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الطلبت بعولياث العلن مبحتىي  إملامدرجت 
رة باملرحلت املتىسطت 

ّ
هناهج العلىم املطى

باملولكت العربيت السعىديت وعالقتها بالتحصيل 
 الدراسي

 *سعيد بً عبد هللا حاز هللا الغامدي

  

 

الؿلبت بهملُاث الهلم بمدخىي مىاهج الهلىم اإلاؿّىزة باإلاسخلت اإلاخىطؿت باإلاملىت  ئإلاامالخهسف نلى دزحت ئلى  َدف البدث  امللخص_

ا  الهسبُت الظهىدًت ونالكتها بالخدطُل الدزاس ي لديهم، ولخدلُم َرا الهدف جم ئنداد كاةمت بمهازاث نملُاث الهلم التي ًيبغي جىافَس

كت جدلُل اإلادخىي إلاهسفت مدي جىافس جلً اإلاهازاث، وجم بىاء اخخباز بمدخىي مىهج الهلىم للطف ألاٌو اإلاخىطـ، هما جم ئنداد بؿا

( ؾالًبا بالطف ألاٌو اإلاخىطـ في مدًىت طياوا بمىؿلت الجىف باإلاملىت الهسبُت 242مهازاث نملُاث الهلم وجؿبُله نلى نُىت بلغذ )

لخدلُل، واهخفاع مخىطؿاث دزحاث الؿالب الظهىدًت، وأقهسث هخاةج البدث غهف جىاٌو مهكم نملُاث الهلم الىازدة بأداة ا

بشيل نام ليل مهازة مً مهازاث الهملُاث مىغىم البدث، خُث لم جخجاوش وظبت مخىطـ دزحاث الؿالب في اخخباز نملُاث الهلم 

مً ( في دزحاث أفساد نُىت البدث في ندد 7.0.وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت نىد مظخىي )ئلى  ٪(7 هما جىضل البدث 4.72)

نملُاث الهلم حهىد الخخالف مظخىي جدطُلهم الدزاس ي، وواهذ جلً الفسوق لطالح ذوي الخدطُل الدزاس ي اإلاسجفو7 وأوص ى البدث 

بػسوزة جػمحن مهازاث نملُاث الهلم بمدخىي مىاهج الهلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت وخث اإلاهلمحن نلى الاَخمام بدىمُتها مو نلد دوزاث 

بُت لسفو هفاءتهم   .في جىمُت جلً اإلاهازاثجدٍز

 .نملُاث الهلم، مىاهج الهلىم اإلاؿىزة، الخدطُل الدزاس ي، مدخىي اإلاىهج الكلمات املفتاحية:
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الطلبة بعمليات العلم بمحتىي مىاهج العلىم املطّىزة  إملامدزحة 

