
 
 

 

 عشهان البحث

 في تشسية السفاهيم العمسية أثخ تكشهلهجيا الهاقع السعدز

 لجى طالب الرف العاشخ األساسي في مادة األحياء 

 
 

 الفخيق البحثي:
دمحم حدن الدقا                              

 عثسان دمحم العبادلة
                              دمحم ياسخ السجني 
 مهجي زكي أحسج 
 مرظفى صبحي أبه حخب

 

 خان يهنذ -التخبية والتعميم  مجيخية

 الحاج دمحم الشجار الثانهية لمبشينمجرسة 

 :السعمم السذخف
 مشحر عجنـان القداز

 

 الفرل الجراسي الثاني
م8194-ه9345



 أ
 

 

 فهخس السهضهعات 

 رقم الرفحة البيان 
 ب ممخص البحث 
 9 مقجمة البحث 
 8 مذكمة البحث 
 8 أهجاف البحث
 8 أهسية البحث 
 4 حجود البحث 
 4 مرظمحات البحث 
 4 اإلطار الشغخي 
 3 الجراسات الدابقة 
 5 مشهج البحث 
 5 مجتسع البحث 
 5 عيشة البحث 
 91 أدوات البحث 
 91 نتائج البحث 
 93 تهصيات البحث 
 91 السخاجع 
 93 السالحق

 
 

 



 ب
 

 
 ممخص البحث:

أثػػػ بتلظؾثؾ اػػػقبحثؾحعػػػفبحثطعػػػازبفػػػمبتظطاػػػ بحثط ػػػقهاؼبحثعلطاػػػ بثػػػا ببعلػػػ بتعػػػ ؼهػػػاؼبحث  ػػػ ب
ب:حآلتا وثت قاقبذثػبتؼبصاقغ بحألسئل ببطالببحثصفبحثعقش بحألسقسمبفمبمقدةبحألحاقء،

بمقبحإلطقربحثعقـبثتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبحثطستخام بفمبهذحبحث   ؟ .1
بش بحألسقسم؟مقبحثط قهاؼبحثعلطا بحثط حدبتظطاتهقبثا بطالببحثصفبحثعق .2
هلبتؾ ابف وؽبباؽبمتؾسظمبدر قتبحثظالببفمبحثطجطؾعتاؽبحثضقبظ بوحثتج ي ا بفػمبحثتظ اػقب .3

 حث عايبالخت قربتظطا بحثط قهاؼبحثعلطا ؟
حثتج ي ػػمبذوبحثتصػػطاؼبحثقػػق ؼبعلػػ بمجطػػؾعتاؽب ػػقبظ بحسػػتخاـبحث  يػػقبحث  لػػمبحثطػػظه بعػػابوب

(بطقث ًقبمؽبطالببحثصفبحثعقش ب33وتلؾنتبعاظ بحث   بمؽب)بثت قاقبهاؼبحث   ،وتج ي ا ب
وزعػػػػتبحثعاظػػػػ ببقثتسػػػػقويب ثػػػػػ ببوعػػػػاحألسقسػػػػمبفػػػػمبمارسػػػػ بحث ػػػػقجبةبحثظجػػػػقربحثلقنؾيػػػػػ بثل ظػػػػاؽ،ب

درسػػتببقسػػتخاحـبتلظؾثؾ اػػقبحثؾحعػػفبحثطعػػاز،بومجطؾعػػ ببتج ي اػػ مجطؾعػػ ب،بمتلػػقفئتاؽبمجطػػؾعتاؽ
ثط ػػقهاؼبتظطاػػ بحمؾ ػػؾعمبثبحخت ػػقربتبحث  ػػ بفػػمأدوحتطللػػتبوب ػػقبظ بدرسػػتببقثظ يقػػ بحثعقد ػػ ،ب

ب.وبظقع بت لالبم تؾ ببدرسبحألنسج بفمبمقدةبحألحاقءحثؾحردةبفمبحثعلطا ب
وبعػػػاب  ػػػ حءبحثتظ اػػػقبحث عػػػايبالخت ػػػقربحثط ػػػقهاؼبحثعلطاػػػ بعلػػػ بحثطجطػػػؾعتاؽ،بوت لاػػػلبحثظتػػػق  ب

ثطجطؾع بحثضقبظ بحث  يقبحث  لمب ث بو ؾدبف وؽببباؽبمتؾسطبدر قتبطالببح حصق اًقبتؾصلب
حثط ػقهاؼبحثعلطاػ بتظطاػ بومتؾسطبدر قتبطالببحثطجطؾع بحثتج ي ا بفمبحثتظ اقبحث عػايبالخت ػقرب

بثصقثحبحثطجطؾع بحثتج ي ا .
حسػػتخاحـبتلظؾثؾ اػػقبحثؾحعػػفبحثطعػػازبفػػمبببضػػ ورةأوصػػ بحث  يػػقبحث  لػػمببظػػقًءبعلػػ بذثػػػبفقػػابوب

،بثطختلػػفبحثط قحػػ بوحثط ححػػلبحثتعلاطاػػ ،بورػػذثػب ػػ ورةبحهتطػػقـبحثقػػق طاؽبحثعلطاػػ بتػػاريابحثط ػػقهاؼ
حثطعػػاز،بوعقػػابورشبعطػػلبثلطعلطػػاؽ،بوم ػػ حءبحثطايػػابعلػ بحثتعلػػاؼببتظػػؾي ببػػ حم بتلظؾثؾ اػػقبحثؾحعػػفب

ببببببمؽبحث  ؾثبحؾثهق.
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ب: البحث مقجمة
يتطاابحثعصػ بحث ػقثمببتاحيػابحثطع فػ بحثعلطاػ برطػًقبونؾعػًق،بوتظػؾربسػ يفبفػمبمختلػفبمجػقالتب

عابدففبحث قسؾببعجل بتلظؾثؾ اقبحثتعلاؼ،بوب،بوبحتصقالتوسق لبوب،بحثطعلؾمقتبحث اقةبمؽبتلظؾثؾ اق
ت ػػقف ببأفحاػػ بالب ط ػػؽبأليبم سسػػ بب،حثتقػػاـبحثعلطػػمبوحثتلظؾثػػؾ مبخظػػؾحتبوحسػػع بحثػػ بحألمػػقـ

الببطؾحك ػ بحثتظػؾرحتبحثطتسػقرع بحؾثهػقبوبخقصػ بحثطجػقالتبسػتط حربو ؾدهػقبفػمبحثطسػتق لب عل بح
ثتسػػػهؼبفػػػمبتاويػػػابحثطػػػتعلؼببقػػػاربمػػػؽبحثطع فػػػ بوحثطهػػػقرحتبب؛حثتلظؾثؾ اػػػ بفػػػمبحثط سسػػػقتبحثتعلاطاػػػ 
حاػػ ب ط ػػؽبحالسػػت قدةبمػػؽبحثطسػػت اثقتبحثتلظؾثؾ اػػ بفػػمب،بحثضػػ وري ببطػػقبيت ػػقبوط اعػػ بحثعصػػ 

ودوربحثظقثػػمبمػػؽبحثطػػػتلقؽب،بحثطلقػػؽبحثرػػقرحبحثػػ بحثطعلػػؼبحثطاسػػ بوحثطسػػهلبمػػؽتغااػػ بدوربحثطعلػػؼب
بحثسل مب ث بحثظقثمبحثطت قعلبحثظرط.

