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مهخصانذراسح
عنوان الدراسة  :واقع استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم بالمرحلة الثانوٌة من وجهة
نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمكة المكرمة.
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى معرفة واقع استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم
بالمرحلة الثانوٌة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدٌنة مكة المكرمة ,وبشكل أكثر تحدٌداً فإنها
تهدف إلى:
 .1معرفة درجة توافر المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم فً المرحلة الثانوٌة من وجهة
نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدٌنة مكة المكرمة.
 .2معرفة درجة استخدام معلمات العلوم للمستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم فً المرحلة
الثانوٌة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدٌنة مكة المكرمة.
 .3معرفة معوقات استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم من وجهة نظر مشرفات
ومعلمات العلوم فً المرحلة الثانوٌة بمكة المكرمة.
 .4معرفة الفروق ذات الداللة اإلحاايٌة بٌن متوساات استجابات مشرفات ومعلمات العلوم فً
المرحلة الثانوٌة بمدٌنة مكة المكرمة على أداة الدراسة تعزى لمتغٌرات( :المؤهل العلمً  ,نوع
المؤهل العلمً  ,التخاص الوظٌفً  ,الخبرة  ,الدورات التدرٌبٌة).
منهج الدراسة :استخدمت الباحثة المنهج الوافً ألنه أنسب إلى معرفة الواقع لجوانب الدراسة.
عٌنة الدراسة وأدواتها :أعدت الباحثة استبانه تم تابٌقها على عٌنة عشوايٌة ابقٌة من المشرفات التربوٌات
لمادة العلوم بالمرحلة الثانوٌة بمكة المكرمة وعددهن ( )22مشرفة ,وكذلك من معلمات العلوم بالمرحلة
الثانوٌة وعددهن (  )125معلمة بمجموع ( )141مشرفة و معلمة.
نتايج الدراسة:
 تدنً درجة توافر المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم فً المرحلة الثانوٌة من وجهة نظرمشرفات ومعلمات العلوم بمدٌنة مكة المكرمة بمتوسا عام ( )1,44وهً الفية التً تشٌر إلى
االستجابة (غٌر متوفرة) وفق المقٌاس الذي تم تابٌقه.
 تدنً درجة استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم فً المرحلة الثانوٌة من وجهةنظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدٌنة مكة المكرمة بمتوسا عام ( )1,53وهً الفية التً تشٌر إلى
االستجابة (ال تستخدم) وفق المقٌاس الذي تم تابٌقه.
 وجود معوقات تحد من استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم حٌث أن عٌنة الدراسةموافقٌن بشدة على ( )1عبارات  ,وموافقٌن على ( )13عبارة ,وغٌر موافقٌن على ( )5عبارات
بمتوسا عام ( )2,11وهً الفية التً تشٌر إلى االستجابة (موافق) وفق المقٌاس الذي تم تابٌقه.
 ال توجد فروق ذات داللة إحاايٌة بٌن متوساات استجابات مشرفات ومعلمات العلوم فً المرحلةالثانوٌة بمدٌنة مكة المكرمة على أداة الدراسة تعزى لمتغٌرات( :المؤهل العلمً  ,نوع المؤهل
العلمً  ,التخاص الوظٌفً  ,الخبرة).
 ال توجد فروق ذات داللة إحاايٌة بٌن متوساات استجابات مشرفات ومعلمات العلوم فً المرحلةالثانوٌة بمدٌنة مكة المكرمة على أداة الدراسة تعزى لمتغٌر الدورات التدرٌبٌة) حول درجة استخدام
المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم ,ودرجة معوقات استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً
مختبرات العلوم فً المرحلة الثانوٌة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمدٌنة مكة المكرمة.
 توجد فروق ذات داللة إحاايٌة بٌن متوساات استجابات مشرفات ومعلمات العلوم فً المرحلةالثانوٌة بمدٌنة مكة المكرمة على أداة الدراسة تعزى لمتغٌر (الدورات التدرٌبٌة) حول درجة توافر
المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم لاالح الحااالت على دورات تدرٌبٌة.
أهم التواٌات:
 ضرورة توفٌر المستحدثات التكنولوجٌة وتوظٌفها فً مختبرات العلوم . -السعً الجاد إلٌجاد الحلول لمعوقات استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات العلوم .
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Abstract
Title of The Study : The reality of using the technological innovations in science laboratories
at Secondary school, from the point of view of science supervisors& teachers at Holly Makkah .
Aims of The Study : This Study aimed at knowing the reality of using the technological
innovations in science laboratories at secondary school , from the point of view of science
supervisors & teachers at Holly Makkah , more specifically it aims at the following ;
1 - knowing the availability of technological innovations in science laboratories
at secondary school grades , from the point of view of science supervisors &
teachers at Holly Makkah .
2 - knowing the degree of science teachers using for technological innovations
in science laboratories, from the point of view of science supervisors & teachers
at Holly Makkah .
3 - knowing the obstacles of using technological innovations in science laboratories
, from the point of view of science supervisors & teachers at Holly Makkah .
4 - knowing the statistical differences among the averages of responses of science
teachers & supervisors , in secondary school grades at Holly Makkah , on study
tool due to { scientific qualification , kind scientific qualification , functional
specialization , experience & training courses} .
Methodology of The Study : The researcher used the descriptive method , because it suitable
one for the study .
Sample of the study & its tools : The researcher prepared a questionnaire , which was
applied on a random sample from science supervisors at secondary school grades at Holly
Makkah . their numbers were 22 supervisor . Furthermore , it was applied on science
teachers , whose numbers were {125} . The total was {147} teacher & supervisor .
Results of the study :
 Low degree of technological innovations in science laboratories at secondary school
grades , from the point of view of science supervisors & teachers at Holly Makkah ,
with general average of { 1,44 } . It is the category which refers to the response
(Not available) according the standard which was applied .
 Low degree of using technological innovations in science laboratories , from the
point of view of science supervisors & teachers at Holly Makkah , with general
average of {1,53} . It is the category which refers to the response (Not used )
according to the standard which was applied.
 There are obstacles which limited the process of using technological innovations in
science laboratories , where the sample of the study intensely agrees on ( 7 )
clauses , agree on ( 13 ) clauses and not agree on ( 5 ) clauses , with general
average of {2,11} . It is the category refers to the response (agree ) according to
the standard which was applied .
 There are not statistical differences among the averages of responses of science
teachers & supervisors , in secondary school grades at Holly Makkah , on study
tool due to the variables of {scientific qualification , kind scientific qualification ,
functional specialization & experience }.
 There are not statistical differences among the averages of responses of science
teachers & supervisors , in secondary school grades at Holly Makkah , on study tool
due to the variable of {training courses } concerning to the degree of using
technological innovations in science Laboratories & the degree of the obstacles of
using the technological innovations in science Laboratories at secondary school ,
from the point of view of science supervisors & teachers at Holly Makkah .
 There are statistical differences among the averages of responses of science
teachers & supervisors , in secondary school grades at Holly Makkah , on study tool
due to the variable of {training courses } concerning to the availability of
technological innovations in science laboratories , for the sake of the ones who
obtained training courses .
The most important Recommendations:
 The necessity of providing the technological innovations & its functioning in science
laboratories.
 Serious seeking for finding solutions to the obstacles of using technological innovations
in science laboratories.
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د

الشكر والتقدير
احلُذ هلل ايز ٟبٓعُت٘ تتِ ايصاحلات احلُذ هلل عًْ ٢عُ٘ ٚفضً٘ محذًا ًٜٝل
ظالٍ ٚجٗ٘ ٚعظ ِٝطًطاْ٘ٚ ،ايصالٚ ٠ايظالّ عً ٢خري خًل اهلل ذلُذ ابٔ عبذ
اهلل ٚعً ٢آي٘ ٚصخب٘ ٚطًِ أَا بعذ:
فبعذ إٔ َّٔ اهلل عً ّٞبإْٗاٖ ٤زا ايعٌُ املتٛاضع ٚبعذ محذ اهلل تعاىل ٚػهشٙ
عً ٢تٛفٝك٘  ،فأْ ٞأتكذّ بايؼهش ٚاالَتٓإ إىل جاَع ١أّ ايكش ٣ممجً ١يف َعايٞ
َذٜش اجلاَعٚ،١إىل عُاد ٠نً ١ٝايرتب١ٝ

ٚقظِ املٓاٖج ٚطشم ايتذسٜع.

نُا أتكذّ ظض ٌٜايؼهش ٚايتكذٜش يظعاد ٠األطتار ايذنتٛس /صنشٜا بٔ حي٢ٝ
الٍ ايز ٟػشفين ٚأطعذْ ٞباإلػشاف عًٖ ٢ز ٙايذساطٚ ١ايز ٟنإ يْ ٞعِ ايعٕٛ
ٚاملعني بعذ اهلل عً ٢إمتاَٗا نُا أػهش ٙيظع ١صذسٚ ،ٙحُظٔ خًُك٘ٚ ،طذٜذ تٛج٘ٗٝ
ْٚصخ٘ فجضا ٙاهلل خرياً عًَ ٢ا قذّ ٚجعً٘ يف َٝضإ حظٓات٘.
نُا أتكذّ بايؼهش اجلض ٌٜيهٌ َٔ طعاد ٠األطتار ايذنتٛس /حفٝظ بٔ ذلُذ
املضسٚعٚ ٞطعاد ٠ايذنتٛس /إحظإ بٔ ذلُذ نٓظاس ٙيتخهُُٗٝا خط ١ايذساط١
ٚ،اىل مجٝع َٔ أػرتى يف حته ِٝأدا ٠ايذساط ١عً ٢جٗٛدِٖ اييت بزيت َٔ أجٌ إٔ
تظٗش أدا ٠ايذساط ١بايؼهٌ املٓاطب .
نُا اػهش طعاد ٠األطتار ايذنتٛس /حفٝظ بٔ ذلُذ املضسٚعٚ ،ٞطعاد ٠األطتار٠
ايذنتٛس/٠عًٝا ٤بٓت عبذ اهلل اجلٓذ ٟيتفضًُٗا بكبَٓ ٍٛاقؼٖ ١ز ٙايذساطَٚ ١ا
طٝبذٜاْ٘ َٔ آساَٚ ٤الحظات طٝه ٕٛهلا األثش ايهبري يف إثشا ٤ايذساط.١
نُا أتكذّ بايؼهش ٚايتكذٜش إىل عُاد ٠نً ١ٝاآلداب ٚايعً ّٛاإلداسٚ ١ٜأخص
طعاد ٠ايذنتٛس /٠أزلب بٓت غالّ ْيب ٚ ،طعاد ٠ايذنتٛس /٠حظٓا ٤بٓت ذلُذ حظني
فًُبإ ٚطعاد ٠ايذنتٛسٖ /٠ذ ٣بٓت خايذ باي ،ٞإلتاحتٗٔ ايفشص ١ي ٞملٛاصً١
َؼٛاس ٟايعًُ.ٞ
ه

نُا أتكذّ بايؼهش ٚايتكذٜش إىل طعاد ٠األطتار ٠ايذنتٛس /٠زلاح ايظعذ ٟاملشطٞ
عشفات اييت تفضًت مبشاجع ١ايتخً ٌٝاإلحصا ٞ٥هلز ٙايذساطٚ ، ١إىل طعاد٠
ايذنتٛس /٠طٓا ٤ذلُذ حظٔ أمحذ اييت ساجعت ايذساط ١يػٜٛاً .
نُا أتكذّ بايؼهش ٚايتكذٜش ٚاالحرتاّ ٚاإلجالٍ يٛايذت ٞاحلبٝب ١يذعُٗا
ٚتؼجٝعٗا يٚ ٞيذعٛاتٗا املباسن ١اييت نإ هلا أنرب األثش يف َا ٚصًت إي ٘ٝبعذ
تٛفٝل اهلل  ،فُا أْا إال مثش َٔ ٠مثشاتٗا ٚغشغ َٔ صربٖا ٚعطاٗ٥ا ،طا ١ً٥املٛىل عض
ٚجٌ إٔ ميتعٗا بايصخٚ ١ايعافٚ ، ١ٝايؼهش َٛص ٍٛجلُٝع أفشاد أطشت.ٞ
نُا أتكذّ بايؼهش ٚايتكذٜش جلُٝع َٔ طاِٖ َعٚ ٞقذّ ي ٞايع ٕٛيف تٛصٜع
أدا ٠ايذساطٚ ١مجعٗا ٚاخص بايزنش عُ ٞإبشاٖ ِٝامحذ ايضٖشاْٚ ، ٞصذٜكاتٞ
ايعضٜضات آَاٍ ًَٝاْٚ ، ٞس ِٜايظٝايَٚ ، ٞش ِٜايضبٝذٚ، ٟخري ١ٜايٝاطٚ ٚ، ٞدٜإ مياْ.ٞ
نُا ال ٜفٛتين إٔ أتكذّ بايؼهش ٚايتكذٜش إىل مجٝع صَٝالتَٓ ٞظٛبات قظِ
االْتظاب بهً ١ٝاآلداب ٚايعً ّٛاإلداس ١ٜعًَ ٢تابعتٗٔ ٚطؤاهلٔ ايذا. ِ٥
ٚختاًَا أطأٍ املٛىل عض ٚجٌ إٔ جيعٌ عًُ ٞخايصًا يٛجٗ٘ ايهشٚ، ِٜإٔ ٜٓفع ب٘،
إْ٘ ٚي ٞريو ٚايكادس عً.٘ٝ
ٚآخش دعٛاْا إٔ احلُذ هلل سب ايعاملني ،،،
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1

يمذيخ :
اؿُس هلل ايص ٟعًِ اإلْػإ َا مل ٜعًِ ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢خرل َٔ أزب ٚعًَِ
غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أَا بعس :
ٜتكـ ايعكط اؿاي ٞبعكط(املعًَٛات،)١ٝ٭ٕ ايعامل ٜعٝـ ثٛض ٠تهٓٛيٛد١ٝ
ٖاَ ٚ ١ً٥تػاضع ١سٝح ؾٗست ايػٓٛات ا٭خرل ٠طؿط ٠عًُٖ ١ٝا ١ً٥يف فاٍ
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ

Technological Advancements

عًَ ٢ػت ٣ٛاملؿاِٖٝ

ٚايتطبٝكاتٚ ،سلٌ شيو َا َٖ ٛطتبط مبذاٍ ايتعً َٔ ِٝا٭دٗع٠

()Hardware

ٚايدلفٝات (ٚ )Softwareا٭غايٝب (َٚ ، )Techniqueا ٜٓتر عٓٗا َٔ تأثرل عً٢
دٛاْب اجملتُع ا٫قتكازٚ ١ٜايػٝاغٚ ١ٝايذلب ١ٜٛبكؿ ١عاَٚ ١تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ
بكؿ ١خاقٚ ١اييت بسأ اغتدساَٗا ٜتٓاَ ٢بؿهٌ َططز يف امل٪غػات ايتعً.١ُٝٝ
ٚقس تأثطت املٓع ١َٛايتعً ١ُٝٝبهاؾَ ١ػتٜٛاتٗا بٗص ٙاملػتشسثات ،ا٭َط ايصٟ
دعٌ نجرلاً َٔ ايس ٍٚؼطم عً ٢إٔ تػتؿٝس َٔ املؿاٖٚ ِٝاملُاضغات اؾسٜس٠
َجٌ :عطٚض ايٛغا٥ط املتعسزٚ ،٠تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫تٚ ،تهٓٛيٛدٝا
ايتعًِ عٔ بعس ،إناؾ ١إىل ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج.١
ٚقس أقبح تٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف بطاَر إعساز املعًِ َطًباً ًَشاً ي٘
عٓس اعتباض طبٝع ١ايعكط ايصْ ٟعٝـ ؾْ َٔ ٘ٝاسٚ ، ١ٝعٓس اعتباض َتطًبات تطب١ٝ
ايعكط َٔ دٗ ١أخط ، ٣ؾكس ٚنعت املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝبكُات ٚانش ١عً٢
َٓع ١َٛايتعً ِٝبعاَٚ،١عً ٢بطْاَر إعساز املعًِ غاق ١باعتباضٖا قٜ ٠ٛكعب
إٜكاؾٗا  ،ت٪ثط بايػًب أ ٚاإلهاب يف نٌ داْب َٔ دٛاْب ايعًُ ١ٝايتعً( ١ُٝٝعبس

املٓعِ ٚآخط.) 730 :ّ2002 ، ٕٚ
ٚتط ٣ايباسج ١إٔ َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً ٫ ِٝتعس غا ١ٜيف سس شاتٗا ،بٌ
تهُٔ أُٖٝتٗا يف نٝؿ ١ٝتٛظٝؿٗا يف املٛاقـ ايتعًٜ ٫ٚ ،١ُٝٝتأت ٢شيو إ ٫إشا

2

نإ املػتدسّ (املعًِ  ،ايطايب) يتًو املػتشسثات ًَُاً بٗاٚ ،ميتًو َٔ املٗاضات
َا  ًٖ٘٪ٜيتٛظٝؿٗا بؿهٌ ؾعاٍ.
ٚيكس تأثطت نٌ عٓاقط املٛقـ ايتعً ُٞٝبٗص ٙاملػتشسثات  ،ؾتػرل زٚض املعًِ َٔ
ْاقٌ يًُعطؾ ١إىل َػٌٗ يعًُ ١ٝايتعًِ ،ؾٜٗ ٛكُِ ب ١٦ٝايتعًِ ٜٚؿدل َػتٜٛات
ط٬ب٘ ٜٚكـ شلِ َا ٜٓاغبِٗ َٔ املٛاز ايتعًٜٚ ١ُٝٝتابع تكسَِٗ ٜٚطؾسِٖ ٜٛٚدِٗٗ
ست ٢تتشكل ا٭ٖساف املطًٛب،١نُا تػرل زٚض املتعًِ ْتٝذ ١ظٗٛض املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد،١ٝؾًِ ٜعس َتًكٝاً غًبٝاً،بٌ أقبح ْؿطاً إهابٝاً ٚ،أقبح ايتعًِ َتُطنعاً
س ٍٛاملتعًِ  ٫س ٍٛاملعًِ (سلٚ ٢إزلاع.)221 :ّ2008، ٌٝ
ٚتأثطت املٓاٖر ايسضاغ ١ٝأٜهاً بعٗٛض املػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ ،١ٝسلٌ ايتأثرل
أٖساف ٖص ٙاملٓاٖرٚ ،قتٛاٖاٚ ،أْؿطتٗاٚ ،ططم عطنٗا ٚتكسميٗاٚ ،أغايٝب
تكٛميٗاٚ،أقبح إنػاب املتعًُني َٗاضات ايتعًُِ ايصاتٚ ،ٞغطؽ سب املعطؾ١
ٚؼكًٗٝا يف عكط اْ٫ؿذاض املعطيف َٔ ا٭ٖساف ايطٝ٥ػ ١ٝيًُٓٗر ايسضاغ.ٞ
ٚمتطنعت املُاضغات ايتعً ١ُٝٝس ٍٛؾطز ١ٜاملٛاقـ ايتعًٚ ، ١ُٝٝاظزازت زضد ١اؿط١ٜ
املعطا ٠يًُتعًُني يف َٛاقـ ايتعًُِ َع ظٜاز ٠اـٝاضات ٚايبسا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملتاس١
أَاَِٗ (عبس املٓعِ.)222 :ّ 1997 ،
نُا تأثطت أٜهاً َعاٜرل اؾٛز ٠ايتعً ١ُٝٝبعٗٛض املػتشسثات ايتهٓٛيٛد، ١ٝ
ٚأقبح "اإلتكإ " ٖ ٛاملعٝاض ا٭ ٍٚيٓعِ ايتعًَٚ ، ِٝؿٗ ّٛتهاؾ ٪ايؿطم ايتعً١ُٝٝ
(ؾتح اهلل .)187:ّ2007 ،
نُا أزٖ ٣صا ايتكسّ ايتهٓٛيٛد ٞإىل ظٗٛض َٗاضات ٚأغايٝب ٚتطبٝكاات سسٜجا١
أقبشت دعّ٤ا ٜ ٫تذعأ َٔ سٝا ٠اجملتُعات ايعكاط ، ١ٜا٭َاط اياصٜ ٟاسع ٛإىل تطاٜٛط
أغايٝب ايتعً ِٝيًٛق ٍٛبايؿطز إىل انتػاب املعًَٛات بٓؿػا٘ ٚ ،بطفتٗاا يف قاٛض٠
إيهذل ، ١ْٝٚيهٜ ٞػاٜط ضٚح ايعكط ايصٜ ٟعٝؿ٘ ) ايؿطقا.)215 :ّ2005،ٟٚ
3

ٚتعٗط ايسضاغات أٜها أُٖ ١ٝاغتدساّ ايٛغاٚ ٌ٥ايتكٓٝات ايتعًٚ ١ُٝٝزٚضٖا يف
إلاح ايعًُ ١ٝايتعً، ١ُٝٝسٝح أنست ٖص ٙايساضغات إٔ املتعًِ وكٌ عًَٔ %40 ٢
َعًَٛات٘ عٔ ططٜل ساغ ١ايػُع  %30عٔ ططٜل ساغ ١ايبكط  %30ٚعٔ ططٜل باقٞ
اؿٛاؽ (ؾتح اهلل .)162 :ّ2007،
إٕ أنجط َا ميٝع زضٚؽ ايعً ّٛعٔ زضٚؽ املٛاز ا٭خط ٣اضتباط قت ٣ٛاملاز٠
بايٓؿاط ايعًُٚ ٞايتذطٜب ٚ ،يهٜ ٞتُهٔ ايط٬ب َٔ تٓؿٝص ا٭ْؿطٚ ١إدطا٤
ايتذاضب ٫بس َٔ تٛؾط املهإ املٓاغب ٚاملٗٝأ بهاؾ ١ايتذٗٝعات ٚاملتطًبات ايهطٚض. ١ٜ
ٚأؾاض (عً )193 _192: ّ 2001،ٞإىل إٔ ايٓؿاط املعًُٜ ٞػِٗ يف ؼكٝل ايهجرل
َٔ أٖساف ايذلب ١ٝايعًُ ١ٝنؿِٗ طبٝع ١ايعًِ ٚاملعطؾ ١ايعًُٚ ١ٝتُٓ ١ٝعًُٝات
ايعًِ ا٭غاغٚ ١ٝظٜازٚ ٠اقع ١ٝايط٬ب يًتعًِ ٚ ،تَُٓٗ ١ٝاضات ايتؿهرل ايعًُٚ ٞ
ا٫بتهاض ٟيس ٣ايط٬ب ٚتُٓ ١ٝا٫ػاٖات ٚايكٚ ِٝاملٚ ٍٛٝاٖ٫تُاَات ايعًُ ١ٝيس٣
املتعًُني.
٪ٜٚنس (ظٜت )160 :ّ2004، ٕٛعً ٢زٚض املدتدل يف تسضٜؼ ايعًٚ ّٛايعًُ١ٝ
ايذلب ١ٜٛباعتباض ٙدع٤اً ٜ ٫تذعأ َٔ ايذلب ١ٝايعًُٚ ١ٝتسضٜؼ ايعً ٖٛٚ ، ّٛايكًب
ايٓابض يف تسضؽ ايعً ّٛيف َطاسٌ ايتعً ِٝاملدتًؿٚ ،١يصا ؾإٕ ا٫ػاٖات اؿسٜج١
يف تسضٜؼ ايعًٚ ّٛايذلب ١ٝايعًُ ١ٝتٛي ٞاملدتدل املسضغٚ ٞا٭ْؿط ١ايعًُ ١ٝاملطاؾك١
أُٖ ١ٝنبرل ٠ؾاملدتدل ٜطتبط اضتباطاً عهٜٛاً باملٛاز ايعًُ ١ٝاملٓٗذٚ ١ٝاييت َٔ
املؿذلض إٔ تهَ ٕٛكشٛب ١با٭ْؿط ١ايعًُ َٔ ١ٝدٗٚ ١ؼكٝل أٖساف تسضٜؼ
ايعً َٔ ّٛدٗ ١أخط.٣
ٚيف ٖصا ايكسز ٜصنط (ؾاٖني ٚسطاب  )64 :ّ2004،إٔ املدتدل ٜعتدل دعً٤ا ٫
ٜتذعأ َٔ ايعًُ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛي٘ أُٖ ١ٝنبرل ٠يف ؼ ٌٜٛاجملطز إىل ثٛابت ٚظٜاز٠
اـدل ٠يس ٣املعًِ ٚاملتعًِ عً ٢سس غٛاٜٚ ، ٤ػاعس عً ٢ته ٜٔٛا٫ػاٖات ٚاملٍٛٝ
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ٚانتػاب املٗاضات بؿهٌ أؾهٌ يس ٣ايط٬ب ،ؾٝعتدل ضنٓاً أغاغٝاً َٔ ا٭ضنإ
اييت تك ّٛعًٗٝا َٓاٖر ايعً ّٛاؿسٜج.١
ٚيهٔ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايعٛاٖط ايعًُ ١ٝاييت ٜتعصض زضاغتٗا يف املدتدل ْعطاً
ـطٛضتٗا ،أ ٚاضتؿاع تهًؿتٗا ،أ ٚنٝل ايٛقت مما ٪ٜنس أُٖ ١ٝتٛظٝـ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝزفٗا يف املدتدل .
يشكهخ انذراضخ وأضئهزهب :
مما ٫ؾو ؾ ٘ٝأْٓا ْعٝـ اي ّٛٝثٛضٖ ٠ا ١ً٥يف تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚا٫تكاٍ
ٚايٛغا٥ط اإليهذلٚ ١ْٝٚايتعً ِٝاإليهذلٚ ، ْٞٚتعاٜس يهُ ١ٝايبٝاْات املٓكٛيٚ ١املتبازي١
 ،ا٭َط ايص ٟأغِٗ يف إٔ أقبح ايعامل قط ١ٜقػرل ٠مما أز ٣إىل املعٜس َٔ ايتػٝرل يف
ططا٥ل ته ٜٔٛاملعاضف ٚانتػابٗا  ،يصا نإ عً ٢املعًُ ١إٔ ته ٕٛعً ٢عًِ مبا
هط َٔ ٟتطٛض يف ٖصا اجملاٍ ٚ ،إٔ تتعطف عً ٢ايتكٓ ١ٝاؿسٜجٚ ١املػتكبً١ٝ
ٚنٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗا  َٔٚ ،اْعهاؽ شيو عً ٢ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبٛد٘ عاّ ٚعً٢
ايتسضٜؼ بؿهٌ خام ،نُا إٔ املؿطؾ ١ايذلب ١ٜٛبٛقؿٗا عٓكطّا َ٪ثطّا يف ايعًُ١ٝ
ايتعًٜ ١ُٝٝكع عً ٢عاتكٗا َػٛ٦يَ ١ٝتابع ١ايتطٛضات ٚاملػتشسثات يف فاٍ
ايتعً ِٝست ٢تتُهٔ َٔ َ٬سك ١اؾسٜس ْٚكً٘ إىل املعًُات َٚػاعستٗٔ عً ٢ضؾع
أزاٚ ٔٗ٥ؼػني نؿا٤تٖٗٔٚ ،صا َا ٜسع ٛإىل نطٚض ٠تٛؾرل خدلات ٚؾطم ٚبطاَر
تسضٜب ١ٝتػاعسٖٔ عً ٢اغتدساّ تكٓ ١ٝاملعًَٛات بدلافٗا املتعسز ٠يف ؼػني
أزاٚ ٔٗ٥ا٫ضتكا ٤مبٗاضاتٗٔ ،مما ٜعٛز بايؿا٥س ٠عً ٢ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
ٜٚعتدل ايتسضٜؼ باغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛدَ ١ٝؿهً ١يهجرل َأ املعًُاني
ايص ٫ ٜٔوػٓ ٕٛاغتدساّ ايتكٓ ١ٝيف َععِ املساضؽ ٚامل٪غػات ايتعًٚ ، ١ُٝٝيصيو
٫باس َاأ إعاساز املااٛاز ايتعًُٝٝاٚ ١ا٭دٗاع ٠املدتًؿاَٚ ١عطؾا ١نٝؿٝاا ١تؿاػًٗٝا
ٚاغتدساَٗا َٚسَٓ ٣اغبتٗا يًُٛنٛعات ٖٚ ،صا نً٘ وتاز إىل تسضٜب ٚٚع ٞتكين
بني ٖ ٤٫٪املعًُني ٚ ،أْا٘ َأ ايهاطٚض ٠مبهاإ تاسضٜب املعًاِ عًاَٗ ٢ااضات قاسزَ ٠أ
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أدٌ ا٫غتدساّ ايؿ ّعاٍ يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛدٝاٚ ١إ ٫غٝكابح املعًاِ يف ععيا ١عُاا

ٖ ٛدا ُض سٛي٘ (ايبٓعً.)2 :ّ2002،ٞ
إٔ أغباب تٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝنجرلٚ ،٠يهٓٗا
َعكسَٚ ٠تؿابه ١ؾبعهٗا ْابع َٔ اجملتُع ايصٜ ٟتشطى يف َٓع ١َٛايتعً ِٝمبا ؾ٘ٝ
َٔ ثكاؾٚ ١غٝاغٚ ١اقتكاز ٚ ،بعهٗا ْابع َٔ َٓع ١َٛايتعً ِٝشاتٗا ٚ ،ميهٔ ؼسٜس
أِٖ ٖص ٙا٭غباب نُا شنطٖا (مخٝؼ - ّ2003،ب ) 248 :ؾُٝا :ًٜٞ
 ايتػرل يف ايذلنٝب ١ا٫دتُاعٚ ، ١ٝيف ْعط ٠اجملتُع إىل ٚظٝؿ ١املعًِ.
 تطٛض املعًَٛات ٚاملعاضف ايذلبٚ ١ٜٛايٓؿػٚ ، ١ٝايتش ٍٛيف ْعطٜات ايتعًٚ ِٝايتعًٌِ،
ٚظٗٛض ْعطٜات ٚططا٥ل ٚغا ٌ٥سسٜج ١يًتعً.ِٝ
 تطٛض ايبشح يف فاٍ ايتعً ِٝعاَٚ ، ١فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝخاق. ١
ٚ دٛز َؿه٬ت عسٜس ٠يف ايتعً ِٝيعٌ َٔ أُٖٗا  :ظٜاز ٠أعساز ايط٬ب ْٚ ،كل
املعًُني املًٖ٪ني ٚ ،اإلَهاْات املاز. ١ٜ
٪ٜٚ نس شيو (َطاٚع  ) ّ2002،بكٛي٘ " إٕ ايتسضٜؼ ايعكاطٚ ٟاملػاتكبًَ ٞطاياب
باإٔ ٜٛظاـ َػاتشسثات تهٓٛيٛدٝاا ايتعًا ، ِٝ٭ْا٘ باات َأ ايكاعب عًاْ ٢عاِ
ايتعً ِٝايٛؾا ٤باملتطًبات ايتعً ١ُٝٝاملٓؿٛز " ٠م .88
ٖٓ َٔٚا أقبح تٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف اجملاٍ ايتعً ُٞٝأَطاً
نطٚضٜاً  ٫غٓ ٢عٓ٘ ٚػاًٖ٘ قس ٪ٜز ٟإىل إعاق ١ايعًُ ١ٝايتعً ، ١ُٝٝأٚقس ٜبكٗٝا أقٌ
تكسَاً مما ميهٔ إٔ ته ٕٛعًٖٚ ،٘ٝصا َا زؾع ايباسج ١يًتؿهرل بأُٖ ١ٝزضاغٚ ١اقع
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ ، ّٛتتشسز َؿهً ١ايبشح يف
ؼسٜس ٚاقع اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً١
ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبه ١املهطَ. ١
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أضئهخ انذراضخ:
غعت ٖص ٙايسضاغ ١يإلداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦ايتاي:١ٝ
َ .1ا زضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً١
ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١؟
َ .2ا زضد ١اغتدساّ َعًُات ايعً ّٛيًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه١
املهطَ١؟
َ .3ا َعٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدٗ١
ْعط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبه ١املهطَ١؟
 ٌٖ .4تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات
َٚعًُات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع٣
ملتػرلات( :امل ٌٖ٪ايعًُْٛ ، ٞع امل ٌٖ٪ايعًُ ، ٞايتدكل ايٛظٝؿ ، ٞاـدل، ٠
ايسٚضات ايتسضٜب)١ٝ؟
أهذاف انذراضخ :
تٗسف ٖص ٙايسضاغ ١إىل َعطؾٚ ١اقع اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعً ّٛباملطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبس١ٜٓ
َه ١املهطَٚ ١بؿهٌ أنجط ؼسٜساً ؾإْٗا تٗسف إىل:
َ .1عطؾ ١زضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً١
ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
َ .2عطؾ ١زضد ١اغتدساّ َعًُات ايعً ّٛيًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه١
املهطَ.١
َ .3عطؾَ ١عٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدٗ١
ْعط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
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َ .4عطؾ ١ايؿطٚم شات ايس٫ي ١اإلسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرلات :
(امل ٌٖ٪ايعًُْٛ ، ٞع امل ٌٖ٪ايعًُ، ٞايتدكل ايٛظٝؿ ،ٞاـدل ، ٠ايسٚضات
ايتسضٜب.)١ٝ
أهًٍخ انذراضخ :
تتبع أُٖٖ ١ٝص ٙايسضاغ َٔ ١أُٖ ١ٝاملػتشسثات ايتهٓٛيٛد َٔٚ ١ٝاْ٫عهاغات
اييت ْتذت عٔ تًو املػتشسثات عً ٢ايعًُ ١ٝايتعًٖٚ ١ُٝٝصا َا زؾع ايباسج ١إىل
اٖ٫تُاّ مبٛنٛع ٚاقع اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف
املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف غب ٌٝتطٜٛط املدتدل م ٛا٭ؾهٌ ـسَ ١ايعًِ .
: َٔ ٬
ٚعً ١ٝؾإٕ ٖص ٙايسضاغ ١ميهٔ إٔ تؿٝس ن ً
َ .1ؿطيف َٚعًُ ٞايعًَٚ ّٛعًُ ٞاملطسً ١ايجاْ ١ٜٛبكؿ ١خاق ١يف َعطؾ ١ايٛاقع
ايؿعً٫ ٞغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ ّٛبايتايٞ
غتػاعس يف إهاز اؿً ٍٛاملٛنٛع ١ٝملا ٜٛادَٗ َٔ ْ٘ٛؿه٬ت تتعًل مبٛنٛع
ايسضاغٚ ١نصيو أُٖ ١ٝاغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً ّٛيسعِ ايعًُ ١ٝايتعًٚ ، ١ُٝٝتكس ِٜاملكذلسات يتعُٚ ِٝتبين اغتدساَٗا
يف تًو املدتدلات .
 .2ايباسجني ايذلبٜٛني يف فاٍ ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبكؿ ١عاَٚ ١يف فاٍ
تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝبكـ خاق،١نَٛ ٕٛنٛع اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛمل ٜتططم إي( ٘ٝيف سسٚز عًِ ايباسج، )١
ٚبٗصا غٛف تػِٗ ٖص ٙايسضاغ ١مبؿ ١٦ٝاهلل تعاىل يف إثطا ٤ايبشح ايعًُ، ٞ
ٚبايتاي ٞغتػاعس عً ٢إدطا ٤املعٜس َٔ ايبشٛخ ا٭خط ٣سٖ ٍٛصا املٛنٛع
َػتكب ً٬يس٪َ ٣غػات تعً ١ُٝٝأخط ٣يف اجملتُع ٚ ،يف َٓاطل كتًؿَٔ ١
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 .3ايكاُ٥ني عً ٢تطٜٛط أمناط ايتعً ِٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
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يصغهحبد انذراضخ :
 ادلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ (: )Technological innovations
ٜعطؾٗا عبس املٓعِ ( )ّ 1997بأْٗا " :عباض ٠عٔ ؾهط ٠أ ٚبطْاَر أَٓ ٚتر ٜ ،أت ٞيف
قٛضْ ٠عاّ َتهاٌَ أ ٚيف ْعاّ ؾطع ٞيٓعاّ آخط َتهاٌَ ٜٚ ،ػتًعّ بايهطٚض٠
غًٛنٝات غرل َأيٛؾٚ ١غرل َٓتؿط َٔ ٠سٝح املػتؿٝسٖ َٔ ٜٔص ٙايؿهط ٠أٖ ٚصا املٓتر
أٖ َٔ ٚصا ايدلْاَر "م . 29
ٚعطؾٗا أٜهاً ( عبس ايٓيب ٚتٛؾٝل  )ّ2000،بأْٗا " :فُٛع ١ايتكٓٝات أ ٚا٭زٚات أٚ
ايٛغا ٌ٥أ ٚايٓعِ املدتًؿ ١اييت ٜتِ تٛظٝؿٗا ملعاؾ ١املهُ ٕٛأ ٚاحملت ٣ٛايصٜ ٟطاز
تٛق َٔ ً٘ٝخ ٍ٬عًُ ١ٝا٫تكاٍ اؾُاٖرل ٟأ ٚايؿدك ٞأ ٚايتٓع ُٞٝأ ٚاؾُع، ٞ
ٚاييت َٔ خ٬شلا ٜتِ مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات املػُٛع ١أ ٚاملهتٛب ١أ ٚاملكٛض ٠أٚ
املطغ ١َٛأ ٚاملػُٛع ١ٝاملط ١ٝ٥أ ٚاملطبٛع ١أ ٚايطقُ ، ١ٝثِ ْؿطٖا ْٚكًٗا َٔ َهإ إىل
آخط ٚ ،قس ته ٕٛتًو ايتكٓٝات ٜس ١ٜٚأ ٚآي ١ٝأ ٚإيهذل ١ْٝٚأ ٚنٗطبا " ١ٝ٥م.4
ٜٚعطؾٗا (قاحل ٚايػباس )ّ2005، ٞبأْٗا " :ا٭زٚات اؿسٜج ٚ ١ا٫غذلاتٝذٝات
ايتعً ١ُٝٝاييت ؼكل أعً ٢قسض َٔ اإلؾاز َٔ ٠اإلَهاْات املتاس ١يف فاٍ ػٜٛس
ايتعًٚ، ِٝبصيو ٜكبح يًُػتشسخ داْبإ ،داْب َازٜ ٟتُجٌ يف نٌ َا ٖ ٛدسٜس
َٔ ا٭دٗع ٠ايتعًٚ ١ُٝٝايدلاَر اؿسٜجٚ ، ١داْب ؾهطَ ٟتُجٌ يف املكازض ايتعً١ُٝٝ
بهاؾ ١أؾهاشلا ٚأْٛاعٗا  ٚا٫غذلاتٝذٝات اييت تػُح باإلؾازَٗٓ ٠ا بكٛضَٗٓ ٠ذ،١ٝ
ٚتعٜس َٔ ؾاعًٝتٗا ٚنؿا٤تٗا زاخٌ َٓع ١َٛايتعً "ِٝم .269
ٚتعطؾٗا ايباسج ١إدطاٝ٥اً بأْٗآَ :عَ ١َٛتهاًَ َٔ ١املػتشسثات ايتكٓ ١ٝيف
فاٍ ايتعً َٔ ِٝا٭دٗعٚ ٠املٛاز ٚا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١اييت ٜتِ تٛظٝؿٗا
بططٜك ١ؾاعً٘ يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبٗسف تػٝرل ايٓعاّ ايذلبٚ ٟٛتطٜٛط ٙمٛ
ا٭ؾهٌ َٔ خ ٍ٬تؿاعٌ (ايطايب  ،املعًِ ،اإلزاض ٚ ٠اإلؾطاف  ،ايتسضٜب املػتُط قبٌ
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ٚأثٓا ٤اـسَ ،١ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعًُ ١ٝاييت تتٓا ٍٚايتطٛضات املػتُط ٠يف فاٍ
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد.)١ٝ
 خمزرباد انعهىو ): ) science laboratories

عطف ْؿٛإ ( )ّ1998املدتدل املسضغ ٞبأْ٘ " :املهإ ايصٜ ٟتِ ؾ ٘ٝايٓؿاط
ايعًُ ٞيف َاز ٠ايعً " ّٛم .126
نُا عطف احملٝػٔ ( )ّ1998املدتدل املسضغ ٞبأْ٘ " :شيو اؾع َٔ ٤املسضغ١
املدكل إلدطا ٤ايتذاضب ٚايعطٚض ايعًُٚ ، ١ٝايتشكل َٔ قش ١ايكٛاْني
ٚايؿطنٝات ايٓعط ١ٜعًُٝاً " م .95
ٚتعطؾٗا ايباسج ١إدطاٝ٥ا بأْٗا  :املهإ املدكل إلدطا ٤ايتذاضب ٚا٭ْؿط١
ايعًُ ١ٝاملكاسب ١يسضٚؽ ايعًٚ ّٛاجملٗع بهاؾ ١املػتًعَات ايهطٚض ١ٜيتٓؿٝص ٖصٙ
ا٭ْؿط.١
 يشرفخ انعهىو انغجٍعٍخ ):)Supervisor of sciences
عطف ايكان )ّ1992( ٞاملؿطف بأْ٘ " :ؾطز َتدكل يف فاٍ َازٚ ٠عٌُ
َعني أْٝط ب٘ َٔ أدٌ تكس ِٜاملػاعس ٠يًعاًَني يف املساضؽ عً ٢اخت٬ف َٗاَِٗ،
 َٔٚثِ ٜك ّٛبتكس ِٜقٛضٚ ٠اقع ١ٝيٮزا ٤ايعًُ ٞيف املساضؽ اييت تتِ ظٜاضتٗا
يإلزاض ٠ايتعً ١ُٝٝعٔ ططٜل ايبطاقات اـاق ١ب٘ يف فاٍ عًُ٘ٚ،نصيو ضؾع
ايتكاضٜط اي٬ظَ ١عٔ أزا ٤املساضؽ يًٛظاض ٠يف ْٗا ١ٜنٌ عاّ ٚتكس ِٜتكطٜط عٔ نٌ
َسضغ ١عكب نٌ ظٜاض ٠إشا اقته ٢ا٭َط شيو " م .117
تعطؾٗا ايباسج ١إدطاٝ٥ا بأْٗا  ٖٞ :اييت تعٌُ باإلؾطاف ايذلب ٟٛباإلزاض ٠ايعاَ١
يتعً ِٝايبٓات ٚاييت تك ّٛبعًُ ١ٝاإلؾطاف عًَ ٢عًُات ايعً ّٛايطبٝع ١ٝباملطسً١
ايجاْ ١ٜٛيتطٜٛط َٗاضات املعًُ ١ايتسضٜػ ١ٝسػب ؽككٗا ا٭نازمي ٞإَا َؿطؾ١
ؾٝعٜا ،٤أ ٚنُٝٝا ،٤أ ٚأسٝا.٤
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 يعهًخ انعهىو انغجٍعٍخ

):)Teachers of sciences

عطف ايطٜؼ ( )ّ1991املعًُ ١بأْٗا ٖٞ " :ايؿدل ايص ٟمت تأًٖٗٝا عًُّٝا
يتسضٜؼ ايط٬ب باملطاسٌ ا٭غاغ ١ٝيًتعً " ِٝم .15
تعطؾٗا ايباسج ١إدطاٝ٥ا بأْٗا  :املعًُ ١املُاضغ ١يتسضٜؼ ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ١ٜٛ
مبساضؽ تعً ِٝايبٓات ايتابع ١يٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝاؿاقً ١عً ٌٖ٪َ ٢داَعٞ
ٚاملعس ٠إعسازاً أنازميٝاً ٚتطبٜٛاً يتسضٜؼ َاز ٠ايؿٝعٜا ،٤أ ٚايهُٝٝا ، ٤أ ٚا٭سٝا.٤
حذود انذراضخ :
اؿسٚز املٛنٛع :١ٝتتشسز ٖص ٙايسضاغ ١مبٛنٛع ٚاقع اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛباملطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
اؿسٚز ايبؿط : ١ٜاقتكطت ع ١ٓٝايسضاغ ١عًَ ٢ؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛباملطسً١
ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
اؿسٚز املهاْ : ١ٝطبكت ايسضاغ ١مبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
اؿسٚز ايعَاْ : ١ٝمت تطبٝل ايسضاغ ١بؿهٌ اهلل تعاىل خ ٍ٬ايؿكٌ ايسضاغ ٞايجاْٞ
يًعاّ ٖ1430اٖ 1431 -ا
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الفصل الثاني

أدثٍبد انذراضخ
أ :ً٫ٚاإلطاض ايٓعطٟ
ثاْٝاً:ايسضاغات ايػابك١
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ا

أول :اإلعبر انُظري
يمذيخ:

ادلجحش األول :ادلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ:

تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝيٝػت فطز تٛنٝح املاز ٠ايتعًٚ ١ُٝٝإمنا ٖ ٞتعً ِٝاملاز٠
ٚنُإ ٚقٛشلا يًُتعًُني ،ؾٗ ٞططٜك ١يف ايتؿهرل ميهٔ متجًٗٝا يف َٓع ١َٛتعً١ُٝٝ
قٛاَٗا مخػ ١عٓاقط ٖ : ٞاملسخ٬ت ٚ ،املدطدات ٚ ،ايعًُٝات ٚ ،ب ١٦ٝايعًِ ٚ،ايتػص١ٜ
ايطادع٘ ،نُا إٕ املٛقـ ايتعًٜ ُٞٝؿٌُ ٖص ٙايعٓاقط أٜهاً :
أ .املسخ٬ت ٚ :تتهُٔ مجٝع ايعٓاقط ايساخً ١يف ايعًُ ١ٝايتعًَ ١ُٝٝجٌ
املتعًِ َٚكازض ايتعًِ ٚا٭زٚات ٚا٭دٗعٚ ٠املٛاز ايتعً ١ُٝٝاييت َٔ ؾأْٗا إٔ
ؼكل ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝاملطد.٠ٛ
ب .املدطدات  ٖٞ :غًػً َٔ ١اإللاظات ْٚتا٥ر ايتعًِ املطغٛب ؾٗٝا اييت
ؼككٗا املٓعٚ ،١َٛاملدطدات تبني َس ٣لاح ايعًُٝات يف ؼكٝل ا٭ٖساف
ٚؾك ًا ملعاٜرل قسز. ٠
ز .ايعًُٝات  ٖٞٚ :تهِ ا٭غايٝب ٚايططم ٚاملساخٌ اييت ؼسز طبٝعٚ ١منط
ايؿاعٌ ٚايع٥٬ل بني املهْٛات ايساخً ١يف املٓع ١َٛملعاؾ ١ايبٝاْات عٝح
تأت ٞبايٓتا٥ر املٓؿٛز. ٠
ز .ب ١٦ٝايتعًِ  ٖٞٚ :تعين ايعٛاٌَ ٚايٛغط احملٝط باملٓع، ١َٛاييت ت٪ثط ؾٗٝا
تأثرلاً َباؾطاً أ ٚغرل َباؾط نايعٛاٌَ ايطبٝعٚ،١ٝايتذٗٝعات َجٌ:
ايتٛق٬ٝت ايهٗطبٚ ١ٝا٭بٓ ١ٝاملسضغ،١ٝنصايو ايعٛاٌَ ا٫دتُاعٚ ١ٝ
ايتعًٚ ١ُٝٝايٛدساْ.١ٝ
 .ٙايتػص ١ٜايطادع ٖٞٚ :١تعين املعًَٛات ٚايبٝاْات ايٓاػْ َٔ ١ؿاطات عٓاقط
ايٓعاّ ،اييت تتٝح أغاغاً إلدطا ٤ايتعس٬ٜت  ٚايتٛاؾكات ،ؾٗ ٞعًُٜ ١ٝتِ َٔ
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خ٬شلا تٓكٝح أ ٟعٓكط عٔ ططٜل ؼسٜس ايٓٛاس ٞا٫هابٚ ١ٝزعُٗا ٚايٓٛاسٞ
ايػًبٚ ١ٝتعسًٜٗا أ ٚتػٝرلٖا (ؾتح اهلل .)167 -166 :ّ2007،

التغذٌة الراجعة
 مراجعة مدى مالئمة الحلول
للمشكالت.
 إضافة أو تعدٌل الحلول لتكون
مناسبة.

المدخالت





األشخاص
(المعلم,المتعلم ,الفنٌٌن
,اإلدارٌٌن )
األدوات.
التنظٌمات .

المخرجات
-

التخطٌط (تحدٌد وتحلٌل
المشكالت )
التصمٌم للحلول
إنتاج المواد التعلٌمٌة.
تنفٌذ الحلول
التحكم فً الحلول
تقوٌم الحلول

 تحقٌق األهداف
المطلوبة بدرجة
عالٌة من الكفاءة
واإلتقان.
 اإلتقان .

ؾهٌ ( )1تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝنُٓع١َٛ
(ؾتح اهلل )167 :ّ2007،
ٚقس أؾاض (عً )257 -255 :ّ2002، ٞإٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات تعين  :ايٓعِ املدتًؿ١
اييت ٜتِ بٛاغطتٗا اؿك ٍٛعً ٢املعًَٛات يف ناؾ ١أؾهاشلاٚ ،اختعاشلاَٚ ،عاؾتٗا،
ٚتساٚشلاٚ ،إتاستٗا يًُػتؿٝس ٜٔباغتدساّ أدٗع ٠اؿاغٛب  ٚا٫تكا٫ت عٔ بعس،
ٚاييت تبٓ ٢أغاغاً عً ٢اإليهذلْٝٚات ايسقٝك، ١يصا ؾإٕ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات تعتُس عً٢
فايني ضٝ٥ػني ُٖا  ( :تهٓٛيٛدٝا اؿاغٛب  ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تكا٫ت عٔ بعس) ،سٝح
ٜتهُٔ فاٍ تهٓٛيٛدٝا اؿاغٛب(:ؼً ٌٝايٓعِ ٚ،تكُ ِٝايٓعِ ٚ ،إْتاز ايدلاَر ،
إْتاز املعًَٛات بططٜكٚ ١انشَٚ ١ؿٗٚ ، ١َٛمجع املعًَٛات ٚتؿؿرلٖا ٚ ....غرلٖا )،
يف سني ٜتهُٔ فاٍ تهٓٛيٛدٝا ا٫تكا٫ت عٔ بعس( :تهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ ايهابً، ٞ
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تهٓٛيٛدٝا ا٭قُاض ايكٓاع ،١ٝتهٓٛيٛدٝا ا٭يٝاف ايه، ١ٝ٥ٛتهٓٛيٛدٝا ا٫تكا٫ت
ايطقُ ٚ ،١ٝتهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ اشلاتؿ ٚ ... ٞغرلٖا)ٚ ،تٛدس فا٫ت أخطَ ٣طتبط١
باملٓع ١َٛايتعً ١ُٝٝمتجٌ أٚد٘ سسٜج ١يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ْتٝذ ١ايتؿاعٌ بني
تهٓٛيٛدٝا اؿاغٛب ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تكا٫ت،تعطف مبػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
المعلومات
تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا

تكنولوجيا
الحاسوب

تكنولوجيا
االتصاالت

االلكترونيات الدقيقة
مجاالت

مجاالت

تخزٌن ونقل المعلومات

تحلٌل نظم
تصمٌم نظم

تشكل معا

جمع وتشفٌر المعلومات

تكنولوجٌا االتصال الكابلً

تكنولوجٌا
المٌكرووٌف

تكنولوجٌا األقمار الصناعٌة

إنتاج برمجٌات

تكنولوجٌا االتصاالت الرقمٌة

تكنولوجٌا
األلٌاف الضوئٌة

تكنولوجٌا االتصال الهاتفً

مستحدثات تكنولوجٌا التعلٌم
اإلنترنت

الوسائط المتعددة
الهٌبرمٌدٌا

شبكة اإلجتماع بالفٌدٌو

الفٌدٌو التفاعلً

الواقع االفتراضً

ؾهٌ ( )2خطٜطَ ١ؿاٖ ِٝتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
(عً)255 :ّ2002، ٞ

15

 َٔٚأسسخ تعطٜؿات تهٓٛيٛدٝا ايتعًَ ِٝا شنط ٙغعا" :)ّ2000( ٟٚأْٗا ْعط١ٜ
ٚمماضغ ١يف تكُ ِٝايعًُٝات ٚاملكازض ٚتطٜٛطٖا ٚاغتدساَٗا ٚإزاضتٗا ٚتكٛميٗا َٔ
أدٌ ايتعًِ "م . 63
 َٔٚخ ٍ٬ايتعطٜـ ايػابل اغتدًل (غعا )64 -63 : ّ2000،ٟٚاملهْٛات اٯت١ٝ
يتهٓٛيٛدٝا ايتعً:ِٝ
 .1ايٓعطٚ ١ٜاملُاضغ :١إٔ يهٌ فاٍ أْ ٚعاّ زضاغ ٞقاعسَ ٠عطؾ ١ٝتعتُس عًٗٝا
املُاضغٚ ١ايتطبٝلٚ،تػتٓتر ٖص ٙاملعطؾ ١ايٓعط ١ٜامله َٔ ١ْٛاملؿاٖٚ ِٝاملباز٨
ٚا٫ؾذلانات َٔ ايبشٛخ أ ٚاملُاضغ ١اييت تعٚزْا مبعًَٛات ْتٝذَ ١طٚض ايؿطز
يف خدل. ٠
 .2ايتكُٚ ،ِٝايتطٜٛطٚ ،ا٫غتدساّ ٚ،اإلزاضٚ ،٠ايتك : ِٜٛتؿرل ٖص ٙاملكطًشات
إىل مخػَ ١هْٛات أغاغ ١ٝيف تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ، ِٝيهٌ َٓٗا قاعسَ ٠عطؾ١ٝ
شلا مماضغٚ ١تطبٝل ،أٚ ٟظٝؿَ ١عٜٚ، ١ٓٝعتدل نٌ َٓٗا َٛنٛعاً زضاغٝاً
 ٬عٔ غرل. ٙ
َٓؿك ً
 .3ايعًُٝات ٚاملكازض :ايعًُ ١ٝغًػً َٔ ١اإلدطا٤ات املٛدٗ ١م ٛؼكٝل ٖسف
َجٌ عًُ ١ٝايتكُٚ ، ِٝعًُْ ١ٝكٌ ايطغايٚ ، ١املكازض تػتدسّ يه ٞتػاْس
ايتعًٚ ، ِٝتؿٌُ ا٭ؾطاز ٚ،ايتػٗ٬ٝت املازٚ ، ١ٜاملٝعاْٚ ، ١ٝاملٛاز ٚا٭دٗع،٠
ٚغرل شيو مما ٜسعِ ايتعً.ِٝ
 .4ايتعًِ :اشلسف ايٓٗا ٞ٥يتهٓٛيٛدٝا ايتعً ٖٛ ِٝإسساخ ايتعًِ ٚ ،ايتأنٝس
عً ٢كطدات ايتعًِ  ،ؾايتعًِ ٖ ٛاشلسف ٚايتعً ٖٛ ِٝايٛغ ١ًٝامل٪ز ١ٜإىل
شيو إٕ نإ ؾعا.ً٫
ٜٛٚنح ( ) 34 -33 : ّ2005، ٍ٫إٔ ٖٓاى أغبابًا تؿٛم سس اإلقٓاع يبصٍ
اؾٗٛز عً ٢تأغٝؼ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اؿسٜجٚ ١تعًُٗٝا يف َ٪غػاتٓا ايتعً١ُٝٝ
يعٌ عً ٢ضأغٗا َا  : ًٜٞتأثرل ايتهٓٛيٛدٝا يف املٓاٖر ٚايتعً ، ِٝيكس طٛض
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اغتدساّ ايهُبٛٝتط يف املساضؽ َٔ ايٛظٝؿ ١ا٫دتُاع ١ٝيًتسضٜؼ  ،ؾكس انتؿـ
ايباسج ٕٛإٔ ا٭ْؿط ١اييت تعتُس عً ٢ايهُبٛٝتط أعطت ْتا٥ر إهاب ١ٝعً٢
ايتٛاقٌ ايؿؿٗٚ ٞنإ شلا ا٭ثط ايهبرل يف عًُ ١ٝايبٓا ٤ايصٖين يًطايب ٚ ،عً٢
ْٛع ١ٝاملػاعس ٠اييت ٜكسَٗا ايط٬ب أ ٚوكً ٕٛعًٗٝا  .إٕ اإلَهاْٝات ا٫تكاي١ٝ
املٛدٛز ٠عً ٢ؾبه ١اإلْذلْت تععظ َٔ ايعٌُ ايؿطزٚ ٟاؾُاع . ٞنُا إٔ ايؿبه١
تٛؾط فُٛع َٔ ١ايٛغا ٌ٥اييت تػاعس املطب ٞيف تكُ ِٝزضٚغ٘ ٚ ،تأَني َكازض
املعًَٛاتٚ ،تٓع ِٝا٭ْؿطٚ ،١ؼسٜس أطط َٗٚاّ عٌُ اجملُٛعات ايط٬ب. ١ٝ
ٚنصيو اإلَهاْ ١ٝاشلا ١ً٥يًتهٓٛيٛدٝا  ،خكٛقا ايؿبه ١ايعامل( ١ٝايٜٛب) يف إٔ
ته ٕٛأزا ٤تعًٚ ١ُٝٝاغع ١ايٓطام تك ّٛبعًُٝات تعً ١ُٝٝنبرلَٗٓ ٠ا عً ٢غبٌٝ
املجاٍ :ايتسضٜؼ اـكٛقٚ ، ٞايكسض ٠عً ٢إٔ ته ٕٛزاض ْؿط ملؿاضٜع ٚأعاخ ايط٬ب،
ٚإٔ تهَٓ ٕٛتس ٣ثكاؾٝاً ٚ ،غٗٛيتٗا عً ٢متهني ايطايب ٚاملعًِ َٔ ايبشح عً٢
املعًَٛات عدل قطنات ايبشح.