باملسحلة املتىسطة باململكة العسبية السعىدية وعالكتها بالتحصيل 

 الدزاس ي لديهم
 امللدمة. 1

ا؛ ئلى  أضبدذ الحاحت      ًُ ع الهلىم مؿلًبا ناإلا س في ؾسق جدَز الخؿٍى

وذلً بظبب الدظازم اإلارَل في الهلىم والخىىىلىحُا والفػاء 

س جلً الؿسق ختى ئلى  والحاطىب، فالىؾً الهسبي بداحت ماطت  جؿٍى

ً ٌظخؿُو ؤلاوظان الهسبي أن  ًىاهب مخؿلباث اللسن الحادي والهشٍس

 .وجددًاجه اإلاظخلبلُت

س اإلاىاهج       وفي َرا ؤلاؾاز اَخمذ اإلاملىت الهسبُت الظهىدًت بخؿٍى

لخىاهب الخؿىزاث  -بطىزة نامت ـ ومىاهج الهلىم بطىزة خاضت

س  الهاإلاُت واإلادلُت في شتى مجاالث الحُاة، فيان اإلاشسوم الشامل لخؿٍى

س الهملُت الخهلُمُت بجمُو أبهادَا ئلى  ي يهدف اإلاىاهج الر جؿٍى

ـا بما حشمله مً: مىاهج ومهلمحن،  ع،  واطتراجُجُاثونىاضَس جدَز

وبِئت حهلُمُت جلىُت بما ًدىاطب مو الخلدم الهلمي والخدىالث 

الاحخمانُت والاكخطادًت والخغحراث الهاإلاُت، واهؿالكا مً أن اإلاخهلم َى 

ت، وذلً في ئؾاز اللُم والشىابذ التي اإلادىز ألاطاس ي للهمل ُت التربٍى

 ومبادب وغاًاث جىؿلم 
ً
هطذ نليها طُاطت الخهلُم في اإلاملىت أَدافا

 [1]. مً الدًً ؤلاطالمي الحىُفئلى  بفػل هللا حو

ا يهدف        ًُ س اإلاىاهج مشسوًنا وؾى هخبر اإلاشسوم الشامل لخؿٍى ئلى  َو

س حمُو نىاضس اإلاىهج وفم أخدر ت  جؿٍى اث وألاطالُب التربٍى الىكٍس

ــسة، وجخىلى وشازة الخهلُم باالشــتران مو بُىث الخبرة  والهلمُــت اإلاهاضـ

واإلاإطظاث الخهلُمُت وألاوادًمُت الىؾىُت الحيىمُت وألاَلُت نملُاث 

مه، فهى يهدف  ئخدار هللت هىنُت في ئلى   جخؿُؿه وجىفُرٍ وجلٍى

س هىع ي وشامل في اإلاىاهج لِظخؿُو بيل الخهلُم مً خالٌ ئحساء جؿٍى

هت للخؿىزاث اإلادلُت والهاإلاُت، هما  هفاًت واكخداز مىاهبت الىجحرة الظَس

جىفحر وطُلت فهالت لخدلُم أَداف طُاطت الخهلُم ئلى  يهدف أًػا 

نلى هدى جياملي مً خالٌ جػمحن اإلاىاهج الخىحهاث الاًجابُت الحدًشت، 

اإلاشىالث ومهازاث الخهلم الراحي مشل مهازاث الخفىحر، ومهازاث خل 

ومهازاث نملُاث الهلم والخهلم الخهاووي، والخىاضل الجُد مو مطادز 

اإلاهسفت، وجىمُت اإلاهازاث ألاداةُت مً خالٌ الترهحز نلى الخهلم مً خالٌ 

الهمل واإلامازطت الفهلُت لألوشؿت، وزبـ اإلاهلىماث والخهلم بالحُاة 

خالٌ الترهحز نلى ألامشلت الهملُت الهملُت والخلىُت اإلاهاضسة مً 

اإلاظخمدة مً الحُاة الىاكهُت، فالهلىم بدىم مىكهها وؾبُهتها في 

الظلم الخهلُمي باإلاملىت، ودوزَا اإلاهم في خُاة الؿالب، لرا ًيبغي أن 

جخػمً مىاهج الهلىم في مخخلف اإلاساخل الخهلُمُت مهازاث نملُاث 

 .الهلم، والخأهُد نلى ئهظابها للؿالب

ت حهلُمُت مخياملت ومخىاشهت       سي اإلاشسوم غسوزة جىفحر مىاهج جسبٍى ٍو

ومسهت ومخؿىزة، جلبي خاحاث الؿالب ومخؿلبـاث خؿـ الخىمُت 

الىؾىُـت واخخُاحــاث طــىق الهمل اإلاظــخلبلُت، وحظخىنب اإلاخغحراث 

اإلادلُت والهاإلاُت، وجدلم جفانــال وانُـا مـو الخؿـىزاث الخلىُــت 

ت الحدًشت، وجس ا اللُم واإلابادب ؤلاطالمُت والا ججاَاث التربٍى

الظــامُت وزوح الىالء للىؾً وجإهد نلى الىطؿُت والانخداٌ، وجىظب 

الؿالب اإلاهازف واإلاهازاث والاججاَاث الىافهت الالشمت للحُاة والخهلم 

مس الخفىحر والخأمل والخدبس والخهلم اإلاظخئلى  والخهاٌش الاحخماعي، وجلىد 

س  واطخخدام الخلىُاث ومطادز الخهلم اإلاخخلفت، ولهل مً دواعي جؿٍى

 :اإلاىاهج في غىء اإلاشسوم الشامل

الدواعي الداخلُت: ؾبلذ اإلاىاهج الحالُت كبل فترة مً الصمً، وواهذ  أ7 

و الري شهدٍ  مىاطبت للكسوف الاحخمانُت خُىران ولىً الخؿىز الظَس

 اإلاجخمو الظهىدي في شتى مجاالث ا
ً
ا  مىاٍش

ً
ا  جسبٍى

ً
سا لحُاة ٌظخدعي جؿٍى

 .لرلً الخغحر

الدواعي الهاإلاُت )الخازحُت(: خدزذ خالٌ الهلدًً اإلااغُحن  ب7 

جؿىزاث ناإلاُت َاةلت في مجاالث الاكخطاد والاحخمام والهلم والخلىُت 

والشلافت جمشلذ في زىزة الاجطاالث وزىزة الهىإلات وزىزة اإلاهلىماجُت، 

ا، ولم حهد أمت مً ألامم مظخللت براتها فجمُو وزىزة الاكخطاد  وغحَر

 .الدٌو جخأزس باللىي والخؿىزاث الهاإلاُت

ت: حاءث الىشحر مً الدزاطاث  ج7  الدواعي الهلمُت وهخاةج ألابدار التربٍى

س التربىي مً أحل جىمُت واطدشماز اللىي  لخإهد نلى أَمُت الخؿٍى

ت هما أهدث دزاطاث الُىوظيى  س البشٍس والُىهِظُف نلى غسوزة جؿٍى

ب اإلاهلمحن غمً الاَخمام بالخؿىٍس التربىي، وهدُجت  اإلاىاهج وجدٍز

للصخم الىبحر مً البدىر والدزاطاث اَخمذ دٌو الهالم اإلاخلدم 

س اإلاىاهج  ت ختى ئن ئنادة الىكس في جؿٍى س مىاهجها التربٍى والىامي بخؿٍى

ت لخلً   للظُاطاث التربٍى
ً
 زةِظا

ً
ٌ أضبذ حصءا  .الدو

س: للد زبذ لللاةمحن نلى الخهلُم ئلى  خاحت اإلاىاهج الحالُت  د7  الخؿٍى

س الىىعي وخاحتها لهدة خطاةظ  أن اإلاىاهج اللاةمت حظخدعي الخؿٍى

 [1]. إلاظاًسة الخؿىز الهالمي

ع       س اإلاىاهج في جدَز ومً ألاَداف السةِظت التي جبىتها خسهت جؿٍى

مىً مً مهازاث نملُاث الهلم الهلىم مظاندة الؿالب نلى الخ

)ألاطاطُت والخياملُت(، خُث جإهد جلً الحسهت نلى أَمُت جلدًم 

لت للخفىحر حظعى  ب الؿالب نلى البدث نً ئلى  الهلم هؿٍس جدٍز

 مً جلدًمه همجسد بيُت مهسفُت 
ً
اإلاهلىماث والاطخلطاء الهلمي بدال

شحر "ححرمان وآزام " ئلى    [[2 حامدة جلىم نلى الحفل والخرهس، َو

لت الهللُت التي  الاطتراجُجُتنملُاث الهلم نلى أنها " اإلاهسفُت أو الؿٍس

ٌهالج بها ألاؾفاٌ اإلاهلىماث والتي ًجب أن جكهس في اطخجاباتهم إلاىاكف 

ف جمشل نملُاث الهلم بهدا مً نملُاث  الحُاة الُىمُت"، في َرا الخهٍس

ُت، خُث ؾبلا لهرا بيُت الهلل وفلا لخطيُف حُلفىزد لللدزاث الهلل

مجمىنت مً اإلاهازاث اإلاسهبت ئلى  الخطيُف فان جدلُل جلً الهملُاث 

مهازاث بظُؿت، لرا ًجب جىمُتها في حمُو ئلى  التي ًمىً جدلُلها 

 .مساخل الخهلُم
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خىن       سي ٍش أن نملُاث الهلم مجمىنت مً اللدزاث والهملُاث  [3]ٍو

