
 

 

 اٌجبة األًّي

 ِمذِخ

 اٌفظً األًّي : خٍفْخ اٌجؾش

إّْ اٌٍّغخ أِش ِيُّ يف ؽْبح اٌنبط. ّغزـْغ اٌنبط أْ ّزفبػٌٍا ثبٓخشّٓ 

ٍِ اؽبٌيل يف لبي فبّّذ ػاألفىبس أً اٌشأُ ًاؾبشبػش وّب  ذبزه اٌٍّغخ ٌزجبدي

ٌزجبدي األفىبس ًاؾبشبػش ّْ اٌٍّغخ ٔظبَ إػزجبؿِّ ٌشٌِص طٌرّْخ رغزخذَ وزبثو إ

(. 26: 2:93ثني أػؼبء طببػخ ٌغٌّخ ِزغبٔغخ )دوزٌس فبّّذ ػٍِ اؽبٌيل، 

نفظً ِٓ ؽْبح اٌنبط ألّٔيب أِش ػشًسُّ الرّظبي ً رًثزٌه ٔؼشف أّْ اٌٍّغخ ال

 رؼبًِ ثبٓخشّٓ.

زا يب. ىبي ًاعغ ًوضشح اٌنظشّّخ اٌيت ثّْنزِٓ احملمّك أّْ اٌٍّغخ ٌذّيب ـب

 ؼٍّبء ٌٍجؾش ًاالؿّالع ػٓ اٌٍّغخ ثبٌؼّك ًاٌٌاعؼخ. يف اٌضِٓ اؼببػشّذفغ اٌ

اٌٍّغبد اٌيت   قبزٍفخ اٌجالد ثغّزيب اؽببطّخ. إؽذٍأّْ اٌٍّغخ لذ رـٌّس يف

ّغزخذِيب ػذد  خيف ىزا اٌؼبمل ىِ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ً ربؼً ٌغخ ػبؾبّْد رزـٌّس

 بطّخ.خاٌجالد ألّْ فزّىب ًطفزيب 



 

 

( أّْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ٌغخ رنزِّ إىل 32: 2:93ؽبٌيل )فبّّذ ػٍِ ا لبي

ت ِْخ ًىِ ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌىزاجملٌّػخ اٌغبِْخ ػّٓ اٌؼبئٍخ اٌغبِْخ اؼبب

ب إصنبْ ًػششًْ دًٌخ ػشثّْخ ذب زىٍُّخ اٌيت ّؤِٓ ذبب اؾبغٌٍّْ ًاٌٍّغخ اٌيت ّاٌغّبًّّ

الَ. رٌه ّغزنذ أّؼب إىل ًاٌيت ّؼشفيب اؾبالّني ِٓ اؾبغٍّني ثظفزيب ٌغخ اإلع

 اٌمشآْ ًاؼبذّش وّنيبط اؾبغٍّني.

خ ؿبب غشع أعبعِّ ًػشًسُّ ًىٌ عذّش ثبؾبالؽظخ أّْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْ

وزشبف ًرـٌّش وفبئخ اٌزالِْز يف اعزخذاَ اٌٍّغخ فؼّبال )شفيّْب( وبْ أَ ٌال

" ِيبسح عٍجّْب )زبشّشّّب(. يف رؼٍُْ اٌٍّغخ أّْ اٌىفبئخ يف اعزخذاِيب رغَّّ 

مغُ إىل يف رؼٍُْ اٌٍّغخ أّْ ِيبسح اٌٍّغخ رن ٍّغخ ". ِٓ اٌؼٌَّ إرّفك ػٍّبء اٌٍّغخاٌ

عزّبع ًِيبسح اٌىالَ ًِيبسح اٌمشاءح ًِيبسح أسثؼخ ألغبَ ًىِ ِيبسح اال

 (.94: 3123اٌىزبثخ )أًىل اٌنيَ، 

أّْ ـببي رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ًاعغ  خفيُ اٌىبرجِٓ اٌجْبْ اٌغبثك ر

 ػٍَ رغٍّؾرالِْزىُ  سح اٌٍّغخ. ّشعٌ اؾبذسّعٌْ أْ ّمذسًّْزؼّّٓ قبزٍفخ ِيب

 و رؼشلٍوِيبساد اٌٍّغبد رٌاصٔب ًٌىٓ فَ اٌٌالغ ّظؼت اٌشعبء أْ حيمّمو ألّٔ

وبْ أَ اٌزالِْز. فّٓ اٌشعُ اٌغبثك ِٓ اؾبذسّعني  حدسبظاٌثؼذّح اٌؼٌاًِ 



 

 

 يبّمبثٍاٌيت  اؾبشىالديف  رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ًعٌد  أّْ خاٌىبرج غزنزظر

ـٌٍثخ. ؽظٌي ػٍَ غبّخ رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ اؾبِْز اٌيت رؼشلً اؾبذسّط أً اٌزال

 .ًٌزٌه ىزه اؾبشىالد يف ؽبعخ إىل ؽٍّيب

ىالد يف رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ رؼٍُْ اٌىالَ ٌٍّجزذئني. لبي ِٓ اؾبش

ْ إّْ ِيبسح اٌىالَ وفبئخ ٌزؼجري ِفبطً األطٌاد أً اٌىٍّبد أعْف ىشٌِا

  .زؼجري األفىبس ًاٌشأُ ًاإلسادح ًاؾبشبػش إىل اؾبخبؿتًٌ

رالِْز  خ  ِغ ِذسّط اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ يفٌىبرجاٌيت لبِذ ذبب ا ًِٓ ِمبثٍخ

