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 ألًيا اٌجبة

 ِمذِخ

 خٍفْخ اٌجحش: اٌفظً األًي

الجذال أٌ  يف ػصش انؼىدلح وذطىس انضياٌ  انغشَغ كاَد  انهغح  أيشا يهًا يف    

ػشفنا أٌ كم حُاج اإلَغاٌ فئهنا وعُهح االذصال ووعُهح انؼهىو وادلؼشفح. كًا 

:  2981االعرؼالياخ يٍ انؼهىو وانركنىنىجُا ذنرشش تانهغح.  وقال حمًذ ػهٍ اخلىيل )

ًادلشبػش  (  إٌ انهغح هٍ َظاو إػرثاطٍ نشيىص صىذُح ذغرخذو نرثادل  األفكاس248

إٌ انهغح   (27: 1004تني أػضاء نغىَح يرجاَغح. وقال عؼاد ػثذ انكشَى  انىائهٍ  )

انىعُهح  تم أداج  انرفاػم  تني أفشاد اجملرًغ  وهٍ ادلغرىدع انزٌ َرتاكى نذي انفشد هٍ 

 فُه ذشاز وخرباخ األجُال وهٍ انقناج  انيت يٍ خالذلا َنرقم انرتاز يٍ جُم إىل اخش. 

فثزنك أصثح يٍ انىاضح أٌ انهغح أيش الَنفصم يٍ حُاج اإلَغاٌ تذوسها 

ُاض ووعُهح ننقم انرتاز يٍ اجلُم إىل اخش. وعُهح  نرؼايم تني اجملرًغ ونرىفري االحر

ويٍ كصشج انهغاخ يف انؼامل كاَد انهغح انؼشتُح إحذي انهغاخ انيت َرؼهًها كصري يٍ اجملرًغ 

 فئهنا نغح  انقشآٌ انكشَى واحلذَس اننثىٌ  تىظُفرهًا دعرىسا نهًغهًني .
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انغايُح   وانهغح انؼشتُح هٍ نغح ذنرًٍ إىل اجملًىػح انغايُح ضًٍ انؼائهح

احلايُح وهٍ نغح انقشآٌ انكشَى  انكرة انغًاوَح انزٌ َؤيٍ ته ادلغهًىٌ وانهغح انيت 

ذركهًها إشنراٌ وػششوٌ دونح ػشتُح وانيت َؼشفها ادلالَني يٍ ادلغهًني تصفرها نغح 

 ( .12:  2981اإلعالو  )حمًذ ػهٍ اخلىيل ، 

أمهُح يٍ انهغاخ األخشي. تاإلضافح إىل رنك أصثح ذؼهُى انهغح انؼشتُح أكصش 

كاَد انهغح  انؼشتُح  يف ادلاضٍ وعُهح  نفهى  انقشآٌ وانغنح  فحغة و َرؼههًا انناط 

ادلؤعغح غري سمسُح كادلؼاهذ واجملانظ  انذَنُح ونكنها أصثحد يرتقُح ذثؼا  يف

نرطىس انضياٌ. ورنك يؤكذ تىجىد ذؼهُى انهغح انؼشتُح يف ادلؼاهذ انشمسُح كادلذاسط 

 اجلايؼح.و

ويٍ أهذاف ذؼهُى انهغح انؼشتُح كشف قذسج انراليُز وذطىَشها يف اعرخذاو 

(. 88:  1021انهغح شفهُا كاٌ أو حتشَشَا، ورنك َؼشف مبهاسج انهغح )أوىل َىهً :

وادلهاساخ انهغىَح  أستؼح وهٍ يهاسج االعرًاع ويهاسج  انكالو ويهاسج  انقشاءج  ويهاسج 

رًاع ويهاسج  انقشاءج ذصنفاٌ إىل ادلهاسج  االعرقثانُح وأيايهاسج انكراتح.  فًهاسج االع