الهلمُت الخاضت )وحظمى بهملُاث الهلم أو مهازاث الاطخلطاء الهلمي( 

شحر "  الالشمت لخؿبُم ؾسق الهلم والخفىحر الهلمي بشيل صحُذ، َو

كدزاث  "Gagne بسوهس " بأنها ناداث حهلُمُت، بِىما ٌظميها " حاهُه

 [3]. ي أطاض الخلص ي والاهدشاف الهلميمخهلمت ومهازاث نللُت، وه

شحر "ححرمان "        أن نملُاث الهلم حظاند الفسد في اللُام ئلى   [4]َو

بالبدث نً اإلاهسفت بىفظه مً خالٌ الخلص ي والاهدشاف، هما أنها 

جىمي لدي الفسد بهؼ اإلاهازاث الهللُت مشل اإلاالخكت الدكُلت وحمو 

البُاهاث وجدلُلها، والخسوج بخفظحراث مىؿلُت لهرٍ الكىاَس، وبهؼ 

والدكت الهلمُت واإلاىغىنُت، الاججاَاث الهلمُت مشل خب الاطخؿالم 

هما حهد نملُاث الهلم مً أَم اإلاهازاث التي جمىً اإلاخهلم مً فهم 

ع وفم مىحى نملُاث الهلم [5]الخبراث التي ًمس بها  ػو الخدَز 7 ٍو

اإلاخهلمحن في مىاكف جخؿلب منهم أن ٌظخخلطىا بأهفظهم اإلاهاوي مً 

 [6]. الخبراث التي ًمسون بها

شحر ماًسش        ع الهلـىم ًيبغـي أن ًسهـص نلـى ئلى   [7]وداًس  َو أن جـدَز

جصوٍـد اإلاخهلمحن بمهـازاث نملُـاث الهلـم ألنهـا أطـاض نملُـت الخلطـي 

والاهدشـاف الهلمـي وخـل اإلاشـىالث التي جىاحهه في خُاجه الُىمُت، هما 

سي ول مً طسوز  ت لفهم الكىاَس اليىهُت مً خىله، ٍو ، [8]أنها غسوٍز

، [12]، وضلس [[11، وهىز الدًً [10]، والىجدي وآخسون [9]ماشن و 

 :أنهائلى  أن أَمُت اهدظاب مهازاث نملُاث الهلم حهىد  [4]وححرمان 

 .جىمي بهؼ الاججاَاث الهلمُت لدي الخالمُر هدب الاطخؿالم -

اإلاهلىمت بىفظه، ئلى  جىمي كدزة اإلاخهلم نلى الخهلم الراحي ووضىله  -

 .هووفم كدزاج

 .جىظب اإلاخهلم الاججاَاث ؤلاًجابُت هدى البِئت واإلادافكت نليها -

جىمي مهازاث الخفىحر اإلاخخلفت منها مهازاث الخفىحر الهلمي والخفىحر  -

 .الىاكد

 .حظاند في حهلم اإلافاَُم الجدًدة وهُفُت مىاحهت خل اإلاشىالث -

لرا ًجب الاَخمام باهدظاب مهازاث نملُاث الخفىحر مىر الطغس  

وهرلً جدٍزب ألاؾفاٌ والخالمُر والؿالب نليها ألن ذلً ٌظاند نلى 

جىمُت كدزاتهم ئلى   فهمهم إلاا ًدُـ بهم مً قىاَس بُئُت، هما ًإدي 

سي ضلس  أهه ًيبغي مساناة ما ًلي نىد اهدظاب مهازاث [13] اإلاخخلفت7 ٍو

 :الهلمنملُاث 

ب أو الاهدظاب جخالءم مو الهملُاث  - أن جيىن الهملُاث مىغو الخدٍز

 .اإلاخخازة

الخأهد مً اهدظاب اإلاخهلم للمهازاث البظُؿت التي حظاند في حهلم  -

 .اإلاهازة الجدًدة

ب واإلامازطت واإلاىاكشت للخالمُر -  .الخدٍز

ع -  .جىساز جلً اإلاهازاث أزىاء الخدَز

ب الصحُذ إلاهازاث نملُاث الهلم ًخم أوال نً خُث ئن الاهدظا      

م اإلامازطت والخبراث اإلاباشسة، زم ًأحي بهد ذلً دوز الخبراث  ؾٍس

  اإلاهدلت أو اإلامشلت أو الغحر مباشسة، ومنها اطخخدام بسامج الحاطب اٌ

اإلاخخلفت بما جىفٍس مً مداواة للىاكو ولِع الىاكو هفظه وانخمادَا ئلى 

 .نلى مإزساث مخخلفت

 لم بخهدد الىكس ئليها، ـاث الهـــلُــازاث نمـــاث مهــيُفــددث جطـــد حهــولل      

، وطبىدن [14]فهىان مً ًىكس ئليها نلى أنها كدزاث نللُت مشل وامل 

ىان مً ًىكس ئليها نلى أنها مهازاث جمحز طلىن [15]وطازاشى  ، َو

ىان مً ًىكس ئليها نلى أنها مهازاث [16]الهلماء مشل دزوَش  ، َو

ىُت لخلدم الهلىم  طىفها  [17]وكدزاث نللُت مها مشل السابؿت ألامٍس ٍو

حن  فئخحن َما نملُاث الهلم ألاطاطُت وحشمل: ئلى  بهؼ التربٍى

اإلاالخكت، اللُاض، الخطيُف، الاطخيخاج، الاطخلساء، الاطخدالٌ، 

هالكاث الصمىُت واإلاياهُت، الخيبإ، اطخخدام ألازكام، اطخخدام ال

الاجطاٌ، واللظم الشاوي نملُاث الهلم الخياملُت وحشمل: جفظحر 

ف ؤلاحساةُت، غبـ اإلاخغحراث، فسع الفسوع، ٍالبُاهاث، الخهاز 

ب  زالزت أكظام: نملُاث ئلى  ، بِىما ًلظمها ولفُىجس [18,19,20]الخجٍس

بُت الهلم ألاطاطُت ونملُاث الهلم الخياملُت ونملُاث ا لهلم الخجٍس

ىُت لخلدم الهلىم [21] 7 وطجرهص فُما ًلي نلى ما كدمخه السابؿت ألامٍس

  :هىنحن َمائلى  والتي ضىفذ نملُاث الهلم  [17]

 Skills Basic of Science Processes أـ مهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت

 اللُاض - Classifying لخطيُفا Observing وحشمل نملُاث: اإلاالخكت

Measuring - ٌالاجطا Communicating -الخيبإ Predicting -الاطخيخاج 

Inferring - ًاطخخدام نالكاث اإلايان والصم Using Space / Time 

Relationships - اطخخدام ألازكام Using Numbers  

 Integrated Science Processes مهازاث نملُاث الهلم الخياملُت -ب

Skills  ُاث، هي: الخدىم في اإلاخغحراثوحشمل خمع نمل Controlling 

Variables - جفظحر البُاهاث Interpreting Data -ضُاغت الفسوع 

Formulating Hypotheses- الخهٍسف ؤلاحساتي Defining 

Operationally – ب  Experimenting [10,22]  الخجٍس

 :وفُما ًلي نسٌع ألَم َرٍ الهملُاث

الهدظاب حمُو مهازاث نملُاث الهلم  اإلاالخكت: اإلاالخكت أطاض -1

ألاخسي وهي جيىن أهثر دكت، ئذا انخمدث نلى اإلاالخكاث الىُفُت 

7 وهي: " الهملُت التي حظخخدم فيها خاطت أو أهثر )البطس ـ 
ً
والىمُت مها

الظمو ـ اللمع ـ الشم ـ الخروق( للخهسف نلى حظمُت ألاشُاء أو 

ىا لألشُاء أو ألاخدار الؿبُهُت ، وهي ئدزاه[20]الكىاَس7" طالم وطالم 

الاطخهاهت باألدواث ئلى  مظخخدمحن في ذلً خىاطىا الخمظت باإلغافت 

وألاحهصة إلاهسفت واهدشاف الهالم اإلادُـ بىا وكد ًىخفي اإلاالخل 

بدىاطه فلـ، وكد ٌظخهحن بأحهصة مظاندة حهُىه نلى حشخُظ جلً 

 :الكاَسة، وهي جخػمً

 .حظخخدم الحىاض فلـ للحطٌى نلى اإلاهلىمتأ ـ اإلاالخكاث الىُفُت: 

اإلاالخكاث الىمُت: حظخخدم اللُاض وألادواث مشل اإلاظؿسة اإلاحزان ـ  7ب

 .الترمىمتر777 الا

شترؽ للمالخكاث الهلمُت ندة انخبازاث أَمها  :َو

 .أن ٌظخخدم اإلاالخل أهبر ندد ممىً مً الحىاض -

 .أن جيىن اإلاالخكت همُت ولما أمىً ذلً -

حشمل اإلاالخكت الخغحراث التي جددر للمادة ولما أمىً مشل الخغحراث  -

 .الؿبُهُت والىُمُاةُت77 الا

ًساعي أزىاء اإلاالخكت أوحه الشبه والاخخالف بحن ألاشُاء التي ًخم  -

  7مالخكتها

 الخطيُف: فالخطيُف مهازة نملُت ًخم مً خاللها جلظُم ألاشُاء أو  -2
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ا  ناث وفلا لخاضُت مهُىت مشترهت، جخم بىاًء مجمى ئلى  ألاخدار وغحَر