أّْ  زٌعّـخ اإلعالِّْخ ثٌسًاوشرب ٌّعذاٌظفّ اٌغبثغ دبذسعخ اؾبيبعشّٓ اؾب

رؼٍُْ اٌىالَ  أّْ ػذّح اؾبشىالد اٌزَ رؤصّش يف ِيبسح والَ اٌزالِْز ِنيبىنبن 

يف اؾبذسعخ غري ِىضّف ألّٔيب ٌْغذ ِٓ اؾبذاسط اؾبزخظّظخ يف رؼٍُْ اٌٍّغخ 

ًِبوبٔذ اٌجْئخ رذػُ ػٍَ رـجْك اٌٍّغخ ٌِّّْب. ًجببٔت رٌه أّْ اؾبذسّط يف 

اؼبذّضخ ؽزَ ّشؼش اٌزالِْز  رؼٍُْ اٌىالَ ؿبزه اؾبذسعخ ؾبّب ّغزخذَ األعيضح

اؾبًٍ ًاٌغأَ يف رؼٍُّ اٌىالَ ًٌْظ ىنبن إثذاع عذّذ يف إٌمبء اؾبٌاد 

 اٌذساعّْخ. ًىزا اؼببي ّغجّجيب ٔمظبْ اؾبذسّط يف اثزىبسّزو.  



 

 

ٍجؾش ػٓ ٌخ اٌىبرجزغزة ف رأعْغب ٌٍّشىالد ًاؼبمبئك اؾبٌعٌدح

عززوبسّّخ يف رؼٍُْ ؼجخ االخ العزخذاَ اٌٍّغشّة اٌىبرجاؾبشىالد اؾبزوٌسح. فز

 رتلْخ زبظًْ اٌزالِْز اٌذّساعِ فْو.َ ٌزىٌّٓ اٌجْئخ اػبزّاثخ ًاؾبّزؼخ ٌاٌىال

غخ اٌؼشثّْخ ًخببطّخ اىل رىٌّٓ إثذاع عذّذ يف رؼٍُْ اٌٍّ خاٌٍّؼج صبذف ىزه

 اؾبذسّط.اٌيت ّذسّعيب  دببدّح اٌىالَ خؼٍّمزاؾباٌزالِْز  ّّخ عززوبسٌزمٌّّخ ا

خ اٌٍّؼجاعزخذاَ رٍه اؾبشّىالد  بٔو ّؼشف أّْ اؼبًًّ كبّب عجك ثْ 

رؼزرب ىزه اٌٍّؼجخ ِٓ األعبٌْت أً اٌـشق اؾبنبعجخ ٌْىٌْ  .االعززوبسّّخ

اٌزالِْز ِشربؽني فشؽني يف رؼٍُّ اٌىالَ ألّْ اٌٍّؼجخ ٔفغيب ٔشبؿخ صبذف إىل 

(. 37: 3122، ِيبسح ِؼّْنخ  ٌغشًس اٌفشد )فزؼ اجملْت ً ًْٔ اٌشظبٌرِ

ًٌزٌه ّشؼش اٌزالِْز إفشاؽب ؽْنّب ّزؼٌٍّّْ. ذبزا اٌجؾش رفيُ اٌىبرجخ أّْ 

إرا وبْ اٌزؼٍُْ جيشٍ عبسّا فىبٔذ ظببعخ اٌزالِغز ِشرمْخ ؽزَ ّغيً 

 ػٍْيُ فيُ اؾببدّح.

إّْ اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ ٌؼجخ رشثٌّّخ ثظفزيب خبطّخ رؤدّة اٌزالِْز أْ 

اعّْخ اٌيت ّذسّعيب اؾبذسّط حنٌىُ. ىزه اٌٍّؼجخ صبذف ّغززوشًا اؾبٌاد اٌذس

إىل كببسعخ روشّبد اٌزالِْز ًِيبسح وزبذبُ ًرمشّجيُ ثؼؼيُ إىل ثؼغ ًأْ 



 

 

ّزؼٍُّ اٌزالِْز ِفشداد ِزؼٍّمخ ثبؾبٌػٌع اٌزُ لذ رؼٌٍّّ آِ لجً. )َ. فْظً 

 (.ٍ  239: 3127ًأطؾبثو، 

عززوبسّّخ إىل اعززوبس ِبدح يف رـجْك رؼٍُْ اٌىالَ رزٌعّو اٌٍّؼجخ اال

اٌىالَ اٌيت ّؼـْيب اؾبذسّط العّّْب اؾبفشداد اؾبزؼٍّمخ ثبؾببدّح اؾبذسًعخ ِٓ 

لجً. ًّشعَ ثبؾبفشداد اٌيت ّغزٌػْجيب اٌزالِْز ّشعَ أْ ّىٌٌٔا ّغزـْؼٌْ 

رـجْميب أصنبء يف رؼٍُّ اٌىالَ ثٌعبؿخ رؼجري ِب يف أفىبسىُ. يف اٌظٌسح 

ه اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ ّـٍت اٌزالِْز ٌزؼجري األفىبس رؼجريا اٌجغْـخ أّْ يف ىز

 ؽشّا.

رأعْغب ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ ربشّة اٌىبرجخ ٌجؾش إؽذٍ 

األعبٌْت أً اٌـشق اٌيت ّغزخذِيب اؾبذسّط يف رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ّؼنَ اٌٍّؼجخ 

ٌظفّ اٌغبثغ االعززوبسّّخ ألعً اؼبًّ ٌرتلْخ زبظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف ا

دبذسعخ اؾبيبعشّٓ اؾبزٌعّـخ اإلعالِّْخ ثٌسًاوشرب يف رؼٍُْ اٌىالَ. ًٌزٌه 

:"رؼٍُْ اٌىالَ ثبٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ ٌرتلْخ زبظًْ رجؾش اٌىبرجخ ثبؾبٌػٌع 

 اٌزالِْز اٌذساعِ فْو".

