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 ًياٌجب ة إ

 ِملِخ

 اٌفظً إًي : فٍْفخ اٌجؾش

اٌٍغخ ؽبعخ ِيّخ ٌٍغبّخ. ْٕ اٌٍغخ اٌجشوّخ لبكهح  وبٔذيف ربهّـ احلْبح اٌجشوّخ 

ػٍَ ٔمً إفىبه ًإفىبه ًاٌوغجبد ًاٌزؼجري ػٓ أٔفَيُ ًِب ئىل مٌه. ّزُ اٍزقلاَ 

اٌٍغخ أّؼب ِٓ لجً اٌجشو وٌٍٍْخ ٌٍزٌاطً ِغ ثؼؼيُ اٌجؼغ. اٌٍغخ اٌؼوثْخ ىِ ًاؽلح ِٓ 

 اٌٍغبد يف اٌؼبمل.

ئْ اٌٍغخ اٌؼوثْخ ذلب ِىبٔخ ػظّْخ ثني ٌغبد اٌؼبمل .وّب أْ أمهْخ ىنه اٌٍغخ ريّل ٌِّب 

( ىِ ٌغخ 1ثؼل ٌَّ يف ػظو احلبػو . ًروعغ أمهْخ اٌٍغخ اٌؼوثْخ ئىل إٍجبة آرْخ: )

( 5لزظبك ػنل اٌؼوة )( ٌغخ اال4إؽبكّش اٌنجٌّخ  )غخ ( 3ٌٌغخ اٌظالح  ) 2اٌموآْ  )

كًه مهْخ ظو ئىل أاٌن (.19: 1982َِزقلِخ ٌىضريِٓ اٌجالك اإلٍالِْخ )ػٍِ اخلٌيل،
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وّضً ِب ؽلس يف .يف ادلإٍَبد اٌومسْخ ًغري اٌومسْخاٌٍغخ اٌؼوثْخ  فيِ رلهً  

 ٔلًَْْٔب.ئ

 َّزّو اٌؼوثْخ ٌه وبٔذ اٌٍغخٌن ٌٍٍَّّني. ذلب كًه ِيُ علا فبطخ ٌٍغخ اٌؼوثْخ ا 

ادلإٍَبد  يف  ثٌّخ همسْخ وبٔذ أً غريىب. يف سلزٍف ادلإٍَبد اٌرت ىبًرـٌّو يبّْرؼٍ

ِٓ  أْ ّشرتويب وً رٍّْناٌيت جيت   اٌلهاٍْخ ٌاكِٓ ادل خ وبٔذ  اٌٍغخ اٌؼوثْخ اٌومسْاٌرتثٌّخ 

 اجلبِؼخ. ؽزٌَضبٌّٔخ  ادللهٍخ  االثزلائْخ  ًادللهٍخ ادلزٌٍـخ ًادللهٍخ  ا ثلاّخ

. وأْ اٌٍغخ اٌؼوثْخ خوضري ِٓ اٌزالِْن يف ادللهٍخ ّؼزربًْ أْ اٌٍغخ اٌؼوثْخ طؼج

ِفوكاصبب ً لواءح  ، ئِب يف اٍزْؼبةذلبظؼٌثخ ثبٌّشؼوًْ  خيبف ذبب اٌزالِْن.ىُكهاٍخ 

 ذبب. ُزىٌٍّيب ًئِب يف أظٌطيب ً وزبثز

 ًىِ إهثغ  ّيبهادٌٍزـٌه ّ  اٌومسْخ اٌرتثٌّخ  ادلإٍَبداٌٍغخ اٌؼوثْخ  يف  ُ ْرؼٍئْ   

ىً ػٍّْخ رؼٍُ ٌ ّنجغِ ًاٌىزبثخ. ًِيبهح  اٌمواءح  هحًِيبهح اٌىالَ  ًِيب ٍزّبع الا هحِيب

 .ِنيبعْب ًٔظبِْب  ادلنوٌهح رـٌّو ادليبهاد إهثغ و  ئىلٌعأْ ّ  اٌٍغخ اٌؼوثْخ
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اوزَبة اٌٍغخ ، ًىِ اٌملهح ػٍَ ىالَِيبهح اٌادللوٌهح ِٓ ادليبهاد اٌٍغٌّخ 

خ ّىٌْ اٌزفبىُ ثني اٌنبً فجلًْ اٌٍغ, ًاٍزقلِيب ىِ اٌظفخ ادلّْيح ٌٌٍعٌك اإلَٔبِٔ

ػجل اٌومحٓ ثٓ ئثواىُْ اٌفٌىاْ (.ًلبي 143: 2111، ىريِبًاْ أشْف)ًاٌمُْ

( ئْ اٌىالَ ٌغخ ِنـٌلخ ٌٍزؼجري ػٓ أفىبهه مىنْخ. ًاٌىالَ ِٓ ادليبهح 2111:185)

