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 املطتدًص

 اججاهات هعلوات وهشرفات الكيوياء ًحى اسحخذام جقٌية الوعاهل االفحراضية وبعض هطالبها في هذيٌة هكة الوكرهة
 

 : اسة إلىهذفث الذر
 :الزعزف على ارجبهبد هعلوبد وهشزفبد الكٍوٍبء ًحى

 .هفهىم الوعبهل االفززاضٍخ وخصبئصهب فً رذرٌض الكٍوٍبء :أوالً 

 .للوعلوخ عٌذ اطزخذام الوعبهل االفززاضٍخ خهساللاالزمٌٍخ / الوطبلت الفٌٍخ  :ثاًياً 

 .زاضٍخالوطبلت الزعلٍوٍخ والزعلُوٍخ عٌذ اطزخذام الوعبهل االفز :ثالثاً 

 .الوعبٌٍز الزمىٌوٍخ الوزرجطخ ثمٍبص رحصٍل الطبلجبد عٌذ اطزخذام الوعبهل االفززاضٍخ :رابعاً 

 .وجىد عاللخ اررجبط ثٍي اطزجبثبد هعلوبد وهشزفبد الكٍوٍبء فً ضىء هحبور وأداح الذراطخ :خاهساً 

 هذا  الذراسة ااهث الباثثة باجإرراءات الحالية وجحقيقاً أل

فً كزبثخ اإلطبر الٌظزي واإلجبثخ عي أطئلخ خ الكثٍز هي األدثٍبد الظبثمخ الزً أفبدد الجبحثخ رن هزاجع 

 .فً إعذاد أداح الذراطخ وهٌبلشخ ًزبئجهب أٌضب   بهٌهاطزفبدد ، كوب (لذر اإلهكبى)الذراطخ 

لكٍوٍبء ًحى اطزخذام وألى الذراطخ وصفٍخ لبهذ الجبحثخ ثإعذاد إطزجبًخ للزعزف على ارجبهبد هعلوبد وهشزفبد ا

عجبرح وسعذ ( 85)هي االطزجبًخ حٍث ركىًذ . رمٌٍخ الوعبهل االفززاضٍخ وثعض هطبلجهب فً هذٌٌخ هكخ الوكزهخ

، هي ثن (18550)حظبة هعبهل الثجبد ألفب كزوًجبخ الذي ثلغ  االطزجبًخ و على أرثع هحبور، رن الزحمك هي صذق

هشزفخ كٍوٍبء، ( 01)هعلوخ كٍوٍبء للوزحلخ الثبًىٌخ و ( 79)لوكىًخ هي رن رطجٍك االطزجبًخ على عٌٍخ الذراطخ ا

 (.SPSS)وروذ عولٍخ الزحلٍل اإلحصبئً ثبطزخذام ثزًبهج الحشهخ اإلحصبئٍخ للعلىم االجزوبعٍخ 

 وكاى أهن ها جىصلث إليه ًحائج الذراسة

ًحى هفهىم الوعبهل ( أوافك ثشذح)كبًذ اطزجبثبد عٌٍخ الذراطخ هي الوعلوبد اٌجبثٍخ ثذرجخ كجٍزح  :أوالً 

 االفززاضٍخ وخصبئصهب فً رذرٌض الكٍوٍبء 

ًحى هفهىم الوعبهل ( أوافك)أهب ثبلٌظجخ الطزجبثبد عٌٍخ الذراطخ هي الوشزفبد فمذ كبًذ إٌجبثٍخ إلى حذ هب 

 االفززاضٍخ وخصبئصهب فً رذرٌض الكٍوٍبء 

ًحى الوطبلت ( أوافك ثشذح)والوشزفبد اٌجبثٍخ ثذرجخ كجٍزح كبًذ اطزجبثبد عٌٍخ الذراطخ هي الوعلوبد  :ثاًياً 

 الزمٌٍخ الالسهخ عٌذ اطزخذام رمٌٍخ الوعبهل االفززاضٍخ /الفٌٍخ 

ًحى الوطبلت ( أوافك ثشذح)كبًذ اطزجبثبد عٌٍخ الذراطخ هي الوعلوبد والوشزفبد اٌجبثٍخ ثذرجخ كجٍزح ( أ :ثالثاً 

 ًظز الوعلوبد والالسهخ عٌذ اطزخذام رمٌٍخ الوعبهل االفززاضٍخ الزعلٍوٍخ الخبصخ ثبلوعلوخ هي وجهخ 

ًحى الوطبلت ( أوافك ثشذح)كبًذ اطزجبثبد عٌٍخ الذراطخ هي الوعلوبد والوشزفبد اٌجبثٍخ ثذرجخ كجٍزح ( ة

 الزعلُوٍخ الخبصخ ثبلطبلجخ هي وجهخ ًظز الوعلوبد والالسهخ عٌذ اطزخذام رمٌٍخ الوعبهل االفززاضٍخ 

ًحى الوطبلت ( أوافك ثشذح)كبًذ اطزجبثبد عٌٍخ الذراطخ هي الوعلوبد والوشزفبد إٌجبثٍخ ثذرجخ كجٍزح  :رابعاً 

 الزمىٌوٍخ الوزرجطخ ثزحصٍل الطبلجبد عٌذ اطزخذام رمٌٍخ الوعبهل االفززاضٍخ 

بهل االفززاضٍخ  رمٌٍخ الوعًحى  رىجذ عاللخ اررجبط هىججخ ثٍي اطزجبثبد كال  هي الوعلوبد والوشزفبد :خاهساً 

رىضح شذح االررجبط وفً ًفض االرجبٍ ثٍي آراء الوعلوبد والوشزفبد ًحى اطزخذام رمٌٍخ الوعبهل االفززاضٍخ 

 .وثعض هطبلجهب عٌذ رذرٌض الكٍوٍبء

 :وفي ضىء ًحائج الذراسة أوصث الباثثة بعذد هي الحىصيات كاًث أهوها

بد ثهذف رىعٍزهن ثوفهىم وخصبئص رمٌٍخ الوعبهل عمذ دوراد و ورع عول للوعلوبد والوشزف :أوالً 

 .االفززاضٍخ كزمٌٍخ حذٌثخ ثهذف الزعزف على أهوٍزهب و كٍفٍخ اطزخذاههب و رفعٍلهب فً الزذرٌض

رصوٍن هعبهل افززاضٍخ هكزىة خطىارهب وإجزاءارهب ثبللغخ العزثٍخ لوٌبهج الكٍوٍبء فً الوزحلخ الثبًىٌخ  :ثاًياً 

علىم عبهخ وثوب ٌزٌبطت هع الوىضىعبد العولٍخ لزظبعذ الوعلوخ والطبلجخ هعب  لووبرطخ خبصخ وجوٍع هىاد ال

 .أدوارهن الجذٌذح فً العولٍخ الزعلٍوٍخ ثٍظز وطهىلخ
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ABSTRACT 

Attitudes of Females Chemistry Teachers and Supervisors Toward the Use of Virtual 

Labs Technology and some of Their Requirements in Makkah Al-Mokaramah 

The study was aimed to know the attitudes of the female chemistry teachers and Supervisors to; 

 The concept of virtual labs and their characteristics for Chemistry teaching. 

 The technical Requirements for teachers during the use of  virtual labs. 

 The educational (teaching) and learning requirements during the use of  virtual labs. 

 The evaluation standards correlated with the female students learning measurements during the use 

of  virtual labs.  

 The correlation between the response of the female chemistry teachers and supervisors under the 

study methods and axes. 

To atchive the objectives of the study the researcher conducted the following procedures: 

 The researchers reviewed many of the literature cited to write the theory out line and to 

possible answering the study questions, besides, preparing the study tools and discussing the 

obtained results. As this study was a descriptive (qualitative), the researcher designed a questioner 

to know the behavior of the female chemistry teachers and supervisors towards the use of virtual 

labs technology and some of their requirements in Makkah Al-Mokaramah city. 

 The questioner consisted of fifty eight (58) statements classified into four(4)directions. The 

apparent validity of the questioners was tested by reviewers. Also the stability coefficient of           

α-krounbakh was determined and was equal 0.881. According, the questioner were distributed to 

the study sample units which consisted of ninety seven (97) secondary school female chemistry 

teachers and fourteen (14) female chemistry supervisors. The uncompleted questioners were 

excluded and the completed ones were statistically analyzed using  SPSS program. 

The main results of the study were: 

1) a. The response of the study sample for the female teachers was highly positive (strongly 

agreed) toward the concept of virtual labs and their characteristics for chemistry teaching. 

b. response of the study sample for the female supervisors was almost highly positive 

(agree) toward the concept of virtual labs and their characteristics for chemistry teaching. 

2) The response of the study sample for the female teachers and supervisors was highly 

positive (strongly agreed) toward the teachers technical requirement, required during the 

use of virtual labs. 

3) a. The response of the study sample of the female teachers and supervisors was highly 

positive (strongly agreed) toward the teacher educational (teaching) from the stand point of 

the teachers and required during the use of virtual labs. 

b. The response of the study sample of the female teachers and supervisors was highly 

positive (strongly agreed) toward the female student learning requirements from the stand 

point of the teachers and required during the use of virtual labs. 

4) The  response of the study sample of the female teachers and supervisors was highly 

positive (strongly agreed) toward the evaluation standards correlated with the female 

students learn ability during the use of virtual labs. 

5) There was a correlation between the response of both teachers and supervisors toward the 

technology of virtual labs that shows a strong correlation in the same direction between 

teachers and supervisors views toward the use of the virtual labs technology and some of 

their requirements when teaching chemistry.  

Recommendations: 

1. Conducting workshops or training meeting for the female teachers and supervisors to know the 

meaning and characteristics of the virtual labs as a new technology aiming to know it's importance,  

use and activating in the teaching. 

2. Design virtual labs with Arabic writing procedures and methodology especially for the chemistry 

courses of the secondary school and appropriated with the practical subject to ease and help both 

the teacher and student to do their contributions in the educational processes. 
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 اإلهداء
إىل انمهة انكثري .. إىل َثع احلناٌ ًدضٍ انذفء ًاألياٌ..إىل يٍ أتصزخ هبا انذٍَا 

إىل يٍ دثزذين حبناهنا ًغاتد ..إىل يٍ ذالد َفسً دلشاركريا فزديت .. ًَثع انعطاء انغشٌز 

إىل يٍ ٌهيج ..إىل انزًح انغانٍح انيت فارلرين إىل تارئيا ًمل ذفارق رًدً .. عين تكٍاهنا 

َو ًأسكنيا فسٍخ إىل ًانذذً احلثٍثح ذغًذىا اهلل تٌاسع رمحرو ًغفزا..نساًَ تانذعاء ذلا 

 .جناَو

إىل يٍ عهًين .. إىل يٍ ذزجى يل يعنى انعصايٍح .. إىل فخزي انذائى ًعشي انشايخ 

ًأسثغ عهٍو أثٌاب انعش ..إىل ًانذي انعشٌش أطال اهلل عًزه.. يثادئ انعهى ًاحلٍاج 

 .ًأيذه تانصذح ًانعافٍح.. ًانسعادج

ًذٌأو ..سًجً احلثٍة .. رتًإىل رفٍك د..ًاخلري انعًٍى ..إىل انمهة انزدٍى 

 .شاكزج نك يا كاٌ ًيا سٍكٌٌ..ىذا ىٌ دصاد رليٌدي أىذٌو إنٍك..رًدً

إىل أتناء ًتناخ ..مشعح دٍاذً.. إىل إخٌذً ًأخٌاذً .. إىل يٍ أعرش هبى ًٌعرشًٌ تً

 .ًفاءً ًعزفاَا..إىل مجٍع أفزاد عائهيت ..لزج عٍين.. أخٌاذً ًإخٌاًَ 

سعذٌح سرد ، إتريال أَاجزٌح ، رتى غشاًي، فٌسٌح / رتً إىل صذٌماذً ًرفٍماخ د

، دالل خشٍفاذً، شاىٍناس يهٍثاري، (أسكنيا اهلل فسٍخ جناَو)َاسرج ، أيٍنح يغزتً 

 .خذجيح جٍشاًَ ريش االخٌج ًانٌفاء ًانعطاء.د

إىل كم ىؤالء أىذٌكى لطاف أٌاو عًزي ٌا يٍ غًزمتًٌَ تاىرًايكى 

 ...رٌفٍكًذشجٍعكى  ًدعائكى يل تان

 ...انثادثح                                                                                            
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 الشكر والتقدير 
اؿُس هلل ايصٟ ٜػط ٖٚس٣، ٚأعط٢ ٚأدعٍ، اؿُس هلل ايصٟ أَسْٞ بايعٕٛ ٚايتٛؾٝل 

ؾًً٘ اؿُس إٔ َٜػط يٞ  ،( 9آية : إبراىيم) ﴾لئن شكرتم ألزيدنكم   ﴿: إلمتاّ ٖصا ايبشح، قاٍ تعاىل

 .ططم باب ايعًِ ٚؾتح عًٞ أبٛاب٘، ؾً٘ اؿُس نُا ٜٓبػٞ ؾ٬ٍ ٚدٗ٘ ٚععِٝ غًطاْ٘

ٚأغأيو ضبٞ َٔ ؾهًو ايععِٝ بإٔ ػعٌ عًُٞ ٖصا خايكًا يٛدٗو ايهطِٜ ٚايك٠٬ 

ٚقشب٘ َٚٔ تبعِٗ  ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس اـًل أمجعني اشلازٟ إَاّ املتكني غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘

 .بإسػإ ٚ اٖتس٣ بٗسِٜٗ إىل ّٜٛ ايسٜٔ

بعس  –َٚٔ متاّ ؾهط ايعبس ضب٘ إٔ ٜؿهط ا٭غباب اييت ُأدطٜت بٗا ايٓعِ، ؾايؿهط 

 ﴿: إىل َٔ أَطْٞ ضبٞ بدلُٖا ٚؾهطُٖا بعس ؾهطٙ ؾكاٍ غبشاْ٘ ٚتعاىل-ؾهط اهلل تعاىل
ٚايستٞ اؿبٝب١ ٜطمحٗا اهلل، ٚٚايسٟ ايػايٞ ( 34آية : لقمان) ﴾ أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير

 .سؿع٘ اهلل ٚضعاٙ َٔ نٌ َهطٚٙ، ؾذعاُٖا اهلل عين خرل اؾعا٤

ٚدعٌٜ ؾهطٟ َع ععِٝ اَتٓاْٞ ٚأعططٙ أقسَ٘ ٭غتاشٟ ايؿانٌ غعاز٠ ا٭غتاش 

عبساؿهِٝ َٛغ٢ َباضى، يتؿهً٘ بكبٍٛ اإلؾطاف ع٢ً ٖصا ايبشح ٚضعاٜت٘ / ايسنتٛض

سم تٛدٝٗات٘ ٚسػٔ إضؾازٙ، أغأٍ اهلل إٔ ٜطؾع َٓعيت٘ يف ايساضٜٔ ٚإٔ هعٜ٘ ايع١ًُٝ ي٘ بك

 .عين خرل اؾعا٤ ٚإٔ ٜٓؿع ب٘ ٚبعًُ٘

خسه١ / ٚايؿهط َٛقٍٛ يكاسبيت ايػعاز٠ أعها٤ ؾ١ٓ املٓاقؿ١ غعاز٠ ايسنتٛض٠ 

غا١َٝ بٓت قسق١ َساح ع٢ً تؿهًُٗا بكبٍٛ / بٓت قُس غعٝس دإ، ٚغعاز٠ ايسنتٛض٠ 

قؿ١ ضغاييت، َٚٓشٞ دع٤ َٔ ٚقتُٗا ايجُني ٚعًُُٗا ايٛؾرل،إلثطا٤ ٖصا ايبشح بآضا٥ُٗا َٓا

 .ايٓرل٠ َٚكذلساتُٗا ايبٓا٠٤، ٚشيو إلخطاز ٖصا ايبشح بايكٛض٠ املٓؿٛز٠

ٚأتكسّ ظعٌٜ ايؿهط ٚايعطؾإ ٭قشاب ايػعاز٠ ا٭غاتص٠ ايصٜٔ ؾاضنٛا يف 

سعات ع١ًُٝ ٚتٛدٝٗات غسٜس٠ أثطت ٖصا ؼهِٝ أزا٠ ٖصا ايبشح ع٢ً َا قسَٛٙ َٔ ٬َ

 .ايعٌُ ؾًِٗ َين نٌ ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط ٚدعاِٖ اهلل عين خرل اؾعا٤

نُا ٫ ٜػعين إ٫ َٛاق١ً ايؿهط ٚايتكسٜط يًكطح ايعًُٞ ممج٬ً يف ن١ًٝ اٯزاب ٚ 

 /ايعًّٛ اإلزاض١ٜ ٚأخل بايؿهط ٚايتكسٜط ن٬ً َٔ عُٝس٠ ايه١ًٝ غابكًا غعاز٠ ايسنتٛض٠ 

َٝػٕٛ بٓت ظاٜس ايبٓٝإ، ٚ / ألب بٓت غ٬ّ ْيب ٚ عُٝس٠ ايه١ًٝ سايًٝا غعاز٠ ايسنتٛض٠ 

سك١ بٓت عبسايععٜع ايكػرل / ٚن١ًٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا غابكًا غعاز٠ ايسنتٛض٠ 

سؿعِٗ اهلل ٚضعاِٖ َٔ نٌ غ٤ٛ، ع٢ً تصيًِٝٗ يهٌ ايكعاب ٚزلاسِٗ يٞ مبٛاق١ً 

 .خرل اؾعا٤ ٚأدعي٘زضاغيت ؾذعاِٖ اهلل عين 



 
 ز

 

نُا أتكسّ بايؿهط ٚايعطؾإ ؾُٝع أعها٤ ٚعهٛات ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكػِ املٓاٖر 

ٚططم ايتسضٜؼ ظاَع١ أّ ايكط٣، ٚاملػ٦ٛيني بإزاض٠ ايكػِ ؾذعاِٖ اهلل عين خاق١ ٚعٔ 

 . طايبات ايكػِ عا١ًَ خرل اؾعا٤

عُط بٔ عًٞ /نُا ٚأغسٟ ؾهطٟ اـام ٚععِٝ اَتٓاْٞ يهٌ َٔ غعاز٠ ايسنتٛض

ؾتشٞ غعس ايٓد٬ٟٚ، ع٢ً َا قسَٛٙ َٔ اغتؿاضات يف / املطٚعٞ، ٚغعاز٠ ا٭غتاش ايسنتٛض

اؾاْب اإلسكا٥ٞ، أغأٍ املٛىل عع ٚدٌ شلُا إٔ ٜػتُطا يف زعُِٗ يطًب١ ايعًِ ٚإٔ ٜباضى شلُا 

 .يف دٗٛزُٖا اؿجٝج١ مٛ خرل ٖصٙ ا٭١َ

ايتكسٜط يهٌ َٔ أَسْٞ باملكازض ٚإٕ نٓت أْػ٢ ؾ٬ أْػ٢ إٔ أتكسّ بايؿهط ٚ

 .ٚاملطادع،  ؾذع٣ اهلل اؾُٝع عين خرل اؾعا٤ ٚنتب شلِ مجٝعا ا٭دط ٚايجٛاب

نُا ٜػعسْٞ ٜٚؿطؾين إٔ أغذٌ ن١ًُ اَتٓإ خاق١، ٚزع٠ٛ قازق١ يكسٜكاتٞ 

غعس١ٜ ظضز، مل٪اظضتٗا يٞ ط١ًٝ ؾذل٠ /ٚأخٛاتٞ يف اهلل ٚأخل بايؿهط قسٜكيت ايػايٝتني 

، ٚ إبتٗاٍ أْادط١ٜ ملعاْٚتٗا يٞ يف تٛظٜع أزا٠ ايبشح; ؾًُٗا َين خايل ايسعا٤ أدعٍ زضاغيت 

 .اهلل شلُا ايجٛاب

نُا أتكسّ بايؿهط ٚايجٓا٤ ٭خٛاْٞ ٚأخٛاتٞ، ٚمجٝع أؾطاز أغطتٞ يسعُِٗ ايسا٥ِ 

يٞ ط١ًٝ ؾذل٠ زضاغيت، زاع١ٝ اهلل إٔ ٜسِٜ سلًٓا، ٚقبتٓا ٚإٔ ٜباضى ؾِٝٗ، ٜٚطظقِٗ نٌ 

 .رل ٚوؿعِٗ َٔ نٌ ؾط َٚهطٚٙاـ

أمحس عبساهلل / ٚنِ ٜعذع يػاْٞ عٔ ؾهط ظٚدٞ ايؿانٌ غعاز٠ ايسنتٛض  

باخؿٜٛٔ ايصٟ نإ ي٘ ا٭ثط ايععِٝ يف َس ٜس ايعٕٛ ٚايتؿذٝع ٚؾشص اشل١ُ بًػ٘ اهلل ا٭ٌَ 

 .ٚدعً٘ َٔ قؿ٠ٛ خًك٘ ٚٚضث١ أْبٝا٥٘

زع٠ٛ خايك١ يف ظٗط ايػٝب  ٚايؿهط َٛقٍٛ يهٌ َٔ أغس٣ يٞ بطأٟ أٚ َؿٛض٠ أٚ 

ضاد١ٝ َٔ املٛىل ايكسٜط إٔ هعِٜٗ عين خرل اؾعا٤ ٜٚطظقين ٚ إٜاِٖ ايعًِ ايٓاؾع ايصٟ 

 .ْهتػب ب٘ ضناٙ ْٚػتعٝص ب٘ َٔ غدط٘، ٚأخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني
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 املكدَة 

يكس أمثط ايتطٛض اشلا٥ٌ ٚاملػتُط يف املعاضف ٚاـدلات اإلْػا١ْٝ عٔ ايعسٜس َٔ املعاٖط 

ٚاملػتشسثات يف مجٝع اجملا٫ت َٚٔ أُٖٗا املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت مت تٛظٝؿٗا 

 .٫غتدساَٗا يف تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بهاؾ١ عٓاقطٖا ٚضؾع َػتٛاٖا ايهٝؿٞ

اؿاغب اٯيٞ ٚتطبٝكات٘ أقبح دع٤ًا ٫ "بإٔ ( ٖـ 1420ايؿٓتٛر ٚايػًطإ، ) نط ؾكس ش

ت تك١ٝٓ املعًَٛات املعتُس٠ ع٢ً اؿاغب اٯيٞ صٜتذعأ َٔ سٝا٠ اجملتُعات ايعكط١ٜ، ٚقس أخ

ٙ ايتك١ٝٓ إٔ تػرل أٚد٘ اؿٝا٠ املدتًؿ١ يف صؾاغتطاعت ٖ. تػعٚ نٌ َطؾل َٔ َطاؾل اؿٝا٠

. ٙ ايتك١ٝٓ ؾأسسثت طٛؾاًْا َعًَٛاتًٝاصَٔ ضسِ ٖ" اإلْذلْت"يست ؾبه١ ظَٔ قٝاغٞ، ثِ ٚ

ؾهإ يعاًَا ع٢ً نٌ فتُع ٜطٜس ايًشام بايعكط املعًَٛاتٞ إٔ ُٜٓؿ٧ أدٝاي٘ ع٢ً تعًِ 

 (80-79م م".)ا ايعكطصاؿاغب اٯيٞ ٚتكٓٝات٘،ٜٚ٪ًِٖٗ جملاب١ٗ ايتػرلات املتػاضع١ بٗ

اؿاغب يٝؼ فطز ٚغ١ًٝ تع١ًُٝٝ َجٌ أٟ ٚغ١ًٝ إٔ ( "ّ 2000ايؿاض، ) نُا ٜ٪نس 

أخط٣، ؾٗٛ عباض٠ عٔ عس٠ ٚغا٥ٌ يف ٚغ١ًٝ ٚاسس٠، سٝح وتٟٛ ع٢ً ايكٛت ٚايكٛض٠ 

ايجابت١ ٚاملتشطن١ ٚ ايٓل، نُا ُٜبايؼ بعض ايذلبٜٛني باعتباضٙ ايٛغ١ًٝ ايتع١ًُٝٝ ايٛسٝس٠ 

 (214م ". )ايكازض٠ ع٢ً ايتؿاعٌ َع املتًكٞ

إىل إٔ َٛاز ايعًّٛ َٔ أنجط املٛاز ايسضاغ١ٝ ( "ّ 2010ٖط ٚعبسايػ٬ّ، دٛ) ٚقس أؾاض 

اضتباطًا بايتك١ٝٓ غٛا٤ نإ اضتباطًا َعطؾًٝا أٚ َٔ خ٬ٍ زَر ايتك١ٝٓ يف منٛ ايطايب ايعًُٞ 

املتهاٌَ ايصٟ ٜػع٢ إٔ ٜهٕٛ تعًًُٝا شا َع٢ٓ إناؾ١ إىل إٔ ايعسٜس َٔ ايذلبٜٛني ٜ٪نسٕٚ 

 (1م". )١ املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت يف تسضٜؼ ايعًّٛع٢ً أ١ُٖٝ زَر تكٓٝ

ٚ ْعطًا ٭١ُٖٝ املعاٌَ املسضغ١ٝ يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ نأسس ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ا٭غاغ١ٝ 

بإدطا٤  ٔٚقٝاَٗاملع١ًُٝ، يٮزٚات  طايباتَٔ خ٬ٍ اغتدساّ ايايكا١ُ٥ ع٢ً ايتذطٜب 

اييت تػُعٗا ايطايبات، ٚيتععٜع ، إلنؿا٤ ايٛاقع١ٝ ع٢ً املعًَٛات، ٚ ا٭ؾهاض ايتذاضب

ايتشكٌٝ ايعًُٞ يسٜٗٔ، إ٫ أْ٘ عٓس إيكا٥ٓا ْعط٠ ؾاسك١ ع٢ً تًو املعاٌَ ٬ْسغ اؾتكاضٖا 

يًهجرل َٔ ا٭دٗع٠ ايتك١ٝٓ، ٚاملٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ باإلناؾ١ ـطٛض٠ ايكٝاّ بايهجرل َٔ 

 .ايتذاضب ؾٝٗا
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ٕ بكسض َا ْككس ب٘ ايتذاضب املها يو٫ ْككس بص عاٌَ املسضغ١ٝاؿسٜح عٔ املب ٚ

 ٖٞيًُعاٌَ املسضغ١ٝ ٚؾٗٓاى َؿّٗٛ أٚغع . ؾٝٗا ايع١ًُٝ املػتدس١َ ٚا٭زٚات ٚا٭دٗع٠

، ٚيف ن٤ٛ ٖصا املؿّٗٛ ٜهٕٛ إلدطا٤ ايتذاضب يف أٟ َهإ ٚا٭زٚات ،اغتدساّ ا٭دٗع٠

ٕ ايؿكٌ ػطب١ َا غٛا٤ نإ ٖصا املها ػتعٌُ ؾٝ٘ ا٭زٚات إلدطا٤أٟ َهإ ُتٖٛ  عٌُامل

 .تكًٝسٟ عٌُأٚ أٟ غطؾ١ أخط٣ أٚ َ

 اإلحطاع باملػهًة

بعٗٛض ايتكٓٝات اؿاغٛب١ٝ اؾسٜس٠ اييت سلًت ٚدٛز َعاٌَ َسضغ١ٝ ساغٛب١ٝ أقبح 

إدطا٤ ايتذاضب أنجط تطٛضًا، ٚ أًَٓا ع٢ً املعًُات ٚايطايبات سٝح أتاست يهًُٝٗا ؾطم 

٠ بسٕٚ أٟ كاٚف، ٚيف أٚقات قكرل٠ ايتذاضب اـطرل صأندل يًتذطٜب، ٚايتهطاض، ٚتٓؿٝ

َٔ  –عٔ ططٜل اغتدساّ دٗاظ اؿاغب ٚؾبه١ اإلْذلْت، ٚبايتايٞ ؾٗٞ تعتدل اؿٌ ا٭َجٌ 

يًُعاٌَ املسضغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ اييت َاظاٍ ٜٓككٗا َٔ ايسعِ ايهجرل، -ٚد١ٗ ْعط ايباسج١ 

٤ ايتذاضب ؾٝٗا باإلناؾ١ ٚيني أثٓا٤ إدطاصٚاييت ؼتاز أٜها إىل نجرل َٔ ايٛقت، ٚاؾٗس املب

 .يعسّ ايكسض٠ ع٢ً إدطا٤ ايعسٜس َٔ ايتذاضب امل١ُٗ يف فاٍ ايهُٝٝا٤ بػبب كاططٖا 

إٔ ٖٓاى بطفٝات خاق١ تعإٚ املع١ًُ يف عطض َازتٗا (: "2002ّايؿاض، )ٜٚهٝـ 

ايتع١ًُٝٝ بكٛض٠ أنجط ؾاع١ًٝ خاق١ تًو اييت تتٓاٍٚ َؿاِٖٝ َعكس٠ َجٌ ايتؿاع٬ت 

ٙ ايٓٛع١ٝ صٝا١ٝ٥، ٚتٛيٝس ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ، ٚعًُٝات ايتطٛض ايبٝٛيٛدٞ، سٝح تتهُٔ ٖايهُٝ

ٟ ٜكعب تٛؾرل صَٔ ايدلفٝات أغايٝب احملانا٠، ٚاييت تٗسف إىل ْكٌ قٛض٠ َٔ ايٛاقع اي

 (49م". )ز ؾع١ًٝ َكػط٠ أٚ َهدل٠ ي٘ زاخٌ املسضغ١شمنا

ع٢ً أْ٘ َٔ أِٖ ( 164: 2005ّظٜتٕٛ، )ٚ( 4: 2008ّايطانٞ، : )نُا أنس ن٬ً َٔ

ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف فاٍ املدتدلات املسضغ١ٝ، تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ اييت ؼانٞ 

املدتدل املسضغٞ اؿكٝكٞ، ٚ اييت تػاعس ايطايب١ ع٢ً مماضغ١ ا٭ْؿط١ املع١ًُٝ اييت ؼسخ 

اإلناؾ١ إلَها١ْٝ إٔ ب( ا٭سٝا٤  –ايؿٝعٜا٤  -ايهُٝٝا٤ ) عاز٠ يف املعٌُ اؿكٝكٞ املعتاز 

 –يو َٔ خ٬ٍ اغتدساّ أدٗع٠، ٚأزٚات، َٚٛاز قانا٠ شتعٜس عًٝٗا أْؿط١ أخط٣ ٚ

 :ؾٗٞ بصيو تػتطٝع َٔ خ٬ٍ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ ايكٝاّ مبا ًٜٞ –اؾذلان١ٝ 
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ايتعطف ع٢ً ا٭زٚات، ٚا٭دٗع٠، ٚاملٛاز، ٚايعًُٝات املع١ًُٝ، ٚايتسضٜب ع٢ً  .1

 .اغتدساَٗا

َٚٓٗا امل٬سع١، ايكٝاؽ، ايتكٓٝـ، ( عًُٝات ايتعًِ)املٗاضات ايع١ًُٝ ايتسضٜب ع٢ً  .2

 .ايتؿػرل، ايتٓب٪، ا٫غتس٫ٍ، نبط املتػرلات، إزضاى ايع٬قات

إدطا٤ امل٬سعات ٚايتذاضب اييت ُتُهٓٗا َٔ انتؿاف َباز٨ ٚقٛاْني دسٜس٠ عًٝٗا  .3

 .أٚ ايتأنس َٔ قش١ َباز٨، ٚقٛاْني غبل زضاغتٗا

ٚػاضب ٜكعب إدطا٩ٖا يف املدتدلات املعتاز٠ يهْٛٗا خطط٠ أٚ َهًؿ١ أدطا٤ أْؿط١  .4

 . َجٌ ا٭ْؿط١ اـاق١ بكٓاع١ املؿطقعات، ٚؼهرل ايػاظات ايػا١َ، ٚتؿطٜح اٯزَٞ

ايعٖطاْٞ، )ٚبصيو تعتدل تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ قانا٠ يًٛاقع ايؿعًٞ، سٝح ٚضز عٔ  

بإٔ ٖصٙ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٖٞ عباض٠ عٔ ( 292: ٖـ1424غامل، غطاٜا، )ٚ ( 4: ٖـ1426

ايتذاضب بؿهٌ وانٞ ايتذاضب ايٛاقع١ٝ ؾٗٞ  صب٦ٝات تؿاع١ًٝ تٗسف إىل إدطا٤ ٚتٓؿٝ

ٟ ٜتِ صمبجاب١ سكٌ يًتذطٜب املعًُٞ ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً بطاَر قانا٠ خانع١ يًُذاٍ اي

ُع١ًُ مماضغ١ زٚضٖا ٖٚصا ٜ٪نس بإٔ اغتدساّ ايهُبٝٛتط يف ايتعًِٝ ٜتٝح يً. قانات٘

اؾسٜس يف ايتٛدٝ٘ ٚ اإلضؾاز، َٚعا١ْٚ ايطايبات، َٚطاقبتٗٔ يًتأنس َٔ مماضغتٗٔ يًتعًِ 

ٟ ميجٌ دٖٛط ايتعًِٝ ايؿطزٟ، ٚاْط٬قًا َٔ أ١ُٖٝ ايتذاضب املع١ًُٝ تعاٜس يس٣ صاتٞ ايصاي

جٌ ٖصٙ ايباسج١ ايؿعٛض بأ١ُٖٝ إدطا٤ َػح يٛاقع َعطؾ١ َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مب

 .ايتك١ٝٓ، ٚاػاٖٗٔ مٛ اغتدساَٗا يعٜاز٠ ؾاع١ًٝ زٚض املعٌُ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايطايبات

 َػهًة ايدزاضة 

ٍ دٗٛزًا نبرل٠ يف غبٌٝ إزخاٍ صأْٗا تب( " ٖـ1425ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ، ) ت٪نس 

اٯيٞ يف ٚزَر ايتك١ٝٓ يف ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ تٛؾرل َعاٌَ َكازض ايتعًِ، َٚعاٌَ اؿاغب 

 (44م." )املطس١ً ايجا١ْٜٛ َٚعاٌَ اؿاغب اٯيٞ يف املطسًتني ا٫بتسا١ٝ٥، ٚ املتٛغط١

ٚي١ اييت تكّٛ بٗا ٚظاض٠ ايذلب١ٝ صٙ اؾٗٛز املبصأْ٘ َٚع ٖ( "ٖـ1429ايطانٞ، )ٜٚؿرل 

 ٚايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ تطٜٛط املدتدلات املسضغ١ٝ إ٫ إٔ ايباسح خ٬ٍ َعاٚيت٘ يعًُ٘ َؿطؾًا يف
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ملٝسإ ايذلبٟٛ ٫سغ ق١ً اٖتُاّ َعًُٞ ايعًّٛ بؿهٌ عاّ باملدتدلات املسضغ١ٝ، ٚعسّ ا

 (5م". )ا٫ٖتُاّ بإدطا٤ ايتذاضب ايع١ًُٝ

 يًكٝاّ  بس٬ًٜس٬ً اٚ تكسّ شل ١املهُٕٛ يًطايب إٜكاٍع٢ً  ا٫ؾذلان١ٝاملعاٌَ  ػاعست

إلثطا٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  س٬ًٜب تكسّ س٬ًنُا  . مبٓت٢ٗ ايػٗٛي١ ٚ ايٝػط ابايتذاضب مبؿطزٖ

  .ٚا٭ؾهاٍ ث٬ث١ٝ ا٭بعاز ،عسٙامُل ٚ ايتذاضب ،بؿهٌ ا٭ؾ٬ّ إثطا٤ٚدعًٗا أنجط تؿاع١ًٝ ٚ 

ٚ زٕٚ اؿاد١  ،أٚ َهإ بأقٌ تهًؿ١ يف أٟ ظَإ ؾذلان١ٝهٔ اغتدساّ املعاٌَ ا٫ٚمي

١ُٝ بٛاقع١ٝ مما ٜتٝح ايٓعطٜات ايعً تكسّ منٛشدا ؾطٜسا يًتعاٌَ َعسٝح . ٚدٛز ًَكٔ إىل

 .ا٫غتدساّيف  ا٭َإٚ ،أع٢ً َعس٫ت ايسق١ يف ايٓتا٥رب تطبٝكٗا يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ايباتيًط

امل١ٝٓٗ َٔ  ١ؾع نؿا٠٤ املعًُب١، ٚتػاعس يف ضيس٣ ايطاي ايصاتٞ تُٓٞ َٗاضات ايتعًِؾٗٞ 

ع١ًُٝ  إثطا٤ إىلضٙ دطا٤ ايتذاضب مما ٜ٪زٟ بسٚإايؿعاي١ يف  شلصٙ ايٛغ١ًٝ اخ٬ٍ اغتدساَٗ

، ٚيهٔ نٌ شيو ٫ ُٜػين عٔ ٚدٛز املعٌُ اؿكٝكٞ ايصٟ غاب احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ إٜكاٍ

بػبب ْكل املٛاز ٚاإلَهاْٝات املاز١ٜ ٚاملها١ْٝ اييت تًعّ ٖصٙ املعاٌَ اؿكٝك١ٝ اييت تهُٔ 

 .يًطايبات انتػاب اؿس ا٭ز٢ْ َٔ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ

ٙ ايسضاغ١، سٝح ػػست َؿه١ً ايسضاغ١ َٔ صيكٝاّ بٗيو ؾذع ايباسج١ ع٢ً اشنٌ 

 :خ٬ٍ ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ ايتايٞ

َا اػاٖات َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مٛ اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚ بعض  

 َطايبٗا يف َس١ٜٓ َه١ املهط١َ؟

 أضئًة ايدزاضة

١ً٦ ؾطع١ٝ تتعًل ٚيإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ قاَت ايباسج١ بتؿطٜع٘ إىل عس٠ أغ 

 :باػاٖات املعًُات، ٚاملؿطؾات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 َا َؿّٗٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ َٚاٖٞ خكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤؟  .1

يًُع١ًُ عٓس اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف تسضٜؼ اي٬ظ١َ ايتك١ٝٓ /َا املطايب ايؿ١ٝٓ  .2

 ايهُٝٝا٤ ؟
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 اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ ؟  َا املطايب ايتع١ًُٝٝ ٚ ايتع١ًُُٝ عٓس  .3

َا املعاٜرل ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف  .4

 تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ ؟

ٌٖ تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ بني اغتذابات َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ يف ن٤ٛ قاٚض أزا٠   .5

 ايسضاغ١؟

 أٖداف ايدزاضة 

 :ؼاٍٚ ايسضاغ١ ؼكٝل ا٭ٖساف املتعًك١ بايتعطف ع٢ً اػاٖات املعًُات ٚاملؿطؾات مٛ 

 .َؿّٗٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤  .1

يف تسضٜؼ  يًُع١ًُ عٓس اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝاي٬ظ١َ ايتك١ٝٓ / املطايب ايؿ١ٝٓ   .2

 .ايهُٝٝا٤

 .عٓس اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ املطايب ايتع١ًُٝٝ ٚايتع١ًُُٝ  .3

املعاٜرل ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف   .4

 .تسضٜؼ ايهُٝٝا٤

ايهؿـ عٔ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط بني اغتذابات َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ يف ن٤ٛ   .5

 .قاٚض أزا٠ ايسضاغ١

  أُٖية ايدزاضة

 :تتهح أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ باغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٜػاعس ع٢ً   .1

تععٜع ايهجرل َٔ ا٫هابٝات، ٚت٬يف ايػًبٝات ايٛاقع١ٝ املطتبط١ باملعاٌَ ايتكًٝس١ٜ َٔ 

 .قبٌ ناؾ١ أططاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

ع١ًُٝٝ، ٚايؿ١ٝٓ، ٚايتك١ٝٓ، ٚايتكٛمي١ٝ ٫غتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ؼسٜس املطايب ايت  .2

ا٫ؾذلان١ٝ يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ َا ٜػاعس ع٢ً إعساز، ٚؽطٝط، 

 .ٚتٓؿٝص بطاَر يتسضٜب املعًُات أثٓا٤ اـس١َ بٗسف تؿعٌٝ ٖصٙ ايتك١ٝٓ
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 حدود ايبحح

 :تكتكط ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً اؿسٚز ايتاي١ٝ 

ضنعت ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً اػاٖات َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مٛ : املٛنٛع١ٝ .1

َؿّٗٛ ٚخكا٥ل اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚبعض َطايبٗا، زضاغ١ َػش١ٝ 

 .ٚقؿ١ٝ

ُطبكت أزا٠ ايسضاغ١ ع٢ً َعًُات ايكـ ايجاْٞ ثاْٟٛ َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ : املها١ْٝ .2

 .يف َس١ٜٓ َه١ املهط١َ

 .ٖـ1431 - 1430ٙ ايسضاغ١ خ٬ٍ ايؿكٌ ا٭ٍٚ يًعاّ ايسضاغٞ صُطبكت ٖ: ايعَا١ْٝ .3

 :َصطًحات ايدزاضة

 ا٫ػاٙ

باعتباض إٔ . بأْ٘ تٓعِٝ ملعاضف شات اضتباطات َٛدب١ أٚ غايب١( "2005ًَّشِ، )ُٜعطؾ٘ 

اػاٙ ايؿدل مٛ َٛنٛع َعني غٛا٤ أنإ ؾ٦ًٝا أّ ؾدكًا أّ مجاع١ ٖٛ اغتعساز ٫غتجاض٠ 

 (318م ". )١ يًُٛنٛعزٚاؾع٘ بايٓػب

ساي١ َٔ ا٫غتعساز ٚايتأٖب ايعكًٞ ٚايٛدساْٞ يس٣ : ٚتعطف ايباسج١ ا٫ػاٙ إدطا٥ًٝا بأْ٘

َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مٛ اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ نبسٌٜ يًُعٌُ اؿكٝكٞ 

 .ايطؾض أٚ احملاٜس٠يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ سٝح ٜعدل عٔ ٖصا ا٫ػاٙ تعبرلًا يؿعًٝا باملٛاؾك١ أٚ 

 املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ 

بطْاَر تؿاعًٞ تتٛؾط ؾٝ٘ ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات ملعٌُ :" بأْ٘( 2003ّاشلسٖٛز،)ٜعطؾ٘  

ايهُٝٝا٤ ٚ ا٭سٝا٤ ٚايؿٝعٜا٤ ٚايطٜانات إلدطا٤ ايتؿاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايؿٝعٜا١ٝ٥، نُا 

تؿان١ًٝ ٚايتها١ًَٝ  عٔ ططٜل ميهٓ٘ ضغِ دساٍٚ يًٓتا٥ر ٚأخط٣ ضٜان١ٝ يتشًٌٝ املعاز٫ت اي

 (29م" )بطاَر ضٜان١ٝ ًَشك١ ب٘

بأْ٘ ب١٦ٝ تعًِٝ ٚتعًِ تؿاع١ًٝ شات َٛاقؿات تك١ٝٓ عاي١ٝ يف : ٚتعطؾ٘ ايباسج١ إدطا٥ًٝا

اؿاغبات اٯي١ٝ تٗسف إىل تٓؿٝص ايتذاضب املع١ًُٝ يف ايهُٝٝا٤ بؿهٌ وانٞ ايتذاضب 

ٕ ايتعطض ٭ز٢ْ كاطط٠، ٚبأقٌ دٗس، ٚتهًؿ١ ايٛاقع١ٝ ملؿاٖس٠ ايتؿاع٬ت ٚايٓتا٥ر زٚ

 .ممه١ٓ



 
- 43 - 

 

 َطايب املعٌُ ا٫ؾذلانٞ 

ظ١َ ٫غتدساّ بأْٗا ا٭زٚات ٚايتذٗٝعات ٚايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ اي٬( "2008ّاملٛغ٢، )ٜعطؾٗا 

، ٚزٚض املعًِ يف ؾذلانٞاملطًٛب تٛؾطٖا يف ايتعًِٝ ا٫ ؾذلان١ٝ، ٚاملٓاٖر ا٫ايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ

 (202م." )ؾذلان٫ٞايتعًِٝ ا

بأْٗا املكَٛات ا٭غاغ١ٝ ٫غتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ : ٚ تعطؾٗا ايباسج١ إدطا٥ًٝا

ايدلاَر اـاق١ باملعٌُ  –ايب١٦ٝ املع١ًُٝ  –ايطايب١  –املع١ًُ )اي٬ظّ تٛاؾطٖا يف نٌ َٔ 

 (.ا٫ؾذلانٞ 
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 املبحح األوٍ

 املعٌُ املدزضي يف تدزيظ ايهيُياء

 متٗيد

ٜعتدل املعٌُ املسضغٞ َٔ املطاؾل امل١ُٗ ٚايهطٚض١ٜ يف املسضغ١ ٚايصٟ ٜٗسف إىل تٛنٝح 

ًُٝاًًً يذلغٝدٗا يف املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ املٛدٛز٠ يف َاز٠ ايهُٝٝا٤، ٚتطمج١ ايٓعطٜات ٚايكٛاْني ع

ا٭شٖإ، ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ إىل قاٚي١ اإلبساع ٚ ا٫غتهؿاف َٔ خ٬ٍ مماضغ١ املٗاضات 

نامل٬سع١، ٚايتكٓٝـ، ٚايكٝاؽ، ٚايتؿػرل، ٚايتٓب٪، ٚا٫غتٓتاز، ٚا٫غتكطا٤ ايص١ٖٝٓ، 

 .باإلناؾ١ إىل ت١ُٝٓ املٗاضات ايؿ١ٝٓ يف ايتعاٌَ َع ا٭زٚات ٚا٭دٗع٠

 فٗوّ املعٌُ املدزضيَ:  أواًل

ٚقس ُشنطت فُٛع١ َٔ ايتعطٜؿات يًُعٌُ املسضغٞ يف ا٭زبٝات ايذلب١ٜٛ َٚٓٗا َا شنطٙ 

املهإ اجملٗع باملطاؾل ٚ املعسات ٚا٭زٚات ٚ املٛاز، ٚ ايصٟ ميهٔ : "بأْ٘( ٖـ1424آٍ أمحس، )

