تقىين كتاب العلىم للصف األول املتىسط يف
ضىء ههارات التفكري التأهلي
سلطان صالح محمد الشهري*

امللخص _اظتهذَذ الذساظت جٓىٍم ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ ومذي جػمُىه ملهاساث الخُ٘حر الخأملي في اململ٘ت الهشبُت
العهىدًتّ ،
جٙىن مجخمو الذساظت مً الجضء ألاو ٛمً ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ في اململ٘ت الهشبُت العهىدًت ،واملؿبٔ في
الهام الذساس ي (َ1438/1437ـ) والزي ًخٙىن مً (َ )6طى ٛمٓعمت في زالر وخذاث دساظُت .وجٙىهذ ّنُىت الذساظت مً حمُو
ً
الذسوط املخػمىت الجضء ألاو ٛمً ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ ،والتي بلًذ ( )14دسظا .ولخدُٓٔ أَذاٍ الذساظت ضمم
الباخث أداة نباسة نً ْائمت بمهاساث الخُ٘حر الخأملي ،والتي ًجب جػمُنها غمً ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ ،ومً زم جدىٍلها
ئلى بؿاْت جدلُل املدخىي ،وللخدٓٔ مً ضذْها مً خال ٛضذّ املد٘محن ْام الباخث بهشغها نلى مجمىنت مً املد٘محن
املخخططحن ،وجم خعاب زباتها بدعاب مهذ ٛالاجُاّ باظخخذام مهادلت َىلعتي .وْذ جم ئحشاء املهالجاث لاخطائُت املؿلىبت
باظخخذام الخ٘شاساث واليعب املئىٍت واملخىظؿاث الخعابُت .وْذ أقهشث هخائج الذساظت اَخمام ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ
ُ
بخػمحن مهاساث الخُ٘حر الخأملي بىحه نام ،ئال أن جل ٚاملهاساث قهش جػمُنها بيعب مخباًىت ،خُث غمىذ مهاساث :الشؤٍت البطشٍت،
وال٘شِ نً املًالؿاث ،والىضى ٛئلى اظخيخاحاث ،وئنؿاء جُعحراث ،ووغو خلى ٛمٓترخت نلى الخىالي ،وجىضلذ الذساظت للهذًذ مً
الخىضُاث واملٓترخاث البدشُت املشجبؿت بمخًحراث الذساظت.
الكلماث املفخاحيت :الخُ٘حر الخأملي ،مهاساث الخُ٘حر الخأمليٖ ،خب الهلىم ،الخٓىٍم.

* دكخوراه الفلسفت في التربيت جخصص املناهج وطرق جدريس العلوم.
1

6

8

7102

جلويم كخاب علوم الصف ألاول املخوسط في ضوء مهاراث الخفكير الخأملي
الخطائظ بالخٓلُل مً الاهذَام أو التهىس ،والاظخمام لآلخشًٍ مو
َهمهم ،وجٓمطهم الهاؾُي والاهُهالي ،ومشوهت في الخُ٘حر والخذُْٔ
والػبـ [.[6
وٖزل ٚاظخذناء املهشَت العابٓت وجؿبُٓها في مىاِْ حذًذة،
وئدسإ لٙل ما ًدذر والخُ٘حر َُه ،والدعاؤ ٛوخب البدث والخدُٓٔ،
وخب الاظخؿالم ،والاظخمخام بدل املش٘الث ،واظخهما ٛألاخاظِغ
ٗاَت ،واملعاءلت واظدُػاح املشاٗل ،ولابذام ،وألاضالت ،والخبطش،
والُهم الهمُٔ ،والخطمُم نىذما جٙىن خلى ٛاملشٙلت يحر واضخت،
وَهمل الخُ٘حر الخأملي نلى جٓىٍت الؿالب في املىغىناث الهلمُت
ً
وداسظتها بؿشّ مىهجُت ،بدُث ٌعخؿُهىن جٓىٍمها شخطُا في املشاخل
ألاظاظُت للخهلُم؛ ألن الؿالب املبخذئحن ًدخاحىن ئلى أن ًٙىهىا أٖثر
ْذسة نلى الخأمل والاوشًاَُ ٛه ،ومماسظخه في ٗل أوْاتهم ،مً أحل
نمل اجطا ٛبحن ما ًٓشؤوهه مً هكشٍت وبحن مماسظاتهم الهملُت [.[7
 .2مشكلت الدراست
حهخبر مهاساث الخُ٘حر الخأملي مً أَم املهاساث التي ٌععى التربىٍىن
لخىمُتها لذي الؿالب خُث أزبدذ الهذًذ مً الذساظاث الخجشٍبُت
َهالُت الخُ٘حر الخأملي في سَو معخىي الخدطُل الذساس ي لذي الؿالب،
والٓذسة نلى الخُِ٘ مو الخؿىساث املدُؿت ،وخل املش٘الث التي
حهترغهم ،وجىحُه خُاتهم هدى ألاَػل ورل ٚفي مخخلِ املىاد
الذساظُت واملشاخل الخهلُمُت [.[899910911912913914915
وجخطح أَمُت الخُ٘حر الخأملي في أهه ًخذاخل مو مهكم أظالُب
الخُ٘حر خُث أن أظلىب خل املشٙلت والاظخٓطاء والخُ٘حر الىاْذ
جخػمً في مجملها جُ٘حرا جأملُا ال ًمً٘ الاظخًىاء نىه نُاهت؛ اللىلى
[ .]16لزا قهش اَخمام ٖبحر مً ْبل الباخشحن في مجا ٛجذسَغ الهلىم
بدىمُت مهاساث الخُ٘حر الخأملي لذي املخهلمحن في ٗاَت املشاخل الخهلُمُت
وٍخطح رل ٚمً خال ٛبهؼ الذساظاث مشل دساظت العىىس ي [،]6
ومدمذ [ ،]17ومعلم [ ،]13ونبىد [ ،]15وأضالن؛ والىاْت ،وأبى شٓحر
[.[18
ئن املخأمل في ألادبُاث والذاسظاث التربىٍت ًجذ الهذًذ منها أٖذث
نلى غشوسة الاَخمام بمهاساث الخُ٘حر الخأملي هدُجت لزلٚ؛ أوضذ
الهذًذ مً الذساظاث بخػمحن ال٘خب ملهاساث الخُ٘حر الخأملي ،ملا له مً
دوس ٖبحر في جدعحن الخهلم ،وصٍادة جدطُل الؿالب واٖدعابه مهاسة
ً
خل املشٙلت ،وجىمُت الٓذسة نلى الاٖدشاٍ والاخترام بذال مً ُْمت
الخُل والخزٖش [.[294
وباظخٓشاء الذاسظاث العابٓت أنالٍ وخُث ئن ٖخب الهلىم التي جم
جبىيها غمً "مششوم جؿىٍش مىاهج الشٍاغُاث والهلىم الؿبُهُت" في
اململ٘ت خذًشت حاءث َ٘شة الذساظت الخالُت لئلحابت نً ألاظئلت
الخالُت:
أ .أسئلت الدراست
 -1ما مهاساث الخُ٘حر الخأملي التي ًيبغي جػمُنها في مدخىي ٖخاب
الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ؟
 -2م ـا معخ ـىي جػمُ ـً ٖخ ـاب الهل ـىم للط ـِ ألاو ٛاملخىظـ -الجضء

 .1امللدمت
الخُ٘حر مً الىهم الهكُمت التي أوهم هللا بها نلى لاوعان ،وبه جمحز
نً يحرٍ مً الٙائىاث ألاخشي .وْذ دنا الٓشآن ال٘شٍم دنىة مباششة
وضشٍدت للخُ٘حر والخأمل في الٙىن ،ولم ًحجش لاظالم نلى الهٓل ،بل
ً
دنا ئلى جُهُله ،وحهله بابا مً أبىاب الاظخذال ٛنلى وحىد الخالٔ
ونكمخه وجىخُذٍ.
وْذ أزنى هللا ظبداهه وحهالى نلى الزًً ًخُ٘شون في خلٔ العماواث
وألاسع ،وٍخُ٘شون في أهُعهم وَُما خىلهم مً آًاث هللا ،ومذخهم
ُ
هللا ظبداهه وحهالى بأن ظماَم أولي ألالباب .وحهذ جىمُت مهاساث الخُ٘حر
نامه مً ألاَذاٍ الهامت التي ٌععى جذسَغ الهلىم ئلى جدُٓٓها ،خُث
ًإٖذ التربىٍىن الهلمُىن نلى أن أخذ أَذاٍ جذسَغ الهلىم َى حهلم
الؿالب ُِٖ ًُ٘شون ال ُِٖ ًدُكىن املٓشساث نً قهش ْلب دون
َهمها واظدُهابها وجىقُيها في الخُاة [.[1
وَزا ما دنا الهذًذ مً الذو ٛالى جؿىٍش هكمها ونلى سأظها مجاالث
التربُت والخهلُم لخخىاٖب مخشحاتها مو املخؿلباث التي جدخاحها جلٚ
املخًحراث ،وَهخبر املدخىي الذساس ي مً أَم هكم الهملُت الخهلُمُت
وأٖثرَا اسجباؾا بالخؿىس التربىي ،ألهىا نىذما هٓىم بالخذسَغ َاهىا
ُ
ه ّذسط املدخىي للؿالب [ .]2ومً جل ٚالذو ٛاململ٘ت الهشبُت العهىدًت،
خُث ْامذ وصاسة الخهلُم بدبني مىاهج ناملُت للهلىم والشٍاغُاث،
ورل ٚغمً "مششوم جؿىٍش مىاهج الشٍاغُاث والهلىم الؿبُهُت" الزي
بذأ ججشٍب مٓشساجه مىز بذء الهام الذساس ي َ1431/1430ـ
(2010/2009م) .وجخمشل مشحهُت املششوم وخلُُخه في مىاءمت ظالظل
ُ
ناملُت مخمحزة ،خُث اخخحرث ظلعلت ماحشوَل  Mcgraw Hillملىاهج
الشٍاغُاث والهلىم الؿبُهُت لجمُو مشاخل الخهلُم الهام لالظخُادة
ً
مً الخبراث املمحزة ناملُا ،وجم حهشٍبها ومىاءمتها للبِئت املدلُت [.[3
وحهذ نملُاث جٓىٍم وجدلُل ال٘خب املذسظُت مً أَم مىاشـ
ً
الهملُت الخهلُمُت ،هدُجت للخدى ٛالاْخطادي واملهشفي الزي أضبذ
أظشم ب٘شحر مً وجحرة الخدى ٛالتربىيٖ ،ما أن مهاساث الخُ٘حر وُُُٖت
ئدخالها غمً املدخىي الذساس ي ئخذي أَم الخًحراث التربىٍت ،ألن َزٍ
ُ
املهاساث وئن ٗاهذ ح ّهلم غمىا ئال أنها نىذ اجٓانها جبٓى لذي املخهلم
بمشابت الضاد الزي ًىُهه سيم حًحر الضمان [َ .]4لزا َ٘شحر مً سحاٛ
التربُت ًُ ّ
ُػلىن جذسَغ وجىمُت مهاساث الخُ٘حر غمً املىهج املذسس ي؛
ورل ٚختى ٌعخؿُو أن ٌعخخذم املخهلم َزٍ املهاساث في مىاِْ الخُاة
املخخلُت [.[1
وحهخبر مهاساث الخُ٘حر الخأملي رسوة ظىام الهملُاث الهٓلُتَ ،هي
ججهل الُشد ًخؿـ ُوٍ ّ
ُٓم أظلىبه في الهملُاث والخؿىاث التي ًدبهها
الجخار الٓشاس املىاظب ،وَهخمذ الخُ٘حر الخأملي نلى ُُُٖت مىاحهت
ً
ً
املش٘الث وحًحر الكىاَش وألاخذار ،والشخظ الزي ًُُ٘ش جُ٘حرا جأملُا
لذًه الٓذسة نلى ئدسإ الهالْاث ،ونمل امللخطاث ،والاظخُادة مً
املهلىماث في جذنُم وحهت هكشٍ [.[5
وئن مماسظت الخُ٘حر الخأملي ججهل الُشد ًمخل ٚمجمىنت مً
ً
الخطائظ والعماث التي جكهش في ظلىٖه ،الخٓا وجخمشل َزٍ
2

