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ھو  ، ذ�ك أن أول �� #�ول ھذا ا���ر ا����م �� ا��
�نج ا���ر�� �ن أ�دم ا���ط� ا�� ��ر
	� ��د إ���
��ء � . ��ر�� ا���/� ا�� ���ش ��	� ، �ن أ-ل ا�
�طرة '+�	� وا
�*(ل �واردھ� وا��#ث 'ن ا��


�ط�ت �را#ل  ا��
�نا��
�ن إ�4 ا���ر�� و�3
�ر ا�ظواھر �م �1ن #�
�� ��ذ ا��دا�� ، �����ر�� '�د 
 ����د '+4 ا�#واس ���+�3 ، ھ��ن �(ل 1ل �ر#+� �وع �ن ا���ر�� ، أھ�	� ا���ر�� ا�#
�� ا��

�رات ا�� �را1�	� �، و: �#��ج إ�4 �راھ�ن �ل ��3ق '+�	� ا�-��8 ،  ا��
�نو���1ل �ن �-�وع ا�

ت � ����ول �� ا���دي ،  ا��
�نوا���ر�� ا�3+
��3 وھ ��ر�� ��وم '+4 ا��;�ل ، وإ'��ل ا�ذھن ، �	

�ن  ا��
�ن-
م ، وھ��ك ا���ر�� ا��+��� و �م ���1ن و��#ث ���� وراء ا�ط���� و��ھ�� ا�روح و'(��	� ا�
��وط	� إ�4 � �را#ل ��;�رة ، #�ث ا���ل  ا��
�ك��ن ا:'���د ا�
�ذج '+4 #وا
� و�ن �-رد  ا��
�ن

ا:'���د '+4 ا��;�ل ، إ�4 إ���ج ا���ر�� 'ن طر�ق ا��#وث ا���دا��� وا��ظر�� �8 إ�<�'	� �+�(#ظ� 
 .ه ا���ر�� ا��+��� أ�رب إ�4 �3
�ر ا�وا�8 و���ء ا��وا��ن ا��+���ا�د���� ، ���1ت ھذ

�ت �Bرھ� �ن ا��+وم ا��3ز��ء وا���و�و-�� ، �1ن ھ��ك �-�:ت ��ر��� �
��ض ا��+وم ا�ر��<��ت وا���طق 
�+ت ھذه ا���رة �-	�زھ��
 �م ���#�	� ا��
�ن إ: � اDو�� ا���رة ، ھ ا��+وم ا:-���'�� ، #�ث ا

 .ا���3ھ�� ا�����ز و�و<و'��	� و���ھ-	� وأدوا�	� 

ھ1ذا 
�#�ول إ'ط�ء ��ر�ف �	ذه ا��+وم ، ��ل أن �درس ���ھ-	� وأدوا�	� ا�� ����د '+�	� ا����ج 
1�و<وع  ا��
�نا���ر�� ا��+وم ا:-���'�� �رع �ن ا��+وم ا:�
���� ا�� ���ل 1ل �� �����ل ��� 

����� ا��+وم  ا��
����أ�<� �ن ا��+وم  �+درا
� ���طب �F( �رع ، �����

�ن �ن ا���#�� ا�-�:���	�م 



 

 


�ن �:��3
�ر ا�ظواھر وا�و��/8 ا:-���'�� ، ��1+*� وا:
رة وا�-��'� ، �	 : �	�م ��ا:-���'�� �	�م 
 �	�;���ره �ردا دا�ل -��'� ، �ذ�ك ��رف ا��+وم ا:-���'�� �'�� :���ز: ، �ل 

�ر�ن وا���/� ا���ظ�� �	ذه ا��(��ت ا��" Dس ا����� ����)'  "+وم ا�� �و<و'	� ھو ا��
�ن �


� ، ا:���Gد ، ا���ر�H ، : و�ذ�ك ��1ن أن �درج <�ن ھذا ا����Gف ��
'+م ا��3س ، ا���رو�و�و-�� ، ا�
�دم  و ����ز ا��+وم ا:-���'�� و �ن ���	�. ا�-*را��� ، ا�د��وBرا��� ، ا����ون �
� �	�;�ا��+وم ا����و��� 

��ت �������دد�� ا���	-��، �+درا
� ظ�ھرة ا:�� 4�
 ا��#ث ا�وا#د و ھذا �� �� Iو'� �ن ا����ھ�-�
 I	��وا� ،������� �+��ر�#�ن �+��+�� ا:��
���� �را/�
�F( ، ��و-ب '+4 ا���#ث أن ����د ا���	I ا:

 ���ر�� ���/I ا���+�� ا:����� ، و ا���	I ا����رن �+���ر�� ��ن ��< ا���+�� ا���ر���
��� ا���
�� ا����ر�1 � ا���+�� 
 ���ر�� ا�-�ھ�ت ا�رأي ا���م و �/�G#ا� I	��و #�<رھ� ، و ا� �����ا:��

 ����� .ا:��

 

 ��;ة ا��+وم ا:-���'��
��ض ا��-����ت ھو ا�*�وض ا��د�د و'دم ا�<�ح ا�رؤ�� #ول ��ر�ف  وا#دة �ن '(��ت �;زم ا��+وم �

ھذه ا��+وم ��ن ا����*+�ن �	�، و�����1 ���ر�� ا��+وم ا:-���'�� ���ر�� أو��� '+4 أ�	� ذ�ك ا�#�ل 
ا���ر� ا�ذي �	�م �درا
� ا��
�ن � ��3'(�� ا:-���'�� '+4 ���+ف ا��Gدة �8 إ�
�ن أ�ر أو -��'� 


� أو دو��، وذ�ك �ن أ-ل �B��G �وا'د
3
�ر�� '��� و�-ردة ��1ن �ن ا�3	م وا����ؤ وا��#1م  أو �ؤ�
 .وا��و-�� وا���1ف 

�-�وع ا��+وم ا�� �درس « ا��+وم ا��
���� وا:-���'�� ھ  �Kن�#
ب ���وس ا��+وم ا:-���'��، 
 »ا��
�ن دا�ل ا��-��8، �#�ث : ��1ن �Gور إ�
�ن �و#ده و: �-��8 دون ��ر 


+� �ن ا��را1��ت ا�3+
��3 ا��داء �ن ا�رھ��Gت ا�و�4 و��د ��1ت ��;ة ا��+وم ا+
�ر ' ��'���-:
 وا�
	���ت ا�رو����� وا�
(��� ، وGو: إ�4 �3 ا�Bر�
ا�#<�رات ا��رق ا��د�م �رورا ����راث ا�3+

��، Fم إ'ط�/� ��
� �ن ��	-�� �و�� �	ذه ا��+وم ����+	 د���'Gر ا��	<� ا�ذي ا
��3د �ن ا�
	���ت ا�
�+� طورت ا�����ل �8 ا�ظواھر �ن �
�وى �

�3 ا-���'�� إ�4 '+وم ا-���'�� ذات �����ت ��	-�� �+�

 .ا��و�Gف إ�4 �
�وى ا��#+�ل وا��3
�ر

��د ��رة ��Gرة �ن ا�Fورة ا�3ر�
��، '+�� و<�� �����ل  M�G;� ر ا���و�رG' ھ1ذا ظ	ر '+م ا:-���ع �
���;ت �ذ�ك �دارس أ�1د���� ��ددت ���دد ا�رؤى  وم و �+
�3 ا���ر���8 ا��-��8 ��	ل �ن �+
�3 ا��+

���� �ن -	� أ�رى، و�	�� �1ن، ��ھذه ا��طورات  �Kنا��-�ل ا�درا
� �ن -	� ، أو ط���� ا���	I و�ط
وا��#و:ت ا�������� ��1ت ���رة 'ن #ر��1 ا��-����ت ا�*ر���، و�
��رة �����1�Nت وا�ظواھر وا�ز��ت 

�� وا:���Gد��، �ن �طور ا��-��8 �3رز ����<�ت ��
ا�� �طرح '+4 ���+ف ا��
�و��ت ا��(��� وا�

�ك ا��-��8 �و
�/ل ��وه و�طوره، �ن ھذا وإ�����1ت �#��ج إ�4 ا
����ب وا#�واء �-ل <��ن إ���ج ذ
 وا�#<�ري /���ا���ط+ق ���ت ا�درا
�ت ا:-���'�� دورا �#ور�� � '�+��ت ا������ وا��
�ر ا�

 دو�� � �
��
 أداة ��ظ�ر و���ء و�طو�ر و���1ف، ��� ��رف �F( 'ن ا�	� ،����+�-����ت ا�ور
G� �
��
��	� ���1ب ا�درا
�ت وا��#�ث، و��س ا����ص 1�� ھو ��1و:��ت ا���#دة ا��ر���1 أ�	� 

 ���+' ����
 �دى ا�*رب ��ط+��
و ا�#�ل � دول ا����م ا���Fث، ���
+وك ا:-���' وا:���Gدي وا�



 

 

 .دوا/ر '+��� وأ�1د����  �ؤطره

�د�	� ا�#1و��ت وا��ر�1ت و�
�#ت �����ت ا��#�ث ا:-���'�� ا�1��� أدوات ��/�� �Gا���ظ��ت، و�د أ
�دا�	� 1ذ�ك � ا��+وم ا:-���'�� ا��رى �
 .1�� ��ع ا

�(��� 'ن �ظ�م '+م ا:-���ع �
�#�ث ا:-���'�� در-� �ن ا:P� ذ�ك M�� و�د. 

 M+طG� M�Gد أ�� ،�����( ���ر إ�4 ا��ظ�� ا�� �درس  �Gط+#�" ا��+وم ا:-���'��"و��3س ا�طر�
���� ا���ر�� Fا��-��8 أو ا�. 

و� ا���<، �1ن ��ظر إ�4 '+م ا:-���ع و1ذ�ك إ�4 ا��+وم ا:-���'�� ا��رى '+4 أ�	� أ�ل �ن �
�وى 
�دأ ا��ظر إ�4 ا��+وم ا:-���'�� '+4 أ�	� '+وم  ا��+وم ا��رى، �Fل ا��+وم ا�ط����� ، و� 'Gر�� ا�#��

 �-ب ا#�را�	� ������ .<رور�� وھ���، و

 '�����ذج �ن ا��+وم ا:-���

 '+م ا:-���ع: أو: 

 I	��طوات ا����ع �K�ھو ا�درا
� ا��+��� �+
+وك ا:-���' ��Pراد، وا�
���ب ا�� ���ظم �	� ا��-��8 
  .ا��+�

�وا'د وا���+��ت ا:-���'�� ������ �طور � أوا/ل ا��رن ا���
8 '�ر و�	�م 
وھو �و-� أ�1د�� -د�د �

�ت  أو1;�راد، �1ن 1;'<�ء � -����ت او �-�و'�ت ا�� �ر�ط و�G3ل ا���س ��س ��ط 
و�ن أھم . �ؤ

ھو درا
� �1ل أ��1ل ا���3'ل " ا���ر��3ت �	ذا ا��+م ، ��ر�ف -ورج ز��ل ا�ذي ��ول أن '+م ا:-���ع 
 ".ا:-���' وا��(��ت ا:-���'�� ��ن ا��راد �*ض ا��ظر 'ن �#�و���	� 

ي �	�م �1ل ا�ظواھر ا�� ��-ت 'ن و-ود ا��
�ن � ا�-��'� ، �ن ��دو أن '+م ا:-���ع ھو ا��+م ا�ذ
��+� وا�#زب ، 1�� �	�م  و �	�م�<��ن و��Gرع و زواج ، ���+ف ا�-��'�ت ا:-���'�� �1:
رة وا���

��+ف ا���3'(ت ا�� ��م ��ن أ�راد ھذه ا�و#دات ا:-���'�� ��. 


ؤال ا�#دود ��ن '+م ا:-���ع وا��+وم ا 4��" :-���'�� ا��رى ، #�ث ��رز ھ�� أر�8 إ-���ت ، أو�	� ل �
ا�ذي ا'��د أن '+م ا:-���ع �-ب '+�� أن �
�و'ب 1ل ا���دة ا�� در
�	� ا��+وم ا:-���'�� " 1و�ت 

�ب و-ودھ� ، ����� ا:-��� ا�����F ل

ر " ا��رى وأن �-ردھ� �ن ��
ا�ذي ��Gور '+م " ھ�ري 
3
� ا�ظواھر ا:-���'�� ���1 �و#د ا��(#ظ�ت ا�� ا��	ت إ��	� ا��+وم ا:-���ع '+�� �و��� ��: �(#ظ 

 ل 	� �F��Fا� ��ا�ذي ا��+وم ا:-���'�� �درس 1ل ��	� " -ورج ز��ل " ا:-���'�� ا��رى ، أ�� ا:-�

� �درس ��3�1  ا����ج���B ����� ، ��+م ا:���Gد �درس ��
ا�وGول '+4 وا:
�	(ك ، ����� '+م ا�

ا�
+ط� و���ر
�	� ، أ�� '+م ا:-���ع �	و درا
� ا�Gورة ا����ر�1 ��ن 1ل ���ذج ا�-	ود وا��#�و:ت 

ورو�1ن " ا:-���'�� 1�1و�ن ا�-��'�ت ا:�
���� وا�#(�	� وا�����
� وا�Gرا'�ت ، ا:-��� ا�را��� ل 

�را�ط�ت ا����ر�1 ��ن ا��+وم ا:-���'�� ا�ذي �رى أن '+م ا:-���ع �	�م �درا
� ا���G/ص وا�" ��ري 
 .ا��رى

 ����F :��-و�و� ا��Fرو

ا��Fرو�و�و-�� أو '+م ا:�
�ن ، �درس اGل ا��وع ��
�� ،  ا�� ������  و�درسو ا�ظواھر ا����+Fا�<� ا�

م ��و'�ن ر/�
��ن ، أو: ��� ��Qو�وRروF�:�� ، ����
 Physicalا:�Fرو Rو�و��Q ا�ط����� : ا:�



 

 

anthropology  درس �وا<�8 ا��طور���
و #��ة �� ��ل ا���ر�H و ا�-��س ا���ر�� و �1و�ن  ا��
�1+م ا���ر�M ووظ�/ف ا�'<�ء ا���ر�� أي ا��3ز�و�و-�� ، و'+م ا�#��ة أي ا���و�و-�� ،  ا��
�ن-
م 
����F : �����Fا� ��Qو�وR روFا��Cultural Anthropology ر<� و 1ذا ، و �درس ا�����ت ا���F�

 ����Fس وا������ت ا��و-ودة ، #�ث �	�م ���+*� وا��+Fتا�:Dوا��ظم  وا�دوات وا ���وا���ران وا��
 :و��رف ا��Fرو�و�و-�� ��ر��3ت 'دة ، أ�	رھ� . ا:-���'��

 '+م ا��
�ن-  

 وا-���' و#<�ري  -��� .'+م ا��
�ن �ن #�ث ھو �1/ن ط

 .'+م ا�-��'�ت ا���ر�� و
+و1	� وإ���-	� -

����ت ا��-����ت ا���ر��- Fم ا�#<�رات و+'. 

 
 �F��F :��
��
 '+م ا�


� '+4 أ�� وا#د �ن أھم ا��+وم ا:-���'�� ا�#د��F، �ظرا �ھ���� � �F1ر �ن ا��-�:ت ��
��Gف '+م ا�
�دم و�طور ا���وب،� 
 ودوره ���
�رار ا��
:�� ��و<�ط و�
��ر ا��-��8، وا���Gد ا�3رد  ا����+


� �-�و'� �ن ا����GGت ا����+�3 ا�� ����و�� �ن زوا�� ���ددة ��
وا��-��8 11ل، و��<�ن '+م ا�
��
��

� ا����رن، إ<��� �+3+
�3 ا���

��، و'+م ا���
 .أ�<�، ���1ظر�� ا�

G�ص، �#د�دا ��ذ �	���ت ا��رن ا���
8 '�ر و��د ا�و:��ت ا���#دة ا��ر���1 ا�دو�� ا�را/دة � ھذا ا��
�	دف  ،�
 �در�� �GG��+��(د، '�د�� �دأت ��طو�ره و��ز�زه، �ن �(ل إ���ء -����ت، و���ھد ��


��ن  ��ر�ف��-�ذب . ��ظ�م #��ة ا���ر ��1ل �<�ن ا�
��دة وا�
(م � آن وا#د�

� ���ران أ��
'+م ا�
����� �-�ل ، أ#دھ�� �-�ل �ن ا�دو�� �#ور '+م ا ، �
��
�ر�Dط� �#ور ھذا ا��+م ا+
 .ا�

��ره '+م ا�دو�� ،�'�� ��
��
 درا
� ا��ور ا����+��  أو: '+م ا�� �
��
ھذا ا��3	وم �#Gر '+م ا�
�وا��ن وا�3+
�3ت ا��و����� ������دو�� �ن #�ث ��;�	�، و�طورا�	�، إ<��� �
+ط��	� ا����+F;� �-��� ،�3ره 

وا�رو�����، �#د�دا ا�� و<�	� أر
طو، وأ�(طون ، ��د ر1زوا '+4 ا�دو�� �ن ��ب ا��#��ظ� '+4 
 #دا�F :#�وا/	� '+4 -��8 ا��واط��ن،  �(/��	� �8��
��رھ� أF1ر أ��1ل ا���ظ�م ا���'����رة ظ	ورھ�، 

�وا#��1رھ� ��
+�  و��ر-+���1ل دا.  