 اٌيت َّؼَ اٌـالة ئىل ئؿمبهنب يف اٌٍغخ إعنجْخ .ٍبٍْخ إ

 اٌزؼٍّْْخ اٌٌٍبئً ئىل ادللهً حيزبط  ادللهٍخ يف اٌؼوثْخ اٌٍغخ والَ  ِيبهح رؼٍُْ يفً

ْٕ  .اٌفظً يف اٌزالِْن رؼٍُ ػٍّْخ يف رإصو اٌزَ اٌؼٌاًِ ِٓ اٌزؼٍّْْخ اٌٌٍبئً. ادلقزٍفخ

 غريح رظيو ثً اٌفظً يف َِوًهّٓ ّشؼوًْ اٌزالِْن ربؼً ادلقزٍفخ اٌزؼٍّْْخ اٌٌٍبئً

 ثلًْ فؾَت اٌلهً وزبة ادللهً ّنزفغ لل اٌلهًً، فيُ يف للهصبُ ريّل ؽزَ علّلح

 .اٌفظً يف رؼٍّيُ يف ثبدلالي ّشؼوًا أْ اٌزالِْن عؼً ًاٌٌالغ. إفوٍ اٌزؼٍّْْخ اٌٌٍبئً

لهٍخ اجلٌاِغ ادل يف َبثغاٌ  اٌفظً رالِْن ػٍَ خاٌىبرج ذبب ذلبِ ِالؽظخ ًِٓ

 ال اٌزالِْن ثؼغ أْكي ػٍَ ،لل ٌاهاحل رؼٍُْ يف اٌضبٌّٔخ اإلٍالِْخ شٍْْغِ ثبٔلًٔظ

 ًِٓ. اٌىالَ اٌؼوثِ يف اٌزالِْن ثؼغ ّظؼتً .ْؼادلفوكاد ثبٌظؾ ٌاّنـم أْ َّزـْؼٌْ



 

4 

 

 يف َّىنٌْ اٌنّٓ ىُ ِْبىوً أهنُ ًّْؼزرب اٌنّٓ اٌزالِْن أْ خاٌىبرج ذمسؼ اٌزَ االفجبه

الَّزقلَ اٌزالِْن يف إٔشـخ رـجْك اٌٍغخ اٌؼوثْخ، ّنمض اىزّبَ  اٌزالِْن  يف ً.ادلؼيل

 يف ؽفظو ً ثؼغ اٌزالِْن اٌنّٓ جيلًْ  طؼٌثخ ذ اٌىبرجخ ِجبشوح ِٓ ؼاٌٌِْْخ. مس

 رنووه.

 ادلؼيل يف َّىنٌْ اٌنّٓ اٌزالِْن ئِب اٌىالَ اٌؼوثِ ػٍَ اٌزالِْن للهح ٌرتلْخ ً

 ٌاه احل رؼٍُْ يف اٌزغوّيب ثبٌجؾش َرمل أْ خاٌىبرج رتّلف فْو، َّىنٌْ ال اٌنّٓ ًئِب

 .اٌجـبلبد  ِياًعخ ؾٍّخب رلٌّػخ إٍئٍخ  ًٍبئً ثبٍزقلاَ

 ِٓ ًاٌفموح ًاجلٍّخ اٌىٍّبد رنظُْ ٌؼجخ ىٌ ِياًعخ اٌجـبلبدرلٌّػخ إٍئٍخ أً 

ِياًعخ  ؾفٍّ رؼٍُْ يف ادلَزقلِخ ًاٌٌٍبئً. ٔظبَ ثال ًاٌفموح ًاجلٍّخ اٌىٍّبد لـؼخ

 ًيف. ثخًإعٌ إٍئٍخ ثـبلخ أً ثخًإعٌ إٍئٍخ طؾْفخ رىٌْ أْ شلىٓاٌجـبلبد 

 يف رلٌّػبصبُ ّزؼٌٌٔا أْ اٌزالِْن َّزـْغ ْٕ. رلٌّػبد ئىل اٌزالِْن ّنمَُ رنفْلىب

 .ٍئٍخإ عبثخئ
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 اٌزؼٍُْ يف ِجزىوّٓ اٌزالِْن فىبْ ًاٌٍؼت، ٌٍزؼٍُ اٌزالِْن شبىٓ رلٌّػخ إٍئٍخ  

