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 األًىل  اٌجبة

 ادلمذِخ

 اٌجؾش  : خٍْفخاألًي   اٌفظً

ًيف  ،ٌغخ رنزِّ إىل اجملٌػخ اٌغبِْخ ػّٓ اٌؼبئٍخ اٌغبِْخ احلبٌْخاٌؼشثْخ ىِ  اٌٍغخ 

  اٌىزبة اٌغّبًُ اٌّزُ ّؤِٓ ثو ادلغٌٍّْ ًاٌٍغخ اٌيت رزىٍّيب إصنبْ  ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ

اإلعالَ )زلّّذ ػٍَ   ِٓ ادلغٍّني ثظفزيب ٌغخ  دًٌخ ػشثْخ ًاٌيت ّؼشفيب ادلالّني  ًػششًْ

 (.1:91::1 ،اخلٌيل

ًىِ ٌغخ ؽْخ لٌّخ ػبشذ  ،ٌغخ اٌؼشًثخ ًاإلعالَ ًأػظُ ِمٌِبد اٌمٌِْخ اٌؼشثْخ

ً منبء ًارغغ طذسىب ٌىضري ِٓ األٌفبف اٌفبسعْخ ًاذلنذّخ ًأٌٌْبْٔخ دىشىب يف رـٌس 

ً االؽزْبعبد   اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌذّيب اإلحلبػ (.3:91::1 ،ًغريىب )ػجذ اٌؼٍُْ إثشاىُْ

يف اٌظالح ً ٌغخ   ادلغزخذِخ  ِنيب اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ ٌغخ اٌمشآْ ً ٌغخ ،ػٓ ػذح ػٌاًِ

 احلذّش ً اٌٍغبد اٌؼبِّخ.

 زالِْزىِ رـٌّش لذسح اًٌخبطخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  ،نجْخعشع ِٓ رؼٍُْ اٌٍغبد األغاٌ 

ىِ رؼٍُْ  ػٍّْخػٍَ اعزخذاَ اٌٍغخ شفيْب ً وزبثْب. اٌمذسح ػٍَ اعزخذاَ اٌٍغخ يف 
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ً ِيبسح   ِنيب ِيبسح اإلعزّبع ،ادليبساد اٌٍغٌّخ ٌذّيب أسثؼخ أٌٔاعوبٔذ  خ.ادليبساد اٌٍغ

 ِٓ وً ِيبسح اٌٍغخ ٌذّيب ػاللخ ًصْمخ ِغ ثؼؼيب اٌىالَ ً ِيبسح اٌمشاءح ً ِيبسح اٌىزبثخ.

 أىذاف اٌزؼٍُْ. ٌزؾمْكيف رؼٍُْ اٌٍغخ حتزبط إىل ًعبئً حبْش  ،ثؼغ

طٌاد أً اٌىٍّبد ػٓ األفىبس اً آساء اً ألِيبسح اٌىالَ ىِ اٌمذسح ػٍَ رؼجري 

 ،وّب لبي رشّغبْ(. 9319:132 ،)أعْت ؽريِبًاْ سغجبد اً ِشبػش ٌٍّؾبًسّٓ

 ،)رشّغبْ ً اٌذالٌخ ً اٌٍغٌّخً ػٍُ اٌنفظ ً اٌؼظجْخ  ْخاٌىالَ ىٌ رلٌّػخ ِٓ اٌؼٌاًِ اجلغّ

1::9:12 .) 

 ًسلْفخ  طؼجخ وبٔذ رؼزربيف ادلذسعخ   رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ػٍّْخ ،وّب لذ ػشفنب

إرمبْ ادلفشداد ً اٌىزبثخ   يف رؼٍّيب ثغجت ػذَ جيذًْ طؼٌثخ زالِْزاٌ أّْ . ال ّضايدائّب

 ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ.  االرظبي   ػٍّْخً اٌمشاءح 

الؽظخ ػٍَ رالِْز اٌفظً اٌؼبشش ثمغُ بدلثّمٌَ    اٌجبؽش ،يف ِنبعجخ ًاؽذح

وً  أٔو رؼؼ  ،اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ يف ِذسعخ اٌششْذّخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ شْجريً ثبٔذًٔظ

 . سغُ أْ ِبدح ِجغّـخ ً دساعزيب رىشاسااٌىالَ  اٌؼشثِ  ػٍَ ّغزـْؼٌْ زالِْزاٌ
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ٌذّيُ  ِنو اٌىالَ اٌؼشثِاٌزالِْز ػٍَ  اٌؼٌاًِ اٌشئْغْخ اٌيت رغجت ػذَ لذسح