 1024انكالو ويهاسج انكراتح فرصنفاٌ إىل ادلهاسج االَراجُح )أجُف هشيىاٌ، 

:219 .) 
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ذلا فىائذ كصريج،   ويٍ ادلهاساخ االستغ انغاتقح كاَد يهاسج انقشاءج  يهاسج نغىَح

 1021اسف  انكصريج . وقال أمحذ فؤاد أَفنذٌ  )ألٌ يٍ خالل انقشاءج  َنال انفشد ادلؼ

إٌ يهاسج انقشاءج حترىٌ ػهً َاهُرني. األوىل ذغُري انشيىص ادلكرىتح تا األصىخ،  (266:

انصاَُح  فهى ػهً ادلؼنً انزٌ  َرصىسهاانشيىص ادلكرىتح  واألصىاخ.  وادلاهُح يٍ 

هُح األوىل غرييهًح  ألٌ انناهُح يهاسج  انقشاءج ذقغ يف َاهُح شاَُح،  وهزا الَؼين أٌ َا

 األوىل َذػى انناهُح انصاَُح. 

ونهحصىل ػهً ادلهاساخ انغاتقح  يف ذؼهُى انهغح انؼشتُح ذهقٍ يادج انقشاءج 

يناعثح مبغرىي ادلرؼهى. ونكٍ يف انىاقغ كصري يٍ ادلشكالخ انيت َىاجهها ادلذسط 

ؼىايم داخهُح كاَد أو خاصح يف ذؼهُى انقشاءج. وسمبا كاَد َغثة تكصشج  ان

خاسجُح. فانؼىايم انذاخهُح )يٍ انراليُز( ينها )أ( خهفُح انراليُز ادلخرهفح )ب( 

َقصاٌ قذسج انراليُز ػهً اعرؼاب ادلفشداخ )ض( قهح يُىل انراليُز ػهً ذؼهُى انهغح 

 ًؿشّمزو ًًعبئٍو. انؼشتُح. وأيا انؼىايم اخلاسجُح فهٍ اعرتاذُجُح انرؼهُى

وّبٌّعذ يف اٌفظً اٌؼبششٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ اإلعالِْخ مبذسعخ 

االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ ربصلٌٔظ عْْبٔظ عٌثبٔظ. ثنبء ػٍَ ٔزْغخ ادلمبثٍخ 

 2117ِٓ ٌٔفّرب  21اٌيت لبِذ هبب اٌىبرجخ ِغ ادلذسعخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ربسّخ 
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شش ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ أْ لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء يف اٌفظً اٌؼب

اإلعالِْخ مبذسعخ االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ ربصلٌٔظ عْْبٔظ عٌثبٔظ الّضاي 

ٔبلظب. ًرٌه ألْ اٌزالِْزحْنّب ّزؼٌٍّْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ خبطخ دلبدح اٌمشاءح 

الّيزٌّْ ثبدلبدح عْذا ًال ٍّؼجٌْ دًسا ىبِب يف اشرتان اٌزؼٍُْ.ًّغٍت ػٍَ اٌظٓ 

ي ّغججيب ٔمض اٌزالِْزػٍَ اعزؼبة ادلفشداد حزَ ّشؼشًْ أْ ىزه احلب

 ثظؼٌثخ يف فيُ ادلبدح ادلمشًءح. 

ًِٓ ادلّىٓ اخزْبس االعرتارْغْخ غري اٌفبػٍْخ عججبٌزغبؤَ اٌزالِْز 

اٌفبػٍْخ ٌزفؼًْ  ًغّيُ. فٍزٌه ٍّضَ ػٍَ ادلذسط أْ ّغزخذَ االعرتارْغْخ

( ئْ 31: 2116. ًلبي ٔبٔبٔظ لبعُ )فاهنبرشلِ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًٔزْغزو اٌزالِْز

االعرتارْغْخ ًاٌـشّمخ أىُ ِٓ ادلبدح  ًّظيش رٌه مل ّضي ِنبعجب، فّٓ ادلّىٓ أْ 

 ادلذسط ِبداَ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ال ّغزخذَ االعرتارْغْخ اٌفبػٍْخ.