��ره '+م ا�
+ط��'�� �
��
#�ث 
�'د ا��طور ا���ظ�� وظ	ور ا�د���راط�� � ا��-����ت  ، ����F '+م ا�
��� �G��
ت '+�� ���G '+4 ظ	ور ا��در
� ا�#د��F ا��� ��
��

��، وا�� رأت �;ن ا���
درا
�ت ا�

�وة أ���� #+ت وو-دت، �ن ھ�� 'ر�ت ا�
+ط� '+4 أ�	� '(�� �وة ��ن -	��ن، ���1ن ������دو��، �ل 
�ر �+���م أو ا:����ع 'ن '�ل ��Dأ#دھ�� �ن د�8 ا. 


� ھو '�+�� 8�G ا��رار ، ��ر� ���روھ��ك ��
�� ���F 8ث ����ر '+م ا��Fط� �و�� وو���ط ھذا ا��3	وم ار�

�ت ا������ �ذ�ك، 
 '�+�� 8�G ا��رار، وا��ؤ� ����#�ث �ر1ز '+4 ا��طوات ا��� ،�Fا�#د� �
ا��در


��

 ا����ذ، ��1ل ��
و  و�3<�(ت ا���دة ودورھم و�+���3	م، إ<��� ��وع و-ودة ا��رار ا�
T��د��� و '���. 

 ��� '+م ا:دارة: را



 

 


�ت ا����� و
���م �Kدارة ا�'��ل � ا��ؤ+� 4+F�ا� ��ھو أ#د ا��+وم ا��
���� ا�#د��F، و�د اھ�م ���طر�
�دام ا��
ب �+�وارد �ن �
:��وا����G ، و��1ن ��ر��3 �;�� �-�وع ا��وا'د وا����دئ ا��+��� ا�� �	�م 

�;�ل و�ت و-	د و�3+1 �


�ت ��#��ق ھدف ا��ؤ
�ل ا��ؤ�. 

  .�ر�در�ك ���+ور، ھ�ري ���ول، آدم 
��ث: ع � ھذا ا��-�ل ا��د�د �ن ا��+��ء أ�رزھمو�د �ر

 ، ����F و '+م و�ن وطرق ��-ددة و��س �وا�ب	ر�ن ، ��Dل ا)�'+م ا�دارة ھو �ن إ�-�ز ا�'��ل �ن 

�ت ���و��� ، ��1	� 

�س '+4 ا���Gر ا���ري ، �رBم أن ا�دارة �
�طر و�وا��ن و�ؤ:��1�� أ�� ��وم 

 �4 ذات ��د ا-���' ، �ؤطر و�
�ر �-�و'�ت ��ر�� �;�ذ ا�-وا ا���ر���ب ا:�
���� وا:-���'�� �
���ن ا:'���ر. 

  إ�����1 ا��+��� � ا��+وم ا:-���'��

ا�� ��1ك � �در�	� '+4 إ���ج ��ر�� ��
م ����+���  اDراءوا-	ت ا��+وم ا:-���'�� ا��د�د �ن 
'وا�ل ذا��� وا��و<و'�� وا�د�� ، #�4 ��ل '�	� أ�	� �F1رة ا����ھI �+�+� ا����/I ، و�ر-8 ھذا ا��ر إ�4 

  .وأ�رى �و<و'�� Fم 'وا�ل ���ر�1 ��ن 1ل �روع ا��+وم ا:-���'��

  ا��ؤا�ذات ا��و-	� إ�4 ا��+وم ا:-���'��

  ���/�B Iر د����: أو: 

 )F� ر��<��ت��� ، ����ر�� �8 ا��+وم ا�ط����� وا��+وم ا�#�� �-د أن ���/I ا��+وم ا:-���'�� �Bر د������
�درة ا�د����� ا��+وم ا:-���'�� : ��1ن ا�#د�ث إ: 'ن ��
م � ������� '+4 ا��و�8 و� ا��3ز��ء أ�<� ، 


واء ��+ق ا��ر �رGد ا�ظواھر أو �3
�رھ� أو �و��	� ، 'دم ا�د�� ���� ��� أB+ب ا��+وم  ، ���
� I/���

� وا:-���ع ��
  .ا:-���'�� �G��:�1د وا�

 ����F :��'ب ا��و<و��B  


��� ا�(ز�� �+#Gول '+4 ��ر�� ��Gد �ذ�ك �����درة ا���#ث '+G� 4ل ذا�� 'ن ا��و<وع، وا:#��3ظ 
���وا�8 ا��دروس  �G���وا��و<و'�� �رط �ن �روط ا���ر�� ا��+��� ، وھ أ
�س ا��3ر�ق ��ن . 

  .ا���ر�� ا��+��� و�Bر ا��+���، �����ر�� �-ب أن : ���+ط �;��1ر ا�دارس 

��ب و��1ن أن ��زو ھذه 
  : ا��Gو�� إ��F)F 4 أ

 ا��#ث � ���'ر ا���س و�3
���	م ، ا��ر ا�ذي �-�ل ا��زام ->�� ا�ظواھر ا:-���'�� �

  . ا����� ���������� ا����� أ�	ا ������

- ���� ا���م ا$(������ )��' �����&� ��% ا$���ن وا$���ن ، وا����� أ"!� إ���ن ، 

 �ر�� ��زو: 'ن ا���#ث ، �3 ا��+وم ا:-���'�� ا��+وم ا�ط����� ا����1ون ��	� �و<وع ا��#ث ��/� �
�� و �ظرة  �و<وع ا��#ث �1ون ا���#ث -زءا ��� و: ��3ك '�� ، �	و : �#���
�1ون #��( ����رف ��1

�	
��� 'ن ا�ظواھر ا�� �در�
.  

�ط � -
 إ���ج   �H ا�درا
� �ن ا���رج�Gو�� 'زل ا���#ث �3
� 'ن ا�و��/8 ا:-���'�� ، وإ: ������   و
 ا�ظ�ھرة ا:-���'�� ��1ل -�د� ��  .��ر�� 
ط#�� �Bر ����

����
  إ�����1 ا��و<و'�� � �-�ل ا��+وم ا��



 

 

�(ف ا��+وم ا��
���� ا�� ا��1
ت � ��;�	�ا��+وم ا�ط����� أو ا��+وم ا�#�� 'ر�ت ��د�� و �طورا 1��ر 
ا���;�رة '+4 �طور و ��د�	� ، �Bر أ�� ظ	ور أز��ت �3
�� و ظواھر ا-���'�� -د�دة �8 ا��طور ا�
ر�8 

 �#و �#و�ل �
ا��+��� و  �+درا
�إ�4 ظ�ھرة ���+�  ا��
�نو ا��	ول د��ت ����+وم ا��
���� إ�4 ا�
  .ا��و<و'��

 ا��
���� ؟���ھ �درة ا��+وم ا��
���� '+4 �	م و �3
�ر ا�ظواھر 

-���  �و�ف -ون 


��ن �
��ن أ�
� ����
  :�رى أ�� �ن ا��Gب �#��ق ا��و<و'�� � ا��+وم ا��

�ب ا�ول  
ا��(�� ��ن ا�ذات و ا��و<وع � ا��+وم ا��
���� ، #�ث ��+ق و<�� ���دا ، ��:�
�ن ھو  :ا�
�Gو�� ا
���3ء �رط ا�دارس و ھو أ�<� �و<وع ا�درا
� و ����ض 'ن ھذا ا�و<8 ا�����ب 

  .ا��و<و'��

 ��Fب ا��
ا'���د ا����م �;�� ��+ك ��ر�� ��+�� �-�+� ��درا '+4 ا:
�*��ء 'ن ا������ت ا��+��� ھ1ذا  :ا�
 ��3
 أن ا���#�Fن � ا��+وم ا��
���� ��ط+�ون �ن �+��3ت �+-����  وأ�د�و�و-���رى ��
.  

  �و�ف ��+	�م د���ي

� 1ل �ن ا��+وم ا�ط����� و ا��+وم ا��
����  ����+وم ا�ط����� أو ا��+وم ا�#�� ��ظر ��ط+ق �ن �Gور ��	-
��+ف 'ن ا��+وم � �	���ره ظ�ھرة ��ر-��  أ�� ا��+وم ا��
���� ������ھI ا�� �درس �'��إ�4 �و<و'	� 

3
رھ� و ا�#��ة ا��3
�� �3	�	�  ����+وم ا��
���� �����ل �8 ظ� �����ھرة #�� 1+�� : ��1ن ا�ط����� ، ���ط
�+� �+�زل و ا�درا
� ا���ر-�� �-ز/�	����� �+ظواھر ا�ط����� ا�
����  .1�� ھو ا�#�ل 

  .��1ن :�د أن �طور ا��+وم ا��
���� ���ھ-	�

3
	� ا��و<وع � 3 ا���ر ����+وم ا��
���� ��3رض أن �1ون ا�ذات ھ
و ا�ط(�� �ن ھذا ا��Gور ا�3+
 و�ت وا#د ، �Bر أن ذ�ك : �-ب أن �ؤFر �  و#1��ا��دروس ، '(وة '+4 ذ�ك ������م ����ر طر�� �

  .ا��ظرة إ�4 ا����� ا��+��� �	ذه ا��ور


��و�و-�� �ن إ�راز �ا��دا�ل ��ن ا�ذات و ا��و<وع ��#دد � �#د�د ا��روط ا���	-�� ا�� ���*��� ا:
  .�-ب ا'���دھ�

���ء ا�ظ�ھرة   .�3س ا������1ت ��ر�	� ا��3ز��ء ا����Gرة ��� -�+	� �;�ذ ���ن ا:'���ر �د�ل ا��(#ظ �

����
 .و ھذا �ؤ1د ��Bب ا��ط��� ��ن ا��+وم ا�ط����� و ا��+وم ا��

+������	�� ,&�� 

��ره �و<و'� �+�+وم ا�ط����� أو ا��
���� ، ���ذات ھ ا��Gدر �'���رى أ�� : �-ب ا��ظر إ�4 ا��
�ن 
 �+���م ا���دي ، �+و: و-ود ا�ذات ��� �1ن �+���م أ���د و -	�ت ، و �ن F�� ���وا�8 �و-د ا�ط(�� ���ا�#

  .أ-+	� و�ن�ن ا�ذات 

  .ت �8 ا����م �ن �(ل ا��-ر�� ا�� ����	� ھذه ا�ذات��Gدر ا���ر�� ا��
���� ھو ��3'ل ا�ذا


�'د ا��+وم ا��
���� '+4 �طو�ر  ������روج �ن ھذا ا���1ل ا��+� ��1ن أن ��ول أن و-ود ا��+وم ا�ط+�
3
	� و ا��#ث 'ن ���ھI ���زھ��.  



 

 


��و�و-  و �
;�� ا��و<و'�� ا��طرو#� ��
ت ���1�1 � ���� ھذه ا��+وم و إ��� ���+ق ا��ر���ش ا��
 ا�د�� �ن �(ل ��Gو��Gت ا��و<وع ا��دروس ، �ن  إدراك����1 إ��Bء ا��+وم ا��
���� و د��	� ��و

 .-��8 ا��Gو��ت ���Fل � ط���� ا�ظ�ھرة ا��
���� 1ظ�ھرة ���دة و ��*�رة و وا'��

 
  ا��ظرة ا��و<و'�� �+�+وم ا:-���'��

�����ر�� ا��+��� ، ودون أن �ؤ1د أو ��3 رأ��� ا���و��ت ا�� �#ول دون  �3G�� ��'���-:ر ا��+وم ا��ا'�
   :ھذه ا��3G ا��+��� 'ن ا��+وم ا:-���'�� �-ب أن �;�ذ ���ن ا:'���ر �� �+

  ا���#ث ا:-���' و 
����: أو: 

��� ، ھذا ا�
��ق ا���#ث ا��+� ���ل دا�ل 
��ق ��3ده 'دم �درة ا��+وم ا��
���� '+4 إ���ج ��ر�� '+
 ، �
��
�رى أن ا��
�ن ��در دا/�� '+4 �
��ر أ�وره دون #�-� إ�4 '+وم ا:���Gد وا:-���ع وا�

�#وا
� ��درة '+4 �����1 �ن ��ر�� �#�ط� وا��#1م ��� ، 1�� �-د أن ھ��ك �ن ����ر أن ا��+وم 
��ب ا:��#�ر �F( ��رو�� وا�
�;ي -د�د ، �; �+وم ا:-���'�� �م �;ت �;ي -د�د � ا:-���'�� : �;�

  .ا��و<وع 


��ق Fوري ، �����#ث � ا�ظواھر ا:-���'�� ��دو Fور�� '�د�� ��1ف  �(#ظ ا�<� أن ا���#ث ���ل �
 ���� ، �	و ��1ك ا���س وا�دو�� � ا�#��/ق ا��
+م �	� ، و�د'و إ�4 إ'�دة ا��ظر � طر���'ن ا�#


 ا���/م ، ا�����ل �8 ھذه ا�ظواھر ، ����
��1ك ا���س � ا�����دات ھو ���1ك � �ر'�� ا��ظ�م ا�
 �	و �د'و <���� إ�4 ا�Fورة '+4 ھذا ا��ظ�م ، �ذ�ك �-ب ���
���رWس �F( '�د�� ����د ا��ظ�م ا�رأ

����و<و'�� ا�����1 ، و�-د ���و�� �ن دا�ل �#�ط�   ا��#+� ��ا���#ث � ا��+وم ا:-���'�� �Gو
 ا�ذي �م �رق إ�4 �
�وى درا
� ا�ظواھر ا�ط����� و�#�و�� ا��;�Fر ��	� ، ا��ر ا�ذي ����رض ا:-��'�


 و ا-���'X �ؤ�ن ���#ر����
8 �� �
�+ز�� ا�درا
� ا��+��� �ن �و<و'�� و
��ق �.  

 ����F :��1���1��ا�د�� وا�#���� ا�  

���س ا�ظواھ� ��ر ا:-���'�� ، �	و : ��+ك ��زان #رارة و: ا���#ث ا:-���' : ��و�ر '+4 أدوات د��
�-	ر ، وا�و��/8 ا:-���'�� �ر�دة : ��1رر �(�� �+ظواھر ا�ط����� وا��3ز��/�� ا�� ��1ن إ'�د�	� ��و��ر 

�<8 �	� ا�ظواھر � �3س ا��روط ، �ذ�ك ��1ت ا�ظواھر ا:-���'�� : ��<8 �+#���� ا�����1���1 ا��

�ن�:�� ، �������� ا����/I  ا�ط
�ق ا���ر ، ���
'1س ا���دة ��+ك إرادة ، و��در '+4 �*��ر 
+و�1 دون 


�د �#ر�� ا:�
�ن-�  .ا�� ��وGل إ��	� ا��+وم ا:-���'�� ھ

 �F��F :��'ء ا��و<و��� 

: ��1ن �#��ق ���'د �1ف � ا��+وم ا:-���'�� ��ن ��ص ا���#ث و�و<وع ا��#ث 1�� رأ��� ، �1ن ھل 
+وم ا�ط����� �و<و'�� #�� ؟ إ��� �رى أن ا�#��/ق ��*�ر ، ��ن �ر#+� ��1ت ����ر ا:�
�ن �#ور ا�1ون ا��

 إ�4 �ر#+� ����ر ا���س �ر1ز ا�1ون ، إ�4 أ�رى ����د أن ا��-�و'� ا���
�� ھ �ر1ز ا�1ون ، ���

��ر���<8 �	� ا��+وم 3�1�� �1ن �و'	� و� ، ار و��1ل : �	�/ ، ��ن ذ�ك أن ا��و<و'�� ���ء �در�-

�و�ف �ر1زي إ�4 �و�ف أ�ل �ر1ز�� إ�4 �و�ف �و<و' أ��ر ، �د ��دو :#�� أ�� �#��ج إ�4 �و�ف 
  .آ�ر

 ������س ��ن ا������س: را� ��  ا��-ر



 

 

���G �ن دا/رة ا��+وم ، � )F� ا�ر��<��ت M�G� ذ�ك���<	م 1ل '+م : ��<8 ا�ظواھر �+�-ر�� ، و G��
��
ت أF1ر �ن ����س �ن ��ن �����س أ�رى وا�وا�8 ���  'دم إ'ط�ء ا��-ر�� أF1ر ��� �
�#ق ، �	>


���ل �+�#�ق �ن ا����/I ا��+����. 