 (25م". )ّٛؾٝ٘ مماضغ١ ا٭ْؿط١ ٚ ايتذاضب املع١ًُٝ املٛدٛز٠ يف قت٣ٛ َكطضات ايعً

سذط٠ فٗع٠ مبعسات ايتذاضب أٚ ايعطٚض : "بأْ٘( 2003ّدٛاٖط ايسبٛؽ، )ٚأناؾت 

 (491م". )ايع١ًُٝ

املهإ ايصٟ تتٛادس ؾٝ٘ ايطايبات ٚايباسجات يًكٝاّ : "بأْ٘( 2006ّايبٝاتٞ، )نُا عطؾ٘ 

 (10م". )بإدطا٤ ايتذاضب ايع١ًُٝ املطًٛب١

َهإ تكّٛ ؾٝ٘ ايطايبات بتٓؿٝص ايٓؿاطات ايع١ًُٝ أٟ : "بأْ٘( ٖـ1425ايبًطإ، )ٚعطؾ٘ 

اشلازؾ١ إىل ت١ُٝٓ قسضاتٗٔ ايٝس١ٜٚ ٚايعك١ًٝ، ٚايتعاٌَ َع املٛاز ٚا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات، ٚمماضغ١ 

". ايعٌُ ايعًُٞ مبا ؾٝ٘ َٔ اغتككا٤ ٚػطٜب ٚانتؿاف بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً املعطؾ١ ايع١ًُٝ

 (48م )

أٟ َهإ تكّٛ ؾٝ٘ ايطايبات بتٓؿٝص ايٓؿاطات : "بأْ٘( ٖـ1423ايعػرلٟ، )نُا عطؾ٘ 

ايع١ًُٝ اشلازؾ١ إىل ت١ُٝٓ قسضاتٗٔ ايع١ًُٝ ايٝس١ٜٚ ٚايعك١ًٝ، ٚايتعاٌَ َع املٛاز ٚا٭دٗع٠ 
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ٚا٭زٚات، ٚمماضغ١ ايعٌُ ايعًُٞ مبا ؾٝ٘ َٔ اغتككا٤ ٚػطٜب ٚانتؿاف بٗسف اؿكٍٛ 

 (48م". )ع٢ً املعطؾ١ ايع١ًُٝ 

 عٌُ املدزضي يف تدزيظ ايهيُياء أُٖية امل: ثاْيًا

ٚ ٭١ُٖٝ ايسضاغ١ املع١ًُٝ ٚ  ٜعتدل املعٌُ دع٤ًا ٫ ٜتذعأ يف ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ٚتسضٜؼ ايعًّٛ،

ٌٌ َٔ  بنيايتذطٜب  بإٔ املعٌُ ( 26: ٖـ1424آٍ أمحس، )ٚ ( 47: ّ 2005اؿصٜؿٞ ٚ ايسغِٝ ،)ن

إشا نإ ايكًب ايٓابض يتعًِٝ املدتًؿ١ ٚ املسضغٞ ٖٛ ايكًب ايٓابض يف تسضٜؼ ايعًّٛ يف َطاسٌ ا

باؿٝا٠ يف دػِ اإلْػإ ؾهصيو ٜهٕٛ ايتذطٜب بايٓػب١ يًعًِ ست٢ يكس قٌٝ إٔ ايعًِ ٫ 

ٚ  ،ٜهٕٛ يف اؿكٝك١ عًًُا َا مل ٜهٔ َكشٛبًا بايتذطٜب، ؾايتذطٜب ٖٛ قًب ايعًِ ايٓابض

اف اؾسٜس َٔ املؿاِٖٝ ٚ املباز٨ ؾايتذاضب تكٛز إىل انتؿ ،ٚ ٜٓتؿط ٖٛ ططٜكت٘ اييت بٗا ُٜٓٛ

تاز إىل ظٜاز٠ تأنٝس ٚ بايتايٞ تٛيس ػطب١ دسٜس٠، ٚ َٔ ٖٓا تعٗط زٜٓاَه١ٝ ايعًِ سٝح ؼاييت 

ٜتٛاظٕ داْباٙ ٚ ُٖا احملت٣ٛ بهُ٘ املذلانِ ٚ ايططٜك١ اييت تُٓٞ ٖصا ايهِ أٚ تعٌٜ َا ٜٛدس 

 .ؾٝ٘ َٔ أخطا٤

نْٛٗا املهإ ايصٟ ُٜذط٣ ؾٝ٘ ايعٌُ املددلٟ يف نُا تأتٞ أ١ُٖٝ املعاٌَ املسضغ١ٝ يف 

املسضغ١ ٚايصٟ ُتُاضؽ ؾٝ٘ ايطايبات أْٛاعًا كتًؿ١ َٔ ايٓؿاطات اييت تُٓٞ خدلاتٗٔ َٚٗاضاتٗٔ 

إٔ ايتذطٜب دع٤ ض٥ٝؼ ٚتطؾع َٔ قسضتٗٔ ع٢ً ايتؿهرل ايعًُٞ املبين ع٢ً أغؼ غ١ًُٝ، نُا 

ٕ ْكّٛ بٓؿاط عًُٞ يف املسضغ١ أٚ خاضدٗا زٕٚ إٔ ميهٓٓا إٔ ْتدٌٝ أ٫ َٔ ايٓؿاط ايعًُٞ، إش 

ٜهٕٛ ايتذطٜب دع٤ َٓ٘، ٚ تتشسز أ١ُٖٝ ا٭ؾهاض ٚ ايؿطٚض املدتًؿ١ َٔ خ٬ٍ إَها١ْٝ 

ايتشكل َٔ قسقٗا عٔ ططٜل ايتذطب١، ٚ بسٕٚ ايتذطٜب تهٕٛ املعطؾ١ ٫ تعاٍ ؾطنًا قاب٬ً 

يع١ًُٝ اييت ٜكعب إزضانٗا إشا قسَت يًكش١ ٚ اـطأ، ٚ ٖٓاى نجرل َٔ املؿاِٖٝ ٚ اؿكا٥ل ا

ٕ ٖصٙ ا٭غايٝب تكطب املؿّٗٛ إىل أبكٛض٠ يؿع١ٝ خاي١ٝ َٔ ايتبػٝط أٚ ايتؿبٝ٘ أٚ احملانا٠، إش 

 .ٚ تػٌٗ ع١ًُٝ إزضان٘ ٚ ؾُٗ٘ شلصا املؿّٗٛ  ،شٖٔ املتعًِ

 :أ١ُٖٝ ٚؾٛا٥س اغتدساّ املعٌُ املسضغٞ أْ٘"عٔ ( 2005ّايكب٬ٝت، )نُا أناف 

 .ًطايبات ؾطق١ ايتعًِ عٔ ططٜل ايعٌُٜتٝح ي .1

 .ٜهػب ايطايبات َٗاضات ع١ًُٝ ٜٚس١ٜٚ ٚادتُاع١ٝ .2
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ٜٛد٘ ايطايبات مٛ املٍٝٛ ايع١ًُٝ ٚا٫ػاٖات يف فا٫ت ايعًّٛ املدتًؿ١ ٚبايتايٞ تكسٜط  .3

زٚض ايعًُا٤ ايػابكني ٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ دٗٛزِٖ اييت أزت إىل خس١َ ايبؿط١ٜ يف فا٫ت 

 .ًؿ١اؿٝا٠ املدت

ب ايطايبات َٗاضات كتًؿ١ تؿٌُ امل٬سع١ ٚ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ ٚ املجابط٠ ع٢ً ُٜهػ .4

 .ايعٌُ ٚمتشٝل ايٓتا٥ر ٚؾطض ايؿطٚض

 .ب ايطايبات َٗاضات ايتػذٌٝ يًبٝاْات ٚ ايتشًٌٝ ٚ ايتكِٝٝ ٚاملكاض١ُْٜهػ .5

 .ب ايطايبات َٗاضات ايتدطٝط ٚايتكُِٝ ٚ ا٫بتهاض ٚ اإلبساعُٜهػ .6

يطايبات َٗاضات ايػٝطط٠ َجٌ ايتعاٌَ َع ا٭زٚات ٚا٭دٗع٠ املدتًؿ١ ٚايعٓا١ٜ ب اُٜهػ .7

 .بٗا ٚقٝاْتٗا ٚسؿعٗا

ُٓٞ املعٌُ عٓس ايطايبات َٗاضات ا٫تكاٍ املدتًؿ١ َجٌ ايتعاٌَ َع اجملُٛع١ ٚايؿطٜل ُٜ .8

 (125-124م م". )ٚططح ا٭غ١ً٦ ٚ ايتعإٚ َٚٓاقؿ١ ايٓتا٥ر إىل غرل شيو

 َٔ ٌٌ إىل ايسٚض ( 64: ٖـ 1425ؾاٖني ٚسطاب، )ٚ ( 306: ّ 2002عطااهلل، )ٜٚؿرل ن

 :ايهبرل ايصٟ تدلظ ؾٝ٘ أ١ُٖٝ اغتدساّ املعٌُ املسضغٞ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

إثبات قسم املعًَٛات ٚاملعطؾ١ ايع١ًُٝ بأؾهاشلا اييت ناْت ايطايب١ تتعًُٗا يف ٚقت  .1

 .غابل

 .َٛاقـ دسٜس٠تطبٝل َؿاِٖٝ ع١ًُٝ غبل يًطايب١ تعًُٗا يف  .2

 .اغتدساَ٘ يًتطبٝل ٚتععٜع أٖساف تعًُتٗا ايطايب١ بكٛض٠ َػبك١ .3

 .املػاعس٠ يف ؼٌٜٛ ايعًِ اجملطز إىل ثٛابت يف ايصٖٔ .4

املػا١ُٖ يف ضغٛر املعًَٛات اييت تعًُتٗا ايطايب١ إىل أَس بعٝس َكاض١ْ باملعًَٛات اييت  .5

 .تعًُتٗا ْعطًٜا

 .طايب١ ع٢ً سس غٛا٤ضؾع َػت٣ٛ خدلات نٌ َٔ املع١ًُ ٚاي .6

 ايعواٌَ املطاعدة عًى حطٔ تفعيٌ َعٌُ ايهيُياء املدزضي

عس٠ عٛاٌَ يتشكٝل املعٌُ املسضغٞ يؿٛا٥سٙ  ٚدٛز ت٪نس بعض ا٭زبٝات ايذلب١ٜٛ ع٢ً

 (1ْت)َٓٗا 

 . عسّ ايؿكٌ بني ايططٜك١ ايع١ًُٝ ٚايٓعط١ٜ ٭ُْٗا ٚسس٠ َتها١ًَ .1
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تتٛؾط اإلَهاْات املاز١ٜ  يًتسضٜؼ ايٓعطٟ، ٚإًَٔشكًا بايؿكٌ املدكل  عٌُإٔ ٜهٕٛ امل .2

 .اايعًّٛ ٚتٛدٝٗاتٗ ١َعًُ َٔ إدطا٤ ايتذاضب عٓس اؿاد١ بإؾطاف طايب١تُهٔ ايتست٢ 

احملٍؿع ع٢ً ايتؿهرل  يف ايسضٚؽ ايع١ًُٝ بايطابع طايباتإٔ تتػِ ايتٛدٝٗات املعطا٠ يً .3

 .بصيو عًُٞٚايتكطف ايعًُٞ، باغتجٓا٤ عٓس عسّ زلاح طبع١ املٛنٛع اي

لاح ايعٌُ إل اهب ايكٝاّ بٗإٔ ٖٓاى بعض ا٭َٛض اييت ( 2007ؾاٖني، )ٜٚهٝـ  

 :عًُٞ ٖٚٞامل

 ما ٌجب القٌام به من قبل المعلمة وفنٌة المختبر : أوالً  

، عًُٞلاح ايعٌُ املايعًّٛ َػ٪ٚي١ٝ نبرل٠ إل ١َٚعًُعٌُ امل ؾ١ٝٓتكع ع٢ً عاتل نٌ َٔ  

٪زٜ٘ ع٢ً أمت ٚد٘ ٚشيو ي٬غتؿاز٠ َٔ تاملسضغٞ ٫ بس إٔ  عٌُيف املؾًهٌ َُٓٗا زٚض أغاغٞ 

ؾكس شنط  ؿكٌ شيو ؾُٝا ًٜٞبايؿهٌ ايكشٝح يف ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ، َٚٔ املُهٔ إٔ ُْ املعٌُ

  ( 2007ؾاٖني، )

 : قبٌ اؿك١ ايع١ًُٝ( أ 

 .املاز٠ ايٓعط١ٜ  ْتاداتاختٝاض ايٓؿاط املٓاغب ايصٟ ىسّ    -

 . ٞعًُلاح ايٓؿاط املٚدٛز مجٝع ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات ٚاملٛاز اي٬ظ١َ إلايتأنس َٔ    -

، يًتأنس َٔ غ١َ٬ ايباتإدطا٤ ايتذطب١ ايع١ًُٝ املطًٛب١ َػبكا ٚقبٌ إسهاض ايط   -

 .ايتذٗٝعات ٚزق١ ايٓتا٥ر 

 .ٚايتسضب ع٢ً اغتدساَٗاعٌُ ايتأنس َٔ ٚدٛز َتطًبات ايػ١َ٬ ايعا١َ يف امل   -

 ايهٗطبا٤، ايػاظ، ايكطف ،املا٤) ٍ اـسَات ا٭غاغ١ٝ اي٬ظ١َ ايتأنس َٔ ٚقٛ   -

 . عٌُإىل امل( ايكشٞ 

اييت ع١ًُٝ هب تٛظٜع ناؾ١ ايًٛاظّ امل عًُٞيف ساٍ اعتُاز ْعاّ اجملُٛعات يف ايعٌُ امل   -

 .بؿهٌ َٓعِ َٚطتب عًُٞتًعّ إلدطا٤ ايتذطب١ ع٢ً مجٝع طا٫ٚت ايعٌُ امل

طب١ ع٢ً ايػبٛض٠ أٚ ع٢ً بطاقات تٛظع ع٢ً طا٫ٚت ايعٌُ نتاب١ خطٛات إدطا٤ ايتذ   -

 .عًُٞامل

 (5ْت . )ؼهرل أٚضام عٌُ ؽسّ ايتذطب١ ايع١ًُٝ ٚتػِٗ يف ؼكٝل ْتا٥ذٗا -
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  ( 2007ؾاٖني، )نُا شنط 

 : قبٌ ايبس٤ بإدطا٤ ايتذطب١ ( ب 

ًُٝات ايتع ٔبؿهٌ دٝس َٚٓعِ عٝح ٜػاعس ع٢ً تًكٝٗ عٌُيف قاع١ املايبات تطتٝب ايط -

 . ٚاإلضؾازات بؿهٌ َٓاغب

ٚإٜكاٍ  ١أثٓا٤ اْؿػاٍ املعًُ اتبطايػاعس يف نبط ايتيهٌ فُٛع١  قا٥س٠تعٝني   -

 . يف اجملُٛع١ ظ٬َٝتٗاايتعًُٝات ٚاإلضؾازات إىل 

 . ع٢ً ؾُٗٗا ٚتٓؿٝصٖا بؿهٌ َٓاغب ايباتؾطح خطٛات إدطا٤ ايتذطب١ ملػاعس٠ ايط  -

دطا٤ ايتذطب١، إأثٓا٤ يف س بٗا ٝٝػ١َ٬ ايعا١َ املطًٛب ايتكإىل َتطًبات اي ايباتإضؾاز ايط  -

 . عًُٞلاح ايعٌُ املإ ، ٚ ايباتيًُشاؾع١ ع٢ً غ١َ٬ ايط

 ،ٞ يف تًو ايتذطب١عًُؾطح آي١ٝ اغتدساّ ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات اييت ٜتطًبٗا ايعٌُ امل  -

 .ٚا٫غتعا١ْ بايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاغب١ ٚاملتٛاؾط٠ يتٛنٝح شيو

 (5ْت ) .عٌُنس َٔ اإلنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ املٓاغب١ زاخٌ قاع١ املايتأ  -

 أٜهًا( 2007ؾاٖني، )ٚشنط 

 : أثٓا٤ ايتذطٜب ايعًُٞ ( دـ 

١ يف عٌُ املعًُ ايباتٜؿهٌ إؾطاى ايط عًُٞيف ساٍ اغتدساّ أغًٛب ايعطض يف ايعٌُ امل -

دٗع٠ يف تطنٝب ا٭ ٕيف ؼهرل ا٭زٚات ٚايبعض اٯخط ٜػاعس ٔبعهٕٗ نإٔ ٜػاعس

َٔ بعض ا٭دٗع٠  ايباتٚتؿػًٝٗا، ٚشيو ٜػِٗ يف نػط سادع اـٛف ايٓاؾ٧ يس٣ ايط

 . يف ايسضؽ ايعًُٞ ٔٚا٭زٚات، ٚوببٗ

١ ٚؼت إؾطاف املعًُ ٔبأْؿػٗتكّٛ ايطايبات تؿعٌٝ ْعاّ ايعٌُ يف فُٛعات ٚشيو بإٔ   -

 . إدطا٤ ايتذطب١ؾ١ٝٓ املعٌُ بٚ

أثٓا٤ يف ، ٚتكسِٜ اإلضؾازات اي٬ظ١َ ٔنس َٔ عًُٗيًتأايبات اؿطن١ املػتُط٠ بني ايط -

  .عًُٞايعٌُ امل

 .ايػ١َ٬ ايعا١َ أثٓا٤ إدطا٤ ايتذاضب َتطًباتع٢ً تطبٝل  ايباتسح ايط  -
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ْتا٥ر ٔ َٔ تعٗط يسٜٗ ٚأ( أٚ اجملُٛعات )  اتاملٓتعُ ايباتاغتدساّ عباضات ايتععٜع يًط  -

 .ايبات املتعجطاتٞ، َٚػاعس٠ ايطعًُأثٓا٤ ايعٌُ امليف إهاب١ٝ 

 .بٓذاح ٔعًُٗني أ٬ْٗتٞ اي ايباتعطض ْتا٥ر ػاضب ايط  -

 .عًُٞاـاق١ بايعٌُ امل ٔع٢ً تػذٌٝ ْتا٥ر ايتذاضب يف نطاغاتٗايبات سح ايط  -

ايبات اغتدساّ ايكسض املطًٛب ؾكط َٔ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥، ٚت١ُٝٓ ضٚح املػ٪ٚي١ٝ يس٣ ايط  -

 .ٚاملٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥َع ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات  ٔعٓس تعاًَٗ

 (5ْت . )ايتأنس َٔ اإلداب١ ع٢ً ٚضق١ ايعٌُ قبٌ ا٫ْتٗا٤ َٔ تٓؿٝص ايتذطب١ -

  ( 2007ؾاٖني، )ٚأناف 

 :  بعس اْتٗا٤ ايتذطٜب ايعًُٞ ( ز 

  .املعًُٞتٓعٝـ ا٭زٚات املػتدس١َ ٚطا٫ٚت ايعٌُ يطايبات ايطًب َٔ ا -

 .ايتأنس َٔ ْعاؾ١ املدتدل قبٌ َػازضت٘  -

 .ايباتؿ١ اإلهابٝات ٚايػًبٝات اييت ظٗطت أثٓا٤ ايتذطٜب ايعًُٞ َٔ قبٌ ايطَٓاق  -

 ،ٚغ١َ٬ املدتدل ٔ،بؿهٌ َٓعِ مبا ٜهُٔ غ٬َتٗ عٌَُٔ امل ايباتخطٚز ايط -

 (5ْت ). ٚػٗٝعات٘

 الباتما ٌجب القٌام به من قبل الط :ثانٌاً 

ٕ ع٢ً إ، ؾعًُٞايعٌُ امل احإللَػ٪ٚي١ٝ  ٚؾ١ٝٓ املعٌُ ١نُا إٔ ع٢ً نٌ َٔ املعًُ       

ىل إٔ إ، إناؾ١ عٌُزاخٌ امل ايعٓكط ا٭نجط عسزًا َٔجٌ ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ، نْٛٗ أٜهًاايب١ ايط

َٔ خ٬ٍ ؾطح ايٓعطٜات ٚايكٛاْني ٚتطبٝكٗا مبا ٜػٌٗ  ١اشلسف َٔ ٖصا ايعٌُ ٖٛ خس١َ ايطايب

بؿهٌ نبرل،  اٗا يف شٖٓٗتيطبٝع١ ايعًِ، ٜٚطغذ املعًَٛات ايٓعط١ٜ اييت تعًُ ١ؾِٗ ايطايب

ٚقاٚي١ ا٫غتؿاز٠ َٔ نٌ  ٞعًَُٓاغب يًعٌُ املإٔ تػتعس بؿهٌ  ١يصيو هب ع٢ً ايطايب

، ٚميهٔ ؾطح املطًٛب َٔ ١كّٛ بٗا املعًُتؿع١ زاخٌ املدتدل، ٚقاٚي١ ؾِٗ نٌ سطن١ 

  (2007ؾاٖني، )نُا دا٤ يف  مبا ًٜٞ عًُٞلاح ايعٌُ املإل ١ايطايب

 : ّ إىل املدتدل قبٌ ايكسٚ( أ 

ؼهرل ايطايبات بؿهٌ دٝس يًعٌُ املعًُٞ، ٚتكػُٝٗٔ يف فُٛعات، ٚايتأنٝس  ٜؿهٌ 

 (5ْت . )عًٝٗٔ با٫يتعاّ بتعًُٝات ايعٌُ زاخٌ املعٌُ املسضغٞ
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  : عٓس زخٍٛ املدتدل ( ب 

 . اؾاز ٚاشلازفايعًُٞ َهإ يًعٌُ عٌُ ٓعاّ، سٝح املعٌُ بزخٍٛ امل -

ي٘  تتعطضملا قس  عٌُٚاؾًٛؽ ؾٝ٘ بٗس٤ٚ، ٚػٓب املعاح زاخٌ امل اَها١ْٗ اختٝاض ايطايب  -

 .  َٔ كاطط دػ١ُٝ

 . س بٗاٝٚايتكٝ عٌُقطا٠٤ تعًُٝات ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ املجبت١ ع٢ً دسضإ امل -

 (5ْت ) .يًتعطف ع٢ً باب ايطٛاض٨ َٚهإ طؿا١ٜ اؿطٜل عٌُتؿكس امل  -

   : قبٌ إدطا٤ ايتذطب١ ( دـ 

 .عٔ نٌ ؾ٤ٞ غاَض ا، ٚغ٪اشل١زات املعًَُتابع١ إضؾا -

  .ػطب١ ايعطض ا٭ٚىل اأثٓا٤ إدطا٥ٗيف بؿهٌ زقٝل  ١َطاقب١ املعًُ -

 . ع٢ً اإلضؾازات املجبت١ ع٢ً ايػبٛض٠ ايطايب١ ط٬عإ -

 (5ْت ). أثٓا٤ إدطا٤ ايتذاضبيف ٚإغ٬ق٘  عًُٞاضتسا٤ َطٍٜٛ ايعٌُ امل -

 : أثٓا٤ إدطا٤ ايتذطب١ ( ز 

ع١ًُٝ، أٚ ٚضق١ ١ خط٠ٛ خط٠ٛ سػب ايذلتٝب ايٛاضز يف زيٌٝ ايتذاضب املايػرل بايتذطب -

 . ايعٌُ املعس٠ َػبكًا شلصٙ ايػا١ٜ

 . قاٚي١ تطبٝل مجٝع َتطًبات ايػ١َ٬ ايعا١َ املطًٛب١ -

 . ١ُتٓؿٝص تٛقٝات ٚإضؾازات املعً -

 . ١املؿطؾ ١٘ قبٌ اغتؿاض٠ املعًُعسّ ايعبح بأٟ ؾ٤ٞ ػًُٗ -

ٚعسّ اإلغطاف يف  ،ُٝٝا١ٝ٥ بايهُٝات ايٛاضز٠ يف زيٌٝ ايتذاضباغتدساّ املٛاز ايه -

سٝح تعتدل مجٝع املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ َٛاز خطط٠ هب ايتعاٌَ َعٗا عصض  ،اغتدساَٗا

 . ؾسٜس إناؾ١ إىل إٔ مثٓٗا َطتؿع

 . عٔ نٌ َا ػس قعٛب١ يف ايتعاٌَ َع٘ ١غ٪اٍ املعًُ -

 (5ْت ). عًُٞملتػذٌٝ امل٬سعات باغتُطاض يف نطاغ١ ايعٌُ ا -

 :   بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ إدطا٤ ايتذطب١ ( ٖـ 

 . ا٭زٚات َٚٓهس٠ ايعٌُ ْٞعؿ -
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 . ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات املػتدس١َ بؿهٌ َٓعِ ع٢ً َٓهس٠ ايعٌُ ضتيب -

يٝهٔ  عٌُإ٫ بعس ايتأنس َٔ ْعاؾ١ َهاْو، ٚعٓس اـطٚز َٔ امل عٌَُٔ امل ٫ٞ ؽطد -

      (5ْت ). شيو بٓعاّ ٚتأْٞ

 َعٌُ ايهيُياء املدزضيٓبغي َساعاتٗا يف َبادئ ي

ايهُٝٝا٤ متجٌ داْبًا َٔ املتع١ ملٔ دطب ايتعاٌَ َع املدتدل ٚاملٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚا٭زٚات  

ٚا٭دٗع٠، ؾؿٝٗا ٜط٣ ايهُٝٝا٥ٞ تػرل ا٭يٛإ، ٚتكاعس ا٭غط٠، ٚتطغب املٛاز ايطاغب١، 

َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٓتر َاز٠ دسٜس٠ غطٜب١  ٚام٬ٍ ايػٛا٥ٌ يف بعهٗا، ٜٚط٣ نٝـ إٔ َعز املٛاز

عٔ املٛاز اييت نْٛتٗا، يصا ؾايهُٝٝا٥ٞ ٜتعاٌَ َع تًو املداطط عصض ؾسٜس، ٜٚتبع 

 .استٝاطات ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ اي٬ظ١َ يًعٌُ بػ٬ّ

يصا ٚنع ايهُٝٝا٥ٕٝٛ عسزًا َٔ استٝاطات ا٭َإ اي٬ظّ إتباعٗا عٓس ايعٌُ يف املعٌُ  

 :٤أثٓا٤ تسضٜؼ ايهُٝٝا

 .هب َطاعا٠ ْعاؾ١ املدتدل ٚا٭زٚات املػتدس١َ ب٘  -1

هب عسّ إيكا٤ املـٛاز ايهُٝا١ٜٚ با٭سٛاض أٚ ايبايٛعـــات إ٫ بعس ؽؿٝؿٗا، ٫ٚ هٛظ  -2

 .ْٗا٥ٝا إيكا٤ قطع أٚ قؿٛض ايكٛزّٜٛ يف ا٭سٛاض

ٚاملٛاز هب إٔ تهٕٛ ا٭ضنٝات ٚنصيو أغطح ايطا٫ٚت َٔ َـــٛاز َكا١َٚ يًشطٜل  -3

 . ايهُٝا١ٜٚ ٚغ١ًٗ ايتٓعٝـ

 . هب غػـٌ ا٭ٚاْٞ اييت بٗا بكاٜا َٛاز غطٜع١ ا٫ؾتعاٍ بعس اْتٗا٤ ايعٌُ بٗا -4

إ٫ بأقٌ قسض  عٌُهب عسّ ؽعٜٔ ايهُٝاٜٚات أٚ عٝٓات املـٛاز املطاز سؿعٗا زاخٌ امل -5

 .ممهٔ ٚؿاد١ ايعٌُ ؾكط

إ٫ يف ايج٬دات ٚهب ا٫ْتباٙ عٓس تػط١ٝ هب عسّ سؿغ ايػٛا٥ٌ ايػطٜع١ ايتبدط  -6

 .ظدادات ايهُٝاٜٚات 

بايطٌَ ؼت ايكٓٝٓات اييت ٫ ٜٛدس غبٌٝ آخـط ؿُاٜتٗا، ٚاعًِ  ٤ٛهب ٚنـــع إْا٤ ممً -7

إٔ اغتدساّ ايطَاٍ ٚايذلاب ٫َتكام ا٭محاض املٓػهب١ عًٞ ا٭ضض َٔ ايٛغا٥ٌ اٯ١َٓ 

 .َٔ ٚد١ٗ ْعط ايػ١َ٬ 
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 . َٛاز غطٜع١ ا٫ؾتعاٍ هب اغتدساّ محاّ َا٥ٞ عٓس تػدني-8

٫ ؼاٍٚ إٔ تسخٌ بك٠ٛ أْبٛب١ يف غساز٠ ؾًني أٚ َطاط، بًٌ ايعداز باملا٤ أٚ ايعٜت أ٫ًٚ  -9

 .٫ٕ شيو ٜػٌٗ أيٞ سس نبرل ٖصٙ ايع١ًُٝ 

ٚنُجاٍ عٓس ؽؿٝـ محض  هب تساٍٚ املٛاز اـطـط٠ سػب ا٭غؼ ايع١ًُٝ،-10

 . ُض ٜهاف يًُـا٤ ٫ٚ ٜهاف املا٤ إيٝ٘ايهدلٜتٝو ؾإٔ اؿ

، يؿ١ٝٓ املعٌُهب عسّ اغتدساّ املٛاز اـطـط٠ نايؿػؿٛض إ٫ ؼت اإلؾطاف ايؿعًٞ -11

َٚطاعا٠ سؿغ ايؿػؿٛض ا٭بٝض ٚا٭قؿط ؼت غطح املـــا٤ ملٓع اؾتعاشلا تًكا٥ًٝا سٝح إْٗا 

 .تؿتعٌ مبذطز تعطنٗا يًٗٛا٤ 

جط َٔ كطز ٜٚؿهٌ إٔ تهٕٛ ا٭بٛاب َٔ ايٓٛع أن عٌُهب إٔ ٜهٕٛ بهٌ َ-12

 .املؿكًٞ اييت تؿتح يًساخٌ ٚاـاضز 

َٔ ؾكٌ ايهٗطبا٤ ٚإغ٬م ايػاظ ٚاملـا٤ عٓس اْتٗا٤ ايعٌُ  ؾ١ٝٓ املعٌُتأنس تهب إٔ -13

ًَٜٛٝا َا مل ٜهٔ ٖٓاى أدٗع٠ تًعَٗا ايهٗطبا٤ باغتُطاض َجٌ ايج٬دات أٚ أدٗـع٠  عٌُبامل

 .٤ يعطٚف َع١ٓٝ تهٝٝـ اشلــٛا

إدطا٤ ايتؿتٝـ ايسٚضٟ ع٢ً تٛق٬ٝت ايػاظ ٚاملٝاٙ ٚاجملاضٟ  ؾ١ٝٓ املعٌُهب ع٢ً -14

 .ٚايهٗطبا٤ يًتأنس َٔ غ٬َتٗا ٚاإلب٬ؽ عٔ أٟ خًٌ بٗا ؾٛض انتؿاؾ٘ 

 .عٌُايتأنس َٔ تٛؾرل ايتٗـ١ٜٛ املٓاغب١ ٚاإلنا٠٤ املٓاغب١ بامل ؾ١ٝٓ املعٌُهب ع٢ً -15

قه١ُ ايػًل ملٓع تػطب ايػاظات ( غطؾ١ ايتذاضب)س َٔ إٔ غطؾ١ ايػاظات هب ايتأن-16

 (4نت) .ايهاض٠ َٓٗا أثٓا٤ إدطا٤ ايتذاضب اـطط٠ ٚإ تهٕٛ َعٚز٠ مبطٚس١ غشب َٓاغب١ 
 –ؾ١ٝٓ املدتدل )َٔ خ٬ٍ َا مت غطزٙ غابكًا ت٪نس ايباسج١ ع٢ً أ١ُٖٝ ٚزٚض نٌ عٓكط  

٤ ايتذاضب يف املعٌُ ٚع٢ً َػا١ُٖ شيو ايسٚض ي٬غتؿاز٠ ايكك٣ٛ أثٓا٤ إدطا( ايطايبات  –املع١ًُ 

 .َٔ اـدلات ٚاملٗاضات اييت ٜػتطٝع نٌ ؾطز إٔ ٜهتػبٗا أثٓا٤ ايكٝاّ بصيو

 املبحح ايجاْي

 واقع املعٌُ املدزضي ايفعًي
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 متٗيد

يف فاٍ  ت، ٚا٫ستهاى املباؾط بايعا٬َمماضغ١ ايباسج١ يًذلب١ٝ ايع١ًَُٝٔ خ٬ٍ 

ب١ٝ ٚايتعًِٝ غٛا٤ًً يف امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ أٚ يف ا٫دتُاعات اـاق١، ٚا٫ستهاى ايذل

 اييت ٚاقع املعاٌَ املسضغ١ٝ يف ب٦ٝتٓا اؿاي١ٝبعض ايٓكاط اشلا١َ بؿإٔ  مت اغتد٬م ،ايباتبايط

آٍ )نُا شنطٖا يف ايعسٜس َٔ ا٭سٝإ، ٖٚصٙ ايكعٛبات  عٌُامل أزت إىل قعٛب١ اغتدساّ

 : ض٥ٝػ١ٝ ٖٚٞ َكازضْابع١ َٔ ث٬خ ( 2007ّظعرل، 

 :ويػٌُ ايٓكاط ايتايية  ، كطِ ايوضائٌ واملدترباتصعوبات َستبطة ب: أواًل 

  ٚا٭دٗع٠ ٚاملٛاز يف تٛؾرل ا٭زٚات( ايطٚتني املػتدسّ ) قعٛب١ اإلدطا٤ات املتبع١.  

  ّإشا َا  ست٢. ٌيًُعاَ أدٗع٠ َٚٛازبطًبات املساضؽ ٚاستٝاداتٗا َٔ  املػ٦ٛينيعسّ اٖتُا

 .ا٭دٗع٠ ٚاملٛازمتت ايتًب١ٝ تهٕٛ بعس َهٞ ؾذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ تطؿ٧ ساد١ املساضؽ شلصٙ 

 عسّ ايتٛظٜع ايعازٍ يًُٛاز ٚا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات بني املساضؽ.  

  ّبٓؿط٠ ايتٛظٜع املعس٠ َٔ  سايتكٝٝايتٛظٜع ايعؿٛا٥ٞ يًُٛاز ٚا٭دٗع٠ ٚ ا٭زٚات، بػبب عس

  .قبٌ ايٛظاض٠

 إدطا٤ ايتذطب١، ع٢ً  هػط ا٭زٚات أثٓا٤تعطٌ اؾٗاظ، أٚ ُت يتدطا٤ات ايكاض١َ يًاإل

  .شيو اايطغِ َٔ عسّ تعُسٖ

 (6ْت ) .ؾ١ٝٓ املعٌُٖٚصا نً٘ بايطبع ٜٓعهؼ ع٢ً 

 :ايتايية  ايٓكاط ٔطُتتو صعوبات َستبطة بفٓية املعٌُ،: ثاْيًا 

 تتدٛف، عٝح تٗا ايٛظاض٠اييت ٚؾط اؿطم ايؿسٜس ع٢ً غ١َ٬ ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات  َٔ

  .غتدساَٗايتػتؿٝس َٓٗا املعًُات ٚايطايبات عٓس اا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات  ٗٝعػ

 ا٫قتكاز ايؿسٜس يف اغتعُاٍ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥.  

  ا٭غاغ١ٝ اعٔ ايكٝاّ مبُٗتٗ ابأعُاٍ َسضغ١ٝ تؿػًٗ ؾ١ٝٓ املعٌُتهًٝـ.  

  اإلدطا٤ات املتبع١ يف قػِ  دتدل، إَا بػبببتٛؾرل عس٠ امل ؾٓٝات املعاٌَعسّ َطايب١ بعض

 .املع١ًُ ايٛغا٥ٌ ٚاملدتدلات، أٚ طًب ايطاس١ َٔ قبٌ

 (6ْت ) .١ؼ غًبًا نصيو ع٢ً املعًُهٖٚصا ٜٓع
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 :اآلتية  تطُٔ ايٓكاطت، وةاملعًُصعوبات َستبطة ب: ثايجًا 

  ّكل ، عذ١ نٝل ايٛقت، أٚ تهاضب اؿعٌُيف اغتدساّ امل اتاملعًُ سطم بعضعس

  . ٣خطأ ١ايع١ًُٝ َع سكل أخط٣ ملعًُ

 ًُايتذاضب،  َٔ سسٚخ عطٌ يٮدٗع٠ أٚ نػط يٮزٚات أثٓا٤ إدطا٤ اتخٛف بعض املع

  .َٚٔ ثِ ؼٌُ ايتهايٝـ املاي١ٝ يجُٔ اؾٗاظ 

 َع١ٓٝ ؼتاز شلا  عسّ ٚدٛز اـدل٠ ايهاؾ١ٝ يف إدطا٤ ايتذاضب، أٚ اغتدساّ أدٗع٠

  .ايتذطب١

 عٌُامل يف اتبايطاع١ إزاض٠ ايكـ عٓس ٚدٛز عسز نبرل َٔ ايطاـٛف َٔ عسّ اغت. 

 ًُٜهٕٛ  ، سٝح ٫اتغٗٛي١ تسضٜؼ ايعًّٛ بسٕٚ إدطا٤ ايتذاضب َٔ ٚد١ٗ ْعط بعض املع

  .ٖٓايو ؼهرل َػبل إلدطا٤ ايتذطب١

 بػبب عسّ  ،اتبئَ عسّ دس٣ٚ إدطا٤ ايتذاضب َع َععِ ايطا اتَط بعض املعًُصت

  .بٗا ٔاٖتُاَٗ

  ٕادلضٕ بُٜٗ دعًت بعض املعًُات ٜتدصٕ شيو شضٜع١ًعسّ تٛؾط ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات ٚاملٛاز إ 

  .َٔ عسّ إدطا٤ ايتذاضب َٔٛقؿٗ

 ًبٌ قس  .عٌُيًُ ٔعٓس اغتدساَٗ طايباتَٔ سسٚخ إقابات يً ُاتؽٛف بعض املع

 (6ْت ) .ٜٔتعس٣ شيو إىل اـٛف ع٢ً أْؿػٗ

 َٔ ًً ، (60: ٖـ 1425ايبًطإ، )، ٚ(126:  2005ّايكب٬ٝت، )ٚيف ن٤ٛ أعُاٍ ن

 دا٤ َاًٜٞ ( 2004ّظٜتٕٛ، )ٚ( 19: ّ 2007ايهٓسٟ، )ٚ

 املػهالت اييت تواج٘ ايعٌُ املعًُي : ًا زابع

ْازضًا َا ُٜطتب ملعًُات ايعًّٛ زٚضات َػتُط٠ َٚتهطض٠ إلدطا٤ ايتذاضب مبدتًـ أْٛاعٗا  .1

ٍٍ َٔ ٚ ملدتًـ املٛاز ٚنصيو يؿٓٝات املعاٌَ، عٝح ٜهْٛ ٕٛ مجٝعًا ع٢ً َػت٣ٛ عا

ايتسضٜب ٚ ايتأٌٖٝ غٛا٤ يف اؾاَعات ٖٚٞ اْػب ا٭َانٔ شلٔ ٫نتػاب َجٌ ٖصٙ 

املٗاضات أٚ يف أَانٔ ايتسضٜب تعس إعسازًا دٝسًا ملجٌ ٖصٙ ايػا١ٜ، يٝٓعهؼ نٌ شيو 

 .إهابًا ع٢ً ايطايبات
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ملٛاز يٝٓتكٌ ايعٌُ املعًُٞ َٔ اغتػ٬ٍ َٝعاْٝات املعٌُ عٝح تتعسز ا٭زٚات ٚ ا٭دٗع٠ ٚ ا .2

ػاضب ايعطض ٖٚٞ ايػا٥س٠ يف ايعٌُ املعًُٞ إىل عٌُ اجملُٛعات ايكػرل٠ أٚ ست٢ عٌُ 

ايطايبات بؿهٌ ؾطزٟ إلدطا٤ ٚتٓؿٝص ػاضب املٓٗاز أٚ ايٓؿاطات ٚايؿعايٝات 

 .اي٬َٓٗذ١ٝ، إشا أضٜس يًُعٌُ إٔ وكل ضغايت٘

ثٓا٤ إدطا٥ٗا يبعض ايتذاضب نُا قس تتعطض قس تتعطض ايطايب١ إىل بعض املداطط أ .3

 .ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات عٓس قاٚي١ تؿػًٝٗا يًتًـ ٭ْٗا مل ُتسضب ع٢ً نٝؿ١ٝ تؿػًٝٗا

قس ٫ تتُهٔ ايطايبات َٔ َٛاد١ٗ بعض املؿه٬ت اييت تعذلنٗٔ، ؾكس تهٕٛ  .4

 .املؿه٬ت ؾٛم َػت٣ٛ قسضاتٗٔ ايعك١ًٝ ؾتجبط ُُٖٗٔ

 .١َ ٚشيو بذلنٝع املكطضات اؾاَع١ٝ ع٢ً اؾاْب ايٓعطٟنعـ إعساز املع١ًُ قبٌ اـس .5

خطٛض٠ بعض ايتذاضب مما ٜتطًب تسضٜب ايطايبات ع٢ً أخص استٝاطات ا٭َإ ٚايػ١َ٬  .6

 .يف ايعٌُ املعًُٞ

 .ايٓكل يف قٝا١ْ املعاٌَ .7

َعطؾ١ ايطايبات املػبك١ بايٓتا٥ر قس تهعـ محاغٗٔ ٚتؿذع ايؿٛن٢ خاق١ يف ايعٌُ  .8

 .نٝشٞاملعًُٞ ايتٛ

َٚٔ خ٬ٍ ايعطض ايػابل تط٣ ايباسج١ إٔ مجٝع املؿه٬ت اييت ُشنطت يف ايكا١ُ٥ 

غايؿ١ ايصنط ٚاييت تٛاد٘ تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ يف املعاٌَ املسضغ١ٝ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ أزت إىل 

إعاق١ ايؿاع١ًٝ ايتع١ًُٝٝ اييت ُأٚدست َٔ أدًٗا ٖصٙ املعاٌَ، ٚبايتايٞ أقبح ٫بس َٔ ايبشح 

أغايٝب دسٜس٠ ميهٔ َٔ خ٬شلا تؿعٌٝ زٚض املعٌُ يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ ٚيف ن٤ٛ عٔ 

 .تكٓٝات ايتعًِٝ اؿسٜج١، ٚ مبا ٜتٓاغب َع اػاٖات ٚأغايٝب ايتعًِٝ اؿسٜج١

 

 املبحح ايجايح

 ايتعًيِ االفرتاضي
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 متٗيد

إٕ ايتعاٌَ اؿٞ َع ا٭ؾٝا٤ ٖٛ أقكط ايططا٥ل ( 109م:  2009ّاملدعَٚٞ، )شنط 

تعًُٗا، ٚملا نإ ايعٌُ ايٛاقعٞ ٜكعب ؼكٝك٘ َباؾط٠ ٭غباب نجرل٠ َجٌ خطٛض٠ املٛاز ي

هط ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ أٚ ايتدًٝٞ ايصٟ املعٍُٛ بٗا نُا يف بعض ايتذاضب ايهُٝٝا١ٝ٥ ؾكس أبُت

َؿاٖس٠ ايب١٦ٝ ( املػتدسّ)ٜعتدل منٛشز عكًٞ ٜٓؿ٦٘ اإلْػإ ممج٬ً يًٛاقع سٝح ٜػُح يًُؿاٖس 

 .هٕٛ ايب١٦ٝأٟ ْكط١ َٚٔ مجٝع ايعٚاٜا ٚايتؿاعٌ أغاغٞ َع ا٭ؾٝا٤ اييت ٌتَٔ 

 ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ  ك١ٝٓتإىل إٔ ( 368- 366م م : ّ 2004ظٜتٕٛ، ) ؾكس أؾاض

يف دصب اٖتُاّ ايعسٜس َٔ ايباسجني َٔ كتًـ ا٫ػاٖات ٚيف كتًـ اجملا٫ت، بسأت  .1

ؾذلانٞ ؾا٥ع١ ايتطبٝل يف َٝسإ ايذلب١ٝ سٝح أقبشت ايب٦ٝات ا٫ؾذلان١ٝ ٚايٛاقع ا٫

ايعسٜس َٔ ايسضاغات ع٢ً اغتدساّ ايب١٦ٝ  ٚٚاغع١ ا٫ْتؿاض يف ٖصا اجملاٍ، ٚتطنع

 .ملعطؾ١ ٚإسساخ ايتعًِاا٫ؾذلان١ٝ يبٓا٤ 
أْ٘ ْتٝذ١ يًعٜاز٠ اشلا١ً٥ يف ايهؿا٠٤ ايهُبٝٛتط١ٜ، ٚايتطٜٛط ايػطٜع اؿازخ يف ا٭ْع١ُ  .2

اٯٕ َٔ املتاح اغتدساّ خكا٥ل ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ; بػ١ٝ ؼكٝل ايتهٓٛيٛد١ٝ; أقبح 

 .أغطاض تع١ًُٝٝ
ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ إىل بٓا٤ عٛامل قٛاَٗا ايطَٛظ، ٚشيو َٔ أدٌ قانا٠  ك١ٝٓتػع٢ ت .3

ايٛاقع أٚ إقا١َ عٛامل خٝاي١ٝ ٫ ق١ً شلا ب٘، إْٗا عٛامل ايِٖٛ قٓٝع١ ايطق١ُٓ ٚايٛغا٥ط 

