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  ٙ        شعبت انجٕدة ٔاالداء انجايعٙ -   خصائص انبذذ انعهً

 

 لبحث العلمي  خصائص ا

  ٙ فففٙ انذ فففائ   فففٙ يٕ فففٕ  يفففٍ  حعشٚفففل انبذفففذ انعهًففف نغٕٚ فففار ٚفففشحبظ  انلهفففش ٔانخّخفففٛق ٔح ص 

ٙ  يًفُٓ  ٙ انذ ٛ ت  شكم عهًف فذ  انًٕا ٛع، ْٕٔ ٚعُٙ ح ص  ٔ أعفانٛش عهًٛ فت يذفذ دة،  ٓفذت انخأ  

ٙ  ٚعًم انبادذ عهفٗ  يٍ صذت انًعهٕيت، ٔحعذٚهٓا، أٔ دخٗ ئ ا ت أيش جذٚذ نٓا.  ٙ انبذذ انعهً

ا خشات يعهٕياث جذٚذة يٍ خالل اعخخذاو طشق ٔأدٔاث  ذزٛ ت حُعُّٛ عهفٗ جًفع انبٛاَفاث  ٓفذت 

ٕيففت انخففٙ اعففخلا  انٕصففٕل ئنٛٓففا. انٓففذت يغففاعذحّ  ففٙ ح ففذٚى دجفف  ٔ ففشاٍْٛ ٔأدن ففت  ا ٛففت نهًعه

ٙ  ح ذٚى دهٕل نهًشكالث انًٕجٕدة  ٙ يجال األعًفال ٔانعهفٕو انًخخهّفت،  ٙ  يٍ انبذذ انعهً انشئٛغ

ٌ  ُْفا  أْفذا ار   ًا ٔأَّ  ٚغاعذ  فٙ صٚفادة ئرفشاء ٔيعش فت انبادفذ  فٙ يجفال حخصصفّ، ٔ فزنا  فا

ٔانفخذكى  ًشفكهت يفا، ٔ فزنا صٚفادة  نضفبظٔاأخشٖ نأل ذاد يُٓا انٕصفل، ٔانخّغفٛش، ٔانخُب فإ، 

ٙ  ئنفٗ َفٕعٍٛ أعاعفٍٛٛ  ًْٔفا  فى انبذفذ انعهًف قذسة اإلَغاٌ عهٗ انخكٛ فل يفع انبٛ فت انًذٛلفت. ُٚ غ 

ا انُٕ  انزفاَٙ انبذفٕد انخلبٛ ٛ فت ٔانخفٙ  ً ٗ أٚضار  انبذٕد انُظشٚ ت، أي  انبذٕد األعاعٛ ت ٔانخٙ حغ

نٗ ئٚجاد دمٍّ نًكشهت عهًٛ ت يٍ خالل اعخخذاو انذفم  فٙ حكٌٕ أدق  يٍ انبذٕد انُظشٚت، ٔحٓذت ئ

فت ٔيعفاٚٛش ال  فذ   ٙ  خصفائص يعُٛ  ٙ  نهبذفذ انعهًف . خصائص انبذفذ انعهًف  ٙ ٙ  ٔانذ ٛ  انٕاقع انّعه

يففٍ حٕا شْففا نٛصففبخ انبذففذ انً ففذ و عهففٗ يغففخٕٖ  ّففإ يففٍ األ ذففاد، ٔيففٍ أْففى  ْففزِ انخصففائص  

ٌ انبادذ يهخضيار  انً اٚٛظ انعهًٛ ت انذقٛ فت  دٛفذ ٚعًفم انًٕ ٕعٛ ت  ْٔزِ انخاصٛ ت حعُٙ أٌ ٚكٕ

٘ ٔجٓت َظشِ، ٔعهّٛ أٚضار أٌ ٚز ش انذ ائ  انخٙ   ٕ عهٗ ٔ ع  م  انذ ائ  ٔاألدن ت انخٙ حذعى ٔح 

م ئنٛٓفا يُل ٛفت، ٔأٌ ٚعخفشت  قذ حخعاسض يع د ائ ّ ٔحصٕساحّ، عهٗ أٌ حكٌٕ انُخٛجت انخٙ حٕص 

نفٕ خانّفج سأٚفّ انفز٘  ُفٗ عهٛفّ  ذزفّ. اعخًفاد األعفانٛش انصفذٛذت  انُخائ  انخٙ اعخخهصٓا دخفٗ 

ٔانٓاد ففت  ْٔففزِ انخاصففٛ ت حعُففٙ أٌ ٚعًففم انبادففذ عهففٗ دساعففت انًشففكهت انخففٙ ٚلشدٓففا يففٍ  ففم  

ر نٓفا، عهفٗ أٌ ٚغفخخذو طشقفار عهًٛ فت ْٔاد فت حغفاعذِ  فٙ انٕصفٕل نهُخفائ   انجٕاَش، ٔأٌ ٚجذ دفال 

ٛ ت  أعاط  ٚجش عهٗ انبادذ أٌ ُٚشاعٙ  ٙ  ذزّ األعانٛش انعهًٛ فت انًلهٕ ت. اعخًاد ان ٕاعذ انعهً

ٌ  ئ ّففال أٔ  انخففٙ حعخًففذ عهففٗ قٕاعففذ عهًٛ ففت يلهٕ ففت  شففكم  بٛففش خففالل انبذففذ  ففٙ انًٕ ففٕ ، ٔئ

ففم ئنٛٓففا انبادففذ  ففٙ انُٓاٚففت.  ٘  يففٍ ْففزِ ان ٕاعففذ ٚخففم   شففكم  بٛففش  انُخففائ  انخففٙ عٛخٕص  ئًْففال أ

٘   ْٔزِ ان خاصٛت حخله ش يٍ انبادذ أٌ ٚذفأل يعش فت انذ ٛ فت   فظ دٌٔ أٌ ٚخهفظ االَّخاح انّكش

 ٍٛ أ كاسِ ٔانخضاياحّ ٔيعخ ذاحّ،  ًعُٗ أٌ ال ٚكٌٕ يخضيخار  ٙ طشح سؤٚت ٔادذة   ظ يٍ يُله  

حّكٛشِ ٔدذِ، ٔٚجش أٌ ٚكٌٕ را ع هٛ ت يخّخذت عهٗ  م  األ كاس األخفشٖ انخفٙ قفذ حعاس فّ، دخفٗ 

ٙ  أٌ ال ٚخغفش   نٕ نى حعجبّ. عذو ئص ذاس أدكاو َٓائٛ ت يخغفشعت  يفٍ أْفى  خصفائص انبذفذ انعهًف

انبادذ  ٙ ئصذاس األدكاو، ٔعهّٛ أٌ ٚخأَٗ   ذسجت  بٛشة قبم أٌ ُٚصذس دكًار يٍ األدكاو، ٔانخٙ 

 ٙ انُٓاٚت ٚجش أٌ حكٌٕ يغخُذةر ئنٗ  شاٍْٛ ٔدج ، ٔأٌ ٚعًم عهٗ ئرباث َظشٚخّ انخٙ  ُٗ  ذزّ 
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