�(�G ا��ول أن ا��+وم ا:-���'�� : ��ل إ���-�� و'+��� 'ن ا��+وم ا��رى ، و�د 
�ھ�ت � إ���ج 'د�د 
�3 ، � ا:���Gد وا+����GGت �� 
� وا�د�ن وا:دارة وا���ر�H وا:�Fرو�و�و-�� ، �ن ا����رف ���
�


�ون � �	م ا��#�ط وا��#1م ��� ، وا
���+ت � �#د�د ����ل ا:دارة �8 ��
وا'��د '+�	� ا���ررون ا�
  .ا��واطن ، ��ن ا:-#�ف ا����1ك � إ���-��	� و��/د�	� و'+��� ���/-	� 

����
  �را#ل �طور ا���ر�� ا��

  ر ا��را�ا���13: أو: 

��/ل و ا�1	�� و ا�
#رة و 1ل �ن �1ن �د' �درات ��ر�� و ��د�س ز'��ء ا��� ار��ط ا���13ر ا��را�
��-)'.  

و�د و�ف ھذا ا�13ر '�/�� أ��م �+وغ ا���ر�� ا��+��� ا����B �#�#G	� ، #�ث '�ل '+4 ر�ض 1ل ا����رف 
  .ا�� : ��3ق ���

 ����F : ظر ا:�-�ه� �	ا��+م �ن و-��F�ا�  

�دات و ا�د����ت و �1و�	� ا��Gدر ا��3+ �+��ر�� ����������ز ھذا ا��وع �ن ا���13ر ��K��ن ا:�
�ن ا��ط+ق 
 ������ ا��+�� � 1ل �-�ل �ن �-�:ت ا���ر�� . و أن ا���/��ن '+4 ا��;ن ا�د�� ھم �(ك �+#��#���

  .ا��
���� �ن �1ن أG+	� د��

أ�(طون ا�ذي ����ر ا�د�ن '+�� �ن ا��+وم و أن ا�د�ن ھو أ'+4 در-�ت ا���ر�� ، ���1 أ�رز رواد ھذا ا�13ر 
�و ��� وراء ا�ط���� ، و G� 1ره� ���1ن ��Gد ا��ق ا��ظري �ن ا��+م و �م ��-� ا�درا
� ا�ط���� ، و 

 �1ره ��#Gرا � ا������Fت���د � ����  .رBم �#�و�� �+��ذه أر
طو ا:��راب �ن '��م ا�ط

 ا��د �(ل ا��رون ا�و
ط4 � إط�ر ا�13ر �Fا�و ��F�إط�ر ا�13ر ا� ھذا ا��3	وم ا�ذي ���ز �� ا��+م �

 ا��1#�
  .ا�د�� ا��

#�ث 1ر
ت ا���1
� #Gر ا���ر�� و ا��+م � أ���د د���� و #Gر اھ�����ت ا��13ر�ن و ا��+��ء � �ط�ق 
4�# � ����+	م �8 �ظ�ھر  3

�ھ�ت �F1را � �1ر�س . ا�ط���� ا��;�ل ا�3+ �
���1ن ا��ول أن ا���1

ا�-�ود ا�13ري 'ن طر�ق ا<ط	�د ا��+��ء ، ����1س ذ�ك '+4 ا���وب #�ث ا���ر ا�-	ل و ا���+ف و 
  .�را#ل ا���ر�H أ
وأ�ر#+� �ن  أورو��'��ت 

 �F��F :ظر ا:�-�ه ا���دي� �	ا��+م �ن و-  

�
�د �ن ا�و-ود ا���دي أي �ن �(ل ا:��Gل ا���دي ���ط���� ، �����ر�� ا����ر ا���دي �رى أن ا���ر�� �
 
ب ھذا ا����ر ��ھ إ: #+ول �+���1ل ا�� �طر#	� ا�وا�8 ا���+#.  

 �ن ا��در
� ا������F و ا��در
� ا���د�� �)
�ب 'داوة ا��ظر�� ا���د�� �+د�ن ھو  :�و�ف ا�د�ن ا�

 4+' �
��1+� ��3
  .وا��ط�'��نا�13ر وا��13ر�ن إ��ن #1م ا���1
� ا����ر
� ا���

��� ، 1�� أ�� وازن ��ن ا�ط��8 ا���دي �+�+م و ��ن ا�����دات ا�د���� ��أ�� ا�
(م ��د أ'ط4 �+�+م ����� ا�#
 ، �3+�����طرق ا�� ��
�ل �-8 '+4 ا��+م و1 ، ��#�
 وا���1نا�*���� ، �;'ط4 1ل �ء #�� و�



 

 

ور�د ا���ل ، �����ل �	�� �+Z  ا����نرب � ا�*����ت ا�� -�ل ا����ن �	� �ن 1��ل ا����+�3 ، دون ا�<
�ن ا�ذ�1ء وا
����ل ا�و
�/ل ا��+��� �ن ��+م 1ل �ء ، و�ن �Gل إ�4 ��ر�� ا�#��/ق ا�رو#�� ���و
�/ل 

  .ا���د��


������ن زوروا �و�	 
�ا
	 ا�����ن  ����� �� ا������ت و ا��روس و��  ��������  
   : ا����" ا�!ا
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 ���ھI ا��+وم ا:-���'��

I	��ر�ف ا��� 

��ض � ��ا����دئ �Gورة ا���	I �*� ھو ا�طر�ق أو ا��ظ�م 1�� ��� ا���3�1 أو طر��� ��+�م �ء ���ن و�
  .�ر��� و��ظ�� 

 ����
+� ا���1ر ا��د�دة إ�� �ن أ-ل ا��1ف 'ن ا�#+
� M�#Gھو �ن ا���ظ�م ا� I	��ط(ح ا�G:ا و �
  .#�ث �1ون �	� -�ھ+�ن أو �ن أ-ل ا��رھ�� '+�	� �]�ر�ن #�ث �1ون �	� '�ر��ن 

��ره ا�طر�ق ا��ؤدي إ�4 ا� و��رف�'�� ا��+وم �وا
ط� ا�د�1ور '�د ا�ر#��ن �دوي � �����1ف 'ن ا�#
  .ط�/�3 �ن ا��وا'د ا����� �	��ن '+4 
�ر ا���ل ا�� �#دد '�+���� G� 4�#ل إ�4 ���-� ��+و��

 � ����
+1	� ا���ل �+�1ف و ا��د��ل '+4 ا�#� و��ر�� ���وس ر���ر �-�و'� ا�و
�/ل و ا�-راءات ا��
  .ا��+وم 

 M+طG�� ��-ھو �ر I	�� M+طG�Méthode  ل �ن طرف���
وأ�(طون  أر
طو، وھ 1+�� ��1ت �
�ذ ����ه ا�#�� وھو ا��وا'د ا�����دة �ن أ-ل ا�وGول إ�4 ;��+د:�� '+4 ���4 ا��#ث ، و�م ��دأ ا���	د 

�� ا��+��� إ: �G' 8ر ا��	<� ���� ، و��د�م ھذه . ا�#��و�	ذا ا��������� 4	I أداء �+�1ف 'ن ا�#
B ، �	>و'ر ����و��س 'ن ا�و��/8 ا��3ز��/��  ا���1ر�ر أن أG#�ب ھذا ا���ر�ف : ��#دFون إ: 'ن ا�#

 ، و�ن �(ل ھذه � ا���ر��وا���ر���� ، �	م اھ��وا �����	I ا�ر��< ا:
�د:� دون ا���	I ا��-ر�
�M ����ھ� ا���م G4 أ�# ، I	��1و�ت �1رة ا�� ، ���ا��را1��ت � �-�ل ا���طق وا�ر��<��ت وا��+وم ا��-ر�

8 ��+وغ ھدف ����ن ، أي أن ا���	I ھو أ
+وب '+� أو �-�و'� �ن ا����دئ ا�طر��� وا��ر���I ا���

���ن �	� ا���#ث و�
�ر � <و/	� ��#��ق ا�	دف وھو ا���1ف � وا��وا'د وا���+��ت ا���+�� ا��

�(ص ا��ظر��ت وا��وا��ن ا�� �#1م ظ�ھرة �� �
�� و ا��  .ا�#

 I	��+� �3ت 1را���ز��G�:  

 • 3
������4 ا�3+ I	��ص ھو: ا����+� 'ن أي �#ث أو �<�ون �
�#�ل  �-�و'� �ن ا��وا'د ا��

	ل ا����ول �Wس إ�4 '�+��ت و أ��1ل �ن ا���13ر �-�ل ا�وا�8 ا��راد إدرا�
���.  


�س '+4 
ؤال: ا���	I طر�ق �+�3
�ر • ����� و ا�-واب ���+وغ -��ب �ن ا�#� �+�
 أي و

  �1ف ؟

�ررا '�د�� �ر��ط ��-�ل �و' :ا���	I ا��ر��ط ��-�ل ���دان ���ن • � I	��ا� M+طG� د�� 

 �� �G�� .و �<م طر��� '�ل 



 

 

��ره إ#دى آ���ت ا���ر�� '+4 ا���زة ا��  1را���زا'��دت �'�� I	��+*�وض ا�ذي ���1ف ا�� �	د �طر��'

ل ا��#ث و ��س �3	م ���/I ا��#ث ا��+� أي أن ا�+
�� 8

م �ط��� و ھ ا��
�'دة '+4 ا�3	م ا�وا��

�دام ا���	I ا�� ھ ا��
�'دة '+4 �
ا����رك ��ن ���+ف ��3��Gت �3	وم ا���	I ھو ا�*��� �ن ا

ل ا�ذي ��ر �� '�+�� ا��#ث ا��+�+
 .ا
����ب و �	م ا��

 
  ��	I أم ���ھI ا��+وم ا:-���'��

��� ، و�د �#Gل ����وزع ���ھI ا��#ث � ا��+وم ا:-���'�� ��ن �1+�ن ، ا����ھI ا��ظر�� وا����ھI ا��ط
 ، �����
����ل أدوات ا��#ث ا��ط����1�ل ��ن ا��1+�ن ، ���وم �-�8 ��+و��ت �ظر�� #ول ا�ظ�ھرة Fم ��وم 

�ظري �و#ده �د : �
�ف ا���#ث �+وGول ���دوات : ��1ن ا
�����	� دو��� إط�ر �ظري ، 1�� أن ا�ط�ر ا�
 ��1�+	�� ، 1�� أن ا�����ز : ��ط+ق  ا����ھIإ�4 �3
�ر ا�ظ�ھرة ، �������ز ��ن *+� : �����ا��ظر�� وا��ط


ط ���ذج 'ن ھذه ا�3/� : ��ط+ق �ن أو�و�� ��ن �و�ف ��#�ز إ�4 ھذه ا�3/� �ن ا����ھI دون ا��رى ، و
���ا����ھI ا��ظر�� '+4 ا���  .���ھI ا��ط

  ا����Gف ا���+�دي ����ھI ا��#ث ا��+�

 ، ا���	I ا��#+�+ ا:����1 أو ��	I ا:��راع :ا����Gف ا�ول � ا���	I ا��#+�+ ، ا���	I ا��ر�1

 أو ا��;��3 ھد�� ) �(�ر�ن و��رھ�ا�#��/ق �	دف ��+��	�  وا��راعھد�� ا���1ف �، ا���	I ا��ر�1
��/ق�ر�1ب و �;��ف ا#�.(  

'+4 ھذا ا����Gف أ�� ���ص ��� ��#دث 'ن ا���1ر ��ط و : ���ل ا��وا��ن و ا�ظواھر ، 1�� أ��  �� ���ب
 .: �M+G ����1 �روع ا��+م و ا���ر��

 ��Fف ا���Gا��:  /���� (ا���	I ا��+��و ھو ا���	I ا�ذي �
�ر ��� ا���ل 
�را ط����� �#و ا���ر�� أو ا�#
�

���ب و ا��وا'ددون �#د�د P� ق�.(  

  ا��;�++�ھو ا���	I ا�ذي �
�ر ��� ا���ل و ا�13ر � �ط�ق أGول و �وا'د ��ظ�� �ن أ-ل (ا���	I ا��
�� أو ا�#Gول '+4 ا���ر����ھذا ا����Gف ���ب '+�� �#د�F 'ن طرق وو
�/ل ا�#Gول ) ا���1ف ا�#

�#ث ا��+� 1���ھI �	� أGول و �وا��ن'+4 ا���ر�� و ا��روط ا���+�� ا��+��� و ��س ���ھI ا�.  

  ا����Gف ا�#د�ث ����ھI ا��#ث ا��+�

  ، : ر�ب ا�3��� و��� ا����ھI ا��+��� '+4 ا��#و ا���� :���Gف و����3 ، ا���	I ا���ر�Gا�و I	��ا�
3 ، ا��#ث ا����ؤي ، ا��#ث ا:-���' ، ا��#ث
 ، ا��#ث ا�3+� .ا.�-ا�+  ا���	I ا��-ر�

 ،  ا��Fرو�و�و-ا���	��G�:  Iف ��ر�1ز �3 ، ��	I درا
� ا�#��� ، ا���	I ا���ر�
، ا���	I ا�3+
 ����*وا � �#د�د ���ھ�� . I	I ا��
M ، ا���	I ا��-ر� �	��#G�3ت أن أ��Gظ '+4 ھذه ا��#)� ��

�د أ�#�وا ��ض أ�واع ا��#وث ا��+��� و طرق ا�#Gول '+4 ا��� ، ���� و1ذا ��ض ا��#ث ا��+�Fر�� و ا��
�+�Gا� Iأ-زاء ا����ھ. 

  :�1ن ھ��ك ���ھI أG+�� و أ�رى �ر'�� ��3ق '+�	� �ن طرف '+��ء '+م ا����ھI و ھ

 ��+Gا� Iا����ھ:   ، ا���	I ا�-د�� ، ا���	I ا��-ر�� .ا���	I ا:
�د:� ، ا��	I ا���ر�

3 ، ا���	I : +4 ا'���رھ� أG+�� وھ ھ ا�� �م ��3ق ا��+��ء ': ا����ھI ا�3ر'�� Gا�و I	��ا�



 

 

 ، ا���	I ا��#+�+ ، ا���	I ا����رن/�G#ا�. 

�����
�درس ا����ھI ا��ظر�� Fم 
��رج '+4 ا����ھI ا��ط. 

 

 ا����ھI ا��ظر��

��1���� و ا�وظ��3 و ا��
ق ،  �F#�1�� ����ز ا����ھI ا��ظر�� �1و�	� �زود ا���#ث �����3ھ�م ا�(ز�� �
 ا��ر�1ز '+�� أ��Fء ا��#ث ، ��1�#ث 'ن ا�����<�ت و ا�����ت و'(��ت ا��
ق �8 *��و-	� �#و �� ��

�/���دا�	� �-�8 ا���ط��ت 'ن ا�ظ�ھرة . ا��
ا����ھI ا��ظر�� أ#���� ���رح �و'�� ا�داء ا�� �-ب ا
G�' ص ا�ذ�ن��
�-واب ا��: �+����1
����ل أداة ا�� ، �
 .روا ا�#دث�و<وع ا�درا

و���دد ا����ھI ا��ظر�� ���دد زوا�� ا��ظر إ�4 ا�ظ�ھرة ، و���دد �� �ؤ�ذ ���ن ا:'���ر �ن ا���#�Fن ، 
��ل إ�4 �	�	� ، ����� ھ��ك �ن ����ر درا
� وظ��3 ا�ظ�ھرة 
�	��ك �ن �درس ��ر�H ا�ظ�ھرة و�رى ��� ا�

 .�	و ا�-��ب ا�ھم ��	�

1و�ت �(ل  أو-
تھرة ا:-���'�� �+���ھI ا��+��� �#�و�� ا�3ر�
 و��ل أ�رز �#�و:ت إ�<�ع ا�ظ�
 ����� ا��+وم ا�ط����� وا���س ��	� ا���	I ا����ول �ا��رن ا���
8 '�ر ، #�ث ا
��3د �ن ا���دم ا�ذي #

 .��	� و طو'� ���
-م �8 ط���� ا�ظ�ھرة ا:-���'��

 ا��01/ ا����+: أو$ 

�+ إط�ر ��1ء >��; ��: ا$(���ع ، ����8رة ا�5	����  و�- ا��01/ ا����+ �+ ظ4 ظ	وف ، ����	�)�ر"?�� 
أدت إ�I J	اع ��% ا)�Dھ�% ������D% ، اGول "	"- �	ض &�ا��% ا��C��D ا��-": ����1 "�1دي ا��8�+ ����@��	 

�+ ھNه ا��5	ة �Lرة ��	"� و���� ، ��� )��رت ��م ا� ���	� ;�	"����ت وا��8رة ، �+ ��5 ا����ق �	
وا�T�5"�ء وا�������R وا������ء و��م اGرض وا��R�N� ، S رأى >��; �	ورة إر�Pء ����: �: ا$(���ع 

�� ا������ 	��� ا���م ا������ ��P م��(.. 

