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فاعليت تدريس اجملووعاث الكبرية باستخدام الوسائط املتددةة  ي
صحيي طلبت كليت الرتبيت /صنداء  ي هقرر تكنولوجيا التدلين

خ٬ص ١ايبشح:
غع ٢ايبشح اؿاي ٞإىل ايتعطف عً ٢فاعً ١ٝتسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل٠
باغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠بأغايٝب كتًفَ( ١ع خٝاضات ايتفاعٌ ٚبسٕٚ
خٝاضات ايتفاعٌ) يف ؼض ٌٝطًب ١املػت ٣ٛايطابع يف نً ١ٝايذلب/ ١ٝصٓعا٤
يف َكطض تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝباملكاضْ ١بططٜك ١احملاعط ٠ايًفع١ٝ
املعتاز,٠طبل خ ٍ٬ايفضٌ ا٭ َٔ ٍٚايعاّ اؾاَع ,2010 -2009 ٞعً٢
ع َٔ ١ٓٝطًب ١املػت ٣ٛايطابع بًػت ( )221طايب ٚطايب ١قػُت عً ٢ث٬خ
فُٛعات,فُٛع ١ػطٜب ١ٝأٚىل َٔ قػِ عً ّٛاؿٝاٚ ٠عسزٖا ()75
طايبا ٚطايبٚ,١فُٛع ١ػطٜب ١ٝثاْ َٔ ١ٝقػِ ايطٜاعٝات ٚعسزٖا ()74
طايبا ٚطايبٚ,١فُٛع ١عابطْ َٔ ١فؼ قػِ ايطٜاعٝات ٚعسزٖا ()72
طايب ٚطايبٚ ,١قس اغفطت ايٓتا٥ر عٔ:
 تفٛم طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل اييت زضغت بدلْاَر ايٛغا٥ط
املتعسزَ ٠ع خٝاضات ايتفاعٌ عً ٢طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝاييت
زضغت بدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠بس ٕٚخٝاضات ايتفاعٌ يف ايتشضٌٝ
ايبعس.ٟ
 تفٛم طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل اييت زضغت بدلْاَر ايٛغا٥ط
املتعسزَ ٠ع خٝاضات ايتفاعٌ عً ٢طًب ١اجملُٛع ١ايغابط ١اييت زضغت
بايططٜك ١ايتكًٝس ١ٜيف ايتشض ٌٝايبعس.ٟ
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تفٛم طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝاييت زضغت بدلْاَر ايٛغا٥ط
املتعسز ٠بس ٕٚخٝاضات ايتفاعٌ عً ٢طًب ١اجملُٛع ١ايغابط ١اييت زضغت
بايططٜك ١ايتكًٝس ١ٜيف ايتشض ٌٝايبعس.ٟ

ٚيف ع ٤ٛتًو ايٓتا٥ر قسَت ايعسٜس َٔ ايتٛصٝات ٚاملكذلسات َٓٗا عطٚض٠
اغتدساّ بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف مجٝع بطاَر إعساز املعًُني بهًٝات ايذلب١ٝ
بضٛض ٠خاصٚ ١ايدلاَر ا٭خط ٣يف ايهًٝات اؾاَع ١ٝبضٛض ٠عاَٚ, ١إدطا٤
أعاخ مماثً ١عًَٛ ٢از زضاغَٚ ١ٝػتٜٛات تعً ١ُٝٝأخط ٣يف نًٝات ايذلبٚ ١ٝ
ايهًٝات اؾاَع ١ٝا٭خط ٣بهاف ١ؽضضاتٗا ملعطف ١فاعًٝتٗا يف ا٫ستفاظ
ٚايتفهرل ايعًُٚ ٞانتػاب املفاٖٚ ِٝاملٗاضات ٚاملٚ ٍٛٝا٫ػاٖات.
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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
املكسَ,١
ٜٛاد٘ ايتعً ِٝيف اي ُٔٝؼسٜات عسٜس َٔ ٠أُٖٗا ؼسَٛ ٟانب ١ايتطٛضات
ايعًُٚ ١ٝايتهٓٛيٛدٚ, ١ٝاإلفازَٗٓ ٠ا  ,فُع تكسّ تهٓٛيٛدٝا ا٫تضا٫ت ٚ,ثٛض٠
املعًَٛات ,أصبح َٔ ايغطٚض ٟعً ٢ايتعً ِٝعاَٚ ١اؾاَع ٞخاص ١إٔ ٜتفاعٌ َع تًو
ايتطٛضات ٜٚػتفٝس َٓٗا با٭غًٛب ا٭َجٌ  ,ستٜ ٢ضبح ق ٠ٛفاعً ١يف عًُ ١ٝايتُٓ.١ٝ
٪ٜٚنس ايهجرل َٔ ايذلبٜٛني إٔ تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝتعس َٔ املساخٌ اؿسٜجٚ ١املُٗ١
يف تطٜٛط ايٓعاّ ايتعً ,ُٞٝ٭ْٗا تٗسف إىل تٛظٝف مجٝع املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝيف
املٛاقف ايتعً ١ُٝٝنافٚ ١فل أغًٛب ايٓعِ ايصٜٓ ٟعط إىل املٛقف ايتعًْ ُٞٝعط ٠نً١ٝ
ٚ,بططٜكَٓ ١عُ , ١ابتس٤ا َٔ ؼسٜس ا٭ٖساف ٚ,اْتٗا ٤بعًُ ١ٝايتكَ, ِٜٛطٚضا باغتدساّ
ايططا٥ل ايتسضٜػٚ ١ٝايتفاع٬ت ايضفٚ ١ٝا٭ْؿط ١املٓاغب , ١مما ٜػاِٖ يف إعساز عكٍٛ
بؿط ١ٜبسضد ١عاي َٔ ١ٝايهفا ١ًٖ٪َ , ٠٤ملٛادٗ ١ؼسٜات ايعضط  ,قازض ٠عً ٢اغتدساّ
ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١يف تطٜٛط شاتٗا ٚفتُعٗا .
ٖٚصا ٜتطابل َع َفٗ ّٛتهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝؾُع ١ٝا٫تضا٫ت ايذلبٚ ١ٜٛايتهٓٛيٛد١ٝ
يعاّ َٚ 1977فاز : ٙاْٗا عًَُ ١ٝعكسَٚ ٠تساخً ١تؿٌُ ايٓاؽ ٚاإلدطا٤ات ٚا٭فهاض
ٚا٭سساخ ٚايتٓع َٔ ,ِٝأدٌ ؼً ٌٝاملؿه٬تٚ ,تضُٚ ِٝتٓفٝص ٚتك ِٜٛإزاض ٠سًٖ ٍٛصٙ
املؿه٬ت املتعًك ١ظُٝع اٚد٘ ايتعًِ اإلْػاْٚ ,ٞتعطٜف عاّ  1994ايصٜٓ ٟط عً ٢اْ٘
(ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل يف تضُ ِٝايعًُٝات ٚاملضازض ٚتطٜٛطٖاٚ ,اغتدساَٗاٚ ,إزاضتٗا,
ٚتكٛميٗا َٔ ,ادٌ ايتعًِ( .اغهٓسض ٚغعا,1994,ٟٚظ ) 42
ٚتؿرلداَع ١ايكسؽ املفتٛس )1993( ١إىل إٔ تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝتسخٌ يف ايعًُ١ٝ
ايتعً َٔ ١ُٝٝدٛاْبٗا ناف ; ١تضُُٝا,

ٚتٓفٝصا ٚ ,تكٛميا ٚ,إزاض, ٠باغتدساّ

املػتشسثات ايتهٓٛيٛدٚ ,١ٝتٛظٝف مجٝع املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜغرل ايبؿط َٔ , ١ٜادٌ
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إسساخ تطٛض فعاٍ يف ْتادات ايعًُ ١ٝايتعً(, ١ُٝٝداَع ١ايكسؽ املفتٛس ,1993 , ١ظ
.) 23
إٕ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝنُا اؾاض (دٝتؼ  )1998,غتٛفط ططقا ٚأغايٝب غًٗ١
ٚغطٜعٚ ١فاعً ١يف تكس ِٜاملعًَٛات يًطًبٚ ١يصيو ٜٓبػ ٞتٛظٝفٗا يف ايتعً َٔ ِٝأدٌ
ؼػ( ٘ٓٝدٝتؼ ,1998,ظ)299
ٚإٔ تفاعٌ ايتعًَ ِٝع املػتشسثات ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج ١أَط يف غا ١ٜا٭ُٖ٫ٚ , ١ٝ
هٛظ إٔ ٜبك ٢مبٓأ ٣عٔ تًو املػتشسثات ٚتعٌ قاعاتٓا ايسضاغ ١ٝنُا ناْت يف عضٛض
غابك ١تكسّ فٗٝا املعً ١َٛيًطًب ١بططٜك ١يفع , ١ٝنُاٜؿرل ايك,1994( ٬ظ )3بكٛي٘
(:اشا ناْت ايعضاعٚ ١ايضٓاعٚ , ١املٓاظٍ  ,تػتدسّ أْعُ ١تهٓٛيٛد ١ٝسسٜج , ١فًُاشا
ٜبك ٢املهإ ايسضاغ ٞنُا يف عضط ايضٓاع ١ايٝس ١ٜٚ؟) .
 ٕ٫ٚايتعً ِٝاؾاَع ٞميجٌ ايبٛاب ١ايطٝ٥ػ ١يتدطٜر ا٭دٝاٍ ايكازض ٠عً ٢تطٜٛط شاتٗا
ٚفتُعٗا ٚ,متتًو ايكسض ٠عًَٛ ٢ادٗ ١ايعامل بجبات ٚلاح ٚ ,ا٫غتذاب ١املٓاغب١
يعٛاٌَ ايتػٝرل,فٓٝبػ ٞتطٜٛط أْعُت٘ ايتعً ١ُٝٝعٝح تتفاعٌ َع املػتشسثات
ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝتٛظف نٌ دسٜس َٓٗا عٝح تػاِٖ ٚبؿهٌ فاعٌ يف سٌ
َؿه٬ت٘ ٚؼكٝل أٖساف٘.
ٚ٭ٕ اؿاغٛب ميجٌ أِٖ مثاض ثٛض ٠املعًَٛاتٚ,أصبح دع٤ا ٜ٫تذعأ َٔ سٝا٠
اجملتُعات املتكسَٚ ,١أخص ٜػتدسّ يف ؾتَٓ ٢اس ٞاؿٝا ٠بعاَٚ, ١ايتعً ١ُٝٝغاص١
ملا أسسث٘ َٔ تأثرل نبرل عً ٢ايٓعِ ايتعً ١ُٝٝيف ايعامل فُٔ املِٗ إٔ ٜٛظف ٚبؿهٌ
فاعٌ يف ايتعً ِٝاؾاَع ٞي٬ضتكا ٤ب٘ إىل املػت ٣ٛا٭فغٌ.
ٚقس أؾاض (برلدذل ) Beerrigeter,إىل إٔ اغتدساّ اؿاغٛب يف ايتعً ِٝقس أسسخ
ثٛضٚ ٠اْك٬با يف عًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚي٘ َػتكبٌ نبرل يف ؼػني ايعًُ١ٝ
ايتعًٚ,١ُٝٝاعتدل( ٙايهػٓسضؾٛض) أفغٌ ايٛغا ٌ٥قسض ٠عً ٢سٌ املؿه٬ت ايتعً١ُٝٝ
املعاصط( .٠ايفاض,2002,ظ )13
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إٕ تٛظٝف اؿاغٛب يف ايتعً ِٝيف تطٛض َػتُطٚ ,أصبح اٖ٫تُاّ اٯٕ َٓضبا عً٢
تطٜٛط ا٭غايٝب املتبع ١يف ايتسضٜؼ باغتدساّ اؿاغٛب ٚ ,اغتشساخ أغايٝب دسٜس٠
ميهٔ إٔ ٜتِ َٔ خ٬هلا تطٜٛط ايتعً ِٝبعاَٚ ١اؾاَع ٞغاص ١يًٛص ٍٛمبدطدات٘
ايتعً ١ُٝٝإىل َػت ٣ٛميهٓٗا َٔ إسساخ ايتطٜٛط املٓؿٛز ـسَ ١شاتٗا ٚفتُعٗا.
ٚتهٓٛيٛدٝا ايٛغا٥ط املتعسز َٔ ٠أِٖ ايتطٛضات اؿسٜجة ١يف تٛظٝةف اؿاغةٛب يف
ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاييت ؾٗست تطٛضا نبرلا يف بسا ١ٜا٭يف ١ٝايجايج ١ملاهلا َٔ أثط إهابٞ
عً ٢ا٫ضتكا ٤مبػت ٣ٛايتعً ِٝاؾاَع , ٞ٭ْٗا ت٪نس عً ٢أُٖ ١ٝتكةس ِٜاملةاز ٠ايتعًُٝٝة١
يًُتعًِ يف أؾهاٍ َتعسز َٔ ٠يػَ ١هتٛب ١أ ٚصٛت ١ٝأ ٚضغَٛات غانٓ ١أَ ٚتشطن١
,أ ٚصٛض ثابت ١أَ ٚتشطنةٚ, ١اغةتػ ٍ٬سةٛاؽ املةتعًِ بؿةهٌ ػُٝعة ٞتهةاًََ ٞةع
غ ١َ٬تٛصًٗٝا ٚاغتكباهلا( .اؾعاض2002,ظ )41
ٚبطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠ميهٓٗا إ تكسّ املاز ٠ايعًُ ١ٝبأغًٛب ؾٝل ٚدةصاب ٜؿةس
اْتبةةةا ٙايطًبٚ,١هةةةصب اٖتُةةةاَِٗ ٜٚ,ػةةةُح هلةةةِ بايتفاعةةةٌ ٚاملؿةةةاضنْٚ ١بةةةص ايهػةةٌ
(.املايه)ٞ
فغ٬عٔ اْٗا تعٌُ عً ٢إهاز ب ١٦ٝتعًَ ١ُٝٝؿذعَٚ ١ؿٛق ١يف ظٜاز ٠سض ١ًٝايطًب١
ايعًُٚ, ١ٝتٛفط املػاْس ٠يعغ ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ يف قاع ١احملاعطٚ ,٠إهاز ْٛع َٔ
ايتٛاظٕ يف تٛص ٌٝاملعًَٛات يًطًبٚ, ١تٛفرل املط ١ْٚيف ايتعً َٔ ِٝخ ٍ٬تٛفرل َٓار
تعًٜ ُٞٝػُح بتبازٍ اٯضاٚ ٤املكذلسات ٚٚدٗات ايٓعط (.ايفتٛح ٚايػًطإ )
نُا أْٗا تػُح بإٜضاٍ املعًَٛات املعطٚع ١بسقٚ ١تٓٛع َٚط ١ْٚيف ا٫غتدساّ ٚايتشهِ
يف ططا٥ل ايعطض,مما ٪ٜز ٟإىل إتكإ ايطًب ١ملععِ املٗاضات ٚ,ؼكل َععِ ا٭ٖساف
ٚتٓكًِٗ َٔ لاح إىل لاح ( ,ايفاض,2002,ظ .) 28 -27
فغ ٬عٔ اْٗا تٛعةح بعةا املفةاٖٚ ِٝايكغةاٜا املعكةس ,٠ايةيت ٜضةعب عًة ٢عغة٦ٖٝ ٛة١
ايتةةةةسضٜؼ تٛعةةةةٝشٗا بةةةةسْٗٚا ـطٛضتٗةةةةا أ ٚصةةةةعٛب ١ايكٝةةةةاّ بٗةةةةا ,نايتفةةةةاع٬ت
ايهُٝٝاٝ٥ةةٚ , ١تٛيٝةةس ايطاقةة ١ايٜٓٚٛةةٚ,١متج ٌٝبعةةا ايعةةٛاٖط ايطبٝع ٝة,١اٚاؿٛازخ
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(عً,1994,ٞظٚ ,)420 -419تٛفط ايهجرل َٔ ايٛقةت ٚاؾٗةس ,إش أْٗةا ؽتضةط
ظَٔ ايتسضٜؼ إىل ْضف املس ٠اييت تػتػطم يف ايتعًِ بةسْٗٚا ممةا ٜػةتفاز َةٔ ايٛقةت
يف َٓاقؿ ١ايطًبَٚ ١تابعتِٗ ٚ,تك ِٜٛأزا( .ِٗ٥ايبػساز,1998 ,ٟظ )243
نُةةا أْٗةةا تةةٛفط ب٦ٝةة ١تفاعًٝةة ١تػةةُح يًُةةتعًِ بةةايتشهِ يف اختٝةةاض َةةا ٜطٜةةس َةةٔ
َٛعةةٛع ايةةسضؽٚ ,ايةةتعًِ بايػةةطع ١املٓاغةةب ١يكسضاتةة٘ ٚ,يف ايعَةةإ ٚاملهةةإ ايةةصٟ
ىتةةةاض, ٙفغة ة٬د عةةةٔ َةةةس املةةةتعًِ بايتػصٜةةة ١ايطادعةةةٚ ١ايتععٜةةةع ايفةةةٛض٫ ٟغةةةتذابت٘
ٚبأؾةةةهاٍ َتعةةةسز ٠غةةةٛا ٤باملةةةسح أ ٚايتضةةةفٝل ي٬غةةةتذاب ١ايضةةةشٝش ١أ ٚايتٛدٝةةة٘
يًُشاٚيَ ١ط ٠أخط ٣ي٬غتذاب ١اـاطٚ ١٦عطض َاز ٠ع٬دٚ, ١ٝتعطض املاز ٠ايعًُ١ٝ
فٗٝا بؿهٌ َٓعِ َٚتػًػٌ ٚ,بأنجط َٔ ٚغةٝط تعًُٝةٚ ٞبأغةًٛب ؾةٝل ٚدةصاب
تعٌُ عً ٢تٓؿٝط سٛاؽ املتعًِ,عٝح ت٪ز ٟإىل ظٜاز ٠ايفِٗ ٚا٫غتٝعاب ٚايتشضٌٝ
ايعًُةةةةةٚ, ٞا٫ستفةةةةةاظ باملعًَٛةةةةةات ملةةةةةس ٠أطةةةةةٚ ٍٛايٛصةةةةة ٍٛإىل ايةةةةةتعًِ املةةةةةتكٔ(.
اَني,2000,ظ( )139ايفطا,1998,ظ)328
نُا اْٗا تػُر بةايتٓٛع ٚاملطْٚة ١يف أغةايٝب اغةتدساَٗا يف املٛاقةف ايتعًُٝٝةٚ ١مبةا
ٜٓاغب ؼكٝل ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝنا٫غًٛب ايتتابع ٞيف ايعةطض اؾُةاعٚ ٞايةصٜ ٟةتِ
َٔ خ ٍ٬ؼهِ املعًِ يف املٛقةف ايتسضٜػةٚ, ٞا٫غةًٛب ايتتةابع ٞايةصٜ ٟةتِ َةٔ خةٍ٬
ؼهِ املتعًِ يف املٛقف ايتسضٜػ ٞبططٜك ١تتابعٝةٚ, ١ا٫غةًٛب ايتفةاعً ٞايةصٜ ٟةتِ َةٔ
خ ٍ٬ؼهِ املتعًِ يف ايتتابع ٚايتساخٌ (اؾعاض2002,ظ ٜٚ )41ؿرل (Klmbach
)1994إىل إٔ ٖٓاى ث٬ث ١أغايٝب يتكس ِٜايٛغا٥ط املتعسز: ٖٞ ٠
 .1ا٭غًٛب ايفطزٚ,ٟفٜ ٘ٝتفاعٌ املتعًِ َع بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠بؿهٌ فطز. ٟ
 .2اغةةًٛب اجملُٛعةةات ايضةةػرلٚ ,٠فٝةة٘ ٜتفاعةةٌ عةةسز َةةٔ ايطًبةةٜ ١ةةذلاٚح عةةسزِٖ َةةابني
(َ )9 -3ع بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز.٠
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 .3أغًٛب اجملُٛعات ايهبرلٚ,٠فٜ ٘ٝك ّٛاملعًِ بعطض بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠
عً ٢مجٝع ايطًبٜٚ ١تشهِ يف تكسمي٘ َٔ خ ٍ٬تٛص ٌٝاؿاغٛب ظٗاظ عاضض
ايبٝاْات (( .)Data Show Projectorايػاع ,2002 ٞظ )158
ٚايبشح اؿاي ٞغٝكتضط عً ٢اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا ايٛغا٥ط املتعسز َٔ ٠قبٌ عغٛ
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ نٛغ ١ًٝتعً ١ُٝٝيف تسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرلٚ , ٠احملاعط ٖ ٛايصٟ
غٝك ّٛبتٛظٝف خٝاضات ايتفاعٌ املتغُٓ ١يف ايدلْاَر عٓس اغتدساَٗا يف
ايتسضٜؼٚ,اييت قس ت٪ز ٟزٚضا َُٗا يف تٛصَ ٌٝعًَٛات ايدلْاَر يًطًب ١بططٜك١
تغُٔ تفاعًِٗ عٝح تػِٗ يف ظٜاز ٠ايتشض ٌٝيس, ِٜٗباإلعاف ١إىل تفاع٬ت
احملاعط اؿطنٚ ١ٝايًفعٚ ١ٝغرل ايًفع ١ٝاييت ٜك ّٛبٗا يف قاع ١احملاعط ٠عٓس
عطض ايدلْاَر عً ٢ايطًبٚ ١اييت قس تػِٗ يف ظٜاز ٠دصب اْتبا ٙايطًبٚ ١إثاض٠
اٖتُاَِٗٚ ,ت٪ز ٟإىل غطع ١إٜضاٍ املعًَٛات ٚفُٗٗا بططٜك ١غًَٗٝٚ ١ػط, ٠٭ْٗا
ؼٌُ عس ٠ضغاَٚ ٌ٥عاْ ٞيف ٚقت ٚاسس َٔ خ ٍ٬تعبرلات ايٛد٘ نا٫بتػاَ١
ٚايتكطٝبٚ ,ايعبٛؽ ٚ,يػ ١ايعني اييت تعدل عٔ ايطعا أ ٚعسّ ايطعا ٚهلا ا٭ثط عً٢
ا٭يف ١أ ٚاملؿاضنٚ, ١سطنات اؾػِ ناملؿٚ ٞططٜك ١ايٛقٛف َته٦ا أ ٚايٛقٛف
َٓتضبا ٚنٝف ١ٝاؾًٛؽ ٚسطن ١ايٝسٚ ٜٔسطن ١ايطأؽٚ ,يػ ١ايًُؼ ناملضافش١
ٚاملػح عً ٢ايطأؽ.
إ دٗاظ عطض ايٛغا٥ط املتعسز ٠ا ٚدٗاظ عطض ايبٝاْات ايصٜ ٟعس َٔ أِٖ
املػتشسثات املػتدسَ٘ يف تسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرلٜ ْ٘٫ ٠ػُح بعطض املاز٠
ايتعً ١ُٝٝاملتغُٓ٘ يف بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠عً ٢ؾاؾ ١ايعطض يف ٚدٛز إعا٠٤
,مما ٜػُح يعغ ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ مبؿاٖس ٠ايطًبَٛٚ ١ادٗتِٗ ٚايتفاعٌ َعِٗ بسضد١
نبرل, ٠ع ٠ٚ٬عً ٢ايتشهِ يف سذِ َاز ٠ايعطض َٛٚقعٗا ْٚكاٚتٗا ,فغ ٬عٔ
عطع٘ صٛضا َهدل ٠فا٥ك ١اؾٛزٚ ٠عذِ ٜتٓاغب َع أعساز ايطًب ١يف قاع١
احملاعطات ,مما ٜػِٗ يف ايتػًب عًَ ٢ؿهً ١ا٭عساز ايهبرل ٠يًطًب ١يف قاع١
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احملاعطات عٝح ٜػتطٝع مجٝع ايطًبَ ١ؿاٖسَ ٠ا ٜعطض عً ٢ؾاؾ ١ايعطض
بٛعٛح  ِٖٚدايػني يف اَانِٓٗ,ع ٠ٚ٬عً ٢اْ٘ ٪ٜز ٟاىل إؾاع ١ضٚح ايتعإٚ
ٚايتٓافؼ بني فُٛعات ايطًب ١فُٝا إشا نًفٛا بإْتاز ٚسٛغب ١ايدلاَر املدتًف.١
http://www,eyeofdubai,com/v1/arabic/news/newsdetail-17741,htm