 ًاالعرتارْغْخ ىِ خـخ ػبِخ ٌؼٍّْخ اٌزؼٍُْ يف حتمْك اٌغبّخ ادلنشٌدح. 

ٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد ئحذٍ اعرتارْغْبد اٌزؼٍُْ ادلغزخذِخ ًاعرتارْغْخ ا

رشلِ دؤًة اٌزالِْز يف وشف ادلؼٌٍِبد ِٓ  ٌرتلْخ ِيبسح اٌمشاءح. فاهنب
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اٌنظٌص ادلمشًءح ِغ رشلْخ ِغإًٌْزيُ،  ألْ ادلذسط ّزـٍت ِنيُ إلعبثخ األعئٍخ 

 ِٓ ادلبدح ادلزؼٍّّخ.

ط ّفيُ وْفْخ اشرتان ًِٓ أىذاف رـٌّشاالعرتارْغْخ أْ ّىٌْ ادلذس

اٌزالِْز يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ئٔفؼبٌْخ. ًٍّضَ ػٍْو أْ خيزبساالعرتارْغْخ ادلغزخذِخ 

ِنبعجخ ثنفغو ًٌِلف اٌزالِْز ًحبٌزو ًادلبدح ًادلشافك اٌيت رٌعذ يف ادلذسعخ.  

اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد يف رشلْخ لذسح  ًهبزا رؼشف اٌىبرجخ اعزخذاَ اعرتارْغْخ

فيُ ادلمشًء.ثنبء ػٍَ رٌه، رشعٌ اٌىبرجخ ثأْ اٌنزْغخ اٌيت حتمك  اٌزالِْز ػٍَ

 ِٓ رأٌْف ىزه اٌشعبٌخ رإصش أصشا ئجيبثْبيف رشلْخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. 

ثبإلػبفخ ئىل اٌجْبٔبد اٌغبثمخ فغزمٌَ اٌىبرجخ ثبٌزغشثخ ٌجحش ػٓ ئحذٍ 

اٌيت ختزبسىب  اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد اٌزؼٍّْْخ رؼين اعرتارْغْخ االعرتارْغْبد

ٌرتلْخ اٌمذسح ػٍَ فيُ ادلمشًء يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشّجْخ ثبدلذسعخ  اٌىبرجخ حال

اٌجحش  اعزخذاَ اعرتارْغْخ ادلؼْنخ. ًعزجحش ػنو اٌىبرجخ حتذ ادلٌػٌع "

) دساعخ  "ػٍَ فيُ ادلمشًء لذسح اٌزالِْزٌرتلْخ ػٓ ادلؼٌٍِبد يف رؼٍُْ اٌمشاءح 

اٌفظً اٌؼبشش ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ اإلعالِْخ يف ِذسعخ ثخ ػٍَ رالِْز شجو جتش

 .عٌثبٔظ( عْْبٔظظ االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ ربصلٌٔ
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 حتمْك اٌجحش : اٌفظً اٌضبِٔ

 فرحقُق انثحس كًا َهٍ:  انغاتقح، انثحس  خهفُح ػهً اػرًادا 

 اعرتارْغْخٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء لجً اعزخذاَ لذسح ارىٌْ  وْف .1

االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  يف اٌفظً اٌؼبشش مبذسعخ اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد

 ؟عٌثبٔظ عْْبٔظظ ربصلٌٔ

 اعرتارْغْخػٍَ فيُ ادلمشًء ثؼذ اعزخذاَ   رىٌْ لذسح اٌزالِْز وْف .2

االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  يف اٌفظً اٌؼبشش مبذسعخ اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد

 ؟ عٌثبٔظ عْْبٔظظ ربصلٌٔ

يف رشلْخ لذسح  اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد اعرتارْغْخاعزخذاَ  ىٌْروْف  .3

االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ  يف اٌفظً اٌؼبشش مبذسعخاٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء 