 .ملػتدسّ يُٝاضؽ خدلات ٜكعب عًٝ٘ مماضغتٗا يف عامل٘ اؿكٝكٞاملتعسز٠ ٜػتػطم ؾٝٗا ا
َعًَٛات َتكس١َ تػتدسّ يف ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ أٚ قاع١  ك١ٝٓميجٌ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ت .4

باْٛضا١َٝ ؾا١ًَ ايط١ٜ٩ تطتبط بج٬ث١ أبعاز ٚتتُجٌ يف  عطٚنًا ك١ٝٓايت ٚتٛؾط ٖصٙ. ايسضاغ١

 . ػتدسّايعني، ٚا٭شٕ، ٚ ا٭ٜسٟ اـاق١ بامل

 َفٗوّ ايتعًيِ االفرتاضي: أواًل 

-ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ( 116: ّ 2002ايؿاض، )ٚ( 371: ّ 2004 ظٜتٕٛ،)ن٬ً َٔ  ٜط٣ 

ػتطٝع ت٫  اع٢ً ا٫عتكاز بأْٗ طايب١ع٢ً أْ٘ نُبٝٛتط ٜ٪يـ خدل٠ سػ١ٝ ؼض اي-احملانا٠ 
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ضغّٛ ايهُبٝٛتط،  ايتُٝٝع بني اـدل٠ ا٫ؾذلان١ٝ ٚاـدل٠ اؿكٝك١، ٚشيو باغتدساّ

  .يف ظطٚف ١ُ٥٬َ ٚا٭قٛات، ٚايكٛض، يعٌُ تطمج١ إيهذل١ْٝٚ ملٛاقـ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ

إٔ ْتعًِ املؿٝس َٔ َٛاقع بعٝس٠ :" ايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ بأْ٘( 2006ّٖاي٘ غـ،)نُا تط٣  

 (7ْت ".)٫ وسٖا َهإ ٫ٚ ظَإ بٛاغط١ اإلْذلْت ٚايتكٓٝات

 ِ االفرتاضيخصائص ايتعًي: ثاْيًا 

 :َٔ اـكا٥ل َٓٗا  زبعسا٫ؾذلانٞ ٜتػِ ايعامل  (372 م :ّ 2004 ظٜتٕٛ،)شنط 

سٝح ؼانٞ اـدل٠ يف ب١٦ٝ اقطٓاع١ٝ تًو اـدل٠ اؿكٝك١ٝ يف : Simulationاحملانا٠  .1

 .ب١٦ٝ ايٛاقع

ٜٚعين إٔ ٜػتػطم ايعامل ا٫ؾذلانٞ ايطايبات، ؾٝؿعطٚا : Immersion ا٫غتػطام .2

 .عامل سكٝكٞ ٚنأِْٗ يف

تؿرل إىل ايتؿاعٌ ايكا٥ِ بني ايطايبات، ٚتًو ا٭ؾٝا٤ اييت تتٛادس : Interactionايتؿاع١ًٝ  .3

 .يف ايعامل ا٫ؾذلانٞ

 بسدليات ايواقع االفرتاضي: ثايجًا 

عٔ ا٭ْٛاع ا٭غاغ١ٝ يًٛاقع ا٫ؾذلانٞ إٔ ٖصٙ ( 236م  :ّ 2003ايؿطٖإ، )صنط ٜ

 :قٛضٜٔ ُٖاايتك١ٝٓ تعتُس بؿهٌ نبرل ع٢ً 

 .ايدلفٝات ٖٚٞ املاز٠ أٚ قت٣ٛ ايدلْاَر: احملٛض ا٭ٍٚ

ا٭دٗع٠ اييت ٜتِ َٔ خ٬شلا عطض املعًَٛات ع٢ً املػتدسّ، سٝح تتهُٔ ٖصٙ  :احملٛض ايجاْٞ

 :ايتك١ٝٓ أْٛاعًا َتعسز٠ َٔ بطفٝات ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ َٓٗا

 ْعِ ايتٛادس عٔ بعس ٚايٛاقع املدتًط ( أ

إٔ ؾهط٠ ٖصا ايٓعاّ تٓبع َٔ ايتشهِ عٔ بعس  (237م  :ّ 2003ايؿطٖإ، )شنط 

بأدٗع٠ ا٫غتؿعاض املٛدٛز٠ يف َهإ بعٝس َٔ خ٬ٍ ايتشهِ عٔ بعس بايٓعِ اييت ؼًُٗا 

تًو ا٭دٗع٠ نُا ميهٔ تجبٝت أدٗع٠ ا٫غتؿعاض عٔ بعس ع٢ً عس٠ آ٫ت ٚأدٗع٠ َتٓٛع١، 

و عٓسَا تكذلٕ ايبٝاْات ايٛاضز٠ َٔ ايب١٦ٝ ٜٚطًل عًٝٗا أٜهًا أْع١ُ ايٛاقع املدتًط ٚشي

ايٛاقع١ٝ َع أؾهاٍ أخط٣ َٔ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ َٔ خ٬ٍ اؿاغب اٯيٞ َٛيس٠ بصيو 
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ٜٚعس ايٛاقع املدتًط َٚا وتٜٛ٘ َٔ َعًَٛات ضمبا أقسم . َؿاٖس س١ٝ َٔ ايٛاقع اؿكٝكٞ

 .َٔ ايٛاقع املؿاٖس ايصٟ ْطاٙ بأعٝٓٓا اجملطز٠ يف بعض اؿا٫ت

 غتػطاق١ٝ ايعُٝك١ايٓعِ اإل ( ب

إٔ َجٌ ٖصٙ ايٓعِ تتطًب َٔ ايطايبات ايؿعٛض  (238م  :ّ 2003ايؿطٖإ، )ٚأناف 

با٫غتػطام ايعُٝل يف ايب١٦ٝ ا٫ؾذلان١ٝ بٛاغط١ ععشلٔ عٔ امل٪ثطات اـاضد١ٝ ٚاْػُاغٗٔ يف 

ا٫ؾذلانٞ  ٖصٙ ايب١٦ٝ إىل أبعس سس ممهٔ، ؾٝكبح ٖٓاى تؿاعٌ قٟٛ بني ايطايبات ٚايعامل

إش تتًك٢ ايطايبات َٔ خ٬شلا املدطدات املط١ٝ٥ ٚاملػُٛع١ يًٓعاّ باغتدساّ ا٭دٗع٠ اؿسٜج١ 

إلهاز ايِٖٛ عكٝك١ ايعامل ا٫ؾذلانٞ ايصٟ ؼاٍٚ ػػٝسٙ ٚتأَني ايتؿاعٌ اؿٞ َع 

٠ عٓاقطٙ إش تعتُس ٖصٙ ايٓعِ ع٢ً عس٠ أدٗع٠ أخط٣ تتطًب َٔ ايطايبات اغتعُاشلا َجٌ خٛش

 .ايطأؽ ٚقؿاظات ايًُؼ ٚغرلٖا

 ْعِ ايٛاقع املٛغع١ ( ت

إٔ ؾهط٠ ٖصا ايٓعاّ تعتُس ع٢ً ض١ٜ٩ ايعامل  (238م  :ّ 2003ايؿطٖإ، )ٜٚط٣ 

اؿكٝكٞ بؿهٌ َباؾط َٔ خ٬ٍ ايتٛادس عٔ بعس سٝح تتِ يف ٖصٙ ايع١ًُٝ َطابك١ ايكٛض 

خؿٝ٘ عٓس ض٩ٜتٗا َٔ  ايكٓاع١ٝ بايكٛض اؿكٝك١ٝ يتعٚزْا مبعًَٛات إناؾ١ٝ ضمبا تهٕٛ

 .خ٬ٍ ايعني ايبؿط١ٜ

 ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ يٮدٗع٠ ( خ

بإٔ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ يٮدٗع٠ ُُٜهٔ َؿاٖس٠  (239م  :ّ 2003ايؿطٖإ، )ٜٚهٝـ 

ا٭سساخ ٚاملعًَٛات ع٢ً ؾاؾ١ اؿاغب اٯيٞ يعطنٗا بؿهٌ فػِ أٚ ث٬ثٞ ا٭بعاز ٖٚٞ 

ايؿطز َجٌ خٛش٠ أٚ ْعاضات خاق١ تتٝح يًطايب١ تتطًب اغتدساّ بعض ا٭دٗع٠ اييت ٜطتسٜٗا 

ض١ٜ٩ ا٭دػاّ بكٛض٠ فػ١ُ ع٢ً ايؿاؾ١ سٝح ميهٓٗا ؼطٜهٗا َٔ خ٬ٍ اغتدساّ 

 .ايكؿاظات أٚ ؾأض٠ نُبٝٛتط ث٬ث١ٝ ا٭بعاز يتُٓشٗا ايؿعٛض باإلسػاؽ باؿطن١

 ْاؾص٠ سٍٛ ايعامل ( ز

سٍٛ ايعامل ُٜعس َٔ أبػط  بإٔ ْعاّ ْاؾص٠ (239م  :ّ 2003ايؿطٖإ، )ٚأخرلًا شنط  

تطبٝكات ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ٚأقًٗا تهًؿ١ إش ٜتِ ؾٝٗا اغتدساّ ؾاؾ١ اؿاغب اٯيٞ يتُجٌٝ 
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ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ؾتكبح ايؿاؾ١ مبٓعي١ ْاؾص٠ تطٌ َٔ خ٬شلا ايطايبات ع٢ً ايعامل 

ًٝٗا حملتٜٛات ا٫ؾذلانٞ يٝتعطؾٔ ع٢ً سكٝك١ ايعٛامل ا٫ؾذلان١ٝ اجملػ١ُ ٚشيو َٔ خ٬ٍ متج

ايعٓاقط أٚ ايها٥ٓات ايج٬ث١ٝ ا٭بعاز ٚاييت غطعإ َا تتػرل أؾهاشلا ايج٬ث١ٝ اغتذاب١ 

 .ؿطنات أٚ ضزٚز أؾعاٍ ايطايبات 

 املبادئ ايرتبوية يًتعًيِ االفرتاضي  

إٔ ايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ نػرلٙ َٔ أْٛاع ايتعًِٝ ٫بس ي٘ َٔ ( ٖـ1429ايطانٞ، )ٜ٪نس  

 :عًٝٗا َٚٔ أُٖٗاَباز٨ ٜطتهع 

 "ًِٝسٝح إٔ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ هب إٔ تكُِ بططٜك١ تٛاؾل اغتعسازات : َبسأ تؿطٜس ايتع

 .ٚقسضات ايطايبات َٚٝٛشلٔ ٚاػاٖاتٗٔ ٚغطعتٗٔ يف ايتعًِ

 ًِؾايطايب١ ٖٞ اييت ٌتكبٌ ع٢ً ع١ًُٝ ايتعًِ بساؾع شاتٞ : َبسأ نبط ايطايب١ يع١ًُٝ ايتع

 .ًِ، ٚؾل إَهاْاتٗا ٚغطعتٗا يف ايتعًِٚبطغب١ سكٝك١ٝ يف ايتع

 ؾايتعًِٝ َٚٓ٘ ا٫ؾذلانٞ ع١ًُٝ َػتُط٠ َس٣ اؿٝا٠، تبعًا يطغب١ : َبسأ ايتعًِ املػتُط

 .إخل، ي٘ ايؿطق١ يف ؾعٌ شيو يف أٟ ٚقت...اإلْػإ يف ت١ُٝٓ ْؿػ٘ ًَٗٓٝا أٚ عًًُٝا أٚ ثكاؾًٝا

 ٞ٢ً َبسأ إٔ ايطايب١ ٖٞ قٛض ايع١ًُٝ ع" ؾًػؿ١ ايتعًِ ايصاتٞ"تكّٛ : َبسأ ايتعًِ ايصات

ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ، ٚأْ٘ نًُا نإ ايتعًِ شاتًٝا نإ ايتشكٌٝ أندل، ٚشيو ٭ٕ ايطايب١ 

ٌتًكٞ بهٌ ثكًٗا يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتٓسَر َعٗا ٚتتؿاعٌ َعٗا، نُا إٔ ايطايب١ تٛد٘ 

، ٚايٛاقع إٔ ايطايب١ تهٕٛ سط٠ يف طاقاتٗا َٚٝٛشلا بٓؿػٗا مما ٜعٜس َٔ زاؾعٝتٗا مٛ ايتعًِ

 .اختٝاضاتٗا إش تتعًِ ؾٝ٘ مبؿطزٖا َعتُس٠ً ع٢ً شاتٗا يف اغًب ا٭ٚقات

 ًِٝؾايتعًِٝ سل يهٌ ؾطز َٔ أؾطاز اجملتُع بػض ايٓعط عٔ ايًٕٛ : َبسأ زميكطاط١ٝ ايتع

شكٝل ٖصا أٚ اؾٓؼ، أٚ ايعطم، أٚ ايسٜٔ، أٚ ايعُط، أٚ ايٛطٔ، ٚايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ ؾطق١ يت

 (54م ". )املبسأ

 

 أٖداف ايتعًيِ االفرتاضي 
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( 61- 60:ّ  2006املٗسٟ، )ٜٗسف ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ إىل عس٠ أٖساف نُا أؾاض شلا 

 :َٔ أُٖٗا 

تهٜٛٔ املٛاط١ٓ ايعكط١ٜ عًًُٝا، ٚادتُاعًٝا، ًَٚٗٓٝا ست٢ تكبح ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ  .1

 .ٓتٗاايتعًِٝ اؾٝس ايصٟ ٜػاعسٖا يف إتكإ َٗ

ت١ُٝٓ ا٫ػاٖات اإلهاب١ٝ عٓس ايطايب١ مٛ اغتكطا٤ املعطؾ١ َٔ كتًـ َكازضٖا ظٛز٠  .2

 .ٚنؿا٠٤ عاي١ٝ

إنػاب ايطايب١ َٗاضات ايتعًِ ايصاتٞ اييت متهٓٗا َٔ ايبشح، ٚاؿكٍٛ ع٢ً املعطؾ١  .3

ا َٔ َٓابعٗا املتعسز٠ ٚايتعاٌَ َعٗا ٚاغتدساَٗا بايكٛض٠ اييت متهٓٗا َٔ ؼكٝل شاتٗ

 .ٚتعٜس يف ضغبتٗا مٛ ايتعًِ

 .متهني ايطايب١ َٔ ايتؿاعٌ، ٚايتهٝـ اإلهابٞ ٚايؿعاٍ َع ب٦ٝتٗا احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ .4

نػط سادع ايطٖب١ يف اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا بني ايطايبات ٚاملعًُات، بإنػابٗٔ  .5

 .َٗاضات، َٚكَٛات ايتعاٌَ َع ا٭دٗع٠ ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 .َاز٠ تع١ًُٝٝ َتُٝع٠ املػا١ُٖ يف تٛؾرل .6

إنػاب ايطايب١ ايكسض٠ ع٢ً ططح ا٭غ١ً٦ َٚٓاقؿ١ ايكهاٜا املدتًؿ١ بايكٛض٠ اييت تتشكل  .7

 .َعٗا أقك٢ زضدات املط١ْٚ ٚغطع١ ايتؿهرل ٚقاب١ًٝ ايٓكٌ

 .متهني ايطايب١ َٔ ايتعاٌَ َع ايتػرل املػتُط يًُعًَٛات ٚاملعاضف .8

ِ، ٚايٓعط٠ املٛنٛع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً إثاض٠ ايؿو تأنٝس ايتٛد٘ مٛ ا٫غتك٬ي١ٝ يف ايتعً .9

 .ٚايتُشٝل يًتٛقٌ إىل اؿكٝك١، ٚع٢ً تعًِ ضٚح ايٓكس

 .ت١ُٝٓ قسض٠  ايطايب١ ع٢ً اغتؿطاف املػتكبٌ، ٚاقذلاح بسا٥ٌ غرل َتٛقع١ .10

تعٜٚس ايطايب١ باـدلات، ٚا٫ػاٖات اييت تػاعسٖا ع٢ً ايٓذاح يف سٝاتٗا ايع١ًُٝ، ٚيف  .11

 .ت ٚؼسٜات املػتكبٌ بططٜك١ َٓٗذ١ٝ تػتٓس إىل ايتؿهرل ايعًَُٞٛاد١ٗ َؿه٬

 .تٛؾط ايؿطم يًذلقٞ املٗين ٚايتعًُٝٞ .12
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املػا١ُٖ يف دعٌ ايتعًِٝ يًتعًِ، ٚايتعًِ يتشٌٜٛ املعًَٛات إىل َعطؾ١ دسٜس٠، ٚايتعًِ  .13

يذلمج١ املعطؾ١ اؾسٜس٠ إىل تطبٝكات أنجط أ١ُٖٝ َٔ فطز سؿغ َعًَٛات ْٛع١ٝ 

 .ضٖاٚاغتعٗا

 مميصات ايواقع االفرتاضي 

ع٢ً إٔ ( 379: ّ 2004ظٜتٕٛ،)ٚ ( 255-252: ّ 2003ايؿطٖإ،)يكس أمجع ن٬ً َٔ  

 :ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ٜتُٝع مبذُٛع١ َٔ املُٝعات ٚاـكا٥ل ٖٞ 

املط١ْٚ سٝح تتٛاؾط املط١ْٚ أثٓا٤ ايتعاٌَ َع ايب٦ٝات املدتًؿ١، زٕٚ أٟ اغتجٓا٤ات عٓس  .1

 .تطبٝكات َتعًك١ بايعٌُا٫غتعُاٍ يف 

 .تػتطٝع ايطايب١ إٔ تٛاد٘ ٚتتؿاعٌ َع أٟ مناشز متاثٌ تًو اييت اؾذلنتٗا ٚتتعاٌَ َعٗا .2

 .ميهٔ إٔ ٜتػِ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ با٭َإ، ٚميهٔ ؾطن٘ بػٗٛي١ يف أٟ ٚقت  .3

ٜعٜس َٔ زضد١ ايػٝطط٠ ٚايتشهِ ع٢ً ع١ًُٝ قانا٠ ايٛاقع اؿكٝكٞ ايصٟ قس ٜكعب  .4

 .ٝ٘ايتشهِ ؾ

ٜػُح يًطايبات مبُاضغ١ ايتذاضب ايع١ًُٝ خط٠ٛ غط٠ٛ نُا ت٧ٝٗ ي٘ ايؿطق١   .5

ا٫غتُطاض يف ايتذطب١ خ٬ٍ َس٠ ظ١َٝٓ َؿتٛس١، ٚباغتدساّ تكٓٝات دسٜس٠ عدل ا٫غتعُاٍ 

 .ايؿعًٞ يًتذطب١

ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ٧ٜٝٗ يًطايب١ ايؿطق١ يف ايتؿاعٌ َع ايتذطب١ ا٫ؾذلان١ٝ ٚاملؿاضن١  .6

 .ب١ٝ ؾٝٗا ٚؾل ايٓتا٥ر اييت ؼكٌ عًٝٗا َٔ قبٌ ايدلْاَر ايتسضٜيب أٚ ايتعًُٝٞا٫ها

اغتدساّ تك١ٝٓ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ىؿـ ٜٚكًٌ َٔ ظٜاز٠ تأَني ايتذٗٝعات ٚايتذاضب  .7

 .املددل١ٜ ايسقٝك١ ٚاييت تهًـ املبايؼ ايباٖع١

يبات ع٢ً ػاٚظ ساي١ اغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ يف ايكاعات ايسضاغ١ٝ غٝ٪زٟ إىل تؿذٝع ايطا .8

 .ايتًكٞ ايػًيب َٔ املعًَٛات يٝٓطًكٛا مٛ املؿاضن١ ايؿعاي١ يف ايتعًِٝ 

 .ٜؿذع ع٢ً ا٫بتهاض .9

 .ٜػُح يًطايب١ إٔ تأخص زٚضًا يف ايجكاؾات املدتًؿ١ .10

 .ٜػُح يًطايب١ بايتؿاعٌ َع ؾدكٝات عامل١ٝ كتًؿ١ .11
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 (.اؿاؾع يًشطن١)تؿذٝع ايتشؿٝع  .12

 :ٝعات تك١ٝٓ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ أْٗاٚتط٣ ايباسج١ إٔ َٔ مم

 ًٌُٞٝتتٝح ايؿطق١ يًطايبات ايًٛاتٞ ٜعاْني َٔ قكٛض يف ايتعًِ بتشػني َػتٛأٖ ايتع. 

 تػُح بسضاغ١ ؽككات غرل َتٛؾط٠ يف ايسٚي١ اييت ٌتكِٝ ؾٝٗا ايطايب١. 

 تتٝح يًطايب١ سط١ٜ ايٛقت املدكل يًسضاغ١ مبا ٜتٓاغب َع ظطٚف عًُٗا. 

 دل يصٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ يسضاغ١ ايتدككات اييت ٜطغي بٗاتٛؾط ؾطم أن. 

 ضًبيات ايواقع االفرتاضي 

 : إٔ ٖٓاى غًبٝات ٫غتدساّ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ( 414: ٖـ 1425غ١َ٬، )ٚقس شنط 

  ؾٗٞ ُتعٛز املتعًِ ايعٝـ يف اـٝاٍ ٚبايتايٞ قعٛب١ ايتعاٌَ َع ٚاقع٘ اؿكٝكٞ خاق١ إشا

 .يتك١ٝٓ بهجط٠ مت اغتدساّ ٖصٙ ا

   إٔ بعض ٖصٙ ايتكٓٝات قس تهٕٛ َسغٛغ١ ع٢ً ثكاؾتٓا مبا ٜتعاضض َعٗا ٭ْٗا يٝػت

 .َك١ُُ بٓا٤ًً ع٢ً َٓاٖذٓا

  ايعا٥ل املازٟ يف بعض ايبًسإ، ٭ٕ إْتاز َجٌ ٖصٙ ايتك١ٝٓ ٚ ا٭دٗع٠ املًشك١ بٗا وتاز إىل

 .َٝعا١ْٝ عاي١ٝ

 نُا تًًهٝـ ايباسج١ إىل ٖصٙ ايػًبٝات 

 ٕاغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ هعٌ ايطايب١ تطنع ع٢ً ايهُبٝٛتط ؾتكهٞ غاعات ط١ًٜٛ  أ

ع٢ً اؾٗاظ زٕٚ ايؿعٛض مبا وٝط بٗا مما ٜ٪زٟ إىل اْكطاعٗا عٔ ايعامل احملٝط بٗا ٚبايتايٞ 

 .ٌنعـ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يسٜٗا َٚٗاضات ايتؿاعٌ َع اٯخطٜٔ

 تُاي١ٝ سسٚخ َؿانٌ قش١ٝ يًطايب١ ْتٝذ١ اغتدساّ تك١ٝٓ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ تعٜس َٔ اس

تعطنٗا جملاٍ نٗطَٚػٓاطٝػٞ ٚإؾعاعٞ بػبب طٍٛ ايٛقت ايصٟ قس تهطط يكها٥٘ أَاّ 

  .دٗاظ ايهُبٝٛتط
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 املبحح ايسابع

 املعاٌَ االفرتاضية

 متٗيد

ٜعتدل ايتٛد٘ مٛ اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ َٔ أبطظ ايتٛدٗات املػتشسث١ يف  

سٝح تػتطٝع ايطايب١ َٔ خ٬ٍ اغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ إعساز ايتذاضب بكٛض٠  ايتعًِٝ،

تؿاع١ًٝ آ١َٓ، مما ُٜهؿٞ ع٢ً ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٌبعسًا ؾٝكًا ؼتاد٘ ن٬ً َٔ املع١ًُ ٚايطايب١ 

 .يتشػني َػت٣ٛ ايؿِٗ ٚايتؿاعٌ

 َفٗوّ املعٌُ االفرتاضي: أواًل

اؿسٜج١ مت ايتٛقٌ إىل عس٠ تعطٜؿات يًُعٌُ ا٫ؾذلانٞ  َٔ خ٬ٍ ايبشح يف ايذلبٜٛات

َٗاضات ايعٌُ  ب١٦ٝ تعًِٝ ٚتعًِ اؾذلان١ٝ تػتٗسف ت١ُٝٓ"بأْ٘ ( 2005ّظٜتٕٛ، )َٓٗا َا ٚضز عٔ 

ؾبه١ ا٫ْذلْت )ٚتكع ٖصٙ ايب١٦ٝ ع٢ً أسس املٛاقع يف إسس٣ ايؿبهات  ايباتاملددلٟ يس٣ ايط

قؿش١ ض٥ٝػ١ٝ ٚ بٗا عسز َٔ ايطٚابط أٚ ا٭ٜكْٛات  ٖصا املٛقع عاز٠ ع٢ً تهُٜٔٚ (َج٬

 (165م) ."املتعًك١ با٭ْؿط١ املدتدل١ٜ ٚ إلاظٖا ٚتكٛميٗا( ا٭زٚات)

عباض٠ عٔ ب١٦ٝ َٓؿتش١ "بأْ٘ ( 2004ّٚٚزؾًٝس،)ْك٬ً عٔ ( ٖـ1429ايطانٞ، )نُا ٜعطؾ٘ 

ٓعطٟ باؾاْب ايعًُٞ، ٜتِ َٔ خ٬شلا قانا٠ كتدل ايعًّٛ اؿكٝكٞ ٚايكٝاّ بطبط اؾاْب اي

ٜٚتِ َٔ خ٬ي٘ تسضٜؼ َٗاضات ايتؿهرل، ٜٚهٕٛ يس٣ ايطايبات َطًل اؿط١ٜ يف اؽاش 

 (59م". )ايكطاضات بأْؿػٗٔ زٕٚ إٔ ٜذلتب ع٢ً ٖصا ايكطاض آٟ أثاض غًب١ٝ

 :أُٖية املعاٌَ االفرتاضية : ثاْيًا

 قدلٟ،تٛؾٝل،)، (364:  2004ّايؿٗطاْٞ ٚايػعٝس، )يف ٖصا اجملاٍ ٜ٪نس ن٬ َٔ 

يف ساد١ إىل اغتدساّ بطاَر احملانا٠ نٛغ١ًٝ  هُٝٝا٤اي اتإٔ َعًُ( 237-238:  2004ّ

 :بس١ًٜ عٔ املعٌُ يف اؿا٫ت اييت ٫ ميهٔ ايتعًِ ؾٝٗا َٔ خ٬ٍ اـدل٠ املباؾط٠ َٚٓٗا

بعض ايتذاضب املعكس٠ اييت ؼتاز إىل ٚقت طٌٜٛ إللاظٖا، سٝح تعٌُ احملانا٠ ع٢ً  .1

بػٗٛي١ نُا ٜعٌُ ع٢ً إعطا٤ ايؿطق١  ايبات بعض ٖصٙ اؿا٫ت ٚدعًٗا َؿ١َٛٗ يًطتٝػرل

 .يتٛؾرل ايٛقت
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بعض ايتذاضب ٚ ايٓؿاطات املع١ًُٝ املهًؿ١ َٔ ايٓاس١ٝ املاز١ٜ، سٝح ميهٔ َٔ خ٬ٍ  .2

 .احملانا٠ متجٌٝ ايٛاقع ٚبتهايٝـ ق١ًًٝ

ت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاي١ٜٚٛٓ أٚ َجٌ بعض ايتؿاع٬ ايباتخطٛض٠ إدطا٤ بعض ايتذاضب أَاّ ايط .3

 .ايتعاٌَ َع املٛاز املؿع١ أٚ َع اؿٝٛاْات ايػا١َ أٚ املؿذلغ١

ط٣ املعًَٛات تسٝح  ًِ بتشكٝك٘ ٜتشكلؼ، ؾهٌ َا طايب١وكل اـٝاٍ ايتعًُٝٞ يً .4

 .عٝـ بساخًٗاتٚ اتتشطى أَاَٗ

 .ؿ١ املعًَٛاتٜكسّ ايتعًِٝ بكٛض٠ دصاب١ ؼتٟٛ ع٢ً املتع١ ٚ ايتػ١ًٝ ٚ اإلثاض٠ َٚعاٜ .5

ع٢ً ايتشكٌٝ  اتقازض طايباتٜػاعس ع٢ً دعٌ املعًَٛات أنجط سكٝك١، مما هعٌ اي .6

 .بػطع١ أندل

يف ؽٌٝ  ٔسٌ َؿانٌ ايتعًِٝ اؿكٝك١ٝ، سٝح ٜػاعسٖ َٔ طايباتميهٔ اي .7

 .املؿه٬ت ٚططح سًٛشلا ٚؾُٗٗا ٚاغتدساَٗا

 .عًَٛات َٚؿاٖستٗاضغب١ يف ايتعًِٝ، ٚزاؾع١ٝ ملُاضغ١ امل طايباتٜٛدس يس٣ اي .8

نُا ميهٔ ايًذ٤ٛ إيٝٗا عٓس تعصض تٛؾط بعض املٛاز أٚ ا٭دٗع٠ أٚ أٟ َٔ املتطًبات 

 . ا٭غاغ١ٝ اييت تتطًبٗا ايتذطب١

 :اضتدداَات املعاٌَ االفرتاضية : ثايجًا

املعتاز يف ْٛاسٞ  عٌُا٫ؾذلانٞ امل عٌُميهٔ إٔ وانٞ امل( 2005ّ ظٜتٕٛ،)شنط 

عٔ بعس  ١تساض بٛاغط١ َعًُ -ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت  –ا٫ؾذلان١ٝ  عاٌَعض املإٔ ب: أخط٣ َٓٗا

 ٔكسض ايتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات إيٝٗتٚ ٔتابع أزا٥ٗتٚ – ايباتتٛاقٌ َع ايطت( ١اؾذلانٝ ١َعًُ)

َٚٓٗا إٔ بعهٗا ٜػُح بتعإٚ ( ايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ،احملازث١: َجٌ )بٛاغط١ أزٚات ا٫تكاٍ 

 .َؿذلن١ ع١ًُٝبإدطا٤ أْؿط١ َ- عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت – ٔٚتؿاضنٗ ايباتايط

املعتاز نأسس ب٦ٝات  عٌُا٫ؾذلانٞ بس٬ًٜ تاًَا عٔ امل عٌُٖصا ٚميهٔ إٔ ٜػتدسّ امل  

 : املعتاز يف سا٫ت عس٠ َٓٗا عٌُايتعًِ عٔ بعس إ٫ أْ٘ ميهٔ إٔ ٜػتدسّ أٜها نُػاعس يًُ

املعتاز ملُاضغ١ ا٭ْؿط١  عٌُسكل املتُهٔ َٔ سهٛض ت مل يتاي ١إتاس١ ايؿطق١ يًطايب .1

 .َٔ خ٬ٍ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ ااملع١ًُٝ اييت ؾاتتٗ
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املعتاز  عٌُتُهٔ َٔ اغتهُاٍ ا٭ْؿط١ املع١ًُٝ يف اململ ت يتاي ١إتاس١ ايؿطق١ يًطايب .2

 .ا٫ؾذلانٞ عٌَُٔ اغتهُاشلا عٔ ططٜل امل

 .١ِٝ يف بٝٛتٗعًَُٔ إلاظ بعض ايتهًٝؿات امل ايباتميهٔ ايط .3

ا٫ؾذلانٞ يف تٛنٝح ٚعطض بعض ايتذاضب خاق١ تًو اييت  عٌُيًُ ١اغتدساّ املعًُ .4

املعتاز  عٌُتتػِ باـطٛض٠ أٚ اضتؿاع ايتهًؿ١ أٚ اييت تػتػطم إدطا٩ٖا ٚقتًا نبرلًا يف امل

 (165-164م. )ايتذاضب اـاق١ باغتٓبات ايبهترلٜا يف أٚع١ٝ غصا١ٝ٥ َع١ٓٝ: َٚجاٍ شلا

ْ٘ ميهٔ اغتدساّ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ يتٛنٝح تطنٝب شضات ايعٓاقط ٚتهٝـ ايباسج١ أ

يف املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاييت ٫ ميهٔ ض٩ٜتٗا بايعني اجملطز٠ يف ايٛاقع ٜٚكعب ؽًٝٗا يس٣ 

 .ايهجرل َٔ ايطايبات

 مميصات املعاٌَ االفرتاضية 

ٚ  (111 : 2009ّايكؿسٟ، )، ( 66-65:  ٖـ1429ايطانٞ، )نُا شنط ن٬ َٔ 

ٜعتدل اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚغ١ًٝ تع١ًُٝٝ ١َُٗ ٚخاق١ يف  (32:  2006ايبٝاتٞ، )

ُٝعات ايعسٜس٠ اييت تكسَٗا ٖصٙ ُاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚيف بعض زٍٚ أٚضٚبا ْعطًا يً

 .ايتك١ٝٓ يف فاٍ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ

س ع٢ً أُٖٝتٗا ٚنطٚض٠ ؾاملعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ تتُٝع مبُٝعات عسٜس٠ تسعٛ إىل ايتأنٝ

سٝح  قبٛشلا ٚتبٓٝٗا نتػٝرل تطبٟٛ َِٗ يف تسضٜؼ املٛاز ايع١ًُٝ ٚيف إثطا٤ اؾٛاْب ايع١ًُٝ

 أْٗا تػاعس يف

 .يف املعٌُ ايتكًٝسٟ ١بايكهٝ٘ ايطتِ ايصٟ تكًٌٝ ٚقت ايتعًُ .1

 ايتكًٝسٟ نْٛٗا خطط٠ أٚ َهًؿ١ َازًٜا أٚ اييت عٌُإدطا٤ ػاضب ٜكعب إدطا٩ٖا يف امل .2

 .ٜتطًب إدطا٩ٖا ٚقتًا ط٬ًٜٛ يف املعٌُ ايتكًٝسٟ

 .ٕاملعًُٞ بايػطع١ ٚايهٝؿ١ٝ اييت ٜطز ٔعٔ أزا٥ٗ طايباتتكسِٜ ايتػص١ٜ ايطادع١ املٓاغب١ يً .3

 .١دعٌ اؾٛاْب ايع١ًُٝ أنجط َتع١ ٚ إثاض٠ بايٓػب١ يًطايب .4

أٟ ٚقت ٚيف أٟ أزا٤ ا٭ْؿط١ املع١ًُٝ يف  ٔسٝح ميهٓٗ ١بايَط١ْٚ ا٫غتدساّ َٔ قبٌ ايط .5

 .أَ ايكٝاّ با٭ْؿط١ ايع١ًُٝ اييت ؾاتتٗ ١ُهٔ ايطايبتتَهإ ٚبأٟ غطع١، ٚبايتايٞ 
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 .تهًؿتٗا املاز١ٜ قس تهٕٛ أقٌ َٔ ايتهًؿ١ املاز١ٜ يًُعاٌَ ايتكًٝس١ٜ  .6

 .اٚتٛدٝٗٗ ١إَها١ْٝ ٚغٗٛي١ َتابع١ إلاظ ايطايب .7

٢ زعِ ايتذطب١ َجٌ ايطغّٛ ايبٝا١ْٝ ٚ استٛا٤ بطاَر املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ع٢ً أزٚات تػاعس عً .8

 .املتشطن١ ٚ ايتشًٌٝ

ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٭دٗع٠ اييت ٜكعب تٛؾرلٖا يف املعاٌَ اؿكٝك١ٝ ـطٛضتٗا ٚتهًؿتٗا  .9

 .ايباٖع١ َجٌ أدٗع٠ إْتاز أؾع١ داَا أٚ ايًٝعض أٚ انؼ ٜٚتِ باملعٌُ ايتدًٝٞ ايتػًب ع٢ً شيو

مبطادع١ عسز نبرل َٔ ػاضب  ١أٚ ايطايب ١كّٛ املعًُتؾذلان١ٝ إٔ ميهٔ خ٬ٍ املعاٌَ ا٫ .10

 .املٓٗر يف ٚقت قكرل ٚبسٕٚ تهًؿ١

َٔ ايتعطف ع٢ً ايذلنٝبات ايكػرل٠ دسًا  ١أٚ ايطايب ع١ًُاملعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ متهٔ امل .11

نايذلنٝب ايصضٟ ٚسطن١ ا٫يهذلْٚات، ٚايذلانٝب ايهبرل٠ دسًا نشطن١ ا٭ؾ٬ى ٚ 

 .ا٭دطاّ ايػُا١ٜٚ

طٜسٙ َٔ ػاضب إناؾ١ٝ غرل َٛدٛز٠ تإَها١ْٝ تكُِٝ َا  ١اٌَ ا٫ؾذلان١ٝ تٛؾط يًطايباملع .12

 .َهتب١ ػاضب خاق١ ب٘ َٚٔ تكُُٝ٘ اـام ١باملٓٗر ايسضاغٞ، عٝح ٜهٕٛ يهٌ طايب

 َعوقات اضتدداّ  املعاٌَ االفرتاضية 

(  64- 63: ّ 2009ايؿٗطٟ، )ٚ (  166-165 : 2005ّظٜتٕٛ، ) ن٬ً َٔ يكس أؾاض  

 :إىل فُٛع١ َٔ ايػًبٝات ٚاملعٛقات اييت قس ؼس َٔ اغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ ٚتتُجٌ يف اٯتٞ

أْٗا تتطًب أدٗع٠ ساغب آيٞ َٚعسات شات َٛاقؿات خاق١ يتُجٌٝ ايعٛاٖط املعكس٠  .1

 .بؿهٌ ٚانح

ىل ؾطٜل عٌُ َتدكل َٔ خدلا٤ يف اؿاغب اٯيٞ ٚاملٓاٖر إإٔ تكُُٝٗا ٚإْتادٗا وتاز  .2

 .ًِ ايٓؿؼ َٚٔ َتدككني يف ؾطٚع ايعًّٛ املدتًؿ١ٚع

إٔ املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ اييت تعتُس ايًػ١ ايعطب١ٝ نًػ١ يًؿطح ٚايتٛنٝح ٫ تعاٍ ْازض٠  .3

 .ٚق١ًًٝ دسًا

 . ت٬ٝٚايعَ ١ٚاملٛاز ٚاملعًُ ٚا٭زٚات ا٭دٗع٠ْكل ايتؿاعٌ اؿكٝكٞ َع  .4
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ػتؿٝسات َٔ ايتك١ٝٓ ٚشيو َٔ خ٬ٍ تطبٝل ٖصٙ ايتك١ٝٓ وتاز إىل ت١٦ٝٗ ايطايبات امل .5

ايذلنٝع ع٢ً ايتسضٜؼ بٛاغط١ اؿاغب اٯيٞ بؿهٌ تطبٝكٞ عًُٞ بعٝسًا عٔ اؾٛاْب 

 .ايٓعط١ٜ

ٚتط٣ ايباسج١ إٔ ا٫عتُاز ع٢ً تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ بؿهٌ نًٞ ٜ٪زٟ إىل قكٛض يف  

 .ٚاملعًُات َٗاضات ا٫تكاٍ ٚاؿٛاض، ٚايتؿاع١ًٝ ا٫دتُاع١ٝ بني ايطايبات

 َباديء يٓبغي َساعاتٗا عٓد اضتدداّ املعٌُ االفرتاضي

إٔ ٖٓاى مخؼ خطٛات أغاغ١ٝ ٖٚا١َ هب إٔ تتبع (  269:  2005املٛغ٢ ٚاملباضى، )ٜط٣ 

 :يهُإ لاح ايتعًِٝ باغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ، ٖٚصٙ اـطٛات ٖٞ 

 ايتٛاقٌ َع ايتك١ٝٓ .1

املؿاضنات ايكسض٠ ع٢ً ا٫تكاٍ عٔ ططٜل يٓذاح ايتعًِٝ ايؿٛضٟ هب إٔ ٜهٕٛ يس٣ 

ٖصٙ ايٛغا٥ٌ بػٗٛي١ ٜٚػط، ٚأْٗٔ َعتازات عًٝٗا، ٚشيو ست٢ ٫ ؼسخ أ١ٜ َؿه٬ت أٚ 

 .إسػاؽ بايػطب١ َع ٖصٙ ايتطٛضات

 اإلدطا٤ات ٚايتٛدٝٗات .2

٫بس إٔ تهٕٛ ايتٛدٝٗات ٚ اإلدطا٤ات غرل َكٝس٠، ؾايتٛدٝٗات ايكاض١َ دسًا ت٪زٟ إىل 

 .يف أثٓا٤ اؿٛاض ٚايٓكاف مما ٜ٪زٟ إىل ؼؿغ املؿاضنات إهاز عكبات

 املؿاضن١ .3

. تعس املؿاضن١ َٔ ا٭ؾٝا٤ ا٭غاغ١ٝ يٓذاح ايتعًِٝ ايؿٛضٟ، ٚإثطا٤ ايٓكاف ٚتبازٍ املعطؾ١

 .ؾاملع١ًُ عًٝٗا ططح ا٭غ١ً٦ اييت ؼؿع ايطايبات ع٢ً إبسا٤ آضا٥ٗٔ ٬َٚسعاتٗٔ

 ايتعًِٝ املؿذلى .4

ني ايطايبات تػاِٖ يف إلاظ َػت٣ٛ أع٢ً َٔ املعطؾ١، يصا هب إٔ اؾٗٛز املؿذلن١ ب

 .ٜهٕٛ ٖٓاى تؿاعٌ بني ايطايبات َٚعًُاتٗٔ ٚبني ايطايبات ؾُٝا بٝٓٗٔ

 ايتكِٜٛ .5

ع٢ً املؿاضنات عٌُ تكِٜٛ ٭عُاشلٔ ؾُٝا بٝٓٗٔ، ٚنصيو إضغاٍ ٬َسعاتٗٔ ٚآضا٥ٗٔ 

 .١سٍٛ أزا٤ قسٜكاتٗٔ يف أثٓا٤ غرل ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝ
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 اَظاخل بححامل

 َطايب اضتدداّ املعاٌَ االفرتاضية

 ايفٓية يًُعًُة عٓد اضتدداّ املعاٌَ االفرتاضية طايبامل: أواًل

اح امل٪غػ١ ايذلب١ٜٛ ٜتٛقـ بايسضد١ ا٭ٚىل ع٢ً لاسٗا يف إٔ لتتؿل مجٝع اٯضا٤ ع٢ً 

 ايهػط سادع ايطٖب١ يسٜٗ اٚتسضٜبٗ ا، ٚ إعاز٠ تأ١ًٖٗٝإسساخ ايٓك١ً ايٓٛع١ٝ يف إعساز املعًُ

 .يف ايتعاٌَ َع تهٓٛيٛدٝا ايعامل ا٫ؾذلانٞ

غٛف ٜعٌ ٚغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ اييت تك١ٝٓ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ْٚعطًا ٭ٕ ايتعًِٝ املعتُس ع٢ً 

يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ غٛف  ١ؾإٕ زٚض املعًُ ايف ؼكٝل أٖساؾٗ املػاعستٗ ١ًذأ إيٝٗا املعًُت

ٚ إمنا  طايب١،ٔ ٜهٕٛ ٖصا ايسٚض َكتكطًا ع٢ً تكسِٜ املاز٠ ايع١ًُٝ يًٜتػرل يسضد١ نبرل٠ ؾً

َٔ ظٜاز٠ ؾعاي١ٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايذلب١ٜٛ  اايٛقت ايهايف ايصٟ ميهٓٗ اغٝكبح يسٜٗ

 .ٚ ا٫ٖتُاّ ظٛاْب أخط٣ طايب١،يً

إىل أْ٘ ( 181: ٖـ1426ايعٖطاْٞ،)ٚ  (295-294:  2009ّ، دعَٚٞامل)ؾكس أؾاض 

 ايطايب١اغتدساّ بطفٝات املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ َٚػتشسثاتٗا يف خس١َ  ١ُعًُميهٔ يً

دٗس اإلؾطاف املتهطض  ابايتٛاظٟ َع ا٭غايٝب ايطا١ٖٓ ٚ شيو ٭غطاض ايتك١ٜٛ يتدؿـ عٓٗ

ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو ٖٓاى بطفٝات خاق١  .يف إتكإ املٗاضات املطًٛب١ طايباتٗايف َتابع١ تكسّ 

ايتع١ًُٝٝ بكٛض٠ أنجط ؾاع١ًٝ خاق١ تًو  ايف عطض َازتٗ ١عإٚ املعًُت ،باملعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

 .اييت تتٓاٍٚ َؿاِٖٝ َعكس٠ َجٌ ايتؿاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚ َا ؾاب٘ شيو

 :َٔ خ٬ٍ ١ٜٚتِ ضؾع نؿا٠٤ َٚػت٣ٛ املعًُ

، عٔ عاٌَظٜاز٠ ايٛعٞ املٗين سٍٛ أ١ُٖٝ اغتدساّ ايتك١ٝٓ يف فاٍ ايعًّٛ ٚامل .1

 .ضؾاز١ٜططٜل ايسٚضات اإل

 :ا٫ؾذلان١ٝ عٔ ططٜل  عاٌَسٍٛ امل أثٓا٤ اـس١َ اتظٜاز٠ تسضٜب املعًُ .2

  املس٣ قكرل٠تسضٜب١ٝ تكسِٜ زٚضات. 

  املس٣ َتٛغط١تسضٜب١ٝ تكسِٜ زٚضات. 
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  ط١ًٜٛ املس٣تسضٜب١ٝ تكسِٜ زٚضات. 