 ٜٚت ّ٤٬دٗاظ عطض ايبٝاْات َع فُٛعَ َٔ ١ساخٌ ايٛغا٥ط املتعسز٠
نايفٝس ٜٛاـطٚ ٞايتفاعًٚ ,ٞايكٓٛات ايفغاٚ, ١ٝ٥ايعاضض ايبضطٚ ٟايضٛت
ايطقُٞ

ٚ,بٝاْات

اؿاغٛب,

ٚناَرلات

ايتضٜٛط

ايطقُ١ٝ

ٚايجابت١

ٚاملتشطنٚ,١عطض قتٜٛاتٗا عً ٢ؾاؾ ١ايعطض ٚاغتدساَٗا يف عطض ايٛغا٥ط
املتعسزٚ ,٠عطض املعًَٛات املتاس َٔ ١ؾبه ١اْ٫ذلْت  ٚتسضٜؼ اجملُٛعات
ايهبرلٚ ,٠عطض ايبٝاْات َٔ خ ٍ٬ضبطٗا بايػبٛض ٠ايصنَ ١ٝع تٛفط خاص١ٝ
ايتفاعٌ َٔ خ ٍ٬ايًُؼ.
www,alriyadh,com ,http://www,ameinfo,com
إٕ ايتفٛم يف ايتشض, ٌٝميجٌ ٖسفا ٜتباضَ ٣ععِ ايطًب َٔ ١ادٌ ؼكٝك٘ بؿهٌ
ٜغُٔ هلِ ايٓذاح ٚايتفٛم ٚايجك ١بايٓفؼ ,٭ٕ ععف ايتشض ٌٝايسضاغٜ ٞعس َٔ
عٛاٌَ اإلسباطٚ ,ي٘ اعطاض ٙايٓفػ, ١ٝملا ٜػبب٘ َٔ سا٫ت ايؿعٛض بايٓكط ٚعسّ ايجك١
بايٓفؼ  َٔٚ,ثِ فَٗ ٛضسضضٝ٥ؼ يكًل ايطًب( ١اب ٛيبس ,1979 ,٠ظ )27فغ٬د عٔ
ا٭عطاض ا٫قتضاز ١ٜن ْ٘ٛميجٌ قضٛضاد عٔ ؼكٝل ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝاملطغ ١َٛاييت
ضصس يتشكٝكٗا ايهجرل َٔ اإلَهاْات املازٚ ١ٜايبؿط ,١ٜإش إٔ ضغٛب ايطًبٜ ١غاعف
ايهًف ١ا٫قتضاز ١ٜيتعًُِٜٗٚ ,ؿهٌ دعً٤ا َٔ اهلسض ايصٜ ٟه ٕٛبػبب ايطغٛب اٚ
ايتػطب ايسضاغ(.ٞايؿٗاض ,2001 ,ٟظ)15
ٚقس فتشت بطاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠دٗاظ عطعٗا أَاّ ايباسجني اجملاٍ يسضاغ١
فاعًٝتٗا ٚأثطٖا يف ايتعً ِٝبعاَٚ ١اؾاَع ٞغاص ,١ظٛاْبٗا ناف ,١ؼض,٬ٝ
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ٚاستفاظا ,اػاٖاٚ ,تفهرلاٚ ,قس نؿفت ايعسٜس َٔ ايسضاغات فاعً ١ٝبطاَر
ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف دٛاْب ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبعاَٚ ١ايتشض ٌٝغاص , ١إش أثبتت
زضاغ( ١دٛزغٔ  )Judson,1991اييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ()120طايبا َٔ
ط٬ب املطسً ١ايجاْ)65( ١ٜٛػطٜب )55(ٚ, ١ٝعابط, ١بٗسف َعطف ١اثط منط ايعطٚض
ايتسضٜػ ١ٝباغتدساّ اؿاغٛب يف ؼضَٛ ٌٝعٛع إهاز َعازي ١ايسضد ١ايجاْ ١ٝيف
َتػرل ٚاسس ٚ,ا٫ستفاظ ب٘ ,اثبتت ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛز٫ي١
( )0001بني َتٛغط زضدات ط٬ب اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايغابط ١يضاحل اجملُٛع١
ايتذطٜب , ١ٝيف نٌ َٔ ايتشضٚ ٌٝا٫ستفاظ.
ٚنؿفت زضاغَ ( ١ان ) Macoy,1991 ٛاييت طبكت عً ٢عَ ١ٓٝهَٔ ١ْٛ
()114طايبا َٔ ط٬ب املطسً ١ايجاْ )57( ١ٜٛػطٜب )57(ٚ, ١ٝعابط, ١بٗسف ايتعطف
عً ٢اثط منط ايعطٚض ايتسضٜػ ١ٝباغتدساّ اؿاغٛب ٚاملتغُٔ اؿٛاض ٚاملٓاقؿ ١يف
تسضٜؼ بعا املفاٖٚ ِٝاؿكا٥ل ٚايتطبٝكات يف َكطض اهلٓسغ ١عٔ اثط منط ايعطٚض يف
اختباض ايتطبٝكات بُٓٝا مل ٜعٗط ا٭ثط يف اختباض اؿكا٥ل ٚاملفاٖ.ِٝ
ٚتٛصًت زضاغ( 1999 ) ١