ى نملُت ججمُو ألاشُاء  لهملُت اإلاالخكت التي ًخم ئدزاهها بالحىاض، َو

حهلم ججمُو ألاشُاء وألاخدار نلى ئلى  في فئاث، ويهدف الخطيُف 

أطاض الظماث أو الخطاةظ اإلاسةُت اللابلت للمالخكت وإلبداء أوحه 

ظخخدم نىدما هخهسف الدشابه والاخخالف والهالكاث ب حن ألاشُاء، َو

نلى الدشابهاث أو الاخخالفاث التي جمذ مالخكتها ختى ًخم نمل جسجِب 

مهحن لألشُاء أو ألاخدار7 فبدزاطت الترجِب أو الخىكُم اإلاىحىد في 

البِئت، ًجهلىا وظخؿُو أن هدزن الىماذج، وأن هخيبأ منها: هُف جيىن 

أن هىحه ئليهم ئلى   مُر في خاحت اإلاالخكاث اإلاظخلبلُت7 لرلً فالخال 

ماذا طىف ًددر  -ألاطئلت الخالُت: ئذا خدر َرا، ماذا طىف ًدبهه؟ 

 ئذا فهلذ َرا؟

ى "اطخخدام أدواث اللُاض اإلاخخلفت بدكت جدىاطب مو  -3 اللُاض: َو

، وجخؿلب مهازة [22]الهدف مً نملُت اللُاض " طلُم وآخسون 

 -اخخُاز وخدة اللُاض اإلاىاطبت  -اللُاض: جددًد أدواث اللُاض 

 .الهملُاث الحظابُت اإلاسجبؿت باللُاطاث

الخيبإ: "جىكو طلىن أو هدُجت مهُىت لخجسبت أو مىكف ما، بىاًء نلى  -4

، َى جيبإ بما طخيىن نلُه [10]كىاند وأهماؽ مهُىت" الىجدي وآخسون 

يخاج اإلاالخكت اإلاظخلبلُت، فهى مسجبـ بدزحت شدًدة باإلاالخكت والاطخ

خم الخيبإ نادة مً خالٌ ج لُُم الاخخماٌ ألاكىي للىخاةج والخطيُف7 ٍو

أطاض اإلاهلىماث الظابلت لدي الفسد نً هُفُت خدور مشل َرٍ  ىنل

 مً مهازة الاطخيخاج، فمشال ًخيبأ الخلمُر 
ً
 خاضا

ً
ألاشُاء وهي حهخبر هىنا

بظلىؽ ألامؿاز ئذا الخل أن الظماء بها  حب هشُفت، وشهس 

اح بازدة )بىاء نلى خبرة طابلت في باهخ فاع دزحت الحسازة، َبىب ٍز

 (7مشل َرٍ الحاالث

الاطخيخاج: نملُت ٌظخخدمها الخلمُر لخفظحر ما ًخم مالخكخه مً  -5

قىاَس نلمُت في غىء خبراجه الظابلت ننها )واإلاالخكت والخطيُف 

 ت جإدي واللُاض(7 مو مالخكت الفسق بحن اإلاالخكت والاطخيخاج: فاإلاالخك

الخهسف نلى خىاص ألاشُاء والحىادر التي ًمىً الحطٌى نليها ئلى 

مً خالٌ الحىاض، وال ًددر اخخالف بشأن اإلاالخكت بحن شخظ 

وآخس، اما الاطخيخاج فهى جفظحراث إلاالخكاجىا، ًددر فيها اخخالف بحن 

م  م إلاا ًدزوىهه نً ؾٍس شخظ وآخس، فاألشخاص ًخخلفىن في جفظحَر

خمُحز بحن الاطخيخاج والخيبإ: فاإلاهلىماث التي ًدطل نليها خىاطهم، ولل

م الحىاض )مالخكت(، وإلااذا خدزذ أو جفظحر للمالخكت  نً ؾٍس

)اطخيخاج(، ماذا أجىكو أن أالخكه )جيبإ(، الخيبإ اإلابني نلى غحر اإلاالخكت 

ٌهخبر جخمحن، فالخيبإ الجُد ًيشأ مً اإلاالخكت الصحُدت واللُاض 

 [23].الدكُم 

الهالكاث الصمىُت واإلاياهُت: هي الهملُت التي جىمي مهازاث وضف  -6

ا مو الصمً، وهي جخػمً دزاطت ألاشياٌ  الهالكاث اإلاياهُت وحغحَر

، فهي ججهل [22]والدشابه والحسهت والخغحر في الظسنت " طلُم وآخسون 

الخلمُر كادزا نلى الخهسف نلى ألاشياٌ زىاةُت وزالزُت ألابهاد، ونمل 

اث لألشياٌ زالزُت ألابهاد7 ٌظخخدمها الخلمُر لىضف اإلايان زطىم

وجسجِب ألاخدار شمىُا، وجددًد شمً خدور قاَسة مهُىت، مشل دزاطت 

 7ألاشياٌ الهىدطُت ـ جددًد خـ الخمازل إلايشىز زالسي ـ دزاطت الدشابه

 ى اللُام بىلل ــم نلــدة اإلاخهلــانــً مظـــي جخػمـــت الخـــالاجطاٌ: " الهملُ -7

ا أو هخابُا ئلى  أفياٍز أو مهلىماث  ً، مً خالٌ جسحمتها ئما شفٍى آلاخٍس

س77 الا " الىجدي وآخسون  نلى َُئت حداٌو أو زطىماث بُاهُت أو جلاٍز

7 ًخم مً خالٌ َرٍ الهملُت جبادٌ اإلاهلىماث بحن الخالمُر [10]

ا بىاطؿت  وبهػهم البهؼ مً خالٌ وضف ألاشُاء أو ألاخدار وغحَر

اليلماث أو الطىز أو حهبحراث الىحه أو السطم7 واإلاهادالث والجداٌو 

وغحرة، ونملُت الاجطاٌ مسجبؿت ازجباؾا وزُلا بهملُاث الهلم ألاخسي 

 .مشل اإلاالخكت والخطيُف واللُاض

ادة كدزة الخلمُر  -8 ت لٍص اغُت ئال أنها غسوٍز اطخخدام ألازكام: مهازة ٍز

للخهبحر نً فىسة أو مالخكت أو نالكت مً خالٌ اطخخدام ألازكام  ىنل

خػمً: اللدزة نلى  نملُاث الجمو والؿسح والػسب واللظمت ٍو

اللدزة نلى  -اطخخدام ألازكام في وضف وجدلُل هخاةج الخجسبت 

لت صحُدت نلى اللُاض والبُاهاث الهلمُت التي  اطخخدام ألازكام بؿٍس

م اإلاالخكاث أو ألا   -دواث وألاحهصة ألاخسي ًخم الحطٌى نليها نً ؾٍس

 -اطخخدام ألازكام في الخهبحر نً خطاةظ الكاَسة مىغىم اللُاض 

ب  .اطخخدام ألازكام في الخمشُل البُاوي لىخاةج الخجٍس

جفظحر البُاهاث: كدزة اإلاخهلم نلى ئنادة ضُاغت ألافياز اإلاخػمىت في  -9

ب بأطلىبه الخاص، وفهم الهالكاث اإلاخبادلت  بحن َرٍ هخاةج الخجٍس

 7[24]ألافياز لخددًد مهنى الىخاةج وأطبابها الحلُلُت 

فسع الفسوع: هي كدزة اإلاخهلم نلى اطخخدام ما لدًه مً  -10

      أفػل جخمحن نً الىخاةج اإلاخىكهت لخجسبتئلى  مهلىماث للىضٌى 

 [25].ما 

غبـ اإلاخغحراث: هي كدزة اإلاخهلم نلى جددًد حمُو الهىامل التي  -11

جإزس نلى الكاَسة، ونصلها وجسن نامل واخد ختى ًمىً مهسفت جأزحر َرا 

 [24].الهامل نلى الكاَسة 

ب: جخػمً حمُو نملُاث الهلم الظابلت ألاطاطُت  -12 الخجٍس

ب الؿالب نلى ئحساء الخجازب  بىجاح، بما والخياملُت، وهي جخؿلب جدٍز

حشمله مً الخخؿُـ لللُام بالخجسبت، وحمو البُاهاث ووغو الفسوع، 

ا، وغبؿها زم الىضٌى  ، ئلى  واخخباَز
ً
 نلمُا

ً
ا جفظحرا الىخاةج وجفظحَر

 لىخاةج الدزاطت واطخيخاحاتها
ً
 .وئضداز أخيام نلمُت مىاطبت وفلا

ث هما اَخمذ اإلاإجمساث واإلاشسوناث الدولُت بػسوزة جىمُت مهازا

ىُت  نملُاث الهلم ألاطاطُت والخياملُت منها: مشسوم السابؿت ألامٍس

، الري اَخم بدىمُت مهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت [17]لخلدم الهلىم 

 .والخياملُت وجىمُت الشلافت الهلمُت

 الدزاسات السابلة. 2

 هشفذ الدزاطاث الظابلت نً مدي جأزحر وأَمُت نملُاث الهلم فى    

ع الهلىم والتربُت الهلمُت وجىضلذ جلً الدزاطاث  ئلى   جدظحن جدَز

وحىد نالكت ازجباؾُت مىحبت بحن الخدطُل ومهازاث نملُاث الهلم، 

اهخى واوطمان"  ، وهرلً وحىد نالكت بحن فهم [26]هما في دزاطت "فُبًر

مهلمي الهلىم لهملُاث الهلم واهدظاب جالمُرَم خب الاطخؿالم 

ئلى  ، هما جم الخىضل [27]الهلم هما في دزاطت ئبساَُم  والاججاٍ هدى 

وحىد نالكت بحن فهم الخالمُر لؿبُهت الهلم ونملُاجه، هما في دزاطت 

مىً أن هخىضل مما طبم مدي جأزحر جمىً اإلاخهلم مً [18]فساج  ، ٍو

نملُاث الهلم نلى مخسحاث الخهلم ألاخسي ذاث ألاَمُت مما ًإهد نلى 

ــا أخــاَزــاث بانخبــرٍ الهملُــام بهـــسوزة الاَخمـــغ  اث الخهلم ــسحــم مخـــد أَـ
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 .باليظبت للتربُت الهلمُت