ٚسٝح إٕ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ ٖٛ منٛشز َٔ مناشز ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ يصا ؾإٕ َا ٜٓطبل 

ٚ ( 74-73: ٖـ1427اؿطبٞ، )٢ً ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ٜٓطبل عًٝ٘ يصا ٜط٣ ن٬ َٔ  ع

أْ٘ يهٞ تٓذح املع١ًُ يف اغتدساّ َعطٝات ايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ ؾإْ٘ ( 50: ٖـ 1429ايؿٗطاْٞ، )

 :هب إٔ تتٛؾط ؾٝٗا بعض املٛاقؿات ٚاـكا٥ل تؿٌُ

 .ا٫قتٓاع بٓذاح ايتعًِٝ اإلؾذلانٞ ٚبٓتا٥ذ٘ .1

 .٠ ايع١ًُٝ بايكهاٜا املتك١ً مبٛنٛعات املٓٗراـدل .2

 .إداز٠ ؾٔ ا٫تكاٍ اإلْػاْٞ ٚقسضت٘ ع٢ً تهٜٛٔ ع٬قات دٝسٙ َع ط٬بٗا .3

 .إداز٠ اغتدساّ اؿاغب اٯيٞ ٚؾبه١ اإلْذلْت .4

 .ايكسض٠ ع٢ً ايتسضٜؼ ٚاغتدساّ تكٓٝات ايتعًِٝ اؿسٜج١ .5

ا٥ط اإليهذل١ْٝٚ، َجٌ إٔ ُتذٝس املع١ًُ عًُٝات تكِٜٛ طايباتٗا َٔ خ٬ٍ ايٛغ .6

ايدلٜس اإليهذلْٚٞ، َٚٛاقع اإلْذلْت، ٚايدلاَر ايهُبٝٛتط١ٜ، َٚٔ ثِ تكسّ شلٔ ايتػص١ٜ 

 .ايطادع١ عٔ َػتٛأٖ ٚططم تطٜٛطٙ

نٝؿ١ٝ ضؾع املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ َٔ نؿا٠٤ املع١ًُ عٓس "عٔ ( 2009ّؾتشٞ، )ٚقس أؾاض 

 :ايٞاغتدساَٗا يف فاٍ ايتسضٜؼ أْٗا ع٢ً ايٓشٛ ايت

ًَُكًٓا تجكٝؿًٝا غطٜعًا يًُع١ًُ أَاّ  .1 تعٚز املع١ًُ مبعًَٛات غ١ًٗ ٚغطٜع١ مما هعًٗا 

طايباتٗا، ؾؿٞ ايهُٝٝا٤ تعٚز املع١ًُ مبعًَٛات عٔ طبٝع١ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ َٔ سٝح نْٛٗا 

يف ساي١ قًب١ أّ غا١ً٥ أّ غاظ١ٜ، ٚخكا٥كٗا َٔ سٝح ايًٕٛ، ٚايصٟ ٜعٗط بٛنٛح ٚايذلنٝب 

 .ُٝٝا٥ٞ ٚايصٟ ٜعٗط مبذطز ٚنع ايؿأض٠ ع٢ً املاز٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ املدتاض٠ايه

تعٚز املع١ًُ بهجرل َٔ املعًَٛات ايتؿك١ًٝٝ ٚبصيو ُتعس َطدعًا ٖاًَا يًُع١ًُ،  .2

سٝح أْٗا تعٚز َع١ًُ ايهُٝٝا٤ بؿطح ؾاٌَ يتؿاقٌٝ ايتؿاعٌ ٚايصٟ وتٟٛ ع٢ً َعازي١ 

ا، ٚعسز ٫َٛتٗا، نُا أْٗا تٛؾط عطض يًذلنٝب ايتؿاعٌ، ٚتطنٝع املٛاز، ٚزضد١ سطاضتٗ

َع إعطا٤ ( غٛا٤ ناْت ع٢ً ؾهٌ دع٦ٜات أٚ أْٜٛات أٚ دع٦ٜات)ايسقٝل يًُٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ 

 .أيٛإ ٚ سذّٛ كتًؿ١ يهٌ َٔ ٖصٙ ايذلانٝب
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َهْٛات املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ َطتب١ َٚكٓؿ١ بططٜك١ غا١ٜ يف ايسق١ ٚايػٗٛي١ مما  .3

ؾٓذس َعاٌَ ايهُٝٝا٤ ا٫ؾذلان١ٝ . ١ًُٝ ايبشح ٚايتعاٌَ َع تًو املٛازٜػٌٗ ع٢ً املع١ًُ ع

َكػ١ُ إىل أمحاض ٚقٛاعس ٚأ٬َح ٚغرلٖا َٔ اجملُٛعات ايهُٝٝا١ٝ٥ مما ٜػٌٗ ع٢ً املع١ًُ 

ايبشح عٔ تًو املٛاز ٚضبط ططٜك١ تؿاعٌ نٌ َاز٠ َٓٗا بكطٜٓتٗا َٔ ْؿؼ اجملُٛع١ مما ٜػٌٗ 

 .٥ٌ َٔ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚخكا٥كٗا ٚططم تؿاعًٗاعًٝٗا اغتٝعاب ايعسز اشلا

تتٛؾط يف املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إَهاْٝات ٖا١ً٥ تٛؾط ايهجرل َٔ ٚقت املع١ًُ ايصٟ  .4

تبصي٘ يف ايبشح ٚاؿؿغ ٚاملطادع١ مما ٜطؾع نؿا٤تٗا ٚقسضتٗا إىل زضدات عاي١ٝ، ؾؿٞ َعاٌَ 

ط ا٭يٛإ اييت تػين املع١ًُ عٔ سؿغ ايهُٝٝا٤ ا٫ؾذلان١ٝ ٜتٛؾط عسز نبرل َٔ ا٭زي١ ٚؾطا٥

ايهجرل َٔ أيٛإ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ َع ا٭زي١ يف ا٭ٚغاط شات زضدات اؿُٛن١ املدتًؿ١، 

نُا تتٛؾط أعساز نبرل٠ َٔ املعسات ايعداد١ٝ املتٓٛع١ ٚأزٚات ايكٝاؽ املدتًؿ١ اييت ٫ غ٢ٓ 

ع١ متهٔ املع١ًُ َٔ ايتعطف عًٝٗا ٭ٟ َع١ًُ نُٝٝا٤ عٓٗا ٖٚٞ َٛظؿ١ يف ايتذاضب بكٛض٠ ضا٥

 .َٚعطؾ١ نٝؿ١ٝ اغتدساَٗا بسضد١ اسذلاؾ١ٝ عاي١ٝ

ؼتٟٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ع٢ً عسز نبرل َٔ ا٭دٗع٠ ٚأزٚات ايكٝاؽ اييت  .5

متهٔ املع١ًُ َٔ ايتشكل َٔ ْتا٥ر ايتذاضب بػٗٛي١ ٚغطع١ ٚزق١ َتٓا١ٖٝ، َٚٔ أَج١ً ٖصٙ 

 .ٕ اإليهذلْٚٞ، ٚايػدإ ايهٗطبا٥ٞ ٚغرلٖاا٭دٗع٠ َكٝاؽ اؿُٛن١، ٚاملٝعا

ؼتٟٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ع٢ً ايهجرل َٔ خكا٥ل ايعطض اييت تػاعس املع١ًُ  .6

ع٢ً إٜكاٍ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ بػٗٛي١ ٜٚػط ٚػعٌ ؾطح ؾطسٗا يًُاز٠ ايع١ًُٝ أنجط إقٓاعًا 

ٓكٛم ٚع٬َات نايطغّٛ ايبٝا١ْٝ َٚطبعات ظٜاز٠ ايكِٝ ْٚككاْٗا ٚإَها١ْٝ إناؾ١ اي

ايتشصٜط ٚإناؾ١ ايكٛض ايجابت١ أٚ املتشطن١ يًتذطب١ ٚغرلٖا ٚاييت متهٔ املع١ًُ َٔ تٛظٝؿٗا 

 .زاخٌ ػطب١ احملانا٠ اييت تطٜسٖا

ؼتٟٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ع٢ً أعساز نبرل٠ َٔ ايتذاضب اؾاٖع٠ ي٬غتدساّ  .7

م ع٢ً ايعسٜس َٔ املطادع ايع١ًُٝ ٚاييت تعتدل َطدعًا عًًُٝا َتُٝعًا ٜتؿٛ( َػبك١ اإلعساز)

ا٭خط٣ بهْٛ٘ َطدعًا تؿاعًًٝا هػس املعاز٫ت ٚايتذاضب ٚاملؿاِٖٝ ايٓعط١ٜ إىل ٚاقع تطبٝكٞ 

 .َؿاٖس ٚقػٛؽ
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تٛؾط املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يًُع١ًُ ب١٦ٝ غ١ًٗ يهٞ ػطٟ خ٬شلا ايتذاضب عس٠  .8

ايٛقٛع ٟ اـطأ، ٚايتعطض  َطات، ٚتتشكل َٔ ْتا٥ذٗا بػطع١ ٚزق١ مما ٜكٞ املع١ًُ َٔ

 .يًُٛاقـ احملطد١ أَاّ ايطايبات

تعتدل املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚغ١ًٝ ٖا١َ يًتشكل َٔ ْتا٥ر ايتذاضب ايع١ًُٝ املعكس٠  .9

 .ٚاملػا٥ٌ املٓٗذ١ٝ َٚػا٥ٌ ا٫ختباضات ٚاييت تؿس أظض املع١ًُ أَاّ طايباتٗا

ٓؿك٬ً يًُع١ًُ يهٌ ٜتٛؾط يهٌ َعٌُ اؾذلانٞ زيٌٝ ٜعتدل َطدعًا تؿكًًٝٝا َ .10

دع٤ َٔ ا٭دعا٤ يٝٛنح شلا نٝـ ٜعٌُ ٖصا اؾع٤ ٚؾِٝ ُٜػتدسّ ٚ َا ٖٞ خكا٥ك٘ ٚنٝـ 

 .ُٜتشهِ بٗا

: َجٌ)إَهاْٝات املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف ا٫غتؿاز٠ َٔ ْعاّ تؿػٌٝ اؿاغٛب  .11

١ٝ ٜطؾع إَهاْٝات املع١ًُ يف ايتعاٌَ َع اؿاغٛب ٚتكٓ( ٚغرلٖا....ايكل ٚايًكل ٚاؿؿغ 

 .املعًَٛات ٚهعًٗا ؼتؿغ مبهتب١ خاق١ بٗا ُتهُٓٗا ػاضبٗا ٚ أعاثٗا ٚإبساعاتٗا

تكسّ ايتذاضب ايتؿاع١ًٝ يًُع١ًُ أغًٛبًا َتُٝعًا يف تكِٜٛ ايطايبات سٝح متهٔ املع١ًُ َٔ  .12

( اختباضات ع١ًُٝ َتُٝع٠)اغتدساّ ػاضب املعٌُ ا٫ؾذلانٞ يف عٌُ أغ١ً٦ تكٛمي١ٝ يًطايبات 

 .َٔ ا٭غ١ً٦ ايتكًٝس١ٜ اؾاَس٠ بس٫ً

اٖتُاّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ بايتؿاقٌٝ ايع١ًُٝ ايسقٝك١ ُٜهػب املع١ًُ َٗاضات  .13

َٔ سٝح سػٔ امل٬سع١ ٚزق١ ايتشهِ يف ناؾ١ املتػرلات ( َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ)ايعًُا٤ 

يٝب ايبشح اييت تتشهِ بايتذطب١ ٚططٜك١ ايتؿهرل ايعًُٞ يف ؼًٌٝ ايٓتا٥ر ٚغرلٖا َٔ أغا

 ( 3ْت . )ايعًُٞ

أْ٘ ٫بس ع٢ً املع١ًُ َطادع١ ايدلفٝات ايتع١ًُٝٝ ( 335-331: 2002ايؿاض، )ُٜٚهٝـ 

اييت ُتػتدسّ يف عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ ست٢ تكبح ع٢ً أيؿ١ بٗا، ٚتتعطف ع٢ً ايهٝؿ١ٝ اييت 

ات يبعض َؿاتٝح تعٌُ بٗا، َٔ خ٬ٍ قطا٠٤ ايتعًُٝات اـاق١ بٗا ٚايتعطف ع٢ً ا٫غتدساَ

ٜٚتطًب ا٭َط اإلط٬ع بعٓا١ٜ ٚزق١ ع٢ً أزي١ ايتؿػٌٝ اـاق١ . يٛس١ َؿاتٝح اؿاغٛب

بايدلفٝات، ٚؾِٗ ايتعًُٝات اـاق١ بتؿػًٝٗا، ٖٚصٙ ايع١ًُٝ قس تتطًب َٓ٘ نتاب١ بعض 
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امل٬سعات ٚؼسٜس نٝؿ١ٝ اإلؾاز٠ َٔ ايدلفٝات يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ نٌ سػب ْٛعٗا 

 . اٚمنطٗ

ٚ أٜهًا تكّٛ املع١ًُ مبتابع١ ايطايبات أثٓا٤ عًُٗٔ ع٢ً أدٗع٠ اؿاغٛب، ٚتكّٛ بتكسِٜ  

املػاعسات ايؿطز١ٜ ملٔ ؼتذٓٗا، ٚقس تطًب املع١ًُ َٔ مجٝع ايطايبات ايتٛقـ عٔ ايعٌُ يبهع 

 .زقا٥ل يتٛنٝح ؾهط٠ َع١ٓٝ اتهح شلا إٔ َععِ ايطايبات غرل قازضات ع٢ً اغتٝعابٗا

ع٢ً املع١ًُ إٔ ٜهٕٛ يسٜٗا ايكسض ( 299-298: 2002ّغ١َ٬،ٚأبٛ ضٜا، )ٚأناف  

ايهايف َٔ املعطؾ١ بططم اغتعُاٍ اؿاغٛب نٛغ١ًٝ زلع١ٝ بكط١ٜ يف ايتسضٜؼ ايكؿٞ، 

ٚإٔ ٜهٕٛ يسٜٗا ايكسض٠ ع٢ً . نُا هب إٔ ٜهٕٛ يسٜٗا اإلملاّ بططم إثاض٠ ايساؾع١ٝ يًتعًِ

باإلناؾ١ يكسضتٗا ع٢ً ؼسٜس َطاسٌ َعاؾ١ . ٬تاغتدساّ اؿاغٛب نأزا٠ ؿٌ املؿه

 (.َسخ٬ت، عًُٝات، كطدات ) ايبٝاْات 

نُا هب ع٢ً املع١ًُ َعطؾ١ أدعا٤ اؿاغٛب نذٗاظ مبا يف شيو ططٜك١ ايتؿػٌٝ  

ٚاغتعُاٍ املًشكات املطتبط١ ب٘ ٚشات ايؿاع١ًٝ إللاح اغتدساَ٘ نٛغ١ًٝ يتؿعٌٝ املعٌُ 

 .٢ تكِٜٛ ايدلفٝات ايتع١ًُٝٝ َٔ سٝح تهاًَٗا َع املٓٗرا٫ؾذلانٞ، ٚايكسض٠ عً

 املطايب ايتكٓية يف املعاٌَ االفرتاضية: ثاْيًا 

إٔ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٖٞ ايطنٝع٠ ( 13: ّ 2006ايبٝاتٞ، )ٚ ( 163: ّ 2005ظٜتٕٛ، )ٜ٪نس 

ٌَ إيهذل١ْٝٚ ٜتِ ا٭غاغ١ٝ يف ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ يف اجملاٍ ايعًُٞ ٚايتطبٝكٞ ؾٗٞ ب٦ٝات َٚعا

َٔ خ٬شلا قانا٠ املعٌُ املسضغٞ املعتاز َٔ سٝح ايٛظا٥ـ ٚ ا٭سساخ اييت تكّٛ ايطايب١ 

مبُاضغ١ ا٭ْؿط١ املع١ًُٝ اييت ؼسخ يف املعٌُ ايتكًٝسٟ ٚشيو باغتدساّ بطاَر ايهذل١ْٝٚ 

ع٢ً أٚ َٔ خ٬ٍ َٛقع َتاح يف أٟ ظَإ َٚهإ ( CD)كتًؿ١ لسٖا ع٢ً أقطام َسف١ 

 .ؾبه١ ا٫ْذلْت

اي٬ظ١َ يبٓا٤ ب١٦ٝ تعًِٝ  اإلدطا٤ات ٚايذلتٝباتيف ٖصا ايكسز إٔ  (2006ّؾكٛض، ) ٚ ٜصنط

بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠  عٔ تًو ايذلتٝبات ٚاإلدطا٤ات املتبع١ عٓس تك٫ُِٝ ؽتًـ اؾذلان١ٝ 

ٚإَهاْات أندل بهجرل  ب١٦ٝ ايتعًِٝ ا٫ؾذلان١ٝ تتطًب دٗسَا إ٫ إٔ .َٔ سٝح املبسأ ايتع١ًُٝٝ

نْٛٗا تؿٌُ َػاس١ أٚغع َٔ املعًَٛات ٚخاق١ٝ ايتؿاعٌ ؾٝٗا أندل  ٜٚعٛز ايػبب يف شيو إىل
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ْاٖٝو عٔ نٕٛ ايب١٦ٝ ا٫ؾذلان١ٝ ٚباغتدساَٗا ايبعس . ايٛغا٥ط املتعسز٠ بهجرل مما تكسَ٘

 َا بٌ ٜٚٓػُؼ يف ب١٦ٝاملدطدات إىل مناشز ؾب١ٗٝ بايٛاقع ؾتذعٌ ايطايب ٜٓسَر متاَ ايجايح ؼٌٝ

  .ايٛاقع شات٘

ٖٓاى أضبع١ َطاسٌ ٜتِ ؾٝٗا  هُع املتدككٕٛ يف تكُِٝ ب٦ٝات ايتعًِٝ ا٫ؾذلان١ٝ ع٢ً إٔٚ

ٖٚصٙ املطاسٌ ٫ . ٚايدلف١ ٚايتذطب١ ايتدطٝط ٚايبٓا٤: نُا ًٜٖٞٞ تطٜٛط ايب١٦ٝ ا٫ؾذلان١ٝ ٚ

دٗس أندل ٚتعُل أنجط  إىلأْٗا ؼتاز إ٫  ؽتًـ نجرلَا عٔ َطاسٌ تطٜٛط ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ

 (4ْت ) .ايع١ًُٝ أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايبٓا٤ ٚايدلف١ غٛا٤ نإ شيو ع٢ً َػت٣ٛ إعساز املاز٠

ّ 2006ايبٝاتٞ، )َٚ ( 62: ٖـ 1429ايطانٞ،)َٚ   (59: ّ 2009ايؿٗطٟ،)ٚقس شنط ن٬ً َٔ 

ايٛغ١ًٝ اييت َٔ ُٜعس  ا٫ؾذلانٞ عٌُاملإٔ   (236-231:  2003ّايؿطٖإ، )َٚ ( 33-28م: 

خ٬شلا ٜط٣ اإلْػإ ٜٚػُع ٚوؼ ًُٜٚؼ ٜٚػتطٝع إٔ ٜتؿاعٌ َع املعًَٛات املٛدٛز٠ يف 

نُا تتطًب . اؿاغب اٯيٞ َٔ خ٬ٍ أدٗع٠ اإلزخاٍ نايكؿاظ ٚايكهٝب ٚايؿاض٠ ٚغرلٖا

ايًُؼ َجٌ ا٭دٗع٠ اييت تًبؼ ع٢ً ايطأؽ ٚقؿاظات  ١َتكسَ أدٗع٠تطبٝكات ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ 

 :ا٫ؾذلانٞ عٌُا٭دٗع٠ املػتدس١َ يف تطبٝكات امل٭ِٖ ٖصٙ طض ٜتِ عٚؾُٝا ًٜٞ . ٚغرلٖا

 ا٭دٗع٠ اييت تًبؼ ع٢ً ايطأؽ  ( أ)

ٖٚٞ أدٗع٠ ططؾ١ٝ تؿب٘ ايكٓاع أٚ اـٛش٠ ٚتهٕٛ َعٚز٠ َٔ ايساخٌ بؿاؾ١ أٚ ؾاؾتني 

 تػتطٝع طايب١ايٌ ػع ،(غذلٜٛإ)قػرلتني يعطض َٓاظط أساز١ٜ أٚ زلاع ا٭قٛات امل٪ثط٠ 

َٔ َؿاٖس٠ ا٭دػاّ  اُهُٓٗتض١ٜ٩ َا ٜعطن٘ ايدلْاَر َٔ خ٬ٍ ايكٓاع ٚاـٛش٠، نُا 

قس ٜهٕٛ ايػطا٤ نا٬ًَ يًطأؽ إش ميهٓ٘ َٔ ايط١ٜ٩ ٚ ا٫غتُاع يف  بأبعازٖا ايج٬ث١ ٚ

 .ايٛقت ْؿػ٘

  قؿاظات ايًُؼ  ( ب)

اؽ تػطٞ نٌ ايٝس ٚتٛيس ا٭دٗع٠ ايططؾ١ٝ امل١ُٗ ٚاملعٚز٠ بأدٗع٠ إسػ ٖٚٞ أٜهًا َٔ

يإلسػاؽ بايًُؼ ٚايؿعٛض بسضد١ ٚشيو ٚايب١٦ٝ ا٫ؾذلان١ٝ يًتطبٝل  طايب١تؿاع٬ً ْؿطًا بني اي

اؿطاض٠ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، نُا إٔ شلا املكسض٠ ع٢ً إهاز ايؿعٛض بايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ اؿكٝك١ٝ 

 .اييت تؿاب٘ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ 
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ٌُ ع٢ً أدعا٤ أخط٣ َٔ اؾػِ َجٌ ايبس٫ت ايها١ًَ مت تطٜٛط ايكؿاظ سسٜجًا يٝؿت ٚقس

َٔ أدٌ ايؿعٛض باإلسػاؽ يف  اباغتدساَٗ ؿدلٜكّٛ ايسٝح ، بأنًُ٘اييت تػطٞ اؾػِ 

 .اؿطن١ ٚؼػؼ ا٭دػاّ ايػا١ً٥ ٚاـؿ١ٓ ٚايطبكات ايكؿط١ٜ ٚايط١ًَٝ ٚغرلٖا

 أدٗع٠ َػاعس٠ ( ز)

ا٫ؾذلانٞ ٚتتهُٔ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ  عٌُا٭دٗع٠ املػاعس٠ ١َُٗ يتطبٝكات املتدل تع

قهٝب ايتشهِ ٚ ايؿأض٠ ٚيٛس١ املؿاتٝح ٚ اييت تطغٌ إؾاضات نٗطبا١ٝ٥ إىل دٗاظ اؿاغب 

ٚاؾٗاظ  ؿدلاٯيٞ اييت ٜتِ ؼًٜٛٗا إىل بٝاْات َٚعًَٛات َع١ٓٝ تبني زضد١ ايتؿاعٌ بني اي

هٓٗا ايتشهِ يف ث٬خ ا٫ؾذلانٞ، نُا إٔ ا٭دٗع٠ املصنٛض٠ مي عٌُيف تٛنٝح َعامل امل

يًذػِ ايسٚضإ يف مجٝع  ٧أٚ غت إسساثٝات، ٚعٓس إناؾ١ بعض ا٭ظضاض ٚايعذ٬ت ؾإْٗا تٗٝ

 .ا٫ػاٖات شات ا٭بعاز ايج٬ث١ٝ أٚ ايػت١ 

 ٚ املعٚزاتاؿاغب اٯيٞ  أدٗع٠( ز)

إٕ َتطًبات إدطا٤ ايتذطب١ اـاق١ بايطايب١ تهٕٛ بػٝط١ دسًا، ؾٗٞ ؼتاز ؾكط إىل 

ؾرل دٗاظ ساغٛب ؾدكٞ َٛقٍٛ بؿبه١ ا٫ْذلْت احمل١ًٝ، أٚ َٛقٍٛ بؿبه١ ا٫ْذلْت تٛ

ايعامل١ٝ، يتػتطٝع ايعٌُ َباؾط٠ يف املعٌُ أٚ يتتُهٔ َٔ ايعٌُ عٔ بعس يف أٟ ظَإ َٚهإ 

باإلناؾ١ إىل ايدلاَر اـاق١ يًٛقٍٛ إىل ؾبه١ ا٫ْذلْت أٟ بطاَر ايتكؿح، ٚقس ؼٌُ 

أَا . ذطب١ سني ايبس٤ بايكٝاّ بأزا٤ ايتذطب١ أٚ تهٕٛ ق١ًُ َػبكًاايدلاَر اـاق١ بايت

املعٚزات اـاق١ باملعٌُ ؾٝذب إٔ تهٕٛ ق١ًُ بايدلاَر اـاق١ باحملانا٠ ٚايدلاَر اييت 

تػُح بايذلاغٌ َا بني ا٭ؾطاز ٚا٭دٗع٠، ٚعاز٠ َا تهٕٛ ٖٓاى ساد١ يتٛؾرل أنجط َٔ َعٚز، 

َع١ٓٝ ملٓع ا٫ظزٚاد١ٝ أثٓا٤ ٚدٛز عسز نبرل َٔ َػتدسَٞ نٌ ٚاسس َِٓٗ َتدكل بتذاضب 

ايتذاضب، ٚقس ٜتطًب شيو ٚدٛز َعٚزات بس١ًٜ تعٌُ سني عطٌ أسس املعٚزات يهٞ ٜػتُط 

 .عٌُ املعٌُ

ا٫ؾذلان١ٝ اييت ناطبٗا أٚ مانٝٗا ؾ٬  اٌَعًٛقٍٛ إىل اإلسػاؽ ايتاّ عكٝك١ املٚي

شٟ َٛاقؿات عاي١ٝ اؾٛز٠ يهٞ ٜتِ تٛنٝح ٚ ُٝع ْعاّ اؿاغب اٯيٞ َت إٔ ٜهٕٛبس َٔ 
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ملُٗات اييت ٜكّٛ بٗا اؿاغب اٯيٞ سٝح تتًدل اايٛاقع ا٫ؾذلانٞ بؿهٌ َؿكٌ ٚزقٝل، 

 :ايٓكاط ايتاي١ٝيف 

اغتكباٍ املعًَٛات اييت ٜتِ إضغاشلا َٔ قبٌ ا٭دٗع٠ اييت تًبؼ ؾٛم ايطأؽ ٖٚٞ اـٛش٠ ٚ  .1

 .ايكؿاظ

 .١ َٔ ا٭دٗع٠ املطتبط١ باؿاغب اٯيٞ ٚتكٓٝؿٗاتؿػرل املعًَٛات املًتكط .2

 .سػاب تأثرل ٖصٙ املعًَٛات يف ايعامل ا٫ؾذلانٞ .3

 .تٛيٝس ا٭ؾهاٍ اشلٓسغ١ٝ اييت متجٌ ايب١٦ٝ ا٫ؾذلان١ٝ  .4

تٛيٝس ا٭ؾهاٍ اييت تتِ ض٩ٜتٗا بططٜك١ سطن١ٝ أٟ إٔ ا٭ؾهاٍ اييت تتِ ض٩ٜتٗا بايعني  .5

يت ْطاٖا بايعني ايٝػط٣، نُا إٔ ا٭قٛات تػُع بططٜك١ اي٢ُٓٝ ضمبا ؽتًـ عٔ ا٭ؾٝا٤ اي

 .ؾ١ٝٓ ضا٥ع١ ٖٚٞ أغذلٜٛ

ٕ اؿاغب اٯيٞ ٜكّٛ ظُٝع ايعًُٝات املتعًك١ بايدلْاَر بططٜك١ غطٜع١ ٚؾا٥ك١، نُا ٜتِ إ .6

 .تهطاضٖا َطات عس٠ َٔ أدٌ إهاز ضٚح ايتؿاعٌ اؿٞ بني ايؿطز ٚاؾٗاظ

 ا٫ؾذلانٞططٜك١ عٌُ أْع١ُ ايٛاقع ( ٖـ)    

إٕ أدٗع٠ اإلزخاٍ ٖٞ اييت تكّٛ بإزخاٍ املعًَٛات املطًٛب١ إىل دٗاظ اؿاغب اٯيٞ َٔ  

خ٬ٍ يٛس١ املؿاتٝح ٚايكؿاظ املعٚز٠ بأدٗع٠ اإلسػاؽ اييت تػطٞ ايٝس ٚقهٝب ايتشهِ أٚ 

ت إىل زخاٍ يٝتِ ؼٌٜٛ تًو اإلؾاضااإلايؿأض٠ إش ٜتِ إضغاٍ تًو اإلؾاضات ايهٗطبا١ٝ٥ إىل ب١٦ٝ 

بٝاْات ثٓا١ٝ٥ ٜؿُٗٗا اؿاغب اٯيٞ، نُا ٜكّٛ دٗاظ اؿاغب اٯيٞ بتؿػرل تًو ايبٝاْات 

يف ايعامل ا٫ؾذلانٞ  ؿدلايجٓا١ٝ٥ نبٝاْات أٚ إسساثٝات، إش تٛنح تًو ايبٝاْات ٚنع اي

يٝتِ بعس شيو إضغاٍ ٖصٙ ايبٝاْات عدل بطْاَر اؿكٝك١ ايعاٖط١ٜ ايصٟ ٜبين املؿاٖس َٔ قاعس٠ 

 . ا٭بعازبٝاْات ث٬ث١ٝ 

غب بإناؾ١ بطْاَر اؿكٝك١ ايعاٖط١ٜ يٝعٚزْا باإلنا٠٤ ٚايتعًٌٝ اثِ ٜتٛىل دٗاظ اؿ

املٓاغب١ بايٓػل ايصٟ مت إْؿا٩ٙ نُٔ قاعس٠ املعطٝات ايج٬ث١ٝ ا٭بعاز ثِ بعس شيو ٜتِ إضغاي٘ 

بإضغاٍ تػص١ٜ َطتس٠  إىل أدٗع٠ اإلخطاز، ٚبعس اْتٗا٤ ٖصٙ ايع١ًُٝ ٜكّٛ دٗاظ اؿاغب اٯيٞ

أٚ ( دٗاظ ضأغٞ أٚ قٓاع)تتهُٔ املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚايكٛض ٚايكٛت إىل دٗاظ ايعطض 
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ْعاضات خاق١ أٚ زلاعات ضأغ١ٝ أٚ َهدلات قٛت خاضد١ٝ، يٝتِ إٜكاٍ كطدات ايتطبٝل 

إىل املػتدسّ، أٟ َػتدسّ أدٗع٠ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ إلهاز دٛ َٔ ايتؿاعٌ بني املػتدسّ 

  .ْعاّ ايٛاقع ا٫ؾذلانٞٚ

 ا٭دٗع٠ ٚاملعسات املع١ًُٝ( ٚ)

تعس املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ اَتسازًا يًُعاٌَ ايتكًٝس١ٜ ٚيٝػت بس٬ًٜ عٓٗا، يصيو ؾٛدٛز 

املعٌُ ايتكًٝسٟ نطٚضٟ دسًا ٚيهٔ مبػتًعَات أقٌ، ٚقس مت زَر عسز َٔ املعاٌَ املتؿاب١ٗ 

طٜٛطات اي٬ظ١َ، نٞ تػاعس ع٢ً إَها١ْٝ َع بعهٗا ايبعض َع عٌُ بعض اإلناؾات ٚايت

ٚتبعًا . اغتدساَٗا َٔ قبٌ َػتؿٝسٜٔ عسٜسٜٔ خاضز ْطام املعٌُ ٜٚعًُٕٛ يف املعٌُ ا٫ؾذلانٞ

يًتذطب١ ايع١ًُٝ ْٚٛع املعٌُ، ؾإْ٘ باإلَهإ ضبط أدٗع٠ َتدكك١ تكّٛ باغت٬ّ ايبٝاْات 

ِ ايهطٚض١ٜ، ٚنصيو تػٝرل قِٝ ٚا٭ٚاَط اـاق١ بتػٝرل ا٭دٗع٠، ٚإعطا٤ إؾاضات ايتشه

املسخ٬ت سػب َتطًبات ايتذطب١، نُا تكّٛ ٖصٙ ا٭دٗع٠ مب١ُٗ إضغاٍ ايبٝاْات اـاق١ 

بٓتا٥ر ايتذطب١، ٚايكطا٤ات احملك١ً، ٚامل٬سعات اـاق١ بايتذطب١، ٚقس تتٛؾط ناَرلات يف 

 .ات املسخ١ًاملعاٌَ تػاعس ع٢ً اإلملاّ بٓٛع١ٝ ا٭دٗع٠، ٚنٝؿ١ٝ عًُٗا سػب املعطٝ

 ؾبه١ ا٫تكا٫ت ٚا٭دٗع٠ اـاق١ بٗا( ظ)

يف ساي١ إدطا٤ ايتذاضب عٔ بعس ٚمبا إٔ ضبط مجٝع ايطايبات َع املعٌُ ٜهٕٛ عٔ ططٜل 

ايذلاغٌ ايطقُٞ; ؾٝذب إٔ ُتطبط مجٝع ا٭دٗع٠ ايب١ٝٓٝ َع ؾبه١ اؿاغب ٚاملعٚزات، ٚإٔ 

ي١ٝ، ٚسػبُا تتطًب٘ ايتذطب١ َٔ ْاس١ٝ تهٕٛ خطٛط ا٫تكاٍ ٖصٙ َأ١َْٛ، ٚشات اعتُاز١ٜ عا

غع١ ايكٓٛات ا٫تكاي١ٝ، ٚنصيو َكساض ايتأخرل يف إضغاٍ ٚاغت٬ّ ايبٝاْات، ٚنصيو نُإ 

ٚدٛز١ٜ عاي١ٝ شلصٙ ايكٓٛات طٛاٍ ايٛقت، ٚؼكٝل ايتٛاظٕ ا٭َجٌ يٓكٌ ايبٝاْات َا بني ؾبه١ 

ا٠ اتكاٍ شات غع١ َعكٛي١; متهٓٗا َٔ أَا َٔ ْاس١ٝ ايطايب١; ؾإٕ تٛؾرل قٓ. املعاٌَ ٚايطايبات

ايتٛاقٌ َع املعٌُ عٔ ططٜل  ايؿبه١ احمل١ًٝ أٚ ايعامل١ٝ نطٚضٟ دسًا، ٚبتهًؿ١ تػتطٝع 

ؼًُٗا يهٞ ٜهٕٛ ٖٓاى تؿاعٌ َا بٝٓٗا ٚبني املعٌُ ا٫ؾذلانٞ يتػتطٝع َٔ خ٬ي٘ ايكٝاّ 

 .ظُٝع ايتذاضب املطًٛب١
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 انٞايدلاَر اـاق١ باملعٌُ ا٫ؾذل( ط)

ٜتعًل بأزا٤ ايتذاضب، ٚتٛؾرل : ميهٔ تكػِٝ ايدلاَر املطًٛب١ إىل ْٛعني أغاغٝني أٚشلُا

 .َا تتطًب٘ ايتذطب١ َٔ َعًَٛات ٚبطاَر خاق١

ٜكّٛ بإزاض٠ املعاٌَ; ٚتتهُٔ ايدلاَر اـاق١ يف املعٌُ ا٫ؾذلانٞ تٛؾرل بطاَر : ٚثاُْٝٗا

اٍ، إناؾ١ إىل ايتسضٜب ا٭ٚيٞ يًُعًُات احملانا٠ ٚاملعس٠ َٔ قبٌ َتدككني يف ٖصا اجمل

بهٝؿ١ٝ اغتدساّ ٖصٙ ايدلاَر بططٜك١ َٝػط٠ يتٓؿٝص ايتذاضب املطًٛب١، إناؾ١ إىل ؾطح ٖصٙ 

ايتذاضب ٚبٝإ َتطًباتٗا، ٚقس تتطًب بعض ايتذاضب ٚاملعاٌَ تٛؾرل بطاَر َتدكك١ 

، ٚاييت قس تكّٛ بٗا بايتػذٌٝ ايكٛضٟ ايجابت ٚاملتشطى يٮدٗع٠، ٚنٝؿ١ٝ أزا٤ ايتذاضب

 .ايطايبات أٚ املعًُات، َٚٔ ثِ تػذًٝٗا ٚبجٗا ٫سكًا بعس املْٛتاز ع٢ً ؾبه١ اؿاغٛب

َٚٔ ايهطٚضٟ تكُِٝ ٖصا ايدلْاَر بؿهٌ َؿٛم ٚدصاب ٚخاق١ إٔ ٖصٙ ايدلاَر َعس٠ 

يًطًبات; يهٞ تػذلعٞ اْتباٖٗٔ، ٚتؿسٖٔ، ٚؼجٗٔ ع٢ً إدطا٤ ايتذطب١ ست٢ ايٓٗا١ٜ; ٭ٕ 

طايبات غٝهٔ يف َععِ ا٭سٝإ ٜعًُٔ مبؿطزٖٔ ع٢ً دٗاظ اؿاغٛب َٔ زٕٚ ضقٝب ملتابع١ اي

عًُٗٔ إناؾ١ إىل أ١ُٖٝ تٛقٌٝ املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٚخاق١ ايكعب١ َٓٗا ٚاملعكس٠ بؿهٌ 

 .َبػط قسض املػتطاع با٫غتعا١ْ بتكٓٝات ايتشطٜو ٚايكٛض٠ ٚايكٛت ٚايطغّٛ َتعسز٠ ا٭بعاز

 َر املؿاضن١ ٚاإلزاض٠بطا( ظ)

أَا اؾع٤ اٯخط َٔ ايدلاَر ؾٗٞ اييت تتعًل بهٝؿ١ٝ إزاض٠ املعٌُ ٚايعاًَني ع٢ً أزا٤ 

ايتذاضب َٔ طايبات َٚعًُات، سٝح تكّٛ ٖصٙ ايدلاَر اـاق١ بتػذٌٝ ايطايبات يف ايدلْاَر 

يتذاضب املعًُٞ، ٚؼسٜس أْٛاع سكٛم ايٛقٍٛ ايٛادب تٛؾطٖا يهٌ َػتدس١َ يًُعٌُ يف ا

املدتًؿ١، ٚتهُٔ ٖٓا أ١ُٖٝ ٚدٛز َجٌ ٖصٙ ايدلاَر، ٚاييت تتٝح يهٌ فُٛع١ َٔ املػتٜٛات 

اييت تػتطٝع ؾٝٗا ايعٌُ ع٢ً ايتذطب١، َجٌ ايػُاح يطايبات َطس١ً َع١ٓٝ بايعٌُ ع٢ً بعض 

ايتذاضب ٚا٭دٗع٠ اييت تٓاغبِٗ، يف سني ٜتٝح يطايبات َطس١ً أخط٣ ايعٌُ يف َػتٜٛات أع٢ً 

ٚنٌ ع٢ً سػب ؽكك٘، يف ايٛقت شات٘ تتُهٔ املعًُات َٔ ايعٌُ يف َػتٜٛات ثايج١، 

ٖٚصٙ املػتٜٛات عاز٠ ٫ ميهٔ تٛؾرلٖا مبط١ْٚ عاي١ٝ يف املعاٌَ ايتكًٝس١ٜ َٔ زٕٚ إؾطاف 

 .َػتُط َٔ قبٌ املػ٦ٛي١، أٚ ٚنع ا٭دٗع٠ يف أَانٔ خاق١ ٜتِ اإلغ٬م عًٝٗا
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ٚقات اييت اغتػطقتٗا ايطايب١ أٚ املع١ًُ يف أزا٤ ٚميهٔ إناؾ١ خاق١ٝ تػذٌٝ ا٭ 

ايتذاضب، َٚس٣ تهطاضٖا شلا، ٚايتكسّ ايصٟ أسطظت٘، ٚايٛقت ايٓٗا٥ٞ ٭زا٤ ايتذطب١ نا١ًَ، 

إناؾ١ إىل تػذٌٝ َٗاضاتٗا يف اغتدساّ ا٭دٗع٠ ٚأزٚات املدتدل املدتًؿ١، َٚجٌ ٖصٙ اـاق١ٝ 

نصيو ميهٔ يكػِ َٔ ٖصٙ ايدلاَر َتابع١ ْتا٥ر ٫ ميهٔ تٛؾرلٖا يف املعاٌَ ايتكًٝس١ٜ، 

ايتذطب١ اييت قاَت بٗا ايطايب١، َٚكاضْتٗا َع ْتا٥ر َعٝاض١ٜ قسز٠; يتُهني ايطايب١ َٔ 

َعطؾ١ لاسٗا يف أزا٤ ايتذطب١، ٚقس تتطًب بعض ايتذاضب ادتٝاظ ايطايب١ ٫ختباضات َع١ٓٝ 

شات َػت٣ٛ أع٢ً، ٖٚصٙ خاق١ٝ أخط٣  ست٢ ٜتِ ايػُاح شلا َٔ ايتشٍٛ َٔ ػطب١ إىل ػطب١

تهُٔ ؾِٗ ايطايب١، ٚأَا اؾع٤ اٯخط َٔ ايدلاَر ؾٗٞ اييت تتعًل بهٝؿ١ٝ إزاض٠ املعٌُ 

ٚايعاًَني ع٢ً أزا٤ ايتذاضب َٔ ايطايبات بؿهٌ دٝس يًُاز٠ ايع١ًُٝ، ٚعسّ اْتكاٍ ايطايب١ َٔ 

ٚاملكسض٠، َٚٔ املِٗ تٛؾرل بطاَر َطس١ً إىل أخط٣ َٔ زٕٚ ادتٝاظٖا َػت٣ٛ َعًٝٓا َٔ ايهؿا٠٤ 

 . خاق١ تكّٛ بإزاض٠ املكازض

 َعايري تكويِ حتصيٌ ايطايبات عٓد اضتدداّ املعاٌَ االفرتاضية: ثايجًا

إٕ اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ ٜتطًب َعاٜرل يًتكِٜٛ سٝح إٔ أٟ  

ٜتطًب َعاٜرل يًتكِٜٛ ٚشيو بٗسف  عٌُ ُُٜاضؽ ٜتطًب ايتكِٜٛ نصيو ؾإٕ أٟ أغًٛب يًتسضٜؼ

 .قٝاؽ ا٭ثط

إٔ َؿاِٖٝ ايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ ٚايٛاقع ( 234: ّ 2004قدلٟ ٚتٛؾٝل، )ٚقس أؾاض  

ا٫ؾذلانٞ ٖٞ أسس َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا احملانا٠ اييت ٜتِ تطٜٛطٖا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف 

 .غب اٯيٞايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚشيو بإْؿا٤ ب٦ٝات اؾذلان١ٝ باغتدساّ اؿا

بٓا٤ًً ع٢ً َا تكسّ ٜتهح يٓا إٔ ايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ ٖٛ ْٛع َٔ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ايكا٥ِ  

ع٢ً اؿاغب اٯيٞ غٛا٤ باغتدساّ ؾبه١ ا٫ْذلْت أٚ َٔ خ٬ٍ بطاَر ساغب آيٞ ع٢ً 

 .ا٭قطام املسف١ تػتطٝع ايطايب١ َٔ خ٬شلا ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتعًِ يف أٟ ظَإ َٚهإ

١ َعاٜرل تكِٜٛ ؼكٌٝ ايطايبات اي٬ظّ تٛؾطٖا عٓس اغتدساَٗٔ تك١ٝٓ ايٛاقع ٚملعطؾ

ا٫ؾذلانٞ ؾإٕ ايباسج١ ٚست٢ قسٚض ٖصٙ ايسضاغ١ مل ػس يف ا٭زبٝات ايذلب١ٜٛ َعاٜرلًا يصيو، 

ٚسٝح غبكت اإلؾاض٠ إٔ ايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ ٖٛ ْٛع َٔ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ؾإْٓا غٓتدص َٔ 
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تشكٌٝ بٛاغط١ ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ َعاٜرلًا يتكِٜٛ ؼكٌٝ ايطايبات يف تك١ٝٓ َعاٜرل تكِٜٛ اي

هٞ تتِ ؾعاي١ٝ اْ٘ ي( 149-147: 2009ّزضٜٚـ، )ايٛاقع ا٫ؾذلانٞ نصيو، ؾكس أؾاض 

 :يب اييت ميهٔ َطاعاتٗا ؾُٝا ًٜٞاطفُٛع١ َٔ امل ؾ٬ بس َٔ تٛاؾط ايتكِٜٛ ا٫ؾذلانٞ

 سٝح ٜٓبػٞ متهني ايطايب١ مما ًٜٞ :طايب١َطايب عا١َ تتعًل باي/ أ٫ًٚ 

 .اإلط٬ع ع٢ً مجٝع ا٫ختباضات املتاس١ شلا .1

 .ايسخٍٛ إىل ايٓتا٥ر ٚ ا٫غتذابات ايػابك١، ٚنصيو تعًٝكات املكششات .2

 .ايعٛز٠ َط٠ أخط٣ إىل ايٓكط١ أٚ ايػ٪اٍ ايصٟ تطنت٘ يف ا٫ختباض بسٕٚ إداب١ .3

 .عطض زضدات نٌ غ٪اٍ بٛنٛح .4

 .٢ً ْتا٥ر ايتكِٜٛ ؾٛضًٜا ٫ٚسكًا يف تاضٜذ قسزإتاس١ اؿكٍٛ ع .5

 .إَها١ْٝ َكاض١ْ ايٓتا٥ر بآخطٜٔ أٚ مبتٛغط اجملُٛع١ .6

 َطايب َطاقب ايسضدات/ ثاًْٝا 

 .اإلط٬ع ع٢ً ْتا٥ر مجٝع ا٫ختباضات اييت قاَت بٗا ايطايبات .1

يًُذُٛعات ٚيهٌ طايب١ ع٢ً )اإلط٬ع ع٢ً ن١ُٝ ايٛقت ايصٟ اغتػطق٘ نٌ غ٪اٍ  .2

 (.ٙسس

 .إٔ ٜعٚز ظٗاظ نبط ايػـ سٝح ميهٔ ايهؿـ عٔ اإلدابات املتؿاب١ٗ .3

 (.يهٌ فُٛع١ أٚ بني اجملُٛعات)تطتٝب دساٍٚ يعطض ْتا٥ر ا٫ختباضات  .4

 .عطض مجٝع قا٫ٚت ايطايب١ يإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ .5

 .ؼسٜس َػت٣ٛ ايطايبات َٔ خ٬ٍ غًػ١ً َٔ ا٫ختباضات .6

 .دتًؿ١املكاض١ْ بني أزا٤ اجملُٛعات امل .7

 َطايب َعسٍ ايسضدات / ثايجًا 

تػٝرل أٚ تعسٌٜ زضدات ايطايبات يف بعض  –يف ساي١ ايهطٚض٠  –ٚميهٔ ملعسٍ ايسضدات 

 .ا٭سٝإ، َع نطٚض٠ تكسِٜ غبب شلصا ايتػٝرل
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 َطايب َطاقب اإلسكا٥ٝات / ضابعًا 

ميهٓٗٔ إٕ َطاقبات اإلسكا٥ٝات يف ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ نايباسجات ايذلبٜٛات، 

اإلط٬ع ع٢ً ْؿؼ ايبٝاْات املتاس١ ملطاقبات ايسضدات، ٚيهٔ يٝؼ شلٔ اؿل يف َعطؾ١ أزلا٤ 

ايطايبات أٚ أٟ بٝاْات أخط٣ ميهٔ إٔ ؼسز ٖٜٛتٗٔ، بٌ ٜٓكب عًُٗٔ بايسضد١ ا٭ٚىل ع٢ً 

ًا يبعض ضبط بٝاْات ايتكِٜٛ ببعض املتػرلات ا٭خط٣ زاخٌ امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ َجٌ ؼًٌٝ ا٭زا٤ تبع

 .املتػرلات

 َطايب َ٪يؿات ا٭غ١ً٦ / خاَػًا 

ٜٚتطًب َٓٗٔ بٓا٤ ا٭غ١ً٦، ٚزخٍٛ َهتب١ ا٭غ١ً٦ املٛظع١ ٚإعاز٠ قٝاغتٗا مبا ٜتٓاغب  

َع سادات ايطايبات املتٓٛع١، ٚتكسِٜ تػص١ٜ ضادع١ َٓاغب١ يهٌ إداب١، ٚميهٔ إناؾ١ عٓاقط 

 .تايٛغا٥ط املتعسز٠ َجٌ ايكٛت ٚايكٛض ٚايطغَٛا

 َطايب ايػ٪اٍ امُلشهِ  / غازغًا 

ٜتُجٌ زٚض احمله١ُ ع٢ً ا٭غ١ً٦ يف اإلط٬ع عًٝٗا يًشهِ ع٢ً َٓاغبتٗا َٔ عسَ٘ 

ٜٚعتدل .ٚتهٝـ تعًٝكاتٗا ع٢ً نٌ غ٪اٍ، ثِ تطغٌ ٖصٙ املعًَٛات تًكا٥ًٝا إىل َ٪يؿ١ ايػ٪اٍ 

 .قسم مجٝع ا٭غ١ً٦ أَط ٫بس َٓ٘ قبٌ تٛقًٝٗا يًطايبات

 طايب َ٪يؿات ا٫ختباض َ/ غابعًا 

ػُع َ٪يؿات ا٫ختباض ا٭غ١ً٦ اييت ٚنعٓٗا بايؿعٌ َ٪يؿات ا٭غ١ً٦ عٝح ميهٔ ٚنع  

 :ا٫ختباض يف قٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥، ٜٚتطًب َٓٗٔ َا ًٜٞ

 .ؽكٝل زضدات يهٌ غ٪اٍ ٚميهٔ إٔ ؽتًـ ايسضدات سػب ْٛع ا٭غ١ً٦ .1

٢ً قؿش١ ايهذل١ْٝٚ ٚاسس٠ أّ تكُِٝ ا٫ختباض ٚعطن٘، نإٔ ٜتاح ا٫ختباض ايهًٞ ع .2

 .ع٢ً عس٠ قؿشات َٓؿك١ً

 .ؼسٜس عسز احملا٫ٚت املػُٛح بٗا يإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ .3

 َطايب ا٫ختباض امُلشهِ عًٝ٘ / ثآًَا 

ٚتؿب٘ إىل سس نبرل ا٭غ١ً٦ امُلشهِ عًٝٗا، سٝح ٜتطًب ايتأنس َٔ إٔ ا٫ختباض يف 

، ٜٚتِ إضغاٍ أٟ (ٓاغب١ ا٫ختباض َٔ عسَ٘ؼسٜس َ)تكشٝش٘ َٓاغب  ْٚعاّقٛضت٘ ايه١ًٝ 
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تعًٝل تًكا٥ًٝا إىل َ٪يؿات ا٫ختباض، ٜٚٓبػٞ إٔ ؽهع مجٝع ا٫ختباضات يًكسم قبٌ إٔ 

 .تػتدسَٗا ايطايبات

-145: ّ 2009زضٜٚـ، )ٚبكؿ١ عا١َ ٖٓاى أنجط َٔ ْٛع يًتكِٜٛ ٖٚٞ نُا شنطٖا   

 :نايتايٞ( 149

 :مت تكػِٝ ايتكِٜٛ إىل ْٛعني

ٜٚهٕٛ يف ْٗا١ٜ ؾذل٠ : Formative assessmentِٜٛ ايبٓا٥ٞ أٚ ايتهٜٛين ايتك .1

 .ايسضاغ١ سٝح تػتدسّ ايٓتا٥ر يتشسٜس كطدات ا٫ختباضات

سٝح هط٣ ٖصا ايتكِٜٛ أثٓا٤ تكسِٜ : assessment  Summativeايتكِٜٛ اؾُعٞ  .2

 .املكطض نٛغ١ًٝ يهبط ايطايب١

بإٔ ٜتهُٔ ا٫ختباض ا٭غ١ً٦ املكاي١ٝ ايكػرل٠ ٚيف أٟ ْعاّ تكِٜٛ ميهٔ تٓٛع ا٭غ١ً٦،  

short essay ٚأغ١ً٦ ايكٛاب ٚاـطأ ،true or false ٚنصيو ا٫ختٝاض َٔ َتعسز ،

multiple – choice. 

