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ٚتكسٜط ؾهط 

 

ٚأقشاب٘  آي٘ ٚع٢ً قُس غٝسْا ع٢ً ٚايػ٬ّ ايعاملني ٚايك٠٬ ضب هلل اؿُس

: ٚبعس ايسٜٔ ّٜٛ إىل ْٗذ٘ ع٢ً غاض ايطٝبني َٚٔ

ا٭غتاش ايسنتٛض  ايؿانٌ إىل اَتٓاْٞ ٚععِٝ ؾهطٟ غايل أتكسّ إٕ إ٫ ٜػعين ٫

 يف يٞ, َٚ٪اظضتٞ يٓكحٚا ايعٕٛ تكسِٜ عٔ ٜتٛإ مل إبطاِٖٝ بٔ عبس اهلل احملٝػٔ ايصٟ

 ست٢ ٚايٓب١ًٝ, ٚأخ٬ق٘ ايهطمي١ ايٛاغع, عًُ٘ َٔ غُطْٞ ٚايصٟ غط٠ٛ خط٠ٛ ضغاييت

. اؾعا٤ خرل اهلل ايٛدٛز,دعاٙ سٝع إىل ايطغاي١ ٖصٙ خطدت

ا٭غتاش ايسنتٛض َٓكٛض بٔ . ٚأتكسّ بايؿهط ٚايعطؾإ يًػاز٠ أعها٤ ؾ١ٓ املٓاقؿ١

 ا٭غتاش ايسنتٛض  محس بٔ خايس اـايسٟٚاَع١ طٝب١ برأغتاش تعًِٝ ايعًّٛ  أمحس غْٛٞ

َٓاقؿ١ ٖصا  َاع٢ً قبٛي٘, بٓت عبس ايطمحٔ ا٭َرل٠ ْٛضٙ اَع١بر يّٛأغتاش تعًِٝ ايع

 .ٚإبسا٤ ٬َسعاتُٗا اييت ؽسّ ٖصا ايبشح ايبشح

ايصٟ  ايسنتٛض َاٖط إزلاعٌٝ قدلٟ ا٭غتاش إىل ٚتكسٜطٟ ؾهطٟ خايل ٚأظدٞ

ٚايؿهط َٛق٫ًٛ يٮغتاش ,ايطغاي١ ا٭ٚىل َطاسٌيتٛدٝ٘ ع٢ً تؿهٌ باٱؾطاف ٚا

نُا ٫  ,ع٢ً َا قسَ٘ يٞ َٔ ْكا٥ح ٚإضؾازات إبطاِٖٝ ايسنتٛض عبس اهلل بٔ غًُٝإ

ٜؿٛتين إٔ أؾهط ا٭غاتص٠ احملهُني ايصٜٔ قسَٛا ايٓكح ٚايتٛدٝ٘ عٓس ؼهُِٝٗ 

املططيف ايصٟ تؿهٌ عبس احملػٔ بٔ زاخٌ / ٚأؾهط ا٭غتاش  .ايبشح ا٭زٚات ٖص

. َؿهٛضًا بايتسقٝل ايًػٟٛ

نُا أؾهط َسٜط َسضغ١ عتب١ بٔ َػعٛز ايجا١ْٜٛ َٚعًُٝٗا ٚط٬ب ايكـ ايجايح 

.  ايبشحايجاْٟٛ ع٢ً سػٔ تعاِْٚٗ أثٓا٤ تٓؿٝص ػطب١ 

َّ أطاٍ اهلل يف  ٫ٚ أْػ٢ إٔ أتكسّ بايؿهط ٚايٛؾا٤ إىل ضَعٟ ايعطا٤ ٚايس

.   ظٚديت ٚأ٫ٚزٟ ضعاِٖ اهلل,َٔ ٚقتِٗ ايهجرل  قطعتٴنُا أؾهط َٔ اغت,عُطُٜٗا
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املػتدًل 

ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل 

ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 عبٝس اهلل عبس اهلل اؿطبٞ/ إعساز 

تسضٜؼ  ع٢ًاغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ  ؾاع١ًٝتككٞ  إىل ايبشح ٖسف ٖصا

 .ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ٍايؿٝعٜا٤ 

 :ايتايٞ ايط٥ٝؼ ايػ٪اٍ ٱداب١ عٔا ايبشح ساٍَٚٚٔ أدٌ ؼكٝل ٖصا اشلسف 

ا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل تسضٜؼ ايؿٝعٟ ع٢ًغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ اَا ؾاع١ًٝ 

؟   باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ

اختباض  باغتدساّ ايبٝاْات مجع مت ,ايبشح ؾطٚض ٚاختباض ,ٖصا ايػ٪اٍ عٔ ٚيٲداب١

(. 0.72)َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ايصٟ مت ايتأنس َٔ قسم قتٛاٙ ٚ ثبات٘ ايصٟ بًؼ 

  ًاطايب 30عسز أؾطازٖا  ػطٜب١ٝ,تٛظعت ع٢ً فُٛعتني ايبًاط( 63)ع١ٓٝ َٔ اٍٚتهْٛت 

زضغت بايططٜك١ ٚ ًاطايب 33عسز أؾطازٖا  زضغت بططٜك١ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ٚنابط١ٚ

. ايتكًٝس١ٜ

ػطب١ اٍبعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ٚ ,اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ ع٢ً ايبشح أزا٠ تطبٝل مّت

 – Independent)  يًعٝٓات املػتك١ً ( ت)باض باغتدساّ اخت ٚسًًتايبٝاْات  تمجع

Sample T test) , ْتا٥ر َا ًٜٞاٍٚقس أظٗطت  :

ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١  ٚدٛز-1

 .انتػاب َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝيف 

طٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ تٛؽؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ّ عسّ ٚدٛز-2

 .انتػاب َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ًيف ايهابط١ ٚ

ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١  ٚدٛز-3

انتػاب َٗاض٠ ؾطض ايؿطٚض َٚٗاض٠ اختباض قش١ ايؿطٚض َٚٗاض٠ ايتؿػرل َٚٗاض٠ يف 

 .ايتعُِٝ يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

باغتدساّ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ  ايبشح ْا٤ ع٢ً ايٓتا٥ر ايػابك١ ؾكس أٚق٢ٚب

. يف تسضٜؼ ايعًّٛ عا١َ ٚايؿٝعٜا٤ خاق١

 



ا٭ٍٚ ايؿكٌ 

 ايعاّ اٱطاض

 

 املكس١َ. 

  ايبشحَؿه١ً. 

  ايبشحأٖساف. 

  ايبشحأ١ُٖٝ. 

  ايبشحَكطًشات. 

  ايبشحسسٚز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايت

 ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠

 اٱطاض ايعاّ: ايؿكٌ ا٭ٍٚ 

2 

: املكس١َ

 

ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚايك٠٬ , ضب ايعاملنياؿُس هلل     

:  أَا بعس , أمجعني 

 

اٖتُاًَا بايػًا بتطٜٛط تسضٜؼ ايعًّٛ ٚخاق١ ايؿٝعٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ ع٢ً  تؿٗس اٯ١ْٚ ا٭خرل٠

ٖا٥ٌ  تكسَّع ؼسٜات ايعكط َٚا ٜؿطن٘ َٔ  ٖٚصا ايتطٛض أت٢ متؿًٝا, املػت٣ٛ ايسٚيٞ

ٚيف ظٌ عكط املعًَٛات١ٝ مل ٜعس ايذلنٝع ع٢ً نِ املعًَٛات املهتػب١ بكسض  .يف املعطؾ١

ا٫ٖتُاّ بهٝؿ١ٝ انتػاب املعًَٛات ٚتٛظٝؿٗا باٱناؾ١ إىل ايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ 

.  ٚت١ُٝٓ ايهازض ايبؿطٟ يًتعاٌَ َع تكٓٝات ايعكط

 

ايذلب١ٜٛ ١ٜ ٚ ايؿهط١ٜ ٚإٔ مجٝع املساضؽ ايؿًػـ(  2007)ٜٚصنط ايعتّٛ ٚآخطٕٚ 

أنجط قسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ايكعٛبات عٓٝت بت١ُٝٓ ايتؿهرل يس٣ املتعًِ يهٞ ٜكبح 

أٚ َٓاسٞ اؿٝا٠ املدتًؿ١  ٠املؿه٬ت اييت تعذلض غبًٝ٘ غٛا٤ يف اجملا٫ت ا٭نازميٞٚ

ٜؿرل ا٭زب ايذلبٟٛ إىل تٓاَٞ اٯضا٤ ايساع١ٝ يتسضٜؼ ايعًّٛ َٔ أدٌ ضؾع نُا . (17م)

ٚإتاس١ ؾطق١ أندل شلِ , ز ايطًب١ ٚ انتػاب قسضاتِٗ ايعك١ًَٝػت٣ٛ ايتؿهرل عٔ

 (Harlen,2001) (Etkina &Heuvelen,2001 ).ملُاضغ١ َٗاضات ايتؿهرل

 

ٚتٗتِ ايذلب١ٝ بٛد٘ عاّ بتسضٜب ا٭ؾطاز ع٢ً أغًٛب ايتؿهرل ايعًُٞ َٚٗاضات٘  

اـطاؾات عٔ  َايٝتُهٓٛا َٔ تٓاٍٚ َؿه٬تِٗ اـاق١ ٚايعا١َ بأغًٛب غًِٝ بعٝس

( 37م,2002.عبس ايععٜع.)ٚست٢ ٜكًٛا ؿًٍٛ ْادش١ شلا

 

ٜٚعس ايتؿهرل ايعًُٞ ْؿاطًا عكًَٝا ٜػتدسَ٘ اٱْػإ يف َعاؾ١ املؿانٌ اييت 

تٛادٗ٘ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ ٚيف عح ٚاغتككا٤ املؿه٬ت ايع١ًُٝ مبٛنٛع١ٝ َٚٓٗذ١ٝ 

  (58م,2002,غًٕٝٛ.)ٚايٛقٍٛ إىل سًٍٛ شلا ٠ع١ًُٝ َٓعِ
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تًو ايع١ًُٝ ايص١ٖٝٓ اييت " :ٖٛ( 2007ّ)ؾ٘ ايبهط ٚايتؿهرل ايعًُٞ نُا ٜعّط

ٜعتُس ؾٝٗا ايؿطز ع٢ً أغايٝب تت٤٬ّ َع طبٝع١ ايعاٖط٠ َجٌ امل٬سع١ ايٛاع١ٝ ٚ ايتذطٜب 

( 84م) ".بٗسف ؾِٗ ايعاٖط٠ ٚ تؿػرلٖا ٚ ايتعطف ع٢ً أغبابٗا

 

فُٛع١ ايكسضات ٚايعًُٝات " :ٖايف سني تعطَّف َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ع٢ً إٔ

 ".ايعك١ًٝ اـاق١ اي٬ظ١َ يتطبٝل ططم ايعًِ ٚايتؿهرل ايعًُٞ بؿهٌ قشٝح

.  (22م,1997ّ,ايًٛيٛ)

املٗاضات ا٭غاغ١ٝ يًتؿهرل ايعًُٞ يف مخػ١ فا٫ت اؾتًُت ع٢ً ايعٓاقط ٚتتشسز 

تعًل بٗصا املٛنٛع َع َا أؾاض إيٝ٘ ا٭زب ايذلبٟٛ امل ا٭غاغ١ٝ يًتؿهرل ايعًُٞ متؿًٝا

( 34م,2005ّ,ايكازضٟ) :ٖٚصٙ املٗاضات ٖٞ 

. َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ً -1

 .َٗاض٠ ٚنع ايؿطٚض -2

 .َٗاض٠ اختباض قش١ ايؿطٚض -3

 .َٗاض٠ ايتؿػرل -4

 . َٗاض٠ ايتعُِٝ -5

 

ًا ٜػع٢ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايذلب١ٝ يتشكٝك٘ نطٚضٟ ًاعتدل َطًبتٚمبا إٔ ت١ُٝٓ ايتؿهرل 

ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ٜط٣ إٔ تعًِٝ ايتؿهرل ٜهٕٛ : ٚت١ُٝٓ ايتؿهرل اػاٖإ يتعًِٝ  يصيو ٜٛدس

َٔ خ٬ٍ قت٣ٛ سط بعٝس عٔ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ سٝح ٜتِ تعًِٝ ايتؿهرل ؾٝ٘ بؿهٌ 

ٕ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ تسضٜؼ أأَا ا٫ػاٙ ايجاْٞ ؾرل٣ إٔ تعًِٝ ايتؿهرل جيب , َباؾط

ْاٖر تكٌ عٔ قت٣ٛ املاحملت٣ٛ ايسضاغٞ سٝح إٔ ع١ًُٝ ايتؿهرل ٫ ؼسخ بؿهٌ َؼ

( 3م,2001,ايبّٓا.)ايسضاغ١ٝ

 

٫ٚ خيؿ٢ ع٢ً ايعاًَني يف اؿكٌ ايتعًُٝٞ ايهعـ اؿاقٌ يف َػت٣ٛ ايتؿهرل ايعًُٞ 

طابع ْعطٟ, ٚا٫غتُطاض  َٚا ٜػًب عًٝ٘ َٔ ايتعًِٝيس٣ ايط٬ب ٚضمبا تعٛز ا٭غباب إىل 

٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ اييت تهطؽ باٚاملٛاز ايتع١ًُٝٝ يف تكُِٝ املٓاٖر ٚإعساز ايهتب 

ٚايتكِٜٛ, مما ٜكًٌ َٔ ا٫ٖتُاّ عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ سؿغ املعًَٛات ٚاغذلداعٗا يف 
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سٌ املؿه٬ت َٚٛاد١ٗ املٛاقـ املػتذس٠ ع٢ً  تعٜٛس ايط٬بعسّ ٚ ايتؿهرل ٖاضاتمب

ٌّ َجٌ ٖصٙ املؿه١ً حيتاز ع,ٚي٩١ٝتؿذٝعِٗ ع٢ً املبازض٠ ٚؼٌُ املؼٚ ٌَ َٔ يصيو ؾش

ؾبايٓػب١ يًُعًُني ٜٓبػٞ عًِٝٗ .  عس٠ دٗات بسا١ٜ باملعًِ ٚاْتٗا٤ باملٓاٖر ٚايكا٥ُني عًٝٗا

ايبشح عٔ ايططم اؿسٜج١ يف ايتسضٜؼ اييت تػاعس يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ عٓس 

.  أغاؽ َؿاضنتِٗ ايؿع١ًٝ يف املٛقـ ايتعًُٝٞايط٬ب ٖٚٞ ايططم اييت تكّٛ ع٢ً 

 

ت ايتسضٜؼ اييت تعتُس ع٢ً َؿاضن١ ايطايب ايؿع١ًٝ يف املٛقـ ايتعًُٝٞ َٚٔ اغذلاتٝذٝا

(. 2001ّ,غامل)ٚ( 2001ّ,قُس)ٚ( 2007ّ,عٛز٠.)اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

نُا إٔ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫غتككا٤ ميهٔ إٔ ٜؿتح اجملاٍ أَاّ ايط٬ب ٫غتهؿاف 

  (Prasart & Benjapornt,2009 ,p83).ٚؾِٗ ايعامل ايطبٝعٞ َٔ سٛشلِ 

 

 National Science Education"ٚت٪نس املعاٜرل ايك١َٝٛ يتعًِٝ ايعًّٛ 

Standards"   يف أَطٜها ع٢ً ا٫غتككا٤ ناغذلاتٝذ١ٝ يتعًِٝ ايعًّٛ; ٚتكذلح املعاٜرل

إٔ ايط٬ب َٔ اؿها١ْ إىل املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ؾكٍٛ ايعًّٛ ٜطٛضٕٚ نٌ َٔ ايكسضات 

ٌَ ا٫غتككا٤ ايعًُٞ ٚايؿِٗ ي٬غتككا٤ ايعًُٞ; سٝح تؿٌُ قسضات عٌُ ايهطٚض١ٜ يع

, ؼًٌٝ ايبٝاْات ٚا٭سساخ, تكُِٝ ٚإزاض٠ ايتشكٝكات, ا٫غتككا٤ ؼسٜس ٚططح ا٭غ١ً٦

أَا ايؿِٗ ا٫غتككا٥ٞ ؾٝؿٌُ . ٚايتٛقٌ ي٬نتؿاؾات, اغتدساّ ايُٓاشز ٚايتؿػرلات

 & Keys). ؾاِٖٝ املطتبط١ بطبٝع١ ايعًِٚامل, َعطؾ١ نٝـ ٜتٛقٌ ايعًُا٤ ٭عُاشلِ

Bryan,2001,p631)  

 

بس٫ً َٔ إٔ , َٚٔ ٖٓا ٜٗسف ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ إىل دعٌ املتعًِ َؿهطًا َٚٓتذًا 

تٓتٗٞ ( عك١ًٝ ٚع١ًُٝ)ٜتًك٢ املعًَٛات ٜٚعٝسٖا; َػتدسَا َعًَٛات٘ يف عًُٝات تؿهرل١ٜ 

أٟ ٜسضؽ املتعًِ ايعًِ . عًِ ٫ أزلٝت٘ؾاع١ًٝ اٍ مٚبصيو تتشل, بايٛقٍٛ إىل ايٓتا٥ر

نُا ٜػُح ا٫غتككا٤ . ؾكط( َعطؾ١)ؾهطًا ٚع٬ًُ; نُاز٠ ٚنططٜك١ ٚيٝؼ نُاز٠ 

َٚٔ ثِ ميهٔ إٔ ٜهتػب املٗاضات املته١ُٓ , ايتعاْٚٞ يًتًُٝص إٔ مياضؽ عًُٝات ايعًِ

: ت ا٫دتُاع١ٝ َجٌٚاملٗاضا, ٠املٗاضات ايتع١ًُٝٝ ا٭نازميٞ, املٗاضات ايع١ًُٝ: َٚٓٗا. بٗا
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ٚايعٌُ ايتعاْٚٞ َع , انتػاب ايت٬َٝص َٗاضات ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ ايعًُٞ

(  109م,2007,عٛز٠.)ايع٤٬َ

إىل إٔ ايتعًِ ايتعاْٚٞ ٜعس أنجط َتع١ ٚأنجط تعبرلًا ( 2003,ظٜتٕٛ)باٱناؾ١ يصيو ٜؿرل 

ايتعًِ ايتعاْٚٞ; إش  يف تعًِ أٟ َٛنٛع يف ايعًّٛ عٓسَا مياضؽ املتعًِ أٟ ْؿاط َٔ خ٬ٍ

كتًؿٕٛ يف ( أؾطاز6-2َه١ْٛ َٔ )ٜهٕٛ عهًٛا يف أسس اجملُٛعات يف ايكـ 

ٜٚأخصٕٚ با٫ؾتػاٍ يف تعًِ ٖصا املٛنٛع أٚ ايٓؿاط ٚايتؿاعٌ , َػتٜٛاتِٗ ايتشك١ًٝٝ

ؾإٕ أٟ إلاظ حيكل . ؾُٝا بِٝٓٗ يف أثٓا٤ ٖصا ايتعًِ ٜٚػتؿٝسٕٚ َٔ دٗٛز بعهِٗ بعهًا

ؾهٌ َِٓٗ يٝؼ َػ٪٫ًٚ , ض٠ ؾٗٛزٙ ايؿدك١ٝ ٚدٗٛز ظ٥٬َ٘ يف اجملُٛع١إمنا ٖٛ ثِ

( 241م.)عٔ تعًُ٘ ايؿدكٞ ؾشػب بٌ أٜهًا عٔ تعًِ نٌ عهٛ يف اجملُٛع١

 

 

:  ايبشحَؿه١ً 

 
َٚٔ خ٬ٍ عٌُ , تعس ت١ُٝٓ ايتؿهرل بأمناط٘ املدتًؿ١ ٖسف تػع٢ ايذلب١ٝ يتشكٝك٘

ي١ ايجا١ْٜٛ ٭نجط َٔ عؿط غٓٛات ٫سغ َس٣ ايباسح نُعًِ ملاز٠ ايؿٝعٜا٤ يف املطح

ا٭َط ايصٟ ععاٙ إىل ططٜك١ , ايهعـ اؿاقٌ يف َػت٣ٛ ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب

ايتسضٜؼ املتبع١ َٔ قبٌ َععِ املعًُني سٝح ميٌٝ ا٭غًب١ٝ َِٓٗ إىل ايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ 

بتبػٝط املاز٠ ٚاييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اؾٗس ا٭ندل ٜكع ع٢ً عاتل املعًِ عٝح ٜكّٛ 

ايسضاغ١ٝ ْٚكًٗا إىل ايط٬ب عٔ ططٜل ايتًكني ٫ٚ ٜهٕٛ يًطايب ؾٝٗا أٟ زٚض غ٣ٛ 

ٚيصيو نإ ايبشح عٔ ططٜك١ دسٜس٠ يف ايتسضٜؼ تػاعس ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاضات . ايتًكٞ

َٚٔ ٖٓا أت٢ ٖصا ايبشح قا٫ًٚ اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ , ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب

:  ايتايٞ

ت١ُٝٓ َٗاضات ٍتسضٜؼ ايؿٝعٜا٤  ع٢ًغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ اَا ؾاع١ًٝ 

؟  باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ
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:  ايبشحأٖساف 

: إىل ٜٗسف ايبشح اؿايٞ

ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ٍا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ب ايتسضٜؼ اغذلاتٝذ١ٝ ؾاع١ًٝتككٞ -

. يكـ ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ا

 

 : ايبشحأ١ُٖٝ 

: ميهٔ إمجاٍ أ١ُٖٝ ايبشح اؿايٞ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

. قس ٜكسّ بعض املكذلسات يطؾع َػت٣ٛ ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب-

 .يبعض زضٚؽ ايؿٝعٜا٤ َكاغ١ بططٜك١ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ  مناشز قه١ُتكسِٜ  -

ػطب١ اغذلاتٝذٝات أخط٣ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣  زؾع ايباسجني إىلٟقس -

 .ايت٬َٝص

. ثطٟ املهتب١ ايذلب١ٜٛ باختباض قّهِ يكٝاؽ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٟٞقس -

 

 : ايبشحَكطًشات 

 

:  اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

 ا٫غذلاتٝذ١ٝ اييت مياضؽ ؾٝٗا ايط٬ب خطٛات ا٫غتككا٤ يف فُٛعات عٝح ٖٞ

ط ٚؾعاٍ تؿهٌ اجملُٛع١ ايٛاسس٠ ؾطٜكًا َتعاًْٚا ٚنٌ ؾطز َٔ أؾطازٖا ٜكّٛ بسٚض ْـ

.ؼت تٛدٝ٘ ٚ إؾطاف املعًِ ,ٜٚؿاضى يف ؼكٝل ا٭ٖساف



:  ايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ

, ٜٚٓكًٗا إىل ت٬َٝصٙ بعس تبػٝطٗاٜعطض بٗا املعًِ املاز٠ ايسضاغ١ٝ  ٖٞ ايططٜك١ اييت

 .  َٔ ايطايب زٕٚ َؿاضن١ ؾاعً٘ ملعًِ ٚؾعايٝت٘ اٱيكا١ٝ٥ٚتكّٛ يف ايػايب ع٢ً ؾطح ا
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: َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ

فُٛع١ َٔ املٗاضات ايعك١ًٝ اييت ٜتبعٗا ايطايب ست٢ مهِ عًٝ٘ أْ٘ طبل ايتؿهرل 

 .ايعًُٞ بؿهٌ قشٝح

 

: ٖٚٞ مخؼ َٗاضات تعطف إدطا٥ٝا نايتايٞ

 :َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ً-1

ايطايب ع٢ً اختٝاض ايؿكط٠ اييت تعدل بؿهٌ زقٝل ٚقشٝح عٔ ٚتتُجٌ يف َكسض٠ 

. املؿه١ً املططٚس١ َٔ بني بك١ٝ ايؿكطات اييت تبسٚ أْٗا تعدل عٔ املؿه١ً

 :َٗاض٠ ٚنع ايؿطض-2

ٚتتُجٌ يف َكسض٠ ايطايب ع٢ً ايتُٝٝع بني عسز َٔ ايؿطٚض اييت تبسٚ نأْٗا سًٍٛ 

. شٙ املؿه١ًقت١ًُ ملؿه١ً َا  ٚاختٝاض ايؿطض ا٭ْػب ي٘

: َٗاض٠ اختباض قش١ ايؿطٚض-3

ٚتتُجٌ يف َكسض٠ ايطايب ع٢ً اختٝاض أْػب ايططم ٫ختباض قش١ ؾطض َعني َٔ بني 

. عسز َٔ ايططم اييت تبسٚ ممه١ٓ ٫ختباض قش١ ٖصا ايؿطض

 :َٗاض٠ ايتؿػرل-4

ي٘ َٔ  ٚتتُجٌ يف قسض٠ ايطايب ع٢ً اختٝاض ايتؿػرل ايكشٝح يًعاٖط٠ أٚ اؿازث١ املعطا٠

. بني عسز َٔ ايتؿػرلات اييت تبسٚ ٚنأْٗا ممه١ٓ

 :َٗاض٠ ايتعُِٝ-5

ٚتتُجٌ يف قسض٠ ايطايب ع٢ً تطبٝل تؿػرل َعني ع٢ً ظٛاٖط أٚ َٛاقـ أخط٣ 

. َؿاب١ٗ يًُٛقـ ا٭قًٞ

 

: ايبشحسسٚز 

: باؿسٚز ايتاي١ٝ  ايبشح ًٜتعّ

 :ايبشح ع٢ً َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ايتاي١ٝ اقتكط-1

  ؼسٜس املؿه١ًَٗاض٠ .

 َٗاض٠ ٚنع ايؿطٚض. 



عاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايت

 ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠

 اٱطاض ايعاّ: ايؿكٌ ا٭ٍٚ 
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 َٗاض٠ اختباض قش١ ايؿطٚض. 

 َٗاض٠ ايتؿػرل. 

 َُِٝٗاض٠ ايتع .

 مبشاؾع١ اؿٓان١ٝ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ ايعًُٞ يف املساضؽ اؿه١َٝٛ-2

 .مبٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠

ٚسس٠ ايتٛقٌٝ  اؿطاضٟ َٔ نتاب ايؿٝعٜا٤ يًكـ ايجايح ايجاْٟٛ ايؿكٌ  -3

 .  غٞ ا٭ٍٚايسضا

 .ٖـ ايؿكٌ ايسضاغٞ ا٭1430ٍٚ -1429ايعاّ ايسضاغٞ -4

 .ايبشح عسٚز إدطا٤ات٘ ٚعٝٓت٘ اتتشسز ْتا٥ر ٖص-5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ايؿكٌ ايجاْٞ 

أزبٝات ايبشح 

  َكس١َ

 ْٞٚاحملٛض ا٭ٍٚ ا٫غتككا٤ ايتعا :

 Inquiryا٫غتككا٤ 

  Cooperative Learningايتعًِ ايتعاْٚٞ 

 Cooperative Inquiryا٤ ايتعاْٚٞ ا٫غتكل

 ًُٞاحملٛض ايجاْٞ َٗاضات ايتؿهرل ايع: 

 Thinkingايتؿهرل 

 Scientific Thinkingايتؿهرل ايعًُٞ 

 Scientific Thinking Skillsَٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ 

 ؾطٚض ايبشح. 
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: َكس١َ

٤ ايتعاْٚٞ سٝح ٜبسأ مبؿّٗٛ ا٭ٍٚ ٜتشسخ عٔ ا٫غتككا, ٜتٓاٍٚ ٖصا ايؿكٌ قٛضٜٔ 

ا٫غتككا٤ ٚا٭غؼ ايٓؿػ١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ يًتعًِ با٫غتككا٤ ٚأْٛاع٘ ٚأؾٗط مناشد٘ 

ٚع٬قت٘ بايتعًِ ايصاتٞ ٚؾطٚط اغتدساَ٘ ٚممٝعات٘ ٚقعٛبات اغتدساَ٘ يف تسضٜؼ 

. ايؿٝعٜا٤

ٙ املعًِ عٓس ٜٚتٓاٍٚ ايتعًِ ايتعاْٚٞ َٔ سٝح املؿّٗٛ ٚ املُٝعات ٚايكعٛبات اييت قس تٛاز

ٚأِٖ اغذلاتٝذٝات٘ , ٚأِٖ ا٭زٚاض اييت تٛظع ع٢ً أؾطاز فُٛع١ ايتعًِ ايتعاْٚٞ, تطبٝك٘

.  ٚاييت َٔ أُٖٗا اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

يف سني ٜتشسخ احملٛض ايجاْٞ عٔ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ٚتهٕٛ ايبسا١ٜ عٔ َؿّٗٛ 

. َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ايتؿهرل عَُٛا مت ايتؿهرل ايعًُٞ ٚأخرلًا

. ٚيف ْٗا١ٜ ايؿكٌ تكاؽ ؾطٚض ايبشح بعس تٓاٍٚ أزبٝات ايبشح
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:   ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ: احملٛض ا٭ٍٚ 

:  Inquiryأ٫ًٚ ا٫غتككا٤ 

بايطغِ َٔ إٔ ايهجرل َٔ ايباسجني ٚ املؿتػًني يف ططا٥ل ايتسضٜؼ قس تٓاٚيٛا ا٫غتككا٤ 

ٚبصيو ؾكس تعسزت ايتعطٜؿات اييت تٓاٚيت , قٛا ع٢ً تعطٜـ قسز ي٘ إ٫ أِْٗ مل ٜتـ

: ا٫غتككا٤ َٚٓٗا 

 

ْٛع " بأْ٘ ا٫غتككا٤  Sund & Trowbridge(1973) ٚ تطٚبطزز قٓس ٜعطف

اػاٖات٘ يتٛيٝس املعًَٛات ٚ تٓعُٝٗا ٚ شٟ ٜػتدسّ ؾٝ٘ املتعًِ َٗاضات٘ َٚٔ ايتعًِ اٍ

ٚؾل  ٠اٱداب١ عًٝٗا ٚ ايكٝاّ با٭ْؿط١ اي٬ظّا٭غ١ً٦ َٚٔ خ٬ٍ ايتٛدٝ٘ ٚ ططح تكسميٗا 

  (p.56) ".قسز٠أٖساف 

 

ططٜك١ يًتعًِٝ ٚ ايتعًِ ٜتشٌُ ؾٝٗا "إٔ ا٫غتككا٤ ٖٛ ( ٖـ1412)ٜٚط٣ غ٬ّ

ا٭ٚىل يف تٛيٝس ا٭غ١ً٦ ٚ اختباض ايؿطنٝات ٚتهٜٛٔ ايتعُُٝات بٗسف  ٠ايتًُٝص املػ٪ٚيٞ

( 153 م)  ".ايٛقٍٛ إىل سٌ املؿه١ً

 

ايبشح عٔ املع٢ٓ ايصٟ ٜتطًب َٔ ايؿطز "إٔ ا٫غتككا٤ ٖٛ ( 1994ّ)باٜط ٜصنطٚ

(. 45م) ".إٔ ٜكّٛ بعًُٝات عك١ًٝ َع١ٓٝ َٔ أدٌ إٔ جيعٌ اـدل٠ َؿ١َٛٗ

 

١ٜ عٌُ"إٔ ا٫غتككا٤ ٖٛ  Hacking,M&Garant(1995)ٜٚط٣ ٖاْر ٚ داضْت

 (p.21) . "اٚنع ايؿطنٝات ٚ اختباضٙططح ا٭غ١ً٦ يتٛيٝس ا٭ؾهاض ٚ

 

ا٫غتككا٤  Trowbridge&Bybee(1996)ٚ بٝيب  ٜٚعّطف نٌ َٔ تطٚبطزز

قاب١ًٝ ا٭زا٤ ايبشجٞ املٓعِ ٚاييت تٓطٟٛ ع٢ً قسضات ؾهط١ٜ غرل َكٝس٠ بعس "ع٢ً أْ٘ 

." ٚاغع١ ٚزقٝك١ يف َٛنٛع َعني َٔ خ٬ٍ ططم تعًِ ضزل١ٝ سكٍٛ ايؿدل ع٢ً َعطؾ١

(p182) 
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ي٬غتككا٤ بٛقؿ٘ أسس ططم ايتسضٜؼ اييت  عطٜؿًات( ٖـ1421)ٚشنط ايعٖطاْٞ

ٜعٌُ ؾٝٗا ايطايب بتٛدٝ٘ شاتٞ عٔ قكس ٚ يف سػاغ١ٝ ملا ٜسٚض سٛي٘ َطبكا يٮغًٛب 

ايعًُٞ يف عج٘ عٔ املؿه٬ت ٚ ٫ تتِ ٖصٙ ايططٜك١ إ٫ ٚؾل خطٛات قسز٠ ٚ َطغ١َٛ 

ٚا٫غتبكاض ,يكٝاؽٚا,يف تتابع َعني ثابت َػتدسَا عًُٝات ايتؿهرل َجٌ ا٫غتكطا٤ 

( 58م. )ٚغرلٖا

 

َسخٌ تعًُٝٞ َٓطكٞ ٜٗسف إىل إثاض٠ ٚ  "إٔ ا٫غتككا٤( 2005ّ)ْاظط ْٛاٍ ٚتط٣

زعِ ايتعًِ ايصاتٞ اييت تكّٛ ع٢ً ايؿهٍٛ ٚ ايؿو ايعك٬ْٞ عجًا عٔ اؿكٝك١ ٚ ٜعٌُ 

اض ع٢ً تطٜٛط قسضات ايتؿهرل يس٣ ايؿطز َٔ خ٬ٍ إعاز٠ تٓعِٝ املعطؾ١ ٚتٛيٝس ا٭ؾو

عٝح ٜػتطٝع املتعًِ تعسٌٜ أعاث١ َٚعتكسات٘ , ٚاختٝاضٖا ٚاغتٓتادٗا يف َٛاقـ دسٜس٠

( 58م) ".َٚعاؾ١ اـدلات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ ٚدعًٗا شات َع٢ٓ بايٓػب١ ي٘, بٓؿػ٘

 

ططٜك١ يًتعًِ تػتسعٞ َٔ ايطايب إٔ ٜسضى "ؾرل٣ أْ٘ ( 2006ّ)أَا عطٝٛ

ي١ تسؾع٘ يًبشح عٔ إدابات شلا عٔ ططٜل ايتذطٜب املؿه١ً ٚحيسزٖا يف قٛض٠ أغ٧

ٚقس تهٕٛ ٖصٙ اٱدابات ,ٚإزضاى إٔ ٖصٙ اٱدابات ٖٞ اؿًٍٛ ايٓٗا١ٝ٥ شلصٙ املؿه١ً

( 222م) ".ْكط١ اْط٬م يسضاغات أخط٣

 

ع١ًُٝ تؿهرل١ٜ تتهُٔ َٗاضات "إٔ ا٫غتككا٤ ( 2006ّ)يف سني ٜط٣ قُٛز 

 ".م املعاْٞ ٚاملؿاِٖٝ َٔ اـدلات اييت ميط بٗاعك١ًٝ عسٜس٠ متهٔ ايطايب َٔ اغتد٬

( 396م)

 

اؾٗس ايصٟ ٜبصي٘ ايطايب يف غبٌٝ "بأْ٘ ( 2007ّ)ٜعطؾ٘ عبٝسات ٚ أبٛ ايػُٝسٚ

(. 123م ) ".اؿكٍٛ ع٢ً سٌ ملؿه١ً أٚ َٛقـ غاَض أٚ اٱداب١ عٔ ايػ٪اٍ

 

َعًَٛات عٔ  ع١ًُٝ ؾشل ٚ اختباض َٛقـ َا عجًا :"ع٢ً أْ٘ (Bell)ٚ عطؾ٘ بٌ 

( 209م,2008ّ,ايكٝػٞ) ".ٚسكا٥ل قازق١
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َٔ خ٬ٍ اغتعطاض ايتعطٜؿات ايػابك١ ٬ْسغ أْٗا تطتهع ع٢ً ث٬خ ضنا٥ع 

ٚعًٝ٘ .حيتاز إىل عًُٝات عك١ًٝ , ي٘ عس٠ خطٛات ,ٖٚٞ إٔ ا٫غتككا٤ ع١ًُٝ عح 

ا٫غتككا٤ ٖٛ ع١ًُٝ عح ٜكّٛ بٗا ايطايب َػتدسًَا : ميهٔ ٚنع ايتعطٜـ ايتايٞ

قسضات٘ ايعك١ًٝ ٚؾل خطٛات تبسأ بتشسٜس املؿه١ً ٚٚنع ايؿطٚض ٚاختباضٖا يًٛقٍٛ 

.    إىل سٌ شلصٙ املؿه١ً ٚعٌُ ايتعُِٝ املٓاغب

 

: ا٭غؼ ايٓؿػ١ٝ ٚ ايؿًػؿ١ٝ يًتعًِ با٫غتككا٤

املبين ع٢ً ا٫غتككا٤ يف إطاضٖا ايؿًػؿٞ ع٢ً ايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥  ايتعًِتعتُس اغذلاتٝذ١ٝ 

ب اْسَاز املتعًُٕٛ يف ايدلاَر املك١ُُ ع٢ً ططٜك١ ا٫غتككا٤ يف ايع١ًُٝ سٝح تتطٌ

ايتع١ًُٝٝ بكٛض٠ اجياب١ٝ ٚ ٜبٕٓٛ تعًُِٗ عٔ ططٜل ايتؿاعٌ َع املٛاز ٚا٭زٚات املدتًؿ١ ٚ 

نُا أْٗا تتٝح شلِ يٝؼ ؾكط ايعٌُ بأٜسِٜٗ , ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ َع َعًُِٝٗ ٚ ظ٥٬َِٗ

(Hands-on)  ِبٌ بعكٛشل(Minds-on) ٜكبح تعًِ ايعًّٛ ع١ًُٝ , أٜهًا ٚ

( 201م,2009ّ,أَبٛغعٝسٟ ٚايبًٛؾٞ.)ٜسًٜٚا ٚ شًٖٓٝا (Active process)ؾاع١ً

 

ٚايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ تطتهع ع٢ً نٝؿ١ٝ انتػاب ايتًُٝص يًُعطؾ١ َٔ خ٬ٍ تؿاعً٘  

ش يف َع َا سٛي٘ َٔ أؾٝا٤ ٚظٛاٖط ٚأؾدام ٚأسساخ ٖٚٞ بصيو تطنع ع٢ً زٚض ايتًُٞ

ايبٓا٤ ايؿدكٞ يًُعطؾ١ ٚأقبح املٓعٛض ايبٓا٥ٞ ٖٛ ا٫ػاٙ ايػا٥س يف فاٍ عًِ ايٓؿؼ 

ٚقس اؾذلض املٓعٛض . ٚأز٣ شيو إىل تطبٝك٘ يف فاٍ تسضٜؼ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات, املعطيف

