يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

اهؾدد اهخبشؼ

اهيسود األّل
اهيسود

خأذٖر اشخخداى تؾط أشبهٖة خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج فٕ خؾوى تؾط يِبراح نرث
اهٖد
أ.ى.د .إشيبؽٖل يضيد رظب
 -1اهخؾرٖف تبهتضد:
 1-1يلديج اهتضد ّأُيٖخَ:

ايخرتٙج ايرٙبطٙج ٍٙداَ ٌٍٓ ٍَ ٍٙبد َٙايخرتٙج ٔايخؽً ٌٙىُٔٓب خؽد ايلرد إؼداد تدُٙب ٍٔٓبرٙب

ٔاُلؽبيٙب ٔكهب ئٍٙيّ ٔاُلؽبالخّ ،يذا اخسٓح ايؽدٙد ٍَ دٔل ايؽبيٌ إيٖ خظٔٙر ُعٍٓب ايخرتٔٙج ٔإؼبدث
ايُعر ت َٙايضٔ َٙاٚخر تٍُبْسٓب ايدراشٙج ٔشتل خظتٙهٓب ٍَ خالل ظرائم ٔأشبيٙة ايخدرٙس ك٘
طٔء ايُعٌ ايخرتٔٙج ايٍختؽج يخضهٙم ايخدرٙس ايلؽبل ٍٔب ٙخٔكر ٍَ ٔشبئل ٍشبؼدث خؽًٍٙٙةج ٔكةم

ٍُعٔر خىُٔئسٙب ايخؽًٍٍ ٌٙب أدٕ تبيؽبًٍ َٙك٘ ٍسبل ايخرتٙج ايرٙبطٙج ٔخدرٙشٓب ؼًٖ ايؽٍل ايسدٗ
ئطػ ؼالسبح ٔكم ايٍشبر ايخرتٔٗ ىتدائل سدٙدث خخالئٌ ٍػ خؽًٌ خًو األيؽبة ْٔةذِ ايٍٓةبراح

ٔ ايلؽبيٙبح ٔكم ٍشخٕٔ ٔنبتًٙبح ٔإٍىبُٙبح ايٍخؽًٍ ،َٙيذا أعٓرح ايؽدٙد ٍَ األشةبيٙة ايخؽًٍٙةج
ايٍخخًلج ٔايخ٘ ٔكرح كرصج اخخٙبر األشًٔة ايٍالئٌ يظتٙؽج ٔعرٔق ٔتٙئج ايٍخؽًٍ َٙيٙخٍىَ ٍةَ
خضهٙم أْداكّ ايخرتٔٙج ٔايؽٍل ؼًٖ خٍُٙج ندراح ايٍخؽًٍٔ َٙخظٔٙرْب ،يذا ال ٔٙسد ُْبو أشةًٔة

خؽً ْٔ ٍ٘ٙاألٍذل إذ أَ يىل أشًٔة ْدكّ ٔخظتٙهّ ٍٔطبٍ ُّٙيذا ٔسة ايؽٍل ٔكم أشبيٙة ٍخؽددث
يٍؽركج كبؼًٙج أٍٓٙب ك٘ خضهٙم ُخٙسج ٍخٍٙزث أىذر ٍَ ـٙرث.

ٔيؽتج ىرث ايٙد ٍَ األيؽبة ايسٍبؼٙج ايٍُعٍج ٔايخ٘ خٍخبز تبيدنةج ٔايشةرؼج ٔايخيةٔٙم

ٔاألداء ايٍُعٌ يذا كبَ ؼًٍٙج ايُٓٔض ك٘ خؽًٌ تؽض ايٍٓبراح ْذِ ايًؽتج ال ٙخٌ تبييىل ايٍُئد إال

ٍَ خالل اشخخداٌ أشبيٙة ٍخؽددث سٙدث ك٘ إٙصبل ايٍبدث إيٖ ايٍخؽًٌ.

ٔخىٍَ أٍْٙج ايتضد ك٘ ٍؽركج ٍدٕ كبؼًٙج اشخخداٌ أُٔاغ ٍخؽددث ٍَ األشبيٙة ايخدرٙشةٙج

ايٍتبيرث ك٘ ايخرتٙج ايرٙبطٙج يفرض خظٔٙر ؼًٍٙج ايخؽًٌ يتؽض ايٍٓبراح ك٘ ىرث ايٙد .
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 2-1يشنوج اهتضد:

ؼًٖ ايرـٌ ٍَ خؽدد ظرائم خدرٙس ايخرتٙج ايرٙبطٙج ٔأشبيٙتٓب شٔاء ىبُح ايٍتبيرث ٔـٙر

ايٍتبيرث يخدرٙس األيؽبة ٔايلؽبيٙبح ٔايٍٓبراح ايضرىٙج يىَ ٙتهٖ ايتضد ؼَ األشًٔة ايخؽًٍٙة٘

األكطل ٔاألٍذل ايذٗ ٙالءٌ ْذِ ايلؽبيٙج ٔخًو ايٍٓبرث ٍٔهدار اُشةسبٍّ ٍةػ نبتًٙةبح ٔنةدراح
ايٍخؽًٍ َٙتٍشبؼدث ائشبئل ايخؽًٍٙج ايخؽًٍٙج ايٍخٔكرث ْ٘ ٍَ األٍٔر األشبشٙج ايطةرٔرٙج ايخة٘
خشبٌْ ك٘ ؼًٍٙج ايخؽًٌ انخصبد ك٘ ايسٓد ٔاشخذٍبراح ك٘ ائنح يإلشراغ ك٘ ايؽًٍٙج ايخؽًٍٙٙج ٔنةد

الضع ايتب ضد ٍَ خالل خترخّ ايٍٙداُٙج ىُّٔ خدرٙش٘ يٍبدث ظرائم ايخدرٙس كة٘ ىًٙةج ايخرتٙةج
ايرٙبطٙج نًج اشخخداٌ ايخدرٙش َٙٙأشبيٙة خدرٙشٙج ٍخؽددث يخدرٙس ٍبدث ىرث ايٙةد كة٘ ائضةداح

ايخؽًٍٙج يٓبٔ ،تؽد ايدراشج ٔايخضًٙل ٔسد ايتبضد ٍَ ايطةرٔرٗ ايُٓةٔض تأشةبيٙة ايخةدرٙس
ئًصٔل تبيظًتج إيٖ ٍشخٕٔ أكطل ك٘ ايخؽًٌٔ ،يفرض ٍؽركج خأذٙر ْةذِ األشةبيٙة ايخدرٙشةٙج

ايٍخؽددث ك٘ شتٙل ائصٔل إيٖ خؽًٌ أكطل .
ُ 3-1دف اهتضد:

ايخؽرق ؼًٖ ٍدٕ كبؼًٙج اشخخداٌ األشبيٙة ايخدرٙشٙج (االٍرٗ -ايختبدي٘ -ايخطٍ )َٙكة٘ خؽًةٌٙ

تؽض ٍٓبراح ىرث ايٙد.
 4-1فرط اهتضد:

 اَ يالشًٔة ايختبدي٘ االكطًٙج ك٘ خؽًٌ تؽض ايٍٓبراح تىرث ايٙد .
 4-1يسبالح اهتضد:
 1-4-1ايٍسبل ايتيرٗ :ظالة ايصلٔق ايذبُٙج -ىًٙج ايخرتٙج ايرٙبطٙج -سبٍؽج تفداد.
 2-4-1ايٍسبل ايزٍبُ٘ :ايلصل ايذبُ٘ يؽبٌ .2008 -2007

 3-4-1ايٍسبل ايٍىبُ٘ :ايهبؼج ايرٙبطٙج ايداخًٙج -ىًٙج ايخرتٙج ايرٙبطٙج -سبٍؽج تفداد.
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 -2اهدراشبح اهٌغرٖج:

 1-2األشبهٖة اهخدرٖشٖج:
إَ األشًٔة يفج (ْٔ ٍُٓز ؼبٌ ٍٔخظظ يطٍبَ ُسبش ايؽٍل ك٘ ٍضبٔيج ئًصةٔل إيةٖ

ايضهبئم ايؽًٍٙج) (.)1

أٍب األشًٔة ايخدرٙش٘ كهد ؼركخّ ؼلبق

()2

(ٍسٍٔؼج ؼالنبح خُيأ ت َٙايٍدرس ٔايظبيةة

ْٔذِ ايؽالنبح خشبؼد ايٍخؽًٌ ؼًٖ ائٍُ ٔاالىخشبة ايٍٓبرٗ ك٘ األُيظج ايرٙبطٙج).

ٔند ذىر أيدٙرٗ (إَ ايىذٙر ٍَ ايؽًٍبء اىدٔ إَ ايظالة ال ٙشخسٙتَٔ يؽًٍٙج ايخؽًٌ تةُلس

ايظرٙهج ٔاُّ التد ٍَ اشخؽٍبل ٔشبئل سدٙدث ٍٔخخًلج يتُبء ٔخظٔٙر ٍؽرق ايظالة) (.)3
ٔٙرٕ ٍٔشخَ ()1982

()4

أَ ٍسٍٔؼج األشبيٙة ايخدرٙشٙج ْ٘ ُعرٙج ك٘ ايؽالنبح تةَٙ

ايٍؽًٌ ٔايخًٍٙذ ٔائاستبح ايخ٘ ٙهٍَٔٔ تٓب ٔخأذٙرْب ك٘ خظٔٙر ايخًٍٙذ ٔٙؤىد ٍب ٙضدد يأليخبص
ال إيٖ:
ٍَ خالل ؼًٍٙج ايخدرٙس ٔايخؽًٌ ٔايخخظٙظ ايؽًٍ٘ كبَ ٍسٍٔؼج األشبيٙة خؽد ديً ٙ

 .1اخخٙبر األشًٔة ايٍالئٌ يًخٔصل إيٖ ٍسٍٔؼج ٍؽُٙج ٍَ األْداق.

