٞ قـس ٫ ٜهـٕٛ          عًـ٢   ا٫عتُـاز املٓاغـب   َـ

ٕ َٚـٔ املٗـِ أ   .اشباقـ١ بايباسـح   املعًَٛـات املـأخٛش٠ َٓٗـا يف ايسضاغـ١     أٚ اغتٓتاداتٗا

    ٚ اٯضا٤ املدتًؿـ١ بؿـهٌ َتـٛاظٕ. ؾـ٬ ٜهتؿـٞ      ؼبطم ايباسـح عًـ٢ عـط  ا٭ؾهـاض 

َٚٓاقؿ١ اٯضا٤  ت٪ٜس ٚد١ٗ ْظطٙ, بٌ ٫بس َٔ شنط َج٬ بصنط اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض اييت

بؿـهٌ َٓطكـٞ حبٝـح     َع تٛنٝح غبب تأٜٝس ايباسح َج٬ً يـطأٟ زٕٚ غـرلٙ   املٓاقه١

 .ايباسـح يـطأٟ زٕٚ آخـط    ٜتُهٔ قاض٨ ايطغاي١ َٔ ؾِٗ ا٭غباب ايـيت أزت  ىل تأٜٝـس  

ٚاقذلاح أؾهاض  ايطب  بني اٯضا٤ املدتًؿ١ ٚضباٚي١َٚٔ املِٗ إٔ ٜكّٛ ايباسح بايتشًٌٝ 

ّ  ْظطٜات دسٜس٠ يف ْؿؼ اجملاٍ,  أٚدسٜس٠  مبٓاقؿـت٘ ٚذبًًٝـٗا    با٫عتُاز ع٢ً َـا قـا

 يف طبتًـ َطاسٌ ايبشح.

 :املتعًك١ بايبشح ٚنع قا١ُ٥ باملطادع .3

تٛاؾط املكازض أسس املكاٜٝؼ ا٭غاغ١ٝ يك٬س١ٝ ايبشـح, ٚظباسـ٘, ؾبكـسض َـا     

ٜتٛاؾط يًبشح َٔ َكازض َتٓٛع١ َٔ َطبٛع, ٚطبطٛط, َٚؿاٖس, َٚػـُٛع, بكـسض   

ٚا٫ضتٝـاح, ٚ ٕ سكـط املكـازض, ٚايسضاغـات, ٚايبشـٛخ ملـا       َا ٜبعح ع٢ً ا٫ط٦ُٓـإ,  

ػبعـٌ ايباسـح عًـ٢  ملـاّ تـاّ       نتب سٍٛ َٛنٛع ايبشح قسلًا, ٚسسٜجًا َٔ ؾأْ٘ إٔ

بهٌ ايسضاغات سٛي٘, ٚايططٜك١ اييت ْٗذٗا ايباسجٕٛ يف َعازب١ املٛنٛع, ٚنٝؿٝـ١  

٢ نـٌ ٖـصا  ىل اقـذلاح    َٓاقؿتِٗ, ٚايٓتا٥ر اييت تٛقًٛا  يٝٗا, ٚضمبا أز٣ ا٫ط٬ع عً
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 دٛاْب أخط٣ أبعس, ٚأسلٌ.

 : ا٫ت١ٝٚلهٔ ايٛقٛف ع٢ً أ١ُٖٝ ٖصٙ املطس١ً َٔ خ٬ٍ املعطٝات 

 اط٦ُٓإ ايباسح َٔ تٛاؾط املكازض يًبشح ايصٟ ٜكّٛ ب٘.: ٫ًأٚ

 ساط١ ايباسح بايسضاغات, ٚايبشـٛخ سـٍٛ َٛنـٛع ايبشـح, ٚ غـٗاّ ايعًُـا٤,       : ثاًْٝا

ٚايباسجني قبً٘ يف تطٜٛطٙ  يٝبسأ َٔ سٝح اْتٗٛا, ؾٝهٝـ  ىل ايعًِ دسٜسًا, نُا إٔ 

عًٝٗا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜؿٝـس يف اختٝـاض أؾهـٌ املٓـاٖر يف َعازبـ١ قهـاٜا ايبشـح.         ا٫ط٬ع

 طٍٛ املُاضغ١, ٚا٫ؾتػاٍ بايبشٛخ. ٚايتعطف ع٢ً املكازض ٜهتػبٗا ايباسح َع

 :أَا بايٓػب١ يًباسح املبتس٨ ؾُٝهٓ٘ ايتعطف ع٢ً َكازض ايبشح َٔ ايٛغا٥ٌ ا٫ت١ٝ

٫ً: املٛغــٛعات ايعًُٝــ١, ٚزٚا٥ــط املعــاضف ايكــازض٠ عــٔ ٦ٖٝــات عًُٝــ١ ضؾٝعــ١, تًتــعّ   أٚ

ايعًُــا٤ َكــاٜٝؼ عًُٝــ١, زقٝكــ١ يًٓؿــط   ش إٔ َــا ٜٴٓؿــط ؾٝٗــا ضبــطض بــأق٬ّ غببــ١ َــٔ   

 املتدككني, َسًْٚا يف ْٗا١ٜ نٌ حبح َٓٗا قا١ُ٥ باملكازض, ٚاملطادع.

ثاًْٝا: ايسٚضٜات ايع١ًُٝ املتدكك١ اييت تٗـتِ بٓؿـط ايٓتـاز ايعًُـٞ يف سكـٌ َـٔ سكـٍٛ        

ٜـ١ نـٌ حبـح    املعطؾ١, ٚؽبهع َا ٜٴٓؿط بٗا ٭غًٛب ايتشهِٝ ايعًُـٞ, َـسًْٚا يف ْٗا  

٥ل املعطٚؾـ١ إٔ ْؿـط نتـاب, ٚطبعـ٘ أغـٌٗ َـٔ       َٚـٔ اسبكـا  َٓٗا َكـازضٙ, َٚطادعـ٘.   

ْؿط حبـح يف زٚضٜـ١ َتدككـ١, تٓتُـٞ  ىل َ٪غػـ١ عًُٝـ١ َعـذلف بٗـا, ؾـإٕ حبـٛخ           

أَجاٍ ٖصٙ ايسٚضٜات تعـس َكـسضًا َـٔ املكـازض املعتُـس٠ يف صباشلـا.  ٕ ايـسٚضٜات سكـٌ         

 .َا ظاٍ َطُٛضًا يف ضؾٛف املهتباتبهط عٴطف َٓ٘ ايكًٌٝ, ٚيهٔ أنجطٙ 

ٚايطغا٥ٌ ازباَع١ٝ, ايكازض٠ عٔ داَعـات عـطف عٓٗـا ا٫يتـعاّ بـاملٓٗر       ايبشٛخثايجًا: 

ــاع      ؾــا٫ط٬عايعًُــٞ اسبــسٜح,   ــطا٤ املــاز٠ ايعًُٝــ١, ٚايتٛدــ٘  ىل  تب عًٝٗــا ٜؿٝــس يف  ث

ا٭غــًٛب ايػــًِٝ. نُــا تٗــتِ بعــص ازباَعــات, ٚامل٪غػــات ايعًُٝــ١ بٛنــع ؾٗــاضؽ     

َـا قـاّ    أٚح زضدات ع١ًُٝ ٭قشابٗا, يًبشٛخ, ٚاملٛنٛعات اييت متت زضاغتٗا, َٚٓ

 ب٘ أغاتصتٗا َٔ حبٛخ.

 ذبًٌٝ املؿه١ً ٚذبسٜس ا١ُٖٝ ايبشح: .4

يـٞ يًبشـح ايعًُـٞ ذبًٝـٌ َؿـه١ً ايبشـح       ٚع٢ً ايباسح يف َطس١ً ا٫عساز ا٭

املعاٜرل اييت بسٚضٖا لهٔ اسبهِ ع٢ً َس٣ أ١ُٖٝ املؿـه١ً ؾـإشا اتؿكـت     َٔ خ٬ٍ

بعهٗا ؾإ أُٖٝتٗا تـعزاز سػـب اتؿاقٗـا َـع      أٚايبشح َع نٌ ٖصٙ املعاٜرل  َؿه١ً
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 عسز َٔ ٖصٙ املعاٜرل ٖٚٞ: اندل

 ؟ ٌٖ تعاجل املؿه١ً َٛنٛعًا سسٜجًا أّ َٛنٛعًا َهطضًا . أ

 ؟ ٌٖ غٝػِٗ ٖصا املٛنٛع يف  ناؾ١ ع١ًُٝ َع١ٓٝ . ب

 ؟ ٌٖ متت قٝاغ١ املؿه١ً بعباضات ضبسز٠ ٚانش١ . ت

ر ايــيت لهــٔ ايتٛقــٌ  يٝٗــا َــٔ خــ٬ٍ حبــح ٖــصٙ        ٖــٌ لهــٔ تعُــِٝ ايٓتــا٥    . خ

 املؿه١ً؟

 ؟ ٌٖ غتكسّ ايٓتا٥ر ؾا٥س٠ ع١ًُٝ  ىل اجملتُع . ز

)اشا  ايؿطنــٝاتَٚــٔ أٖــساف ايبشــح ايعًُــٞ نؿـــ سكــا٥ل دسٜــس٠ ٫ختبــاض    

نإ ايبشح ٜعتُس ع٢ً اختباض ؾطٚ  َع١ٓٝ( عٔ ططٜل ايتذطب١ ٚامل٬سظـ١, ٚيـصيو   

اىل  ايؿطنـٝات لط ايبشح ايعًُٞ مبذُٛع١ َٔ اشبطـٛات حبٝـح تـ٪زٟ عًُٝـ١ ٚنـع      

 حبجٗا ٚاثباتٗا ٚايتشكل َٓٗا, ست٢ لهٔ اشبطٚز مبذُٛع١ َٔ ايكهاٜا ايٓظط١ٜ.

  ذبسٜس تكُِٝ ايبشح َٚٓٗذٝت٘: .5

إ ؼبـسز ايباسـح اسبـسٚز املٛنـٛع١ٝ ٚاملهاْٝـ١ ٚايعَاْٝـ١ ملؿـه١ً حبجــ٘        بعـس  

ٍ ٜ ,ٜبسأ بتشسٜس ايتكُِٝ امل٥٬ـِ يًبشـح )خطـ١ ايبشـح(     ٔ ؾٝٗـا تؿاقـٌٝ    تٓـاٚ  ٚعٓـاٜٚ

ايؿكــٍٛ ٚاملباســح ايــيت غــٝعازبٗا ايبشــح. نــصيو ؼبــسز ايباســح يف ٖــصٙ اشبطــ٠ٛ   

ــل أٖس     ــصٟ غٝػــتدسَ٘ يف ايبشــح يًٛقــٍٛ اىل ذبكٝ ٕٸ تكــُِٝ خطــ١   املــٓٗر اي ــ٘.   اؾ

قازض عًـ٢  ظبـاظ   ايبشح ٜعهؼ زا٥ًُا دس١ٜ ايباسح ٚععَ٘, ٚأًٖٝت٘ نباسح عًُٞ 

         ١ ٠ أغاغٝـ ِٝ ازبٝـس ع٬َـ١ ايـتؿهرل ازبٝـس  ٖٚٛـ خطٛـ . ؾايتكُـ يًعُـٌ   َؿطٚع٘ ايبشجٞـ

ايعًُٞ ايكٝٸِ. ٚقس ؾٴب٘  ظباظ ايبشح ٚؾكًا يتكُِٝ غابل بايػؿط املدلَر عدل َػاضات 

ؿـاف اجملٗـٍٛ. ٚشلـصا ٜكـّٛ ايباسـح يف ٖـصٙ اشبطـ٠ٛ بتكـسِٜ خطـ١          ضبسز٠ قكـس انت 

ٚانش١ َٚطنع٠ َٚهتٛبـ١ يبشجـ٘ َـع ا٫ؾـاض٠ اىل املـٓٗر ايـصٟ غٝػـتدسَ٘ يتشكٝـل         

 اٖساف ايبشح.

 : عع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات .6

 ٕ يًباســح سطٜــ١ اختٝــاض َــٓٗر ايبشــح ايــصٟ ٜــت٤٬ّ َــع طبٝعــ١ زضاغــت٘ ٚيعــٌ    

نتاب١ ٖصا ايعٓكط ايبشجٞ ٜؿرل  ىل ٚدٛز ادباٖني بؿأْ٘, ؾٗٓاى َٔ ٜٗـتِ بكـٝاغ١   

ٖصا املهٕٛ يٝتعطف ع٢ً طبٝع١ املٓٗر املػتدسّ, بُٝٓا ٜـط٣ أقـشاب ا٫دبـاٙ اٯخـط     



............... 

61 

اعتبـاض إٔ اٱدـطا٤ات ايتذطٜبٝـ١    أْ٘ ٫ ػبب شنط ٖـصا املهـٕٛ نـُٔ خطـ١ ايبشـح ب     

 .غتٛنح ْٛع املٓٗر املػتدسّ

ٚملــا ناْــت َٓــاٖر ايبشــح َتعــسز٠ تؿــتٌُ عًــ٢ أنجــط َــٔ َــٓٗر َجــٌ املــٓٗر    

ايتاضؽبٞ ايصٟ ٜػتدسَ٘ ايبـاسجٕٛ ايـصٜٔ ٜػـتٗسؾٕٛ َعطؾـ١ ا٭سـٛاٍ ٚا٭سـساخ ايـيت        

ٚقس ٜكـ  دطت يف املانٞ سٝح ٜكـ ٖصا املٓٗر َا َه٢ َٔ ٚقا٥ع ٚأسساخ َع١ٓٝ,

ايبشح ايتاضؽبٞ عٓس سس ايٛقـ يف بعص ايبشٛخ ايع١ًُٝ بُٝٓا يف حبٛخ أخـط٣ قـس   

٫ ٜكـ عٓس سس ايٛقـ ٚ  ا ٜسضؽ ٖـصٙ ايٛقـا٥ع ٚا٭سـساخ ٚؼبًًـٗا ٜٚؿػـطٖا عًـ٢       

 .أغؼ َٓٗذ١ٝ زقٝك١ يًٛقٍٛ  ىل سكا٥ل تػاعس يف ؾِٗ اسبانط ٚايتٓب٪ باملػتكبٌ

     ٛ ــاى َــا ٜعــطف باغــِ املــٓٗر اي  أٚقــؿٞ ايــصٟ ٜٗــسف  ىل ٚقـــ ايٛنــع     ٖٚٓ

ا٭سساخ اسباي١ٝ ع٢ً عبٛ َا ٖٞ عًٝ٘ يف ايٛاقع ٚايعٌُ ع٢ً تؿػرلٖا َٔ  أٚايظاٖط٠ 

خ٬ٍ ذبسٜس ايعٛاٌَ ٚايظطٚف ٚايع٬قات اييت تٛدس بٝٓٗا َٚٔ ثِ ايتٓب٪ مبـا لهـٔ   

 .إٔ تهٕٛ عًٝ٘ َػتكب٬ً

ٓـ    ملٓٗر ايٛقؿٞ عستطتب  باٚ ٞ   ز َـٔ املٓـاٖر املتؿطعـ١ ع  ٘ ٚأُٖٗـا املـٓٗر املػـش

ــصٟ ــًا اي ــا ٜػــتدسّ   غايب ــٌ: َ ــ١ َج ــ١  ,امل٬سظــ١ ايؿدكــ١ٝ  أزٚات حبجٝ ــ١ املكٓٓ  ,املكابً

ٕ , اغــتؿتا٤ ٟ  ,اغــتبٝا أْــٛاع   . ٚتــطتب  بــاملٓٗر ايٛقــؿٞ نــصيو بعــص    اغــتط٬ع ضأ

زضاغــ١ اسبايــ١ َــٓٗر ايسضاغــات ايٛقــؿ١ٝ َــا ٜعــطف بسضاغــات ايع٬قــات املتبازيــ١ َجــٌ 

 .ايسضاغات ا٫ضتباط١َٝٓٗر ايع١ًُٝ املكاض١ْ ٚايسضاغات َٓٗر ٚ

ٖٚٓاى َا ٜعطف باملٓٗر ايتذطٜيب ٖٚٛ أزم أْٛاع ايبشٛخ ٚقٛاَ٘ املتػرل املػتكٌ 

ٚاملتػرل ايتابع, سٝح متتاظ ايتذاضب بايهب  ٚايععٍ ٚايكٝـاؽ ٚاملٛنـٛع١ٝ. َٚـٔ أٖـِ     

اجملُٛعــات  أْــٛاع ايتذــاضب ٚايتكــُُٝات ايتذطٜبٝــ١ طــطم اجملُٛعــ١ ايٛاســس٠ ٚطــطم    

 .املتهاؾ١٦ ٚططم تسضٜؼ اجملُٛعات

ٜتــبني ممــا غــبل إٔ ٖٓــاى ايعسٜــس َــٔ املٓــاٖر ايبشجٝــ١ ايــيت لهــٔ إٔ ؽبتــاض    

 .َٔ بٝٓٗا املٓٗر ايصٟ ٜتٓاغب ٚطبٝع١ حبج٘ايباسح 

 تكٓٝـ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚتبٜٛبٗا:. 7

ــات     ــسأ ايباســح باغــتعُاٍ بطاق ــا ٜب ٘  َتػــا١ٜٖٚٓ ــ بتدكــٝل , اسبذــِ ٭حباث

ــا املعًَٛــات اشلاَــ١ َــٔ    , ٚاســس٠ يهــٌ ْكطــ١ َــٔ ايٓكــاط اشلاَــ١    بطاقــ١ ــسٕٚ عًٝٗ ٜ
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تًدــٝل ا٭ؾهــاض َــع   ّأ)ب(  ا٫قتبــاؽنــإ شيــو )أ( عــٔ ططٜــل  أغــٛا٤ , ايسضاغــ١

ٚبٝاْـات   ,ايٓاؾطاملكاٍ,  أٚ, عٓٛإ ايهتاب اغِ امل٪يـ: باغتُطاض أٟ شنط املكسض

, ٖٚـصا غـٝهٕٛ يـ٘    ظٚاٜـا ايبطاقـ١  عًـ٢  سـس٣   ٚضقـِ ايكـؿش١,   , ايٓؿط ٚغـ١ٓ ايٓؿـط  

 .عٓس عٌُ ايببًٝٛغطاؾٝا ايٓٗا١ٝ٥ يًبشح أُٖٝت٘

 :. ذبًٌٝ ايبٝاْات ٚتؿػرلٖا8

تعس خط٠ٛ ذبًٌٝ ايبٝاْات ٚتؿػرلٖا خط٠ٛ ١َُٗ ٫ٕ ايبشح ايعًُٞ ؽبتًـ عٔ 

ع٢ً تؿػرل ٚذبًٝـٌ زقٝـل يًُعًَٛـات اجملُعـ١ يـس٣ ايباسـح        ايهتاب١ ايعاز١ٜ ٭ْ٘ ٜكّٛ

 :بإسس٣ ايططم ا٫ت١ٝ تشًٌٝ عاز٠ٜٚهٕٛ اي

ّ ذبًٌٝ ْكسٟ ٜتُجٌ يف  ٕ   . أ َـٔ املكـازض اجملُعـ١ يسٜـ٘      َػـتٓبطاً ايباسـح ضأٜـًا    ٜكـس

 .َسعًَٛا با٭زي١ ٚايؿٛاٖس

املعًَٛـات   ذبًٌٝ  سكا٥ٞ ضقُٞ عٔ ططٜل ايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚتػـتدسّ ٖـصٙ ايططٜكـ١ َـع     .   ب

 .شيو ْٚػب١ ضزٚزِٖ َٚا ؾاب٘ با٫غتبٝإاجملُع١ َٔ ا٭ؾدام املعٓٝني 

, ٖٚٓـا  ًٌٝ ٚتؿػرل ايبٝاْـات ايـيت ععٗـا   ٜٚعٌُ ايباسح يف ٖصٙ املطس١ً ع٢ً ذب

ٜطاعٞ ايباسح اتػام ايبٝاْات َع اسبكا٥ل ٚايسضاغات ايع١ًُٝ اييت ضدع  يٝٗـا, ٚعًـ٢   

اييت قاغٗا ع٢ً ايٓظطٜات اييت ثبتـت قـشتٗا, ٚ شا ثبـت     ايؿطنٝاتايباسح َطادع١ 

عاض  َع ٖصٙ ايٓظطٜات ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٝس ايٓظط يف قـٝاغت٘, ٖٚـصا ا٭َـط ٫ ٜعـين     أْ٘ ٜت

ايتعطف ع٢ً املعٜـس سٛشلـا, ؾكـس تجبـت      ضباٚي١ايتٛقـ ع٢ً صبُٛع١ َٔ اسبكا٥ل زٕٚ 

ٚتهـٕٛ بعـص ايسضاغـات قـس أثبتتٗـا, ؾتأنٝـس        ايؿطنٝاتْتا٥ر ايبشح ضؾص بعص 

ضؾهــٗا ٫ ٜــأتٞ َبــس٥ًٝا يف ايتٛقــع ٚ  ــا ٜــأتٞ بعــس ايتذطٜــب ٚايٛقــٍٛ  ىل     أٚسكٝكــ١ 

ضاؾهــ١ يتًــو اسبكــا٥ل.  َهاْٝــ١ ٚنــع تؿػــرل َكبــٍٛ يًُؿــه١ً,    أْٚتــا٥ر َ٪نــس٠ 

ؾايؿط  ايصنٞ ٜؿػط تأثرل ازخـاٍ بعـص املـتػرلات املػـتك١ً عًـ٢ املـتػرلات ايتابعـ١,        

١ بٓؿؼ اٱدطا٤ات اييت اتبعـت  حبٝح لهٔ َػتكب٬ ايتػًب ع٢ً املؿه٬ت ايؿبٝٗ

نصيو ؾإ اشباق١ٝ امل١ُٗ ا٫خط٣ اييت متٝع ايؿط  ٖٞ  َها١ْٝ  .يف ايتػًب عًٝٗا

ايتشكل َٔ قش١ ايؿط , ؾهـجرل َـٔ ايبـاسجني املبتـس٥ني ٜكـٝػٕٛ ؾطٚنـِٗ بكـٛض٠        

ايٓاؾٝــ١ يًؿــط  ػبــسٕٚ  أٚعاَـ١ غــرل قابًــ١ يًتشكـل, ٚســني  دــطا٤ ايتذــاضب امل٪نـس٠    

ٚتًــو ايـيت مل تتشكــل. ؾكــس   ايؿطنـٝات يف َعطؾـ١ ازبٛاْــب احملككـ١ َــٔ    قـعٛب١ بايػــ١ 
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ــب        ــ١ بعــص دٛاْ ــ٢ تُٓٝ ــأثرل أغــًٛب ســٌ املؿــه٬ت عً ٜٗــسف ايباســح  ىل َعطؾــ١ ت

ــتؿهرل ايعًُــٞ ناٱسػــاؽ باملؿــه١ً,     ــسٖا  أٚاي  أٚ, ايؿطنــٝاتقــٝاغ١  أٚذبسٜ

ٍ ايتعُِٝ, ٚعٓس قـٝاغت٘ يًؿـطٚ  ٜ   أٚايتؿػرل,  ٞ   تٓـاٚ بكـؿ١ عاَـ١,    ايـتؿهرل ايعًُـ

ٖٚٓـــا ٫ ْػـــتطٝع إٔ ْكـــطض تـــأثرل ٖـــصا ا٭غـــًٛب عًـــ٢ املهْٛـــات ايؿطعٝـــ١ يًـــتؿهرل  

ــ١     ــإٕ  قاَ ــ٘ ؾ ــٞ      ايؿطنــٝاتايعًُــٞ, عًٝ ــيت ٜطَ ــات اي ــ٢ املهْٛ ــتعني إٔ تٓكــب عً ٜ

ايباسح  ىل َعطؾ١ تأثرل اغًٛب سٌ املؿه٬ت عًٝٗا. قٝاغ١ ايؿط  بكٛض٠ َبػط١ 

إٔ ٜتعطف ايباسـح عًـ٢ َتػرلاتـ٘ ايبشجٝـ١, ؾكـس      ٫ يبؼ ؾٝٗا ٫ٚ غُٛ , ٖٚٓا ٜتعني 

ٜطز يف ايبشح َتػرل َػتكٌ ٚاسس ٜطٜس ايباسح إٔ ٜتعطف ع٢ً تأثرلٙ ع٢ً َـتػرل تـابع   

بٗـصٜٔ املـتػرلٜٔ ؾكـ .     ٚثٝكـاً  ٚاسس. ٚع٢ً ايباسح ٖٓا إٔ ٜكٝؼ ؾطنا ٜطتب  اضتباطـاً 

١ٓ ملتػرلات طبتكط٠ ٚٚانش١ ٚضبسز٠, َٚبٝ ايؿطنٝاتٖٚهصا ؾُٔ املِٗ إٔ تهٕٛ 

  .ايبشح, ٚأضدش١ٝ ايتأثرل ع٢ً اجملُٛعات َٛنع ايسضاغ١

 :تطتٝب خطٛات ايبشح يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ . 9

: ِ ٜٚعـين ايتٓظـٝ بعس تؿػرل ٚذبًٌٝ زقٝل يًُعًَٛـات اجملُعـ١ ًٜذـأ ايباسـح اىل     

يف غــٝام ٚانــح ْٚظــاّ َٓطكــٞ َتهاَــٌ ٜتؿــل َــع  ٚنــع املــاز٠ ايــيت متــت َعازبتٗــا  

. ٚؾُٝا ؽبـل املـاز٠   ب  املٓطكٞ بني ادعا٥ٗا املدتًؿ١ايبشح ٚأٖساؾ٘, َع ايطَٛنٛع 

ايٓظط١ٜ ؾإ تٓظُٝٗا ٜهـٕٛ بكـٝاغتٗا قـٝاغ١ زقٝكـ١ ٚٚنـعٗا يف َٛنـعٗا املٓاغـب        

بايبشح, أَا تٓظِٝ املعطٝات ا٫سكا١ٝ٥ ؾٝعين ازبسٚي١ شلصٙ املعطٝات مبعٓـ٢ ايتعـبرل   

ٚ   ٚبططٜكـ١   تظٗطٖـا بٛنـٛح   دساٍٚعٓٗا يف  . ايؿطنـٝات تهؿــ ز٫٫تٗـا يًتػـا٫٩ت 

ٚؾُٝـــا ؽبـــل ايتؿػـــرل ؾاْـــ٘ ٜعـــين ؾـــطح املـــاز٠ ايعًُٝـــ١ َٚـــا تعٓٝـــ٘, ٚتكـــسِٜ ا٫زيـــ١   

َٓٗــا, َٚــا ٜهُــٔ خًؿٗــا َــٔ ز٫٫ت   ٚايــدلاٖني, ٚايتعًٝــل عًــ٢ ايٓتــا٥ر, ٚا٫غــتٓتاز 

ٚأغــباب, ٚضبــ  تًــو ايٓتــا٥ر بٓتــا٥ر حبــٛخ أخــط٣ اتؿاقــًا ٚاخت٬ؾــًا َــع ؾــطح أغــباب  

ــ١       ــ١ ٚاملهاْٝ ــا٥ر َــٔ َعــإ يف ا٫طــط ايعَٓٝ شيــو, ٚايهؿـــ عُــا تٓطــٟٛ عًٝــ٘ ايٓت

ــ٘ صبــطز تطزٜــس يًٓتــا٥ر         ٚاملٛنــٛع١ٝ.  َٚــٔ اشبطــأ ايٓظــط اىل تؿػــرل ايٓتــا٥ر عًــ٢ اْ

ــ١ ايــ  ــاّصبــطز ٚقـــ   أٚ بازبــساٍٚٛاضز٠ ايهُٝ ــو إ    يٮضق ــٝؼ تؿػــرلًا, شي ؾــصيو ي

ايتؿػــرل ٖــٛ ايٓؿــاش اىل املعطٝــات يف ايعُــل ايطأغــٞ ٚا٫ؾكــٞ ٚاملٛنــٛعٞ, ٜٚٓطــٟٛ      

ا ايتؿػــرل عًــ٢ ا٫غــتس٫ٍ ٚايــطب  ٚا٫غــتٓتاز ٚطــطح ايــط٣٩ ٚا٫ؾهــاض ٚاملكاضْــات مبــ 

 .ٜهؿٞ ع٢ً ايبشح ايعُل ٚا٫قاي١
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 ايٓٗا٥ٞ: . نتاب١ ايتكطٜط10

مبٛدب اشبط٠ٛ ايػابك١ ٜهٕٛ يس٣ ايباسح املعًَٛات اي٬ظَـ١ يهتابـ١ تكطٜـط    

 ١ ايبشــح, ٚا٫سػــاؽ بٗــا, ٚذبسٜــسٖا ايبشــح, ٜٚبــسأ ايتكطٜــط َــٔ ايتُٗٝــس ملؿــهً  

ٚقٝاغتٗا, َطٚضًا بكـٝاغ١ ا٫طـاض ايٓظـطٟ ٚاشبًؿٝـ١ املطدعٝـ١, ٚا٫دـطا٤ات املٓٗذٝـ١        

سل َٚطادعـ١ شيـو نًـ٘ َطادعـ١     املطادع ٚٚنع امل٬ٚتٛثٝل ٚعط  ايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا 

. ٜٚتهُٔ ايتكطٜط ٚقـ خطٛات ايبشح يف تطٛضٖـا خطـ٠ٛ تًـٛ خطـ٠ٛ يٝهـٕٛ      ؾا١ًَ

املٛنٛع١ٝ ايع١ًُٝ ٚايتٓظِٝ املٓطكٞ املتٓاغل بًػـ١ ٚانـش١ ٚغـ١ًُٝ,     ع٢ًبصيو أقطب 

 تدكك١.ٚبأغًٛب ٜتكـ باملٛنٛع١ٝ ٚايسق١ يف ايتعبرل عٔ ا٫ؾهاض باملكطًشات امل

ٔ    بهتاب١ ايبشـح بطٜٚـ١ ٚزقـ١ ٚؾـل    ايباسح ثِ ٜبسأ  أدـعا٤ ايبشـح    اشبطـ١ ايـيت تتهـُ

 :ا٫ت١ٝ ايط٥ٝػ١

 :تٓكػِ  ىل ث٬ث١ أقػاّ ٖٚٞ :٫: املكس١َأٚ

 .ايبشح. تكسِٜ ٚذبهرل ايكاض٨ يؿهط٠ 1

  .ٓظطايٚد١ٗ  أٚ, ايبشح. اغتعطا  ؾهط٠ 2

  غتجبت ٚد١ٗ ْظط ايباسح. ض اييت َٔ خ٬شلاا٭ؾها أٚ. اغتعطا  ايططٜك١ 3

ٖٚٛ ايكػِ ايط٥ٝػٞ َٔ أٟ حبح, ٚلجٌ دـٖٛط املٛنـٛع ٭ْـ٘    : احملت٣ٛ أٚثاًْٝا: املنت 

َٔ املعًَٛات اييت دط٣ عطنٗا ٚ عطـا٤ ايـطأٟ ؾٝٗـا عًـ٢ ٦ٖٝـ١       ؼبٟٛ ايكػِ ا٭ندل

  .أبٛاب أٚؾكٍٛ 

  :أقػاَٗا ث٬ث١ ٖٚٞ: اشبامت١: ثايجًا

 .ؾٝٗا )ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ يًبشح(ع١ً اغتٓتاد١ٝ, تصنط  . 1

 .ا٫غتٓتازيبًٛؽ شيو  ٘ا٭ؾٝا٤ اييت غاعست ايباسح صنطٜ . 2

يف ايباسـح  صنط َٜٚٔ املِٗ إٔ ٫  ,تػا٩ٍ ٜبك٢ يف شٖٔ ايكاض٨ أٚعباض٠ تؿا٩ي١ٝ  . 3

  .خ٬ٍ ايبشحططسٗا ٜ اشبامت١ َعًَٛات ٚسكا٥ل دسٜس٠ مل

تؿتٌُ ٖصٙ ايكٛا٥ِ ١ باملطادع ٜٚكّٛ بإعساز قا٥ُع٢ً ايباسح إٔ  :قا١ُ٥ املطادع: ضابعًا

 .عٓس نتاب١ حبج٘ ايباسح ٚأ١ٜ َكازض أخط٣ اغتدسَٗا ع٢ً ايهتب ٚاملكا٫ت
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 أسس اختيبر مشكهت انبحث

ٜتُٝع ايبشح ايعًُٞ بٛدٛز َؿه١ً ٜتكس٣ شلا ايباسح بايسضاغـ١ عًـ٢ أغـؼ    

ٔ َٛنــٛع١ٝ َــٔ أُٖٗــا إٔ تهــٕٛ املؿــه١ً دسٜــس٠ يف صبــاٍ      ايسضاغــ١ َٚــٔ املُهــ

املعطؾـ١ ايعًُٝـ١. ٚاملؿـه١ً ايعًُٝـ١      اىل دسٜـس  ؾ٤ٞ ٚ ناؾ١ ايعًُٞ ايٛاقع يف زضاغتٗا

أٚ ؾهط٠ أٚ َؿّٗٛ ؼبتـاز اىل ايبشـح ٚايسضاغـ١ ايعًُٝـ١ يًٛقـٛف      قه١ٝ  َٛقـ أٚ ٖٞ

ٚاعاز٠ قـٝاغتٗا َـٔ   , ْٚتا٥ذٗا اسباي١ٝ, ع٢ً َكسَاتٗا ٚبٓا٤ ايع٬قات بني عٓاقطٖا

  .ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚٚنعٗا يف ا٫طاض ايعًُٞ ايػًِٝخ٬ٍ 

َٛقـــ غــاَص ٜــجرل قًــل  " :بأْٗــا ايعًُٝــ١املؿــه١ً  قــس عــطف بعــص ايبــاسجني ٚ

(1)"ايباسح ٜٚٛيس يسٜ٘ ضغب١ يف ايهؿـ عٔ ٖصا ايػُٛ 
ٖٚٞ بٗصا املع٢ٓ عباض٠ عٔ  

قه١ٝ مت ا٫خت٬ف ؾٝٗا, ٜٚكتهٞ  دطا٤ عًُٝـ١ ايبشـح    أٚماٖط٠ ذبتاز  ىل تؿػرل, 

َــٔ ايبشــٛخ ٚايسضاغــات َــٔ ٖٓــا ؾــإ ايتؿػــرل املٓطكــٞ يؿؿــٌ ايعسٜــس  ٚ. يف دٖٛطٖــا

ٚا٭غـباب ايـيت أزت    ٚانـشاً  ايبشـح ذبسٜـساً   يف ذبسٜس َؿه١ً ٗاٱخؿاق ٖٛايع١ًُٝ 

ٚلهٓٓـا   .(2) ىل املؿه١ً َٔ د١ٗ ٚا٭بعاز امله١ْٛ يًُؿه١ً ْؿػٗا َٔ د١ٗ أخـط٣ 

ٍ   تعطٜـــ ايتبػــٝ  املعٓــ٢ انجــط سُٝٓــا غبتــاض       ايــصٟ أٚضزٙ ايــسنتٛض ضاغــِ ازبُــا

  .(3)"ذبتاز  ىل ٚقـ ٚتؿػرل ماٖط٠ أٚ سسخ أٚ غًٛى أٚ ع٬ق١"يًُؿه١ً باْٗا: 

ٜ٪نس املٓؿػًٕٛ بايبشح ايعًُٞ إٔ اختٝـاض َؿـه١ً ايبشـح ٚذبسٜـسٖا ضمبـا      ٚ

إ ٖـصا ايتشسٜـس ٚا٫ختٝـاض غـٝذلتب عًٝـ٘      ٜهٕٛ أقعب َٔ اػباز اسبًـٍٛ شلـا. نُـا    

 اَٛض نجرل٠ َٓٗا:

 ْٛع١ٝ ايسضاغ١ اييت ٜػتطٝع ايباسح إ ٜكّٛ بٗا. -

 طبٝع١ املٓٗر ايصٟ ٜتبع. -

 خط١ ايبشح ٚازٚات٘. -

 ْٛع١ٝ ايبٝاْات اييت ٜٓبػٞ يًباسح إ ؼبكٌ عًٝٗا. -

                                                 
 .70شٚقإ عبٝسات )ٚآخطٕٚ(: َكسض غابل, م ز. (1)

ضحبــٞ َكــطؿ٢ عًٝــإ ٚعجُــإ ضبُــس غٓــِٝ, أغــايٝب ايبشــح ايعًُــٞ ٚا٭غــؼ ايٓظطٜــ١     .ز أ. (2)

 .59, م2004ٚايتطبٝل ايعًُٞ, عُإ, زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 

ز. ضاغِ ضبُس ازبُـاٍ: َكسَـ١ يف َٓـاٖر ايبشـح يف ايسضاغـات اٱع٬َٝـ١, ايكـاٖط٠, َطنـع          (3)

 .95, م1999داَع١ ايكاٖط٠ يًتعًِٝ املؿتٛح, 
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إ َؿــه١ً ايبشـــح يف ايعًـــّٛ ا٫ْػـــا١ْٝ ٖـــٞ عبــاض٠ عـــٔ َٛنـــٛع ؼبـــٝ  بـــ٘   

َٛقـــ ؼبتــاز   أٚ ,قهــ١ٝ َٛنــع خــ٬ف  أٚ ,مــاٖط٠ ذبتــاز  ىل تؿػــرل  أٚ ,ايػُــٛ 

ٜٚػـتًعّ دبُٝـع    ,ايب٦ٝـ١ ا٫دتُاعٝـ١   أَٚعازب١  قـ٬س١ٝ ٜٚـٓذِ عـٔ مـطٚف اجملتُـع      

٘  ايٛغــا٥ٌ ٚازب ــ٘ ٚذبػــٝٓ ــ١ ملٛادٗت . ٚيف ٖــصا ٜٛنــح ايباســح أغــباب   ٗــٛز ا٫دتُاعٝ

اىل  باٱنـاؾ١ ١ُٖٝ ايبشـح شاتـ٘,   اختٝاض املؿه١ً َٚدلضاتٗا, نُا ٜٛنح أُٖٝتٗا ٚأ

  .أ١ُٖٝ ايٓتا٥ر اييت غٛف ٜكٌ ايٝٗا ايبشح

ٚتتهُٔ ع١ًُٝ ذبسٜس املؿه٬ت صبُٛع١ َٔ اشبطٛات ايعًُٝـ١ ايـيت ػبـب     

 :(1)إ ٜتبعٗا ايباسح ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ا٫تٞ

َٔ اِٖ ا٫غؼ ايعاَـ١ ٫ختٝـاض َؿـه١ً ايبشـح إ     : ا٫سػاؽ مبؿه١ً ايبشح . 1

ؼبؼ ايباسح إ املؿه١ً اييت اختاضٖا يًبشح ٖٞ نُٔ ربكل ايباسح, ٚإ 

تهــٕٛ املؿــه١ً نــُٔ اٖتُاَاتــ٘ ايبشجٝــ١ ستــ٢ تتــٛؾط يسٜــ٘ ايطغبــ١ يف ايبشــح.   

 ٚتتُٝع خط٠ٛ ا٫سػاؽ مبؿه١ً ايبشح باٯتٞ: 

ايؿهــط٠ يف اطاضٖــا ايعــاّ, ْٚتٝذــ١ ي٬ًُسظــ١   ٚ أاْٗــا تعتــدل اقذلابــًا َــٔ املٛقـــ    أ.

 ا٫ٚي١ٝ يًُكازض املدتًؿ١ يًتعطف ع٢ً املؿه٬ت.

إ ٖصا ا٫سػاؽ ٜعتدل زاؾعًا يًباسح اىل تطٜٛط ايبشـح, ٚايتككـٞ يف املؿـه١ً     ب. 

ٚع٬قتٗا بؿهٌ أعُل, ٜٚعتدل ا٫سػاؽ باملؿـه١ً بساٜـ١ ايططٜـل اىل ايتشسٜـس     

 ٘.ايٓٗا٥ٞ يًُؿه١ً ٚيٝؼ ْٗاٜت

ٜذلتــب عًــ٢ شيــو ت٦ٝٗــ١ ايباســح ٱعــاز٠ ايٓظــط يف املؿــه١ً, ٚبٓــا٤ ايع٬قــات بــني    ز.

 عٓاقطٖا اٚ ايع٬قات َع عٓاقط أخط٣ خاضد١ٝ.

نطٚض٠ تػذٌٝ ض١ٜ٩ ايباسـح يًُؿـه١ً يف َصنطاتـ٘ بؿـهٌ عادـٌ, ٚتػـذٌٝ         ز.

 .ٚ ايتػٝرل ايصٟ ٜطاٙ ايباسح خاقًا شلا َا زاّ ايتؿهرل ؾٝٗا َػتُطًاأايتطٛض 

يف ٖصٙ املطس١ً يٝؼ ٖٓاى َا ٜ٪نس ق٬س١ٝ ايؿهـط٠ يًسضاغـ١, بـٌ إ ايباسـح       ٙ.

ػبب إ ٜهٕٛ َػـتعسًا ٭ٕ ٜططسٗـا داْبـًا ٜٚؿهـط يف غرلٖـا بعـس شيـو, َـا مل         

 تتٛؾط شلا َكَٛات ايك٬س١ٝ يًبشح ٚايسضاغ١, نُا ذبسزٖا اشبط٠ٛ ايتاي١ٝ. 

                                                 
 .117ـــ116ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات اٱع١َٝ٬, َكسض غابل, م (1)
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 . ذبًٌٝ َؿه١ً ايبشح:0

أٚ املؿــه١ً  ,ايعٛاَــٌ املعٓٝـ١ ايــيت تػــبب ايكــعٛب١  ٜػـتطٝع ايباســح إ ؼبــسز 

عــٔ ططٜــل ذبًٝــٌ املٛقـــ ايعــاّ شلــا َــٔ سٝــح عٓاقــطٙ ٚمطٚؾــ٘ ٚخكا٥كــ٘, ٚشيــو    

بٗسف ابـطاظ ايعٓاقـط ٚاملـتػرلات املهْٛـ١ يًُؿـه١ً ٚتٛنـٝشٗا ٚمتجـٌ ٖـصٙ اشبطـ٠ٛ          

 ازبٗس ايتشًًٝٞ ايصٟ ٜبصي٘ ايباسح دباٙ سٌ املؿه١ً اييت ٜتكس٣ يسضاغتٗا.

 : (1)ٜكّٛ ايباسح عٓس ذبًٌٝ َؿه١ً ايبشح باٱدطا٤ات ا٫ت١ٝٚ

 ععٍ عٓاقط املؿه١ً ٚايٓظط اىل نٌ عٓكط ؾٝٗا يف  طاض دع٥ٞ . أ. 

دبُٝع اسبكا٥ل اشباق١ بٛقـ ٖصٙ ايعٓاقط ٚايع٬قات اشباق١ بٗصٙ ايعٓاقط,  ب. 

ــ١      ــات شات ايع٬قـ ــح ٚايسضاغـ ــات ايبشـ ــايتعُل يف ازبٝـ ــح بـ ــّٛ ايباسـ ــ١ ؾٝكـ َٚكابًـ

اقشاب ا٫ختكام يتذُٝع ٖصٙ اسبكا٥ل ٚايهؿـ عٔ ايع٬قات بـني ايعٓاقـط   

 ٚبعهٗا ست٢ ٜتدص قطاضت٘ بكٍٛ ايع٬قات ايكشٝش١ ٚاغتبعاز ايع٬قات ايعا٥ؿ١.

ٜكذلح تؿػـرلات خاقـ١ بٛدـٛز املؿـه١ً ٚأغـبابٗا ٖٚـصا ٜـتِ َـٔ خـ٬ٍ ايكـٝاغ١            ز. 

بعس إ ٜهٕٛ ايباسح قس قاّ بهـب    املبس١ٝ٥ يًع٬ق١ بني اسبكا٥ل ٚبعهٗا ٚشيو

ايعٓاقــط ٚاملــتػرلات ا٫خــط٣ ٚععشلــا ٚاغــتبعاز ايع٬قــات ايــيت تؿــرل اسبكــا٥ل اىل  

 ظٜؿٗا أٚ غٝابٗا.

٫ٚ ٜتٛقـــ ا٫َــط عٓــس اقــذلاح ايتؿػــرل َــٔ خــ٬ٍ قــٝاغ١ ايع٬قــات ا٫ٚيٝــ١ بــني       ز.  

تـ٘ بػـرلٙ َـٔ    ايػبب ٚايٓتٝذ١ ٚيهٓـ٘ ٜػـتُط يف ايتعُـل يف ٖـصٙ ايتؿػـرل يف ع٬ق     

ــ١       ــات ايعًُٝ ــ١ ٖــصا ايتؿػــرل ٚضبطــ٘ بايتعُُٝــات ٚايٓظطٜ ــ١ يتُٓٝ ايتؿػــرلات ايبسًٜ

ٚا٫زبٝات املطتبط١, ست٢ ٜط٦ُٔ متاًَا اىل ذبسٜسٙ يًُؿه١ً ايعًُٝـ١ عٓـس سـسٚز    

 ايع٬ق١ اييت قاّ بكٝاغتٗا. 

 َؿه١ً ايبشح: تكِٜٛ .3

٫ تكـــ دٗـــٛز ايباســـح يف َطسًـــ١ ذبسٜـــس املؿـــه١ً عًـــ٢ ذبًًٝـــٗا, ٚدبُٝـــع  

اسبكــا٥ل سٛشلــا, ٚظٜــاز٠ ايتعُــل يف أبعازٖــا ٚدٛاْبٗــا ايعًُٝــ١ ؾكــ , يهٓــ٘ ٜهــٕٛ     

ع٢ً ايػ٪اٍ اشبام مبس٣ ق٬س١ٝ املؿـه١ً يًبشـح    باٱداب١َطايبًا يف ٖصٙ املطس١ً 

                                                 
, ايكـاٖط٠,  3زضاغـات يف َٓـاٖر ايبشـح ايعًُـٞ ـــ حبـٛخ اٱعـ٬ّ, ط        ز. زلرل ضبُس سػـني:   (1)

 .76م ,2006عامل ايهتب, 
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ٚاجملتُـع ٫ ربـاش ايكـطاض اشبـام      ٚايسضاغ١, ٚتكطٜط قُٝتٗا ايع١ًُٝ ٚأُٖٝتٗا يًباسـح 

 با٫غتُطاض يف باقٞ اٱدطا٤ات املٓٗذ١ٝ, اٚ تطٜٛطٖا أٚ تػٝرلٖا.

ٖٚٓـاى عــسز َــٔ ا٫عتبــاضات اٚ املعــاٜرل ايـيت ؼبهــِ َــٔ خ٬شلــا ايباســح عًــ٢   

َس٣ ق٬س١ٝ املؿه١ً املدتاض٠ يًبشح ٚايسضاغ١ ٚتتًدل ٖصٙ املعاٜرل اٚ ا٫عتبـاضات  

اجملتُع ٚايباسح ٚسسٚز اٱَهاْٝات املتاسـ١ يتٓؿٝـص اٱدـطا٤ات    ع٬ق١ املؿه١ً ب: يف

اشباقـ١ بتشكٝـل أٖــساف زضاغـتٗا. ٖٚـصٙ املعــاٜرل ايـيت ٜهـعٗا ايباســح يًشهـِ عًــ٢        

املؿه١ً اٚ ا٫عتباضات اييت ٜطاعٝٗا ايباسح عٓس اختٝاضٖا ٫ تطتب  مبذاٍ َعني َـٔ  

ــ١    صبــا٫ت ايتدكــل,  ــ١ َــٔ املؿــه٬ت ايعًُٝ ــتِ عــط  ٖــصٙ   اٚ َؿــه١ً َعٝٓ ٜٚ .

املعـاٜرل اٚ ا٫عتبـاضات يف ؾـهٌ أغـ١ً٦ ٜهـع ايباســح  دابـ١ شلـا اٚ ٜهـع تكـسٜطًا شلــصٙ          

ــصٙ        ــ١ ٖـ ــ١ اٚ زضدـ ــه١ً يًسضاغـ ــ٬س١ٝ املؿـ ــط بكـ ــ٘ ايتكطٜـ ــٔ خ٬يـ ــٔ َـ ــ١ لهـ اٱدابـ

 ايك٬س١ٝ اييت تسؾع ايباسح اىل ا٫غتُطاض ؾٝٗا.

 َعاٜرل اختٝاض املؿه١ً:

  ٞ ُٖــًا ؾــاغ٬ً يًبــاسجني املبتــس٥ني, ٚاملٗــِ    ٜعــس اختٝــاض َؿــه١ً ايبشــح ايعًُــ

ــتكا٤     ــازض املتاســـ١ ٫غـ َعطؾـــ١ َـــٔ أٜـــٔ ْبـــسأ, ٚسبػـــٔ اسبـــظ ٖٓـــاى عـــسز َـــٔ املكـ

املٛنٛعات ايبشج١ٝ, َجٌ ايسٚضٜات ايع١ًُٝ اييت تٗتِ بايسضاغـات ٚايبشـٛخ اٱع٬َٝـ١    

 ٚاملًدكــات ايبشجٝــ١ يًُــ٪متطات ايعًُٝــ١ يف اجملــاٍ اٱع٬َــٞ ٚايبشــٛخ ٚايسضاغــات      

اٱع٬َٝــ١ املٛدــٛز٠ عًــ٢ ؾــبه١ ا٫ْذلْــت. ٜٚهــع املٗتُــٕٛ بؿــ٪ٕٚ ايبشــح عــسزًا َــٔ  

املعاٜرل اييت تػاعس ايباسح يف اختٝاض َؿهًت٘, ٜتعًل بعص املعـاٜرل بايباسـح ْؿػـ٘    

َٔ سٝح قسضت٘ ٚضغبت٘ يف ايكٝاّ بٗصا ايعٌُ, ٜٚتعًل بعهٗا اٯخـط بعٛاَـٌ ادتُاعٝـ١    

 :(1)يًُذتُع ٚؾُٝا ًٜٞ عط  ٫ِٖ ٖصٙ املعاٜرل خاضد١ٝ َجٌ ؾا٥س٠ ٖصٙ املؿه١ً

تتعًل ٖصٙ املعاٜرل بؿدكـ١ٝ ايباسـح ٚخدلتـ٘ ٚاَهاْاتـ٘ َٚٝٛيـ٘,       َعاٜرل شات١ٝ:أ٫ًٚ: 

ؾكــس ٫ ٜػــتطٝع ايباســح َعازبــ١ َؿــه١ً َــا  ٫  شا نــإ لٝــٌ اىل ٖــصٙ املؿــه١ً    

 : ٞأتٚلتًو ا٫َهاْات ايهاؾ١ٝ سبًٗا, ٚتتًدل أبطظ املعاٜرل ايصات١ٝ مبا ٜ

 اٖتُاّ ايباسح. .1

                                                 
غــعس غــًُإ املؿــٗساْٞ: َٓــاٖر ايبشــح اٱع٬َــٞ, زٚيــ١ ا٫َــاضات ايعطبٝــ١ املتشــس٠, زاض     .ز أ. (1)

 .30, م2017ايهتاب ازباَعٞ, 



............... 

69 

 .قسض٠ ايباسح .2

 .ؾط ا٫َهاْات املاز١ٜاتٛ .3

 .ؾط املعًَٛاتاتٛ .4

 .املػاعس٠ ا٫زاض١ٜ .5

تتعًـل ٖــصٙ املعـاٜرل مبــس٣ اُٖٝـ١ املؿــه١ً ايــيت    : َعــاٜرل ادتُاعٝـ١ ٚعًُٝــ١ ثاْٝـًا:  

ؽبتاضٖا ايباسح ٚؾا٥ستٗا ايع١ًُٝ ٚاْعهاؽ ٖصٙ ايؿا٥س٠ ع٢ً اجملتُع ٚتكسَـ٘ أٚ  

ايصات١ٝ ع٢ً ايعًِ ٚذبكٝل اظباظات ع١ًُٝ ٚتؿهٌ ٖصٙ املعاٜرل باٱناؾ١ اىل املعاٜرل 

ــ١         ــاٜرل ا٫دتُاعٝ ــطظ املع ــاض َؿــه١ً ايبشــح, َٚــٔ أب ايػــابك١ اغاغــًا غــًًُٝا ٫ختٝ

 : (1)ٞأتَا ٜ ٚايع١ًُٝ

 .ايؿا٥س٠ ايع١ًُٝ يًبشح .1

 .َس٣ َػا١ُٖ ايبشح يف تكسّ املعطؾ١ .2

 تعُِٝ ْتا٥ر ايسضاغ١ َس٣ َػاُٖت٘ يف ت١ُٝٓ حبٛخ أخط٣. .3

عٓــس اختٝــاض َؿــه١ً  ٫عتبــاضات ايــيت ػبــب َطاعاتٗــا  انُــا إ ٖٓــاى بعــص  

 :(2)ايبشح ٚذبسٜسٖا َٚٓٗا

مبع٢ٓ إ تٓبجل عٓٗـا ؾطنـٝات قابًـ١ ي٬ختبـاض      إ تهٕٛ املؿه١ً قاب١ً يًبشح: .1

عًًُٝا ملعطؾ١ قشتٗا, ؾٗٓايو ايعسٜس َٔ املؿه٬ت ايؿًػـؿ١ٝ ٚايسٜٓٝـ١ ايـيت قـس     

 تهٕٛ ٖا١َ بايٓػب١ يبعص ايٓاؽ ٚيهٓٗا غرل قاب١ً ي٬ختباض اٚ ايتذطب١.

أٟ إ ٫ تسٚض سٍٛ َٛنٛع تاؾ٘ إ تهٕٛ َؿه١ً ايبشح أق١ًٝ ٚشات ق١ُٝ:  .0

ــ٬ًٝ يف       ــًا ٚذبً ٫ ٜػــتشل ايسضاغــ١, ٚإ ٫ تهــٕٛ تهــطضًا ملٛنــٛع أؾــبع حبج

 غابك١. زضاغات

ؾؿـٞ َؿـه١ً زضاغـ١    إ ذبسز َؿه١ً ايبشح ايع٬قـ١ بـني َـتػرلٜٔ اٚ انجـط:      .3

يػٝاغــ١ٝ يًؿــباب ٖٓــاى َــتػرلإ  ْؿــطات ا٫خبــاض يف ا٫شاعــ١ ا٫ضزْٝــ١ ٚايتٓؿــ١٦ ا 

اغاغٝإ ا٫ٍٚ: ٖٛ ْؿطات اخبـاض ا٫شاعـ١, ٚايجـاْٞ: ٜتُجـٌ يف ايتٓؿـ١٦ ايػٝاغـ١ٝ       

                                                 
 .65-62م ٚآخطٕٚ: َكسض غابل,ز. شٚقإ عبٝسات  (1)

, 2014ز. َٓاٍ ٬ٍٖ املعاٖط٠: َٓاٖر ايبشح اٱع٬َٞ, عُـإ, زاض املػـرل٠ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع,      (2)

 .72-71م
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 يًؿباب, سٝح ذباٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ ايهؿـ عٔ ايع٬ق١ بني ٖصٜٔ املتػرلٜٔ.

َٔ سٝح ايٛقـت ٚايتهـايٝـ ٚايهؿـا٠٤    إ تهٕٛ يف سسٚز  َهاْات ايباسح:  .4

تاض باسح َبتس٨ َؿـه١ً نـبرل٠ اٚ َتؿـبع١ نـٞ     ٚايتدكل, ؾ٬ ػبٛظ إٔ ؽب

٫ ٜهـٝع يف َتاٖاتٗـا ٜٚكــاب بـطز٠ ؾعـٌ غــًب١ٝ تجـب  ععلتـ٘ عــٔ ايكٝـاّ ببشــٛخ        

  ع١ًُٝ يف املػتكبٌ.

  مظبدر انتؼرف ػهى مشكهت انبحث
ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖٓاى َكازض نجط ٚططم عس٠ تػاعس ايباسـح يف اسبكـٍٛ   

ع٢ً َؿه١ً ايبشح,  ٫ إٔ ٖٓاى ادباٖـإ ض٥ٝػـٝإ يًتعـطف عًـ٢ املؿـه٬ت ايـيت       

 تػتشل ايبشح ٚايسضاغ١ ُٖٚا: 

شات ٖٚٛ ايكطا٠٤ املتعُك١ ٚايٓاقس٠ ٭زبٝات اجملاٍ ايعًُٞ ايعاّ ٚاشبام  ٍ:ٚا٫دباٙ ا٭

 اْتُا٥٘ ايعًُٞ, ٚتعـسز َكـازض ٖـصٙ ا٭زبٝـات َٚػـتٜٛاتٗا.      أٚكل ايباسح ايع٬ق١ بتد

 :(1)ٚيهٓٗا لهٔ إٔ تتُجٌ  عا٫ً ؾُٝا ٜأتٞ

: ايــيت ٜبــسأ بٗــا ايباســـح يًتعــطف عًــ٢ بــاقٞ املكــازض اشباقـــ١        املطادــع ايعاَــ١   -1

باملؿه١ً ايبشج١ٝ َجٌ ايهتب, ٚاملكا٫ت, ٚاملًدكـات, ٚاملٛغـٛعات, ٚايٛثـا٥ل    

 ب  مبؿه١ً ايبشح.اييت تطت

: ايـيت تبشــح َباؾـط٠ يف َٛنــٛع ايبشـح, َجــٌ اجملـ٬ت ايعًُٝــ١     يٝــ١ٚاملكـازض ا٭  -2

املتدككـــ١, ٚضغـــا٥ٌ املادػـــترل ٚايـــسنتٛضاٙ يف ايتدكـــل ايـــيت مت  داظتٗـــا يف  

 احمل١ًٝ ٚاشباضد١ٝ. ازباَعات

ــ١  -3 ــازض ايجاْٜٛـ ــاضٜط      املكـ ــ٢ تكـ ــس عًـ ــيت تعتُـ ــساضات ايـ ــات ٚاٱقـ ٌ املطبٛعـ ـُـ  أٚ: ٚتؿـ

عات مل ٜــتِ نتابتٗــا مب٬سظــ١ ٚقا٥عٗــا بؿــهٌ ؾدكــٞ َٚباؾــط, َجــٌ    َٛنـٛـ

 ايهتب ايسضاغ١ٝ, ٚايهتب ايػ١ٜٛٓ.

: ؾٗــٛ امل٬سظــ١ املٝساْٝــ١ يًتطبٝكــات ٚاملُاضغــات ايــيت لهــٔ إٔ  أَــا ا٫دبــاٙ ايجــاْٞ

تعهؼ أ اط املُاضغ١ امل١ٝٓٗ ٚادباٖاتٗا ٚتكٛلٗا )ضبٝ  ايعٌُ ٚاشبدل٠ ايعًُٝـ١(,  

                                                 
 .144ـــ143ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات اٱع١َٝ٬, َكسض غابل, م (1)
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ٝع اٱْػإ َٔ خـ٬ٍ دباضبـ٘ ايعًُٝـ١ ٚخدلتـ٘ ايؿطزٜـ١ يف احملـٝ  ايـصٟ ٜعُـٌ          ش ٜػتط

ــ٘,  ــيت         أٚؾٝ ــٔ املٛاقـــ ٚاسبــا٫ت اي ــا أٟ ؾــدل عــسز َ ــيت ٜٓتػــب  يٝٗ امل٪غػــ١ اي

يف ا٫شاع١ ٚايتًؿعٜـٕٛ  املٛمـ : َجاٍ شيوتعهؼ َؿه٬ت قاب١ً يًبشح ٚايسضاغ١, 

ايؿٓٝــ١ ٚأثطٖــا عًــ٢ عٗــٛض  أٚايــصٟ ٜػــتطٝع إٔ ٜبشــح يف َؿــه١ً ا٭خطــا٤ ايًػٜٛــ١ 

. ٚلهٔ يًباسـح إٔ ٜتعـطف عًـ٢ املؿـه٬ت ايـيت تػـتشل       (1)املػتُعني ٚاملؿاٖسٜٔ

ايبشح عٔ ططٜل زضاغ١ قٛض ايع٬قات بني عٓاقط ايع١ًُٝ اٱع١َٝ٬, ٚايك٣ٛ امل٪ثط٠ 

يف ربطٝ  ٚتٓؿٝص ايػٝاغات ٚا٭ٖساف ٚطبطدـات ايعًُٝـ١ اٱع٬َٝـ١ ايـيت تتُجـٌ يف      

ايكؿشات ٚادباٖاتٗا, ٚتػذٌٝ ْتـا٥ر ٖـصٙ امل٬سظـ١ مبـا      أٚت٣ٛ ايدلاَر ؾهٌ ٚضب

ذبًًٝـــٗا  ذبـــاٍٚ أٚحبـــٛخ تـــسعِ ْتـــا٥ر امل٬سظـــ١  أٚلهـــٔ إٔ تـــجرلٙ َـــٔ زضاغـــات 

ٚتكٛلٗـــا. ٜٚعـــط  ايتعـــط  املػـــتُط يًؿهـــط ايعًُـــٞ, ٬َٚسظـــ١ املُاضغـــ١ املٗٓٝـــ١  

غـبل زضاغـتٗا ٚاْتٗـ٢     ٚايتطبٝك١ٝ غ٪ا٫ً سٍٛ: ق٬س١ٝ  عاز٠ حبح َؿه٬ت ع١ًُٝ

اٯخطٕٚ  ىل ْتا٥ر ٚتعُُٝات خاق١ بٗا. ٚيف ٖصا اٱطاض ػبـب إٔ ْعـٞ إٔ املؿـه٬ت    

ايــيت غــبل زضاغــتٗا اْتٗــت  ىل ْتــا٥ر ضبــسٚز٠ حبــسٚز ايعَــإ ٚاملهــإ, ٚنــصيو         

خكا٥ل َؿطزات ايبشح, َٚٓاٖر ايسضاغ١ ٚأزٚاتٗا  حبٝح إٔ  عاز٠ حبح املؿه١ً 

َــٔ خــ٬ٍ اغــتدساّ أزٚات   أٚيف ٚقــت آخــط,  أَٚٗــين,  ٚأيف  طــاض غــٝام ادتُــاعٞ  

 ىل. َٚٚٓاٖر طبتًؿ١ قس تٓتٗٞ  ىل ْتا٥ر طبتًؿ١ عٔ ْتا٥ر ايسضاغ١ ا٭

ايسضاغات ايعًٝا نبـاسجني َبتـس٥ني َـٔ     ي١ٝ ٚطًب١ٚايسضاغات ا٭ ٜٚعاْٞ ط٬ب

َطؾـسِٜٗ   أٚايتٛقٌ  ىل َؿه٬ت حبٛثِٗ, ًٜٚذأ بعهِٗ  ىل ا٫غتعا١ْ بأغاتصتِٗ 

ي٦و َؿه٬ت تػتشل ايسضاغ١, ٚيهـٔ شيـو ػبعًـِٗ أقـٌ     أٚٚقس ٜططح عًِٝٗ بعص 

ي٦ـو  أٚ اغ١ ٚبايتايٞ أقٌ دٗـسًا َٚجـابط٠, ممـا ػبعًـِٗ ؼبككـٕٛ ظباسـات أزْـ٢ َـٔ         

ايصٜٔ تٛقًٛا  ىل ذبسٜس َؿـه٬تٹ زضاغـاتِٗ بأْؿػـِٗ. ٜٚٴٓكـح ايبـاسجٕٛ املبتـس٥ٕٛ       

ٗٴٕٛ  ىل أِٖ َكازض َٚٓاب ٛٳدٻ  :(2)املٓابع اٯت١ٝ أٚع املؿه٬ت ايبشج١ٝ ٖٚٞ املكازض ٜٚٴ

: ؾايباسح متط يف سٝاتـ٘ دبـاضب عسٜـس٠ ٜٚهتػـب نـجرلًا َـٔ       اشبدل٠ ايؿدك١ٝ .9

ا٭سـساخ ايـيت ٫    أٚ ,اشبدلات, ٖٚصٙ ٚتًو تجرل عٓسٙ تػا٫٩تٺ سٍٛ بعص ا٭َـٛض 

                                                 
 .78عاَط  بطاِٖٝ قٓسًٜذٞ: َكسض غابل, م .ز أ. (1)

 .51-50عاَط ابطاِٖٝ قٓسًٜذٞ: َكسض غابل, م .ز أ. (2)
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يـ١  اٚحبحٺ حمل أٜٚػتطٝع إٔ ػبس شلا تؿػرلًا  ٚبايتايٞ ؾإْ٘ قس ٜكّٛ بإدطا٤ زضاغ١ 

ٚاشبـدل٠ يف املٝـسإ ايذلبـٟٛ     .تؿػـرٍل يتًـو ايظـٛاٖط ايػاَهـ١     أٚايٛقٍٛ  ىل ؾطٍح 

َكسض َِٗ ٫ختٝـاض َؿـه١ً حبجٝـ١, ؾـايٓظط٠ ايٓاقـس٠ يًٛغـ  ايذلبـٟٛ بعٓاقـطٙ         

ٓاقط َكسض غين يهجرل َٔ ا٭غـ١ً٦ ايـيت   املتعسز٠ ٚأؾهاٍ ايتؿاعٌ بني ٖصٙ ايع

ٝٻ١ ع٢ً أغاؽ قٟٛ َٚٛثٛم َٔ املعطؾ١.  ذبتاز  ىل  دابات َبٓ

: إٔ ايكطا٠٤ ايٓاقس٠ ملا ذبتٜٛ٘ ايهتب ٚايسٚضٜات ٚغرلٖا ايكطا٠٤ ايٓاقس٠ ايتش١ًًٝٝ .0

َٔ املطادـع َـٔ أؾهـاض ْٚظطٜـات قـس تـجرل يف شٖـٔ ايباسـح عـس٠ تػـا٫٩ت سـٍٛ            

ض, ٚتًــو ايتػــا٫٩ت تسؾعــ٘  ىل ايطغبــ١ يف ايتشكــل َــٔ تًــو       ا٭ؾهــاقــسم ٖــصٙ  

حبح سـٍٛ ؾهـط٠    أٚٚبايتايٞ ؾإْ٘ قس ٜكّٛ بإدطا٤ زضاغ١  ايٓظطٜات  أٚا٭ؾهاض 

 ْظط١ٜ ٜؿوُّ يف قشتٗا. أٚ

: سٝــح إٔ ايبشــٛخٳ ٚايسضاغــاتٹ ايعًُٝــ١ َتؿــابه١  ايسضاغــات ٚايبشــٛخ ايػــابك١ .3

ٜٚهٌُ بعهٗا ايبعص اٯخط  َٚٔ ٖٓا قس ٜبسأ أسس ايبـاسجني زضاغـت٘ َـٔ سٝـح     

اْتٗت زضاغـ١ يػـرلٙ, ٚنـجرلًا َـا ظبـس يف خـٛاتِٝ ايسضاغـات  ؾـاضات  ىل َٝـازٜٔ          

تػــتشل ايسضاغــ١ ٚايبشــح ٚمل ٜــتُهٔ قــاسب ايسضاغــ١ َــٔ ايكٝــاّ بٗــا يهــٝل     

أْٗا ربطز ب٘ عٔ َٛنٛع زضاغت٘ ايـصٟ سـسٻزٳٙ    أٚعسّ تّٛؾط اٱَهاْات ي أٚايٛقت 

يف ؾكٛشلا اٱدطا١ٝ٥, ؾًؿت ايٓظط  ىل نطٚض٠  دـطا٤ زضاغـات َتُُـ١, َٚـٔ ٖٓـا      

 قس ٜهٕٛ شيو َٓبعًا ملؿه٬ت حبج١ٝ أخط٣ يباسجني آخطٜٔ.

ــني  .4 ــ٘ يف    آضا٤ اشبــدلا٤ ٚاملدتك  ِٴ َٓ ــ صبايــ٘ َػتؿــرلًا  : ؾايباســح ٜطدــع  ىل َــٔ ٖــٛ أعً

خبدلتـ٘, ؾاملؿـطف عًـ٢ زضاغـت٘ ايـصٟ ٜهـٕٛ يف بـاز٨ ا٭َـط َطؾـسًا, ٚأغـاتص٠            َٚػـتعٝٓاً 

ــ١    ازباَعــات,  ــازِٜٓٗ ٚصبــا٫تِٗ ٚخباقٻ ــصٜٔ  أٚٚغرلٖــِ َــٔ اشبــدلا٤ يف َٝ ــو اي ي٦

ــ٘      ــ٘ َٚطاسًـ ــطٚا خبطٛاتـ ــٞ ٚبكـ ــٓٗر ايعًُـ ــاض املـ ــٛٙ يف  طـ ــح َٚاضغـ ــٛا ايبشـ دطٻبـ

 َٚٓاٖذ٘ ٚأزٚات٘.

ــ١:     .5 ــٔ دٗ ـــ َ ــ١   تهًٝ ــات ضزلٝ ــسٚا٥ط ٚامل٪غػــات    ٚأتكــّٛ دٗ ــ١ ناي غــرل ضزلٝ

ٚ مــٛاٖط أا٫ْتادٝـ١ ٚاشبسَٝـ١ بتهًٝـــ باسـح اٚ انجـط ملعازبــ١ اختٓـام َعـني,       

غــًب١ٝ تعهــؼ َؿــه٬ت٘ تٛادٗــ٘, بسضاغــ١ َجــٌ ٖــصٙ ايظــٛاٖط ٚاػبــاز اسبًــٍٛ  

ٖصا ايٓٛع َـٔ  املٓاغب١ شلا, بعس تؿدٝل زقٝل ٚعًُٞ ٭غبابٗا. ٚغايبًا َا ٜهٕٛ 
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ايبشٛخ حبٛثًا تطبٝك١ٝ. نصيو تهًـ ازباَعات ٚامل٪غػات ايتع١ًُٝٝ طًبتٗـا  

بــإدطا٤ زضاغــات ٚحبــٛخ عــٔ َٛنــٛعات ذبــسز شلــِ    -ايسضاغــات ايعًٝــا ٚا٫ٚيٝــ١-

ٚ ٜػــاعسٕٚ يف تؿــدٝل َجــٌ تًــو املؿــه٬ت ٚايظــٛاٖط  أ ,َؿــه٬تٗا َػــبكًا

 ٚ ٚثا٥ك١ٝ عٓٗا.أٚادطا٤ حبٛخ َٝسا١ْٝ 

    شكهت انبحثطيبغت م
ٚتبــسأ قــٝاغ١ املؿــه١ً  شا نؿــؿت ايكــطا٠٤ املػــبك١ عــٔ إ املؿــه١ً دــسٜط٠  

ايعًُــٞ املتعُــل, ٚتتــٛاؾط ؾٝٗــا ا٭ُٖٝــ١ ٚا٭قــاي١ ٚازبــس٠, ٜٚــتِ ايتعــبرل عــٔ  بايبشــح 

٫ً يف قٛض٠ عباض٠ ضبسز٠ تتكـ بايسق١ ٚايٛنٛح ٚا٫ػباظ, ٖٚـصٙ ايعبـاض٠   أٚاملؿه١ً 

ــٛإ ايبشــح   ــاض٠    أٚتهــٕٛ عٓ ــتِ قــٝاغ١ تػــا٩ٍ    أٚايسضاغــ١ َٚــٔ ٖــصٙ ايعب ايعٓــٛإ ت

ٝـ     ١ مبـا تتهـُٓ٘   ض٥ٝػٞ تٓبجل َٓ٘ صبُٛع١ َٔ ايتػا٫٩ت ايـيت دبػـس املؿـه١ً ايبشج

. ٚؽبًــ  بعــص ايبــاسجني بــني ايتػــا٫٩ت ايــيت دبػــس َؿــه١ً َــٔ َــتػرلات َٚؿــاِٖٝ

ضاغـ١ يف قـٛضتٗا   ايسايسضاغ١ ٚبني أغ١ً٦ ا٫غتبٝإ, ٜٚذلتب ع٢ً ٖصا اشبً  إٔ تـأتٞ  

, سٝـح إ تػـا٫٩ت   ايؿطنـٝات  أٚايٓٗا١ٝ٥ َته١ُٓ عسزًا نبرلًا دسًا َـٔ ايتػـا٫٩ت   

ايسضاغــ١ ٖــٞ ايــيت دبػــس املؿــه١ً ايبشجٝــ١, أَــا أغــ١ً٦ ا٫غــتبٝإ ؾٗــٞ ايٛغــ١ًٝ           

 يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات اييت َٔ خ٬شلا لهٔ ا٫داب١ ع٢ً تػا٫٩ت ايسضاغ١.

 ىل ايـتُهٔ َـٔ قـٝاغ١     َٙٔ عٝع دٛاْبٗا ٜكٛز ٕ  ساط١ ايباسح باملؿه١ً 

املؿه١ً ٚتٛاؾط  َها١ْٝ حبجٗا, أٟ إٔ ذبسٜس املؿه١ً َطتب  مبـس٣ ؾٗـِ ايباسـح    

شلا, ٚقسضت٘ ع٢ً قٝاغتٗا بسق١  ىل سس َا, ٚمتهٓ٘ َٔ بٓا٤ اٱطاض املٓٗذـٞ يبشجٗـا   

ٔ (1)ٚزضاغــتٗا َــٔ  . ٜٚكــّٛ ايباســح بكــٝاغ١ املؿــه١ً قــٝاغ١ زقٝكــ١ ضبــسز٠, ٜــتُه

خ٬شلا ٚنع املؿه١ً يف قايب ضبسز, ٜػٌٗ َع٘ ايتعاٌَ َع املؿه١ً ٚزضاغتٗا, إٔ 

ٍ عًــ٢ ايكٝــاّ بــاشبطٛات اي٬ظَــ١  ٖٚــصا ايتشسٜــس ٜػــاعس ايباســح ْؿػــ٘ يف املكــاّ ا٭ 

 : (2)ٱظباظ ايبشح بٝػط ٚغٗٛي١. ؾُٝا ٜأتٞ بعص ايططم يكٝاغ١ املؿه١ً

                                                 
 .72, م1992خًٝؿ١ ؾشات١: ططم ايبشح ا٫دتُاعٞ, ازبُاٖرل١ٜ ايًٝب١ٝ, داَع١ قاضْٜٛؼ, ( 1)

اَعـ١ املًـو   عبس ايطؾٝس بٔ عبس ايععٜع ساؾظ: أغاغٝات ايبشح ايعًُـٞ, دـس٠, َطـابع د    .ز .أ (2)

 .17-7, م2012عبس ايععٜع, 
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 قٝاغ١ يؿظ١ٝ تكسٜط١ٜ. . 1

 ١٦ٖٝ غ٪اٍ. قٝاغ١ ع٢ً . 2

 قٝاغ١ ع٢ً ١٦ٖٝ ؾط . . 3

 :اييت لهٔ شنطٖا يف ٖصٙ ايكٝاغات َا ٜأتٞ َج١ًَٚٔ بني ا٭

 :تكسٜط١ٜ ًؿظ١ٝايايكٝاغ١  .9

ــيت ٜػــتدسَٗا ايباســح  شا نــإ َٛنــٛع٘ َــٔ املٛنــٛعات        ٖــٞ ايكــٝاغ١ اي

ايعا١َ اييت ذبتاز  ىل اغتهؿـاف, ٚعـع َعًَٛـات عاَـ١, مبعٓـ٢ ٫ تٛدـس يف شٖـٔ        

ايباسح أغ١ً٦ َع١ٓٝ ٜبشح عٔ  دابات شلا, ؾٗٛ ٜطٜس ايتٛقٌ  ىل أندل قسض ممهـٔ  

 َٔ املعًَٛات عٔ املؿه١ً. 

1958-1935اب ايػٝاغ١ٝ ايعطاق١ٝ ايكشاؾ١ ايػط١ٜ يٮسع َجاٍ:
(1). 

٬ٜسظ يف ٖصٙ ايكٝاغ١ أْٗـا قـٝاغ١ عاَـ١ ت٥٬ـِ َٛنـٛعًا       قٝاغ١ َؿه١ً ايبشح:

ٜػــع٢ ايباســح َــٔ خــ٬ٍ املعًَٛــات ايــيت ٜكــّٛ جبُعٗــا  ىل انتؿــاف سكــا٥ل تتعًــل   

بكشاؾ١ ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ يف ايعطام املعاقط, يًتعطف عًـ٢ ٚاقـع ايكـشاؾ١ ايػـط١ٜ     

ٚساؾًـــ١ يٮســـعاب ايػٝاغـــ١ٝ ايعطاقٝـــ١ خـــ٬ٍ ايعٗـــس املًهـــٞ, ٖٚـــٞ َـــس٠ َعاقـــط٠   

 با٭سساخ ٚتتؿطز خبكا٥ل ٚزلات َتُٝع٠ يف تاضٜذ ايعطام ٚا٭١َ ايعطب١ٝ.

 :ع٢ً ١٦ٖٝ غ٪اٍ قٝاغ١ .0

ــسَا تهــٕٛ املؿــه١ً          ــ١ غــ٪اٍ عٓ ــّٛ ايباســح بكــٝاغ١ املؿــه١ً عًــ٢ ٦ٖٝ ٜك

 أنجط ٜطغب ايباسح يف َعطؾ١ اٱداب١ عًٝٗا.  أٚٚانش١, ٖٚٓاى غ٪اٍ 

َا َس٣ اعتُاز ايٓدب١ ا٭نازل١ٝ ايعطاق١ٝ ع٢ً ايكٓٛات ايؿهـا١ٝ٥ ايعطاقٝـ١ يف    َجاٍ:

  ؟(2)ٚقت ا٭ظَات

ــٔ ايكــٝاغ١       قــٝاغ١ َؿــه١ً ايبشــح:   ــسًا َ ــط ذبسٜ ٬ٜســظ إٔ ٖــصٙ ايكــٝاغ١ أنج

                                                 
, حبح 1958-1935غًُإ املؿٗساْٞ: ايكشاؾ١ ايػط١ٜ يٮسعاب ايػٝاغ١ٝ ايعطاق١ٝ ز. غعس  (1)

 .359-323, م2001( يػ١ٓ 55َٓؿٛض يف صب١ً ن١ًٝ اٯزاب جباَع١ بػساز ايعسز )

ز. غـعس غــًُإ املؿـٗساْٞ: َــس٣ اعتُـاز ايٓدبــ١ ا٭نازلٝـ١ ايعطاقٝــ١ عًـ٢ ايكٓــٛات ايؿهــا١ٝ٥       (2)

نتاب ٚغـا٥ٌ اٱعـ٬ّ أزٚات تعـبرل ٚتػـٝرل, عُـإ, زاض      حبح َٓؿٛض يف ايعطاق١ٝ يف ٚقت ا٭ظَات, 

 .268-251, م2013أغا١َ يًطباع١ ٚايٓؿط, 
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ايًؿظ١ٝ ايتكسٜطٜـ١, ٚتتهـُٔ غـ٪ا٫ً َباؾـطًا ٜبشـح ايباسـح عـٔ  دابـ١ يـ٘, ٜتٛقـع إٔ           

ز٠. ٜٚٗسف ٖصا ايبشح  ىل ايتعطف عًـ٢ َـس٣ اعتُـاز    ؼبكٌ ايباسح ع٢ً  داب١ ضبس

ايٓدب١ ا٫نازل١ٝ عًـ٢ ايكٓـٛات ايؿهـا١ٝ٥ ايعطاقٝـ١ خاقـ١ ٚقـت ا٭ظَـات َـٔ خـ٬ٍ          

طــطح ٖــصا اشلــسف عًــ٢ ؾــهٌ ايػــ٪اٍ اٯتــٞ: َــا َــس٣ اعتُــاز ايٓدبــ١ ا٭نازلٝــ١      

ت تًـو  ٚقـت ا٭ظَـات؟  ىل أٟ َـس٣ اغـتطاع    ايعطاق١ٝ ع٢ً ايكٓـٛات ايؿهـا١ٝ٥ ايعطاقٝـ١    

ا٫قتشـاّ اٱضٖـابٞ ملبٓـ٢ صبًـؼ ضباؾظـ١       ايكٓٛات َٔ خ٬ٍ ايتػط١ٝ اٱع١َٝ٬ سبازخ

دــصب أؾــطاز ايٓدبــ١ ا٭نازلٝــ١   29/3/2011قــ٬ح ايــسٜٔ )ايعــطام( ٜــّٛ ايج٬ثــا٤  

 يٝ٘, يف مٌ ٚدٛز قٓٛات ٚؾبهات ضب١ًٝ ٚ ق١ًُٝٝ ٚزٚي١ٝ تتػابل ع٢ً ذبكٝل تػط١ٝ 

  خباض١ٜ يتًو اسبٛازخ.

  :ع٢ً ١٦ٖٝ ؾط  قٝاغ١ .3

 ايؿطنــٝاتصبُٛعــ١ َـٔ   أٜٚكـّٛ ايباسـح بكــٝاغ١ املؿـه١ً عًــ٢ ٦ٖٝـ١ ؾـط       

أنجـط ٜطٜـس ايباسـح ايتعـطف عًـ٢       أٚاييت ت٥٬ِ املؿـه١ً ايـيت ٜهـٕٛ ؾٝٗـا َـتػرلإ      

ــ١         ــو ايع٬قــ١, ٖٚــٌ ٖــٞ ع٬قــ١ ططزٜ ــس ؾــهٌ تً  أٚايع٬قــ١ ايــيت تطبطُٗــا, ٚذبسٜ

 عهػ١ٝ.

زٚض ايكــشـ املػــتك١ً يف تؿــهٌٝ ادباٖــات ايكــطا٤ عبــٛ ا٭زا٤ اسبهــَٛٞ يف  َجــاٍ:

 . (1)ايعطام

: ٜؿذل  ايباسح يف ٖصا ايبشح إٔ ٖٓايو ع٬ق١ بني اعتُـاز  قٝاغ١ َؿه١ً ايبشح

ايكاض٨ ع٢ً ايكشٝؿ١ املػتك١ً نإسس٣ َكازض املعًَٛات اشباق١ با٭زا٤ اسبهَٛٞ 

ٜــ٘ عٓــس تكٝــِٝ ٖــصا ا٭زا٤, عًــ٢ أغــاؽ إٔ   يف ايعــطام, ٚتهــٜٛٔ ادباٖــات غــًب١ٝ يس 

املعازبــ١ ايكــشؿ١ٝ زاخــٌ ايكــشـ املػــتك١ً املتعًكــ١ بــأزا٤ ا٭دٗــع٠ ايتٓؿٝصٜــ١ بايسٚيــ١   

 (َاْؿـٝت ) أٚتأخص ادباٙ ا٫عبٝاظ املهاز, ٫ غُٝا َـٔ خـ٬ٍ عٓـٛإ اشبـدل ايط٥ٝػـٞ      

تتعًـل  ايكشٝؿ١. ٚيف  طاض ٖصا ايؿط  ٜتشكل ايبشح َٔ ث٬ثـ١ ؾـطٚ  ؾطعٝـ١ أخـط٣     

بتــأثرل ث٬ثــ١ َــتػرلات أخــط٣ ٚغــٝط١ تتــسخٌ يف ذبسٜــس ٖــصٙ ايع٬قــ١ ٚتتُجــٌ ٖــصٙ           

                                                 
ز. غــعس غــًُإ املؿـــٗساْٞ: زٚض ايكــشـ املػـــتك١ً يف تؿــهٌٝ ادباٖـــات ايكــطا٤ عبـــٛ ا٭زا٤      ( 1)

ايٛاقع ٚايطُٛح, بػساز,  -نتاب ايتعسز١ٜ ٚايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ اسبهَٛٞ يف ايعطام, حبح َٓؿٛض يف 

 .280-249, م2009بٝت اسبه١ُ, 
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 ؾُٝا ٜأتٞ: ايؿطنٝات

تتأثط ايع٬ق١ بني قطٸا٤ ايكـشـ املػـتك١ً ٚتهـٜٛٔ ادباٖـات غـًب١ٝ يـس٣ ايكـاض٨         -1

ســٍٛ ا٭زا٤ اسبهــَٛٞ بسضدــ١ اعتكــازٙ يف قــش١ املعًَٛــات املٓؿــٛض٠ زاخــٌ ٖــصٙ  

 ايكشـ.

قــ١ بــني قــطا٤ ايكــشـ املػــتك١ً ٚتهــٜٛٔ ا٫دباٖــات ايػــًب١ٝ يــس٣   ٫ تتــأثط ايع٬ -2

ض٠ زاخـٌـ   ايكــاض٨  َٞ بسضدــ١ اعتكــازٙ يف قــش١ املعًَٛــات املٓؿـٛـ ٍ ا٭زا٤ اسبهـٛـ سـٛـ

 ٖصٙ ايكشـ.

٫ تتأثط ايع٬ق١ بني قطا٤ ايكشـ املػتك١ً ٚتهٜٛٔ ادباٖـات يـس٣ ايكـاض٨ سـٍٛ      -3

ــ١     ــٛاظٕ املعازبـ ــازٙ يف تـ ــ١ اعتكـ ــَٛٞ بسضدـ ــأي١ ا٭زا٤  ا٭زا٤ اسبهـ ــشؿ١ٝ ملػـ ايكـ

 اسبهَٛٞ زاخٌ ٖصٙ ايكشـ.

ٚقٝاغتٗا قٝاغ١ زقٝك١ ٖٞ اييت دبعًـٗا قابًـ١    املؿه١ًَٚٔ ايجابت إ اختٝاض 

يًبشح, ٖٚٓاى اعتباضات أغاغ١ٝ يف اختٝاض ٚقٝاغ١ َؿـه١ً ايبشـح ٚتـتًدل تًـو     

 :(1)ا٫عتباضات ؾُٝا ٜأتٞ

 يعًُٞ يًباسح.إ تهٕٛ َطتبط١ اضتباطًا أق٬ًٝ مبذاٍ ايتدكل ا .1

إ تهٕٛ ٚغطًا بني احملسٚز١ٜ ٚا٫تػاع, ؾـ٬ تهـٕٛ َؿـه١ً ايبشـح نـبرل٠       .2

 ٌ ٜكــعب حبجٗــا, ٚا٫   أٚا بػــطش١ٝ ٚنــشاي١  تٓاٚشلــايسضاغــ١ ت ٚاغــع١ مبــا ػبعــ

ضبسٚز٠ مبا ػبعٌ ايسضاغ١ تاؾ١ٗ, ٚا ا تهٕٛ املؿـه١ً   أٚتهٕٛ نٝك١ دسًا 

زضاغـتٗا بعُـل ٚايتٛقـٌ اىل ْتـا٥ر     حبٝـح لهـٔ    ايبشج١ٝ ٚغطًا بني ٖصا ٚشاى

 شات ق١ُٝ ع١ًُٝ.

تٓطـٟٛ عًـ٢ ابعـاز     أٚإ تهٕٛ دسٜس٠ حبٝح تهؿـ عٔ بعص ا٫ؾام اجملٗٛيـ١   .3

 دسٜس٠ لهٔ َٔ خ٬ٍ زضاغتٗا ايتٛقٌ َٓٗا اىل ْتا٥ر شات ق١ُٝ ع١ًُٝ.

 إ تعدل قٝاغ١ املؿه١ً ايبشج١ٝ عٔ َٛنٛع قابٌ يًبشح. .4

ــات املتاســ١ ٚايؿــذل٠    إ ٜهــٕٛ َــٔ املُهــٔ زضاغــ١    .5 املؿــه١ً يف ســسٚز ا٫َهاْ

 ايع١َٝٓ املطًٛب١.

                                                 
 .73ز. بطنات عبس ايععٜع: َكسض غابل, م (1)
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إ تتؿل ٌَٚٝ ايباسح َٚػت٣ٛ قسضت٘ ع٢ً َعازبتٗا, ٚإ تهٕٛ بٝاْاتٗا املدتًؿ١  .6

 َٝػٛض٠ حبٝح ٫ تهًـ ايباسح َؿك١ بايػ١.

 اختيبر ػىىان انبحث
ا٫ٖتُـاّ  ملـاشا  ٖٓاى غ٪اٍ ٜططح ْؿػ٘ يف َٛنٛع اختٝاض عٓـٛإ ايبشـح ٖٚـٛ:    

ايٓٗاٜــ١,  ٔايكاعــس٠ تكــٍٛ َــٔ ؼبػــٔ ايبساٜــ١ غــٛف ؼبػــ باختٝــاض عٓــٛإ ايبشــح؟ إ

    ٘ ٚايبشــح نــصيو ٜكــطأ َــٔ عٓٛاْــ٘, ٖٚــصا       ,٫ٚؾــو إ ايهتــاب ٜكــطأ َــٔ عٓٛاْــ

ؾط يف ايباسح  ٚيصيو ٜكـٍٛ اضغـطٛ: )اسبهُـ١ ٖـٞ ا٫ختٝـاض(.      اا٫ختٝاض ٜٓبػٞ إ ٜتٛ

ؾـعطٟ ٜػـتعرلٙ    بٝـت َٔ ٜعطٞ ا٭١ُٖٝ يًُؿه١ً أنجط َٔ ايعٓٛإ َٔ خ٬ٍ ٖٓاى ٚ

     ٞ )ايبشــح  ٜكـــ ايبشــح ايعًُــٞ بــايكٍٛ:    عًُــا٤ املٓٗذٝــ١ َــٔ نتــب ايؿــعط ايعطبــ

اختٝـــاض ٖٚٓـــا لهـــٔ إ ْؿـــبٸ٘ عـــسزت حبجـــًا طٝـــب ا٫ٚضام(. أ َؿـــه١ًُ اشا اعـــسزتٗا

ط ث٬ثـ١ اضبـاع ايٛقـٛز    املطنب١ ايؿها١ٝ٥ ايـيت ربػـ  بايٓػب١ يًباسح نَٛنٛع ايبشح 

ؾإْٗــا ذبًــل بكٝــ١   ,ؾــاشا تؿًتــت َــٔ قــٛاْني ازباشبٝــ١  ,يف ايــسقا٥ل ا٫ٚىل َــٔ ا٫قــ٬ع 

اختٝـاض َٛنـٛع ايبشـح     إ ايطس١ً اٜاّ ط١ًٜٛ بطبع ايٛقٛز. ٚيصيو قاٍ بعص املدتكـني 

 قعب َٔ سٌ املؿه١ً.أٚعٓٛاْ٘ 

 ٖٛ اختٝـاض  املؿه١ًاختٝاض )عاّ( ٚ اختٝاض إ اختٝاض َٛنٛع ايبشح ايعًُٞ ٖٛ

ٍ  ٚ)خام(  ٕ )تٛمٝــ ايتكٓٝـات اسبسٜجـ١ يف ا٫خـطاز ايكـشؿٞ(      :سُٝٓـا ْكـٛ ٖـصا   , ؾـا

ّ )َٛنـٛع  ٖٚـٛ   ايتكٓٝات اسبسٜج١ ايعٓٛإ ٜؿٌُ )بطْـاَر   ٖـٞ: اْـٛاع   ٜؿـٌُ عـس٠  ٚ (عـا

يف ايعٓــٛإ ٖــٛ ٚا٫َــط ايجــاْٞ  ,ؾٛتٛؾــٛب, بطْــاَر نٛضٜــٌ زضٚٚ, بطْــاَر اْــسٜعأٜ( 

, امل٬ســل )ايكــؿش١ ا٫ٚىل, ايكــؿش١ ا٫خــرل٠,    ٌ اخــطاز:ٜٚؿــُ كــشؿٞايخــطاز ا٫

ٍ  ايباسـح  ؾهًُـا سـسز   ,ايكؿشات ايساخًٝـ١, اخـطاز املٛاقـع ا٫يهذلْٚٝـ١(     يف  اجملـا

  .ايبشح ع٢ً َؿه١ً غٝطط ايعٓٛإ

ٚا٫دابــ١ عــٔ ٖــصا ايػــ٪اٍ  ؟ َتــ٢ ٜــتِ ذبسٜــس ايعٓــٛإ: َــٔ ايتػــا٫ٍ٩بــس يٓــا ٚ

املؿه١ً بؿهٌ تاّ يف شٖٔ ايباسح. ٜٚتكسض : ٜتِ ذبسٜس ايعٓٛإ بعس ٚنٛح بػٝط١

عٓــٛإ ايبشــح ايعــط  املٓٗذــٞ ايعــاّ ملؿــطٚع ايبشــح ٜٚتهــح َــٔ ايعٓــٛإ املؿــه١ً     

أٚ املـتػرلات ٚصبـا٫ت    ,ايع١ًُٝ ٚعٓاقطٖا َٚتػرلاتٗا, ٚايع٬قـات بـني ٖـصٙ ايعٓاقـط    
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 أٚيف قٝاغ١ َـٛدع٠, قـس تتؿـل َـع تهٜٛٓٗـا َـع قـٝاغ١ ذبسٜـس املؿـه١ً,           ايتطبٝل

اختكــاضًا شلــا أٜهــًا, خكٛقــًا يف اسبــا٫ت ايــيت ٜــتِ ؾٝٗــا قــٝاغ١ املؿــه١ً يف     تعــس

 .(1)أغ١ً٦ ؾطع١ٝ َتعسز٠ أٚعباضات تكطٜط١ٜ َطٛي١, 

َٔ ا٭خطا٤ ايؿا٥ع١ بني نجرل َٔ ايباسجني, إٔ ٜبسأ ايباسح حبج٘ بكٝاغ١ ٚ 

مبؿـهًت٘  عٓٛإ ب٬ ؾهط٠ َػبك١, ٜٚذلتب ع٢ً شيو إٔ ػبدل ْؿػ٘ ع٢ً اٱسػـاؽ  

ايبشج١ٝ ٚتأنٝسٖا, َٚـٔ ٖٓـا ؾـإٕ قـٝاغ١ ايعٓـٛإ قـٝاغ١ قـشٝش١ تػـتًعّ إٔ ٜبـسأ          

ايباسح بؿهط٠ َع١ٓٝ, ثِ ؼبسز نٌ املتػرلات يف ن٤ٛ ٖصٙ ايؿهط٠, ثِ ٜكٝػٗا يف 

قٛض٠ َعـدل٠ ٚٚانـش١, ٚبـصيو ٜـأتٞ ايعٓـٛإ َعـدلًا عـٔ َهـُٕٛ ايؿهـط٠ ٚاملـتػرلات           

باختٝـاض َٛنـٛع حبجـ٘ بعـس اط٬عـ٘ عًـ٢ ايسضاغـات        ٜٚكّٛ ايباسح عاز٠  .املطتبط١ بٗا

ايػابك١, َٚٔ خ٬ٍ خدلت٘ ايؿدك١ٝ, ؾإشا اختاض َٛنٛع حبج٘ بٓا٤ٶ ع٢ً شيو, نإ 

ٚقس ٜؿعط ايباسح بعس قطا٠٤ بعص ايسضاغات  .ايعٓٛإ َطؾسًا َٚٛدًٗا ملٛنٛع ايبشح

 َعٜس َٔ ايبشح أْ٘ ؼبتاز  ىل أٚايػابك١, أْ٘ لٌٝ  ىل عٓٛإ بعٝٓ٘ أنجط َٔ غرلٙ, 

ٚايسضاغ١, ٚقس ػبصب اْتباٖ٘ أنجط َٔ عٓٛإ, ٚيف ٖصٙ اسباي١ ٜكّٛ ايباسح بع١ًُٝ 

 .َٓاغب١ جملاٍ حبج٘ ايعٓاٜٚٔاختٝاض أنجط ٖصٙ 

 :(2)ٜٚتُٝع عٓٛإ املؿه١ً ايع١ًُٝ با٫تٞ

       تكـسّ ض٩ٜـ١ ؾـا١ًَ    عبـاض٠ ٚاسـس٠   أٚاٱػباظ: سٝـح ٜـتِ قـٝاغ١ ايعٓـٛإ يف عًـ١ ,

  ايبشح ٚأبعازٙ.زبٛاْب 

     أٚايؿٍُٛ: ٚيف ْؿؼ ايٛقت ٫ ٜ٪ثط اٱػباظ ع٢ً نطٚض٠ شنـط عٓاقـط املؿـه١ً 

 َتػرلاتٗا, ٚايع٬قات بٝٓٗا ٚصباٍ ايتطبٝل.

 ٖٚاتإ ايػُتإ تؿطنإ إٔ ٜتهُٔ ايعٓٛإ َا ٜأتٞ:

 املتػرلات اسبان١ُ ؾٝٗا. أٚعٓاقط املؿه١ً اييت ٜكّٛ بسضاغتٗا  .1

 ايعٓاقط ٚاملتػرلات اييت ٜٗسف ايباسح  ىل زضاغتٗا. ايع٬ق١ بني ٖصٙ .2

 َؿطزات٘ ايبؿط١ٜ. أٚاٱطاض ايبؿطٟ يًبشح ٚايصٟ ٜٛنح صبتُع ايبشح  .3

                                                 
 .136ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات اٱع١َٝ٬, َكسض غابل, مز.  (1)

, ايكـاٖط٠, عـامل ايهتـب,    3ايبشح ايعًُٞ يف تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ, طز. ضبُس عبس اسبُٝس:  (2)

 .206-204, م2013
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 ايتذطٜب. أَٚهإ ايتطبٝل  أٚاٱطاض ازبػطايف يًبشح ٚايصٟ ٜٛنح َٝسإ  .4

 اٱطاض ايعَين خكٛقًا يف ايسضاغات ايتاضؽب١ٝ. .5

6.  ٟ َؿطزاتـ٘ َـٔ ايٛثـا٥ل ؾؿـٞ حبـٛخ       أٜٚٛنـح صبتُـع ايبشـح     اٱطاض ايٛثا٥كٞ ايـص

ــ١, ٚيف ايطازٜـــٛ        ــا٥كٞ يًسضاغـ ــاض ايٛثـ ــشـ ٚقـــؿشاتٗا اٱطـ ــس ايكـ ــشاؾ١ تعـ ايكـ

 ٚايتًؿعٜٕٛ تعس تػذ٬ٝت ايدلاَر نصيو.

تطتٝب بٓا٤ ايعٓٛإ طبكًا يًكٛاعس ايًػ١ٜٛ ٚاملٓٗذ١ٝ َعًا: ؾ٬ ػبـٛظ تـأخرل ايعٓاقـط     .7

تكــسِٜ صبــاٍ ايتطبٝــل عــٔ بٓــا٤ ايع٬قــ١ بــني   أٚغرلٖــا,  املــتػرلات ايؿاعًــ١ عــٔ أٚ

 ايعٓاقط.

ــٌ         .8 ــ٪زٟ  ىل ٖــصا ايػُــٛ  َج ــيت ت ــٛإ: ٚا٭غــباب اي ــا٤ ايعٓ ــب ايػُــٛ  يف بٓ دبٓ

ــأخرل      أٚاغــتدساّ املــبين يًُذٗــٍٛ,   أٚا٭غــباب املطتبطــ١ بايًػــ١ نايتكــسِٜ ٚايت

ايهًُـــات  أٚايتعكٝـــسات ايًؿظٝـــ١  أٚاغـــتدساّ ايهًُـــات ٚا٭يؿـــام اٱْؿـــا١ٝ٥, 

 املٗذٛض٠ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ.

إٔ ايعٓـٛإ    شتكطٜط ايٓتا٥ر بؿهٌ ْٗا٥ٞ ؾٝٗا:  أٚدبٓب ايتشٝع يف بٓا٤ ايع٬قات  . 9

 ايتعُُٝات. أٜٚؿرل  ىل َٓٗر ايعٌُ ٚا٭ٖساف أنجط َٓ٘  ؾاض٠  ىل ايٓتا٥ر 

ــ١     .10 ــ١ ٚايهــٛاب  ا٫دتُاعٝ ــب ا٭خ٬قٝ ــاض ايهًُــات   َطاعــا٠ ازبٛاْ ــا٤  أٚيف اختٝ بٓ

 ايعباضات.

   اجملا٫ت. أٜٚؿرل  ىل ا٭زا٤  أٜٚؿرل  ىل ايع٬قات  َاايؿكٌ يف بٓا٤ ايعٓٛإ بني 

اغـتدساّ   أٚا٭غـًٛب   أًٚٝل ايعٓٛإ َٔ اٱؾاضات ايعا٥س٠ اييت تٛنح املع٢ٓ رب  .11

َكاضْـ١ ٫ٕ َٗـاض٠    أٚذبًًٝٝـ١   أٚقـاف زضاغـ١ َٝساْٝـ١    أٚايعٝٓات: َجـٌ   أٚا٭زٚات 

 بٓا٤ ايعٓٛإ تظٗط يف تٛنٝح ٖصٙ ا٭َٛض زٕٚ اسباد١  ىل اٱؾاض٠  يٝٗا قطاس١.