 



 

 

 اٌفظً اٌضبِٔ: زبمْك اٌجؾش

ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ، زبذّد اٌىبرجخ ىزا اٌجؾش ًزبمّمو  ااػزّبد

 يف طٌسح األعئٍخ آرْخ:

َ اٌٍّؼجخ اعزخذْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌىالَ لجً اوْف ّىٌْ زبظًْ اٌزالِ .2

دبذسعخ اؾبيبعشّٓ اؾبزٌعّـخ اإلعالِّْخ االعززوبسّّخ يف اٌظفّ اٌغبثغ 

 ثٌسًاوشرب؟

َ اٌٍّؼجخ اعزخذاعِ يف رؼٍُْ اٌىالَ ثؼذ اْز اٌذسوْف ّىٌْ زبظًْ اٌزالِ .3

دبذسعخ اؾبيبعشّٓ اؾبزٌعّـخ اإلعالِّْخ االعززوبسّّخ يف اٌظفّ اٌغبثغ 

   ثٌسًاوشرب؟

َ اعزخذْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌىالَ ثؼذ اٍ رشلْخ زبظًْ اٌزالِإىل أُّ ِذ .4

اإلعالِّْخ دبذسعخ اؾبيبعشّٓ اؾبزٌعّـخ اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ يف اٌظفّ اٌغبثغ 

 ثٌسًاوشرب؟

 

 اٌفظً اٌضبٌش: أغشاع اٌجؾش

 :    ِنبعجخ ثزؾمْك اٌجؾش اٌغبثك، فأغشاع اٌجؾش ِبٍِّ



 

 

َ اٌٍّؼجخ اعزخذاِؼشفخ زبظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌىالَ لجً  .2

دبذسعخ اؾبيبعشّٓ اؾبزٌعّـخ اإلعالِّْخ االعززوبسّّخ يف اٌظفّ اٌغبثغ 

 ثٌسًاوشرب.

َ اٌٍّؼجخ اعزخذذساعِ يف رؼٍُْ اٌىالَ ثؼذ ااٌزالِْز اٌِؼشفخ زبظًْ  .3

دبذسعخ اؾبيبعشّٓ اؾبزٌعّـخ اإلعالِّْخ االعززوبسّّخ يف اٌظفّ اٌغبثغ 

   ثٌسًاوشرب.

َ اعزخذارشلْخ زبظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌىالَ ثؼذ  ِؼشفخ ِذٍ .4

اؾبزٌعّـخ اإلعالِّْخ دبذسعخ اؾبيبعشّٓ اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ يف اٌظفّ اٌغبثغ 

 ثٌسًاوشرب.

 اٌفظً اٌشاثغ : فٌائذاٌجؾش

ػٍَ ِبروشرو اٌىبرجخ ِٓ خٍفْخ اٌجؾش ًزبمْك اٌجؾش  ااػزّبد

 ح ىِ:شعًًٌاألغشاع ىزا اٌجؾش فبٌفٌائذ اؾب

إطالػ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ  يف غيّبأْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش ِ خسعثبٌنغجخ ٌٍّذ .2

 خبطخ يف رؼٍُْ اٌىالَ.



 

 

أعٌٍة اٌزؼٍُْ  اثذاػب يف أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾشذسّط ثبٌنغجخ ٌٍّ .3

 .ٌّعشؼٍُْ اؾبؾظٌي ػٍَ اٌزٍاؾبغزخذِخ ٌ

ّزؾبِغٌا يف رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ًخببطّخ يف رؼٍُْ اٌىالَ زالِْز أْ ٌٍثبٌنغجخ  .4

 ؾبّبسعخ ِيبسح رىٍّّيُ ثبٌٍّغخ اٌؼشثّْخ. 

ًاؾبيبساد أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش يف اصدًاط اٌؼٌٍَ  ٌٍجبؽضخ ٔفغيبثبٌنغجخ  .5

 ٔظشا إىل اؼبمبئك ًاٌجْبٔبد اؾبٌعٌدح يف ِْذاْ اٌجؾش. 

 أعبط اٌزفىرياٌفظً اؽببِظ : 

جيذس ثنب أْ ٔزوش أّْ اٌزؼٍُْ ٌذّو ـببي ًاعغ ًّزؼّّٓ ػذّح اؾبٌاد 

خ ًِنيب اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ. ِٓ اؾبؼشًف أّْ رؼٍُْ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ ّزؼّّٓ أسثغ اٌذساعّْ

دبخزٍفخ اؾببدّح اٌٍّغٌّّخ ًِنيب ِيبسح اٌىالَ. إّْ ِيبسح اٌىالَ ىِ ِيبساد اٌٍّغبد 

وفبئخ ٌزؼجري أطٌاد اؾبفبطً أً اٌىٍّبد ًرؼجري األفىبس ًاٌشأُ ًاإلسادح أً 

اؾبشبػش إىل اؾبخبؿت. ً أِّب غشع ِيبسح اٌىالَ ػبِّب فيٌ أْ ّىٌْ اٌزالِْز 

ِٓ لجً. ًاؾبشاد ثبػبّْذ ىنب إٌمبء أْ ّزّظٌٍْ شفيّْب عّْذا ثبٌٍّغخ اٌيت ّزؼٌٍّّْ 

 -246: 3125اٌشعبٌخ إىل آخشّٓ اٌيت ّفيّيب اجملزّغ. )أعْف ىشٌِاْ، 

247) 



 

 

