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هعوقات استخدام هعلوات العلوم لدورة 
املتضونة يف سلسلة  (E's 5) التعلن اخلواسية

باملرحلة االبتدائية  (McGraw_Hill) هاجروهل
 مبدينة الرياض

 **صالح بن عبدهللا العبدالنسيم                *تهاوي شعد بن بخيذ
  

 

اث  امللخص_  اإلاؿّبٓت غمً طلظلت ماظسوَل (E's 5) اطخسدام اإلاهلماث لدوزة الخهلم الخماطُتَدَذ الدزاطت بلى حهٍس مهْى

(McGraw_Hill)   ولخدُٓٔ ذلٚ، اطخسدم الباخشان اإلاىهج الىضُي اإلاظحي، وجم الانخماد نلى الاطدباهت ٖإداة للدزاطت، وشملذ نُىت

اث اإلاسجبؿت باإلادخىي ( مهلمت مً مهلماث الهلىم للمسخلت الابخداثُت بمدًىت 100الدزاطت ) اع. وؤَم هخاثج الدزاطت: جمشلذ اإلاهْى الٍس

اث  (E's 5)الدزاس ي التي جدٛى دون اطخسدام اإلاهلماث لدوزة الخهلم الخماطُت في ؤن اإلادخىي ؤنلى مً ْدزاث الؿالباث. ؤما اإلاهْى

ذ الخهلم، َخمشلذ في وظىد مهازاث دازل اإلآسز جدخاط ؤٖثر مً خطت. و  اث اإلاسجبؿت بالبِئت الخهلُمُت، جمشلذاإلاسجبؿت بْى في  اإلاهْى

اث في ؤن ًدىاطب اإلاىهج مو  زلى اإلا٘خباث الطُُت مً اإلاساظو اإلاسجبؿت باإلاىغىناث الدزاطُت الخدًشت. وجمشلذ طبل الخًلب نلى اإلاهْى

اطتراجُجُاث الخدَزع ندد الخطظ اإلآسزة له زالٛ الهام. وؤَم الخىضُاث: بجاخت شمً خطت دزاطُت ًدىاطب مو اطخسدام 

ير طاناث  الخدًشت، والخٓلُل مً ألانباء الىقُُُت اإلالٓاة نلى ناجٔ اإلاهلمت والتي ْد جدد مً جؿبُٓها لخلٚ الاطتراجُجُاث، وجَى

ب اإلاهلماث نلى جؿبُٔ جلٚ الاطتراجُجُاث ٗاَُت لخدٍز بُت   .جدٍز

اث، دوزة الخهلم الخماطُت، حهلُم الالهلماث املفخاحيت  .هلىم، طلظلت ماظسوَل، اإلاسخلت الابخداثُت: مهْى

 

 _ اململنت العسبيت الصعودًت.معلمت علوم *

 حامعت امللو شعود_  مليت التربيت_  قصم املىاهج وطسائق الخدزيض _ أشخاذ مىاهج وحعليم العلوم املشازك **
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 (E's 5) معوقاث اشخخدام معلماث العلوم لدوزة الخعلم الخماشيت

باملسحلت الابخدائيت  (McGraw_Hill) شلصلت ماحسوىلاملخظمىت في 

 بمدًىت السياض
 املقدمت. 1

بن الخؿىز في مسخلِ مجاالث الخُاة، وفي اإلاجاالث الهلمُت منها       

س في حهلُم الهلىم مً خُض الؿساثٔ والىطاثل  زاضت ًدنى بلى الخؿٍى

ع الهلىم  لُىاٖب اإلاىهج َرا الخؿىز الخاضل، َالبد مً الخميز في جدَز

ٓت  ٔ بزازة الخُ٘ير وبنماٛ الهملُاث الهٓلُت، وؤلابدام في ؾٍس نً ؾٍس

، لُطل اإلاخهلم في ذلٚ بلى اٖدش
ً
 اطخ٘شاَُا

ً
اٍ الخٓاثٔ واإلاهاٍز حهلما

ت  الٓىانت الخُُٓٓت بىُظه، وزبـ ما لدًه مً مهاٍز مو اإلاهَس

 مً انخمادها الخهلم 
ً
 الاطخٓباليالجدًدة لُدٓٔ الخهلم ذو اإلاهنى، بدال

 
ً
في جىضُل الخٓاثٔ واإلاهاٍز الري ًٙىن َُه اإلاخهلم مظخٓبال

د للمهلىماث و  ٖا  في مسسظاث الخهلُم. ٍو
ً
 لها مما طبب غهُا

ً
خاَكا

ع الهلىم 1ألاطمس ] [ ؤهه البد وؤن جٙىن َىإ اهؿالْت ظادة في جدَز

إلاالخٓت الخؿىزاث الجدًدة واإلاظخمسة، َالهلىم بُسونها اإلاسخلُت جلهب 

 
ً
 مهما

ً
جِظير الخُاة الُىمُت، وجازس نلى ألاَساد واإلاجخمهاث في  دوزا

 .ر ؤهماؽ خُاتهموألامم وحًي

ع مادة الهلىم َى        ىن نلى ؤن ؤخد ؤَداٍ جدَز د التربٍى لرا ًٖا

حهلُم الؿلبت ُِٖ ًُ٘سون، ال ُِٖ ًدُكىن اإلآسزاث اإلادزطُت نً 

الخُاة. ولخدُٓٔ ذلٚ في  قهس ْلب، دون َهمها واطدُهابها، ؤو جىقُُها

ع الهلىم نلى مظاندة الؿلبت نلى  ص جدَز اٖدظاب ألاطلىب البد ؤن ًٖس

يز في  ألامشل والؿساثٔ الهلمُت البدض والخُ٘ير، ؤي حهلم الخُ٘ير والتٖر

[. لرا َةن ازخُاز 3وشٍخىن ] Richards [2] نلى ؾساثٔ الهلم ونملُاجه

 في  الاطتراجُجُت اإلاىاطبت
ً
 ؤطاطُا

ً
هجاح الهملُت في  الخدَزع جلهب دوزا

خىن  ظُت والخهلُمُت وفى ذلٚ ًرٖس ٍش [ ؤن مهلم الهلىم لٙي 3]الخدَز

ت  ٌظخؿُو جدُٓٔ ألاَداٍ الخهلُمُت اإلايشىدة َةهه بداظت بلى هكٍس

ت في  حهلُمُت حظاندٍ ت لؿالبه، ومهَس َهم زطاثظ اإلاسخلت الهمٍس

ت  الاطتراجُجُت اإلاىاطبت لخىمُت ْدزاتهم الهٓلُت، خُض جبٓى الىكٍس

جدَزع في  اطمًخبىاَا اإلاهلم ؤو ٌهخمدَا الدوز الخ التيالخهلُمُت 

 .الهلىم وجدُٓٔ ؤَداَه

ع الهلىم في  وهدُجت لرلٚ هجد اإلاسخطين      التربُت الهلمُت وجدَز

ؤمام جدٍد ٖبير، إلاا ًٓو نلى ناجٓهم مً مهام ومظاولُاث في البدض 

نً خلٛى حظاند نلى الُهم الهمُٔ للمُاَُم الهلمُت، مو غسوزة 

ض مهلمي الهلىم وحصجُههم ؾساثٔ الخدَزع، وخفي  ملخت إلنادة الىكس 

ظُت مً شإنها ؤن حظاند ؾلبتهم اٖدظاب في  نلى اطخسدام ؾساثٔ جدَز

 ذا مهنى، وانخباز ذلٚ مً ألاَداٍ السثِظُت 
ً
اإلاُاَُم الهلمُت اٖدظابا

ع الهلىم ]  ].4لخدَز

ع        جبيذ  التيجدٓٔ َرا الهدٍ جلٚ الؿساثٔ  التيومً ؾساثٔ الخدَز

ت ال ه ]ما ْدمخه الىكٍس ت حهد 5بىاثُت، بذ ٌشير ظساٍز [ بلى ؤن َرٍ الىكٍس

ُت للمخهلم، خُض  اث التي اَخمذ بالبيُت اإلاهَس واخدة مً ؤَم الىكٍس

ت، وزٖصث نلى ما ًددرفي  ندث الخهلم نملُت وشؿت في  بىاء اإلاهَس

بةًجاد  -مً زاللها-دماى اإلاخهلم ؤزىاء نملُت الخهلم، بذ ًٓىم اإلاخهلم 

س نالْت بين اإلاهس  ت في  َت الجدًدة وما ًخَى ُت مً مهَس بىِخه اإلاهَس

 .طابٓت

ت البىاثُت دوزة الخهلم     ت للىكٍس التي  ومً الخؿبُٓاث التربٍى

ظها بهدٍ جدظين مظخىي َهم في  اطخسدمذ بىاء مىاهج الهلىم وجدَز

 في الخسؿُـ لدزوض الهلىم والخدَزع 
ً
د خٓٓذ هجاخا الؿلبت لها، ْو

الُّهاٛ لها، وطاندث اإلاخهلمين نلى َهمهم للمُاَُم الهلمُت، ألن 

ًٙىن نملُت اطخٓطاثُت؛ وجخٙىن دوزة الخهلم مً  -مً زاللها-الخهلم 

ت يير  زؿُت هى: اٖدشاٍ اإلاُهىم، وجٓدًم اإلاُهىم، زالر مساخل داثٍس

 ].6وجؿبُٔ اإلاُهىم في مىاِْ حهلُمُت ظدًدة ]

ٗاطتراجُجُت زثِظت في ؤوازس الظخِىاث وضًُذ       وقهسث دوزة الخهلم 

ٗازبلع -في ضىزتها ألاولُت- ، (Robert Karblus) نلى ًد ٗل مً زوبسث 

دزلذ ٖجص14وماًسون ؤجً٘ ]
ُ
ىزث ؤ

ُ
 ء مً مشسوم[. وبهد ؤن ؾ

(SCIS)Science Curriculum Improvement Study  لدزاطت جدظين

س مىاهج الهلىم الري ؤندجه  ى ؤخد اإلاشسوناث لخؿٍى مىهج الهلىم، َو

ٗالُُىزهُا للمسخلت الابخداثُت. ومو ؤن َرٍ الاطتراجُجُت قهسث  ظامهت 

ع الهلى  س مىهج الهلىم بال ؤنها طسنان ما اطدشمسث في جدَز م. مو جؿٍى

زم ؾىز اإلاشسوم َرا الىمىذط في بداًت الدظهُىاث غمً مشسوم 

 ألاخُاء للمسخلت الابخداثُت، الري ؾىزجه لجىت دزاطت الهلىم ألاخُاثُت

BSCS ٌهٍس بدوزة  َإضبدذ دوزة الخهلم جخٙىن مً زمظت ؤؾىاز ؤو ما

 [7].الخهلم الخماطُت 

ت        إلاا جػمىخه هكٍس
ً
 ظُدا

ً
وحهد اطتراجُجُت دوزة الخهلم جؿبُٓا

ت، َمً زاللها ًجّسب اإلاخهلم  اإلاهسفيبُاظُه في الىمى  مً ؤَٙاز جسبٍى

ٓازن بين ما جىضل بلُه بىُظه  ت بىُظه، ٍو ىٓب نً اإلاهَس بدض ٍو ٍو

وبين ما جىضل بلُه شمالٍئ مً هخاثج. خُض جمىذ دوزة الخهلم الُسضت 

لٙي ًبني اإلاُاَُم الهلمُت بىُظه، وحشٕس الؿالب بُانلُت،  للمخهلم،

ٓت للبدض وحهلم الخُ٘ير، ٖما ؤنها ج٘ظب الؿلبت  وجٓدم الهلم ٖؿٍس

مهازاث نلمُت نملُت مىاطبت بطىزة وقُُُت، وذلٚ مً زالٛ الخدٍزب 

 ].8واإلامازطت اإلاظخمسة ]

د ؤشاز الوطىن ]        10[ ووٍىٓلُيظٙي ]9ْو
ً
مً ألابدار  [ الى ؤن نددا

ْد ؤقهسث َانلُت دوزة الخهلم في حصجُو الؿلبت نلى الخُ٘ير ؤلابداعي 

ً الاججاَاث  والىاْد، وطاندث في َهم اإلاُاَُم الهلمُت، وجٍٙى

اغُاث في اإلاسخلت ألاطاطُت  ؤلاًجابُت هدى الهلىم. وبما ؤن الهلىم والٍس

اء نلمي مخٙامل مً الخهلُم جمشالن الدنامت السثِظت وألاطاض اإلاخين لبى

ما ماشس داٛ نلى مدي  ٌظخسدمه الؿالب زالٛ اإلاساخل اإلاخٓدمت، َو

[، لرا ْام 11[ والجهُسي ]8جٓدم الدٛو الهلمي والخٓني ببساَُم ]

س مىاهج  اإلاسخطىن في وشازة الخهلُم في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت بخؿٍى

اغُاث، مً زالٛ مشسوم جؿبُٔ طالطل ماظسوَل،  الهلىم والٍس
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س الجىاهب ألاطاطُت للخهلُم.  والري ٌهد مً اإلاشسوناث الساثدة في جؿٍى

د جبيذ مىاهج طالطل ماظسوَل دوزة الخهلم الخماطُت في ٖخب  ْو

س ْدزاث وببداناث  الهلىم للمسخلت الابخداثُت والتي حظاند نلى جؿٍى

 ].12ومهازاث ؾالب الخهلُم في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت ]

هجد ؤهىا الُىم بداظت ماطت ؤٖثر مً ْبل الطتراجُجُاث ومما طبٔ      

حهلُم وحهلم جمدها بأَاّ حهلُمُت واطهت ومخىىنت وظدًدة حظاند نلى 

را ال ًخإحى  بزساء مهلىماث ؾالبىا، وجىمُت مهازاتهم الهٓلُت اإلاخىىنت، َو

وغو الخهمُماث وضُايتها  فيبال بىظىد مهلم مخسطظ، ٌشٕس ؾالبه 

وججسبتها، وذلٚ بتزوٍدَم باإلاطادز اإلاىاطبت وبزازة اَخماماتهم وخملهم 

ُادتهم هدى ؤلاهخاط  . ونلى السيم ؤلابداعينلى الاطخًساّ في الخُ٘ير، ْو

مما ؤقهسجه الدزاطاث في َانلُت دوزة الخهلم في الخدطُل الدزاس ي بال 

هلىم لدي ؾالب اإلامل٘ت الهسبُت ؤهه ماشاٛ َىإ مشٙلت في جدطُل ال

را ما ؤقهسجه هخاثج الازخبازاث الدولُت في الهلىم  الظهىدًت، َو

اغُاث  Trend in International (TIMSS, 2011, 2015)والٍس

Mathematics and Science Study خُض ؤقهسث جدوي مظخىي ؤداء ،

را ًسظو بلى ؤطباب من ٗاث. َو ها ؤن الؿلبت الظهىدًين في ٗل اإلاشاز

م  ، واطخمساَز
ً
اطخسدام الؿساثٔ الخدًشت لدي اإلاهلمين مخدٍن ظدا

 ].13ٖرلٚ في اطخسدام الؿساثٔ الخٓلُدًت ]

ت ألاطباب التي       ٍى وبزازة الدظائالث إلاهَس رٍ الىخاثج جدنى بلى الْى َو

ؤدث بلى جدوي جدطُل الؿلبت الظهىدًين مٓازهت بإْسانهم في الدٛو 

را الخدو  إلاظخىي ألازسي. َو
ً
 زؿيرا

ً
ي في مظخىي ألاداء ٌهخبر بهرازا

ت وجددًد  الخهلُم في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت، ولً ًدظنى مهَس