 ؟ عٌثبٔظ عْْبٔظظ اإلعالِْخ ربصلٌٔ

 أغشاع اٌجحش:  اٌفظً اٌضبٌش

 :ٍِّ وّب اٌجحش أغشاع رمّشسزحمْك اٌجحش اٌغبثك، ثِنبعجب 
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اٌجحش ػٓ  اعرتارْغْخػٍَ فيُ ادلمشًء لجً اعزخذاَ  لذسح اٌزالِْز  ِؼشفخ .1

ظ االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ ربصلٌٔ يف اٌفظً اٌؼبشش مبذسعخ ادلؼٌٍِبد

  .عٌثبٔظ عْْبٔظ

اٌجحش  اعرتارْغْخػٍَ فيُ ادلمشًء ثؼذ اعزخذاَ  لذسح اٌزالِْز  ِؼشفخ .2

ظ االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ ربصلٌٔ يف اٌفظً اٌؼبشش مبذسعخ ػٓ ادلؼٌٍِبد

 .عٌثبٔظ عْْبٔظ

يف رشلْخ لذسح اٌزالِْز  اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد اعرتارْغْخاعزخذاَ  ِؼشفخ .3

االعزمبِخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  يف اٌفظً اٌؼبشش مبذسعخػٍَ فيُ ادلمشًء 

 .عٌثبٔظ عْْبٔظظ ربصلٌٔ

 فٌائذ اٌجحش : اٌفظً اٌشاثغ

ٔزّنَ ػٍَ  ،و ادلزوٌس ِٓ لجًاٌجحش ًأىذافثنبء ػٍَ ِشبوً 

 حظٌي ىزا اٌجحش فْو فٌائذ وّب ٍِّ :

 اعرتارْغْخػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجحش ِنيغب يف ثبٌنغجخ ٌٍّذاسط  .1

 ٌٍّؼٍّني. خاٌزؼٍُْ ادلخزٍف
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 اعرتارْغْخثبٌنغجخ ٌٍّؼٍّني ػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجحش ًعٍْخ يف  .2

صبس اٌزؼٍُْ ادلغشًس ادلزنٌع ادلغزخذِخ حلظٌي ػٍَ آ اٌمشاءحرؼٍُْ 

 ٌزالِْز.

ًٌزالِْز أْ ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ شلىٓ أْ رذافؼيُ ٌْنشـٌا ًدييشًْ يف  .3

 .فيُ ادلمشًء رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ خبطخ 

ٔفغيب أْ رىٌْ ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ حظٍذ ػٍَ رظٌس ًاػح  ىبرجخًٌٍ .4

اعرتارْغْخ  ًصّبدح ِٓ ادلؼٌٍَ ٌزالِْز ثؼذ اعزخذاَ  اٌمشاءحيف ِيبسح 

 اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد.

 أعبط اٌزفىري : اٌفظً اخلبِظ

ًيف احلمْمخ أْ ." ػٍُ "يشرق يٍ انكهًح    انرؼهُىٌفظ ِٓ ادلؼٌٍَ أْ  

( أِباٌزؼٍُْ 153: 2112اٌزؼٍُْ عؼِ ادلذسط ٌٍزؼٍُْ رالِْزه ) أًىل ٌٔىَ ،

ًاٌزالِْز ( فيِ ػٍّْخ اٌزفبػً ثني ادلذسط 43:  2115ػنذ ٌٌٔٔ ٌٌٌٌِْٔ ) 

ًادلظبدس اٌزؼٍّْْخ. ًاٌزؼٍُْ ِغبػذح ّؼـْو ادلذسط ػٍَ رالِْزه  ٌْىِ جيشُ 

ػٍّْخ اٌزؼٍُْ الوزغبة اٌؼٌٍَ ًادلؼشفخ ًاعزؼبة ادليبساد ًرىٌّٓ عٌٍن 

 اٌزالِْز.
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ًّنجغِ ػٍَ ادلذسط يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ أْ حيضَ ادلٌاد اٌذساعْخ ثشىً 