ايبٓا٥ٞ إٔ املعطؾ١ ٫ تهتػب بططٜك١ غًب١ٝ َٔ اٯخطٜٔ ٚيهٔ ٜتِ بٓا٩ٖا بططٜك١ 

أٜهًا إٔ ٚظٝؿ١ ايع١ًُٝ املعطؾ١ٝ ٖٞ ايتهٝـ َع تٓعِٝ ايعامل ْؿط١; نُا اؾذلض 

ايتذطٜيب ٚخس١َ تٓعُٝ٘ ٚيٝؼ انتؿاف اؿكٝك١ ايٛدٛز١ٜ املطًك١ أٟ إٔ ٚظٝؿ١ املعطؾ١ 

٫ تأتٞ َٔ تطابكٗا َع اؿكٝك١ ايٛدٛز١ٜ يٮؾٝا٤ بٌ َٔ ْؿعٝتٗا ٖٚٞ تكبح ْاؾع١ عٓسَا 

ضٜيب مبػاعست٘ ع٢ً ؾِٗ اـدلات اييت ميط تػاعس ايؿطز ع٢ً ايتهٝـ َع ايعامل ايتر

(    12م,2002ّ,ايبّٓا.)بٗا ٚتؿػرلٖا
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: أْٛاع ا٫غتككا٤

إٔ َععِ ايباسجني ٜتؿكٕٛ ع٢ً تكػِٝ ايططٜك١ ا٫غتككا١ٝ٥ ( ٖـ1414)ٜصنط ايػٝاض 

ع٢ً سػب َا ٜكسَ٘ املعًِ َٔ إضؾاز ٚتٛدٝ٘ أثٓا٤ ع١ًُٝ قٝاّ ايتًُٝص با٫غتككا٤ إىل 

( 5م): اعث٬خ أْٛ

 :ا٫غتككا٤ اؿط -1

يف ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتككا٤ ٜعتُس ايتًُٝص ع٢ً ْؿػ٘ يف اختٝاض ايططٜك١ ٚأْٛاع ا٭غ١ً٦ 

أٟ إٔ ايتًُٝص ٜٛد٘ ْؿػ٘ بٓؿػ٘ , ٚاملٛاز ٚ ا٭زٚات اي٬ظ١َ يًٛقٍٛ إىل سٌ املؿه١ً

. زٕٚ إضؾاز أٚ تٛدٝ٘ َٔ املعًِ

: ا٫غتككا٤ ؾب٘ املٛد٘ -2

اغتككا٤ سط ٜعطٞ املعًِ ؾٝ٘ ايتًُٝص بعض ايتٛدٝٗات ايعا١َ اييت ٫  ٖٚٛ عباض٠ عٔ

. تكٝسٙ ست٢ تتاح ي٘ ؾطق١ ايٓؿاط ايؿعًٞ ٚ ايعًُٞ

 

: ا٫غتككا٤ املٛد٘ -3

ٖٚٛ ا٫غتككا٤ ايصٟ ٜكّٛ ؾٝ٘ املسضؽ بتشسٜس املؿه١ً ٚ دًب ايٛغا٥ٌ ٚا٭زٚات ٚططح 

ا ايٓٛع ع٢ً املتعًِ ٚيهٔ يف إطاض ٜٚعتُس ٖص. ا٭غ١ً٦ نُٔ خط١ عج١ٝ أعست َكسًَا

. ٚانح ٚ قسز ٜٗسف إىل ؼكٝل أٖساف قسٚز٠ ؼت إؾطاف ٚ تٛدٝ٘ املعًِ

 

سػب ايتعًِ با٫غتككا٤ إىل عس٠ َػتٜٛات ٜٚكٓـ أَبٛغعٝسٟ ٚ ايبًٛؾٞ 

ا٫غتٓتادات نُا ,خطٛات ايتذطب١, إعطا٤ نٌ َٔ ايػ٪اٍ ا٫غتككا٥ٞ 

( 202م,2009ّ,أَبٛغعٝسٟ ٚ ايبًٛؾٞ:)ًٜٞ

َػتٜٛات َٔ ايتعًِ با٫غتككا٤ ( 1)دسٍٚ ضقِ 

ا٫غتٓتادات خطٛات ايتذطب١ ايػ٪اٍ ا٫غتككا٥ٞ َػت٣ٛ ا٫غتككا٤ 

َعطا٠ َعطا٠ َعط٢ ايتذطٜب ايتأنٝسٟ 

غرل َعطا٠ َعطا٠ َعط٢ ا٫غتهؿاف 

غرل َعطا٠ غرل َعطا٠ َعط٢ ا٫غتككا٤ املٛد٘ 

غرل َعطا٠ غرل َعطا٠ غرل َعط٢ ا٫غتككا٤ املؿتٛح 



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

 

 أزبٝات ايبشح: ايؿكٌ ايجاْٞ
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ٖٚٛ إعطا٤ نٌ اـطٛات يًت٬َٝص َع إخباضِٖ َػبكا مبا : ايتذطٜب ايتأنٝسٟ -1

غٝتِ ايتٛقٌ إيٝ٘ يف ْٗا١ٜ ايتذطب١ نإدطا٤ ػطب١ ٱثبات إٔ زضد١ اْكٗاض اؾًٝس ٖٞ 

. قؿط زضد١ ١ٜٛ٦َ

ٜٚػ٢ُ أٜها با٫غتككا٤ املطنب ٚ ٖٛ إعطا٤ املتعًِ خطٛات : ايتعًِ با٫نتؿاف-2

املتعًِ باغتهؿاف أٚ انتؿاف  ّؾٝكٛ, ػطب١ َٔ زٕٚ إخباضٙ مبا غٝتِ ايتٛقٌ إيٝ٘اٍ

. ٚ ٜٓتؿط يف غايب١ٝ نتب ايعًّٛ, املؿّٗٛ اؾسٜس

ٚ فُٛع١ أزٚات ٚ ايطًب َٓ٘  عجًٝا ٚ ٖٛ إعطا٤ املتعًِ غ٪ا٫ً: ا٫غتككا٤ املٛد٘-3

املعًُٞ ثِ ايؿطٚع يف  تكُِٝ ػطب١ َٔ فُٛع١ ا٭زٚات املعطا٠ يٲداب١ عٔ ايػ٪اٍ

. تٓؿٝص ٖصٙ اـطٛات

ٚ إعطا٤ املتعًِ فُٛع١ أزٚات  ٖٚٛ ططح َٛنٛع عًُٞ َعني: ا٫غتككا٤ املؿتٛح-4

ايطًب َٓ٘ ايتؿهرل يف غ٪اٍ عجٞ أٚ َؿه١ً َتعًك١ باملٛنٛع ايعًُٞ ثِ تكُِٝ ٚ

  .ػطب١ يٲداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ثِ تٓؿٝص ٖصٙ اـطٛات

 

: مناشز ا٫غتككا٤

ٜتِ عطض  بعهٗا ايعسٜس َٔ ايُٓاشز ا٫غتككا١ٝ٥ ؽ ؾإٕ ٖٓاى, َٚٔ داْب آخط 

, (Jarolimek)منٛشز داضٚيُٝو , (Beyer)َٔ ا٫ختكاض ٖٚٞ منٛشز باٜط بؿ٤ٞ

. (Massialas)منٛشز َاغ٬ٕٝ ,  (Suchman)منٛشز غٛسلإ

   

: (Beyer)منٛشز باٜط -1

( 101-78م,1994ّ,باٜط) :اتٜتهٕٛ منٛشز باٜط يف ا٫غتككا٤ َٔ مخؼ خطٛ 

. بتكطف

 .ؼسٜس املؿه١ً-1

ث٬خ ٜٚط٣ أْٗا تؿٌُ,أْٗا اـط٠ٛ ا٭ٚىل قبٌ ايؿطٚع يف ا٫غتككا٤ٜصنط باٜط 

:  عًُٝات َٓؿك١ً ٖٞ

 



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

 

 أزبٝات ايبشح: ايؿكٌ ايجاْٞ
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. اٱسػاؽ باملؿه١ً ( أ

 .دعٌ املؿه١ً شات َع٢ٓ ( ب

. ايتشهِ يف املؿه١ً( ز

 (اؾذلاض) سٌ أٚ خط١ . ٚنع إداب١ َبس١ٝ٥-2

َٔ  ٖٚٛ ٜتهُٔ عسزًا,ايؿطض ؽُني عًُٞ ميجٌ إداب١ ممه١ٓ ٜط٣ باٜط إٔ

تبسأ بؿشل ٚتكٓٝـ املعًَٛات املتٛؾط٠ ثِ ايبشح عٔ , ايعًُٝات ايعك١ًٝ املٓؿك١ً

 .ايع٬قات يًتٛقٌ إىل اغتٓتاز َٓطكٞ ٚتٓتٗٞ بكٝاغ١ ايؿطض 

 .اختباض ا٫ؾذلاض يف ن٤ٛ املعًَٛات شات ايك١ً-3

غ١ٝ بايٓػب١ ي٬غتككا٤ ٜٚط٣ أْٗا تتهُٔ عًُٝات ٜعتدل باٜط ٖصٙ اـط٠ٛ أغا

. َٓؿك١ً نجرل٠ تٓسضز ؼت ػُٝع ا٭زي١ ٚ تٓعُٝٗا ٚؼًًٝٗا

 

 .ايتٛقٌ إىل اغتٓتاز بؿإٔ قش١ ا٫ؾذلاض-4

٭ْٗا ايػا١ٜ اييت ٜػرل مٖٛا ,ٜصنط باٜط أْٗا خط٠ٛ ئ ٜهتٌُ ا٫غتككا٤ بسْٚٗا 

ٜتٛيس ؾٝ٘ َٔ إسػاؽ بعسّ ايطنٕٛ إىل  مبا يسٜ٘ َٔ ؾهٍٛ ٚ َا املػتككٞ َسؾٛعًا

أٚ مبع٢ٓ آخط ايٛقٍٛ , إْٗا غا١ٜ ا٫غتككا٤ إْٗا٤ َٛقـ غرل َػتكط . عسّ ايتٝكٔ

.  ٚميجٌ ا٫غتٓتاز بكٛض٠ دع١ٝ٥ تًو ايٓٗا١ٜ. ب٘ إىل ْٗا١ٜ 

 

. تطبٝل ا٫غتٓتاز ثِ عٌُ ايتعُِٝ-5

مل ٜتِ ؾشك٘ يف ن٤ٛ نٌ  َا أٚ سازلًا ٜ٪نس باٜط إٔ أٟ اغتٓتاز ٫ ٜعتدل ْٗا٥ًٝا

ٜٚط٣ إٔ تطبٝل ا٫غتٓتاز ع٢ً َعًَٛات دسٜس٠ ٜتأيـ َٔ ,املعًَٛات شات ايك١ً باملٛنٛع

. اختباض ا٫غتٓتاز يف ن٤ٛ زيٌٝ دسٜس ٚٚنع تعُِٝ بؿإٔ ايٓتا٥ر: عًُٝتني 

ًَدكا يًدطٛات ايط٥ٝػ١ٝ يف ع١ًُٝ ا٫غتككا٤ عٓس ( 1)ٜٚٛنح ايؿهٌ ضقِ 

. باٜط

 

 

 



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

 

 أزبٝات ايبشح: ايؿكٌ ايجاْٞ
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اـطٛات ايط٥ٝػ١ٝ يف ع١ًُٝ ا٫غتككا٤ عٓس باٜط  (  1)ؾهٌ ضقِ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؼسٜس املؿه١ً

 (اؾذلاض) سٌ أٚ خط١ . ٚنع إداب١ َبس١ٝ٥

  اختباض ا٫ؾذلاض يف ن٤ٛ املعًَٛات شات ايك١ً

 ايتٛقٌ إىل اغتٓتاز بؿإٔ قش١ ا٫ؾذلاض

 تطبٝل ا٫غتٓتاز ثِ عٌُ ايتعُِٝ

 ؾه١ًا٫ٖتُاّ ٚ اٱسػاؽ بامل

 دعٌ املؿه١ً شات َع٢ٓ

 ؾشل ٚ تكٓٝـ املعًَٛات املتٛؾط٠

 

 ايبشح عٔ ايع٬قات

 ايؿطٚضقٝاغ١

 ؼًٌٝ ا٭زي١

 تٓعِٝ ا٭زي١

 مجع ا٭زي١

 قٝاغ١ ا٫غتٓتاز

 ع٬ق١ إجياز أمناط شات

 ٚنع تعُِٝ بؿإٔ ايٓتا٥ر

 

 اختباض ا٫غتٓتاز يف ن٤ٛ زيٌٝ

 دسٜس



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

 

 أزبٝات ايبشح: ايؿكٌ ايجاْٞ

 

18 

: (Jarolimek)منٛشز داضٚيُٝو  -2

( 39م,ٖـ1421,ايعٖطاْٞ: )ٜتهٕٛ منٛشز داضٚيُٝو ا٫غتككا٥ٞ َٔ اـطٛات ايتاي١ٝ

.  تعطٜـ املؿه١ً-1

. نٝاتتهٜٛٔ ايؿط-2

. مجع ايبٝاْات -3

.  اختباض ايؿطنٝات-4

. ايٛقٍٛ إىل ْتا٥ر َب١ٝٓ ع٢ً ا٭زي١-5

, ٜٚط٣ داضٚيُٝو إٔ املٗاض٠ ايط٥ٝػ١ٝ اييت تُٓٝٗا ططٜك١ ا٫غتككا٤ ٖٞ َٗاض٠ ايتؿهرل 

نُا ٜط٣ إٔ . ػُٝع ا٭زي١ ٚ تطبٝكٗا: ٖٚصٙ املٗاض٠ َب١ٝٓ ع٢ً دعأٜٔ أغاغني ُٖا 

ٜٚهع . بٌ ٖٓاى َكازض أخط٣ يًُعطؾ١,ٜك١ ايٛسٝس٠ يًُعطؾ١ايطط قكا٤ يٝؼا٫غت

ٚتؿٌُ ٖصٙ , داضٚيُٝو يف منٛشد٘ خط١ ٱعساز ايسضٚؽ اي١َٝٛٝ بططٜك١ ا٫غتككا٤

ٜٚ٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ . اـط١ ع٢ً ايٓاتر ايتعًُٝٞ ٚ املاز٠ املػتدس١َ ٚ خط١ ايتعًِٝ

بٌ ٖٞ ٚغ١ًٝ , ز شاتٗاايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يف ا٫غتككا٤ بؿطط أ٫ تهٕٛ غا١ٜ يف ح

ٜٚ٪نس أٜهًا ع٢ً أ١ُٖٝ ا٭غ١ً٦ سٝح ٜط٣ إٔ ٖٓاى ْٛعإ , يت١ُٝٓ َٗاضات ا٫غتككا٤ 

: َٔ ا٭غ١ً٦ ُٖا

( تكِٜٛ,تطنٝب, ؼًٌٝ ) ا٭غ١ً٦ شات املػت٣ٛ ايعايٞ -

(.  تطبٝل, ؾِٗ , تصنط ) ا٭غ١ً٦ شات املػت٣ٛ املتسْٞ -

 

 (Suchman)منٛشز غٛسلإ  -3

ٕ إٔ ايتعًِ ا٫غتككا٥ٞ حيسخ عٓسَا ٜكّٛ املتعًُٕٛ بؿطض ايؿطنٝات ع٢ً ٜط٣ غٛسلا 

ٜٚعٌُ املعًِ أٚ ايكا٥س , أٚ ٜجرل يسِٜٗ ايؿهٍٛ,يتٛقعاتِٗ َٛقـ ؾاٖسٚٙ ٚ ٜعتدل َٓاقهًا

يًع١ًُٝ ا٫غتككا١ٝ٥ نُكسض يًتشكل َٔ ٖصٙ ايؿطنٝات عٓسَا جيٝب بٓعِ أٚ ٫ ع٢ً 

ٚ ٜط٣ غٛسلإ إٔ يًشسخ املجرل أٚ املتٓاقض . تهؿؿٕٛاييت ٜططسٗا املؼ( ٌٖ)أغ١ً٦ ايـ 

, زٚضًا يف ايتعٚز باملعًَٛات اؾسٜس٠ ( ْعِ ٚ ٫)نُا إٔ ٭غ١ً٦ , زٚضًا يف إثاض٠ ايساؾع١ٝ 

( 219م,2009ّ,أَبٛغعٝسٟ ٚايبًٛؾٞ.)ٚ نصيو شلا زٚض يف ايتشكل َٔ ايؿطنٝات

 



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

 

 أزبٝات ايبشح: ايؿكٌ ايجاْٞ
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( 16-8م,٠,2007ّطًب: )ٜٚتهٕٛ منٛشز غٛسلإ ا٫غتككا٥ٞ َٔ عس٠ خطٛات

: َٛاد١ٗ ايط٬ب باملؿه١ً أٚ مبٛقـ قرل-1

ا٭ٖساف ٚاٱدطا٤ ) ٜٚتطًب إٔ ٜكسّ املعًِ َٛقـ املؿه١ً ٚ ٜؿػط إدطا٤ات ا٫غتككا٤ 

. (املتعًل بايػ٪اٍ ايصٟ جياب عٓ٘ بٓعِ أٚ ٫

: ايتشكل-2

ّ ػطبت٘ ؾُٝا ٖٚٞ ع١ًُٝ ٜتِ َٔ خ٬شلا أٚ ٚؾكًا شلا ػُٝع املعًَٛات عٔ اؿسخ ايصٟ ٜت

. ايتشكل َٔ طبٝع١ ايؿطٚط ٚ ايتشكل َٔ سسٚخ املٛقـ املؿهٌ ٟأ, بعس

: ايتذطٜب-3

َٚٔ خ٬ي٘ ٜكسّ يًط٬ب ايعٓاقط اؾسٜس٠ املته١ُٓ بساخٌ املٛقـ ٚ شيو يط١ٜ٩ يٛ إٔ 

أٜهًا ا٫غتهؿاف ٚ ا٫ختباض املباؾط ٚ ٖٚٛ ٜؿٝس يف. اؿسخ حيسخ بؿهٌ كتًـ

ٜع اغتككا٤ ايط٬ب عٔ ططٜل تٛغٝع منط املعًَٛات اييت حيكًٕٛ ٜػاعس املعًِ يف تٛؽ

. عًٝٗا

: قٝاغ١ ايتؿػرل-4

.  ٚيف ٖصٙ اـط٠ٛ ٜطًب املعًِ َٔ ط٬ب٘ قٝاغ١ ايتؿػرل ايصٟ مت ايتٛقٌ إيٝ٘

: ؼًٌٝ ع١ًُٝ ا٫غتككا٤-5

أٚ ,ٜطًب َٔ ايط٬ب ؼًٌٝ منٛشدِٗ عٔ ا٫غتككا٤ ٚؼسٜس ا٭غ١ً٦ ا٭نجط ؾعاي١ٝ

ٜس غًػ١ً ا٭غ١ً٦ اييت ناْت أنجط خكٛب١ ٚ إْتاد١ٝ يًُعًَٛات ٚتًو اييت ناْت ؼس

ع٢ً ايٓكٝض َٔ شيو ٚأٜها ؼسٜس منط املعًَٛات اييت مل ٜتِ اؿكٍٛ عًٝٗا ٚ متجٌ 

. َكسض ٖاّ ؿٌ املٛقـ املتٓاقض

 

: (Massialas)منٛشز َاغ٬ٝؽ  -4

, ١ٜ ايتؿهرل يس٣ ايت٬َٝصٜعطف َاغ٬ٝؽ ا٫غتككا٤ بأْ٘ ططٜك١ ت٪نس ع٢ً أِٖ

ٚزٚضٖا يف نٝؿ١ٝ , نُا ٜ٪نس ع٢ً زٚض املسضغ١ يف ْؿط ايٛعٞ ايجكايف بني ايت٬َٝص

. تعًِٝ ايت٬َٝص نٝـ ٜؿهطٕٚ

( 40م,ٖـ1421,ايعٖطاْٞ: )ٜٚتهٕٛ منٛشد٘ َٔ عس٠ خطٛات ٖٞ

. ٚيف ٖصٙ اـط٠ٛ ٜتِ ايتعطٜـ باملؿه١ً ٚٚقؿٗا بسق١: ايتٛدٝ٘-1

. ٜط٣ إٔ ايؿطٚض ٫بس إٔ تعدل عٔ املكسَات ٚ ايٓتا٥ر ٚ املكذلسات: قٝاغ١ ايؿطٚض -2
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. ٜٚككس بٗا ايتعطٜـ باملكطًشات ايٛاضز٠ بايؿطٚض ٚ تٛنٝشٗا: ايتعطٜؿات-3

. ٜٚتِ شيو بس٫ي١ َػًُات ٚقسقٗا املٓطكٞ ٚاتػاقٗا ايساخًٞ: اختباض ايؿطٚض-4

. ٖاٜٚككس بٗا مجع ا٭زي١ ٚ ؼًًٝٗا ٚ تؿػرل: ا٫غتس٫ٍ-5

.  ٜٚككس بٗا ايٛقٍٛ َٔ ا٫غتس٫ٍ إىل تعُُٝات عا١َ سٍٛ املؿه١ً: ايتعُُٝات-6

 

: َكاض١ْ بني مناشز ا٫غتككا٤ ايػابك١

: َكاض١ْ بني مناشز ا٫غتككا٤ ايػابك١( 2)اؾسٍٚ 

اـط٠ٛ        

ايُٓٛشز 

ايػازغ١ اـاَػ١ ايطابع١ ايجايج١ ايجا١ْٝ ا٭ٚىل 

باٜط 

Beyer 

ؼسٜس 

٠ املؿهٌ

اختباض ايؿطٚض 

ايؿطض 

تطبٝل ا٫غتٓتاز 

ا٫غتٓتاز 

 

داضٚيُٝو 

Jarolimek 

تعطٜـ  

املؿه١ً 

تهٜٛٔ 

ايؿطنٝات 

مجع  

ايبٝاْات 

اختباض 

ايؿطٚض 

ايٛقٍٛ إىل 

ْتا٥ر أٚي١ٝ 

َب١ٝٓ ع٢ً 

أزي١ 

 

غٛسلإ 

Suchman 

املٛاد١ٗ 

باملؿه١ً 

قٝاغ١ ايتذطٜب ايتشكل 

ايتؿػرل 

ؼًٌٝ 

ع١ًُٝ 

ا٫غتككا٤ 

 

٬ٜؽ َاؽ

Massialas 

قٝاغ١ ايتٛدٝ٘ 

ايؿطٚض 

اختباض ايتعطٜؿات 

ايؿطٚض 

ايتعُُٝات ا٫غتس٫ٍ 

 

ٕ َٔ مخؼ خطٛات عسا منٛشز َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ايػابل لس إٔ مجٝع ايُٓاشز تتهٛ

٬ْٚسغ ايتكاضب ايهبرل بني ٖصٙ ايُٓاشز , سٝح أناف خط٠ٛ غازغ١ َاغ٬ٝؽ

. ٜبك٢ اشلسف ٚاسس َٔ ع١ًُٝ ا٫غتككا٤ َُٚٗا اختًؿت ايُٓاشز. ؾايؿطٚم بػٝط١ 
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: زٚض املعًِ يف ططٜك١ ا٫غتككا٤

( 65م,2005ّ,ْاظط):باٯتٜٞتًدل زٚض املعًِ عٓس اغتدساّ ططٜك١ ا٫غتككا٤ 

ٚبايتايٞ , ٧ٜٝٗ ايؿطق١ املٓاغب١ أَاّ ايط٬ب يًتككٞ ٚا٫نتؿاف -1

 .٠انتؿاف اؿًٍٛ املٓاغب١ يًُؿه٬ت املبشٛث١ أٚ ا٭غ١ً٦ املجاض

غٛا٤ تًو اييت , خيتاض بعض ايٓؿاطات ايتع١ًُٝٝ نُؿه٬ت ع١ًُٝ -2

 .ٜكذلسٗا املعًِ أٚ ايط٬ب أْؿػِٗ

٧ٜٝٗ ْؿػ٘ يًشكٝك١ اييت تط٣ إٔ ايتعًِ بايتككٞ ٜأخص ٚقتا أطٍٛ َٔ  -3

 .ايتعًِ بايططم ايتكًٝس١ٜ

ٜأخص ايتعًِ بايتككٞ إطاضًا عاًَا ٜتهُٔ املٓاقؿ١ ايكؿ١ٝ ٚتبازٍ ا٭غ١ً٦  -4

, ٚامل٬سع١ ٚايتذطٜب( زٜس املؿه١ً أٚ ايٓؿاط ايعًُٞ املؿهٌيتح)

ٚتٛيٝس املؿه٬ت , َٚٓاقؿ١ املعًَٛات اييت ٜتِ اؿكٍٛ عًٝٗا ٚتؿػرلٖا

 .ٚايٓؿاطات ايع١ًُٝ ا٭خط٣ ٫غتُطاض ايبشح ٚايتككٞ

املؿه١ً أٚ )ٜعٚز ايط٬ب ببعض ايتًُٝشات نًُا يعّ ا٭َط أٚ اقتهت  -5

ْسَا ٜؿعط بإٔ أؾهاض ايط٬ب قس تٓاثطت أٚ تؿتت ٚغاق١ ع, شيو( ايػ٪اٍ

نجرلًا عٝح مل ٜهٔ مبكسٚضِٖ املهٞ يف ع١ًُٝ ايتشسٟ ٚا٫نتؿاف 

 .ايعًُٞ

ميتًو خط١ عا١َ ٱضؾاز ايط٬ب ٚتٛدِٝٗٗ أثٓا٤ ايكٝاّ بايٓؿاطات  -6

 .ايع١ًُٝ

ايتعًِ بايتككٞ ٜتطًب َٓ٘ إٔ ٜٛؾط ا٭زٚات ٚا٭دٗع٠ ٚاملٛاز اي٬ظ١َ  -7

 .ايتعًِ ٚايبشح بايتككٞ ٫نتؿاف َؿاِٖٝ ايعًِ َٚباز٥٘٭غطاض 

ٜأخص بعني ا٫عتباض إٔ ؾٔ ططح ا٭غ١ً٦ ايكشٝش١ ْٚٛعٝتٗا ٜعتدل َعٝاضًا  -8

 .أغاغًٝا يف إلاح ع١ًُٝ ايتعًِ بايتككٞ

 

 :يف ططٜك١ ا٫غتككا٤ ايطايبزٚض 

اضغٛا بعض اـطٛات اييت َٔ خ٬شلا ميهٔ يًط٬ب إٔ ِٜ اقذلح  َاضظاْٛ ٚآخطٕٚ

( 136-135م,1996ّ,َاضظاْٛ ٚآخطٕٚ  ):ع١ًُٝ ا٫غتككا٤ ٖٚٞ

 .املٛنٛع أٚ ايعاٖط٠ قٝس ايسضاغ١ فٵِٚم, ز املؿه١ًسّس -1
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 .ٚسسز َا تعطؾ٘ عٔ املٛنٛع َػبكًا, ز املعًَٛات شات ايك١ًسّس -2

 :ٚيِّس ايؿطنٝات ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ -3

٫ . ؾٗا َػبكًااييت تعط ٤ساٍٚ إٔ ػس ايك٬ت أٚ ايع٬قات بني ا٭ؾٝا - أ

 .تكٝس تؿهرلى عٓس ٖصٙ املطس١ً

 .أٚ منٛشز سٍٛ َا تكّٛ بسضاغت٘, ١ٜأٚ ْعط, قِ بتطٜٛط َبسأ َا  - ب

أٚ ا٭غ١ً٦ اييت تبشح عٔ , أٚ ايتٓب٪ات, ٚيِّس ايؿطنٝات, َٔ منٛشدو -ز

 .إدابات شلا

 

: اختدل ايؿطنٝات أٟ -4

ضنٝتو أٚ تػذلؾس بٗا ٚتتهُٔ ف( نايتذطب١ َج٬ً)قُِ إدطا٤ عًًُٝا  - أ

 .نٔ ع٢ً ٚعٞ باملػًُات اييت تػتدسَٗا. تٓب٪اتو أٚ اٱدابات عٔ ا٭غ١ً٦

 .قِ بإدطا٤ ا٫غتككا٤ ٚامجع املعًَٛات  - ب

ِّٕٚ ايٓتا٥ر  -5  :ز

قاضٕ . ضابطًا إٜاٖا بايؿطنٝات ٚ ايتٓب٪ات ٚا٭غ١ً٦, ْعِ املعًَٛات ٚ سًًّٗا - أ

عٔ ايعاٖط٠ قٝس َس٣ ايتٛاؾل بني ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ٚ َا تعطؾ٘ 

 .ايبشح

ز املس٣ ايصٟ تػتطٝع َٔ خ٬ي٘ اغتدساّ ْتا٥ذو يًتٓب٪ بايعٛاٖط سّس - ب

نايتذاضب )شيو َٔ خ٬ٍ تكُِٝ إدطا٤ات ع١ًُٝ دسٜس٠ أٚ أخط٣ ٚ ا٭خط٣

 (.اؾسٜس٠

ز أ١ٜ ًَشٛظات قس تٓؿٞ ؾطنٝتو ٚقُِ إدطا٤ات دسٜس٠ َٔ ا٫ختباض سّس-ز

.  شلا

 

 

: نتؿافايؿطم بني ا٫غتككا٤ ٚ ا٫

خيؿل بعض املعًُني يف ايتُٝٝع بني ا٫نتؿاف ٚا٫غتككا٤, ٜٚػتدسّ املعًُٕٛ أسٝاًْا 

ّٕ ا٫نتؿاف  َؿّٗٛ ا٫نتؿاف نُطازف أٚ َػاٚ ملؿّٗٛ ا٫غتككا٤, ٜٚعتكس ايبعض أ

ّٕ اٱخؿام يف ايتُٝٝع ايسقٝل بني َؿَٗٛٞ ا٫نتؿاف . ٖٛ ْؿػ٘ ا٫غتككا٤ إ
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 ٜطنعٕٚ ع٢ً عًُٝات ا٫نتؿاف ٚإُٖاٍ عًُٝات ٚا٫غتككا٤ قس جيعٌ املعًُني

.  ا٫غتككا٤ ا٭خط٣

 

ا٭ْؿط١ يًتٛقٌ إىل املعًَٛات  ؾا٫نتؿاف ٜتِ ؾٝ٘ قٝاّ املتعًِ مبذُٛع١ َٔ 

ْؿػ٘ ٚشيو باغتدساّ ايعًُٝات ايعك١ًٝ َجٌ امل٬سع١ ٚايتكٓٝـ ٚايٛقـ ٚايكٝاؽ ب

نٔ ا٫غتككا٤ ٜتهُٔ ٖصٙ ايعًُٝات ٍٚ, (عًُٝات ايعًِ)ٚايتٓب٪ ٚايتذطٜب ٚ ا٫غتٓتاز 

َجٌ ( ايعًُٝات ايتها١ًَٝ) املػتدس١َ يف ا٫نتؿاف ٚعًُٝات أخط٣ أنجط تعكٝسًا

ؼسٜس املؿه١ً ٚؾطض ايؿطٚض ٚتكُِٝ ايتذطب١ ٚ ايتذطٜب ٚ ايتٛقٌ إىل إدابات 

املٗاضات ايع١ًُٝ ناغتدساّ ا٭دٗع٠ ٚإدطا٤ ايتذاضب  يٮغ١ً٦ املططٚس١ باٱناؾ١ إىل

ٚبايتايٞ ايطايب يف ا٫غتككا٤ ٜعٌُ نُا ٜعٌُ ايعامل , عًُٝات ايٛظٕ ٚايكٝاؽ ٚغرلٖاٚ

ؾا٫غتككا٤ بصيو أسلٌ ٚ أعُل َٔ ا٫نتؿاف ٚبصيو ,َٔ سٝح ايبشح ٚ ايتؿهرل

( 223م,2006ّ,عطٝٛ.)ميهٔ ايكٍٛ إٔ ا٫نتؿاف دع٤ َٔ ا٫غتككا٤

: يتايٞٚميهٔ تٛنٝح ايؿطم بني ا٫غتككا٤ ٚا٫نتؿاف بايؿهٌ ا

: ايؿطم بني ا٫غتككا٤ ٚا٫نتؿاف 2ؾهٌ 

 

 

 

 

 

 

  

: ايتعًِ ايصاتٞ ٚ ا٫غتككا٤

بؿاع١ًٝ عاي١ٝ  ٜعتدل ايتعًِ ايصاتٞ َٔ أِٖ أغايٝب ايتعًِ اييت تتٝح تٛظٝـ َٗاضات ايتعًِ

بػ٬ح ٖاّ ميهٓ٘  مما ٜػِٗ يف تطٜٛط اٱْػإ غًٛنًٝا َٚعطؾًٝا ٚٚدساًْٝا , ٚتعٜٚسٙ

ْعَِّ ؾٝ٘ ايتًُٝص نٝـ  َعطٝات ايعكط , ٖٚٛ منط َٔ أمناط ايتعًِ ايصَٟٔ اغتٝعاب 

 .ٜتعًِ َا ٜطٜس إٔ ٜتعًُ٘ بٓؿػ٘

 

 ا٫غتككا٤                  


 ٫نتؿافا
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إٕ اَت٬ى ٚإتكإ َٗاضات ايتعًِ ايصاتٞ متهٔ ايؿطز َٔ ايتعًِ يف نٌ ا٭ٚقات  

. ٚطٛاٍ ايعُط خاضز املسضغ١ ٚزاخًٗا ٖٚٛ َا ٜعطف بايتعًِ املػتُط

 

ا٭غًٛب ايصٟ ٜكّٛ ؾٝ٘ املتعًِ بٓؿػ٘ باملطٚض "ايتعًِٝ ايصاتٞ بأْ٘ ( بٝؿٛب)ف ٜٚعّط

ع٢ً كتًـ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٫نتػاب املعًَٛات ٚاملٗاضات بايؿهٌ ايصٟ ميجٌ ؾٝ٘ 

(.  219م,ٖـ1423,ايٓذسٟ ٚآخطٕٚ )". املتعًِ قٛض ايع١ًُٝ ايصات١ٝ

 

 (47, 46م,1428,ايكطْٞ ٚآخطٕٚ): ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايتعًِ ايصاتٞ ؾُٝا ًٜٞ

نبرلًا َٔ عًُا٤ ايٓؿؼ ٚايذلب١ٝ,  ٕ ايتعًِ ايصاتٞ نإ َٚا ٜعاٍ ًٜك٢ اٖتُاًَاأ-1 

ٜتٓاغب َع قسضات٘  باعتباضٙ أغًٛب ايتعًِ ا٭ؾهٌ , ٭ْ٘ حيكل يهٌ َتعًِ تعًًُا

 . ٚغطعت٘ ايصات١ٝ يف ايتعًِ ٜٚعتُس ع٢ً زاؾعٝت٘ يًتعًِ

 .ؾٝطًا يف ايتعًِٕٚ إجيابًٝا ٜأخص املتعًِ زٚضًا-2

ٕ ايتعًِ ايصاتٞ املتعًِ َٔ إتكإ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ اي٬ظ١َ ملٛاق١ً تعًِٝ ْؿػ٘ ّىِٜ-3

 .بٓؿػ٘ ٜٚػتُط َع٘ َس٣ اؿٝا٠

 . إعساز ا٭بٓا٤ يًُػتكبٌ ٚتعٜٛسِٖ ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ تعًُِٗ بأْؿػِٗ-4

 .عتسضٜب ايت٬َٝص ع٢ً سٌ املؿه٬ت, ٚإجياز ب١٦ٝ خكب١ يٲبسا-5

باغتُطاض ٫ تػتٛعب٘ ْعِ ايتعًِ ٚططا٥كٗا  َتطٛضًاَعطؾًٝا ٕ ايعامل ٜؿٗس اْؿذاضًاأ-6

مما حيتِ ٚدٛز اغذلاتٝذ١ٝ متهٔ املتعًِ َٔ إتكإ َٗاضات ايتعًِ ايصاتٞ يٝػتُط ايتعًِ 

. َع٘ خاضز املسضغ١ ٚست٢ َس٣ اؿٝا٠ 

 

تًؿ١ َٔ خ٬ٍ اغذلاتٝذٝات ٚعٓس قٝاّ املعًِ بتسضٜؼ ط٬ب٘ يف َطاسٌ تعًُِٗ املذ

ا٫غتككا٤, ؾإّْ٘ بصيو ٜكّٛ بتسضٜب ط٬ب٘ َٚػاعستِٗ يف تطٜٛط َٗاضاتِٗ ايصات١ٝ يف 

عًُٝات ايعًِ ا٭غاغ١ٝ ٚايتها١ًَٝ, إناؾ١ إىل تهٜٛٔ اػاٖات إجياب١ٝ مٛ َؿّٗٛ 

ّ بسٚاؾع ايتعًِ ايصاتٞ, مّما ٜ٪زٟ إىل ظٜاز٠ ضغبتِٗ يف إؾباع ساداتِٗ يف املعطؾ١ ٚايتعٌ

. زاخ١ًٝ تهُٔ ا٫غتُطاض يف ايتعًِ ايصاتٞ

 



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 
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: ؾطٚط اغتدساّ ا٫غتككا٤

تعس اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ َٔ ا٫غذلاتٝذٝات اييت ػعٌ ايطايب قٛض ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

ٚيهٞ تهٕٛ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ,ًاعٝح ٜهٕٛ ايطايب ْؿطًا ٜٚهٕٛ زٚضٙ إجيابٞ

 :َا ًٜٞؾطٚط اغتدساَٗا َٚٔ ٖصٙ ايؿطٚط  اتباعؾّعاي١ نُا جيب ٜٓبػٞ 

(  46م ,ٖـ1421,ايعٖطاْٞ)

ططٜك١ ا٫غتككا٤ ؼتاز إىل َٗاض٠ َع١ٓٝ يف اختٝاض املٛاز ٚ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ  -1

. ٠ٚ قٝاغ١ ا٭غ١ً٦ بؿاعًٞ

, ؼتاز َٔ ايتًُٝص املؿاضن١ ايؿّعاي١ يف ايؿِٗ ٚ ايتعًٝل ٚ ا٫غتٓتاز ٚايتطبٝل -2

 .از ايطغب١ ٚ ايساؾع١ٝ يسٜ٘ٚيصا ٫ بس َٔ إٜر

جيب ع٢ً املعًِ إٔ ٜعٚز ايت٬َٝص باملعًَٛات أٚ ايعٛاٖط ايهاؾ١ٝ اييت  -3

 .تػاعسِٖ ع٢ً ا٫غتٓتاز

إتاس١ ايؿطق١ يًت٬َٝص يًتؿهرل ٚ ا٫غتٓتاز ٭ٕ سطَاِْٗ َٔ ؾطق١ ايتؿهرل  -4

ٍّٛ ٖصٙ ايططٜك١ إىل ططٜك١ إ١ٝ٥٬َ نُا جيب إٔ ٜؿذع ت٬َٝصٙ ع٢ً , حي

 . تٓتازا٫ؽ

  :نُا إٔ ٖٓاى بعض ايعٓاقط اييت جيب إٔ ٜطاعٝٗا املعًِ َٓٗا

( 158-156م,2007ّ,إبطاِٖٝ )

. اغتٓؿاض زاؾع١ٝ املتعًِ يًكٝاّ بع١ًُٝ ا٫غتككا٤ -1

 .ايعٌُ ع٢ً ضبط اـدلات ايػابك١ باـدلات املطًٛب اغتككا٥ٗا -2

 .تٛؾرل املٓار املٓاغب ايصٟ ٜػاعس ع٢ً ا٫غتككا٤ -3

 .عًِ ع٢ً ايتدُني أٚ اؿسؽ يًٛقٍٛ إىل اؿٌَػاعس٠ املت -4

 .ايتأنس َٔ قش١ ايتدُني أٚ اؿسؽ -5

 . َػاعس٠ املتعًِ ع٢ً ايتطبٝل ايكشٝح -6

 