 .2االُخهبل ايٍدرٔس ك٘ طٍَ ايخٙبراح ائٍسٔدث يطٍبَ شالٍج ايٓدق ٔاُشسبٍّ ٔخٔاكهّ ٍةػ
ايؽٍل.

أٍب األشًٔة ايخدرٙش٘ ٍَ ٔسٓج ُعر ايتبضد (ْٔ ايظرٙم ايذٗ ٙشةًىّ ايخدرٙشة٘ يخظتٙةم

أكىبرِ ايخؽًٍٙٙج ايخؽًٍٙج تبيصٔرث ايٍذًٖ ىٍب ٙراْب يخضهٙم ايٓدق ايٍُئد ٍَ ايخؽًٌ).

 1-1-2األشبهٖة اهضدٖذج فٕ خدرٖس اهخرتٖج اهرٖبظٖج:

إَ كىرث ايخدرٙس ايسٙد ند اضخًح ٍشبضج ٔاشؽج ك٘ ضهل ايخرتٙج ٔايخؽًٔ ٌٙاْخٌ ايؽةبًٍَٔ
ك٘ ْذا ايٍضٔر ايض ٗٔٙاْخٍبٍب سدٙب ٍضبٔئ َٙطػ ٍشبراح ؼالسٙج إلرشةبء نٔاؼةد ٍهتٔيةج
يٍٓبراح ايخهدٌ ٔايخظٔر يًؽًٍٙج ايخدرٙشٙجٔ ،ند خُبٔل ايتبضذَٔ ٔايدارشَٔ ْذِ ايٍيىالح تبيدراشج

( )1كبخر ؼبنل؛ ٍؽسٌ ؼًٌ ايُلس( .تٙرٔحٍ :ظتؽج ايؽًٌ يًٍال ،)1971 ،َٙٙص.7
( )2ؼلبق ؼتد ايىرٌٙ؛ ايخدرٙس يًخؽًٌ ك٘ ايخرتٙج ايرٙبطٙج ٔايتدُٙج( .اإلشىُدرٙجٍ :ظتؽج ٍُيةأث ايٍؽةبرق كة٘
اإلشىُدرٙج ،)1996 ،ص.79
( )3ؼً٘ أيدٙرٗ؛ أشبيٙة خدرٙس ايخرتٙج ايرٙبطٙج( .األردَ :دار األٔل يًظتبؼةج ٔايُيةر ،سبٍؽةج ايٙرٍةٔو،
 ،)1987ص.11

(ٍٔ )4شىبٍٔشخَ ( :1982خرسٍج) سٍبل صبيص ٔآخرَٔ؛ خدرٙس ايخرتٙج ايرٙبطٙج( .سبٍؽج ائٍصل :دار ايىخة
يًظتبؼج ٔايُير ،)1991 ،ص.2
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ٔايخضًٙل ٔايصٙبـج إذ أىدٔا ؼًٖ أَ ايؽٍل ايخدرٙش٘ ال ٍٙىَ أَ خطةػ يةّ نةٔأُ َٙنٔاؼةد
ُٔصضضٓب تصٔرث ٍظًهج ٔيىَ ٍٙىَ أَ ُؽبيز ىل ضبيج تصٔرث اُلرادٙج ُٔخخبر يٓب ايضًٔل ىة٘

خىَٔ انرة يضشٌ ائٍطٔغ ك٘ ضٔ ُّٙال ٍٙىَ أَ ٙىَٔ شبتهج إال ك٘ تؽض ايضبالح.

ٔٙؽد ايؽبيٌ ٍٔشخَ ٍَ اترز ؼًٍبء ايخدرٙس إذ اشخٍر ك٘ خظٔٙر أشبيٙتّ ٍَ ؼبٌ ()1960

ٍَ دَٔ ايخفٙر ك٘ األشس ٔايٍتبدئ ايخ٘ تُٙح ؼًٓٙب ْذِ األشبيٙة ضٙد ندٌ شًشج أشبيٙة ٔخؽختر

ٍَ األشبيٙة ايضدٙذج ك٘ خدرٙس ايخرتٙج ايرٙبطٙج ٔذاح خأذٙر اٙسبت٘ ْٔ٘ اضةد ؼيةر أشةًٔتب

خدرٙشٙب ٍرختظ تؽطٓب تؽض ٔايخ٘ أؼظح يًٍدرشٍ َٙسٍٔؼج ٍَ ايخٙبراح يخدرٙس درس ايخرتٙج
ٔايخ٘ ٍٙىَ أَ خشبؼدٌْ ك٘ خضهٙم اىتر ؼدد ٍَ األْداق.
 2-1-2أٌّاػ األشبهٖة اهخدرٖشٖج:
إَ ٍسٍٔؼج األشبيٙة ايخدرٙشٙج ايٍتبيرث ٔـٙر ايٍتبيرث خشخُد إيٖ ٍلٌٓٔ ؼةدٌ ٔسةٔد

اخخالق ت َٙاألشبيٙة أٗ إُٓب خصة ك٘ خظٔر اشخهاليٙج ايظًتج ٔخؽًٍّ ٔزٙبدث ٍؽبركّ تبيسٔاُةة
ايتدُٙج ٔايُلشٙج ٔايٍؽُٔٙج ٔتٍشخٔٙبح ٍخخًلج ٔيىل أشًٔة نراراخّ كة٘ إدارث ٔخُعة ٌٙايصةق
ٔايضٔاكز ٔائنح ايٍخصص ٔايخضىٌ تٍخفٙراح ايدرس أٔ إؼظبء ايخفذٙةج ايراسؽةج ٔأُٔاؼٓةب،

ٔايٍؽُٖ ايؽبٌ يألشبيٙة ايخدرٙشٙج ْ٘ إُٓب نراراح ايشًٔو ايخؽً ٍ٘ٙأٔ ٍؽركج ايخؽًٍٙٙج ٔتذا كٓةٔ
ٙخخًق ؼَ ايظرٙهج ايخ٘ ْ٘ ائشًٙج ئًصٔل إيٖ ايٓدق ٔتٍُٙب األشًٔة ْٔ ايشًٔو ايخدرٙشة٘

يًٍدرس خالل ايدرس.

إَ ايٓدق األشبش٘ يألشبيٙة ايخدرٙشٙج ْٔ خهدُ ٌٙعرٙج ٍخىبًٍج ك٘ ايخدرٙس ٍٙىَ أَ خهٔد

ايٍؽًٍ َٙإيٖ ٙىُٔٔا أىذر ندرث ؼًٖ ايخُٔغ ٔاالتخىبر ٔأىذر خأذٙرا ك٘ اخخبذ نراراح ايخةدرٙس أٔ

ايخؽًٌ.

(إَ ايفبٙج ٍَ شًشًج أشبيٙة ايخدرٙس ْٔ إتراز ٍىبُج ىةل أشةًٔة ٍٔؽركةج ؼالنخةّ

تبألشبيٙة األخرٕ ٔأكطل ْدق يشًشج األشبيٙة ْٔ إؼظبء ايٍدرشُ َٙعرٙج ىبًٍج ؼَ ايخةدرٙس
خٍىٌُٓ ٍَ اَ ٙىُٔٔا أىذر ٍرُٔج ٔأىذر خأذٙرا ؼًٖ ايخؽًٌ) (.)1

ٔيذا كبَ ؼًٍٙج ايخدرٙس ك٘ ايخرتٙج ايرٙبطٙج ىأٗ ؼٍل خرتٔٗ خضخبر إيٖ ٍدرس ىلةؤ ٍٔةخلٌٓ

ألْداق ايخرتٙج ايرٙبطٙج ٔخبصج تبألشبيٙة ايخرتٔٙج يى٘ خخضهم تيىل ؼًٍة٘ ٍُٔيةٔد ،إذ (إَ

( )1ؼلبق ؼتد ايىرٌٙ؛ ٍصدر شتم ذىرِ ،ص .91
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ايخؽًٌ ْٔ اخخبذ شًشًج ٍَ ايهراراح يرظ أَ خىَٔ ايهراراح ك٘ درس ايخرتٙج ايرٙبطةج سٍٙةػ

األشبيٙة ايخدرٙشٙج نراراح ؼًٍٙج) (.)1

ُْٔبو أشبيٙة خدرٙشٙج ٍتبيرث ٙىَٔ كٓٙب خأذٙر شًٔو ايٍدرس ٔاطضب ك٘ اخخبذ ايهراراح ٔايؽٍل

ُْٔبو أشبيٙة خدرٙشٙج ـٙر ٍتبيرث ٔٙىَٔ خأذٙر شًٔو ايظبية ٔاطضب كٓٙب ٍَ ُبضٙج اخخبذ ايهرار
ٔايؽٍل ىٍب ٍٔطص ك٘ اييىل (.)1
األشبهٖة اهخدرٖشٖج اهيتبشرث ُّٕ:اهخٕ