 زبّش ثخًإعٌ إٍئٍخ ثـبلخ ٌؼجخ. ِؼغٌؿني ًال َِرتحيني ادلبكح ٌاّزؼٍّ ؽزَ ًاٌزفىري

 إٍئٍخ ثـبلخ اطالؽيُ ا َّزـْؼٌ ؽزَ اٌمواءح ٌاّفيّ ً ِواها اًّموؤ أْ ػٍَ اٌزالِْن

. ّيبًفي ٌنووىب اٌزالِْن َبػلر اٌزَ اٌمواءح ًاٌزالِْنّىوهًْ. ِنبٍجخ ثخًإعٌ

 يف َبثغاٌ اٌفظً رالِْن ِٓ ّوعَ ِياًعخ اٌجـبلبد ًٍبئً اٍزقلاَ ػٍَ اػزّبكا

 ًثبٌنظو .اٌىالَ اٌؼوثِ ِيبهح ٌرتلْخ اجلٌاِغ اٌضبٌّٔخ اإلٍالِْخ شٍْْغِ ثبٔلًٔظ  ِلهٍخ

 والَ  حِيبه يف ِياًعخ اٌجـبلبد  ٌٍبئًٌ ىً ؼوفخِ خاٌىبرج روّل اٌَبثمخ، ادلظبىو ئىل

  :ادلٌػٌع زبذ ػنيب رجؾش أْ خفبٌىبرج.أصو اٌؼوثِ اٌزالِْن

 اٍزقلاَ ًٍٍْخ رلٌّػخ إٍئٍخ يف رؼٍُْ احلٌاه ٌرتلْخ  ِيبهح اٌزالِْن يف  اٌىالَ اٌؼوثِ "

زغوثخ ػٍَ رالِْن اٌظف اٌَبثغ يف ِلهٍخ اجلٌاِغ اٌضبٌّٔخ اإلٍالِْخ اٌ)كهاٍخ شجو 

 شٍْْغِ ثبٔلًٔظ(
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 اٌجؾش زبمْك: اٌضبَٔ اٌفظً 

 :ٍَّ وّب اٌجؾش خاٌىبرج زبمك ادلنوٌهح، اٌجؾش فٍفْخ ِإٍَبػٍَ

يف ِلهٍخ اجلٌاِغ  "ة" اٌَبثغ ٍفظًٌِيبهح رالِْن يف اٌىالَ اٌؼوثِ  رىٌْ وْف -1

يف  رلٌّػخ إٍئٍخ ًٍبئً اٍزقلاَ لجً اٌضبٌّٔخ اإلٍالِْخ شٍْْغِ ثبٔلًٔظ

 رؼٍُْ احلٌاه؟

اجلٌاِغ يف ِلهٍخ  "ة"غفظً اٌَبثٌٍ يف اٌىالَ اٌؼوثِ رالِْن ِيبهح رىٌْ وْف -2

يف  رلٌّػخ إٍئٍخ ًٍبئً اٍزقلاَثؼل  اٌضبٌّٔخ اإلٍالِْخ شٍْْغِ ثبٔلًٔظ

 ؟  رؼٍُْ احلٌاه
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اجلٌاِغ اٌضبٌّٔخ يف ِلهٍخ  "ٍفظً اٌَبثغ"ةرولْخ ِيبهح رالِْنٌ ىٌْر وْف -3

رؼٍُْ يف  رلٌّػخ إٍئٍخ ًٍبئً اٍزقلاَثؼل  اإلٍالِْخ شٍْْغِ ثبٔلًٔظ

 ؟احلٌاه

 

 

 اٌجؾش أغواع: اٌضبٌش اٌفظً

 :ٍِّ وّب اٌجؾش أغواع اٌىبرجخرمّوه اٌَبثك، اٌجؾش زبمْك ػٍَ ِنبٍجب

اٌَبثغ "ة" يف ِلهٍخ اجلٌاِغ اٌضبٌّٔخ  ٍفظًٌِيبهح رالِْن يف اٌىالَ اٌؼوثِ  ِؼوفخ -1

رؼٍُْ يف رلٌّػخ إٍئٍخ  ًٍبئً اٍزقلاَ لجً اإلٍالِْخ شٍْْغِ ثبٔلًٔظ

 .احلٌاه

ٍفظً اٌَبثغ"ة" يف ِلهٍخ اجلٌاِغ اٌضبٌّٔخ ٌ يف اٌىالَ اٌؼوثِ رالِْن ِيبهح ِؼوفخ -2

رؼٍُْ يف رلٌّػخ إٍئٍخ ًٍبئً  ثؼلاٍزقلاَ  اإلٍالِْخ شٍْْغِ ثبٔلًٔظ

 .احلٌاه



 

8 

 

اإلٍالِْخ اجلٌاِغ اٌضبٌّٔخ يف ِلهٍخ  "ٍفظً اٌَبثغ"ةرولْخ ِيبهح رالِْنٌ ِؼوفخ -3

 .رؼٍُْ احلٌاهيف  رلٌّػخ إٍئٍخ ًٍبئً اٍزقلاَثؼل  شٍْْغِ ثبٔلًٔظ

 

 

 