: ممٝعات ايتعًِ بايططٜك١ ا٫غتككا١ٝ٥

ت٪نس ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ع٢ً ؾاع١ًٝ ٚ زٚض ا٫غتككا٤ يف ت١ُٝٓ 

يٛ إٔ ٖٓاى ن١ًُ ٚاسس٠ " ٜٔ ـل شيو بكٛي٘ ست٢ إٔ أسس ايباسح, دٛاْب َتعسز٠



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 
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جيب إٔ ؽتاض يٛقـ أٖساف تسضٜؼ ايعًّٛ يف ايج٬ثني عاَا املان١ٝ غتهٕٛ 

 .Inquiry  (Haury,1993,p2)ن١ًُ اغتككا٤ 

 

:  ٜٚط٣ درلّٚ بطْٚع إٔ ايتعًِٝ ا٫غتككا٥ٞ حيكل أضبع١ عٛا٥س

(   233م,2002ّ,عطا اهلل)

٫ٚ ٜعٛز شيو , ايهؿا٠٤ ٚ ايؿاع١ًٝ ايعك١ًٝ عٓس املتعًِٜعٜس ايتعًِ ا٫غتككا٥ٞ -1

بٌ إٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِ , إىل إدطا٤ات ايتعًِ اييت تطتهع أغاغًا ع٢ً املتعًِ ؾكط

ؾاملتعًِ . ٜػاعس ع٢ً متجٌٝ املعًَٛات ٚ ايبٝاْات ٚتهٝؿٗا يف َٛاقـ سٌ املؿه١ً

سٌ َؿه١ً تتعًل بتؿػرل ايصٟ ٜهتؿـ إٔ املا٤ ٜتُسز عٓسَا ٜتذُس ٜػٌٗ عًٝ٘ 

غبب طؿٛ ايجًر ؾٛم املا٤ أٚ َؿه١ً تهػط ايعدادات امل٠٤ًُٛ ن١ًٝ باملا٤ 

. ٚقه١ُ اٱغ٬م عٓس ٚنعٗا يف فُس ايج٬د١

ٜػاعس ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ ع٢ً ؼٌٜٛ ايسٚاؾع يًتعًِ َٔ زٚاؾع خاضد١ٝ إىل -2

ز٠ ٚ َعاؾ١ املعًَٛات ٚسسٙ َٚٔ ٚعٓسَا ٜكّٛ املتعًِ باملؿاٙ. زٚاؾع ٚ سٛاؾع زاخ١ًٝ 

. تًكا٤ شات٘ ؾإٕ ٖصا ٜٛيس يسٜ٘ سب اغتط٬ع ٫نتؿاف ايب١٦ٝ ٚ ايتعًِ ا٫غتك٬يٞ

ٜععظ ايتعًِ ا٫غتككا٥ٞ زل١ اْتكاٍ أثط ايتعًِ عٝح ٜهتػب املتعًِ ا٭مناط -3

ٚٚنع سًٍٛ يٮغ١ً٦ , ٚا٭غايٝب اييت متهٓ٘ َٔ ايتٛقٌ إىل ايكطاض ٚسٌ املؿه١ً

. تٞ تعذلن٘اٍ

ٜطٛض ايتعًِ ا٫غتككا٥ٞ قسض٠ ايصانط٠ ع٢ً ايعٌُ ا٫بتهاضٟ َٚعاؾ١ -4

ؾٝذس ايطايب ْؿػ٘ ٚ بكٛض٠ َػتُط٠ أَاّ املٛاد١ٗ مبؿه٬ت َٚٛاقـ , املعًَٛات

ٖٚٛ بايتايٞ ٜطٛض َٓٗا ٜٚعٝس , ٠تتطًب َٓ٘ ا٫غتعا١ْ مبا يسٜ٘ َٔ كططات َؿاُٖٝٞ

. تؿهًٝٗا سػب ٖصٙ املٛاقـ

 

ز ْتا٥ر ايسضاغات ٚايبشٛخ اؿسٜج١ إٔ يًتعًِ ا٫غتككا٥ٞ عٛا٥س ٚآثاض ٚت٪ى

: َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ, إجياب١ٝ  ٜكعب سكطٖا

زضاغ١ . إٔ ا٫غتككا٤ ٜػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايتشكٌٝ ا٭نازميٞ يًت٬َٝص -1

( 2003ّ,اؿ١ًٝ)ٚ ( 2005ّ,ايؿعًٝٞ)ٚ ( 2007ّ,طًب١)

( . 1994ّ,ٜاضايؼ)ٚ( 2001ّ,اؿػين)ٚ ( ٖـ1421,ايعٖطاْٞ)ٚ



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 
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 :إٔ ا٫غتككا٤ ُٜٓٞ أمناط كتًؿ١ َٔ ايتؿهرل يس٣ ايت٬َٝص -2

( 2002ّ,عهٛض)ٚ( 2002ّ,عبس ايععٜع)ُٜٓٞ ايتؿهرل اٱبساعٞ  -أ 

 (  2005ّ,ْاظط)ٚ ٜػاعس يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓاقس -ب

 (2007ّ,طًب١)ا٫غتككا٤ ٜػاعس يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ا٫بتهاضٟ -ز

 (1989ّ,ايهًعٙ)ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞا٫غتككا٤ ٜػاعس يف -ز

 (Michal et al,2004). ا٫غتككا٤ ٜػاعس يف ت١ُٝٓ عًُٝات ايعًِ-ٖـ

 (Strikotr,1997)ٚ(1989ّ,شٜاب)ٚ

.  ا٫غتككا٤ ٜػاعس يف ت١ُٝٓ املٗاضات يس٣ ايت٬َٝص َجٌ َٗاض٠ ايبشح ايعًُٞ-3

(Leikin & Rota, 2006) 

( 1996ّ,أبٛ قُط)ب١ٝ مٛ ايعًّٛ اجيا تػاٖاايتسضٜؼ بططٜك١ ا٫غتككا٤ ُٜٓٞ ا-4

ٚ(Ajewole,1991)  (.2001ّ,غامل)ٚ أٜها مٛ املدتدل 

 

: قعٛبات اغتدساّ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ يف تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤

تٛدس عس٠ قعٛبات تٛاد٘ املعًِ عٓس اغتدساّ ا٫غتككا٤ يف تسضٜؼ ايعًّٛ ٚيف تسضٜؼ 

( 71م,2005ّ,ْاظط ) :يٞايؿٝعٜا٤ خاق١ تٛدعٖا ْاظط ؾُٝا ٟ

1- ٕ ا٫غتككا٤ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ إنػاب ايت٬َٝص املٗاضات ايع١ًُٝ قبٌ أ 

ٕ نجرلًا َٔ املعًُني ٜبتعسٕٚ يف تسضٜػِٗ عٔ ٖصٙ املساخٌ ْعطًا أٚ, املعًَٛات

. يطٍٛ املكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايعَٔ احملسز يسضاغتٗا

2- , ٤ يف تسضٜػِٗجيب تسضٜب املعًُني قبٌ اـس١َ ع٢ً اغتدساّ ا٫غتككا 

ٚتسضٜبِٗ أثٓا٤ اـس١َ بايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٭ٕ ٖصا ا٭غًٛب َٔ ايتسضٜؼ حيتاز 

 . إىل َٗاض٠ ؾا٥ك١ يف قٝاغ١ ا٭غ١ً٦ اييت تجرل ايت٬َٝص ٚتُٓٞ قسضاتِٗ ايعك١ًٝ

3- حيتاز ايتسضٜؼ با٫غتككا٤ إىل تٓعِٝ زقٝل ي٬غتؿاز٠ َٓ٘ يف ؼكٝل أٖساف  

 ..(.ايٛغا٥ٌ ٚ ايتكٓٝات اي٬ظ١َ, ايط٬ب يف ايؿكٌ تٛظٜع)شيو  ٍَجا, ايتعًِ

4- نجرل َٔ املعًُني إُٖاٍ انتؿاف ايت٬َٝص يًشكا٥ل ٚ املؿاِٖٝ ٚ املباز٨  ٜتعُس 

 .مما ٜػبب ؾكسإ ايت٬َٝص َٗاضاتِٗ ٚ قسضاتِٗ يف ايبشح ٚ ا٫غتككا٤

5- حيتاز ايتسضٜؼ با٫غتككا٤ ٚخاق١ ا٫غتككا٤ املؿتٛح إىل ٚقت أطٍٛ قس ٫  

  .ٜػعـ ايٛقت املدكل يًشك١ ايسضاغ١ٝ ؾٝ٘



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

 

 أزبٝات ايبشح: ايؿكٌ ايجاْٞ

 

28 

 

: Cooperative Learningايتعًِ ايتعاْٚٞ :ثاْٝا

بسأ ا٫ٖتُاّ يف ايذلب١ٝ اؿسٜج١ بايتعًِ ايتعاْٚٞ خطٚدًا َٔ ايتكًٝس١ٜ اييت غازت 

ايتشهِ يف املٛقـ ٚ اييت مل تعط غ٣ٛ سل ايػٝطط٠ ٚاملبازض٠ ٚ ايكؿٛف ايسضاغ١ٝ

( 120م,2009ّ, ٚ ايبًٛؾٞ  أَبٛ غعٝسٟ.)ايتعًُٝٞ

: ٚقس ظٗطت عس٠ تعطٜؿات يًتعًِ ايتعاْٚٞ َٓٗا َا ًٜٞ

عٌُ ايطًب١ يف فُٛعات أٚ يف أظٚاز "بأْ٘ (ٖـ1428)عطؾ٘ عبٝسات ٚ أبٛ ايػُٝس

( 131م)". يتشكٝل أٖساف ايتعًِ

ططم تسضٜؼ تعٌُ ؾٝٗا فُٛعات قػرل٠ َتعا١ْٚ َٔ ايط٬ب "ٜٚعطؾ٘ غًؿٔ بأْ٘ 

 (Slavin, 1991, p80) ".ت ا٭زا٤ املدتًؿ١ ٚشيو يتشكٝل ٖسف َؿذلىشٟٚ َػتٜٛا

أغًٛب ٜػتدسّ يف إطاض ايتعإٚ "إٔ ايتعًِ ايتعاْٚٞ  miglietti(2001)ٜٚط٣ 

بني ايط٬ب عٝح ٜتِ ؾٝ٘ إؾطاى مجٝع ؾ٦ات ايط٬ب ٚظٜاز٠ ايتؿاعٌ بِٝٓٗ ٚتععٜع 

 (Clevenger R et al,2008,p4) ".ايتعإٚ يف سٌ املٗاّ املػٓس٠ إيِٝٗ

 

: ممٝعات ايتعًِ ايتعاْٚٞ

:  ى ايعسٜس َٔ َعاٜا ايتعًِ ايتعاْٚٞ ميهٔ ؼسٜسٖا يف ايٓكاط ايتاي١ٖٝٓا

( 295-293م,2003ّ,ٚآخطٕٚايٓذسٟ )

 :أْ٘ ٜؿبع اؿادات ا٭غاغ١ٝ اٯت١ٝ يس٣ ايت٬َٝص -1

. ساداتِٗ يًكٝاّ مبٗاّ تتشس٣ تؿهرلِٖ ٚإَهاْٝاتِٗ-أ

ؾُععِ ايت٬َٝص حيبٕٛ ,ا٫ْتُا٤ ٚ ايتٛاز سادتِٗ يًُشب١ ٚ-ب

. ٚحيبٕٛ املعًُني ايصٜٔ ٜتٝشٕٛ شلِ ٖصٙ اـدلات, ايٓؿاط اؾُاعٞ

 .ٜعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ ٚ اؾُاع١ٝ يس٣ ايت٬َٝص -2

ِٖ ا٭قٌ َٝص ا٭ع٢ً قسض٠ يٝػاعسٚا ظ٤٬َٜتشس٣ إَهاْٝات ايت٬ -3

 .قسض٠

ايكاب١ًٝ يؿطز١ٜ ٚاملػ٪ٚي١ٝ اؾُاع١ٝ ٚز٣ ايت٬َٝص املػ٪ٚي١ٝ آُٜٞ ٍ -4

 .يًُػا٤ي١
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ٕ ٜكسّ ايٛاسس َِٓٗ يٰخط ؾطٚسًا دٝس٠ ملٛنٛع أٜتطًب َٔ ايت٬َٝص  -5

 .ايتعًِ

 .ٜطؾع املػت٣ٛ ايتشكًٝٞ يس٣ ناؾ١ ايت٬َٝص -6

ػعٌ ق١ُٝ ايتعإٚ ضاغد١ يف ْؿٛؽ ايت٬َٝص َٓص ايكػط مما جيعًِٗ  -7

 .ي١ٜٝؿبٕٛ ع٢ً ٖصٙ ايك١ُٝ اٱْػا١ْٝ ايعا

 :ٜؿبع ايتعًِ ايتعاْٚٞ ايعسٜس َٔ اؿادات ايجا١ْٜٛ َجٌ -8

ٌّ)اؿاد١ يًتػٝرل ٚ ا٫خت٬ف ٚ ا٫غذلخا٤-أ (. عباؿاد١ ي

(. اؿاد١ يًعطض)اؿاد١ يتكسِٜ َعًَٛات يٰخطٜٔ -ب

. اؿاد١ يًكٝاّ مبٗاّ أنازمي١ٝ بأسػٔ قٛض٠ ممه١ٓ-ز

اؿاد١ )أزا٥٘ ٚإٔ ٜهٕٛ َٛنع تكسٜط ٚاعذلاف ب, ا٤ٕاؿاد١ يًح-ز

(.  يًتكسٜط

.  اؿاد١ يتذٓب اٱخؿام -ٖـ

اؿاد١ إىل ايسؾاع عٔ .)اؿاد١ ؿؿاظ ايتًُٝص ع٢ً اسذلاّ شات٘-ٚ

( ايٓؿؼ

اؿاد١ إىل .)اؿاد١ إىل تهٜٛٔ قساقات َع ايت٬َٝص اٯخطٜٔ -ظ

(. ا٫ْتُا٤ ٚ ايتٛاز

  (. اؿاد١ إىل اـهٛع)اٯخطٜٔ  اتباعاؿاد١ إىل َػاٜط٠ ٚ -ح

( اؿاد١ إىل بصٍ ايعطـ. )اؿاد١ إىل َػاعس٠ اٯخطٜٔ -ط

اؿاد١ إىل . )اؿاد١ إىل ايبشح عٔ َػاعس٠ اٯخطٜٔ -ٟ

(. املعانس٠

ٚاؾسٜط بايصنط إٔ تٛظٜع ا٭زٚاض ع٢ً ايت٬َٝص َِٗ دسًا يٓذاح ع١ًُٝ ايتعًِ 

 ٖٞ  ْٞ ايٛاسس٠أِٖ ا٭زٚاض اييت تٛظع ع٢ً أؾطاز فُٛع١ ايتعًِ ايتعاٚ َٔٚ ,ايتعاْٚٞ

 (131م,2007ّعٛز٠ (. )4)ب١ٓٝ يف اؾــــــــــسٍٚ امل
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. أِٖ ا٭زٚاض اييت تٛظع ع٢ً أؾطاز فُٛع١ ايتعًِ ايتعاْٚٞ ايٛاسس٠( 3)دسٍٚ 

َٗاَ٘  ايسٚض ّ

 

, ٍٚ عٔ تٛدٝ٘ ا٭ؾطاز مٛ إلاظ اشلسف املٓؿٛز أٚ امل١ُٗاملػ٪ قا٥س اجملُٛع١ 1

ٚعًٝ٘ إٔ ٜتأنس َٔ ؾِٗ نٌ ؾطز يف . َٚٓعِٗ َٔ إناع١ ايٛقت

ٚعًٝ٘ . ٖااتباعاجملُٛع١ يًٗسف املبتػ٢ ٚيًدطٛات املطًٛب 

ٚؾض أ١ٜ اخت٬ؾات بني , ايتكطٜب بني اٯضا٤ ٚ ٚدٗات ايٓعط 

ٚعًٝ٘ تؿذٝع نٌ ؾطز يف اجملُٛع١ ع٢ً , أؾطاز اجملُٛع١

 .٠املؿاضن١ اٱجيابٞ

ْاقؿات َٚا تتٛقٌ إيٝ٘ اجملُٛع١ ٜهتب ٜٚػذٌ َا ٜسٚض َٔ َّكطض اجملُٛع١  2

َٔ ْتا٥ر ٚاغتٓتادات ٚقطاضات ٚحيطض ايتكاضٜط املطًٛب١ َٔ 

اجملُٛع١ ٜٚكّٛ بعطنٗا ع٢ً اجملُٛعات ا٭خط٣ إشا تطًب ا٭َط 

. شيو

. ٜػاعس املعًِ يف ت١٦ٝٗ ٚتٓعِٝ ايب١٦ٝ ايؿٝعٜك١ٝ يًكـَٓعِ ب١٦ٝ ايتعًِ  3

املػتؿػط ايؿاضح  4

يٮؾهاض 

غ١ً٦ ٜٚكطأ ا٭ؾهاض ٜٚؿطسٗا ًٜٚدكٗا يبك١ٝ أؾطاز ٜططح ا٭

اجملُٛع١ ٜٚتأنس َٔ ؾُِٗٗ شلا ٚقس ٜطًب َِٓٗ ايتٛغع يف 

. عطنٗا

ٜتأنس َٔ تكسّ اجملُٛع١ مٛ اشلسف يف ايٛقت املٓاغب ٖٚٛ املطاقب   5

ٜتأنس َٔ قٝاّ نٌ ؾطز بسٚضٙ ٜٚتأنس َٔ سػٔ اغتدساّ 

ف املطاقب مب٬سع١ َٓػٛب ٜهٌ ٚأسٝاًْا. َكازض ايتعًِ املتاس١

ايكٛت يف فُٛعت٘ ست٢ ٫ تطتؿع أقٛات ا٭ؾطاز مما ٜععر 

 .شيو بؿؿط٠ ٜتؿل عًٝٗا َع فُٛعتٍٜ٘ٚٓب٘ . اجملُٛعات ا٭خط٣

أٚ نتب٘ ظًَٝ٘ ٜٚعٗط ْٛاسٞ ايك٠ٛ ؾُٝا زلع٘ , ٜػتشػٔ َا قاي٘املؿذع  6

مبع٢ٓ إٔ ٜصنط ملاشا , أٚ قطأٙ ٚيهٓ٘ اغتشػإ َدلض, َٓ٘

. اخل.... أٚ ملاشا ميتسح ٖصا ا٭غًٛب, أعذب٘ ٖصا اؾع٤

ٖٛ ايصٟ ٜعٗط بعض دٛاْب ايككٛض ؾُٝا ططس٘ ظًَٝ٘ َٔ ايٓاقس  7

. ٚأسٝاًْا ٜطًب َٓ٘ اقذلاح ايتعسٌٜ املطًٛب, أؾهاض



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

 

 أزبٝات ايبشح: ايؿكٌ ايجاْٞ

 

31 

 

: اغذلاتٝذٝات ايتعًِ ايتعاْٚٞ 

٫غذلاتٝذٝات ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٫غذلاتٝذٝات ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتعًِ ايتعاْٚٞ ٖٚصٙ ا

َٚٔ ٖصٙ ا٫غذلاتٝذٝات . َتٛاؾك١ يف َباز٥ٗا ٚيهٓٗا ؽتًـ يف بٓٝتٗا

(: 49م,2001ّ,قُس)

. عٌُ ايت٬َٝص يف ؾطم سػب ايتشكٌٝ ايسضاغٞ -1

 .ايتعًِ ايتعاْٚٞ اؾُعٞ -2

 (.اغذلاتٝذ١ٝ دٝذػٛ)ايتهاٌَ ايتعاْٚٞ يًُعًَٛات اجملعأ٠  -3

 .أيعاب ٚ َػابكات ايؿطم -4

 .ايتٓاؾؼ ايؿطزٟ -5

 .يتٓاؾؼ اؾُاعٞا -6

 .ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ -7

 

  :Cooperative Inquiryا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ :ثايجا

: تعطٜـ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

ا٫غذلاتٝذ١ٝ اييت تعتُس ع٢ً مجع ايبٝاْات َٔ َكازض "بأْٗا (2001ّ)تعطؾٗا آَاٍ قُس

ٚؾٝٗا خيطط املعًِ , َتعسز٠ عٝح ٜؿذلى ايط٬ب يف مجعٗا يف قٛض٠ َؿطٚع مجاعٞ

ٚ ايت٬َٝص يٝهًـ نٌ ؾطز زاخٌ اجملُٛع١ مبٗاّ َع١ٓٝ ٚ ٜتِ ايتكِٜٛ َٔ خ٬ٍ 

( 47م) ".ايت٬َٝص أْؿػِٗ ٚ ؼت إؾطاف ٚ تٛدٝ٘ املعًِ

 

اغذلاتٝذ١ٝ تكّٛ ع٢ً تكػِٝ ايط٬ب إىل فُٛعات "أْٗا ( 2001ّ)ٜٚصنط غامل 

ؾعاٍ ٚ ٜٓعِ ايٓؿاط ا٫غتككا٥ٞ ط٬ب عٝح ٜكّٛ املتعًِ بسٚض ْؿط ٚ ( 5)قػرل٠ 

بايتعإٚ َع ظ٥٬َ٘ عٝح ٜكسض زٚض اؾُاع١ ٚتٛظٜع ا٭زٚاض يف اؾُاع١ ٚ ؼسٜس 

َع مماضغ١ ايعكـ , ًا ٚ مجاعًٝاٟنٌ ؾطز يف ايعٌُ اؾُاعٞ ايتعاْٚٞ ؾطز ٠َػ٪ٚيٞ

ثِ نتاب١ ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ َٔ أسس , ايصٖين بني أؾطاز اجملُٛع١ سٍٛ َٛنٛع ايٓؿاط

( 37م)". أؾطاز اجملُٛع١
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غذلاتٝذ١ٝ تسضٜػ١ٝ تتهُٔ فُٛع١ َٔ املٗاّ ا"ؾذل٣ أْٗا (  2006ّ)أَا ايبعذاٟٚ 

ٚتتهُٔ إعاز٠ قٝاغ١ املٛقـ ايتعًُٝٞ ع٢ً ؾهٌ ,تٛظـ يف املٛقـ ايتعًُٝٞ ايتعًُٞ

أْؿط١ اغتككا١ٝ٥ عٝح ٜتهٕٛ نٌ ْؿاط َٔ فُٛع١ ا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ ايط٥ٝػ١ٝ 

ٜٚكّٛ ايطًب١ يف فُٛعات غرل َتذاْػ١ , ٖا فُٛع١ َٔ املٗاّ ايؿطع١ٝاييت ٜتدًٌ

ِّ ض ٚتٓعُٝٗا ثِ ايتشكل َٔ قشتٗا ٜا بؿشكٗا ٚتككٝٗا ٚاغتٓتاز ا٭ؾهاؼكٝ

( 11م) ".تطبٝكٗا يف املٛاقـ اؿٝات١ٝ ٚ غرل اؿٝات١ٝٚ

 

٠ بأْ٘ تعطٜؿا يًتسضٜؼ با٭ْؿط١ ا٫غتككا١ٝ٥ ايتعاْٚٞ( 2007ّ)عٛز٠ ثٓا٤ ٚتصنط 

ٜكّٛ ب٘ املتعًِ َع ظ٥٬َ٘ بػطض تعًِ ايعًّٛ ؼت , نٌ ْؿاط تعًُٞ عًُٞ َٛد٘"

ٚبؿطض ؼكٝل أٖساف تع١ًُٝٝ َعٝٓ٘ ٚميٗس ايػبٌٝ يتًب١ٝ , إؾطاف املعًِ ٚ املسضغ١

نُا ٜتهُٔ تٛيٝس َؿه٬ت , سادات املتعًُني ايعك١ًٝ ٚ َٝٛشلِ ايع١ًُٝ بؿهٌ أؾهٌ

نُا ٜطنع ٖصا ايٓٛع َٔ ايتسضٜؼ ع٢ً , ٖا ٚ انتؿاؾٗاٚ أغ١ً٦ ع١ًُٝ دسٜس٠ يتككٞ

ٚاغتُطاض١ٜ ايتعًِ ايصاتٞ ٚ بٓا٤ املتعًِ , ت١ُٝٓ َٗاضات ا٫غتككا٤ ٚ عًُٝات ايعًِ ٚ ططق٘

( 112م) ".ٚدساْٝا

اغذلاتٝذ١ٝ تعتُس ع٢ً مجع املعًَٛات َٔ َكازض "ؾٝصنط أْٗا ( 2008ّ)أَا ايهػباْٞ 

مت خيطط , املتعًُٕٛ يف مجعٗا يف قٛض٠ َؿطٚع مجاعٞسٝح ٜؿذلى , ايتعًِ املدتًؿ١

ثِ ٜكسّ املعًِ , املعًِ ٚاملتعًُٕٛ عٝح ٜهًـ نٌ ؾطز زاخٌ اجملُٛع١ مبٗاّ َع١ٓٝ

, يًُذُٛع١ أْؿط١ ٖازؾ١ َٚؿه٬ت تع١ًُٝٝ ٜكّٛ ايط٬ب بتشًًٝٗا ٚعطنٗا يف ايكـ

( 396م.")ٜٚتِ ايتكِٜٛ َٔ خ٬ٍ ايط٬ب أْؿػِٗ

 

ا٫غذلاتٝذ١ٝ اييت مياضؽ ؾٝٗا ايط٬ب خطٛات  بأْٗا:  خ إدطا٥ًٝاٜٚعطؾٗا ايباح

ا٫غتككا٤ يف فُٛعات عٝح تؿهٌ اجملُٛع١ ايٛاسس٠ ؾطٜكًا َتعاًْٚا ٚنٌ ؾطز َٔ 

ؼت تٛدٝ٘ ٚ إؾطاف  ,ط ٚؾعاٍ ٜٚؿاضى يف ؼكٝل ا٭ٖسافأؾطازٖا ٜكّٛ بسٚض ْـ

. املعًِ

ا اغتدسَت ططم يًتسضٜؼ تسٚض سٍٛ ٜٚط٣ املطبٕٛ يف فاٍ تسضٜؼ ايعًّٛ أْ٘ نًِ

نًُا ٜتاح يًُتعًِ ؾطم ,َجٌ سٌ املؿه٬ت ٚ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ٚغرلٖا, املتعًِ
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ؼكٝل زاؾع ايؿهٍٛ ٚسب ا٫غتط٬ع املعطيف عٔ ططٜل إتاس١ ؾطم َتعاٜس٠ يًبشح ٚ 

(. 139م,1998ّ,سػٔ. )ا٫نتؿاف ٚبٓا٤ املع٢ٓ بأْؿػِٗ

ايطب أقبشت تتِ َٔ خ٬ٍ اؿسٜج١ غٛا٤ٶ يف ايعًّٛ أٚ  غًب ا٫نتؿاؾاتأٚامل٬سغ إٔ 

عٝح ٜهٕٛ بِٝٓٗ تعإٚ يتكك٢ املؿه١ً َٛنٛع ايسضاغ١ ست٢ ٜتِ ايتٛقٌ  ؾطم عج١ٝ

َٚٔ ٖٓا تأتٞ أ١ُٖٝ ططٜك١ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ يف , إىل اؿٌ بانتؿاف دسٜس

ِٖ ٚتُٓٞ ايتسضٜؼ  ؾٗٞ ػعٌ ايط٬ب ٜػًهٕٛ غًٛى ايعًُا٤ ٜٚػتدسَٕٛ تؿهرل

. عٓسِٖ ضٚح ايتعإٚ

 

ٚقس ٫سغ ايباسح ق١ً ايسضاغات اييت تٓاٚيت ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ باٱناؾ١ إىل أْ٘ مل 

( يف سسٚز عًِ ايباسح)تعٌُ زضاغات يبشح ؾاعًٝتٗا يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ 

: َٚٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيتٗا

ؾاع١ًٝ ايتسضٜؼ با٭ْؿط١  ٚاييت ٖسؾت إىل زضاغ١( 2007ّ)زضاغ١ ثٓا٤ عٛز٠

ا٫غتككا١ٝ٥ ايتعا١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ عًُٝات ايعًِ ٚسب ا٫غتط٬ع ايعًُٞ ٚا٫ػاٙ مٛ 

ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  ايتعًِ ايتعاْٚٞ يس٣ ت٬َٝص املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يف ن٤ٛ بطْاَر

١ٝ٥ يف ٚأؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ١ إىل ؾاع١ًٝ ايتسضٜؼ با٭ْؿط١ ا٫غتككا. ( STC) يٮطؿاٍ

ت١ُٝٓ عًُٝات ايعًِ ٚ سب ا٫غتط٬ع ايعًُٞ ٚ ا٫ػاٙ مٛ ايتعًِ ايتعاْٚٞ ع٢ً سػاب 

. ايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ

 

ٖسؾت إىل َعطؾ١ أثط اغذلاتٝذٝيت ( 2006ّ)ٚيف زضاغ١ قاَت بٗا آَاٍ ايبعذاٟٚ

ا٫غتككا٤ ايؿطزٟ ٚ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ يف انتػاب َٗاضات ا٫تكاٍ ٚ ايتشكٌٝ يف 

سٝح تهْٛت ع١ٓٝ , ضٜانٝات يس٣ طايبات املطس١ً ا٭غاغ١ٝ املتٛغط١ يف ا٭ضزٕاٍ

سٝح زضغت اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ( ػطٜبٝتني ٚ نابط١)ايسضاغ١ َٔ ث٬خ فُٛعات 

ا٭ٚىل با٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ٚ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايجا١ْٝ با٫غتككا٤ ايؿطزٟ أَا 

ٜٓت ايٓتا٥ر إٔ ؼكٌٝ اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني ٚب, ايهابط١ ؾسضغت بايططٜك١ املعتاز٠

ٚأٜها أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ طايبات اجملُٛعتني ,أؾهٌ َٔ ؼكٌٝ اجملُٛع١ ايهابط١ 

ايتذطٜبٝتني ناْت ْتا٥ذٗٔ أؾهٌ يف َٗاضات ا٫تكاٍ ايطٜانٞ َٔ اجملُٛع١ 

ْٞ ٚيف ْؿؼ ايٛقت ناْت ْتا٥ر فُٛع١ طايبات فُٛع١ ا٫غتككا٤ ايتعاٚ, ايهابط١
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أؾهٌ َٔ ْتا٥ر طايبات ا٫غتككا٤ ايؿطزٟ ع٢ً بطاق١ املكاب١ً اـاق١ مبٗاضات ا٫تكاٍ 

. ايطٜانٞ

إىل َعطؾ١ أثط اغتدساّ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ( 2001ّ)ٖٚسؾت زضاغ١ آَاٍ قُس

اؾُعٞ ع٢ً ايتشكٌٝ ٚ ا٫ػاٙ مٛ ايب١٦ٝ يس٣ ايطايبات  ايتٓاؾػٞ ايتعاْٚٞ ٚايتعًِ

ؾعاي١ٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ  إىلٚأؾاضت ْتا٥ذٗا , عًِٝ ا٭غاغٞ املعًُات بايت

أظٗطت  ٚأٜهًا, جياب١ٝ مٛ ايب١٦ٝإٚايتعًِ اؾُعٞ يف ضؾع ايتشكٌٝ ٚتهٜٛٔ اػاٖات 

ايٓتا٥ر تؿٛم اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً اغذلاتٝذ١ٝ ايتعًِ اؾُعٞ يف تعسٌٜ 

٠ ٚيف سني مل تهٔ ٖٓاى ؾطم بني ا٫غذلاتٝذٝني يف اػاٖات ايطايبات مٛ ايب٧ٝ

.  ايتشكٌٝ

 

 NIASزضاغ١ ٖسؾت إىل َعطؾ١ ؾعاي١ٝ بطْاَر ْٝاؽ ( 2001ّ)ٚأدط٣ املٗسٟ غامل 

يف ايبشح ٚ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً ايتشكٌٝ ٚ ايتٛاقٌ ايعًُٞ ٚ ا٫ػاٙ مٛ املدتدل 

ٚنؿؿت , ايذلب١ٝ بهؿط ايؿٝذ يس٣ ط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ تعًِٝ أغاغٞ عًّٛ به١ًٝ

ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ ؾعاي١ٝ ايدلْاَر املطبل يف ظٜاز٠ ؼكٌٝ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚأٜها منٛ 

عٔ  املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ يس٣ ايط٬ب َٚٗاضاتِٗ ع٢ً ايتٛاقٌ ايعًُٞ ٚنؿؿت ايٓتا٥ر أٜهًا

  .مٛ اغتدساّ املدتدل ٠ؾعاي١ٝ ايدلْاَر يف تهٜٛٔ ا٫ػاٖات ا٫جيابٞ

 

 

: خطٛات تطبٝل اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

بعض  اتباعٕ عًٝ٘ إغتدسّ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ فٟعٓسَا ٜكطض املعًِ إٔ 

ٚؾُٝا ًٜٞ خطٛات تطبٝل ٖصٙ  اـطٛات ست٢ ٜتشكل اشلسف َٔ ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ

( 397, 396م,2008ّ,ايهػباْٞ) :ا٫غذلاتٝذ١ٝ

عٝح تهٕٛ اجملُٛع١ , تبعًا ملػت٣ٛ ايتشكٌَٝٛعات تكػِٝ ايط٬ب إىل َر-1

. ايٛاسس٠ غرل َتذاْػ١ ٚؼتٟٛ ع٢ً مخػ١ ط٬ب

عٝح تػُح بأندل قسض َٔ , جيًؼ ط٬ب اجملُٛع١ سٍٛ طاٚي١ َػتسٜط٠-2

 .ايتؿاعٌ زاخٌ اجملُٛع١ ايٛاسس٠ ٚبني اجملُٛعات
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ايتع١ًُٝٝ َٚكازض قا١ُ٥ با٭ٖساف ٜٛظع املعًِ زيٌٝ ايطايب ٚ ايصٟ حيتٟٛ ع٢ً -3

 . ايتعًِ املتٛؾط٠ عٓس زضاغ١ املٛنٛع احملسز ٜٚٓاقؿٗا َع ط٬ب٘ بؿهٌ عاّ

ٜكسّ املعًِ املؿه١ً اييت تتٓاٍٚ داْبًا َٔ املٛنٛع احملسز َكاغ١ يف ؾهٌ -4

 .تػا٩ٍ

تتٛظع نٌ فُٛع١ املٗاّ املدتًؿ١ عٝح ٜهٕٛ يهٌ طايب ١َُٗ َع ا٭خص يف -5

 .ا٭زٚاض يف نٌ َط٠ ا٫عتباض نطٚض٠ تبازٍ

تكّٛ نٌ فُٛع١ ظُع املعًَٛات ٚايبٝاْات َٔ َكازض ايتعًِ املدتًؿ١ ؼت -6

إؾطاف املعًِ ٚتٛدٝٗ٘ ٚايصٟ ٜكّٛ بتؿذٝع ايط٬ب َٓدؿهٞ ايتؿاعٌ ع٢ً ا٫ْسَاز 

 .ٚايتؿاعٌ املػتُط

ٚتػع٢ , تكٛؽ نٌ فُٛع١ بعض ايؿطٚض بٓا٤ ع٢ً ايبٝاْات اييت مت مجعٗا-7

, ض قش١ نٌ ؾطض يف ن٤ٛ تٛدٝٗات ٚإضؾازات املعًِ ٚاٱَهاْات املتٛؾط٫٠ختبا

ٚميهٔ يًُذُٛع١ ايطدٛع إىل مجع املعًَٛات َط٠ ثا١ْٝ إشا َا ظٗط شلا بعض 

 .ثِ إعاز٠ قٛؽ ايؿطٚض ٚاختباض قشتٗا, ايػُٛض

ٜعكس املعًِ َٓاقؿ١ تكّٛ ؾٝٗا نٌ فُٛع١ بعطض املؿه١ً ٚنٝؿ١ٝ تٓاٚشلا -8

ٚعٝح تتبازٍ اٯضا٤ بني اجملُٛعات ٚتكِّٝ نٌ فُٛع١ , ييت تٛقًت إيٝٗاٚايٓتا٥ر ا

 .عٌُ ا٭خط٣

ٜػذٌ املعًِ زضدات نٌ فُٛع١ يف نؿـ خام تبعًا يسضد١ قطب أٚ بعس -9

نُا أْ٘ ٜعطٞ زضد١ يهٌ طايب تبعًا , ايٓتا٥ر إىل ايٛاقع َٚس٣ قشتٗا ٚقسقٗا

 .يٓؿاط٘ ٚدسٜت٘ يف ايعٌُ اؾُاعٞ

ملعًِ َٔ نٌ فُٛع١ نتاب١ تكطٜط ْٗا٥ٞ يف قٛض٠ َؿطٚع مجاعٞ ٜطًب ا-10

 .َٚٔ سل نٌ فُٛع١ إٔ تتبازٍ اٯضا٤ َع اجملُٛعات ا٭خط٣
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: َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ: احملٛض ايجاْٞ

 

ٚايتؿهرل  ْتعطف ع٢ً َؿّٗٛ ايتؿهرل عًَُٛا قبٌ اؿسٜح عٔ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ

  .اضات٘ايعًُٞ خكٛقًا ثِ أِٖ َ٘

: ايتؿهرل:أ٫ٚ

: َٚٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات َا ٜأتٞ, ساٍٚ ايعسٜس َٔ ايباسجني تعطٜـ ايتؿهرل 

غًػ١ً َٔ ايٓؿاطات ايعك١ًٝ اييت ٜكّٛ "ايتؿهرل بأْ٘ عباض٠ عٔ ( 1999ّ)ٜعطف دطٚإ

بٗا ايسَاؽ عٓسَا ٜتعطض ملجرل ٜتِ اغتكباي٘ عٔ ططٜل ٚاسس أٚ أنجط َٔ اؿٛاؽ 

( 23م) ".اـُؼ

 

ْؿاط َعطيف ٜعٌُ ع٢ً إعطا٤ "بأْ٘ عباض٠ عٔ ( ٖـ1427)ضؾ٘ ايعتّٛ ٚ آخطٕٜٚع

عطؾ١ٝ يتػاعس ايؿطز ع٢ً ايتهٝـ املجرلات ايب١ٝ٦ٝ َع٢ٓ ٚ ز٫ي١ َٔ خ٬ٍ ايب١ٝٓ امل

( 19م) ".ايت٩٬ّ َع ظطٚف ايب١٦ٝٚ

 

شيو اؾٗس أٚ ايٓؿاط ايعكًٞ ايصٟ "ؾٝعطف ايتؿهرل بأْ٘ ( ٖـ1428)أَا ايبهط 

ايؿطز عٓس ايٓعط إىل ا٭َٛض ٚ ٜأخص شيو اؾٗس قٛضًا كتًؿ١ ناملكاض١ْ ٜبصي٘ 

( 28م) ".ٚا٫غتٓباط ٚ ايتشًٌٝ ٚ ايذلنٝب ٚ ايتكِٜٛ ٚ اؽاش ايكطاض

 

 