: 2009ّٖٓساٟٚ، إبطاِٖٝ، قُٛز، )ٚ (  144-139: 2002ّايؿاض،)ٜٚكػِ نٌ َٔ  

 :ا٫ختباضات ا٫يهذل١ْٝٚ إىل َا ًٜٞ(  177-179

ٖٚٞ اختباضات قب١ًٝ، ايػطض َٓٗا : Placement Testاضات ايتػهني اختب .1

ؼسٜس املػت٣ٛ أٚ ايٓكط١ اييت غتبسأ َٓٗا ايطايب١ يف ايسضاغ١، ٜٚؿهٌ إٔ ٜهٕٛ 

 .كتكطًا قسض اإلَهإ

تػتدسّ ٖصٙ ا٫ختباضات يف تًو :  Diagnostic Testsاختباضات ايتؿدٝل  .2

يعكبات اييت تٛاد٘ ايطايب١ ست٢ ميهٔ املٛاقـ اييت تتطًب َعطؾ١ ايكعٛبات ٚا

 :ٖٚٞ تعط٢ بططٜكتني . ؼسٜس ايع٬ز امل٥٬ِ شلا

قبٌ تسضٜؼ املكطض َٔ أدٌ ايٛقٛف ع٢ً َػت٣ٛ  pre-testingاختباض قبًٞ / أ

 .ايطايب١ ايؿعًٞ قبٌ زضاغ١ ايٛسس٠

ٖٚٞ تػتدسّ عٓس ا٫ْتٗا٤ َٔ زضاغ١ ٚسس٠ َع١ٓٝ   post-testingاختباض بعسٟ / ب

 .تشسٜس َس٣ تكسّ ايطايب١ مٛ ؼكٝل ا٭ٖساف ايٓٗا١ٝ٥ يًٛسس٠ي
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تػتدسّ أثٓا٤ زضاغ١ ايطايب١ يٛسس٠ َع١ٓٝ :  Embedded Testsاختباضات ن١ُٝٓ  .3

ٚشيو ملطاقب١ تكسَٗا، ٖٚٞ اختباضات قكرل٠ َتهطض٠ تطتبط بأٖساف ايٛسس٠ ٚتكسّ 

 .يًطايب١ تػص١ٜ ضادع١ ؾٛض١ٜ َٔ ؾأْٗا تععٜع تعًُٗا

ٖٚٞ تعط٢ يًطايبات بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ :  Summative Testsضات ػُٝع١ٝ اختبا .4

 .زضاغ١ املكطض، سٝح تٗسف إىل َعطؾ١ َس٣ ايتُهٔ َٔ قت٣ٛ املاز٠ ايسضاغ١ٝ

ٖٞ اختباضات ؼكٌٝ شلا َعاٜرل غبل  :  Mastery Testsاختباضات ايتُهٔ  .5

س٠ اييت ٜسضغٓٗا إيٞ ٚتػتدسَٗا ايطايبات عٓسَا ُٜطزٕ ا٫ْتكاٍ َٔ ايٛس. ؼسٜسٖا

ٚسس٠ َتكس١َ زٕٚ إٔ ٜسضغٔ ٖصٙ ايٛسس٠ عٓسٖا ٜطًب َٓٗٔ ايدلْاَر إٔ ٜدلٖٔ ع٢ً 

 .قسضتٗٔ ع٢ً ادتاظ ايٛسس٠ اؿاي١ٝ ٚبايتايٞ ا٫ْتكاٍ َباؾط٠ إيٞ ايٛسس٠ اييت تًٝٗا

ٚتعطض بٛنٛح تعًُٝات إدابات ا٭غ١ً٦، :  Timed Testsا٫ختباضات املٛقٛت١   .6

يًطايب١ يف أٟ ٚقت أثٓا٤ ا٫َتشإ، نُا إٔ نٌ دع٤ يف ا٫َتشإ ي٘  ٚتكبح َتاس١

قُٝت٘ اـاق١، نصيو ٖٓاى إَها١ْٝ ايهؿـ عٔ ايٛقت املٓكطّ ٚنصيو 

ُٜٚػُح يًطايبات بإعاز٠ ظٜاض٠ ا٭غ١ً٦ ٚتػٝرل اغتذاباتٗٔ . املتبكٞ َٔ ٚقت ا٫َتشإ

ا٫ختباضات عٓس قٝاؽ َٗاضات قبٌ اإلدطا٤ ايٓٗا٥ٞ ي٬ختباض، ٚغايبا َا تػتدسّ ٖصٙ 

 .َع١ٓٝ ٜهٕٛ ايسق١ يف ا٫لاظ َٚطاعا٠ ايٛقت أِٖ عٛاًَٗا
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 طادعاي بححامل

 االجتاٖات سلو اضتدداّ املعاٌَ االفرتاضية

 متٗيد

ٜ٪نس عًُا٤ ايٓؿؼ ع٢ً أ١ُٖٝ ا٫ػاٖات نسٚاؾع يًػًٛى إش ُتعتدل ْٛاتر ع١ًُٝ  

ػاٖات مٛ ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ٚاملٛاقـ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ سٝح ُٜهٕٛ نٌ ؾطز ا

ٚاملٛنٛعات ا٫دتُاع١ٝ، ٚميهٓٓا ايكٍٛ إٕ نٌ َا ٜكع يف قٝط ب١٦ٝ ايؿطز ميهٔ إٔ ٜهٕٛ 

 .َٛنٛع اػاٙ َٔ اػاٖات٘

 َفٗوّ االجتاٖات 

بأْٗا ( ٖـ1424اؿ١ًٝ، )يكس ساٍٚ ايعسٜس َٔ املٓعطٜٔ تعطٜـ ا٫ػاٖات ؾكس عطؾٗا  

ز ي٬غتذاب١ بأمناط غًٛن١ٝ قسز٠ مٛ أؾدام أٚ أؾهاض أٚ سٛازخ أٚ ْععات ت٪ٌٖ ايؿط"

أٚناع أٚ أؾٝا٤ َع١ٓٝ، ٚت٪يـ ؾُٝا بٝٓٗا ْعاًَا َعكسًا تتؿاعٌ ؾٝ٘ فُٛع١ نبرل٠ َٔ املتػرلات 

 (367م ".)املتٓٛع١

تٓعِٝ ملعاضف شات اضتباطات َٛدب١ أٚ غايب١ باعتباض "بأْٗا ( 2005ًَّشِ، )نُا عطؾٗا  

ػاٙ ايؿدل مٛ َٛنٛع َعني غٛا٤ أنإ ؾ٦ًٝا أّ ؾدكًا أّ مجاع١ ٖٛ اغتعساز إٔ ا

 (318م ". )٫غتجاض٠ زٚاؾع٘ بايٓػب١ يًُٛنٛع

 َهوْات االجتاٖات

( 369-367م م: ٖـ1424اؿ١ًٝ، )ٜٓطٟٛ ا٫ػاٙ ع٢ً ث٬ث١ َهْٛات نُا أٚضزٖا  

 :نايتايٞ( 472 -471م م : ٖـ 1426ْؿٛاتٞ، )ٚ

 ٕ ايعاطؿٞ أٚ ايٛدساْٞاملهٛ: أ٫ًٚ

ٖٚٛ ؾعٛض عاّ ٜ٪ثط يف اغتذاب١ ايطايب١ بايكبٍٛ أٚ ايطؾض ػاٙ َٛنٛع َعني ، ٚقس  

 .ٜهٕٛ ٖصا ايؿعٛض غرل َٓطكٞ ع٢ً اإلط٬م
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 املهٕٛ املعطيف: ثاًْٝا

ٖٚٛ  املعًَٛات ٚاملعاضف اييت تٓطٟٛ عًٝٗا ٚد١ٗ ْعط ايطايب١ قاسب١ ا٫ػاٙ مٛ ايؿ٤ٞ  

ٚنًُا ظازت املعًَٛات ٚاؿكا٥ل سٍٛ َٛنٛع . أٚ ايؿهط٠ شات ايع٬ق١ مبٛقؿٗا أٚ اؿازث١

 .ا٫ػاٙ ٚناْت زقٝك١ ٚقشٝش١، نإ ا٫ػاٙ َبًٓٝا ع٢ً أغؼ غ١ًُٝ

 املهٕٛ ايػًٛنٞ أٚ ا٭زا٥ٞ: ثايجًا

ٖٚٛ ايؿعٌ ايصٟ تكّٛ ب٘ ايطايب١ ٜٚؿرل إىل اػاٖٗا مٛ ؾ٤ٞ َعني أٚ ؾدل أٚ ؾهط  

ا٫ػاٖات تعٌُ نُٛدٗات يًػًٛى، سٝح تسؾع ايطايب١ إىل ايعٌُ ٚؾل ا٫ػاٙ  أٟ إٔ. َعني

 .ايصٟ تتبٓاٙ

 خصائص االجتاٖات

م : ٖـ 1426ْؿٛاتٞ، )ٚ ( 371-369م م : ٖـ1424اؿ١ًٝ، )يكس شنط ن٬ َٔ  

 :أْ٘ ميهٔ ؼسٜس خكا٥ل ا٫ػاٖات ؾُٝا ًٜٞ( 319م : 2005ًَّشِ، )ٚ( 475 -472م 

 .١ ٚيٝػت ٚضاث١ٝ ٜٚتِ تعًُٗا بعس٠ ططمَهتػب١ َٚتعًُ .1

 .قاب١ً يًكٝاؽ ٚايتكِٜٛ َٔ خ٬ٍ ايػًٛى امل٬سغ .2

 .تتهٕٛ ٚتطتبط مبجرلات َٚٛاقـ ادتُاع١ٝ ٜٚؿذلى عسز َٔ ا٭ؾطاز أ ٚ اؾُاعات ؾٝٗا .3

 .ميهٔ ايتعبرل عٓٗا بعباضات تؿرل إىل ْععات اْؿعاي١ٝ .4

 .ميهٔ إخؿا٩ٖا .5

 .س مت يف َطاسٌ َبهط٠ َٔ ايعُطٜعزاز ثباتٗا نًُا نإ تعًُٗا ق .6

 .ٜتػِ بعهٗا با٫هاب١ٝ أٚ بايػًب١ٝ  .7

 .ايبعس املعطيف ٚايبعس ا٫ْؿعايٞ: تتؿهٌ َٔ بعسٜٔ ض٥ٝػٝني ُٖا .8

 .تٛنح ٚدٛز ع٬ق١ بني ايؿطز َٚٛنع ا٫ػاٙ .9

ىتًـ ايٓاؽ يف اػاٖاتِٗ مٛ املٛنٛعات املدتًؿ١، ٚيهٌ َِٓٗ اػاٖات٘ اـاق١ ب٘  .10

 .ؿهٌ َباؾط يف غًٛنِٗاييت ت٪ثط ب

ا٫ػاٖات شات١ٝ أٟ إٔ َٛنٛعٝتٗا َٓدؿه١ بؿهٌ ًَُٛؽ ٖٚصا قس ٜ٪زٟ إىل نٕٛ   .11

 .ا٫ػاٖات قشٝش١ أٚ غرل قشٝش١
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 ايعواٌَ املؤدية يعٗوز اجتاٖات رلتًفة يدى املعًُات

 :يف اٯتٞ( 322م : 2005ًَّشِ، )ٖٞ نُا أٚنشٗا  

ع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚتتُؿ٢ َع َطس١ً تٓبع ا٫ػاٖات َٔ ٚاقع ايعطٚف ا٫دتُا .1

 .ايتطٛض اييت هتاظٖا اجملتُع

 .ُتعتدل ا٫ػاٖات ايٓؿػ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ أسس ْٛاتر ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ .2

 .تتهٕٛ ا٫ػاٖات َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ .3

١ باملع١ًُ تتهٕٛ ا٫ػاٖات يف املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١ شات ا٭١ُٖٝ اـاق .4

 .ٚاؾُاع١

تًعب ايعٛاٌَ ٚامل٪ثطات ايجكاؾ١ٝ ٚاؿهاض١ٜ مبا تؿًُ٘ َٔ ايٓعِ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ  .5

 .ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ زٚضًا ٖاًَا يف ؼسٜس اػاٖات ا٭ؾطاز

ايتذاضب ايؿدك١ٝ يف املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١ تًعب زٚضًا ٖاًَا يف تهٜٛٔ  .6

 .ا٫ػاٖات

ايتٛسس َع بعض ايؿدكٝات ٚايُٓاشز ا٫دتُاع١ٝ زٚضًا ٖاًَا يف انتػاب تًعب ع١ًُٝ  .7

 .بعض ا٫ػاٖات
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 متٗيد 

سساث١ َٛنٛع املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف املٝسإ ايذلبٟٛ عًَُٛا ٚيف ٫ ىؿ٢ ع٢ً اؾُٝع 

تسضٜؼ ايعًّٛ خكٛقا ايهُٝٝا٤ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ، ٖصٙ اؿساث١ يف ايططح أزت إىل ُْسض٠ ٚق١ً 

يف ايسضاغات ايػابك١ اييت تٓاٚيت املٛنٛع خكٛقًا يف ب٬زْا ايعطب١ٝ، مما أز٣ بايباسج١ يًذ٤ٛ 

ت ايػابك١ املتعًك١ بايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل قٛضٜٔ، ٚشيو قاٚي١ ي٬غتؿاز٠ َٔ إىل تكػِٝ ايسضاغا

 :تًو ايسضاغات ايػابك١ شات ايك١ً مبٛنٛع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف قٛضٜٔ ٖٞ نايتايٞ

دزاضات َتعًكة باجتاٖات َعًُات و َػسفات ايعًوّ سلو اضتدداّ املعاٌَ : أواًل 

 االفرتاضية 

 (2010ّ)ٞ زضاغ١ ايؿٓام، بين زَٚ (1

ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً اػاٖات املعًُني ٚايطًب١ مٛ اغتدساّ ايتعًِ  

َعًًُا َٚع١ًُ زضغٛا َاز٠ ( 28)ا٫يهذلْٚٞ يف ايعًّٛ، سٝح تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ 

ٚمت اغتدساّ َكٝاؽ . طايبًا( 118)ايؿٝعٜا٤ احملٛغب١ يًكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ ايعًُٞ ٚ 

مٛ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ َٚكٝاؽ اػاٖات يًطًب١ مٛ ايتعًِٝ اػاٖات املعًُني 

َٚٔ أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚدٛز اػاٖات اهاب١ٝ يس٣ . ا٫يهذلْٚٞ نأزٚات يتطبٝل ايسضاغ١

املعًُني مٛ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ، سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ ايهًٞ يتكسٜط املعًُني ع٢ً 

 (.5700)َٔ أقٌ ( 3776)ْٚٞ َكٝاؽ ا٫ػاٖات مٛ ايتعًِٝ ا٫يهذل

 (2008ّ)زضاغ١ اؾٜٛط  (2

ٖسؾت ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً أثط اغتدساّ املدتدلات احملٛغب١ ٚبطاَر احملانا٠ اؿاغٛب١ٝ  

ع٢ً ؼكٌٝ ايط٬ب ٚاػاٖاتِٗ مٛ ايهُٝٝا٤ إناؾ١ إىل اػاٖاتِٗ مٛ املدتدلات 

ٚ تهْٛت . ٝٗا املٓٗر ايتذطٜيبٚاغتدسّ ايباسح ؾ. احملٛغب١ ٚبطاَر احملانا٠ اؿاغٛب١ٝ

فُٛع١ نابط١ ٚفُٛعتني : طايبًا، مت تٛظٜعِٗ إىل ث٬خ فُٛعات(51)ايع١ٓٝ َٔ 

ٚقس تٛقٌ . ػطٜبٝتني إسساُٖا يًُدتدلات احملٛغب١ ٚا٫خط٣ يًُشانا٠ اؿاغٛب١ٝ
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٫ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ : ايباسح إىل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر ٖٚٞ نايتايٞ

بني َتٛغط زضدات ط٬ب اجملُٛع١ ايهابط١ ٚاجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ا٭ٚىل اييت ( 0705)

زضغت باغتدساّ املدتدلات احملٛغب١ يف ا٫ختباض ايتشكًٝٞ يؿكًٞ احملايٌٝ املٛق١ً 

يًهٗطبا٤ ٚاؿػابات املتعًك١ باؿُٛض ٚايكٛاعس يف َاز٠ ايهُٝٝا٤ يًكـ ايجايح 

اب١ٝ مٛ اغتدساّ املدتدلات احملٛغب١ ٚبطاَر احملانا٠ ايجاْٟٛ، نُا تٛدس اػاٖات اه

 .اؿاغٛب١ٝ يف تعًِٝ ايهُٝٝا٤

 ( 2008ّ)زضاغ١ ٫ٍ   (3

يًبشح عٔ ايع٬ق١ بني ا٫ػاٙ مٛ اغتدساّ املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ يف  ٖسؾت ايسضاغ١ 

جاْٟٛ ايتعًِٝ ٚ ع٬قت٘ ببعض ايكسضات اإلبساع١ٝ يس٣ ع١ٓٝ َٔ ط٬ب ٚطايبات ايتعًِٝ اي

( 200)ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ املكاضٕ،ٚ تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ . ايعاّ

ٚ نإ . طايب ٚطايب١ َٔ ايؿطق١ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ يف ايكػِ ايعًُٞ َٔ بعض املساضؽ ايجا١ْٜٛ

َٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا ايبشح ٚدٛز ع٬ق١ زاي١ إسكا٥ًٝا بني ا٫ػاٙ مٛ 

 (.ا٭قاي١ -املط١ْٚ  –ايط٬ق١ )ملدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ ٚبعض ايكسضات ا٫بساع١ٝ اغتدساّ ا

 (ٖـ1429)زضاغ١ ايطزازٟ  (4

تكُِٝ )ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً اػاٖات املعًُني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني مٛ  

َٓٗر ايطٜانٝات، زٚض املعًِ، زٚض ايتًُٝص، ططم ايتسضٜؼ،َهْٛات ايب١٦ٝ ايكؿ١ٝ، 

عٓس اغتدساّ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ يف تسضٜؼ ايطٜانٝات باملطس١ً ( ايتكِٜٛ املٓاغب١أغايٝب 

ٚقس تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ مجٝع َعًُٞ ايطٜانٝات ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني . املتٛغط١

ٚقس اغتدسّ ايباسح ا٫غتبا١ْ أزا٠ً يًسضاغ١، َٚٔ أِٖ َا تٛقًت ي٘ . باملطس١ً املتٛغط١

تكُِٝ َٓٗر )اػاٖات املعًُني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني مٛ ناْت عاي١ٝ ايسضاغ١ َٔ ْتا٥ر إٔ 

ايطٜانٝات، زٚض املعًِ، زٚض ايتًُٝص، ططم ايتسضٜؼ،َهْٛات ايب١٦ٝ ايكؿ١ٝ، أغايٝب 

عٓس اغتدساّ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ يف تسضٜؼ ايطٜانٝات باملطس١ً ( ايتكِٜٛ املٓاغب١

 .املتٛغط١

 



 
- 8; - 

 

 (2007ّ)زضاغ١ ؾكٛض  (5

سضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ تكِٝٝ َعًُٞ َٚعًُات ايعًّٛ يف َساضؽ ٚناي١ ٖسؾت اي 

ايػٛخ يف قاؾع١ ْابًؼ يًُدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ احملان١ٝ يًٛاقع ا٫ؾذلانٞ يف ايع١ًُٝ 

 .ٚاغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ. َع١ًُ َٚعًِ( 51)سٝح تهْٛت ايع١ٓٝ َٔ .ايتع١ًُٝٝ

ٕ تكِٝٝ املعًُني يًُدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ نإ بؿهٌ عاّ نإ َٔ أبطظ ْتا٥ر ايسضاغ١ أ ٚ

َطتؿعًا بػبب تسْٞ تكُِٝٝٗ يإلَهاْات املتاس١ شلصٙ املدتدلات ايصٟ ناْت زضدت٘ 

أَا بايٓػب١ يتكُِٝٝٗ يهٌ َٔ املعًِ . َتٛغط١ بُٝٓا نإ تكُِٝٝٗ يًُٓٗاز ٚاإلزاض٠ َطتؿعًا

. ٖٓاى تبأٜ ًَشٛظ يف تكُِٝٝٗ شلصٙ ا٭بعازٚاملتعًِ ؾكس ناْت زضد١ َطتؿع١ دسًا ٚبايتايٞ 

ٚتكسضت نطٚض٠ ايتدطٝط اؾٝس يًسضؽ عٓس زَر املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ يف ايسضٚؽ ٖٚصا 

ٜؿرل إىل نطٚض٠ زَر املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ يف َطاسٌ تكُِٝ ٚتطٜٛط َٓاٖر ايعًّٛ َٔ أدٌ 

عًك١ بسٚض املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ تٛسٝس اـطط ايسضاغ١ٝ بايكٛض٠ املج٢ً، ٚاستًت ايؿكط٠ املت

( 376)ؿٌ مجٝع املؿه٬ت يف تسضٜؼ ايعًّٛ أز٢ْ َػت٣ٛ بني ؾكطات ٖصا احملٛض مبتٛغط 

إ٫ أْٗا ناْت َطتؿع١ ٚبايتايٞ اغتٓتر ايباسح إ َجٌ ٖصٙ املدتدلات ميهٔ إٔ تػاعس يف 

ِٝٝ املعًُني شلصٙ ٚع٢ً ايطغِ َٔ املػت٣ٛ ايعايٞ يتك .سٌ َؿانٌ َع١ٓٝ يف تسضٜؼ ايعًّٛ

 . املدتدلات إ٫ أِْٗ ٫ ٜطٕٚ أْٗا ُتؿهٌ بس٬ٜ يًُدتدلات اؿكٝك١ٝ

 (2006ّ)زضاغ١ ايؿاٜع  (6

ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ ٚاقع اغتدساّ كتدلات ايعًّٛ احملٛغب١ يف املطس١ً  

. يبًاطا 580َعًًُا ٚ 118ٚقس ؾاضى يف ايسضاغ١ . ايجا١ْٜٛ ٚاػاٖات َعًُٞ ايعًّٛ مٖٛا

%  7,37ٚنإ َٔ أبطظ ْتا٥ر ايسضاغ١; إٔ . نُا اغتدسّ ايباسح املٓٗر املػشٞ ايٛقؿٞ

َٔ املعًُني ع١ٓٝ ايسضاغ١ مل ٜػتدسَٛا كتدلات ايعًّٛ احملٛغب١ َطًكًا، بُٝٓا أنس 

ٚإٔ َعًُٞ . اغتدساَِٗ شلا َط٠ ٚاسس٠ ع٢ً ا٭قٌ خ٬ٍ ايؿكٌ ايسضاغٞ ايٛاسس% 3,36

َتكاضبٕٛ إىل سس نبرل يف َس٣ ( ايؿٝعٜا٤، ايهُٝٝا٤، ا٭سٝا٤)ملدتًؿ١ املٛاز ايع١ًُٝ ا

ٚأنست ايسضاغ١ ع٢ً ٚدٛز اػاٖات إهاب١ٝ يس٣ َعًُٞ ايعًّٛ ٚايط٬ب . اغتدساَِٗ شلا
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مٛ كتدلات ايعًّٛ احملٛغب١ بؿهٌ عاّ، ٚنإ أنجط ٖصٙ ا٫ػاٖات إهاب١ٝ ٖٛ 

 .مٛ اؿاغب اٯيٞ ٚايعًّٛتأثرلٖا ع٢ً ت١ُٝٓ اػاٖاتِٗ اإلهاب١ٝ 

 Ocarl(2006ّ) زضاغ١ ناضٍ  (7

َٔ طًب١ (2012)َعًًُا بايتدكل ايعًُٞ، ٚ( 578)ٖسؾت ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ أضا٤  

ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ب١ٜ٫ٛ أٖٚاٜٛ عٔ اغتدساّ املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ نُٔ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ، 

ب١ ٜ٪ٜسٕٚ ايتذطب١ اؾسٜس٠ إ٫ أِْٗ غرل ٚنإ َٔ أبطظ ايٓتا٥ر بإٔ ن٬ َٔ املعًُني ٚايطً

 .َطتاسني يًٓتا٥ر خاق١ أْٗا قس ٫ ؼكل ا٭ٖساف املباؾط٠ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

  (2005ّ)زضاغ١ ؾباط  (8

تٗسف ايسضاغ١ ملعطؾ١ ؾاع١ًٝ ايتسضٜب ا٫ؾذلانٞ باؿاغٛب ٚنؿاٜت٘ يف ايتسضٜب ع٢ً  

ٞ ايجاْٟٛ ايعًُٞ ٚأثطٙ ع٢ً ؼكٌٝ بعض ايتذاضب املددل١ٜ يف عًِ ا٭سٝا٤ يًكـ ايجاْ

ٚقاّ ايباسح باغتدساّ املٓٗر ايتذطٜيب، نُا قاّ بإعساز اغتبا١ْ . ايطًب١ ٚاػاٖاتِٗ مٛٙ

خاق١ ٭ؾطاز اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ملعطؾ١ اػاٖاتِٗ مٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ باإلناؾ١ إىل 

طايب ( 48)ضاغ١ َٔ ٚقس تهْٛت ع١ٓٝ ايس. تكُِٝ بطف١ٝ خاق١ يًُعٌُ ا٫ؾذلانٞ

َكػ١ُ ع٢ً فُٛعتني نابط١ ٚػطٜب١ٝ سٝح اغتدسّ ايباسح تك١ٝٓ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ يف 

ٚتٛقٌ ايباسح . تسضٜؼ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚاملعٌُ ايتكًٝسٟ يف تسضٜؼ اجملُٛع١ ايهابط١

بني  0705ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ : إىل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا

ٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف فٌُ َػت٣ٛ ا٫ختباض ايبعسٟ يكاحل َت

اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ، باإلناؾ١ إىل ٚدٛز اػاٖات إهاب١ٝ يس٣ ايط٬ب ٚاملعًُني مٛ 

 .اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف ا٭سٝا٤

 Change  (2002ّ) زضاغ١ تؿاْر (9

املعٌُ ا٫ؾذلانٞ املبين ع٢ً سٌ املؿه٬ت يف ؼكٌٝ  َعطؾ١ أثط اغتدساّ ٖسؾت إىل 

سلًت ع١ٓٝ . ايٛقؿٞ ٚايتذطٜيب اغتدسّ ايباسح املٓٗذني. ٚاػاٙ ايطًب١ مٛ ايعًّٛ بتاٜٛإ

ٚأظٗطت ايسضاغ١ ْتا٥ر . يًُذُٛع١ ايهابط١( 138)يًُذُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚ( 156) ايسضاغ١

بني َتٛغطات زضدات اجملُٛعتني  عسٜس٠ َٔ أُٖٗا ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥
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ٚدٛز اػاٖات إهاب١ٝ يس٣ ايط٬ب مٛ . ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 .زضاغ١ َاز٠ عًِ ا٭ضض يكاحل ط٬ب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 

 :التعقيب على الدراسات السابقة للمحور األول وعالقتها بالدراسة الحالية
ٍٚ َٔ ايسضاغات ايػابك١ ٚاييت تسٚض سٍٛ اػاٖات َعًُات ٚ َؿطؾات اؾتٌُ احملٛض ا٭: أ٫ًٚ

 .عامل١ٝ(2)عطب١ٝ ٚ(3)ق١ًٝ ٚ(4: )َٓٗا(زضاغات 9)ايعًّٛ مٛ اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ع٢ً 

( ٫2008ٍّ )ٚ ( 2008ّ)ٚ اؾٜٛط ( 2010ّ)اتؿكت ن٬ً َٔ زضاغ١ ايؿٓام، بين زَٚٞ : ثاًْٝا

ؾباط  ٚ (2005ّ) ٚ ايؿاٜع Ocarl (2006ّ)ناضٍ  ٚ( 2007ّؾكٛض )ٚ  (ٖـ1429)ايطزازٟ ٚ

يف ايتعطف ع٢ً ا٫ػاٖات مٛ اغتدساّ تكٓٝات  Change  (2002ّ) ٚ تؿاْر( 2005ّ)

 .ايتعًِٝ يف تسضٜؼ ايعًّٛ

  َٞٚايطزازٟ ( ٫2008ٍّ )ٚ ( 2010ّ)نُا اتبعت ن٬ َٔ زضاغ١ ايؿٓام، بين ز ٚ

  Changeٚ تؿاْر  (2005ّ) ٚ ايؿاٜع( 2006ّ)اضٍ ٚ ن( 2007ّ)ٚ ؾكٛض ( ٖـ1429)

ٚ ( 2008ّ)يف ٖصا احملٛض املٓٗر ايٛقؿٞ ٚاختًؿت عِٓٗ ن٬ً َٔ زضاغ١ اؾٜٛط ( 2002ّ)

يف اغتدساَِٗ يًُٓٗر ايتذطٜيب، أَا ؾُٝا ىل ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف ن٬ً َٔ ( 2005ّ)ؾباط 

ؾكس مت Change (2002ّ )ْر ٚ تؿا( 2005ّ)ٚ ؾباط ( ٖـ1429)ٚ ايطزازٟ ( ٫2008ٍّ )

( 2005ّايؿاٜع )َع زضاغ١ ( 2007ّؾكٛض )تطبٝكٗا ع٢ً ايط٬ب، اَا زضاغ١ ن٬ً َٔ 

 .بتطبٝكٗا ع٢ً َعًُني َٚعًُات يف ايتعًِٝ ايعاّ

  ٌَتتؿل ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َع ٖصٙ ايسضاغات بكؿ١ عا١َ يف أْٗا اغتدسَت ايعا

َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مٛ اغتدساّ تك١ٝٓ ا٫ؾذلان١ٝ إ٫ أْٗا تػتطًع ملعطؾ١ اػاٙ 

 . املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚبعض َطايبٗا يف َس١ٜٓ َه١ املهط١َ

  ِٗٓضغِ ايتؿاب٘ ايعاّ مٛ اغتدساّ ايتكٓٝات ٚاملدتدلات احملٛغب١ إ٫ إْٗا اختًؿت ع

 .أْٗا ؽككت عِٓٗ يف تطبٝكٗا ع٢ً َعًُات ٚاملؿطؾات ايذلبٜٛات باملطس١ً ايجا١ْٜٛ

 ٕ َطايب اضتدداّ املعاٌَ االفرتاضية  دزاضات ع: ْيًا ثا

 ( 2009ّ)زضاغ١ أَاْٞ اؿكإ، أؾٓإ ايعبٝس  (1

ٖسؾت ايسضاغ١ إىل اغتككا٤ َدلضات ٚأ١ُٖٝ ب١٦ٝ تعًِ ايعًّٛ ا٫ؾذلان١ٝ ظُٝع ؾطٚعٗا  

 ايهُٝٝا٤ ٚايؿٝعٜا٤ ٚ ا٭سٝا٤ ٚايتٛدٗات ايعامل١ٝ ٚايعطب١ٝ مٛ ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ ٚ
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ا٫ؾذلانٞ ٚايتٛقٌ إىل َعاٜرل يهُإ دٛز٠ ب١٦ٝ تعًِ ايعًّٛ ا٫ؾذلان١ٝ يف ن٤ٛ َعاٜرل 

ٚقس اغتدسَت ايباسجتإ املٓٗر ايٛقؿٞ  .اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ ع١ٓٝ َككٛز٠ َٔ اـدلا٤ ايذلبٜٛني يف اؾاَعات . ايتشًًٝٞ

ٚناْت أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت شلا ايسضاغ١ ٖٞ ٚدٛز ؾطٚم . ١ٝ ٚ ا٭ٚضٚب١ٝايػعٛز١ٜ ٚايعطب

زاي١ إسكا٥ًٝا يف تطتٝب ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يًُ٪ؾطات ايط٥ٝػ١ٝ ٚايؿطع١ٝ يف َعاٜرل ب١٦ٝ تعًِ 

 .ايعًّٛ ا٫ؾذلان١ٝ مبا ٜعهؼ اخت٬ف زضد١ أُٖٝتٗا ايٓػب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

 (ٖـ1429)زضاغ١ ايطانٞ  (2

ٖسؾت ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً َؿّٗٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚتٛنٝح ع٬قتٗا بايتعًِٝ  

ا٫يهذلْٚٞ باإلناؾ١ إىل آي١ٝ بٓا٤ ٚتكُِٝ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚزٚض اؿاغب اٯيٞ يف 

إْؿا٥ٗا، ٚٚقـ يدلافٗا َٚهْٛاتٗا ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚشيو َٔ خ٬ٍ َػح 

ٚقس تٛقٌ ايباسح يٛدٛب اغتؿاز٠ قطاع ايتعًِٝ يف . ملٛنٛعيٮزبٝات اييت ْاقؿت ٖصا ا

املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ ٖصٙ ايتك١ٝٓ ٚزضاغ١ نٝؿ١ٝ زفٗا ٚتٛظٝؿٗا ـس١َ أٖساف 

ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ خكٛقًا يف َٛاز ايعًّٛ ٭ْٗا املٛاز ايسضاغ١ٝ ا٭نجط اضتباطًا بايتك١ٝٓ، سٝح 

َٛاد١ٗ املؿه٬ت ٚايعٛا٥ل اييت تٛادِٗٗ يف تسضٜؼ  أْٗا غتػاعس املعًُني ٚايط٬ب يف

َٛاز ايعًّٛ ٚخكٛقًا يف إدطا٤ ايتذاضب ايع١ًُٝ، مما ٜ٪زٟ إىل ت١ُٝٓ ا٫ػاٖات ا٫هاب١ٝ 

 .يس٣ ايطًب١ ٚاملعًُني مٛ ايعًّٛ

 (ٖـ1429)زضاغ١ ايؿٗطاْٞ  (3

ْٞ يف تسضٜؼ ٖسؾت ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً زضد١ أ١ُٖٝ َطايب اغتدساّ ايتعًِٝ اإليهذلٚ 

املتعًِ، املٓٗر، عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، )ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ بايتعًِٝ ايعايٞ ايٛادب تٛاؾطٖا يف 

املُاضغ١، )، َٚعطؾ١ ايؿطٚم بني اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ تعع٣ يًُتػرلات (ٚايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ

( 250)أَا ع١ٓٝ ايسضاغ١ ؾكس تهْٛت َٔ . ، ٚقس اتبعت ايسضاغ١ املٓٗر ايٛقؿٞ(ايتدكل

ٚنإ َٔ أِٖ َا تٛقًت ي٘ ايسضاغ١ َٔ ْتا٥ر إٔ . عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ باؾاَعات ايػعٛز١ٜ

َٓاٖر ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ، ٚيف عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ ايعًّٛ )مجٝع املطايب اي٬ظّ تٛؾطٖا يف 

ايٛاضز٠ يف أزا٠ ٖصٙ ايسضاغ١ مجٝعٗا ُتعتدل َطايبًا ( ايطبٝع١ٝ، ٚاملتعًِ، ٚايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ
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١َ ٫غتدساّ ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ، سٝح ناْت إدابات أؾطاز ايع١ٓٝ ع٢ً مجٝع ؾكطات ٖا

َٚٔ ايٓتا٥ر أٜهًا ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا بني َتٛغطات . ٖصا احملاٚض بسضد١ ١َُٗ

اغتذاب١ أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املطايب ايعا١َ يف اؿاغب اي٬ظّ تٛؾطٖا يس٣ املتعًِ 

هذلْٚٞ ُتعع٣ يًُُاضغ١ يكاحل أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ايصٜٔ ٫ مياضغٕٛ ٫غتدساّ ايتعًِٝ ا٫ي

ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ بُٝٓا ٫ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ُتعع٣ 

ٚأخرلًا ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا بني َتٛغطات اغتذاب١ . يًتدكل يف بك١ٝ قاٚض ايسضاغ١

ايب اي٬ظّ تٛاؾطٖا يف َٓاٖر ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٫غتدساّ ايتعًِٝ أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املط

ا٫يهذلْٚٞ ُتعع٣ يًتدكل يكاحل أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ املتدككني يف املٓاٖر ٚططم 

ايتسضٜؼ بُٝٓا ٫ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ُتعع٣ يًتدكل يف 

 .بك١ٝ قاٚض ايسضاغ١

 (2007ّ)زضاغ١ ايػاَسٟ  (4

ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ؼسٜس سادات َعًُٞ ايطٜانٝات باملطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يًتعًِٝ  

اإليهذلْٚٞ املطتبط١ باـًؿ١ٝ املعطؾ١ٝ عٓ٘ ٚباغتدساّ اؿاغب اٯيٞ ٚاإلْذلْت ٚبإزاض٠ 

املٛقـ ايتعًُٝٞ اإليهذلْٚٞ، ٚؼسٜس زضد١ ا٫خت٬ف يف ٖصٙ اؿادات تبعًا ملػرلٟ اـدل٠ 

ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ،ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ . ٚامل٪ٌٖ ايعًُٞ يف ايتسضٜؼ

ٚزيت ْتا٥ر ايسضاغ١ ع٢ً إٔ احملٛض ا٭ٍٚ . َعًِ ضٜانٝات مبشاؾع١ ايطا٥ـ 108َٔ 

سادات َعًُٞ ايطٜانٝات باملطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يًتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ املطتبط١ )يًسضاغ١ 

نُا زيت ْتا٥ر ايسضاغ١ . عاي١ٝ بايٓػب١ يع١ٓٝ ايسضاغ١متجٌ ساد١ ( باـًؿ١ٝ املعطؾ١ٝ عٓ٘

سادات َعًُٞ ايطٜانٝات باملطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يًتعًِٝ )ع٢ً إٔ احملٛض ايجاْٞ يًسضاغ١ 

 .متجٌ ساد١ عاي١ٝ بايٓػب١ يع١ٓٝ ايسضاغ١( ا٫يهذلْٚٞ املطتبط١ باغتدساّ اؿاغب اٯيٞ

سادات َعًُٞ ايطٜانٝات باملطس١ً )يًسضاغ١ نُا زيت ْتا٥ر ايسضاغ١ ع٢ً إٔ احملٛض ايجايح 

متجٌ ساد١ عاي١ٝ بايٓػب١ يع١ٓٝ ( ا٫بتسا١ٝ٥ يًتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ املطتبط١ باغتدساّ ا٫ْذلْت

سادات َعًُٞ ايطٜانٝات )ٚزيت ْتا٥ر ايسضاغ١ ع٢ً إٔ احملٛض ايطابع يًسضاغ١ . ايسضاغ١

متجٌ ( بإزاض٠ املٛقـ ايتعًُٝٞ اإليهذلْٚٞباملطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يًتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ املطتبط١ 
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ٚأخرلا زيت ايٓتا٥ر ع٢ً عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ .ساد١ عاي١ٝ بايٓػب١ يع١ٓٝ ايسضاغ١

 .إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات إدابات ايع١ٓٝ تبعاًُ ملتػرلٟ اـدل٠ يف ايتسضٜؼ ٚ امل٪ٌٖ ايعًُٞ

 (2007ّ)زضاغ١ املٛغ٢  (5

ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚقس  ٖسؾت ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ َتطًبات 

اغتدسّ ايباسح َٓٗر ا٫غتككا٤ يٓتا٥ر عسٜس٠ زضاغات عسٜس٠ غابك١ َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ 

ٚايذلنٝب، ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ يٓتا٥ر ١َُٗ ٖٞ ٚنع ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ  يًب١ٝ٦ٝ ايتشت١ٝ 

اٍ املٓاٖر ٚقًت ايسضاغ١ إىل إٔ يف فاٍ ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات ٚايتذٗٝعات، أَا بايٓػب١ جمل

ٖٓاى َعاٜرل خاق١ يًُٓاٖر اإليهذل١ْٝٚ هب إتباعٗا عٓس تكُِٝ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ 

ٚ أٜهًا بايٓػب١ يتسضٜب املعًِ ٚاملتعًِ ع٢ً ايتكٓٝات . املػتدس١َ يف ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ

 .ع١ًُٝٝاؾسٜس٠ ٚع٢ً اغذلاتٝذٝات ايتسضٜؼ ُٜعس َطًبًا أغاغًٝا يًع١ًُٝ ايت

 (ٖـ1427)زضاغ١ اؿطبٞ  (6

ٖسؾت ملعطؾ١ َطايب اغتدساّ ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ يتسضٜؼ ايطٜانٝات باملطس١ً ايجا١ْٜٛ  

ٚتهْٛت ع١ٓٝ . ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ. َٔ ٚد١ٗ ْعط املُاضغني ٚاملدتكني