      
ً
لخلً ألاَمُت الىبحرة لهملُاث الهلم في جدظحن مخسحاث  واوهياطا

الخهلم ألاخسي اَخم ندًد مً الدزاطاث بدىمُت نملُاث الهلم لدي 

اإلاخهلمحن نلى اخخالف مساخلهم، بدًءا مً مسخلت السوغت هدزاطت فهمي 

، والجىدي [29]ومسوًزا باإلاسخلت الابخداةُت هدزاطت وٍل مً جىفُم  [28]

، وطهُد [32]، والغىام [31]، ونىدة [12]، وضلس [23]، وضلس [30]

، [35]، وخامد [34]، واإلاسخلت اإلاخىطؿت هدزاطت وٍل مً البهلي [33]

اهخى واوطمان"  ت هدزاطت "فُبًر ، واهتهاء باإلاسخلت [26]واإلاسخلت الشاهٍى

 ً ، و" [37]، ونبد الظالم [36]الجامهُت هدزاطت وٍل مً الباش وآخٍس

 [38].د" بىزشفُلد وحُفىز 

وجىىنذ ألاطالُب التي اطخخدمتها الدزاطاث الظابلت في جىمُت      

ع البىاةُت هما في  نملُاث الهلم؛ خُث جم اطخخدام وطاةـ الخدَز

اهخى واوطمان"  ، ومً بحن اطتراجُجُاث الخهلم البىاتي [26]دزاطت "فُبًر

ا في التي جم اطخخدامها لخىمُت نملُاث الهلم ول مً: دوزة الخهلم هم

، واطتراجُجُت اإلاخىاكػاث هما في دزاطت طهُد [39]دزاطت الظبُل 

، والاهدشاف [30]، وخساةـ اإلافاَُم هما في دزاطت الجىدي [33]

، والخهلم الخهاووي هما في دزاطت ول [28]اإلاىحه هما في دزاطت فهمي 

، والدظاٌؤ الراحي هما في دزاطت الباش [40]، والغىام [31]مً نىدة 

، وهمىذج مازاشاهى ألبهاد الخهلم هما في دزاطت البهلي [36] وآخسون

7 وجبيذ دزاطاث أخسي اطخخدام اطتراجُجُاث الرواءاث اإلاخهددة [34]

7 ولم حغفل الدزاطاث [12]، وضلس [35]مشل دزاطت ول مً خامد 

الظابلت اطخخدام الخهلم ؤلالىترووي في جىمُت نملُاث الهلم؛ خُث جم 

، واإلاهمل [23]ىطاةـ اإلاخهددة هما في دزاطت ضلس اطخخدام ول مً: ال

، واطتراجُجُت الخهلم [37]الافتراض ي هما في دزاطت نبد الظالم 

 [38].بمظاندة الىمبُىجس هما في دزاطت " بىزشفُلد وحُفىزد" 

ونلى السغم مً جلً الجهىد الىبحرة لخىمُت نملُاث الهلم ئال أن      

مظخىي اهدظاب اإلاخهلمحن لخلً اإلاهازاث ٌهاوى مً جدٍن ملحىف 

ذ في وافت اإلاساخل الدزاطُت،  هشفذ نىه ندد مً الدزاطاث التي أحٍس

إهد ذلً هخاةج دزاطت الدوطسي  في اإلاسخلت الابخداةُت، ودزاطت  [41]ٍو

د في اإلاسخلت اإلاخىطؿت،  [43]، وشٍخىن [42]ي وآخسون ول مً الظٍى

ت، ودزاطت ول مً الجىابي  [44]ودزاطت الظُفي  في اإلاسخلت الشاهٍى

في اإلاسخلت الجامهُت7 واجفلذ  [46]، و" دًماًسباض وجاهساًفحردي" [45]

هخاةج َرٍ الدزاطاث نلى وحىد جدٍن ملحىف في مظخىي ئجلان 

 .طاطُت نلى اخخالف مساخلهماإلاخهلمحن لهملُاث الهلم ألا 

اث       وكد خاٌو ندد مً الباخشحن الىشف نً طبب جدوي مظخٍى

مهازاث نملُاث الهلم لدي اإلاخهلمحن مً خالٌ جدلُل هخب ووزاةم 

مىاهج الهلىم في اإلاساخل الدزاطُت اإلاخخلفت، فلام فػل وبىكدىص 

ُت بخلُُم مدخىي هخب الهلىم في غىء أَداف التربُت الهلم [47]

اإلاسجبؿت بأبهاد الشلافت الهلمُت مً وحهت هكس مهلمي الهلىم بدولت 

ً، وطعى نفُفي  الخهسف نلى مدي جىاٌو مدخىي هخب ئلى   [48]البدٍس

الهلىم باإلاسخلت ؤلاندادًت لهملُاث الاطخلطاء، والىخب اإلالسزة ختى 

، أطفسث هخاةج الدزاطت نً غُاب هشحر مً الهملُاث اإلاهمت 0991نام 

طخلطاء مشل ئزازة اإلاشيلت، وفسع الفسوع، وجدلُل اإلاشىالث، لال 

 
ً
بُت وغحر واملت، وأًػا  وؾسح الخىكهاث، ونسع اإلاهلىماث بطىزة ججٍس

جأهُد مدخىي َرٍ الىخب نلى اإلاهلىماث والخللُل بدزحت هبحرة مً 

م  [49]وشاؽ الاطخلطاء، والاهدشاف، أما شاَحن  فلامذ بخلٍى

هلُم الهام باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت في غىء مدخىي مىهج الهلىم بالخ