 Frear7&Hirاييت غعت اىل ايتعطف عًَ ٢عطف١

اثط بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠عً ٢ايتشضٚ ٌٝسٌ املؿه٬ت يس ٣طًب ١داَعَٓ ١طك١
ايٛغط ايػطب ٞيف ايٜ٫ٛات املتشس ٠اىل تفٛم فُٛع ١ايطًب ١ايص ٜٔزضغٛا باغتدساّ
بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف ايتشضَٗٚ ٌٝاض ٠سٌ املؿه٬ت عً ٢أقطاِْٗ ايصٜٔ
زضغٛا باغتدساّ احملاعط ٠ايتكًٝس.١ٜ
ٚنؿفت زضاغ ١ايٓع )2001( ُٞٝاييت اغتٗسفت ايتعطف عً ٢اثط بطاَر
ايهُبٛٝتط َتعسز ٠ايٛغا٥ط املضشٛب ١بإَهاْ ١ٝايٛص ٍٛإىل اْ٫ذلْت عًَ ٢ػت٣ٛ
املعًَٛاتٚ ١ٝايتشض ٌٝيف فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝإ اغتدساّ بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠
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قساغِٗ يف ظٜاز ٠ؼض ٌٝايطايبات املعًُات ٚ,إ ايٛغا٥ط املضشٛب ١بإَهاْ١ٝ
ايٛص ٍٛإىل اْ٫ذلْت قس انػبٗٔ نصيو َٗاضات املعًَٛات. ١ٝ
نُا نؿفت أٜغا زضاغ( ١غامل  )2001اييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ()90طايب١
َٔ طايبات ايضف ا٭ ٍٚاإلعساز ٟمبس ١ٜٓاملٓٝا ٚظعت عً ٢غت فُٛعات ػطٜب١ٝ
بٛاقع ( )15يف نٌ فُٛع,١بٗسف َعطف ١فاعً ١ٝث٬خ ططم يعطض ايباٚضبٜٓٛت عً٢
ايتشض ٌٝايفٛض ٟعٔ ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛز٫ي )0001( ١بني
َتٛغطات زضدات طايبات اجملُٛعات ايتذطٜب ١ٝاييت ؾاٖست ايدلْاَر (َكسّ بٛاغط١
قاعط ًَ ٧ايؿاؾَ, ١ػتعطض َٔ قبٌ فطز زاخٌ إطاضَ,ػتعطض زَ ٕٚطاقب٧ًَ ١
ايؿاؾ ,)١يضاحل اجملُٛع ١اييت ؾاٖست ايدلْاَر (َكسّ بٛاغط ١قاعط ًَ٧
ايؿاؾٚ, )١نصيو ٚدٛز فطٚم بني َتٛغطات زضدات طايبات اجملُٛعات ايتذطٜب١ٝ
اييت تعطفت عً ٢ايدلْاَر ٚاييت مل تتعطف عً ٢ايدلْاَر يضاحل اجملُٛع ١اييت تعطفت
عً ٢ايدلْاَر ٚٚ,دٛز فطٚم نصيو بني َتٛغطات زضدات طايبات اجملُٛعات
ايتذطٜب ١ٝاييت تعطفت عً ٢ايدلْاَر ٚاييت مل تتعطف عً ٢ايدلْاَر ٚاييت ؾاٖست
ايدلْاَر (َكسّ بٛاغط ١قاعط ًَ ٧ايؿاؾَ, ١ػتعطض َٔ قبٌ فطز زاخٌ
إطاضَ,ػتعطض زَ ٕٚطاقب ٧ًَ ١ايؿاؾ ,)١يضاحل اجملُٛع ١اييت تعطفت عً٢
ايدلْاَرٚ,ؾاٖست ايدلْاَر (َكسّ بٛاغط ١قاعط ًَ ٧ايؿاؾ.)١
ٚاثبتت زضاغ( ١عبسايععٜع  )2002اييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ()40طايبا َٔ
ط٬ب ايضف ا ٍٚ٫ايجاْٚ ٟٛظعت عً ٢مثإ فُٛعات,بٗسف َعطف ١فاعً ١ٝبطْاَر
َتعسز ايٛغا٥ط ايتعً ١ُٝٝقا ِ٥عً ٢اغتدساّ ايهُبٛٝتط يف تسضٜب ط٬ب ايتعًِٝ
ايجاْ ٟٛعً ٢بعا َٗاضات اغتدساّ ؾبه ١اْ٫ذلْت ٚاػاٖاتِٗ مٖٛا ,أثبتت ٚدٛز
فطٚم شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغطات زضدات ايط٬ب يف ايكٝاغني ايكبًٚ ٞايبعسٟ
يضاحل ايتطبٝل ايبعس ٟيف ايتشضٚ ٌٝقا ١ُ٥امل٬سعات َٚكٝاؽ ا٫ػاٖات مٛ
اغتدساّ اْ٫ذلْت يضاحل ايتطبٝل ايبعس.ٟ
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ٚأظٗطت ْتا٥ر زضاغ( ١اؾعاض )2002اييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ( )50طايبَٔ ١
طايبات ايفطق ١اٚ٫ىل ؾعب ١ايتاضٜذ ايطبٝع ٞبهً ١ٝايبٓات ظاَع ١عني مشؼ ٚٚظعت
عً ٢فُٛعتني ػطٜبٝتني بٛاقع ( )25طايب ١يف نٌ فُٛع ١بٗسف َعطف ١فاعً١ٝ
اغتدساّ ايتعً ِٝمبػاعس ٠ايهُبٛٝتط َتعسز ايٛغا٥ط يف َكطض (َٛضفٛيٛدٝا ايٓبات )
يف ؼض ٌٝاملفاٖ ِٝايعًَُٚ ١ٝػتٜٛات تًو املفاٖٚ ِٝفل منٛشز( فطاٜط) أظٗطت إٔ
اغتدساّ ايتعً ِٝمبػاعس ٠ايهُبٛٝتط َتعسز ايٛغا٥ط سكل املػت ) 80/80( ٣ٛفأعً٢
َكاضْ ١بايططٜك ١ا٫عتٝاز ١ٜاييت مل تضٌ إىل ٖصا املػتٚ ,٣ٛإ ٖٓاى فطٚقا شات ز٫ي١
إسضا ١ٝ٥بني اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايغابط ١يف ايتشض ٌٝيضاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب.١ٝ
ٚأظٗطت ْتا٥ر زضاغ( ١ايػاع ,)2002 ٞاييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ( )99طايب١
َٔ ايطايبات املعًُات بهً ١ٝايذلب ١ٝداَع ١قطط ٚاييت ٚظعت عً ٢ث٬خ
فُٛعات,ػطٜبٝتني ٚعابط ١بٛاقع ( )33طايب ١يف نٌ فُٛع( ١فُٛع ١ايعطض
ايفطز ٟيدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ , ٠فُٛع ١ايعطض اؾُاع ٞاملتبٛع بايعطض
ايفطز ٟهلص ٙايٛغا٥ط ٚ,اجملُٛع ١ايغابط ١اييت تسضؽ بايططٜك ١املعتاز )٠بٗسف
َعطف ١اثط اخت٬ف منط تكس ِٜبطاَر ايهُبٛٝتط َتعسز ٠ايٛغا٥ط عً ٢قًل ايتعًِ َٔ
خ ٍ٬ايهُبٛٝتط ٚاػا ٙايطايبات املعًُات م ٛاغتدساَ٘ يف ايتعًٚ ِٝعً ٢ؼضًٔٗٝ
يف فاٍ تكٓٝات ايتعً , ِٝأظٗطت تفٛم فُٛع ١ايعطض اؾُاع ٞاملتبٛع بايعطض
ايفطز ٟهلص ٙايٛغا٥ط عً ٢فُٛع ١ايعطض ايفطز ٟيدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ , ٠تفٛم
فُٛع ١ايعطض اؾُاعٚ ٞفُٛع ١ايعطض ايفطز ٟيدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠عً٢
اجملُٛع ١ايغابط ١يف ايتشضٚ ٌٝايكًل ٚا٫ػاٖات .
ٚأغفطت ْتا٥ر زضاغ( ١ايػاع ,)2004 ٞاييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ( )108طايب١
َٔ طايبات نً ١ٝايذلب ١ٝظاَع ١قطط ٚظعت عً ٢ث٬خ فُٛعات ,ػطٜبٝتني
ٚعابط ١بٛاقع ( )36طايب ١يف نٌ فُٛع ١بٗسف َعطف ١فاعً ١ٝتٛظٝف بطْاَر
ايعطض ايتكسمي Power Point ٞايباٚض بٜٓٛت املتبٛع با٭ْؿط ١ايفطزٚ ١ٜاؾُاع١ٝ
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عً ٢ايتشض ٌٝمبػت ٜ٘ٝٛايبعسٚ ٟامل٪دٌ ٚعًَٗ ٢اضات تضُ ِٝايٛسسات ايتعً١ُٝٝ
ايضػرل, ٠عٔ عسّ ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني اجملُٛعات ايج٬خ عً ٢ا٫ختباض
ايبعسٚٚ, ٟدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥يضاحل ا٭ٚىل (فُٛع ١ايباٚضبٜٓٛت املتبٛع
با٭ْؿط ١ايفطز )١ٜيف ايتشض ٌٝامل٪دٌ ٚيضاحل ايجاْ( ١ٝفُٛع ١ايباٚض بٜٓٛت املتبٛع
بايٓؿاط اؾُاع,)ٞيف زضدات بطاق ١تك ِٜٛأعُاٍ ايطايبات املتعًك ١بتضُ ِٝاملٛاز
ايتعً. ١ُٝٝ
نُا أؾاضت زضاغ ١ايسٚغط )2005(ٟاييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ()75طايبا َٔ
ط٬ب ايضف ا٭ ٍٚاملتٛغط ()38ػطٜب )37(ٚ, ١ٝعابط, ١بٗسف َعطف ١اثط
اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف تعًَ ِٝاز ٠قٛاعس ايًػ ١ايعطب ١ٝعً ٢ؼض ٌٝط٬ب
ايضف ا٭ ٍٚاملتٛغط يف املساضؽ ا٭ًٖ ١ٝمبس ١ٜٓايطٜاض إىل ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي١
إسضا ١ٝ٥يضاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝعٓس مجٝع املػتٜٛات ٚيف فٌُ ا٫ختباض
ايتشض. ًٞٝ
ٚنؿفت بعا ايسضاغات اييت اغتٗسفت َعطف ١اثط اغتدساّ دٗاظ عطض
بطفٝات اؿاغب اٯي ٞعٔ عسّ تفٛم اغتدساّ اؿاغٛب نٛغ ١ًٝتعً ١ُٝٝيف
ايتسضٜؼ اؾُاع ٞنسضاغ ١ايعُط( )1999اييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ()44طايبا َٔ
ط٬ب ايضف ايػازؽ ا٫بتسا ٞ٥يف َسضغ ١خبٝب بٔ عس ٟمبس ١ٜٓايطٜاض,
()22ػطٜب )22(ٚ, ١ٝعابط, ١بٗسف َعطف ١اثط اغتدساّ دٗاظ عطض بطفٝات
اؿاغب اٯي ٞعً ٞؼض ًِٗٝايسضاغ ٞيف َكطض ايطٜاعٝاتٚ ,اييت خًضت إىل عسّ
ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥يف َتٛغطات ؼض ٌٝايط٬ب يف اجملُٛعتني عٓس
َػت ٣ٛايتصنط ٚايفِٗ ٚايتطبٝل ٚيف فٌُ ا٫ختباض عاَ. ١
ٚنصيو زضاغ ١ايعفٝضإ( )2006اييت طبكت عً ٢ع ١ٓٝعسزٖا ( )93طايبا َٔ
ط٬ب ايضف ايجاْ ٞايجاْ )49( ٟٛػطٜب )44(ٚ, ١ٝعابط, ١بٗسف َعطف ١اثط تسضٜؼ
َكطض ايٓش ٛباغتدساّ اؿاغب اٯي ٞيف ؼض ٌٝطًب ١ايضف ايجاْ ٞايجاْ ٟٛيف أَاْ١
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ايعاصُ ١صٓعا, ٤فكس أظٗطت ْتا٥ذٗا عسّ ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني
َتٛغطات ؼض ٌٝايط٬ب يف اجملُٛعتني ايتذطٜبٚ ١ٝايغابط ١عٓس َػت ٣ٛايتصنط
ٚايفِٗ ,بُٓٝا أظٗطت فطٚقا عٓس َػت ٣ٛايتطبٝل ٚ,عسّ دٛز فطٚم يف فٌُ ا٫ختباض
ايتشض.ًٞٝ
 ٚىتًف ايبشح اؿاي ٞعٔ ايسضاغات ايػابك ١يف اْ٘ ٜبشح عٔ فاعً ١ٝتسضٜؼ
اجملُٛعات ايهبرل ٠باغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠بأغايٝب كتًف, ١يًُكاضْ ١بني تًو
ا٭غايٝب ٜ٫ٚ,كاضٕ بني اغتدساَٗا يف ايتعً ِٝاؾُاعٚ ٞايتعً ِٝايفطز ٟنُا يف
بعا تًو ايسضاغات  ,نٖ ٕٛصا ا٭غًٛب ٜتٓاغب ٚب٦ٝتٓا ايتعً ١ُٝٝاؾاَع ١ٝاييت
تتضف بهجاف ١أعساز ايطًب ١يف قاعات احملاعطات ْعطا ٫ظزٜاز عسز ايطًب ١املًتشكني
بايتعً ِٝاؾاَع ٞيف َكابٌ قً ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ اييت تضٌ اىل (ٚ ,)50: 1اعتُاز
ايتسضٜؼ عً ٢ا٭غايٝب ايتكًٝس ١ٜاملتُجً ١يف اإليكا َٔ ٤قبٌ احملاعط ٚ ,ايتًك ٞايػًيب
َٔ قبٌ ايط٬بٚ ( .ظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ,2006 , ٞظ .87 ,54 ,53 , ,41
ٚمتاؾٝا َع تٛدٗات ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞيف اؾُٗٛض ١ٜاي ١ُٝٓٝيف ايبشح عٔ اؿًٍٛ
املٓاغب ١يتًو املؿه٬ت ٚ,اغتذاب ١يسعٛتٗا يف ايبشح عٔ أفغٌ ايططا٥ل
ٚاملػتشسثات يف تسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرلٚ, ٠إغٗاَا َٔ ايباسجني يف ايبشح عٔ
أفغٌ ا٭غايٝب ي٬غتفاز َٔ ٠تٛظٝف تهٓٛيٛدٝا ايٛغا٥ط املتعسز ٠مبا ٜتٓاغب
ٚب٦ٝتٓا ايتعً ١ُٝٝاؾاَع, ١ٝداٖ ٤صا ايبشح بػطض تطٜٛط ططٜك ١احملاعط ٠اييت ًَٗا
ايطًب٫ ١عتُازٖا عً ٢تكس ِٜاملاز ٠بططٜك ١يفع ١ٝداف ١عٝح تضبح احملاعط ٠أنجط
فاعً ١ٝعٔ ططٜل اغتدساّ نٌ َٔ بطاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠دٗاظ عطعٗا ,فغ٬
عٔ ايتفاعٌ ايًفعٚ ٞغرل ايًفع ٞيًُشاعط.
ٚيصيو فٝعس ايبشح اؿاي ٞقاٚي َٔ ١داْب ايباسجني ـسَ ١ايعًُ ١ٝايتعًَٔ ١ُٝٝ
خ ٍ٬تضُ ِٝبطْاَر ٚغا٥ط َتعسز ٠يف َكطض تهٓٛيٛدٝا ايتعًَٚ ِٝعطف ١فاعًٝت٘
يف تسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل ٠بأغايٝب كتًف ١عً ٢بعا َعاٖط ْتادات ايعًُ١ٝ
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ايتعً ١ُٝٝيف ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاؾاَعٚ ١ٝاملتُجً ١يف ايتشض ٌٝباملكاضْ ١بططٜك١
احملاعط ٠ايًفع ١ٝاملعتاز ٠؟
َؿهً ١ايبشح:
تتًدط َؿهً ١ايبشح يف إٔ ايتشام عسز نبرل َٔ خطه ٞايجاْ ١ٜٛايعاَ١
بايتعً ِٝاؾاَع ٞقس دعٌ قاعات احملاعطات اؾاَعَ ١ٝهتع ١بعسز نبرل َٔ
ايطًب, ١ا٭َط ايص ٟؾذع عغ ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ عً ٢اغتدساّ ططٜك ١احملاعط٠
ايتكًٝس ١ٜاييت تك ّٛعً ٢تكس ِٜاملعً ١َٛيًطًب ١بططٜك ١يفعٚ ١ٝايتًك ٞايػًيب َٔ قبٌ
ايط٬ب,مما أز ٣إىل ععف َؿاضن ١ايطًبٚ, ١ععف َػت ٣ٛايتشض ٌٝيس,ِٜٗ
ٖٚصا َاانست٘ إ٫غذلاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيًتعً ِٝايعاي ٞيف اي ُٔٝبكٛهلا(  ٫ظايت
اؾاَعات اي ١ُٝٓٝتعتُس يف ايتسضٜؼ عً ٢ا٭غايٝب ايتكًٝس ١ٜاملتُجً ١يف اإليكأَ ٤
قبٌ احملاعط ٚ ,ايتًك ٞايػًيب َٔ قبٌ ايط٬ب )ٚ( .ظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ,2006, ٞظ
.)45
فهإ ٫بس َٔ تطٜٛط ططٜك ١احملاعط ٠ايتكًٝس ١ٜاملػتدسَ ١عٝح تتُاؾَ ٢ع
املتػرلات ايعًُٚ ١ٝايتهٓٛيٛد ١ٝاملتػاضعٚ ١ته ٕٛأنجط َٛانب ١ملتطًبات ايعضط
يته ٕٛشات فاعً ١ٝيف املٛقف ايتعً َٔ ,ُٞٝخ ٍ٬ا٫عتُاز عً ٢املػتشسثات
ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝتٛظٝفٗا بأغايٝب فعاي ١يف تسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل, ٠نُا أنست
عً ٢شيو تٛصٝات ايعسٜس َٔ َ٪متطات ْٚسٚات ٚٚضش ايتعً ِٝايعاي ٞاحملً ١ٝبغطٚض٠
ٚأُٖ ١ٝاغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف تطٜٛط ايتعً ِٝاؾاَع,ٞ
 ٕ٫ٚايٛغا٥ط املتعسز ٠تعس َٔ أِٖ ايتطبٝكات ايتعً ١ُٝٝيًُػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
اييت ميهٔ تٛظٝفٗا يف تسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل ٠يف ايتعً ِٝاؾاَع ٞفكس دا٤
ايبشح اؿاي ٞيًتأنس َٔ فاعً ١ٝتسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل ٠يف ايتعً ِٝاؾاَعٞ
باغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠بأنجط َٔ أغًٛب عً ٢ايتشض ٌٝباعتباض ٙاسس أٖساف
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ايتعً ِٝاؾاَعٚ, ٞعً ٘ٝفاْ٘ ميهٔ ؼسٜس َؿهً ١ايبشح يف ايػ٪اٍ ايطٝ٥ػٞ
اٯت:ٞ
َ اَس ٣فاعً ١ٝتسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل ٠باغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠بأغايٝب
كتًف ١يف ؼض ٌٝطًب ١املػت ٣ٛايطابع يف نً ١ٝايذلب/ ١ٝصٓعا ٤يف َكطض تهٓٛيٛدٝا
ايتعً ِٝباملكاضْ ١بططٜك ١احملاعط ٠ايًفع ١ٝاملعتاز ٠؟
ٖسف ايبشح:
ٜٗسف ايبشح اؿاي ٞإىل ايتعطف عً ٢فاعً ١ٝتسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل٠
باغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠بأغايٝب كتًف ١يف ؼض ٌٝطًب ١املػت ٣ٛايطابع يف
نً ١ٝايذلب/ ١ٝصٓعا ٤يف َكطض تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝباملكاضْ ١بططٜك ١احملاعط ٠ايًفع١ٝ
املعتاز ٠؟
فطعٝات ايبشح :
ٜ .1تٛقع إٔ ٜضٌ َػت ٣ٛؼض َٔ )%80( ٌٝأفطاز ايع ١ٓٝايتذطٜب ١ٝايصٜ ٜٔسضغٕٛ
باغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠إىل ( )%80يف اختباض ايتشض ٌٝايبعس, ٟبُٓٝا
ٜ٫ضٌ ؼض ٌٝايع ١ٓٝايغابط ١ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛبططٜك ١احملاعط ٠ايًفع ١ٝاملعتاز٠
إىل ٖصا املػت.٣ٛ
 .2تٛدس فطٚم ش ٚز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغط زضدات طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل
ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛباغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزَ ٠ع خٝاضات ايتفاعٌٚ,اجملُٛع١
ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝايصٜ ٜٔسضغ ٕٛباغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠بس ٕٚخٝاضات
ايتفاعٌ يف اختباض ايتشض ٌٝايبعس. ٟ
 .3تٛدس فطٚم ش ٚز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل
ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛباغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزَ ٠ع خٝاضات ايتفاعٌ ,
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ٚاجملُٛع ١ايغابط ١ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛباغتدساّ احملاعط ٠ايًفع ١ٝيف اختباض
ايتشض ٌٝايبعس. ٟ
 .4تٛدس فطٚم ش ٚز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ١ٝ
ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛباغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠بس ٕٚخٝاضات ايتفاعٌ
ٚ,اجملُٛع ١ايغابط ١ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛباغتدساّ احملاعط ٠ايًفع ١ٝيف اختباض
ايتشض ٌٝايبعس. ٟ
أُٖ ١ٝايبشح:
تتذً ٢أُٖ ١ٝايبشح اؿاي ٞيف اٯت:ٞ
 .1ميجٌ اغتذاب ١يتٛصٝات بعا ايٓسٚات ٚامل٪متطات ايعطبٚ ١ٝاحملً ١ٝبغطٚض٠
اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا اؿاغٛب ٚتطبٝكات٘ املتعسز ٠يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبعاَ١
ٚزعٚ ٠ٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞيف اؾُٗٛض ١ٜاي ١ُٝٓٝاىل ايبشح عٔ أفغٌ ايططا٥ل
ٚاملػتشسثات يف تسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل ٠غاص. ١
 .2ايتأنٝس بططٜك ١عًُ ١ٝإٔ اغتدساّ بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف تسضٜؼ
اجملُٛعات ايهبرل ٠قس ٪ٜثط إهابا عًَ ٢ػت ٣ٛؼض ٌٝطًب ١اؾاَع, ١إلقٓاع
أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف اؾاَعات اي ١ُٝٓٝبغطٚض ٠ا٫غتفازَٗٓ ٠ا ٚتٛظٝفٗا يف
تطٜٛط ايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
سسٚز ايبشح:
اقتضط ايبشح اؿاي ٞعً:٢
 .1طًب ١املػت ٣ٛايطابع َٔ قػُ ٞايطٜاعٝات ٚعً ّٛاؿٝا ٠يف نً ١ٝايذلب/١ٝصٓعا٤
خ ٍ٬ايفضٌ ا٭ َٔ ٍٚايعاّ ايسضاغ.2010 -2009 ٞ
 .2ايٛسس ٠ا٭ٚىل َٔ تهٓٛيٛدٝا ايتعً )2( ِٝايص ٟتتُشٛض سَ ٍٛػتشسثات
تهٓٛيٛدٝا ايتعً َٔ ِٝسٝح (املفٗٚ ّٛاـضا٥ط ٚاملٓطًكات ٚاملعاٜا ٚاملؿه٬ت
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ٚا٭ْٛاع ٫ٚغُٝا ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠ايتعً ِٝا٫يهذل)ْٞٚاملكطض عً ٢طًب ١نً١ٝ
ايذلب/١ٝصٓعا.٤
َضطًشات ايبشح:
تسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل:٠
ٜكضس بتسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل ٠يف ٖصا ايبشح فُٛع ١ايفعايٝات اييت
اغتدسَت زاخٌ قاع ١احملاعط ٠يف تسضٜؼ طًب ١اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني باغتدساّ
بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠دٗاظ عطعٗا ٚ ,اجملُٛع ١ايغابط ١باغتدساّ
احملاعط ٠ايًفع.١ٝ
ايٛغا٥ط املتعسز:٠
ٖةةَٓ ٞعَٛةةة ١تعًُٝٝةة ١تتهةةةَ ٕٛةةةٔ فُٛعةة ١عٓاصةةةط تؿةةٌُ ايٓضةةةٛظ املهتٛبةةة١
ٚايطغَٛات ايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ايضٛض ايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ا٭صٛات ايةيت تتهاَةٌ َةع
بعغٗا ٚتتفاعٌ ٚظٝفٝا يف بطْاَر تعً ُٞٝيتشكٝةل أٖةساف قةسز ٠ميهةٔ تكسمية٘ عةٔ
ططٜل ايهُبٛٝتط(.ايبهطٚ ٟقططإ ,2009,ظ)10
نُا ٜؿرل َفٗ ّٛايٛغا٥ط املتعسز ٠اي ٞتهاٌَ  ٚتطابط فُٛع َٔ ١ايٛغاٌ٥
امل٪تًف ١يف ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتفاعٌ املٓعِ  ٚا٫عتُاز املتبازٍ٪ٜ ,ثط نٌ َُٓٗا
عً ٢اٯخط  ٚتعٌُ مجٝع َٔ ادٌ ؼكٝل ٖسف ٚاسس أ ٚفُٛع٘ َٔ ا٭ٖساف.
Sharjah,ac,ae/oldsite/bbmaerial
ٜٚضفٗا ) ( Hofstetter,2001,1باْٗا َعٜر َٔ ايٛغا٥ط املدتًف ١ايجابت١
ٚاملتشطن ١اييت تطتبط بايهُبٛٝتط َٔ ا٭صٛات ٚايضٛض يف ؾهٌ بطْاَر تفاعًَ ٞع
املتعًِ َٔ خ ٍ٬بعا ا٭ؾهاٍ اييت تػاعس ٙعً ٢اإلعاض ٚايتفاعٌ ٚا٫تضاٍ
باملعًَٛات ٚا٭فهاض.
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ٜٚط (Alxander,2000,1) ٣بإ ايٛغا٥ط املتعسز ٠تطنع عً ٢ػُٝع عٓضط ٜٔأٚ
أنجةةط َةةٔ عٓاصةةط ايٛغةةا٥ط املتعةةسز ٠نةةايٓط املهتةةٛب ٚايضةةٛت ٚايطغةة ّٛايجابتةة١
ٚاؿطنٚ ١ايفٝس ٜٛبططٜك ١تهاًَ( .١ٝاؾعاض,2002,ظ.)42
اَا ايتعطٜف اإلدطا ٞ٥يًٛغا٥ط املتعسز ٠فٗ" :ٛبطْاَر ساغٛبَ ٞتضٌ مبٛعٛعات
َعَ َٔ ١ٓٝكطض تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝوت ٟٛعً ٢فُٛع َٔ ١ايٓضٛظ املهتٛب١
ٚاملدططات,
ٚا٭ؾهاٍ ٚايضٛض ايجابتٚ ١املتشطنٚ,١ا٭صٛات ٜ ,عطض مجاعٝا عً ٢طًب١
املػت ٣ٛايطابع َٔ قػُ ٞايطٜاعٝات ٚا٭سٝا ٤يف نً ١ٝايذلب/١ٝصٓعا ٤عٔ ططٜل
دٗاظ عطض ايبٝاْات ٚبططٜك ١عَٚ ١ٝ٥ٛهدل ٠عذِ ٜتٓاغب َع أعساز ايطًب ١يف
قاع ١احملاعطات.
ايتشض:ٌٝ
ٖ ٛعباض ٠عٔ زضد ١ا٫نتػاب املعطيف اييت وككٗا املتعًِ ,أَ ٚػت ٣ٛايٓذاح
ايص ٟوطظ ٙأٜ ٚضٌ اي ٘ٝيف َاز ٠زضاغ ,١ٝأ ٚفاٍ تعً ُٞٝأ ٚتسضٜيب
َعني(.ع ,2000 ,ّ٬ظ)305
أَا ايتعطٜف اإلدطا ٞ٥يًتشض ٌٝفٝكضس ب٘ يف ٖصا ايبشح " :فُٛع ١املعاضف
ٚاملٗاضات اييت ٜهتػبٗا أفطاز ع ١ٓٝايبشح ٚاملكاغ ١بسضداتِٗ يف اختباض
ايتشض ٌٝايبعس.ٟ
إدطا٤ات ايبشح:
ا :٫ٚتضُ ِٝبطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠إْتاد٘:
بايطدٛع إىل ا٭زبٝات ايذلبٚ ١ٜٛايسضاغات ايػابكٚ ١ايُٓاشز شات ايع٬ق١
بتضُ ِٝبطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠قاّ ايباسجإ ببٓا ٤بطْاَر ٚغا٥ط َتعسزٚ ٠فل
أمنٛشز اؾعاض َع إدطا ٤بعا ايتعس٬ٜت مبا ٜتٓاغب َٚتطًبات ايبشح اؿايٞ
ٚايصٜ ٟته َٔ ٕٛاملطاسٌ املب ١ٓٝيف ايؿهٌ (ٚ )1اييت غٝتِ تٓاٚهلا تفضًٝٝاد.
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التقويم
التخليل