األشبهٖة اهخدرٖشٖج اهغٖر اهيتبشرثُّٕ:

ح

ٖنًّ فِٖب خأذٖر شوّم اهيدرس ّاظضب

1

األشًٔة االٍرٗ

أشًٔة االىخيبق ائٍسّ

2

األشًٔة ايخدرٙت٘

أشًٔة ايٍخيؽة

3

األشًٔة ايختبدي٘

أشًٔة االيخهبم

4

أشًٔة ايٍراسؽج ايذاخٙج (كضص ايُلس)

أشًٔة ايترُبٍز ايلردٗ

5

أشًٔة ايخطٍ( َٙاالضخٔاء)

أشًٔة ايٍتبدرث

ُّٕ خيشج أشبهٖة

اهخٕ ٖنًّ فِٖب خأذٖر شوّم اهعبهة
ّاظضب ُّٕ شخج أشبهٖة

أشًٔة ايخدرٙس ايذاخ٘

6
اييىل ()1

 3-1-2تؾط أٌّاػ األشبهٖة اهخدرٖشٖج اهيشخخديج فٕ اهتضد:

أّالً :األشوّة االيرٔ:

إَ ٍَ األسزاء ايٍٍٓج ايخ٘ ٙخىَٔ ٍُٓب ايدرس ْ٘ ايهراراح ايخ٘ خشٙر ايدرس ٔايخ٘ خخخذ

شٔاء ىبُح ٍَ نتل ايٍدرس أٔ ايظبية أٔ تبيخؽبَٔ تُٓٙب ٔك٘ ْذا األشًٔة ُالضةع أَ ايٍةدرس
ُٙلرد ك٘ اخخبذ ايهراراح تبيٍراضل ايذالذج يًدرس شٔاء ىبَ نتل أٔ أذُبء أٔ تؽد ايةدرس ٔؼًةٖ

ايظبية اإلصفبء إيٖ خًو األٔاٍر ٔايؽٍل تٍب ٙظًة ٍُّ خُلٙذِ.

إَ سْٔر األشًٔة االٍرٗ ْٔ ايؽالنج ايٍتبيرث ٔاُٙٚج ت َٙايضبكز ايصبدر ٍَ ايٍؽًٌ ٔاالشخسبتج
ايصبدرث ٍَ ايظبية ،كبيضبكز ْٔ اإليبرث االٍرٙج ٍَ نتل ايٍؽًٌ ٔايخ٘ خشتم أٗ اُسبز ضرى٘ ٍَ

نتل ايظبية ٔىل ضرىج ٙهٌٔ تٓب ايٍخؽًٌ خأخ٘ ختؽب يًؽرض أٔ ائٍُذر ايٍؽًَ ٍَ نتل ايٍؽًٌ.

ٔرـٌ اٙسبتٙج ْذا األشًٔة ٔخبصج اشخخداٍّ ٍػ ايٍتخدئ َٙك٘ ايخؽًٌ ٔىذيو ك٘ خؽًةٌ ايٍٓةبراح

ايصؽتج ٔذيو يفرض ايشٙظرث ؼًٖ ٍشبر ايؽٍل ٔىذيو اشخخداٍّ كة٘ خصةضٙص األخظةبء كة٘
( )1ؼً٘ أيدٙرٗ؛ ٍصدر شتم ذىرِ ،ص .12
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ايلؽبيٙبح كبَ يٓذا األشًٔة ؼدث ٍأخذ شًتٙج ك٘ ٍهدٍخٓب ؼدٌ األخذ تُعر االؼختبر يًلرٔم ايلردٙةج
ٔؼدٌ إؼظبء ايلرصج يًظبية يًٍيبرىج ك٘ اخخبذ ايهرار ٔىذيو ؼدٌ ٍشبؼدخّ ؼًٖ اإلتداغ ٔؼةدٌ

ايخؽبَٔ ئًصٔل إيٖ االُسبز ايٍذٍر.

ذبًٌٖب  :األشوّة اهختبدهٕ:

ٙخٍٙز ْذا األشًٔة تخلبؼل ايظًتج كٍٙب تُْٔ ٌُٓٙب ٍسبل ٔاشػ إلؼظبء ايخفذٙةج ايراسؽةج
ٔندرث ايٍدرس ؼًٖ ايخلبؼل ٍَ خالل ضدذٍ َٙخخًل َٙك٘ ائنح ُلشّ ٔك٘ ْذا األشةًٔة ٍسةبل
ٔاشػ يختبدل األداء ٔايٍُبكشج ٍٔسبل ٍخصص يًخدرٙة ايذُْ٘ ٔشبؼد ْذا األشًٔة ؼًٖ ٔطةػ

درسج خظٔر ايهُٔاح ىبكج ٔايذُْٙج خبصج ك٘ أؼًٖ ٍشخٔٙبخٓب.

ٍَٔ ٍٍٙزاح ْذا األشًٔة ْٔ ٍيبرىج سٍٙػ ايٍخؽًٍ َٙك٘ إؼظبء ايخفذٙج ايراسؽج ٔٙشبٌْ

ك٘ خظٔر ايؽالنبح االسخٍبؼٙج تبٚخرٓٙٔ َٙخٌ ْذا األشًٔة تبيلرٔم ايلردٙج ٔخظتٙم ٍتدأ ٍدرس
ٔاضد يظبية ٔاضد ٔٙؽخٍد ْذا األشًٔة أٙطب ؼًٖ (ٍتدأ ايخٔزٙػ ايختبدي٘ ؼًٖ يىل ذُبئٙبح ٔتٍةب
اَ ٔنح ايسزء ايخظتٙه٘ أصتص يًظبية ايٍؤدٗٔ ،ايظبية ايٍالضع تبيختبدل ْٔذا ٙدؼٔ إيٖ خهًٙةل

ال ُضٔ ايخظٔر ٔضصٔل خهدٌ ٔاشػ ك٘ درسج ايهُبث االسخٍبؼٙج ت َٙايظالة
ايٍضبٔالح ايخىرارٙج نًً ٙ
أُلشٌٓ ٍَ سٓج ٍٔػ ايٍدرش ٍَ َٙسٓج أخرٕ )

(.)1

ذبهذب" :األشوّة اهخظيًٖ (االضخّاء):

يٓذا األشًٔة ٍلٌٓٔ خبص ٍٔخخًق ؼَ األشبيٙة األخرٕ ك٘ خصٍ ٌٙائاسةة ٔىةذيو
ئسٔد ٍشخٔٙبح ٍخهدٍج ألداء ُلس ائاسةٙ ،ؽُ٘ ْذا االُخهبل ايرئٙش٘ ألداء ائاسة شٙىَٔ تٙةد

ايظالة ٍَ أٗ ٍشخٕٔ شٙتدأ.

اَ ك٘ ْذا األشًٔة ُْبو ضًٔل ؼدٙدث ألداء ائاسة ٔتًٔؾ ايُسبش ىَٔ ائضدث ايخؽًٍٙةج

شخىَٔ ٍخطٍُج يىل ايظًتج ايٍٍبرش َٙيٓذا األشًٔة ك٘ أداء ايلؽبيٙج ايٍؽُٙج (إَ ايٓدق ٔايؽٍةل
طٍَ ْذِ األشًٔة ٙىَٔ ٍُشسٍب ٍٔالئٍب إلٍىبُٙج ايٍخؽًٍ َٙيًخٔصل إيٖ ْدق إلٙسبد عةرٔق

ايخطٍ َٙأٔ االضخٔاء) (.)2

ؼًٍب أَ أْداق ْذا األشًٔة اضخٔاءِ يسٍٙػ ايخالٍٙذ ٔخٍةُص ايلرصةج ألداء ايلؽبيٙةج أٔ

ايُيبظ ٔىذيو ايرسٔغ إيٖ ايٍشخٕٔ ايشبتم ٍَ اسل ايُسبش.

 4-1-2اهخؾوى:

(ٔ )1داد ايٍلخ٘؛ خأذٖر اشخخداى تؾط أشبهٖة اهخدرٖس ؽوٓ خؾوى تؾط اهيِبراح اهِسّيٖج تنرث اهشوج ّاشخذيبر
ّكح اهخؾوى األنبدٖيٕ ،أظرٔضج دىخٔراِ ،ىًٙج ايخرتٙج ايرٙبطٙج -سبٍؽج تفداد 2000 ،ص ؟؟؟.