ومػػؽبهػػذمبحثطسػػت اثقتبحثتلظؾثؾ اػػ :بتقظاػػ بحثؾحعػػػفبحثطعػػازبوحثتػػمبتعطػػلبعلػػ بدمػػ بحثطؾعػػػفبب
؛بثت ؾيػػػلبحث سػػػؾمقتبحثػػػ بنطػػػقذجبثالثاػػػ بحثهقتف قاقػػػمبب ػػػق ؽبرعطػػػمبعلػػػ بحث قسػػػؾب/حثتعلاطػػػمبحث

بحألبعقدبب ا ب  طلبحثطعلؼبحثر لبأمقـبحثظل  بويت  ؾببهبثارقهاومببؾ ؾٍحبعقٍؿ.
وثقابأشقرتبحثعايابمؽبحثارحسقتب ث بأهطا بتقظا بحثؾحعفبحثطعازبفمب ثقرةبحثاحفعا بن ؾبحثػتعلؼبب

ورػذثػبفػمبتظطاػ ب،ب(Shelton and Hedley, 2002) ػ بملػلبدرحسػ بأكلػ بمػؽبحثظػ ؽبحثتقلاا
فػػػمبتظطاػػػ بمهػػػقرحتبحثت لاػػػ بحإلبػػػػاحعمبوب(،ب2316مهػػػقرحتبحثت لاػػػ بحث صػػػ يبملػػػلبدرحسػػػ بأحطػػػػاب)
بملػػػلبدرحسػػػ بمرػػػته ب) (،بوفػػػمبزيػػػقدةبحثت صػػػالبحثعلطػػػمبملػػػلبدرحسػػػ ب2315وحالتجػػػقمبن ػػػؾبحثعلػػػـؾ

ب(.2314حث ساظمب)
ط قهاؼبحثعلطا ،بوحثتمب جابحثظقثمبصعؾب بر ا ةبفػمبح غهػقبثطػاةبوألفبمقدةبحألحاقءبتاخ ببقث

طؾيلػػ بفػػمبذحك تػػه،بورػػذثػبفػػمبحسػػت  قعهقبعظػػابحق تػػهب ثاهػػق،بفقػػابشػػع بحث  يػػقبحث  لػػمببضػػ ورةب
هػػق؛بثلػػمبت قػػ بفػػمببظاػػتهؼبحثطع فاػػ بتحكتسػػقببحثط ػػقهاؼبوتظطا  جػػقدبط يقػػ بثطسػػقعاةبحثظػػالببفػػمب

تظطاػ بحثط ػقهاؼبحثعلطاػ ،ببألطؾؿبفت ةبمط ظ ،بوبعابحطالعبحث  يقبعل بحألدباػقتبحثت بؾيػ بحثطتعلقػ ب
 ايلػ بحثظققثػ بحثلهؾحتػفبثو ابأفبتقظاػ بحثؾحعػفبحثطعػازبمظقسػ  ب ػاًح،بنغػ ًحبالمػتالؾبمعغػؼبحثظػالبب

 ثػػػػ ب  ػػػػ حءبهػػػػذحبحث  ػػػػ بثلؾعػػػػؾؼبعلػػػػ بأثػػػػ ببوشػػػػغ هؼبحثل اػػػػ بفػػػػمبحسػػػػتخاحمهق،بمطػػػػقبدفػػػػفبحث  يػػػػق
بتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبفمبتظطا بحثط قهاؼبحثعلطا بفمبمقدةبحألحاقء.
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 مذكمة البحث:
 :حآلتمبت ادتبمر ل بحث   بفمبحثس حؿبحث  ااب

مقبأث بتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبفمبتظطاػ بحثط ػقهاؼبحثعلطاػ بثػا بطػالببحثصػفبحثعقشػ بحألسقسػمب
بحاقءبفمبم قفغ بخقفبيؾنا؟فمبمقدةبحأل

 األسئمة الفخعية:
ب:حآلتا بسئل بحث  عا بأليظ لقبعؽبحثس حؿبحث  اابح

بمقبحإلطقربحثعقـبثتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبحثطستخام بفمبهذحبحث   ؟ .1
بمقبحثط قهاؼبحثعلطا بحثط حدبتظطاتهقبثا بطالببحثصفبحثعقش بحألسقسم؟ .2
حثظػػػالببفػػػمبحثطجطػػػؾعتاؽبحثضػػػقبظ بوحثتج ي اػػػ بفػػػمبهػػػلبتؾ ػػػابفػػػ وؽببػػػاؽبمتؾسػػػظمبدر ػػػقتب .3

 حثتظ اقبحث عايبالخت قربتظطا بحثط قهاؼبحثعلطا ؟
 

 أهجاف البحث:
بت ايابحإلطقربحثعقـبثتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبحثطستخام بفمبهذحبحث   . .1
ت ايػػػػابحثط ػػػػقهاؼبحثعلطاػػػػ بحثطػػػػ حدبتظطاتهػػػػقبثػػػػا بطػػػػالببحثصػػػػفبحثعقشػػػػ بحألسقسػػػػمبفػػػػمبمػػػػقدةب .2

بحألحاقء.
حستقصػػقءبحث ػػ وؽبذحتبحثاالثػػ بحإلحصػػق ا ببػػاؽبمتؾسػػظمبدر ػػقتبحثظػػالببفػػمبحثطجطػػؾعتاؽب .3

 حثضقبظ بوحثتج ي ا بفمبحثتظ اقبحث عايبالخت قربتظطا بحثط قهاؼبحثعلطا .
ب

 أهسية البحث: 
ب ضفبحث   ب طقرًحبعقمًقبثتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبحثطستخام بفمبتظطا بحثط قهاؼبحثعلطا .عاب .1
حث  ػػ بباعػػ بحثط ػػقهاؼبحثعلطاػػ بحثطػػ حدبتظطاتهػػقبثػػا بطػػالببحثصػػفبحثعقشػػ بحألسقسػػمب  ػػادبعػػاب .2

 فمبمقدةبحألحاقء.
 ستقصػػػمبحث  ػػػ بحث ػػػ وؽببػػػاؽبمتؾسػػػظمبدر ػػػقتبحثظػػػالببفػػػمبحثطجطػػػؾعتاؽبحثضػػػقبظ بعػػػاب .3

 وحثتج ي ا بفمبحثتظ اقبحث عايبالخت قربتظطا بحثط قهاؼبحثعلطا .
بتاريمبحثطعلطاؽبعل بأسابتقظا بحثؾحعفبحثطعازب.عاب ست اابحثطر فاؽبحثت بؾياؽبمؽبخالؿب .4
 

  



3 
 

 حجود البحث:
حعتص بحث   بعلػ بحثط ػقهاؼبحثعلطاػ بحثػؾحردةبفػمبدرسبحألنسػج بفػمبمػقدةببالحج السهضهعي: .1

بحألحاقء.
ب(بثتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعاز.Aurasmaحستخاحـبتظ اقبأورحزمقب)بالحج التقشي: .2
بـ.2317/2318تؼبتظ اقهبفمبحث صلبحثلقنمبثلعقـبحثارحسمببالحج الدماني: .3
بم قفغ بخقفبيؾنا.بالحج السكاني: .4
بطالببحثصفبحثعقش بحألسقسم.بالحج البذخي: .5
 حعتص بتظ اقبحث   بعل بمارس بحث قجبةبحثظجقربحثلقنؾي بثل ظاؽ.بالحج السؤسداتي: .6
 

 مرظمحات البحث:
ش بث ائ بحقاقا ،بيتؼب  قف بعظقص بحفت ح ػا بثهػقبع ضبحمبم قب. تكشهلهجيا الهاقع السعدز:9

بثؼبتلؽب اءًحبمظهق،بوذثػببإ قف برق ظقتبرعطا بعؽبط يقبتظ اققتبحقسؾبا .
صؾرةبذهظاػ بأوبعقلاػ بتتلػؾفبثػا بحث ػ دب)حثطػتعلؼ(بثرػمءبمعػاؽبذيبدالثػ بالسفاهيم العمسية:  .8

ببطصظلحب  أوبرمابأوبع قرةبأوبعطلا .أوبمعظ ،بويط ؽب حسقسهبأوب درحكه،بوي ت طبحثط هـؾ
هػؼبطػالببنهق ػ بحثط حلػ بحألسقسػا بوحثػذيؽبتتػ حوحبأعطػقرهؼببطالب الرـف العاشـخ األساسـي:. 4

بسظ .ب16-15باؽب
 التعخيف اإلجخائي: 
  قف بصػؾربوفاػايؾهقتب ثػ بمؾح ػافبعل بأنهق:ببتكشهلهجيا الهاقع السعدز ع ؼبحث  يقبحث  لمب