اث التي جدد مً اطخسدام اإلاهلمين  ألاطباب دون الىكس بلى اإلاهْى

 .لالطتراجُجُاث التي بىِذ نليها ٖخب الهلىم

 :مُهىم دوزة الخهلم

ت بُاظُه في ال      ُت التي حهخبر هكٍس اث اإلاهَس ىمى الهٓلي مً ؤبسش الىكٍس

ع، ومً جؿبُٓاتها ما ْام به  ؤزسث جؿبُٓاتها التربىٍت نلى ؾساثٔ الخدَز

ٗازبلع ]  Learning" [ في جطمُم همىذط دوزة الخهلم14ٗل مً ؤجً٘ و

Cycle"  ٗازبلع مو آزسون بهؼ الخهدًالث ووشسث في زم ؤدزل نليها 

ا مً [15,16,17,18]ندد مً ألانىام منها  ، لُىؿلٔ منها ومً ييَر

ألانماٛ اإلاشابهت اطخسدام دوزة الخهلم في مشسوم جدظين جدَزع 

ا والهمل بها بلى  َس ٙا، واطخمس جؿٍى الهلىم في اإلادازض الابخداثُت في ؤمٍس

ؤن بىِذ طالطل ٖخب الهلىم الخدًشت مهخمدة نليها. ولهل ؤٖثر ما ٖخب 

 َى ما ٖخبه طبهت 
ً
مً زبراء التربُت في الىالًاث اإلاخددة في خىلها جإضُال

ان طٙىجس وباٛو ووَظخبروٕ  2006نام  َم باًبي وجُلىز وظازدهس َو

ت للىمىذط، 19والهدض ] [، والرًً اطتهدَىا جإضُل ألاؾس التربٍى

هخبر ؤخدر ما ٖخب خىلها َى  ومىاْشت َانلُخه، وآلُاث جؿبُٓه. َو

 اإلاىكمت الىؾىُت إلاهلمي الهلىم[، وؤضدزجه 20الدلُل الري ؤندٍ باًبي ]

NSTA  هد الخهلُم والخهلم ع الهلىم. َو ٖمسظو زثِع لخؿبُٓاتها في جدَز

بخىقُِ همىذط دوزة الخهلم مً ؤٖثر الىماذط البىاثُت َانلُت، َهى 

ا مو 
ً
ت واليشاؽ زالٛ نملُت الخهلم، ومسجبؿ ًجهل اإلاخهلم داثم الخٍُى

خىي الخهلُمي للمخهلم بدظلظل اإلاجخمو والخٓىُت، خُض ًخم نسع اإلاد

ٍص باطخمساز،  ير الخًرًت الساظهت، وحهٍص مىؿٓي، باإلغاَت بلى جَى

ُــه اإلاهــاجــاظــاخخُــام بــوالاَخم  مساخلها  ت مً ـسخلـل مــي ٖـــت َـــت والىُظُــَس

[21.[ 

ِ دوزة الخهلم بخهاٍزِ       د جؿّس بهؼ الباخشين الهسب بلى حهٍس ْو

م نلى جبني الىمىذط الشالسي اإلاساخل،  يَز مخٓازبت في مػامُنها، مو جٖس

د ًٙىن ذلٚ لظهىلت الخمُيز بُنها، مو مالخكت الخباًً اليظبي بُنهم  ْو

ان 22في جسظمت ؤطماء جلٚ اإلاساخل، َىجد نُاهت وؤبى ملىح ] [ ٌهَس

س يالخهلم بإنها "نبازة نً همىذط دوزة  ًمً٘ ؤن ٌظخسدمه اإلاهلم  جدَز

ظُت لخٓدًم اإلاُاَُم واإلاػامين  ٓت جدَز في الخدَزع الطُي ٖؿٍس

ما دوزة الخهلم بلى "زالزت ؤْظام، ٗل ْظم ًسجبـ باآلزس  ظَّ الهلمُت" ْو

رٍ ألاْظام هي: الاطخ٘شاٍ، وازترام اإلاُهىم، واحظام  ، َو
ً
ا وزُٓا

ً
ازجباؾ

ها ؤبى392ُهىم" )اإلا ُت 23نؿاًا ] (، َُما نَس [ بإهه "اطتراجُجُت مهَس

ظُت... خُض ًخم ذلٚ مً زالٛ زالر مساخل هي: مسخلت  جدَز

(، 13الاطخ٘شاٍ، ومسخلت ؤلابدام اإلاُاَُمي، ومسخلت جؿبُٔ اإلاُهىم"(

 مهسفي[ َخهٍس دوزة الخهلم بإنها "همىذط 24ؤما خظام الدًً ]

ع وجىكُم اإلادخ د نلى الخُانل بين اإلاهلم للخدَز ىي الدزاس ي ًٖا

خم  هخمد نلى ألاوشؿت الهلمُت، ٍو ِ الخهلُمي، َو واإلاخهلم في ؤزىاء اإلاْى

مً زالٛ زالزت ؤؾىاز ؤطاطُت هي ؾىز الاطخ٘شاٍ، وجٓدًم اإلاُهىم، 

[ 25(، وهي جخُٔ في ؤطماء اإلاساخل مو شالًل ]159وجؿبُٔ اإلاُهىم" )

 ].1وألاطمس ]

في وضِ اإلاساخل بإنها "جمس بشالر مساخل  [26طل ٖظىاوي ]َُما جُ     

 الاطخ٘ـشاٍ والبدـض نً اإلاهلىماث وظمهها، ومً زم 
ً
جخػمً ؤوال

جىغُذ واطخسالص َـرٍ اإلاهلىمـت وجٓـدًمها للؿالب بطىزة صخُدت 

بهد الخىاز الُّهاٛ، ومً زم جؿبُٓها". ونلى زالٍ الخهاٍزِ الظابٓت 

ٓت27ؤبى جدجىح ] ي اجُجُت ًس في ؤنها همىذط ؤو اطتر  في  [ بإنها "ؾٍس

ت البىاثُت ع جٓىم نلى ؤطع الىكٍس ع في  الخدَز جطمُم الخدَز

وجىُُرٍ، وجخٙىن مً زمع مساخل ؤطاطُت ٌظخسدمها اإلاهلم نىد 

خه  ت الطِ، وتهدٍ بلى ؤن ًبني اإلاخهلم مهَس ع الهلىم دازل يَس جدَز

ُت خب الاطخؿالم الهلمُت بىُظه، واٖدظاب نملُاث الهلم، وجىم

الهلمي، وحهخمد نلى بزازة جُ٘ير الخالمُر، وبجاخت الُسضت لهم للُٓام 

بإوشؿت نلمُت لخل اإلاش٘الث، ولإلظابت نً ألاطئلت اإلاؿسوخت، 

وجىضلهم بإهُظهم بلى خلها وبظابتها"، َسيم جبيُه للمساخل الخمع 

ٓت بسالٍ الظابٓين، بال ؤهه ًالخل جذجُمه لدوزة الخهلم بإنها  ؾٍس

 .جدَزع

ع الهلىمفي  ؤَمُت دوزة الخهلم الخماطُت  :جدَز

اإلاالخل نلى الؿّس الخٓلُدًت اإلاهخادة في جدَزع الهلىم ؤن مً       

ٔ اإلاهلـم ؤو ال٘خاب اإلادزس ي، ؤو  ًؿلو الخالمُر نلى اإلاهلىماث، نً ؾٍس

ان   مً البَر
ً
بهؼ الىطاثـ ألازسي، زم ٌهسع اإلاهلم نلى الخالمُر هىنا

 ْد ًؿلب اإلاهلم منهم الُٓام 
ً
لُخدٓٓىا مً صخت ما ُْل لهم، وؤزيرا

ب نلى اإلاهلىماث الجدًدة؛ ؤي ًخم جٓـدًم  بشٙل مً ؤشٙاٛ الخدٍز

ٓت  ب نليها، وجمشـل مساخـل الؿٍس اإلاهلىماث، والخدٓٔ منها، َالخدٍز

ٓـت  مً٘ ؤن ًؿلٔ نلـى الؿٍس اإلاهخادة في الخدَزع في ؤخظً ؤخىاله، ٍو

ِاإلاهخاد ب -الخدٓٔ -ة في َرٍ الخالت همىذط الخهٍس ؤما في  [28]  الخدٍز

دوزة الخهلم َخخاح للخالمُـر َسضـت الخهٍس بلى اإلاُهىم اإلاساد حهلمه، 

ٔ ججسبـت مهملُـت ٌظخ٘شِ الخلمُر مً   نً ؾٍس
ً
ٙىن ذلٚ يالبا ٍو

جمو ما ًخهلٔ به مً بُاهـاث ومهلىمـاث، زم ًٙىن دوز  زاللها اإلاُهىم ٍو
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هلم في دوزة الخهلم الخهٍس نلى خٓاثٔ ومهلىمـاث يُـس مهلىمت اإلاخ

ـت، ؤمـا َـي  واطخ٘شاَها، ؤي ؤن اإلاخهلم ًٓىم بدوز الباخض نـً اإلاهَس

ٓت اإلاهخادة َىقُُت اإلاخهلم الخدٓٔ مً صخت خٓاثٔ ؤو مهلىماث  الؿٍس

 ].26مهُىت ]

يرة في بن اطتراجُجُت دوزة الخهلم الخماطُت ْد اٖدظبذ شهسة ٖب     

جدَزع الهلىم، وذلٚ هدُجت اوسجامها مو ؾبُهت الهلم، وجإُٖدَا ؤن 

ٓت في البدض والخُ٘ير الهلمي، واَخمامها  ت نلمُت وؾٍس اإلاادة مهَس

باإلاخهلم بىضُه مدىز الهملُت الخهلُمُت مً زالٛ مظاندجه نلى بىاء 

، اإلاُاَُم الهلمُت بىُظه والاخخُاف بها وجىقُُها في خُاجه الُىمُت

وجىمُت مهازاث الخُ٘ير لدًه، واٖدظابه إلاجمىنت مً الظماث 

[. َُما 29والخطاثظ الاظخمانُت وألازالُْت التي ًخطِ بها الهلماء ]

د نؿُى ] [ بإن الؿالب في دوزة الخهلم ٌظخؿُو ؤن ًيخٓل بخُ٘يٍر 6ًٖا

مً اإلادظىض بلى اإلاسخلت ألازقى في الخُ٘ير، ختى ًخم اٖدظاب اإلاُاَُم 

ادة الخدطُل وجىمُت الخُ٘ير الخإملي نىد اإلاجس  دة، ٖما ؤنها حظهم في ٍش

ا نلى اإلاُاَُم والخهمُماث؛ بغاَت  يَز الؿالب مً زالٛ اَخمامها وجٖس

وذلٚ بلى ؤنها حهؿي الُسضت إلامازطت الهملُاث الهٓلُت وجىمُت اإلاهازاث 

س الخسؿُـ الجُد واإلا الُّهاٛ والبِئت اإلاىاطبت. َمً  دُُنىد جَى

يزاث دوزة الخهلم ؤنها حصجو الؿالب نلى الاٖدشاٍ وؾسح مم

را ًدىاطب مو زطاثظ اإلاىاد الهلمُت خُض بنها  الدظائالث والسبـ، َو

نلىم ْابلت للخهدًل والخًير، ٖما حظاند نلى جىمُت مهازاث الاؾالم نىد 

الؿالب، وندم الخمظٚ باإلاادة الهلمُت اإلاىظىدة في ال٘خاب اإلادزس ي، 

را ًخىاَ ٔ مو اإلاىاد الهلمُت التي جخطِ بالخجدد والخصخُذ َو

ػاٍ بلى  اإلاظخمس، مما ًدٓٔ جساٖمُت بىاء اإلاهلىمت لدي الؿالب. ٍو

ذلٚ ؤن دوزة الخهلم حظاند نلى الخدلُل وحسجُل اإلاالخكاث والخىضل 

بلى الىخاثج بشٙل نلمي صخُذ بخؿبُٔ مىهجُت البدض والخُ٘ير الهلمي 

[30.[ 

خؿبُٔ الظلُم لدوزة الخهلُم ًدٓٔ الدشىیٔ وظرب والشٚ ؤن ال     

الاهدباٍ ٕوازازة اإلاخهلمين للخهلم مً زالٛ البیئت، ٖما ٌهصش ؤطالُب 

الخهلم الخهاووي بين اإلاخهلمين مً زالٛ الخُظير واإلاىاْشت بين 

اإلاجمىناث وبين اإلاهلم واإلاجمىناث، مما ًػمً حهدیل اإلاُاَیم 

م اإلاسخلُت اإلآىىت في مسخلت الخٓىیم. الخؿإ، مً زالٛ وطاثل الخٓىی

، ؤن جؿبُٔ دوزة الخهلم یجهل الخدزیع یخم بشٙل  وزالضت الٓٛى

یِ یخهلم، مما یجهل الخهلم  ؤَػل بدیض یهخم بماذا یهٍس اإلاخهلم، ٖو

[، ومً الىاضر ؤن دوزة الخهلم حظاند الؿلبت نلى 31ذا مهنى ؤخمد ]

س ا لخُ٘ير لدیهم، بهملُاث جٓىد بلى بىاء اإلاُاَُم والخهمُماث، وفي جؿٍى

ت ]  ].32ممازطت الخُ٘ير مً ؤظل ازخُاز اإلاهَس

 :مساخل دوزة الخهلم الخماطُت

ص مسخلت الاوشًاٛ (Engage Stage) مسخلت الاوشًاٛ      بزازة في  جٖس

ٔ ؾسح اإلاش٘الث الهلمُت ؤمامهم، ؤو جىظُه  جُ٘ير الخالمُر نً ؾٍس

خمشل الهدٍ مً َرٍ اإلاسخلت في [، 27ؤطئلت حشهبُت ضُُت لهم ] ٍو

مىغىم في  جدُيز الؿالب وبزازة َػىلهم واَخمامهم واهسساؾهم

، وحصجُو  ٙىن دوز اإلاهلم َى زلٔ ؤلازازة، وجىلُد الُػٛى الدزاطت، ٍو

الخيبا، وؾسح ؤطئلت مشيرة للخُ٘ير، لُشير لدیهم حظائالث واطخجاباث 

ُِٖ ًُ٘سون ججاٍ ج٘شِ نما لدیهم مً مهلىماث وزبراث طابٓت، و 

يز اَخمام اإلاخهلمين نلى اإلاهماث  اإلاىغىم ؤو اإلاُهىم، وحظخسدم لتٖر

 ].29الالخٓت ]

جبدؤ َرٍ اإلاسخلت بخُانل  Exploration Stage مسخلت الاطخ٘شاٍ     

اإلاخهلمين مو بخدي الخبراث الجدًدة التي جشير لدیهم حظائالث ْد 

زالٛ ألاوشؿت الُسدًت، ؤو ًطهب نليهم ؤلاظابت ننها، زم ًٓىمىن مً 

جم ؾسخها في مسخلت التي  الجمانُت بالبدض نً بظابت للدظائالث

الاوشًاٛ، وؤزىاء البدض ْد ً٘دشُىن ؤشُاء لم جً٘ مهسوَت لهم مً 

ص نملُت الاطخ٘شاٍ خٛى الؿالب )اإلاخهلم( بِىما ًٓخطس  ْبل، وجخمٖس

صجُههم دوز اإلاهلم نلى بنؿاء الؿالب اإلاىاد، والخىظيهاث، وح

ومظاندتهم نلى الُٓام باألوشؿت، وجادي َرٍ اإلاسخلت بلي اطدشازة 

، وبخدار ما ٌظمي بهدم الاجصان اإلاهسفي لدًه ]
ً
ُا  ].33الؿالب مهَس

حظعي مسخلت الخُظير بلى جىضل  (Explanation Stage) مسخلت الخُظير

 تالخالمُر بلى خلٛى للمش٘الث وبظاباث لألطئلت هدُجت ُْامهم باألوشؿ

[. خُض تهدٍ َرٍ اإلاسخلت بلى جىظُه جُ٘ير 27مسخلت الاطخ٘شاٍ ]في 

ٓت حهاوهُت، ولخدُٓٔ ذلٚ ًٓىم اإلاهلم بتهُئت  الؿلبت لبىاء اإلاُهىم بؿٍس

ا،  بِئت الطِ، زم ًؿلب مً الؿالب جصوٍدٍ باإلاهلىماث التي ظمهَى

، وبهد ذلٚ ًٓىم بخٓدًم 
ً
ومظاندتهم نلى ججمُهها وجىكُمها نٓلُا

صون اللً ت اإلاىاطبت والالشمت للمُهىم للىضٛى بلُه، َالؿلبت َىا ًٖس

نلى هخاثجهم ألاولُت التي خطلىا نليها مً نملُت الاطخ٘شاٍ التي 

 ].29ْامىا بدىُُرَا ]

ص نلى الؿالب  (Elaboration Stage) مسخلت الخىطو مسخلت الخىطو جٖس

ه، ومظاندجه هٓلي الخىكُم الفي  للخدٓٔ مً َهمه وجىطُو مداٖز

ٔ زبؿها بسبراث طابٓت مشابهت، بذ  للخبراث التي خطل نليها نً ؾٍس

[. ومً ألاطئلت التي 29ج٘دشِ جؿبُٓاث ظدًدة إلاا ظسي حهلمه ]