  املتغرياث يف انبحث انؼهمي
َٔ ايعٓاقط املٓٗذ١ٝ اييت ػبب ع٢ً ايباسح ؾُٗٗا, ٜأتٞ املتػرل ايبشجـٞ ايـصٟ   

ٖـٛ خاقــ١ٝ َكاغــ١ أٚ عؿــٛا١ٝ٥ ربتًـــ بـاخت٬ف ايعٓاقــط, ٖٚــٛ ايظــاٖط٠ أٚ اسبايــ١   

٘   اييت تأخص عس٠ قِٝ طبتًؿ١. ٜٚعـطٸف   : صبُٛعـ١ خكـا٥ل ا٭ؾـٝا٤    املـتػرل ايبشجـٞ بأْـ
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  .(1)تتػرل نًُٝا, أٚ ْٛعًٝا ٚقؿاتٗا أٚ أ١ٜ ساي١ يف ايبشح ايعًُٞ قس

بأْ٘: أٟ َؿّٗٛ تطبٝكٞ ي٘ أنجط َـٔ قُٝـ١   أٜهًا لهٔ تعطٜـ املتػرل ايبشجٞ 

ٚاسس٠ أٚ قُٝتني ؾأنجط. ٚتبعًا شلصا ايتعطٜـ تتعـسز أْـٛاع املـتػرلات ايـيت تػـتدسّ يف      

 .(2)بٓا٤ ايع٬قات ايؿطن١ٝ ٚقٝاغ١ ايتعُُٝات ٚايٓظطٜات ايع١ًُٝ

ٌ بشح ايعًُٞ ٫ ربطز عٔ نْٛٗا ْٛعإ اَا ٚاملتػرلات يف اي ٖـٛ  ٚ َتػرل َػـتك

 ٚاملـتػرل ايتـابع  املتػرل املطاز إ ْتعطف ع٢ً أثـطٙ ٜٚكـاٍ عٓـ٘ ايػـبب أٚ ايعٛاَـٌ املـ٪ثط٠       

ٖٛ ايصٟ ْطٜـس إ ْعـطف َكـساض ايتـأثرل عًٝـ٘ ٜٚكـاٍ عٓـ٘ ايٓتٝذـ١ اٚ ايعٛاَـٌ املتـأثط٠.           ٚ

ا٫غاؽ ناملتػرل املعسٍ ٚاملهبٛط ٚاملتػرلات ٖٚٓاى َتػرلات أخط٣ َكاسب١ يًُتػرل 

ايعاضنــ١ ٚايسخًٝــ١. ٚبؿــهٌ عــاّ َــا ؼبــسخ يف ايعُــٌ ايبشجــٞ إ ٖٓــاى َــتػرلات          

 تتساخٌ َع املتػرل ا٫غاؽ ايصٟ ْطٜس زضاغت٘ ؾت٪ثط يف صبُٛعٗا ع٢ً املتػرل ايتابع.

نـِ  عٓسَا ْتـابع َٛنـٛع املـتػرلات ايبشجٝـ١ يف نتـب املٓٗذٝـ١ ْـط٣ آْـا أَـاّ          

نبرل َـٔ ا٫ْـٛاع املدتًؿـ١ ٚاملتؿـاب١ٗ اسٝاْـًا ٚاملتساخًـ١ َـع بعهـٗا اسٝاْـًا اخـط٣ َـٔ            

املتػرلات ايبشج١ٝ ٚسػب ا٫ختكام ايعًُٞ أٚ ا٫ْػاْٞ. ؾـاملتػرلات َـٔ َٓظـٛض عًـِ     

َتػرل ازلٞ َٚـتػرل ضتـيب َٚـتػرل ؾ٦ـٟٛ َٚـتػرل      : ا٫سكا٤ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ تكٓـ اىل

ــتػرلات     ٚلهــٔ تكــٓٝـ املــ   ْػــيب. ــٛعني ُٖــا َ ــ٢ ْ تػرلات يف ايبشــح ا٫ع٬َــٞ عً

َػتك١ً َٚتػرلات تابع١. ؾـاشا اضزْـا ايتعـطف عًـ٢ ايع٬قـ١ بـني قـطا٠٤ ايكـشـ ايَٝٛٝـ١          

ــاقـ ايكهــاٜا       ــ٢ أغــاؽ إ ايكــشـ تٓ َٚعطؾــ١ ازبُٗــٛض بايكهــاٜا ايعاَــ١ ٚشيــو عً

  َ عطؾـ١ بتًـو   ايعا١َ, ٚبايتايٞ ؾإ ايصٜٔ ٜكط٩ٕٚ ايكشـ اي١َٝٛٝ قس ٜهْٛـٕٛ أنجـط 

ايكهاٜا َكاض١ْ بايصٜٔ ٫ ٜكـط٩ٕٚ تًـو ايكـشـ. ٖٓـا ٜـتِ ايتعاَـٌ َـع قـطا٠٤ ايكـشـ          

ــا        ــتِ ايتعاَــٌ َعٗ ــ١ باعتباضٖــا َــتػرلًا َػــتك٬ً اَــا املعطؾــ١ بايكهــاٜا ايعاَــ١ ؾٝ ايَٝٛٝ

 باعتباضٖا َتػرلًا تابعًا.

اىل تكٓٝـ املتػرلات اىل اضبع١  يف املٓٗر ايتذطٜيب ٜٚصٖب بعص عًُا٤ املٓٗذ١ٝ

ٖٚـٛ شيـو املـتػرل ايـصٟ ٜبشـح أثـطٙ يف       َتػرلات تبسأ بـايٓٛع ا٫ٍٚ ٖٚـٛ املـتػرل املػـتكٌ     

َتػرل آخط, ٚيًباسح  َها١ْٝ ايتشهِ ؾٝ٘ يًهؿـ عٔ تبأٜ ٖـصا ا٭ثـط بـاخت٬ف    

                                                 
 .45غعس غًُإ املؿٗساْٞ: َٓاٖر ايبشح اٱع٬َٞ, َكسض غابل, م .ز أ. (1)

 .30ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ, َكسض غابل, م (2)
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ملـتػرل  قِٝ أٚ ؾ٦ـات أٚ َػـتٜٛات شيـو املـتػرل. ْٚـٛع ثـاْٞ ٖـٛ املـتػرل ايتـابع: ٖٚـٛ شيـو ا           

ٛ   ايصٟ ٜطغب ايباسح يف ايهؿـ عٔ تأثرل املتػرل املػتكٌ عًٝ٘. املـتػرل   ْٚٛع ثايـح ٖـ

املعسٍ ايصٟ قس ٜػرل يف ا٭ثط ايصٟ ٜذلن٘ املتػرل املػتكٌ يف املتػرل ايتـابع,  شا اعتـدلٙ   

ايباســح َــتػرلًا َػــتك٬ً ثاْٜٛــًا  ىل داْــب املــتػرل ايط٥ٝػــٞ يف ايسضاغــ١ ؾُــج٬ً سُٝٓــا    

ٛ )ايباسـح يف َعطؾـ١ أثـط اغـتدساّ ططٜكـ١ ايعـط  بٛاغـط١        ٜطغب  عًـ٢ ؾٗـِ    (ايساتؿـ

طًب١ قػِ ا٫ع٬ّ ملٛنٛع ا٫عـ٬ّ ايتؿـاعًٞ ٚدـا٤ت عٝٓـ١ ايبشـح َـٔ ازبٓػـني ؾكـس         

ٜط٣ ايباسح إٔ اثط ططٜك١ ايتسضٜؼ ٜعتُس عًـ٢ دـٓؼ املـتعًِ, ؾـازبٓؼ ٖٓـاى َـتػرل       

ٔ . أٟ َــتػرل َػــتكٌ ثــاْٟٛ, َعــسٍ املــتػرلات يف املــٓٗر ايتذــطٜيب  ٖٚٓــاى ْــٛع ضابــع َــ

ٖٛ شيو املتػرل املػتكٌ غرل املككـٛز ايـصٟ ٫ ٜـسخٌ    : ٜػ٢ُ املتػرل ايعاض  أٚ ايسخٌٝ

٫ٚ ؽبهــع يػــٝطط٠ ايباســح )٫ لهــٔ ٬َسظتــ٘ أٚ قٝاغــ٘(,     يف تكــُِٝ ايسضاغــ١ 

ٚيف ٖـصٙ اسبايـ١ ٜٓبػـٞ    . ٚيهٓ٘ ٜ٪ثط عًـ٢ ْتـا٥ر ايسضاغـ١, أٚ ٜـ٪ثط عًـ٢ املـتػرل ايتـابع       

ع٢ً ايباسح ايصٟ ٫ ٜػتطٝع ٬َسظ١ أٚ قٝـاؽ املـتػرل ايـسخٌٝ أٚ املـتػرلات ايعاضنـ١      

 إٔ ٜأخص بعني ا٫عتباض تًو املتػرلات عٓس َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا.

َــتػرلات:  ١ٜٚؿــرل عًُــا٤ ا٫دتُــاع اىل َكــطًح املــتػرل ايبشجــٞ َــٔ خــ٬ٍ ث٬ثــ 

ٜطًل ع٢ً ا٫ٍٚ املتػرل املػتكٌ, ٜٚطًل ع٢ً ا٫خط املتػرل ايتابع, أَـا ايجايـح ؾٝػـ٢ُ    

إشا نإ ايباسح ٜـسضؽ ع٬قـ١ ايطـ٬م بـاعبطاف ايكـػاض, ٜهـٕٛ       املتػرل ايٛغٝ . ؾ

املتػرل املػتكٌ ٖٓا ٖٛ ايط٬م, ٜٚهٕٛ املتػرل ايتابع ٖٓـا ٖـٛ اعبـطاف ايكـػاض, ٚقـس      

  .(1)غٝ  ٖٓا ٖٛ اشب٬ؾات ايعٚد١ٝ, أٚ غٝاب ا٭ب أٚ غرل شيوٜهٕٛ املتػرل ايٛ

َٔ نٕٛ ْتا٥ر ايبشٛخ تطتب  اضتباطًا  ايعًُٞٚتدلظ ا١ُٖٝ املتػرلات يف ايبشح 

ٚيف سا٫ت َع١ٓٝ تٗتِ بعص ايبشٛخ بايكِٝ ايه١ُٝ أٚ َا ٜطًل عًٝ٘  .ؾعًًٝا باملتػرلات

)املتػرل ايهُٞ( َجٌ ايتعبرل عٔ نجاؾ١ املؿاٖس٠ بعسز ايػاعات ايـيت ٜكهـٝٗا ايؿـطز    

أَاّ ايتًؿعٜٕٛ, أٚ ايتعبرل عٔ تٛظٜع ايكشـ بعسز ايٓػذ اييت تٛظعٗا ًَٜٛٝا أٚ َٓطك١ 

طاَر  شاع١ٝ بعسز ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜػتُعٕٛ  ىل ٖصٙ َع١ٓٝ, أٚ ايتعبرل عٔ ا٫غتُاع  ىل ب

ايدلاَر يف ٚقت َعني أٚ َٓطك١ َع١ٓٝ. نُا لهٔ ايتعبرل عٔ املتػرل ايهُٞ بـايكِٝ  

ايه١ُٝ اييت تعهػٗا ا٭ضقاّ بايعس أٚ ايتهطاضات, ؾإْ٘ لهٔ ايتعبرل عٓـ٘ بـايكِٝ   

                                                 
 .30ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ, َكسض غابل, م (1)
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)نبرل/قًٝـٌ( أٚ قـسض   ايكشـ بـايكِٝ ايهُٝـ١   ايه١ُٝ ايًؿظ١ٝ َجٌ ايتعبرل عٔ قطا٠٤ 

 قًٌٝ/قًٌٝ دسا(... ٖٚهصا.ا٭ؾطاز امل٪ٜسٜٔ )نبرل دسًا/نبرل/َتٛغ /

َٔ خ٬ٍ إ بعص ايبشٛخ تٗتِ  ايعًُٞنصيو تدلظ ا١ُٖٝ املتػرلات يف ايبشح 

ٖٚـصٙ املـتػرلات ٜطًـل عًٝٗـا      ,باغتدساّ ايتػرل يف ايؿ٦ات يف بٓا٤ ايع٬قات ٚاختباضٖـا 

١ٜٛ٦ أٚ ايٓٛع١ٝ, ٚاييت ٜـتِ ايتعـبرل عـٔ ايـتػرل ؾٝٗـا َـٔ خـ٬ٍ        املتػرلات ايٛقؿ١ٝ أٚ ايؿ

ٚقـ ايؿ٦ات بايكؿات املتبا١ٜٓ, َجٌ اسباي١ ا٫دتُاع١ٝ تهِ ؾ٦ات ٚقـؿ١ٝ )َتـعٚز,   

غرل َتعٚز( أٚ اسباي١ ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ ٚقـ ؾ٦اتٗا املتػرل٠ )أَـٞ, ٜكـطأ ٜٚهتـب,    

ا٥ٌ اٱعـ٬ّ َـٔ خـ٬ٍ ؾ٦ـات     تعًِٝ َتٛغ , تعًِٝ داَعٞ( أٚ ٚقـ ايتعـط   ىل ٚغـ  

)َٓتظِ, غرل َٓتظِ( أٚ َػت٣ٛ ا٫ْتظاّ يف ايكطا٠٤ ؾُٝهٔ ايتعبرل عٓ٘ بكِٝ نُٝـ١  

)عاٍ, َتٛغ , َٓدؿص(. ٚقس تػتدسّ َتػرلات ن١ُٝ يف ع٬قتٗا بأخط٣ ؾ١ٜٛ٦ أٚ 

 30/60/90ٚقؿ١ٝ َجٌ ايع٬ق١ بـني عـسز ايػـاعات ايسضاغـ١ٝ ايـيت أْٗاٖـا ايطايـب )       

َٚػـت٣ٛ ا٫ْتظـاّ يف قـطا٠٤ ايكـشـ َـٔ قبـٌ قـطا٤ )َٓتظُـٕٛ, غـرل          غـاع١ ؾـأنجط(   

َٓتظُني, غرل ايكطا٤(. ٚقس تػتدسّ ؾ١ٜٛ٦ يف ع٬قتٗا بأخط٣ ؾ١ٜٛ٦ َجـٌ ايع٬قـ١ بـني    

َتػرل املػت٣ٛ ايتعًُٝـٞ )ٜكـطأ ٜٚهتـب, تعًـِٝ َتٛغـ , تعًـِٝ عـاٍ( َٚـتػرل تؿهـٌٝ          

 .(1)خؿٝؿ١(, املٛنٛعات ايكشؿ١ٝ )داز٠

َــٔ خــ٬ٍ ســا٫ت  ايعًُــٞباٱنــاؾ١ اىل شيــو تــدلظ اُٖٝــ١ املــتػرلات يف ايبشــح  

َع١ٓٝ ٫ ٜكبح املتػرل املػتكٌ ٚسسٙ ٖٛ ايػبب سبـسٚخ ايظـاٖط٠ أٚ ٬َسظـ١ ايٓتـا٥ر.     

تػِٗ بؿهٌ أٚ آخط يف تؿعٌٝ املتػرل املػـتكٌ   )ٚغٝط١(ٚيهٔ تٛدس َتػرلات أخط٣ 

ٚقٝاَ٘ بسٚضٙ يف ايع٬ق١ َع املتػرل ايتابع. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ قس ٜط٣ ايباسح إٔ ايطداٍ 

لًٕٝٛ أنجـط  ىل تؿهـٌٝ املٛنـٛعات ايكـشؿ١ٝ ازبـاز٠, بُٝٓـا ٜـط٣ إٔ ايٓػـا٤ لًـٔ          

ــ١. ٚيف ْؿــؼ ايٛقــت       ــط  ىل تؿهــٌٝ املٛنــٛعات ايكــشؿ١ٝ اشبؿٝؿ ــِٝ ايباســح  أنج ٜك

قــٝاغت٘ يًع٬قــ١ املــصنٛض٠ عًــ٢ أغــاؽ ظٜــاز٠ ايٛقــت املتــاح يًطدــٌ يف املٓــعٍ يكــطا٠٤    

املٛنــٛعات ازبــاز٠ ٚاملتعُكــ١, بُٝٓــا ٜكــٌ ٖــصا ايٛقــت يــس٣ املــطأ٠ بتــأثرل ا٫ٖتُاَــات   

ٚا٭عُاٍ املٓعي١ٝ شلـا. ٚيف ٖـصٙ اسبايـ١ ٜهـٕٛ ايٛقـت املتـاح َـتػرلًا ٚغـٝطًا ٜعُـٌ عًـ٢           

                                                 
 .31-30ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات اٱع١َٝ٬, َكسض غابل, م ز. ضبُس عبس اسبُٝس: (1)
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١ املتبا١ٜٓ بني ايطدٌ ٚاملـطأ٠ يف ا٫ٖتُـاّ باملٛنـٛعات ايكـشؿ١ٝ ازبـاز٠      تأنٝس ايع٬ق

ٚاشبؿٝؿ١, ؾٝهٕٛ يسٜٓا يف ٖـصٙ اسبايـ١: َـتػرل ايٓـٛع )َـتػرل َػـتكٌ( َٚـتػرل ايٛقـت         

ــاح يف املٓــعٍ )َــتػرل ٚغــٝ ( َٚــتػرل ا٫ٖتُــاّ ٚايتؿهــٌٝ يًُٛنــٛعات ايكــشؿ١ٝ       املت

ٚدـٛز املـتػرل ايٛغـٝ  ٜػـاعس عًـ٢ ايتؿػـرل        )َتػرل تابع(. ٚبصيو ؾإٕ بٓا٤ ايع٬قـ١ َـع  

  .(1)اشبام بايع٬ق١ بني نٌ َٔ املتػرل املػتكٌ ٚاملتػرل ايتابع

 أٜٚٚتعاٌَ ايباسح َع املتػرل املػتكٌ نشكا٥ل َعطؾ١ )نازبٓؼ َـج٬ً: شنـٛض   

ٞ    أٚاْــاخ(  أعًــ٢(, نُــا إ    أٚدــاَعٞ  أٚ )املػــت٣ٛ ايتعًُٝــٞ يًٛايــسٜٔ: زٕٚ ازبــاَع

ٜكٝػـ٘ ٜٚتعاَـٌ َعـ٘ نُـتػرل َػـتكٌ بٓـا٤ٶ        أَٚتػرلًا َعٝٓـًا لهـٔ إٔ ٜطقـسٙ ايباسـح     

عًـ٢ أغــؼ َٛنـٛع١ٝ تؿــرل اىل اْـ٘ لهــٔ إٔ ٜـ٪ثط يف ايظــاٖط٠ صبـاٍ ايبشــح, َجــاٍ      

ٜـ٪ثط يف َعطؾـ١    اي١َٝٛٝ باْتظاّ لهٔ اعتباضٖا َـتػرلًا َػـتك٬ً  شيو إٔ قطا٠٤ ايكشـ 

 أٜٚطتب  اضتباطـًا دٖٛطٜـًا مبػـت٣ٛ ْٚٛعٝـ١ تًـو املعطؾـ١,        أٚايعا١َ,  ازبُٗٛض بايكهاٜا

أْ٘ تٛدس ؾطٚم دٖٛط١ٜ يف املعطؾ١ بايكهـاٜا ايعاَـ١ بٓـا٤ٶع٢ً َػـت٣ٛ ا٫ْتظـاّ يف قـطا٠٤       

ىل تكــطأ ٜٚكــٓـ ايعٝٓــ١ اىل صبُــٛعتني: ا٭ أٚايكــشـ ايَٝٛٝــ١, ٚؽبتــاض ايباســح عٝٓــ١ 

ــ١ ٫ ت   ــ١ باْتظــاّ ٚايجاْٝ ــإ    ايكــشـ ايَٝٛٝ ــ١, حبٝــح تهــٕٛ ايعٝٓت كــطأ ايكــشـ ايَٝٛٝ

بايكهــاٜا ايعاَــ١ ٜٚكــاضٕ بــني    َتؿــابٗتني يف اشبكــا٥ل ا٫خــط٣, ثــِ ٜكــٝؼ املعطؾــ١      

َٔ سٝح تًو املعطؾ١ باغـتدساّ ايطـطم ا٫سكـا١ٝ٥. نُـا لهـٔ يًباسـح        اجملُٛعتني

ٔ   أٚععٍ  ٖـصا   ذبٝٝس َتػرل َعني قس ٜهٕٛ ي٘ تأثرل يف املعطؾ١ بايكهاٜا ايعاَـ١, ٚيـٝه

املــتػرل ٖــٛ )َؿــاٖس٠ ايــدلاَر ا٫خباضٜــ١ يف ايتًؿعٜــٕٛ(, َٚــٔ ثــِ ٜــتِ ضقــس ايع٬قــ١ بــني  

ايتشٝٝــس,  أٚقـطا٠٤ ايكـشـ ايَٝٛٝــ١ باْتظـاّ ٚاملعطؾـ١ بايكهــاٜا ايعاَـ١ بعـس ٖــصا ايعـعٍ        

قطا٠٤ ايكشـ اي١َٝٛٝ باْتظاّ َٚؿـاٖس٠  نُا لهٔ تككٞ أثط ايتؿاعٌ بني نٌ َٔ 

 .(2)ايتًؿعٜٕٛ يف َعطؾ١ ازبُٗٛض بايكهاٜا ايعا١َايدلاَر اٱخباض١ٜ يف 

ايٓتٝذ١, ٖٚـٞ قـؿات تـٛسٞ     أٚاملتػرل ايتابع ؾٝعطف أسٝاًْا باملتػرل املتأثط,  اَا

بتبعٝت٘ ٚتأثطٙ بػرلٙ َٔ املتػرلات  ٚخكٛقًا املتػرل املػتكٌ, ٚٚؾكًا شلـصٙ املكـطًشات   

لهٓٓــا ايتعــطف عًــ٢ املػــتكٌ ٚايتــابع ســني ْهــٝـ نًُــ١ )ٜــ٪ثط يف( بــني املــتػرلٜٔ, 

                                                 
 .31-30ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات اٱع١َٝ٬, َكسض غابل, م (1)
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 ٖٛـ املـتػرل ايتـابع   أٟ إٔ ٚأُٜٗا ٜػبل اٯخط ٜهـٕٛ ٖـٛ املػـتكٌ, ٚاملتـأخط ٖـٛ ايتـابع.       

ٖٛ ايٓتٝذ١ اييت ٜكـاؽ اثـط املـتػرل     أٚاملتػرل ايصٟ ؼبسخ ْتٝذ١ يٛدٛز املتػرل املػتكٌ, 

 أٚٚيف نجرل َٔ ايسضاغات ٫ ٜكبح املـتػرل املػـتكٌ ٚسـسٙ ٖـٛ ايػـبب       املػتكٌ عًٝٗا.

ــا٥ر. ٚيهــٔ تٛدــس َــتػرلات أخــط٣ تػــِٗ     أٚاملكسَــ١ سبــسٚخ ايظــاٖط٠   ٬َسظــ١ ايٓت

ػرل املػتكٌ ٚقٝاَ٘ بسٚضٙ يف ايع٬ق١ َع املتػرل ايتابع. َٚٔ آخط يف تؿعٌٝ املت أٚبؿهٌ 

ايعًُٝــ١, يف  ايؿطنــٝاتٖـصٙ املــتػرلات َــا ٜـتِ ذبسٜــسٙ قــطاس١ يف َؿـه١ً ٚقــٝاغ١    

 طاض ايتٓب٪ بايع٬ق١ بني املـتػرلات ٖٚـٛ املـتػرل ايٛغـٝ  ايـصٟ ٜـط٣ ايباسـح يف ٚدـٛزٙ         

 أٚتأنٝــسًا يًع٬قــ١ بــني نــٌ َــٔ املــتػرل املػــتكٌ ٚايتــابع, باعتبــاضٙ َــتػرلًا ضبطنــًا   

زاؾعًا يًُتػرل املػتكٌ. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ قس ٜط٣ ايباسح إٔ ايطداٍ لًٕٝٛ أنجـط  ىل  

املٛنٛعات ايكـشؿ١ٝ ازبـاز٠, بُٝٓـا ٜـط٣ إٔ ايٓػـا٤ لًـٔ أنجـط  ىل تؿهـٌٝ          تؿهٌٝ

املٛنـــٛعات ايكـــشؿ١ٝ اشبؿٝؿـــ١. ٚيف ْؿـــؼ ايٛقـــت ٜكـــِٝ ايباســـح قـــٝاغت٘ يًع٬قـــ١   

املصنٛض٠ ع٢ً أغاؽ ظٜـاز٠ ايٛقـت املتـاح يًطدـٌ يف املٓـعٍ يكـطا٠٤ املٛنـٛعات ازبـاز٠         

أثرل ا٫ٖتُاَـات ٚا٭عُـاٍ املٓعيٝـ١ شلـا.     ٚاملتعُك١, بُٝٓا ٜكٌ ٖصا ايٛقـت يـس٣ املـطأ٠ بتـ    

ٚيف ٖصٙ اسباي١ ٜهٕٛ ايٛقت املتاح َتػرلًا ٚغٝطًا ٜعٌُ ع٢ً تأنٝـس ايع٬قـ١ املتبآٜـ١    

بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ يف ا٫ٖتُاّ باملٛنٛعات ايكشؿ١ٝ ازباز٠ ٚاشبؿٝؿ١, ؾٝهٕٛ يسٜٓا 

ــٛع )َــتػرل َػــتكٌ( َٚــتػرل ايٛقــت املتــ     ــ١: َــتػرل ايٓ اح يف املٓــعٍ )َــتػرل  يف ٖــصٙ اسباي

  .(1) تابع(ٚغٝ ( َٚتػرل ا٫ٖتُاّ ٚايتؿهٌٝ يًُٛنٛعات ايكشؿ١ٝ )َتػرل 

)َػــت٣ٛ املعطؾــ١ بايكهــاٜا ايعاَــ١   ٍ ٚٚلهــٔ يًباســح ايتعاَــٌ َــع املــتػرل ا٭  

ٞ  نُــا يف املجــاٍ ايػــابل(  )قــطا٠٤  عًــ٢ أْــ٘ املــتػرل املػــتكٌ, بُٝٓــا ٜعتــدل املــتػرل ايجــاْ

لهٓ٘ إ ٜتعاٌَ َع ٖٛ املتػرل ايتابع, نُا  يف املجاٍ ايػابل(ايكشـ اي١َٝٛٝ نُا 

ــ٘ املــتػرل املػــتكٌ,        ٚا٭ ــ٢ اْ ــاْٞ عً ــابع, ٜٚتعاَــٌ َــع املــتػرل ايج ــ٘ املــتػرل ايت ــ٢ اْ ٍ عً

ؾاملعطؾ١ بايكهاٜا ايعا١َ قس تسؾع ايؿـطز اىل قـطا٠٤ ايكـشـ ايَٝٛٝـ١, نُـا إٔ قـطا٠٤       

عطؾـ١ بايكهـاٜا ايعاَـ١. إ ايتعاَـٌ َـع      ٫نتػـاب امل ايكشـ اي١َٝٛٝ قـس تـسؾع ايؿـطز    

 أَٚتػرل َعـني عًـ٢ اْـ٘ َـتػرل َػـتكٌ, ٚايتعاَـٌ َـع َـتػرل آخـط عًـ٢ أْـ٘ َـتػرل تـابع              

 ايعهؼ ٖٛ أَط ذبسزٙ ا٫زي١ ايع١ًُٝ ٚاملعطٝات املٓطك١ٝ املتٛاؾط٠ يس٣ ايباسح.

                                                 
 .46ـــ45غعس غًُإ املؿٗساْٞ: َٓاٖر ايبشح ا٫ع٬َٞ, َكسض غابل, م .ز أ. (1)
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 انؼيىبث يف انبحث انؼهمي
صبُٛع١ َٔ ٚسسات املعا١ٜٓ ربهـع يًسضاغـ١ ايتشًًٝٝـ١ أٚ    "تعطف ايع١ٓٝ باْٗا: 

 ,ا٫قــًٞاملٝساْٝـ١, ٚػبـب إ تهـٕٛ ممجًـ١ متجـ٬ًٝ قـازقًا َٚتهاؾ٦ـًا َـع اجملتُـع          

   ٘ ٜعــسټ اختٝــاض ايعٝٓــ١ ٖــسؾًا َُٗــًا ٚٚاعٝــًا يهــٌ        ٚ .(1)"ٚلهــٔ تعُــِٝ ْتا٥ذٗــا عًٝــ

ايساضغني ٚايباسجني, ٜتٛقـ عًٝ٘ اغتد٬م ايٓتـا٥ر, َٚـٔ ثـِ تعُـِٝ ْتـا٥ر ايظـاٖط٠       

 املكاغ١ جملتُع ا٭قٌ ايصٟ اؾتكت َٓ٘ ايظاٖط٠ ايع١ًُٝ َٛنع ايسضاغ١ ٚايبشح. 

ٞ : ٚايعٝٓــ١ بٗــصا املعٓــ٢ ٖــٞ ٜــتِ , "صبُٛعــ١ ْػــب١ٝ َــٔ صبتُــع ايسضاغــ١ ا٫قــً

  .(2)اختٝاضٖا بططٜك١ َع١ٓٝ, ٚادطا٤ ايسضاغ١ عًٝٗا بامل٬سظ١ ٚايتشًٌٝ"

ايع١ٓٝ ٖٞ دع٤ َٔ اجملتُع أٚ ٖـٞ عـسز َـٔ اسبـا٫ت ايـيت ت٪خـص َـٔ اجملتُـع         ٚ

ٞ    ا٭قــًٞ ٚدبُــع َٓٗــا ايبٝاْــات     ٚتػــ٢ُ   .بككــس زضاغــ١ خكــا٥ل اجملتُــع ا٭قــً

ايٛسسات اييت ٜتهٕٛ َٓٗا صبتُع ايبشح بٛسسات املعا١ٜٓ, ؾهٌ عـسز َـٔ قـشٝؿ١    

مت اختٝاضٖا خانع يًتشًٌٝ ٖٛ ٚسس٠ َعا١ٜٓ. اَا عٝع ايٛسسات ايـيت ٜطغـب ايباسـح    

ـٖـ     ٛ اجملتُـع ا٭نـدل أٚ صبُـٛع املؿـطزات ايــيت     يف زضاغـتٗا ؾتػـ٢ُ صبتُـع ايبشـح, ٚ

ــا  ٜػــتٗسف ايبا ــل ْت ــٌ ٖــصا ٥ر ايسضاغــ١ســح زضاغــتٗا يتشكٝ اجملتُــع ايهــٌ أٚ   , ٚلج

.  ٫ اْـ٘ ٜكـعب ايٛقـٍٛ  ىل ٖـصا اجملتُـع املػـتٗسف يهـداَت٘ ؾٝـتِ         اجملُٛع ا٭ندل

ايذلنٝع ع٢ً اجملتُـع املتـاح أٚ املُهـٔ ايٛقـٍٛ  يٝـ٘ ٚا٫قـذلاب َٓـ٘ زبُـع ايبٝاْـات          

, ٚأٖـساؾٗا سف ًٜٚـيب سادـات ايسضاغـ١    يًُذتُع املػتٗ ممج٬ً ٚايصٟ ٜعتدل عاز٠ دع٤ًا

  تاض َٓ٘ ع١ٓٝ ايبشح.غبٚ

ؽبتــاض َؿــه١ً ايبشــح َٚٓٗذــ٘  عٓــسَا ٜبــسأ ايباســح جبُــع ايبٝاْــات بعــسَا  ٚ

ات  َــا إٔ ػبُــع ايبٝاْــ  : ٚأزٚات عــع ايبٝاْــات ػبــس ايباســح ْؿػــ٘ أَــاّ طــطٜكتني      

عٝٓــ١  شا نــإ صبتُــع ايبشــح ٚاغــع ؾٝهــطط اىل بططٜكــ١ اسبكــط ايؿــاٌَ أٚ ؽبتــاض 

                                                 
زلـــرل ضبُـــس سػـــني: ذبًٝـــٌ املهـــُٕٛ ـــــ تعطٜؿاتـــ٘, َؿاُٖٝـــ٘, ضبسزاتـــ٘, ٚاغـــتدساَات٘    ز. (1)

 .117, م1996, ايكاٖط٠, عامل ايهتب, 2ا٭غاغ١ٝ, ط 

ـــ تكٓٝــات َٚٓــاٖر, بــرلٚت, زاض اشلــازٟ يًطباعــ١     (2) ٜٛغـــ عبــس ا٫َــرل طبادــ١: َٓٗذٝــ١ ايبشــح ــ

 .160, م2007ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع, 
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نـإ اجملتُـع ا٫قـًٞ ٚاغـع ايٓطـام أٚ نـٝل ايٓطـام, ؾـإ عًـ٢           اختٝاض ع١ٓٝ. َُٚٗا

. ؾاملعٝـاض اسبكٝكـٞ يًتذـاْؼ    ايباسح إٔ ؼبسز زضد١ ايتذاْؼ يف ٖصا اجملتُع ا٫قًٞ

ٖٛ أْٛاع املتػرلات اييت ٜػتًعّ ايبشح متاثًٗا أٚ تكاضبٗـا عًـ٢ َـساض اجملتُـع ا٫قـًٞ.      

َتػرل ٚاسس ؾك  ٚيٝهٔ ايـسٜٔ   ؾاشا نإ َٛنٛع ايبشح ٫ٜػتًعّ غ٣ٛ ايتؿاب٘ يف

َج٬ً ؾاْ٘ لهٔ َُٗا اتػع ْطام اجملتُع ا٫قًٞ اعتباضٙ صبتُعـًا نـبرل ايتذـاْؼ,    

يف سني ٫ ٜتٛقع ٚدٛز زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتذاْؼ يف َكـٓع أٚ صبتُـع ضبًـٞ قـػرل  شا     

ٚعٓس٥ـص  اغتًعّ ايبشح نطٚض٠ ايتؿاب٘ أٚ ست٢ ايتكاضب يف عسز نـبرل َـٔ املـتػرلات.    

ًــب ا٫َــط تــٛؾرل أنــدل قــسض َــٔ ايتذــاْؼ يف ٖــصا اجملتُــع ا٫قــًٞ,  َــا بتكًٝــٌ     ٜتط

املتػرلات املطًٛب تؿابٗٗا أٚ بتذع١٥ اجملتُع ا٫قًٞ اىل صبتُعات أٚ ٚسـسات ؾطعٝـ١   

 يهُإ تٛاؾط املعسٍ املطًٛب يف زضد١ ايتذاْؼ بايٓػب١ ملٛنٛع ايبشح.

ىل َــٔ قػــِ ا٫عــ٬ّ ٚاملطسًــ١ ا٭ؾـاشا أضزْــا زضاغــ١ عٝٓــ١ َــٔ مخػــ١ طــ٬ب يف  

ٜهِ اضبعني طايبًا ٚطايب١ ؾإ ٖـ٪٤٫ ايطًبـ١ اشبُػـ١ ٜؿـهًٕٛ ايعٝٓـ١, أَـا ا٫ضبعـٕٛ        

طايبًا ٚطايب١ ؾِٗ ٜؿهًٕٛ اجملتُع ا٭قـًٞ ايـصٟ غـشبت َٓـ٘ ايعٝٓـ١. ٫ٚ لهـٔ إ       

, ٫ٕ ٜــٓذح ايبشــح ا٫ اشا نـــإ ايباســح ٜػــتدسّ أغـــايٝب خاقــ١ باختٝــاض ايعٝٓـــ١      

ــطاز     ايباســح ــ١ ا٫ؾ ــع باغــطٙ يف ايبشــح ٫ٕ ٖــصا     أ٫ٚ ٜػــتطٝع إ ٜأخــص ناؾ اجملُت

ٜتطًب دٗسًا ٚٚقتًا ٚتهايٝـ َاز١ٜ نبرل٠ دسًا. ٚشلصا ؽبتاض ايباسح ع١ٓٝ ضبسز٠ َٔ 

ٖصا اجملتُع يسضاغـت٘. ؾهًُـا ظاز اجملتُـع ا٫قـًٞ نًُـا قًـت ايٓػـب١ ٚنًُـا قًـت          

 ايٓػب١ ظاز اجملتُع ا٫قًٞ يًعٝٓات.

٫ْـ٘   ٝـ١ دٗٗـا عًُـا٤ املٓٗذ  ٛأغًٛب ايعٝٓـات َـٔ أعظـِ املؿـه٬ت ايـيت ٜ     ٜٚعس 

. عـٔ ططٜـل ايبشـح    ايباسـح  ػـتٓتذٗا ٜتٛقـ ع٢ً ايع١ٓٝ املٓتكا٠ نٌ قٝاؽ أٚ ْتٝذـ١ ٜ 

ًٜٚذــأ ايباســح اىل ٖــصا ا٫غــًٛب ٫ٕ  دــطا٤ ايبشــح عًــ٢ اجملتُــع ا٫قــًٞ بأنًُــ٘    

َـٔ ٚدـٛز أغاغـني عـاَني يهـٌ       ٜهًؿ٘ قسضًا نبرلًا َٔ ايٛقت ٚازبٗس ٚاملاٍ. ٫ٚبس

تكُُٝات ايع١ٓٝ, ا٫ٍٚ ٖٛ دبٓب ايتشٝع يف ا٫دطا٤ املدتاض, ٚايجاْٞ ٖٛ ايٛقٍٛ اىل 

ّ   أندل قسض َـٔ ايهـب     َٚـٔ ؾـطٚط ايعٝٓـ١    ايبشـح.   اٖـساف  يف املعًَٛـات ايـيت ربـس

 ازبٝس٠ يف ايبشٛخ ايع١ًُٝ َا ٜأتٞ:

إٔ تهــٕٛ ايعٝٓــ١ ممجًــ١ يًُذتُــع ا٫قــًٞ. أٟ تهــٕٛ ؾــا١ًَ زبُٝــع خكــا٥ل   .1
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اجملتُع ا٫قًٞ أٚ أندل قػ  َٓٗا ٫ٕ ايباسح ٫ٜػتطٝع إ ٜعُِ َـٔ ْتا٥ذـ٘   

ــ٢       ــ٢ أْــ٘  شا تهــطضت ْؿــؼ ايٓتــا٥ر عً ــاض ايعٝٓــ١ بططٜكــ١ عطنــ١ٝ. مبعٓ  شا اخت

ــ١       ــ١ ممجً يًُذتُــع عٝٓــات أخــط٣ ناْــت ايعٝٓــ١ ايــيت ػبــطٟ عًٝٗــا ايبشــح عٝٓ

 ا٫قًٞ أقسم متجٌٝ.

, ٚنـجرلًا َـا ٜكـع    إ تهٕٛ يٛسسات اجملتُع ا٫قًٞ ؾطقًا َتػا١ٜٚ يف ا٫ختٝـاض  .2

 ايباسح يف خطأ عسّ اغتٝؿا٤ ٖصا ايؿطط يف ايع١ٓٝ اييت ؽبتاضٖا زٕٚ قكس َٓ٘.

ٚغايبًا َا ٜهتؿٞ ايباسـح بٗـصا ايؿـطط ٫ٕ ؾٝـ٘ نـُإ ٫غـتٝؿا٤ ايؿـطط ا٫ٍٚ.        

زبُٝع ا٫ؾطاز سكًٓا ع٢ً ع١ٓٝ ممج١ً يًُذتُع ؾاشا نُٓا تػاٟٚ ؾطم ا٫ختٝاض 

  ا٫قًٞ يف غايب ا٫سٛاٍ.

شٛخ ايع١ًُٝ ٜؿذل  إ تهٕٛ ممج١ً بنػرلٙ َٔ اي ايعًُٞٚايعٝٓات يف ايبشح 

ٌ        يًُذتُع ست٢ لهـٔ   َٚٓـاٖر   تعُـِٝ ْتـا٥ر ايبشـح, يهـٔ ٖٓـاى مطٚؾـًا َعٝٓـ١, بـ

حبجٝــ١ )نُــٓٗر زضاغــ١ اسبايــ١(, ٚنــصيو ايسضاغــات ا٫غتهؿــاؾ١ٝ لهــٔ ؾٝٗــا     

ادطا٤ ايسضاغ١ عًـ٢ عٝٓـات غـرل عؿـٛا١ٝ٥ )غـرل استُايٝـ١(, ٚبايتـايٞ ٫لهـٔ تعُـِٝ          

اسبـا٫ت   أٚت ايٓتـا٥ر يف سـسٚز املؿـطزا   ايٓتا٥ر ع٢ً اجملتُع, ٜٚهٕٛ ايتعاٌَ َع ٖصٙ 

اييت أدطٜت عًٝٗـا ايسضاغـ١ َـٔ دٗـ١ أخـط٣, ؾـإ سذـِ ايعٝٓـ١ ؽبتًــ َـٔ حبـح اىل            

 :(1)يًؿطٚط ا٫ت١ٝطبكًا سذِ ايع١ٓٝ  ٜٚتِ ذبسٜسآخط. 

ــس صبتُــع   ــًا     : ا٫قــٌ ايبشــح ذبسٜ ــسًا زقٝك ػبــب إ ؼبــسز اجملتُــع ا٫قــٌ ذبسٜ

بعص ايبـاسجني  َٚعطؾت٘ َعطؾ١ دٝس٠ ٚزضاغت٘ بؿهٌ ٚافٹ قبٌ أ١ٜ ْكط١ ٜٚػ٢ُ 

ٖٛ اجملتُع ايصٟ ػبطٟ ايباسـح  ٚ صبتُع ا٫قٌ مبذتُع ايبشح. ٚصبتُع ايبشح

ؾإ غع٢ ايباسح اىل زضاغ١ َؿـانٌ طًبـ١ ازباَعـات ايعطاقٝـ١ َـج٬ً       حبج٘ عًٝ٘.

ــ٘ إ ؼبــسز ٜٚعــطف صبتُــع ايبشــح ا٫قــًٞ أ٫ًٚ.      ــ١   ؾــإ عًٝ ــع طًب ؾٗــٌ ٖــِ عٝ

ســس٠ نذاَعــ١ بػــساز َــج٬ً بهــٌ  نًٝــات ٚداَعــات ايعــطام, أٚ طًبــ١ داَعــ١ ٚا 

 نًٝاتٗا َٚعاٖسٖا.

                                                 
: ايبشح ايعًُٞ َٚٓاٖذـ٘ ــــ نتـاب َٓٗذـٞ, بػـساز, زاض ايهتـب يًطباعـ١        ٚدٝ٘ ضبذٛب .أ. ز (1)

 .165ـــ164, م2002ٚايٓؿط, 
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ٖٚٞ املؿطزات املته١ْٛ ٫طاض اجملتُع ؾاشا سسز ايباسح : تؿدٝل أؾطاز اجملتُع 

ؾػٛف ٜعس ايباسح قا١ُ٥ خاق١ مبذتُع حبج٘ اييت ٖٞ َؿطزات  ٞتُع ا٫قًاجمل

ايبشح ؾاشا اختاض َٛنٛع حبج٘ َج٬ً َـس٣ اعتُـاز ايٓدبـ١ ا٫نازلٝـ١ يف داَعـ١      

تهطٜت ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ اثٓا٤ ا٫ظَات ا١َٝٓ٫ ؾاْ٘ ؼبسز َؿطزات 

ؾٝشـسز ايطًبـ١ ايـصٜٔ     ٚاشا اختاض يف َٛنٛع حبج٘ ايطًب١قا١ُ٥ با٫زلا٤ ٚتطتٝبِٗ. 

غٛف ػبطٟ عًِٝٗ ايبشح َٚٔ ثِ تاتٞ اشبط٠ٛ ا٫خط٣ اييت ٖـٞ َؿـطزات ممجًـ١    

 يًُذتُع ا٫قًٞ.

يف ٖصٙ املطس١ً ٜٓتكٞ ايباسح ايُٓٛشز املطًٛب يبشجـ٘  ٚ: اختٝاض ٚذبسٜس ْٛع ايع١ٓٝ 

ــ٢ أؾــطازٙ. ؾــاشا نــإ اجملتُــع ا٫قــٌ َتذاْػــًا يف        ٚايــصٟ غــٝٛظع ا٫غــتبٝإ عً

ٚايػُات املطًٛب زضاغتٗا, ؾإٔ أٟ ْٛع َـٔ ايعٝٓـات ٜؿـٞ بـايػط . أَـا       اشبٛام

ازبٛاْب املطاز زضاغتٗا, ؾإ ؾطٚط ضبسز٠  شا بطظت اخت٬ؾات ٚمٗط ايتبأٜ يف 

يف ايعٝٓــات َطًــٛب تٛؾطٖــا يف ٖــصا اجملــاٍ نــإٔ تهــٕٛ عٝٓــ١ طبكٝــ١, أٚ عٝٓــ١   

ع ا٫قًٞ ٜهٕٛ َٔ َٓتظ١ُ أٚ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥, تعطٞ ايؿطق١ يهٌ أؾطاز اجملتُ

ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ ؾإ ايع١ٓٝ ازبٝـس٠ ٚايػـ١ًُٝ ٖـٞ ايعٝٓـ١ ايـيت تعهـؼ        نُٓٗا.

  خكا٥ل اجملتُع ا٫قًٞ ٚمتجً٘ متج٬ًٝ قشٝشًا ٚزقٝكًا.

ػبـب إ ؼبـسز ايباسـح    : ذبسٜس ايعسز املطًٛب َٔ ا٫ؾـطاز أٚ ايٛسـسات يف ايعٝٓـ١    

سذــِ ٚعــسز ٚســسات اجملتُــع ا٫قــًٞ يًبشــح ٚيــٝهٔ أضبعــ١ عؿــط ايـــ طايــب      

ٚطايب١ َج٬ً, ؾإ ايباسح ؼبسز سذِ ايع١ٓٝ املطاز اضغاٍ ٚتٛظٜع ا٫غتبٝإ عًٝٗـا  

املدتــاض٠ ايعٝٓــ١ ( َــِٓٗ ؾكــ . ٖٚٓــا ٫بــس َــٔ ا٫ؾــاض٠ اىل  ٕ سذــِ  500ٚيــتهٔ )

ايٛقـت املتـٛؾط يـس٣ ايباسـح ٚاَهاْاتـ٘ ايعًُٝـ١        َكـساض  :ٜتأثط بعٛاٌَ عس٠ أُٖٗـا 

ٚاملاز١ٜ, َٚس٣ ايتذاْؼ أٚ ايتبأٜ يف خكا٥ل اجملتُع ا٫قًٞ املطًٛب ايتعـطف  

  عًٝٗا, ٚزضد١ ايسق١ املطًٛب١ يف ايبشح َٚػتٛاٙ ٚايػا١ٜ املعٍُٛ َٔ أدًٗا.

اض, ٜٚتٛقـ ذبسٜس سذِ ايع١ٓٝ ع٢ً عسز َٔ ا٫عتباضات اييت ت٪ثط يف ٖصا ايكـط 

 :(1)َٔ ٖصٙ ا٫عتباضات َا ٜأتٞ

                                                 
 .278ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ, َكسض غابل, م (1)
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قسض ايتذاْؼ بني َؿطزات اجملتُع يف اشبكا٥ل أٚ ايػُات, ؾهًُا ظازت زضدـ١   -1

 ايتذاْؼ بني َؿطزات اجملتُع أَهٔ اختٝاض عسز أقٌ َٔ املؿطزات يبٓا٤ ايع١ٓٝ.

ايتٛظٜع ازبػطايف يًُؿطزات ٖٚٛ َا ٜعهؼ تؿتتٗا ٚاْتؿاضٖا, ٚشيـو اْـ٘ نًُـا     -2

ــاطل دػطاؾٝــ١ َتباعــس٠ نًُــا     ,املؿــطزات ظاز اْتؿــاض ــ٢ َٓ أٚ ناْــت َٛظعــ١ عً

 تطًب ا٭َط ظٜاز٠ سذِ ايع١ٓٝ.

نؿا١ٜ املعًَٛات اييت ٜٛؾطٖا  طاض ايع١ٓٝ ٫ختٝاض املؿطزات, ؾهًُا نـإ  طـاض    -3

ايع١ٓٝ ؾا٬ًَ نا٬ًَ ًٜيب ساد١ ايبشح, لهـٔ اختٝـاض عٝٓـ١ أقـٌ سذُـًا بُٝٓـا       

ب بعــص املعًَٛــات أٚ ايبٝاْــات أٚ عــسّ اغــتدساّ يف سايــ١ غٝــاػبــب ظٜــاز٠ اسبذــِ 

 ا٭خٝاض ٚؾطٚط٘.أطط يًع١ٓٝ تًيب سادات 

عــسز ايؿ٦ــات ايــيت غــٛف ٜــتِ زضاغــتٗا ٚايــتػرلات ايــيت ٜــتِ ٚقـــ اجملتُــع َــٔ    -4

خ٬شلا. ٚاختٝاض ايع١ٓٝ َٔ ؾ١٦ ٚاسس٠ ٖٞ ؾ١٦ ايط٬ب تكٌ يف سذُٗـا عـٔ عٝٓـ١    

أغاغٗا َجٌ ايتدككات ا٭نازل١ٝ, أخط٣ ٜتِ تٛظٜع ايطًب١ ٚايطايبات ع٢ً 

 أٚ املطاسٌ ايسضاغ١ٝ.

  :أْٛاع ايعٝٓـات ٚططم اختٝاضٖا

اع ض٥ٝػـ١ تبعـًا يتـسخٌ ايباسـح يف اختٝـاض          ِ ايعٝٓـات  ىل أْٛـ ٜتؿل اشبدلا٤ ع٢ً تكػٝـ

ٚاملؿــطزات ٚخهــٛعٗا بايتــايٞ يكــٛاْني ا٫ستُــا٫ت, أٚ عــسّ خهــٛعٗا شلــصٙ    ايططٜكــ١

ايكٛاْني, سٝح تتأثط يف اسباي١ ا٭خرل٠ بتسخٌ ايعاَـٌ ايؿدكـٞ يف ا٫ختٝـاض. ٚيـصيو     

ظبــس ٖٓــاى تكــٓٝؿًا يًعٝٓــات عًــ٢ أغــاؽ أْٗــا استُايٝــ١ أٚ عؿــٛا١ٝ٥ سٝــح ٫ ٜتــسخٌ   

ؿٛا١ٝ٥. أٚ أْٗا غرل استُاي١ٝ أٚ عُس١ٜ ايباسح يف اختٝاضٖا, ٚيهٓٗا ربتاض بططٜك١ ع

سٝــح ٜػــُح بتــسخٌ ايعاَــٌ ايؿدكــٞ يف ا٫ختٝــاض. ٚباغــتعاز٠ طــطم اختٝــاض ايعٝٓــات  

تطبٝكٝـــًا ظبـــس إٔ ايباســـح ٜكـــسّ ٚقـــؿًا يًعٝٓـــ١ املدتـــاض٠ َـــٔ خـــ٬ٍ ايعٓكـــطٜٔ َعـــًا.  

يو َـٔ  ؾايباسح عاز٠ ؽبتاض ايع١ٓٝ ايطبك١ٝ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ, ثِ ؽبتاض املؿطزات بعس ش

بني ايؿ٦ات بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥ أٚ املٓتظ١ُ. ٫ٕ متجٌٝ ايع١ٓٝ شبكا٥ل اجملتُع تؿط  

عًٝ٘ اختٝاضًا َٔ بني ا٭ْٛاع ثِ ٜؿط  اختٝـاض اسبذـِ اختٝـاضًا َهُـ٬ً يـٮٍٚ. ٚيـصيو       

يعٝٓـ١ شبكـا٥ل   ْعط  أْٛاع ايعٝٓات اييت تٛؾط ايؿهٌ املٓاغب ايصٟ ؼبكـل متجٝـٌ ا  

 اجملتُع ٚنُا ٜأتٞ:
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  )ا٫ستُاي١ٝ(أ٫ًٚ: ايعٝٓات ايعؿٛا١ٝ٥ 

ٚتعطف باْٗا ايعٝٓات اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا يهٌ عٓكط يف صبتُـع ايسضاغـ١ ؾطقـ١    

 ٚتٓكػِ ايعٝٓات ايعؿٛا١ٝ٥ اىل ا٫ْٛاع ا٫ت١ٝ:. ضبسز٠ يٝهٕٛ اسس٣ َؿطزات ايع١ٓٝ

 :  Simple random sample ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١ ١ايعٝٓ .1

 ٚتػــتدسّ اشاايعٝٓــ١ ا٫ستُايٝـ١  ب ٚتػــ٢ُ أٜهـاً ٖٚـٞ َــٔ ابػـ  أْــٛاع ايعٝٓـات    

 نإ صبتُع ايبشح قػرلًا َٚتذاْػًا, سٝح تعط٢ املؿطز٠ ْؿؼ ايؿطق١ يف ا٫ختٝاض

ٞ أٚ ايظٗــٛض  . ٚتؿــرل نًُــ١ ايعٝٓــ١ ايعؿــٛا١ٝ٥ اىل اختٝــاض عــسز َعــني َــٔ عٗــٛض أقــً

 ٖـصٙ ايعٝٓـ١  اختٝـاض   تػـتعٌُ يف ٚ ا٫ق١ًٝ.بؿطط تهاؾ٪ ؾطم ا٫ختٝاض بني ايٛسسات 

عس٠ ططم, َٓٗا إٔ تهتب عٝع ا٫زلا٤ ع٢ً بطاقات َتؿاب١ٗ ٚربً  خًطًا دٝسًا 

 أٟ أثط يًذلتٝـب املتعُـس, ثـِ ٜ٪خـص عـسز َـٔ ايبطاقـات َـٔ اجملُٛعـ١          ٱناع١ٜهؿٞ 

ّ دـساٍٚ  ٜطًـل عًٝٗـا    ٜػاٟٚ عسز أؾطاز ايع١ٓٝ املطًٛب١. ٖٚٓاى ططٜك١ أخـط٣   ا٭ضقـا

, ٜٚتطًب اغتدساّ ٖـصٙ ايططٜكـ١ نـطٚض٠ سكـط     اييت تػٌٗ ع١ًُٝ ا٫ختٝاض ايعؿٛا١ٝ٥

َٚعطؾ١ ناَـٌ ايعٓاقـط ايـيت ٜتهـٕٛ َٓٗـا صبتُـع ايسضاغـ١, ٚبـصيو تهـٕٛ ؾطقـ١           

 ايظٗــٛض يهـــٌ عٓكــط َعطٚؾـــ١ ٚضبـــسز٠ َػــبكًا. ٜٚكـــعب تطبٝــل ٖـــصٙ ايططٜكـــ١ يف    

ٚ اجملتُعـات ايسضاغــ١ٝ املتٓــاثط٠ أٚ املتباعــس٠ أٚ ايهــبرل   تعــس ايعٝٓــ٠١ َـٔ سٝــح ايعــسز, 

ؾاشا اضزْا ع٢ً غبٌٝ  .(1)أؾهٌ أْٛاع ايعٝٓات إٔ أَهٔ تطبٝكٗا ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١

عاَــٌ يف َكــٓع َعــني    12.000املجــاٍ إ غبتــاض عٝٓــ١ عؿــٛا١ٝ٥ ملعطؾــ١ ادباٖــات      

ــطز٠ ؾكــ  ؾعًٝٓــا إٔ ْهــع قا٥ُــ١ َطقُــ١ َــٔ       400ٚســسزْا سذــِ ايعٝٓــ١    اىل  1َؿ

تتاح ايؿطق١ يهٌ ؾطز َٔ أؾطاز اجملتُع ا٫قـًٞ ثـِ غبتـاض ايعٝٓـ١     حبٝح  12.000

  َٔ ٖصٙ ايكا١ُ٥ عؿٛا٥ًٝا.

 :Systematic Random Sample ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ املٓتظ١ُ .2

ٚيهٓٗـا ربتًــ يف تهٜٛٓٗـا,    ايع١ٓٝ املٓتظُـ١ ٖـٞ ْـٛع َـٔ ايعٝٓـ١ ايعؿـٛا١ٝ٥,       

ٚؼبـاٍٚ ايباسـح يف ٖـصا    سٝح تعط٢ ايعٝٓات اضقاًَا ٚربتاض ا٫ضقاّ بططٜكـ١ َٓتظُـ١.   

ايٓـٛع َـٔ ايعٝٓـات دبٓـب خطـأ ايكـسؾ١, أٚ خطـأ ايعؿـٛا١ٝ٥ ايـصٟ ٜذلتـب عًٝـ٘ ظٜــاز٠            

                                                 
عبس اسبُٝـس عبـس اجملٝـس ايبًـساٟٚ: أغـايٝب ايبشـح ايعًُـٞ ٚايتشًٝـٌ ا٫سكـا٥ٞ, عُـإ, زاض            (1)

 .63-59, م2007م يًٓؿط ٚايتٛظٜع, ايؿطٚ
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ــع,   ــب إٔ ٜهــٕٛ ازبُٗــٛض ا٫قــًٞ أٚ قا٥ُــ١ أعهــا٥٘ َتدــص٠     استُــا٫ت ايتشٝ ٚتتطً

ٚيف ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ املٓتظ١ُ ٫ غبتاض املؿـطزات اختٝـاضًا عؿـٛا٥ًٝا    . ػلؾهٌ اْتظاّ َت

َجًُا ٖٛ اسباٍ يف ايع١ٓٝ ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١, ٚيهٔ ْكّٛ أ٫ٚ بذلتٝب َؿطزات اجملتُـع  

عؿٛا٥ًٝا حبٝح ْػٟٛ بٝٓٗا عٝعًا بكسض ا٫َهإ يف تعطنٗا ي٬ختٝاض, ٚعٓس٥ص تٓتٗـٞ  

ٜـتِ ا٫ختٝـاض ٚؾكـًا يٓظـاّ أٚ قاعـس٠ حبٝـح ذبكـٌ عًـ٢          ايعؿٛا١ٝ٥ ٜٚبسأ ايٓظـاّ, سٝـح  

. ٚيصيو ٜتِ اغتدساّ ايع١ٓٝ املٓتظ١ُ يهُإ ثبـات تٛظٜـع ا٫ختٝـاض عًـ٢     ايٓػب١ املطًٛب١

 طاض ايع١ٓٝ نً٘ َـٔ ايبساٜـ١  ىل ايٓٗاٜـ١. ؾـإشا نـإ صبُـٛع َؿـطزات صبتُـع ايبشـح          

ػـب صبـاٍ ايعٝٓـ١    َؿـطز٠ ؾٝش  500َؿطز٠ ٚصبُٛع َؿـطزات عٝٓـ١ ايبشـح     100.000

 بكػ١ُ َؿطزات اجملتُع ع٢ً صبُٛع َؿطزات ايع١ٓٝ. 

 صباٍ ايع١ٓٝ =
100.000 
= 200  

500 

َؿــطز٠ عًــ٢ ايتــٛايٞ, ؾــاملؿطز٠   200ٖٚــصا ٜعــين اختٝــاض َؿــطز٠ َــٔ بــني نــٌ    

. ؾـإشا اختـاض   500ضقـِ   200ايجا١ْٝ ٖٚهصا ستـ٢ ايــ    200ا٭ٚىل ٜتِ اختٝاضٖا َٔ ايـ 

ٚايجايجـ١   202َٔ اجملـاٍ ا٭ٍٚ, ؾـاملؿطز٠ ايجاْٝـ١ غـتهٕٛ ضقـِ       2ضقِ ايباسح املؿطز٠ 

  .99.802......... ٚا٭خرل٠ 602ع١ ٚايطاب 402

ٜطٜــس عُٝــس نًٝــ١ اٯزاب إٔ ٜعــطف ضأٟ طًبــ١ قػــِ اٱعــ٬ّ يف َػــت٣ٛ    َجــاٍ آخــط: 

طايب, ٚسذـِ ايعٝٓـ١    1000تسضٜؼ أسس أغاتص٠ ايكػِ. ؾإشا نإ عسز طًب١ ايكػِ 

 1000طايـب. ٚيًشكـٍٛ عًـ٢ ايعٝٓـ١ بػـطع١, ؽبتـاض َـٔ نـٌ          200ٜػـاٟٚ   املطًٛب١

 طايب.  5ٜٚػاٟٚ  200َكػًَٛا ع٢ً 

 صباٍ ايع١ٓٝ =
1000 
 َؿطز٠ 5= 

200 

ؾُٔ أٍٚ مخػني طايبًا يف قٛا٥ِ ايطًب١, ؽبتـاض طايبـًا عؿـٛا٥ًٝا, ٚيـٝهٔ ضقـِ      

39 ِ , 89, 39ايطًبــ١:  . ٚعًٝــ٘ ؾــإٕ ايعٝٓــ١ ٖــٞ أضقــاّ ا٭ؾــدام املٛدــٛزٜٔ يف قــٛا٥

139 ,... ,9989. 

ٚتتُٝــع ايعٝٓــ١ ايعؿــٛا١ٝ٥ املٓتظُــ١ بػــٗٛي١ تطبٝكٗــا ٚلهــٔ إ تػــتدسّ يف       

صبتُع ٚاغع, ٚيهٔ ٜعاب عًٝٗا يف إ اختٝاض املؿطز٠ ا٫ٚىل بؿهٌ َتشٝع ٚبايتـايٞ  
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ــٌ         ــصيو ٫ ٜؿهـ ــع. نـ ــٗا يًُذتُـ ــسٖا متجًٝـ ــا ٜؿكـ ــع٠ ممـ ــٗا َتشٝـ ــ١ نًـ ــبح ايعٝٓـ تكـ

 اغتدساَٗا يف ساي١ ايظٛاٖط اييت تهٕٛ صبتُعاتٗا شات تػرلات زٚض١ٜ. 

 :Stratified Sampleايع١ٓٝ ايطبك١ٝ  .3

ــع         ـــ صبُٛعــات صبتُ ــٌ طبتً ــ١ َــٔ أدــٌ نــُإ متجٝ ــ١ ايطبكٝ تػــتدسّ ايعٝٓ

اجملتُــع اىل طبكــات َعٝٓــ١ مبٛدــب َٛاقــؿات  ٚؾٝٗــا ٜكػــِ ايبشــح يف عٝٓــ١ ايسضاغــ١

يًشكــٍٛ عًــ٢ عٝٓــ١ َ٪يؿــ١ َــٔ صبُــٛع ٖــصٙ   َعطٚؾــ١ ت٪خــص ٚســسات َــٔ نــٌ طبكــ١  

. ٚلهــٔ ايكــٍٛ إٔ ايعٝٓــ١ ايطبكٝــ١ تكًــٌ َــٔ استُــا٫ت اٱقكــا٤ بؿــهٌ    (1)ا٫دــعا٤

املعًَٛات املتٛؾط٠ عٔ صبتُع ايسضاغ١ تػتدسّ يتكػـُٝ٘  ىل صبُٛعـات    ٕ نبرل   ش 

ايطًبـ١  زضاغ١ ادباٖات عٓسَا ْطٜس إ تؿذلى يف بعص اشبكا٥ل. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ 

ٚنـــإ  عبـــٛ ايكـــشاؾ١ ا٫غتككـــا١ٝ٥ يف داَعـــ١ ايػـــٛضبٕٛايسضاغـــني  ا٫َـــطٜهٝني

ٔ  200 ,َٔ ايبـٝص  700عسزِٖ  َـٔ املهػـٝهٝني    100 ٚا٭ؾاضقـ١ ا٭َـطٜهٝني   َـ

ؾـدل ؾإْٓـا ٫ ْتٛقـع إٔ تهـِ      100ع١ٓٝ عؿـٛا١ٝ٥ حبذـِ   ا٭َطٜهٝني, ؾاشا اخصْا 

عٝٓــ١ , ٚيهٓٓــا  شا اخــصْا َــٔ املهػــٝهٝني 10َــٔ ا٭ؾاضقــ١ ٚ 20َــٔ ايبــٝص ٚ 70

ٚ  70طبك١ٝ َه١ْٛ َٔ  ٚ   20َٔ ايبـٝص  سكـًٓا  َـٔ املهػـٝهٝني    10َـٔ ا٭ؾاضقـ١ 

  تُع ا٫قًٞ.ع٢ً متجٌٝ اؾهٌ يًع١ٓٝ اييت متجٌ اجمل

ايعٝٓات عٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى تبأٜ )عـسّ دبـاْؼ( ٚانـح يف     ْٚػتدسّ ٖصا ايٓٛع َٔ

ِ صبتُـع ايسضاغـ١ اىل صبُٛعـات أٚ طبكـ      ات بٓـا٤ٶ عًـ٢   صبتُع ايسضاغ١ حبٝح لهٔ تكػٝـ

ـٌـ   اٯزاب. ؾعٓـــس زضاغـــ١ ادباٖـــات طًبـــ١ نًٝـــ١  ٖـــصا ايتبـــأٜ جباَعـــ١ تهطٜـــت عبــٛـ ايعُـ

ّ     ظبس اْ٘ َٔـ ا٫ؾهٌـ   , ايتطٛعٞ ِ ايطًبـ١ اىل صبُٛعـات سػـب ا٫قػـا قػِـ ايًػـ١   , تكػٝـ

قػـِـ ايذلعــ١, قػـِـ , قػـِـ ا٫عــ٬ّ, قػـِـ ازبػطاؾٝــ١ ايتطبٝكٝــ١, ايتــاضٜذ قػـِـ, ايعطبٝــ١

ض ٚاْـاخ(    كػِـ سػـب   ت. ٚػِ ا٫ثـاض ق, ا٫دتُاع ؼ )شنٛـ سػـب املػـت٣ٛ ايعًُٞـ اىل    ٚازبٓـ

ٌ ايعٝٓــ١ ْػــبًا َـٔـ ؾ٦ــات   يف َجــاٍ آخــط ا  شا أضزْــٚ. (زضاغــات أٚيٝــ١ ٚزضاغــات عًٝــا ) إٔ ْؿـُـ

ْكػِـ  ؾإْٓـا  , ا٫دٓب١ٝ ايٓاطكـ١ بايًػـ١ ايعطبٝـ١    يٲشاعاتتعط  ازبُٗٛض ايعطاقٞ َع١ٓٝ, َجٌ 

                                                 
ز. َطٚإ عبس اجملٝس ابطاِٖٝ: أغؼ ايبشح ايعًُٞ ٱعساز ايطغا٥ٌ ازباَع١ٝ, عُإ, َ٪غػـ١   (1)

 .162, م2000ايٛضام, 
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٢ طبكـــات   ٕ عًـــ٢ َٓـــاطل اجملتُـــع اىل صبُٛعـــات َتذاْػـــ١ ٚغـــرل َتساخًـــ١ تػــُـ ٜتٛظعــٛـ

ثِ ٜتِ ا٫ختٝـاض زاخٌـ نٌـ صبُٛعـ١ بؿـهٌ       َتذاْػ١ باملػتٜٛات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ا٥ٞ  ب تٛاؾطٖــا يف ايعٝٓــ١ َـٔـ ايطدــاٍ ٚايٓػــا٤ َـٔـ طبتًـــ ايطبكــات          عؿـٛـ ايٓػــب املطًـٛـ

َٔ َٓاطل َس١ٜٓ بػساز عًـ٢ غـبٌٝ   أٚ ْػب ا٫عُاض املدتًؿ١... اخل  ا٫دتُاع١ٝا٫قتكاز١ٜ أٚ 

١ٝ ايـيت تؿـذل         املجاٍ  ا يف ايعٝٓـ١    ٚشيـو سػـب اشبكـا٥ل املعطٚؾـ١ يًُذُٛعـ١ ا٫قًـ متجًٝٗـ

ٚاييت لهٔ اسبكٍٛ عًٝٗـا َٔـ ا٫سكـا٤ات ٚغرلٖـا. ٚبعـس إ ذبـسز ايٓػـب ٜعطـ٢ نٌـ          

يف َٓطك١ َع١ٓٝ ايتعًُٝات مبكاب١ً عسز َٔ ا٫ؾطاز بايٓػب احملـسز٠. ٫ٚؾـو إ   قا٥ِ باملكاب١ً 

ْٗـا  ٖصٙ ايططٜك١ َٔ ابػ  ايططم ٚأقًٗا تهًؿ١ يًٛقٍٛ اىل اعساز نبرل٠ َٔ ايٓـاؽ, ا٫ ا 

ٖطٟ ٫ْٗـا تـذلى يًكـا٥ِ باملكابًـ١ اسبطٜـ١ يف اختٝـاض َٔـ ٜطٜـس َـا             َعطن١ يًٛقٛع يف خطـأ دٛـ

 زاَٛا يف سسٚز ايٓػب املكطض٠.  

ا١ٝ٥, ٚيهٓٗــا تعــين أْـ٘ـ قبـٌـ    ٕٛ ايعؿـٛـ إ ايعٝٓــ١ ايطبكٝــ١ ٫ تبتعــس عـٔـ َعٓــ٢ َٚهـُـ

 ٞ ا٥ ــاض ايعؿـٛـ ِ      ا٫ختٝ ــت ـِـ ٜ ـٔـ ث ــات َٚ ٞ اىل زضدــات أٚ ؾ٦ ض ا٫قـًـ ـٛـ ــاض  , ٜكػـِـ ازبُٗ ا٫ختٝ

 ٞ ا٥ ط١         َٔـ بـني ٖـصٙ     ايعؿٛـ ا١ٝ٥ ايبػٝـ  ٭ْٗــاايؿ٦ـات. ٚشلـصا ؾٗـٞـ أنجـط زقـ١ َٔـ ايعٝٓـ١ ايعؿٛـ

 .(1)تعٌُ ع٢ً متجٌٝ عٝع ؾ٦ات ازبُٗٛض ا٫قًٞ يف ايع١ٓٝ

ٖٚهصا تكّٛ ايع١ٓٝ ايطبك١ٝ ع٢ً اغاؽ تكػـِٝ اجملتُـع ا٫قـًٞ اىل صبُٛعـات     

ايـسضدات. ٚقـس   ؾطع١ٝ, ٜطًل عًٝٗـا زضدـات, حبٝـح ٜـتِ اختٝـاض ايعٝٓـ١ َـٔ خـ٬ٍ ٖـصٙ          

ٜهٕٛ ٖٓاى أغاؽ ٚاسس يًتكػِٝ أٚ صبُٛع١ َٔ ا٭غؼ ٚاملعاٜرل, ؾكس ْكػِ عٗٛض 

ٚنـصيو ا٫ٖــايٞ ا٫قــًٝني ٚاملػذلبــني...  اجملتُـع ا٫قــًٞ ٚؾكــًا يًٓـٛع اىل شنــٛض ٚاْــاخ   

اخل ؾــاشا َــا اعتُــسْا عًــ٢ املعٝــاض ا٫ٍٚ ؾكــ , ناْــت يــسٜٓا طبكــ١ ٚاســس٠ ؾكــ . ٚاشا     

ٚشلـصا ؾُـٔ املُهـٔ     ٖٚهـصا. اعتُسْا عًـ٢ املعٝـاضٜٔ َعـًا ناْـت يـسٜٓا أضبـع طبكـات ..        

سذـِ نـٌ   ٖٚٓا ػبب ذبسٜس . اختٝاض ايع١ٓٝ عٔ ططٜل سذِ نٌ ؾ١٦ ؾطع١ٝ يف اجملتُع

ؾ٦ــ١ ؾطعٝــ١ أ٫ًٚ. ثــِ اختٝــاض ٖــصا اسبذــِ عؿــٛا٥ًٝا َــٔ زاخــٌ نــٌ عٝٓــ١, ؾٓشكــٌ عًــ٢  

 اسبذِ ايهًٞ يًع١ٓٝ.

ٚع٢ً ٖصا ٜتِ اختٝاض ايع١ٓٝ ايطبكٝـ١ عًـ٢ َـطسًتني, ؾايباسـح ٜبـسأ أ٫ًٚ بسضاغـ١       

                                                 
 .225غطٜب ضبُس غٝس ا س: َكسض غابل, م .ز أ. (1)
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اجملتُــع ا٫قــًٞ, ؾٝعــطف ا٫ٚقــاف املدتًؿــ١ املؿــتٌُ عًٝٗــا, ٚايٓػــب ايــيت تتُجــٌ بٗــا 

يف ٖصا اجملتُع. ٚبعس ٖصٙ ايسضاغ١ ٜتبع ْظاًَا عؿٛا٥ًٝا َتكٝسًا بٓتا٥ر ذبًًٝـ٘   نٌ قؿ١

ٗـا عؿـٛا١ٝ٥ أٚ َكٝـس٠     ْلهـٔ ٚقــ ايعٝٓـ١ ايطبكٝـ١ با     يف اشبط٠ٛ ا٫ٚىل. َٚع ٖـصا ٫ 

اجملتُــع ا٫قــًٞ ٚعؿــٛا١ٝ٥ يف  بأٚقــافدبُــع بــني ايٓــاسٝتني ؾٗــٞ َكٝــس٠   ٭ْٗــاٚشيــو 

 سسٚز ٖصٙ ا٫ٚقاف.

ٓـ ٚتعس  اع ايعٝٓـات    َٔـ أنجـط  ١ ايطبكٝـ١  ايعٝ ٛعاً أْٛـ يف ايسضاغـات ايذلبٜٛـ١ ٚبكـؿ١     ؾٝـ

ايتعًُٝٝـــ١ سٝـــح تـــٛؾط ٖـــصٙ ايططٜكـــ١ ايتُجٝـــٌ ايٓػـــيب  خاقـــ١ ايطـــ٬ب يف امل٪غػـــات

شبكا٥ل اجملتُع اييت تعتدل َطًبًا يف ايسضاغـ١. ٚمتجٝـٌ ايعٝٓـ١ يًُذتُـع ٜؿـط  عًـ٢       

ــات يف صب      ــٌ ٖــصٙ ايؿ٦ ــ٢ ْػــب١ متجٝ ــٛف عً ــس عــسز    ايباســح ايٛق ــع ايبشــح, يتشسٜ تُ

املؿطزات َٔ نٌ ؾ١٦ يف ايع١ٓٝ بٓؿؼ ايٓػـب١. ؾـإشا ناْـت ْػـب١ ايـصنٛض  ىل اٱْـاخ       

َؿـطز٠ ؾـإٕ ايباسـح ػبـب      1000% ٚناْت ايع١ٓٝ قٛاَٗا 45%: 55يف اجملتُع تعازٍ 

 .(1)َؿطز٠ 450َؿطز٠ ٚاٱْاخ  550إٔ ؼبسز عسز ايصنٛض يف ايع١ٓٝ 

 :Clusters Sample( املطاسٌَتعسز٠ ايع١ٓٝ ايعٓكٛز١ٜ ) .4

اجملتُـع ضبـٌ ايسضاغـ١ عًـ٢ ٦ٖٝـ١ دبُعـات أٚ       ٜٚككس بايع١ٓٝ ايعٓكٛز١ٜ اختٝـاض  

ٜٚػـتدسّ ٖـصا   . عٓاقٝس ٚنٌ دبُع أٚ عٓكٛز ؼبتٟٛ عًـ٢ عـس٠ َؿـطزات َـٔ اجملتُـع     

نبرلًا َٚٔ ايكـعب تـٛاؾط اطـاض يًُذتُـع      صبتُع ايسضاغ١ ايٓٛع َٔ ايعٝٓات اشا نإ

صبُٛعـــات دع٥ٝـــ١ ٫ ٜؿـــذلط اىل  اجملتُـــع تكػـــِٝ ٚيف ٖـــصا ايٓـــٛع َـــٔ ايعٝٓـــات ٜـــتِ

دباْػٗا ثِ تكػِ ٖصٙ اجملُٛعات اىل صبُٛعات دع١ٝ٥ اقػط ٖٚهصا حبٝح تػ٢ُ 

صبُٛعــ١ بــايعٓكٛز ثــِ غبتــاض َــٔ نـٌ عٓكــٛز عٝٓــ١ عؿــٛا١ٝ٥ بػــٝط١ يتُجــٌ يف   قـػط ا

ٚع٢ً غـبٌٝ املجـاٍ ؾـإ ٚظاض٠ ايذلبٝـ١ متجـٌ صبُٛعـ١ َـسٜطٜات         ع١ٓٝ ايعٓكٛز١ٜ.ايٓٗا١ٜ اي

ٚنٌ َسٜط١ٜ متجٌ صبُٛع١ َساضؽ ٚنٌ َسضغ١ متجٌ صبُٛع١ قؿٛف ٚنٌ قـ 

ــ١  ــاض  . لجــٌ صبُٛعــ١ طًب ــسا٥ٞ يف َسضغــ١   ٚبــصيو لهــٔ اختٝ ايكـــ ايػــازؽ ا٫بت

ــسا٥ٞ يف َسضغــ١ ا     ــ١ ٚايكـــ ايػــازؽ ا٫بت ــسٜٔ ا٫بتسا٥ٝ ــ١  قــ٬ح اي يعباغــ١ٝ ا٫بتسا٥ٝ

طًبـــ١ ايػـــازؽ ا٫بتـــسا٥ٞ يف عٝـــع اعبـــا٤ عٗٛضٜـــ١ ايعـــطام.   نعٝٓـــ١ عٓكٛزٜـــ١ عـــٔ

                                                 
 .79أ. ز. غعس غًُإ املؿٗساْٞ: َٓاٖر ايبشح ا٫ع٬َٞ, َكسض غابل, م (1)
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أُٖٗـا يتػـٌٗٝ ا٫يتكـا٤ بـأؾطاز ايعٝٓـ١ ايعٓكٛزٜـ١.       عسٜس٠ غباب ٭ٚتػتدسّ ٖصٙ ايع١ٓٝ 

ٚاشا اضزْا إ غبتاض ع١ٓٝ ممج١ً يًُساضؽ ايعطاق١ٝ يف اشباضز ؾآْا ػبب إ عبسز سذِ 

ْٝــٛزشلٞ ( َسضغــ١ تتــٛظع يف زٍٚ ايعــامل املدتًؿــ١ ٖٚــٞ: )  ٫14قــًٞ ايبــايؼ ) اجملتُــع ا

ٚنٛا٫ملبٛض ٚقٛؾٝا ٚبٛخاضغت ٚباضٜؼ َٚٛغهٛ ٚتْٛؼ ٚبطٜتٛضٜا َٚسضغـ١ ا٫َـاّ   

عًـــٞ يف اٜـــطإ َٚسضغـــ١ اٜػـــط ايعطاقٝـــ١ اشباقـــ١ يف نٝٝــــ ٚاملسضغـــ١ ايعطاقٝـــ١         

ــ١   ــ١ ايسٚيٝـ ــ١ ايعطاقٝـ ــٌ  )ايطاؾـــسٜٔ( يف اٜـــطإ ٚاملسضغـ ــ١ بابـ ــ١ يف ايكـــني ٚثاْٜٛـ اشباقـ

ايعطاقٝــ١ ا٫ًٖٝــ١ املدتًطــ١ يف دٛضدٝــا َٚسضغــ١ بابــٌ ايعطاقٝــ١ ا٫ًٖٝــ١ يف بٛخاضغــت(   

          ٞ  .ْٚػتدطز َـٔ بـني تًـو املـساضؽ َسضغـتني نعٝٓـ١ عٓكٛزٜـ١ يتُجٝـٌ اجملتُـع ا٫قـً

ع٢ً شيو اشا اضزْا زضاغ١ نؿا٠٤ ا٫زا٤ يًُػتؿؿٝات اسبه١َٝٛ يف بػـساز  آخط َٚجاٍ 

ِ تكػِٝ املس١ٜٓ اىل َٓاطل يتُجٌ نٌ َٓطك١ عٓكٛز ٜٚتِ اختٝاض َٓطكـتني عؿـٛا٥ًٝا   ٜت

داْـب  املػتؿـؿٝات اسبهَٛٝـ١ املٛدـٛز٠ يف    اسـس٣  ثِ ْكـّٛ بسضاغـ١ نؿـا٠٤ ا٫زا٤ يف    

  .٘ يف داْب ايطقاؾ١ َٔ َس١ٜٓ بػسازايهطر َع َػتؿؿ٢ سهَٛٞ َؿاب

  ٛ خ ٭غــطا  املكاضْــ١ َجــٌ  ٜٚعتــدل ايتُجٝــٌ ازبػــطايف نــطٚض٠ يف نــجرل َــٔ ايبشــ

زضاغ١ اغـتدساّ ايطـ٬ب يٛغـا٥ٌ اٱعـ٬ّ بـني أقـايِٝ طبتًؿـ١ أٚ ثكاؾـات َتبآٜـ١, َٚـٔ           

خــ٬ٍ ايتكػــِٝ ايطبكــٞ أٜهــًا زاخــٌ ا٭قــايِٝ أٚ املــسٕ أٚ احملاؾظــات. ٜٚؿــهٌ اختٝــاض   

ايعٝٓــ١ يف ٖــصٙ اسبايــ١ قــعٛب١ يف ذبسٜــسٖا َــٔ بــني نــٌ املــسٕ أٚ ايكــط٣ ايــيت تٓتُــٞ      

ع٢ً أغاؽ عسز َـٔ املؿـطزات يف نـٌ َسٜٓـ١ أٚ نـٌ قطٜـ١ ؾٝٗـا.         ,أٚ احملاؾظ١ يٲقًِٝ

ٚيصيو ٜهتؿٞ ايباسح باختٝاض دبُع ٚاسس زاخٌ اٱقًِٝ أٚ احملاؾظ١ لجًٗا ٚؽبتاض َٔ 

ٖصا ايتذُع َؿطزات ايع١ٓٝ اييت غٛف ٜتعاٌَ َعٗا ايباسح  ٚيـصيو تػـ٢ُ أٜهـًا ايعٝٓـ١     

 ٚ أقـــايِٝ أٚ َٓـــاطل أٚ قطاعـــات  املػـــاس١ٝ سٝـــح ٜـــتِ تكػـــِٝ اجملتُـــع  ىل َػـــاسات أ

. ْٚظـطًا شلـصا   (1)دػطاؾ١ٝ, ثِ ؽبتاض َٔ نٌ َٓٗا دبُعـًا ؽبتـاض َـٔ بٝٓـ٘ َؿـطزات ايعٝٓـ١      

ــ١      ــا ايعٝٓ ــل عًٝٗ ــ٘ ٜطً ــاض )ضباؾظ١/قهــا٤/ْاس١ٝ/قط١ٜ/َؿطزات( ؾإْ ــسضٜر يف ا٫ختٝ ايت

ٓـ١ َـا   َٚجاٍ شيو إ ْؿذل  إٔ َػشًا ادتُاعًٝا غٝذطٟ ع٢ً املكُٝني يف َسٜ ايعٓكٛز١ٜ.

 200َكًُٝا ٚنًِٗ َػذًني يف قا١ُ٥, ٜٚؿـذل  إ تهـٕٛ ايعٝٓـ١ َـٔ      20.000تؿٌُ 

                                                 
 .288ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ, َكسض غابل, م (1)



…………… 

96 

ع٢ً ايباسـح إٔ ٜطنـع ايعٝٓـ١ يف ادـعا٤ قًًٝـ١      ؾدل ؾك . ٖٚٓا ذبتِ ايع١ٓٝ ايعٓكٛز١ٜ 

ؾدكـًا,   50قػـِ يف نـٌ َٓٗـا     400َٔ املس١ٜٓ, ٚ شا اؾذلنـٓا إٔ املسٜٓـ١ تٓكػـِ اىل    

قػـِ(   100ّ ؾك  بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ )أٟ قػِ َـٔ نـٌ   ٖٚٓا لهٔ اختٝاض أضبع١ أقػا

  ٚتكبح ايع١ٓٝ ع٢ً ٖصٙ ا٫قػاّ ا٫ضبع١ مبا ذبتٜٛٗا َٔ غهإ.

 ( غرل ا٫ستُاي١ٝغرل ايعؿٛا١ٝ٥ )ايعٝٓات : ثاًْٝا

ــع ايسضاغــ١         ــس صبتُ ــ٢ ذبسٜ ــسض٠ عً ــ١ عــسّ ايك ــات يف ساي ٚتػــتدسّ ٖــصٙ ايعٝٓ

ٚيف ٖصا ايٓٛع َٔ ايعٝٓات ٜكّٛ ايباسح باختٝاض َؿطزات ايع١ٓٝ َـٔ بـني   . بؿهٌ زقٝل

ــع   ــطزات صبتُ ــايٞ       َؿ ــإْٛ استُ ــًا ٭ٟ ْظــاّ اٚ ق ــٝؼ ٚؾك ايبشــح بكــؿ١ ؾدكــ١ٝ ٚي

 ٜٚٓكػِ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعٝٓات اىل:

 ايع١ٓٝ ايعطن١ٝ )ايع١ٓٝ ايكسؾ١(:  .1

ايعٝٓــات ٜــتِ اختٝــاضٙ بايكــسؾ١ َجًُــا تػــتطًع قــشٝؿ١ َعٝٓــ١    َــٖٔٚــصا ايٓــٛع 

ٌ       ايطاٟ ايعاّ سٍٛ قهـ١ٝ َعٝٓـ١ أٚ َطؾـح َـا, ٚغا      يبـًا َـا ٜهـٕٛ ٖـصا ايٓـٛع غـرل ممجـ

 ٚتػتدسّ ٖصٙ ايع١ٓٝ يف ايسضاغات ا٫غتط٬ع١ٝ املػش١ٝ املبس١ٝ٥.. جملتُع ايسضاغ١

 : )ايع١ٓٝ ايككس١ٜ( ايع١ٓٝ ايعُس١ٜ .2

طزات يف ٖصٙ ايع١ٓٝ بططٜكـ١ عُسٜـ١ ٫ تتـٛؾط ؾٝٗـا ايعؿـٛا١ٝ٥      ؽبتاض ايباسح املؿ

تتــٛؾط يف املؿــطزات مبــا ؽبــسّ أٖــساف ايبشــح.  طبكـًا ملــا ٜــطاٙ َــٔ زلــات أٚ خكــا٥ل 

ٜٚٓتكــٞ ايباســح أؾــطاز عٝٓتــ٘ مبــا ؽبــسّ اٖــساف زضاغــت٘ ٚبٓــا٤ٶ عًــ٢ َعطؾتــ٘ زٕٚ إ     

ايهؿـا٠٤ أٚ امل٪ٖـٌ   ٜهٕٛ ٖٓاى قٝٛز أٚ ؾطٚط غرل اييت ٜطاٖا ٖٛ َٓاغب١ َٔ سٝـح  

. ٖٚصٙ ايع١ٓٝ غرل ممج١ً يهاؾ١ ٚدٗـات ايٓظـط ٚيهٓٗـا    ايعًُٞ أٚ ا٫ختكام ٚغرلٖا

تعتدل أغاؽ َتني يًتشًٌٝ ايعًُٞ َٚكسض ثطٟ يًُعًَٛات اييت تؿهٌ قاعس٠ َٓاغـب١  

زضاغــ١ آضا٤ ٚادباٖــات أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ   )َجــٌ  يًباســح ســٍٛ َٛنــٛع ايسضاغــ١ 

اَر ايتعًُٝٝـ١ أٚ ايـدلاَر ايتعًُٝٝـ١ يف ايكٓـٛات ايؿهـا١ٝ٥ أٚ      املتدككني أٚ َعسٟ ايـدل 

 . (1)(ْظاّ ايتعًِٝ عٔ بعس يف داَع١ ايكاٖط٠
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ٜٚكّٛ ايباسح باقتطاع عسز َعني َـٔ اجملتُـع نـإٔ    : ع١ٓٝ ايكطع١ أٚ )ايهػط٠( .3

ٜأخص أٍٚ عؿط٠ أؾطاز ٜٚطبـل عًـِٝٗ ايسضاغـ١, ٖٚـٞ أنـعـ اْـٛاع ايعٝٓـات عًـ٢         

 ضتٗا ع٢ً متجٌٝ اجملتُع.يعسّ قسا٫ط٬م, 

َجــٌ ايتشــسخ َــع   ٱدطا٥ٗــاذبتــاز بعــص ايسضاغــات اىل َتطــٛعني  : عٝٓــ١ ايتطــٛع .4

ايتذاضب ايذلب١ٜٛ أٚ ايٓؿػ١ٝ, ٚغايبًا  ٱدطا٤ايبح املباؾط سٍٛ َٛنٛع ضبسز, أٚ 

٫ متجٌ ٖصٙ ايع١ٓٝ صبتُع ايسضاغ١, ٚيهٓٗا تػٌٗ ع٢ً ايباسح ايتعإٚ َـٔ قبـٌ   

 أؾطاز ايع١ٓٝ ٚغطع١ ا٫ظباظ.

 : ايع١ٓٝ اسبكك١ٝ .5

ْظطًا ٭ْ٘ قس تهٕٛ ٖٓاى قعٛب١ يف اسبكـٍٛ عًـ٢ ايتُجٝـٌ ايٓػـيب يًطبكـات      

١ٜ أطط ايبٝاْات أٚ تكازَٗا, أٚ غٝاب املكازض نؿا أٚ ايؿ٦ات يف صبتُع ايبشح, يعسّ

ا٭ق١ًٝ شلا أغاغًا أٚ ظٜاز٠ ايٛقت ٚازبٗس يف اسبكٍٛ ع٢ً ايبٝاْات اشباق١ بايؿ٦ات. 

يف ٖصٙ اسباي١ ًٜذأ ايباسح  ىل ذبسٜـس عـسز املؿـطزات يهـٌ ؾ٦ـ١ يف ايعٝٓـ١ بٓـا٤ عًـ٢         

ع٢ً غـبٌٝ  ؾاشا اضزْا إ ْسضؽ صات١ٝ أٚ بٓا٤ٶ ع٢ً خدلات غابك١. تكسٜطات٘ ٚأسهاَ٘ اي

َٛنٛع تعط  ازبُٗٛض يف احملاؾظات ايعطاق١ٝ يٛغا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚزٚضٙ يف تطتٝب املجاٍ 

ــا إ ْأخــص عٝٓــ١ سككــ١ٝ          ــ١, ؾ٬بــس يٓ ــاتِٗ عبــٛ قهــ١ٝ ايٛســس٠ ايٛطٓٝ ممجًــ١ أٚيٜٛ

تُــع نــبرل دــسًا ٜؿــٌُ احملاؾظــات ايعطاقٝــ١  ٖــصا اجملْظــطًا ٫ٕ يًُذتُــع ايعطاقــٞ, ٚ

 .ٚبٓػـب١ ٦َٜٛـ١ َتٛاظْـ١ يعـسز ايػـهإ يف ايعـطام      سذـِ عٝٓـ١    ؾ٬بس إ عبسزناؾ١, 

 ٜٚػتدسّ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعٝٓات يف اغتط٬ع ايطاٟ.

اَا بايٓػب١ اىل اخطا٤ ايبٝاْات اييت دبُع بأغًٛب املػح ايؿاٌَ أٚ اييت دبُع 

 : ُٖا بططٜك١ ايعٝٓات تتعط  يٓٛعني َٔ ا٫خطا٤

ايٓـاتر عـٔ اغـتدساّ اغـًٛب ايعٝٓـ١ يف عـع ايبٝاْـات.         خطأ املعآٜـ١: ٖٚـٛ اشبطـأ    . أ

ٚايػبب يف ايٛقٛع يف خطأ املعا١ٜٓ عٓس عـع ايبٝاْـات ٜطدـع اىل اخـت٬ف ايٓتـا٥ر      

ــٛؾط يف        ــ١ ٫ ٜت ــا٥ر اجملتُــع. إ خطــأ املعآٜ ــ١ عــٔ ْت ــا َــٔ ايعٝٓ ايــيت عبكــٌ عًٝٗ

تُع ٚا ـا  أغًٛب املػح ايؿاٌَ ٚشيو بػبب عع ايبٝاْات َٔ عٝع َؿطزات اجمل

ٜهٕٛ َٛدٛز يف ساي١ ايع١ٓٝ. ٜٚتٛقـ خطأ املعا١ٜٓ عًـ٢ عـسز َـٔ ايعٛاَـٌ ٖٚـٞ:      

. ٜٚكـٌ خطـأ   ططٜك١ اختٝاض ايعٝٓـ١(  -)سذِ ايع١ٓٝ املدتاض٠ ـــ زضد١ دباْؼ اجملتُع 
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ــاض٠, ٚظٜــاز٠ زضدــ١ دبــاْؼ َؿــطزات اجملتُــع,      املعآٜــ١ )بعٜــاز٠ سذــِ ايعٝٓــ١ املدت

 َٓاغب١ دبعًٗا ممج١ً يًُذتُع تكًٌ َٔ خطأ املعا١ٜٓ(.ٚاختٝاض ايع١ٓٝ بططٜك١ 

ايتشٝع ٜعدل عـٔ َٝـٌ أٚ ططٜكـ١ ايتشًٝـٌ اىل اعطـا٤ تكـسٜطات ملعـامل        : خطأ ايتشٝع . ب

 ز٤٫ املبشٛثني بادابات غرل : اجملتُع أندل أٚ أقٌ َٔ اسبكٝك١. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ

ٚتطدع أغـباب خطـأ   . بأخط٣بعص َؿطزات ايع١ٓٝ أٚ اغتبساشلا قشٝش١ أٚ اُٖاٍ 

املعآٜــ١ اىل قكــٛض ايباســح أٚ ذبٝــعٙ اٚ اىل دــاَع ايبٝاْــات نُــا اْٗــا تٓــتر َــٔ     

  ايكطٜب يف ايبٝاْات.

 وانتسبؤالث انبحثيت ضيبثانفر
, نُا ػبُـع ايبشـح   نٝاتؼبتاز ايبشح ايعًُٞ اىل ٚنع تػا٫٩ت أٚ ٚنع ؾط

. إ ايتػا٩ٍ قٝػ١ اغتؿٗا١َٝ نٝاتؿطايبني ايػعٞ يٲداب١ ع٢ً تػا٫٩ت ٚايتشكل َٔ 

ٚ ســٌ ضبتُــٌ يًُؿــه١ً ايــيت ٜسضغــٗا   أتؿػــرل  ؾٗــٛايؿــط  أَــا عــٔ َٛنــٛع َعــني,  

 . (1)ع٬ق١ أٚ ؾطٚم ضبت١ًُ بني َتػرلٜٔ أٚ أنجط َطًٛب زضاغتٗا ٖٚٛ, ايباسح

ٖٞ تٛقعات أٚ ربُٝٓات شن١ٝ ٜكسَٗا ايباسـح ٜٚعتكـس أْٗـا متجـٌ      ايؿطنٝاتٚ

سًــ٫ًٛ يًُؿــه١ً, ٫ٚ ٜكــٛغٗا ايباســح َــٔ ضبــص خٝايــ٘,   ــا يف نــ٤ٛ خدلاتــ٘         

تؿػـرل َ٪قـت يٛقـا٥ع َعٝٓـ١ ٫ ٜـعاٍ      ٖٚـٞ  ٚقطا٤ات٘ ٚاط٬ع٘ عًـ٢ ايسضاغـات ايػـابك١.    

َـٔ بعـسٙ أَـا ؾطنـًا      مبععٍ عٔ اَتشإ ايٛقا٥ع ستـ٢  شا َـا اَـتشٔ يف ايٛقـا٥ع أقـبح     

  .(2)ظا٥ؿًا ػبب ايعسٍٚ عٓ٘ اىل غرلٙ, ٚأَا قإْٛ ٜؿػط صبط٣ ايظاٖطات

أٜهًا بأْٗا:  داب١ َ٪قت١ عـٔ ا٭غـ١ً٦ ايبشجٝـ١ ايـيت تططسٗـا       ايؿطنٝاتٚتعطف 

َؿه١ً ايسضاغ١, ٚتتِ قٝاغتٗا يف ؾهٌ ع٬ق١ بني املتػرل املػتكٌ ٚاملتػرل ايتـابع,  

أٚ ٖٞ تٛقعات خاق١ يًباسح ٜتكٛضٖا َٔ خ٬ٍ املتػرلات اشباق١ مبؿه١ً ايبشح. 

أ٫ًٚ املتػرلات ايـيت غـتتُشٛض   َٚٔ اشبكا٥ل اييت ٜتُٝع بٗا ايؿط  ايعًُٞ أْ٘ ؼبسز 

ــ١       ــا٥ر املتٛقــع ايٛقــٍٛ  يٝٗــا, ٚأخــرلًا ٖــٛ مبجاب ــًا  ىل ايٓت سٛشلــا ايسضاغــ١, ٜٚؿــرل ثاْٝ

 ايؿطنـٝات ضباٚي١ يتؿػرل ماٖط٠ َع١ٓٝ تػتسعٞ اختباضًا يًتجبت َٔ قـسقٗا. ٚتٛنـع   

                                                 
 .95ز. بطنات عبس ايععٜع: َكسض غابل, م (1)

 .105ّ, َكسض غابل, محبٛخ ا٫ع٬ -ز. زلرل ضبُس سػني: زضاغات يف َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ( 2)
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بعــس ذبسٜــس َؿــه١ً ايبشــح أٚ ايظــاٖط٠ املــطاز زضاغــتٗا, ٚبعــس ايسضاغــات ايػــابك١    

يتعًٝل عًٝٗا  ٭ْٗا يف ا٭غاؽ َعتُس٠ عًٝٗا, ٚعًـ٢ ْتا٥ذٗـا, َٚػـتُس٠ َٓٗـا ٚتـتِ      ٚا

بػـــط  اختباضٖــا, ٖٚـــٞ َطؾــش١ يًكبــٍٛ أٚ ايـــطؾص عًــ٢ ســـس       ايؿطنــٝات قــٝاغ١  

 :ُٖا ايع١ًُٝ ع٢ً ْٛعني ايؿطنٝاتٚلهٔ تكٓٝـ . (1)غٛا٤

 يف قٝػ١ ا٫ثبات )ؾط  َباؾط(: ؾطنٝات .1

ا٫ثبـات, ؾـإٕ ايعبـاضات املػـتدس١َ تهـٕٛ تكطٜبٝـ١       سُٝٓا ٜأخص ايؿطم قٝػ١ 

َباؾط٠, مبا ٜعين شيو إ ايؿط  ٜهٕٛ َكاغًا حبح ٜجبت ٚدٛز ع٬ق١ قس تهـٕٛ  

 غًب١ٝ اٚ  ػباب١ٝ, نُا أْ٘ ٜكاؽ بكٝاغ١ تكطٜط١ٜ بني َتػرلٟ ايبشح:

تٛدس ع٬ق١ زاي١  سكا٥ًٝا بني َػـت٣ٛ املعطؾـ١ بايب٦ٝـ١ احملٝطـ١ ٚنجاؾـ١ ايتعـط         -

 ٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚا٫تكاٍ.يٛغا

ــات ايؿــطز  ظا٤ ايكهــاٜا ايػٝاغــ١ٝ        - ــ١ اسكــا٥ًٝا بــني تطتٝــب أٚيٜٛ تٛدــس ع٬قــ١ زاي

 َٚػت٣ٛ تعطن٘ يٛغا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚا٫تكاٍ املدتًؿ١.

 :ٞ )ؾط  قؿطٟ(ؿيف قٝػ١ ايٓ ؾطنٝات .2

ٚيف ٖصا ايٓٛع ٜكاؽ ايؿط  بؿـهٌ ٜٓؿـٞ ٚدـٛز ع٬قـ١ بـني َـتػرلٟ ايبشـح,        

 ايؿط  قٝاغ١ قؿط١ٜ تٓؿٞ ٚدٛز ايع٬ق١ َجاٍ شيو:مبع٢ٓ إ تهٕٛ قٝاغ١ 

٫ تٛدس ع٬ق١ اضتباطٝـ١ زايـ١ اسكـا٥ًٝا بـني اظزٜـاز ايػـًٛى ايعٓؿـٞ يـس٣ ا٭طؿـاٍ           -

 ٚتعطٜهِٗ يًُهاَني ايعٓٝؿ١ اييت تكسَٗا احملطات ايؿها١ٝ٥.

٫ تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ زاي١ اسكا٥ًٝا بـني اظزٜـاز عـسز ٚغـا٥ٌ ا٫عـ٬ّ ٚا٫تكـاٍ        -

 َٚػت٣ٛ اسبط١ٜ املُٓٛس١ شلصٙ ايٛغا٥ٌ.