دواعً االهتمام باستخدام تكنولوجٌا التعلٌم :
ٜصنط (غطاٜا )46 :ّ 2007 ،اْ٘ ميهٔ إٔ تتُجٌ زٚاع ٞاٖ٫تُاّ باغتدساّ
تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝؾُٝا : ًٜٞ
 تعاٜس َعسٍ ايُٓ ٛايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد. ٞ ايتهاعـ ايػهاْٚ، ٞإقباٍ ا٭ؾطاز عً ٢ايتعً. ِٝ ساد ١اجملتُع املػتُط ٠إىل إعساز ْٛعٝات َتدككَٓٚ ١تذ َٔ ١ا٭ؾطاز. اؿاد ١إىل إهاز سً ٍٛغرل تكًٝس ١ٜيًُؿه٬ت املعاقطَ ٠جٌ ْ :كلايساؾع ١ٝعٓس املتعًُني ،انؿاض ايهؿا٤ات ايذلبْ ،١ٜٛكٌ املٗاضات يًشٝا٠
ايٛاقع. ١ٝ
 ايتكسّ اشلا ٌ٥يف فاٍ ايذلبٚ ١ٝا٫غذلاتٝذٝات ايذلب ١ٜٛنُٓع١َٛندل ٚ ،٣تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝنُٓع ١َٛؾطع.١ٝ
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نُا ٜصنط (ظٜت )129 :ّ 2007، ٕٛإٔ تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝتًعب زٚضاً ٖاَاً يف أزٚاض
املعًِ يف ايعًُ ١ٝايتعًَٗٓ ١ُٝٝا:
 ايتش َٔ ٍٛايتدطٝط ايتكًٝس ٟيًتعً ِٝإىل ايتدطٝط املٓع. َٞٛ ايتشْ َٔ ٍٛكٌ املعطؾ ١إىل اإلضؾاز ٚايتٛدٚ ٘ٝايتٝػرل يتعًُٗا. ايتش َٔ ٍٛاٖ٫تُاّ املبايؼ بهبط ايٓعاّ ايكؿٚ،ٞايتعً ِٝاإليكا ٞ٥إىلايتكُ ِٝيب ١٦ٝايتعًِ ايٓؿط ٚ،ايتعً ِٝايتعاٚ، ْٞٚاؿطم عً ٢ؼكٝل
نٌ طايب يٮٖساف ايذلب ١ٜٛاملٓؿٛز. ٠

أهمٌة تدرٌب المعلمٌن فً مجال تكنولوجٌا التعلٌم :
تٓطًل أُٖ ١ٝتسضٜب املعًُني يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعً َٔ ِٝعسْ ٠كاط ٖ: ٞ
 .1إٕ اؿاد ١قس أقبشت َاغ ١إىل تسضٜب ٚإعساز املعًُني عً ٢اغتدساّ
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝنُٔ َبسأ ايتعًِ ايكا ِ٥عً ٢ايهؿاٜات ٚ ،شيو
 ٕ٫ايتعً ِٝأقبح َجك ً٬با٭غايٝب ايتكًٝس( .١ٜايكباؽ.)63 :ّ1994،
 .2نعـ اإلعساز ا٭نازمي ٞيًُعًُني قبٌ اـسَٚ ١املكتكط عً ٢إعطاَ ٤از٠
أَ ٚازتني يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝا٭َط ايصٜ ٟسع ٛإىل أُٖ ١ٝايتسضٜب
يف ٖصا اجملاٍ.
 .3عسّ ٚدٛز اؿس ا٭زْ َٔ ٢نؿاٜات تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝيس ٣املعًُني .
 .4أٜهاً تهُٔ ا٭ُٖ ١ٝيف َا متًه٘ تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝعًَ ٢ػت ٣ٛا٭دٗعَٔ ٠
أغايٝب َجرلَٚ ٠ؿٛق ١يًُتعًِ أثٓا ٤اغتدساّ ا٭دٗع.٠
 .5اي تهاٌَ ايصٜ ٟتِ يف عًُ ١ٝايتعً ِٝاييت ٜك ّٛبٗا املعًِ عٓس اغتدساَ٘
اغذلاتٝذٝات تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝبعس إٔ ٜهٌُ تسضٜب٘ يف ٖصا اجملاٍ بعس
اـسَ( .١ايكشطاْ.)26 -25 :ّ2004،ٞ
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يفهىو ادلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ:
ٜعطؾٗا (عبس املٓعِ  )ّ1997،بأْٗا " :عباض ٠عٔ ؾهط ٠أ ٚبطْاَر أَٓ ٚتر ٜ ،أت ٞيف
قٛضْ ٠عاّ َتهاٌَ أ ٚيف ْعاّ ؾطع ٞيٓعاّ آخط َتهاٌَ ٜٚ ،ػتًعّ بايهطٚض٠
غًٛنٝات غرل َأيٛؾٚ ١غرل َٓتؿط َٔ ٠سٝح املػتؿٝسٖ َٔ ٜٔص ٙايؿهط ٠أٖ ٚصا املٓتر
أٖ َٔ ٚصا ايدلْاَر " م .29
ٚعطؾٗا أٜهاً (عبس ايٓيب ٚتٛؾٝل  )ّ2000،بأْٗا " :فُٛع ١ايتكٓٝات أ ٚا٭زٚات أٚ
ايٛغا ٌ٥أ ٚايٓعِ املدتًؿ ١اييت ٜتِ تٛظٝؿٗا ملعاؾ ١املهُ ٕٛأ ٚاحملت ٣ٛايصٜ ٟطاز
تٛق َٔ ً٘ٝخ ٍ٬عًُ ١ٝا٫تكاٍ اؾُاٖرل ٟأ ٚايؿدك ٞأ ٚايتٓع ُٞٝأ ٚاؾُع،ٞ
ٚاييت َٔ خ٬شلا ٜتِ مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات املػُٛع ١أ ٚاملهتٛب ١أ ٚاملكٛض ٠أٚ
املطغ ١َٛأ ٚاملػُٛع ١ٝاملط ١ٝ٥أ ٚاملطبٛع ١أ ٚايطقُ ، ١ٝثِ ْؿطٖا ْٚكًٗا َٔ َهإ إىل
آخط ٚ ،قس ته ٕٛتًو ايتكٓٝات ٜس ١ٜٚأ ٚآي ١ٝأ ٚإيهذل ١ْٝٚأ ٚنٗطبا " ١ٝ٥م.4
ٚقس ضأ( ٣مخٝؼ )ّ2003 ،إٔ املػتشسخ ايتهٓٛيٛد ٞايذلب ٟٛعباض ٠عٔ " :ؾهط ٠أٚ
عًُ ١ٝأ ٚتطبٝل أ ٚؾ ٤ٞدسٜس َٔ ٚدْٗ ١عط املتبين ي٘ ،نبسا ٌ٥دسٜس ٠متجٌ
سًَ ً٫ٛبتهط ٠ملؿه٬ت ايٓعاّ ايكا ،ِ٥مما ٪ٜز ٟإي ٞتػٝرل قُٛز يف ايٓعاّ نً٘ ،
أ ٚبعض َهْٛات٘ ،عٝح ٜكبح أنجط نؿاٚ ٠٤ؾعاي ١ٝيف ؼػني ايٓعاّ ٚ ،ؼكٝل
أٖساؾ٘ ٚ ،تًب ١ٝاستٝادات اجملتُع" م.246
ٜٚعطؾٗا (قاحل ٚايػباس )ّ2005، ٞبأْٗا " :ا٭زٚات اؿسٜجٚ ١ا٫غذلاتٝذٝات
ايتعً ١ُٝٝاييت ؼكل أعً ٢قسض َٔ اإلَهاْات املتاس ١يف فاٍ ػٜٛس ايتعًِٝ
ٚ،بصيو ٜكبح يًُػتشسخ داْبإ ،داْب َازٜ ٟتُجٌ يف نٌ َا ٖ ٛدسٜس َٔ
ا٭دٗع ٠ايتعًٚ ١ُٝٝايدلاَر اؿسٜجٚ ،١داْب ؾهطَ ٟتُجٌ يف املكازض ايتعً ١ُٝٝبهاؾ١
أؾهاشلا ٚأْٛاعٗا ٚا٫غذلاتٝذٝات اييت تػُح باإلؾازَٗٓ ٠ا بكٛضَٗٓ ٠ذٚ، ١ٝتعٜس َٔ
ؾاعًٝتٗا ٚنؿا٤تٗا زاخٌ َٓع ١َٛايتعً " ِٝم. 269
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نُا قسّ (قُس  )ّ2005،تعطٜؿاً إدطاٝ٥اً يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝأٚنح ؾ٘ٝ
"إٕ يف َهُ ٕٛيؿغ املػتشسخ ايتػرل ٚايتطٜٛط بتػرل ايعَٔ ْتٝذ ١ا٫بتهاضات
ٚا٫نتؿاؾات ايعًُ ١ٝاؿسٜجٚ ١املتذسز ٠يف فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١غٛا ّ٤ناْت
أدٗع ٠تهٓٛيٛد ١ٝأَٛ ٚاز ٚبطاَر أ ٚططٜكٚ ، ١اييت ميهٔ اإلؾازَٗٓ ٠ا يف ايسضاغات
ايتعً ١ُٝٝزاخٌ املسضغ ١أ ٚامل٪غػ ١ايتعًٖٚ، ١ُٝٝص ٙا٭دٗع ٠اؿسٜج ١أ ٚاملٛاز
ايتعًٚ ١ُٝٝايتهٓٛيٛد ١ٝمبجابَٓ ١تر َاز Hardware ٟعً ٢قٛض َتعسز( ٠ساغٛب ،
أدٗع ٠عطض ٚإْتاز َٛ،از تعً، ١ُٝٝؾبهات  ...اخل ) ٚمت تٛظٝؿٗا يتتٓاغب ٚطبٝع١
املٛاقـ ايتعً َٔ ١ُٝٝسٝح ايؿاعًٚ ١ٝايؿطزٚ ١ٜايتٓٛع ٚايتهاٌَ زاخٌ املٛقـ ايتعًُٞٝ
،بططٜكَٗٓ ١ذَٓ ١ٝعَُ ١عتُس ٠عً ٢ا٭غؼ املطتبط ١بٓعطٜات ايتعًٌِ ٚؾًػؿ١
ايذلب"١ٝم.67
ٚتعطؾٗا ايباسج ١إدطاٝ٥اً بأْٗآَ :عَ ١َٛتهاًَ َٔ ١املػتشسثات ايتكٓ ١ٝيف فاٍ
ايتعً َٔ ِٝا٭دٗعٚ ٠املٛاز ٚا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١اييت ٜتِ تٛظٝؿٗا بططٜك١
ؾاعً٘ يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبٗسف تػٝرل ايٓعاّ ايذلبٚ ٟٛتطٜٛط ٙم ٛا٭ؾهٌ َٔ
خ ٍ٬تؿاعٌ (ايطايب  ،املعًِ ،اإلزاض ٚ ٠اإلؾطاف  ،ايتسضٜب املػتُط قبٌ ٚأثٓا ٤اـسَ،١
ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعًُ ١ٝاييت تتٓا ٍٚايتطٛضات املػتُط ٠يف فاٍ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد.)١ٝ
ٚتط ٣ايباسج ١إٔ ٖٓاى عس ٠عٓاقط تعٌُ عً ٢تطٛض املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
باعتباضٖا َٓعَ ١َٛتهاًَ(:ٖٞٚ ١املعًِ  ،ايطايب  ،اإلزاضٚ ٠اإلؾطاف ،ايتسضٜب ،ايبشٛخ
ٚايسضاغات ايعًُٚ )١ٝبتؿاعٌ ايعٓاقط ايػابكَ ١ع بعهٗا ايبعض ٪ٜز ٟإىل تطٜٛط
املػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝبايتاي ٞؼػني َػت ٣ٛايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝتطٛضٖا.
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انغبنت

انجحىس وانذراضبد
انعهًٍخ

ادلطزحذصبد

انزكُىنىجٍخ

ادلعهى

انزذرٌت
اإلدارح واإلشراف

ؾهٌ ()3
عٓاقط تطٜٛط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد( ١ٝإعساز ايباسج)١
خصبئص ادلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ :
عً ٢ايطغِ َٔ تعسز املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف فاٍ ايتعًٚ ِٝتٓٛعٗا إ٫
أْٗا تؿذلى مجٝعاً يف فُٛع َٔ ١اـكا٥لٖٚ ،ص ٙاـكا٥ل ؼسز املَ٬ح
املُٝع ٠شلا ٚتؿتل ٖص ٙاـكا٥ل َٔ فُٛع َٔ ١ا٭غؼ املطتبط ١بٓعطٜات
ايتعًٚ ِٝايتعًِ ،ايعسٜس َٔ ْعطٜات ايعً ّٛاملدتًؿَ ١جٌ :عً ّٛا٫تكاٍ ٚاشلٓسغ١
ٚغرلٖا (سلٚ ٢إزلاع.)222:ّ2008،ٌٝ
نُا ٜصنط ن( َٔ ً٬قاحل  ٚمحٝس )279 - 276 :ّ2005،إٔ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت ظٗطت يف اٯ ١ْٚا٭خرل ٠ؽتًـ عٔ غرلٖا َٔ املػتشسثات اييت
ظٗطت َٔ قبٌ يف ْاسٖ ١ٝاَ ٖٞٚ ١أْٗا قس قُُت ٚأْتذت خكٝكاً ي٬غتدساّ
يف ا٭غطاض ايتعً ١ُٝٝغٛا ٤يف داْبٗا املاز ٟأ ٚداْبٗا ايؿهط َٔٚ ،ٟاملعطٚف إٔ
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت ظٗطت َٔ قبٌ ناْت قس أعست أغاغاً ي٬غتدساّ يف
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أغطاض أخط ٣غرل ا٭غطاض ايتعًٚ ،١ُٝٝقس تطتب عً ٢تكُ ِٝاملػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ٚ ١ٝإْتادٗا يف ا٭قٌ يتتٓاغب َع طبٝع ١ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝإشا متٝعت
باـكا٥ل اٯت:١ٝ
 ايتؿاعً:Interactivity ١ٝٚتعين قٝاّ املتعًِ مبؿاضنْ ١ؿط ١يف عًُ ١ٝايتعًِ يف قٛض ٠اغتذابات
مَ ٛكسض ايتعً ;ِٝسٝح أْٗا تعين اؿٛاض بني ططيف املٛقـ ايتعً ُٞٝاملتعًِ ٚ
املػتشسخ ايتهٓٛيٛدٚ ،ٞتعٌُ عً ٢تؿذٝع املتعًِ عً ٢املؿاضنٚ ١ايتؿاعٌ
اإلهابَ ٞع املعًَٛات املكسَ،١سٝح تٛؾط ي٘ ؾطق ١اؽاش ايكطاض ٚسط ١ٜايتذٍٛ
ٚانتؿاف أؾهاض َٚعًَٛات دسٜس ٠مل تػبل َ٬سعتٗا َٔٚ ،املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تتٝح قسضاً نبرلاً َٔ ايتؿاعً ،١ٝايٛغا ٌ٥املتعسزٚ ٠ايؿٝسٜٛ
ايتؿاعًٚ ،ٞاملتاسـ ايتؿاعً٪َٚ ،١ٝمتطات ايؿٝس.ٜٛ
 ايؿطز:Individuality ١ٜتٓازْ ٟعطٜات عًِ ايٓؿؼ ايتعً ُٞٝعً ٢نطٚض ٠تؿطٜس املٛاقـ ايتعً١ُٝٝ
يًتػًب عً ٢ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني املتعًُني ٚايٛق ٍٛبِٗ مجٝعاً يف املٛاقـ
ايتعً ١ُٝٝاملؿطز ٠املتعسز ٠إىل ْؿؼ َػت ٣ٛاإلتكإٚ ،ؾكاً يكسضات ٚاغتعسازات
نٌ َِٓٗ َ ٚػت ٣ٛشناٚ ٘٥قسضات٘ عً ٢ايتؿهرل ٚايتصنط ٚا٫ستؿاظ
باملعًَٛات ٚاغذلداعٗا بعس ؾذلْٚ،٠تٝذ ١يصيو ظٗطت املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
يتػُح بتؿطٜس املٛاقـ ايتعً ،١ُٝٝيتٓاغب املتػرلات قسضات املتعًُني ٚ ،
اغتعسازاتِٗ ٚخدلاتِٗ ايػابكٚ ،١يكس قُُت ٖص ٙاملػتشسثات عٝح تعتُس
عً ٢اـط ٛايصات ٞيًُتعًِ ٖٞٚ ،بصيو تػُح باخت٬ف ايٛقت املدكل
يًُتعًِ طٚ ً٫ٛقكطاً بني َتعًِ ٚآخط تبعاً يكسضات٘ ٚاغتعسازات٘ٚ ،تػُح
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝبايؿطز ١ٜيف إطاض مجاع ١ٝاملٛاقـ ايتعًٖٚ ،١ُٝٝصا
ٜعين إٔ َا تٛؾط َٔ ٙأسساخ ٚٚقا٥ع تعًٜ ١ُٝٝعتدل أ ٟفُٛع٘ ْعاَاً َتهاًَ٬
٪ٜز ٟإىل ؼكٝل ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝاملٓؿٛز َٔٚ ٠املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
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اييت تتٝح ايؿطز ١ٜيف َٛاقـ ايتعًِ ،ايٛسسات ايتعً ١ُٝٝاملكػطٚ ،٠اؿكا٥ب
ايتعًٚ ، ١ُٝٝبطاَر ايٛغا٥ط املتعسز.٠
 ايتٓٛع :Diversityتٛؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝب ١٦ٝتعًِ َتٓٛع ١هس ؾٗٝا نٌ َتعًِ َا
ٜٓاغب٘ ٜٚتشكل شيو إدطاٝ٥اً بتٛؾرل فُٛع َٔ ١اـٝاضات ٚايبسا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
أَاّ املتعًِٚ ،تتُجٌ ٖص ٙاـٝاضات يف تكس ِٜا٭ْؿط ١ايتعًٚ ،١ُٝٝايعطٚض
ايتعً ١ُٝٝايػُع ١ٝايبكط ١ٜايػانٓٚ ١املتشطنٚ ،١اختباضات ايتك ِٜٛايصاتٞ
أثٓا ٤عطض احملتٚ ،٣ٛتعسز ططم تكس ِٜاحملتٚ ٣ٛتعسز أغايٝب ايتعً.ِٝ
ٜٚطتبط ؼكٝل ايتٓٛع غاق ١ٝايتؿاعًْ َٔ ١ٝاسٚ ،١ٝايؿطزْ َٔ ١ٜاس ١ٝأخط،٣
ٚؽتًـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف َكساض َا متٓش٘ يًُتعًِ َٔ سط ١ٜيف
اختٝاض ايبسا ٌ٥نُا ؽتًـ يف َكساض اـٝاضات املتاسَٚ ١س ٣تٓٛعٗأَٚ ،
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تٛؾط خاق ١ٝايتٓٛع َػتشسثات ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ
ٚايٛغا ٌ٥املتعسزٚ ٠احملانا.٠
 ايه: Globality ١ْٝٛٚتعين إيػا ٤ايكٛٝز اـاق ١بايعَإ ٚاملهإٚ ،اْ٫ؿتاح عًَ ٢كازض املعًَٛات
املدتًؿٚ ،١ا٫تكاٍ بٗا ْٚؿط املعطؾ ١يف ا٭َانٔ املتباعس ٠يف ايعامل ْٚكًٗا َٔ
زٚي ١إىل أخط َٔٚ ،٣املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تٛؾط خاق ١ٝايه:١ْٝٛ
اإلْذلْت; سٝح ٜتٝح ايؿطق ١أَاّ َػتدسَ ٘ٝيْ٬ؿتاح عًَ ٢كازض املعًَٛات
يف مجٝع أما ٤ايعامل يًشك ٍٛعًَ ٢ا ؼتاد٘ َٔ َعًَٛات يف ناؾ١
فا٫ت ايعًٚ ّٛشيو َٔ خ ٍ٬اـسَات املدتًؿ ١اييت ٜٛؾطٖا اْ٫ذلْت.
 ايتهاًَ:Integration ١ٝتطاع ٞاملػتشسثات ايتهٓٛيٛدَ ١ٝبسأ ايتهاٌَ بني َهْٛات نٌ
َػتشسخ َٓٗا عٝح تؿهٌ َهْٛات املػتشسخ ْعاَا َتهاَ ً٬ؾُٝا بٗٓٝا ،
ؾؿ ٞبطاَر ايٛغا ٌ٥املتعسز ٠اييت ٜكسَٗا اؿاغٛب َج ٫ ً٬تعطض ايٛغاٌ٥
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ٚاسس ٠بعس ا٭خطٚ ٣يهٓٗا تتهاٌَ يف إطاض ٚاسس يتشكٝل اشلسف املٓؿٛز،
ٚعٓس اعتباض ايٛسسات ايتعً ١ُٝٝايكػرل ٠ؾإٕ َهْٛاتٗا ٚقتٛاٖا ٚ
أْؿطتٗا ٚأغايٝب تكٛميٗا.
ٚميهٔ ايك "ٍٛبإٔ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝإشا َا أسػٔ تٛظٝؿٗا ؾإْ٘
ميهٔ إٔ ت٪ز ٟإىل سً ٍٛملؿه٬ت ايتعًٚ ِٝتعٌُ عً ٢ظٜاز ٠ؾطق٘ يف عكط
اْ٫ؿذاض املعطيف،نُا ميهٔ إٔ تػِٗ يف دعٌ ْعِ ايتعً ِٝتػتذٝب بكٛض٠
َطْ ١يطُٛسات أؾطاز اجملتُع ٚتطًعاتِٗ ؾُٝا ٜتعًل بعًُ ١ٝايتعًِٝ
ٚانتػاب املٗاضات(سل ٚ ٢إزلاع.)223 :ّ2008،ٌٝ
 اإلتاس:Accessibility ١إٕ املػتدسّ يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝهب إٔ تتاح ي٘ ؾطق ١اؿكٍٛ
عً ٢اـٝاضات ٚايبسا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملدتًؿ ١يف ايٛقت ايصٜٓ ٟاغب٘ نُا إٔ ٖصٙ
ايبساٚ ٌ٥اـٝاضات هب إٔ تكسّ ي٘ َا وتاز ي٘ َٔ قتٚ ٣ٛأْؿطٚ ١أغايٝب
تك ِٜٛبططم غًَٗٝٚ ١ػطٚ ،٠خاق ١ٝاإلتاس َٔ ١خ ٍ٬اغتدساّ ايٛغاٌ٥
املتعسز ٠يف ا٭غطاض ايتعً ١ُٝٝسٝح أْٗا تجط ٟايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝباملجرلات
املتٓٛع ١سٝح ػعٌ ايتشهِ يف أغًٛب ايعطض َٚعسي٘ يف ٜس املتعًِ نُا أْٗا
تٓٛع يف أمناط ايتععٜع يًُتعًِ ٚتػتدسّ بعض ايتهٓٛيٛدٝات املطتبط١
بايٛغا ٌ٥ايؿا٥ك ١أسٝاْاً زاخٌ عطٚنٗاٚ ،شيو إلعطا ٤املػتدسّ َعٜس َٔ
املعًَٛات س ٍٛاملٛنٛع ايصٜ ٟك ّٛبسضاغت٘.
 اإليهذل:Electronic ١ْٝٚيٝؼ ٖٓاى أزْ ٢ؾو يف إٔ ايعسٜس َٔ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝتتطًب
إلْتادٗا ٚتكسميٗا تٛاؾط ا٭دٗع ٠ا٫يهذل ١ْٝٚاملتطٛض ٠اييت تعٌُ بططٜك ١ضقُ١ٝ
َجٌ اؿاغٛب ٚايهاَرلات ايطقُٚ ١ٝأْعُ ١ؾبهات املعًَٛات ٚايٛغا ٌ٥اييت
تتكـ باٯيٚ ١ٝايػطع ١يف َعاؾٚ ١تكس ِٜاملعًَٛات اييت ضٚع ٞعٓس اخذلاعٗا
تكً ٌٝظَٔ املعاؾٚ ١ا٫غذلداع.
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 ايطقُٓ:Digitalization ١بسأ َؿٗ ّٛايطقُٜٓ ١ذلزز نجرلاً بعس ظٗٛض ايعسٜس َٔ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝنايؿٝس ٜٛايتؿاعًٚ ٞعطٚض اؿاغٛب ٚايٛغا ٌ٥املتعسز٠
ٚايٛغا٥ط ٚاملعسات ايطقُ ١ٝاؿسٜج ٚ ١ايطقُٓ ١تعين املعاؾٚ ١ايتدعٜٔ
يًٛغا٥ط اييت وتٜٗٛا ايعطض يف غًػً َٔ ١ا٭ضقاّ عًٖ ٢صا ايُٓط
( ٬ٜٚ )101001001سغ إٔ ايطقُٓ ١قس اضتبطت باملػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
ططٜك ١عًُٗا  َٔٚاملػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تعتُس اعتُازاً أغاغٝاً عً٢
َبسأ ايطقَُٓ ١ػتشسثات ايكٛض ٠ايطقُ ،١ٝاملهتبات اإليهذلٚ ،١ْٝٚاملتاسـ
اإليهذل.١ْٝٚ
يربراد الهزًبو ثبدلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ :
ميط ايعامل يف ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔبجٛض ٠عًُٚ ١ٝتهٓٛيٛد ١ٝػتاح ؾت٢
فا٫ت ايعً ٚ ،ّٛؾتَٓ ٢اؾط اؿٝا ٠ايبؿط ٚ،١ٜتػع ٢ز ٍٚايعامل املتكسَ١
ٚايٓاَ ١ٝعً ٢سس غٛا ٤إىل تطٜٛط َ٪غػاتٗا املدتًؿَ ١ػاٜط ٠تًو ايجٛض ٠ايعًُ،١ٝ
ٚايذلب ١ٝعباض ٠عٔ ْعاّ َطتبط اضتباطاً ناَ ً٬مبا سٛي٘ َٔ ايٓعِ ا٭خط٪ٜ ٣ثط
بٗا ٜٚتأثط ؾٗٝا ؾٗ ٫ ٞتػتطٝع إٔ ؼ ٢ٝمبععٍ عٔ ضٚح ٖص ٙايجٛض ٠ايعًُ١ٝ
ٚايتهٓٛيٛدٚ ١ٝعٔ أغايٝبٗا  ٚ ،إشا ناْت ايذلب ٖٞ ١ٝايػب ٌٝيتذاٚظ ايتدًـ ؾإْٗا
ئ ته ٕٛنصيو إ ٫إشا سككت يف شاتٗا ٚزاخٌ َ٪غػاتٗا ايجٛض ٠ايعًُ١ٝ
ٚايتهٓٛيٛد(١ٝقاحل ٚمحٝس.)270 :ّ2005،
إٔ تطٛض ايذلب ١ٝيف نٌ َٔ َؿَٗٗٛا ٚقتٛاٖا ٚططقٗا ٚأغايٝبٗا ٚأزٚاتٗا
دعًٗا عًُاً قاُ٥اً بصات٘  ٫مبٓٗذ٘ ايعًُٚ ٞأغًٛب٘ ٚأزٚات٘ ،مما دعٌ ايعٌُ
ايذلبٜ ٫ ٟٛكتكط ؾكط عً ٢املعًَٛات اييت تكسَت َع تػرلات ايعكط َٔ د ٌٝإىل
د ،ٌٝبٌ سلًت َُٗ ١ايذلب ١ٝأٜهاً ايططم ٚا٭غايٝب أُٖٗا (املػتشسثات
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ايتهٓٛيٛد )١ٝاييت متهٔ ايؿطز َٔ انتػاب املعطؾ ١با٫عتُاز عًْ ٢ؿاط٘ ايصاتٞ
(قاحل ٚمحٝس .)268 :ّ2005،
ٜٚط( ٣ؾتح اهلل  ) 173 -172 :ّ2007،املدلضات ايتاي: ١ٝ
أ  -تهاعـ َعسٍ ايُٓ ٛايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد: ٞ
ملا ناْت املعطؾ ١ايعًُ ١ٝتتعاٜس مبعس٫ت ؾاقت نٌ ايتٛقعات ايبؿطٖٚ ١ٜصا َا
ٜػُ ٘ٝايبعض (اْ٫ؿذاض املعطيف)

Knowledge Explosion

نُا إٔ ايؿذ ٠ٛبني

ا٫نتؿاف ايعًُٚ ٞايتطبٝل ايعًُ ٞقس اقذلبت بؿهٌ مل ٜػبل ي٘ َجٖٚ ٌٝصا قس أز٣
إىل( :عً ٞقُس عبس املٓعِ )49 :ّ1998،
 .1ظٜاز ٠ايعب ٤املًك ٞعً ٢عاتل املعًِ يف اإلٜؿا ٤بٛادبات٘ عً ٢م ٛطٝب .
 .2انؿاض ق ١ُٝاملعًَٛات املهتػب ١أثٓا ٤ايتعً ِٝايطزل ٞبػبب عسّ قسض٠
ا٭ؾطاز عً ٢ػسٜسٖا ٚعسّ تٛؾط َكازض باؿك ٍٛعً ٢اؾسٜس َٓٗا بعسّ
اْ٫تٗا َٔ ٤ايتعً.ِٝ
 .3عسّ أُٖ ١ٝايعسٜس َٔ املٛنٛعات اييت ناْت ؼتٌ َهاْاً باضظاً يف َععِ
املكطضات ايسضاغ ١ٝاؿايٖ ، ١ٝصا يف ايٛقت ايص ٟظٗطت َٛنٛعات دسٜس ٠عً٢
داْب نبرل َٔ ا٭ُٖٚ ١ٝمل تتططم إيٗٝا ٖص ٙاملكطضات بعس.
 .4ايٛقت ايصٜ ٟكسّ ؾ ٘ٝايتعً ِٝايطزل ٞمل ٜعس ناؾٝاً ٫غتٝعاب املكطضات
ايسضاغ ١ٝخاقٚ ١أْٗا تكسّ إي ِٗٝبططم ٚٚغا ٌ٥تكًٝس ٫ ١ٜمتهِٓٗ َٔ
انتػاب َٗاضات ايتعًِ ايصات. ٞ
ٖٚص ٙايٓكاط ب ٬ؾو ناْت مبجاب ١ؼس ٟنبرل أَاّ ايكاُ٥ني عً ٢ايتعً، ِٝ
يصيو نإ َٔ ايهطٚض ٟايبشح عٔ  :أغايٝب ٚاغذلاتٝذٝات دسٜسَ ٠بتهط ٠تكسّ
َػاعس ٠ؾعاي ١يًُعًُني يًكٝاّ با٭عُاٍ ايطٝ٥ػٚ ١ؼطٜطِٖ َٔ ا٭عُاٍ ايطٚت١ٝٓٝ
ٚشيو َٔ خ ٍ٬اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا ايتعً. ِٝ
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ب -ؾعاي ١ٝتهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝيف ؼكٝل أٖساف ايتعً: ِٝ
أنست بعض ايسضاغات إٔ اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا ؾعاي ١يف قُٝتٗا اغتدساّ ايعسٜس
َٔ ايهًُات املهتٛب ١أ ٚاملٓطٛق ١ػعٌ اجملطزات قػٛغًَُٛ ١غٚ ،١تػتبسٍ بايؿطٚح
ايٓعط ١ٜاـدلات ايعًُ ١ٝاؿػٚ،١ٝبا٫غتعاْ ١بٗص ٙاملكازض ايتهٓٛيٛدٜ ١ٝؿِٗ
ايط٬ب ا٭َٛض بٛنٛح ٚبإهاظ أندل  ،نُا ٜتُهٓ َٔ ٕٛايتصنط عً ٢م ٛأغٌٗ
ٚسُٓٝا ٜؿعط ٕٚبايطغب ١بتطبٝل َا تعًُٜ ٙٛؿعً ٕٛشيو بجك ١أق. ٣ٛ
ٚتطتؿع ق ١ُٝاملكازض ايتهٓٛيٛد ١ٝاملػاعسٚ ٠تعٜس بؿهٌ ًَشٛظ إشا مل ٜكتكط
ايط٬ب عً ٢فطز ا٫ؾذلاى يف اغتدساَٗا بٌ ؾاضنٛا يف تٗ٦ٝتٗا أٜهاً عٓسَا ٜتاح
شلِ اجملاٍ  ،عٔ ططٜل ٚنع اـطط اي٬ظَ ١يتٓؿٝصٖا ٚمجع املٛاز املطًٛب ١شلا أٚ
قٓعٗا ناًَ ١بأْؿػِٗ .
ز -ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايط٬ب ٚا٫نؿاض املػتُط يف َػت ٣ٛنؿا ٠٤عًُ١ٝ
ايتعً٪ٜ :ِٝنس ايٛاقع ايعًُ ٞإٔ ٖٓاى ؾطٚقاً ؾطز ١ٜبني ايط٬ب يف ايؿكٌ ايٛاسس َٔ
سٝح ايكسضات ٚاملٛاٖب ٚاملٚ ٍٛٝا٫ػاٖات  َٔٚ .أِٖ ٚادبات ايذلب ١ٝتأٖ ٌٝنٌ
طايب ٚؾكاً يكسضات٘ ٚاغتعساز ٙايصٖين ٚ ،ملعاؾ ١عسّ ايتذاْؼ يف ايذلب ١ٝتسعٛ
اؿاد ١إىل إٔ ؼٛظ َكازض ايتعًِ ايتهٓٛيٛدَ ١ٝهاْ٘ إلثاض ٠املٚ ٍٛٝايسٚاؾع عٓس
ايط٬ب ٚدصب اْتباِٖٗ ٚإتاس ١ايعطٚف املٛات٫ ١ٝنتػاب املٗاضات ايعايٚ ١ٝايكسض٠
عً ٢ايتؿهرل .
ز -ؼػني عًُ ١ٝايتعً٫ : ِٝؾو إٔ اغتدساّ َكازض ايتعًِ ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
ايتسضٜؼ يًط٬ب ٜػاعس يف بٓا ٤املؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝايػًٚ ١ُٝإٜهاح املعاْ ٞؾتعزاز
ايكسض ٠عً ٢ايؿِٗ ٚانتػاب املٗاضات ٚايتؿهرل ايعًُ ٞنُا تعٌُ عً ٢اغتجاض ٠زاؾع١ٝ
ايط٬ب يًتعًِ نُا ٚتػِٗ يف اغتسعا ٤اـدلات ايػابكٚ ١ايتؿذع عً ٢ايسضاغ،١
نُا تعٚز ايط٬ب بأغؼ َت ١ٓٝيؿِٗ املؿاٖٚ ِٝتكً ٌٝاؿاد ١إىل ايؿطح ايطٌٜٛ
املؿكٌ .
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ٖا -ا٫ضتكا ٤بهؿا ٠٤املعًِ :ملا نإ املعًِ ٖ ٛضنٝع ٠تطبٚ ١ٜٛعٓكط أغاغ ٞيف
ايتعً ِٝؾٗصا وتِ إعساز ٙاإلعساز ايص ًٖ٘٪ٜ ٟملٛادٗ ١ايتطٛض ايتهٓٛيٛد ٞايػطٜع
ٚاْ٫ؿذاض املعطيف املتعاٜس ٚثٛض ٠ا٫تكا٫ت يٝؼ قبٌ اـسَ ١ؾشػب بٌ أثٓا ٤اـسَ١
أٜهاً ملٛانب ١ايتطٛضات املت٬سك ، ١ا٭َط ايص ٟميهٓ٘ أزاَٗ ٤اَ٘ بهؿا.٠٤
ٜٚط( ٣مخٝؼ  )23 -20 :ّ2003،أْٗا :
 تػاعس كطط ٞايتعًَٚ ِٝطٛضٚ ٜ٘املعًُني عً ٢تكُ ِٝتعً ِٝؾعاٍ
ٚنـ ٤باغتدساّ أغًٛب املٓعَٛات ايصٜٓ ٟعط يًُٛقـ ايتعًُٞٝ
نُٓعٚ ١َٛاسسَ ٠تهاًَ ١ايعٓاقط يتشكٝل أٖساف تعً ١ُٝٝقسز. ٠
 ؼػني ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚسٌ َؿه٬ت٘.
 ايتػًب عًَ ٢ؿه٬ت ٚقعٛبات ْكٌ ايتعًٚ ِٝاـدلات ايتعًٚ ١ُٝٝشيو عٔ
ططٜل:
 تكس ِٜخدلات َٛٚاقـ تعًَ ١ُٝٝتعسزَٚ ٠تٓٛعٚ ١ظٝؿٚ ١ٝغٓ ١ٝباملجرلاتاملطتبط ١عٝا ٠املتعًُني زاخٌ ٚخاضز املسضغ.١
 تكس ِٜاـدلات ٚاملٛاقـ ٚاملجرلات اييت ٜ ٫ػتطٝع املعًِ تٛؾرلٖا يف سذطاتايسضاغ ١ايعازٚ ،١ٜشيو باغتدساّ َكازض تعًِ َتعسزَٚ ٠تٓٛع.١
 تكس ِٜخدلات َٛٚاقـ بس ١ًٜعٔ اـدلات املباؾط ٠بٛغا ٌ٥أخط ٣سسٜج١نايػُٓٝا ٚايتًؿعٚ ٕٜٛايهُبٛٝتط.
 ايتػًب عًَ ٢ؿهًيت ايبعس ايعَاْٚ ٞاملهاْ.ٞ تعً ِٝا٭عساز ايهبرل.٠ ايتػًب عًَ ٢ؿهًْ ١كل ايهؿاٚ ٠٤ايتذٗٝعات ايتعًَٚ ١ُٝٝكازض ايتعًِ،ٚشيو عٔ ططٜل ْؿط ٖص ٙايهؿا٤اتٚ ،تكس ِٜايسضٚؽ ايُٓٛشد ١ٝعٔ ططٜل
ٚغا ٌ٥ايتعً ِٝاؾُاٖرل ١ٜنايتًؿعٚ ٕٜٛؾبهات ا٭قُاض ايكٓاعٚ ١ٝؾبهات
ايهُبٛٝتط.
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 ايتػًب عًَ ٢ؿهً ١ؾطٚز تؿهرل املتعًُنيٚ ،تؿتت تؿهرلِٖٚ ،شيو عٔططٜل تٛؾرل املكازض املتعسز ٠اييت ػصب ٚتجرل اْتبا ٙاملتعًُني.
 ايتػًب عًَ ٢ؿهً ١تهدِ املٓاٖر ٚاملكطضات،سٝح ميهٔ عطض املٓاٖربططٜك ١ايطغ ّٛايتعًٚ ١ُٝٝايؿٝسٚ ٜٛايتًؿع ٕٜٛايتعً.ُٞٝ
ٖ َٔٚصا املٓطًل ت٪نس ايباسج ١عً ٢أُٖ ١ٝتٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
يف ايتعً ِٝبكؿ ١عاَٚ ،١يف تسضٜؼ ايعً ّٛبكؿ ١خاق ١يعٜاز ٠نؿا ٠٤ايعًُ١ٝ
ايتعً.١ُٝٝ
يزغهجبد َشر ادلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ ورىظٍفهب يف انزعهٍى:
يهٜ ٞتِ ْؿط املػتشسثات ٚتبٓٗٝا ٚتٛظٝؿٗا; ٫بس َٔ تٛؾط عسَ ٠تطًبات
يٓؿط املػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝتٛظٝؿٗا يف ايتعًٜٚ ِٝصنط إٔ يًتشسٜح َتطًبات
هب تٛؾرلٖا يٓذاح عًُٝات ْؿط املػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝتبٓٗٝا ٚتٛظٝؿٗا
ٚتجبٝتٗا ٜٚط( ٣مخٝؼ ّ2003،ب )255 -253 :إٔ َٔ ٖص ٙاملتطًبات:
 .1ايٛع ٞباملػتشسثات ٚزضاغتٗاٜٚ :عس ٖصا أَط نطٚض ٟيهْ ٞتُهٔ َٔ
ؼسٜس خكا٥ك٘ ٚإَهاْٝات٘ ٚؾٛا٥سَٓٚ ٙاؾع٘ ٚا٭ٖساف ٚايتطًعات اييت
ميهٔ إٔ وككٗا ٚاملؿه٬ت اييت تػِٗ يف سًٗا ٚ ،سسٚزَٚ ٙعٛقات٘
ٚإدطا٤ات ْؿطٚ ٙتٓؿٝص.ٙ
 .2زضاغا ١اؾاسٚ :٣ٚشياو يًتأناس َأ ناُإ ايعا٥اس ا٫قتكاازٚ ٟايتعًُٝاٞ
يًُػاتشسخ،باملكاضْ ١باايططم ايتكًٝسٜا ١يف املُاضغاات املٗٓٝا ١ايايت ٪ٜزٜٗاا
املعًِ زاخٌ سذط ٠ايسضاغ.١
 .3ايتدطٝط ايكشٝح :عٝح ٜه ٕٛؾاَ ً٬ؾُٝع ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف
املػتشسخ ايتهٓٛيٛد ،ٞنُا ٜؿٌُ ٚنع خط ١يتطبٝك٘ عًَ ٢طاسٌ
َتسضدٚ ،١إٔ ٜتهُٔ إؾطاى املعًُني ٚنٌ َٔ  ُِٜٗٗا٭َط يف نٌ خطٛات٘.
ٜٚتطًب شيو تطبٝل َسخٌ تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝؾل خطٛات َٓٗذٚ ١ٝ
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َسضٚغ ،١تسضؽ ايٛاقع ناَٚ ،ً٬ؼسز َؿه٬تَ٘ٚ ،س ٣تٛؾط اإلَهاْات املاز١ٜ
ٚايبؿط ١ٜاي٬ظَ ١يتطبٝك٘  ،عٝح ميهٔ زف٘ يف ايٓعاّ ايتعً ُٞٝزٕٚ
سسٚخ خًٌ.
 .4تٛؾرل املٓار  :مبعٓ ٢تٗ ١٦ٝبٓ ١ٝايٓعاّ ايتعً ُٞٝايكاٚ ،ِ٥تػٝرل َا ًٜعّ
يكب ٍٛاملػتشسخ ايتهٓٛيٛدٚٚ ، ٞنع قٛاعس ٚأغؼ تٛظٝؿ٘ٚ ،ا٫غتؿاز.َ٘ٓ ٠
 .5ايتُ:ٌٜٛسٝح ميجٌ عكب ١نبرل ٠أَاّ نجرل َٔ املؿطٚعات املػتشسث ١يصا
هب ؼسٜس َكازض ايتُٚ ٌٜٛايتأنس َٔ تٛؾطٚ ٙقاٚي ١تأَ ٘ٓٝناًَ٬
قبٌ ايبس ٤يف املؿطٚع.
 .6تٛؾرل ايهؿا٤ات ايبؿط :١ٜتتطًب املػتشسثات نؿا٤ات ٚخدلات بؿط٫ ١ٜظَ١
يتٓؿٝص املؿطٚع ٚإزاضت٘،تؿٌُ املسضاٚ ٤اـدلاٚ ٤املػتؿاضٚ ٜٔايؿٓٝني ٚ
املٛظؿني  ،سٝح هب تٛؾرلٖا قبٌ ايبس ٤يف املؿطٚع.
 .7ايتسضٜبٜ :تهُٔ تسضٜب ؾطٜل ايتشسٜح َٔ ايعاًَني ٚايكاُ٥ني ب٘ خاق١
ٚتسضٜب أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚأخكا ٞٝ٥تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝايصٜٔ
ٜػتدسَ ٕٛاملػتشسخ ٜٛٚظؿ ْ٘ٛيف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝايتسضٜب عً٢
تٛظٝؿ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜتِ عً ٢ث٬خ َطاسٌ ٖ:ٞ
 َطسً ١ايتعطفَ ٖٞٚ :طسً ١ايتسضٜب ايٓعط ٟجملُٛعات نبرل ٠يؿطحاملػتشسخ ٚبٝإ خكا٥ك٘ ٚإَهاْٝات٘ َٓٚاؾع٘ٚ ،نٌ املعًَٛات  ٚايهؿاٜات
اـاق ١بٗا.
 َطسً ١ايتشَ ٖٞ :ٍٛطسً ١ايتسضٜب ايعًُ ٞعً ٢املٗاضات ايعًُ ١ٝاـاق١بتٛظٝـ املػتشسخ اؾسٜس.
 َطسً ١ايتجبٝتَ ٖٞٚ :طسً ١ايتسضٜب ايتأنٝس ٟيًتعًِ ٚسٌ املؿه٬تٚشيو يًٛق ٍٛإىل َطسً ١ايتجبٝت ٚا٫قتٓاع ايتآّٖٚ ،ا ٜكبح ٖ٤٫٪
املتسضب ٕٛأْؿػِٗ قسثني.
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ٚيف ٖصا اإلطاض سسز دْٛػ )Johnson,1997( ٕٛفُٛع َٔ ١املتطًبات
يتٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتعً:ٖٞ ِٝ
 تسضٜب املسضغني عً ٢نٝؿ ١ٝاغتدساّ املػتشسخ. تٛؾرل ايؿٓٝني زاخٌ امل٪غػات ايتعً.١ُٝٝ ؽؿٝض ايعب ٤ايتسضٜػ ٞعٔ ناٌٖ املسضغني. تٛؾرل ا٭دٗع ٠اؿسٜجَٚ ١ا تتطًبٗا َٔ بطاَر َٛٚاز تعًَٓ ١ُٝٝاغب ١يففاٍ ا٫ختكام.
-

إتاس ١ؾطم ا٫تكاٍ بني َعًُني سسٜج ٞايعٗس بايتكَٓٚ ،١ٝعًُني َٔ شٟٚ
اـدل ٠يف املػتشسثات.

دور ادلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ يف حم يشكالد انُظبو انزعهًًٍ :
ٖٓاى فُٛع َٔ ١املؿه٬ت اييت تٛاد٘ عًُٝتا ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚ،اييت ٜٓبػٞ
ايعٌُ عً ٢سًٗا ،أ ٚايتكً ٌٝ٭قٌ سس َٔ آثاضٖا.
ٚقس أٚنح (سػإ )73 -71:ّ2006،بعض َٔ املؿه٬ت ايتعًٚ ١ُٝٝزٚض املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف سًٗاٚ ،تتُجٌ ٖص ٙاملؿه٬ت يف اؾٛاْب ايتاي: ١ٝ
 .1ايؿطٚم ايؿطزٜ :١ٜتؿاٚت ايط٬ب يف َػتٜٛاتِٗ ايتشكٚ ١ًٝٝقسضاتِٗ ايعكً،١ٝ
ٚنصيو يف اٖتُاَاتِٗ ٚخدلاتِٗ ايػابك،١يصيو ٜٓبػ ٞتكس ِٜاملعطؾ ١اييت
تتٓاغب يف َػتٛاٖا َع َػت ٣ٛنٌ َتعًِٚ ،تػتطٝع املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝايتعاٌَ َع مجٝع املتعًُني َٔ خَ ٍ٬ا تكسَ٘ َٔ خدلات
تتٓاغب َع قسضاتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ ٚخدلاتِٗ ايػابك ،١عٝح ٜػتطٝع نٌ
َتعًِ اختٝاض َا ٜتٓاغب َع٘ َٔ َعاضف ٚخدلات ٚ،با٭غًٛب ايصٟ
ٜٓاغب٘ ،سٝح إٔ اغتدساّ تًو املػتشسثات يف ايتعًٜ ِٝتِ ايتدطٝط ي٘
بؿهٌ ٜٛؾط إَهاَْ ١ٝطاعا ٠ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني مجٛع املتعًُنيٚ ،شيو َٔ
خ ٍ٬ايتعطف عً ٢قسضات نٌ َتعًِ ٚاٖتُاَات٘ ٚخدلات٘ ايػابك،١ثِ ؼسٜس
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ا٭ٖساف ايتعً،١ُٝٝثِ ايتدطٝط ٫غتدساّ تًو املػتشسثات بؿهٌ ٜتٓاغب
َع تًو ايكسضات ٚاٖ٫تُاَات ٚاـدلات ٚا٭ٖساف.
َٓ .2اغب ١ظَٔ ايتعًٌِ َٚهاْٜ٘ٓ :بػ ٞإٔ ٜتِ ايتعًٌِ بكٛضَٓ ٠اغب َٔ ١سٝح
املهإ ٚايعَإ،ؾكس ٜ ٫ػتطٝع نٌ املتعًُني  -نُا يف ساي ١ا٭غًٛب
املعطٚف باحملانط - ٠اؿهٛض يف ظَٔ َٚهإ قسز ٜٔبؿهٌ ثابت زاُ٥اً
يٝتًك ٢املعطؾٚ .١يكس اغتطاعت املػتشسثات ايتهٓٛيٛدَ ١ٝجٌ :ؾبه١
اإلْذلْت ٚ ،امل٪متطات عٔ بعس ٚغرلٖا عسّ ايتكٝس بكٛٝز املهإ ٚايعَإ ،سٝح
ٜتعًِ ايطايب أُٜٓا َٚتٜ ٢ؿا ٤إٔ ٜتعًِٚ،عٓسَا تػُح ظطٚؾ٘ إٔ ٜػتٛعب َا
تكسَ٘ تًو املػتشسثات َٔ َعًَٛات َٗٚاضات ٚاػاٖات.
َ .3عسٍ غطع ١ايتعًُِٜ ٫ :تهاؾأ اؾُٝع يف َعس٫ت غطع ١تعًٌُِٗ،ؾبعض
ايط٬ب ٜػتطٝع َتابع ١املعًِ مبعسٍ ايػطع ١اييت ٜػرل بٗا يف تعً،ُِٗٝ
بُٓٝا ٜعذع بعهِٗ اٯخط عٔ َتابعت٘ َٔٚ،ثِ نإ عً ٢ططٜك ١ايتسضٜؼ
املٓاغب ١إٔ تتٝح يًُتعًِ إٔ ٜػرل يف تعًٌُ٘ ٚؾكاً ملعسٍ غطعت٘ اـاقٚ، ١يٝؼ
طبكاً ملعسٍ غطع ١املعًِ ،أَ ٚعسٍ غطعَ ١ؿطٚن ١عًٚ .٘ٝيكس اغتطاعت
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝإٔ تتٝح يًُتعًِ إٔ ٜتعًِ ٚؾكاً ملعسٍ غطعت٘ يف
ايتعًٌِ  ،سٝح ٜػتطٝع املتعًِ إٔ ٜؿاٖس أٜ ٚػُع املعً ١َٛأ ٚاملٗاض ٠أنجط َٔ
َط ٠ستٜ ٢كٌ إىل َعسٍ اإلتكإ املطًٛب،ؾُجٜ ً٬ػتطٝع املتعًِ إٔ ٜكّٛ
بإضداع ؾطٜط ؾٝسَ ٜٛػذٌ عً ٘ٝنٝؿ ١ٝتؿػ ٌٝأسس أدٗع ٠ايعطٚض
ايه ١ٝ٥ٛأنجط َٔ َط ٠إىل إٔ ٜكٌ إىل املػت ٣ٛاملطًٛب َٔ املٗاضٚ ، ٠عً٢
غب ٌٝاملجاٍ أٜهاً ميهٔ إٔ ٜتكؿح املتعًِ أسس املٛاقع املٛدٛز ٠عً ٢ؾبه١
اإلْذلْت يف فاٍ َعني َٔ فا٫ت املعطؾٚ ، ١شيو بؿهٌ َتهطض ٚؾكاً
ؿطٜت٘ ستٜ ٢كٌ إىل َػت ٣ٛاإلتكإ ايصٜ ٟتُٓا.ٙ
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 .4ايساؾعٜٓ :١ٝبػ ٞإٔ ٜتِ ايتعًُِ بؿهٌ َؿٛم ،أ َٔ ٚخٚ ٍ٬غط ٜؿذع املتعًِ
عًَٛ ٢اقً ١ايتعً ِٝإىل ْٗاٜت٘،مما وتاز إىل خًل زاؾع ٘ٝيس ٜ٘طٛاٍ عًُ١ٝ
ايتعًُِ ست ٢تتشكل ا٭ٖساف املطًٛب.َ٘ٓ ١
 .5اؾاْب ا٫دتُاع ٞايٓؿػ :ٞإٕ عًُٝيت ايتعًٚ ِٝايتعًُِ ٜٓبػ ٞإٔ ؼسثا يف
د ٛادتُاعْ ٞؿػ ٞقشٝح ٚ ،يف ظٌ ٚدٛز املػتشسثات ايتهٓٛيٛدٜ ١ٝعٗط
شيو اؾ ٛنُا يف ساي ١اغتدساّ ؾبه ١اإلْذلْت يف إدطا ٤فُٛعَٔ ١
املٓاقؿات ٚ،امل٪متطات عٔ بعس َع املتدككني ٚاملٗتُني مبذاٍ َعني َٔ أدٌ
ايٛق ٍٛإىل آضاَ ٤ع،١ٓٝأ ٚسٌ َؿه٬ت تعًَ ١ُٝٝع.١ٓٝ
 .6تكشٝح ا٭زاٚ، ٤تطٜٛط ٙاملػتُط(يًُعًِ ٚاملتعًِ)ٜٓ :بػ ٞإٔ تػُح عًُ١ٝ
ايتعًُِ بتكشٝح أزا ٤املتعًِ أ ً٫ٚبأَٓٚ، ٍٚع امطاف غًٛن٘ عٔ املػاض
ايكشٝح خ ٍ٬عًُ ١ٝايتعًُِ َٔٚ،ؾإٔ شيو تكس ِٜغًٛى املتعًِ ٚع٬ز
أخطا ٤ايتعًُِ أ ً٫ٚبأ ،ٍٚعٝح ميهٓ٘ إٔ ٜعسٍ َٔ قٝػ ١ايتعً ِٝأٜ ٚطٛض َٔ
قت ٣ٛبطْاف٘ بكؿَ ١ػتُط ٠يتٓاغب استٝادات املتعًِٚ .يف ظٌ اغتدساّ
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝلس إٔ اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا ايٛغا٥ط املتعسز،٠أٚ
ايٛسسات ايٓػك - ١ٝنُجاٍ يتًو املػتشسثات -إَهاْ ١ٝتٛؾرل ايتكشٝح
املػتُط ٭زا ٤املتعًُنيٚ،تكس ِٜايتػص ١ٜايطادع ١املػتُط َٔ ٠أدٌ تطٜٛط
ا٭زا ٤يًُعًِ ٚاملتعًِ.
ْ .7كٌ أثط ايتعًُِ (ايتعُٜٓ :)ِٝبػ ٞإٔ تُشسخ عًُٝيت ايتعًٚ ِٝايتعًُِ تػٝرلاً
َطغٛباً يف غًٛى املتعًِ  ،عٝح ميهٓ٘ تعَُ ِٝا تعًُ٘ ْٚ،كً٘ ملٛاقـ تعًُِ
أخط ٣دسٜس ٠بكٛض ٠قشٝشَٓٚ ١اغبٚ . ١لس إٔ ٖٓايو ايهجرل َٔ
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت شلا ايكسض ٠عً ٢تكس ِٜخدلات ؾب ١ٗٝعً ٢سس
نبرل َٔ اـدلات املؿابٗ،١مما دعٌ املتعًِ قازضاً عً ٢تعَُ ِٝا تعًُ٘ َٔ
تًو املػتشسثات ْٚكً٘ ملٛاقـ أخط ٣يف سٝات٘ ايٛاقع.١ٝ
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َ .8عاٜرل اإلتكإٜٓ :بػ ٞأ ٫ته ٕٛايؿٗاز ٠املعطا ٠يًُتعًِ ٖ ٞايسي ٌٝايٛسٝس
عً ٢إتكإ املٗاضات اي٬ظَ ; ١٭ْ٘ َٔ ايهطٚض ٟيهٌ َتدطز إٔ تتٛاؾط يف أزا٘٥
املعاٜرل املطًٛب ١٭زا ٤ايعٌُ املطًٛب َٓ٘ ٚ ،ايص ٟأعس ي٘ َٔ خ ٍ٬عًُٝيت
ايتعًٚ ِٝايتعًُِٚ .عٓس ايتدطٝط ٫غتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
فاٍ ايتعً ِٝؾإْ٘ ٜتِ أ ً٫ٚؼسٜس ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝؼسٜساً زقٝكاً
ٚٚانشاً ،ثِ ٚنع َس ٣ؼكٝل تًو ا٭ٖساف ٖ ٛاملعٝاض ايٛسٝس إلتكإ ايتعًُِ
ملا مت تكسمي٘ ي٘ َٔ َعاضف ٚخدلات َٗٚاضات ٚاػاٖات ،باإلناؾ ١إىل اْ٘ عٓس
ايكٝاّ بتشسٜس تًو ا٭ٖساف ْك ّٛبتشسٜس َعاٜرل ا٭زا ٤املطًٛب ؼكٝكٗا.
 .9تٓاغب ايهًؿَ ١ع ايؿاعًٜٓ : ١ٝبػ ٞإٔ تتسْ ٢ايهًؿ ١إىل أقٌ سس ممهَٔٔ -
سٝح ايٛقت ٚاؾٗس ٚاملاٍَ -ع احملاؾع ١يف ايٛقت ْؿػ٘ عًَ ٢ػت ٣ٛا٭زا٤
ٚايؿاعً ، ١ٝعٝح ؼكل أؾهٌ أزا ٤ممهٔ بأقٌ تهًؿ ١ممهٓٚ . ١بايطغِ مما
تٛؾط ٙاملػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ َٔ ١ٝقت ٚدٗس يهٌ َٔ املعًِ ٚاملتعًِ ،إ ٫إٔ
تهًؿ ١تًو املػتشسثات عايٚ ١ٝخاق ١إٔ َععُٗا قس قُِ ي٬غتدساّ
ايؿطز،ٟإ ٫إٔ َا تكسَ٘ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد َٔ ١ٝإلاظات يف إنػاب
املتعًُني اـدلات ٚ ،املعاضف ٚ،املٗاضات ٜدلض ايتهًؿ ١ايعاي ١ٝشلا.
يعىلبد اضزخذاو ادلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ :
عً ٢ايطغِ َٔ ايؿٛا٥س ايهبرل ٠اييت ميهٔ دٓٗٝا َٔ اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتعً ، ِٝإ ٫إٔ ٖٓاى دٛاْب قكٛض ٚقعٛبات ؼس َٔ اغتدساَٗا
يف فاٍ ايذلبٚ ١ٝايتعًَٗٓ ، ِٝا َا ٜعع ٣إىل طبٝع ١املػتشسخ ايتهٓٛيٛد ٞشات٘ ،
َٗٓٚا َا ٜعع ٣يطبٝع ١املتعًِ أ ٚثكاؾ ١اجملتُع ْٚعُ٘ ايتعًٚ ١ُٝٝا٫قتكاز١ٜ
ٚاؾػطاؾ.١ٝ
ٚقس سسز( َطاٚع (118 : ّ2002 ،بعض ٖص ٙامل ْعٓٛقات ؾُٝا :ًٜٞ
 َعْٓٛقات زاخً ١ٝخاق ١باملعًِ َجٌ اغتعساز ٚ ٙزاؾعٝت٘ َٗٚاضت٘. َعْٓٛقات خاضدَ ١ٝجٌ أغايٝب ا٫ط٬ع ٚايتك.ِٜٛ34