: خكا٥ل ايتؿهرل 

( 21م,ٖـ1427,ايعتّٛ ٚآخطٕٚ: )ايتاي١ٝ  مٜتُٝع ايتؿهرل باـكا٨

ات٘ َٔ َطس١ً عُط١ٜ ايتؿهرل غًٛى َتطٛض ٚمنا٥ٞ خيتًـ يف زضدت٘ َٚػتٟٛ -1

ْٛعًا تبعًا ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايتؿهرل غًٛى تطٛضٟ ٜتػرل نًُا ٚ. إىل َطس١ً أخط٣

. ات٘يُٓٛ ايؿطز ٚتطانِ خدل

ٚإمنا حيسخ يف . ؾٗٛ ٫ حيسخ يف ؾطاؽ أٚ ب٬ ٖسف,ايتؿهرل غًٛى ٖازف -2

 .َٛاقـ َع١ٓٝ
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عسٜس٠ نايتؿهرل اٱبساعٞ ٚ ايٓاقس  ًاٚ أمناط ايتؿهرل ٜأخص أؾها٫ً -3

 .املٓطكٞ ٚ غرلٖاٚ

ايتؿهرل ايؿّعاٍ ٖٛ ايتؿهرل ايصٟ ٜٛقٌ إىل أؾهٌ املعاْٞ ٚ املعًَٛات  -4

 .املُهٔ اغتد٬قٗا

ايتؿهرل َؿّٗٛ ْػيب ؾ٬ ٜعكٌ يؿطز َا إٔ ٜكٌ إىل زضد١ ايهُاٍ يف  -5

ٜتؿهٌ ايتؿهرل َٔ ٚ. ايتؿهرل أٚ إٔ حيكل ٚ مياضؽ مجٝع أمناط ايتؿهرل

ٚ املٛقـ , (ؾذل٠ ايتؿهرل )ؾٝٗا ايتؿهرل  تساخٌ عٓاقط ايب١٦ٝ اييت جيطٟ

 . ٚاـدل٠

, َٓطك١ٝ,ن١ُٝ, ضَع١ٜ,يؿع١ٝ )حيسخ ايتؿهرل بأؾهاٍ ٚ أمناط كتًؿ١  -6

 .يهٌ َٓٗا خكٛق١ٝ( ؾه١ًٝ,َها١ْٝ

 

 

: ايتؿهرل ايعًُٞ:ثاْٝا

ٜػتدسَ٘ اٱْػإ يف َعاؾ١ املؿانٌ اييت تٛادٗ٘  عكًًٝا ٜعس ايتؿهرل ايعًُٞ ْؿاطًا

مبٛنٛع١ٝ َٚٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ , اي١َٝٛٝ ٚ يف عح ٚ اغتككا٤ املؿه٬ت ايع١ًُٝيف سٝات٘ 

ٚقس اضتبط ٖصا ا٭غًٛب َٔ ايتؿهرل بتكسّ ايؿهط . َٓع١ُ ٚ ايٛقٍٛ إىل سًٍٛ شلا

( 58م,2002ّ,غًٕٝٛ.)اٱْػاْٞ ٫ضتكا٤ َعاٖط اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ

 

 ايعًُٞ َٚٗاضات٘ ٚتٗتِ ايذلب١ٝ بٛد٘ عاّ بتسضٜب ا٭ؾطاز ع٢ً أغًٛب ايتؿهرل 

يٝتُهٓٛا َٔ تٓاٍٚ َؿه٬تِٗ اـاق١ ٚايعا١َ بأغًٛب غًِٝ بعٝس عٔ اـطاؾات 

( 37م,2002ّ,ظعبس ايععٟ.)ٚست٢ ٜكًٛا ؿًٍٛ ْادش١ شلا

 

ٜٚٗتِ ٖصا ايبشح بت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ا٭ؾطاز ملا يًتؿهرل ايعًُٞ  

يب ع٢ً َؿه٬ت٘ اؿٝات١ٝ ٜٚػتطٝع إٔ َٔ ؾٛا٥س تعٛز ع٢ً ايؿطز ٚتػاعسٙ يهٞ ٜتؼ

. حيكل ايطخا٤ ٚ ايتكسّ يٓؿػ٘ ٚجملتُع٘

: اٙٚيكس تعسزت تعطٜؿات ايتؿهرل ايعًُٞ ٚ َٔ أِٖ



ايكـ  ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب

ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

 

 أزبٝات ايبشح: ايؿكٌ ايجاْٞ

 

38 

تًو ايع١ًُٝ ايص١ٖٝٓ اييت ٜعتُس ؾٝٗا ايؿطز ع٢ً "بأْ٘ ( ٖـ1428)عطؾ٘ ضؾٝس ايبهط 

بٗسف ؾِٗ ايعاٖط٠  ايتذطٜب أغايٝب تت٤٬ّ َع طبٝع١ ايعاٖط٠ َجٌ امل٬سع١ ايٛاع١ٝ ٚ

( 84م)". تؿػرلٖا ٚ ايتعطف ع٢ً أغبابٗاٚ

 

ْؿاط عكًٞ َٓعِ يس٣ ايطايب يف تعاًَ٘ ايَٝٛٞ "أْ٘ ( 2006ّ)بُٝٓا ٜط٣ قُٛز  

َع املٛنٛعات ٚ ايكهاٜا ٚ املؿه٬ت اييت ميط بٗا ايطايب يف خدلات٘ ايسضاغ١ٝ 

( 140م)".ٚاؿٝات١ٝ

 

ايكسض٠ ٚايطغب١ يف تؿػرل ايبٝاْات " بأْ٘Al-Ahmadi(2008)يف سني تعطؾ٘  

 ضؾهٗا أٚ تعسًٜٗاٚضمبا  ,عٝح ميهٔ ٚنع ؾطنٝات َؿتٛس١ ي٬ختباض يف ٚقت ٫سل

(p206)".يف ن٤ٛ َعٜس َٔ ا٭زي١ ايتذطٜب١ٝ





: زلات ايتؿهرل ايعًُٞ

مبذُٛع١ َٔ (  44-15م,1978ّ,ظنطٜا)ٜتػِ ايتؿهرل ايعًُٞ نُا أؾاض 

: ٕ أبطظٖااـكا٥ل ٚ ايػُات يعٌ ّ

 :ايذلان١ُٝ -1

. ايتؿهرل ايعًُٞ ٜتػِ بايذلانِ سٝح ٜب٢ٓ اؾسٜس ع٢ً ايكسِٜ 

 

: املٛنٛع١ٝ -2

ٚتتُجٌ يف إعطا٤ ايؿهط٠ املسع١ُ با٭زي١ ٚ ايدلاٖني ٚا٫بتعاز عٔ ايتشٝع ٚا٭سهاّ 

ٚتتذ٢ً تًو ايػ١ُ عٓس اغتد٬م ايٓتا٥ر أٚ إقساض ايكطاضات ٚبطبٝع١ اؿاٍ , ايصات١ٝ

عب إٔ تهٕٛ املٛنٛع١ٝ تا١َ ٚ َطًك١ ٭ٕ ٬َسعات ايؿطز تتأثط إىل سس بعٝس ٜل

ٚنًُا ابتعس ايتؿهرل عٔ , غدلات٘ ايػابك١ ٚتٛقعات٘ اييت ٜطاٖا يف ن٤ٛ ٖصٙ اـدلات

. اٯضا٤ ايؿطز١ٜ ظازت زضد١ املٛنٛع١ٝ
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: ايه١ُٝ-3

بٌ ٜتعساٙ إىل ,(ٜؿٞى)٫ ٜتٛقـ ايتؿهرل ايعًُٞ عٓس سس ٚقـ ايعاٖط٠ ٚقؿًا ْٛعًٝا 

. ٚايتعبرل عٔ اؿكٝك١ با٭ضقاّ, ايٛقـ ايهُٞ 

: ايتٓعِٝ-4

تبسأ بامل٬سع١ ٚ تٓتٗٞ بايٓتا٥ر َٔ , سٝح ٜتِ ايتؿهرل ايعًُٞ ٚؾل خطٛات َٓع١ُ

. خ٬ٍ ايؿطٚض ٚ ؼكٝكٗا ٚ ػطٜبٗا

: ايبشح عٔ ا٭غباب-5

, ٖط٠ َٛنٛع ايسضاغ١ٜٚككس ب٘ ايػعٞ يًهؿـ عٔ ا٭غباب اييت أزت إىل ٚدٛز ايعا

. ٚايطبط بني ايٓتا٥ر ٚ املكسَات

: ايسق١ ٚ ايتذطٜس-6

ٜؿٌُ ايتؿهرل ايعًُٞ أَج١ً ايعاٖط٠ بكٛض٠ ٜك١ٝٓٝ ٫ ؼٌُ ايؿو ٚ بأزي١ َٓطك١ٝ 

ايتؿهرل ايعًُٞ ع٢ً ٬َسع١ ظٛاٖط عسٜس٠ ٜعٜس زضد١ تأنسٙ َٔ زق١  ٍٜٚعِ, َكٓع١

. ايبٝاْات ٚ ا٫غتٓتادات

 

 

ايتؿهرل "٠ اييت تتبع يف ايتٛقٌ إىل اؿكا٥ل ايع١ًُٝ بططٜك١ ٚتعطف ايططٜل

نُا تعطف ا٫ػاٖات اييت ٜتُٝع بٗا املؿهط ايعًُٞ عٔ ٖصٙ اؿكا٥ل , "ايعًُٞ

 يفَٚٔ ايهطٚضٟ ا٫ٖتُاّ بت١ُٝٓ اغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُٞ , "ا٫ػاٖات ايع١ًُٝ"

ٚ ايتُشٝل قبٌ اغتٓتاز ايٓتا٥ر  يتُٓٛ ايطغب١ يف ايبشح ٚ ا٫ختٝاض يس٣ ايط٬ب ايتؿهرل

ب٢ٓ ع٢ً ا٭زي١ بعس أخص مجٝع ا٫ستٝاطات اي٬ظ١َ ؾُع ا٭زي١ ٚ اييت اييت جيب إٔ تٴ

ٕٚ َٔ ايكٝٛز ٚ ايتعكب يًطأٟ ايؿطزٟ أٚ ايعازات غرل املُشك١ ٚ ا٭ٖٛا٤ ضػعًِٗ ٜتشط

. ايؿدك١ٝ
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: َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ: ثايجا

فُٛع١ ايكسضات ٚايعًُٝات ايعك١ًٝ اـاق١ " عًُٞ ٖٜٞككس مبٗاضات ايتؿهرل اٍ

 (22م,1997ّ,ايًٛيٛ)". اي٬ظ١َ يتطبٝل ططم ايعًِ ٚايتؿهرل ايعًُٞ بؿهٌ قشٝح

ٚقس اغتدسّ ايعسٜس َٔ ايذلبٜٛني ٚايباسجني عٓاقط ايتؿهرل ايعًُٞ ع٢ً اعتباض أْٗا 

اغتدسَٗا ؾطٜل خطٛات نُا اغتدسَٗا ؾطٜل آخط ع٢ً اعتباض أْٗا قسضات يف سني 

ٖٚصا ٜعهؼ ض١ٜ٩ نٌ ؾطٜل ملا١ٖٝ عٓاقط , ثايح باعتباضٖا َٗاضات

( 105م,2008ّ,غًٕٝٛ.)ايتؿهرل

 

مت  ٚقس. ع٢ً عٓاقط ايتؿهرل باعتباضٖا َٗاضات ايبشح اؿايٞ ٚقس ضنع 

ؼسٜس املٗاضات ا٭غاغ١ٝ يًتؿهرل ايعًُٞ يف مخػ١ فا٫ت اؾتًُت ع٢ً ايعٓاقط 

َع َا أؾاض إيٝ٘ ا٭زب ايذلبٟٛ املتعًل بٗصا املٛنٛع  ايعًُٞ متؿًٝاا٭غاغ١ٝ يًتؿهرل 

( 34م,2005,ايكازضٟ: ) ٖٚصٙ املٗاضات ٖٞ

. َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ً-1

 .َٗاض٠ ٚنع ايؿطٚض-2

 .َٗاض٠ اختباض قش١ ايؿطٚض-3

 .َٗاض٠ ايتؿػرل-4

.  َٗاض٠ ايتعُِٝ-5

 

: ٚتعطف َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ إدطا٥ًٝا نايتايٞ

: َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ً-1

ٚتتُجٌ يف َكسض٠ ايطايب ع٢ً اختٝاض ايؿكط٠ اييت تعدل بؿهٌ زقٝل ٚقشٝح عٔ 

. املؿه١ً املططٚس١ َٔ بني بك١ٝ ايؿكطات اييت تبسٚ أْٗا تعدل عٔ املؿه١ً

: ٚتتهُٔ َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ً

 .إزضاى ٚدٛز املؿه١ً-

. ايتُٝٝع بني املؿه٬ت اشلا١َ ٚغرل اشلا١َ -

  .زٜس املؿه١ً ٚقٝاغتٗا يف عباضات قسز٠ قس تهٕٛ تػا٩ٍتح-
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؟ أُٜٗا ٜػ٢ً عٓس زضد١ سطاض٠ أع٢ً املا٤ املكطط أّ املا٤ املاحل: َجاٍ  

. ؼًٌٝ املؿه١ً إىل عٓاقطٖا ايط٥ٝػ١ٝ ٚإزضاى ايعٓاقط امل٪ثط٠ ؾٝٗا

 

: ضَٚٗاض٠ ٚنع ايؿط-2

ضٚض اييت تبسٚ نأْٗا سًٍٛ ٚتتُجٌ يف َكسض٠ ايطايب ع٢ً ايتُٝٝع بني عسز َٔ ايـ

. قت١ًُ ملؿه١ً َا  ٚاختٝاض ايؿطض ا٭ْػب شلصٙ املؿه١ً

: ٖٚصٙ اـط٠ٛ تتطًب 

 .قٝاغ١ ايؿطٚض يف عباضات ٚانش١ ٜػٌٗ ؾُٗٗا -

ايتُٝٝع بني ايؿطٚض اؾٝس٠ اييت تتؿل َع ايٛاقع ٚاؿكا٥ل ٚبني ايؿطٚض ايهعٝؿ١ -

 .اييت ٫ تتؿل َعٗا

. أع٢ً َٔ زضد١ غًٝإ املا٤ املكطط ا٤ املاحلزضد١ غًٝإ امل: َجاٍ

 

: َٗاض٠ اختباض قش١ ايؿطٚض-3

ٚتتُجٌ يف َكسض٠ ايطايب ع٢ً اختٝاض أْػب ايططم ٫ختباض قش١ ؾطض َعني َٔ بني 

. عسز َٔ ايططم اييت تبسٚ ممه١ٓ ٫ختباض قش١ ٖصا ايؿطض

 (تػرلاتنبط امل)ٚيف اختباض قش١ ايؿطٚض ٜٓبػٞ تكُِٝ ػاضب قه١ُ ايهبط 

تعين ؼسٜس ايعٛاٌَ املطتبط١ بايعاٖط٠ ٚامل٪ثط٠ ؾٝٗا ٚنبطٗا ظعًٗا : ٚنبط املتػرلات 

ٖٚٛ َا ْػرل (  املتػرل املػتكٌ ) ثابت١ َاعسا عاٌَ ٚاسس ٜطًل عًٝ٘ ايعاٌَ ايتذطٜيب 

ايصٟ جيط٣ عًٝ٘ ايكٝاغات َٔ أدٌ ( املتػرل ايتابع ) قُٝت٘ ٬ْٚسغ اثط ٖصا املتػرل 

 . ع٢ً ايٓتا٥ر اؿكٍٛ

املتػرل املػتكٌ ن١ُٝ املًح املهاف إىل املا٤, املتػرل ايتابع زضد١ غًٝإ : املجاٍ ايػابل -

. املا٤

تطََٛذلات, َٝعإ ) ٚإدطا٤ ايتذطب١ ٜتطًب َٗاض٠ اغتدساّ أزٚات ايكٝاؽ املدتًؿ١ 

 ( ٚغرلٖا... سػاؽ

َجٌ ٚنع ايؿطٚض ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ َٗاض٠ ايتذطٜب ػُع قسضات عك١ًٝ َتعسز٠ 

ٚنبط املتػرلات ٚاغتدساّ أزٚات ايكٝاؽ ٚايٛقٍٛ إىل ايٓتا٥ر ٚتؿػرلٖا يصا تعتدل َٔ 

. املٗاضات املتكس١َ ٚاملتُٝع٠
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: َٗاض٠ ايتؿػرل-4

ٚتتُجٌ يف قسض٠ ايطايب ع٢ً اختٝاض ايتؿػرل ايكشٝح يًعاٖط٠ أٚ اؿازث١ املعطا٠ ي٘ َٔ 

. ٖا ممه١ٓبني عسز َٔ ايتؿػرلات اييت تبسٚ ٚنإٔ

: ٚتؿٌُ ٖصٙ املٗاض٠ 

 .يٝػٌٗ تًدٝكٗا ;خل إ...تٓعِٝ ايبٝاْات يف دساٍٚ أٚ ضغّٛ بٝا١ْٝ-

 .قطا٠٤ تًو ايبٝاْات ٚؾُٗٗا -

 .إدطا٤ بعض ايعًُٝات ايطٜان١ٝ ايبػٝط١-

. تكِٜٛ ايبٝاْات-

 

: َٗاض٠ ايتعُِٝ-5

أخط٣  ٚتتُجٌ يف قسض٠ ايطايب ع٢ً تطبٝل تؿػرل َعني ع٢ً ظٛاٖط أٚ َٛاقـ

. َؿاب١ٗ يًُٛقـ ا٭قًٞ

 

: ايتؿهرل ايعًُٞ َٗاضات ت١ُٝٓ

ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ َٔ ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ٝ يف ايتعًِٝ عًَُٛا ٚ تسضٜؼ ايعًّٛ  تعس

ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ٜط٣ إٔ تعًِٝ : ٜٚٛدس اػاٖإ يتعًِٝ ٚت١ُٝٓ ايتؿهرل عًَُٛا  .خكٛقًا

ْاٖر ايسضاغ١ٝ سٝح ٜتِ تعًِٝ ايتؿهرل ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ قت٣ٛ سط بعٝس عٔ امل

ٕ ٜهٕٛ ثاْٞ ؾرل٣ إٔ تعًِٝ ايتؿهرل جيب أأَا ا٫ػاٙ اٍ, ايتؿهرل ؾٝ٘ بؿهٌ َباؾط

َٔ خ٬ٍ تسضٜؼ احملت٣ٛ ايسضاغٞ سٝح إٔ ع١ًُٝ ايتؿهرل ٫ ؼسخ بؿهٌ َػتكٌ 

( 3م,2001ّ,ايبّٓا.)عٔ قت٣ٛ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ 

شٖٔ عٓس ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ َٔ خ٬ٍ ٚيهٔ ٖٓاى اعتباضات جيب إٔ تعٌ يف اٍ

اـطٝب ) :يف ايٓكاط ايتاي١ٝ اـطٝب املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚططم ايتسضٜؼ ٜصنطٖا

( 60, 59م,ٖـ1418

إٕ نٌ اـدلات املسضغ١ٝ ٚ نٌ اـدلات ا٭غط١ٜ ميهٔ تػدرلٖا ـس١َ  -1

. أْؿط١ ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب
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شز ا٫تكاٍ احملسٚز ٫ تتٓاغب َع أْؿط١ إٕ ططم ايتسضٜؼ ايكا١ُ٥ ع٢ً منا -2

 .ايتؿهرل اٱبساعٞ ٚ ايٓاقس يس٣ ايط٬ب ع٢ً اٱط٬م

إٕ أبطظ أغًٛب يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب ٖٛ شيو ايصٟ  -3

إ شيو يف ىٜكّٛ ع٢ً أغاؽ َؿاضنتِٗ ايؿع١ًٝ يف املٛقـ ايتعًُٝٞ غٛا٤ أ

 .ايهبرلاملسضغ١ أّ يف ا٭غط٠ أّ يف اجملتُع 

إٕ ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب بأمناط٘ املدتًؿ١ تتٓاقض متاَا َع  -4

 .ايؿاعٌ ٚغرل املطغٛب أغايٝب ايتعاٌَ ٚ ا٫تكاٍ غرل

إٔ ٜؿذع ايط٬ب ع٢ً ا٫غتهؿاف ٚ ا٫غتككا٤ ٚمجع املعًَٛات ٚ ايبٝاْات  -5

 .اي٬ظ١َ ٫ختباض قش١ ايؿطٚض

 . يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ إٔ تػتدسّ بسا٥ٌ تسضٜػ١ٝ َتعسز٠ تػِٗ -6

إٔ تتٓٛع اـدلات ايتع١ًُٝٝ يف املطاسٌ املدتًؿ١ يذلاعٞ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني  -7

ايط٬ب ٚتجرل نجرلًا َٔ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ اييت تتشس٣ قسضاتِٗ ٚ تسؾعِٗ إىل 

 .ا٫بتهاض ٚ اٱبساع

 

 

: ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ َعٛقات

( 18-17م ,1998ّ,ايػعٝس) :تتُجٌ يف, املسضغ١ َعٛقات ايتؿهرل ايعًُٞ يفإٕ أبطظ 

. املٓار ايتكًٝسٟ ايػا٥س -1

 .ْكل اٱَهاْات ايذلب١ٜٛ امل١ُ٥٬ -2

٫ٚ تتشس٣ , َٚٝٛشلِ, املٓاٖر املهتع١ اييت ٫ تٓاغب سادات ايطًب١ -3

 .تؿهرلِٖ

ططا٥ل ايتسضٜؼ اييت تطنع ع٢ً ْؿاط املعًِ املًكٔ املتػًط ايصٟ ٜؿطض  -4

٫ ٜػُح ؾٝ٘ يًت٬َٝص بكسض َٔ ايتًكا١ٝ٥ ٚ اؿط١ٜ , يكـتٓعًُٝا قاضًَا يف ا

, ٜعٗط ْكسًا عكًًٝا ٕٜٚعاقب ّ, بٌ ٜؿهٌ ايطًب١ املطٝعني, ٚا٫غتهؿاف 

أٚ َػاٜط٠ ملا , أٚ جيس س٬ً بططٜك١ غرل َأيٛؾ١ , أٚ ٜططح أغ١ً٦ غرل َتٛقع٘

 . يف ايهتاب املسضغٞ
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ض ايصٟ تًعب٘ ا٭غط٠ يف ع٢ً ايسٚ( ٖـ1419,يف ايػعٝس)نُا ٜ٪نس أنػٝٛٙ 

ؾاملػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ٚ ا٫قتكازٟ املتسْٞ يٮغط٠ ٫ ٜػاعسإ نجرلًا , سٝا٠ ا٭بٓا٤

نُا إٔ املػت٣ٛ , يف منٛ َٛاٖب ا٭بٓا٤ ٚ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يسِٜٗ

ؾاملٓار ايجكايف , ٚ ا٫دتُاعٞ ٟايجكايف يٮغط٠ ٜؿٛم يف أُٖٝت٘ املػت٣ٛ ا٫قتكاز

نُا إٔ اػاٖات ا٭ٌٖ مٛ اؿُا١ٜ , غط٠ ٜؿهٌ زاؾعًا يٮبٓا٤ ع٢ً ايٓذاحيٮ

ايعا٥س٠ ٚ ايتػًط ٚايػٝطط٠ ٚ ايهبط ايؿسٜس ٚ اٱنطاٙ ٚ ايٓكس اشلساّ ٚ ايػدط١ٜ 

ٚعسّ ا٫ٖتُاّ  ٚعسّ ايػُاح با٫غتك٬ٍ ٚ ايذلنٝع ع٢ً أزٚات قسز٠ يهٌ 

تٛتط ٚتعطض ا٭بٓا٤ يٲسباط اٍ ػعٌ ايب١٦ٝ ا٭غط١ٜ ١٦ًَٝ بايكًل ٚ, دٓؼ

, املؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ ٚ ؼس َٔ قسضاتِٗ ايؿهط١ٜ ٚتكًٌ َٔ اٱلاظ يس٣ ايت٬َٝصٚ

يف سني إٔ اٱجياب١ٝ يف ايتعاٌَ َع ايطؿٌ ٚتؿذٝع سب ا٫غتط٬ع ٚ اسذلاّ ؾطزٜت٘ 

ٙ اٱسػاؽ بأْ٘ َكبٍٛ ٚقبٛب تػاعس نجرلًا ع٢ً اغتجاض٠ قسضات٘ ٚ ت١ُٝٓ ٨ٚإعطا

نُا إٔ ٖصٙ املٗاضات تطتؿع يف ا٭غط اييت تػٛز ؾٝٗا . ت ايتؿهرل يسَٜ٘ٗاضا

تعطٞ أبٓا٤ٖا ؾطقًا ٚاييت , ع٬قات املٛز٠ ٚ احملب١ ٚايسميكطاط١ٝ بني ايٛايسٜٔ

. ٫ٚ تعطنِٗ يًعكاب, ٚانتػاب اـدلات ٚ املٗاضات املٓٛع١, ط٬ع يًكطا٠٤ ٚ ا٫

( 17م)

 

: ايبشحؾطٚض 

: نايتايٞ ايبشحميهٔ قٝاغ١ ؾطٚض  ت ايبشح٭زبٝأَ خ٬ٍ ايتعطض 

ايهابط١ طٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٜٚٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛؽ-1

 .انتػاب َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝيف 

ايهابط١ طٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٜٚٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛؽ -2

 .يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ًب انتػايف 

ايهابط١ طٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٜٚٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛؽ -3

. يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٗاض٠ ؾطض ايؿطٚضانتػاب يف 

ايهابط١ طٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٜٚٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛؽ -4

 .يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝقش١ ايؿطٚض  ضَٗاض٠ اختباانتػاب يف 
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ايهابط١ ٜب١ٝ ٜٚٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذط-5

 .يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٗاض٠ ايتؿػرلانتػاب يف 

 ايهابط١طٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٜٚٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛؽ-6

 .يف انتػاب َٗاض٠ ايتعُِٝ يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ايؿكٌ ايجايح 

َٓٗر ايبشح ٚ إدطا٤ات٘ 

 

 

 ع١ٓٝ ايبشح. 

 ٍ ٫غتككا٤ ايتعاْٚٞإعساز زيٌٝ املعًِ ٚؾكًا.  

 أزا٠ ايبشح. 

 إدطا٤ات ايبشح. 






















































 



ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 

 ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠

 

 دطا٤اتَ٘ٓٗر ايبشح ٚ إ :ايؿكٌ ايجايح

47 

 املكطض٠ ٚؾكًا يٛسس٠اعاؾ١ مل ٚقؿًاٚ, ايبشحٜتهُٔ ٖصا ايؿكٌ ٚقؿا يع١ٓٝ 

: ٚنٝؿ١ٝ إعسازٖا ايبشح ا٠ز٭ ٚقؿًا نُا ٜتهُٔ  ,٫غذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

:  ايبشحع١ٓٝ :  أ٫ًٚ

ايجايح ايجاْٟٛ عًُٞ يف طايبا َٔ طًب١ ايكـ (  63) َٔ  ايبشحع١ٓٝ تهْٛت 

ايتابع١ ملٓطك١ املس١ٜٓ  مبشاؾع١ اؿٓان١ٝ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ثا١ْٜٛ عتب١ بٔ َػعٛز 

. املٓٛض٠ 

: ٖصٙ املسضغ١ يٮغباب ايتاي١ٝاختٝاض ٚمت 

. ايبشح ٖصٙ املسضغ١ ٖٞ َكط عٌُ ايباسح يصا ؾٗٞ َٓاغب١ يتطبٝل  -1

. بتػٌٗٝ ١َُٗ ايباسح ٚتكسِٜ املػاعس٠ اغتعساز َسٜط ٖصٙ املسضغ١ َؿهٛضًا -2

 

سساُٖا اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ثٌ إاخترلت ؾعبتني زضاغٝتني َٔ ٖصٙ املسضغ١ يتِ 

اييت زضؽ طًبتٗا ٚؾل اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ٚ متجٌ ا٭خط٣ اجملُٛع١ ٚ

ٜبني تٛظٜع طًب١ ايع١ٓٝ ع٢ً ( 4)ٚاؾسٍٚ . ايهابط١ ٚاييت زضؽ طًبتٗا بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ

.  ايبشحفُٛعيت 



.ايبشحتٛظٜع طًب١ ايع١ٓٝ ع٢ً فُٛعيت (4)اؾسٍٚ 

ططٜك١ ايتسضٜؼ اجملُٛع١ زز ايطًب١ عايؿعب١ 

ايؿعب١ 

أ 
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اجملُٛع١ 

ايتذطٜب١ٝ 

اغذلاتٝذ١ٝ 

ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ 

ايؿعب١ 

ب 
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اجملُٛع١ 

ايهابط١ 

ططٜك١ ايتسضٜؼ  

ايتكًٝس١ٜ 



مت ا٫عتُاز ع٢ً ْتا٥ر ا٫ختباض ايكبًٞ ملٗاضات  ايبشحٚيًتشكل َٔ تهاؾ٪ فُٛعيت 

يًعٝٓات املػتك١ً يع٬َات ايطًب١ ( ت)ْتا٥ر اختباض ( 5)زٍٚ ٜٚبني اجل. ايتؿهرل ايعًُٞ 

. ع٢ً ا٫ختباض ايكبًٞ ملٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ
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ا٫ختباض ايكبًٞ ملٗاضات  يفيًعٝٓات املػتك١ً يع٬َات ايطًب١ ( ت)ْتا٥ر اختباض  (5)اؾسٍٚ 

. يتؿهرل ايعًُٞ يًتشكل َٔ ايتهاؾ٪ا

عسز  اجملُٛع١

 ايط٬ب
 املتٛغط

 غابٞاحل
ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ
ايس٫ي١  Fق١ُٝ

sig 
زضدات  t ق١ُٝ

 dfاؿط١ٜ

ايس٫ي١ 

sig 

  3.7 9.5 30 ايتذطٜب١ٝ

0.059 

 

 

0.81 

 

 

0.33 

 

61 

 

0.32 
 4 9.2 33 ايهابط١

أْ٘ ٫ تٛدس ؾطٚم شات  ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايس٫ي١  ايػابل ٜٚعٗط َٔ اؾسٍٚ

جملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف اختباض َٗاضات بني َتٛغطٞ زضدات ط٬ب ا0.32

مما ٜعين ٚدٛز تهاؾ٪ بني طًب١ اجملُٛعتني قبٌ إدطا٤ , ايتؿهرل ايعًُٞ ايكبًٞ 

. ايتذطب١

 

: خطٛات إعساز زيٌٝ املعًِ ٚؾكًا ٫غذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ: ثاًْٝا

نتاب ايؿٝعٜا٤ املكطض يًكـ َٔ " ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ" مت َعاؾ١ ايٛسس٠ ايسضاغ١ٝ ايجايج١ 

: ٫غذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ تبعًا يًدطٛات ايتاي١ٝ ايجايح ايجاْٟٛ ٚؾكًا

. ؼسٜس ا٭غؼ اييت تكّٛ عًٝٗا ططٜك١ ايتسضٜؼ املكذلس١-1

 عتُست يف َعاؾ١ ايٛسس٠ ايسضاغ١ٝ  ٚؾكًاز مت ؼسٜس ا٭غؼ ايتاي١ٝ اييت ايل

: ايتسضٜؼ املكذلس١ ٫٠غذلاتٝذٞ

o  قٝاغ١ قت٣ٛ ايٛسس٠ ايسضاغ١ٝ بًػ١ تتٓاغب َع َػت٣ٛ طًب١ ايكـ ايجايح

 .ايجاْٟٛ

o َْٟٛٓاغب١ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ملػت٣ٛ طًب١ ايكـ ايجايح ايجا. 

o ايتٜٓٛع يف ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ٚاضتباطٗا مبٛنٛع ايسضؽ. 

: قا٤ ايتعا٫ْٞٚغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتلَعاؾ١ قت٣ٛ ايٛسس٠ ايسضاغ١ٝ ٚؾكا -2

عٔ ططٜل ضبط نٌ  ٫غذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ًامت إعساز املاز٠ ايع١ًُٝ ٚؾل

. ٚأخص ا٭َٛض ايتاي١ٝ بعني ا٫عتباض, َٛنٛع ؾٝ٘ بايطًب١ 

o  ًُٞايذلنٝع ع٢ً َٗاضات ايتؿهرل ايع. 

o ؼسٜس زٚض املعًِ ايصٟ ٜكتكط ع٢ً ايتٛدٝ٘ ٚتػٌٗٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. 
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o ٚخ٬ٍ عًُ٘ َع , ض ايطايب ايصٟ ٜطتهع ع٢ً ْؿاط٘ ايصاتٞؼسٜس ز َٔ

 أؾطاز فُٛعت٘ ٬َٚسعت٘ ملؿه١ً ايسضؽ ٚمماضغ١ َٗاضات ايتؿهرل

ع٢ً ا٫غتٓتاز ٚايٛقٍٛ إىل سٌ أٚ سًٍٛ  ٜهٕٛ قازضًا خعٞ, ايعًُٞ

 .يًُؿه١ً

 

املكطض  َٔ نتاب ايؿٝعٜا٤" ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ"ٚناْت َعاؾ١ ايٛسس٠ ايسضاغ١ٝ ايجايج١ 

: ٫غذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ نايتايٞ يًكـ ايجايح ايجاْٟٛ ٚؾكًا

 .َٛنٛع ايسضؽ* 

 .ا٭ٖساف اٱدطا١ٝ٥*

 .ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚا٭زٚات*

 .ايتُٗٝس*

. عطض املؿه١ً ٖٚٞ قٛض ايسضؽ ٚتهٕٛ َكاغ١ يف قٛض٠ غ٪اٍ*

: ا٭ْؿط١ ا٫غتككا١ٝ٥ ايتعا١ْٝٚ ؿٌ املؿه١ً ٚتتهُٔ*

 .ٚايٛقٍٛ إىل تعُِٝ َٓاغب, تؿػرل ايٓتا٥ر, اختباض قش١ ايؿطٚض, ايؿطٚض ؾطض

: َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً ٚتتهُٔ*

. سًك١ ْكاف ؾطع١ٝ بني أؾطاز نٌ فُٛع١

. سًك١ ْكاف بني اجملُٛعات

 .سًك١ ْكاف بني اجملُٛعات ٚاملعًِ

 .ًَدل ايسضؽ*

. ايتكِٜٛ*

 

: اـط١ ايع١َٝٓ يتسضٜؼ ايٛسس٠

ز اؿكل اي٬ظ١َ يتسضٜؼ نٌ زضؽ َٔ زضٚؽ ايٛسس٠ باغتدساّ مت ؼسٜس عس

( 8)سٝح نإ عسز اؿكل اي٬ظ١َ يتسضٜؼ ايٛسس٠ ,اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

. زقٝك١ يهٌ سك١( 45)سكل زضاغ١ٝ بٛاقع 
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: خطط غرل ايسضٚؽ

اتٝذ١ٝ تباعٗا أثٓا٤ تسضٜؼ ايطًب١ باغتدساّ اغذلاٜتهُٔ زيٌٝ املعًِ اـطٛات اي٬ظّ 

. ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ نُا ٜتهُٔ إضؾازات إدطا٤ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ

 

 :اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞقسم إدطا٤ات ايتسضٜؼ ٚؾل 

املٓاٖر  َني شٟٚ اـدل٠ ٚاملتدككني يفـــــــع٢ً فُٛع١ َٔ احملو زيٌٝ املعًِمت عطض 

مت ٚ ,ايؿٝعٜا٤بٜٛني, َٚعًُٞ ضؾني ايذلــــــٚفُٛع١ َٔ املـ ايعًّٛ ٚططا٥ل تسضٜؼ 

داٖع٠ يًتطبٝل ع٢ً  ست٢ أقبشت بكٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٬َسعاتِٗ ايك١ُٝ

 *.املكطض٠  ايبشح ٠فُٛع

 

 : ايبشحأزا٠ :  ثايجًا

 َٗاضات ايتؿهرل ايعًــــــــُٞ, قاّ ايباسح بإعساز اختباض  ايبشح ايتشكٝل اشلسف َٔ ٖص

ايجايح ايجاْٟٛ ملٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ عٓس  طًب١ ايكـ بٗسف ؼسٜس زضد١ انتػاب

ٚقس اتبعت اـطٛات ايتاي١ٝ يف " ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ"زضاغتِٗ يًٛسس٠ ايسضاغ١ٝ ايجايج١ 

: إعساز ٖصا ا٫ختباض

 ًُٞؼسٜس اشلسف َٔ اختباض ايتؿهرل ايع :

ٖاضات ٜٗسف ٖصا ا٫ختباض إىل قٝاؽ زضد١ انتػاب طًب١ ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ مل

: ايتؿهرل ايعًُٞ َٔ خ٬ٍ قٝاؽ انتػابِٗ يف َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ايتاي١ٝ

. ايتعُِٝ, ايتؿػرل, اختباض قش١ ايؿطٚض, ؾطض ايؿطٚض, ؼسٜس املؿه١ً

 ًُٞإعساز ؾكطات اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايع: 

ا اختباض مت إعساز ؾكطات ٖصا ا٫ختباض با٫عتُاز ع٢ً بعض ا٫ختباضات ايػابك١ َٔ أبطظٙ

ؾكط٠ يف قٛض٠ َبس١ٝ٥  25ٚمت إعساز ( 2007ّ)ٚ عًٞ ( 2005ّ)ٚ ْؿٛإ (  2002ّ)غًٕٝٛ 

تتهٕٛ نٌ ؾكط٠ َٔ َٛقـ ٜتبعٗا أضبع بسا٥ٌ ي٬ختٝاض َٓٗا ٚتكٝؼ ٖصٙ ايؿكطات 

: ايتايٞ( 6)َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ٚنإ ايتٛظٜع نُا ٖٛ َٛنح باؾسٍٚ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1)اْعط ايكٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ يف املًشل ضقِ  *
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: تٛظٜع ؾكطات اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ (6)دسٍٚ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

:  ٚقس ضٚعٞ عٓس قٝاغ١ ؾكطات اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ َا ًٜٞ

. قٝاغ١ ايؿكطات بًػ١ ع١ًُٝ غ١ًُٝ -

 .ايجايح ايجاْٟٛطًب١ ايكـ قٝاغ١ ايؿكطات بًػ١ تتٓاغب َٚػت٣ٛ  -

. قٝاغ١ ايؿكطات بططٜك١ ٚانش١ ٚاملطًٛب يف نٌ َٓٗا َطًٛب ٚاسس ؾكط  -

 . مبٛاقـ َٔ ايعًّٛقت٣ٛ ايؿكطات َطتبط  -

 

: َا ًٜٞ نُا ضٚعٞ يف قٝاغ١ اٱدابات احملت١ًُ يهٌ ؾكط٠ َٔ ؾكطات ا٫ختباض

 ·. ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ  ٚنٛح اٱدابات ٚػاْػٗا َع ؾكط٠ ا٫ختباض َٔ ايٓاس١ٝ-