 فٌائل اٌجؾش: اٌواثغ اٌفظً

ثنبء ػٍَ ِشىالد اٌجؾش ًأىلافو ادلنوٌهح ِٓ لجً، ّوعَ أْ زبزٌُ  ٔزبئظ ىنا 

 اٌجؾش فٌائل وّب ٍِّ :

 فٌائل  ٔظوّخ - أ

 رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼوثْخ   ئٍيبَ  يف رـٌّو ِنيغّْب -1

 اٌزؼٍُْ اٌفؼبيل يف رؼٍُْ ادلٌاك اٌٍغٌّخ اٌٌٍبئً يفئٍيبَ  يف  ئجيبك ثلٍّخ    -2

 فٌائل ػٍّْخ - ة
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رَيُ ٔزبئظ ىنا اٌجؾش يف َِبػلصبُ ػٍَ رَيًْ ِؼبجلخ  ،ثبٌنَجخ ٌٍّلهٍني -1

 ادلٌاك اٌلهاٍْخ ال ٍّْب ادلٌاك اٌٍغٌّخ 

اٌلهاٍِ  ٔزبئظ ىنا اٌجؾش زبظًْ اٌزالِْن نيثبٌنَجخ ٌٍزالِْن، زبَ -2

ًَِبػلصبُ ػٍَ ٍيٌٌخ  اٍزْؼبة ِفوكاد اٌٍغخ اٌؼوثْخ ًؽً ادلشىالد 

   اٌلهاٍْخ أصنبء رؼٍُ ىنه اٌٍغخ

 

 اٌّزفىري أٍبً: بٌِاخل اٌفظً

ّْوّبلبي (8:2116) (Miarso)صِْبهه أّول ىنا ًٍْـخ، اٌٌٍبئً  وً اٌٌٍبئً ئ

 ًئهاكح  ًاحلوص اٌشؼٌه ً اٌنىٓ زبّون اٌزَ اٌوٍبٌخ ػٍَ ٌٍؾظٌي َِزقلَ شْئ

 .ٌٍزؼٍُ اٌزالِْن

 لٌي ِٓ فيّنب وّب اإلّؼبػ ثٌٍبئً رََّ اٌؼوثْخ، اٌٍغخ يف اٌزؼٍّْْخ ًاٌٌٍبئً

 ّمٌي( ىٌ 1978:423) اٌؼوثْخ اٌٍغخ دللهً اٌفنَ ادلٌعو يف  ئثواىُْ اٌؼبمل ػجل
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 ً ىِوح اٌجؾو ٍْف هاٍ. اٌزؼٍُْ دلبكح اإلّؼبػ ًٍبئً ىِ اٌزٌػْؾْخ اٌٌٍبئً ئْ 

ّْ ىّٓ أٌٍاْ  .اٌزؼٍُْ أىلاف ٌنًْ اٌوٍبٌخ وّوًٍ ِؼْنخ أكاح اٌٌٍبئً أ

 اٌزؼٍُْ ػٍّْخ يف اٌزؼٍّْْخ اٌٌٍبئً اٍزقلاَ ئْ( 1986)(Hamalik) محبٌه لبي

. اٌزالِْن اٌفٌ يف ًّإصو اٌزؼٍُ ػٍّْخ ًصبْظ ًاٌلافؼْخ اجللّل ًادلًْ اإلهاكح ّنيغ ًاٌزؼٍُ

 ًّجٍغ اٌزؼٍُْ ػٍّْخ فؼبٌْخ ئىل َّبػل اٌزؼٍُْ رٌعيبد يف اٌزؼٍّْْخ اٌٌٍبئً اٍزقلاَ

 ًرملُّ اٌفيُ رولْخ ئىل رَبػلاٌزالِْن اٌٌٍبئًوبٔذ ً. اٌلهاٍْخ ادلٌاك ِٓ اٌوٍبٌخ

 .ًاشببِيب ًرفَريىب اٌظؾْؾخ اٌجْبٔبد

 أهثغ اٌزؼٍّْْخ ٌٌٍٍبئً ئْLevie dan Lentz)) (1982:16 )ٌْني ً ٌفِ لبي

 :ىِ اٌجظوّخ، اٌٌٍبئً فبطخ ًظبئف

 .فىوصبُ ثرتوْي اٌزالِْن اىزّبَ رٌعْو ً ربٍْت ىِ ِجبالح، ًظْفخ - أ

 .اٌزؼٍُ أصنبء اٌزالِْن زؼخشل  كهعخ ىِ ػبؿفْخ، ًظْفخ - ة

 ادلٌاك ِٓ اٌوٍبٌخ ًموو ٌفيُ اٌغوع زبمْك رَْري ىِ ِؼوفْخ، ًظْفخ - د

 .اٌلهاٍْخ
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 اٌلاهً ًَِبػلح اٌنظٌص ٌفيُ اٌىالَ ٍْبق ئػـبء ىِ افيبِْخ، ًظْفخ - س