درسبحألنسج بفمبمقدةبحألحاقء،بويط ؽبمرقهاتهقبع  بحثهؾحتفبحثظققثػ بحثذراػ بمػؽبخػالؿبتظ اػقب
ب(،ببهاؼبتظطا بحثط قهاؼبحثعلطا بحثؾحردةبفمبحثارس.Aurasmaأورحزمقب)

ؾحردةبفػػمبدرسبكقفػ بحثط ػػقهاؼبحثعلطاػ بحثػ:بقعلػ بأنهػبالسفـاهيم العمسيــةكطػقبويعػ ؼبحث  يػقبحث  لػػمب
ب.حألنسج بفمبمقدةبحألحاقءبثلصفبحثعقش بحألسقسم

 
 اإلطار الشغخي:

ببتقػػا ؼب  عػػابحث قسػػؾببمػػؽبأهػػؼبنتق ػػقتبحثتقػػاـبحثعلطػػم،بوحثتلظؾثػػؾ مبحثطعقصػػ بحاػػ ب قػػـؾ
حثطعلؾمقتبمفبحثصؾربحثتؾ ا ا بوحث اايؾب ث بحثطتعلؼ،بمطػقبيتػاحبحث  صػ بأمقمػهبثا ترػفببظ سػهب

بحلؾؿبمسأث بمؽبحثطسق ل،بأوبحثتؾصلبثظتاج بمؽبحثظتق  .ب
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ػػقبرقنػػتبمهطػػ بحثتعلػػاؼبهػػمب عػػاحدبحأل اػػق ؿبحثرػػقب بثطؾح هػػ بحث اػػقةبحثطعقصػػ ةبوحثطسػػتق لا بوثطَّ
كػػػػقفبثاحمػػػػًقبعلػػػػ بحثجهػػػػقتبحثطسػػػػئؾث بعػػػػؽبحثتعلػػػػاؼبأفبت قشػػػػ ببإعػػػػاحدبهػػػػذمبحأل اػػػػقؿببطػػػػقبيتظقسػػػػمب
ومعظاػػقتبحثعصػػ بمػػؽبخػػالؿبتؾعاػػفبحثتقظاػػقتبحثط ؾسػػ  بفػػمبحثتعلػػاؼبومظهػػقبحثتعلػػاؼبحإلثلت ونػػم،ب

بوحثذيب رطلبتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعاز.
 :الهاقع السعدزتكشهلهجيا مفههم 

 عت  بهذحبحثطصظلحبمؽبحثطصظل قتبحث ايل بحثتمبعه تبفمبحآلون بحألخا ة،بومؽبخػالؿب
حالطػػػػالعبعلػػػػ بحألدببحثت بػػػػؾيب ط ػػػػؽبمالحغػػػػ بحثعايػػػػابمػػػػؽبحثطصػػػػظل قتبحثط حدفػػػػ بمظهػػػػقبحثؾحعػػػػفب

لحب)تلظؾثؾ اػقبحثطؾسف،بحثؾحعفبحثطام ،بحث قاق بحثطامج ،بحث قاق بحثطعازة،بوعػابتػؼبحسػتخاحـبمصػظ
بحثؾحعفبحثطعاز(ببقعت قربحثطصظلحبحألكل بحستخاحمًقبفمبحألدباقتبحثع با .

(ب ثػ بأنهػقبححػا بأهػؼبحثتقظاػقتبحثتػمبتطلػلبحلقػ بBuchart, 2013:2وعابأشقرببؾترػقرتب)
بوصلبباؽبحثؾحعفبحث قاقمبوحثؾحعفبحالفت ح م.

نغػقـب عتطػابعلػ بتعايػابب(ببأنهػق:Azuma et al, 2001:34باظطقبع فهقبأزومقبوآخ وفب)
تصؾربحثطستخاـبوحثت قعلبع  بحثعقثؼبحث قاقمبمؽبخالؿبتاعاؼبحثعقثؼبحث قاقػمببأشػ قؿبحفت ح ػا ب

ب(،بوحثتمبتسقعامبعل بحثتعق شبفمبن اببائ بحثطعلؾمقتبحث قاقا .3Dثالثا بحألبعقدب)
ب(ببأنهػق:بتقظاػ بتقػ(yang, chne & jeng, 2010:1346 اػظ بترػظمبوبويػ  ب ػقن بوبب ـؾ

عل بم اأبدمػ بحثطعلؾمػقت،بأوبصػؾرةبم ؾسػ  بمػفبفاػايؾبمػؽبخػالؿبرػقما حبتؾ ػفبأمػقـبحثطػتعلؼ،ب
بوتلؾفبحثظتق  بمترقبه بثلؾحعفبحالفت ح م،بورلبصؾرةبمأخؾذةبمؽبحثؾحعفبحث قاقم.

 الهاقع السعدز:تكشهلهجيا لسحة تاريخية عن تظهر 
حاػ بعػػقـبحث  وفاسػػؾربح  ػػقفبسػػذرالزببػػقخت حعببـ1956بػاح قتبحثؾحعػػفبحثطعػػازبتعػػؾدبحثػػ بعػػقـب

(بفػػمبحث ائػػ بWireframe Modelنغػػقرحتبتسػػقطبحألشػػ قؿبثالثاػػ بحألبعػػقدبذحتبحعهػػقربسػػللمب)
بحث قاقا بثلطستخاـ.

(ب1983ب–ب1973عهػػؾربحأل هػػاةبحثط طؾثػػ بوحثهؾحتػػفبفػػمبحث تػػ ةبمػػقببػػاؽبعػػقـب)بوعػػابشػػ ل
بتظػؾي ببـ1995بمػؽبرؾديػلبومايػلبفػمبعػقـبعػقـبرػلب،بحاػ نهض بفػمبحث ؾسػ  بحثققبلػ بحالرتػاحء

باحبحسققطبمؾحعفبحثؾصالتبحثله بق ا بفمبدحخلبحثط قنم.بتتلظؾثؾ اقبت
ثتؾ اػػػهبحثقػػػؾحتبحثجؾيػػػ ببـ1992عقمػػػتبمجطؾعػػػ بمػػػؽبحث ػػػقحلؾفببعطػػػلبنغػػػقـبفػػػمبعػػػقـبكطػػػقب

ببإسػػققطبحػػ وؼبر اػػ ةبعلػػ بحألسػػظحبب(VIRTUAL FIXTURES)حألم ي اػ بعػػ ؼببقسػػؼب  قػـؾ
ب بمؾحعفبه ؾطبحثظق  حت.بثالستاالؿبعل
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 الهاقع السعدز:تكشهلهجيا خرائص 
 . بماي بباؽبحث قاق بوحثخاقؿبفمببائ بحقاق
 .بت قعلا بفمبحثؾعتبحث علمبعظابحستخاحمهق
 .بتطتقزبب ؾنهقبثالثا بحألبعقد
 .بتاودبحثطتعلؼببطعلؾمقتبوح   بومؾ اة
 ببظ يق بسهل .بقتط ؽبحثطعلؼبمؽبحدخقؿبمعلؾمقتهبوباقنقتهبوح صقثه
 .بتتاحبحثت قعلبحثسلابباؽبرلبمؽبحثطعلؼبوحثطتعلؼ
 الهاقع السعدز:تكشهلهجيا أنهاع 

ب.حالصظظقعا ويعتطابعل بحثصؾرببهؾبمؽبأكل بحألنؾحعبشاؾعقًبب:سقاطاإل .1
  قؾـبهذحبحثظؾعبمؽبأنؾحعبحثؾحعفبحثطعازبعل بم اأبحثتع ؼبعل بحثر ل.بالتعخف عمى األشكال: .2
ب.(GPS)مفبب مجاقتبحخ  بببقالرت قطهمبط يق بيتؼبتؾعا هقبثت ايابحثطؾحعفبالسهقع:  .3
بام بباؽبحثؾحعفبحثطعازبوحثؾحعفبحالفت ح م.يتؼبفاهقبحثهؾبط يق ببالسخظط: .4