إّْ اٌىالَ ًعٍْخ أعبعّْخ ٌجنبء رفبىُ ً ارّظبي ِزجبدي ثبعزخذاَ اٌٍّغخ 

أداح االرّظبي. ًٌزٌه أّْ اٌىالَ ٔشبؽ ارّظبيلّ ثشىً ثني فشدّٓ أً أوضش، ّزىٍُّ 

ًّغزّغ آخش. ىىزا جيشُ اؼبٌاس ثزجبدي األفىبس. ًٌزٌه أّْ كببسعخ  اٌفشد

اٌىالَ الثذّ أْ رىٌْ ِجّْنخ ػٍَ لذسح االعزّبع ً اٌزؼجري ًرغٍّؾ ػٍَ اؾبفشداد 

 أفىبسىُ. ًأِّب غشعًاٌؼجبساد اٌيت ديىٓ اٌزالِْز اٌمذسح ػٍَ رؼجري ِب يف 

ٌزالِْز ػٍَ االرّظبي شفٌّّب ثأثغؾ ٌٍّجزذئني فيٌ أْ ّمذس ا ّبسعخ اٌىالَاٌؼبَ ؾب

ِبّىٌْ ًرـٌّشه اؼبْئخ سغبّْخ ًغري سغبّْخ. ًأِّب اٌغشع األخري ؾبّبسعخ اٌىالَ 

فيِ لذسح اٌزالِْز ػٍَ رؼجري أفىبسىُ ًأٌمبئيب إىل آخشّٓ. )أظبذ فؤاد 

 (.262-:25: 3123أّفنذُ، 

غخ اٌؼشثّْخ ىٌ ًّنجغِ اٌٌػِ أّْ اٌؼبًِ األعبعِّ ٌمذسح ػٍَ رىٍُّ اٌٍّ

اٌشغبػخ يف اٌىالَ ِٓ غري خٌف اؽبـبء. ًٌزٌه اٌزظؾْؼ ًاإلطالػ ِٓ 

ػنذ اؾبذسّط ّنجغِ أْ الّىغش شغبػخ اٌزالِْز. إرّفك اٌؼٍّبء ػٍَ أّْ 

 اٌزظؾْؼ ًاإلطالػ جيشّبْ ثؼذ هنبّخ ٔشبؿخ رؼٍُْ اٌىالَ  

 يِ وّب ٍِّ:ًأِّب اٌنٌاؽَ اٌٍّغٌّّخ اٌيت سبزرب وّب الرتؽو اؾبفىّشًْ ف

 اٌنـك )قببسط اؼبشًف( .2



 

 

 ِنضٌخ اٌنرب )اؾبذّ ًاٌشذّح( .3

 اٌزنغُْ .4

 اخزْبس اٌىٍّبد .5

 اخزْبس اٌؼجبساد .6

 رشاوْت اٌىٍّبد .7

  اٌزشىٍْخ .8

ًِمبّْظ اٌزمٌُّ اٌغبثمخ رغزخذَ ٌزمٌُّ اٌزالِْز فشدّّب وبْ أً ـبٌّػب. 

اٌىالَ وفبئخ ًٌْغذ وًّ ِبدّح ًؽذح اٌزمٌُّ شبٍؤ ِنغّّخ. وّبىٌ اؾبؼشًف أّْ 

( أّْ اٌىالَ ِيبسح ِشوّجخ ّشرتؽ فْيب :2:7ٌغٌّّخ فبػٍّْخ ِنزغّْخ. أوّذ ؽبسط )

طبْغ ٌٔاؽَ اٌمذساد ِزضاِنخ. ًىزه اٌىفبئخ رشزًّ ػٍَ: )أ( طؾّخ اٌنـك 

لـؼَ ًؽشف ٌني ًاٌنربح(، )ة(ًاٌرتاوْت،  )اٌزٍ ّزؼّّٓ غببد

اٌىفبئخ العزغبثخ اؽبـبة )ط(ًاؾبفشداد، )د( ًؿٍك اٌٍّغبْ، )ه( ًاٌفيُ )

 عّْذا(.



 

 

ًأِّب اٌغشع ِٓ إخزجبساد اٌىالَ ؾبؼْبس وفبئخ يف اعزخذاَ اٌٍّغخ اٌؼشثّْخ 

وأداد ارّظبي شفيِّ. اٌىفبئخ اؾبشاد ىِ وفبئخ الرّظبي األفىبس ًاؾبشبػش 

 ( 212: 3125ًاٌىفبئخ ٌفيُ اؽبـبة )إِبَ أعشاس ًأطؾبثو، 

ُ ًِنيب يف رؼٍُْ اٌىالَ حيزبط اؾبذسّط ِٓ اؾبؼشًف أّْ يف ػٍّْخ اٌزؼٍْ

اؿاللب إىل األعٌٍة أً اٌـشّمخ اؾبؼّْنخ إلٌمبء اؾببدّح اٌيت ّذسّعيب. ًىزا األعٌٍة 

ٔشبؽ فبذّد ّـجّميب اؾبذسّط يف اٌفظً ًىزا ِنبعجب ثبٌـشّمخ ًاؾبذخً اؾبخزبس. 

شّٓ (. ًػنذ آخ9: 3123ًاألعٌٍة اؾبزوٌس رشغٍِّْ )أظبذ فؤاد أّفنذُ، 

أّْ األعٌٍة ىٌ اٌـشّمخ ٌٍمْبَ ثشْئ. ًثزٌه أعٌٍة اٌزذسّظ ىٌ وًّ فببًالد 

ًؿشق ّغزخذِيب اؾبذسّط يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُّ يف ًلذ ٌِاعيخ اٌزالِْز يف 

اٌفظً ٌززمذُّ اؾببدّح اٌذساعّْخ ًرضجْزيب ٌٍؾظٌي ػٍَ أغشاع اٌزؼٍُْ اؾبشاد )ٌٌٔٔ 

 ،ٌٌٌٌِْٔ3126 :98.) 

