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ايضسٚزٟ خالٍ ع١ًُٝ ايتعًِٝ، َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ إعطا٤ األس١ً٦ اييت ميهٔ إٔ " يشؤاٍ"َٚٔ ايتكٓٝات األساس١ٝ اييت ال جيب غض ايٓعس عًٝٗا 

أفعاٍ تًفع١ٝ ٜكّٛ بٗا املدزض نتابٝا أٚ طفٗٝا إلداز٠ احلٛاز بني : ٜعتُدٖا أ١ُٖٝ بايػ١ خالٍ حتضري ايدزض، ٚقد عّسف٘ بعض املسبني بأْ٘ 

.ايتالَٝر، أٚ تعزٜز تفاعًِٗ ٚانتشابِٗ َعسف١ جدٜد٠   

: حت١ُٝ ايتحضري  

إْٞ أٚد إٔ ال ٜظسب تالَرتٞ إال َٔ َٓبع : ملاذا تعد دزٚسو نٌ ّٜٛ قبٌ إٔ تكّٛ بإيكا٥ٗا ؟ فأجاب٘" أزْٛيد تَٛاض" سأٍ َس٠ أحد املسبني ايدنتٛز 

 .ْشتدًص َٔ ٖرا إٔ ايتحضري اجلٝد ٚاجلدٜد ٜٓتج عٓ٘ دزض فٝ٘ حٝا٠ ْٚظاط، ال َٛت ٚمخٍٛ . جدٜد، َٚا٤ عرب ال َٔ َا٤ زاند 

َٚٔ ٖٓا فايتحضري ذٚ أ١ُٖٝ نرب٣، ي٘ أثس ْفعٞ بايؼ يف جناح املدزض، ٜٚعد حتضري ايدزض يف مجٝع َساحً٘ أصعب ٚأطل َٔ تكدمي٘، فٗٛ 

ع١ًُٝ عك١ًٝ َعكد٠ َتداخ١ً اجلٛاْب، َٚٗاز٠ ذ١ٖٝٓ قاب١ً يًت١ُٝٓ، اهلدف َٓٗا ت١ُٝٓ قدز٠ املدزض ع٢ً ايتحهِ يف تكٓٝات تكدِٜ ايدزٚض، 

 :  ٚعًٝ٘ تهُٔ أ١ُٖٝ ايتحضري فُٝا ًٜٞ  ..يًُتعًُني ٚتٝشري استٝعاب املعازف 

  ًِحيفز املعًِ ٜٚظٛم املتعًِ ع٢ً ايتع.  

  ٜشاعد املعًِ ع٢ً أدا٤ َُٗت٘ بصٛز٠ تسب١ٜٛ فعاي١.  

  جيٓب املعًِ االزتباى أَاّ ايتالَٝر.  

  ميهٔ املعًِ َٔ ايتحهِ يف ايكشِ، َٔ استػالٍ ايٛقت املدصص يألْظط١.  

  ايتحضري ٖٛ تصٛز َشبل يًهٝف١ٝ اييت جيعٌ بٗا املدزض َٔ املفاِٖٝ ٚاحلكا٥ل ٚاملٗازات ٚاالجتاٖات خرب٠ تع١ًُٝٝ.  

  ٘إٕ ايتحضري عٌُ جٖٛسٟ ٜكّٛ ب٘ املدزض قبٌ أدا٥٘ يعًُ٘ بني ايتالَٝر، ٚإذ جيب إٔ ٜعط٢ هلرا ايعٌُ اجلٗد ايال٥ل ب٘ ٚخيصص ي

 : ايٛقت ايهايف، ألٕ ايتحضري َعٓاٙ ايتفهري يف 

 ايتكٓٝات اييت سٝٛظفٗا ؛ 

 نٝف ٜٛظف ٖرٙ ايتكٓٝات ؟  

  َا ايػا١ٜ اييت ٜعٌُ َٔ أجًٗا ؟ 

  نٝف حيكل تًو ايػا١ٜ ؟ 

  نٝف ٜتأند َٔ حتكٝل ايػا١ٜ ٚايتكٓٝات ؟ 

إٕ ايتدطٝط يدزض َا، ٜعين ايتفهري املشبل يف مج١ً َٔ ايتكٓٝات اييت ٜشتعني بٗا املدزض يف ع١ًُٝ األعداد َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ي٘ إملاّ 

 .طاٌَ بتكٓٝات ايتحضري 

نٝف ٜتِ ايتدطٝط يتحضري ايدزض ؟ إٕ ايتحضري ع١ًُٝ تصٛز َشبل يف ذٖٔ املدزض يًُٛاقف ايتع١ًُٝٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٦ٜٝٗٗا يتحكٝل 

 : األٖداف ايرتب١ٜٛ، ٚعًٝ٘ إٔ 

 حيدد األٖداف اإلجسا١ٝ٥ ؛  .1

 حيدد ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ املفاِٖٝ األساس١ٝ املطًٛب تهٜٛٓٗا ٚتُٓٝتٗا خالٍ ايدزض ؛  .2

 حيدد ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ ايٛسا٥ٌ املٓاسب١ يًدزض ؛  .3

  خيتاز أسايٝب حتكٝل األٖداف ؛ .4

  .حيدد ٚحيضس أدٚات ايتكِٝٝ اييت متهٓ٘ َٔ َعسف١ َد٣ حتكل األٖداف  .5

 : َٚٔ ٖٓا ميهٔ إٔ ْكٍٛ إٕ خط١ ايتحضري تتضُٔ احلكٍٛ اآلت١ٝ 



  حكٌ األٖداف اإلجسا١ٝ٥. 