م: ما الخبراث  حظاند اإلاهلم نلى جىظُه الؿلبت نلى جىكُم ؤَٙاَز

ُِ ؤطخؿُو زبـ َرا  الظابٓت للؿلبت ذاث الهالْت باإلاُهىم الخالي؟ ٖو

س اإلاُهىم ب الخبراث الظابٓت؟ وما ألامشلت التي حظاندَم نلى جؿٍى

مهازاث الاطخٓطاء؟ وما الخبراث الجدًدة التي ًدخاظها الؿلبت 

للخؿبُٔ ؤو للخىطو؟ وما اإلاُهىم الخالي ذو الهالْت باإلاُهىم الخالي؟ 

ُِ ؤطخؿُو حصجُو اٖدشاٍ اإلاُهىم الخالي؟ ]  ].30ٖو

م م الخإٖد مً  (Evaluation Stage) مسخلت الخٍٓى جداٛو مسخلت الخٍٓى

مً مهازاث ونملُاث  اٖدظابهَهم الخالمُر إلاا جم حهلمه مً مُاَُم ؤو 

[. ومً ألاطئلت 27نلم وظىاهب وظداهُت زالٛ اإلاساخل الظابٓت ]

[ في َرا الخطىص ما ًلي: ما 30اإلاظاندة التي جٓترخها الشهساوي ]

هها؟ وما  م اإلاىاطبت هخاظاث الخهلُم اإلاىاطبت التي ؤجْى ؤهىام الخٍٓى

ت للخإٖد مً مدي بجٓان الؿلبت للمهازاث  م الخبراث الُدٍو لخٍٓى

ألاطاطُت مشل اإلاالخكت، والخطيُِ، والُٓاض والخيبا، والاطخدالٛ؟ 

وما ؤهىام الخٓىُاث اإلاىاطبت للؿلبت لهسع وجىغُذ مهازاث نملُاث 

ها إلاظاندة الهلىم اإلاخٙاملت؟ وما ؤهىام ألاطئلت التي ؤطخؿُو ؾسخ

؟   الؿلبت نلى ٖشِ ْدزاتهم نلى اطخهادة ما حهلمٍى

 :نىاثٔ جدد مً اطخسدام دوزة الخهلم

ع لها بًجابُاث حصجو نلى  يبن ؤ      ٓت مً ؾساثٔ الخدَز ؾٍس

الهملُت الخهلُمُت، ولها طلبُاث جدد مً اطخسدامها، في  اطخسدامها

ٖرلٚ دوزة الخهلم، َهلى السيم مما لها مً مصاًا نً باقي الؿساثٔ 
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ا الباخشىن، ومنها ما ؤشاز بلُه زؿابُت  ظُت َةن لها جبهاث ذَٖس الخدَز

 نىد الخىُُر مٓازهت بالؿساثٔ ألازسي، 34]
ً
ال  ؾٍى

ً
خا [، مً ؤنها جخؿلب ْو

 مً اإلاهلم نىد الخسؿُـ لها، وذلٚ ألن اإلاهلم ملتزم وجخؿلب ظهد
ً
ا

َترة شمىُت مدددة، ٖما ؤنها حًؿي مادة في  بدىُُر اإلآسزاث الدزاطُت

را مً غمً الطهىباث التي ْد جىاظه اإلاهلم نىد  دزاطُت ْلُلت، َو

ع اإلاُاَُم اإلاجسدة،  اطخسدامها، بغاَت بلى ضهىبت جؿبُٓها لخدَز

 
ً
ىنها مٙلُت مادًا بظبب اخخُاظها بلى ؤدواث ومهداث لألوشؿت  ٗو

 .اإلاخػمىت بها

ىإ بهؼ الخاالث التي ًطهب مهها اطخسدام دوزة الخهلم،       َو

ٗان مىغىم الدزض ًخؿّس بلى خٓاثٔ ظصثُت جخؿلب الخُل،  ومنها بذا 

ٗان َدٍ اإلاهلم ألاطاض َى  ؤو ًطهب نلى اإلاخهلم اٖدشاَها، ؤو 

ع ؤٖبر ندد ممً٘ مً ا را ٌهني جدَز إلاهلىماث في الدزض الىاخد، َو

ٗاهذ   
ً
ع بىمىذط الخهلم البىاجي ؤًا ذ الالشم للخدَز ير الْى ضهىبت جَى

ٗان ندد اإلاخهلمين في الطِ الاطتراجُجُت . ٖما ًطهب جؿبُٓها بذا 

ٗادًمُت مىسُػت  ٗان مهكم اإلاخهلمين في الطِ ْدزاتهم ألا ، ؤو 
ً
ٖبيرا

ػاٍ بلى  ذلٚ غهِ ْدزث اإلاخهلمين نلى ؤو مً بؿُئي الخهلم، ٍو

ير 30الاهػباؽ الراحي ]  جؿبُٓها نىد ندم بمٙاهُت جَى
ً
طهب ؤًػا [. ٍو

مطادز الخهلم واإلاىاد وألادواث وألاظهصة الالشمت لخىُُر اإلاخهلمين 

ذ الالشم  ير الْى ألوشؿت مسخلتي الاطخ٘شاٍ والخىطو، مو ضهىبت جَى

ع بىمىذط الخهلم البىاجي في قل وظىد ٖم ٖبير مً اإلاُاَُم  للخدَز

  .والخٓاثٔ غمً ال٘خاب اإلادزس ي اإلآسز 

 :الدزاطاث الهسبُت ذاث الهالْت بدوزة الخهلم

مً زالٛ الاؾالم نلى ألادب الىكسي إلاخًيراث الدزاطت، وظد      

 مً الدزاطاث الظابٓت اإلاخهلٓت بدوزة الخهلم، ولً٘ لم 
ً
الباخشان نددا

اث اطخسدام دوزة الخهلم الخماطُت  ٌهثرا نلى دزاطت جىاولذ مهْى

((5E's د ؤَمُت الدزاطت الخالُت، ومً الدزاطاث الهسبُت ذاث ، مما ًٖا

 :الهالْت

ت ؤزس 35دزاطت الخىالدة والهلُماث ]      [ التي َدَذ بلى مهَس

ٓت اإلاُاَُم نلى الخدطُل في ألاخُاء  اطتراجُجُتي دوزة الخهلم وؾٍس

ألاٛو الشاهىي في ألازدن، وجٙىهذ والخُ٘ير الهلمي لدي ؾالب الطِ 

شُذ هخاثج الدزاطت نً  ٢٣٢نُىت الدزاطت مً   وؾالبت، ٖو
ً
ؾالبا

ٓت اإلاُاَُم، ولطالر  وظىد َسوّ بين اطتراجُجُتي دوزة الخهلم وؾٍس

 .اطتراجُجُت دوزة الخهلم

اداث ]      [ التي طهذ بلى اطخٓطاء ؤزس اطخسدام 36ٖرلٚ دزاطت الٍص

في  ُير الُهم الخؿإ لدي ؾلبت الطِ الشامً ألاطاس يحًفي  دوزة الخهلم

 وؾالبت جم جٓظُمهم بلى مجمىنخين: 118ألازدن، نلى نُىت مً )
ً
( ؾالبا

ٓت الانخُادًت وجٙىهذ مً ) ( 58اإلاجمىنت الػابؿت التي دزطذ بالؿٍس

بُت  وؾالبت، واإلاجمىنت الخجٍس
ً
دزطذ باطخسدام دوزة التي  ؾالبا

 وؾالبت، وؤقهسث هخاثج 60دزاطت مً )الخهلم، وجٙىهذ نُىت ال
ً
( ؾالبا

حًُير الُهم الخؿإ لدي في  الدزاطت وظىد َسوّ ذاث داللت بخطاثُت

ؾلبت الطِ الشامً ألاطاس ي حهصي الطخسدام دوزة الخهلم، ووظىد 

 .َسوّ حهصي للخُانل بين اطخسدام دوزة الخهلم والخدطُل الدزاس ي

ى اطخٓطاء ؤزس اطخسدام دوزة [ بل8ٖما َدَذ دزاطت ببساَُم ]      

ع الهلىم الؿبُهُت في جىمُت مهازاث  اإلاهسفي  الاْخطادالخهلم في جدَز

( 60ألاطاطُت لدي ؾلبت ٗلُت الهلىم، وجٙىهذ نُىت الدزاطت مً )

د ؤقهسث  بُت وغابؿت، ْو  وؾالبت ْظمذ بلى مجمىنخين ججٍس
ً
ؾالبا

اإلاجىنخين حهصي الى الىخاثج وظىد َسوّ ذاث داللت بخطاثُت بين ؾلبت 

بُت ع باطخسدام دوزة الخهلم الخماطُت لطالر اإلاجىنت الخجٍس  .الخدَز

[ التي دزطذ ؤزس اطخسدام دوزة الخهلم 37ٖرلٚ دزاطت َمام ]     

الخماطُت مً زالٛ الخاطىب في جدطُل بهؼ اإلاُاَُم الهلمُت 

( 46) والخُ٘ير الهلمي والاججاٍ هدى الهلىم، وجٙىهذ نُىت الدزاطت مً

د ؤقهسث  بُت واإلاجمىنت الػابؿت، ْو  في ٗل مً اإلاجمىنت الخجٍس
ً
ؾالبا

ع بدوزة الخهلم الخماطُت مً زالٛ  هخاثج الدزاطت ؤن الخدَز

الخاطىب ؤدي بلى جدظين وشٍادة مظخىي جدطُل اإلاُاَُم الهلمُت 

بُت  .لطالر اإلاجمىنت الخجٍس

ت ؤزس 38ودزاطت الصبير ]      اطخسدام همىذط  [ التي َدَذ بلى مهَس

ع مادة الُ٘مُاء نلى الخدطُل الدزاس ي والخُ٘ير  الخهلم البىاجي في جدَز

ت، وجٙىهذ نُىت البدض مً ) ( 120الىاْد لدي ؾالب اإلاسخلت الشاهٍى

بُت  ت؛ مىشنين بالدظاوي بين الهُىت ججٍس  مً ؾالب اإلاسخلت الشاهٍى
ً
ؾالبا

َسوّ ذاث داللت  والهُىت الػابؿت، ودلذ هخاثج الدزاطت نلى: وظىد

بُت )بىين وبىاث( واإلاجمىنت الػابؿت  بخطاثُت بين اإلاجمىنت الخجٍس

)بىين وبىاث( في ازخباز الخدطُل الدزاس ي البهدي لطالر ؾالب 

بُت )بىين وبىاث(، ووظىد َسوّ ذاث داللت بخطاثُت  اإلاجمىنت الخجٍس

بُت )بىين( واإلاج 5نىد مظخىي الداللت ) مىنت %( بين اإلاجمىنت الخجٍس

بُت )بىاث( في ازخباز الخدطُل الدزاس ي البهدي لطالر ؾالباث  الخجٍس

بُت بىاث  .اإلاجمىنت الخجٍس

اطتراجُجُت دوزة الخهلم [ َٓد جىاولذ جإزير 29ؤما دزاطت الكُيري ]     

نلى الخدطُل الدزاس ي والخُ٘ير ؤلابداعي لدي  (E’s 5) الخماطُت

ذ،  ؾالباث الطِ الخامع الابخداجي في مادة الهلىم في دولت الٍٙى

والتي ؤٖدث وظىد َسوّ ذاث داللت بخطاثُت بين مخىطـ الخدطُل 

رلٚ الخُ٘ير ؤلابداعي لطالر  الالحي دزطً  الؿالباثالدزاس ي ٖو

باطخسدام دوزة الخهلم الخماطُت مٓازهت بالؿالباث الالحي دزطً 

ٓت الخٓلُدًت  .بالؿٍس

اطت َانلُت دوزة الخهلم [ اإلاخهلٓت بدز 27ودزاطت ؤبى جدجىح ]    

جىمُت اإلاُاَُم الهلمُت ونلمُاث الهلم وخب الاطخؿالم في  الخماطُت

لدي جالمُر الطِ الشامً ألاطاس ي بًصة في مادة الهلىم، وازخاز لرلٚ 

ٗالت الًىر  ضُين مً ضٍُى الشامً ألاطاس ي مً اإلادازض الخابهت لى

بي وآلازس غابـ،  وبنى زالر ؤدواث الدولُت بٓؿام يصة، ؤخدَما ججٍس

بدشُت هي: ازخباز اإلاُاَُم الهلمُت، وازخباز نملُاث الهلم، ومُٓاض 

خب الاطخؿالم الهلمي، وجىضل الباخض بلى َانلُت دوزة الخهلم في 

ع الهلىم في جىمُت اإلاُاَُم الهلمُت ونملُاث الهلم وخب  جدَز

 .الاطخؿالم الهلمي لدي نُىت البدض

 (Seven E’s) َانلُت جىقُِ اطتراجُجُت [ َٓد دزض39ؤما ألايا ]    

البىاثُت في جىمُت اإلاهازاث الخُاجُت في مبدض الهلىم الهامت الُلظؿُني 

لدي ؾالب الطِ الخامع ألاطاس ي، ولخدُٓٔ ؤَداٍ الدزاطت جم 

اثمت  ساطت ؤوزاّ نمل الؿالب، ْو بنداد دلُل مهلم الهلىم، ٖو

ت لُٓاض اإلاهاز  اث الخُاجُت، وبؿاْت مالخكت باإلاهازاث الخُاجُت، وبؿاٍز

اإلاهازاث البُئُت ألاداثُت، وازخباز مهازاث الاجطاٛ والخىاضل، وجىضلذ 
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وبذجم جإزير مسجُو  Seven E’s الدزاطت بلى َانلُت جىقُِ اطتراجُجُت

في جىمُت اإلاهازاث الخُاجُت مً زالٛ: مهازة اجساذ الٓساز، واإلاهازاث 

 .ٛ والخىاضلالبُئُت ألاداثُت، ومهازاث الاجطا

مخد الاَخمام بدوزة الخهلم بلى اإلاظخىي الجامعي، خُض دزض       ٍو

[ ؤزس اطتراجُجُت دوزة الخهلم الخماطُت الٓاثمت 4ضىاَؿه وزغىان ]

)بالٖبىزد( ونلى بسمجُت جُانلُت في  ؤلال٘ترووينلى هكام بدازة الخهلم 

اء لدي ؾلبت الهىدطت بجامهت اإلالٚ طهىد،  وجٙىهذ جدطُل الُيًز

ؾالًبا مىشنين نلى زالر مجمىناث؛ اإلاجمىنت  50نُىت الدزاطت مً 

اء باطخسدام اطتراجُجُت دوزة  19ألاولى غمذ  ؾالًبا دزطىا الُيًز

الخهلم الخماطُت الٓاثمت نلى هكام بدازة الخهلم ؤلال٘ترووي 

ا باطخسدام  15"بالٖبىزد"، واإلاجمىنت الشاهُت غمذ  ؾالًبا دزطَى

دوزة الخهلم الخماطُت الٓاثمت نلى بسمجُت جُانلُت، اطتراجُجُت 

شُذ  16واإلاجمىنت الشالشت غمذ  ٓت اإلاهخادة. ٖو ا بالؿٍس ؾالًبا دزطَى

هخاثج جدلُل الخباًً ألاخادي لدزظاث ؤَساد الهُىت نلى ازخباز 

الخدطُل نً جُّى ؾالب اإلاجمىنت ألاولى وؾالب اإلاجمىنت الشاهُت 

ت بداللت بخطاثُت، وجُّى ؾالب اإلاجمىنت نلى ؾالب اإلاجمىنت الشالش

 .ألاولى نلى ؾالب اإلاجمىنت الشاهُت بداللت بخطاثُت

[ َٙاهذ خٛى َانلُت اطتراجُجُت دوزة 30ؤما دزاطت الشهساوي ]     

الخهلم في الخدطُل الدزاس ي لدي نُىت مً ؾالباث اإلاسخلت اإلاخىطؿت 

ُت في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدً ت، وزلطذ الدزاطت بلى في اإلاىؿٓت الشْس