ألاو -ٛملهاساث الخُ٘حر الخأملي؟
ب .أهداف الدراست
 .1بىاء ْائمت بمهاساث الخُ٘حر الخأملي التي ًيبغي جػمُنها في ٖخاب
الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ.
 .2ال٘شِ نً معخىي جػمحن ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ
الجضء ألاو ٛملهاساث الخُ٘حر الخأملي.
ج .أهميت الدراست
حعاَم الذساظت الخالُت في ٗىنها ْذ:
 .1جىَش ْائمت بمهاساث الخُ٘حر الخأملي ل٘خاب الهلىم للطِ ألاوٛ
ُ
املخىظـ ،والتي مً املأمى ٛأن جُُذ الٓائمحن نلى مششوم جؿىٍش
الهلىم في جٓىٍم وجؿىٍش ال٘خب.
 .2حعانذ املهلمحن نلى َهم دوس املدخىي في جىمُت الخُ٘حر الخأملي،
وجٓىٍم ؾالبهم نلى غىء َزٍ املهاساث.
د .حدود الدراست
جم ئحشاء الذساظت في ئؾاس خذود اْخطشث نلى الذسوط في ٖخاب
الهلىم (الؿالب) -الجضء ألاو -ٛللطِ ألاو ٛاملخىظـ واملؿبٔ في الهام
الذساس ي (َ1438/1437ـ) ،واملشجبـ بـمششوم جؿىٍش مىاهج الشٍاغُاث
والهلىم الؿبُهُت في اململ٘ت الهشبُت العهىدًتٖ ،ما اْخطشث الذساظت
نلى جدلُل الذسوط في غىء مهاساث الخُ٘حر الخأملي.
ه .مصطلحاث الدراست
ً
أوال :الخُ٘حر الخأملي :نشَه ظهادة [ ]19بأهه " :رل ٚالىمـ مً الخُ٘حر
املشجبـ بالىعي الزاحي ،واملهشَت الزاجُت أو الخأمل الزاحي ،والزي ٌهخمذ
نلى الخمهً ومشاْبت الىُغ والىكش بهمٔ ئلى ألامىس".
ونشَت سٍان [ ]20بأهه ":جأمل الُشد للمىِْ الزي أمامه وجدلُله ئلى
نىاضشٍ ،وسظم الخؿـ الالصمت لُهمه ختى ًطل ئلى الىخائج زم جٓىٍم
الىخائج في غىء الخؿـ".
ً
ُوَ ّ
هشَه الباخث ئحشائُا بأهه :نملُت رَىُت وشؿت ووانُت ومخأهُت
ملىاِْ ًخػمنها مدخىي ٖخاب الهلىم املٓشس للطِ ألاو ٛاملخىظـ
َخهشع للؿالب املىاِْ وٍخأمل َيها وٍدللها ئلى نىاضش ،وٍبذأ بشظم
الخؿـ والخُ٘حر في نٓله لُهم الكاَشة أو املىِْ بهذٍ الىضى ٛئلى
اظخيخاحاث وجدلُالث حذًذة وجُُٓم الىخائج والخمدُظ الىاعي
للمىِْ للىضى ٛئلى ما ًطبى ئلُت الُشد أو املجمىنت.
ً
ُ ّ
زاهُا :مهاساث الخُ٘حر الخأملي :مجمىنت مً الُ٘اًاث جمً٘ الؿالب مً
جدلُل املىِْ املشٙل ئلى مجمىنت مً الهىاضش ودساظت حمُو الخلىٛ
املم٘ىت ،وجٓىٍمها والخدٓٔ مً صختها ْبل الاخخُاس والىضى ٛئلى الخل
الصخُذ للمىِْ املشٙل [.[21
ً
ُوَ ّ
هشَها الباخث ئحشائُا بأنها املهاساث التي ًخػمنها مدخىي ٖخاب
الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ وحهمل نلى مماسظت الؿالب لبهؼ
املهاساث الهٓلُت املخمشلت في :جدلُل املىِْ املشٙل وجدذًذ الُجىاث في
املشٙلت ،والٓذسة نلى الخىضل ئلى اظخيخاحاث ،وئنؿاء جُعحراث
مٓىهه ،ووغو خلى ٛمٓترخت.
مهاساث الخُ٘حر الخأملي:
 -1مهاسة الشؤٍت البطشٍت:
ّ
ُوٍٓطذ بها :الٓذسة نلى نشع حىاهب املشٙلت والخهشٍ نلى مٙىهاتها

