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 االكسوماتيك ) أداة اإلخراج(
إف النظػػػاـ الهػػػلريا لاترابػػػرات زهػػػاتة زػػػف باج ،توػػػب ،ػػػف ال،هػػػالئ  االهنػػػا   

( الوػا رتواتاػا ال،و،اسؾ الذي رقـا زاريػا  يي   إف ،م،ازػا الالرػات ال ايوسػرا،ات
الترابػػػا لودػػػررل اػػػتح هنػػػا  ترابػػػا ، ػػػرف ااػػػذا الهنػػػا  ال، ػػػرف ن سػػػ  دػػػوؿ  بػػػا   
،نطقرا  ،و،اسػؾ رطاػؽ زارػ  اسػـ ايوسػا،اورؾ     ايوسػا،اورؾ إذا  اػا ،نظا،ػا ،ػف 
الالرػػات الوػػا رقػػـا زاريػػا هنػػا  ترابػػا ، ػػرف  هنػػا  رتواػػؼ زػػف هنػػا  ترابػػا ،،ا ػػؿ 

ـا زاريػػػا وػػػؿ ،ني،ػػػا   الينلسػػػا ايةارلرػػػا اانلسػػػا تر،ػػػاف هػػػاتواؼ الالرػػػات الوػػػا رقػػػ
اانلسػػا لاهاودػػر وا  اارتاػػا ردػػوؿ وػػؿ ،نيػػا اوسػػرا،اورا تااػػا  رتواػػؼ زػػف ارتاػػا 

 هإتواؼ يالراو  يا ه ض ،نيا يا احلاا 
 النظػػػػاـ الهػػػػلريا الايوسػػػػرا،اورؾ( اػػػػا نظػػػػاـ  تبػػػػا اسػػػػونواما  اػػػػلؽ النوػػػػا    رػػػػ  

اػػػحا النوػػػا   ،توهطػػػا هقهػػػاؿ الهػػػلريرات(  إذا  ػػػإف  ،توهطػػػا هقهػػػاؿ ال ػػػتاضال يي يف
الهلريرػػا حسػػب ، يػػـا الترابػػرات ال، ااػػتة وسػػو،ل ،دػػتازرويا ،ػػف اػػاحرويا لودػػرل 
، ت ػػا ،و،اسػػوا ،نومػػػا الرسػػت لوانيػػػا اػػالةا لنيػػا و هػػػت زػػف هلااػػػا ،طاقػػا  ا،ػػػف 

الرػػا   يمػػؿ اسػػو تاض دػػتاط النظػػاـ الهػػلريا   نػػال يف نونػػااؿ ال،هػػالئ ال الوا،ػػات ال
ال هػػاتات الالرػػا( هاةبػػا ا إلػػخ ي،ػػات يتػػت  ن وقػػل ينيػػا ،ي،ػػا  ػػا إزطػػا  نظػػتة وارػػا 

 ةتتاج ال، ت ا الترابرا ه،ني   تبا اسونواما 
 

 الكممات األولية ) الالمعرفات(:
إف و ترػػؼ وػػؿ الوا،ػػات ال،سػػو ،اا  ػػا هنػػا  ، ت ػػا ، رنػػا ارػػت ،اب،ػػا  ارمػػب  

ت الوػػػا نقهايػػػا هػػػلاف و ترػػػؼ  ارسػػػو،ل ، نااػػػا ،ػػػف ايو ػػػاؽ زاػػػخ ،م،ازػػػا ،ػػػف الوا،ػػػا
ال تؼ الدا ع يا السراؽ الو هرتي  يا ينيا زت ػت  ػا ،تحاػا سػاهقا ،ػف ،تاحػؿ ال وػت 
الترابػػػػا وتطػػػػاة يالػػػػخ  إف اػػػػذا الوا،ػػػػات و ػػػػتؼ هالوا،ػػػػات الالرػػػػا  ا،ػػػػف ي، اويػػػػا 