ْيبادلذسط ٌٍحظٌي ػٍَ أىذاف عْذ، فٍزٌه أْ اعرتارْغْخ حيزبط ئٌ

( ئْ االعرتارْغْخ ختـْؾ حيزٌُ ػٍَ 59: 2112اٌزؼٍُْ.لبي أدأظ حشّبًاْ )

أىذاف اٌزؼٍُْ احملذدح. ًلبي  رلٌّػخ ِٓ األٔشـخ اٌيت رظُّّ ٌٍحظٌي ػٍَ

ؿشّمخ اٌزؼٍُْ اٌنظشُ ( ٔمٍو أدأظ حشّبًاْ يف وزبثو "32: 2114ساحبِٔ )

االعرتارْغْخ منؾ ػبَ ِٓ ئعشاءاد ادلؼٍُ ًاٌزالِْز يف أٔشـخ ئْ "    ًاٌزـجْمِ

 اٌزؼٍُْ.

اػزّبدا ػٍَ اٌزؼشّفبد اٌغبثمخ، رغزنزظ اٌىبرجخ ثأْ االعرتارْغْخ 

اٌزؼٍّْْخ رلٌّػخ ِٓ األٔشـخ يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ادلظّّخ ثـشق سلزٍفخ حبْش 

 ادلشعٌح.  ديىٓ ٌٍزالِْز أْ ّزؼٌٍّا عْذا حزَ ّظً ئىل اأىذاف اٌزؼٍُْ

اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد ِٓ االعرتارْغْبد ادلغزخذِخ  ًاعرتارْغْخ

( ئْ 215: 2111ٌزفؼًْ اٌزالِْز. ًلبي ػضّض فخشساصُ ًئسد زلِ اٌذّٓ )

اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد ؿشّمخ ّغزخذِيب ادلؼٍُ ثزـٍت ػٓ اٌزالِْز 

ٌْ ػٓ اإلعبثخ ِٓ خالي إلعبثخ األعئٍخ ٍّزمْيب ادلذسط  أً اٌزالِْز ً ىُ ّجحض

 اٌمشاءح الوزشبف ادلؼٌٍِبد ادلؼجٌؿخ. 
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(  ئْ ِٓ خـٌاد اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ 173: 2118ًلبي ِشٌٔ )

 ادلؼٌٍِبد ِبٍِّ :

 رٌصّغ ادلبدح  .1

 رنظُْ األعئٍخ  ِغ األعٌثخ ادليْأح فّْبلذِزيب ادلبدح اٌغبثمخ .2

 رمغُْ اٌزالِْز ئىل فشلخ   ٌرتلْخ ادلنبفغخ ثْنيُ .3

 أْ ّـٍت ادلذسط ِٓ وً فشلخ ٌزمذُّ اإلعبثخ   .4

 رٌػْح اإلعبثخ اٌظحْحخ .5

 رـٌّش اإلعبثخ ٌضّبدح ادلؼشفخ .6

ثزـجْك اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد رشعٌ اٌىبرجخ ثأْ اٌزالِْز 

ّفىشًْ عْذا حزَ ّغزـْؼٌا أْ جيْجٌا األعئٍخ ٍّمْيب ادلذسط. ًرضّذ ِغإًٌْخ 

ااٌفشلخ ِغ ئمنبء اٌزؼبًْ ثْنيُ.ًىنبن ٌِاد وضريح ادلزؼٍّخ اٌزالِْز ثٌعٌد رمغُْ 

ًلبي ػضّض فخش اٌشاصُ ًاّشرب زلٌْ اٌذّٓ يف رؼٍُْ اٌٍؼخ اٌؼشثْخ ِنيب ِبدح اٌمشاءح.