ًِٓ اٌجْبْ اٌغبثك فزفيُ اٌىبرجخ أّْ األعٌٍة ّـجّميب اؾبذسّط يف ػٍّْخ 

اٌزؼٍُْ ِمرتٔب ثبٌـشّمخ اؾبخزبسح. ًِٓ األعبٌْت اؾبغزخذِخ يف رؼٍُْ اٌىالَ 

اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ. ِٓ اؼبمْمخ أعٌٍة ًٌؼجخ أِشاْ قبزٍفبْ ًٌىٓ اٌٍّؼجخ 

ّْخ وبٔذ أً كبزؼخ. إّْ اٌٍّؼجخ ًعٍْخ رغزخذَ ًعٍْخ إلٌمبء اؾبٌاد اٌذساعّْخ  فبػٍ



 

 

فؼّبٌخ ًػشًسّّخ ٌإلساؽخ ًاٌزأدّت ًإػـبء اٌزأصري اإلجيبثِّ ًرنّْخ وًّ فشد. ًأِّب 

اٌٍّؼجخ ٔفغيب فيِ ؽبي ًشأْ ِؼّْٓ ؽْنّب وبْ اٌفشد ّجؾش اؾبّزؼخ أً  ِفيٌَ

 اسرْبػ ثنشبؽ ِالػت. اٌٍّؼجخ ٔشبؽ ٌٍؾظٌي ػٍَ اٌىفبئخ اؾبؼّْنخ ٌإلفشاػ

اٌفشد. إّْ ٔشبؽ اٌٍّؼجخ ِرتاثؾ دبؼبٍِخ اٌفشد ِغ آخشّٓ ِبدح اٌٍّؼجخ ًاؼبٌْاْ 

اٌزُ ّمغ يف عْبق ِؼّْٓ إِّب يف اٌزؼٍُْ أً رشفْيّْخ كبزؼخ. ّغزفْذ اٌفشد يف وشف 

ؽمْمخ ٔفغو ًرؼٍُْ اٌغجت ًاؾبغجّت ًرنّْخ ػاللزو ثبٓخشّٓ ًرـجْك وفبئزو 

 (.38-37: 3122فزؼ اجملْت ًْٔ اٌشظبٌارِ، ًرأصري اٌؼٌاًِ ًعبٔت اؼبْبح )

ًأِّب االعززوبسّّخ ػنذ اؾبؼغُ اإلٔذًْٔغّْب اٌىجري رؼشف ِبّزوش ًّظٌّس 

يف اٌزىٓ ًلذسح ٔفغّْخ ٌٍزّوش ًؽفظ اٌشْئ اٌزُ ّؼشفو ِٓ لجً )ّفيُ ًّزؼٍُّ 

ًغريه(. االعززوبسّّخ ٌْغذ لذسح فؾغت ّزغشّثو اٌفشد ًٌىٓ ىِ أّؼب وفبئخ 

(. اٌىفبئخ ٌٍزغٍُْ ًاؼبفظ 5::2ًؽفظ ًِشاعؼخ ّزغشّثو )ًٌغْزٌا،  ٌزغٍُْ

)اٌزمنني ِب ّفىش ّؼين ػٍّْخ اٌزغٍُْ(،  encodingًاؾبشاعؼخ ّؼشف دبظـالػ 

storage )اؼبفظ( ً  retrieval  ً (و ِٓ لجًدسع)اؾبشاعؼخ ػٍَ ِب عشّثو 
(elearning.gunadarma.ac.id) .     



 

 

اػبّْذ ِغؤًي ػٓ حبش ِؼبِٔ اٌىٍّبد اٌيت ال ّؼشفيب ِٓ  زؼٍُّ اٌٍّغخإّْ ِ

اؾبؼغُ أً اٌغؤاي أًاؽبشص. ِؼبِٔ اٌىٍّبد اٌيت حيظً ػٍْو اؾبزؼٍُّ حيفظ يف 

اٌزىٓ العزخذاَ يف اٌٌلذ آخش. ِٓ صُّ ّغٍه اؾبزؼٍُّ فْيب ثبألعٌٍة أً 

 االعرتارْغّْب اٌزّٓ ّؼزرباْ اعرتارْغّْخ االعززوبسّّخ.

سّّخ ىِ اعرتارْغّْخ رغزخذَ ٌزنّْخ اٌزوشّّبد يف اٌزوش ًاؼبفظ االعززوب

ًِشاعؼخ اؾبؼٌٍِبد أً اؾبٌاد اٌذساعّْخ.  ًأِّب االعززوبسّّخ رغَّّ أّؼب 

أّْ إٔمغبَ االعززوبسّّخ إىل  Oxfordثبعرتارْغّْخ االعززوبسّّخ. ّفظًّ أوغفٌسع 

( 4ٔزجبػخ ًاٌنـك، )( رـجْك اال3( رىٌّٓ ػاللخ اٌفىشّّخ، )2أسثؼخ ألغبَ )

 (.39 -38: 3125(  اٌزظشّف ًاٌؼًّ )إِبَ أعشاسُ : 5اؾبشاعؼخ ثبػبّْذ )

فأطجؼ ِٓ اٌٌاػؼ أّْ اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ ِٓ األٌؼبة اؾبؤدّثخ. رزؼّّٓ 

اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ يف ِؼْبس اؾبؤدّثخ ألّٔيب يف اؼبمْمخ ررتوّض ٌزذسّت روشّّبد 

ٌذساعّْخ اٌيت ّذسّعيب اؾبذسّط يف اٌغبثك. رؼـِ اٌٍّؼجخ اٌزالِْز ػٍَ اؾبٌاد ا

اؾبؤدّثخ اؾبضري أً االعزغبثخ اإلجيبثّْخ ِٓ اٌزالِْز ػٍَ اؼبٌاط اٌٍّؼجّْخ ٌذّيُ. 

اؼبٌاط اؾبشاد ِنيب اعزّبػيُ ًثظشىُ ًرىٍّّيُ ًوزبذبُ ًأفىبسىُ ًرٌاصهنُ 

ٍيُ ًلٌّصبُ ًِيبسصبُ اؾبؼشيف ًاٌزؾشوِ )اٌزُ ّزؼّّٓ فْو ِزٌاصْ اؼبشوخ ًزبّّ



 

 

ًوْبعزيُ( ًػبؿفزيُ ًصشًح اعزّبػّْزيُ ًسًؽّْزيُ )اٌيت رزؼّّٓ فْيب األخالق 

 ًاحملجّخ ًاٌشظبخ ًاألدة ًاٌظذق ًاؾبنبفغخ اٌنّريح ًاٌززؼؾّْخ(.

