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 الفصن األٔه:
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 الفصن األٔه

 لمدزاسٛ اإلطـــــاز العــــاً

 املكدوـــٛ:

ٜتُٝع عامل ايّٝٛ بكؿعات٘ ايٛاغع١ ٚ ايػطٜع١ ٚ املتبا١ٜٓ يف زْٝا اإلخرتاعات ٚ     

ٚ ايتهٓٛيٛدٝا اذتسٜج١ يف مجٝع زتا٫ت اذتٝا٠ ٚ إشا نإ ايعًِ عٛزْا إٔ  اإلبتهاضات

صتطٟ ٚضا٤ٙ يهٞ ْتابع أسساث٘ إ٫ أْ٘ باغتدساّ اذتاغٛب ٜكبح ظا٥طًا نطميًا ٚ نٝؿًا 

ععٜعًا ؾؼ بٝٛتٓا سٝح ًٜعب اذتاغٛب زٚضًا ًَُٗا يف ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ بؿهٌ عاّ نُا 

دساّ ٖصٙ ايتكا١ْ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ؾٗٛ أزا٠ َٔ إٔ ٖٓايو زتا٫ت عسٜس٠ ٫غت

أزٚات ايتعًِ نُا أْ٘ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ تطٜٛط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ أٟ أْ٘ دع٤ ٫ ٜتذعأ 

َٔ سٝا٠ اجملتُعات ايعكط١ٜ , ٚ قس أخصت تك١ٝٓ املعًَٛات املب١ٝٓ ع٢ً اغتدساّ 

 أٚد٘ اذتٝا٠ يف ظَٔ اذتاغٛب تػعٚ نٌ َطؾل َٔ َطاؾل اذتٝا٠ ٚ اغتطاع إٔ ٜػري

يف ضسِ ٖصٙ ايتك١ٝٓ ؾأسسثت  –إشا داظ ايتعبري  –قٝاغٞ ثِ ٚيست تكا١ْ اإلْرتْت 

طٛؾاًْا َعًَٛاتًٝا , ٚ أقبشت املػاؾ١ بني املع١ًَٛ ٚ اإلْػإ تكرتب َٔ املػاؾ١ اييت 

تؿكً٘ عٔ َؿتاح دٗاظ اذتاغٛب ؾ٦ٝاًًَ ؾؿ٦ًٝا , ٚ أَا ظَٔ ا٫ٚقٍٛ إيٝ٘ ؾأقبح 

ا٥ل ٚ ايجٛاْٞ ؾهإ يعاًَا ع٢ً نٌ زتتُع ٜطٜس ايًشام بايعكط املعًَٛاتٞ إٔ بايسق

ٜٓؿ٧ أدٝاي٘ ع٢ً تعًِ اذتاغٛب ٚ تكٓٝات٘ ٚ ٜ٪ًِٖٗ جملاب١ٗ ايتػريات املتػاضع١ يف 

 ٖصا ايعكط.

ؾت٢  ٚ مبا إٔ اذتاغٛب ٜؿهٌ ق١ُ َا أْتذت٘ ايتك١ٝٓ اذتسٜج١ ؾكس اغتطاع إخرتام    

زتا٫ت اذتٝا٠ , سٝح أقبح ٜ٪ثط يف سٝا٠ ايٓاؽ بؿهٌ َباؾط  ٚ غري َباؾط ملا ٜتُٝع 

ٚ ٜتُتع ب٘ َٔ ممٝعات ٫ تٛدس يف غريٙ َٔ ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ , ٚ ٖصا ايبشح يف 

زتًُ٘ زتطز ستاٚي١ يتشكٝل قسض َٔ ايتطٜٛط ٚ ايتشسٜح يططم ٚ ٚغا٥ٌ تسضٜؼ 

م اييت عطؾت بني ططم تسضٜؼ املٛاز ايسضاغ١ٝ ا٭خط٣ َاز٠ ايعًِ يف سٝاتٓا تًو ايطط

 بؿ٤ٞ َٔ ادتُٛز ٚ عسّ ايتطٜٛط.  
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 وصهمٛ البخح: 

إْط٬قًا َٔ أ١ُٖٝ اغتدساّ ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚ تٛظٝؿٗا يف عًُٝيت ايتعًِٝ ٚ     

ايتعًِ ٚ خاق١ إْٓا ْعٝـ يف عكط ثٛض٠ املعًَٛات ٚ ا٫ْؿذاض املعطيف ؾإٕ َعطؾ١ 

ظٝـ اذتاغٛب بؿاع١ًٝ يف َٝسإ ايعًّٛ ٚ نصيو َعطؾ١ ممٝعات نٝؿ١ٝ تٛ

 اغتدساَ٘ يف املطس١ً ا٭غاغ١ٝ ميهٔ حتسٜس َؿه١ً ايبشح يف ايػ٪اٍ ايتايٞ:

َا ؾاع١ًٝ اغتدساّ اذتاغٛب يف تسضٜؼ َاز٠ ايعًِ يف سٝاتٓا ع٢ً ايتشكٌٝ  -

 ايسضاغٞ  يط٬ب ايكـ ايجأَ أيػاغٞ؟

 أِىٗٛ البخح:

 شح َٔ اٯتٞ:تٓبع أ١ُٖٝ ايب

إْ٘ ٜهؿـ عٔ بعض املتػريات اييت ت٪ثط يف حتػني حتكٌٝ ايتًُٝص َٔ خ٬ٍ  -1

  تسضٜػ٘ بٛاغط١ اذتاغٛب.

تتُجٌ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف أْٗا تطتبط إضتباطًا َباؾطًا جتعٌ ايتهٓٛيٛدٝا  -5

 ايتع١ًُٝ نطنٝع٠ ٖا١َ يف تطٜٛط املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ اذتسٜج١.