( ئْ اٌمشاءح ػٍّْخ ّمٌَ هبب اٌمبسب الوزشبف ادلؼٌٍِبد 93: 2111)

 ّنمٍيباٌىبرت ئٌْو ثٌاعـخ اٌىٍّخ أً اٌىزبثخ.
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ح ػٍّْخ ٌفيُ ادلؼٌٍِبد اٌؼّنْخ يف ادلؼٌٍِبد اٌظشحيخ ًفيُ ًرؼزرب اٌمشاء

األفىبس ادلؼٌّٔخ فْيب، ًاٌؼاللخ ثني ادلؼنَ ّؼرب ػنو اٌىبرت ًادلؼنَ اٌزُ ّفيّو 

 اٌمبسب حتذّذدلخ اٌمشاءح.

 ( ئْ ِٓ وفبءاد اٌمشاءح ِبٍِّ :131: 2112ًلبي ئِبَ أعشاسُ ) 

 اٌمشاءح ثغشػخ ً دلخ .1

 داد يف اٌغْبقرؼْني ِؼبِٔ ادلفش .2

 اوزشبف ادلؼٌٍِبد اٌظشحيخ يف اٌنض .3

 اوزشبف ادلؼٌٍِبد اٌؼّنْخ يف اٌنض .4

 اوزشبف اٌفىشح األعبعْخ يف اٌنض .5

 اوزشبف اٌفىشح اإلػبفْخ يف اٌنض .6

 سثؾ األفىبس اٌؼّنْخ يف اٌنض .7

 اعزنجبؽ األفىبس األعبعْخ .8

 فيُ ادلمشًء ثبٌغشػخ .9

 رؼٍْك ػٍَ اٌمشاءح  .11
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ؼشف أْ فيُ ادلمشًء ِٓ أىذاف اٌمشاءح ًِٓ اٌىفبءاد اٌغبثمخ ر

ػٍّْخ أًؿشّمخ أً رفبىُ. ً  هٍ انكثري اإلَذوَُغٍ ادلؼجىانفهى يف  اٌشئْغْخ. ً

( اٌمذسح 1لبي ػضّض فخش اٌشاصُ  ئْ اٌفيُ يف رؼٍُْ اٌمشاءح رشًّ وفبءح آرْخ : )

( فيُ ادلؼبَٔ  ) اذلذف ِٓ اٌىبرت ً اعزغبثخ 2ػٍَ فيُ اٌزؼشّف اٌجغْؾ )

اٌمبسب( )ط( رمٌُّ ػٍَ ِب رؼّنزو اٌمشاءح )د(ً عشػخ اٌمشاءح . ًلبي أًىل 

( ئْ اٌفيُ يف اٌمشاءح رشًّ لذسح ػٍَ فيُ ادلمشًء ثجغبؿخ 111: 2112ٌٔىَ )

 ًاٌفيُ ػٍَ ِبرزؼّنو اٌمشاءح  ًرىْف ػالِخ اٌرتلُْ ًاٌزنغُْ ثغشػخ اٌمشاءح.

ثٌٍَْ ئْ اٌفيُ  أػٍَ ِٓ (  يف رىغٌٌِِٔ 12:  2119ًلبي ٔنب عٌعنب )

 ادلؼشفخ. ًّنمغُ اٌفيُ ئىل صالس ؿجمبد ًىِ :

 فيُ اٌرتمجخ  .1

 فيُ اٌزفغري )سثؾ ثؼغ األعضاء ٌٍزّْْضفىشح األعبعْخ ًاإلػبفْخ( .2

 . فيُ ادلؼٌٍِبد ادلشرجـخ ثبٌنظٌص ادلمشًءح3

 َاٌشعُ اٌجْبٔ خًٌزٌػْح ثْبْ أعبط اٌزفىري اٌغبثك، فزؼشع اٌىبرج

 :آرِ
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 انثحس ػٍ ادلؼهىياخاعرتاذُجُحاعرخذاو 