 ·. عسّ ٚدٛز عس٠ إدابات ؼٌُ املع٢ٓ ْؿػ٘ -

إىل  ٚإٔ ٜهٕٛ طٛشلا يف ايؿكط٠ ايٛاسس٠ َتذاْػًا ميهٔ,تهٕٛ اٱدابات أقكط َا -

. سس َا

. أ٫ ٜتهُٔ أٟ َٔ اٱدابات تًُٝشات ي٬ختٝاض ايكشٝح  -

. اٱدابات َكاغ١ بًػ١ ٚانش١ بعٝس٠ عٔ ايػُٛض - 

. ايجايح ايجاْٟٛ َكاغ١ بًػ١ تتٓاغب َع َػت٣ٛ طًب١ ايكـاٱدابات  -

 

 

 

َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ 

 

عسز ايؿكطات 

 

 5ؼسٜس املؿه١ً 

 5ؾطض ايؿطٚض 

 5قش١ ايؿطٚض  اختباض

 5ايتؿػرل 

 5ايتعُِٝ 

 25اجملُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛع 
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 ًُٞقٝاغ١ تعًُٝات اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايع: 

ع٢ً ؾِٗ تعس ايتعًُٝات َٔ اؾٛاْب اشلا١َ يف بٓا٤ ا٫ختباضات, ؾٗٞ تػاعس ايطًب١ 

طبٝع١ ا٫ختباض ٚأٖساؾ٘, ٚتسضٜبِٗ ع٢ً ايتعاٌَ َع ؾكطات٘ ٚططٜك١ اٱداب١ عٓٗا, 

 إىل املهإ ايصٟ تٛنع اٱدابات ايكشٝش١ ؾٝ٘ , ٚقس ضٚعٞ يف قٝاغ١ ؾسِٖٚتط

: ا٭َٛض ايتاي١ٝ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ تعًُٝات اختباض

ايجايح  قٝاغتٗا بًػ١ ٚانش١ ٚغ١ًٗ َا أَهٔ يتهٕٛ َٓاغب١ ملػت٣ٛ طًب١ ايكـ -

. ايجاْٟٛ

. تبني ايعَٔ احملسز ي٬ختباض - 

. اب١ عٔ نٌ غ٪اٍ يف ا٫ختباض ٜٔ يًطًب١ نطٚض٠ اٱزتب -

 .تبني يًطًب١ بإٔ ٖٓاى إداب١ ٚاسس٠ ؾكط ٖٞ ايكشٝش١ -

 

  َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞقسم احملت٣ٛ ٫ختباض: 

, نإ َٔ ايهطٚضٟ ايتأنس  َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞبعس ا٫ْتٗا٤ َٔ إعساز اختباض 

يصيو مت  ٟ احملسز٠َٗاضات ايتؿهرل ايعًِقتٛاٙ ٚق٬س١ٝ ؾكطات٘ يف قٝاؽ  َٔ قسم

بكٛضت٘ املبس١ٝ٥ ع٢ً فُٛع١ َٔ احملهُني شٟٚ اـدل٠ ٚا٫ختكام , َ٪يؿ١  ٙعطض

َٔ  , ٚفُٛع١ ّقني يف املٓاٖر ٚططم تسضٜؼ ايع١٦ًٖٝٛ ايتسضٜؼ املتدل َٔ أعها٤

, ٚقس أزلا٤ احملهُني( 4)املًشل ضقِ   ٜٚبني, ايؿٝعٜا٤املؿطؾني ايذلبٜٛني , َٚعًُٞ 

دٛز٠ قت٣ٛ ؾكطات ٖصا ا٫ختباض يف  َٔ ؾ١ٓ احملهُني اؿهِ ع٢ًطًب ايباسح 

  .ن٤ٛ عسز َٔ املعاٜرل

 

أعٝس ايٓعط يف بعض ايؿكطات َٔ ا٫ختباض , احملهُني ًَشٛظاتٚبا٫عتُاز ع٢ً 

ٚسصف ايبعض َٓٗا ست٢ أقبح , سٝح مت إعاز٠ قٝاغ١ بعض ايؿكطات, َط٠ أخط٣

. ؾكط٠ َٔ ْٛع ا٫ختٝاض َٔ َتعسز( 20)َٔ ٍ ايٓٗا١ٝ٥ نٕٛ بكٛضت٘ قبا٫ختباض ٜت

 ًُٞايتطبٝل ا٫غتط٬عٞ ٫ختباض َٗاضات ايتؿهرل ايع :

مت تطبٝل اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ع٢ً ع١ٓٝ اغتط٬ع١ٝ َٔ خاضز ع١ٓٝ 

طايب َٔ طًب١ ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ يف َسضغ١ عبس ايطمحٔ ( 30)َه١ْٛ َٔ  ايبشح

: ٚشيو بٗسف , ؾع١ اؿٓان١ٝ ايتابع١ ملٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠بٔ قؿٛإ ايجا١ْٜٛ يف قا
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يتأنس َٔ ٚنٛح قت٣ٛ ؾكطات ا٫ختباض َٔ خ٬ٍ اغتٝعاب طًب١ ايع١ٓٝ ا-

. ا٫غتط٬ع١ٝ شلا

. سػاب ايجبات ي٬ختباض- 

. َعطؾ١ ايعَٔ اي٬ظّ يتطبٝل ٖصا ا٫ختباض  -

 

 ًُٞثبات اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايع: 

ثبات ٫ختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ اعتُس ايباسح ع٢ً َٔ أدٌ سػاب اٍ

ٚاييت ,نطْٚبار–ٚمت اغتدساّ َعازي١ أيؿا , ع٬َات طًب١ ايع١ٓٝ ا٫غتط٬ع١ٝ 

.  ايبشح اٖٚٞ ق١ُٝ َٓاغب١ يتشكٝل أٖساف ٖص( 0.72)أظٗطت إٔ ثبات ا٫ختباض بًؼ 

 

 ًُٞايعَٔ اي٬ظّ يتطبٝل اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايع: 

ؼسٜس ايعَٔ اي٬ظّ ٱدطا٤ أٟ اختباض َٔ اؾٛاْب اشلا١َ اييت جيب ٜعتدل 

َٚٔ أدٌ سػاب ايعَٔ اي٬ظّ ٱدطا٤ اختباض َٗاضات , َطاعاتٗا أثٓا٤ إعسازٙ 

ايتؿهرل ايعًُٞ مت سػاب َتٛغط ايعَٔ ايصٟ اغتػطق٘ مجٝع طًب١ ايع١ٓٝ 

 أقٌ ظَٔ يٲداب١ عٔ ططٜل سػاب املتٛغط بني ا٫غتط٬ع١ٝ يف اٱداب١ ع٢ً أغ٦ًت٘

ٚقس ٚدس ايباسح إٔ ايعَٔ اي٬ظّ ٱدطا٤ ٖصا , ٚأع٢ً ظَٔ بعس اغتبعاز ايكِٝ ايؿاش٠

. زقٝك١( 43) ٙا٫ختباض بًؼ يف َتٛغط

 

 ًُٞايؿهٌ ايٓٗا٥ٞ ٫ختباض َٗاضات ايتؿهرل ايع: 

ؾكط٠ َٛظع١ ( 20)تهٕٛ اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ بؿهً٘ ايٓٗا٥ٞ َٔ 

: يتؿهرل ايعًُٞ اـُػ١ نايتايٞع٢ً َٗاضات ا

ؾكطات يتؿهٌ َا ْػبت٘ ( 4)بًؼ عسز ؾكطات ٖصٙ املٗاض٠ : َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ً-

. َٔ ؾكطات ا٫ختباض ايه١ًٝ% 20

ؾكطات يتؿهٌ َا ْػبت٘ ( 4)بًؼ عسز ؾكطات ٖصٙ املٗاض٠ : َٗاض٠ ؾطض ايؿطٚض-

. َٔ ؾكطات ا٫ختباض ايه١ًٝ% 20

ؾكطات ( 4)بًؼ عسز ؾكطات ٖصٙ املٗاض٠ : ايؿطٚض َٗاض٠ ؼسٜس اختباض قش١-

. َٔ ؾكطات ا٫ختباض ايه١ًٝ% 20يتؿهٌ َا ْػبت٘ 
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َٔ % 20ؾكطات يتؿهٌ َا ْػبت٘ ( 4)بًؼ عسز ؾكطات ٖصٙ املٗاض٠ : َٗاض٠ ايتؿػرل-

. ؾكطات ا٫ختباض ايه١ًٝ

َٔ % 20ؾكطات يتؿهٌ َا ْػبت٘ ( 4)بًؼ عسز ؾكطات ٖصٙ املٗاض٠ : َٗاض٠ ايتعُِٝ-

. ؾكطات ا٫ختباض ايه١ًٝ

  (2)اْعط ايكٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ يف املًشل ضقِ 

 

: ايبشحإدطا٤ات : ضابعًا

مبا  ايبشح اميهٔ تًدٝل اٱدطا٤ات اييت قاّ بٗا ايباسح ٱلاظ ػطب١ ٖص

ًٜٞ :

: ٚتتهُٔ َا ًٜٞ, ايبشحإدطا٤ات قبٌ تٓؿٝص ػطب١ -1

  إىل ايتعطف ع٢ً ؾاع١ًٝ  خايبحتٗسف ػطب١ : ايبشحؼسٜس اشلسف َٔ ػطب١

ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ٍتسضٜؼ ايؿٝعٜا٤  ع٢ًاغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ 

 .ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ 

  قاّ ايباسح باختٝاض ؾعبتني َٔ طًب١ ايكـ : ايبشحؼسٜس فُٛعات

ملٓطك١  ايجايح ايجاْٟٛ يف ثا١ْٜٛ عتب١ بٔ َػعٛز مبشاؾع١ اؿٓان١ٝ ايتابع١

 ٣خطُٖا اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚ ا٭اسسإثٌ مت, املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايتع١ًُٝٝ

تسضؽ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ بططٜك١ ا٫غتككا٤ : اجملُٛع١ ايهابط١ عٝح

 .أَا اجملُٛع١ ايهابط١ ؾٝتِ تسضٜػٗا بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ,ايتعاْٚٞ 

  ٚتتهُٔ املتػرلات ايتاي١ٝ: ايبشحؼسٜس َتػرلات: 

: َػتٜٛإ ٚي٘ :(Independent Variables) ٜط املػتكٌاملتؼ

. ططٜك١ ايتسضٜؼ باغتدساّ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ-

. ططٜك١ ايتسضٜؼ ايتكًٝس١ٜ-

: ٖٚٛ َتػرل ٚاسس (Dependent Variables) املتػرل ايتابع

  .َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ -
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 ايتكُِٝ ايتذطٜيب يًسضاغ١: 

ع٢ً َٓٗر ايبشح ايتذطٜيب ايكا٥ِ ع٢ً ايتكُِٝ ؾب٘  ٜعتُس ايبشح اؿايٞ

ٜٚٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ ايتكُِٝ  (Quasi-Experimenta Desine)ايتذطٜيب 

: ايتذطٜيب يًسضاغ١

. ايتكُِٝ ايتذطٜيب يًسضاغ١( 7)دسٍٚ 

اجملُٛعات 

Groups 

ا٫ختباضات 

Tests 

 Main Proceduresاٱدطا٤ات ايط٥ٝػ١ٝ 

ايكٝاؽ ايكبًٞ 

Pre-test 

املعاؾ١     

Treatment 

ايكٝاؽ ايبعسٟ 

Post-test 

ايتذطٜب١ٝ 

 

 اختباض

 َٗاضات

 ايتؿهرل

ايعًُٞ 

 
 

ا٫غتككا٤ 

ايتعاْٚٞ 

 
 

 

ايهابط١ 

 
 

 

ايططٜك١ 

ايتكًٝس١ٜ 

 
 

 نبط املتػرلات ايساخ١ًٝ: 

, غرل املتػرلات املػتك١ً احملسز٠ غابكًا, َٔ أدٌ نبط أ١ٜ َتػرلات أخط٣ 

: قاّ ايباسح مبا ًٜٞ, ايتأثرل يف املتػرلات ايتابع١  َٚٓعٗا َٔ

:  ايبشحنبط ايعٛاٌَ املطتبط١ بأؾطاز -

: ايعُط ايعَين

بعس اختٝاض ايؿكًني بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ مت ْكٌ ايط٬ب ايباقني ٚاملتعجطٜٔ إىل    

ؾكٌ آخط غرل ؾكًٞ اجملٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١  ٚبايٓعط إىل أعُاض طًب١ 

. غ١ٓ  18-17تطاٚح بني ٚدس أْٗا ت  اجملُٛعتني

 

 :املػت٣ٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ

عٔ ططٜل  ايبشحمت نبط عاٌَ املػت٣ٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ جملُٛعيت      

ٖٚٞ َسضغ١ عتب١ بٔ َػعٛز ايجا١ْٜٛ , اختٝاض تًو اجملُٛعتني َٔ َسضغ١ ٚاسس٠ 

. مبشاؾع١ اؿٓان١ٝ ايتابع١ ملٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠
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: ايبشحتهاؾ٪ فُٛعيت 

مت ايتأنس َٔ نبط ٖصا ايعاٌَ عٔ ططٜل ؼًٌٝ ْتا٥ر ا٫ختباض ايكبًٞ ملٗاضات   

. ٚاييت أظٗطت ايٓتا٥ر ػاْؼ اجملُٛعتني, ايتؿهرل ايعًُٞ

 

 :ايبشحنبط ايعٛاٌَ املطتبط١ بايعاٌَ ايتذطٜيب ٚ إدطا٤ات ػطب١ -

: املاز٠ ايسضاغ١ٝ

, احملت٣ٛ ايسضاغٞ ْؿػ٘ ايبشحَٛع١ َٔ فُٛعيت مت تسضٜؼ طًب١ نٌ َر     

َٔ نتاب ايؿٝعٜا٤ " ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ "ٖٚٛ قت٣ٛ ايٛسس٠ ايسضاغ١ٝ ايجايج١ 

ٚنإ ايؿطم ٜهُٔ يف , املكطض يًكـ ايجايح ايجاْٟٛ يف ايؿكٌ ايسضاغٞ ا٭ٍٚ

سٝح مت تسضٜؼ طًب١ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ,ططٜك١ املعاؾ١ َٔ فُٛع١ ٭خط٣ 

أَا اجملُٛع١ ايهابط١ ؾكس ,احملت٣ٛ ٚؾل اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ  شيو

. مت تسضٜؼ طًبتٗا احملت٣ٛ ْؿػ٘ بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ

 

: َس٠ ايتذطب١

مت ؼسٜس ايؿذل٠ ايع١َٝٓ ْؿػٗا اي٬ظ١َ يتسضٜؼ احملت٣ٛ ايسضاغٞ يهٌ      

َٔ ايؿكٌ ( ٠شٟ اؿر)سٝح مت ايتطبٝل يف ؾٗط  ايبشحفُٛع١ َٔ فُٛعيت 

ٚاغتُط تطبٝل ايتذطب١ أغبٛعإ بٛاقع أضبع , (ٖـ1430-1429)ايسضاغٞ ا٭ٍٚ 

.  سكل( 8)ٚبًؼ عسز اؿكل املدكك١ يصيو , سكل أغبٛعٝا

 

: ايكا٥ِ ع٢ً تٓؿٝص ايتذطب١ 

يهٌ فُٛع١ َٔ ( ايباسح)مت نبط ٖصا ايعاٌَ عٔ ططٜل تسضٜؼ املعًِ ْؿػ٘ 

. ايبشحفُٛعيت 
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 :ٚتتهُٔ َا ًٜٞ, ايبشحإدطا٤ات تٓؿٝص ػطب١  -2

  ايبشحايتطبٝل ايكبًٞ ٭زٚات: 

مت تطبٝل اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ قبٌ تسضٜؼ ايٛسس٠ بٗسف َعطؾ١      

عٔ ططٜل بطْاَر  ٚمت تكشٝح ا٭ٚضام َٚعاؾتٗا إسكا٥ًٝا, تهاؾ٪ اجملُٛعتني

SPSS  يًعٝٓات املػتك١ً( ت)ٚاغتدساّ اختباض (Independent – Sample 

T test)قس أؾاضت ايٓتا٥ر إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم بني اجملُٛعتني ٚ  .

 

  ايبشحايتطبٝل ايبعسٟ ٭زٚات: 

بعس اْتٗا٤ ايباسح َٔ تسضٜؼ ايٛسس٠ ايسضاغ١ٝ مت تطبٝل اختباض َٗاضات      

ٚتكشٝح ا٭ٚضام ٚضقس ع٬َات ايطًب١ , ايتؿهرل ايعًُٞ ع٢ً طًب١ اجملُٛعتني

 . دساٍٚ أعست يصيو ملعاؾتٗا إسكا٥ٝايف

 

 ٞايتشًٌٝ اٱسكا٥: 

ٚمجع ايبٝاْات املتعًك١ باختباض َٗاضات  ايبشحبعس ا٫ْتٗا٤ َٔ تٓؿٝص ػطب١ 

 15بٓػدت٘ ضقِ  SPSSمت ؼًًٝٗا إسكا٥ٝا عٔ ططٜل بطْاَر , ايعًُٞ ايتؿهرل

  (Independent – Sample T test)يًعٝٓات املػتك١ً ( ت)ٚاغتدساّ اختباض 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ايؿكٌ ايطابع 

ْتا٥ر ايبشح َٚٓاقؿتٗا 

 

 

  بؿطض ايبشح ا٭ٍٚايٓتا٥ر املتعًك١. 

  بؿطض ايبشح ايجاْٞايٓتا٥ر املتعًك١. 

  بؿطض ايبشح ايجايحايٓتا٥ر املتعًك١. 

  بؿطض ايبشح ايطابعايٓتا٥ر املتعًك١. 

  بؿطض ايبشح اـاَؼايٓتا٥ر املتعًك١. 

  ضض ايبشح ايػازؽبـايٓتا٥ر املتعًك١. 
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: يف ٖصا ايؿكٌ ٜتِ عطض ْتا٥ر ايبشح َٚٓاقؿتٗا ٚقس ناْت ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

: ايٓتا٥ر املتعًك١ بؿطض ايبشح ا٭ٍٚ

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات : ٜٓل ؾطض ايبشح ا٭ٍٚ ع٢ً َا ًٜٞ

َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يكاحل اجملُٛع١ انتػاب يف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ 

 .ايتذطٜب١ٝ

 

مت َعاؾ١ زضدات ايط٬ب يف اختباض َٗاضات ايتؿهرل , ايؿطض ٖصا قش١ يؿشل

" ت"اٱسكا٥ٞ ٚاغتدساّ اختباض  spssايعًُٞ نهٌ بعس ايتذطب١ عٔ ططٜل بطْاَر 

: ٟٚناْت ايٓتا٥ر نايتاٍ (Independent – Sample T test)يًعٝٓات املػتك١ً 

 

يًعٝٓات املػتك١ً يسضدات ايط٬ب يف اختباض َٗاضات ايتؿهرل " ت"ْتا٥ر اختباض (8)دسٍٚ 

. ايعًُٞ ايبعسٟ

عسز  اجملُٛع١

 ايط٬ب
 املتٛغط

 اؿػابٞ
ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ
ايس٫ي١  Fق١ُٝ

sig 
زضدات  t ق١ُٝ

 dfاؿط١ٜ

ايس٫ي١ 

sig 

  4.3 11.1 30 ايتذطٜب١ٝ

0.03 

 

 

0.85 

 

 

3 
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0.001 
 4.5 7.73 33 ايهابط١

 

زضدات  ٚدٛز ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥  بني َتٛغطٞ ايػابلٜتهح َٔ اؾسٍٚ 

يف انتػاب َٗاضات ايتؿهرل  0.001عٓس َػت٣ٛ  ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ اجملُٛعتني

ٚؿػاب سذِ .  ا٭ٍٚ ايبشحؾطض ٚبصيو ٜتِ قبٍٛ , يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝايعًُٞ 

( 55م,1997ّ,َٓكٛض)غتدساّ َطبع آٜتا ايتأثرل مت ا

t 
2                                                                                                  

 
η

2 
 =                                                                                  

                                                              df   +t 
2

 

" ت"ق١ُٝ اختباض :  tسٝح 

       df  :زضدات اؿط١ٜ .

       η
2

. َطبع آٜتا:  



ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 
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ٚملعطؾ١ سذِ ايتأثرل مت   ,(0.12)  َٚٔ خ٬ٍ املعازي١ ايػابك١ ٚدس إٔ َطبع آٜتا ٜػاٟٚ

 (65م,1997ّ,ضَٓكٛ) .ا٫ط٬ع ع٢ً اؾسٍٚ املطدعٞ يتشسٜس َػتٜٛات سذِ ايتأثرل

 

. اؾسٍٚ املطدعٞ يتشسٜس َػتٜٛات سذِ ايتأثرل( 9)دسٍٚ 

 Small Medium Largeا٭زا٠ 

η
2 0.01 0.06 0.14 

 

. ٜتهح َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ايػابل إٔ سذِ ايتأثرل ٜكع يف ايٓطام املتٛغط

 

ٖٚصا ٜؿرل إىل ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل 

ٚقس ٜهٕٛ ايػبب ملا تتُٝع ب٘ ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ َٔ إؾطاى ايطايب يف ايع١ًُٝ , عًُٞاٍ

ٚدعً٘ زا٥ُا يف ٚنع ْؿط ٚمماضؽ ملٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ عٝح ٜكّٛ بسٚض  ٠ايتعًُٝٞ

ايعامل ايكػرل عٓس عٌُ ا٫غتككا٤ات ايتعا١ْٝٚ َع أقطاْ٘ يف فُٛعات سٝح ٜطًب َٔ 

ي١ عًِٝٗ ٚنع بعض ايؿطٚض اييت ميهٔ اختباضٖا ثِ نٌ فُٛع١ بعس عطض املؿو

اختباض قش١ ٖصٙ ايؿطٚض بططم كتًؿ١ إَا بايتذطٜب أٚ ايبشح يف َكازض ايتعًِ 

. املدتًؿ١ ٚبعس ايتٛقٌ إىل ايٓتا٥ر ٜتِ تؿػرلٖا ٚايٛقٍٛ إىل ايتعُِٝ املٓاغب

 (Strikotr,1997),( 1989,ايهًع٠)ٜٚ٪نس شيو َا تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ نٌ َٔ 

ٚزضاغ١ ( 2005,اؿٛاَس٠) , (Michal et al,2004)ٚزضاغ١  (2004,َكطؿ٢ ),

. (2007)عٛز٠ 

 

 :ايجاْٞايٓتا٥ر املتعًك١ بؿطض ايبشح 

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ : ٜٓل ؾطض ايبشح ايجاْٞ ع٢ً َا ًٜٞ

يكاحل  َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ًانتػاب يف زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ 

 .اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 



ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 
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مت َعاؾ١ زضدات ايط٬ب يف َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ً بعس , ايؿطض ٖصا قش١ ٫ثبات

يًعٝٓات املػتك١ً " ت"اٱسكا٥ٞ ٚاغتدساّ اختباض  spssايتذطب١ عٔ ططٜل بطْاَر 

(Independent – Sample T test) ٞٚناْت ايٓتا٥ر نايتاي :

 

. عٝٓات املػتك١ً يسضدات ايط٬ب يف َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ًيٌ" ت"ْتا٥ر اختباض (10)دسٍٚ 

عسز  اجملُٛع١

 ايط٬ب
 املتٛغط

 اؿػابٞ
ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ
ايس٫ي١  Fق١ُٝ

sig 
زضدات  t ق١ُٝ

 dfاؿط١ٜ

ايس٫ي١ 

sig 

  1.09 2.2 30 ايتذطٜب١ٝ

3.8 

 

 

0.056 
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0.46 
 1.38 1.9 33 ايهابط١

 

ايس٫ي١ ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  أْ٘ ٫ ٜٛدس ايػابلزٍٚ ٜتهح َٔ خ٬ٍ اجل

بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ ؾُٝا ٜتعًل بانتػاب َٗاض٠  0.46

. ايجاْٞٚعًٝ٘ ٜتِ ضؾض ايؿطض . ؼسٜس املؿه١ً

ٜس ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ يف ت١ُٝٓ َٗاض٠ ؼس ٠ٖٚصا ٜؿرل إىل عسّ ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذٞ

ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز ؾطم يف اختباض َٗاضات ايتؿهرل املؿه١ً ٚقس ٜهٕٛ ايػبب 

ايعًُٞ نهٌ أْ٘ ضمبا ٜعٛز إىل نٕٛ املؿه١ً تعط٢ يًطايب يف ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ 

سٝح تعتُس ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ع٢ً .داٖع٠ يف قٛض٠ غ٪اٍ ٫ٚ ٜكّٛ ايط٬ب بتشسٜسٖا

ٚشيو يتٛؾرل , ٜتِ تٛدِٝٗٗ إىل قٛض ايسضؽ إعطا٤ املؿه١ً يًط٬ب يف ايبسا١ٜ ست٢

ٚؽتًـ ٖصٙ ايٓتٝذ١ . ٭ْ٘ َٔ َعٛقات ايتعًِ با٫غتككا٤ اؿاد١ إىل ٚقت طٌٜٛ, ايٛقت

ٚقس ٜعٛز ايػبب يف شيو إىل ايططٜك١ ( . 1989,ايهًع٠)عٔ ايٓتٝذ١ اييت تٛقٌ إيٝٗا 

ب َٔ ايط٬ب يف ؼسٜس املؿه١ً سٝح ٜطٌ( 1989ّ,ايهًع٠)اييت اتبعتٗا زضاغ١ 

. ؼسٜسٖا بأْؿػِٗ

  

 

 

 

 



ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 

 ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠
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 :ايٓتا٥ر املتعًك١ بؿطض ايبشح ايجايح

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ : ٜٓل ؾطض ايبشح ايجايح ع٢ً َا ًٜٞ

يكاحل  َٗاض٠ ؾطض ايؿطٚضانتػاب يف زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ 

. اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 

 Independent)يًعٝٓات املػتك١ً " ت"مت اغتدساّ اختباض ٫ٚختباض قش١ ٖصا ايؿطض  

– Sample T test) ٞٚناْت ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتاي :

 

. يًعٝٓات املػتك١ً يسضدات ايط٬ب يف َٗاض٠ ؾطض ايؿطٚض" ت"ْتا٥ر اختباض (11)دسٍٚ 

عسز  اجملُٛع١

 ايط٬ب
 املتٛغط

 اؿػابٞ
ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ
ايس٫ي١  Fق١ُٝ

sig 
زضدات  t ق١ُٝ

 dfاؿط١ٜ

ايس٫ي١ 

sig 

  1.15 2.03 30 ايتذطٜب١ٝ

0.35 

 

 

0.55 

 

 

3.3 
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0.001 
 0.99 1.12 33 ايهابط١



زضدات  ٚدٛز ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥  بني َتٛغطٞ ايػابلٜتهح َٔ اؾسٍٚ 

 يف انتػاب َٗط٠ ؾطض ايؿطٚض0.001عٓس َػت٣ٛ  ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ اجملُٛعتني

ٜٛدس ؾطم شٚ : ٖٚٛ ايجايح ايبشحؾطض ٚبصيو ٜتِ قبٍٛ , اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يكاحل

انتػاب يف ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ 

.يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٗاض٠ ؾطض ايؿطٚض

: ٚؿػاب سذِ ايتأثرل عٔ  ططٜل َعازي١ َطبع آٜتا

t 
2                                                                                   

    

η
2 
 =                                                                                  

                                                              df   +t 
2

 

.  ملتٛغط نُٔ ايٓطام ا 0.15ٚدس أْ٘ ٜػاٟٚ 



ٖصٙ ايؿطٚم إىل اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ سٝح ٜهتػب ايطايب  ٚميهٔ ععٚ

َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ َٗاض٠  ؾطض ايؿطٚض َع أؾطاز فُٛعت٘ عٓس قٝاَِٗ بعٌُ 

٭ٕ ايط٬ب حيتادٕٛ عٓس ايبس٤ يف ع١ًُٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ , ا٫غتككا٤ات ايتعا١ْٝٚ



ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 

 ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠
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ٚعٓس ا٫غتُطاض , ض اييت ٜعتكسٕٚ أْٗا ؼٌ املؿه١ً املكس١َ إيِٝٗإىل ٚنع بعض ايؿطٚ

ٖٚصا َا مت ٬َسعت٘ , باغتدساّ ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ؾإٕ ايط٬ب ٜهتػبٕٛ ٖصٙ املٗاض٠

ؾعٓس ايبس٤ بتذطب١ ايبشح نإ ايط٬ب يف ايبسا١ٜ ٜهعٕٛ ؾطٚض بعٝس٠ ْٛعا َا عٔ يب 

قبٌ املعًِ  ٚا٫غتُطاض بٗصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ  ٚعٔ ططٜل ايتٛدٝ٘ َٔ, املؿه١ً املكس١َ شلِ

ٜٚ٪نس . يف ايسضٚؽ اي٬سك١ يٛسغ ايتشػٔ ايهبرل يف ٚنع ايؿطٚض َٔ قبٌ ايط٬ب 

. (2004,َكطؿ٢ )ٚ( 1989ّ,ايهًع٠)شيو َا تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ 

 

:ايٓتا٥ر املتعًك١ بؿطض ايبشح ايطابع

٠ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ٍ: ٜٓل ؾطض ايبشح ايطابع ع٢ً َا ًٜٞ

يكاحل اختباض قش١ ايؿطٚض  َٗاض٠ انتػابيف اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ 

 .اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

 

 Independent)يًعٝٓات املػتك١ً " ت"٫ٚختباض قش١ ٖصا ايؿطض  مت اغتدساّ اختباض 

– Sample T test) ٞٚناْت ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتاي :

يًعٝٓات املػتك١ً يسضدات ايط٬ب يف َٗاض٠ اختباض قش١ " ت"٥ر اختباض ْتا(12)دسٍٚ 

. ايؿطٚض

عسز  اجملُٛع١

 ايط٬ب
 املتٛغط

 اؿػابٞ
ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ
ايس٫ي١  Fق١ُٝ

sig 
زضدات  t ق١ُٝ

 dfاؿط١ٜ

ايس٫ي١ 

sig 

  1.19 2.2 30 ايتذطٜب١ٝ

2.8 

 

 

0.09 

 

 

2.5 
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0.01 
 1.43 1.39 33 ايهابط١

 

بني  0.01عٓس َػت٣ٛ  أْ٘ ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ايػابلٜتهح َٔ اؾسٍٚ 

يف انتػاب َٗاض٠ اختباض قش١  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ زضدات َتٛغطٞ

. ايبشح ايطابع ؾطضٚبصيو ٜتِ قبٍٛ , يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايؿطٚض

 

: ٚؿػاب سذِ ايتأثرل عٔ  ططٜل َعازي١ َطبع آٜتا

 



ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 

 ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠
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t 
2                                                                                                  

 

η
2 
 =                                                                                  

                                                              df   +t 
2

 

. ٜٚعتدل تأثرل َتٛغط  0.09ٚدس أْ٘ ٜػاٟٚ 



ٚميهٔ تؿػرل ٚدٛز ٖصٙ ايؿطٚم إىل ؾاع١ًٝ ا٫غذلاتٝذ١ٝ املػتدس١َ َع اجملُٛع١ 

ٚتتُٝع ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ بٓؿاط , ايتذطٜب١ٝ ٖٚٞ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

يؿطٚض اييت مت ايط٬ب أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتعًِ سٝح ٜكّٛ ايط٬ب بايتأنس َٔ قش١ ا

ؾطنٗا أَا بايتذطٜب أٚ ظُع املعًَٛات َٔ َكازض كتًؿ١ ٫ٚؾو إٔ ا٫غتُطاض ع٢ً 

ٖصٙ ايٓتا٥ر َع زضاغ١ ٚتتؿل . ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ غٝ٪زٟ إىل إنػاب ايط٬ب ٖصٙ املٗاض٠ 

. (2004,َكطؿ٢ )ٚ( 1989,ايهًع٠)نٌ َٔ 



:ايٓتا٥ر املتعًك١ بؿطض ايبشح اـاَؼ

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ : خ اـاَؼ ع٢ً َا ًٜٜٞٓل ؾطض ايبح

يكاحل اجملُٛع١  َٗاض٠ ايتؿػرلانتػاب يف زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ 

 .ايتذطٜب١ٝ

 

 spssبعس َعاؾ١ زضدات ايط٬ب يف َٗاض٠ ايتؿػرل بعس ايتذطب١ عٔ ططٜل بطْاَر 

: املػتك١ً ناْت ايٓتا٥ر نايتايٞيًعٝٓات " ت"اٱسكا٥ٞ ٚاغتدساّ اختباض 

 

. يًعٝٓات املػتك١ً يسضدات ايط٬ب يف َٗاض٠ ايتؿػرل" ت"ْتا٥ر اختباض (13)دسٍٚ 

عسز  اجملُٛع١

 ايط٬ب
 املتٛغط

 اؿػابٞ
ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ
ايس٫ي١  Fق١ُٝ

sig 
زضدات  t ق١ُٝ

 dfاؿط١ٜ

ايس٫ي١ 

sig 

  0.99 2.2 30 ايتذطٜب١ٝ

4.7 

 

 

0.03 

 

 

2.18 

 

61 

 

0.03 
 0.22 1.58 33 ايهابط١

بني  0.03عٓس َػت٣ٛ  أْ٘ ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ايػابلٜتهح َٔ اؾسٍٚ 

يكاحل  َٗاض٠ ايتؿػرلانتػاب يف َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ 

. ٚعًٝ٘ ٜتِ قبٍٛ ايؿطض اـاَؼ .اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ



ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 

 ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠
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ٚعٓس سػاب سذِ ا٭ثط ٚدس أْ٘ (. 1989,ايهًع٠)غ١ ٚؽتًـ ٖصٙ ايٓتا٥ر َع زضا

. ٜٚعتدل تأثرل َتٛغط 0.07ٜػاٟٚ 





اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ املػتدس١َ َع اجملُٛع١ ٖصٙ ايؿطٚم إىل  ٚميهٔ ععٚ

سٝح تتٝح ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ عٓس اغتدساَٗا يف ايتسضٜؼ يًط٬ب تؿػرل , ايتذطٜب١ٝ

بايتؿاضى َع أقطاِْٗ يف اجملُٛع١ ايٛاسس٠ أٚ بني اجملُٛعات  ايٓتا٥ر اييت تٛقًٛا إيٝٗا

.مما ٜهػبِٗ يف ايٓٗا١ٜ ٖصٙ املٗاض٠ اييت تعتدل َٔ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ



:ايٓتا٥ر املتعًك١ بؿطض ايبشح ايػازؽ

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ : ْل ؾطض ايبشح ايػازؽ ع٢ً َا ًٜٞ

يكاحل اجملُٛع١  َٗاض٠ ايتعُِٝانتػاب يف ضٜب١ٝ ٚ ايهابط١ زضدات اجملُٛعتني ايتر

 .ايتذطٜب١ٝ


 spssمت َعاؾ١ زضدات ايط٬ب يف َٗاض٠ ايتعُِٝ بعس ايتذطب١ َٔ خ٬ٍ إزخاشلا بدلْاَر 

: يًعٝٓات املػتك١ً ٚايٓتا٥ر َس١ْٚ يف اؾسٍٚ ايتايٞ" ت"اٱسكا٥ٞ ٚاغتدساّ اختباض 

. ٜٓات املػتك١ً يسضدات ايط٬ب يف َٗاض٠ ايتعُِٝيًع" ت"ْتا٥ر اختباض (14)دسٍٚ 

عسز  اجملُٛع١

 ايط٬ب
 املتٛغط

 اؿػابٞ
ا٫مطاف 

 املعٝاضٟ
ايس٫ي١  Fق١ُٝ

sig 
زضدات  t ق١ُٝ

 dfاؿط١ٜ

ايس٫ي١ 

sig 

  1.2 2.4 30 ايتذطٜب١ٝ

0.06 

 

 

0.8 

 

 

2.6 
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0.01 
 1.3 1.5 33 ايهابط١

بني  0.01عٓس َػت٣ٛ  دس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥أْ٘ ٜٛ ايػابلٜتهح َٔ اؾسٍٚ 

يكاحل  َٗاض٠ ايتعُِٝانتػاب يف َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ 

ٖٚصٙ ايٓتا٥ر ؽتًـ َع , ايػازؽ ايبشحٚبصيو ٜتِ قبٍٛ ؾطض  .اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

. (1989,ايهًع٠)زضاغ١ 

ا ٚدس أْ٘ تأثرل َتٛغط سٝح بًؼ َطبع ٚعٓس سػاب سذِ ا٭ثط عٔ ططٜل َعازي١ َطبع آٜت

η)آٜتا
.  ٜٚعتدل تأثرل َتٛغط(  0.09( ) 2





ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 
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املػتدس١َ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ؾعاي١ٝ إىل  ٖصٙ ايؿطٚم ٚميهٔ تؿػرل ٚدٛز

َع اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ سٝح تعتُس ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ إىل املؿاضن١ ايؿاع١ً يًط٬ب يف 

بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓتا٥ر مما ٜهػبِٗ يف ايٓٗا١ٜ َٗاض٠ ايتعُِٝ  ٚنع ايتعُُٝات املٓاغب١

.  ٚاييت تعتدل َٔ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ايؿكٌ اـاَؼ 

 خامت١ ايبشح

 

 ًَدل ْتا٥ر ايبشح 

 تٛقٝات ايبشح. 