( )2سٍبل صبيص ٔآخرَٔ؛ يضدر شتق ذنرٍ ،ص.182
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ٙسة أَ ُؽرق ٍؽُٖ ايخؽًٌ ألُّ األشبس ك٘ ؼًٍٙج ايخؽًٌ ايضرى٘ ٔٙؽد ايةخؽًٌ (ؼًٍٙةج

ٍؽهدث ٍٔرىتج ٔال ٙىبد ٙخًٔ أٗ ُيبظ ٍَ أُٔاغ ايُيبظ ايتيرٗ ٍَ ايخؽًٌ ْٔٔ ،عبْرث ظتٙؽٙةج
ٍٙىَ أَ خخٌ ىرد كؽل ظتٙؽ٘ يٍذٙراح ايتٙئج ضٙد ٙؽدل ايىبئَ ايض٘ ٍَ شًٔىّ ٔخلىٙرِ ضخٖ ٙضهم

يُلشّ خٔاكهب ٍػ خًو ايٍذٙراح ايتٙئٙج ٔؼًٍٙج ايخؽًٌ ؼًٍٙج كرطٙج ال ُالضعٓب تصٔرث ٍتبيرث ٔإٍُب

ُشخدل ؼًٓٙب ؼَ ظرٙم ُخبئسٓب)

(.)1

ٔند ؼرق ايخؽًٌ ٔسٍ ّٙضسٔة تأُّ (ايخفٙر ك٘ ايشًٔو ايُبخز ؼةَ االشةخذبرث أٗ اُةّ

اىخشبة ائشبئل ايٍشبؼدث ؼًٖ اشخٙؽبة ايضبسبح ٔايدٔاكػ يخضهٙم األْداق) (.)2

ٔؼركج ايضًٙج تأُّ (خفٙر يتّ دائٌ ك٘ األداء ٙضدد ُخٙسج يعرٔق ايخترث أٔ ايٍٍبرشج أٔ

ايخدرٙة) (.)3

ٍٍٔب شتم كبيخؽًٌ ْٔ ؼًٍٙج ٍؽهدث ٔخضخبر إيٖ خخظٙظ ٍشخٍر ٔتضٔد ٍخٔاصًج ٍَ اسةل

ائصٔل إيٖ ايٓدق األشبش٘ ك٘ ايؽًٍٙج ايخؽًٍٙٙج تأنصٖ ٔنح ٔانل سٓد ٍٍىَ.
-3يٌِز اهتضد ّإسراءاخَ:
 1-3يٌِز اهتضد:

اشخخدٌ ايتبضد ايٍُٓز ايخسرٙت٘ ٔذيو يٍالئٍخج يظتٙؽج ايٍيىًج.

 2-3ؽٌٖج اهتضد:

ٍَ األٍٔر ائاسة ٍرا ؼبخٓب ك٘ إؼداد ايتضد ْ٘ ؼُٙج ايتضد ٔند خةٌ اخخٙةبر ايؽُٙةج
تبيظرٙهج ايؽٍدٙج ٍَ ٍسخٍػ األصل يًتضد إذ خٌ اخخٙبر ( )30ظبية ٍَ ايصلٔق ايذبُٙج -ىًٙةج

ايخرتٙج ايرٙبطٙج -سبٍؽج تفداد -نشٌ ايخدرٙس ،ؼًٍب اَ ايصلٔق ايذبُٙج خطٌ ( )3نبؼةج تؽةدد

( )188ظبيتب ٔتُشتج ٍئٔٙج (ٍ ٍَ )%15.95سخٍػ ايتضد األصً٘ٔ ،ند خٌ خهش ٌٙايؽُٙج إيٖ ذالذج
ٍسبٍٙػ تبيظرٙهج ايؽئائٙج ،ىل ٍسٍٔؼج ( )10ظالة.
 3-3األسِزث ّاألدّاح اهيشخخديج فٕ اهتضد:

 ىراح ٙد ؼدد (.)9

 شبؼج خٔنٙح ؼدد (.)2
 ئاخص ؼدد (.)2

( )1سٍبل ايد َٙؼتد ايٍؽبظ٘ اييبكؽ٘؛ اهخؾوٖى اهيتريز فٕ اهخرتٖج اهتدٌٖةج ّاهرٖبظةٖج( ،ايهةبْرث ،دار ايلىةر
ايؽرت٘ )1997 ،ص.9

(ٔ )2سٍ ّٙضسٔة ٔآخرَٔ؛ ٌغرٖبح اهخؾوى اهضرنٕ ،ع( ،1اهؾراق ،دار اهنخة ّاهّذبئق ،)2000 ،ص.4
(ٍ )3ضٍد ٍضٍٔد ايضًٙج؛ اهخضيٖى اهخؾوٖيٕ ٌغرٖج ّييبرشج( ،ؽيبً ،دار اهيٖشر هوٌشر ،)1999 ،ص.2
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 أْداق ىرث ٙد ؼدد (.)2

ًٍ ؽة ىرث ٙد (.)1
 اشخٍبرث خشسٙل ايتٙبُبح ايخبصج تبالخختبراح.
 4-3اهيِبراح األشبشٖج اهيشخخديج فٕ اهتضد:

يفرض ايخؽرق ؼًٖ أٌْ ايٍٓبراح األشبشٙج تىرث ايٙد خٌ ؼةرض ايٍٓةبراح األشبشةٙج

ايٍشخخدٍج ك٘ ايٍُٓز ايٍهرر يًصلٔق ايذبُٙج -ىًٙج ايخرتٙج ايرٙبطٙج -سبٍؽج تفداد ؼًٖ ٍسٍٔؼج

ٍَ ايختراء ٔاالخخصبص

(*)

ىرث ايٙد ضٙد خٌ خريٙص ايٍٓبراح (ايظتظتج -ايخٍرٙر -ايخصٔٙة)

 4-3االخختبراح اهيِبرٖج اهيشخخديج فٕ اهتضد:
يهد اؼخٍد ايتبضد ؼًٖ اخختبر ٍهُُج

(*)

ايتضد ْٔ٘ ىٍب ك٘ ايسدٔل ()1

خطٍُح ٍسٍٔؼج االخختبراح ايٍٓبرٙج ايٍالئٍج يؽُٙةج

اهيِبرث

اهِدف يً االخختبر

االخختبر

ّضدث اهلٖبس

اهعتعتج

كٖبس يِبرث

اهعتعتج يشبفج ( )33يخر

ذبٌٖج

اهخيرٖر

كٖبس اهخيرٖر()2

شرؽج خنرار اشخالى اهنراح

ؽدد اهيراح

اهخضّٖة ؽوٓ اهيرتؾبح

اهدرسج

اهعتعتج()1

اهخضّٖة كٖبس دكج اهخضّٖة()3
 5-3االخختبراح اهلتوٖج:

 .1اسرٗ ايتبضد االخختبراح ايهتًٙج يىرث ايٙد ك٘  ٌٔٙاألضد ائٍاكةم (ٍ )2008/3/2ةَ ايؽةبٌ
ايدراش٘ ( )2008 -2007ايلصل ايدراش٘ ايذبُ٘.

 .2أسرٙح االخختبراح ايؽًٍٙج سٍٙؽٓب ك٘ نبؼج ىًٙج ايخرتٙج ايرٙبطٙج -سبٍؽج تفداد.
 .3نتل إسراء االخختبراح يرش ايتبضد ىٙلٙج خظتٙم االخختبراح.
(*)

ايختراء ٔاالخخصبص ك٘ ىرث ايٙد:


أ.د ؼتد ائْبة ـبزٗ.



أ.د ضبزٌ ؼًٔاَ ٍُصٔر.



أ.ٌ.د ٍضٍٔد ٍٔشٖ.

( )1ضبزٌ ٍُصٔر ؼًٔاَ  .اٙسبد درسبح ٍؽٙبرٙج يًٍٓبراح االشبشٙج تىرث ايٙد  .رشةبيج ٍبسشةخٙر .ىًٙةج
ايخرتٙج ايرٙبطٙج – سبٍؽج تفداد  1991ص . 53
( )2( )2طٙبء نبشٌ ايخٙبظ ٔ ؼتد ايىر ٌٙنبشٌ ـزال  .تىرث ايٙد – ائٍصل :دار ايىخة يًظتبؼةج ٔايُيةر
 1988ص.36

( )3ىٍبل ؼتد ايضٍٙد ٍ .ضٍد صتض٘ ضشُ – َٙايهٙبس ك٘ ىرث ايٙد – ايهبْرث :دار ايلىر ايؽرتة٘ – 1980
ص . 145
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اهّضداح اهخؾوٖيٖج اهيلخرضج:

اؼد ايتبضد ٔضداح خؽًٍٙٙج ٍهخرضج يًٍدث ٍَ  ٌٔٙايخٍٙس (ٔ )2008/3/15يفبٙج ٙةٌٔ األرتؽةبء

ائٍاكم (ٔ )2008/5/14يٍدث ذٍبُٙج أشبتٙػ

(ًٍضم رنٌ (ٍُ ) )1بذر ئضداح خؽًٍٙٙج يالشبيٙة ايذالذج .

ٔند سرٕ خؽًٌ ىل ٍسٍٔؼج ٍَ ايٍسٍٔؼبح ايذالذج تأشًٔة ٍؽ ٍَ َٙاألشبيٙة ايٍؽخٍدث ك٘ ايتضد

(األشًٔة االٍرٗ ،ايختبدي٘ ،ايخطٍ .)َٙضٙد نشٍح ائضدث ايخؽًٍٙج إيٖ ذالذج أنشبٌ (اإلؼةدادٗ)
ٔىبَ زٍُّ ( )20دنٙهج ٔ (ايهشٌ ايرئٙش٘) ٔىبَ زٍُّ ( )60دنٙهجٔ( ،خطٍَ ايسةزء ايخؽًٍٙة٘

ٔزٍُّ ( )15دنٙهج ٔٙخٌ ْذا ايسزء يرش ايٍٓبرث ٍَ نتل ايٍدرس تبألشًٔة ايخؽًٍٙة٘ ايٍشةخخدٌ
ٔتؽدْب ٙتدأ ايخظتٙم ٔزٍُّ ( )45دنٙهج ٔكٙ ّٙتدأ ايظالة تخظتٙم األداء ايٍٓبرٗ) يًؽتج.