ظىاء ٗان رل ٚمً خال ٛؾبُهت املشٙلت أو ئنؿاء سظم أو شٙل ًبحن
ً
مٙىهاتها بدُث ًمً٘ اٖدشاٍ الهالْاث املىحىدة بطشٍا.
 -2مهاسة ال٘شِ نً املًالؿاث:
ُوٍٓطذ بها :جدذًذ الُجىاث في املشٙلت ،ورل ٚمً خال ٛجدذًذ
الهالْاث يحر الصخُدت أو يحر املىؿُٓت أو جدذًذ بهؼ الخؿىاث
الخاؾئت في ئهجاص املهام التربىٍت.
 -3مهاسة الىضى ٛئلى اظخيخاحاث:
ُوٍٓطذ بها :الٓذسة نلى الخىضل ئلى نالْاث مىؿُٓت مهُىت مً
خال ٛسؤٍت مػمىن املشٙلت والخىضل ئلى هخائج مىاظبت ورل ٚمً
خال ٛالخمهً في ٗل ما ٌهشع مً مدشابهاث في املىِْ الخهلُمي [.[22
 -4مهاسة ئنؿاء جُعحراث مٓىهت:
ُوٍٓطذ بها :الٓذسة نلى ئنؿاء مهنى مىؿٓي للىخائج أو الهالْاث
الشابؿت وْذ ًٙىن َزا املهنى مهخمذ نلى مهلىماث ظابٓت أو ؾبُهت
املشٙلت وخطائطها.
 -5مهاسة وغو خلى ٛمٓترخت:
ُوٍٓطذ بها :الٓذسة نلى وغو خؿىاث مىؿُٓت لخل املشٙلت
املؿشوخت ،وجٓىم جل ٚالخؿىاث نلى جطىساث رَىُت مخىْهت للمشٙلت
املؿشوخت [.[22
وٍخُٔ الباخث مو الخهشٍُاث العابٓت لىغىح نباساتها في جدذًذ
مهاساث الخُ٘حر الخأملي الخمغ ،وُٖاًتها في جُعحر املهنى املٓطىد.
 .3لاطار النيري والدراساث السابلت
ُج ّ
ٓذم الخلُُت الهلمُت مشاحهت لؤلدب التربىي في الجىاهب املخهلٓت
بهزٍ الذساظت مً خال ٛالترٖحز نلى الذساظاث التي جىاولذ الخُ٘حر
وأهماؾه ،والخُ٘حر الخأملي ،ومهاساجه ،وٍخخخم َزا الُطل بالخهُٓب
نلى الخلُُت الهلمُت والذساظاث العابٓت.
ً
اوال :الخُ٘حر الخأملي:
ٌهخمذ الخُ٘حر الخأملي نلى املىغىنُت ومبذأ الهلُت والعببُت في
مىاحهت املش٘الث ،وجُعحر الكىاَش وألاخذار [.[16
وَهخبر الخُ٘حر الخأملي أخذ أشٙا ٛمعخىٍاث الخُ٘حر الهلُا ،خُث
ًُ ّمً٘ الؿالب مً وغو اظتراجُجُاث لخؿبُٔ املهشَت الجذًذة في
املىاِْ املهٓذة خال ٛاوشؿتهم الخُاجُت الُىمُت [.[12
وجإٖذ الهذًذ مً الذساظاث نلى أَمُت الخُ٘حر الخأملي للؿالب في
جدعحن اظدُهابهم للمُاَُم املجشدةٖ ،ما ًضٍذ معخىي جدطُلهم،
وٍىمي ْذساتهم الهٓلُتَ .الخُ٘حر الخأملي ًُخذ الؿشٍٔ ملماسظت الهذًذ
مً أهىام الخُ٘حر املخخلُت مشل الخُ٘حر :الىاْذ ،والبطشي ،ولابذاعي،
ً
وبالخالي ًُدذر جدعىا ألدائهم في مخخلِ املجاالثَٓ .ذ جىضلذ دساظت
العلُم [ ]8ئلى َانلُت الخهلم الخأملي في جىمُت املُاَُم الُ٘مائُت،
وجىكُم الزاث لذي ؾالباث الطِ الاو ٛالشاهىي وفي العُاّ هُعه،
أحشي نمش [ ]23دساظت للخدٓٔ مً َانلُت الخذسَغ الخأملي في جىمُت
الخُ٘حر لابذاعي والاججاٍ هدى املادة لذي ؾالب الطِ ألاو ٛالشاهىي،
خُث جىضلذ الذساظت ئلى غشوسة الاَخمام بالخذسَغ الخأملي وجىقُِ
ٗاَت أدواجه في الخذسَغ لخدُٓٔ الاهخٓا ٛمً الخذسَغ الخلُٓني العلبي
ئلى الخذسَغ الُها ٛلابذاعي.
وأشاسث هخائج دساظت معلم [ ]13ئلى أزش الخُ٘حر الخأملي َ ـي اٖدعاب
3
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املُاَُم الُحزًائُت لذي الؿالب وأوضذ الذساظت باحشاء مضٍذ مً
الذساظاث التي جدىاو ٛاملُاَُم الهلمُتٖ .ما جىضلذ دساظت أبى ضبُذ
[ ]14ئلى َهالُت بشهامج جذسٍبي ْائم نلى أظلىب الخُ٘حر الخأملي في
جىمُت مهاساث خل املش٘الث ،والخُ٘حر الابذاعي ،والخدطُل .وفي راث
العُاّ أشاسث دساظت نبىد [ ]15ئلى َانلُت اظتراجُجُت مٓترخت في
الخُ٘حر الخأملي نلى الخدطُل في مادة الُ٘مُاء.
ئن املخأمل في الذساظاث العابٓت ًجذ أنها سٖضث نلى الخُ٘حر الخأملي
ٖىمـ حهلُمي لخدعحن املخشحاث الخهلُمُت مشل :جىمُت املُاَُم
الهلمُت ،وخل املش٘الث ،وجىكُم الزاث ،وجدعحن ألاداء ،وصٍادة
الخدطُل ،وجىمُت الخُ٘حر لابذاعي .وأحمهذ َزٍ الذساظاث نلى
َانلُت الخُ٘حر الخأملي في جدعحن املخشحاث الخهلُمُت.
ً
وفي املٓابل واهؿالْا مً أَمُت الخُ٘حر الخأملي ،اَخمذ دساظاث
أخشي بدىمُخه ٖمخشج مً املخشحاث الخهلُمُت .خُث َذَذ دساظت
نبذ الىَاب [ ]5ئلى ال٘شِ نً َهالُت اظخخذام بهؼ اظتراجُجُاث
ما وساء املهشَت في جدطُل الُحزًاء وجىمُت الخُ٘حر الخأملي والاججاٍ هدى
اظخخذامها لذي ؾالب الطِ الشاوي الشاهىي ،وأٖذث هخائج َزٍ
الذساظت نلى َهالُت اظخخذام اظتراجُجُاث ما وساء املهشَت في جىمُت
الخُ٘حر الخأملي ،وأوضذ بػشوسة الاَخمام بدىمُت الخُ٘حر الخأملي لذي
الؿالب باملشخلت الشاهىٍت .وَذَذ دساظت نىداث [ ]24ئلى ال٘شِ نً
أزش اظخخذام ؾشائٔ الهطِ الزَني والٓبهاث العذ في الخدطُل
والخُ٘حر الخأملي لذي ؾالب الطِ الهاشش وجىضلذ الذساظت ئلى وحىد
ُ
َشوّ راث داللت ئخطائُت حهضي للؿشٍٓت ورل ٚلطالح ؾشٍٓت الهطِ
الزَني في جىمُت الخدطُل ،والخُ٘حر الخأملي .أما دساظت البهلي []25
َٓذ َذَذ ئلى بىاء وخذة في الُحزًاء ْائمت نلى الاظخٓطاء لخىمُت
مهاساث الخُ٘حر الخأملي والاججاٍ هدى املادة لذي ؾالب الطِ ألاوٛ
الشاهىي وباظخخذام اخخباس مهاساث الخُ٘حر الخأملي اجطح مً الىخائج
وحىد َشوّ راث داللت ئخطائُت بحن مخىظؿي دسحاث الؿالب في
الخؿبُٔ الٓبلي والبهذي ورل ٚلطالح الخؿبُٔ البهذي.
ٖما أحشث الهماوي [ ]10دساظت َذَها الخهشٍ نلى أزش اظخخذام
ؾشٍٓت لهب ألادواس في جىمُت الخُ٘حر الخأملي لذي ؾالب الطِ الشالث
ألاظاس ي ،وٗان مً هخائجها وحىد َشوّ راث داللت ئخطائُت في حمُو
أبهاد اخخباس الخُ٘حر الخأملي وأوضذ الذساظت بالخىىَو في اظخخذام
ؾشّ جذسَغ مخخلُت حعانذ في جىمُت حمُو أهماؽ الخُ٘حر نامت
ومهاساث الخُ٘حر الخأملي بشٙل خاص مً خال ٛاظخخذام اللهب
والخمشُل .بِىما جىاولذ دساظت مدمذ [ ]26الاظخٓطاء نً أزش الخُانل
بحن خشائـ الخُ٘حر الشماهُت وبهؼ أظالُب الخهلم في جىمُت ٗل مً
الخدطُل والخُ٘حر الخأملي واجخار الٓشاس لذي ؾالب الطِ الشالث
ً
لانذادي في مادة الهلىمَُ ،ما أقهشث الىخائج َشوْا دالت نلى معاَمت
أظلىب الخهلم الهمُٔ في جىمُت مهاساث الخُ٘حر الخأملي ال٘لي وأبهادٍ
(جدذًذ العبب الشئِس ي للمشٙلت ،جدذًذ لاحشاءاث الخؿأ في خل
املشٙلت ،الخىضل ئلى اظخيخاحاث مىاظبت ،وجٓذًم جُعحراث مىؿُٓت).
أما دساظت الٓؿشاوي [َٓ ]11ذ جىاولذ أزش اظتراجُجُت املدشابهاث في
جىمُت نملُاث الهلم ومهاساث الخُ٘حر الخأملي في الهلىم لذي ؾالب
الطِ الشامً ألاظاس ي ،وانخمذ َيها الباخث نلى املىهج شبه الخجشٍبي
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لُٓاط أزش َزٍ الاظتراجُجُت ،وأقهشث الىخائج وحىد َشوّ دالت
ً
ئخطائُا لطالح املجمىنت الخجشٍبُت في اخخباس نملُاث الهلم واخخباس
الخُ٘حر الخأملي .وجىضلذ دساظت العىىس ي [ ]6ئلى َهالُت اظتراجُجُت
شٙل البِذ الذائشي في جذسَغ الهلىم نلى جىمُت املُاَُم الهلمُت
والخُ٘حر الخأملي لذي ؾالب املشخلت لانذادًت .وَذَذ دساظت ضالح
[ ]27ئلى دساظت َانلُت همىرج ادٌعىن للخهلم مً أحل الاظخخذام في
جىمُت مهاساث الخُ٘حر الخأملي والخدطُل في مادة الهلىم لذي ؾالب
الطِ الشاوي املخىظـ في اململ٘ت الهشبُت العهىدًت وجىضلذ الذساظت
ئلى َهالُت الىمىرج لخىمُت ٖال مً الخُ٘حر الخأملي والخدطُلٖ .ما
جىضلذ دساظت ضالح [ ]28ئلى َهالُت الشخالث املهشَُت نبر الىٍب
لخذسَغ الُ٘ماء في جىمُت الخُ٘حر الخأملي والخدطُل الذساس ي .وجىضلذ
دساظت حجاصي [ ]29ئلى َهالُت اظخخذام خٓائب الهمل الٓائمت نلى
الخٓىٍم الػمني في جىمُت ٗل مً الخُ٘حر الخأملي والخدطُل والاججاٍ
هدى مادة الهلىم لذي ؾالب املشخلت لانذادًت .أما دساظت مدمذ []22
َٓذ جىاولذ أزش جذسَغ الهلىم باظخخذام اظتراجُجُت شٙل البِذ
الذائشي نلى الخدطُل وجىمُت الخُ٘حر الخأملي لذي ؾالب املشخلت
الابخذائُت ،وأشاسث الىخائج ئلى َهالُت الاظتراجُجُت في جىمُت الخدطُل
والخُ٘حر الخأملي .وَذَذ دساظت الضنبي [ ]30لذساظت أزش الخهلم املعدىذ
ئلى الذماى في جىمُت مهاساث الخُ٘حر الخأملي لذي ؾالب الطِ الشامً
وجىضلذ الذساظت ئلى َهالُت الخهلم املعدىذ ئلى الذماى في جىمُت مهاساث
الخُ٘حر الخأملي في الهلىمٖ .ما أشاسث دساظت نبذ ال٘شٍم [ ]31ئلى
َهالُت املالخكت الهلمُت نلى الزاٖشة البطشٍت الهاملت والخُ٘حر الخأملي
لذي ؾالب الطِ الشابو في أزىاء حهلمهم الهلىم.
واَخمذ نذد مً الذساظاث بخٓىٍم ال٘خاب املذسس ي مً خُث ما
ًيبغي أن ًخىَش َُه مً مىاضُاث ؤَ مهاساث الخُ٘حر الخأمليَٓ .ذ
َذَذ دساظت أبى هدل [ ]2ئلى جٓىٍم ٖخاب التربُت لاظالمُت ومذي
اٖدعاب الؿالب لها .وٗان مً أَم هخائج الذساظت أن مهاساث الخُ٘حر
الخأملي الخمعت أجذ مخذسحت نلى الىدى الخالي :مهاسة الىضى ٛئلى
اظخيخاحاث باملشجبت ألاولى ،ومهاسة ئنؿاء جُعحراث مٓىهت باملشجبت
الشاهُت ،ومهاسة ال٘شِ نً املًالؿاث باملشجبت الشالشت ،ومهاسة وغو
خلى ٛمٓترخت باملشجبت الشابهتً ،ليها مهاسة الشؤٍت البطشٍت .وأحشث
الخالذي [ ]4دساظت اظتهذَذ جٓىٍم ٖخب الخُعحر املٓشس نلى ؾالباث
الطِ ألاو ٛاملخىظـ في اململ٘ت الهشبُت العهىدًت نلى غىء مهاساث
ً
الخُ٘حر الخأملي ،وأشاسث هخائج الذساظت ئلى أن أٖثر املهاساث جىَشا ٗاهذ
مهاسة ئنؿاء جُعحراث مٓىههً ،ليها مهاسة الىضى ٛئلى الاظخيخاحاث،
ًليها مهاسة ال٘شِ نلى املًالؿاث ،وجلي رل ٚمهاسة وغو خلىٛ
مٓترخت ،وأخحرا مهاسة الشؤٍت البطشٍت.
ً
زاهُا :مهاساث الخُ٘حر الخأملي:
مشاخل الخُ٘حر الخأملي ومهاساجه:
حهذدث آساء الباخشحن في جدذًذ مشاخل الخُ٘حر الخأملي خُث ًشي
مىس ى [ ]32أن َىإ مشاخل مخمحزة مً لانذاد Preparation
والاظخهذاد  readinessوالخأَل الهٓلي  Mental Interactionمً خالٛ
نملُت الخُ٘حر ًمً٘ أن جخمشل في خؿىاث حىن دًىي الشهحرة لهملُت
الخُ٘حر املخأمل وهي:
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أ -الشهىس بالطهىبت – الىعي باملشٙلت.
ب -جدذًذ الطهىبت – َهم املشٙلت.
حـ -جٓىٍم وجىكُم املهشَت – جطيُِ البُاهاث – اٖدشاٍ الهالْاث –
جٙىًٍ الُشوع.
د -جٓىٍم الُشوع – ْبى ٛأو سَؼ الُشوع.
َـ -جؿبُٔ الخل – ْبى ٛأو سَؼ الىدُجت
وٍمش الخُ٘حر الخأملي ٖما ًشاٍ نبُذ؛ ونُاهت [ ]33بهذة مشاخل وهي ٖما
ًلي:
• الىعي باملشٙلت.
• َهم املشٙلت.
• وغو الخلى ٛاملٓترخت وجطيُِ البُاهاث واٖدشاٍ الهالْاث.
• اظخيباؽ هخائج الخلى ٛاملٓترخت – ْبى ٛأو سَؼ الخلى.ٛ
ً
• اخخباس الخلى ٛنملُا (ججشٍب) – ْبى ٛأو سَؼ الىدُجت.
وال حعحر خؿىاث الخُ٘حر الخأملي باظخمشاس بىُغ الخخابو الزي خذدٍ
دًىي ٖما أنها لِعذ بالػشوسة مشاخل َ٘شٍت مىُطلت ،ولً٘ ًدذر
ً
ٖشحر مً الخذاخل َُما بُنهاٖ ،ما أن الخُ٘حر الخأملي لِغ مشادَا
ً
لؿشٍٓت خل املش٘الث نلى أن مشاخل املش٘الث ومهاساتها يالبا ما
ًخػمنها الخُ٘حر الخأملي [.[33
ومً خال ٛالاؾالم نلى مشاخل الخُ٘حر الخأملي وبهذ ْشاءة مخأهُت في
آساء الباخشحن في رل ،ٚووحىد بهؼ الخباًً في جٓعُمهم ًشي الباخث
ً
أن الخُ٘حر الخأملي ٌشمل نلى نذة مشاخل ٖما جشاَا دساظت ٖال :مً
نُاهت؛ واللىلى [ ]16ونبذ الخمُذ [ ،]34والخالذي [ ]4وهي :مهاسة
الشؤٍت البطشٍت ،ومهاسة ال٘شِ نً املًالؿاث ،ومهاسة الىضى ٛئلى
اظخيخاحاث ،ومهاسة ئنؿاء جُعحراث مٓىهت ،ومهاسة وغو خلىٛ
مٓترخت.
مً الهشع العابٔ لخطيُُاث مهاساث الخُ٘حر الخأمليً ،كهش أن
ً
َىإ اخخالَا بحن الذساظاث خى ٛجطيُُاث جل ٚاملهاساث ،خُث
ً
جىاولذ بهؼ الذساظاث مهاساث الخُ٘حر الخأملي بطىسة أٖثر جدذًذا
ودْت ،في خحن جىاو ٛبهػها بطىسة نامت .وبالشيم مً حهذد
الخطيُُاث ئال أنها جخُٔ في مهاساث أظاظُت وهي :مهاسة الشؤٍت
البطشٍت ،ومهاسة ال٘شِ نً املًالؿاث ،ومهاسة الىضى ٛئلى
اظخيخاحاث ،ومهاسة ئنؿاء جُعحراث مٓىهت ،ومهاسة وغو خلىٛ
مٓترخت.
ً
سابها :الخهُٓب نلى الخلُُت الهلمُت والذساظاث العابٓت:
ًخطح مً الهشع العابٔ للخلُُت الهلمُت والذساظاث العابٓت،
أَمُت الخُ٘حر الخأملي ومهاساجه ،ملا له مً جأزحر ئًجابي نلى الؿالب
والهملُت الخهلُمُت .وٍخطح جىىم الذساظاث في جىاولها ملهاساث الخُ٘حر
الخأمليَ ،منها ما سٖض نلى مهاساث الخُ٘حر الخأملي لذي الؿالب ،ومنها ما
انخمذ نلى املهاساث الخأملُت التي جٓذمها ال٘خب املذسظُت ،مً خالٛ
جدلُل مدخىي جل ٚال٘خب.
وجخُٔ الذساظت الخالُت في أنها تهذٍ ئلى جٓىٍم ٖخب الهلىم
املذسظُت في غىء مهاساث الخُ٘حر الخأملي مو دساظت أبى هدل [،]2
والخالذي [ ،]4وْذ الخل الباخث – نلى خذ اؾالنه– ْلت الذساظاث
التي اظتهذَذ جٓىٍم ال٘خب في غىء مهاساث الخُ٘حر الخأملي في الىؾً