 ١ًُّٝ  .حكٌ ايٓظاطات ايتع١ًُٝٝ ايتع

 حكٌ األسايٝب ٚايطسا٥ل ٚايٛسا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ. 

  ِٝٝحكٌ ايتك. 

َٚٔ األَٛز اييت ٜٓبػٞ إعطاؤٖا أ١ُٖٝ بايػ١ أثٓا٤ حتضري ايدزٚض اختٝاز ايطسا٥ل املٓاسب١ ايتكدِٜ، فٗٞ ٚحدٖا ايهف١ًٝ يتكدّ املؤطسات 

األساس١ٝ يٓظاطات املدزض ٚاملتعًِ، ٚطبٝع١ ايتأثريات املتبادي١ بُٝٓٗا، حت٢ ٜشتطٝع إٔ حيكل األٖداف املشطس٠ َٔ قبٌ، ْٚعسا يتعدد ايطسا٥ل 

ٚاألسايٝب قد ْتشا٤ٍ عٔ أجنع ايطسا٥ل اييت ميهٔ إٔ ٜعتُدٖا املدزض، ٖٚرا ايشؤاٍ ال ميهٔ اإلجاب١ عٓ٘ ألٕ اختٝاز ايطسٜك١ تتحهِ فٝ٘ 

 :جمُٛع١ َٔ املتػريات 

 ْٛع١ٝ ايٛسا٥ٌ املتٛفس٠./ نفا٠٤ املدزض . /   عدد ايتالَٝر يف ايكشِ /  .طبٝع١ احملت٣ٛ املعسيف املكسز  /      . طبٝع١ األٖداف. 

 : ٚع٢ً ٖرا األساض ميهٔ يًُدزض إٔ خيتاز طسٜك١ أٚ أنجس يدزض ٚاحد، َٚٔ ايطسا٥ل املعسٚف١ ْرنس َاًٜٞ 

 : يطسٜك١ االستعساض١ٝا .1

 : ٖٚٞ ايطسٜك١ اييت ٜشرّي فٝٗا املدزض سريٚز٠ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚتتفسع إىل فسعني 

  طسٜك١ اإليكا٤ اييت تعتُد ع٢ً اإلخباز ايتًفعٞ  - أ

 .طسٜك١ ايرب١ٖٓ اييت ال تعتُد ع٢ً ايتًفغ ايًػٟٛ فكط ٚقد تدعِ بٛسا٥ٌ َس١ٝ٥ َشاعد٠ يتهٕٛ ٚاسط١ بني ايتالَٝر ٚاملدزض - ب

 : ايطسٜك١ احلٛاز١ٜ .2

ٖٚٞ ايطسٜك١ اييت ٜشري فٝٗا نٌ َٔ املدزض ٚايتالَٝر ايدزض عٔ طسٜل املٓاقظ١ ٚاحلٛاز، ٜٚعتُد احلٛاز ع٢ً أس١ً٦ حمدد٠ َٚتشًش١ً 

 .تٓعِ ايدزض 

 : طسٜك١ املٗاّ أٚ ايبحح .3

ٚتعتُد ع٢ً تشٝري ايتالَٝر جملسٜات ايدزض إْطالقا َٔ َٗاّ ٚأْظط١ حمدد٠ َٔ قبٌ، ٜٚهٕٛ دٚز املدزض مبجاب١ املٛج٘ ٖٚٞ فسعإ 

 :أٜضا 

  ٚتتطًب أجٛب١ ٚأعُاال َتٓٛع١، ٚأْظط١ ايتالَٝر ايظدص١ٝ : َٗاّ َفتٛح١ 

  جيٝب فٝٗا ايتالَٝر بدق١ ع٢ً األس١ً٦ : َٗاّ َػًك١. 

  َُ٘ٚٗا اختًفت طسٜك١ ايتدزٜص، فإٕ يًٛسا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ضسٚز٠، يهٞ ٜؤدٟ املدزض َُٗت٘ ع٢ً أحشٔ ٚج. 

...َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ عًٝ٘ أثٓا٤ حتضريٙ يًدزض إٔ ٜٛيٝٗا أ١ُٖٝ بايػ١ َٔ حٝح اختٝازٖا سٛا٤ ناْت ٚس١ًٝ بصس١ٜ أٚ مسع١ٝ، أٚ مسع١ٝ بصس١ٜ   