 .ًمووىب اٌنظٌص يف إفجبه ٌزنظُْ اٌمواءح يف اٌؼؼْف

 يف اٌزالِْن اٍزغبثخ يف وجري أصو ذلب ،ٍؼجخٌثب  ًاٌزؼٍُ اٌزؼٍُْ ػٍّْخ يفاٌٌٍٍْخ 

ُّ وً ٔفٌ يف ؿجْؼْخ ّظله ػوًهُ أِو اٌٍؼجخ .اٌزؼٍُ ُّ وً ْٕ. فـو ُّ  فـو  ٌنًْ فـو

 (25: 2113 اجملْت، فزؼ.)ًاٌَؼبكح ًاٌوغجخ ًاٌنؼّخ ًااللزنبع اٌَوًه

 اٍزقلاَ ئىل اؽزْبط ِنيب ّظله آهاء ىنبن ئْ( 2119:3) رزبٔظ ً لاّخى لبي

 : ِنيب ، ًاٌزؼٍُ اٌزؼٍُْ ػٍّْخ يف اٌٍؼجخ

 ادلًٍ ئىاٌخ - أ

 اٌَوًه ؽبٌخ يف ادلشىالد حلً اٌزؾّل اػـبء - ة

 .اٌظؾْؾخ ادلنبفَخ ً اٌزؼبًْ غريح ًعٌك - د

 كافؼْخ ٌو ٌٌْ ً  اٌجـْئ اٌزٍّْن رَبػل - س

 ِجزىوا ّىٌْ أْ ئىل ادللهً شحي - ط
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 ثزٌىّغ اٌزؼٍُْ ؿوّمخ ىٌ.اإلعبثخ ثـبلخ ً إٍئٍخ ثـبلخ اٌزؼٍُْ ًٍبئً ئؽلٍ

 اإلعبثخ ػٓ ّجؾش أْ اٌزٍّْن ّوعَ. ادلَزؼل اخلْبه ِغ ًاإلعبثخ االٍئٍخ طؾْفخ

 . ًادلنبٍجخ اٌظؾْؾخ

 اجيبك ً اٌنظٌص فيُ ػٍَ اٌزالِْن ّلّهة ال ” رلٌّػخ إٍئٍخ“ ِٓ ًإىُ

 ادلزؼٍمخ إٌِه. اٌزؾٍٍَْ اٌنملُ اٌزفىري ػٍَ ثً َتفؾ ًادلنـمِ اٌظؾْؼ رنظّْيب

 .ًحيلصٌهنب اٌزالِْن ذبب ىزّبٌَالٍججب رىٌْ ًاػواذبب اجلًّ رووْت ًطؾخ ٌغٌّخ ثنبؽْخ

 ِواها ٌْموؤا اٌزالِْن ّـٍت  رلٌّػخ إٍئٍخ  أْ اٌَبثمخ، ادلظبىو ئىل ًثبٌنظو

ّْ اٌزؼٍُ يف ِزؾَّني ؼٍيًُرب اٌنظٌص فيُ ػٍَ َبػلىًُر  جيؼٍيُ ًال رلزنة شأٔو ٕ

 اَ ًٍٍْخ رلٌّػخ إٍئٍخ ِنيب:. ًؿوّمخ اٍزقلًادلالي َثبشإً ّشؼوًْ

 اٌٌٍٍْخ ثبٌٍغخ اٌؼوثْخ ٌازالِْن ٌْىزجاٌت جي  - أ

 ِبَ اٌفظً.أ ًٌّْمٌِ إٍئٍخ ِٓ ادللهً ّموأًْ ًانزالِْن ٌْأفاٌ جيت - ة

ّنبٌٌْ اٌنّٓ َّزـْؼٌْ اإلعبثخ ػٓ إٍئٍخ ثشىً طؾْؼ  ِْنزالاٌ - د

  اٌنزْغخ ًاذللّخ.
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َّؼزرب ادلؼٍُ ّ  - س   اٌو مل ّىٌْ َِإالئال ػٍَ ِبالجيْت ػنو اٌزالِْن.وِْ

َِزّوح ثب ٔشـخ ادلنبلشخ ْٕ ّىٌْ  اٌزالِْن َِزؼلّٓ  ٌزؼٍُْ أشـخ أ - ط

 ثشىً طؾْؼ.اءح ٌموا

أِبَ  ِٓ ّملَ اىلرلٌّػبد إلػلاك  ئىل أهثغ زالِْنرمَُْ اٌثؼل مٌه ّزُ  - ػ

إٍئٍخ اٌيت مت ئػلاكىب ِٓ لجً ادلؼٍُ ثبٍزقلاَ رلٌّػخ  ًجيْت ػٓاٌفظً 

 ًٍبئً اإلػالَ ِٓ إٍئٍخ.