 ػػػػا نظترػػػػا  العنصةةةةر  االنتمةةةةا   المجموعةةةةة ػػػػا الينلسػػػػا  ا  المسةةةةتقي   النقطةةةةة
 ال،م،ازات 
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 القضايا أألولية:
القبارا يلالرا زهػاتات وحارارػا ،سػاـ هيػا واػاغ زػالة ،ػف الوا،ػات الالرػا االوا،ػات 
ال، ت ػػػػا  وه ػػػػا لوساسػػػػؿ واػػػػؾ القبػػػػارا  ػػػػا الهنػػػػا  الترابػػػػا   ،ػػػػ ا إذا ووهػػػػت ه ػػػػض 
 ال،سا،ات ةهؿ الو تر ات  أنيا وووب هوا،ات يالرا  قط   ي،ا إذا ووهت ال،سػا،ات ه ػل
الو تر ات  أنيا وووب هوا،ات يالرا اوا،ات ، ت ا  اةػل رهنػخ الو ترػؼ زاػخ ال هػاتات 
يالرا االوا،ات يلالرا االوا،ات ال، ت ا    نل و ترؼ الب،ػتة نحوػاج إلػخ وا،ػات يالرػا 
، ػػػػؿ تااػػػػرا الوم،رػػػػع  يا تااػػػػرا امػػػػال زناػػػػت ،حارػػػػل وحػػػػت وػػػػأ رت ال ،ارػػػػا  إف 

ف اذلػػؾ لف الهتاػػاف رحوػػاج إلػػخ ، طرػػات  إلػػخ ةػػرـ  القبػػارا الالرػػا وقهػػؿ هػػلاف هتاػػا
 إلخ احلات ةراس 

 

يآلف نقلـ ال هاتات الالرا حسب ،اطاحاويا الااتلة  ا ووب الترابرات زاخ الػتاـ 
 ،ف يف الترابرات الحلر ا ي و تؽ هرف واؾ ال،اطاحات ،ف حرث الاظر ا 

نيوػػلي إلػػخ ةبػػارا يدػػل ااػػا ةبػػارا هادػػت حػػلا ،ػػف الابػػاح ي ر،وػػف يف  البةةديايات:
 ،نيا اباحا اوقهؿ هلاف هتااف  ، ؿ الوؿ يوهت ،ف المب   

 

ااػػا ةبػػارا لػػـ وهاػػل ابػػاح الهػػلريرات لونيػػا ،طالػػب روقػػلـ هيػػا الترابػػا  المسةةممات:
لوؤلي لات نقطا الهلارػا يا القازػلة الوػا رسػونل زاريػا الهنػا  الترابػا زاػخ دػوؿ ةػرـ 

ا   السػػػاهقا لهحػػػث ، ػػػرف وؤتػػػذ ه، اهػػػا ،سػػػا،ات وػػػالي لات الترابػػػا  ،ػػػ ا وػػػؿ النوػػػ
 لهحاث ملرلة 

 

زهػػػاتة زػػػف ذوػػػت دػػػا  رسػػػواـب ، ت ػػػا دػػػا   تػػػت ااػػػذا رو ػػػؽ ،ػػػع امػػػال  التعريفةةةات:
وا،ػػات يالرػػا يي وا،ػػات ،و ػػؽ زاػػخ ، نااػػا  وسػػهؽ الوا،ػػا ال،ػػتال و تر يػػا  إف المػػلرت 

ات ارػػت ال، ت ػػا  هالػػذوت اػػا يف الو تر ػػات ليػػا اػػرل ،توا ػػا هػػاتواؼ اتورػػات الوا،ػػ
ايسهقرا ال، ت ات   قل ن ػتؼ ال ػلل البامػا هأنػ  ال ػلل الػذي رقهػؿ القسػ،ا زاػخ ا نػرف 