;��< -1� ��)����Pا��� UV�WX 

�	� ا��+وم  )���T أراد >��; أن )4W ا���م ا$(������ إ�J ��5 در(� ا�-&� ا��+ :ا����ح ا�����-ي  -
ا�ط����� ، ��1ن ��#�
� �و<8 أ
س '+م ا-���ع �
�و'ب ا�ظواھر ا:-���'�� ، و�1ن �ر�ض �-زيء 


�� و'ز�	� ، ��و<وع ا�
و
�و�و-�� ��

�م ا��ظ�ھر ا:���Gد�� وا��ا�درا
�ت ا:-���'�� ، و�ر�ض �
�ل ا��-ز/� '�د 1و�ت ، ��	� و<�ت��Dاب �J  ھو �و<وع :��C��D] ا���	[ال \���+ "�P. 

-  +V�@ا� Cز :ا�������" [�_� ، [�Pي أNا� :��� إ�J ا����ح ا�����-ي �1- >��; ���$��  ، �ط���� ا�*�/
�ت ا�Fورة ا�3ر�
�� -�+ت 1و�ت �#�ث -�ل '+4 '��ق '+م ا:-���ع �#��ق ا�
(م ، ���Gرا'�ت ا�� أ'


�س '+م ا-���ع ���د �B��G ا;� �ظروف ا:-���'�� '+4 �#و �<8 �وا'د -د�دة �+
+وك �13ر �
��رھ� ��ر�� '+��� ھ ا�#ل �+��1ل ا:-���' �ن ا��-��8 �'��ا:-���' ، �	و �رى أن ا�
و
�و�و-�� 

�ف ��	ل �ن ا��+ومF�ا� �
 .و��رف �1ف ��ود �3

�راء وا�8 ا�ظ�ھرة : ا��3+
ف وا��;�ل وا��13ر ، ���وا�8 :ا�ط���� ا�و<���  -�
،  ا�ھمھو  �راد �ذ�ك ا
3 ، ف 1و�ت �;Fر �د�� ا��+وم ا�ط����� و�و<و'��	� 
 ا�3++�و�Gدر ا���ر�� ھو ا�وا�8 : ا��;�ل ا��

 .وأراد �ط��ق �3س ا��ر '+4 ا��+وم ا:-���'��



 

 


��د إ�4 ذات ا�3+
�3 ا�� #1�ت ���ون ا�#�:ت ا�F(ث ��د ا�و<��� ���ر�� ��	-�� �#+�+��، و� ھ
 �ن أي �#+�ل،  �و-
ت����د ���1 أ���ط ا���13ر وا��#+�ل ا�(ھو� وا�������ز��
1و�ت، و��وم '+4 ا

�ل ا��+������د�� 1ل ذ�ك �
�� ا��ر ��س إ�4 1و�ت �ل إ�4 أ
��ذه . ���# و�ر-8 -ذور ا�و<��� �
��
��� '�+�� و��س �ظر�� 1�� �1ن 
�/دا � ا��ر#+� ا��-ر�د��ا��13ر 
�ن �� .ون #�ث ا��ذت ط���� �ط

 
�� ھ�
و�د ا'��دت ا�و<��� '�د ھذا ا��13ر ا�ذي �م �1ن �13ر و��ظر ���زل 'ن وا��� '+G��' 4ر أ
: 

 �#��د ا�د�ن وا�13ر ا�(ھو� 'ن 1ل ���ر�1 � ا�#��ة ا���+��- 

-  �وم '+4 ��دأ�ن و<8 أ
س ��روع '+�� 
��نو�1ري و��ر��
 : ھ�� أ

-       �دأ ا��+��� �( ����ل ��د اDن �8 ا�ظواھر وا����ء إ: �ن ��ظور '+�� 

�دأ ا��+��� و��� �#��د و إ��Gء Gر�M �+د�ن و�ي ��13ر ذي أ
�س :ھو� ھذه ھ آ���ت ا��#+�ل       -�
 ��
�ن 
��ون �+���ر �	��>  ا��ص ا�1و�� ا��+��� ا��� �+���

�-دھ� � ا�و<��� وھ ا���Dت ا��

�رى;��طر��� أو . 


��ط+ق ��	� أو-
ت 1و�ت ��-�ل �ن ا����ر�� ا�و<���  وھذه أ�<� ھ ا�ر<�� ا���ر��� وا��+��� ا��
 .أF1ر �ر�� �ن ا�وا�8 وا��#+�ل

��ن �
�و��ن ر/�
��ن 8�-�
 : و��د/�� ������ر�� ا�و<��� 


�ن 
��ون :
�وى ا��ظري ا��. 1 �����	� وھو �� ��م Fو� �	ر �راءة ا��+وم و��ظ���'. 

2 . ���و�ن ھذه ا�ر<�� . وھو �ط��ق '��Gر ا����ر�� ا�و<��� � �#+�ل وا�8 ا��-��8 :ا��
�وى ا��ط
  .ا���ر��� 
��ط+ق أو-
ت 1و�ت � �ر��ب ��ت ا��+وم ا:-���'�� 

�ول أ�	� 
�دت � 'Gره ��د ا�ط+ق 1و�ت �ن �(ل � ���و�� �+#�:ت ا�F(ث �ن ا�3و<4 ا�13ر�� ا��
  ، : �زال ا����ط�+' #�ث إ�� � ا�و�ت ا�ذي �1ن ��م ا�����ل �8 ا�ظواھر ا�ط����� �ن ��ط+ق و<�
8�  �8 ا�ظواھر ا:-���'�� � إط�رھ� ا�(ھو� وا��-ر�دي ، و�ذ�ك �1ن ھ�� ھو �ر
�H ا�����ل ا�و<�

و��وم . ھذا ا��وع �ن ا�ظواھر �ن ذ�ك ھو ا��
+ك ا�و#�د ا�ذي ��1ن أن �ذھب #��� ا�3و<4 ا�
�/دة
 '+م ا:-���ع ا�ذي أ
س �� 'دة �13ر�ن �م ��#دث 'ن إ
	����	م � ��ر�H ا��+م � ا:�-�ه ا�و<�


ر و Wو�ت و �Bرھم، '+4 �-�و'� �ن ا���ط+��ت وا����
Gورات ا����G أ��Fل 
�ن 
��ون وھر�رت 
 ��1ن إ-��ل أھ�	� 1�� �+ : 

 �+�و<و'�ت  -��Fوا� ،�����ا��;�1د '+4 أن : ��رر �+���ز ��ن ��وذ-�ن �+�+م، أ#دھ�� �+�و<و'�ت ا�ط
 .ا��
���� وا��-�����

ا��و<وع ا�ذي �در
� '+م ا:-���ع �-ب أن �1ون ��/� ��ر-��، أي ��1ن ا���رف '+�� �ن ا���رج  -
 .أ1د '+�� دور��1م ��ر�1زه '+4 <رورة درا
� ا�ظ�ھرات ا:-���'�� 1;���ءوھذا �� 

J �	ورة إ��ل ��	ة ا�����ن ��4 ا���ى ا�?�ر&� ���دة ا��+ )���; ط�"� ����5	 ا�`�اھ	  -� -"-aا��
��� .ا��

J �	ورة إX!�ع ا��?�4 أو ا���W"	 ا�5�5+ ا�Nي >��- � -�<bا���1ھ/ ا�ا�� [� �-"�� إ�J; )��م �
 .ا����`�



 

 

 

��د ��	I ا��#ث ا�و<� إ�4 إ'ط�ء ا��(��ت ا�� �ر�ط ��ن ا�ظواھر ا:-���'�� أھ��� 1�رى - � :

 8/��3
رة �+1ون و�ظ�ھره و�
�4 إ�4 ا��1ف 'ن ط� �	
ا�ط(�� �ن أن ا�3+
�3 ا�و<��� ����ر �3
�(ف ا����ھI ا��د����ا�� �م ��ط��� �1رة وا<#� 'ن �#د�دھ�  ا����ء وا��وا��ن ا�� �#1�	� وھذا 

�	��� ��� .�+�(��ت ��ن ���+ف ا�ظواھر و'ن ا:ر���ط ا�#

��ره 1+�� ا-���'�� ��1ون �ن ا��راد ا�#��ء وا��وات �1ل �� ����ل  -�'����ظر ا�و<��� إ�4 ا��-��8 

�ت و'(��ت و�راث 
 و�ؤ������ت ���ر ���G	�رھ�  و
+و��1ت'+�� �ن Fن 1+�� ا-���'�� أو و' ����-

���و-ود ا:-���' ����
 .�� ��1ن �

 ����� ھو ا�#��� ا�ط��
��� أن ا:-���ع ا��F�� ��'���-:درة ا�و��دد Wو�ت ودور��1م '+4 �#+�ل ا�
 ��ن ا��-��8 ��دم '+4 ا�3رد و: �زول �زوال أ�راده������
�ن و�N� . :را ا-���'�� وG�' ر����3رد : ���

ة �ن �<��ن ا��راد و���ر�1	م � ا���ل ���� �� إ: � ا�
رة أو ا��-��8 �ن ا��وة ا:-���'�� �
��د
و�وز�8 ا�وظ�/ف ���	م ، ��:�-�ه ا�و<� �ؤ1د '+4 أن ا�3رد�� : ��#�ق ��	� أي �\ �ن ا��ظ�ھر 

ف ا��راد وا��(ف وظ�/ف و��وع ا�'��ل ذات ا�ھدا و-دا���تا�-���� دون ا��زاج ا���ول و��3'ل 
 . وا�*���ت ا����ر�1 ا�وا#دة

�طوات ا��� 	I ا�و<�

�C ظ�ھ	ة ���V�"T� ،  ا�V�"T�5+"	ى >��; أن ا�`�اھ	 ا$(������ "SD ا�����b< �0�� 4\��ء ، >�� "����4 
 +� %���0 ����`� وا��D	�� ا���	و��!Xإ SD" 4� ص�X 1`�م� �ا$(����� 	اھ�`�� "SD أن ���	ف �
 ��I %� -<bا�� :L اض	���+ ا���م ا������� ھ+ ا����`� وا$ +�ا���م ا������� ، �?��ات ا��01/ ا��

� +�� أ�X	ة ، أي )�-"- أ�0���P وا���ا��% ا��+ ا�5	���ت �% ط	"' ا��D	�� L: )��5	 ا�`�ھ	ة �	
�+ ��-ان ا���م  ���I ��	Dوأن ا�� ،��	��)����0 ، ھ�Nا ا���	 >��; ا����`� ھ+ ا����-ة ا����-ة �

ا$(������ و"��% ا$����P� ��01 �-راP� )�ر"d ا�`�ھ	ة ، Gن ا���ر"d ھ� ا�Nي a��P, �% ا$��	اب 
��Pدره و�W� ا$(����+ و[&. 

+�J ا���� ا��� ;��e ر�W( ر�Lآ 

 :�: )���' ���ءة >��; �+ )���- ا���م ا$(������ ، و�: "���% �% )���' ا��01/ ا�Nي (�ء �] ، وظ4 �
 :: ا$���)ع ��5] أh�I "5	خ �WW?(ت (-"-ة >�� J�� 4� ، ������)$م ا��	وع ا�� %� ��	�ا$(���ع 

 :: ا$(���ع ا$��?���ت و �: ا�-"% و�� +�ا$(���ع ا��!	ي وا��	وي ، ��% أ���ر >��; و(-ت I-اھ� 
: ا$(���ع ا�G	N�1� +�" ا�-را�Pت � T����ا�G	"�+ ا�Nي أ>- ا�1`	ة ا������ ا������� ��N� 4ا��	ھ� ، 

� Jء ا$(���ع إ���: ا$(���ع �% ا�������T"�� ، و)�(�] اھ���م �� 	"	�( ������D� ا�1`	"� )�; "�
 :0�: ��(+ ا��I+ أي X :L ، +V�i-�� ا��C��D و� Jا$(���ع ا� :ا���a>4 ا$(������ �����ل �

 ".ا�05: �% أ(4 ا�!�j " إ������ت ���] )����� ������ >��; 

 ;P�< أو S�� دة������ 	"-Dا� [�.��>5	 >��; ��4 اGد"�ن ، ود�� �+ أX	 ���)] إ�J د"% ���دة ا.������، 
e�0���Wو� ������ھ� ا. ;��. 

 ����F : ا���	I ا�وظ�3

3
�ر ا�ظواھر ��ر-���ت '+��� ، �� ا��+وم ا:-���'�� 1�� رأ��� إ�4 ���ھI �ظر�� �	�م � Iم ا����ھ
���



 

 

 �	�+F�أ : I	��دي ا�� ، ا���	I ا�-د�، ا���	I ا����وي ، ا���	I ا���
ا���	I ا�و<� ، ا���	I ا��
 ، � .ا���	I ا����رنا���ر�

 �	�+F�8 ا�ظواھر ا�-���'�� أ� ��� �����ل ��1ل '+������نا��(#ظ� ، : و أ�رى �ط�
، ا����� ،  ا:
�ر�������<��� إ�4 ا����ھI ا�� ، �+��� .ا��


�س '+4 ا�وظ��3 ��� <�ن ا����ھI ا��ظر�� ، �	و ا�طر��� ا��+��� ا�� ����د �;� وا���	I ا�وظ�3
3
�ر ا�ظواھر ، و �#�ل ا�وظ��3 '+4 ا��3ل أو ا���ل ا�ذي ��وم �� �1/ن ��1[��� ��. 

وظ��3	�  وا��دوظ��3	� ا��Gر  وا��د��و�و-�� �#�ل ا�وظ��3 '+4 ا�-	�ز ا��<وي ، �����ن وظ��3	� ا��Gر 
�ر���ن وظ���3 ا���ر�8 ��� ، ��

وظ��3	�  ��وا�#1وا�+�س ، أ�� ���و��� ��#�ل ا�وظ��3 '+4 ا�دور ا��ؤ

 Hر����ا����3ذ و ��� ھذا أن ا�وظ��3 ھ أداة ا��#+�ل � ا���	I ا��ذ1ور ، وا���	I ا�وظ�3 : �	�م 
�ل �
�4 إ�4 ا��1ف 'ن وظ�/3	� ، أي �� ��د�� �+�-��8  ، �	��>����� و: +�ا�ظ�ھرة و: �ر�1�	� ا�دا

�رار�
��ء وا� .�ن ��/دة و�وازن و

ف �3	وم ا�وظ���3 ، أ�� � '+م ا:-���ع ���ود -ذور ا���	I ا�وظ�3 إ�4 ��1��ت ا���و�و-�� أول �ن 'ر

�ت  1898، #�ث أ1د � �ؤ��3 ا��Gدر '�م " دور��1م"'��م ا�-���ع 
'+4 <رورة �#+�ل وظ�/ف ا��ؤ

)Fا� ���Fت �ن و ا����ر
�ت ا:-���'��، إ: أن ا��#+�ل ا�وظ�3 ��1	I �� �وا'ده و أGو�� �م �ظ	ر إ: �
1ا��رن ا���ر�ن '+4 �د ا��Fو�و-��ن أ��Fل 
1ل ��ل " و��ر�ون ا�ذي 'رف ا�وظ��3 �;�	�  �����و�

 ا�#��ة ا�-���'�� � ��ا���4  ا
��رار���
�ھ��� � <��ن  و���1رر ��1/ن �� ���Fل � ا�دور ا�ذي �+�
�1ر و ا�-راءات � درا
� ا�ظواھر ا�وظ�3 �ن �-�و'� �ن ا�� ا:�-�هھذا و��ط+ق " ا�-���'�� 


�س إ�4 �1رة ا�1ل ا�ذي ��;�ف �ن ا�-زاء و ��وم 1ل -زء �;داء دوره وھو ����د ���ا:-���'�� �
��دا 
 ھذا ا�داء '+�B 4ره �ن ا�-زاء و �-در ا���رة إ�4 أن ا��#+�ل ا�وظ�3 ��راوح ��ن ا��3
�ر ا��ط+ق �

 إ'���د ا�وظ��3 1� �
 .;داة �+�#+�لو ا��

 إ�-�ھ�ت ا�وظ���3

 ��F نK� ، ��'���-ر ا�و��/8 ا��
#ول  ا��(��إذا �1ن ا��Fو�و-��ن �د -�+وا �ن ا�وظ��� �3	3�� �-
 ���
 .إ�����1 أن �1ون ا�وظ��3 أداة �ط+�� أم �

 1، ا�ول ��وده  ا�-�ھ�نو �	ذا �-�ذب ا��#+�ل ا�وظ�3
 ا��#+�ل ، و����ر ا�وظ��3 أداة  �����و�� ���ط+
�
�وده رو�رت ��ر�ون ����ر ا�وظ��3 أداة �+�#+�ل ا��� ��F و ا�-�ه ،. 