يباسح شلا إٔ ٚناْت أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ ا. َعًًُا( 30)كتكًا ٚ ( 86)ايسضاغ١ َٔ 

ٚمجٝع َطايب إعساز املعًِ ( ؽطٝطًا ٚتٓؿٝصًا ٚتكٛميًا ) مجٝع َطايب املٓٗر اإليهذلْٚٞ 

ٚتسضٜب٘ باإلناؾ١ ؾُٝع املطايب ايب١ٝ٦ٝ ايٛاضز٠ يف أزا٠ ايسضاغ١ تعتدل َطايب ٫ظ١َ ٚبسضد١ 

 .عاي١ٝ

 Hsu & Romance (2002ّ)زضاغ١ غٛ ٚ ضَٚاْؼ  (7

ني املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ ٚكتدلات ايتعًِٝ عٔ بعس يف َطنع إدطا٤ َكاض١ْ ب ٖسؾت إىل 

 ٚقس. ايٛقؿٞ اغتدسّ ايباسح املٓٗر. تكٓٝات ايتعًِٝ عٔ بعس ظاَع١ ؾًٛضٜسا أت٬ْتٝو

تطٜٛط . أظٗطت ايسضاغ١ ْتا٥ر عسٜس٠ َٔ أُٖٗا تطٜٛط إَهاْات املدتدلات ا٫ؾذلان١ٝ

ٚتهأَ تطبٝكات املدتدلات . ِ عٔ بعسبطفٝات احملانا٠ ٚتؿعًٝٗا يف كتدلات ايتعًٝ

 .ا٫ؾذلان١ٝ ٚكتدلات ايتعًِٝ عٔ بعس
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 :ايتعكيب عًى ايدزاضات ايطابكة يًُحوز ايجاْي وعالقتٗا بايدزاضة احلايية

أؾتٌُ احملٛض ايجاْٞ َٔ ايسضاغات ايػابك١ ٚايصٟ ٜسٚض سٍٛ َطايب اغتدساّ املعاٌَ : أ٫ًٚ

 .أدٓب١ٝ( 1)عطب١ٝ ٚ ( 1)ق١ًٝ ٚ ( 5: ) ٓٗاَ( زضاغات  7) ا٫ؾذلان١ٝ ع٢ً 

بٗسؾٗا يف ايتعطف ع٢ً املعاٜرل ( 2009ّأَاْٞ اؿكإ،أؾٓإ ايعبٝس )أاْؿطزت زضاغ١ : ثاًْٝا

نُا اتؿكت بعض زضاغات ٖصا احملٛض يف ايتأنٝس ع٢ً . املكذلس١ ؾٛز٠ ايب١٦ٝ ا٫ؾذلان١ٝ

(. 2006ّاؿطبٞ )ٚ ( 2008ّؿٗطاْٞ اي)َطايب اغتدساّ ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ نُا دا٤ يف 

إىل ؼسٜس سادات َعًُٞ ايطٜانٝات يًتعًِٝ ( 2007ّايػاَسٟ )بُٝٓا ٖسؾت زضاغ١ 

ٚأخرلًا زضاغ١ ن٬ً . اإليهذلْٚٞ َٚس٣ اضتباطٗا غًؿٝتِٗ املعطؾ١ٝ يف اغتدساّ اؿاغب

١ُٝ ٖسؾت ع٢ً أٖ( 2002ّغٛ ٚ ضَٚاْؼ )ٚ (  2007ّ)ٚ املٛغ٢ ( ٖـ1429)َٔ ايطانٞ 

تطٜٛط إَهاْات املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إىل تطٜٛط بطفٝات احملانا٠ ٚ تؿعًٝٗا يف كتدلات 

ٚاؾتًُت ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف . مجٝع ايسضاغات يف ٖصا احملٛض املٓٗر ايٛقؿٞ. ايتعًِٝ عٔ بعس

ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ( 2008ّايؿٗطاْٞ )ٚ ( 2009ّأَاْٞ اؿكإ،أؾٓإ ايعبٝس )ن٬ً َٔ 

ٚ ( 2007ّايػاَسٟ )أَا زضاغ١ . ا٤ تطبٜٛني يف اؾاَعات ايػعٛز١ٜايتسضٜؼ ٚخدل

 .ؾكس تهْٛت عٝٓتُٗا َٔ َعًُني ٚكتكني( 2006ّاؿطبٞ)

تتؿاب٘ ٖصٙ ايسضاغ١ َع ايسضاغات ايػابك١ يف ْاس١ٝ املطايب اي٬ظ١َ ٫غتدساّ تك١ٝٓ 

املطايب،٭ٕ ٚدٛز  املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إ٫ أْٗا تٓؿطز عِٓٗ يف ؼسٜس ا٫ػاٖات مٛ ٖصٙ

اػاٙ اهابٞ َعٓاٖا ٚدٛز ٚعٞ عايٞ ٚضغب١ عاي١ٝ يف ٚدٛز تعًِٝ ٜعتُس ع٢ً اغتدساّ ٖصٙ 

 .املعاٌَ يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ ٚبايتايٞ ايٛقٍٛ إىل َػت٣ٛ أضق٢ يف ايتعًِٝ
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 متٗيد

يف ٖصٙ ايسضاغ١ َٚتػرلاتٗا، ٚفتُعٗا ٜؿٌُ ٖصا ايؿكٌ ع٢ً ٚقـ املٓٗر املتبع  

ٚعٝٓتٗا،ٚخطٛات إدطا٤ ايسضاغ١، ٚنصيو ٜؿٌُ ٚقؿًا يًُعاؾات اإلسكا١ٝ٥ املػتدس١َ يف 

 .ؼًٌٝ ايبٝاْات ٚاغتد٬م ايٓتا٥ر ٚؼًًٝٗا

 َٓٗج ايدزاضة وَتغرياتٗا: أواًل

ايصٟ ٚقؿ٘ اغتدسَت ايباسج١ يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٓٗر ايٛقؿٞ املػشٞ : َٓٗر ايسضاغ١ 

أْ٘ ٜتِ بٛاغط١ اغتذٛاب مجٝع أؾطاز فتُع ايبشح أٚ ع١ٓٝ نبرل٠ َِٓٗ ( 2003ّايعػاف،)

 ( 191)م. ٚشيو بٗسف ٚقـ ايعاٖط٠ املسضٚغ١ َٔ سٝح طبٝعتٗا ٚزضد١ ٚدٛزٖا ؾكط

ٚيكس مت اغتدساّ ٖصا املٓٗر ٭ْ٘ ا٭نجط ١ُ٥٬َ يإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ايسضاغ١ سٍٛ اػاٙ 

ت ايهُٝٝا٤  مٛ اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚبعض َطايبٗا يف َس١ٜٓ َه١ َعًُات َٚؿطؾا

 .املهط١َ

 :املتػرلات ايسميٛغطاؾ١ٝ اـاق١ بع١ٓٝ ايسضاغ١

 :تتُجٌ املتػرلات ايعا١َ يًُعًُات يف ٖصٙ ايسضاغ١ باملتػرلات ايتاي١ٝ( أ

 تسضٜؼ          غٓٛات اـدل٠ يف اي-ايتدكل            -امل٪ٌٖ ايعًُٞ         -  

 اـًؿ١ٝ املػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ  -

 ملتػرلات املعًَٛات ايعا١َ عٔ املعًُات)%( ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( 1)دسٍٚ 

 )%(ة المئوي ةالنسب التكرار مكونات المتغير المتغير

 9378 61 بهايٛضٜٛؽ المؤهل العلمي

 672 4 َادػترل

 9679 63 تطبٟٛ التخصص

 371 2 غرل تطبٟٛ

 2672 17 غٓٛات 5أقٌ َٔ  سنوات الخبرة في التدريس

 1378 9 غٓٛات 10إىل أقٌ َٔ  5َٔ 

 3574 23 غ١ٓ 15إىل أقٌ َٔ  10َٔ 

 2476 16 غ١ٓ ؾأنجط 15

الخلفية المسبقة عن تقنية المعامل 
 االفتراضية

 4371 28 تٛدس خًؿ١ٝ َػبك١

 5679 37 ٫ تٛدس خًؿ١ٝ َػبك١
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ملتػرلات املعًَٛات ايعا١َ )%( ايتهطاض ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( 1)تٛنح ايٓتا٥ر املعطٚن١ ظسٍٚ  

َع١ًُ ٚتؿٌُ امل٪ٌٖ ايعًُٞ ٚايتدكل ٚعسز غٓٛات اـدل٠ ( 65)عٔ املعًُات ٚايبايؼ عسزٖٔ 

( 61)يف ايتسضٜؼ ٚخًؿٝتٗٔ املػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ َٚٔ تًو ايبٝاْات ٜتهح إٔ 

ساق٬ت ع٢ً %( 672)ؾكط ( 4)ساق٬ت ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ بُٝٓا %( 9378)َع١ًُ بٓػب١ 

%( 371)ؾكط ( 2)َع١ًُ ساق٬ت ع٢ً ايتدكل ايذلبٟٛ يف سني ( 63)زضد١ املادػترل ٖٚٓاى 

 .َِٓٗ مل ؼك٬ ع٢ً ؽكل ايذلبٟٛ

َع١ًُ ( 17)ٓٛات يعسز غ 5ٚ تذلاٚح غٓٛات اـدل٠ يف ايتسضٜؼ يًُعًُات َابني أقٌ َٔ  

 10ٚاؿاق٬ت ع٢ً خدل٠ %( 2476)َع١ًُ ٚبٓػب١ ( 16)غ١ٓ ؾأنجط يعسز 15إىل %( 2672)بٓػب١ 

 .َٔ املعًُات%( 60)َع١ًُ ٚبٓػب١ ( 39)غٓٛات ؾأنجط ٜبًؼ عسزِٖ 

 :أَا املتػرلات ايعا١َ يًُؿطؾات يف ٖصٙ ايسضاغ١ ؾٗٞ تتُجٌ باملتػرلات ايتاي١ٝ( ب

 غٓٛات اـدل٠ يف ايتسضٜؼ          -ايتدكل            -ُٞ         امل٪ٌٖ ايعً-  

 اـًؿ١ٝ املػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ  -

 ملتػرلات املعًَٛات ايعا١َ عٔ املؿطؾ١)%( ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( 2)دسٍٚ 

 )%( ةالنسب المئوي التكرار مكونات المتغير المتغير

 100 13 ضٜٛؽبهايٛ المؤهل العلمي

 100 13 تطبٟٛ التخصص

 2371 3 غٓٛات 5أقٌ َٔ  إلشرافسنوات الخبرة في ا

 1574 2 غٓٛات 10إىل أقٌ َٔ  5َٔ 

 777 1 غ١ٓ 15إىل أقٌ َٔ  10َٔ 

 5378 7 غ١ٓ ؾأنجط 15

الخلفية المسبقة عن تقنية المعامل 
 االفتراضية

 6972 9 تٛدس خًؿ١ٝ َػبك١

 3078 4 ك٫١ تٛدس خًؿ١ٝ َػب

إٔ مجٝع ( 2)تبني ايٓتا٥ر اـاق١ باملعًَٛات ايعا١َ عٔ املؿطؾات ٚاملس١ْٚ ظسٍٚ  

 .ٚمجٝعٗٔ ساق٬ت ع٢ً ايتدكل ايذلبٟٛ%( 100)بٓػب١ ( 14)املؿطؾات يف ايسضاغ١ ٚعسزِٖ 

َٓٗٔ خدلاتٗٔ أقٌ َٔ مخؼ غٓٛات، %( 2371)ٚؾُٝا ىل غٓٛات اـدل٠ يًُؿطؾات ؾٗٓاى 

خدلاتٗٔ %( 5378)دلتٗٔ عؿط غٓٛات ؾأنجط، ٚعسز نبرل َٔ املؿطؾات بٓػب١ خ%( 6175)ٚ

 .مخؼ عؿط غ١ٓ ؾأنجط
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يسٜٗٔ خًؿ١ٝ َػبك١ %( 6972)ٚعٔ اـًؿ١ٝ ايػابك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ؾٗٓاى  

 .َٔ املؿطؾات ٫ تٛدس يسٜٗٔ خًؿ١ٝ َػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ%( 3078)بُٝٓا 

 دلتُع ايدزاضة وعيٓت٘: ثاْيًا

سلٌ فتُع ايسضاغ١ مجٝع َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ يف مجٝع َساضؽ َس١ٜٓ َه١  

ٖـ ٚايصٟ بًؼ 1430/1431املهط١َ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ خ٬ٍ ايؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ يًعاّ ايسضاغٞ 

َٚ ( 97)َسضغ١، بٗا ( 53)عسزٖا  ع١ًُٝٝ َؿطؾ١ َٛظع١ ع٢ً مخػ١ َٓاطل ت( 14)َع١ًُ نُٝٝا٤ 

تبعًا يإلسكا٥ٝات اييت مت اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ إزاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يًبٓات مبٓطك١ َه١ املهط١َ 

 :، ٜٚتهح شيو َٔ اؾسٍٚ ايتايٞ(3)ًَشل ضقِ 

 تٛظٜع ع١ٓٝ ايسضاغ١ تبعًا يًُٓاطل ايتع١ًُٝٝ( 3)دسٍٚ ضقِ 

 املٓطك١ ّ
عسز 

 املعًُات

ايٓػب١ 

امل١ٜٛ٦ َٔ 

 %اجملتُع 

عسز 

 اتاملؿطؾ

ايٓػب١ 

امل١ٜٛ٦ َٔ 

 %اجملتُع 

ايعسز 

 ايهًٞ

ايٓػب١ 

امل١ٜٛ٦ َٔ 

 %اجملتُع 

 24732 27 64729 9 18756 18 َٓطك١ ٚغط َه١ 1

 15732 17 7714 1 16750 16 َٓطك١ ؾطم َه١ 2

 24732 27 7714 1 26780 26 َٓطك١ غطب َه١ 3

 21762 24 14729 2 22768 22 َٓطك١ سلاٍ َه١ 4

 14742 16 7714 1 15746 15 َه١َٓطك١ دٓٛب  5

 100 111 100 14 100 97 اجملُٛع ايهًٞ

ْٚعطًا حملسٚز١ٜ سذِ فتُع ايسضاغ١ ٚدست ايباسج١ إَها١ْٝ تطبٝل أزا٠ ايسضاغ١ 

 ع٢ً فتُع ايسضاغ١ ناؾ١ ٚقس سلًت ع١ٓٝ ايسضاغ١ ناٌَ فتُع ايسضاغ١( ا٫غتبا١ْ)

طاز فتُعٗا َٔ َعًُات َٚؿطؾات ٚبعس تطبٝل أزا٠ ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً مجٝع أؾ

ايهُٝٝا٤ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ مبه١، ٚمجع ا٫غتبٝاْات املػته١ًُ اييت أزخًت يف ع١ًُٝ 

عسز ا٫غتباْات املٛظع١ ( 4)اغتبا١ْ ٜتهح َٔ اؾسٍٚ ( 97)ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ ٖٚٞ 

 .ٚاملػته١ًُ ٚايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ي٘ َٔ ايعسز املٛظع ٚ اجملتُع ايهًٞ
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 ٚقـ ا٫غتباْات املٛظع١ ٚاملهت١ًُ َٔ فتُع ايسضاغ١( 4)ضقِ  دسٍٚ

 ايٛظٝؿ١
عسز أؾطاز 

 اجملتُع

ا٫غتباْات 

 املٛظع١

ا٫غتباْات 

 املػته١ًُ

ْػب١ ايع١ٓٝ 

 يًُذتُع

 %100 14 14 14 املؿطؾات

 %67701 65 97 97 املعًُات

 %71717 79 111 111 اجملُٛع

 خطوات إجساء ايدزاضة: ثايجًا

سَت ا٫غتبا١ْ نأزا٠ ؾُع املعًَٛات َٔ فتُع ايسضاغ١، سٝح ٜط٣ اغُتد

إٔ ا٫غتبا١ْ أزا٠ ١ُ٥٬َ يًشكٍٛ ع٢ً َعًَٛات ٚبٝاْات ٚسكا٥ل َطتبط١ ( 2005ّعبٝسات،)

 .بٛاقع َعني ٫ تتٛؾط إداباتٗا إ٫ عٓس ا٭ؾطاز املعٓٝني مبٛنٛع ا٫غتبا١ْ

١ُ٥٬َ يتشكٝل ٖسف ايسضاغ١ ٖٚٛ َعطؾ١  ٚقس اغتدسَت ايباسج١ ا٫غتبا١ْ ٭ْٗا ا٭نجط

اػاٖات َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مٛ اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚبعض َطايبٗا يف 

 .َس١ٜٓ َه١ املهط١َ

 بٓاء أداة ايدزاضة 

 : اـط٠ٛ ا٭ٚىل

يف ن٤ٛ َؿه١ً ايسضاغ١ ٚؼكٝكًا ٭ٖساؾٗا ٚأغ٦ًتٗا ٚيف ن٤ٛ اإلطاض ايٓعطٟ  

بعس٠ خطٛات إلخطادٗا يف ( ا٫غتبا١ْ)ايػابك١ َطت ع١ًُٝ إعساز أزا٠ ايسضاغ١  ٚايسضاغات

 :ؾهٌ هٝب ع٢ً أغ١ً٦ ايسضاغ١، نايتايٞ

َطادع١ ايعسٜس َٔ أزبٝات ايسضاغ١ َٔ َطادع ٚف٬ت ٚزضاغات غابك١ َطتبط١  .1

مبٛنٛع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ، باإلناؾ١ إىل اغتؿاض٠ ايعسٜس َٔ شٟٚ ا٫ختكام يف فاٍ 

 .هٓٛيٛدٝا ايتعًِٝت

اعتُاز ايباسج١ ع٢ً خدلتٗا ايؿدك١ٝ َٔ خ٬ٍ املكطضات املتعًك١ مبٓاٖر ايبشح ايعًُٞ  .2

 .يف زضاغ١ املادػترل
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مت ؼسٜس اشلسف َٔ ا٫غتبا١ْ ٖٚٛ َعطؾ١ اػاٙ َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مٛ  .3

 .اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚبعض َطايبٗا يف َس١ٜٓ َه١ املهط١َ

قاَت ايباسج١ بكٝاغ١ ا٫غتبا١ْ يف قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ َٚٔ ثِ عطنٗا ع٢ً املؿطف  

ع٢ً ايسضاغ١ ٚشيو إلبسا٤ ضأٜ٘ ٬َٚسعات٘، نُا مت عطنٗا ع٢ً فُٛع١ َٔ 

 .احملهُني َٔ شٟٚ ا٫ختكام ٚاـدل٠ ٚشيو يتشهُٝٗا ٚإبسا٤ َط٥ٝاتِٗ سٛشلا

 :اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

، ٚقس تكسض ا٫غتبا١ْ خطاب ( 8ًَشل ضقِ )ًا قهُ( 16)مت عطض ا٭زا٠ ع٢ً  

َٛد٘ إىل احملهُني ٜٛنح َؿه١ً ٚأٖساف ايسضاغ١ ٚأغ٦ًتٗا، ُٚطًب َٔ احملهُني 

إبسا٤ آضا٥ِٗ ٬َٚسعاتِٗ سٍٛ ؾكطات ا٫غتبا١ْ ٚشيو َٔ سٝح َس٣ اضتباط نٌ ؾكط٠ 

ا ايًػ١ٜٛ ٚ َٔ ؾكطاتٗا باحملٛض ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘، َٚس٣ ٚنٛح نٌ ؾكط٠ ٚغ١َ٬ قٝاغتٗ

٥٬َُتٗا يتشكٝل اشلسف ايصٟ ٚنعت َٔ أدً٘، ٚاقذلاح ططم ؼػٝٓٗا ٚشيو بٓا٤ًً ع٢ً 

باإلناؾ١ يٛدٛز خٝاض ( تعسٍ -ؼصف  –تبك٢ )زضد١ أ١ُٖٝ نٌ ؾكط٠ با٫ختٝاض َٔ 

ايعباض٠ بعس ايتعسٌٜ، ٚبعس اغتعاز٠ ايٓػذ احمله١ُ مت تعسٌٜ بعض ؾكطات ا٫غتبا١ْ يف 

ني ٬َٚسعاتِٗ باؿصف ٚ اإلناؾ١ يبعض ايؿكطات أٚ إعاز٠ تطتٝب ن٤ٛ آضا٤ احملهُ

 .بعهٗا اٯخط

يف قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ َٔ دعأٜٔ ( 6ًَشل ضقِ ( )ا٫غتبا١ْ)ٚقس تهْٛت أزا٠ ايسضاغ١  .1

 :ض٥ٝػٝني ُٖا

امل٪ٌٖ : سلًت" املعًُات"عباض٠ عٔ َعًَٛات عا١َ عٔ فتُع ايسضاغ١ : اؾع٤ ا٭ٍٚ

اـدل٠ يف ايتسضٜؼ، ٚدٛز خًؿ١ٝ َػبك١ يس٣ املع١ًُ عٔ تك١ٝٓ  ايعًُٞ،ايتدكل، غٓٛات

 .املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

امل٪ٌٖ : سلًت" املؿطؾات"أَا بايٓػب١ يًُعًَٛات ايعا١َ عٔ فتُع ايسضاغ١ َٔ  

ايعًُٞ،ايتدكل، غٓٛات اـدل٠ يف اإلؾطاف، ٚدٛز خًؿ١ٝ َػبك١ يس٣ املع١ًُ عٔ تك١ٝٓ 

 .املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

 :قاٚض نايتايٞ( 4)عباض٠ ٚظعت ع٢ً ( 58)أؾتٌُ ع٢ً : ايجاْٞ اؾع٤ 
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، تهٕٛ ا٫ػاٙ مٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤: احملٛض ا٭ٍٚ

 (.16-1)عباض٠ اؽصت ا٭ضقاّ َٔ ( 16)َٔ 

ك١ٝٓ ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ يًُع١ًُ عٓس اغتدساّ ت/ ايؿ١ٝٓ  ا٫ػاٙ مٛ املطايب: احملٛض ايجاْٞ

 (.29-17)عباض٠ اؽصت ا٭ضقاّ َٔ ( 13)تهٕٛ َٔ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ، 

ايتع١ًُُٝ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ / ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايتع١ًُٝٝ  :احملٛض ايجايح

( 11)تهٕٛ َٔ  َطايب تع١ًُٝٝ خاق١ باملع١ًُ( أ: ايصٟ اْكػِ إىل قػُنيا٫ؾذلان١ٝ، 

 (.40-30)عباض٠ اؽصت ا٭ضقاّ َٔ 

عباضات اؽصت ( 9)ٚايصٟ تهٕٛ َٔ  َطايب تع١ًٌُٝ خاق١ بايطايب١( ب                   

 (.49-41)ا٭ضقاّ َٔ 

٫ػاٙ مٛ املطايب ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس  :احملٛض ايطابع

 (.58-50)عباضات اؽصت ا٭ضقاّ َٔ ( 9)تهٕٛ َٔ  اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ،

 صدم أداة ايدزاضة

يكس مت قٝاؽ قسم أزا٠ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ ايتشكل َٔ قسم قت٣ٛ ايسضاغ١ أٚ ايكسم  

ايعاٖطٟ شلا، يًتأنس َٔ أْٗا ؽسّ أٖساف ايسضاغ١، ٚشيو َٔ خ٬ٍ عطنٗا ع٢ً فُٛع١ 

ِ سٛشلا َٔ َٔ احملهُني َٔ أغاتص٠ اؾاَعات احمل١ًٝ، ُٚطًب َِٓٗ زضاغ١ ا٭زا٠، ٚإبسا٤ آضا٥ٗ

سٝح َس٣ َٓاغب١ نٌ عباض٠ بإبكا٥ٗا، أٚ سصؾٗا، أٚ تعسًٜٗا، أٚ إناؾ١ أٟ عباض٠ أخط٣ ٜطاٖا 

 .احملهُٕٛ َٓاغب١

بعس شيو قاَت ايباسج١ بسضاغ١ ٬َسعات احملهُني، ٚاقذلاساتِٗ بايتؿاٚض َع املؿطف  

يتعس٬ٜت يف ن٤ٛ سٝح أْٗا ناْت يف تعسٌٜ ايكٝاغ١ ايًػ١ٜٛ يبعض ايؿكطات ؾكط، ٚأدطٜت ا

 .ايتٛقٝات َٔ ا٭عها٤ احملهُني يتكبح أنجط ١ُ٥٬َ أثٓا٤ ايتطبٝل

ٚبصيو اعتدلت ايباسج١ ا٭خص مب٬سعات امُلشهُني، ٚإدطا٤ ايتعس٬ٜت املؿاض إيٝٗا  

أع٬ٙ مبجاب١ ايكسم ايعاٖطٟ، ٚقسم احملت٣ٛ يٮزا٠، ٚاعتدلت ايباسج١ إٔ أزا٠ ايبشح 

 (.7)قاؿ١ يكٝاؽ َا ٚنعت ي٘ ًَشل ضقِ ( ايٓٗا١ٝ٥ا٫غتبا١ْ يف قٛضتٗا )
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 ثبات أداة ايدزاضة 

مت سػاب َعاٌَ ايجبات ٭زا٠ ايسضاغ١ باغتدساّ َعاٌَ أيؿانطْٚبار سٝح بًؼ ثبات أزا٠  

، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً َعاٌَ ثبات ميهٔ ايٛثٛم ب٘ َٔ أدٌ اغتدساّ ا٭زا٠ (07881)ٖصٙ ايسضاغ١ 

 .ٚمجع ايبٝاْات اي٬ظ١َ

 اءات تطبيل أداة ايدزاضةإجس

بعس إٔ أقبشت ا٭زا٠ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥، قاَت ايباسج١ بعطض ا٭زا٠ ع٢ً اؾٗات  

، مما زلح يًباسج١ ببس٤ (1)املع١ٝٓ يًشكٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ بتطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايسضاغ١ ًَشل ضقِ 

، ؾأعست ايباسج١ ( 5،4ِ املًشكني ضق)تطبٝل ا٫غتبا١ْ ع٢ً أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚشيو بٓا٤ًً ع٢ً 

 .ٖـ1430/1431دسٍٚ ظَين خ٬ٍ ؾٗط ضبٝع ايجاْٞ َٔ ايؿكٌ ايجاْٞ يعاّ 

 طسيكة تفسيغ االضتجابات يف أداة ايدزاضة

قاَت ايباسج١ بايتأنس َٔ مجٝع بٝاْات ا٫غتباْات ٫غتبعاز غرل املهتٌُ َٓٗا ٚعُس  -

 .يبٝاْاتاهلل تعاىل مل ػس ايباسج١ أٟ إغتباْات غرل َهت١ًُ ا

بايتعإٚ َع املدتكني ا٫سكا٥ٝني مت تؿطٜؼ اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚؾل َعاٜرل ايؿكطات  -

 .امُلشه١ُ،ٚاملتعًك١ بهٌ َتػرل َٔ َتػرلات ايسضاغ١

مت إعطا٤ ايؿكطات َا ٜٓاغبٗا َٔ ايتسضز، سٝح أعطٞ يف مجٝع ؾكطات احملٛض ايجاْٞ  -

 (.1،2،3( )٫ أٚاؾلأٚاؾل بؿس٠، أٚاؾل إىل سس َا، )ي٬غتبا١ْ 

مت إدطا٤ ايتش٬ًٝت اإلسكا١ٝ٥ باغتدساّ بطْاَر اؿع١َ اإلسكا١ٝ٥ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ  -

(SPSS.) 

 املعاجلات اإلحصائية: زابعًا

 :يإلداب١ عٔ تػا٫٩ت ايسضاغ١ مت اغتدساّ ا٭غايٝب اإلسكا١ٝ٥ اٯت١ٝ 

 .عًَٛات ا٭ٚي١ٝايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يٛقـ ع١ٓٝ ايسضاغ١ بايٓػب١ يًُ  .1

 .نصيو مت سػاب َعاٌَ ا٫ضتباط بني بعض َتػرلات ايسضاغ١ .2
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 الفصل الرابع
 

 عرض ومناقشة النتائج
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 يف ٖصا اؾع٤ ٜتِ عطض ايٓتا٥ر ٖٚٞ نُا ًٜٞ

 إغتباْات املعًُات  :أواًل

صٙ غكٛم اغتذابات املعًُات ع٢ً اػاٖاتٗٔ مٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ُغتعطض ٖ

 :ايٓتا٥ر َٔ خ٬ٍ قاٚض ايسضاغ١ ا٭ضبع١

 ا٫ػاٙ مٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤: إداب١ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

 

َؿّٗٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ )اغتذابات املعًُات عٔ نٌ عباض٠ َٔ ايعباضات اـاق١ باحملٛض ا٭ٍٚ ( 5)دسٍٚ 

 %يتهطاضات ٚ ايٓػب امل١ٜٛ٦ يف ن٤ٛ ا( ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ 

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
 ةالنسب التكرار %ة المئوي

 ةالنسب التكرار %ة المئوي
 %ة المئوي

 929 7 7425 56 62 48 ٌحاكً معمل العلوم الحقٌقً 1
 523 4 6929 53 24;6 54 طالبةوالة ٌُهٌئ بٌئة تفاعلٌة بٌن المعلم 2
عملً لدى ًٌنمً مهارات العمل الم 3

 الطالبات
57 752: 43 5425 ; 352: 

ٌساعد على تقلٌل مسئولٌات المعلمة  4
 الروتٌنٌة

55 722: 49 6327 7 929 

ٌمكن المعلمة والطالبة من إجراء عدد  5
 كبٌر من التجارب فً وقت قصٌر

63 8523 45 5726 3 327 

6 
ٌتضمن المعمل االفتراضً تجارب 

كالرسم البٌانً )وي أدوات مساعدة تحت
 (الخ..والتوضٌحات الجانبٌة 

63 8523 44 552: 4 523 

 628 5 6523 :4 :722 55 ٌوجد لدى الطالبات حوافز للتعلم 7
ٌساعد على تجسٌد المفاهٌم العلمٌة  8

 المجردة
62 8327 46 582; 3 327 

 824 6 ;582 46 ;782 59 ٌستغل أكثر من حاسة فً التعلم 9
ٌساعد على تحسٌن مستوى الفهم لدى  11

 الطالبات
67 8;24 39 4929 4 523 

ٌضٌف ٌبعد تفاعلً آمن للتجارب  11
 المعملٌة

72 982; 35 42 4 523 

ٌساهم فً التقلٌل من اآلثار السلبٌة  12
 للمعامل الحقٌقة

68 922: 3: 4929 3 327 

ٌساهم فً اختصار الزمن الالزم إلنجاز  13
 التجارب

 صفر صفر 4929 :3 9425 69
 :322 9 6628 ;4 6628 ;4 ٌستخدم بدٌالً عن المعامل الحقٌقة 14
 327 3 5:27 47 82 ;5 ٌستخدم كمساعد للمعامل الحقٌقة 15
للمواد واألدوات )ٌخفض التكلفة المادٌة  16

 (المعملٌة
 صفر صفر ;582 46 8523 63
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شًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف ٜؿٌُ ٖصا احملٛض غت١ عؿط عباض٠ َٚٔ خ٬ٍ ايت

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 5)قٛض٠ تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ 

سٝح ( أٚاؾل بؿس٠)اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املعًُات ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ 

 ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح َابني( 16، 15، 13، 12، 11، 10، 8، 6، 5)سكًت ايعباضات 

 .ؾأنجط% 60

 % .50إىل % 59سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح بني ( 9، 7، 4، 3)أَا ايعباضات 

 % .50سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ ( 14، 2، 1)ٚايعباضات 

ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا َٔ ؼًٌٝ ايبٝاْات حملٛض َؿّٗٛ املعاٌَ 

ايهُٝٝا٤ إىل أ١ُٖٝ تٛع١ٝ ٚتعطٜـ املعًُات بإٔ املعاٌَ  ا٫ؾذلان١ٝ ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ

ا٫ؾذلان١ٝ ؼانٞ َعاٌَ ايعًّٛ اؿكٝك١ٝ ٚ إٔ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ُت٤ٞٗ ب١٦ٝ تؿاع١ًٝ بني املع١ًُ 

ٚايطايب١ نُا إٔ ٖصٙ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ُتُٓٞ َٗاضات ايعٌُ املعًُٞ يس٣ ايطايبات ٚ أْٗا 

ٝات املع١ًُ ايطٚت١ٝٓٝ ٚتػاعس ع٢ً إهاز سٛاؾع يًتعًِ يس٣ ايطايبات ُتػاعس ع٢ً تكًٌٝ َػ٦ٛي

 .ٜٚػتػٌ أنجط َٔ ساغ١ يف ايتعًِ ٚأْ٘ ُُٜهٔ اغتدساَٗا بس٬ًٜ عٔ املعاٌَ اؿكٝك١ٝ
 

ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ / ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايؿ١ٝٓ : إداب١ ايػ٪اٍ ايجاْٞ 

 ا٫ؾذلان١ٝ 
 

ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ عٓس / املطايب ايؿ١ٝٓ )اغتذابات املعًُات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ايجاْٞ ( 6)دسٍٚ 

 %يف ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

ة النسب التكرار
ة النسب التكرار %ة المئوي

ة النسب كرارالت %ة المئوي
 %ة المئوي

تتطلب أجهزة حاسب آلً ذات مواصفات  17
 .مناسبة

73 9:27 35 42 3 327 

18 
تحتاج إلى فرٌق عمل متخصص من 
الخبراء لتصمٌمها والمعلمات 

 .الستخدامها
6: 952: 36 4327 5 628 

 327 3 4824 39 9425 69 .ٌتطلب تشغٌلها برامج إلكترونٌة خاصة 19
مواقع إلكترونٌة متاحة تتوفر على  21

 للمعلمة على شبكة االنترنت
66 8929 42 522: 3 327 

تصمٌمها ٌتطلب برامج الحقٌقة الظاهرٌة  21
 ثالثٌة األبعاد 

68 922: 39 4824 4 523 

كالقفاز و القضٌب )تأمٌن أجهزة إدخال  22
 (والفارة وشاشة اللمس والكٌبورد

67 8;24 35 42 9 322: 
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 العبارة م
 ال أوافق أوافق ق بشدةأواف

ة النسب التكرار
ة النسب التكرار %ة المئوي

ة النسب التكرار %ة المئوي
 %ة المئوي

تأمٌن أجهزة إخراج ٌتلبس على  23
 (كالقناع أو الخوذة)الرأس

55 722: 42 522: 34 3:27 

24 
توفر درجة من التفاعل بٌن الطالبة 
والجهاز لتوضٌح معالم المعمل 

 االفتراضً
57 752: 48 62 6 824 

تتطلب توفر دلٌل برامج تتعلق بأداء  25
 التجربة 

 صفر صفر 4523 37 ;982 72

تستلزم دلٌل برامج تتعلق بإدارة المعمل  26
 االفتراضً

 صفر صفر 3425 : 929: 79
 صفر صفر :322 9 24;: :7 تصمٌم هذه البرامج بشكل مشوق وجذاب 27
لبات وتشدهم ٌجب أن تسترعً انتباه الطا 28

 إلنهاء التجربة
 صفر صفر 3425 : 929: 79

ٌجب أن تعرض هذه البرامج المفاهٌم  29
 الصعبة والمعقدة بشكل مبسط

 صفر صفر :352 ; 824: 78

ٜؿٌُ ٖصا احملٛض ث٬ث١ عؿط عباض٠ َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف 

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 6)قٛض٠ تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ 

سٝح ( أٚاؾل بؿس٠)اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املعًُات ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ 

ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح ( 29، 28، 27، 26، 25، 21، 19، 18، 17)سكًت ايعباضات 

 .ؾأنجط% 70َابني 

 % .70 سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ( 24، 23، 22، 20)ٚايعباضات 

/ ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات حملٛض املطايب ايؿ١ٝٓ 

ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إىل نطٚض٠ َعطؾ١ املع١ًُ عٔ ٚدٛز َٛاقع 

ٖصٙ املعاٌَ إيهذل١ْٝٚ َتاس١ ع٢ً ا٫ْذلْت تٛؾط  َجٌ ٖصٙ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ؾٝٗا ٚإٔ تؿػٌٝ 

نُا إٔ ( نايكؿاظ ٚايكهٝب ٚايؿأض٠ ٚؾاؾ١ ايًُؼ ٚ ايهٝبٛضز)ٜتطًب تأَني أدٗع٠ إزخاٍ 

نُا ( نايكٓاع أٚ اـٛش٠)اغتدساّ ٖصٙ املعاٌَ وتاز تأَني أدٗع٠ إخطاز ُتًبؼ ع٢ً ايطأؽ 

 .أْٗا تٛؾط زضد١ َٔ ايتؿاعٌ بني ايطايب١ ٚاؾٗاظ يتٛنٝح َعامل املعٌُ ا٫ؾذلانٞ

 

ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايتع١ًُٝٝ اـاق١ باملع١ًُ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُات : أ-اب١ ايػ٪اٍ ايجايحإد

 ٚشيو عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ
 

املطايب ايتع١ًُٝٝ اـاق١ / أ)اغتذابات املعًُات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ايجايح ( 7)دسٍٚ 

 %يف ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ باملع١ًُ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُات عٓس
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 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

ة النسب التكرار
ة النسب التكرار %ة ويئالم

ة النسب التكرار %ة ويئالم
 %ة ويئالم

أن تٌقدر المعممة أىمية استخدام المعامل  31
 .ياءاالفتراضية في مجال تدريس الكيم

 صفر صفر 3726 32 628: 77

31 
تدريب المعممات عمى كيفية استخدام ىذه 

 البرامج بطريقة ميسرة
 صفر صفر 24; 8 :22; ;7

32 
القدرة عمى التدريس باستخدام ىذه التقنية 

 الحديثة
 صفر صفر :352 ; 824: 78

33 
تساعد في تحقيق أىداف الدرس عند 

 .استخداميا لتنفيذ التجارب
73 9:27 35 42 3 327 

 صفر صفر ;382 33 523: 76 أن ٌتجيد تشغيل الحاسب اآللي وممحقاتو 34

35 
إتقان التعامل مع نظم تشغيل الحاسب 

 .اآللي والبرامج الخاصة بالمعامل
 صفر صفر :352 ; 824: 78

أن تتمكن من حل المشكالت الفنية  36
 .البسيطة لمحاسب

73 9:27 35 42 3 327 

37 
يولة آلية التفاعل بين أن تراعي س

 الطالبة وبين المعمل االفتراضي
72 9827 36 4327 3 327 

38 
أن تجيد عمميات التقويم لمطالبات 
 .بواسطة التقويم المرفق بالبرنامج

72 9827 36 4327 3 327 

39 
أن تتمكن من تقديم تغذية راجعة فورية 

لمطالبات عن مستوى أدائيم وطرق 
 .تطويره

74 :2 34 3:27 3 327 

41 
مراعاة أخالقيات المينة عند استخدام 

 ىذه التقنية
 صفر صفر ;382 33 523: 76

ٜؿٌُ ٖصا احملٛض أسس عؿط عباض٠ َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف 

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 7)قٛض٠ تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ 

سٝح ( أٚاؾل بؿس٠)ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠  اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املعًُات

% 80ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح َابني (  40، 39، 34،35، 32، 31، 30)سكًت ايعباضات 

 .ؾأنجط

 % .80سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ (  38، 37، 36، 33)ٚايعباضات 
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ت حملٛض املطايب ايتع١ًُٝٝ ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْا

اـاق١ باملع١ًُ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُات عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ اضتؿاع ْػب 

تأٜٝس املعًُات شلصٙ املطايب  ٚٚعِٝٗ بأ١ُٖٝ ٖصٙ املطايب يتطٜٛط َٗاضات املعًُات يف ايتعاٌَ َع 

 . ايتكٓٝات املدتًؿ١ ٚبايتايٞ اغتدساّ ططم تسضٜؼ أؾهٌ
 

ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايتع١ًُُٝ اـاق١ بايطايب١ َٔ ٚد١ٗ ْعط : ب -إداب١ ايػ٪اٍ ايجايح

 املعًُات عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ 
 

املطايب ايتع١ًُُٝ اـاق١ / ب) اغتذابات املعًُات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ايجايح ( 8)دسٍٚ 

 %يف ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ بايطايب١ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُات عٓس

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
 %ة ويئالم

 ةالنسب التكرار
 %ة ويئالم

 ةالنسب التكرار
 %ة ويئالم

41 
أن تقدر أىمية المعمل االفتراضي في تعُمم 

 الكيمياء
77 :628 ; 352: 3 327 

 327 3 24; 8 24;: :7 أن تعرف دورىا في المعمل االفتراضي 42
 صفر صفر 3:27 34 327: 75 .أن تجيد الطالبة التعامل مع الحاسب اآللي 43
 صفر صفر ;382 33 523: 76 تسمح بممارسة التجارب العممية خطوة بخطوة 44

45 
الزمان ، ) المرونة في االستخدام من حيث 

 (المكان
 صفر صفر ;382 33 523: 76

بحيث ٌتصمم بما ) تراعي مبدأ تفريد التعميم  46
 327 3 :352 ; 628: 77 (يتوافق مع قدرات وميول واتجاىات الطالبات

 صفر صفر ;382 33 523: 76 تراعي مبدأ التعميم المستمر 47
 صفر صفر 4628 38 9726 ;6 تراعي مبدأ التعمم الذاتي 48

49 
في التعميم والتعمم بين  مراعاة تحقيق المساواة

 الطالبات
 صفر صفر 4523 37 ;982 72

ٜؿٌُ ٖصا احملٛض مثإ عباضات َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف قٛض٠ 

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 8)تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ 

سٝح ( أٚاؾل بؿس٠)اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املعًُات ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ 

% 80ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح َابني (  47، 46، 45، 44، 43، 42، 41)سكًت ايعباضات 

 .ؾأنجط
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 % .80سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ (  49، 48)ٚايعباضات 

ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات حملٛض املطايب ايتع١ًُُٝ 

ايطايب١ َٔ ٚد١ٗ ْعط املعًُات عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إىل إٔ اضتؿاع اـاق١ ب

ْػب تأٜٝس املعًُات شلصٙ املطايب ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ٖصٙ املطايب يف ْكٌ زٚض ايطايب١ َٔ املتًك١ٝ إىل 

 .زٚضٖا ايؿاعٌ اؾسٜس يف ايتعًِٝ سٝح تكبح ٖٞ أغاؽ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝ
 

ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس : ابع إداب١ ايػ٪اٍ ايط

 اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ 
 

املطايب ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ )اغتذابات املعًُات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ايطابع ( 9)دسٍٚ 

 % ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يف( ؼكٌٝ ايطايبات عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

ة النسب التكرار
 %ة ويئالم

ة النسب التكرار
 %ة ويئالم

ة النسب التكرار
 %ة ويئالم

51 
لتقويم مراحل ( البنائي)استخدام التقويم 

 .التجربة لكل مرحمة منفردة
67 8;24 3: 4929 4 523 

يتحقق فيو األداء ( نيائي)م أن يكون التقوي 51
 .األمثل لكل طالبة

68 922: 39 4824 4 523 

 327 3 42 35 9:27 73 (نظرية -عممية )تنوع األسئمة في التقويم  52
 628 5 4523 37 9425 69 (القبمي و البعدي)يراعي في التقويم الُبعدين  53

54 
الجوانب ) توفر اختبارات معتمدة لقياس 

في أداء ( انب التطبيقية النظرية ، الجو 
 .الطالبة

63 8523 44 552: 4 523 

ُتوزع الدرجات عمى األسئمة بصورة مقننة  55
 .ومتوازنة

 صفر صفر 42 353 2: 74

56 
بناء األسئمة بما يتناسب مع حاجات 

 الطالبات العممية
 صفر صفر 42 35 2: 74

57 
تُقدم تغذية راجعة مناسبة لكل طالبة وفق 

 .األسئمة إجابتيا عمى
6; 9726 37 4523 3 327 

58 
التأكد من االختبارات في صورتيا النيائية 

مراعيًة لمعيار الصدق )قبل تطبيقيا 
 (.والثبات

 صفر صفر 3726 32 628: 77
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ٜؿٌُ ٖصا احملٛض تػع عباضات َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف قٛض٠ 

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 9)ٍ تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٚ

( أٚاؾل بؿس٠)اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املعًُات ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ 

ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ (   58، 57، 56، 55، 53، 52، 51)سٝح سكًت ايعباضات 

 .ؾأنجط% 70تذلاٚح َابني 

 % .70سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ (  54، 50)أَا ايعباضات 

ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات حملٛض املطايب ايتكٛمي١ٝ 

املطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إىل أ١ُٖٝ تسضٜب 

 .املعًُات ع٢ً ططم ايتكِٝٝ ا٫يهذلْٚٞ ٚنٝؿٝت٘ ٚؾٛا٥سٙ

 إغتباْات املؿطؾات :ثاْيًا

ملؿطؾات غكٛم قاٚض ايسضاغ١ ا٭ضبع ؾتٛنح ْتا٥ر ايتش٬ًٝت أَا عٔ ضأٟ ا

ًَدكًا يتًو ايٓتا٥ر يهٌ قٛض َٔ احملاٚض ( 15-10)اإلسكا١ٝ٥ ٚاملعطٚن١ يف اؾساٍٚ 

 :ا٭ضبع١

 ا٫ػاٙ مٛ َؿّٗٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ : إداب١ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ 
 

َؿّٗٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ )ؾات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ا٭ٍٚ اغتذابات املؿط( 10)دسٍٚ 

 %يف ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
%ة المئوي  ةالنسب التكرار 

 ةالنسب التكرار %ة المئوي
 %ة المئوي

 4523 5 24;8 ; 929 3 .لعلوم الحقٌقًٌحاكً معمل ا 1
 929 3 8327 : :522 6 .ٌُهٌئ بٌئة تفاعلٌة بٌن المعلم والمتعلم 2
 :522 6 8327 : 929 3 .ًٌنمً مهارات العمل المخبري 3
ٌساعد على تقلٌل مسئولٌات المعلمة  4