ــ٘      ٚ ــس٥ني إ ايؿــط  عُــٌ ٫ قــ١ً ي ــاسجني املبت ــإدطا٤اتٜعتكــس نــجرل َــٔ ايب  ب

ٚما٥ـ عسٜس٠ يصا ؾـإ أُٖٝتٗـا   , يف سني أْٗا ت٪زٟ ايؿطنٝاتايبشح ٫ٚ ٜهذلثٕٛ ب

سػـب َـا   نبرل٠ يف اظباظ ايبشح ايعًُٞ يف نجرل َٔ صبا٫ت٘ ٚتتٛنح ٖصٙ ا١ُٖٝ٫ 

 :(2)ؾُٝا ٜأتٞ)ؾإ زايني(  ايباسح يف صباٍ ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼٝ٘ شٖب اي

                                                 
 .67غعس غًُإ املؿٗساْٞ: َٓاٖر ايبشح ا٫ع٬َٞ, َكسض غابل, م .ز أ. (1)

ــٓؿؼ, تطعــ١ ز. ضبُــس ْبٝــٌ ْٛؾــٌ        (2) ــِ اي زٜٛبٛيــس ب ؾــإ زايــني: َٓــاٖر ايبشــح يف ايذلبٝــ١ ٚعً

 .251ـــ249, م1985, ايكاٖط٠, َهتب١ ا٫ظبًٛ املكط١ٜ, 3)ٚآخطٕٚ(, ط 
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إ ايؿــط  ػبٓــب ايباســح ايػــطش١ٝ ٚانــاع١ : ططٜــل يتشسٜــس املؿــه١ً  ايؿــط .1

ايٛقــت ٚعــٔ ططٜكــ٘ ٜػــتطٝع ذبًٝــٌ املؿــه١ً بعُــل ٜٚبعــس ايباســح َــٔ ايتدــب   

 .َؿٝسًاٚٚأؾهاض غاَه١, ٚبٗصا غٝهٕٛ حبج٘ ضقًٝٓا  بآضا٤

ايؿط  ؼبسز ايع٬ق١ َع اسبكا٥ل: إ عع املعًَٛات بسٕٚ ٖسف أَط غرل َكبٍٛ.  .2

ا٫غاغــ١ٝ ؾــايؿط  ٜعطــٞ ايٛنــٛح يًُعًَٛــات ٚايبٝاْــات ٚايؿــط  ٖــٛ ايكاعــس٠    

 يتشكٝل ايبشح.

ذبسٜـس ا٫دـطا٤ات   ايؿـط  ايباسـح عًـ٢    ايؿط  زيٌٝ ع٢ً تٓؿٝص ايبشح: ٜػاعس  .3

ا٭غـ١ً٦ ٚا٫ؾذلانـات, ٖٚـٛ ايـصٟ ٜـبني      املج٢ً ملـٓٗر ايبشـح, ٜٚعطـٞ ا اطـًا َـٔ      

 .ايبشح ٫ختباض اسبٌ املكذلح يًُؿه١ً يًباسح ايططٜل سٍٛ نٝؿ١ٝ تٓؿٝص

٘  :ايؿط  ٜٛنح ٜٚؿػـط يًباسـح سـسٚز املؿـه١ً     .4 ٜكـّٛ عًـ٢ ايتكـٛض ايـصٖين      ٭ْـ

 ٚاشبٝاٍ املطتب  باسبكٝك١.

ٛاقـــ ٜٚػــاعس ايباســح عًــ٢ تٓظــِٝ امل :ايؿــط  لــس ايباســح باطــاض عــاّ يًٓتــا٥ر  .5

 اييت سطنت ايبشح.ا٫ختباض١ٜ ٚايٓتا٥ر ايساي١ يف ن٤ٛ ا٭ٖساف 

ٜكسّ ايؿـط  ازبٝـس َبـسًأ عاَـًا ٜعطـٞ      : ايؿطنٝاتاغتجاض٠ حبٛخ أخط٣ عٔ ططٜل  .6

ٜػــتدسّ نــأزا٠ عكًٝــ١ ٜػــتطٝع ؾــايؿط  . ؾُٗــًا أؾهــٌ يًظــٛاٖط َٛنــٛع ايبشــح

ايباسجٕٛ عٔ ططٜكٗا إ ٜتؿشكٛا املعٜس َٔ اسبكا٥ل غرل املذلابط١ يٝهعٖٛا حبٝح 

 َٔ خ٬شلا ع٢ً سكا٥ل أنجط تطابطًا.أخط٣  يهٞ ؼبكًٛا تتٓاغب َع تؿػرلات 

ػبـب  ٚايع١ًُٝ يف ايعاز٠ تب٢ٓ ع٢ً أْٗا ذبتٌُ ايكٛاب ٚاشبطأ,  ايؿطنٝاتإ 

إ تبسأ َٔ ٬َسظات ع١ًُٝ ٚٚقـا٥ع ضبػٛغـ١ َؿـاٖس٠, ٚيـصيو ػبـب عًـ٢ ايباسـح        

 :(1)َطاعا٠ ايؿطٚط ا٫ت١ٝ ايؿطنٝاتعٓس ٚنع 

 باٱػباظ ٚايٛنٛح. ايؿطنٝات تتكـػبب إ  .1

 بايؿٍُٛ ٚايطب . ايؿطنٝاتػبب إٔ تتكـ  .2

 قاب١ً يًتذطٜب ٚا٫ختباض ٚايتشكل. ػبب إ تهٕٛ .3

 ايتٓاقص يًٛقا٥ع ٚايظٛاٖط املعطٚؾ١.ػبب إ تهٕٛ خاي١ٝ َٔ  .4

 ٜعتُس ايباسح ع٢ً ايؿط  املتعسز احملتٌُ سبٌ املؿه١ً.ػبب إ  .5

                                                 
 .70ٚدٝ٘ ضبذٛب: َكسض غابل, م .ز أ. (1)



............... 

101 

ٖٚٓاى صبُٛع١ َٔ ا٫عتباضات ػبب إ ٜتٓب٘ ايٝٗا ايباسح عٓس قٝاَ٘ بكٝاغ١ 

 : ؾطٚ  ايبشح َٚٔ أبطظٖا َا ٜأتٞ

 قس ٜتهُٔ ايبشح ؾط  ٚاسـس ض٥ـٝؼ ٚؾـطٚ  ؾطعٝـ١ أخـط٣, أٚ ٜهـٕٛ ٖٓايـو        .1

ٛاْــب املدتًؿــ١ ملؿــه١ً ايبشــح, ٜٚٓبػــٞ عًــ٢      ؾــطٚ  َتعــسز٠ تتــٛظع عًــ٢ ازب   

ازبٛاْب ناؾ١ اييت ٜػطٝٗا َٛنٛع  ايؿطنٝاتايباسح إ ؼبطم ع٢ً إ تػطٞ 

 ايبشح, ٚإ تعطٞ ايتؿػرلات ايهاؾ١ٝ يًُؿه١ً ضبٌ ايسضاغ١.

 ػبـٛظ  , أٚ إٔ تكـاؽ بـايٓؿٞ, ا٫ اْـ٘ ٫   باٱثباتقٝاغ١ ايؿط  لهٔ إ تهٕٛ  .2

ٚاخط بايٓؿٞ يًُٛنٛع ْؿػـ٘, ٚيًعٛاَـٌ أٚ املـتػرلات     باٱثباتٚنع ؾطنإ ٚاسس 

 امل٪ثط٠ أٚ املتأثط٠ شاتٗا.

َٔ غرل املطغٛب يف قٝاغ١ ايؿط  إٔ تهٕٛ ايكٝاغ١ طًٜٛـ١, تهـِ يف دٛاْبٗـا     .3

 استُا٫ت دبع١٥ ايؿط  ٚتكػُٝ٘ اىل ؾطنني أٚ أنجط.

ُٖا املتػرل املػتكٌ ايصٟ ٜ٪ثط ٚاملتػرل ؼبسز ايؿط  يف ايعاز٠ ع٬ق١ بني َتػرلٜٔ   .4

, نـإٔ  ايتابع ايـصٟ ٜتـأثط, ا٫ اْـ٘ قـس تهـٕٛ ٖٓايـو ْػـب١ أٚ سذـِ شلـصا ايتـأثرل          

ْكـــٍٛ يؿدكـــ١ٝ ايكـــا٥ِ با٫تكـــاٍ زٚض نـــبرل دـــسًا يف تبػـــٝ  َعـــاْٞ ايطغـــاي١  

ا٫تكاي١ٝ يًُتًكٞ, ٚعباض٠ نبرل دسًا متجٌ ْػب١ عاي١ٝ يف سذِ ٖصا ايـسٚض, يـصا   

٢ً ايباسح إٔ ٜتشكل َٔ ٖصا ٜٚ٪نـسٙ, انـاؾ١ اىل شيـو ؾاْـ٘ ٜٓبػـٞ أ٫      ٜٓبػٞ ع

َعكس٠ ايتعابرل حبٝح ٜكعب ؾُٗٗا ٚايتعطف عٔ ططٜكٗـا عًـ٢    ايؿطنٝاتتهٕٛ 

 املتػرلٜٔ ايتابع ٚاملػتكٌ ٚايتُٝٝع بُٝٓٗا.

ايع١ًُٝ َٔ أبطظٖـا املعطؾـ١ أٚ اشبـدل٠ يف     ايؿطنٝاتٖٓاى َتطًبات ١َُٗ يكٝاغ١  .5

ايؿــط , ٫ٕ ايؿــط  ٖــٛ تؿػــرل شنــٞ أٚ اغــتٓتاز ضبتُــٌ, ٫ٚ     صبــاٍ قــٝاغ١ 

 ٜٛدس صباٍ يًتؿػرل ا٫عتباطٞ أٚ ايعؿٛا٥ٞ يف ذبسٜس ايؿط .

%, أٚ قس ٜهـٕٛ  100لهٔ اثبات قش١ ايؿط  ايعًُٞ اٟ اْ٘ ٜهٕٛ قشٝشًا  .6

 خاط٦ًا بايٓػب١ ْؿػٗا.

ض عًـ٢   بعـس ايتأنـس َٔـ قـشت٘ اىل سكٝكـ١, ٭ْـ٘ اختـدل ٚمت ا       قس ٜتشٍٛ ايؿـط    .7 يعجٛـ

اغـتكطاضًا   ايس٥٫ٌ اييت تجبت قشت٘, ٚاسبكٝك١ بعس تأنٝسٖا ٚبًٛضتٗا بؿهٌ أنجط

  سني. قس تتشٍٛ اىل ْظط١ٜ, ٚايٓظط١ٜ قس تكبح قاًْْٛا يف اجملاٍ ايبشجٞ بعس
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  :تػا٫٩ت ايبشح

تعــدل بؿــهٌ َؿكــٌ عــٔ  بأْٗــا: أغــ١ً٦ اغــتؿٗا١َٝ لهــٔ تعطٜـــ ايتػــا٫٩ت 

, ٜٚهـعٗا ايباسـح يٝؿـرل َـٔ     اييت ٜٟٓٛ ايباسح ايكٝاّ بٗا أٖساف ايبشح أٚ ايسضاغ١

ا  ىل ايٓتا٥ر املتٛقع١ يف ايبشح,  ش ٜػطـٞ نـٌ غـ٪اٍ ٖـسؾًا َعٝٓـًا َـٔ أٖـساف        خ٬شل

ٚػبـب إ تهـٕٛ ايتػـا٫٩ت ضبــسز٠ ٚعُٝكـ١ ٚتتػـِ بسقـ١ ايكـٝاغ١ ٚٚنــٛح         .ايبشـح 

ؿٝـس ايتػـا٫٩ت يف ذبسٜـس احملـاٚض     ٚت املع٢ٓ, ٫ٚ تهٕٛ ا٫داب١ َعًَٛـ١ عٓٗـا َػـبكًا.   

ا٫غاغ١ٝ يًبشح, ٚتذلدِ َـا تتهـُٓ٘ املؿـه١ً ايبشجٝـ١, نُـا تؿٝـس أٜهـًا يف ضبـ          

ع١ًُٝ ايتشًٌٝ با٭ٖساف املبتػا٠ َٔ ايبشح. َجـاٍ شيـو  شا نـإ عٓـٛإ ايبشـح ٜـسٚض       

ؾــإ ايتػــا٫٩ت  2003ا٫َطٜهٝــ١ نــس ايعــطام عــاّ  ســٍٛ أغــايٝب اسبــطب ايٓؿػــ١ٝ  

 سٍٛ احملاٚض ا٭غاغ١ٝ ا٫ت١ٝ: غٛف تسٚض 

 َا املكسَات اييت غبكت َٚٗست يًشطب؟ -

 ؟ نٝـ ضٚدت اٱزاض٠ ا٭َطٜه١ٝ يًشطب -

ٝــ١ يف اسبـــطب عًــ٢ ايعــطام عـــاّ    َــا ا٭ٖــساف ايٓؿػـــ١ٝ ٚا٫غــذلاتٝذ١ٝ ا٭َطٜه    -

 ؟2003

َا ا٭غايٝب ٚايططم ٚا٭زٚات ايسعا١ٝ٥ ايٓؿػ١ٝ اييت اغتدسَتٗا اَطٜها يف ٖصا  -

 ؟ اسبطب

 ؟ ٌٖ ظبشت ا٫غايٝب ايسعا١ٝ٥ ا٫َطٜه١ٝ يف ذبكٝل أٖساؾٗا -

 ؟ َا طبٝع١ ٚسكٝك١ املؿطٚع ا٫َطٜهٞ يف ايعطام ٚاملٓطك١ ٚطُٛسات٘ -

َٚجــاٍ آخــط لهــٔ إ ٜــصنط يف ٖــصا اجملــاٍ عــٔ تػــا٫٩ت ايبشــح  شا نــإ  

عٓــٛإ ايبشــح ٜتهــُٔ زٚض أغــايٝب ا٫عــ٬ٕ ايتًؿعٜــْٛٞ يف تهــٜٛٔ ايكــٛض٠ ايصٖٓٝــ١  

 ع ٚاشبسَات يف قٓا٠ ايؿطق١ٝ ايؿها١ٝ٥ غٛف تتهُٔ تػا٫٩ت ايبشح َا ٜأتٞ:يًػً

ط ايؿباب اٌٖ تػاعس ا٭غايٝب املدتًؿ١ يف اٱع٬ْات ايتًؿع١ْٜٝٛ ٚزٚضٖا يف أٚغ -

ازبــاَعٞ ايعطاقــٞ عًــ٢ انتؿــاف سادــاتِٗ ملٓتذــات َعٝٻٓــ١ ٚخًــل ْٛاٜــا ايؿـــطا٤   

 يسِٜٗ؟ 

ٕٻ زٚض ا٭غايٝب املدتًؿـ١ يف ا  - يف  ًاأغاغـٝ  ًاٱع٬ْـات ايتًؿعْٜٛٝـ١ ٜعتـدل َكـسض    ٌٖ أ

 ؟ بايٓػب١ يًؿباب ازباَعٞ ايعطاقٞ عع املعًَٛات عٔ املٓتر
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ٌٖ تػاعس ا٭غايٝب املدتًؿ١ يف اٱع٬ْات ايتًؿع١ْٜٝٛ ايؿباب ازبـاَعٞ ايعطاقـٞ    -

 ؟ يًتعطټف ع٢ً املاضنات أٚ املاضنات ايبس١ًٜ املتاس١

يف اٱع٬ْات ايتًؿع١ْٜٝٛ ايؿباب ازبـاَعٞ ايعطاقـٞ   ٌٖ تػاِٖ ا٭غايٝب املدتًؿ١  -

 ؟ ع٢ً ات داش قطاض ايؿطا٤

 ؟ َا ٖٛ زٚض ا٭غايٝب املدتًؿ١ يف اٱع٬ْات ايتًؿع١ْٜٝٛ يف َطس١ً َا بعس ايؿطا٤ -

َا َس٣ أُٖٝٻ١ ا٭غايٝب املدتًؿ١ يف اٱع٬ْات ايتًؿع١ْٜٝٛ يـس٣ ايؿـباب ازبـاَعٞ     -

 ؟ ايعطاقٞ

ٓٗذ١ٝ املُٗـ١ إٔ ايهـجرل َـٔ ايسضاغـات تٓطـٟٛ عًـ٢ أخطـا٤        َٚٔ امل٬سظات امل

تتهـُٔ تػـا٫٩ت نـجرل٠ دـسا      تتعًل بايتػا٫٩ت, َٔ أَج١ً شيـو إ بعـص ايسضاغـات   

زٕٚ زاِع, ا٫َط ايصٟ ٜهؿـ عٔ اخت٬ٍ أغاغٞ يف تؿهـرل ايباسـح َٚٓٗذٝتـ٘.    َٔ 

إٔ بعـص  ؾع٢ً ايطغِ َـٔ تطنٝـع تػـا٫٩ت ايسضاغـ١ ٚٚنـٛسٗا, ا٫ اْـ٘ َـٔ امل٪غــ         

ايسضاغات تتهُٔ عسزًا ٖا٬ً٥ َٔ ايتػا٫٩ت يسضد١ أْٗا ربكل تػا٫ً٩ يهٌ َتػرل 

٬ق١ بـني  ؟ َا ايعق١ بني َؿاٖس٠ ايتًؿعٜٕٛ ٚايٓٛع)َا ايع٬ :َٔ املتػرلات ايسلٛغطاؾ١ٝ

َا ايع٬ق١ بـني َؿـاٖس٠ ايتًؿعٜـٕٛ ٚاملػـت٣ٛ ايتعًُٝـٞ؟ َـا       ؟ َؿاٖس٠ ايتًؿعٜٕٛ ٚايػٔ

ٖ َؿــاٖس٠ ايتًؿعٜــٕٛ ٚضبــٌ ا٫قاَــ١  ايع٬قــ١ بــني س٠ ايتًؿعٜــٕٛ ؟ َــا ايع٬قــ١ بــني َؿــا

 ؟ َــا ايع٬قــ١ بــني   قــ١ بــني َؿــاٖس٠ ايتًؿعٜــٕٛ ٚاملٗٓــ١     ؟ َــا ايع٬ ٚاسبايــ١ ا٫دتُاعٝــ١ 

ــٕٛ ٚايػــؿط يًدــاضز    ٖ   َؿــاٖس٠ ايتًؿعٜ ــني َؿــا ــ١ ب ــٕٛ ٚاملػــت٣ٛ  ؟ َــا ايع٬ق س٠ ايتًؿعٜ

ا٫داب١ ع٢ً نـٌ تػـا٩ٍ يف دـسٍٚ     ؟... اخل(. ٚعٓس نتاب١ ايسضاغ١ تهٕٛا٫قتكازٟ

َػــتكٌ, ؾتبــسٚ ايسضاغــ١ َتهــد١ُ تهــدًُا ؾاضغــًا, أٟ إٔ تهــدِ ايسضاغــ١ بسضدــ١      

حبجت املٛنٛع بعُل ٚسلٍٛ ٚمتاغو ٚاتكإ, ٚيهٔ ٭ْٗا غطش١ٝ  ٭ْٗاَؿطط١ يٝؼ 

بسضدـ١ تػـ٧   َهطض٠ ا٫ؾهاض ٚايٓتا٥ر, نُـا تبـسٚ ًًَٗٗـ١ غـرل َتُاغـه١ َٓٗذٝـًا       

 ٚيًذ١ٗ اييت اعتُست ايسضاغ١. يًباسح ٚايبشح بٌ

 خطت انبحثتظميم 
   ٞ حبــح  أنــإمبدتًــ أْٛاعٗــا غـٛا٤    تعـس خطــ١ ايبشـح دــٖٛط ايبشـح ايعًُــ

قػرل ٜهتب اغتٝؿا٤ٶ ملتطًبات ؾٗاز٠ ايبهايٛضٜٛؽ أٚ ضغـاي١ املادػـترل أٚ أططٚسـ١    
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ٕٸ َعطؾ١ تكٓٝات ايبشـح ايعًُـٞ نـطٚض١ٜ يهـٌ َـٔ ٜطغـب يف  ظبـاظ        ايسنتٛضاٙ,  ش   

حبـح عًُـٞ أقـٌٝ غـٛا٤ عًـ٢ َػـت٣ٛ املطاسـٌ ازباَعٝـ١ ا٭ٚيٝـ١ أٚ ايعًٝـا. ٚتهؿــ            

طبططــات ايبشــح ايعًُــٞ يف ايهــجرل َــٔ ازباَعــات ايعطبٝــ١ عــٔ غٝــاب ا٫ٖتُــاّ          

عـدل طبطـ  ايبشـح    بايتكٓٝات ايبشج١ٝ ٚا٭غـايٝب ايؿٓٝـ١ ٱعـساز ايبشـٛخ ايطقـ١ٓٝ. ٜٚٴ     

ايعًُٞ عٔ ايتكٛض املكذلح ملؿطٚع ايبشح ايعًُٞ, ٖٚٛ مبجاب١ تكـُِٝ أٚيـٞ يًُٛنـٛع    

ٜٴــٓكح املدطــ , ٜٚٴػــتسضى عًٝــ٘  نــاؾ١ ٚســصؾًا أثٓــا٤ عًُٝــ١    املــطاز حبجــ٘, ٚغايبــًا َــا 

اٱعــساز ٚاملطادعــ١. ٚؼبتــاز  عــساز املدطــ  أٚ خطــ١ ايبشــح َــٔ ايباســح  ىل زضاغــ١    

عُٝل  قبٌ ايٛقٍٛ  ىل ايكٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ اييت تتطًب َٛاؾك١ زبٓـ١   َػتؿٝه١  ٚذبكٝل

 َٔ ا٭غاتص٠ املدتكني نُا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف نجرل َٔ ازباَعات املطَٛق١. 

ــ٘       ــ٘, ٚأًٖٝتـ ــح ٚععَـ ــ١ ايباسـ ــًا دسٜـ ــؼ زا٥ُـ ــح ٜعهـ ــ١ ايبشـ ــُِٝ خطـ ٕٸ تكـ  

ِٝ ازبٝــس ع٬َــ١ ايــتؿهرل نباســح عًُــٞ  . ؾايتكـُـ  قــازض عًــ٢  ظبــاظ َؿــطٚع٘ ايبشجـٞـ

يًعٌُ ايعًُٞ ايكٝٸِ. ٚقـس ؾٴـب٘  ظبـاظ ايبشـح ٚؾكـًا يتكـُِٝ        ازبٝس  ٖٚٛ خط٠ٛ أغاغ١ٝ

 غابل بايػؿط املدلَر عدل َػاضات ضبسز٠ قكس انتؿاف اجملٍٗٛ.

 ٕ نتاب١ خط١ ايبشح شلـا نٝؿٝـ١ ضبـسز٠ تتُجـٌ يف َطاسـٌ َعٝٓـ١ ػبـب عًـ٢         

تتُجــٌ َطاســٌ  ايباســح ا٫ع٬َــٞ اتباعٗــا َــٔ أدــٌ نتابــ١ خطــ١ حبــح غــ١ًُٝ. سٝــح

 : نتاب١ خط١ حبح ضغاي١ داَع١ٝ يف ايٓكاط ا٫ت١ٝ

 عٓٛإ ايبشح:  .1

َٔ املؿانٌ اييت ٜتعط  شلا ايعسٜس َٔ ايباسجني أثٓا٤ تكسِٜ حبٛثِٗ ملٓاقؿـٗا  

٘ اْتكـازات  ٝـ أٚ تكُٝٝٗا, عسّ اختٝاض ايعٓٛإ ايسقٝل ٚايؿـاٌَ ٚايٛانـح يًبشـح. ٚتٛد   

عًــ٢ ايباســح ايتأنــس َــٔ اختٝــاض ايعبــاضات   نــجرل٠ شلــصا ازباْــب يــصا ؾإْــ٘ ٜػــتٛدب 

ــاٍٚ         ــ٘ ٚاضتباطــ٘ مبٛنــٛع ايبشــح,  ش ٜتٓ ــ٘, ؾهــ٬ً عــٔ سلٛيٝت ــٛإ حبج املٓاغــب١ يعٓ

ايعٓٛإ املٛنٛع ايسقٝل يًبشح ٚاملهإ ٚاملس٠ ايع١َٝٓ اييت ٜػطٝٗا. َجاٍ شيو ايعٓٛإ 

   َ ات٘ شلــا اٯتــٞ: عــازات تعــط  ايؿــباب ازبــاَعٞ ايعطاقــٞ يٛغــا٥ٌ اٱعــ٬ّ ٚاغــتدسا

ٚاٱؾباعات املتشكك١ َٓٗا ــ زضاغ١ َٝساْٝـ١ عًـ٢ عٝٓـ١ َـٔ طًبـ١ داَعـ١ تهطٜـت عـاّ         

طايــب ايسضاغــات ايعًٝــا عٓــس نتابــ١ َٛنــٛع ايبشــح ٖٚسؾــ٘ إ   ٜٚــتعني عًــ٢ .2009
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  ٛ غــ٪اٍ ايبشــح ايــصٟ ٜــطاز اٱدابــ١ عًٝــ٘, أٚ   ٜتػــأٍ َــٔ خــ٬ٍ عٓــٛإ ايبشــح َــا ٖــ

    ٗ ا؟ عًــ٢ إ ٜهــٕٛ اختٝــاض ايعٓــٛإ َتهــًُٓا     ايؿطنــ١ٝ ايــيت ٜــطاز اختباضٖــا ٚزضاغــت

 ملٛنٛع حبح اع٬َٞ ٜعاجل َؿه١ً أٚ ماٖط٠ اع١َٝ٬ َعاقط٠.

  . َكس١َ ايبشح:2

تعس قٝاغ١ َكسَـ١ ايبشـح َـٔ أٖـِ ا٭َـٛض ايـيت ػبـب عًـ٢ ايباسـح إٔ ٜٛيٝٗـا           

اٖتُاَا نبرلا, ٚشيو ْظطا يًسٚض ايهبرل ايصٟ تًعب٘ َكس١َ ايسضاغ١ يف تكـسِٜ حملـ١   

ٚبعـس إ ٜػـتكط ايباسـح عًـ٢ عٓـٛإ       ١ عٔ ايبشح ايعًُٞ ايصٟ ٜكـّٛ بـ٘ ايباسـح.   عاَ

َعني ٚضبسز يبشج٘ ٜبسأ بهتاب١ املكس١َ, ٚع٢ً ايطغِ َـٔ أُٖٝتٗـا ٫ ٜٛيٝٗـا ايهـجرل     

َٔ ايباسجني ا٫ٖتُاّ ايهايف, ٚتـدلظ أُٖٝتٗـا يف اْٗـا تعطـٞ ؾهـط٠ َـٛدع٠ ٚؾـا١ًَ        

ػبب إٔ ؼبطم ٚيف املكس١َ . غاغ١ٝ ٚأٖساؾ٘عٔ دٛاْب ايبشح املدتًؿ١ ٚعٓاقطٙ ا٫

ايباســح عًــ٢ سلٛيٝتٗــا, حبٝــح ٜكــّٛ بعــط  ناؾــ١ ا٭ؾهــاض ايــيت ٜتٓاٚشلــا ايبشــح    

ايعًُٞ ايصٟ قاّ بهتابت٘. نُـا ػبـب عًـ٢ ايباسـح إٔ ؼبـطم عًـ٢ قـٝاغ١ َكسَـ١         

ايبشح بططٜك١ دصاب١ ٚأغًٛب ممٝع, ٚشيو يهٞ ٜسؾع ايكاض٨  ىل ايٛيٛز  ىل أعُـام  

 يعًُٞ, ٚا٫ط٬ع ع٢ً ناؾ١ تؿاقًٝ٘.حبج٘ ا

 َؿه١ً ايبشح:  .3

ٚتكاؽ املؿه١ً بؿهٌ ٜعطٞ اْطباعـًا ٚانـشًا عًـ٢ أْٗـا َٛقــ غـاَص أٚ       

ــ٘. ٚلهــٔ          ــطاٚز شٖــٔ ايباســح, ٚؼبــاٍٚ  ػبــاز ســٌ أٚ دــٛاب َٓاغــب ي تػــا٩ٍ ٜ

قٝاغتٗا بططٜكتني ا٫ٚىل ايكٝػ١ ايتكطٜط١ٜ ٖٚٞ تعـدل عـٔ ع٬قـات أٚ خكـا٥ل أٚ     

ٜتِ اغتككا٩ٖا يف ايبشح, أَا ايططٜك١ ايجا١ْٝ ؾٗـٞ ايكـٝاغ١ ا٫غـتؿٗا١َٝ    مٛاٖط 

ــ١.        ــح تأخــص املؿــه١ً قــٝػ١ غــ٪اٍ بإنــاؾ١ أزا٠ اغــتؿٗاّ اىل ايكــٝػ١ ايتكطٜطٜ سٝ

ٚلهـٔ ايتعــبرل عـٔ َؿــه١ً ايبشـح عــٔ ططٜــل ايتعـبرل عــٔ ايػـط  َــٔ ايسضاغــ١.      

ٝـ١ تعـط  ؾـباب    َٚؿه١ً ايبشح يف املجاٍ اٯْـ ايـصنط ٖـٞ: ايتعـطف عًـ٢ نٝؿ    

داَع١ تهطٜـت  ىل ٚغـا٥ٌ اٱعـ٬ّ ايعطاقٝـ١, ٚضقـس عـازات ايتعـط  ٚأٖـِ زٚاؾـع          

ايتعط , ٚاغتدساَات ؾباب داَع١ تهطٜت يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚاٱؾباعات املتشكك١ 

 َٔ شيو ا٫غتدساّ.
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 ٚايتػا٫٩ت:  ايؿطنٝات .4

ط قس تهٕٛ ٖٓايو ؾطن١ٝ ٚاسس٠ ؾا١ًَ يهٌ دٛاْب َٛنٛع ايبشـح أٚ أنجـ  

َــٔ ؾطنــ١ٝ ٚاســس٠ ٖــٞ تٓبــ٪ات ايباســح عــٔ ْتــا٥ر ايبشــح أٚ ٖــٞ ا٫دابــات املتٛقعــ١   

ملؿــه١ً ايبشــح. ٚقــس تكــسّ َؿــه١ً ايبشــح عًــ٢ ؾــهٌ تػــا٫٩ت نُــا يف املجــاٍ   

 ايػابل, سٝح قسّ ايباسح يف بسا١ٜ ايبشح املؿه١ً بايتػا٫٩ت اٯت١ٝ:

 داَع١ تهطٜت؟َا َس٣ ا٫ْتظاّ يف ايتعط  يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ يس٣ ؾباب  . أ

 َا أ اط ايتعط  يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ يس٣ ايؿباب ازباَعٞ يف داَع١ تهطٜت؟ . ب

 َا أِٖ أغباب ايتعط  يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ يس٣ ؾباب داَع١ تهطٜت؟ . ت

َا أغباب عسّ ايتعط  )يػرل املتعطنني( يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ يـس٣ ايؿـباب ازبـاَعٞ     . خ

 يف داَع١ تهطٜت؟

 غا٥ٌ اٱع٬ّ؟َا عازات تعط  ؾباب داَع١ تهطٜت يٛ . ز

َا ٖٞ اغتدساَات ؾباب داَع١ تهطٜت يٛغا٥ٌ اٱعـ٬ّ ٚاٱؾـباعات املتشككـ١     . ح

 َٔ شيو ا٫غتدساّ؟

 أ١ُٖٝ ايبشح: . 5 

ملـاشا مت اختٝـاض َٛنـٛع    ػبب ع٢ً ايباسح خ٬ٍ تكسل٘ شبط١ ايبشح إ ؼبسز 

ايبشــح؟ أٟ َــا ٖــٞ ا٭ُٖٝــ١ ايعًُٝــ١ ٚايعًُٝــ١ يًػــ٪اٍ أٚ ايؿطنــ١ٝ املــطاز زضاغــتٗا يف  

ــ١ ا٫ع٬َٝــ١؟          ايبشــح ا٫ع٬َــٞ؟ َــا اٱنــاؾ١ ايــيت غــُٝجًٗا ٖــصا ايبشــح  ىل املعطؾ

ٚعًــ٢ ايباســح إٔ ؼبــسز أُٖٝــ١ حبجــ٘ يف   ٚنٝـــ مت تٓــاٍٚ ٖــصا املٛنــٛع يف ايػــابل؟   

ٚإ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً قٝاغ١ أ١ُٖٝ ايبشح بًػ١ قٜٛـ١ ٚأغـًٛب َٓطكـٞ    عباضات ٚانش١ 

ٜٛنح َس٣ َػاُٖتٗا يف صباشلا املٛنٛعٞ. ٚتهٕٛ خط٠ٛ نتاب١ أ١ُٖٝ ايبشح غـ١ًٗ  

  شا نإ ايباسح قس قاّ باختٝاض َؿه١ً تػتشل ايسضاغ١ ؾع٬ً. 

ٚػبــب إٔ ٜٛنــح ايباســح َــا ايــصٟ ٜهــٝؿ٘ ٖــصا ايبشــح َــٔ َعًَٛــات دسٜــس٠,    

شا تكسّ َٔ دسٜس يًُدتكني يف املٛنـٛع, ٖٚـٌ غـٝؿتح ٖـصا ايبشـح صبـا٫ً يبشـٛخ        َٚا

ايبشـح يف َجايٓــا ايػـابل َــٔ خـ٬ٍ أُٖٝــ١ َعطؾـ١ ضدــع      ٚتـدلظ أُٖٝــ١  اخـط٣ َػــتكب٬ً. 

ض خاقـ١     ايكس٣ يف صباٍ اٱع٬ّ, ٚاملعطؾ١ اشلا١َ  يطزٚز ا٭ؾعاٍ دباٙ َـا ٜكـسّ يًذُٗٛـ
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أٚ دعًــٗا تتٛاؾــل َــع ازبُٗــٛض املتًكــٞ,   غــا٥ٌ,يًُدططــني ٚقــاْعٞ ايكــطاض يتعــسٌٜ ايط

ٚتعزاز ٖصٙ ا٭١ُٖٝ عٓس ضبطٗا جبُٗٛض ايؿباب ازباَعٞ, ايصٟ ٜعسٸ ضنٝـع٠ اجملتُـع   

ايؿباب ازبـاَعٞ َؿـاضى ٚؾعـاٍ    ٚأًَ٘ يف َػتكبٌ أؾهٌ, نصيو اْط٬قًا َٔ نٕٛ 

ٖـ     ٜٚػتدسّ ٚغـا٥ٌ اٱعـ٬ّ يتشكٝـل أٖـساف َككـٛز٠, ؾهـ٬ً       ٛ عـٔ إٔ ٖـصا ازبُٗـٛض 

 ايصٟ ؽبتاض ايٛغا٥ٌ ٚاملهُٕٛ ايصٟ ٜٓاغب٘ ٜٚؿبع سادات٘. 

 ٖسف ايبشح:  .6

ٖٓاى خطأ ؾا٥ع بني ايباسجني ٜتُجٌ يف اشبً  بني أٖساف ايبشح ٚأُٖٝتـ٘,  

ؾا٭ٖساف دبٝب عٔ غ٪اٍ ايباسح يٓؿػ٘: ملـاشا ػبـط٣ ٖـصا ايبشـح؟ أٟ تٛنـح َـا       

أُٖٝـ١ ايبشـح ؾتعـدل عُـا     ٜػع٢ ايباسـح يًٛقـٍٛ  يٝـ٘ َـٔ خـ٬ٍ  دـطا٤ حبجـ٘. أَـا         

ٜهـٝؿ٘ ايبشـح, بعـس ا٫ْتٗـا٤ َٓـ٘ َــٔ ؾٛا٥ـس  ىل املٝـسإ ايعًُـٞ ٚصبـاٍ ايتدكــل          

ٖٚٓا لهٓٓا ذبسٜس ٖسف ايبشح بايٓػب١ ملجايٓا ايػابل ؾٓكٍٛ إٔ ايباسـح   .ايعًُٞ

ــ٬ّ        ــا٥ٌ اٱعـ ــٞ يٛغـ ــاَعٞ ايعطاقـ ــباب ازبـ ــط  ايؿـ ــازات تعـ ــس عـ ــسف  ىل ذبسٜـ ٜٗـ

دساّ ٖصٙ ايؿـطؼب١ املُٗـ١ َـٔ اجملتُـع ايعطاقـٞ يٛغـا٥ٌ       ي٬غتس٫ٍ ع٢ً َعاٜرل اغت

ــٛخ      ــ١  ىل حبـ ــ١ َاغـ ــطام حبادـ ــاي١ٝ يف ايعـ ــ١ ٚا٫تكـ ــ١ اٱع٬َٝـ ــ٬ّ  ٫ٕ ايعًُٝـ اٱعـ

ــًا َــٔ ا٭غــؼ ٚايعٓاقــط       ــص ٚاملتابعــ١, اْط٬ق ــ١ ايتدطــٝ  ٚايتٓؿٝ ازبُٗــٛض يف عًُٝ

 ايع١ًُٝ اي٬ظ١َ يتًو ايع١ًُٝ.

 َٓٗر ايبشح:  .7

 ٚ ــايٝب  ــين ا٭غـ ــات     ٜٚعـ ــع ايبٝاْـ ــتدسّ يف عـ ــيت تػـ ــساخٌ ايـ ــطا٤ات أٚ املـ اٱدـ

ٚايٛقٍٛ َٔ خ٬شلا  ىل ْتا٥ر أٚ تؿػرلات أٚ ؾطٚح أٚ تٓب٪ات تتعًل مبٛنٛع ايبشـح.  

ٜٚٓبػٞ ع٢ً ايباسـح عٓـس تكسلـ٘ خطـ١ ايبشـح إٔ ؼبـسز املـٓٗر ايـصٟ اختـاضٙ يبشجـ٘.           

غـ١ َٛنـٛع٘,   ٚػبب إٔ ٜصنط يف خطت٘: ْٛع َٓٗر ايبشح ايصٟ غٝػـتدسَ٘ يف زضا 

)ٚقــس ؼبتــاز ٫غــتدساّ أنجــط َــٔ َــٓٗر(, ٚاملــدلضات ايــيت أزت ي٬عتُــاز عًــ٢ ٖــصا    

يف عازات تعط  ايؿباب ازبـاَعٞ ايعطاقـٞ يٛغـا٥ٌ    املٓٗر. ٚقس اقتهت طبٝع١ ايبشح 

املتشكك١ َٓٗا اغتدساّ املـٓٗر املػـشٞ, بٛقـؿ٘     اٱع٬ّ ٚاغتدساَات٘ شلا ٚاٱؾباعات

 ملػتدس١َ يتشكٝل ٖسف ايبشح. اْػب املٓاٖر ايع١ًُٝ ا
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  . أزا٠ ايبشح:8

ٝٸٔ َــا طــطم عــع     ٜٓبػــٞ عًــ٢ ايباســح عٓــس نتابتــ٘ شبطــ١ ايبشــح إ ٜبــ

ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اي٬ظ١َ يٲداب١ عـٔ غـ٪اٍ ايبشـح أٚ زعـِ ؾطنـ١ٝ ايبشـح؟       

َٚا أغـباب ٖـصا ا٫ختٝـاض؟ َٚـا ا٭غـباب ايـيت مت عًـ٢ أغاغـٗا اغـتبعاز ايطـطم           

  ا٭خط٣؟ٚا٭غايٝب 

ٚتعطف أزٚات ايبشح بأْٗا ايٛغ١ًٝ أٚ ايططٜك١ اييت ٜػتطٝع بٗا ايباسح سـٌ  

إٔ املؿـــه١ً املططٚســـ١ ٖـــٞ ايـــيت ذبـــسز   شَؿـــهًت٘ َُٗـــا ناْـــت تًـــو ا٭زٚات 

. ٚػبُـع  (1)ا٭زٚات ايـيت ٜػـتعًُٗا ايباسـح يف حبجـ٘ ممـا ٜتٓاغـب َـع أزا٠ املؿـه١ً        

اغــتعُاشلا نطــطم زبُــع ايبٝاْــات ٖــٞ:     ايبــاسجٕٛ عًــ٢ إٔ ا٭زٚات ايــيت لهــٔ    

امل٬سظ١ اييت ٖٞ لهٔ تعطٜؿٗا باْٗا املؿاٖس٠ ٚاملطاقب١ ايسقٝك١ يػًٛى أٚ ماٖط٠ 

َعٝٓــ١, ٚتػــذٌٝ امل٬سظــات أ٫ًٚ بــأٍٚ نــصيو ا٫غــتعا١ْ بــأزٚات ايبشــح ا٫خــط٣   

املٓاغب١ يطبٝع١ شيو ايػًٛى أٚ تًو ايظاٖط٠ يتشكٝل أؾهٌ ايٓتا٥ر ٚاسبكٍٛ عًـ٢  

ــ١ ايؿدكــ١ٝ ايــيت ٖــٞ    . زم املعًَٛــاتأ ــاى أزا٠ املكابً ــني   "ٖٚٓ تؿاعــٌ يؿظــٞ َــٓظِ ب

ايباسح ٚاملبشٛخ أٚ بني ايباسـح ٚؾـدل آخـط يتشكٝـل ٖـسف َعـني ٚتظٗـط أُٖٝـ١         

املكاب١ً يف اسبكٍٛ ع٢ً بٝاْات َٚعًَٛات دسٜس٠ ٫ لهٔ اسبكـٍٛ عًٝٗـا  ٫ عـٔ    

ا٫غتبٝإ اييت ٖٞ أزا٠ َـٔ أزٚات ايبشـح   . َٚٔ ا٭زٚات ا٭خط٣ اغتُاض٠ (2)ططٜكٗا

ايعًُــٞ تػــتعٌُ عًــ٢ ْطــام ٚاغــع يًشكــٍٛ عًــ٢ بٝاْــات َٚعًَٛــات غــرل َسْٚــ١ يف   

ايػذ٬ت أٚ اٱسكا٥ٝات ايطزل١ٝ ٚتتعًـل بـأسٛاٍ املبشـٛثني ٚادباٖـاتِٗ ٚزٚاؾعٗـِ      

 ِ . ٜٚػـتطٝع ايباسـح اغــتدساّ أنجـط َـٔ أزا٠ زبُـع املعًَٛــات,  شا      (3)أٚ َعتكـساتٗ

 ب ا٭َط شيو.تطً

                                                 
ز. ٚدٝــ٘ ضبذــٛب: ططا٥ــل ايبشــح ايعًُــٞ َٚٓاٖذــ٘, بػــساز, زاض اسبهُــ١ يًطباعــ١ ٚايٓؿــط,   (1)

 .133, م1993

 .392, م1990ز. ضبُس عبس اسبُٝس: حبٛخ ايكشاؾ١, دس٠, زاض ايؿطٚم,  (2)

ػـًٛن١ٝ, بػـساز,   ز. ٖٚٝب صبٝس ايهبٝػٞ ْٜٚٛؼ قاحل ازبٓابٞ: ططم ايبشـح يف ايعًـّٛ اي   (3)

 .107, م1997ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ, 



............... 

109 

 صبتُع ايبشح ٚعٝٓت٘:  .9

ٜٓبػٞ إٔ تتهـُٔ اشبطـ١ بٝاْـات عـٔ صبتُـع ايبشـح ا٭قـًٞ ٚايعٝٓـ١ املدتـاض٠.          

ٜٚككس مبذتُع ايبشح عٝع َؿـطزات ايظـاٖط٠ املـطاز زضاغـتٗا, غـٛا٤ أناْـت ٖـصٙ        

أَـا عٝٓـ١ ايبشـح ؾـتعين:      .املؿطزات بؿطًا, أّ َ٪غػ١ً, أّ أْؿط١ تطبٜٛـ١, ٚغـرل شيـو   

جملُٛع١ َـٔ أؾـطاز اجملتُـع ايـصٜٔ ؽبتـاضِٖ ايباسـح يٝهْٛـٛا ٖـِ َكـسض عـع           تًو ا

ٚتتِ ع١ًُٝ اختٝاض ايع١ٓٝ أٚ ذبسٜـسٖا ٚؾـل أغـؼ عًُٝـ١      .بٝاْات٘ يف أثٓا٤ تٓؿٝصٙ يبشج٘

ٜٓبػٞـ عًـ٢ ايباسـح عٓـس تكسل٘ـ      ٚ .ٚأغايٝب خاق١ تتٓاغب َع َٛنٛع ٖٚـسف ايبشـح  

ع١ٝشبطــ١ حبجـ٘ـ إٔ ٜــصنط اسبــسٚز ايعَاْٝــ١ ٚامله يبشجــ٘. ؾكــس ٜتعــصض عًــ٢  اْٝــ١ ٚاملٛنـٛـ

ايباسح إٔ ٜػطٞ يف زضاغت٘ َٓطك١ نا١ًَ أٚ زٚيـ١, يـصا ٜهـٕٛ َـٔ ايهـطٚضٟ عًٝـ٘       

ٚقـــس ٜهـــٕٛ َـــٔ املػـــتشٌٝ أٜهـــًا زضاغـــ١   .إٔ ٜٛنـــح احملـــسزات ازبػطاؾٝـــ١ يًبشـــح

املؿــه١ً أٚ ايظــاٖط٠ يف نــٌ ايؿــذلات ايعَٓٝــ١, يــصا ٜهــٕٛ َــٔ ايهــطٚضٟ تٛنــٝح     

ــ١ يًبشــح  ــب ٚاملٛنــٛعات املطتبطــ١      .اسبــسٚز ايعَٓٝ ٚقــس ٜكــعب زضاغــ١ نــٌ ازبٛاْ

بايظــاٖط٠ أٚ املؿــه١ً, ٖٚٓــا ٜهــٕٛ َــٔ ايهــطٚضٟ تٛنــٝح ازبٛاْــب أٚ املٛنــٛعات  

بشـح. ٚعًـ٢ ايباسـح عٓـس شنـط ٖـصٙ احملـسزات إٔ ٜٛنـح املـدلضات          اييت غـٝتٓاٚشلا اي 

 املكٓع١ اييت دعًت٘ ٜكـ ع٢ً ٖصٙ احملسزات زٕٚ غرلٖا. 

 . ايسضاغات ايػابك١: 10

ذبتِ أقٍٛ ايبشح ايعًُٞ ضدٛع ايباسح  ىل َا نتـب عـٔ َٛنـٛع حبجـ٘ َـٔ      

ــًا أغاغــ       ــ١ عــط  ايــذلاخ ايعًُــٞ ٚتكٛلــ٘ ضنٓ ًٝا َــٔ زضاغــات غــابك١,  ش تعــس عًُٝ

أضنإ ايبشح ايعًُٞ اْط٬قًا َٔ اْ٘ ع١ًُٝ تعتُس ع٢ً ايذلانِ املعطيف يف تطٛضٖا, 

نُــا تعــس ايسضاغــات ايػــابك١  ســس٣ ايطنــا٥ع ايعًُٝــ١ ايــيت لهــٔ إٔ ٜػــتٓس  يٝٗــا  

ــاٖر املتبعــ١ يف ايبشــٛخ       ــ٘  َــٔ ادــٌ تٛثٝــل املعًَٛــات ٚاملعطؾــ١ يف املٓ ايباســح يف حبج

س ايسضاغــات ايػــابك١ ايباســح عًــ٢ ا٫ختٝــاض ايػــًِٝ يبشجــ٘ املؿــاب١ٗ يسضاغــت٘. ٚتػــاع

ٚدبٓبــ٘ تهــطاض حبــح َؿــه٬ت غــابك١, ٜٚػــتطٝع ايباســح دبٓــب َــا ٚقــع ؾٝــ٘           

 . (1)ايباسجٕٛ اٯخطٕٚ َٔ أخطا٤

                                                 
 .72خًٝؿ١ ؾشات١: َكسض غابل, م (1)



…………… 

110 

ٖٚٓاى َسضغتإ يف َٓاٖر ايبشح  ظا٤ ايتعاٌَ َع ايسضاغات ايػـابك١ املسضغـ١   

ات ايػـابك١ بعـس تكـٓٝؿٗا ٚؾـل ضبـاٚض      ا٭ٚىل تط٣ إٔ ٜـتِ  دـطا٤ ذبًٝـٌ ْكـسٟ يًسضاغـ     

َع١ٓٝ, ٚعط  ًَدكًا يصيو ٜدلظ ايباسح َـٔ خ٬يـ٘ َٛقـع حبجـ٘ َٓٗـا, أَـا املسضغـ١        

ــاى زضاغــات ٜهــٕٛ       ايجاْٝــ١ ؾــذل٣ تٛمٝـــ ٖــصٙ ايسضاغــات يف َطاســٌ ايسضاغــ١, ؾٗٓ

َٛقعٗا املكس١َ يٝػتسٍ بٗا ايباسح ع٢ً نطٚض٠ ايكٝاّ ببشج٘, ٖٚٓاى زضاغات تٛنع 

ــا٥ر ٚتؿػــرلٖا     يف اٱطــ ــس َٓاقؿــ١ ايٓت ــا عٓ  .اض ايٓظــطٟ يًبشــح, ٚأخــط٣ ٜٴػتؿــٗس بٗ

ٜٚٴؿهٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ املسضغتني عٓس عط  ايباسـح يًسضاغـات ايػـابك١. ٚأٜـا ناْـت      

ايططٜكــ١ ايــيت غــٝتبعٗا ايباســح ؾ٬بــس َــٔ تٛمٝـــ ايسضاغــات ايػــابك١ يف ايبشــح,      

ٜتـٝكٔ ايكـاض٨ َـٔ إٔ     ٚعط  ًَدل ٚافٹ, ٚذبًٌٝ ْكـسٟ شلـا يف ْؿـؼ ايٛقـت, ستـ٢     

ايباسح قس اغتعإ باملكازض ا٭ٚي١ٝ يف ععٗا, ٜٚط٦ُٔ  ىل إٔ ايسضاغ١ اييت ٜكّٛ بٗا 

 ايباسح دسٜس٠.

 : . تكػُٝات ايبشح11

ٜٓبػٞ ع٢ً ايباسح عٓس نتاب١ خط١ ايبشح إ ٜهـع خاضطـ١ َعطؾٝـ١ ملهـاَني     

املٓٗذــٞ, ؾُٝــا  ؾكــٍٛ ايبشــح َٚباسجــ٘,  ش تؿــٌُ تكػــُٝات ايبشــح ايؿكــٌ ا٫ٍٚ    

ٜتهُٔ ايؿكٌ ايجاْٞ: اٱطاض ايٓظطٟ ايبشح. نصيو ٜهـِ ايؿكـٌ ايجايـح ادـطا٤ات     

ايسضاغ١ ٚايع١ٓٝ. ٚسس٠ ايتشًٌٝ. أزٚات عع ايبٝاْـات. تكـُِٝ ايسضاغـ١     صبتُع ايبشح

 خكـا٥ل ايعٝٓـ١  َٔ سٝـح   ْتا٥ر ايسضاغ١ ايؿكٌ ايطابع ٜٚتهُٔ ٚاملعازب١ اٱسكا١ٝ٥

تـــا٥ر اختبـــاض ايع٬قـــات بـــني َـــتػرلات ايسضاغ١)اٱسكـــا٥ٞ       ْٚ)ايتشًٝـــٌ ايٛقـــؿٞ(.  

ــا٥ر اختبــاض ؾطنــٝات ايسضاغــ١.   ؾهــ٬ً عــٔ   ا٫غــتس٫يٞ(  ايؿكــٌ اشبــاَؼ ٜٚتٓــاٍٚ ْت

 . ايتٛقٝاتا٫غتٓتادات َٚٓاقؿ١ ايٓتا٥ر ٚ

 قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع:  .12

يهـٞ  ْٚعين بٗا قا١ُ٥ املكازض اييت ٜٟٓٛ ايباسح عطنٗا عًـ٢ ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١    

 ٘ َكــازض َٚطادــع لهــٔ ا٫غــتعا١ْ بٗــا, َٚــٔ   ٜكــٓعِٗ إ يًبشــح ايعًُــٞ املــطاز حبجــ

ْاس١ٝ أخط٣ ؾإ ايكا١ُ٥ املبس١ٝ٥ اييت ٜكسَٗا ايباسـح اىل ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ ٖـٞ يًتـسيٌٝ      

 ع٢ً غع١ اط٬ع ايباسح ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ ٚايسضاغات اجملاٚض٠ ملٛنٛع٘.
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ــ١ ايعًُٝــ١ إٔ ٜٴهــ   ــ٢    ٚتكتهــٞ ا٭َاْ ــ١ ذبتــٟٛ عً ــ٘ قا٥ُــ١ً أٚيٝ ُٔ ايباســح خطت

املكازض اييت اغتؿاز َٓٗـا يف  عـساز خطتـ٘, ٚنـصيو ٜهـُٔ ايباسـح حبجـ٘ بايكا٥ُـ١         

ايٓٗا١ٝ٥ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ تٓؿٝص اشبط١ ٚنتاب١ ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ يًبشح, ٚػبب إٔ تهِ 

  ٚ تٓؿٝـص ايبشـح   تًو ايكا١ُ٥ عٝع املكازض ٚاملطادع اييت مت ا٫غتؿاز٠ َٓٗـا يف نتابـ١ 

 بؿهً٘ ايٓٗا٥ٞ. 
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 انثبوياسئهت ومتبريه انفظم 
 ؟ / عسز خطٛات اعساز ايبشح ايعًُٞ َع ْبص٠ طبتكط٠ يهٌ خط9٠ٛؽ

 اختٝاض ٚقٝاغ١ َؿه١ً ايبشح؟  َٚاٖٞ َعاٜرل؟ / عطف َؿه١ً ايبشح0ؽ

 ؟/ َاٖٞ أِٖ ايططم ايع١ًُٝ يكٝاغ١ املؿه١ً؟ ٚنح َجاٍ حبجٞ يهٌ قٝاغ3١ؽ

ــٛإ ايبشــح  4ؽ نــع ع٬َــ١ قــح أَــاّ ا٫دابــ١ ايكــشٝش١   / يف نــ٤ٛ زضاغــتو يعٓ

 ٚع١َ٬ خطأ أَاّ ا٫داب١ اشباط١٦ مما ٜأتٞ: 

َٔ ا٭خطا٤ ايؿا٥ع١ بني نجرل َٔ ايباسجني, إٔ ٜبسأ ايباسـح حبجـ٘ بكـٝاغ١    )  (  .1

 ايبشح.َؿه١ً ايبشح قبٌ عٓٛإ 

 ايٛنٛح يف بٓا٤ ايعٓٛإ.َٔ ؾطٚط اختٝاض ايعٓٛإ ازبٝس يًبشح دبٓب )  (  .2

)  ( إٔ ايعٓٛإ ٜؿرل  ىل َـٓٗر ايعُـٌ ٚا٭ٖـساف أنجـط َٓـ٘  ؾـاض٠  ىل ايٓتـا٥ر أٚ         .3

 ايتعُُٝات.

َٔ ؾطٚط ايعٓٛإ ازبٝس َطاعا٠ ازبٛاْب ا٭خ٬ق١ٝ ٚايهٛاب  ا٫دتُاعٝـ١ يف  )  (  .4

 اختٝاض ايهًُات أٚ بٓا٤ ايعباضات.

ا٥ـس٠ ايـيت تٛنـح املعٓـ٢ أٚ ا٭غـًٛب أٚ      عسّ ربًٝل ايعٓٛإ َٔ اٱؾاضات ايع)  (  .5

  اغتدساّ ا٭زٚات أٚ ايعٝٓات.

 / عطف املتػرل املػتكٌ ٚاملتػرل ايتابع؟ ثِ سسز ايؿطم بُٝٓٗا؟5ؽ

ٚعسز أْٛاعٗا َع بٝإ أُٖٝتٗا يف ايبشح ؟ / عطف ايؿطنٝات يف ايبشح ايع6ًُٞؽ

 ايعًُٞ؟

 يًبشح ايعًُٞ؟ َاٖٞ املعاٜرل اييت تٛنح أ١ُٖٝ املؿه١ً بايٓػب١/ 7ؽ
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 انفظم انثبنث: مىبهج انبحث انؼهمي
 : ٜٗسف ٖصا ايؿكٌ اىل َا ٜأتٞ

 :  أواًل: ان يتعزف الطالب على

 ًُٞتعطٜـ املٓٗر ايع.  

 ٞاملٓٗر ايتاضؽب.   

 ٞاملٓٗر ايٛقؿ.  

 ٞاملٓٗر املػش.  

 َٓٗر زضاغ١ ايع٬قات املتبازي١.   

 املٓٗر ايتذطٜيب.  

 الطلبة على االسئلة والتنارين الواردة يف نواية الفصل.ثانيًا: ان جييب 
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 مناهج البحح العلني: لحالفصل الجا

املٓٗر ايعًُٞ أغًٛب يًتؿهرل ٚايعٌُ ٜعتُسٙ ايباسح يتٓظِٝ أؾهاضٙ ٚذبًًٝٗا 

ٚبايتايٞ ايٛقٍٛ اىل ْتا٥ر ٚسكا٥ل َعكٛي١ سٍٛ ايظاٖط٠ َٛنٛع ايسضاغـ١.   ,ٚعطنٗا

َٓظ١ُ ٜتبعٗا ايباسح أٚ ايساضؽ يف َعازب١ املٛنٛعات اييت ٜكّٛ ٚاملٓٗر ٖٛ خطٛات 

بسضاغتٗا  ىل إٔ ٜكٌ  ىل ْتٝذ١ َع١ٓٝ, أٟ إٔ املٓٗر ٖٛ ايططٜل امل٪زٟ  ىل ايهؿــ  

ايعاَـ١ ايـيت تػـٝطط عًـ٢      عٔ اسبكٝك١ يف ايعًّٛ املدتًؿ١ عٔ ططٜل ع١ً َٔ ايكٛاعـس 

ٝ ٌ. ٜٚبــسأ املــٓٗر عــاز٠ بعــس ذبسٜــس َؿــهً  غــرل ايعكــ اغ١ ١ ايبشــح َــطٚضًا بٛنــع ٚقــ

 ايؿطنٝات ٚاختباضٖا ٚذبًًٝٗا, َٚٔ ثِ عط  ايٓتا٥ر ٚٚنع ايتٛقٝات.

ًٜعب َٓٗر ايبشح زٚضًا أغاغًٝا يف تسٜٚٔ َعًَٛات ايبشح, ؾٗٛ ًٜعّ ايباسح ٚ

ع٢ً عسّ  بسا٤ ضأٜ٘ ايؿدكٞ زٕٚ تععٜعٙ بآضا٤ شلا قُٝتٗا, ٚايتكٝـس بإخهـاع أٟ ضأٟ   

ضد١ ايجك١ ب٘,  ش ٫ تٛدس سكٝكـ١ ضآٖـ١ بـصاتٗا, ٚنـطٚض٠ تكٝـس      يًٓكاف َُٗا ناْت ز

ايباسح بايسق١ يف ا٫عتُـاز عًـ٢ ايطٚاٜـات ٚا٫قتباغـات أٚ ايتـٛاضٜذ غـرل ايٛانـش١ أٚ        

. غـــرل ايسقٝكـــ١, ٚنـــصيو نـــطٚض٠ ايسقـــ١ يف ؾـــطح املـــسي٫ٛت ايـــيت ٜػـــٛقٗا ايباســـح

, ؾُـا ٜكــًح َٓٗــا  ٚربتًــ َٓــاٖر ايبشـح بــاخت٬ف ايظــٛاٖط ٚاملؿـه٬ت املسضٚغــ١   

يسضاغ١ ماٖط٠ َع١ٓٝ قس ٫ ٜكًح يسضاغ١ أخط٣  ْظطًا ٫خت٬ف ايظٛاٖط املسضٚغ١ يف 

خكا٥كٗا َٚٛنٛعاتٗا, ٚضغِ شيو ؾإ ٖصا ٫ ٜٓؿٞ بؿهٌ َطًل اَها١ْٝ زضاغـ١  

مــاٖط٠ َــا باغــتدساّ أنجــط َــٔ أغــًٛب أٚ َــٓٗر عًُــٞ, َــع ا٫ؾــاض٠ اىل إ بعــص      

   باغتدساّ أغايٝب َٚٓاٖر ع١ًُٝ َع٫.١ٓٝ لهٔ زضاغتٗا ا٫ ايظٛاٖط

ٚاملعطؾ١ ايع١ًُٝ ٖٞ َعطؾ١ لهٔ  ثباتٗا عٔ ططٜـل نـٌ َـٔ ايعكـٌ ٚايتذطبـ١      

)امل٬سظــ١(, نُــا إٔ ايكــ٬س١ٝ املٓطكٝــ١ ٚٚغــ١ًٝ ايتشكــل ايتذطٜبٝــ١ ُٖــا املعٝــاضإ    

يتكـــِٜٛ املػـــع٢ يف غـــبٌٝ املعطؾـــ١, ٖٚـــصإ املعٝـــاضإ  ايباســـح ايًـــصإ ٜػـــتدسَاُٖا 

َـٔ خـ٬ٍ عًُٝـ١ ايبشـح. َٚـٔ ٖٓـا        ايباسـح ٜذلعإ يف أْؿط١ ايبشح اييت ٜكّٛ بٗا 

لهــٔ ايٓظــط  ىل عًُٝــ١ ايبشــح عًــ٢ أْٗــا املدطــ  ايؿــاٌَ يٮْؿــط١ ايعًُٝــ١ ايــيت    

 .يعًُٞيتشكٝل املعطؾ١. ؾٗٞ ايُٓٛشز املجايٞ ي٬غتككا٤ ا ايباسحٜٓؿػٌ ؾٝٗا 
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 تؼريف املىهج انؼهمي

ــ ــ١ ٚيف    تــ ــ١ ٚايعاملٝــ ــات ايعطبٝــ ــٌ ازباَعــ ــٞ يف نــ ــح ايعًُــ ــاٖر ايبشــ سضؽ َٓــ

ــ١ ٚاٱْػــا١ْٝ. ٚتٗــسف      ــّٛ ا٫دتُاعٝ ــ١, ٚربككــات ايعً ــ١ ٚايتكٓٝ ايتدككــات ايعًُٝ

ــ٘       ــًا يف تؿهــرلٙ ٚططٚسات ــب ازبــاَعٞ َٓٗذٝ ــ١ ايبشــح ايعًُــٞ  ىل دعــٌ ايطاي َٓٗذٝ

ؿهطٟ َٚتٛدًٗا عبٛ اٱبساع ٚايتذسٜس ٚايٓكس ٚايتشًٌٝ ٚحبٛث٘ َتدًكًا َٔ ازبُٛز اي

املُٓٗر ٚاملٓظِ,  ش ػبب ع٢ً ايطايب ازباَعٞ إٔ ٜتذٓب  قساض أ١ٜ أسهاّ تعػؿ١ٝ 

ــٛع يف ايػــصاد١ ايعًُٝــ١   ٖٚــصا ٜعتُــس عًــ٢ َــس٣ تػــًش٘ باملٓٗذٝــ١ ايعًُٝــ١          أٚ ايٛق

 ٚأغايٝب ايبشح ايعًُٞ ٚتكٓٝات٘.

ٜٚككــس مبــٓٗر ايبشــح ايعًُــٞ ايططٜــل املــ٪زٸٟ  ىل ايهؿـــ عــٔ اسبكــا٥ل يف    

طا٥ؿ١ َٔ ايكٛاعس ٚاييت تُٗٝٔ ع٢ً ايعكٌ ٚذبـسز   أٚايعًّٛ املدتًؿ١ بٛغاط١ صبُٛع١ 

 . (1)عًُٝات٘ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ عٔ ططٜل شيو  ىل ْتا٥ر َع١ًَٛ

ايكــاَٛؽ احملــٝ , )يػــإ ايعــطب,  :ٚقــس عطؾــت ايكــٛاَٝؼ ايًػٜٛــ١ ايعطبٝــ١ َجــٌ

ٗر عًــ٢ أْٗــا َــأخٛش٠ َــٔ )ْٗــر( َٚٓٗــاز مبعٓــ٢: ايططٜــل    ٓاملعذــِ ايٛغــٝ ( نًُــ١ املــ 

ايٛانح. ٜٚععظ ٖصا املع٢ٓ َا دا٤ يف املعذـِ ايٛغـٝ : إٔ أقـٌ نًُـ١ املـٓٗر ٖـٛ ْٗـر,        

   ٚ ــ٘  ــا  أٟ: أباْ ٗٵر   أٜٚٚكــاٍ: ْٗــر ؾــ٬ٕ ا٭َــط ْٗذٶ ٓٻ ــ                نــش٘, ْٚٗــر ايططٜــل: غــًه٘, ٚاي

ضز: أْٗــر أٚأَــا ابــٔ َٓظــٛض يف يػــاْ٘ ؾكــس    : غــًو ايططٜــل ايٛانــح, -بػــهٕٛ اشلــا٤-

ٖـٛ   -بؿـتح املـِٝ ٚنػـطٖا   - ايططٜل: ٚنح ٚاغتبإ, ٚقاض ْٗذًا ٚانشًا, ٚاملٓٗر عٓسٙ

ايٓٗر ٚاملٓٗاز  أٟ: ايططٜل ايٛانح ٚاملػـتكِٝ. ٚتكابـٌ نًُـ١ املـٓٗر يف ايًػـ١ اٱظبًٝعٜـ١       

ٛ , ايــيت Curriculum نًُــ١ , ايــيت تعــين َهــُاض  Currere تعــٛز  ىل أقــٌ ٫تــٝين, ٖــ

 ٟ املػــاض ايــصٟ ٜػـــًه٘ اٱْػــإ يتشكٝــل ٖـــسف َــا. ٚقــس ٚضزت يف ايكـــطإٓ        ايػــبام أ

" مبع٢ٓ ايططٜل ايٛانش١ "يهٌ دعًٓا ؾطع١ َٚٓٗادًا 48ايهطِٜ يف غٛض٠ املا٥س٠ اٯ١ٜ 

٘    ايـيت ٫ يـبؼ ؾٝٗـا ٫ٚ غُـٛ .      خٴطَّـ١ َٓظُـ١ يعــس٠   : َٚــٔ ٖٓـا ٜعـطف املـٓٗر ايعًُــٞ باْـ

 .ايدل١ٖٓ عًٝٗا أ١ٚ بٴػ١ٝ ايٛقٍٛ  ىل نؿـ سكٝك١ سػٝ أ١ٚ عًُٝات شٖٓٝ

                                                 
ــّٛ ايػــًٛن١ٝ, ايطٜــا , ؾــطن١       .ز أ. (1) قــاحل بــٔ  ــس ايعػــاف: املــسخٌ  ىل ايبشــح يف ايعً

 .169, م1989ايعبٝهإ يًطباع١ ٚايٓؿط, 
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ٚيهــٌ حبــح َــٓٗر ٜػــرل عًٝــ٘ يسضاغــ١ املؿــه١ً ؾُــٓٗر ايبشــح ٖــٛ ططٜكــ١      

َٛنــٛع١ٝ ٜتبعٗــا ايباســح يسضاغــ١ مــاٖط٠ َــٔ ايظــٛاٖط بككــس تؿدٝكــٗا ٚذبسٜــس     

ــا       ــا٥ر عاَــ١ لهــٔ تطبٝكٗ ابعازٖــا َٚعطؾــ١ اغــبابٗا ٚطــطم ع٬دٗــا يًٛقــٍٛ  ىل ْت

. (1)كـ١ َعطٚؾـ١  سكٝ ٱثبـات  أٚؾاملٓٗر ؾٔ تٓظِٝ ا٫ؾهاض يًهؿـ عٔ سكٝك١ صبٗٛي١ 

ٚلجٌ املٓٗر عُاز ايبشح ايعًُٞ ٚايططٜل امل٪زٟ اىل ايهؿـ عٔ اسبكا٥ل يف ايعًّٛ 

عـٔ ططٜـل اعتُـاز صبُٛعـ١ َــٔ ايكٛاعـس ايعاَـ١ ايـيت تٗــُٝٔ عًـ٢ غـرل ايعكـٌ ٚذبــسز           

  .عًُٝات ايٛقٍٛ اىل ْتٝذ١ َع١ًَٛ

ٞ   ٚيف  ٚتتٓـــٛع,  تتعـــسز تعطٜؿـــات املـــٓٗر    املؿٗـــّٛ ا٫قـــط٬سٞ يًُـــٓٗر ايعًُـــ

ٚلهٓٓــا عــٔ ططٜــل َــا نتبــ٘ بعــص ايبــاسجني يف املٓــاٖر ٚطــطم ايتــسضٜؼ إٔ عبــسز  

 : (2)مخؼ ادباٖات عا١َ ٖٞ

ٍ: ٜتِ ايذلنٝع ؾٝ٘ ع٢ً ٚقـ احملت٣ٛ )املاز٠ ايسضاغـ١ٝ(, ٚيعـٌ ٖـصا    ٚا٫دباٙ ا٭ . 1

 ايتكٛض َتأثط مبؿٗـّٛ ايذلبٝـ١ ايْٝٛاْٝـ١ ايكسلـ١, سـني غـاز ا٫عتكـاز بـإٔ املعطؾـ١         

٘  - تـ٪زٟ  ىل تػـٝرل ايػــًٛى, ٚلهـٔ تعطٜــ املــٓٗر     عًــ٢ أْـ٘ صبُٛعــ١   -بٓـا٤ٶ عًٝـ

املــٛاز ايسضاغــ١ٝ, ٖٚــٞ ايــيت ٜتــٛىل املتدككــٕٛ  عــسازٖا, ٚاملعًُــٕٛ تٓؿٝــصٖا         

ــ٘:   ــٓٗر بأْ ــٛاز ايسضاغــ١ٝ    ٚتسضٜػــٗا, ٜٚعــطف امل ــ١   أٚصبُٛعــ١ امل املكــطضات اي٬ظَ

يًتأٌٖٝ يف صباٍ زضاغٞ َعـني, َجـٌ: َـٓٗر ايطٜانـٝات, َٚـٓٗر ايًػـات, َٚـٓٗر        

 .ايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ, َٚٓٗر ايعًّٛ ٚغرلٖا

ا٫دباٙ ايجاْٞ: ٜظٗط ؾٝ٘ ايذلنٝع ع٢ً ٚقـ )املٛقـ ايتعًُٝٞ( َٔ خ٬ٍ اعتباض  . 2 

املتعًُني, ٜٚؿـبع ضغبـاتِٗ    املٓٗر خدل٠ تطب١ٜٛ َتٓٛع١ اجملا٫ت, ًٜٚتكل حبادات

ٚأساغٝػِٗ, ٖٚٛ ٖٓا عٝع ايٛغا٥ٌ اييت ٜتِ تٓؿٝصٖا يف املسضغ١ َٔ أدٌ تعٜٚس 

ايط٬ب بايؿطم املٓاغب١ يًُطٚض باشبدلات املطغٛب ؾٝٗا, ؾاملٓٗر قس تػرل تعطٜؿـ٘  

َٔ صبُٛع١ املٛاز ايسضاغ١ٝ َٚٔ ضبت٣ٛ املكطض ايسضاغٞ  ىل عٝع اشبـدلات ايـيت   

 تٛدٝٗٗا. أٚضعاٜتٗا  أٚٗا يًُتعًُني ذبت  ؾطاف املسضغ١ ٜتِ تكسل

                                                 
(1     ٘ ٚططٜكـــ١ نتابتـــ٘, ايكـــاٖط٠, املهتبـــ١     ( ز. ضبُـــس ايكـــاٟٚ َبـــاضى: ايبشـــح ايعًُـــٞ اغػـــ

 .26م ,1992ا٫نازل١ٝ, 

, عُــإ, زاض ايؿهــط 2ا ــس غــعاز٠ ٚعبـس ال ابــطاِٖٝ: املــٓٗر املسضغـٞ املعاقــط, ط   دـٛزت   (2)

 .39ــ  32م ,2004يًٓؿط, 
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ا٫دباٙ ايجايح: ٜظٗط ؾٝ٘ ايذلنٝع ع٢ً ٚقـ )طبطدـات ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١( َـٔ      . 3

خ٬ٍ ازبٗس املطنب ايصٟ ربطط٘ املسضغ١, يٓٛدـ٘ تعًـِ ايطًبـ١ عبـٛ طبطدـات      

ٛ      ضبسز٠ غًؿًا, اٟ اتر ايـتعًِ,  إٔ املٓٗر املسضغٞ ٜتأيـ ؾكـ  َـٔ صبُٛعـ١ َـٔ ْـ

ايــيت ْػــع٢  ىل ذبكٝكٗــا, ٜٚؿٗــِ َــٔ ٖــصا إٔ ا٭ٖــساف ايػــًٛن١ٝ تعتــدل سذــط     

 املدطدات ايٓٗا١ٝ٥ . أٚيف قٝاؽ ايٓتادات  ايعا١ٜٚ

ــتؿهرل      . 4 ــاط ايـ ــاٖر عًـــ٢ )أ ـ ــاسجٕٛ يف عًـــِ املٓـ ــ٘ ايبـ ــع ؾٝـ ــع: ضنـ ــاٙ ايطابـ ا٫دبـ

ــأًَٞ, ٚايــتؿهرل ا٫غتككــا٥ٞ املــٓ    ــو اٱْػــاْٞ(, ٚخباقــ١ ايــتؿهرل ايت ظِ, تً

ا٭ؾهـاض ايـيت زخًـت  ىل ا٭زب ايذلبـٟٛ َـٔ خـ٬ٍ نتابـ١ املؿهـطٜٔ ايهـبرلٜٔ          

   ٟ ٚيف ٖــصا ا٫دبــاٙ ٜهــٕٛ املــٓٗر عبــاض٠ عــٔ أ ــاط       , زْٚايــس ؾــٕٛ ٚدــٕٛ زٜــٛ

  .ايتؿهرل اييت تتعًل مبذُٛع١ َٔ َٝازٜٔ املعطؾ١ ا٭غاغ١ٝ

5 .         ّ ايذلبـٟٛ(, ٖٚـصا    ا٫دباٙ اشباَؼ: ٜظٗـط ؾٝـ٘ املـٓٗر نٓظـاّ ٖـٛ دـع٤ َـٔ )ايٓظـا

 ا٫دبــاٙ ؼبــسز َؿٗــّٛ املــٓٗر َٚهاْتــ٘ يف ايٓظــاّ ايذلبــٟٛ بؿــهٌ زقٝــل ٚؾــاٌَ,  

ٚايٓظاّ ٖٓا ٖٛ: َطنب َٔ صبُٛع١ َٔ ايعٓاقط ايـيت تـطتب  َـع بعهـٗا ايـبعص      

ٖٚــصٙ ايعٓاقــط ســسزٖا تــاًٜط بأضبعــ١, ٖــٞ: ا٭ٖــساف    بؿــهٌ ٚمٝؿــٞ َتهاَــٌ, 

هٔ تعطٜـ املٓٗر نٓظـاّ بأْـ٘: ْػـل    ٚمما تكسّ ل ٚاحملت٣ٛ ٚايتسضٜؼ ٚايتكِٜٛ,

خط١ َٔ اشبدلات ايذلب١ٜٛ املت٬سك١ اييت تػرل ٚؾل خطـٛات َتػًػـ١ً, بؿـهٌ     أٚ

ايتـسضٜؼ   ٚاغذلاتٝذٝاتعاعٞ, ٚتتػع يتؿٌُ أٖساف املٓٗر, ٚضبتٛاٙ,  أٚؾطزٟ 

    خل. .ٚأغايٝب٘ ٚٚغا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايٓؿاط املسضغٞ ٚع١ًُٝ ايتكِٜٛ..

ٜٚطنع املؿّٗٛ ا٫قط٬سٞ يًُٓٗر ايعًُٞ يف ا٫دباٖات اشبُػ١ املصنٛض٠ 

آْؿًا ع٢ً املٛنٛع١ٝ ايـيت تكتهـٞ  ملـاّ ايباسـح بكٛاعـس املـٓٗر ايعًُـٞ ٚخطٛاتـ٘ يف         

ا٫عساز ٚايكٝاغ١ ٚا٫خطاز, ع٢ً اعتباض إ َـٓٗر ايبشـح ٜعـين يف سـس شاتـ٘ قـإْٛ       

, ٚع٢ً أغؼ ٚقٛاعس َٛنٛع١ٝ ٚؾه١ًٝ ١ٚايتكُٝٝٝايسضاغ١ٝ ٚا٫عساز١ٜ  احملا٫ٚت

ــ١,      ــٞ املدتًؿـ ــح ايعًُـ ــاٖر ايبشـ ــٌُ َٓـ ــِ ٜؿـ ــُٔ عًـ ــا, ٚنـ ــاضف عًٝٗـ ــ١ًُٝ َٚتعـ غـ

 .(1)ٚططا٥ك٘, ٚأغايٝب٘

                                                 
ــّٛ ا٫ْػــا١ْٝ,         (1) ــ١ ٚايعً ز. غــٝـ ا٫غــ٬ّ غــعس عُــط: املــٛدع يف َــٓٗر ايبشــح ايعًُــٞ يف ايذلبٝ

 .8, م2009زاض ايؿهط يًٓؿط, , زَؿل
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ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ تاضٜذ ايسضاغات املتعًكـ١ بـاملٓٗر ايعًُـٞ َٛغـٌ يف ايكـسّ ا٫      

قسَت ايسضاغات َٓٗذًا دسٜسًا يتشكٌٝ   شإ اِٖ تطٛض نإ يف ايكطٕ ايػابع عؿط 

املعطؾ١ ٚسٌ املؿه٬ت اييت تٛادـ٘ اجملتُعـات ا٫ْػـا١ْٝ, ٚيف ٖـصا املـٓٗر مت ازبُـع       

بني عًُٝات ايـتؿهرل ا٫غـتٓباطٞ ٚا٫غـتكطا٥ٞ. ٚتتُجـٌ خطـٛات املـٓٗر ايعًُـٞ ؾُٝـا         

 :ٜأتٞ

٫ ٜبـسأ   اٱسػاؽ باملؿه١ً ؾايتؿهرل يف سـٌ املؿـه١ً   أٚايؿعٛض باملؿه١ً  . 1

َٔ ؾطاؽ,  ش ٫بس َٔ ٚدٛز َؿه١ً تسؾع  ىل ايتؿهرل يف سًٗا, ٜٚٓؿـأ ٖـصا   

 أٚايؿعٛض ْتٝذ١ ايعذع عٔ ايٛقٍٛ  ىل سًٍٛ شات١ٝ عٔ املؿه١ً اييت ٜٛادٗٗا 

ْتٝذـ١ ايؿهـٍٛ ملعطؾـ١ ا٭غـباب      أْٚتٝذ١ ايعذع عـٔ تؿػـرل سـسخ غـرل َتٛقـع      

 .ٚضا٤ ماٖط٠ َا

ذبسٜس ٚسكط املؿه١ً: ٜٚتِ شيو عٔ ططٜل عع ايبٝاْات ٚامل٬سظات املطتبطـ١    .2

باملؿه١ً ثِ ٜكّٛ بؿشل ٖصٙ املعًَٛات ملعطؾـ١ زضدـ١ ٤٬ََتٗـا ملٛقــ املؿـه١ً      

عسّ ٤٬ََتٗا, َػتبعسًا َا ٖٛ غرل ٥٬َِ, ٜٚبك٢ َـا ٖـٛ ٥٬َـِ, ٜٚـ٪زٟ ٖـصا       أٚ

زقـ١ ممـا لٗـس ايططٜـل  ىل     اٱدطا٤  ىل تٛنٝح ٚذبسٜس املؿه١ً بؿـهٌ أنجـط   

 .ٚنع ؾطٚ  سبًٗا

ــا ايباســح        ايؿطنــٝاتؾــط   .3 ــّٛ ؾٝٗ ــٍٛ يًُؿــه١ً(: ٖٚــٞ خطــ٠ٛ ٜك )اقــذلاح سً

ــات        ــ١ يًُؿــه١ً, ٚتػــ٢ُ ٖــصٙ ايتدُٝٓ ــٍٛ املُهٓ ــ١ ســٍٛ اسبً ــات شنٝ بتدُٝٓ

ــًا: ٚيف ٖــصٙ اشبطــ٠ٛ ؽبتــدل    ايؿطنــٝاتاختبــاض قــش١   ايؿطنــٝاتايصنٝــ١ ب عًُٝ

َٔ خ٬ٍ  دطا٤ات ضبسز٠ بايبشح عـٔ أزيـ١ تجبـت     ايباسح نٌ ؾط , بإٔ ٜكّٛ

ٜٓؿـٞ سـسٚثٗا, ٚبٗـصٙ ايعًُٝـ١      أٚإٔ ايٓتا٥ر املذلتب١ عًـ٢ ايؿـط  قـس سـسثت ؾعـ٬ً      

ٜتؿـل َـع اسبكـا٥ل امل٬سظـ١. َٚـٔ ثـِ ٜكـسّ أقـسم          ايؿطنـٝات ٜعطف ايباسح أٟ 

 .اييت ٫ تتؿل َع اسبكا٥ل امل٬سظ١ ايؿطنٝات داب١ يًُؿه١ً, بعس اغتبعاز 

: ٚيف ٖصٙ اشبط٠ٛ ؽبتدل ايباسح قش١ ؾطٚن٘ ؾٝكبًـٗا,  ايؿطنٝاتاختباض قش١  . 4

 أٚ عسّ قش١ ؾطٚن٘ ؾرلؾهٗا.

ٚيف ٖصٙ اشبط٠ٛ ٜتٛقٌ ايباسح اىل ْتـا٥ر  سًٍٛ يًُؿه١ً:  أٚايٛقٍٛ  ىل ْتا٥ر   .5

ٜٚكبـٌ ؾطنـًا    ًاؾطنـ ايباسـح  ٜـطؾص  , سٝح ايؿطنٝاتايبشح بعس اختباض قش١ 
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ــ١ ســٍٛ        أٚآخــط,  ــٍٛ َعٝٓ ــ٘, ٚبــصيو ٜتٛقــٌ  ىل سً ــع ؾــطٚ  حبج ــٌ عٝ قــس ٜكب

 .١ حبجَ٘ؿهً

أغـًٛب َـٓظِ يًـتؿهرل ٜعتُـس عًـ٢ امل٬سظـ١       " :ٜٚعطف املٓٗر ايعًُٞ ع٢ً اْ٘

ــ١    ــاز١ٜ زضاغـ ــ١ ٚا٫قتكـ ــٛاٖط ا٫دتُاعٝـ ــ١ ايظـ ــات يسضاغـ ــا٥ل ٚايبٝاْـ ــ١ ٚاسبكـ ايعًُٝـ

 ىل سكـا٥ل عًُٝـ١ لهـٔ    َٛنٛع١ٝ بعٝس٠ عـٔ املٝـٍٛ ٚا٭ٖـٛا٤ ايؿدكـ١ٝ يًٛقـٍٛ      

 .(1)"تعُُٝٗا ٚايكٝاؽ عًٝٗا

ٚيهـٞ ٜتػـِ ايبشـح بايػــ١ُ ايعًُٝـ١ ػبـب عًـ٢ ايباســح ايػـرل ٚؾـل خطــٛات         

 َٚطاسـٌ ربهـع  ىل قٛاعــس املٓطـل ٚايــتؿهرل ايعًُـٞ َـٔ ادــٌ ايٛقـٍٛ  ىل سكــا٥ل      

 أَٚع ذبسٜس املٓٗر املػتدسّ ٚامل٥٬ـِ يسضاغـ١ سكـا٥ل َتعًكـ١ بطبٝعـ١ مـاٖط٠        ,ع١ًُٝ

ناع  ٚشيو ٚصبُٛع١ َٔ ا٭ أٚصبُٛع١ َٔ ا٭سساخ  أٚصبُٛع١ َٔ ايٓاؽ  أَٚٛقـ 

 أٚبٗـــسف اسبكـــٍٛ عًـــ٢ َعًَٛـــات ناؾٝـــ١ ٚزقٝكـــ١ عٓٗـــا زٕٚ ايـــسخٍٛ يف اغـــبابٗا  

(2)ايتشهِ ؾٝٗا
.
   

ٚاشا ناْت طبٝع١ ايسضاغ١ ٖٞ اييت ذبسز املٓٗر ايصٟ ٜتبـع ؾٝٗـا, ؾُعٓـ٢ ٖـصا     

ًٜٝل بـ٘ َـٓٗر ٚاسـس, بـٌ قـس تتعـسز َٓـاٖر زضاغـ١ َٛنـٛع           حبح ٫ أٚإ نٌ زضاغ١ 

َعـني ٚؾكــًا ملبــسأ املطْٚــ١ املٓٗذٝـ١ ايــصٟ ٜــسعٛ اىل عــسّ ا٫عتُـاز عًــ٢ َــٓٗر ٚسٝــس يف    

أنجط.  أٚزضاغ١ َٓٗذني  أَٚؿه١ً, ٚا ا ٜكًح َع نٌ حبح  أٚزضاغ١ أ١ٜ ماٖط٠ 

املـٓٗر ايتـاضؽبٞ    ٚأؾايسضاغ١ ايهؿؿ١ٝ َج٬ً, لهٔ إ ٜكًح َعٗـا املـٓٗر ايٛقـؿٞ    

 ايؿطنـٝات املٓٗر املكاضٕ ٚيهٔ ٫ ٜكًح شلا املٓٗر ايتذطٜيب. ٚايسضاغ١ اييت ربتـدل   أٚ

   ايػبب١ٝ لهٔ إ ٜكًح َٓاٖر أخط٣ اىل داْب املٓٗر ايتذطٜيب.

ٚتبسٚ اسباد١ َاغ١  ىل اغتدساّ املـٓٗر ايعًُـٞ )ايـتؿهرل ايعًُـٞ( نأغـًٛب      

َــٔ خـ٬ٍ املجــاٍ   ا٥ر ٜٛثـل بكــشتٗا  ىل سـس نـبرل   عُـٌ ٚأزا٠ تؿهـرل يًٛقــٍٛ  ىل ْتـ   

 : ايبػٝ  ا٫تٞ َٔ سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ٜٛنح املٓٗر ايعًُٞ يف ايٛقٍٛ  ىل اسبكٝك١

                                                 
,عُـإ, زاض  5ا س سػني ايطؾاعٞ: َٓـاٖر ايبشـح ايعًُـٞ, تطبٝكـات  زاضٜـ١ ٚاقتكـاز١ٜ, ط       (1)

 .19م ,2007ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 

ـــ حبــٛخ ا٫عــ٬ّ    زلــرل ضبُــس سػــني:    (2) ــاٖر ايبشــح ايعًُــٞ ــ , َكــسض غــابل,  زضاغــات يف َٓ

 .131م
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 -)ايؿـعٛض باملؿـه١ً   داظتـ٘ ؾانتؿــ إٔ سسٜكتـ٘ قـس خطبـت       عاز ضدٌ َٔ  

. أخص ٜؿشل اسبسٜك١ ؾٛدس غـٝاز اسبسٜكـ١ َهػـٛضًا, ٚايعٖـٛض قـس      ىل(ٚاشبط٠ٛ ا٭

, ٚبُٝٓا اشبط٠ٛ ايجا١ْٝ( ــ)ذبسٜس املؿه١ً غكطت ع٢ً ا٭ض , ٚايكٛا٥ِ قس اقتًعت 

ٖٛ ٜبشح عٔ تؿػرل شلصٙ ايٛقا٥ع, خطط بؿهطٙ إٔ أطؿاٍ ازبرلإ ضمبا ٜهْٕٛٛ قس 

, ٚنصيو قس ؽبطط بؿهطٙ إٔ اشبط٠ٛ ايجايج١( ـ  أٍٚ )ؾط خطبٛا اسبسٜك١ عاَسٜٔ 

ٞ  )سسٜكت٘ ضمبا زَطتٗا عاقؿ١ عٓٝؿ١ ٚبٗصا ٜهـٕٛ يسٜـ٘    نـُٔ اشبطـ٠ٛ    - ؾـط  ثـاْ

ٍ ٚع٢ً ايطدٌ إٔ ٜ٪دٌ  قساض سهُ٘ ست٢ ؼبكٌ ع٢ً ا٭زيـ١   ايجايج١(. ايطدـٌ   ؼبـاٚ

ؾــإشا  (ايؿطنــٝاتاض قــش١ بــاخت - )اشبطــ٠ٛ ايطابعــ١ٍ ٚإٔ ٜػــتٓب  ْتــا٥ر ايؿــط  ا٭

نإ ا٭طؿاٍ ِٖ ايصٜٔ خطبٛا اسبسٜك١, ذبـتِ إٔ ٜهْٛـٛا يف بٝـٛتِٗ ٚقـت إٔ نـإ      

, ٫ٚختبــاض ٖــصا ايؿــط  أخــص ٜػــأٍ أٜــٔ نــإ ا٭طؿــاٍ, ٚتــبني أْٗــِ   اٱدــاظ٠ٖــٛ يف 

ناْٛا بعٝسًا يف أسس املعػهطات ايتسضٜب١ٝ خ٬ٍ أداظت٘.  شًا ػبب إٔ ٜػك  ايؿط  

ٌ  ,ٍ ٭ْــ٘ ٫ ٜتؿــل َــع ايٛقــا٥ع ٚا٭ ايٛقــٍٛ اىل ) ؾعــٔ ططٜــل امل٬سظــ١ ٜػــتطٝع ايطدــ

ٞ       اشبط٠ٛ اشباَػ١( - ايٓتا٥ر  شا ناْـت   ,ثـِ ٜأخـص يف اغـتٓباط ْتـا٥ر ايؿـط  ايجـاْ

, صبـاٚض٠ اسبسٜك١ قس خطبتٗـا عاقـؿ١ عٓٝؿـ١, ؾ٬بـس ٚأْٗـا قـس خطبـت سـسا٥ل أخـط٣          

ٚمبطادعـ١  ٚيصا عًٝ٘ إٔ ٬ٜسظ بعص اسبسا٥ل ا٭خط٣, ٜٚتبني أْٗا قس خطبت أٜهـًا,  

      ٘ يف  ايكشـ ػبس تكطٜطًا عٔ عاقؿ١ خطبت بعـص اسبـسا٥ل يف اسبـٞ ايـصٟ ٜكطـٔ ؾٝـ

, ٚؽبـدلٙ أسـس ازبـرلإ أْـ٘ ؾـاٖس ايـدلز ٚايـطٜح ٜكتًعـإ         َس٠ اداظت٘ ٚغٝاب٘ عٔ ايبٝت

  .ْباتات اسبسٜك١, ٜٚٓتٗٞ ايطدٌ  ىل إٔ ايؿط  ايجاْٞ ٖٛ ايتؿػرل املكبٍٛ يًٛقا٥ع

 املىهج انتبرخيي
باملٓٗر ايتاضؽبٞ ايٛقٍٛ  ىل ْتا٥ر ٚقٛاْني عا١َ َـٔ خـ٬ٍ ايبشـح يف     ٜطاز

ٚذبًٝــٌ املعًَٛــات املتعًكــ١ باملؿــه٬ت اٱْػــا١ْٝ ٚايكــ٣ٛ ا٫دتُاعٝــ١    ,ا٭ســساخ

ايــيت ؾــهًت اسبانــط. ٖٚــصا ٜعــين إٔ اتبــاع املــٓٗر ايتــاضؽبٞ ٜككــس بــ٘ ايبشــح      

ٝ     ايظٛاٖط اٱْػا١ْٝ املد , أٟ إٔ ايباسـح ٜـسٕٚ   ١تًؿـ١ اعتُـازًا عًـ٢ َعًَٛـات َانـ

ايؿــٛاٖس ٚا٭ســساخ ايتاضؽبٝــ١ ٚؼبًًــٗا, ٜٚعكــس بٝٓٗــا املكاضْــات ٱػبــاز ايع٬قــات  

 . ايٛقٍٛ  ىل ايتعُُٝات
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ــ١ يف نــ٤ٛ ايكٛاعــس         ــاز٠ ايتاضؽبٝ ــع امل ــًا َ ــا٬ًَ َٓٗذٝ ــاضؽبٞ تع ــٓٗر ايت ــس امل ٜٚع

ٚا٭غــايٝب املػــتدس١َ يف ايبشــح ايعًُــٞ َٚــا ٜكتهــٝ٘ شيــو َــٔ ذبسٜــس يًُؿــاِٖٝ,      

ايتــاضؽبٞ ٜــسضؽ  ؾــاملٓٗر"ٚٚقــ ٚذبًٝــٌ ٚتؿػـرل ٚغــرل شيــو َـٔ خطــٛات َٓٗذٝـ١,     

ٚاملـاز٠ ايتاضؽبٝـ١   ٪ باملػـتكبٌ,  املانٞ َٔ ادـٌ ا٫ؾـاز٠ َٓـ٘ يف ؾٗـِ اسبانـط ٚايتٓبـ      

, ٚايٛقٍٛ اىل ايٓتا٥ر ايؿطنٝات ٱثباتٚيهٓٗا ٚغ١ًٝ  ,يٝػت ٖسف ايبشح ايعًُٞ

تعـين ؾـ٦ًٝا  ٫ اشا ٚمؿٗـا ايبشـح ايعًُـٞ يف غاٜـات ؾٗـِ ايب٦ٝـ١ ٚؾٗـِ           ٖٚصٙ املـاز٠ ٫ 

  .(1)"ايسٚاؾع ا٫ْػا١ْٝ

شيـو ايططٜـل ايـصٟ ٜكــ ٜٚػـذٌ َـا َهـ٢ َـٔ          :ٖٛ ٜٚككس باملٓٗر ايتاضؽبٞ

ٚقا٥ع ٚأسساخ املانٞ ٜٚسضغٗا ٜٚؿػطٖا ٚؼبًًٗا ع٢ً أغـؼ عًُٝـ١ َٓٗذٝـ١ ٚزقٝكـ١      

بككــس ايتٛقــٌ  ىل سكــا٥ل ٚتعُُٝــات تػــاعسْا يف ؾٗــِ اسبانــط عًــ٢ نــ٤ٛ املانــٞ   

 ٚبعباض٠ اخط٣ ٖٛ شيو املٓٗر املعين بٛقـ ا٭سـساخ ايـيت ٚقعـت يف   . ٚايتٓب٪ باملػتكبٌ

ٍ املانــٞ ٚقــؿًا نٝؿٝـــًا, ٜ    ضقـــس عٓاقــطٖا ٚذبًًٝـــٗا َٚٓاقؿــتٗا ٚتؿػـــرلٖا,   تٓــاٚ

ٚا٫غتٓاز ع٢ً شيو ايٛقـ يف اغتٝعاب ايٛاقـع اسبـايٞ, ٚتٛقـع ادباٖاتٗـا املػـتكب١ًٝ      

 .ايكطٜب١ ٚايبعٝس٠

 ٟ ٭ْــ٘ عًُٝــ١ اغــذلزاز ٚعًُٝــ١    ٜٚػــ٢ُ املــٓٗر ايتــاضؽبٞ بــاملٓٗر اٱغــذلزاز

ٜػـاعس    شيًُانٞ, ٖٚٛ َـٓٗر عًُـٞ َـطتب  مبدتًــ ايعًـّٛ ا٭خـط٣,        اغذلداع

ا٫دتُاع١ٝ  ايباسح ا٫دتُاعٞ خكٛقًا عٓس زضاغت٘ يًتػرلات اييت تططأ ع٢ً ايب٢ٓ

تؿػــرلٖا  ٚ ذبًًٝــٗا ٚ ٚتطــٛض ايــٓظِ ا٫دتُاعٝــ١ يف ايتعــطف عًــ٢ َانــٞ ايظــاٖط٠      

اطٗا بظٛاٖط أخط٣ املهإ ايصٟ سسثت ؾٝ٘, َٚس٣ اضتبعًُٝا, يف ن٤ٛ ايعَإ ٚ

َٚـس٣ تأثرلٖــا يف ايظــاٖط٠ اسبايٝــ١ ضبــٌ ايسضاغــ١ َٚــٔ ثــِ ايٛقــٍٛ  ىل تعُُٝــات  

 .ٚايتٓب٪ باملػتكبٌ

 :ٜأتٞٚلهٔ  بطاظ أ١ُٖٝ ٖصا املٓٗر يف ايسضاغات ا٫ْػا١ْٝ مبا 

لّهٔ اغتدساّ املٓٗر ايتـاضؽبٞ يف سـٌ َؿـه٬ت َعاقـط٠ عًـ٢ نـ٤ٛ خـدلات         . 1

 .املانٞ

                                                 
ايعًُٞ ـــ أغػ٘, َٓاٖذـ٘ ٚأغـايٝب٘, ادطا٤اتـ٘, عُـإ, بٝـت      ضحبٞ َكطؿ٢ عًٝإ: ايبشح  ز. (1)

 .41, م2001ا٫ؾهاض ايسٚي١ٝ, 
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 .  يكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً ادباٖات سانط٠ َٚػتكب١ًٝ ٜػاعس ع٢ً . 2

 .ٜ٪نس ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يًتؿاع٬ت املدتًؿ١ اييت تٛدس يف ا٭ظ١َٓ املان١ٝ ٚتأثرلٖا . 3

تعُُٝـات   أْٚظطٜات  أٜٚتٝح ايؿطق١ ٱعاز٠ تكِٝٝ ايبٝاْات بايٓػب١ يؿطٚ  َع١ٓٝ  . 4

 .مٗطت يف ايعَٔ اسبانط زٕٚ املانٞ

ــصٟ    ــسأ ايباســح اي ــٓٗر      ٜٚب ــس زضاغــ١ مــاٖط٠ ســسثت يف املانــٞ بٛاغــط١ امل ٜطٜ

خطٛات ا٭غـًٛب ايعًُـٞ يف ايبشـح,     تٓاٍَٚا١ٖٝ َؿه١ً ايبشح  ايتاضؽبٞ بتٛنٝح

, ٚأٖـساف  ايؿطنـٝات ٚؾط   ٖٚٞ: ايتُٗٝس يًُٛنٛع, ٚذبسٜسٙ, ٚقٝاغ١ أغ١ً٦ ي٘,

 ايبشح, ٚأ١ُٖٝ ايبشح, ٚاٱطاض ايٓظطٟ يًبشـح, ٚسـسٚزٙ, ٚدٛاْـب ايككـٛض ؾٝـ٘,     

اسبازثـ١ ايتاضؽبٝـ١ املـطاز زضاغـتٗا ٜٚـتِ ٖـصا        أٚذبسٜس ايظاٖط٠ ٚ َٚكطًشات ايبشح

املهاْٞ يًظاٖط٠ نإٔ ْكٍٛ ايكشاؾ١  ٍ ٖٛ ايبعسٚا٭ :ايتشسٜس ٚؾل ْػكني ضبسزٜٔ

ايػط١ٜ يف ايعطام ٚايجاْٞ ٖٛ اجملاٍ ايعَاْٞ نـإٔ ْكـٍٛ ايكـشاؾ١ ايػـط١ٜ يف ايعـطام      

 .1958ــــ1935

ايبشـــح تــٛاؾط ؾــطٚط ا٫ُٖٝـــ١ ٚســسٚز اتاســ١ َكـــازض      ٜٚؿــذلط يف َؿــه١ً  

ٚأُٖٝــ١ ايٓتــا٥ر ايــيت غٝتٛقــٌ   يًباســح ٚتــٛاؾط اٱَهاْــات اي٬ظَــ١  ايبشــح ٚٚثا٥كــ٘

 . يٝٗا ايباسح

ٖٚــصٙ  ٚبعــس ٖــصٙ اشبطــ٠ٛ تبــسأ خطــ٠ٛ عًُٝــ١ اخــط٣ ٖــٞ عــع املــاز٠ ايتاضؽبٝــ١ 

مبؿـه١ً   اْات ايـيت تـطتب   ٚاختٝاض ايبٝ ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ,ٚاشبط٠ٛ تتطًب َطادع١ املكازض ا٭

املكـازض.  ش  حبج٘. ٚممـا دبـسض اٱؾـاض٠  يٝـ٘ ٖٓـا, إٔ عًـ٢ ايباسـح ايتُٝٝـع بـني ْـٛعٞ           

ــ١ يف   يٝـــ١ يف ايػـــذ٬ت ٚايٛثـــا٥ل,ٚتتُجـــٌ املكـــازض ا٭ ــاض. ٚتتُجـــٌ املكـــازض ايجاْٜٛـ ٚاٯثـ

ايكـــشـ ٚاجملـــ٬ت, ٚؾـــٗٛز ايعٝـــإ, ٚاملـــصنطات ٚايػـــرل ايصاتٝـــ١, ٚايسضاغـــات       

ــ١, ٚايككــل,    ايػــابك١, ــ١, ٚا٭عُــاٍ ايؿٓٝ ــات ا٭زبٝ ــاٍ,   ٚايهتاب ٚايككــا٥س, ٚا٭َج

ٚايتًؿعْٜٛٝـ١, ٚأؾـطط١    ٚا٭عُاٍ ٚا٭يعـاب ٚايطقكـات املتٛاضثـ١, ٚايتػـذ٬ٝت اٱشاعٝـ١     

ــسٚضٜات,   ــطات, ٚايهتـــــب, ٚايـــ ــسٜٛ, ٚايٓؿـــ ــطط١ ايؿٝـــ َات ايتػـــــذٌٝ, ٚأؾـــ ـٛـ  ٚايطغـــ

 .ايتٛنٝش١ٝ, ٚاشبطا٥ 

خطــ٠ٛ ْكــس َكــازض ايبٝاْــات ٚتتطًــب ٖــصٙ اشبطــ٠ٛ     تــأتٞٚبعــس ٖــصٙ اشبطــ٠ٛ  

ؾشــل ايباســح يًبٝاْــات ايــيت ععٗــا بٛاغــط١ ْكــسٖا, ٚايتأنــس َــٔ َــس٣ ؾا٥ــستٗا    
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اشباضدٞ, ٚايجاْٞ, ٜٚػ٢ُ بايٓكس  ٍ, ٜٚػ٢ُ بايٓكسٚيبشج٘. ٜٚٛدس ْٛعإ يًٓكس, ا٭

ح عٔ ٜٚتُجٌ ايٓكس اشباضدٞ يف  داب١ ايباس٘. ٚيهٌ َُٓٗا تٛقٝـ خام ب ايساخًٞ

 :ا٭غ١ً٦ ا٫ت١ٝ

 اسبازخ َباؾط٠ أّ بعس َطٚض ؾذل٠ ظ١َٝٓ؟ ٌٖ نتبت ايٛثٝك١ بعس 

 ٖٓاى َا ٜؿرل  ىل عسّ َٛنٛع١ٝ ناتب ايٛثٝك١؟ ٌٖ 

 نإ ايهاتب يف قش١ دٝس٠ يف أثٓا٤ نتاب١ ايٛثٝك١؟ ٌٖ 

 ناْت ايظطٚف اييت متت ؾٝٗا نتاب١ ايٛثٝك١ تػُح حبط١ٜ ايهتاب١؟ ٌٖ 

 تٜٛات ايٛثٝك١؟ٌٖ ٖٓاى تٓاقص يف ضب 

 تتؿل ايٛثٝك١ يف َعًَٛاتٗا َع ٚثا٥ل أخط٣ قازق١؟ ٌٖ 

 :ؾٝتُجٌ يف  داب١ ايباسح عٔ ا٭غ١ً٦ ا٫ت١ٝ اَا ايٓكس ايساخًٞ

 متت نتاب١ ايٛثٝك١ خب  قاسبٗا أّ خب  ؾدل آخط؟ ٌٖ 

 تتشسخ ايٛثٝك١ بًػ١ ايعكط ايصٟ نتب ؾٝ٘؟ ٌٖ 

 أّ تتشسخ مبؿاِٖٝ ٚيػ١ طبتًؿ١؟ 

  ايٛثٝك١ ع٢ً َٛاز َطتبط١ بايعكط أّ ع٢ً ٚضم سسٜح؟ٌٖ نتبت 

 ؟ ٌٖ ٖٓاى تػٝرل أّ ؾطب أّ  ناؾات يف ايٛثٝك١ 

 تتشسخ ايٛثٝك١ عٔ أؾٝا٤ مل تهٔ َعطٚؾ١ يف شيو ايعكط؟ ٌٖ 

 ٜعتدل امل٪يـ َ٪٬ًٖ يًهتاب١ يف َٛنٛع ايٛثٝك١؟ ٌٖ 

ٖٚـصٙ   ٚبعس ٖصٙ اشبط٠ٛ تأتٞ خط٠ٛ اخط٣ ٖـٞ تػـذٌٝ ْتـا٥ر ايبشـح ٚتؿػـرلٖا     

 أٚاشبط٠ٛ تتطًب َٔ ايباسح إٔ ٜعط  ايٓتا٥ر ايـيت تٛقـٌ  يٝٗـا ايبشـح تبعـًا ٭ٖـساف       

أغ١ً٦ ايبشح َع َٓاقؿتٗا ٚتؿػـرلٖا. ٚغايبـًا َـا ٜتبـع ايباسـح عٓـس نتابـ١ ْتـا٥ر حبجـ٘          

أَــا  .َٛنــٛعٞ ٜتٓاغــب َٚؿــه١ً ايبشــح ضبــٌ ايسضاغــ١    أٚدػــطايف  أٚتطتٝــب ظَــين  

ٖٚـصٙ ٖـٞ اشبطـ٠ٛ ا٭خـرل٠ َـٔ خطـٛات        اشبط٠ٛ ا٫خط٣ ؾٗـٞ نتابـ١ ًَدـل ايبشـح:    

املـٓٗر ايتــاضؽبٞ, ٚتتطًـب إٔ ٜعــط  ايباســح ًَدكـًا ملــا مت عطنـ٘ يف ازبــع٤ ايٓظــطٟ     

ٚاملٝساْٞ يف ايبشح, نُا ٜكسّ تٛقٝات ايبشح اييت تٛقٌ  يٝٗا, َٚكذلسات يبشـٛخ  

ت ايع١ًُٝ احمله١ُ إ ٜٓؿط ًَدل ايبشح ضغـِ  ٚقس زضدت ايعاز٠ يف اجمل٬ .َػتكب١ًٝ

 نْٛ٘ ٜهتب يف ْٗا١ٜ ايبشح يف بسا١ٜ ايبشح بايًػتني ايعطب١ٝ ٚا٫ْهًٝع١ٜ.
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 : ٜأتٞاَا أزٚات عع املعًَٛات يف املٓٗر ايتاضؽبٞ ؾتتُجٌ ؾُٝا 

 .امل٬سظ١ ايتش١ًًٝٝ ايٓاقس٠ يًُكازض ايتاضؽب١ٝ . 1

اّ ا٫دٗع٠ ٚايٛغـا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝـ١ يًهؿــ عـٔ     ذبًٌٝ يًُاز٠ ايتاضؽب١ٝ باغتدس . 2

 . ظٜـ املاز٠ ايتاضؽب١ٝ أٚقش١ 

  .املكاب٬ت ايؿدك١ٝ يؿٗٛز ايعٝإ ٚايكٓٛات ايٓاق١ً يًشٛازخ ٚا٫خباض . 3

 .ايطأٟ ٚا٫غتبٝاْات اغتط٬عات . 4

يف املـٓٗر ايتـاضؽبٞ ؾٝعتُـس ايبشـح ايتـاضؽبٞ غـرلٙ َـٔ         ايؿطنـٝات أَا قٝاغ١ 

ايبشـح   ٚادبـاٙ ايؿطنٝات يتػاعسٙ يف ذبسٜس َػاض  أٚ ,َٓاٖر ايبشح ع٢ً ايؿطن١ٝ

ٚبعــس ؾشكــٗا  ,ٚتٛدٗــ٘ ايؿطنــ١ٝ اىل عــع املعًَٛــات ايهــطٚض١ٜ ٚاي٬ظَــ١ يًؿطنــ١ٝ   

 اغـتد٬م ٚبعـس شيـو    ,ْٚكسٖا ٜكّٛ بتعسٌٜ ؾطن١ٝ ايبشح ع٢ً ن٥ٛٗا ٚايبٓا٤ عًٝٗا

يف ايسضاغات ايتاضؽب١ٝ ع٢ً اعتباض  ايؿطنٝاتٚعاز٠ َا تتعسز  .اسبكا٥ل ٚٚنع ايٓتا٥ر

إٔ َعظِ أسساخ ايتـاضٜذ ٫ لهـٔ تهـٝكٗا بؿـهٌ َٛنـٛعٞ بػـبب ٚاسـس ٖٚـٛ إٔ         

 اعتبــاضاتؾٗٓــاى  .ا٫ســساخ ايتاضؽبٝــ١ َعكــس٠ َٚتساخًــ١ ٜٚكــعب ضبطٗــا بػــبب ٚاســس

 :ايتاضؽبٞ َٓٗاأغاغ١ٝ يف نتاب١ ايبشح 

َصنطات خاق١ بؿهٌ سكا٥ل َطتب١  أٚنتاب١ اسبكا٥ل ايتاضؽب١ٝ ع٢ً بطاقات  .1

 .ع٢ً أغاؽ تػًػًٞ ظَين َٔ املانٞ  ىل اسبانط

ا٫ضتباطٝـ١  ع٬قـات  ايزضاغ١ ايبٝاْات ايتاضؽب١ٝ ٚذبًًٝٗا َـع ايذلنٝـع عًـ٢  مٗـاض      .2

 .ٚايٓتٝذ١ يًشٛازخ ٚايعٛاٌَ املسضٚغ١بني ايػبب 

ايباســح عٓــس نتابــ١ تكطٜــط ايبشــح إ ٜعــط  َكسَــ١ متٗٝسٜــ١   ٜٚهــٕٛ عًــ٢ 

ملٛنــٛع ايبشــح تتهــُٔ ؾطنــٝات َٚعًَٛــات تاضؽبٝــ١ ربــل املٛنــٛع. نــصيو عًــ٢   

 ايباسح إ ٜعطٞ تكٛضًا عٔ ايسضاغات ايػابك١ يًبشح. نصيو َٔ ايهطٚضٟ تٛنٝح

    ٘ ت عـٔ ا٫غـ١ً٦ ٚاختٝـاض ايؿطنـٝا     يٲدابـ١  أٖساف ٚأغـ١ً٦ ؾطنـٝات ايبشـح َٚٓٗذٝتـ

ــ١ املٓاغــب١ ٚعــط  اسبكــا٥ل ٚايــدلاٖني     أٚبٛاغــط١ املٓطــل   بــا٭زٚات ٚايٛغــا٥ٌ ايٓكسٜ

 ٚايس٥٫ٌ ايتاضؽب١ٝ يًتشًٌٝ ٚايتكسٜط ٚ خطاز ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات يًُػتكبٌ.