1. أ
 ا��#+�ل ا��ط+ق '�د �����و��

1 �ن رواد ا���	I ا�وظ�3 ، #�ث 
�ھم � �طو�ره �(ل درا
��� �+�-����ت ا��دا/�� ، 
�ر �����و����
 و-� ا��ز'� ا��طو�ر�� ، �	ذا �رى أن ا��ظر�� و ھو أول �ن ط��ب �و-ود �در
� وظ���3 ��ف �

����ت ، �3 �ؤ��3 Fف ا�+���  و �+�#+�ل ا����رن �+ظواھر �+�ا�وظ��3 ھ ا��ط+ب ا�ول �+�#ث ا��
 ا��-��8  1944ا��Gدر " ا��ظر�� ا��+��� "� �	��وم � ���� �ن �(ل ا�وظ��3 ا��Fا� 1
�#+ل �����و�

����� و1ل '�دة أو ھدف ��دي ، و1لا'���دا '+4 ا���دأ ا�Fر ���ذج ا�/�
�1رة أو ����د ��وم  �/ل �;ن 
�وظ��3 #�و�� ، و �� �	��� ا�� �ؤد�	� و ��Fل -زءا :ز�� �1ل ��ظو��. 

1 "و ھذه ا�وظ��3 ����� أو �ط+�� �ن 1ل '�Gر #
ب 
�وم �وظ��3 �-�ه ا�1ل" �����و��. 



 

 

 .�درا
� أ�
�ق �1�+� و �و#دة ا�-زاء � إط�ر ا���ظو�� ا����+��	ذا �1ون ا��#+�ل ا�وظ�3 �و-	� 

 '�د رو�رت ��ر�ون -ب�
 ا��#+�ل ا��

'1س إط(��� ا�وظ��3 � ا��#+�ل ا�-���' ، ��ط+ق رو�رت ��ر�ون �ن 1ون ا�وظ��3 أداة �+�#+�ل ��1	� 
 �	م و �3
�ر ا�ظواھر ا:-���'�� ، و �رد ذ�ك �رأي ��� ���
� 4��ر�ون إ�4 أن �Gو�� �#د�د ا�وظ��3 �

، �	��ك ا�وظ��3 ا�Gر�#� و ا�وظ��3 ا��1��� ، �����ص �F( '�د�� ���ري 
��رة ���� �����روف ھو 
'+4 ذ�ك �Kن ا��#+�ل ا�وظ�3 �-د  أن وظ��3	� ھ ا���ل إ: أن ا�وظ��3 ا��1��� ھ ا�����1 و ا�	���، ز��دة

 ا��#+�ل �ن ا�-زء ��1ن� ��أن ���رس 'دة وظ�/ف و� ذ�ك �1ون ا���	I ا�وظ�3 أ��م إ��1ل  �Gو
ا�����ز ��ن ا�وظ��3 ا�ر/�
�� �+-زء و ا�وظ�/ف ا��رى و��1ل '�م �Kن ��ر�ون ��دو أF1ر -د�� و �#ر�� 

 ا'���د ا���	I ا�وظ�3 1;داة �+�#+�ل�. 

 �#دود�� ا��#+�ل ا�وظ�3

�3	وم ا�وظ��3 ، ��راد �	� ا��	�� أو ا���Gب و�د �راد �	� '��ت ا�وظ���3 �ن ا�*�وض ا�ذي ���ري 
 4����ا:���Gص أي ا��	�م ا�� ��و:ھ� �وظف �� أو 1;ن ��#دث 'ن ا�وظ��3 ا���ر���� أو ا����3ذ�� ، 

 ا:���Gص ����3ذ ا��وا��ن ، 1�� �راد ���وظ��3 ا��83 ا�ذي �-��� �ن ظ�ھرة �� ، أ�<� ھ��ك ���X ر��<
 '+م ا:-���ع ��د �;Fر �3	وم ا�وظ��3 ������4 �(��رة � �����ا�4 ا��(�� ��ن '�Gر�ن أو أF1ر ، 

 ا���و�و- ، أي ا:
	�م ا�ذي ��د�� '�Gر �� �+�ظ�م أو �+1ل ا�ذي ھو -زء ��� ، �3 ا��3	وم ا:-���'
��ن -
م �1/ن # وا��-��8 ، �1�� أن ا�-
م �#��ج إ�4  �+F���ا� ��3س وھ<م ����-��8 ا�وظ��3 ���

 .�#��ج إ�4 <�ط و�طور و�وازن و�ظ�م

�د ا�وظ���3� 

 :�ن أھ�	�  ا����دات��رض ا���	I ا�وظ�3 ��دة 

�دام ا����د  -�
 ا��
ق ا:-���' و 'دم ا:ھ���م �����*�رات إ<��� إ�4 ا� ����Fا��ر�1ز '+4 ا�-وا�ب ا�
 ا��3
�ر أF1ر �ن �Bرھ� �ن �1و��ت ا��
ق� �����Fا�. 

���G '+م ا�#��ة و1;ن ا��
ق ا:-���' �1/ن '<وي  - ،����� �#��1ة ��وذج ا��+وم ا�ط� �*���ا��
 .ا��ن ا�� �#1م #ر�1 ا��1/��ت ا�#���#1�� �3س ا��و

 -���د �1رة ا��*�ر ا:-���'�
 .�Gور ا��-��8 �ظ��� أ�د�� : ��رف ا��طور وا:����ل وا

 �	م  -� 
��د إ��	� ا���	I ا�وظ�3� �Gو�� ا����ر �F1ر �ن ا���3ھ�م وا��Gورات وا��<��� ا��
���G أن ھ -. ا��-��8 ،��
 �3	م ا��*�ر و�طور ا��-����ت إھ��ل �1رة ا�Gراع ا�ط�
ذا ا���*�ر أ

 ����
 .ا��

'دم طرح أ
/+� ر/�
�� و-ذر�� #ول ���B ا��3ل ا:-���' ، �	و �	�م ��ط ����/I ا��3ل وا
��راره - 
 .دون ا��ظر � �<����� و�����B ا����دة

 
 �F��F :وي��� ا���	I ا�

����� وا���1ررة 
� ����Fا��(�� ا� ن '��Gر ���� ��3س ا��-�و'� ، �1و�ت ھذه ا��-�و'� �ن ا����� ھ



 

 

أ'داد أو �*� أو أ���ص أو �Bر ذ�ك ، ������و�� �د'و�� إ�4 درا
� ا�ظواھر ا:-���'�� وا��ر�1ز '+4 
 >��
����ل ا���	I ا����وي ��� )F� ا�#زب �
��ن '��Gر ا�ظ�ھرة ، �درا ����Fأي ا��(��ت ا� ، �	����

��� ��� ، �1(��ت ا�Gراع ��ن ا���� وا���'دة #ول �و-	�ت ا�#زب ، و'(�� ا��ر�1ز '+4 ا�Fت ا���)��
��ت ا:-���'�� ا��رى ، ��ط�ق ذ�ك أ�<����ن  ا�#زب ���ط ����Fو�درس ا��(��ت ا� ،)F� رة
'+4 ا�

 .ا��وة وا���وة أو '(�� ا��وة وا��و�� و �Bره


ط ���ر�3	� �����ررھ� إن ا����و�� � أ� ���� أ�� : أھ��� ا�ط���� 1ل '�Gر �#د ذا�� وأن ھذه ا�ط
'(�� ا���Gر �1ل ا����Gر ا��رى ، �( ��1ن إدراك ا�ھ��� ا��1�+� �ي ��1ن �� �م ���3'ل ا���1ن �8 

 .ا����� ا�� �1ون ھو -زءا ��	� 


ر ورو�رت ��ر�ون ��
وھ��ز �Wرث �ن أھم رواده ، ��وم ا���	I ا����وي ، وا�ذي ��د 1ل �ن ھر�رت 
 +� ���� 4+-�� �+��1�� ��
�
��دئ أ� 4+': 

ا��ظر إ�4 أي �ء 
واء �1ن �1/�� #�� أو ا-���'�� و
واء �1ن �ردا أو �-�و'� G*�رة أو ��ظ��� ) 1

ره '+4 أ�� �
ق أو �ظ�م ، وھذا ا��
ق ��;�ف �ن 'دد �ن ا�-زاء ;�ر
��� أو �-���� أو #�4 ا����م 

 .�را�ط� و���� ���	�ا��

2 ( )F� م
�د �ن ا�و��ء �	� وإ: �Kن ا��
ق 
وف ��ف أو ��*�ر -وھر��، ���-: ��
�
�1ل ا#���-�ت أ
و�-�و'� �ر'��� ا�ط�3ل ) ا����ون(�#��ج �Pو1
�-�ن، وا��-��8 �#��ج �
���ب ا���ظ�م ا�
+وك 

 .وھ1ذا) ا�
رة(

3 ( ���# �ق ذ�ك :�د أن �ؤدي أ-زاءه ا����+�3 وظ�/3	�:�د أن �1ون ا��
ق دا/�� �#�� . �وازن ، و�1
��ق �وازن ا��
ق، و�د �1ون <�را وظ���3 ) 4#� 1ل -زء �ن أ-زاء ا��
ق �د �1ون وظ���3 أي �
�ھم �


ق�+� ��
���� ���� .أي ��+ل �ن �وازن ا��
ق و�د �1ون �Bر وظ�3 أي 'د�م ا�

ا��
ق �وا
ط� 'دة ��*�رات أو �دا/ل �#�-� ا��-��8 �ر'��� ��1ن �#��ق 1ل #�-� �ن #�-�ت ) 5
����د���� .ا�ط�3ل �F( ��1ن أن ��وم �	� ا�
رة و#�-� ا��-�و'� إ�4 ا����
ك �د ��#�ق ع طر�ق ا���
ك 

6 ( : )F� ،و#دة ا��#+�ل �-ب أن �1ون ھ ا���ط� أو ا����ذج ا���1ررة ����#+�ل ا:-���' ا�وظ�3
��ق ا�
رة �1ظ�م �	ذا ا�	دف �#�ول أن#� ��3�1� .��رح �1ف �ر'4 أ
رة أط��3	� و���1 �	�م 

��ن ا�ظواھر ، �	 ا�ھم ���
� ����Fوا��ر�1ز '+4 ا��(��ت ا� Hر������ .ا����و�� �د'و�� إ�4 'دم ا:ھ���م 

 ا����/I ا���ر��� 'ن ا��Gور ا����وي

 ��
���� ��
3 ، و'ر�ت 
-�: ��رة ا�
����ت ��1ت �ر#+� #�
���و�� ، #�ث �+*ت ذرو�	� ��1-�ه �++�

�3 �وت ا��
�ن+3����	� و��ن ا����رات ا��رى ���G ا���ر1
�� ، و�د 'ر�ت . 

 

�� :&�4 ا$���ن  -� ، �0��ا:�
�ن  ا�5�5� ا����1"� $ )��+ أ"� أھ��� �k���ن �+ ا����1ت ا��+ "��ا(- 
، �	� ����G ل ھو� ، �	���G  ر : ��#دد���ول ا����و�ون أن ا���ر ��G/8 أ��1رھم ، وأن أ���ل ا���

���� ا��1��� � أ��1رھم ، �ل �G+ون ا�4 #د ا��ول+� �-��� ����رھم �ل ھ���ون ا��-��8  +��;ن ا���ر : �
�	م +��ل ا��-��8 �. 

-  Hإ�*�ء ا���ر�: ;�� ، �	��ط���  �	� ، ا��طور ا�ذي: ��1ن ا:#�ط� �ظ�ھرة دون ا�ر-وع إ�4 ��ر�



 

 

3
�ر ا�ظواھر ا:-���'�� �1ن ا����و�� ����د � � ��
وا��را#ل ا�� �رت ��	� ، ��1ون ا���ر�H أداة ر/�
أن ذ�ك �#ض إ<�'� �+-	د ، ��� -دوى ��ر�H ا�ظ�ھرة ا�ذي �<4 ؟ إن ا��	م ھو ا����� ، أي ا��(�� 

 ا�-وھر ، �����د ا���ض ا����و�	� ، ����Fأ#داث : �ن ��/( ا� �	ون 'ن ا��#و:ت و1;�Fو�ون ��#د���إن ا�
��ب

#ر�� #دFت دون أ. 

�وط � ا��ظرة ا:��زا��� 
و��Gد �ذ�ك ا��*�< 'ن ا�-وا�ب ا���Fو�� � ا�ظواھر ا�� �درس ،  :ا�
��زا�	� � Z�G ر��<�� رBم أ�	� � �F1ر �ن ا�#وال �1ون������ �*ري �	�� ، ��:ھ���م � وا:�3�1ء ��

 X���د ا����زال ا�وا�3� 4�# 8�� .ا���#ث 

 ظ	ور ا����و�� ا��1و����

�ذل �-	ودا �ن أ-ل �M�#G ��<�	� و�#��ق �واز�	� ا�راھن � ����-�ءت ��M#G ا���	I ا����وي ، �1ل 
�ل ، وذ�ك �1ون ا����و�� �د أ'�دت ����1 �+��ر�H و
ط �Gورھ� �+ظواھر ، 1�� أ'���
دت ����1 وا��	�\ �+�

�ل ھو �ؤFر أ�<� ��	� ، �ن �(ل  �������ا��
�ن #�ث ا'��رت ا����و�� ا��1و���� أن ا��
�ن : ��;Fر ��ط 
�� �+�*�رات ا�� �طرأ '+4 ا���/� ا�� ���ش ��	� وا:
��3دة ��	� �ن أ-ل ����
ا��-	ود ا�ذي ��ذ�� �(ل ا

��ق ا��وازن وا���1ف#�. 

 ���: را�
 ا���	I ا��

�ول ���Gراع � 'رف ا����م � ���Gف ا��رن ا���ر�ن �#و: �	��، و 1ردة ��ل '+4 ا���ر1
�� ا��

�ن ا�3رد أF1ر �ن اھ����	� ����ا:-���' و ���Fورة، و 1ردة ��ل '+4 ا�و-ود��، ا�� �و� اھ����� 


�#� ا�� M
3 ا�1
 ا�+*� و  وا��#+�ل�ظ�ر ����#�ط، أي �	�م ����دا�ل أF1ر �ن ا���رج، ظ	ر ���ر �+�

�، Fم ا���ل إ�4 �-�ل  وا�
و
�و�و-�����ددة ����1ر�و�و-��  إ-���'��اDداب، و � '+وم ��
و '+م ا�


ر'�ن �� �-�وزت �وا�G	� '�د�� د�ل '+�	� ا��#+�ل  ا��(��ت ا�دو���، ھذا ا����ر ھو ا����و�� ا��
 I	��ر ا����د ذ�ك ، و ��� �
�ذ ا
م ا����و�� ا�وظ���3، و ا�� �ر1ت ���1	� ���+	I ا��;�� ، ا�وظ�3

 ��	-� '+��� �ن أ#دث ا����
���، و ����د '+4 ا��-ر�د 1;داة �#��F، ا��
� Iء�ھ���ا����ذج 1<رورة  و
 '+م ا:���Gد � �#+�ل � I	��رز ھذا ا����ط+�	� ����-� ا���*�رات ا����ددة � ا�ط�ر ا��#+�+، و 


 �ن �(ل �#+�ل -داول ا��د�(ت ��
 .وا���ر-�تا�-دول ا:���Gدي، و � '+م ا:-���ع ا�

م أو ا��
ق : ��� ا��وا�ق و ا:�
-�م ا���م، �ل ا���3'ل و ���دل ا��وا�ف و ا��وا�8 �ل �3	وم ا��ظ�
��ر

 ��1ن أن �و-د #���� ���ش ا���س �1 " ا�Gراع أ�<�، و� ھذا ��ول ھر�رت ��
إن ا��ظ�م ا�

ا��
+�م  'دموذ�ك �-ب ا�#ذر �ن ھذا ا���	I  و�8، "����و�وا و ���Gر'وا �ن أ-ل �
و�� ���1ل ���ر�1
 � M+G� I	��س، ذ�ك أن ھذا ا��
��� ��� �دول ا����م ا���Fث و �-����� ا��ر
���� �GوG��و:��، و ��

 إط�ر ا�+��را��� ا:���Gد��� I>دم و ا���
��، و #دد Fوا�ت  �-����ت وG+ت إ�4 در-� �ن ا����
و ا�
�� ا���ود ا�3�ري ا�ذي �#3ظ �واز�� �F�� �راره ھ�
 ،وا�������رار و  و�
�ن �G+#�	� ا�#�3ظ '+4 ا

�+ف و : �و-د Fوا�ت ��3ق '+�	�، و ا�Gراع �#�دم � ���# �وازن ا��ظ�م، أ�� �-������� �	 �� زا�ت �
��ن �وى ا�#دا�F و ا���دم �ن -	� و ا��وى ا��#��ظ� و ��ض �/��	� ا���#���3 �8 ا�*رب �ن  �� �	+�دا

�ت : �#��ج إ�4 ا�#�3ظ '+4 �وازن ا��
ق، �ل �#��ج إ�4 ز'ز'�� و إ#داث -	� أ�رى، �Fل ھذه ا��-���
����� إن �م �1ن إ#داث �ط�/8 � ��  .�#و:ت '��

أ#س ��ر
و�ز ��1را أن ا��#+�ل ا�وظ�3 ��Gر '+4 ا�����ل �8 ا��-����ت ا�#د��F و ا����دة، و أ�� 



 

 


، #�ث ��Gر ا��ظر، ا��ر ا�ذي #ذا �� ��طو�ر ��و:ت ا�وظ��3��
�M أF1ر �(/�� �+�#+�ل ا�G�� �
، و "��د أ�ذت �
��� ا�وظ���3 ا����و�� ��دو � �ظري �Bر �(/�� '+4 �#و ��زا�د �8 ا���م: "��ول

، أي ا��ظر إ�4 ا�ظواھر وا����ء ��س �ن �(ل ����	� أو وظ��3	� �ل �
ا��د�ل � �ظره ھو ا��#+�ل ا��
�;��  �ن �(ل ا�
��	�، أي ا��ظر ��رة 'ن ��'+�ن أو أF1ر "إ��	� 1;�
�ق، و�د 'رف ا��
ق ا:-���''

�#�ل 1ل ��	م �ر1ز أو ����1 �����زة 'ن ا��ر�ن و �ؤدون دورا ����زا، �	و '��رة 'ن ��ط ��ظم �#1م 
'(��ت ا�'<�ء و �Gف #�و�	م ووا-���	م �-�ه ��<	م، و إط�ر �ن ا������ر أو ا���م ا����ر�1، 

>�������� ا����+�3 وا��و<و'�ت��� إ�4 أ���ط ���+�3 �ن ا�ر�وز Fا�". 