ػًّ ىنه إٍئٍخ ، خيززُ ادلؼٍُ يف هنبّخ اٌلهً ًثؼل أزيبء اٌـالة ِٓ   - ؿ

 ثنزبئظ اٌَإاي ًاجلٌاة.

، ْٕ ىنه  ىبرجخدلنوٌهح  ، ىنبن أهثغ ٔمبؽ أوضو أًٌٌّخ ِٓ لجً آٌِ اخلـٌاد ا 

. ّزُ ٔمً احلٌاه اٌنمبؽ إهثغ ىِ إٍبً يف رملُّ رلٌّػخ ًٍبئً اإلػالَ ِٓ أعً رؼٍُ

 ثبٌؼتء ثَجت ًعٌك ئهشبكاد ِٓ ادلؼٍُ. زالِْناٌزؼٍُ ثجؾء ؽزَ ال ّشؼو اٌ

 زالِْناٌ مىٓ رـٌّو لٌحىِ  رلٌّػخ إٍئٍخ ياّب ىنه اجملٌّػخ ِٓ ًٍبئًادل 

ثبٌٍغخ  اً اٌزٍفظ يف اٌزىٍُاٌنـك  رولْخبٔت مٌه جبًرلهّجيُ ػٍَ وزبثخ مجً إٍئٍخ. ئىل 
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ُ ْي يف رؼٍ (. ًٍٍْخ رلٌّػخ إٍئٍخ ٍزٍم2112ًَ ٌٍْٔه همحٌاح:  )فزو اجملْتاٌؼوثْخ.

 .احلٌاه

ىٌ احملبكصخ أً اٌزؾلس. احملبكصخ ىِ رجبكي إفىبه أً آهاء ؽٌي احلٌاه  

ٌِػٌع ِؼني ثني شقظني أً أوضو. احملبكصخ ىِ إٍبً دليبهاد اٌزؾلس ٌىً ِٓ 

ىٌ أًي رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوثْخ ٌزلهَّيب. اذللف ىٌ أْ  احلٌاهإؿفبي ًأًٌْبء إٌِه. رؼٍُ 

ٌِاب ًاؽلاا ثبٍزقلاَ اٌٍغخ ِٓ اٌزؾلس )احللّش( يف زل زالِْنّزّىٓ اٌ بكصبد رَزغوق ّ

 (135:2111، ىريِبًاْ أشْف) اٌؼوثْخ.

، ًٍٍْخ رلٌّػخ إٍئٍخ ِٓ فالي ىنه اٌؼٍّْخ اٌزؼٍّْْخ ، اٌيت ٍْزُ طجيب ِغ  

فاْ رلٌّػخ إٍئٍخ ٌٍف شببهً ِيبهاد اٌزؾلس ثبٌٍغخ اٌؼوثْخ. شْئب فشْئب أّؼب 

ِيبهاد  (POTENSIA: Vol. 3.2017) . يففظْؼٌٍف شببهً اٌنـك ثشىً طؾْؼ ً

اٌزؾلس ىِ ٌٔع ًاؽل ِٓ ادليبهاد اٌٍغٌّخ اٌيت جيت زبمْميب يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼوثْخ. 

اٌزؾلس ىٌ ًٍٍْخ ٌزؼيّي اٌزفبىُ ادلزجبكي ًاٌزٌاطً ادلزجبكي. فيُ ِيبهاد اٌزؾلس ىٌ 

)ٔبٔبٔظ ٌـ بًفم . (136:2111، ىريِبًاْ أشْف) ِيبهح ٌنمً اٌوٍبئً ٌفظْب ٌٔفوّٓ.
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ىنبن اٌؼلّل ِٓ اجلٌأت اٌيت جيت أْ ّالؽظيب ادلؼٍُ يف ِيبهاد  (59:2116لبٍُْ ،

 اٌزؾلس ، دبب يف مٌه:

ِغ اٌزغٌّل ًاٌزؼجرياد اٌيت ، جيت ػٍَ ادلؼٍُ أْ ّؼـِ ِضبالأًاليف شلبهٍخ احملبكصخ  -1

 رظف ادلؼنَ ثشىً طؾْؼ.

اخلغٌٌني ، ِغ  اٌزالِْنأْ ٌّيل اىزّبِب فبطب  ؼٍُ ادل يف احملبكصخ اجملبْٔخ ، جيت ػٍَ -2

 ئػـبء اٌزشغْغ ٌٍـالة ٌٍزؾلس.