ذٌ ايهشٌ ايخخبٍ٘ ٔٙخرأش زٍُّ ( )10دنبئم ٔٙخطٍَ يؽتج خرٔٙضٙج ختؽد ؼًٖ ايخيةٔٙم

ٔايٍرش ٔصٙضج االُصراق خخبٍب ئًضدث ايخؽًٍٙٙج.
 6-3االخختبراح اهتؾدٖج:

 تؽد أَ ظتهح ائضداح ايخؽًٍٙج ،أسرٙح االخختبراح ايتؽدٙج يؽُٙج ايتضد ك٘  ٌٔٙاألضد ائٍاكم
(.)2008/5/18

 أسرٙح االخختبراح ايتؽدٙج يؽُٙج ايتضد تُلس عرٔق االخختبراح ايهتًٙج ٍةَ ضٙةد ائنةح
ٔاألدٔاح ٍٔىبَ االخختبر

 7-3اهّشبئل اإلضضبئٖج:

اشخؽٍل ايتبضد ايٍؽبيسبح اإلضصبئٙج ٍَ خالل اشخخداٌ ايضهٙتج اإلضصةبئٙج ( )SPSSكة٘

ايضبشٔة .
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يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

 -4ؽرط اهٌخبئز ّخضوٖوِب ّيٌبكشخِب:

 1-4ؼرض ٔخضًٙل ٍُٔبنيج ُخبئز االخختبر َٙايهتً٘ ٔايتؽدٗ يألشةًٔة االٍةرٗ يالخختةبراح

ايٍٓبرٙج (ايظتظتج -شرؼج ايخٍرٙر -دنج ايخصٔٙة)

ايسدٔل ()1

ٔٙطص ائشظ ايضشبت٘ ٔاالُضراكبح ايٍؽٙبرٙج ٔنٍٙج (ح) ايٍضخشتج ٔايسدٔيٙج يألشًٔة االٍرٗ
االخختبراح (ايظتظتج ٍشبكج ( ،)ٌ30شرؼج ايخٍرٙر ،ايخصٔٙة)

اهيسيّؽج

االخختبر

األّهٓ

األشوّة
االيرٔ

سَ

اهعتعتج  33ى

شرؽج اهخيرٖر
اهخضّٖة

اهلتوٕ

8.33

37.1

15.33

اهتؾدٔ

سَ

ػ

6.3

1.17

ػ

17.1

1.41 42.1 1.18
18

2.5

*يؾٌّٔ ؽٌد يشخّْ دالهج (ّ )3.35درسج ضرٖج (.)9

3.3

كٖيج ح

اهيضشّتج اهسدّهٖج
4.61

21.33
6.92

2.35

اهدالهج
يؾٌّٔ
يؾٌّٔ
يؾٌّٔ

ٍَ خالل ايسدٔل رنٌ (ٍٙ )1ىَ ٍالضعج األٔشبظ ايضشبتٙج ٔاالُضراكبح ايٍؽٙبرٙج ٔنةٌٙ

(ح) ايٍضخشتج ٔايسدٔيٙج يالخختبراح ايذالذج (ايظتظتج ،شرؼج ايخٍرٙر ،ايخصٔٙة).

ايٍسٍٔؼج األٔيٖ (األشًٔة االٍرٗ) ٔيٍؽركج ضهٙهج ايلرٔم تُ َٙخبئز االخختةبر ايهتًة٘

ٔايتؽدٗ يٓذِ االخختبراح ،اسرٗ ايتبضد اخختبر (ح) يًؽُٙبح ايٍخُبعرث يىةل اخختةبر كبخختةبر

ايظتظتج ىبُح نٍٙج (ح) ايٍضخشتج (ٔ )4.61نٍٙج (ح) ايٍضخشتج الخختبر شةرؼج ايخٍرٙةر تًةؿ

(ٔ )21.03نٍٙج (ح) ايٍضخشتج الخختبر ايخصٔٙة تًؿ (ٔ )6.92ؼُد ٍهبرُج ن( ٌٙح) ايٍضخشتج يىل
اخختبر ٍػ نٍٙج (ح) ايسدٔيٙج خىَٔ ايٍضخشتج اىتر ٍَ ايسدٔيٙج ٔيىل االخختبراح ؼُةد ٍشةخٕٔ

داليج (ٔ )0.05درسج ضرٙج (ْٔ )9ذا ٙدل ؼًٖ ٔسٔد كرٔم ٍؽُٔٙج ذاح داليج إضصبئٙج ٔيصبيص
االخختبر ايتؽدٗ.

ٔٙؽزٔ ايتبضد ْذا ايخظٔر ك٘ ٍشخٕٔ ايخؽًٌ يدٕ أكراد ؼُٙج ايتضد إيٖ اشخخداٌ األشًٔة

االٍرٗ ضٙد ٙخٌ خؽًٌ ايٍٓبرث.

ٍَ خالل (ايؽالنج اُٙٚج ٔايٍتبيرث ت َٙايضبكز ايذٗ ٙؽظ ّٙايٍؽًٌ ٔت َٙاالشخسبتج ايخ٘ ٙهٌٔ

تٓب ايخًٍٙذ) (.)1

( )1سٍبل صبيص ٔآخرَٔ؛ يضدر شتق ذنرٍ ،ص.18

11

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

إَ ايضبكز أٔ إيبرث ايتدء ايصبدرث ٍَ ايٍؽًٌ خشتم ىل ضرىج ٙهٌٔ تٓب ايخًٍٙذ ايذٗ ٙهةٌٔ

تؽًٍٙج األداء ٍَ خالل ؼرض ائٍُذر ايضرى٘ ٔتذيو خشخٍر ضبيج االُشسبٌ ت َٙشةًٔو ايةخؽًٌ
ٔشًٔو ايخدرٙس ك٘ ىل ٍرضًج ٙخٌ ايهٙبٌ تٓب.

ٔٙرٕ ايتبضد ٍب يًٍدرس ايىقء ايًٌٍ تٍبدخّ ٍٔؽركخّ تظتٙؽةج شةٍبح ظالتةّ ايتدُٙةج

ٔايٍٓبرٙج ٔاالُلؽبيٙج ٔخٔس ٌٓٓٙتبالخسبِ ايصضٙص يًخؽًٌ ُٙؽىس تيىل اٙسبت٘ ؼًٖ ٍشخٕٔ خؽًٌٍٓ
تيىل أكطل إطبكج إيٖ دٔر ائضداح ايخؽًٍٙٙج تبألشًٔة االٍرٗ.

 2-4ؼرض ٔخضًٙل ٍُٔبنيج ُخبئز االخختبر َٙايهتً٘ ٔايتؽدٗ يألشةًٔة ايختةبدي٘ يالخختةبراح

ايٍٓبرٙج (ايظتظتج -شرؼج ايخٍرٙر -دنج ايخصٔٙة)

ايسدٔل ()2

ٔٙطص ائشظ ايضشبت٘ ٔاالُضراق ايٍؽٙبرٗ ٔنٍٙج (ح) ايٍضشٔتج ٔايسدٔيٙج يالشًٔة ايختبدي٘
يالخختبراح (ايظتظتج -شرؼج ايخٍرٙر -دنج ايخصٔٙة)

اهيسيّؽج
األّهٓ

األشوّة
اهختبدهٕ

االخختبر

اهلتوٕ

كٖيج ح

اهتؾدٔ

سَ

ػ

سَ

ػ

8.1

1.43

6.3

3.83

5.35

شرؽج اهخيرٖر 1.13 41.3 1.43 37.1

15.63

2.16 18.2 3.15 12.8

7.71

اهعتعتج  33ى
اهخضّٖة

اهيضشّتج اهسدّهٖج

اهدالهج
يؾٌّٔ

2.35

يؾٌّٔ
يؾٌّٔ

*يؾٌّٔ ؽٌد يشخّْ دالهج (ّ )3.35درسج ضرٖج (.)9

ٍَ خالل سدأل (ٍٙ )2ىَ ٍالضعج األٔشبظ ايضشبتٙج ٔاالُضراكبح ايٍؽٙبرٙج ٔنة( ٌٙح)

ايٍضخشتج ٔايسدٔيٙج يالخختبراح ايذالذج (ايظتظتج -شرؼج ايخٍرٙر -ايخصٔٙة) يألشًٔة ايختةبدي٘

(ايٍسٍٔؼج ايذبُٙج) ٔيٍؽركج ضهٙهج ايلرٔم تُ َٙخبئز االخختبر ايهتً٘ ٔايتؽةدٗ يٓةذِ االخختةبراح

أسرٕ ايتبضد اخختبر (ح) يًؽُٙبح ايٍخُبعرث يىل اخختبر ايظتظتج ىبُةح نٍٙةج (ح) ايٍضخشةتج

(ٔ )5.05نٍٙج (ح) ايٍضخشتج الخختبر شرؼج ايخٍرٙر تًؿ (ٔ )15.60نٍٙج (ح) ايٍضخشتج الخختبر
ايخصٔٙة (ٔ )7.17ؼُد ٍهبرُخٓب ٍػ نٍٙج (ح) ايسدٔيٙج خىَٔ ايٍضخشتج اىتر ٍَ ايسدٔيٙج ٔيىةل
االخختبراح ؼُد ٍشخٕٔ داليج (ٔ )0.05درسج ضرٙج (ْٔ )9ذا ٙدل ؼًٖ ٔسٔد كرٔم ٍؽُٔٙج ذاح

داليج إضصبئٙج ٔيصبيص االخختبر ايتؽدٗ.