 الهاقع السعدز:تكشهلهجيا مسيدات استخجام 
 . تجقوزبعاؾدبحثامقفبوحثط قفبفمبحثعطلا بحثتعلاطا 
 حنت قههؼبوترؾيقهؼبثلتعلؼ.زيقدةبدحفعا بحثظالببو ذبب 
 .بتظطا بحثطهقرحتبحثتلظؾثؾ ا بثا بحثطعلطاؽبوحثطتعلطاؽ
 حثطػقدةبحثعلطاػ ببقألسػلؾببحثػذيببيتلقػ م حعقةبحث  وؽبحث  د  بباؽبحثطتعلطاؽ،بفاط ؽبثلظقثمبأفب

بيظقسمبعارحتهبمؽبخالؿبحثظ يق بحثط  ا بأوبحثطسطؾع بأوبحثطق وءة.
 فاطقبباظهؼبمؽب ه بوباظهؼبوباؽبحثطعلؼبمػؽببعلبحث ؾريبحثلت وناقًب تقح بحث  ص بثلطتعلطاؽبثلت ق

ب ه بحخ  .
 سمبيات ومعهقات استخجام تكشهلهجيا الهاقع السعدز:

 بر لبعقـبتلل  بحثتعلاؼبحإلثلت ونمبحرت قع. 
 .عقؼبدوربحثطعلؼبرط ث بت بؾيبتعلاطمبمهؼ   
 بم ت ظ ببقثطظهقج.ت تقجب ث بخ  ةبعطلا بمؽبحثطعلؼبثتصطاؼبرق ظقتبرعطا ب
 . ب  عقؼبم سس بحثطارس برظغقـبح تطقعمبي ديبدورًحبمهطًقبفمبحثتظرئ بحال تطقعا
 نتاجػػ بحإلكلػػقربمػػؽبحثجلػػؾسبأمػػقـببتصػػامبحثظقثػػمحأل ػػ حربحث اناػػ بوحثجسػػطا بحثتػػمب ط ػػؽبأفب

بحثهقتف.شقش بحث قسؾبب/ب
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مػػؽبحثارحسػػقتبملػػلبنغػػ ًحبثلعاػػؾببحثتػػمبعهػػ تبفػػمبحثتعلػػاؼبحالثلت ونػػمبرطػػقبأشػػقرتبحثللاػػ ب
و ػؾدبحثعايػابمػؽبحثططاػاحتبثهػقبفػمبعػلبوبب(5:2338)ودرحس بسقثؼبب(261:2335درحس بزيتؾفب)
ثجػػأبحثللاػػ بمػػؽبحثت بػػؾياؽبحثػػ بأحػػاحثبعطلاػػ بمػػاجببػػاؽبحثتعلػػاؼبحإلثلت ونػػمبوحثتعلػػاؼبب،فػػمبحثتػػاريا

بحثعقدي.
 الهاقع السعدز:تكشهلهجيا آلية عسل 

وثلػػػمبت هػػػؼبرا اػػػ بعطػػػلبتقظاػػػ بحثؾحعػػػفببمتعػػػادةؾحعػػػفبحثطعػػػازبأشػػػ قؿبوأحجػػػقـب فبثتلظؾثؾ اػػػقبث
بحثطعازببر لبعقـب جمبأفبتضفببعاؽبحالعت قربأنؾحعهبوأش قثهبحثطتعادة.

مجسػػػػقتبت ايػػػػابحثطؾحعػػػػفبحثجغ حفاػػػػ بوتقظاقتػػػػهبط يػػػػقبلعالمػػػػقتبعػػػػؽبثبهوتختلػػػػفبطػػػػ ؽبتت عػػػػ
تت ػػػفبهػػػذحبفبم شػػػ بخػػػالؿبحثطسػػػتخام بفػػػمبحػػػاؽبترػػػت ؾبفػػػمبأفبرػػػلبعظصػػػ بحفت ح ػػػمبيػػػ ت طبمػػػ

:ب2313طاػػػاي،بحثعظصػػػ .ب) طوبعػػػابذثػػػػب  صػػػلبحثت قعػػػلبمػػػفبهػػػذحبحثط شػػػ ببؾحسػػػظ بحثلػػػقما ح،ب
ب(.156

 فبحثخظؾحتبحثطت ع بفمبعطلبتقظا بحثؾحعفبحثطعازبمتطقثل ببغضبحثظغ بعطقب ذحبرقفبحثؾحعفب
مػ بيػتؼبحثتعػ ؼبوفمبحقث بو ػؾدبعالبعالم (.ب)باوفبحثطعازبتت فبعالم بأوبت ايابمؾعفب غ حفمب

عل بحثعالم بثؼبعهؾربحثر لبثالثمبحألبعقدبعل بسظحبحثعالم بوفمبحقث بعاـبو ؾدبعالم بيتؼب
حكترػػػقؼبحثط ػػػقفبحثط ػػػاطبوتعاػػػاؽبحثطعلؾمػػػقتبحث عطاػػػ بثطجطؾعػػػ بمػػػؽبحإلحػػػاحثاقتبعلػػػ بحثرػػػ   .ب

(kipperand & Rampolla, 2013:32.)ب
خطسػػ بتتضػطؽبحثؾحعػػفبحثطعػازبحثطعتطػاةبعلػ بحثعالمػ ببتلظؾثؾ اػقوبقختصػقربفػإفبآثاػ بعطػلب

،ب)حث سػاظم.بتقسػاؼبحثصػؾرةبوحالسػتخ حجبوحستلرػقؼبحثعالمػ بوتؾ اػهبحثلػقما حبوحثػام وهػمببم ححل
ب.(43:2314
 الهاقع السعدز في التعميم:تكشهلهجيا استخجامات 

 بحثطلقػػؽبحثرػػقرحب ثػػمػػؽبدوربحثطعلػػؼب فبحسػػتخاحـبتلظؾثؾ اػػقبحثؾحعػػفبحثطعػػازبفػػمبحثتعلػػاؼب  غاػػ ب
حثسل مب ث بحثظقثػمببحثطتلقؽوربحثظقثمبمؽبكطقب  غا بدبوحثط شابوحثطؾ ه،بحثطعلؼبحثطاس بوحثطسهل

بحثطت قعلبحثظرط.ب
 أمثمة لتظبيقات تكشهلهجيا الهاقع السعدز في بعض السهاد الجراسية السختمفة:

 :االحياء 
حاػػقءبوعلػػؼبحثترػػ يحبمػػؽبخػػالؿب سػػهؼبتظ اػػقبتلظؾثؾ اػػقبحثؾحعػػفبحثطعػػازبفػػمبمجػػقؿبدرحسػػ بحأل

ع ضبت رامبأعضقءبأ سقـبحثلق ظقتبحث ا ببقثت صال؛بحا ب ط ؽبثلظقثمبف صبأ احءبحثجسؼب
بب(.lee, 2012:1)ومع ف بت را هبورا ا بعطلبرلبعضؾبمؽبأعضق هب
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ب
 :الكيسياء 

ألفببوأو ػح؛بصػؾرةبأبسػطبحثط ر ػقتبحثلاطاق اػ بتتاحبتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبثلظالببفهؼب
ب(.(Ivanov & Ivanova, 2011:177حثتصطاؼبنطقذ هقبسهل ب

 :الحاسهب  
،برصػظفبحث وبؾتػقتبمعقػاة؛تسقعابتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبحثطتعلؼبحثط تائبعلػ بأدحءبمهػقـب

وتؾصػػالبحثرػػ  قت،بوت راػػمبحأل ػػاحءبحثاحخلاػػ بثل قسػػم،بوتؾ ػػاحبسػػ يقفبوتػػافقبحث اقنػػقتبدحخػػلب
 .((Hou & Others, 2013:451بأ احءبحث قسم

 
 الجراسات الدابقة:
 (:8192دراسة أحسج )