، جيت ػٍَ ادللهٍني اٌزؾٍِ ثبٌظرب ًػلَ اٌزَوع يف  اٌزىٍُاحملبكصخ أً  هارجبعيف   -3

 .ء اٌزالِْنفـبرملُّ اٌزظؾْؾبد يف وً 

ظف يف أٔشـخ جيت رغْري رىٌّٓ اٌفظً حبْش َّّؼ دبشبهوخ مجْغ أػؼبء اٌ -4

 ُ.ْاٌزؼٍ

ّّل ػجل اٌومحٓ،   ىنبن اٌؼلّل ِٓ ِيبهاد اٌزؾلس  (91:2113ًفمب ي)زل

 إٍئٍخ ، ػٍَ اٌنؾٌ اٌزبيل: رلٌّػخ ثبٌٍغخ اٌؼوثْخ ِٓ فالي ًٍبئً

 اٌملهح ػٍَ ئرمبْ ادلفوكاد  -1
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 اٌملهح ػٍَ رىٌّٓ اٌىٍّبد -2

آهاء أً هغجبد أً ِشبػو أً اٌملهح ػٍَ اٌزؼجري ػٓ إفىبه يف شىً أفىبه  -3

 ٌٍشووبادلزؾّلصني .

 .فظْؾخاٌملهح ػٍَ اٍزقلاَ اٌٍغخ وأكاح ارظبي ٌٍزؾلس ثٍغخ   -4

 اٌملهح ػٍَ اإلعبثخ ػٓ إٍئٍخ ِٓ اٌشقض آفو. -5

 ثـوّمخ ِنيغْخ ، ديىٓ ًطف رلٌّػخ إفىبه ادلٌػؾخ أػاله ػٍَ اٌنؾٌ اٌزبيل:
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 ِيبهح اٌىالَ اٌؼوثِ

 اٌملهح ػٍَ ئرمبْ ادلفوكاد  -1

 اٌملهح ػٍَ رىٌّٓ اٌىٍّبد -2

اٌملهح ػٍَ اٌزؼجري ػٓ إفىبه يف شىً أفىبه أً آهاء أً هغجبد أً ِشبػو  -3

 ٌٍشووبادلزؾّلصني .
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رلٌّػخ إٍئٍخ يف رؼٍُْ احلٌاه ٌرتلْخ  ِيبهح اٍزقلاَ ًٍٍْخ 

 اٌزالِْن يف  اٌىالَ اٌؼوثِ

 ىزجٌا اٌٌٍٍْخ ثبٌٍغخ اٌؼوثْخجيت اٌزالِْن أْ ّ-أ

ّأفنًا إٍئٍخ ِٓ ادللهً ّموأًْ ًّمٌٌِْ أِبَ جيت اٌزالِْن أْ -ة

 اٌفظً.

اٌزالِْن اٌنّٓ َّزـْؼٌْ اإلعبثخ ػٓ إٍئٍخ ثشىً طؾْؼ ّنبٌٌْ -د

 اٌنزْغخ ًاذللّخ. 

َّواٌو مل ّىٌْ َِإالئال ػٍَ ِبالجيْت ػنو اٌزالِْن. -س ّؼزرب ادلؼٍُ ِْ  
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  : فوػْخ اٌجؾش اٌفظً اٌَبكً

اٌفوػْخ ىِ ئعبثخ ِإلزخ دلشىٍخ اٌجؾش اٌيت زبزبط ئىل ئصجبد احلمْمخ.  

ًرىشف اٌفوػْخ ػٓ ئعبثخ ِإلزخ رَزنل ئىل االفرتاػبد إٍبٍْخ )االفرتاػبد 

إٍبٍِ ىٌ اٌفىو اٌنُ ًاٌفوػْبد( ادلَزقلِخ يف اإلؿبه اٌنىين. ئما وبْ االفرتاع 

َّّؼ ٌنب ثاعواء حبش ؽٌي ِشبوٍنب ، فاْ اٌفوػْخ ىِ ؽمْمخ ِإلزخ حيلكىب اٌجبؽش ، 

بهىب أً افزجبهىب ِٓ أعً احلمْمخ  )أهُ وٌْ ًٌىٓ ال ثل ِٓ ئصجبصبب أً افزج

 (26:2116,ؽ

( سلوعبد اٌزؼٍُ 1رزؼّٓ ادلشىٍخ لْل اٌلهاٍخ ِزغريّٓ ، ًمهب ادلزغرياد ) 

ػٍَ اٌزؾلس ثبٌٍغخ اٌؼوثْخ كًْ اٍزقلاَ ًٍبئً اإلػالَ. ّزُ ئػـبء  زالِْنلهح اٌػٍَ ل
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Xرلٌّػخ ِٓ إٍئٍخ اٌوِي 
( ٔزبئظ اٌزؼٍُ ػٍَ ِيبهاد اٌـالة ثبٌٍغخ اٌؼوثْخ 2ًِزغري ) 1

Xثبٍزقلاَ رلٌّػخ ِٓ إٍئٍخ ادلملِخ اٌوِي 
2. 