٪ٜٚنس ٖصا ايطأ( ٟاؿاظَ )58 : ّ2004،ٞبكٛي٘  :ميهٔ إمجاٍ َعْٓٛقات اغتدساّ
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتعً ِٝيف اٯت:ٞ
 َعْٓٛقات شات ١ٝخاق ١باملعًِ َجٌ إَهاْات٘ َٚكسضت٘ عً ٢اإلبساع ٚايتذسٜس. َعْٓٛقات إزاضَ ١ٜجٌ ْكل ايتسضٜب ٚايتٛاؾل َع املكطض ايسضاغ.ٞ َعْٓٛقات ؾٓٚ ١ٝتتُجٌ يف ْكل ا٭دٗعٚ ٠اإلَهاْات ٚايكٝاْ.١ٜٚهٝـ (ظٖطإ َٔ ( 80 - 74 : ّ 2002 ،املعْٓٛقات :
 عسّ اْهباط ايتكٓ ١ٝخكٛقّا يف ز ٍٚايعامل ايؿكرل. ايٓكل ايؿسٜس يف ايهٛازض ايتعً ١ُٝٝاملٚ ١ًٖ٪املسضب.١ قعٛب ١اقتٓاع أٚيٝا ٤ا٭َٛض ٚاملعًُني بؿهط ٠ايتعً ِٝباغتدساّ املػتشسثاتايتهٓٛيٛد. ١ٝ
ٜٚط( ٣احملٝػٔ  )40 :ّ2000،إٔ َا ٜعٝل اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
ايتعً َٔ ِٝقبٌ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َا :ًٜٞ
 نعـ تسضٜب أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ . عسّ ٚدٛز اؿٛاؾع املعٓٚ ١ٜٛاملاز.١ٜ عسّ تؿطٜؼ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًتسضٜب. عسّ تٛؾط ايدلفٝات املٓاغبٚ ١ايعتاز املٓاغب.ٜٚط( ٣ايعٖطاْ )76 :ّ2005، ٞإٔ َٔ أِٖ َعْٓٛقات ا٫غتؿاز َٔ ٠املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتعً ِٝغٝاب أ ٚعسّ ٚدٛز خط ١قسز ٠يتٛظٝـ ٚتهُني
ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ،ؾهجرل َٔ املعًُني ٜسضى ؾا٥ستٗا ٚأُٖ١ٝ
اغتدساَٗا يف ايتعً ِٝبإَهاْاتٗا اشلا ، ١ً٥إ ٫أِْٗ ٜ ٫ػتطٝع ٕٛتطمج ١شيو عًُّٝا
يف تسضٜػِٗ ٚشيو ْ٫تؿا ٤ايتسضٜب اي٬ظّ يتشكٝل شيو.
نُا ٜط( ٣اؿطب )112 :ّ2003، ٞاْ٘ يف ظٌ ثٛض ٠املعًَٛات ٚايتكسّ ايتهٓٛيٛد،ٞ
أقبح َٔ ايهطٚض ٟايتػٝرل ٚايتطٜٛط يف َ٪غػات إعساز املعًِ ٚبطاف٘ٚ،دعًٗا
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َٛانب ١يتػرلات ايعكطٚ ،ايٛقٛف عً ٢آخط َا تٛقٌ إي ٘ٝايعًِ اؿسٜح َٔ عًّٛ
ٚتكٓٝات ٚ ،تسضٜب ايط٬ب (َعًُ ٞاملػتكبٌ) عً ٢تكٓٝات ايتعً ِٝاؿسٜجٚ ١املتطٛض٠
 ،ؾايطايب (َعًِ املػتكبٌ) ٖ َٔ ٛغٝكٛز ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝاؾسٜس ٠يف َؿَٗٗٛا
يف نَ ٤ٛتطًبات عكط املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت  ،ؾايتػرلات يف تكٓٝات املعًَٛات
ٚا٫تكا٫ت تؿطض إسساخ تػٝرلات نجرل ٠يف عًُ ١ٝإعساز املعًِ .
٪ٜٚنس شيو (ايؿ )3 :ّ 2003، َٞٛٝبكٛي٘  " :هب إٔ ٜه ٕٛاملعًِٓ قازضّا عً٢
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝبٛعٚ ٞبؿهٌ ىسّ ايعًُ ١ٝايتعً ، "١ُٝٝيٝؼ
ٖصا ؾشػب بٌ إٕ بعض ايذلبٜٛني ٜصٖب إىل أنجط َٔ ٖصا نُا شنط (ايؿاض،
 (72 : ّ2002غٛٝقـ نٌ َٔ  ٫هٝس اغتدساّ اؿاغٛب ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات
ٚا٫تكا٫ت نأغًٛب سٝا ، ٠بأْ٘ أََُٓٗ ٞا نإ ساق ٬عً ٢أعً ٢ايسضدات
ايعًُٚ ، ١ٝئ ٜه ٕٛقازضّا عًَ ٢عاٚي ١أ ٟعٌُ .
ٜٚط( ٣اؿطب )39 : ّ2007 ، ٞاْ٘ عً ٢ايطغِ بإٔ ايتكٓٝات املعاقطٚ ٠نأٟ
َػتشسخ  ٫ ،ؽً َٔ ٛايكعٛبات اييت تعذلض تؿعًٗٝا أ ٚؼس َٔ اْتؿاضٖا  ،ؾإْ٘
 ٫هب إٔ تكـ ٖص ٙاملعْٓٛقات سذط عجط ٠أَاّ اغتدساَاتٗا املًش ١يف ٖصا ايعكط ،
ٚميهٔ ايتػًب عًٖ ٢ص ٙاملعْٓٛقات َٔ خ ٍ٬تؿع ٌٝزٚض ايكطاع اـام يتذاٚظ
املعْٓٛقات املازٚ ، ١ٜتسضٜب ايطاقات ايبؿطَ َٔ ١ٜسضبني َٚعًُني َٚتعًُني ٚ ،تٛع١ٝ
اجملتُع بأُٖ ١ٝاملػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ ، ١ٝزعِ ايسضاغات ٚا٭عاخ املتعًك ١بٗا
يًٛق ٍٛإىل َعاٜرل ٚانشٚ ١قسز٫ ٠غتدساَٗا .
ٚمما غبل تط ٣ايباسج ١أْ٘ باإلَهإ ايتػًب عً ٢بعض َٔ املعٛقات ايػابك١
ٚايعٌُ عً ٢ظٜاز ٠ؾاعً ١ٝتٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًَٔ ّٛ
خ: ٍ٬
 .1تسضٜب املعًُني قبٌ ٚأثٓا ٤اـسَ ، ١باعتباض املعًِ ضنٝع ٠ايعٌُ ايذلبٟٛ
ٚايعٓكط ا٭غاغ ٞيف ايتعً ِٝمما وتِ إعساز ٙاإلعساز ايص ًٖ٘٪ٜ ٟملٛادٗ١
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ايتطٛض ايتكين ايػطٜع ٚاْ٫ؿذاض املعطيف املتعاٜس ٚثٛض ٠ا٫تكا٫ت ٚشيو
يعٜاز ٠ؾاعًٝت٘ٚ،إَساز ٙبأؾهٌ ايططم ٚا٭غايٝب يطؾع َػتٛاٚ ٙؼػني أزا٘٥
ٚتُٓ ١ٝا٫ػا ٙمٖ ٛص ٙاملػتشسثات .
ٚ .2دٛز زي ٌٝبايًػ ١ايعطب ١ٝيهٝؿ ١ٝاغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
(ا٭دٗعٚ ٠املٛاز ٚا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝاؿسٜجٖٚ )١صا عاد ١إىل دٗس
املتدككني َٔ ْاس ١ٝايتدطٝط ٚايتٓؿٝص ٚايتكٚ ِٜٛعاد ١إىل ايتطٜٛط
املػتُط يف ن ٤ٛايتطٛضات ايػطٜع ١يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝشيو
يًتػًب عً ٢بعض املعٛقات عٓس اغتدساّ املعًُني يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
يف كتدل ايعً.ّٛ
ٜٚعطف (ايسَطزاف  )ّ2001،زي ٌٝاملعًِ بأْ٘" :نتاب ٜتهُٔ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ
ٜٛد٘ املعًِ يف عًُ٘ ٜٚعٜٚ ٘ٓٝطؾس َٔٚ، ٙثِ ؾٜٗ ٛتهُٔ ا٭ؾهاض ٚاٯضاٚ ٤املكذلسات
اـاق ١بتسضٜؼ َكطض زضاغَ ٞعني ٚاييت تعني املعًِ عً ٢ايتدطٝط شلصا املكطض
ٚتٗ ١٦ٝاملٛاقـ ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١ايهؿ ١ًٝبتشكٝل ا٭ٖساف املطد "َ٘ٓ ٠ٛم.327
ٚتهُٔ أُٖ ١ٝايسي ٌٝيف أْٗا تكسّ أندل ع ٕٛيًُعًِ يف أزا ٤ضغايت٘ ،سٝح إٔ
املعًِ نجرلاً َا ٜهَ ٕٛجك ً٬با٭عباٚ ٤املػٛ٦يٝات ،اييت تتكٌ بإعساز ايسضٚؽ
ٚتكسميٗا َٚطادع ١أعُاٍ ايطًبٚ ١ايعٌُ ايسا ِ٥عً ٢تٛدٚ ، ِٗٗٝأْ٘ قًُا تتاح أَاَ٘
ايؿطق ١ملسا ١َٚاتكاي٘ بهٌ دسٜس يف فاٍ املاز ٠ايعًُ ١ٝأ ٚايتذسٜسات ايذلبَٚ ،١ٜٛا
ٜتطًب٘ شيو َٔ ٚقت ٚدٗس ْٚؿكات نجرلاً َا  ٤ٜٛٓب٘ املعًِ املعتاز ،ؾإْٓا ْسضى
أُٖ ١ٝايسي ٌٝبايٓػب ١يًُعًُني عً ٢كتًـ َػتٜٛاتِٗ ،ؾسي ٌٝاملعًِ ٜكسّ خ٬ق١
خدل ٠قؿ َٔ ٠ٛاـدلاٚ ٤املتدككني يف فا٫ت املبشح ٚايذلب ١ٝيف ايعٌُ املٝساْٞ
(ؾشات٘.)76 :ّ2003،
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يطزحذصبد األجهسح انزعهًٍٍخ :
ا٭دٗع ٠ايتعً )Instructional Hardware( ١ُٝٝتؿٌُ ناؾ ١أْٛاع املعسات
ايتعًٚ ١ُٝٝا٭دٗعٚ ٠ا٭زٚات اييت تػتدسّ يف عطض ٚإْتاز املٛاز ايتعً ١ُٝٝباخت٬ف
أؾهاشلا ٚقٛضٖا َ ٖٞٚ،كسض أغاغَ َٔ ٞكازض ايتعًٚ ِٝايتعًِ سٝح تتهاٌَ َع
ايعٓكط ٜٔاٯخط : ٜٔايعٓكط ايبؿطٚ،ٟاملٛاز ايتعًَ، ١ُٝٝه ١ْٛبصيو َجًح َٓع١َٛ
تهٓٛيٛدٝا ايتعً( ِٝقدلٚ ٟاملػطب.)46 :ّ2004،ٞ
ٚتته ٕٛا٭دٗع ٠ايتعًٚ( َٔ ١ُٝٝغا٥ط زلعٚ، ١ٝبكطٚ، ١ٜزلع ١ٝبكطَٔٚ ) ١ٜ
ا٭دٗع ٠ايػُع( :١ٝاإلشاع،١املػذ٬ت ايكٛتٚ،١ٝايطاز ٜٛايتعً َٔٚ ،)ُٞٝا٭دٗع٠
ايبكط ( : ١ٜدٗاظ عطض ايكٛض املعتُٚ،١ا٭ٚؾطٖٝس بطٚدهتٛضٚ،دٗاظ عطض ايؿطا٥ح
ايؿؿاؾ ٚ، ١دٗاظ عطض ا٭ؾ ّ٬ايجابت ٚ ١غرلٖا )  َٔٚ ،ا٭دٗع ٠ايػُع ١ٝايبكط:١ٜ
(اؿاغب اٯي، ٞايتًؿع ٕٜٛايتعً،ُٞٝايؿٝس ٜٛايتعً ،ُٞٝدٗاظ عطض ايبٝاْات ٚ،غرلٖا)
(غٜٛسإ َٚباضظ.)88 :ّ2007،
ٚتعتدل ا٭دٗع ٠اي تعً َٔ ١ُٝٝأِٖ َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًٜٓٚ ِٝبػ ٞإٔ ًِٜ
املعًِ ٚايطايب بططٜك ١تؿػًٗٝا ٚايتعطف عً ٢إَهاْٝاتٗا ٖ َٔٚص ٙا٭دٗعَ ٠ا :ًٜٞ

 احلبضت اَيل (: (Computer
ٜٚصنط(املٛغ )ّ2001،٢تعطٜـ ايعطا يًشاغب اٯي ٞعً ٢اْ٘" دٗاظ اخذلع٘
اإلْػإ بػطض َػاعست٘ يف أزا ٤بعض أعُاي٘،ؾٗ ٛدٗاظ إيهذلٜ ْٞٚعٌُ طبكاً
يتعًُٝات قسز ٠غًؿاً ٚميهٓ٘ ايكٝاّ باغتكباٍ ايبٝاْات ٚسؿعٗا ٚؽعٜٗٓا
ٚاغذلداعٗا يف ايٛقت املطًٛب بسق ١ؾسٜسٚ ٠غطع ١ؾا٥ك"١م. 3
ٜٚط( ٣ايؿاض " )ّ2000،إٔ اؿاغب اٯيٜ ٞعٜس َٔ ؾاعً ١ٝتعً ِٝا٭ٖساف ايعًٝا َٔ
املعطؾ ٖٞٚ ١ايؿِٗ ٚا٫غتٝعاب ٚايتشًٚ ٌٝايذلنٝب ايص ٟىًل بَ ١٦ٝؿٛق ١يًتعًِٝ
ٚايتعًِ تكٛز املتعًِ إىل إتكإ َا ٜتعًُ٘ ٚؾكاً يًتؿاعٌ اإلهاب ٞبٚ ٘ٓٝبني اؿاغب
اٯي"ٞم.48
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ممٌزات استخدام الحاسب اآللً فً التعلٌم:
ٜ .1عٜس َٔ ؾاعًٚ ١ٝقت ايتعًِ.
 .2عطض املاز ٠ايتعً ١ُٝٝعً ١٦ٖٝ ٢قٛض ٚضغَٛات ٚبأؾهاٍ كتًؿ.١
 .3تكس ِٜاملعًَٛات ٚايبٝاْات بػطع ١ؾا٥كَ ١ع إَهاْ ١ٝإعازتٗا بهٌ ٜػط
ٚغٗٛي.١
 .4عطض أمناط تعً ١ُٝٝكتًؿٜ ١كعب عطنٗا بططم ايتسضٜؼ ايتكًٝس.١ٜ
 .5تسضز ايتعً ِٝمبػاعس ٠اؿاغب اٯي َٔ ٞايػٌٗ إىل ايكعب  َٔٚاملبػط
إىل املعكس أ ٟاْ٘ ٜطاع ٞايذلتٝب املٓطك ٞيف عطض املعًَٛات.
 .6إثطا ٤املٓٗر ايتعً ُٞٝباـدلات ٚا٭ْؿط ١ايتعً ١ُٝٝاملتٓٛع.١
ٜ .7عٌُ اؿاغب اٯي ٞعً ٢ايطبط بني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل.
 .8ضبط ايتعً ِٝباؿٝا ٠ايٛاقع( .١ٝايؿاض .)40 -27 :ّ2003،
 .9إٔ اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞأقبح دعً٤ا ٜ ٫تذعأَٚ ،عٝاضّا َُّٗا يكٝاؽ
ايتكسّ يف اجملتُعات املعاقطٚ ،٠٭ٕ ٖص ٙايتكٓ ١ٝأخصت يف اْ٫تؿاض;
يتػط ٞمجٝع دٛاْب اؿٝا ٚ ٠خاق ١بعس ظٗٛض اإلْذلْت نٓتاز شلصٙ
ايتكٓ ١ٝاملتطٛضَٚ ،٠ا ْؿأ عٓٗا َٔ ثٛضَّ ٠عًَٛات ،١ٝدعًت َٔ اغتدساّ
اؿاغب اٯي ٚ ٞتكٓٝات٘; َٗاض٫ ٠ظَ ١ملٛانب ١ايتكسّٚ ،اْ٫تكاٍ َٔ
احملسٚز ١ٜإىل اي٬قسٚز ١ٜيف اغتدساّ اؿاغب ظُٝع تكٓٝات٘ اؿسٜج،١
بػبب ظٗٛض ايؿبه ١املعًَٛات ١ٝايعاملٚ ،١ٝاييت متدض عٓٗا اػاٖات
دسٜس ٠يف ايتعً( .ِٝاشلُ.)13 :ّ 2005، ًٞٝ
معوقات استخدام الحاسب اآللً فً التعلٌم:
َا اتؿل عً ٘ٝنٌْ َٔ (املٓاع(ٚ )243 :ّ1992، ٞايعُط:)89 :ّ1998، ٟ
ْ .1كل ايهؿا٤ات  ٚاـدلات ايذلب ١ٜٛعٓس املعًُات يف فاٍ اغتدساّ
اؿاغب اٯي ٚ ٞتك ِٜٛايدلاَر اؾٝس.٠
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ٚ .2دٛز بعض ايتدٛف  ٚايطٖب َٔ ١اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيعسّ اإلملاّ
باغتدساَ٘ ٚا٫عتكاز اـاط ٧اْ٘ َككٛض عً ٢ا٭نازميٝني.
ْ .3كل عسز أدٗع ٠اؿاغب اٯيٚ ٞعسّ تٓاغب٘ َع أعساز ايطايبات أ ٚقً ١أدٗع٠
ايعطض يف املساضؽ.
شنط (اؿ )122 :ّ1998،١ًٝأْ٘ تٛدس َعٛقات يًشاغب اٯي ٞعًَ ٢ػتدسَ ٘ٝإشا
مل ٜػتدسّ اغتدساَّا قشٝشّا ٚ ،أؾهٌ ططٜك ١يت٬يف ٖص ٙاٯثاض ايػًبٚ ١ٝػٓبٗا
إٔ ٜعطؾٗا املعًُٚ ٕٛاملتعًُ ٕٛؾٝعًُٛا عً ٢ؼاؾٗٝا ٖ َٔٚ ،ص ٙاملعٛقات:
 .4ايتهًؿ ١املاز ١ٜيًتعً ِٝباغتدساّ اؿاغب اٯي.ٞ
ْ .5كل ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝامل ١ُ٥٬يًُٓاٖر ايعطب.١ٝ
 .6عسّ إتكإ املعًُني اغتدساّ اؿاغب اٯي.ٞ

 جهبز عرض انجٍبَبد ( :)Data Show Projector
يكس ٚضزت ايعسٜس َٔ املػُٝات ؾٗاظ عطض ايبٝاْات َٓٗا ( :دٗاظ عطض ايبٝاْات
ٚايؿٝس ،Video Projector ٜٛدٗاظ ٚ،LCDغرلٖا).
ٜٚعطؾ٘ (غ )ّ2004،١َ٬بأْ٘" :دٗاظ عطض بٛاغط ١اإلغكاط ايه، ٞ٥ٛوٌُ املاز٠
املهتٛب ١أ ٚاملطغ ١َٛأ ٚاملتشطن َٔ ١دٗاظ اؿاغٛب أ ٚايؿٝس ٜٛإىل ؾاؾ ١ايعطض ،ؾٗٛ
يف عًُ٘ أقطب إىل دٗاظ عطض ايؿؿاؾٝات ٚغرل َٔ ٠أدٗع ٠اإلغكاط ايه"ٞ٥ٛم .401
نُا ٜعطؾ٘ (اؾبَإ ٚآخط )ّ2005،ٕٚبأْ٘ " :دٗاظ ايهذلٜ ْٞٚك ّٛبٓكٌ ايكٛض
ٚايٓكٛم ٚايطغَٛات ٚا٭قٛات َٔ ث٬ثَ ١كازض  َٔ :اؿاغٛب  َٔٚايؿٝس( ٜٛدٗاظ
ايتػذ ٌٝأ ٚايهاَرلا)  َٔٚدٗاظ ايعطض ايبكط( ٟايهاَرلا ايٛثا٥ك ،)١ٝعٝح ٜعطض
َا ٜٓكً٘ عً ٢ؾاؾات ايعطض مبػاسات نبرل ٠متهَٔ عسز نبرل َٔ املؿاٖسَٔ ٜٔ
ايطٚ ١ٜ٩ايٛنٛح " م .187
ٚتصنط (غٜٛسإ َٚباضظ" )ّ2007،اْ٘ ميهٔ عٔ ططٜل دٗاظ ايعطض إٔ تػتدسّ
دٗاظ ايؿٝس ٜٛيعطض ا٭ؾ ّ٬عً ٢ؾاؾ ١عُ٬ق ١تجرل اْتبا ٙايط٬بٚ،تؿسِٖ إىل
َؿاٖس ٠املاز ٠ايعًُ،١ٝنُا ميهٔ تٛق ٌٝدٗاظ اؿاغب (ايهُبٛٝتط) بٗصا اؾٗاظ،
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ٚاغتدساّ ايدلاَر ايهُبٛٝتط ١ٜيف ؾطح ايسضٚؽ ايعًُ ١ٝيًط٬ب ،نُا ميهٔ
اغتدساّ بطْاَر ايبٛضبٜٓٛت يعٌُ زضٚؽ منٛشدَٚ ١ٝدلف ١يؿطح ايسضٚؽ .
ممٌزات استخدام جهاز عرض البٌانات:
 .1عطض أؾ ّ٬ايؿٝس ٜٛايتعً ١ُٝٝبكٛضٚ ٠انشٚ ١دصاب.١
 .2إَهاْ ١ٝاغتدساّ اؿاغب يف تسضٜؼ املٛاز ايتعً.١ُٝٝ
 .3إعساز ايسضٚؽ عٔ ططٜل بطاَر ايهُبٛٝتط ٚعطنٗا عً ٢ايط٬ب.
عٌوب استخدام جهاز عرض البٌانات:
٫ .1بس َٔ إعتاّ غطؾ ١ايتعًِ بٓػب.%95 - %75 ١
 .2غاي ١ٝايجُٔ.
٫ .3بس َٔ تٛادس ؾاؾ ١عطض يف َهإ ايعطض "م.117
 انفٍذٌى انزفبعهً ):(Interactive Video
ٜتؿل نٌُْ َٔ (غامل ٚغطاٜا (ٚ )318 :ّ 2003،ايؿطٖإ  )196 : ّ2003،عً ٢إٔ
ايؿٝس ٜٛايتؿاعً َٔ ٞأبطظ َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً َٔٚ ِٝأسسخ أزٚات ايتعًِٝ
ايؿطز ٟايصاتٚ ٞأُٖٗا  ،ؾٗ ٧ٜٝٗ ٛايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يتعًِ ايؿطز َٔ خٍ٬
تكس ِٜعطٚض تعً ١ُٝٝميهٔ َؿاٖستٗا ٚايتؿاعٌ َعٗا ٚؾل خطٛات ايدلْاَر.
ٚايؿٝس ٜٛايتؿاعً ٞنُا ٜطا( ٙايعً ٖٛ" : )ّ 2005، ٞعباض ٠عٔ َعز اؿاغب اٯيٞ
ٚايؿٝس ، ٜٛغٛا ّ٤أدٗع ٠ايؿٝس ٜٛاييت تػتدسّ ناغت أ ٚاييت تػتدسّ زٜػو ٖٞٚ
تتٝح يًُتعًِ ؾطق ١ايتؿاعٌ َع ايدلْاَر املٛدٛز عً ٢ايؿطٜط أ ٚايكطم بططٜك١
تػُح ي٘ بتعًِ أؾهاض ٚانتػاب خدلات دسٜس ٠يف املٛقـ ايتعً " ُٞٝم .19
وٌتكون الفٌدٌو التفاعلً من عدة عناصر :
دٗاظ ايؿٝس ،ٜٛدٗاظ اؿاغب اٯي ،ٞايؿاؾ ، ١أزا ٠يطبط ايؿٝسٚ ٜٛاؿاغب اٯيٞ
(ايؿطٖإ. )197: ّ2003 ،
ٚيف ٖص ٙايتكٜٓ ١ٝك ّٛاؿاغٛب ٚدٗاظ ايؿٝس ٜٛبتكس ِٜايكٛت ٚايكٛض٠
ٚاملعًَٛات بٓا ٤عً ٢اغتذاب ١ايؿطز يًدلْاَر ايتعًٜٚ ، ُٞٝعدل ايؿطز عٔ اغتذابت٘
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َٔ خ ٍ٬يٛس ١املؿاتٝح أ ٚيٛس ١أزا ٤سػاغ ١تعٌُ بايًُؼ ٚقًُّا نّٝ٥ٛا يٝتِ
عطض املعًَٛات ايكٛتٚ ١ٝاملط ١ٝ٥عً ٢ؾاؾ ١اؿاغٛب ٚ،بٓا ّ٤عً ٢تعًُٝات َٔ
اؿاغٛب ايص ٟتتِ تػصٜت٘ بٛاغط ١تؿاعٌ ايؿطز َع املٛقـ ايتعً ، ُٞٝأ ٟإٔ
ايتؿاعٌ َؿذلى بني ايؿطز ٚاؿاغٛب ٚايؿٝسَ ٜٛعّا ٚ ،عًُ ١ٝايطبط بني ٖصٜٔ
اؾٗاظ ٜٔتٗ ٧ٝايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يًتعًِ ايؿطز ٟأ ٚايصات( ٞايؿطٖإ ،
.) 198 :ّ2003
ٚتؿرل ايسضاغات املٝساْ ١ٝإىل إٔ ايتؿاعٌ بني ايطايب ٚايدلْاَر ايتعً ُٞٝيف
ايؿٝس ٜٛايتؿاعً ٫ ٞوػٔ أزا ٤ايطايب ؾشػب بٌ ٜٚػاعس ٙعً ٢ا٫ستؿاظ
باملعً ١َٛيؿذل ٠ط( ١ًٜٛغامل .)189 : ّ 2006،
 انزهفسٌىٌ انزعهًًٍ (:(Interactive Television
تط( ٣غٜٛسإ َٚباضظ )ّ2007،بإٔ ايتًؿع ٕٜٛايتعً " :ُٞٝإسس ٣ا٭دٗع٠
ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج ١املٝػط ٠يًتعًٚ، ِٝتتٛقـ ؾا٥ست٘ عًَ ٢سَ ٣ا ميهٔ إٔ ٜػِٗ
ب٘ بايٓػب ١يًُطاسٌ ايتعً ١ُٝٝاملدتًؿٚ ،١ا٫ستٝادات اـاق ١اييت زعت إىل
اغتدساَ٘" م.113
خصائص التلفزٌون التعلٌمً:
ٜٚصنط(ايعُط )ّ1993،ٟنُا أؾاض إي( ٘ٝاؿ )340 :ّ2003،ً٘ٝستٜ ٢هٕٛ
ايتًؿع ٕٜٛايتعً ُٞٝؾعا٪َٚ ،ً٫ثطًا ؾ ٬بس إٔ تتٛاؾط ؾ ٘ٝاـكا٥ل اٯت:١ٝ
ٜ .1كسّ يًطًب ١أؾٝا ٤يٝؼ باغتطاع ١املٓٗر أ ٚاملعًِ إٔ ٜكسَٗا خ ٍ٬ايعًُ١ٝ
ايتعً َٔ ١ُٝٝشيو:
أ .إسهاض أؾدام إىل غطؾ ١ايكـ يٝؼ باغتطاعتٓا إسهاضِٖ إيٗٝا بأ١ٜ
ططٜك ١أخط.٣
ب .إسهاض أَانٔ إىل غطؾ ١ايكـ يٝؼ باغتطاع ١ايطًب ١ايٛق ٍٛإيٗٝا.
دا .ايهؿـ عٔ أؾٝا ٤يٝؼ باغتطاع ١ايطًب ١ايتعطف إيٗٝا بأ ١ٜططٜك ١أخط.٣
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 .2إٕ ايسضؽ املتًؿع هب إٔ ٜػتؿٝس َٔ اـكا٥ل ٚ،ايكؿات اؾٝس ٠شلصٙ
ايٛغٚ ١ًٝاييت َٓٗا:
أ .قؿ ١اإلَتاع.
ب .قسضت٘ عً ٢ايتأثرل يف املؿاٖس َٔ ايٓاس ١ٝايؿهطٚ،١ٜاؾػس.١ٜ
دا .قسضت٘ عً ٢ايتٛنٝح.
ز .قسضت٘ عً ٢تعٜٚس ايطًب ١بؿطم تعًَ ١ُٝٝتهاؾ ،١٦بػض ايٓعط عٔ قسضاتِٗ
ايعكًَٛٚ ، ١ٝاقع َساضغِٗ.
ٖا .قسضت٘ عً ٢إظٗاض ا٭ؾٝا ٤بأؾهاشلا ٚ،أيٛاْٗا اؿكٝكٚ،١ٝبؿهٌ ؾٛض.ٟ
 .3ميهٔ اغتدساّ املػًػ٬ت املتًؿع ٠نشاؾع َٔ أدٌ إدطا ٤ايتػٝرلات ٚ
ايتشػٓٝات عً ٢املٓٗرٚ .نصيو َٔ أدٌ تٛنٝح ْٛاح َع ١ٓٝزقٝك ١يف املٓٗر
 ،بس َٔ ً٫ا٫ػا ٙم ٛا٭ؾٝا ٤ايتكًٝس.١ٜ
سلبٌات استخدام التلفزٌون التعلٌمً:
ٚ .1دٛز سسٚز ؾٓ ١ٝتكًٌ َٔ ؾاعًٝت٘ ْٛعاً َا َٓٗا قكط َس ٣ايبح.
 .2عسّ إَهإ ايتشهِ يف ٚقت بح ايدلاَر مما ٜكٝس املعًِ باملٛاعٝس احملسزَٔ ٠
داْب ٖ ١٦ٝايتًؿع.ٕٜٛ
 .3إْتاز ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝباغتدساّ ايتًؿعٜ ٕٜٛتطًب زضد َٔ ١املٗاض٠
ايتهٓٛيٛد. ١ٝ
ٜ ٫ .4تٝح ا٫تكاٍ ايؿدك ٞبني املعًِ ٚاملتعًِ ٭ْ٘ ٜعتدل ٚغٝط اتكاٍ َٔ

داْب ٚاسس (غٜٛسإ َٚباضظ.)114 :ّ2007،
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انطجىرح انجٍضبء انزفبعهٍخ (:)Interactive White Board
يكس ٚضزت ايعسٜس َٔ املػُٝات يًػبٛض ٠ايبٝها ٤ايتؿاعًَٗٓ ١ٝا :ايػبٛض ٠ايصن١ٝ
ٚ ، Smart Boardايػبٛض ٠ايطقُٚ ، Digital Board١ٝايػبٛض ٠اإليهذل١ْٝٚ
.Electronic Board
ٜٚعطؾٗا (اؾبَإ ٚآخط )ّ2005، ٕٚبأْٗا ":غبٛض ٠بٝهاْ ٤ؿطَ ١ع ؾاؾ ١تعٌُ
بايًُؼ ٜٚ،ك ّٛاملعًِ ؾٗٝا بًُؼ ايػبٛض ;٠يٝتشهِ يف مجٝع تطبٝكات اؿاغب اٯيٞ
َجاٍ شيو :ايطبط َع قؿش ١أخط ٣يف اإلْذلْت  ،نُا ميهٓ٘ تس ٜٔٚامل٬سعات
ٚ،ضغِ ا٭ؾهاٍٚ،تٛنٝح ا٭ؾهاض ٚ،إظٗاض املعًَٛات املؿتاس ١ٝبٛاغط ١ا٭سباض" م189
نُا ٜعطؾٗا (غطاٜا -ّ2007،ب) بأْٗا ":ؾاؾ ١عطض (يٛس )١إيهذل ١ْٝٚسػاغ١
بٝهاٜ،٤تِ ايتعاٌَ َعٗا باغتدساّ ساغ ١ايًُؼ (بأقبع ايٝس أ َٔ ٚخ ٍ٬أقّ٬
اؿدل ايطقُٜٚ ، )Digital Ink Pen ٞتِ تٛقًٗٝا با ٚ C.P.Uدٗاظ ؾٝس ٜٛبطٚدهذل
ٚطابع ،١سٝح تعطض مجٝع ايدلاَر احملٛغب ١املدعْ ١عً ٢اؿاغٛب أ ٚاملٛدٛز ٠عً٢
ؾبه ١اإلْذلْت غٛا ّ٤بؿهٌ َباؾط أ َٔ ٚبُعس" م.320
ممٌزات السبورة البٌضاء التفاعلٌة :
تعتدل ايػبٛض ٠ايبٝها ٤ايتؿاعً َٔ ١ٝأسسخ ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝاملػتدسَ ١يف
تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝشلا ايعسٜس َٔ املُٝعات ٚايؿٛا٥س َٓٗا َا شنط( ٙاؾبَإ

ٚآخط(ٚ )190 -189:ّ2005،ٕٚغٚ ١َ٬ايسا(ٚ )52 :ّ2006،ٌٜايكيبٖٞٚ )17: 2007،
نايتاي: ٞ
 .1إَهاْ ١ٝاؿك ٍٛعًْ ٢ػدَ ١طبٛعَ ١باؾط ٠يهٌ احملتٜٛات املٛدٛز ٠عً٢
غطح ايػبٛض، ٠عٝح مل ٜعس ٖٓاى زاع يٓٝكٌ املتعًُ ٕٛاملعًَٛات املٛدٛز٠
عً ٢ايػبٛض. ٠
 .2ميهٔ يًُعًِ إٔ ٜػتدسّ ٜس ٙبٛاغط ١ايًُؼ عً ٢غطح ايػبٛض ٠سٝح ميهٔ
إٔ ٜهتب أٜ ٚطغِ َا ؾا ٤بأقبع٘ ٚميهٔ إٔ و ٍٛغطح ايػبٛض ٠إىل ؾاؾات
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ساغٛب بهٌ َا ٜتكـ ب٘ اؿاغٛب َٔ ممٝعات،سٝح ٜػتطٝع املعًِ ؾتح
املًؿات ٚاإلناؾ ١عًٗٝا بايهتابٚ ١ايطغِ ٚ،ؾتح قؿش ١ثاْٚ ١ٝثايج.١
 .3ميهٔ ؼ ٌٜٛايهتاب ١ايٝس ١ٜٚإىل نتاب ١إيهذل ١ْٝٚبًُػٚ ١اسس.٠
 .4ميهٔ يًُعًِ إٔ ىعٕ نٌ ايبٝاْات املٛدٛز ٠عً ٢ايػبٛض ٠عً ٢دٗاظ
اؿاغٛب (ايكطم ايكًب) سٝح ميهٔ تػذٚ ٌٝإعاز ٠عطض ايسضٚؽ بعس
سؿعٗا.
 .5ميهٔ اغتدساَٗا يف ايتعًَُِ عٔ بعس،سٝح ميهٔ إضغاٍ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات يف
ْؿؼ ايٛقت إىل فُٛع ١أخطٚ ٣يف َهإ آخط.
 .6ميهٔ اغتدساَٗا نػبٛض ٠بٝهاٜ ٤هتب عًٗٝا بأق ّ٬خاق.١
 .7ميهٔ اغتدساَٗا نؿاؾ ١عطض عاز.١ٜ
 .8ػصب اْتبا ٙايط٬ب أثٓا ٤ايسضؽ.
 .9غٗٛيتٗا َٔ سٝح ا٫غتدساّ ٚايكطاٚ ٠٤ايؿِٗ.
 انكبيريا انىصبئمٍخ (:)Document Camera
يكس ٚضزت ايعسٜس َٔ املػُٝات يًهاَرلا ايٛثا٥كَٗٓ ١ٝا :دٗاظ ايعطض ايبكطٟ
 ،Visual Presenterدٗاظ عطض ايكٛض املعتُٚ ١ايؿؿاؾٝات ٚايؿطا٥ح ٚاجملػُات
،Video Presentation Standدٗاظ عطض املٛاز املتعسز،٠ناَرلا تكٜٛط ايٛثا٥ل،
ٚغرلٖا. )...
ٜعطؾٗا (اؾبَإ ٚآخط )ّ2005،ٕٚبأْٗا" :دٗاظ إيهذلٜ ْٞٚػتدسّ يعطض ايكٛض ،
ٚايٓكٛمٚ ،ايطغَٛات املعتُٚ،١ايؿؿاؾٚ ،١اجملػُاتٚ ،ايؿطا٥ح اجملٗط ١ٜبكٛضَ ٠هدل٠
عً ٢ؾاؾات ايعطض ،أ ٚدٗاظ ايتًؿع،ٕٜٛمما ٜتٝح ايط ١ٜ٩بٛنٛح يعسز نبرل َٔ
املؿاٖس "ٜٔم .188
نُا ٜعطؾٗا (غطاٜا -ّ2007،ب) بأْٗا" :دٗاظ عطض إيهذل ْٞٚضقَُ ٞتعسز
ايٛظا٥ـٜ ،ػتطٝع عطض ايكٛض  ٚاملٛاز ايتعًٚ ،١ُٝٝتهبرلٖا عً ٢ؾاؾ ١عُ٬ق،١
ٚميهٔ ضبط٘ بأدٗع ٠اؿاغٛب ،T.V،ايؿٝس ٜٛبطٚدٝهتٛض" م .315
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ممٌزات الكامٌرا الوثائقٌة :
شنط (اؾبَإ ٚآخط(ٚ )189 -188:ّ2005،ٕٚغ ٚ ١َ٬ايسا)43 -42 :ّ2006،ٌٜ
(ٚغطاٜا -ّ2007،ب )316 -315:ايعسٜس َٔ املُٝعات  ٖٞٚنايتاي:ٞ
 .1عطض مجٝع أْٛاع املٛاز ايتعً ١ُٝٝاملعتُ ١غرل ايؿؿاؾَ ١جٌ ( :قؿشات َٔ
ايهتب ايسضاغ،١ٝايكٛض ٚايطغ.)ّٛ
 .2عطض املٛاز ايتعً ١ُٝايٓاؾص ٠يًه( ٤ٛايؿؿاؾَ ،)١جٌ :ايؿطا٥ح ايؿؿاؾ١
نبس ٌٜؾٗاظ ،Slide Projectorيكطات َٔ ايؿ ًِٝايجابت نبس ٌٜؾٗاظ
 ، Filmstrip Projectorايؿطا٥ح اجملٗط ١ٜنبس ٌٜؾٗاظ ، Microscope
ٚايؿؿاؾٝات ايتعً ١ُٝٝنبس ٌٜؾٗاظ . O.H.P
 .3عطض املٛاز ث٬ث ١ٝا٭بعاز.
 .4عطض قطاب ١أضبع ١قٛض يًُٛاز املدعْ ١عً ٢ؾاؾٚ ١اسس ٠يف ْؿؼ ايٛقت.
 .5ميهٔ تٛق ١ًٝبؿاؾ ١تًؿع ٕٜٛضقُ ، ١ٝنُا ميهٔ تٛق ١ًٝظٗاظ اؿاغٛب
ْٚػذ املعطٚنات املٛدٛز ٠عً ٢غطش٘ إىل دٗاظ اؿاغٛب ٚإدطا ٤ايتعس٬ٜت
املٓاغب.١
 .6إَهاْ ١ٝتهبرل ايكٛض  ٚايطغ ّٛايتعً ١ُٝٝستَ )60( ٢ط.٠
 .7إَهاْ ١ٝاغتساض ٠املاز ٠ايتعً ١ُٝٝاملعطٚنٚ َٔ ١نع أؾك ٞإىل ٚنع ضأغٞ
ٚايعهؼ.
 .8إَهاْ ١ٝؼ ٌٜٛا٭ؾ ّ٬ايػايب Negative Films ١إىل أؾَٛ ّ٬دب١
.Positive Films
يطزحذصبد ادلىاد انزعهًٍٍخ :
املٛاز ايتعًَ :)Instructional materials)١ُٝٝكطًح عاّ ٜؿرل إىل أْٛ ٟع
َٔ املٛاز اييت تػتدسّ ـسَ ١أغطاض تعًَ :١ُٝٝط،١ٝ٥أ ٚزلعبكط، ١ٜؾؿاؾ،١أٚ
َعتُ ١ثابت،١أَ ٚتشطن...١اخلٚ .تعس املٛاز ايتعً ١ُٝٝعٓكطا َٔ ث٬ث ١عٓاقط متجٌ
َجًح َٓع ١َٛتهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝسٝح تتهاٌَ َع ايعٓكط ٜٔاٯخط : ٜٔايعٓكط
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ايبؿطٚ،ٟا٭دٗع ٠ايتعًٜٚ .١ُٝٝؿرل ٖصا املكطًح يف فاٍ اؿاغٛب إىل املٛاز
املدلف ١آيّٝا أ ٚبطفٝات اؿاغٛب عً ٢اخت٬ف أؾهاشلا ٚقٛضٖا ٚقتٛاٖا
ٚأٖساؾٗا.
أَا َكطًح َٛاز ايتسضٜؼ  Coursewareؾَٗ ٛكطًح عاّ ٜؿرل إىل ناؾ١
املٛاز ايتعً ١ُٝٝاييت تػتدسّ خ ٍ٬عًُ ١ٝايتسضٜؼ،أ ٚاييت تػتدسّ نٛغا٥ط
تسضٜؼ ،سٝح ؽعٕ املعًَٛات يف أؾهاٍ تتٛاؾل َع تكٓٝات املعًَٛات اؿسٜجَٔٚ، ١
أَجًتٗا :أؾططٚ ١اغطٛاْات ايؿٝسٚ ٜٛايؿٝس ٜٛايتؿاعًٚ،ٞا٭ؾ ّ٬ايتعًٚ،١ُٝٝبطفٝات
اؿاغٛب ايتعً... ١ُٝٝاخل َٛٚاز ايتسضٜؼ َٖٛ ٞاز تعً ١ُٝٝأغاغّا تػتدسّ يف املٛاقـ
ايتسضٜػ( ١ٝقدلٚ ٟاملػطب.)44:ّ2005، ٞ
َ َٔٚػتشسثات املٛاز ايتعًَ ١ُٝٝا :ًٜٞ
 انىضبئظ ادلزعذدح (:)Multimedia
تبآٜت تعطٜؿات ايٛغا٥ط املتعسز ٠يس ٣ايباسجني ؾكس عطؾٗا (املٛغ)ّ2002 ،٢
عً ٢أْٗا" :اْ٫سَاز بني ناؾ ١عٓاقط ايتكٓ ١ٝأ ٚبكٛض ٠أٚنح ٖ ٞايدلاَر اييت
ػُع بني ايكٛت ٚايكٛضٚ ٠ايؿٝسٚ ٜٛايطغٚ ّٛايٓل ظٛز ٠عايٚ. ١ٝبهًُ ١أخط٣
ؾإٕ ايٛغا٥ط املتعسز ٠فُٛع َٔ ١ايٛغا٥ط اييت تؿتٌُ عً ٢ايكٛض ٠ايجابت١
ٚايكٛض ٠املتشطنٚ ١ايكٛت ٚايٓل ٚتعٌُ مجٝعٗا ؼت ؼهِ اؿاغب اٯي ٞيف
ٚقت ٚاسس"م.87
ٚقس عطؾٗا (عٝازات )ّ2004،عً ٢أْٗا ":عباض ٠عٔ زَر َا بني ايهُبٛٝتط
ٚايٛغا٥ط إلْتاز ب ١٦ٝتؿعب ٘ٝتؿاعًٖٚ ١ٝص ٙايب ١٦ٝايتؿاعً ١ٝؼت ٟٛعً ٢ايٓل
ٚايكٛض ٚايطغَٛات ٚايكٛت ٚايؿٝسٚ ٜٛاييت تطتبط ؾُٝا بٗٓٝا بؿهٌ تؿعيب َٔ
خ ٍ٬ايطغَٛات" م.206
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ٜٚعطف عجُإ ٚاؾٓسَ )ّ2006( ٟؿٗ ّٛايٛغا٥ط املتعسز ٠بأْ٘ " :تهاٌَ بني
ايكٛت ٚايكٛضٚ ٠ايطغٚ ّٛايؿٝسٚ ٜٛإهاز ع٬قات تبازي ١ٝبٗٓٝا مجٝعّا يف بطْاَر
نُبٛٝتطٚ ٟاسس أْ ٚعاّ ٚاسس " م .15

عناصر الوسائط المتعددة:
إٕ اؿاغٛب نٛغٝط تعً ُٞٝىتًـ عٔ أٚ ٟغٝط تعً ُٞٝآخط; شيو ٭ْ٘
َٔ املُهٔ إٔ ٜؿتٌُ عً ٢عسٚ ٠غا٥ط فتُع ١غّٜٛا َٓٗا:
 .1ايكٛت ) :(Voice Or Audioسٝح إٕ بعض ايدلاَر اييت ٜٛؾطٖا
اؿاغٛب متهٔ َٔ ايتشهِ يف ا٭قٛات املدتًؿٚ ١تػٝرلٖا َٔ ؾهٌ إىل
آخط ،بٌ ٚإؿام بعض امل٪ثطات ايكٛت ١ٝبايكٛض ؾعًٗا أنجط إثاض٠
ٚس.١ٜٛٝ
 .2ايٓكٛم ) َٔ ٖٞٚ :(Textأِٖ ايعٓاقط يف ايٛغا٥ط املتعسزٚ ، ٠تتِ
إناؾ ١ايٓكٛم َٔ خ ٍ٬قطض يًٓكٛمٖٓ ٚ ،ا هسض اْ٫تبا ٙيٓٛع
اـط ٚسذُ٘ ٚي.ْ٘ٛ
 .3ايطغَٛات )  :(Graphicsسٝح َٔ املُهٔ ضغِ أؾهاٍ ٖٓسغ ١ٝنجرل٠
َجٌ املطبع أ ٚاملجًح أ ٚايسا٥ط ٠أ ٚاملػتطٚ ٌٝغرل شيو َٔ ايطغَٛات ٚاييت
ميهٔ زفٗا; يًشك ٍٛعً ٢أؾهاٍ َتٓٛع.١
 .4ايكٛض)ٚ :(Imageتؿٌُ اـطا٥ط ٚ ،ايكٛض ايؿٛتٛغطاؾٚ ، ١ٝايطغَٛات ٚ
غرلٖا ٚ ،اييت قس ته ١ًَْٛ ٕٛأ ٚأبٝض ٚأغٛز.
 .5ايطغ ّٛاملتشطن :(Animation ) ١يف ظٌ بطاَر اؿاغٛب املتعسز ٠أقبح
َٔ ايػٌٗ دعٌ ايكٛض ٠تتشطى  ،ؾدلاَر َجٌ:
) (Flash, Power point, Photo impact,…..متهٔ َٔ إزخاٍ سطنات َتعسز٠
عً ٢ايكٛض ٠ؾعًٗا أنجط داشبٚ ١ٝتؿّٜٛكا.
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 .6ايؿٝسٚ: (Video) ٜٛوٌُ تطبٝكات كتًؿَٗٓ ١ا ايكٛض املتشطن ١غايؿ١
ايصنط٫ٚ ،بس َٔ اختٝاض َؿاٖس ايؿٝس ٜٛاملطًٛبٚ ١تطتٝبٗا ٚتٓكٝشٗا
باغتدساّ بطاَر اؿاغٛب اـاق ١بصيو َجٌ(Upload Video :
)( Studioأب ٛؾكرل ٚسػٔ .)452 :ّ2008،
فوائد الوسائط المتعددة :
 عطض ايطغٚ ّٛايكٛض املدتًؿٜ ١ػاعس عً ٢تٛنٝح ا٭ؾهاض ٚإٜكاٍ املعًَٛات. إَهاْ ١ٝايتشطى بػٗٛي٘ بني املٛانٝع املعطٚنٜ ١عط ٞؾطق ١دٝس ٠يٮغ١ً٦ٚايٓكاف.
 اغتدساّ ايعطٚض املدتًؿَ ١جٌَ :كاطع ايؿٝسَ ٜٛع اـطا٥ط أ ٚغرلٖا ٜػاعسيف تكطٜب املعً ١َٛيًٛاقع .
 إناؾ ١امل٪ثطات ايكٛتٜ ١ٝػاعس يف ٚنٛح ايؿهط ٠إىل داْب دصب اْ٫تباٚ ٙايبعسعٔ املًٌ ايص ٟوٝط ايعطٚض ايعاز. ١ٜ
 تٛؾرل عسَ ٠تهاًَ ١نُٔ اؿاغب تعط ٞاملػتدسّ ق ٠ٛيف ايعٌُ ٚا٫بتهاض ،ممادعٌ اقتٓا ٤اؿاغب أَطاً َػطٜاً يًهجرل. ٜٔ
 ؼ ٍٛعطٚض ايؿٝس ٜٛباغتدساّ ايتكٓ ١ٝايطقَُ ، Digitizing ١ٝهٌٔ ايؿدلايعاز َٔ ٟايتكاط ا٭ؾ ّ٬ايطقُ( ١ٝبٛاغط ١ناَرلات ؾٝس ٜٛضقُ ،)١ٝثِ
ؼًُٗٝا عً ٢اؿاغب يتشطٜطٖا ٚ .شيو غاعس عً ٢إَهاْ ١ٝاغتعطاض
املكاطع ٚؼطٜو عٓاقط ايؿٚ ًِٝؽعٜٗٓا أ ٚتعسًٜٗا َ( Editingجٌ تػٝرل
اإلنا ٠٤أ ٚعُل ايً ٖٞٚ ،)ٕٛإَهاْ ١ٝمل تهٔ َتٛؾط ٠إ ٫ملٓتذ ٞا٭ؾّ٬
ايػُٓٝا ١ٝ٥أ ٚايتًؿع( ١ْٜٝٛؾٛز.)324:ٙ
أٜها:
ّ
ٚقس دا ٤يف أُٖ ١ٝايٛغا٥ط املتعسز٠
 تػاعس املعًِ عً ٢تٓع ِٝخط ١غرل ايسضؽ; ؾتذعً٘ ٚانشاً ٚقػٛغّا. -تعط ٞبعض ايٛغا٥ط ؾهط ٠عٔ أسساخ متت َٓص أظَٓ ١غشٝك.١
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 تٓكٌ بعض ايٛغا٥ط ا٭سساخ اييت ميٛز بٗا ايعامل إىل زاخٌ سذط٠ايسضاغَُٗ ،١ا نإ ايبعس املهاْ ٞيتًو ا٭سساخ (عؿاْٚ ١آخط،ٕٚ
.)91:ّ2005
دور الوسائط المتعددة فً تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة :
ٜط(٣عٝازات  )212 : ّ2004،بإٔ ايسضاغات ٚا٭عاخ أٚنشت إٔ ايٛغا٥ط
ايتعً ١ُٝٝتًعب زٚضاً دٖٛطّٜا يف إثطا ٤ايتعً َٔ ِٝخَ ٍ٬ا :ًٜٞ
 إثطا ٤ايتعً : ِٝتٛغٝع خدلات ٚتٝػرل بٓا ٤املؿاٖٚ ِٝؽط ٞاؿسٚزايطبٝعٚ ١ٝاؾػطاؾ ١ٝسٝح إٕ اؿسٚز تتهاعـ; بػبب ايتطٛضات ايتكٓ١ٝ
اييت دعًت ايب ١٦ٝاحملٝط ١باملعًُ ١تؿهٌ ؼسً ٜا ٭غايٝب ايتعًٚ ِٝايتعًِ ;
ملا تعخط ب٘ ٖص ٙايبٚ َٔ ١٦ٝغا ٌ٥اتكاٍ تعطض املاز ٠بأغايٝب َؿٝس٠
ٚدصاب.١
 اقتكاز ١ٜايتعًٚ : ِٝؾطت ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف ايٛقت ٚاؾٗس ٚاملكازض. اغتجاض ٠اٖتُاّ املتعًِ ٚإؾباع سادت٘ يًتعًِ. تػاعس عً ٢ظٜاز ٠خدل ٠املتعًِ ؾتذعً٘ أنجط اغتعسازاً يًتعًِ. تػاعس عً ٢إؾطاى مجٝع سٛاؽ املتعًِ ; مما ٪ٜز ٟإىل تطغٝذ ٚتعُٝلايتعًِ.
 تػاعس عً ٢ؼاؾ ٞايٛقٛع يف ايًؿعٚ : ١ٝاملككٛز بايًؿع ١ٝاغتعُاٍ املعًِأيؿاظاً يٝػت شلا عٓس املتعًِ ايس٫ي ١اييت شلا عٓس املعًِ  ٫ٚوا ٍٚتٛنٝح
تًو ا٭يؿاظ ايٛاضز ٠بٛغاَ ٌ٥از ١ٜقػٛغ ١تػاعس عً ٢ته ٜٔٛقٛض
َط ١ٝ٥شلا يف شٖٔ املتعًِ ٚ ،يهٔ إشا تٓٛعت ٖص ٙايٛغا٥ط ؾإٕ ايًؿغ
ٜهتػب أبعازا َّٔ املعٓ ٢تكذلب َٔ اؿكٝك ، ١ا٭َط ايصٜ ٟػاعس عً ٢ظٜاز٠
ايتكاضب بني َعاْ ٞا٭يؿاظ يف شٖٔ نٌ َٔ املعًِ ٚاملتعًِ.
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 تػاعس يف ظٜازَ ٠ؿاضن ١املتعًِ اإلهاب ١ٝيف انتػاب اـدل ٠سٝح إْٗاتُٓ ٞعٓس املتعًِ ايكسض ٠عً ٢ايتأٌَ ٚزق ١امل٬سعٚ ١إتباع ايتؿهرل ايعًُ;ٞ
يًٛق ٍٛإىل سٌ املؿه٬ت.
 ٪ٜز ٟتٓٛع اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠إىل تهَ ٜٔٛؿاٖ ِٝغً.١ُٝ تٜٓٛع أغايٝب ايتععٜع. تٜٓٛع أغايٝب ايتعًِ ; ملٛادٗ ١ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني املتعًُني. ت٪ز ٟإىل تطتٝب ا٭ؾهاض. ت٪ز ٟإىل تعس ٌٜايػًٛى ٚته ٜٔٛاػاٖات دسٜس.٠ٚتط ٣ايباسج ١إٔ اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠ت٪ز ٟإىل ضؾع َػت ٣ٛايتشكٚ ٌٝ
تُٓ ١ٝايساؾع ١ٝ٭ْٗا تٛؾط ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝس ١ٜٛٝتؿاعً ١ٝػُع بني ايتكٓ ١ٝايعاي١ٝ
املتطٛضٚ ٠ايتؿٜٛل ٚاإلثاض.٠
سلبٌات استخدام الوسائط المتعددة:
ٜصنط (املٛغ )90:ّ2002، ٢بعض غًبٝات اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسزَٗٓ ٠ا َا :ًٜٞ
 َػاسات ايتدع ٜٔيدلاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠نبرل ; ٠ؾتعتدل َؿهً١أغاغ ١ٝيف اؿاغٛب.
 ٜعتدل ا٫غتدساّ ايعؿٛا ٞ٥يًٛغا٥ط املتعسزَ ٠هٝع ١يًٛقت ٚاؾٗسٚعا٥ل و ٍٛز ٕٚؼكٝل اشلسف ايتعًَٗٓ ُٞٝا.
 عٓس ٚدٛز ٚق٬ت تؿعب ٘ٝنجرل ٠أ ٚغرل َٓعُ ١ت٪ز ٟإىل نٝاعاملتعًِ ٚعسّ ايكسض ٠عً ٢إنُاٍ ايسضؽ ٜٚكبح املٛنٛع ز ٕٚؾا٥س.٠
 َععِ ايدلاَر ته ٕٛكعْ ١عً ٢أقطام َسف CD ١ؾ٬بس َٔ ٚدٛزقطى أقطام َسفٚ ١نصيو ٚدٛز بطاق ١ايؿٝسٚ ٜٛبطاق ١ايكٛت
ايساخً.١ٝ
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 بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠ؼتاز إىل أدٗع ٠ساغٛب غطٜعٚ ١بهؿا٠٤عايٚ ،١ٝيف ساٍ نإ اؿاغٛب بطّ٦ٝا ٜؿعط املتعًِ باملًٌ .
 عٓس اغتدساّ َ٪ثطات نجرل ٠يف ايدلْاَر تكبح َؿتت ١يْ٬تباٚ ٙتكًٌَٔ ايؿا٥س ٠املطد َٔ ٠ٛايدلْاَر.
ٚتط ٣ايباسج ١أْ٘ باإلَهإ ايتػًب عً ٢املؿه٬ت ايػابكٚ ١ايعٌُ عً ٢ظٜاز ٠ؾاعً١ٝ
بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠عٔ ططٜل ايتدطٝط اؾٝس ٚايعٌُ املؿذلى بني املدتكني
ايذلبٜٛني َٔ دَٗٚ ١كُُ ٞايدلاَر َٔ دٗ ١أخطَ ،٣ع ػطٜب ايدلْاَر عً ٢ؾ١٦
َٔ ايط٬ب ثِ ايعٌُ عً ٢ؼػٚ ٘ٓٝع٬ز ْٛاس ٞايككٛض ؾ ٘ٝقبٌ تعُ.ُ٘ٝ
 الَرتَذ ):(Internet
ٜعطؾ٘ (غعازٚ ٠ايػططا )ّ2003، ٟٚبأْ٘ " :ؾبه ١تهٓٛيٛد ١ٝندُ ١دسا تطبط
عؿطات املٜ٬ني َٔ أدٗع ٠اؿاغٛب املٓتؿط ٠س ٍٛايعامل عٔ ططٜل ايدلٚتٛن٫ٛت
املتعسزٚ ،٠تعٌُ بٛاغطتٗا عً ٢تبازٍ املعًَٛات اشلاٚ ١ً٥املعاضف املتٓٛع ١يف كتًـ
َٓاس ٞاؿٝا ٠ايبؿطٚ ١ٜايطبٝع ١ٝايه ١ْٝٛبهٌ غٗٛيٜٚ ١ػطٜٚ ،ػتدسَٗا َ٦ات
املٜ٬ني َٔ ا٭ؾدام َٔ أدٌ ؼكٝل أٖساف ؾت َٔ ٢تجكٝؿٚ ١ٝاقتكاز١ٜ
ٚادتُاعٚ ١ٝتطؾٚ ١ٝٗٝعًُٚ ١ٝؾدكٚ ١ٝعػهطٚ ١ٜغٝاغٚ ١ٝزٚ ١ٜٝٓؽطٝط " ١ٝم
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ٜبني (غامل )176 :ّ2004،إٔ نًُ ٖٞ Internet ١اختكاض يًهًُتني International