ادلزٌاعـخ ادلذسعخ   ِٓ ِزخشّط  اٌـالة ألّْ ٌْظ وً  ،يف اٌزؼٍُْ خٍفْبد ً خرباد سلزٍفخ

ِٓ ادلذسعخ احلىٌِخ.  ِزخشّط  أغٍجّْخ  اٌـالةٌىٓ ،ادلؼيذ اإلعالِِّ  ًاإلعالِْخ 

 اعزْؼبة ػذَ  اٌؼشثِ ىٌَ ىالاٌزالِْز ػٍَ اٌ  اٌؼٌاًِ األخشٍ اٌيت رغجت ػذَ لذسحً

 رغجّت ،بٌخ احل هيف ىز .ذلغخّفيٌّْ ال ً ،ػٍَ اٌمٌاػذّشوض ً  ،ػذَ اٌضمخً ،ادلفشداد

 اٌؼشثْخ.  ثبٌٍغخ  اٌىالَ  يف ِيبسح  زؼٍُْ خظٌطباٌ يف  نيخبٍِ اٌـالة 

ً  ـٌؽاخلادلذخً ً   إىل  زبػحي  ادلذسعخ  يفِٓ ادلؼشًف أّْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ 

أؽذ اٌؼٌاًِ اٌيت رؤصش ػٍَ اٌزالِْز يف زؼٍُ اًٌعٍْخ رمنْخ اٌزؼٍُ.  ً اٌٌعٍْخاٌـّشّمخ ً 

يف   ُْثبٌغؼبدح ٌٍزؼٍاٌزالِْز ّشؼشًْ   خُ إثذاػْْزؼٍاٌُ يف اٌفظً. ًعٍْخ ْػٍّْخ اٌزؼٍ

ذسّط ّغزخذَ ادل. أؽْبٔب حُ ِؤصّشْعذّذح ً رظجؼ ػٍّْخ اٌزؼٍ  محبعخاٌفظً ؽزَ رشلَّ 

 ثذاّخ ؽزَ ّشؼش اٌزالِْز ثبدلٌٍي ػنذ ُ إثذػِ يف اٌفظً ْاٌىزبة فؾغت ثغري ًعٍْخ رؼٍ

 ُ.اٌزؼٍ
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فْذٌّ اٌظٌس ُ اٌىالَ اٌؼشثِ ىٌ ْرؼٌٍعبئً ادلغزخذِخ يف اعشٍ اًٌ ِٓ ًىىزا،  

ػٍَ  لذسح اٌزالِْزٌرتلْخ طٍِ اٌؼشثِ األ خ اٌنبؿمخ ثبٌظٌس ادلزؾشوخ ً اٌظٌرْخ اٌنبؿم

 اٌىالَ اٌؼشثِ.

اٌيت   ادلزؾشوخ رلٌّػخ ِٓ اٌظٌس ًاألطٌادًعٍْخ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ ىِ 

. ادلغشًسأداء اٌزؼٍُْ يب ػرب اٌٌعبئؾ اإلٌىرتًْٔخ وغيذ ِحتزٌُ ػٍَ ٌِاد رؼٍّْْخ رمذّ

اخلربح  ٌٍزالِْز   َّمذ  ميىٓ أْ اٌزؼٍُْ  اعزخذاَ ًعٍْخ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ يف ػٍّْخ

 ٌرتلْخ  لذسذتُ  ػٍَ اٌىالَ  اٌؼشثِ.

اٌنبؿمخ  ادلزٌلغ ٌزؾغني اٌزؼٍُْ اٌؼشثِ ً   سَ ًعٍْخ فْذٌّ اٌظٌاًوزاٌه، اعزخذ

لذسح  اٌزالِْز فظً اٌؼبشش ثمغُ  اٌؼٌٍَ  اٌـجْؼْخ  يف ِذسعخ  اٌششْذّخ  اٌضبٌّٔخ  

 اإلعالِْخ  شْجريً  ثبٔذًٔظ.