وظىد َسوّ ذاث داللت بخطاثُت نىد مظخىي الخرٖس، ونىد مظخىي 

بُت التي دزطذ  الُهم، ونىد مظخىي الخؿبُٔ لطالر اإلاجمىنت الخجٍس

 .باطخسدام دوزة الخهلم

 :الدزاطاث ألاظىبُت ذاث الهالْت بدوزة الخهلم

د        نلى الدوز الري َىإ ندد ٖبير مً الدزاطاث ألاظىبُت التي جٖا

جمشله دوزة الخهلم في الهملُت الخهلُمُت، وهٙاد هجد جؿبُٓها ٌشمل 

ظمُو دٛو الهالم، نلى جباًً في ألاَداٍ وآلالُاث، ومً الشىاَد 

 :نليها

ذ في مىهخاها في الىالًاث اإلاخددة، 40دزاطت بالهٚ ]     [، التي ؤظٍس

ادة َهم جال  مُر الطِ الظابو وجىضلذ بلى َانلُت دوزة الخهلم في ٍش

 .للمُاَُم اإلاسجبؿت بالبِئت وبٓاء ؤزس الخهلم

ذ      ظٙىوظً في الىالًاث 41دزاطت طٙىالَُىى ]ؤظٍس [ في والًت َو

ت ؤزس اطخسدام اإلاهلمين اطتراجُجُت دوزة  دَذ بلى مهَس اإلاخددة، َو

د جٙىهذ نُىت الدزاطت مً ) ع، ْو ( 303الخهلم ْبل الخدمت في الخدَز

د ؤقهسث هخاثج الدزاطت َانلُت اطخسدام اإلاهلمين مهلٍم ومهلم ت، ْو

 نلى ؤن 
ً
د الدزاطت ؤًػا ع، وجٖا اطتراجُجُت دوزة الخهلم في الخدَز

اطخسدام اطتراجُجُت دوزة الخهلم غمً بسامج بنداد اإلاهلمين جادي 

ادة َانلُت اإلاهلمين ْبل الخدمت في الخدَزع  .بلى ٍش

في الىالًاث اإلاخددة، وهي  [42] وظاءث دزاطت باجسطىن وميروًٍ      

خٛى اججاَاث اإلاهلمين والؿلبت هدى اطتراجُجُت دوزة الخهلم في جدَزع 

د جٙىهذ نُىت الدزاطت مً )  ومهلمت ٦٦جطيُِ الٙىاٖب، ْو
ً
( مهلما

 وؾالبت، وجىضلذ هخاثج الدزاطت بلى ؤن اطتراجُجُت دوزة ٢٢٢و)
ً
( ؾالبا

الهلم، واججاَاث  ججاٍلمين الخهلم حظاند في جدظين اججاَاث اإلاه

 .الؿلبت هدى الهمل وؤلابدام الؿالبي

[ جإزير بسهامج مطمم نلى ألاظهصة 43ودزض لُى وبِىج وّو ولين ]     

ع الهلىم الؿبُهُت،  اإلادمىلت بىاء نلى دوزة الخهلم الخماطُت لخدَز

( مً ؾالب الطِ السابو الابخداجي في 46وؾبٓذ ٖدزاطت خالت نلى )

ًبُه في الطين، مىخكمين في هاٍد نلمي ًٓدم ؤوشؿت نلمُت مدًىت جا

ادة َهم الؿالب  بزساثُت، وؤقهسث الدزاطت الخإزير ؤلاًجابي للىمىذط في ٍش

وفي ؤدائهم في الهلىم، وؤٖدث نلى ؤَمُت الخؿبُٔ بهد اإلاشاَدة 

 .لألوشؿت

 مشهلت الدزاشت. 2

 ؤضبدذ ْػُت جدظين وججىٍد الخهلُم ْػُت ملخت،      
ً
وشايال

هخبر اطخسدام ؤطالُب واطتراجُجُاث الخهلم  ، َو
ً
 مجخمهُا

ً
ّما ، َو

ً
ًىمُا

ا  د الخهلُم بانخباَز الخدًشت مً ؤَم مخؿلباث وطاثل جدظين وججٍى

 في  ؤداة حظعى بلى جدُٓٔ الجىدة
ً
ألاداء، وبنداد مىاؾىين ؤُٖاء نلمُا

 
ً
 نالُا

ً
 جإَُال

ً
ا  وجسبٍى

ً
ا ٍ٘س  .َو

في  ت اجبام ألاطالُب الخدًشت واإلاخؿىزةونلى السيم مً ؤَمُ    

ع، إلاع الباخشان مً زالٛ نالْتهما باإلاهلمين واإلاهلماث،  الخدَز

واجطالهما الداثم باإلاُدان التربىي، ؤن مهلماث الهلىم في اإلاسخلت 

ع جٓلُدًت حهخمد نلى ؤلالٓاء  الابخداثُت ما شلً ٌظخسدمً ؾساثٔ جدَز

الدوز ألاطاض في نملُت الخهلُم،  والهسع واإلاداغسة، َُٙىن للمهلمت

ت الهلمُت دون ؤن ًٙىن لهم دوز   وما نلى اإلاخهلمين بال اطخٓباٛ اإلاهَس

ٓلل في  د مً ضهىبت دزاطت مٓسز الهلىم، ٍو الخىضل بليها، مما ًٍص

 .الُىاثد اإلاسظىة مىه

د ًسظو طبب ذلٚ بلى ؤن جىقُِ جلٚ الاطتراجُجُت جخؿلب       ْو

ا مما ًجهل مهلم الهلىم التي  ،الهدًد مً ؤلامٙاهاث ْد ًطهب جىاََس

ع مىغىناث الهلىم، وفى َرا الطدد في  ٌهٍص نً جىقُُها جدَز

[ بلى ؤن جٙلُت 44[، ودزاطت ألايا واللىلى ]34ؤشازث دزاطت زؿاًبت ]

جىقُِ اطتراجُجُت الخهلم الخماطُت جٙلُت مسجُهت إلاا جخؿلبه مً 

د ًٙىن في  جخىاَس ؤدواث ومىاد حهلُمُت ووطاثل ْد ال  اإلادازض، ْو

ع مادة الهلىم، ذ اإلاسطظ لخدَز قل اشدخام في  الظبب َى غُٔ الْى

را   للمهلم، َو
ً
 مسبٙا

ً
اإلاىهج باإلاادة الدزاطُت مما ًجهل اطخسدامها ؤمسا

د ًسظو الظبب بلى غهِ بمٙاهُاث 39ما ؤٖدجه دزاطت ألايا ] [، ْو

ع مٓسزاث في  جُجُتالاطترامهلم الهلىم وجدوي ْدزجه نلى جىقُِ  جدَز

 .اإلاادة

ين في مٓابالث وازخبازاث الٓبٛى      
َ
ومً زالٛ نمل ؤخد الباخش

للمخٓدمين واإلاخٓدماث للدزاطاث الهلُا في مجاٛ مىاهج وؾّس جدَزع 

  الهلىم، الخل غهِ وعي اإلاهلمين واإلاهلماث بدوزة الخهلم الخماطُت

(5 E's)اإلاؿّبٓت غمً طلظت ماظسوَل (McGraw_Hill)  ع لخدَز

شخٙي ؤيلب اإلاهلمين مً   نً الخؿبُٔ لها. َو
ً
مٓسزاث الهلىم، َػال

ؤنهم ًجدون ضهىبت في جؿبُٓها، وذلٚ ألن ٖشير منهم ال ًمخلٙىن 

الخبراث اإلاىاطبت إلًجاد بِئت حهلُم وحهلم مىاطبت ٖما جخؿلبها دوزة 

زازظُت ال  ذٖسوٍ مً نىامل بغاَت بلى ما(E's 5)  الخماطُتالخهلم 

 .جخهلٔ باإلاهلم بل ببيُت ال٘خاب اإلادزس ي ومدخىاٍ

اث اطخسدام مهلماث الهلىم لدوزة الخهلم  وجبرش ؤَمُت دزاطت مهْى

 (McGraw_Hill) اإلاؿّبٓت غمً طلظت ماظسوَل (E's 5)الخماطُت

اع، لهىامل منها  :للمسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس
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اإلاساخل الابخداثُت في  للمىاهج اإلآسزة إلاادة الهلىم الهلميؤن اإلادخىي  -

ع َّهالت التي  مصدخم بال٘شير مً اإلاُاَُم اإلاجسدة جدخاط بلى ؾساثٔ جدَز

جشير داَهُت الؿالب، وحهصش اججاَاتهم هدى حهلم َرٍ اإلاُاَُم، لٙي 

، واطدُهابها وجىقُُها
ً
 صخُدا

ً
 .خُاتهم الهلمُتفي  ًدظنى َهمها َهما

جدنى بلى غسوزة جبنى ؤطالُب التي  الاججاَاث اإلاهاضسة مىاٖبت -

ت البىاثُت ع خدًشت ْاثمت نلى مبادت الىكٍس  .جدَز

مداولتها ؤلاظابت في  مً زالٛ ما طبٔ ظاءث مشٙلت الدزاطت الخالُت

 :الخالينً الدظاٛئ السثِع 

 أ. أشئلت الدزاشت

اث اطخسدام مهلماث الهلىم لدوزة الخهلم الخماطُت  (E's 5)ما مهْى

للمسخلت الابخداثُت  (McGraw_Hill) اإلاخػمىت في طلظت ماظسوَل

اع؟  بمدًىت الٍس

خُسم مً الدظاٛئ السثِع للدزاطت مجمىنت مً الدظائالث الُسنُت  ٍو

 :الخالينلى الىدى 

اث اإلاخهلٓت باإلادخىي الدزاس ي. 1  ؤمام التي  ما اإلاهْى
ً
جِٓ خاثال

اع لدوزة  اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس

  اإلاؿّبٓت غمً طلظت ماظسوَل(E's 5)  الخماطُتالخهلم 

(McGraw_Hill)؟ 

ع الهلىم. 2 ذ الخهلم اإلاسّطظ لخدَز اث اإلاخهلٓت بْى التي  ما اإلاهْى

 ؤمام اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت الا 
ً
بخداثُت بمدًىت جِٓ خاثال

اع لدوزة الخهلم  اإلاؿّبٓت غمً طلظت (E's 5)  الخماطُتالٍس

 ؟(McGraw_Hill)  ماظسوَل

اث اإلاسجبؿت بالبِئت الخهلُمُت. 3  ؤمام التي  ما اإلاهْى
ً
جِٓ خاثال

اع لدوزة  اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس

  طلظت ماظسوَل اإلاؿّبٓت غمً(E's 5)  الخماطُتالخهلم 

(McGraw_Hill)؟ 

اث اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت . 4 ما طبل الخًلب نلى مهْى

اع لدوزة الخهلم  اإلاؿّبٓت (E's 5)  الخماطُتالابخداثُت بمدًىت الٍس

 مً وظهت هكس نُىت الدزاطت؟ (McGraw_Hill) غمً طلظت ماظسوَل

 الدزاشتىميت اب. 

د شمل مسَّ الخؿىز التربىي في       اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت بمساخل، ْو

 مً هكام الخهلُم واإلاىاهج الدزاطُت، بما في ذلٚ مىاهج 
ً
الخؿىز ٖال

الهلىم. خُض ؾىزث مىاهج الهلىم لخدىاطب مو اإلاهاًير الدولُت للتربُت 

الهلمُت، وزاضت بهد ؤن ظاءث جٓدًساث دزظاث الؿلبت في اإلامل٘ت 

 TIMSS (Trends inزاث الخمعالهسبُت الظهىدًت نلى ازخبا

International Mathematics and Science Study) غمً ؤدوى الدٛو ،

د جبيذ اإلامل٘ت بزس ذلٚ طلظلت ماظسوَل  نلى مظخىي الهالم. ْو

McGraw Hill  لخٙىن ألاؾاز الري ًخم بمىظبت بنداد مىاهج الهلىم

 ].45الجدًدة في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت ]

ع اإلاخبهت في مىاهج الهلىم مً       ٓت الخدَز وحهخبر دوزة الخهلم ؾٍس

طلظلت ماظسوَل، وهي جمىذ الُسضت للمخهلم ٗي ًبني هُظه مً 

د  مىؿلٔ حهلُم اإلاخهلمين "ُِٖ ًخهلمىن" ال "ُِٖ ًدُكىن". ْو

ٗامبُل ] [ ؤن اطخسدام اطتراجُجُت دوزة الخهلم في 46ؤقهسث دزاطت 

ع الهلىم له ؤزس بًج ابي في بخدار حًُير مُاَُمي لدي ؾلبت جدَز

ٓت الخٓلُدًت.  بُت مٓازهت بالؿلبت الرًً دزطىا بالؿٍس اإلاجمىنت الخجٍس

ً وبلِشس ] [ ؤن اطخسدام دوزة الخهلم له 47ٖما بُيذ دزاطت لُىدظٍس

نلى َهم اإلاهلمين وشٍادة جدطُل جالمُرَم للمُاَُم  بًجابهآزاز 

 .بٓذ نليهم الؿساثٔ الخٓلُدًتالهلمُت مٓازهت باإلاهلمين الرًً ؾ

 نلى دوز اإلاهلم، َٓد ؾبٓذ وشازة التربُت       
ً
وألن الخهلُم ًسج٘ص ؤطاطا

س اطتراجُجُاث  والخهلُم باإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت مشسوم جؿٍى

س  ع جدذ شهاز: )نلمني ُِٖ ؤحهلم؟(، ویهدٍ ذلٚ بلى جؿٍى الخدَز

ظُت التي حشمل ؤط ع. ونلى السيم ممازطاث اإلاهلمين الخدَز الُب الخدَز

،  الاَخماممً َرا  َان واْو الخدَزع في مدازض الخهلُم، في يالب ؤمٍس

 [48الًصاٛ ًدظم بالخٓلُدًت، ٖما ؤشازث بلى ذلٚ دزاطت يمسي ]

[، ونلى السيم مً قهىز ندد مً ؾساثٔ الخدَزع، 49ودزاطت بدز ]

ادة الؿ َرٍووظىد ٖشير مً الدزاطاث التي جدٛ نلى َانلُت  ساثٔ في ٍش

لخل جدٍن في اطخسدام اإلاهلمين لخلٚ  ًُ جدطُل الؿالب، بال ؤهه 

ٓت دوزة الخهلم  م، (E's 5)  الخماطُتالؿساثٔ ومنها ؾٍس الهبدالٍ٘س

اث حهترع اإلاهلم في 13الشهسي ] ً نلى وظىد مهْى [. مما ًبَر

اإلاؿّبٓت غمً طلظت (E's 5)  الخماطُتاطخسدام دوزة الخهلم 

ا نلى  َرٍ، وجيبو ؤَمُت (McGraw_Hill)  ماظسوَل يَز الدزاطت مً جٖس

اث جِٓ خاثال ؤمام ممازطت مهلماث الهلىم لدوزة الخهلم التي  اإلاهْى

 (McGraw_Hill) اإلاؿّبٓت غمً طلظت ماظسوَل(E's 5)  الخماطُت

ت البىاثُت التي  للمسخلت الابخداثُت حهخبر مً ؤَم اطتراجُجُاث الىكٍس

  والتي
ً
 َهاال

ً
ع والخهلمفي  جلهب دوزا  .جدظين نملُاث الخدَز

 :ألاَمُت الخؿبُُٓت للدزاطت

 :آلاحيفي  جخمشل ألاَمُت الخؿبُُٓت للدزاطت    

ت والخهلُمُت إلاا ْد . 1 حهد َرٍ الدزاطت ذاث ؤَمُت للماطظاث التربٍى

ٓت دوزة الخهلم الخماطُت  ت خٛى ؾٍس ٍس مً مهلىماث غسوٍز  5)جَى

E's) ،انلُتها ع اإلاُاَُم الهلمُت ونملُاث الخهلم والاطخؿالم في  َو جدَز

 .الهلمي

جىظُه اَخمام اإلاظاولين نً التربُت في  حظاند َرٍ الدزاطت. 2

اث  دون جىُُر دوزة الخهلم التي  والخهلُم للٓػاء نلى اإلاهْى
ً
جِٓ خاثال

 .جدَزع الهلىم باإلاسخلت الابخداثُتفي  (E's 5)  الخماطُت

جىظُه هكس مشسفي الهلىم والٓاثمين نلى في  حظهم َرٍ الدزاطت. 3

بنداد اإلاىاهج هدى بزساء مىاهج الهلىم وبنداد ؤدلت جدَزع إلاهلماث 

 5)  الخماطُتالهلىم حظاندَم نلى جىُُر دزوض الهلىم بدوزة الخهلم 

E's). 