 �
��� ھ �زو'	� إ�4 ���ء ��وذج �ن ا���13ر ��
م �����و��� و ��در '+4 درا
ا�13رة ا��ر1ز�� '�د ا��
����
 .ا���3'(ت ا�د������ و��س ا�

�ل �-�و'�ت ��#و��، و ،��1�
��رھ� �-�و'�ت �'���د ا
��3د ھذا ا��و-� �  وإدراك ا��
�ق ��س 
ا��#+�ل �ن ا���و�و-��، و �ن '+م ا��و-�� ، و �ن �ظر��ت ا:��Gل، و'+4 ھذا ا�
�س ��1ن ا'���ر أن 

 ���
��د ا���#�Fن ���دوات ا���+�� ا�� ���M ا:�
�ق �8 �
�ھ��ت ا����و�� أو �-�وزھ�، إ�	� �د�8 "ا��
ا�ل ا���ظ�م، و إ�4 ا��ظر إ�4 ا��-�و'�ت 1;�
�ق ���3#�، و إ�4 إ�4 ������ ���د ا����د:ت و ا�<*وط�ت د

 ."رGد ا��(��ت ا�د������ ��ن ا��-�و'� و ا�و
ط و إ�4 �وا-	� 
����ت ا��رار و �*��ر ا��رار 

��
��
 ا�درا
�ت ا�� �
 ا��#+�ل ا��

��ون إ

، #�ث �ذھب ا����
�� �+�ط��ق � ا��#+�ل ا�G� :�-� ���
�4 ا'���ر ا�ظواھر و-دت ا��

�� -زءا �ن ا��
ق ا:-���' ا���م، ����دل �8 �1و���� ا��;�Fر ا�����دل و ا����
ق، و ��;Fر ا��
ق ��
ا�
 '+4 أن ا��(�� �
 �3س ا�و�ت، و �ؤ1د ا���	I ا��� ��/� ا:-���'�� و ����#�ط ا���ر-��� 
��
ا�


 و ا��
ق ا:-���' ا�����

�'د ا�ول '+4 ا����م �وظ�/ف ا���1ف و �� ��ن ا��
ق ا�� م ھ ا��
�+   -ا��1' ا$(����+-  ا�<�ط و ا��وز�8 ��� �#ول دون ا��(ل ا��
ق، 1�� ���ن دور ا���/� ا:-���'��

 �������	�P ورة-� C!?( %�������&� ��% ا��	 ،+Pار ا����	ا)?�ذ ا�� ����Sybernettics %��" $ و ،
�+ ھNا ا����ق �� &�م �]  أن "05: ا�1`�م ��Pت ا�����Pا�-را 	ه ا�-ورة، و �% أ\0Nل ھ�X %� $إ +Pا����

  .>4 �% د"�5- أ��Pن و ��i	"�4 أ����-

��	ة ا�1`�م، و ھ+ )�1+ �����1� �]  J� ��P"�] ا����	`�ن ��Pھ+ (�- �% "أ&�م أ ��Pإن ا����ة ا����
��4�a� �0 ����	ا�����5ت ذات ا��-ود ا�?�I� ا��+ )����0  	L]( ������)`: ا�أن ا�1`�م " 	�0 "���� ،

 48� +Pا���داء(ا���� �� ، و ھ� $ "�0: >�8	ا ��� "D	ي دا4X ا����، �4 أن �� "��1])ا��

 
 ��
، ا��ظ�م ا���و�و-، ا��ظم ا��3/��ھ '(��ت ا��ظ�م �8 ��/�� ا���ر-�� أو �Bر ا:-���'��، ���1ظ�م ا�

و ا��ظم ا�دو���، و �ر1ز أ
�ون اھ����� '+4 ا����Gر و ا��ؤFرات ا��#�ط�� ا�� �ؤFر '+4 ا��ظ�م 
 
��
����د�(ت ، و '+G� �� 4در - ا��+�� ا�
وداء- ا� 4�
�ن ردود ��ل ��د �+��� ھذه  أو �� �

 �ظره �	�م �	ذه ا�#+��ت ا�������� �ن ا����ل � ا����ل، ��  وردودا��ؤFرات ا���ر-�ت ، ����#+�ل ا��ظ�

 و �درة ا��ظ�م '+4 ا�#�3ظ '+4 �واز�� و ا���1ف �8 �� �رد '+�� �ن ��
��ن ا��#�ط و ا��ظ�م ا�

����ظ�م �+�� �	+�-� : ��� .�ؤFرات ��ر-�� ��
�و'�	� و �3�1	� 

 :و#�4 �#��ظ ا��ظ�م '+4 �واز�� ���K �#��ج إ�4 �و��ق ��ن �و'�ن �ن ا��د�(ت 



 

 

 
�ن ا��ط����ت و ا��#����1ل '�/� '+4 ا��ظ�م إن زادت '+4 ا�#د 1�ط���� ا����ل �ز��دة ا�-ور أو 
ا�<��ن ا:-���'، و ھو � ھذه ا���+�� �#��ج إ�4 �
��دة ��1��ر ا��واط��ن 'ن �
��د�	م �+�ظ�م � أ�� 

	���� �Gدر ا���ر-�ت �طوة ��دم '+�	� �+رد '+4 ا��ط��ب، و ا'���دا '+4 ا��ط��ب و ا��
��دة و ا��وازن 
 M�>ض ا��ط��ب أو #�+� إ'(��� ��و��'ن ا��ظ�م و ھذه إ�� �1ون ��ر���ت -د�دة �
�-�ب �1ل أو 

��ت ا������� أو  ا��ور و ����ن 'دم �ر'�� ا��ط��ب أو ا�����*� ��	� أو ا����م ��دا��ر ����������1#دي �+�
 ....H#ل #زب �ن ا�#زاب أو ��8 ا��ظ�ھرات و ا�<را��ت إ�

��
�
 : و �رى أ
�ون أن 1ل �ظ�م ��وم �F(ث وظ�/ف أ

 .وظ��3 ا�����ر 'ن ا��ط��ب -1

 .وظ��3 <�ط ا��ط��ب -2

 .د�I ا��ط��ب اووظ��3 ��+�ص  -3

�د �ن إ��رة ھ�� إ�4 دور ا��+��ء ا��ر���1ن � و<8 أ
س ھذا ا���	I، و ھم �ذ�ك ��1وا ��;Fر�ن :
و:�� ��1ون �ن �+�ط �ن ا�-��س و  و1لي ھو �ظ�م �1ون �ن 'دة و:��ت، �ط���� ا��-��8 ا��ر�1 ا�ذ

ا��وان و ا�د����ت، و �#��ظ ا��ظ�م ا��ر�1 '+4 �واز�� ��3ل '(��ت ا��
��د و ا���1ف 
واء ��ن ا�و:��ت 
��<	� ا���ض، أو ��ن ا�-��س و ا�'راق، و #�3ظ ا��ظ�م '+4 �واز�� وو-وده : ��� 'دم #دوث 

 4�# ���	�، و ھو ا��Gور ا�ذي أ�ذ ����
ا��(:ت، �ل ا��	م �درة ا��ظ�م '+F�� 4ل ھذه ا���(:ت و ا
�ول� 1
�ر�-�� �ق �P�ن ا��و�

� ا��ر���1ن، ��-د ا��
���ر ا���
��ل ا��ظ�م : " 1��ر ر-�ل ا�
 �

�M اG� ذ�ك��-ر��� ا���ظ�� ��1ل �Bر �3<ل ا�-ر��� ا���ظ�� ��1ل '�م '+4 ا���ف ا�3و<وي، و 
 ا��دادا �+�ظ�م�
���ر و �Bر ر�." 

 �
��� :� ا���	I ا���ر�

، '�د ��دم '+��ء ا:-���ع ا���	I ا���ر��
�� ، و ���
�و<M ا�ظواھر ا�#�<رة '+4 <وء ا�ظواھر ا�
��#ول � ا���3ھ�م درا
�	م �+�*�ر ا�ذي �طرأ '+4 ���1 ا��(��ت ا:-���'�� و �طور ا��ظم ا:-���'��، و ا

����ت و �طورھ� و ا����رھ� و '�د '�د ا����ر��ت Fول ا�Gم ا�	�
و ا���م ا:-���'��، 1ذ�ك '�د درا
����ت، �ل إن ��ر�� ��ر�H ا��-��8 <رور�� �3	م وا���Fن ا��ظم و ا��� �3+�� .ا��

 ھو ا�
+وب و ا�طر�ق ا��ؤدي ���ر�� ا�#��/ق ���ء '+4 ظو��ول ا�ن ا���	I ا���ر�� ، ����
اھر 
�+دون  " : Hر 'ن ا���م ...إن �ن ا���ر������	�  ���و�ن ا��رون ا�ول،  وا�
وا�ق ،وا�دول: �ز�د '+4 أ

���3�1ت  و'+م ،د��ق و���د/	��+�1/��ت  و��+�ل و�#��ق��ط�� �ظر  و�... ا��وال، و �<رب ��	� ا���Fل
�	�ا�و��/8 ��
 ".'��ق وأ

�����و ھو �;ر�H ا���< ا��
���� و ا�#<�رات و �� �ر�1 ا��
�ن �ن أ�Fر ��د�� Fو  و ���ن �(ل ا���1
��ت �ن ا�ز�ن و ا�� ��1ت �ا��دو�ن، و ھو ذا1رة ا���وب و �رأة �P�� ��1س ��� #وادث ا���< و #

 .�� وز��ن���-� ��3'ل ��ن ا��راد � ��1ن �� 

 � "رداديا:
�" ا���	I ا���ر�

  �+' I	�� و ھو ، 1ذ�ك �����	I ا:
�ردادي ��� '�+�� ا
�رداد و '�+�� إ
�ر-�ع �+��<�
و
�Gو�G '�د درا
�� �+�*�رات ا�� �طرأ  ��+ف ا��+وم ا��رى ، #�ث �
�'د ا���#ث ا:-���'���ر��ط 



 

 

رة و �#+�+	� و �3
�رھ� '+4 ا���4 ا:-���'�� و �طور ا��ظم ا:-���'�� � ا���رف '+4 ��< ا�ظ�ھ
  <وء ا�ز��ن و ا���1ن ا�ذي #دFت ���، و �دى ار���ط	� �ظواھر أ�رى و �دى �;�Fرھ� �� ،���+'

�ل��
���� .ا�ظ�ھرة ا�#���� �#ل ا�درا
� و �ن Fم ا�وGول إ�4 ������ت و ا����ؤ 

���ض أ'(م ا���	I ا���ر� 

 درا
�� �+��ران ا���ري � �#+�+� ��را#ل �طور  :ا��(�� ا�ن �+دون  -� ��دم ا���	I ا���ر��
و ا
 . ا�دو�� و ھر�	�

��ض ا�3رق ا�د����  :��1س ���ر  -� ��
 درا� ��دم ا���	I ا���ر��
و �;�Fرھ� �  ا��رو�
������1ذ�ك ا
 .آ�ذاكا��-��8 

 درا
 :�Wرل ��رWس  -� ��دم ا���	I ا���ر��
�� �Gراع ا��
�ن �8 ا�ط���� و �طور ا��ظم أ�<� ھو ا
��� ا��-��8 '�ر �را#+	� ا���ر��. 

���ض ا��3Gت ا�� �-ب أن ��#+4 �	� ا���#ث ا���ر� 

 ا�+*�ت - � ��
���� واF ث#��
��� �*� ا��#ث و:أن �1ون �+. 

 - ���>� .أن �1ون ��درا '+4 �	م و �#+�ل ا�

 - 4+' ����و�F/ق ا��#ث أن �1ون �� �+��3 ��ر� �G�� .�و<وع ا��#ث و ���G ا��Gط+#�ت ا�

�����1 درا
� ا�#�د�F  أن �1ون �� ��ر�� ����+وم ا��رى ��1���م و ا���ود و ا�-*را��� ، ذ�ك ��� : -
���زل 'ن ا��+وم ا��رى ��� .ا���ر�

���G/ص ا���	I ا���ر� 

 ����د '+4 �(#ظ�ت ا���#ث و �(#ظ�ت ا��رون -

�ف '�د �-رد ا�وGف �ل �#+ل و �3
ر:  -� 

 '��ل ا�ز�ن، #�ث ��م درا
� ا��-��8 � ��رة ز���� ����� - 

 و ا�#�<ر ->��+� �
 .أF1ر ��و: و '��� ��� درا

 

 أھ��� ا��01/ ا���ر"?+

 •����

�'د�� � ا���رف '+4 ا��#وث ا�� 

��، و • ��
���ت و إ�-����ت ھذه�
�'د�� '+4 ��ر�� �طور ا����1ل و #+و�	� ا�+
 �
 ا�#+ول درا

����ظم ا��رى و ا���/� ا�� ��;ت ��	� و'(��	��
�'د � ا���رف ��ر�H و �طور ا��ظم •  

 • �رات ا���<� �����1 ھذا ا���	I �ن #ل ���1ل ���Gرة '+4 <وء 

 •��
 '+4 ا���ر�H و ا��+وم ا:-���'�� ��ط �ل ���دى ا�ا��+وم  دا�� إ�4: ���Gر ا���	I ا���ر�
H1ر��، ا�
 ا�ط�����، ا����Gد��، ا��

 .��Fل ��1�ل ���� و ��ن ا���	I ا����رن• 



 

 

� أھداف ا���	I ا���ر�

�و
�/ل '+���  -  ا��;1د �ن G#� #وادث ا���<

�+	� أو ��� '�Gرھ� �ن- � �����ب ا�ظ�ھرة ��و<و'�� '+4 <وء ار���ط	� 
 #وادث  ا��1ف 'ن أ

���ظواھر ا��رى ا��وا��� �	� و ا����3'+� ��	� -  ��� ر�ط ا�ظ�ھرة ا���ر�

- >��+� ���
�ل �ن �(ل درا��
���� إ�����1 ا����ؤ 

 .ا���رف '+4 ��;ة ا�ظ�ھرة -

��طوات ا���	I ا���ر� 

+� ��1  ��و-ب '+4 ا���#ث إ���ع �طوات أ��Fء درا
�� و ھ� :'�د درا
� ظ�ھرة أو #دث ��ر�

و ��Gد ھ�� �#د�د ��1ن و ز��ن ا�وا��� ا���ر����، ا����ص ا�ذ�ن دارت : ا����ر �و<وع ا��#ث) 1
 ا�ذي �دور #و�� ا��#ث��
 #و�	م ا�#�د�F، 1ذ�ك �وع ا����ط ا��

2 (�����د ا:��	�ء �ن �#د�د ��1ن و ز��ن ا�وا��� ا���ر����  :-�8 ا������ت و ا���+و��ت أو ا���دة ا���ر�

م إ��G� 4در أو��� و  �;�����ظ�ھرة �ن �ر�ب أو �ن ���د و �� ��دور -�8 ا������ت ا�(ز�� و ا����+

 .��Fو��

 ا�
-(ت، ا�و�F/ق، و ا��Fر، ا��ذ1رات ا�����G، �#�<ر ا-���'�ت و���Fل :ا���Gدر ا�و���� ...Hا� .
�ؤ�ذ �ن ا���Gدر ا�و��� و ���د ��+	� و ا���+و��ت ا�*�ر ����رة و ا����و�� ا��  وھ :ا���Gدر ا���Fو��

�� أو ا�ر��Gت ��
'�دة �� �1ون � �Bر #���	� ا�و�4 و �-دھ� � ا�-را/د و ا�G#ف و ا�درا
�ت ا�
 ا������ ا���وار�F ا�ر
وم وا���وش و ا��#وت، ا��را/ط ا��
-�(ت ا�ذا'�� و ا��+3ز�و���

 ا��#ث #�ث �-ب ا��;1د �ن G#� ا���+و��ت ا��  ھذه �ر#+� -د �	��و : ��د ��Gدر ا������ت) 3�
و �F1را �� و�8 �+�ؤر��ن : " ��1ون ا��#ث أF1ر �Gدا��� و أ���� و � ذ�ك ��ل ا�ن �+دون وذ�ك-��ت 

:'���دھم ��	� '+4 �-رد ا���ل �FB أو 
����  وا�و��/8ا���ل �ن ا��*��ط � ا�#���1ت  وأ/�� وا��3
ر�ن
�روھ� �����ر ا�#1��  و:��ر<وھ� '+4 أGو�	�  و�م
��ھ	� و: �;�'+4 ط��/8 ا��1/��ت  وا�و�وف��
وھ� 

��ر  وا���Gرةا��ظر  و�#�1م� و��ھوا'ن ا�#ق  �<+وا� ا��  
  إ#�Gء ا�'داد �ن ا��وال و ا��
�1ر إذا 'ر<ت � ا�#���1ت إذ ھ� ���
��داء ا�وھم و ا�*+ط و: 

 ."�ظ�� ا�	ذر و: �د �ن ردھ� إ�4 ا�Gول و 'ر<	� '+4 ا��وا'د �ظ�� ا�1ذب و

��رة 'ن #ل �ؤ�ت ������1 ا��#ث و ا�ذي '+4 إFره ��م درا
� ا��و<وع :�B��G ا�3روض) 4'  .و ھ

5 (�	�ھ�� ��م �#+�ل ا�ظ�ھرة ا�راھ�� و ا�� ھ �و<وع ا�درا
�  :�#+�ل ا�#��/ق و �3
�رھ� و إ'�دة �ر�1
��/ق ا�� ��م �-��	� و ا���
�ق ��ن ا�#وادث، و �ن Fم �3
�رھ� '+��� ����دا 'ن ا�ذا��� � ظل ا�#

 .����دا � ذ�ك '+4 �ظر�� �����

�(ص ا����/I و ��1�� ا���ر�ر) 6�
و ����ر ھذه أ�ر �ر#+� � ا��#ث #�ث �1ون '�Gرة ا��#ث  : ا
�+وص إ�4 ا����/I ا�� �1ن ا���#ث �د و<8 �	� �روض ����ر�ره ا��	�/ #ول � �� ا��دا�� و ��1� ����


�
 .ا�ظ�ھرة ا��درو

��د و ����م ا���	I ا���ر�� 



 

 

 أ�� � :�ن إ�-����ت ا���	I ا���ر�

�د�م ا��#وث  -� �  '+4 ا���	I ا��+�� ����د ا���	I ا���ر�

 - +� ���Gدر -�8 ا������ت ا�و��� و ا���Fو�� وا���ر-ا���د ا�دا

 .�+�ل ا���3+1 � -�8 ا������ت -

 :1�� �ؤ�ذ '+�� ��ض ا��;�ذ �ذ1ر ��	� 

�<8 �+�-ر�ب  -� : �����ت ا�3ر<��ت وذ�كا���دة ا���ر�Fب إ�G� ��� ،�	/�>��: 

�ل  -��
�����ظروف �����1  :ر���ط ا�ظ�ھرة ا���ر���� وذ�ك��Gب ����م ا����/I ا���وGل إ��	� و ا����ؤ 
 ����� وز����

 - و ا���ر-+��د ا�دا����  �Gو�� إ�<�ع ا������ت ا���ر���� �+�-ر�ب ��� �-�ل ا���#ث �3�1

�ل ا�#داث- �  .ا���ر�� ا���ر���� ��د ����G ��� ���رض �� �ن �زو�ر و �+ف و �#�ز �

 �
 ا���	I ا����رن: 
�د

، وا���	I ا����رن ھو ذ�ك ا���	I  ا����ر�� : ��م إ: ��ن ��/�ن ����F+�ن و : ��1ن أن �1و�� �����<�ن
ا�ذي ����د '+4 ا����ر�� � درا
� ا�ظواھر #�ث ��رز أو-� ا���� و ا:��(ف ���� ��ن ظ�ھر��ن أو أF1ر 
�د�� � ا��+وم ا�ط����� ، و'+�� �
�دام ا���	I ا����رن � ا��+وم ا����و��� #ل �#ل ا��-ر�� ا���
، وا

�ن ا���	I ا����رن ، ذ�ك أن ا��ظ�م ا����و� : ��1ن ا���1ف �� ��� �ن ��ص ���درا
�ت ا����و��� : ��+و 
 .و �راغ إ: �ن �(ل ���ر��� ��ظم ���و��� �دول أ�رى

 I	��ل إن ا���دا�� � 1ل �را#ل ا��#ث ، ������ر�� -زء �ن ا��(#ظ� ، �
ا���	I ا����رن ��1ن ا
�ق �ن ھذه ا�3ر<��ت ، و�1�ن -وھر ا�درا
� ا����ر�� ا����رن ����1 أن ���رح �ر<��ت و� أ#��ن ا��#

�وا
ط�	� �-�8  ��+�' �	�;� ا�و�وف '+4 أو-� ا������ وا:��(ف ��ن ا�ظواھر ، �ذ�ك ��ر�	� ا���ض �
�راج أو-� ا������ وا:��(ف ��ن ��/�ن أو أF1ر � �3س '�+�� ا���13ر �ن أ-ل�
 .ا

 

����� ا����ھI ا��ط
���وا
ط�	� ��ط��ت و  �-�8ا��  ا���Dت��� أو أدوات ا��#ث ���ر �	� إ�4 �-�و'� �ن ا����ھI ا��ط

 '�+�� ا��#ث ، ��دو�	� : ��وم ا���ر�� � ��
�
 أدوات أ������ ��+و��ت #ول ا�ظ�ھرة ا��درو
� ، وھ
 .ا��+��� ، ��1ون أ��م ��ر�� �Bر '+��� : ����د '+4 ا�وا�G� 8درا �	�

 �#��ج ا�4 �;ط�ر ا�����ز ��ن ا����+ل �ن ���� أي ��	�� ، �����	I ا��ط� : ���������ھI ا��ظر�� وا��ط
 �ظري ، -	��I	��ن  و ا������� ������ا��ظري : ��1ن أن ���	 ا�4 ا���ظ�ر دون أدوات إ-را/�� ، �	�� 

 .��1�(إ��3�G 4ن �ن ا����ھI ، ��1	�� : ���-�ن أي ��ر�� '+��� إ: إذا ا����� و

 أداة ا�����: أو: 

��رة 'ن �-�و'� -ز/�� �ن �-��8 ا�درا
� ا�� ��م ا����رھ� ' ا����� أداة �ن أدوات ا��#ث، وھ
 �
�(ص ا����/I ��م �����	� '+4 �1�ل �-��8 ا�درا�
�طر��� ����� �-راء ا�درا
� '+�	� ، و ��د ا



 

 

+Gأ�واع ا�����. ا� 

ھ �+ك ا����� ا�� ����د '+4 �ظر�� ا:#���:ت أي ا#���ل و�وع ا�#دث ، �#�ث  :ا����� ا:#������  -
 #ظ �#دد و ��روف ��1ون �ن ��ن ا����Gر ا��1و�� �+����+Gث ا�#� .�1ون �1ل '�Gر �ن �-��8 ا�

-  ���)� .و��و�ف '+4 ا��و�ر '+4 ��+و��ت ����1 'ن �-��8 ا��#ث :ا����� ا��

 �روط ا�����

��ن �1و��ت �-ب -  أن �1ون ا����� ���دة 'ن ا:�#��ز وا��#���ة، أي أن �1ون ا����رھ� ��1ل '�وا/
+Gث ا�#� .�-��8 ا�

-  I/ول '+4 ا����G#ر، ���د ا����1ل M�#G، وأ: ��Fل �-���� آ +Gث ا�#�أن ��Fل ا����� �-��8 ا�
�ت ��Fل �-��8 ا��#ث ��1ل �Gدق ود��ق، �3
	� '+4 '���ت ����F �ن �-��8 ا��#ث �3
�، �Kن ھذه ا����

 .و'+�� �Kن �واص �3ردات ا����� �1ون �ر��� و���	� �ن �واص �-��8 ا��#ث

، و� #�ل 'دم ا��درة '+4 �#��ق ذ�ك، - +Gث ا�#���ق ا��-��س ��ن ���+ف �1و��ت �-��8 ا�#�
 ا��-���B 8ر ا���-��س ���و-ب '+4 ا���#ث �-ز/�� إ�4 �-���� �G�� .�ت أG*ر ��-��
�و

، �8 �-ز/�� إ�4 و#دات ������، و#Gر 1ل و#دة ��	� - +Gث ا�#��ق ����1 �1و��ت �-��8 ا�
#Gر �

�1ن أ#د ا��-����ت، �Kن و#دة ا�������  �
��ص، و��Fل '+4 ذ�ك، ���K '�د درا /�G#ل إط�ر إ�دا

-��8 ا�G*�ر '�د درا
� ا��-����ت 
���Fل � ا�
ر أو ا��راد أو ا�-��'�ت، 1�� �د ���Fل � ا��
 .ا�1��رة

�#ث، و�8 ط���� �-��8 ا��#ث، وط���� ا���1+�  -+� ��
�
�� #-م ا����� و�و'	� �8 ا�ھداف ا�
���
 .ا��راد درا
�	� �ن �(ل ھذا ا��#ث

 ����F :رة��� أداة ا��(#ظ� ا��

�;�	� �+ك ا�و
�+� ا�� �#�ول �	� ا��#�ق ����ر ا��(#ظ� أ�دم و
�/ل -�8 ا���+و��ت ، و��رف ا��(#ظ� 
��+ف ا�ظروف و � ��ص و ذ�ك ����ھد�	م و ھم ���رون 'ن أ�3
	م ��P� وك ا�ظ�ھري+
�ن ا�

 .ا��وا�ف ا�� ا���رت ���Fل ظروف ا�#��ة ا���د�� أو ا����Fل �-�و'� ���G �ن ا��وا�ل 

 .�د���� #ول ا�ظ�ھرة ا��درو
�ا��(#ظ� ا�����رة طر��� '+��� �+وGول إ�4 ا���+و��ت ا

�����، ود�����	� Fا� �	و�Gوأ ،���)
وھ �	�م �درا
� ا��-����ت �ن #�ث '��Gرھ� ا��ر��� أو ا�
 .وط�و
	� و���	� و�����دھ�

 �روط ا��(#ظ� ا�����رة

ا ھد�� �-ب أن ��درب ا���#ث �در��� د���� '+4 أ
���ب ا���13ر ا��+�، وا�� �-�ل ��� ��#�F �#��د -
�� ا��+��� وا���1ف ا��وا��ن ا�د���� ا�� �#1م ا��(��ت �� .ا:-���'��ا�وGول إ�4 ا�#

- I/ج ا��������
�ر و'دم ا���-ل � اG��� . �-ب أن �1ون د��ق ا��(#ظ�، و��#+4 

 .'+�� أن ���+م أ�رادھ� و�	م �ظ�م ا���ط�3 ا���زوج ��ظ�م ا����طب، و�13ر ��Fل �� �13رون- 

ذا �م ���1ن �ن إ���ن ا�+*� �<�ق ا�و�ت، أو ��+� ا�����1ت، '+�� أن ���ذ و
�ط�، أو �ر�دا �ن أ'<�ء إ- 



 

 

�ل ا���+و��ت�  .�-��8 ا�درا
� ��و�ر ��� �روط ا�د�� وا��و<و'�� وا����� �

 . '+4 ا���#ث أن �
-ل ا���+و��ت �ور ا�#Gول '+�	� #�4 : ���رض �+�
��ن أو ا��ط;- 

 ذات ا��و<وع '+4 أ- � ��ن �
���ن ����1 ا�و
�/ل ا�� ������ '+4 ا�#Gول '+4 ا���+و��ت ا�د��
�#ث ���، ��ل آ:ت ا��Gو�ر، وآ:ت �
-�ل ا�Gوات وا��را/ط ا�-*را��� وا�������، وا:
��3دة �ن � ا�ذا�

 . أ#دث ا�و
�/ل ا��+��� � -�8 ا������ت و�3��G	� و-دو��	�

 -���ر�ن �;�	م �را���ن أو ��Gود�ن، �Fل ا����ر�1 � أن ��م -�8 ا�Dر ا��� : ��/��+� �����ت �طر�
��ض ا����/ر وا��را
م وا���دات  .ا�#�د�ث ا����رة، أو �

�و��	� و�3��G	� إ�4  -���وم � ��
 درا� �	-��#� ��د #Gول ا���#ث '+4 ا���+و��ت وا������ت ا��
 .ت، إ#�G/��، ��3د � ا�وGول إ�4 ا
����-�ت �#ددة�-�و'�ت ��-��
�، و� �1ل �1رارا

�	ذه ا�طر��� أن ��Gف ��ض ا��ظم  إ�4 أ���ط �#ددة،  ا:-���'��#�ث ���1ن ا���#ث ا��Fرو�و�و-
 .3��G�1	م '+4 أ
�س �وع ا��را�� ا���/+��، أو ا�د����، أو ا��ر���، أو ا�����8 ا:���Gد��

 أ�واع ا��(#ظ� ا�����رة

 ا��(#ظ� ا���ر-�� -1

 درا
� ا�ظواھر ا:-���'�� ، ذ�ك أن ��س 1ل ا�دار
�ن ����ون إ�4 ا��-����ت � ��+B رF1وھو ا��وع ا�
ا�� �در
و�	� ، �+�س �رط� أن �1ون ��راء ��درس �-��8 ا�3�راء ، �1ن ���ز ھ�� ��ن ا��(#ظ� 

 .ا��(#ظ� ا���ر-�� ������ر�1 و ا���ر-�� �دون ���ر�1

  ا��(#ظ� ا���ر-�� �دون ���ر�1 -

3# �و-� �1��ر�� �#و ا�و<���ت ا�� �ر�د �Gو�رھ� ، �8 G1 و	و<��� ا���3رج ، � �1ون ا��(#ظ �
�� #ول �� �-ب �
���ر�� � �#+
 1و�� �1ون �� 3#Gف 'ن ا�+��
�ط وھو أن ا�دارس ����رق 

 .ا���3'ل ��ن ا���#ث وا�وا�8�(#ظ�� ، ��1ون �
��دا �1ل ا:#���:ت وإ�����1 

 
  ا����`� ا�?�ر(�� �����aر>�

�3	م أ'�ق  M�
� ���راط ا���#ث � ا�-��'� ، ����ش و
ط	م و��د�I ��	م ، وھ طر��������ز 
 درا
� ا���وب � ����B ل���
��ت و�Bرھ� وا�#زاب�+ظواھر ا:-���'�� ، ���  .وا��

 2-��+� ا��(#ظ� ا�دا

أ-���� 'ن أ'<�ء �-��8 ا��#ث ، �1ن ���ز ھ�� ��ن ا��(#ظ� ا��و-	� �ن ا���رج ا��(#ظ ھ�� ��س 
������ر�1 ��1ون ا���#ث  ��+���1+ف ا���#ث ���G �ن دا�ل ا��-�و'� ����(#ظ� ، و��ن ا��(#ظ� ا�دا

��� ا�� �#ظ4 �	� ا�F+� ظرا� ��	إذا ��1ت � �#ث � ھ�� ������ إ�4 �-��8 ا��#ث �و<وع ا�درا
� ، وھ
�  .�#ث �#��د إ�4 ��#ث �و-� �+ظ�ھرة�-��8 ا��#ث ��1	� �د �1ون �Bر د���� '�د�� ��#ول ا���#ث �ن 

 �F��F :�+���  أداة ا��

��رة 'ن �#�د�F �3و�� ��وم �	� ا���#ث و �-�8 �ن �(�	� ��+و��ت �طر��� �3و��' �+� ھ��أن  ا��
 .�ن ���ون ا���#وث ا�د��4<�ن ا���#ث ا�#د 



 

 

 'Gر�� ا�#�� �ن ا�دوات ا��	�� � ا��#ث ا��+� ، وظ	رت 1;
+وب ھ�م � ���د�ن و�� �+����ر ا����
 � �
'د�دة �Fل ا�طب وا�G#��� وا��#���ة وإدارة ا�'��ل وا��د�� ا:-���'�� و�رزت 1;داة �#ث ر/�

 ا��#وث ا���دا��� ��	�  �-�ل ا�����ص وا��(ج ا��3
 1�� أ�	� ����ر �ن ا�
���ب ��/�� ا:
����ل�
�ق أF1ر �ن Bرض � �3س ا�و�ت �+��#ث#�. 