ٚ Networkيصيو عٓس تطمجتٗا يًعطب ١ٝتػُ "٢ايؿبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات".
ٜٚعطؾ٘ بأْٜ٘٬َ " :ني َٔ ْعِ ايهُبٛٝتط ٚؾبهات٘ املٓتؿط ٠س ٍٛايعامل ٚاملتكً١
َع بعهٗا ايبعض بٛاغط ١خطٛط ٖاتؿ ١ٝيتؿهٌ ؾبه ١عُ٬قٚ ، ١ميهٔ ٭ٟ
نُبٛٝتط ؾدك ٞا٫تكاٍ بأسس ا٭دٗع ٠اييت يف ايؿبه ١مما ميهٓ٘ َٔ ايٛقٍٛ
إىل املعًَٛات املدتعْ ١يف غرل َٔ ٙأدٗع ٠ايهُبٛٝتط اييت تؿهٌ ؾبه ١اْ٫ذلْت
ايعُ٬ق " ١م .17
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فوائد شبكة اإلنترنت فً التعلٌم :
ٖٓاى ؾٛا٥س عسٜس ٠ميهٔ ؼكٝكٗا َٔ اغتدساّ ؾبه ١اإلْذلْت يف ايعًُ١ٝ
ايتعًَٗٓٚ ، ١ُٝٝا َا  ًٜٞنُا تصنطٖا (غٜٛسإ َٚباضظ :)231 -230 : ّ 2007،
 .1اغتدساّ ؾبه ١اإلْذلْت يف ايتعً ِٝعٔ بعس َٔ خ ٍ٬إْؿاَٛ ٤اقع ملكطضات
زضاغٚ ، ١ٝدعًٗا يف َتٓا ٍٚايساضغني ٚ ،يف أٚ ٟقت.
َ .2كسض ثط ٟملعًَٛات ايط٬ب  ،سٝح تٛؾط ؾبه ١اْ٫ذلْت نُ ١ٝنبرل ٠دسا
َٔ املعًَٛات ايعًُٚ ١ٝايبشٛخ ٚايسضاغات املتدكك َٔ ١مجٝع فا٫ت
املعطؾٚ ، ١بايتايٜ ٞػتطٝع ايط٬ب ا٫غتؿازَٗٓ ٠ا يف ايبشح عٔ املعًَٛات
ايذلب ١ٜٛيف قٛاعس ايبٝاْات ٚاملهتبات ايعاملٚ ١ٝاحملً ١ٝعٔ ططٜل َٛاقع ايبشح
املتدكك.١
 .3تػٗ ٌٝاتكاٍ ايط٬ب ؾُٝا بٚ ، ِٗٓٝتبازٍ املعًَٛات ٚا٭ؾهاض ايذلب، ١ٜٛ
ٚإتاس ١تٛاقًِٗ َع ط٬ب َٔ ز ٍٚأخطٚ،٣نصيو تػٗ ٌٝا٫تكاٍ بني
املسضؽ ٚايط٬ب ٚ ،بني املسضؽ ٚظَ.٘٥٬
 .4إْؿاَٛ ٤اقع َسضغ ١ٝؼَ ٟٛؿطزات ايسضٚؽ ٚ ،ايٛادبات َ ،ع إَهاْ١ٝ
ايتعطف إىل َػتٜٛات ايط٬ب ايسضاغ.١ٝ
 .5املػاعس ٠عً ٢إظاي ١اؿٛادع املكطٓع ١بني ايػطف ايكؿٚ ١ٝايعامل اؿكٝك. ٞ
 .6تػٌٗ يًط٬ب ٚاملعًُني ْؿط إبساعاتِٗ ٚأعُاشلِ َٔ خ ٍ٬إْؿا ٤املٛاقع
ايؿدك ١ٝعً ٢ايؿبه َٔ ،١أدٌ ايتٛاقٌ َع اٯخط ٜٔؾُٝا ٜتعًل
باٖتُاَاتِٗ ايذلبٚ ١ٜٛايعًُٚ ١ٝايتدكك ١ٝاملدتًؿ. ١
ٜٚ .7صنط (املٛغٚ ٢املباضى  )111 : ّ2005،إٔ تكٓ ١ٝاملعًَٛات ممجً ١يف اؿاغب
اٯيٚ ٞاإلْذلْتَٚ ،ا ًٜشل بُٗا َٔ ٚغا٥ط َتعسز َٔ ،٠ألح ايٛغاٌ٥
يتٛؾرل ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝثط ٚ ،١ٜإٔ ا٫تكاٍ عدل اإلْذلْت;  ُٜٞٓبعض املٗاضات
يس ٣املػتدسّ ،باإلناؾ ١إىل َا ميتاظ ب٘ َٔ قسض ٠عً ٢ايطبط بني
ا٭ؾدام ،عدل َػاؾات ٖاٚ ١ً٥بني َكازض َعًَٛاتَ ١ٝتبا. ١ٜٓ
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معوقات استخدام شبكة اإلنترنت فً التعلٌم :
شنط (املٛغ(ٚ )239 -235 :ّ2001،٢غهٛت )4 :ّ1997،فُٛع َٔ ١ايعٛا٥ل : ٖٞٚ
 .1ايتهًؿ ١املاز :١ٜتعتدل ايتهًؿ ١املاز ١ٜيتٛؾرل خسَ ١اإلْذلْت يف َطسً١
ايتأغٝؼ يس ٣بعض ايس ٍٚأسس ا٭غباب ايطٝ٥ػ ١ٝيف عسّ اغتدساّ
اإلْذلْت يف ايتعً.ِٝ
 .2املؿانٌ ايؿٓ َٔ :١ٝاملؿه٬ت اييت تٛاد٘ بعض َػتدسَ ٞايؿبهٖٞ ١
نجط ٠اْ٫كطاع أثٓا ٤ايبشح ٚايتكؿح زاخٌ اإلْذلْت يػبب ؾين أ ٚغرل.ٙ
 .3اػاٖات املعًُني م ٛاغتدساّ ايتكٓ :١ٝإٔ ايبشح يف اػاٖات أعها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ م ٛاغتدساّ ٖص ٙايتكٓٚ ١ٝأُٖٝتٗا يف ايتعً ، ِٝأِٖ َٔ
َعطؾ ١تطبٝكات ٖص ٙايؿبه ١يف ايتعًٚ. ِٝقس ٜهٖ ٕٛصا يف ايبساٚ ١ٜيعٌ
املعًُني ٜسضن ٕٛأُٖٖ ١ٝص ٙايتكٓٚ ١ٝتػٝرل ا٫ػا ٙايػًيب ػاٖٗا.
 .4ايًػَ :١ععِ املعًَٛات املتٛاؾط ٠عدل اإلْذلْت َهتٛب ١بايًػ ١اإللًٝع١ٜ
باإلناؾ ١إىل ايًػات ا٭خط ٣أَا ايًػ ١ايعطب ١ٝؾٜ ٬تذاٚظ املهتٛب عدل
اإلْذلْت إ ٫أقٌ َٔ .%1
 .5ايسخ ٍٛإىل ا٭َانٔ املُٓٛع :١أِٖ ايعٛا٥ل اييت تكـ أَاّ اغتدساّ ٖصٙ
ايؿبه ٖٞ ١ايسخ ٍٛإىل املٛاقع اييت تسع ٛإىل ايطشْٚ ١ًٜبص ايكٚ ِٝايسٜٔ
ٚا٭خ٬م ؼت اغِ ايتشطض ٚايتطٛض ْٚبص ايسٚ ٜٔسط ١ٜايطأ ٟإىل غرل
شيو َٔ ايؿعاضات ايعا٥ؿ.١
 .6نجط ٠أزٚات َطانع ايبشح َٔ :املؿه٬ت ٚايعٛا٥ل اييت تكـ أَاّ
َػتدسَ ٞؾبه ١اإلْذلْت ٖ ٞنجط ٠أزٚات ايبشح أ ٚنُا ٜػُٗٝا
ايبعض مبطانع ايبشح.
 .7ايسقٚ ١ايكطاس :١بعض ايباسجني عٓسَا وكً ٕٛعً ٢املعًَٔ ١َٛ
اإلْذلْت ٜعتكس ٕٚبكٛابٗا ٚقشتٗا ٖٚصا خطأ يف ايبشح ايعًُ ٞشيو
إٔ ٖٓاى َٛاقع غرل َعطٚؾ ١أ ٚعً ٢ا٭قٌ َؿب.١ٖٛ
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 .8ايٛقت  :مبا إٔ َػتدسّ ٖص ٙايؿبه ١وتاز إىل ايكٛضٚ ٠ايكٛت أسٝاّْا،
 َٔٚاملعً ّٛإٔ ايٛقت احملتاز يًشك ٍٛعً ٢ايكٛت أ ٚايكٛض ٠أ ٚاملًؿات
ايهبرل ٖٛ ٠أنعاف ايٛقت احملتاز يًشك ٍٛعًْ ٢ل نتابٖٚ ، ٞصا قس
٪ٜز ٟإىل اػا ٙغًيب م ٛاإلْذلْت.
نُا شنط (محس )73 : ّ1999،ٟإٔ َٔ أِٖ َعٛقات اغتدساّ ايتكٓ ١ٝيف
ايتعًَ ٖٞ ِٝكا ١َٚاملسضغني يتهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝشنط بإٔ ٖصا قس ٜعٛز إىل عس٠
أغباب َٓٗا:
 ٌَٝ .1بعض املسضغني إىل َكا ١َٚايتذسٜسات ايذلب ١ٜٛعاََٚ ،١كا١َٚ
ا٫غذلاتٝذٝات ٚايططم ٚايتكٓٝات اؾسٜس ٠املػاٜط ٠ملا أعتٝس عً.٘ٝ
 .2قً ١ايٛع ٞمبؿٗ ّٛتهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝايٓعط إيٗٝا عً ٢أْٗا فُٛع١
ا٭دٗعٚ ٠اٯ٫ت املػتدسَ ١يف ايتعًٚ ، ِٝاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تؿكس
ايتعً ِٝشيو ايطابع اإلْػاْٚ ، ٞػعً٘ آيّٝا َٝهاْٝهّٝا.
 .3ؽٛف املسضغني َٔ اغتدساّ ا٭دٗع ٠ايتكٓ ١ٝاملعكس ٠أ ٚاـٛف َٔ
ايٛقٛع يف اـطأ يف اغتدساّ ايتكٓٝات  ،ايٓاتر عٔ قً ١ايتسضٜب ٚايصٟ
ٜٛيس يس ٣املسضغني ؾعٛضّا بعسّ ايطغب ١يف ايتعاٌَ َع ٖص ٙايتكٓٝات.
ْ .4سض ٠تٛؾط ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يًتسضٜؼ  ٫ٚغُٝا اـاق١
باملػت ٣ٛاؾاَع. ٞ
 .5عسّ تٛؾط ايٛقت ايهايف يًُسضؽ ٚاْؿػاي٘ با٭عبا ٤ايطٚت ١ٝٓٝيًتسضٜؼ.
 .6قً ١اؿٛاؾع املازٚ ١ٜاملعٓ.١ٜٛ
 .7ايٓعط إىل ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝخاقٚ ١تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝعاَ ١نعاٌَ
َٗسز ٚؽٛف بعض املسضغني َٔ إٔ ؼٌ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝاؿسٜج١
قًِٗ .
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ٚقس أؾاض( ايعبٝس  )74 -71 :ّ2002،إىل عسَ ٠عٛقات ضٝ٥ػ ١اغتدًكت َٔ
عس ٠عٛخ َٓٗا :
 .1ايتشس ٟايتكينٚ :تتُجٌ ايتشسٜات باٯت:ٞ
 ؼس يف نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع تًو ايتكٓ.١ٝ ؼس يف قعٛبَٛ ١انب ١ايتطٛض ايػطٜع يتكٓٝات اؿاغب اٯي.ٞ .2نعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝي٬تكا٫ت مما ٪ٜثط عً ٢ا٫تكاٍ بؿبه١
اإلْذلْت.
 .3ايطبٝع ١اؾػطاؾ ١ٝيبعض ايبًسإ ٜكـ عكب ١يف اغتدساّ ايتكٓٝات
اؿسٜجَٗٓٚ ١ا ؾبه ١اإلْذلْت.
 .4طبٝع ١ايٓعِ ايتعًَ ١ُٝٝجٌ:
 أغايٝب ايتعً ِٝاملطتبط ١بأطط ٚأْعُ ١هب ايتعاَٗا َٔ قبٌ املعًُنيٚاشل٦ٝات ايتعً.١ُٝٝ
 عسّ ٚدٛز ايطابط بني املٓاٖر ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات. عسّ اغتطاع ١ايطايب ايتعبرل عُا يف ْؿػ٘ باغتدساّ اؿاغب اٯيٞعُا َٖٛ ٛدٛز يف ايتعً ِٝايتكًٝس.ٟ
 .5عسّ اغتكطاض ٚثبات املٛاقع ٚايطٚابط اييت تكٌ بني املٛاقع املدتًؿ ١عً٢
ؾبه ١اإلْذلْت  ،ؾكس لس املٛقع أ ٚاملعً ١َٛاي ٫ٚ ّٛٝلسٖا غسّا ،أٚ
اْتكاٍ املٛقع إىل َهإ آخط أ ٚتػرل َػُ ٢املٛقع أ ٚإغ٬م ٖصا املٛقع.
 .6إعساز ٚتسضٜب املعًُني :إٕ ايجٛض ٠ايتكٓٚ ١ٝاغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف
ايتعً ِٝأز ٣إىل خًل إزٚاض َتباٚ ١ٜٓدسٜسَٚ ٠تعسز ٠يًُعًِ باإلناؾ١
إىل أزٚاض ٙايتكًٝسَ ١ٜجٌ املعًِ املٛد٘ يًتعًِ  ،املعًِ املعني يًتعًِ ،املعًِ
ايتكين ايذلبٚ ،ٟٛاملعًِ املدلَر.
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 .7عسّ َٛا ١ُ٥عٓاقط ايب ١٦ٝاملسضغ :١ٝوتاز اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف
ايتعًَٗٓٚ ِٝا ؾبه ١اإلْذلْت بؿهٌ ؾعاٍ َٚتهاٌَ إىل تػرلات عسٜس ٠يف
عٓاقط ايب ١٦ٝاملسضغ ١ٝبسّ٤ا مبشتٜٛات املكطض املسضغَٚ ٞطٚضّا باؾسٍٚ
ايسضاغٚ ٞاـطط ايسضاغٚ ١ٝايب ١٦ٝاملازٚ ١ٜايتذٗٝعات اي٬ظَ ١بتٛؾرل
أدٗع ٠ساغب أي ٞيف ايؿك ٍٛايسضاغٚ ١ٝاملطاؾل املسضغ.١ٝ
ٚتط ٣ايباسج ١نطٚض ٠ضبط املٓؿآت ايتعً ١ُٝٝبؿبه ١اإلْذلْت ي٬غتؿازَٔ ٠
اإلَهاْات املتاس ١بٗا ٚا٫ط٬ع عً ٢املػتذسات مبا وكل َعٜسا َٔ ؼػني ا٭زا ٤يف
ايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
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يكس أثبتت ايتذاضب ايعامل ١ٝيًعسٜس َٔ اؾاَعات َٚطانع ايبشٛخ ايعًُ١ٝ

أُٖ ١ٝاملدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝيف ايتعًٚ ِٝايبشٛخ َٔٚ ،املِٗ دساً ٚخاق ١يًسٍٚ
ايٓاَ ١ٝتعا٪َ ٕٚغػات أنازميٚ ١ٝعج٪َٚ ١ٝغػات ايتسضٜب املٗين ايكٓاع ١ٝيبٓا٤
كتدلات اؾذلان ١ٝعاي ١ٝاؾٛزٚ ٠شات َطزٚز عًُٚ ٞتكين ٜػاِٖ يف ضؾع َػت٣ٛ
اـطهني ٚايباسجني (ايبٝات.)63:ّ2006، ٞ
ٚعطؾٗا ظٜت )ّ2005( ٕٛبأْ٘ عباض ٠عٔ " :ب ١٦ٝتعًٚ ِٝتعًِ اؾذلان ١ٝتػتٗسف
تَُٓٗ ١ٝاضات ايعٌُ املددل ٟيس ٣ايط٬ب ٚتكع ٖص ٙايب ١٦ٝعً ٢أسس املٛاقع يف ؾبه١
اْ٫ذلْت ٜٓٚهٖ ٟٛصا املٛقع عاز ٠عً ٢قؿش ١ضٝ٥ػٚ ١شلا عسز َٔ ايطٚابط أٚ
اإلٜكْٛات (ا٭زٚات) املتعًك ١با٭ْؿط ١املدتدلٚ ١ٜإلاظاتٗا ٚتكٛميٗا "م.65
تعتدل املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝايطنٝع ٠ا٭غاغ ١ٝيف ايتعً ِٝا٫يهذل ْٞٚيف اجملاٍ
ايعًُٚ ٞايتطبٝك، ٞؾاملدتدل ا٫ؾذلانٜ ٞعتدل َٔ أسس َػتشسثات ايتهٓٛيٛدٝا
اؿسٜجٚ ١اييت تعتدل اَتسازاً يتطٛض أْعُ ١احملانا ٠اإليهذل،١ْٝٚؾاملدتدل ا٫ؾذلانٞ
وان ٞعً ٢م ٛنبرل املدتدل اؿكٝكَ ٞع ٚظا٥ؿ٘ ٚأسساثٜ٘ٚ،تِ َٔ خ٬ي٘
اؿك ٍٛعًْ ٢تا٥ر َؿابٗ ١يٓتا٥ر املدتدل اؿكٝك( ٞايبٝات.)13:ّ2006، ٞ
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ٚتكٓـ املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝنأسس ب٦ٝات ايتعًِ اإليهذل ْٞٚا٫ؾذلان ١ٝاييت
ٜتِ َٔ خ٬شلا قانا ٠املدتدل املسضغ ٞاؿكٝك ٞاملعتاز يف ٚظا٥ؿ٘ ٚأسساث٘ ٚاييت
ٜك ّٛايطايب َٔ خ٬شلا مبُاضغ ١ا٭ْؿط ١املدتدل ١ٜاييت ؼسخ عاز ٠يف املدتدل
ايتكًٝس( ٟظٜت.)163 :ّ2005، ٕٛ

ممٌزات المختبر االفتراضً:
ٜتؿل نٌ َٔ (ظٜتْٛ ٚ )166 -164 : ّ2005،ٕٛض )norrie,1997A:62 - 63 ( ٟعً ٢إٔ
املعاٌَ ا٫ؾذلان ١ٝفُٛع َٔ ١املُٝعات ٚاييت تتُجٌ يف :
 .1تكًٚ ٌٝقت ايتعًِ ايصٜ ٟكه ٘ٝايط٬ب يف املدتدل ايتكًٝس.ٟ
 .2إدطا ٤ػاضب ٜكعب إدطاٖ٩ا يف املدتدل ايتكًٝس ٟنْٗٛا خطط ٙأَ ٚهًؿ١
َازٜاً أ ٚاييت ٜتطًب إدطاٖ٩ا ٚقت ًا ط ً٬ٜٛيف املدتدل ايتكًٝس.ٟ
 .3تكس ِٜايتػص ١ٜايطادع ١املٓاغب ١يًُتعًُني عٔ أزا ِٗ٥املعًُ ٞبايػطع١
ٚايهٝؿ ١ٝاييت ٜطٜس.
 .4دعٌ اؾٛاْب ايعًُ ١ٝأنجط َتعٚ ١إثاض ٠بايٓػب ١يًطايب.
َ .5ط ١ْٚا٫غتدساّ َٔ قبٌ ايط٬ب سٝح ميهِٓٗ أزا ٤ا٭ْؿط ١املدتدل ١ٜيف أٟ
ٚقت ٚيف أَ ٟهإ ٚبأ ٟغطعٚ، ١بايتاي ٞميهٔ ايطايب َٔ ايكٝاّ با٭ْؿط١
ايعًُ ١ٝاييت ؾاتت٘ .
 .6تهًؿتٗا املاز ١ٜقس ته ٕٛأقٌ َٔ ايتهًؿ ١املاز ١ٜيًُدتدلات ايتكًٝس.١ٜ
 .7إَهاْٚ ١ٝغٗٛيَ ١تابع ١إلاظ ايطايب ٚتٛد.٘ٗٝ
 .8استٛا ٤بطاَر املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝعً ٢أزٚات تػاعس عً ٢زعِ ايتذطبَ ١جٌ:
ايطغ ّٛايبٝاْ ٚ ١ٝاملتشطنٚ ١ايتشً.ٌٝ
ٜٚهٝـ (ايبٝات )36 :ّ2006، ٞاملٝع ٠ايتاي:١ٝ
 .9ايكها ٤عًَ ٢ؿهً ١عسّ نؿا ١ٜا٭دٗع ٠املدتدلٚ ١ٜخاق ١ايجَُٗٓ ١ٓٝا أٚ
غرل املتٛؾطٚ ٠ايكها ٤عًَ ٢ؿهً ١ايتعاسِ أثٓا ٤إدطا ٤بعض ايتذاضب.
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ٜٚهٝـ َاضتٓٝع ٚآخطَٝ )Martinez,et al., 2003 : 352( ٕٚعتني ُٖٚا:
 .10إٔ املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝتٗ ٧ٝايؿطق ١يًط٬ب يعٌُ تك ِٝٝشات ٞأثٓا ٤أزاِٗ٥
ايؿطز ٟيًتذاضب.
 .11تكً ٌٝايٛقت املدكل يًُعًُني يف إدطا ٤ايتذاضب ٚا٫غتؿاز َ٘ٓ ٠يف أَٛض
أخطٜ ٣ػتؿٝس َٓٗا ايط٬ب ٚخكٛقاً يف ايسضاغ ١ايٓعط.١ٜ
ٜٛٚدس مناشز َٔ تطبٝكات املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝاملػتدسَ ١يف َساضؽ تطٜٛط
عًَٛ ٢قع َؿطٚع املًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع يتطٜٛط ايتعًِٝ
http://www.net.edu.sa/VirtualLaboratories/Sample/Pages/default.aspx

 ادلخزرباد احملىضجخ (: (Microcomputer-Based Laboratory
ٜعطؾٗا ايؿاٜع ( )ّ2006بأْٗا " :أزا ٠تته َٔ ٕٛبطفٝات تؿاعً ١ٝيف أدٗع٠
اؿاغب اٯيَٛ ٞقٌ بٓٗاٜات ططؾ ١ٝسػاغ ١تػُ ٢املػتؿعطات سٝح ٜتِ تهاٌَ
َهْٛات ايتذاضب ايعًُ ١ٝيف َٛاز ايعً ّٛاملدتًؿَ ١ع اؿاغب اٯي ٞنٛغ ١ًٝقٝاؽ
يتذُٝع ايبٝاْات ٚؼًًٗٝا ،سٝح تتُٝع بكسضتٗا عً ٢ضغِ ايطغ ّٛايبٝاْ ١ٝأثٓا٤
ػُٝع بٝاْات ايعاٖط ٠املطاز زضاغتٗا ٚضبط اؿسخ أ ٚايعاٖط ٠ايعًَُ ١ٝع ايطغِ
ايبٝاْ ٞي٘ يف إٓ ٚاسس ( ")Real-time Graphingم.448
ٜٚعطؾٗا ايعٖطاْ )ّ2006( ٞبأْٗا" :تًو املدتدلات املسضغ ١ٝاييت ٜتِ ؾٗٝا تٛظٝـ
تكٓ ١ٝاؿاغب اٯي ٞيف إدطا ٤ايتذاضب ايعًُٚ ١ٝؾشكٗا ٚايتعاٌَ َع ايبٝاْات
ٚؼًًٗٝا ٚمتجًٗٝا ٚاغتد٬م ايٓتا٥ر ٚاغتكساض ا٭سهاّ بططٜك ١إيهذل "١ْٝٚم.72
 ٚتعتدل كتدلات ايعً ّٛاحملٛغب َٔ ١أسسخ اغتدساَات اؿاغب نأزا ٠يف تعًِ
ٚتعً ِٝايعً . ّٛنُا ميهٔ تػُٝت٘ أٜهاً باملدتدل املعتُس عً ٢اؿاغب اٯيٚ ،ٞتعتُس
ؾهطت٘ أغاغاً عً ٢اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف زضاغ ١ايعٛاٖط ايعًُ ١ٝبؿهٌ ٚاقعٞ
ٚيٝؼ اؾذلانٝاًٜٚ .عتدل ٖصا ايٓٛع َٔ أسسخ أْٛاع تٛظٝـ اؿاغب اٯي ٞيف تسضٜؼ
املٛاز ايعًُ،١ٝسٝح ٜػتدسّ اؿاغب نأزا ٠قٝاؽ يف زضاغ ١ايتذاضب ٚايٓؿاطات
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املدتدلٚ ١ٜشيو َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤ايبٝاْات ٚؼًًٗٝا مما ٜٛؾط ايٛقت ايهايف ي٬غتككا٤
ايعًَُٓٚ ٞاقؿ ١ايتذاضب املدتدل( ١ٜايؿاٜع ٚاؿػٔ.)70 :ّ2007،
ٚتته ٕٛكتدلات ايعً ّٛاحملٛغب َٔ ١بطفٝات تؿاعً ١ٝيف أدٗع ٠اؿاغب اٯيٞ
َٛقٌ بٓٗاٜات ططؾ ١ٝسػاغ ١تػُ ٢املػتؿعطات ( )sensorsسٝح ٜتِ تهاٌَ
َهْٛات ايتذاضب ايعًُ ١ٝيف َٛاز ايعً ّٛاملدتًؿَ ١ع اؿاغب اٯي ٞنٛغ ١ًٝقٝاؽ ،
ٚبصيو ٜسخٌ اؿاغب نأسس عٓاقط املدتدل ٚ .بٗصا ٜكبح املدتدل احملٛغب أزا٠
يتذُٝع ايبٝاْات ٚؼًًٗٝا  َٔٚثِ سؿعٗا ٜٚ .ػتدسّ املدتدل احملٛغب إلدطا٤
ايتذاضب ايٛاقع ١ٝيف كتدلات ايعً( ّٛايؿٝعٜا،٤ايهُٝٝا،٤ا٭سٝا )٤سٝح ٜتُٝع بكسضت٘
عً ٢ضغِ ايطغ ّٛايبٝاْ ١ٝأثٓا ٤ػُٝع بٝاْات ايعاٖط ٠املطاز زضاغتٗاٚ،بايتاي ٞضبط
اؿسخ أ ٚايعاٖط ٠ايعًَُ ١ٝع ايطغِ ايبٝاْ ٞي٘ يف إٓ ٚاسس (ايؿاٜع .) 443:ّ2006،
أهداف المختبرات المحوسبه :
 .1ميهٔ بٛاغطتٗا عٌُ ايهجرل َٔ ايتذاضب اييت  ٫ميهٔ عًُٗا يف املدتدل
ايتكًٝس ٟيطٚ ٍٛقت تٓؿٝص ايتذطب ١أ ٚـطٛض ٠ايتعاٌَ املباؾط َع بعض
ا٭زٚات.
 .2قسضتٗا عً ٢ضغِ ايطغ ّٛايبٝاْ ١ٝأثٓا ٤ػُٝع بٝاْات ايعاٖط ٠املطاز زضاغتٗا
ٚبايتاي ٞضبط اؿسخ َع ايطغِ ايبٝاْ ٞي٘ يف إٓ ٚاسسٖٚ،صا بسٚضٜ ٙػاعس
ايط٬ب عً ٢إزضاى املؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝبؿهٌ أعُل ٚتكشٝح نجرل َٔ املؿاِٖٝ
اـاط ١٦يس.ِٜٗ
 .3تػاِٖ يف تُٓ ١ٝا٫ػاٖات اإلهاب ١ٝيس ٣ايط٬ب م ٛايعًٚ ّٛايتكٓ.١ٝ
(ايؿاٜع.)445 :ّ2006 ،
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يطزحذصبد األضبنٍت انزعهًٍٍخ:
ْٜعطف (اؿ )ّ1999،١ًٝأغًٛب ايتسضٜؼ عً ٢اْ٘( :أمناط ٚؾٓٝات خاقٜ ١ؿهٌ
املعًِ إتباعٗا،يٓكٌ خدلات٘ إىل املتعًِ أثٓا ٤ايتسضٜؼ ٚ،متٝع ٙعٔ غرل َٔ ٙاملعًُني)
م .291
ٚيكس اختًؿت أزٚاض املعًِ باخت٬ف َؿٗ ّٛايذلب ١ٝاؿسٜج ،١ؾكس تػرل َؿَٗٗٛا َٔ
ؼك ٌٝاملعطؾ ١إىل تُٓ ١ٝاملٗاضات ا٭غاغٚ ١ٝإنػاب ايطايب ايكسض ٠عً ٢إٔ ٜتعًِ
شاتٝاً ،سٝح تٓتكٌ ايعًُ ١ٝايتعً َٔ ١ُٝٝاٖ٫تُاّ باملعًِ ٚاملاز ٠ايسضاغ ١ٝإىل اٖ٫تُاّ
بايطايب ْؿػ٘ ٚدعً٘ قٛض ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝسٝح ٜتِ تكس ِٜاملاز ٠ايعًُ ١ٝيًط٬ب
بؿهٌ ٜتٓاغب َع اغتعسازاتِٗ ٚقسضاتِٗ ٚزلات ؾدكٝاتِٗ.
ٜ ٚعتُس لاح ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝإىل سس نبرل عً ٢أغايٝب ايتعً ِٝاملتبعٚ،١قس
اْطًكت زعٛات نجرل ٠يف ايػٓٛات ا٭خرل ٠تسع ٛإىل إتباع أغايٝب ؼؿع املتعًِ
ٚػعً٘ أنجط اهابٚ ١ٝتؿاعَ ً٬ع َا ٜتعًُ٘ ٚ ،أنجط قسض ٠عً ٢ايبشح عٔ املعطؾ١
بٓؿػ٘ٚ ،تبح ؾ ٘ٝضٚح ايبشح ٚايطغب ١يف ا٫نتؿاف ٚ ،دعٌ عًُ ١ٝايتعً ِٝممتع١
َٚجرلَٚ ٠ؿٛقٖ َٔٚ ١ص ٙا٭غايٝب َا :ًٜٞ
 انزعهٍى ادلربيج (: (Programmed Instruction
عطؾ٘ ايعْس ( )ّ2004بأْ٘ قا ِ٥عً" :٢إَعطا ٤ايطايب َٓبٗاً عً ٢ؾهٌ غ٪اٍ
بعس زضاغَٛ ١نٛع َاٚ ،ايػ٪اٍ ٜطتبط با٭ٖساف اييت تػع ٢إيٗٝا َٔ ٚضا ٤شيو
املٛنٛع ؾإٕ ناْت إدابت٘ قشٝش ١اْتكٌ إىل غ٪اٍ أعكس ٚأنجط غعٖٚ ١هصا ؾإٕ
ا٭غ ١ً٦تتسضز َٔ ايػٌٗ إىل ايكعب  .أَا إٕ أخطأ ؾٝكسّ ي٘ ؾطح تؿك ًٞٝآخط
يًُٛنٛع ْؿػ٘ ٚبتؿك ٌٝأنجط ثِ ٜعاز ْعاّ ا٭غٖٚ ١ً٦هصا ست ٢هٝب إداب١
َكبٛي ١عٔ مجٝع ا٭غٚ ١ً٦عاز ٠عٓسَا ىط ٧ايطايب ٜهٖٓ ٕٛاى غِٗ ٜسي٘ عً٢
ايكؿش ١اييت هب إٔ ٜٓتكٌ إيٗٝا" م.77
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ممٌزات التعلٌم المبرمج :

ٜ .1طاع ٞايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني املتعًُني.
 .2وؿع ايتَٝ٬ص يًسضاغ.١
ٜ .3ػاعس عً ٢ايتعًِ ايصات.ٞ
ٜ .4ػاعس عً ٢ايتعًِ خاضز املسضغ.١
ٜ .5ػِٗ يف َعاؾ ١تعً ِٝا٭عساز املتعاٜس َٔ ٠ايط٬ب.
ٜ .6عٚز املتعًِ بايعً ّٛاؿسٜج ١املتطٛض( .٠فس ٟععٜع إبطاٖ-227 :ّ2002،ِٝ
.)228
عٌوب التعلٌم المبرمج :
أؾاض بعض ايذلبٜٛني إىل بعض ايعٛٝب يف ايتعً ِٝاملدلَر َٓٗا:
ٜ .1كٛز إىل ًٌَ املتعًُني.
ٜ .2ؿتكط إىل ايع٬قات ا٫دتُاع ١ٝبني املتعًُني.
 .3بعض املتعًُني  ٫هتاظ ٕٚا٫ختباضات بٓذاح.
ٜ .4عتُس ايدلْاَر ع ٞايساؾعٚ ١ٝايطقاب ١ايصات ١ٝؾإشا نعؿت قًت ؾاعً١ٝ
ايتعً ِٝاملدلَر.
ٜ .5طنع عً ٢اؿؿغ  ٌُٜٗ ٚايتؿهرل.
ٜ ٫ .6عط ٞؾطق ١ي٬بتهاض يس ٣املتعًُني.
 .7اضتؿاع أغعاض أدٗع ٠ايتعً ِٝاملدلَر َٛٚازَ( . ٙطعٚ ٞاؿ.)269:ّ2002 ،١ًٝ
 انزعهٍى اإلنكرتوًَ (:( E-Learning
ٜصنط عع ايس " )ّ2005( ٜٔإٔ ايعً ّٛتعس َٔ أنجط املٛاز اييت ميهٔ تسضٜػٗا
باغتدساّ ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚيتُٝعٖا بايتطبٝل ايعًُ ٞزاخٌ املدتدلات ايعًُ،١ٝ
سٝح ٜتِ مجع املعًَٛات ٚإزخاٍ ايبٝاْات َٚعاؾتٗاٜٚ ،ػاعس اؿاغب اٯي ٞيف
تٓؿٝص شيو بٝػط ٚغٗٛيٚ ،١ا٫ختكاض يف ايٛقت ٚاؾٗس ٚايتهًؿ"١م .98
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ٚقس عطف ظٜت )ّ2004( ٕٛايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚبأْ٘ " :تكس ِٜقت ٣ٛتعًُٞٝ
)إيهذل (ْٞٚعدل ايٛغا٥ط املعتُس ٠عً ٢ايهُبٛٝتط ٚؾبهات٘ إىل املتعًِ بؿهٌ ٜتٝح
ي٘ إَهاْ ١ٝايتؿاعٌ ايٓؿط َع ٖصا احملتَٚ ٣ٛع املعًِ َٚع أقطاْ٘ غٛا ٤أنإ
شيو بكٛضَ ٠تعآَ ١أّ غرل َتعآَٚ ١نصا إَهاْ ١ٝإمتاّ ٖصا ايتعًِ يف ايٛقت
ٚاملهإ ٚبايػطع ١اييت تٓاغب ظطٚؾ٘ ٚقسضات٘ ،ؾه ً٬عٔ إَهاْ ١ٝإزاضٖ ٠صا ايتعًِٝ

أٜهّا َٔ خ ٍ٬تًو ايٛغا٥ط" م .24
ٜٚعطؾ٘ غامل ( )ّ2004بأَْ٘ٓ " :ع ١َٛتعً ١ُٝٝيتكس ِٜايدلاَر ايتعً ١ُٝٝأٚ
ايتسضٜب ١ٝيًُتعًُني أ ٚاملتسضبني يف أٚ ٟقت ٚيف أَ ٟهإ باغتدساّ تكٓٝات
املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ايتؿاعًَ ١ٝجٌ (اإلْذلْت ،ايكٓٛات احملً ،١ٝايدلٜس اإليهذل،ْٞٚ
ا٭قطام املُػٓط ،١أدٗع ٠اؿاغٛب .إخل) يتٛؾرل ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝتؿاعًَ ١ٝتعسز٠
املكازض بططٜكَ ١تعآَ ١يف ايؿكٌ ايسضاغ ٞأ ٚغرل َتعآَ ١عٔ بعس ز ٕٚا٫يتعاّ

مبهإ قسز اعتُازّا عً ٢ايتعًِ ايصاتٚ ٞايتؿاعً ٞبني املتعًِ ٚاملعًِ"م .289
فوائد استخدام التعلٌم اإللكترونً:
ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚي٘ ؾٛا٥س نجرلَٗٓ ٠ا َا شنط( ٙاحملٝػٔ (ٚ ،)6 :ّ2002،غامل
(ٚ )297 -295 :ّ2004،املٛغ ٖٞٚ )208 -205 :ّ2008، ٢نايتاي:ٞ
 .1ايتعً ِٝاإليهذلٜ ْٞٚعٜس ايؿاعً ١ٝيف زٚض ايطايب أثٓا ٤عًُ ١ٝايتعًِ ٚهعً٘
ش ٟزٚض أغاغ ٞيف ٖص ٙايعًُٚ ١ٝيٝؼ ثاْٜٛاً.
 ُٜٞٓ .2يس ٣ايطايب َٗاضات ايتعًِ ايصاتٚ ٞايتعًِ املػتُط ٚنصا ايبشح عٔ
املعطؾ. ١
ٜ .3ػِٗ يف تٛؾرل د َٔ ٛاـكٛق ١ٝيًطايب ٜتٝح ي٘ ؾطق ١ايتعًِ ٚؾكاً
يكسضات٘ ز ٕٚاـٛف َٔ اؿطز َٔ ا٭قطإ.
ٜٛ .4ؾط ؾطق ١ايتٛاقٌ املػتُط بني ايطايب ٚاملٓٗر طٛاٍ ايٛقت.
ٜٛ .5ؾط نجرل َٔ أٚقات ايط٬ب اييت تػتًٗو يف اْ٫تكاٍ َٔ ايبٝت إىل
قاع ١ايسضاغ ١أ ٚبني ايكاعات.
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ٚ .6دٛز إَهاْ ١ٝايتٛاقٌ بني ايط٬ب أْؿػِٗٚ ،بٚ ِٗٓٝبني أغاتصتَِٗٔ،
خ ٍ٬قٓٛات كتًؿ.١
 .7ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚهعٌ ايتعً ِٝأنجط داشبٚ ١ٝإثاض ٠يًطايب.
ٜ .8تٝح ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚإَهاْ ١ٝإٜكاٍ املعطؾ َٔ ١خٚ ٍ٬غا٥ط كتًؿ١
َط ١ٝ٥أَ ٚػُٛع ١أَ ٚكط.٠٤ٚ
 .9ميهٔ َٔ خ ٍ٬ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚتعً ِٝأعسازّا أندل َٔ ايط٬ب.
 .11املػاُٖ ١يف تبازٍ اـدلات ٚٚدٗات ايٓعط املدتًؿ ١بني ايط٬ب.
ْٜ .11ؿعط ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚايط٬ب بتػا ٟٚايؿطم يف عًُ ١ٝايتعًِ
ٚاملٓاقؿٚ ١إبسا ٤اٯضا.٤
 .12ايتعً ِٝاإليهذلٜ ْٞٚتٝح ايتعًِ ز ٕٚايتعاّ باؿهٛض ايؿعًَٚ ٞا ٜهتٓؿ٘ َٔ
قعٛب ١يبعض ايط٬ب.
 .13غٗٛيٚ ١تعسز ططم تك ِٝٝتطٛض تعًِ ايطايب.
ٜ .14ػِٗ ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚيف تُٓ ١ٝايتؿهرل ٚإثطا ٤عًُ ١ٝايتعًِ.
ٜ .15عط ٞاؿطٚ ١ٜاؾطا ٠٤يًطايب يف ايتعبرل عٔ ْؿػ٘.
ٜ .16عتدل ٖصا ايتعً ِٝضاؾساً نبرلاً يًتعً ِٝاملعتاز ،ؾُٝهٔ إٔ ٜسَر ٖصا
ا٭غًٛب َع ايتسضٜؼ املعتاز ؾٝه ٕٛزاعُا ي٘ٚ ،يف ٖص ٙاؿاي ١ؾإٕ املعًِ قس
و ٌٝايط٬ب إىل بعض ا٭ْؿط ١أ ٚايٛادبات املعتُس ٠عً ٢ايٛغا٥ط
اإليهذل.١ْٝٚ
ٜٚ .17هٝـ (ٚ ٍ٫اؾٓس )387 :ّ 2005،ٟإٔ ايتعً ِٝاإليهذلٜ ْٞٚععظ زٚض املعًِ
نُؿطفَٛٚ ،دَ٘ٓٚ ،عِ إلزاض ٠ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝبصيو ٜكبح َتٛاؾك ًا
َع تطٛضات ايعكط اؿسٜح.

معوقات التعلٌم االلكترونً:

64

 .1نعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف غايب ١ٝايس ٍٚايٓاَ ١ٝيف ؽكٝل ايتُ ٌٜٛاي٬ظّ يف
تٛؾرل أدٗع ٠اؿاغبات َٚػتًعَاتٗا ٚ،تػٗ ٌٝا٫تكا٫ت ٚ ،تٛؾرل ايكٝاْ١
ايسا ١ُ٥باإلْذلْت.
 ٬عٔ ضغ َ٘ٛاملطتؿع.١
 .1قعٛب ١ا٫تكاٍ باإلْذلْت ،ؾه ً
 .2عسّ إملاّ املتعًُني مبٗاضات اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج ١ناؿاغٛب ٚايتكؿح
يف ؾبهات ا٫تكا٫ت ايسٚي.١ٝ
 .3عسّ اقتٓاع املعًُني باغتدساّ ايٛغا٥ط اإليهذل ١ْٝٚاؿسٜج ١يف ايتسضٜؼ أٚ
ايتسضٜب.
 .4ؽٛف املعًُني َٔ ايتكً َٔ ٌٝزٚضِٖ يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاْتكاٍ زٚضِٖ
إىل َكُُ ٞايدلفٝات ايتعًٚ ١ُٝٝاختكاق ٞتهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
 .5قعٛب ١تطبٝل أزٚات ٚٚغا ٌ٥ايتك.ِٜٛ
ْ .6عط ٠أؾطاز اجملتُع إىل ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚعٔ بعس بأْ٘ شَ ٚهاْ ١أقٌ َٔ
ايتعً ِٝايٓعاَ.ٞ
 .7عسّ اعذلاف اؾٗات ايطزل ١ٝيف بعض ايس ٍٚبايؿٗازات اييت متٓشٗا
اؾاَعات اإليهذل.١ْٝٚ
 .8وتاز إىل زاضؽ فتٗس ٚيس ١ٜايطغب ١ايصات ١ٝيف ايتعً ِٝيعسّ ٚدٛز املٛادٗ١
ٚدٗاً يٛد٘ (ايتؿاعٌ اإلْػاْ.)ٞ
 .9ايتهًؿ ١ايعامل ١ٝيف تكُٚ ِٝإْتاز ايدلفٝات ايتعً( .١ُٝٝغامل:ّ2004،
.)317 -316
 احملبكبح احلبضىثٍخ (: ( Computer Simulation
ٜعطؾٗا املٛغ )ّ2005( ٢بأْٗا " :عًُ ١ٝمتج ٌٝأ ٚإْؿا ٤فُٛع َٔ ١املٛاقـ متجً٬ٝ
أ ٚتكًٝساً ٭سساخ َٔ ٚاقع اؿٝا، ٠ستٜ ٢تٝػط عطنٗا ٚايتعُل ؾٗٝا ٫غتهؿاف
أغطاضٖا" م.95
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نُا ٜعطؾٗا ايكطْ )ّ2006( ٞبأْٗا  ":عًُ ١ٝتكًٝس قهِ يػًٛى أَٛ ٚقـ أٚ
ظاٖط ٠أ ٚيٓعاّ سكٝك َٔ ٞخ ٍ٬إْؿا ٤منٛشز يصيو ايٓعاّ ٚإعطاٖ ٤صا ايُٓٛشز
بعض املتػرلات ٚقاٚي ١ايتٓب ٪بػًٛى ٖصا ايٓعاّ ْتٝذ ١شلص ٙاملتػرلات ٚ،تتطًب
عًُ ١ٝاحملاناٚ ٠دٛز ْعاّ سكٝكَ ٞازْ ٟعط ٟأٚ ٚاقعٜ، ٞتكـ بايسٜٓاَٝه١ٝ
ٚاملطٜٚ ١ْٚػرل ٚؾل قٛاعس قسز ٠بططٜك ١متج"١ًٝٝم.19
خصائص برامج المحاكاة الحاسوبٌة:
 .1تكسّ غًػً َٔ ١ا٭سساخ ايٛانش ١يًُتعًِٚ،اييت تتٝح ي٘ ايؿطق١
يًُؿاضن ١اإلهاب ١ٝيف أسساخ ايدلْاَر .
 .2تكسّ يًُتعًِ ايعسٜس َٔ ا٫ختباضات اييت تٓاغب٘.
 .3تػتعني بايكٛت ٚايكٛضٚ ،ايطغ ّٛايجابتٚ ١املتشطن ١ايٛانشٚ ١ايسقٝك.١
 .4تٛد٘ املتعًِ ايتٛد ٘ٝايػً ِٝيسضاغ ١تعتُس عً ٢ؼه ِٝاملتعًِ يف ب١٦ٝ
ايتعًِ.
 .5تٛؾط قاعس ٠نبرل َٔ ٠املعًَٛات ميهٔ إٔ ًٜذأ إيٗٝا املتعًِ يتػاعس ٙيف ؾِٗ
املٛنٛع قٌ ايسضاغ.١
 .6متهٍٔ بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب َٔ ١ٝاغتٝعاب اؿكا٥ل ٚا٭ؾهاض ٚاملؿاعطٖٞٚ ،
ايططٜك ١ا٭نجط ؾعاي ١ٝيتشكٝل ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝامل٪ثط ٠بٛاغط ١اؿاغٛب
(املٛغ.)98 :ّ2005، ٢
معوقات استخدام المحاكاة الحاسوبٌة:
عً ٢ايطغِ َٔ نؿا ١ٜاحملانا ٠اؿاغٛبٚ ١ٝلاسٗا باعتباضٖا أزا ٠ؼً١ًٝٝ
ق ١ٜٛإ ٫أْٗا  ٫ؽً َٔ ٛايػًبٝاتٚ ،أُٖٗا:
قعٛب ١تطٜٛط ٚاختباض تطبٝكات احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعَُٛاًٚ ،اضتؿاع تهًؿ١
تطٜٛطٖا َٔ ايٓاس ١ٝايعَٓٚ ١ٝاملازٖ ، ١ٜصا باإلناؾ ١إىل نْٗٛا ٚغ ١ًٝتكسٜط١ٜ
تعط ٞسً ً٫ٛتكطٜب ١ٝيًُؿه٬ت املطًٛب زضاغتٗا ٚيٝػت أزا ٠زقٝك ١نايُٓاشز
ايطٜان ١ٝاييت شلا ايكسض( ٠غايباً) عً ٢إهاز اؿً ٍٛاملجً ٢يًُؿه٬ت( .ضَهإ ،
ْ )16 -15 :ّ2007ك ً٬عٔ ).(Hill,1996
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يمذيخ :

ادلجحش انضبًَ  :خمزرباد انعهىو

ٜعتدل املدتدل املسضغ ٞيف عكطْا اؿانط َٔ أبطظ اجملا٫ت اييت تػاعس يف ؼٌٜٛ
اجملطز إىل ثٛابت يف ايصٖٔ ٚ ،تطؾع َػت ٣ٛخدلات نٌ َٔ املعًِ ٚاملتعًِ عً ٢سس
غٛا، ٤باإلناؾ ١إىل أْ٘ دعٜ ٫ ٤تذعأ َٔ ايعًُ ١ٝايذلب َٔٚ ،١ٜٛأِٖ ضنا٥ع َٓاٖر
ايعً ّٛاؿسٜج، ١اييت  ٫غٓ ٢يف تسضٜػٗا عٔ اغتدساّ املدتدل املسضغ ،ٞسٝح ٪ٜزٟ
اغتدساَ٘ إىل تٛؾرل خدلات سػَ ١ٝتعسزَٚ ٠تٓٛع ١تعس أغاغاً يؿِٗ ايهجرل َٔ
اؿكا٥ل ٚاملعًَٛات ٚايتطبٝكات ايعًُ، ١ٝإناؾ ١إىل إٔ اغتدساّ املدتدل ٜػاعس
ايطًب  ١عً ٢انتػاب َٗاضات َٚعًَٛات ٚته ٜٔٛاػاٖات  ٍَٛٝٚؽسّ أٖساف تسضٜؼ
ايعً ، ّٛسٝح تهؿٚ ٞاقع ١ٝعً ٢املعًَٛات ٚا٭ؾهاض ايٓعط ١ٜاييت ٜػُعٗا ايطايب أٚ
ٜكطٖ٩ا  ،مما ٪ٜز ٟإىل ؾِٗ أؾهٌ يطبٝع ١ايعًِ ٚ٭ُٖ ١ٝايتذطٜب ايعًُٜٚ ، ٞػاِٖ
يف ضغٛر املعًَٛات اييت ٜتعًُٗا ايطايب إىل أَس بعٝس َكاضْ ١باملعًَٛات اييت ٜتعًُٗا
ْعطٜاً (ؾاٖني ٚسطاب.)64:ّ2005،
نُا ٜعتدل املدتدل َٔ أِٖ َطاؾل املسضغ ١ملا ي٘ َٔ زٚض نبرل يف ايعًُ ١ٝايذلب١ٜٛ
 ،ؾ ٬غٓ ٢عٓ٘ يف تسضٜؼ ايعً ّٛيف َطاسٌ ايتعً ِٝاملدتًؿ ،١يصا ؾكس أٚيت٘ ايعًُ١ٝ
ايذلب ١ٜٛأُٖ ١ٝندلٚ ، ٣اعتدلت٘ إسس ٣ايطنا٥ع ايهطٚض ١ٜيتطبٝل املٓٗاز املسضغ.ٞ
ٜتُجٌ زٚض املدتدل َٔ خ ٍ٬اضتباط٘ اضتباطاً عهٜٛاً باملٛاز ايسضاغ ١ٝايعًُ ١ٝاييت
قُُت ٭ٕ تهَ ٕٛكشٛب ١بايٓؿاطات ايعًُ ١ٝاملددل، ١ٜبػ ١ٝؼكٝل أٖساف تسضٜؼ
ايعً.ّٛ
يصا ؾاملدتدل وكل أغطاناً ٚؾٛا ٥س نجرل ٠يف تسضٜؼ ايعً َٔ ّٛأُٖٗا أْ٘ ٜتٝح
يًطايب ؾطم ايتعًِ عٔ ططٜل ايعٌُ  ،نُا أْ٘ ٜػِٗ يف إنػاب ايطايب املٗاضات
ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝاملٓاغب، ١إناؾ ١إىل أْ٘ ٜػاِٖ يف تؿه ٌٝا٫ػاٖات ٚامل ٍٛٝايعًُ١ٝ
ٚتُٓٝتٗا يس ٣ايطًب،١نُا أْ٘ ٜتٝح يًطايب ؾطم ايتعًِ ايصات( ٞؾاٖني
ٚسطاب.)79:ّ2005،
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ٚأؾاض (عطا اهلل )305 -304 : ّ2002 ،إىل أُٖ ١ٝاملدتدل ٚايٓؿاطات ايعًُٚ ١ٝبني
إٔ ا٫ػاٖات اؿسٜج ١يتسضٜؼ ايعً ّٛت٪نس عً ٢شيو ٚتٛيٗٝا غا ١ٜاٖ٫تُاّ
ٚيصيو ملا شلا َٔ زٚض باضظ يف إلاح بطاَر ايعًَٓٚ ّٛاٖذ٘ ٚ .أؾاض إىل إٔ يًُدتدل
اضتباطاً ٚثٝكاً باحملت ٣ٛاملعطيف يًُٓٗر ايعًٚ ّٛبتٓؿٝص ا٭ْؿط ١ايعًُ ١ٝاييت شلا
زٚضٖا ايباضظ يف ؼكٝل أٖساف تسضٜؼ ايعً.ّٛ
ٚبني بإٔ ايٓعط ٠اؿسٜج ١يًُدتدل تطنع عً ٢إْ٘ ايعًُٚ ١ٝيٝؼ املهإ أٚ
ايعَإ ايص ٟػط ٣ؾ ٘ٝايٓؿاطات ايعًُٚ ١ٝيهٔ شيو  ٫ميٓع ايٓعط ٠إىل املدتدل
عً ٢أْ٘ َهاْاً أ ٚب ١٦ٝطبٝع ١ٝيٮْؿط ١ايعًُ.١ٝ
نُا أؾاض يف غٝام سسٜج٘ عٔ املدتدل بإٔ إدطا ٤ا٭ْؿط ١املددل ١ٜميهٔ إٔ
ٜه ٕٛزاخٌ سسٚز املسضغ ١أ ٚخاضدٗا ؾطٜط ١إٔ ٜتشكل َٔ شيو َؿاضن ١املتعًِ
يف ايٓؿاطات ايعًُٚ ١ٝإٔ ٜٛيس يس ٜ٘ايتؿٜٛل ٚايساؾع َٔٚ . ١ٝخ ٍ٬شيو ٜهٕٛ
زٚض املعًِ زٚض املطؾس املؿطف املػاعس يًُتعًِ ٜٓ ٚ ،عط إىل املدتدل بٓعطات كتًؿ١
َٔ قبٌ ايذلبٜٛني ٚاملتدككني ؾُِٓٗ َٔ ٜط ٣أْ٘ بٝت ايعًِ ; ٜٚه ٕٛيف ٖصٙ
اؿاي ١ايعٌُ املددل ٖٛ ٟعباض ٠عٔ ْؿاط تٛنٝشٜ ٞػتطٝع َٔ خ٬ي٘ املعًِ
أثبات قسم اؿكا٥ل ايعًُٚ ١ٝايكٛاْني ٚاملؿاٖ ِٝأَاّ ؾطٜل ايطًب ،١بُٓٝا ٖٓاى
َٔ ٜػُ ٞاملدتدل باملدتدل ا٫غتككاٚ ٞ٥ؾ ٘ٝتذلى ايؿطق ١يًُتعًُني يًكٝاّ
با٭ْؿط ١بأْؿػِٗ .نُا إٔ ٖٓاى أمناط ًا أخط ٣ناملدتدل ايؿطز ٖٛٚ ٟايصٟ
ميهٔ نٌ طايب َٔ ايكٝاّ بإدطا ٤ايتذطب ١مبؿطز ٙمبا ٜتٛؾط ؾ َٔ ٘ٝأزٚات ناؾ١ٝ
َٚػتًعَاتَٗٓٚ ،ا املدتدل ايعَط ٟايصٜ ٟكػِ ؾ ٘ٝاملتعًُني إىل فُٛعات أ ٚظَط
ٜتؿاٚت عسزٖا َا بني ( )8 -5ط٬ب ٜتعا ْٕٛٚؾُٝا ب ِٗٓٝإلدطا ٤ا٭ْؿط ١ايعًُ١ٝ
ٜتكازل ٕٛاملٗاّ ؾُٝا ب ِٗٓٝأثٓا ٤تٓؿٝصٖا ٚشيو بايتٓاٚب سػب تٓػٝل َػبل َٔ
قبٌ املعًِ.
نُا أنس (ايٓذسٚ ٟآخط )280: ّ2002، ٕٚعً ٢أُٖ ١ٝاملدتدل يف تسضٜؼ ايعًّٛ
ٚنطٚض ٠قٝاّ ايط٬ب بٗص ٙا٭ْؿط ١بأْؿػِٗ ؾطٜط ١إٔ تتٓاغب َع َطاسًِٗ
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ايعُطٚ ١ٜإٔ ٜتِ اإلعساز اؾٝس شلا َػبكاً َٔ قبٌ املعًِ .
ٚبٓا ّ٤عً ٢شيو ؾإٕ املدتدل باعتباض ٙإسس ٣ايٛغا ٌ٥اييت  ٫غٓ ٢عٓٗا يف تسضٜؼ
ايعًٚ ، ّٛملا نإ مبجاب ١اؿانٓٚ ١ايب ١٦ٝاييت  ُٜٛٓؾٗٝا ايتؿهرل ايعًُ ، ٞؾكس ساٚيت
ايباسج ١إٔ تطنع عًٚ ٘ٝعً ٢زٚض ٙيف تسضٜؼ ايعً ،ّٛقاٚي ١اـطٚز َٔ ايٛظٝؿ١
ايتكًٝس ١ٜيًُدتدل إىل قٛض ٠أنجط سساثٚ ١ػسزاً ٚشيو بسَر املػتشسثات
ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝتٛظٝؿٗا يف املدتدل يٝأخص َهاْ٘ ايكشٝح يف ايعًُ ١ٝايذلب.١ٜٛ
يفهىو انزجبرة ادلخربٌخ:
تعتدل ايتذاضب املددل َٔ ١ٜأِٖ ايططم ٚأْػبٗا يف تسضٜؼ ايعًٖٚ ّٛصا َا ٜؿرل
إي( ٘ٝعًُٝات ٚأب ٛد٬ي )219 -218 :ّ2000،١ملا شلا َٔ َعاٜا َٗٓٚا أْٗا تؿتح اجملاٍ
يًُتعًِ يػًٛى ططٜل انتػاب اـدلات اؿػ ١ٝاملباؾطٖٚ، ٠ص ٙايططٜك ١تك ّٛعً٢
أغاؽ يًتعً ِٝاؾُاع َٔ ٞخ ٍ٬إدطا ٤ايتذاضب يًُتعًِ عً ٢ؾهٌ فُٛعات ،
سٝح ٜتِ إدطا ٤ايتذاضب َٔ قبٌ املتعًِ يف املدتدلات املسضغٚ ١ٝبصيو ٜٓتكٌ املتعًِ
َٔ زٚض املؿاٖس أ ٚاملػتُع إىل زٚض املٓؿص يًتذطبٚ ١ايكا ِ٥بايتذطٜب.
نصيو تػاِٖ ايتذاضب املددلَ ١ٜػاُٖ ١نبرل ٠يف ؼكٝل أٖساف تسضٜؼ
ايعً ،ّٛسٝح تُٓ ٞيس ٣ايطايب املتعًِ سب ايعًِ ٚايبشح عٔ املعطؾٚ، ١تعٜس َٔ
َٗاضات املتعًِ ٚ ،تُٓ ٞقسضات٘ ايعكً ١ٝيف ايبشح ٚا٫غتككا.٤
ٚقس عطف ْؿٛإ ( )ّ1984ايتذاضب املددل ١ٜبأْٗا " :اييت ٜتِ ؾٗٝا ٚنع ايطايب
باغتُطاض يف َهإ ايباسح أ ٚاملػتهؿـ  ،سٝح ٜك ّٛبانتؿاف اؿكا٥ل ايعًَُٔ ١ٝ
خ ٍ٬اغتدساّ ايتذاضب ٚتٛظٝـ ا٭زٚات املددل ١ٜيًٛق ٍٛإىل ٖص ٙاؿكا٥ل ،ؾايعٌُ
املددلٜ ٟعتدل أغاغاً يف اغتػ ٍ٬ايط٬ب يٮدٗع ٠ايعًُ ١ٝايبػٝطٚ ١تٓؿٝص ايتذاضب
بأْؿػِٗ ،ا٭َط ايصٜ ٟهػبِٗ َٗاضات ٜس َٔ ١ٜٚخ ٍ٬ايتؿاعٌ َع ا٭زٚات ٚا٭دٗع" ٠
م .77