ت، أشازث هخاةج جدلُل الىخب مىغو الدزاطت،  بهؼ اللػاًا التربٍى

أنها جسهص نلى البىاء اإلاهسفي للهلم اإلاخمشل في الحلاةم واإلافاَُم، وتهمل 

الجىاهب ألاخسي للهلم، مما ًشبذ كطىز َرٍ الىخب في جدلُم أَداف 

 .ت في ألابهاد الخاضت بؿبُهت الهلمالتربُت الهلمُت وخاض

واَخم ندد مً الدزاطاث بخدلُل مدخىي هخب الهلىم للخهسف نلى       

مدي جىاولها لهملُاث الهلم ألاطاطُت والخياملُت هما في دزاطت ول مً 

م [50]الجبر  ، واَخمذ دزاطاث أخسي بخدلُل [51]، ونبد الىٍس

ت وهخب الهلىم ألاوشؿت الهلمُت اإلاخىافسة في هخب ألاوش ؿت التربٍى

، والتي اجفلذ نلى غُاب [53]، ونبد الفخاح [52]هدزاطت ول مً أمحن 

مهكم نملُاث الهلم في جلً ألاوشؿت، ووحىد غهف واضح في 

الاَخمام بها7 ولم حغفل الدزاطاث الظابلت أدلت اإلاهلم لألوشؿت 

بخدلُل دلُل اإلاهلم لألوشؿت  [54]الهلمُت؛ خُث كام اللؿِش 

ئلى  الخجازب الهملُت لىخب الهلىم للمسخلت ألاطاطُت باألزدن وجىضل و 

أنها زهصث نلى نملُتي اإلاالخكت والخفظحر وأَملذ وغو الفسغُاث 

ونملُت الاطخلساء7 ووضل الاَخمام بهملُاث الهلم كُام بهؼ 

الدزاطاث بخدلُل مدخىي الامخداهاث هما في دزاطت "اواًيبىبىال 

 .0كامذ بفدظ وجدلُل الامخداهاث الهملُت إلادة  التي [55]وافىالبي" 

ا وأقهسث الىخاةج...2-0991طىىاث ) ت في هُجحًر     ( للمدازض الشاهٍى

   ٪،وان مهازاث الهلم الخياملُت36أن مهازاث الهلم ألاطاطُت جمشل 

 .٪.6جمشل 

أن مىاهج الهلىم ئلى  وباطخلساء الدزاطاث الظابلت ًمىً الخىضل      

ت الهسبُت الظهىدًت ما شالذ حهاوي مً مشىالث ندًدة في اإلاملى

اث اهدظاب اإلاخهلمحن إلاهازاث نملُاث الهلم؛ مما  اوهىظذ نلى مظخٍى

مداولت الىكىف نلى َرٍ اإلاشىالث وجدلُلها والخهسف ئلى  دعي الباخث 

نلى أطبابها، وذلً مً خالٌ جدلُل هخب الهلىم اإلاؿىزة للخهسف نلى 

لُاث الهلم في مدخىي مىاهج الهلىم باإلاسخلت مدي جىافس مهازاث نم

 .الؿالب بها ونالكتها بالخدطُل الدزاس ي ئإلااماإلاخىطؿت، ومدي 

 دزاسةالمشكلة  .3

      
ً
كامذ وشازة التربُت والخهلُم في اإلاملىت الهسبُت الظهىدًت خدًشا

س مىاهج  س مىاهج الهلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت في ئؾاز مشسوم جؿٍى بخؿٍى

اغُاث والهلىم الؿبُهُت، وأكسث طلظلت هخب ماحسوَُل  الٍس

Macgraw-Hill  ىُت في جدَزع الهلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت بهد ألامٍس

 .ها للبِئت الظهىدًتجسحمتها ومىاءمت

س اإلاىاهج في       وخُث أن مً ألاَداف السةِظت التي جبىتها خسهت جؿٍى

ع الهلىم مظاندة الؿالب نلى الخمىً مً مهازاث نملُاث الهلم  جدَز

ئلى  بهدف الاهخلاٌ في حهلُم الهلىم مً الترهحز نلى اإلادخىي اإلاهسفي 

حهلُم الهلىم هيشاؽ ئوظاوي مً خالٌ الاهخساؽ في ألاوشؿت الهملُت 

 ألن هخب الهلىم اإلاطدز السطمي 
ً
واللُام بالبدث والخلص ي، وهكسا

ع والخلُُم،  والىخُد الري ٌهخمد نلُت اإلاهلمىن والؿالب في الخدَز

م مً وكذ ئلى  وخاحتها  آخس لخدافل نلى دوزَا في ئلى  الخدلُل والخلٍى

 الدزاطت ٍاء َرئحس ئلى  أَداف جدَزع الهلىم، قهسث الحاحت جدلُم 
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محن مهازاث نملُاث الهلم في مدخىي مىاهج الهلىم ػإلاهسفت مدي ج

الؿالب بها ونالكتها بالخدطُل الدزاس ي،  ئإلاامباإلاسخلت اإلاخىطؿت ومدي 

وما ٌهصش َرٍ الحاحت هدزة ألابدار والدزاطاث الخاضت بهملُاث الهلم 

ذ  االتي أحٍس َس  .نلى مىاهج الهلىم بالظهىدًت بهد جؿٍى

الؿلبت  ئإلاامفي " الخهسف نلى دزحت  الدزاطتوجخددد مشيلت      

بهملُاث الهلم بمدخىي مىاهج الهلىم اإلاؿّىزة باإلاسخلت اإلاخىطؿت 

باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت ونالكتها بالخدطُل الدزاس ي لديهم"7 

ؤلاحابت نً الظإاٌ الحالي  وللخغلب نلى َرٍ اإلاشيلت ًداٌو البدث

الؿلبت بهملُاث الهلم بمدخىي مىاهج  ئإلاامالسةِع الخالي: " دزحت 

الهلىم اإلاؿّىزة باإلاسخلت اإلاخىطؿت باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت ونالكتها 

  "بالخدطُل الدزاس ي لديهم؟

 أ. أسئلة الدزاسة

 :ًخفسم مً الظإاٌ السةِع ألاطئلت الفسنُت الخالُت    

ا في مدخىي مىهج الهلىم 7 1 ما مهازاث نملُاث الهلم التي ًيبغي جىافَس

  اإلاؿّىز بالطف ألاٌو اإلاخىطـ؟

ما مدي جىافس مهازاث نملُاث الهلم في مدخىي مىهج الهلىم اإلاؿّىز 7 2

  بالطف ألاٌو اإلاخىطـ؟

ؾالب الطف ألاٌو اإلاخىطـ بمهازاث نملُاث الهلم  ئإلاام دزحتما 7 3

  مىغىم البدث؟

( في 7.1.َل َىان فسوق ذاث داللت ئخطاةُت نىد مظخىي )7 4

مخىطؿاث دزحاث الؿالب )أفساد الهُىت( في مهازاث اخخباز نملُاث 

 الهلم حهصي إلاظخىي جدطُلهم الدزاس ي: )مىخفؼ ـ مسجفو(؟

 دزاسةالأهداف ب. 

