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 ايباب األٍٚ

 َكد١َ

 ايفصٌ األٍٚ: خًف١ٝ ايبشح

تطّٛز ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٜػذع ع٢ً سلٛ َتصاٜد دٗٛد ايتذدٜد يف 

االضتفاد٠ َٔ ايٓتا٥ر ايتهٓٛيٛد١ٝ يف ع١ًُٝ ايتعًِ. ٜتطًب املدزضٕٛ إٔ 

ٜهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ً اضتدداّ األدٚات اييت تطتددَٗا املدازع ٚ َٔ 

املُهٔ إٔ تهٕٛ ٖرٙ األدٚات َتٛافك١ بتطّٛز ٚ َتطًبات ايعصس. فع٢ً 

ملدزضني البّد إٔ ٜطتطٝعٛا ع٢ً األقٌ اضتدداّ أدٚات زخٝص١ ٚفعاي١، ا

ع٢ً ايسغِ َٔ أْٗا بطٝط١ فٗٞ ضسٚز٠ يتشكٝل أٖداف ايتدزٜظ املتٛقع١. 

ظاْب ايكدز٠ ع٢ً اضتدداّ األدٚات املٛدٛد٠، ٜطًب َٔ املعًِ إٔ ٜهٕٛ 

قادزا ع٢ً تطٜٛس املٗازات ايالش١َ إلْػا٤ ٚضا٥ط تع١ًُٝٝ ضٝتِ 

تدداَٗا إذا مل تهٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ َتٛفس٠. صلب إٔ ٜهٕٛ املعًُٕٛ هلِ اض

 (.6:1994ُٖايو، )َعسف١ ٚفِٗ ناف يٛضا٥ٌ ايتعًِٝ 
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ايتع١ًُٝٝ ٖٞ ٚض١ًٝ يرتق١ٝ ْتا٥ر يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ، ايٛض١ًٝ 

ألٕ ايٛضا٥ٌ ْفطٗا تعٌُ يتػذٝع حتفٝص ايتًُٝر يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ، ٚتٛضٝح 

(. ٚاقرتح يٝفٞ ٚيٝٓتص 117:2113ٚتبطٝط املفّٗٛ ايتذسٜدٟ )رلتاز،

( إٔ ٚض١ًٝ ايتع١ًُٝٝ يدٜٗا أزبع ٚظا٥ف ٖٚٞ ٚظٝف١ اْتبا١ٖٝ 1982)

اٖتُاّ َباغس يًتًُٝر(، ٚظٝف١ ٚددا١ْٝ )َس١ٝ٥ َٔ َطت٣ٛ ايتُتع )درب ٚ

ايتالَٝر عٓدَا تعًِ(، ٚظٝف١ َعسف١ٝ )تطسٜع ايتفاِٖ ْٚرنس املعًَٛات( 

ٚظٝف١ تعٜٛض١ٝ )اضتعاب ايتالَٝر ايضعفا٤ ٚبط٤ ايكبٍٛ ٚفِٗ ذلت٣ٛ 

 املٛضٛع(.

ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ نجري٠ َٓٗا ايهتب ٚذٚات األغٝا٤ ٚمنادز دلط١ُ 

ٚغريٖا َٔ اييت ٜطتعًُٗا املدزع يبٝإ املٛاد ايدزاض١ٝ أَاّ طالب٘ يٝهٕٛ 

ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ فعاي١ٝ ست٢ حتصٌ ع٢ً قدز٠ ايًػ١ ايعاي١ٝ ٜٚٓاٍ 

أٚ  ( َٝهسٚضٛفت بٛز بٜٛٓت1996أغساض ايرتب١ٝ املٓػٛد٠ )ٖستْٛٛ، 

بسْاَر ٖٛ بسْاَر احلاضٛب يعسض املاد٠ اييت ٚضعتٗا َٝهسٚضٛفت. ٖٚٛ 

بسْاَر إيكا٤ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ اضتفاد٠ دٗاش ايعسض. ايتعًِ 
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باضتدداّ ٖرٙ ايٛض١ًٝ تطتطٝع إٔ تطاعد ايتالَٝر ع٢ً فِٗ ٚإتكإ املٛاد 