69

ٚقس عطؾٗا ايٓذسٚ ٟآخط )ّ1999( ٕٚبأْٗا " :ايططٜك ١اييت ٜٛنع ايطايب ؾٗٝا يف
َهإ ايباسح أ ٚاملهتؿـ ،ؾتكبح ايعًُ ١ٝايتعًَ ١ُٝٝػاَط ٠عع ١ُٝ٭ْٗا تبٓ ٢عً٢
سب ا٫غتط٬ع ٚاٖ٫تُاّ ٚايتذطٜب "م .262
ٚتعطؾٗا ايٓاؾـ ( )ّ1999بأْٗا " :ايٓؿاط ايعًُ ٞايصٜ ٟك ّٛب٘ ايطًب ١بأْؿػِٗ
بإدطا ٤ايتذاضب أ ٚايتٛنٝشات يف َهإ خام ٖ ٛاملدتدل  ،سٝح تتٛؾط ؾ ٘ٝا٭دٗع٠
ٚا٭زٚات ٚته ٕٛايؿطقَٝٗ ١أ ٠إلدطا ٤ايتذطب ١بػ ١ٝؼكٝل أٖساف عًُ ١ٝقسز" ٠
م.100
ٜٚط ٣عبس اؾٛاز ؾُٝا ْكً٘ (اؿكني  )136 :ّ1988،إٔ املؿٗ ّٛا٭ٚغع يًعٌُ
املددل ٖٛ ٟاغتدساّ ا٭دٗع ٚ ٠ا٭زٚات يف أَ ٟهإ ٚ،يف نٖ ٤ٛصا املؿٜٗ ّٛهٕٛ
املدتدل أَ ٟهإ تػتعٌُ ؾ ٘ٝاملعسات إلدطا ٤ػطبَ ١ا  ،غٛا ٤نإ ٖصا املهإ ايؿكٌ
أ ٚأ ٟغطؾ ١أخط ٣أ ٚاملدتدل ايتكًٝس. ٟ
٪ٜٚنس (أب ٛد٬ي )70 :ّ 2005 ، ١عً ٢أُٖ ١ٝايتذطٜب ن ْ٘ٛدعً٤ا أغاغًٝا َٔ
املٓاؾط ايعًُٜٚ ١ٝطتبط اضتباطا ٚثٝكا مبؿٗ ّٛايعًِ اؿسٜح ،ؾ ٬ميهٔ ايتٛقٌ
إىل املهْٛات ا٭غاغ ١ٝيًعًِ َٔ سكا٥ل َٚؿاَٖٚ ِٝبازٚ ٨قٛاْني ْٚعطٜات إَٔ ٫
خ ٍ٬املؿاٖسٚ ٠ايتذطب.١
ٚأنس أٜها عً ٢أُٖ ١ٝمماضغ ١ايطايب يًعٌُ ايعًُٚ ٞاغتدساّ أغايٝب
ا٫غتهؿاف ٚا٫غتككاٚ ٤سٌ املؿه٬ت ؼت إؾطاف املعًِ ،نُا أؾاض إىل املٗاضات
اييت ٜهتػبٗا ايطايب نُٔ عًُ ١ٝايتذطٜبٚ ،زٚض ايتذطٜب يف ته ٜٔٛاـدلات
ايعًُ ١ٝاملباؾط. ٠
ٚعدل عط )ّ2006 ( ٛٝعٔ أُٖ ١ٝايتذطٜب ٚايسضاغ ١املعًُ ١ٝبكٛي٘  " :تعس
ايسضاغ ١املعًُ ١ٝاييت ٜك ّٛؾٗٝا ايطايب بإدطا ٤ايتذاضب ٚايٓؿاط املعًُ َٔ ٞأِٖ
ا٫ػاٖات اؿسٜج ١يف تسضٜؼ ايعً " ّٛم .174
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ادلخزرب ادلذرضً:
ٜعتدل املدتدل دع٤اً ٜ ٫تذعأ يف ايذلب ١ٝايعًُٚ ١ٝتسضٜؼ ايعً ، ّٛؾٗ ٛنُا أؾاض
ظٜت " )ّ1994( ٕٛايكًب ايٓابض يف تسضٜؼ ايعً ّٛيف َطاسٌ ايتعً ِٝاملدتًؿ " ١م
.160
ٚعطف ؾاٖني ٚسطاب ( )ّ2005املدتدل بكٛشلُا ":إٕ املدتدل ٖ ٛايعًُ ، ١ٝأٚ
فُٛع ١ايعًُٝات اييت ٜك ّٛؾٗٝا ايؿطز بتٛنٝح ،أ ٚاغتككاَ ٤عطؾَ ١ا عٔ ططٜل
ايعٌُ ٚ ،قس ٜك ّٛبعًُ٘ ٖصا يف سسٚز َع ١ٓٝنػطؾ ١املدتدل يف املسضغ، ١أ ٚاؿسٜك١
،أ ٚايػاب ،١أ ٚايبشط،أ ٚأَ ٟهإ آخط"م.68
أهداف التجارب المختبرٌة :
شنط (عٝػٚ ٢آخط ،)ّ1983، ٕٚأٖساؾاً ميهٔ تكسميٗا يف َععِ ايتذاضب املدتدل١ٜ
: ٖٞٚ
" .1تعًِ ا٭ؾهاض ايعًُ.١ٝ
 .2تعًِ أغايٝب ايتذطٜب.
 .3تعًِ ؾٓ ٕٛا٫غتككا ٤ايتذطٜيب" م.199
ٜٚهٝـ ؾٛملإ ٚتاَرل يف (ايطاؾس )ّ2000،إٔ ا٭ٖساف يططٜك ١املدتدل َا : ًٜٞ
 .1غطؽ ٚضعا ١ٜاملٚ ٍٛٝا٫ػاٖات م ٛايعًِ ٚ ،ايطن ٢ايٓؿػٚ ، ٞتؿتح ايصٖٔ
ٚسب ا٫غتط٬ع.
 .2تُٓ ١ٝايتؿهرل اإلبساعٚ ٞايكسض ٠عً ٢سٌ املؿه٬ت.
 .3تُٓ ١ٝبعض دٛاْب ايتؿهرل ايعًُ ٞأ ٚايططٜك ١ايعًَُ، ١ٝجٌ :قٝاغ١
ايؿطنٝات ٚعٌُ امل٬سعات ٚغرلٖا.
 .4تُٓ ١ٝايؿِٗ ايؿاٌَ.
 .5تُٓ ١ٝايكسضات ٚاملٗاضات يف ؽطٝط ٚتٓؿٝص ايبشٛخ ٚعٌُ امل٬سعات
ٚتػذ ٌٝاملعًَٛات ٚؼًٚ ٌٝتؿػرل ايٓتا٥ر .م.160
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ٜٚهٝـ (احملٝػٔ  )ّ1998،ا٭ٖساف ايتاي: ١ٝ
ٚ" .6قٌ املعطؾ ١با٫عتكاز ايؿطع ٞايكشٝح.
 .7ؼكٝل ٚغا ٌ٥ايػٚ ١َ٬ا٭َإ.
 .8تسضٜؼ املٛانٝع ايكعبٚ ١ايػاَه. ١
 .9ظٜاز ٠ايتؿِٗ ٭عُاٍ ايعًُاٚ ٤زٚض املدتدل ٚايتذطٜب يف ا٫خذلاع ٚايكٓاع"١
م.95
ٚشنط (ايٓذسٚ ٟآخط )267 -266 :ّ1999، ٕٚإٔ أٖساف ايٓؿاطات املعًُ ١ٝسػب
فا٫ت ا٭ٖساف ايذلب ١ٜٛايج٬خ ٖ ٞنُا :ًٜٞ
 .1اجملاٍ املعطيف:
(تؿذٝع ايُٓ ٛاملعطيف /تععٜع تعًِ املؿاٖ ِٝايعًُ /١ٝتطٜٛط َٗاضات سٌ املؿهً/١
تُٓ ١ٝايتؿهرل ا٫بتهاض /ٟظٜاز ٠ؾِٗ ايعًِ ٚا٭غايٝب ايعًُ.)١ٝ
 .2اجملاٍ ا٭زا( ٞ٥املٗاض:)ٟ
(تطٜٛط َٗاضات ا٭زا ٤يف ا٭عاخ ايعًُ /١ٝتطٜٛط َٗاضات ؼً ٌٝاملعًَٛات ايبشج/١ٝ
تطٜٛط َٗاضات ا٫تكاٍ /تطٜٛط َٗاضات ايعٌُ َع اٯخط.)ٜٔ
 .3اجملاٍ ايٛدساْ:ٞ
(تُٓ ١ٝا٫ػاٖات م ٛايعًِ /تؿذع اإلزضاى اإلهاب ٞيكسض ٠املط ٤عً ٢ايؿِٗ ٚعً٢
ايتأثرل عً ٢اٯخط /ٜٔتُٓ ١ٝبعض ايك ِٝنايسقٚ ١ا٭َاْ ١ايعًُ. )١ٝ
أهًٍخ ادلخزرباد ادلذرضٍخ يف رذرٌص انعهىو:
ٜػاعس ايعٌُ املددل ٟايطًب ١عً ٢انتػاب املٗاضات ٚاملعًَٛات ٚ ،عً ٢تهٜٔٛ
اػاٖات  ٍَٛٝٚؽسّ أٖساف تسضٜؼ ايعًٚ ، ّٛمما ميهٔ إٔ وكك٘ ايعٌُ املددلَٔ ٟ
ؾٛا٥س يس ٣ايطًب: ١
ٜ .1ػاعس عً ٢ظٜاز ٠ؾِٗ ايطايب يطبٝع ١ايعًِ ٚ ،٭ُٖ ١ٝايتذطٜب ايعًُٚ ٞزٚضٙ
ؾ.٘ٝ

72

 .2تهؿٚ ٞاقع ١ٝعً ٢بعض املعًَٛات ٚا٭ؾهاض ايٓعط ١ٜاييت ٜطًع عًٗٝا ايطايب
س ٍٛايعًِ (ايتشكل َٔ ايكٛاْني ايعًُ.) ١ٝ
 .3تتٗٝأ ايؿطق ١يف ايعٌُ املددل ٟيًددل ٠اؿػ ١ٝاملباؾط، ٠ؾايطايب ًُٜؼ
ٜٚطٜٚ ٣ؿِ ٜٚتصٚم يف بعض ا٭سٝإ َا ٜك ّٛب٘ٚ ،بايتاي ٞؾٜٗ ٛػتدسّ ناؾ١
سٛاغ٘ أثٓا ٤ايعٌُ املددل.ٟ
 .4ايتسضب عً ٢اغتدساّ ا٭دٗع ٠ايطٝ٥ػ ١يف املدتدلات ايعًَُ( ١ٝجٌ  :اجملٗط،
َٚكسض ايكسض )....، ٠نُا ٚميهٔ إٔ ٜتسضب ايطايب عً ٢ايططم ايػً١ُٝ
٫غتدساّ ٖص ٙا٭دٗعٚ ٠نٝؿ ١ٝاحملاؾع ١عًٗٝا ٚايعٓا ١ٜبٗا .
 .5ايتعطف أثٓا ٤اغتدساّ ا٭دٗع ٠عً ٢تكُُٗٝا ٚتطنٝبٗا.
 .6ايتسضب عً ٢ا٫ستٝاطات اي٬ظّ إتباعٗا أثٓا ٤ايتذطٜب ايعًُ ، ٞيًشك ٍٛعً٢
أزم ايٓتا٥ر ٖ َٔٚ،ص ٙا٫ستٝاطات عً ٢غب ٌٝاملجاٍ :غػٌ ا٭زٚات ايعداد١ٝ
ٚ،تكؿرل أدٗع ٠ايكٝاؽ قبٌ اغتدساَٗا ٚ ...،غرل شيو.
 .7ايتسضب عً ٢نٝؿ ١ٝايتػًب عً ٢بعض ايكعٛبات ايعًُ ١ٝاييت ٜتطًبٗا
ايعٌُ املددل ، ٟنتؿه ٌٝايعداز ٚقطعَ٘ٗٚ ،اضات ايتؿطٜح ٚايتشٓٝط،
ٚايتعاٌَ َع ايعٓٝات احملؿٛظ... ١اخل.
 .8ايتسضب عًَ ٢طاعا ٠استٝاطات ا٭َإ أثٓا ٤ايتذطٜب ايعًُ ، ٞنعسّ ٚنع
َٛاز نُٝٝا ١ٝ٥ؾسٜس ٠ا٫ؾتعاٍ بايكطب َٔ ايًٗب املؿتعٌ ٚ،عسّ تػدني
املٛاز ايهُٝٝا ١ٝ٥غطٜع ١ا٫ؾتعاٍ عً ٢ايًٗب َباؾطٚ، ٠تٛخ ٞاؿصض ايؿسٜس
أثٓا ٤اغتدساّ أزٚات ايتؿطٜح َٚكازض ايتٝاض ايهٗطبا ...، ٞ٥اخل.
 .9تعٜٛس ايطًب ١عً ٢غًٛى بعض ايعازات اؿػٓ َٔ ١خ ٍ٬ايعٌُ املددلٟ
نذلتٝب ا٭زٚات املػتدسَ ١بططٜك ١عًُ ١ٝتػاعس عً ٢غٗٛي ١اغتدساَٗا ،
ٚتٓعٝـ ا٭زٚات ٚإعازتٗا َٓعَُٚ ١طتب ١إىل أَانٓٗا املٓاغب ١بعس
ا٫غتدساّ َباؾط.٠
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 ُٜٞٓ .10يس ٣ايطًب ١املكسض ٠عً ٢امل٬سع ١ايسقٝكٚ ١املباؾطٚ ٠تػذ ٌٝايٓتا٥ر
ٚامل٬سعات بططٜك ١عًُ. ١ٝ
 ُٜٞٓ .11يس ٣ايطًب ١اغتدساّ ايتؿهرل املٓطك ٞيًتٛقٌ إىل ا٫غتٓتادات
امل َٔ ١ُ٥٬خ ٍ٬املعًَٛات ٚاملؿاٖسات اييت وكٌ عًٗٝا أثٓا ٤ايتذطب.١
ٜ .12ػاعس عً ٢تُٓ ١ٝبعض ا٫ػاٖات ايعًُ ١ٝنإزضاى ْٛاس ٞايككٛض يف
ايكٝاغات ٚاملعًَٛات اييت وكٌ عًٗٝاٚ ،اؿاد ١إىل اؿصض يف اغتد٬م
ايٓتا٥ر ٚ،تُٓ ١ٝايكسض ٠عً ٢ايٓكس.
 .13قٝاّ ايطًب ١بإدطا ٤ايتذاضب بأْؿػِٗ ٚاغتدساَِٗ يٮزٚات ٚا٭دٗعٚ ٠املٛاز
ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥تٛقًِٗ إىل ْتا٥ر ٪ٜ،ز ٟإىل سبِٗ يًعًِ ٚٚغاٚ ً٘٥أزٚات٘.
 .14ضغٛر املعًَٛات اييت ٜتعًُٗا ايطًب ١عٔ ططٜل ايعٌُ املددل ٟإىل أَس بعٝس
َكاضْ ١باملعًَٛات اييت ٜتعًُٗا ْعطٜاً ،ؾكس زيت ايسضاغات إٔ املعًَٛات اييت
ٜتعًُٗا ايطًبْ ١عطٜاً غطعإ َا ٜٓػاٖا.
 .15إثاض ٍَٛٝ ٠ايطًبٚ ١تُٓ ١ٝاٖتُاَِٗ (ؾاٖني ٚسطاب.)183 -181:ّ2005،
األهذاف انزً حيممهب ادلخزرب:
 .1إثبات قسم املعًَٛات ٚاملعطؾ ١ايعًُ ١ٝبأؾهاشلا اييت نإ ايطايب
ٜتعًُٗا يف ٚقت غابل.
 .2تطبٝل َؿاٖ ِٝعًُ ١ٝغبل يًطايب إٔ تعًُٗا يف َٛاقـ دسٜس.٠
 .3تُٓ ١ٝبعض املٗاضات اؾسٜسٚ ٠عًُٝات ايعًِ عٓس ايطايب.
ٜ .4تٛقٌ َٓ٘ ايطايب إىل َعطؾ ١عًُ ١ٝقازقٜ ١ك.١ٝٓٝ
ٜ .5ػتدسّ يًتطبٝل ٚتععٜع أٖساف تعًُٗا ايطايب بكٛضَ ٠ػبك.١
 .6ايتسضب ٚانتػاب َٗاضات عًُٝات ايعًِ.
 .7ؼكٝل َبسأ ايتعًِ عٔ ططٜل ايعٌُ.
 .8انتػاب ا٫ػاٖات ٚامل ٍٛٝايعًُ( ١ٝعطا اهلل.) 306 :ّ2002 ،
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يعىلبد انعًم ادلخربي :
ٜعذلض ايعٌُ املددل ٟيف نجرل َٔ ا٭سٝإ َعٛقات عسٜس ٠ت٪ز ٟإىل ْتا٥ر
غًب ١ٝعً ٢ايطايب ٚ،تؿكس اؾاْب ايعًُ ٞايهجرل َٔ أُٖٝت٘،يصيو نإ ٫بس َٔ
ايٓعط إىل ٖص ٙاملعٛقات بايهجرل َٔ اؿطم ٚايعٌُ عً ٢تؿازٜٗا أ ٚايتدؿٝـ َٓٗا
قسض اإلَهإ ،يًشس َٔ آثاضٖا ايػًب ١ٝعً ٢ايعًُ ١ٝايذلبٖ َٔٚ ، ١ٜٛص ٙاملعٛقات نُا
شنطٖا (ؾاٖني ٚسطاب:) 185 -183 :ّ2005،
 .1عسّ ٚدٛز قاع ١ككك ١يًعٌُ املددل، ٟمما ٪ٜز ٟإىل نعـ تٛظٝـ
اؾاْب ايعًُ َٔ ٞاملٓٗاز،أٜ ٚسؾع املعًِ إىل اغتدساّ ايػطؾ ١ايكؿ ١ٝغرل
اجملٗع ٠باـسَات ا٭غاغَٚ ١ٝتطًبات ايػ ١َ٬ايعاَ ١يًعٌُ املددل، ٟمما
ٜعطض ايطًب ١إىل كاطط عسٜس ٠يف ساٍ إدطا ٤بعض ايتذاضب اييت
ٜػتسع ٞتٓؿٝصٖا اغتدساّ قاع ١املدتدل.
 .2نٝل املػاس ١املدكك ١يًُدتدل مما ٜعٝل ايعٌُ املددلٜٚ ٟػبب اإلضباى ،
ٚهعٌ ايعٌُ زاخٌ املدتدل ٜؿهٌ خططًا عً ٢ايطًبٚ ،١املعًِ أٜهاً.
 .3عسّ تٛؾط اـسَات ا٭غاغ ١ٝيف املدتدل َٔ َاٚ ٤نٗطباٚ ٤غاظ ٚقطف
قش.ٞ
 .4عسّ ٚدٛز أثاخ كدلَٓ ٟاغب َٔ طا٫ٚت يًعٌُ املددلٚ ٟخعا ٔ٥سؿغ
ايتذٗٝعات املددل.١ٜ
 .5عسّ تٛؾط ايتٗٚ ١ٜٛاإلنا ٠٤ايطبٝع ١ٝمما ٜعٝل ايعٌُ املددل٪ٜٚ ٟز ٟإىل
عٛاقب قس تهٚ ٕٛخ ١ُٝدطا ٤اغتدساّ املدتدل.
 .6نعـ تٛؾط ايتذٗٝعات املددل ١ٜاييت تتٓاغب َٚػت ٣ٛايطًبٚ ١املٓاٖر
ايسضاغ.١ٝ
 .7عسّ تٛؾط َتطًبات ايػ ١َ٬ايعاَ َٔ ١طؿا ١ٜسطٜل ٚخعاْ ١إغعاؾات أٚي١ٝ
ٚغرل شيو.
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 .8انؿاض َػت ٣ٛق٬س ١ٝايتذٗٝعات املددل ١ٜاملتٛاؾط، ٠مما ٜعٝل إدطا٤
ايتذاضب أٜ ٚعطْ ٞتا٥ر عهػ ١ٝتؿكس ايطًب ١ايجك ١بايعٌُ املددل.ٟ
 .9ططٜك ١عطض ايسضؽ ْعطٜاً ،ثِ إدطا ٤ايتذاضب ايعًُ ١ٝاملتعًك ١ب٘ بعس َطٚض
ٚقت عً ٢ؾطح اؿكْ ١عطٜاً  ،مما هعٌ املعًَٛات اييت تعًُٗا ايطايب
عطن ١يًٓػٝإ.
 .10نعـ املكسض ٠يس ٣املعًِ عً ٢اغتدساّ ٚتٛظٝـ ايتذٗٝعات املددل ١ٜمبا
ٜتٓاغب ٚؼكٝل أٖساف املٓٗاز.
 .11قكط ايٛقت املدكل يًشك ١ايعًُ، ١ٝمما ٪ٜز ٟإىل عسّ إْٗا ٤ايعٌُ
املددلٚ ٟبايتاي ٞعسّ اؿك ٍٛعًْ ٢تا٥ر.
 .12انتعاظ املدتدل بايطًب ١مما ٜعٝل ايعٌُ ٜٚػبب كاطط نجرل.٠
 .13عسّ احملاؾع ١عً ٢ايٓعاّ ٚايٓعاؾ ١زاخٌ املدتدل أثٓا ٤ايعٌُ املددل.ٟ
 .14عسّ قسض ٠املعًِ عً ٢إعطا ٤ايتٛدٗٝات اي٬ظَ ١ملٔ ٜطًبٗا َٔ ايطًب ١عٓس
اؿاد.١
أٚضز ظٜت )178 -177 :ّ 2004 (ٕٛاملعٛقات ايتاي٫ ١ٝغتدساّ املدتدل:
 .1عسّ ٚدٛز سك ١خاق ١باملدتدل يف ايدلْاَر ايسضاغ.ٞ
 .2نجط ٠عسز اؿكل اييت ٜسضغٗا املعًِ يف ا٭غبٛع.
 .3نجط ٠عسز ايتَٝ٬ص يف ايكـ ايٛاسس.
 .4ط ٍٛاملٓٗر – ندل سذِ املاز ٠ايسضاغ.١ٝ
 .5عسّ تٛؾط ايٛقت ايهايف يتشهرل ايتذاضب ٚإعسازٖا.
 .6قً ١ا٭زٚات ٚا٭دٗع ٠املددل.١ٜ
 .7عسّ تٛؾط ٚغا ٌ٥ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬يف املدتدل.
 .8عسّ ٚدٛز قهط كتدل يًكٝاّ بإعساز ايتذاضب ٚايتشهرل يٮْؿط.١
 .9عسّ تٛؾط ايتُسٜسات ايهطٚضَ َٔ ١ٜاٚ ٤نٗطباَٚ ٤كازض يًشطاض ٠يف
املدتدل.
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 .10عسّ نؿا ١ٜاملٛاضز املاي ١ٝيتُ ٌٜٛايتذاضب املددل.١ٜ
 .11عسّ ٚدٛز قاع ١أ ٚغطؾ ١يًُدتدل املسضغ.ٞ
 .12عسّ تطنٝع ا٫ختباضات ايعاَ ١عً ٢املدتدل يف تسضٜؼ ايعً.ّٛ
ٚ .13قت اؿك ١غرل ناف إلدطا ٤ايتذاضب املددل.١ٜ
 .14عسّ َعطؾ ١املعًِ بتؿػٚ ٌٝقٝاْ ١ا٭دٗع ٠املددل.١ٜ
 .15عسّ إعساز املعًِ إعسازاً ناؾٝاً ميهٓ٘ َٔ إدطا ٤ايتذاضب املددل.١ٜ
 .16عسّ تعا ٕٚاإلزاض ٠املسضغ ١ٝيف مت ٌٜٛايتذاضب املددل.١ٜ
 .17ػٓب ؾؿٌ ايتذطب ١املددل ١ٜأَاّ ايتَٝ٬ص.
 .18ػٓب اغتٗ٬ى أ ٚتًـ املٛاز املددل.١ٜ
 .19قعٛب ١نبط ايتَٝ٬ص يف املدتدل.
 .20ػٓب نػط ا٭زٚات ٚا٭دٗع ٠املددل.١ٜ
 .21نعـ َٚ ٍٛٝاػاٖات املعًِ م ٛايعٌُ املددل.ٟ
 .22عسّ تأنٝس َٓاٖر ايعً ّٛعً ٢ايٓؿاط املددل.ٟ
ٚمما غبل ت٪نس ايباسج ١عً ٢أُٖ ١ٝتٛظٝـ اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
ٚزفٗا يف املدتدل يًتػًب عًٖ ٢ص ٙاملعٛقات بإشٕ اهلل تعاىل .
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ا
صبٍَب :انذراضبد انطبثمخ
ٜتٓاٖ ٍٚصا ايؿكٌ ايسضاغات ايػابك ١شات ايع٬ق ١مبذاٍ ايسضاغ ١اؿايٚ ١ٝقس
اغتعطنت ايباسج ١ايسضاغات املتعًك ١بهٌ قٛض سػب تاضىٗا َٔ ا٭قسّ إىل
ا٭سسخ.
سٝح مت تكٓٝـ ايسضاغات ايػابك ١شات ايكً ١بايسضاغ ١اؿاي ١ٝإىل ث٬ث ١قاٚض :
احملىر األول :انذراضبد راد انعال لخ ثبدلطزحذصبد انزكُىنىجٍخ ورىظٍفهب

يف خمزرباد انعهىو:

 دراضخ روضُكىٌطذ (: )Rosenquist,2000
 ٖسؾت إىل َعطؾ ١أثط اغتدساّ بطْاَر قانا ٠ساغٛب ١ٝنبس ٌٜيًعٌُاؿكٝل يف إدطا ٤ػاضب ايعً.ّٛ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب . تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )24( َٔ ١طايباً َٔ ط٬ب ايكـ اـاَؼ مت تكػ ُِٗٝإىلفُٛعتني :ػطٜب )17( ١ٝطايباًٖٚ ،ص ٙاجملُٛع ١زضغت باغتدساّ اؿاغٛب ،
ٚنابط )17( ١طايباًٖٚ ،ص ٙاجملُٛع ١زضغت باغتدساّ املعٌُ اؿكٝك.ٞ
 اغتدسّ ايباسح ا٫ختباض ايتشك ًٞٝاملطبل قبًٝاً  ٚبعسً ٜا نأزا ٠يسضاغت٘. خًكت ايسضاغ ١إىل ْتٝذَ ١ؿازٖا عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥يفايتشك ٌٝايسضاغ ٞبني اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايهابط.١
 دراضخ كبرٌىكً وثىنطىٌ ( :) Kariuki & Paulson2001
 ٖسؾت إىل َعطؾ ١أثط اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف تسضٜؼ تؿطٜح اؿٛٝإَكاضْ ١بايططٜك ١ايتكًٝس ١ٜعً ٢ؼك ٌٝتَٝ٬ص قػِ ا٭سٝا ٤يف املطسً١
ايجاْ.١ٜٛ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب . تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )104( َٔ ١تًُٝصاً ٚتًُٝصٜ ٠سضغ ٕٛيف قػِ ا٭سٝا٤ايعاَ ١مبسضغ ١ثاْ ١ٜٛتكع يف َٓطك ١ضٜؿ ١ٝقػرل ٠سلاٍ ؾطم َس١ٜٓ
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تٝٓٝػ ،ٞسٝح قػُت ع ١ٓٝايسضاغ ١عؿٛاٝ٥اً إىل فُٛعتني إسساُٖا نابط١
ٚبًؼ عسز أؾطازٖا ( )52تًُٝصاً ٚتًُٝص ،٠زضغٛا تؿطٜح نٌُ َٔ زٚز ٠ا٭ضض
ٚايهؿسع بايططٜك ١ايتكًٝس ،١ٜبُٓٝا ا٭خط ٣ػطٜب ١ٝبًؼ عسز أؾطازٖا ()52
تًُٝصاً ٚتًُٝص ،٠زضغٛا َٗاضات تؿطٜح زٚز ٠ا٭ضض ٚايهؿسع َٔ خ ٍ٬بطف١ٝ
تعً. ١ُٝٝ
 طبل بعس ايتذطب ١اختباض ؼك ،ًٞٝنُا اغتدسّ ايباسجإ اختباض (ت)ملعاؾ ١ايبٝاْات إسكاٝ٥اً.
 ٚقس تٛقًت ايسضاغ ١إىل فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٓٗا:ٜٛ .1دس ؾطم زاٍ إسكاٝ٥اً بني َتٛغط ٞزضدات ؼك ٌٝتَٝ٬ص اجملُٛع١
ايتذطبٚ ١ٝٝزضدات ؼك ٌٝتَٝ٬ص اجملُٛع ١ايهابط ١يكاحل اجملُٛع١
ايتذطٜب.١ٝ
ٜٛ .2دس ؾطم زاٍ إسكاٝ٥اً بني َتٛغط ٞؼك ٌٝتَٝ٬ص اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ
ٚايهابطٜ ١عع ٣يًذٓؼ.
 دراضخ يبٌكم (:)Micheal,2001
 ٖسؾت إىل َعطؾ ١ؾاعً ١ٝبطْاَر قانا ٠ساغٛب ١ٝيف إدطا ٤ايتذاضباملعًَُ ١ٝكاضْ ١باملدتدل ايتكًٝس.ٟ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب. طبكت ايسضاغ ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝط٬ب املطسً ١اؾاَع ١ٝيف ايٜ٫ٛات املتشس٠ا٭َطٜه ١ٝمت تسضٜؼ اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝباغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
ٚايهابط ١بايططٜك ١ايتكًٝس.١ٜ
 عُس ايباسح يف تطبٝل أزات٘ إىل قٝاؽ ايكسض ٠عٔ اإلْتاز اإلبتهاض ٟيس٣اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايهابط.١
 خًكت ايسضاغ ١إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥اً يف ايكسض ٠عً ٢اإلْتازا٫بتهاض ٟبٔ أؾطاز اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايهابط.١
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 دراضخ رشبَج (:)Change,2002
 ٖسؾت إىل َعطؾ ١أثط اغتدساّ املعٌُ ا٫ؾذلان ٞاملبين عً ٢سٌ املؿه٬ت يفؼكٚ ٌٝاػا ٙايطًب ١م ٛايعً.ّٛ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗذني ايٛقؿٚ ٞايتذطٜيب. أدط ٣ايباسح زضاغت٘ يف تاٜٛإ ٚ ،قس تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١فُٛعتني :ػطٜب ١ٝعباض ٠عٔ( )156طايباً ٚطايبٚ ،١نابط ١تهْٛت َٔ ( )138طايباً
ٚطايب. ١
 اغتدسّ ايباسح يف زضاغت٘ أزاتني ُٖا  :اختباض ؼكٜ ًٞٝطبل قبًٝاً ٚبعسٜاً،اغتباْ٘ قٝاؽ اػا ٙايط٬ب م ٛعًِ ا٭ضض.
 خًكت ايسضاغ ١إىل ْتا٥ر عسٜس َٔ ، ٠أُٖٗا : .1تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت 0005 ٣ٛبني َتٛغط زضدات ط٬ب
اجملُٛع ١ايتذطٜب(١ٝاييت زضغت بٛاغط ١تكٓ ١ٝاملعٌُ ا٫ؾذلانٚ)ٞاجملُٛع١
ايهابط( ١اييت زضغت بايططٜك ١ايتكًٝس) ١ٜيف فٌُ َػت ٣ٛا٫ختباض
ايبعس ٟيكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب.١ٝ
ٚ .2دٛز اػاٖات إهاب ١ٝيس ٣ايط٬ب م ٛزضاغَ ١از ٠عً ٢ا٭ضض يكاحل
ط٬ب اجملُٛع ١ايتذطٜب.١ٝ
 دراضخ روٌك (: )Royuk,2002
 ٖسؾت إىل ايتعطف عً ٢ؾعاي ١ٝكتدل ايؿٝعٜا ٤احملٛغب يف تسضٜؼ َاز٠املٝهاْٝها نُٔ إغذلاتٝذٝتني  :ا٭ٚىل ايططٜك ١ايتكًٝس)Cook Book( ١ٜ
سٝح مت تٓؿٝص فُٛع َٔ ١املٗاّ نُٔ قا َٔ ١ُ٥اـطٛات ايتؿك ١ًٝٝزٕٚ
تؿاعٌ َع دٗاظ اؿاغٛب (أزا ٠تهٓٛيٛدٚ،)١ٝايططٜك ١ايجاْ ٖٞ ١ٝططٜك١
املؿاضن ١ايٓؿطٚ ١ايتؿاعٌ َع دٗاظ اؿاغٛب (أزاَ ٠عطؾ. )١ٝ
 -اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب.
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 تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١اثٓني ٚمخػني طايباً ( 25يف املطسً ١ا٭ٚىل  27ٚيفاملطسً ١ايجاْ )١ٝيف نًَ ١ٝسٜٚػذلٕ يًؿٓ ٕٛاؿط ٠يف ايٜ٫ٛات املتشس٠
ا٭َطٜهٚ ،١ٝقس اغتدسَت اجملُٛعتإ شات ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتذٗٝعات املددل١ٜ
ملس ٠تػع ١أغابٝع ٚ،قس ضاؾل ايعٌُ يف املدتدل تٓؿٝص فُٛع َٔ ١ايٛادبات
َٓعي َٔ )Homework( ١ٝقبٌ اجملُٛعتنيٚ،يف ايؿكٌ ايسضاغ ٞايتايٞ
ْؿصت ايسضاغ ١عً ٢فُٛعتني أخطٜني ٚباغتدساّ ا٫غذلاتٝذٝات ايػابك١
ٚيهٔ ز ٕٚايتهًٝـ بعٌُ ٚادبات َٓعي، ١ٝأ ٟإٔ ايسضاغ ١تهْٛت َٔ َطسًتني.
 -اغتدسَت ايسضاغَ ١كٝاؽ َؿٗ ّٛايك)Force concept inventory,FCI( ٠ٛ

ناختباض قبًٚ ٞبعس ٟيه ٬املطسًتني يكٝاؽ ايؿِٗ ايؿٝعٜا ٞ٥ملؿّٗٛ
ايك،٠ٛنُا مت قٝاؽ َس ٣ضنا ايطًبٚ ١إسػاغِٗ بايؿا٥س َٔ ٠خ ٍ٬اغتباْ١
أعست شلصا ايػطض.
 خطدت ايسضاغ ١بأْ٘ ٜٛ ٫دس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥يف ؾِٗ املؿاِٖٝايؿٝعٜا ١ٝ٥بني اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني ،نُا مل ٜهٔ يًٛادبات املٓعي ١ٝأثط
ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عً ٢أزا ٤طًب ١اجملُٛعتني عً ٢اختباض ايؿِٗ ايؿٝعٜاٞ٥
ملؿٗ ّٛايك ،٠ٛإ ٫أْ٘ نإ ٖٓاى ؾطٚم بػٝط ١يف ايطنا ٚاإلسػاؽ بايؿا٥س٠
ٚايؿعاي ١ٝيكاحل اجملُٛع ١اييت زضغت بايططٜك ١ايتكًٝس.١ٜ
 دراضخ (شجبط5002,و) :
 ٖسؾت إىل ايتعطف عً ٢ؾاعً ١ٝايتسضٜب ا٫ؾذلان ٞباؿاغٛب ٚنؿاٜت٘ يفايتسضٜب عً ٢بعض ايتذاضب املددل ١ٜيف عًِ اؿٝا ٤يًكـ ايجاْ ٞايجاْٟٛ
ايعًُ ٞيف قاؾع ١زضعا ٚأثط ٙعً ٢ؼك ٌٝايطًب ١يف ايكـ ايجاْ ٞايجاْٟٛ
ايعًُ ٞيف َاز ٠عًِ اإلسٝاٚ ٤اػاٖاتِٗ م.ٙٛ
 -اغتدسّ ايباسح املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب .
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 تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١فُٛعتني  :ػطٜب )24( ١ٝطايباً ٖٚ،ص ٙاجملُٛع١زضغت باغتدساّ تكٓ ١ٝاملعٌُ ا٫ؾذلانٚ، ٞنابط )24( ١طايباً زضغت
باغتدساّ َعٌُ ا٭سٝا ٤ايتكًٝس.ٟ
 أعس ايباسح اغتباْ ١خاق ١٭ؾطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝملعطؾ ١اػاٖاتِٗ مٛاملعٌُ ا٫ؾذلان ،ٞنُا قُِ ايباسح بطف ١ٝخاق ١يًُعٌُ ا٫ؾذلان.ٞ
 تٛقًت ايسضاغ ١إىل ْتا٥ر عسٜس َٔ ٠أُٖٗا: .1تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت 0005 ٣ٛبني َتٛغط ٞزضدات
اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايهابط ١يف فٌُ َػت ٣ٛا٫ختباض ايبعسٟ
يكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب.١ٝ
ٚ .2دٛز اػاٖات إهاب ١ٝيس ٣ايط٬ب ٚاملعًُني م ٛاغتدساّ َعاٌَ
ا٭سٝا ٤ا٫ؾذلان.١ٝ
 دراضخ (آل صىٌبٌ5002,و) :
 ٖسؾت إىل ايتعطف عًٚ ٢اقع كتدلات ايهُٝٝا ٤باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف َس١ٜٓايطٜاض ٚاستٝاداتٗا َٔ تكٓٝات ايتعًٚ ، ِٝنصيو ؼسٜس أِٖ ايكعٛبات
اييت ؼ ٍٛز ٕٚاغتدساّ تكٓٝات ايتعًٚ َٔ ِٝدْٗ ١عط َعًُ ٞايهُٝٝا٤
ٚقهط ٟاملدتدلات َٔٚ ،ثِ ٚنع اؿً ٍٛايعًُ ١ٝاملٓاغب ١يتطٜٛط ٚاقع ٖصٙ
املدتدلات ٚؼػني اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف املدتدلات ايعًُ َٔ ، ١ٝخٍ٬
َكاضْٚ ١اقع ٖص ٙاملدتدلات مبا َٖ ٛتٛاؾط ؾٗٝا َٚا ٖ ٛقتاز يًتٛاؾط ؾٗٝاَ ،ع
َعطؾ ١قعٛبات تٛاؾط ٙأ ٚاغتدساَ٘ .
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػش.ٞ تهْٛت ايعَ )168( َٔ ١ٓٝعًُاً ملاز ٠ايهُٝٝا ٤يف املساضؽ ايجاْ ١ٜٛيف َس١ٜٓايطٜاض )65(ٚ ،قهط كتدل يف املساضؽ ايجاْ ١ٜٛيف َس ١ٜٓايطٜاض.
 اغتدسّ ايباسح ا٫غتبٝإ نأزا ٠يسضاغت٘ . نإ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر :82

 .1استٝادات كتدلات ايهُٝٝا ٤باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف َس ١ٜٓايطٜاض َٔ
تكٓٝات ايتعً ِٝا٫ستٝاز بسضد " ١نبرل ٠دساً" إىل ( ناَرلا تكٜٛط
ؾٛتٛغطايف ضقُ( ٚ ) ١ٝؾبه ١يًتشهِ بأدٗع ٠اؿاغٛب) ( ٚدٗاظ املاغح
ايه ٞ٥ٛغهٓٝط) ( ٚؾطٕ نٗطبا ٞ٥عاي ٞاؾٛز(ٚ ) ٠دٗاظ عطض ايبٝاْات
" (ٚ )" Data Showأدٗع ٠ساغٛب ) ( ٚزا٥ط ٠تًؿع ١ْٜٝٛيًتعً ِٝعٔ بعس) ٚ
(ناَرلا ؾٝس ٜٛضقُ( ٚ )١ٝطابعَ( ٚ )١ًَْٛ ١ػتؿعط قٝاؽ احملايٌٝ
باؿاغٛب).
 َٔ .2أبطظ ايكعٛبات اييت تكًٌ َٔ اغتدساّ تكٓٝات ايتعً ِٝيف كتدلات
ايهُٝٝاْ ٤كل بعض ا٭زٚات ٚاملٛاز اي٬ظَ ١إلدطا ٤ايتذاضب ٚ،تهًٝـ
قهط املدتدل بأعُاٍ أخطٚ ، ٣نعـ تطنٝع َؿطيف ايهُٝٝا ٤يًُعًِ عٓس
إدطا ٤ايتذاضب ٚقعٛب ١اإلدطا٤ات املتبع( ١ايطٚتني) يف تٛؾرل ٚقٝاْ١
تكٓٝات ايتعً ، ِٝظَٔ اؿكٜ ٫ ١تٓاغب َع ايعَٔ اي٬ظّ إلدطا ٤ايٓؿاطات
ايعًُٚ ،١ٝنعـ َعطؾ ١قهط املدتدلات بهٝؿ ١ٝقٝاْ ١تكٓٝات ايتعً، ِٝ
ٚنجاؾ ١املاز ٠ايعًُ ١ٝيف َكطض ايهُٝٝاٚ ، ٤نعـ َعطؾ ١املعًِ بتؿػٌٝ
ٚقٝاْ ١تكٓٝات ايتعً.ِٝ
 دراضخ (انشبٌع 5002,و) :
 ٖسؾت إىل َعطؾٚ ١اقع اغتدساّ كتدلات ايعً ّٛاحملٛغب ١بعس غٓ َٔ ١ػٗٝع ٚاغتدساّ غتني كتدلاً قٛغباً يف املساضؽ ايجاْ ١ٜٛيًبٓني يف غبع َٓاطل
تعً ١ُٝٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَٚ ، ١ٜعطؾ ١اػاٖات َعًُ ٞايعًٚ ّٛايط٬ب
مٖٛا .
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ. ٞ سلًت ع ١ٓٝايسضاغَ 118 ١عًُاً  580 ٚطايباًٚ ،قس أدط ٣ايباسح زضاغت٘ يف غبعَٔ َٓاطل املًُهَ( ١ه ١املهطَ ،١املس ١ٜٓاملٓٛض ،٠ايطٜاض ،املٓطك ١ايؿطق،١ٝ
ايكك ،ِٝعػرل ،داظإ).
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 تٛقٌ ايباسح إىل ْتا٥ر عسٜس َٔ ٠أُٖٗا : َٔ % 3707 .1املعًُني يف ع ١ٓٝايسضاغ ١مل ٜػتدسَٛا كتدلات ايعًَ ّٛطًكاً ،
بُٓٝا لس  َِٗٓ %6203اغتدسَٗا ملطٚ ٠اسس ٠عً ٢ا٭قٌ خ ٍ٬ايؿكٌ
ايسضاغٞ
ٚ .2دٛز اػاٖات اهاب ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايعًٚ ّٛايط٬ب م ٛكتدلات ايعًّٛ
احملٛغب ١بؿهٌ عاّ.
ٚ .3دٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛيف اػاٖات املعًُني مٛ
كتدلات ايعً ّٛاحملٛغب ١يف قٛض ايتذٗٝع ٚا٫غتدساّ ٚقٛض تعًِ ٚتعًِٝ
ايعً ّٛيكاحل َعًُ ٞاملٓطك ١ايؿطق ١ٝعً ٢سػاب َعًَُٓ ٞطك ١عػرل .
ٚ .4دٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛيكاحل اػاٖات ط٬ب
َٓطكيت ايككٚ ِٝداظإ يف مجٝع قاٚض ايسضاغ ١عً ٢سػاب اػاٖات
ط٬ب عػرل .
ٚ .5دٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛيف اػاٖات املعًُني
ٚايط٬ب م ٛكتدلات ايعً ّٛاحملٛغب ١يف مجٝع قاٚض ايسضاغ ١يكاحل
ايط٬ب ش ٟٚاملٗاض ٠ايعاي ١ٝيف اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞعً ٢ظَ ِٗ٥٬شٟٚ
املٗاض ٠ايهعٝؿ. ١
 دراضخ (انطكجً 5002,و):
 ٖسؾت إىل َعطؾ ١أثط اغتدساّ كتدل اؾذلان )Virtual Lab( ٞيف تسضٜؼٚسس ٠ايه ٤ٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤يط٬ب ايكـ ايعاؾط يف انتػاب َٗاضات
عًُٝات ايعًِ َكاضْ ١باملدتدل ايتكًٝس.ٟ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب. تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١فُٛع ١ػطٜب)46( ١ٝطايباً زضغٛا باغتدساّ املدتدلا٫ؾذلانٚ، ٞفُٛع ١نابط )44( ١طايب ًا زضغٛا باغتدساّ املدتدل ايتكًٝس.ٟ
 قاّ ايباسح بتكُ ِٝبطف ١ٝخاق ١متجٌ املدتدل ا٫ؾذلان.ٞ84

 خًكت ايسضاغ ١إىل ْتا٥ر عسٜس َٔ، ٠أُٖٗا: .1تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني زضدات ايط٬ب يف
انتػاب َٗاضات عًُٝات ايعًِ يكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب.١ٝ
 .2تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني زضدات ايط٬ب يف
انتػاب َٗاضات عًُٝات ايعًِ يكاحل ؾَ ١٦ػت ٣ٛايتشك ٌٝاملطتؿع.
 .3تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني زضدات ايط٬ب يف
انتػابِٗ ملٗاضات عًُٝات ايعًِ تعع ٣٭ثط ايتؿاعٌ بني ططٜك ١ايتسضٜؼ
ٚؾَ ١٦ػت ٣ٛايتشك.ٌٝ
 دراضخ( شمىر5002,و) :
 ٖسؾت إىل ايتعطٓف عًَ ٢ػت ٣ٛتكَ ِٝٝعًَُٚ ٞعًُات ايعً ّٛيف َساضؽٚناي ١ايػٛخ يف قاؾعْ ١ابًؼ يًُدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝاحملان ١ٝيًٛاقع
يف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ.ٞ تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ )51( َٔ ١عًِ َٚعًُ٘ سٝح اقتكطت ايسضاغ ١عً٢املعًُني ٚاملعًُات ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛايعً ّٛيف َساضؽ ٚناي ١ايػٛخ يف
قاؾعْ ١ابًؼ يًعاّ ايسضاغ.ّ2007/ّ 2006 ٞ
 اغتدسّ ايباسح ا٫غتباْ ١نأزا ٠يسضاغت٘. أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغَ ١ا : ًٜٞ .1تك ِٝٝاملعًُني يًُدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝنإ بؿهٌ عاّ َطتؿعّا ٚمل ٜكٌ
إىل َطتؿع دسّا بػبب تسْ ٞتك ُِٗٝٝيإلَهاْات املتاس ١شلص ٙاملدتدلات
ايص ٟناْت زضدت٘ َتٛغط.١بُٓٝا نإ تك ُِٗٝٝيًُٓٗاز ٚاإلزاض٠
َطتؿعّا .أَا بايٓػب ١يتك ُِٗٝٝيهٌ َٔ املعًِ ٚاملتعًِ ؾكس ناْت زضد١
َطتؿع ١دسّا ٚبايتاي ٞنإ ٖٓاى تباًَ ٜٔشٛظ يف تك ُِٗٝٝشلصٙ
ا٭بعاز.
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 .2نطٚض ٠زَر املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝيف َطاسٌ تكُٚ ِٝتطٜٛط َٓاٖر
ايعً َٔ ّٛأدٌ تٛسٝس اـطط ايسضاغ ١ٝبايكٛض ٠املجً.٢
 .3إٔ املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝميهٔ إٔ تػاعس يف سٌ َؿانٌ َع ١ٓٝيف
تسضٜؼ ايعً.ّٛ
 .4نطٚض ٠ايتذٗٝع اؾٝس ملدتدل ايعً ّٛبأدٗع ٠ساغب .
 .5عً ٢ايطغِ َٔ املػت ٣ٛايعاي ٞيتك ِٝٝاملعًُني شلص ٙاملدتدلات إ ٫أِْٗ
ٜ ٫ط ٕٚأْٗا تؿهٌ بس ً٬ٜيًُدتدلات اؿكٝك.١ٝ
 .6يكس نإ تك ِٝٝاملبشٛثني ايصنٛض أعًَ ٢ػت َٔ ٣ٛتك ِٝٝاإلْاخ يف
بعس( ٟايطايب ٚاملعًِ) ٚضمبا ٜهَ ٕٛطز شيو يػع ١اإلط٬ع ٚاإلَهاْات
املتاس ١يًصنٛض يف ٖصا اجملاٍ.
 .7بايٓػب ١يبعس اإلَهاْات نإ ايتك ِٝٝبسضدَ ١طتؿع ١يًُعًُني شٟٚ
غٓٛات اـدل ٠ا٭نجط.
 .8مل ٜهٔ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بايٓػب ١يًُ ٌٖ٪ايعًُ ٞمما
ٜسٍ عً ٢إٔ عًُ ١ٝايتك ِٝٝشلصا ايٓٛع َٔ ايتهٓٛيٛدٝا  ٫تتأثط بني
أقشاب ايتدكل ايٛاسس باخت٬ف امل٬ٖ٪ت ايعًُ.١ٝ
 دراضخ (انعصٍهً5002,و) :
 ٖسؾت إىل َعطؾ ١أثط اغتدساّ املدتدلات احملٛغب ١عً ٢ؼك ٌٝط٬بايكـ ايجايح ايجاْ ٟٛيف َكطض ايهُٝٝا. ٤
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب. ته ٕٓٛفتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع ط٬ب ايكـ ايجايح يف املطسً ١ايجاْ١ٜٛمبٓطك ١ايككٚ ، ِٝاملٓتعُني يف املساضؽ اؿه ١َٝٛيعاّ ٖ1427ا ٖ1428-ا
يف ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭.ٍٚ
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مت اختٝاض ايع ١ٓٝعؿٛاًٝ٥ا سٝح بًؼ عسزٖا ( 42طايباً) َٛظعني بايتػاٟٚ
 َعً ٢فُٛعتني ،إسساُٖا ػطٜب ١ٝمت تسضٜػٗا باغتدساّ املدتدل احملٛغب
ٚ ،ا٭خط ٣نابط ١مت تسضٜػٗا يف املدتدل ايتكًٝس.ٟ
 تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٜٝٛ ٫ .1دس ؾطم ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني َتٛغط ٞزضدات
اجملُٛعتني ايهابط ٚ ١ايتذطٜب ١ٝيف ايتطبٝل ايكبً ٞي٬ختباض
ايتشك.ًٞٝ
ٜٛ .2دس ؾطم ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني َتٛغط ٞزضدات
ايتطبٝل ايكبًٚ ٞايتطبٝل ايبعس ٟي٬ختباض ايتشك ًٞٝيس ٣اجملُٛع١
ايهابط.١
ٜٛ .3دس ؾطم ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني َتٛغط ٞزضدات
ايتطبٝل ايكبًٚ ٞايتطبٝل ايبعس ٟي٬ختباض ايتشك ًٞٝيس ٣اجملُٛع١
ايتذطٜب.١ٝ
ٜٛ ٫ .4دس ؾطم ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني َتٛغط ٞزضدات
اجملُٛعتني ايهابط ٚ ١ايتذطٜب ١ٝيف ايتطبٝل ايبعس ٟي٬ختباض
ايتشك.ًٞٝ
 دراضخ (أيم احملًذي5002,و) :
 ٖسؾت إىل اغتككا ٤ؾاعً ١ٝاملعٌُ ا٫ؾذلان ٞيف ؼك ٌٝاملػتٜٛات املدتًؿ١يطايبات ايكـ ايجاْ ٞثاْ ٟٛيف َكطض ايهُٝٝاٚ ،٤شيو حملاٚي ١إهاز سًٍٛ
عًُ ١ٝيعسَ ٠ؿانٌ تطب َٔ ،١ٜٛأُٖٗاَ :ؿهً ١ايتعاٜس ايط٬بٞ
اؿازْٚ،كل ػٗٝعات املدتدلات املسضغ َٔ ١ٝخ ٍ٬تٛؾرل َعاٌَ اؾذلان١ٝ
عً ٢ايؿبه ١ايعامل.١ٝ
 -اغتدسَت ايباسج ١املٓٗر ايتذطٜيب.
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 تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )33( َٔ ١طايب )17(،١طايبَ ١جًٔ اجملُٛع ١ايتذطٜب١ٝ(اييت زضغت باغتدساّ املعٌُ ا٫ؾذلان )16(ٚ ،) ٞطايبَ ١جًٔ اجملُٛع١
ايهابط( ١اييت زضغت باغتدساّ املعٌُ ايتكًٝس.) ٟ
 -باغتدساّ اختباض(ت) يًعٓٝات املػتكً١

(for Independent

ٚ )T-Testاختباض

َإ ٚتين (.)Mann-Whitney U Test
 أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغَ ١ا : ًٜٞ .1عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛايس٫ي )0005( ١بني
َتٛغطات زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايهابط ١يف ا٫ختباض ايتشكًٞٝ
ايكبً ٞظُٝع املػتٜٛات.
 .2نُ ا زيت ْتا٥ر ايسضاغ ١عً ٢تؿٛم اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝيف َتٛغطات
زضدات ا٫ختباض ايتشك ًٞٝايبعس ٟيكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝؾُٝع
املػتٜٛات .
 أٚقت ايباسج ١بأُٖ ١ٝاغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان ١ٝيف عًُ ١ٝتُٓ١ٝايتشكٚ ٌٝاملٗاضات ايعًُٚ،١ٝقاٚي ١إهاز ايتعا ٕٚاملػتُط بني امل٪غػات
ايتعًٚ ١ُٝٝامل٪غػات اـاق ١إلْتاز املٛاقع ايتعً َٔ ١ُٝٝأدٌ تكُِٝ
َعاٌَ اؾذلان ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛؾين عا ٍُ وكل ا٭ٖساف ايذلب ١ٜٛاملطد.٠ٛ
 دراضخ (اجلىٌر5002 ,و):
 ٖٚسؾت إىل ا يتعطف عً ٢أثط اغتدساّ املدتدلات احملٛغبٚ ١بطاَر احملانا٠اؿاغ ١ٜٝٛعً ٢ؼك ٌٝايط٬ب ٚاػاٖاتِٗ م ٛايهُٝٝا ٤إناؾ ١إىل
اػاٖاتِٗ م ٛاملدتدلات احملٛغبٚ ١بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب. بًػت ع ١ٓٝايسضاغ )51( ١طايباً ،مت تٛظٜعِٗ إىل ث٬خ فُٛعات  :اجملُٛع١ايهابطٚ،١فُٛعتإ ػطٜبٝتإ إسساُٖا يًُدتدلات احملٛغبٚ ،١ا٭خط٣
يًُشانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
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 اغتدسّ ايباسح أزاتني يسضاغت٘ :اختباضاً ؼكًٝٝاً ٚاغتباْ ١يكٝاؽ ا٫ػا.ٙ دا٤ت ْتا٥ر ايسضاغ ١نايتاي:ٞ ٫ .1تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت0005 ٣ٛبني َتٛغط زضدات
ط٬ب اجملُٛع ١ايهابطٚ ١ط٬ب اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ٚاييت زضغت
باغتدساّ املدتدلات احملٛغب ١يف ا٫ختباض ايتشك ًٞٝيؿكً ٞاحملايٌٝ
املٛقً ١يًهٗطباٚ ٤اؿػابات املتعًك ١باؿُٛض ٚايكٛاعس يف َاز ٠ايهُٝٝا٤
يًكـ ايجايح ايجاْ.ٟٛ
 ٫ .2تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت 0005 ٣ٛبني َتٛغط زضدات
ط٬ب اجملُٛع ١ايهابطٚ ١ط٬ب اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل  ٚاجملُٛع١
ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝيف َكٝاؽ ا٫ػا ٙمَ ٛاز ٠ايهُٝٝا.٤
 .3تٛدس اػاٖات إهاب ١ٝم ٛاغتدساّ املدتدلات احملٛغبٚ ١بطاَر احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝيف تعًِ ايهُٝٝا.٤
 دراضخ (انراضً 5002,و):