الهشبي .وَزا ما ًػُي أَمُت وخاحت لخؿبُٔ مشل َزا الىىم مً
الذساظاث في اململ٘ت الهشبُت العهىدًت.
 .4الطريلت وإلاحراءاث
أ .منهجيت الدراست
اظخخذم الباخث املىهج الىضُي ،الزي ٌهخمذ نلى "دساظت
ً
ً
الكاَشةٖ ،ما جىحذ في الىاْو ويهخم بىضُها وضُا دُْٓا وَهبر ننها
ً
ً
ُُُٖا أو ً
ٖمُا" [ .]35وجدبو َزٍ الذساظت جدذًذا مىهج جدلُل املدخىي،
والزي ٌُ ّ
هشٍ بأهه" :ؾشٍٓت بدث ًخم جؿبُٓها مً أحل الىضى ٛئلى
وضِ ّ
ٖمي َادٍ ومىكم ملدخىي أظلىب الاجطا.[36[ "ٛ
ب .مجخمع الدراست وعينتها
جٙىن مجخمو الذساظت مً الجضء ألاو ٛمً ٖخاب الهلىم للطِ
ألاو ٛاملخىظـ في اململ٘ت الهشبُت العهىدًت ،واملؿبٔ في الهام الذساس ي
(َ1438/1437ـ) والزي ًخٙىن مً (َ )6طى ٛمٓعمت في زالر وخذاث
دساظُت .وجٙىهذ ّ
نُىت الذساظت مً حمُو الذسوط املخػمىت الجضء
ً
ألاو ٛمً ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ ،والتي بلًذ ( )14دسظا.
ج .أداة الدراست
انخمذث الذساظت الخالُت نلى أداة ،وجمشلذ في ئنذاد ْائمت مهاساث
الخُ٘حر الخأملي ،ومً زم جدىٍلها ئلى بؿاْت جدلُل املدخىي .وَُما ًلي
ً
ً
وضُا جُطُلُا ملا ْام به الباخث مً خُث بىاء ألاداة والخأٖذ مً
خطائطها العُٙى مترًت.
ً
أوالْ :ائمت بمهاساث الخُ٘حر الخأملي:
أ -الهذٍ مً ئنذاد الٓائمت :جدذًذ مهاساث الخُ٘حر الخأملي املىاظبت
للمشخلت الهمشٍت لؿالب الطِ ألاو ٛاملخىظـ والتي ًيبغي جػمُنها في
مدخىي ٖخاب الهلىم الجضء ألاو.ٛ
ُ
ب -مطادس ئنذاد الٓائمت :اشخٓذ الٓائمت مً الذساظاث املخهلٓت
بمهاساث الخُ٘حر الخأملي للطِ ألاو ٛاملخىظـ في نذد مً الذساظاث
مشل :الخالذي [ ،]4العىىس ي [ ]6مدمذ [ ،]22نبذ ال٘شٍم [ .]31وْذ
اجُٓذ َزٍ الذساظاث لخػمحن مهاساث الخُ٘حر الخأملي في ال٘خب
املذسظُت.
ج -الطىسة املبذئُت للٓائمت :جم ئنذاد الٓائمت املبذئُت ملهاساث الخُ٘حر
الخأملي املىاظبت لؿالب الطِ ألاو ٛاملخىظـ ،وجػمىذ خمغ
مهاساث .وْذ جم اخخُاس َزٍ املهاساث لٙىنها مدعلعلت ومىاظبت ملدخىي
ٖخاب الهلىم في الطِ ألاو ٛاملخىظـ وللمشخلت الهمشٍت للؿالب.
د -ضذّ ْائمت مهاساث الخُ٘حر الخأملي :للخدٓٔ مً ضذّ الٓائمت جم
نشغها نلى مجمىنت مً املد٘محن املخخططحن للخأٖذ مً مىاظبت
ْائمت مهاساث الخُ٘حر الخأملي لؿالب الطِ ألاو ٛاملخىظـ والاظخُادة
مً آسائهم ومٓترخاتهم .وجم اظخخذام مُٓاط لُ٘شث الشالسي مىاظبت
بذسحت ٖبحرٍ ( ،)3مىاظبت بذسحت مخىظؿت ( ،)2يحر مىاظبت (.)1
ٌ -ضُايت ْائمت مهاساث الخُ٘حر الخأملي في ضىستها النهائُت :في غىء ما
جم الخطى ٛنلُه مً مالخكاث املد٘محن ،جم ئحشاء الخهذًالث،
لخطبذ أداة الذساظت مٙىهه مً خمغ مهاساث.
ً
زاهُا :بؿاْت جدلُل املدخىي:
 جدذًذ الهذٍ مً بؿاْت جدلُل املدخىيَ :ذَذ نملُت الخدلُل ئلىمهشَ ـت معخ ـىي جػمُ ـً مدخ ـىي ٖخ ـاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ
5