 (.89:2111ايتع١ًُٝٝ دٝدا )دزٜاْتٛا،

أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتعًِ بايب١٦ٝ َٔ ايطالب ٚاملعًُني تتأثس تفاعالت بتشدخ 

َٚٛظفٞ املهتبات َٚدٜس املدزض١ ٚاملٛاد أٚ املٛضٛع )ايهتب ٚايٛسدات 

ٚايٓػسات ٚاجملالت ٚايتطذٝالت ايصٛت١ٝ ٚاملس١ٝ٥ َٚا غاب٘(. املصادز 

َٚسافل ايتعًِ )أدٗص٠ عسض ع١ًٜٛ ٚأدٗص٠ تطذٌٝ صٛت١ٝ ٚفٝدٜٛ ٚزادٜٛ 

ب َٚهتبات ٚرلتربات َٚسانص َٛازد تع١ًُٝٝ ٚإخل( ٚتًفصٜٕٛ ٚسٛاضٝ

ٜطاعد ايتفاعٌ ع٢ً فِٗ ضلدخ بني املطتددَني (. 2114شاهلٓإ، )

ٚاألْع١ُ ٚتسمج١ األٖداف بني َا ٜسٜد ب٘ املطتددّ َٚا صلب إٔ ٜفعً٘ 

ايٓعاّ. َٔ فِٗ تفاعٌ ايبػس ٚأْع١ُ عٌُ ايهُبٝٛتس تفاعالت دٝد٠ بني 

ضٛدزَٛإ، دْٚٞ )ٍٛ ع٢ً ْتا٥ر دٝد٠ ايبػس ٚاحلٛاضٝب ٚاحلص

 (.117:2117أزٜٛع،

ايتعًِٝ ٖٛ ايٓػاط ٜكّٛ املعًِ املرباَر يف ايتصُِٝ ايتعًُٝٞ جلعٌ 

ايطالب ٜتعًُٕٛ بٓػاط، ٜؤند ع٢ً تٛفري املصادز ايتع١ًُٝٝ. ألٕ ايتعًِٝ ٖٛ 
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ْػاط رلطط ي٘ ٚضلح أٚ ضلفص ايػدص ع٢ً ايتعًِ بػهٌ دٝد َٔ أدٌ 

 (.116:2114ٖريٟ غْٛٛإ، )اف ف٢ تع١ًُٝٝ حتكٝل األٖد

أَّا ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ )ايرتانٝب( فٗٛ فسع َٔ يػ١ ايعًِ. ايرتانٝب ٖٛ 

َعاٜري يف صشتٗا اجل١ًُ ٚ ٚضٝط يًشفاظ ع٢ً أخطا٤ ايًػ١ ٜٚطاعدْافِٗ 

ٖٞ دلُٛع١ َٔ قٛاعد ايًػ١ تٛيد  ايرتانٝب (.87:2116قاضِٝ، )ايٓص 

ايًػ١. يريو تسانٝب جلعٌ املطتددَني بطبب األخطا٤ يف اضتدداّ 

  (.21:2115فطسٜاْا، )ايًػٜٛني ٜفُْٗٛٗا بصشٝح يف َهتٛب ٚغفٗٞ 

ٖٛ تػٝري يف ايطًٛى ٜتضُٔ ثالث١   "بًٛؤّٚ"ٚفكا ايدزاضٞ حتصٌٝ 

ْطاقات ٖٚٞ املعسف١ٝ ٚايعاطف١ٝ ٚايٓفط١ٝ. ايٓطاقات املعسف١ٝ أٖداف 

ايكدزات ٚاملٗازات ايفهس١ٜ. ايٓطاقات  ايتعًِ املتعًك١ بترنري املعسف١ ٚت١ُٝٓ

ايعاطف١ٝ أٖداف ايتعًِ  تفطس ايتػٝريات يف املٛاقف ٚاإلٖتُاَات ٚايكِٝ 

يف ايطًٛى تعٗس إٔ  ٚتطٜٛس ايتكدٜس ٚايتهٝف. ايٓطاقات ايٓفط١ٝ تػريات

  (.12:1974ضٌٓٝ بٝهس، )ايطالب بعد تعًُٛا املٗازات اجلطد١ٜ املتالعب١ 

املالسعات األٚي١ٝ سصًت ع٢ً َعًَٛات يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ إٔ 

ايطالب يف ايصف ايجأَ مبدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ غٝأزلٛز 
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. ثاْٝا، ايعسب١ٝ أٚال، ق١ً اٖتُاّ ايطالب يف تعًِٝ ايرتانٝبٖٓاى َػهالت. 