 رٌصّغ ادلبدح  .1

 رنظُْ األعئٍخ  ِغ األعٌثخ ادليْأح فّْبلذِزيب ادلبدح اٌغبثمخ .2

 رمغُْ اٌزالِْز ئىل فشلخ   ٌرتلْخ ادلنبفغخ ثْنيُ .3

 ٌزمذُّ اإلعبثخ فشلخ وً  ادلذسط ِٓ ـٍتأْ ّ   .4

  رٌػْح اإلعبثخ اٌظحْحخ  .5

 ادلؼشفخ  ٌضّبدح رـٌّش اإلعبثخ  .6

 فهى ادلقشوء

 اننصيف  اخدانقذسج ػهً ذؼُني يؼاٍَ ادلفش .2

 يف اننصانصشحيح    انقذسج ػهً اكرشاف ادلؼهىياخ  .1

 يف اننصانضًنُح  ػهً اكرشاف ادلؼهىياخ   انقذسج ػهً .8

 األفكاساألعاعُح يف انفقشجانقذسج ػهً اكرشاف  .4

 اعرنثاط  يٍ اننص ادلقشوء انقذسج ػهً .5

 ذؼهُى انقشاءج

 ِ
مجٍ

س اٌ
زجب

الخ
 ا

جبس
خز

اال
 

ذُ
ٌجؼ

ا
 

 اٌزحًٍْ

 اٌنزْغخ
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 اٌجحشفشػْخ :       ٌغبدطاٌفظً ا

اٌيت ٍّضَ ػٍَ اٌجبحش  اٌجحش ِشىالد ػٓ خزِإل ئعبثخ ىِ اٌفشػْخ

االفرتاع ادلغزخذَ يف  رجني ئعبثخ رإعظ ػٍَ اٌفشػْخأْ ّزضجذ حمْمزيب. ً

 ديىننب أْ ٔمٌَ ثبٌجحش ػٓ ادلشىالد ًأِبأعبط اٌزفىري. فبالفرتاع رفىري 

فيِ احلمْمخ ادلإلزخ ّؼْنيباٌجبحش ًٌىٓ ٍّضَ ػٍْو أْ ّضجزيب ػٓ ؿشّك   اٌفشػْخ

ُّ اٌفشػْخ ادلأخٌدح يف ىز (.25: 2116 ،سؤٌزٌأ عٌىشمسِ) االخزجبسح ًِٓ ص

 : اٌجحش ىِ

ثبعزخذاَ شلْخ لذسح اٌزالِْزػٍَ فيُ ادلمشًء ر ػذَ:  اٌفشػْخ اٌظفشّخ 

 اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد اعرتارْغْخ 

ًعٌد رشلْخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء ثبعزخذاَ : اٌفشػْخ ادلمرتحخ 

 اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد.اعرتارْغْخ 

  فبٌفشػْخ : : 5ثبدلغزٌٍ اٌذالٌخ 

ئرا وبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ أورب ِٓ "د" اجلذًاٌْخ فبٌفشػْخ ادلمذِخ 

لْخ(. ًئرا وبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ أطغش ِٓ "د" ِشدًدح. ) ًعٌد رش

 اجلذًاٌْخ فبٌفشػْخ ادلمذِخ ِمجٌٌخ. ) ػذَ رشلْخ(
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 اٌذساعخ اٌغبثمخ  :     ٌغبثغاٌفظً ا

 :فْيب األخشٍ اٌيت هبب ِنبعجخ  ئْ اٌذساعخ

عٌِبرشا اٌغشثِ  STIKIPٌْغذح ٌٌّْب أٔنذا  ؿبٌجخ ٌمغُ رؼٍُْ االلزظبد  .1

ثبعزخذاَ َ حتذ ادلٌػٌع " اٌفشق يف حتظًْ رؼٍُْ االلزظبد  2114

اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد ًاٌزؼٍُْ اٌزمٍْذُ  ػٍَ رالِْز 