"اعزخذاَ ًعٍْخ جؾش اٌىبرت ػٓ ٌِػٌع ّؾش اٌغبثك إػبفخ إىل خٍفْخ اٌج

ْخ دلذح اٌىالَ ٌرتلْخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشث

اٌؼشثِ )دساعخ شجو جتشثخ ػٍَ رالِْز اٌفظً اٌؼبشش ثمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ يف ِذسعخ 

 اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ شْجريً ثبٔذًٔظ("اٌششْذّخ 
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 حتمْك اٌجؾش:  اٌفظً اٌضبِٔ

 ادلغبئً آرْخ : تبراٌغبثك حيمك اٌىِٓ خٍْفخ اٌجؾش ً 

ٍخ فْذٌّ اٌظٌس اَ ًعْػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ لجً اعزخذ لذسح اٌزالِْز رىٌْ وْف     .أ 

ثمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ يف ِذسعخ اٌششْذّخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ اٌؼبششاٌفظً  اٌنبؿمخ يف

 ثبٔذًٔظ؟ شْجريً

اَ ًعٍْخ فْذٌّ اٌظٌس لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ ثؼذ اعزخذ رىٌْ وْف .ة 

شْذّخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ ثمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ يف ِذسعخ اٌشاٌؼبششاٌفظً  اٌنبؿمخ يف

 ثبٔذًٔظ؟ شْجريً

اٌزالِْز ػٍَ  لذسح ٌرتلْخ   فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ اعزخذاَ رأصري وبْ  ِذٍ أُ إىل   .ط 

اٌضبٌّٔخ  اٌششْذّخ  اٌـجْؼْخ يف ِذسعخ   اٌؼبشش ثمغُ اٌؼٌٍَاٌفظً  يفاٌؼشثِ   اٌىالَ

 ثبٔذًٔظ؟  شْجريًاإلعالِْخ 

 : أغشاع اٌجؾش اٌفظً اٌضبٌش

 مشّس اٌىبرت أغشاع اٌجؾش ِب ٍِّ :ّ حتمْك اٌجؾش اٌغبثكً ِٓ 
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اٌظٌس اٌنبؿمخ ٍخ فْذٌّ لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ لجً اعزخذاَ ًعْ  ِؼشفخ     .أ 

 شْجريً اٌؼبشش ثمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ يف ِذسعخ اٌششْذّخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ يف اٌفظً

 ثبٔذًٔظ.

لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ ثؼذ اعزخذاَ ًعٍْخ فْذٌّ اٌظٌس  ِؼشفخ .ة 

يف ِذسعخ اٌششْذّخ اٌضبٌّٔخ اٌؼبششثمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ  اٌفظً اٌنبؿمخ يف

 .ثبٔذًٔظ اإلعالِْخ شْجريً

ػٍَ لذسح اٌزالِْز اٌنبؿمخ ٌرتلْخ رأصري اعزخذاَ فْذٌّ اٌظٌس  وبْ ِذٍإىل أُ ؼشفخ ِ .ط 

شْذّخ اٌضبٌّٔخ شاٌفظً اٌؼبشش ثمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ يف ِذسعخ اٌ يف اٌىالَ اٌؼشثِ

 .ثبٔذًٔظاإلعالِْخ شْجريً 

 اٌفظً اٌشاثغ : فٌائذ اٌجؾش

 ِب ٍِّ : فٌائذ اٌجؾش مشّس اٌىبرت ّاٌجؾش اٌغبثك  أغشاعً ِٓ 

رؼٍُْ اٌٍغخ يف   نيِغزغشف اٌٍزالِْز ٌْىٌٌٔ زلشّن ىزا اٌجؾش زلشّع ًِٓ  ادلزٌلغ   .أ 

 اٌؼشثْخ.
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ٌعٍْخ فْذٌّ اٌظٌس اٌ اعزخذاَ دلذسط اٌٍغخ اٌؼشثْخ ػٓا اػـبء اٌزّضًْ إىل .ة 

 لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ.ٌرتلْخ  وٌعٍْخ  اٌنبؿمخ 

 إعشاء اٌجؾش اٌزبيل.  ٍمشاء يفٌِشاعغ  ًاؽذ ِِٓب ّؼزّذ  .ط 

 اٌزفىري: أعبط  بِظاٌفظً اخل

ِيبسح  اٌىالَ  ىِ ادليبسح  األعبعْخ  اٌضبْٔخ ثؼذ ِيبسح  اإلعزّبع.لبي عٌىنذاس 

( إْ اٌىالَ ػٍّْخ  رغْري األفىبس أً ادلشبػش يف  اٌزىٓ  إىل  اٌظٌد اٌزٍ  ٌو 9: 9::1)

ادلؼنَ  اخلبص. اٌىالَ  ىٌ  ػٍّْخ  اإلرظبي ًػٍّْخ رغْري  اٌفىش أً اٌؼٌاؿف  أً ادلشبػش 