 َكذلسات ايبشح .
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, ي٘ أِٖ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ شلاتتهح َٔ خ٬, ٜتهُٔ ٖصا ايؿكٌ ًَدكًا يًبشح

َٚٔ ثِ عطض ,إناؾ١ يًتٛقٝات اييت َٔ املُهٔ إٔ تػِٗ يف تطٜٛط ايٓعاّ ايذلبٟٛ

. يبعض املكذلسات

 

: ًَدل ْتا٥ر ايبشح: أ٫ًٚ

  

تسضٜؼ  ع٢ًاغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ  ؾاع١ًٝتككٞ  إىل ايبشح ٖسف ٖصا

. عًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل اٍٍايؿٝعٜا٤ 

َٔ خ٬ٍ َا ٫سع٘ ايباسح عٓس عًُ٘ نُعًِ ملاز٠  ايبشحَؿه١ً  ٚقس ؼسزت

ايؿٝعٜا٤ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ ٭نجط َٔ عؿط غٓٛات َٔ تسْٞ يف َػت٣ٛ ايتؿهرل ايعًُٞ 

٫سغ إٔ َععِ  ا٭َط ايصٟ ععاٙ إىل ططٜك١ ايتسضٜؼ سٝح,عٓس ايط٬ب َٚٗاضات٘

املعًُني ميًٕٝٛ إىل اغتدساّ ططٜك١ ايتًكني ايتكًٝس١ٜ اييت تٗتِ ؾكط باملػت٣ٛ املعطيف يف 

ٚعًٝ٘ ؾكس ساٍٚ ايباسح إجياز ططٜك١ يًتسضٜؼ تػاعس يف ت١ُٝٓ َٗاضات . أز٢ْ َػتٜٛات٘

: ايػ٪اٍ ايتايٞ عٔ اٱداب١ ٚقس ساٍٚ ٖصا ايبشح, ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب

ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ٍتسضٜؼ ايؿٝعٜا٤  ع٢ًغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ اع١ًٝ َا ؾا

؟  باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ

 :ٚتطنع ٖسف ايبشح يف

ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ٍا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ب ايتسضٜؼ اغذلاتٝذ١ٝ ؾاع١ًٝتككٞ -

. اْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ ايجايح ايح

 :ٚميهٔ إمجاٍ أ١ُٖٝ ايبشح يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

. قس ٜكسّ بعض املكذلسات يطؾع َػت٣ٛ ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ايط٬ب-

. تكسِٜ مناشز قه١ُ يبعض زضٚؽ ايؿٝعٜا٤ َكاغ١ بططٜك١ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ  -

ات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ قس ٜسؾع ايباسجني إىل ػطب١ اغذلاتٝذٝات أخط٣ يت١ُٝٓ َٗاض-

 .ايت٬َٝص

 .قس ٜجطٟ املهتب١ ايذلب١ٜٛ باختباض قّهِ يكٝاؽ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ-
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: ٚناْت ؾطٚض ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ -1

 .َٛع١ ايتذطٜب١ٝانتػاب َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يكاحل املريف 

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ  -2

 .يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ًانتػاب يف ايهابط١ 

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ  -3

. حل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝيكا َٗاض٠ ؾطض ايؿطٚضانتػاب يف ايهابط١ 

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ  -4

 .يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝقش١ ايؿطٚض  ضَٗاض٠ اختباانتػاب يف ايهابط١ 

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ -5

 .يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ غرلَٗاض٠ ايتـانتػاب يف 

ٜٛدس ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١ -6

. يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٗاض٠ ايتعُِٝانتػاب يف 

ػطٜب١ٝ بًؼ عسز ,طايبا تٛظعت ع٢ً فُٛعتني( 63)ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايبشح َٔ 

 ٫33غتككا٤ ايتعاْٚٞ ٚنابط١ بًؼ عسز أؾطازٖا طايبًا  ٚزضغت بططٜك١ ا 30أؾطازٖا 

. طايب ٚزضغت بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ

 اختباض باغتدساّ ايبٝاْات مجع مت ,قش١ ؾطٚن٘ ٚاختباض ,ايبشح غ٪اٍ عٔ ٚيٲداب١

(. 0.72)َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ايصٟ مت ايتأنس َٔ قسم قتٛاٙ ٚ ثبات٘ ايصٟ بًؼ 

عتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ػطب١ اجملُٛ ع٢ً ايبشح أزا٠ تطبٝل مت

  يًعٝٓات املػتك١ً ( ت)ايبشح ٚمجع ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا باغتدساّ اختباض 

(Independent – Sample T test) ,ًٜٞ ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايبشح َا  :

ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١  ٚدٛز-1

   .نتػاب َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝا يف

ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ  ٚدٛزعسّ -2

. يف انتػاب َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ًايهابط١ 

ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١  ٚدٛز-3

. ض٠ ؾطض ايؿطٚض يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝانتػاب َٗايف 
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ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١  ٚدٛز-4

. انتػاب َٗاض٠ اختباض قش١ ايؿطٚض يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝيف 

ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١  ٚدٛز-5

. نتػاب َٗاض٠ ايتؿػرل يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝا يف

ؾطم شٚ ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطٞ زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚ ايهابط١  ٚدٛز-6

. يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ انتػاب َٗاض٠ ايتعُِٝ يف

 

: ايبشحتٛقٝات 

يف َٔ ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ  ايبشحإيٝ٘  بٓا٤ٶ ع٢ً َا تٛقٌ -1

ْٗا تٛقٞ َعًُٞ ٣ ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ؾإتسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ عٌ

تسضٜؼ طًبتِٗ يتشكٝل أسس أٖساف تسضٜؼ عٓس اغتدساَٗا بايؿٝعٜا٤ 

 .ايؿٝعٜا٤ خكٛقا ٚتسضٜؼ ايعًّٛ عَُٛا ٖٚٛ ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ

 

قا٤ بٓا٤ٶ ع٢ً ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا ايبشح َٔ ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتل -2

بتسضٜب َعًُٞ  ايتعاْٚٞ يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ايعًُٞ ؾاْ٘ ٜٛقٞ نًٝات ايذلب١ٝ

اؿسٜج١ يف ايتسضٜؼ َٚٓٗا اغذلاتٝذ١ٝ  تاملػتكبٌ ع٢ً ا٫غذلاتٝذٝا

 .ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

 

ٜٛقٞ ايبشح بٓا٤ٶ ع٢ً ْتا٥ذ٘ باعتُاز اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ عٓس  -3

عطا٤ ايط٬ب ؾطق١ ملُاضغ١ ا٫غتككا٤ تٓعِٝ قت٣ٛ َٓاٖر ايؿٝعٜا٤ ٱ

بأْٛاع٘ املدتًؿ١ مما ٜٓعهؼ إجيابًا ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ 

 . يسِٜٗ

 

َطانع ايتسضٜب ايذلبٟٛ بعكس زٚضات يف ططم ايتسضٜؼ  ٜٛقٞ ايبشح -4

اؿسٜج١ َٚٓٗا تسضٜب املعًُني ع٢ً اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ٚتٛنٝح 

سٝح إٔ َععِ   ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً مماضغتٗاؾٛا٥سٖا يًُعًُني

 .املعًُني ميًٕٝٛ إىل ايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ



تعاْٚٞ ع٢ً تسضٜؼ ايؿٝعٜا٤ يت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ؾاع١ًٝ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ اٍ

 ط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ باملس١ٜٓ املٓٛض٠

 

 اـامت١: ايؿكٌ اـاَؼ

 

71 

 

قػِ تكٓٝات ايتعًِٝ ٚ املدتدلات يف إزاضات ايتعًِٝ بتذٗٝع  ٜٛقٞ ايبشح -5

َكازض ايتعًِ ٚ املدتدلات با٭دٗع٠ ٚا٭زٚات ٚاملٛاز اي٬ظ١َ يهٞ تهٕٛ 

, يتسضٜؼ َجٌ ططٜك١ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞقاؿ١ يتطبٝل ايططم اؿسٜج١ يف ا

 . سٝح ٚادٗت ايبشح بعض ايكعٛبات يف عسّ تٛؾط ا٭زٚات اي٬ظ١َ

 

 

: ايبشحَكذلسات 

: َٓٗاَػتكب١ًٝ بعض املكذلسات يسضاغات ٚعٛخ  ايبشحقسّ ٟ

ملعطؾ١ َس٣ مماضغ١ َعًُٞ ايؿٝعٜا٤ ٫غذلاتٝذٝات ا٫غتككا٤ عٓس  زضاغ١ -1

 .تسضٜػِٗ يط٬بِٗ

 

َجٌ  ايتعاْٚٞ ع٢ً َتػرلات تابع١ أخط٣ ١ٜ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤اعٌف زضاغ١ -2

ايتؿهرل ايٓاقس ٚ ا٫بتهاضٟ ٚاغتٝعاب املؿاِٖٝ ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚ ا٫ػاٙ مٛ 

 .ايؿٝعٜا٤

 

بني اغذلاتٝذٝيت ا٫غتككا٤ ايؿطزٟ ٚا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ يبٝإ  َكاض١ْ -3

.  ٟضات ايتؿهرل ايعًِات١ُٝٓ َ٘ يفأنجطُٖا ؾاع١ًٝ 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 املطادع
 

 

  املطادع ايعطب١ٝ

 املطادع ا٭دٓب١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

: املطادع ايعطب١ٝ: أ٫ًٚ

 

, ايتؿهرل َٔ خ٬ٍ اغذلاتٝذٝات ايتعًِٝ با٫نتؿاف(. 2007)فسٟ ععٜع,إبطاِٖٝ

 .عامل ايهتب,ايكاٖط٠

م تسضٜؼ ايعًّٛ ططا٨(. 2009)غًُٝإ قُس, عبس اهلل مخٝؼ; ٚ ايبًٛؾٞ,أَبٛ غعٝسٟ

  .زاض املػرل٠,عٳُإ, ( 1ط),َؿاِٖٝ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ 

  ا٫دتُاع١ٝ ا٫غتككا٤ يف ايسضاغات(. 1994ّ),(اؾدل غًُٝإتطمج١ ) ,باضٟ نـ,باٜط 

 .َهتب١ ايعبٝهإ,ايطٜاض

, ايطٜاض(2ط),ت١ُٝٓ ايتؿهرل َٔ خ٬ٍ املٓٗر املسضغٞ(. 2007ّ)ضؾٝس ايٓٛضٟ,ايبهط

. َهتب١ ايطؾس

ت١ُٝٓ َٗاضات عًُٝات ايعًِ ايتها١ًَٝ ٚ ايتؿهرل (. 2001ّ)محسٟ عبس ايععِٝ, يبٓاا

ايٓاقس باغتدساّ منٛشز ايتعًِ ايبٓا٥ٞ يف تسضٜؼ ايعًّٛ يس٣ ت٬َٝص املطس١ً 

. 55-3م,(45)ايعسز, ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ:داَع١ املٓكٛض٠, اٱعساز١ٜ

زاض ,ايعني . َؿاِٖٝ ٚتطبٝكاتتعًِٝ ايتؿهرل (. 1999ّ)ؾتشٞ عبس ايطمحٔ ,دطٚإ 

. ايهتاب اؾاَعٞ

اؾُع١ٝ ,بطْاَر عٌُ,إسٝا٤ إعساز َعًُٞ ايعًّٛ(.1998ّ)عبس املٓعِ أمحس,سػٔ

 152-119م,(2)1ّ,ف١ً ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ: املكط١ٜ يًذلب١ٝ ايع١ًُٝ

أثط اغتدساّ ث٬خ ططا٥ل تسضٜػ١ٝ يف َػت٣ٛ ايتشكٌٝ ( ّ 2001)عبس اهلل ,اؿػين

ضغاي١   , يطًب١ ايكـ ا٭ٍٚ ثاْٟٛ يف َاز٠ ايهُٝٝا٤ يف قاؾع١ أبنيايعًُٞ 

. ايُٝٔ. داَع١ عسٕ. (غرل َٓؿٛض٠)َادػترل 

ططٜك١ ا٫غتككا٤ املٛد٘ ع٢ً ؼكٌٝ املؿاِٖٝ   ّأثط اغتدسا( 2000ّ) ٚيٝس ,اؿهُٝٞ

داَع١ . (غرل َٓؿٛض٠)ضغاي١ َادػترل ,ايبٝٛيٛد١ٝ ٚ ا٫ستؿاظ باملعطؾ١ ايع١ًُٝ 

.    ايُٝٔ, زٕع

املددلٟ  ايعٌُ اغذلاتٝذٝيت اغتدساّ أثط(. 2005)قُٛز ٕعبس ايطسِ, اؿٛاَس٠

 املطس١ً طًب١ ٚايتشكٌٝ يس٣ ايعًُٞ ايتؿهرل َٗاضات يف ت١ُٝٓ ايتعًِ ايبٓا٥ٞ ٚزٚض٠

 عٳُإ ايعطب١ٝ داَع١, (غرل َٓؿٛض٠) ضغاي١ زنتٛضاٙ, ا٭ضزٕ يف ا٭غاغ١ٝ

 .عٳُإ, ايعًٝا ايذلب١ٜٛ ضاغاتن١ًٝ ايس,ايعًٝا يًسضاغات

 

أثط بطْاَر اغتككا٥ٞ َعتُس ع٢ً ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايب١ٝ٦ٝ يف (. 2003ّ)قُس , اؿ١ًٝ
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ايتشكٌٝ ايسضاغٞ املباؾط ٚ امل٪دٌ يطًب١ ايكـ ايػابع ا٭غاغٞ يف َاز٠ ايعًّٛ 

.  اؾاَع١ ا٭ضز١ْٝ ,  زضاغات ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ,ٚيف انتػاب تؿهرلِٖ اٱبساعٞ

 (ٚآخطٕٚ اـطٝب)يف ,اٱطاض ايذلبٟٛ يًتؿهرل ايعًُٞ( . ٖـ 1418)قُس,اـطٝب

ًَه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  ايٛاقع ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ طايب ايتعًِٝ ايعاّ يف امل

. ايعبٝهإ ٠َهتب,ايطٜاض, 92-45م,(1ط),ايطُٛساتٚ

ضغاي١ , قكا٤ املؿاُٖٝٞاملكاض١ْ بني ا٫غتككا٤ ايعًُٝاتٞ ٚ ا٫غت(. 1989ّ) أْٝػ١ ,شٜاب

 .عُإ, اؾاَع١ ا٭ضز١ْٝ . ( غرل َٓؿٛض٠ ) َادػترل  

. عامل املعطؾ١,ايهٜٛت,ايتؿهرل ايعًُٞ( . 1978ّ)ؾ٪از , ظنطٜا

   أثط اغتدساّ ططٜك١ ا٫غتككا٤ املٛد٘ ع٢ً (. ٖـ 1421) غطّ اهلل بطنات,ايعٖطاْٞ

ايجاْٞ ايجاْٟٛ يف قاؾع١  ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يف َاز٠ ايؿٝعٜا٤ يس٣ ت٬َٝص ايكـ

ن١ًٝ ,داَع١ أّ ايكط٣,َه١ املهط١َ  ,(غرل َٓؿٛض٠)ضغاي١ َادػترل ,املدٛا٠

.  ايذلب١ٝ

, "ٚايتعًِ ض١ٜ٩ َعاقط٠ يططم ايتعًِٝ"اغذلاتٝذٝات ايتسضٜؼ(. 2003)سػٔ سػني,ظٜتٕٛ

. عامل ايهتب,ايكاٖط٠, (1ط)

زاض , عُإ, ( 1ط),  زضٜؼ ايعًّٛايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ٚ ت( .  2007) عاٜـ قُٛز ,ظٜتٕٛ

. ايؿطٚم 

. ايطٜاض زاض ايٓؿط ايسٚيٞ, نٝـ لعٌ أطؿايٓا عًُا٤( .ٖـ 1412)نُاٍ , ظٜتٕٛ

. عامل ايهتب,ايكاٖط٠ ,  ايتسضٜؼ مناشد٘ ٚ َٗاضات٘( . ٖـ 1425) نُاٍ , ظٜتٕٛ

يف ايبشح ٚا٫غتككا٤  NIASؾعاي١ٝ بطْاَر ْٝاؽ (. 2001ّ)املٗسٟ قُٛز,غامل

يتعاْٚٞ ع٢ً ايتشكٌٝ ٚايتٛاقٌ ايعًُٞ ٚا٫ػاٙ مٛ اغتدساّ املدتدل يس٣ ط٬ب ا

داَع١ عني  ,ايؿطق١ ايجا١ْٝ تعًِٝ أغاغٞ عًّٛ به١ًٝ ايذلب١ٝ بهؿط ايؿٝذ

.  52-19م, (71)ايعسز, ف١ً زضاغات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ:سلؼ

ايتؿهرل ايعًُٞ َع َس٣ مماضغ١ املعًُات ٭غايٝب (. 1998ّ)ٖس٣ ضاؾس, ايػعٝس

غرل )ضغاي١ َادػترل ,تًُٝصات املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ مبٓطك١ ايطٜاض ايتع١ًُٝٝ

. ايطٜاض,ن١ًٝ ايذلب١ٝ ,داَع١ املًو غعٛز,(َٓؿٛض٠

, املطؾس يف تسضٜؼ ايعًّٛ(. 1992ّ)قؿ١ٝ قُس,غ٬ّ غٝس أمحس; ٚغ٬ّ , غ٬ّ

. زاض طٝب١,ايطٜاض, (1ط) 

  ض اغتدساّ ططٜك١ غهُإ ا٫غتككا١ٝ٥ ع٢ً ؼكٌٝأخ(. 2005)عًٞ ٖٜٛؿٌ,ايؿعًٝٞ
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ن١ًٝ ,داَع١ قطط,طًب١ ايكـ ايػابع ا٭غاغٞ يف َاز٠ ايعًّٛ بػًط١ٓ عُإ

 130-103م, ( 7)ايعسز, ف١ً ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ: ايذلب١ٝ 

أثط اغتدساّ منٛشز ايتسضٜب ا٫غتككا٥ٞ يػٛسلإ ع٢ً (. 2007)إٜٗاب دٛز٠,طًب١

( ايٛدسا١ْٝ)ٜا١ٝ٥ ٚت١ُٝٓ ايكسضات املعطؾ١ٝ ٚا٫ َعطؾ١ٝ ؼكٌٝ املؿاِٖٝ ايؿٝع

 ,ايع١ًُٝ ف١ً ايذلب١ٝ,يًتؿهرل ا٫بتهاضٟ يس٣ ط٬ب ايكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ

  54-1م, (1)10ّ

ع٢ً ت١ُٝٓ  ؾعاي١ٝ تسضٜؼ ٚسس٠ َكذلس١ با٭غًٛب(. 2002ّ)ل٣ٛ ْٛ ايسٜٔ, عبس ايععٜع

ّ يت٬َٝص ايكـ اـاَؼ َٔ َطس١ً ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهرل اٱبساعٞ يف َاز٠ ايعًٛ

.   65-37م,(1)5ّ,ف١ً ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ: داَع١ عني سلؼ,ايتعًِٝ ا٭غاغٞ

اغذلاتٝذٝات ايتسضٜؼ يف ايكطٕ ( . ٖـ 1428)غ١ًٝٗ , شٚقإ; ٚأبٛ ايػُٝس , عبٝسات

. زاض ايؿهط, عُإ, اؿازٟ ٚ ايعؿطٜٔ

ت١ُٝٓ َٗاضات (. 2007)بؿاض٠ َٛؾلعبس ايٓاقط شٜاب; ٚ,عسْإ ٜٛغـ; ٚ اؾطاح,ايعتّٛ

  .زاض املػرل٠,عٳُإ,(1ط),ايتؿهرل مناشز ْعط١ٜ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ

زاض ,عٳُإ , (2ط), ططم ٚأغايٝب تسضٜؼ ايعًّٛ(. 2002ّ)َٝؿٌٝ ناٌَ, عطا اهلل

. املػرل٠

( 1ط),ططم تسضٜؼ ايعًّٛ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل(. 2006ّ)قُس لٝب َكطؿ٢,عطٝٛ

. ايطؾس َهتب١,ايطٜاض

تأثرل ططٜكيت ا٫غتككا٤ ٚؾبهات املؿاِٖٝ يتسضٜؼ ايعًّٛ ( ..ّ 2002) قُس , عهٛض

, ع٢ً انتػاب ايتؿهرل اٱبساعٞ يس٣ طًب١ ايكـ ايجأَ ا٭غاغٞ يف ا٭ضزٕ

. عُإ اؾاَع١ اشلاسل١ٝ , (غرل َٓؿٛض٠)ضغاي١ َادػترل 

.  زاض املػرل٠,عٳُإ, (2ط), ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ٚتسضٜؼ ايعًّٛ(. 2007)قُس ايػٝس, عًٞ

  ؾاع١ًٝ ايتسضٜؼ با٭ْؿط١ ا٫غتككا١ٝ٥ ايتعا١ْٝٚ يف(. 2007ّ)ثٓا٤ ًَٝذٞ ايػٝس,عٛز٠

ت١ُٝٓ عًُٝات ايعًِ ٚسب ا٫غتط٬ع ايعًُٞ ٚا٫ػاٙ مٛ ايتعًِ ايتعاْٚٞ يس٣ 

ف١ً ايذلب١ٝ , STCت٬َٝص املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يف ن٤ٛ بطْاَر 

.   162-107م,(3)10ّ,ايع١ًُٝ

 

 

ؾعاي١ٝ اغتدساّ منٛشز أٚظبٌ ٚططٜك١ ا٫نتؿاف املٛد٘ (. 2002ّ)أظٖاض قُس,غًٕٝٛ
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يف تسضٜؼ ايهُٝٝا٤ ع٢ً ايتشكٌٝ َٚٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ يس٣ ط٬ب ايكـ 

غرل )ضغاي١ زنتٛضاٙ ,ايجأَ َٔ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ

. يبشٛخ ٚايسضاغات ايذلب١َٜٛعٗس ا,داَع١ ايكاٖط٠,ايكاٖط٠,(َٓؿٛض٠

ايع٬ق١ بني َكط١ٝ٥ٚ نتاب ايؿٝعٜا٤ َٚٗاضات ايتؿهرل (. 2008ّ)أظٖاض قُس,غًٕٝٛ

ف١ً : اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًذلب١ٝ ايع١ًُٝ,ايعًُٞ يس٣ طًب١ ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ

 118-95م,(1)11ّ,ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ

غتككا١ٝ٥ يف تسضٜؼ ايعًّٛ أثط اغتدساّ ايططٜك١ ا٫( .ٖـ1414) ضاؾس غٝاض, ايػٝاض

ع٢ً ايتشكٌٝ ٚ ت١ُٝٓ َٗاضات ا٫غتككا٤ يس٣ ت٬َٝص ايكـ ا٭ٍٚ املتٛغط مبس١ٜٓ 

, ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١ املًو غعٛز,(َٓؿٛض٠ غرل) ضغاي١ َادػترل , ايطٜاض

. ايطٜاض

تطٜٛط َكٝاؽ ملٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ملػت٣ٛ طًب١ (. 2005ّ)غًُٝإ أمحس,ايكازضٟ

 .41-31م,(1)32ّ,ف١ً زضاغات ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ: اؾاَع١ ا٭ضز١ْٝ,َع١اؾا

اؿكٝب١ (. ٖـ1428)أمحس,عازٍ; َٚطظٚم, إبطاِٖٝ; ٚ بابطني,غعٝس; ٚايعًٞ,ايكطْٞ

املًُه١ ,ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ, ايتسضٜب١ٝ يدلْاَر ايتعًِٝ ٚايتعًِ با٫غتككا٤ 

. ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

. زاض املػرل٠,عٳُإ , (1ط),تعًِٝ ايتؿهرل ؾُٝع ا٭طؿاٍ(. 2007ّ)ٜٛغـ , قطاَٞ

أثط أغًٛب تٓعِٝ قت٣ٛ َاز٠ ايؿٝعٜا٤  ( . ّ 2005) غػإ ٜٛغـ محاز , قطٝط

 تٚايتسضٜؼ ٚؾل ططٜكيت سٌ املؿه٬ت ٚا٫غتككا٤ يف انتػاب املؿاِٖٝ َٚٗاضا

غرل )ضاٙ ضغاي١ زنتٛ, ايتؿهرل ايعًٝا يس٣ ط٬ب املطس١ً ا٭غاغ١ٝ يف ا٭ضزٕ

. عُإ, داَع١ عُإ ايعطب١ٝ يًسضاغات ايعًٝا, (َٓؿٛض٠ 

أثط اغتدساّ ططٜك١ ا٫غتككا٤ املٛد٘ ع٢ً  (. ّ 1996)باغِ قُس سػني , أبٛ قُط

ضغاي١ ,ؼكٌٝ طًب١ ايكـ ايجأَ ا٭غاغٞ ملاز٠ ايعًّٛ ٫ٚػاٖاتِٗ مٖٛا

. ْابًؼ, داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ,( غرل َٓؿٛض٠)َادػترل 

أثط اغتدساّ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايطٜانٞ يف  (. 2008)تٝػرل خًٌٝ, قٝػٞاٍ

داَع١ ,ايتشكٌٝ ٚايتؿهرل ايطٜانٞ يس٣ طًب١ املطس١ً ا٭غاغ١ٝ يف ا٭ضزٕ

 241-207م, ( 86)ايعسز , ٠اجمل١ً ايذلبٟٛ: ايهٜٛت

ت ايتسضٜؼ مناشز ٚتطبٝكات يف ايعًّٛ ٚايطٜانٝا(.2008ّ)قُس ايػٝس عًٞ,ايهػباْٞ

. زاض ايؿهط ايعطبٞ,ايكاٖط٠, (1ط),ٚايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ 

أثط إثطا٤ َٓٗر ايعًّٛ مبٗاضات تؿهرل عًُٞ ع٢ً  (. 1997ّ)ؾتش١ٝ قبشٞ, ايًٛيٛ
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اَع١ اجل, غع٠, (غرل َٓؿٛض٠)ضغاي١ َادػترل ,ؼكٌٝ ايطًب١ يف ايكـ ايػابع

  .ن١ًٝ ايذلب١ٝ,اٱغ١َٝ٬

  بطباضا,ٚبطغٝؼبٛؾ٬ٟ;,ناضٚيني; ٚدْٛع,ضْٚاؽ; ٚغٖٛٝٛظ,اْستضٚبطت; ٚبط,َاضظاْٛ

(. 1996ّ),(ٚقُس خطاب, ٜعكٛب ْؿٛإ تطمج١)ٚات ٚآخطٕٚ غٝيت,; ٚضاْهٔ

. َطبع١ املكساز,غع٠, أبعاز ايتؿهرل إطاض عٌُ يًُٓٗر ٚططم ايتسضٜؼ

ٚايتعًِ  أثط اغتدساّ اغذلاتٝذٝيت ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ (. 2001ّ)آَاٍ ضبٝع ناٌَ,قُس

ايتٓاؾػٞ اؾُعٞ ع٢ً ايتشكٌٝ ٚا٫ػاٙ مٛ ايب١٦ٝ يس٣ ايطايبات املعًُات بايتعًِٝ 

. 70-43م,( 2) 4ّ,ف١ً ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ:داَع١ عني سلؼ,ا٭غاغٞ

تؿهرل ب٬ سسٚز ض٣٩ تطب١ٜٛ َعاقط٠ يف تعًِٝ  (. 2006)ق٬ح ايسٜٔ عطؾ١,قُٛز

. تبعامل ايو,ايكاٖط٠, (1ط),ايتؿهرل ٚتعًُ٘

أثط ايتسضٜؼ ا٫غتككا٥ٞ يعًِ ا٭سٝا٤ ع٢ً  (. 1992ّ)عبس اٱي٘ عبس اهلل ,املؿطف 

, ايتشكٌٝ ٚايتؿهرل  ا٫بتهاضٟ يط٬ب ايكـ ا٭ٍٚ ايجاْٟٛ مبس١ٜٓ ايطٜاض

. ايطٜاض, ن١ًٝ ايذلب١ٝ,داَع١ املًو غعٛز,(غرل َٓؿٛض٠)ضغاي١ َادػترل 

  ت١ُٝٓ يف يتسضٜؼ ايهُٝٝا٤ ١ٝ٥بٓا ططٜك١ ؾاع١ًٝ(. 2004)قاحل َكطؿ٢, َكطؿ٢

ضغاي١ , ا٭ضزٕ يف ايجا١ْٜٛ املطس١ً يس٣ طًب١ ايعًُٞ ٚايتشكٌٝ ايتؿهرل َٗاضات

 .عٳُإ , ايعًٝا يًسضاغات عٳُإ ايعطب١ٝ داَع١, (غرل َٓؿٛض٠)زنتٛضاٙ  

اجمل١ً  , سذِ ايتأثرل ايٛد٘ املهٌُ يًس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥(. 1997ّ)ضؾسٟ ؾاّ , َٓكٛض

 75-57م , 7ّ ,يًسضاغات ايٓؿػ١ٝ املكط١ٜ

أثط َسخٌ ا٫غتككا٤ املٛد٘ يف تسضٜؼ َاز٠ ا٭سٝا٤ (. 2005ّ)ْٛاٍ سػٔ إبطاِٖٝ,ْاظط

ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايتؿهرل ايٓاقس يس٣ طايبات ايكـ ايجاْٞ ايجاْٟٛ 

ات ن١ًٝ ايسضاؽ,داَع١ ا٭ظٖط,( غرل َٓؿٛض٠)ضغاي١ زنتٛضاٙ ,باملس١ٜٓ املٓٛض٠

. ايكاٖط٠,اٱْػا١ْٝ

ططم ٚ أغايٝب  (. ٖـ 1423)٢َٓ , عًٞ; ٚ عبس اشلازٟ , أمحس; ٚ ضاؾس , ايٓذسٟ

 .زاض ايؿهط ايعطبٞ ,  ايكاٖط٠, (1ط),ٚاغذلاتٝذٝات سسٜج١ يف تسضٜؼ ايعًّٛ 

زاض ايؿطقإ  ,عٳُإ,  ايتؿهرل ايعًُٞ ٚايذلب١ٝ ايع١ًُٝ(. 2005)ٜعكٛب سػني,ْؿٛإ

. يًٓؿط ٚايتٛظٜع
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امل٬سل 
 

 ٌٝاؿطاضٟ ٚؾكًا املعًِ يتسضٜؼ ٚسس٠ ايتٛم زي ٌٜ

 .٫غذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ

 ًُٞاختباض َٗاضات ايتؿهرل ايع. 

 تكشٝح اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ َؿتاح. 

 ا٭غاتص٠ احملهُني أزلا٤. 
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زيٌٝ املعًِ يتسضٜؼ ٚسس٠ ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ َٔ نتاب ( 1)ًَشل ضقِ 

قًا ٫غذلاتٝذ١ٝ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ ايؿٝعٜا٤ يًكـ ايجايح ثاْٟٛ ٚف

 

 :َكس١َ زيٌٝ املعًِ : أ٫ًٚ

املعتاز٠ عٝح تػاٜط  أٚتػع٢ ايذلب١ٝ اؿسٜج١ إىل تػٝرل أغايٝب ايتعًِٝ ايتكًٝس١ٜ 

ا٫ػاٖات اؿسٜج١ اييت ت٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ ٚعٞ املتعًِ بآي١ٝ تؿهرلٙ ٚقسضت٘ ع٢ً 

٠ أثٓا٤ ايتعًِ  َٚٔ بني ٖصٙ ا٫ػاٖات ايتدطٝط ٚايهبط ٚايتكِٝٝ يعًُٝات٘ املعطيف

ٚاييت ت٪نس ع٢ً زٚض املتعًِ ايٓؿط , ايؿٝعٜا٤يف تسضٜؼ  ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞاغتدساّ 

 .ٚايتكِٜٛ  ٚاٱضؾازايؿعاٍ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٜٚهٕٛ زٚض املعًِ ايتٛدٝ٘ 

ىل ٚتعتُس اغذلاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ املبين ع٢ً ا٫غتككا٤ يف إطاضٖا ايؿًػؿٞ ع

ايٓعط١ٜ ايبٓا١ٝ٥ سٝح تتطًب اْسَاز املتعًُني يف ايدلاَر املك١ُُ ع٢ً ططٜك١ ا٫غتككا٤ 

يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بكٛض٠ إجياب١ٝ ٜٚبٕٓٛ تعًُِٗ عٔ ططٜل ايتؿاعٌ َع املٛاز ٚا٭زٚات 

نُا أْٗا تتٝح شلِ يٝؼ ؾكط , املدتًؿ١ ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ َع َعًُِٝٗ ٚ ظ٥٬َِٗ

أٜهًا ٜٚكبح تعًِ ايعًّٛ ع١ًُٝ  (Minds-on)بٌ بعكٛشلِ  (Hand-on)ِٜٗ ايعٌُ بأٜس

. ٜسًٜٚا ٚشًٖٓٝا (Active process)ْؿط١

 

 :اـًؿ١ٝ ايٓعط١ٜ يًسيٌٝ:ثاًْٝا

: بعض اـطٛات اييت َٔ خ٬شلا ميهٔ يًط٬ب إٔ مياضغٛا ع١ًُٝ ا٫غتككا٤

. ٚقـ املٛنٛع أٚ ايعاٖط٠ قٝس ايسضاغ١, سسز املؿه١ً-1

 .ٚسسز َا تعطؾ٘ عٔ املٛنٛع َػبكًا, زز املعًَٛات شات ايك١ًح-2

 :ٚيس ايؿطنٝات ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ-3

٫ تكٝس تؿهرلى . اييت تعطؾٗا َػبكًا ٤ساٍٚ إٔ ػس ايك٬ت أٚ ايع٬قات بني ا٭ؾٝا( أ

 .عٓس ٖصٙ املطس١ً

 . أٚ منٛشز سٍٛ َا تكّٛ بسضاغتو, أٚ ْعط١ٜ, قِ بتطٜٛط َبسأ َا( ب

أٚ ا٭غ١ً٦ اييت تبشح عٔ إدابات , أٚ ايتٓب٪ات , ٚيس ايؿطنٝات , منٛشدو َٔ -ز

. شلا
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: اختدل ايؿطنٝات أٟ-4

تػذلؾس بٗا ٚتتهُٔ ؾطنٝتو أٚ تٓب٪اتو أٚ ( نايتذطب١ َج٬ً)قُِ إدطا٤ عًًُٝا ( أ

. نٔ ع٢ً ٚعٞ باملػًُات اييت تػتدسَٗا. اٱدابات عٔ ا٭غ١ً٦ 

 .ع املعًَٛاتقِ بإدطا٤ ا٫غتككا٤ ٚادِ( ب

: زٕٚ ايٓتا٥ر -5

قاضٕ َس٣ . ضابطًا إٜاٖا بايؿطنٝات ٚ ايتٓب٪ات ٚ ا٭غ١ً٦ , ْعِ املعًَٛات ٚ سًًّٗا ( أ

. ايتٛاؾل بني ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ٚ َا تعطؾ٘ عٔ ايعاٖط٠ قٝس ايبشح

شيو سسز املس٣ ايصٟ تػتطٝع َٔ خ٬ي٘ اغتدساّ ْتا٥ذو يًتٓب٪ بايعٛاٖط ا٭خط٣ ٚ ( ب

 (.نايتذاضب اؾسٜس٠)َٔ خ٬ٍ تكُِٝ إدطا٤ات ع١ًُٝ دسٜس٠ أٚ أخط٣ 

. سسز أ١ٜ ٬َسعات قس تٓؿٞ ؾطنٝتو ٚقُِ إدطا٤ات دسٜس٠ َٔ ا٫ختباض شلا( ز

 

 :أٖساف ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ: ثايجًا

.  اي٬سك١ ٚاملعطؾ١ ايػابك١ املعطؾ١ بني ايطبط يف ايطايب َٗاضات ت١ُٝٓ-1

 .ايصات١ٝ ايتػا٫٩ت ططح يف ايطايب َٗاضات ت١ُٝٓ-2

. املطغٛب١ بايٓتا٥ر ايتٓب٪ ع٢ً ايطايب َٗاض٠ ت١ُٝٓ-3

. بٗا ٜكّٛ خط٠ٛ نٌ تكِٝٝ ع٢ً ايطايب َٗاض٠ ت١ُٝٓ-4

. ايتعًِ أثٓا٤ أؾهاضٙ تٓعِٝ ع٢ً ايطايب َٗاضات ت١ُٝٓ -5

  .إيٝٗا ٜتٛقٌ اييت ايٓتا٥ر قٝاغ١ ع٢ً ايطايب َٗاض٠ ت١ُٝٓ-6

. ايؿٝعٜا٤ زضاغ١ مٛ ايطايب يس٣ اجيابٝ٘ اٖاتاتر تهٜٛٔ-7

. ت١ُٝٓ ضٚح ايتعإٚ يس٣ ايطايب-8

 

 :بططٜك١ ا٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ يًتسضٜؼ يًُعًِ عا١َ إضؾازات: ضابعًا

 با٭ْؿط١ اـاق١ ٚاملٛاز ايتع١ًُٝٝ ٚايٛغا٥ٌ ا٭زٚات ناؾ١ بتٛؾرل املعًِ ٜكّٛ .1

 . نايف بٛقت املعٌُ إىل ايط٬ب سهٛض قبٌ  ٚايتذاضب

 .اجملُٛعات عسز ع٢ً ٚتكٜٛطٖا زضؽ يهٌ ايٓؿاط أٚضام بتذٗٝع املعًِ ٜكّٛ .2

 قػرل٠ عٌُ فُٛعات إىل ايؿكٌ ط٬ب املعًِ ٜكػِ تعًُٝٞ ْؿاط أٟ قبٌ .3

 .ط٬ب( 5 )َٔ َه١ْٛ فُٛع١ ٚنٌ َتذاْػ١
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َٓعِ ب١٦ٝ ,َكّطض,قا٥س )شلا ٜٚعني فُٛع١ يهٌ ضقُا املعًِ ٜعطٞ .4

 :ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜبني َٗاّ نٌ ؾطز . بِٝٓٗ بايتٓاٚب  (َطاقب,َػتؿػط,ايعٌُ

َٗاَ٘  ايسٚض ّ

 

املػ٦ٍٛ عٔ تٛدٝ٘ ا٭ؾطاز مٛ إلاظ اشلسف املٓؿٛز أٚ  قا٥س اجملُٛع١ 1

ٚعًٝ٘ إٔ ٜتأنس َٔ . َٚٓعِٗ َٔ إناع١ ايٛقت, امل١ُٗ 

ؾِٗ نٌ ؾطز يف اجملُٛع١ يًٗسف املبتػ٢ ٚيًدطٛات 

ايتكطٜب بني اٯضا٤ ٚ ٚدٗات ايٓعط ٚعًٝ٘ . املطًٛب إتباعٗا

ٚعًٝ٘ تؿذٝع , ٚؾض أ١ٜ اخت٬ؾات بني أؾطاز اجملُٛع١, 

 .٠نٌ ؾطز يف اجملُٛع١ ع٢ً املؿاضن١ اٱجيابٞ

ٜهتب ٜٚػذٌ َا ٜسٚض َٔ َٓاقؿات َٚا تتٛقٌ إيٝ٘ َكطض اجملُٛع١  2

اجملُٛع١ َٔ ْتا٥ر ٚاغتٓتادات ٚقطاضات ٚحيطض ايتكاضٜط 

َٛع١ ٜٚكّٛ بعطنٗا ع٢ً اجملُٛعات املطًٛب١ َٔ املر

. ا٭خط٣ إشا تطًب ا٭َط شيو

. ٜػاعس املعًِ يف ت١٦ٝٗ ٚتٓعِٝ ايب١٦ٝ ايؿٝعٜك١ٝ يًكـَٓعِ ب١٦ٝ ايتعًِ  3

املػتؿػط  4

ايؿاضح 

يٮؾهاض 

ٜططح ا٭غ١ً٦ ٜٚكطأ ا٭ؾهاض ٜٚؿطسٗا ًٜٚدكٗا يبك١ٝ 

 أؾطاز اجملُٛع١ ٜٚتأنس َٔ ؾُِٗٗ شلا ٚقس ٜطًب َِٓٗ

. عًِ ايتٛغع يف عطنٗا ٜٚكّٛ با٫غتؿػاض َٔ امل

ٜتأنس َٔ تكسّ اجملُٛع١ مٛ اشلسف يف ايٛقت املٓاغب املطاقب   5

ٖٚٛ ٜتأنس َٔ قٝاّ نٌ ؾطز بسٚضٙ ٜٚتأنس َٔ سػٔ 

ٚأسٝاْا ٜهًـ املطاقب . اغتدساّ َكازض ايتعًِ املتاس١

مب٬سع١ َٓػٛب ايكٛت يف فُٛعت٘ ست٢ ٫ تطتؿع 

ٜٚٓب٘ . ؾطاز مما ٜععر اجملُٛعات ا٭خط٣ أقٛات ا٭

 .بصيو بؿؿط٠ ٜتؿل عًٝٗا َع فُٛعت٘

 

, أَاَِٗ املٛدٛز٠ ٚاملٛاز با٭زٚات ايط٬ب بتعطٜـ اؿك١ بسا١ٜ قبٌ املعًِ ٜكّٛ .5

 . نؿاٜتٗا َٔ ٚايتأنس
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 .فُٛع١ ؾٝٗا اـطٛات املطًٛب تٓؿٝصٖا يهٌ ْؿاط ٚضق١ املعًِ ٜكسّ .6