ًامل ؤن ًٙىن لهرٍ الدزاطت َانلُت إلاهلمي ومهلماث الهلىم، . 4

في حصخُظ ونالط ما ٌهُٔ جؿبُٓهم لالطتراجُجُت التي بىِذ وللؿلبت 

 .نليها ٖخب الهلىم

ع. 5 في  ٖما ًمً٘ ؤن جادي هخاثج الدزاطت بلى جدظين ؾساثٔ الخدَز

و مً ُٖاءة الهملُت الخهلُمُت بإٖملها، وجدظً مً  مدازطىا، وجَس

 .الهلىم ومظخىي ؾمىخهمفي  جدطُل الؿالب

طت ْد حصجو اإلاظاولين نً بسامج جإَُل ٖما ؤن هخاثج َرٍ الدزا. 6

بُت نلى جصوٍد مهلمي الهلىم  اإلاهلمين والٓاثمين نلى الدوزاث الخدٍز

عفي  باالطتراجُجُاث الخدًشت ًمً٘ مً زاللها جدظين التي  الخدَز

 .نملُت حهلم الهلىم
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 أىداف الدزاشتج. 

 :فيحظعى الدزاطت الخالُت بلى جدُٓٔ َدٍ زثِع ًخمشل     

اث اطخسدام مهلماث الهلىم لدوزة الخهلم  الخهٍس بلى مهْى

اع اإلاؿّبٓت غمً ( E's 5)الخماطُت باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس

خُسم مً َرا الهدٍ مجمىنت . .(McGraw_Hill) طلظت ماظسوَل ٍو

 :الخاليمً ألاَداٍ الُسنُت نلى الىدى 

اث اإلاخهلٓت باإلادخىي الدزاس ي. 1  التي  الخهٍس بلى اإلاهْى
ً
جِٓ خاثال

اع  ؤمام اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس

  اإلاؿّبٓت غمً طلظت ماظسوَل(E's 5)  الخماطُتلدوزة الخهلم 

.(McGraw_Hill) 

ع . 2 ذ الخهلم اإلاسطظ لخدَز اث اإلاخهلٓت بْى الخهٍس بلى اإلاهْى

 ؤمام اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت التي  الهلىم
ً
جِٓ خاثال

اع لدوزة الخهلم  اإلاؿّبٓت (E's 5)  الخماطُتالابخداثُت بمدًىت الٍس

  (McGraw_Hill). غمً طلظت ماظسوَل

اث اإلاسجبؿت بالبِئت الخهلُمُت. 3  التي  الخهٍس نلى اإلاهْى
ً
جِٓ خاثال

اع  ؤمام اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس

 اإلاؿّبٓت غمً طلظت ماظسوَل(E's 5)  الخماطُتلدوزة الخهلم 

.(McGraw_Hill)  

اث اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت . 4 ت طبل الخًلب نلى مهْى مهَس

اع لدوزة الخهلم  اإلاؿّبٓت (E's 5)  الخماطُتالابخداثُت بمدًىت الٍس

 .نُىت الدزاطتمً وظهت هكس  (McGraw_Hill) غمً طلظت ماظسوَل

  حدود الدزاشتد. 

 :آلاحيفي  جخمشل خدود الدزاطت الخالُت

اث اطخسدام  الخدود اإلاىغىنُت: جٓخطس الخدود اإلاىغىنُت نلى مهْى

اع لدوزة الخهلم  مهلماث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس

 (McGraw_Hill).  إلاؿّبٓت غمً طلظت ماظسوَل (E's 5)  الخماطُت

ت: اْخطسث الدزاطت نلى مهلماث الهلىم باإلاسخلت الخدود  البشٍس

اع، لهمل ؤخد الباخشين في هُع اإلاسخلت،  الابخداثُت بمدًىت الٍس

 .ولػمان طهىلت الخىاضل مو الهُىت اإلاظتهدَت

الخدود الصماهُت: جم جؿبُٔ الدزاطت زالٛ الُطل الشاوي مً الهام 

 .م2015/2016ٌ، اإلاىأَ 1436/1437 الدزاس ي

اعال  .خدود اإلاٙاهُت: مدازض اإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس

 مصطلحاث الدزاشته. 

اث  :اإلاهْى

: "هي نبازة نً نٓباث جدٛى بين ؤلاوظان وبين ؤداثه حهٍس 
ً
اضؿالخا

 بإنها: الهٓباث التي جدٛى بين  ].50لهمله" ]
ً
ها الباخشان بظساثُا هَس َو

اإلاؿّبٓت (E's 5)  الخماطُتاطخسدام مهلماث الهلىم لدوزة الخهلم 

باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت   (McGraw_Hill) غمً طلظت ماظسوَل

اع  .الٍس

 :دوزة الخهلم

 بإنها: "اطتراجُجُت حهلُمُت جٓىم نلى      
ً
حهٍس دوزة الخهلم اضؿالخا

ظها،  ت البىاثُت في جطمُم وجىكُم اإلاادة الدزاطُت وجدَز ؤطع الىكٍس

ت بُاظُت في الىمى الهٓلي، خُض ًٓىم اإلاخهلم   لىكٍس
ً
ا  جسبٍى

ً
وحهخبر جؿبُٓا

 ].8ببىاء اإلاهاوي بىُظه" ]

 
ً
هٍس الباخشان دوزة الخهلم بظساثُا ع اإلآترخت  َو ٓت الخدَز بإنها: ؾٍس

لخطمُم الدزض وجىُُرٍ في ٖخب الهلىم للمسخلت الابخداثُت، وتهدٍ الى 

خه الهلمُت بىُظه، واٖدظاب نملُاث الهلم،  ؤن ًبنى اإلاخهلم مهَس

، وحهخمد نلى بزازة جُ٘ير الخالمُر، وبجاخت الهلميوجىمُت خب الاطخؿالم 

لخل اإلاش٘الث وؤلاظابت نً الُسضت لهم للُٓام بإوشؿت نلمُت 

د جم  الدظائالث اإلاؿسوخت، والخىضل بإهُظهم الى خلها وؤلاظابت ننها. ْو

 خظب همىذط باًبي(E's 5) انخماد اطتراجُجُت دوزة الخهلم اإلاهدلت 

Bybee ٛاإلاٙىن مً زمع مساخل: الاوشًا (Engagement) ،

 والخىطو، (Explaining) ، والخُظير(Exploration) والاطخ٘شاٍ

(Elaborating)م  (Evaluation).  ، والخٍٓى

 :طلظلت ماظسوَل الهاإلاُت للهلىم

: "هي طلظلت مىاهج ناإلاُت للهلىم       
ً
طلظلت ماظسوَل اضؿالخا

ُ٘ت الهاإلاُت للتربُت"  ت ماظسوَل ألامٍس اغُاث ْامذ بةندادَا شٖس والٍس

ت  الهلىم ْامذ بةندادَافي  [، وهي مىاهج ظدًدة51الٓسش ي ] شٖس

د  ير اإلاىاد الخهلُمُت، ْو ت ناإلاُت زاثدة في جَى ماظسوَل، وهي شٖس

ت مً ْبل وشازة الخهلُم باإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت،  انخمدث الشٖس

اغُاث،  ير اإلاىاهج الخهلُمُت إلاادحي الهلىم والٍس  لخَى
ً
لخٙىن مطدزا

شمل ذلٚ اإلآسزاث الدزاطُت، والىطاثـ الخهلُمُت، وؾساثٔ  َو

م اإلاظخسدمت في الظلظلت" ]الخدَز  ].52ع، وؤطالُب الخٍٓى

 بإنها: مٓسزاث الهلىم في طلظت ماظسوَل
ً
ها الباخشان بظساثُا هَس  َو

(McGraw_Hill)  ظها في ظمُو مدازض اإلاهسبت واإلاىاثمت، واإلآسز جدَز

 .اإلاسخلت الابخداثُت في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت

 حساااث. الطسيقت والا 3

 الدزاشت مىهجأ. 

اطخسدم الباخشان اإلاىهج الىضُي اإلاظحي الري ٌهخمد نلى دزاطت      

هبر ننها   َو
ً
 دُْٓا

ً
الكاَسة ٖما جىظد في الىاْو ویهخم بىضُها وضُا

ىضر زطاثطها، ؤما  . َالخهبير الُُ٘ي ًطِ الكاَسة ٍو
ً
 ؤو ٖمُا

ً
ُُُٖا

 ًىضر مٓداز َرٍ الكاَس 
ً
مُا  ْز

ً
ؤو حجمها  الخهبير ال٘مي َُهؿيها وضُا

را ًخالءم مو ؤَداٍ الدزاطت  ؤو دزظت ازجباؾها مو الكىاَس ألازسي، َو

 .الخالُت

 مجخمع وعيىت الدزاشتب. 

 [ َى53مجخمو الدزاطت ٖما ؤشاز نبُداث، ندض، ونبد الخٔ ]     

"ظمُو ألاَساد ؤو ألاشخاص الرًً ًٙىهىن مىغىم مشٙلت الدزاطت"، 

لىم للمسخلت الابخداثُت بمدًىت وحشمل مجخمو الدزاطت مهلماث اله

اع في الُطل  اع الخابهاث إلا٘خب التربُت والخهلُم في مدًىت الٍس الٍس

َـ، والبالٌ نددًَ خظب بَادة 1436/1437 الدزاس ي الشاوي لهام

( 100( مهلمت، وجم ازخُاز نُىت نشىاثُت جخٙىن مً )590اإلا٘خب )

ام الُسدًت في ٖشِ اإلادازض  مهلمت، وذلٚ بخددًد اإلادازض ذاث ألاْز

ام اإلادازض، ختى الىضٛى بلى ندد مهلماث ٌظاوي الهُىت  اإلاسجب بإْز

، ؤو ًخم 
ً
اإلاؿلىبت، مو جدُٓٔ شسوؽ زطاثظ الهُىت اإلاشاز بليها الخٓا

را ما ًُظس وظبت الهُىت بلى اإلاجخمو  الاهخٓاٛ بلى اإلادزطت الخالُت، َو

ث ؤَدن بإنهً ال ًؿبٓنها %، بذا ؤن ٖشير مً اإلاهلما17ألاضلي اإلآازبت لـ 

َخم اطدبهادًَ. َالهُىت نشىاثُت في جددًد ألاَساد واإلادازض، ْطدًت 

 .في شسؽ جؿبُٔ الاطتراجُجُت
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وجم جىشَو الاطدباهت بشٙل مباشس نليهً، بىاطؿت ؤخد الباخشين     

بُت، بغاَت بلى ُْام الباخشين  زالٛ خػىزًَ بخدي الدوزاث الخدٍز

ٔ بسهامج الخىاضل بىغو اطدباهت بل٘ترو هُت وجم بزطالها نً ؾٍس

الاظخماعي "الىاحع آب" للمهلماث اإلاظتهدَاث َٓـ، مو الخإُٖد نلى 

 .الهُىت اإلاظتهدَت في بداًت ألاداة

 أدواث الدزاشتب.  

جمشلذ ؤداة الدزاطت في اطدباهت لجمو اإلاهلىماث، ومس بىاء الاطدباهت 

 :بالخؿىاث الخالُت

بهدٍ خطس الهبازاث اإلاىاطبت إلاداوز الدزاطت، زاظو : جطمُم الاطدباهت

رلٚ الدزاطاث  الباخشان ؤلاؾاز الىكسي وألادبُاث ذاث الهالْت، ٖو

اث  الظابٓت مىتهين برلٚ بلى جطمُم اطدباهت بهدٍ الخهٍس بلى مهْى

اإلاؿّبٓت (E's 5)  الخماطُتاطخسدام مهلماث الهلىم لدوزة الخهلم 

للمسخلت الابخداثُت بمدًىت  (McGrow_Hill) غمً طلظلت ماظسوَل

اث التي حهُٔ  اع، خُض وظد الباخشان ؤن َىإ ٖشير مً اإلاهْى الٍس

اإلاؿّبٓت غمً طلظلت (E's 5)  الخماطُتاطخسدام دوزة الخهلم 

وجٙىهذ ألاداة في ضىزتها ألاولُت مً ؤزبهت  (McGrow_Hill) ماظسوَل

 :(، نبازة وهي39مداوز حشمل )

1- : اث اإلاسجبؿت باإلادخىي الدزاس ي، وحشمل ) اإلادىز ألاٛو ( 11اإلاهْى

 .نبازة

ذ الخهلم، وحشمل ) -2 اث اإلاسجبؿت بْى  .( نبازة14اإلادىز الشاوي: اإلاهْى

اث اإلاسجبؿت بالبِئت الخهلُمُت، وحشمل ) -3 ( 4اإلادىز الشالض: اإلاهْى

 .نبازاث

اث، وحشمل ) -4  .( نبازاث10اإلادىز السابو: طبل الخًلب نلى اإلاهْى

( 5،  4،  3،  2،  1واجسر الباخشان مُٓاض لُٙازث الخماس ي الخٓدًس )

لإلظابت نً ٗل َٓسة، جم بهد ذلٚ خظاب اإلاخىطـ اإلاسجر، زم ًددد 

 :الجدٛو الخاليفي  الاججاٍ، وبىاء نلُه ًخم جددًد دزظت اإلاهُٓاث، ٖما

 1 حدوى 

 ودزحت املعيقاث الاججاو واملخوشط املسجح

 الاججاو املخوشط املسجح دزحت املعيقاث

1.79بلى  1مً  مسجُو بشدة  مىأَ بشدة 

2.59بلى  1.80مً  مسجُو  مىأَ 

3.39بلى  2.60مً  مخىطـ  يير مخإٖد 

4.19بلى  3.40مً  مىسُؼ  يير مىأَ 

5بلى  4.20مً  مىسُؼ بشدة  يير مىأَ بشدة 

الخل      ٛ  ؤن ٍو  0.80 خىالي ؤي( 4/5)هي  َىا اإلاظخسدمت الُترة ؾى

د ٛ  خظبذ ْو ام ؤن ؤطاض نلى الُترة ؾى  5 ،4 ،3 ،2 ،1 الخمظت ألاْز

 .مظاَاث( 4) بُنها َُما خطسث

 :لألداة والشباث الطدّ خظاب

 :زالٛ مً اإلآُاض َرا ضدّ نلى الخ٘م جم: اإلآُاض ضدّ

 Facevalidity  الكاَسي  الطدّ

  اإلاد٘مين مً ندد نلى اإلابدثُت ضىزجه في اإلآُاض نسع جم خُض      

ع َُئت ؤنػاء مً التربىي  اإلاجاٛ في اإلاخسططين  ظامهاث في الخدَز

  14 نددَم والبالٌ مسخلُت،
ً
 . مد٘ما

د        مساظهت َى اإلاد٘مين نلى اإلآُاض نسع مً الهدٍ ٗان ْو

ت، الطُايت خُض مً اإلآُاض نبازاث  للبهد مالءمتها ومدي اللًٍى

 مً اإلاد٘مىن  ًساٍ ما بغاَت ؤو خرٍ بلى باإلغاَت جدخه، جٓو الري

ٛ  في مىضر َى ٖما نبازاث  .ؤدهاٍ( 2) الجدو

 2 حدوى 

  البحث اشدباهت على الخعدًالث
 
 املحنمين القتراحاث وفقا

 العبازاث التي جم إطافتها العبازاث التي جم حرفها العبازاث التي جم حعدًل صياغتها العبازاث التي جم حعدًل ألاخطاا إلامالئيت فيها املحوز 

 ٛ   7 5،2 6،3 اإلادىز ألاو

 20 21،22 19،13،15 9،12،14 اإلادىز الشاوي

 - - - - اإلادىز الشالض

 - - - 29,27 اإلادىز السابو

د  بىظىد اإلاد٘مين مً بظمام نلى خطلذ التي الهبازاث اطدبهاد جم ْو

د بها، ؤزؿاء  :ظصؤًً مً جخٙىن  النهاثُت ضىزتهافي  الاطدباهت قهسث ْو

ٛ  الجصء ى ألاو ٛ  ألاولُت اإلاهلىماث َو ت خى  الخهلم لدوزة اإلاهلماث مهَس

 ،(McGrow_Hill) ماظسوَل طلظلت غمً اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت

 5)  الخماطُت الخهلم دوزة الطخسدام اإلاهلماث جؿبُٔ مظخىي  وجُُٓم

E's)ماظسوَل طلظلت غمً اإلاؿّبٓت  .(McGrow_Hill) 

خٙىن  الشاوي الجصء ( 34) حشمل مداوز  ؤزبهت وهي الاطدباهت مداوز  مً ٍو

 :وهي نبازة،

ٛ  اإلادىز  -1 اث: ألاو  ــــخاث ِــــجٓ يـــالخ الدزاس ي باإلادخىي  اإلاسجبؿت اإلاهْى
ً
  ال

اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام ؤمام  الٍس

 ماظسوَل، طلظلت غمً اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت الخهلم لدوزة