التصميم

التطبيق

مراحل
إنتاج
برنامج

التجريب

الوسائط
اإلنتاج
املتعددة

ؾهٌ(َ )1طاسٌ تضُ ِٝبطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠إْتاد٘
اَ: ٫ٚطسً ١ايتشً:ٌٝ
اؾتًُت ٖص ٙاملطسً ١عً ٢اـطٛات اٯت:١ٝ
 .1ؼسٜس خضا٥ط املتعًُني :املتعًُ ٕٛاملػتٗسف ِٖ ٕٛطًب ١املػت ٣ٛايطابع َٔ
قػُ ٞايطٜاعٝات ٚعً ّٛاؿٝا ٠يف نً ١ٝايذلب/١ٝصٓعا ٤خ ٍ٬ايفضٌ ا٭ٍٚ
َٔ ايعاّ اؾاَع,2010 -2009 ٞايص ٜٔايتشكٛا باملػت ٣ٛا٭ ٍٚعاّ
ٚ, 2007 -2006مل ٜػبل هلِ إٔ زضغٛا املكطض.
 .2ؼسٜس َتطًبات إْتاز ايدلْاَر ٚاغتدساَ٘ :ا٭دٗعٚ ٠ايدلاَر اي٬ظَ ١إلْتاز
ايدلْاَر ٖ ٞدٗاظ ايهُبٛٝتط ٚ,بعا ايدلاَر ايتطبٝك ١ٝندلْاَر ايبٛض
بٜٓٛت ٚبطْاَر املٛيف َٝهط ٚبطْاَر ايفٛتٛؾٛب اييت ميهٔ عٔ ططٜكٗا
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تضُ ِٝبطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠إْتاد٘,أَا اؾٗاظاي٬ظّ يعطض ايدلْاَر
عً ٢ايطًب ١فٗ ٛدٗاظ عطض ايبٝاْات( .)Data Show Projector
 .3ؼسٜس احملت ٣ٛايتعً :ُٞٝسسز احملت ٣ٛايتعً ُٞٝبايٛسس ٠ا٭ٚىل َٔ
تهٓٛيٛدٝا ايتعً )2( ِٝاييت تتُشٛض سَ ٍٛػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًَٔ ِٝ
سٝح (املفٗٚ ّٛاـضا٥ط ٚاملٓطًكات ٚاملعاٜا ٚاملؿه٬ت ٚا٭ْٛاع ٫ٚغُٝا
ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠ايتعً ِٝا٫يهذل, ْٞٚفغ ٬عٔ تضُ ِٝايدلاَر ايتعً)١ُٝٝ
املكطض عً ٢طًب ١املػت ٣ٛايطابع  /نً ١ٝايذلب/١ٝصٓعا ٤خ ٍ٬ايفضٌ ا٭ٍٚ
ٚوت ٟٛعً ٢ايعسٜس َٔ املفاٖٚ ِٝاملٗاضات ايغطٚض ١ٜملعًُ ٞا٭يف ١ٝايجايج.١
 .4ؼسٜس ا٭ٖساف ايعاَٚ ١ايػًٛن :١ٝاعتُازا عً ٢ا٭ٖساف ايعاَ ١ملكطض
تهٓٛيٛدٝا ايتعً )2( ِٝاملعس َٔ ٠ايكػِ ٚؼً ٌٝقت ٣ٛاملاز ٠ايعًُ١ٝ
ٚخضا٥ط ايطًب ١املؿاض إيُٗٝا أع ,ٙ٬مت ؼسٜس ( )6أٖساف عاَ ١يًدلْاَر
ايتعًٚ ,ُٞٝيف ع ٤ٛتًو ا٭ٖساف ايعاَٚ ١ؼً ٌٝاملاز ٠ايعًُٚ ١ٝخضا٥ط
ايطًب ١صٝػت أ٭ٖساف ايػًٛن, ١ٝثِ عطعت َع ا٭ٖساف ايعاَ ١عً٢
فُٛع َٔ ١اـدلا ٤يًتشكل َٔ َس ٣صشتٗا ٚغ ١َ٬صٝاغتٗاٚ ,يف ع٤ٛ
َكذلساتِٗ ٬َٚسعاتِٗ ,عسيت بعا ا٭ٖساف ٚاعٝفت بعغٗاٚ ,أصبح
عسز ا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝيف ؾهًٗا ايٓٗاٖ )50 ( ٞ٥سفا( .املًشكني )2ٚ1
 .5ؼسٜس ايٛغا٥ط ايتعً :١ُٝٝقاّ ايباسجإ بايبشح ٚايتكض ٞعٔ ايٛغا٥ط
ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١٭ٖساف ايسضؽ َٛٚعٛعات٘ نا٭صٛات ٚايضٛض ايجابت١
ٚاملتشطنٚ ١ا٭ؾهاٍ ٚاملدططات بايطدٛع إىل املطادع ٚاملٛغٛعات
ٚا٭قطاظ ايًٝعضٚ,١ٜؾبه ١اْ٫ذلْتٚ ,عٔ ططٜل أزٚات اإلزخاٍ ناملاغح
ايغٚ ٞ٥ٛايف٬ش مت إزخاهلا مجٝعا إىل ايهُبٛٝتط يف ًَف ؼت اغِ
ايدلْاَر.
ثاْٝاَ :طسً ١ايتضُ:ِٝ
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بٓا٤ا عًَ ٢امت يف َطسً ١ايتشً ٌٝقاّ ايباسجإ يف ٖص ٙاملطسً ١باإلدطا٤ات اٯت:١ٝ
 .1تكػ ِٝاملٛعٛعات (قٝس ايبشح) إىل أدعا ٤صػرل ٠يف ع ٤ٛاحملت٣ٛ
ٚا٭ٖساف ايػًٛنٚ ١ٝؼسٜس ايٛغا٥ط ايتعً ١ُٝٝاـاص ١بٗا َٔ صٛض ثابت١
َٚتشطنٚ ١ضغ ّٛاخل ,نٌ دع ٤عً ٢سسٚ , ٠ؼسٜس ا٭ْؿط ١ايتعً.١ُٝٝ
 .2تضُ ِٝاحملت( ٣ٛايػٓٝاض :)ٜٛقاّ ايباسجإ بتضُ ِٝايػٓٝاض ٜٛيف ؾهٌ
ؾاؾات أ ٚؾطا٥ح تتغُٔ ٚصفا تفضًٝٝا ملا غٛف ٜتِ إْتاد٘ َٔ ْضٛظ
ٚضغَٛات

ٚيكطات

فٝسٜٛ

ٚصٛت

٪َٚثطات

صٛت١ٝ

َٛٚغٝك٢

َضاسبٚ,١أٖساف ٚتكٚ ِٜٛتػص ١ٜضادعٚ ١أْؿط ١عٝح تذلدِ ا٭ٖساف
ايتعًٚ ١ُٝٝقتٛاٖا بؿهٌ َطَٚ ٞ٥ػُٛع َ,ع تٛفرل خٝاضات تفاعً ١ٝتػُح
عط ١ٜا٫ختٝاض ٚايتٓكٌ بني أدعا ٤ايدلْاَر ٚاـطٚز َٓ٘ (.املًشل  4امنٛشز
يًػٓٝاض)ٜٛ
 .3ؼه ِٝايػٓٝاض :ٜٛقاّ ايباسجإ بعطض ايػٓٝاض ٜٛعً ٢بعا املتدضضني يف
تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝعً ّٛاؿاغٛب (املًشل )3

إلبسا٬َ ٤سعاتِٗ

َٚكذلساتِٗ س ٍٛايػٓٝاض.ٜٛ
ثايجا َ :طسً ١اإلْتاز:
ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايدلاَر املػتدسَ ١يف إْتاز ايٛغا٥ط املتعسزَٗٓ ٠ا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ:
 .1بطاَر ايتأيٝف َجٌ :


ايدلْاَر ايتطبٝكAuthor ware Professional 2,0,0 ٞ
.



بطْاَر ايعطض ايتكسمي.Power Point ٞ

 بطْاَر .Toolbook Director
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 .2بطاَر ؼطٜط َٚعاؾ ١ايضٛض ايجابت , ١ندلْاَر ايفٛتٛؾٛب Adobe
.Photoshop
 .3بطاَر ؼطٜط َٚعاؾ ١ايفٝس ,ٜٛندلْاَر املٛيف َٝهط Windows
Movie Maker
 .4بطاَر ؼطٜط َٚعاؾ ١ا٭صٛات ندلْاَر Windows Media
.Player
ٚقس اغتدسّ ايباسجإ يف إْتاز بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠بطْاَر ايعطض
ايتكسمي Power Point ٞايصٜ ٟعٌُ َٔ خْٛ ٍ٬افص ٜٓٚسٚظ ٭ْ٘ ٜتُٝع بعسز َٔ
املعاٜا يف بطف ١املٛعٛعات ايسضاغ ١ٝبايٛغا٥ط املتعسز ٠نايػطعٚ ١ايسق ١يف
إعساز ٚتضُ ِٝايؿطا٥حٚ,عطعٗا بؿهٌ َٓعِ ٚدصاب ٚ,إَهاْ ١ٝايتعس ٌٜيف
قتٛاٖا ٚتكس ِٜأ ٚتأخرل عطعٗا

,فغ ٬عٔ غٗٛي ١تعًِ ايدلْاَر ٚإتكاْ٘

ٚايتُهٔ َٔ اغتدساَ٘ بػٗٛيٜٚ ١ػط ٚ,إعاف ١ايعسٜس َٔ امل٪ثطات ايضٛت١ٝ
ٚاؿطن, ١ٝيف قت ٣ٛنٌ ؾطو ١أ ٚدعَٗٓ ٤اٚ ,إَهاْ ١ٝتضُ ِٝايطغّٛ
َٚعاؾتٗا ٚ,غٗٛي ١إزخاٍ ايضٛض ٚايٓضٛظ َع تػذ ٌٝامل٬سعات املطًٛبَ, ١ع
إَهاْ ١ٝا٫ضتباط ايتؿعٝيب يًعطض مبًفات أخط(,٣املٛغ,2001,ٟٛظ
(,)62غعازٚ ٠ايػططا,2003, ٟٚظ (,)52عٝازات ,2004,ظ ( ,)233ايععيب
ٚأخط,2005, ٕٚظ )باإلعاف ١إىل بعا ايدلاَر ا٭خط ٣املػاعس ٠ندلْاَر املٛيف
َٝهط  Windows Movie Makerاملٛدٛز عُٔ بطْاَر ايٜٓٛسٚظ ملعاؾ١
ٚإْتاز َكاطع ايفٝس ٜٛاي٬ظَ ١يًدلْاَر ٚ,بطْاَر ايفٛتٛؾٛب

Adobe

 ,Photoshopايؿٗرل ملعاؾ ١ايضٛض ايجابت ١اي٬ظَ ١يًدلْاَر.
ضابعا َ :طسً ١ايتذطٜب:
يًتأنس َٔ َس ٣صة٬س ١ٝايدلْةاَر يًتطبٝةل قةاّ ايباسجةإ بتشهة ِٝايدلْةاَر
عٔ ططٜل عطعة٘ عًة ٢فُٛعةَ ١ةٔ اـةدلا ٤يف تهٓٛيٛدٝةا ايتعًة ِٝبعةس ْػةد٘
عًة ٢أقةةطاظ ٚطباعتة٘ عًةةٚ ٢ضم ٚشيةةو يًشهةِ عًةة ٢صةة٬سٝت٘ َةٔ سٝةةح َةةس٣
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اضتبةةاط ايٛغةةا٥ط با٭ٖةةساف ٚاحملتةةٚ ٣ٛصةةش ١املةةاز ٠ايعًُٝةةٚ ١سةةساثتٗا ٚٚعةةٛح
ا٭صةةٛات ٚايضةةٛض ايجابتةةٚ ١املتشطنةةٚ ١ؾةةهٌ ايؿةةطا٥ح ٚأيةةٛإ خًفٝاتٗةةاْٚ ,ةةٛع
اـةةط ٚؾةةهً٘ ٚيْٛةة٘ ٚ ,تغةةُ ٘ٓٝيٮْؿةةطٚ ١ايتةةسضٜبات ٚ ,ايتكةةٚ ِٜٛايتػصٜةة١
ايطادعةةةٚ , ١استٛا٥ةةة٘ عًةةة ٢اـٝةةةاضات ايتفاعًٝةةةٚ ,١ايتٓكةةةٌ ٚاإلعةةةاض بةةةني أدةةةعا٤
ايدلْاَر ٚاـطٚز َٓ٘ ٚ,قس اقذلح اـدلا ٤تعس ٌٜاـًفٝة ١عٝةح تة٪ز ٟاىل إبةطاظ
عٓاصةةط قتٛاٖةةا بؿةةهٌ أفغةةٌ ٚاختضةةاض بعةةا ايٓضةةٛظ املهتٛبةةٚ ١تهةةبرل
سذِ بعةا اـطةٛط ٚإعةاف ١بعةا ايضةٛض ٚ ,بٓةا ٤عًة ٢تًةو املكذلسةات عةسٍ
ايباسجإ ايدلْاَر.
نُا قاّ ايباسجإ بتذطٜب ايدلْاَر عً ٢ع َٔ ١ٓٝايف ١٦املػتٗسف َٔ ١طًب١
قػِ اؾػطافٝا بًؼ عسزِٖ(  )18طايبا ٚطايبٚ ١يف ع٬َ ٤ٛسعاتِٗ عسٍ
ايدلْاَر ٚأصبح داٖعا يًتطبٝل.
خاَػا َ :طسً ١ايتطبٝل:
مت تطبٝل ايدلْاَر عً ٢ايع ١ٓٝاملػتٗسف َٔ ١خ ٍ٬إغذلاتٝذ ١ٝايتسضٜؼ اؾُاعٞ
باغتدساّ دٗاظ عطض ايبٝاْات ٚفل اـطٛات املب ١ٓٝيف ظ .17
غازغا َ :طسً ١ايتك: ِٜٛ
تغُٓت ٖص ٙاملطسً ١نٌ َٔ ايتك ِٜٛا٭ٚيٚ ٞايتك ِٜٛايٓٗاٚ, ٞ٥قس ْفص ايتكِٜٛ
ا٭ٚي ٞايصٜٗ ٟسف اىل تضٜٛب ا٭خطا ٤اييت قس ؼسخ عٓس بٓاٚ ٤تضُِٝ
ايدلْاَر قبٌ تطبٝك٘ عً ٢ايطًب ١ع ١ٓٝايبشح يف َطسً ١ايتشهٚ ِٝايتذطٜب
 َٔ,خ ٍ٬عطع٘ عً ٢فُٛع٘ َٔ اـدلاٚ ٤تطبٝك٘ عً ٢ع َٔ ١ٓٝايف١٦
املػتٗسف ١نُا َطبٓا ,أَا ايتك ِٜٛايٓٗا ٞ٥ايصٜٗ ٟسف إىل قٝاؽ فاعً١ٝ
ايدلْاَر َٚس ٣لاس٘ يف ؼكٝل اٖساف٘ املطغ ١َٛاييت سسزت ي٘ فكس مت بعس
اْ٫تٗا َٔ ٤تطبٝل ايدلْاَر عً ٢ايف ١٦املػتٗسف ١بٛاغط ١تطبٝل اختباض ايتشضٌٝ
ايبعس.ٟ
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ثاْٝا -:ايتضُ ِٝايتذطٜيب:
يتشكٝل أٖساف ايبشح اغتدسّ ايباسجإ ايتضُ ِٝايتذطٜيب شا ايغبط اؾعٞ٥
ٚا٫ختباض ايكبًٚ ٞايبعس ٟجملُٛعتني ػطٜبٝتني ٚأخط ٣عابط , ١ايصٜ ٟػرل عًٚ ٢فل
اـطٛات اٯت:١ٝ
.1