هافتبحثارحس بحث بحثتع ؼبعل بفقعلا بب نقم بعق ؼبعل بتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبفمبتظطا ب
مهقرحتبحثت لا بحث ص يبفمبم  ػ بحثعلػؾـبثػا بطػالببحثصػفبحثتقسػفبحألسقسػمبفػمبغػاة،بحاػ ب

(بطقث ًقبوهؼب طافبطالببحثصفبحثتقسفببقثطاحرسبحثتقبع بثؾزحرةبحثت با ب6894عادبحثظالبب)ببلغ
وتلؾنػػتبب،وعػػابتػػؼبحختاػػقربمارسػػ بحثا مػػؾؾبحألسقسػػا ب)أ(بثل ظػػاؽببرػػ لبعرػػؾح مب،وحثتعلػػاؼبفػػمبغػػاة

وعػػابتػػؼبتاريسػػهؼببقسػػتخاحـبحث  نػػقم ب،ب(بطقث ػػًقبمػػؽبطػػالببحثصػػفبحثتقسػػف43عاظػػ بحثارحسػػ بمػػؽب)
وحت عػػػتبحث قحلػػػ بحثطػػػظه بحثتج ي ػػػمبذوبتصػػػطاؼبحثطجطؾعػػػ بب،ؼبعلػػػ بتلظؾثؾ اػػػقبحثؾحعػػػفبحثطعػػػازحثقػػػق 

وأشػػػقرتبب،وتطللػػػتبأدحةبحثارحسػػػ بفػػمبحخت ػػػقربحثت لاػػ بحث صػػػ يبب،حثؾححػػاةبمػػػفبعاػػقسب)ع لػػػمبوبعػػاي(
نتق  بحثارحس بحث بو ؾدبفػ وؽبدحثػ ب حصػق اًقببػاؽبمتؾسػظمبدر ػقتبحثظػالببفػمبحثتظ اػقبحثق لػمب

وأشػػقرتبح ضػػًقبحثػػ بحفبحث  نػػقم بحثقػػق ؼبعلػػ بتلظؾثؾ اػػقبحثؾحعػػفبب،خت ػػقربحثت لاػػ بحث صػػ يبوحث عػػايبال
بحثطعازب  ققبفقعلا بم ت ع بفمبتظطا بمهقرحتبحثت لا بحث ص ي.

 (:8191)دراسة مذتهى 
هػػافتبحثارحسػػػ بحثػػ بحثتعػػػ ؼبعلػػ بمػػػا بفعقثاػػ بتؾعاػػػفبتقظاػػ بحث قاقػػػ بحثطامجػػ بفػػػمبتظطاػػػ ب

بثػػا بطػػالببحثصػػفبحثتقسػػفبحألسقسػػمببغػػاةمهػػقرحتبحثت لاػػ ب وعػػابب،حإلبػػاحعمبوحالتجػػقمبن ػػؾبحثعلػػـؾ
(بطقث ػًقبمػؽبحثصػفبحثتقسػفبحألسقسػمبمػؽبمارسػ بذرػؾربحثرػجقعا ب74تلؾنتبعاظػ بحثارحسػ بمػؽب)

مجطػػػؾعتاؽببعلػػػ وحت ػػػفبحث قحػػػ بحثطػػػظه بحثتج ي ػػػمبحاػػػ بوزعػػػتبحثعاظػػػ بب،حالعاحد ػػػ ب)أ(بثال ئػػػاؽ
وتطللػتبأدحةبحثارحسػ بفػمبب،(بطقث ػقًب37(بطقث ػًقبوتج ي اػ بوعػادبحف حدهػقب)37 قبظ بوعػادبحف حدهػقب)

حثارحسػػ بحثػػ بو ػػؾدبفػػ وؽبنتػػق  بوأشػػقرتبب،حخت ػػقربحثت لاػػ بحإلبػػاحعمبومقاػػقسبحالتجػػقمبن ػػؾبحثعلػػؾـ
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ثصػقثحبحثطجطؾعػ ببدحث ب حصق اًقبفػمبحثتظ اػقبحث عػايبالخت ػقربحثت لاػ بحإلبػاحعمبومقاػقسبحالتجػقم
بحثتج ي ا .

 :(8193)دراسة الحديشي 
ث بحثتع ؼبعل بأث بحستخاحـبتقظا بحثؾحعػفبحثطعػازبفػمبوحػاةبمقػ ربحث قسػمب هافتبحثارحس ب

حثت لاػػل(بثػػا بطقث ػػقتبحثصػػفبحثلقثػػ بحثلػػقنؾيبب،حث هػػؼب،حآلثػػمبعظػػابحثطسػػتؾيقتبحثطع فاػػ ب)حثتػػذر 
(بطقث  بمػؽبطقث ػقتبحثصػفب55عاظ بحثارحس بمؽب)وتلؾنتبب،بطايظ بم  بحثط  م بوحالتجقمبن ؾهق

وحت عػػتبحث قحلػػ بحثطػػظه بحثتج ي ػػمبحاػػ بوزعػػتبحثعاظػػ بحثػػ بمجطػػؾعتاؽب ػػقبظ بب،حثلقثػػ بحثلػػقنؾيب
(بطقث ػػ ب28وتج ي اػػ بوعػػادبحف حدهػػقب)ب،(بطقث ػػ بوحثتػػمبدرسػػتببقثظ يقػػ بحثعقد ػػ 27وعػػادبحف حدهػػقب)

تبأدحةبحثارحسػػ بفػػمبحخت ػػقربت صػػالمبومقاػػقسبوتطللػػب،وحثتػػمبدرسػػتببقسػػتخاحـبتقظاػػ بحثؾحعػػفبحثطعػػاز
وأشػقرتبنتػق  بحثارحسػ ب ثػ بب،حتجقمبوتصطاؼبتقظا بحثؾحعفبحثطعازبفمبوحػاةبشػ  قتبحث قسػمبحآلثػم

و ػػؾدبفػػ وؽبدحثػػ ب حصػػق اًقببػػاؽبمتؾسػػظمبدر ػػقتبطقث ػػقتبحثطجطؾعػػ بحثضػػقبظ بوحثتج ي اػػ بفػػمب
بحثطجطؾع بحثتج ي ا .حثتظ اقبحث عايبالخت قربحثت صالبومقاقسبحالتجقمبثصقثحب

 أوجه التذابه واالختالف بين الجراسات الدابقة والبحث الحالي:
 التذابه:أ. أوجه 

 يترقبهبحث   بحث قثمبمفبحثارحسقتبحثسقبق بفاطقبيلم:
 .بحستخاحـببائ بتعلاطا بعق ط بعل بتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعاز
 بوتج ي ا .حت قعبحثطظه بحثتج ي مبحثقق ؼبعل بمجطؾعتاؽب قبظ ب
 
 

 االختالف:ب. أوجه 
بحثارحسقتبحثسقبق بفاطقبيلم:بعؽ ختلفبحث   بحث قثمب

 هاؼبحث  ػ بحث ػقثمبحثػ بتظطاػ بحثط ػقهاؼبحثعلطاػ ببقسػتخاحـبتلظؾثؾ اػقبحثؾحعػفبحثطعػازبفػمبحػاؽب
أمػػقبدرحسػػ بحث سػػاظمبب،تظطاػػ بحثت لاػػ ب ثػػ ب(2315)ودرحسػػ بمرػػته بب(2316)هػػافتبدرحسػػ بأحطػػاب

بتظطا بحثت صالبوحالتجقمبن ؾبحثطقدةبحثارحسا .ب ث فتبفقابهاب(2314)
 حسػتخاـبحث  ػ بحث ػقثمبأدحةبحثارحسػ بحثطتطللػ بفػمبحخت ػقربحثط ػقهاؼبحثعلطاػ بفػمبحػاؽبحسػتخامتب

باظطػقبحسػتخامتبدرحسػػ بب(2315)حثارحسػقتبحثسػقبق بحخت ػقربحثت لاػ بحالبػاحعمبملػػلبدرحسػ بمرػته ب
حسػػتخامتبحخت ػػقربقػػابفب(2314أمػػقبدرحسػػ بحث سػػاظمب)ب،حخت ػػقربحثت لاػػ بحث صػػ يبب(2316أحطػػاب)