عٓد . ايجايح، عدّ اضتدداّ ايٛض١ًٝ ايتع١ًُٝٝ غعٛز ايطالب بطا١َ

 ايتعًِٝ. 

َدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ غٝأزلٛز يدٜ٘ أدٚات ايعُاد 

. ايباسج١ املبادز٠ الضتدداّ ٚضا٥ٌ ايتعًِٝ LCDيًتعًِ يف أدٗص٠ ايعسض 

مبطاعد٠ األدٚات يعسض ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يف َٓعٛز ايٛاضع. 

ِٝ تسانٝب ايًػ١ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً الضتدداّ األدٚات يف تعً

ايعسب١ٝ يف ايفصٌ. اضتدداّ ٚض١ًٝ ايبٛز بٜٛٓت املتفاع١ً عٝح تتشكل 

األٖداف ع١ًُٝ ايتعًِٝ. اضتدداّ ٚض١ًٝ ايبٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يف تعًِٝ 

 ٖٚٛ: Xايرتانٝب ايعسب١ٝ يرتق١ٝ حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ فٝٗا، أَّا املؤغس 

 ايتالَٝر أنجس دق١ -1

 يٝا يف ع١ًُٝ ايتعًِٝايتالَٝر أنجس فعا -2

 ايتالَٝر أنجس ثك١ يف ْكٌ األفهاز -3

 ٜفِٗ ايتالَٝر املصٜد يف املٛاد دزاضتِٗ -4

 تسق١ٝ حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ -5
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بٓا٤ ع٢ً خًف١ٝ ايبشح أزادت ايباسج١ َعسف١ املصٜد يف ٖرٙ 

اضتدداّ ٚض١ًٝ ايبٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يف تعًِٝ املػان١ً ٜٚبشجٗا بعٓٛإ "

)دزاض١ غب٘  ايعسب١ٝ يتشطني حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ فٝٗاايرتانٝب 

جتسٜب١ ع٢ً ايتالَٝر يف ايصف ايجأَ مبدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجا١ْٜٛ 

 ".اإلضال١َٝ غٝأزلٛز(

 ايفصٌ ايجاْٞ: حتكٝل ايبشح

يف ايصف يف تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ نٝف حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ  -1

قبٌ  ١ اإلضال١َٝ غٝأزلٛزايجأَ مبدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجاْٜٛ

 اضتدداّ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً؟

يف ايصف يف تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ نٝف حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ  -2

بعد  ايجأَ مبدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ غٝأزلٛز

 اضتدداّ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً؟
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يف يف تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ نٝف تسق١ٝ حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ  -3

بعد  ايصف ايجأَ مبدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ غٝأزلٛز

 اضتدداّ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً؟

 ايفصٌ ايجايح: أغساض ايبشح

 األغساض َٔ ٖرا ايبشح ٖٞ االت١ٝ:

يف يف تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ ملعسف١ ايتشصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ  -1

قبٌ  مبدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ غٝأزلٛزايصف ايجأَ 

 اضتدداّ ٚض١ًٝ ايبٛز بٜٛٓت املتفاع١ً.

يف يف تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ ملعسف١ ايتشصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ  -2

بعد  مبدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ غٝأزلٛزايصف ايجأَ 

 اضتدداّ ٚض١ًٝ ايبٛز بٜٛٓت املتفاع١ً.

يف ١ حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ يف تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ ملعسف١ تسقٝ -3

بعد  مبدزض١ َٓاز اهلد٣ ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ غٝأزلٛزايصف ايجأَ 

 اضتدداّ ٚض١ًٝ ايبٛز بٜٛٓت املتفاع١ً.
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 ايفصٌ ايسابع: فٛا٥د ايبشح

 هلرا ايبشح فٛا٥د نجري٠، ْعس١ٜ ناْت أٚ ع١ًُٝ.