 .نبازاث( 6) وحشمل

اث: الشاوي اإلادىز  -2 ذ اإلاسجبؿت اإلاهْى   جِٓ التي الخهلم بْى
ً
 ؤمام خاثال

اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام  لدوزة الٍس

 وحشمل ماظسوَل، طلظلت غمً اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت الخهلم

 .نبازة( 14)

اث: الشالض اإلادىز  -3   جِٓ التي الخهلُمُت بالبِئت اإلاسجبؿت اإلاهْى
ً
 خاثال

اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام ؤمام  الٍس
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 ماظسوَل، طلظلت غمً اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت الخهلم لدوزة

 .نبازاث( 4) وحشمل

اث نلى الخًلب طبل: السابو اإلادىز  -4   جِٓ التي اإلاهْى
ً
 ؤمام خاثال

اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام  لدوزة الٍس

 وحشمل ماظسوَل، طلظلت غمً اإلاؿّبٓت (E's 5) الخماطُت الخهلم

 .نبازاث( 10)

 الخماس ي لُٙازث مُٓاض اإلاداوز  جلٚ نً لإلظابت الباخشان واطخسدم

ٗاهذ ،(1-2-3-4-5)  يير – مىأَ – بشدة مىأَ) بين ننهً ؤلاظابت و

 (.بشدة مىأَ يير – مىأَ يير – مخإٖد

 :ألاداة بىاء ضدّ

ت       مداوز  بين الدازلي الاحظاّ ومدي الهبازاث وغىح مدي إلاهَس

 مهلماث مً ضًيرة نشىاثُت نُىت بازخُاز الباخشان ْام الاطدباهت،

اع بمدًىت الهلىم  نبازاث نً باإلظابت ْمً الابخداثُت، للمسخلت الٍس

ام الاطدباهت،  مداوز  لهبازاث الدازلي الاحظاّ بُٓاض الباخشان ْو

ٓت باطخسدام وذلٚ الاطدباهت،  نلى حهخمد التي الىطُُت الخجصثت ؾٍس

 ازجباؽ مهامل اطخسدام زم هطُين، بلى الاطدباهت نبازاث جٓظُم

ىضر زباتها؛ لُٓاض الاطدباهت، هطُي بين الهالْت لُٓاض بيرطىن   ٍو

 ٛ  .لالطدباهت الشباث ازخباز هدُجت ؤدهاٍ الجدو

 3 حدوى 

 البحث أداة في الزوحيت وألاشئلت الفسدًت ألاشئلت بين للعالقت بيرشون  ازجباط معامل

 ألاشئلت الزوحيت ألاشئلت الفسدًت  معامل بيرشون 

 **0.961 1.000 ألاطئلت الُسدًت 

 1.000 **0,986 ألاطئلت الصوظُت 

 0.000 0.000 مظخىي الداللت 

 17 17 ندد الهبازاث 

 0.001 داللت مظخىي  نىد داٛ الازجباؽ مهامل**

ٛ  ًىضر      ت بيرطىن  مهامل ازخباز هخاثج ؤنالٍ الجدو  مدي إلاهَس

د الازخباز، احظاّ ى( 0,986) بيرطىن  ازجباؽ ُْمت بلًذ ْو  ازجباؽ َو

 َةن وبالخالي( 0,001) مً ؤدوى وهي( 0,000) بلًذ الداللت ودزظت ْىي،

، داٛ الازجباؽ
ً
د مما بخطاثُا  .الدزاطت ألداة الدازلي الاحظاّ نلى ًٖا

  :الدزاطت ؤداة زباث

 ؤلُا زباث مهامل باطخسدام الدزاطت ؤداة زباث بُٓاض الباخشان ْام

ٛ  ٖسوهبار،  الدزاطت ؤداة إلاداوز  الشباث مهامل ًىضر الخالي والجدو

 :وهي

 4 حدوى 

 الدزاشت أداة ثباث لقياس لسوهباخ ألفا معامل

 معامل الثباث املحوز 

اع لدوزة الخهلم   ؤمام اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس
ً
اث اإلاسجبؿت باإلادخىي الدزاس ي التي جِٓ خاثال الخماطُت اإلاهْى

(5 E's) 

0.938 

 ؤمام اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت 
ً
ذ الخهلم التي جِٓ خاثال اث اإلاسجبؿت بْى اع لدوزة الخهلم الخماطُت )اإلاهْى  5E's 0.988)بمدًىت الٍس

اع لدوزة الخهلم  ؤمام اطخسدام مهلماث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس
ً
اث اإلاسجبؿت بالبِئت الخهلُمُت التي جِٓ خاثال الخماطُت  اإلاهْى

((5E's 

0.887 

 ؤمام اطخسدام مهلم
ً
اث التي جِٓ خاثال اع لدوزة الخهلم الخماطُت )طبل الخًلب نلى اإلاهْى  5E's 0.968)اث الهلىم باإلاسخلت الابخداثُت بمدًىت الٍس

 0.987 الشباث ال٘لي

ٛ  ًىضر     ٛ  بصباث ًخمخو الدزاطت مُٓاض ؤن( 4) الجدو  مٓبى

،
ً
 مما ،(0,987) نام بشٙل ٖسوهبار ؤلُا ُْمت بلًذ خُض بخطاثُا

د د الدزاطت، ؤداة زباث نلى ًٖا  لهبازاث ٖسوهبار ؤلُا ُْمت بلًذ ْو

اث   جِٓ التي الدزاس ي باإلادخىي  اإلاسجبؿت اإلاهْى
ً
 اطخسدام ؤمام خاثال

اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث  الخهلم لدوزة الٍس

 (McGrow_Hill)  ماظسوَل طلظلت غمً اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت

اث مدىز  ؤما ،(0.938) ذ اإلاسجبؿت اإلاهْى  مهامل بلٌ َٓد الخهلم بْى

 ٖسوهبار ؤلُا ُْمت وبلًذ ،(0.988) لهبازاجه باليظبت ٖسوهبار ؤلُا

اث مدىز  لهبازاث  وبلًذ ،(0.887) الخهلُمُت بالبِئت اإلاسجبؿت اإلاهْى

اث نلى الخًلب طبل مدىز  لهبازاث ٖسوهبار ؤلُا ُْمت اًػا  اإلاهْى

(0.968.) 

 خطلذ ْد واخدة ٗىخدة الاطدباهت نبازاث ؤن هجد نامت وبطىزة     

رلٚ ألاداة، زباث نلى ًدٛ مما ٖسوبىار أللُا ناٛ مهامل نلى  ٖو

د مما أللُاٖسوهبار نالُت ُْم نلى اإلاداوز  ظمُو خطلذ  زباث نلى ًٖا

 .الاطدباهت مداوز  مً مدىز  ٗل نبازاث

 ومىاقشتها ىخائجال. 4

 نُىت ؤَساد بظاباث بخدلُل ؤطئلتها نلى ؤلاظابت زالٛ مً الدزاطت هخاثج

 :الاطدباهت نبازاث نلى الدزاطت

ٛ  الظااٛ بظابت اث ما: للدزاطت ألاو  الدزاس ي باإلادخىي  اإلاسجبؿت اإلاهْى

  جِٓ التي
ً
 الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام ؤمام خاثال

اع بمدًىت  طلظلت غمً اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت الخهلم لدوزة الٍس

 ؟(McGraw_Hill) ماظسوَل

ٛ  الظااٛ نلى لإلظابت  اإلاخىطؿاث بدظاب الباخشان ْام للدزاطت، ألاو

ت والاهدساَاث الخظابُت،  ذاث للهبازاث اإلاهلماث الطخجاباث اإلاهُاٍز

، باإلادىز  الهالْت ٛ  في مىضر َى ٖما ألاٛو  (.5) الجدو

ٛ  اإلادىز  نبازاث جدلُل  :ألاو
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 ٛ ٛ  الدزاطت نُىت اطخجاباث جدلُل ًىضر( 5) الجدو ، اإلادىز  نبازاث خى ٛ  الدزاطت طااٛ نً لإلظابت وذلٚ ألاٛو  :ألاو

 5 حدوى 

  جقف التي الدزاس ي باملحخوى  املسجبطت باملعوقاث املخعلقت للعبازاث املعلماث اشخجاباث
 
 السياض بمدًىت الابخدائيت باملسحلت العلوم معلماث اشخخدام أمام حائال

 (McGrow_Hill) ماحسوىل شلصلت طمن املطّبقت (E's 5) الخماشيت الخعلم لدوزة

زقم 

 العبازة

 ك/ العبازة

 ن

موافق 

 بشدة

غير  موافق

 مخألد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

املخوشط 

 الحصابي

الاهحساف 

 املعيازي 

دزحت 

 املعيقاث

جىىم مدخىي مٓسز الهلىم نلى  1

 َسونها اإلاسخلُت

 مسجُو 1.101 2 0 20 0 40 40 ٕ

 0 20 0 40 40 ن

 مسجُو بشدة 0.465 1.31 0 0 0 31 69 ٕ اإلادخىي ؤنلى مً ْدزاث الؿالب 2

 0 0 0 31 69 ن

غهِ مالثمت اإلادخىي  3

 الخخُاظاث الؿالب

 مسجُو بشدة 0.494 1.59 0 0 0 59 41 ٕ

 0 0 0 59 41 ن

يمىع ؤو حهُٓد في  وظىد 4

 مدخىي بهؼ الدزوض

 مسجُو 1.101 2.00 0 20 0 40 40 ٕ

 0 20 0 40 40 ن

ندم جىَس وطاثل وجٓىُاث  5

حهلُمُت جالثم مىغىناث 

 اإلادخىي 

 مسجُو بشدة 0.494 1.59 0 0  59 41 ٕ

 0 0 0 59 41 ن

غهِ جُهُل اطخسدام الىطاثل  6

 الخهلُمُت في اإلآسز 

 مسجُو 1.101 2.00 0 20 0 40 40 ٕ

 0 20 0 40 40 ن

 مسجُو بشدة 0.792 1.75 اإلاخىطـ الهام

ٛ  مً ٛ  الدزاطت، نُىت اطخجاباث جٓظُم ًمً٘ الظابٔ الجدو  خى

 :الخالي الىدى نلى اإلادىز  لهرا الاطدباهت نبازاث

ٛ  الٓظم  بشدة، مسجُو َيها اإلاهُٓاث دزظت خٓٓذ التي الهبازاث: ألاو

 (.5 ،3 ،2) الهبازاث وهي

 وهي مسجُو، َيها اإلاهُٓاث دزظت خٓٓذ التي الهبازاث: الشاوي الٓظم

م الهبازاث  (.6 ،4 ،1) ْز

 نلى ًدٛ مما مهُٔ، وبين بشدة مهُٔ بين آلازاء ازخلُذ َٓد     

اث وظىد   جِٓ التي الدزاس ي باإلادخىي  اإلاسجبؿت اإلاهْى
ً
 ؤمام خاثال

اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام  لدوزة الٍس

 مً ؤنلى اإلادخىي ) الشاهُت الهبازة وحهد ،(E's 5) الخماطُت الخهلم

  الهبازاث ؤْىي هي  ،(الؿالب ْدزاث
ً
 بشدة مهُٔ ؤنها نلى اجُاْا

 اإلاخىطـ وظاء ؛(0.465) مهُازي  واهدساٍ ،(1.31) خظابي بمخىطـ

ا اإلادىز  لهبازاث الهام  ،(0.792) اإلاهُازي  والاهدساٍ ،(1.75) مظاٍو

 .بشدة مهُٔ اإلادىز  لهبازاث للمهُٓاث الهامت والدزظت

اث ما: للدزاطت الشاوي الظااٛ بظابت ذ اإلاسجبؿت اإلاهْى  التي الخهلم بْى

  جِٓ
ً
 بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام ؤمام خاثال

اع  طلظلت غمً اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت الخهلم لدوزة الٍس

 ؟(McGraw_Hill) ماظسوَل

 اإلاخىطؿاث بدظاب الباخشان ْام للدزاطت، الشاوي الظااٛ نلى لإلظابت

ت والاهدساَاث الخظابُت،  ذاث للهبازاث اإلاهلماث الطخجاباث اإلاهُاٍز

ٛ  في مىضر َى ٖما الشاوي، باإلادىز  الهالْت  (.6) الجدو

 :الشاوي اإلادىز  نبازاث جدلُل

 ٛ ٛ  الدزاطت نُىت اطخجاباث جدلُل ًىضر( 6) الجدو  نبازاث خى

 :الشاوي الدزاطت طااٛ نً لإلظابت وذلٚ الشاوي، اإلادىز 

 6 حدوى 

  جقف التي الخعلم بوقذ املسجبطت باملعوقاث املخعلقت للعبازاث املعلماث اشخجاباث
 
 السياض بمدًىت الابخدائيت باملسحلت العلوم معلماث اشخخدام أمام حائال

 (McGrow_Hill) ماحسوىل شلصلت طمن املطّبقت(E's 5) الخماشيت  الخعلم لدوزة

 ك/ العبازة زقم العبازة

 ن

موافق 

 بشدة

غير  موافق

 مخألد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

املخوشط 

 الحصابي

الاهحساف 

 املعيازي 

 دزحت املعيقاث

ع التي جخؿلبها  1 مخؿلباث الخدَز

دوزة الخهلم الخماطُت ًُّى 

 شمً الخطت

 مهُٔ 1.004 1.89 0 15 0 44 41 ٕ

 0 15 0 44 41 ن

ب لدي اإلاهلمت  2 غهِ الخدٍز

نلى الاطخسدام ألامشل لدوزة 

ذ  الخهلم الخماطُت غمً ْو

 الخطت

 مهُٔ 1.132 2.05 3 16 0 45 36 ٕ

 3 16 0 45 36 ن

وظىد مهازاث دازل اإلآسز  3

 جدخاط بلى ؤٖثر مً خطت

 مهُٔ بشدة 0.494 1.59 0 0 0 59 41 ٕ

 0 0 0 59 41 ن
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ٔ دوزة  4 ألاوشؿت اإلآترخت َو