بحثت صالبحثارحسمبومقاقسبحالتجقم.
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 الدابقة:ات مجى االستفادة من الجراس
 دعؼبحثطقام ببقثارحسقتبحثسقبق . .1
 حشتققؽبمر ل بحث   بوصاقغ بحألسئل بحث  عا . .2
 صاقغ بحثتع ي قتبحإل  ح ا بثل   . .3
 كتقب بحإلطقربحثظغ يبودعطهببقثط ح ف. .4
 مظقعر بنتق  بحث   بوت سا هق. .5

 ما تسيد به البحث الحالي عن الجراسات الدابقة:
تصػػطاؼببائػػ بتعلاطاػػ ببقسػػتخاحـبتلظؾثؾ اػػقبحثؾحعػػفبحثطعػػازببهػػاؼبتظطاػػ بحثط ػػقهاؼبحثعلطاػػ بثػػا ب .1

 فمبمقدةبحألحاقء.بحثصفبحثعقش بحألسقسمبطالب
بؾحسػػػظ ببوت  اطػػػهفػػػمبمؾ ػػػؾعبحألنسػػػج بحخت ػػػقربحثط ػػػقهاؼبحثعلطاػػ بهػػػمبتصػػطاؼبأدحةبحثارحسػػػ بوب .2

 بمعلطمبمقدةبحألحاقءبفمبحثطارس .ب
بفػمبم قفغػ    حءبحث   بفمببائ بفلسظاظا بعل بعاظ بمػؽبطػالببحثصػفبحثعقشػ بحألسقسػمب .3

 خقفبيؾنا.
 

 مشهج البحث:
حثتج ي ػػمبذوبحثتصػػطاؼبحثقػق ؼبعلػػ بمجطػػؾعتاؽبحثطػظه بوفقػػًقبثظ اعػ بحثارحسػػ بعلػػ بحعتطػابحث ػػقحلؾفب

ب.وتج ي ا ب قبظ 
ب

 مجتسع البحث:
بب طافبطالببحثصفبحثعقش بحألسقسمبفمبمارس بحث قجبةبحثظجقربحثلقنؾي بثل ظاؽبوحث قثغبعادهؼ

 فقط.بطقث قًبب(262)
 

 عيشة البحث: 
تػؼبتػؾزيعهؼببفقػط،بقًب(بطقث ػ33)بحثعرػؾح ا ،بوعػابتلؾنػتبمػؽ  ػ ببظ يقػ بحثعاظػ بتؼبحختاػقربعاظػ بحث

بقثتسػػقويبعلػػ بمجطػػؾعتاؽب ػػقبظ بوتج ي اػػ ،بوثت قاػػقبحثتلػػقف ببػػاؽبحثطجطػػؾعتاؽبحعتطػػابحث  يػػقب
حث  لػػػمبعظػػػابتؾزيػػػفبأفػػػ حدبحثعاظػػػ بعلػػػ بحثطجطػػػؾعتاؽبعلػػػ بمعػػػاؿبحثظقثػػػمبحثعػػػقـبفػػػمبرقفػػػ بحثطػػػؾحدب

بـ.2317/2318حثارحسا بثل صلبحثارحسمبحألوؿب
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 أدوات البحث: 
  يػػقبحثحاػػ بأعػػابأفػػ حدبحثعاظػػ ،ببمػػفبحثظػػالبحالخت ػػقربببظقعػػ بت لاػػلبحثط تػػؾ بوبتػػؼبحسػػتخاحـبأدحةب

،بت ايػابحثط ػقهاؼبحثػؾحردةبفاػهبعابت لالبمؾ ؾعبحألنسػج بوبب،بوذثػحخت قربحثط قهاؼبحثعلطا مبحث  ل
ع ضبحث  يقبحث  لػمبحالخت ػقربعلػ بمعلطػمبمػقدةبحألحاػقءبفػمبحثطارسػ بثت  اطػه،بوعػاب ػقءتبثؼب

بيلم:تؾصاقتهؼببطقب
 .بمعاؽ بحذؼببعضبفق حتبحالخت قربثعاـبحرت قطهقببط هـؾ
 .عقدةبصاقغ ببعضبحث ق حتبثلمبتص حبأكل بو ؾحًق  

وعابأخذبحث  يقبحث  لمببتؾصاقتهؼ،بوبعػابحثتعػا التبأصػ حبحالخت ػقربيتلػؾفبفػمبصػؾرتهبحثظهق اػ ب
ب(.1،بمل قب)فقطب(بفق ة23مؽب)
 

 نتائج البحث: 
مــا اإلطــار العــام لتكشهلهجيــا الهاقــع السعــدز "ب:حثػػذيبيػػظصبعلػػ بحإل قبػػ بعػػؽبحثسػػ حؿبحألوؿب:والًبأ

بوثإل قب بعل بحثس حؿبعقـبحث  يقبحث  لمببطقبيلم:ب"،السدتخجمة في هحا البحث؟
بحالطالعبعل بحثارحسقتبحثسقبق بحثطتعلق ببطؾ ؾعبحث   . .1
بمقدةبحالحاقء.ت ايابحثط قهاؼبحثعلطا بحثؾحردةبفمبدرسبحألنسج بفمب .2
بحث   بفمبحإلنت نتبعل بفاايؾهقتبذحتبعالع بوثاق ببقثط قهاؼبحثعلطا بحثط حدبتظطاتهق. .3
عل بحث اايؾهقتبثلتظقسمبمفبحثط قهاؼبحثعلطا بحثط حدب)حثقصبوحث ذؼ(بب   حءبعطلاقتبحثطؾنتقج .4

ب.ثا بحثظالببتظطاتهق
زبثػػػػػ بطبحث اػػػػػايؾهقتبمػػػػػفب(بثتلظؾثؾ اػػػػػقبحثؾحعػػػػػفبحثطعػػػػػابAurasmaحسػػػػػتخاحـبتظ اػػػػػقبأورحزمػػػػػقب) .5

بحثعظقويؽ،بأوبحثصؾربحثؾحردةبفمبدرسبحألنسج .
(ببرػ لبعطلػم،بAurasmaعل بحستخاحـبتظ اػقبأورحزمػقب)حثطجطؾع بحثتج ي ا بتاريمبطالبب .6

بوحلهؼبعل بحستخاحمهبوحالست قدةبمظه.
تشسيتهــا لــجى مــا السفــاهيم العمسيــة الســخاد "ب:حإل قبػػ بعػػؽبحثسػػ حؿبحثلػػقنمبحثػػذيبيػػظصبعلػػ ب:ثقناػػقًب

درسبم تؾ ب،بوثإل قب بعل بحثس حؿبعقـبحث  يقبحث  لمببت لالبطالب الرف العاشخ األساسي؟"
نتػق  بحثت لاػلبعلػ بمعلطػمبمػقدةبحث  يػقبحألنسج بثت ايابحثط ػقهاؼبحثعلطاػ بحثػؾحردةبفاػه،بثػؼبعػ ضب

تؾصػػػػاقتببحألحاػػػػقءبفػػػػمبحثطارسػػػػ ؛بثلتأكػػػػابمػػػػؽبدعػػػػ بحثت لاػػػػل،بوبعػػػػاب  ػػػػ حءبحثتعػػػػا التببظػػػػقًءبعلػػػػ 
بفمبحثجاوؿبحثتقثم:بحثطؾ   حثط قهاؼبحثعلطا بعق ط بحثطعلطاؽبحألفق ل،بتؼبت اياب

ب  
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بحثعلطمبـ بحثاالث بحثل غا بحثط هـؾ
بمجطؾع بمؽبحثخال قبحثطترقبه بفمبحثر لبوحثت رامبوحثؾعا  . الشديج 9

 األندجة الظالئية 8
بػػػاؽبهػػػمبأنسػػػج بتتطاػػػاببأنهػػػقبت تلػػػابعلػػػ بغرػػػقءبعقعػػػايبوحثطػػػقدةب

خلؾي بعلال بوخال ػقمبمت حصػ بوالبت تػؾيبعلػ بأوعاػ بدمؾيػ برطػقبأنػهب
 مؽبوعق  هقبحث طق  بوحالمتصقصبوحإلف حز.