 ايفٛا٥د ايٓعس١ٜ -1

 ايًػ١ خاص١ تعًِٝ يٛضا٥ٌ بدٜال تطٜٛسا ْعسٜا ايدزاض١ ٖرٙ تّٛفس

 ٚاملعًُني يًُؤضطات ٚسٝح تّٛفس ٖرٙ ايدزاض١ عًُٝا فٛا٥د .ايًػ١ ايعسب١ٝ

 ٚايباسج١ نريو. ٚايتالَٝر

 ايفٛا٥د ايع١ًُٝ -2

بايطتدداّ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يف تعًِٝ ، يًطالب -1

 يف ايصف ايجأَ مبدزض١ َٓاز اهلد٣ايرتانٝب ايعسب١ٝ 

إٔ تسق١ٝ حتصٌٝ ايتالَٝر  غٝأزلٛز ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ

 ايدزاضٞ.

، باضتدداّ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يتطٌٗٝ يف يًُدزض١ -2

 تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ ايطالب.
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، باضتدداّ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يف تعًِٝ يًُدازع -3

حتصٌٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ نإ َسدعا َٔ َسادع ايرتق١ٝ 

 ر يدزاضٞ.ايتالَٝ

، إٔ هلا َعازف ٚجتازب عٔ اضتدداّ ٚض١ًٝ ايبٛز يًباسج١ -4

 بٜٛٓت املتفاع١ً. 

 ايفصٌ اخلاَظ: أضاع ايتفهري 

ٚض١ًٝ ايتعًِٝ ٖٞ أدا٠ هلا َها١ْ عاي١ٝ يتٛصٌٝ ايتعًِٝ. ايتعًِٝ  ٖٛ 

ع١ًُٝ بني ايطالب ٚاملدزع ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ. ايتٛاصٌ ضلتاز إىل ٚض١ًٝ 

دزاض١ٝ. ٚايٛض١ًٝ تعين عالق١ أٚايتفاعٌ ايبػسٟ أٚ ايٛاقع أٚ يٓكٌ املٛاد اي

ٖذري أٙ ٖٓانٞ، )ايصٛز املتشسن١ أٚ املهتٛب أٚ ايصٛت املطذٌ 

3:2113.) 

ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ نجري٠ َٓٗا ايهتب ٚذٚات األغٝا٤ ٚمنادز دلط١ُ 

ٚغريٖا َٔ اييت ٜطتعًُٗا املدزع يبٝإ املٛاد ايدزاض١ٝ أَاّ طالب٘ يٝهٕٛ 

ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ فعاي١ٝ ست٢ حتصٌ ع٢ً قدز٠ ايًػ١ ايعاي١ٝ ٜٚٓاٍ 
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أٚ  ( َٝهسٚضٛفت بٛز بٜٛٓت1996أغساض ايرتب١ٝ املٓػٛد٠ )ٖستْٛٛ، 

بسْاَر ٖٛ بسْاَر احلاضٛب يعسض املاد٠ اييت ٚضعتٗا َٝهسٚضٛفت. ٖٚٛ 

بسْاَر إيكا٤ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ اضتفاد٠ دٗاش ايعسض. ايتعًِ 

باضتدداّ ٖرٙ ايٛض١ًٝ تطتطٝع إٔ تطاعد ايتالَٝر ع٢ً فِٗ ٚإتكإ املٛاد 

 (.89:2111ايتع١ًُٝٝ دٝدا )دزٜاْتٛا،

ِ ضلدخ بني املطتددَني ٚاألْع١ُ ٚتسمج١ ٜطاعد ايتفاعٌ ع٢ً فٗ

األٖداف بني املطتددّ ٚ ايٓعاّ. َٔ فِٗ تفاعٌ ايبػس ٚأْع١ُ عٌُ 

ايهُبٝٛتس تفاعالت دٝد٠ بني ايبػس ٚاحلٛاضٝب ٚاحلصٍٛ ع٢ً ْتا٥ر دٝد٠ 

 (.117:2117ضٛدازَٛإ، دْٚٞ أزٜٛع، )

سٜٔ أٚ دٗد َتعُد ٚيفٛا٥د َٚطٝطس عًٝ٘ ست٢ ٜتعًِّ األخ ايتعًِٝ ٖٛ

ايتػٝريات تطٜٛتٗا ْطببا يف األخسٜٔ. ٖرا ايعٌُ إٔ ٜكّٛ ب٘ غدص أٚ 

ايفسٜل يدٜ٘ ايكدز٠ أٚ ايهفا٠٤ يف تصُِٝ ٚتطٜٛس َصادز ايتعًِ ايضسٚز١ٜ. 