ٔٙؽزٔ ايتبضد ْذا ايخظٔر ك٘ ٍشخٕٔ ايخؽًٌ يدٕ أكراد ؼُٙج ايتضد إيٖ اشخخداٌ األشًٔة

ايختبدي٘ ضٙد ٙؽخٍد ْذا األشًٔة ؼًٖ إؼظبء كرص ؼدٙدث يًخدرٙة ؼًٖ ائاسة ٍػ زٍٙل ٙهةٌٔ

تيىل خبص تؽًٍٙج ايٍرانتج إطبكج إيٖ إؼظبء ايخفذٙج ايراسؽج ٍػ ايزٍٙل تيىل آُ٘ ،إطبكج إيةٖ
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يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

إؼظبء ايذهج ك٘ ٍذل ْىذا أشًٔة إيٖ ايٍخؽًٍ َٙك٘ ٍُبنيج ايسٔاُة ايخبصج تبئاسة ٍػ ايزٍٙةل

إطبكج إيٖ أَ ايخؽًٌ تخىرار ايٍضبٔالح ٔايخدرٙة ايٍشخٍرث ؼًٖ أداء ايٍٓبرث ايٍؽُٙةج ٔخصةضٙص
األخظبء ٙصل تبيٍخؽًٌ إيٖ ٍرضًج اىخشبة ايخٔاكم ايؽطً٘ ايؽصت٘ ٔخهل أخظبءث ٔٙىةَٔ األداء
ايٍٓبرٗ تيىل أكطل إطبكج إيٖ دٔر ايٍدرس ايذٗ ٙىَٔ تٍذبتج ائٍسّ ٔايٍريد ٔايةذٗ ٙهةٌٔ
تٍراؼبث ايلرٔم ايلردٙج ت َٙظالة ايٍسٍٔؼج ائاضدث ٔايٓدق األشبش٘ ْٔ ائصٔل تبيٍخؽًٌ إيةٖ

ايٍشخٕٔ ايٍُئد.

 3-4ؼرض ٔخضًٙل ٍُٔبنيج ُخبئز االخختبر َٙايهتً٘ ٔايتؽدٗ يألشًٔة ايخطةٍ َٙيالخختةبراح

ايٍٓبرٙج (ايظتظتج -شرؼج ايخٍرٙر -دنج ايخصٔٙة)

ايسدٔل ()3

ٔٙطص ائشظ ايضشبت٘ ٔاالُضراق ايٍؽٙبرٗ ٔنٍٙج (ح) ايٍضشٔتج ٔايسدٔيٙج يألشًٔة ايخطٍَٙ
يالخختبراح (ايظتظتج -شرؼج ايخٍرٙر -دنج ايخصٔٙة)

اهيسيّؽج
األّهٓ

أشوّة

اهخظيًٖ

االخختبر

اهلتوٕ

كٖيج ح

اهتؾدٔ

سَ

ػ

سَ

ػ

8.9

1.2

5.5

3.6

7.31

شرؽج اهخيرٖر 1.32 34.4

39

3.63

22.7

1.9

19

1.2

6.3

اهعتعتج  33ى
اهخضّٖة

13

اهيضشّتج اهسدّهٖج

اهدالهج
يؾٌّٔ

2.35

يؾٌّٔ
يؾٌّٔ

*يؾٌّٔ ؽٌد يشخّْ دالهج (ّ )3.35درسج ضرٖج (.)9

ٍَ خالل سدأل (ٍٙ )3ىَ ٍالضعج األٔشبظ ايضشبتٙج ٔاالُضراكبح ايٍؽٙبرٙج ٔنة( ٌٙح)

ايٍضخشتج ٔايسدٔيٙج يالخختبراح ايذالذج (ايظتظتج -شرؼج ايخٍرٙر -ايخصٔٙة) يألشًٔة ايختةبدي٘

(ايٍسٍٔؼج ايذبيذج) تبألشًٔة ايخطٍٔ َٙيٍؽركج ضهٙهج ايلرٔم تُ َٙخبئز االخختبر ايهتً٘ ٔايتؽةدٗ

يٓذِ االخختبراح اسرٗ ايتبضد اخختبر (ح) يًؽُٙبح ايٍخُبعرث يىل اخختبر ،كبخختبر ايظتظتج ىبُةح
نٍٙج (ح) ايٍضخشتج (ٔ )7.01نٍٙج (ح) ايٍضخشتج الخختبر شرؼج ايخٍرٙر تًؿ (ٔ )22.7نٍٙج (ح)
ايٍضخشتج الخختبر ايخصٔٙة (ٔ )6.3ؼُد ٍهبرُج نٍٙج (ح) ايٍضخشتج ٍػ نٍٙج (ح) ايسدٔيٙج خىَٔ
ايٍضخشتج اىتر ٍَ ايسدٔيٙج ٔيىل االخختبراح ؼُد ٍشخٕٔ داليج (ٔ )0.05درسج ضرٙج (ْٔ )9ةذا

ٙدل ؼًٖ ٔسٔد كرٔم ٍؽُٔٙج ذاح داليج إضصبئٙج ٔيصبيص االخختبر ايتؽدٗ.

ٔٙؽزٔ ايتبضد ْذا ايخظٔر ك٘ ٍشخٕٔ ايخؽًٌ يدٕ أكراد ؼُٙج ايتضد إيٖ اشخخداٌ األشًٔة

ايخطٍٔ َٙيٓذا األشًٔة ٍلٌٓٔ ٍخخًلب ك٘ أداء ائاسة ايٍُبظ تبيٍخؽًٌ ضٙد ٙخٌ ك ّٙإيةٖ خضدٙةد
ٍشخٔٙبح ٍخؽددث ٍَ األداء يُلس ائاسة ٍهشٌ ؼًٖ سٍٙػ ايظًتج ىال ضشة إٍىبُٙخّ ايلُٙةج كة٘

األداءٙ ،ؽُ٘ ْذا ك٘ أٗ ٍشخٕٔ ٙتدأ تبألداء.
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اهؾدد اهخبشؼ

اهيسود األّل

إَ ْدق ائضدث ايخؽًٍٙٙج ْٔ اضخٔاء سٍٙػ ايٍخؽًٍ َٙألداء ُلس ائاسة يالُخهبل ك٘ ؼًٍٙج

األتؽبد إيٖ االضخٔاء (.)1

ٍَٔ ُْب ٙخطص ٍٓبٌ ايٍدرس ىُّٔ ايٍشؤٔل ايٍُلذ يًؽًٍٙج ايخؽًٍٙٙج ٍَ خالل اشةخخداٍّ

أشًٔة خدرٙش٘ ٍؽٙ َٙضهم ايفرض ايٍظًٔة ٍَ ايٍلٌٓٔ ايخرتٔٗ أٔال تبضخٔائّ يسٍٙةػ ايظًتةج
ٔتُلس ائنح ٙؽٍل ؼًٖ خظٔٙر األداء ايٍٓبرٗ يًظًتج إطبكج إيةٖ كبؼًٙةج ائضةداح ايخؽًٍٙٙةج

تبشخخداٌ األشًٔة ايخطٍ َٙايذٗ أشٌٓ ك٘ خظٔٙر ايهبتًٙبح ايتدُٙج ٔايٍٓبرٙج.

ٍَٔ خالل ٍب خهدٌ كبَ خؽًٌ تؽض ايٍٓبراح األشبشٙج تىرث ايٙد ال ٙخٌ تصٔرخّ ايٍُيةٔدث

إال ٍَ خالل اشخخداٌ أشبيٙة خدرٙشٙج ٍخُٔؼج ك٘ ؼًٍٙج ايخدرٙس خضهم ايفرض ايٍُئد.

إَ األشبيٙة ايخدرٙشٙج ْ٘ ؼتبرث ؼَ ُعرٙج ت َٙايٍؽًٌ ٔايخًٍٙذ ٔائاسة ايذٗ ٙهٍَٔٔ تّ

ٍٔدٕ خأذٙر ذيو ك٘ ايخًٍٙذ (ايٍخؽًٌ) ،يذيو ْذِ ايُعرٙج خخخبر األشًٔة ايٍالئةٌ يًخٔصةل إيةٖ

ٍسٍٔؼج ٍؽُٙج ٍَ األْداق ايٍرسٔثٔ .تٓذا ٙىَٔ ايتبضد ند ضهم ْدكّ ٔكرطّ.
 -5االشخٌخبسبح ّاهخّضٖبح:
 1-5االشخٌخبسبح:

ٍَ خالل ُخبئز ايتضد خٔصل ايتبضد إيٖ االشخُخبسبح ايخبيٙج:
 إَ األشبيٙة ايخدرٙشٙج ايٍشخخدٍج ك٘ ايتضد (االٍرٗ -ايختبدي٘ -ايخطٍ )َٙخأذٙر اٙسبت٘ كة٘
خؽً ٌٙتؽض ٍٓبراح ىرث ايٙد.