4 
 الشديج الظالئي

 )العسادي الظبقي الكاذب(
 نسا بطال مبيؾ ابفمبتجؾيفبحثغرقءبحثاحخلمبثلقص  بحثهؾح ا .

بحثعلطمبـ بحثاالث بحثل غا بحثط هـؾ

3 
 الشديج الظالئي
 )السكعب الظبقي(

بنسا بطال مبيؾ ابفمبحثغادبحثع عا .

 األندجة الزامة 1
هػػػؾبأكلػػػ بحألنسػػػج بحنترػػػقرًحبفػػػمب سػػػؼبحإلنسػػػقفبومػػػؽبوعق  ػػػهبربػػػطب
حألنسػػػػػج ببقألعضػػػػػقءبومػػػػػؽبأنػػػػػؾحعبحألثاػػػػػقؼبحثطؾ ػػػػػؾدةبفاػػػػػهبأثاػػػػػقؼب

بحثلؾال اؽبوحإلستاؽبوحألثاقؼبحثط ن بويرطلبحثعغؼبوحثغض وؼ.
بأثاقؼبت بطبباؽبحثظسا بحثظال مبوبقا بحألنسج .همب األلياف الذبكية 2
بلظسا .ثهمبأثاقؼبتعظمبعؾةبشابعقثا بودعؼب ألياف الكهالجين 3

 الخاليا البالزمية 4
همبخال قبمظتر ةبفمبحثطقدةبحثخالثا بثلظسػا بحثضػقـبوت ػ زبحأل سػقـب

بحثطضقدة.
ببتؾسافب الهدتامين 5 بحألوعا بحثامؾي .همبمقدةبت  زهقبحثخال قبحثصقري بوتقـؾ
بهؾبحثظسا بحثذيب ر لبحألربظ بوحألوتقر. الزام الكثيف الشديج 91
بأنسج بت بطبحثعضالتببقثعغقـ. األوتار 99

 الشديج العزمي 98
هػػؾبحثظسػػا بحثػػذيب رػػ لبأعلػػ بنسػػ  بأنسػػج بفػػمب سػػؼبحإلنسػػقفبومػػؽب

بأنؾحعهقبحثعضالتبحثقل ا بوحثطلسقءبوحثطخظظ بوحثها لا .
بهمبحثعضالتبحثتمبتتطااببأنهقبغا بعقبل بثلتعمبوحإلنهقؾ. القمبية العزالت 94

 الشديج العربي 93
هػػػؾبحثط ػػػؾفبحألسقسػػػمبفػػػمبحألعصػػػقببويؾ ػػػابفػػػمبحث  ػػػلبحثرػػػؾرمب

ببظقلبحثساقالتبحثعص ا . بوحثامقغبويقـؾ

 الدوائج الذجخية 91
هػػمب حػػػا بم ؾنػػػقتبحثخلاػػػ بحثعصػػ ا بوهػػػمبحثطسػػػ وث بعػػػؽبحسػػػتق قؿب

بحثعص ا بمؽبحثخال قبحثطجقورة.حثساقالتب
ب
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هـل تهجـج فـخوق ذات داللـة إحرـائية بـين "ب:حإل قب بعؽبحثس حؿبحثلقث بحثذيبيػظصبعلػ ب:ثقثلقًب
متهسظي درجـات الظـالب فـي السجسـهعتين الزـابظة والتجخيبيـة فـي التظبيـق البعـجي الختبـار 

بت لالبنتق  بحثتظ اقبحث عايببوثإل قب بعل بحثس حؿبعقـبحث  يقبحث  لم"،بتشسية السفاهيم العمسية؟
بتػػػػػقالخت ػػػػػقربتظطاػػػػػ بحثط ػػػػػقهاؼبحثعلطاػػػػػ ،بوم جػػػػػقدبحثطتؾسػػػػػظقتبحث سػػػػػقبا بثػػػػػار قتبحثظػػػػػالببفػػػػػمبرل

بحثظتق  بعل بحثظ ؾبحثتقثم:برقنتحثطجطؾعتاؽبحثضقبظ بوحثتج ي ا ،بوعاب
 أ. درجات طالب السجسهعتين الزابظة والتجخيبية:

 السجسهعة التجخيبية السجسهعة الزابظة
 (81الُكّمية ) –الجرجة  رقم الظالب (81الُكّمية ) –الجرجة  رقم الظالب

 18ب .1 14ب .1
ب17ب .2ب13ب .2
ب23ب .3ب19ب .3
ب19ب .4ب13ب .4
ب16ب .5ب23ب .5
ب18ب .6ب18ب .6
ب16ب .7ب11ب .7
ب17ب .8ب16ب .8
ب19ب .9ب15ب .9
ب18ب .11ب15ب .11
ب19ب .11ب17ب .11
ب18ب .12ب13ب .12
ب23ب .13ب19ب .13
ب19ب .14ب15ب .14
ب17ب .15ب12ب .15
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 والتجخيبية:ب. متهسط درجات طالب السجسهعتين الزابظة 
 السجسهعة التجخيبية السجسهعة الزابظة 

 94.1 91.3 متهسط درجات الظالب

 

 
حستظت بحث  يقبحث  لمبمؽبنتق  بحثجػاوؿبحثسػقبقبو ػؾدبفػ وؽبدحثػ ب حصػق اًقببػاؽبمتؾسػطبدر ػقتب
طػػالببحثطجطؾعػػ بحثضػػقبظ بومتؾسػػطبدر ػػقتبطػػالببحثطجطؾعػػ بحثتج ي اػػ بفػػمبحثتظ اػػقبحث عػػايب

ثعلطاػػ بثصػػقثحبحثطجطؾعػػ بحثتج ي اػػ بوحثتػػمبدرسػػتببقسػػتخاحـبتلظؾثؾ اػػقبتظطاػػ بحثط ػػقهاؼبحالخت ػػقرب
بحثؾحعفبحثطعاز.
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 :البحث تهصيات

بيؾصمبحث  يقبحث  لمببض ورةبمقبيلم:

بتعطاؼبحستخاحـبتلظؾثؾ اػقبحثؾحعػفبحثطعػازبفػمبتػاريابحثط ػقهاؼبحثعلطاػ بفػمبمختلػفبحثطػؾحدبحثارحسػا  .1

 .مؽبع لبحإلدحرةبحثعقم بثإلرشقدحتبوحثطظقه بفمبحثؾزحرةبب

 حهتطقـبرقف بحثط سسقتبحثتعلاطا بوحثت بؾي ببتظؾي بب حم بتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعاز. .2

مؽببعقابورشبعطلبثلطعلطاؽبثتاري هؼبعل برا ا بحثتارياببقستخاحـبتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعاز .3

ب.ع لبحثطر فاؽبحثت بؾياؽب

 مؽبحث  ؾثبحؾؿبتلظؾثؾ اقبحثؾحعفبحثطعازبفمب   حءبحثطايا

 .تظطا بحثطهقرحتبحثعطلا  .1

 .بحالتجقهقتبحإل جقبا بحكتسقبب .2

 .بزيقدةبحثاحفعا بن ؾبحثتعلؼبب .3

 مهقرحتبحثتعلؼبحثذحتمب. .4
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 السخاجع:
 أواًل: السخاجع العخبية:

 (ب2316أحطا،ب سػالـب.) تشسيـة مهـارات فاعمية بخنامج قـائم عمـى تكشهلهجيـا الهاقـع السعـدز فـي
ــجى طــالب الرــف التاســع ب ــدة، ــهم ل رسػػقث بمق سػػتا ،برلاػػ ببالتفكيــخ البرــخي فــي مبحــث العم

 حثت با ،ب قمع بحألزه ،بغاة.
 (بحثتعلاؼبحإلثلت ونمبوأدوحته.بأم ي ق:بم سس بفلا اابثلظر .2313 ططااي،ب طال.ب.) 
 (ب2314حث سػاظم،بمهػقب.)( أثـخ اسـتخجام تقشيـة الهاقـع السعـدزAugmented Reality فـي )

،برسػقث بمق سػتا ،بوحجة من مقخر الحاسب اآللي في تحريل واتجـا  طالبـات السخحمـة الثانهيـة
بكلا بحثت با ،ب قمع بأـبحثق  ،بحثططلل بحثع با بحثسعؾد  .