6

الجضء ألاو ٛملهاساث الخُ٘حر الخأملي.
 جدذًذ وخذة وَئت الخدلُل :جم اخخُاس الذسط ٗىخذة للخدلُل ،بِىماجمشلذ َئت الخدلُل في ْائمت مهاساث الخُ٘حر الخأملي الىاسدة في بؿاْت
الخدلُل.
 زباث الخدلُل :للخأٖذ مً زباث نملُت الخدلُل ْام الباخث بخدلُلنُىت نشىائُت بلًذ ( )3دسوط وَى ما ٌشٙل وعبت  %20مً دسوط
الجضء ألاو ٛمً ال٘خاب ،مو ُْام صمُل مخخطظ بخدلُل هُغ

املعيار
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
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الهُىت ،وجم خعاب مهامل الاجُاّ باظخخذام مهادلت َىلعتي ،خُث
بلٌ ( )0.95وَزا ٌُهذ مهامل اجُاّ مشجُو وَشحر ئلى زباث أداة الخدلُل.
 الطذّ البىائيْ :ام الباخث بالخأٖذ مً الطذّ البىائي (ضذّالاحعاّ الذاخلي) لبؿاْت جدلُل املدخىي ورل ٚمً خال ٛجذسٍج
الباخث لٙل مهُاس مً مهاًحر بؿاْت الخدلُل ،خُث جم خعاب مهامل
اسجباؽ بحرظىن بحن مهذ ٛالذسحاث التي سجلتها لٙل مهُاس مو املهذٛ
ال٘لي للمدىس.

حدول 1
معامالث ارجباط بيرسون للصدق البنائي (لاحساق الداخلي) لخدريج الباحث ملعايير بطاكت جحليل املحخوى
املحور
كيمت معامل لارجباط
)**(09807
ألاوٛ
)**(09948
)**(09931
)**(09967
)**(09892
الشاوي
)**(09967
)**(0.964
)**(09931
)**(09958
الشالث
)**(09957
)**(09969
)**(09964
)**(09892
)**(09958
الشابو
)**(09931
)**(09807
)**(09948
الخامغ
)**(09931
)**(09892
)**(09969

ًخطح مً الجذو )1( ٛأن حمُو ُْم مهامالث اسجباؽ بحرظىن ٗاهذ
ً
دالت اخطائُا نىذ معخىي داللت  0901مما ٌشحر ئلى جدٓٔ خاضُت
الطذّ البىائي لبؿاْت جدلُل املدخىي بالخالي َانها جِٓغ ما وغهذ
ألحله.
غىابـ الخدلُل وئحشاءاجه:
 .1جمذ نملُت الخدلُل ؤَ حهشٍِ الباخث لاحشائي ملهاساث الخُ٘حر
الخأملي .
 .2جم جدلُل الهُىت مً الذسوط املىحىدة في ٖخاب الهلىم الجضء ألاو،ٛ
ُ
واظدبهذ مً الخدلُل مشاحهت الُطل ،والاخخباس املٓجن.
ُ .3سْم ـذ ال ـذسوط بش٘ ـل حعلع ـلـي لدعهُ ـل جد ـذً ـذ مه ـاساث الخُ٘حر

الخأملي التي اشخمل نليها الذسط.
ً
 .4جم اظخخشاج ما ًدخىٍه ٗل دسط مً مهاساث الخُ٘حر الخأملي وَٓا
للخهشٍِ لاحشائي ملهاساث الخُ٘حر الخأملي.
ُ
َ .5شيذ بُاهاث الخدلُل في حذاو ٛمهذة لهزا الًشع ،بانؿاء ج٘شاس
لٙل مهاسة مً مهاساث الخُ٘حر الخأملي نىذ قهىسَا في الطُدت.
ُ
 .6أظخخذم مُٓاط لُ٘شث الشالسي للذاللت نلى معخىي جػمحن ٖخاب
الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ الجضء ألاو ٛملهاساث الخُ٘حر الخأملي
(ٖبحرة ( - )3مخىظؿت (ْ – )2لُلت (.))1
وجم اظخخشاج مذي وؾىَ ٛئاث املُٓاط ،ئر ٗان ؾىٗ ٛل َئت في
املُٓاط ( ،)0.66ؤَ الجذو.)2( ٛ

حدول 2
جلدير مسخوى جضمين املهاراث وفم النسب املئويت.
مسخوى الخضمين
مىخُؼ
مخىظـ
ٖبحر

النسب املئويت
مً  0ئلى أْل % 33.33
مً  % 33.33ئلى أْل % 66.66
مً أْل  % 66.66ئلى % 100
6

وئنؿاء جُعحراث مٓىهت ،ووغو خلى ٛمٓترخت .وجخُٔ َزٍ الىدُجت مو
ً
هخائج دساظت ٖال مً :أبى هدل [ ،]2الخالذي [ ،]4العىىس ي [ ]6مدمذ
[ ،]22نبذ ال٘شٍم [ .]31وْذ اجُٓذ َزٍ الذساظاث نلى أَمُت جػمحن
مهاساث الخُ٘حر الخأملي ألاظاظُت في ال٘خب املذسظُت.
ً
زاهُا :هخائج العإا ٛالشاوي:
هظ العإا ٛالشاوي نلى :ما معخىي جػمحن ٖخاب الهلىم للطِ
ألاو ٛاملخىظـ الجضء ألاو ٛملهاساث الخُ٘حر الخأملي؟ ولئلحابت نً َزا
العإا ،ٛجم خعاب الخ٘شاساث ،واملخىظؿاث الخعابُت ،واليعب
املئىٍت ،وجشجِب مهاساث الخُ٘حر الخأملي ٖما في الجذو.)3( ٛ

 .5النخائج ومناكشتها

ً
أوال :هخائج العإا ٛألاو:ٛ
هظ العإا ٛألاو ٛمً أظئلت الذساظت نلى :ما مهاساث الخُ٘حر
الخأملي التي ًيبغي جػمُنها في مدخىي مً ٖخاب الهلىم للطِ ألاوٛ
املخىظـ؟ ولئلحابت نً َزا العإا ،ٛاظخلضم بىاء ْائمت بمهاساث
الخُ٘حر الخأملي ونشغها نلى مجمىنت مً املد٘محن املخخططحن.
وأقهشث هخائج الخدُ٘م اجُاّ املد٘محن نلى أَم املهاساث التي ًيبغي
جػمُنها في مدخىي ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ وهي مهاسة:
الشؤٍت البطشٍت ،وال٘شِ نً املًالؿاث ،والىضى ٛئلى اظخيخاحاث،

حدول 4
ل
الخكراراث والنسب املئويت ملهاراث الخفكير الخأملي في كخب العلوم للصف لاو املخوسط
املهارة
ألاو :ٛمهاسة الشؤٍت البطشٍت

الشاوي :مهاسة ال٘شِ نً املًالؿاث

الشالث :مهاسة الىضى ٛالى اظخيخاحاث

الشابو :مهاسة ئنؿاء جُعحراث

الخامغ :مهاسة وغو خلى ٛمٓترخت

املؤشر
نشع املىغىم املؿشوح بشٙل سظىماث
ئنؿاء جىغُذ دُْٔ للمُاَُم
الخىحُه لهمل سظىماث جىغُدُت ملىغىناث الذسط
جىقُِ الشظىماث إلقهاس مٙىهاث املشٙلت املهشوغت
املدىس ٖٙل
لاظهام في حهذًل بهؼ الخطىساث الخاؾئت
جىغُذ حىاهب الًمىع في املُاَُم
الخدُحز نلى الدعاؤ ٛخىْ ٛطاًا الذسط
املعانذة نلى جُعحر الالُاف
املدىس ٖٙل
.املعانذة نلى الاهخٓا ٛمً الهام للخاص
جىقُِ الخبراث العابٓت للىضى ٛالى الاظخيخاحاث.
جٓذًم الخ٘م نلى صخت الاظخيخاحاث
جدلُل الهالْت بحن بحن املُاَُم املخخلُت املؿشوخت
نشع ألاَٙاس املؿشوخت بالذسط بشٙل مىؿٓي
املدىس ٖٙل
ئنؿاء مهلىماث حعانذ نلى اٖدشاٍ الخٓائٔ املىحىدة بالذسط
املعانذة نلى ئنؿاء شىاَذ وادلت دانمت
املدىس ٖٙل
ًىاْش ألاَٙاس املىحىدة بالذسط
الخذسٍب نلى وغو الاَتراغاث املىاظبت للخل بما ًدىاظب مو الٓػُت
املهشوغت
املعانذة نلى وغو خلى ٛمٓىهه
املعانذة نلى اخخُاس الخل املىاظب
املعانذة نلى ؾشح ْػاًا حذًذة مخهلٓت بالذسط
املدىس ٖٙل
مخىظـ املجمىم