ثنبء ػٍَ فبدأظ".  11احلىٌِْخ  اٌفظً اٌضبِٓ مبذسعخ ادلزٌعـخ 

ادلزٌعؾ يف فظً  ً  72،8حتًٍْ اٌجْبٔبد  أْ ادلزٌعؾ يف فظً جتشثخ 

. ًِٓ  ٔزْغخ حتًٍْ اٌجْبٔبد ّؼشف أْ ٔزْغخ ص 63،11ػبثؾ 

ًمبغزٌُ  1،961أورب ِٓ ص"اجلذًٌْخ" =  2،9156"احلغبثْخ" = 

ًىزا ّذي ػٍَ أْ اٌفشػْخ اٌظفشّخ ِشدًدح ً اٌفشػْخ  1،15اٌذالٌخ 

ادلمرتحخ ِمجٌٌخ. ًّذي ػٍَ ًعٌد اٌفشق اٌىجري ثني حتظًْ اٌزالِْز  

 .ذاَ اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد ًاٌزؼٍُْ اٌزمٍْذُثبعزخ

ٌْغذح ًّىِ دّغزبٌْب ؿبٌجخ ٌمغُ رؼٍُْ ِؼٍُ ِذسعخ اإلثزذائْخ    .2

جببِؼخ عٍزبْ ششّف وبعُ اإلعالِْخ احلىٌِْخ سّأً ثْىبٔجبسً  

حتذ ادلٌػٌع " اعزخذاَ اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد  2112
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" Koperasi" ٌرتلْخ ٔشبؽ اٌزالِْز يف اٌذسط اٌؼٌٍَ االعزّبػْخ دلبدح  

بعزخذاَ ثنبء ػٍَ ٔزْغخ اٌجحش ّؼشف أْ ىنبن رشلْخ ٔشبؽ اٌزؼٍُْ  ث

يف اٌذسط اٌؼٌٍَ االعزّبػْخ،  حْش  اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد

اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ ئْ ٔشبؽ رؼٍُْ اٌزالِْز لجً اعزخذاَ 

ًحيظً ػٍَ  ادلزٌعؾ  ئىل ٪، 53حيظً ػٍَ ادلزٌعؾ  دادلؼٌٍِب

: يف اٌذًس 78: يف اٌذًس األًي، ًحيظً ػٍَ ادلزٌعؾ  ئىل 67

 .اٌضبِٔ

ٌغْذح أسًَ ىشٔبًرِ ؿبٌجخ ٌمغُ رؼٍُْ االلزظبدُ ٌىٍْخ ااٌزؼٍُْ ًاٌؼٌٍَ  .3

 .حتذ ادلٌػٌع " 2113عٌساوشرب    Sebelas Maretاٌرتثْخ جببِؼخ 

upaya  peningkatan belajar akuntansi dengan pembelajaran kooperatif 

tipe information Searh   ." ًرذي ٔزْغخ اٌجحش  أْ اعرتارْغْخ

اٌجحش ػٓ ادلؼٌٍِبد رشلِ حتظًْ رؼٍُْ احلغبة، ًرشلْزيب ػٍَ لذس 

22،59 .٪ 

ًّنـٍك ِٓ رٌه، ىنبن ؿشف أخش خيبٌف ٌٍجحٌس اٌغبثمخ ِنيب اٌجحش 

ًاٌجحش  حتظًْ  اٌزالِْز يف رؼٍُْ االلزظبد.ِشوض ػٍَ  ٌْغذح ٌٌّْب أٔنذا األًي
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رشلْخ ٔشبؽ اٌزالِْز يف اٌذسط اٌؼٌٍَ ِشوض ػٍَ  ٌْغذح ًّىِ دّغزبٌْباٌضبَٔ 

رشلْخ رؼٍُْ ِشوض ػٍَ  ٌغْذح أسًَ ىشٔبًرًِاٌجحش اٌضبٌش  االعزّبػْخ.

. فيُ ادلمشًءػٍَ فزمذَ اٌجحش اٌزُ ّشوض ًّإوذ  ًأِب اٌىبرجخ .احلغبة

اعرتارْغْخ اٌجحش ػٓ ًؿشف أخش ّغبًٍ ثبٌجحٌس اٌغبثمخ ىٌ اعزخذاَ 

 .ادلؼٌٍِبد

 