 .الروتٌنٌة
 صفر صفر 8327 : 5:27 7

ٌمكن المعلمة والطالبة من إجراء عدد  5
 .كبٌر من التجارب فً وقت قصٌر

; 8;24 5 4523 3 929 

6 
ٌتضمن المعمل االفتراضً تجارب 

كالرسم البٌانً )تحتوي أدوات مساعدة 
 (.الخ..والتوضٌحات الجانبٌة 

 صفر صفر 8327 : 5:27 7

 صفر صفر 8327 : 5:27 7 .ٌوجد لدى الطالبات حوافز للتعلم 7
ٌة ٌساعد على تجسٌد المفاهٌم العلم 8

 .المجردة
8 6824 6 522: 5 4523 
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 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
%ة المئوي  ةالنسب التكرار 

 ةالنسب التكرار %ة المئوي
 %ة المئوي

 3726 4 5:27 7 6824 8 .ٌستغل أكثر من حاسة فً التعلم 9
ٌساعد على تحسٌن مستوى الفهم لدى  11

 .الطالبات
8 6824 7 5:27 4 3726 

ٌضٌف ٌبعد تفاعلً آمن للتجارب  11
 .المعملٌة

; 8;24 5 4523 3 929 

ٌساهم فً التقلٌل من اآلثار السلبٌة  12
 .للمعامل الحقٌقة

 صفر صفر :522 6 24;8 ;

ٌساهم فً اختصار الزمن الالزم إلنجاز  13
 .التجارب

; 8;24 5 4523 3 929 
 4523 5 8327 : 3726 4 .ٌقةٌستخدم بدٌالً عن المعامل الحق 14
 929 3 :752 9 5:27 7 .ٌستخدم كمساعد للمعامل الحقٌقة 15
للمواد واألدوات )ٌخفض التكلفة المادٌة  16

 (.المعملٌة
 صفر صفر ;982 32 4523 5

ٜؿٌُ ٖصا احملٛض غت عؿط عباض٠ َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف 

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 10)ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ قٛض٠ تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ 

سٝح سكًت ايعباضات ( أٚاؾل)اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ناْت اهاب١ٝ 

 .ؾأنجط% 60ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح َابني (  16، 14، 7، 6، 4، 3، 2، 1)

أقٌ َٔ  سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١(  15، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 5)ٚايعباضات 

60. % 

ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات حملٛض َؿّٗٛ املعاٌَ 

ا٫ؾذلان١ٝ ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ إىل أ١ُٖٝ تعطٜـ املؿطؾات بسٚض ٖصٙ املعاٌَ 

نْٛٗا ُتُهٔ املع١ًُ ٚايطايب١ َٔ إدطا٤ عسز نبرل َٔ ايتذاضب يف ٚقت قكرل نُا أْٗا 

ِٖ ع٢ً ػػٝس املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ اجملطز٠ باإلناؾ١ إىل أْٗا تػتػٌ أنجط َٔ ساغ١ يف تػاعس

ايتعًِ نصيو تػاعس ع٢ً ؼػني َػت٣ٛ ايؿِٗ يس٣ ايطايبات ٚ ٜهٝـ ُبعس تؿاعًٞ آَٔ 

ٜػاِٖ يف ٚ  ٜػاِٖ يف ايتكًٌٝ َٔ اٯثاض ايػًب١ٝ يًُعاٌَ اؿكٝك١يًتذاضب املع١ًُٝ ٚأٜهًا 

 .ٜػتدسّ نُػاعس يًُعاٌَ اؿكٝك١ٚأخرلًا  ظّ إللاظ ايتذاضباختكاض ايعَٔ اي٬

 

ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ / ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايؿ١ٝٓ : إداب١ ايػ٪اٍ ايجاْٞ 

 ا٫ؾذلان١ٝ
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ي٬ظ١َ ايتك١ٝٓ ا/ املطايب ايؿ١ٝٓ ) اغتذابات املؿطؾات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ايجاْٞ ( 11)دسٍٚ 

 %يف ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ 

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
 ةالنسب التكرار % المئوي

 ةالنسب التكرار % المئوي
 % المئوي

تتطلب أجهزة حاسب آلً ذات مواصفات  17
 .مناسبة

 فرص صفر 4523 5 ;982 32

18 
تحتاج إلى فرٌق عمل متخصص من 
الخبراء لتصمٌمها والمعلمات 

 .الستخدامها
 صفر صفر :522 6 24;8 ;

 صفر صفر :522 6 24;8 ; .ٌتطلب تشغٌلها برامج إلكترونٌة خاصة 19
تتوفر على مواقع إلكترونٌة متاحة  21

 للمعلمة على شبكة االنترنت
 صفر صفر 5:27 7 8327 :

طلب برامج الحقٌقة الظاهرٌة تصمٌمها ٌت 21
 ثالثٌة األبعاد 

 صفر صفر 5:27 7 8327 :

كالقفاز و القضٌب )تأمٌن أجهزة إدخال  22
 (والفارة وشاشة اللمس والكٌبورد

 صفر صفر :522 6 24;8 ;

 تأمٌن أجهزة إخراج ٌتلبس على الرأس 23
 (كالقناع أو الخوذة)

 صفر صفر 5:27 7 8327 :

24 
لتفاعل بٌن الطالبة توفر درجة من ا

والجهاز لتوضٌح معالم المعمل 
 االفتراضً

 صفر صفر :522 6 24;8 ;

تتطلب توفر دلٌل برامج تتعلق بأداء  25
 التجربة 

 صفر صفر صفر صفر 322 35

تستلزم دلٌل برامج تتعلق بإدارة المعمل  26
 االفتراضً

 صفر صفر 929 3 425; 34
 صفر صفر :522 6 24;8 ; جذابتصمٌم هذه البرامج بشكل مشوق و 27
ٌجب أن تسترعً انتباه الطالبات وتشدهم  28

 إلنهاء التجربة
 صفر صفر 929 3 425; 34

ٌجب أن تعرض هذه البرامج المفاهٌم  29
 الصعبة والمعقدة بشكل مبسط

 صفر صفر صفر صفر 322 35

٫غتذابات يف ٜؿٌُ ٖصا احملٛض ث٬ث١ عؿط عباض٠ َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 11)قٛض٠ تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ 

سٝح سكًت ( أٚاؾل بؿس٠)اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ 

 .ؾأنجط% 70ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح َابني (  29، 28، 26، 25، 17)ايعباضات 

 % 70سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ ( 27، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18)ٚايعباضات 

/ ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات حملٛض املطايب ايؿ١ٝٓ  

ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إىل نطٚض٠ إط٬ع املؿطؾ١ ع٢ً إٔ تكُِٝ 
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ا ؾطٜل عٌُ َتدكل َٔ اـدلا٤ يتكُُٝٗا ٚاملعًُات ٫غتدساَٗ تاز إىلٖصٙ املعاٌَ و

ؿطؾ١ تتٛؾط ع٢ً َٛاقع إيهذل١ْٝٚ َتاس١ يًُ،  ٜتطًب تؿػًٝٗا بطاَر إيهذل١ْٝٚ خاق١نصيو 

تأَني أدٗع٠ ،  تكُُٝٗا ٜتطًب بطاَر اؿكٝك١ ايعاٖط١ٜ ث٬ث١ٝ ا٭بعاز،  ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت

تأَني أدٗع٠ إخطاز ٌتًبؼ ع٢ً ،  (ٚؾاؾ١ ايًُؼ ٚايهٝبٛضز نايكؿاظ ٚ ايكهٝب ٚايؿاض٠)إزخاٍ 

تٛؾط زضد١ َٔ ايتؿاعٌ بني ايطايب١ ٚاؾٗاظ يتٛنٝح َعامل املعٌُ ،  (نايكٓاع أٚ اـٛش٠)ايطأؽ 

 .تكُِٝ ٖصٙ ايدلاَر بؿهٌ َؿٛم ٚدصاب، ا٫ؾذلانٞ

١ُ َٔ ٚد١ٗ ْعط ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايتع١ًُٝٝ اـاق١ باملعً: أ-إداب١ ايػ٪اٍ ايجايح 

 املؿطؾات ٚشيو عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ 
 

املطايب ايتع١ًُٝٝ اـاق١ / أ)اغتذابات املؿطؾات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ايجايح ( 12)

 %يف ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦( باملع١ًُ َٔ ٚد١ٗ ْعط املؿطؾات  عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
 ةالنسب التكرار %ة ويئالم

 ةالنسب التكرار %ة ويئالم
 %ة ويئالم

أن تٌقدر المعممة أىمية استخدام المعامل  31
 .االفتراضية في مجال تدريس الكيمياء

9 752: 7 5:27 3 929 

31 
تدريب المعممات عمى كيفية استخدام ىذه 

 لبرامج بطريقة ميسرةا
 صفر صفر :522 6 24;8 ;

32 
القدرة عمى التدريس باستخدام ىذه التقنية 

 الحديثة
 صفر صفر 6824 8 :752 9

تساعد في تحقيق أىداف الدرس عند  33
 929 3 6824 8 6824 8 .استخداميا لتنفيذ التجارب

 صفر رصف 3726 4 628: 33 .أن ٌتجيد تشغيل الحاسب اآللي وممحقاتو 34

إتقان التعامل مع نظم تشغيل الحاسب  35
 .اآللي والبرامج الخاصة بالمعامل

 صفر صفر صفر صفر 322 35

36 
أن تتمكن من حل المشكالت الفنية 

 .البسيطة لمحاسب
 صفر صفر صفر صفر 322 35

37 
أن تراعي سيولة آلية التفاعل بين 

 الطالبة وبين المعمل االفتراضي
 صفر رصف 3724 4 628: 33

38 
أن تجيد عمميات التقويم لمطالبات 
 .بواسطة التقويم المرفق بالبرنامج

 صفر صفر صفر صفر 322 35
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 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
 ةالنسب التكرار %ة ويئالم

 ةالنسب التكرار %ة ويئالم
 %ة ويئالم

39 
أن تتمكن من تقديم تغذية راجعة فورية 

البات عن مستوى أدائيم وطرق لمط
 .تطويره

 صفر صفر صفر صفر 322 35

41 
مراعاة أخالقيات المينة عند استخدام 

 ىذه التقنية
 صفر صفر صفر صفر 322 35

ٜؿٌُ ٖصا احملٛض أسس عؿط عباض٠ َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف 

 ٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ٜع( 12)قٛض٠ تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ 

سٝح ( أٚاؾل بؿس٠)اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ 

% 80ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح َابني (  40، 39، 38، 37، 36، 35، 34)سكًت ايعباضات 

 .ؾأنجط

 % .80سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ (  33، 32، 31، 30)ٚايعباضات 

عٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات حملٛض املطايب ايتع١ًُٝٝ ُٚتع

اـاق١ باملع١ًُ َٔ ٚد١ٗ ْعط املؿطؾ١ ٚشيو عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إىل ٚعٞ 

ط املع١ًُ أ١ُٖٝ اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف فاٍ تسضٜؼ ٜكسٚؾِٗ املؿطؾات يعٜاز٠ ت

ايكسض٠ ٚ  تسضٜب املعًُات ع٢ً نٝؿ١ٝ اغتدساّ ٖصٙ ايدلاَر بططٜك١ َٝػط٠اإلناؾ١ يب ايهُٝٝا٤

تػاعس يف ؼكٝل أٖساف ايسضؽ عٓس نُا أْٗا  ع٢ً ايتسضٜؼ باغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١

 .اغتدساَٗا يتٓؿٝص ايتذاضب

ٚد١ٗ ْعط ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايتع١ًُُٝ اـاق١ بايطايب١ َٔ : ب-اداب١ ايػ٪اٍ ايجايح 

 املؿطؾات ٚشيو عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

املطايب ايتع١ًُُٝ اـاق١ / ب)اغتذابات املؿطؾات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ايجايح ( 13)دسٍٚ 

 %يف ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦( بايطايب١ َٔ ٚد١ٗ ْعط املؿطؾات عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
 ةالنسب التكرار %ة ويئالم

 ةالنسب التكرار %ة ويئالم
 %ة ويئالم

41 
أن تقدر أىمية المعمل االفتراضي في 

 تعُمم الكيمياء
: 8327 6 522: 3 929 

 صفر صفر  :522 6 24;8 ; أن تعرف دورىا في المعمل االفتراضي 42
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ٜؿٌُ ٖصا احملٛض مثإ عباضات َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف قٛض٠ 

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 13)تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ 

سٝح ( أٚاؾل بؿس٠)ؾات ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿط

 .ؾأنجط% 70ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح َابني (  47، 46، 44، 43)سكًت ايعباضات 

 % .70سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ ( 49، 48، 45، 42، 41)ٚايعباضات 

ٛض املطايب ايتع١ًُُٝ ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات حمل

اـاق١ بايطايب١ َٔ ٚد١ٗ ْعط املؿطؾات ٚشيو عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إىل 

إٔ تكسض أ١ُٖٝ أ١ُٖٝ ايتأنٝس ع٢ً املؿطؾات بأْ٘ هب ع٢ً ايطايب١ عٓس اغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ 

يف  تَ٘طْٚ،  انٞإٔ تعطف زٚضٖا يف املعٌُ ا٫ؾذل،  املعٌُ ا٫ؾذلانٞ يف تعًُِ ايهُٝٝا٤

َطاعا٠ ؼكٝل املػاٚا٠ ،  َبسأ ايتعًِ ايصاتٞ ، َطاعات٘(ايعَإ ، املهإ) ا٫غتدساّ َٔ سٝح 

 .يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ بني ايطايبات

 

ا٫ػاٙ مٛ املطايب ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس : إداب١ ايػ٪اٍ ايطابع 

 ١اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلانٝ

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 ةالنسب التكرار
 ةالنسب التكرار %ة ويئالم

 ةالنسب التكرار %ة ويئالم
 %ة ويئالم

أن تجيد الطالبة التعامل مع الحاسب  43
 .اآللي

 صفر صفر 4523 5 ;982 32

44 
تسمح بممارسة التجارب العممية خطوة 

 بخطوة
33 :628 3 929 3 929 

45 
الزمان ) تخدام من حيث المرونة في االس

 (، المكان
; 8;24 3 929 5 4523 

46 
بحيث ٌتصمم ) تراعي مبدأ تفريد التعميم 

بما يتوافق مع قدرات وميول واتجاىات 
 (الطالبات

 صفر صفر 929 3 425; 34

 صفر صفر 4523 5 ;982 32 تراعي مبدأ التعميم المستمر 47
 929 3 4523 5 24;8 ; تراعي مبدأ التعمم الذاتي 48

49 
مراعاة تحقيق المساواة في التعميم والتعمم 

 بين الطالبات
; 8;24 5 4523 3 929 
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املطايب ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ )اغتذابات املؿطؾات عٔ نٌ عباض٠ َٔ عباضات احملٛض ايطابع ( 14)دسٍٚ 

 %يف ن٤ٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ( ؼكٌٝ ايطايبات عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

 العبارة م
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

النسبة  التكرار
النسبة  ارالتكر  %المئوية 

النسبة  التكرار %المئوية 
 %المئوية 

لتقويم مراحل التجربة ( البنائي)استخدام التقويم  51
 .لكل مرحمة منفردة

 صفر صفر 5:27 7 8327 :

51 
يتحقق فيو األداء ( نيائي)أن يكون التقويم 
 .األمثل لكل طالبة

 صفر صفر 4523 5 ;982 32

 صفر صفر 4523 5 ;982 32 (نظرية - عممية)تنوع األسئمة في التقويم  52
 صفر صفر 3726 4 628: 33 (القبمي و البعدي)يراعي في التقويم الُبعدين  53

54 
الجوانب ) توفر اختبارات معتمدة لقياس 
في أداء ( النظرية ، الجوانب التطبيقية 

 .الطالبة
 صفر صفر 3726 4 628: 33

55 
 ُتوزع الدرجات عمى األسئمة بصورة مقننة

 .ومتوازنة
 صفر صفر 3726 4 628: 33

56 
بناء األسئمة بما يتناسب مع حاجات الطالبات 

 العممية
 صفر صفر 3726 4 628: 33

تُقدم تغذية راجعة مناسبة لكل طالبة وفق  57
 .إجابتيا عمى األسئمة

 صفر صفر 3726 4 628: 33

58 
التأكد من االختبارات في صورتيا النيائية قبل 

 (.راعيًة لمعيار الصدق والثباتم)تطبيقيا 
 صفر صفر 3726 4 628: 33

ٜؿٌُ ٖصا احملٛض تػع عباضات َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يتًو ا٫غتذابات يف قٛض٠ 

 ٜعٗط َٔ ايٓتا٥ر إٔ ( 14)تهطاضات ْٚػب ١ٜٛ٦َ ٚاملٛنش١ يف دسٍٚ 

سٝح ( ل بؿس٠أٚاؾ)اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ 

% 80ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ تذلاٚح َابني ( 58، 57، 56، 55، 54، 53)سكًت ايعباضات 

 .ؾأنجط

 % .80سكًت ع٢ً تأٜٝسِٖ شلا بٓػب١ أقٌ َٔ ( 52، 51، 50)ٚايعباضات 

ُٚتععٟ ايباسج١ ايٓتا٥ر اييت سكًت عًٝٗا بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات حملٛض املطايب ايتكٛمي١ٝ 

ؼكٌٝ ايطايبات عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ إىل َعطؾتِٗ ٚؾُِٗٗ  املطتبط١ بكٝاؽ

 .يططم ايتكِٜٛ عٓس اغتدساّ ايتكٓٝات ا٫ؾذلان١ٝ َٔ خ٬ٍ ؾُِٗٗ يططم ايتكِٜٛ ا٫يهذلْٚٞ
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َعا٬َت ا٫ضتباط بني املطايب املدتًؿ١ اـاق١ بتك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ عٓس نٌ َٔ املعًُات ( 15)دسٍٚ 

 ٚاملؿطؾات

 معامل االرتباط العالقة بين المتغيرات
التقنية الالزمة لكٍل / العالقة بين استجابات معممات ومشرفات الكيمياء نحو المطالب الفنية 

 منيما عند استخدام تقنية المعامل االفتراضية
+22;4 

صة بكٍل منيما العالقة بين استجابات معممات ومشرفات الكيمياء نحو المطالب التعميمية الخا
 عند استخدام تقنية المعامل االفتراضية

+22;7 

العالقة بين استجابات معممات ومشرفات الكيمياء نحو المطالب التعُممية الخاصة بالطالبة من 
 وجية نظر كٍل منيما عند استخدام تقنية المعامل االفتراضية

+22;2 

المطالب التقويمية المرتبطة بقياس العالقة بين استجابات معممات ومشرفات الكيمياء نحو 
 تحصيل الطالبات من وجية نظر كٍل منيما وذلك عند استخدام تقنية المعامل االفتراضية

+22:8 

ع٬ق١ ا٫ضتباط بني أضا٤ املعًُات ٚاملؿطؾات ؾُٝا ىل َتػرلات ايسضاغ١ شات  :ثايجًا

 ايع٬ق١ بتك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

إٔ ٖٓاى ع٬ق١ اضتباط عاي١ٝ ( 15)ضتباط ٚاملعطٚن١ ظسٍٚ تٛنح ْتا٥ر َعا٬َت ا٫ 

 :َٛدب١ ا٫ػاٙ يهٌ َٔ ايع٬قات ايتاي١ٝ( 0701)دسًا عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ 

ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ يًُع١ًُ ٚتًو اي٬ظ١َ يًُؿطؾ١ عٓس اغتدساّ / ايع٬ق١ بني املطايب ايؿ١ٝٓ  (1

 (r=+0.92)تباط تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ سٝح بًػت ق١ُٝ َعاٌَ ا٫ض

ايع٬ق١ بني املطايب ايتع١ًُٝٝ اـاق١ باملع١ًُ ٚتًو اـاق١ باملؿطؾ١ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ  (2

املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ناْت ع٬ق١ اضتباط عاي١ٝ دسًا َٚٛدب١ ا٫ػاٙ ٚبًػت ق١ُٝ َعاٌَ 

 (r=+0.95)٫ضتباط 

املع١ًُ ٚنصيو املؿطؾ١ عٓس ايع٬ق١ بني املطايب ايتع١ًُُٝ اـاق١ بايطايب١ َٔ ٚد١ٗ ْعط  (3

اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ناْت ع٬ق١ اضتباط عاي١ٝ َٚٛدب١ ا٫ػاٙ ٚبًػت 

 (r=+0.90)ق١ُٝ َعاٌَ ٫ضتباط 

ايع٬ق١ بني املطايب ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس نٌ َٔ املع١ًُ  (4

ناْت ع٬ق١ اضتباط عاي١ٝ َٚٛدب١  ٚاملؿطؾ١ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ

 (r=+0.86)ا٫ػاٙ ٚبًػت ق١ُٝ َعاٌَ ا٫ضتباط 
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ٖٚصٙ ايع٬قات تٛنح ؾس٠ ا٫ضتباط ٚيف ْؿؼ ا٫ػاٙ بني آضا٤ املعًُات ٚأضا٤ املؿطؾات  (5

 .عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ٚاملطايب اـاق١ بٗا عٓس املعًُات ٚاملؿطؾات ٚايطايبات

ايؿاٜع، )تا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ تتؿل َع ْتا٥ر زضاغ١ ن٬ً َٔ مما غبل لس إٔ ْ 

اييت خًكت إىل ٚدٛز اػاٖات اهاب١ٝ  يس٣ َعًُٞ ايعًّٛ مٛ اغتدساّ ( 2005ّ

 ".املدتدلات احملٛغب١"تكٓٝات ايتعًِٝ 

ٚ ( 2008ّايؿٗطاْٞ، )نُا تتؿل ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ ن٬ً َٔ  

خًكت إىل إٔ املطايب اي٬ظّ تٛؾطٖا ٚاييت ٚضزت يف أزا٠ ٚاييت ( 2006ّاؿطبٞ، )

 .ايسضاغ١ مجٝعٗا تعتدل َطايبًا ١َُٗ دسًا ٫غتدساّ ايتعًِٝ ا٫ؾذلانٞ

ٚاييت زيت ( 2007ّايػاَسٟ، )ٚتتؿل أٜهًا ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ َع ْتا٥ر زضاغ١  

هذلْٚٞ املطتبط١ ع٢ً أ١ُٖٝ سادات َعًُٞ ايطٜانٝات بايطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يًتعًِٝ ا٫ي

 .باغتدساّ اؿاغب اٯيٞ
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 ًَدص ْتائج ايدزاضة 

يكس تٛقًت ايسضاغ١ إىل عس٠ ْتا٥ر تعدل عٔ خكا٥ل ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املعًُات 

 :٥ر نا٭تٞٚاملؿطؾات، إناؾ١ إىل اػاٖاتٗٔ مٛ َٛنٛع ايسضاغ١ ٖٚصٙ ايٓتا

 ايٓتائج املتعًكة بايبياْات األويية يًدزاضة: أواًل 

بٓػب١ (  ايبهايٛضٜٛؽ)املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ا٭نجط ؾٝٛعًا بني أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٖٛ  .1

(9378 )% َٚ  .يًُؿطؾات ايذلبٜٛات%( 100)يًُعًُات 
%( 100)يًُعًُات ٚبٓػب١ %( 9679)اؿكٍٛ ع٢ً ايتدكل ايذلبٟٛ ُٚدس بٓػب١  .2

 .ًُؿطؾات ايذلبٜٛاتي
 15إىل أقٌ َٔ  10َٔ )عسز غٓٛات اـدل٠ يف ايتسضٜؼ ا٭نجط ؾٝٛعًا بني املعًُات ٖٛ  .3

غ١ٓ  15)، أَا بايٓػب١ يًُؿطؾات ايذلبٜٛات ا٭نجط ؾٝٛعًا ٖٛ %(3574)بٓػب١ ( غ١ٓ

 %(.5378)بٓػب١ ( ؾأنجط
بني املعًُات ٖٛ عسّ ٚدٛز خًؿ١ٝ َػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ؾا٭نجط ؾٝٛعًا  .4

، أَا بايٓػب١ يًُؿطؾات %(5679)ٚدٛز خًؿ١ٝ َػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ بٓػب١ 

 %(.6972)ؾا٭نجط ؾٝٛعًا ٖٛ ٚدٛز خًؿ١ٝ َػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ بٓػب١ 

 ايٓتائج املتعًكة بأضئًة ايدزاضة: ثاْيًا 

٬َسع١ زَر ايػ٪ايني ايجاْٞ ٚايجايح يًسضاغ١ يف نؿؿت ايسضاغ١ عٔ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ َع  

 "ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ عٓس اغتدساّ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ / املطايب ايؿ١ٝٓ "أزا٠ ايسضاغ١ ؼت َػ٢ُ 

بايٓػب١ ٫ػاٖات ع١ٓٝ ايسضاغ١ مٛ َؿّٗٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ  :إداب١ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ

عًُات ع١ٓٝ ايسضاغ١ اهاب١ٝ ٚخكا٥كٗا يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ ناْت اغتذابات امل

، أَا بايٓػب١ %(40إىل% 7679)بسضد١ نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠ بٓػب١ تطاٚست َابني 

٫غتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ايذلبٜٛات ؾكس ناْت اهاب١ٝ إىل سس َا سٝح 

 %(2371إىل % 7679)ٚاؾكٔ بٓػب١ تطاٚست َابني 
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ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ عٓس / يسضاغ١ مٛ املطايب ايؿ١ٝٓ اػاٖات ع١ٓٝ ا : إداب١ ايػ٪اٍ ايجاْٞ

اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ناْت اغتذابات املعًُات ع١ٓٝ ايسضاغ١ اهاب١ٝ 

، أَا %(5078إىل % 8972)بسضد١ نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠ ع٢ً بٓػب١ تذلاٚح َابني 

اْت اهاب١ٝ بسضد١ بايٓػب١ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ايذلبٜٛات ؾكس ن

 %(.6175إىل % 100)نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠  بٓػب١ تذلاٚح َابني 

ايتع١ًُُٝ / املطايب ايتع١ًُٝٝ / اػاٖات ع١ٓٝ ايسضاغ١ مٛ أ: يجايحإداب١ ايػ٪اٍ ا 

اـاق١ باملع١ًُ ٚاي٬ظ١َ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ناْت اغتذابات 

هاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠ بٓػب١ تذلاٚح َابني املعًُات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ا

، أَا بايٓػب١ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ايذلبٜٛات ؾكس %(7675إىل % 9078)

 %(.4672إىل % 100)ناْت اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠  بٓػب١ تذلاٚح َابني 

ايتع١ًُُٝ اـاق١ / يب ايتع١ًُٝٝ اػاٖات ع١ٓٝ ايسضاغ١ مٛ املطا -أَا بايٓػب١ ب

بايطايب١ ٚاي٬ظ١َ عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ناْت اغتذابات املعًُات ع١ٓٝ 

إىل % 8972)ايسضاغ١ اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠ بٓػب١ تطاٚست َابني 

ناْت  ، أَا بايٓػب١ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ايذلبٜٛات ؾكس%(7574

 %(.6175إىل % 9273)اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠  بٓػب١ تطاٚست َابني 

اـام باػاٖات ع١ٓٝ ايسضاغ١ مٛ املطايب ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ : طابع إداب١ ايػ٪اٍ اي 

بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس اغتدساَٗٔ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ناْت اغتذابات املعًُات 

إىل % 8476)ب١ٝ بسضد١ نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠ بٓػب١ تطاٚست َابني ع١ٓٝ ايسضاغ١ اها

، أَا بايٓػب١ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املؿطؾات ايذلبٜٛات ؾكس ناْت %(6371

 %(.6175إىل % 8476)اهاب١ٝ بسضد١ نبرل٠ سٝح ٚاؾكٔ بؿس٠  بٓػب١ تطاٚست َابني 

٫ضتباط بني آضا٤ املعًُات ٚ ايصٟ اٖتِ بتٛنٝح ع٬ق١ ا: اَؼإداب١ ايػ٪اٍ اـ

ٚاملؿطؾات ؾُٝا ىل َتػرلات ايسضاغ١ شات ايع٬ق١ بتك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ؾكس نإ 

َٛدب١ ا٫ػاٙ ٚاييت تتهح ؾُٝا ( 0701)ٖٓاى ع٬ق١ اضتباط عاي١ٝ دسًا عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ 

 ًٜٞ: 
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تدساَٗٔ يتك١ٝٓ ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ يًُعًُات ٚاملؿطؾات عٓس اغ/ املطايب ايؿ١ٝٓ / 1

 (.0792)املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ مبعاٌَ اضتباط 

املطايب ايتع١ًُٝٝ اـاق١ بهٌ َٔ املعًُات ٚاملؿطؾات عٓس اغتدساَٗٔ / 2

 (.0795)تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ مبعاٌَ اضتباط 

املطايب ايتع١ًُُٝ اـاق١ بايطايب١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ن٬ً َٔ املعًُات ٚاملؿطؾات / 3

 (.0790)اغتدساَٗٔ يتك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ مبعاٌَ اضتباط ٚشيو عٓس 

املطايب ايتكٛمي١ٝ املطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايطايبات عٓس نٌ َٔ املعًُات / 4

 (.0786)ٚاملؿطؾات عٓس اغتدساَٗٔ يتك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ مبعاٌَ اضتباط 
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 توصيات ايدزاضة

ضاغات ايػابك١، ٚاعتُازًا ع٢ً َا دا٤ َٔ َٔ خ٬ٍ َا ُشنط يف اإلطاض ايٓعطٟ ٚايس

 :ْتا٥ر َٝسا١ْٝ شلصٙ ايسضاغ١، تٛقٞ ايباسج١ مبا ًٜٞ

عكس زٚضات ٚ ٚضف عٌُ يًُعًُات ٚاملؿطؾات بٗسف تٛعٝتٗٔ مبؿّٗٛ ٚخكا٥ل تك١ٝٓ  .1

املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ نتك١ٝٓ سسٜج١ بٗسف ايتعطف ع٢ً أُٖٝتٗا ٚ نٝؿ١ٝ اغتدساَٗا ٚ 

 .تؿعًٝٗا يف ايتسضٜؼ
تكُِٝ َعاٌَ اؾذلان١ٝ خطٛات اغتدساَٗا ٚإدطا٤اتٗا بايًػ١ ايعطب١ٝ ملٓاٖر ايهُٝٝا٤  .2

يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ خاق١ ٚمجٝع َٛاز ايعًّٛ عا١َ ٚمبا ٜتٓاغب َع املٛنٛعات ايع١ًُٝ 

يتػاعس املعًُات ٚايطايبات َعًا ملُاضغ١ أزٚاضِٖ اؾسٜس٠ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بٝػط 

 .ٚغٗٛي١
املعًُات ٚاملؿطؾات َٔ خ٬ٍ بطاَر تسضٜب١ٝ ع٢ً تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف تسضٜب  .3

 .ايتك١ٝٓ اي٬ظ١َ ٚاحملسز٠ يف ٖصٙ ايسضاغ١/ ن٤ٛ املطايب ايؿ١ٝٓ 
تسضٜب املعًُات ٚاملؿطؾات َٔ خ٬ٍ بطاَر تسضٜب١ٝ ع٢ً تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف  .4

 .ٚاحملسز٠ يف ٖصٙ ايسضاغ١ٚايتع١ًُٝ اي٬ظ١َ / ن٤ٛ املطايب ايتع١ًُٝٝ 
تسضٜب املعًُات ٚاملؿطؾات َٔ خ٬ٍ بطاَر تسضٜب١ٝ ع٢ً تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف  .5

 .ن٤ٛ املطايب ايتكٛمي١ٝ اي٬ظ١َ ٚاحملسز٠ يف ٖصٙ ايسضاغ١
إعاز٠ ايٓعط يف إعساز ٚتكُِٝ َٓاٖر ايهُٝٝا٤ ايسضاغ١ٝ يف ن٤ٛ َؿّٗٛ َٚطايب تك١ٝٓ  .6

 .يهٞ ٜهٕٛ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ املعاٌَ ػػٝسًا شلااملعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ 

 َكرتحات ايدزاضة

 :تكذلح ايباسج١ إدطا٤ املعٜس َٔ ايبشٛخ ٚايسضاغات يف اجملا٫ت ايتاي١ٝ

 .إدطا٤ زضاغ١ مماث١ً يًسضاغ١ اؿاي١ٝ يف َٓاطل املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ املدتًؿ١ .1
١ٝ اييت مت ططسٗا َٔ قبٌ ؾطن١ فس إدطا٤ زضاغ١ تكٛمي١ٝ ملػت٣ٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان .2

 .َٚس٣ ٤٬ََتٗا يًُٓاٖر املٛدٛز٠ 
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 مراجع البحث
 المصادر  

 القرآن الكريم. 

 المراجع العربية

  قع موضوعات التجارب المعممية في مقرر وا"( : ىـ3646)آل أحمد، عبدالعزيز عبود محمد
سعودية وبعض الدول المختارة في ضوء بعض األحياء لمصف الثالث الثانوي بالمممكة العربية ال

، كمية التربية ، جامعة أم القرى ، غير منشورة  رسالة ماجستير ".الممارسات الواقعية دراسة مقارنة
 .مكة المكرمة

  تقويم أداء مشرفي المختبرات المدرسية في ضوء "( : ىـ3647)البمطان، ابراىيم عبداهلل سميمان
نظر محضري المختبرات ومعممي العموم ومديري المدارس في مياميم اإلشرافية من وجية 
، جامعة الممك سعود ، كمية التربية ،  ماجستير غير منشورة رسالة ".المرحمتين المتوسطة والثانوية

 .الرياض 
  عمان ، .  األبعاد العممية والتطبيقية في التعميم اإللكتروني( : م4228)البياتي، ميند محمد

 .متعميم المفتوح والتعميم عن بعد ، األردنالشبكة العربية ل

  أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة " ( :م:422)الجوير، يوسف بن فراج بن محمد
رسالة ماجستير غير ، "عمى تحصيل طالب المرحمة الثانوية واتجاىاتيم نحو مادة الكيمياء

 .ضجامعة الممك سعود ، كمية التربية ، الريا ،منشورة
  المختبر اإلفتراضي اإللكتروني لتجارب الفيزياء "( : م4232)جوىر، أحمد و عبدالسالم، محمود

الموصل ، ". والكيمياء وأثره في تنمية قوة المالحظة لطمبة المرحمة المتوسطة وتحصيميم المعرفي
 .العراق

  كيمياء باستخدام أثر تدريس ال( : "م4227)الحذيفي، خالد بن فيد و الدغيم، خالد بن إبراىيم
". الحاسب اآللي في تنمية التفكير العممي واالتجاه نحو مادة الكيمياء لدى طالب المرحمة الثانوية

 (.325)، العدد  دراسات الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس
  مطالب استخدام التعميم اإللكتروني لتدريس الرياضيات "( : ىـ3649)الحربي، محمد صنت

، جامعة أم  دكتوراه غير منشورة رسالة ."لثانوية من وجية نظر الممارسين والمختصينبالمرحمة ا
 .القرى ، كمية التربية ، مكة المكرمة
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  بيئة تعمم العموم "( : ;422)الحصان، أماني بنت محمد ، العبيد، أفنان بنت عبدالرحمن
:  ث عشر التربية العمميةالمؤتمر العممي الثال ".االفتراضية في ضوء معايير الجودة الشاممة

 – 3;3، ص ص  المعمم،والمنيج، والكتاب، دعوة لممراجعة، الجمعية المصرية لمتربية العممية
473. 

  اإلمارات العربية  5ط.  طرائق التدريس واستراتيجياتو( : ىـ3646)الحيمة ، محمد محمود ،
 .المتحدة ، دار الكتاب الجامعي

  جامعة الكويت  ،مجمس النشر العممي  . لقاموس التربويا( : م4225)الدبوس، جواىر محمد. 
  وإمكانية تطبيق –متطمباتو  –مبرراتو  –التعميم اإللكتروني مميزاتو ( : م;422)درويش،ايياب . 

 .السحاب لمنشر والتوزيع 
  أثر استخدام تقنية المعامل االفتراضية عمى تحصيل طالب ( : "ىـ ;364) الراضي، أحمد صالح

رسالة ماجستير غير ". ثالث الثانوي في مقرر الكيمياء في منطقة القصيم التعميميةالصف ال
 .، كمية التربية ، جامعة الممك سعود، الرياضمنشورة

  اتجاىات المعممين والمشرفين التربويين نحو استخدام (: "ىـ;364)الردادي، عبدالمنعم سميمان
رسالة ماجستير غير  ".المرحمة المتوسطة التعميم االلكتروني في تدريس مادة الرياضيات في

 .كمية التربية، جامعة أم القرى منشورة،

  تجربة المختبرات المحوسبة في تدريس العموم لمرحمة ( : "ىـ3648)الزىراني ، عبدالرحمن محمد
، كمية  رسالة ماجستير غير منشورة" . دراسة تقويمية"الثانوية بمدارس المممكة العربية السعودية 

 .ربية ، جامعة الممك سعود ، الرياضالت

  القضايا –التعميم االلكتروني ، المفيوم  –رؤيا جديدة في التعميم ( : م4227)زيتون، حسن- 
 .الدار الصوليتة لمنشر والتوزيع ، الرياض ، المممكة العربية السعودية. التقييم  -التطبيق

  القاىرة ،  . عصر المعمومات واالتصاالت تكنولوجيا التعميم في( : 4226)زيتون، كمال عبدالحميد
 .عالم الكتب

  مكتبة الرشد ، الرياض ، .  منظومة تكنولوجيا التعميم :( ىـ3646)سالم ، أحمد و سرايا ، عادل
 .المممكة العربية السعودية

  دار الفكر لمطباعة  7ط. وسائل االتصال وتكنولوجيا التعميم ( : ىـ3647)سالمة، عبدالحافظ ،
 .والنشر

 األىمية لمنشر والتوزيع، .  الحاسوب في التعميم( : م4224)سالمة، عبدالحافظ و أبوريا، محمد
 .عمان ، األردن
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  دار عالم .  المختبر المدرسي ودوره في تدريس العموم( : ىـ3647)شاىين، جميل وحطاب، خولة
 الثقافة لمنشر والتوزيع ودار األسرة لمنشر والتوزيع ، األردن ،

  ،واقع استخدام مختبرات العموم المحوسبة في المرحمة الثانوية (: "م 4228) فيد سميمان الشايع
العموم التربوية : ;3، المجمد مجمة جامعة الممك سعود". واتجاىات معممي العموم والطالب نحوىا

-663والدراسات اإلسالمية ، النشر العممي والمطابع، جامعة الممك سعود، الرياض ، ص ص 
6;9. 

 الدار المصرية  . معجم المصطمحات التربوية والنفسية:  (م4225) تة، حسن ، النجار، زينبشحا
 .المبنانية ، القاىرة

 5ط .الوسائل التعميمية و مستجدات تكنولوجيا التعميم (: م4225) الشرىان، جمال عبدالعزيز  ،
 .مطبعة الجريد

  تجاىات المعممين والطمبة نحو ا(: "م4232)الشناق، قسيم محمد وبني دومي، حسن عمي أحمد
( 48)المجمد . مجمة جامعة دمشق". استخدام التعمم االلكتروني في المدارس الثانوية األردنية

 493-457ص ص (.4-3)العدد .
  مستوى تقييم معممي ومعممات العموم في مدارس وكالة الغوث في ( : "م4229)شقور، عمي زىدي

،  بحث غير منشور". المحاكية لمواقع في العممية التعميميةمحافظة نابمس لممختبرات االفتراضية 
 .جامعة النجاح ، نابمس، فمسطين

  مطابع جامعة  . تدريس العموم في التعميم العام( : م4226)الشيراني، عامر والسعيد ، سعيد
 .الممك سعود، الرياض

  في تدريس العموم  مطالب استخدام التعميم اإللكتروني"( : ىـ;364)الشيراني، ناصر عبداهلل
، جامعة أم القرى  ة دكتوراه غير منشورةرسال ".الطبيعية بالتعميم العالي من وجية نظر المختصين

 .، كمية التربية ، مكة المكرمة
  أثر استخدام المختبرات االفتراضية في إكساب ( : "م;422)الشيري، عي محمد ظافر الكمثمي

رسالة ". اء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدةميارات التجارب المعممية في مقرر األحي
 .، كمية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ماجستير غير منشورة

  فاعمية التدريب االفتراضي بالحاسوب وكفايتو في التدريب عمى "( : م4227)شباط، محمد فارس
ثره عمى أعممي في محافظة درعا و بعض التجارب المخبرية في عمم األحياء لمصف الثاني الثانوي ال

رسالة  " .حياء واتجاىيم نحوهالعممي في مادة األ تحصيل الطمبة في الصف الثاني الثانوي
 .، جامعة دمشق ، كمية التربية ،سوريا ماجستير غير منشورة
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  المكتب الجامعي . التنوير التكنولوجي وتحديث التعميم: (م4226)صبري، ماىر وتوفيق، صالح
 .، اإلسكندريةالحديث

 التعمم االلكتروني، التعمم  21آلية العيش في القرن : (م;422)صفدي ال، أحمد عصام مخزوميال
 .النظرية ، التطبيق، التقويم: التقني، المنيج 

  البحث العممي مفيومو وأدواتو ( : م4227)عبيدات، ذوقان، وعدس،عبدالرحمن، وعبدالحق، كايد
 .األردندار الفكر، عمان، .  وأساليبو

  الرياض 6ط.  المدخل إلى البحث في العموم السموكية( : م4228)العساف، صالح حمد ،، 
 .مكتبة العبيكان،

  معوقات استخدام مختبرات مادة األحياء في مدارس ( : "ىـ3645)عسيري، عبداهلل عمي ناصر
رسالة ماجستير ". يةالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين بالمنطقة الشرق

 .، كمية التربية ، جامعة الممك سعود ، الرياض غير منشورة

  دار  ، عمان ، األردن ، 4ط . طرق وأساليب تدريس العموم( : م4224)عطااهلل، ميشيل كامل
 . المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة

  طمع القرن الواحد الحاسب اآللي وتحديات م تربويات ( :م4222)الفار ، إبراىيم عبدالوكيل
 .، القاىرة ، دار الفكر العربي  4ط.  والعشرين

  دار الفكر لمطباعة والنشر .  استخدام الحاسوب في التعميم( : م4224)الفار ، إبراىيم عبدالوكيل
 .والتوزيع ، عمان األردن

  لمدرسة مشروع ا: االنترنت في التعميم " :( ىـ3642)الفنتوخ، عبدالقادر والسمطان، عبدالعزيز
 .338-;9ص.، ص( 42)، السنة 93رسالة الخميج العربي ، العدد " . االلكترونية

  أساليب تدريس العموم في المرحمة األساسية ومرحمة رياض ( : م4227)القبيالت، راجي عيسى
 .دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عمان . األطفال

  ريبية في أساليب تقييم العمل المخبري أثر حقيبة تد"( : م4229)الكندي، افمح بن أحمد سميمان
،  ماجستير غير منشورة رسالة . "عمى استيعاب معممي العموم ليذه األساليب وتصوراتيم نحوىا

 .جامعة السمطان قابوس ، كمية التربية ، سمطنة عمان 
  قتو االتجاه نحو استخدام المختبرات االفتراضية في التعميم وعال( : "م:422)الل، زكريا بن يحيى

ببعض القدرات االبداعية لدى عينة من طالب وطالبات التعميم الثانوي العام في مدينة مكة 
 .عمان ، األردن مجمة اتحاد الجامعات العربية،". المكرمة
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  تطوير طريقة المحاضرة في التعميم الجامعي : التعميم اإللكتروني"( : ىـ3645)المبيريك، ىيفاء فيد
-38 ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل ".تروني مع نموذج مقترحباستخدام التعميم اإللك

 .ىـ ، جامعة الممك سعود ، كمية التربية ، الرياض 3645/:/39
  دار ، عمان ،  5ط.  القياس والتقويم في التربية وعمم النفس :(م4227)محمد ممحم، سامي

 . المسيرة لمنشر والتوزيع
  مكانية تطبيقو في التعميم الجامعي فم"( : م4228)الميدي، مجدي صالح سفة التعميم االفتراضي وا 

، مجمة مستقبل التربية العربية  ".المصري ، دراسة تحميمية عمى ضوء االتجاىات التربوية الحديثة
 .354 – ;، ص ص  65، العدد  34مجمد 

  اإللكتروني التعميم ( : م4227)الموسى، عبداهلل بن عبدالعزيز والمبارك، احمد بن عبدالعزيز
 .مكتبة الممك فيد الوطنية ، الرياض. األسس والتطبيقات 

  الرياض ، ،  6ط .استخدام الحاسب اآللي في التعميم  ( :م:422)الموسى، عبداهلل عبدالعزيز
 .مكتبة الممك فيد الوطنية 

  لبنان ، مؤسسة الرسالة 32ط.  عمم النفس التربوي( : ىـ3648)نشواتي، عبدالمجيد ،. 
 واقع استخدام المشرفين التربويين لمتعميم اإللكتروني في ( : "ىـ:364)يسة، خالد عبدالرحمن النف

 .، كمية التربية، جامعة أم القرىرسالة ماجستير غير منشورة" . تدريب المعممين بمدينة جدة
  ص ص ( 3)مناىج  " .المنيج الرقمي رؤية اقتصادية: " (م4225)اليدىود، إبراىيم عبدالعزيز ،

4:-4;. 
  ( : ىـ3652)ىنداوي، أسامة عمي و إبراىيم، حمادة محمد مسعود و محمود، إبراىيم يوسف محمد