 هدتط يننا زت نا ةاهارا القس،ا 
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إف نقػػرض ال هػػاتة اػػا ن ريػػا  يا يحػػل حػػايت ن ريػػا االحػػايت وسػػ،خ نقػػا ض  النقةةي :
yxالهلريا   إذا وانت    هلريرا  أف نقا بيا ااyx   اyx الyx  ) 

 

اه ل يف وناالنا الوا،ات الالرا ا القبارا يلالرا سػاؼ نونػااؿ ييف ينػااع ال،هتانػات 
ف ال هػػػػاتات الوػػػػا ي نقهايػػػػا إي ههتاػػػػاف ل ػػػػ ؿ ال القبػػػػارا (الوػػػػا نقهايػػػػا ه ػػػػل الهتاػػػػاف  ااق

 ،س،رات ،توا ا وه ا لالات الذي وا ه  ال،هتانا  ا الهنا :
 

ااػػا القبػػرا الوػػا وحوػػاج إلػػخ هتاػػاف او، ػػؿ ،ػػا وقل،ػػ   النظريةةة ) المبرةنةةة (:  1
ِ،ْ اػػا  ت رسػػرا  ػػا هنػػا  ترابػػا ، ػػرف وندػػل إةا،وػػ   ايف  ػػا وا،ػػا نظترػػا  ػػا الادػػا 

ا نقهايػا ه ػل الهتاػاف ، ػؿ ال تهرا لهس لنيا وسو ،ؿ  ػا ،وػانرف ،توا ػرف يالي،ػا ةبػر
نظترػػػا  ر ػػػاااتس  ا انري،ػػػا ،م،ازػػػا ةبػػػارا ةسػػػـ ،نيػػػا ،قهالػػػا هػػػلاف هتاػػػاف االقسػػػـ 

 (Theory)اآلتػػت وقهػػؿ ههتاػػاف او، ػػؿ اومااػػا  وترػػا  اسػػ را االػػذي رقاهايػػا هاينواربرػػا 
ا،ػػػف ال، اػػػا زاػػػخ ذلػػػؾ نظترػػػا ال، ػػػاليت الو ابػػػارا يا نظترػػػا ال،م،ازػػػات  اليػػػذا 

وػػب الترابػػرات وا،ػػا ،هتانػػا هػػلي ،ػػف نظترػػا  ػػا ايسػػو ،اؿ الاؿ  اووػػاف وسػو ،ؿ و
،م،ازا الوا،ات الالرا اال هػاتات الالرػا اال،هتانػات و، ػؿ نظترػا حسػب ايسػو ،اؿ 

 ال انا 
 

وػـ اسػو تاض ال، يػـا ال ػاـ لاقبػرا  ي،ػا ال، يػـا التػاذ  يػا الػذي القضية:   2
( لونيػػا ي و، ػػؿ  ر،ػػا وقل،ػػ  ِ،ْ اػػا  وهرػػتا   نقل،ػػ  انػػا ااػػا النظترػػا اله، نػػخ ال،هتانػػا

ن،ا إحل  ال،هتانات الوا وواف يا،رويا هال،سوا  ال انا   ااق
 

ااػا ةبػرا و، ػؿ حالػا تااػػا ،ػف ةبػرا يا ،هتانػا اروػاف هتاانيػػا  النتيجةة:  3
 ، و،لا ازو،الا ،هادتا زاخ ال،هتانا الوا ةهايا 

 

ا وقل،ػػػ  حالػػػا  ػػػا اػػػاب ااػػػا ةبػػػرا وقهػػػؿ هػػػلاف هتاػػػاف اي و، ػػػؿ ،ػػػ مماةةةدة:  4
،اباع الهنا  الترابا ال،ندػال  لونيػا وسػازل  ػا الهنػا  حرػث رػؤوخ هيػا وػا وسػازل 

  ا إةا،ا الهتااف يا ةبرا يتت   ا ااب ،اباع الهنا  الترابا 
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