 َهإ سػب ٚتكػُٝٗا  ايصات١ٝ ايتػا٫٩ت اغتدساّ ىلع ايط٬ب املعًِ ٜسضب .7

.  ايتعًِ يف اغتدساَٗا

 عٔ تعبرلِٖ خ٬ٍ َٔ ايع١ًُٝ أؾهاضِٖ يف ايتأٌَ ع٢ً ايط٬ب  املعًِ ٜؿذع .8

 .ا٫غتككا٤ َطاسٌ َٔ َطس١ً نٌ أثٓا٤  ايتعًِ ع١ًُٝ يف تكسَِٗ َس٣

 .ؾُاع١ٝا املٓاقؿات خ٬ٍ َٔ تؿهرلِٖ آي١ٝ ٚقـ ع٢ً ايت٬َٝص ٜؿذع .9

  . ٫ّٚ ٜعٓؿ٘ أخطا٤ِٖ ٜٚتكبٌ ٚ ايتعاْٚٞ ايعٌُ ع٢ً ايط٬ب املعًِ ٜؿذع .10

 :اٱدطا١ٝ٥ يًتعًِ با٫غتككا٤ ايتعاْٚٞ اـطٛات: خاَػًا

عٝح تهٕٛ اجملُٛع١ , تبعًا ملػت٣ٛ ايتشكٌٝتكػِٝ ايط٬ب إىل فُٛعات -1

. ايٛاسس٠ غرل َتذاْػ١ ٚؼتٟٛ ع٢ً مخػ١ ط٬ب

عٝح تػُح بأندل قسض َٔ , َٛع١ سٍٛ طاٚي١ َػتسٜط٠جيًؼ ط٬ب املر-2

 .ايتؿاعٌ زاخٌ اجملُٛع١ ايٛاسس٠ ٚبني اجملُٛعات

قا١ُ٥ با٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ َٚكازض ٜٛظع املعًِ زيٌٝ ايطايب ٚ ايصٟ حيتٟٛ ع٢ً -3

 . ايتعًِ املتٛؾط٠ عٓس زضاغ١ املٛنٛع احملسز ٜٚٓاقؿٗا َع ط٬ب٘ بؿهٌ عاّ

ؾه١ً اييت تتٓاٍٚ داْبًا َٔ املٛنٛع احملسز َكاغ١ يف ؾهٌ ٜكسّ املعًِ امل-4

 .تػا٩ٍ

تتٛظع نٌ فُٛع١ املٗاّ املدتًؿ١ عٝح ٜهٕٛ يهٌ طايب ١َُٗ َع ا٭خص يف -5

 .ا٫عتباض نطٚض٠ تبازٍ ا٭زٚاض يف نٌ َط٠

تكّٛ نٌ فُٛع١ ظُع املعًَٛات ٚايبٝاْات َٔ َكازض ايتعًِ املدتًؿ١ ؼت -6

ٚتٛدٝٗ٘ ٚايصٟ ٜكّٛ بتؿذٝع ايط٬ب َٓدؿهٞ ايتؿاعٌ ع٢ً ا٫ْسَاز  إؾطاف املعًِ

 .ٚايتؿاعٌ املػتُط

ٚتػع٢ , تكٛؽ نٌ فُٛع١ بعض ايؿطٚض بٓا٤ ع٢ً ايبٝاْات اييت مت مجعٗا-7

, ٫ختباض قش١ نٌ ؾطض يف ن٤ٛ تٛدٝٗات ٚإضؾازات املعًِ ٚاٱَهاْات املتٛؾط٠

ت َط٠ ثا١ْٝ إشا َا ظٗط شلا بعض ٚميهٔ يًُذُٛع١ ايطدٛع إىل مجع املعًَٛا

 .ثِ إعاز٠ قٛؽ ايؿطٚض ٚاختباض قشتٗا, ايػُٛض
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ٜعكس املعًِ َٓاقؿ١ تكّٛ ؾٝٗا نٌ فُٛع١ بعطض املؿه١ً ٚنٝؿ١ٝ تٓاٚشلا -8

ٚعٝح تتبازٍ اٯضا٤ بني اجملُٛعات ٚتكِّٝ نٌ فُٛع١ , ٚايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا

 .عٌُ ا٭خط٣

فُٛع١ يف نؿـ خام تبعًا يسضد١ قطب أٚ بعس ٜػذٌ املعًِ زضدات نٌ -9

نُا أْ٘ ٜعطٞ زضد١ يهٌ طايب تبعًا , ايٓتا٥ر إىل ايٛاقع َٚس٣ قشتٗا ٚقسقٗا

 .يٓؿاط٘ ٚدسٜت٘ يف ايعٌُ اؾُاعٞ

ٜطًب املعًِ َٔ نٌ فُٛع١ نتاب١ تكطٜط ْٗا٥ٞ يف قٛض٠ َؿطٚع مجاعٞ -10

. ا٭خط٣ َٚٔ سل نٌ فُٛع١ إٔ تتبازٍ اٯضا٤ َع اجملُٛعات
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: اـط١ ايتؿك١ًٝٝ يسضٚؽ ايٛسس٠: غازغًا

ايسضؽ ا٭ٍٚ 

اْتكاٍ اؿطاض٠ بايتٛقٌٝ : املٛنٛع

  :ا٭ٖساف اٱدطا١ٝ٥

: ٜتٛقع َٔ ايطايب يف ْٗا١ٜ ايسضؽ إٔ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً إٔ

. ٜػتٓتر غبب تٛقٌٝ املٛاز اؾاَس٠ يًشطاض٠ -1

 .يتٛقٌٝ يًشطاض٠ٜػُٞ بعض املٛاز دٝس٠ ا -2

. ٜعًٌّ دٛز٠ تٛقٌٝ ايؿًعات يًشطاض٠ -3

: ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

قهٝب سسٜس ,ساغب آيٞ , بطف١ٝ ؼانٞ اْتكاٍ اؿطاض٠ يف املٛاز اؾاَس٠

ساٌَ ,َٛقس,

: خط١ ايػرل يف ايسضؽ

ط٬ب ٜٚٛظع ا٭زٚاض ع٢ً نٌ  5ٜكّٛ املعًِ بتٛظٜع ايط٬ب يف فُٛعات نٌ فُٛع١ 

. ز اجملُٛع١ؾطز َٔ أؾطا

( زقا٥ل 5) :ايتُٗٝس

عٓس ٚنع ايكسض ع٢ً ايٓاض ملس٠ َٔ ايعَٔ ٌٖ تػتطٝع َػو اؾع٤ ايعًٟٛ َٓ٘ ايصٟ مل 

ٜتعطض يًٗب؟ 

 

  :عطض املؿه١ً

ٌٖ تٓتكٌ اؿطاض٠ يف املٛاز اؾاَس٠؟ 

. تهع نٌ فُٛع١ بايتؿاٚض ؾُٝا بني أؾطازٖا ؾطض ؿٌ املؿه١ً ايػابك١

: ض ايصٟ مت ٚنع٘ َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بايٓؿاط ايتايٞؽتدل نٌ فُٛع١ ايؿط

( زقٝك١ 15) 1ايٓؿاط 

( ساٌَ,قهٝب سسٜس ٚ ماؽ, َٛقس )أَاّ نٌ فُٛع١ املٛاز ايتاي١ٝ 

عٝح  تكّٛ اجملُٛع١ بإدطا٤ ايٓؿاط ٚ اؾسٍٚ ايتايٞ ٜبني َٗاّ نٌ ؾطز يف ايٓؿاط

: ٜكّٛ قا٥س اجملُٛع١ بتٛظٜع ا٭زٚاض ع٢ً أؾطاز فُٛعت٘
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امل١ُٗ ايعهٛ 

قا٥س اجملُٛع١ 

 

َٓعِ اجملُٛع١ 

املػتؿػط 

 

َطاقب اجملُٛع١ 

 

َكطض اجملُٛع١ 

تٛدٝ٘ أؾطاز اجملُٛع١ يتشكٝل ٖسف ايٓؿاط عٝح 

. ٜذلى ايؿطق١ يهٌ ؾطز باٱغٗاّ يف إلاظ ايٓؿاط

ٜٓعِ أزٚات ايٓؿاط  

ٜٓبػٞ عًُ٘ َٔ خ٬ٍ  ٜؿطح ٭ؾطاز اجملُٛع١ َا

. ط ايطايبا٫ط٬ع ع٢ً غذٌ ْؿا

ٜتأنس َٔ تكسّ اجملُٛع١ مٛ اشلسف ٚحيػب ٚقت 

. ايتػدني

تٛقًت إيٝ٘ اجملُٛع١ َٔ اغتٓتاز  ٜهتب َا

  

بعس تػدني ايكهٝب ٜتشػؼ نٌ ؾطز َٔ اجملُٛع١ ايططف اٯخط َٔ ايكهٝب ايصٟ 

. مل ٜتعطض يًٗب َباؾط٠

................... ٌٖ تؿعط عطاض٠ ؟ 

: ا٫غتٓتاز

سًك١ ْكاف َع أؾطاز فُٛعت٘ سٍٛ قش١ ايؿطٚض اييت ( َٛع١قا٥س املر)جيطٟ 

. ثِ ٜهتب َكطض اجملُٛع١ َا تٛقًت إيٝ٘ اجملُٛع١ َٔ اغتٓتاز. ؾطنٖٛا

: ايتعُِٝ

تعٝس نٌ فُٛع١ ايٓؿاط ايػابل َػتدسَني بس٫ َٔ قهٝب اؿسٜس قهٝب َٔ 

. ايٓشاؽ ٚع٢ً ن٤ٛ ايٓتا٥ر تهع نٌ فُٛع١ تعُِٝ َٓاغب

. نٌ فُٛع١ ايتعُِٝ ايصٟ تٛقًت إيٝ٘ فُٛعتٜ٘هتب َكطض 

بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط ايػابل ٚايٛقٍٛ إىل إٔ املٛاز اؾاَس٠ تٛقٌ اؿطاض٠ ٜططح 

: املعًِ املؿه١ً ايتاي١ٝ

نٝـ تٓتكٌ اؿطاض٠ يف املٛاز اؾاَس٠؟

. تهع نٌ فُٛع١ بايتؿاٚض ؾُٝا بني أؾطازٖا ؾطض ؿٌ املؿه١ً ايػابك١

: فُٛع١ ايؿطض ايصٟ مت ٚنع٘ َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بايٓؿاط ايتايٞؽتدل نٌ 
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( زقا٥ل 10):2ايٓؿاط 

ٜكّٛ أؾطاز اجملُٛع١ باغتدساّ اؿاغب اٯيٞ ٚعطض ايدلف١ٝ اييت ؼانٞ اْتكاٍ 

ٚاييت تبني سطن١ اؾع٦ٜات  ٚسطن١ ا٫يهذلْٚات اؿط٠ يف  اؿطاض٠ يف املٛاز اؾاَس٠

. ايؿًعات

: ا٫غتٓتاز

سًك١ ْكاف َع أؾطاز فُٛعت٘ سٍٛ قش١ ايؿطٚض اييت ( قا٥س اجملُٛع١)ٟ جيط

. ثِ ٜهتب َكطض اجملُٛع١ َا تٛقًت إيٝ٘ اجملُٛع١ َٔ اغتٓتاز. ؾطنٖٛا

 

( زقا٥ل 5):َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

سٝح  املؿه٬ت املططٚس١سًك١ ْكاف يف سًٍٛ  ا٭ْؿط١  ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ

٠ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ٜعطض َكطض نٌ فُٛع

. ايػبٛض٠

( زقا٥ل 5:)ًَدل ايسضؽ

اؿطاض٠ تٓتكٌ يف املٛاز اؾاَس٠ عٔ ططٜل ايتٛقٌٝ بػبب اؿطن١ ا٫ٖتعاظ١ٜ ؾع٦ٜات 

متتل اؾع٦ٜات اييت تتعطض يًٗب طاق١ سطاض١ٜ مما ٜعٜس َٔ  خسٞ, املاز٠ اؾاَس٠

ظاظ١ٜ ٚتٓتكٌ ا٫ٖتعاظات يًذع٦ٜات اجملاٚض٠ ٖٚهصا تٓتكٌ ا٫ٖتعاظات سطنتٗا ا٫ٖت

. َٚعٗا ايطاق١ اؿطاض١ٜ

ايؿًعات أدٛز تٛق٬ٝ يًشطاض٠ بػبب ٚدٛز ا٫يهذلْٚات اؿط٠ باٱناؾ١ إىل اؿطن١ 

. ايتصبصب١ٝ يًذع٦ٜات

 

( زقا٥ل 5:)ايتكِٜٛ

 :ؾػط َا ًٜٞ -1

. اؿسٜس تٓتكٌ اؿطاض٠ يًططف اٯخط عٓس تػدني أسس أططاف قطع١ َٔ              

 :قٓـ املٛاز ايتاي١ٝ َٔ سٝح تٛقًٝٗا يًشطاض٠ -2

 ايكطَٝس, ا٭ملّٓٝٛ, ايٓشاؽ , اـؿب , ايؿه١

 .عًٌّ ايؿًعات أدٛز تٛق٬ٝ يًشطاض٠ -3
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ايسضؽ ايجاْٞ 

ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اْتكاٍ اؿطاض٠ بايتٛقٌٝ : املٛنٛع

:   ا٭ٖساف اٱدطا١ٝ٥

: ايب يف ْٗا١ٜ ايسضؽ إٔ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً إٜٔتٛقع َٔ ايط

. ٜعسز ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اْتكاٍ اؿطاض٠ عدل املاز٠ اؾاَس٠ -1

 .ٜػتٓتر قإْٛ ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ -2

 .ٜطبل قإْٛ ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ يف سٌ املػا٥ٌ -3

: ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

ايهتاب  

ط٬ب ٜٚٛظع ا٭زٚاض ع٢ً نٌ  5ٜكّٛ املعًِ بتٛظٜع ايط٬ب يف فُٛعات نٌ فُٛع١ 

. ؾطز َٔ أؾطاز اجملُٛع١

( زقا٥ل 5) :ايتُٗٝس

ٌٖ مجٝع املٛاز شلا ْؿؼ اؾٛز٠ يف تٛقٌٝ اؿطاض٠؟ 

  :عطض املؿه١ً

َا ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اْتكاٍ اؿطاض٠ عدل املاز٠ اؾاَس٠؟ 

 1:ؿٌ املؿه١ً تكّٛ نٌ فُٛع١ بايٓؿاط

ظٜع ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ ع٢ً أؾطاز فُٛعت٘ ٚاييت ٜكّٛ املػتؿػط يف نٌ فُٛع١ بتٛ

: تػاعسِٖ يف سٌ املؿه١ً ا٭غاغ١ٝ

ٌٖ ٜ٪ثط زلو املاز٠ اؾاَس٠ ع٢ً تٛقًٝٗا يًشطاض٠؟ -1

ٌٖ ٜ٪ثط طٍٛ املاز٠ اؾاَس٠ ع٢ً تٛقًٝٗا يًشطاض٠؟   -2

ٌٖ ٜ٪ثط ظَٔ تعطض  املاز٠ اؾاَس٠  يًشطاض٠ ع٢ً تٛقًٝٗا يًشطاض٠؟ -3

ايؿطم يف زضد١ سطاض٠ ططيف املاز٠ اؾاَس٠ ع٢ً تٛقًٝٗا يًشطاض٠؟ ٌٖ ٜ٪ثط  -4

ٌٖ ٜ٪ثط ْٛع املاز٠ اؾاَس٠ ع٢ً تٛقًٝٗا يًشطاض٠؟ -5

 

ٜبسأ نٌ ؾطز يف اجملُٛع١ بٛنع ؾطض يًتػا٩ٍ اـام ب٘ ثِ ٜكّٛ باختباض قش١ ٖصا 

 ايؿطض َٔ خ٬ٍ اغتككا٤ املعًَٛات باغتدساّ ايهتاب ٜٚهتب نٌ ؾطز ا٫غتٓتاز

. ايصٟ اْت٢ٗ إيٝ٘
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جيطٟ قا٥س اجملُٛع١ سًك١ ْكاف َع أؾطاز فُٛعت٘ يًبشح يف سٌ املؿه١ً ا٭غاغ١ٝ 

سٝح ٜسيٞ نٌ ؾطز بسيٛٙ , ٚػُٝع ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اْتكاٍ اؿطاض٠ عدل املاز٠ اؾاَس٠

. ٜٚهتب املكطض ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥

( زقا٥ل 5):َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

سٝح  املؿه١ً املططٚس١سًك١ ْكاف يف سًٍٛ ا٭ْؿط١  ْتٗا٤ َٜٔسٜط املعًِ بعس ا٫

ٜعطض َكطض نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً 

. ايػبٛض٠

: باملٓاقؿ١ َع ايط٬ب ٜتِ اغتٓتاز قإْٛ ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ يف املاز٠ اؾاَس٠

ز ×  ظ× ؽ× ّ ت                                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ايطاق١ اؿطاض١ٜ املٓتك١ً عدل املاز٠ اؾاَس٠ 

                                                                      ٍ

خ ٜتٓاقـ أؾطاز ٖٚٞ عباض٠ عٔ َػأي١ عٞ 2ٜكسّ يهٌ فُٛع١ ٚضق١ ايٓؿاط 

. اجملُٛع١ ؾٝٗا ٚ ٜطبكٛا قإْٛ ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ يف املاز٠ اؾاَس٠ ؿًٗا

ٚنع أسس ططؾٝ٘ يف .  2غ2َِٚػاس١ َكطع٘ , غِ 50قهٝب َٔ ايٓشاؽ ا٭محط طٛي٘ 

ؾإشا نإ ايكهٝب َػًؿًا . ٚٚنع ايططف اٯخط يف دًٝس بسأ با٫ْكٗاض , غاض َا٤ ٜػًٞ

ْت ن١ُٝ ايطاق١ اؿطاض١ٜ املٓكٛي١ خ٬ي٘ يف زقٝك١ ٚاسس٠ ٖٞ مباز٠ دٝس٠ ايععٍ ٚ نا

. ؾُا ق١ُٝ َعاٌَ ايتٛقٌٝ اؿطاضٟ يًٓشاؽ ا٭محط, د٫ٛ 850

 :َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض َكطض  2ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط

. ٍ ايكشٝح ع٢ً ايػبٛض٠نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ احل

 

ز ×  ظ× ؽ× ّ ت                                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ايطاق١ اؿطاض١ٜ املٓتك١ً عدل املاز٠ اؾاَس٠ 

                                                                       ٍ

( 0 – 100)×  60×  0.0002× ّ ت                 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =    750

                                   0.5 

 

ّ  5. خ.ّ/ دٍٛ  354.2= إشا  ّ ت 
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: ايتكِٜٛ

ض٠ يف اْتكاٍ اؿطاض٠ عدل املاز٠ اؾاَس٠؟ َا ايعٛاٌَ امل٪خ-1

قـ ايع٬ق١ بني ايطاق١ اؿطاض١ٜ املٓتك١ً عدل املاز٠ اؾاَس٠ ٚايعٛاٌَ امل٪ثط٠ عًٝٗا -2

. نٌ ع٢ً سس٠

ططؾ٘ ا٭ٍٚ ع٢ً شلب ,  2غِ 3غِ َٚػاس١ َكطع٘  40قهٝب َٔ ايٓشاؽ طٛي٘ -2

قؿط ١ٜٛ٦َ اسػب ن١ُٝ زضد١ ١ٜٛ٦َ ٚططؾ٘ ا٭خط زضد١ سطاضت٘  200زضد١ سطاضت٘ 

ايطاق١ اؿطاض١ٜ املٓكٛي١ خ٬ي٘ يف زقٝك١ ٚاسس٠ إشا عًُت إٔ َعاٌَ ايتٛقٌٝ يًٓشاؽ 

. ّ 5. خ.ّ/ دٍٛ  365
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ايجايح ايسضؽ 

( ا٫مساض اؿطاضٟ) املُاٍ اؿطاضٟ: املٛنٛع

:   ا٭ٖساف اٱدطا١ٝ٥

: ازضًا ع٢ً إٜٔتٛقع َٔ ايطايب يف ْٗا١ٜ ايسضؽ إٔ ٜهٕٛ م

. ٜعّطف املُاٍ اؿطاضٟ-1

. ٜصنط قإْٛ املُاٍ اؿطاضٟ-2

. ٜػتٓتر ٚسس٠ املُاٍ اؿطاضٟ-3

. ٜطبل قإْٛ املُاٍ اؿطاضٟ يف سٌ املػا٥ٌ -4

: ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

َٛقس , تطََٛذل 4عسز , قهٝب َٔ ايٓشاؽ

ايهتاب 

: خط١ ايػرل يف ايسضؽ

ض ع٢ً نٌ ط٬ب ٜٚٛظع ا٭زٚا 5عات نٌ فُٛع١ ٜكّٛ املعًِ بتٛظٜع ايط٬ب يف فُٛ

. ؾطز َٔ أؾطاز اجملُٛع١

( زقا٥ل 5) :ايتُٗٝس

ٌٖ تٓتكٌ اؿطاض٠ يف املٛاز اؾاَس٠؟ 

. ؾػط غبب اْتكاٍ اؿطاض٠ يف املٛاز اؾاَس٠

( زقا٥ل 5) :عطض املؿه١ً

َكسض َا ايصٟ حيسخ يسضد١ اؿطاض٠ املٓتك١ً عدل املاز٠ اؾاَس٠ نًُا ابتعسْا عٔ 

 اؿطاض٠؟

. تهع نٌ فُٛع١ بايتؿاٚض ؾُٝا بني أؾطازٖا ؾطض ؿٌ املؿه١ً ايػابك١

............................................................................................................................. ....................

: نع٘ َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بايٓؿاط ايتايٞؽتدل نٌ فُٛع١ ايؿطض ايصٟ مت ٚ

( زقٝك١ 15) 1ايٓؿاط 

َٛقس , تطََٛذل 4عسز , قهٝب َٔ ايٓشاؽ: أَاّ نٌ فُٛع١ املٛاز ايتاي١ٝ
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: ٜتِ تطنٝب ا٭زٚات نُا يف ايؿهٌ

 
 

. إؾعاٍ املٛقس عٓس أسس أططاف ايكهٝب ٚتطى ايططف اٯخط يف زضد١ سطاض٠ ايػطؾ١

. زقا٥ل ٚبعسٙ عٔ ايططف ايصٟ تعطض يًشطاض٠ 10عس أخص قطا٠٤ نٌ تطََٛذل ب

: غذٌ ايٓتا٥ر يف اؾسٍٚ ايتايٞ

بعس ايذلََٛذل عٔ ايططف ا٭ع٢ً يف زضد١ ( ز)ايسضد١

(   ٍ)اؿطاض٠ 

  

  

  

  

 

: زضد١ اؿطاض٠( ز)طٍٛ ايكهٝب ٚ ( ٍ)ايع٬ق١ بني تطغِ نٌ فُٛع١ 

                                 زضد١ اؿطاض٠                                                                                       

 

 

 

 

طٍٛ ايكهٝب                        

سًك١ ْكاف َع أؾطاز فُٛعت٘ سٍٛ ( قا٥س اجملُٛع١)جيطٟ بعس اؿكٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر 

قًت إيٝ٘ اجملُٛع١ َٔ ثِ ٜهتب َكطض اجملُٛع١ َا تٛ. قش١ ايؿطٚض اييت ؾطنٖٛا

. َٔ خ٬ٍ تؿػرلِٖ يًطغِ ايبٝاْٞ ايػابل اغتٓتاز

 ....................................................................................................

نٝـ مػب ٌَٝ اـط املػتكِٝ يف ايطغِ ايػابل؟ 
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املُاٍ اؿطاضٟ َٛنٛع : ٍ ٖٛ َا ٜػ٢ُٜتٓاقـ املعًِ َع ط٬ب٘ ثِ خيدلِٖ إٔ ٖصا املٞ

ايسضؽ 

: ٜطًب املعًِ َٔ نٌ فُٛع١ إٔ ػٝب ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ

:...................................................................................... عّطف املُاٍ اؿطاضٟ

....................... ......................................نع قإْٛ ؿػاب املُاٍ اؿطاضٟ

............ ...................................................................َا ٚسس٠ املُاٍ اؿطاضٟ؟ 

 

( زقا٥ل 5) :َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض َكطض  1ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط

. ع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ايػبٛض٠نٌ فُٛ

( زقا٥ل 5) :ًَدل ايسضؽ

ٖٛ ايتػرل يف زضد١ سطاض٠ املٛقٌ يهٌ َذل َٔ طٛي٘ عٓسَا تٓتكٌ يف : املُاٍ اؿطاضٟ

. اؿطاض٠ عُٛزٜا ع٢ً َػاس١ َكطع٘ ايعطنٞ

 

                              Δ  ٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = اضٟ املُاٍ اؿط

                              
Δ
ز  

َذل / ّ  5: ٚسس٠ املُاٍ اؿطاضٟ ٖٞ 

 

( زقا٥ل 10: ) ايتكِٜٛ

عطف املُاٍ اؿطاضٟ  -1

إشا نإ زلو دساض , ّ 5 15إْا٤ َعسْٞ ب٘ َا٤ زضد١ سطاض٠ اشلٛا٤ احملٝط  -2

 .ًَِ ؾأٚدس املُاٍ اؿطاضٟ 105اٱْا٤ 
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ايطابع ايسضؽ 

ايععٍ اؿطاضٟ : املٛنٛع

:   ا٭ٖساف اٱدطا١ٝ٥

: ٜتٛقع َٔ ايطايب يف ْٗا١ٜ ايسضؽ إٔ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً إٔ

(. ايذلَٛؽ) ٜٛنح تطنٝب اؿاؾع١  -1

 (.ايذلَٛؽ) ٜصنط ؾا٥س٠ اؿاؾع١  -2

 .حيػب َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ بايتٛقٌٝ -3

 .ٜعّطف ايععٍ اؿطاضٟ -4

 .ضٟ يف املباْٜٞصنط ؾٛا٥س ايععٍ اؿطا -5

: ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

ايهتاب ,  (تطَٛؽ)َكطع َٔ ساؾع١ َا٤ 

: خط١ ايػرل يف ايسضؽ

ض ع٢ً نٌ ط٬ب ٜٚٛظع ا٭زٚا 5ٜكّٛ املعًِ بتٛظٜع ايط٬ب يف فُٛعات نٌ فُٛع١ 

. ؾطز َٔ أؾطاز اجملُٛع١

( زقا٥ل 5) :ايتُٗٝس

غتؿعٌ يًُشاؾع١ ع٢ً بطٚز٠  اشَا, خطدت يف ضس١ً َع ظ٥٬َو ٚؼتاز إىل املا٤ ايباضز

املا٤؟ 

أعس أسس ظ٥٬َو ايؿاٟ نٝـ حياؾغ ع٢ً سطاض٠ ايؿاٟ ملس٠ أطٍٛ؟ 

( زقا٥ل 5) :عطض املؿه١ً

( زقا٥ل 10)1:ْؿاط

ع٢ً زضد١ سطاض٠ املا٤ بساخً٘؟ ( ايذلَٛؽ)َا غبب قاؾع١ 

. بعض ايؿطٚض تهع نٌ فُٛع١ بايتؿاٚض َع أعها٥ٗا

........................ .........................................................................................................................

ٜتؿشل ايط٬ب تطنٝب ( تطَٛؽ)ٜكّٛ َٓعِ اجملُٛع١ ظًب َكطع َٔ ساؾع١ َا٤ 

ايذلَٛؽ؟ مما ٜذلنب , عإٚ اؾُٝع يف اٱداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝتايذلَٛؽ ٟٚ

............................................................................................ .................................................

َا ٚظٝؿ١ ٖصا ايذلنٝب؟ 

............................................................................................. .................................................
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: ا٫غتٓتاز

سًك١ ْكاف َع أؾطاز فُٛعت٘ سٍٛ قش١ ايؿطٚض اييت ( قا٥س اجملُٛع١)جيطٟ 

. ثِ ٜهتب َكطض اجملُٛع١ َا تٛقًت إيٝ٘ اجملُٛع١ َٔ اغتٓتاز. ؾطنٖٛا

................................................... ..............................................................................................

نٝـ ميهٔ سػاب َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ بايتٛقٌٝ يف املاز٠ اؾاَس٠؟ 

ز ×  ظ× ؽ× ّ ت                                                                                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ايطاق١ اؿطاض١ٜ املٓتك١ً عدل املاز٠ اؾاَس٠ اْت إشا ى

                                                                                       ٍ

ط                                                                                                    

(=قد)وكانمعدلانتقالالحرارةبالتوصيل
ــــــــــــــــــــــ   

ظ                                                    

 :ٜتؿاٚض أؾطاز اجملُٛع١ ثِ ٜهتب املكطض ا٫غتٓتاز

............................................................................... = .................................................قس 

 

ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ َٔ خ٬ٍ ايع٬ق١ اييت مت اغتٓتادٗا سسز 

: (قس)بايتٛقٌٝ 

 .ٜكّٛ أؾطاز اجملُٛع١ بتشسٜس ايعٛاٌَ 

( زقا٥ل 5) :َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض َكطض  1ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط ٜسٜط املعًِ بعس

 .نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ايػبٛض٠

( زقا٥ل5)2:ْؿاط  

َا ؾا٥س٠ ايععٍ اؿطاضٟ يف املباْٞ؟ 

: ٜتِ ٚنع ايؿطٚض َٔ قبٌ اجملُٛعات

. ٜٚتِ اختباض ايؿطٚض( ايهتاب)ٜطًع أؾطاز اجملُٛع١ ع٢ً املطادع 

. ٜهتب َكطض اجملُٛع١ ا٫غتٓتاز

: ػٝب نٌ فُٛع١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ

. عطف ايععٍ اؿطاضٟ يف املباْٞ

. اشنط َجاٍ ع٢ً بعض املٛاز ايعاظي١

. يف املباْٞ ٠قٓـ املٛاز ايعاظي١ املػتدسّ
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( زقا٥ل 5) :َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض َكطض  1َٔ ايٓؿاطٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ 

. نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ايػبٛض٠

( زقا٥ل5: )ًَدل ايسضؽ

: َٔ طبكتني ( ايذلَٛؽ ) تتهٕٛ ساؾع١ املا٤ 

. زاخ١ًٝ َٔ ايب٬غتو

 .خاضد١ٝ َٔ ايبٛيػذلٜٔ

. سؿغ زضد١ سطاض٠ ايػا٥ٌ زاخٌ اؿاؾع١تعٌُ ايطبكتإ َعا ع٢ً 

ز  Δ× ؽ× ّ ت                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = قس 
                               ٍ

: تعطٜـ ايععٍ اؿطاضٟ يف املباْٞ

ٖٛ قاٚي١ تكًٌٝ اؿطاض٠ اييت تسخٌ يًُب٢ٓ قٝؿا أٚ ؽطز َٓ٘ ؾتا٤ ٜٚتِ شيو عاز٠ 

. إناؾ١ َٛاز أخط٣ إىل املب٢ٓ تكاّٚ اْتكاٍ اؿطاض٠ب

: ؾٛا٥س ايععٍ اؿطاضٟ يف املباْٞ

تٛؾرل ايطاس١ ملػتدسَٞ املب٢ٓ 

%( 80تكٌ إىل . ) ٜػاِٖ يف تٛؾرل ايٓؿكات املكطٚؾ١ ع٢ً تهٝٝـ املب٢ٓ بؿهٌ نبرل

: تكٓـ املٛاز ايعاظي١ إىل

. َٛاز طبٝع١ٝ َجٌ ايكٛف ٚايًباز ٚ ايؿًني 

 .َجٌ ايبٛيػذلٜٔ( ب٬غتٝه١ٝ) قٓاع١ٝ يس١ْ َٛاز 

 .َٛاز قٓاع١ٝ َعس١ْٝ َجٌ ايكٛف ايكدطٟ ٚ ايكٛف ايعدادٞ

( زقا٥ل5):ايتكِٜٛ

قـ تطنٝب ايذلَٛؽ َٚا ؾا٥ست٘؟ -1

عطف ايععٍ اؿطاضٟ َٚا ايؿا٥س٠ َٓ٘؟ -2

. نٝـ ميهٔ سػاب َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ بايتٛقٌٝ-3

 تكاٍ اؿطاض٠ بايتٛقٌٝ؟َا ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف َعسٍ إ-4

: قٓـ املٛاز ايعاظي١ ايتاي١ٝ -5

. خؿب,قٛف قدطٟ,ؾًني, بٛيػذلٜٔ
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اـاَؼ ايسضؽ 

اْتكاٍ اؿطاض٠ باؿٌُ : املٛنٛع

:   ا٭ٖساف اٱدطا١ٝ٥

: ٜتٛقع َٔ ايطايب يف ْٗا١ٜ ايسضؽ إٔ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً إٔ

 .ٜؿػط نٝؿ١ٝ اْتكاٍ اؿطاض٠ يف املٛا٥ع -1

. ٍٜعسز أْٛاع اؿِ -2

 .ٜصنط ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ باؿٌُ -3

 .ٜطبل قإْٛ َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ باؿٌُ يف سٌ املػا٥ٌ -4

: ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

دٗاظ زضاغ١ اؿٌُ يف ايػاظات , دٗاظ زضاغ١ اؿٌُ يف ايػٛا٥ٌ 

: خط١ ايػرل يف ايسضؽ

ض ع٢ً نٌ ب ٜٚٛظع ا٭زٚاط٬ 5ٜكّٛ املعًِ بتٛظٜع ايط٬ب يف فُٛعات نٌ فُٛع١ 

. ؾطز َٔ أؾطاز اجملُٛع١

( زقا٥ل 5) :ايتُٗٝس

َا ؾا٥س٠ املا٤ يف قطى ايػٝاض٠؟ 

( زقا٥ل 5) :عطض املؿه١ً

ٌٖ املٛا٥ع تٓكٌ اؿطاض٠؟ 

. تهع نٌ فُٛع١ بايتؿاٚض ؾُٝا بني أؾطازٖا بعض ايؿطٚض

: ٜتِ ايتأنس َٔ قش١ ايؿطٚض َٔ خ٬ٍ ايٓؿاط ايتايٞ

( زقا٥ل10: )1ْؿاط 

. أَاّ نٌ فُٛع١ دٗاظ زضاغ١ اؿٌُ يف ايػٛا٥ٌ

ٜتِ إؾعاٍ ايؿُع١ ٚٚنعٗا عٓس ططف ا٭ْبٛب١ نُا يف ايؿهٌ 

٬ٜسغ ايط٬ب اْتكاٍ اؿطاض٠ بٛاغط١ دع٦ٜات املا٤ 

بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط ٜتؿاٚض أؾطاز اجملُٛع١ يف قش١ ايؿطٚض َٚٔ ثِ ٜهتب املكطض 

. ٕ اغتٓتازَا تٛقًت إيٝ٘ اجملُٛع١ ّ

 

( زقا٥ل10) :2ْؿاط

. أَاّ نٌ فُٛع١ دٗاظ زضاغ١ اؿٌُ يف ايػاظات

ٜتِ إؾعاٍ ايؿُع١ ٚٚنعٗا عٓس ططف ا٭ْبٛب١ نُا يف ايؿهٌ 
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٬ٜسغ ايط٬ب اْتكاٍ اؿطاض٠ بٛاغط١ دع٦ٜات اشلٛا٤ 

بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط ٜتؿاٚض أؾطاز اجملُٛع١ يف قش١ ايؿطٚض َٚٔ ثِ ٜهتب املكطض 

. تٛقًت إيٝ٘ اجملُٛع١ َٔ اغتٓتاز َا

 ......................................................................

. بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاطني ٜطًب املعًِ َٔ نٌ فُٛع١ ٚنع تعُِٝ َٓاغب

 .......................................................................