ٚيًُٓٗر ايتاضؽبٞ َعاٜا ٚعٝٛب ؾأْ٘ ؾإٔ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ املدتًؿ١ َٚٔ    

 :َا ٜأتَٞعاٜا املٓٗر ايتاضؽبٞ 
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ؾايباسح ٜتبـع خطـٛات ا٭غـًٛب     .ٜعتُس املٓٗر ايتاضؽبٞ ا٭غًٛب ايعًُٞ يف ايبشح  .1

املٓاغب١,  ايؿطنٝاتباملؿه١ً, ٚذبسٜسٖا, ٚقٝاغ١  ايعًُٞ َطتب١, ٖٚٞ: ايؿعٛض

 .َٚطادع١ ايهتابات ايػابك١, ٚذبًٌٝ ايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا ٚتعُُٝٗا

زبُع ايبٝاْات شات ايك١ً مبؿه١ً ي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ ٚا٭ اعتُاز ايباسح ع٢ً املكازض . 2

ايبشـح ٫ لجــٌ ْكطـ١ نــعـ يف ايبشـح  شا َــا مت ايكٝـاّ بايٓكــس ايـساخًٞ ٚايٓكــس      

  .اشباضدٞ شلصٙ املكازض

 :ٜأتٞاَا عٝٛب املٓٗر ايتاضؽبٞ ؾتتُجٌ ؾُٝا 

إٔ املعطؾ١ ايتاضؽب١ٝ يٝػت نا١ًَ, بٌ تكسّ قٛض٠ دع١ٝ٥ يًُانٞ  ْظطًا يطبٝعـ١   . 1

املتعًك١ باملانٞ, ٚيطبٝع١ املكازض ايتاضؽبٝـ١ ٚتعطنـٗا يًعٛاَـٌ ايـيت      ٖصٙ املعطؾ١

 . تكًٌ َٔ زضد١ ايجك١ بٗا, َٔ َجٌ: ايتًـ ٚايتعٜٚط ٚايتشٝع

قعٛب١ تطبٝل ا٭غـًٛب ايعًُـٞ يف ايبشـح يف ايظـاٖط٠ ايتاضؽبٝـ١ ضبـٌ ايسضاغـ١          . 2

 .ؿًا ٚتؿػرلًا طبتًؿًاْظطًا ٭ٕ زضاغتٗا بٛاغط١ املٓٗر ايتاضؽبٞ ٜتطًب أغًٛبًا طبتً

َعكـس٠,     ٚشيـو ٭ٕ ايبٝاْـات ايتاضؽبٝـ١   ٚايتشكل َٔ قشتٗا ايؿطنٝاتقعٛب١ تهٜٛٔ  . 3

 .ع٢ً غطاض َا ؼبسخ يف ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ  ش ٜكعب ذبسٜس ع٬ق١ ايػبب بايٓتٝذ١

قعٛب١  خهاع ايبٝاْات ايتاضؽب١ٝ يًتذطٜب, ا٭َـط ايـصٟ ػبعـٌ ايباسـح ٜهتؿـٞ       . 4

 .ايٓكس بٓٛع١ٝ ايساخًٞ ٚاشباضدٞبإدطا٤ 

ــ١ بظــطٚف ظَٓٝــ١         . 5 ــاط ايظــٛاٖط ايتاضؽبٝ ــو ٫ضتب ــِٝ ٚايتٓبــ٪  ٚشي قــعٛب١ ايتعُ

ــ٢       َٚهاْٝــ١ ضبــسز٠ ٜكــعب تهطاضٖــا َــط٠ أخــط٣ َــٔ دٗــ١, نُــا ٜكــعب عً

 .امل٪ضخني تٛقع املػتكبٌ

 املىهج انىطفي 
سٝــح إٔ ؼبظــ٢ املــٓٗر ايٛقــؿٞ مبهاْــ١ خاقــ١ يف صبــاٍ ايعًــّٛ ا٫ْػــا١ْٝ,   

نبرل٠ َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ا٫ْػا١ْٝ املٓؿٛض٠ ٖـٞ ٚقـؿ١ٝ يف طبٝعتٗـا, ٚإ     ْػب١

ايٛقـؿٞ ٥٬ٜـِ ايعسٜـس َـٔ املؿـه٬ت يف ايعًـّٛ ا٫ْػـا١ْٝ انجـط َـٔ غرلٖـا.            املـٓٗر 

 أٚتػـع٢ يًٛقـٛف عًـ٢ ٚدٗـات ايٓظـط,       أٚتع٢ٓ بتكٝـِٝ ا٫دباٖـات,    ؾايسضاغات اييت

تطَـٞ  ىل ايتعـطف عًـ٢ مـطٚف      أٚايبٝاْات ايسلػطاؾ١ٝ عـٔ ا٭ؾـطاز,    تٗسف  ىل عع
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ــٗا أَــٛض ؼبػــٔ َعازبتٗــا َــٔ خــ٬ٍ املــٓٗر ايٛقــؿٞ. ٚاملــٓٗر      ايعُــٌ ٚٚغــا٥ً٘, نً

 ٞ يـٝؼ غـ٬ًٗ, نُـا قـس ٜبـسٚ, ؾٗـٛ ٜتطًـب أنجـط َـٔ صبـطز عًُٝـ١ ٚقــ              ايٛقـؿ

اختٝاض أزٚات  يٮؾٝا٤.  ْ٘ نهٌ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ا٭خط٣ ٜتطًب ايٛنع ايكا٥ِ

ٚايتأنس َٔ ق٬سٝتٗا, ٚنـصيو اسبـطم يف اختٝـاض ايعٝٓـ١ ٚايسقـ١       ايبشح املٓاغب١

 ايبٝاْات ٚاشبطٚز َٓٗا با٫غتٓتادات املٓاغب١. َٚع شيو ؾإٕ يًُٓٗر ايٛقؿٞ يف ذبًٌٝ

 عسزًا َٔ املؿـه٬ت اشباقـ١ بـ٘ زٕٚ غـٛاٙ. ؾسضاغـات تكطٜـط اسبايـ١ ايـيت تًذـأ  ىل         

 املكــاب٬ت نٛغــا٥ٌ زبُــع ايبٝاْــات تعــاْٞ َــٔ ْكــل يف    أٚات ا٫غــتبٝاْ اغــتدساّ

٭خـط.   أٚا٫غتذاب١ شلا. ؾايهجرل َٔ ا٫غـتبٝاْات املطغـ١ً يٮؾـطاز قـس ٫ تعـٛز يػـبب       

ٚبــصيو ٜؿكــس  نُــا إٔ ا٭ؾــدام ايــصٜٔ ٜطًبــٕٛ يًُكابًــ١ قــس ٫ ٜؿــٕٛ بايتعاَــاتِٗ, 

 .ايباسح ايهجرل َٔ ايبٝاْات اييت لهٔ إٔ تأتٞ َِٓٗ

ٛ هٔ تعطٜــ املـٓٗر ايٛقـؿٞ    ٚل ايـصٟ ٜعتُـس عًـ٢ زضاغـ١ ايظـاٖط٠       املـٓٗر  :ٖـ

ــًا        ــط عٓٗــا نٝؿٝ ــًا ٜٚعبٸ ــتِ بٛقــؿٗا ٚقــؿًا زقٝك ــًا.  أٚنُــا تٛدــس يف ايٛاقــع ٜٚٗ نُٝ

ــا ايظــاٖط٠ ٜٚٛنــح     ــٞ ٜكـــ يٓ ــايتعبرل ايهٝؿ ــٞ     ؾ ــبرل ايهُ ــا ايتع خكا٥كــٗا, أَ

زضدـ١ اضتباطٗـا َـع     أٚسذُٗـا   أٚؾٝعطٝٗـا ٚقـؿًا ضقُٝـًا ٜٛنـح َكـساض ٖـصٙ ايظـاٖط٠        

ايظٛاٖط ا٭خط٣. ٚنُـا ؽبدلْـا ايبشـح ايتـاضؽبٞ عُـا دـط٣ يف املانـٞ ؾـإ ايبشـح          

ايٛقؿٞ ؽبدلْا عُا ٖٛ َٛدـٛز سايٝـًا  ٚيـصيو ٜعٓـ٢ املـٓٗر ايٛقـؿٞ بتشسٜـس ٚٚقــ         

َؿــه١ً ٚشيــو يتٛنــٝح دٛاْــب  أٚاسبكــا٥ل املتعًكــ١ بــاملٛقـ ايــطأٖ َــٔ اٜــ١ مــاٖط٠  

 ٚ ًُــٓٗر ايٛقــؿٞ ٚي ٚقــؿٗا تؿػــرلًٜا بس٫يــ١ اسبكــا٥ل املتــٛؾط٠. ا٫َــط ايٛاقــع مبػــشٗا 

ٚقـ ايظاٖط٠ اييت ٜسضغٗا َٔ خ٬ٍ عع املعًَٛات عٓٗا ٚٚقؿٗا بسقـ١  يف ٚمٝؿت٘ "

(1)ن١ُٝ" أٜٚٚكسَٗا بتعابرل نٝؿ١ٝ 
. 

صبُٛع١ اٱدطا٤ات ايبشج١ٝ اييت تتهاٌَ نصيو بأْ٘:  ٜٚعطف املٓٗر ايٛقؿٞ

اعتُــازًا عًــ٢ عــع اسبكــا٥ل ٚايبٝاْــات ٚتكــٓٝؿٗا       املٛنــٛع أٚيٛقـــ ايظــاٖط٠  

 أٚناؾًٝا ٚزقٝكًا  ٫غتد٬م ز٫يتٗا ٚايٛقٍٛ  ىل ْتا٥ر  َٚعازبتٗا ٚذبًًٝٗا ذب٬ًًٝ

. ٚتهُـٔ اُٖٝـ١ املـٓٗر ايٛقـؿٞ يف     املٛنـٛع ضبـٌ ايبشـح    أٚ تعُُٝات عٔ ايظـاٖط٠ 

                                                 
, بػـساز, ؾـطن١ اسبهـاض٠ يًطباعـ١     1 ٝس داعس ايسيُٝٞ: اغاغٝات ايبشـح املٓٗذـٞ, ز    ز. (1)

 .80, م2004ٚايٓؿط, 
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ايبٝاْـات, ٚشيـو    ٙنْٛ٘ ٜٛؾط بٝاْات عٔ ٚاقع ايظاٖط٠ املطاز زضاغتٗا, َع تؿػرل شلص

نـصيو تهُـٔ    .ايتؿػـرل  يف سسٚز اٱدـطا٤ات املٓٗذٝـ١ املتبعـ١, ٚقـسض٠ ايباسـح عًـ٢      

ا١ُٖٝ اغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ يف ايبشح ايعًُـٞ َـٔ نـٕٛ ٜعطـٞ يًباسـح سطٜـ١ يف       

نٝؿٝــ١, ٚاغــتدطاز ا٫غــتٓتادات ايــيت   أٚذبًٝــٌ ايبٝاْــات ٚتٓظُٝٗــا بكــٛض٠ نُٝــ١  

ططٚسـ١ يًسضاغـ١ ٚتطٜٛطٖـا, ؾهـ٬ً عـٔ عُـٌ َكاضْـات         تػاعس ع٢ً ؾِٗ ايظـاٖط٠ امل 

 .ٚشيو يتشسٜس ايع٬قات بني ايظاٖط٠ ضبٌ ايسضاغ١ ٚايظٛاٖط ا٭خط٣ شات ايك١ً

         ّ  أٚ ؾـها٫ً َـا    ٜٚكـّٛ املـٓٗر ايٛقـؿٞ عًـ٢ اغـتكطا٤ املـٛاز ايعًُٝـ١ ايـيت ربـس

ايتشًٝـٌ املطتهـع   أغـًٛب  قه١ٝ َا ٚعطنـٗا عطنـًا َطتبـًا تطتٝبـًا َٓٗذٝـًا باغـتدساّ       

 أٚاملٛنــٛع احملــسز َٚــٔ خــ٬ٍ ؾــذل٠   أٚعًــ٢ َعًَٛــات ناؾٝــ١ ٚزقٝكــ١ عــٔ ايظــاٖط٠   

ؾذلات ظ١َٝٓ َع١ًَٛ ٚشيـو َـٔ أدـٌ اسبكـٍٛ عًـ٢ ْتـا٥ر عًُٝـ١ ثـِ تؿػـرلٖا بططٜكـ١           

زضاغــ١ اسبكــا٥ل ايطآٖــ١  أَٚٛنــٛع١ٝ, مبــا ٜٓػــذِ َــع املعطٝــات ايؿعًٝــ١ يًظــاٖط٠,   

 أٚصبُٛع١ َٔ ا٭سـساخ,   أٚصبُٛع١ َٔ ايٓاؽ,  أَٚٛقـ  أٚاملتعًك١ بطبٝع١ ماٖط٠ 

ناع ٚشيو بٗـسف اسبكـٍٛ عًـ٢ َعًَٛـات ناؾٝـ١ ٚزقٝكـ١ عٓٗـا َـٔ         ٚصبُٛع١ َٔ ا٭

. ٜٚــطتب  املــٓٗر ايٛقــؿٞ بسضاغــ١ ٚاقــع  (1)ايــتشهِ ؾٝٗــا أٚزٕٚ ايــسخٍٛ يف أغــبابٗا 

     ٍ ــط  ايٛقــــٛ ــرلٖا يػــ ــٗا ٚتؿػــ ـــ ٚاٯضا٤ ٚذبًًٝــ ــٛاٖط ٚاملٛاقــ ــساخ ٚايظــ اىل  ا٭ســ

تطـٜٛطٙ,   أٚاغـتهُاي٘   أٚذبسٜجـ٘,   أٚاغتٓتادات َؿٝس٠, أَا يتكشٝح ٖصا ايٛاقع, 

ٖٚصٙ ا٫غتٓتادات متجٌ ؾًُٗا يًشانط ٜػتٗسف تٛدٝ٘ املػتكبٌ,  ش لجٌ ٖـصا املـٓٗر   

أقك٢ سس ممهٔ َٔ ايبعس عـٔ ايتشٝـع يف طـطح اٯضا٤, نُـا ٜـٛؾط ايجكـ١ يف أزٚات       

دسّ املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ اغـًٛب ذبًٝـٌ املهـُٕٛ    ايبشح ٚق٫ًٛ اىل ْتا٥ذ٘. ٜٚػت

ىل ٚا٭: ٭ٕ ؾِٗ اٟ ْل ٜؿذل  قطا٤ات ث٬خ"نأزا٠ َه١ًُ يتؿػرل ٚؾِٗ ايظاٖط٠  

يؿِٗ شيو ايصٟ قاي٘ ايهاتب, ٚايجا١ْٝ يتدٌٝ شيو ايصٟ مل ٜكً٘, ٚايجايج١ ٫نتؿـاف  

قؿٞ ٜؿٌُ ناؾ١ املٓاٖر . ٚشلصا ٜهاز املٓٗر ايٛ(2)"ايصٟ اضاز إ ٜكٛي٘ ٚمل ٜعًٔ عٓ٘

املــٓٗذني ايتــاضؽبٞ ٚايتذــطٜيب, شيــو ٭ٕ عًُٝــ١ ايٛقـــ ٚايتشًٝــٌ  ا٭خــط٣ باغــتجٓا٤

                                                 
ايهٜٛـت,   ,2ز. ايػٝس أ س َكطؿ٢: ايبشح ا٫ع٬َٞ ـ َؿَٗٛ٘,  دطا٤ات٘, َٚٓاٖذ٘, ط   (1)

 .210, م2002َهتب١ ايؿ٬ح, 

 .21م ز. زلرل ضبُس سػني: ذبًٌٝ املهُٕٛ, َكسض غابل, (2)



…………… 

128 

 .تهـٕٛ َػـأي١ َؿـذلن١ َٚٛدـٛز٠ يف ناؾـ١ أْـٛاع ايبشـٛخ ايعًُٝـ١         يًظٛاٖط تهـاز 

ٚٚقـؿٗا عٝعٗـا,    ٚايباسح سُٝٓا ٜػتدسّ املٓٗر ايٛقؿٞ, ٫ ٜكّٛ حبكط ايظٛاٖط

ِ   ٚ  ا ٜكّٛ باْتكا٤  ٜكـؿٗا يٝتٛقـٌ بـصيو     ايظٛاٖط اييت ربسّ غطن٘ َـٔ ايسضاغـ١ ثـ

  ىل  ثبات اسبكٝك١ ايع١ًُٝ.

ٍ أٜٚٚعـــسټ املـــٓٗر ايٛقـــؿٞ ضنٓـــًا أغاغـــًٝا َـــٔ أضنـــإ ايبشـــح ايعًُـــٞ ؾٗـــٛ  

زضاغــ١ مــاٖط٠ َــا َــٔ دٗــ١, ٖٚــٛ   تٓــاٍٚاشبطــٛات ايــيت ٜكــّٛ بٗــا ايباســح عٓــس َــا ٜ  

  ٛ . عات املتعًكـ١ باٱْػـإ َـٔ دٗـ١ ثاْٝـ١     ا٭غًٛب ايٛسٝس املُهٔ يسضاغ١ بعـص املٛنـ

 ٜتذـاٚظ ايٛاقـع بـٌ    أٚاملُاضغـات ايػـا٥س٠    أ٫ٚٚ ٜكـ ٖصا املٓٗر عٓـس ٚقــ ايظـٛاٖط    

نــٌ شيــو يًٛقــٍٛ  ىل اغــتٓتادات ٚتعُُٝــات تػــِٗ يف تؿػــرل ايظــٛاٖط مبــا ٜػــُح    

بتػٝرلٖــا ٚتٛدٝٗٗــا عبــٛ أٖــساف َطًٛبــ١. ٜٚػــُٞ بعــص ايبــاسجني ٖــصا املــٓٗر بــاملٓٗر  

ٛقــؿٞ اٱسكــا٥ٞ ٚشيــو ٫ٕ ايٛقـــ ٜكــذلٕ زا٥ُــًا ببٝاْــات  سكــا١ٝ٥ دبــط٣ عًٝٗــا   اي

املعازبــــــات اٱسكــــــا١ٝ٥ نشػــــــاب ايتهــــــطاضات ٚاملتٛغــــــطات, ٚا٫عبطاؾــــــات, 

ٚا٫ضتباطات. أٟ باختكاض تٓظِٝ ايبٝاْات املتذُع١ ٚذبًًٝٗا ٚاؾتكام اغتٓتادات شات 

املـٓٗر ٜعتُـس عًـ٢ زضاغـ١ ايٛاقـع      ز٫ي١ بايٓػب١ يًُؿه١ً ايـيت ٜعازبٗـا ايبشـح. ؾٗـصا     

 تكٜٛطٖا نُٝـًا عـٔ ططٜـل عـع َعًَٛـات َكٓٓـ١ عـٔ املؿـه١ً        ٚ ٚايظاٖط٠ املسضٚغ١

ــٗاٚ تكــٓٝؿٗاٚ ــاٍٚاخهــاعٗا يًسضاغــ١ ايسقٝكــ١ ٜٚ ٚ ذبًًٝ املــٓٗر ايٛقــؿٞ ايظــاٖط٠   تٓ

زضاغـ١  ا٫دتُاع١ٝ ) أٚايٓؿػ١ٝ )َجٌ ايكًل, اشبٛف, ايتػً , ا٫ْطٛا١ٝ٥, ايعسٚا١ْٝ( 

ــس  ــازات ايتكايٝ ــسف  ىل عــع   ٚ ايع ــِٝ...( ٜٚٗ ــ١ عــٔ    أٚايك ــ١ ٚنٝؿٝ ــ١ نُٝ قــاف عًُٝ

زٕٚ إٔ ٜتسخٌ ؾٝٗا ايباسح, َٔ ايظاٖط٠ املسضٚغ١ نُا ذبسخ يف ٚنعٗا ايطبٝعٞ, 

املذلتبـ١ عًٝٗـا, ٜٚـتِ عـع ايبٝاْـات       َٔ أدٌ تٛنـٝح ايعٛاَـٌ املتػـبب١ ؾٝٗـا, ٚايٓتـا٥ر     

 .املطًٛب١ َٔ خ٬ٍ عس٠ أزٚات ٚأغايٝب

 ٖـٞ: أزْاٖـا ايٛقـٛف عٓـس ايٛقـا٥ع      ٚتتسضز ايبشٛخ ايٛقؿ١ٝ يف َػتٜٛات ثـ٬خ 

َـٔ  , ٚعسز املعاضنني ي٘ تهطاضات سسٚثٗا نايتعطف ع٢ً عسز امل٪ٜسٜٔ ٫قذلاح َاٚ

خ٬ٍ ا٭غ١ً٦ ايػرل َباؾط٠ اييت تططح ع٢ً ايطأٟ ايعاّ يف َٓطك١ َعٝٓـ١. ًٜٝـ٘ َػـت٣ٛ    

 أٚايــيت تهؿـــ ا٫ضتبــاط بــني مــاٖطتني   أضقــ٢ َــٔ ايبشــٛخ نايسضاغــات ايٛقــؿ١ٝ   

َٛقؿ٘ َٔ  ؾـطاى املـطأ٠   يًؿطز ٚ أنجط, نايتعطف ع٢ً ايع٬ق١ بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ
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ٍ       أٚيف ا٫ْتدابــات  ٜٚكــذلب . تطؾــٝح ْؿػــٗا ي٬ْتدابــات ايدلملاْٝــ١, عًــ٢ غــبٌٝ املجــا

عًٝـ٘ إٔ   ا٭َج١ًاملػت٣ٛ ايجايح نجرلًا َٔ اٱدطا٤ات املتبع١ يف ا٭غًٛب ايتذطٜيب َٔ 

ٜٚكـاضٕ   ,ايجا١ْٝ نابط١ٚ ؽبتاض ايباسح صبُٛعتني  سساُٖا تهٕٛ صبُٛع١ دبطٜب١ٝ

 بُٝٓٗا َٔ سٝح تأثرل اسس ايعٛاٌَ ع٢ً اجملُٛع١ َٛنع ايتذطب١ زٕٚ ا٭خط٣. 

يًُـٓٗر ايٛقـؿٞ يف    ٜٚعدل ايباسح عـٔ املعًَٛـات ٚايبٝاْـات ايـيت ػبُعٗـا ٚؾكـاً      

( ًَٝـٕٛ  6.5ٖـٛ )  Aٕ ٜكٍٛ  ٕ عسز ايٓاخبني يف املٓطك١ َعظِ اسبا٫ت با٭ضقاّ, نأ

ــ١بُٝٓــا يف املٓط ــ١ ا٭   B ك ــا تطعــ١ ٖــصٙ   ىل ٖٚهــصا. ٖٚٚــٛ نــعؿٞ املٓطك لهــٔ ٖٓ

ٚلتـاظ  . املٓشٓٝـات املعـدل٠ عـٔ ٖـصٙ ايتهـطاضات     ٚ ا٭ضقاّ  ىل ْػب ٚاغتدساّ ا٭عُـس٠ 

ــاب١ٝ       ــاع٘ يًعًُٝـــات اسبػـ ــ١ ٚبإَهاْٝـــ١  خهـ ــًٛب ايطقُـــٞ بايسقـ ٚاٱدـــطا٤ات ا٭غـ

ــا ايتعــبرل با٭ضقــاّ ؾٓعــدل عــٔ      اٱسكــا١ٝ٥. ٚيهــٔ يف ايهــجرل َــٔ اسبــا٫ت ٫ لهٓٓ

    ٍ يـٛ أضزْـا ايتُٝٝـع بـني خكـا٥ل املعًـِ       : ايبٝاْات با٭غًٛب ايهٝؿـٞ عًـ٢ غـبٌٝ املجـا

ٚاملعًِ غرل ضببٛب, ٖٓا ٫ لهٔ يٮضقاّ إٔ ت٪زٟ يٓا ٖصٙ اشبس١َ ٚبايتايٞ  احملبٛب

 ايهًُات ٚا٭يؿام اييت تٛنح ٚتهؿـ َا ْطٜس. ٜتشكل شيو َٔ خ٬ٍ

ايػــُات ايــيت ٜتُتــع بٗــا   أٚتكــسّ اغــتٓتاز اشبكــا٥ل  لهٓٓــا عــٔ ططٜــل َــا 

املٓٗر ايٛقؿٞ َٔ خ٬ٍ اشلـسف ايـصٟ ٜػـع٢  ىل ذبكٝكـ٘ َٚـٔ خـ٬ٍ املعًَٛـات ايـيت         

 لهٔ  ػباظٖا با٫تٞ:ٚ ؼبكٌ عًٝٗا

 ٚاملٛنٛع١ٝ.اعتُاز ايٛقـ ايعًُٞ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايعكٌ  .1

 ٜــطتب  بــايٛاقع قــسض اٱَهــإ ٚيــصيو ؾٗــٛ ٜٗــتِ بايسضاغــات شات ايكــ١ً بٛاقــع   .2

 ا٭ؾطاز ٚازبٗات ٚازبُاعات ٚامل٪غػات ٚايسٍٚ ٚٚقـ املانٞ ٚا٭ْؿط١ ٚآثاض

 شيو ٜٚهٕٛ ؾا٬ًَ.

 ا٫ثٓني َعًا. أٚايهٝؿٞ  أٜٚػتدسّ ا٭غًٛب ايهُٞ  .3

 ْػا١ْٝ.ا٭نجط اْتؿاضًا يف ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱ .4

ٜػــاعس عًــ٢ ايتٓبــ٪ مبػــتكبٌ ايظــاٖط٠ ٚشيــو عــدل َتابعــ١ َعــس٫ت ايــتػرل ٚٚاقــع      .5

 ايظاٖط٠.

 ٜٗتِ جبُع نِ نبرل َٔ املعًَٛات عٔ ايظاٖط٠. .6

 .دٝس يف تؿػرل ٚاقع ايظاٖط٠ أنجط َٔ  ٜهاح أغبابٗا ٚامل٪ثطات عًٝٗا .7
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ــٛع امل       .8 ــٌ تٓ ــتػرلات َج ــسٍ امل ــا حبــسٚز نــٝك١ ٚيهــٔ يتب ــطتب  ايتعُــِٝ ؾٝٗ هــإ ٜ

 ٚازبُٗٛض ٚامل٪ثطات ٚاشبكا٥ل أناؾ٘ يعاٌَ ايٛقت ٚتأثرلٙ.

ٚاىل اغتدساّ نـٌ   ايؿطنٝاتمتٌٝ ايبشٛخ أيٛقؿ١ٝ ٫غتدساّ ا٭غ١ً٦ بس٫ً َٔ  .9

 أزٚات عع ايبٝاْات.

 ٜٛؾط ٖصا املٓٗر أقك٢ سس ممهٔ َٔ ايبعس عٔ ايتشٝع يف ططح اٯضا٤.  .10

٘     أَا اِٖ اٖساف املٓٗر ايٛقـؿٞ يف ايبشـح ؾٗـٛ      ؾٗـِ اسبانـط َـٔ ادـٌ تٛدٝـ

باعتباضٖــا  ؾايبشــح ايٛقــؿٞ ٜــٛؾط بٝاْاتــ٘ ٚسكا٥كــ٘ ٚاغــتٓتادات٘ ايٛاقعٝــ١ . املػــتكبٌ

اٖساف ا٫غـًٛب   خطٛات متٗٝس١ٜ يتش٫ٛت تعسٽ نطٚض١ٜ عبٛ ا٫ؾهٌ ٚلهٔ اعاٍ

 : يف ايٓكاط ا٫ت١ٝ ايٛقؿٞ

 .تُع َعنيَؿه١ً َٛدٛز٠ ؾع٬ يس٣ صب أٚعع بٝاْات سكٝك١ٝ َٚؿك١ً يظاٖط٠  .1

 . ذبسٜس املؿه٬ت املٛدٛز٠ ٚتٛنٝشٗا .2

املؿه٬ت ٚتكٛلٗا ٚاػباز ايع٬قات بني تًو  أٚادطا٤ َكاضْات يبعص ايظٛاٖط  .3

 . املؿه٬ت أٚايظٛاٖط 

ِ ماٖط٠ َا ٚا٫غتؿاز٠ َٔ  أٜٚؿعً٘ ا٫ؾطاز يف َؿه١ً  ذبسٜس َا .4 ٚخـدلاتِٗ   آضا٥ٗـ

ـ يف ٚنــع تكــٛض ٚخطــ  َػــتكب١ًٝ ٚاربــاش ايكــطاضات     َتؿــاب١ٗ  املٓاغــب١ ملٛاقــ

 َػتكب٬ً.

 اغتدساّ ٖصا املٓٗر ٚأ١ُٖٝ اغتدساَ٘ يف ناؾـ١ أْـٛاع   ٚع٢ً ايطغِ َٔ ؾٝٛع

 . ؾإْ٘ تكٌ اػبابٝات٘ عٔ غًبٝات٘ املؿه٬ت ٚايظٛاٖط يف ايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ

 :ايٛقؿٞ  ػبابٝات املٓٗر

ايظـــٛاٖط لــسْا ٖــصا املـــٓٗر مبعطؾــ١ ٚاقعٝــ١ ضبـــسز٠ ٚنُٝــ١ عــٔ ايهـــجرل َــٔ         .1

 .ٚايكهاٜا ٚاملؿه٬ت اييت تٛادٗٓا يف صبا٫ت اسبٝا٠ اٱْػا١ْٝ ناؾ١

2.    ٟ  ٫ٚؾـو يف إٔ ذبسٜــس ايٛاقــع ذبسٜـسا نُٝــا ٜؿٝــس املدطــ  ايػٝاغـٞ ٚايذلبــٛ

 ٚنٌ َٔ ي٘ اٖتُاّ بُٓٛ اجملتُع ٚؾل ايـط٣٩ ايػٝاغـ١ٝ ٚا٫دتُاعٝـ١ ايـيت ٜطاٖـا     

غٓني ) ٖصا ايٛاقع يف خ  ٚضا٥ٞ قاْعٛ ايكطاض ٚايؿا٥س٠ ٖٓا تأتٞ َٔ خ٬ٍ َتابع١

 .  سساخ ايتػٝرليف ( ٚن٬ اشبطني ٜؿٝسإ َهت( ٚخ  أَاَٞ )غٓني قاز١َ

املكاضْات يف  ؾٝٛع اغتدساّ ٖصا املٓٗر لهٔ ايباسح يف ب٬ز طبتًؿ١ َٔ  دطا٤ .3
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صبـــاٍ  نــ٤ٛ َعطؾــ١ ايٛاقــع  ظا٤ املؿــه٬ت ٚايكهــاٜا ايــيت تٗــِ ايباســح ٚؾــل         

 ايذلبـــٟٛ ٜػـــتؿٝس َـــٔ ٖـــصا املـــٓٗر  ش لـــسٙ بٛاقـــع ايباســـح : ربككـــ٘ ؾُـــج٬ً

 ايذلبٜٛــ١, ْظــِ ايتعًــِٝ, ْٚــٛع املكــطضات, ٚا٭ْؿــط١ يهــٌ َطسًــ١    املؿــه٬ت

  تع١ًُٝٝ ٚبصا تكبح يس٣ ايباسح خطٜط١ َعطؾ١ٝ.

أَا ايباسح ايػٝهٛيٛدٞ ٜػتطٝع يف ن٤ٛ اشبطٜط١ املعطؾٝـ١ َعطؾـ١ َـا ُٜٗـ٘     

 املطاسٌ املدتًؿ١ ْٚٛعٝـ١ املؿـه٬ت ايـيت   قهاٜا َٚؿه٬ت يف  ٛ ايت٬َٝص يف  َٔ

ٚعًٝ٘ لهٔ إٔ ْعس َـٓٗر   .تٛادِٗٗ َٚعسٍ اْتؿاضٖا ٜٚكاضٕ شيو با٭قطاض املتؿاب١ٗ

لهـٔ ا٫غـتػٓا٤ عٓـ٘ ٚيهـٔ لهـٔ       ايبشح ايٛقؿٞ َٓٗذـًا أغاغـًٝا ٚنـطٚضًٜا ٫ٚ   

 . اٱناؾ١  يٝ٘ مبٓاٖر حبح أخط٣

 ايٛقؿٞ: غًبٝات املٓٗر 

ٜػتدسّ ا٫غًٛب ايٛقـؿٞ يف ايبشـح قـس ٜعتُـس عًـ٢ َعًَٛـات       إ ايباسح ايصٟ  .1

قـس ٜتشٝـع ايباسـح خـ٬ٍ ععـ٘ يًبٝاْـات ٚاملعًَٛـات        . خاط١٦ َٔ َكازض طبتًؿـ١ 

 . اىل َكازض َع١ٓٝ تعٚزٙ ببٝاْات َٚعًَٛات ربسّ ٚد١ٗ ْظطٙ ٜٚطغب بٗا

2.      ٕ ٓــ١ عٝ دبُـع ايبٝاْـات ٚاملعًَٛــات يف ايبشـٛخ ايٛقــؿ١ٝ َـٔ ا٫ؾــطاز ايـصٜٔ لجًــٛ

ــات        ــ١ عــع املعًَٛ ــين إ عًُٝ ــأثطايسضاغــ١ َٛنــٛع ايبشــح ٖٚــصا ٜع ــسز تت  بتع

 . سٍٛ َٛنٛع ايبشح آضا٥ِٗا٫ؾدام ٚاخت٬ف 

عٔ ططٜل امل٬سظ١ مما ٜكًـٌ َـٔ قـسض٠     ايٛقؿ١ٝيف ايبشٛخ  ايؿطنٝاتٜتِ اثبات  .3

 . يًبشح امل١ُ٥٬ايباسح ع٢ً ارباش ايكطاضات 

بــ٪ تبكــ٢ ضبــسٚز٠ ٚشيــو يكــعٛب١ ايظــاٖط٠  إ قــسض٠ ايسضاغــات ايٛقــؿ١ٝ عًــ٢ ايتٓ .4

 . ا٫دتُاع١ٝ ٚغطع١ تػرلٖا

يف  قس ٜبسٚ غ٬ًٗ ايكٍٛ بإ ٖـصا املـٓٗر ػبعًٓـا ْعـطف ٚاقعٓـا ْٚعـطف َؿـه٬تٓا        .5

 صبا٫ت اسبٝا٠ عا١َ ٚيف صباٍ ايعًّٛ ا٫دتُاعٝـ١ ٚاٱْػـا١ْٝ خاقـ١ ٚيهـٔ قـس     

 اسبكٝكـٞ  ش غايبـًا َـا   ٜعـدل عـٔ ايٛاقـع     ٜهٕٛ ٖصا ايتكٛض تكٜٛط ٚاقع ُٖٚٞ ٫

 ْسضى َا ْطٜس  زضان٘ َٔ خ٬ٍ خدلاتٞ ٚأزٚاتٞ ٚٚغا٥ٌ ايكٝاؽ اييت اغتدسَٗا

ٚايعٝٓات ايـيت اعـع َٓٗـا بٝاْـاتٞ ٚمبعٓـ٢ أخـط ؾـايٛاقع ايظـاٖطٟ قـس ٜتبـأٜ اىل           

 . زضد١ نبرل٠ َع ايٛاقع ايؿعًٞ
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اسبٝـا٠   ٕأ :عبـٔ ْعـٝـ عـامل ايكـرلٚض٠ ٚاي٬ثٛابـت ٚاملككـٛز بٗـصٜٔ املكـطًشني         .6

تكـٜٛطٙ   بهٌ َا ؾٝٗـا ٫ تكــ غـانت١ ٚيـٛ سبظـ١ ٚاسـس٠, ٚيـصيو ؾـإ َـا ْطٜـس          

َا ٖٚصا  ٚ شا مت شيو ؾإ ا ٜتِ يف سبظ١ َتشطى زَٚا َٚٔ ثِ ٜكعب اٱَػاى ب٘

 ايػس متاًَا. أٚغرل ا٭َؼ 

 َعطؾت٘ يف ٖصٙ اسبايـ١ سايـ٘ َٛقؿٝـ٘ يف سايـ١ سطنـ٘ َـع       أٚٚبعس تكٜٛط ايٛاقع  .7

سطنتـــ٘ ٚيـــصيو ٫بـــس إ ٜػـــبل زضاغـــات ايٛاقـــع ٚنـــع تكـــٛض   نـــس أٚايتـــاضٜذ 

املأَٛي١ اييت ٜطاز ايٛقٍٛ  يٝٗا ٚمبع٢ٓ اسلـٌ ضغـِ ايؿًػـؿ١ ايـيت ٜطٜـس       يٮٖساف

 . تبٓٝٗا ايباسح

ــطا٩ٙ بٛدــٛز        .8 ٫ لهــٔ ا٫غــتػٓا٤ عــٔ َــٓٗر ايبشــح ايٛقــؿٞ ٚيهــٔ لهــٔ  ث

 . ا٭ضن١ٝ ايؿًػؿ١ٝ اييت ٜكـ عًٝٗا ضاغدًا

 ملىهج املسحيا 
بـايبشٛخ   أسس أْٛاع املٓاٖر املطتبطـ١  Survey Methodology ٞٓٗر املػشاملٜعس 

  ٘ ايططٜكـ١ أٚ ا٭غـًٛب ا٭َجـٌ زبُـع املعًَٛـات      : ايٛقؿ١ٝ, ٖٚٛ املٓٗر ايصٟ ٜعـطف بأْـ

َٔ َكازضٖا ا٭ٚي١ٝ, ٚعط  ٖصٙ ايبٝاْات يف قٛض٠ لهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا غـٛا٤ يف  

ٚعـٔ ططٜـل ٖـصا املـٓٗر     . (1)ايسضاغ١ أٚ تػـا٫٩تٗا بٓا٤ قاعس٠ َعطؾ١ٝ أٚ ذبكٝل ؾطٚ  

تٓاٍٚ ايظاٖط٠ ايع١ًُٝ ٚاٱع١َٝ٬ َٚتابع١ املطاسٌ ايتاضؽبٝـ١ ٚاملعاقـط٠ ايـيت َـطت     ٜتِ 

بٗا ايظاٖط٠ ٚزضاغ١ قٛضٖا ٚأؾهاشلا املدتًؿ١ ٚايػـعٞ يبٓـا٤ ايع٬قـات ايػـبٝب١ بـني      

ـٝـ  ١ َٚٓطكٝــ١ بؿــإٔ َػــاض عٓاقــطٖا املدتًؿــ١ يف ضباٚيــ١ يًٛقــٍٛ اىل اغــتس٫٫ت عًُ

 ايظاٖط٠ َٚػتكبًٗا.

َــٓٗر حبجــٞ ٜٗــسف  ىل َػــح ايظــاٖط٠ بأْــ٘:  لهــٔ تعطٜـــ املــٓٗر املػــشٞٚ

يتشسٜــسٖا, ٚايٛقــٛف عًــ٢ ٚاقعٗــا بكــٛض٠ َٛنــٛع١ٝ, متهــٔ  َٛنــٛع ايسضاغــ١,

٭غبابٗا, ٚاملكاض١ْ ؾُٝا بٝٓٗا ٚقس تتذاٚظ شيو يًتكِٝٝ تبعا  ايباسح َٔ اغتٓتاز عًُٞ

ٜٚٗـتِ ٖـصا املـٓٗر بتذُٝـع َـٓظِ يًبٝاْـات املتعًكـ١ مب٪غػـات          ي٘ َٔ ْتا٥ر. ملا ربًل

                                                 
 .78, م1994عسْإ عٛ : َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ, عُإ, داَع١ ايكسؽ املؿتٛس١,  (1)
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ثكاؾٝــ١ أٚ ادتُاعٝــ١ نايكــشـ أٚ ايكٓــٛات ايتًؿعْٜٛٝــ١ أٚ  أٚ عًُٝــ١ أٚ غــٛا٤  زاضٜــ١

عًُٝاتٗا  املٛاقع ا٫خباض١ٜ أٚ ايكشـ ا٫يهذل١ْٝٚ َج٬ً, ٚأْؿطتٗا املدتًؿ١ ٚنصيو

َع١ٓٝ ٚضبـسز٠. ٚإ   دتًؿ١, ٚشيو خ٬ٍ ؾذل٠ ظ١َٝٓٚ دطا٤اتٗا َٚٛمؿٖٛا ٚخسَاتٗا امل

ايــيت لهــٔ ؾُٝــا بعــس   يًسضاغــات املػــش١ٝ ٖــٞ عــع املعًَٛــات  ايٛمٝؿــ١ ا٭غاغــ١ٝ

 .(1)ذبًًٝٗا ٚتؿػرلٖا َٚٔ ثِ اشبطٚز باغتٓتادات َٓٗا

 ٜٚكطض بعص ايباسجني إٔ ايسضاغات املػش١ٝ تٓكػِ اىل ْٛعني ض٥ٝػٞ ُٖا:

 ا٫غـتط٬ع١ٝ: ٚعـاز٠ َـا ٜػـتدسّ ٖـصا ايٓـٛع َـٔ املػـٛح يف         أٚاملػٛح ايهؿـؿ١ٝ   .1

ايـــيت مل تتعـــط   أٚزضاغــ١ ايظـــٛاٖط ازبسٜـــس٠ غــرل املعطٚؾـــ١ عًـــ٢ ْطــام ٚاغـــع    

لهٔ إٔ تعٜس َٔ ايؿ١ ايباسح بايظاٖط٠ َٛنـع   ؾإْٗايسضاغات غابك١, َٚٔ ثِ 

ٖٚٞ ؾه٬ عـٔ ٖـصا   , اْٗا لهٔ إٔ تػاعس يف تٛنٝح املؿاِٖٝ ايسضاغ١, نُا

 .يٜٛات يًبشح املػتكبًٞٚلهٔ إٔ ذبسز ا٭

 املػــٛح ايٛقــؿ١ٝ ٚايتشًًٝٝــ١: إ ا٫غــطا  ا٫غاغــ١ٝ يًُػــٛح ايٛقــؿ١ٝ ٖــٞ يف        .2

ايعاز٠ ٚقـ خكا٥ل اجملتُع َٛنع ايسضاغ١ ٚتكـسٜط ايٓػـب يف اجملتُـع ٚعُـٌ     

 .تٛقعات ضبسز٠ ؾه٬ عٔ زضاغ١ ايع٬قات ا٫ضتباط١ٝ

 :ٞ ؾُٝهٓٓا ذبسٜسٖا با٫تٞأَا أِٖ أٖساف ٚأغطا  املٓٗر املػش

 زاض٠  أَٚ٪غػـ١  , ٚقـ َا ػبطٟ ٚاسبكٍٛ ع٢ً سكا٥ل شات ع٬قات بؿـ٤ٞ َـا   .1

 .صبتُع َعني, ٚنصيو اٱع٬ٕ عٔ تًو اسبكا٥ل ٚاملعًَٛات اجملُع١ أٚ

ايسضاغات املػش١ٝ ذبسٜس ٚتؿدٝل اجملا٫ت اييت سسخ ؾٝٗا املؿـانٌ,   ذباٍٚ .2

 ٚاييت ذبتاز  ىل  زخاٍ ايتشػٝٓات املطًٛب١.

ــاملتػرلات املػــتكب١ًٝ ؾهــ٬ عــٔ  ٜهــاسٗا        .3 ــ٪ ب تػــتدسّ ايسضاغــات املػــش١ٝ يًتٓب

 .يًتش٫ٛت ٚايتػرلات املان١ٝ

 املػـش١ٝ بأْٗـا  ٚبعباض٠ أخط٣ ؾإْٓا ْػتطٝع ذبسٜـس أٖـساف ٚأغـطا  ايسضاغـ١     

أؾهٌ  ناع ٚا٭ْؿط١ املٛدٛز٠ يف صبتُع املػح املعين, ٚايٛقٍٛ  ىل خط ٚتدلٜط ا٭

٘  ٚبػ١ٝ ذبػـني ا٭زا٤ ٚا٭  ٜٚعـس َـٓٗر املػـح أؾـٗط املٓـاٖر ايؿطعٝـ١ يًٛقــ         .نـاع ؾٝـ

                                                 
 .130, معاَط  بطاِٖٝ قٓسًٜذٞ: َكسض غابلز.  أ. (1)
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ــ١   ــّٛ ا٫دتُاعٝ ٜٚكــّٛ املػــح بؿــهٌ أغاغــٞ عًــ٢ عــع     .ٚأنجطٖــا اْتؿــاضا يف ايعً

    ٍ ِ    ايبٝاْـات بؿـهٌ َـٓظِ سـٛ تٓظُٝٗـا ٚذبًًٝـٗا يًدـطٚز مب٪ؾـطات      مـاٖطٙ َعٝٓـ١ ثـ

يًبٝاْـات سـٍٛ ايظـاٖط٠ ٜػـاعس عًـ٢ ؾـطح        ْٚتا٥ر يًسضاغ١, ؾطبٝعت٘ املٝسا١ْٝ ٚعع٘

ايظاٖط٠ نُا ٖٞ يف ايٛاقع. ٚبٗصا املع٢ٓ تهٕٛ ايسضاغات املػـش١ٝ عبـاض٠ عـٔ عـع     

يهـعـ ٚايكـ٠ٛ   ٚبٝاْات عٔ ماٖطٙ يًتعطف ٚذبسٜس ٚنـعٗا َٚعطؾـ١ دٛاْـب ا    َعًَٛات

 ٚشلـصا ٜعـس املػـح املٝـساْٞ َـٔ اخطـط       .ملعطؾ١ َس٣ اسباد١ ٱدطا٤ تػـرلات ؾٝٗـا    ؾٝٗا

ايـيت   أْٛاع ايسضاغات عٓسَا ت٪خص ايٓتا٥ر َٔ ايٛاقع نُا ٖٞ زٕٚ َٓاقؿـ١ يًهٝؿٝـ١  

ايٓكـٌ   مٗطت بٗا, ٚشلصا ٜهٕٛ ايعـب٤ َٓكـبًا عًـ٢ أَاْـ١ ٚزقـ١ ايباسـح ٚقسضتـ٘ عًـ٢        

ٍ ٚاشا اؾذلنـٓا إ ٖٓـاى زضاغـ١ ت    زٚات بؿـهٌ قـشٝح.  ٚايتشًٌٝ ٚتطٜٛـع ا٭  أضا٤  تٓـاٚ

ط٬ب ازباَع١ َج٬ سٍٛ املعًَٛات اييت تكسَٗا ايكشـ ا٫يهذل١ْٝٚ شبس١َ املطؾـح  

 ٯضا٤ْــط٣ إ َػــشًا  ؾإْٓـا ا٫ْتدـابٞ خــ٬ٍ املـس٠ ايــيت تبــسأ ؾٝٗـا ايسعاٜــ١ ا٫ْتدابٝــ١,    

ٔ     ع١ٓٝ ممجًـ١ يطـ٬ب   تكـُِٝ ا٫زا٠ َجـٌ ا٫غـتبٝإ     ازباَعـ١ غـٝٛؾط ا٫دابـات, ٚيهـ

ــا٤ ا٫غــ١ً٦  ــس يًذُٗــٛض          ٚبٓ ــٌ ازبٝ ــب ايتُجٝ ــط أخــط َٗــِ جباْ بؿــهٌ قــشٝح ٖــٛ أَ

  ٕ ايتشًٝـٌ ايٓعٜـ٘ ملـا تـٛؾطٙ ا٫زا٠ َـٔ َعًَٛـات ٖـٛ اَـط َٗـِ ثايـح            املػـتٗسف. نُـا أ

 َٔ اخ٬قٝات ايباسح ازبٝس.  ٖٚصا بايطبع

ٚاغع١ َجٌ ايتطبٝـل يف   أٚٚلهٔ اغتدساّ املٓٗر املػشٞ يف َػاسات نٝك١ 

َ٪غػـاتٝ٘   أَٚٛنـٛع١ٝ   أٚ,  ش ٫ سـسٚز َهاْٝـ١   يف زٚيـ١  أَٚس١ٜٓ,  يف أَٚ٪غػ١, 

, اْـــ٘ لهــــٔ اغـــتدساّ املـــٓٗر يف امل٪غػـــات ٚاشل٦ٝــــات     اغـــتدساَ٘ نُـــا  جملـــاٍ  

ٖـٛ   ناملػتؿـؿٝات ٚايـسٚا٥ط اسبهَٛٝـ١ ٚا٫ْسٜـ١ ٚغرلٖـا. ؾاشباقـ١ٝ ا٫بـطظ يًُـٓٗر        

 ٖـٞ يف ٚاقعٗـا, ٚبـايطبع نًُـا نـإ متجٝـٌ اجملتُـع       قٝاَـ٘ بٛقــ ايظـاٖط٠ نُـا     

 ٜكـاٍ إ سذـِ ايعٝٓـ١ يف    نبرلًا نًُا ناْت ايٓتا٥ر اقطب يًكش١ ٚايتعبرل, ٚيهٔ

املػـشٞ   ٜٚتُٝـع املـٓٗر   .ببعص ايسضاغات ايتذطٜب١ٝ ايسضاغ١ املػش١ٝ َِٗ َكاض١ْ َج٬ً

 ؿٞ,  نـاؾ١  ىل بأْ٘ أؾـب٘ َـا ٜهـٕٛ با٭غـاؽ يبكٝـ١ أْـٛاع ايبشـٛخ يف املـٓٗر ايٛقـ         

أَا عٝٛب اغتدساّ ٖـصا  . قابًٝت٘ يًتطبٝل ٚغٗٛي١ تطبٝك٘, ٚتعسز صبا٫ت٘ يف ايتطبٝل

املٓٗر ؾتتُجٌ بكـعٛب١ ايػـٝطط٠ عًـ٢ نـٌ َـتػرلات ايسضاغـ١ ؾٝـ٘, ٚاخـت٬ف ايعًُـا٤          

 سٍٛ َا ٜسخٌ ذبت َؿَٗٛ٘ َٔ ايسضاغات.
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 :أْٛاع املػح

ٖٓــاى مخػــ١ أْــٛاع ؾــا٥ع١ ا٫غــتدساّ يف ايسضاغــات املػــش١ٝ لهــٔ ٚقــؿٗا  

 :ٜأتٞباختكاض مبا 

 َػح ايطأٟ ايعاّ:   .1

ــاِٖٝ        ــ٢ اٯضا٤ ٚا٭ؾهــاض ٚا٫دباٖــات ٚاملؿ ــطف عً ٜٚػــتٗسف ٖــصا املػــح ايتع

ٚايكِٝ ٚايسٚاؾع ٚاملعتكسات ٚا٫ْطباعات ٚايتأثرلات املدتًؿ١ يـس٣ صبُٛعـ١ َعٝٓـ١ َـٔ     

تبعًا يًٗسف َٔ  دطا٤ املػح ناملػٛسات اييت دبطٜٗا ؾطنات َٚ٪غػات  ازبُاٖرل

ٚمتجـٌ ايٓتـا٥ر ايـيت ٜػـؿط عٓٗـا َػـح ايـطأٟ ايعـاّ          .(1)خاق١ َجـٌ غـايٛب ا٭َطٜهٝـ١   

شخــرل٠ أغاغــ١ٝ َــٔ املعًَٛــات ايــيت تؿٝــس يف ضغــِ ايػٝاغــات ٚضغــِ اشبطــ  بككــس    

باعـــات اشباط٦ـــ١ يسٜـــ٘, تطؾـــٝس ايـــطأٟ ايعـــاّ ٚتٛدٝٗـــ٘, ٚتكـــشٝح املعًَٛـــات ٚا٫ْط 

 ٚايتأنٝس ع٢ً ايكِٝ ٚاملؿاِٖٝ ٚاملعتكسات ا٫ػباب١ٝ ؾٝ٘.

 َػح عٗٛض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ:   .2

ٜٚػتٗسف ايتعطف ع٢ً اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ٚا٫دباٖات ٚاملؿاِٖٝ ٚايكِٝ ٚايسٚاؾع 

ٚاملعتكــسات ٚا٫ْطباعــات ٚايتــأثرلات املدتًؿــ١ يــس٣ قــطا٤ ايكــشـ َٚػــتُعٞ اٱشاعــ١   

سٟ ايتًؿعٜــٕٛ َٚػــتدسَٞ املٛاقــع اٱع٬َٝــ١ عًــ٢ ا٫ْذلْــت ٚٚغــا٥ٌ اٱعــ٬ّ    َٚؿــاٖ

. ٜٚؿـهٌ ٖـصا املػـح زضاغـ١ عٗـٛض غـرل َتذـاْؼ سٝـح ًٜذـأ          New mediaازبسٜس 

ايباسح اىل زضاغ١ ٖصا ازبُٗٛض َٔ سٝح ايتكػـُٝات ايسلػطاؾٝـ١ ايـيت تؿـٌُ ؾ٦ـات      

ــِٝ, ٚاملٗٓـــ١,     ــت٣ٛ ايتعًـ ــٛع, َٚػـ ــٔ, ٚايٓـ ــاؾ١ ايػـ ــ٢ ايتٛظٜـــع    باٱنـ ــطف عًـ اىل ايتعـ

ايػهاْٞ يف املٓاطل ازبػطاؾ١ٝ املدتًؿ١, َٚػت٣ٛ َعٝؿ١ أؾـطاز ازبُٗـٛض ٚايطبكـات    

 ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜٓتُٕٛ ايٝٗا.

  َػح ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ:  .3

ٖٚــٛ ْــٛع َــٔ ايبشــٛخ اٱع٬َٝــ١ ايــيت تػــتٗسف ايتعــطف عًــ٢ ؾدكــ١ٝ ٚغــ١ًٝ  

  ّ ايتٛظٜـع ازبػـطايف ٚعـسز أدٗـع٠ ايطازٜـٛ       اٱع٬ّ َٔ ازبٛاْب املدتًؿ١ َٔ سٝـح أضقـا

قطا٠٤ ايٓػـد١   أٚٚايتًؿعٜٕٛ املتاس١ ٚتطٛضٖا, نصيو ٜتِ زضاغ١ َتٛغ  عسز ايكطا٤ 

                                                 
َطنـع ايٓؿـط ايعًُـٞ,     ايطٜا ,ايتؿهرل ٚايبشح ايعًُٞ, ز. سػٔ عٛاز ايػطؼبٞ )ٚآخطٕٚ(:  (1)

 .215ــ  206م, 2009داَع١ املًو عبس ايععٜع, 
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ــٛ       ايٛاســس٠ َــٔ نــٌ قــشٝؿ١ َٚتٛغــ  عــسز َؿــاٖسٟ ايتًؿعٜــٕٛ, َٚػــتُعٞ ايطازٜ

ٚا٭ِٖ َٔ شيو إٔ ٖصٙ املػٛسات تػاعسْا يف زضاغ١ ازبـٛ ايٓؿػـٞ ايـصٟ تٗٝـ٪ٙ نـٌ      

 ع٬َٝــ١ ممـا ٜــ٪زٟ  ىل تكبـٌ ا٭ؾهــاض ٚاملعًَٛـات ٚا٫دباٖــات ايـيت تتهــُٓٗا      ٚغـ١ًٝ 

 . املصاع١ أٚاملعطٚن١  أٚاملاز٠ اٱع١َٝ٬ املٓؿٛض٠ 

 َػح أغايٝب املُاضغ١ اٱع١َٝ٬:   .4

ــ١ ٚايتٓظُٝٝــ١ ايــيت تتبعٗــا أدٗــع٠       ٜٚعٓــ٢ ٖــصا املػــح بسضاغــ١ ا٭غــايٝب اٱزاضٜ

اجملا٫ت اٱع١َٝ٬ ٚشيو بٗـسف تكـٜٛط ايٛاقـع ايتطبٝكـٞ     اٱع٬ّ ٚ زاضتٗا يف طبتًـ 

ايؿعًٞ ٚايتعطف ع٢ً ايططم اييت تتبعٗـا ٖـصٙ ا٭دٗـع٠ يف مماضغـ١ ْؿـاطاتٗا املدتًؿـ١       

باعتباض إٔ ظبـاح ازبٗـٛز اٱع٬َٝـ١ ٜٓـبين عًـ٢ أغـاؽ َـس٣ ؾعايٝـ١ ازبٛاْـب اٱزاضٜـ١           

 .(1)ٚايتٓظ١ُٝٝ شلا

 ذبًٌٝ املهُٕٛ:   .5

ــ٣ٛ ايظــاٖط ٚاملهــُٕٛ        ٖٚــٛ أغــًٛب يًبشــح ايعًُــٞ ٜػــع٢  ىل ٚقـــ احملت

ــ١         ــُٕٛ تًبٝـ ــهٌ ٚاملهـ ــح ايؿـ ــٔ سٝـ ــٗا َـ ــطاز ذبًًٝـ ــ١ املـ ــاز٠ اٱع٬َٝـ ــطٜح يًُـ ايكـ

ي٬ستٝادات ايبشج١ٝ املكاغ١ يف تػا٫٩ت ايبشح طبكًا يًتكٓٝؿات املٛنـٛع١ٝ ايـيت   

أَـا يف ٚقــ ٖـصٙ    ؼبسزٖا ايباسح, ٚشيو بٗسف اغتدساّ ٖصٙ ايبٝاْات بعس شيـو  

ــا٥ُني با٫تكــاٍ,         ــٛاز ا٫تكــاي١ٝ ايــيت تعهــؼ ايػــًٛى ا٫تكــايٞ ايعًــين يًك  أٚامل

ايعكا٥سٜـ١ ايـيت تٓبـع َٓٗـا      أٚايػٝاغـ١ٝ   أٚايجكاؾٝـ١   أ٫ٚنتؿاف اشبًؿ١ٝ ايؿهطٜـ١  

يًتعطف ع٢ً َكاقس ايكا٥ُني با٫تكاٍ, ٚشيو بؿطط إٔ تتِ  أٚايطغاي١ ا٫تكاي١ٝ, 

ٜٚتبع٘ ايباسح عٓسَا ٜطٜس ذبًٝـٌ ايؿٓـٕٛ ايكـشؿ١ٝ    . (2)َِٓتظ ايتشًٌٝ بكؿ١ع١ًُٝ 

ــٛض٠  ــ١    أٚاملٓؿـ ــ١ َصاعـ ــٛم  شاعٝـ ــٌ ْكـ ــ١   أٚذبًٝـ ــٛم تًؿعْٜٛٝـ ــٛ  يف  أْٚكـ اشبـ

 . (3)ْؿاطًا ًَٗٓٝا ٜعاٚيَٕٛؿه١ً تتعًل مبذُٛع١ َٔ ايعاًَني يف صباٍ ايكشاؾ١ 

                                                 
ايبشــح اٱع٬َــٞ ٚذبًٝــٌ اشبطــاب, عُــإ, زاض أغــا١َ  َٓــاٖر بػــاّ عبــس ايــط ٔ املؿــاقب١:   (1)

 .61م ,2014يًتٛظٜع ٚايٓؿط, 

, َكـسض غـابل,   ـ حبـٛخ ا٫عـ٬ّ  زضاغـات يف َٓـاٖر ايبشـح ايعًُـٞ ـــ      ز. زلـرل ضبُـس سػـني:    (2)

 .234-233م

ز. ْٛاٍ ضبُس عُط: َٓاٖر حبح ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱع٬َٝـ١, ايكـاٖط٠, َهتبـ١ ا٭ظبًـٛ املكـط١ٜ,       (3)

 .110م ,1986
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٫ٚ ٜتٛقـ ٖصا املػح عٓس سسٚز ٚقـ ايظاٖط٠ اييت ٜسضغٗا بٌ ٜتعس٣ شيـو  

 ىل ايتشًٌٝ ٚايتؿػرل ٚاملكاض١ْ ٚايتكِٜٛ ٚق٫ًٛ  ىل ايٓتا٥ر ثِ ايتعـبرل عٓٗـا بتعـبرلات    

ن١ُٝ ْٚٛع١ٝ يًٛقٍٛ  ىل ؾِٗ ايع٬ق١ بني ايظاٖط٠ ٚايظٛاٖط ا٭خط٣. َٚـٔ اسـسخ   

املهـُٕٛ ٖــٞ حبـٛخ ذبًٝــٌ ضبتــ٣ٛ    أٚتــ٣ٛ ايبشـٛخ اٱع٬َٝــ١ يف صبـاٍ ذبًٝــٌ احمل  

 املٛاقع اٱع١َٝ٬. 

٭ْ٘  يف ايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ ٜٚعس املٓٗر املػشٞ َٔ أنجط َٓاٖر ايبشح اغتعُا٫ً 

سازثــ١  أَٚعًَٛـات َٛنــٛع١ٝ قـسض اٱَهــإ عـٔ مــاٖط٠ َعٝٓـ١,      لهٓٓـا َـٔ عــع  

ذلبٜٛــ١, ايكــش١ٝ, ايْاسٝــ١ َــٔ ايٓــٛاسٞ )  أَٚــٔ ازبـــُاعات,  دـــُاع١ أٚطبككــ١ 

(. ٜٚعُـٌ ايباسـح ؾٝـ٘ عًـ٢ ذبًٝـٌ ٚاقـع اسبـاٍ        ْٚـٛاسٞ أخـط٣   ع١َٝ٬ا٫دتُاع١ٝ, ا٫

   ٌ ــ١ َــٔ أدــٌ تٛدٝــ٘ ايعُــ يف ايٛقــت اسبانــط ٚيف املػــتكبٌ   يٮؾــطاز يف َٓطكــ١ َعٝٓ

تطـٛض املـٓٗر املػـشٞ بتطـٛض ايبشـٛخ ايعًُٝـ١ ؾكـاض َـٔ أنجـط ايطـطم            ايكطٜب, ٚقـس 

يف  أٚا٫ْذلْــت ملػــح آضا٤ املتكــؿشني يف قهــ١ٝ َــا,  قــؿشات  اغــتدساَا ؾٓذــسٙ يف

يصا ؾكس سظٞ املٓٗر املػـشٞ  , ماٖط٠ َع١ٓٝ أٚغًٛى  ؾاؾات ايتًؿعٜٕٛ عٓس َٓاقؿ١

 .(1)َٓ٘ َٓٗذًا عًًُٝا سًٜٝٛا ٚؾاع٬ً يف ٚقتٓا اسبانط مبُاضغات دعًت

  :خطٛات ايبشٛخ املػش١ٝ

بإٔ أؾهٌ  داب١ يـ٘ تـتِ باغـتدساّ    ايبشح: ٚتبسأ بػ٪اٍ ٜعتكس ايباسح ؾٝ٘  خط١ . 1

املٓٗر املػشٞ, ٖٚٛ غ٪اٍ ٜتعًل عاز٠ بػًٛى لهـٔ اسبكـٍٛ عًـ٢ بٝاْـات عٓـ٘      

ايــصاتٞ يٮؾــطاز, نُــا ٫بــس َــٔ ذبسٜــس صبتُــع ايسضاغــ١,    ططٜــل ايتكطٜــط عــٔ

 ٚأغًٛب عع ايبٝاْات.

 .ايٓتا٥راملعا١ٜٓ  يٝتُهٔ َٔ تعُِٝ  ٚؼبسز ؾٝٗا سذِ ايع١ٓٝ ٚأغًٛب :املعا١ٜٓ  .2

 ذبًٌٝ املهُٕٛ.  أٚ املكاب١ً أٚٚتتُجٌ يف ا٫غتبا١ْ  :بٓا٤ ا٭زٚات  .3

َٝـساًْٝا َـٔ قـ٬س١ٝ     ٜعٌُ ؾٝ٘ ايباسـح عًـ٢ ايتشكـل    : دطا٤ات ايسضاغ١ املػش١ٝ  .4

 أزٚات ايسضاغ١ ٚططم تطبٝكٗا.

ٚتتهُٔ تطَٝع ايبٝاْات, ٚايتشًٌٝ اٱسكا٥ٞ, ٚتؿػـرل ايٓتـا٥ر    :ايبٝاْات َعازب١  .5

  ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ يًبشح. ٚ عساز

                                                 
, 1996ز. ا ــس بـــسض: أقـــٍٛ ايبشــح ايعًُـــٞ َٚٓاٖذـــ٘, ايكــاٖط٠, املهتبـــ١ ا٫نازلٝـــ١,     (1)

 .297-294م
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 مىهج دراست انؼالقبث املتببدنت
بسضاغـ١ ايع٬قـات بـني دع٥ٝـات ايظـاٖط٠ املسضٚغـ١ َـٔ خـ٬ٍ          ٜٚٗتِ ٖصا املٓٗر

إ َـٓٗر   مبعٓـ٢ . ايبٝاْات اييت مت ععٗا  بػٝـ١ ايٛقـٍٛ  ىل ؾٗـِ عُٝـل شلـصٙ ايظـاٖط٠      

زضاغــ١ ايع٬قــات املتبازيــ١ ٜٗــتِ بسضاغــ١ ايع٬قــات بــني ايظــٛاٖط, ٚذبًًٝــٗا, ٚايتعُــل   

ؾٝٗا  ملعطؾ١ ا٫ضتباطات ايساخ١ًٝ يف ٖصٙ ايظٛاٖط, ٚا٫ضتباطات اشباضد١ٝ بٝٓٗـا ٚبـني   

 ايظٛاٖط ا٭خط٣.

  ٜٚؿٌُ َٓٗر زضاغ١ ايع٬قات املتبازي١ َا ٜأتٞ:

 زضاغ١ اسباي١:  .1

ؽبتًـــ عًُــا٤ املٓٗذٝــ١ يف ذبسٜــس زضاغــ١ اسبايــ١ ٖــٌ ٖــٞ َــٓٗر نــُٔ َٓــاٖر   

لهــٔ  أٚايبشــح أّ اْٗــا  ســس٣ ايطــطم ايــيت عــٔ ططٜكٗــا ٜــتِ ادــطا٤ حبــح َعــني,     

ٚتعس زضاغـ١ اسبايـ١ يف ْظـط بعـص ايبـاسجني َـٔ       . اعتباضٖا  سس٣ أزٚات عع ايبٝاْات

س٠ ايــيت لهــٔ اغــتدساَٗا ايططٜكــ١ ايٛسٝــ"ايبشـٛخ ايٛقــؿ١ٝ ايــيت غايبــًا َــا تهــٕٛ  

حبٛخ زضاغ١ اسباي١ . ٚتتُٝع (1)"يسضاغ١ املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ َٚظاٖط ايػًٛى اٱْػاْٞ

ٍ ٚت تٓكـب عًـ٢ اسبانـط   "بأْٗا أنجط قسض٠ ع٢ً زضاغـ١ ايكهـاٜا ايطآٖـ١,  ش أْٗـا       تٓـاٚ

ٚلهٓٓا إ ْكـ حبح زضاغـ١ اسبايـ١    .(2)"أؾٝا٤ َٛدٛز٠ بايؿعٌ ٚقت  دطا٤ ايسضاغ١

صبتُـع عـٔ    أَٚ٪غػـ١   أٚعاعـ١ َـا,    أٚعٔ ايبشح املتعُـل سبايـ١ ؾـطز َـا      باْ٘ ٜعدل

ططٜل عع ايبٝاْات عٔ ايٛنع اسبـايٞ يًشايـ١, ٚخدلاتٗـا املانـ١ٝ, ٚع٬قتٗـا بايب٦ٝـ١       

باغتدساّ أزٚات َع١ٓٝ  بػ١ٝ َعطؾ١ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اسباي١, ٚ زضاى ايع٬قات بٝٓٗا. 

ؾاشا نإ ايبشح ٜسٚض سٍٛ اجملطّ ايعا٥س )َج٬ً( ؾإ ٚسس٠ ايسضاغـ١ ٖٓـا ٖـٞ ايؿـطز.     

ايبشح ٜسٚض سٍٛ أثط ا٫غط٠ يف دٓٛح ا٫سساخ ؾإ ا٫غط٠ ٖٓـا ٖـٞ ٚسـس٠    ٚاشا نإ 

طا٥ؿ١ٝ ؾإ ٚسس٠ ايسضاغـ١   أٚز١ٜٝٓ  أٚايسضاغ١. ٚاشا نٓا بكسز زضاغ١ عاع١ عطق١ٝ 

 صبتُع قػرل.  أٚعاع١ 

عـع   ٜٚكّٛ ايباسح يف زضاغ١ اسباي١ بتشسٜس اسباي١ املـطاز زضاغـتٗا عـٔ ططٜـل    

                                                 
 .361م َكسض غابل, زٜٛبٛيس ؾإ زايني ٚ)اخطٕٚ(: (1)

 .110م ز. ْٛاٍ ضبُس عُط: َكسض غابل, (2)
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يــ١  ٚلهــٔ ا٫غــتعا١ْ باغــتُاضات دــاٖع٠ َكٓٓــ١, َٚطبكــ١       ايبٝاْــات املتكــ١ً باسبا 

نصيو  .يسضاغ١ سا٫ت َع١ٓٝ  بػ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف أثٓا٤ زضاغ١ اسباي١ ضبٌ ايبشح

با٫عتُــاز عًــ٢ خــدل٠ ايباســح   ايؿطنــٝاتلهــٔ يًباســح يف زضاغــ١ اسبايــ١ قــٝاغ١  

ٔ خدلات اٯخـطٜٔ  باسباي١, ٚايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ؾٝٗا, نُا لهٔ يًباسح إٔ ٜػتؿٝس َ

, ٚشيـو َـٔ خـ٬ٍ عــع ايبٝاْـات, َٚطادعتٗـا, ٚذبًًٝــٗا,      ايؿطنــٝاتَٚـٔ ثـِ  ثبـات    

  ٚتؿػرلٖا, ٚبايتايٞ ايٛقٍٛ  ىل ايٓتا٥ر.

 ايسضاغات ايػبب١ٝ املكاض١ْ:  .2

تعـــس ٖـــصٙ ايسضاغـــات َـــٔ اضقـــ٢ اْـــٛاع ايسضاغـــات ايٛقـــؿ١ٝ ؾٗـــٞ ٫ تهتؿـــٞ   

إ تهؿـ عٔ اغـباب سـسٚخ ايظـاٖط٠     ذباٍٚبايهؿـ عٔ َا١ٖٝ ايظاٖط٠ بٌ اْٗا 

ٚتهٕٛ ١َُٗ ايباسح يف ٖصا ايٓٛع َـٔ ايسضاغـات ٖـٞ املكاضْـ١ بـني      . ٚنٝؿ١ٝ سسٚثٗا

ايظـطٚف ايـيت    أٚدٛاْب ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف بني ايظٛاٖط يهٞ ٜهتؿـ أٟ ايعٛاٌَ 

ــًا     ــا تكــاسب اســساثًا ٚمطٚؾ ــسٚ اْٗ ــ١  أٜٚب ــات َعٝٓ ؾايسضاغــات ايػــبب١ٝ تبشــح   . عًُٝ

ز عــٔ اغــباب ســسٚخ ايظــاٖط٠ عــٔ ططٜــل ادــطا٤ َكاضْــات بــني ايظــٛاٖط    بؿــهٌ دــا

يـٛ اضاز باسـح زضاغـ١     :املدتًؿ١ ٫نتؿاف ايعٛاٌَ اييت تكـاسب اسبـسخ َٚجـاٍ شيـو    

     ّ ؾاْـ٘ ٜأخـص عـسزًا َـٔ ايطًبـ١ نـعٝؿٞ       , اغباب نـعـ ذبكـٌٝ ايطًبـ١ يف َـاز٠ ايعًـٛ

ايططٜكــ١ ؾــاشا ناْــت , ايتشكــٌٝ ٚؼبًــٌ اغــباب نــعـ ايتشكــٌٝ عٓــس نــٌ طايــب  

ــ١     ؾــإ , ا٫عتٝازٜــ١ يف ايتــسضٜؼ ٖــٞ عاَــٌ َؿــذلى يف ا٫غــباب ايــيت شنطٖــا ايطًب

ايططٜك١ ا٫عتٝاز١ٜ يف ايتسضٜؼ عاٌَ َٗـِ يف نـعـ   : ايباسح ٜكٌ اىل ايٓتٝذ١ ا٫ت١ٝ

يـصا ؾاْـ٘ ٜػـتطٝع إ ٜٛقـٞ بـإدطا٤ تعـس٬ٜت عًـ٢ ططٜكـ١ ايتـسضٜؼ          , ذبكٌٝ ايطًب١

ــ٢     ــٛع َــٔ ايسضاغــات عً ــ١    ٚيف ٖــصا ايٓ ايباســح إ ٜبشــح عــٔ ايع٬قــ١ املػــبب١ )ع٬ق

, ايػـبب بايٓتٝذــ١( َــٔ خــ٬ٍ ايتشكــل يف َــس٣ ا٫ضتبــاط ايــسا٥ِ بــني ايػــبب ٚايٓتٝذــ١ 

 .ْؿػٗا ٚنصيو اَها١ْٝ ايتشكل َٔ ٚدٛز اغباب اخط٣ ت٪زٟ اىل ايٓتٝذ١

ٚملٓٗر ايػبب١ٝ املكاضْـ١ خكـا٥ل ممٝـع٠ تتُجـٌ يف ايتعاَـٌ َـع ٚسـسات نـبرل٠         

َتؿاب١ٗ, ٚٚدٛز َعاٜرل يًُكاض١ْ تتػـِ بايكـسم ٚايجبـات, ٚتٛسٝـس يًطَـٛظ       أٚطبتًؿ١ 

املػتدس١َ يف  دطا٤ املكاض١ْ َجٌ ايطَٛظ ايًػ١ٜٛ ٚز٫٫تٗا, ٚنـصيو َكـاٜٝؼ ايكـٛض٠    

ٍ ٚاملع٢ٓ املػتدسَني يف ايكٝـاؽ. إٔ   املـٓٗر املكـاضٕ ٜعـين يف عًـِ املٓـاٖر املكاضْـ١        تٓـاٚ
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جكاؾـــات يف  طــاض َعــاٜرل ػبتُــع شلـــا قــسض َــٔ ا٫تؿـــام      اي أٚبــني اجملتُعــات املدتًؿــ١    

ٚا٫خت٬ف اييت تهٕٛ صبا٫ً يًُكاض١ْ ٚ قساض ا٭سهاّ سـٍٛ اشبكـا٥ل ٚايػـُات    

ايؿ٦ــات زاخــٌ   أٚايجكاؾــات, ٚيــٝؼ بــني ازبُاعــات     أٚاملكاضْــ١ بــني ٖــصٙ اجملتُعــات    

ــ١ ايــيت تت     دــص أغاغــًا  اجملتُــع ايــيت تتؿــل يف أطــط ٖــصٙ املعــاٜرل ٚايهــٛاب  ا٫دتُاعٝ

يًُكاض١ْ. ٖٚصٙ ايؿطٚط َه١ًُ ملٓٗر ايتشًٌٝ َٔ سٝح نطٚض٠  قا١َ َكاض١ْ َٓٗذٝـ١  

يف ْتا٥ر ايتشًٌٝ ٚق٫ًٛ  ىل ايٓتا٥ر املطن١ٝ اييت ؼبتادٗا ايباسـح. ٜٚكـّٛ ٖـصا املـٓٗر     

املٛنٛعات املدتًؿ١ َع بعهٗا ايبعص يًهؿــ  ٚ أغاغًا ع٢ً َكاب١ً ا٭سساخ ٚاٯضا٤

ع٬قــ١ ٚقــ٫ًٛ  ىل ايتؿػــرل ايكــشٝح ٚذبسٜــس َــا ٖــٛ     أٚٚدــٛٙ ؾــب٘ عُــا بُٝٓٗــا َــٔ  

نـطٚضٟ َٚــا ٖــٛ غـرل نــطٚضٟ ٫غــتبعاز غــرل ايهـطٚضٟ ٚذبسٜــس ازبٛاْــب ايهــطٚض١ٜ    

٭ســساثٗا. َٚــٔ داْــب آخــط ؾــإٕ ٖــصا املــٓٗر ٜٓطــٟٛ عًــ٢ اسبكٝكــ١ ايكا٥ًــ١ بــإ زضاغــ١  

َــٔ ايــ٬ظّ إٔ املٛنــٛعات مبعــعٍ عــٔ بعهــٗا ايــبعص غــرل ناؾٝــ١ يف ســس شاتــ٘, يــصا 

ٜتػـــع ْطـــام ٖـــصا املـــٓٗر  ىل اجملـــا٫ت ا٫تكـــاي١ٝ عَُٛـــًا ٚصبـــا٫ت حبـــٛخ اٱشاعـــ١  

 .(1)ٚايتًؿعٜٕٛ خكٛقًا

 ايسضاغات ا٫ضتباط١ٝ:  .3

إ اشلسف َٔ ايسضاغات ايػبب١ٝ املكاض١ْ ٖٛ ايهؿـ عـٔ ا٫غـباب ايـيت تـ٪زٟ     

اَـا يف ايسضاغـات   . اىل سسٚخ ْتٝذ١ َع١ٓٝ أٟ اػباز ايع٬ق١ ع٢ً ؾهٌ غبب ْٚتٝذـ١ 

 أٚاملطاؾك١ بني سسثني  أٚا٫ضتباط١ٝ ؾٝهٕٛ اشلسف ٖٛ ايهؿـ عٔ ع٬ق١ املكاسب١ 

, ايتشكـٌٝ يف َـاز٠ ايطٜانـٝات    أٚؾُج٬ً يًتعطف ع٢ً ايع٬ق١ بني ايـصنا٤  . ماٖطتني

ايع٬قــ١ بــني ذبكــٌٝ ايطًبــ١ يف ايػــعٞ ايػــٟٓٛ ٚذبكــًِٝٗ يف ا٫َتشــإ ايٓٗــا٥ٞ      أٚ

ٚبؿـهٌ عـاّ    .ىل اغايٝب ا٫ضتباط يًتأنس َٔ ٖصٙ ايع٬ق١ َٚساٖالهٔ إ ًْذأ ا

ؾـاشا َـا سـسزْا ايع٬قـ١ ا٫ضتباطٝـ١ بـني َـتػرلٜٔ        . ؾإ زضاغات ا٫ضتباط تؿٝس يف ايتٓب٪

ؾإ َعطؾ١ اسس املتػرلٜٔ لهٔ إ تؿٝسْا يف ايتٓبـ٪ بـاملتػرل ايجـاْٞ ؾـاشا َـا عطؾٓـا إ       

ت ايطـ٬ب يف ايطٜانـٝات يف ايكــ ايػـازؽ     ٖٓاى ع٬ق١ اضتباط١ٝ َٛدب١ بني زضدـا 

                                                 
ٖازٟ ْعُإ  شلٝيت: ٬َسظات سٍٛ سسٚز ٚصبا٫ت اغـتدساّ َٓـاٖر ٚطـطم ايبشـح ايعًُـٞ       ز. (1)

(, ايكـازض  24يف حبٛخ اٱشاع١ ٚايتًؿعٜٕٛ يف ايٛطٔ ايعطبٞ, صب١ً ؾـ٪ٕٚ عطبٝـ١ )تـْٛؼ(, ايعـسز )    

 .14, م1983يف ؾباط 
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ا٫عــسازٟ ٚزضدــاتِٗ يف نًٝــ١ اشلٓسغــ١ ؾإْٓــا لهــٔ إ ْتٓبــأ بٓذــاح ايطــ٬ب ايــصٜٔ   

 .ؼبكًٕٛ ع٢ً زضدات عاي١ٝ يف ٖصٙ املاز٠ يف ا٫عساز١ٜ يف زضاغتِٗ يف ن١ًٝ اشلٓسغ١

 أٜٚٚٴعسٸ املٓٗر ا٫ضتباطٞ ايططٜل ايصٟ ٜهؿـ ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ بني َـتػرلٜٔ  

أنجط يف ايسضاغات اٱْػا١ْٝ ٜٚعطف بأْ٘: املٓٗر ايـصٟ ٜٗـسف  ىل تكطٜـط ايع٬قـ١ بـني      

أنجط ٚذبسٜس قـسض ٖـصٙ ايع٬قـ١ ٚادباٖٗـا. ؾايهؿــ َـج٬ً عـٔ ايع٬قـ١          أَٚتػرلٜٔ 

يكــشـ َٚػــتٜٛات ايــسخٍٛ لهــٔ إٔ ٜؿػــط تــأثرل ا٫ضتباطٝــ١ بــني َػــتٜٛات تٛظٜــع ا

ــع ايكــشـ,    أٚاضتؿــاع َػــت٣ٛ ايــسخٍٛ   ــ٢ تٛظٜ زضاغــ١ ايع٬قــ١ بــني   أٚاغبؿانــٗا عً

َػتٜٛات شنـا٤ ا٭طؿـاٍ ٚايٛقـت ايـصٟ ٜكهـٝ٘ ايطؿـٌ أَـاّ ايتًؿعٜـٕٛ... ٚغرلٖـا َـٔ           

أنجــط. نُــا قــسَت حبــٛخ   أٚا٭َجًــ١ ايــيت تكــسّ ؾــه٬ً عــٔ ايع٬قــ١ بــني َــتػرلٜٔ   

يٜٛــات( تطبٝكــًا َٓٗذٝــًا شلــصٙ ايسضاغــات, ٚتكــسٜط ايع٬قــات بــني   ٚدٓــس٠ )تطتٝــب ا٭ا٭

ٚغـا٥ٌ اٱعـ٬ّ, َٚـس٣ اضتبـاط املـتػرلات اشباقـ١        أٚأدٓس٠ ايكطا٠٤ ٚأدٓس٠ ايكـشـ  

 .(1)بايتؿهٌٝ ٚا٫ٖتُاّ يف بٓا٤ أدٓس٠ نٌ َُٓٗا

 املىهج انتجريبي
ٚنـع سـسٚز ثابتـ١ بـني ايعًـِ      تؿرل املٛغٛع١ ايدلٜطا١ْٝ اىل أْ٘ يـٝؼ َـٔ ايػـٌٗ    

ىل قـــٛض٠ َجايٝـــ١ ٜبـــسٚ ؾٝٗـــا ايعًـــِ ٚا٭: ؾًًعًـــِ قـــٛضتإ. ٚدٛاْـــب اشبـــدل٠ ا٫ْػـــا١ْٝ

بهؿـ اسبكٝك١ ٚتأًَٗا, َُٚٗت٘ إٔ ٜبين قـٛض٠ عكًٝـ١ يًعـامل ت٥٬ـِ ٚقـا٥ع اشبـدل٠,       

 تػٛز ؾٝٗا املٓؿع١ ٚتـتعني ؾٝٗـا اسبكٝكـ١ ٚغـ١ًٝ يًعُـٌ ايٓـاؾع ٫ٚ       ٚايجا١ْٝ قٛض٠ ٚاقع١ٝ

. َٚـٔ ٖٓـا نـإ املـٓٗر ايتذـطٜيب ٖـٛ       (2)ربتدل قشتٗا  ٫ مبكته٢ شيو ايؿعٌ املتُٝـع 

َؿتاح تطٛض ايعًِ ٚنػط ساي١ ازبُٛز اييت اقـابت ايبـاسجني ايكـسَا٤, ٚعٓـسَا عجـط      

)املٓٗر ايتذطٜيب( تٛايت ا٫نتؿاؾات ايٛاسس٠ تًٛ ا٭خط٣ ٚتٝػـطت   ع٢ً ن١ًُ ايػط

 َعطؾ١ ٚقا٥ع أخط٣.

 ٗ ر ايتذــطٜيب عًــ٢ ايــتشهِ يف ايظــطٚف ٚايؿــطٚط ايــيت تػــُح       ٜٚعتُــس املــٓ

                                                 
 .291م س عبساسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات اٱع١َٝ٬, َكسض غابل,ز. ضبُ (1)

(2) The New Encyclopedia Britannica, MACROPEDIA, Volume 1, London, Inc. 

Encyclopedia Britannica, 1975, p. 392. 
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دبطب١ َٔ خ٬ٍ امل٬سظ١ املٓظُـ١, َٚـٔ ٖٓـا ناْـت أُٖٝـ١ ايتذطبـ١ َٚعٓاٖـا         بإدطا٤

ــٓٗر ايتذــطٜيب اغاغــًا يف        ــس اربــاش امل ــ١ مبهــإ عٓ ٚتكــُُٝٗا ٚؾــطٚطٗا َــٔ ا٫ُٖٝ

ايبشــح ايعًُــٞ, ٚناْــت أٜهــًا أُٖٝــ١ امل٬سظــ١ ايــيت تٓشكــط يف َؿــاٖس٠ ايظــاٖط٠  

ايطبٝعٝــ١, حبٝــح ٜهــٕٛ زٚض  ٚايتــسقٝل ؾٝٗــا عًــ٢ ايٓشــٛ ايــصٟ تبــسٚ عًٝــ٘ يف سايتٗــا

ٜٚػـتٗسف ايبشـح ايتذـطٜيب عـع      ايباسح ايكا٥ِ بامل٬سظـ١ إ ٜهـٕٛ زٚضًا ضباٜـسًا.   

صبُٛعـ١   أٚاملعًَٛات ٚتٓظُٝٗا بؿهٌ ٜ٪زٟ اىل ايكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً َس٣ قش١ ؾط  

. ٚبكسض َا تهٕٛ ططٜك١ ايباسح يف عع املعًَٛات ٚتٓظُٝٗـا زقٝكـ١ ٫   ايؿطنٝاتَٔ 

  ٔ ٚمبعٓـ٢ اخـط  شا ناْـت ايٓتــا٥ر    . , تهـٕٛ ايكُٝـ١ ايعًُٝـ١ شلـصا ايبشـح     ذبتُـٌ ايطعـ

اييت ذبكٌ عًٝٗا يف دبطب١ َا لهٔ تؿػرلٖا بأنجط َٔ تؿػرل حبٝح ت٪زٟ بػـص  

قش١ ايؿط  ايصٟ غبتـدلٙ بُٝٓـا ٜـ٪زٟ بعهـٗا ا٫خـط اىل       تأنٝسٖصٙ ايتؿػرلات اىل 

 عًُٝــ١, ٚبــصيو  ايتؿــهٝو بكــشت٘, ؾــإ ٖــصٙ ايتذطبــ١ تهــٕٛ اىل ٖــصا اسبــس غــرل    

 . لهٔ ايطعٔ ؾٝٗا

ٚايتذطبـ١ يف  , ٜٚهُٔ املٓٗر ايتذطٜيب ن٬ً َـٔ املعازبـ١ ايتذطٜبٝـ١ ٚامل٬سظـ١    

أبػ  قٛضٖا تكّٛ ع٢ً َعازبـ١ ايباسـح ٚذبهُـ٘ يف املـتػرل املػـتكٌ, ثـِ ٬َسظـ١        

اغتذاب١ املبشٛثني ٖٚٞ َا تعطف باملتػرل ايتابع. ٚضغِ ٚدٛز اخت٬ؾات بـني ايتذـاضب,   

٫ إ َعظِ ايبـاسجني ٜتؿكـٕٛ عًـ٢ ٚدـٛز مثـاْٞ خطـٛات ػبـب إ تتبـع يف ادـطا٤ اٜـ١           ا

 :(1)دبطب١ ٖٚٞ

يف ب٦ٝـ١   أٚنجرل َٔ ايتذـاضب ٜؿهـٌ ادطا٩ٖـا يف املعُـٌ      :اختٝاض َهإ ايتذطب١ .1

أخط٣ ذبت ذبهِ ٚغٝطط٠ ايباسح, بُٝٓا تٛدس دباضب أخط٣ ٜؿهـٌ ادطا٩ٖـا   

 غٝطط٠ تصنط ع٢ً املٛقـ ايتذطٜيب. ٜهٕٛ يًباسح يف ب١٦ٝ طبٝع١ٝ, سٝح ٫

 ايؿطنـٝات ٜتٛقـ ْٛع ايتكُِٝ ايتذطٜيب ع٢ً طبٝع١ : اختٝاض ايتكُِٝ ايتذطٜيب .2

ايتػا٫٩ت ايبشج١ٝ, ٚأْٛاع املتػرلات اشبانع١ يًُعازب١ ٚايكٝاؽ, َٚس٣ تٛاؾط  أٚ

 املبشٛثني ايصٜٔ لهٔ ادطا٤ ايتذطب١ عًِٝٗ ٚنِ املٛاضز املتاس١.

ــتِ تعطٜـــ املــتػرلات      طا٥ٝــ١ يًُــتػرلات: ٚنــع تعطٜؿــات اد  .3 ــٓٗر ايتذــطٜيب ٜ يف امل

                                                 
ا٫ع٬َٝـ١,  ز. ؾُٝا٤ شٚ ايؿكاض ظغٝب: َٓاٖر ايبشح ٚا٫غـتدساَات ا٫سكـا١ٝ٥ يف ايسضاغـات     (1)

 .171ــ  170م ,2009ايكاٖط٠, ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ, 
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يف ن٤ٛ املعازب١ ايتذطٜب١ٝ اييت دبـطٟ عًـ٢ ٖـصٙ املـتػرلات, أَـا       املػتك١ً ادطا٥ًٝا

ذبسٜـس ايؿ٦ـات ايـيت     أٚاملتػرلات ايتابع١ ؾتعـطف  دطا٥ٝـًا َـٔ خـ٬ٍ بٓـا٤ املكـاٜٝؼ       

 ٬ٜسظ يف ن٥ٛٗا غًٛى املبشٛثني.

ملعازب١ املتػرل املػتكٌ تٛنع صبُٛع١ َٔ  ١ املتػرل املػتكٌ:ذبسٜس نٝؿ١ٝ َعازب .4

 ايتعًُٝات ٚتكُِ صبُٛع١ َٔ ا٫سساخ ٚاملجرلات يتكسّ يًُبشٛثني.

يتشكٝل ايكسم  اختٝاض املبشٛثني ٚتٛظٜعِٗ ع٢ً اجملُٛعات ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١: .5

ــ١ اختٝــاضًا عؿــٛا     ٥ًٝا َــٔ اشبــاضدٞ ػبــب اختٝــاض املبشــٛثني املؿــاضنني يف ايتذطب

 صبتُع ايسضاغ١.

إ ادــطا٤ زضاغــ١ اغــتط٬ع١ٝ عًــ٢ عٝٓــ١ قــػرل٠ َــٔ     دــطا٤ زضاغــ١ اغــتط٬ع١ٝ: .6

املبشٛثني غتهؿــ املؿـه٬ت ايـيت لهـٔ إ تٛادـ٘ ايبـاسجني أثٓـا٤ ايتطبٝـل         

َٔ نؿـا٠٤ املعازبـ١ ايتذطٜبٝـ١ ٚأْٗـا ذبـسخ       ايتأنسايؿعًٞ, ٚتتٝح شلِ  َها١ْٝ 

 ايتأثرل املطًٛب.

ــ١ايتطبٝـــل  .7 : ػبـــطٟ ايباســـح دبطبتـــ٘ عًـــ٢ ٚؾـــل ايتكـــُُٝات  ايؿعًـــٞ يًتذطبـ

 :(1)ايتذطٜب١ٝ ا٫ت١ٝ

 ايكٝاؽ بعس ايتذطب١ ؾك  يًُذُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١. . أ

 قٝاؽ صبُٛع١ ٚاسس٠ قبٌ ايتذطب١ ٚبعسٖا. . ب

 .ايتذطٜب١ٝايكٝاؽ قبٌ ايتذطب١ يًُذُٛع١ ايهابط١ ٚبعس ايتذطب١ يًُذُٛع١  . ت

 ٚبعسٖا يهٌ َٔ اجملُٛع١ ايهابط١ ٚاجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ.ايكٝاؽ قبٌ ايتذطب١  . خ

 .نابطتإصبُٛع١ دبطٜب١ٝ ٚصبُٛعتإ  . ز

 صبُٛع١ دبطٜب١ٝ ٚث٬خ صبُٛعات نابط١. . ح

 املؿان١ً بني َتػرلٜٔ دبطٜبٝني. أٚدباضب املكاض١ْ  . ر

 دباضب املؿان١ً بني أنجط َٔ َتػرلٜٔ دبطٜبٝني يف ٚقت ٚاسس. . ز

ٜٚتِ يف ٖصٙ املطس١ً دسٚي١ ايٓتا٥ر, ٖٚٞ ايسضدات اييت  ذبًٌٝ ايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا: .8

 ؼبكٌ عًٝٗا املبشٛثٕٛ يف املتػرل ايتابع ثِ ربهع ٖصٙ ايبٝاْات يًتشًٌٝ ا٫سكا٥ٞ.