اٌزىٓ  اىل اٌظٌد  ادلؼمٌي  اٌزُ  أٌمبه  اٌفشد إىل  آخش ثبعزخذاَ  اٌٍغخ  اٌشفٌّخ  يف 

 حبْش  ّفيّيب آخش

اٌىالَ ىٌ رلٌّػخ ِٓ ػٌاًِ اجلغُ ً ػٍُ عٌؽبسؿٌٌٔ أّْ  لبي يف أًعغ ِؼنَ،

د  األًّي، ػبًِ اجلغُ ىٌ آٌخ  اٌىالَ  إلٔزبط  أطٌا .ٌذالٌخ ً اٌٍغٌّخً ااٌنفظ ً اٌؼظجْخ 

والَ. اٌضبِٔ، ػبًِ ػٍُ اٌنفظ ميىٓ أْ ّؤصش اٌْذ ً اٌٌعو  رغزخذَ  ط ً اٌشأِنيب   اٌٍغخ

ىِ اٌشجىخ  اٌيت  رشثؾ ادلخْخ ثبٌفبَ ً األرْ ػٍَ ؿاللخ اٌىالَ. اٌضبٌش، ػبًِ اٌؼظجْخ 
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ًِبّزؼٍّك مبؼنَ. ً األػؼبء األخشٍ ٌزشبسن يف اٌنّشبؽ اٌىالَ.اٌشاثغ، ػبًِ اٌذالٌخ 

 . (9332:91)عٌؽبسرٌٌٔ،  اخلبِظ، ػبًِ اٌٍغٌّخ ًِب ّزؼٍّك ثمٌاػذ اٌٍغخ

 ىِ ػٍَ اٌزبيل :يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ، أىٍْخ اٌىالَ 

 ثشىً طؾْؼ اٌىٍّخ  فقػٍَ رٍ اٌمذسح  .1

 اإلعزخذاَ  اٌزؼجري  ثشىً ِنبعت  ػٍَ  اٌمذسح .9

 بس اٌىٍّخْاإلخز  ػٍَ  اٌمذسح .3

 إعزخذاَ  اٌزنغُْ  ػٍَ  اٌمذسح .9

 اٌىالَ ٌٍّنبلشخ ً اٌزّفبػً ػٍَ   اٌمذسح .2

أسثغ  حبْش ػٓاٌىالَ اٌؼشثِ يف اٌفظً، ِٓ أعً حتمْك لذسح اٌزالِْز ػٍَ 

 ػالِبد، ِنيب :

 فق اٌىٍّخ ثشىً طؾْؼرٍ  لبدسح ػٍَ .1

 عزخذاَ اٌزؼجري ثشىً ِنبعتا لبدسح ػٍَ  .9

 بس اٌىٍّخ ًاجلٍّخْخزا  لبدسح ػٍَ .3

 ادلٌػٌع  ثشىً ِنيغِ فيُ ػٍَ   لبدسح .9
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اٌٌعٍْخ ٌغخ  وبٔذ ً  ”medium“.أْ اٌٌعبئً يف اٌٍغخ اٌالرْنْخ طْغخ اجلّغ ِٓ ٌفق 

ىِ ًاعـخ  أً  ًعٍْخ  األخرب ِٓ ادلشعً  إىل ِشعً إٌْو، ًًعٍْخ  ِظذسّخ  ىِ 

ف  األخش ِٓ اٌٌعبئً ىِ  إػالَ  ِٓ  ّاٌزؼشذسط، ً ِشعً إٌْو ىٌ اٌزالِْز. ادل

( أْ  :1:1ب اٌيت دتىٓ اعزخذاِيب ألغشاع اٌزؼٍُْ. ًلبي أّؼب ِْبسطب )اٌزىنٌٌٌعْ

 اٌٌعٍْخ ىِ  إّظبي  ادلؼبسف ٌذافغ  األفىبس ًاٌشؼٌس ًػنبّخ  اٌزالِْز يف  اٌزؼٍُْ.

Martin and Briggs   ّْبثغ اٌالصِخ ٌٍزٌاطً ِغ زؼٍّْْخ رشزًّ ػٍَ مجْغ ادلناٌٌعٍْخ اٌّجّْٓ أ