( زقا٥ل 5) :ملؿه١ًَٓاقؿ١ سًٍٛ ا

سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض  2, 1ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط

َكطض نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً 

. ايػبٛض٠

 

 ؟إشا ٖبت عاقؿ١ باضز٠ ع٢ً ايبشط ؾأٟ دع٤ َٔ ايبشط غٛف ٜدلز غطح ايبشط أّ قاع٘

 شٟ حيسخ يهجاؾ١ املا٤ املٛدٛز عٓس غطح ايبشط؟ ٌٖ تعٜس أّ تٓكل؟ٍاَا 

 نٝـ غتهٕٛ سطن١ دع٦ٜات َا٤ ايبشط؟

 ٌٖ اؾع٦ٜات غٛف تٓكٌ اؿطاض٠ َعٗا؟

 َاشا ٜػ٢ُ اْتكاٍ اؿطاض٠ يف املٛا٥ع؟

َا يؿطم بني اْتكاٍ اؿطاض٠ يف ايبشط بٗصٙ ايططٜك١ ٚاْتكاٍ اؿطاض٠ بٛاغط١ َا٤ تدلٜس 

.ايػٝاض٠

طبٝعٞ َجٌ َا  َٔ خ٬ٍ ا٭غ١ً٦ ايػابل ٜػتٓتر ايط٬ب إٔ ٖٓاى ْٛعإ َٔ اؿٌُ

. حيسخ يف ايبشط ٚ قػطٟ بٛاغط١ دٗاظ نذ َجٌ قطى ايػٝاض٠

( زقا٥ل5) :3ْؿاط 

َا ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف َعسٍ ايطاق١ املٓكٛي١ باؿٌُ؟ 

ٚي١ باؿٌُ؟ تهع نٌ فُٛع١ ايعٛاٌَ املتٛقع أْٗا ت٪ثط يف َعسٍ ايطاق١ املٓل

ٜسٜط املعًِ سًك١ ْكاف بعس ؼسٜس ايعٛاٌَ َٔ قبٌ اجملُٛعات ٚبعس ايتٓكٝح ٜهتب 

ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً ايػبٛض٠ ٚايع٬ق١ ايطٜان١ٝ اييت ؼػب َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ 

. باؿٌُ

: ًَدل ايسضؽ

. سطنتٗا تٓتكٌ اؿطاض٠ يف املٛا٥ع باؿٌُ سٝح تكّٛ دع٦ٜات املا٥ع عٌُ اؿطاض٠ أثٓا٤

( زقا٥ل5) :أْٛاع اؿٌُ
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ٚؾٝ٘ ٜعٌُ اخت٬ف زضد١ اؿطاض٠ ع٢ً إسساخ ؾطم يف نجاؾ١ املا٥ع : طبٝعٞ -1

. ٜٚٓتر عٔ شيو سطن١ يًُا٥ع تٓكٌ ايطاق١ اؿطاض١ٜ َعٗا

ٚؾٝ٘ تٓتكٌ ايطاق١ اؿطاض١ٜ ْتٝذ١ ؿطن١ املا٥ع ايٓاػ١ عٔ اغتعٌُ : قػطٟ -2

 .بطٜس يف ايػٝاض٠َجٌ َهد١ دٗاظ ايت.  ٟدٗاظ نذ َٝهاْٝو

 

(: قسٳ)ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف َعسٍ اْتكاٍ ايطاق١ املٓكٛي١ باؿٌُ 

( ز Δ)  ايؿطم يف زضد١ اؿطاض٠ -1

. اـكا٥ل ايؿٝعٜا١ٝ٥ يًُا٥ع-2

( اْػٝاب١ٝ أٚ عٓٝؿ١)ْٛع سطن١ املا٥ع  -3

. ؾهٌ اؾػِ ايكًب ايصٟ ٬َٜؼ املا٥ع ايٓاقٌ يًشطاض٠-4

. يػطح ايكًب ٚ املا٥عاملػاس١ املؿذلن١ بني ا -5

بؿهٌ ضٜانٞ 

ز  Δ×  ؽ ×  حّ = قسٳ 

 

( زقا٥ل5) :ايتكِٜٛ

نٝـ تٓتكٌ اؿطاض٠ يف املٛا٥ع؟ -1

. عسز أْٛاع اؿٌُ اؿطاضٟ-2

. َا ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ باؿٌُ-3

ٚ اشلٛا٤ إشا  2ّ 50اسػب َعسٍ اْتكاٍ اؿطاض٠ باؿٌُ بني غطح َػاست٘  -4

َٚتٛغط َعاٌَ . 5ّ 20ّ َٚعسٍ زضد١ سطاض٠ اشلٛا٤  5 35زضد١ سطاض٠ ايػطح  ناْت

. 5ّ×  2ّ/ٚاط 10اْتكاٍ اؿطاض٠ باؿٌُ بني ايػطح ٚ اشلٛا٤ ٖٛ  
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ايػازؽ ايسضؽ 

اْتكاٍ اؿطاض٠ باٱؾعاع : املٛنٛع

:   ا٭ٖساف اٱدطا١ٝ٥

: ٕٜتٛقع َٔ ايطايب يف ْٗا١ٜ ايسضؽ إٔ ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً أ

. ّٜعطف اْتكاٍ اؿطاض٠ باٱؾعاع -1

 .ٜعّطف َعاٌَ ا٫َتكام -2

 .حيػب َعاٌَ ا٫َتكام ؾػِ تػكط عًٝ٘ طاق١ سطاض١ٜ -3

 .ٜصنط ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اَتكام اٱؾعاع اؿطاضٟ -4

 .ٜعّطف اؾػِ ا٭غٛز املجايٞ -5

: ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

اضغ١ شات ا٭يٛإ فُٛع١ َٔ ايعدادات ايـ,َطادع عٔ املٛدات ايهٗطَٚػٓاطٝػ١ٝ 

َا٤ , َٛاظٜٔ سطاض٠ بعسز ايعدادات, املدتًؿ١

: خط١ ايػرل يف ايسضؽ

ض ع٢ً نٌ ط٬ب ٜٚٛظع ا٭زٚا 5ٜكّٛ املعًِ بتٛظٜع ايط٬ب يف فُٛعات نٌ فُٛع١ 

. ؾطز َٔ أؾطاز اجملُٛع١

( زقا٥ل 5) :ايتُٗٝس

ملاشا؟ , املسضغ١يف ؾكٌ ايؿتا٤ ميٌٝ ايط٬ب إىل اؾًٛؽ ؼت أؾع١ ايؿُؼ يف ؾٓا٤ 

( زقا٥ل 5) :عطض املؿه١ً

نٝـ تكًٓا أؾع١ ايؿُؼ َٚا ؼًُ٘ َٔ سطاض٠ قاطع١ َػاؾات ٖا١ً٥؟ 

( زقا٥ل 5) :تهع نٌ فُٛع١ بايتؿاٚض َع أؾطازٖا ؾطٚض

........................................................................................................... ..........

. ٜطًع أؾطاز اجملُٛع١ ع٢ً املطادع املتاس١ يًتأنس َٔ قش١ ايؿطٚض

: ٜهتب َكطض اجملُٛع١ ا٫غتٓتاز ايصٟ تٛقًت ي٘ اجملُٛع١

 .....................................................................................................................

( زقا٥ل 5) :املؿه١ًَٓاقؿ١ سًٍٛ 

ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض َكطض 

. نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ايػبٛض٠
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 :ا٫غتٓتاز

ا َٛدات نٗطَٚػٓاطٝػ١ٝ ٚاييت تتُٝع بأْ٘( إؾعاع)تكًٓا سطاض٠ ايؿُؼ ع٢ً ١٦ٖٝ 

. تٓتكٌ يف ايؿطاؽ إناؾ١ إىل اْتكاشلا يف بعض ا٭ٚغاط املاز١ٜ

؟   اؿطاض١ٜعٓسَا تتعطض يًطاق١  املدتًؿ١ َاشا حيسخ يًُٛاز

: تهع نٌ فُٛع١ ؾطض

 ....................................................................................................................

عٝح ٜكّٛ قا٥س اجملُٛع١ بتٛظٜع  ٫ختباض قش١ ايؿطض 2ّٚ نٌ فُٛع١ بايٓؿاطتل

: املٗاّ بني أؾطاز فُٛعت٘

( زقٝك١ 25):2ْؿاط 

ن١ُٝ َٔ املا٤ +تطََٛذل 3+ث٬خ ظدادات شات أيٛإ كتًؿ١اسهط 

.  نٌ ظداد١ بٓؿؼ ن١ُٝ املا٤ اَٮ

نع تطََٛذل يف نٌ ظداد١ 

ع ٬َسع١ أْٗا تتعطض يٓؿؼ املكساض َٔ أؾع١ نع ايعدادات ؼت أؾع١ ايؿُؼ ّ

. ايؿُؼ

. يف دسٍٚ غذًٗازقٝك١ ٚ 20خص قطا٠٤ نٌ تطََٛذل بعس 

ٜكّٛ أؾطاز نٌ فُٛع١ بسضاغ١ ا٭ضقاّ اييت تٛقًٛا إيٝٗا ٚتػذٌٝ 

............... .........................................................................................امل٬سعات

 ...........................................................................................................................

: تهع نٌ فُٛع١ تعُِٝ َٓاغب

......................................................................................... ..................................

 

( زقا٥ل5):َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض َكطض 

. نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ايػبٛض٠

 :ا٫غتٓتاز

. خام بٗا سطاضٟ يهٌ َاز٠ َعاٌَ اَتكام

( زقا٥ل5):3ْؿاط

نٝـ ميهٔ سػاب َعاٌَ ا٫َتكام يًُاز٠؟ 
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: تهع نٌ فُٛع١ ؾطض

 .......................................................................................................................

ايؿطض ٜٚهتب َكطض ٜطًع أؾطاز اجملُٛع١ ع٢ً ايسضؽ يف ايهتاب يًتأنس َٔ قش١ 

: اجملُٛع١ ا٫غتٓتاز

 .....................................................................................................................

( زقا٥ل5) :َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

قطض ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض ّ

. نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ايػبٛض٠

 :ا٫غتٓتاز

ٖٛ ايٓػب١ بني ايطاق١ اٱؾعاع١ٝ اييت ميتكٗا اؾػِ ٚ : تعطٜـ َعاٌَ ا٫َتكام

. ايطاق١ اٱؾعاع١ٝ ايػاقط١ ع٢ً ٖصا اؾػِ

 100× طاق١ اٱؾعاع١ٝ اييت ميتكٗا اؾػِ اٍ                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( = مّ )َعاٌَ ا٫َتكام

١ٜ ايػاقط١ ع٢ً اؾػِ ايطاق١ اٱؾعاع١ٝ ايهٌ                                                   

 (زقا٥ل5) :ايتكِٜٛ

. نع تعطٜـ َٓاغب ٫ْتكاٍ اؿطاض٠ باٱؾعاع-1

. عّطف َعاٌَ ا٫َتكام -2

نِ , ٚاط َٓٗا  15ميتل ,ٚاط 40تػكط ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ع٢ً دػِ مبعسٍ -3

َعاٌَ ا٫َتكام شلصا اؾػِ؟ 
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ايسضؽ ايػابع 

اٱؾعاع اؿطاضٟ  :املٛنٛع

: ٜتٛقع َٔ ايطايب يف ْٗا١ٜ ايسضؽ إٔ: دطا١ٝ٥ا٭ٖساف اٱ

. َت٢ تعطٞ ا٭دػاّ طاق١ إؾعاع١ٝ ٜػتٓتر -1

 .ٜصنط ْل قإْٛ ؾني -2

 .ٜطبل قإْٛ ؾني يف سٌ املػا٥ٌ -3

: ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ

, قطع١ سسٜس, (نتاب ايؿٝعٜا٤ يًكـ ايجاْٞ ثاْٟٛ)ؼًٌٝ ايه٤ٛ باملٓؿٛض  َطادع عٔ

  َٛقس

: خط١ ايػرل يف ايسضؽ

ض ع٢ً نٌ ط٬ب ٜٚٛظع ا٭زٚا 5املعًِ بتٛظٜع ايط٬ب يف فُٛعات نٌ فُٛع١  ٜكّٛ

. ؾطز َٔ أؾطاز اجملُٛع١

  :ايتُٗٝس

عٓس تكطٜب ٜسى َٔ املسؾأ٠ ايهٗطبا١ٝ٥ مباشا تؿعط؟ 

 (زقا٥ل 5) :عطض املؿه١ً

تكسض ا٭دػاّ اٱؾعاع اؿطاضٟ؟  َت٢

: تهع نٌ فُٛع١ بايتؿاٚض َع أؾطازٖا ؾطٚض

....... ..............................................................................................................

٫ختباض قش١ ايؿطٚض عٝح ٜكّٛ قا٥س اجملُٛع١ بتٛظٜع  1تكّٛ نٌ فُٛع١ بايٓؿاط 

: املٗاّ بني أؾطاز فُٛعت٘

( زقٝك١ 15:)1ايٓؿاط 

. ث٬خ َٛاقس, َتُاث١ًاسهط ث٬خ قطع َٔ اؿسٜس 

. غدٔ نٌ قطع١ سسٜس ع٢ً َٛقس عٝح ٜعطٞ نٌ َٛقس ْؿؼ ن١ُٝ اؿطاض٠

زقا٥ل يهٞ ؼكٌ ع٢ً  9زقا٥ل ٚايجايج١  6زقا٥ل ٚايجا١ْٝ  3غدٔ ايكطع١ ا٭ٚىل ملس٠ 

. زضدات سطاض٠ َتؿاٚت١ يف نٌ قطع١

ٌٖ تؿعط ( زٕٚ ملػٗا)عٓس ا٫ْتٗا٤ َٔ تػدني نٌ قطع١ قطب ٜسى َٔ قطع١ اؿسٜس 

عطاض٠؟ 

 :تهتب نٌ فُٛع١ ا٫غتٓتاز ايصٟ تٛقًت إيٝ٘

............................................................................................................................. 
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( زقا٥ل 5)َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض َكطض  ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط سًك١

. نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ايػبٛض٠

 :ا٫غتٓتاز

َٛدات )طاق١ إؾعاع١ٝ  ٟٜعط( 5ّ 273)-نٌ دػِ زضد١ سطاضت٘ ؾٛم ايكؿط املطًل 

( نٗطَٚػٓاطٝػ١ٝ

 

غِ ٚ زضد١ سطاضت٘؟ طٍٛ َٛد١ اٱؾعاع ايكازض عٔ اجلَا يع٬ق١ بني 

 

: تهع نٌ فُٛع١ بايتؿاٚض َع أؾطازٖا ؾطٚض

 .....................................................................................................................

٫ختباض قش١ ايؿطٚض عٝح ٜكّٛ قا٥س اجملُٛع١ بتٛظٜع  2تكّٛ نٌ فُٛع١ بايٓؿاط 

: اّ بني أؾطاز فُٛعت٘امل٘

( زقا٥ل10:)2ايٓؿاط

اسهط قطع١ سسٜس ٚ َٛقس  

. غدٔ قطع١ اؿسٜس ست٢ ٜتػرل يْٛٗا ثِ ضاقب تػرل ايًٕٛ

. اْعط يًُطادع املتٛؾط٠ ملعطؾ١ ا٭طٛاٍ املٛد١ٝ ٭يٛإ ايطٝـ املط٥ٞ

: نتاب١ ا٫غتٓتاز

.......................................................... ..................................................

. ٖصا ا٫غتٓتاز َا ٖٛ إ٫ قإْٛ ؾني اقطأ ايسضؽ يف ايهتاب ٚأنتب ْل قإْٛ ؾني

 ............................................................................................................

( زقا٥ل 5) :َٓاقؿ١ سًٍٛ املؿه١ً

ٜسٜط املعًِ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايٓؿاط سًك١ ْكاف يف سًٍٛ املؿه١ً سٝح ٜعطض َكطض 

. نٌ فُٛع١ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ ثِ ٜهتب املعًِ ا٫غتٓتاز بعس ايتٓكٝح ع٢ً ايػبٛض٠

 :ا٫غتٓتاز

. طٍٛ َٛد١ اٱؾعاع اؿطاضٟ املٓبعح َٔ املاز٠ ٜتٓاغب عهػٝا َع زضد١ سطاضتٗا

: ؾنيْل قإْٛ 
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يف طٝـ اٱؾعاع ايكازض عٔ دػِ َا ( ٍ)ٜٓاغب طٍٛ َٛد١ اٱؾعاع ا٭نجط نجاؾ١ 

(. نـ)عهػًٝا َع زضد١ سطاضت٘ املطًك١ 

نايؿٔ . َذل  3- 10×  2.897= ثابت                  سٝح ثابت = نـ × ٍ 

 

( زقا٥ل 5) :ايتكِٜٛ

َت٢ ٜعطٞ اؾػِ طاق١ إؾعاع١ٝ؟  -1

 .اشنط ْل قإْٛ ؾني -2

طٍٛ َٛد١ ايذلزز ا٭نجط نجاؾ١ يف طٝـ ايذلززات ايكازض٠ عٔ  إشا نإ -3

= ْاْٛ َذل  1.) ؾُا زضد١ سطاض٠ ايؿطٕ, ْاْٛ َذل  380ؾطٕ يكٗط اؿسٜس ٖٛ 

. نايؿٔ. َذل  3- 10×  2.897عًًُا إٔ ثابت ؾني ٜػاٟٚ ( َذل  9- 10
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اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ ( 2)املًشل 

 

 ايطمحٔ ايطسِٝ بػِ اهلل

آٌَ ايتهطّ باٱداب١ ع٢ً , ععٜعٟ ايطايب بني ٜسٜو اختباض ملٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ 

: ؾكطات٘ َع ٬َسع١ اٯتٞ 

. ٫ تبسأ باٱداب١ ست٢ ٜ٪شٕ يو -1

سٝح إٔ نٌ , تهٕٛ اٱداب١ بٛنع ضقِ ايؿكط٠ ايكشٝش١ يف املطبع املدكل-1

. غ٪اٍ ي٘ اختٝاض ٚاسس قشٝح 

. تهٕٛ إدابتو بسق١ قسض اٱَهإ ٚإٔ تعتُس ع٢ً ْؿػو  أضدٛ إٔ-2

. ٖصا ا٫ختباض يٝؼ ي٘ ع٬ق١ بسضداتو يف املسضغ١ ٚإمنا ْتا٥ذ٘ ؽسّ ايبشح ايعًُٞ-3 

. ؾانطًا َٚكسضًا سػٔ تعاْٚو

 

عبٝس اهلل اؿطبٞ / ايباسح 

 

 

 

اغِ ايطايب 

 

 

 املسضغ١ 

 

 

 يتايٞنع ضَع ايؿكط٠ ايكشٝش١ يهٌ غ٪اٍ يف املطبع ا
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ايػ٪اٍ 

                    اٱداب١ 
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َٗاض٠ ؼسٜس املؿه١ً : ايكػِ ا٭ٍٚ

. يف ٖصا ايكػِ أقطأ ايكه١ٝ املططٚس١ بتُعٔ ثِ أخذل أؾهٌ ؾكط٠ ؼسز املؿه١ً

َا٤ ايبشط يف َٔ ايططم املػتدس١َ يًشكٍٛ ع٢ً ًَح ايطعاّ ٚنع بعض َٔ -1

. ٚبعس ؾذل٠ ٜتبك٢ املًح ؾكط يف ا٭سٛاض, أسٛاض

 :أؾهٌ قٝػ١ يتشسٜس املؿه١ً

.  نٝـ ْؿكٌ املًح عٔ املا٤( ب.            َا أثط اؿطاض٠ ع٢ً املًح ( أ

.  َا زضد١ غًٝإ املا٤( ز.              ٌٖ ٜتبدط املا٤ باؿطاض٠( ز

 

نٗا يف اشلٛا٤ ملس٠ َٔ ايعَٔ ٬ٜسغ تهٕٛ عٓس بٌ قطع١ َٔ اؿسٜس باملا٤ ٚتط -2

. قسأ عًٝٗا

 :أؾهٌ قٝػ١ يتشسٜس املؿه١ً

.  ٌٖ ٜكسأ اؿسٜس بسٕٚ أنػذني( ب.  ٌٖ ٜكسأ اؿسٜس يف اؾٛ اؾاف( أ

.  َا ايعٛاٌَ امل٪ز١ٜ ؿسٚخ قسأ اؿسٜس( ز.       ٌٖ مجٝع املعازٕ حيسخ شلا قسأ( ز

. ٤ٜػُح بعٜاز٠ محٛي١ ايػؿٔ يف ايؿتا-3

 :أٟ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ تعدل عٔ املؿه١ً بؿهٌ أؾهٌ 

.  َا ايك٣ٛ امل٪ثط٠ يف ايػؿ١ٓٝ( ب.    نٝـ تطؿٛ ايػؿ١ٓٝ ع٢ً غطح املا٤(  أ

.  َا ايع٬ق١ بني اخت٬ف نجاؾ١ املا٤ ٚق٠ٛ ايطؿٛ( ز

.  نٝـ ت٪ثط محٛي١ ايػؿ١ٓٝ ع٢ً اغتكطاضٖا (ز

َػاس١ املكطع أسسُٖا َٔ اؿسٜس أَاَو غًهإ َتػاٜٚإ يف ايطٍٛ ٚشلُا ْؿؼ -4

ٚاٯخط َٔ ايٓشاؽ عٓس قٝاؽ َكا١َٚ نٌ َٔ ايػًهني ٚدس إٔ َكا١َٚ غًو اؿسٜس 

. أندل َٔ َكا١َٚ غًو ايٓشاؽ

 :أٟ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ تعدل عٔ املؿه١ً بؿهٌ أؾهٌ

.  ٌٖ اخت٬ف َكا١َٚ ايػًهني ٜتٛقـ ع٢ً املكا١َٚ ايٓٛع١ٝ شلُا( أ

.  ايػًهني ٜتٛقـ ع٢ً طٛشلُا ٌٖ اخت٬ف َكا١َٚ( ب

.  ٌٖ اخت٬ف َكا١َٚ ايػًهني ٜتٛقـ ع٢ً َػاس١ َكطعُٗا( ز

.  ٌٖ اخت٬ف َكا١َٚ ايػًهني ٜتٛقـ ع٢ً اؿطاض٠( ز
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ايكػِ ايجاْٞ 

 َٗاض٠ ٚنع ايؿطٚض

أخذل أؾهٌ ؾطض ٜكًح , ٖصا ايكػِ حيتٟٛ ع٢ً بعض اؿا٫ت ًٜٚٝٗا بعض ايؿطٚض

. شنٛض٠يهٌ ساي١ َٔ بني ايؿطٚض امل

 

أدط٣ أسس ايط٬ب ػطب١ يسضاغ١ أثط تطنٝع ًَح ايطعاّ يف املا٤ ع٢ً تٛقٌٝ -5

. قًٍٛ املا٤ ٚ املًح يًهٗطبا٤

: أٟ ايؿطنٝات ايتاي١ٝ تكًح شلصٙ ايسضاغ١

.  ٜ٪ثط ْٛع املاز٠ املهاؾ١ يًُا٤ ع٢ً ايتٛقٌٝ ايهٗطبا٥ٞ ( أ

.  حلٜتأثط ايتٛقٌٝ ايهٗطبا٥ٞ إجيابا بعٜاز٠ تطنٝع امل( ب

. ٜتٓاغب تٛقٌٝ احملًٍٛ ططزٜا َع ْٛع املاز٠ املهاؾ١( ز

.  ٜٓاغب تٛقٌٝ احملًٍٛ ططزٜا َع ظٜاز٠ ن١ُٝ املا٤( ز

 

ٚنع أَاَو تؿاستني َتُاثًتني ا٭ٚىل عًٝٗا غهني ساز٠ ٚايجا١ْٝ عًٝٗا غهني غرل -6

 ساز٠ ثِ ٚنع ع٢ً نٌ َٔ ايػهٝٓني ثكًني َتػاٜٚني ٚيٛسغ إٔ ايتؿاس١ ا٭ٚىل

. اخذلقتٗا ايػهني بؿهٌ أندل َٔ ايتؿاس١ ايجا١ْٝ

: إشا طًب َٓو زضاغ١ ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ أؾهٌ ؾطن١ٝ تكًح شلا ٖٞ 

.  اخت٬ف ْهٛز ايتؿاستني ٜػبب اخت٬ف اخذلام ايػهني شلُا( أ

.  اخت٬ف ايك٠ٛ ٜ٪زٟ إىل ظٜاز٠ ايهػط ع٢ً ايتؿاس١( ب

.  ايهػط ٜعزاز بٓكل املػاس١ يف ططف ايػهني( ز

اخت٬ف املاز٠ املكٓٛع١ َٓٗا ايػهني ٜ٪زٟ إىل اخت٬ف اخذلام ايػــهـــــني ( ز

. يًتؿاستني
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ٚٚنع اؿذِ ْؿػ٘ َٔ ا٭ثرل يف ظداد١ , ٚنع سذِ َعني َٔ املا٤ يف ظداد١ غاع١-7

ٚبعس ؾذل٠ َٔ ايعَٔ يٛسغ إٔ ا٭ثرل , ٚتطنت ايعدادتإ يف املعٌُ,غاع١ أخط٣ مماث١ً

َاظاٍ بعض املا٤ يف ظداد١ ايػاع١ ا٭ٚىل  تبدط يف سني

: إٔايؿطض ايصٟ ؽتدلٙ ٖصٙ ايتذطب١ ٖٛ 

.  اتػاع غطح ظداد١ ايػاع١ ٜ٪ثط يف غطع١ ايتبدط( أ

.  غطع١ ايتبدط تتٛقـ ع٢ً زضد١ اؿطاض٠( ب

.  ايػٛا٥ٌ ؽتًـ يف غطع١ تبدطٖا( ز

.  اؾٛ يف املعٌُ ٜ٪ثط يف غطع١ تبدط ايػٛا٥ٌ( ز

 

ميٮ بػاظ نجاؾت٘ أقٌ َٔ نجاؾ١ اشلٛا٤ مما جيعً٘ ٜطتؿع إىل ا٭ع٢ً ٚيهٔ  ايبايٕٛ -8

.  ٬ٜسغ أْ٘ إشا ٚقٌ إىل اضتؿاع َعني ٜٓؿذط

 :إشا طًب َٓو زضاغ١ غبب اْؿذاض ايبايٕٛ ؾإٔ أؾهٌ ؾطن١ٝ ٖٞ

.  إٕ ْكل نجاؾ١ ايػاظ َع ا٫ضتؿاع ٜ٪زٟ إىل اْؿذاض ايبايٕٛ( أ

.  ا٫ضتؿاع ت٪زٟ إىل اْؿذاض ايبايٕٛ إٕ  ظٜاز٠ نجاؾ١ اشلٛا٤ َع( ب

.  إٕ ظٜاز٠ ايهػط اؾٟٛ َع ا٫ضتؿاع جيعٌ ايهػط زاخٌ ايبايٕٛ أقٌ ؾٝٓؿذط( ز

.  إٕ ْكل ايهػط اؾٟٛ َع ا٫ضتؿاع جيعٌ ايهػط زاخٌ ايبايٕٛ أع٢ً ؾٝٓؿذط( ز

َٗاض٠ اختباض قش١ ايؿطٚض : ايكػِ ايجايح

ضزت إٔ تتأنس َٔ قش١ أٟ ؾطض ؾأْو إشا أ, حيتٟٛ ٖصا ايكػِ ع٢ً بعض ايؿطٚض

يصيو أقطأ نٌ ؾطض ثِ اختاض ,غٛف تكّٛ بإدطا٤ َعني ٫ختباض قش١ ٖصا ايؿطض

. أؾهٌ ططٜك١ ٫ختباض قشت٘

 

.  ٫ ٜػتطٝع ايػُو ايعٝـ يف املا٤ بسٕٚ أنػذني َصاب ؾٝ٘-9

: أؾهٌ ططٜك١ ٫ختباض قش١ ٖصا ايؿطض

.  خٚنع زلو يف سٛض ب٘ َا٤ ٬َٚسع١ َا حيس( أ

.  ٚنع زلو يف سٛض ب٘ َا٤ خايٞ َٔ ا٭نػذني ٬َٚسع١ َا حيسخ( ب

.  ٚنع زلو يف سٛض ب٘ َا٤ َٚهد١ أنػذني ٬َٚسع١ َا حيسخ( ز

.  ٚنع زلو يف سٛض ب٘ َا٤ ْٚباتات َا١ٝ٥ ٚ ٬َسع١ َا حيسخ( ز
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. ايًٕٛ ا٭غٛز أنجط اَتكاقًا يًشطاض٠ َٔ بك١ٝ ا٭يٛإ-10

: ٖصا ايؿطض أؾهٌ ططٜك١ ٫ختباض قش١

ٚنع فُٛع١ َٔ ايعدادات شات ايًٕٛ ا٭غٛز ٚؼتٟٛ ع٢ً ْؿؼ ن١ُٝ املا٤ عٝح ( أ

زقٝك١ ٚقٝاؽ زضد١ سطاض٠ املا٤ يف نٌ    30تتعطض ملكساض َتؿاٚت َٔ اؿطاض٠ ملس٠ 

.  ظداد١

ٚنع فُٛع١ َٔ ايعدادات شات أيٛإ كتًؿ١ َٔ بٝٓٗا ا٭غٛز ٚؼتٟٛ ع٢ً ْؿؼ ( ب

زقٝك١ ٚقٝاؽ زضد١ سطاض٠  30ٜح تتعطض ملكساض َتػاٟٚ َٔ اؿطاض٠ ملس٠ ن١ُٝ املا٤ بح

.  املا٤ يف نٌ ظداد١

ٚنع فُٛع١ َٔ ايعدادات شات أيٛإ كتًؿ١ َٔ بٝٓٗا ا٭غٛز ٚؼتٟٛ ع٢ً ( ز

زقٝك١ ٚقٝاؽ  30نُٝات َتؿاٚت١ َٔ املا٤ عٝح تتعطض ملكساض َتػاٟٚ َٔ اؿطاض٠ ملس٠ 

.  ٍ ظداد١زضد١ سطاض٠ املا٤ يف ى

ٚنع فُٛع١ َٔ ايعدادات شات ايًٕٛ ا٭غٛز ٚؼتٟٛ ع٢ً نُٝات َتؿاٚت١ َٔ املا٤ ( ز

زقٝك١ ٚقٝاؽ زضد١ سطاض٠ املا٤ يف نٌ    30عٝح تتعطض ملكساض َتػاٟٚ َٔ اؿطاض٠ ملس٠ 

.  ظداد١

 

. نػط ايػا٥ٌ ٜعزاز نًُا ظاز عُك٘-11

: أؾهٌ ططٜك١ ٫ختباض قش١ ٖصا ايؿطض

.  ط غٛا٥ٌ كتًؿ١ عٓس عُل قسزقٝاؽ نؼ( أ

.  قٝاؽ نػط غٛا٥ٌ كتًؿ١ عٓس أعُام كتًؿ١( ب

.  قٝاؽ نػط غا٥ٌ َا عٓس عُل َعني َٚكاضْت٘ بايهػط اؾٟٛ( ز

.  قٝاؽ نػط غا٥ٌ َا عٓس أعُام كتًؿ١( ز
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. تعزاز َكا١َٚ املٛقٌ ايهٗطبا٥ٞ نًُا قًت َػاس١ َكطع٘-12

: شا ايؿطضأؾهٌ ططٜك١ ٫ختباض قش١ ٙ

قٝاؽ َكا١َٚ َٛق٬ت َٔ َٛاز كتًؿ١ شلا ْؿؼ َػاس١ املكطع ميط يف نٌ َٓٗا ( أ

.  ْؿؼ ايتٝاض

قٝاؽ َكا١َٚ َٛق٬ت َٔ ْؿؼ املاز٠ شات َكاطع كتًؿ١ ٚميط يف نٌ َٓٗا ْؿؼ ( ب

.  ايتٝاض

قٝاؽ َكا١َٚ َٛق٬ت َٔ ْؿؼ املاز٠ شلا َكاطع َتػا١ٜٚ ٚميط يف نٌ َٓٗا ْؿؼ ( ز

.  اضاييت

قٝاؽ َكا١َٚ َٛق٬ت َٔ َٛاز كتًؿ١ شلا َكاطع كتًؿ١ ٚ ميط يف نٌ َٓٗا ْؿؼ ( ز

.  ايتٝاض

َٗاض٠ ايتؿػرل : ايكػِ ايطابع

ٜتهٕٛ ٖصا ايكػِ َٔ بعض اؿا٫ت ؼتاز إىل تؿػرل تأٌَ ايتؿػرلات املططٚس١ يهٌ 

. ساي١ ثِ اخذل ايتؿػرل املٓاغب

يسضاغ١ ايع٬ق١ بني ق٠ٛ ايؿس ٚا٫غتطاي١  أدط٣ فُٛع١ َٔ ايت٬َٝص ػطب١-13

ايك٠ٛ      :                                        ٚناْت ايٓتا٥ر ممج١ً بايطغِ ايبٝاْٞ ايتايٞ

 :َا تؿػرلى يًطغِ ايبٝاْٞ ايػابل

.  ا٫غتطاي١ تتٓاغب عهػٝا َع ايك٠ٛ( أ

.  ٫ تٛدس ع٬ق١ بني ا٫غتطاي١ ٚايك٠ٛ( ب

.  تتٓاغب ططزٜا َع ايك٠ٛا٫غتطاي١ ( ز

ا٫غتطاي١ .       ٫ حيٌُ ايطغِ ايبٝاْٞ ايػابل أٟ تؿػرل( ز

 

. َٔ ايططم املتبع١ ٱمخاز اؿطا٥ل ايكػرل٠ تػطٝتٗا بايبطا١ْٝ-14

: ايتؿػرل املٓاغب

.  ٜٓتر عٔ اسذلام ايبطا١ْٝ َاز٠ تطؿ٧ ايٓاض( أ

.  ا٤ ايٓاضايػاظ املٓبعح َٔ اسذلام ايبطا١ْٝ ٜػاعس ع٢ً إطـ( ب

.  ٜٓتر عٔ تػط١ٝ ايٓاض بايبطا١ْٝ ْكل يف ا٭نػذني ٜطؿ٧ ايٓاض( ز

.  ايتػط١ٝ بايبطا١ْٝ تعٌُ ع٢ً خؿض زضد١ اؿطاض٠ ٚبايتايٞ تٓطؿ٧ ايٓاض( ز
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ٜٛنح ايؿهٌ ايبٝاْٞ ايتايٞ ايع٬ق١ بني اؿطاض٠ ايٓٛع١ٝ يًُٛاز ٚايهتٌ ايصض١ٜ -15

. شلا

ايهتٌ ايصض١ٜ                                                    

 
اؿطاض٠ ايٓٛع١ٝ 

: يف ن٤ٛ ايطغِ ايبٝاْٞ ايػابل ٜتهح إٔ اؿطاض٠ ايٓٛع١ٝ يًُاز٠

. أندل َا ميهٔ عٓسَا تعزاز ايهت١ً ايصض١ٜ يًُاز٠( أ

. أقٌ َا ميهٔ عٓسَا تكٌ ايهت١ً ايصض١ٜ يًُاز٠( ب

. أندل َا ميهٔ عٓسَا تكٌ ايهت١ً ايصض١ٜ يًُاز٠( ز

. ٫ ؽتًـ باخت٬ف ايهت١ً ايصض١ٜ يًُاز٠( ز

 

يف املباْٞ ايهبرل٠ أٚ املٓؿص٠ غطغا١ْ داٖع٠ ْؿاٖس ؾذٛات بني ايكطع -16

. ١٦ًَٝ مباز٠ ي١ٓٝ ٠اـطاغاْٞ

: ايتؿػرل املٓاغب

.  تػتدسّ يػطض ايععٍ اؿطاضٟ( أ

.  تعطٞ فاٍ يتُسز املب٢ٓ( ب

.  تٛنع يتػاعس ع٢ً ايععٍ ايكٛتٞ( ز

.  ٚنع ست٢ ٜػٌٗ عٌُ ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ َٔ خ٬شلات( ز

 

 

 

 

 



 

 

 

114 

ايكػِ اـاَؼ 

 َٗاض٠ ايتعُِٝ

. أقطأ نٌ غ٪اٍ ثِ اخذل ايتعُِٝ املٓاغب

ؾإٔ . إشا نإ نٌ َٔ  اؿسٜس ٚ ايٓشاؽ ٚ ايع٥بل ٚ اشلٛا٤ تتُسز باؿطاض٠ -17

: أؾهٌ تعُِٝ ميهٔ قٛي٘

.  املعازٕ تتُسز باؿطاض٠( ب          .           املعازٕ َٛق١ً دٝس٠ يًشطاض٠( أ

.  املٛاز تتُسز باؿطاض٠( ز.          املٛاز ايكًب١ ٚ ايػاظ١ٜ تتُسز باؿطاض٠( ز

 

إشا عًُت إٔ ايكٛت ٜٓتكٌ يف اؾٛاَس ٚايػٛا٥ٌ ٚايػاظات بُٝٓا ٫ ٜٓتكٌ يف -18

:  ؾإٔ ايتعُِٝ املٓاغب يف ٖصٙ اؿاي١ ٖٛ. ايؿطاؽ

.  تتأثط غطع١ ايكٛت بٓٛع ايٛغط( ب.                 ايكٛت يف املٛازخيتًـ اْتكاٍ (  أ

.  ايكٛت أغطع يف اؾٛاَس( ز.         ايكٛت حيتاز إىل ٚغط َازٟ يهٞ ٜٓتكٌ( ز

 

تٴػتدسّ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ؾُٝهٔ ؼًٜٛٗا إىل طاق١  -19

 املكباح ٚميهٔ إْتاز ايطاق١ سطن١ٝ يف املطٚس١ ٚسطاض١ٜ يف املسؾأ٠ ٚن١ٝ٥ٛ يف

َٔ خ٬ٍ َا غبل ايتعُِٝ .ايهٗطبا١ٝ٥ َٔ املٛيسات أٚ عٔ ططٜل اـ٬ٜا ايهٗطٚن١ٝ٥ٛ

: املٓاغب ٖٛ

.  ميهٔ ؼٌٜٛ ايطاق١ َٔ ؾهٌ ٯخط( ب.         ايطاق١ ١َُٗ دسا يف سٝاتٓا( أ

.  إىل طاق١ نٗطبا١ٝ٥ ٍايطاق١ اؿطن١ٝ ميهٔ إٔ تتشٛ( ز

.  ٖطبا١ٝ٥ ميهٔ إٔ تتشٍٛ إىل طاق١ سطن١ٝايطاق١ ايو( ز

 

يٮضض ق٠ٛ داشب١ٝ بػبب نتًتٗا ٚيًكُط داشب١ٝ ٚيهٔ أقٌ َٔ داشب١ٝ ا٭ضض -20

: إشا أضزْا إٔ ْهع تعُِٝ َٓاغب ؾٗٛ.بُٝٓا املؿذلٟ داشبٝت٘ أندل َٔ ا٭ضض

.  ايهٛانب شلا ق٠ٛ داشب١ٝ مٖٛا( أ

.  تعزاز ق٠ٛ ايتذاشب ايهتًٞ بعٜاز٠ ايهت١ً( ب

.          داشب١ٝ ا٭ضض أندل َٔ داشب١ٝ ايكُط( ز

.  داشب١ٝ املؿذلٟ أندل َٔ داشب١ٝ ا٭ضض( ز 
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( 3)ًَشل ضقِ 

 َؿتاح تكشٝح اختباض َٗاضات ايتؿهرل ايعًُٞ

 

 

 

 ز ز ب أ ايؿكط٠ ز ز ب أ ايؿكط٠

1     15     

2     16     

3     17     

4     18     

5     19     

6     20     

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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( 4)ًَشل ضقِ 

أزلا٤ ا٭غاتص٠ احملهُني 

 

 

    

 

 

 

 

 































































ا٭نازميٝني 

ايتدكل ا٫غِ 

داَع١ طٝب١ –أغتاش يف تعًِٝ ايعًّٛ ز َاٖط قدلٟ . أ

داَع١ طٝب١ –أغتاش يف تعًِٝ ايعًّٛ ز قُس أبٛ ايؿتٛح  .أ

 داَع١ طٝب١ -أغتاش تعًِٝ ايعًّٛ املؿاضىز محسٟ ايكباؽ 

داَع١ طٝب١  -أغتاش تعًِٝ ايعًّٛ املؿاضىقاحل قُسقاحل . ز

َؿطيف ايعًّٛ 

ؾٝعٜا٤ ؾٗس ايطسًٝٞ .أ

ؾٝعٜا٤ قاحل املػاَػٞ     . أ

َعًُٞ ايعًّٛ 

ؾٝعٜا٤ نٞ ؾٝكٌ ايعٝا.أ

ؾٝعٜا٤ خايس املططيف .أ
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Abstract 

The Effectiveness of the Cooperative Inquiry Strategy on the Teaching 

of Physics to the Development of Scientific Thinking Skills Among 

Students in the Third Grade of Secondary in 

 Al-Madinah Al-Munawwarah 

Obaidullah Bin Abdullah Al HarbiBy

 

This study aims to investigate the effectiveness of the cooperative 

inquiry strategy on the teaching of physics to the development of scientific 

thinking skillsamong students in the third grade of secondary in              

Al-Madinah Al-Munawwarah. To satisfy this aim, the study tried to answer 

the following question: 

What is the effective use of cooperative inquiry strategy in the teaching of 

physics to the development of scientific thinking skills among students in 

the third grade of secondary? 

To answer the study question and test its hypotheses, data was collected 

through test the skills of scientific thinking. 

Judgmental validity was established through experts. Reliability coefficient 

for test the skills of scientific thinking were found to be (0.72). 

The study sample consisted of (63) male students, distributed to two 

groups: experimental group studied through cooperative inquiry strategy 

and group (control group) studied through traditional method. 

The instrument was applied to the two groups and after the data analyzed 

by using (Independent Sample - T test). The results of this analysis showed 

that: 

- There was a significant difference between the average grades of 

experimental group and the average grades of the control group in 

acquisition of scientific thinking skills in favor of the experimental group. 

- There was no significant difference between the average grades of 

experimental group and the average grades of the control group in 

acquisition the skill of identifying theproblem. 

- There was a significant difference between the average grades of 

experimental group and the average grades The control group in acquisition 

the skill of the impositionof assumptions, the skill test the validity of 

assumptions, The skill of interpretation and skill generalization in favor of 

the experimental group.  

the study recommended using cooperative inquiry strategy in teaching 

science in general and in physics particularly. 
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