                                                 
ظبٝـــب اغـــهٓسض ٚ)آخـــطٕٚ(: ايسضاغـــ١ ايعُسٜـــ١ يًػـــًٛى ا٫دتُـــاعٞ, ايكـــاٖط٠, َ٪غػـــ١           (1)

 .239ـــ 216م ,1961املطبٛعات اسبسٜج١, 
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ٚاملٓٗر ايتذـطٜيب عبـاض٠ عـٔ ادـطا٤ حبجـٞ ؾٝـ٘ ٜكـّٛ ايباسـح خبًـل املٛقــ مبـا            

ٜكّٛ بتشطٜو ٜتهُٓ٘ َٔ ؾطٚط ٚمطٚف ضبسز٠, سٝح ٜتشهِ يف بعص املتػرلات ٚ

ــأثرل ٖــصٙ املــتػرلات ٜٚكــّٛ بتشطٜــو َــتػرلات        ــبني ت َــتػرلات أخــط٣, ستــ٢ ٜػــتطٝع ت

أخط٣, ست٢ ٜػتطٝع تبني تأثرل ٖـصٙ املـتػرلات املػـتك١ً عًـ٢ املـتػرلات ايتابعـ١. أٟ إ       

 .(1)يتشسٜس ايع٬ق١ ايػبب١ٝ بني َتػرلات ضبسز٠ ضباٚي١املٓٗر ايتذطٜيب 

ـــ املــٓٗر ايتذــطٜيب ٖــٛ:      ــتػرل املتعُــس ٚاملهــبٛط  ٚممــا تكــسّ ْػــتطٝع تعطٜ اي

٬َٚسظ١ َا ٜٓتر , ايظاٖط٠ اييت تهٕٛ َٛنٛع يًسضاغ١ أٚيًؿطٚط احملسز٠ يًٛاقع١ 

ٖـٛ ٬َسظـ١ تـتِ ذبـت مـطٚف       أٚ, عٔ ٖصا ايتػرل َٔ آثاض يف ٖصا ايٛاقع ٚايظـاٖط٠ 

ٜٚككـس بـايظطٚف املهـبٛط١     ب١ٝ.َٚعطؾـ١ ايع٬قـ١ ايػـب    ايؿطنـٝات َهبٛط١ ٱثبـات  

بتعطٜـ طبتكط  أٚ زخاٍ املتػرل ايتذطٜيب  ىل ايٛاقع ٚنب  تأثرل املتػرلات ا٭خط٣, 

 عٔ ططٜل ايتذطٜب. ايؿطنٝات ثبات  أٚ, ايؿطنٝاتاغتدساّ ايتذطب١ يف  ثبات  ٖٛ

ٚيًُٓٗر ايتذطٜيب أثط ٚانح يف تكسّ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ايـصٟ ٜػـتطٝع ايباسـح    

 ٘ ٚعًـ٢   .)املـتػرل ايتـابع(   عًـ٢ ايٓتٝذـ١   إٔ ٜعـطف أثـط ايػـبب )املـتػرل املػـتكٌ(      بٛاغـطت

ايطغِ َٔ ايٓتا٥ر اٱػباب١ٝ اييت أسطظٖا عًُا٤ ايػًٛى َٔ تطبٝكِٗ يًُـٓٗر ايتذـطٜيب   

 ٫ إٔ ٖٓايو عكبات نـجرل٠ ٫ تـعاٍ تكًـٌ َـٔ أثـطٙ يف تكـسّ ايعًـّٛ ايػـًٛن١ٝ, َٚـٔ          

نب  املتػرلات شات  تعكس ايظاٖط٠ اٱْػا١ْٝ ٚقعٛب١ أِٖ ٖصٙ ايعكبات ع٢ً اٱط٬م

يـصا زبـأ   , ا٭ثط عًٝٗـا ممـا ٜعٜـس بايتـايٞ يف قـعٛب١ قٝـاؽ اثـط ايػـبب عًـ٢ ايٓتٝذـ١          

عًُـا٤ املٓٗذٝـ١ يًبشــح عـٔ َــٓٗر أنجـط ٥٬َُــ١ يًظـاٖط٠ اٱْػــا١ْٝ ؾطبكـٛا املــٓٗر       

طغِ َـٔ إٔ  ايباسح َعاٜؿ١ ايظاٖط٠ املسضٚغ١, يهـٔ بـاي   اسبكًٞ ٚايصٟ ٜتطًب َٔ

املٓٗر اسبكًٞ ٜتُٝع بؿُٛي١ٝ ايٓظط٠ يًُتػرلات شات ا٭ثط,  ٫ أْـ٘ ٫ ٜكـًح يٝهـٕٛ    

بس٬ًٜ عٔ املٓٗر ايتذطٜيب ٚشيو يعسّ تٛاؾط نب  املتػرلات َـٔ داْـب, ٚ٭ْـ٘ ٜعـين     

َٚاشا ٜـ٪ٍٚ  يٝـ٘ ا٭َـط     يسضاغ١ املػتكبٌ ضباٚي١باسبانط ٚزضاغ١ ايٛقا٥ع ؾك  زٕٚ 

(2)َٔ داْب آخط
. 

                                                 
ايكـاٖط٠,   ز. َتٛيٞ ايٓكٝب: َٗاضات ايبشـح عـٔ املعًَٛـات ٚ عـساز ايبشـٛخ يف ايب٦ٝـ١ ايطقُٝـ١,        (1)

 .37, م2008ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ, 

 .160م ز. زٜٛبٛيس ب ؾإ زايني: َكسض غابل, (2)
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 :خطٛات املٓٗر ايتذطٜيب

 ٫ً: امل٬سظ١أٚ

تعس امل٬سظـ١ يٛاقعـ١ َعٝٓـ١ َتهـطض٠ بـٓؿؼ ا٫غـًٛب ٚبـٓؿؼ ايؿـهٌ حبٝـح          

, َٚـٔ ممٝـعات ٖـصٙ ايٛاقعـ١ اْٗـا      املـٓٗر ايتذـطٜيب   ٍ خط٠ٛ يًباسـح يف أٚمتجٌ ماٖط٠ 

ٚاشا ناْت ايظاٖط٠ اػبابٝـ١ ؾٓكـّٛ بسضاغـ١ ٖـصٙ      .غًب١ٝ أٚلهٔ إ تهٕٛ اػباب١ٝ 

ايتذـاضب ستـ٢ ْعـطف ا٫غـباب ايـيت تكــ ٚضا٤ٖـا         بـإدطا٤ ايظاٖط٠ ٬َٚسظتٗا ْٚكـّٛ  

ــسعِ ٖــصٙ ا٫غــباب ايــيت تكـــ ٚضا٤ٖــا ستــ٢ تػــتُط ايظــاٖط٠ يف ا٫دبــاٙ           ــٔ ثــِ ْ َٚ

   ٛ ؾـ١  ْكـّٛ بسضاغـتٗا َٚعط   ؾإْٓـا اَـا اشا ناْـت غـًب١ٝ     .ايكشٝح ٚتعزٖـط ٚتتطـٛض ٚتُٓـ

 اغباب سسٚثٗا نٞ ْػتطٝع ٚنع اسبًٍٛ املٓاغب١ ملعازبتٗا.

 ايؿطنٝاتثاًْٝا: 

بأْٗـا ايتٛقعـات ٚايتدُٝٓـات يٮغـباب ايـيت تهُـٔ        ايؿطنـٝات لهٔ تعطٜـ 

خًـ ايظاٖط٠ ٚايعٛاٌَ اييت ازت  ىل بطٚظٖا ٚمٗٛضٖا بٗصا ايؿهٌ, ٜٚعتـدل ايؿـط    

ٖـٛ ايتؿػـرل امل٪قـت ايـص٣      أٖٚٞ ْظطٜـ١ ضٖـٔ ايتشكٝـل     أْٚظط١ٜ مل تجبت قشتٗا بعس 

ذبهِ غرل ايظاٖط٠. ٚيصيو تهٕٛ  اييتايكٛاْني  أٜٚهع٘ ايباسح يًتهٗٔ بايكإْٛ 

املطس١ً ايتاي١ٝ بعس ٬َسظ١ ايظاٖط٠ اييت تٓعع  ىل ايتهطاض ٖٞ ربُني ا٫غباب ايـيت  

كا٥ل ا٫َـٛض َٚعطؾـ١   ت٪زٟ  ىل مٗٛض ايظاٖط٠, ٚيًؿطٚ  ا١ُٖٝ نبرل٠ يًٛقٍٛ  ىل س

 ا٫غباب اسبكٝك١ شلا. 

 ايؿطنٝاتذبكٝل  أٚثايجًا: ايتذطٜب  

َــٔ أٖــِ َطاســٌ ايبشــح ؾــايؿط   ايؿطنــٝاتذبكٝــل  أٚتعــس َطسًــ١ ايتذطٜــب 

يٝؼ ي٘ قُٝـ١ عًُٝـ١ َـامل تجبـت قـشت٘ َٛنـٛعًا ٜٚـ٪زٟ ايؿـط   ىل ادـطا٤ ايتذـاضب           

ٚايكٝاّ مب٬سظات دسٜس٠ يًتأنس َٔ قسق٘ ٚايتأنـس َـٔ قـشت٘ ٫ٜٚكـح ايؿـط       

ــات قــشت٘ ٚػبــب ٬َسظــ١ إ       ــ١ ٱثب ــايطدٛع  ىل ايتذطب ــدل ب ــًا  ٫ بؿــطط إ ؽبت عًُٝ

 .قشت٘ ٖٛ ْتٝذ١ ١َُٗ دسًاايؿط  ايصٟ مل ٜجبت 

 :ممٝعات املٓٗر ايتذطٜيب

 ٜعتدل املٓٗر ايتذطٜيب بكؿ١ عا١َ ٖٛ أنجط ايبشٛخ ق٬ب١ ٚقطا١َ.   .1

 ايكسض٠ ع٢ً زعِ ايع٬قات ايػبب١ٝ.  . 2

 ايتشهِ يف ايتأثرلات املتبازي١ ع٢ً املتػرل ايتابع. . 3
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 :عٝٛب املٓٗر ايتذطٜيب

عٝٓــ١ ضبــسٚز٠ َــٔ ا٭ؾــطاز ٚبــصيو ٜكــعب تعُــِٝ  ػبــط٣ ايتذطٜــب يف ايعــاز٠ عًــ٢  .1

  ْتا٥ر ايتذطب١  ٫  شا ناْت ايع١ٓٝ ممج١ً يًُذتُع ا٭قًٞ متج٬ًٝ زقٝكًا.

ايتذطب١ ٫ تـعٚز ايباسـح مبعًَٛـات دسٜـس٠   ـا ٜجبـت بٛاغـطتٗا َعًَٛـات َعٝٓـ١           .2

  ٜٚتأنس َٔ ع٬قات َع١ٓٝ.

 سح.زق١ ايٓتا٥ر تعتُس ع٢ً ا٭زٚات اييت ٜػتدسَٗا ايبا .3

نصيو تتأثط زق١ ايٓتا٥ر مبكساض زق١ نب  ايباسح يًعٛاٌَ امل٪ثط٠ عًًُا بكـعٛب١   .4

 . نب  ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ خاق١ يف صباٍ ايسضاغات اٱْػا١ْٝ

تتِ ايتذاضب يف َعظُٗا يف مطٚف قٓاع١ٝ بعٝس٠ عٔ ايظطٚف ايطبٝعٝـ١ ٫ٚ ؾـو    . 5

ًــٕٛ  ىل تعــسٌٜ بعــص إٔ ا٭ؾــطاز ايــصٜٔ ٜؿــعطٕٚ بــأِْٗ ؽبهــعٕٛ يًتذطبــ١ قــس لٝ 

 .اغتذاباتِٗ شلصٙ ايتذطب١ 

ٜٛاد٘ اغـتدساّ ايتذطٜـب يف زضاغـ١ ايظـٛاٖط اٱْػـا١ْٝ قـعٛبات أخ٬قٝـ١ ٚؾٓٝـ١          .5

 . ٚ زاض١ٜ َتعسز٠

 ٕ ؾٝٛع ٚاغتدساّ أغًٛب ذبًٌٝ ايٓظِ ٚاْتؿـاض َؿٗـّٛ ايٓظـط٠ ايٓظاَٝـ١ ٚدٗـت       .6

ايظـاٖط٠ عًـ٢ اْؿـطاز بـٌ     اٖتُاّ ايباسجني  ىل إٔ ايعٛاَـٌ ٚاملـتػرلات ٫ تـ٪ثط عًـ٢     

تتؿاعٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚاملتػرلات ٚتذلاب  يف ع٬قات ؾـبه١ٝ حبٝـح ٜكـعب عـعٍ     

 . أثط عاٌَ َعني ع٢ً اْؿطاز
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 انثبنثاسئهت ومتبريه انفظم 
/ نع ع١َ٬ قح أَاّ ا٫داب١ ايكشٝش١ ٚع١َ٬ خطأ أَاّ ا٫داب١ اشباط١٦ مما 9ؽ

 ٜأتٞ: 

)  ( َٓٗر ايبشح لجٌ ايططٜل امل٪زٟ اىل نؿـ اسبكٝكـ١ بٛاغـط١ قٛاعـس عاَـ١      .1

 تُٗٝٔ ع٢ً غرل ايعكٌ. 

)  ( ٫ تهتؿٞ ايسضاغات ايػبب١ٝ املكاض١ْ بايهؿـ عـٔ َاٖٝـ١ ايظـاٖط٠ بـٌ اْٗـا       .2

 ذباٍٚ إ تهؿـ عٔ اغباب سسٚخ ايظاٖط٠ ٚنٝؿ١ٝ سسٚثٗا.

عدل عٔ ايبشح املتعُل سباي١ ؾطز )  ( لهٓٓا إ ْكـ حبح زضاغ١ اسباي١ بأْ٘ ٜ .3

َــا أٚ عاعــ١ َــا, أٚ َ٪غػــ١ أٚ صبتُــع عــٔ ططٜــل عــع ايبٝاْــات عــٔ ايٛنــع      

 اسبايٞ يًشاي١.

)  ( ٜعتُس املٓٗر ايٛقؿٞ ع٢ً ايتشهِ يف ايظطٚف ٚايؿطٚط اييت تػُح بإدطا٤  .4

 دبطب١ َٔ خ٬ٍ امل٬سظ١ املٓظ١ُ.

ملــاز٠ ايتاضؽبٝــ١ يف نــ٤ٛ ايكٛاعــس    )  ( ٜعــس املــٓٗر املػــشٞ تعــا٬ًَ َٓٗذٝــًا َــع ا      .5

 ٚا٭غايٝب املػتدس١َ يف ايبشح ايعًُٞ َٚا ٜكتهٝ٘ شيو َٔ ذبسٜس يًُؿاِٖٝ. 

 / عطف َا ٜأتٞ: 0ؽ

املٓٗر ايتـاضؽبٞ, املـٓٗر ايٛقـؿٞ, املـٓٗر املػـشٞ, َـٓٗر زضاغـ١ ايع٬قـات املتبازيـ١,          

 املٓٗر ايتذطٜيب, زضاغ١ اسباي١.

 قٌ ٚزٍ َٔ ايهًُات:انٌُ ازبٌُ ا٫ت١ٝ مبا / 3ؽ

ٚضزت نًُـــ١ املـــٓٗر يف ايكـــطإ ايهـــطِٜ يف قٛيـــ٘ تعـــاىل: )يهـــٌ دعًٓـــا ؾـــطع١   .1

 َٚٓٗادًا( مبع٢ٓ: 

تتعسز تعطٜؿات املٓٗر ٚتتٓٛع يف مخؼ ادباٖات أسس تًو ا٫دباٖات ٜطنع عًـ٢   .2

 ٚقـ: 

 ٜعطف املٓٗر ايعًُٞ بأْ٘:  .3

 ْػكني ضبسزٜٔ ا٫ٍٚ ٖٛ:  ؼبسز ايباسح ايظاٖط٠ املطاز زضاغتٗا ٚؾل .4

 أزٚات عع املعًَٛات يف املٓٗر ايتاضؽبٞ تتُجٌ يف:  .5
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 / قشح اشبطأ ايٛاضز )بني ايكٛغني ؾك ( يف ازبٌُ ا٫ت١ٝ: 4ؽ

)يًُـٓٗر ايتـاضؽبٞ( اثــط ٚانـح يف تكــسّ ايعًـّٛ ايطبٝعٝـ١ ٚايــصٟ ٜػـتطٝع ايباســح        .1

 بٛاغطت٘ ايباسح إ ٜعطف أثط ايػبب ع٢ً ايٓتٝذ١.

ــ١ ضبــسز٠       َــٔ  .2 ــ٘ ٖــصا املــٓٗر لــسْا مبعطؾــ١ ٚاقعٝ ــات )املــٓٗر ايتذــطٜيب( اْ اػبابٝ

ٚن١ُٝ عٔ ايهجرل َٔ ايظٛاٖط ٚايؿهاٜا ٚاملؿه٬ت اييت تٛادٗٓا يف صبـا٫ت  

 اسبٝا٠ ا٫ْػا١ْٝ ناؾ١.

َــٔ عٝــٛب )َــٓٗر زضاغــ١ ايع٬قــات املتبازيــ١( قــعٛب١ اخهــاع ايبٝاْــات ايتاضؽبٝــ١   .3

يباســـح ٜهتؿـــٞ بـــادطا٤ ايٓكـــس بٓٛعٝـــ٘ ايـــساخًٞ يًتذطٜــب ا٭َـــط ايـــصٟ ػبعـــٌ ا 

 ٚاشباضدٞ.

لهٔ اغتدساّ )املٓٗر ايٛقؿٞ( يف َػاسات نـٝك١ أٚ ٚاغـع١ َجـٌ ايتطبٝـل يف      .4

 َ٪غػ١, أٚ يف َس١ٜٓ, أٚ يف زٚي١  ش ٫ سسٚز جملاٍ اغتدساَ٘.

إ اشلسف َٔ )ايسضاغـات ايػـبب١ٝ املكاضْـ١( ٖـٛ ايهؿــ عـٔ ايع٬قـ١ ا٫ضتباطٝـ١          .5

 أٚ املطاؾك١ بني سسثني أٚ ماٖطتني.املكاسب١ 
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 أدواث مجغ انبيبوبث :انفظم انرابغ
 : ٜٗسف ٖصا ايؿكٌ اىل َا ٜأتٞ

 :  أواًل: ان يتعزف الطالب على

 امل٬سظ١ ايع١ًُٝ.  

 املكاب١ً ايع١ًُٝ.  

 ا٫ختباضات.  

 ٕاغتُاض٠ ا٫غتبٝا.  

 ُٕٛذبًٌٝ امله.  

  .االسئلة والتنارين الواردة يف نواية الفصلثانيًا: ان جييب الطلبة على 
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 أدوات مجع البيانات: الفصل الزابع

  املالحظت انؼهميت
تعس امل٬سظ١ نأزا٠ َٔ أزٚات ايبشح ايعًُٞ قسل١ قسّ ا٫ْػإ ْؿػ٘, ؾكس 

ايهتــاب ٚايؿــعطا٤ َٓــص أقــسّ ايعكــٛض بٛقـــ ايػــًٛى ا٫دتُــاعٞ ٚباؾــتكام    ؾــػٌ 

. نُا إ نٌ َٓا ٜٗتسٟ عٔ ايسٚاؾع ٚاملؿاعط ع٢ً أغاؽ ايػًٛى املًشٛم ايؿطنٝات

٘. ا٫ إ امل٬سظـ١ ايعًُٝـ١ متتـاظ       يف غًٛن٘ ايَٝٛٞ مبا ٬ٜسظ٘ َٔ مٛاٖط يف ضبٝـ  سٝاتـ

          ٕ ــا تهـٛـ ــل ٖــسف عًُـٞـ ضبــسز, ٚباْٗ ــسف  ىل ذبكٝ ــا تٗ ــ١ باْٗ عـٔـ امل٬سظــ١ غــرل ايعًُٝ

ذٌٝ امل٬سظـات ٚضبطٗـا باؾذلانـات عاَـ١,     طبطط١ ربطٝطًا َككٛزًا تٓظِ ؾٝ٘ـ طـطم تػـ   

 ٚخهٛعٗا يهٛاب  ذبكل ثباتٗا ٚقسقٗا.

ٚتتُٝع امل٬سظ١ عٔ غرلٖا َٔ أزٚات عع ايبٝاْـات بأْٗـا تػـذٌ ايػـًٛى مبـا      

ٜتهُٓ٘ َٔ طبتًـ ايعٛاٌَ يف ْؿؼ ايٛقت ايصٟ ٜتِ ؾٝ٘, ؾٝكٌ بصيو استُـاٍ تـسخٌ   

إ ٜػتذٝب ملا ٜٛد٘ ي٘ َٔ أغ١ً٦ عاٌَ ايصانط٠ يس٣ امل٬سظ, ٚقسض٠ ايؿدل ع٢ً 

 دٛاْب غًٛن٘, اىل غرل شيو َـٔ ايعٛاَـٌ ايـيت تكًـٌ َـٔ قُٝـ١ ا٫غـ١ً٦       تتكٌ ببعص 

طبٝع١ ايبشـح إٔ تكـاضٕ بـني َاٜؿعً٘ـ ايٓـاؽ       . ٚيهٔ قس تكهٞنططٜك١ َٔ ططم ايبشح

ٕ. ٚيف ٖصٙ اسباي١ ٜٓبػٞ إ ظبُع بني ططٜكيت امل٬سظ١ ٚاملكاب١ً.  َٚا ٜكٛيٛ

ايع١ًُٝ عًـ٢ قٝـاّ ايباسـح مب٬سظـ١ مـاٖط٠ َـٔ ايظـٛاٖط,        امل٬سظ١  ٚتعتُس

ــح  ــسإ ايبشــ ــا   , ٚيف َٝــ ــ٘, ٚدبُٝعٗــ ــذٌٝ ٬َسظاتــ ــدل, ٚتػــ ــٌ, أٚ املدتــ أٚ اسبكــ

   ٞ , غـٛا٤  ٫غتد٬م امل٪ؾطات َٓٗا, ٚتتِ ٖصٙ امل٬سظـات بٛاغـط١ ا٫زضاى اسبػـ

نأزا٠ َـٔ  ٚتعزاز أ١ُٖٝ امل٬سظ١ ايع١ًُٝ  .(1)باسبٛاؽ اجملطز٠ أٚ ا٫غتعا١ْ باٯ٫ت

ا٭ؾـطاز ملـا ٜٛدـ٘ شلـِ      َكاَٚـ١ خاق١ يف اسبا٫ت اييت ٜعزاز استُـاٍ  , أزٚات ايبشح

. ٖٚصٙ يف ا٫غتذاب١ ي٬ختباض أَٚع ايباسح أثٓا٤ املكاب١ً  تعاِْٚٗعسّ  أَٚٔ أغ١ً٦, 

أَـٛضًا خاقـ١ ٫ ؼبـب     تٓا١ٍَٚ َٔ ا٭َٛض املأيٛؾ١, ٚخاق١  شا نإ ايتػا٩ٍ ٜٚااملك

٫ ٜطُـ٦ٔ ا٫ط٦ُٓـإ ايهـايف اىل ايتعـبرل عـٔ ضأٜـ٘ ؾٝٗـا,         أٚعٓٗـا   ايؿطز إٔ ٜتشـسخ 

                                                 
: ايبشح ايعًُٞ ــــ أغػ٘ ٚططٜكـ١ نتابتـ٘, ايكـاٖط٠, املهتبـ١     ز. ضبُس ايكاٟٚ ضبُس َباضى (1)

 .35, م1992ا٫نازل١ٝ, 
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ًٜذــأ اىل ذبطٜؿٗــا. ٚقــس ٫ ػبــس ا٭ؾــطاز يف ايهــجرل َــٔ     أٚؾُٝتٓــع عــٔ ا٫غــتذاب١  

أْٗـــِ ٫ ٜـــسضنٕٛ  أٚي٬ختبـــاض,  أٚي٬غـــتذاب١ يًُكابًـــ١ اسبـــا٫ت ايٛقـــت ايهـــايف 

  ٜسضنٕٛ سكٝك١ ادباٖاتِٗ ٚزٚاؾعِٗ.ؾعٛضًٜا سكٝك١ ٫ 

ٜٚػتطٝع ايباسح عٔ ططٜل امل٬سظ١ إٔ ػبُع اسبكا٥ل اييت تػاعسٙ ع٢ً تبني 

ِ  , املؿه١ً عٔ ططٜل اغـتدساَ٘ سبـٛاؽ ايػـُع    , ٚايؿـعٛض ٚايتـصٚم  , ٚايبكـط ٚايؿـ

ــس٥٫ٌ      ــل امل٬سظــ١ ايٝكظــ١ املــاٖط٠ اي ايع٬َــات ايــيت   أٚٚنــصيو ٜهتؿـــ عــٔ ططٜ

متهٓ٘ َٔ بٓا٤ سٌ ْظطٟ ملؿه١ً ايبشح اييت ٜتكـس٣ شلـا. ٚعٓـسَا ػبـطٟ ايباسـح      

ؾإْ٘ ٜكّٛ مب٬سظات , دبطب١ ٜٓؿس َٓٗا ذبسٜس َا  شا نإ مث١ زيٌٝ ٜ٪ٜس ٖصا اسبٌ

ؾايباسح  شًا ٜػتٓس  ىل امل٬سظ١ َٔ بسا١ٜ ايبشح ستـ٢ ٜكـٌ    زقٝك١ ٚؾط١ٓ َط٠ ثا١ْٝ.

ــس  ــ أٚ ىل ايتأٜٝ ــا٥ٞ يًشــٌ املكــذل  اي ــسٚض سٛشلــا ايبشــح   طؾص ايٓٗ ــيت ٜ , ح يًُؿــه١ً اي

َٓــ٘ يًٛقــٍٛ  ىل اسبكٝكــ١. ٚ شا ْظطْــا  ىل امل٬سظــ١ يف نــ٤ٛ َٓــاٖر ايبشــح   ضباٚيــ١

ايعًُــٞ املدتًؿــ١ ظبــسٖا ٚغــ١ًٝ ؾعايــ١ زبُــع ايبٝاْــات يف عٝــع ٖــصٙ املٓــاٖر ٚخطــ٠ٛ    

غـ١ٝ َـٔ خطٛاتٗـا, ٖٚـٞ     ع٢ً ا٭قٌ أْٗا َطتبطـ١ خبطـ٠ٛ أغا   أٚأغاغ١ٝ َٔ خطٛاتٗا 

خطــ٠ٛ عــع ايبٝاْــات ايــيت ٫ غٓــ٢ عٓٗــا يف أٟ َــٓٗر َــٔ َٓــاٖر ايبشــح ايعًُــٞ يف      

 اجملا٫ت ايطبٝع١ٝ ٚاجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ايػٛا٤.

ــع  عًـــ٢ أْٗـــا ٚلهٓٓـــا تعطٜــــ امل٬سظـــ١  ــ١ يظـــاٖط٠ َـــا, َـ املؿـــاٖس٠ ايسقٝكـ

. ٚتػتدسّ يف ع١ ٖصٙ ايظاٖط٠ٚايسضاغ١ اييت تت٤٬ّ َع طبٝا٫غتعا١ْ بأغايٝب ايبشح 

ايبشـٛخ املٝساْٝـ١ زبُـع ايبٝاْـات ايـيت ٫ لهـٔ اسبكـٍٛ عًٝٗـا عـٔ ططٜـل ايسضاغـ١            

نُـا تػــتدسّ يف ايبٝاْــات ايـيت ٫ لهــٔ ععٗـا عــٔ ططٜــل    , املهتبٝــ١ أٚايٓظطٜـ١  

اٱسكـا٤ات ايطزلٝـ١ ٚايتكـاضٜط     أٚايٛثا٥ل ٚايػـذ٬ت اٱزاضٜـ١    أٚاملكاب١ً  أٚا٫غتُاض٠ 

بأْٗا: دٗس سػـٞ ٚعكًـٞ َـٓظِ َٚٓـتظِ ٜكـّٛ      ايتذطٜب. ٚلهٔ تعطٜـ امل٬سظ١  أٚ

بــ٘ ايباســح بػٝــ١ ايتعــطف عًــ٢ بعــص املظــاٖط اشباضدٝــ١ املدتــاض٠ ايكــطؼب١ ٚاشبؿٝــ١     

لهـٔ إٔ  ٝـع   ى اسبانط يف َٛقــ َعـني ٚٚقـت ضبـسز.     يًظٛاٖط ٚا٭سساخ ٚايػًٛ

 : ١ًُٝ َٔ امل٬سظ١ ايعابط٠ بأْٗاامل٬سظ١ ايع

ايذلنٝــع  أٖٚـٞ ٬َسظــ١ َٛدٗــ١ ٜٗــسف ايباســح َٓٗــا  ىل َتابعــ١ أســساخ َعٝٓــ١   .1

 ع٢ً أبعاز ضبسز٠ زٕٚ غرلٖا.
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 ٫ تػرل بايكسؾ١ ٚ  ا ٜتبع ايباسح ؾٝٗا  دطا٤ات َع١ٓٝ َعتُس٠., ٬َسظ١ َك١ٓٓ . 2

 تطَٞ  ىل تػذٌٝ َعًَٛات بايصات بططٜك١ َٓظ١ُ., ٬َسظ١ ٖازؾ١ . 3

٘  ٫ ٜهتؿٞ اٱْػإ . 4 ٚ  ـا ٜػـتعني بـأزٚات تعٜـس عـٔ      , ؾٝٗا با٫عتُاز ع٢ً سٛاغـ

 ؾاعًٝتٗا ٚزقتٗا.

 : أْٛاع امل٬سظ١

 :(1)ٜأتٞلهٔ تكٓٝـ اْٛاع امل٬سظ١ نأزا٠ زبُع ايبٝاْات مبا 

تعتُس امل٬سظ١ ايبػٝط١ املباؾط٠ يف ايعًـّٛ ا٫دتُاعٝـ١ عًـ٢    : امل٬سظ١ ايبػٝط١ . 1

, ٖٚــِ ٜػــًهٕٛ ٜٚعًُــٕٛ,  ىل اجملتُــع ملؿــاٖس٠ أؾــطازٙ َٚعــاْْٚٛٙــعٍٚ ايباســح 

 ٚ ــ١ ٚٚقــــ  أٚٚعـــع ايبٝاْـــات ايهاؾٝـــ١ يٛقــــ ازبُاعـــ١  ــ٘ ْؿـــاطٗا املدتًؿـ دـ

زٕٚ تسخٌ َٔ ايكا٥ِ , اعتُازًا ع٢ً َا ٜط٣ ايباسح ٜٚػُع, ايظٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ

ٚزٕٚ َؿاضن١ َٓ٘ يف أٟ ْؿاط يًذُاع١ ٚزٕٚ اغتدساّ آ٫ت. ٖٚصٙ , بامل٬سظ١

ٖٞ    ٞ ٚايـيت ٫ متهـٔ ايباسـح    , امل٬سظ١ ايبػٝط١ اييت ٫ ربهـع يًهـب  ايعًُـ

ٜٚتذـ٘ ؾٝٗـا ايباسـح  ىل ٬َسظـ١ عـسز       َـٔ اٱملـاّ جبٛاْـب املٛنـٛع  ملاَـًا متاَـًا.      

 أٚنبرل َٔ املتػرلات يف ٚقت ٚاسس نإٔ ٬ٜسظ أغًٛب اسبٝا٠ يف صبتُـع َـا,   

سخ ٖــصا يف ايسضاغــات َــا  ىل شيــو. ٚؼبــ أٚ, أ ــاط تؿاعــٌ أؾــدام يف عاعــ١ 

ا٭ْجطٚبٛيٛد١ٝ بكؿ١ خاق١. ٚيف ٖصٙ اسباي١ تتعًل امل٬سظ١ بأؾٝا٤ ٚأَٛض تعط  

يٓا زٕٚ إٔ ْػتجرلٖا عبٔ بأْؿػٓا ٚبككس. ٚعاز٠ َا تػـتدسّ امل٬سظـ١ ايبػـٝط١    

ٚيصيو ؾإٕ ْظط٠ ايباسح ٚزضد١ تؿُٗ٘ ملٛنٛع حبج٘ تتػرل , نٛغ١ًٝ اغتط٬ع١ٝ

  ٌ ايبشـح. ٖٚـصا بايتـايٞ ٜتطًـب َـٔ ايباسـح إٔ ٜػـرل صبـاٍ          تبعًا يتكسَـ٘ يف َطاسـ

    ٘ ــ ــ٘. ٚقــس ٜػــتسعٞ املٛقـــ إٔ ػبــطٟ تػــٝرلًا ؾــا٬ًَ يف صبــاٍ ٬َسظت , ٬َسظت

ٖٚصا ٫ ٜعٝب  دطا٤ات ايبشح  ط٬قـًا عًـ٢ ايعهـؼ َـٔ شيـو, ؾُطْٚـ١ ايباسـح        

 ٖٞ أقٌ َا ٜتطًب٘ اغتدساّ امل٬سظ١ ايبػٝط١ اغتدساًَا غًًُٝا.

تـطب   , ٖٚٞ ٬َسظ١ زقٝك١ ٚعُٝكـ١ َٚتأْٝـ١ َٚٛدٗـ١ ٖٚازؾـ١     املٓظ١ُ: امل٬سظ١ . 2

شلـا قـ١ً   , ٚتٓشكط يف َٛنـٛعات ضبـسز٠  , ٚربهع يًهب  ايعًُٞ, بني ايٛقا٥ع

                                                 
 .283ـــ  273غطٜب ضبُس غٝس أ س: َكسض غابل, م .ز أ. (1)
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, تعتُـس عًـ٢  عـساز خطـ١ َػـبك١ ٱدـطا٤ امل٬سظـ١       , َباؾـط٠ باملٛنـٛع املـسضٚؽ   

ٚقـس ًٜذـأ    ,ٚمتتاظ بكـسض َـٔ ايكـش١ ٚايجكـ١    , ٚتػذٌٝ املؿاٖسات ٚعع ايبٝاْات

ــات عــٔ بعــس     , امل٬ســظ  ىل اغــتدساّ ا٭دٗــع٠  , ستــ٢ ٜػــٌٗ عًٝــ٘ ذبًٝــٌ ايبٝاْ

, ٚايٛغـــا٥ٌ ايػـــُع١ٝ ٚايبكـــط١ٜ, ٚأزٚات ايتكـــٜٛط ٚايطقـــس ٚايكٝـــاؽ, ايعًُٝـــ١

, باٱناؾ١  ىل نتاب١ املصنطات. ٚقس ٜػتعني بعُـٌ خـطا٥  ٚاغـتُاضات ايبشـح    

َٛــات ضقُٝــ١ ٚبايتكــٓٝـ يف  ايــيت تػــاعس يف ذبٜٛــٌ املعًَٛــات ايهٝؿٝــ١  ىل َعً  

ٚمبكاٜٝؼ ايتكسٜط يتشسٜس زضد١ َا ٬ٜسظ َٔ غًٛى ْٚؿاط يًتعـبرل عـٔ   , ؾ٦ات

ٚاغــتدساّ املكــاٜٝؼ  , املٛاقـــ ا٫دتُاعٝــ١ ٚايػٝاغــ١ٝ بططٜكــ١ ضقُٝــ١ ٚنُٝــ١     

ايكــش١  أٚايػٛغــَٝٛذل١ٜ يكٝــاؽ ايع٬قــات ا٫دتُاعٝــ١. ٚتــعزاز زضدــ١ ايكــسم       

عٓـسَا ٜكـّٛ عـسز     أٚ, سظ مب٬سظات٘ ع٢ً ؾـذلات نًُا قاّ امل٬, ٚايجك١ ٚايسق١

   ِ ٚنـٌ َػـتكٌ عـٔ اٯخـط. ٚنًُـا ناْـت       , َٔ امل٬سظـني بتػـذٌٝ ٬َسظـاتٗ

ايظطٚف طبٝع١ٝ زٕٚ تأثرل َـٔ ايؿـدل ايكـا٥ِ بامل٬سظـ١ ٚأزٚاتـ٘ ٚأدٗعتـ٘ عًـ٢        

  اشبانعني ي٬ًُسظ١.

ايـصانط٠,  ست٢ ٫ ٜعتُس ع٢ً , ٜٚؿهٌ يف امل٬سظ١ إٔ ٜهٕٛ ايتػذٌٝ ؾٛضًٜا

  ٕ , بؿـطط أ٫ ٜـ٪ثط ايتػـذٌٝ عًـ٢ غـًٛى ا٭ؾـطاز      , ٚست٢ ٫ تتعط  املعًَٛـات يًٓػـٝا

ٚأ٫ ٜهـٕٛ سـا٬ً٥ بـني امل٬سـظ َٚٛنـٛع      , ٚأ٫ ٜكطف ايباسح عٔ َتابعـ١ امل٬سظـ١  

  ٘ ؾٝذـب إٔ ٜهـٕٛ ايتػـذٌٝ    , ٬َسظت٘. أَا  شا انطط ايباسح  ىل تأدٝـٌ ٬َسظاتـ

   ٔ ؿاقـٌٝ َـٔ ايباسـح. ٚػبـب عًـ٢ ايباســح أ٫      ستـ٢ ٫ تؿًـت ايت  , بأغـطع ٚقـت ممهـ

ٚػبـب عًـ٢    ست٢ ٫ ٜـ٪ثط شيـو عًـ٢ املٛنـٛع١ٝ.    , ٜكّٛ بتؿػرل ايػًٛى ٚقت ايتػذٌٝ

امل٬ســظ إٔ ٜهـــٕٛ يسٜـــ٘ َعًَٛــات َػـــبك١ عـــٔ َٛنــٛع ٬َسظتـــ٘, غـــٛا٤ أنـــإ    

ٚإٔ تهـٕٛ أٖساؾـ٘   , ايظـٛاٖط ا٫دتُاعٝـ١   أٚ, د٘ ْؿاطِٗ ٚغًٛنِٗأٚ أٚ, ا٭ؾطاز

ٚذبسٜس ايٛسسات , ٚإٔ ٜهع ٚغ١ًٝ ١ُ٥٬َ يتػذٌٝ ٬َسظات٘, ٚانش١َٔ امل٬سظ١ 

 ٌ نُــا , ٚذبسٜــس ايؿ٦ــات ايــيت غــٝكّٛ مب٬سظتٗــا  , ا٫سكــا١ٝ٥ اي٬ظَــ١ يف ايتػــذٝ

ٚإٔ ٜكــٓـ , ٚإٔ ٜكــّٛ بٗــا بسقــ١ ٚبططٜكــ١ َٓظُــ١  , ػبــب عًٝــ٘ إٔ ٜتــأ٢ْ يف امل٬سظــ١ 

 ٜػتدسَٗا. ٚا٭دٗع٠ ايع١ًُٝ اييتٚإٔ ٜهٕٛ ع٢ً زضا١ٜ تا١َ باغتدساّ اٯ٫ت , بٝاْات٘
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ٜٚهــٕٛ امل٬سـظ ؾٝٗــا سانـطًا سهــٛضًا ؾعًٝـًا َباؾــطًا يف     امل٬سظـ١ باملؿـاضن١:   . 3

ٜهـٕٛ دـع٤ًا ممـا ػبـطٟ ؾٝـ٘       أٚ, املٛقـ ايصٟ ػبطٟ َا ٬ٜسظ٘ َٔ أسساخ ؾٝ٘

َــٔ أســساخ )نــإٔ ًٜتشــل ايباســح بايعُــٌ يف َكــٓع ٜٓــٟٛ زضاغــ١ ايع٬قــات بــني 

 َـا إٔ ٜهـٕٛ ايباسـح غـرل     , ايعُاٍ بعهِٗ ٚايبعص اٯخط(. ٚيف َجٌ تًو اسباٍ

ٌٖ ؼبـل يٓـا   : ٚتجرل ٖصٙ ايٓكط١  ؾها٫ت أخ٬ق١ٝ عسٜس٠-َعطٚف ملٔ ٬ٜسظِٗ 

إٔ ٜهـــٕٛ سهـــٛض  أٚ -أؾـــدام بـــسٕٚ عًُٗـــِإٔ ظبُـــع َعًَٛـــات خاقـــ١ عـــٔ 

   ايباسح أَطًا ٜعًِ ب٘ َٔ ٬ٜسظِٗ ٜٚٛاؾكٕٛ عًٝ٘.

َؿــه١ً  ٚعٓــس اغــتدساّ ايباســح أزا٠ امل٬سظــ١ زبُــع ايبٝاْــات ؾاْـ٘ـ ٜبــسأ بتشسٜــس 

ايبشــح ٚذبسٜــس ا٭ٖــساف ايــيت ٜــطاز َــٔ ايبشــح إٔ ؼبككٗــا ٭ْــ٘ يف نــ٤ٛ طبٝعــ١           

ٛقـٍٛ  يٝٗـا ٜػـتطٝع ايباسـح ذبسٜـس طبٝعـ١       َؿه١ً ايبشح ْٚـٛع ا٭ٖـساف املـطاز اي   

ٚعًــ٢ ايباســح ذبسٜــس . ٬َسظتــ٘ ٚذبسٜــس ْٛعٗــا ٚذبسٜــس أٖــساؾٗا ٚذبسٜــس دٛاْبٗــا 

ٚسس٠ امل٬سظـ١ ٚظَاْٗـا َٚهاْٗـا ٚذبسٜـس ازبٛاْـب ايـيت ٜـطاز ٬َسظتٗـا ٚايبٝاْـات          

قا٥ـس   أٚعاعـ١   أٚ,  ش ػبب إٔ ؼبسز ٚسس٠ ٬َسظت٘ ٖـٌ ٖـٞ ؾـطز   . اييت ٜطاز ععٗا

نُـا عًٝـ٘ إٔ ؼبـسز سذـِ ايعٝٓـ١ ايـيت غـٝذطٟ        ؟ بعص أؾطاز ممٝعٜٔ ؾٝٗا أٚعاع١ 

عًٝٗا ٬َسظت٘ إٔ ناْت ٬َسظت٘ ٚعـسز ؾذلاتٗـا ٚاملـس٠ ايـيت تؿكـٌ بـني نـٌ ؾـذل٠         

نــصيو عًــ٢ ايباســح ذبسٜــس َــا  شا ناْــت امل٬سظــ١ ايــيت ٜــطاز ايكٝــاّ بٗــا  . ٚأخــط٣

ْـٛع امل٬سظـ١ املهـبٛط١ املٓظُـ١. ٚيف سـاٍ      َٔ  أٚغتهٕٛ َٔ ْٛع امل٬سظ١ ايبػٝط١ 

ٕ  - ؼباٍٚاختٝاض امل٬سظ١ غرل املؿاضن١ ع٢ً ايباسح إٔ  أ٫ ٜظٗـط يف   -قسض اٱَهـا

ٜٚبـسأ ٬َسظتـ٘ زٕٚ إٔ   , املٛقـ ٚإٔ ًٜذأ  ىل ا٫غتكطاض يف اجملتُع َٛنٛع ايسضاغـ١ 

٬سظـــ١ ٚيف ســـاٍ ايًذـــ٤ٛ  ىل امل . ٜعـــطف ا٭ؾـــطاز امل٬سظـــني أْٗـــِ ذبـــت امل٬سظـــ١     

بهٌ ايٛغـا٥ٌ إٔ ٜهػـب َـٔ ٬ٜسظٗـِ ٚإٔ      ؼباٍٚباملؿاضن١ ؾإٕ ع٢ً ايباسح إٔ 

ٜهٕٛ يبكًا يف تكسِٜ ْؿػ٘  يِٝٗ ٚإٔ ٜـبين ع٬قـات طٝبـ١ َعٗـِ ٚإٔ ٜتذٓـب أٟ خطـأ       

ست٢  شا َا بسأ ايباسـح يف ٬َسظتـ٘ ؾـإٕ    . َعِٗ ٚخاق١ َع ايؿدكٝات ايباضظ٠ ؾِٝٗ

َت٢ : ٍ َا ٜتبازض  ىل شٖٓ٘ ٖٛأ٬َٚسظات٘ ٍٚ ؾ٤ٞ ػبب إٔ ٜؿهط ؾٝ٘ ٖٛ تػذٌٝ أٚ

 ٘ ٚقــس ٜهــٕٛ اٱدــطا٤ املجــايٞ بايٓػــب١ يًــعَٔ      ؟ ٚنٝـــ ٜػــذًٗا ؟ ٜػــذٌ ٬َسظاتــ

املٓاغب يتػذٌٝ امل٬سظات ٖٛ تػذٌٝ ايباسح مل٬سظات٘ عٔ اٱسساخ ٚقت ٚقٛعٗا 

 ػذٌ ٚست٢ ٜكٌ تأثرل عاٌَ ايتصنط.ٚشيو ست٢ تكٌ استُا٫ت ايتشٝع يف اْتكا٤ َا ٜ
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 ممٝعات امل٬سظ١:

ٚبـصيو  , أْٗا متهٔ ايباسح َٔ تػـذٌٝ ايػـًٛى امل٬سـظ ٚقـت سسٚثـ٘ َباؾـط٠       .1

 ٜكٌ ؾٝٗا ا٫عتُاز ع٢ً ايصانط٠ ٚتػًِ َٔ ذبطٜـ ايصانط٠.

ٚطـطم ايتعاَـٌ بـني ايٓـاؽ     , َجـٌ ايعـازات ا٫دتُاعٝـ١   , َٔ املٛنٛعات إٔ نجرلًا . 2

 ٍ ــ١ ا٭طؿــا ـٗـ  , ٚطــطم تطبٝ ا  شا أضٜــس ايهؿـــ عــٔ  ٜهــٕٛ َــٔ ا٭ؾهــٌ ٬َسظت

 خكا٥كٗا.

 أْٗا تعهؼ طبتًـ ايتأثرلات اييت تكاسب ٚقٛع ايػًٛى بكٛض٠ س١ٝ. . 3

ٖٚـِ يف ايهـجرل   , أْٗا ٫ تتطًب َٔ ا٭ؾدام َٛنـع امل٬سظـ١ إٔ ٜكـطضٚا ؾـ٦ٝاً      .4

َــٔ ا٭سٝــإ قــس ٫ ٜعًُــٕٛ أْٗــِ َٛنــع امل٬سظــ١. ٚبــصيو تــتدًل امل٬سظــ١ َــٔ   

ايتذاضب اييت قس ٜـذلزز ايٓـاؽ يف اٱغـٗاّ ؾٝٗـا      أٚا٫ختباضات  أٚعٝٛب املكاب٬ت 

 قس ٜهٝكٕٛ بٗا ٫ٚ ػبسٕٚ شلا َتػعًا َٔ ايٛقت. أٚ, يف اٱداب١ عٔ أغ٦ًتٗا أٚ

أْٗا متهٓٓا َٔ اسبكـٍٛ عًـ٢ َعًَٛـات ٚبٝاْـات سـٍٛ غـًٛى َـٔ ٫ ٜػـتطٝعٕٛ          . 5

ٚناسبٝٛاْـات  , ٚشيـو نا٭طؿـاٍ ٚايـبهِ   , نتابـ١  أٚايتعبرل عٔ أْؿػِٗ قـ٫ٛ  

 اييت قس ِٜٗ ايباسح إٔ ٜعطف ؾ٦ًٝا عٔ غًٛنٗا.

ــل ا٭ٖــساف ٚايػاٜــات         . 6 ــ١ يف ذبكٝ ــ١ ايذلبٜٛ ــ١ ايعًُٝ ــِٜٛ ؾعايٝ ــا أزا٠ قــاسب١ يتك أْٗ

 ٚيتكِٜٛ ؾعاي١ٝ نجرل َٔ ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ ٚططقٗا., املطغ١َٛ شلا

 : عٝٛب امل٬سظ١

ٚستـ٢ يف  , بٛقـٛع سـازخ َعـني   ٜكعب يف سا٫ت نجرل٠ إٔ ٜتٓبـأ ايباسـح َكـسَا     .1

ؾايباسـح ايـصٟ ٜطٜـس إٔ ٜـسضؽ     , ساي١ ٚقٛعـ٘ قـس تتطًـب ٬َسظتـ٘ عٓـا٤ ٚدٗـسا      

ــعٚاز    ــا٠  أٚعــازات ايكــطٜٚني يف ســا٫ت اي قــات ايهــٛاضخ  أٚغــًٛنِٗ يف  أٚايٛؾ

)ايؿٝهاْات ٚايػٍٝٛ ٚاسبطا٥ل ٚمٗٛض ا٭َطا  املعس١ٜ َٚا  ىل شيو( قـس ٜهـطط   

قــس تكــع اسبازثــ١ يف ؾــذل٠ قكــرل٠ دــسا ٜكــعب  أٚ, ٠ ىل ا٫ْتظــاض ؾــذل٠ غــرل ضبــسز

 عًٝ٘ ٬َسظتٗا.

نُــا ٖــٞ اسبــاٍ يف  , ٜتعــصض ٬َسظتٗــا  أٚبعــص املٛنــٛعات ٜكــعب   إٔ ٖٓــاى .2

اشب٬ؾات ايعا١ًٝ٥ )اييت ٫ تهٕٛ عاز٠ َؿتٛس١ مل٬سظ خاضدٞ(. ٚقس ٜهٕٛ َٔ 

 ا٭ٜػط يف ٖصٙ اسبا٫ت ا٫يتذا٤  ىل ا٭زٚات ا٭خط٣ َجٌ املكاب١ً.



…………… 

156 

 ٫ لهٔ ٬َسظ١ أؾٝا٤ سسثت يف املانٞ. .3

ايٓتا٥ر اييت ْكٌ  يٝٗا عٔ ططٜل امل٬سظ١ ْتا٥ر ٜػًب عًٝٗا ايطابع ايؿدكـٞ  إ  .4

  ىل سس نبرل.

ؾإْــ٘ َــٔ , ٚخاقــ١ ا٫دتُاعٝــ١ َٓٗــا –ْظــطًا يؿــس٠ تطنٝــب ايظــٛاٖط ٚتساخًــٗا   .5

ــع       ــ٢ عٝ ــع ايظــطٚف احملٝطــ١ بٗــا ٚعً ــ٢ امل٬ســظ ايٛقــٛف عًــ٢ عٝ ايكــعب عً

اقــطٖا ٚايتؿاقــٌٝ ازبٖٛطٜــ١ يؿُٗٗــا. ٚنــجرلًا َــا ٜػؿــٌ امل٬ســظ عــٔ بعــص     عٓ

ايتؿاقٌٝ ازبٖٛط١ٜ ٜٚٛد٘ عٓاٜت٘  ىل بعـص ايتؿاقـٌٝ ا٭خـط٣ ايـيت ٫ تـسٍ عًـ٢       

 ايكؿات ايصات١ٝ يٮؾٝا٤.

إٔ  زضاى امل٬سظ يٮؾٝا٤ ٚايظٛاٖط اييت ٬ٜسظٗا عطن١ يًتشطٜؿات ٚايتؿٜٛ٘,  .6

ٚبػـبب اْؿعا٫تـ٘   , ايػابك١ ٚاٖتُاَات٘ ايؿدكـ١ٝ ٚشيو بػبب ذبهُٝ٘ شبدلات٘ 

ٚزٚاؾعـ٘ ٚسايتـ٘ ايعكًٝـ١, ٚقُٝـ١ ٚسايتـ٘ ازبػــ١ُٝ, َٚـا قـس ٜكـع ؾٝـ٘ َـٔ أخطــا٤           

 ا٫غتس٫ٍ. أٚا٫غتٓتاز 

 تانؼهمي تاملقببه
ي٬غتؿاز٠ , املكاب١ً ٖٞ ضبازث١ يف سسٚز غط  ايبشح تػتٗسف عع اسبكا٥ل

 أٚٚتتُٝــع املكابًـ١ يف َؿــاضن١ أغـًٛب احملازثــ١   . َـٔ ٖــصٙ اسبكـا٥ل يف تٛدٝــ٘ ايبشـح   

اسبٛاض ٖٓاى ْدلات ايكٛت ٚتعبرلات ايٛد٘ ْٚظطات ايعني ٚاٱلا٤ات اسبطن١ٝ ايـيت  

تػاعس ايباسح يف َعطؾ١ ع٢ً ؾدك١ٝ ايؿدل ايـصٟ ٜكابًـ٘ ٚنـصيو ضز٠ ؾعًـ٘ َـٔ      

ػبـس ايباسـح    . ٚيف نجرل َٔ ايسضاغات املتعًك١ بـايعًّٛ اٱْػـا١ْٝ  (1)ا٭غ١ً٦ املططٚس١

ضغِ اْ٘ قـس ٜػـتطٝع   , إ املكاب١ً ايؿدك١ٝ ٖٞ أؾهٌ ٚغ١ًٝ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات

 ٫ إ ٖٓــاى بعــص , اشلــاتـ أٚاسبكــٍٛ عًــ٢ سكــا٥ل ٚأضا٤ َعٝٓــ١ عــٔ ططٜــل ايدلٜــس    

 .(2)ايبٝاْات اييت ٫ لهٔ اسبكٍٛ عًٝٗا  ٫ باملكاب١ً ٚدٗا يٛد٘

                                                 
ضبٞ ضبُس َػعس: نٝؿ١ٝ نتاب١ ا٭حباخ ٚاٱعساز يًُشانطات, املهتب ايعطبٞ اسبـسٜح,   (1)

 .39, م2002, 2اٱغهٓسض١ٜ, ط

, زاض ٚا٥ـٌ  3ؾٛظٟ غطاٜب١ ٚآخطٕٚ: أغايٝب ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػـا١ْٝ, ط  (2)

 .62, م2002يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 
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٫ٚ بــس َــٔ ايتٜٓٛــ٘  ىل إٔ املكابًــ١ نــأزا٠ َــٔ أزٚات ايبشــح ايعًُــٞ يٝػــت  

صبطز َكاب١ً عطن١ٝ تتِ بكٛض٠ عؿ١ٜٛ, بٌ ٖٞ ع١ًُٝ يف َٓٗذٗا ٚأزا٥ٗا بهٌ َا 

عًـ٢ َػـت٣ٛ    أٚذبٌُ ايه١ًُ َٔ َع٢ٓ, غٛا٤ عًـ٢ َػـت٣ٛ اٱعـساز ٚايتدطـٝ      

  ايتٓؿٝص ٚايتكِٜٛ.

 تعطٜـ املكاب١ً:

ٞ يف  املكاب١ً أَا .(1)ايًػ١: املٛاد١ٗ, ٚايتكابٌملكاب١ً يف ا  ؾٗـٞ:  املع٢ٓ ا٫قـط٬س

صبُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ ٚا٫غتؿػاضات ٚاٱٜهاسات اييت ٜطًـب اٱدابـ١ عٓٗـا ٚايتعكٝـب     "

ِ   أٚعًٝٗــا ٚدٗــا يٛدــ٘ بــني ايباســح ٚا٭ؾــدام املعٓــٝني بايبشــح         ."عٝٓــ١ ممجًــ١ شلــ

أؾــدام  أٚضبازثــ١ َٛدٗــ١ بــني ايباســح ٚايؿــدل   "ٜٚعطؾٗــا أســس ايبــاسجني بأْٗــا:   

َٛقــ َعـني, ٜػـع٢ ايباسـح يًتعـطف عًٝـ٘ َـٔ         أٚآخطٜٔ بٗسف ايٛقـٍٛ  ىل سكٝكـ١   

. ٚاملكاب١ً نأزا٠ َٔ أزٚات عـع ايبٝاْـات ٖـٞ ٚغـ١ًٝ     (2)"أدٌ ذبكٝل أٖساف ايسضاغ١

برل عـٔ  خـ  أٚتك١ٝٓ زبُع ايبٝاْات, ٜتِ خ٬شلا غـ٪اٍ ؾـطز    أٖٚاتؿ١ٝ  أٚؾؿ١ٜٛ َباؾط٠ 

 املكازض ا٭خط٣. أَٚعًَٛات ٫ تتٛؾط عاز٠ يف ايهتب 

ٚػبتُع يف أغًٛب املكاب١ً خكا٥ل  ٛشز ا٫تكاٍ املـٛادٗٞ ؾـُٝهٔ تعطٜــ    

املبشـٛثني يتشكٝـل ٖـسف     أٚتؿاعـٌ يؿظـٞ َـٓظِ بـني ايباسـح ٚاملبشـٛخ       بأْٗا: املكاب١ً 

ــ١ يف ايسضاغــات         ـــ لهــٔ إ ذبــسز خكــا٥ل املكابً َعــني. َٚــٔ خــ٬ٍ ٖــصا ايتعطٜ

 : (3)ا٫ع١َٝ٬ ؾُٝا ٜأتٞ

 ْٗا عباض٠ عٔ تؿاعٌ يؿظٞ ٜػُح يًُبشـٛخ بتدطـٞ سـسٚز ا٫دابـ١ اجملـطز٠ عًـ٢        .1

ٖـ  ا, أغ١ً٦ ايباسح اىل اسبط١ٜ ايها١ًَ يف ا٫داب١ ع٢ً ا٫غ١ً٦ بايططٜك١ اييت ٜطا

 ٚايتعبرل عٔ آضا٥٘ ٚأؾهاضٙ َٚعتكسات٘.

 ْٗا عباض٠ عٔ أغًٛب َٓظِ ٜكّٛ ع٢ً صبُٛعـ١ َـٔ اشبطـٛات ٚا٫دـطا٤ات ايعًُٝـ١       .2

 ٚاملٓٗذ١ٝ اييت تٓظِ ايًكا٤, ٚتسٜط اسبٛاض يف  طاض ا٭ٖساف ايبشج١ٝ يتٓظِٝ املكاب١ً.

                                                 
(1)   ٔ , بــرلٚت, زاض 12ؾهــطّ )ابــٔ َٓظــٛض(: يػــإ ايعــطب, ز  ابــٛ ايؿهــٌ عــاٍ ايــسٜٔ ضبُــس بــ

 , َاز٠ )م ب ٍ(.2003قازض, 

 .60ضدا٤ ٚسٝس زٜٚسضٟ: َكسض غابل, م (2)

 .575ــ  574ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات ا٫ع١َٝ٬, َكسض غابل, م (3)
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سٛاض عـازٟ بـني طـطؾني, ٚيهٓٗـا تٗـسف اىل ذبكٝـل        أٚ ْٗا يٝػت صبطز سسٜح  .3

ــ١ املؿـــه١ً    ــطتب  بطبٝعـ ــ١,   أٖٚـــسف َعـــني ٜـ ــٌ ايسضاغـ ــاٖط٠ ضبـ ــ١  أٚايظـ طبٝعـ

 خكا٥ل ا٭ؾطاز املبشٛثني. أٚايبٝاْات, 

يكــا٤ بــني ؾدكــني ْػــتٓتر إٔ املكابًــ١ ٖــٞ:  لهٓٓــا إَــٔ ٖــصٙ ايتعطٜؿــات ٚ

زؾ١ َٔ قبٌ املكابٌ ع٢ً ؾدل ؾأنجط يتشكٝل ٖسف َا, َٔ خ٬ٍ ططح ا٭غ١ً٦ اشلا

دبطٟ َع٘ املكاب١ً, ٚاييت ٜكاسبٗا عس٠ ايهجرل َٔ ا٫ْؿعـا٫ت ايٓاعـ١ عـٔ غـ٪اٍ     

ٚضز ؾعــٌ عًــ٢ ٖــصا ايػــ٪اٍ, ٚنــٌ ٖــصٙ ايعًُٝــ١ تٗــسف  ىل عــع أنــدل قــسض َــٔ     

  املعًَٛات ٚايبٝاْات املككٛز٠ َٔ ايباسح يٝػتؿٝس َٓٗا يف ذبكٝل ٖسؾ٘ َٔ املكاب١ً.

 املكاب١ً:أ١ُٖٝ 

املكاب١ً َٔ أِٖ ططم عع املعًَٛـات ٚايبٝاْـات ٚأنجطٖـا قـسقًا, سٝـح       سټتع

ــ٘     ٜػـــتطٝع ايباســـح ايتعـــطف عًـــ٢ َؿـــاعط ٚاْؿعـــا٫ت املكابـــٌ, ٚنـــصيو ادباٖاتـ

نُـا تـدلظ أُٖٝـ١     َٚٝٛيـ٘, ٖٚـصا َـا٫ ٜػـتطٝع ايٛقـٍٛ  يٝـ٘  ٫ َـٔ خـ٬ٍ املكابًـ١.         

  :(1)ؾُٝا ٜأتٞ املكاب١ً

 تتٝح ايؿطق١ يًُػتذٝب يًتعبرل اسبط عٔ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ٚاملعًَٛات.تعتدل ع١ًُٝ  .1

ٚٚغــ١ًٝ ايتكــا٤  ىل دبطبــ١ عًُٝــ١, خاقــ١ َــا ٜتعًــل َٓٗــا    اتكــاٍتتشــٍٛ َــٔ أزا٠  .2

مبٝسإ اٱضؾاز بـني ا٭خكـا٥ٝني ايٓؿػـٝني ٚاٯبـا٤ حبٝـح تتـٝح يٰبـا٤ إٔ ٜتعًُـٛا         

ؿــٕٛ ؾٝــ٘ ٚبايتــايٞ تتهــٕٛ ؾــ٦ًٝا عــٔ أْؿػــِٗ ٚادباٖــاتِٗ ٚعــٔ ايعــامل ايــصٟ ٜعٝ 

يسِٜٗ أغـايٝب دسٜـس٠ يف ايـتؿهرل ٚايعـازات ايػـًٛن١ٝ املطغٛبـ١ ٚبـصيو تهـٕٛ         

 املكاب١ً َٝساًْا ٚصبا٫ً يًتعبرل عٔ املؿاعط ٚا٫ْؿعا٫ت ٚا٫دباٖات.

تعتدل املكاب١ً َكـسضًا نـبرلًا يًبٝاْـات ٚاملعًَٛـات ؾهـ٬ً عـٔ نْٛٗـا أزا٠ يًتعـبرل          .3

 سٜٓاَٝهٞ.ٚايتٛع١ٝ ٚايتؿاعٌ اي

ربتًـ أٖساف املكاب١ً باخت٬ف ايػا١ٜ اييت تػتٗسف املكاب١ً  ىل ذبكٝكٗا يف ْٗا١ٜ  .4

املطــاف, ٜٚتهــح شيــو َــٔ ا٭ْــٛاع املدتًؿــ١ يًُكابًــ١ ؾًهــٌ ْــٛع ٖسؾــ٘ ٚغطنــ٘    

 املكابًٕٛ ايٛقٍٛ  يٝ٘. ؼباٍٚاحملسز ٚغاٜات 

                                                 
عُـإ, زاض املػـرل٠ يًٓؿــط   , 3غـاَٞ ضبُـس ًَشـِ: َٓــاٖر ايبشـح يف ايذلبٝـ١ ٚعًـِ ايــٓؿؼ, ط       (1)

 .23, م2005ٚايتٛظٜع ٚايطباع١, 
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 أٖساف املكاب١ً:

ٚما٥ؿٗا ٚتتؿـعب يتهـٕٛ َٓٗـا    ربتًـ أٖساف املكاب١ً ٚتتٓٛع, ٚنصيو تتعسز 

ؾُــٔ املكــاب٬ت َــا ٜٗــسف  ىل   ا٭ٖــساف ٚايٛمــا٥ـ ايتؿدٝكــ١ٝ ٚايع٬دٝــ١ ٚغرلُٖــا. 

ظٜــاز٠ تبكــرل ايباســح باملؿــه١ً ايــيت ٜتكــس٣ يسضاغــتٗا, سٝــح تعطؾــ٘ عًــ٢ دٛاْــب   

ٚا٫غـتذابات ايبسًٜـ١ يعٓاقـط ايبشـح, بػـص       ايؿطنـٝات تعطؾ٘ ع٢ً  أٚدسٜس٠ يبشج٘ 

اتاسـ١ ايؿطقـ١ أَـاّ     ٖسف آخط يًُكاب١ً ٖٚٛ:ٖٚٓاى  بشٛخ املطاز٠.ايٓظط عٔ ْٛع١ٝ اي

املكابٌ بتؿـهٌٝ ازبـٛ ا٫دتُـاعٞ ايـصٟ ٜػـُح مبعازبـ١ بعـص ايهـػٛط ا٫دتُاعٝـ١          

ــ٘.        ــطؼب١ َٓــ ــات قــ ــ٢ َعًَٛــ ــٍٛ عًــ ــ١ اسبكــ ــٌٗ  َهاْٝــ ــا ٜػــ ــٛخ ممــ ــس٣ املبشــ  يــ

ب أخـط٣  إٔ أٖساؾا تتشكـل باملكابًـ١ ٫ لهـٔ إٔ تتشكـل بأغـايٝ      بعص ايباسجنيٜٚط٣ 

 :(1)غرلٖا َٓٗا

 ايتعبرل عٔ ْؿػ٘ عٔ ططٜل ايهتاب١. ٜػتطٝع٫  إٔ ٜهٕٛ املكابٌ طؿ٬ً . 1

 ايهتاب١. أٚإٔ ٜهٕٛ املكابٌ أًَٝا ٫ ٜػتطٝع ايكطا٠٤  . 2

 عاع١ٝ. أٚسبٌ َؿه١ً خاق١ ؾطز١ٜ  أٚإٔ ْػتدسّ يف زضاغ١ اسباي١  . 3

اييت مت اسبكٍٛ عًٝٗا باغتدساّ طـطم  إٔ تػتدسّ املكاب١ً ٫غتهُاٍ املعًَٛات  . 4

 ٚأغايٝب أخط٣.

َٚٔ ازبسٜط بايـصنط إٔ املكابًـ١ ٫ ٜكتكـط اغـتدساَٗا يف ايبشـٛخ ايعًُٝـ١ بـٌ        

ٕ املعًــِ ًٜذــأ  ىل املكابًــ١ يف ايتــسضٜؼ     ش هــٔ اغــتدساَٗا بٓذاعــ١ يف ايتــسضٜؼ, ل

 يتشكٝل ا٭ٖساف اٯت١ٝ:

 تًُٝص.ايتٛغع يف عع َعًَٛات ٚبٝاْات عٔ اي . 1

 ٱمٗاض خطأ ٚقع ؾٝ٘. أَٚػاعس٠ ايتًُٝص  شا نإ يسٜ٘ َؿه١ً خاق١,  . 2

 تٛثٝل ايك١ً بني املعًِ ٚايتًُٝص. . 3

 أْٛاع املكاب١ً:

ات يًُكابًــ١, ٚضمبــا ٜعــٛز ايػــبب يف ٖــصا ايتٓــٛع  ؿتكــٓٝايتكػــُٝات ٚايتٓٛعــت 

ٚايتعــسز  ىل تٓــٛع ا٭ٖــساف ٚايػاٜــات َــٔ  دطا٥ٗــا ؾاملكــاب٬ت ربتًـــ يف أغطانــٗا         

                                                 
, 1995ضبُٛز أ س ؾٛم: أغاغٝات املٓٗر ايسضاغٞ َُٚٗات٘, ايطٜا , زاض عامل ايهتـب,   (1)

 .23م
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 :(1)ٜأت٠ٞ ٚنُا ٜسأْٛاع عسع٢ً ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ لهٔ تكػُٝٗا ٚطبٝعتٗا َٚساٖا. 

 املكابًني املػتذٝبني أ٫ًٚ: َٔ سٝح عسز ايع٤٬ُ أٚ

 ٢ً ْٛعني ض٥ٝػني ُٖا:علهٔ تكػِٝ املكاب١ً 

املكاب١ً ايؿطز١ٜ: اييت تتِ بني ايباسح ٚاملؿشٛم )املػتذٝب( ٚتعتدل أنجط ا٭ْٛاع  .1

 ؾٝٛعًا ٭ْٗا تتِ بني املكابٹٌ ٚاملػتذٝب.

ٚتــتِ بــني ايباســح ٚعــسز َــٔ ا٭ؾــطاز يف َهــإ ٚاســس ٚٚقــت   : عٝــ١ااملكابًــ١ ازبُ .2

يف أقكط ٚقـت   أنجط عُكًا ٚ ثطا٤ يٲداب١َٛات ٚاسس َٔ أدٌ اسبكٍٛ ع٢ً َعً

ا٫ اْ٘ ٜكعب ٖٓا تػذٌٝ ا٫دابـات ٚامل٬سظـات تػـذ٬ًٝ ٜـسًٜٚا ٚعًـ٢      ٚأقٌ دٗس 

 . ا٫غًب ذبتاز اىل تػذٌٝ آيٞ

ٚؾكًا يٓٛع ا٭غ١ً٦ اييت تططح ؾٝٗا ٚزضد١ اسبط١ٜ اييت تعط٢ يًُػـتذٝب  : ثاًْٝا

 يف  دابات٘

 أْٛاع: ١ث٬ث٢ً علهٔ تكػِٝ املكاب١ً 

املكاب١ً املكؿ١ً املػًك١: ٖٚٞ املكاب١ً ايـيت تطـطح ؾٝٗـا أغـ١ً٦ تتطًـب  دابـات زقٝكـ١         .1

ٚضبسز٠, ٫ٚ تؿػح صبـاٍ يًؿـطح املطـٍٛ, ٚ  ـا ٜطـطح ايػـ٪اٍ ٚتػـذٌ اٱدابـ١         

 اييت ٜكطضٖا املػتذٝب.

 املكاب١ً املؿتٛس١: ٖٚـٞ املكابًـ١ ايـيت ٜكـّٛ ؾٝٗـا ايباسـح بطـطح أغـ١ً٦ غـرل ضبـسز٠           .2

 أٚاٱدابــ١, ٚؾٝٗــا ٜعطــٞ املػــتذٝب اسبطٜــ١ يف إٔ ٜــتهًِ زٕٚ ضبــسزات يًــعَٔ     

 يٮغًٛب ٖٚصٙ عطن١ يًتشٝع ٚتػتسعٞ ن٬ًَا يٝؼ شا ق١ً باملٛنٛع.

املكابًــ١ املكؿًــ١ املؿتٛســ١: ٖٚــٞ ايــيت تهــٕٛ ا٭غــ١ً٦ ؾٝٗــا َعػبــًا َــٔ ايٓــٛعني            .3

طح ايػـ٪اٍ بكــٝػ١  ايػـابكني )َكؿًـ١ َٚؿتٛسـ١(. ٚؾٝٗـا تعطــٞ اسبطٜـ١ يًُكابـٌ بطـ       

 أخط٣ ٚايطًب َٔ املػتذٝب ملعٜس َٔ ايتٛنٝح.

 عًِ ايٓؿؼ ايػطٜطٟثايجًا: َٔ سٝح غط  املكاب١ً يف َٝسإ 

عًـِ ايـٓؿؼ ايػـطٜطٟ    َٝـسإ  كاب١ً َٔ سٝح غط  املكابًـ١ يف  لهٔ تكػِٝ امل

 ٢ً غت١ أْٛاع ض٥ٝػ١ٝ ٖٞ:ع

 امل٪غػ١. أٚبايع٬ز  ا٫يتشامَكاب١ً  .1

                                                 
 .156ــ  155ز. ا س غًُٝإ عٛز٠ ٚؾتشٞ سػٔ ًَهاٟٚ: َكسض غابل, م (1)



............... 

161 

 ٚايتؿدٝل املبس٥ٞ.َكاب١ً ايؿطظ  .2

 َكاب١ً ايبشح ا٫دتُاعٞ ٚايؿدكٞ يًشاي١. .3

 َكاب١ً َا قبٌ َٚا بعس ا٫ختباضات ايٓؿػ١ٝ. .4

 املكاب١ً املُٗس٠ يًع٬ز ايٓؿػٞ. .5

 املكاب١ً َع أقطبا٤ املطٜص ٚأقسقا٥٘. .6

 َٔ سٝح ايػط  َٔ املكاب١ً يف َٝسإ ايتؿاع٬ت ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ٜٛ:ضابعًا: 

)املػش١ٝ(: ٜػتعٌُ ٖـصا ايٓـٛع َـٔ املكـاب٬ت يًشكـٍٛ عًـ٢       ١ٝ املكاب١ً ا٫غتط٬ع .1

ــيت   أَٚعًَٛــات َــٔ أؾــدام ٜعتــدلٕٚ سذــ١ يف سكــٛشلِ     ممــجًني جملُٛعــاتِٗ ٚاي

 ٜطغب ايباسح اسبكٍٛ ع٢ً بٝاْات بؿأِْٗ.

املكابًـــ١ ايتؿدٝكـــ١ٝ: ٚتػـــتعٌُ يـــتؿِٗ َؿـــه١ً َـــا ٚأغـــباب ْؿـــ٥ٛٗا, ٚأبعازٖـــا   .2

 ٌٝ متٗٝسًا يتشسٜس ا٭غباب ٚٚنع خط١ يًع٬ز.اسباي١ٝ, َٚس٣ خطٛضتٗا ع٢ً ايعُ

املكابًــ١ ايع٬دٝــ١: ٖٚــصا ايٓــٛع ٜٗــسف بؿــهٌ ض٥ٝػــٞ  ىل ايكهــا٤ عًــ٢ أغــباب           .3

املؿــه١ً ٚايعُــٌ عًــ٢ دعــٌ ايؿــدل ايــصٟ دبــطٟ َعــ٘ املكابًــ١ ٜؿــعط با٫غــتكطاض  

 ايٓؿػٞ.

املكابًــ١ ا٫غتؿــاض١ٜ: ٜػــتعٌُ ٖــصا ايٓــٛع َــٔ املكــاب٬ت يــتُهني ايؿــدل ايــصٟ    .4

طٟ َع٘ املكاب١ً ٚمبؿـاضن١ ايباسـح عًـ٢ تؿٗـِ َؿـانً٘ ايؿدكـ١ٝ ٚاملتعًكـ١        دب

 ٚايعٌُ ع٢ً سٌ تًو املؿانٌ. أؾهٌبايعٌُ بؿهٌ 

 :ٜأتٞخاَػًا: َٔ سٝح طبٝع١ ا٭غ١ً٦: لهٔ تكػِٝ املكاب١ً  ىل َا 

 املكاب١ً اسبط٠: اييت تططح ؾٝٗا أغ١ً٦ غرل ضبسز٠ اٱداب١. .1

 املكاب١ً اييت تططح ؾٝٗا أغ١ً٦ تتطًب  دابات زقٝك١ ٚضبسز٠.املكاب١ً املك١ٓٓ: ٖٚٞ  .2

املكاب١ً غرل املك١ٓٓ: ٜٚتكـ ٖصا ايٓٛع َٔ املكـاب٬ت باملطْٚـ١ ٚاسبطٜـ١ حبٝـح تتـٝح       .3

 يًُؿشٛم ايتعبرل عٔ ْؿػ٘ بكٛض٠ تًكا١ٝ٥.

املكاب١ً ايب٪ض١ٜ: سٝح تهٕٛ ايٛمٝؿ١ ا٭غاغ١ٝ يًباسح ٖٛ تطنٝع ا٫ٖتُاّ ع٢ً  .4

 َع١ٓٝ قازؾٗا ايؿطز ٚع٢ً آثاض ٖصٙ اشبدل٠.خدل٠ 

املكاب١ً غرل املٛد١ٗ: سٝح ٜهٕٛ املؿشٛم أنجـط سطٜـ١ يف ايتعـبرل عـٔ َؿـاعطٙ       .5

 ٚزٚاؾع غًٛن٘ بسٕٚ تٛدٝ٘ َعني َٔ ايباسح.
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 َعاٜا ٚعٝٛب املكاب١ً

ْٚادش١ َٔ أزٚات ايبشـح ايعًُـٞ, ٚقـس تهـٕٛ يف بعـص       ١َُٗإٔ املكاب١ً أزا٠ 

ٜعطــٞ ْتا٥ذٗــا أٟ أزا٠  أٌٚ ٚا٭ْػــب ٚا٭ظبــح ٫ٚ ٜػــس َػــسٖا  ا٭سٝــإ ٖــٞ ا٭ؾهــ 

    ٍ )ٜٚهـٕٛ املٛنـٛع املبشـٛخ عًـ٢      أخط٣, سٝح ٜهٕٛ املؿشٛقـٕٛ َـج٬ً َـٔ ا٭طؿـا

غبٌٝ املجاٍ ايتُٓٝ  يف أؾ٬ّ ايطغّٛ املتشطن١ ٚأثطٙ ع٢ً تكٛضات ا٫طؿاٍ ـــ بـاضبٞ  

)ٜٚهٕٛ املٛنـٛع املبشـٛخ عًـ٢ غـبٌٝ املجـاٍ استٝادـات        َٔ نباض ايػٔ أٚ ا ٛشدًا(

نبــاض ايػــٔ َــٔ ايتًؿعٜــٕٛ ــــــ زضاغــ١ عًــ٢ عٝٓــ١ َــٔ نبــاض ايػــٔ يف زٚض املػــٓني يف   

)ٜٚهـــٕٛ املٛنـــٛع عًـــ٢ غـــبٌٝ املجـــاٍ   ا٭َـــٝني أَٚـــٔ املكـــابني ٚايعذـــع٠  أٚ بػـــساز(

شلٛاتـ ايصن١ٝ اغتدساَات شٟٚ ا٫عاق١ ايبكط١ٜ يتطبٝكات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف ا

ٚغــرل شيــو َــٔ اسبــا٫ت اشباقــ١, ٖٚــٞ بــصيو تتُتــع مبعاٜــا     ٚا٫ؾــباعات املتشككــ١(

ٚيهٔ َع نٌ  ٚخكا٥ل َتُٝع٠ ٫ ٜٓهطٖا َٔ اطًع ع٢ً أجبسٜات ايبشح ايعًُٞ.

ــل      ــسٚضٖا عٛا٥ـ ــّهٌ بـ ــٛب ٚايـــيت تؿـ ــًبٝات ٚايعٝـ ــٔ ايػـ ــٛ َـ ــ١ ٫ ربًـ ــإٕ املكابًـ ــصا ؾـ ٖـ

ــ٢    ــ٪ثط عً ــات ٚعــع    ٚاؾــهايٝات اَــاّ ايباســح ؾت ــا٥ر ايبٝاْ ــ٢ ْت ــ٘ ٚدٗــسٙ, ٚعً أزا٥

 املعًَٛات اييت ٜتٛقٌ  يٝٗا ايباسح.

 :(1)لهٔ اػباظ اِٖ املعاٜا اييت تتكـ بٗا املكاب١ً مبا ٜأتٞٚ

ــا اغــتدساّ       .1 ــيت ٜكــعب ؾٝٗ نــإٔ  ا٫غــتبٝإلهــٔ اغــتدساَٗا يف اسبــا٫ت اي

 .أٚ َٔ شٟٚ ا٫ستٝادات اشباق١ َٔ قػاض ايػٔ أٚتهٕٛ ايع١ٓٝ َٔ ا٭َٝني 

تٛؾط عُكًا يف اٱدابـ١ ٱَهاْٝـ١ تٛنـٝح اعـاز٠ طـطح ا٭غـ١ً٦ ٚستـ٢ ٜتػـ٢ٓ شيـو           .2

 ؾٗٞ حباد١  ىل َكابٌ َسضب.

تػتسعٞ َعًَٛات َٔ املػتذٝب َٔ ايكـعب اسبكـٍٛ عًٝٗـا بـأٟ ططٜكـ١ أخـط٣         .3

 ٭ٕ ايٓاؽ بؿهٌ عاّ ؼببٕٛ ايه٬ّ أنجط َٔ ايهتاب١.

% ٚضمبا ٜعٜـس  95كٍٛ ع٢ً ادابات َٔ َعظِ َٔ تتِ َكابًتِٗ تٛؾط  َها١ْٝ اسب .4

 % تكطٜبا بسٕٚ َتابع40.١ ا٫غتبٝإ شا َا قٛضْت ب

تــٛؾط َ٪ؾــطات غــرل يؿظٝــ١ تعــعظ ا٫غــتذابات ٚتٛنــح املؿــاعط نٓػُــ١ ايكــٛت     .5

 ٬ََٚح ايٛد٘ ٚسطن١ ايعٝٓني ٚايطأؽ.

                                                 
 .154بل, مز. ا س غًُٝإ عٛز٠ ٚؾتشٞ سػٔ ًَهاٟٚ: َكسض غا (1)
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 عسّ ؾُٗ٘ شلا. أٚؾطح ٚتٛنٝح ا٭غ١ً٦ يًُػتذٛب يف ساي١ قعٛبتٗا  ٚقاب١ًٝاملط١ْٚ  .6

ٚغــ١ًٝ َٓاغــب١ زبُــع املعًَٛــات عــٔ ايكهــاٜا ايؿدكــ١ٝ ٚا٫ْؿعايٝــ١ ٚايٓؿػــ١ٝ          .7

اشباقـــ١ بـــاملبشٛخ, ٖٚـــٞ أَـــٛض َـــٔ ايكـــعب ععٗـــا بطـــطم أخـــط٣ نايٛثـــا٥ل  

 ٚا٫غتباْات.

اٍ املػــتذٝب َطاقبــ١ ايػــًٛى سٝــح ٜػــتطٝع ايباســح َطاقبــ١ غــًٛى ٚضزٚز أؾعــ     .8

 ٚربُني أقٛاي٘ َٚس٣ تعبرلٖا سكٝك١ عٔ ايصات.

 ايتشهِ بايب١٦ٝ احملٝط١ باملكاب١ً َٔ سٝح اشلس٤ٚ ٚايػط١ٜ ٚايظطٚف ا٭خط٣. .9

تػًػٌ ا٭غ١ً٦ سٝح ٜهُٔ ايباسح اداب١ املػتذٝب بتػًػٌ َٓطكٞ زٕٚ ايكؿـع   .10

 َٔ غ٪اٍ  ىل آخط شيو إٔ ايباسح ٜتشهِ يف ططح ا٭غ١ً٦.

 ٚتعين قسض٠ ايباسح ع٢ً تػذٌٝ اٱداب١ ٚايعؿ١ٜٛ يًُػتذٝب.: ايتًكا١ٝ٥ .11

 تٛقٝت املكاب١ً: سٝح ٜػتطٝع ايباسح تػذٌٝ ظَإ َٚهإ ادطا٤ املكاب١ً. .12

 :(1)مبا ٜأتٞ اَا عٝٛب املكاب١ً ؾُٝهٔ اػباظٖا

ٜكعب َكاب١ً عـسز نـبرل ْػـبًٝا َـٔ ا٭ؾـطاز, ٭ٕ َكابًـ١ ايؿـطز ايٛاسـس تػـتػطم           .1

نـصيو تـطزز أؾـطاز ايعٝٓـ١ يف املؿـاضن١, خاقـ١ يف سايـ١ اغـتدساّ         ٚقتًا طـ٬ًٜٛ  

املكاب١ً اشلاتؿ١ٝ ٫ٕ ع١ًُٝ ا٫تكـاٍ اشلـاتؿٞ بأؾـدام ػبًٗـِٗ ايباسـح ٚػبًْٗٛـ٘       

 .أَط قس ٜجرل ؾهٛنِٗ ٚتطززِٖ يف ايتعإٚ َع٘

ــسضبًا ٫         .2 ــٌ َــاٖطًا َ ــاشا مل ٜهــٔ املكاب ــا, ؾ ــ٢  دطا٥ٗ ــابًني َــسضبني عً ــب َك تتطً

ازبــٛ امل٥٬ــِ يًُكابًــ١, ٚقــس ٜعٜـــ املػــتذٝب  دابتــ٘, ٚقــس ٜتشٝــع ٜػــتطٝع خًــل 

 ٜسضٟ بؿهٌ ٜ٪زٟ اىل ذبطٜـ ا٫داب١. املكابٌ َٔ سٝح ٫

3.   ٗ ا اىل ذبًـ٬ٝت نُٝـ١ خاقـ١ يف    قعٛب١ ايتكسٜط ايهُٞ ي٬غـتذابات ٚاخهـاع

 املكاب١ً املؿتٛس١.

إٔ ظباسٗـا  يف دبٗٝع أزٚات ايتػذٌٝ يف َهإ  أٚقعٛب١ تػذٌٝ ا٫دابات,  .4

ــ١ املػــتذٝب يف      ــ٢ ضغب ــس  ىل ســس نــبرل عً ــإٜٚعتُ ٚ عطــا٤, َعًَٛــات   ايتع

 َٛثٛق١ ٚزقٝك١.

                                                 
, 2ز. ضبُس بٔ عبس ايععٜـع اسبٝـعإ: ايبشـٛخ ا٫ع٬َٝـ١ ــــ أغػـٗا, أغـايٝبٗا, صبا٫تٗـا, ط          (1)

 .106, م2004ٕ(,  ايطٜا , )ز.
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أْٗــا تتــأثط حبــطم املػــتذٝب عًــ٢ ْؿػــ٘, ٚبطغبتــ٘ بــإٔ ٜظٗــط مبظٗــط  ػبــابٞ      .5

ٜطنــٞ  أٚعــ٘ إٔ ٜػــتعسٟ ؾٚبــذلززٙ يف  عطــا٤, َعًَٛــات مبعــعٍ عــٔ ْؿػــ٘ ٚبسٚا

 ايؿدل ايصٟ ػبطٟ املكاب١ً.

 االختببراث
يف ٚقــــ  تػـــتدسّ, أزٚات ايبشـــح يف ايعًـــّٛ ايػـــًٛن١ٝ أزا٠ َـــٔ :ا٫ختبـــاض ٖـــٛ

ايػًٛى اسبايٞ ٚقٝاؽ َا ٜططأ عًٝ٘ َٔ تػٝرل ْتٝذ١ يتعطن٘ يعٛاٌَ َٚ٪ثطات ت٪ثط 

ٚعٔ ططٜل اغتدطاز بٝاْات املبشـٛثني لـس ا٫ختبـاض ايباسـح ببٝاْـات      . ؾٝ٘ َػتكب٬ً

بعص املُٝعات  أٚن١ُٝ ؾُٝا ٜتكٌ بايسضد١ اييت ٜهؿـ املبشٛخ عٓسٖا عٔ َٝع٠ 

 . يف ٚقت َعني

ٚا٫غــتعسازات اشباقــ١ ايــيت تكــٝؼ   ايــصنا٤ٚتٗــسف ا٫ختبــاضات  ىل قٝــاؽ  

كـــسضات ايعسزٜـــ١ ٚايكــــسضات   ايكـــسضات بأْٛاعٗـــا املدتًؿـــ١ نايكـــسضات ايعكًٝـــ١ ٚاي     

اسبطن١ٝ ٚايكسضات ايؿ١ٝٓ ٚاملٛغٝك١ٝ ٚغرلٖا َٔ ايكسضات اييت تطتب  باغـتعسازات  

ٚتػــتدسّ ا٫ختبــاضات يف ايسضاغــات ايٛقــؿ١ٝ ٚايتذطٜبٝــ١ باٱنــاؾ١  ىل      . املبشــٛخ

دٛاْــب َعٝٓــ١ َــٔ   ايسضاغــات ايٓؿػــ١ٝ ٚايذلبٜٛــ١ نــأزٚات قــُُت يٛقـــ ٚقٝــاؽ  

نأغاؽ يًُكاضْـ١ بـني    ع ٖصٙ ا٫ختباضات يف قٛض٠ ن١ُٝ, ٚتٛنايػًٛى اٱْػاْٞ

 عاعــ١ باعتباضٖــا  طــاضًابــني ؾــطز ٚ أٚ ,آخـط املكاضْــ١ بــني ؾــطز ٚ أٚ, عاعـ١ ٚأخــط٣ 

 .َعٝاضًٜا أَٚطدعًٝا 

ــع ايبٝاْـــات زٚضًا  ٚ ــاضات نـــأزا٠ َـــٔ أزٚات عـ ــًاتًعـــب ا٫ختبـ ــعًا يف  َُٗـ ٚممٝـ

ايسضاغـات ٚايبشـٛخ ا٫ْػـا١ْٝ بــاخت٬ف أْٛاعٗـا ايٛقـؿ١ٝ, ٚا٫ضتباطٝـ١, ٚايتذطٜبٝــ١       

)امل٬سظــ١, املكابًــ١, ا٫غــتبٝإ, ذبًٝــٌ  :َــع عــسّ ا٫ْكــام َــٔ زٚض ا٫زٚات ا٫خــط٣

املهُٕٛ( سٝح تٛؾط ٖصٙ ا٫ختباضات بٝاْات ن١ُٝ عٔ ايػُات ٚاشبكا٥ل املكاغـ١  

ٔ ايكسم ٚايجبات ٚاملٛنٛع١ٝ. ٜٚعتُسٴ ا٫ختباض ع٢ً زضاغ١ٹ قٹؿ١ بسضد١ عاي١ٝ ْػبًٝا َ

َ   ٞ ازبُـاعٞ َــٔ خـ٬ٍ ٚنــِع اختبـاضاتٺ خاقــ١     أٚ عٝٓـ١ َـٔ دٛاْــبٹ ايػٴـًٛى ايؿدكــ

ٌِ ايباســـح, ٚػبـــب إٔ ٜؿـــذلط يف ٖـــصا ايٓـــ   ٜػـــتؿاز َ ــ ٛع ٓٗـــا يف ٚقـــتٺ ٫ســـل َـــٔ قبـ

 بات. املكساق١ٝ ٚايكسم ٚايٛنٛح ٚايج
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صبُٛع١ َٔ املجرلات تكسّ يًُؿشـٛم  بٗـسف اسبكـٍٛ    ٜٚعطف ا٫ختباض بأْ٘: 

نُـا   .(1)صبُٛعـ١ أؾـطاز   أٚع٢ً اغتذابات ن١ُٝ ٜتٛقـ عًٝٗا اسبهـِ عًـ٢ ؾـطز    

ضغَٛــ  أٚقٛض  أٚنتاب١ٝ  أٚأغ١ً٦ ؾؿ١ٝٗ  صبُٛع١ َٔ املجرلات ــ: ٜعطف ا٫ختباض بأْ٘

نٝؿٝـ١ غـًٛنًا. نُـا ٜعـطف ا٫ختبـاض بأْـ٘ صبٗـٛز         أٚأعست يتكٝؼ بططٜك١ نُٝـ١  

َككٛز, ٜؿتٌُ ع٢ً صبُٛع١ َٔ املجرلات املتٓٛع١  بٗسف  ثاض٠ اغتذابات َع١ٓٝ يس٣ 

ــ ٚتكسٜط شيو بإعطا٥٘ زضد١ َٓاغـب١ تعهـؼ َكـساض تـٛاؾط ايػـًٛى       أنجط أٚ ايؿطز ــ

اؽ ايػـ١ُ َـٔ   ٝـ ٚا٫ختبـاض يف ضأٟ بعـص ايبـاسجني ٖـٛ ططٜكـ١ َٓظُـ١ يك       .املطغٛب ؾٝ٘

  .(2)خ٬ٍ ع١ٓٝ َٔ ايػًٛى

 لهٔ تكػِٝ أْٛاع ا٫ختباضات نُا ٜأتٞ: :أْٛاع ا٫ختباض

 ٫ً: أْٛاع ا٫ختباضات ٚؾل اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜأٚ

 .اختباضات ؾطز١ٜ, ٖٚٞ اييت تكُِ يكٝاؽ زل١ َا يس٣ ؾطز .1

 .اختباضات عاع١ٝ, ٖٚٞ اييت تكُِ يكٝاؽ زل١ َا يس٣ صبُٛع١ .2

 ثاًْٝا: أْٛاع ا٫ختباضات ٚؾل ايتعًُٝات: )سػب ططٜك٘ ا٫ضؾازات ٚايؿكطات(

 .اختباضات ؾؿ١ٝٗ, ٖٚٞ اييت تٛد٘ يًُؿشٛم عًًٓا .1

 .)ذبطٜط١ٜ(, ٖٚٞ اييت تعط٢ يًُؿشٛم ع٢ً ٚضم اختباضات َهتٛب١ .2

  ثايجًا: أْٛاع ا٫ختباضات ٚؾل َا ٜطًب قٝاغ٘

تكـٝؼ ايكـسضات    أٚاختباضات ا٫غتعساز, ٖٚٞ اييت تكٝؼ بعص املـتػرلات ايعكًٝـ١    .1

 ٚا٫غتعسازات ايعك١ًٝ املعطؾ١ٝ.

ــيت         .2 ــتعًِ َــٔ املعًَٛــات, اي ــاضات ايتشكــٌٝ, ٖٚــٞ ايــيت تكــٝؼ َــا سكــٌ امل اختب

 املٗاضات اييت انتػبٗا. أٚتعًُٗا, 

َها١ْٝ تٛدٝٗـ٘ عبـٛ   اختباضات املٍٝٛ, ٖٚٞ تٗسف  ىل َعطؾ١ تؿه٬ٝت ايؿطز  ٱ .3

 امل١ٓٗ املٓاغب١ ي٘. أٚايتدكل 

                                                 
عًٞ عػهط )ٚآخطٕٚ(: َكس١َ يف ايبشح ايعًُٞ, ايهٜٛت, َهتب١ ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜـع,   (1)

 .215, م1992

, ايطٜـا , زاض  3ايعًُٞ ـــ َؿَٗٛ٘, أزٚات٘, أغايٝب٘. ط عبسايط ٔ عسؽ )ٚآخطٕٚ(: ايبشح  (2)

 .217, م2003أغا١َ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 
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اختباضات ايؿدك١ٝ, ٖٚٞ اييت تكٝؼ ض١ٜ٩ ايؿـطز يٓؿػـ٘ ٚيٰخـطٜٔ, ٚأًٖٝتـ٘ يف      .4

 َٛاد١ٗ َٛقـ َعني.

اختباضات ا٫دباٖات, ٖٚٞ اييت تكٝؼ املٌٝ ايعاّ يًؿطز ٚايصٟ ٜ٪ثط عًـ٢ زاؾعٝتـ٘    .5

 ٚغًٛن٘.

  :خطٛات  عساز ا٫ختباض

ا٫ختبــاضات يف خطــٛات  عــسازٖا, ٚلهــٔ تًدــٝل خطــٛات    تتؿــاب٘ أْــٛاع  

 : (1)تكُِٝ ا٫ختباض ؾُٝا ٜأتٞ

 .ذبسٜس ايػط  َٔ اغتدساّ ا٫ختباض نأزا٠ زبُع ايبٝاْات املطًٛب١ .1

 بعس ايػًٛى(. –)بعس احملت٣ٛ  ذبسٜس ا٭بعاز اييت غٝكٝػٗا ا٫ختباض .2

 .ذبسٜس صباٍ )ضبت٣ٛ( ا٫ختباض .3

ضبتٛاٖا صبـاٍ ايػـ١ُ بعـس ذبسٜـس ايٓـٛع املٓاغـب َـٔ        قٝاغ١ ايؿكطات اييت متجٌ  .4

 ايؿكطات.

 ي١ٝ ي٬ختباض ٚايتعًُٝات, ايؿكطات, ٚضق١ ا٫داب١, امل٬سل.ٚ خطاز ايكٛض٠ ا٭ .5

 تطبٝل ا٫ختباض ع٢ً ع١ٓٝ َٔ أؾطاز صبتُع ايبشح بػط  ذبًٌٝ ايؿكطات. .6

 اخطاز ا٫ختباض بكٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥. .7

 ا٫ختباض.اؾتكام ز٫٫ت قسم ٚثبات  .8

 اؾتكام َعاٜرل ا٫ختباض. .9

اعساز زيٌٝ ا٫ختباض ٜٚتهُٔ نٌ َـا ٜتعًـل با٫ختبـاض َـٔ  طـاضٙ ايٓظـطٟ َـطٚضًا          .10

 بتطبٝك٘ ٚتكشٝش٘ ٚتؿػرل ْتا٥ذ٘.

 :خكا٥ل ا٫ختباض ازبٝس

تتعسز ا٫ختباضات ايـيت تكـٝؼ ْؿـؼ ايػـ١ُ ٚذبكـل ْؿـؼ ايػـط , ٚيـصيو ٜكـع          

ايباسح يف َؿه١ً اختٝاض ا٭ْػب بس٫ً َٔ اختٝاض املٓاغب. ٖٚصا ٜعين إٔ ٖٓاى عـس٠  

. ٚقــس َتؿاٚتــ١خكــا٥ل تتــٛؾط يف ا٫ختبــاضات املعــس٠ يــٓؿؼ ايػــط  ٚيهــٔ بــسضدات  

يف اَهاْٝـ١ اسبكـٍٛ    أٚيٝـ, يف ايتهـا  أٚيف غٗٛي١ ايتطبٝـل,   ايتؿاٚتٜهٕٛ ٖصا 

                                                 
 .158ـــ  157ز. عٛز٠ ا س ٚؾتشٞ ًَهاٟٚ: َكسض غابل, م (1)
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عًٝ٘. ٜٚتػِ ا٫ختباض ازبٝـس خبكـا٥ل َتؿـل عًٝٗـا يـس٣ املٗـتُني بـايتكِٜٛ ايذلبـٟٛ,         

  :(1)ٚاملٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ, ٖٚٞ

ٍٴ املع٢ٓ ْؿػ٘ زبُٝع املؿشٛقني حبٝح ٫ : املٛنٛع١ٝ .1 ٞٳ ايػ٪ا ٜٚككس بٗا إٔ ٜعط

ّ   ٌٜأٜٚكبٌ ايت ت املٛنـٛع١ٝ  ا٫ختبـاضا  . ٚيتٛاؾط ٖصٙ اشباقـ١ٝ يف ا٫ختبـاض تػـتدس

 .إٔ ٜهٕٛ ا٫ختباض َتذٓب اثط ايتشٝع َٔ قبٌ املكشحبأؾهاشلا املدتًؿ١, ٚ

ايكسم, ٜٚككس بكسم ا٫ختباض َس٣ قسضت٘ ع٢ً قٝاؽ اجملاٍ ايـصٟ ٚنـع َـٔ     .2

أدً٘. ؾإشا أعس املعًِ اختباضًا ٜكٝؼ َكسض٠ ايت٬َٝص ع٢ً  دطا٤ ع١ًُٝ ايهـطب,  

قــاؽ ٖــصٙ املكــسض٠ ٜٚهــٕٛ غــرل قــازم  شا قــاؽ   ؾٝهــٕٛ ا٫ختبــاض قــازقًا  شا 

 .َكسض٠ أخط٣

ايجبـــات, ٜٚككـــس بجبـــات ا٫ختبـــاض إٔ ٜعطـــٞ ا٫ختبـــاض ايٓتـــا٥ر ْؿػـــٗا  شا َـــا مت    .3

 اغتدساَ٘ أنجط َٔ َط٠ ذبت مطٚف مماث١ً )اشا نإ ٖٓاى اتػام يف ْتا٥ذ٘(.

 ايٛاقع١ٝ: ٖٞ َس٣ زق١ متجٌٝ ايٛاقع. .4

َكٓٓـا عٓـسَا ٜـتِ اسبكـٍٛ عًـ٢ عٝٓـ٘ َٓظَٛـ١         ايكاب١ًٝ يًتكـٓني: ٜهـٕٛ ا٫ختبـاض    .5

 يٮزا٤ ذبت مطٚف ضبسز٠.

 ايؿٍُٛ. .6

 ا٫قتكاز. .7

 ايكاب١ًٝ يًتطبٝل. .8

 :ايؿطٚط ٚا٭غؼ ايع١ًُٝ ي٬ختباض

 .validity ايكسم .1

 .reliability ايجبات .2

  ايكسم: ٫ًأٚ

ــا ٖــٛ َــطاز     أٚايكــش١ قــ٬س١ٝ ا٭غــًٛب    أٜٚككــس بايكــسم   ا٭زا٠ يكٝــاؽ َ

ٚبايتــايٞ , مبعٓــ٢ آخــط قــ٬س١ٝ أزا٠ ايبشــح يف ذبكٝــل أٖــساف ايسضاغــ١   أٚ, قٝاغــ٘

اضتؿاع َػت٣ٛ ايجك١ ؾُٝا تٛقٌ  يٝـ٘ ايباسـح َـٔ ْتـا٥ر حبٝـح لهـٔ ا٫ْتكـاٍ َٓٗـا         

                                                 
 .216ــ  215عًٞ عػهط )ٚآخطٕٚ(: َكسض غابل, م (1)
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 أٚ. ٜٚتؿــل اشبــدلا٤ عًــ٢ أْــٛاع ايكــسم ايــيت ػبــب إٔ تتــٛؾط يف املكٝــاؽ  (1)اىل ايتعُــِٝ

 :(2)ا٭زا٠ َٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ باملؿّٗٛ ٚأُٖٝت٘ نا٫تٞ

1.   ٟ ٜٚعتُـس اسبكــٍٛ عًـ٢ قـسم ا٫ختبــاض يف ٖـصا ا٭غـًٛب عًــ٢      : ايكـسم ايظـاٖط

اجملاٍ املـطاز   أٚايػ١ُ  أَٚظٗط بٓٛز ا٫ختباض , ؾإشا اضتبطت ٖصٙ ايبٓٛز بايػًٛى 

سم َٔ اقٌ ٜٚعتدل ٖصا ا٭غًٛب يف ايك. قٝاغ٘ نإ شيو زي٬ٝ ع٢ً قسم ايبٓٛز

 ا٭غايٝب قُٝ٘ شيو أْ٘ ٫ لهٓ٘ تؿػرل ايٓتا٥ر يف اجملاٍ املػتدسّ.