، ِضً احلبعٌة ً اٌزٍّفضٌّْ ً آٌخ ػشع ً ثشاِظ ادلبدّخ ٌٍؾبعتثبدلىٌٔبد  اٌزالِْز

 (.2::9311)زلّّذ عٌىبس،  ثبدلبدح غري ادلبدّّخ  ٌٍؾبعتعبىضح رغزخذَ 

ىِ أدًاد  االٌزمبؽ  ًادلؼبجلخ  ًإػبدح رشرْت ٌعٍْخ اٌأطجؼ ِٓ اٌٌاػؼ أّْ 

 بؿمخ.ادلؼٌٍِبد  اٌجظشّخ ً اٌٍفظْخ، ّؼين ثبعزخذاَ  ًعٍْخ اٌظٌس اٌن

ىِ ؽشوخ  أغشاػْخ  أً وزبثْخ ِنظٌِخ ٔظبِب  (Animasi)فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ 

( أْ اٌظٌس :933.رىجذ أًربِِ )(Animate)حبْش رظيش عزاثخ  اٌظٌس اٌنبؿمخ 

اٌنبؿمخ عٍغٍخ اٌظٌس اٌظبىشح اٌنبؿمخ. ًِٓ فؼبئٍيب ؽظٌي اٌزؼٍُْ  ٌششػ  احلٌادس  

 ادلنبىظ  ًرشرت  احلٌادس.  ِنظّب وً ًلذ. رٌه  ِغزفْذ يف ششػ
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فيذف  اٌظٌس اٌنبؿمخ  رٌعْذ األًىُ  ٌٍؾشوخ  ثزمذُّ  ًاؽذ ِٓ اٌظٌس اٌنبؿمخ  

ع اٌضبثزخ ًرىٌْ  الٍْال فمٍْال  يف االعزؼغبي ٌمٌُ. ًٌزٌه  أْ  اٌظٌس اٌنبؿمخ  ىِ أغش

ٌٍ  ِٓ اٌنبؿمخ حبْش رظيش عزاثخ اٌنبؿمخ. اٌظٌس اٌنبؿمخ  ِٓ ًعٍْخ اٌزؼٍّْْخ  اعزؾ

احلبعت  اٌّيت ذتذف  ٌرتلْخ  ادلؤصشاد  اٌجظشّخ ًرؼـَ  ارظبي ؽزَ رشلْخ  فيُ  ادلٌاد 

 اٌزؼٍّْْخ.

( أْ اٌظٌس اٌنبؿمخ  رنمغُ ػٍَ صالصخ أٌٔاع : أًال، اٌظٌس :933لبي أًربِِ )

 Behavioural)اٌنبؿمخ دًْ  ٔظبَ  اٌزؾىُْ، ىزه  اٌظٌس اٌنبؿمخ  رؼـِ اٌشبوٍخ  اٌٌالغ 

Realism)  ًدًْ ٔظبَ  اٌزؾىُ  ادلضبي(Pause, Zoom-In, Zoom-Out) صبْٔب، اٌظٌس اٌنبؿمخ.

ِغ ٔظبَ  اٌزؾىُ  ًىزه  رليض ثضس اٌزؾىُ  ًميىٓ ادلغزخذَ  ٌْنبعت اٌظٌس اٌنبؿمخ 

-Direct)ادلجبشش اٌزالػت اٌظٌساٌنبؿمخ اٌضبٌش، اإلػالِيُ. ثبعزـبػخ ؿشّمخ

Manipulation Animation).ٌس اٌنبؿمخ  اٌزالػت  ادلجبشش رغزؼذ ادلشافك احببس اٌظ

)ادلضبي : سص ً ِنضٌك(. ّغّؼ ٌٍّغزخذاِيب ثزؾذّذ اٌزغبه  االٔزجبه  ًميىٓ ٌزىشاس 

 احلٌادس.
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 ( فّْب ٍِّ :9316اعزخذاَ ىزه اٌٌعبئً ذلب ِضاّب وّب لبي اٌذوزٌسٔذًط داسّبٔزٌ )        

أٌؼبة  ِٓ األٌٌاْ ًحلشًف ًاٌظٌس اٌنبؿمخ، إِب اٌؼشع ِضريح  ٌالىزّبَ ألْ ىنبن   .1

 اٌنض اٌشعُ ادلزؾشوخ  أً  اٌظٌس اٌنبؿمخ  أً  اٌظٌس اٌفٌرٌغشافْخ.