 ٖٚسؾت إىل ايتعطف عً ٢أثط اغتدساّ تكٓ ١ٝاملعاٌَ ا٫ؾذلان ١ٝعً٢ؼك ٌٝط٬ب ايكـ ايجايح ثاْ ٟٛقػِ ايعً ّٛايطبٝع ١ٝيف ايؿل ا٭ٍٚ
ٚايجاْٚ ٞايجايح (ا٫تعإ ايهُٝٝا ،ٞ٥احملاي ٌٝاملٛقً ١يًتٝاض ايهٗطباٞ٥
"اإليهذلٚيٝتات " ،سػابات َتعًك ١باؿُٛض ٚايكٛاعس).
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب . مت اختٝاض ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١فتُع ايسضاغ ١اييت بًؼ عسزٖا ( )85طايباًَكػُني إىل فُٛعتني :ػطٜبٚ،١ٝعسزٖا ( )43طايباً مت تسضٜػِٗ
باغتدساّ تكٓ ١ٝاملعاٌَ ا٫ؾذلانٚ ١ٝنابطٚ ١عسزٖا ( )42طايباً مت
تسضٜػِٗ باغتدساّ املعاٌَ ايتكًٝس.١ٜ
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 اغتدسّ ايباسح اختباضاً ؼكًٝٝاً َٛنٛعٝاً َٔ إعساز ايباسح نأزا٠يسضاغتٜ٘ ،ته)20(َٔ ٕٛؾكطٚ ٠ؾل أٖساف سسزٖا ايباسح ،خاق ١باملٛنٛعات
اـاق ١بايتذطب.١
 خًكت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي: ١ٜٝٛ ٫ .1دس ؾطم ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت 0005 ٣ٛبني َتٛغط زضدات
ط٬ب اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايهابط ١يف ايتطبٝل ايكبً ٞي٬ختباض
ايتشك.ًٞٝ
ٜٛ .2دس ؾطم ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت 0005 ٣ٛبني َتٛغط ٞزضدات
ايتطبٝل ايكبًٚ ٞايتطبٝل ايبعس ٟي٬ختباض ايتشك ًٞٝيس ٣اجملُٛع١
ايهابط ١ايتذطٜب ١ٝيكاحل ايتطبٝل ايبعس.ٟ
ٜٛ .3دس ؾطم ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت 0005 ٣ٛبني َتٛغط ٞؼكٌٝ
اجملُٛع ١ايتذطٜبَٚ ١ٝتٛغط ؼك ٌٝاجملُٛع ١ايهابط ١يف ايتطبٝل
ايبعس ٟي٬ختباض ايتشك ًٞٝبعس تطبٝل ايتذطب. ١
 دراضخ (لل 5002,و) :
 ٖٚسؾت إىل ايبشح عٔ ايع٬ق ١بني ا٫ػا ٙم ٛاغتدساّ املدتدلاتا٫ؾذلانٚ ١ٝبعض ايكسضات اإلبساع( ١ٝايط٬ق ،١املط،١ْٚا٭قايٚ )١إىل
ايتعطف عً ٢ايؿطٚم يف ٖص ٙايكسضات اإلبساعٚ ١ٝؾكاً يتؿاعٌ َتػرلات ا٫ػاٙ
م ٛاغتدساّ املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝيف ايتعً ِٝا٫يهذلَ(ْٞٚطتؿع
َٓ،دؿض)ٚ ،ايٓٛع (شنٛض ،إْاخ) ٚايكـ ايسضاغ( ٞثاْ ٞثاْ،ٟٛثايح ثاْ.)ٟٛ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملكاضٕ. تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١فُٛعتني  ،ا٭ٚىل تأيؿت َٔ ( )200طايب ٚطايب١َٔ ايؿطق ١ايجاْٚ ١ٝايجايج ١يف ايكػِ ايعًُ َٔ ٞبعض املساضؽ ايجاْ١ٜٛ
مبسَ ١ٜٓه ١املهطَ 50 ١طايباً  50ٚطايب ١يف ايؿطق ١ايجاْ َٔ ١ٝايكػِ ايعًُٞ
 50،طايباً  50ٚطايب ١يف ايؿطق ١ايجايج َٔ ١ايكػِ ايعًُ.ٞ
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 اغتدسّ ايباسح أزاتني يسضاغت٘ ُٖا: .1اغتباْ٘ ا٫ػا ٙم ٛاغتدساّ املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝيف ايتعًِٝ
اإليهذل.ْٞٚ
َ .2كٝاؽ ايكسضات اإلبساع.١ٝ
 خًكت ايسضاغ ١إىل عسْ ٠تا٥ر ٚنإ َٔ أُٖٗا:ٚ .1دٛز ع٬قَٛ ١دب ١زاي ١إسكاٝ٥اً بني ا٫ػا ٙم ٛاغتدساّ املدتدلات
ا٫ؾذلان ١ٝيف ايتعً ِٝاإليهذلٚ ْٞٚبعض ايكسضات اإلبساع ١ٝايتاي:١ٝ
(ايط٬ق ، ١املط ،١ْٚا٭قاي.)١
 .2إٕ ايط٬ب ايصنٛض َطتؿع ٞا٫ػا ٙم ٛاغتدساّ املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ
يف ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚيف ايكـ ايجايح ايجاْ ٟٛأنجط قسض ٠عً ٢اإلبساع.
 دراضخ (انشهري 5002,و) :
 ٖٚسؾت إىل ايتعطف عً ٢أثط اغتدساّ املدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝيف إنػابَٗاضات ايتذاضب املعًُ ١ٝيف َكطض ا٭سٝا ٤يط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْ.ٟٛ
 مت اختٝاض ايع َٔ ١ٓٝفتُع ايسضاغٚ ١قس بًؼ عسزٖا ( )68طايباً َكػُني إىلفُٛعتني :ػطٜبٚ ١ٝعسزٖا ( )34طايباً مت تسضٜػِٗ باغتدساّ املدتدلات
ا٫ؾذلانٚ ، ١ٝنابط ١عسزٖا ( )34طايباً مت تسضٜػِٗ باملدتدل ايتكًٝس.ٟ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب. اغتدسّ ايباسح أزاتني ا٭ٚىل (بطاق٬َ ١سع )١يًُٗاضات املعًُٚ ،١ٝايجاْ١ٝ(اغتباْ٘) يكٝاؽ ا٫ػا.ٙ
 خًكت ْتا٥ر ايسضاغ ١إىل:ٚ .1دٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني َتٛغط ٞزضدات
انتػاب َٗاضات ايتؿطٜح  ٚايؿػٛٝيٛدٝا ٚاملٗاضات ايهً ١ٝيط٬ب اجملُٛع١
ايتذطٜبٚ ١ٝاجملُٛع ١ايهابط. ١
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 .2عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبٔ َتٛغط ٞزضدات
انتػاب َٗاضات املٛضؾٛيٛدٝا يط٬ب اجملُٛعتني .
ٚ .3دٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني املتٛغطات اؿػاب١ٝ
يسضدات ايط٬ب (قبٌ اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ٚاملدتدلات ا٫ؾذلان)١ٝ
(ٚبعس اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ٚاملدتدلات ا٫ؾذلان )١ٝيكاحل زضدات
ايط٬ب (بعس اغتدساّ تطبٝكات اؿاغٛب ٚاملدتدلات ا٫ؾذلان.)١ٝ
احملىر انضبًَ  :انذراضبد راد انعاللخ ثىالع خمزرباد انعهىو :
 دراضخ (عذواٌ5000,و) :
 ٖٚسؾت إىل ايهؿـ عٔ ايكعٛبات اييت تٛاد٘ اغتدساّ املدتدلات املسضغ ١ٝيفايكـ ايعاؾط ا٭غاغٚ َٔ ٞدْٗ ١عط املعًُني ٚاملعًُات يف املباسح ايج٬خ
(ؾٝعٜا ،٤نُٝٝا، ٤أسٝا )٤يف املساضؽ اؿه ١َٝٛايتابع ١حملاؾعْ ١ابًؼ .
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػش.ٞ ته ٕٛفتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع املعًُني ٚاملعًُات ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛاملٛازايعًُ ١ٝايج٬خ (ؾٝعٜا ،٤نُٝٝا ، ٤أسٝاٚ )٤ايبايؼ عسزِٖ (َ )200عًِ َٚعًُ١
ٚتهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١مجٝع أؾطاز فتُع ايسضاغ. ١
 اغتدسّ ايباسح ا٫غتبٝإ نأزا ٠يسضاغت٘ . نؿؿت ايسضاغ ١عٔ ايٓتا٥ر ايتاي: ١ٝٚدس إٔ أنجط َعٝكات ايعٌُ املددل ٟؾٛٝعاً يف املٛاز ايعًُ ١ٝايج٬خ َع ْػب١
اإلؾاض ٠إيٗٝا عً ٢ايذلتٝب ( ؾٝعٜا ،٤نُٝٝا ، ٤أسٝا )٤ناْت:
 .1قً ١املٛاز ٚا٭زٚات ٚا٭دٗع ٠املددل ١ٜأ ٚعسّ ق٬سٝتٗا(، %69020،%60020
. )%67083
 .2عسّ تٛؾط قاع ١ككك ١يًُدتدل(.)%53002،%59021،%57017
 .3نٝل ايٛقت بػبب نجط ٠املاز ٠ايٓعط.)%57073،%55064،%51076( ١ٜ
 .4ع ااسّ ت ااٛؾط ٚق اات ن اااف يًتشه اارل يًتذطب اا ١بػ اابب نج ااط ٠اؿك اال (،%50012
. )%50006،%50089
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 .5نجط ٠عسز ايطًب ١يف ايؿعب ١ايٛاسس.)%48014،%46061 ،%48086( ٠
 .6عسّ تٛؾط ايتُسٜسات ايهطٚضَ َٔ ١ٜاٚ ٤نٗطباَٚ ٤كازض سطاض ٠يف املدتدل
(.)%49052 ،%45006،%45046
ٚ .7قت سك ١املدتدل غرل ناف إلدطا ٤ايتذاضب (.)%50074،%43016 ،%43054
 دراضخ (انسهراًَ 5002,و):
 ٖٚسؾت إىل ايتعطف عً ٢أِٖ املعٛقات اييت ؼس َٔ مماضغ ١إدطا ٤ا٭ْؿط١ايعًُ ١ٝيف تسضٜؼ ايؿٝعٜا ٤باملطسً ١ايجاْ.١ٜٛ
 أتبع ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػش.ٞ تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ )31( َٔ ١عًُاً . اغتدسّ ايباسح ا٫غتباْ ١نأزا ٠يسضاغت٘. أغؿطت ْتا٥ر ايسضاغ ١عً ٢إٔ أِٖ املعٛقات اييت ؼس َٔ إدطا ٤ا٭ْؿط١ايعًُ ١ٝاي٬ظَ ١يتسضٜؼ ايؿٝعٜا ٤باملطسً ١ايجاْ:ٖٞ ١ٜٛ
ْ .1كاب املعًِ َٔ اؿكل ٜ ٫ػاعس يف ايتشهرل يٮْؿط ١ايعًُ١ٝ
ٚإدطاٗ٥ا قبٌ اؿك.١
 .2عسّ ٚدٛز زضدات ككك ١يًذاْب ايعًُ.ٞ
 .3تأخرل إسهاض ايبس َٔ ٌٜا٭دٗعٚ ٠ا٭زٚات.
 .4عسّ تسضٜب املعًُني عً ٢اغتدساّ ا٭دٗع ٠اؿسٜج.١
 .5عسّ نؿا ١ٜا٭دٗعٚ ٠ا٭زٚات املعًُ.١ٝ
 .6عسّ ؼسٜح ٚػٗٝع املدتدلات باغتُطاض.
 دراضخ (انمًٍسي 5002,و) :
 ٖٚسؾت إىل اغتككاٚ ٤اقع اغتدساّ املدتدلات املسضغ ١ٝيف تسضٜؼ ايعًّٛايطبٝع ١ٝيف املطسً ١ايجاْ. ١ٜٛ
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ.ٞ اقتكطت ع ١ٓٝايسضاغ ١عًَ ٢عًَُٚ ٞؿطيف ايعً ّٛيًُطسً ١ايجاْ ١ٜٛيفقاؾع ١اـطز .
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 اغتدسّ ايباسح ا٫غتباْ٘ نأزا ٠يسضاغت٘ . ناْت أِٖ ْتٝذ ١تٛقٌ إيٗٝا ايباسح إٔ (ْ )18ؿاطاً عًُٝاً ؾكط ٚبٓػب١( )%2707تػتدسّ املدتدلات املسضغ ١ٝيف تٓؿٝصٖا زاُ٥اًٖٚ ،صا ٜسٍ عً ٢تسْٞ
اغتدساّ املدتدلات يف ايتسضٜؼ .
 دراضخ (انعطريي 5002,و) :
 ٖٚسؾت إىل َعطؾ ١أِٖ َعٛقات اغتدساّ كتدلات َاز ٠ا٭سٝا ٤يف َساضؽاملطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َعًُ ٞا٭سٝاٚ ٤املؿطؾني ايذلبٜٛني ٚشيو
نُٔ َساضؽ املٓطك ١ايؿطقٚ، ١ٝاقذلاح اؿً ٍٛاملٓاغب ١يًشس َٔ ٖص ٙاملعٛقات.
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػش. ٞ تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١مجٝع َعًَُ ٞاز ٠ا٭سٝا ٤يًُطسً ١ايجاْ ١ٜٛباملٓطك١ايؿطقٚ ١ٝعسزِٖ (َ )138عًُاًٚ ،مجٝع َؿطيف ا٭سٝا ٤يًُطسً ١ايجاْٚ، ١ٜٛبًؼ
عسزِٖ (َ )5ؿطؾني.
 اغتدسّ ايباسح ا٫غتبٝإ أزا ٠يًسضاغ.١ تٛقٌ ايباسح إىل ْتا٥ر عس ٠نإ َٔ أُٖٗا  :إٔ َعٛقات اغتدساّ كتدلاتا٭سٝا ٤يف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛباملٓطك ١ايؿطق ١ٝنجرل َٔٚ ٠أُٖٗا :
ْ .1كل ا٭زٚات ٚا٭دٗع ٠املعًُ. ١ٝ
 .2عسّ ٚدٛز كتدل يٮسٝا ٤باملسضغ.١
 .3نجط ٠سكل َعًِ ا٭سٝا.٤
 .4قػط َػاس ١كتدل ا٭سٝا.٤
 .5أعساز ط٬ب ايؿكٌ أنجط َٔ غع ١املدتدل.
 .6قًٚ ١دٛز طا٫ٚت ناؾَٓٚ ١ٝاغب ١يًط٬ب إلدطا ٤ايتذاضب.
 .7قً ١ايعٓا ١ٜباملدتدلات َٔ قبٌ إزاض ٠ايتعً. ِٝ
 .8عسّ ٚدٛز قٝاْ ١زٚض ١ٜيٮزٚات ٚا٭دٗع ٠املعًُ.١ٝ
 دراضخ (انسهراًَ 5005,و) :
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 ٖٚسؾت إىل ايٛق ٍٛإىل َكذلسات َٓاغب ١يتؿع ٌٝايسضاغ ١املعًُ ١ٝيف ايعًّٛايطبٝعَٚ ، ١ٝعطؾَ ١س ٣تٛؾط عٓاقطٖا يف املساضؽ باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛسػب
ضأ ٟاملعًُني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني.
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػش. ٞ تهْٛت ايع َٔ ١ٓٝمجٝع َعًُ ٞايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛبإزاض ٠تعً ِٝايباس١ٚعسزِٖ (َ )116عًُاً ٚ ،مجٝع املؿطؾني ايذلبٜٛني ٚعسزِٖ (َ )8ؿطؾني ٚ ،
( )595طايباً َٔ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْ( ٟٛقػِ ايعً ّٛايطبٝع )١ٝاخترلٚا
عؿٛاٝ٥اً.
 اغتدسّ ايباسح ا٫غتبٝإ نأزا ٠يسضاغت٘ . تٛقًت ايسضاغ ١إىل ْتٝذَ ١ؿازٖا :عسّ تؿع ٌٝايسضاغ ١املعًُ ١ٝيف ايعًّٛايطبٝع ١ٝبؿهٌ دٝس يف املطسً ١ايجاْ. ١ٜٛ
 دراضخ (ادلُزشري5002,و) :
 ٖٚسؾت إىل َعطؾ ١ايٛاقع ايؿعً٫ ٞغتدساّ املدتدل املسضغ ٞيف تسضٜؼا٭سٝا ٤باملطسً ١ايجاْٚ ،١ٜٛايتعطف عً ٢أثط املٚ ٌٖ٪طبٝع ١ايعٌُ ٚغٓٛات
اـسَ ١يف تٓؿٝص ايٓؿاطات ايعًُ ١ٝيف تسضٜؼ ا٭سٝا ٤باملطسً ١ايجاْ١ٜٛ
ٚإبطاظ َعٛقات اغتدساّ املدتدل يف تسضٜؼ ا٭سٝاٚ ٤اقذلاح اؿً ٍٛاملٓاغب١
يصيو.
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞاملػش.ٞ اغتدسّ ايباسح ا٫غتباْ ١نأزا ٠يسضاغت٘. تٛقٌ ايباسح إىل ْتا٥ر عسٜس َٔ ٠أُٖٗا: .1إٕ ٚاقع اغتدساّ املدتدل املسضغ ٞيف تسضٜؼ ا٭سٝا ٤مبشاؾع ١ايكٓؿصٜ ٠ؿرل
إىل تسْ ٞيف َػت ٣ٛاغتدساّ املدتدل عٔ ايسٚض املأَ ٍٛؼكٝك٘.
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ٚ .2دٛز ؾطٚم شات ز٫ي٘ إسكا ١ٝ٥عٓس َػت 0005 ٣ٛيف اغتذاب ١فتُع ايسضاغ١
يف تك ُِٗٝٝيٛاقع اغتدساّ املدتدل املسضغ ٞيف تسضٜؼ ا٭سٝا ٤تعٛز يكاحل
املؿطؾني ايذلبٜٛني.
 .3تطنعت َعٛقات اغتدساّ املدتدل املسضغ ٞيف تسضٜؼ ا٭سٝا ٤باملطسً١
ايجاْ ١ٜٛيف  :قً ١املدككات املاي -١ٝقً ١املٛاز اي٬ظَ ١إلدطا ٤ايتذاضب-
نعـ َٗاضات ط٬ب املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف ايتعاٌَ َع املٛاز ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ظٜاز٠
ايٓكاب ايتسضٜػ ٞيًُعًِ ..عً ٢ايتٛاي.ٞ
احملووىر انضبنوووش :انذراضووبد راد انعاللوووخ ثبضووزخذاو يعهوووى انعهوووىو
نهًطزحذصبد انزكُىنىجٍخ ورىظٍفهب يف انزذرٌص :
 دراضخ (عجذ اجملٍذ5000,و( :
 ٖٚسؾت إىل ايٛقٛف عًَ ٢سٚ ٣عَ ٞعًُ ٞايعً ّٛمبػتشسثات تهٓٛيٛدٝاايتعًٚ ِٝاػاٖاتِٗ م ٛاغتدساَٗا.
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ.ٞ تهْٛت ايعَ )365( َٔ ١ٓٝعًُاً َٚعًُ ١مبشاؾعات َكط. اغتدسّ ايباسح اغتباْ٘ َهَ )56( َٔ ١ْٛؿطزَٛ ٠ظع ١عً ٢ث٬ث ١أبعازٖ : ٞإزضاى املعًِ ملؿٗ ّٛاملػتشسخ ايتهٓٛيٛدٚ ،ٞإزضان٘ ٭ُٖٝت٘ ،
ٚيهٝؿ ١ٝتٛظٝؿ٘ يف ايتسضٜؼ ،نُا اغتدسّ ايباسح َكٝاؽ ا٫ػا. ٙ
ٍّ ٚانح يف َػتٚ ٣ٛع ٞاملعًُني باملػتشسثات
 نؿؿت ايٓتا٥ر ٚ :دٛز تسٕايتهٓٛيٛد ،١ٝسٝح بًػت ْػب ١ايٛعْ ٖٞٚ ،)%6005) ٞػب ١تكٌ عٔ سس
ايهؿا ١ٜاحملسز ٠با(ٚ ،)%75إٔ املعًُني سسٜج ٞايتدطز يسٚ ِٜٗعٞ
باملػتشسثات أنجط َٔ املعًُني قسمي ٞايتدطز ٚبس٫ي ١إسكاٚ،١ٝ٥إٔ
ا٫ػاٖات ايػا٥س ٠يس ٣املعًُني م ٛاغتدساّ َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا
ايتعً ِٝقاٜس.٠
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 دراضخ (اذلذنك5000,و) :
 ٖٚسؾت إىل ايتعطف عًَ ٢سَ ٣عطؾَ ١عًَُٚ ٞعًُات ايعً ّٛبسٚي ١ايهٜٛتمبٗاضات اؿاغٛب ٚبطفٝات٘ ٚنجاؾ ١اغتدساَِٗ شلا يف ايتسضٜؼ .
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ. ٞ تهْٛت ايعَ )145 ( َٔ ١ٓٝعًُّا َٚعًُ ١مبطاسٌ ايتعً ِٝايج٬خ بسٚي ١ايهٜٛت. اغتدسّ ايباسح ا٫غتباْ ١نأزا ٠يسضاغت٘ . تٛقًت إىل ْتا٥ر َٔ أُٖٗا إٔ أنجط َا ٜػتدسَ٘ املعًُ ٕٛايدلاَرايطغٚ ١َٝٛبطاَر َعاؾ ١ايٓكٛمٚ،إٔ بطاَر احملاناٚ ٠املٛغٛعات ايعًُ١ٝ
اإليهذل ١ْٝٚناْت بٓػب ١قًٚ ، ١ًٝقس ناْت ٖٓاى ؾطٚم بني املعًُني ٚ
املعًُات يف اغتدساّ اؿاغب يف ايتسضٜؼ يكاحل املعًُني.
 دراضخ (انعُسي5002 ,و):
 ٖٚسؾت إىل ايتعطف عً ٢اغتدساّ ؾبه ١اإلْذلْت يف تسضٜؼ ايعً ّٛعً٢ايتشك ٌٝايسضاغ ٞيط٬ب ايكـ ايجاْ ٞاملتٛغط.
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايتذطٜيب. تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )30( َٔ ١طايباً نُذُٛع ١ػطٜب )30(ٚ ١ٝطايباًنُذُٛع ١نابط.١
 خًكت ايسضاغ ١إىل ْتا٥ر عسٜس،٠أُٖٗا: .1تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني َتٛغطات ؼكٌٝ
ط٬ب ايكـ ايجاْ ٞاملتٛغط يف َاز ٠ايعً ّٛبني اجملُٛع ١اييت زضغت
باغتدساّ ايٛسس ٠ايتعً ١ُٝٝعدل اإلْذلْت  ٚبني اجملُٛع ١اييت زضغت
بايططٜك ١ايتكًٝس ١ٜيف نٌ َٔ :املػت ٣ٛا٭ َٔ ٍٚتكٓٝـ بً ّٛيٮٖساف
املعطؾَ( ١ٝػت ٣ٛايتصنط)ٚ،املػت ٣ٛايجاَْ( ٞػت ٣ٛايؿِٗ)ٚ،املػت ٣ٛايجايح
(َػت ٣ٛايتطبٝل) يكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب.١ٝ
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 .2تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005(٣ٛبني َتٛغطات ؼكٌٝ
ط٬ب ايكـ ايجاْ ٞاملتٛغط يف َاز ٠ايعً ّٛبني اجملُٛع ١ايتذطٜب - ١ٝاييت
زضغت باغتدساّ اإلْذلْتٚ -بني اجملُٛع ١ايهابط - ١اييت زضغت
بايططٜك ١ايتكًٝس -١ٜيف فٌُ َػت ٣ٛا٫ختباض ايبعس ٟيكاحل اجملُٛع١
ايتذطٜب.١ٝ
 دراضخ انعهىاًَ (5002,Al-Alwaniو) :
 ٖٚسؾت إىل َعطؾَ ١س ٣اغتدساّ َعًَُٚ ٞعًُات ايعً ّٛمبشاؾعٜٓ ١بعباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف تسضٜؼ ايط٬ب ٚايطايبات
ٚتكك ٞايكعٛبات ٚاملعٛقات اييت متٓع َٔ تطبٝل ٖص ٙايتكٓٝات َٔ ٚدٗ١
ْعط َعًَُٚ ٞعًُات ايعً ّٛبؿطٚعٗا املدتًؿ. ١
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ. ٞ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر أْ٘ َٔ َعٛقات اغتدساّ ايتكٓ ١ٝيف تسضٜؼ ايعً ّٛنعـإعساز ٚتطٜٛط املعًُنيٚ ،اؿاد ١إىل تٛؾرل املعٜس َٔ أدٗع ٠اؿاغب اٯي ٞيف
املساضؽ ٚ،إىل املعٜس َٔ تسضٜب املعًُني .
 دراضخ (آل لصىد5002,و) :
 ٖٚسؾت إىل ايتعطف عً ٢آضا ٤املسٜطٚ ٜٔاملعًُني س ٍٛزٚض َعًُ ٞايعً ّٛيفزَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜؼ ايعً - ّٛايتعطف عًَ ٢س ٣تٛاؾط ايتكٓٝات
ايتعً ١ُٝٝيتسضٜؼ َاز ٠ايعً ّٛيف املساضؽ املتٛغط ١اؿه ١َٝٛيًبٓني -
َعطؾَ ١س ٣اقتٓاع َسٜط ٟاملساضؽَٚ ،عًُ ٞايعً ،ّٛبأُٖ ١ٝتكٓٝات ايتعًِٝ
يف تسضٜؼ ايعً ّٛيف املساضؽ املتٛغط -١ؼسٜس املؿه٬ت ٚاملعٛقات اييت
ؼ ٍٛز ٕٚزَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜؼ ايعً.ّٛ
 اتبع ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞايتشً.ًٞٝ تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ َٔ ١سٜط ٟاملساضؽ َٚعًُ ٞايعً ّٛمبشاؾع ١غطا٠عبٝسَ 49 ) ٠سٜطّاَ 79 ،عًُّا( .
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 اغتدسّ ايباسح ا٫غتباْ ١نأزا ٠يسضاغت.١ تٛقٌ ايباسح إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٜٝ .1طَ ٣سٜط ٚاملساضؽ َٚعًَُ ٛاز ٠ايعً ّٛيف املساضؽ املتٛغط ١اؿه١َٝٛ
يًبٓني ،تٛاؾط ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاي٬ظَ ١يتسضٜؼ َاز ٠ايعً.ّٛ
ٜ .2طَ ٣سٜط ٚاملساضؽ َٚعًُ ٛايعً، ّٛإٔ َعًُ ٞايعًٜ ّٛك َٕٛٛبسٚضِٖ ،
بسضد ١نبرل ،٠يف زَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜؼ ايعً.ّٛ
ٜ .3طَ ٣سٜط ٚاملساضؽ َٚعًُ ٛايعً، ّٛإٔ َسٜط ٟاملساضؽ َٚعًُ ٞايعً ّٛيسِٜٗ
قٓاع ١عاي ١ٝبأُٖ ١ٝزَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜؼ ايعً.ّٛ
ٜ .4طَ ٣سٜط ٚاملساضؽ َٚعًُ ٛايعًٚ ّٛدٛز َؿه٬تَٚ ،عٛقات ؼ ٍٛز ٕٚزَر
تكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜؼ ايعً.ّٛ
 ٫ .5تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني آضا ٤فتُع ايسضاغ ١س ٍٛزٚض
َعًُ ٞايعً ّٛيف زَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜؼ َاز ٠ايعً ّٛباملساضؽ
املتٛغطٚ ١ؾل قاٚض ايسضاغ ١تعع ٣إىل ايتؿاع٬ت بني (ايٛظٝؿ ،١غٓٛات
اـسَ ١يف ايذلبٚ ١ٝايتعً ،ِٝامل ٌٖ٪ايعًُ.)ٞ
 دراضخ (ثبجري5002,و) :
 ٖٚسؾت إىل ايتعطف عًٚ ٢اقع ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف تسضٜؼ َاز ٠ايعًّٛملطسً ١ايتعً ِٝا٭غاغ ٞباؾُٗٛض ١ٜاي َٔ ،١ُٝٓٝسٝح زضد ١تٛاؾط
ٚاغتدساّ ايتكٓٝات ايتعًٚ ١ُٝٝزضد ١ايتُهٔ َٔ اغتدساَٗاٚ ،أثط بعض
املتػرلات َجٌ اؾٓؼٚ ،امل ٌٖ٪ايعًُٚ ،ٞاـدل ٠ايتسضٜػٚ ،١ٝايسٚضات
ايتسضٜب ١ٝيف فاٍ ايتكٓٝات ايتعً ،١ُٝٝيف شيو ا٫غتدساّٚ ،ايتُهٔ َٔ
اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً .١ُٝٝنُا اغتٗسؾت ايسضاغ ١ؼسٜس أِٖ املعٝكات
اييت تكًٌ َٔ اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعًٚ ،١ُٝٝبٝإ أثط اخت٬ف اؾٓؼ
ٚامل ٌٖ٪ايعًُٚ ٞاـدل ٠ايتسضٜػٚ ١ٝايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف اخت٬ف املعٝكات
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ايهًٚ ١ٝايؿطع ،١ٝباإلناؾ ١إىل تبني َػت ٣ٛايع٬ق ١بني زضد ١اغتدساّ
ايتكٓٝات ايتعًٚ ١ُٝٝزضد ١ايتُهٔ َٔ اغتدساَٗا.
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ.ٞ ته ٕٓٛفتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع َعًُ ٞايعً ّٛمبساضؽ قاؾع ١سهطَٛتيًؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ٚ ّ2007 -2006 ٍٚايبايؼ عسزِٖ (َ )520عًُاً َٚعًُ،١
أَا ع ١ٓٝايسضاغ ١ؾكس تهْٛت َٔ (َ )120عًُاً َٚعًُ. ١
 اغتدسّ ايباسح ا٫غتباْٚ ١املكابً ١ؾُع ايبٝاْات ،سٝح أداب (َ )120عًُاًَٚعًُٚ ١متت َكابً َِٗٓ )20( ١ؾُٝا بعس ٚخطدت ايسضاغ ١بايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 .1تٛاؾطت ( َٔ )4ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝبٓػب تعٜس عٔ (( ٖٞٚ )%50ايكٛض
ٚاملًككاتٚ ،اجملػُات ٚايُٓاشزٚ ،ا٭ؾهاٍ ٚايطغ ّٛايبٝاَْٚ ،١ٝػذٌ
ناغٝت)  َٔ )26(ٚايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝبٓػب تكٌ عٔ (.)%50
 .2دا٤ت زضد ١ا٫غتدساّ ايهً ١ٝيًتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝنُٔ زضد ١اغتدساّ
قً.١ًٝ
 .3دا٤ت زضد ١متهٔ َعًُ ٞايعً َٔ ّٛاغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝنُٔ
زضدَ ١تٛغط.١
ُٚ .4دستِ ع٬ق ١إضتباطَٓ ١ٝدؿه ١شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني زضد ١اغتدساّ
َعًُ ٞايعً ّٛيًتكٓٝات ايتعًٚ ١ُٝٝزضد ١متهِٓٗ َٔ اغتدساَٗا.
 .5دا٤ت املعٝكات ايهً٫ ١ٝغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝنُٔ زضد ١تعٜٛل
نبرل.٠
ٖٓ .6اى ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0 .α = 05( ٣ٛبني زضدات
املعٝكات ايهً٫ ١ٝغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝتعع٫ ٣خت٬ف َتػرل
اـدلٚ ٠يكاحل ش ٟٚاـدل ٠ايككرل 5 -1( ٠غٓٛات).
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 دراضخ (يً اجلبضر5002 ,و) :
 ٖٚسؾت إىل ايتعطف عً ٢أثط اغتدساّ بطْاَر ساغب آي ٞتعًَ ُٞٝكذلح عً٢ؼك ٌٝطايبات ايكـ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛملاز ٠ا٭سٝا.٤
 اغتدسَت ايباسج ١املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب. مت تكػ ِٝايطايبات إىل فُٛعتني بططٜك ١عؿٛا ١ٝ٥إسساُٖا ػطٜب)30( ١ٝطايبٚ ١ا٭خط ٣نابط )30(١طايبٚ ١مت اختباض نًتا اجملُٛعتني قبًٝاً ٚبعس
شيو خهعت اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝيًُتػرل املػتكٌ (ايسضاغ ١باغتدساّ بطْاَر
ساغب آي ٞتعًَ ُٞٝكذلح) ٚسذب عٔ اجملُٛع ١ايهابط ١اييت تسضؽ
بايططٜك ١ايتكًٝس. ١ٜ
 تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝٚ .1دٛز ؾطم زاٍ إسكاٝ٥اً عٓس َػتٚ )0001(٣ٛبني َتٛغط زضدات طايبات
اجملُٛع ١ايتذطٜب ٚ ١ٝاجملُٛع ١ايهابط ١يف ؼكَ ٌٝاز ٠ا٭سٝا ٤عٓس
ايتطبٝل ايبعس ٟي٬ختباض ايتشك ًٞٝيكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝمما
٪ٜنس ا٭ثط اإلهاب ٞيًدلْاَر ايتعً ُٞٝاملػتدسّ يف ضؾع َػت ٣ٛؼكٌٝ
ايطايبات يف َاز ٠ا٭سٝا.٤
ٚ .2دٛز ؾطم زاٍ إسكاٝ٥اً عٓس َػتٚ )0001(٣ٛبني َتٛغط زضدات طايبات
اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝعٓس ايتطبٝل ايكبًٚ ٞايبعس ٟي٬ختباض ايتشكًٞٝ
يكاحل ايتطبٝل ايبعس، ٟمما ٜسٍ عً ٢ؾاعً ١ٝايدلْاَر املػتدسّ يف تسضٜؼ
َاز ٠ا٭سٝا ٤عً ٢ايتشك.ٌٝ
 دراضخ (انسامحً5002,و) :
 ٖٚسؾت إىل َعطؾٚ ١اقع اغتدساّ َعًُ ٞايؿٝعٜا ٤باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛيفقاؾع ١ايكٓؿص ٠يؿبه ١اإلْذلْت يف ايتسضٜؼ ٚشيو َٔ خ ٍ٬ايتعطف عً٢
َس ٣تٛؾط اإلَهاْات اي٬ظَ٫ ١غتدساّ اْ٫ذلْت يف تسضٜؼ ايؿٝعٜاَٚ،٤س٣
زضاَ ١ٜعًُ ٞايؿٝعٜا ٤با٭ٚد٘ املدتًؿ٫ ١غتدساّ اإلْذلْت يف ايتسضٜؼ،
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ٚنصيو َس ٣اغتؿازتِٗ َٔ تًو ا٭ٚد٘ ،إناؾ ١ملعطؾَ ١س ٣تأثط ايسضا،١ٜ
ٚا٫غتؿاز ٠باـدل ٠ايتسضٜػ ١ٝملعًِ ايؿٝعٜا.٤
 اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ.ٞ تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ َٔ ١عًُ ٞايؿٝعٜا ٤مبشاؾع ١ايكٓؿص ٠ايتعً ١ُٝٝايبايؼعسزِٖ َ 46عًُاً.
 اغتدسّ ايباسح ا٫غتباْ ١نأزا ٠يسضاغت٘. تٛقًت ايسضاغ ١يعسْ ٠تا٥ر  َٔ ،أبطظٖا: .1نعـ اإلَهاْات اي٬ظَ٫ ١غتدساّ اإلْذلْت باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف تسضٜؼ
ايؿٝعٜا.٤
 .2زضا ٜااَ ١عًُ اا ٞايؿٝع ٜااا ٤با٭ٚد اا٘ املدتًؿ اا٫ ١غ ااتدساّ اإلْذلْ اات يف ايت ااسضٜؼ
ناْ اات عاي ٝاا ١٭ضب ااع عباضاتَٚ،تٛغ ااط ١إلس ااس ٣عؿ ااط ٠عباضٚ،٠ن ااعٝؿ ١يػ اات
عباضات،مبتٛغط عاّ نعٝـ.
 .3اغتؿازَ ٠عًُ ٞايؿٝعٜا ٤باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبشاؾع ١ايكٓؿص َٔ ٠خسَات
اْ٫ذلْت يف ايتسضٜؼ ناْت َتٛغط ١يجُإ عباضاتٚ،نعٝؿ ١يػبع عباضات،
َٓٚعسَ٫ ١ثٓيت عؿط ٠عباض،٠مبتٛغط عاّ نعٝـ.
 .4عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١
سٝح زضاٜتِٗ باـسَات اييت تكسَٗا اْ٫ذلْت يتسضٜؼ ايؿٝعٜا ٤ملتػرل غٓٛات
اـدل ٠ايتسضٜػ.١ٝ
 .5عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0005( ٣ٛبني اغتذابات ع١ٓٝ
ايسضاغ ١سَ ٍٛس ٣اغتؿازتِٗ َٔ اـسَات اييت ٜكسَٗا اْ٫ذلْت يتسضٜؼ
ايؿٝعٜا ٤تبعاً ملتػرل غٓٛات اـدل ٠ايتسضٜػ.١ٝ
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انزعهٍك عهى انذراضبد انطبثمخ:
 َٔ خ ٍ٬اغتعطاض ايباسج ١يًسضاغات ايػابكٚ ١دست إٔ شلا أُٖ ١ٝندل٣بايٓػب ١يًسضاغ ١اؿاي،١ٝسٝح تٓٛعت ايسضاغات ايػابكَ ١ا بني زضاغات قً١ٝ
ٚعطبٚ ١ٝعاملٖٚ ،١ٝص ٙإؾاض ٠إىل أُٖ ١ٝاغتدساّ تطبٝكات املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتٓٛع ١يف ايتعً. ِٝ
 اتؿكت مجٝع ايسضاغات ايػابكَ ١ع ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيف نْٗٛا تبشح يففاٍ ايعً.ّٛ
 اغتؿازت ايباسج َٔ ١ايسضاغات ايػابك ١يف : .1إثطاٚ ٤تسع ِٝاإلطاض ايٓعطٚ ، ٟتٛد ٘ٗٝإىل بعض املكازض ايعًُ َٔ ١ٝخٍ٬
قٛاَ ِ٥طادعٗا.
 .2اغتؿازت ايباسج ١إىل سس َا يف إعساز أزا ٠ايسضاغ.١
َ .3عطؾ ١ا٭غايٝب اإلسكا ١ٝ٥املٓاغب ١ملعاؾ ١ايبٝاْات.
 انزعهٍك عهى دراضبد احملىر األول :
 تٓٛعت َٛانٝع ايسضاغات ايػابك ١يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف املدتدلسٝح تٓاٚيت زضاغ ١نٌّْ َٔ ( :تؿاْر (ٚ )ّ2002،ؾباط(ٚ )ّ2005،ايػهذ،ٞ
( ٚ )ّ2006ؾكٛض( )ّ2007،أٌَ احملُس( ،)ّ2008،ٟايطانٚ )ّ2008، ٞ
((ٚ )ّ2008،ٍ٫ايؿٗط )ّ2009، ٟاملدتدلات ا٫ؾذلانٚ، ١ٝتٓاٚيت زضاغ ١نٌّْ
َٔ(ضٚغٓهٜٛػتَ(ٚ)ّ2000،اٜهٌ )ّ2001،احملانا ٠اؿاغٛبٚ ،١ٝتٓاٚيت زضاغ١
نٌّْ َٔ ( :ضٜٚو(ٚ ) ّ2002،ايؿاٜع (ٚ )ّ2006،ايعك )ّ2007 ،ًٞٝاملدتدلات
احملٛغب ١بُٓٝا تٓاٚيت زضاغ( ١ناضٜٛنٚ ٞبٛيػ )ّ2001 ،ٕٛبطف ١ٝتعً١ُٝٝ
باغتدساّ اؿاغب اٯيٚ ، ٞتٓاٚيت زضاغ(١آٍ قٜٛإ )ّ2006،استٝادات
املدتدل َٔ تكٓٝات ايتعًٚ ، ِٝتٓاٚيت زضاغ( ١اؾٜٛط )ّ2008 ،املدتدلات
احملٛغبٚ ١احملانا ٠اؿاغٛبَ ١ٝعاً .
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 اتؿكت ايسضاغ ١اؿايَ ١ٝع زضاغ ١نٌ َٔ( :ايؿاٜع ( ٚ)ّ2006،آٍقٜٛإ( ٚ )ّ2006،ؾكٛض )ّ2008،ٍ٫(ٚ )2007 ،نْٗٛا اتبعت املٓٗر ايٛقؿ،ٞ
بُٓٝا اختًؿت َع زضاغ ١نٌ َٔ( :ضٚغٓهٜٛػت(ٚ )ّ2000،ناضٜٛنٞ
ٚبٛيػَ( ٚ )ّ2001، ٕٛاٜهٌ(ٚ )ّ2001،ضٜٚو(ٚ )ّ2002،ايػهذ(ٚ )ّ2006،ٞأٌَ
احملُس(ٚ )ّ2008 ،ٟاؾٜٛط َٔ )ّ2008 ،سٝح املٓٗر يهْٗٛا اتبعت املٓٗر
ايتذطٜيب ،نُا اختًؿت ايسضاغَ ١ع زضاغ ١نٌّْ َٔ  ( :تؿاْر ، )ّ2002،
(ٚؾباط(ٚ )ّ2005،ايعك(ٚ )ّ2007،ًٞٝايطان(ٚ )ّ2008، ٞايؿٗط)ّ2009، ٟ
يهْٗٛا اتبعت املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب.
 اتؿكت ايسضاغ ١اؿايَ ١ٝع زضاغ ١نٌ َٔ( :ايؿاٜع ( ٚ )ّ2006،آٍ قٜٛإ،( ٚ )ّ2006ؾكٛض )ّ2007 ،يف نْٗٛا اغتدسَت ا٫غتباْ٘ نأزا ٠يسضاغتٗا.
 تبآٜت عٓٝات ايسضاغات ايػابكَ ١ابني (ط٬ب ٚطايباتَٚ،عًَُ ٚ ٕٛعًُات)،نُا تبآٜت أٜهّا يف سذِ ايع. ١ٓٝ
 ا٭ثاط ا٫هااب٫ ٞغاتدساّ املػاتشسثات ايتهٓٛيٛدٝا ١املدتًؿا ١يف املدتادل يفؼكٝال ايهؿاا ٠٤ايتسضٜػا ١ٝمماا ٜا٪ز ٟإىل ضؾاع َػات ٣ٛايتشكاٚ ، ٌٝؼػاني
َػاات ٣ٛا٭زاٚ ٤بكااا ٤أثااط ايااتعًِ ٚ ،تُٓٝاا ١ا٫ػااا ٙماا ٛاملػااتشسثات
ايتهٓٛيٛدٖٚ ١ٝصا َا ت٪نسْ ٙتاا٥ر فُٛعاَ ١أ ايسضاغاات ايػاابك : ١زضاغا١
(ن ا اااضٜٛنٚ ٞبٛيػا ا اا (،)ّ2001،ٕٛتؿ ا اااْر (،)ّ2002،ؾا ا ااباط(،)ّ2005،ايؿا ا اااٜع
( ،)ّ2006،ايػا ا ا ااهذ( ،)ّ2006، ٞايعكا ا ا اا( ،)ّ2007،ًٞٝأَا ا ا ااٌ احملُا ا ا ااس،)ّ2008،ٟ
(اؾٜٛط( ،)ّ2008 ،ايطان( ،)ّ2008، ٞايؿٗط.)ّ2009، ٟ
 زيت بعض ايسضاغات عً ٢عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥اً بني أؾطاز اجملُٛعتنيايهابطٚ ١ايتذطٜب ١ٝيف ايتشك ٌٝنُا يف زضاغ ١نٌّْ َٔ( :ضٚغٓهٜٛػت،
َ(ٚ )ّ2000اٜهٌ(ٚ )ّ2001،ضٜٚو(ٚ )ّ2002،ايعك(ٚ )ّ2007،ًٞٝاؾٜٛط.)ّ2008 ،
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 إٔ ٖٓاى قعٛبات ؼ ٍٛز ٕٚاغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف املدتدل ٚإٔ ٖٓايو ساد ١يتٛؾرلٖا ٚتسضٜب املعًُني عً ٢نٝؿ ١ٝاغتدساَٗا ٖٚصا َا
أنست٘ زضاغ( ١آٍ قٜٛإ. )ّ2006،
 انزعهٍك عهى دراضبد احملىر انضبًَ:
 تٓٛعت َٛانٝع ايسضاغاات ايػاابك ١يف ٖاصا احملاٛض سٝاح تٓاٚيات زضاغا ١ناٌّْ َأ:(عااسٚإ( ٚ )ّ2000،ايعٖطاْاا( ٚ )ّ2001 ،ٞايعػاارل )ّ2001، ٟاملعٛقااات ٚايكااعٛبات
عٓس اغتدساّ املدتدل يف ايتسضٜؼٚ ،تٓاٚيت زضاغ ١ناٌّْ َأ ( :ايكُٝاع)ّ2001، ٟ
(ٚاملٓتؿ ااطٚ )ّ2007،ٟاق ااع اغ ااتدساّ املدت اادل يف ايت ااسضٜؼ ،ب ُٓٝااا تٓاٚي اات زضاغ اا١
(ايعٖطاْ )ّ2002 ،ٞتؿع ٌٝايسضاغ ١املعًُ. ١ٝ
 اتؿكت مجٝع زضاغات احملٛض ايجاَْ ٞع ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيف نْٗٛا اغتدسَتاملٓٗر ايٛقؿٚ ٞيهٓٗا اختًؿت َعٗا يف ْٛع املٓٗر سٝح اتبعت مجٝعٗا املٓٗر
ايٛقؿ ٞاملػش. ٞ
 اتؿكت مجٝع ايسضاغات ايػابكَ ١ع ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيف نْٗٛا اغتدسَتا٫غتباْ٘ نأزا ٠يسضاغتٗا .
 زيت بعض ايسضاغات عًٚ ٢دٛز َعٛقاات ٫غاتدساّ كتادل ايعًاٚ ّٛشياو نُاايف زضاغ ا ا ا ا ا اا( ١ع ا ا ا ا ا ااسٚإ( ،)ّ2000،ايعٖطاْ ا ا ا ا ا اا( ،)ّ2001 ،ٞايعػ ا ا ا ا ا اارل،)ّ2001، ٟ
(املٓتؿااطٖٚ )ّ2007،ٟاا ٞتتؿااابَٗ ١ااع ايسضاغاا ١اؿايٝاا ١يف ا٭ٖااساف سٝااح تٗااسف
ايسضاغ اا ١اؿاي ٝاا ١إىل َعطؾ ااَ ١عٛق ااات اغ ااتدساّ املػ ااتشسثات ايتهٓٛيٛد ٝاا ١يف
كتدل ايعً.ّٛ
 زيت أسس ٣ايسضاغات يف ٖصا احملٛض عً ٢تسْ ٞاغتدساّ املدتدلات يف ايتسضٜؼنُا يف زضاغ( ١ايكُٝع.)ّ2001، ٟ
 تبآٜت عٓٝات ايسضاغات ايػابكَ ١ابني (َعًَُٚ ٕٛعًُاتَ،ؿطؾني تطبٜٛنيٚقهط ٟكتدلات)،نُا تبآٜت أٜهّا يف سذِ ايع. ١ٓٝ
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 انزعهٍك عهى دراضبد احملىر انضبنش:
 اتؿكات ايسضاغا ١اؿايٝاَ ١اع زضاغا ١ناٌ َأ( :عباس اجملٝاس(ٚ )ّ2000،اشلاسيل،(ٚ )ّ2000ايعً ا ااٛاْ(ٚ )ّ2005 ، ٞب ا ااادط(ٚ ) ّ2007،ٟآٍ قك ا ااٛز(ٚ )ّ2007،ايعامح ا اا،ٞ
 )ّ2008نْٗٛا اتبعت املٓٗر ايٛقؿ ،ٞبُٓٝا اختًؿت َاع زضاغا(:١ايعٓاع)ّ2003 ،ٟ
َأ سٝاح املآٗر يهْٗٛاا اتبعات املآٗر ايتذاطٜيب ،نُاا اختًؿات ايسضاغاَ ١اع
زضاغ َٞ( :١اؾاغط )ّ2007 ،يهْٗٛا اتبعت املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب.
 اتؿكت زضاغ ١نٌّْ َٔ ( :ايعٓاعَ( ٚ )ّ2003 ،ٟا ٞاؾاغاط )ّ2007 ،عًاٚ ٢داٛز ؾاطٚمزاي٘ إسكاّٝ٥ا باني اجمل ُٛعا ١ايهاابطٚ ١باني اجملُٛعا ١ايتذطٜبٝا ١يكااحل اجملُٛعا١
ايتذطٜب ١ٝاييت زضغت باغتدساّ املػتشسخ ايتهٓٛيٛد ٞمما ٪ٜنس ا٭ثط اإلهابٞ
٭غااتدسّ املػااتشسثات ايتهٓٛيٛدٝاا ١يف ايتااسضٜؼ يف ضؾااع َػاات ٣ٛؼكاا ٌٝايطاا٬ب
ٚظٜاز ٠ايساؾع ١ٝيس. ِٜٗ
ٍّ ٚانح يف َػتٚ ٣ٛع ٞاملعًُني باملػتشسثات
 زيت بعض ايسضاغات عًٚ ٢دٛز تسٕايتهٓٛيٛد ١ٝنُا يف زضاغ( ١عبس اجملٝس. )ّ2000،
 نعـ زضاَ ١ٜعًُ ٞايؿٝعٜا ٤با٭ٚد٘ املدتًؿ٫ ١غتدساّ اْ٫ذلْت يف ايتسضٜؼنُا يف زضاغ( ١ايعامح.)ّ2008، ٞ
 زيت بعض ايسضاغات إٔ زضد ١اغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝيف ايتسضٜؼ قً١ًٝنُا يف زضاغ( ١بادط.) ّ2007،ٟ
 زيت بعض ايسضاغات عًٚ ٢دٛز َعٛقات ؼ ٍٛز ٕٚزَر تكٓٝات ايتعً ِٝيفتسضٜؼ ايعً ّٛنُا يف زضاغ( ١بادط(ٚ ) ّ2007،ٟآٍ قكٛز(ٚ )ّ2007،ايعًٛاْ، ٞ
 ٖٞٚ )ّ2005تتؿل َع ايسضاغ ١اؿاي ١ٝسٝح تٗسف ايسضاغ ١اؿاي ١ٝإىل َعطؾ١
َعٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدل ايعً.ّٛ
 اؿاد ١إىل تٛؾرل املعٜس َٔ أدٗع ٠اؿاغب اٯي ٞيف املساضؽ ٚ،إىل املعٜس َٔتسضٜب املعًُني نُا يف زضاغ) ١ايعًٛاْ. ) ّ2005، ٞ
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 إٔ َعًُ ٞايعً ّٛيس ِٜٗقٓاع ١عاي ١ٝبأُٖ ١ٝزَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜؼايعًٚ ،ّٛإِْٗ ٜك َٕٛٛبسٚضِٖ بسضد ١نبرل ٠يف زَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تسضٜؼ
ايعً ّٛنُا يف زضاغ( ١آٍ قكٛز.)ّ2007،
 إٔ املعًُني سسٜج ٞايتدطز يسٚ ِٜٗع ٞباملػتشسثات أنجط َٔ املعًُني قسميٞايتدطز ٚبس٫ي ١إسكا ١ٝ٥نُا يف زضاغ( ١عبس اجملٝس.)ّ2000،
 ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت )0 .α = 05( ٣ٛبني زضدات املعٝكاتايهً٫ ١ٝغتدساّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝتعع٫ ٣خت٬ف َتػرل اـدلٚ ٠يكاحل شٟٚ
اـدل ٠ايككرل 5 -1( ٠غٓٛات) نُا يف زضاغ( ١بادط.) ّ2007،ٟ
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الفصل الثالث
إجراءاد انذراضخ:
َٓٗر ايسضاغ١

فتُع ايسضاغٚ ١عٓٝتٗا
أزا ٠ايسضاغ١
إدطا٤ات تطبٝل ايسضاغ١
أغايٝب املعاؾ ١اإلسكا١ٝ٥
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إجراءاد انذراضخ:

يُهج انذراضخ :

مبا إٔ اشلسف ايطٝ٥ؼ َٔ ٖص ٙايسضاغَ ٖٛ ١عطؾٚ ١اقع اغتدساّ املػتشسثات

ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛباملطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبه ١املهطَ ،١ؾإٕ ٖص ٙايسضاغ ١اغتدسَت املٓٗر ايٛقؿ ٞ٭ْ٘ املٓٗر ايصٟ
ٜتٚ ِ٥٬طبٝعٖ ١ص ٙايسضاغٚ ١أٖساؾٗا ٖٚ ،صا املٓٗر ٜٗتِ بسضاغ ١ايعاٖطٚٚ ٠قؿٗا
ٚقؿاً زقٝكاً ٜٚ ،عدل عٓٗا تعبرلاً نٝؿٝاً أ ٚتعبرلاً نُٝاً  ،نُا إٔ ٖصا املٓٗر ٫
ٜكتكط عً ٢فطز ايٛقـ  ،بٌ ٜتعسا ٙإىل ؾِٗ ع٬قات ٖص ٙايعاٖطَ ٠ع غرلٖا ،
ٚايٛق ٍٛإىل اغتٓتادات ٚتعُُٝات تػاعس عً ٢تطٜٛط ايٛاقع ايصٜ ٟسضؽ
(عبٝسات. )192 :ّ2004،
رلزًع انذراضخ وعٍُزهب :

فتُع ايسضاغٜ :١ؿتٌُ فتُع ايسضاغ ١عً ٢مجٝع َؿطؾات ايعًٚ ّٛعسزٖٔ ()22

َؿطؾٚ ١مجٝع َعًُات ايعًٚ ّٛعسزٖٔ (َ )363عًُ ١مبذُٛع ( َ )385ؿطؾَٚ ١عًُ١
باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
ع ١ٓٝايسضاغ :١تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ )22( َٔ ١ؿطؾَ )125(ٚ ١عًُ ١مبذُٛع ()147
َؿطؾ٘ َٚعًُ٘ مت اختٝاضٖا بططٜك ١عؿٛا ١ٝ٥طبكَ َٔ ١ٝعًُات َٚؿطؾات ايعًّٛ
ايذلبٜٛات باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ، ١سٝح ٚظعت أزا ٠ايسضاغ ١نُا ٜٛنح
اؾس ٍٚضقِ (.)1
دس)1( ٍٚ
عسز ا٫غتباْات املٛظع ١عً ٢أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ١
العٌنة

عدد
االستبانات
الموزعة

عدد
االستبانات
المستبعدة

عدد
االستبانات
المفقودة

عدد
االستبانات
المكتملة

نسبة
االستبانات
المكتملة

مشرفات العلوم
معلمات العلوم
المجموع

22
125
147

1
4
4

3
16
19

19
115
124

%8664
%84
%8464
119

وصف عٍُخ انذراضخ حطت ادلزغرياد ادلخزهفخ:

ٜبًؼ عسز أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغَ )124( ١عًَُٚ ١ؿطؾ ١ؾُٝا ٚ ًٜٞقؿٗا ٚؾكًا
يبٝاْاتٗٔ ا٭ٚي ١ٝاملتُجً ١يف (امل ٌٖ٪ايعًُْٛ ،ٞع امل ٌٖ٪ايعًُ ،ٞايتدكل ايٛظٝؿ،ٞ
عسز غٓٛات اـسَ،١ايسٚضات ايتسضٜب: )١ٝ
 .1سػب امل ٌٖ٪ايعًُ :ٞاؾسٜ )2( ٍٚبني تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب املٌٖ٪
ايعًُٚ ،ٞقس تبني إٔ ( َٔ )113ع ١ٓٝايسضاغ ١مبا ْػبت٘ ( َٔ )%9101إمجايٞ
ع ١ٓٝايسضاغَ ١ػتٛأٖ ايتعً ُٞٝبهايٛضٜٛؽ  ٖٔٚايؿ ١٦ا٭نجط َٔ ع١ٓٝ
ايسضاغ ،١يف سني إٔ ( َٔ )7ع ١ٓٝايسضاغ ١مبا ْػبت٘ ( َٔ )%506إمجاي ٞع١ٓٝ
ايسضاغَ ١ػتٛأٖ ايتعًَ ُٞٝادػترل،يف سني إٔ ( َٔ )4ع ١ٓٝايسضاغ ١مبا
ْػبت٘ ( َٔ )% 302إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغَ ١ػتٛأٖ ايتعً ُٞٝزبً.ّٛ
ايؿهٌ ()4

اؾس)2( ٍٚ
تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب امل ٌٖ٪ايعًُٞ
امل ٌٖ٪ايعًُ ٞايتهطاض

ايٓػب١

زبًّٛ

4

امل١ٜٛ٦
% 3,2

بهايٛضٜٛؽ

113

%91,1

َادػترل

7

%5,6

زنتٛضاٙ

1

1,1

اجملُٛع

124

%111,1

تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب امل ٌٖ٪ايعًُٞ
المؤهل ال علمً
دبلوم
3.2%

ماج ستٌر
5.6%

بكالورٌو س
91.1 %
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 .2سػب ْٛع امل ٌٖ٪ايعًُ :ٞاؾسٜ )3( ٍٚبني تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ْٛع
امل ٌٖ٪ايعًُٚ ،ٞقس تبني إٔ ( َٔ )104ع ١ٓٝايسضاغ ١مبا ْػبت٘ (َٔ )%8309
إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغْٛ ١ع َ ًٖٔٗ٪ايعًُ ٞتطب ٖٔٚ ٟٛايؿ ١٦ا٭نجط َٔ ع١ٓٝ
ايسضاغ ،١يف سني إٔ ( َٔ )20ع ١ٓٝايسضاغ ١مبا ْػبت٘ ( َٔ )%1601إمجاي ٞع١ٓٝ
ايسضاغْٛ ١ع َ ًٖٔٗ٪ايعًُ ٞغرل تطب.ٟٛ
اؾس)3( ٍٚ

ايؿهٌ ()5

تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ْٛع املٌٖ٪

تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ْٛع املٌٖ٪

ايتدكل

ايتهطاض
114

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦
%83,9

غرل تطبٟٛ

21

%16,1

اجملُٛع

124

%111,1

تطبٟٛ

التخصص
غٌر تربوي
16.1 %

تربوي
83.9 %

 .3سػب ايتدكل ايٛظٝؿ٬ْ :ٞسغ َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )4إٔ ( َٔ )105ع١ٓٝ
ايسضاغ ١ميجًٔ َا ْػبت٘ ( َٔ )%8407إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغ ١ؽككٗٔ
ايٛظٝؿَ ٞعًُ ٖٔٚ ١ايؿ ١٦ا٭نجط َٔ ع ١ٓٝايسضاغ ، ١يف سني (َٔٗٓ )19
ميجًٔ َا ْػبت٘ ( َٔ )%1503إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغ ١ؽككٗٔ ايٛظٝؿٞ
َؿطؾ.١

111

اؾس)4( ٍٚ
تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايتدكل

ايؿهٌ ()6
تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايتدكل

ايٛظٝؿٞ
ايتدكل ايتهطاض
19
َؿطؾ١
115
َعًُ١

%84,7

124

%111,1

اجملُٛع

ايٛظٝؿٞ

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦
%15,3

التخصص
مشرفة
15.3 %

م علمة
84.7 %

 .4سػب عسز غٓٛات اـسَ٬ْ :١سغ َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )5تٛظٜع ع ١ٓٝايسضاغ١
سػب غٓٛات اـدل ،٠سٝح دا ٤يف املطتب ١ا٭ٚىل شٚات اـدل 10 َٔ ٠غٓٛات
إىل أقٌ َٔ  15غٓ ١بٓػب َٔ )%3807( ١إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغ، ١ت ٖٔ٬شٚات
اـدل 15 َٔ ٠غٓ ١ؾأنجط بٓػب َٔ )%3709( ١إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغ ،١ثِ شٚات
اـدل 5 َٔ ٠غٓٛات إىل أقٌ َٔ  10غٓٛات بٓػب َٔ )%1209( ١إمجاي ٞع١ٓٝ
ايسضاغ ،١ثِ شٚات اـدل ٠أقٌ َٔ  5غٓٛات بٓػب َٔ )%1005( ١إمجاي ٞع١ٓٝ

ايسضاغ.١
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دس)5( ٍٚ
تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب عسز غٓٛات اـسَ١
أقٌ َٔ  5غٓٛات

ايتهطاض
13

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦
%11,5

غٓٛات اـدل٠
َٔ  5غٓٛات إىل أقٌ َٔ  10غٓٛات

16

%12,9

َٔ  10غٓٛات إىل أقٌ َٔ  15غٓ١

48

%38,7

َٔ  15غٓ ١ؾأنجط

47

%37,9

اجملُٛع

124

%111,1

ايؿهٌ ()7
تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب عسز غٓٛات اـسَ١
سنوات ال خبرة
أقل م ن  5سنوات
10.5%

من  5الى اقل م ن  01س
من  51سنة فأكثر

12.9%

37.9%

من  01الى اقل م ن 51
38.7%

 .5سػب سهٛض زٚضات تسضٜب ١ٝيف فاٍ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد٬ْ :١ٝسغ َٔ
اؾس ٍٚضقِ ( )6إٔ ( َٔ )68ع ١ٓٝايسضاغ ١ميجًٔ َا ْػبت٘ ( َٔ )%5408إمجايٞ
ع ١ٓٝايسضاغ ١سهطٕ زٚضات تسضٜب ٖٔٚ ١ٝايؿ ١٦ا٭نجط َٔ ع ١ٓٝايسضاغ ، ١سٝح
إٔ ( َٔ )24ع ١ٓٝايسضاغ ١ميجًٔ َا ْػبت٘ ( )%1904سهطٕ ث٬خ زٚضات ؾأنجط،
 َٔ )23(ٚع ١ٓٝايسضاغ ١ميجًٔ َا ْػبت٘ ( َٔ )%1805إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغ١
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سهطٕ زٚضتني ،بُٓٝا ( َٔ )21ع ١ٓٝايسضاغ ١ميجًٔ َا ْػبت٘ (َٔ )%1609
إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغ ١سهطٕ زٚضٚ ٠اسس،٠يف سني إٔ ( َٔ )56ع ١ٓٝايسضاغ١
ميجًٔ َا ْػبت٘ ( َٔ )%4502إمجاي ٞع ١ٓٝايسضاغٜٛ ٫ ١دس يس ٜٔٗزٚضات
ايتسضٜب.١ٝ
دس)6(ٍٚ
تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب سهٛض زٚضات تسضٜب ١ٝيف فاٍ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد١ٝ
ايتهطاض

سهٛض ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ
٫

ايٓػب ١امل١ٜٛ٦

56
21

زٚضٚ ٠اسس٠
ْعِ زٚضتإ

23

ث٬خ زٚضات ؾأنجط

%4502
%1609

68

24

%5408

%1805
%1904
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اجملُٛع

%10000

ايؿهٌ()8
تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب سهٛض زٚضات تسضٜب ١ٝيف فاٍ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد١ٝ
عدد الدورا ت

الدورات ال تدرٌبٌة

ثالث دورات ف أكثر
19.4 %

ال
45.2 %

الٌوجد
45.2 %
دورتان

نعم

18.5 %
54.8 %

دورة واحدة
16.9 %
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أداح انذراضخ :
اغتدسَت ايباسج ١ا٫غتباْ ١ؾب٘ املػًك ١أزا ٠يف ٖص ٙايسضاغ ، ١يًتعطف عً ٢آضا٤
ع ١ٓٝايسضاغ ١سٚ ٍٛاقع اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًّٛ
باملطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبه ١املهطَ،١سٝح أْٗا
أنجط أزٚات ايبشح ايعًُ ٞاغتدساَّا ٚ ،تعتدل َٔ أؾهٌ ٚغا ٌ٥مجع املعًَٛات عٔ
فتُع ايسضاغٚ ١نصيو ََ٤٬تٗا يطبٝعٖ ١ص ٙايسضاغ َٔ ١سٝح اؾٗس
ٚاإلَهاْات ٚاْتؿاض أؾطاز فتُع ايسضاغ ١يف أَانٔ َتباعسٚ ٠كتًؿ.١
ٚيكس َطت عًُ ١ٝبٓا ٤ا٭زا ٠باملطاسٌ ايتاي:١ٝ
 .1اإلط٬ع عً ٢ايسضاغات ايػابكٚ ١ا٭عاخ احملهُ. ١
 .2ؼسٜس أٖساف ا٭زا.٠
 .3إعساز ا٫غتباْ ١يف قٛضتٗا ا٭ٚي.١ٝ
 .4يًتشكل َٔ قسم ا٫غتباْ ١مت عطنٗا عً ٢فُٛع َٔ ١احملهُني شٟٚ
ا٫ختكام ٚاـدلًَ ٠شل ضقِ (ٚ )1قس تكسض ا٭زا ٠خطاب َٛد٘ يًُشهِ
طًبت ؾ ٘ٝايباسج ١قطا ٠٤ؾكطات ا٫غتباْٚ ،١إبسا٬َ ٤سعاتِٗ ٚآضأَ ِٖ٤
سٝح ٚنٛح ايؿكطات َ٤٬َ ٚتٗا ٚاملكذلسات املٓاغب.١
 .5مت تعس ٌٜا٭زا ٠يف نَ ٤ٛا ٚضز َٔ َ٬سعات ٚاقذلاسات َٔ احملهُني
ٚسصف أ ٚإناؾ ١بعض ايؿكطات أ ٚإعاز ٠تطتٝب بعهٗا ًَشل ضقِ (ٖٞٚ )2
َكػُ ١إىل دع٥ني:


اؾع ٤ا٭َ : ٍٚعًَٛات عاَ ١عٔ (املؿطؾ،١املعًَُ )١طتبط ١مبتػرلات ايسضاغ١
(:ٖٞٚامل ٌٖ٪ايعًُْٛ ،ٞع امل ٌٖ٪ايعًُ، ٞايتدكل ايٛظٝؿ ،ٞغٓٛات
اـدل ،٠ايسٚضات ايتسضٜب.)١ٝ



اؾع ٤ايجاَْ : ٞكػِ إىل ث٬ث ١قاٚض :

 .1احملٛض ا٭ : ٍٚغ٪اٍ َؿتٛح ملعطؾَ ١ؿٗ ّٛاملػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ َٔ ١ٝدٗ١
ْعط َؿطؾات َٚعًُات ايعً. ّٛ
115