ٜعتُـس ٖـصا ا٭غـًٛب عًـ٢ َـس٣ متجٝـٌ بٓـٛز ا٫ختبـاض متجـ٬ًٝ          : قسم احملت٣ٛ .2

ٚيــصيو ؾــإٕ اسبكــٍٛ عًــ٢ قــسم ا٫ختبــاض َــٔ . دٝــسًا يًُذــاٍ املــطاز قٝاغــ٘

قٝاغ٘ ذبسٜسا دٝسا ثـِ  خ٬ٍ ٖصا ا٭غًٛب ٜتٛقـ ع٢ً ذبسٜس اجملاٍ املطاز 

بٓــا٤ صبُٛعــ١ َــٔ ا٫غــ١ً٦ ايــيت تػطــٞ ٖــصا اجملــاٍ ٜعكــب شيــو اختٝــاض عٝٓــ٘  

 ممجً٘ َٔ ٖصٙ اجملُٛع١.

ٜٚتِ اسبكٍٛ ع٢ً قسم احملهُني عٔ ططٜل عط  ا٫ختباض : قسم احملهُني .3

ع٢ً صبُٛعـ٘ َـٔ احملهُـني املتدككـني يف اجملـاٍ ٚشيـو يًتأنـس َـٔ غـ١َ٬          

 ١ٝ َٚس٣ َٓاغبتٗا يًُذاٍ املطاز قٝاغ٘ َٔ ْاس١ٝ أخط٣.قٝاغ١ ايبٓٛز َٔ ْاس

ٚتبعا شلصا ا٭غًٛب ٜـتِ اسبكـٍٛ عًـ٢ قـسم ا٫ختبـاض      : ايتكاضب أٚقسم ايتؿاب٘  .4

 بعس تطبٝك٘ ع٢ً ع١ٓٝ اغتط٬ع١ٝ غرل ع١ٓٝ ايسضاغ١.

ــ٪  .5 ــٛع َــٔ ايكــسم يف املكــاٜٝؼ        : قــسم ايتٓب ــٛاؾط ٖــصا ايٓ  أٜٚٚــتِ ايتأنــس َــٔ ت

ــتٗس ــًٛى  ا٫زٚات ايـــيت تػـ ــٔ ايػـ ـــ عـ ــب١  أٚا٭زا٤  أٚف ايهؿـ ــ١ املهتػـ املعطؾـ

       ٌ ٜٚعتـدل  . املتٛقع١ يف قسض٠ زضدـات ا٫ختبـاض عًـ٢ ايتٓبـ٪ بػـًٛى ضبـسز يف املػـتكب

ٖصا ايٓـٛع َـٔ ايكـسم َـٔ أٖـِ أْـٛاع ايكـسم سٝـح أْـ٘ ٜػـاعس يف تـٛؾرل ايٛقـت             

ؾإشا ناْت يسضدات اختباض ايجا١ْٜٛ قسض٠ تٓب٪١ٜ عايٝـ١ غـاِٖ شيـو    . ٚازبٗس ٚاملاٍ

 ىل سس نبرل يف تٛظٜع ايط٬ب ع٢ً ايهًٝات املٓاغب١ يهٌ َِٓٗ سػب قسضاتـ٘  

                                                 
, 1983ؿــطٚم, ز. ضبُــس عبــس اسبُٝــس: ذبًٝــٌ احملتــ٣ٛ يف حبــٛخ اٱعــ٬ّ, دــس٠, زاض اي   (1)

 .222ـــ  221م

 .634ـــ  627ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات ا٫ع١َٝ٬, َكسض غابل, م. ز (2)
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 ٚاَهاْٝات٘ ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ  ىل ايتكًٌٝ َٔ اشلسض ايتعًُٝٞ.

ٖٛ أغًٛب آخط يًشكٍٛ عًـ٢ قـسم ا٫ختبـاض ٜٚـتِ عـٔ ططٜـل       : ايكسم ايت٬ظَٞ .6

اسبكٍٛ ع٢ً َعا٬َت اضتباط بني زضدـ١ ا٫ختبـاض ٚبـني ايبٝاْـات ايـيت دبُـع َـٔ        

 اييت ػبط٣ ؾٝٗا ا٫ختباض. املس٠ ْؿػٗاضبهات أخط٣ يف 

 ايجبات: ثاًْٝا

مبعٓــ٢ أْــ٘ يــٛ نــطضت عًُٝــات قٝــاؽ  ,  ٕ نًُــ١ ايجبــات قــس تعــين ا٫غــتكطاض

ــتكطاض   ايؿـــطز ــ٦ٝا َـــٔ ا٫غـ ــ٘ ؾـ ــا إٔ ايجبـــات قـــس ٜعـــين  , ايٛاســـس ٭مٗـــطت زضدتـ نُـ

مبعٓــ٢ إٔ ايؿــطز ؼبكــٌ عًــ٢ ْؿــؼ ايسضدــ١ َُٗــا أختًـــ ايباســح ايــصٟ , املٛنــٛع١ٝ

يف ٖصٙ اسباي١ ٜهٕٛ ا٫ختبـاض ايجابـت اختبـاض ٜكـسض     ٚ ايصٟ ٜكشش٘ أٜٚطبل ا٫ختباض 

 . ايؿطز تكسٜطا ٫ ؽبتًـ يف سػاب٘ اثٓإ

  كا١ٝ٥ سبػاب ايجبات:ايططم اٱس

 : ططٜك١  عاز٠ ا٫ختباض .1

تعتُس ٖصٙ ايططٜكـ١ عًـ٢ تطبٝـل ا٫ختبـاض عًـ٢ صبُٛعـ١ َـٔ ا٭ؾـطاز ثـِ  عـاز٠           

 ٛ ٘ تطبٝــل ْؿــؼ ا٫ختبــاض عًــ٢ ْؿــؼ اجملُ ٖهــصا ٚ, عــ١ بعــس َهــٞ ؾــذل٠ ظَٓٝــ٘ َعٝٓــ

ــل ا٭     ــ٢ زضدــ١ يف ايتطبٝ ــطز عً ــاض ٚؼبكــٌ نــٌ ؾ ــ٢ زضدــ١ أخــط٣ يف   ٍٚ يف ا٫ختب عً

 ايجاْٞ ي٬ختباض.ايتطبٝل 

 ططٜك١ ايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ: .2

ؿطز ع٢ً ؼبكٌ ايٚ ٚيف ٖصٙ ايططٜك١ ٜتِ دبع١٥ ا٫ختباض  ىل دعأٜٔ َتهاؾ٦ني

  .ٖهصا ٜكبح نٌ دع٤ نأْ٘ قٛض٠ َهاؾ١٦ ي٬ختباضٚ, زضد١ عٔ نٌ دع٤ َٓٗا

 : ططٜك١ ا٫ختباضات املتهاؾ١٦ .3

ٜـتِ  , ٚي٬ختبـاض ايٛاسـس  ٚتتطًب ٖـصٙ ايططٜكـ١ اغـتدساّ قـٛضتني َتهـاؾ٦تني      

أغـابٝع   4-2َـا بـني    ٜـذلاٚح بؿاقـٌ ظَـين   ٚ تطبٝل ٖاتني ايكٛضتني ع٢ً ْؿؼ ا٭ؾـطاز 

, ا٫ختبـاضٜٔ َـٔ سٝـح احملتـ٣ٛ     ٜتػا٣ٚٚػبب ع٢ً ايباسح َطاعا٠ إٔ , ع٢ً ا٭نجط

  ٚططٜك١ اٱداب١., ْٚٛع ايٛمٝؿ١ املكاغ١ ٚططٜك١ ايكٝاغ١, َٚػت٣ٛ ايكعٛب١
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 االستبيبناستمبرة 
ــات        ــع ايبٝاْ ــيت ٜعتُــس عًٝٗــا ايباســح يف دبُٝ ــسټ ا٫غــتبٝإ أســس ايٛغــا٥ٌ اي ٜٴعٳ

ٚاملعًَٛات َٔ َكازضٖا, ٜٚعتُس ا٫غتبٝإ ع٢ً اغتٓطام ايٓاؽ املػتٗسؾني بايبشح 

َــٔ أدــٌ اسبكــٍٛ عًــ٢  دابــاتِٗ عــٔ املٛنــٛع ٚايــيت ٜتٛقــع ايباســح أْٗــا تعطٝــ٘            

َعطؾتٗــا, َــا ػبعًــ٘ ٜعُــِ أسهاَــ٘ َــٔ   املعًَٛــات املؿٝــس٠ يًسضاغــ١ ٚايبشــح ٚاملــطاز 

 .(1)خ٬ٍ ايٓتا٥ر املتٛقٌ  يٝٗا ع٢ً آخطٜٔ مل ٜؿذلنٛا يف ا٫غتٓطام ا٫غتبٝاْٞ

َـٔ أنجـط أزٚات ايبشـح ايعًُـٞ ؾـٝٛعًا      ا٫غـتبا١ْ   أٚتعس اغتُاض٠ ا٫غـتبٝإ  ٚ

٫  ا٫غــتبٝإَكاضْــ١ بــا٭زٚات ا٭خــط٣  ٚشيــو بػــبب اعتكــاز نــجرل َــٔ ايبــاسجني إٔ    

لهــٔ ٚتتطًــب َــِٓٗ  ٫ دٗــسًا ٜػــرلًا يف تكــُُٝٗا ٚذبهُٝٗــا ٚتٛظٜعٗــا ٚععٗــا.     

أزا٠ زبُع ايبٝاْـات املتعًكـ١ مبٛنـٛع حبـح ضبـسز عـٔ ططٜـل        ": تعطٜـ ا٫غتبا١ْ بأْٗا

 .(2)"اغتُاض٠ ػبطٟ تعب٦تٗا َٔ قبٌ املػتذٝب

أزا٠ يًشكـٍٛ  " :بأْٗـا  ا٫غتككـا٤ اغـتُاض٠   أٜٚعطف باسجٕٛ آخـطٕٚ ا٫غـتبا١ْ   ٚ

مـاٖط٠ ضبـسز٠, ٚشيـو يف     أٚع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاسبكا٥ل املطتبطـ١ بٛاقـع َعـني    

نــ٤ٛ صبُٛعــ١ َــٔ ا٭غــ١ً٦ ٜطًــب َــٔ املبشــٛثني ايــصٜٔ تٛدــ٘ شلــِ اغــتُاض٠ ا٫غــتبٝإ  

تعس اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ  سس٣ ا٫غايٝب ا٭غاغ١ٝ اييت تػـتدسّ يف  ٚ. (3)"اٱداب١ عًٝٗا

ــاض٠   أٚأغاغــ١ٝ  أٚيٝــ١ أٚعــع بٝاْــات  َــٔ عٝــع َؿــطزات   أَٚباؾــط٠ َــٔ ايعٝٓــ١ املدت

ٚشيـو بٗـسف ايتعـطف    , املعـس٠ َكـسَاً   سز٠احملغ١ً٦ صبتُع ايبشح عٔ ططٜل تٛدٝ٘ ا٭

ايــسٚاؾع ٚايعٛاَــٌ    أٚٚدٗــات ْظــط املبشــٛثني ٚادباٖــاتِٗ,      أٚعًــ٢ سكــا٥ل َعٝٓــ١,   

ربــسّ  ا٫غــتُاض٠ ا ػبعــٌ, ممــٚاملــ٪ثطات ايــيت تــسؾعِٗ اىل تكــطؾات غــًٛن١ٝ َعٝٓــ١ 

ــ١ يف ايبشــٛخ   ــ١ أغطانــًا طبتًؿ ــ١ ايعًُٝ ــا تعــين صبُٛعــ١ َــٔ ا٭غــ١ً٦    . (4)املدتًؿ نُ

                                                 
, 1999عكٌٝ سػني عكٌٝ, ؾًػؿ١ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ, ايكاٖط٠, َهتبـ١ َـسبٛيٞ يًٓؿـط,     (1)

 .148م

, عُإ, 5ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ, طؾٛظٟ غطاٜب١ ٚ)آخطٕٚ(: أغايٝب ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ  (2)

 .71, م2010زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 

 .125شٚقإ عبٝسات ٚآخطٕٚ: َكسض غابل, م (3)

 .206م ز. زلرل ضبُس سػني: زضاغات يف َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ــ حبٛخ اٱع٬ّ, َكسض غابل,( 4)
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املهتٛب١ ٜكّٛ اجملٝـب باٱدابـ١ عٓٗـا, ٖٚـٞ أزا٠ أنجـط اغـتدساًَا يف اسبكـٍٛ عًـ٢         

 .(1)ايبٝاْات َٔ املبشٛثني َباؾط٠ َٚعطؾ١ آضا٥ِٗ ٚادباٖاتِٗ

 تكُِٝ اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ:  

.  ش ٝإاملظٗطٟ ي٬غتب أٚيٞ ٚ, أٟ  عساز ايؿهٌ ا٭ا٫غتبٝإٜككس بتكُِٝ 

, ٝإيٝـــ١ َـــٔ قـــؿشات, َـــٔ َجـــٌ: غـــ٬ف ا٫غـــتب  ٚيف قـــٛضت٘ ا٭ ٝإتـــأيـ ا٫غـــتبٜ

, ٝإأغــ١ً٦ ا٫غــتب  أٚيٝــ١, ٚؾكــطات ٚٚاشبطــاب ايــصٟ ٜٛدــ٘ يًُبشــٛخ, ٚايبٝاْــات ا٭  

  :(2)ا٫ت١ٝ, َطاعا٠ ايكٛاعس ٝإبٚاييت تسٚض سٍٛ أٖساف ايبشح. ٜٚتطًب تكُِٝ ا٫غت

 أٚ. ٖٚٛ يف ايعاز٠ ٜسٚض سٍٛ أٖساف ايبشح ا٫غتبٝإذبسٜس اشلسف َٔ اغتدساّ   .1

 أغ١ً٦ ايبشح.

أغـ١ً٦ ايبشـح, ٚشيـو بعـس      أٚأغـ١ً٦ ؾطعٝـ١ شات قـ١ً بأٖـساف      أٚاؾتكام ؾكطات   .2

 َطادع١ ؾا١ًَ يًهتابات شات ايع٬ق١ مبؿه١ً ايبشح.

ٕ أغـ١ً٦   أَٚطاعا٠ اٱضؾازات اي٬ظ١َ عٓس قٝاغ١ ؾكـطات    .3 , َجـٌ: غـٗٛي١   ا٫غـتبٝا

ا٭غ١ً٦ حبٝح ٫ ذبتُـٌ أنجـط َـٔ َعٓـ٢, ٚلهـٔ ؾُٗٗـا بٛنـٛح,         أٚايؿكطات 

ٚدبٓــب ا٭غــ١ً٦ ايــيت تــٛسٞ      ا٭غــ١ً٦ ايػــ١ًٗ ثــِ ايكــعب١,    أٚٚايبــس٤ بــايؿكطات  

ــب ا٭غــ١ً٦ احملطدــ١    ــ١, ٚدبٓ ــطات   املػــتؿع٠, ٚايت أٚباٱداب ــٛاعٞ يؿك ــس اي  أٚشسٜ

   ي٬٦ ٜؿعط اجملٝب بايهذط َٓٗا.ا٫غتبٝإأغ١ً٦ 

ىل, ٚيٝــ١, ٚشيــو بعطنــٗا عًــ٢ صبُــٛعتني, ا٭ ٚيف قــٛضت٘ ا٭ ا٫غــتبٝإدبطٜــب  زــ 

أغـ٦ًت٘   أٚيًسضاغ١  يًتأنس َٔ ٚنٛح ؾكطاتـ٘   ٚتهٕٛ َٔ أؾطاز اجملتُع ا٭قًٞ

 ٘ اٍ املؿــه١ً غـــٛا٤ َـــٔ  , ٚايجاْٝـــ١, ٚتهـــٕٛ َــٔ املتدككـــني يف صبـــ ٚنؿاٜتــ

املُاضغــــني, ٚبايتــــايٞ عُــــٌ ايتعــــس٬ٜت اي٬ظَــــ١ عًــــ٢ نــــ٤ٛ   أٚا٭نــــازلٝني 

 ًَشٛماتِٗ اييت ٜكذلسٗا أؾطاز اجملُٛعتني .

ــو باغــتدساّ ا٭غــايٝب اٱسكــا١ٝ٥     ا٫غــتبٝإايتأنــس َــٔ قــسم   -ٖـــ ٚثباتٗــا, ٚشي

 املعطٚؾ١ يف ٖصا ايؿإٔ.

                                                 
ٚايتطبٝـل, ايهٜٛـت, َهتبـ١    ٜٛغـ ايعٓٝعٟ )ٚآخطٕٚ(: َٓاٖر ايبشـح ايذلبـٟٛ بـني ايٓظطٜـ١      (1)

 .135, م1999ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 

 .136ـــ  135املكسض ْؿػ٘, م (2)
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 ا٫غتذابات:  ايكٝاغ١ ٚقسم قسم

تبـــسأ بكـــسم قـــٝاغ١ اغـــتُاض٠  ٕ ع٬قـــ١ ايباســـح باغـــتبا١ْ حبجـــ٘ َػـــتُط٠,  

قــ٬سٝتٗا يًتأنــس َــٔ  اغــتُاض٠ ا٫غــتبٝإًٜذــأ ايباســح اىل اختبــاض  ش , ا٫غــتبٝإ

 :(1)َٓطكًٝا ٚدبطٜبًٝا بايططٜكتني ا٫تٝتني

عط  اغتُاض٠ ا٫غتبٝإ ع٢ً صبُٛع١ َٔ ا٫غاتص٠ ٚاشبدلا٤ يف َٛنـٛع ايبشـح    1

 بٗسف ادطا٤ ايكش١ املٛنٛع١ٝ ٚاملٓطك١ٝ ٚاملٓٗذ١ٝ ي٬غتبٝإ.ايعًُٞ, 

ي١ٝ )اغتهؿاؾ١ٝ( ع٢ً ع١ٓٝ ضبسٚز٠ مماث١ً يًع١ٓٝ ا٭ق١ًٝ ايـيت  أٚايكٝاّ بسضاغ١  2

ايتعـطف عًـ٢ َـس٣ ؾٗـِ َؿـطزات ايعٝٓـ١         ىل ٗـسف ٜغٝذطٟ عًٝٗا ايبشح, ٚشيـو  

 املػتدس١َ ٚزضد١ ٚنٛسٗا ٚغٗٛيتٗا.  ٚيٮيؿام يٮغ١ً٦

ــٔ        ــس َـ ــح ايتأنـ ــ٢ ايباسـ ــب عًـ ــتُاض٠ ػبـ ــسم ا٫غـ ــس قـ ــس ايتأنـ ــسم ٚبعـ قـ

 أٚايتأنس َـٔ قـسم املبشـٛثني يف أثٓـا٤  دابـاتِٗ عـٔ ؾكـطات        ا٫غتذابات اييت تعين 

ٕ أغ١ً٦  , ٚشيـو بٛنـع أغـ١ً٦ خاقـ١. ؾُـج٬ً لهـٔ يًباسـح إٔ ٜتأنـس َـٔ          ا٫غـتبٝا

املؿـه١ً, ٚشيـو    أغـ١ً٦ داْـب َـٔ دٛاْـب     أٚظٜـ  دابات أسس املبشٛثني عٔ ؾكـطات  

ا٭غ١ً٦ بإدابتـ٘ عـٔ َـتػرل َـٔ َـتػرلات ايبشـح        أٚ شا قاضٕ  دابات٘ عٔ ٖصٙ ايؿكطات 

  .(2)ق١ًًٝ أٚنُتػرل اشبدل٠ بأْٗا سسٜج١ 

 : ٝإأْٛاع ا٫غتب 

 ٝإاملؿتـٛح, ٚا٫غـتب   ٝإاملػًـل, ٚا٫غـتب   ٝإٖـٞ: ا٫غـتب   أضبع١ أْـٛاع  بٝإي٬غت

ــٛح, ٚا٫غــتب   ــل ٚاملؿت ــٛع ٚاســس,      ٝإاملػً  أٚاملكــٛض. ٚمبكــسٚض ايباســح إٔ ٜهتؿــٞ بٓ

عًـــ٢ طبٝعـــ١  ٝإأنجـــط َــٔ ْـــٛع. ٜٚتٛقــــ ذبسٜـــس ْــٛع ا٫غـــتب   ٝإػبتُــع يف ا٫غـــتب 

 :(3)مبا ٜأتٞ ٝإٚلهٔ اٜهاح اْٛاع ا٫غتباملبشٛثني. 

                                                 
ز. زلــرل ضبُــس سػــني: زضاغــات يف َٓــاٖر ايبشــح ايعًُــٞ ــــ حبــٛخ اٱعــ٬ّ, َكــسض غــابل,    (1)

 .224م

اجملُــع َٓــاٖر ايبشــح يف عًــِ ايــٓؿؼ ٚايذلبٝــ١. ايكــاٖط٠: زاض   ز. ضبُــس ظٜــسإ ٚقــاحل ؾــعح:   (2)

 .60, م1984ايعًُٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع. 

ــّٛ ايػــًٛن١ٝ, ايطٜــا , ؾــطن١       .ز أ. (3) قــاحل بــٔ  ــس ايعػــاف: املــسخٌ اىل ايبشــح يف ايعً

 .352-351, م1989ايعبٝهإ يًطباع١ ٚايٓؿط, 
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 املكٝس(:  أٚاملػًل ) بٝإا٫غت .1

ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫غتباْات ٜطًب َـٔ املبشـٛخ اختٝـاض اٱدابـ١ املٓاغـب١ َـٔ بـني        

اٱدابات املعطا٠. ٜٚتػِ ا٫غتبٝإ املػًـل بػـٗٛي١ اٱدابـ١ عـٔ ؾكطاتـ٘, ٜٚػـاعس عًـ٢        

ا٫ستؿام بصٖٔ املبشٛخ َطتبطًا باملٛنٛع, ٚغٗٛي١ تبٜٛب اٱدابات ٚذبًًٝـٗا. ٜٚعـاب   

١ٝ, ٚغُٛ  َٛقـ املبشٛخ,  ش ٫ ػبس ايباسـح َـٔ   عًٝ٘, أْ٘ ٫ ٜع  َعًَٛات ناؾ

 ٚنٛح ادباٖات٘. أٚبني اٱدابات َا ٜعدل عٔ تطزز املبشٛخ 

 اسبط(: أٚاملؿتٛح ) ٝإا٫غتب .2

ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫غتباْات ٜذلى يًُبشٛخ ؾطق١ ايتعبرل حبط١ٜ تا١َ عٔ زٚاؾع٘ 

١ ايتعـبرل زٕٚ قٝـس. ٜٚعـاب    ٚادباٖات٘. ٜٚتػِ ا٫غتبٝإ املؿتٛح بأْ٘ ٜتٝح يًُبشٛخ سطٜ

عًٝ٘ إٔ بعص املبشٛثني قس ؼبصؾٕٛ عٔ غـرل قكـس َعًَٛـات ٖاَـ١. ٚأْـ٘ ٫ ٜكـًح  ٫       

أغــ١ً٦ ا٫غــتبٝإ,  أٚيــصٟٚ ايتأٖٝــٌ ايعًُــٞ, ٚأْــ٘ ٜتطًــب ٚقتــًا يٲدابــ١ عــٔ ؾكــطات   

 ٚقعٛب١ ذبًٌٝ  دابات املبشٛثني. 

  املكٛض:  ا٫غتبٝإ  .3

ا٭غ١ً٦ املهتٛب١  يٝدتاض  أٚقٛضًا بس٫ً َٔ ايؿكطات  أٖٚٚصا ايٓٛع ٜكسّ ضغًَٛا 

ــبعص        ٛاملبش ــات املٓاغــب١. ٜٚتػــِ ا٫غــتبٝإ املكــٛض مبٓاغــبت٘ ي ــا اٱداب ــٔ بٝٓٗ ــٕٛ َ ث

ايطاؾسٜٔ ضبسٚزٟ ايكـسض٠ عًـ٢ ايكـطا٠٤ ٚايهتابـ١,      أٚاملبشٛثني, َٔ َجٌ: ا٭طؿاٍ, 

ثني أنجـط َٔـ ايهًُــات       ايكـٛض يف   أَٚٚكـسض٠ ايطغـّٛ    دـصب اْتبـاٙ ٚ ثــاض٠ اٖتُـاّ املبشٛـ

ــات   ٍ عًٝٗــا  ٫ بٗــصٙ  ايهؿـــ عـٔـ ادباٖــات ٫ لهـٔـ    أٚاملهتٛبــ١, ٚعــع بٝاْ اسبكـٛـ

ٜٚعــاب عًــ٢ ا٫غــتبٝإ املكــٛض, بأْــ٘ ٜكتكــط اغــتدساَ٘ عًــ٢ املٛاقـــ ايــيت   ايططٜكــ١. 

ط َـٔ أٟ  تتهُٔ خكا٥ل بكط١ٜ لهـٔ متٝٝعٖـا ٚؾُٗٗـا, ٚؼبتـاز  ىل تكـٓني أنجـ      

 ايكٛض يها٥ٓات بؿط١ٜ.  أْٚٛع آخط, ٚخاق١  شا ناْت ايطغّٛ 

  : املؿتٛحٚاملػًل  بٝإا٫غت  .4

ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫غتباْات َط٠ ٫ ٜذلى يًُبشٛخ ؾطق١ ايتعبرل يف  داباتـ٘, بـٌ   

عًٝـ٘ اختٝـاض اٱدابــ١ املٓاغـب١ َـٔ بــني اٱدابـات املعطــا٠. َٚـط٠ ٜتـٝح يــ٘ ٖـصٙ ايؿطقــ١.         

ٖـصا ايٓـٛع بتــٛاؾط َعاٜـا ا٫غـتبٝإ املػًـل ٚا٫غــتبٝإ املؿتـٛح, ٚشلـصا ٜعـس ٖــصا         ٜٚتػـِ  

 .ٝإايٓٛع َٔ أؾهٌ أْٛاع ا٫غتب
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 : ٝإتطبٝل ا٫غتب

ٕ أنجط يف تٛظٜع ْػذ َٔ  أٜٚػتدسّ ايباسح أغًٛبًا  . ؾكـس  اغتُاضات ا٫غـتبٝا

ٜػـــتدسّ  أٚ, ػبُـــع بـــني ا٭غــًٛبني َعـــاً  أٚايدلٜــس,   أٜٚػــتدسّ ا٫تكـــاٍ املباؾـــط,  

ــ١ يف ا٫غتككــا٤  ــع ســطم    ايؿــبهات ايطقُٝ ــاض أغــًٛب ايتٛظٜ ــ١ اختٝ ــ٪ثط يف عًُٝ ٜٚ .

ايباسح ٚدسٜت٘, ٚاملٛاقع ازبػطاؾ١ٝ يتٛادس أؾطاز ايع١ٓٝ, ٚاملس٠ ايع١َٝٓ املكطض٠ زبُع 

  :(1)ا٫غتبٝإتطبٝل  أٚايبٝاْات املٝسا١ْٝ. ٚؾُٝا ًٜٞ عط  ٭غايٝب تٛظٜع 

 : املباؾطأغًٛب ا٫تكاٍ   .1

ٖٚٛ إٔ ٜكابٌ ايباسح أؾطاز ايع١ٓٝ ؾطزًا ؾطزًا. ٚؼبكل ٖصا ا٭غـًٛب َعاٜـا, َـٔ    

َجٌ: َعطؾ١ ايباسح باْؿعا٫ت املبشٛثني مما ٜػاعسٙ ع٢ً ؾِٗ اغتذاباتِٗ ٚذبًًٝـٗا,  

ــٕٛ  ا٫غــتبٝإٚػبٝــب ايباســح عــٔ بعــص أغــ١ً٦ املبشــٛثني املتعًكــ١ ب     , ٜٚؿــعط املبشٛث

 ٢  دابات زقٝك١ ٚقازق١.جبس١ٜ ايباسح ٚسطق٘ عً

 أغًٛب ا٫تكاٍ بايدلٜس:   .2

ــٔ ا٫غــتب       ــس ٱضغــاٍ ْػــذ َ يًُبشــٛثني يف  ٝإٖٚــٛ إٔ ٜػــتعني ايباســح بايدلٜ

ٚايٛمٝؿٝـــ١. ٚؼبكــل اغـــتدساّ ٖــصا ا٭غــًٛب َعاٜـــا, َــٔ َجـــٌ:      َــٛاقعِٗ ايػــه١ٝٓ  

  َهاْٝــ١ ا٫تكــاٍ بإعــساز نــبرل٠ َــٔ املبشــٛثني ايــصٜٔ ٜعٝؿــٕٛ يف َٓــاطل دػطاؾٝــ١  

 قات ٚايٓؿكات ع٢ً ايباسح.َٚتباعس٠, ٚتٛؾرل ايهجرل َٔ ازبٗٛز ٚا٭

 أغًٛب ا٫تكاٍ املباؾط ٚا٫تكاٍ بايدلٜس:   .3

, ثـِ ٜػـًُ٘   ٝإٖٚٛ إٔ ٜكابٌ ايباسح املبشٛثني, ٜٚٛنح شلِ اشلسف َـٔ ا٫غـتب  

شلِ, ٚبعس ايؿطاؽ َٔ اٱداب١ عٓ٘, ٜهع٘ املبشٛثٕٛ يف قٓسٚم ؼبًُ٘ ايباسح زٕٚ أٟ 

ع١َ٬ متٝعِٖ ٚتسٍ عًـ٢ ؾدكـٝاتِٗ, ثـِ ٜهـطض عـط  ا٫غـتؿتا٤ َـط٠ أخـط٣ عًـ٢          

ايدلٜس. ٜٚتػِ ٖصا ا٭غـًٛب بتشكٝكـ٘ زضدـ١ َـٔ      أٚاجملُٛع١ شاتٗا باغتدساّ, املكاب١ً 

ْكـس, نُـا أْـ٘     أ١ٜٚ اٱداب١ ٚثكت٘ بأْٗا يـٔ تعطنـ٘ يهـطض    طُأ١ْٓٝ املبشٛخ ع٢ً غط

  , ٚأ١ُٖٝ ايتعبرل عٔ ضأٜ٘.ا٫غتبٝإٜؿعط املبشٛخ بأ١ُٖٝ 

 أغًٛب اغتدساّ ايؿبهات ا٫يهذل١ْٝٚ: .4

ٖٚٛ َٔ ا٫غايٝب املػـتشسث١ ايـيت اضتبطـت بظٗـٛض ؾـبهات ا٫تكـاٍ ايطقُٝـ١        

ــ١    ــرل ايصاتٝــ ــ١ بايػــ ــع اشباقــ ـــ املٛاقــ ــطازتٛمٝــ ــٛعات  أٚ يٮؾــ ــاضن١  أٚاملٛنــ املؿــ
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 أٚايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ تٛمٝـ َجٌ ٖصٙ ا٫غايٝب يف اغتككا٤ ايبٝاْـات   أٚا٫دتُاع١ٝ 

املٓــاطل ايبعٝــس٠ عــٔ ســسٚز اَهاْٝــات ايباســح يف   أٚيف ايــسٍٚ  ايكٝــاؽ أٚاملعًَٛــات 

ٝـ       أٚا٫ْتكاٍ ٚادطا٤ املكاب١ً  ًا ا٫غتككا٤ ايٝـسٟٚ. ٖٚـصٙ ا٫غـايٝب اقـبشت بـس٬ًٜ عًُ

 ايٛضق١ٝ. يٮغايٝبَٚٓٗذًٝا 

 : ٝإعٝٛب ا٫غتب

ي٬غتبٝإ نأزا٠ زبُع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات عٝٛب قس تطػٞ ع٢ً املعاٜـا  شا مل  

 :(1)تكًًٝٗا َا أَهٔ. ٚيعٌ أِٖ ٖصٙ ايعٝٛب َا ٜأتٞ ٚؼباٍٚٓب٘ ايباسح ايٝٗا تٜ

 ق١ً ططم ايهؿـ عٔ ايكسم ٚايجبات. . 1

املػـتذٝب ي٬غـتبٝإ, ؾكـس ٜؿـعط بأْـ٘ َهـطط       تأثط قسم ا٫غتبٝإ مبس٣ تكبٌ  . 2

ٍ ع٢ً سػاب ايعَٔ  أٚعٓ٘ يف ٚقت ضاست٘  يٲداب١ أخـط٣ تُٗـ٘ أنجـط َـٔ      ٭عُـا

 ا٫غتبٝإ.

٘ ٜكعب ذبسٜس َٔ مل ٜطغـٌ ا٫غـتبٝإ,    . 3 ٫ تـصنط عـاز٠ َعًَٛـات تـسٍ عًـ٢       ٭ْـ

 قاسب ا٫غتبٝإ ٭غباب عس٠.

 م ا٫داب١ بٛعٞ ايؿطز املػتذٝب ٚزضد١ اٖتُاَ٘ بايظاٖط٠ املسضٚغ١.قس تأثط . 4

قس ٜذلى املػتذٝب عسزًا َٔ ؾكطات ا٫غتبٝإ ب٬ اغتذاب١, زٕٚ َعطؾـ١ ايباسـح    . 5

 ايػبب.

يًشكٍٛ ع٢ً ايعـسز املٓاغـب, ٫ٕ ْػـب١ املػـذلز عـاز٠ قًًٝـ١  شا       ؼبتاز اىل َتابع١  . 6

 مل ٜهٔ تػًُٝٗا ٚاغت٬َٗا بايٝس.

 حتهيم املضمىن
ٜعس ذبًٌٝ املهُٕٛ َٔ أزٚات ايبشح ايعًُٞ املػـتدس١َ زبُـع ايبٝاْـات ايـصٟ     

ٜعٓـ٢ بايتكـٛض ايــسقٝل يًع٬قـات املتبازيــ١ بـني اجملتُـع ٚا٫دباٖــات ٚاملٝـٍٛ ٚايطغبــات       

ٚايتكٛض, حبٝح ٜعطـٞ ايبشـح قـٛض٠ يًٛاقـع اسبٝـاتٞ ٜٚهـع َ٪ؾـطات ٚبٓـا٤ تٓبـ٪ات          

   ُ ــٌ املهــ ــل اغــتدساّ ذبًٝ ــٌ   َػــتكب١ًٝ. ٚعــٔ ططٜ ٕٛ لهــٔ يًباســح إٔ ٜكــّٛ بتشًٝ

ايـٓل, عًـ٢ ؾـطط إٔ تكـّٛ عًُٝـ١       أٚايطغا٥ٌ اٱع٬َٝـ١ ٫ختبـاض خكـا٥ل ايطغـاي١     
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ايتشًٝــٌ بكــؿ١ َٓتظُــ١ ٚعًــ٢ ٚؾــل أغــؼ َٓٗذٝــ١ َٚعــاٜرل َٛنــٛع١ٝ يًٛقــٛف عًــ٢     

 ا بايؿطح ٚايتؿػرل امل٥٬ِ.تٓاٚشلَهُٕٛ املٛاز اٱع١َٝ٬ ٚ

ــٓظ     ــِ َ ــ٢ ؾٗ ــٌ املهــُٕٛ عً ــ٣ٛ َٚهــُٕٛ ايٓكــٛم    ٜٚكــّٛ ذبًٝ ــل حملت ِ ٚزقٝ

ــ١  املط٥ٝــ١ عــدل ذبسٜــس َٛنــٛعات ايسضاغــ١ ٖٚــسؾٗا ٚتعطٜـــ     أٚاملػــُٛع١  أٚاملهتٛب

صبتُع ايسضاغ١ اييت غٝتِ اختٝاض اسبـا٫ت اشباقـ١ َٓـ٘ يسضاغـ١ َهـُْٛٗا ٚذبًًٝـ٘,       

 أٜٚٚؿـــذلط يف ذبًٝـــٌ املهـــُٕٛ عـــسّ ذبٝـــع ايباســـح عٓـــس اختٝـــاض عٝٓـــ١ ايٓكـــٛم   

ط٥ٝــات املــطاز زضاغــتٗا ٚذبًٝـٌ َهــُْٛٗا,  ش ػبــب إٔ تهــٕٛ ممجًــ١  امل أٚاملػـُٛعات  

 . بؿهٌ َٛنٛعٞ ملٛنٛع ايبشح

ٜٚعسټ ذبًٌٝ املهُٕٛ )احملت٣ٛ( أنجط ايتكُُٝات املٓٗذ١ٝ ؾٝٛعًا ي٬غـتدساّ  

يف حبٛخ اٱعـ٬ّ بكـؿ١ عاَـ١ ٚحبـٛخ ايكـشاؾ١ بكـؿ١ خاقـ١. ٚلهـٔ ايتعـبرل عـٔ           

ٞ ذبًٝــٌ املهــُٕٛ نــأزا٠ زبُــع ايبٝا  , َٚٓــتظِ, ْــات بــأضبع نًُــات ٖــٞ: )َٛنــٛع

 ٞ , ٖٚـصٙ ايهًُـات ٖـٞ ايـيت متٝـع بـني ذبًٝـٌ املهـُٕٛ ايعًُــٞ,         (1)ٚمـاٖط( , ٚنُـ

ٚبني شيو ايتشًٌٝ ايعازٟ ايصٟ ظبطٜ٘ عٝعا نٌ ّٜٛ عٓس قطا٠٤ ايكشـ ٚاجملـ٬ت,  

: تعــين إٔ (Objective)عٓــس ا٫غــتُاع  ىل أسازٜــح أقــسقا٥ٓا. ؾهًُــ١ َٛنــٛعٞ    أٚ

ايؿ٦ــات املػــتدس١َ يتشًٝـــٌ املهــُٕٛ ػبـــب إٔ تهــٕٛ َبايػـــ١ يف ايتشسٜــس, حبٝـــح      

ٜػتطٝع أٟ ؾدل آخط إٔ ؼبًـٌ املهـُٕٛ ْؿػـ٘ َػـتدسَا ٖـصٙ ايؿ٦ـات, ٚإ ٜكـٌ        

نُا تعين ن١ًُ َٛنٛعٞ اغـتبعاز ؾ٦ـات َٚكـطًشات ايتكٝـِٝ     ,  ىل ايٓتٝذ١ ْؿػٗا

نُـا إٔ  , ت ؾدك١ٝقبٝح( ٫ٕ ٖصٙ املكطًشا, عٌٝ, عازٍ ,مامل, غ٧ٝ, )طٝب

 قات.َٚعٓاٖا َعط  يًتػٝرل بتػرل ايظطٚف ٚا٭

: إٔ اختٝـاض املهـُٕٛ َٛنـع ايتشًٝـٌ ػبـب إٔ ٜـتِ       (Systematic)ٚتعين ن١ًُ َٓتظِ 

ٜكـح إٔ ؼبًـٌ ايباسـح     ٜؿٛبٗا أٟ ذبٝـع, أٟ ٫  ع٢ً أغاؽ خط١ َػبك١ ا٫عساز, ٫

 ٗسف اثبات ْكط١ َع١ٓٝ.عٓاقط املهُٕٛ َٔ ع١ًُٝ عع ايبٝاْات املعطن١ يًتشٝع ب

ؾتعين: ايتعـبرل عـٔ ْتـا٥ر ايتشًٝـٌ يف ؾـهٌ ضقُـٞ       ( Quantitative)أَا ن١ًُ نُٞ 

بططٜكــ١ َــا, ٜٚعــس تؿهــٌٝ ايؿــهٌ ايهُــٞ أَــطًا َؿَٗٛــًا, ؾٗٓــاى اتؿــام عــاّ عًــ٢    

 غٗٛي١ ذبسٜس َا ٖٛ خطأ َٚا ٖٛ قٛاب يف ايًػ١ ايطٜان١ٝ ايسقٝك١.
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ذبًٌٝ ايس٫ي١ ايصٟ ٜؿًُ٘ ذبًٌٝ املهـُٕٛ ٜتُٝـع   : إٔ (Manifest)ٚتعين ن١ًُ ماٖط 

أٟ اْ٘ ٜكـّٛ عًـ٢ قـطا٠٤ )ايػـطٛض(, ٚيـٝؼ عًـ٢ قـطا٠٤        , بايبػاط١, ٚاملباؾط٠ املعكٛي١

 )َا بني ايػطٛض(.

ــٞ تٛنــٝح ْكطــ١    ــٌ عٓٗــا بعــص ايبــاسجني ٖٚــٞ إ ذبًٝــٌ       َٜٚٓبػ ُٗــ١ قــس ٜػؿ

دسَٗا ايباســح نــُٔ أزا٠ ٜػــت املهــُٕٛ يــٝؼ َٓٗذــًا قا٥ُــًا بصاتــ٘, ٚا ــا ٖــٛ صبــطز 

أزٚات أخط٣ يف  طاض َٓٗر َتهاٌَ ٖٛ َٓٗر املػـح يف ايسضاغـات ا٫ع٬َٝـ١, سٝـح     

َػح ايطأٟ  أٚاملؿاٖسٜٔ,  أٚاملػتُعني  أٜٚػع٢ ايباسح  َا اىل َػح عٗٛض ايكطا٤ 

٣ ايظـاٖط    أَٚػح ايٛغا٥ٌ ا٫ع١َٝ٬,  أٚايعاّ,  ٚاملهـُٕٛ   َػح املهُٕٛ يٝكــ احملتٛـ

ايكطٜح يًطغاي١ ا٫تكاي١ٝ املطاز ذبًًٝـٗا ؾـه٬ً َٚهـًُْٛا باغـتدساّ بٝاْـات ٜعـطف       

عٔ ططٜكٗا غًٛى ايكا٥ِ با٫تكاٍ ٚخًؿٝت٘ ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعكا٥س١ٜ 

َٚعطؾــ١ أٖساؾــ٘ ٚؾــل َطاســٌ ذبًًٝٝــ١ َٓظُــ١ قا٥ُــ١ عًــ٢ أغــؼ َٓٗذٝــ١ َٚٛنــٛع١ٝ   

   .(1)ُٞ بؿهٌ خاماعتُازًا ع٢ً ا٭غًٛب ايه

ــ٣ٛ َٚهــُٕٛ ايٓكــٛم         ــل حملت ــٓظِ ٚزقٝ ــِ َ ــ٢ ؾٗ ــٌ املهــُٕٛ عً ٜٚكــّٛ ذبًٝ

ــ١  املط٥ٝــ١ عــدل ذبسٜــس َٛنــٛعات ايسضاغــ١ ٖٚــسؾٗا ٚتعطٜـــ     أٚاملػــُٛع١  أٚاملهتٛب

صبتُع ايسضاغ١ اييت غٝتِ اختٝاض اسبـا٫ت اشباقـ١ َٓـ٘ يسضاغـ١ َهـُْٛٗا ٚذبًًٝـ٘,       

ــ١ ايٓكــٛم        أٜٚٚؿــذلط يف َجــٌ ٖــصا ا٭غــًٛب عــسّ ذبٝــع ايباســح عٓــس اختٝــاض عٝٓ

ٕٛ ممجًــ١ املط٥ٝــات املــطاز زضاغــتٗا ٚذبًٝـٌ َهــُْٛٗا,  ش ػبــب إٔ تهــ  أٚاملػـُٛعات  

   .(2)بؿهٌ َٛنٛعٞ ملٛنٛع ايسضاغ١

ٜٚػتدسّ ذبًٌٝ املهُٕٛ نأزا٠ َٔ أزٚات ايبشـح يف َعطؾـ١ َهـُٕٛ ٚغـا٥ٌ     

اٱع٬ّ يتشسٜس ا٭١ُٖٝ اييت ذبظ٢ بٗا املٛنٛعات املدتًؿ١ َـٔ خـ٬ٍ تػطٝـ١ ٚغـا٥ٌ     

اٱع٬ّ, ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝـ٘ أدٓـس٠ ٚغـا٥ٌ اٱعـ٬ّ, ثـِ دبـط٣ زضاغـ١ عًـ٢ ازبُٗـٛض          

عطؾ١ تطتٝب ايكهاٜا يسٜ٘ َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ, ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ أدٓس٠ ازبُٗٛض, ثـِ  مل

  قٝاؽ َس٣ ا٫ضتباط بني أدٓس٠ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚأدٓس٠ ازبُٗٛض.

                                                 
 زلرل ضبُس سػني: زضاغـات يف َٓـاٖر ايبشـح ايعًُـٞ ـــ حبـٛخ ا٫عـ٬ّ, َكـسض غـابل,          .ز أ. (1)

 .232م

 .78زٜٛبٛيس ب ؾإ زايني: َكسض غابل, م (2)
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ٚتٴعس ع١ًُٝ ذبًٌٝ املهُٕٛ يف قٝاغات ايطأٟ ايعاّ ذب٬ًًٝ غرل َباؾط, ٜػتدسّ 

ٕ ايسٚيــ١ تتذــ٘  ىل ايــطأٟ ايعــاّ ا٭دــٓيب جملــطز   بكــؿ١ عاَــ١ يف اٱعــ٬ّ اشبــاضدٞ,  ش 

َا ؼبـسخ يف زاخـٌ    أٚاٱخباض, ٭ْ٘ ٫ ٜعٓٝٗا إٔ ٜعًِ ايطأٟ ايعاّ ا٭دٓيب بٛد١ٗ ْظطٖا 

أضنٗا بٌ بايعهؼ أْٗا تتذـ٘  ىل ايـطأٟ ا٭دـٓيب بككـس  سـساخ أثـط ْؿػـٞ َعـني ؾٝـ٘          

ٛض ايتـأثرل عًـ٢ ٖـصا    خًـل أزا٠ َـٔ أزٚات ايتكـاضب, ٖٚـٞ  ـاشز َـٔ قـ        أٚ عذابًا نإ 

 ايطأٟ, يصا ؾإٔ قٝاؽ ايطأٟ ايعاّ اشباضدٞ ٜٓبع َٔ ؾهط٠ ايتشًٌٝ غرل املباؾط.

 ؾطٚط ذبًٌٝ املهُٕٛ

   :Systematic ايتٓظِٝ .1

سٝــح ٜــتِ ايعُــٌ بٓــا٤ٶ عًــ٢ خطــ١ ٚانــش١ ٚ دــطا٤ات تتؿــل َــع قٛاعــس ايبشــح     

ــاض       ــا٥ر ايــيت متهــٔ َــٔ اختب ــ١ عًــ٢   أٚ ايؿطنــٝاتايعًُــٞ, يًٛقــٍٛ  ىل ايٓت اٱداب

  ايتػا٫٩ت املططٚس١.

   :Objectivity املٛنٛع١ٝ .2

ٚتعــين إٔ ايؿ٦ــات املػــتدس١َ يتشًٝــٌ املهــُٕٛ ػبــب إٔ تهــٕٛ بايػــ١ ايتشسٜــس 

حبٝح ٜػتطٝع أٟ ؾـدل آخـط إٔ ؼبًـٌ املهـُٕٛ ْؿػـ٘ َػـتدسًَا ٖـصٙ ايؿ٦ـات ٚإٔ         

كــ١ٝ عٓــس ٜكــٌ  ىل ايٓتٝذــ١ ْؿػــٗا, نُــا تعــين ايتذــطز َــٔ ايصاتٝــ١ ٚايــسٚاؾع ايؿد 

 حبح املؿه١ً ايع١ًُٝ, ناغتبعاز ايتكٛضات ٚاملعتكسات ايصات١ٝ ناؾ١.

 :Generality ايتعُِٝ .3

ٜٚعين إ ٜتِ تؿػرل ايٓتا٥ر يف ن٤ٛ ايٓظطٜات ايكا١ُ٥, ست٢ متجٌ ق١ُٝ نبرل٠ 

يف تكسّ ايعًِ ٚاملعطؾ١ اييت ٫ ؼبككٗا ا٫نتؿا٤ بٛقـ املهُٕٛ ؾكـ  زٕٚ تؿػـرلٖا   

  هُٕٛ مبتػرلات أخط٣ يف ايع١ًُٝ اٱع١َٝ٬ َجٌ زلات املكسض.عٔ ططٜل ع٬ق١ امل

 :Quantitativeؾطط ايعس  أٚا٫غتدساّ ايهُٞ  .4

ٜٴعس ٖصا احملسز َٔ أبطظ زلات ذبًٌٝ املهُٕٛ سٝح ًٜذـأ ايباسـح عـٔ ططٜـل     

ــ١      ــسز٠, ٚدسٚيـ ــات احملـ ــٓٝـ ايؿ٦ـ ــب, ٚتكـ ــا١ٝ٥  ىل تبٜٛـ ــطم اٱسكـ ــايٝب, ٚايطـ ا٭غـ

ٚايتعبرل عٔ ايٓتا٥ر بكِٝ عسزٜـ١, ذبـسز املػـت٣ٛ ايـصٟ تكـع ؾٝـ٘       ايٛسسات, ٚقٝاغٗا, 

         ّ ذبًٝــٌ  ٖـصٙ ايٛسـسات, ٜٚـصٖب ٖاضٚيـس ٫غـٌٜٛ  ىل أ ْــ٘ يـٝؼ ٖٓـاى غـبب ٫غـتدسا

 املهُٕٛ َا مل تهٔ اٱداب١ ع٢ً تػا٫٩ت ايباسح بططٜك١ ن١ُٝ.
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 :The Manifest - Latent Issueٚقـ املهُٕٛ ايظاٖط ٚا٫غتس٫ٍ ع٢ً املعاْٞ  .5

ٜتُٝع ذبًٌٝ ايس٫ي١ بايبػاط١ اييت ٜؿًُٗا ذبًٌٝ املهـُٕٛ, ٚاملباؾـط٠ املعكٛيـ١    

 .أٟ إٔ ايباسح ٜكّٛ بكطا٠٤ ايػطٛض, ٚيٝؼ ع٢ً قطا٠٤ َا بني ايػطٛض

 : ا٫غتدساَات ا٭غاغ١ٝ يتشًٌٝ املهُٕٛ

 ّ ذبًٝـٌ َهـُٕٛ املـٛاز     تطٛضت اغتدساَات ذبًٌٝ املهُٕٛ َٔ صبطز اغـتدسا

اسبطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  ىل َطس١ً ٚقــ َهـُٕٛ ا٫عـ٬ّ, َٚـٔ ثـِ  ىل       ايسعا١ٝ٥ أثٓا٤

َطسًــ١ اغــتدساَات ذبًٝــٌ املهــُٕٛ طبكــًا ملتطًبــات حبــٛخ ا٫عــ٬ّ, ٚضبــ  ٖــصٙ          

ــٞ بايٛقـــ يف        ــا ا٭غاغــ١ٝ ايــيت ٫ تهتؿ ــ١ ا٫تكــاٍ, ٚ اشدٗ ا٫غــتدساَات بعًُٝ

ٖٚٓـاى ادباٖـإ أغاغـٝإ     نجرل َٔ ا٭سٛاٍ, ٚتتعساٙ  ىل اختباض ايع٬قـات ايػـبب١ٝ.  

 ُٖٚا:  بايٓػب١ ٫غتدساَات ذبًٌٝ املهُٕٛ

   :ا٫غتدساَات ايٛمٝؿ١ٝ يتشًٌٝ املهُٕٛ .9

  :(1)ٜٴػتدسّ ذبًٌٝ املهُٕٛ يتشكٝل أسس ا٭ٖساف اٯت١ٝ

ٚقـ َهُٕٛ ا٫تكاٍ, ٚلجٌ ٖصا اشلسف ا٭غًٛب ايتكًٝسٟ ايصٟ ٜٗتِ بٛقــ   - أ

 ا٫ع٬ّ.املهُٕٛ ايصٟ تكسَ٘ ٚغا٥ٌ 

 املتعًك١ بػُات ايطغاي١ ٚخكا٥كٗا. ايؿطنٝاتاختباض  - ب

َكاضْــ١ َهــُٕٛ ضغــا٥ٌ ٚغــا٥ٌ ا٫تكــاٍ بايعــامل اسبكٝكــٞ )َجــٌ ذبًٝــٌ ايكــٛض٠     - ث

 ايُٓط١ٝ(.

ضقس ادباٖـات ايتػطٝـ١ يٛغـا٥ٌ اٱعـ٬ّ يتكٝـِٝ قـٛض٠ عاعـ١ َعٝٓـ١ يف اجملتُـع           - ث

 ُاعات يف اجملتُع(. )زضاغ١ نِ, ْٚٛع١ٝ ايتػط١ٝ اٱع١َٝ٬ يهٌ ايؿ٦ات, ٚازب

ــٛض,      - ج ــات ازبُٗـ ــ٘ باستٝادـ ــ٬ّ, ٚع٬قتـ ــا٥ٌ اٱعـ ــُٕٛ ٚغـ ــا٥ل َهـ ــ١ خكـ زضاغـ

 ٚنصيو اختباض ٚتطٜٛط ايٓظطٜات ايع١ًُٝ.

 :اغتدساَات ذبًٌٝ املهُٕٛ سػب َػت٣ٛ ايتشًٌٝ .0

 زضاغ١ ع٬ق١ ايظاٖط٠ اٱع١َٝ٬ بايظٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ ا٭خط٣. 

 اٱع١َٝ٬. املُٝع٠ يًكا٥ِ با٫تكاٍ يف ايع١ًُٝا٫غتس٫ٍ عٔ اشبكا٥ل, ٚايػُات  

                                                 
ز. عبس ايهطِٜ عًٞ ايسبٝػٞ: زضاغات  ع١َٝ٬ يف ذبًٌٝ املهُٕٛ, عُإ, زاض املػـرل٠ يًٓؿـط    (1)

 .8, م2017ٚايتٛظٜع ٚايطباع١, 
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  ا٫غتس٫٫ت اشباق١ جبُٗٛض ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ. 

ايسايــ١ عًــ٢   أٚا٫غــتس٫ٍ باغــتدساّ ذبًٝــٌ املهــُٕٛ عــٔ امل٪ؾــطات املػــاعس٠        

 سسٚخ ا٭ثط.

 :ٚسسات ايتشًٌٝ

 ٕ ذبًٌٝ املهُٕٛ ٜػع٢  ىل ٚقـ عٓاقط املهُٕٛ ٚقؿًا نًُٝا, يصيو ٜبسأ 

عٓاقــط أغاغــ١ٝ ٜػــٌٗ عــسٖا ٚ سكــا٥ٗا, ٚسػــاب   أٚبتذع٥ــ١ املهــُٕٛ  ىل ٚســسات 

ايتهطاض اشبام بٗا. ٖٚٓاى مخؼ ٚسسات أغاغ١ٝ يف ذبًٌٝ املهُٕٛ سػب تكػِٝ 

  برليػٕٛ ٖٞ:

 : ٚسس٠ ايه١ًُ .9

ايه١ًُ ٖٞ أقػط ٚسس٠ َٔ ٚسسات ذبًٝـٌ املهـُٕٛ, ٚأغـًٗٗا اغـتدساَا يف     

ع١ًُٝ ايذلَٝع, ٚعاز٠ َا ٜٛؾط اغتدساَٗا عٓكط ايجبات يف ايٓتا٥ر ٚشيو ي٬تؿام ع٢ً 

قس  أَٚؿّٗٛ َعني  أٚضبسزات ايه١ًُ ٚتعطٜؿٗا. ٚقس تهٕٛ ايه١ًُ َعدل٠ عٔ َع٢ٓ 

عٔ ؾدك١ٝ َع١ٓٝ, َجٌ ايعًُا١ْٝ,  أٚ عٔ َسيٍٛ َعني أٚتهٕٛ َعدل٠ عٔ ضَع َعني 

ــ١ٝ    ــسنتاتٛض, ايؿاؾـ ــ١, ايـ ــ٬ّ, ايٓاظٜـ ــاب, ايػـ ــ١, اٱضٖـ ــطاَر . اسبطٜـ ــًٗت بـ ــس غـ  ٚقـ

اسباغٛب يف ايٛقت اسبانط غٗٛي١  سكا٤ تهـطاض ايهًُـ١ يف ْكـٛم املـٛاز املـطاز      

 ذبًٌٝ َهُْٛٗا. 

 : ايؿهط٠ أٚٚسس٠ املٛنٛع  .0

ٚمتجـٌ ٚسـس٠   , حبـٛخ ا٫عـ٬ّ   ٖٚٞ َٔ أنجط ايٛسسات ؾـٝٛعًا ٚاغـتدساًَا يف  

ايؿهــط٠ أنــدل ٚأٖــِ ٚســسات ذبًٝــٌ املهــُٕٛ ٚأنجطٖــا  ؾــاز٠, ٚتعتــدل    أٚاملٛنــٛع 

 سس٣ ايـسعاَات ا٭غاغـ١ٝ يف ذبًٝـٌ املـٛاز اٱع٬َٝـ١ ٚايسعا٥ٝـ١ ٚا٫دباٖـات ٚايكـِٝ         

ٚاملعتكسات. ٚ ٕ ٖـصٙ ايٛسـس٠ ٜـتِ اختٝاضٖـا ٚبٓا٩ٖـا بسقـ١, َٚٛنـٛع١ٝ يتدـسّ املعٓـ٢          

سف ايهاتب  ىل تٛقًٝ٘  ىل ايكاض٨, ٜٚتشسز يف ن٤ٛ تهطاض ٖصٙ ا٭ؾهـاض  ايصٟ ٜٗ

ايٛغـ١ًٝ, َـٔ ا٭َـٛض ٚايكهـاٜا املططٚسـ١ عًـ٢        أٚاملهـُٕٛ   أٚٚاملعاْٞ ادباٙ ايهاتب 

ؾكط٠ قطؼب١ ٫ تجرل َؿه١ً يف  أٚايطأٟ ايعاّ, ٚايؿهط٠ اييت تكٛغٗا ع١ً بػٝط١ 

ا بػــٗٛي١ َــٔ تٓاٚشلــايؿهـط٠ لهــٔ   ٚأايتشًٝـٌ, ٜٚػــٌٗ عــسٖا ٚقٝاغــٗا, ٚاملٛنــٛع  
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ؾكــط٠ قــشٝش١, ٚقــس ؼبتــاز يًبشــح عٓٗــا       أٚغــٛا٤ٶ جبًُــ١ بػــٝط١    خــ٬ٍ املكــا٫ت 

ــس ايؿهــط٠ ايط٥ٝػــ١,       ــا يتشسٜ ــ١, ٚ عــاز٠ تطنٝبٗ ٚتكــٓٝؿٗا تكػــِٝ ايٛســسات ايًػٜٛ

ٚادباٖٗا َٔ املؿرلات اييت ؼبسزٖا ٖصا ايتكػِٝ, َٚٔ تكػِٝ ازبًُـ١  ىل عٓاقـطٖا   

ٔ  خهاعٗا يًعس ٚايكٝاؽ مبا ٜتؿل َع ادباٙ ايؿهط٠ أّ ٫, ؾهٌ ع١ً ي١ٝ لهٚا٭

  تكػِ  ىل ث٬ث١ أدعا٤ ست٢ لهٔ عسٖا بػٗٛي١.

ٜٚؿٝــس ذبًٝــٌ َهــُٕٛ املٛنــٛعات, ٚا٭ؾهــاض يف صبــا٫ت عسٜــس٠ َــٔ أُٖٗــا  

تأثرل اٱع٬ّ ٚايسعا١ٜ ع٢ً ايـطأٟ ايعـاّ ْظـطًا ٭ٕ عًُٝـ١ ايتشًٝـٌ تٓكـب عًـ٢ زضاغـ١         

 أٚايؿهٌ ايصٟ تكسّ ب٘ ا٭ؾهاض ٚا٫دباٖات يًُٓاقؿ١, َٚـٔ أَجًـ١ ٚسـس٠ املٛنـٛع     

اٱْػـإ, اسبـطب عًـ٢ اٱضٖـاب,     غ , اْتٗانـات سكـٛم   ٚأظ١َ ايؿطم ا٭, ايؿهط٠

ــطاى, قــٛض٠ اٱغــ٬ّ يف        ــس٣ ا٭ت ــطب ي ــ١, قــٛض٠ ايع ــات ايط٥اغــ١ٝ ا٭َطٜهٝ ا٫ْتداب

 ايكٓٛات ايتًؿاظ١ٜ ا٭َطٜه١ٝ, ٚغرلٖا َٔ املٛنٛعات.

 : ٚسس٠ ايؿدك١ٝ .3

تػتدسّ ٚسس٠ ايؿدك١ٝ اييت تطنع ع٢ً ايؿدكـٝات يف ذبًٝـٌ املهـُٕٛ    

 ٔ خــ٬ٍ اسبكــط ايهُــٞ يًػــُات املُٝــع٠   اٱخبــاضٟ, ٚايــسضاَٞ بكــؿ١ عاَــ١, َــ

ا تٓاٚشلـــيًؿدكـــ١ٝ, ٭ْـــ٘ َـــٔ ايػـــٗٛي١ ٚنـــع تٛقـــٝـ زقٝـــل يًؿدكـــٝات ايـــيت ٜ

ا٭ؾهــاض ايــيت تــطتب  بٗــِ, ٜٚــتِ تكــٓٝـ        أٚايُهتــاب يف أعُــاشلِ, ٚايػــُات    

ايؿدكٝات بٓـا٤ عًـ٢ ْتـا٥ر ٖـصٙ امل٬سظـ١, َجـٌ ض٥ـٝؼ ايسٚيـ١, ض٥ـٝؼ ايـٛظضا٤,           

ض٥ــٝؼ , ا٭ّ, ؿــططٞ, ايػٝاغــٞ, ايهاتــب, ا٭ب ايكانــٞ, اي, ايــٛظٜط, ايؿــٝذ

 ايعٌُ, املطأ٠, ٚغرلٖا.

اشبٝايٝـ١   أٚايتاضؽبٝـ١   أٜٚٚأتٞ تطغذ ايكٛض٠ ايصٖٓٝـ١ عـٔ ايؿدكـٝات املـ٪ثط٠     

ــطا٤   ــإ ايكـ ــصٙ      أٚيف أشٖـ ــع٠ شلـ ــُات املُٝـ ــط  ايػـ ــطاض عـ ــ٬ٍ تهـ ــٔ خـ ــاٖسٜٔ َـ املؿـ

 أٚأعُـاٍ أزبٝـ١    أٚتبج٘ ٚغا٥ٌ اٱعـ٬ّ َـٔ َهـاَني عاَـ١      أٚايؿدكٝات ؾُٝا تٓؿطٙ 

ؾ١ٝٓ. ٚتػتدسّ ٚسس٠ ايؿدك١ٝ أٜها يف ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ ايصٟ ٜكـٌ  ىل َػـت٣ٛ َـٔ    

املـٛاز   أٚا٭سازٜـح   أٚايؿِٗ, ٚايتؿػرل يًؿدكٝات َٔ خ٬ٍ ذبًٌٝ َهُٕٛ اشبطب 

ايطقــس ٚايتكــٓٝـ  ظ نــجرلا صبــطز  ٚاا٭زبٝــ١, ٜتذــ  أٚا٭عُــاٍ ايؿٓٝــ١   أٚاٱع٬َٝــ١ 

 ٚاملعازب١ اٱسكا١ٝ٥ يًُشت٣ٛ ايظاٖط يف تًو ا٭عُاٍ.
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 : اٱشاع١ أٚٚسس٠ َؿطزات ايٓؿط  .4

ٚسس٠ َؿطز٠ ايٓؿـط ٜٚككـس بٗـا ايٛسـس٠ اٱع٬َٝـ١ املتهاًَـ١ ايـيت ٜػـتدسَٗا         

املؿــاٖسٜٔ َــٔ  أٚاملػــتُعني  أٚاملكــسض يف ْكــٌ املعــاْٞ ٚا٭ؾهــاض  ىل عٗــٛض ايكــطا٤ 

خ٬ٍ ٚغا٥ٌ ايٓؿط ٚاٱع٬ّ املدتًؿ١ يٝكسّ َٔ خ٬شلا ٖصٙ املاز٠ َٛنع ايتشًٌٝ ايـيت  

 ايتشكٝـل, , ربتًـ باخت٬ف ايٛغ١ًٝ اٱع١َٝ٬. َٚٔ أَجًتٗـا "اشبـدل, املكـاٍ, ايعُـٛز    

ًٝؿعٜــْٛٞ, ايت أٚاٱع٬ْــات, ايهاضٜهــاترل, ايدلْــاَر اٱشاعــٞ  , اسبــسٜح ايكــشؿٞ

, املػًػ٬ت, املػطسٝات, ايطغّٛ املتشطن١". ٚغرلٖا َـٔ  ًِ, ايكك١ايهتاب, ايؿٝ

ا٭ؾــهاٍ ٚايكٛايــب ايؿٓٝــ١ ايــيت تػــتدسَٗا ٚغــا٥ٌ ا٫عــ٬ّ يف تكــسِٜ املهــُٕٛ  ىل     

 عٗٛض ايكطا٤ ٚاملػتُعني ٚاملؿاٖسٜٔ.

ٚلهٔ  دـطا٤ تكـٓٝـ زاخًـٞ يهـٌ ٚسـس٠ َـٔ ٖـصٙ ايٛسـسات تبعـا ٭غـطا            

لهــٔ تكػـِٝ ايككـل اٱخباضٜــ١  ىل غٝاغـ١ زاخًٝــ١,    ايتشًٝـٌ, ٚعًـ٢ غــبٌٝ املجـاٍ    

خاضد١ٝ, ؾ٪ٕٚ اقتكـاز١ٜ, عُايٝـ١, تعًُٝٝـ١, عػـهط١ٜ, ضبًٝـ١, زٚيٝـ١, ٚايـدلاَر        

ايتًؿعْٜٛٝــ١  ىل بــطاَر غٝاغــ١ٝ, اقتكــاز١ٜ, ادتُاعٝــ١, ثكاؾٝــ١, تطبٜٛــ١.    أٚاٱشاعٝــ١ 

املدتًؿ١ ايـيت   ٚاملػطسٝات ٚا٭ؾ٬ّ  ىل نَٛٝس١ٜ, تطادٝس١ٜ, ٚغرلٖا َٔ ايتكٓٝؿات

 تكٓـ طبكا شبط١ ايتشًٌٝ.

 : ٚايعَٔ ٚسس٠ َكاٜٝؼ املػاس١ .5

ايٛسس٠ اييت تػتدسّ يًتعطف  أٖٚٚٞ املكٝاؽ املازٟ املػتدسّ يكٝاؽ املهُٕٛ 

 أٚع٢ً املػاس١ اييت ؾػًتٗا املاز٠ اٱع١َٝ٬ املٓؿٛض٠ يف ايكـشـ ٚاجملـ٬ت ٚايهتـب    

املعطٚنـ١ بـايتًٝؿعٜٕٛ    أٚاملس٠ ايع١َٝٓ اييت اغتػطقتٗا املاز٠ اٱع١َٝ٬ املصاع١ بـايطازٜٛ  

ــع بايٓػــب١ يًُــٛاز       أٚ ــ٢ َــس٣ ا٫ٖتُــاّ, ٚايذلنٝ ايػــُٝٓا, ٚشيــو بٗــسف ايتعــطف عً

ٚســس٠ ايكــؿش١ : اٱع٬َٝــ١ املدتًؿــ١ َٛنــٛع ايتشًٝــٌ, ٚتتُجــٌ أٖــِ ٖــصٙ املكــاٜٝؼ يف 

ايػــٓتُٝذل عُــٛز  أٚٚســس٠ ايػــٓتُٝذل,  أٚٚســس٠ ايػــطط  ٚأٚأدعا٥ٗــا, ٚســس٠ ايعُــٛز  

 ٚسس٠ ايسقٝك١ بايٓػب١ يًُٛاز اٱشاع١ٝ ٚايتًؿع١ْٜٝٛ. أٚبايٓػب١ يٲع٬ٕ ايكشؿٞ 

 :ؾ٦ات ايتشًٌٝ

غايبا ٶَا تطتب  عًُٝـ١ ايتكـٓٝـ ٚذبسٜـس ايؿ٦ـات يف ذبًٝـٌ املهـُٕٛ, مبؿٗـّٛ        

( قابًــ١ يًعــس ٚايكٝــاؽ, شات ايتذع٥ــ١, أٟ ذبٜٛــٌ ايهــٌ  ىل أدــعا٤ )ٚســسات, ٚؾ٦ــات
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َٛاقؿات ٚخكا٥ل طبكًا حملسزات َٚعاٜرل ٜتِ ٚقؿٗا ٚقـؿًا زقٝكـًا. ٜٚتٛقــ ظبـاح     

ذبًٝــٌ املهــُٕٛ بؿــهٌ أغــاؽ عًــ٢ ايؿ٦ــات املػــتدس١َ يف ايتشًٝــٌ ٚزقـــ١ ٚنــٛسٗا  

ٚتهٝؿٗا َـع َؿه١ً ايبشح َٚع طبٝعــ١ املهـُٕٛ, ٚتعتـدل ٖـصٙ ايعًُٝــ١ َـٔ أنجـط        

ٜٚٓبػٞ عًـ٢ ايباسـح تكـسِٜ     تاز  ىل زقـ١ َٚٗاض٠ بايػ١ َـٔ ايباسح.املطاسٌ قعٛب١ ٚذب

تعطٜؿات  دطا١ٝ٥ زقٝك١ َٚٛنٛع١ٝ مبا ٜػاعس ع٢ً ذبسٜـس املعـاٜرل املٓاغـب١ يتكـٓٝـ     

 ٚسسات ايتشًٌٝ ٚؾ٦ات٘.

ايؿكـــا٥ٌ ٜكـــّٛ ايباســـح  أٚٚؾ٦ـــات ايتشًٝـــٌ, ٖـــٞ صبُٛعـــ١ َـــٔ ايتكـــٓٝؿات  

بإعسازٖا طبكًا يٓٛع١ٝ املهُٕٛ, ٚضبتٛاٙ, ٖٚسف ايتشًٌٝ ست٢ ٜػتدسَٗا يف ٚقـ 

ٖـصا املهـُٕٛ, ٚتكـٓٝؿ٘ بـأع٢ً ْػـب١ ممهٓــ١ َـٔ ايؿـٍُٛ ٚاملٛنـٛع١ٝ, ٚمبـا ٜتــٝح          

٭ٕ ٖٓـاى ؾـطم بـني َـا      َها١ْٝ ايتشًٝـٌ ٚاغـتدطاز ايٓتـا٥ر بأغـًٛب بػـٝ  ٚغـٌٗ,       

 ٔ  أٚنًُــات ٚأؾهــاض َٚعــإ ٚادباٖــات ٚقــِٝ, ٚايؿــهٌ   ٜؿــتٌُ عًٝــ٘ املهــُٕٛ َــ

املؿاٖسٜٔ  أٚاملػتُعني  أٚايططٜك١ اييت مت تكسِٜ ٖصا املهُٕٛ بٗا  ىل عٗٛض ايكطا٤ 

 َٔ خ٬ٍ ايٛغا٥ٌ ٚا٭ؾهاٍ ٚايكٓٛات ا٫تكاي١ٝ.

ــب املٛنــٛع١ٝ        ــٌ ازبٛاْ ــ١ ذبًٝ ــب أُٖٝ ــًا,  ىل داْ ــصيو ؾُــٔ ايهــطٚضٟ أسٝاْ ي

ايٛقـت املدكـل    أٚازبٛاْب ايؿـه١ًٝ أٜهـًا, ٭ٕ املػـاس١     يًُهُٕٛ,  دطا٤ ذبًٌٝ

اٱشاع١  أٚايعط   أٚيًُاز٠ اٱع١َٝ٬, ٚايكايب ايصٟ تكسّ َٔ خ٬ي٘, ٚتٛقٝت ايٓؿط 

ٚتطتٝبـــ٘, ٚاغـــتدساّ خطـــٛط ٚســـطٚف ٚأيـــٛإ َعٝٓـــ٘, ٚاٱؾـــاز٠ َـــٔ ؾٓـــٕٛ اٱخـــطاز 

ٚاملٛغـــٝك٢, ٚايطباعـــ١ يف  بـــطاظ َٛنـــٛعات َعٝٓـــ١, ٚاغـــتدساّ ايكـــٛض ٚايطغـــّٛ,   

ؾدكـٝات َؿـٗٛض٠ يف    أٚٚايسٜهٛض, ٚامل٪ثطات ايكٛت١ٝ ٚاٱؾـاز٠ َـٔ ؾٓـاْني َعٝـٓني     

 ايسعا١ٝ٥ ٚزعُٗا. أٚتكسِٜ املاز٠ اٱع١َٝ٬ 

نٌ ٖصٙ ازبٛاْب تـ٪ثط تـأثرلًا ؾـسٜسًا عًـ٢ ؾعايٝـ١ ازبٛاْـب املٛنـٛع١ٝ ٚتعٜـس         

ٟ ٚاتػ -دس٫ً-ذلنٓا َٔ تأثرلٖا يف تؿهٌٝ آضا٤ ٚادباٖات ازبُٗٛض املتًكٞ, ؾإشا اؾ

َٔ ايٓاس١ٝ املٛنٛع١ٝ يف ا٭١ُٖٝ, غٓذس إٔ ايؿهط٠ ايـيت ذبظـ٢ جبٛاْـب     ؾهطتني

 أٚنُا غتدًل يس٣ ايكاض٨ زضد١ تأثرل أندل يف ايطأٟ ايعاّ. ؾه١ًٝ أؾهٌ غتشكل 

املؿــاٖس اْطباعــًا أقــ٣ٛ َــٔ ايؿهــط٠ ا٭خــط٣ ايــيت مل ٜتشكــل شلــا ازباْــب  أٚاملػــتُع 
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  .(1)َٚٔ ٖٓا تدلظ أ١ُٖٝ اغتدساّ ؾ٦ات ايؿهٌ يف ذبًٌٝ املهُٕٛايؿهًٞ امل٪ثط, 

ىل ؾ٦ــ١ املٛنــٛع )َــاشا ٚؾ٦ــات ايتشًٝــٌ  ىل ْــٛعٝتني ض٥ٝػـٝتني ُٖــا  ا٭ ٚتكـٓـ  

 قٌٝ(, ٚايجا١ْٝ: ؾ١٦ ايؿهٌ )نٝـ قٌٝ( ايصٟ قسَت ب٘ املاز٠ اٱع١َٝ٬ .

 َاشا قٌٝ"يتكػُٝات ايؿطع١ٝ يؿ١٦ املٛنٛع "٫: اأٚ

 :املٛنٛعؾ١٦  .1

ٖٚٞ ايؿ١٦ ا٭نجط اغتدساَا يف زضاغات ذبًٌٝ املهُٕٛ, اييت تكـّٛ بتكـٓٝـ   

ــإ     املهــُٕٛ ٚؾكــًا ملٛنــٛعات٘,   ــ٘ َــٔ نًُــات ٚأؾهــاض َٚع ٚسػــب َــا ٜؿــتٌُ عًٝ

ٚادباٖـــات, ٜٚـــتِ تكػـــِٝ نـــٌ َٛنـــٛع ض٥ٝػـــٞ  ىل صبُٛعـــ١ َٛنـــٛعات ؾطعٝـــ١,  

اسبـسخ ايكـشؿٞ,    أٚاشبدل املتهاٌَ,  أٖٚٚهصا لهٔ اعتباض َٛنٛع ايهتاب, 

َٛنٛعا ض٥ٝػـًٝا ٜـتِ    -ع٢ً غبٌٝ املجاٍ-ايتًؿع١ْٜٝٛ  أٚايتُج١ًٝٝ اٱشاع١ٝ  أٚايؿًِٝ,  أٚ

تكػُٝ٘  ىل صبُٛع١ َٔ املٛنٛعات ايؿطع١ٝ, اييت لهٔ أٜهـًا تكػـُٝٗا ٚدبع٥تٗـا    

ــ٘       ــٌ ٚاستٝاداتـ ــساف ايتشًٝـ ــاض أٖـ ــ٘ يف  طـ ــو نًـ ــسًا, ٚشيـ ــ١ دـ ــٛعات ؾطعٝـ  ىل َٛنـ

 ملٛنٛعات يًتكػُٝات ايؿطع١ٝ املدتًؿ١. ٚ َها١ْٝ خهٛع ا

ٚنًُا أتػُت املٛنٛعات بٛنٛسٗا يف  طاض املـاز٠ اٱع٬َٝـ١, نًُـا أقـبح     

َٔ ايػٌٗ ذبًًٝٗا,  ٫ أْٗا ربتًـ طبكًا يطبٝع١ ٖصٙ املاز٠ اٱع١َٝ٬, سٝـح ٫ تٛدـس   

قــٛا٥ِ دــاٖع٠ َعــس٠ غــًؿًا يؿ٦ــات املٛنــٛع لهــٔ ٭ٟ باســح إٔ ٜػــتدسَٗا, ٚ  ــا     

 هع شيو يه١ُٝ, ْٚٛع١ٝ املعًَٛات املته١ُٓ يف املاز٠ اٱع١َٝ٬ َٛنع ايتشًٌٝ.ؽب

َٚٔ احملتٌُ إٔ ربتًـ ايؿ٦ات اييت ٜكّٛ ايباسح بإعـسازٖا عـٔ َٛنـٛع َعـني     

عٔ ايؿ٦ات ا٭خط٣ اييت ٜكّٛ بإعـسازٖا باسـح آخـط يـٓؿؼ املٛنـٛع, بػـبب اخـت٬ف        

 ٫خت٬ف ا٭ٖساف ايبشج١ٝ اييت ٜػع٢  يٝٗا نٌ َُٓٗا.  أٚا٫ٖتُاَات,  أٚايتدكل 

 :ؾ١٦ ا٫دباٙ .2

اسبٝــاز يف املهــُٕٛ,  أٚايــطؾص  أٚؾ٦ــ١ ا٫دبــاٙ ٖــٞ ايؿ٦ــ١ ايــيت تٛنــح ايتأٜٝــس 

ؾبُٝٓا تٛنـح  املٛنٛعات اييت ٜؿتٌُ عًٝٗا املهُٕٛ.  أٚايكهاٜا  أٚ يًُٛاقـبايٓػب١ 

َعٝٓـ١, تٛنـح ؾ٦ـ١ ا٫دبـاٙ إٔ      % َـٔ املهـُٕٛ ٜطنـع عًـ٢ قهـ١ٝ     50ؾ١٦ املٛنـٛع إٔ  

تعــاض  ٖــصٙ ايكهــ١ٝ, ٚقــس اغــتدسّ بعــص ايبــاسجني َػــُٝات    أٖٚــصٙ ايٓػــب١ ت٪ٜــس 

                                                 
 .135ز. َٓاٍ ٬ٍٖ املعاٖط٠: َكسض غابل, م (1)
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  :(1)طبتًؿ١ يٛقـ ا٫دباٙ َٔ أُٖٗا

 .َٓاٖص ـــــضباٜس  ـــــ َ٪ٜس

 .ضاؾص ـــــَٛاؾل 

 ٞ.غرل ضبابٞ ـــــ ضباب

  .غًيب ـــــاػبابٞ 

 .َتؿا٥ِ ـــــَتؿا٥ٌ 

 .تعب ـــــضاس١ 

 .اسبطَإ ــــــايتػاَح 

قـعٛب١ ايتعـطف عًـ٢ ا٫دبـاٙ يف بعـص املٛنـٛعات,        -أسٝاْـا  -ٚتٛاد٘ ايباسـح  

يعسّ ٚدٛز َ٪ؾـطات ٚانـش١ ٚضبـسز٠ ي٬دبـاٙ, ٚقـعٛب١ ايؿكـٌ بسقـ١ بـني ازبٛاْـب          

ا٫ػباب١ٝ ٚايػًب١ٝ, ْظطًا يتأثط ا٫دباٙ باملٛنٛع ٚططٜكـ١ املعازبـ١, ٚأغـًٛب ايتشطٜـط     

ــاضات املػــتدس١َ, ٜٚــصٖب بعــص ايبــاسجني  ىل تكػــِٝ      أٚ ايعــط , ٚايهًُــات ٚايعب

   :اٯتٞع٢ً ايٓشٛ  ا٫دباٙ سػب ؾست٘  ىل عس٠ َػتٜٛات

 .اػبابٞ قٟٛ-

 .اػبابٞ َعتسٍ-

 .َتٛاظٕ )ٜتهُٔ داْيب ايتأٜٝس, ٚاملعاضن١(-

  .ضباٜس )يٝؼ َ٪ٜسًا ٫ٚ َعاضنًا(-

 غًيب َعتسٍ. -

 غًيب دسًا. -

ٜٚكػــُٗا آخــطٕٚ عًــ٢ ايٓشــٛ اٯتــٞ: َ٪ٜــس بؿــس٠, َ٪ٜــس, ضباٜــس, َعــاض ,     

 َعاض  بؿس٠.

ٜٚـــصٖب بـــاسجٕٛ آخـــطٕٚ  ىل  َهاْٝـــ١  دـــطا٤ تكػـــُٝات ض٥ٝػـــ١ ي٬دبـــاٙ ثـــِ   

  .(2)تكػُٝات ؾطع١ٝ عٔ ا٫دباٖات ايؿطع١ٝ زاخٌ ا٫دباٙ ايط٥ٝػٞ

                                                 
 .10ــــ  9ز. عبس ايهطِٜ عًٞ ايسبٝػٞ: َكسض غابل, م (1)

 .167ز. َٓاٍ ٬ٍٖ املعاٖط٠: َكسض غابل, م (2)
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 :ؾ١٦ املػتٜٛات .3

ؾ٦ـ١ ا٭غـؼ    ٜٚطًـل عًٝٗـا بعـص ايبـاسجني اقـط٬ح      Standardsؾ١٦ املػـتٜٛات  

Grounds       ــصٟ مت مبكتهــاٙ تكــٓٝـ ادبــاٙ املهــُٕٛ, سٝــح ,  ؾــاض٠  ىل ا٭غــاؽ اي

املعاضن١, عٔ ططٜـل ايتعـطف عًـ٢ أغـؼ ايتكٝـِٝ ايـيت اتبعـت         أٚتكـ طبٝع١ ايتأٜٝس 

ب ٜٚٓبػٞ ع٢ً ايباسح إٔ ػبٝب ع٢ً ايتػا٩ٍ اشبام بأغـبا  بايٓػب١ ٫دباٙ املهُٕٛ.

املٛاؾك١ ع٢ً املهُٕٛ ٚتأٜٝسٙ, ٌٖٚ ٜطدع شيو  ىل ق٠ٛ املهُٕٛ, أّ أْـ٘ ٜٓطـٟٛ عًـ٢    

ــا٠٤,        ــإ, ٚايهؿ ــايك٠ٛ: يف ا٭َ ــٌ أٖــِ املػــتٜٛات اشباقــ١ ب ــ١, ٚتتُج ــب أخ٬قٝ دٛاْ

ٚايكـــ٠ٛ, ٚاشبـــرل, ٚا٫ســـذلاّ, بُٝٓـــا تتُجـــٌ أٖـــِ َػـــتٜٛات ا٭خ٬قٝـــ١ يف اسبـــل,        

 ٤. ٚا٫عذلاف بازبٌُٝ, ٚايبطٛي١, ٚاي٫ٛ

 ٕ ــا:    ا ٜٚهــٝـ برليػــٛ ــٔ أُٖٗ ــ١,  ىل ٖــصٙ املػــتٜٛات صبُٛعــ١ أخــط٣ َ "ايًٝاق

ازبُاٍ, ا٫تػام, ا٫ستُايٝـ١, اسبٜٝٛـ١, ايؿـٍُٛ", َٚـٔ ايبـسٜٗٞ إٔ اغـتدساّ ٖـصٙ        

ا٭غؼ ٚغرلٖـا ؽبتًــ َـٔ حبـح  ىل آخـط تبعـا ٭ٖـساف ايتشًٝـٌ, ٚطبٝعـ١ املهـُٕٛ           

 ٚنُٝت٘ ْٚٛعٝت٘. 

 :ؾ١٦ ايكِٝ .4

ٜٚطًـــل عًٝٗـــا بعـــص  ٚثٝكـــ١ ايكـــ١ً بؿ٦ـــ١ املػـــتٜٛات ٚا٭غـــؼ, Valuesٖٚـــٞ 

ايباسجني أسٝاًْا َكطًح ا٭ٖساف, ٚأسٝاًْا أخط٣ َكطًح ا٫ستٝادات, سٝح تػع٢ 

ٚتػـتدسّ ٖـصٙ ايؿ٦ـ١     ازبُٗٛض, َٚا ٜتطًـع يًشكـٍٛ عًٝـ٘,    ىل ايتعطف ع٢ً َا ٜطٜسٙ 

ــطف عًــ      ــ١, ٚايؿدكــٝات, يًتع ــٌ املٛنــٛعات اشبٝايٝ ــًا يف ذبًٝ ــصٟ  أسٝاْ ٢ اشلــسف اي

ٜػعٕٛ  ىل ذبكٝك٘, ٚع٢ً ايطغبات اييت ٜػعٕٛ  ىل  ؾباعٗا اييت قس تتُجٌ يف املـاٍ,  

ايكـــش١. ٚقـــس أدطٜـــت زضاغـــات   أٚايذلقٝـــ١,  أٚاملطنـــع ا٫دتُـــاعٞ,  أٚاسبـــب,  أٚ

ذب١ًًٝٝ َتٓٛع١ اغتدسَت ؾ١٦ ايكِٝ بكؿ١ أغاغـ١ٝ, نُـا اْتٗـ٢ ٫غـٌٜٛ َـٔ  سـس٣       

 ١٦  ىل ؾ٦ات ؾطع١ٝ ث٬خ ٖٞ: زضاغات٘  ىل تكػِٝ ٖصٙ ايؿ

 : ايسخٌ  املتُجٌ يف املاٍ ٚسٝاظ٠ غًع َاز١ٜ.ىلٚا٭

 : ا٭َإ  املتُجٌ يف ايكش١, ٚايتهاٌَ ازبػُاْٞ, ٚطٍٛ ايعُط. ايجا١ْٝ

 : ايتُاٜع  املتُجٌ يف ايك٠ٛ, ٚاملها١ْ, ٚا٫غتكا١َ, ٚاسبب.ايجايج١

ٜٚكػـــِ بعـــص ايبـــاسجني ا٭ٖـــساف املتهـــ١ُٓ يف بعـــص ايككـــل املٓؿـــٛض٠  ىل  
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ــٛعٝتني:  ــ١  أْٚـ ــساف ايٛدساْٝـ ــا ا٭ٖـ ــ١    أٚشلُـ ــساف ايعكًٝـ ــا ا٭ٖـ ــ١, ٚثاُْٝٗـ  أٚايعاطؿٝـ

 ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:  ,املٓطك١ٝ

ا٭ٖساف ايٛدسا١ْٝ: اسبب ايعصضٟ, ايـعٚاز املػـتكط, املجايٝـ١ ا٫ط٦ُٓـإ ايعـاطؿٞ       .1

 ٚايٛدساْٞ, ايٛط١ٝٓ, املػاَط٠, ايعساي١, ا٫غتك٬ي١ٝ. 

املٓطك١ٝ:  ػباز سٌ ؾٛضٟ ملؿه١ً عاد١ً, ايذلقٞ, اسبكـٍٛ  ايعك١ًٝ أٚ ا٭ٖساف  . 2

 دتُاعٞ, ايك٠ٛ ٚايػٝطط٠.ع٢ً املاٍ ٚايػًع املاز١ٜ, ذبكٝل ا٭َٔ ا٫قتكازٟ ٚا٫

ت بايتشًٝـٌ قكـل ا٭طؿـاٍ,    تٓاٚيـ ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ ايسضاغـات ا٭خـط٣ ايـيت    

ٚقـــشـ ايؿـــباب, ٚاسبُـــ٬ت ا٫ْتدابٝـــ١,  ش قـــاّ باسجـــإ بتشًٝـــٌ َهـــُٕٛ بعـــص   

اسب٬ُت ا٫ْتداب١ٝ, ٚأغؿطت ْتا٥ر ايتشًٝـٌ ايهؿــ عـٔ صبُٛعـ١ ايكـِٝ املتهـ١ُٓ       

ــ٢ ايٓشــٛ اٯتــ    ــب ا٫قتكــاز١ٜ: ٚتؿــٌُ ايطخــا٤ ٚا٭َــٔ    يف ٖــصٙ اسبُــ٬ت عً ٞ: ازبٛاْ

 ا٠, ايتُاٜع ا٭َإ, ا٫يتعاّ باملباز٨, تؿاعٌ ازبُاع١. ٚاٚاملػ

 :ؾ١٦ ا٭غايٝب املتبع١ .5

ا٭غــايٝب ايــيت اعتُــست يف عــط  ايؿهــط٠ ٚؾــطسٗا,  Methodsٜٚككــس بٗــا 

طًـب   ٌٖٚ ٖٞ أغايٝب ذب١ًًٝٝ أّ زعا١ٝ٥, أّ ططح أؾهاض ٚادباٖات َع١ٓٝ أّ ناْت

بُٝٓا تتعاٌَ ؾ١٦ ايكِٝ َع ْٗا١ٜ ا٭سساخ ٚخ٬قتٗا, تتعاٌَ ؾ٦ـ١  اٯضا٤ ٚاملكذلسات, ٚ

ا٭غــايٝب املتبعــ١ َــع ايطــطم ٚايٛغــا٥ٌ ايــيت اتبعــت يتشكٝــل ٖــصٙ ايٓٗاٜــات ٚايٓتــا٥ر,    

 ٚتٓسضز ذبت ٖصٙ ايؿ١٦ ناؾ١ ا٭غايٝب اييت اتبعت يعط  ايؿهط٠ ٚؾطسٗا.

  :ؾ١٦ ايػُات .6

ٖٚــٞ ايؿ٦ــ١ ايـــيت تكـــ اشبكــا٥ل ايؿدكــ١ٝ, ٚأٖـــِ       Traitsؾ٦ــ١ ايػــُات   

ايػــُات ايػــٝهٛيٛد١ٝ, ٚبعــص ا٭غــايٝب ايٛقــؿ١ٝ ا٭خــط٣ ايــيت تػــع٢  ىل ٚقـــ 

زلات ا٭ؾطاز يف َهُٕٛ ا٫تكاٍ ٚخكا٥كِٗ, نُا لهٔ إٔ تػـتدسّ أٜهـًا يف   

  .ٚقـ بعص املٓؿآت ٚبعص ايػٝاغات

  :ؾ١٦ املُجٌ .7

اجملُٛعـــ١ ايـــيت تظٗـــط يف َٛقـــع  أٚتػـــتدسّ ؾ٦ـــ١ املجـــٌ يف زضاغـــ١ ايؿـــدل,  

 أٚقٝــازٟ نُشطنــ١ يٮســساخ, حبٝــح تهؿـــ عــٔ ايؿدكــ١ٝ,         أَٚطنــعٟ, 

ايؿدكٝات اييت ٜـتِ ايذلنٝـع عًٝٗـا, ٚتكـسلٗا عًـ٢ أْٗـا تكـّٛ بأعُـاٍ َعٝٓـ١, َـع           
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 ضب  شيو باملتػرلات, ٚايعٛاٌَ احملٝط١ مباز٠ ايتشًٌٝ. 

  :ملع١ًَٛؾ١٦ َكسض ا .8

ــ١ بايهؿـــ عــٔ ايؿــدل       ــ١ َكــسض املعًَٛ ــ١  أٚاجملُٛعــ١  أٚربــتل ؾ٦ ازبٗ

ــٌ أٖــِ ٖــصٙ املكــازض يف ا٭ؾــدام, ٚايكــشـ, ٚاحملطــات        َكــسض املعًَٛــ١, ٚتتُج

ــ١  ــا٥ل       أٚاٱشاعٝ ــب, ٚا٭ؾــ٬ّ, ٚاملكــازض غــرل ايؿدكــ١ٝ, ٚايٛث ــ١, ٚايهت ايتًؿعْٜٛٝ

 ٚغرلٖا َٔ املكازض املدتًؿ١. 

  :املع١ًَٛؾ١٦ َٓؿأ  .9

تطتب  ؾ١٦ َٓؿـأ املعًَٛـ١ اضتباطـًا َباؾـطًا بايؿ٦ـ١ ايػـابك١, ٖٚـٞ ؾ٦ـ١ املكـسض,          

ز٠ َٛنع ايتشًٌٝ, َٚـٔ  سٝح ٜػع٢ ايباسح  ىل َعطؾ١ َٓؿأ املع١ًَٛ املته١ُٓ يف املا

ٚتػاعس ٖصٙ ايؿ١٦ يف تٛنٝح أبعاز أنجط سل٫ًٛ يف ع١ًُٝ ذبًٌٝ املهُٕٛ أٜٔ دا٤ت؟ 

دٛاْـب قـس دبٝـب عًـ٢ تػـا٫٩ت َجـاض٠ بؿـإٔ ادبـاٙ املعًَٛـ١,          ٭ْٗا تهؿـ يًباسح 

َٚػت٣ٛ َكساقٝتٗا, ٚ َها١ْٝ تعُُٝٗا, نُا تهؿـ أٜهًا عٔ ايتٛظٜع ازبػطايف 

  .(1)ي٬ٖتُاَات, ْٚكاط ايذلنٝع نُا ٜؿرل  يٝٗا املهُٕٛ اٱع٬َٞ َٛنع ايتشًٌٝ

  :ؾ١٦ ازبُٗٛض املػتٗسف  .10

تػـع٢ ٖــصٙ ايؿ٦ـ١  ىل َعطؾــ١ ازبُٗــٛض ايـصٟ ٜػــتٗسف ايكـا٥ِ با٫تكــاٍ تٛدٝــ٘     

ايطغاي١ اٱع١َٝ٬  يٝ٘, ٚتؿٝس ؾ١٦ ازبُٗٛض يف تعطف ايكا٥ِ با٫تكاٍ ع٢ً ازبُاعات 

َٚا تتُٝع ب٘ َٔ خكا٥ل ٚزلات, ٚايؿطم بني َا ٜٛدـ٘  ىل عاعـ١ َعٝٓـ١, ٚعاعـ١     

 أخط٣ طبتًؿ١ عٓٗا. 

 ؟ؿطع١ٝ يؿ١٦ ايؿهٌ: نٝـ قٌٝثاْٝا: ايتكػُٝات اي

  :(2)ٜتهُٔ ٖصا ازبع٤ عس٠ ؾ٦ات ؾطع١ٝ َٔ أُٖٗا

  :   املاز٠ اٱع١َٝ٬ أٚؾهٌ . 9

ا٭ ــاط املدتًؿــ١ ايــيت تتدــصٖا  أٚتػــتدسّ ٖــصٙ ايؿ٦ــ١ يًتؿطقــ١ بــني ا٭ؾــهاٍ 

املاز٠ اٱع١َٝ٬ يف ايٛغـا٥ٌ املدتًؿـ١, ؾؿـٞ ايكـشـ َـج٬ً لهـٔ ايتؿطقـ١ بـني املـٛاز          

                                                 
 زلرل ضبُس سػني: زضاغـات يف َٓـاٖر ايبشـح ايعًُـٞ ـــ حبـٛخ ا٫عـ٬ّ, َكـسض غـابل,          .ز أ. (1)

 .126م

 .132ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات ا٫ع١َٝ٬, َكسض غابل, م (2)
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ا٭ ـاط َجـٌ: ا٭خبـاض, ايتكـاضٜط ايكـشؿ١ٝ,       أٚاملٓؿٛض٠ ؾٝٗـا عًـ٢ أغـاؽ ا٭ؾـهاٍ     

ايتشكٝكــات, املكــا٫ت, ا٭سازٜــح ايكــشؿ١ٝ, ضغــا٥ٌ  ىل احملــطض, ايهاضٜهــاترل,       

أَا يف اٱشاع١ ٚايتًؿعٜٕٛ ؾُٝهٔ ايتؿطق١ بـني   اٱع٬ْات ايتذاض١ٜ, اٱع٬ْات املبٛب١.

 أٚغرل ايسضا١َٝ, يف نٌ َٓٗا ع٢ً أغاؽ ا٭ؾـهاٍ   أٚ املٛاز اٱشاع١ٝ غٛا٤ ايسضا١َٝ

ا٭ ــــاط َجــــٌ: ا٭خبــــاض ايتعًٝكــــات, ايتشًــــ٬ٝت, ا٭ؾــــ٬ّ, ا٭غــــاْٞ, املٛغــــٝك٢,  

ــدلاَر املٓٛعــ١,       ــطإٓ, املػــطسٝات, املػــابكات, اي ــدلاَر اشباقــ١, ايك ــح, اي ا٭سازٜ

ٚلهٔ يًباسح إٔ ؼبـسز ا٭ ـاط املدتًؿـ١ يًُـاز٠ اٱع٬َٝـ١ يف ايٛغـا٥ٌ        اٱع٬ْات.

املدتًؿ١ طبكًا شبط١ ايتشًٌٝ, ٚأٖساؾ٘ ْٚٛعٝت٘, نُا لهٔ إٔ ٜكّٛ ايباسح أٜهـًا  

 بتكػِٝ ايؿ٦ات ايػابك١  ىل ؾ٦ات ؾطع١ٝ طاملا إٔ شيو ؽبسّ أٖساف ايتشًٌٝ. 

  :ؾ١٦ ؾهٌ ايعباض٠. 0

ــاي١    ــ١ ايكٛاعـــس ايًػٜٛـــ١ املتبعـــ١ يف ايطغـ  أٚتػـــتدسّ ؾ٦ـــ١ ؾـــهٌ ايعبـــاض٠ ملعطؾـ

َهْٛاتٗــا ايبٓا٥ٝــ١, ْٚظــطًا ٭ُٖٝــ١ ايتشًٝــٌ عًــ٢ أغــاؽ تًــو ايكٛاعــس, ٜــط٣ بعــص     

ايباسجني إٔ ٜتِ ايتشًٌٝ يف ٖصٙ اسباي١ عٔ ططٜل دبع١٥ املهُٕٛ  ىل صبُٛع١ دٴُـٌ,  

ٌ بني ث٬ث١ أْٛاع َٔ ٖصٙ ازبٌُ عًـ٢  ٚذبًٌٝ نٌ ع١ً َٓٗا ع٢ً سس٠, ٜٚؿطم ٫غٜٛ

  :(1)ايٓشٛ اٯتٞ

 ازبٌُ اييت تعط  سكا٥ل. 

 ازبٌُ اييت تعدل عٔ تؿه٬ٝت َع١ٓٝ.  

 ازبٌُ ايتعطٜؿ١ٝ. 

ٚلهٔ ذبًٌٝ ا٭ْٛاع ايج٬ثـ١ ايػـابك١ ذبًـ٬ًٝ َتعُكـًا يًتعـطف عًـ٢ املعٜـس َـٔ         

 ايٓتا٥ر اييت ٜهؿـ عٓٗا َجٌ ٖصا ايتشًٌٝ. 

 ايتشًٌٝ:اختباض قسم  .3

ــاؽ         ــ١ قٝـ ــاؽ ٚأزيـ ــًٛب ايكٝـ ــ٬س١ٝ أغـ ــس٣ قـ ــٔ َـ ــٌ َـ ــسم ايتشًٝـ ــس بكـ ٜككـ

املٛنٛعات ٚايظٛاٖط ايـيت ٜطٜـس ايباسـح ذبًًٝـٗا, ٚاغـتد٬م ْتـا٥ر ٜعتُـس عًٝٗـا,         

 أٚأٟ إٔ اختٝاض ايكسم ٜػع٢ يتأنٝس قش١ أزا٠ ايبشح  ,َٚٔ ثِ ٜعٌُ ع٢ً تعُُٝٗا

                                                 
 .167ز. َٓاٍ ٬ٍٖ املعاٖط٠: َكسض غابل, م (1)
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قٝــاؽ املــتػرلات  أٚع ايبٝاْــات املكٝــاؽ املػــتدسّ يف ايبشــح ٚقــ٬سٝت٘ غــٛا٤ يف عــ

ٚبسضد١ عايٝـ١ َـٔ ايهؿـا٠٤ ٚايسقـ١. ٜٚعـس قـسم احملتـ٣ٛ ابػـ  أؾـهاٍ ايكـسم  ش           

 متجٌ َهْٛات ايتشًٌٝ املؿاِٖٝ اييت ٜػع٢ ايباسح  ىل ٚنع تعطٜـ  دطا٥ٞ شلا.

 ٚيتشكٝل زضد١ ايكسم ٚايكش١ يًتشًٌٝ ٜتبع ايباسح اشبطٛات اٯت١ٝ:

ايتشسٜس ايسقٝل يؿ٦ات ايتشًٌٝ ٚٚسسات٘ ٚتعطٜـ نٌ ؾ١٦ تعطٜؿـًا زقٝكـًا ٚٚانـشًا     -أ 

ايتـاضؽبٞ ايـصٟ ٜػـتطٝع ايباسـح عـٔ ططٜكـ٘ ٚنـع         أَٚٔ خ٬ٍ ايؿكـٌ ايٓظـطٟ   

 تعطٜـ ٚانح ٚؾطح ٚايف يهٌ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات ايتشًٌٝ.