الخهلم الخماطُت جدخاط لُترة 

ذ الخطت  شمىُت ؤٖبر مً ْو

 مهُٔ 1.101 2.00 0 20 0 40 40 ٕ

 0 20 0 40 40 ن

اإلاسخلت  ؾبُهت الؿلبت في 5

دزاتهم ومهازاتهم  الابخداثُت ْو

ذ  خا ؤٖبر مً ْو جخؿلب ْو

 الخطت

 مهُٔ 1.004 1.89 0 15 0 44 41 ٕ

 0 15 0 44 41 ن

ب الؿلبت نلى  6 غهِ جدٍز

ُُُٖت الخهلم مً دوزة الخهلم 

 الخماطُت

 مهُٔ 1.132 2.05 3 16 0 45 36 ٕ

 3 16 0 45 36 ن

في ندم وغو خطظ الهلىم  7

اث مىاطبت  ؤْو

 مهُٔ 1.167 2.03 3 17 0 40 40 ٕ

 3 17 0 40 40 ن

ندم دمج خطظ الهلىم مو  8

 بهػها في الُىم الىاخد

 مهُٔ 1.149 1.95 6 9 0 44 41 ٕ

 6 9 0 44 41 ن

ت إلاهلمت الهلىم  9 ندم جٕس الخٍس

بترجِب خطظ اإلآسز بما 

 ًدىاطب مو اإلاهازاث اإلاؿلىبت

 مهُٔ 1.101 2.00 0 20 0 40 40 ٕ

 0 20 0 40 40 ن

ٗامل  10 ع  بلصام اإلاهلمت بخدَز

وخداث اإلآسز زالٛ ندد 

ًُ٘ي لخؿبُٔ  خطظ مددد ال

 دوزة الخهلم

 مهُٔ بشدة 0.494 1.59 0 0 0 59 41 ٕ

 0 0 0 59 41 ن

ٖثرة هطاب ندد الخطظ التي  11

جادیها اإلاهلمت زالٛ ألاطبىم 

 الدزاس ي

 مهُٔ 1.188 2.04 4 16 0 40 40 ٕ

 4 16 0 40 40 ن

ظُت ؤزسي  12  مهُٔ 1.149 1.95 6 9 0 44 41 ٕ وظىد ؤنباء جدَز

 6 9 0 44 41 ن

ًدىاطب مو  ندد الخطظ ال 13

 مدخىي اإلآسز 

 مهُٔ بشدة 1.67 2.03 3 17 0 40 40 ٕ

 3 17 0 40 40 ن

 مهُٔ بشدة 0.790 1.73 0 7 0 52 41 ٕ ندم وظىد خطظ مهملُت 14

 0 7 0 52 41 ن

 مهُٔ 1 1.91 اإلاخىطـ الهام

ٛ  مً ٛ  الدزاطت، نُىت اطخجاباث جٓظُم ًمً٘ الظابٔ الجدو  خى

 :الخالي الىدى نلى اإلادىز  لهرا الاطدباهت نبازاث

ٛ  الٓظم  بشدة، مسجُو َيها اإلاهُٓاث دزظت خٓٓذ التي الهبازاث: ألاو

 (.14، 13، 10 ،3) الهبازاث وهي

 وهي مسجُو، َيها اإلاهُٓاث دزظت خٓٓذ التي الهبازاث: الشاوي الٓظم

 (.12، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 2 ،4 ،1) الهبازاث

 وظىد نلى ًدٛ مما مهُٔ، وبين بشدة مهُٔ بين آلازاء جباًيذ َٓد     

اث ذ اإلاسجبؿت اإلاهْى   جِٓ التي الخهلم بْى
ً
 اطخسدام ؤمام خاثال

اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث  الخهلم لدوزة الٍس

 ،(McGrow_Hill) ماظسوَل طلظلت غمً إلاؿّبٓتا(E's 5)  الخماطُت

 مً ؤٖثر بلى جدخاط اإلآسز  دازل مهازاث وظىد) الشالشت الهبازة وحهد

ع اإلاهلمت بلصام) الهاشسة والهبازة ،(خطت  اإلآسز  وخداث ٗامل بخدَز

 الهبازاثهي  (الخهلم دوزة لخؿبُٔ ًُ٘ي ال مددد خطظ ندد زالٛ

  ألاْىي 
ً
 واهدساٍ( 1.59) خظابي بمخىطـ بشدة، مهُٓت بإنها اجُاْا

ا اإلادىز  لهبازاث الهام اإلاخىطـ وظاء ؛(0.494) مهُازي   ،(1.91) مظاٍو

ا اإلاهُازي  والاهدساٍ  لهبازاث للمهُٓاث الهامت والدزظت ،(1) مظاٍو

 .مهُٔ اإلادىز 

اث ما: للدزاطت الشالض الظااٛ بظابت  الخهلُمُت بالبِئت اإلاسجبؿت اإلاهْى

  جِٓ التي
ً
 الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام ؤمام خاثال

اع بمدًىت  طلظلت غمً إلاؿّبٓتا(E's 5)  الخماطُت الخهلم لدوزة الٍس

 ؟(McGraw_Hill) ماظسوَل

 اإلاخىطؿاث بدظاب الباخشان ْام للدزاطت، الشالض الظااٛ نلى لإلظابت

ت والاهدساَاث الخظابُت،  ذاث للهبازاث اإلاهلماث الطخجاباث اإلاهُاٍز

ٛ  في مىضر َى ٖما الشالض، باإلادىز  الهالْت  (.7) الجدو

 :الشالض اإلادىز  نبازاث جدلُل

 ٛ ٛ  الدزاطت نُىت اطخجاباث جدلُل ًىضر( 7) الجدو  نبازاث خى

 :الشالض الدزاطت طااٛ نً لإلظابت وذلٚ الشالض، اإلادىز 
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 7 حدوى 

 لدوزة السياض بمدًىت الابخدائيت باملسحلت العلوم معلماث اشخخدام أمام جحوى  التي الخعليميت بالبيئت املسجبطت باملعوقاث املخعلقت للعبازاث املعلماث اشخجاباث

 (E's 5) الخماشيت  الخعلم

ك العبازة زقم العبازة

/ 

 ن

موافق 

 بشدة

غير  موافق

 مخألد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

املخوشط 

 الحصابي

الاهحساف 

 املعيازي 

دزحت 

 املعيقاث

ْلت ؤلامٙاهُاث اإلادزطُت التي حظاند اإلاهلمت  1

 نلى جؿبُٔ دوزة الخهلم الخماطُت

 مهُٔ بشدة 0.782 1.57 0 6 0 39 55 ٕ

 0 6 0 39 55 ن

ْلت الخجهيزاث ألاطاطُت في اإلاهمل التي مً  2

شإنها ؤن حظاند نلى جؿبُٔ دوزة الخهلم 

ت، ؤلاغاءة،  الخماطُت، ٖهىامل: التهٍى

 الظبىزاث اإلاىاطبت، وؤظهصة الهسع

 مهُٔ 0.957 1.85 0 13 0 46 41 ٕ

 0 13 0 46 41 ن

ْلت جىَس وطاثل حهلُمُت خدًشت مخىآَت مو  3

مٓسز الهلىم، ْد حظاند نلى جؿبُٔ دوزة 

 الخهلم الخماطُت

 مهُٔ بشدة 0.494 1.59 0 0 0 59 41 ٕ

 0 0 0 59 41 ن

زلى اإلا٘خباث الطُُت مً اإلاساظو اإلاسجبؿت  4

باإلاىغىناث الدزاطُت الخدًشت، والتي ْد 

 حظاند نلى جؿبُٔ دوزة الخهلم الخماطُت

 بشدةمهُٔ  0.502 1.49 0 0 0 49 51 ٕ

 0 0 0 49 51 ن

 مهُٔ بشدة 0.683 1.62 اإلاخىطـ الهام

ٛ  مً ٛ  الدزاطت، نُىت اطخجاباث جٓظُم ًمً٘ الظابٔ الجدو  خى

 :الخالي الىدى نلى اإلادىز  لهرا الاطدباهت نبازاث

ٛ  الٓظم  بشدة، مسجُو َيها اإلاهُٓاث دزظت خٓٓذ التي الهبازاث: ألاو

 (.4،  3 ،1) الهبازاث وهي

 وهي مسجُو، َيها اإلاهُٓاث دزظت خٓٓذ التي الهبازة: الشاوي الٓظم

م الهبازة  (.2) ْز

د       وظىد نلى ًدٛ مما مهُٔ، وبين بشدة مهُٔ بين آلازاء جباًيذ ْو

اث   جِٓ التي الخهلُمُت بالبِئت اإلاسجبؿت اإلاهْى
ً
 اطخسدام ؤمام خاثال

اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث  الخهلم لدوزة الٍس

 مً الطُُت اإلا٘خباث زلى) السابهت الهبازة وحهد ؛(E's 5) الخماطُت

 نلى حظاند ْد والتي الخدًشت، الدزاطُت باإلاىغىناث اإلاسجبؿت اإلاساظو

  ألاْىي  الهبازةهي  (الخماطُت الخهلم دوزة جؿبُٔ
ً
 مهُٓت بإنها اجُاْا

 وظاء ؛(0.502) مهُازي  واهدساٍ ،(1.49) خظابي بمخىطـ بشدة،

ا اإلادىز  لهبازاث الهام اإلاخىطـ  اإلاهُازي  والاهدساٍ ،(1.62) مظاٍو

 .بشدة مهُٔ اإلادىز  لهبازاث للمهُٓاث الهامت والدزظت ،(0.683)

اث نلى الخًلب طبل ما: للدزاطت السابو الظااٛ بظابت  جِٓ التي اإلاهْى

 
ً
اع بمدًىت الابخداثُت باإلاسخلت الهلىم مهلماث اطخسدام ؤمام خاثال  الٍس

 ماظسوَل طلظلت غمً اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت الخهلم لدوزة

(McGraw_Hill)؟ 

 اإلاخىطؿاث بدظاب الباخشان ْام للدزاطت، السابو الظااٛ نلى لإلظابت

ت والاهدساَاث الخظابُت،  ذاث للهبازاث اإلاهلماث الطخجاباث اإلاهُاٍز

ٛ  في مىضر َى ٖما السابو، باإلادىز  الهالْت  (.8) الجدو

 :السابو اإلادىز  نبازاث جدلُل

 ٛ ٛ  الدزاطت نُىت اطخجاباث جدلُل ًىضر( 8) الجدو  نبازاث خى

 :السابو الدزاطت طااٛ نً لإلظابت وذلٚ السابو، اإلادىز 

 8 حدوى 

  جقف التي املعوقاث على الخغلب بصبل املخعلقت للعبازاث املعلماث اشخجاباث
 
 لدوزة السياض بمدًىت الابخدائيت باملسحلت العلوم معلماث اشخخدام أمام حائال

 (E's 5) الخماشيت  الخعلم

 ك/ العبازة زقم العبازة

 ن

موافق 

 بشدة

غير  موافق

 مخألد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

املخوشط 

 الحصابي

الاهحساف 

 املعيازي 

 املعوقاثدزحت 

وغو خطظ الهلىم في ؤٛو الُىم  1

 الدزاس ي

 مهُٔ بشدة 0.386 1.16 0 0 0 16 84 ٕ

 0 0 0 16 84 ن

ب اإلاهلماث نلى ُُُٖت الاطخًالٛ  2 جدٍز

ذ الخطت نىد الخدَزع  ألامشل لْى

 باطخسدام دوزة الخهلم

 مهُٔ بشدة 0.402 1.20 0 0 0 20 80 ٕ

 0 0 0 20 80 ن

 ؾساثٔ جدَزع مٓترخت لٙل دزضوغو  3

 اإلاىهجفي 

 مهُٔ بشدة 0.465 1.31 0 0 0 31 69 ٕ

 0 0 0 31 69 ن

ٓت مىاطبت نلى  4  مهُٔ بشدة 0.338 1.13 0 0 0 13 87 ٕجىشَو الخطظ بؿٍس
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مىغىناث اإلادخىي حظمذ باطخسدام 

ع الهلىم  دوزة الخهلم في جدَز

 0 0 0 13 87 ن

ٗاَت  5 ير  ؤلامٙاهاث اإلاادًت للمهلماث جَى

ع الهلىم  لخؿبُٔ دوزة الخهلم في جدَز

 مهُٔ بشدة 0.402 1.20 0 0 0 20 80 ٕ

 0 0 0 20 80 ن

ُت لخؿبُٔ  6 ٗاَت ؤلامٙاهُاث اإلاهَس ير  جَى

 دوزة الخهلم الخماطُت

 مهُٔ بشدة 0.302 1.10 0 0 0 10 90 ٕ

 0 0 0 10 90 ن

ٔ دوزة بنداد الدزض بشٙل  7 مُطل َو

 الخهلم الخماطُت

 مهُٔ بشدة 0.402 1.20 0 0 0 20 80 ٕ

 0 0 0 20 80 ن

ؤن ًدىاطب اإلاىهج مو ندد الخطظ  8

 اإلآسزة له زالٛ الهام

 مهُٔ بشدة 0.273 1.08 0 0 0 8 92 ٕ

 0 0 0 8 92 ن

ير البِئت الخهلُمُت اإلاىاطبت 9  مهُٔ بشدة 0.446 1.27 0 0 0 27 73 ٕ جَى

 0 0 0 27 73 ن

س ي نلى مهلماث  10 جسُُِ الهبء الخدَز

 الهلىم

 مهُٔ بشدة 0.409 1.21 0 0 0 21 79 ٕ

 0 0 0 21 79 ن

 بشدةمهُٔ  0.380 1.18 اإلاخىطـ الهام

ٛ  مً      ٛ  الدزاطت نُىت اطخجاباث ؤن هجد الظابٔ، الجدو  نبازاث خى

 ؤنها نلى اإلاهُٓاث دزظت جددًد في ظمُهها ظاءث اإلادىز  لهرا الاطدباهت

 لخل ظادة اْتراخاث جٓدًم في السيبت نلى ًدٛ مما ،(بشدة مهُٔ)

 ندد مو اإلاىهج ًدىاطب ؤن) الشامىت الهبازة وحهد الدزاطت، مشٙلت

  ألاْىي  الهبازةهي  ،(الهام زالٛ له اإلآسزة الخطظ
ً
 مهُٓت بإنها اجُاْا

 ًدٛ مما ،(0.273) مهُازي  واهدساٍ ،(1.08) خظابي بمخىطـ بشدة،

 ًدىاطب ؤن وهي الدزاطت، مشٙلت خل مٓترخاث ؤَم مً حهخبر ؤنها نلى

 الهام اإلاخىطـ وظاء الهام، زالٛ له اإلآسزة الخطظ ندد مو اإلاىهج

ا اإلادىز  لهبازاث  والدزظت ،(0.380) اإلاهُازي  والاهدساٍ ،(1.18) مظاٍو

 .بشدة مهُٔ اإلادىز  لهبازاث للمهُٓاث الهامت

 مىاقشت الىخائج. 5

اث بشإن اإلاهلماث اطخجاباث في الاهدباٍ ًلُذ مما        اإلاسجبؿت اإلاهْى

  جِٓ التي الدزاس ي باإلادخىي 
ً
 الخهلم لدوزة اطخسدامهً ؤمام خاثال

 بُنهً الاجُاّ وغىح ماظسوَل طلظلت في اإلاخػمىت (E's 5)  الخماطُت

ير في شدًد هٓظ َىإ ؤن نلى  الخدًشت الخهلُمُت الىطاثل جَى

 الظلظلت، نلُه بىِذ الري اإلاىهج ؤظصاء بهؼ شسح في الطخسدامها

ير مسجبـ ما، مدزس ي ٖخاب جؿبُٔ هجاح ؤن ومهلىم  اإلاىاطبت تالبِئ بخَى

را. لخىُُرٍ  في ْاثمت إلاشٙلت امخداد الخهلُمُت الىطاثل في الىٓظ َو

، ْدًما الباخشين مً ٖشير دزاطاث ٖشُتها الهام الخهلُم مدازض
ً
 وخدًشا

 ألايا ودزاطت ،[44] واللىلى ألايا ودزاطت ،[34] زؿاًبت دزاطت ومنها

رٍ ،[39] ذ التي الدزاطاث مو جخُٔ الىدُجت َو   ؤظٍس
ً
 مدازض نلى طابٓا

م، ومنها اإلامل٘ت في الهام الخهلُم  والشهساوي ،[13]الشهسي  الهبدالٍ٘س

ٓهي ،[30]  الدزاطت مو الظابٓت الشالر الدزاطاث جخُٔ ٖما ،[52] َو

ع في اإلاهلمت حظاند التي اإلادزطُت ؤلامٙاهُاث ْلت في الخالُت  الهلىم جدَز

 َُما الدزاطت َرٍ بلُه زلطذ ما بلى بغاَت الخهلم؛ دوزة باطخسدام

 اإلاسجبؿت اإلاساظو مً الطُُت اإلا٘خباث زلى ؤن مً الخهلم، ببِئت ًخهلٔ

 الخهلم دوزة جؿبُٔ نلى حظاند ْد والتي الخدًشت، الدزاطُت باإلاىغىناث

رٍ. لها اإلاهلماث لخؿبُٔ زثِع مهُٔ الخماطُت  بىغىح حشير الىخاثج، َو

ير غهِ بلى  ما خظب ماظسوَُل طلظلت لخىُُر اإلاىاطبت البِئت جَى

 .الخماطُت الخهلم دوزة نلى مبيُت ؤنها بذ لها، زؿـ

ُما       5)  الخماطُت الخهلم دوزة جؿبُٔ نلى اإلاهلمت بٓدزة ًخهلٔ َو

E's)ذ مٓازهت ماظسوَل طلظلت في اإلاخػمىت  اإلآسز  لخىُُر اإلاخاح بالْى

ع مخؿلباث ؤن بىغىح ًبرش الدزاس ي،  دوزة جخؿلبها التي الصمىُت الخدَز

ّ  الخماطُت الخهلم  الظماح ندم مو متزامىت الدزاطُت، الخطت شمً جُى

 يُاب مو الىاخد، الُىم في بهػها مو الهلىم خطظ بدمج للمهلمت

ت ألاوشؿت لخدَزع اإلاهملُت الخطظ ىا. اإلاهاٍز  مُسداث ؤن ًخطر َو

رٍ. الهملُت اإلاهازاث خظاب نلى اإلاهلىماث، ٖم نليها ًٌلب اإلآسز   َو

ُٓهي ،[51] الٓسش ي بليها ؤشاز ما مو جخُٔ الىخاثج رٍ[. 52] َو  الىخاثج، َو

 اإلاخاح َالخيز الخهلم، نلى وحًلُبها للخهلُم، الخٓلُدًت الىكسة جإزير جبين

 بلى بغاَت بًطالها، اإلاساد اإلاهلىماث ٖم ًصاخمه اإلاهازاث ولخىمُت للخهلم

  اإلاهلمين جُُٓد في ؤلادازي  الجمىد
ً
ٛ  ظمُها  زيم مىخدة خطظ بجداو

 .جىُُرَا ومخؿلباث اإلآسزاث ؾبُهت ازخالٍ

 ؤن نلى الٓىي  اإلاهلماث اجُاّ الاهدباٍ، ًلُذ الدزاطت، َرٍ هخاثج ومً     

 اإلادخىي  مالءمت غهِ ونلى الؿالب، ْدزاث مً ؤْىي  اإلادخىي 

 َرٍ مىاثمت مدي في الىكس بنادة ٌظخدعي مما الؿالب، الخخُاظاث

ُ٘ت اليسخت نً اإلاهسبت الظلظت  ؤن ومهلىم. اإلامل٘ت في للؿالب ألامٍس

 اخخُاظاتهم، ولخدُٓٔ الؿالب، ْدزاث مو لُدظٔ وغو ألاطاض في اإلآسز 

ى دٍ ما َو  جدَزع ؤَداٍ ؤخد ؤن بذ بالخهلم، الهالْت ذاث الدزاطاث جٖا

ى ،Richards [2] ًُ٘سون ُِٖ الؿلبت حهلُم َى الهلىم مادة  برخهٌ ما َو

ب إلاشسوم اإلاظلماث مً  وشازة ؤن بذ ماظسوَُل، طلظلت ومىاثمت حهٍس

 الخماطُت الخهلم لدوزة اإلاؿبٓت ماظسوَل طالطل مىاهج جبيذ التربُت

س نلى حظاند والتي الهلىم ٖخب في  ؾالب ومهازاث وببداناث ْدزاث جؿٍى

 ].12] الظهىدًت الهسبُت اإلامل٘ت في الخهلُم

ب شسوم إلاىخجاث الؿالب جُُٓم في الىكس بنادة ؤَمُت جبرش ونلُه،  حهٍس

 ؤو ؤًدیهم، بين التي الهلىم ٖخب ٗاهذ طىاء ماظسوَُل، طلظلت ومىاثمت

 .مهها جصامنها اإلاُترع الدنم نملُاث

 الخوصياث. 6

 اإلاؿّبٓت(E's 5)  الخماطُت الخهلم دوزة لخؿبُٔ ؤَػل َسص لخدُٓٔ      

  :ًلي بما الباخشان ًىص ي(McGrow_Hill)  ماظسوَل طلظلت غمً

 .الخماطُت الخهلم دوزة جؿبُٔ مو ًدىاطب خطت شمً بجاخت -1
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ير -2 ع مسططت مهملُت خطظ جَى ت ألاوشؿت لخدَز  في اإلاؿّبٓت اإلاهاٍز