صبذف اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ إىل رذسّت روشّّبد اٌزالِْز ػٍَ اؾبٌاد 

ّمذس اٌزالِْز ػٍَ رؼٍُّ اؾبفشداد اؾبرتاثـخ اٌذساعّْخ ًرذسّت وزبثزيُ ًرمشّجيُ ً

ثبؾبٌػٌع اٌزُ دسعٌه ِٓ لجً. ًأِّب اٌفبئذح ِٓ ىزه اٌٍّؼجخ فيِ أْ ّمذس 

اٌزالِْز ػٍَ رذسّت روشّّبصبُ ًفزؼ فىشىُ يف رؼجري اٌشأُ ًأفىبسىُ ً اؼبظٌي 

 اؾبفشداد اػبذّذح ٌىزبثخ اٌؼجبساد اؾبزٌاطٍخ. 

 ّؼين فّْب ٍِّ:ًأِّب اؽبـٌاد ىزه اٌٍّؼجخ 

 ّـٍت اؾبذسّط اٌزالِْز أْ جيٍغٌا دائشّٓ. .2

 ّشري اؾبذسّط إىل أؽذ اٌزالِْز ٌزىٌّٓ اػبٍّخ اؾبفْذح اؼبشّّّخ. .3

ّـٍت اؾبذسّط ِٓ اٌزالِْز يف عبٔجو أْ ّغزّشّ اٌىٍّبد األًىل دبـٌٍثو   .4

 اعجخ ًوزٌه إىل آخش.  ٌزىشاس ِب ّزىٍّّو ِٓ لجً صُّ اعزّشاسه ثىٍّخ ِٓ

ثؼذ عبغخ أٔفبس صّبدح اٌىٍّبد فبٌزٍّْز اٌغبدط ّـٍت ِنو ٌزىٌّٓ طبٍخ  .5

 عذّذح.

 اٌزٍّْز اٌزُ الّغزـْغ صّبدح اٌىٍّبد أً خيـأ خيشط ِٓ ىزه اٌٍّؼجخ. .6



 

 

اٌزٍّْز اٌزُ ّؼزظُ إىل آخش فْغؼً فبئضا. )فبّّذ فْظً ًأطؾبثو،  .7

3127 :239 - 23:) 

زبظًْ اٌزالِْز ىزه اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ ّشعَ إّٔيب رشلِ  اعزخذاَ

أِّب اٌزؾظًْ اٌذساعِّ فيٌ ِٓ اٌزمٌُّ اٌزُ لبَ ثو  اٌذساعِّ يف رؼٍُْ اٌىالَ.

اؾبذسّط ػٍَ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ. ًأِّب اؾبؼنَ ِٓ اٌزؾظًْ اٌذساعِّ ىٌ وفبئبد 

نغغٍِّ اٌزؾظًْ ٌذُ اٌزالِْز ثؼذ رؼٍُّ اٌذسط أً اؾببدّح. ّمغُ ىٌسًاع و

اٌذساعِّ إىل صالصخ ألغبَ ًىِ : )أ( اؾبيبسح ًاٌؼبدح )ة( اؾبؼشفخ ًاؾبفيٌَ )ط( 

اؾبٌلف ًاٌـٌّػ. وًّ ِٓ أٌٔاع اٌزؾظًْ اٌذساعِّ ديأل ثبؾببدّح اؾبمشّسح يف اؾبنيظ. 

ًأِّب اٌغغنِْ فيٌ ّمغُ اٌزؾظًْ اٌذساعِ إىل عبغخ ألغبَ ًىِ: )أ( اؾبؼٌٍِخ 

اؾبيبسح اٌؼمٍّْخ )ط( االعرتارْغّْخ اؾبؼشفّْخ )د( اؾبٌلف )ه( ًاؾبيبسح  اٌىالِّْخ )ة(

اٌزؾشّوّْخ. إّْ ِفيٌَ أغشاع اٌزؼٍُْ يف اٌنظبَ اٌزؼٍّّْْخ اٌٌؿنّْخ إِّب غشع 

اؾبنبىْظ اٌذساعِّ أً غشع اٌزؼٍِّّْ رغزخذَ رظنْف اٌزؾظًْ اٌذساعِّ ِٓ 

إطببٌّْب إىل صالصخ ألغبَ ًىِ اجملبي اٌجنْبِني ثٌٍَْ اٌزُ لغُّ اٌزؾظًْ اٌذساعِّ 

 اؾبؼشيف ًاجملبي اٌٌعذأِ ًاجملبي اؼبشوِ.



 

 

ّزؼٍّك اجملبي اؾبؼشيف اٌزؾظًْ اٌذساعِ اٌؼمٍِّ اٌزُ ّزؼّّٓ عزّخ ؽمٌي  

ّؼين اؾبؼشفخ أً اٌزوشّّبد ًاٌفيُ ًاٌزـجْك ًاٌزؾًٍْ ًاٌرتوْت ًاٌزمٌُّ. اػببٔجب 

ـّخ ًأسثؼخ اػبٌأت األخشٍ رغَّّ اؾبؼشفخ يف األًّي رغَّّ اؾبؼشفخ يف ؿجمخ ِنؾ

ؿجمخ ػٍْب. ًأِّب اجملبي اٌٌعذأِ ّزؼٍّك ثبؾبٌلف اٌزُ ّزؼّّٓ عبغخ اػبٌأت 

 ِنيب اٌزغٍُْ ًاإلعبثخ ًاٌزمُْْ ًاٌزنظُْ ًاٌزذخًْ. 

صُّ ّزؼٍّك اجملبي اؼبشوِ ثبٌزؾظًْ اؾبيبسح ًوفبئخ اٌزظشّف. ىنبن عزّخ 

ِنيب اؼبشوخ اإلسادُّ ًاؼبشوخ األعبعِّ ًوفبئخ  اػبٌأت يف ىزا اجملبي

اإلؽغبعِّ ًاٌزنبغُ أً اإلؽىبَ ًؽشوخ وفبئخ اؾبشوّت ًؽشوخ اؾبؼرب 

 ًاٌزفغريٍ.