اختٝاض ايعٚ ١ٓٝتٛظٜعٗا ٚايتشكل َٔ تهافٖ٪ا َٔ خ ٍ٬تطبٝل ا٫ختباض

ايتشض ًٞٝايكبً.ٞ
.2

إزخاٍ املتػرل املػتكٌ املتُجٌ يف بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز.٠

.3

تطبٝل ا٫ختباض ايتشض ًٞٝايبعسٚ .ٟايؿهٌ ( )2ايتضُ ِٝايتذطٜيب املػتدسّ.

أ-


ا
المتغيرالتابع

مل

المجمو
عة

ت
غ
ٜ

اختبار

ض

قبلي
يف

البعدي

ا

التخص
ايتضُ ِٝايتذطٜيب املػتدسّ يف ايبش ملح
ؾهٌ ()2

ثايجا -اختٝاض ايع ٚ ١ٓٝيل
تٛظٜعٗا ٚايتشكل َٔ تهافٖ٪ا:

غ

فتُع ايبشح ِٖ طًب ١املػت ٣ٛايطابع بهً ١ٝايذلب/ ١ٝصٓعا ٤يف ايفضٌ

ت

ا٭ َٔ ٍٚايعاّ اؾاَع ,2010/ 2009 ٞيف مجٝع ا٭قػاّ ايعًُٚ ١ٝعسزٖا ()11

قػُا ٚ,قس مت اختٝاض طًب ١قػُ( ٞعً ّٛاؿٝا )٠ايبايؼ ق
عسزِٖ (  )90طايبا
ٍ
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ٚطايبٚ(,١ايطٜاعٝات ) ايبايؼ عسزِٖ ( )168طايب ٚطايب ١ع ١ٓٝيًبشح نِْٗٛ
ٜؿهً ٕٛفُٛعات زضاغ ١ٝنبرلَٓ ٠اغب ١٭غطاض ايبشح ٚقس مت تٛظٜع طًب١
ايكػُني عؿٛاٝ٥ا إىل ث٬خ فُٛعات اثٓتني َُٓٗا ػطٜبٝتني ٚايجايج ١عابط. ١
ٚبعس اغتبعاز ايطًب ١املتبكني يف املاز ٠ايص ٜٔغبل ٚإ زضغٛا املاز ٠يف
أعٛاّ غابكٚ, ١ايص ٜٔتػٝبٛا عٔ بعا احملاعطات أثٓا ٤ايتذطٜب ,بًؼ عسز
أفطاز ايع ١ٓٝيف صٛضتٗا ايٓٗا )211( ١ٝ٥طايبا ٚطايبَٛ ١ظعني عً ٢فُٛعات
ايبشح نُا َٖٛبني يف اؾس.) 1( ٍٚ
اؾس )1( ٍٚتٛظٜع أفطاز ايع ١ٓٝعً ٢فُٛعات ايبشح.

:1

9

8

86

94

7

4

85

96

9

6

83

ٚيًتشكل َٔ تهاف ٪ع ١ٓٝايبشح يف َاميتًهَ َٔ ْ٘ٛعطف ١غابك ١عٔ
قت ٣ٛاملاز ٠ايعًُ( ١ٝقٝس ايبشح) اييت غتسضؽ هلِ أثٓا ٤تطبٝل ايتذطب ١طبل
ايباسجإ ا٫ختباض ايتشض ًٞٝايكبً ٞعً ٢ايع ١ٓٝقبٌ بسا ١ٜايتذطبٚ, ١بعس ضصس
ايسضدات سػب املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟيهٌ اجملُٛعات نُا
يف اؾس.)2( ٍٚ
اؾس )2( ٍٚاملتٛغط ٚا٫مطاف املعٝاض ٟيسضدات فُٛعات ايبشح يف املعطف١
ايػابك١
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ٚملعطف ١ز٫ي ١ايفطٚم بني َتٛغطات زضدات اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني
ٚاجملُٛع ١ايغابط ١باغتدساّ ؼً ٌٝايتبا ,ٜٔتبني إٔ ايفطم مل ٜهٔ شا ز٫ي١
إسضا ,١ٝ٥مما ٜعين إٔ اجملُٛعتني َتهاف٦تإ يف املعطف ١ايػابك ١اؾس.)3( ٍٚ
اؾس )3( ٍٚتهاف ٪فُٛعات ايبشح يف املعطف ١ايػابك١

ضابعا :بٓا ٤ا٫ختباض ايتشض:ًٞٝ
ملا نإ ايبشح اؿايٜ ٞتطًب بٓا ٤اختباض يكٝاؽ ؼض ٌٝطًب١
اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني ٚاجملُٛع ١ايغابط( ١ع ١ٓٝايسضاغ )١اعس ايباسجإ
اختباضا ؼضًٝٝا يف ع ٤ٛقت ٣ٛاملاز ٠ايعًُٚ ١ٝا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝيًدلْاَر َٔ
منط ا٫ختٝاض َٔ َتعسز ,بٛصف٘ أنجط ا٫ختباضات فاعً ١ٝ٭ْ٘ ٜ ٫تأثط بصات١ٝ
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املضشحٜٚ ,تضف بايؿُٚ ,ٍٛأنجط صسقا ٚثباتاٚ ,اختضاضا يًٛقت ٚاؾٗس,
نُا ٜضًح ملدتًف املٛاز ايسضاغٚ ,١ٝيف مجٝع املطاسٌ ايعُط( ,١ٜايعاٖط,
 ,1999ظٚ , )92 -91نصيو َٔ منط اعاز ٠تطتٝب اـطٛات .
ٚيًتشكل َٔ صسم قت ٣ٛا٫ختباض ايصٜ ٟعس َٔ أِٖ أْٛاع ايضسم يف
ا٫ختباضات ايتشض, ١ًٝٝمت عطع٘ َع ا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝعً ٢فُٛعَٔ ١
اـدلا ٤يبٝإ آضا َٔ ِٗ٥سٝح :ايػ ١َ٬ايعًُ ١ٝيفكطات٘  ١َ ٤٬َٚنٌ فكط٠
يكٝاؽ اهلسف املطتبط بٗاٚ ,يف ع ٤ٛآضا ,ِٗ٥عسيت بعا ايفكطات َٔ سٝح
ايضٝاغٚ ١ايًػ.١
أَا ثبات ا٫ختباض ايصٜ ٟعس َٔ َتطًبات ؾطٚط ا٫ختباض اؾٝس ,فكس مت
سػاب٘ باغتدساّ َعازي ١ايفانطْٚبار اش بًؼ ( ٖٞٚ )81ق ١ُٝدٝسٚ َٔ ٠دٗ١
ْعط اإلسضاٝ٥ني.
(عٛز ,1998 ,٠ظ.)366
خاَػا :تطبٝل ايدلْاَر ٚقٝاؽ فاعًٝت٘:
 تطبٝل ايدلْاَر :
قاّ اسس ايباسجني بتسضٜؼ طًب ١اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني ا٭ٚىل ٚايجاْ١ٝ
بططٜك ١احملاعط ٠اؾُاع ١ٝباغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠دٗاظ عطض
ايبٝاْات ,أَا اجملُٛع ١ايغابط ١فكس زضغت بططٜك ١احملاعط ٠اؾُاع ١ٝاملعتاز٠
املتغُٓ ١عً ٢اؿٛاض ٚاملٓاقؿ ١ز ٕٚاغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠دٗاظ
عطض ايبٝاْات ٚ,قس اغتُط تطبٝل ايدلْاَر مخػ ١أغابٝع ابتس َٔ ٤ا٭غبٛع
ا٭ َٔ ٍٚايفضٌ ا٭ ٍٚيًعاّ اؾاَع.2010 -2009 ٞ
ٚعً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل:
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مت تسضٜؼ اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل باغتعُاٍ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠
َع اغتدساّ احملاعط ـٝاضات ايتفاعٌ املتغُٓ ١يف ايدلْاَر ناْ٫تكاٍ يٮَاّ
ٚايعٛز ٠اىل اـًف ٚايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػٚ ١ٝايتكٚ ِٜٛايتػص ١ٜايطادعٚ ١ا٭ْؿط١
ٚايتسضٜبات َٓٚاقؿتِٗ يف أفهاضٚ ٙدعٝ٥ات٘ باغتدساّ ايطميٛت نٓذلٍٚ
ٚاحملاعط ٚاقفا ٜٚتُؿ ٢بني ايطًبٚ ١فكا يًدطٛات اٯت.١ٝ
 عطض ؾاؾ ١املكسَ ١يف ايؿطو ١ا٭ٚىل املتغُٓ ١عٓٛإ ايدلْاَر َع خًف١ٝصٛتٚ ١ٝاْ٫تكاٍ يًؿطو ١ايجاْ ١ٝاملتغَُٓ ١عس ٟايدلْاَر ٚضَع بً ٕٛباضظ
يبس ١ٜايدلْاَر (احملاعطٚ )٠ص ٫ٛاىل ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػ.١ٝ
 عطض ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػ ١ٝملٛعٛع ايدلْاَر (احملاعطٚ )٠املتغُٓ ١أٖساف٘ٚأفهاض ٙايطٝ٥ػٚ ١ٝايتكٚ ِٜٛتٛعٝح شيو يًطًب.١
 عطض ؾاؾ ١ا٭ٖساف ايعاَ ١يًدلْاَر نهٌ َٔ خ ٍ٬ايٓكط عً ٢خٝاضا٭ٖساف ايعاَ ١املٛدٛز ٠يف ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػٚ ١ٝاييت تعٗط يف ايؿطو١
ايطابعٚ ١بؿهٌ َتسضز َضاسب ١ملٛغٝك ٢خفٝف ١ندًف.١ٝ
 ايعٛز ٠إىل ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػ َٔ ١خ ٍ٬ايٓكط عً ٢خٝاض ايطَع اـاظ بٗا. اْ٫تكاٍ إىل ؾاؾ ١ايفهط ٠ا٭ٚىل َٔ املٛعٛع عٔ ططٜل ايٓكط عً ٢شيواـٝاض ٚاييت تبسأ با٭ٖساف ايػًٛن ١ٝملٛعٛع احملاعط. ٠
 عطض ؾاؾ ١قت ٣ٛايفهط ٠ا٭ٚىل املضُُ ١عً ٢أنجط َٔ ؾطوٚ, ١ؾطح قتٜٛاتٗا َٔ ايٓضٛظ املهتٛب ١املضاسب ١يعٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز٠
ا٭خط ٣اييت تٛعشٗا نايضٛض ايجابت ١ا ٚاملتشطن١
ٚاملدططات ٚاييت تعٗط بؿهٌ َتسضز