 .عالم الكتب ، القاىرة.  تكنولوجيا التعميم والمستحدثات التكنولوجية

  الرياض ، التطوير التربوي ،  4ط.  قيم وتوجييات وانجازات( : ىـ3647)وزارة التربة والتعميم ،
 .عامة لمبحوث التربوية اإلدارة ال
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 (3نت)الرابط ،  عمى44عمان-http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread
t_94989.html  ىـ33/3652/ ;3في 

 ( 4نت) http://www.tecb.org/MPage.aspx?key=113  ىـ32/34/3652في 
 ( 5نت ) 32/ ;كيف ترفع المعامل التخيمية من كفاءة المعمم؟ في( : م;422)فتحي، زين العابدين /

 http://www.emgd.com/Arabic/index.phpىـ 3652
 ( 6نت ) عمى الرابط امل االفتراضيةوصف لممع(: م4228)شقور، عمي زىدي ،

http://moufouda.jeeran.com/archive/2006/9/94104.html  ىـ3652/ 6 /38، في. 
 ( 7نت) يم الجانب توظيف المختبر المدرسي في تدريس العمم وتقو (: م4229)شاىين، جميل نعمان

في  http://www.ahmedasr.com/vb/showthread.php?p=5253عمى الرابط العممي ، 
 .ىـ 3652-34-32تاريخ 

 ( 8نت ) المختبر التربوي ، عمى الرابط ( : م4229)آل زعير، عبدالرحمن
http://www.etc.gov.sa/vb/showthread.php?t=230  ىـ33/3652/;3بتاريخ 

 ( 9نت ) رؤية في ظل  -ورقة عمل بعنوان الطالب وتحديات المستقبل ( : م4228)بخش، ىالو طو
/ 35، بتاريخ  http://www.elearning.edu.saمفيوم مدرسة المستقبل ، عمى الرابط 

 .ىـ;34/364
  ورقة . المعامل االفتراضية نموذج من نماذج التعميم االلكتروني(: ىـ;364)الراضي، أحمد صالح

جماد األول  43-;3، في الفترة عمل مقدمة لممتقى التعميم اإللكتروني األول في التعميم العام
ىـ، عمى الرابط ;364

http://www.4shared.com/document/0KwcZpD6/__online.htm  بتاريخ
 .ىـ3/3654/:4

  بحث مقدم لمؤتمر التعميم . متطمبات التعميم االلكتروني(: م4229)الموسى، عبداهلل عبدالعزيز
، م2117مارس  19-17االلكتروني آفاق وتحديات الكويت 

http://age.gov.sa/elern/showthread.php?t=16  ىـ7/32/3652في. 
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http://age.gov.sa/elern/showthread.php?t=16
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 (1)الممحق رقم 

رئيسة وحدة التخطيط والتطوير  إلى خطاب تسييل ميمة من الجامعة
 التربوي شرافبإدارة اإل
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 (2)الممحق رقم   

لشعبة اإلحصاء لمحصول عمى أعداد معممات ومشرفات  خطاب
 الكيمياء بمكة المكرمة
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 (3)الممحق رقم 

خاص بإحصائية توضح عدد معممات ومشرفات الكيمياء  خطاب
 بمكة المكرمة حسب القطاعات
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 (4)الممحق رقم   

احثة في توزيع لمديرة المدرسة الثانوية لتسييل ميمة الب خطاب
 االستبانة عمى معممات الكيمياء
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 (5)الممحق رقم 

لمديرة إدارة اإلشراف لتسييل ميمة الباحثة في توزيع  خطاب
 االستبانة عمى معممات الكيمياء
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحيِ

 

 

      ة ايطعوديةاملًُهة ايعسبي

 وشازة ايتعًيِ ايعايي  

 جاَعة أّ ايكسى   

 قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ

 املٓاٖج وطسم تدزيظ    
 

 حفع٘ اهلل................................... األضتاذ / ايدنتوز/ األضتاذ ايدنتوز: املهسّ ضعادة

 :..............................ضٓوات اخلربة عدد:..................................... ايدزجة ايعًُية

 :..........................................جٗت٘:.........................................ايعٌُ ايكائِ ب٘

 ..ايطالّ عًيهِ وزمحة اهلل وبسنات٘،، وبعد

 :سٝح تكّٛ ايباسج١ بإدطا٤ زضاغ١ ٚقؿ١ٝ عٓٛاْٗا

ات ايهيُياء سلو اضتدداّ تكٓية املعاٌَ االفرتاضية وبعض َطايبٗا اجتاٖات َعًُات وَػسف

 يف َديٓة َهة املهسَة

َٔ ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ أّ " ايعًّٛ"نُتطًب تهًُٝٞ يٌٓٝ زضد١ املادػترل يف املٓاٖر ٚططم تسضٜؼ  

 .عبس اؿهِٝ َٛغ٢ َباضى/ ايكط٣ ؼت إؾطاف غعاز٠ ا٭غتاش ايسنتٛض 

-َؿّٗٛ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ ) طؾ١ اػاٖات َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مٛ ٚ تٗسف ايسضاغ١ َع 

املعاٜرل ايتكٛمي١ٝ  -املطايب ايب١ٝ٦ٝ -املطايب ايتع١ًُٝٝ ٚ ايتع١ًُُٝ -ايؿ١ٝٓ يًُع١ًُ / املطايب ا٭زا١ٝ٥ 

 .نٌ شيو عٓس اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ( ات صاملطتبط١ بكٝاؽ ؼكٌٝ ايتًُٝ

ت ايباسج١ ا٫غتبا١ْ اييت بني أٜسٜهِ ٫غتدساَٗا يف ايتعطف ع٢ً تًو ا٫ػاٖات يس٣ ن٬َ يصا أعس

َٔ املعًُات ٚاملؿطؾات مٛ اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ باإلناؾ١ يبعض املطايب اييت ؼتادٗا تًو 

سا٤ ايطأٟ سٝاٍ نٌ عباض٠ ايتك١ٝٓ، عًٝ٘ تأٌَ ايباسج١ َٔ غعازتهِ ايتهطّ بكطا٠٤ عباضات ا٫غتبا١ْ ثِ إب

ظاْب تًو ايعباضات إَا باملٛاؾك١ عًٝٗا أٚ سصؾٗا أٚ تعسًٜٗا ٚإناؾ١ أٟ عباض٠ أخط٣ ( )ؾٝٗا بٛنع ع١َ٬ 

تطٕٚ أُٖٝتٗا، َع ايعًِ إٔ ٬َسعاتهِ َٚكذلساتهِ غٝهٕٛ شلا بايؼ ا٭ثط يف إخطاز ايبشح بايكٛض٠ 

 .ايسقٝك١ املطد٠ٛ 

 ..دزًة مثني وقتهِ ونجسة أعبائهِغانسًة يهِ تعاوْهِ، وَك

 إميإ عبدايغين مجيٌ ثك٘/  ايباحجة

 thiqah@hotmail.com-e  / 0555536284/ جواٍ

 (6)الممحق رقم 

 اإلستبانة في صورتيا األولية

mailto:e-thiqah@hotmail.com
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 معلومات عامة عن المعلمة

 

 : امل٪ٌٖ ايعًُٞ .1

سسز َٔ )غرل شيو )   (   َادػترل       )   ( بهايٛضٜٛؽ       )   ( زبًّٛ      )   ( 

 (......................ؾهًو

 

 : ايتدكل .2

 غرل تطبٟٛ)   ( تطبٟٛ        ) .......................................  (      )   ( سسز  

 

 : غٓٛات اـدل٠ يف ايتسضٜؼ .3

 اتغٓٛ 10إىل أقٌ َٔ  5َٔ )   ( غٓٛات                             5أقٌ َٔ )   (  

 غ١ٓ ؾأنجط  15)   ( غ١ٓ                 15إىل أقٌ َٔ  10َٔ )   ( 

 

 ٌٖ يسٜو خًؿ١ٝ َػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ اييت ٖٞ إسس٣ تكٓٝات ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ؟ .4

 ٫)   ( ْعِ                                             )   ( 
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 معلومات عامة عن المشرفة 

 

 : ٪ٌٖ ايعًُٞامل .1

 (......................سسز َٔ ؾهًو)غرل شيو )   ( َادػترل        )   ( بهايٛضٜٛؽ      )   ( زبًّٛ     )   ( 

 

 : ايتدكل .2

 غرل تطبٟٛ)   ( تطبٟٛ        ) .......................................  (      )   ( سسز  

 

 : غٓٛات اـدل٠ يف اإلؾطاف .3

 غٓٛات 10إىل أقٌ َٔ  5َٔ )   ( غٓٛات                             5قٌ َٔ أ)   (  

 غ١ٓ ؾأنجط  15)   ( غ١ٓ                 15إىل أقٌ َٔ  10َٔ )   ( 

 

َٔ خ٬ٍ د٫ٛتو اإلؾطاؾ١ٝ ع٢ً َعًُات ايهُٝٝا٤، سسزٟ بؿهٌ تكطٜيب ْػب١ املعًُات اي٬تٞ  .4

 : ِ ٜػتدسَٔ املدتدل املسضغٞ  يف تسضٜػٗ

 %      50أنجط َٔ %               )   ( 50إىل % 10َابني %            )   ( 10أقٌ َٔ )   ( ٫ ٜٛدس         )   (  

 

 ٌٖ يسٜو خًؿ١ٝ َػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ اييت ٖٞ إسس٣ تكٓٝات ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ؟ .5

 ٫)   (      ْعِ                                        )   ( 
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 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 

اضتباْة يًتعسف عًى اجتاٖات َعًُات وَػسفات ايهيُياء سلو اضتدداّ تكٓية املعاٌَ 

 االفرتاضية وبعض َطايبٗا

ٜعتدل ايتٛد٘ مٛ اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ َٔ أبطظ ايتٛدٗات املػتشسث١ يف ايتعًِٝ، سٝح  

اغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ إعساز ايتذاضب بكٛض٠ تؿاع١ًٝ آ١َٓ ، مما ُٜهؿٞ  ٜػتطٝع ايطايب َٔ خ٬ٍ

 .ع٢ً ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٌبعسًا ؾٝكًا وتاد٘ ن٬ً َٔ املسضؽ ٚايطايب يتشػني َػت٣ٛ ايؿِٗ ٚايتؿاعٌ

 

 َفٗوّ املعاٌَ االفرتاضية

اؿكٝكٞ ٚايكٝاّ بطبط اؾاْب ٖٞ عباض٠ عٔ ب١٦ٝ َٓؿتش١ ٜتِ َٔ خ٬شلا قانا٠ كتدل ايعًّٛ 

ايٓعطٟ باؾاْب ايعًُٞ، ٜٚتِ َٔ خ٬ي٘ تسضٜؼ َٗاضات ايتؿهرل، ٜٚهٕٛ يس٣ ايط٬ب َطًل اؿط١ٜ يف 

 .اؽاش ايكطاضات بأْؿػِٗ زٕٚ إٔ ٜذلتب ع٢ً ٖصا ايكطاض آٟ أثاض غًب١ٝ

ايط٬ب ٚتكع ٖصٙ ايب١٦ٝ ب١٦ٝ تعًِٝ ٚتعًِ اؾذلان١ٝ تػتٗسف ت١ُٝٓ َٗاضات ايعٌُ املدتدلٟ يس٣ أٚ ٖٞ 

ٜٚٓهٟٛ ٖصا املٛقع عاز٠ ع٢ً قؿش١ ض٥ٝػ١ٝ ٚ ( ؾبه١ ا٫ْذلْت َج٬)ع٢ً أسس املٛاقع يف إسس٣ ايؿبهات 

 .املتعًك١ با٭ْؿط١ املدتدل١ٜ ٚ إلاظٖا ٚتكٛميٗا( ا٭زٚات)بٗا عسز َٔ ايطٚابط أٚ ا٭ٜكْٛات 

ٯي١ٝ يًتسضٜؼ ٚإدطا٤ ٚعطض ايتذاضب أٚ ٖٞ َعاٌَ شات َٛاقؿات تك١ٝٓ عاي١ٝ يف اؿاغبات ا

املع١ًُٝ ٚتهطاضٖا ٚتػٌٗٝ ا٫تكاٍ بني املعًِ ٚاملتعًِ ٚت١٦ٝٗ ب١٦ٝ تؿاع١ًٝ بُٝٓٗا ٚت١ُٝٓ ايعٌُ اؾُاعٞ بني 

 .ايط٬ب

أٚ ٖٞ تك١ٝٓ تع١ًُٝٝ سسٜج١ ع٢ً ١٦ٖٝ بطْاَر ساغب آيٞ قٟٛ َٚطٕ ٚغٌٗ ا٫غتدساّ ٜتِ ؾٝ٘ 

 .طٝع املػتدسّ َٔ خ٬ي٘ تٓؿٝص ايتذاضب ايهُٝٝا١ٝ٥قانا٠ املعٌُ اؿكٝكٞ ٜٚػت

 

 األُٖيةدزجة  املعاٌَ االفرتاضية: وٍاحملوز األ

 ايعبازة بعد ايتعديٌ
 ايعبــــــــــــــــــــــــازة ّ

ى
بك

ت
ف 

حتر
دٍ 

تع
 

 املعٌُ االفرتاضي

     .ُٜعطف املعٌُ ا٫ؾذلانٞ بأْ٘ ب١٦ٝ تعًِٝ َٓؿتش١        1

     .ٌُ ايعًّٛ اؿكٝكٞوانٞ َع 2

     ٧ُٜٝٗ ب١٦ٝ تؿاع١ًٝ بني املع١ًُ ٚايطايب١ 3

     ًًُٜٓٞ َٗاضات ايعٌُ املعًُٞ يس٣ ايطايبات 4

5 
ٜػاعس ع٢ً تكًٌٝ َػ٦ٛيٝات املع١ًُ ايطٚت١ٝٓٝ يًتؿطؽ إىل 

 .أزٚاض ايتعًِ ا٭خط٣
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6 
ميهٔ املع١ًُ ٚايطايب١ َٔ إدطا٤ عسز نبرل َٔ ايتذاضب 

 .ٚقت قكرليف 
   

 

7 
ٜتهُٔ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ ػاضب ؼتٟٛ أزٚات َػاعس٠ 

 (.اخل..نايطغِ ايبٝاْٞ ٚايتٛنٝشات اؾاْب١ٝ )
   

 

     .ٜٛدس يس٣ ايطايبات سٛاؾع يًتعًِ 8

     .ٜػاعس ع٢ً ػػٝس املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ اجملطز٠ 9

     .ٜسخٌ أنجط َٔ ساغ١ يف ايتعًِ 10

     . َػت٣ٛ ايؿِٗ يس٣ ايطايباتٜػاعس ع٢ً ؼػني 11

     .ٜهٝـ ٌبعس تؿاعًٞ آَٔ يًتذاضب املع١ًُٝ 12

     .ٜػاِٖ يف قانا٠ املعاٌَ اؿكٝك١ زٕٚ أٟ أثاض غًب١ٝ 13

     .ٜػاِٖ يف اختكاض ايعَٔ اي٬ظّ إللاظ ايتذاضب 14

     .ميهٔ اغتدساَٗا بس٬ًٜ عٔ املعاٌَ اؿكٝك١ 15

     .َٗا نُػاعس يًُعاٌَ اؿكٝك١ميهٔ اغتدسا 16

     (.يًُٛاز ٚا٭زٚات املع١ًُٝ)ؽؿٝض ايتهًؿ١ املاز١ٜ  17

 

ايتكٓية ايالشَة يًُعًُة عٓد / املطايب ايفٓية  :احملوز ايجاْي

 اضتدداّ تكٓية املعاٌَ االفرتاضية
 األُٖيةدزجة 

 ايعبازة بعد ايتعديٌ

بك ايعبــــــــــــــــــــــــازة ّ
ت

ف ى
حتر

دٍ 
تع

 

     .تتطًب أدٗع٠ ساغب آيٞ شات َٛاقؿات عاي١ٝ 18

     .ؼتاز إىل ؾطٜل عٌُ َتدكل َٔ اـدلا٤ يتكُُٝٗا 19

20 
ٜتِ تؿػًٝٗا بٛاغط١ بطاَر إيهذل١ْٝٚ لسٖا ع٢ً أقطام 

 َسف١ 
   

 

21 
تتٛؾط ع٢ً َٛاقع إيهذل١ْٝٚ َتاس١ يف أٟ ظَإ َٚهإ 

 ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت
   

 

     تكُُٝٗا ٜتطًب بطاَر اؿكٝك١ ايعاٖط١ٜ ث٬ث١ٝ ا٭بعاز  22

23 
نايكؿاظ ٚ ايكهٝب ٚايؿاض٠ ٚؾاؾ١ )تٛؾط أدٗع٠ إزخاٍ 

 (ايًُؼ ٚايهٝبٛضز
   

 

     (نايكٓاع أٚ اـٛش٠)تٛؾط أدٗع٠ إخطاز ٌتًبؼ ع٢ً ايطأؽ  24

25 
تٛؾط زضد١ َٔ ايتؿاعٌ بني ايطايب١ ٚاؾٗاظ يتٛنٝح َعامل 

 عٌُ ا٫ؾذلانٞامل
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     ٫بس َٔ تٛؾط بطاَر تتعًل بأزا٤ ايتذطب١  26

     تػتًعّ بطاَر تتعًل بإزاض٠ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ 27

     تكُِٝ ٖصٙ ايدلاَر بؿهٌ َؿٛم ٚدصاب 28

     إٔ تػذلعٞ اْتباٙ ايطايبات ٚتؿسِٖ إلْٗا٤ ايتذطب١ 29

30 
ٚاملعكس٠ بؿهٌ إٔ تعطض ٖصٙ ايدلاَر املؿاِٖٝ ايكعب١ 

 َبػط
   

 

 

ايتعًُُية عٓد اضتدداّ / املطايب ايتعًيُية  :احملوز ايجايح

 تكٓية املعاٌَ االفرتاضية
 األُٖيةدزجة 

 ايعبازة بعد ايتعديٌ

 ايعبــــــــــــــــــــــــازة ّ

ى
بك

ت
ف 

حتر
دٍ 

تع
 

 َطايب تعًيُية خاصة باملعًُة

31 
ملعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف إٔ ٌتكسض املع١ًُ أ١ُٖٝ اغتدساّ ا

 .فاٍ تسضٜؼ ايهُٝٝا٤
   

 

32 
تسضٜب املعًُات ع٢ً نٝؿ١ٝ اغتدساّ ٖصٙ ايدلاَر بططٜك١ 

 َٝػط٠
   

 

     ايكسض٠ ع٢ً ايتسضٜؼ باغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ 33

34 
إٔ ؼسز اشلسف َٔ اغتدساّ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ يف ٖصٙ 

 .ايتذاضب
   

 

     .اغب اٯيٞ ًَٚشكات٘إٔ ٌتذٝس تؿػٌٝ اؿ 35

     .إتكإ ايتعاٌَ َع ْعِ تؿػٌٝ اؿاغب اٯيٞ 36

     .إٔ تتعطف ع٢ً املؿه٬ت ايؿ١ٝٓ ايبػٝط١ يًشاغب 37

38 
إٔ تطاعٞ غٗٛي١ آي١ٝ ايتؿاعٌ بني ايطايب١ ٚبني املعٌُ 

 ا٫ؾذلانٞ
   

 

39 
إٔ ػٝس عًُٝات ايتكِٜٛ يًطايبات بٛاغط١ ايتكِٜٛ املطؾل 

 .يدلْاَربا
   

 

40 
إٔ تتُهٔ َٔ تكسِٜ تػص١ٜ ضادع١ ؾٛض١ٜ يًطايبات عٔ 

 .َػت٣ٛ أزا٥ِٗ ٚططم تطٜٛطٙ
   

 

     َطاعا٠ أخ٬قٝات امل١ٓٗ عٓس اغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ 41

 َطايب تعًُُية خاصة بايطايبة

     إٔ تكسض أ١ُٖٝ املعٌُ يف ا٫ؾذلانٞ يف تعًُِ ايهُٝٝا٤ 42
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     يف املعٌُ ا٫ؾذلانٞ إٔ تعطف زٚضٖا 43

     .إٔ ػٝس ايطايب١ ايتعاٌَ َع اؿاغب اٯيٞ 44

     تػُح مبُاضغ١ ايتذاضب ايع١ًُٝ خط٠ٛ غط٠ٛ 45

     (ايعَإ ، املهإ) املط١ْٚ يف ا٫غتدساّ َٔ سٝح  46

47 
عٝح ٌتكُِ مبا ٜتٛاؾل َع ) إٔ تطاعٞ َبسأ تؿطٜس ايتعًِٝ 

 (ايطايبات قسضات ٍَٚٝٛ ٚاػاٖات
   

 

     إٔ تطاعٞ َبسأ ايتعًِٝ املػتُط 48

     تطاعٞ َبسأ ايتعًِ ايصاتٞ 49

50 
أٟ إٔ يهٌ طايب١ اؿل يف ) َطاعا٠ زميٛقطاط١ٝ ايتعًِٝ 

 (ايتعًِٝ 
   

 

 

املطايب ايتكوميية املستبطة بكياع حتصيٌ  :احملوز ايسابع

 يةات عٓد اضتدداّ تكٓية املعاٌَ االفرتاضرايتًُي
 األُٖيةدزجة 

 ايعبازة بعد ايتعديٌ

 ايعبــــــــــــــــــــــــازة ّ

ى
بك

ت
ف 

حتر
دٍ 

تع
 

 إٔ يتِ َساعاة َا يًي يف ايتكويِ

51 
يتكِٜٛ َطاسٌ ايتذطب١ يهٌ ( ايبٓا٥ٞ)اغتدساّ ايتكِٜٛ 

 .َطس١ً َٓؿطز٠
   

 

52 
يتكِٜٛ ايكٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ يف ا٭زا٤ ( ْٗا٥ٞ)إٔ ٜهٕٛ ايتكِٜٛ 

 .طايب١يً
   

 

     (ْعط١ٜ -ع١ًُٝ )تٓٛع ا٭غ١ً٦ يف ايتكِٜٛ  53

     (ايكبًٞ ٚ ايبعسٟ)إٔ ٜطاعٞ يف ايتكِٜٛ ايُبعسٜٔ  54

55 
اؾٛاْب ايٓعط١ٜ ، ) تٛؾط اختباضات َعتُس٠ يكٝاؽ 

 .يف أزا٤ ايطايب١( اؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ 
   

 

     .تٛظٜع ايسضدات ع٢ً ا٭غ١ً٦ بكٛض٠ َك١ٓٓ َٚتٛاظ١ْ 56

     بٓا٤ ا٭غ١ً٦ مبا ٜتٓاغب َع سادات ايطايبات ايع١ًُٝ 57

58 
تكسِٜ تػص١ٜ ضادع١ َٓاغب١ يهٌ طايب١ ٚؾل إدابتٗا ع٢ً 

 .ا٭غ١ً٦
   

 

59 
ايتأنس َٔ ا٫ختباضات يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ قبٌ تطبٝكٗا 

 (.َطاع١ًٝ ملعٝاض ايكسم ٚايجبات)
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحيِ                                                                                                            

 

      املًُهة ايعسبية ايطعودية

 وشازة ايتعًيِ ايعايي  

 جاَعة أّ ايكسى   

 قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ

 املٓاٖج وطسم تدزيظ    
 

 

 /................. ضعادة املعًُة ايفاضًة

 /.................ضعادة املػسفة ايفاضًة 

 ..ايطالّ عًيهِ وزمحة اهلل وبسنات٘،، وبعد

 :سٝح تكّٛ ايباسج١ بإدطا٤ زضاغ١ ٚقؿ١ٝ عٓٛاْٗا

 اجتاٖات َعًُات وَػسفات ايهيُياء سلو اضتدداّ تكٓية املعاٌَ االفرتاضية وبعض َطايبٗا يف َديٓة َهة املهسَة

َٔ ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ أّ ايكط٣ ؼت إؾطاف غعاز٠ " ايعًّٛ"تهًُٝٞ يٌٓٝ زضد١ املادػترل يف املٓاٖر ٚططم تسضٜؼ  نُتطًب

 .عبس اؿهِٝ َٛغ٢ َباضى/ ا٭غتاش ايسنتٛض 

تٗسف ايسضاغ١ َعطؾ١ اػاٖات َعًُات َٚؿطؾات ايهُٝٝا٤ مٛ اغتدساّ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ اييت تعتدل َٔ أبطظ  

ايتٛدٗات املػتشسث١ يف ايتعًِٝ، سٝح تػتطٝع ايطايب١ َٔ خ٬ٍ اغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ إعساز ايتذاضب بكٛض٠ تؿاع١ًٝ آ١َٓ، مما 

 .ُٜهؿٞ ع٢ً ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٌبعسًا ؾٝكًا ؼتاد٘ ن٬ً َٔ املع١ًُ ٚايطايب١ يتشػني َػت٣ٛ ايؿِٗ ٚايتؿاعٌ

 َفٗوّ املعاٌَ االفرتاضية

ٞ عباض٠ عٔ ب١٦ٝ َٓؿتش١ ٜتِ َٔ خ٬شلا قانا٠ كتدل ايعًّٛ اؿكٝكٞ ٚايكٝاّ بطبط اؾاْب ايٓعطٟ باؾاْب ايعًُٞ، ٜٚتِ َٔ ٖ

خ٬ي٘ تسضٜؼ َٗاضات ايتؿهرل، ٜٚهٕٛ يس٣ ايطايبات َطًل اؿط١ٜ يف اؽاش ايكطاضات بأْؿػٗٔ زٕٚ إٔ ٜذلتب ع٢ً ٖصا ايكطاض آٟ أثاض 

 .غًب١ٝ

ٚتكع ٖصٙ ايب١٦ٝ ع٢ً أسس املٛاقع يف  تاايبب١٦ٝ تعًِٝ ٚتعًِ تػتٗسف ت١ُٝٓ َٗاضات ايعٌُ املدتدلٟ يس٣ ايطؾذلان١ٝ ٖٞ ٚاملعاٌَ ا٫

املتعًك١ ( ا٭زٚات)ٖصا املٛقع عاز٠ ع٢ً قؿش١ ض٥ٝػ١ٝ ٚ بٗا عسز َٔ ايطٚابط أٚ ا٭ٜكْٛات  ؿتٌُٜ ٚ( ؾبه١ ا٫ْذلْت َج٬)إسس٣ ايؿبهات 

 .ٚ إلاظٖا ٚتكٛميٗا با٭ْؿط١ املدتدل١ٜ

ٖٚٞ أٜهًا َعاٌَ شات َٛاقؿات تك١ٝٓ عاي١ٝ يف اؿاغبات اٯي١ٝ يًتسضٜؼ ٚإدطا٤ ٚعطض ايتذاضب املع١ًُٝ ٚتهطاضٖا ٚتػٌٗٝ 

 .ا٫تكاٍ بني املع١ًُ ٚاملتع١ًُ ٚت١٦ٝٗ ب١٦ٝ تؿاع١ًٝ بُٝٓٗا ٚت١ُٝٓ ايعٌُ اؾُاعٞ بني ايطايبات

١٦ٝ بطْاَر ساغب آيٞ قٟٛ َٚطٕ ٚغٌٗ ا٫غتدساّ ٜتِ ؾٝ٘ قانا٠ املعٌُ اؿكٝكٞ ٜٚػتطٝع أٚ ٖٞ تك١ٝٓ تع١ًُٝٝ سسٜج١ ع٢ً ٖ

  .املػتدسّ َٔ خ٬ي٘ تٓؿٝص ايتذاضب ايهُٝٝا١ٝ٥

يصا أعست ايباسج١ ا٫غتبا١ْ اييت بني أٜسٜهِ ٫غتدساَٗا يف ايتعطف ع٢ً تًو ا٫ػاٖات يس٣ ن٬َ َٔ املعًُات ٚاملؿطؾات مٛ 

١ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ باإلناؾ١ يبعض املطايب اييت ؼتادٗا تًو ايتك١ٝٓ، عًٝ٘ تأٌَ ايباسج١ َٔ غعازتهِ ايتهطّ بكطا٠٤ اغتدساّ تكٓٝ

أٚاؾل بؿس٠ ، أٚاؾل إىل سس ) ظاْب تًو ايعباضات ( )عباضات ا٫غتبا١ْ ثِ إبسا٤ اػاٖهِ ًَٚٝهِ سٝاٍ نٌ عباض٠ ؾٝٗا بٛنع ع١َ٬ 

 ( َا ، ٫ أٚاؾل 

 ..يهِ تعاوْهِ، وَكدزًة مثني وقتهِ ونجسة أعبائهِ غانسًة

 0555536284/ إميإ عبدايغين مجيٌ ثك٘ ،   جواٍ/ ايباحجة  

 

 (7)الممحق رقم 

 اإلستبانة في صورتيا النيائية
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 معلومات عامة عن المعلمة

 

 : امل٪ٌٖ ايعًُٞ .5

 (..............سسز َٔ ؾهًو)غرل شيو )   ( َادػترل     )   ( بهايٛضٜٛؽ     )   ( زبًّٛ    )   ( 

 

 : ايتدكل .6

 ) .......................................  (      غرل تطبٟٛ            سسز  )   ( تطبٟٛ        (  )  

 

 : غٓٛات اـدل٠ يف ايتسضٜؼ .7

 غٓٛات 10إىل أقٌ َٔ  5َٔ )   ( غٓٛات                             5أقٌ َٔ )   (  

 غ١ٓ ؾأنجط  15 )   (غ١ٓ                 15إىل أقٌ َٔ  10َٔ )   ( 

 

 ٌٖ يسٜو خًؿ١ٝ َػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ اييت ٖٞ إسس٣ تكٓٝات ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ؟ .8

 ٫)   ( ْعِ                                             )   ( 
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 معلومات عامة عن المشرفة 

 

 : امل٪ٌٖ ايعًُٞ .6

 (..............سسز َٔ ؾهًو)غرل شيو )   ( َادػترل   ( )   بهايٛضٜٛؽ     )   ( زبًّٛ    )   ( 

 

 : ايتدكل .7

 ) .......................................  (      غرل تطبٟٛ            سسز  )   ( تطبٟٛ        )   ( 

 

 

 : غٓٛات اـدل٠ يف اإلؾطاف .8

 غٓٛات 10 أقٌ َٔ إىل 5َٔ )   ( غٓٛات                             5أقٌ َٔ )   (  

 غ١ٓ ؾأنجط  15)   ( غ١ٓ                 15إىل أقٌ َٔ  10َٔ )   ( 

 

َٔ خ٬ٍ د٫ٛتو اإلؾطاؾ١ٝ ع٢ً َعًُات ايهُٝٝا٤، سسزٟ بؿهٌ تكطٜيب ْػب١ املعًُات اي٬تٞ  .9

 : ٜػتدسَٔ املدتدل املسضغٞ  يف تسضٜػِٗ 

 %      10أقٌ َٔ (    )٫ ٜٛدس                                  )   (  

 %      50أنجط َٔ %               )   ( 50إىل % 10َابني )   (  

 

 ٌٖ يسٜو خًؿ١ٝ َػبك١ عٔ تك١ٝٓ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ اييت ٖٞ إسس٣ تكٓٝات ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ؟ .10

 ٫)   ( ْعِ                                             )   ( 
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 ملعاٌَ االفرتاضيةا: وٍاحملوز األ

 ايعبــــــــــــــــــــــــازة ّ
 أوافل

 بػدة

أوافل إىل  

 حد َا
 ال أوافل

    املعٌُ االفرتاضي

    .وانٞ َعٌُ ايعًّٛ اؿكٝكٞ 1

    .٧ُٜٝٗ ب١٦ٝ تؿاع١ًٝ بني املع١ًُ ٚايطايب١ 2

    ًًُٜٓٞ َٗاضات ايعٌُ املعًُٞ يس٣ ايطايبات 3

    .َػ٦ٛيٝات املع١ًُ ايطٚت١ٜٝٓٝػاعس ع٢ً تكًٌٝ  4

    .ميهٔ املع١ًُ ٚايطايب١ َٔ إدطا٤ عسز نبرل َٔ ايتذاضب يف ٚقت قكرل 5

6 
نايطغِ )ٜتهُٔ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ ػاضب ؼتٟٛ أزٚات َػاعس٠ 

 (.اخل..ايبٝاْٞ ٚايتٛنٝشات اؾاْب١ٝ 
   

    .ٜٛدس يس٣ ايطايبات سٛاؾع يًتعًِ 7

    .املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ اجملطز٠ٜػاعس ع٢ً ػػٝس  8

    .ٜػتػٌ أنجط َٔ ساغ١ يف ايتعًِ 9

    .ٜػاعس ع٢ً ؼػني َػت٣ٛ ايؿِٗ يس٣ ايطايبات 10

    .ٜهٝـ ٌبعس تؿاعًٞ آَٔ يًتذاضب املع١ًُٝ 11

    .ٜػاِٖ يف ايتكًٌٝ َٔ اٯثاض ايػًب١ٝ يًُعاٌَ اؿكٝك١ 12

    .اظ ايتذاضبٜػاِٖ يف اختكاض ايعَٔ اي٬ظّ إلل 13

    .ٜػتدسّ بس٬ًٜ عٔ املعاٌَ اؿكٝك١ 14

    .ٜػتدسّ نُػاعس يًُعاٌَ اؿكٝك١ 15

    (.يًُٛاز ٚا٭زٚات املع١ًُٝ)ىؿٝض ايتهًؿ١ املاز١ٜ  16

 

 ايتكٓية ايالشَة يًُعًُة عٓد اضتدداّ تكٓية املعاٌَ االفرتاضية/ املطايب ايفٓية  :احملوز ايجاْي

 ـــــــــــــــــــــازةايعبـــ ّ
 أوافل

 بػدة

أوافل إىل  

 حد َا
 ال أوافل

    .تتطًب أدٗع٠ ساغب آيٞ شات َٛاقؿات َٓاغب١ 17

18 
ؼتاز إىل ؾطٜل عٌُ َتدكل َٔ اـدلا٤ يتكُُٝٗا ٚاملعًُات 

 .٫غتدساَٗا
   

    .ٜتطًب تؿػًٝٗا بطاَر إيهذل١ْٝٚ خاق١ 19
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    َتاس١ يًُع١ًُ ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت تتٛؾط ع٢ً َٛاقع إيهذل١ْٝٚ 20

    تكُُٝٗا ٜتطًب بطاَر اؿكٝك١ ايعاٖط١ٜ ث٬ث١ٝ ا٭بعاز  21

22 
نايكؿاظ ٚ ايكهٝب ٚايؿاض٠ ٚؾاؾ١ ايًُؼ )تأَني أدٗع٠ إزخاٍ 

 (ٚايهٝبٛضز
   

    (نايكٓاع أٚ اـٛش٠)تأَني أدٗع٠ إخطاز ٌتًبؼ ع٢ً ايطأؽ 23

24 
ني ايطايب١ ٚاؾٗاظ يتٛنٝح َعامل املعٌُ تٛؾط زضد١ َٔ ايتؿاعٌ ب

 ا٫ؾذلانٞ
   

    تتطًب تٛؾط زيٌٝ بطاَر تتعًل بأزا٤ ايتذطب١  25

    تػتًعّ زيٌٝ بطاَر تتعًل بإزاض٠ املعٌُ ا٫ؾذلانٞ 26

    تكُِٝ ٖصٙ ايدلاَر بؿهٌ َؿٛم ٚدصاب 27

    هب إٔ تػذلعٞ اْتباٙ ايطايبات ٚتؿسِٖ إلْٗا٤ ايتذطب١ 28

    هب إٔ تعطض ٖصٙ ايدلاَر املؿاِٖٝ ايكعب١ ٚاملعكس٠ بؿهٌ َبػط 29

 

 ايتعًُُية عٓد اضتدداّ تكٓية املعاٌَ االفرتاضية/ املطايب ايتعًيُية  :احملوز ايجايح

 ايعبــــــــــــــــــــــــازة ّ
 أوافل

 بػدة

أوافل إىل  

 حد َا
 ال أوافل

 َطايب تعًيُية خاصة باملعًُة

30 
إٔ ٌتكسض املع١ًُ أ١ُٖٝ اغتدساّ املعاٌَ ا٫ؾذلان١ٝ يف فاٍ تسضٜؼ 

 .ايهُٝٝا٤
   

    تسضٜب املعًُات ع٢ً نٝؿ١ٝ اغتدساّ ٖصٙ ايدلاَر بططٜك١ َٝػط٠ 31

    ايكسض٠ ع٢ً ايتسضٜؼ باغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ 32

    .تػاعس يف ؼكٝل أٖساف ايسضؽ عٓس اغتدساَٗا يتٓؿٝص ايتذاضب 33

    .إٔ ٌتذٝس تؿػٌٝ اؿاغب اٯيٞ ًَٚشكات٘ 34

    .إتكإ ايتعاٌَ َع ْعِ تؿػٌٝ اؿاغب اٯيٞ ٚايدلاَر اـاق١ باملعاٌَ 35

    .إٔ تتُهٔ َٔ سٌ املؿه٬ت ايؿ١ٝٓ ايبػٝط١ يًشاغب 36

    إٔ تطاعٞ غٗٛي١ آي١ٝ ايتؿاعٌ بني ايطايب١ ٚبني املعٌُ ا٫ؾذلانٞ 37

    .س عًُٝات ايتكِٜٛ يًطايبات بٛاغط١ ايتكِٜٛ املطؾل بايدلْاَرإٔ ػٝ 38

39 
إٔ تتُهٔ َٔ تكسِٜ تػص١ٜ ضادع١ ؾٛض١ٜ يًطايبات عٔ َػت٣ٛ أزا٥ِٗ 

 .ٚططم تطٜٛطٙ
   

    َطاعا٠ أخ٬قٝات امل١ٓٗ عٓس اغتدساّ ٖصٙ ايتك١ٝٓ 40
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 َطايب تعًُُية خاصة بايطايبة

    انٞ يف تعًُِ ايهُٝٝا٤إٔ تكسض أ١ُٖٝ املعٌُ ا٫ؾذل 41

    إٔ تعطف زٚضٖا يف املعٌُ ا٫ؾذلانٞ 42

    .إٔ ػٝس ايطايب١ ايتعاٌَ َع اؿاغب اٯيٞ 43

    تػُح مبُاضغ١ ايتذاضب ايع١ًُٝ خط٠ٛ غط٠ٛ 44

    (ايعَإ ، املهإ) املط١ْٚ يف ا٫غتدساّ َٔ سٝح  45

46 
ِ مبا ٜتٛاؾل َع قسضات ٍَٚٝٛ عٝح ٌتكُ) تطاعٞ َبسأ تؿطٜس ايتعًِٝ 

 (ٚاػاٖات ايطايبات
   

    تطاعٞ َبسأ ايتعًِٝ املػتُط 47

    تطاعٞ َبسأ ايتعًِ ايصاتٞ 48

    َطاعا٠ ؼكٝل املػاٚا٠ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ بني ايطايبات 49

 

 

 

 كٓية املعاٌَ االفرتاضيةات عٓد اضتدداّ تراملطايب ايتكوميية املستبطة بكياع حتصيٌ ايتًُي :احملوز ايسابع

 ايعبــــــــــــــــــــــــازة ّ
 أوافل

 بػدة

أوافل إىل  

 حد َا
 ال أوافل

 إٔ يتِ َساعاة َا يًي يف ايتكويِ

    .يتكِٜٛ َطاسٌ ايتذطب١ يهٌ َطس١ً َٓؿطز٠( ايبٓا٥ٞ)اغتدساّ ايتكِٜٛ  50

    .طايب١ ٜتشكل ؾٝ٘ ا٭زا٤ ا٭َجٌ يهٌ( ْٗا٥ٞ)إٔ ٜهٕٛ ايتكِٜٛ  51

    (ْعط١ٜ -ع١ًُٝ )تٓٛع ا٭غ١ً٦ يف ايتكِٜٛ  52

    (ايكبًٞ ٚ ايبعسٟ)ٜطاعٞ يف ايتكِٜٛ ايُبعسٜٔ  53

54 
( اؾٛاْب ايٓعط١ٜ ، اؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ ) تٛؾط اختباضات َعتُس٠ يكٝاؽ 

 .يف أزا٤ ايطايب١
   

    .ُتٛظع ايسضدات ع٢ً ا٭غ١ً٦ بكٛض٠ َك١ٓٓ َٚتٛاظ١ْ 55

    بٓا٤ ا٭غ١ً٦ مبا ٜتٓاغب َع سادات ايطايبات ايع١ًُٝ 56

    .ُتكسّ تػص١ٜ ضادع١ َٓاغب١ يهٌ طايب١ ٚؾل إدابتٗا ع٢ً ا٭غ١ً٦ 57

58 
َطاع١ًٝ ملعٝاض )ايتأنس َٔ ا٫ختباضات يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ قبٌ تطبٝكٗا 

 (.ايكسم ٚايجبات
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 اإلضِ ّ
ايدزجة 

 ايعًُية
 عٌُجٗة اي ايتدصص

 أضتاذ ٖاية بٓت ط٘ عبداهلل خبؼ/ د.أ 1
املٓاٖج طسم 

 تدزيظ ايعًوّ

قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ 

جاَعة أّ ( نًية ايرتبية )

 ايكسى مبهة املهسَة

2 
زلاح ايطعدي َسضي / د.أ

 عسفات
 أضتاذ

املٓاٖج وطسم 

 تدزيظ ايعًوّ

قطِ ايرتبية وعًِ ايٓفظ 

نًية اآلداب وايعًوّ اإلدازية )

 (ات مبهة املهسَةيًبٓ

3 
عًياء بٓت عبد اهلل إبساٖيِ  /د.أ

 اجلٓدي
 أضتاذ

االتصاٍ 

ايرتبوي 

وتهٓويوجيا 

 ايتعًيِ

قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ 

جاَعة أّ ( نًية ايرتبية )

 ايكسى مبهة املهسَة

4 
شنسيا بٔ حييى الٍ / د.أ

 اهلٓدي
 تكٓيات ايتعًيِ أضتاذ

قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ 

جاَعة أّ ( رتبية نًية اي)

 ايكسى مبهة املهسَة

5 
إبساٖيِ بٔ أمحد ذلُد / د

 عامل
 أضتاذ َػازى

وضائٌ وتكٓيات 

 ايتعًيِ

قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ 

جاَعة أّ ( نًية ايرتبية )

 ايكسى مبهة املهسَة

6 
إحطإ بٔ ذلُد عجُإ / د

 نٓطازة
 أضتاذ َػازى

تكٓيات ايتعًيِ 

 واالتصاٍ

ايتدزيظ  قطِ املٓاٖج وطسم

جاَعة أّ ( نًية ايرتبية )

 ايكسى مبهة املهسَة

 تكٓيات ايتعًيِ أضتاذ َػازى عبداهلل إضحام عطاز/ د 7
/ ايهًية اجلاَعية مبهة املهسَة

 جاَعة أّ ايكسى

8 
عبداحلافغ ذلُد جابس / د

 ضالَة
 أضتاذ َػازى

تكٓيات 

وتهٓويوجيا 

 ايتعًيِ 

جاَعة املًو / نًية ايرتبية 

 ضعود

 (8)الممحق رقم 

 محكمي أداة الدراسةقائمة 
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 اإلضِ ّ
ايدزجة 

 ايعًُية
 جٗة ايعٌُ ايتدصص

 أضتاذ َػازى نوثس بٓت مجيٌ بًجوٕ/ د 9
املٓاٖج وطسم 

 تدزيظ ايعًوّ

قطِ ايرتبية وعًِ ايٓفظ 

نًية اآلداب وايعًوّ اإلدازية )

 (يًبٓات مبهة املهسَة

10 
ْادية بٓت أمحد إبساٖيِ / د

 ضٓدي
 أضتاذ َطاعد

َٓاٖج وطسم 

تدزيظ وضائٌ 

 ًيِوتكٓيات تع

قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ 

جاَعة أّ ( نًية ايرتبية )

 ايكسى مبهة املهسَة

11 
أَرية بٓت مجيٌ ط٘ / د

 خصيفإ
 أضتاذ َطاعد

َٓاٖج 

نُبيوتس 

 تعًيُي

قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ 

جاَعة أّ ( نًية ايرتبية )

 ايكسى مبهة املهسَة

12 
زقية بٓت عبدايًطيف / د

 باجوزي َٓدوزة
 عدأضتاذ َطا

َٓاٖج وتكٓيات 

 ايتعًيِ

قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ 

جاَعة أّ ( نًية ايرتبية )

 ايكسى مبهة املهسَة

 أضتاذ َطاعد صاحل ذلُد صاحل ايطيف/ د 13
املٓاٖج وطسم 

 تدزيظ ايعوّ

قطِ املٓاٖج وطسم ايتدزيظ 

جاَعة أّ ( نًية ايرتبية )

 ايكسى مبهة املهسَة

14 
ٖدى بٓت ذلُد حطني / د

 طنيباب
 أضتاذ َطاعد

املٓاٖج وطسم 

 تدزيظ ايعًوّ

قطِ ايرتبية وعًِ ايٓفظ 

نًية اآلداب وايعًوّ اإلدازية )

 (يًبٓات مبهة املهسَة

15 
ٖاية بٓت ضعيد امحد باقادز / د

 ايعُودي
 أضتاذ َطاعد

املٓاٖج وطسم 

 تدزيظ ايعًوّ

قطِ ايرتبية وعًِ ايٓفظ 

نًية اآلداب وايعًوّ اإلدازية )

 (هة املهسَةيًبٓات مب

 أضتاذ َطاعد بديعة بٓت عسفػة/ د 16
املٓاٖج وطسم 

 تدزيظ ايعًوّ

قطِ ايرتبية وعًِ ايٓفظ 

نًية اآلداب وايعًوّ اإلدازية )

 (يًبٓات مبهة املهسَة

 أضتاذ َطاعد عًي ظافس ايػٗسي/ د 17

َٓاٖج وطسم 

تدزيظ وضائٌ 

وتكٓيات 

 ايتعًيِ

 إدازة اإلغساف ايرتبوي ظدة
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