 أوضش حتفْض األؿفبي دلؼشفخ  ادلؼٌٍِبد  ػٓ ادلٌاد اٌزؼٍّْْخ ادلمذِخ. .9

 ْغري  اٌزالِْز ٌفيُ  سعبئً ادلؼٌٍِبد  اٌجظشّخ.رغز .3

 ألْ  اٌزالِْز ّفيٌّْ  ثغيٌٌخ رٍه ادلٌاد.  ّششػ  ادلذسط ادلٌاد إال  لٍْال .9

 ًرىشاسا اِشاس عزخذاِيبىٓ اميًعٍْخ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ  .2

 ميىٓ ختضّنيب يف شىً اٌجْبٔبد اٌجظشّخ  أً ادلغنبؿغِ، ؽزَ ٔغري حلًّ يف أُ ِىبْ .6

 ( فّْب ٍِّ :9316وّب لبي اٌذوزٌسٔذًط داسّبٔزٌ )  ػٌْةاعزخذاَ ىزه اٌٌعبئً ذلب

 إىل  أدًاد  خبطخ.  حتزبط .1

 حتزبط  إىل  اإلثذاػْخ  ًادليبساد  ٌظنغ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ. .9

وبْ اٌؼذّذ ِٓ األشْبء جيت اٌنظش ػٍَ إعزخذاَ  ًّغٍخ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ  

 يف  ػٍّْخ  اٌزؼٍُْ، ِنيب :
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 ًلذ ِجىش، ًثؼذ راٌه ؽذاد  اٌذسط  يفإػذاد ًا  ػٍْو ذسّط  جيتادل وبْ األًي، .1

 يف حتمْك اٌزؼٍُْ ادلمظٌدح. د اخزْبس ًعٍْخ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ رلش

أْ  ّؼشف  ِذح  فْذٌّ  اٌظٌس اٌنبؿمخ حبْش ّزـبثك  ػٍْو ذسّط  جيت ادل وبْ ،اٌضبِٔ .9

 ِغ اٌغبػخ  اٌذسط.

إعزؼذاد اٌزالِْز ِٓ خالي رمذُّ رٌػْؾخ ؽٌي زلزٌّبد ًإػذاد اٌفظً ، اٌضبٌش .3

 ٌِالف  ٌزؼٍُْ.فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ  

ّؼىظ األعئٍخ إٔزيَ رشغًْ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ ، ادلذسّط ، ؽٌّّْخ  أػٍَ، ثؼذ اٌشاثغ .9

 ً األعٌثخ ِغ اٌزالِْز دلؼشفخ  ِذٍ فيُ اٌزالِْز دلبدح.

فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ ٌذّيب اٌمذسح  ػٍَ ششػ  شْئ  رظؼت وٌعٍْخ يف اٌؼٌٍَ، 

اٌؼشثْخ، اٌظٌس اٌنبؿمخ ِٓ ًعبئً اٌجظشّخ ًدتٍه يف رؼٍُْ اٌٍغخ ثبٌظٌس ًاٌىٍّبد. 

اٌفٌائذ ًىِ ّرتوض اٌزالِْز أً رىٌْ ًعٍْخ يف ّؼٍُ ادلذسط ادلبدح اٌىالَ وزؼٍُْ اٌٍغخ 

 اٌؼشثْخ.
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 : أعبط اٌزفىري اٌغبثك يف اٌشعُ اٌجْبِٔ آرِ ّظٌّس اٌىبرتًإلّؼبػ اٌجْبْ 

 خـّخ  أعبط  اٌزفىري

  

 ثؼذ اعزخذاَ

لجً 
ذاَ

عزخ
ا

 

ْخادلبدح  اٌىالِ  

 اعزخذاَ  ًّغٍخ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ يف رؼٍُْ

 دلبدح  اٌىالَ إعزؼذاد فْذٌّ  اٌظٌس اٌنبؿمخ .1

 ِذّح  فْذٌّ  ًفمب مبذّح  اٌزؼٍُْ.9

 ششػ  فْذٌّ  اٌظٌس اٌنبؿمخ  ًفمب ٌٍزؼٍُْ.3

رؼٍُْ  اٌٍغخ  اٌؼشثْخ  دلبدح اٌىالَ  ِذسّط ِغ  اٌزالِْز .9

 ثئعزخذاَ فْذٌّ اٌظٌس اٌنبؿمخ

ادلذسّط ّؼىظ األعئٍخ ً األعٌثخ ِغ اٌزالِْز دلؼشفخ  .2

 ِذٍ فيُ اٌزالِْز دلبدح

 أسثغ ػالِبد ػٍَ اٌىالَ

 ٍفق اٌىٍّخ ثشىً طؾْؼرٍلبدسح ػٍَ .1

 عزخذاَ اٌزؼجري ثشىً ِنبعتلبدسح ػٍَ ا.9

 بس اٌىٍّخ ًاجلٍّخْخزلبدسح ػٍَ ا.3

 لبدسح ػٍَ ثغؾ ٌجبة ادلٌػٌع  ثشىً ِنيغِ.9

 