ايٓذاح يف ايتعًِ ٖٛ ضلكل ايطالب األٖداف املسد٠ٛ يف أْػط١ ايتعًِ  

 (.545:2114َريضٛ، )
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فٗٛ فسع َٔ يػ١ ايعًِ. ايرتانٝب ٖٛ أَّا ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ )ايرتانٝب( 

َعاٜري يف صشتٗا اجل١ًُ ٚ ٚضٝط يًشفاظ ع٢ً أخطا٤ ايًػ١ ٜٚطاعدْافِٗ 

ٖٞ دلُٛع١ َٔ قٛاعد ايًػ١ تٛيد  ايرتانٝب (.87:2116قاضِٝ، )ايٓص 

بطبب األخطا٤ يف اضتدداّ ايًػ١. يريو تسانٝب جلعٌ املطتددَني 

  (.21:2115فطسٜاْا، )ٗٞ ايًػٜٛني ٜفُْٗٛٗا بصشٝح يف َهتٛب ٚغف

ٖٛ تػٝري يف ايطًٛى ٜتضُٔ ثالث١   "بًٛؤّٚ"ٚفكا ايدزاضٞ حتصٌٝ 

ْطاقات ٖٚٞ املعسف١ٝ ٚايعاطف١ٝ ٚايٓفط١ٝ. ايٓطاقات املعسف١ٝ أٖداف 

ايتعًِ املتعًك١ بترنري املعسف١ ٚت١ُٝٓ ايكدزات ٚاملٗازات ايفهس١ٜ. ايٓطاقات 

ات يف املٛاقف ٚاإلٖتُاَات ٚايكِٝ ايعاطف١ٝ أٖداف ايتعًِ  تفطس ايتػٝري

يف ايطًٛى تعٗس إٔ  ٚتطٜٛس ايتكدٜس ٚايتهٝف. ايٓطاقات ايٓفط١ٝ تػريات

 (.12:1974ضٌٓٝ بٝهس، )ايطالب بعد تعًُٛا املٗازات اجلطد١ٜ املتالعب١ 

اإلضتٓتاز إٔ ْتا٥ر ايتعًِ ٖٞ تػٝريات يف ايطًٛى ايفسدٟ اجملالت 

سصٍٛ ع٢ً ايتػٝريات ايطًٛن١ٝ بعد إنُاٍ  املعسف١ ٚايعاطف١ٝ ٚايٓفط١ٝ.

 ايطالب يتعًُِٗ َٔ ايتفاعٌ مبدتًف َٛازد ايتعًِ ٚب٦ٝات ايتعًِ.
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طلًص املؤّيف إٔ َؤّغس َٔ تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ مبدزض١ ايجا١ْٜٛ 

اإلضال١َٝ يف ايّصف ايجأَ نُا ًٜٞ: ذنس تعسٜف املبتدا٤ ٚاخلرب بصشٝح 

 بصشٝح َٚهٝاز اجل١ًُ حتتٟٛ ع٢ً اجل١ًُ املبتدا٤ ٚمتٝٝص بني املبتدا٤ ٚاخلرب

ٚاخلرب ٜٚؤيف اجلٌُ ٚفكا يٓعس١ٜ املبتدا٤ ٚاخلرب )َسدع َٔ نتاب املعًِ 

يف ايّصف ايجأَ مبدزض١ ايجا١ْٜٛ اإلضال١َٝ(  2113ايعسبٞ املٓٗر ايعًُٞ 

 (.4:2111نُازدٜٔ اَني، )

فِٗ ايطالب عٔ املؤغس  Yاملؤيف األغٝا٤ ايطت١ نتػري ضٝطتددّ 

 ْتا٥ر تعًِ ايطالب. غسح أضاع ايتفهري يتعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ يرتق١ٝ

 ايتايٞ:
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 1.1زضِ بٝاْٞ 

 أضاع ايتفهري

 اضتدداّ ٚض١ًٝ عسض ايبٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يف تعًِٝ ايرتانٝب ايعسب١ٝ

 