�+��� ��3��Gت ا��

 �ن #�ث ا�	دف

 - ����Fو� �+���
�	دف ا�#Gول '+4 ��+و��ت �<ت :�� 

�+� ا�رأي - ��
�	دف ��ر�� �وا�ف ا���س و آرا/	م ��;ن �<��� ����� :�� 

 �ن #�ث #ر�� ا���#ث

�+� ا�#رة - ��
/+� ا��ز�8 طر#	��1ون : ا��P� ق�
 دون �#د�د �

�+� ا��و-	� - ���ق : ا��
 و�#د�د �+�
/+��1ون ھ��ك إ'داد �P� 

 �ن #�ث #ر�� ا���#وث


/+� ��3و#� - ;� �+��� ��رك ��	� �+��#وث #ر�� ا:-��� دون �و-�� أو ����د ��دد �ن ا:
/+� :ا��

�;-و�� �#ددة -  �+��� .ا����ر -واب وا#د، �8 أو <د ، �وا�ق أم :��1ون ا���#وث أ��م : ا��

 �+��� وا-��ت ا��

 '+4 ا���#ث ا����3ش 'ن ا���#و�Fن ا�ذ�ن ��1+ون و#دات '����  :ا����3ش 'ن ا���#و�Fن - *�#�ث ��
�+� أو ا���وا/��، وا����3ش 'ن و#دات ا����� ا���وا/�� أ�Gب ��F1ر �ن ا����3ش 'ن و#دات ا����� ���+�

 ،����
��ء ا����� ا���وا/�� وا�ذھ�ب إ�4 '�وا�	م �	�� ��1ت ����'دةا��;� .#�ث �-ب '+4 ا���#ث ا����د 

�+� �8 ا���#و�Fن  -����ق ا��#�:  �+/
�+� وا�-��� '+4 ا���#�ث ��-8 ا���#ث ا���#و�Fن '+4 إ-راء ا��

، و�-ب أن �1ون ا���+� ا��-��������� �+�+� ووا<#� ا�� و-		�، و�-ب '+�� أن �و�ر -و ا���
/+� ا:

  .و�ر1زة

-  �������
 . Fم ��دأ ��د ذ�ك �طرح ا�
/+� '+4 ا���#وث :طرح ا�
/+� ا:

3
� و: �ك أن �دو�ن : �
-�ل ا�-���ت  -��
+�	� �ن ا���#وث �� �وم ا���#ث ��دو�ن ا�-���ت ا���
 .ا�
/+� ا��*+��ا�-��� '+4 ا�
/+� ا���3و#� أ�Gب �ن �دو�ن إ-���ت 

 �+��� ���زات و'�وب ا��

 : ا����زات  

�دم ��+و��ت Bز�رة و���زة �1ل -وا�ب ا��و<وع- �. 

���ن ������1 �رح ا�
/+� و�و<�#	� و �ن أ�<ل ا�طرق - �
�+� أF1ر د�� �ن ��+و��ت ا:����+و��ت ا��
�+� وا�#1م '+4 ��������ص ا������ن �P� ��G� .إ-����	م�����م ا��3Gت ا��

 .و
�+� ھ��� �-�8 ا���+و��ت � ا��-����ت ا�� �F1ر ��	� ا���� -

���ن -�
:����ر�� � �+��� .���ر ا�3رد �;ھ���	م أF1ر � ا��



 

 

 :ا���وب

 .�1+�3 �ن #�ث ا�و�ت وا�-	د و�#��ج إ�4 و�ت أطول �N'داد و-	د أ1�ر � ا����ل وا�#ر�1 -


-�ل ��ض ا- �  .���+و��ت�د ��ط\ ا���#ث �

�� ا���#وث � ا����ون وإ'ط�ء ا���#ث ا�و�ت ا���1 �+#Gول '+4 ا���+و��ت- Bو�ف '+4 ر�� �	#�-�. 

���� وا�-رأة �د : ��وا�ر �1ل ��#ث -+����+� ��ط+ب �	�رات وإ�����1ت ���+ق �� .إ-راء ا��

 -
��
�ب ا��ر1ز ا�
��+�	م ��أو ا�داري �	ذه  �Gو�� ا�وGول إ�4 ��ض ا�����Gت ا��ط+وب �
 .ا�����Gت

 ��� أداة ا:
���رة: را

��و<وع ا��#ث ، 'ن طر�ق إ'داد  �����ن ھو أداة أو و
�+� -�8 ا���+و��ت ا����+�
ا:
���رة أو ا:
 ���ن ��<�ن �-�و'� �ن ا�
/+� ا���
ا
���رة ��م ���/�	� �ن ��ل '��� ��F+� �ن ا��راد ، و ھذا ا:

#��طر��� �#ددھ� ا���#ث #
�ب أBراض ا��#ث�ط+ب ��	� �ن ا�� �	�' �� .وث ا�-�

 �+/
���ن أ�وا'� ���+�3 �ن ا��
�دم � �-�ل ا:�
 : ��	���1ن �+��#ث أن �

 - �����ن ا����د ، �#�ث ��1ب �#ت 1ل 
ؤال أ-و�� ���ددة '+4  :ا�
/+� ا��*+�
و ��1ن أن �ط+ق '+�� ا:
 .ا��-�ب ا����ر ��<	� أو 1+	�

����زات ��	� أن ا�-��� �1ون �#ددة و �و#دة ا��ء ا�ذي ��1ن ا���#ث  ����زو  �+/
ھذا ا��وع �ن ا�

	و�� ، Fم 
	و�� ا����Gف و ��و�ب و �#+�ل ا�-��� ��� �و�ر ا�و�ت '+4 ا���#ث� .�ن ا����ر�� 

�	��� 1�� أن ا���#ث �د �*3ل ��ض ا�-���ت أو  أ�� '�و�
���د ا���#وث � إ-���ت �#ددة �� 	�
 .ا����رات

���ن ا���3وح ، و ھ�� �1ون �+��#وث �ط+ق ا�#ر�� � ا�-���  :ا�
/+� ا���3و#�  -�
و ��1ن أن ��ول ا:
 ��
�دم ھذا ا��وع �. 'ن ا�
/+� ، و �;� ا�-���ت ���و'� ��و'� وا�
ن ا�
/+� '�د�� : ��و�ر و�

 .رة ا��درو
� أو ا���1+� ا��طرو#�ا���#ث '+4 ��+و��ت ����1 و ����� 'ن ا�ظ�ھ

 ��1�� �� �راه : ���زات ا�
/+� ا���3و#� ھ 'دم ����د ا���#وث �;-و�� ����� و �رك ا�#ر�� �� �
�� �ن ا���+و��ت
���. 

	� �	� .أ��Fء ���Gف ا�-���ت و �#+�+	�أ�	� �طرح '+4 ا���#ث �Gو��ت  أ�� '�و

���ن ا����د ا���3وح، �#�ث ����ر ا���#وث ا�-���  :ا:
/+� ا��*+�� ا���3و#� �
و ��1ن أن ��ول ا:
 .ا��(/�� و ��+ق '+�	� #
ب �� ��دو �� �ن و-	� �ظره

#�����ر �����#ث �طرح � ا��دا�� 
ؤا: �*+�� و �#دد ��� ا�-��� ا��ط+و�� ، و �1ون ا����وث ���دا 
����� ���-N� ره������ب ا

ؤال ��3وح �ط+ب ��� �ن ا���#وث �و<�M أ� ��� .ا�-��� ، Fم ��د ذ�ك ��

���ن�
 ا��روط ا��1+�� �(

���ن إ�F 4(ث أ-زاء �

�م ا:� :�-ب �

��#ث و أھ��� ا��#ث ، �8 : ا���د�� ) 1��� ا���+و��ت <����ت #ول 
ر�� ا'ط�ء��<�ن ا���ر�ف 



 

 


�ط�8 ا���#وث) 2� ���ن و ھ�� �درج ا���#ث '�وا�� �1�
 ��+و��ت و إر��دات #ول ���/� ا:

3
�ر ا���Gل�
�� �ن أ-ل ا:. 

 .��<�ن ا�
/+� ا��و-	� �+��#وث: ا���ن ) 3

���ن�
 ا��روط ا��و<و'�� �(

1 (�� ��

+��� و ��� �*+�
�وى ا�3/�ت�B��G ا�
/+� �-ب أن �1ون ��1ل وا<M و   ا��
�	د�� �
 .ا��#ث

 .ا��درج � طرح ا�
/+� �ن ا�
	ل إ�4 ا��Gب و �ن ا���م إ�4 ا���ص ) 2

 إ'داد ا:
���رة

-  �+/
 .�8 ا�د�� � ا
����ل ا��3ردات وا�و<وح و�-�ب ا:
/+� ا�*��<� :�B��G ا:

-  �+/
ا�
/+� و�ق ��ظ�م ���ن ، �8 ��-�ب ا��+ل �دى ا���#وث ، ����درج �ط+وب وطرح  :��ظ�م ا:
H� �+/
 .�را'�ة ا���وع ��ن أ
/+� -وھر�� وأ
/+� : أھ��� �	� ��ط ���-�8 ا���#وث Fم أ

 �
��� أداة �#+�ل ا��<�ون: 

�#ث � ا�و�F/ق ا��ر��ط� ����و<وع ، ��1
-(ت وا��وا��ن وا:�ظ�� وا�G#ف ���3�1 ا���#ث ھ�� �
 .وا��-(ت ودرا
� �#�و���	�

��G/ص �#+�ل ا��<�ون 

 :����ز �#+�ل ا��<�ون ��-�و'� �ن ا���G/ص، وھ

��:'���د '+4 �-�و'� �ن ا��واب أو ا��
�م ا��ر��ط� �����ط ا��#دد ��#+�ل  - �	����Gف ا������ت، و�ر��
 .ا��<�ون

��ت '+�� 4	I �#دد � �B��G ا���3ھ�م، و- F��1 ،��'ا���1ر، : ����د �#+�ل ا��<�ون '+4 ا��و<و
 .وا����ط ا�� ��1ون ��	� ا��#ث

-  ا��ر�1ز '+4 ا�1+��ت، وا�-�ل، وا��Gط+#�ت، وا���3ھ�م ا�� �م �1رارھ� � ا��ص، و�
�ھم ذ�ك �
 .�#د�د �دى أھ��� ا�3�رات، وا��Gوص ا�� ��<��	� �<�ون ا��#ث

 .اردة � �<�ون ا��ص: �-ب أن ����د ا��#+�ل '+G I/��� 4#�#�، ود����، وا���+و��ت ا�و- 

 أ�واع أدوات �#+�ل ا��<�ون

1 وا:
+وب ا�1� ا�#د�ث�
 .ھ��ك ا:
+وب ا�1(

1�
  : ا��#+�ل ا�1(

 ����د�� � �#+�ل ا��Gوص ا�د�
أ
+وب �د�م و�
���ل �F1را ��#+�ل ا�و�F/ق ، �ن ���ذ-� ا�طر��� ا��
�#ث 'ن � 3�W #+�ل� �	أ� ��	ن أو����G�� �	� ��ا��ص وا��
��ر ���  �*زىوا���+�ق '+�	� ، ھذه ا�طر�

� ، 
�� وا���Fو�� ، وا�����F أ�� �#+�ل �Bر 1��
�رج ا���1ر ا��
���4 أ�� : ����د '+4 إ#�Gء 'دد و�
�1رار ا��3ردات ، �	و ��ط+ق �ن ���'� أن �1رة �رد �رة وا#دة � ا��ص ��1ن أن �1ون ھ ا�13رة 



 

 


 و�� ھو ��Fوي�
 .ھذا ا�
+وب ����د '+4 ا�#دس �+����ز ��ن �� ھو أ

ا:#�Gء � درا
� ا��Gوص ، #�ث ��وم '+4 ا#�
�ب 
 I/��� ا��و<و'�� '�د�� �-�ل ا����Gر ا�� ��1ل ا��ص و��وم ��G#K/	� و�3��G	� ، ھذه ا�طر��� �د'

��#ث+� 8 �+����م ا�ذا�>�1 ا�ذي ��
�+� 'ن ذا��� ا���#ث 1�� ھو ا��ر � ا��#+�ل ا�1(�
 .ا��#+�ل �

دى إ�4 إد��ل �����ت -د�دة � �#+�ل �<���ن ا��ط�ب ، �ن ذ�ك أ�� �م ��د 
�M �را' �دى 4�B ���وس وأ��1ل وطرق ا�����ر ، �3 درا
� ��ر�ت Gل أ��وم '+4 ا:#�Gء ��ط ، �

��� 129دل ، ���ن أن ����ران �1+م 
1+�� � ا�د���� ، أ�� طول ا�-�ل ��د -�ء ����د: ، أ�� 

 �% h��I ا�-��ء
ب ا
	��و��� و����� �
ا
دروس و��د�وھ�ت ا
����رات وا����ث وا
������ت وا
�ق ��
	��ون زوروا �دو�� �وا�� "و �&�ھ�م ا
	��ون  وا
$ر�"�ت وا
	وا��ن و�د�د ا
���ر��ت و�ل �� �

https://www.bawabat

 


 و�� ھو ��Fوي�
ھذا ا�
+وب ����د '+4 ا�#دس �+����ز ��ن �� ھو أ

�وم '+4 إد��ل � ا:#�Gء � درا
� ا��Gوص ، #�ث ��وم '+4 ا#�
�ب ھ ا�طر��� ا�#د��F ا��
 I/��� ا��و<و'�� '�د�� �-�ل ا����Gر ا�� ��1ل ا��ص و��وم ��G#K/	� و�3��G	� ، ھذه ا�طر��� �د'

��#ث+� 8 �+����م ا�ذا�>�1 ا�ذي ��
�+� 'ن ذا��� ا���#ث 1�� ھو ا��ر � ا��#+�ل ا�1(�
ا��#+�ل �

دى إ�4 إد��ل �����ت -د�دة � �#+�ل �<���ن ا��ط�ب ، �ن ذ�ك أ�� �م ��د ارا 1��را 
�M �را' �دى 4�B ���وس وأ��1ل وطرق ا�����ر ، �3 درا
� ��ر�ت Gل أ��وم '+4 ا:#�Gء ��ط ، �

 ��
� ��
��� ا�3ر�����ن أن ����ران �1+م ��� و-�
�1ر��ن ����ران  1974�ط�ب ا�#�+� ا:��� ،

ر'� ������ �1+م -�
�1ر  ��1+�� � ا�د���� ، أ�� طول ا�-�ل ��د -�ء ����د: ، أ��  1148+�� � ا�د��

 .ا����وس ��د �1ن أF1ر 4�B '�د ����ران ��� '�د -�
�1ر

�% h��I ا�-��ءووا�-"�1  $ )��1�� 

ب ا
	��و��� و����� �
ا
دروس و��د�وھ�ت ا
����رات وا����ث وا
������ت وا
�ق ��
	��ون زوروا �دو�� �وا�� "و �&�ھ�م ا
	��ون  وا
$ر�"�ت وا
	وا��ن و�د�د ا
���ر��ت و�ل �� �

  '
�
 :ا
	��ون *�( ا
را�ط ا

el9anon.com-https://www.bawabat

 

��
�

 و�� ھو ��Fوي. ا��
ھذا ا�
+وب ����د '+4 ا�#دس �+����ز ��ن �� ھو أ

 : ا��#+�ل ا�1�

�وم '+4 إد��ل � ھ ا�طر��� ا�#د��F ا��
 I/��� ا��و<و'�� '�د�� �-�ل ا����Gر ا�� ��1ل ا��ص و��وم ��G#K/	� و�3��G	� ، ھذه ا�طر��� �د'

��#ث+� 8 �+����م ا�ذا�>�1 ا�ذي ��
�+� 'ن ذا��� ا���#ث 1�� ھو ا��ر � ا��#+�ل ا�1(�
ا��#+�ل �

را 1��را 'ر�ت ھذه ا:داة �طو
�M �را' �دى 4�B ���وس وأ��1ل وطرق ا�����ر ، �3 درا
� ��ر�ت Gل أ��وم '+4 ا:#�Gء ��ط ، �

 ��
� ��
��� ا�3ر����ط�ب ا�#�+� ا:��

ر'� ������ �1+م -�
�1ر  ��1+�� � ا�د��

ا����وس ��د �1ن أF1ر 4�B '�د ����ران ��� '�د -�
�1ر

��ت ��ب ا
	��و��� و����� 
�ز�د �ن ��
ا
دروس و��د�وھ�ت ا
����رات وا����ث وا
������ت وا
�ق ��
	��ون زوروا �دو�� �وا�� "و �&�ھ�م ا
	��ون  وا
$ر�"�ت وا
	وا��ن و�د�د ا
���ر��ت و�ل �� �

el9anon.com

  

 



 

 

  

 