 رشلْخ
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 : اٌفشػْخ  اٌفظً اٌغبدط

اٌفشػْخ ىِ ؽمْمخ  ِؤلزخ ّمشسىب اٌىبرجٌ ٌىٓ  الّضاي  اٌىبرت  أْ  ّضجزيب 

 (.9316:23ثبالخزجبس أً االِزؾبْ )ىريُ عبٔبًاْ، 

 يف ىزا اٌجؾش وّب ّبيل :أخز ربٌىزبثخ  اٌفشػْخ 

: ًعٌد رشلْخ  لذسح  اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ ثئعزخذاَ  فْذٌّ  (Ha)اٌفشػْخ ادلمرتؽخ 

 اٌنبؿمخ. اٌظٌس

: ػذَ رشلْخ لذسح  اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ ثئعزخذاَ  فْذٌّ  (H0)اٌفشػْخ اٌظفشّخ 

 اٌنبؿمخ.اٌظٌس 

 % فبٌفؼْخ : 2ثبدلغزٌٍ  اٌذالٌخ 

فبٌفشػْخ  اٌظفشّخ  ِشدًدح إرا وبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ  أورب ِٓ "د" اجلذًٌْخ  

  .رغجت ًعٌد رشلْخًىزه 

ِمجٌٌخ لّْخ "د" احلغبثْخ  أورب ِٓ "د" اجلذًٌْخ  فبٌفشػْخ  اٌظفشّخ  ً إرا وبٔذ 

 ًىزه الرغجت ًعٌد رشلْخ.
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 غبثمخاٌذساعبد  اٌ:  ثغاٌفظً اٌغب

 س راد طٍخ ِنيب :ٌاٌجؾ إْ ىزح  اٌذساعخ  فْيب

اٌشعبٌخ ِٓ زلّّذ فبرًّ )شؼجخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ، وٍْخ اٌرتثْخ ً رؼٍُْ، اجلبِؼخ عٌٔبْ  .1

فْذٌّ   ًعٍْخ حتذ ادلٌػٌع "إعزخذاَ (وبٌْغبغب اإلعالِْخ احلىٌِْخ ٌّغْبوشرب

اٌؼٌٍَ يف اٌفظً ًاؽذح ػشش ثمغُ ػٍَ رالِْز  رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخيف   خاٌظٌس ادلزؾشو

ًِٓ اٌنزبئظ ."وبيل ثبًّظ 1إعزّبػْخ  يف  ِذسعخ  اٌضبٌّٔخ  اإلعالِْخ  احلىٌِْخ 

احلظٌٌخ ِٓ ىزا اٌجؾش ىِ أْ لذسح  اٌزالِْز يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  لجً اعزخذاَ 

يف    63 -:6ًىِ رىٌْ ثني   1,:6لذس ؽظٍذ ػٍَ  خًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس ادلزؾشو

دسعخ وبفْخ، ًؽمْمخ  لذسح  اٌزالِْز يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  ِؼْبس اٌزفغري ًىزا رذي

ًىِ رىٌْ  11,:1ؽظٍذ ػٍَ لذس  خثؼذ اعزخذاَ ًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس ادلزؾشو

ًىنه  ِفشق ثْنيّب يف  ِؼْبس اٌزفغري ًىزا رذي دسعخ عْذ عذا.  13 -133ثني  

ْخ  أورب ِٓ "د" فشق ثْنيّب وبَ دٌذ ػٍْو  أْ ٔزْغخ  احلظٌٌخ  أْ "د" احلغبث

ًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس . ًىز ّؼنَ أْ  اعزخذاَ   9:،1 <  1،22اجلذًٌْخ ًىِ 

ادلزؾشوخ  رؤصش يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ.ًأِب لذس األصش فؾظً ػٍَ لّْخ "د" ًىِ 
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. ثبدلؼنَ أْ لذسح اٌزالِْز يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ثئعزخذاَ ًعٍْخ  فْذٌّ 3،92

 يف ِؼْبس اٌزفغري. ِزٌعـخ  اٌظٌس ادلزؾشوخ  رذي ػٍَ دسعخ 

)شؼجخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ، وٍْخ اٌرتثْخ ً رؼٍُْ،  عٍْفِ عشُ ًؽٌِْٔاٌشعبٌخ ِٓ  .9

 حتذ ادلٌػٌع " خ ٌّغْبوشرب(اجلبِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ وبٌْغبغب اإلعالِْخ احلىٌِْ

ٌرتلْخ لذسح  اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ  اٌؼشثِ  يف    خفْذٌّ اٌظٌس ادلزؾشوًعٍْخ إعزخذاَ  