ا٫عتُاز ع٢ً صبُٛع١ َٔ احملهُني يًشهِ ع٢ً َس٣ قـ٬س١ٝ ؾ٦ـات ايتشًٝـٌ      -ب

 ٚٚسسات ايعسٸ ٚايكٝاؽ يف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ.

 اختباض قسم ايتشًٌٝ:

ــاؽ         ــ١ قٝـ ــاؽ ٚأزيـ ــًٛب ايكٝـ ــ٬س١ٝ أغـ ــس٣ قـ ــٔ َـ ــٌ َـ ــسم ايتشًٝـ ــس بكـ ٜككـ

املٛنٛعات ٚايظٛاٖط ايـيت ٜطٜـس ايباسـح ذبًًٝـٗا, ٚاغـتد٬م ْتـا٥ر ٜعتُـس عًٝٗـا,         

 أٚشح أٟ إٔ اختٝاض ايكسم ٜػع٢ يتأنٝس قش١ أزا٠ ايب ,َٚٔ ثِ ٜعٌُ ع٢ً تعُُٝٗا

قٝــاؽ املــتػرلات  أٚاملكٝــاؽ املػــتدسّ يف ايبشــح ٚقــ٬سٝت٘ غــٛا٤ يف عــع ايبٝاْــات 

ٚبسضد١ عايٝـ١ َـٔ ايهؿـا٠٤ ٚايسقـ١. ٜٚعـس قـسم احملتـ٣ٛ ابػـ  أؾـهاٍ ايكـسم  ش           

 متجٌ َهْٛات ايتشًٌٝ املؿاِٖٝ اييت ٜػع٢ ايباسح  ىل ٚنع تعطٜـ  دطا٥ٞ شلا.

 تبع ايباسح اشبطٛات اٯت١ٝ:ٚيتشكٝل زضد١ ايكسم ٚايكش١ يًتشًٌٝ ٜ

ًا ٚٚانـشًا  ايتشسٜس ايسقٝل يؿ٦ات ايتشًٌٝ ٚٚسسات٘ ٚتعطٜـ نٌ ؾ١٦ تعطٜؿـًا زقٝكـ   -أ 

ايصٟ ٜػتطٝع ايباسح عٔ ططٜكـ٘ ٚنـع تعطٜــ    يًبشح  َٔ خ٬ٍ املسخٌ ايٓظطٟ

اغــًٛب ايتشًٝــٌ قبًــٞ اشا نــإ  يهــٌ ؾ٦ــ١ َــٔ ؾ٦ــات ايتشًٝــٌ ٚانــح ٚؾــطح ٚافٹ

% َــٔ اجملتُــع اشا 10صبتُــع ايبشــح بــإدطا٤ ذبًٝــٌ أٚيــٞ عًــ٢   ٚبا٫عتُــاز عًــ٢ 

 .نإ أغًٛب ايتشًٌٝ بعسٟ

ا٫عتُاز ع٢ً صبُٛع١ َٔ احملهُني يًشهِ ع٢ً َس٣ قـ٬س١ٝ ؾ٦ـات ايتشًٝـٌ      -ب

 ٚٚسسات ايعسٸ ٚايكٝاؽ يف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ.

 اختباض ثبات ايتشًٌٝ:

س  عاز٠ تطبٝل املكٝـاؽ  ٜككس بايجبات ) َها١ْٝ ايٛقٍٛ  ىل ايٓتا٥ر ْؿػٗا عٓ
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املػتعٌُ ع٢ً املاز٠ ْؿػٗا يف املٛاقــ ٚايظـطٚف ْؿػـٗا(. ٚعًـ٢ ٖـصا ا٭غـاؽ تػـع٢        

 ع١ًُٝ ايجبات  ىل ايتأنس َٔ ٚدٛز زضد١ عاي١ٝ َٔ ا٫تػام بايٓػب١ يًبعسٜٔ اٯتٝني: 

: ا٫تػام بني ضبًًني ٜٚعين تٛقٌ ضبًًني ا٫تػام بني ايباسجني ايكا٥ُني بايتشًٌٝ -أ

 ىل ْتـا٥ر َتكاضبـ١    أٜٚع٬ُٕ بؿهٌ َٓؿطز أسسُٖا عٔ اٯخط  ىل ايٓتا٥ر ْؿػـٗا  

 عٓسَا ٜػتع٬ُٕ ايتكٓٝـ ْؿػ٘ ٜٚتبعإ خطٛات ٚقٛاعس ايتشًٌٝ ْؿػٗا.

: ٖٚـٛ إٔ ٜتٛقـٌ ايبـاسجٕٛ  ىل ْؿـؼ ايٓتـا٥ر بتطبٝـل ْؿـؼ ؾ٦ـات         ا٫تػام ايـعَين   -ب

قـات طبتًؿـ١ أٟ إٔ   أٌٚ ٚٚسسات٘ عًـ٢ ْؿـؼ املهـُٕٛ  شا دـط٣ ايتشًٝـٌ يف      ايتشًٝ

 ٍ.ٚأنجط ع٢ً  دطا٤ٙ ايتشًٌٝ ا٭ أٚايباسح ٜعٝس  دطا٤ ايبشح بعس َهٞ ؾٗط 

ا٭غــًٛبني ايػــابكني إٔ ٖٓــاى اتؿــام عــايٞ بــني   أٜٚٚتــبني بعــس تطبٝــل ايبعــسٜٔ  

يــتػرلات ايــيت ســسثت يف ٍ َــع ايباســح ايجــاْٞ, ٚإ اٚايباســح َــع ْؿػــ٘ ٚايباســح ا٭

ايٓتٝذ١ بني ايباسح َع ْؿػـ٘ مبـطٚض َـس٠ ظَٓٝـ١ عٓـسَا ٜعٝـس ايتشًٝـٌ َـط٠ ثاْٝـ١ ٚبـني           

ٚايباسح اٯخط ناْت طؿٝؿ١, ٜٚتِ شيو عٔ ططٜل اغتدساّ َعازي١ ضٜانـ١ٝ  ايباسح 

  سكا١ٝ٥ تعطف مبعازي١ ٖٛيػيت ٖٚٞ: 

 =َعاٌَ ايجبات 
2ّ 

ٕ1ٕ+2 

 :سٝح إٔ

 عسز اسبا٫ت املتؿل عًٝٗا. = ّ

 (. 1عسز اسبا٫ت اييت قاّ بذلَٝعٖا احملهِ ضقِ ) = 1ٕ

 (. 2عسز اسبا٫ت اييت قاّ بذلَٝعٖا احملهِ ضقِ ) =2ٕ

 =َعاٌَ ايجبات 
2ّ 

= 
2  ×12 

= 
24  

 ٕ1ٕ+2 13+13 26 

 = 0.92 

 

 

  



…………… 

192 

 انرابغاسئهت ومتبريه انفظم 
 ازبٌُ ا٫ت١ٝ:/ أخذل ا٫داب١ ايكشٝش١ يف 9ؽ

 . ٜػ٢ُ ا٭غًٛب آٚ املكٝاؽ ايصٟ بٛاغطت٘ ػبُع ايباسح املعًَٛات )ايبٝاْات( ٖٞ: 1

 ز. أزا٠ ايبشح     ز. ع١ٓٝ ايبشح       ب. ططٜك١ ايبشح            أ. خط١ ايبشح 

 ايكسم ايصٟ ٜتِ َٔ خ٬ٍ عط  ا٫ختباض ع٢ً خدلا٤ ملعطؾ٘ ضاِٜٗ يف َس٣ ق٬س١ٝ. 2

 ز. احملت٣ٛ       ايتٓب٪ ز.      ب. ايت٬ظّ           أ. احملهُٝـٔ    ؟ ٖــٛ, قـسما٫ختباض 

 . نًُا قٌ عسز ا٭غ١ً٦ يف ا٫ختباض ؾإ ثبات ا٫ختباض: 3

 ٫ ٜتأثط. ز.                ب. ٜطتؿع                  ٜٓدؿص  أ.

 . تهطاض عًُٝــ١ ايكٝاؽ أغًٛب يًتأنس َٔ ا٫ختباض: 4

 ز. ثبات                ب. قـسم               أ. َـٛنٛع١ٝ 

 . أغ١ً٦ ا٫غتبٝإ اييت تهٕٛ بططٜك١ )ْعِ( أٚ )٫( ٖٞ َجاٍ ي٬غتبٝإ 5

 ز. املػًل ٚاملؿتٛح                 ب. املػًل                   أ. املؿتٛح

ا٫ختباض, املكاب١ً, امل٬سظ١ ايع١ًُٝ, ذبًٌٝ , ا٫غتبٝإ املػًل, ؾ١٦ ايتشًٌٝ/ عطف َا ٜأتٞ: 0ؽ

 املهُٕٛ, ا٫غتبٝإ.

 َاٖٞ ايططم اييت ٜتبعٗا ايباسح يتشكٝل ايكسم ٚايجبات يف ايبشح ايعًُٞ؟/ 3ؽ

 / قشح اشبطأ ايٛاضز )بني ايكٛغني ؾك ( يف ازبٌُ ا٫ت١ٝ: 4ؽ

ــ١ يًتعـــطف عًـــ٢ ادباٖـــات قـــشٝؿ١ ايكـــباح عـــدل َكا٫تٗـــا ا٫ؾتتاسٝـــ١ ؾإْٓـــا ْػـــتدسّ   .1 )ططٜكـ

 امل٬سظ١(.

نـأزا٠ زبُـع ايبٝاْـات سـٍٛ غـًٛى ايـصٜٔ ٫ ٜػـتطٝعٕٛ ايتعـبرل          )ا٫ختباضات(تػتدسّ ططٜك١  .2

 عٔ أْؿػِٗ ق٫ًٛ أٚ نتاب١ نا٭طؿاٍ ٚا٫ؾدام ايبهِ ٚاسبٝٛاْات.

ــل( .3 ــ١ آضا٥ٗــِ يف ْكــاط      )ا٫غــتبٝإ املػً ٖــٛ ا٫غــتبٝإ ايــصٟ ٜــذلى ؾٝــ٘ يًُبشــٛثني سطٜــ١ نتاب

 ضبسز٠.

إ ذبًٌٝ املهُٕٛ ٜكّٛ ع٢ً قطا٠٤ ايػـطٛض ٚيـٝؼ عًـ٢ قـطا٠٤ َـا بـني       )َٛنٛعٞ( تعين ن١ًُ  .4

 ايػطٛض.

  ىل ؾ١٦ املٛنٛع )َاشا قٌٝ(, ٚؾ١٦ ايؿهٌ )نٝـ قٌٝ(. )ٚسسات ايتشًٌٝ(تكٓـ  .5
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 انبحث انؼهميكتببت : انفظم اخلبمس
 ٜٗسف ٖصا ايؿكٌ اىل َا ٜأتٞ:

 :  أواًل: ان يتعزف الطالب على

 ًُٞاملهْٛات ا٫غاغ١ٝ يًبشح ايع. 

 ًُٞخطٛات نتاب١ ايبشح ايع.  

 ا٫قتباؽ ٚا٫غتؿٗاز ٚا٫سا٫ت املطدع١ٝ.  

 تٛثٝل ايٓكٛم ا٫يهذل١ْٝٚ.  

 نتاب١ قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع. 

  ٚايطغا٥ٌ ازباَع١ٝدباضب سسٜج١ يف نتاب١ ايبشٛخ. 

 ثانيًا: ان جييب الطلبة على االسئلة والتنارين الواردة يف نواية الفصل.
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 البحح العلني كتابة: الفصل اخلامس

 املكىوبث االسبسيت نهبحث انؼهمي
٘ عٓس تٓؿٝص ايباسح نتاب١ حبجـ٘ ػبـب عً   إ ٜهـع أَاَـ٘ غـ٪ايني ُٖـا: َـاشا       ٝـ

ٜطٜس ايكاض٥ٕٛ إ ٜعًُٛا عٔ املؿه١ً َٛنع ايبشح؟ ٚنٝــ تعـط  عًـِٝٗ اسبكـا٥ل     

ٍ ايباسـح إٔ ؼبـسز اشلـسف    ٚاٍ ؼبـ ٚٚايٓتا٥ر اييت اْت٢ٗ ايٝٗا ايبشح؟ ؾؿٞ ايػـ٪اٍ ا٭ 

ــ٘ ٜهــع     ــ٘. مبعٓــ٢ اْ ٍ ٚاأشا نــإ مثــ١ ؾــطٚ  ؼبــ   ايؿطنــٝاتايــصٟ ٜككــسٙ َــٔ حبج

ــ٘ ٜهــع غــ٪اٍ    ايباســح اختب ــ٢ آخــط اْ ــ١  أٚأغــ١ً٦ ؼبــ  أٚاضٖــا, ٚمبعٓ ٍ ايبشــح ا٫داب

ٜهــع ٖــسؾًا َػــشًٝا ٫ػبــاز ايع٬قــات بــني َؿــه١ً ايبشــح َٚؿــه٬ت       أٚعًٝٗــا, 

بــني َٛنــٛع حبجــ٘ َٚٛنــٛعات تــطتب  باملؿــه١ً ايــيت ٜطٜــس حبجٗــا. َٚــٔ    أٚأخــط٣, 

ٕ ؼبسز اشلـسف  ٍ أٚاٍ ع٢ً أ١ُٖٝ املؿه١ً, ؾٗٛ ؼبٚازباْب ا٫خط ٜطنع ايػ٪اٍ ا٭

إ ٜدلظ ا٫غباب ايـيت َـٔ أدًـٗا اختـاض ايباسـح نـصيو        ٍٚأَ ايبشح, نُا اْ٘ ؼب

تػـا٫٩ت أخـط٣ قاَـت عًٝٗـا      أٚزٕٚ ؾطٚ  َٔ ايتػا٫٩ت بايصات  أٚ ايؿطنٝاتتًو 

ٖٚـٛ ايـصٟ ٜتعًـل بهٝؿٝـ١     َؿطٚعات يف ْؿـؼ املٛنـٛع. أَـا ايػـ٪اٍ ايجـاْٞ       أٚحبٛخ 

 ايٓتــا٥ر ايــيت اْتٗــ٢ ايٝٗــا ايبشــح ؾٝٛنــح يٓــا بكٝــ١ َطاســٌ  دــطا٤   أٚعــط  اسبكــا٥ل 

ايعًُٞ مبع٢ٓ إ ايباسـح ؼبـسز املـٓٗر ٚأزٚات عـع ايبٝاْـات ٚتبٜٛبٗـا       ايبشح  ٚتٓؿٝص

  نٝؿًٝا. أٚٚتؿطٜػٗا ٚذبًًٝٗا اسكا٥ًٝا 

َؿه١ً ايبشح عطنًا ٚاؾٝـًا زٕٚ  ٚػبب إ تػطٞ ع١ًُٝ نتاب١ ايبشح عط  

 ططم ايبشح َٚطاسً٘ َٔ خ٬ٍ بٝإ , ٚإ ٜبني ايباسحطبٌ اقتهاب أٚ ممٌ اغٗاب

املٓــاٖر  أٍٚ َــٔ خ٬يــ٘ ايتعُــل يف أبعــاز املؿــه١ً بتشسٜــس املــٓٗر  ٚااملــسخٌ ايــصٟ ؼبــ

. نصيو ػبب إ تػطٞ ع١ًُٝ نتابـ١ ايبشـح عـط     ايبشح ذبكٝكًا ٫ٖسافاملتعسز٠ 

اض٠ عـٔ ؾـطٚ  ت٪ٖـٌ يبشـح     ناْـت ٖـصٙ ايٓتـا٥ر عبـ    أْتا٥ر ايبشح عطنًا ٚاؾًٝا غٛا٤ 

 أٚتكـــ َؿــه١ً َعٝٓــ١  أٚ, آخــط َػــتكب٬ً نُــا ٖــٛ اسبــاٍ يف ايبشــٛخ ايهؿــؿ١ٝ 

ٜٚؿـٌُ   ٍ ايتشكل َٔ اختباض ؾـط  َعـني  أٚذب أٚتٛنح أغباب ٚدٛز ٖصٙ املؿه١ً, 

 أٚا٫عتُــاز عًـ٢ أغــًٛب ازبسٚيــ١ ٚايعـط  ايبٝــاْٞ ٚايتشًٝــٌ ايهُــٞ    عـط  ايٓتــا٥ر 

ٌُ عًُٝــ١ نتابــ١ ايبشــح َٓاقؿــ١ اَهاْٝــ١ تطبٝــل   ا٫سكــا٥ٞ. ؾهــ٬ً عــٔ شيــو تؿــ 
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ايٓتا٥ر اَا إ ت٪ٌٖ ْتا٥ر ايبشح اىل ْٛع َعني ٜؿٝس يف ربطٝ  ٚضغـِ غٝاغـ١ ايسٚيـ١    

ا٫زاض٠ ايـيت طًبــت ٖــصا ايبشـح بايــصات, ٚاَـا إٔ ٜهــع ايباســح     أٚغٝاغـ١ املٓؿــأ٠   أٚ

ٚتؿـٌُ عًُٝـ١ نتابـ١ ايبشـح نـصيو       تٛقٝات تـٓرل ايططٜـل يسضاغـات عًُٝـ١ َكبًـ١.     

عسّ ز٫٫يتٗا يف اطاض ايظطٚف  أٚايتعُُٝات اييت تؿٌُ تؿػرل ايباسح يس٫ي١ ايٓتا٥ر 

اييت اساطت بايبشح, ٚضب  ايٓتا٥ر اييت أمٗطٖا ايبشح بايبٓا٤ ا٫دتُـاعٞ ملؿـانٌ   

١ٝ املاْعـــ١ يًُـــتػرلات ا٫غاغـــ أٚاجملتُـــع, ٚايٛقـــٍٛ اىل صبُٛعـــ١ ا٫غـــباب ايساؾعـــ١ 

 ٚايظٛاٖط اييت عازبٗا ايبشح. 

املطادــع نتابـ١  اتبـاع ططٜكـ١ عًُٝـ١ َتٓاغـك١ يف      ٚتؿـٌُ عًُٝـ١ ايهتابـ١ أٜهـا    

 ش ؽبط٧ نجرل َٔ ايباسجني عٓس  ثبات املطادع اييت اعتُسٚا عًٝٗا يف ٚا٫قتباغات, 

  ا٫قتباغات اييت اغتؿازٚا َٓٗا عٓس نتاب١ ايبشح.

 أٚحبـــح أٟ عًُٝــ١ نتابــ١   ِ ٜٛيتكــ  ١ًصبُٛعــ١ َــٔ ا٫غــ٦    ٚلهٓٓــا إ ْهــع  

 زضاغ١, َٚٔ بني أِٖ ا٫غ١ً٦ َا ٜأتٞ:

 أٚلــ٘ يعٓــٛإ أٟ حبــح  ٛعٓــس تك عًــ٢ ايباســح ا٫غــ١ً٦ املتعًكــ١ بعٓــٛإ ايبشــح:  .9

 زضاغ١ إ ٜػأٍ: ٌٖ عٓٛإ َكاؽ بططٜك١ غ١ًُٝ؟ 

  ٌٖ ٜتهُٔ ايعٓٛإ ٚقؿًا يًُؿه١ً؟

ايباسح عٓس تكٛل٘ ملؿه١ً أٟ حبـح أٚ   ع٢ً: ا٫غ١ً٦ املتعًك١ مبؿه١ً ايبشح . 0

 : زضاغ١ إ ٜػأٍ

 اختكاق٘؟؟ ٌٖ ٜػتطٝع ايباسح ؾع٬ً ايكٝاّ بسضاغ١ املؿه١ً َٔ ٖٞ ٌٖٚ 

 تٓػذِ َع ضغبت٘؟؟ ٌٖ تػتشٛش املؿه١ً ع٢ً اٖتُاّ ايباسح ٌٖٚ 

 ؟ؿه١ًٌٖ تتٛاؾط ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اي٬ظ١َ عٔ امل 

 ؟ًباسحس َٛاؾك١ َٚػاعسات  زاض١ٜ يٌٖ تٛد 

 ؟١ً ٚؾا٥ستٗا ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١َٝاٖٞ أ١ُٖٝ املؿه 

 ؟ ٌٖ املؿه١ً دسٜس٠ 

 ؟ َاٖٞ اَها١ْٝ تعُِٝ ْتا٥ر ايبشح 

 ؟ ٌٖ املؿه١ً ٚاقع١ٝ ٚشلا ع٬ق١ مب٪غػات ٚط١ٝٓ ٚاق١ًُٝٝ 

 ع٢ً ايباسح يف َػتٌٗ حبج٘ إٔ ٜػأٍ:ا٫غ١ً٦ املتعًك١ بأٖساف ايبشح:  .3
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  ٚانح َٚؿّٗٛ ٫ ؼبتٌُ ايًبؼ أٚ ايػُٛ .ٌٖ ا٫ٖساف َكاغ١ بأغًٛب 

 ًت٘.٦ٌٖ ا٫ٖساف ٚثٝك١ ايك١ً مبؿه١ً ايبشح ٚأغ  

 إٔ ٜػأٍ: عٓس تكٛل٘ ١ُٖٝ٫ حبج٘ع٢ً ايباسح ا٫غ١ً٦ املتعًك١ بأ١ُٖٝ ايبشح:  .4

 .ا١ُٖٝ٫ َكاغ١ بططٜك١ ٚانش١ َٔ ايٓاسٝتني ايٓظط١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ ٌٖ 

  ي٬ختكام؟ َٚا أُٖٝت٘ بايٓؿب١ يًُذتُع؟َا أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح بايٓػب١ 

 تطتب  ا١ُٖٝ ايبشح مبؿه١ً ايبشح ٚاٖساف ايبشح؟ ٌٖ 

 ع٢ً ايباسح عٓس تكٛل٘ ملٓٗر ايبشح إٔ ٜػأٍ:ا٫غ١ً٦ املتعًك١ مبٓٗر ايبشح:  .5

 َٓٗر ايبشح ٜتؿل َع أٚناع َؿه١ً ايبشح؟ ٌٖ 

  ع٢ً َؿه١ً ايبشح؟ٌٖ َٓٗر ايبشح ايصٟ اتبع٘ ايباسح ٜعتدل ناؾًٝا ي٬داب١ 

 أٚنح ايباسح أغباب اختٝاض َٓٗر ايبشح أٚ َٓاٖر ايبشح املػتدس١َ؟ ٌٖ 

 أٚنح ايباسح َٓٗر حبج٘ اٜهاسًا ناؾًٝا؟ ٌٖ 

ع٢ً ايباسح عٓس تكٛل٘ ٫غ١ً٦ ايبشح ا٫غ١ً٦ املتعًك١ بأغ١ً٦ ايبشح ٚؾطنٝات٘:  .6

 ٚؾطنٝات٘ إٔ ٜػأٍ:

 ٚانش١؟١ً ٚايؿطنٝات َكاغ١ بططٜك١ ٌٖ ا٫غ٦ 

 تعدل ا٫غ١ً٦ ٚايؿطنٝات عٔ ربُٝٓات ٚاقع١ٝ ٫دابات أغ١ً٦ ايبشح؟ ٌٖ 

 ا٫غ١ً٦ ٚايؿطنٝات قاب١ً ي٬ختباض با٫غايٝب ا٫سكا١ٝ٥ املٓاغب١؟ ٌٖ 

 ا٫غ١ً٦ ٚايؿطنٝات تؿٌُ عٝع َتػرلات ايبشح؟ ٌٖ 

 ا٫غ١ً٦ َٓبجك١ َٔ ْتا٥ر ايبشٛخ ايػابك١ شات ايع٬ق١؟ ٌٖ 

 ع٢ً ايباسح عٓس تكٛل٘ سبسٚز ايبشح إٔ ٜػأٍ:ك١ حبسٚز ايبشح: ا٫غ١ً٦ املتعً .7

 سسز ايباسح بسق١ اجملاٍ ايعَاْٞ يًبشح؟ ٌٖ 

 سسز ايباسح بسق١ اجملاٍ املهاْٞ يًبشح؟ ٌٖ 

 سسز ايباسح بسق١ اجملاٍ املٛنٛعٞ يًبشح؟ ٌٖ 

عٓس  ع٢ً ايباسحا٫غ١ً٦ املتعًك١ بأِٖ املؿاِٖٝ ٚاملكطًشات ايٛاضز٠ يف ايبشح:  .8

 تكٛل٘ ملؿاِٖٝ َٚكطًشات ايبشح إٔ ٜػأٍ:

 سسز ايباسح أِٖ املؿاِٖٝ ٚاملكطًشات ايٛاضز٠ يف عٓٛإ ايبشح َٚؿهًت٘؟ ٌٖ 

 ٜتهُٔ ايبشح ايتعطٜؿات ا٫دطا١ٝ٥ اييت ٜتبٓاٖا ايباسح؟ ٌٖ 
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عًـ٢ ايباسـح عٓـس تكٛلـ٘     ا٫غ١ً٦ املتعًك١ با٫طاض ايٓظطٟ ٚايسضاغات ايػـابك١:   .9

 ايٓظطٟ ٚايسضاغات ايػابك١ يًبشح إٔ ٜػأٍ:ي٬طاض 

 ا٫طاض ايٓظطٟ ٜتٓاٍٚ ازبٛاْب املطتبط١ مبٛنٛع ايبشح َباؾط٠؟ ٌٖ 

 تتكـ املعًَٛات ايٛاضز٠ يف ا٫طاض ايٓظطٟ بايذلاب  ٚايطقا١ْ ٚاسبساث١؟ ٌٖ 

       ٖٚــٌ ٜــدلظ  ؟ ٖــٌ إ ا٫طــاض ايٓظــطٟ ٜتهــُٔ اغــتكطا٤ ي٬طــط ايٓظطٜــ١ املعاقــط٠

 ا٫ضا٤ املططٚس١؟ؾدك١ٝ ايباسح يف 

 اغتعط  ايباسح ايسضاغات ايػابك١ اغتعطانًا َؿٝسًا ٚناؾًٝا؟ ٌٖ 

 ٜدلظ ايبشح ايؿطم بني ايسضاغ١ اسباي١ٝ ٚايسضاغات ايػابك١؟ ٌٖ 

 ٜؿرل ايبشح اىل َس٣ اغتؿاز٠ ايباسح َٔ ايسضاغات ايػابك١؟ ٌٖ 

 جملتُع ايبشح تكٛل٘ع٢ً ايباسح عٓس : مبذتُع ايبشح ٚعٝٓت٘ا٫غ١ً٦ املتعًك١    .96

   إٔ ٜػأٍ:ٚعٝٓت٘ 

 ذبسٜس صبتُع ايبشح بؿهٌ زقٝل َٚؿكٌ؟ ٌٖ مت 

  مت تٓظِٝ بٝاْات صبتُع ايبشح ٚعٝٓت٘ يف دساٍٚ أٚ اؾهاٍ َٓاغب١؟ ٌٖ 

   ٜتٓاغب سذِ ايع١ٓٝ َع ايكٛاعس ايع١ًُٝ ايكشٝش١ اييت تطتب  حبذِ اجملتُـع ٌٖ

 املػتٗسف.

     ــع ــ١ املتبـ ــًٛب املعآٜـ ــٌ إ أغـ ــع    ٖـ ــ١ اجملتُـ ــع طبٝعـ ــب َـ ــ١ ٜتٓاغـ ــاض ايعٝٓـ يف اختٝـ

   املػتٗسف؟

ٚات ٫زتكٛل٘ ع٢ً ايباسح عٓس  ٚات عع َٚعازب١ ايبٝاْات:أزا٫غ١ً٦ املتعًك١ ب   .99

 إٔ ٜػأٍ: عع ايبٝاْات

  ٌٖ؟ا٫ْػب يتشكٝل أٖساف ايبشح ٚاتمتجٌ ا٫ز 

 ْٛع ايبٝاْات اييت ععٗا ايباسح ناؾ١ٝ سبٌ َؿه١ً ايبشح؟ ٌٖ 

  مت تٓظِٝ بٝاْات صبتُع ايبشح ٚعٝٓت٘ يف دساٍٚ أٚ اؾهاٍ َٓاغب١؟ ٌٖ 

عًــ٢ ايباســح عٓــس تكٛلــ١ ملكسَــ١ ايبشــح إٔ  ا٫غــ١ً٦ املتعًكــ١ مبكسَــ١ ايبشــح:   .90

 ٜػأٍ:

 املكس١َ تٛنح اجملاٍ ايعاّ يًبشح؟ ٌٖ 

        ٖــٌ إ املكسَــ١ َكـــاغ١ بًػــ١ قٜٛـــ١ ٚضقــ١ٓٝ تعــدل عـــٔ ازضاى ايباســح سبٝجٝـــات
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 املػتٗسف؟املٛنٛع 

 تؿرل املكس١َ اىل ا٫غباب اييت زؾعت ايباسح ٫ختٝاض َٛنٛع ايبشح؟ ٌٖ 

         ٖــٌ تٓــاٍٚ ايباســح يف املكسَــ١ تكػــُٝات ايبشــح ْٚــٛع ايبشــح َٚٓٗذــ٘ ٚا٫زا٠

 املػتدس١َ بؿهٌ طبتكط؟

عًـ٢ ايباسـح عٓـس تكٛلـ٘ يتشًٝـٌ ْتـا٥ر       ا٫غ١ً٦ املتعًكـ١ بتشًٝـٌ ْتـا٥ر ايبشـح:       .93

 ايبشح إٔ ٜػأٍ:

        مت عط  ايٓتا٥ر جبساٍٚ َتػًػـ١ً ٚانـش١ ٚزقٝكـ١ ايعٓـاٜٚٔ ٚؾكـًا يتػـا٫٩ت ٌٖ

 ايبشح؟

 تتِ ْتا٥ر ايبشح ٚذبًًٝٗا بايك٠ٛ ٚايطقا١ْ؟ ٌٖ 

 ابطظت ايٓتا٥ر ؾدك١ٝ ايباسح يف عًُٝات ايتشًٌٝ ٚايتؿػرل؟ ٌٖ 

      ٖــٌ اغــتطاع ايباســح ايــطب  بــني ْتــا٥ر ايبشــح ْٚتــا٥ر ايسضاغــات ايػــابك١ ايــيت

 ًٝٗا يف ايبشح؟اعتُس ع

        ــات ــا٥ر َــع ايبٝاْ ــات املػــتدس١َ يف تؿػــرل ايٓت ــ  ايبٝاْ ٖــٌ اغــتطاع ايباســح ضب

 املػتُس٠ َٔ ايتشًٌٝ ا٫سكا٥ٞ يًبشح؟

  ا٫زا٠ ا٫ْػب يتشكٝل أٖساف ايبشح؟ 

عًــ٢ ايباســح عٓــس تكٛلــ٘ ملكذلســات  ا٫غــ١ً٦ املتعًكــ١ باملكذلســات ٚايتٛقــٝات:    .94

 ٚتٛقٝات ايبشح إٔ ٜػأٍ:

  ٌٖتطتب  املكذلسات ٚايتٛقٝات اضتباطًا َباؾطًا مبٛنٛع ايبشح ْٚتا٥ذ٘؟ 

 متت قٝاغتٗا بططٜك١ ع١ًُٝ ٚانش١؟ ٌٖ  

 تتػِ بايٛاقع١ٝ؟ ٌٖٚ إ املكذلسات ٚايتٛقٝات قاب١ً يًتشكٝل؟ ٌٖ 

تٛثٝكــ٘ ٚتٓظُٝــ٘ عًــ٢ ايباســح عٓــس  : ٚتٓظُٝــ٘ ا٫غــ١ً٦ املتعًكــ١ بتٛثٝــل ايبشــح   .95

 إٔ ٜػأٍ: يًبشح

  ٌٖ؟تتكـ املكازض ايع١ًُٝ املػتدس١َ يف ايبشح باسبساث١ ايع١ًُٝ 

  ٌٖ؟تتكـ بايتٓٛع حبٝح تؿٌُ نتبًا ٚصب٬ت ٚزضاغات عطب١ٝ ٚأدٓب١ٝ 

        املكازض يف ْٗا١ٜ ايبشح َطتب١ بؿـهٌ ٖذـا٥ٞ ٜطاعـٞ أقـٍٛ ٚقٛاعـس ايٓؿـط ٌٖ

 ؟باملطًٛ
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 تتطابل املكازض َع َٛنٛع ايبشح؟ ٌٖ 

 ملنت َع ايكا١ُ٥؟ٌٖ ٜتطابل عسز املكازض يف ا 

 ايتعّ ايباسح مبتطًبات ا٫قتباؽ ٚايتٛثٝل؟ ٌٖ 

 ضاع٢ ايباسح ايسق١ ايًػ١ٜٛ )قٛاعس ايهتاب١ ٚايذلقِٝ ٚقٛاعس ايكٝاغ١(؟ ٌٖ 

 نبحث انؼهميخطىاث كتببت ا
  :عٓٛإ ايبشح  .1

ٜٓبػٞ ع٢ً ايباسح إٔ ؼبػـٔ اختٝـاض عٓـٛإ حبجـ٘, ٚإٔ ٜكـٝػ٘ قـٝاغ١ زقٝكـ١        

نـإ  أاختٝاض ايعٓٛإ َٔ أقعب املطاسٌ اييت ػبب ع٢ً ايباسـح غـٛا٤    ٜٚعس .ٚغ١ًُٝ

طايـب دـاَعٞ إ ػبتاظٖـا بكـدلٙ ٚغـعٝ٘, ٫ٕ اختٝـاض ايعٓـٛإ         أٚعهٛ ٦ٖٝـ١ تـسضٜؼ   

ؾه١ًٝ نُا ٜظٔ ايبعص, ؾايعٓٛإ ػبـب إٔ ٜعـدل تعـبرلًا زقٝكـًا      أٚيٝؼ ع١ًُٝ غ١ًٗ 

بػــٝط١ غــرل َعكــس٠ ٚغــ١ًُٝ  َؿــطزات ايباســح ػــتدسّ ؾٝــ٘ ٜعــٔ َٛنــٛع ايبشــح إٔ  

نصيو ػبب ع٢ً ايباسح عٓس اختٝاض عٓـٛإ حبجـ٘ إ ٜهـٕٛ ايعٓـٛإ ٚانـشًا       .يػًٜٛا

ــسًا عــٔ املكــطًشات ايــيت ذبتُــٌ ايت     ــٌ أٚٚضبــسزًا ٚطبتكــطًا بعٝ ايػُــٛ . ٜٚعــس   أٜٚ

َٓـص   ا٫ختٝاض املٛؾل يعٓٛإ ايبشح أَطًا يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ يف تكسِٜ قٛض٠ دٝس٠ يًبشح

ؾط ث٬خ زلات أغاغ١ٝ يف ايعٓٛإ ٖٚٞ اط٬ع عًٝ٘ َٚطادعت٘, ٜٚٓبػٞ إ تتٛبسا١ٜ ا٫

 :(1)نُا ٜأتٞ

ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ عٓٛإ ايبشح ٚانشًا َٚؿًَٗٛا حبٝح ٜهٕٛ بعٝسًا عٔ : ايٛنٛح . أ

 ايػُٛ .

ــُٛي١ٝ . ب ــ٘     : ايؿــ ــٌ عباضاتــ ــٍُٛ بهــ ــ٢ ايؿــ ــح عًــ ــٛإ ايبشــ ــتٌُ عٓــ ــٞ إٔ ٜؿــ ٜٓبػــ

 َٚكطًشات٘.

٫ بس إٔ ٜعطٞ عٓـٛإ ايبشـح ز٫٫ت َٛنـٛع١ٝ ضبـسز٠ يطبٝعـ١ املٛنـٛع       : ايس٫ي١ . ث

ٜهـٕٛ  ايصٟ ٜطًب حبج٘ َٚعازبت٘ ٚايهتاب١ عٓ٘ َع ا٫بتعاز عٔ ايعَُٛٝات, أٟ 

  ايعٓٛإ ٚانشًا ٚؾا٬ًَ ملٛنٛع ايبشح ٚزا٫ً عًٝ٘ ز٫ي١ ٚانش١.

                                                 
ٚعات ايتدـطز ٚايطغـا٥ٌ ازباَعٝـ١, َكـسض     ضحبٞ َكطؿ٢ عًٝـإ: ايبشـٛخ ايعًُٝـ١ َٚؿـط     .ز أ. (1)

 .221م غابل,
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ــ٘ ٜكــسّ ايباســح    : املًدــل .0 قــٛض٠ َكــػط٠ عــٔ    ٜٚػــ٢ُ املػــتدًل نــصيو ٚؾٝ

ٚشلصا ػبب إ ٜتِ اعسازٙ بؿهٌ زقٝـل ٚٚانـح َٚٛنـٛعٞ. ٜٚؿهـٌ إٔ      ايبشح,

ٜكــّٛ ايباســح باعــسازٙ عٓــس ا٫ْتٗــا٤ َــٔ ناؾــ١ َطاســٌ ايبشــح. ٚػبــب إ ٜكــسّ    

املػتدًل َعًَٛات طبتكط٠ ٚزقٝكـ١ عـٔ َؿه١ًايسضاغـ١ ٚأٖـساؾٗا, ٚأغـ٦ًتٗا      

صبتُعٗـا َٚٓٗذٝـ١   أٚٓـ١ ايسضاغـ١   طـطم عـع ايبٝاْـات ٚعٝ    أٚؾطنٝاتٗا ٚأزاتٗا  أٚ

ــع        ــ١ ٫ٚ َطادـ ــ١ عاَـ ــتدًل َكسَـ ــِ املػـ ــاز٠ ٫ٜهـ ــا. ٚعـ ــِ ْتا٥ذٗـ ــ١ ٚأٖـ ايسضاغـ

٫ٚتٛقٝات ايبشح. ٚبؿهٌ عاّ ٜكـ املًدل خ٬ق١ َٛدع٠ ٚؾا١ًَ يًبشح, 

 سٝح ٜتهُٔ َعًَٛات َهجؿ١ َٓظ١ُ 

نُا ٜػ٢ُ أسٝاًْا ايؿٗطغت ٖٚٛ ايكا١ُ٥ اييت  أٜٚعتدل ايؿٗطؽ : قا١ُ٥ احملتٜٛات .3

ذبتـٟٛ عًــ٢ ناَــٌ ضبتٜٛــات ايهتــاب دــع٤ ٫ ٜتذــعأ َــٔ أٟ نتــاب خاقــ١ يف  

ىل يف ايهتــاب خاقــ١ يف ايهتــاب  ٚايهتــب ايهــبرل٠,  ش ٜعتــدل أزا٠ ايبشــح ا٭ 

ايٛضقٞ, ؾٗٛ ٜٓكٌ ايكاض٨ َباؾط٠  ىل املٛنٛع ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜكطأ ؾٝ٘ زٕٚ ايًذ٤ٛ 

ح يف ناَــٌ ايهتــاب. ٚنًُــ١ ايؿٗــطؽ ٖــٞ نًُــ١ ؾاضغــ١ٝ ا٭قــٌ         ىل ايبشــ

َعٓاٖا ايكا١ُ٥ يف ايهتب أَا يف يػتٓا ايعطب١ٝ ؾً٘ أزلا٤ أخط٣ َٔ أبطظٖا املعذِ 

ٓـ  .املؿٝد١...  خل أٚاٱداظ٠  أٚايجبت  أٚ ٜٔ ٚاذبتٟٛ قا١ُ٥ املٛانٝع ع٢ً ناؾ١ ايع

ملتٛادـــس٠ ؾٝٗـــا, ايـــيت تـــطز يف ايبشـــح, حبٝـــح ٜهتـــب جباْبٗـــا ضقـــِ ايكـــؿش١ ا

ــب  ــط٥ٝؼ       أٚؾٝهت ــٛإ اي ــِ تٛنــع ذبــت ايعٓ ــطٜص ث ــاشب  ايع ــٛإ ايؿكــٌ ب ٫ً عٓ

ٜٔ ايؿطع١ٝ اييت ٜتهُٓٗا ٖصا ايؿكٌ, ٚجباْب نٌ َٓٗا أٜهًا ضقـِ  ٚاناؾ١ ايعٓ

ٜٔ ايؿطعٝــ١ ايــيت ؼبتــٟٛ ٚاايكــؿش١, ٖٚهــصا ستــ٢ تٓتٗــٞ ناؾــ١ ايؿكــٍٛ ٚايعٓــ

ؾؿـٞ مـٌ اْتؿـاض ايتهٓٛيٛدٝـا     ايبشح عًٝٗا, ٖٚٓاى ططٜك١ أغـٌٗ,   أٚايهتاب 

 ؾب٘ املطًل ع٢ً اسباغٛب ٚتطبٝكات٘ أقبح بإَهإ بطْاَر أٚٚا٫عتُاز املطًل 

Microsoft Word    زضاز ايؿٗطؽ زٕٚ عٓا٤ َٔ ايهاتب, ٚشيو باتبـاع اشبطـٛات 

عٓــس ؾــتح املًـــ املطًــٛب غــٓذس يف ايؿاؾــ١ ايط٥ٝػــ١ٝ يًًُـــ عــسزًا َــٔ     : ايتايٝــ١

ٓـ    ا٭ اط املدتًؿ١ ٚامل ٓـ    ٚاتٓٛعـ١ ؾٗٓـاى  ـ  يًع ٜٔ ٚأٜ ايط٥ٝػـ١ٝ ٖٚٓـاى  ـ  يًع

ٜتٛدـب تهـًٌٝ ايـٓل    . ٜٔ املتؿطع١ َٔ ايؿطٚع ٖٚهصاٚاايؿطع١ٝ ٖٚٓاى    يًعٓ

بايططٜك١ ايعاز١ٜ, ؾُج٬ً ٜتٛدب تهًٌٝ ايعٓٛإ ايط٥ٝػـٞ ٚاختٝـاض ايـُٓ  اشبـام     
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ٚذبسٜس ايعٓٛإ ب٘ ثِ تهًٌٝ ايعٓٛإ ايؿطعٞ ٚاختٝاض ايُٓ  اشبام ب٘ ثِ تهًٌٝ 

املتؿطع َٔ ايعٓٛإ ايؿطعـٞ ٚاختٝـاض ايـُٓ  اشبـام بـ٘ ٖٚهـصا, عٓـسٖا غـٝتػرل         

٘ ٚاسذِ ْٚٛع اشب  ايصٟ نتب ب٘ نٌ عٓٛإ َٔ ايعٓ غبتـاض  . ٜٔ مبا ٜتٓاغب َعـ

( ٚغبتاض ايؿهٌ املطًٛب ٚاملط غـٛب  ٔ قا١ُ٥ املطادع ايؿٗطؽ )دسٍٚ احملتٜٛاتَ

 أٚايؿٗـطؽ بـسٕٚ أٟ عٓـا٤     أَٚٔ ا٭ْٛاع املدتًؿ١ عٓسٖا غٝظٗط دسٍٚ احملتٜٛات 

ــب ــيت تػــاعس        . أٟ تع ــاضؽ اي ــٔ ايؿٗ ــٔ ايبشــٛخ َ ــٛ أٟ حبــح َ ٫ لهــٔ إٔ ؽبً

 َٚٔ ٜتعاٌَ َع ايهتاب َٚٔ ٜطٜس َٓـ٘ أٜـ١ َعًَٛـ١ ناْـت,    ٚبؿهٌ نبرل دسًا 

ا٭حبـاخ ؾكـ , بـٌ  ْٗـا متتـس يتؿـٌُ        أ٫ٚ تكتكط ع٢ً ايهتب ٚيهٔ ايؿٗاضؽ 

دسًا خاق١ املهتبات ايهـبرل٠ دـسًا    َِٗاملهتبات أٜهًا, ؾايؿٗطؽ يف املهتب١ 

سٝح إ ايباسح ؾٝٗا ئ ٜػتطٝع  ػباز نتاب٘ بػٗٛي١ ٜٚػط  ٕ مل ٜهـٔ ٖٓـاى   

 زيٌٝ ٜػٌٗ عًٝ٘ ٖصٙ امل١ُٗ.

 . َكس١َ ايبشح:4

سٝـح ٜـتِ ؾٝٗـا  يكـا٤ ايهـ٤ٛ عًـ٢       , ٓاقـط خطـ١ ايبشـح   تعس املكس١َ َٔ أٖـِ ع 

املٝــسإ ايــصٟ ٜكــع ؾٝــ٘ ايبشــح, ٚنٝؿٝــ١ ؾــعٛض ايباســح باملؿــه١ً, ٚتبــسأ املكسَــ١      

, ازبٝس٠ باسبسٜح عـٔ ا٭َـٛض ايعاَـ١, ؾا٭قـٌ عَُٛٝـ١, ؾا٭ؾـس ذبسٜـسًا ٚربكٝكـاً        

ــح        ــسٜط٠ بايبشـ ــ١ دـ ــه١ً سكٝكٝـ ــٛز َؿـ ــعٛض بٛدـ ــ١  ىل ايؿـ ــًٓا يف ايٓٗاٜـ ــح تٛقـ حبٝـ

 .ٚايسضاغ١

 ا٫عتباضات اييت ػبب َطاعاتٗا عٓس نتاب١ املكس١َ:

املطسًـ١ ايتعًُٝٝـ١ ايـيت     أٚ)مـطٚف اجملتُـع    ا٭َٛض ايعا١َ املطتبطـ١ بايسضاغـ١   تٓاٍٚ . أ

  دبط٣ ؾٝٗا ايسضاغ١(.

املاز٠  أٚا٭َٛض ا٭قٌ ع١َُٝٛ )بعص املؿه٬ت املطتبط١ مبؿه١ً ايسضاغ١  تٓاٍٚ . ب

 ايسضاغ١(.ايسضاغ١ٝ اييت ٜٴذط٣ ؾٝٗا 

 ثِ ٜأتٞ بعس شيو اسبسٜح عٔ ا٭َط ايؿسٜس ايتشسٜس )اشبام بكًب املٛنٛع(. . ت

نٝؿ١ٝ اٱسػاؽ باملؿه١ً َٚدلضات ايكٝاّ بايسضاغ١:  ش ٜٓبػـٞ عًـ٢ ايباسـح إٔ     . خ

 سػاغ٘ باملؿه١ً َٚدلضات ايكٝاّ بايسضاغ١  أٜٚػتعني يف تٛنٝح نٝؿ١ٝ ؾعٛضٙ 

 بٛغا٥ٌ ع١ًُٝ ق١ٜٛ َٚكازض َٓطك١ٝ, َٚٔ ٖصٙ املكازض اييت ٜػتعني بٗا ايباسح
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بتٛقٝات امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚايسضاغات ايػابك١ ٚايكطا٤ات يف صباٍ ايتدكـل  

 .ؾه٬ً عٔ ا٫غتعا١ْ بايتذاضب ايؿدك١ٝ َٔ خ٬ٍ اسبٝا٠ ايع١ًُٝ

 : ايبشحَؿه١ً  .5

ٖٚٞ عبـاض٠ عـٔ   , ايبشح سٚض سٛيَٜ٘ؿه١ً ايبشح ٖٞ احملٛض ايط٥ٝػٞ ايصٟ 

ضمبـا   أٚنعـ  أٚقكٛض  أٚ سػاغ٘ بٛدٛز خًٌ َا  أٚتػا٫٩ت تسٚض يف شٖٔ ايباسح 

غُٛ  يف داْب َعني ٜطٜس ايباسح زضاغت٘ اغتذ٤٬ أَطٙ. ٫ٚبس إٔ ْهع يف ا٫عتباض 

ٜكــعب َعازبتٗــا َــٔ خــ٬ٍ  , إٔ أٟ َؿــه١ً َتؿــعب١ ٚشلــا دٛاْــب عسٜــس٠ َٚتؿطعــ١  

ٚتكـاؽ   .تاز َعازب١ عٝـع دٛاْبٗـا ايكٝـاّ بسضاغـات عسٜـس٠     ذبٚيهٔ , زضاغ١ ٚاسس٠

 قـٛض٠ عبـاض٠ تكطٜطٜـ١ حبٝـح تؿـدل      يف َؿه١ً ايبشح َـٔ خـ٬ٍ قـطا٤ات ايباسـح    

شاى اشبًٌ ايصٟ ٫سظ٘ يف أٟ داْب َٔ دٛاْب  أٖٚصٙ ايعباض٠ ايتكطٜط١ٜ ٖصا ايككٛض 

ا٫عتبــاضات ايــيت ػبــب إٔ تطاعــ٢ عٓــس ذبسٜــس  َٚــٔ  .ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ ٜٚطٜــس زضاغــت٘

 َا ٜأتٞ: َؿه١ً ايسضاغ١

 إٔ تهٕٛ املؿه١ً يف ْطام ربكل ايباسح.  . أ

 اٖتُاَات٘ ايبشج١ٝ.إٔ تهٕٛ نُٔ  . ب

 أٚإٔ تهــٕٛ شات قُٝــ١ عًُٝــ١ ٚعًُٝــ١, أٟ تهــٕٛ َُٗــ١ َــٔ ايٓاسٝــ١ ايعًُٝــ١          . ت

 .ي٬ثٓني َعًا أٚبايٓػب١ يًُذتُع 

ايتطـطم زبٛاْـب    ضباٚيـ١ ٜعين ا َٔ قبٌ ٖٚصا تٓاٚشلأٟ مل ٜتِ , إٔ تتػِ باسبساث١ . خ

 . دسٜس٠

 يًُذتُع.ا سبػاغٝتٗا بايٓػب١ تٓاٚشلأ٫ تهٕٛ شات َٛنٛعات ٜكعب  . ز

 إٔ تهٕٛ املؿه١ً قاب١ً يًبشح. . ح

 تٟٛ ع٢ً نجرل َٔ املؿه٬ت ايؿطع١ٝ.إٔ ٜهٕٛ املٛنٛع ضبسزًا ٚيٝؼ عاًَا ؼب . ر

 أٖساف ايبشح: .6

ٖٓاى خطـأ ؾـا٥ع بـني ايبـاسجني ٜتُجـٌ يف اشبًـ  بـني أٖـساف ايبشـح ٚأُٖٝتـ٘,           

 ؾا٭ٖــساف دبٝــب عــٔ غــ٪اٍ ايباســح يٓؿػــ٘: ملــاشا ػبــط٣ ٖــصا ايبشــح؟ أٟ تٛنــح َــا    

ٜػع٢ ايباسح يًٛقٍٛ  يٝ٘ َٔ خ٬ٍ  دطا٤ حبج٘. أَا أ١ُٖٝ ايبشح ؾتعـدل عُـا ٜهـٝؿ٘    

 ٘ َــٔ ؾٛا٥ــس  ىل املٝــسإ ايعًُــٞ ٚصبــاٍ ايتدكــل. ٚتػــاعس     ايبشــح, بعــس ا٫ْتٗــا٤ َٓــ
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ع١ًُٝ ذبسٜس ا٭ٖـساف ايباسـح عًـ٢ ايذلنٝـع يف زضاغـت٘ َـٔ أدـٌ ايػـعٞ يتشكٝكٗـا,          

ح عًـ٢ ٖـصٙ ا٭ٖـساف ؾٝكَٛـٕٛ باختبـاض َـس٣       نُا ٜعتُـس املكُٝـٕٛ عٓـس تكٝـِٝ أٟ حبـ     

ٚإٔ ٜٴعـسز   يصا ٜتعني ع٢ً ايباسح إٔ ٜبًٛض أٖساؾًا ضبسز٠ يبشجـ٘.   ذبكٝل ايبشح أٖساؾ٘

 ٖصٙ ا٭ٖساف يف ؾهٌ ْكاط قكرل٠ َطنعًا عًـ٢ ا٭ٖـساف ايط٥ٝػـ١ٝ يسضاغـت٘ ؾكـ .     

 ٫ً ثِ أُٖٝتٗا.أٚنُا ٜٓبػٞ ع٢ً ايباسح إٔ ٜهتب أٖساف زضاغت٘ 

 :أـيتَا ٜايبشح ٚأُٖٝت٘ ٢ً ايباسح إٔ ٜٴطاعٞ عٓس نتاب١ أٖساف ػبب عٚ

 .ٚإٔ تهٕٛ قاب١ً يًتشكٝلايبشح َُٓٗا َطتبطًا مبٛنٛع  إٔ ٜهٕٛ نٌ . أ

, نـإٔ ٜهتـب   ايبشـح إٔ ٜٓتكٞ عباضات تٛسٞ بايتٛانع عٓس ايتعـبرل عـٔ أُٖٝـ١     . ب

ــ١ ا   ــٛإ أُٖٝ ــاض٠  يبشــحبعــس عٓ ــايعب ــ١  ا٫تٝ ــس ايسضاغــ١ اسبايٝ يف  ١: لهــٔ إٔ تٴؿٝ

ٝـ   ................. قس تؿٝس ايسضاغ١ يف أٚ ............ س استُايٝـ١ ا٫غـتؿاز٠   ؾٗصٙ ايعبـاض٠ تؿ

 , ٖٚٞ تعدل عٔ تٛانع ايباسح.َٔ ايسضاغ١

 أ١ُٖٝ ايبشح: .7

ػبــب عًــ٢ ايباســح إ ٜٛنــح أُٖٝــ١ ايبشــح بعــس إ ٜٛنــح َؿــه١ً ايبشــح.   

ٚأغـًٛب َٓطكـٞ    بًٝػ١ٚػبب إ ٜهٕٛ ايباسح قازضًا ع٢ً قٝاغ١ أ١ُٖٝ ايبشح بًػ١ 

ٜٛنــح َــس٣ َػــاُٖتٗا يف صباشلــا املٛنــٛعٞ. ٚتهــٕٛ خطــ٠ٛ نتابــ١ أُٖٝــ١ ايبشــح 

. ٚػبــب إٔ عــ٬ًغــ١ًٗ  شا نــإ ايباســح قــس قــاّ باختٝــاض َؿــه١ً تػــتشل ايسضاغــ١ ؾ 

ٜٛنح ايباسح َا ايصٟ ٜهٝؿ٘ ايبشـح َـٔ َعًَٛـات دسٜـس٠, َٚـاشا ٜكـسّ َـٔ دسٜـس         

ــط٣      ــات أخـ ــٛخ ٚزضاغـ ــح اىل حبـ ــصا ايبشـ ــٝ٪زٟ ٖـ ــٌ غـ ــٛع, ٖٚـ ــني يف املٛنـ يًُدتكـ

 َػتكب٬ً.

ٚػبب ع٢ً ايباسح يف ٖصا املٛنٛع إٔ ٜؿذل  إٔ قاض٨ ايبشح قس ٫ ٜتؿل َـع  

ؾإْ٘ ٜتػ٢ٓ يًباسح إٔ ٜطٌٝ يف تٛنٝح أُٖٝـ١   ايباسح يف أ١ُٖٝ املؿه١ً ٚع٢ً شيو

املؿه١ً ٚازبس٣ٚ َٔ زضاغتٗا ٚشيو بـصنط بعـص ا٭زيـ١ ٚايؿـٛاٖس ايـيت َـٔ ؾـأْٗا        

 : تٛنٝح تًو ا٭١ُٖٝ َٚٔ تًو ا٭زي١ اييت لهٔ ٚنعٗا ٚا٫غتؿٗاز بٗا

 . ٜبني ايباسح َا غٝكسَ٘ يف سٌ املؿه١ً  أ.

 . باؾط٠ باملٛنٛع ٜطاز اٱسكا٥ٝات شات ايع٬ق١ امل  ب.

 . اٱؾاض٠ بايصنط يتٛقٝات غابك١ تٓل ع٢ً أ١ُٖٝ زضاغ١ ٖصا املٛنٛع  ت.
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إٔ تٛنــٝح أُٖٝــ١ ايبشــح غٝٛنــح سذــِ املؿــه١ً ٚدــسٜتٗا َٚــٔ خ٬يــ٘ ٜــتِ    

ا٫قتٓاع جبـس٣ٚ ٖـصا ايبشـح ٚعًـ٢ ايباسـح ا٫غـتعا١ْ جبٗـات ا٫ختكـام يًشكـٍٛ          

 باملؿه١ً.ع٢ً ايبٝاْات ٚاٱسكا٤ات املطتبط١ 

 ايبشح: تػا٫٩تؾطنٝات ٚ .8

ربُٝٓـات شنٝـ١ ٜكـسَٗا ايباسـح ٜٚعتكـس أْٗـا متجـٌ         أٖٚٞ تٛقعات  ايؿطنٝات

سًــ٫ًٛ يًُؿــه١ً, ٫ٚ ٜكــٛغٗا ايباســح َــٔ ضبــص خٝايــ٘,   ــا يف نــ٤ٛ خدلاتــ٘         

ٚقطا٤ات٘ ٚاط٬ع٘ ع٢ً ايسضاغات ٚايتذاضب ايػـابك١. نُـا لهـٔ اغـتٓباط ؾـطٚ       

ُٝـ١ َعٝٓــ١ يًتأنــس َـٔ َــس٣ قــشتٗا ٚؾكـًا حملــسزات زضاغــ١    ايسضاغـ١ َــٔ ْظطٜــات عً 

 .تؿٓٝسٖا أَٚع١ٓٝ يتسعِٝ قش١ ٖصٙ ايٓظط١ٜ 

ٖٚٓــاى صبُٛعــ١ َــٔ ايؿــطٚط ٚايهــٛاب  ايــيت ػبــب َطاعاتٗــا  ستــ٢ تهــٕٛ    

 قا١ُ٥ ع٢ً أغؼ قشٝش١, ٖٚٞ: ايؿطنٝات

ٝٸإٔ ٜتٛقع ايباسح  . أ  يًُؿه١ً اييت ٜسضغٗا. ًاإٔ تعطٞ ؾطٚن٘ س٬ِّ ؾعً

ٚانـش١   ايؿطنـٝات ايٛنٛح ٚاٱػباظ: مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ ايعباضات اييت تكاؽ ؾٝٗـا   . ب

 ٚطبتكط٠, َٚٛدع٠ تٛسٞ بٛدٛز ع٬ق١ بني املتػرلات.

 ايكاب١ًٝ ي٬ختباض مبع٢ٓ أ٫ تهٕٛ شات ع١َُٝٛ بططٜك١ ٜػتشٌٝ ايتشكل َٓٗا. . ت

ــ ايؿطنــٝاتإٔ تعــطف املكــطًشات ايــيت تتهــُٓٗا    . خ ٝٸ ــٗا قاب  ًا دطا٥ ــ١ بأيؿــام دبعً ً

 يًكٝاؽ.

ــا٥ع     ايؿطنــٝاتإٔ تهــٕٛ قــٝاغ١   . ز ــ١ يٛق ــاقص, ٚأ٫ تهــٕٛ َٓاؾٝ ــ١ َــٔ ايتٓ خايٝ

َٴتؿل عًٝٗا, ٚإٔ تهٕٛ َتػك١ َع ْتا٥ر ايبشٛخ ا٭خـط٣ ايـيت غـبكتٗا يف     ع١ًُٝ 

 صباشلا.

ٍ إٔ تهٕٛ خاي١ٝ َٔ ا٭سهاّ شات ايك١ً بايكِٝ, ٚأ٫ ت . ح ايعكا٥ـس, ؾايعكا٥ـس    تٓـاٚ

 ٫ ربهع يًتشكل.

ت يف ايبشح ايعًُـٞ ؾٗـٞ تطعـ١ َؿكـ١ً ٭ٖـساف ايسضاغـ١, ٚأٜـ١        أَا ايتػا٫٩

زضاغ١ شلا ٖسف ض٥ٝؼ ٜٓبجل َٓ٘ عـس٠ أٖـساف ؾطعٝـ١, ٚيهـ٢ تتشكـل ٖـصٙ ا٭ٖـساف        

ؾــطٚ . ٜٚــط٣ بعــص ايبــاسجني أْــ٘ طاملــا إٔ       أٚؾــ٬ بــس َــٔ تطعتٗــا  ىل تػــا٫٩ت     

تػا٫٩ت ايبشح ٖٞ أٖساؾـ٘, سٝـح ٜػطـ٢ نـٌ تػـا٩ٍ ٖـسؾا َعٝٓـا, ؾإْـ٘ ٫ زاعـٞ          
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اٯخط ٜط٣ أْ٘ ٫ َؿه١ً ٖٓاى يف شنط ايتػـا٫٩ت   ِٗيصنط ا٭ٖساف, يهٔ بعه

 ٚا٭ٖساف, ست٢ ٚيٛ نإ ٖٓاى تهطاضا.

اٍ ايـــط٥ٝؼ َباؾـــط٠, ٚتعـــطف ايتػـــا٫٩ت بأْٗـــا أغـــ١ً٦ اغـــتؿٗا١َٝ تًـــٞ ايػـــ٪ 

ٜٚهعٗا ايباسح يٝؿـرل َـٔ خ٬شلـا  ىل ايٓتـا٥ر املتٛقعـ١ يف ايبشـح عًـ٢ َػـت٣ٛ نـٌ          

ٜهـٕٛ عـسزٖا   ٚ ض ايسضاغ١ عٔ ططٜل ضب  نٌ تػا٩ٍ مبشـٛض َعـني,  ٚاضبٛض َٔ ضب

غرل ضبسز. ٚتػتدسّ ايتػا٫٩ت عاز٠ يف َطس١ً املادػترل أَا يف َطس١ً ايـسنتٛضاٙ,  

ؾشػــب, بــٌ ٜــتِ يف ايػايــب ا٭عــِ ايًذــ٤ٛ  ىل قــٝاغ١     ؾــ٬ ٜهتؿــٞ بعُــٌ تػــا٫٩ت 

تػـتٗسف ايتػـا٫٩ت ا٫دابـ١ عًـ٢ عـسز َـٔ ا٭غـ١ً٦ ؾكـ  َجـٌ:          ٚ ايبشجٝـ١.  ايؿطنٝات

ظ ٖصا ايٛقـ  ىل بٓـا٤  ٚا)َٔ, َاشا, نٝـ, ٚملاشا( بػط  ٚقـ ايٛاقع زٕٚ إٔ تتذ

ضبــسز٠ إٔ تهــٕٛ َٚــٔ ؾــطٚط ايتػــا٫٩ت   اختبــاض ٖــصٙ ايع٬قــات.  أٚع٬قــات بٝٓٗــا 

بسقـ١ ايكـٝاغ١    ٫ٚ بس إٔ تتػِ أٜهًا .ٚعُٝك١, ٫ٚ تهٕٛ اٱداب١ َع١ًَٛ عٓٗا َػبكًا

 ٚٚنٛح املع٢ٓ, ٚتذلدِ َا تتهُٓ٘ املؿه١ً ايبشج١ٝ.

 صبا٫ت ايبشح: لهٔ تكػِٝ صبا٫ت ايبشح نا٫تٞ: .9

ٚشيو بتشسٜس صبتُع ايبشح ايصٟ قس ٜتهٕٛ َٔ : ذبسٜس اجملاٍ ايبؿطٟ يًبشح . أ

, ٚيف بعص ا٭سٝإ ٜتهٕٛ صبتُع ايبشح َـٔ عـس٠   عس٠ عاعات أٚع١ً أؾطاز 

 , ٜٚتٛقــ شيـو عًـ٢ املؿـه١ً َٛنـٛع     ٚسـسات ادتُاعٝـ١   أٚ ,َـعاضع  أٚ ,َكاْع

ٚملا نإ َٔ ايعػـرل يف نـجرل َـٔ ايبشـٛخ ا٫دتُاعٝـ١ ايكٝـاّ بسضاغـ١         .ايسضاغ١

املؿطزات اييت تسخٌ يف ايبشـح, ؾـإٔ ايباسـح ٫ ػبـس ٚغـ١ًٝ غـ٣ٛ       ؾا١ًَ زبُٝع 

  .ا٫نتؿا٤ بعسز ضبسز َٔ اسبا٫ت

ايب٦ٝـ١ ايـيت دبـط٣ ؾٝٗـا      أٚٚشيو بتشسٜس املٓطك١ : ذبسٜس اجملاٍ املهاْٞ يًبشح . ب

 ايسضاغ١.

ٚشيــو بتشسٜــس ايٛقــت ايــصٟ دبُــع ؾٝــ٘ ايبٝاْــات  : ذبسٜــس اجملــاٍ ايــعَين يًبشــح . ت

بسضاغ١ اغتط٬ع١ٝ عٔ ا٭ؾدام ايصٜٔ تتهٕٛ َِٓٗ ايعٝٓـ١   ٜٚتطًب شيو ايكٝاّ

 . َِٓٗ يتشسٜس ايٛقت املٓاغب زبُع ايبٝاْات

ِ ٚاملكـًشات اشبطـ٠ٛ يعـط  اؾهـاض ايبشـح      متجٌ املؿـاٖٝ تعطٜـ املكطًشات:   .96

ــٛيترل:   ــٞ ؾـ ــٍٛ ايؿطْػـ ــٔ قـ ــًا َـ ــح   ٚاْط٬قـ ــس إ تٛنـ )اشا اضزت إ اؾُٗـــو ؾـــ٬ بـ
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ٚشلــصا ٜتٛدــب عًــ٢ ايباســح إٔ ؼبــسز َكــطًشات  , (1)َكــطًشاتو َٚؿاُٖٝــو(

ايتعــبرلات  أٚايهًُــات ”ٜٴككــس مبكــطًشات ايسضاغــ١:   َٚؿــاِٖٝ ايبشــح بسقــ١. 

“. اييت تٴؿِٗ بأنجط َٔ َع٢ٓ باخت٬ف ايػٝاقات ايـيت تٴػـتدسّ ؾٝٗـا    أٚايػاَه١ 

ْٚظطًا يتعسز َعاْٞ املكـطًح ايٛاسـس يف ايعًـّٛ ايذلبٜٛـ١, ٜٓبػـٞ عًـ٢ ايباسـح إٔ        

( ٭ٟ تعطٜؿـات تكطٜبـاً   ١ ىل مخػـ  ١شنط بعص ايتعطٜؿات )َٔ ث٬ث :تتهُٔ خطت٘

 .ٍ ٜتهُٓ٘ عٓٛإ حبج٘ٚاغرل َتس أَٚكطًح غاَص 

٘      ثِ   أٚ, ٜصنط بعس شيو َا ٜتبٓاٙ َٔ ٖـصٙ ايتعطٜؿـات ٜتؿـل َـع َٛنـٛع زضاغـت

  ٜهع تعطٜؿًا  دطا٥ًٝا ٜٛنح املككٛز بٗصا املكطًح يف زضاغت٘ اسباي١ٝ.

ٖٓاى َسضغتإ يف َٓاٖر ايبشح  ظا٤ ايتعاٌَ َع ايسضاغـات  ايسضاغات ايػابك١:  .99

  ايػابك١:

ذبًٝـٌ ْكـسٟ يًسضاغـات ايػـابك١ بعـس تكـٓٝؿٗا       ىل: تط٣ إٔ ٜتِ أدطا٤ ٚاملسضغ١ ا٭ أ.  

  .ض َع١ٓٝ ٚعط  ًَدكًا يصيو ٜدلظ ايباسح َٔ خ٬ي٘ َٛقع حبج٘ َٓٗاٚاٚؾل ضب

أَــا املسضغــ١ ايجاْٝــ١: ؾــذل٣ تٛمٝـــ ٖــصٙ ايسضاغــات يف َطاســٌ ايسضاغــ١, ؾٗٓــاى     ب.

      ٘ , زضاغات ٜهٕٛ َٛقعٗا املكس١َ يٝػتسٍ بٗـا ايباسـح عًـ٢ نـطٚض٠ ايكٝـاّ ببشجـ

ــاى زضاغــات تٛنــع يف اٱطــاض ايٓظــطٟ يًبشــح    ــس   , ٖٚٓ ٚأخــط٣ ٜٴػتؿــٗس بٗــا عٓ

 .َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا

ٜٴؿهٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ املسضغـتني عٓـس عـط  ايباسـح يًسضاغـات ايػـابك١. ٚأٜـا        ٚ

ناْت ايططٜك١ اييت غٝتبعٗا ايباسح ؾ٬بس َٔ تٛمٝـ ايسضاغات ايػابك١ يف ايبشح 

ستــ٢ ٜتــٝكٔ ايكــاض٨ َــٔ إٔ    ٚذبًٝــٌ ْكــسٟ شلــا يف ْؿــؼ ايٛقــت  ٚعــط  ًَدــل ٚافٹ

ي١ٝ يف ععٗا, ٜٚط٦ُٔ  ىل إٔ ايسضاغ١ اييت ٜكّٛ بٗا ٚايباسح قس اغتعإ باملكازض ا٭

 . ايباسح دسٜس٠

أ١ُٖٝ شنط ًَدل يًسضاغـات ايػـابك١ ٚتكـسِٜ ذبًٝـٌ ْكـسٟ شلـا يف خطـ١        أَا 

 :ؾتهُٔ ؾُٝا ٜأتٞ ايسضاغ١

ــ٢ إٔ َؿــه١ً  ايتأنٝــس يًكــاض  أ.  ــاض  ٨ عً ــتِ ايسضاغــ١ ايــيت ٚقــع عًٝٗــا ا٫ختٝ , مل ٜ

                                                 
ز. ضسِٝ ْٜٛؼ ايعـعاٟٚ: َكسَـ١ يف َـٓٗر ايبشـح ايعًُـٞ, عُـإ, زاض ازبٝـٌ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع,           (1)

 .50, م2008
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ا تٓاٚشلـ مت  أٚا ٚيهٔ بـسٕٚ عُـل ٚتؿاقـٌٝ ناؾٝـ١,     تٓاٚشلمت  أٚا َٔ قبٌ, تٓاٚشل

ٚيهٓٗــا ضنــعت عًــ٢ دٛاْــب َعٝٓــ١ غــرل ازباْــب ايــصٟ غــٛف   ,بعُــل ٚتؿاقــٌٝ

 .تطنع عًٝ٘ ايسضاغ١ اسباي١ٝ

قٝاغ١ أٖساف ايسضاغ١ يف ن٤ٛ ًَدل ايسضاغـات ايػـابك١ ٚدعًـٗا تطنـع عًـ٢       ب. 

عًـ٢ املٛنـٛعات ايـيت مل     أٚاملٛنٛعات اييت مل تتطـطم شلـا ايسضاغـات ايػـابك١,     

ٚيهــٔ مل ربــطز ؾٝٗــا  ,عًــ٢ املٛنــٛعات ايــيت ضنــعت عًٝٗــا أٚتطنــع عًٝٗــا, 

 .بٓتا٥ر ضبسز٠

املؿه١ً يف بًس آخـط   تٓا١ٍٚ  شا مت اغتؿاز٠ ايباسح َٔ دباضب ايػابكني, ٚخاق ت. 

ــ١ َٓطكــ١ ايسضاغــ١, ا٭    أٚ َــط ايــصٟ ٜٴُهــٔ ايباســح َــٔ   يف ب٦ٝــ١ ربتًـــ عــٔ ب٦ٝ

 ١.املكاضْ

ِ يًُؿه٬ت ٚاملكازض اييت اؾـتكٛا  تٓاٚشلا٫غتؿاز٠ َٔ خدلات ايباسجني يف غبٌ   خ.

 .َٓٗا َعًَٛاتِٗ ٚططٜك١ عطنِٗ ٚذبًًِٝٗ شلا

بعـس عـع ايبٝاْـات ٚتٓظُٝٗـا ٚذبًًٝـٗا اسكـا٥ًٝا, عًـ٢        : ططٜك١ عـط  ايبٝاْـات  . 90

ايباســح إٔ ؼبــسز ططٜكــ١ يعطنــٗا بكــٛض٠ تػــٌٗ عًُٝــ١ قطا٤تٗــا ٚؾُٗٗــا ٜٚطاعــٞ 

 ايباسح يف شيو َا ٜأتٞ:

٘    ٫ً:أٚ ػبـب عًـ٢ ايباسـح     ش  :ػبب إٔ دبٝب ْتا٥ر ايبشح عٔ أغـ١ً٦ ايبشـح ٚؾطٚنـ

 ٤ يف ْتا٥ر ايبشح.إٔ ٜصنط أزي١ ٚبطاٖني ناؾ١ٝ َٔ أدٌ تؿػرل َا دا

ٖٚٓا ػبب ع٢ً ايباسح ايتأنس َـٔ شنـط نـٌ     :ػبب شنط ْتا٥ر ايبشح امل١ُٗ ثاًْٝا:

ْتا٥ر ايبشح امل١ُٗ, ست٢ يٛ ناْت ْتا٥ر ايسضاغ١ ؾؿًت يف تأنٝس ؾـطٚ  ايسضاغـ١,   

 ؾًٛ ناْت ايٓتا٥ر عهؼ َا تٛقع٘ ايباسح, ؾصيو ٫ ٜكًٌ َٔ أُٖٝتٗا ايبت١.

ــًا: ــا٥ر   ثايج ــات ا٭   تًدــٝل ْت ــ٢ ايباســح إٔ ٫ ٜــصنط ايبٝاْ ــ١ يف ٚايبشــح: ٜٓبػــٞ عً يٝ

دع١ٝ٥ ْتا٥ر ايبشح, ٚعًٝ٘ إٔ ٜتصنط بأْ٘ ٜكّٛ بع١ًُٝ تًدٝل يٓتـا٥ر ايبشـح  ٫ إٔ   

 ٜػطزٖا بهاٌَ تؿاقًٝٗا.

ــًا: ــ٢ ايباســح إٔ ٜهــع      دــساٍٚٚنــع  ضابع ــا٥ر ايبشــح: ٜٓبػــٞ عً ٚأؾــهاٍ تٛنــح ْت

تعُـــٌ عًـــ٢ تًدـــٝل ْتـــا٥ر ايبشـــح  ٚأؾـــهاٍ تٛنـــح ْتـــا٥ر ايبشـــح, ؾٗـــٞ دـــساٍٚ

اٱسكا١ٝ٥ بططٜك١ ٚانش١ ٚغ١ًٗ يًكاض٨, ٚ شا أضاز ايباسح  ناؾتِٗ يف دع١ٝ٥ ْتا٥ر 
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ؾـهٌ ًَدـل سـٍٛ َـا دـا٤ ؾٝـ٘,        أٚايسضاغ١ ؾٝٓبػٞ إٔ ٜهتـب أغـؿٌ نـٌ دـسٍٚ     

ٚػبب ع٢ً ايباسـح إٔ ٜعـط  ايٓتـا٥ر َـطتني, نعطنـٗا َـط٠ جبـسٍٚ ٚعطنـٗا َـط٠          

 أخط٣ بؿهٌ.

ختكاض املؿاِٖٝ اٱسكا١ٝ٥ يف ْتا٥ر ايبشح: ػبـب عًـ٢ ايباسـح إٔ ٜؿـذل      ا خاَػًا:

زا٥ًُا إٔ ايكاض٨ ٜؿِٗ دٝسًا َا تعٓٝ٘ اختكاضات املؿاِٖٝ اٱسكا١ٝ٥, ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٞ إٔ 

, ا٫سكــا٥ٞ spssبطْــاَر نٝـــ ٜعُــٌ  أٚ t-test ٫ سادــ١ يتؿػــرل َــاشا ٜعــين اختبــاض 

 زٕٚ تؿكٌٝ.َٔ ؾك  عًٝ٘ نتابتِٗ يف ْتا٥ر ايسضاغ١ 

 عطا٤ سذِ نايف يهتابـ١ ْتـا٥ر ايبشـح: ػبـب عًـ٢ ايباسـح  عطـا٤ سذـِ          غازغًا:

 نايف يٓتا٥ر ايبشح, ست٢ ٜػتؿٝس ايكاض٨ َٔ أُٖٝتٗا.

ٜٚػتدسّ ايبـاسجٕٛ عـاز٠ أنجـط َـٔ ططٜكـ١ يعـط  ايبٝاْـات ٚايٓتـا٥ر َٚـٔ          

 :(1)لا٥ٖصٙ ايطط

ــ١ يف ايبشــٛخ ايٛقــؿ١ٝ      أٚ ــ١ ا٫ْؿــا١ٝ٥: ٚتػــتدسّ ٖــصٙ ايططٜك ايبشــٛخ  أ٫ًٚ: ايططٜك

 املػش١ٝ سٝح تهتب ايبٝاْات ٚايٓتا٥ر بؿهٌ غطزٟ اْؿا٥ٞ. 

ثاًْٝا: ططٜك١ ايعط  ازبـسٚيٞ: تعُـٌ ٖـصٙ ايططٜكـ١ عًـ٢ تًدـٝل ايبٝاْـات ٚتكـٓٝؿٗا         

 ًًٝٗا.ٍ تٗسف اىل تػٌٗٝ قطا٠٤ ايبٝاْات ٚؾُٗٗا ٚذبٚاٚعطنٗا يف دس

ثايجًا: ططٜك١ ايعط  ايبٝاْٞ: ٖٚـٞ ايططٜكـ١ ايـيت تػـتدسّ ايطغـّٛ ايبٝاْٝـ١ يف عـط         

 ايبٝاْات ٚتًدٝكٗا.

ضابعــًا: ططٜكــ١ عــط  ايبٝاْــات باغــتدساّ أنجــط َــٔ ططٜكــ١ ٚاســس٠, ناغــتدساّ         

 ا٫سكا١ٝ٥ َعًا. ٚازبساٍٚايططٜك١ ا٫ْؿا١ٝ٥ 

ٚدٗـات ايٓظـط    أٚأٟ آضا٤  ٚأٚػبب ع٢ً ايباسح املتُٝع إٔ ٜتذٓب أٟ تؿػرلات 

ايهتاب١ عٔ ع٬ق١ مل ٜتِ اختباضٖـا يف ايبشـح ٚيـٝؼ شلـا ع٬قـ١ با٭ضقـاّ ٚايٓتـا٥ر         أٚ

 ٚازبـــساٍٚايـــيت تٛقـــٌ ايٝٗـــا. ٚعًـــ٢ ايباســـح إ ٜعـــط  ايٓتـــا٥ر ايهُٝـــ١ ٚا٫ضقـــاّ  

تسخٌ  أٚٚا٫ؾهاٍ ٚايطغّٛ ايبٝا١ْٝ اييت تٛنح ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ ايٝٗا زٕٚ  ناؾ١ 

باسح اثٓا٤ ايعط , ٚإ ٤ٜٞٗ ْؿػ٘ يًُٓاقؿ١ ٚايٓكس ايصٟ ٜٛدـ٘ ايٝـ٘ غـٛا٤ َـٔ     َٔ اي

املؿـطف, ٚإٔ ٜهـٕٛ َػـتعسًا يٲدابـ١ عًـ٢ ا٫غـ١ً٦ ٚا٫غتؿػـاضات         أٚزب١ٓ املٓاقؿ١ 

                                                 
 ز. عاَط ابطاِٖٝ قٓسًٜذٞ: ايبشح ايعًُٞ ٚاغتدساّ َكازض املعًَٛات, (1)
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 اىل حبج٘. أٚٚامل٬سظات ٚا٫ْتكازات املٛد١ٗ ايٝ٘ ؾدكًٝا 

 

تٛقـــٝات سبـــٌ املؿـــه١ً ٚؾٝٗـــا تهـــٕٛ  : ٚتأخـــص عـــاز٠ ؾـــهًني. ايتٛقـــٝات: 93

تٛقٝات ايباسح َطتبط١ بايٓتا٥ر ٚتهٕٛ قاب١ً يًتطبٝل ٜٚٓكح ؾٝٗا بايبعس عٔ 

املجاي١ٝ ايعا٥س٠ ٚتٛقٝات يبشٛخ َػتكب١ًٝ ٚتهٕٛ تٛقٝات ايباسح اغتهُا٫ً 

ملا تٛقٌ ايٝ٘ ايباسح ٚاملاًَا زبٛاْـب مل ٜػـتطع ايباسـح ايٛقـٍٛ ايٝٗـا بػـبب       

ــات  ب أٚنــٝل ايٛقــت   ــ٘     أٚعــص املعٛق ــيت أقــابت حبج ــٛؾط   أٚايككــٛض اي عــسّ ت

 ا٫َهاْات اسبسٜج١. 

 

تكتهٞ ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ إٔ ٜٴهُٔ ايباسح خطت٘ قا٥ُـ١ً ذبتـٟٛ   : . املكازض ٚاملطادع94

ع٢ً عٝع املكازض اييت اغتؿاز َٓٗا يف  عساز خطت٘, ٚنـصيو بعـس ا٫ْتٗـا٤ َـٔ     

ػبب شنـط قا٥ُـ١ باملكـازض ايـيت     , يًسضاغ١تٓؿٝص اشبط١ ٚنتاب١ ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ 

ؾايبشـح ايعًُـٞ   . مت ا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف  عساز خطت٘ ٚيف تٓؿٝص  دـطا٤ات ايسضاغـ١  
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ٖٛ عباض٠ عٔ تطانِ خدلات شات١ٝ َع خـدلات غـابك١ يٰخـطٜٔ يـصيو ؾٗـٛ ٜتطًـب       

املعًَٛـ١   أٚا٫َا١ْ ٚايسق١, مبعٓـ٢ إ ايباسـح ٜهـٕٛ أَٝٓـًا سُٝٓـا ٜٓػـب املعطؾـ١        

قاسبٗا ٚا٫ ٜػذٌ ا٫ املكازض ٚاملطادع اييت اغتدسَٗا ؾع٬ً. ٜٚهٕٛ زقٝكًا  اىل

 عٓسَا ٜؿرل بٛنٛح اىل َكسض املع١ًَٛ.

ــس     ــ١ ايبشـــح, ٜٚعـ ــطاظ قُٝـ ــٛ ابـ ــازض ٚاملطادـــع ٖـ إ اشلـــسف َـــٔ اغـــتدساّ املكـ

اغتدساَٗا َ٪ؾطًا ع٢ً خدل٠ ايباسح ٚاط٬ع٘ ع٢ً املٛنٛعات شات ايك١ً مبؿه١ً 

بني سساثـ١ املعًَٛـات املطتبطـ١ باملؿـه١ً, ٖٚـٞ تـٛؾط زيـ٬ًٝ يًبـاسجني         حبج٘. نصيو تـ 

 يًطدٛع يًُكازض ٚاملطادع.

 

  االقتببس واالستشهبد واالحبالث املرجؼيت
ــٛم          ــإٕ سك ــًا يهــٌ باســح, ؾ ــطيف سك ــذلاخ املع ــ١ َــٔ اي ــدل ا٫غــتؿاز٠ ايعًُٝ تعت

ايعًُــٞ. ٚيــصيو  ايبــاسجني ٚاملــ٪يؿني عًــ٢ َكــٓؿاتِٗ ايؿهطٜــ١ تعــس أغاغــًا يف ايبشــح

   ٔ ؾإْـ٘  , ؾإْ٘  شا نإ َٔ سل ايباسح ا٫قتباؽ أٚ ا٫غتؿٗاز بأعُـاٍ ْٚتـا٥ر اٯخـطٜ

ػبـب أٜهـًا إٔ ٜٛثـل ٖـصا ا٫قتبـاؽ أٚ ا٫غتؿـٗاز يف ْؿـؼ ايبشـح مبـا ٜػـذٌ شلــ٪٤٫           

أعُاشلِ ٚ ْتادِٗ ايعًُـٞ. ٚيـصيو تظٗـط نـطٚض٠ ايؿكـٌ بـني دٗـس        اٯخطٜٔ سكٛقِٗ يف 

ٚمتٝعٙ ٚنطٚض٠  غـٓاز ازبٗـٛز  ىل أقـشابٗا بؿـهٌ َٓٗذـٞ.       ٔايباسح ٚدٗس اٯخطٜ
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زٕٚ َدلض, نـصيو ػبـب   َٔ ٚبكؿ١ عا١َ ػبب إٔ ٜتذٓب ايباسح نجط٠ ا٫قتباغات 

ٚيٝؼ صبطز عط  ملا لهٔ إٔ ٜؿػط ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ا٫قتباؽ أٚ ا٫غتؿٗاز ٖازؾًا, 

 .(1)اْ٘ ٜعهؼ دٗس ايباسح يف ايكطا٠٤ ٚا٫ط٬ع

يف قٝاغت٘  ىل ططم ممٓٗذ١ متٝعٙ عـٔ غـرلٙ َـٔ ايؿٓـٕٛ      ٞايعًُؼبتاز ايبشح 

ا٭زب١ٝ ٚايكشؿ١ٝ, َٚٔ ع١ً ٖصٙ ايتكٓٝات ططم نتابـ١ اشلـٛاَـ ايـيت متجـٌ َطادـع      

َٚكازض ايبشح. ٜٚػتشػٔ إٔ تهٕٛ اشلٛاَـ يف أغـؿٌ ايكـؿش١ َهتٛبـ١ حبـطٚف     

تـب بٗـا   طبتًؿ١ عٔ تًو اييت نتب بٗا املنت, َج٬  شا نإ َكٝاؽ اسبطٚف اييت ن

, ؾإْ٘ ٜػتشػـٔ إٔ تهـٕٛ اشلـٛاَـ َهتٛبـ١ حبـطٚف َـٔ َكٝـاؽ أقـٌ َـٔ          16املنت 

ٜٚهــٕٛ اشلــاَـ عــاز٠ َؿكــ٫ًٛ عــٔ املــنت خبــ  عــطٜص َــٔ   .10أٚ  12, ٚيــٝهٔ 16

ا٭ؾهٌ إٔ ٜػطٞ ثًح غطط املنت, ٜٚهٕٛ َهتٛبـًا َـٔ ايـُٝني  ىل ايٝػـاض عٓـس تٛثٝـل       

نـإ تٛثٝـل املطدـع أٚ املكـسض بايًػـ١ ا٭دٓبٝـ١        املطدع أٚ املكـسض بايًػـ١ ايعطبٝـ١. أَـا  شا    

ٜٚطب  املنت باشلاَـ عاز٠ً بٛنـع ضقـِ يف ْٗاٜـ١     .ؾٝهٕٛ َهتٛبًا َٔ ايٝػاض  ىل ايُٝني

ــًا أٚ اقتباغــًا يًُعٓــ٢ ؾكــ , ٜٚهــطض ايــطقِ ْؿػــ٘ يف       نــٌ اقتبــاؽ غــٛا٤ نــإ سطؾٝ

 .طدع املكتبؼ َٓ٘(, ثِ تًٝ٘ َعًَٛات املكسض أٚ امل1اشلاَـ بٛنع٘ بني قٛغني َج٬ )

ــا٥ٌ    ــ١ ضغـ ــ١ يف ايسضاغـــات ا٭ٚيٝـــ١ ٚنتابـ ــ١ حبـــٛخ ايطًبـ ٜٚػتشػـــٔ يف نتابـ

املادػترل ٚأطاضٜح ايسنتٛضاٙ إٔ ٜعطٞ ايباسح أضقاّ اشلاَـ َتػًػ١ً يف ْٗا١ٜ نٌ 

  .قؿش١ َٔ قؿشات ايبشح

ٚعٓسَا ػبس ايباسح ْؿػ٘ َهططًا  ىل ْكٌ أؾهاض ٜط٣ أْٗا قس أثكًت ايبشح 

املنت, ٜػتشػٔ إٔ ٜهتبٗا يف اشلاَـ بعـس إٔ ٜػـتعٌُ  ؾـاضات طبتًؿـ١       شا ٚضزت يف

عٔ تًو ايـيت ٜػـتعًُٗا ؾُٝـا ٜتعًـل باٱسايـ١  ىل املكـازض أٚ املطادـع, ٚقـس زضز أغًـب          

ايباسجني ع٢ً اغتعُاٍ ايٓذ١ُ )*( ايـيت ٖـٞ اٱؾـاض٠ ا٭نجـط اغـتدساًَا يف ايبشـٛخ       

يؿطٚسات املتعًك١ مبـنت ايكـؿش١, ؾإْـ٘    ايع١ًُٝ. ٚعٓسَا ٜهٝل اشلاَـ عٔ اغتٝعاب ا

)=( يف بساٜــ١ ٖــاَـ  ٜػتشػــٔ ٚنــع ايع٬َــ١ )=( يف ْٗاٜــ١ آخــط ايػــطط, ثــِ تهــطض  

 .ايكؿش١ املٛاي١ٝ ٜٚػتهٌُ ايؿطح

                                                 
 .678م ايسضاغات اٱع١َٝ٬, َكسض غابل,ز. ضبُس عبس اسبُٝس: ايبشح ايعًُٞ يف  (1)
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ــا ٚضزت يف       ــٛم نُـ ــطيف يًٓكـ ــاؽ سـ ــهًني, اقتبـ ــ٢ ؾـ ــاؽ عًـ ــٕٛ ا٫قتبـ ٜهـ

َـٔ   اسبصض زٕٚ  سساخ أٟ تػٝرل ؾٝٗا, ٚاقتباؽ ملع٢ٓ ايٓكٛم, ٚيهٔ َعَٔ َكازضٖا 

 :عسّ ذبطٜؿ٘ ٚٚنع ضقِ اٱساي١ يف ْٗا١ٜ ايؿهط٠ املكتبػ١. ي٬قتباؽ اسبطيف ؾطٚط

ٜٓبػٞ ع٢ً ايباسح إٔ ٜٓكٌ ايٓل املكتبؼ نُا ٚضز يف َكسضٙ ا٭قًٞ بأخطا٥٘  -1

 .إٔ ناْت ؾٝ٘ أخطا٤, ٚبهٌ ع٬َات ايذلقِٝ ٚايٛقـ ايٛاضز٠ ؾٝ٘

ٓبػـٞ عًٝـ٘ إٔ ٜٓكـٌ ايهًُـ١ أٚ     عٓسَا ٜكازف ايباسح يف ايٓل املكتبؼ خطأ, ٜ -2

ــ١      ــاضات اٯتٝـ ــس٣ ايعبـ ــط٠ بإسـ ــا َباؾـ ــِ ًٜشكٗـ ــا ثـ ــا ٚضزت خبط٦ٗـ ــات نُـ ايهًُـ

َكتبؼ [, أٚ ]نصا با٭قٌ[, أٚ]نُا ٚضزت[أٚ ] نصا[َٛنٛع١ بني َعكٛؾني 

  .ٜٚػتشػٔ ا٫يتعاّ بعباض٠ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ ايعباضات خ٬ٍ نٌ ايبشح ]سطؾًٝا

3-    ٚ عبـــاضات ٜــط٣ ايباســـح إٔ ٫ دــس٣ٚ َـــٔ    قــس ؼبُـــٌ ايــٓل املكتـــبؼ نًُــات أ

ا٫ستؿام بٗا يف ايٓل, ٚيف ٖصٙ اسباي١ لهٔ سـصؾٗا, ٚيهـٔ بؿـطط اٱؾـاض٠     

ــني         ــ١ لهــٔ إٔ تهــٕٛ ب ــ٬خ ْكــاط َتتايٝ ــو بٛنــع َهــإ ايهًُــات ث  ىل شي

 ..قٛغني أٚ زُْٚٗا: )...( أٚ.

ىل نجرلًا َا ػبس ايباسح ْؿػ٘ عٓسَا ٜهٕٛ أَاّ ْل ٜطٜـس اقتباغـ٘ َهـططًا      -4

 نـاؾ١ عبـاض٠ أٚ نًُـ١ تٛنــٝش١ٝ ٚيف ٖـصٙ اسبايـ١ ٜــتعني عًٝـ٘ إٔ ٜؿـرل  ىل شيــو        

 .[ ]بٛنع ايعباض٠ أٚ ايه١ًُ بني َعكٛؾني 

يب, ٜٓبػٞـ إٔ ٜذلدِـ  ىل ايًػـ١ ايـيت ؼبـطض بٗـا         -5  شا نإ ايٓل املكتبؼ َٔ َطدع أدٓـ

 ايًػ١ ايعطب١ٝ. ايبشح

 ." "ٜٓبػٞ ٚنع ايٓل املكتبؼ بني َعزٚدتني  -6

 . { }ا٫غتؿٗاز باٯٜات ايكطآ١ْٝ, ٜٓبػٞ ٚنعٗا بني قٛغني َعٖطتنيعٓس  -7

  :ا٫غتؿٗاز املطدعٞ تٛثٝل

ا٫غتؿــٗاز أٚ ا٫قتبــاؽ عــاز٠ ببٝاْــات َٚعًَٛــات ٚأؾهــاض َُٗــ١, يٝػــت    ٜهــٕٛ -1

 شلا ع٬ق١ مبٛنٛع ايبشح. أٟ إٔ ٫ تهٕٛ َعاضف عا١َ. َتساٚي١,

 ؾـاض٠ اقتبـاؽ, َتعـاضف عًٝٗـا, يف أٟ     أ١ٜ َعًَٛات ٫ ذبٌُ  ؾـاض٠ اغتؿـٗاز أٚ    -2

ع٢ً أْٗا َٔ عٓـس ايباسـح ْؿػـ٘. ٚ ٕ اْتشـاٍ قـؿات بـاسجني        حبح نإ, تؿػط

ــ١    ــٛقِٗ ايؿهطٜـ ــ٢ سكـ ــسا٤ عًـ ــطٜٔ, ٚا٫عتـ ــ١     آخـ ــ١ ايعًُٝـ ــٔ ا٭َاْـ ــاز عـ ــٛ ابتعـ ٖـ
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 ٚا٭نازل١ٝ ْٚٛع َٔ ايكطق١ٓ.

ــني َكــطًشني أغاغــٝني يف ايتعاَــٌ َــع َكــازض املعً       -3 ــع ب ــس َــٔ ايتُٝٝ َٛــات ٫ٚب

 .(quotation) ٚايجاْٞ ٖٛ ا٫قتباؽ (Citation) املػتدس١َ. ا٭ٍٚ ٖٛ ا٫غتؿٗاز

, Indirect Quotationٜٚطًــل عًُٝٗــا بعــص ايهتــاب ا٫قتبــاؽ غــرل املباؾــط   

 .Direct Quotation ٚا٫قتباؽ املباؾط

أٚ ا٫قتباؽ املباؾط: ٖٛ عبـاض٠ عـٔ ْكـٌ سـطيف ملعًَٛـ١       (quotation) ؾا٫قتباؽ

َعًَٛات ضبسز٠, يف ن٤ٛ أُٖٝتٗا يًباسح, ٚسادت٘ ٭ٕ ٜظٗطٖا بؿهًٗا ا٭قـًٞ.  أٚ 

 ا٫يتؿات  ىل عسز َٔ ا٫عتباضات امل١ُٗ يف ٖصا ا٫قتباؽ, ٖٞ: ٜٚؿذلط

عــسّ ايتكــطف ٚايتػــٝرل يف أٜــ١ عبــاض٠, أٚ نًُــ١, أٚ  ؾــاض٠ ٚضزت يف ايبٝاْــات         -1

 ٚاملعًَٛات املتٛؾط٠ يف أقٌ املاز٠ املكتبؼ َٓٗا.

سذِ ا٫قتباؽ ٜهٕٛ يف ايعاز٠ ضبسٚزًا. أٟ اغتدساّ عباضات أٚ عٌ أٚ َكـاطع   -2

 ضبسز٠ بعسز َعكٍٛ َٔ ا٭غطط. 

 يف بسا١ٜ ْٚٗا١ٜ ايبٝاْات املكتبػ١ "...". (Quotation Mark) تػتدسّ  ؾاض٠ ايتٓكٝل -3

ٜهٕٛ ايًذ٤ٛ  ىل أغًٛب ا٫قتباؽ َٔ َكسض ضبسز بساؾع نٕٛ ْـل املعًَٛـات    -4

 شا أ١ُٖٝ خاق١ يًباسح.املكتبػ١ 

يف ساي١ سصف دـع٤ َـٔ املعًَٛـات املكتـبؼ َٓٗـا, ٜٓبػـٞ ايتأنـس َـٔ عـسّ تـأثرل            -5

اسبصف ع٢ً َع٢ٓ املكطع املكتبؼ َٓ٘, أ٫ًٚ, ٚتٛنـع  ؾـاض٠ ثـ٬خ ْكـاط َتتابعـ١      

يف املهــإ ايــصٟ اغــتػ٢ٓ ؾٝــ٘ ايباســح عــٔ ايبٝاْــات, يف بساٜــ١, أٚ َٓتكـــ, أٚ 

  :ْٗا١ٜ ا٫قتباؽ. َجاٍ شيو

ا٫قتباؽ املباؾط: أٚ ا٫قتباؽ اسبطيف. ٖٚـٛ إٔ ٜٓكـٌ ايباسـح املـاز٠ سطؾٝـًا.       "...

ؾطت اٚيــصا ػبــب دبٓــب تػــرل ايهًُــات ٚايكــٝاغات  ٫  شا ٚدــست نــطٚض٠ يــصيو ٚتــٛ

 (.141, م1998أغباب َكٓع١..." )ظًٜٚـ, 

أٚ ا٫قتباؽ غـرل املباؾـط, ؾٗـٛ عبـاض٠ عـٔ      : (Citation) أَا ا٫غتؿٗاز باملكسض

اغتؿاز٠ ايباسح َٔ ؾهط٠ أٚ َع١ًَٛ ضبسز٠, ٚاغتؿٗازٙ بٗا, بعس إٔ ٜعٝس قٝاغتٗا 

ــًا أٚ        ــيت ٜطاٖــا َٓاغــب١, يػٜٛ ٚاختكــاضٖا بأغــًٛب٘, سٝــح ػبــطٟ بعــص ايتػــٝرلات اي

 تعبرلًٜا, بؿطط إٔ ؼباؾظ ع٢ً َع٢ٓ َٚػع٣ ايبٝاْات املػتؿٗس بٗا. َجاٍ شيو: 
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ــ١    ا٫قتبــاؽ ٫ ٜٓبػــٞ  دــطا٤ أٟ تػــٝرل عًــ٢   ... ٜــط٣ بعــص ايهتــاب أْــ٘ يف ساي

( يف ســني ٜــط٣ نتــاب آخــطٕٚ أْــ٘     374, 2002 ايــٓل املكتــبؼ بتاتــًا )قٓــسًٜذٞ,   

لهٔ  دطا٤ بعص ايتػٝرلات يف ايٓل املكتبؼ  شا ٚدس ايباسح نـطٚض٠ يـصيو, ٚ شا   

 .)141, م1998 َا تٛؾطت يًباسح أغباب ٚاؾ١ٝ )ظًٜٚـ,

 :ا٫غتؿٗاز املطدع١ٝ ططا٥ل

تًــ طـطم ٚأؾـهاٍ اٱؾـاض٠  ىل ا٫غتؿـٗازات املطدعٝـ١ املػـتدس١َ يف        قس رب

ايبشٛخ ٚايطغا٥ٌ ازباَع١ٝ َٔ داَع١  ىل أخـط٣, أٚ َـٔ ربكـل  ىل آخـط, ٚيهـٔ      

عًَُٛا ٖٓايو ث٬ث١ ادباٖـات ٚأؾـهاٍ ؾـا٥ع١ ا٫غـتدساّ يف ازباَعـات ٚامل٪غػـات       

 ا٭نازل١ٝ ٚايبشج١ٝ يف ايعامل, ٖٞ:

 ـ ٚا٭قٛاؽأ٫ًٚ: ططٜك١ امل٪ي

ٖٚــٞ ططٜكــ١ ٚنــع ٚسكــط اغــِ امل٪يـــ ا٭خــرل بــني قٛغــني, ٚايــيت تػــتدسّ     

ٜٚؿهـٌ  نـاؾ١ ضقـِ ايكـؿشات, أٚ ايكـؿشات       بؿـهٌ خـام يف ايعًـّٛ ا٫دتُاعٝـ١    

ا٫غتؿٗاز بأنجط َٔ َكسض ٚاسس يٓؿؼ املع١ًَٛ  اييت ٚضز ؾٝٗا ا٫غتؿٗاز. ٚيف ساي١

 .ايٛاسس بعس اٯخط, بذلتٝب أيؿبا٥ٞؾع٢ً ايباسح ٚنع املكسضٜٔ )أٚ أنجط(, 

 ايتاضٜذ ــــثاًْٝا: ططٜك١ امل٪يـ 

١ ْؿــط    ططٜكــ١ ٚنــع ٚسكــط اغـِـ امل٪يـــ ا٭خــرل  نــاؾ١  ىل تــاضٜذ ايٓؿــط, أٟ غـٓـ

أٚ ايٛثٝك١. ٖٚٞ ايططٜك١ َؿٝس٠ يف ايتعطف ع٢ً سساثـ١ املكـسض, ٚيف ايتُٝٝـع     ايهتاب

َعًَٛـات املكابًـ١ ٚؾـرل٠     ... بني ٚدٛز أنجط َٔ َكسض ٚاسس يٓؿؼ امل٪يـ. َجاٍ شيـو: 

ٚؾا١ًَ يهاؾ١ دٛاْب املٛنٛع, ٚضمبا أٚؾـط ٚأسلـٌ َـٔ َعًَٛـات ا٫غـتبٝإ.  نـاؾ١       

 ىل إٔ املكابًـــ١ تـــعٚز ايباســـح مبعًَٛـــات  نـــاؾ١ٝ مل ٜهـــٔ ايباســـح قـــس ايتؿـــت  ىل  

 (.192, م2002أُٖٝتٗا يبشج٘ )قٓسًٜذٞ, 

 ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ:  يًططٜكتنيبايٓػب١ 

و َ٪يــ ملكـسض, ؾٝــصنط ازبـع٤ ا٭ٍٚ َـٔ ايعٓـٛإ أٚ املــسخٌ       شا مل ٜهـٔ ٖٓايـ   -1

املعتُس يًُكسض, بؿـطط إٔ ٜتطـابل ٖـصا ازبـع٤ َـع ايططٜكـ١ املعتُـس٠ يف نتابـ١         

 قا١ُ٥ املكازض اجملُع١ يف ْٗا١ٜ ايبشح أٚ ايطغاي١.