 األشبيٙة ايذالذج ايٍشخخدٍج (االٍرٗ -ايختبدي٘ -ايخطٍ )َٙخأذٙر اٙسبت٘ كة٘ خؽًةٍٓ ٌٙةبرث
ايظتظتج ٔايخصٔٙة ٍٔٓبرث ايخٍرٙر ك٘ ىرث ايٙد.

 ئًضداح ايخؽًٍٙٙج ايٍهخرضج دٔر كبؼل ك٘ خظٔٙر ٍشخٕٔ خؽًٌ تؽض ٍٓبراح ىرث ايٙةد يةدٕ
ايظالة.

( )1سٍبل صبيص ٔآخرَٔ؛ يضدر شتق ذنرٍ ،ص.182
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يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

اهؾدد اهخبشؼ

اهيسود األّل

 2-5 اهخّضٖبح:
ٍَ خالل االشخُخبسبح ٔٙص٘ ايتبضد تبالخ٘:

 االشخلبدث ٍَ األشبيٙة (االٍرٗ -ايختبدي٘ -ايخطٍ )َٙك٘ خؽًٌ تؽض ٍٓبراح ىرث ايٙةد يةدٕ
ايظًتج ايٍتخدئ َٙك٘ ىًٙبح ايخرتٙج ايرٙبطٙج .

 االشخلبدث ٍَ اشخخداٌ األشبيٙة (االٍرٗ -ايختبدي٘ -ايخطٍ )َٙك٘ درٔس ايخرتٙةج ايرٙبطةٙج
يىبكج ايٍراضل ايدراشٙج .

ٔٙ ص٘ ايتبضد تطرٔرث اشخخداٌ األشبيٙة ايذالذج ايٍشخخدٍج (االٍرٗ -ايختبدي٘ -ايخطةٍ)َٙ
ك٘ خؽًٍٓ ٌٙبراح يلؽبيٙبح رٙبطٙج أخرٕ.

 طرٔرث االشخلبدث ٍَ ائضداح ايخؽًٍٙٙج ايٍهخرضج ايخ٘ خضٔٗ ؼًٖ األشبيٙة ايٍشخخدٍج كة٘
ايتضد يخأذٙرْب االٙسبت٘ ك٘ خظٔٙر ٍشخٕٔ خؽًٌ تؽض ٍٓبراح ىرث ايٙد.

 اشخخداٌ أشبيٙة خدرٙشٙج أخرٕ يٌ ٙخٌ اشخخدآٍب ك٘ ْذا ايتضد.
اهيضبدر
 سٍبل ايد َٙؼتد ايٍؽبظ٘ اييبكؽ٘؛ ايخؽً ٌٙايٍترٍز ك٘ ايخرتٙج ايتدُٙج ٔايرٙبطٙج( ،ايهبْرث ،دار
ايلىر ايؽرت٘.)1997 ،

 ؼلبق ؼتد ايىرٌٙ؛ ايخدرٙس يًخؽًٌ ك٘ ايخرتٙج ايرٙبطٙج ٔايتدُٙج( .اإلشىُدرٙجٍ :ظتؽج ٍُيةأث
ايٍؽبرق ك٘ اإلشىُدرٙج ،)1996 ،ص.79

 ؼً٘ ايدٙرٗ؛ أشبيٙة خدرٙس ايخرتٙج ايرٙبطٙج( .األردَ :دار األٔل يًظتبؼج ٔايُير ،سبٍؽةج
ايٙرٍٔو.)1987 ،

 كبخر ؼبنل؛ ٍؽسٌ ؼًٌ ايُلس( .تٙرٔحٍ :ظتؽج ايؽًٌ يًٍال.)1971 ،َٙٙ
ٍ ضٍد ٍضٍٔد ايضًٙج؛ ايخصٍ ٌٙايخؽًُ ٍ٘ٙعرٙج ٍٍٔبرشج( ،ؼٍبَ ،دار ايٍٙشر يًُير.)1999 ،

ٍٔ شىبٍٔشخَ ( :1982خرسٍج) سٍبل صبيص ٔآخرَٔ؛ خدرٙس ايخرتٙج ايرٙبطةٙج( .سبٍؽةج
ائٍصل :دار ايىخة يًظتبؼج ٔايُير.)1991 ،

ٔ سٍ ّٙضسٔة ٔآخرَٔ؛ ُعرٙبح ايخؽًٌ ايضرىة٘ ،ظ( ،1ايؽةرام ،دار ايىخةة ٔائذةبئم،
.)2000

ٔ داد ايٍلخ٘؛ خأذٙر اشخخداٌ تؽض أشبيٙة ايخدرٙس ؼًٖ خؽًٌ تؽض ايٍٓبراح ايٓسٍٔٙج تىةرث
ايشًج ٔاشخذٍبر ٔنح ايخؽًٌ األىبد ،ٍ٘ٙأظرٔضج دىخٔراِ ،ىًٙج ايخرتٙج ايرٙبطٙج -سبٍؽج تفداد،

.2000
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ٍُٔذر ئضدث خؽًٍٙٙج تبالشًٔة االٍرٗ
االشتٔغ االٔل

ائضدث ايخؽًٍٙٙج  :االٔيٖ

ؼدد ايظالة  10 :ظالة
اكشبى اهّضدث اهخؾوٖيٖج
 -1ايهشٌ االؼدادٗ

ائنح  90 :د

اهّكح
23د

أ -ايٍهدٍج

5د

ة -االؼداد ايؽبٌ

8د

األدٔاح ايٍشخخدٍج

ىراح ايٙد

اهفؾبهٖبح ّاهيِبراح

خشسٖل اهضظّر – خسِٖز االدّاح اهيشخخديج

شٖر اؽخٖبدٔ – شٖر ؽوٓ االيشبع – شٖر ؽوٓ اهنؾتًٖ
– شٖر يؼ رفؼ اهذراؽًٖ سبٌتةب – شةٖر يةؼ رفةؼ

اهذراؽًٖ ؽبهٖبً – ُرّهج – ُرّهج يؼ يرسضج اهذراؽًٖ
ايبيبً – ُرّهج يؼ يرسضج اهذراؽًٖ هوخوف – ُرّهةج
يؼ رفؼ اهرنتخًٖ – ُرّهج – شٖر اؽخٖبدٔ – ّكّف

ايٓدق ايخؽً : ٍ٘ٙخؽًٍٓ ٌٙبرث اشخالٌ ايىرث

ايٓدق ايخرتٔٗ  :اىشبة ايظالة رٔش ايٍذبترث ٔاالسخٓبد
االخرار ّاهشنٖل

اهيالضغبح

ٌشق ّاضد

× × × ×
×ى

×

×

دائرث
×

×ى

×

×

اهخأنٖد ؽوٓ خرم يشبفبح تًٖ اهعالة

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

ح -االؼداد ايخبص

7د

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

 ( ّكّف  ،فخضب ً) خضرٖم اهرأس ؽوٓ شةنل دائةرث( ضر ) .

 ( ّكّف  ،فخضب  ،اهذراؽبً ؽبهٖةب ) ختةبدل ذٌةٕاهذراؽًٖ ؽوٓ اهضدر ( 6ؽداح ) .

 (ّكّف  ،ظيبً) اهّذة فخضب ً يؼ رفؼ اهذراؽًٖ سبٌتةب(  8ؽداح ) .

ّ( -كّف ،فخضبً) دّراً اهذراؽًٖ ايبيب – ؽبهٖبً – اشفل

يرتؼ

×

×

×

×

×

×ى

×

×

×

.

 (سوّس عّٖل رفؼ اهذراؽٖى ايبيب يؼ ذٌٕ اهةرنتخًٖ(  4ؽداح ) .

 ( االشةةخولبء ) رفةةؼ اهةةرسوًٖ كوةةٖال تبهختةةبدل(  2ؽداح ) .

 -2ايهشٌ ايرئٙش٘
أ -ايسزء ايخؽًٍ٘ٙ

 63د
 15د

( يِبرث يشم اهنرث تٖد ّاضدث – تبهٖدًٖ )

27

يرتؼ يفخّش

×

×

×

اهخأنٖد ؽوٓ ذٌٕ اهرنتخًٖ تبهنبيل

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج
 شرش يِبرث اشخالى اهنرث يةً كتةل اهيةدرستضّرث يفضوج ( تبالشوّة االيرٔ )

 ؽرط ٌيّذر االداء يً كتل اهيدرسة -ايُيبظ ايخظتٙه٘

 45د

اهؾدد اهخبشؼ
×

×

×ى

اهيسود األّل
×

×

 اخخٖبر اهيدرس تضّرث ؽشّائٖج الضد اهعةالةهٖلّى تأداء اهيِبرث

ٖ -لّى اهعالة تخعتٖق اداء اهيِبرث اهسدٖدث

 -ؽيل يٌبفشبح تًٖ اهعالة هخعتٖق اهيِبرث

 -خضضٖص االخعبء اهخٕ ٖخؾرط هِب اهعالة يةً

 -3ايهشٌ ايخخبٍ٘

كتل اهيدرس .