ًخطح مً الجذو ٛأنالٍ جدٓٔ مهاساث الخُ٘حر الخأملي الخمغ
املخمشلت في الشؤٍت البطشٍت ،ومهاسة ال٘شِ نً املًالؿاث ،ومهاسة
الىضى ٛئلى اظخيخاحاث ،ومهاسة ئنؿاء جُعحراث مٓىهت ،ومهاسة وغو
خلى ٛمٓترخت في ٖخاب الهلىم للطِ ألاو ٛاملخىظـ الجضء ألاوٛ
بيعبت جػمحن مىخُػت بلًذ  ،%20وهجذ أن مهاساث الشؤٍت البطشٍت
ً
هي أٖثر املهاساث جىاَشا ئر اخخلذ املشجبت ألاولى بيعبت جػمحن مخىظؿت
بلًذ  ،%41.79في خحن حاءث مهاسة ال٘شِ نً املًالؿاث في الترجِب

الخكرار
117
117
41
117
392
52
117
60
84
313
14
18
14
37
14
97
30
39
69
14
14

النسبت املئويت
%2998
%2998
%10948
%2998
%41979
%16961
%37938
%19917
%26984
%33.36
%14943
%18956
%14943
%38914
%14943
%10934
%43948
%65952
%7.35
%20990
%20990

الترجيب
5
5
13
5
1
10
4
8
6
2
12
9
12
3
12
3
2
1
4
7
7

14
14
11
67
188

%20990
%20990
%16942
%7914
%20

7
7
11
5

الشاوي بيعبت جػمحن مخىظؿت خُث بلًذ  ،%33.37في خحن حاءث في
املشجبت الشالشت مهاسة الىضى ٛئلى اظخيخاحاث بيعبت جػمحن مىخُػت
خُث بلًذ  ،%10934وفي املشجبت الشابهت حاءث مهاسة ئنؿاء جُعحراث
بيعبت جػمحن مىخُػت خُث بلًذ  ،%7935وفي املشجبت ألاخحرة حاءث
مهاسة وغو خلى ٛمٓترخت بيعبت جػمحن مىخُػه خُث بلًذ
ُ ،%7914وهالخل جُاوث في معخىي جػمحن املهاساث الخمغ في الُطىٛ
وَهىد العبب لؿبُهت َزٍ الُطى.ٛ
7
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ُ
وباليعبت للمإششاث هالخل جُاوث في جػمُنها ملدخىي ٖخاب
الهلىم خُث حاءث مإششاث الشؤٍت البطشٍت بيعب مخخلُت َاخخلذ
املإششاث :نشع املىغىم املؿشوح بشٙل سظىماث ،و ئنؿاء جىغُذ
دُْٔ للمُاَُم ،وجىقُِ الشظىماث إلقهاس مٙىهاث املشٙلت املهشوغت
املشجبت الخامعت باليعبت للمإششاث ٖٙل بيعبت جػمحن مىخُػت
بلًذ  %29.8وَزٍ الىدُجت ال جخىأَ مو نشع ٖخاب الهلىم والزي
مً املُترع أن ٌهخمذ في نشغه للمىغىناث نلى الطىس والشظىماث
الخىغُدُت خُث ًخم نشع املىغىناث املؿشوخت بشٙل سظىماث
مبعؿت ،وٍخم الانخماد نلى الشظىماث إلقهاس مٙىهاث املشٙلت
املهشوغت بالذسط ٖما أن الشظىماث حعانذ نلى الخىغُذ الذُْٔ
للمُاَُم .بِىما حاء املإشش جىحُه الؿالب لهمل سظىماث جىغُدُت
ملىغىناث الذسط في املشجبت الشالشت نشش بيعبت جػمحن  %10.48وهي
مىخُػت ُوَهضي الباخث رل ٚئلى شح ال٘خاب في جىحُه الؿالب لهمل
سظىماث جىغُدُت للمىغىناث وخشائـ مُاَُم لخىكُم الخىاص
للمادة وحهشٍُها .وٍشي الباخث مً خال ٛالىخائج أن ال٘خاب لم ًشاعي
أَمُت َزٍ املهاسة سيم أن الطىسة حعانذ في جىغُذ وجُعحر ألاَٙاس
التي ًطهب الخهبحر ننها بالىظ املٓشوء .خُث جخمحز الطىسة بٓذستها
ً
ً
ال٘بحرة نلى جىغُذ الخٓائٔ الهلمُت وألاَٙاس املجشدة جىغُدا مشئُا،
ألنها حهشع الخٓائٔ بطىسة أوضح مما جُهله الٙلماث .خُث أٖذث
الهذًذ مً الذساظاث التربىٍت أَمُت الطىس في ٖخب الهلىم ملا لها مً
دوس في جذنُم َهم الؿالب للمدخىي املهشفي امل٘خىب مشل دساظت
ئبشاَُم [.[12
واخخلذ مهاسة ال٘شِ نً املًالؿاث املشجبت الشاهُت بيعبت جػمحن
مخىظؿت  %33.36وجُاوجذ مإششاث َزٍ املهاسة َجاءث مهاسة جىغُذ
حىاهب الًمىع في املُاَُم في املشجبت الشابهت باليعبت للمإششاث ٖٙل
وبيعبت جػمحن مخىظؿت بلًذ  ،%37.38ولم ًشّ ال٘خاب في جىغُذ
حىاهب الًمىع في املُاَُم مً خال ٛاظخًال ٛضىس وأمشلت واْهُت
مً البِئت .واخخل مإشش املعانذة نلى جُعحر ألالُاف املشجبت العادظت
وبيعبت جػمحن مىخُػت بلًذ %26.84سيم ؾبُهت مادة الهلىم التي
جٓىم نلى ششح املُشداث الجذًذة والًشٍبت ختى ًضو ٛالًمىع،
وٍخطح املهنى لذي الؿالب .بِىما اخخل مإشش الخدُحز خىْ ٛػاًا
الذسط املشجبت الشامىت وبيعبت جػمحن مىخُػت بلًذ  %19.17-وَزا
ٌهىد ئلى غهِ في جدُحز ال٘خاب ئزاسة الدعاؤ ٛخى ٛالٓػاًا املخهلٓت
بالذسط .وحاء مإشش الاظهام في حهذًل بهؼ الخطىساث الخاؾئت
باملشجبت الهاششة وبيعبت جػمحن مىخُػت بلًذ  %16.16خُث لم
ٌعهم مدخىي ال٘خاب بالٓذس الٙافي في حهذًل بهؼ الخطىساث
واملُاَُم الخاؾئت لذي الؿالب.
وٍشي الباخث مً خال ٛهخائج الذساظت أن اَخمام ال٘خاب بهزٍ
املهاسة لم ًً٘ بالٓذس الٙافي سيم ؾبُهت املادة الهلمُت وأن َذٍ
الهلىم جشظُخ املُاَُم الصخُدت وجصخُذ املُاَُم الخاؾئت َهي
مهاسة أظاظُت لبىاء املُاَُم في الهلىم .وحهخبر مهاسة ال٘شِ نً
املًالؿاث ،مهاسة أظاظُت لبىاء املُاَُم في الهلىم خاضت واملىاد
ً
ألاخشي وَزا ما أٖذجه دساظت ٖال مً :العلُم [ ،]8معلم [.[13
وح ـاءث مه ـاسة ال ـىض ـى ٛئل ـى اظخيخ ـاحاث َ ـي امل ـشجبت الشالشت بيعبت
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جػمحن مىخُػت  %10.34وَهضو الباخث رل ٚئلى أن ضُايت املدخىي
ً
لم جً٘ بؿشٍٓت حعمذ بالخُ٘حر والاظخيخاج بذال مً الخُل والخلٓحن.
وجُاوجذ مإششاث َزٍ املهاسة َجاء مإشش جدلُل الهالْت بحن املُاَُم
املخخلُت املؿشوخت بيعبت جػمحن مخىظؿت بلًذ  ،%38.14بِىما حاء
مإشش جىقُِ الخبراث العابٓت للىضى ٛئلى اظخيخاحاث باملشجبت
الخاظهت بيعبت جػمحن مىخُػت بلًذ  %18.56ولم ًً٘ جىقُِ
الخبراث العابٓت بالشٙل املأمى ٛللىضى ٛئلى اظخيخاحاث .بِىما اخخل
ٗل مً :مإشش املعانذة نلى الاهخٓا ٛمً الهام الى الخاص ومإشش
جٓذًم الخ٘م نلى صخت الاظخيخاحاث ٖزل ٚمإشش نشع ألاَٙاس
املؿشوخت بالذسط بشٙل مىؿٓي املشجبت الشاهُت نشش بيعبت جػمحن
مىخُػت .%14.43
وٍشي الباخث مً خال ٛهخائج الذساظت أن ال٘خاب لم ٌهش َزٍ
املهاسة الٓذس الٙافي مً ألاَمُت سيم أَمُت َزٍ املهاسة الظُما في
املشخلت املخىظؿت خُث همى الٓذساث الهٓلُت في اصدًاد ،لزا َاهىا نىذما
هٓىم بخػمحن َزٍ املهاسة هٓىم بخىظهت مذاسٕ الؿالب ،وبالخالي ًٙىهىا
ْادسًٍ نلى سبـ الخٓائٔ مو بهػها البهؼ .ولهزا َان ضُايت
املدخىي ًجب أن جٙىن بؿشٍٓت حعمذ بالخُ٘حر والاظخيخاج بذ ٛالخُل
ُ
والخلٓحن ،وٍإٖذ رل ٚما رٖش باألَذاٍ الهامت ملادة الهلىم في املشخلت
املخىظؿت مً أَمُت جىمُت ْذسة الؿالب نلى الاظخيخاج .وأًػا ما
رَبذ ئلُت دساظت نبذ الىَاب [ ،]5وئبشاَُم [ ،]25مً الذنىة ئلى
جىمُت الخُ٘حر الخأملي بذ ٛالخُل والخلٓحن.
وحاءث مهاسة ئنؿاء جُعحراث باملشجبت الشابهت نلى معخىي املهاساث
الخمغ بيعبت جػمحن مىخُػت بلًذ  ،%7.35خُث خٓٔ مإشش
املعانذة نلى ئنؿاء شىاَذ وأدلت دانمت الترجِب ألاو ٛبيعبت جػمحن
مخىظؿت بلًذ  ،%65.52بِىما خٓٔ مإشش ئنؿاء مهلىماث حعانذ
نلى اٖدشاٍ الخٓائٔ املىحىدة بالذسط املشجبت الشاهُت بيعبت جػمحن
مخىظؿت .%43.48
وٍشحو الباخث العبب في َزٍ الىدُجت ألن ال٘خاب ظاَم مً خالٛ
هاَزة حعمى ئزشاء باإلغاَت ئلى سوابـ ٌعخُُذ منهما الؿالب في الخىظو
في املىغىم ،وحعانذ نلى جىمُت نملُت الخُ٘حر .باإلغاَت ئلى جضوٍذ
الؿالب ئلى مىاْو ال٘تروهُت لئلزشاء ولالظتزادةَ ،زا باإلغاَت ئلى جىَش
ألادلت والشىاَذ في بهؼ حىاهب ال٘خاب .باإلغاَت ئلى سوابـ ٌعخُُذ
منهما الؿالب في الخىظو في املىغىم ،وحعانذ نلى جىمُت نملُت الخُ٘حر
وَزا ًخُٔ مو ما أٖذث نلُت دساظت أبى هدل [ ]2والخالذي [ ،]4في
غشوسة انخماد بشامج ئزشائُت ،وٖخب ومشاحو ومجالث نلمُت ًشحو ئليها
املخهلم وَعخُُذ منها في ئزشاء املىغىم ،والخىظو َُه وحعانذ نلى
جىمُت نملُت الخُ٘حر.
وحاءث في املشجبت الخامعت مهاسة وغو خلى ٛمٓترخت بيعبت
جػمحن مىخُػت ( )%7.14خُث حاء املإشش ًىاْش ال٘خاب ألاَٙاس
املىحىدة بالذسط واملإشش الخذسٍب نلى وغو الاَتراغاث املىاظبت
للخل بما ًدىاظب مو الٓػُت املهشوغت ،ومإشش املعانذة نلى وغو
خلى ٛمٓىهت ،ومإشش املعانذة نلى اخخُاس الخل املىاظب باملشجبت
العابهت وبيعبت جػمحن مىخُػت بلًذ  ،%20.90وٍشي الباخث مً
خال ٛهخائج الذساظت أن ال٘خاب لم ًؿلب مً الؿالب أن ًىاْش
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] [4الخالذي ،هىسٍ ( .)2013مذي جػمحن مهاساث الخُ٘حر الخأملي في
ٖخاب الخُعحر لؿالباث الطِ ألاو ٛاملخىظـ باململ٘ت الهشبُت
العهىدًت .سظالت ماحعخحر يحر ميشىسة ،حامهت املل ٚظهىد،
الشٍاع.
] [5نبذ الىَابَ ،اؾمت (َ .)2005هالُت اظخخذام بهؼ اظتراجُجُاث
ما وساء املهشَت في جدطُل الُحزًاء وجىمُت الخُ٘حر الخأملي
والاججاٍ هدى اظخخذامها لذي ؾالب الطِ الشاوي الشاهىي
ألاصَشي .مجلت التربُت الهلمُت -مطش.212- 159 ،)8(4 ،
] [6العىىس يَ ،اله ( .)2013أزش اظخخذام اظتراجُجُت شٙل البِذ
الذائشي في جذسَغ الهلىم نلى جىمُت املُاَُم الهلمُت والخُ٘حر
الخأملي لذي ؾالب املشخلت لانذادًت .مجلت التربُت الهلمُت -
مطش.206-181 ،)16(5 ،
] [7نلي ،خعحن ( .)2012اظتراجُجُت مٓترخت ْائمت نلى خشائـ الخُ٘حر
في جذسَغ الُ٘مُاء لخىمُت مهاساث الخُ٘حر الخأملي ومهاساث الخُ٘حر
نالي الشجبت لذي ؾالب املشخلت الشاهىٍت باململ٘ت الهشبُت
العهىدًت .مجلت التربُت الهلمُت -مطش.64- 1،)15(4 ،
] [8العلُم ،مالٕ (َ .)2009انلُت الخهلم الخأملي في جىمُت املُاَُم
الُ٘مُائُت والخُ٘حر الخأملي وجىكُم الزاث للخهلم لذي ؾالباث
املشخلت الشاهىٍت .دساظاث في املىاهج وؾشّ الخذسَغ – مطش
(.128-90 ،)147
] [9أبى ظلُم ،ئًمان (. )2009أزش جىمُت الٓذسة نلى الخُ٘حر الخأملي نىذ
مهلماث اللًت الهشبُت في املشخلت ألاظاظُت الهلُا نلى جىقُِ
الؿشٍٓت الخٙاملُت في حهلُم مهاساث الاجطا ،ٛسظالت دٖخىساٍ يحر
ميشىسة .الجامهت الاسدهُت ،نمان.
] [10الهماوي ،حيهان ( )2009أزش اظخخذام ؾشٍٓت لهب الادواس في
جذسَغ الٓشاءة نلى جىمُت الخُ٘حر الخأملي لذي ؾلبت الطِ
الشالث ألاظاس ي .سظالت ماحعخحر يحر ميشىسة .الجامهت لاظالمُت
(يضة) ،يضة.
] [11الٓؿشاوي ،نبذ الهضٍض ( )2010أزش اظخخذام اظتراجُجُت
املدشابهاث في جىمُت نملُاث الهلم ومهاساث الخُ٘حر الخأملي في
الهلىم لذي ؾالب الطِ الشامً الاظاس ي ،سظالت ماحعخحر يحر
ميشىسة .الجامهت لاظالمُت ،يضة.
] [12ئبشاَُم ،نؿُاث ( .)2011أزش اظخخذام شبٙاث الخُ٘حر البطشي
في جذسَغ الهلىم نلى الخدطُل الذساس ي وجىمُت مهاساث الخُ٘حر
الخأملي لذي ؾالباث الطِ الشالث املخىظـ باململ٘ت الهشبُت
العهىدًت .مجلت التربُت الهلمُت.141- 103 ،)14(1 ،
] [13معلم ،مدعً ( .)2013الخُ٘حر الخأملي ونالْخه باٖدعاب مُاَُم
َحزًاء ال٘م لذي ؾلبت ْعم الُحزًاء ٗ -لُت التربُت .مجلت ٗلُت
التربُت للبىاث للهلىم الاوعاهُت (حامهت الٙىَت)  -الهشاّ،
.248-215،)13(7
] [14أبى ضبُذ ،حًشٍذ ( .)2014أزش بشهامج جذسٍبي ْائم نلى أظلىب
الخُ٘حر الخأملي في جىمُت مهاساث خل املش٘الث لابذاعي
والخدطُل لذي ؾلبت الطِ الشامً في مادة اللًت
الهشبُت .الشٓاَت والخىمُت -مطش.228 - 193 )15( 82 ،