إّْ صبٌضخ اجملبي اؾبزوٌس يف اٌغبثك جيؼً ٌِػغ اٌجؾش اٌزؾظًْ 

ط اٌذساعِّ. ِٓ اجملبي اؾبزوٌس فالصَ أْ ٔؼشف أّْ اجملبي اؾبؼشيف أوضش لّّْو اؾبذسّ

يف اٌفظً ألّٔو ّزؼٍّك ثىفبئخ اٌزالِْز يف رغٍّؾ ػٍَ اؾبٌاد اٌذساعّْخ. )ٔبٔب 

 (.34-33: 3127عٌعبٔب، 

 ّظٌّس األعبط اٌزفىري اٌغبثمخ ٔظبِّْب يف اٌظٌسح ِبٍِّ:

 



 

 

 

   

         

     
         

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌظٌسح األًىل : أعبط رفىري اٌجؾش

 رؼٍُْ اٌىالَ

ٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ يف رؼٍُْ اٌىالَااعزخذاَ   

 دائشّٓ ِٓ اٌزالِْز أْ جيٍظ ّـٍت.2

 اٌزالِْز ٌزىٌّٓ اػبٍّخ اؾبفْذح اؼبشّّّخِٓ  ّـٍت .3

 اٌزالِْز ٌزىشاس اػبٍّخ ِبلجٍو ِزنبًثبثضّبدح اؾبفشداد ِٓ ّـٍت.4

 اػبشاثخ ِٓ اٌزالِْز ِـٌٍثخ ٌزىٌّٓ اػبٍّخ اػبذّذح.5

 رؼْني اٌزالِْز اٌفبئضّٓ.6

 اٌزؾظًْ اٌزالِْز اٌذساعِّ يف رؼٍُْ اٌىالَ

ّبد ًؽشف خ اٌىٍّْاٌٍّفظ أً اٌنـك اٌزُ ّزؼّّٓ ػالِبد لـؼ.2

 ًاؾبخشط ٌني ًاٌنربح

 وْتااعزخذاَ اٌرت.3

 اعزخذاَ اؾبفشداد.4

 ؿٍك اٌٍّغبْ.5

 غبثخ اٌؼجبسح (اعزاٌفيُ )اٌىفبئخ يف .6

 رشلْخ اٌزؾظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ

اإلخزجبس
اٌ 

مجٍِ )
لجً ا

عزخذ
َ(ا

 

اإلخزجبس
اٌ 

جؼذُ )
ثؼذ ا

عزخذ
َ(ا

 



 

 

 اٌفظً اٌغبدط : اٌفشػْخ

  :يِيف ىزا اٌجؾش فبٌفشػْخ أِّ

زبظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌىالَ  اٌفشػْخ اٌظفشّخ  : ػذَ رشلْخ يف

 ثبعزخذاَ اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ. 

 زبظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌىالَ  رشلْخ يفًعٌد :  اٌفشػْخ اؾبمرتؽخ

   ثبعزخذاَ اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ.

 % فبٌفشػْخ : 6ثبؾبغزٌٍ اٌذالٌخ 

ّخ اػبذًٌْخ فبٌفشػْخ اٌظفش إرا وبٔذ لّْخ "د" اؼبغبثْخ أورب ِٓ "د"

ً إرا وبٔذ  لّْخ "د"  ِشدًدح ًىزا ِؼنبه ًعٌد رشلْخ اٌزؾظًْ اٌذساعِ

ٌْخ فبٌفشػْخ اٌظفشّخ ِمجٌٌخ ًىزا ِؼنبه ػذَ اػبذً ْخ أطغش ِٓ "د"اؼبغبث

  رشلْخ اٌزؾظًْ اٌذساعِ.

 

 



 

 

 اٌفظً اٌغبثغ : اٌجؾٌس اؾبنبعجخ

 ًِٓ اٌذساعخ اؾبنبعجخ وّب ٍِّ :

األٔذًْٔغّْخ ًأدذبب يف وٍْخ اٌرتّْخ  لغُ رؼٍُْ اٌٍغخ ؿبٌجخٌٍْين ًعبّنيت  .2

رشلْخ ِيبسح اعزّبع األخجبس  " اؾبٌػٌعزبذ جببِؼخ اؼبىٌِّْخ غببسأظ 

ثـشّمخ رىبًِ ًأعٌٍة اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌغّؼّْخ 

 2اٌجظشّّخ ٌزالِْز اٌظفّ اٌضبِٓ األٌف يف اؾبذسعخ اؾبزٌعّـخ اؼبىٌِّْخ 

أداء ىزا اٌجؾش ثبعزخذاَ ٌٔع اٌجؾش اعشائِّ طفِّ اٌزُ ّزؼّّٓ  دديبن "

ًسح األًّي ًاٌضبِٔ ِىٌّْ ِٓ أسثغ دًساد ّؼين اٌزظُّْ ِٓ صالس دًساد يف د

ًاٌزظشّف ًاؾبالؽظخ ًاؾبنؼىظ. اٌجْبٔبد ىزا اٌجؾش رأخز ِٓ اٌزغشثخ 

ًغري ربشثخ. األداح ألخز ثْبٔبد اٌزغشثخ ىِ اإلخزجبساد اٌزؾشّشُ العزّبع 

األخجبس. ًاٌجْبٔبد غري اٌزغشثخ رغزخذِيب اٌجبؽضخ ىِ ِنيظ اؾبالؽظخ 

خ ـبٍّخ اٌزالِْز ًطؾْفخ ـبٍّخ اؾبذسّط ًِنيظ اؾبمبثٍخ ًِنيظ ًطؾْف

اٌزٌصْك. ًأِّب أعٌٍة زبًٍْ اٌجْبٔبد رغزخذِيب اٌجبؽضخ ىٌ أعٌٍة وّّب 

 ًٌٔػب.