 .الخماطُت الخهلم دوزة

بُت طاناث بجاخت -3 ب ٗاَُت جدٍز ع نلى اإلاهلماث لخدٍز ٓت الخدَز  بؿٍس

 .الخماطُت الخهلم دوزة

 الخهلم دوزة جؿبُٔ نلى ومظاندة مىاطبت ضُُت بِئاث تهُئت -4

 .الخماطُت

 والتي اإلاهلمت ناجٔ نلى اإلالٓاة الىقُُُت وألانباء اإلاهماث مً الخٓلُل -5

 .الخماطُت الخهلم لدوزة اطخسدامها مً جدد ْد

ير -6 اث ْبل مً اإلاظخمسة اإلاخابهاث جَى  اإلاهلماث لخمً٘ الىشازة؛ مشَس

ع ؾساثٔ اطخسدام مً ٓت الخدَز  .الخماطُت الخهلم دوزة بؿٍس

 :اإلآترخاث

 اإلآترخاث الباخشان ًٓدم بليها، الخىضل جم التي الدزاطت هخاثج غىء في

 :اإلاظخٓبلُت للدزاطاث الخالُت

ٛ  مُداهُت دزاطت -1  دوزة اطخسدام هدى اإلاهلماث اججاَاث جدىاو

 (McGraw_Hill)  ماظسوَل طلظلت غمً إلاؿّبٓتا(E's 5)  الخماطُت

ٛ  دزاطت -2   الخماطُت دوزة اطخسدام نً الهلىم مهلماث نصوٍ جدىاو

(5 E's)ًماظسوَل طلظلت غم  (McGraw_Hill) 

 دوزة اطخسدام الهلىم ومهلماث مهلمي ممازطت بمدي جخهلٔ دزاطت -3

 (.McGraw_Hill) ماظسوَل طلظلت غمً اإلاؿّبٓت( E's 5) الخماطُت

 املساحع

 أ. املساحع العسبيت

 الخطىزاث حهدًل في الخهلم دوزة ؤزس (.2008ًىطِ ) ألاطمس، زاثد [1]

 واججاَاتهم الظادض الطِ ؾلبت الهلمُت لدي للمُاَُم البدًلت

ا،   وج٘ىىلىظُا اإلاىاهج زطالت ماظظخير يير ميشىزة، ْظمهدَى

 يصة. ؤلاطالمُت، التربُت، الجامهت الخهلُم، ٗلُت

خىن، ناٌش مدمىد ) [3] ــت البىاثُــت (. 2007ٍش  واطتراجُجُاثالىكٍس

 . نمان: داز الشسوّ لليشس والخىشَو.جــدَزع الهلىم

(. ؤزس اطتراجُجُت دوزة 2014، ولُد، زغىان، مطؿُي )ضىاَؿه [4]

 ؤلال٘تروويالخهلم الخماطُت الٓاثمت نلى هكام بدازة الخهلم 

اء لدي ؾلبت  )بالٖبىزد( ونلى بسمجُت جُانلُت في جدطُل الُيًز

اإلاجلت ألازدهُت في الهلىم الهىدطت بجامهت اإلالٚ طهىد، 

ت  .176-161(، 2)10،التربٍى

ت م(. 2006هجُب ) نؿُى، مدمد [6] ؾساثٔ جدَزع الهلىم بين الىكٍس

اع، م٘خبت السشد.والخؿبُٔ  ، الٍس

(. ؤزس جدَزع الهلىم الؿبُهُت باطخسدام دوزة 2008ببساَُم، بظام ) [8]

اإلاهسفي ألاطاطُت لدي  الاْخطادفي جىمُت مهازاث  (E's 5)الخهلم 

ت الجامهُت في ألازدن.  مجلت ظامهت الىجاح ؾلبت ٗلُت الهلىم التربٍى

 .1351-1332(. 4)22، (ؤلاوظاهُتلألبدار )الهلىم 

ت (. 2010الجهُسي، َاؾمت ) [11] زطاثظ الؿالب الصخطُت وألاطٍس

 –ٛو ذاث الخدطُل اإلاسجُو )طىًاَىزة دوناداجه الدزاطُت في ال

دزاطت  ازخبازاثالطين( وذاث الخدطُل اإلاىسُؼ )الظهىدًت( في 

اغُاث والهلىم الخىظهاث الدولُت لل . زطالت ماظظخير يير TIMSSٍس

 ٗلُت التربُت، ظامهت ؤم الٓسي. ميشىزة.

ــالخمُ دـــد، ونبـــو، َهـــالشاً [12] س (. 2011س )ـــالىاض دـــد، نبـ  مشسوم جؿٍى

اغُاث والهلىم الؿبُهُت في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت         مىاهج الٍس

الخامع نشس، التربُت الهلمُت: َ٘س  . اإلااجمس الهلميآماٛ وجددًاث

ت للتربُت الهلمُت،   .128-113ظدًد لىاْو ظدًد، الجمهُت اإلاطٍس

م، زاشد، والشهسي، ناجشت. ) [13] اث ببدام 2014الهبدالٍ٘س (. مهْى

س ي باإلامل٘ت الهسبُت  مهلماث اإلاسخلت اإلاخىطؿت في ؤدائهً الخدَز

تالظهىدًت.   .68-47(، 1. )مجلت الهلىم التربٍى

ازس (، 2007نُاهت، نصو بطمانُل وؤبى ملىح، مدمد طلمان ) [22]

ت البىاثُت في جىمُت الخُ٘ير  اطخسدام بهؼ اطتراجُجُاث الىكٍس

، اإلاىكىمي في الهىدطت لدي ؾالب الطِ الخاطو ألاطاس ي بًصة

اإلااجمس الهالمي ألاٛو لٙلُت التربُت الخجسبت الُلظؿُيُت في بنداد 

 .ألاْص ى، َلظؿيناإلاىاهج، ظامهت 

ت نلى ْاثم مٓترح بسهامج(. 2004ؤشٍس ) نؿاًا، ؤبى [23] البىاثُت  الىكٍس

ُت الجىاهب لخىمُت اغُاث في اإلاهَس  الشامً الطِ ؾالب لدي الٍس

 شمع. نين ظامهت ميشىزة، يير دٖخىزاٍ ، زطالتبًصة ألاطاس ي

ُت ودوزة 2002خظام الدًً، لُلي ) [24] (. ؤزس دوزة الخهلم َّى اإلاهَس

الخهلم الهادًت في الخدطُل ونملُاث الخهلم وبٓاء ؤزس الخهلم 

ت للمىاهج لخالمُر الطِ السابو الابخداجي،  مجلت الجمهُت اإلاطٍس

-153(، 81، )وؾّس الخدَزع بٙلُت التربُت )ظامهت نين شمع(

191. 

ؤزس دوزة الخهلم في جدَزع الهلىم نلي (. 2003شالًل، ؤًمً ) [25]

الخدطُل وبٓاء ؤزس الخهلم واٖدظاب نملُاث الهلم لدي ؾالب 

. زطالت ماظظخير يير ميشىزة، الجامهت ؤلاطالمُت، الطِ الظابو

 يصة.

ٓت "دوزة (. 2005ٖظىاوي، نهاد بيذ مدمىد ) [26] ؤزس اطخسدام ؾٍس

في مٓسز ألاخُاء لدي ؾالباث الخهلم" نلى جدطُل اإلاُاَُم الهلمُت 

، زطالت ماظظخير يير ميشىزة، الطِ الشاوي الشاهىي بمدًىت ظدة

 ٗلُت التربُت، ظامهت ؤم الٓسي.

في  (. َانلُت دوزة الخهلم الخماطُت2012ؤبى جدجىح، ًديى مدمد ) [27]

جىمُت اإلاُاَُم الهلمُت ونلمُاث الهلم خب الاطخؿالم لدي جالمُر 

ت طاس ي بًصة في مادة الهلىم، الطِ الشامً ألا  مجلت الهلىم التربٍى

 .544-513(، 2)13، والىُظُت

 5جإزير اطتراجُجُت دوزة الخهلم الخماطُت (. 2010الكُيري، بشسي ) [29]

E’s) ِنلى الخدطُل الدزاس ي والخُ٘ير ؤلابداعي لدي ؾالباث الط )

ذ ظظخير ، زطالت ماالخامع الابخداجي في مادة الهلىم في دولت الٍٙى

ت، ظامهت الشّس ألاوطـ.   يير ميشىزة، ٗلُت الهلىم التربٍى

في  َانلُت اطتراجُجُت دوزة الخهلم(. 2015الشهساوي، مىاٛ ببساَُم ) [30]

الخدطُل الدزاس ي لدي نُىت مً ؾالباث اإلاسخلت اإلاخىطؿت في 

ُت في اإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت . زطالت ماظظخير يير مداَكت الشْس

ا.ميشىزة،   ٗلُت التربُت، ظامهت اإلادًىت الهاإلاُت، ماليًز

 جدزیع في البىاجي بایبي همىذط اطخسدام ؤزس (.2006آماٛ ) ؤخمد، [31]

ٛ  لخهدیل الخطىزاث البدًلت الهلىم  الهلمیت اإلاُاَیم بهؼ خى

 .ألاٛو ؤلاندادي الطِ جالمیر لدي ألاطاطیت الخهلم نملیاث وجىمیت

 وزئي  الخاغس جددیاث الهلمیت ربیتالهاشس: الت الهلمي اإلااجمس

ــاإلاظخٓب  شمع،  ًــنی تــظامه ت،ـــالهلمی تـــسبیــللخ تــــسیــاإلاط تــــالجمهی ل،ــ
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 .296-251 (،1) الهلمیت، مجلت التربیت        

اعي، نبير ) [32] (. ؤزس اطخسدام 2011ؾىالبت، َادي، نماًسة، ؤخمد، الَس

دوزة الخهلم في الخدطُل لدي ؾلبت الطِ الخاطو ألاطاس ي في 

تمبدض الجًساَُا،  -2402(،7) 38، مجلت دزاطاث الهلىم التربٍى

2413. 

ت ) [33] َانلُت اطتراجُجُت (. 2011الخسماوي، نابد بً خمُد بً بٖس

مج بين دوزة الخهلم والخساثـ اإلاُاَُمُت في جىمُت ْاثمت نلى الد

ت لدي ؾالب الطِ الشالض اإلاخىطـ  بهؼ اإلاهازاث الىدٍى

ا ، زطالت دٖخىزاٍ، ٗلُت التربُت، ظامهت ؤم الٓسي، واججاَاتهم هدَى

 م٘ت اإلا٘سمت.

اإلاظيرة  داز . نمان:حهلُم الهلىم للجمُو (.2005زؿاًبت، نبد هللا ) [34]

 لليشس.

ص، طالم لخىالدة،ا [35]  ؤزس (.2006مٓبل ) نلي والهلُماث، نبدالهٍص

ؿت دوزة الخهلم اطتراجُجُتي  ألاخُاء في الخدطُل نلى اإلاُاَُم وزٍس

ٛ  ؾالب لدي الهلمي والخُ٘ير  التربُت مجلت الشاهىي، الطِ ألاو

ت للهلىم  . 130-88(، ٢)7، والىُظُت التربٍى

اداث، ماَس ) [36] حًُير الُهم في  (. ؤزس اطخسدام دوزة الخهلم2008الٍص

مجلت ظامهت ألازدن، في  الخؿإ لدي ؾلبت الطِ الشامً ألاطاس ي

ت للهلىم ؤلاوظاهُت والشسنُت  .276-247(، 5، )الشاْز

لم ) [37] (. ؤزس اطخسدام دوزة الخهلم 2008َمام، نبد السشاّ طٍى

في جدطُل اإلاُاَُم الهلمُت الخماطُت مً زالٛ ال٘مبُىجس 

هدى الهلىم لدي ؾالب الطِ الشالض  والاججاٍوالخُ٘ير الهلمي 

(، 2)11. . مجلت التربُت الهلمُتاإلاخىطـ باإلامل٘ت الهسبُت الظهىدًت

35-68. 

ؤزس اطخسدام همىذط (. 2009الصبير، ؤم الخظً ؤخمد الخظين ) [38]

 الدزاس يجدَزع مادة الُ٘مُاء نلى الخدطُل في  البىاجيالخهلم 

ت ، زطالت دٖخىزاٍ، ٗلُت والخُ٘ير الىاْد لدي ؾالب اإلاسخلت الشاهٍى

 التربُت، ظامهت الظىدان للهلىم والخ٘ىىلىظُا.

 Seven) اطتراجُجُتَانلُت جىقُِ (. 2012ألايا، خمدان ًىطِ ) [39]

E’sض الهلىم الهامت مبدفي  ( البىاثُت في جىمُت اإلاهازاث الخُاجُت

، زطالت ماظظخير الُلظؿُني لدي ؾالب الطِ الخامع ألاطاس ي

س، يصة.  يير ميشىزة، ٗلُت التربُت، ظامهت ألاَش

جدَزع الهلىم في الخهلُم  .(2009ألايا، بخظان، واللىلى، َخدُت ) [44]
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ABSTRACT_ This study aims to identify the obstacles facing female teachers in using the 5E's 

learning cycle that incorporated within the McGraw_Hill series. The researchers used the 

descriptive approach, and applied a questionnaire as a tool. The sample consists of (100) female 

science teachers from the elementary schools in Riyadh. The important results are: (i) The obstacles 

associated with the academic content that stand against the use of 5E's, that the content is stronger 

than the students' abilities. (ii) The obstacles associated with the learning time, that some skills 

within the curriculum need more than a lecture. (iii) The obstacles associated with the educational 

environment, that the classroom libraries are empty from the references that associate with modern 

subjects of study. (iv) The most proper method to overcome the obstacles, that the curriculum should 

suit with the number of lectures during the academic year. The recommendations include: (i) The 

lecture time should fit using the modern teaching strategies, (ii) Minimizing the teachers' careers 

burden that may limit the application of these strategies, (iii) The sufficient training hours for the 

teachers on teaching by using these strategies. 

KEYWORDS: Obstacles, 5E's, teaching science, McGraw_Hill, elementary school. 

 

 

 

 

 