ٚا٭ؾهاٍ

باغتدساّ خٝاضات ايتفاعٌ,

املٛدٛز ٠عً ٢ايؿاؾات ناي٬سل ٚايػابل َٓٚ,اقؿتِٗ يف أفهاضٖا
ٚدعٝ٥اتٗا.
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 ايٓكط عً ٢خٝاضات ا٭ْؿطٚ ١ايتسضٜبات ٚا٭غَٓٚ ١ً٦اقؿ ١ايطًب ١يفقتٛاٖا.
 تٛد ٘ٝا٭غ ١ً٦ايتكٛمي ١ٝاـاص ١بايفهط ٠ا٭ٚىل املتغُٓ ١يف ايدلْاَرٚاملٛدٛز ٠عً ٢ؾطوَٓ ١فضً ١يإلداب ١عٓٗا َٔ ايطًبٚ ١شيو بٗسف ايتأنس
َٔ َس ٣اغتٝعابِٗ يًفهط ٠قبٌ اْ٫تكاٍ إىل ايفهط ٠ا٭خط َٔ ٣خٍ٬
ايٓكط عً ٢ا٭غ ١ً٦نٌ غ٪اٍ عً ٢سس, ٠ثِ ا٫غتُاع إىل إدابات ايطًب١
ٚايٓكط عً ٢خٝاضات إدابات ايطًبٚ ,١ا٫غتُاع اىل ايتػص ١ٜايطادع ١اييت
ٜكسَٗا ايدلْاَر بايتععٜع املٓاغب ,صٛت اٚصٛض ٠اٚنتابٚ ,١تععٜع إدابات
ايطًب ١يفعٝا بايجٓاٚ ٤املسٜح إشا ناْت اإلداب ١صشٝش.١
 ايعٛز ٠اىل ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػ َٔ ١ٝخ ٍ٬ايٓكط عً ٢خٝاضٖا. اْ٫تكاٍ يًفهط ٠ايجاْٚ ١ٝايجايج ,,,,١اخل َٔ خ ٍ٬عطض ؾاؾاؾاتقتٛاٖا ٚؾطسٗا نُا يف ايفهط ٠ا٭ٚىل.
 ايعٛز ٠إىل ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػٚ ١ٝايٓكط عً ٢خٝاض ايتك ِٜٛيإلداب ١عً ٢مجٝعا٭غ ١ً٦ايتكٛمي ١ٝيًدلْاَر ٚاملٛدٛز ٠عً ٢ؾطوَٓ ١فضً ١يإلداب ١عٓٗا ٚشيو
بٗسف ايتأنس َٔ َس ٣اغتٝعابِٗ يًُٛعٛع نهٌ نُا يف ايفهط٠
ا٭ٚىل.
اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ: ١ٝ
مت تسضٜؼ اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝباغتعُاٍ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠
َٔ خ ٍ٬ايتٓكٌ بني ؾاؾات ايدلْاَر  َٔٚز ٕٚاغتدساّ احملاعط ـٝاضات
ايتفاعٌ املتغُٓ ١يف ايدلْاَر َٓٚاقؿتِٗ يف أفهاضٚ ٙدعٝ٥ات٘ باغتدساّ
ايطميٛت نٓذلٚ ٍٚاحملاعط ٚاقفا ٜٚتُؿ ٢بني ايطًبٚ ١فكا يًدطٛات اٯت.١ٝ
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 عطض ؾاؾ ١املكسَ ١يف ايؿطو ١ا٭ٚىل املتغُٓ ١عٓٛإ ايدلْاَر َع خًف١ٝصٛتٚ ١ٝاْ٫تكاٍ يًؿطو ١ايجاْ ١ٝاملتغَُٓ ١عس ٟايدلْاَر ٚضَع بً ٕٛباضظ
يبس ١ٜايدلْاَر (احملاعطٚ )٠ص ٫ٛاىل ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػ.١ٝ
 عطض ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػ ١ٝملٛعٛع ايدلْاَر يف ايؿطو ١ايجايجٚ ١املتغُٓ١أٖساف٘ ٚأفهاض ٙايطٝ٥ػٚ ١ٝايتكٚ ِٜٛتٛعٝح شيو يًطًب.١
 عطض ؾاؾ ١ا٭ٖساف ايعاَ ١يًدلْاَر نهٌ َٔ خ ٍ٬ايٓكط عً ٢خٝاضا٭ٖساف ايعاَ ١املٛدٛز ٠يف ايكا ١ُ٥ايطٝ٥ػٚ ١ٝاييت تعٗط يف ايؿطو١
ايطابعٚ ١بؿهٌ َتسضز َضاسب ١ملٛغٝك ٢خفٝف ١ندًف.١ٝ
 عطض ؾاؾ ١ا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝيف ايؿطو ١اـاَػ ١املتغُٓ ١٭ٖسافَٛعٛع احملاعطٚ ٠اييت تعٗط بؿهٌ َتسضز َضاسب ١ملٛغٝك ٢خفٝف١
ندًف.١ٝ
 عطض ؾاؾ ١احملت ٣ٛيف ايؿطو ١ايػازغ ١املتغُٓ ١يٮفهاض ايطٝ٥ػ١ٝملٛعٛع احملاعطٚ ٠اييت تعٗط ٚبؿهٌ َتسضز ٚقطا٤اتٗا َٔ قبٌ احملاعط.
 عطض ؾاؾ ١قت ٣ٛايفهط ٠ا٭ٚىل املضُُ ١عً ٢أنجط َٔ ؾطوٚ, ١ؾطح قتٜٛاتٗا َٔ ايٓضٛظ املهتٛب ١املضاسب ١يعٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز٠
ا٭خط ٣اييت تٛعشٗا نايضٛض ايجابت ١ا ٚاملتشطنٚ ١ا٭ؾهاٍ ٚاملدططات
ٚاييت تعٗط بؿهٌ َتسضز  َٔٚز ٕٚاغتدساّ خٝاضات ايتفاعٌ ,املٛدٛز٠
عً ٢ايؿاؾات َٓٚ,اقؿتِٗ يف أفهاضٖا ٚدعٝ٥اتٗا.
 َٓاقؿ ١ايطًب ١يف قت ٣ٛايفهط ٠ا٭ٚىل َٔ خ ٍ٬تٛد ٘ٝا٭غ ١ً٦ايتكٛمي١ٝاـاص ١بٗا ٚاملتغُٓ ١يف ايدلْاَر ٚاملٛدٛز ٠عً ٢ؾطوَٓ ١فضً ١يإلداب١
عٓٗا ٚشيو بٗسف ايتأنس َٔ َس ٣اغتٝعابِٗ يًفهط ٠قبٌ اْ٫تكاٍ إىل
ايفهط ٠ا٭خطٚ ,٣تععٜع إدابات ايطًب ١يفعٝا بايجٓاٚ ٤املسٜح إشا ناْت
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اإلداب ١صشٝشٚ ١طًب اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ َٔ طايب آخط إشا ناْت اإلداب١
خاط ١٦ست ٢تتِ اإلداب ١ايضشٝش.١
 اْ٫تكاٍ يًفهط ٠ايجاْٚ ١ٝايجايج ,,,,١اخل َٔ خ ٍ٬عطض قتٛاٖا ٚؾطسٗانُا يف ايفهط ٠ا٭ٚىل.
 َٓاقؿ ١ايطًب ١يف مجٝع أفهاض احملاعط َٔ ٠خ ٍ٬تٛد ٘ٝمجٝع ا٭غ١ً٦ايتكٛمي ١ٝملٛعٛع ايدلْاَر (احملاعطٚ ) ٠شيو بٗسف ايتأنس َٔ َس٣
اغتٝعابِٗ يًُٛعٛع نهٌ نُا يف ايفهط ٠ا٭ٚىل.
اجملُٛع ١ايغابط:١
مت تسضٜؼ اجملُٛع ١ايغابط ١بططٜك ١احملاعط ٠املعتاز ٠املتغُٓ ١يًشٛاض
ٚاملٓاقؿٚ ١فل اـطٛات ايتاي.١ٝ
 ايتُٗٝس يًُشاعط ٠بتٛد ٘ٝأغ ١ً٦يًطًب ١تٗ ٧ٝأشٖاِْٗ ملٛعٛع احملاعط٠ٚص ٫ٛإىل املٛعٛع.
 إع ّ٬ايطًب ١با٭فهاض ايطٝ٥ػ ١ٝيًُشاعط ٠إمجا.٫ ؾطح ايفهط ٠ا٭ٚىل يفعٝا َع ٚقٛف احملاعط ٚاملؿ ٞبني ايطًبٚ ١قاٚي١إؾطانِٗ يف تٛعٝح بعا اؾٛاْب ٚاإلداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦اييت تٛد٘ إيِٗٝ
َٔ احملاعط(ايباسح).
 َٓاقؿ ١ايطًب ١يف ايفهط َٔ ٠خ ٍ٬تٛد ٘ٝا٭غ ١ً٦ايتكٛمي ١ٝهلِ يإلداب١عٓٗا ٚشيو بٗسف ايتأنس َٔ َس ٣اغتٝعابِٗ يًفهط ٠قبٌ اْ٫تكاٍ إىل
ايفهط ٠ا٭خطٚ ٣تععٜع إدابات ايطًب ١يفعٝا بايجٓاٚ ٤املسٜح إشا ناْت
اإلداب ١صشٝشٚ ١طًب اإلداب ١عٔ ايػ٪اٍ َٔ طايب آخط إشا ناْت اإلداب١
خاط ١٦ست ٢تتِ اإلداب ١ايضشٝش.١
 اْ٫تكاٍ يًفهط ٠ايجاْٚ ١ٝايجايج ,,,,١اخل ٚؾطسٗا نُا يف ايفهط ٠ا٭ٚىل . َٓاقؿ ١ايطًب ١يف مجٝع أفهاض احملاعط ٠نُا يف َٓاقؿ ١ايفهط ٠ا٭ٚىل .جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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 تطبٝل ا٫ختباض ايتشض ٚ ًٞٝضصس ايسضدات ٚدسٚيتٗا:
طبل ا٫ختباض ايتشض ًٞٝعً ٢مجٝع طًب ١اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني ا٭ٚىل
ٚايجاْٚ ١ٝاجملُٛع ١ايغابط ١يف  ّٜٛاـُٝؼ املٛافل  ,2009/11/19عكب
اْ٫تٗا َٔ ٤تطبٝل ايتذطب ١يػطض قٝاؽ فاعً ١ٝبطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف
ايتشض.ٌٝ
ٚبعس اْ٫تٗا َٔ ٤تضشٝح مجٝع أٚضام ا٫ختباضات مت ضصس ايسضدات
ٚدسٚيتٗا يهٌ َٔ اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ٚاجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ١ٝ
ٚاجملُٛع ١ايغابط ,١مت إزخاٍ ايبٝاْات اـاّ اىل ايهُبٛٝتط ٚإدطا ٤ايعًُٝات
اإلسضا ١ٝ٥اي٬ظَ ١باغتدساّ بطْاَر اؿعَ ١اإلسضا. SPSS ٞ٥
غازغا:ايٛغا ٌ٥اإلسضا:١ٝ٥
اعتُس ايباسجإ يف ؼًْ ٌٝتا٥ر ايبشح اؿاي, ٞعً ٢بطْاَر اؿعَ١
اإلسضاٚ SPSS ٞ٥ؼسٜسا ايٛغا ٌ٥اإلسضا ١ٝ٥اٯت: ١ٝ
 ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز٫ One-way ANOVA ٟختباض ايفطٚم بني
فُٛعات ايبشح عٓس إدطا ٤ايتهاف ٪يف املعطف ١ايػابكٚ ١ؼًٌٝ
ايٓتا٥ر ايٓٗا. ١ٝ٥
 اختباض  LCDيتشسٜس اػا ٙايفطٚم بني فُٛعات ايبشح .
َ عازي ١ايفانطْٚبار ؿػاب َعاٌَ ايجبات .

ْتا٥ر ايبشح:
غٝتِ عطض ْتا٥ر ايبشح ٚتفػرلٖا َٓٚاقؿتٗاٚ ,نصيو ايتٛصٝات
ٚاملكذلسات اييت ميهٔ اـطٚز بٗا عً ٢ايٓش ٛاٯت: ٞ
ا٫ٚد :عطض ايٓتا٥ر :
غةةٝتِ عةةطض ْتةةا٥ر ايبشةةح يف عةة ٤ٛفطعةةٝات ايبشةةح ٚتػةةا٫٩ت٘ عًةة٢
ايٓش ٛاٯت: ٞ
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ايفطع ١ٝا٭ٚىل ٜ :تٛقع إٔ ٜضٌ َػت ٣ٛؼض َٔ )%80( ٌٝأفطاز ايع ١ٓٝايتذطٜب١ٝ
ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛباغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠إىل ( )%80يف اختباض
ايتشض ٌٝايبعس, ٟبُٓٝا ٜ٫ضٌ ؼض ٌٝايع ١ٓٝايغابط ١ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛبططٜك١
احملاعط ٠ايًفع ١ٝاملعتاز ٠إىل ٖصا املػت.٣ٛ
ٚيًتشكل َٔ ٖص ٙايفطع ١ٝمت استػاب فاعً ١ٝايدلْاَر يف ايتشض ٌٝيهٌ
َٔ اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني اٚ٫ىل ٚايجاْٚ ١ٝاجملُٛع ١ايغابط َٔ ١خٍ٬
استػاب ايٓػب ١امل ١ٜٛ٦يًشاصًني عً %80 ٢فأنجط فهاْت عً ٢ايٓش ٛاملٛعح
يف اؾس.)4(ٍٚ
اؾس)4( ٍٚعسز ْٚػب ١ايطًب ١ايص ٜٔسضًٛا عً ٢زضد )%80( ١فأنجط يف
اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني ٚاجملُٛع ١ايغابط١

ٜتغح َٔ اؾس )4( ٍٚإٔ عسز طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ايص ٜٔسضًٛا
عً ٢ايسضد ) %80( ١فأنجط قس بًؼ ()63طايبا ٚطايب ١بٓػبٚ ١صًت اىل ()%84
 ٖٞٚأعً َٔ ٢ايٓػب ١احملسز ٠يف ايبشح ٚايبايػ ,%80 ١بُٓٝا بًؼ عسز ايطًب١
ايص ٜٔسضًٛا عً ٢زضد ) %80( ١فأنجط يف اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ)58( ١ٝطايبا
ٚطايب, ١بٓػبٚ ١صًت اىل ( ٖٞٚ )%78037قطٜب َٔ ١ايٓػب ١احملسز ٠يف ايبشح
ايبايػ, )%80( ١يف سني انفا ؼض ٌٝطًب ١اجملُٛع ١ايغابط ١عٔ َػت٣ٛ
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اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني  ,إش بًؼ عسز ايطًب ١ايص ٜٔسضًٛا عً ٢ايسضد) %80( ١
فأنجط ( )28طايبا ٚطايب ١بٓػبٚ ١صًت اىل ( ٖٞٚ )%38088اقٌ بهجرل َٔ
ايٓػب ١احملسز ٠يف ايبشح ٚايبايػ.)%80 (١
ٜتغح َٔ ا٫غتعطاض ايػابل إٔ ؼض ٌٝطًب ١اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني
ا٭ٚىل ٚايجاْ ١ٝنإ عايٝاد ,يف سني نإ ؼض ٌٝطًب ١اجملُٛع ١ايغابط١
َٓدفغاد ٖٚ,صا ٜعين إٔ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠نإ فعا٫د يف ضفع َػت٣ٛ
ايتشض ٌٝيس ٣طًب ١املػت ٣ٛايطابع يف نً ١ٝايذلب ١ٝداَع ١صٓعاٖٚ ,٤صا ٜتفل
َع أؾاض اي َٔ (1991) Block ٘ٝإٔ َععِ ايطًبٜ ١ه ٕٛؼض ًِٗٝعايٝاد يف
ظٌ تٗ ١٦ٝظطٚف تعً ١ُ٥٬َ ١ُٝٝهلِ ,يف سني ٜهَٓ ٕٛدفغاد يف ظٌ ايططم
ايتكًٝس ١ٜاييت  ٫تٛفط هلِ َجٌ تًو ايعطٚف( . ) Block ,1991,P,6-7
ٜٚتفل أٜغاد َع َا ٜؿرل اي ٘ٝمحسإ (,)1996إٔ فًػف ١ايذلب ١ٝاؿسٜج٫ ١
ت َٔ٪بسخ ٍٛايطايب ايغعٝف يًتعًِ ٚؽطد٘ ععٝفاد ٚ,املتفٛم َتفٛقا,ثِ
ايٛغط ٚغطا ,بٌ ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛؼض ٌٝايطًب ١مجٝعا َطتفعاد
(,محسإ,1996,ظ.)25 -24
ٚعً ٘ٝفٝتِ قب ٍٛدع َٔ ٤ايفطع ١ٝا٭ٚىل املتغُٜٓ( ١تٛقع إٔ ٜضٌ َػت٣ٛ
ؼض َٔ )%80( ٌٝأفطاز ايع ١ٓٝايتذطٜب ١ٝايصٜ ٜٔسضغ ٕٛباغتدساّ بطْاَر
ايٛغا٥ط املتعسز ٠إىل ( )%80يف اختباض ايتشض ٌٝايبعس, ٟبُٓٝا ٜ٫ضٌ ؼضٌٝ
ايع ١ٓٝايغابط ١ايصٜ ٜٔسضغ ٕٛبططٜك ١احملاعط ٠ايًفع ١ٝاملعتاز ٠إىل ٖصا
املػت.)٣ٛ
ثاْٝا :ايفطعٝات ايجاْٚ ١ٝايجايجٚ ١ايطابع ١اييت ٖسفت اىل َعطف ١ايفطٚم شات ايس٫ي١
إ٫سضا ١ٝ٥بني َتٛغط زضدات فُٛعات ايبشح ايج٬خ( .اْعط ْط ايفطعٝات
ظ .)10
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٫ٚختباض ٖص ٙايفطعٝات مت استػاب َتٛغط زضدات ؼض ٌٝطًب١
اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتني ٚاجملُٛع ١ايغابطٚ ,١امطافُٗا املعٝاض ٟنُا ٖٛ
َٛعح يف اؾس. )5( ٍٚ
اؾس )5( ٍٚاملتٛغط ٚا٫مطاف املعٝاض ٟيسضدات فُٛعات ايبشح يف
ايتشض ٌٝايبعسٟ

ٜتبني َٔ اؾس )5( ٍٚإٔ َتٛغط زضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل قس بًؼ
( ٖٛٚ )33079أندل َٔ َتٛغط زضدات اجملُٛع ١يتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝايبايؼ ()31045
,أَا اجملُٛع ١ايغابط ١فكس بًؼ َتٛغط زضداتٗا ( ٖٛٚ )26074أقٌ َٔ
اجملُٛعتني ايتذطٜبٝتنيٚ ,ايؿهٌ (ٜٛ )3عح
شيو بٝاْٝا.
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ؾهٌ ( )3ضغِ بٝاْ ٞملتٛغطات فُٛعات ايسضاغ ١يف ايتشضٌٝ
٫ٚختباض َعٓ ١ٜٛايفطٚم بني َتٛغطات اجملُٛعات ,اغتدسّ ايباسجإ
ؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز ٟنُا َٖ ٛبني يف اؾس)6( ٍٚ
اؾس )6( ٍٚؼً ٌٝايتبا ٜٔا٭ساز ٟجملُٛعات ايبشح يف ايتشض ٌٝايبعسٟ

600,7881

ٜتغح َٔ اؾس )6( ٍٚإٔ ٖٓاى فطٚقاد شات ز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني فُٛعات
ايبشح ايج٬خ.
ٚيًُكاضْات ايبعس ١ٜبني فُٛعات ايبشح بٗسف َعطف ١اػا ٙايفطٚم بٗٓٝا
اغتدسّ اختباض  LSDفهاْت ايٓتٝذ ١نُا يف اؾس.)7( ٍٚ
اؾسْ )7( ٍٚتا٥ر اختباض  LSDملعطف ١اػا ٙايفطٚم بني فُٛعات ايبشح
ف ق ي
و وس ت
وق رً
و ووع ت
*
2,341
2
1
*
7,051
3
*
4,710
3
2
َٔ اؾسٜ )7( ٍٚتغح ٚدٛز فطٚم

خ أ
وع ري
0,611
0,615
0,617
ش ٚز٫ي ١إسضا ١ٝ٥بني

ذ
0
0
0
اجملُٛع١

ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ٚاجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْٚ ١ٝيضاحل اجملُٛع ١ش ٟاملتٛغط
جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

342

اجمللد ( )5العدد السابع يوليو 3122م

فاعلية تدريس اجملموعات الكبرية

د .البكري – د .الشهاري

ا٭ندل  ٖٞٚاجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ٚ,نصيو ٚدٛز فطٚم ش ٚز٫ي ١إسضا١ٝ٥
بني اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ٚاجملُٛع ١ايغابطٚ ١يضاحل اجملُٛع ١شٟ
املتٛغط ا٭ندل  ٖٞٚاجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل ٚ ,نصيو ٚدٛز فطٚم ش ٚز٫ي١
إسضا ١ٝ٥بني اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْٚ ١ٝاجملُٛع ١ايغابطٚ ١يضاحل اجملُٛع١
ش ٟاملتٛغط ا٭ندل  ٖٞٚاجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْٚ ١ٝيف عٖ ٤ٛص ٙايٓتٝذٜ ١تِ
قب ٍٛايفطع ١ٝايجاْٚ ١ٝايجايجٚ ١ايطابع.١
ٖٚصا ٜعين إٕ اغتدساّ بطْاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف تسضٜؼ اجملُٛعات
ايهبرلَ ٠ع خٝاضات ايتفاعٌ نإ أفغٌ َٔ اغتدساَ٘ بس ٕٚخٝاضات ايتفاعٌ
يف ضفع َػت ٣ٛايتشض ٌٝيس ٣طًب ١املػت ٣ٛايجاْ ٞيف نً ١ٝايذلب ١ٝداَع١
صٓعاٚ.٤عً ٘ٝفٝتِ قب ٍٛايفطع ١ٝايجاْٚ ١ٝايجايجٚ ١ايطابع.١
تفػرل ايٓتا٥ر -:
خًضت ْتا٥ر ايبشح إىل اٯت:ٞ


تفٛم طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل اييت زضغت بدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠
َع خٝاضات ايتفاعٌ عً ٢طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝاييت زضغت بدلْاَر
ايٛغا٥ط املتعسز ٠بس ٕٚخٝاضات ايتفاعٌ يف ايتشض ٌٝايبعس.ٟ



تفٛم طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝا٭ٚىل اييت زضغت بدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠
َع خٝاضات ايتفاعٌ عً ٢طًب ١اجملُٛع ١ايغابط ١اييت زضغت بايططٜك١
ايتكًٝس ١ٜيف ايتشض ٌٝايبعس.ٟ



تفٛم طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝايجاْ ١ٝاييت زضغت بدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسز٠
بس ٕٚخٝاضات ايتفاعٌ عً ٢طًب ١اجملُٛع ١ايغابط ١اييت زضغت بايططٜك١
ايتكًٝس ١ٜيف ايتشض ٌٝايبعس.ٟ