 (ب2335زيتؾف،بحسؽبحساؽب.) القزايا  –رؤية ججيجة في التعميم "التعميم اإللكتخوني: السفههم
 حث يقضبحثصؾثتا بثلت با .بالتقييم. –التظبيق  –

 ،ورقــة عســل مقجمــة إلــى  (.بمعؾعػػقتبتظ اػػقبمظغؾمػػ بحثتعلػػاؼبحإلثلت ونػػم،2338أحطػػاب) سػػقثؼ
 طػػقدبحألوثػػ ،بب21-19،بحثطظعقػػابفػػمبحث تػػ ةبالسمتقــى األول لمتعمــيم اإللكتخونــي فــي التعمــيم العــام

 .15-1وزحرةبحثت با بوحثتعلاؼ،بحث يقض،بصب
 (ب2315مرػػته ،برحمػػمب.) فاعميــة تهعيــف تقشيــة الحقيقــة السجمجــة فــي تشسيــة مهــارات التفكيــخ

رسػقث بمق سػتا بغاػ باإلبجاعي واالتجا  نحه العمهم لجى طالب الرف التاسـع األساسـي ب ـدة، 
 مظرؾرة،بحثجقمع بحإلسالما ،بغاة.

 (ب2335حثظ قهاؽ،بهطقـب.)( أثخ بخنامجWeb Ctعمى تحريل الظالبات السعمسات في مدـاق ) 
،برسػػقث بتكشهلهجيــا التعمــيم بكميــة التخبيــة بالجامعــة اإلســالمية واتجاهــاتهن نحــه  واالحتفــا  بــه

 مق ستا بغا بمظرؾرة،بحثجقمع بحإلسالما ،بغاة.
 :األجشبيةثانيًا: السخاجع 

 Azuma, R. & Others (2001). Recent advances in augmented reality, 
retrieved 12-6-2015, 2pm, from: http://s.v22v.net/pjh. 
 

 Chen, C. H., & Su, C. C. (2011). Developing an augmented painting 
interface for enhancing children painting experience. International 
Journal of Digital Content Technology and its Applications, 5(1), 
pp. 319-327. 
 

http://s.v22v.net/pjh
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 Kipper, G., &. Rampolla, J. (2013): Augmented Reality: An Emerging 
Technologies Guide to AR, Elsevier. 
 

 Lee, K. (2012). Augmented Reality in education and training, Tech 
Trends: Linking Research & Practice to Improve Learning, 56(2), 
pp. 13-21. 
 

 Lvanova, M. & Ivanov, G. (2011). Enhancement of Learning and 
Teaching in Computer Graphics through Marker Augmented Reality 
Technology. International Journal on New Computer Architectures 
and Their Applications, IJNCAA, 1(1), pp. 176-184. 
 

 Patcar, R. & Others (2013). Maker Based Augmented Reality Using 
Android Os. Journal of advanced research in computer science and 
software engineering, 3(5), pp. 46-69. 

 

 Shelton, B. & Hedley, N. (2002). Using Augmented Reality for 
Teaching Earth-Sun Relationships to Undergraduate Geography 
Students. The First IEEE International Augmented Reality Toolkit 
Workshop, Germany. 

 

 Yang,بJ. C,بChen, C. H. & Jeng M. C. (2010) Integrating video- 
capture virtual reality technology into a physically interactive 
learning environment for English learning, Computers& Education, 
55(3), pp. 1346-1356. 
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 السالحق:
 ( اختبار السفاهيم العمسية:9ممحق )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 اختبار السفاهيم العمسية في فرل "أندجة جدم االندان" لمرف العاشخ.

 ___/ 20العالمة:             الذعبة: العاشخ )  (                           اسم الظالب:
 ضع دائخة حهل رمد االجابة الرحيحة:

 . نديج طالئي يهجج في تجهيف ال ذاء لمقربة الههائية.9
 عسادي طبقي كاذب(. حخشفي بديط   مكعب طبقي  )عسادي طبقي 

 . األندجة التي تسثل أعمى ندبة في جدم االندان.8
 العربية(.  الزامة   الظالئية  )العزمية 
 . العزالت التي تتسيد بأنها غيخ قابمة لمتعب واإلنهاك هي العزالت.4
 الالإرادية(.  الهيكمية  القمبية   السمداء )
 . ألياف تخبط بين الشديج الظالئي وبقية األندجة هي األلياف.3

 اإلستين(. الذبكية  السخنة   )الكهالجين 
 من الخاليا الستذابهة في الذكل والتخكيب والهعيفة. . مجسهعة1

 الخمية(. الجهاز  الشديج   )العزه 
 من وعائف الشديج الزام. .2

 .االمتراص( ربط األندجة واألعزاء  نقل الدياالت العربية  )الحساية 
 الشديج الحي يذكل األربظة واألوتار هه الشديج. .3
 .الظالئي السكعب الظبقي( الزام الكثيف  الظالئي الحخشفي البديط  الزام الخخه )
 يرشف العغم من األندجة. .4

 .العربية( الظالئية  العزمية  )الزامة 
 عزالت تتهاجج في ججران األوعية الجمهية والسثانة والقشاة الهزسية هي العزالت. .5

 .الهيكمية( القمبية  السخظظة   )السمداء 
 أي من اآلتية ليدت من خرائص األندجة الظالئية.. 91

 .دمهية( ال تحتهي أوعية  خاليا متخاصة  السادة بين خمهية وفيخة  )تختكد عمى غذاء قاعجي 
 نديج طالئي يهجج في ال جد العخقية هه الشديج الظالئي. .99

 .العسادي الظبقي(  السكعب الظبقي   الحخشفي الظبقي  )العسادي البديط 
 مادة تفخزها الخاليا الرارية وتقهم بتهسيع األوعية الجمهية. .98

 .الكهالجين( األجدام السزادة  الهيبارين  )الهدتامين 
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 في جدم االندان هي األندجة. أكثخ األندجة انتذاراً  .94
   .الظالئية( العزمية  الزامة   )العربية 
 خاليا مشتذخة في السادة الخاللية لمشديج الزام الخخه وتفخز األجدام السزادة هي الخاليا. .93

 .الرارية( الجبقية  البالزمية  )الميسفية 
 أندجة تخبط العزالت بالعغام هي. .91

 .الخيهط البخوتيشية( األربظة  األوتار  )العزالت 
 الجور الحيهي الحي تؤديه الدوائج الذجخية. .92

ربـط الشدـيج الظالئـي باألندـجة  نقل الدياالت العربية لخمية اخخى  )استقبال الدياالت العربية 
   .دعم الشديج( السجاورة 
 ألياف تعظي قهة شج عالية ودعم لمشديج هي األلياف. .93
 .الكهالجين( اإلستين  الذبكية  )السخنة 
 هع الشديج األساسي في السخ.ن .94
 .عزمي( ضام  عربي  )طالئي 
 في أنها. القمبية والسمداءتذتخك العزالت  .95
 .غيخ مخظظة(  مخظظة ال إرادية  )إرادية 
 يتذكل صيهان األذن من نديج. .81

 .عربي( طالئي  ضام  )عزمي 
 

 :فخيق البحث العمسي في التكشهلهجيا إعجاد:
 .دمحم السجني[ مهجي أحسج  عثسان العبادلة  دمحم الدقا  ]مرظفى ابه حخب 

   أ.بمظذربعانقفبحثقاحز.إشخاف: 
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 ( الرهر:8ممحق )
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