 .2احملٛض ايجاَْ :ٞعزٚز ٜٚؿٌُ زضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ ، ١ٜٛزضد ١اغتدساّ َعًُات ايعًّٛ
يًُتٛاؾط َٓٗا ٚتهُٔ (  )13ؾكط. ٠
 .3احملٛض ايجايح َ :عٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبه١

املهطَ ٚ ١تهُٔ (  )25ؾكط.٠
صذق وصجبد أداح انذراضخ :
 الصدق :Validity
 .1ايكسم ايعاٖط : ٟبعس اْ٫تٗا َٔ ٤إعساز ا٫غتباْ٘ ٚبٓا ٤ؾكطاتٗا ،قاَت
ايباسج ١بعطنٗا عً ٢املؿطف عً ٢ايطغاي ١ثِ قاَت بعس شيو بعطنٗا يف
قٛضتٗا ا٭ٚي ١ٝعً ٢فُٛع َٔ ١احملهُني َٔ ش ٟٚا٫ختكام ٚاـدل٠
يًتأنس َٔ قسم ا٭زا ٠عٔ ططٜل قسم احملهُني )، (Trustees Validity
ٚمت تٛد ٘ٝخطاب يًُشهُني َٛنح ب٘ َؿهًٚ ١أٖساف ايسضاغٚ ١أغً٦تٗا
يًتأنس َٔ زضدَٓ ١اغب ١ايؿكطٚٚ ،٠نٛسٗاٚ ،اْتُاٗ٥ا يًُشٛضٚ ،نصيو
ايٓعط يف تسضز املكٝاؽ َٚسُ٥٬َ ٣ت٘ ٚ ،بٓا ّ٤عً ٢آضا ٤احملهُني ٚٚؾكًا
يتٛدٗٝاتِٗ َٚكذلساتِٗ مت تعس ٌٜا٭زا ٠يتكبح يف قٛضتٗا ايٓٗاًَ ١ٝ٥شل
ضقِ (. )2
 .2قسم ا٫تػام ايساخً ٞيٮزا :٠بعس ايتأنس َٔ ايكسم ايعاٖط ٟ٭زا٠
ايسضاغ ١قاَت ايباسج ١بتطبٝكٗا عً ٢ع ١ٓٝعؿٛا َٔ ١ٝ٥املعًُات ٚاملؿطؾات
مبسَ ١ٜٓه ١املهطَٚ ،١شيو َٔ أدٌ ايتعطف عًَ ٢س ٣ا٫تػام ايساخًٞ
٭زا ٠ايسضاغ َٔ ١خ ٍ٬سػاب َعاٌَ اضتباط برلغ ٕٛبني زضد ١احملاٚض
ٚايسضد ١ايهً ١ٝؾُٝع عباضات ٖصا احملٛض ايص ٟتٓتُ ٞإي ١ٝتًو ايعباض، ٠
ٚشيو يهٌ قٛض َٔ قاٚض ايسضاغٜٛٚ . ١نح اؾس ٍٚايتايَ ٞعاَ٬ت
اضتباط برلغ:ٕٛ
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دس)7(ٍٚ
ا٫ضتباطات بني احملاٚض ٚايسضد ١ايهً١ٝ
قٛض زضد ١ايتٛاؾط

ق ١ُٝاضتباط برلغٕٛ
**1,723

قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي١
1,111

احملٛض
قٛض زضد ١ا٫غتدساّ

**1,749

1,111

قٛض املعٛقات

**1,625

1,111

**ا٫ضتباط زاٍ عٓس َػت0001 ٣ٛ
ٜتهح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )7إٔ َعاَ٬ت ا٫ضتباط بني احملاٚض ٚايسضد ١ايهً ١ٝق١ٜٛ

ٚعايٚ ٘ٝزاي ١إسكاٝ٥ا.
 الثبات :Reliability
مت ايتشكل َٔ ثبات ا٭زا ٠باغتدساّ َعاٌَ ايؿا نطْٚبار ()Alpha Cronpach
سٝح ناْت ق ١ُٝايؿا نطْٚبار ايهًٖٚ،)0092( ١ٝصا ٜسٍ عً ٢إٔ أزا ٠ايسضاغ ١تتُتع
بسضد ١ثبات عاي ١ٝميهٔ ا٫عتُاز عًٗٝا يف ايتطبٝل املٝساْ ٞيًسضاغ ١نُا ٜبني شيو
اؾس ٍٚايتاي:ٞ
دس)8(ٍٚ
َعاٌَ أيؿا نطْٚبار يكٝاؽ ثبات أزا ٠ايسضاغ١
احملٛض

ثبات أيؿا نطْٚبار

قٛض زضد ١ايتٛاؾط

1,9136

قٛض زضد ١ا٫غتدساّ

1,9124

قٛض املعٛقات

1,9286

ايهًٞ

1,9216
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إجراءاد رغجٍك انذراضخ:
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤إعساز أزا ٠ايسضاغ ١يف قٛضتٗا ايٓٗاٚ ،١ٝ٥بعس املٛاؾك ١عًٗٝا َٔ
قبٌ املؿطف عً ٢ايطغاي،١مت اغتهُاٍ اإلدطا٤ات ٚسكًت ايباسج ١عً ٢خطابات
املٛاؾك ١عً ٢تطبٝل ايسضاغٚ ، ١تػَُٗٗ ٌٝتٗا إىل نٌ َٔ َسٜطات َطانع اإلؾطاف
ايذلب ٟٛمبه ١املهطًََ ١شل ضقِ (ٚ )3اىل َسٜطات املساضؽ ايجاًَْ ١ٜٛشل ضقِ (، )4
ٚقاَت ايباسج ١بتٛظٜع ا٫غتباْات عً ٢ع ١ٓٝايسضاغ ١املهَ )125( َٔ ١ْٛعًُ)22(ٚ ١
َؿطؾ ١يف ايؿكٌ ايسضاغ ٞايجاْ َٔ ٞايعاّ ايسضاغٖ1430ٞاٖ1431/ا اعتباضاً َٔ ّٜٛ
ٖ1431/4/7ا إىل ٖ1431/4/28 ّٜٛا سٝح تٛيت ايباسج ١تٛظٜعٗا ٚمجعٗا بكؿ١
ؾدك ، ١ٝثِ قاَت ايباسج ١مبطادع ١ا٫غتباْات اييت مت اغتعازتٗا يًتأنس َٔ
ق٬سٝتٗا يًُعاؾ ١اإلسكا،١ٝ٥سٝح بًؼ عسز ا٫غتباْات املعازٚ ٠ايكاؿ ١يًتشًٌٝ
( )124اغتباْ ١قاؿ ١يًتشً ،ٌٝثِ قاَت ايباسج ١باغتدساّ بطْاَر اؿعّ
اإلسكا ١ٝ٥يًعً ّٛا٫دتُاعٚ (SPSS) ١ٝقس اغتدسَت ايباسج ١املكٝاؽ ايج٬ثٞ
يًشهِ عً ٢زضد ١ايتٛاؾط  ٚا٫غتدساّ ٚنصيو املعٛقات يف ن( ٤ٛاملتٛغط
اؿػاب )ٞيهٌ عباضٚ ٠ؾكًا يًسضدات املعطا ٠يؿ٦ات اإلدابٚ ١اييت ضتبت َٔ 3 -1
تٓاظيّٝا سػب زضد ١ايتٛاؾط  ٚا٫غتدساّ ٚايتعٜٛل ٚمت ؼسٜس ط ٍٛايؿ ١٦يف ن٤ٛ
املعازي ١ايتاي:١ٝ
ط ٍٛايؿ = ١٦املسَ ٣كػَٛا عً ٢عسز ايؿ٦ات
املس = ٣أندل ق ١ُٝيؿ٦ات اإلداب – ١أقػط ق ١ُٝيؿ٦ات اإلداب١
= 2 =1 -3
إشٕ ط ٍٛايؿ007 = 3÷2 =١٦
ٚيف ن ٤ٛشيو مت ؼسٜس املعٝاض ايتاي ٞيًشهِ عً ٢زضد ١ايتٛاؾط ٚا٫غتدساّ
ٚايتعٜٛل نُا ٜٛنح دس ٍٚضقِ (:)9
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دس)9( ٍٚ
سسٚز اؿهِ عً ٢زضد ١ايتٛاؾط ٚزضد ١ا٫غتدساّ ٚاملعٛقات يعباضات ا٭زا٠
درجة التوافر

درجة االستخدام

كبيرة
متوسطه
غير متوفرة

كبيرة
متوسطه
ال تستخدم

درجة الموافقة
على المعوقات
موافق بشدة
موافق
غير موافق

قيمة المتوسط الحسابي
إلى
من
3
264
263
167
166
1

األضبنٍت اإلحصبئٍخ :
مت اغتدساّ ايعسٜس َٔ ا٭غايٝب اإلسكا ١ٝ٥املٓاغب ١باغتدساّ بطْاَر اؿعّ
اإلسكا ١ٝ٥يًعً ّٛا٫دتُاعStatistical Package for Social Sciences (SPSS)١ٝ

ٚؾُٝا  ًٜٞا٭غايٝب اإلسكا ١ٝ٥اييت قاَت ايباسج ١باغتدساَٗا :
َ .1عاٌَ ايجبات أيؿا نطْٚبار(،)Alpha Cronbachيكٝاؽ ثبات أزا ٠ايسضاغ. ١
َ .2عاٌَ اضتباط برلغ " ٕٛض" ( ،)Pearson Correlation Coefficientيف
سػاب ا٫ضتباط بني احملاٚض ٚايسضد ١ايهًٚ ١ٝشيو يتكسٜط ا٫تػام ايساخًٞ
٭زا ٠ايسضاغ.١
 .3ايتهطاضات ٚايٓػب امل، (Percent & Frequency)١ٜٛ٦يٛقـ فتُع
ايسضاغ ١بايٓػب ١يًُعًَٛات ا٭ٚي.١ٝ

 .4املتٛغطات ٚا٫مطاؾات املعٝاض(Standard Deviation & Mean) ١ٜ
ٚشيو يإلداب ١عً ٢ايتػا ٍ٩ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ٞايجايح.
 .5اختباض(ت)) (T. Testيؿشل ايؿطٚم بني َتٛغطات اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ١
ٚؾكًا يًُتػرلات املػتكً ١ا٭ٚيٚ ١ٝشيو يإلداب ١عً ٢ايتػا ٍ٩اـاَؼ،
ٚايػازؽ ٚ ،ايجأَ.
 .6اختباض(ف) أ ٚؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز، (ONE-WAY ANOVA) ٟيبٝإ
ايؿطٚم شات ايس٫ي ١اإلسكاٚ( ١ٝ٥اييت ته ٕٛعٓس َػت ٣ٛز٫ي 0005 ١ؾأقٌ)
بني َتٛغطات اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغٚ ١ؾكًا يًُتػرلات املػتكً ١ا٭ٚيٚ ١ٝشيو
يإلداب ١عً ٢ايتػا ٍ٩ايطابعٚ ،ايػابع.
.7

اختباض ػاْؼ ايتبا. )Levenes) ٜٔ
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الفصل الرابع

عرض و حتهٍم َزبئج
انذراضخ و يُبلشزهب
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عرض و حتهٍم َزبئج انذراضخ و يُبلشزهب
تٓاٖ ٍٚصا ايؿكٌ عطناً يٓتا٥ر ايسضاغ ١املٝساَْ ١ٝع ؼًٚ ٌٝتؿػرل ايٓتا٥ر ٚ
َٓاقؿتٗا َٔ،خ ٍ٬اإلداب ١عً ٢أغ ١ً٦ايسضاغٚ،١شيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
إجبثخ انطؤال األول:

َا زضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجأَْ ١ٜٛ

ٚدْٗ ١عط َؿطؾات َ ٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١؟
ٚيإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ اغتدسَت ايباسج ١أغًٛب َكاضْ ١املتٛغطات نأغًٛب
إسكاٚ ،ٞ٥قس مت تطتٝب املتٛغطات تٓاظيّٝا ملعطؾ ١زضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
يف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛنُا ٜٛنح اؾس ٍٚضقِ
(.)10
دس)10(ٍٚ
زضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات
َٚعًُات ايعًَ ّٛطتب ١تٓاظيّٝا سػب املتٛغط اؿػابٞ
الترتٌب

رقم
العبارة

1
2
3
4
5
6

2
1
3
6
5
4

1
2
3
4

7
8
9
11

1
2
3

12
11
13

العبارة

المتوسط
الحسابً

مستحدثات األجهزة التعلٌمٌة
2,11
جهاز عرض البيانات
1,99
الحاسب اآللي
1,44
مشغل أقراص الفيديو الرقمية
1,43
السبورة البيضاء التفاعلية
1,38
التلفزيون التفاعلي
1,35
الفيديو التفاعلي
مستحدثات المواد التعلٌمٌة
1,43
االنترنت
1,42
برمجيات الوسائط المتعددة
1,35
المختبرات االفتراضية
1,34
المختبرات المحوسبة
مستحدثات األسالٌب التعلٌمٌة
1,35
التعليم اإللكتروني
1,21
التعليم المبرمج
1,15
المحاكاة الحاسوبية
1,44
المتوسط العام

االنحراف
المعٌاري

درجة التوافر

1,64
1,73
1,63
1,71
1,58
1,56

متوسطة
متوسطة
غٌر متوفرة
غٌر متوفرة
غٌر متوفرة
غٌر متوفرة

1,68
1,64
1,61
1,61

غٌر متوفرة
غٌر متوفرة
غٌر متوفرة
غٌر متوفرة

1,64
1,44
1,42
1,38

غٌر متوفرة
غٌر متوفرة
غٌر متوفرة
غٌر متوفرة
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ٜٚتهح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ ع ١ٓٝايسضاغ ١تط ٣إٔ (زضد ١تٛاؾط َػتشسثات
ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝيف كتدلات ايعً )ّٛنإ باملطتب ١ا٭ٚىل دٗاظ عطض ايبٝاْات
َتٛؾط بسضدَ ١تٛغط ١مبتٛغط (،)2000ثِ  ًٜ٘ٝاؿاغب اٯيَ ٞتٛؾط بسضدَ ١تٛغط١

مبتٛغط (،)1099بُٓٝا ناْت ا٭دٗع ٠ايتايَ( :١ٝؿػٌ أقطام ايؿٝس ٜٛايطقُ،١ٝ
ايػبٛض ٠ايبٝها ٤ايتؿاعً،١ٝايتًؿع ٕٜٛايتؿاعً،ٞايؿٝس ٜٛايتؿاعً )ٞغرل َتٛؾط ٠يف
كتدلات ايعً ّٛسٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات أؾطاز ايع ١ٓٝعٔ زضدٚ ١دٛزٖا
بني (.)1035 -1044
أَا (زضد ١تٛاؾط َػتشسثات املٛاز ايتعً ١ُٝٝيف كتدلات ايعً :ّٛاإلْذلْت،
بطفٝات ايٛغا٥ط املتعسز ،٠املدتدلات ا٫ؾذلان ،١ٝاملدتدلات احملٛغب )١ؾهاْت غرل
َتٛؾطٚ َٔ ٠دْٗ ١عط ع ١ٓٝايسضاغ ١سٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ
عٔ زضدٚ ١دٛزٖا بني (.)1034 -1043
أَا (زضد ١تٛاؾط َػتشسثات ا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝيف كتدلات ايعً :ّٛايتعًِٝ
اإليهذل ،ْٞٚايتعً ِٝاملدلَر ،احملانا ٠اؿاغٛب )١ٝؾهاْت غرل َتٛؾطٚ َٔ ٠دْٗ ١عط
ع ١ٓٝايسضاغ ١سٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات أؾطاز ايع ١ٓٝعٔ زضدٚ ١دٛزٖا بني
(. )1015 -1035
ٖٚص ٙايٓتا٥ر تؿرل إىل اؿاد ١املًش ١يتٛؾرل املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً َٔ ّٛأدٗعَٛٚ ٠از ٚأغايٝب تعًٖٚ ١ُٝٝص ٙايٓتٝذ ١تتؿل َع زضاغ( ١آٍ قٜٛإ ،
 ٚ )ّ2006زضاغ ( ١ؾكٛضٚ )ّ2007،زضاغ (١ايعًٛاْ. )ّ2005،ٞ
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إجبثخ انطؤال انضبًَ:

َا زضد ١اغتدساّ َعًُات ايعً ّٛيًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف
املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ١؟
ٚيإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ اغتدسَت ايباسج ١أغًٛب َكاضْ ١املتٛغطات نأغًٛب
إسكاٚ ،ٞ٥قس مت تطتٝب املتٛغطات تٓاظيّٝا ملعطؾ ١زضد ١اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ، ّٛنُا
ٜٛنح اؾس ٍٚضقِ (.)11
دس)11(ٍٚ
زضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات
َٚعًُات ايعًَ ّٛطتب ١تٓاظيّٝا سػب املتٛغط اؿػابٞ
الترتٌب رقم
العبارة
1
2
3
4
5
6

1
2
3
6
4
5

1
2
3
4

7
8
9
11

1
2
3

12
11
13

العبارة

المتوسط
الحسابً

مستحدثات األجهزة التعلٌمٌة
2,27
الحاسب اآللي
2,23
جهاز عرض البيانات
مشغل أقراص الفيديو الرقمية 1,47
1,45
السبورة البيضاء التفاعلية
1,41
الفيديو التفاعلي
1,35
التلفزيون التفاعلي
مستحدثات المواد التعلٌمٌة
1,62
االنترنت
1,52
برمجيات الوسائط المتعددة
1,46
المختبرات االفتراضية
1,31
المختبرات المحوسبة
مستحدثات األسالٌب التعلٌمٌة
1,39
التعليم اإللكتروني
1,25
التعليم المبرمج
1,23
المحاكاة الحاسوبية
1,53
المتوسط العام

االنحراف
المعٌاري

درجة
االستخدام

1,71
2,23
1,66
1,74
1,64
1,57

متوسطة
متوسطة
ال تستخدم
ال تستخدم
ال تستخدم
ال تستخدم

1,81
1,73
1,75
1,59

ال تستخدم
ال تستخدم
ال تستخدم
ال تستخدم

1,69
1,54
1,53
1,43

ال تستخدم
ال تستخدم
ال تستخدم
ال تستخدم
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ٜٚتهح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ ع ١ٓٝايسضاغ ١تط ٣إٔ (زضد ١اغتدساّ َػتشسثات
ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝيف كتدلات ايعًَ )ّٛتسْ ١ٝمبتٛغط عاّ ( ٖٞٚ )1053ايؿ ١٦اييت
تؿرل إىل ا٫غتذاب ٫( ١تػتدسّ) ٚؾل املكٝاؽ ايص ٟمت تطبٝك٘ .
سٝح دا ٤باملطتب ١ا٭ٚىل اؿاغب اٯيٜ ٞػتدسّ بسضدَ ١تٛغط ١مبتٛغط ()2027
،ثِ  ًٜ٘ٝدٗاظ عطض ايبٝاْات ٜػتدسّ بسضدَ ١تٛغط ١مبتٛغط (،)2023بُٓٝا ناْت
ا٭دٗع ٠ايتاي ١ٝغرل َػتدسَ ١يف كتدلات ايعًَ( :ّٛؿػٌ أقطام ايؿٝسٜٛ
ايطقُ،١ٝايػبٛض ٠ايبٝها ٤ايتؿاعً،١ٝايؿٝس ٜٛايتؿاعً ،ٞايتًؿع ٕٜٛايتؿاعً )ٞسٝح
تطاٚست َتٛغطات اغتذابات أؾطاز ايع ١ٓٝعٔ زضد ١اغتدساَٗا بني (. )1035 -1047

أَا (زضد ١اغتدساّ َػتشسثات املٛاز ايتعً ١ُٝٝيف كتدلات ايعً :ّٛاْ٫ذلْت،
بطفٝات ايٛغا٥ط املتعسز ،٠املدتدلات ا٫ؾذلان ،١ٝاملدتدلات احملٛغب )١ؾهاْت ٫
تػتدسّ َٔ ٚدْٗ ١عط ع ١ٓٝايسضاغ ١سٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات أؾطاز
ايع ١ٓٝعٔ زضد ١اغتدساَٗا بني (.)1031 -1062
أَا (زضد ١اغتدساّ َػتشسثات ا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝيف كتدلات ايعً :ّٛايتعًِٝ
اإليهذل ،ْٞٚايتعً ِٝاملدلَر ،احملانا ٠اؿاغٛب )١ٝؾهاْت  ٫تػتدسّ َٔ ٚدْٗ ١عط
ع ١ٓٝايسضاغ ١سٝح تطاٚست َتٛغطات اغتذابات أؾطاز ايع ١ٓٝعٔ زضد ١اغتدساَٗا
بني (. )1023 -1039
ٖٚص ٙايٓتا٥ر تتؿل َع زضاغ( ١بادط") ّ2007،ٟدا٤ت زضد ١ا٫غتدساّ ايهً١ٝ
يًتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝنُٔ زضد ١اغتدساّ قً. "١ًٝ
ٚتط ٣ايباسج ١إٔ ٖص ٙايٓتا٥ر َتٛقع ١٭ٕ ايعا٥ل ايطٝ٥ؼ يعسّ اغتدساّ
َػتشسثات ا٭دٗعٚ ٠املٛاز ايتعً ١ُٝٝيف املدتدل ٖ ٛعسّ تٛؾط ٖا نُا تبني غابكًا يف
إداب ١ايػ٪اٍ ا٭. ٍٚ
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ٚيهٔ تٛؾط ا٭دٗعٚ ٠املٛاز ايتعً ١ُٝٝيف املدتدلات  ٫تهؿ ٞمبؿطزٖا ؾايعدل ٠يٝػت
بتٛؾطٖا ؾكط ٚإمنا بايكسض ٠عً ٢اغتدساَٗا بكٛض ٠قشٝش ١مما هعًٗا شات ؾاعً١ٝ
نبرل ٠يف خسَ ١نجرل َٔ ا٭ٖساف ايتعًٖٚ ١ُٝٝصا ٪ٜنس عً ٢إٔ ايٓذاح ٚايؿؿٌ يف
اغتدساّ ٖص ٙا٭دٗعٚ ٠املٛاز ٜتٛقـ أغاغاً عً ٢املعًِ يف اختٝاض ططم ٚأغايٝب
ايتسضٜؼ املٓاغبْٚ ١عطاً ٭ٕ تؿػٚ ٌٝقٝاَْ ١ػتشسثات ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝؼتاز إىل
َٗاضات ؾٓ ١ٝنجرلٚ ٠ؼتاز إىل أغًٛب ٚططٜك ١تتٓاغب َع ٖص ٙاملٗاضات
ٚإتكاْٗا،يصيو نإ ٫بس َٔ إنػاب ايط٬ب َٗاضات ايتعًِ ايصاتSelf-( ٞ
 )Learning Skillsمما هعٌ ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝأنجط ؾعاي.١ٝ
إجبثخ انطؤال انضبنش:

َا َعٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط
َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبه ١املهطَ١؟
ٚيإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ اغتدسَت ايباسج ١أغًٛب َكاضْ ١املتٛغطات نأغًٛب
إسكاٚ ،ٞ٥مت تطتٝب املتٛغطات تٓاظيّٝا ملعطؾَ ١عٛقات اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ، ّٛنُا
ٜٛنشٗا اؾس ٍٚضقِ (.)12
دس)12( ٍٚ
َعٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط
َؿطؾات َٚعًُات ايعًَ ّٛطتب ١تٓاظيّٝا سػب املتٛغط اؿػابٞ
الترتٌب رقم
العبارة

1

7

2
3

1
2

4

9

5

25

العبارة

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

درجة الموافقة

مختبرات العلوم غٌر مجهزة بالمستحدثات التكنولوجٌة
الستخدامها فً التدرٌس.
وجود نقص فً أجهزة الحاسب اآللً بالمختبر .
قلة برامج التدرٌب الموجهة لمعلمات العلوم لرفع كفاءتهن
المهنٌة على استخدام المستحدثات التكنولوجٌة .
عدم العناٌة بالصٌانة الدورٌة لألعطال الفنٌة فً مستحدثات
األجهزة التعلٌمٌة.
ضعف البنٌة التحتٌة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً تخصٌص
التموٌل الالزم فً توفٌر أجهزة الحاسبات ومستلزماتها ,وتسهٌل
االتصاالت  ,وتوفٌر الصٌانة الدائمة

2,61

1,65

موافق بشده

2,54
2,51

1,63
1,62

موافق بشده
موافق بشده

2,51

1,64

موافق بشده

2,44

1,69

موافق بشده
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الترتٌب رقم
العبارة

6

14

7
8

15
3

9

21

11

12

11

23

12

21

13
14
15

11
5
19

16

18

17

22

18

8

19

11

21

16

21

17

22

24

23

4

24

13
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العبارة

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

درجة الموافقة

ضعف المتابعة المستمرة للمستحدثات التكنولوجٌة فً مختبرات
العلوم من قبل الوزارة وإدارة التعلٌم.
قلة البرامج التعلٌمٌة الحاسوبٌة ذات الجودة .
التكلفة المالٌة العالٌة المترتبة على استخدام المستحدثات
التكنولوجٌة .
حاجة البرامج الحاسوبٌة التعلٌمٌة إلى جهد ووقت كبٌرٌن فً
البرمجة واإلعداد.
عدم إتاحة الوقت الكافً الستخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً
مختبرات العلوم .
افتقار التأهٌل الجامعً لمعلمات العلوم لبرامج خاصة تلبً
احتٌاجات المؤسسات التعلٌمٌة للمستحدثات التكنولوجٌة .
حاجة األسالٌب التعلٌمٌة المستحدثة إلى وقت وجهد كبٌرٌن فً
إعدادها
اعتماد أدلة األجهزة التعلٌمٌة الحدٌثة على اللغة اإلنجلٌزٌة
عدم وضوح مفهوم المستحدثات التكنولوجٌة لدى معلمات العلوم.
نقص الخبرة لدى طالبات المرحلة الثانوٌة فً التعامل مع
المستحدثات التكنولوجٌة بالمختبر
نقص الخبرة لدى معلمات المرحلة الثانوٌة فً التعامل مع
المستحدثات التكنولوجٌة بالمختبر.
ضعف متابعة المشرفة التربوٌة الستخدام المعلمة للمستحدثات
التكنولوجٌة فً المختبر.
الخوف من إتالف وتعطٌل األجهزة والمواد التعلٌمٌة أثناء
استخدامها.
صعوبة توظٌف المستحدثات التكنولوجٌة فً التعامل مع الفروق
الفردٌة بٌن طالبات المرحلة الثانوٌة
اعتقاد بعض المعلمات بأن استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فً
التدرٌس تزٌد من األعباء الملقاة على عاتقهن
عزوف بعض معلمات المرحلة الثانوٌة عن استخدام األسالٌب
التعلٌمٌة الحدٌثة ,واإلصرار على استخدام األسالٌب التعلٌمٌة
التقلٌدٌة .
ضعف تشجٌع إدارة المدرسة للمعلمات على استخدام المستحدثات
التكنولوجٌة فً التدرٌس.
االتجاه السلبً لدى المعلمات نحو توظٌف المستحدثات
التكنولوجٌة فً التدرٌس.
عدم اقتناع معلمة العلوم بأهمٌة المستحدثات التكنولوجٌة فً
العملٌة التربوٌة.
النفور من كل ما هو جدٌد من مستجدات العصر.
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المتوسط العام

ٜٚتهح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ ق ِٝاملتٛغط ملعٛقات اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛتطاٚست بني
(ٚ ;)1039 - 2061نإ املتٛغط ايعاّ (.)2011
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 ايعباضات اييت ناْت ا٫غتذاب ١عًٗٝا بسضدَٛ( ١اؾل بؿس: )ٙ
ٜتهح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغَٛ ١اؾكني بؿس ٠عً )7( ٢عباضات َٔ
َعٛقات ٫غتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛتتُجٌ يف ايؿكطات
ضقِ (ٚ )1،2،9،25،14،15،7اييت مت تطتٝبٗا تٓاظيّٝا سػب َٛاؾك ١ع ١ٓٝايسضاغ ١عًٗٝا
بؿس ٠نايتاي:ٞ
سكٌ املعٝل ضقِ (" :)7كتدلات ايعً ّٛغرل فٗع ٠باملػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
٫غتدساَٗا يف ايتسضٜؼ" عً ٢أعًَ ٢تٛغط ٚقسضٖٚ )2061( ٠صا ٪ٜنس َا دا ٤يف
ْتا٥ر ايػ٪اٍ ا٭ ٍٚايص ٟأؾاضت ْتا٥ذ٘ إىل عسّ تٛؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعً ّٛمما ٪ٜنس اؿاد ١املًش ١يتٛؾرل املػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ ،١ٝشيو
ست ٢تتُهٔ املعًُات ٚايطايبات َٔ اغتدساَٗا.
ثِ دا ٤املعٝل ضقِ (ٚ" :)1دٛز ْكل يف أدٗع ٠اؿاغب اٯي ٞباملدتدل" باملطتب١
ايجاْ ١ٝمبتٛغط قسض ، )2054( ٠مما ٜؿرل إىل أُٖ ١ٝسٌ َؿهًْ ١كل أدٗع ٠اؿاغب
اٯي ٞيف املدتدلٖٚ ،صا َا ٜتؿل َع زضاغ ( ١ؾكٛض" :)ّ2007،نطٚض ٠ايتذٗٝع اؾٝس
ملدتدل ايعً ّٛبأدٗع ٠ساغب"  ٚزضاغ( ١ايعًٛاْ " :)ّ2005 ،ٞاؿاد ١إىل تٛؾرل املعٜس
َٔ أدٗع ٠اؿاغب اٯي ٞيف املساضؽ".
ثِ ت ٙ٬املعٝل ضقِ (" :)2قً ١بطاَر ايتسضٜب املٛدٗ ١ملعًُات ايعً ّٛيطؾع
نؿا٤تٗٔ املٗٓ ١ٝعً ٢اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد "١ٝمبتٛغط قسض٠
(ٖٚ،)2050صا ٜسٍ عً ٢نطٚض ٠اٖ٫تُاّ بعكس زٚضات ٚ ٚضف عٌُ يتسضٜب املعًُات قبٌ
ٚأثٓا ٤اـسَ َٔ ١أدٌ ا٫غتدساّ ايؿعَاٍ يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
املدتدل،نُا دا ٤املعٝل ضقِ (" :)9عسّ ايعٓا ١ٜبايكٝاْ ١ايسٚض ١ٜيٮعطاٍ ايؿٓ ١ٝيف
َػتشسثات ا٭دٗع ٠ايتعً "١ُٝٝأٜهّا مبتٛغط قسضٖٚ ،)2050( ٠صا ٜتؿل َع زضاغ١
(ايعػرل" :)ّ2001، ٟعسّ ٚدٛز قٝاْ ١زٚض ١ٜيٮزٚات ٚا٭دٗع ٠املعًُٖٚ، "١ٝصا ٜسعٛ
إىل تٛؾرل ايسعِ ايؿين ٚايكٝاْ ١املػتُط ٠يٮعطاٍ ايؿٓ ١ٝيف َػتشسثات ا٭دٗع٠
ايتعً.١ُٝٝ
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ثِ املعٝل ضقِ (" :)25نعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝيف ؽكٝل
ايتُ ٌٜٛاي٬ظّ يف تٛؾرل أدٗع ٠اؿاغبات َٚػتًعَاتٗا ٚ،تػٗ ٌٝا٫تكا٫ت ٚ ،تٛؾرل
ايكٝاْ ١ايسا "١ُ٥مبتٛغط قسضٚ ،)2044( ٠ميهٔ ايتػًب عً ٢شيو َٔ خ ٍ٬إؾطاى
َ٪غػات اجملتُع ٚايكطاع اـام ٚا٭ؾطاز َٔ خَ ٍ٬ػاُٖاتِٗ ٚزعُِٗ يتٛؾرلٖا.
ثِ املعٝل ضقِ ( ":)14نعـ املتابع ١املػتُط ٠يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعً َٔ ّٛقبٌ ايٛظاضٚ ٠إزاض ٠ايتعً "ِٝمبتٛغط قسضٖٚ،)2043( ٠صا َا ٜتؿل
َع زضاغ( ١ايعػرل" )ّ2001، ٟقً ١ايعٓا ١ٜباملدتدلات َٔ قبٌ إزاض ٠ايتعًٚ ،" ِٝيصيو
٫بس َٔ اٖ٫تُاّ َٔ قٔبٌ ايٛظاضٚ ٠إزاض ٠ايتعً ِٝباملتابع ١املػتُط ٠يًُػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً َٔ ّٛسٝح نطٚض ٠تٛؾرل ا٭دٗعٚ ٠املٛاز ايتعً١ُٝٝ
املٓاغب٫ ١غتدساَٗا ٚايٛقٛف عً ٢املعٛقات ٚقاٚي ١إهاز سً ٍٛشلا ٚ ،تٛؾرل ايسعِ
ايؿين ٚايكٝاْ ١ايسٚض ٚ،١ٜتك ِٝٝايدلاَر ايتسضٜب ١ٝيف ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً َٔ ِٝسٝح
اإلعساز ٚايتأَٖ ٚ ٌٝعاؾْ ١كاط ايهعـ ٚتععٜع ْكاط ايك ٠ٛؾٗٝا.
ثِ دا ٤املعٝل ضقِ ( " :)15قً ١ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاؿاغٛب ١ٝشات اؾٛز" ٠
مبتٛغط قسضٚ،)2042( ٠يصيو ٫بس َٔ تكُ ِٝاملٛاز ٚايدلاَر ايتعًٚ ١ُٝٝإْتادٗا
ٚاغتدساَٗا ٚتكٛميٗا َٚتابعتٗا يتشكٝل ا٭ٖساف ايتعً.١ُٝٝ
 ايعباضات اييت ناْت ا٫غتذاب ١عًٗٝا بسضدَٛ( ١اؾل) :
ٜتهح َٔ ايٓتا٥ر إٔ ع ١ٓٝايسضاغَٛ ١اؾكني عً )13( ٢عباضَ َٔ ٠عٛقات
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛتتُجٌ يف ايؿكطات ضقِ
(ٚ )3،21،12،23،20،10،5،19،18،22،8،11،16اييت مت تطتٝبٗا تٓاظيّٝا سػب َٛاؾك ١ع١ٓٝ
ايسضاغ ١عًٗٝا نايتاي:ٞ
املعٝل ضقِ (" :)16ايتهًؿ ١املاي ١ٝايعاي ١ٝاملذلتب ١عً ٢اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد "١ٝمبتٛغط قسضٚ ،)2031( ٠يصيو ٫بس َٔ تٛؾط زعِ َايَ ٞتٛاقٌ ملػاْس٠
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
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املعٝل ضقِ (" :)11ساد ١ايدلاَر اؿاغٛب ١ٝايتعً ١ُٝٝإىل دٗس ٚٚقت نبرل ٜٔيف
ايدلفٚ ١اإلعساز" مبتٛغط قسض ،)2029( ٠سٝح إٔ إعساز املاز ٠ايتعً ١ُٝٝبكٛض٠
ايهذل ١ْٝٚوتاز إىل دٗس ٚٚقت اندل قس ٜه ٕٛأسٝاْا أنعاف ايٛقت ايص ٟوتاز إي٘ٝ
يف إعساز املاز ٠بكٛض ٠تكًٝسٚ ،١ٜنصيو ؼتاز إىل تهًؿَ ١از ١ٜاندل َٗٚاضات تكٓ١ٝ
عاي ١ٝبايٓػب ١يًُعًِ ٖٓ َٔٚ ،ا ٜٓبػ ٞإغٓاز إعساز ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝإىل أؾدام
َتدككني يف ٖصا اجملاٍ عً ٢إٔ ٜتاح ايؿطق ١يتسضٜب َٔ هس يف ْؿػ٘ ايكسضٚ ٠
ايهؿاٚ ٠٤ايطغب ١يف تعًِ ططٜك ١عٌُ ايدلاَر ايتعً ٚ ، ١ُٝٝتؿذٝع املعًِ عًٚ ٢نع
بطاف٘ اـاق ١ب٘ إشا ؾعط بكسضت٘ عً ٢إلاظ شيو ٚ،بايطبع شيو ٜأت ٞبعس َعطؾ١
املعًِ يًدطٛات اي٬ظّ إتباعٗا يف عٌُ ايدلاَر ٚايتسضٜب عًٗٝا .
املعٝل ضقِ (" :)8عسّ إتاس ١ايٛقت ايهايف ٫غتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعً "ّٛمبتٛغط قسضٚ ،)2027 ( ٠يصيو هب ايعٓا ١ٜبإتاس ١ايٛقت ايهايف
٫غتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً.ّٛ
املعٝل ضقِ ( ":)22اؾتكاض ايتأٖ ٌٝاؾاَع ٞملعًُات ايعً ّٛيدلاَر خاق ١تًيب
استٝادات امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝيًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد"١ٝمبتٛغط قسضٚ ،)2027 ( ٠
ٖصا َا ٜتؿل َع زضاغ( ١ايعًٛاَْ َٔ" :)ّ2005 ،ٞعٛقات اغتدساّ ايتكٓ ١ٝيف تسضٜؼ
ايعً ّٛنعـ إعساز ٚتطٜٛط املعًُني" ٚ ،يصيو هب إتباع اتٓذاٖات سسٜج ١يف إعساز
املعًٍُني َٔ أدٌ إسساخ ايتػٝرل ٚايتشسٜح يف ططم ايتسضٜؼ ،نُا هب ايذلنٝع
عً ٢اؾٛاْب ايتطبٝك ١ٝيف تسضٜب (ايطايب املعًِ) ،٭ٕ َا ْ٬سع٘ َٔ بطاَر تسضٜب١ٝ
تطنع عً ٢أغًٛب احملانطات ٚايٓؿطات ٚايبشٛخ ايذلب ١ٜٛاملدتًؿٚ ،١يهٓٗا  ٫تٗتِ
باؿًكات ايسضاغٚٚ ١ٝضف ايعٌُ ٚايٓؿاطات ٚتبازٍ ايعٜاضات املٝساْ ١ٝاييت تػاعس عً٢
تَُٓٗ ١ٝاضات (ايطايب املعًِ) عٓس اغتدساَ٘ يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد َٔ ١ٝأدٗعٚ ٠
َٛاز ٚأغايٝب تعً. ١ُٝٝ
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املعٝل ضقِ (" :)18ساد ١ا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝاملػتشسث ١إىل ٚقت ٚدٗس نبرلٜٔ
يف إعسازٖا" مبتٛغط قسض.) 2026( ٠
املعٝل ضقِ (":)19اعتُاز أزي ١ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١عً ٢ايًػ ١اإللًٝع"١ٜ
مبتٛغط قسضٖٚ ،)2022 ( ٠صا ٪ٜنس عً ٢نطٚضٚ ٠دٛز زي ٌٝبايًػ ١ايعطب ١ٝيهٝؿ١ٝ
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد( ١ٝا٭دٗعٚ ٠املٛاز ٚا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج)١
ٖٚصا عاد ١إىل دٗس املتدككني َٔ ْاس ١ٝايتدطٝط ٚايتٓؿٝص ٚايتكٚ ِٜٛعاد١
إىل ايتطٜٛط املػتُط يف ن ٤ٛايتطٛضات ايػطٜع ١يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝشيو
يًتػًب عً ٢بعض املعٛقات عٓس اغتدساّ املعًُني يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدل ايعً.ّٛ
املعٝل ضقِ (" :)5عسّ ٚنٛح َؿٗ ّٛاملػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيسَ ٣عًُات ايعً"ّٛ
مبتٛغط قسضٖٚ،)2009( ٠صا َا ٫سعت٘ ايباسج ١يف إدابات بعض َعًُات ايعً ّٛعٔ
ايػ٪اٍ املؿتٛح يف أزا ٠ايسضاغ ١سَ ٍٛؿٗ ّٛاملػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عط
َعًُات َٚؿطؾات ايعً ّٛسٝح ناْت اغًب اإلدابات بإٔ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
عباض ٠عٔ (فُٛع ١ا٭دٗع ٠اييت ميهٔ اغتدساَٗا َٔ قبٌ املعًِ يتٛنٝح بعض
ايسضٚؽ ) ٖٞٚ ،تعتدل ْعط ٠قاقط ٠ت٪ز ٟإىل اغتعُاٍ خاطٚ ،٧بايتاي ٞإىل تٛظٝـ
ْاقل يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝيصيو هب تٛع ١ٝاملعًُات مبؿٗ ّٛاملػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝ٭ٕ ايٛع َٔ ٞؾأْ٘ إٔ ٪ٜز ٟإىل تٛظٝـ ْادح ٚؾعْاٍ يف كتًـ
فا٫ت ايتسضٜؼ .
املعٝل ضقِ (ْ" :)10كل اـدل ٠يس ٣طايبات املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف ايتعاٌَ َع
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد "١ٝباملدتدل مبتٛغط قسضٚ،)2009( ٠املعٝل ضقِ (ْ" :)20كل
اـدل ٠يسَ ٣عًُات املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف ايتعاٌَ َع املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
باملدتدل" مبتٛغط قسضٖٚ ،)2003 ( ٠صا ٜتطًب دٗساً َهجؿاً يتسضٜب ٚتأٖ ٌٝاملعًُات
ٚايطايبات  ٚايذلنٝع عً ٢اؾٛاْب ايتطبٝكٚ ١ٝايعًُ ١ٝيف ايدلاَر ايتسضٜب. ١ٝ
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املعٝل ضقِ (":)23نعـ َتابع ١املؿطؾ ١ايذلب٫ ١ٜٛغتدساّ املعًُ ١يًُػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف املدتدل" مبتٛغط قسضٖٚ ،)2003( ٠صا ٜسع ٛإىل املتابع ١املػتُطَٔ ٠
املؿطؾات ايذلبٜٛات يف ظٜاضتٗٔ يًُعًُات يف املساضؽٚ ،شيو َٔ خ ٍ٬عكس ٚضؾات
عٌُ ْٚسٚات ٚزٚضات تسضٜب ١ٝتهع سً ً٫ٛيًُؿانٌ ايذلب ١ٜٛاييت ٜٛادٗٓٗا املعًُات
يف املٝسإ عٓس اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١يف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
املعٝل ضقِ (" :)12اـٛف َٔ إت٬ف ٚتعط ٌٝا٭دٗعٚ ٠املٛاز ايتعً ١ُٝٝأثٓا٤
اغتدساَٗا" مبتٛغط قسضٚ ،)1090( ٠ميهٔ ايتػًب عًٖ ٢صا املعٝل َٔ خ ٍ٬تسضٜب
املعًُات قبٌ ٚأثٓا ٤اـسَ ١عً ٢اغتدساّ ا٭دٗعٚ ٠املٛاز ايتعً، ١ُٝٝباعتباض املعًُ١
ضنٝع ٠ايعٌُ ايذلبٚ ٟٛايعٓكط ا٭غاغ ٞيف ايتعً. ِٝ
املعٝل ضقِ (":)21قعٛب ١تٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتعاٌَ َع ايؿطٚم
ايؿطز ١ٜبني طايبات املطسً ١ايجاْ "١ٜٛمبتٛغط قسضٖٚ ،)1085( ٠صا ٜسٍ عً ٢قكٛض ٚعٞ
بعض املعًُات بأُٖ ١ٝتٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝسٝح تػاِٖ يف ع٬ز َؿهً١
ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايطايبات سٝح تتٝح يًطايبات ؾطم ايتعًِ مبا ٜتٓاغب َع
استٝاداتٗٔ  ٚاغتعسازاتٗٔ ٚقسضاتٗٔ ٚزلات ؾدكٝاتٗٔ.
املعٝل ضقِ (" :)3اعتكاز بعض املعًُات بإٔ اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
ايتسضٜؼ تعٜس َٔ ا٭عبا ٤املًكا ٠عً ٢عاتكٗٔ" مبتٛغط قسضٖٚ ،)1081( ٠صا ٜسٍ عً٢
قكٛض ٚع ٞبعض املعًُات ٭ٕ اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتسضٜؼ شلا زٚض
ضا٥س يف ْكٌ ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيًطايبٚ ١ايتدؿٝـ َٔ ايعب ٤عٔ املعًُ. ١
 ايعباضات اييت ناْت ا٫غتذاب ١عًٗٝا بسضد( ١غرل َٛاؾل) :
ٜتهح َٔ ايٓتا٥ر إٔ ع ١ٓٝايسضاغ ١غرل َٛاؾكات عً )5( ٢عباضات َٔ َعٛقات
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف املدتدل تتُجٌ يف ايؿكطات ضقِ ()4،13،6 ،17،24
ٚاييت مت تطتٝبٗا تٓاظيّٝا سػب عسّ َٛاؾك ١ع ١ٓٝايسضاغ ١عًٗٝا نايتاي:ٞ
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ايعباض ٠ضقِ (" :)17ععٚف بعض َعًُات املطسً ١ايجاْ ١ٜٛعٔ اغتدساّ ا٭غايٝب
ايتعً ١ُٝٝاؿسٜجٚ ،١اإلقطاض عً ٢اغتدساّ ا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝايتكًٝس "١ٜمبتٛغط
قسض ،)1077( ٠ثِ دا٤ت ايعباض ٠ضقِ (" :)24نعـ تؿذٝع إزاض ٠املسضغ ١يًُعًُات عً٢
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتسضٜؼ" مبتٛغط قسضًٜٗٝ )1077( ٠ا ايعباض٠
ضقِ (" :)4ا٫ػا ٙايػًيب يس ٣املعًُات م ٛتٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
ايتسضٜؼ" مبتٛغط قسض ، )1067( ٠ثِ ايعباض ٠ضقِ (" :)13عسّ اقتٓاع َعًُ ١ايعًّٛ
بأُٖ ١ٝاملػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايعًُ ١ٝايذلب "١ٜٛمبتٛغط قسضٚ ،)1048( ٠أخرلاً
ايعباض ٠ضقِ (" :)6ايٓؿٛض َٔ نٌ َا ٖ ٛدسٜس َٔ َػتذسات ايعكط" مبتٛغط قسض٠
(.)1039
ٖٚصا ٜسٍ عًٚ ٢دٛز اػاٖات اهاب ١ٝيسَ ٣عًُات ايعًٚ ّٛنصيو إزاض ٠املسضغ١
م ٛتٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتسضٜؼ َٔ ا٭دٗعٚ ٠املٛاز ٚا٭غايٝب
ايتعً ١ُٝٝاؿسٜجٚ َٔ ١دْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعًٖٚ ّٛصا َا ٜتؿل دعٝ٥اً َع
زضاغ( ١ؾباطٚ )ّ2005،زضاغ( ١ايؿاٜع ٚ )ّ2006،زضاغ( ١اؾٜٛط.)ّ2008 ،

إجبثخ انطؤال انراثع :
ٌٖ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُات ايعًّٛ
يف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرل امل ٌٖ٪ايعًُ ٞ؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ ،مت سػاب املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ
يسضدات احملاٚض املدتًؿ ١سػب َػتٜٛات امل ٌٖ٪ايعًُٚ ،ٞاؾسٜ )13( ٍٚبني شيو،
نُا اغتدسّ ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز ٟيؿشل ايؿطٚم بني زضدات احملاٚض املدتًؿ١
سػب امل ٌٖ٪ايعًُٚ ، ٞاؾسٜ )14( ٍٚبني ْتا٥ر ٖصا ايتشً.ٌٝ
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دس)13( ٍٚ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜسػب امل ٌٖ٪ايعًُٞ
المحاور
درجة التوافر

درجة االستخدام

درجة المعوقات

المجموع الكلً
للمقٌاس

العدد
4
113
7
1
4
113
7
1
4
113
7
1
4
113
7
1

المؤهل العلمً
 - 1دبلوم
 - 2بكالوريوس
 - 3ماجستير
 - 4دكتوراه
 - 1دبلوم
 - 2بكالوريوس
 - 3ماجستير
 - 4دكتوراه
 - 1دبلوم
 - 2بكالوريوس
 - 3ماجستير
 - 4دكتوراه
 - 1دبلوم
 - 2بكالوريوس
 - 3ماجستير
 - 4دكتوراه

المتوسط الحسابً االنحراف المعٌاري
3,1111
16,5111
4,9897
18,7257
6,3434
21,7143
1,1111
1,1111
3,9158
17,1111
5,6134
19,9115
6,8278
22,5714
1,1111
1,1111
4,5735
59,7511
9,1543
52,8153
6,3994
51,4286
1,1111
1,1111
6,3966
93,2511
12,7377
91,4425
15,6611
95,7143
1,1111
1,1111

دس)14( ٍٚ
ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز ٟيًؿطٚم سػب امل ٌٖ٪ايعًُٞ
المحاور

اختبار تجانس التباٌن
Levenes
قٌمة االختبار
( ف)

مستوى
الداللة

درجة التوافر
1,386

1,681

درجة
االستخدام

1,694

1,512

درجة
المعوقات

2,197

1,116

الدرجة الكلٌة

1,335

1,267

اختبار تحلٌل التباٌن األحادي ANOVA
مصادر التباٌن

مجموع
المربعات

درجة
الحرٌة

متوسطات
المربعات

بٌن المجموعات
داخل المجموعات

81,173
3156,924

2
121

41,586

المجموع

3138,197

123

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

83,142
3854,829
3937,871
213,529
9694,181
9897,711
129,687
19766,155
19895,742

2
121
123
2
121
123
2
121
123

25,264

قٌمة
االختبار
( ف)
1,616

مستوى
الداللة

1,215

41,521
31,858

1,313

1,275

1,271

1,284

111,764
81,117
64,844
163,356

1,397
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1,673

٬ٜسغ َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ ق( ١ُٝف) بًػت (َٚ )10606ػت ٣ٛز٫ي)00205( ١
 ٖٞٚغرل زاي ١إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛايس٫يٖٚ )0005( ١صا ٜسٍ عً ٢عسّ ٚدٛز ؾطٚم
بني اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١باخت٬ف امل ٌٖ٪ايعًُ ٞس ٍٛزضد ١تٛاؾط املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
نُا ٬ٜسغ إٔ ق( ١ُٝف) بًػت (َٚ )10303ػت ٣ٛز٫ي ٖٞٚ )00275( ١غرل زاي١
إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛايس٫يٖٚ )0005( ١صا ٜسٍ عً ٢عسّ ٚدٛز ؾطٚم بني اغتذابات
ع ١ٓٝايسضاغ ١باخت٬ف امل ٌٖ٪ايعًُ ٞس ٍٛزضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
يف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعًّٛ
مبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
نُا ٬ٜسغ إٔ ق( ١ُٝف) بًػت (َٚ )10270ػت ٣ٛز٫ي ٖٞٚ )00284( ١غرل زاي١
إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛايس٫يٖٚ )0005( ١صا ٜسٍ عً ٢عسّ ٚدٛز ؾطٚم بني اغتذابات
ع ١ٓٝايسضاغ ١باخت٬ف امل ٌٖ٪ايعًُ ٞس ٍٛزضدَ ١عٛقات اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
إجبثخ انطؤال اخلبيص:

ٌٖ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُات ايعًّٛ
يف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرل ْٛع املٌٖ٪
ايعًُٞ؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ ،مت سػاب املتٛغطات اؿػاب ١ٝيسضدات احملاٚض
املدتًؿ ،١نُا مت اغتدسّ اختباض (ت) يؿشل ايؿطٚم بني زضدات احملاٚض املدتًؿ١
سػب ْٛع امل ٌٖ٪ايعًُ ، ٞنُا ٜٛنح اؾس ٍٚضقِ (.)15
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دس)15( ٍٚ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاضٚ ١ٜاختباض (ت) يًؿطٚم سػب ْٛع املٌٖ٪
المحاور

تربوي
ن=114

غٌر تربوي
ن=21

اختبار تجانس التباٌن
Levenes
قٌمة االختبار مستوى
(ف)
الداللة

درجة مستوى
اختبار (ت)
الحرية الداللة

18,6346

19,8111

1,153

1,696

1,945-

122

1,347

1,1654-

21,3511

1,112

1,965

1,329-

122

1,743

1,4558-

53,2111

1,417

1,521

1,135-

122

1,893

1,2962-

93,3511

1,211

1,275

1,616-

122

1,539

1,9173-

المتوسطات الحسابٌة

درجة
التوافر
درجة
19,8942
االستخدام
درجة
52,9138
المعوقات
الدرجة
91,4327
الكلٌة

اختبار ( ت )

متوسط
الفروق

َٔ خ ٍ٬اؾس ٍٚايػابل ٜعٗط إٔ َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اي٬تٞ
َ ًٖٔٗ٪ايعًُ( ٞتطب ، )1806346( ٖٛ )ٟٛبُٓٝا َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اي٬تٞ
َ ًٖٔٗ٪ايعًُ( ٞغرل تطب )1908000( ٖٛ )ٟٛس ٍٛزضد ١تٛاؾط املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
ٚقاَت ايباسج ١باغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني
اغتذاب ١ايعٝٓٝتني  َٔٚاؾس ٍٚايػابل ْ٬سغ أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١
إسكا ١ٝ٥بني اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١باخت٬ف ْٛع امل ٌٖ٪ايعًُ ٞس ٍٛزضد ١تٛاؾط
املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط
َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ، ١٭ٕ قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي)00347( ١
أندل َٔ َػت ٣ٛايس٫ي. )0005 ( ١
نُا ٜعٗط إٔ َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اي٬ت ًٖٔٗ٪َ ٞايعًُ( ٞتطبٖٛ )ٟٛ
( ، )1908942بُٓٝا َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اي٬ت ًٖٔٗ٪َ ٞايعًُ( ٞغرل تطب)ٟٛ
ٖ )2003500(ٛس ٍٛزضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف
املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
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ٚمت اغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني اغتذاب ١ايعٝٓٝتني
٬ْٚسغ أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ١
باخت٬ف ْٛع امل ٌٖ٪ايعًُ ٞس ٍٛزضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبس١ٜٓ
َه ١املهطَ ، ١٭ٕ قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي )00743( ١أندل َٔ َػت ٣ٛايس٫ي. )0005 ( ١
نُا ٜعٗط إٔ َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اي٬ت ًٖٔٗ٪َ ٞايعًُ( ٞتطبٖٛ )ٟٛ
( ، )5209038بُٓٝا َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اي٬ت ًٖٔٗ٪َ ٞايعًُ( ٞغرل تطب)ٟٛ
ٖ )5302000( ٛس ٍٛزضدَ ١عٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه١
املهطَ.١
ٚمت اغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني اغتذاب ١ايعٝٓٝتني ٚ
ْ٬سغ أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١باخت٬ف
ْٛع امل ٌٖ٪ايعًُ ٞس ٍٛزضدَ ١عٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبس١ٜٓ
َه ١املهطَ ، ١٭ٕ قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي )00893( ١أندل َٔ َػت ٣ٛايس٫ي. )0005 ( ١
إجبثخ انطؤال انطبدش:

ٌٖ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُات ايعًّٛ
يف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرل ايتدكل
ايٛظٝؿ ٞ؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ ،مت سػاب املتٛغطات اؿػاب ١ٝيسضدات احملاٚض
املدتًؿ،١نُا مت اغتدسّ اختباض (ت) يؿشل ايؿطٚم بني زضدات احملاٚض املدتًؿ١
سػب ايتدكل ايٛظٝؿ ، ٞنُا ٜٛنح اؾس ٍٚضقِ (.)16
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دس)16( ٍٚ
اختباض ت يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني ا٫غتذابتني
المتوسطات الحسابٌة
المحاور
درجة
التوافر
درجة
االستخدام
درجة
المعوقات
الدرجة
الكلٌة

اختبار تجانس التباٌن
Levenes
قٌمة
االختبار

مستوى
الداللة

اختبار ( ت )
اختبار
(ت )

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

متوسط
الفروق

122

1,178

1,7113

1,551

1,8461
1,7975
4,3449

مشرفة
ن=19

معلمة
ن=115

(ف)

21,2632

18,5619

1,113

1,356 1,957

21,6842

19,8381

1,131

1,598 1,863

122

54,4737

52,6762

1,113

1,813 1,749

122

1,424

95,4211

91,1762

1,972

1,375 1,326

122

1,172

َٔ خ ٍ٬اؾس ٍٚايػابل ٜعٗط إٔ َتٛغط اغتذاب ١املؿطؾات ايذلبٜٛات عً٢
أزا ٠ايسضاغ ، )2002632(ٖٛ ١بُٓٝا َتٛغط اغتذابَ ١عًُات ايعً )1805619( ّٛسٍٛ
زضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدٗ١
ْعط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
ٚقاَت ايباسج ١باغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني اغتذاب١
ايعٝٓٝتني  َٔٚاؾس ٍٚايػابل ْ٬سغ أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني
اغتذابات املؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛعً ٢أزا ٠ايسضاغ ١س ٍٛزضد ١تٛاؾط املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ، ١٭ٕ قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي )00178( ١أندل َٔ َػت٣ٛ
ايس٫ي. )0005 ( ١
نُا نإ َتٛغط اغتذاب ١املؿطؾات ايذلبٜٛات عً ٢أزا ٠ايسضاغ،)2006842(ٖٛ ١
بُٓٝا َتٛغط اغتذابَ ١عًُات ايعً )1908381( ّٛس ٍٛزضد ١اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
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ٚعٓس اغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني اغتذاب ١ايعٝٓٝتني
ْ٬سغ أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني اغتذابات املؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛعً ٢أزا ٠ايسضاغ ١س ٍٛزضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ١
 ،٭ٕ قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي )00551( ١أندل َٔ َػت ٣ٛايس٫ي. )0005 ( ١
نُا نإ َتٛغط اغتذاب ١املؿطؾات ايذلبٜٛات عً ٢أزا ٠ايسضاغ)5404737( ٖٛ ١
،بُٓٝا َتٛغط اغتذابَ ١عًُات ايعً)5206762( ّٛسَ ٍٛعٛقات اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛيف املطسً١
ايجاْ ١ٜٛمبه ١املهطَ.١
ٚعٓس اغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني اغتذاب ١ايعٝٓٝتني
ْ٬سغ أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني اغتذابات املؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛعً ٢أزا ٠ايسضاغ ١سَ ٍٛعٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعًٚ َٔ ّٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبه١
املهطَ ، ١٭ٕ قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي )00424( ١أندل َٔ َػت ٣ٛايس٫ي. )0005 ( ١
إجبثخ انطؤال انطبثع:

ٌٖ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُات ايعًّٛ
يف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرل اـدل ٠؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ ،مت سػاب املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ
يسضدات احملاٚض املدتًؿ ١سػب َػتٜٛات اـدلٚ ،٠اؾسٜ )17( ٍٚبني شيو ،نُا
اغتدسّ ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز ٟيؿشل ايؿطٚم بني زضدات احملاٚض املدتًؿ ١سػب
َػت ٣ٛاـدلٚ ، ٠اؾسٜ )18( ٍٚبني ْتا٥ر ٖصا ايتشً.ٌٝ
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دس)17( ٍٚ
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض ١ٜسػب غٓٛات اـدل٠
المحاور
درجة التوافر

درجة
االستخدام
درجة
المعوقات
الدرجة الكلٌة

سنوات الخبرة

العدد

أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  11سنوات
من  11سنوات إلى أقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  11سنوات
من  11سنوات إلى أقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  11سنوات
من  11سنوات إلى أقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  11سنوات
من  11سنوات إلى أقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر

13
16
48
47
13
16
48
47
13
16
48
47
13
16
48
47

المتوسط
الحسابً
17,1538
17,8751
18,8333
19,5957
21,1769
18,4375
19,7292
21,4255
51,2318
53,1251
52,4792
53,8511
89,4615
89,4375
91,1417
93,8723