 ٍِّ: ًثبٌزبيل فاْ طْبغخ اٌفوػْخ اٌيت ديىٓ اسببمىب ىِ وّب

Ha ٌرلٌّػخ إٍئٍخاٌزؾلس ثبٌٍغخ اٌؼوثْخ ِغ ًٍبئً  يف زالِْن: ىنبن ىّبكح يف ِيبهاد ا 

Ho :  ٌيف اٌزؾلس ثبٌٍغخ اٌؼوثْخ ِغ رلٌّػخ إٍئٍخ  زالِْنال رٌعل ىّبكح يف ِيبهاد ا 

ٌزؾمْك ًالؼْخ اٌفوػْخ يف ىنا اٌجؾش  ّؼمل ؽَبة ئؽظبئِ ٌمّْخ "د" 

:، صُ رؼني ًالؼْخ  5دبمبهٔخ ثني لّْخ "د" احلَبثْخ ً "د" اجللًٌْخ ػٍَ َِزٌٍ اٌلالٌخ   

 اٌفوػْخ ثبحلل آرَ :  

 ِوكًكح.(Ho) ئما وبٔذ لّْخ "د" احلَبثْخ أطغو ِٓ "د" اجللًٌْخ فبٌفوػْخ - أ

 (Ha) ادلملِخ فبٌفوػْخ اجللًاٌْخ" د" ِٓ أورب احلَبثْخ" د" لّْخ وبٔذ ئما - ة

 .ِمجٌٌخ

 : اٌجؾٌس اٌَبثمخ اٌفظً اٌَبثغ
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ثؼلِب اؿٍؼذ اٌىبرجخ ػٍَ سلزٍف ادلظبكه وزبثْخ وبٔذ أً ئٍّىرتًْٔخ ػٓ 

، ِب ًعلد رلٌّػخ إٍئٍخ يف رؼٍُْ احلٌاه بٍزقلاَ ًٍٍْخاٌجؾٌس اٌَبثمخ ادلزؼٍمخ ث

 ًاهٌّ ىنلهٍخ ىنا اٌجؾش ئال حبضب ًاؽلا وزجزواٌىبرجخ اٌجؾش ادلنبٍت دبٌػٌع 

( يف لَُ اٌٍغخ اٌؼوثْخ ٌىٍْخ اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ عبِؼخ ٌٍٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ 2117)

اٍزقلاَ ًٍبئً ِياًعخ اٌجـبلبد يف رؼٍُْ  اإلٍالِْخ احلىٌِْخ ثبٔلًٔظ ثبدلٌػٌع

اٌزبٍغ  اٌفظً رالِْن)كهاٍخ ربوّجْخ ػٍَ ٌزالِْن ػٍَ فيُ ادلموًءاٌمواءح ًأصوه يف للهح ا

 ىنبن ثْبْ ٔزبئظ اٌجؾش، ثأْ ٔزْغخ( يف ِلهٍخ اذللاّخ ادلزٌاٍـخ  ٌّْجبصلبْ غبهًد

 ادلموًء فيُ ػٍَ اٌزبٍغ يف ِلهٍخ اذللاّخ ادلزٌاٍـخ  ٌّْجبصلبْ غبهًد اٌفظً زالِْناٌ

اٌزبٍغ يف  اٌفظً اٌزالِْن ًللهح 2،17ثمّْخ ادلزٌٍؾ  ، اٌمواءح رؼٍُْ يف اشرتاويُ لجً

 رؼٍُْ يف ثؼلاشرتاويُ ادلموًء فيُ ػٍَ ِلهٍخ اذللاّخ ادلزٌاٍـخ  ٌّْجبصلبْ غبهًد

ًٍبئً ِياًعخ اٌجـبلبد يف رؼٍُْ اٍزقلاَ  ّجلً أْ اٌنزبئظ ىنه ًِٓ .9،51 اٌمواءح

 . ادلموًءيف للهح اٌزالِْن ػٍَ فيُ  ٌو أصواٌمواءح 
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أْ ٌِػٌع اٌجؾش ِ ًاٌفوق ثني ادلٌػٌع يف اٌجؾش اٌَبثك ًادلٌػٌع يف حبض

ًٍبئً ِياًعخ اٌجـبلبد يف رؼٍُْ اٌمواءح ًأصوه يف للهح اٍزقلاَ ػٓ  ّجؾش اٌَبثك

اٍزقلاَ ًٍٍْخ رلٌّػخ إٍئٍخ يف رؼٍُْ فيٌ ػٓ  ِحبضأِب  ادلموًءاٌزالِْن ػٍَ فيُ 

 .اٌىالَ اٌؼوثِاحلٌاه ٌرتلْخ  ِيبهح اٌزالِْن يف  