 ٜطًِّ املدزع ٜٚكسأ املػف احلضٛز -1

 ًٜكٞ املدزع املٛضٛع املدزٚع -2

 ٜعّسف املدزع بايتدطٝط عٔ َاد٠ ايرتانٝب -3

 ٜعطٞ املدزع األَج١ً َٔ َاد٠ ايرتانٝب -4

 ٜعطٞ املدزع ايطؤاٍ اإلختباز ايبعدٟ إىل ايتالَٝر َٔ َاد٠ ايرتانٝب -5

 ًٜدص املدزع َاد٠ ايرتانٝب -6

 طلتتِ املدزع ايتعًِٝ -7

 

 فٝٗاحتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ 

 ذنس تعسٜف املبتدأ ٚاخلرب بصشٝح. -1

 ايتُٝٝص بني املبتدا٤ ٚاخلرب بصشٝح. -2

 صٓاع١ اجل١ًُ حتتٟٛ ع٢ً اجل١ًُ املبتدا٤ ٚاخلرب. -3

 تايٝف اجلٌُ ٚفكا يٓعس١ٜ املبتدا٤ ٚاخلرب. -4

دٟ
ايبع

ز 
تبا

إلخ
 ا

ًٞ
ايكب

ز 
تبا

إلخ
 ا
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 ايفصٌ ايطادع: فسض١ٝ ايبشح

ايفسض١ٝ ٖٞ إداب١ َؤقت٘ ملػه١ً ايبشح اييت حتتاز إىل إثبات 

احلكٝك١. ٚتهػف ايفسض١ٝ عٔ إداب١ َؤقت١ تطتٓد إىل االفرتاضات 

األضط١ٝ )االفرتاضات ٚايفسضٝات( املطتدد١َ يف اإلطاز ايرٖين. إذا 

نإ االفرتاض األضاضٞ ٖٛ ايفهس ايرٟ ٜطُع يٓا بإدسا٤ عح سٍٛ 

١ٝ ٖٞ سكٝك١ َؤقت١ ضلددٖا ايباسح، ٚيهٔ البد َٔ َػانًٓا، فإٕ ايفسض

بٛزغ، غٌ، ) .(25:2116أزٜهٓتٛ، )إثباتٗا أٚ اختبازٖا َٔ أدٌ احلكٝك١ 

. أٚال، صٝػت ٜعسض فسض١ٝ( 73:2116يف )ضٖٛازمسٞ،  (61:1979

يفرت٠ ٚدٝص٠ ٚٚضٛح. ثاْٝا، ٜعٗس ايعالق١ بني َتػرئٜ أٚ أنجس. ايجايح، 

 املكد١َ َٔ حتصٌٝ ايبشح املٓاضب١.بدعِ بايٓعسٜات 

 يهٌ فسٜض١ َكبٍٛ َٚسفٛض، فإٕ ايفسٜض١ يف ٖرٙ ايبشح ٜعين:

Ha:  تأثري نبري باضتدداّ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يف تعًِٝ ايرتانٝب

 يتشطني حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ فٝٗا. ايعسب١ٝ

Ho:  ّاملتفاع١ً يف تعًِٝ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت ال ٜٛدد تأثري نبري باضتددا

 يتشطني حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ فٝٗا. ايرتانٝب ايعسب١ٝ
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الختباز سكٝك١ ايفسٜض١ اضتدداّ صٝػ١ إذا  55َٔ  مبسس١ً ٖا١َ

باملفسٚض ٜعين تأثري بني  (Ho) ٖٞ ايفسٜض١ ايصفس١ٜ اجلدٚي١ٝت  < احلطاب١ٝت 

ٖٞ غٝري تأثري بني  اجلدٚي١ٝت  < احلطاب١ٝٚيهٔ إذا ناْت ت ،  X1  ٚX2املتػري 

 .X1  ٚX2 املتػري

 ايفصٌ ايطابع: ايدزاض١ املٓاضب١

"اضتدداّ ٚض١ًٝ حتت َٛضٛع:  (2116) أْٝظ خري ايٓطا٤ ، أٚال

ت يف تعًِٝ املفسدات ع٢ً ايتالَٝر يف ايصف اخلاَظ عسض بٛز بٜٛٓ

ايط١ٓ  2114/2115مبدزض١ ذلُد١ٜ قَٛإ اإلبتدا١ٝ٥ ٜٛغٝانازتا 

ٚايٓتا٥ر َٔ عجٗا ٖٞ ايفسم ايهبري اضتدداّ ٚض١ًٝ بٛز األنادمي١ٝ". 