الاَٙاس املؿشوخت بالذسط ،ووغو الاَتراغاث املىاظبت للخل بما
ًدىاظب مو الٓػُت املهشوغت في ٗل دسط بل اٖخُى بىحىد هاَزٍ
اظخٓطاء مً واْو الخُاة بنهاًت ٗل َطل وَزا مً وحهت هكش الباخث
ً
ٌهخبر ْلُل حذا ،وٗان ًُترع أن ًٙىن رل ٚنلى ٗل دسط .بِىما حاء
مإشش املعانذة نلى ؾشح ْػاًا حذًذة مخهلٓت بالذسط باملشجبت
الخادًت نشش وبيعبت جػمحن مىخُػت بلًذ ُ ،%16.42وَهضي
الباخث رل ٚالى أن ال٘خاب لم ٌعانذ الؿالب نلى ؾشح ْػاًا حذًذة
مخهلٓت بمىغىم الذسط ئال مً خال ٛهاَزة الخُ٘حر الىاْذ وهي أْل
مً املأمى ٛوَزٍ الىدُجت ال جخُٔ مو ما اٖذجه دساظت نلي [ ،]7أبى
هدل [ ،]2والخالذي [ ،]4مً غشوسة ئزشاء املٓشساث املخخلُت باألوشؿت،
واملش٘الث ،والٓػاًا املخجذدة التي حشجو نلى جىمُت مهاساث الخُ٘حر
الخأمليٖ .ما أن وغو الُشغُاث هي ئخذي خؿىاث خل املش٘الث التي
جىمي مهاساث الخُ٘حر الخأملي وْذ أٖذث دساظت مدمذ [ ،]17أن الخهلم
الٓائم نلى خل املش٘الث ٌهضص جىمُت وجؿىٍش الخُ٘حر الخأملي.
 .6الخوصياث
في غىء الىخائج التي جىضلذ ئليها الذساظت الخالُتَ ،ان الباخث
ًخٓذم بالخىضُاث الخالُت:
 .1غشوسة جػمحن مهاساث الخُ٘حر الخأملي بشٙل ٖبحر في ٖخاب الهلىم.
 .2الترٖحز نلى مهاساث الخُ٘حر الخأملي ،والؿشّ املىاظبت لخىمُخه في
بشامج ئنذاد مهلمي الهلىم في ٗلُاث التربُت ،بدُث ًطبدىن ْادسًٍ
نلى جذسَعه مً خال ٛال٘خاب املذسس ي.
 .3جضوٍذ املهلمىن ب٘خِب نً مهاساث الخُ٘حر الخأملي املػمىت في ٖخاب
الهلىم وُُُٖت جذسَعها.
املٓترخاث:
ً
اظخ٘ماال للذساظت الخالُت ًٓترح البدث في غىء هخائجه ئحشاء البدىر
الخالُت:
 .1دساظت ممازلت للذساظت الخالُت في مشاخل دساظُت مخخلُت.
 .2دساظت همى مهاساث الخُ٘حر الخأملي لذي الؿالب نبر مشاخل الخهلُم
الهام.
 .3جٓذًم جطىس مٓترح لخىمُت مهاساث الخُ٘حر الخأملي لذي الؿالب.
 .4ئنذاد وخذة دساظُت جدىاو ٛمهاساث الخُ٘حر الخأملي ،وجذسَعها
للؿالب وُْاط َانلُتها الخذسَعُت.
 .5دساظت أزش مهاساث الخُ٘حر الخأملي املخػمىت في ٖخاب الهلىم نلى
جىمُت الخُ٘حر الخأملي للؿالب.
املراحع
أ .املراحع العربيت
] [1صٍخىن ،خعً ( .)2004جىمُت مهاساث الخُ٘حر .الشٍاع :الذاس
الطىجُت للتربُت.
] [2ابى هدل ،حما. )2010( ٛمهاساث الخُ٘حر الخأملي في مدخىي منهاج