ني يإلغتؿاز٠ َٔ إَها١ْٝ اذتاغٛب يف ايع١ًُٝ يؿت ْعط  ايباسجني ٚ املعًُ -3

 ايتسضٜػ١ٝ. 

 أِداف البخح: 

يعٌ اهلسف ايط٥ٝػٞ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ اغتككا٤ ؾاع١ًٝ ططٜك١ ايتعًِ مبػاعس٠      

اذتاغٛب يف حتػني َػت٣ٛ حتكٌٝ ايط٬ب يف َاز٠ ايعًِ يف سٝاتٓا يف املطس١ً 

 ا٭غاغ١ٝ.

٘ اغتدساّ اذتاغٛب نٛغ١ًٝ تع١ًُٝٝ ايتعطف ع٢ً ايكعٛبات اييت تٛاد -

 مبطس١ً ايتعًِٝ ا٭غاغٞ.
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 فسٔض البخح:

يًشاغٛب زٚض إظتابٞ يف حتكٌٝ ايط٬ب ايصٜٔ ٜسضغٕٛ بٛاغط١ اذتاغٛب عٔ  (1

 ايط٬ب ايصٜٔ ٜسضغٕٛ بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ.

تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني أزا٤ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚ اجملُٛع١  (5

 ايتطبٝل ايكبًٞ ٚ أزا٥ٗا يف ايتطبٝل ايبعسٟ.ايهابط١ يف 

تٛدس قعٛبات تٛاد٘ املعًُني يف اغتدساّ اذتاغٛب يف تسضٜؼ َاز٠ ايعًِ يف  (3

 سٝاتٓا يًكـ ايجأَ مبطس١ً ا٭غاؽ.

 ٜعاجل اغتدساّ اذتاغٛب َؿه١ً ايؿطٚم ايؿطز١ٜ. (4

 وٍّج البخح: 

باملٓٗر ايٛقؿٞ ٚ املٓٗر طبٝع١ ايسضاغ١ ٚ أٖساؾٗا تػتسعٞ ايباسج١ إٔ تأخص 

 ايتذطٜيب.

 حدٔد البخح: 

 اذتسٚز املها١ْٝ: ١ٜ٫ٚ ارتططّٛ / ست١ًٝ أّ زضَإ/ َسضغ١ ايرتٜؼ ا٭غاغ١ٝ.

 ّ.5115 – 5114اذتسٚز ايعَا١ْٝ: 

 اذتسٚز املٛنٛع١ٝ: ٚسس٠ َٔ َكطض ايعًِ يف سٝاتٓا يًكـ ايجأَ.

 أدٔات البخح: 

َٔ ْٛع اإلختٝاض َٔ َتعسز ٜتِ  (Achievement testاختباض حتكًٝٞ ) (1

 تكُُٝ٘ ٚ ٚنع٘ َٔ قبٌ ايباسج١.

 اغتبٝإ إلغتط٬ع ضأٟ ٚ ٚدٗات ْعط َعًُٞ َاز٠ ايعًِ يف سٝاتٓا. (5
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 املصطمخات:   

اذتاغٛب: ٖٛ آي١ ايٝهرت١ْٝٚ ملعادت١ ايبٝاْات املسخ١ً آيًٝا عٔ ططٜل ٚسسات  -

ي١ بتٓؿٝص ايعًُٝات اذتػاب١ٝ ٚ ٚ ختعٜٓٗا ٚ تكّٛ ٖصٙ اٯ INPUT UNITاإلزخاٍ 

املٓطك١ٝ ٚ سٌ ايهجري َٔ املعه٬ت اييت عتتاز سًٗا إىل ٚقت طٌٜٛ ٚ ؾام ٚؾكًا 

جملُٛع١ َٔ ايتعًُٝات ٚ ا٭ٚاَط احملسز٠ ثِ إخطاز ْاتر املعادتات عٔ ططٜل ٚسس٠ 

 . Output Unitاإلخطاز 

دتًؿ١ اييت ٜػتدسَٗا ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ : ٖٞ املٛاز ٚ ا٭دٗع٠ ٚ ا٭زٚات امل -

 املعًِ ٚ املتعًِ يتػٌٗٝ عًُٝيت ايتعًِٝ ٚ ايتعًِ.

بأْ٘ ايسضدات اييت  517ّ  م/ 1979ايتشكٌٝ ايسضاغٞ: عطؾ٘ ْعُٞ سٓا  -

 عتكٌ عًٝٗا ايت٬َٝص يف ا٫ختباضات ايتشك١ًٝٝ يًُٛاز ايسضاغ١ٝ.

٘ اغتدساّ: َؿتل َٔ ايؿعٌ )خسّ( ٜكٍٛ ايطاظٟ َاز٠ )ر ز ّ( خسَ٘ غتسَ -

 (.411ّ م 1994بايهِ خس١َ ٚ ارتسّ غ٬ًَا نإ أٚ داض١ٜ ) ايطاظٟ 

ٚ ٜككس إدطا٥ًٝا اإلقساّ ع٢ً تؿهٌٝ اذتاغٛب ٚ اإلغتؿاز٠ َٓ٘ نٛغ١ًٝ تع١ًُٝٝ يف 

 ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ.

 :  ُ(ــــفبػٍٍخ )اع

 َطزٚز١ٜ. –دس٣ٚ  –نؿا٠٤  –يػًٜٛا: تأثري  -

قٓاعٞ َٔ ؾاعٌ : َكسض٠ ايؿ٤ٞ ع٢ً ايؿاع١ًٝ ٚقـ يف نٌ َا ٖٛ ؾاعٌ , َكسض 

 ايتأثري.
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