ٚميهٔ إٔ ٜعع ٣شيو إىل ا٭غباب اٯت:١ٝ
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 .1طبٝع ١عطض املاز ٠ايعًُ ١ٝيف ايدلْاَر ,إش إْٗا عطعت بططٜكَٓ ١عَُٚ ١تػًػً١
ٚتغُٓت ايعسٜس َٔ املجرلات ايػُعٚ ١ٝايبضط , ١ٜنايضٛت ٚايضٛض٠
ٚاؿطن ,١مما غاِٖ بسٚض فاعٌ يف إثطا ٤ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝفاظزاز اْتبا ٙايطًب١
ٚتفاعًِٗ يتعًِ املاز ٠ايسضاغٚ ١ٝفُٗٗا ٚاغتٝعابٗا َٔٚ ,ثِ اضتفع َعسٍ ايتشضٌٝ
يس.ِٜٗ
ٜٚتفل ٖصا ايتفػرل َع َاٜك ٍٛب٘ ايعسٜس َٔ ايذلبٜٛني ,اشٜؿط(ايػاع)2002’ٞ
إىل إٔ بطاَر تهٓٛيٛدٝا ايٛغا٥ط املتعسز ٠مبا تٛفط َٔ ٙتعسز يف املجرلات
ايػُعٚ ١ٝايبضط ١ٜتعٌُ عً ٢تٓؿٝط سٛاؽ ايطًبٚ ١ايعًُٝات ايعكً ١ٝيسَ ِٜٗجٌ
اْ٫تباٚ ٙاإلزضاى ٚايتفاعٌ َع قت ٣ٛاملاز ٠ايعًُ ٞمما ٪ٜز ٟاىل اغتٝعابِٗ ٚظٜاز٠
ؼض ًِٗٝهلا ٚاتكاْٗا٪ٜٚ ,نس (اؾعاض )2002 ,بإ اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز٠
٪ٜز ٟإىل متهني ايطًب َٔ ١ايػٝطط ٠عً ٢عًُ ١ٝايتعًِ ٚايتكًٚ َٔ ٌٝقت ايتعًِ
ٚظٜازَ ٠عس٫ت ايتشضٚ ٌٝتٛفرل َػت ٣ٛأعً َٔ ٢اإلتكإ.
 .2اعتُاز ايدلْاَر عً ٢اغذلاتٝذ ١ٝايتعًِ اإلتكاْ ,ٞإش تغُٔ عً ٢ا٫ختباضات
ايته ١ٜٝٓٛعكب عطض ا٭فهاض ايطٝ٥ػ ١يًُشاعطٚ, ٠ايتػص ١ٜايطادع ١ايفٛض١ٜ
بٓٛعٗٝا ايتععٜعٚ ١ٜايتضشٝش ١ٝقبٌ اْ٫تكاٍ إىل عطض ايفهط ٠ا٭خط,٣
يتسع ِٝا٫غتذابات ايضشٝشٚ ١تضشٝح اـاطَٗٓ ١٦ا٫ٚ ,غُٝا عٓس تٛظٝف
احملاعط ـٝاضات ايتفاعٌ املتغُٓ ١يف ايدلْاَر يف ايتسضٜؼٚ ,اييت غاُٖت يف
تٛد ٘ٝعًُ ١ٝايتعًِ م ٛا٭ٖساف املٓؿٛزٚ ٠ص ٫ٛاىل إتكإ ايفهط ٠املعطٚع١
َٔ خ ٍ٬ؾسا ْتبا ٙايطًبٚ ١تفاعًِٗ َع قت ٣ٛايدلْاَر ا٭َط ايص ٟأز ٣إىل
ظٜاز ٠ايتشض ٌٝيس.ِٜٗ
 .3استٛا ٤ايدلْاَر عً ٢أٖساف تعً ١ُٝٝغًٛن ١ٝيًُٛعٛعات ٚ,تغُٓ٘ أغ١ً٦
تكٛمي , ١ٝمما غاعس ايطًب ١عً ٢تطنٝع اْ٫تبا ٙم ٛايدلْاَر ٚايتفاعٌ َع٘
بؿهٌ اهابٚ ٞأز ٣إىل ؼػني َػت ٣ٛايتشض ٌٝيسٖٚ , ,ِٜٗصا ايتفػرل ٜتفل
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َع َا أؾاض إي ٘ٝقُٛز ( َٔ )2000إٔ ٚدٛز ا٭غ ١ً٦ايتكٛمي ١ٝاملطًٛب اإلداب١
عٓٗا ٜٝػط عًُ ١ٝايتعًِٜٚ ,عٜس َٔ زضد ١ايتفاعٌ َع ا٭ْؿط ١ايتعً ١ُٝٝاملدتًف١
ٚت٪ز ٟإىل تعًِ اهاب( , ٞقُٛز ,2000 ,ظ.)113
 .4٭ٕ ايدلْاَر قس دعٌ ايطًب ِٖ ١احملٛض ايطٝ٥ؼ ايص ٟتسٚض سٛي٘ عًُ ١ٝايتعًِ,
َٔ خَ ٍ٬ؿاضنتِٗ يف املٓاقؿات ٚ ,ططح اٯضاٚ ,٤ؼً ٌٝاملعًَٛات  ,مما
نإ ي٘ أندل ا٭ثط يف ؾس اْتباِٖٗ ٚإثاض ٠اٖتُاَاتِٗ ٚزافعٝتِٗٚ ,اظزٜاز
ْؿاطاتِٗ يًتعًِ بؿهٌ فعاٍ ٚاهاب.ٞ
 .5اؾسٚ ٠اؿساث ١يف ايتكٓ ١ٝايتعً ١ُٝٝاملػتدسَ ,١فايتسضٜؼ باغتدساّ ايٛغا٥ط
املتعسز ٠غرل ؾا٥ع يف ايتعً ِٝاؾاَع ,ٞمما غاِٖ يف ؾس اْتبا ٙايطًب, ١
ٚتؿٜٛكِٗ ٚ,إثاض ٠زافعٝتِٗ َٓٚ,ع املًٌ َٔ إٔ ٜتػطب إىل ْفٛغِٗ  َٔٚ ,ثِ
ضفع َػت ٣ٛايتشض ٌٝيسٚ ,ِٜٗيف ٖصا ايضسز ٜؿرل اؿ )1999( ١ًٝإىل إٔ بعا
ايسضاغات اييت تٓاٚيت فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝقس أظٗطت ْتا٥ذٗا إٔ يعاٌَ
اؾس ٠يف ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاملػتدسَ ١اثطا اهابٝا عً ٢ظٜاز ٠ايسافع ١ٝيًتعًِ
عٓس ايطًب(١اؿ ,1999 ١ًٝظ.)226
ٚقس دا٤ت ٖص ٙايٓتٝذَ ١تفكَ ١ع ْتا٥ر بعا ايسضاغات نسضاغ(١دٛزغٔ
ٚ )Judson,1991زضاغَ ( ١انٚ Macoy,1991 ٛزضاغFrear7&Hir ١
) ٚ ( 1999زضاغ ١ايٓعٚ )2001( ُٞٝزضاغ( ١غامل ٚ )2001زضاغ( ١عبسايععٜع
ٚ )2002زضاغ( ١ايػاعٚ ,)2002 ٞزضاغ( ١اؾعاضٚ )2002زضاغ( ١ايػاعٞ
ٚ,)2004زضاغ ١ايسٚغط , )2005(ٟيف سني لسٖا قس اختًفت َع ْتا٥ر بعا
ايسضاغات نسضاغ ١ايعُط(ٚ )1999زضاغ ١ايعفٝضإ(. )2006
ايتٛصٝات :
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يف ع ٤ٛايٓتا٥ر اييت أغفط عٓٗا ٖصا ايبشح ٜٛص ٞايباسجإ باٯت:ٞ
 .1عطٚض ٠اغتدساّ بطاَر ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف مجٝع بطاَر إعساز املعًُني
بهًٝات ايذلب ١ٝغاصٚ ١ايدلاَر ا٭خط ٣يف ايهًٝات اؾاَع ١ٝبعاَ,١ا٭َط
ايصٜ ٟػتًعّ بايغطٚض ٠تٛفرل أدٗع ٠اؿاغٛب ٭عغا ٤اهل ١٦ٝايتسضٜػ ١ٝيف
اؾاَعات بعاَٚ ١نًٝات ايذلب ١ٝغاص٫ ١غتدساَٗا يف ايتسضٜؼ بايٛغا٥ط
املتعسز.٠
 .2تسضٜب أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف اؾاَعات بعاَٚ ١نًٝات ايذلب ١ٝغاص ١عً٢
نٝف ١ٝتٛظٝف ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف ايتسضٜؼ (تضُُٝا ٚإْتادا ٚاختٝاضا
ٚاغتدساَا).
 .3تعٜٚس قاعات احملاعطات يف ايهًٝات اؾاَع ١ٝبعاَٚ ١نًٝات ايذلب ١ٝغاص١
باملتطًبات اي٬ظَ٫ ١غتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠ناؿاغٛب ٚ,دٗاظ عطض
ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠اؿٛاٌَ اـاص ١بُٗا ٚ,ؾاؾات ايعطض ٚايػتا٥ط.
املكذلسات :
ْعطاد ؿساث ١اػا ٙايبشح اؿايٚ ٞيه َٔ ْ٘ٛا٭عاخ ا٭ٚىل يف اي ,ُٔٝإٕ
مل ٜهٔ ضمبا ا٭ ٍٚايص ٟتٓا ٍٚفاعً ١ٝتسضٜؼ اجملُٛعات ايهبرل ٠باغتدساّ
ايٛغا٥ط املتعسز ٠بأغايٝب كتًف ١يف ا٫ضتكا ٤مبػت ٣ٛايتشض ٌٝيس ٣طًب١
نً ١ٝايذلبٚ, ١ٝإٔ َا قسَ٘ ايبشح اؿايْ َٔ ٞتا٥ر قس ٜه ٕٛسافعا يًكٝاّ
بأعاخ أخط ,٣فإ ايباسجني ٜكذلسإ اٯت:ٞ
إدطا ٤عح مماثٌ يًبشح اؿاي ٞعًَٛ ٢از زضاغَٚ ١ٝػتٜٛات تعً ١ُٝٝأخط ٣يف
نًٝات ايذلب ١ٝخاص ٚ ١ايهًٝات اؾاَع ١ٝا٭خط ٣عاَ.١
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إدطا ٤عح مماثٌ يًبشح اؿاي ٞملعطف ١فاعًٝت٘ ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف دٛاْب
ايتعًِ ا٭خط ٣نا٫ستفاظ ٚايتفهرل ايعًُٚ ٞانتػاب املفاٖٚ ,ِٝاملٗاضات
 ٚاملٚ ٍٛٝا٫ػاٖات.
إعاز ٠ايبشح َع تعس, ًٜ٘عٝح ٜتِ تٛظٜع طًب ١اجملُٛع ١ايٛاسس ٠إىل ث٬ث١
َػتٜٛات (عايَ,ٞتٛغط ٚ,ععٝف) ٚتطبٝل ايدلْاَر يطفع َػت ٣ٛايتشضٌٝ
ٚا٫ستفاظ يهٌ َػت.٣ٛ
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املطادع:
املطادع ايعطب:١ٝ
أبةة ٛيبةةس ,٠غةةبع قُةةس (َ ,)1979بةةاز ٨ايكٝةةاؽ ايٓفػةةٚ ٞايتكةة ِٜٛايذلبةةٟٛ
يًطايب اؾاَعٚ ٞاملعًِ ايعطب ,ٞعُإ ,مجع ١ٝعُاٍ املطابع ايتعا.١ْٝٚ
أَةةني ,ظٜٓةةب(  ,)2000إؾةةهايٝات سةة ٍٛتهٓٛيٛدٝةةا ايتعًةة, ِٝاملٓ ٝةا ,زاض
اهلس,.٣
اغهٓسض ,نُاٍ ٜٛغف ٚقُس شٜبإ غعاَ ,)1994( ٟٚكسَ ١يف
ايتهٓٛيٛدٝا ايتعً ,١ُٝٝبرلٚتَ ,هتب ١ايف٬ح .
ايبػساز, ٟقُس ضعا( ,)2002تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝايتعًِ ,ايكاٖط ٠ط
, 2زاض ايفهط ايعطب.ٞ
ايبهط,ٟعبس ايهط ِٜعبساهلل ٚ,قططإ ,و ٞعبس ايطظام(,)2009
تهٓٛيٛدٝا ايتعًَ ِٝػتشسثاتٗا -أدٗعتٗا ,صٓعا,٤زاض ايٓؿط يًذاَعات.
داَع ١ايكسؽ املفتٛس , )1993( ١تهٓٛيٛدٝا ايذلب ,١ٝعُإ.
دٝتؼ,ب )1998(ٌٝاملعًَٛات ١ٝبعس اْ٫ذلْةت (ططٜةل املػةتكبٌ) ,تطمجة١
عبسايػةة ّ٬ضعةةٛإ ,غًػةةً ١عةةامل املعطفةة,١ضقَِ,231ةةاضؽ,اجملًؼ
ايٛطين يًجكافٚ ١ايفٓٚ ٕٛاٯزاب ,ايهٜٛت.
اؾعاض ,عبسايًطٝف ( )2002فعاي ١ٝاغتدساّ ايتعً ِٝمبػاعس ٠ايهُبٛٝتط
َتعسز ايٛغا٥ط يف انتػاب بعا َػتٜٛات تعًِ املفاٖ ِٝايعًُٚ ١ٝفل
منٛشز فطاٜط يتك ِٜٛاملفاٖ , ِٝفً ١ايذلب , ١ٝنً ١ٝايذلب , ١ٝداَع١
ا٭ظٖط,)105(,ظ .3 -39
اؾُٗٛض,عبسايطمحٔ بٔ عبساهلل (,)2000ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف ايتعًِٝ
اؾاَع, ٞعح َكسّ إىل َ٪متط ايتعً ِٝاؾاَعَ ٞابني إْتاز املعطف١
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ٚاغتٗ٬نٗا (تٛدٗات َػتكبً ,)١ٝساَع ١ايبشطَ 8 -6,ٜٔاضؽ
,2000نتاب امل٪متط ,ظ.438 -415,
محةةةسإ ,قُةةةس ظٜةةةاز (ٚ ,)1986غةةةاٚ ٌ٥تهٓٛيٛدٝةةةا ايةةةتعًَِ ,بازٗ٥ةةةا
ٚتطبٝكاتٗا يف ايتعًِ ٚايتسضٜؼ ,عُإ ,زاض ايذلب ١ٝاؿسٜج.١
محسإ ,قُس ظٜاز ( ,)1996ايتشض ٌٝايسضاغَ ٞفاَٖ ,ِٝؿةانٌ,
سً ,ٍٛزَؿل ,زاض ايذلب ١ٝاؿسٜج.١
اؿ ,١ًٝقُس قُٛز ( ,)1999ايتضُ ِٝايتعًْ ُٞٝعطٚ ١ٜمماضغ0١
عُإ ,زاض املػرل,٠
اؿ, ١ًٝقُس قُٛز(  ),2004تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝبني ايٓعط١ٜ
ٚايتطبٝل,عُإ ,زاض املػرل. ٠
ايسٚغط,ٟعً ٞبٔ َباضى ( )2005اثط اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف تعًِٝ
َاز ٠قٛاعس ايًػ ١ايعطب ١ٝيًضف ا٭ ٍٚاملتٛغط يف املساضؽ ا ١ًٖٝ٫مبس١ٜٓ
ايطٜاض  ,ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض,٠نً ١ٝايذلب,١ٝداَع ١املًو غعٛز.
ظٜت ,ٕٛسػٔ( ,)2005ايتعً ِٝا٫يهذل , ْٞٚدس , ٠ايساض ايطغٛي. ١ٝ
ايععيب ٚآخط ,)2005(ٕٚاؿاغٛب ٚايدلفٝات اؾاٖع,٠عُإ ,زاض اٚاٌ٥
يًطباعٚ ١ايٓؿط .
غامل,عُاز امحسغٝس( ,)2001فاعً ١ٝث٬خ ططم يعطض ايباٚض بٜٓٛت
 Power Pointايتعً ١ُٝٝعً ٢ايتشض ٌٝايفٛض ٟيف ع ٤ٛاغتدساّ
ايتٓعُٝات املتكسَ ,١فً ١ايبشٛخ يف فً ١ايذلب ١ٝايٓٛع ,١ٝنً ١ٝايذلب١ٝ
ايٓٛع ١ٝداَع ١املٓٝا,)1(1,ظ .82 -61
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غعاز ,٠دٛزٚ ٠عازٍ ايػططا, )2003(ٟٚاغتدساّ اؿاغٛب ٚاْ٫ذلْت يف
َٝاز ٜٔايذلبٚ ١ٝايتعً, ِٝعُإ  ,زاض ايؿطٚم .
ايػاع, ٞامحس داغِ ( ,)2002اثط اخت٬ف منط تكس ِٜبطاَر
ايهُبٛٝتط َتعسز ٠ايٛغا٥ط عً ٢قًل ايتعًِ َٔ خ ٍ٬ايهُبٛٝتط ٚاػاٙ
ايطايبات املعًُات م ٛاغتدساَ٘ يف ايتعًٚ ِٝعً ٢ؼض ًٔٗٝيف فاٍ
تكٓٝات ايتعً ,ِٝفً ١ايذلب , ١ٝنً ١ٝايذلب , ١ٝداَع ١ا٭ظٖط,)110(,ظ
.187 -151
ايػاع, ٞامحس داغِ ( ,)2004فاعً ١ٝتٛظٝف بطْاَر ايعطض ايتكسميٞ
 Power Pointايباٚض بٜٓٛت املتبٛع با٭ْؿط ١ايفطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝعً ٢أزا٤
طايبات نً ١ٝايذلب ١ٝظاَع ١قطط ,فً ١ايعً ّٛايذلب , ١ٜٛنً ١ٝايذلب, ١ٝ
داَع ١قطط,)1(,ظ .72 -19
ايؿٗاض ,ٟو ٢ٝقػٔ عبس اهلل ( ,)2001أثط ٚسسات منط ,١ٝتكٓٝاد ٚفٓٝاد
يف ؼض ٌٝطًب ١نً ١ٝايذلب ,١ٝداَع ١صٓعا ٤يف َكطض ايٛغا ٌ٥ايتعً,١ُٝٝ
اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض ,٠داَع ١بػساز.
ايعاٖط ,ظنطٜةا قُةس ٚآخةطَ ,)1999( ٕٚبةاز ٨ايكٝةاؽ ٚايتكة ِٜٛيف
ايذلب ,١ٝعُإ َ ,هتب ١ايجكاف ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
عبسايععٜعٜ,اغطؾعبإ ( )2002فاعً ١ٝبطْاَر َتعسز ايٛغا٥ط ايتعً١ُٝٝ
قا ِ٥عً ٢اغتدساّ ايهُبٛٝتط يف تسضٜب ط٬ب ايتعً ِٝايجاْ ٟٛعً ٢بعا
َٗاضات اغتدساّ ؾبه ١اْ٫ذلْت ٚاػاٖاتِٗ مٖٛا ,ضغايَ ١ادػترل غرل
َٓؿٛض,٠نً ١ٝايذلب ١ٝبسَٝاط ,داَع ١املٓضٛض.٠
عسؽ  ,عبس ايطمحٔ (َ 0)1997باز ٨اإلسضا ٤يف ايذلبٚ ١ٝعًةِ ايةٓفؼ
,ط ,2عُإ ,زاض ايفهط يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع.
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عًْ,ٞبٝةةةةةةةةٌ(,) 1994ايعةةةةةةةةطب ٚعضةةةةةةةةط املعًَٛات,غًػةةةةةةةةً ١عةةةةةةةةامل
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املًشل ( )1ا٭ٖساف ايعاَٚ ١ايػًٛن ١ٝيًدلْاَر قبٌ ايتشهِٝ
ا٭ٖساف ايعاَ ١يًدلْاَر :
.1

إظٗاض املعطفٚ ١ايفِٗ ملفَٗ ّٛػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًَٓٚ ِٝطًكاتٗا
ٚخضا٥ضٗا ٚأغباب ظٗٛضٖا.