 

 

رأعْغب ِٓ أعٌٍة زبًٍْ اٌجْبٔبد اٌغبثمخ ّؼشف أّْ ؿشّمخ رىبًِ 

ذس ػٍَ ًأعٌٍة اٌٍّؼجخ االعززوبسّّخ ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌغّؼّْخ اٌجظشّّخ ّم

ٌزالِْز اٌظفّ اٌضبِٓ األٌف يف اؾبذسعخ  رشلْخ ِيبسح اعزّبع األخجبس

دديبن. ًأِّب رشلْزو رؼشف ِٓ اٌزؾظًْ االخزجبساد  2اؾبزٌعّـخ اؼبىٌِّْخ 

لجً دًسح ًثؼذىب. لّْخ اؾبزٌعؾ اؾبزىبًِ ؽْنّب رظشّف لجً اٌذًسح ّظً 

ىبًِ ثؼذ اٌذًسح ثظنف اٌنمض. صُّ رشرمَ لّْخ اؾبزٌعؾ اؾبز 67،:5إىل 

لّْخ اؾبزٌعؾ اؾبزىبًِ أّؼب  ثظنف وفبّخ. ًرشرمَ 77،54األًىل ّظً إىل 

ثظنف اػبّْذ عذّا. ىزه اؼببي رمغ  88،24ثؼذ اٌذًسح اٌضبْٔخ ّظً إىل 

ٔمـخ أً  21،8اٌمّْخ رشلْخ ِٓ اٌذًسح األًىل إىل اٌذًسح اٌضبْٔخ وجري ِضً 

27،2.% 

اؾببٔذاسّٓ يف وٍْخ اٌٍّغخ ًاٌفنٌْ  لغُ رؼٍُْ اٌٍغخ ؿبٌجخٌفشدٍ أًٌْبء اٌشظبخ  .3

أصش اعزخذاَ ًعٍْخ اٌٍّؼجخ  " زبذ اؾبٌػٌعجببِؼخ اؼبىٌِّْخ عٌساثبّب 

ٌِّْسُ عْفًْ ػٍَ اعزْؼبة ِفشداد اٌٍّغخ اؾببٔذاسّٓ يف رالِْز اٌظفّ 

اٌؼبششح ثؼٍُ اٌـجْؼخ اٌغبثغ يف اؾبذسعخ اٌضبٌّٔخ اؼبىٌِّْخ عْذًًاسعٌ عنخ 

أداء ىزا اٌجؾش أّْ ػٍّْخ رؼٍُْ اٌٍّغخ اؾببٔذاسّٓ  " 3127 -3126ّشاعّْخ د



 

 

ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌٍّؼجخ ٌِّْسُ عْفًْ جيشُ ثبػبّْذ. ىزه اؼببي ّؼشف ِٓ 

زبظًْ ثْبٔبد زبًٍْ اؾبالؽظخ ِٓ ٔشبؿخ اؾبذسّط ًاٌزالِْز يف اٌظفّ 

% 94،93ًاٌضبْٔخ  اٌزغشثخ زبظًْ ٔغجخ ِضٌّخ ٔشبؿخ اؾبذسّط يف إٌمبء األًّي

%. 5،55:% ًإٌمبء اٌضبْٔخ 2،7:ًٌنشبؿخ اٌزالِْز يف إٌمبء األًي 

ًاٌزؾظًْ اٌزؾٍٍّْْخ ِٓ اٌجْبٔبد  اٌيت زبظً ِٓ اإلخزجبس اٌمجٍِ ًاٌجؼذُ 

صُّ ّزشبًس  ثنظش إىل عذًي  85دة =  4،6=  1ً داٌزؾظْ حيظً ػٍَ

= s  0,05د 1ٓفْؼشف أّْ ضب 85ً دة =  4،6=  1%. ثضّٓ د6ثبؾبغزٌٍ 

 ىبَّ. 1ضبٓ د  ( 0022 > 4،6أورب ِٓ ربء اػبذًي ) 1ّذيّ ػٍَ د 3،11

ٌىغّبسّذُ دىالْ ًسغبٌارِ ًرريُ ػّشُ يف لغُ اٌزٌعْو ًاالعزشبسح يف  .4

" رنّْخ ِبدّح رشلْخ وٍْخ اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ جببِؼخ سّْبً زبذ اؾبٌػٌع 

اٌجؾش ػٓ رنّْخ ىزه اؾببدّح . اٌزؾظًْ ىزا اعززوبسّّخ اٌزالِْز يف اٌزؼٍُّ "

 5،38رذيّ ػٍَ شّْخ اؾبٌاد اٌذساعّْخ رىٌْ يف اٌظنف "عّْذ عذّا" ثنمـخ 

 ػبّْغ عٌأت اٌزمُْْ.

اٌجؾٌس اٌغبثمخ ىنبن فشق ثجؾش اٌىبرجخ. اٌفشق اؾبشاد أّْ  ًّنـٍك ِٓ

و إىل ارّغبه اٌجبؽضخ األًىل إىل رشلْخ ِيبسح اعزّبع األخجبس ًاٌجبؽضخ اٌضبْٔخ رزٌعّ



 

 

اعزؼبة ِفشداد اٌٍّغخ ِبٔذاسّٓ ًاٌجبؽضخ اٌضبٌضخ رزٌعّو إىل رنّْخ اؾبٌاد 

اٌذساعّْخ.ًأِّب اٌىبرجخ ّجؾش ػٓ رؼٍُْ اٌىالَ. ًرشبثو ِٓ اٌجؾٌس اٌغبثمخ 

ثبٌجؾش اٌىبرجخ ّؼين اعزخذاَ اٌٍّؼجخ االعززوبسّخ وبألعٌٍة وبٔذ أَ اٌٌعٍْخ 

 ؾبٌاد اٌذساعّْخ. ًغشػو ٌزمٌّخ روشّّبد اٌزالِْز ػٍَ ا

 

 

 

 

   

 

 

 
 