ًِٓ  ."عٍّْبْ  اإلعالِْخاٌفظً  اٌضّبْٔخ  يف  ِذسعخ اٌشًػخ اٌغالَ  اٌزٌاعـخ 

 اٌنزبئظ احلظٌٌخ ِٓ ىزا اٌجؾش ىِ أْ لذسح  اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ لجً

ًىِ رىٌْ ثني   91,1اعزخذاَ ًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس ادلزؾشوخ ؽظٍذ ػٍَ لذس 

يف  ِؼْبس اٌزفغري ًىزا رذي دسعخ ِشدًدح، ًؽمْمخ  لذسح  اٌزالِْز ػٍَ   93 -:9

 9,13:اٌىالَ اٌؼشثِ ثؼذ اعزخذاَ ًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس ادلزؾشوخ ؽظٍذ ػٍَ لذس

ًىزا رذي دسعخ عْذ.ًىنه  ِفشق يف  ِؼْبس اٌزفغري   3: -::ًىِ رىٌْ ثني  

ثْنيّب فشق ثْنيّب وبَ دٌذ ػٍْو  أْ ٔزْغخ  احلظٌٌخ  أْ "د" احلغبثْخ  أورب ِٓ "د" 

. ًىز ّؼنَ أْ  اعزخذاَ  ًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس 1،99 <  :،3:اجلذًٌْخ ًىِ 

.ًأِب لذس األصش فؾظً ػٍَ لّْخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِادلزؾشوخ  رؤصش يف 
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ثئعزخذاَ ًعٍْخ   ػٍَ اٌىالَ اٌؼشثِ . ثبدلؼنَ أْ لذسح اٌزالِْز 99،3"د" ًىِ 

 فْذٌّ اٌظٌس ادلزؾشوخ  رذي ػٍَ دسعخ  ِزٌعـخ  يف ِؼْبس اٌزفغري.

اٌشعبٌخ ِٓ ٌٔس احلغنَ )شؼجخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ، وٍْخ اٌرتثْخ ً رؼٍُْ، اجلبِؼخ  .3

 ٌنبؿمخ"إعزخذاَ ًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس ااإلعالِْخ احلىٌِْخ ِبربساَ( حتذ ادلٌػٌع 

يف اٌفظً  دلبدح ادلفشداد ٌرتلْخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ اإلعزْؼبة ادلفشداديف رؼٍُْ اٌٍغخ 

.ًِٓ اٌنزبئظ احلظٌٌخ ِٓ ىزا "اخلري ٌٌِجٌناإلعالِْخ  زٌعـخ ادل اٌضبِٓ مبذسعخ

فْذٌّ   ًعٍْخلجً اعزخذاَ  ػٍَ اإلعزْؼبة ادلفشداداٌجؾش ىِ أْ لذسح  اٌزالِْز 

يف  ِؼْبس اٌزفغري   63 -:6ًىِ رىٌْ ثني   63,3ؽظٍذ ػٍَ لذس  اٌظٌس اٌنبؿمخ

ثؼذ اعزخذاَ ػٍَ اإلعزْؼبة ادلفشداد ًىزا رذي دسعخ وبفْخ، ًؽمْمخ  لذسح  

يف    13 -133ًىِ رىٌْ ثني   13,3ؽظٍذ ػٍَ لذس نبؿمخ ًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس اٌ

ْذ عذا.ًىنه  ِفشق ثْنيّب فشق ثْنيّب وبَ دٌذ ِؼْبس اٌزفغري ًىزا رذي دسعخ ع

 <  11،2ػٍْو  أْ ٔزْغخ  احلظٌٌخ  أْ "د" احلغبثْخ  أورب ِٓ "د" اجلذًٌْخ ًىِ 

رؤصش يف رؼٍُْ اٌٍغخ   نبؿمخ. ًىز ّؼنَ أْ  اعزخذاَ  ًعٍْخ  فْذٌّ اٌظٌس اٌ 1،9

.ًأِب لذس األصش فؾظً ػٍَ لّْخ "د" ًىِ دلبدح اإلعزْؼبة ادلفشداد اٌؼشثْخ
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فْذٌّ   ثئعزخذاَ ًعٍْخػٍَ اإلعزْؼبة ادلفشداد . ثبدلؼنَ أْ لذسح اٌزالِْز 92،3

 رذي ػٍَ دسعخ  ِزٌعـخ  يف ِؼْبس اٌزفغري.  اٌظٌس اٌنبؿمخ