.2

إظٗاض املعطفٚ ١ايفِٗ ملفٗ ّٛايتعً ِٝا٫يهذلٚ ْٞٚخضا٥ض٘ َٚعاٜاٚ ٙعٛٝب٘
ٚأؾهاي٘ ٚؼسٜسا ٚد٘ ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف بٗٓٝا.

.3

تٛعٝح َفٗ ّٛايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠عٓاصطٖا ٚأغؼ تٛظٝفٗا يف تضُِٝ
بطفٝاتٗا ايتعًٚ ١ُٝٝإْتادٗا.
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ؼسٜس َطاسٌ ٚخطٛات تضُ ِٝبطفٝات َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ
ٚإْتادٗا ٚنٝف ١ٝاختٝاضٖا ٚتكٛميٗا ٚتٛظٝفٗا بفاعً ١ٝيف املٛاقف ايتعً.١ُٝٝ

.5

تضُ ِٝبطاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠إْتادٗا .

.6

تكسٜطاُٖ ١ٝتٛظٝف َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝيف تطٜٛط ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
ا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝيًدلْاَر:
ا :٫ٚأغؼ َٓٚطًكات َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ
ٜتٛقع َٓهِ أععا ٞ٥ايطًب ١بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ أغؼ َٓٚطًكات َػتشسثات
تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝإٔ تهْٛٛا قازض ٜٔعً ٢إٔ:
 .1تعطفٛا َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
 .2تبٛٓٝا أغباب ظٗٛض َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
 .3تعسزٚا خضا٥ط َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
 .4تٛعشٛا َٓطًكات تٛظٝف َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
 .5متٝعٚا بني خضا٥ط َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًَٓٚ ِٝطًكات
تٛظٝفٗا يف ايتعً. ِٝ
 .6تبٛٓٝا غبب ظٗٛض اؾاْب املازٚ ٟايفهط ٟملػتشسثات تهٓٛيٛدٝا
ايتعً.ِٝ
 .7تػُٛا بعا َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
ثاْٝا :ايٛغا٥ط املتعسز: ٠
ٜتٛقع َٓهِ أععا ٞ٥ايطًب ١بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ ايٛغا٥ط املتعسز ٠إٔ
تهْٛٛا قازض ٜٔعً ٢إٔ:
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 .1تعطفٛا َفٗ ّٛايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .2تعسزٚا عٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .3تبٛٓٝا خضا٥ط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .4متٝعٚا بني خضا٥ط ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠عٓاصطٖا.
 .5تٛعشٛا أغؼ ايتهاٌَ بني عٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .6تٛظفٛا أغؼ عٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز ٠يف تضُ ِٝبطفٝاتٗا ايتعً١ُٝٝ
ٚإْتادٗا.
 .7ؼسزٚا َضازض اؿض ٍٛعً ٢عٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .8متٝعٚا بني نٌ عٓضط َٔ عٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .9ؼسزٚا أْٛاع ايدلاَر اـاص ١بإْتاز ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
ثايجا :تضُ ِٝبطاَر َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً:ِٝ
ٜتٛقع َٓهِ أععا ٞ٥ايطًب ١بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ تضُ ِٝبطاَر َػتشسثات
تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝإْتادٗا إٔ تهْٛٛا قازض ٜٔعً ٢إٔ:
.1

تعطفٛا َفٗ ّٛايتضُ ِٝايتعً.ُٞٝ

.2

تعسزٚا َطاسٌ ايتضُ ِٝايتعً.ُٞٝ

.3

تطتبٛا خطٛات تضُ ِٝايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ

.4

ؼسزٚا خطٛات َطسً ١ايتشً.ٌٝ

.5

متٝعٚا بني َطاسٌ تضُ ِٝايدلاَر ايتعًٚ ١ُٝٝخطٛات إْتادٗا.

.6

تعطفٛا َفٗ ّٛايػٓٝاض.ٜٛ

.7

ؼسزٚا عٓاصط ايػٓٝاض ٜٛاـاظ بدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسز.٠
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.8

تعسٚا غٓٝاض ٜٛيدلْاَر ٚغا٥ط َتعسز.٠

.9

تبٛٓٝا َعاٜرل ايٓضٛظ املهتٛب.١

.10

تٛعشٛا َعاٜرل اختٝاض ايضٛض ايجابت ١يًدلاَر ايتعً.١ُٝٝ

.11

تطاعٛا أغؼ اختٝاض ايضٛض ٠املتشطن ١عٓس تٛظٝفٗا يف تضُ ِٝبطاَر
املػتشسثات.

.12

تبٛٓٝا ايػطض َٔ ا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝعٓس تضُ ِٝبطاَر املػتشسثات.

ضابعا :ايتعًِ ا٫يهذل:ْٞٚ
ٜتٛقع َٓهِ أععا ٞ٥ايطًب ١بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ ايتعًِ ا٫يهذل ْٞٚإٔ
تهْٛٛا قازض ٜٔعً ٢إٔ:
.1

تعطفٛا َفٗ ّٛايتعً ِٝاإليهذل.ْٞٚ

.2

تعسزٚا عٓاصط ايتعً ِٝاإليهذل.ْٞٚ

.3

تبٛٓٝا أٖساف ايتعًِ اإليهذل.ْٞٚ

.4

ؼسزٚاخضا٥ط ايتعًِ اإليهذل.ْٞٚ

.5

متٝعٚا بني خضا٥ط ايتعًِ اإليهذلٚ ْٞٚعٓاصط.ٙ

.6

تٛعشٛا فًػف ١ايتعًِ اإليهذل.ْٞٚ

.7

ؼسزٚا َعاٜا ٚفٛا٥س ايتعًِ اإليهذل. ْٞٚ

.8

تعسزٚاأؾهاٍ ايتعًِ ا٫يهذل.ْٞٚ

.9

متٝعٚا بني نٌ أؾهاٍ َٔ اؾهاٍ ايتعًِ ا٫يهذل.ْٞٚ

 .10متٝعٚا بني أؾهاٍ ايهتاب ا٫يهذلْٞٚ
 .11ؼسزٚا َعٛقات ٚغًبٝات ايتعً ِٝاإليهذل:ْٞٚ
 .12متٝعٚبني اْٛاع املسضغ ١ا٫يهذل. ١ْٝٚ
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 .13تكطضٚا َس ٣تٛافط عٓاصط ايتعً ِٝا٫يهذل ْٞٚيف َٛاقع َاٜػُ٢
بايتعً ِٝعٔ بعس يف اؾاَعات اي. ١ُٝٓٝ

املًشل ( )2ا٭ٖساف ايعاَٚ ١ايػًٛن ١ٝيًدلْاَر بعس ايتشهِٝ
ا٭ٖساف ايعاَ ١يًدلْاَر :
إظٗاض املعطفٚ ١ايفِٗ ملفَٗ ّٛػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًَٓٚ ِٝطًكاتٗا

.7

ٚخضا٥ضٗا ٚأغباب ظٗٛضٖا.
إظٗاض املعطفٚ ١ايفِٗ ملفٗ ّٛايتعً ِٝا٫يهذلٚ ْٞٚخضا٥ض٘ َٚعاٜاٚ ٙعٛٝب٘

.8

ٚأؾهاي٘ ٚؼسٜسا ٚد٘ ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف بٗٓٝا.
تٛعٝح َفٗ ّٛايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠عٓاصطٖا ٚأغؼ تٛظٝفٗا يف تضُِٝ

.9

بطفٝاتٗا ايتعًٚ ١ُٝٝإْتادٗا.
.10

ؼسٜس َطاسٌ ٚخطٛات تضُ ِٝبطفٝات َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ
ٚإْتادٗا ٚنٝف ١ٝاختٝاضٖا ٚتكٛميٗا ٚتٛظٝفٗا بفاعً ١ٝيف املٛاقف ايتعً.١ُٝٝ

.11

تضُ ِٝبطاَر ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠إْتادٗا .

.12

تكسٜطاُٖ ١ٝتٛظٝف َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝيف تطٜٛط ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
ا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝيًدلْاَر:
اَ :٫ٚػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًٜٓ ِٝبػ ٞإٔ تهْٛٛا
قازض ٜٔعً:٢

 .1تعطٜف َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
 .2شنطأغباب ظٗٛض َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
 .3ؼسٜس خضا٥ط َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
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 .4تٛعٝح َٓطًكات تٛظٝف َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
 .5ايتُٝٝع بني خضا٥ط َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝأغباب ظٗٛضٖا َٓٚطًكات
تٛظٝفٗا يف ايتعً. ِٝ
 .6تفػرل ظٗٛض بطاَر ٚأدٗعَ ٠ػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝاملتعسزٚ ٠تطٛضٖا.
 .7تػُ ١ٝبعا َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعً.ِٝ
ثاْٝا :ايٛغا٥ط املتعسز: ٠
ٜتٛقع َٓهِ أععا ٞ٥ايطًب ١بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ ايٛغا٥ط املتعسز ٠إٔ تهْٛٛا
قازض ٜٔعً٢
 .1تعطٜف َفٗ ّٛايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .2شنط عٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .3تػُ١ٝخضا٥ط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .4ايتُٝٝع بني خضا٥ط ايٛغا٥ط املتعسزٚ ٠عٓاصطٖا.
 .5تٛعٝح أغؼ ايتهاٌَ بني عٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .6تٛظٝف أغؼ عٓاصط ايٛغا٥ط يف تضُ ِٝبطفٝاتٗا ٚإْتادٗا.
 .7ؼسٜس َضازض اؿض ٍٛعً ٢عٓاصط ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .8ايتفطٜل بني نٌ َٔ خاصٝيت ايتهاٌَ ٚايتفاعٌ يًٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .9تػُ ١ٝبعا ايدلاَر املػتدسَ ١يف اْتاز ايٛغا٥ط املتعسز. ٠
 .10ؼسٜس ططٜك ١ؼ ٌٜٛايضٛض ايجابتٚ ١املتشطن ١إىل ضقُ.١ٝ
 .11ايتُٝٝع بني بطْاف ٞايٛاقع ا٫فذلاعٚ ٞايفٝس.ٜٛ
 .12شنطايٛغا ٌ٥اييت تعُل اإلسػاؽ بٛاقع ١ٝايٛاقع ا٫فذلاع. ٞ
 .13ؼسٜس بعا اٚد٘ ا٫خت٬ف بني ايضٛض ٠ايطقُٚ ١ٝغرل ايطقُ.١ٝ
 .14تبني اغؼ اختٝاض ايٓضٛظ املهتٛب ١يف ايٛغا٥ط.
 .15ايتُٝٝع بني أْٛاع ا٭صٛات املُهٔ تٛظٝفٗا يف ايٛغا٥ط .
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ثايجا :تضُ ِٝبطاَر املػتشسثات :
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ تضُ ِٝبطاَر َػتشسثات تهٓٛيٛدٝا ايتعًٜٓ ِٝبػ ٞإٔ تهْٛٛا
قازض ٜٔعً:٢
 .1تعطٜف َفٗ ّٛايتضُ ِٝايتعً.ُٞٝ
 .2شنطَطاسٌ ايتضُ ِٝايتعً.ُٞٝ
 .3تطتٝب خطٛات تضُ ِٝايدلاَر ايتعً.١ُٝٝ
 .4ؼسٜس خطٛات َطسً ١ايتشً.ٌٝ
 .5ايتُٝع بني َطاسٌ تضُ ِٝايدلاَر ايتعًٚ ١ُٝٝخطٛات إْتادٗا.
 .6تعطٜف َفٗ ّٛايػٓٝاض.ٜٛ
 .7ؼسٜس عٓاصط ايػٓٝاض ٜٛاـاظ بدلْاَر ايٛغا٥ط املتعسز.٠
 .8اعساز غٓٝاض ٜٛيدلْاَر ٚغا٥ط َتعسز.٠
 .9بٝإ َعاٜرل ايٓضٛظ املهتٛب.١
 .10ايتفطٜل بني َعاٜرل اختٝاض ايضٛض ايجابتٚ ١ايضٛض املتذطن.١
َ .11طاعا ٠أغؼ اختٝاض ايضٛض ايجابت ١عٓس تٛظٝفٗا يف تضُ ِٝبطاَر املػتشسثات.
َ .12طاعا ٠أغؼ اختٝاض ايضٛض املتشطن ١عٓس تٛظٝفٗا يف تضُ ِٝبطاَر
املػتشسثات.
ٜٝ .13إ ايػطض َٔ ا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝعٓس تضُ ِٝبطاَر املػتشسثات.
 .14تٛعٝح أُٖ ١ٝايتك ِٜٛايٓٗا ٞ٥يدلاَر املػتشسثات.
ضابعا :ايتعًِ ا٫يهذل:ْٞٚ
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ ايتعًِ ا٫يهذلٜٓ ْٞٚبػ ٞإٔ تهْٛٛا قازض ٜٔعً:٢
.1

تعطٜف َفٗ ّٛايتعً ِٝاإليهذل.ْٞٚ

.2

ؼسٜسعٓاصط ايتعً ِٝاإليهذل.ْٞٚ

.3

بٝإ أٖساف ايتعًِ اإليهذل.ْٞٚ
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.4

ايتُٝٝع بني خضا٥ط ايتعًِ اإليهذلٚ ْٞٚعٓاصط.ٙ

.5

تٛعٝح فًػف ١ايتعًِ اإليهذل.ْٞٚ

.6

ؼسٜس فٛا٥س ايتعًِ اإليهذل.ْٞٚ

.7

ايتُٝع بني نٌ اؾهاٍ ايتعًِ ا٫يهذل.ْٞٚ

.8

شنطَعٛقات ٚغًبٝات ايتعً ِٝاإليهذل.ْٞٚ

.9

تػُ ١ٝأؾهاٍ ايتعًِ ا٫يهذل.ْٞٚ

 .10ايتُٝٝع بني أؾهاٍ ايهتاب ا٫يهذل. ْٞٚ
 .11ؼسٜس َعاٜا ايهتاب اإليهذل.ْٞٚ
 .12ايتُٝٝع بني َعاٜا ايهتاب اإليهذلَٚ ْٞٚعٛقات٘.
 .13ايتُٝٝعبني أْٛاع املسضغ ١ا٫يهذل. ١ْٝٚ
 .14اؾهِ عًَ ٢س ٣تٛافط عٓاصط ايتعً ِٝا٫يهذل ْٞٚيف َٛاقع َاٜػُ٢
بايتعً ِٝعٔ بعس يف اؾاَعات اي. ١ُٝٓٝ
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امللخق ( )4امساء اخلرباء احملكمني للربنامج
م

سن وحكن

1

د /ع ذ هلل ع س ههذي

2

د /علي ع ذ هلل ص ي
د /هالل أحوذ علي
ق طي
د /حي ع ذ ز ق
ق ى
د /حوذ سل ى
ه هي
أ /هحوذ عو ًي

3
4
5
6

ذرج
علو

خصص
ر ض ت كل

ـصٌع ء

تكٌو وج عل ن كل
صٌع ء
تكٌو وج عل ن كل
صٌع ء
تكٌو وج عل ن كل
صٌع ء
ح سوب ـ كل
فٌي ش ك ت

ـصٌع ء
ه

ه ل حك ن
تصو ن
ألهذ ف
ً هج

أس ر
هش رك
أس ر
هس عذ
أس ر
هس عذ
أس ر
هس عذ
أس ر
هس عذ

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

ت

امللخق ( ) 5امنوذج لسيهاريوالبخث
م
1
2
3
4
5
6

سن وحكن

ذرج
علو

خصص

أس ر
ـصٌع ء
د /ع ذ هلل ع س ههذي ر ض ت كل
هش رك
أس ر
تكٌو وج عل ن كل
د /علي ع ذ هلل ص ي
هس عذ
صٌع ء
أس ر
تكٌو وج عل ن كل
د /هالل أحوذ علي
هس عذ
صٌع ء
ق طي
أس ر
تكٌو وج عل ن كل
د /حي ع ذ ز ق
هس عذ
صٌع ء
ق ى
أس ر
د /حوذ سل ى
ـصٌع ء
ح سوب ـ كل
هس عذ
ه هي
فٌي ش ك ت ه ت
أ /هحوذ عو ًي
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ه ل حك ن
تصو ن
ألهذ ف
ً هج
√
√

√

√

√

√

√

√

√
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