االنحراف
المعٌاري
3,8697
4,7128
5,1171
5,3514
7,1155
4,8311
5,4917
5,7398
8,1869
8,2533
9,3876
9,1391
13,2111
12,1663
11,5849
13,9278

دس)18( ٍٚ
ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز ٟيًؿطٚم سػب غٓٛات اـدل٠
المحاور

اختبار تجانس التباٌن
Levenes
قٌمة
مستوى
االختبار
الداللة
( ف)

درجة
التوافر

1,567

1,638

درجة
االستخدام

1,934

1,427

درجة
المعوقات

1,471

الدرجة
الكلٌة

1,235

1,774

1,872

اختبار تحلٌل التباٌن األحادي ANOVA
مصادر التباٌن

مجموع المربعات

درجة
الحرٌة

متوسطات
المربعات

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات
داخل المجموعات

78,669
3159,428
3138,197
66,142
3871,829
3937,871
87,715
9819,994

3
121
123
3
121
123
3
121

26,223

المجموع

9897,711

123

بٌن المجموعات
داخل المجموعات

389,423
19516,319

3
121

المجموع

19895,742

123

25,495

قٌمة
االختبار
( ف)

مستوى
الداللة

1,129

1,383

1,682

1,565

1,358

1,784

22,114
32,265
29,238
81,751
129,818
162,553

1,799

139

1,497

٬ٜسغ َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ ق( ١ُٝف) بًػت (َٚ )10029ػت ٣ٛز٫ي)00383( ١
 ٖٞٚغرل زاي ١إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛايس٫يٖٚ )0005( ١صا ٜسٍ عً ٢عسّ ٚدٛز ؾطٚم
بني اغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١باخت٬ف غٓٛات اـدل ٠س ٍٛزضد ١تٛاؾط املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
نُا ٬ٜسغ إٔ ق( ١ُٝف) بًػت (َٚ )00682ػت ٣ٛز٫ي ٖٞٚ )00565( ١غرل زاي١
إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛايس٫يٖٚ )0005( ١صا ٜسٍ عً ٢عسّ ٚدٛز ؾطٚم بني اغتذابات
ع ١ٓٝايسضاغ ١باخت٬ف غٓٛات اـدل ٠س ٍٛزضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
يف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعًّٛ
مبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
نُا ٬ٜسغ إٔ ق( ١ُٝف) بًػت (َٚ )00358ػت ٣ٛز٫ي ٖٞٚ )00784( ١غرل زاي١
إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛايس٫يٖٚ )0005( ١صا ٜسٍ عً ٢عسّ ٚدٛز ؾطٚم بني اغتذابات
ع ١ٓٝايسضاغ ١باخت٬ف غٓٛات اـدل ٠س ٍٛزضدَ ١عٛقات اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات
ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ. ١
إجبثخ انطؤال انضبيٍ :
ٌٖ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُات ايعًّٛ
يف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرل ايسٚضات
ايتسضٜب١ٝ؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ ،مت سػاب املتٛغطات اؿػاب ١ٝيسضدات احملاٚض
املدتًؿ ،١نُا مت اغتدسّ اختباض (ت) يؿشل ايؿطٚم بني زضدات احملاٚض املدتًؿ١
سػب ايسٚضات ايتسضٜب ،١ٝنُا ٜٛنح اؾس ٍٚضقِ (.)19
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دس)19( ٍٚ
ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز ٟيًؿطٚم سػب ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ
المحاور

درجة
التوافر
درجة
االستخدام
درجة
المعوقات
الدرجة
الكلٌة

المتوسطات الحسابٌة

اختبار تجانس التباٌن
Levenes
قٌمة
االختبار

نعم
ن=68

ال
ن=56

(ف)

اختبار ( ت )

مستوى
الداللة

اختبار
(ت )

درجة مستوى
الحرية الداللة

متوسط
الفروق

19,7941

17,6429

3,819

1,153

2,416

122

1,118

2,1513

21,2159

19,6786

1,129

1,865

1,515

122

1,618

1,1241

51,6176

54,5714

1,826

1,365

1,842-

122

1,168

1,6132

91,6176

91,8929

1,311

1,256

1,119-

122

1,2752- 1,915

َٔ خ ٍ٬اؾس ٍٚايػابل ٜعٗط إٔ َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اؿاق٬ت
عً ٢زٚضات تسضٜبْ )١ٝعِ) ٖ ،)1907941( ٛبُٓٝا َتٛغط غرل اؿاق٬ت عً ٢زٚضات
تسضٜب )1706429(ٖٛ )٫( ١ٝس ٍٛزضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه١
املهطَ.١
ٚقاَت ايباسج ١باغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني
اغتذاب ١ايعٝٓٝتني  َٔٚاؾس ٍٚايػابل ْ٬سغ أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا١ٝ٥
بني آضا ٤ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١اؿاق٬ت عً ٢زٚضات تسضٜبْ( ١ٝعِ)  ٚايػرل ساق٬ت عً٢
زٚضات تسضٜب )٫ ( ١ٝس ٍٛزضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف
املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ، ١٭ٕ
قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي )00018( ١اقٌ َٔ َػت ٣ٛايس٫ي. )0005 ( ١
نُا ْ٬سغ إٔ َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اؿاق٬ت عً ٢زٚضات تسضٜب١ٝ
)ْعِ) ٖ ،)2002059( ٛبُٓٝا َتٛغط غرل اؿاق٬ت عً ٢زٚضات تسضٜبٖٛ )٫( ١ٝ
( )1906786س ٍٛزضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف
املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
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ٚعٓس اغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني اغتذاب ١ايعٝٓٝتني
ْ٬سغ أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني آضا ٤ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١اؿاق٬ت
عً ٢زٚضات تسضٜبْ( ١ٝعِ) ٚايػرل ساق٬ت عً ٢زٚضات تسضٜب )٫( ١ٝس ٍٛزضد١
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدٗ١
ْعط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ، ١٭ٕ قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي)00608( ١
اندل َٔ َػت ٣ٛايس٫ي. )0005 ( ١
نُا ْ٬سغ إٔ َتٛغط اغتذاب ١ع ١ٓٝايسضاغ ١اؿاق٬ت عً ٢زٚضات تسضٜب١ٝ
)ْعِ) ٖ ، )5106176( ٛبُٓٝا َتٛغط غرل اؿاق٬ت عً ٢زٚضات تسضٜبٖٛ )٫( ١ٝ
( )5405714سَ ٍٛعٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف
املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
ٚعٓس اغتدساّ اختباض (ت) يبٝإ َػت ٣ٛايس٫يٚ ١ايؿطم بني اغتذاب ١ايعٝٓٝتني
ْ٬سغ أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني آضا ٤ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١اؿاق٬ت
عً ٢زٚضات تسضٜبْ( ١ٝعِ)  ٚايػرل ساق٬ت عً ٢زٚضات تسضٜب )٫ ( ١ٝسَ ٍٛعٛقات
اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدٗ١
ْعط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ،١٭ٕ قَ ١ُٝػت ٣ٛايس٫ي)00068( ١
اندل َٔ َػت ٣ٛايس٫ي. )0005 ( ١
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الفصل اخلامس

يهخص َزبئج انذراضخ
رىصٍبد انذراضخ
يمرتحبد انذراضخ
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يهخص َزبئج انذراضخ ورىصٍبرهب ويمرتحبرهب
يهخص َزبئج انذراضخ :
 تسْ ٞزضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١مبتٛغط
عاّ ( ٖٞٚ )1044ايؿ ١٦اييت تؿرل إىل ا٫غتذاب( ١غرل َتٛؾطٚ )٠ؾل املكٝاؽ
ايص ٟمت تطبٝك٘.
 تسْ ٞزضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف املطسً١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١مبتٛغط
عاّ ( ٖٞٚ )1053ايؿ ١٦اييت تؿرل إىل ا٫غتذاب ٫( ١تػتدسّ) ٚؾل املكٝاؽ
ايص ٟمت تطبٝك٘.
 ٚدٛز َعٛقات ؼس َٔ اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًّٛسٝح ع ١ٓٝايسضاغَٛ ١اؾكني بؿس ٠عً )7( ٢عباضات َٛٚ ،اؾكني عً )13( ٢عباض،٠
ٚغرل َٛاؾكني عً )5( ٢عباضات َٔ ٚدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛيف
املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبه ١املهطَ ١مبتٛغط عاّ ( ٖٞٚ )2011ايؿ ١٦اييت تؿرل إىل
ا٫غتذابَٛ( ١اؾل) ٚؾل املكٝاؽ ايص ٟمت تطبٝك٘.
  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُاتايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرلات:
(امل ٌٖ٪ايعًُْٛ ، ٞع امل ٌٖ٪ايعًُ ، ٞايتدكل ايٛظٝؿ ، ٞاـدل.)٠
  ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُاتايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرل
ايسٚضات ايتسضٜب )١ٝس ٍٛزضد ١اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعًٚ ، ّٛزضدَ ١عٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًّٛ
يف املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ.١
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 تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اغتذابات َؿطؾات َٚعًُاتايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبسَ ١ٜٓه ١املهطَ ١عً ٢أزا ٠ايسضاغ ١تعع ٣ملتػرل
(ايسٚضات ايتسضٜب )١ٝس ٍٛزضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً ّٛيكاحل اؿاق٬ت عً ٢زٚضات تسضٜب.١ٝ
رىصٍبد انذراضخ:
بٓا ّ٤عً ٢ايٓتا٥ر اييت تٛقًت شلا ايسضاغ ١تٛق ٞايباسج ١مبا :ًٜٞ

 نطٚض ٠تٛؾرل ا٭دٗعٚ ٠املٛاز ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب٫ ١غتدساَٗا يف كتدلاتايعً.ّٛ
 نطٚض ٠تٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝبؿهٌ ؾعْاٍ يف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ نطٚض ٠عكس زٚضات تسضٜب ١ٝيًُؿطؾات ٚاملعًُات يتطٜٛط أزاٚ ٔٗ٥ظٜاز ٠نؿا٤تَٗٔع اٖ٫تُاّ باؾٛاْب ايتطبٝكٚ ١ٝايعًُ ١ٝيف ايدلاَر ايتسضٜب.١ٝ
 تك ِٝٝايدلاَر ايتسضٜب ١ٝيف ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً َٔ ِٝسٝح اإلعساز ٚايتأٖٚ ٌَٝعاؾْ ١كاط ايهعـ ؾٗٝا ٚتععٜع ْكاط ايك.٠ٛ
 ايػع ٞاؾاز إلهاز اؿً ٍٛيًُعٛقات اييت سسزتٗا ٖص ٙايسضاغ.١ املتابع ١املػتُط َٔ ٠املؿطؾني ايذلبٜٛني يف ظٜاضتِٗ يًُعًُني يف املساضؽَٔٚ ،خ ٍ٬عكس ٚضؾات عٌُ ْٚسٚات ٚزٚضات تسضٜب ١ٝتهع سً ً٫ٛيًُؿانٌ ايذلب١ٜٛ
اييت ٜٛادٗٗا املعًُ ٕٛيف املٝسإ يف اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١يف ايعًُ١ٝ
ايتعً.١ُٝٝ
 إتباع اتٓذاٖات سسٜج ١يف إعساز املعًٍُني َٔ أدٌ إسساخ ايتػٝرل ٚايتشسٜح يفططم ايتسضٜؼ.
 تٛؾرل ايهٛازض املتدكك َٔ ١املعًُات اؿاق٬ت عً ٢تسضٜب عاي ٞاملػت ٣ٛيفاغتدساّ اؿاغب اٯيَ،ٞع اعتباض ايتسضٜب عًَُ ١ٝػتُط ٠شلٔ يتعٜٚسٖٔ
باملػتذسات يف تكٓٝات اغتدساّ اؿاغب اٯيٚ، ٞتأٖ ٌٝأؾطاز دسز يعٜاز٠
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ا٭عساز امل َٔ ١ًٖ٪املعًُات ٚاييت تتٓاغب َع ظٜاز ٠اإلقباٍ عً ٢تؿعٌٝ
تطبٝكات اؿاغب اٯي ٞيف ايتعً0 ِٝ
 نطٚض ٠إْؿاَ ٤طنع يتكُ ِٝاملٓاٖر املعتُس ٠عً ٢ايتهٓٛيٛدٝا ٚايدلاَرايتعًٜ ١ُٝٝعٌُ باا٘ ؾااطٜاال َٔ املتدككنيٜ،ك ّٛبإعساز املٓاٖر اإليهذل١ْٝٚ
َتعسز ٠ايٛغا٥ط يف ايتدككات املدتًؿٚ ،١يف املطاسٌ ايسضاغ ١ٝاملدتًؿ0 ١
يمرتحبد انذراضخ:
تكذلح ايسضاغ ١إدطا ٤ايسضاغات ايتاي:١ٝ
 -إدطا ٤زضاغَ ١ؿابٗ ١يًسضاغ ١اؿاي ١ٝيف عً ّٛأخط ٣عًَ ٢ػت ٣ٛايتعًِٝ

ايعايٚ َٔٚ ٞدْٗ ١عط ع ١ٓٝأخطَ ٣جٌ املدتكني يف تكٓٝات ايتعً. ِٝ
 إدطا ٤زضاغ ١ػطٜب ١ٝعٔ أثط اغتدساّ إسس ٣املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيفتسضٜؼ أسس ؾطٚع ايعً ّٛايطبٝع ١ٝبايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢ؼك ٌٝايط٬ب .

 إدطا ٤زضاغ ١س ٍٛأثط بطاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ ١يف تٛعَ ١ٝعًُ ٞايعًّٛبأُٖ ١ٝاغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد.١ٝ
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املراجع

ادلصبدر وادلراجع
 ادلراجع انعرثٍخ
 ادلراجع األجُجٍخ
 ادلراجع النكرتوٍَخ
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ا
 -أول :ادلصبدر

ادلصبدر وادلراجع

 ايكطإٓ ايهط. ِٜا
 صبٍَب :ادلراجع انعرثٍخ أب ٛد٬ي ، ١قبش ٞبٔ محسإ ( )ّ2005اؾسٜس يف تسضٜؼ ػاضب ايعً ّٛيف ن٤ٛاغذلاتٝذٝات ايتسضٜؼ املعاقط، ٠ا٭َاضات ايعطب ١ٝاملتشسَ ،٠هتب ١ايؿاحل يًٓؿط.
 أب ٛؾكرل ،قُس بٔ غًُٝإٚ ،سػٔ َٓ،رل بٔ غًُٝإ (  )ّ2008ؾاعً ١ٝبطْاَربايٛغا٥ط املتعسز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايتشك ٌٝيف َاز ٠ايتهٓٛيٛدٝا يس ٣طًب١
ايكـ ايتاغع ا٭غاغ ، ٞفً ١اؾاَع ١اإلغ(١َٝ٬غًػً ١ايسضاغات اإلْػاْ)١ٝ
اجملًس ايػازؽ عؿط ،ايعسز ا٭ ،ٍٚم  - 445م ٜٓ 471اٜط.
 آٍ قٜٛإ ،خايس بٔ ْؿٌ عًٚ" )ّ2006( ٞاقع كتدلات ايهُٝٝا ٤باملطسً ١ايجاْ١ٜٛيف َس ١ٜٓايطٜاض ٚاستٝاداتٗا َٔ تكٓٝات ايتعً،" ِٝضغايَ ١ادػترل ،نً١ٝ
ايذلب ،١ٝداَع ١املًو غعٛز ،ايطٜاض.
 آٍ قكٛز  ،غعس بٔ قُس َٓكٛض ( )ّ2007زٚض َعًُ ٞايعً ّٛيف زَر تكٓٝاتايتعً ِٝيف تسضٜؼ ايعً ّٛيف املساضؽ املتٛغط ١يف قاؾع ١غطا ٠عبٝس ،٠ضغاي١
َادػترل،قػِ ايٛغاٚ ٌ٥تهٓٛيٛدٝا ايتعً ، ِٝنً ١ٝايذلب ،١ٝداَع ١املًو
غعٛز ،ايطٜاض.
 بادط ،ٟعازٍ بٔ َٓكٛض غامل( )ّ2007زضاغ ١تكٛمي ١ٝيٛاقع اغتدساّ َعًُٞايعً ّٛيف َطسً ١ايتعً ِٝا٭غاغ ٞباؾُٗٛض ١ٜاي ١ُٝٓٝيًتكٓٝات ايتعً١ُٝٝ
َٚعٝكات اغتدساَِٗ ،ضغايَ ١ادػترل ،نً ١ٝايذلب ،١ٝاؾاَع ١ا٭ضزْ ،١ٝا٭ضزٕ.
 ايبٓعً ، ٞي ٢ًٝؾااضؽ (  )ّ 2002بطْااَر تاسضٜيب يًُعًُاات يف أثٓاا ٤اـسَا ١عًا٢بعاض أمنااط تهٓٛيٛدٝاا ايتعًا ِٝبسٚيا ١قطاط  .فًاَ ١طناع ايبشاٛخ ايذلبٜٛا، ١
داَع ١قطط  ،ايعسز ( ٜٛ ، ( 22ي ، ٛٝم م.268 -261
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 ايبٝاتَٓٗ ، ٞس بٔ قُس( )ّ2006ا٭بعاز ايعًُٚ ١ٝايتطبٝك ١ٝيف ايتعًِٝاإليهذل، ْٞٚايؿبه ١ايعطب ١ٝيًتعً ِٝاملؿتٛح ٚايتعً ِٝعٔ بعس،عُإ ،ا٭ضزٕ.
 اؾبَإ  ،ضٜاض بٔ عاضف ٚأمحس  ،قُس بٔ آزّ  ٚاملطٝع ،ٞعاطـ بٔ قُس( )ّ2005تكٓٝات ايتعًٚٚ ِٝغا ،ً٘٥بٝؿَ٘ ،هتب ١اـبيت ايجكاؾ.١ٝ
 اؾٜٛطٜٛ ،غـ بٔ ؾطاز بٔ قُس ( )ّ2008أثط اغتدساّ املدتدلات احملٛغب١ٚبطاَر احملانا ٠عً ٢ؼك ٌٝط٬ب املطسً ١ايجاْٚ ١ٜٛاػاٖاتِٗ مَ ٛاز٠
ايهُٝٝا ،٤ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض،٠نً ١ٝايذلب،١ٝداَع ١املًو غعٛز،ايطٜاض.
 اؿاظَ ، ٞايدلام بٔ أمحس (ٚ )ّ2004اقع اغتدساّ ايؿبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛاتيس ٣أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚط٬ب نًٝات املعًُني مبٓطكَ ١ه ١املهطَ . ١ضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١أّ ايكط.٣
 اؿطب ، ٞدبرل بٔ غًُٝإ (  )ّ2003زٚض ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝايعامل ١ٝيف تسضٜؼايعً ّٛايؿطع ١ٝبهًٝات املعًُني ٚغبٌ تطٜٛط اغتدساَٗا  .ضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١أّ ايكط.٣

 اؿطب ، ٞقُس بٔ قٓت (َ )ّ2007طايب اغتدساّ ايتعً ِٝاإليهذل ْٞٚيتسضٜؼايطٜانٝات باملطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط املُاضغني ٚاملدتكني .ضغاي ١زنتٛضاٙ
غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١أّ ايكط.٣
 سػإ ،عُاز بٔ قُس سػٔ (.)ّ2006تكُ ِٝبطْاَر تسضٜيب يتُٓ ١ٝنؿاٜاتايعاًَني مبطانع َٓاٌٖ املعطؾ ١يف ن ٤ٛاستٝاداتِٗ املٗٓٚ ١ٝاملػتشسثات
ايتهٓٛيٛد،١ٝضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠قػِ تهٓٛيٛدٝا ايتعً،ِٝنً ١ٝايذلب، ١ٝ
داَع ١سًٛإ.
 اؿكني  ،عبساهلل بٔ عً )ّ1988( ٞتسضٜؼ ايعً،ّٛط (،)1ايطٜاض. مح ااس ْ ،ٟااطدؼ عب ااس ايك ااازض( )ّ1999تهٓٛيٛد ٝااا ايتعً ااٚ ِٝايتا اسضٜؼ اؾ اااَع،ٞتهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝزضاغات عطب، ١ٝط( ، )1ايكاٖطَ، ٠طنع ايهتاب يًٓؿط.
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 اؿ ، ١ًٝقُس بٔ قُٛز ( )ّ1998تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ،ط( ، )1عُإ  ،ا٭ضزٕ  ،زاض املػرل ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع .
 اؿ ،١ًٝقُس بٔ قُٛز  )ّ1999(،ايتكُ ِٝايتعًْ ُٞٝعطٚ ١ٜمماضغ،١ا٭ضزٕ،عُإ ،زاض املػرل.٠
 مخٝؼ  ،قُس بٔ عط )ّ2003(، ١ٝعًُٝات تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝط(. )1ايكاٖط،٠زاض ايهًُ.١
 مخ ااٝؼ ،قُ ااس ب اأ عط ٝاا -2003( ،١ب ) َٓتٛد ااات تهٓٛيٛد ٝااا ايتعً اا ،ِٝط(،)1ايكاٖط ،٠زاض ايهًُ.١
 ايا ااسَطزاف ،قا اادل )ّ2001( ٟاملٓا اااٖر سانا ااطاً َٚػا ااتكب .ً٬ايهٜٛا ااتَ ،هتبا اا ١املٓا اااضاإلغ.١َٝ٬
 ايطاؾس ،عً ٞبٔ أمحس ( )ّ2000تعً ِٝايعً ّٛأغايٝب٘ َٚتطًبات٘  ،ط( )1ايطٜاض،زاض ايعٖطا ٤يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
 ايطان ،ٞأمحس بٔ قاحل ( )ّ2008أثط اغتدساّ تكٓ ١ٝاملعاٌَ ا٫ؾذلان ١ٝعً٢ؼك ٌٝط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْ ٟٛيف َكطض ايهُٝٝا ٤يف َٓطك ١ايكك ،ِٝضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝايذلب،١ٝداَع ١املًو غعٛز،ايطٜاض.
 ضَهإ  ،سػاّ بٔ قُس ( )ّ2007أغاغٝات احملانا ٠اؿاغٛبَ ، ١ٝهتب ١املًوؾٗس ايٛطٓ،١ٝايػًػً ١ايجاْ . ١ٝداَع ١املًو غعٛز .ايطٜاض.
 ايعْسٚ ،يٝس خهط ( : )ّ2004ايتكاَ ِٝايتعً ، ١ُٝٝايطٜاض  ،غًػً ١إقساضاتأنازمي ١ٝايذلب ١ٝاـاق.١
 ظٖطإ َ ،هط ٚظٖطإ  ،عُط )  (ّ 2002ايتعً ِٝعٔ ططٜل اْ٫ذلْت  ،عُْإ ،زاضظٖطإ.
 ايعٖطاْ، ٞعبس ايععٜع بٔ عجُإ (ٚ )ّ2005اقع اغتدساّ اؿاغب اٯيٚ ٞاْ٫ذلْتيف تسضٜؼ ايطٜانٝات باملطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط املعًُني ٚاملؿطؾني
ايذلبٜٛني  .ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١أّ ايكط. ٣
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 ايعٖطاْ ،ٞعبس ايطمحٔ بٔ قُس )ّ2006(،ػطب ١املدتدلات احملٛغب ١يف تسضٜؼايعً ّٛيًُطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبساضؽ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز"١ٜزضاغ ١تكٛمي ،"١ٝضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛض،٠نً ١ٝايذلب، ١ٝداَع ١املًو غعٛز.
 ظٜت ، ٕٛسػٔ ( )ّ2005ضٜ٩ا دسٜس ٠يف ايتعً– ِٝايتعً ِٝاإليهذل، ْٞٚاملؿٗ-ّٛايكهاٜا  -ايتطبٝل -ايتك،ِٜٛايطٜاض،ايساض ايكٛيت ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع.
 ظٜت ، ٕٛعاٜـ  )ّ1994(،أغايٝب تسضٜؼ ايعً ّٛط( ، )1برلٚت  ،زاض ايؿطٚم يًٓؿط. ظٜت ، ٕٛعاٜـ  )ّ2004(،أغايٝب تسضٜؼ ايعً ،ّٛط( ،)1عَُّإ ،زاض ايؿطٚم يًٓؿط. -ظٜت ، ٕٛسػٔ بٔ سػني ( )ّ2007أغاغٝات ايٛغا ٌ٥ايتعً ٚ ١ُٝٝتهٓٛيٛدٝا

ايتعً ، ِٝط( ،)1ايطٜاض  ،ايساض ايكٛيت.١ٝ
 -ظٜت ،ٕٛنُاٍ بٔ عبس اؿُٝس( )ّ2004تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝيف عكط املعًَٛات ٚ

ا٫تكا٫ت  ،ط( ،)2ايكاٖط ، ٠عًِ ايهتاب.
 -غامل  ،امحس بٔ قُس (ٚ )ّ2004غاٚ ٌ٥تهٓٛيٛدٝا ايتعً ،ِٝايطٜاض َ ،هتب١

ايطؾس.
 غامل ،امحس بٔ قُس ( )ّ2004تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝايتعً ِٝاإليهذل ، ْٞٚايطٜاضَ ،هتب ١ايطؾس.
 غطاٜا  ،عازٍ بٔ ايػٝس ( -ّ2007ب) تهٓٛيٛدٝا ايتعًَٚ ِٝكازض ايتعًِ َؿاِْٖٝعط ١ٜتطبٝكات عًُ، ١ٝاؾع ٤ايجاَْ ،ٞهتب ١ايطؾس.
 غطاٜا ،عازٍ بٔ ايػٝس ( )ّ2007تهٓٛيٛدٝا ايتعًَ ٚ ِٝكازض ايتعًِ َؿاِْٖٝعطٚ ١ٜتطبٝكات عًُ ، ١ٝايطبع ١ا٭ٚىل  ،ايطٜاض َ ،هتب ١ايطؾس.
 غعاز ، ٠دٛزت  ٚايػططا ، ٟٚعازٍ ( )ّ2003اغتدساّ اؿاغٛب ٚاْ٫ذلْت يفَٝاز ٜٔايذلبٚ ١ٝايتعً ، ِٝط ( ، ) 1عُإ  ،زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع.

 ايػهذ ،ٞعُط بٔ عٛاز ( )ّ2006أثط اغتدساّ كتدل ؽ ًٞٝيف تسضٜؼ ٚسس٠ايه ٤ٛيط٬ب ايكـ ايعاؾط ا٭غاغ ٞيف انتػابِٗ املٗاضات عًُٝات ايعًِ ،ضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛض ٠نً ١ٝايذلب،١ٝداَع ١ايرلَٛى ،إضبس ،ا٭ضزٕ.
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 غ ، ١َ٬عبس اؿاؾغ بٔ قُس (ٚ )ّ2004غا ٌ٥ا٫تكاٍ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعً، ِٝط(، )5عُإ :زاض ايؿهط يًطباعٚ ١ايٓؿط .
 غ ، ١َ٬عبس اؿاؾغ بٔ قُس ٚايسا ،ٌٜغعس بٔ عبس ايطمحٔ ( )ّ2006اغتدساّا٭دٗع ٠ايتعً،١ُٝٝط(،)3ايطٜاض،زاض اـطه ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع.
 غااٜٛسإ  ،أَااٌ عبااس ايؿتاااح َ ٚباااضظَٓ ،اااٍ عبااسايعاٍ ( )ّ2007ايتكٓٝاا ١يف ايتعًااَِٝكسَات أغاغ ١ٝيًطايب املعًِ  ،ط (، )1عُٓٓإ ،زاض ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
 غًٝع ،باضباضا ٚضٜتؿ ،ٞضٜٓا ( )ّ1998تهٓٛيٛدٝا ايتعً : ِٝايتعطٜـ َٚهْٛاتاجملاٍ  .تطمج :١بسض بٔ عبس اهلل ايكاحل ،ايطٜاضَ ،هتب ١ايؿكط.ٟ
 ؾاٖني  ،مجٚ ٌٝسطاب  ،خٛي )ّ2005( ١املدتدل املسضغٚ ٞزٚض ٠يف تسضٜؼ ايعً، ّٛزاض عامل ايجكاؾ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ ،ا٭ضزٕ .
 ايؿاٜع  ،ؾٗس بٔ غًُٝإ ٚاؿػٔ ،ضٜاض بٔ عبس ايطمحٔ( )ّ2007املٗاضاتاؿاغٛب ١ٝاي٬ظَ ١ملعًِ ايعً ّٛنُا وسزٖا املدتك، ٕٛفً ١نً ١ٝايذلب، ١ٝ
داَع ١عني سلؼ .ايعسز 31اؾع. 1 ٤
 ايؿ اااٜع  ،ؾٗ ااس ب اأ غ ااًُٝإ(ٚ )ّ2006اق ااع اغ ااتدساّ كت اادلات ايعً اا ّٛاحملٛغ ااب١يف املطسًا اا ١ايجاْٜٛا ااٚ ١اػاٖا ااات َعًُا اا ٞايعًا ااٚ ّٛايطا اا٬ب مٖٛا ااا ،فًا اا ١داَعا اا١
املًو غعٛزَ،ر،19م.497 -441
 ؾباط ،قُس بٔ ؾاضؽ ( )ّ2005ؾاعً ١ٝايتسضٜب ا٫ؾذلان ٞباؿاغٛب ٚنؿاٜت٘يف ايتسضٜب عً ٢بعض ايتذاضب املددل ١ٜيف عًِ اؿٝا ٤يًكـ ايجاْ ٞايجاْٟٛ
ايعًُ ٞيف قاؾع ١زضعا ٚأثط ٙعً ٢ؼك ٌٝايطًب ١يف ايكـ ايجاْ ٞايجاْٟٛ
ايعًُ ٞيف َاز ٠عًِ اإلسٝاٚ ٤اػاٖاتِٗ م،ٙٛضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً١ٝ
ايذلب، ١ٝداَع ١زَؿل ،غٛضٜا.
 ؾشات٘ ،سػٔ ()ّ2003املٓاٖر ايسضاغ ١ٝبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ،ط( ،)3ايكاٖط٠َهتب ١ايساض ايعطب ١ٝيًهتاب.
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 ايؿاطقا ، ٟٚمجااٍ بأ َكاطؿ )ّ 2005( ٢تُٓٝاَ ١ؿااٖ ِٝايتعًاٚ ِٝاياتعًِاإليهذلْٚاَٗٚ ٞاضاتا٘ ياس ٣طا٬ب نًٝا ١ايذلبٝا ١بػاًطٓ ١عُاإ  .فًا ١نًٝا١
ايذلب ١ٝباملٓكٛض ، ٠ايعسز (  ، (58اؾع ٤ايجاَْ ، ٞا.ٜٛ
 ايؿطقا، ٟٚمجاٍ بٔ َكطؿَ )ّ2003( ٢ػت ٣ٛايتٓٛض يف َػتشسثات تهٓٛيٛدٝاايتعً ِٝيس ٣ن َٔ ٬ط٬ب نً ١ٝايذلب ١ٝؾعب ١قٓاعَٚ ١ٝعًُ ٞايتعًِٝ
ايجاْ ٟٛايكٓاع .ٞزضاغات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ،ايعسز  ، 91زٜػُدل،
م.58 -32
 ؾكٛض ،عً ٞبٔ ظٖسَ ")ّ2007( ،ٟػت ٣ٛتكَ ِٝٝعًَُٚ ٞعًُات ايعً ّٛيفَساضؽ ٚناي ١ايػٛخ يف قاؾعْ ١ابًؼ يًُدتدلات ا٫ؾذلان ١ٝاحملان١ٝ
يًٛاقع يف ايعًُ ١ٝايتعً ،"١ُٝٝعح غرل َٓؿٛض .داَع ١ايٓذاحْ ،ابًؼ،
ؾًػطني.
 سلْ ،٢ازض ٚإزلاع ،ٌٝغاَح (َ )ّ2008كسَ ١يف تكٓٝات ايتعً ،ِٝط (،)1عُإ،زاض ايؿهط.
 قاحل ،اميإ ق٬ح ايس ٚ ٜٔايػباس،ٞمحٝس بٔ قُٛز محٝس ()ّ2005ا٫ستٝادات ايتسضٜب ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بهًٝات ايذلب َٔ ١ٝاملػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف نَ ٤ٛعاٜرل اؾٛز ٠ايؿاًَ ، ١داَع ١سًٛإ  ،نً ١ٝايذلب، ١ٝ
زضاغات تطبٚ ١ٜٛادتُاعَ، ١ٝر (، )11ع (.)2
 ايكباؽ،عبس املعط ٞبٔ قُس (َ" )ّ1994سَ ٣عطؾَ ١سضغ ٞنًٝات اجملتُع يفا٭ضزٕ بايهؿاٜات ايتهٓٛيٛد ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝمماضغتِٗ شلص ٙايهؿاٜات ٚزضد١
نطٚضتٗا شلِ" ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠داَع ١ايرلَٛى ،اضبس ،ا٭ضزٕ.
 قدلَ،ٟاٖط بٔ ازلاعٚ ٌٝاملػطب،ٞؾا٥ع ٠قُس ( )ّ2005تهٓٛيٛدٝا عطض  ٚإْتازاملٛاز ايتعً ، ١ُٝٝايطٜاضَ ،هتب ١ايطؾس.
 ايكيب،عبسايععٜع بٔ عً )ّ2007( ٞا٫ػاٖات ايتكٓ ١ٝاؿسٜج٫ ١ختكاقَٞطانع َكازض ايتعًِ ،فً ١املعًَٛات ،١ٝع (.)17
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 عبس املٓعِ ،عً ٞقُس  ٚاملٓاع ، ٞعبس اهلل ٚ ،ايٓع ، ُٞٝلااح ٚ ،ايػااع ،ٞأمحاس ،ٚقاا٬ح ايااس ،ٜٔإميااإ ( ٚ " )ّ2002اقااع املػااتشسثات ايتهٓٛيٛدٝاا ١يف بااطاَر إعااساز
املعًااِ بهًٝاا ١ايذلبٝاا ١داَعاا ١قطااط "  ،ايٓااس ٠ٚايذلبٜٛاا ١ا٭ٚىل ( ػاااضب ز ٍٚفًااؼ
ايتعا ٕٚيف إعساز املعًِ )  ،ايسٚس ، ١قطط 29 -27 ،أبط.ٌٜ
 عب ااس املٓعِ،عً اا ٞب اأ قُ ااس (  ) ّ1997تهٓٛيٛد ٝااا ايتعً ااٚ ِٝايٛغ ااا ٌ٥ايتعً ُٝٝاا، ١ايكاٖط ، ٠زاض ايبؿط.ٟ
 ايعبٝس  ،إبطاٖ ِٝبٔ عبس اهلل ( َ )ّ2002س ٣اغتؿازَ ٠عًُ ٞاملطسً ١ايجاْ١ٜٛمبس ١ٜٓايطٜاض َٔ ايؿبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات " اإلْذلْت "  ،ضغايَ ١ادػترل
غرل َٓؿٛض، ٠قػِ ٚغاٚ ٌ٥تهٓٛيٛدٝا ايتعً ، ِٝنً ١ٝايذلب ، ١ٝداَع ١املًو غعٛز
بايطٜاض.
 عجُإ  ،ممسٚح ٚاؾٓس ، ٟقُس ( )ّ2006ؾعاي ١ٝاغتدساّ ايٛغا ٌ٥املتعسز٠بايهُبٛٝتط يف تسضٜؼ َاز ٠احملاغب ١بايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛايتذاض ٟيف تُٓ١ٝ
أزا٤ات ايط٬ب ٚا٫ػا ٙم ٛاملاز . ٠فً ١زضاغات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ،
ايعسز(،)111ؾدلاٜط،م م  ،172 -145اؾُع ١ٝاملكط ١ٜيًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
،نً ١ٝايذلب،١ٝداَع ١عني سلؼ.
 ايعػرل، ٟعبس اهلل بٔ عًَ )ّ2001(ٞعٛقات اغتدساّ كتدلات َاز ٠ا٭سٝا ٤يفَساضؽ املطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط املعًُني ٚاملؿطؾني باملٓطك ١ايؿطق ،١ٝضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝايذلب، ١ٝداَع ١ايطٜاض.
 عطا اهلل َٝ ،ؿ ٌٝناٌَ ( )ّ2002ططم ٚأغايٝب تسضٜؼ ايعً ، ّٛط ( )2ا٭ضزٕ،زاض املٝػط ٠يًٓؿط.
 -عط ، ٛٝقُس بٔ لٝب َكطؿ)ّ2006(٢تسضٜؼ ايعً ّٛبني ايٓعط ٚ ١ٜايتطبٝل

 ،ط( ،)1املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَ ،١ٜهتب ١ايطؾس يًٓؿط.
 -عؿاْ ،١ععٚ ٚآخط )ّ2005( ٕٚأغايٝب تسضٜؼ اؿاغٛب ،غعَ، ٠هتب ١آؾام.
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 عً، ٞايػٝس بٔ قُس ( )ّ2002تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝايٛغا ٌ٥ايتعً ،١ُٝٝايكاٖط،٠زاض ايؿهط ايعطب.ٞ
 عًُٝات ،قُس بٔ َكبٌ ( )ّ2000أغايٝب تسضٜؼ ايعً ّٛملطسً ١ايتعً ِٝا٭غاغ،ٞط،1ايهٜٛت َ،هتب ١ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
 ايعٓع،ٟمحاز بٔ ايطٝاض( )ّ2003أثط اغتدساّ ٚسس ٠تعً ١ُٝٝعدل اإلْذلْت يفتسضٜؼ َاز ٠ايعً ّٛعً ٢ؼك ٞط٬ب ايكـ ايجاْ ٞاملتٛغط ،ضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض،٠نً ١ٝايذلب،١ٝداَع ١املًو غعٛز،ايطٜاض.
 عٝازات ٜٛ ،غـ ( )ّ2004اؿاغٛب ايتعًٚ ُٞٝتطبٝكات٘ ايذلب ، ١ٜٛعُإ ،زاضاملٝػط.٠

 غعا، ٟٚقُس بٔ شٜبإ ()ّ2000ا٭غؼ ايٓؿػ ١ٝيتهٓٛيٛدٝا ايتعً، ِٝايٓاؾطامل٪يـ ْؿػ٘.
 ايؿاض،ابطاٖ ِٝبٔ عبس ايٛن )ّ2000(ٌٝتطبٜٛات اؿاغٛب ٚؼسٜات َطًع ايكطٕاؿازٚ ٟايعؿط، ٜٔط،2ايكاٖط ،٠زاض ايؿهط ايعطب.ٞ
 ؾتح اهلل َٓ،سٚض بٔ عبس ايػٚ )ّ2007( ّ٬غاٚ ٌ٥تكٓٝات ايتعً ، ِٝط، 3ايطٜاض ،َهتب ١ايطؾس.
 ؾٛز ،ٙأيؿت قُس ،اؿاغب اٯي ٚ ٞاغتدساَات٘ يف ايتعً ،)ّ2002( ِٝط،2ايطٜاضَ ،هتب ١ايعبٝهإ.
 ايكان ، ٞضنا ( )ّ2000تٛظٝـ ايهُبٛٝتط ٚاملػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف إعاز٠ٖٓسغ ١ايعًُٝات ) ،(B.R.R.يتطٜٛط املهتبات اؾاَع . ١ٝاؾُع ١ٝاملكط١ٜ
يتهٓٛيٛدٝا ايتعً : ِٝامل٪متط ايعًُ ٞايػابعَٓ ،ع ١َٛتهٓٛيٛدٝا ايتعًِ يف
املساضؽ ٚاؾاَعات  :ايٛاقع ٚاملأَ 27 -26 َٔ ،ٍٛأبط ،ٌٜاؾع ٤ايجاْ ،ٞاجملًس
ايعاؾط ،ايهتاب ايجايح ،م .502– 451
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 ايكشطاْ ، ٞعبس ايطظام بٔ قُس (" )ّ2004اؿادات ايتسضٜب ١ٝيف تكٓٝات ايتعًِٝملعًُ ٞايتؿٛم ايعكًٚ ٞا٫بتهاض يًُطسً ١ا٫بتسا ،"١ٝ٥ضغايَ ١ادػترل  ،نً١ٝ
ايذلب، ١ٝداَع ١املًو غعٛز،ايطٜاض.
  ، ٍ٫ظنطٜا بٔ وٚ ٞاؾٓس، ٟعًٝا )ّ2005( ٤ا٫تكاٍ ا٫يهذلٚ ْٞٚتهٓٛيٛدٝاايتعً.ِٝط ( . )3ايطٜاض َ ،هتب ١ايعبٝهإ.

 فس ٟععٜع إبطاٖ )ّ2002(،ِٝاملٓٗر ايذلبٚ ٟٛؼسٜات ايعكط،ط ( ،)2ايكاٖط،٠عامل ايهتب.
 احملُس ،ٟأٌَ بٓت ضدااهلل بٔ ؾطز ( )ّ2008ؾاعً ١ٝاملعٌُ ا٫ؾذلان ٞعً ٢ؼكٌٝاملػتٜٛات املدتًؿ ١يطايبات ايكـ ايجاْ ٞثاْ ٟٛيف َكطض ايهُٝٝا ،٤ضغاي١
َادػترل غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝايذلبٚ ١ٝايعً ّٛاإلْػاْ ، ١ٝداَع ١طٝب، ١املس١ٜٓ
املٓٛض.٠
 احملٝػٔ ،ابطاٖ ِٝبٔ عبساهلل (ٚ )ّ2000اقع َٚعٛقات اغتدساّ اؿاغٛب يفنًٝات ايذلب ١ٝباؾاَعات ايػعٛز . ١ٜاجملً ١ايذلب ، ١ٜٛايهٜٛت  ،ايعسز  ، 57م
م .69 -31

 احملٝػأ ،اباطاٖ ِٝعباساهلل (  )ّ 2002ايتعًا ِٝاإليهذلْٚا ٞتاطف أّ ناطٚضٚ ،٠ضقا١عٌُ َكسَا ١يٓاسَ ٠ٚسضغا ١املػاتكبٌ  ٖ1423/8/17 -16ا ايطٜااض ،داَعا ١املًاو
غعٛز ،نً ١ٝايذلب.١ٝ
 َطع ،ٞتٛؾٝل بٔ أمحس  ٚاؿ، ١ًٝقُس بٔ قُٛز  )ّ 2002(،تؿطٜس ايتعًِٝ،عُإ  ،زاض ايؿهط يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع.
 َكطؿ ٢عبس ايػُٝع قُس ٚآخط )ّ2004( ٕٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًَ ِٝؿاِٖٝٚتطبٝكات  ،عُإ ،زاض ايؿهط .
 َطاٚع  ،نٝا ٤اياس ٜٔقُاس ( )ّ 2002تٛدٗاات سسٜجا ١يف اغاتدساّ تهٓٛيٛدٝااايتعً ِٝيف تعً ِٝايعً . ّٛاجملً ١ايعطب ١ٝيًذلب ، 22 ّ ، ١ٝايعسز  ، 2م 127 -87
 املٓتؿط،ٟعبس اهلل بٔ ْاقط(ٚ )ّ2007اقع اغتدساّ املدتدل املسضغ ٞيف تسضٜؼا٭سٝا ٤باملطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبشاؾع ١ايكٓؿص ٠يف ن ٤ٛآضا ٤املعًُني ٚاملؿطؾني
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ٚقهط ٟاملدتدلات املسضغ .١ٝضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝايذلب،١ٝداَع١
أّ ايكطَ،٣ه ١املهطَ.١
 املٛغ ، ٢عبس اهلل ( )ّ2001اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف ايتعً ،ِٝط  ،1ايطٜاض ،َهتب ١ايؿكط.ٟ
 املٛغ ، ٢عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع  ٚ ٚاملباضى ،أمحس بٔ عبس ايععٜع( )ّ 2005ايتعًِٝاإليهذل ْٞٚا٭غؼ  ٚايتطبٝكات ،ايطٜاض َ،هتب ١ايعبٝهإ.
 املٛغ ،٢عبساهلل ( )ّ2002اغتدساّ تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاؿاغٛب يف ايتعًِٝا٭غاغ:ٞاملطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف ز ٍٚاـًٝر ،ايطٜاضَ ،هتب ايذلب ١ٝيسٍٚ
اـًٝر.
 املٛغ ،٢عبساهلل بٔ عبسايععٜع()ّ2001اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف ايتعً،ِٝط(،)2ايطٜاضَ،هتب ١تطب ١ٝايػس.
 املٛغ،٢عبساهلل بٔ عبسايععٜع( )ّ2008اغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف ايتعً ، ِٝط(،)1ايطٜاض.
 ايٓاؾـ  ،غًُ ٢ظن )ّ1999( ٞططم تسضٜؼ ايعً . ّٛعُإ  .زاض ايؿطقإ ،ط (.)1 ايٓذس، ٟامحس ٚآخط )ّ1999( ٕٚط،1ايكاٖط .٠زاض ايؿهط ايعطب. ٞ ايٓذس ، ٟأمحس ٚضاؾس  ،عً ٢َٓ، ٚ ٞعبس اشلاز )ّ2002 ( ٟتسضٜؼ ايعً ّٛيفايعامل املعاقط ططم ٚأغايٝب ٚاغذلاتٝذٝات سسٜج ١يف تسضٜؼ ايعً ، ّٛايطبع١
ا٭ٚىل ايكاٖط ، ٠زاض ايؿهط ايعطب.ٞ
 ْؿٛإ ،سػني ٜعكٛب ( )ّ1994اػاٖات َعاقط ٠يف َٓاٖر ٚأغايٝب ططم تسضٜؼايعً . ّٛط(، )2عُإ ،زاض ايؿطقإ.
 اشلسيل  ،عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع (َ )ّ 2000سَ ٣عطؾَ ١عًَُٚ ٞعًُات ايعًّٛبسٚي ١ايهٜٛت مبٗاضات اؿاغٛب ٚبطفٝات٘ ٚنجاؾ ١اغتدساَِٗ شلا يف
ايتسضٜؼ ،ايطٜاض  :داَع ١املًو غعٛز  ، 15 ّ ،م م . 709 -639
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 يفٞ َٔ اؿاغب اٯي٠غتؿاز٫اقع اٚ" )ّ2005( ِغـ بٔ داغٜٛ ، ًُٞٝ اشل٠ َعٗس اإلزاض،" ًٍٛ اؿٚ قاتٛ املع١ٜزٛ ايػع١ٝ ايعطب١ باملًُهَٞٛايكطاع اؿه
.اضٜ ايط، ١َايعا
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املالحق

 .1قا ١ُ٥بأزلا ٤احملهُني
 .2ا٫غتباْ ١يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥
 .3خطاب َسٜط ٠إزاض ٠ايتدطٝط
ٚايتطٜٛط ملسٜطات املساضؽ
ايجاْ١ٜٛ
 .4خطاب َسٜط ٠إزاض ٠ايتدطٝط
ٚايتطٜٛط ملسٜطات إزاض ٠اإلؾطاف
ايذلبٟٛ
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ادلهحك رلى ()2

قا ١ُ٥بأزلا ٤احملهُني
ّ

ا٫غِ

ايٛظٝؿ١

ايتدكل

دٗ ١ايعٌُ

1

لاح ايػعس ٟاملطغ ٞعطؾات

أغتاش

املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

2

ٖاي٘ ط٘ عبساهلل غـ

أغتاش

3

آغٝا ساَس ٜاضنٓسٟ

أغتاش َؿاضى

4

خسه ١قُس غعٝس دإ

أغتاش َؿاضى

ايتسضٜؼ
املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

ايتسضٜؼ
املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

ايتسضٜؼ
املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

ايتسضٜؼ
5

عً ٞبٔ قُس زٜٚسٟ

أغتاش َؿاضى

تكٓٝات ايتعًِٝ

داَع ١طٝب١

6

نٛثط مج ٌٝغامل بًذٕٛ

أغتاش َؿاضى

املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

ايتسضٜؼ
7

لٝب بٔ محع ٠أب ٛععُ١

أغتاش َؿاضى

تكٓٝات ايتعًِٝ

داَع ١طٝب١

8

ضق ٘ٝعبس ايًطٝـ َٓسٚضٙ

أغتاش َػاعس

تكٓٝات ايتعًِٝ

داَع ١أّ ايكط٣

9

ععٜع ٠عبسايطمحٔ عٝسضٚؽ

أغتاش َػاعس

املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

ايتسضٜؼ
10

ؾا٥ع ٠قُس املػطبٞ

أغتاش َػاعس

تكٓٝات ايتعًِٝ

داَع ١أّ ايكط٣

11

ٖاي٘ غعٝس ايعُٛزٟ

أغتاش َػاعس

املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

12

ٖس ٣قُس بابطني

أغتاش َػاعس

13

ٖٓاز ٟعبساهلل غعٛز ايعٝػ٢

أغتاش َػاعس

ايتسضٜؼ
املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

ايتسضٜؼ
املٓاٖر ٚططم

داَع ١أّ ايكط٣

ايتسضٜؼ
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ا٫غتباْ ١يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥
بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
المملكة العربٌة السعودٌة
وزارة التعلٌم العالً
جامعة أم القرى
كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس
تقنٌـات التعلٌم

ايؿانً١

أخيت املؿطؾ /١املعًُ: ١

ٚبعس

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘

تك ّٛايباسج ١بسضاغ ١بعٓٛإ " ٚاقع اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًّٛ
باملطسً ١ايجاْٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبه ١املهطَ " ١نُتطًب تهًُٞٝ
يًشك ٍٛعً ٢زضد ١املادػترل يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ (تكٓٝات ايتعً َٔ )ِٝنً ١ٝايذلب١ٝ
ظاَع ١أّ ايكط.٣
ٚشلصا ايػطض مت إعساز اغتباَْٛ ١دٗ ١ملؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛمبه ١املهطَٚ ١بٓا ّ٤عً ٢شيو
ٜطد ٢ايتهطّ باإلداب ١عً ٢ؾكطات ٖص ٙاإلغتباْ ١بهٌ زقَٛٚ ١نٛعٚ ١ٝشيو سػب َا تطْ٘ٚ
َٓاغباً بٛنع ع (√ ) ١َ٬يف اؿكٌ املٓاغب بعس ا٫ط٬ع عً ٢ا٫ختٝاضات املٛدٛز ٠يهٌ إداب١
ٚغتعاٌَ ايبٝاْات ؾكط ٭غطاض ايبشح ايعًُ ٞعًُّا بأْ٘ يٝؼ َٔ ايهطٚض ٟنتاب ١أزلو
عًٗٝا.
ؾانط ٠يهِ سػٔ تعاْٚهِ
ٚاهلل وؿعهِ ٜٚطعانِ
ايباسج١
َط ِٜغعس امحس ايعٖطاْٞ
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أ :ً٫ٚايبٝاْات ا٭ٚي١ٝ
 امل ٌٖ٪ايعًُ:ٞ
□ زبًّٛ

□ َادػترل

□ بهايٛضٜٛؽ

□ زنتٛضاٙ

ْٛ ع امل ٌٖ٪ايعًُ:ٞ
□ تطبٟٛ

□ غرل تطبٟٛ

 ايتدكل ايٛظٝؿ:ٞ
□ َؿطؾ٘

□ َعًُ٘

 غٓٛات اـدل: ٠
□ َٔ  5إىل أقٌ َٔ  10غٓٛات

□ أقٌ َٔ  5غٓٛات

□  15غٓ ١ؾأنجط

□ َٔ  10إىل أقٌ َٔ  15غٓ١
 ايسٚضات ايتسضٜب:١ٝ

ٌٖ سكًت عً ٢زٚضات تسضٜب ٘ٝيف فاٍ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ؟
□ ْعِ

□٫

إشا ناْت اإلداب ١با(ْعِ) ؾهِ عسز ايسٚضات اييت سهطتٗا؟
□ زٚضٚ ٠اسس٠

□ زٚضتإ

□ ث٬خ زٚضات ؾأنجط
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ثاْٝاً :قاٚض اإلغتباْ١
أخيت املؿطؾ /١املعًُ ١ايؿانً:١
أضد ٛاٖ٫تُاّ باملؿاضن ١يف إبسا ٤ايطأَ ٟؿهٛض٠
احملٛض ا٭:ٍٚ
َا َؿَٗٛو يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ َٔ( ١ٝدْٗ ١عطى)؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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احملٛض ايجاَْ :ٞعزٚز ٜٚؿٌُ زضد ١تٛاؾط املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعً ّٛيف
املطسً ١ايجاْٚ ، ١ٜٛزضد ١اغتدساّ َعًُات ايعً ّٛيًُتٛاؾط َٓٗا

نبرل٠

َتٛغط

٠

غرل َتٛفض٠

نبرل٠

ّ

املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ

َتٛغط

زضد ١تٛاؾطٖا

ايعبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااض٠

زضد ١اغتدساَٗا
 ٫٠تػتدسّ

اقط ٞ٥ايعباضات ايتايٚ ١ٝاملطًٛب َٓو إبسا ٤ضأٜو ؾٗٝا بٛنع ع ) ( ١َ٬أَاّ اإلداب ١املٓاغب:١

أ :ً٫ٚا٭دٗع ٠ايتعً١ُٝٝ
1
2

اؿاغب اٯيٞ
دٗاظ عطض ايبٝاْات

Computer

Data Show Projector

3

َؿػٌ أقطام ايؿٝس ٜٛايطقُDVD ١ٝ

4

ايؿٝس ٜٛايتؿاعًٞ

5
6

Interactive Video

ايتًؿع ٕٜٛايتؿاعًInteractive Television ٞ

ايػبٛض ٠ايبٝها ٤ايتؿاعً١ٝ

Interactive White

Board

ثاْٝاً :املٛاز ايتعً١ُٝٝ
7

اْ٫ذلْت Internet

8

بطفٝات ايٛغا٥ط املتعسزMultimedia ٠

9

املدتدلات ا٫ؾذلانVirtual Labs ١ٝ

10

املدتدلات احملٛغب١
Microcomputer -Based Laboratory

ثايجاً :ا٭غايٝب ايتعً١ُٝٝ
11

ايتعً ِٝاملدلَر Programmed Instruction

12

ايتعً ِٝاإليهذلE-Learning ْٞٚ

13

احملانا ٠اؿاغٛبComputer Simulation ١ٝ

َا ٖ ٞا٭دٗعٚ ٠املٛاز  ٚا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝا٭خط ٣املتٛؾط ٠يف َسضغتو ؟
...،........................................................،............................................
...........................،.............................................................................
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احملٛض ايجايحَ :عٛقات اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات ايعًَٔ ّٛ
ٚدْٗ ١عط َؿطؾات َٚعًُات ايعً ّٛيف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمبه ١املهطَ.١
اقط ٞ٥ايعباضات ايتايٚ ١ٝاملطًٛب َٓو إبسا ٤ضأٜو ؾٗٝا بٛنع ع ) ( ١َ٬أَاّ اإلداب ١املٓاغب:١
اي ا اعا اب ا ا ا ا ا ا ا ا اااض٠

ّ
1

ٚدٛز ْكل يف أدٗع ٠اؿاغب اٯي ٞباملدتدل

2

قً ١بطاَر ايتسضٜب املٛدٗ ١ملعًُات ايعً ّٛيطؾع نؿا٤تٗٔ املٗٓ ١ٝعً٢

َٛاؾل

َٛاؾل

بؿس٠

َٛاؾل

اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد.١ٝ
3

ايتهًؿ ١املاي ١ٝايعاي ١ٝاملذلتب ١عً ٢اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ

4

ا٫ػا ٙايػًيب يس ٣املعًُات م ٛتٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
ايتسضٜؼ.

5

عسّ ٚنٛح َؿٗ ّٛاملػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيسَ ٣عًُات ايعً.ّٛ

6

ايٓؿٛض َٔ نٌ َا ٖ ٛدسٜس َٔ َػتذسات ايعكط

7

كتدلات ايعً ّٛغرل فٗع ٠باملػتشسثات ايتهٓٛيٛد٫ ١ٝغتدساَٗا
يف ايتسضٜؼ.

8

اـٛف َٔ إت٬ف ٚتعط ٌٝا٭دٗعٚ ٠املٛاز ايتعً ١ُٝٝأثٓا ٤اغتدساَٗا.

9

عسّ ايعٓا ١ٜبايكٝاْ ١ايسٚض ١ٜيٮعطاٍ ايؿٓ ١ٝيف َػتشسثات ا٭دٗع٠
ايتعً.١ُٝٝ

10

اعتُاز أزي ١ا٭دٗع ٠ايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١عً ٢ايًػ ١اإللًٝع.١ٜ

11

قعٛب ١تٛظٝـ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتعاٌَ َع ايؿطٚم
ايؿطز ١ٜبني طايبات املطسً ١ايجاْ.١ٜٛ

12

عسّ إتاس ١ايٛقت ايهايف ٫غتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
كتدلات ايعًّٛ

13

عسّ اقتٓاع َعًُ ١ايعً ّٛبأُٖ ١ٝاملػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايعًُ١ٝ
ايذلب.١ٜٛ

14

نعـ املتابع ١املػتُط ٠يًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف كتدلات
ايعً َٔ ّٛقبٌ ايٛظاضٚ ٠إزاض ٠ايتعً.ِٝ

15

قً ١ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝاؿاغٛب ١ٝشات اؾٛز. ٠

16

اعتكاز بعض املعًُات بإٔ اغتدساّ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف

غرل

ايتسضٜؼ تعٜس َٔ ا٭عبا ٤املًكا ٠عً ٢عاتكٗٔ.
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17

ععٚف بعض َعًُات املطسً ١ايجاْ ١ٜٛعٔ اغتدساّ ا٭غايٝب ايتعً١ُٝٝ
اؿسٜجٚ ،١اإلقطاض عً ٢اغتدساّ ا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝايتكًٝس. ١ٜ

18

ْكل اـدل ٠يسَ ٣عًُات املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف ايتعاٌَ َع املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝباملدتدل.

19

ْكل اـدل ٠يس ٣طايبات املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف ايتعاٌَ َع املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝباملدتدل.

20

ساد ١ا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝاملػتشسث ١إىل ٚقت ٚدٗس نبرل ٜٔيف
إعسازٖا.

21

ساد ١ايدلاَر اؿاغٛب ١ٝايتعً ١ُٝٝإىل دٗس ٚٚقت نبرل ٜٔيف
ايدلفٚ ١اإلعساز.

22

نعـ َتابع ١املؿطؾ ١ايذلب٫ ١ٜٛغتدساّ املعًُ ١يًُػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف املدتدل.

23

اؾتكاض ايتأٖ ٌٝاؾاَع ٞملعًُات ايعً ّٛيدلاَر خاق ١تًيب استٝادات
امل٪غػات ايتعً ١ُٝٝيًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد.١ٝ

24

نعـ تؿذٝع إزاض ٠املسضغ ١يًُعًُات عً ٢اغتدساّ املػتشسثات
ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتسضٜؼ.

25

نعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝيف ؽكٝل ايتٌُٜٛ
اي٬ظّ يف تٛؾرل أدٗع ٠اؿاغبات َٚػتًعَاتٗا ٚ،تػٗ ٌٝا٫تكا٫ت
ٚ،تٛؾرل ايكٝاْ ١ايسا.١ُ٥

اْتٗت
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ادلهحك رلى ()2
خطاب َسٜط ٠إزاض ٠ايتدطٝط ٚايتطٜٛط ملسٜطات املساضؽ ايجاْ١ٜٛ
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ادلهحك رلى ()4
خطاب َسٜط ٠إزاض ٠ايتدطٝط ٚايتطٜٛط ملسٜطات إزاض ٠اإلؾطاف ايذلبٟٛ
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