ؿؼ املعًَٛـ١ أٚ ايؿهـط٠.     -2 قس ٜعُس ايباسح  ىل ا٫غتؿٗاز بأنجط َٔ َكسض ٚاسس يٓـ

ي١ ٜهع املكسضٜٔ, ايٛاسـس بعـس اٯخـط بـني ايكٛغـني, ٚحبػـب تطتٝبُٗـا        يف ٖصٙ اسبا
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, 38اشلذــا٥ٞ, أٚ تــطتٝبِٗ اشلذــا٥ٞ  شا نــاْٛا أنجــط َـٔـ شيــو. َجــاٍ شيــو: )ظًٜٚـــ  

 (.137, م2008, قٓسًٜذٞ 38, م1998( أٚ )ظًٜٚـ 137قٓسًٜذٞ 

 ثايجًا: ططٜك١ اشلاَـ

ك١ َػتدس١َ َٔ قبٌ ٖٚٞ ططٜ أٟ شنط املكسض يف ٖاَـ أٚ ساؾ١ٝ ايكؿش١.

ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚايتطبٝكٝـ١. ٖٚٓـا    ايباسجني يف ايعسٜس َٔ ايبشٛخ يف ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ

٫ ٜكًــب اغــِ امل٪يـــ عٓــس نتابتــ٘ يف ٖــاَـ ايكــؿش١. َجــاٍ شيــو ْؿــؼ ا٫غتؿــٗاز    

ايػابل َع شنط بٝاْات املكسض يف ٖاَـ ايكؿش١. ؾؿٞ َنت ايبشح ٜػـتُط ايباسـح   

 :(1)ناٯتٞٚ نط ا٫غتؿٗازبايهتاب١, ثِ ٜص

تعتدل َعًَٛـات املكابًـ١ ٚؾـرل٠ ٚؾـا١ًَ يهاؾـ١ دٛاْـب املٛنـٛع, ٚضمبـا أٚؾـط           ...

ٚأسلٌ َٔ َعًَٛات ا٫غتبٝإ.  ناؾ١  ىل إٔ املكاب١ً تعٚز ايباسح مبعًَٛـات  نـاؾ١ٝ   

مل ٜهٔ ايباسح قس ايتؿت  ىل أُٖٝتٗا يبشج٘.. ثِ تصنط بٝاْات املكسض املػتؿٗس  –

 ب٘ يف ٖاَـ أٚ ساؾ١ٝ, ٚناٯتٞ:

يتٛثٝـل املكــازض  بـع ازباَعـات ايعطبٝـ١ َٚٓٗـا ازباَعــات ايعطاقٝـ١ ططٜكـ١ َٛسـس٠        تتٚ

ض٠ ٚنتـب ٚأططٚسـات      ٚاملطادع اييت اغتدسَٗا ايباسح يف حبج٘ َٔ َكا٫ت عًُٝـ١ َٓؿٛـ

ٔ ططٜكـ١       َطتب١ ٖذا٥ًٝا َٚهتٛب١ سػب ايططٜك١ املعتُس٠ َٔ قبٌـ ازباَعـ١ عًـ٢ إ تتهُـ

ـــ    ــل اغـِـ امل٪ي ــاب    أٚايتٛثٝ ــ١    أٚايباســح, ٚاغـِـ ايهت ـِـ ايطبع ازبــع٤,  أٚايبشــح, ٚضق

 نصيو ٜتِ نتاب١ بًس ايٓؿط ٚزاض ايٓؿط ٚغ١ٓ ايٓؿط ٚنُا ٜٛنشٗا ايؿهٌ ا٫تٞ:

 

                                                 
عاَط  بطاِٖٝ قٓسًٜذٞ: ايبشح ايعًُـٞ ٚاغـتدساّ َكـازض املعًَٛـات ايتكًٝسٜـ١ ٚاٱيهذلْٚٝـ١,        (1)

 .192, م2013, عُإ, زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 3ط
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 اغِ امل٪يـ, ثـِ ْكطـتني ؾـاضس١.    ٚيتٛثٝل املطادع َٔ ايهتب ٜهتب ايباسح

   ٕ  ٜهــٕٛ ٚيف ســاٍ نــإ ٖٓــاى َ٪يؿــإ يًهتــاب, ٜهتــب ا٫زلــإ, َــع َطاعــا٠ أ

ٚيف ســاٍ نــإ ٖٓــاى أنجــط َــٔ َ٪يـــ ٜهتــب    .ايذلتٝــب سػــب ا٭ســطف ا٭جبسٜــ١ 

ثـِ َٛنـٛع   , ا٭سطف ا٭جبس١ٜ ٚآخطٕٚ ثـِ ْكطـتني ؾـاضس١    ٍ سػب تطتٝبٚا٫غِ ا٭

ضقـِ اجملًـس ) ٕ    ايهتاب ثـِ ؾاقـ١ً, ثـِ ٜهتـب ضقـِ ايطبعـ١ ) ٕ ٚدـس(, ثـِ ؾاقـ١ً؟         

ثِ غ١ٓ ايطباع١ ٚيف ساٍ ناْت  َهإ املطبع١, ثِ ؾاق١ً, أٚثِ اغِ َس١ٜٓ  ٚدس(,

ٚبعـسٖا   .ت(, ثـِ ؾاقـ١ً  . زٕٚ تـاضٜذ ْؿـط بـايطَع )ز   َـٔ  ايػ١ٓ غرل َٛدـٛز٠, ٜهتـب   

ٚيف ساٍ نإ ا٫قتباؽ َتهطضًا َٔ َطدـع   .ٜهتب ايباسح ضقِ ايكؿش١, ثِ ْكط١

تٛثٝـل املطادـع    .امل٪يـ, َٚكسض غابل, ٚضقِ ايكؿش١ ٚاسس ٜهتب يف اسباؾ١ٝ اغِ

 .ثِ َٛنٛع املكايـ١, ثـِ ؾاقـ١ً    .ٜهتب اغِ امل٪يـ ثِ ؾاق١ً اجمل٬ت أَٚٔ املكا٫ت 

ثــِ تــاضٜذ  قــساض ايعــسز بــني قٛغــني, )ايؿــٗط, ايػــ١ٓ(, ثــِ   .اغــِ اجملًــ١, ثــِ ؾاقــ١ً

 .اغـِ ايباسـح ثـِ ْكطـ١     .تٛثٝـل ايبشـٛخ ٚايسضاغـات    .ضقِ ايكؿش١, ثِ ْكطـ١  .ؾاق١ً

غـ١ٓ نتابـ١    .املسٜٓـ١ ثـِ ؾاقـ١ً   اغـِ   .اغِ اجمل١ً ثِ ؾاق١ً .َٛنٛع ايبشح ثِ ؾاق١ً

ٜٓػـذ ايـطاب  ايـصٟ مت ا٫قتبـاؽ َٓـ٘,       .تٛثٝـل املطادـع اٱيهذلْٚٝـ١    .ايبشح ثِ ْكط١

عٓـس تٛثٝــل املطادـع, ػبــب َطاعـا٠ نتابــ١     ٚٚقـت ايعٜــاض٠ .ٜٚهتـب تــاضٜذ ظٜـاض٠ املٛقــع  

َٚـٔ ثـِ تطقُٝٗـا, ٚػبـب َطاعـا٠ إٔ ٜهـٕٛ        تطتٝـب املطادـع ٚؾـل ا٭سـطف ا٭جبسٜـ١,     

 .املطدع بعس ايذلتٝب يف ْل ايبشح َطابكًا يطقِ ايذلقِٝ
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 تىثيق انىظىص االنكرتوويت
ذبتـاز ايبشـٛخ اٱع٬َٝـ١  ىل تٛثٝــل بعـص ايٓكـٛم اٱيهذلْٚٝـ١ املٓؿــٛض٠       

ع٢ً َٛاقع ايؿبهات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ, يصيو أقبح َـٔ ايهـطٚضٟ ا٫عتُـاز عًـ٢     

َطادع َعٝاض١ٜ يتٛثٝل ٖصٙ املكازض يف غٝام ايٓل ٚع٢ً ؾهٌ قٛا٥ِ ببًٝٛغطاؾ١ٝ 

 يف ْٗا١ٜ ايبشح. 

ٗا َتدكـل بـايعًّٛ   ؾبعهـ تٛثٝـل ٖـصٙ املكـازض     ٚيكس تعسزت املعاٜرل املتبعـ١ يف 

اٯخــط بــايعًّٛ ايطبٝعٝــ١ ٚايتطبٝكٝــ١. ٜٚٛثــل ايبــاسجٕٛ ايٓكــٛم        ٗابعهــاٱْػــا١ْٝ ٚ

 ا٫يهذل١ْٝٚ اييت مت ا٫عتُاز عًٝٗا يف نتاب١ حبٛثِٗ يٮغباب اٯت١ٝ:

  عطا٤ امل٪يـ سك٘.ٚ ذبسٜس املًه١ٝ ايؿهط١ٜ -1

 ٠ اييت مت ا٫عتُاز عًٝٗا. ضؾاز ايكاض٨  ىل ايٓل ايهاٌَ يًُاز -2

 قش١ املعًَٛات.ٚ تأنٝس زق١ -3

ا٭نجط سلٛيٝـ١, ٚتعتُـس َـٔ     ISO ٚتعس َعاٜرل املٓظ١ُ ايسٚي١ٝ يًُكاٜٝؼ ا٫ٜعٚ

        ٚ ايعٓاقـط اٯتٝـ١    (ISO 690-2) قبـٌ َعظـِ َعـاٜرل ايتٛثٝـل ايسٚيٝـ١ سٝـح تكـذلح ا٫ٜـع

 يًتٛثٝل اٱيهذلْٚٞ:

 املػ٪ٚي١ٝ ايؿهط١ٜ ايط٥ٝػ١ٝ. -1

 ايعٓٛإ. -2
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 ْٛع املكسض )اتكاٍ َباؾط, قطم َسَر... اخل(. -3

 املػ٪ٚي١ٝ ايؿهط١ٜ املؿاضن١. -4

 ايطبع١. -5

 اجملًس )بايٓػب١ يًػ٬غٌ(. -6

 َهإ ايٓؿط. -7

 تاضٜذ ايٓؿط. -8

 تاضٜذ ايتٛثٝل. -9

 ايػًػ١ً. -10

 ٬َسظات )ايٛقـ املازٟ, َتطًبات ايٓظاّ, ايتٛاتط, ايًػ١...  خل(. -11

 .(URL) ٍايسخٍٛ  ىل املٛقع َجاٚ ايتٛاؾط -12

 َعًَٛات  ناؾ١ٝ عٔ ايتٛاؾط. -13

بايٓػـب١  ISSN  بايٓػـب١ يًهتـب( ٚ)ضزَـس    ISBN ايطقِ املعٝاضٟ ايـسٚيٞ )ضزَـو   -14

 يًسٚضٜات(. 

َٚع ٖصٙ ا٭١ُٖٝ مٗطت َؿه٬ت عسٜس٠ َطتبطـ١ بطبٝعـ١ ايٓؿـط عًـ٢ َٛاقـع      

 : (1)ا٫ْذلْت َٚكازض املعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚ ا٭خط٣ ٚتتُجٌ يف اٯتٞ

ــح       إٔ ايٓؿــط  -1 ــ١, حبٝ ــ١ ايعَٓٝ ــًا َــٔ ايٓاسٝ ــٝؼ َطًك ــ١ ي ــع ا٫يهذلْٚٝ ــ٢ املٛاق عً

لهٔ ٭ٟ ؾطز إٔ ٜسخٌ ع٢ً املٛقع احملسز ٚػبس ْؿؼ املعًَٛـات ٯدـاٍ طًٜٛـ١     

٫ٕ ٖصا ٜطتب  بهجاؾ١ اغتدساّ ٖـصٙ املٛاقـع, ؾُـا ٫ ٜػـتدسّ َٓٗـا ٜـتِ سصؾـ٘        

 َٔ داْب ايؿبه١.

ع يؿذل٠ ط١ًٜٛ ؾإٕ ناتـب املٛنـٛع أٚ   ست٢ َع ثبات املٛنٛع ٚاغتكطاضٙ ع٢ً املٛق -2

ْاؾطٙ ع٢ً ايؿبه١ قس ٜكّٛ بتشسٜج٘ َٔ ٚقت  ىل آخط, ٫ٚغـُٝا ٚإ ايتشـسٜح   

ع٢ً َٛاقع ايؿبهات أغـٌٗ نـجرلًا ٚأقـٌ تهًؿـ١ َـٔ ذبـسٜح املـٛاز املطبٛعـ١,         

ممــا ٜــ٪زٟ أٜهــًا  ىل عــسّ قــسض٠ املػــتدسّ ايتــايٞ عًــ٢ ايتعــطف عًــ٢ ايٓكــٛم     

 ا بعس شيو, ؾٝؿكس ايباسح َكساقٝت٘ ْتٝذ١ يصيو.املكتبػ١ عٓس َطادعتٗ
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 ٕ ايعسٜــس َــٔ ايٓكــٛم املٓؿــٛض٠ عًــ٢ َٛاقــع ٖــصٙ ايؿــبهات ٫ تهــٕٛ ْؿــؼ      -3

ــاسجني       ا٭عُــاٍ ٚيهٓٗــا تهــٕٛ صبــطز عــطٚ  شلــصٙ ا٭عُــاٍ ٱثــاض٠ اٖتُــاّ ايب

ــب        ــصٟ قــس ٜهــٕٛ َطبٛعــًا يف نت ٚاملػــتدسَني يًطدــٛع  ىل ايعُــٌ ا٭قــًٞ اي

ــطام نُبٝٛتطٜــ١   َٓؿــٛض٠ أٚ َػــذ٬ً ع  ــساٍٚ َجــٌ     CDsًــ٢ أق ــس٠ يًبٝــع ٚايت َع

 املٛغٛعات ع٢ً غبٌٝ املجاٍ.

ٚملٛادٗــ١ ٖــصٙ املؿــه٬ت ؾــإٕ ايباســح ػبــب إٔ ٜهــٕٛ زقٝكــًا يف تٛثٝــل ٖــصٙ  

  :(1)اسبا٫ت بايؿهٌ ايصٟ ؼبكل اشلسف َٔ ايتٛثٝل ٜٚطاعٞ اٯتٞ

ٜتبــع  عٓــس ا٫قتبــاؽ َــٔ َٛنــٛعات َٓؿــٛض٠ عًــ٢ َٛاقــع ضبــسز٠ عًــ٢ ايؿــبه١   -1

ايباسح َٔ سٝح املبـسأ ْؿـؼ ْظـاّ ايتٛثٝـل يف املطبٛعـات, ٜهـاف  يٝٗـا عٓـٛإ         

ايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ أٚ ايكٛتٞ أٚ ضقِ ايتًؿٕٛ ؾه٬ عٔ ٚنع ذبسٜس تاضٜذ ظٜاض٠ 

املٛقـع ٚذبسٜـس ضقـِ ايكـؿش١ يف سايـ١ تعـسز ايكـؿشات. ٚعًـ٢ ايباسـح إٔ ؼبـسز           

تػـذ٬ٝت  , تػـذ٬ٝت  شاعٝـ١  , نصيو ْٛع ٚغـ١ًٝ اٱتاسـ١ )َباؾـط, َطبٛعـات    

اغطٛاْات َسصب١... اخل(, نصيو ع٢ً ايباسح إٔ ؼبسز تـاضٜذ ذبـسٜح   , ؾٝسٜٛ

 ايعٌُ يف ساي١ ذبسٜج٘.

ــس         -2 ــ١ اغــتكباٍ أعُــاٍ َــٔ آخــطٜٔ اغــتذاب١ يطغــا٥ٌ غــابك١ َــٔ خــ٬ٍ ايدلٜ يف ساي

ؾإْ٘ ٜتِ ايتٛثٝل بصنط اغِ املطغٌ ٚعٓٛإ بطٜسٙ ا٫يهذلْٚٞ, ٚأٟ  ا٫يهذلْٚٞ

 ْات خاق١ تٝػط ع١ًُٝ  عاز٠ اتكاٍ ا٫يهذلْٚٞ ب٘ ٚتاضٜذ اغتكباٍ ايطغاي١.بٝا

يف ساي١  دطا٤ اسبٛاض أٚ اسبسٜح َع آخطٜٔ َٔ خ٬ٍ ايؿبهات باغتعُاٍ ْظـِ   -3

احملازثــات أٚ املــ٪متطات ؾــإٕ ايباســح ٜػــذٌ ا٭ؾــطاز ايــصٜٔ قــاّ بــإدطا٤ اسبــٛاض     

أٚ احملازثـ١. ٚيف عٝـع ا٭سـٛاٍ     َعِٗ ٚبٝاْاتِٗ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚتاضٜذ  دطا٤ اسبٛاض

ؾإٕ ايباسح ٜطاعٞ ا٫ستؿام با٭عُـاٍ ايـيت قـاّ باغـتدساَٗا َـٔ خـ٬ٍ املًؿـات        

املٛدٛز٠ ع٢ً ايؿـبهات ٚعطنـٗا أٚ بعهـٗا يف امل٬سـل َتـ٢ تطًـب ا٭َـط شيـو         

باعتباضٖا أزي١ حبج١ٝ تعاٌَ َعا١ًَ ايتػذ٬ٝت اٱشاع١ٝ أٚ تػذ٬ٝت ايؿٝسٜٛ غرل 

ــ١ يًذ ــٞ    املتاسـ ــع ايباســـح عـــٔ ا٫تكـــاٍ باملكـــسض ا٭غاغـ ــع. ٚشيـــو َتـــ٢ عذـ ُٝـ
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َٚطادعت٘ يًشكٍٛ ع٢ً أقٌ ايعٌُ َطبٛعًا أٚ َػذ٬ً بكؿت٘ ايٛثٝك١ ايهاًَـ١  

 اييت لهٔ إٔ ٜتٛغع ايباسح يف ا٫غتؿاز٠ َٓٗا َٚطادعتٗا.

َٚٔ ا٭َج١ً اييت لهٔ إٔ ْصنطٖا يف َٛنٛع تٛثٝل ايٓكٛم ا٫يهذل١ْٝٚ 

 َا ٜأتٞ:

 :(1) َجاٍ

Burka, L. P. (1993). A hypertext history of multi-user dimensions. MUD 
history. http://www.utopia.com/talent/ lpb/muddex/essay (2 Aug. 1996). 

 : (2) َجاٍ

 (: ٚاقع ٚآؾام ايبشح ايعًُٞ, حبح َٓؿٛض ع٢ً املٛقع اٯتٞ:1999ضٜؿ١, سػإ )

http://mafhoum.com/syr/articles/richeh/richeh.htm  ْٞ2002نإْٛ ايجا . 

 كتببت قبئمت املظبدر واملراجغ

متجٌ ايططٜك١ ايكشٝش١ ٱثبات املطادع ٚاملكـازض ايـيت اغـتعإ بٗـا ايباسـح يف      

يًبشح ايصٟ ٜكّٛ ب٘  سس٣ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ اييت ػبـب إٔ ٜتكٓٗـا   عع املاز٠ ايع١ًُٝ 

 تكاًْا بايػًا, ٜٚسٍ عسز نبرل َٔ اسبا٫ت ع٢ً تٛثٝل املكازض, ٚنتاب١ املطادع متجـٌ  

ْكطــ١ نــعـ بايٓػــب١ يعــسز نــبرل َــٔ ايبــاسجني. ٚتػــتٗسف عًُٝــ١  ثبــات املطادــع          

 :(1)ساف ا٭غاغ١ٝ اٯت١ٝٚاملكازض يف ايبشٛخ ايع١ًُٝ ذبكٝل صبُٛع١ َٔ ا٭ٖ

ايتأنٝــس عًــ٢ عٓكــط ا٭َاْــ١ ايعًُٝــ١ ٖٚــٛ َــٔ ايعٓاقــط ٚايػــُات ا٭غاغــ١ٝ          -1

  يًباسح.

 ايتسيٌٝ ع٢ً أقاي١ ايبشح ٚدٛزت٘, ٚايذلنٝع ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايباسح. -2

َػــاعس٠ ايكــاض٨ يف ايٛقــٍٛ  ىل املكــازض ا٭غاغــ١ٝ يًُــاز٠ ايعًُٝــ١ بأقــٌ صبٗــٛز  -3

 ممهٔ.

قا١ُ٥ أٚ ؾٗطؽ يف ْٗا١ٜ ايبشح, حبٝح ػبُع ؾٝـ٘ نـٌ   ٜٚكّٛ ايباسح بإعساز 

املكازض ٚاملطادع اييت ْكٌ ٚاقتبؼ َٓٗا يف حبج٘, ؾ٬ ػبٛظ ي٘ إٔ ٜذلى ؾ٦ًٝا َٓٗا َـٔ  
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زٕٚ تسٜٚٔ يف ٖصا ايؿٗطؽ, ٚع٢ً ايباسح إٔ ؼبطم دٝسًا, ٚإٔ ٜطادع حبج٘ حبٝـح  

أُٖٝـ١ ٚغـط  َؿٝـس,    إٔ يؿٗـطؽ املكـازض ٚاملطادـع     .ٜتأنس أْـ٘ مل ٜـذلى َٓٗـا ؾـ٦ٝاً    

ؾُٔ املعطٚف بإٔ ايؿٗاضؽ بؿهٌ عاّ ٖٞ َؿاتٝح ايبشح, ٚؾٗطؽ املكازض ٚاملطادع 

ظ إٔ ٜػؿٌـ ايباسـح عٔـ  عـسازٖا. ؾـايهجرل َٔـ         ٖٛ أسس ٖصٙ املؿـاتٝح املُٗـ١    ايـيت ٫ ػبٛـ

ٚاملطادـع ايـيت ضدـع  يٝٗـا ايباسـح ٚاقتـبؼ َٓٗـا,         ايكطا٤ ٜٛزٕٚ إٔ ٜطًعٛا عًـ٢ املكـازض  

ٚشيو ست٢ ٜطدعٛا  يٝٗا ٜٚتٛغعٛا أنجط يف  سس٣ ايٓكاط أٚ املٛانٝع ايـيت ٫سظٖٛـا   

يف ايبشح, ؾإشا مل ٜهٔ ٖـصا ايؿٗـطؽ َٛدـٛزًا, ؾػٝكـعب عًـِٝٗ ا٭َـط, ؾـايتٛثٝل        

امل١ُٗ عـٔ   ايصٟ ٜٛثك٘ ايباسح يف حبج٘ ٫ ٜهؿٞ, ؾٗٞ ٫ ؼبتٟٛ ع٢ً نٌ املعًَٛات

ٕٚ  ىل أحبـاخ غرلٖـِ ي٬طـ٬ع عًـ٢ قا٥ُـ١      أاملطدع. نُا إٔ ايبعص َٔ ايباسجني ًٜذـ 

املكازض ٚاملطادع, ٚايتعطف َٔ خ٬شلا ع٢ً طبتًـ املكازض ٚاملطادع اييت قس تؿٝسِٖ 

 يف ا٭حباخ اييت ِٖ بكسزٖا. 

ــس٠ ٚاملٛنــٛع١ٝ,       ــ١ ابتهاضٜــ١ تتػــِ با٭قــاي١ ٚاسبٝ   ٕ ايبشــح ايعًُــٞ ضباٚي

ٚايباســـح ايعًُـــٞ ٖـــٛ ايـــصٟ ٜػـــتعني بـــاملطادع املتكـــ١ً ببشجـــ٘ ي٬غـــتعاز٠ َـــٔ اٯضا٤  

ٚاملعًَٛات ٚايبٝاْات ٚا٫دباٖات ايٛاضز٠ بٗا, ٚططم املعازب١ املتبعـ١ ؾٝٗـا ٚاٱدـطا٤ات    

املٓٗذ١ٝ بٗا, حبٝح تتهٕٛ يسٜ٘ نُٝات ْٚٛعٝات َٔ املعًَٛات ٜكبٗا بعس شيـو يف  

ٗـا ايٓظـط٠ ايؿـُٛي١ٝ املتهاًَـ١ يًُٛنـٛع, ٜٚتهـح       ؾهٌ خ٬قات أغاغـ١ٝ تبـسٚ ؾٝ  

َٓٗا َس٣ تعُل ايباسح يف زضاغ١ املؿه١ً ٚ ملاَ٘ بأبعازٖا املدتًؿ١, ٚأغًٛب٘ ايعًُٞ 

 .(1)يف َعازبتٗا ٚعطنٗا بططٜك١ َٛنٛع١ٝ

ٚست٢ تتشكـل ايؿا٥ـس٠ املطدـ٠ٛ َـٔ ؾٗـطؽ املكـازض ٚاملطادـع, ؾـإٕ َـٔ ايٛادـب           

ٚتطتٝب٘ بططٜك١ دٝس٠, َٚـٔ أؾـٗط ايطـطم املػـتع١ًُ يف     ع٢ً ايباسح إٔ ٜكّٛ بإعسازٙ 

تطتٝب ٖصا ايؿٗطؽ: ايذلتٝب ا٭يؿبا٥ٞ. نُا إٔ املطدع ايـصٟ ٜـتِ تسٜٚٓـ٘ يف ايكا٥ُـ١,     

٫ بس إٔ ؼبتٟٛ ع٢ً ع١ً َٔ املعًَٛات اييت ربل شيو املطدع, ٚتػٌٗ عًـ٢ ايكـاض٨   

هتـاب أٚ ايبشـح أٚ املكايـ١    ايطدٛع  يٝٗا, ٖٚصٙ املعًَٛات ٖٞ: اغِ امل٪يــ: عٓـٛإ اي  

ايع١ًُٝ, ضقِ ايطبع١, َهإ ايٓؿط, اغِ زاض ايٓؿط, تاضٜذ ايٓؿط. ٚ شا نإ املطدع 
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  .َٴشٳك ٸكًا أٚ َذلعًا, ؾٝذب إٔ ٜصنط اغِ احملكل أٚ املذلدِ

دـسًا, ؾٗـٞ    َُٗـ١ ٜٚعسٸ تٛثٝل املطادع ٚاملكازض يف ايبشح ايعًُٞ َٔ اشبطٛات 

َــٔ َكــساق١ٝ املعًَٛــات املٓؿــٛض٠ يف ايبشــح, نُــا   تهػــب ايبشــح أُٖٝتــ٘ ٚتعــعظ

ذبؿظ سكٛم امل٪يـ, َٔ ثِ ايطدٛع يهتاباتِٗ ٚأحباثِٗ, نُا متهـٔ ايكـاض٨ َـٔ    

 .اسبكٍٛ ع٢ً َعٜس َٔ املعًَٛات يف ساٍ ضغب بصيو

نصيو تعسٳ قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع ايػٓس ا٭غاغٞ ايصٟ تػـتٓس  يٝـ٘ عًُٝـ١    

َٔ أٍٚ ا٭ؾٝا٤ ايـيت ٜطًـع عًٝٗـا ايكـاض٨      -ب٬ ؾو- ٖٞايتٛثٝل يف ايبشح ايعًُٞ. ٚ

َــع ايؿٗطغــت ٚاملكسَــ١, ٚيــصا ؾٗــٞ شات أُٖٝــ١ نــبرل٠ يف تهــٜٛٔ ا٫ْطبــاع ا٭ٍٚ    

عٓسٙ, ٚباٱناؾ١  ىل إٔ قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع ٖٞ  سس٣ ايٛغا٥ٌ اييت ٜتشكل بٗا 

 ايكاض٨ َٔ َس٣ دس١ٜ ايبشح ٚايسضاغ١, ؾإْٗا متهٓ٘ أٜهًا َٔ إٔ ٜعـطف صبـا٫ت  

ٜبكــ٢ إٔ عبــسز َــاشا ْهــع يف قا٥ُــ١ املكــازض       ايتٛغــع يف املٛنــٛع  شا أضاز شيــو...  

 ٚاملطادع ٚنُا ٜأتٞ:

ــ٬ً يف         -1 ــا ؾع ــ١ عًٝٗ ــا ايباســح ٚمتــت اٱساي ــيت عــاز  يٝٗ نــٌ املكــازض ٚاملطادــع اي

ٖــٛاَـ ايبشــح. إٔ نتابــ١ اشلــٛاَـ, تعــدل عــٔ املٛنــٛع١ٝ ٚايــطٚح ايعًُٝــ١  ٭ٕ  

ــسَا ٜؿــرل  ىل ا   ــ١      ايباســح عٓ ــصيو ا٭َاْ ــت ب ــ٘ ٜجب ــ٘, ؾإْ ــصٟ اغــتعإ ب ملكــسض اي

ٚايتؿطٜــل بــني أؾهــاضٙ ٚا٭ؾهــاض ايــيت أخــصٖا عــٔ غــرلٙ. ثــِ إٔ شيــو      ايعًُٝــ١,

ٜػاعس باسجٶا آخط ع٢ً ايتعطف ٚاٱملـاّ باملكـسض املؿـاض  يٝـ٘, ٚا٫عتُـاز عًٝـ٘ يف       

 أحباخ أخط٣.

  اشلٛاَـ.ؾاز َٓٗا ايباسح, ٚيهٓ٘ مل ٜؿط  يٝٗا يفأنٌ ايسضاغات اييت  -2

ٚػبسض بهٌ باسح أَني إٔ ٜصنط املكازض ٚاملطادع ايـيت اغـتؿاز َٓٗـا اغـتؿاز٠      -3

سكٝكٝــ١, ٚإٔ ٜتذٓــب أغــًٛب ايتهــًٌٝ ايــصٟ ٜػــتدسَ٘ بعــص ايبــاسجني, سٝــح    

ٜــصنطٕٚ أزلــا٤ َكــازض أٚ َطادــع مل ٜػــتؿٝسٚا َٓٗــا, بــٌ ٚمل ٜطًعــٛا عًٝٗــا,   

  ٜٗاًَا يًكاض٨ بأِْٗ ٚاغعٛا ا٫ط٬ع.

 تٝب سػب ايذلتٝب ا٭يؿبا٥ٞ ٭زلا٤ امل٪يؿني.ٜتِ ايذل -4

أَا بايٓػب١ يذلتٝب قا١ُ٥ املطادع ؾٝذـب عًـ٢ ايباسـح إٔ ٜـٓظِ قا٥ُـ١ املكـازض       

ٚاملطادع بايتؿطٜل بني املكسض ٚاملطدع, ؾإشا نإ َٛنٛع ايبشح ٜتعًل بؿدك١ٝ َٔ 
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    ٕ  ايؿدكٝات, ؾإٕ املكازض تهٕٛ ٖٞ َ٪يؿات ٖصٙ ايؿدكـ١ٝ, أَـا املطادـع ؾتهـٛ

 ٖٞ صبُٛع١ ايسضاغات اييت نتبٗا آخطٕٚ عٔ ٖصٙ ايؿدك١ٝ.

  
 

 



…………… 

224 

 جتبرة حديثت يف كتببت اهلىامش واملظبدر
  أ٫ًٚ: دبطب١ َطنع ازبعٜط٠ يًسضاغات

ٖٛاَـ َٚكازض ٖٓاى ططٜك١ سسٜج١ ٜتبعٗا َطنع ازبعٜط٠ يًسضاغات يهتاب١ 

تابـ١ ايبشـٛخ   ازبعٜـط٠ يه ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚحبٛخ ايتدطز يًطًب١ املؿُٛيني بهطغـٞ  

يػٝاغ١ ايتشطٜطٜـ١  اايططٜك١ ايع١ًُٝ يتٛثٝل املطادع ٚؾل  . ٚتؿٌُٚايسضاغات ا٫ع١َٝ٬

يــس٣  املكسَــ١ يًٓؿــط املطنــع املــصنٛض ٚاملعتُــس٠ يف نــٌ ا٫عُــاٍ ايبشجٝــ١  املتبعــ١ يف

 . بًاحبج١ٝ أّ نتًا املطنع غٛا٤ أناْت أٚضاق

 عا١َ: نٛاب 

ٜـ    ٛنـع  ايبشجٝـ١ ت بايٓػـب١ يـٮٚضام    .1 ٝٸـ   ًاسٜٚٸاشلـٛاَـ يف آخـط ايـٓل   ًاٚيـٝؼ  يهذلْٚ

 . Endnote أٚ Insert Footnote عدل

ٛنــع اشلــٛاَـ يف آخــط نــٌ قــؿش١, ثــِ ٜــٛضز امل٪يـــ يف   بايٓػــب١  ىل ايهتــب ت .2

حبػـب أزلـا٤ املـ٪يؿني, زٕٚ     ًاأيـ با٥ٝٸ هٌ املطادع ٚتطتٝبٗا تطتٝبي تٛثٝكًاْٗا١ٜ 

ب, ت يف تكــٓٝـ )ايهتــ َطاعــا٠ تكــٓٝؿٗا نُــا ٚضز  شنــط ضقــِ ايكــؿش١, َــع  

 .( خل ايسٚضٜات ٚاجمل٬ت...

ــ١  ىل َكــسض يًُــط٠ ا٭ٚىل, تــ  عٓــس ا . 3 ــ١ املتعًكــ١ بــصيو   ٱساي سضز املعًَٛــات ايهاًَ

 :ايتؿك١ًٝٝ ايٛاضز٠ أزْاٙ ايهٛاب  املكسض ٚؾل

َع شنط ضقِ عٓس تهطاض املكسض َباؾط٠ تٛنع ايعباض٠ ايتاي١ٝ: "املطدع ايػابل",  أ. 

  ايكؿش١.

صنط ا٫غــِ ايعــا٥ًٞ يًُ٪يـــ املكــسض, بعــس ٚضٚز َكــازض أخــط٣, ٜــ عٓــس تهــطاض ب. 

ــِ ا٭ٍٚ) ــًا (زٕٚ ا٫غــ ــط٠    َتبٛعــ ــٝػ١ طبتكــ ــسض بكــ ــٛإ املكــ ــٛإ )بعٓــ زٕٚ ايعٓــ

 , ٚضقِ ايكؿش١.(ايؿطعٞ

  ٜكع  زخاٍ اشلٛاَـ بططٜك١  يهذل١ْٝٚ ٚيٝػت ٜس١ٜٚ نُا يف ا٭ٚضام ايبشج١ٝ.ت. 

ٚتعين زٕٚ ْاؾط, ٚيف ساٍ عسّ َعطؾ١  (ز. ٕ)هتب يف ساٍ عسّ َعطؾ١ ايٓاؾط ٜ . 2

 ٚتعين زٕٚ تاضٜذ. (ز. ت)هتب ايٓؿط ٜ تاضٜذ
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 :غٝاغات تؿك١ًٝٝ

 ايهتب: أ٫ٚ

  نتاب مل٪يـ ٚاسس: .1

ايٓاؾــط, ) ,عــطٜص  خبــعٓــٛإ ايهتــاب  ِ ا٭ٍٚ, ا٫غــِ ايعــا٥ًٞ يًُ٪يـــ, ا٫غــ   

  ٕ ٚدس, ضقِ ايكؿش١. ضقِ ايطبع١(, تاضٜذ ايٓؿط َهإ ايٓؿط,

َطنع ازبعٜط٠ يًسضاغات, ), ايتعإٚ ٚايتٓاؾؼ يف املتٛغ َجاٍ: َكًٛح, نطِٜ, 

  .26, م(2013 برلٚت,

  نتاب مل٪يـ ٚاسس َٔ عس٠ أدعا٤: .2

ايٓاؾــط, ) ,عــطٜص  خبــعٓــٛإ ايهتــاب  ا٫غــِ ايعــا٥ًٞ يًُ٪يـــ, ا٫غــِ ا٭ٍٚ,    

 ايطبع١  ٕ ٚدس, ضقِ ازبع٤, ضقِ ايكؿش١., ضقِ (تاضٜذ ايٓؿط َهإ ايٓؿط,

, (1977َهتبـ١ املعـاضف, بـرلٚت,    ) ايبساٜـ١ ٚايٓٗاٜـ١  َجاٍ: ابٔ نجرل, أبـٛ ايؿـسا٤,   

 .126م ,12ز

   نتاب مل٪يؿني اثٓني  ىل سسٚز أضبع١ َ٪يؿني: .3

ا٫غـِ ايعـا٥ًٞ يًُ٪يــ ا٭ٍٚ, ًٜٝــ٘ ازلـ٘ ا٭ٍٚ, ًٜٝـ٘ ا٫غــِ ايعـا٥ًٞ ثـِ ا٫غــِ ا٭ٍٚ         

, (ايٓاؾط, َهإ ايٓؿط, تاضٜذ ايٓؿط) عطٜص  خبعٓٛإ ايهتاب امل٪يؿني,  يبك١ٝ

 , ضقِ ايكؿش١.(ٚدس  ٕ) ضقِ ايطبع١

ــس ايػــعٝس,      ــاٍ: املٛغــٟٛ, قــباح, ٚ زضٜــؼ, ضبُ املؿــطٚع اٱٜطاْــٞ يف املٓطكــ١   َج

 .135م ,(2013ايعُاز, عُإ,  زاض) ايعطب١ٝ

  نتاب ٭نجط َٔ أضبع١ َ٪يؿني: .4

        ٍ ثـِ تهــاف   نتـب أزلـا٤ املــ٪يؿني ستـ٢ امل٪يــ ايطابــع ا٫غـِ ايعـا٥ًٞ ثــِ ا٫غـِ ا٭ٚ

يٓاؾط, َهـإ ايٓؿـط, تـاضٜذ    , )اٚبك١ٝ ايبٝاْات عٓٛإ ايهتاب"ٚآخطٕٚ" قبٌ  عباض٠

 (, ضقِ ايكؿش١. ٕ ٚدس) , ضقِ ايطبع١(ايٓؿط

  نتاب َذلدِ: .5

  خبعٓٛإ ايهتاب ا٫غِ ايعا٥ًٞ يًُ٪يـ, اسبطف ا٭ٍٚ َٔ ا٫غِ ا٭ٍٚ يًُ٪يـ, 

ايٓاؾــط, َهــإ ايٓؿــط, تــاضٜذ    ), (اغــِ املذلدــِ غــرل َعهــٛؽ   ), تطعــ١ عــطٜص

  ايكؿش١. , ضقِ(ايٓؿط
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َطبعـ١ املعـاضف,   ), تطعـ١ َٛغـ٢ نـامِ ْـٛضؽ     تاضٜذ بػـساز َجاٍ: ؾا٥ل, غًُٝإ, 

 .33م ,(1962 بػساز,

  نتاب بًػ١ أدٓب١ٝ: .6

 :ا٫تٞنتب ايبٝاْات بايًػ١ اييت ْؿط بٗا ايهتاب ٚتتبع ايذلتٝب  

Family/Surname, Initials. Book title (italicized), (Publisher, Place of 

publication, year of publication), page number. 

Example: Seib, P. The Al Jazeera Effect: How the New Global Media Are 

Reshaping World Politics, (Potomac Books, 2008), p. 67. 

   ؾكٌ َٔ نتاب ضبطض: .7

اغـِ   يف, "بـني مؿـطٜٔ"  ا٫غِ ايعـا٥ًٞ يهاتـب ايؿكـٌ, ازلـ٘ ا٭ٍٚ, عٓـٛإ ايؿكـٌ       

ايٓاؾــط, ), عــطٜص  خبــعٓــٛإ ايهتــاب , (ضبــطض)ثــِ ازلــ٘ ايعــا٥ًٞ  احملــطض ا٭ٍٚ

 ضقِ ايكؿش١. ,(َهإ ايٓؿط, تاضٜذ ايٓؿط

قطا٤ات , (ضبطض), َكطؿ٢, "ايؿاضابٞ ٚابٔ خًسٕٚ", يف يٜٛؼ ًَٝه١ ٜٛغـَجاٍ: 

 .73-3, م م( 1965ايساض ايك١َٝٛ يًٓؿط, ايكاٖط٠, ), ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ عًِ

- Hudson, M. C., “Arab Politics after the Uprisings: Still Searching for 
Legitimacy” in Larbi Sadiki (ed.) The Routledge Handbook of the Arab 

Spring: Rethinking Democratization, (Routledge, 2014.), pp. 28-38. 

 : ايسٚضٜات ٚاجمل٬ت ٚايكشـثاًْٝا

   َكاي١ َٔ زٚض١ٜ أٚ صب١ً: .1

  خباغِ ايسٚض١ٜ ا٫غِ ايعا٥ًٞ يًهاتب, ا٫غِ ا٭ٍٚ, عٓٛإ املكاي١ "بني مؿطٜٔ", 

 , ضقِ ايكؿش١ أٚ ايكؿشات.(ضقِ اجملًس, ضقِ ايعسز, تاضٜذ ايكسٚض) ,عطٜص

ــتكبٌ َجـــاٍ: ايعاظٜـــ١, غـــتٝيت, "ايجـــط٠ٚ ايبذلٚيٝـــ١ ٚا٭َـــٔ ا٫قتكـــازٟ ايعطبـــٞ",   املػـ

 .62–53, م م(2015ؾدلاٜط/ؾباط , 432 ايعسز), ايعطبٞ

  َكاٍ َٔ قشٝؿ١: .2

اغــِ ايكــشٝؿ١ ا٫غــِ ايعــا٥ًٞ يًهاتــب, ا٫غــِ ا٭ٍٚ, عٓــٛإ املكــاٍ "بــني مؿــطٜٔ",  

  , ضقِ ايعسز, تاضٜذ ايكسٚض.عطٜص  خب

ــاملٞ:  ظبــاظات َتٛانــع١",        ــإ ٚا٫قتكــاز ايع ــس, "ايْٝٛ ــإ, ضبُ ــاٍ: ايعطٜ ايؿــطم َج

  .2015ؾدلاٜط/ؾباط  16, 13229 , ايعسزا٭ٚغ 
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 ثايجا: ايطغا٥ٌ ازباَع١ٝ

ــٛإ ايطغــاي١ أٚ ا٭ططٚســ١  ا٫غــِ ايعــا٥ًٞ يًُ٪يـــ, ا٫غــِ ا٭ٍٚ,    , عــطٜص  خبــعٓ

 , اغِ ازباَع١, تاضٜذ اٱداظ٠ أٚ ايٓؿط, ضقِ ايكؿش١.(َادػترل أٚ زنتٛضاٙ ْٛعٗا:)

ــاض َجــاٍ: بــاٚضظ, ؾــٕٛ,   ــا ايػٝاغــ١ٝ يٮخب داَعــ١ , (أططٚســ١ زنتــٛضاٙ), ازبػطاؾٝ

  .208م, 2009نايٝؿٛضْٝا,  دٓٛب

 : ايٛثا٥ل ايطزل١ٝضابعًا

 (ٚثا٥ل سه١َٝٛ أٚ تكاضٜط َٓظُات سه١َٝٛ ٚغرل سه١َٝٛ)

ــٛإ ايٛثٝكــ١ اغــِ املٓظُــ١ أٚ ازبٗــ١ اسبهَٛٝــ١,    , قــٓـ ايٛثٝكــ١ عــطٜص  خبــعٓ

  ايتػًػًٞ, تاضٜذ ايكسٚض أٚ ايٓؿط. ٚضقُٗا

  : امل٪متطات ٚايٓسٚاتًاخاَػ

 سٸَت  ىل, قـ عـطٜص"   خبـ "عٓـٛإ ايٛضقـ١   ا٫غِ ايعا٥ًٞ يًُ٪يــ, ا٫غـِ ا٭ٍٚ,   

, َهـإ ا٫ْعكـاز, تـاضٜذ ا٫ْعكـاز, ضقـِ      (أٚ امل٪متط ببٓ  عـطٜص  عٓٛإ ايٓس٠ٚ)

  ايكؿش١.

"ايتدطـٝ  ا٫غـذلاتٝذٞ يتشكٝــل ا٭َـٔ ا٫قتكــازٟ    َجـاٍ: ايكًٝطـٞ, غـعٝس سػــٔ,    

, َــ٪متط تكٓٝــ١ املعًَٛــات ٚا٭َــٔ ايــٛطين    , ٚضقــ١ قــس َت  ىل  املعًَٛاتٝــ١" ٚايٓٗهــ١

  .12, م(2007أنتٛبط/تؿطٜٔ ا٭ٍٚ  ايطٜا ,)

 : َٛاقع ٚقؿشات اٱْذلْتغًاغاز

, عـطٜص   خبـ عٓٛإ ايكـؿش١  ا٫غِ ايعا٥ًٞ يًهاتب, ا٫غِ ا٭ٍٚ, عٓٛإ املكاٍ, 

  اٱيهذلْٚٞ يًُاز٠., َع  ٜطاز ايعٓٛإ (تاضٜذ ايسخٍٛ ع٢ً املٛقع)ايٓؿط,  تاضٜذ

ؾـــبه١ َجــاٍ: ظٜــاز٠, ضنــٛإ, " عـــ٬ٕ زَؿــل ٚايتػــٝرل ايـــسلكطاطٞ يف غــٛض١ٜ",       

ــسلكطاطٝني يف ٞ  اي ــ ــامل ايعطب ــسخٍٛ:  ), 2008أغػــطؼ/آب  11, ايع ــاضٜذ اي  21ت

 : (2015 ٜٓاٜط/نإْٛ ايجاْٞ

http://ndaworld.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23
7:2008-08-11-19-49-07&catid=66:2008-08-11-19-36-33&Itemid=265 

 َجاٍ: 

Luntz, Frank, “The Israel project’s 2009 global language dictionary”, 

stopdebezetting, April 2009, (Visited on 14 September 2014) : 

http://www.stopdebezetting.com/documents/pdf/090713Hasbara%20hand
boek_tip_report.pdf. 
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 : املكاب٬تعًاغاب

 27. اسبـاز, غــعٝس, باســح يف ايؿـإٔ ايذلنــٞ, َكابًــ١ َـع ايباســح عــدل اشلــاتـ,    1

 ٜٛيٝٛ/متٛظ

 تطنٝا., 2016

 2ايباسح, . ؾٝذ ضٚس٘, املٓكـ, عهٛ اجملًؼ ايٛطين ايتأغٝػٞ, َكاب١ً َع 2

 تْٛؼ., 2014ْٜٛٝٛ/سعٜطإ 

 داَع١ ازبٓإ/يبٓإثاًْٝا: دبطب١ 

قسَت داَع١ ازبٓإ يف يبٓإ  ٛشدًا سسٜجًا يف نتاب١ اشلـٛاَـ ٚاملكـازض ٚيف   

اخــطاز ايبشــح ايعًُــٞ ؾــه٬ً َٚهــًُْٛا َــٔ خــ٬ٍ زيٝــٌ ايباســح يف نتابــ١ ايبشــح  

  ٚؾهً٘, ٜٚتهُٔ ٖصا ايُٓٛشز َا ٜاتٞ:

 َكس١َ

ٜتطًــب َــٔ ايباســح نؿــا٠٤ عًُٝــ١,   -ؾــه٬ً َٚهــًُْٛا  - ٕ  خــطاز ايبشــح 

ٚدٗسًا تٓظًُٝٝا, ٚتؿهرلًا َٛنٛعًٝا, ٚزق١ ُيػ١ًٜٛ, يف طبتًــ َطاسـٌ عًُـ٘ ايبشجـٞ.     

ـــ ــًا       ا٭حبــاخ ٚربتً ــا تبع ــا ٚأسذاَٗ ــا ٚغاٜاتٗ ــح َٓاٖذٗ ــ١ َــٔ سٝ ــ١ ازباَعٝ ايعًُٝ

 :ٍيًتدكل ٚيًُػت٣ٛ ايعًُٞ, ؾُٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجا

ٝٸـ١  ايٛضقـ١  .1 ٔ    :ايبشج  يف ايطايـب  ٜكـسَٗا  قـؿش١(,  25  ىل 15 ٚتهـٕٛ غايبـًا )َـ

 .ٜسضغٗا اييت ايع١ًُٝ يًُاز٠ َتُِ نذع٤ اٱداظ٠ َطس١ً

ٔ    :ايتدـطز  حبـح  .2 ٘  قـؿش١(,  70  ىل 40 ٚتـأتٞ حبـسٚز )َـ  عٓـس  ايطايـب  ٜكسَـ

 .اٱداظ٠ َطس١ً يف ربطد٘

ٛ  :املادػـترل  ضغـاي١  .3 ٘  حبـح  ٖٚـ ِ  نذـع٤  ايطايـب  ٜكسَـ  زضدـ١  ملتطًبـات  َـتُ

املادػترل, ايػا١ٜ َٓ٘ تسضٜب ايطايب ع٢ً  تكإ َؿـطزات ٚآيٝـات َٚٓـاٖر ايبشـح     

 .قؿش١( 150-100ايعًُٞ )َٔ 

ــ١ .4 ــ٘    :ايـــسنتٛضاٙ أططٚسـ ٜكـــسّ ايباســـح َـــٔ خ٬شلـــا  نـــاؾ١ عًُٝـــ١ يف صبايـ

  .قؿش١( 250-300)َٔ

يٌٓٝ تطق١ٝ  ايسنتٛضاٙ زضد١  ١ً َٔ ازباَعٕٝٛ ا٭غاتص٠ ٜعسٖا: ايذلق١ٝ أحباخ .5

   عًُٝٸ١.



............... 

229 

ــاخ .6 ــس :ايعًُٝـــ١ ا٭حبـ ــاحل تٴعـ ــات يكـ ــ١ امل٪غػـ ــطنات أٚ ايعًُٝـ  ايكـــٓاع١ٝ ايؿـ

 ٚايتذاض١ٜ.

ع٢ً ايباسح إٔ ٜتشطٸ٣ خ٬ٍ حبج٘ أقاي١ ٚدٹسٸ٠ املؿه١ً أٚ املٛنـٛع ايبشجـٞ    

حُبَّـ١ تًٝـل    حبٝح ٜؿّهٌ عًُ٘  ناؾ١ ع١ًُٝ تطؾس ايبٓا٤ املعطيف اٱْػاْٞ  ٚإٔ ٜظٗطٙ

  جب٬ٍ ايعًِ, َٚها١ْ طايب٘, ٚزٚضٙ اجملتُعٞ.

  َطاسٌ  عساز ايبشح:

 :ٖٞ ض٥ٝػ١ مخؼ َطاسٌ  ىل ايعًُٞ ايبشح  عساز ع١ًُٝ تٓكػِ

 أ٫ًٚ: اختٝاض املٛنٛع ٚٚنع اشبط١.

 ثاًْٝا: عع املاز٠ ايع١ًُٝ.

 ثايجًا: ذبطٜط ايبشح.

 ضابعًا: خس١َ ايٓل.

 ايٓٗا١ٝ٥.خاَػًا: املطس١ً 

 أ٫ًٚ: اختٝاض املٛنٛع ٚٚنع اشبط١

 :املٛنٛع 

ِ  عًٝٗـا  , ٚقـس أطًـل  ايبشح  ؾهاي١ٝ بتشسٜسٜبسأ ايطايب  ٭ٕ   ؾـهاي١ٝ  اغـ

ٌٸ( َؿـه١ً   ٜعاجل يف عًُ٘ ايباسح  يف إٔ ٚػبتٗـس  تػـا٫٩ً  ايباسـح  ؾٝطـطح  َـا,  )ؼبـ

 عٓ٘. ػبٝب

 ظَـين   طـاض  يف َٚٛنـٛع١  ٚٚانـش١  دـسًا,  زقٝكـ١  اٱؾهاي١ٝ تهٕٛ ػبب إٔ

ٜٵٔ, ؾهًُّا َٚهاْٞ ٫ٚ تكتكـط  . أزمٸ ايٓتا٥ر ناْت املؿه١ً, نًُا ناقت ضبسٸز

اٱؾهاي١ٝ ع٢ً ططح غ٪اٍ َعني, بٌ تكاؽ ع٢ً ؾهٌ ْل تٛيٝؿٞ ٜتؿطع َٓ٘ أغ١ً٦ 

 ايبشح ا٭غاغ١ٝ.

ــاض        ــس اختٝ ــاض عٓ ــٞ أخــصٖا بعــني ا٫عتب ــيت ٜٓبػ ــاط اي َٚــٔ ايتػــا٫٩ت ٚايٓك

 املٛنٛع:

 ٛع يًبشح؟ َا ؾا٥ست٘ ٚأُٖٝت٘؟ ٌٖ ٖٛ دسٜس؟ َا َس٣ قاب١ًٝ املٛن 

  ٖٛ ٌٖٞيف  ثطا٤ ايبٓا٤ املعطيف   ْػاْٞ: سبٌ َؿه١ً َعاؾ١؟ أّ ٖٛ تطبٝك ِِٗ ٜٴػ

 يًُذاٍ؟ 
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  تٛدس  َها١ْٝ ٱمتاّ ايباسح زضاغت٘؟ ٌٖ 

    َٚــا َــس٣ تــٛاؾط املكــازض ٚاملطادــع, ٚا٭زٚات, ٚغــٗٛي١ اسبكــٍٛ عًــ٢ ا٭زٚات أ

ــا يف   ــل َــٔ قــش١ ايؿــطٚ , أٚ       عــسازٖا ٚتطبٝكٗ ــ١ يًتشّك ــات اي٬ظَ عــع ايبٝاْ

 يٲداب١ عٔ أغ١ً٦ ايبشح؟

ٚبعس ٚنٛح ايكٛض٠ ٚتهاٌَ ايؿهط٠ ٚا٫دباٙ ايبشجٞ ٜكاض  ىل ٚنع ايعٓٛإ 

ٚػبب إٔ ٜهٕٛ: ٚانشًا, طبتكطًا, َعدلًا, ٚغرل قابٌ يًتأٜٚـٌ. ٜٚهتـب ايعٓـٛإ يف    

 اي١ املٝسا١ْٝ  ٕ ٚدست.ايٓكـ ا٫ع٢ً َٔ ايكؿش١ ًٜٚٝ٘ بني قٛغني اسب

أَا ايؿطنٝات ؾٗٞ ازبٛاب ا٫ؾذلانٞ املبس٥ٞ ٚامل٪قت يتؿػرل ٚاقع١ َـا. ٖٚـٞ   

ذبتاز  ىل ا٫ختباض ٱثباتٗا, ٖٚصا َا ٜكـّٛ عًٝـ٘ ايباسـح خـ٬ٍ زضاغـت٘ ٚحبجـ٘, ٚقـس        

ٜجبــت ايؿطنــ١ٝ ٚقــس ٫ ٜــتُهٔ َــٔ  ثباتٗــا. ٖٚــصا ا٭َــط ٫ ٜــ٪ثط عًــ٢ ايكُٝــ١ ايعًُٝــ١   

 كاؽ ايؿطن١ٝ قٝاغ١ قؿط١ٜ أٚ قٝاغ١ غطز١ٜ.يًبشح ٚت

 :َجاٍ عٔ ايؿطن١ٝ ايكؿط١ٜ

بني تسضٜب املٛمؿني ٚبني  ٫0.05 ٜٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١  سكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 

 ذبػني أزا٥ِٗ.

 َجاٍ عٔ ايؿطن١ٝ ايػطز١ٜ:

 ٜتشػٔ أزا٤ املٛمؿني َع اضتؿاع َػتٜٛات ايتسضٜب.

 :اشبّط١ 

ٞٸ حبح يهٌ بسٸ ٫   أغتاش  ؾطاف ذبت ايطايب ضبه١ُ ٜعسٸٖا خّط١ َٔ عًُ

 :ٜأتٞ َا ٜطاع٢ اشبط١  عساز ٚعٓس َتدكل,

 .يبشج٘ يٮٖساف اييت ٚنعٗا ايباسح اغتذابتٗا .1

 .ايبشح ٱؾهاي١ٝ بسق١ َعازبتٗا .2

 .َٓطكٞ بؿهٌ ٚتػًػًٗا َٚباسجٗا أقٛشلا تطاب  .3

  .ا٭نازل١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ ايبشح يطبٝع١ َطاعاتٗا .4

ُٸٔ اشبطــ١ املٓٗذٝــ١ املتٸبعــ١ ٚخ٬قــ١ ايسضاغــات ايػــابك١ شات   ػبــب إٔ ٚ   تتهــ

 ايك١ً َع ْكسٖا ٚبٝإ َس٣ تكاطع َؿطزاتٗا َع حبح ايطايب.

ٝٸ١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايسضاغات ايػابك١:أتٚؾُٝا ٜ   ٞ أِٖ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ٚآي
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 َٓٗا: َتعسٸز٠, ايعًُٞ ايبشح َٓاٖرأ. 

ٌ  املـتػرلات  جبُٝـع  ايتشهِ ع٢ً ٜعتُس ايصٟ :ايتذطٜيب املٓٗر -1  املهْٛـ١  ٚايعٛاَـ

٘  ٚاسـس  َـتػرل  باغتجٓا٤ ض٠,نيًظا ٌ  ايباسـح  ؽبهـع  ْتـا٥ر  يكٝـاؽ  ٚايتػـٝرل  يًتبـسٜ

 .ض٠نادباٖات ايظا ع٢ً شيو

ٞ  املـٓٗر  -2 ٍ   :ا٫غـتٓباط ٔ  ٕنايـص  ٖـٛ اْتكـا   ىل َػـًِ بٗـا   قهـاٜا  عـس٠  أٚ قهـ١ٝ  َـ

 .ايتذطب١  ىل ايتذا٤ ٚزٕٚ املٓطل قٛاعس ٚؾل ٖٞ ايٓتٝذ١, أخط٣ قهاٜا أٚ قه١ٝ

 ٚؾشكٗا ايٛثا٥ل عٔ بايبشح ٜع٢ٓ ٖٚٛ ايٓكًٞ, أٚ ايتاضؽبٞ أٚ :ايٛثا٥كٞ املٓٗر -3

 .املانٞ ٭سساخ ايعانػ١ املطآ٠ اخت٬ؾٗا ٖٞ ع٢ً ايٛثا٥ل ٭ٕ ٚزضاغتٗا,

ٞ  املـٓٗر  -4 ّ  :ا٫غـتكطا٥  دع٥ٝـ١  أٚ نًٝـ١  زضاغـ١  ايظـاٖط٠  أؾـطاز  زضاغـ١  عًـ٢  ٜكـٛ

 .ض٠نايظا أؾطاز َٔ غرلٖا ٚع٢ً عًٝٗا ٜٓطبل عاّ سهِ  ىل يًٛقٍٛ

5-   ٞ ــ ــٓٗر ايٛقــؿٞ ايتشًًٝ ــ٢ ٚقـــ مــاٖط٠ َــٔ ايظــٛاٖط      امل ــٓٗر عً ــّٛ ٖــصا امل : ٜك

ــيت تــتشهِ ؾٝٗــا, ٚاغــتد٬م       يًٛقــٍٛ  ىل أغــباب ٖــصٙ ايظــاٖط٠ ٚايعٛاَــٌ اي

ططٜكـ١ املػـح,    :ايٓتا٥ر يتعُُٝٗا. ٜٚؿٌُ املٓٗر ايٛقـؿٞ أنجـط َـٔ ططٜكـ١ َٓٗـا     

ايباسح نُـا أْـ٘ ٜٓبػـٞ     ٚططٜك١ زضاغ١ ساي١ ٚذبتاز ٖصٙ ايططم  ىل خدل٠ ٚدٗس

 تؿػرل ايٓتا٥ر اييت ٜتِ اسبكٍٛ عًٝٗا بهٌ عٓا١ٜ. 

 ايسضاغات ايػابك١: ب. 

يف  /ا٭ططٚس١ْؿــط ســٍٛ َٛنــٛع ايطغــاي١  عــط  ٚاغــتد٬م َــا تٗــسف  ىل  

ا٭زبٝــات احملًٝــ١ ٚايعاملٝــ١ عٓٛاْٗــا, تــاضٜذ ْؿــطٖا, ْٛعٗــا, ًَدــل َطّنــع عٓٗــا          

ٜٚطاعــ٢ تطتٝــب ايسضاغــات ايػــابك١ َــٔ ا٭ســسخ  ىل    ٚايٓتــا٥ر ايــيت مت ايتٛقــٌ  يٝٗــا. 

متٝٸـع  ٚ ا٭قسّ. ثـِ ٫ بـس يًباسـح َـٔ اٱؾـاض٠ عـٔ َـس٣ ا٫غـتؿاز٠ َـٔ ٖـصٙ ايسضاغـات           

 ايسضاغ١ اسباي١ٝ عٓٗا. 

 عع املاز٠ ايع١ًُٝ ثاًْٝا:

 ايبشـح  َٛنـٛع  عًـ٢  ؾٝٗـا  املدتكـ١  ازبٗـ١  أٚ ازباَعـ١   زاض٠ َٛاؾكـ١  بعـس  

ٕ  نـ١ٝ٥ٛ(  أٚ بطاقـات )ٚضقٝـ١   عًـ٢  املاز٠ ايعًُٝـ١  جبُع ايباسح ٜبسأ ٚخطت٘,  ٚتهـٛ

ٌ  َتدككـ١  َتأْٸٝـ١ ملكـازض   قطا٠٤ ع٢ً تعتُس َٓٗذ١ٝ خط١ ٚؾل ازبُع ع١ًُٝ  ٜٚؿهٸـ

 .املٛاقع املتدكك١ يف املٓؿٛض٠ احملّه١ُ ايع١ًُٝ املكا٫ت ثِ بايهتب ايبس٤
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 ٌ ٞ  إٔ ٜٚؿهٸـ ٌ  ايباسـح  ٜطاعـ ّ  بـس٤اً  ايبشـح  ملكـازض  ايـعَين  ايتػًػـ  با٭قـس

ٔ  باسجـاً  املكـا٫ت  أٚ اجملـ٬ت  أٚ بكـطا٠٤ ايهتـب   ٜبـسأ  ؾا٭سـسخ,   ايعًُٝـ١  املـاز٠  عـ

 ٚنتبٗـا  اغـتدطدٗا  قطأٖـا  ايـيت  املكازض أسس يف ع١ًُٝ َاز٠ ٚدس ٚنًُا, املطًٛب١

ٚٸًْا ع٢ً خاق١ بطاق١ ع٢ً  ٚتـاضٜذ  ايهتاب ٚعٓٛإ امل٪يـ اغِ أغؿٌ ايبطاق١ بٗا َس

  خل ايكؿش١... ٚضقِ ْؿطٙ

ِٸ ٜعـط     ٌ -بطاقـات   ععٗـا عًـ٢   ايـيت  ايعًُٝـ١  املـاز٠  َٚـٔ ثـ  عًـ٢  َعًَٛـ١  نـ

ٕٸ َا عع٘ َؿطؾ٘ ع٢ً -بطاق١ ٔٸ أ  ايبشـح  ؾـإشا   بتشطٜـط  يًبـس٤  أقـبح ناؾٝـاً   يٝط٦ُ

ٌ  بـايتشطٜط,  بايبس٤ املؿطف ي٘ أشٕ  َطسًـ١ ذبطٜـط املـاز٠ ايعًُٝـ١, أٟ َطسًـ١       ىل اْتكـ

 .ايبشح نتاب١

 ثايجًا: ذبطٜط املاز٠ ايع١ًُٝ

ٜٴػتشػٔ عٓس ذبطٜط ايبشح اختٝاض أغًٛب بػٝ  ٚٚانـح, ٚدبٓـب ايػُـٛ ,     

ــع عًــ٢ ا٭ؾهــاض ا٭غاغــ١ٝ بهــٌ زقــ١, زٕٚ ايًذــ٤ٛ  ىل املــ٪ثطات ايب٬غٝــ١          ٚايذلنٝ

باٱنــاؾ١  ىل اســذلاّ غــ١َ٬ قٛاعــس ايًػــ١, ٚايتــعاّ غ٬غــ١ ايتعــبرل ٚاْػــٝاب ا٭غــًٛب   

ٚقش١ ايؿٹكط٠ )ازبٌُ ايط٥ٝػ١, ازبٌُ املػاْس٠, ايطب  بني ازبٌُ, تطاب  ايؿكطات(, 

 سػٔ ع٢ً تػاعس نُا ػبب ذبطٸٟ ايسق١ يف اغتعُاٍ ا٭ظ١َٓ ٚع٬َات ايذلقِٝ, ؾٗٞ

اع٢ عسّ اٱنجاض َٔ ا٫قتباؽ ٚايذلنٝـع عًـ٢ ازبٗـس    ٜٚط ايبشح. قطا٠٤ ٚؾِٗ َهُٕٛ

ــا(,  ش  ٕ       ــطأٟ ؾٝٗـ ــسا٤ ايـ ــٗا ٚ بـ ــسٖا ٚذبًًٝـ ــات ْٚكـ ــع املعًَٛـ ــح )عـ ــٞ يًباسـ ايؿدكـ

 ايؿدك١ٝ ايع١ًُٝ يًباسح ٖٞ أِٖ َا ٜػذلعٞ زب١ٓ املٓاقؿ١ ٚاسبهِ.

 :ايعٓاٜٚٔ ايساخ١ًٝ 

ٕٷ ٜعبٸــط عــٔ     ػبــب إٔ ٜهــٕٛ يهــٌ بــاب أٚ ؾكــٌ أٚ َبشــح أٚ َطًــب.... عٓــٛا

احملت٣ٛ ايصٟ ٜتبع٘, نُا ٜٴعب ط بسق١ عٔ ايؿهط٠ ايـيت غـتٓاقـ, ٜٚٓبػـٞ إٔ تهـٕٛ     

 ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ َذلابط١ َٚتٛاظ١ْ ؾُٝا بٝٓٗا. 

 ُٸ٢  :اشلٛاَـ ٚاٱسا٫ت ٖٚٛ َا ٜػ

يػاَه١, أٚ تٛنٝح بعـص املكـطًشات   تػتعٌُ اشلٛاَـ يؿطح بعص ايٓكاط ا 

 ايباسح َٓٗا اغتك٢ اييت ٚاملطادع باملكازض اشباق١ املعًَٛات املػتدس١َ, أٚ يٛنع

ايعًُٝــ١. ٚتٛنــع اشلــٛاَـ يف أغــؿٌ ايٛضقــ١ بططٜكــ١ َطقُــ١ َتهــطض٠ يف نــٌ   َازتــ٘
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قــؿش١, ٖٚــٛ ؽبهــع ملبــاز٨ تطتٝبٝــ١ حبٝــح ػبــب ٚنــع ضقــِ أَــاّ ايؿهــط٠ املٓكٛيــ١     

 ثِ  عاز٠ نتاب١ ايطقِ ْؿػ٘ يف اشلاَـ.ٚاملكتبػ١ 

 :ططٜك١ تٛثٝل َكازض املعًَٛات 

  ع٢ً ايؿهٌ اٯتٞ:تٛثٝل َكازض املعًَٛات  ٜهٕٛ 

ِ  :ايهتـاب  -أ ٞ  ا٫غـ ِ  يًُ٪يــ,  ايجـاْ ٕ   غـ١ٓ  يًُ٪يــ,  ا٭ٍٚ ا٫غـ  ايطبـع, عٓـٛا

 ---ز, ايطبـع  َسٜٓـ١  زاض ايٓؿـط,  خ (, ذبت٘ أٚ أغٛز أٚ َا٥ٌ ايهتاب )حبطف

 ايكؿش١. ضقِ ---م دع٤( َٔ أنجط ايهتاب يف نإ ) شا

ٞ  ا٫غِ :)َكاٍ يف زٚض١ٜ( ايع١ًُٝ اجمل١ً -ب ِ  يًهاتـب,  ايجـاْ  يًهاتـب,  ا٭ٍٚ ا٫غـ

ِ  ,املكاٍ )حبـطف َػـاٜط(   عٓٛإ  ايكـسٚض,  تـاضٜذ  ايعـسز,  املسٜٓـ١,  ايسٚضٜـ١,  اغـ

 .ايكؿش١

 (,حبطف َػـاٜط )املعذِ  عٓٛإ ي٘, ا٭ٍٚ ا٫غِ يًُكٓـ, ايجاْٞ ا٫غِ :املعذِ - ج

 .ايكؿش١ ازبع٤, املاز٠, غ١ٓ ايطبع, ايٓؿط, َس١ٜٓ ايٓؿط, زاض

ٞ  ا٫غِ: املٛغٛع١ - د ِ  املكـاٍ,  يهاتـب  ايجـاْ ٕ  يـ٘,  ا٭ٍٚ ا٫غـ حبـطف  املكـاٍ )  عٓـٛا

 ايطبعـ١,  ايٓؿـط,  غـ١ٓ  ايٓؿـط,  َسٜٓـ١  ازبٗـ١ ايٓاؾـط٠,   املٛغـٛع١,  اغِ (,َػاٜط

 .ايكؿش١ ازبع٤,

حبطف ايبشح ) عٓٛإ ي٘, ا٭ٍٚ ا٫غِ يًباسح, ايجاْٞ ا٫غِ: ازباَع١ٝ ايطغا٥ٌ -ٖـ

 ْٛقؿـت  )ايتدكـل(  يف: زنتـٛضاٙ(,  أططٚس١ ْٛع٘ )ضغاي١ َادػترل, (,َػاٜط

 .ايكؿش١ ايتاضٜذ, داَع١: )اغِ ازباَع١(, يف ٚأدٝعت

ِ : َكـاٍ عًـ٢ ؾـبه١ اٱْذلْـت     - و ٞ  ا٫غـ ِ  يًهاتـب,  ايجـاْ  يًهاتـب,  ا٭ٍٚ ا٫غـ

عـدل قـل ٚيكـل. َـع ثبـت       (link) نـا٬ًَ  ايـطاب  )حبـطف َػـاٜط(,    املكاٍ عٓٛإ

 تاضٜذ ايسخٍٛ ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ.

 ؾدكـ١ٝ  َكابًـ١  يف املكاب١ً, َع٘ أدطٜت ايصٟ ايؿدل اغِ: ايؿدك١ٝ املكاب١ً - ز

 ايباسح يف )املهإ( بتاضٜذ )ايعَإ(. َع٘ أدطاٖا

ٌ  -ح ّ  ٚغـا٥ ِ : ا٫عـ٬ ٍ  املتشـسخ,  اغـ ِ  عًـ٢  بـح  ,...بطْـاَر  خـ٬  ايٛغـ١ًٝ  )اغـ

 .ايعَإ ايتاضٜذ, املهإ, اٱع١َٝ٬(,
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 سا٫ت خاقٸ١ يف ايتٛثٝل:

 :َ٪يـ َٔ أنجط ٚدٛز عٓس - أ

ٝٵٔ  ناْا  شا -  .ا٫زلني َعًا سػب تطتٝب ايػ٬ف ٜهتب اثٓ

٘  ْٚهتب سػب تطتٝب ايػ٬ف ا٭ٍٚ ا٫غِ ٜهتب ؾأنجط, ث٬ث١ ناْا  شا -  َعـ

 اٯت١ٝ: )ٚآخطٕٚ(. ايعباض٠

 يًُ٪يـ, ا٭ٍٚ ا٫غِ يًُ٪يـ, ايجاْٞ ا٫غِ ْهتب :َذلعًا ايهتاب نإ  شا  -ب

 ؾ٬ٕ(... )عطٸب٘ أٚ تطع١ )اغِ املذلدِ( َػاٜط(, )حبطف ايهتاب عٓٛإ

 ايهتاب بطاق١ ْهع ,أخط٣ بًػ١ املطدع ٚنإ بايعطب١ٝ ايبشح نتبٓا ساٍ يف  -ز

 .ا٭ّ بًػتٗا

 َطدع امل٪يـ, اغِ :ًٜٞ مبا ْهتؿٞ ايبشح, يف ثا١ْٝ َطٸ٠ املطدع اغتدساّ عٓس  -ز

 ...م غابل,

َٸا  -ٖـ  بـني  طبتًـ َطدع أٟ ٜؿكٌ مل أٟ َباؾط٠, ثا١ْٝ َط٠ شات٘ املطدع شٴنط  ٕ أ

 ْؿػ٘. املكسض َا ًٜٞ: ْهتب ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ, ا٫قتباؽ

 أٚ ايٓؿط زاض اغِ أسٝاًْا ايهتاب ع٢ً ٜٛدس )٫ املطًٛب١ املع١ًَٛ ٚدٛز عسّ عٓس  -ٚ

ٞ  ظبـس أزلـا٤   ٫ ٚقـس  ايطبـع  غـ١ٓ  ٕ  ْـصنط  املكـا٫ت(  بعـص  َـ٪يؿ  املعًَٛـ١  َهـا

 ت.(  ٕ مل ظبسٙ..)ز تاضٜذ زٕٚ أٚ )ب٬(, ايٓاقك١

 ضابعًا: خس١َ ايٓل

ّ  إٔ ايباسـح  ع٢ً  ٞ  غـ١ًُٝ  عًُٝٸـ١  بًػـ١  َهتٛبـاً  ٚانـشاً  ْكـاً  ٜكـسٸ ٘  ٜطاعـ  ؾٝـ

ٔ  َبتعسًا ايػ١ًُٝ املعبٸط٠, ٚايعباضات املتٓا١ٖٝ ايسق١ ٛ  عـ ٕ  ٚايتهـطاض. ٚ شا  اسبؿـ  نـا

ٟ   ايًػ١ٜٛ, قسضت٘ يف ٜؿّو ايباسح ٘  ٜعـط   إٔ ؾُـٔ ايهـطٚض ٔ  عًـ٢  حبجـ ٔ  َـتُه  َـ

 ايبشح ي٘ ٜكطأ مبٔ ايباسح ٜػتعني إٔ ٜؿهٌ نُا يػًٜٛا, يف تسقٝك٘ يٝػاعسٙ ايًػ١

 ايطباع١ٝ. ا٭خطا٤ َٔ َٔ خًٛٙ يٝتأنس َطتني أٚ َط٠ طباعت٘ بعس

 باٯتٞ:َٚٔ املؿٝس دسًا إٔ ٜكّٛ ايباسح 

 بتسٜٚٔ اغِ ايػٛض٠ ٚضقِ اٯ١ٜ. ايكطآ١ْٝ  ىل غٛضٖا اٯٜات ععٚ .1

 بؿهٌ ٚافٺ. ايٓب١ٜٛ ا٭سازٜح ربطٜر .2
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 ا٭يؿام. غطٜب ؾطح .3

 ., ٚا٭َانٔ ٚا٭يؿام ايػطٜب١ايٓل يف شٴنطٚا ايصٜٔ با٭ع٬ّ ايتعطٜـ .4

 قا٥ًٝٗا.  ىل ايؿعط١ٜ ا٭بٝات أٚ ا٭َجاٍ ْػب١ .5

 ايػطٜب١. با٭َانٔ ايتعطٜـ .6

 با٭يؿام ايػطٜب١. ايتعطٜـ .7

 .(Figures) تٓظِٝ ا٭ؾهاٍ .8

 خاَػًا: املطس١ً ايٓٗا١ٝ٥

ٝٸ١ ايتـسقٝل ايًػـٟٛ ٚايطبـاعٞ, نتابـ١ املكسٸَـ١ ٚاشبامتـ١,         تؿٌُ املطس١ً ايٓٗا٥

ِٸ ايتذًٝس.   عساز ايؿٗاضؽ ث

 :املكسٸ١َ  

٘  يف تٛنـع  ٚيهٓٗـا  يف ْٗاٜـ١ ايبشـح   املكسَـ١  تهتـب    ايؿـهط  بعـس  بساٜتـ

ٚػبب ايتهًـ.  ايبعٝس عٔ نتابتٗا ا٭غًٛب ايعًُٞ ايطقني عٓس ٚاٱٖسا٤, ٜٚطاع٢

ُٸٔ  :ْؿػ٘ ايتػًػٌ ٚؾل اٯت١ٝ ايٓكاط املكسٸ١َ إٔ تته

 .أ١ُٖٝ ايبشح ٚغبب اختٝاضٙ .1

 بسق١. ٚاملهاْٞ ايعَاْٞ  طاضٖا ٚٚنعٗا يف اٱؾهاي١ٝ عط  .2

 .أٖساف ايسضاغ١ .3

 .ؾطنٝات ايبشح .4

 .(Model) ٛشز ايسضاغ١  .5

  .ن٥ٛٗا ع٢ً ا٫ْط٬م ْٚكط١ ٚدست  ٕ ايػابك١ ايسضاغات خ٬ق١ .6

ٍ   ىل تكػـُٝاتٗا  أٟ ضبتٜٛـات ايسضاغـ١   .7  َـع  َتٓاغـب١  َٚطايـب  َٚباسـح  ؾكـٛ

 . ؾهايٝت٘

  .َٛنٛع أٚ اٱؾهاي١ٝ َعازب١ يف املتبع١ املٓٗذ١ٝ ذبسٜس .8

 .ايبشح  عساز يف عًُ٘ خ٬ٍ ايطايب اغتدسَٗا اييت ايبشج١ٝ ايٛغا٥ٌ .9

ٞ  ايطـابع  شات أٚ ايعًُٝـ١  ايكـعٛبات  .10 ٍ  ايطايـب  ٚادٗـت  ايـيت  ايعًُـ   عـسازٙ  خـ٬

  ايبشح.
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 .املكطًشات اٱدطا١ٝ٥ .11

 ٖٛ"." بكٝػ١ املكس١َ ٚؾل املسضغ١ اسبسٜج١ نتاب١ قٝػ١ تهٕٛ

ٌ  املكس١َ: قؿشات عسز % َـٔ سذـِ   10-5َـا بـني    املكسَـ١  إٔ تـذلاٚح قـؿشات   ٜؿهٸـ

 ايسضاغ١.

 اشبامت١:  

ٞ  دـع٤  اشبامتـ١   ِ  أغاغـ ٔ  ا٫ْتٗـا٤  عٓـس  ايعًُـٞ, تهتـب   ايبشـح  يف َٚٗـ  َـ

 بعٝس٠ ضق١ٓٝ ع١ًُٝ بًػ١ ٚتهتب قبٌ ايؿٗاضؽ ايؿ١ٝٓ َباسج٘ ْٗا١ٜ يف ٚتٛنع ايبشح

 "ـ". بؿٳطط١ َػبٛق١ ْكاط ؾهٌ ع٢ً ٚايػذع, ايتهًـ عٔ

 ٔ ُٸ أبـطظ ايٓتـا٥ر ٚايتٛقـٝات ايـيت خًـل ايبشـح  يٝٗـا, ٚشيـو حبػـب           اشبامتـ١  تتهـ

 ايسضاغ١ أٚ أغ٦ًتٗا.تػًػٌ ؾطٚ  

 .َٓ٘ ايتشطظ ٜٓبػٞ مما ٚاملًدٸل, ٖٚصا اشبامت١ بني بعهِٗ ٬َسظ١: ؽبً 

 املًدٸل (Abstract) : 

 -بايًػتني: ايعطبٝـ١ ٚاٱظبًٝعٜـ١ أٚ ايؿطْػـ١ٝ     –ٜهع ايباسح ًَدكًا يًبشح  

 يف بسا١ٜ ضغايت٘.

 ؾطٚط املًدٸل:

 ( ن٫350.١ًُ ٜعٜس عسز نًُات٘ عٔ ) .1

ُٸٔ أٖساف ايسضاغ١.  .2  إٔ ٜته

 ذبسٜس َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١. .3

 تًدٝل ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ايط٥ٝػ١. .4

ُٸٔ املًدل أٟ َطادع أٚ أؾهاٍ أٚ دساٍٚ. .5  ٫ ٜته

 :ايؿٗاضؽ 

ٜتعٝٸٔ ع٢ً ايطـ٬ب يف َـطسًيت املادػـترل ٚايـسنتٛضاٙ, إٔ ٜطؾكـٛا بطغـا٥ًِٗ        

 أحباثِٗ:ٚأطاضؼبِٗ صبُٛع١ َٔ ايؿٗاضؽ حبػب َا تكتهٝ٘ َٛنٛعات 

 :احملتٜٛات ؾٗطغت .9

 ٖٚٛ شنطٙ, َٔ بسٸ ٫ ايعًُٞ, ايبشح يف عٓ٘ غ٢ٓ ٫ أغاغٞ ٖٛ ؾٗطغت  
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ٛ  بسقـ١,  ٚاملطايـب  ٚاملباسـح  ايؿكٍٛ َٛانع ذبسٜس ع٢ً ايكاض٨ ٜػاعس  ٜـٛؾط  ؾٗـ

 ؾٗـطؽ  بكـٓاع١  ْبـسأ  ٫ٚ .ايبشـح  عازبٗا اييت املٛانٝع َعطؾ١ ٜٚػاِٖ يف ايٛقت

ٚتٓكٝش٘  ٚتكشٝش٘ طباعت٘ ٚبعس تاّ, بؿهٌ ايبشح ٜٓتٗٞ إٔ بعس  ٫ احملتٜٛات

 َٛانـــع ٜػـــرل قـــس ايبشـــح يف تعـــسٌٜ ٭ٕ أٟ ٚشيـــو ايٓٗا٥ٝـــ١, بكـــٛضت٘ ٚ خطادـــ٘

ُٸٝتــ٘ ٜٴؿكــس ايؿٗــطؽ ٚبايتــايٞ ايكــؿشات ْٚبــسأ بــايذلقِٝ ايطقُــٞ َــع ايكــؿش١  .أٖ

 ا٭ٚىل َٔ ايسضاغ١. 

 ايؿٓٸ١ٝ: ايؿٗاضؽ .0

 بايػ١, بسّق١ ٜتهُٓ٘ َا أِٖ َٚعطؾ١ ايٓل نب  يف َِٗزٚض  ايؿ١ٝٓ يًؿٗاضؽ 

 ايؿٗاضؽ ع٢ً ا٭َجاٍ َٚهُْٛ٘, َٔ ايبشح ْٛع باخت٬ف ربتًـ نجرل٠ أْٛاع ٖٚٞ

 : ايٓلٸ ٜتهُٓٗا إٔ لهٔ اييت ايؿ١ٝٓ

 ٜٛنع دع٤ ناٌَ املع٢ٓ  د٫ً٬ يًُكسض(.ايكطآ١ْٝ ) اٯٜات ؾٗطؽ -

 يًُكسض(.ٜٛنع دع٤ ناٌَ املع٢ٓ  د٫ً٬ ايٓب١ٜٛ ) ؾٗطؽ ا٭سازٜح -

 ايؿعط١ٜ. ؾٗطؽ ا٭بٝات -

 ايبشح. يف شٴنطت اييت ايؿدكٝات ؾٗطؽ ا٭ع٬ّ: -

 ٚايبًسإ. ؾٗطؽ ا٭َانٔ -

 ايع١ًُٝ. ؾٗطؽ املكطًشات -

ٔٸ يف املػتدس١َ ؾٗطؽ ايٛغا٥ٌ -  ...ايؿٕٓٛ َٔ ؾ

٘  ايبشـح  اْتٗـا٤  بعـس  ٘  ٚتسقٝكـ أْـٛاع   ايباسـح  ؼبـسٸز  بكـٛض٠ ْٗا٥ٝـ١,   ٚ خطادـ

ِٸ   قـٓعٗا  ٜطٜـس  ايـيت  ايؿٗـاضؽ   ٚزقٝكـ١  َتأْٸٝـ١  قـطا٠٤  ايبشـح  ٜبـسأ بكـطا٠٤   يبشجـ٘, ثـ

بٝت  أٚ َكطًح, َهإ, عًِ, اغِ ع٢ً َط ٚنًُا ن١ًُ, ٚن١ًُ غططًا غططًا

٘  ؾعطٟ, ِ  ٚٚنـع  ٚضقـ١  عًـ٢  نتبـ  ستـ٢  ٖٚهـصا  نتبـت ؾٝٗـا,   ايـيت  ايكـؿش١  ضقـ

 ُنتبـت  ايـيت  ا٭ٚضام ؾـطظ   ىل شيـو  بعـس  ٜعُـس  ثِ .يًبشح ايؿا١ًَ ايكطا٠٤ َٔ ٜٓتٗٞ

سـس٠,   عًـ٢  ٚبطاقـات املكـطًشات   سـس٠  عًـ٢  ا٭ع٬ّ ؾٝذعٌ ايؿٗاضؽ, َاز٠ عًٝٗا

ِ  نٌ ا٭ٚضام بذلتٝب ٜبسأ ثِ ٌ  سػـب  قػـ ٌ  ا٭يؿبـا٥ٞ,  ايتػًػـ ٔ  ٜٚػؿـ : ايذلتٝـب  عـ

 تهطاض ساٍ ٚيف .ع ايعتا١ٖٝ: أبٛ ض, ايطَٚٞ: ابٔ ّ, املتٓيب:: َجاٍ, أّ -أبٛ-ابٔ-اٍ
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 ْٚهتب املهطٸض٠ ا٭ٚضام ًْػٞ َطٸ٠, َٔ أنجط املكطًح أٚ ايؿعطٟ ايبٝت أٚ ا٫غِ

ِ  .ٚضز ؾٝٗـا  ايـيت  ايكؿشات أضقاّ ٚضق١ ٚاسس٠ ع٢ً  ايؿٓٸٝـ١  ايؿٗـاضؽ  بطباعـ١  ْبـسأ  ثٸـ

 :ٜأتٞ َا ٚؾل

 ا٭ع٬ّ:  ؾٗطؽ   ؾٗطؽ املكطًشات: 

 

 

 

 اغِ ايعًِ

 - 15 - 11م:   أزب ايطس٬ت -أ 18م: 

22 

ــٛقٞ   -أ ــس ؾــ أ ــ

 )تهطاض(

ســـــــــــــــــــاؾظ  -ح  8م:   أزب املٗذط  17م: 

 ِٜنابطا

 عباؽ ايعكاز -ع  3م   ايعٛمل١ -ع 28م

 ٚاملطادع: املكازض ٥٫ش١ 

ٌ  ايؿٓٝـ١  ايؿٗـاضؽ  بعـس  ايبشـح,  أٚ ايهتـاب  آخـط  يف تٛنـع    ؾٗـطؽ  ٚقبـ

ٔ  ايباسـح  يٝتأنـس  ٚشيـو  ايبشح بايهاٌَ, اْتٗا٤ بعس  ٫ تٴهتب ٫ٚ احملتٜٛات,  َـ

ٌ  ايـيت  املطادع يهاؾ١ اغتدساَ٘ ٔ ٚ . يٝٗـا  ٚقـ ُٸ  شنطٖـا  ايـيت  املكـازض  عٝـع  تتهـ

ٔ  حبجـ٘,  ثٓاٜـا  يف ايباسـح  ِ  ٚزٚضٜـات  نتـب  َـ  ٚضغـا٥ٌ داَعٝـ١   َٚٛغـٛعات  َٚعـاد

شيو, ٚتطتٝبٗا ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: املكازض أ٫ًٚ  ٚغرل ا٫ْذلْت َٛاقع ع٢ً ٚقؿشات

 ايذلتٝـب  سػـب  َٓٗـا  اغـتكٝٓا  ايـيت  ايهتـب  ْـصنط : ثِ املطادع با٭ٚيٜٛـات )ايهتـب  

 َجٌ: ا٭يؿبا٥ٞ,

  .(1977 برلٚت, ايًبٓاْٞ, ايهتاب زاض (,ايعطبٞ ا٭زب يف املؿٝس أ س, ساق١, أبٛ -

ٕٸ  ِ  ٚاملطادـع  املكـازض  ٥٫شـ١    ٞ  قػـ ٞ  أبـسًا,  ٜٴـذلى  ٫ ايبشـح  يف أغاغـ  ٖٚـ



............... 

239 

٘  َٓٗـا  اغـتك٢  َٚػـاس١ املـاز٠ ايعًُٝٸـ١ ايـيت     ايباسـح  َعطؾـ١ دٗـس   تػـاِٖ يف   َعًَٛتـ

 نإ نًُا ثطٜٸ١ ٚسسٜج١, املكازض ناْت عًُ٘, ؾهًُاٚتهؿٞ ضقا١ْ عًُٝٸ١ ع٢ً 

 .َكساق١ٝ ٚأنجط أق٣ٛ ايبشح

 :ٞايؿهٌ ٚاٱخطاز ايطباع 

ــ٘,          ــل ٜػــاِٖ نــجرلًا يف ا٫غــتؿاز٠ َٓ ــًا بؿــهٌ ٥٫ ٕٸ  خــطاز ايبشــح طباعٝٸ  

ٗٸٌ ع٢ً ايباسح ٚع٢ً ايكطٸا٤ تٓاٍٚ َازت٘ بٝػط ٚاغتٝعاب أنجـط, ٚعًـ٢ ايباسـح     ٜٚػ

ٝكسٸّ  يٝٗـا ايبشـح.   ات ايطباع١ ٚايتٓػٝل اييت تؿذلطٗا ازب١ٗ ايـيت غـ  إٔ ٜتكٝٸس بتعًُٝ

يصيو ٫ بس َٔ إٔ ؼبظ٢ اٱخطاز ايطباعٞ بعٓا١ٜ نبرل٠ َٔ سٝح اختٝـاض ْـٛع اشبـ     

 ٚسذِ اسبطف ٚاملػاؾ١ بني ايػطٛض ٚايؿكطات:

 املنت: .1

 .14سذِ:  (Simplified Arabic)اسبطف ايعطبٞ ْٛع٘:  -

 .12سذِ:  (Times New Roman)اسبطف اي٬تٝين ْٛع٘:  -

 .(Bold)يٕٛ أغٛز  (Simplified Arabic): اسبطف ايعطبٞ ْٛع٘: ايعٓاٜٚٔ .2

  .26سذِ  Bold))ا٭بٛاب: يٕٛ أغٛز  -

 .24سذِ  Bold))ايؿكٍٛ: يٕٛ أغٛز  -

 .22سذِ Bold) )املباسح: يٕٛ أغٛز  -

 .20سذِ  Bold) )املطايب: يٕٛ أغٛز  -

  .18سذِ Bold) )املكاقس: يٕٛ أغٛز  -

  .16سذِ Bold) )ا٭ضقاّ: يٕٛ أغٛز  -

 .14سذِ Bold) )ا٭سطف: يٕٛ أغٛز  -

 اٱسا٫ت:ٚاشلٛاَـ  .3

 .12سذِ:  (Simplified Arabic)اسبطف ايعطبٞ ْٛع٘:  -

 .َؿطز ْٚكـاملػاس١ بني ايػطٛض:  .4

( غـِ يف ا٭عًـ٢   2.5اثٓـإ ْٚكــ )   املػاسات املذلٚن١ بني دٛاْـب ايكـؿشات:   .5

( غـِ, ٖـصا بايٓػـب١ يًبشـح بايًػـ١      3.5ٚايٝػاض ٚا٭غؿٌ, أَا لني ايٛضق١: ؾٗـٛ ) 
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 ايعطب١ٝ )يذلى َػاؾ١ يتذًٝس ايبشح(.

  ِٜٝبــسأ ايذلقــِٝ باغــتدساّ ا٭ضقــاّ يذلقــِٝ ايكــؿشات ايتُٗٝسٜــ١   :ايكــؿشاتتــطق

يف ٚغــ  أغــؿٌ ايكــؿش١, ٫ٚ ٜظٗــط ايــطقِ عًــ٢ ٚعُــّٛ ايبشــح, ٜٚٛنــع ايــطقِ 

  .ٚقؿش١ ايتٛقٝعايعٓٛإ قؿش١ 
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 اخلبمساسئهت ومتبريه انفظم 

 نع ع١َ٬ )قح( أٚ )خطأ( أَاّ ازبٌُ ا٫ت١ٝ:         / 9ؽ

 )  ( تطتب قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع يف ايبشح سػب ايتػًػٌ ايتٓاظيٞ يٮضقاّ.  .1

  .تتِ نتاب١ َهإ ايطباع١ ثِ اغِ زاض ايٓؿط)  ( بعس اغِ ايباسح أٚ امل٪يـ  .2

ــاْٞ     )  (  .3 ــِ ا٫ٍٚ ٚايجـ ــاب ٜهتـــب ا٫غـ ـــ يًهتـ ــٔ َ٪يـ ــط َـ ــٛز انجـ ــ١ ٚدـ يف سايـ

 ٚآخطٕٚ.

 يًس٫ي١ ع٢ً املكسض ايػابل. op.citيف تٛثٝل املكسض ا٫دٓيب ْهتب )  (  .4

عٓس تٛثٝل حبح َٓؿٛض يف صب١ً ٜتبع ايباسح ايتػًػٌ ا٫تٞ: )اغِ ايباسـح:  )  (  .5

ِ ايبشـــح, اغـــِ اجملًـــ١, ضقـــِ ايعـــسز, تـــاضٜذ ايعـــسز بايؿـــٗط ٚايػـــ١ٓ, ضقـــِ   اغـــ

 ايكؿش١(.

 َاٖٞ خطٛات اعساز ايبشح ايعًُٞ عسزٖا َع ْبص٠ طبتكط٠؟ / 0ؽ

 قشح اشبطأ ايٛاضز )بني ايكٛغني ؾك ( يف ازبٌُ ا٫ت١ٝ: / 3ؽ

 . )ا٫جبس١ٜ(تطتب قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع يف ايبشح سػب اسبطٚف  .1

 .)اغِ املطبع١ أٚ زاض ايٓؿط(بعس اغِ ايباسح أٚ امل٪يـ تتِ نتاب١  .2

 )ايجاْٞ(.يف ساي١ ٚدٛز انجط َٔ َ٪يـ يًهتاب ٜهتب ا٫غِ ا٫ٍٚ ٚ .3

 يًس٫ي١ ع٢ً املكسض ْؿػ٘. (op.cit)يف تٛثٝل املكسض ا٫دٓيب ْهتب  .4

اغِ )اغِ ايباسح: عٓس تٛثٝل حبح َٓؿٛض يف صب١ً ٜتبع ايباسح ايتػًػٌ ا٫تٞ:  .5

 ايبشح, َهإ ايٓؿط, اغِ زاض ايٓؿط, غ١ٓ ايٓؿط, ضقِ ايكؿش١(.

ــ١    4ؽ ــات ايبشجٝـ ــات ٚامل٪غػـ ــتدساّ يف ازباَعـ ــا٥ع١ ا٫غـ ــهاٍ ايؿـ ــاٖٞ ا٫ؾـ / َـ

 عسزٖا َع ْبص٠ طبتكط٠ يهٌ ططٜك١؟ي٬غتؿٗازات املطدع١ٝ؟ 

 :أخذل ا٫داب١ ايكشٝش١ يف ازبٌُ ا٫ت١ٝ/ 5ؽ

 . اشبط٠ٛ ا٫ٚىل َٔ خطٛات ايبشح ايعًُٞ: 9

 ب. ذبسٜس عٓٛإ ايبشح                      أ. نتاب١ تكطٜط ايبشح 

 ذبسٜس ايؿطٚ  .ز        ز. ذبسٜس اجملاٍ ايعَاْٞ يًبشح 
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 . تتُجٌ ا١ُٖٝ ايبشح: 2

 أ. ا٫داب١ ع٢ً غ٪اٍ ملاشا ػبطٟ ٖصا ايبشح؟ 

 ب. ا٫داب١ عُا ٜهٝؿ٘ ايبشح يف َٝسإ ايتدكل؟ 

 . َٔ ؾطٚط ايتػا٫٩ت يف ايبشح إ تهٕٛ: 3

 .ز. ضبسز٠ ٚعُٝك١             ب. عا١َ ٚؾا١ًَ          أ. ٚانش١ ٚغطش١ٝ 

 . عٓس شنط ايسضاغات ايػابك١ ٜٛنح ايباسح بإ َؿه١ً حبج٘: 4

 .ز. غرل َٛدٛز٠ أق٬ً               ب. غرل َبشٛث١              أ. َبشٛث١ غابكًا 

 . ٜككس مبكطًشات ايبشح: 5

 ز. ايهًُات املتساٚي١.     ب. ايهًُات ايػاَه١     أ. ايهًُات ايٛانش١ 

  



............... 

243 

 املراجغقبئمت 
 أواًل: الكتب العزبية

, 12ز, ابــٛ ايؿهــٌ عــاٍ ايــسٜٔ ضبُــس بــٔ ؾهــطّ )ابــٔ َٓظــٛض(: يػــإ ايعــطب  .1

 , َاز٠ )م ب ٍ(. 2003, زاض قازض, برلٚت

, أقــٍٛ ايبشــح ايعًُــٞ َٚٓاٖذــ٘, ايكــاٖط٠, املهتبــ١ ا٫نازلٝــ١ : ا ــس بــسض  .2

1996 . 

3.   ٞ ــ١ ٚاقتكــاز١ٜ,    : ا ــس سػــني ايطؾــاع َٓــاٖر ايبشــح ايعًُــٞ, تطبٝكــات  زاضٜ

 .2007,عُإ, زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, 5ط

ــٞ ــــ ا٫قــٍٛ         .4 ايٓظطٜــ١ َٚٗــاضات  بطنــات عبــس ايععٜــع: َٓــاٖر ايبشــح ا٫ع٬َ

 .2012 زاض ايهتاب اسبسٜح,, ايتطبٝل, ايكاٖط٠

عُـإ,  , ايبشح اٱع٬َـٞ ٚذبًٝـٌ اشبطـاب   َٓاٖر بػاّ عبس ايط ٔ املؿاقب١:   .5

 .2014, زاض أغا١َ يًتٛظٜع ٚايٓؿط

, زاض ايؿهـــط, عُـــإ, اعـــساز ايطغـــا٥ٌ ازباَعٝـــ١ ٚنتابتٗـــا: عـــاٍ اشبطٝـــب  .6

2006. 

ِ  ا س غعاز٠ ٚعبس الدٛزت   .7 ٕ , 2ط, املـٓٗر املسضغـٞ املعاقـط   : ابـطاٖٝ , عُـا

 .2004, زاض ايؿهط يًٓؿط

َطنــع  ايطٜــا ,, ايــتؿهرل ٚايبشــح ايعًُــٞ: سػــٔ عــٛاز ايػــطؼبٞ )ٚآخــطٕٚ(  .8

  .2009 داَع١ املًو عبس ايععٜع,, ايٓؿط ايعًُٞ

9.    ٕ ـــ زضاغــ١ يف َٓــاٖر   : سػــني عبــس اسبُٝــس ا ــس ضؾــٛا ــِ ٚايبشــح ايعًُــٞ ـ ايعً

 .1989, املهتب ازباَعٞ اسبسٜح ا٫غهٓسض١ٜ,, 4ط, ايعًّٛ

أغاغـٝات ايبشـح ايعًُـٞ َٚٓاٖذـ٘ يف ايسضاغـات      : سػني عًٞ ابطاِٖٝ ايؿ٬سٞ  .10

ــ١ ــ١   , ا٫ع٬َٝ ــ١ ايًبٓاْٝ ــ١ املتشــس٠ ٚازبُٗٛضٜ ــ١ ا٫َــاضات ايعطبٝ ــاب , زٚي زاض ايهت

 .2018, ازباَعٞ
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 .2015, عامل ايهتب
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 البحوخ املنشورة : ثانيًا

, 1958-1935غعس غًُإ املؿٗساْٞ: ايكشاؾ١ ايػط١ٜ يٮسعاب ايػٝاغ١ٝ ايعطاقٝـ١   .1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ــ١ يف ٚقــت ا٭ظَــات, حبــح َٓؿــٛض يف     ــاب ٚغــا٥ٌ اٱعــ٬ّ  ايؿهــا١ٝ٥ ايعطاقٝ نت

 .2013, أزٚات تعبرل ٚتػٝرل, عُإ, زاض أغا١َ يًطباع١ ٚايٓؿط

ٖــازٟ ْعُــإ  شلــٝيت: ٬َسظــات ســٍٛ ســسٚز ٚصبــا٫ت اغــتدساّ َٓــاٖر ٚطــطم     .4

ايبشح ايعًُٞ يف حبٛخ اٱشاع١ ٚايتًؿعٜٕٛ يف ايٛطٔ ايعطبٞ, صب١ً ؾ٪ٕٚ عطب١ٝ 

 .1983(, ايكازض يف ؾباط 24)تْٛؼ(, ايعسز )

 ثالجًا: الكتب االدنبية
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