التربُت الاظالمُت للطِ الهاشش الاظاس ي ومذي اٖدعاب الؿلبت
لها ،سظالت ماحعخحر يحر ميشىسة .الجامهت لاظالمُت ،يضة.
] [3اللجىت الهلمُت للشٍاغُاث والهلىم الؿبُهُت ( .)2011الذلُل
لاحشائي ملشاحهت ٖخب الهلىم الؿبُهُت .وٗالت الخخؿُـ
والخؿىٍش ،وصاسة التربُت والخهلُم في اململ٘ت الهشبُت العهىدًت.
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] [15نبىد ،ظهاد ( .)2014أزش اظتراجُجُت جذسَعُت مٓترخت في الخُ٘حر
الخأملي والخدطُل لذي ؾالباث الطِ الشاوي املخىظـ في مادة
الُ٘مُاء .مجلت أبدار البطشة (الهلىم لاوعاهُت)  -الهشاّ،
.296-271،)39(3
] [16نُاهت ،نضو ،واللىلىَ ،خدُت ( .)2002معخىي مهاساث الخُ٘حر
الخأملي في مش٘الث الخذسٍب املُذاوي لذي ؾلبت ٗلُت التربُت
بالجامهت لاظالمُت بًضة .مجلت التربُت الهلمُت -مطش- 1 ،)5(1،
.36
] [17مدمذ ،املهتز (َ .)2013هالُت اظتراجُجُت مٓترخت جشج٘ض نلى
الخُانل بحن أظلىب خشائـ الخُ٘حر الٓائمت نلى الذمج وال٘خابت
نبر املىهج في جىمُت الخُ٘حر الخأملي في املش٘الث الهلمُت
والاظدُهاب املُاَُمي في الُحزًاء لذي ؾالب املشخلت
الشاهىٍت .مجلت التربُت الهلمُت -مطش.180-137 ،)16(5 ،
] [18أضالن ،مدمذ؛ الىاْت ،ضالح؛ أبى شٓحر ،مدمذ (َ. )2015انلُت
جىقُِ الخهلم املذمج لخىمُت مُاَُم الىسازت ومهاساث الخُ٘حر
الخأملي في الهلىم الخُاجُت لذي ؾالب الطِ الهاشش
ألاظاس ي ،سظالت ماحعخحر يحر ميشىسة .الجامهت لاظالمُت (يضة)،
يضة.
] [19ظهادة ،حىدث (. )2011جذسَغ مها اسث الخُ٘حر .داس الششوّ :سام
هللاَ ،لعؿحن.
] [20سٍان ،مدمذ ( .)2012مهاساث الخُ٘حر وظشنت البذيهت ،ؽ ،2م٘خبت
الُالح ،الٙىٍذ.
] [21املششذً ،ىظِ ،وضالح ،ضالح ( .)2015معخىٍاث الخُ٘حر الخأملي
لذي ؾالب حامهت الجىٍ :دساظت همائُت .مجلت ٗلُت التربُت
بأظُىؽ  -مطش.153- 108،)31( 2،
] [22مدمذٖ ،شٍمت ( .)2014أزش جذسَغ الهلىم باظخخذام اظتراجُجُت
شٙل البِذ الذائشي نلى الخدطُل وجىمُت مهاساث الخُ٘حر الخأملي
واملدشهب لذي جالمُز املشخلت الابخذائُت .مجلت التربُت الهلمُت -
مطش.218- 163،)17(6 ،
] [23نمش ،ظهاد (َ .)2009انلُت اظخخذام الخذسَغ الخأملي في جذسَغ
الُلعُت نلى جىمُت الخُ٘حر لابذاعي والاججاٍ هدى املادة لذي
ؾالب الطِ ألاو ٛالشاهىي .داسظاث في املىاهج وؾشّ الخذسَغ،
مطش م (.65 -15،)147
] [24نىداث ،مِعش ( .)2006أزش اظخخذام ؾشائٔ الهطِ الزَني
والٓبهاث العذ واملداغشة املُهلت في الخدطُل والخُ٘حر الخأملي
لذي ؾلبت الطِ الهاشش في ألاسدن .سظالت دٖخىساٍ يحر ميشىسة،
ٗلُت التربُت ،حامهت الحرمىٕ ،ألاسدن.
] [25البهلي ،ئبشاَُم ( .)2006وخذة مٓترخت في الُحزًاء ْائمت نلى
الاظخٓطاء لخىمُت بهؼ مهاساث الخُ٘حر الخأملي والاججاٍ هدى
املادة لذي ؾالب الطِ ألاو ٛالشاهىي .دساظاث في املىاهج وؾشّ
الخذسَغ -مطش.52 -14 ،)111( ،
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] [26مدمذ ،صبُذة ( .)2009الخُانل بحن خشائـ الخُ٘حر وبهؼ
أظالُب الخهلم وأزشٍ في جىمُت ٗل مً الخدطُل والخُ٘حر الخأملي
واجخار الٓشاساث لذي جالمُز الطِ الشالث لانذادي في مادة
الهلىم .دساظاث في املىاهج وؾشّ الخذسَغ -مطش- 182 ،)149( ،
.236
] [27ضالح ،مذخذ (َ .)2013انلُت همىرج ادٌعىن للخهلم مً احل
الاظخخذام في جىمُت بهؼ مهاساث الخُ٘حر الخأملي والخدطُل في
مادة الهلىم لذي ؾالب الطِ الشاوي املخىظـ باململ٘ت الهشبُت
العهىدًت .مجلت التربُت الهلمُت -مطش.118 -85 ،)16(1 ،
] [28ضالح ،ضالح (َ .)2014انلُت الشخالث املهشَُت نبر الىٍب
لخذسَغ الُ٘مُاء في جىمُت الخُ٘حر الخأملي والخدطُل الذساس ي
لذي ؾالب املشخلت الشاهىٍت .دساظاث نشبُت في التربُت ونلم
الىُغ  -العهىدًت.178 -127 ،)2(45 ،
] [29حجاصي ،سغا (َ .)2014انلُت اظخخذام خٓائب الهمل الٓائمت
نلى الخٓىٍم الػمني في جىمُت ٗل مً الخُ٘حر الخأملي والخدطُل
والاججاٍ هدى مادة الهلىم لذي جالمُز املشخلت لانذادًت .مجلت
التربُت الهلمُت – مطش.242- 191،)17( 6،
] [30الضنبي ،أخمذ ( .)2015أزش الخهلم املعدىذ ئلى الذماى في جىمُت
مهاساث الخُ٘حر الخأملي لذي الخالمُز املىَىبحن في الطِ
الشامً .مجلت الهلىم التربىٍت والىُعُت -البدشًٍ- 43 ،)16(1 ،
.75
] [31نبذ ال٘شٍم ،ظهذ ( .)2015أزش املالخكت الهلمُت نلى الزاٖشة
البطشٍت الهاملت والخُ٘حر الخأملي لذي جالمُز الطِ الشابو
الابخذائي في مطش خال ٛحهلمهم الهلىم .مجلت ٗلُت التربُت
بأظُىؽ  -مطش.76-2 ،)31(4 ،
] [32مىس ىَ ،اسوّ ( .)2012نلم الىُغ التربىي .الٓاَشة ،داس الشٓاَت
الهشبُت للؿبانت واليشش.
] [33نبُذ ،ولُم؛ نُاهت ،نضو ( .)2003الخُ٘حر واملنهاج الذساس ي.
بحروث ،لبىان ،م٘خبت الُالح لليشش والخىصَو.
] [34نبذ الخمُذ ،نبذ الهضٍض ( .)2011أزش جطمُم اظتراجُجُت للخهلم
لال٘ترووي ْائمت نلى الخىلُِ بحن أظالُب الخهلم اليشـ نبر
الىٍب ومهاساث الخىكُم الزاحي للخهلم نلى ٗل مً الخدطُل
ً
واظتراجُجُاث الخهلم لال٘ترووي املىكم راجُا وجىمُت مهاساث
الخُ٘حر الخأملي .مجلت ٗلُت التربُت باملىطىسة  -مطش،)2(75 ،
.316- 249
] [35نبُذاث ،روْان؛ ونذط ،نبذ الشخمً؛ ومداًذ ،نبذ الخٔ
( .)2003البدث الهلمي :مُهىمه ،أدواجه ،أظالُبه .الشٍاع :داس
أظامت.
] [36الهعاٍ ،ضالح ( .)2006املذخل ئلى البدث في الهلىم العلىُٖت.
الشٍاع :م٘خبت الهبُٙان.
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EVALUATION OF THE 7TH GRADE
SCIENCE TEXTBOOK IN LIGHT OF
REFLECTIVE THINKING SKILLS
SULTAN S. M. AL-SHEHRI
Ph.D. of Education Curriculum and Science Education
ABSTRACT_ The study aimed at evaluating the science book for the 1st year intermediate grade
and the extent to which it includes the skills of reflective thinking in the Kingdom of Saudi Arabia.
The study population consisted of the first part of the science book for the 1st year intermediate
grade in the Kingdom of Saudi Arabia, which is applied in the academic year (1437/1438). It is
divided into three units, each contains 6 lessons. The study sample consisted of all the lessons
included in the first part of the science book for the 1st year intermediate grade, which are (14)
lessons. To achieve the objectives of the study, the researcher designed a tool which is a list of the
skills of reflective thinking that should be included in the science book for the 1st year
intermediate grade, and then converted to a content analysis card, and its validity was approved
by a group of specialized arbitrators. Its reliability was calculated by using Holisti equation. The
statistical analysis used the following methods; frequencies, percentages and arithmetic averages.
The results of the study showed that the science book included the skills of reflective thinking in
general. However, the inclusion of these skills is variant. It included the following skills
respectively: visual vision, detection of fallacies, reaching conclusions, providing explanations,
and suggesting solutions. The study reached several recommendations and research suggestions
related to the study variables.
KEYWORDS: Reflective Thinking, reflective thinking Skills, Science Books, evaluation
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