 13د

هؾتج اهخخبى

( اهؾرتج اهتشرٖج )
تد رّش اهيٌبفشج ّاهخشّٖق ؽٌد اهعالة

 ضضٖج االٌضرافٍسٍٔغ ايةزٍَ ايٍشةخفرم كة٘
ائضدث ايخؽًٍٙٙج

×

 93د

28

ٌشق ّاضد
×ى

اهخأنٖد ؽوٓ اهٌغبى
×

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

ٍُٔذر ئضدث خؽًٍٙٙج تبالشًٔة ايختبدي٘
االشتٔغ االٔل

ائضدث ايخؽًٍٙٙج  :االٔيٖ
ؼدد ايظالة  10 :ظالة
اكشبى اهّضدث اهخؾوٖيٖج
 -1ايهشٌ االؼدادٗ

االدٔاح ايٍشخخدٍج

ائنح  90 :د
اهّكح
23د

أ -ايٍهدٍج

5د

ة -االؼداد ايؽبٌ

8د

ايٓدق ايخؽً : ٍ٘ٙخؽًٍٓ ٌٙبرث اشخالٌ ايىرث

ىراح ايٙد

اهفؾبهٖبح ّاهيِبراح

خشسٖل اهضظّر – خسِٖز االدّاح اهيشخخديج

ايٓدق ايخرتٔٗ  :اىشبة ايظالة رٔش ايٍذبترث ٔاالسخٓبد
االخرار ّاهشنٖل
ٌشق ّاضد

× × × ×
×ى

شٖر اؽخٖبدٔ – شٖر ؽوٓ االيشبع – شٖر ؽوٓ اهنؾتًٖ
– شٖر يؼ رفؼ اهذراؽًٖ سبٌتةب – شةٖر يةؼ رفةؼ

اهذراؽًٖ ؽبهٖبً – ُرّهج – ُرّهج يؼ يرسضج اهذراؽًٖ
ايبيبً – ُرّهج يؼ يرسضج اهذراؽًٖ هوخوف – ُرّهةج
يؼ رفؼ اهرنتخًٖ – ُرّهج – شٖر اؽخٖبدٔ – ّكّف

29

اهيالضغبح

×

×

دائرث
×

×ى

×

×

اهخأنٖد ؽوٓ خرم يشبفبح تًٖ اهعالة

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج
ح -اإلؼداد ايخبص

7د

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

 ( ّكّف  ،فخضب ً) خضرٖم اهرأس ؽوٓ شةنل دائةرث( ضر ) .

 ( ّكّف  ،فخضب  ،اهذراؽبً ؽبهٖةب ) ختةبدل ذٌةٕاهذراؽًٖ ؽوٓ اهضدر ( 6ؽداح ) .

يرتؼ

ّ( -كّف  ،ظيبً) اهّذة فخضب ً يؼ رفؼ اهذراؽًٖ سبٌتةب

×

×

ّ( -كّف ،فخضبً) دّراً اهذراؽًٖ ايبيب – ؽبهٖبً – اشفل

×

×

(  8ؽداح ) .

.

×

×ى

×

×

×

اهخأنٖد ؽوٓ ذٌٕ اهرنتخًٖ تبهنبيل

 (سوّس عّٖل رفؼ اهذراؽٖى ايبيب يؼ ذٌٕ اهةرنتخًٖ(  4ؽداح ) .

 -2ايهشٌ ايرئٙش٘

أ -ايسزء ايخؽًٍ٘ٙ

 63د
 15د

 ( االشةةخولبء ) رفةةؼ اهةةرسوًٖ كوةةٖال تبهختةةبدل(  2ؽداح ) .

( يِبرث يشم اهنرث تٖد ّاضدث – تبهٖدًٖ )

 شرش يِبرث يشم اهنرث يةً كتةل اهيةدرستضّرث يفضوج ( تبالشوّة اهختبدهٕ )

 -ؽرط ٌيّذر االداء يً كتل اهيدرس

 -اخخٖبر اهيدرس تضّرث ؽشّائٖج الضد اهعةالة

31

يرتؼ يفخّش

×

×

×

×

×ى

×

×

×

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

هٖلّى تأداء اهيِبرث
ة -ايُيبظ ايخظتٙه٘

 45د

ٖ -لّى اهعالة تخعتٖق اداء اهيِبرث اهسدٖدث

 -ؽيل يٌبفشبح تًٖ اهعالة هخعتٖق اهيِبرث

 خضضٖص االخعبء اهخٕ ٖخؾرط هِب اهعالة يةًكتل اهيدرس .

 -3ايهشٌ ايخخبٍ٘

 13د

هؾتج اهخخبى

( اهؾرتج اهتشرٖج )

ٍسٍٔغ ايةزٍَ ايٍشةخفرم كة٘

ائضدث ايخؽًٍٙٙج

 93د

×

 -ضضٖج االٌضراف

ٌشق ّاضد
×ى

×

تد رّش اهيٌبفشج ّاهخشّٖق ؽٌد اهعالة

اهخأنٖد ؽوٓ اهٌغبى

31

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

ٍُٔذر ئضدث خؽًٍٙٙج تأشًٔة ايخطٍَٙ
االشتٔغ االٔل

ائضدث ايخؽًٍٙٙج  :االٔيٖ

ؼدد ايظالة  10 :ظالة

اكشبى اهّضدث اهخؾوٖيٖج
 -4ايهشٌ االؼدادٗ

ائنح  90 :د

اهّكح
23د

أ -ايٍهدٍج

5د

ة -االؼداد ايؽبٌ

8د

االدٔاح ايٍشخخدٍج

ىراح ايٙد

اهفؾبهٖبح ّاهيِبراح

خشسٖل اهضظّر – خسِٖز االدّاح اهيشخخديج

ايٓدق ايخرتٔٗ  :اىشبة ايظالة رٔش ايٍذبترث ٔاالسخٓبد

االخرار ّاهشنٖل

– شٖر يؼ رفؼ اهذراؽًٖ سبٌتةب – شةٖر يةؼ رفةؼ

اهذراؽًٖ ؽبهٖبً – ُرّهج – ُرّهج يؼ يرسضج اهذراؽًٖ
يؼ رفؼ اهرنتخًٖ – ُرّهج – شٖر اؽخٖبدٔ – ّكّف

ّ ( -كّف  ،فخضب ً) خضرٖم اهرأس ؽوٓ شةنل دائةرث

32

اهيالضغبح

ٌشق ّاضد

× × × ×
×ى

شٖر اؽخٖبدٔ – شٖر ؽوٓ االيشبع – شٖر ؽوٓ اهنؾتًٖ

ايبيبً – ُرّهج يؼ يرسضج اهذراؽًٖ هوخوف – ُرّهةج

7د

ايٓدق ايخؽً : ٍ٘ٙخؽًٍٓ ٌٙبرث اشخالٌ ايىرث

×

×

دائرث
×

×ى

يرتؼ

×

×

اهخأنٖد ؽوٓ خرم يشبفبح تًٖ اهعالة

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج
( ضر ) .

ح -اإلؼداد ايخبص

 ( ّكّف  ،فخضب  ،اهذراؽبً ؽبهٖةب ) ختةبدل ذٌةٕاهذراؽًٖ ؽوٓ اهضدر ( 6ؽداح ) .

ّ( -كّف  ،ظيبً) اهّذة فخضب ً يؼ رفؼ اهذراؽًٖ سبٌتةب

اهؾدد اهخبشؼ
×

×

×

×

×

×ى

اهيسود األّل
×

×

×

(  8ؽداح ) .

 (ّكّف ،فخضبً) دّراً اهذراؽًٖ ايبيب – ؽبهٖبً – اشفل.

 (سوّس عّٖل رفؼ اهذراؽٖى ايبيب يؼ ذٌٕ اهةرنتخًٖ(  4ؽداح ) .

 ( -االشةةخولبء ) رفةةؼ اهةةرسوًٖ كوةةٖال تبهختةةبدل

 -5ايهشٌ ايرئٙش٘
أ -ايسزء ايخؽًٍ٘ٙ

اهخأنٖد ؽوٓ ذٌٕ اهرنتخًٖ تبهنبيل

 63د
 15د

(  2ؽداح ) .

( يِبرث يشم اهنرث تٖد ّاضدث – تبهٖدًٖ )

 شرش يِبرث يشم اهنرث يةً كتةل اهيةدرستضّرث يفضوج ( تبشوّة اهخظيًٖ )

 -ؽرط ٌيّذر االداء يً كتل اهيدرس

 اخخٖبر اهيدرس تضّرث ؽشّائٖج الضد اهعةالةهٖلّى تأداء اهيِبرث

33

يرتؼ يفخّش

×

×

×

×

×ى

×

×

×

يسوج ؽوّى اهخرتٖج اهرٖبظٖج
ة -ايُيبظ ايخظتٙه٘

 45د

اهيسود األّل

اهؾدد اهخبشؼ

ٖ -لّى اهعالة تخعتٖق اداء اهيِبرث اهسدٖدث

 -ؽيل يٌبفشبح تًٖ اهعالة هخعتٖق اهيِبرث

 خضضٖص االخعبء اهخٕ ٖخؾرط هِب اهعالة يةًكتل اهيدرس .

 -6ايهشٌ ايخخبٍ٘

 13د

هؾتج اهخخبى

( اهؾرتج اهتشرٖج )
×

 -ضضٖج االٌضراف

ٍسٍٔغ ايةزٍَ ايٍشةخفرم كة٘

ائضدث ايخؽًٍٙٙج

ٌشق ّاضد
×ى

×

تد رّش اهيٌبفشج ّاهخشّٖق ؽٌد اهعالة

 93د

اهخأنٖد ؽوٓ اهٌغبى
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