 بٜٛٓت ٚبال اضتدداّ ٚض١ًٝ بٛز بٜٛٓت يف تعًِٝ.

ٚض١ًٝ عسض  "تطّٛزحتت َٛضٛع:  (2117)  زز ْتايٝا دْٜٛيت، ثاْٝا

بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً يف تعًِٝ ايصٓاع١ ايطعاّ ع٢ً ايٓباتات اخلضسا٤ ع٢ً 

". ٚايٓتا٥ر 1اإلبتدا١ٝ٥ احله١َٝٛ دٜبٛى  ايتالَٝر يف ايصف اخلاَظ مبدزض١

َٔ عجٗا ٖٞ ٚض١ًٝ تعًِٝ ع٢ً تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت ٖٛ ممهٔ 

 يف ايطبك١ "أسطٔ". 3،5َع َتٛضط 
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"فاع١ًٝ اضتدداّ بٛز بٜٛٓت يف ايتعًِٝ  (2117) ضٛيطرتٟ، ثايجا

دٓٛب الَبْٛر  Tunas Dharma Way Galihمبدزض١ ايجا١ْٜٛ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ 

ايط١ٓ األنادمي١ٝ". ٚايٓتا٥ر َٔ عجٗا ٖٞ َؤغسات ايفاع١ًٝ  2116/2117

اضتدداّ ٚض١ًٝ عسض بٛز بٜٛٓت ٖٞ ايدق١ بأٖداف ايتعًِٝ ٚايتٛافل 

مبطت٣ٛ تفهري ايطالب ٚتٛافس ايٛقت الضتدداّ ٚض١ًٝ ايتعًِٝ ٚايطبٝع١ 

ألزبع١ باضتدداّ املتفاع١ً ٚاحملت٣ٛ غين عٓد قٝاض١ٝ َٔ خالٍ اجلٛاْب ا

 Tunasمبدزض١ ايجا١ْٜٛ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ٚض١ًٝ عسض بٛز بٜٛٓت يف تعًِٝ 

Dharma Way Galih  دٓٛب الَبْٛر فعاي١ بٛدٛد َؤغس ع٢ً اشلفاض يف

ايطالب ٜكَٕٛٛ بأْػط١ خازز ايتعًِٝ ٜعين اشلفاض ايطالب ٜدزدغٕٛ أٚ 

 ايتعًِٝ.ٜٓإَٛ ٚايطالب أنجس اٖتُاَا ٚدٚافعا ْٚػاطا يف 

 :أَّا عجٞ فسم نبري بٝٓٗا ٖٞ االت١ٝ

= اضتدداّ  Xَتػري َطتك١ً ) (2116) أْٝظ خري ايٓطا٤ ايبشح 

زز ْتايٝا = تعًِٝ املفسدات( ٚايبشح  Yٚض١ًٝ عسض بٛز بٜٛٓت ٚاملتػري 

ٚض١ًٝ عسض بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً  تطّٛز=  Xَتػري َطتك١ً )(2117) دْٜٛيت 
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Y  يف تعًِٝ ايصٓاع١ ايطعاّ ع٢ً ايٓباتات اخلضسا٤ ع٢ً ايتالَٝر يف =

 ضٛيطرتٟ(. ٚايبشح 1ايصف اخلاَظ مبدزض١ اإلبتدا١ٝ٥ احله١َٝٛ دٜبٛى 

يف ايتعًِٝ =  Yفاع١ًٝ اضتدداّ بٛز بٜٛٓت =  Xَتػري َطتك١ً ) (2117)

 X1) َتػري َطتك١ً (2118) زٜطا زادٝيت فٛش١ٜ( ٚايبشح ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ

= يف تعًِٝ ايرتانٝب  X2= اضتدداّ ٚض١ًٝ عسض بٛز بٜٛٓت املتفاع١ً ٚ 

 = حتصٌٝ ايتالَٝر ايدزاضٞ فٝٗا(. Yايعسب١ٝ َٚتػري تابع 