 :ما ًلي ئلى  الُتالح الدزاطتيهدف     

ا في مدخىي  جددًد كاةمت بمهازاث نملُاث الهلم7 1 التي ًيبغي جىافَس

 .مىاهج الهلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت

جددًد مدي جىافس مهازاث نملُاث الهلم في مدخىي مىهج الهلىم 7 2

 .اإلاؿّىز بالطف ألاٌو اإلاخىطـ

ؾالب الطف ألاٌو اإلاخىطـ بمهازاث نملُاث  ئإلاام دزحتجددًد 7 3

 .الهلم

مدي وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت نىد مظخىي الخهسف نلى 7 4

( في مخىطؿاث دزحاث الؿالب )أفساد الهُىت( في مهازاث اخخباز 7.1.)

 (7نملُاث الهلم حهصي إلاظخىي جدطُلهم الدزاس ي: )مىخفؼ ـ مسجفو

 دزاسةالأهمية ج. 

 :ما ًلي جسحو أَمُت البدث ئلى     

الهلم بمدخىي مىهج الهلىم الىكىف نلى مدي جىافس مهازاث نملُاث 7 1

 .اإلاؿّىز للطف ألاٌو باإلاسخلت اإلاخىطؿت

ا في مدخىي 7 2 ئنداد كاةمت بمهازاث نملُاث الهلم التي ًيبغي جىافَس

مىهج الهلىم بالطف ألاٌو مً اإلاسخلت اإلاخىطؿت، والتي ًمىً 

س مىاهج الهلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت  م وجؿٍى الاطخفادة منها في جلٍى

 .هسبُت الظهىدًتباإلاملىت ال

ئنداد بؿاكت جدلُل مدخىي مىاهج الهلىم اإلاؿّىزة باإلاسخلت 7 3

 7اإلاخىطؿت

 اض مهازاث نملُاث الهلم لدي ؾالب الطف ألاٌو ـــاز للُـــداد اخخبـــئن 47

 7اإلاخىطـ باإلاملىت

س مىاهج الهلىم باإلاملىت هدى 7 5 ئنؿاء فىسة لللاةمحن نلى جؿٍى

 .مىاهج الهلىمحشخُظ هلاؽ الػهف في 

 دزاسةالحدود د. 

 :ى ما ًلينلالحالي ًلخطس البدث      

نملُاث الهلم ألاطاطُت )اإلاالخكت والخطيُف واللُاض والاجطاٌ  •

والخيبإ والاطخيخاج واطخخدام نالكاث الصمان واإلايان واطخخدام 

 (7ألازكام

 (7نملُاث الهلم الخياملُت )الخفظحر وفسع الفسوع وغبـ اإلاخغحراث •

هخاب الهلىم اإلاؿىز بالطف ألاٌو اإلاخىطـ الفطل الدزاس ي ألاٌو  •

 (7م2.01والشاوي )

نُىت مً ؾالب الطف ألاٌو اإلاخىطـ بمدًىت طياوا بمىؿلت الجىف  •

 .باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت

 دزاسةالمصطلحات ٌ. 

فاث نملُاث الهلم منها :نملُاث الهلم ف   حهددث حهٍس "طبىدًً حهٍس

: بأنها جلً الهملُاث الهللُت التي جخػمنها نملُت البدث [15]" وطازاوى

والتي ًلىم بها الؿفل / اإلاخهلم أزىاء أداء ألاوشؿت الخهلُمُت لجمو 

اإلاهلىماث وجطيُفها وجىكُمها وجفظحر البُاهاث وبىاء الهالكاث والخيبإ 

 .باألخدار مً خالٌ اإلاالخكاث مً أحل جفظحر الكىاَس الحُاجُت

 بأنها: " مجمىنت اللدزاث واإلاهازاث الهلمُت      
ً
هسفها الباخث ئحساةُا َو

ئلى  والهملُت التي ًلىم بها جالمُر الطف ألاٌو اإلاخىطـ أزىاء الخىضل 

م بالخبرة  اإلاهسفت مً خالٌ ئحساء أوشؿت حهلُمُت ملطىدة، أو مسوَز

إ، الخهلُمُت والتي حشمل مهازاث: اإلاالخكت، الخطيُف، اللُاض، الخيب

الاطخيخاج، الخفظحر، كساءة السطم البُاوي والجداٌو " وجلاض بالدزحت 

اليلُت التي ًدطل نليها الؿالب في اخخباز نملُاث الهلم، مً ئنداد 

خم انخباز وظبت  الباخث ٪ مً مهازاث نملُاث الهلم هدد أدوى ..ٍو

)خد هفاًت( ًخم في غىةه الحىم نلى مدي جىافس مهازاث نملُاث الهلم 

مدخىي ملسز الهلىم اإلاؿّىز للطف ألاٌو اإلاخىطـ، وهرلً مدي  في

 .ؾالب الطف ألاٌو اإلاخىطـ بها ئإلاام

 اإلادخىي جدلُل  [57]ٌهسف ؾهُمت    Content Analysis:اإلادخىي جدلُل 

الىضف اإلاىغىعي ئلى  بأهه أخد أطالُب البدث الهلمي التي تهدف 

مىاد الاجطاٌ؛ فهى أطلىب واإلاىكم والىمي للمػمىن الكاَس إلاادة مً 

مىكم لخدلُل مػمىن زطالت مهُىت، وأداة إلاالخكت وجدلُل الظلىن 

 .الكاَس لالجطاٌ بحن مجمىنت مىخلاة مً ألافساد اللاةمحن باالجطاٌ

هسفه الللاوي والجمل  بأهه أخد ألاطالُب اإلاىغىنُت التي  [58]َو

بت أو حظخخدم في وضف حاهب اإلاىاد الخهلُمُت طىاء واهذ مىخى 

 .مىؿىكت أو مسةُت، وذلً في ضىز همُت

 بأهه: "      
ً
هسفه الباخث ئحساةُا الىضف ئلى  أطلىب يهدف َو

اإلاىغىعي اإلاىكم إلادخىي مىهج الهلىم للطف ألاٌو اإلاخىطـ، للىكىف 

 ".نلى مدي جىاوله للاةمت مهازاث نملُاث الهلم اإلالترخت بالبدث الحالي

 الطسيلة وإلاحساءات. 4

  دزاسةالمىهج أ. 

الري ٌهخمد نلى أطلىب  Analytical Survey اإلاىهج الىضفي الخدلُلي

 .، وأًػا اإلاىهج الىضفي الخدلُلي"Content Analysis " اإلادخىي جدلُل 
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 الدزاسةمجتمع ب. 

باليظبت للؿالب: جيىن مجخمو البدث مً حمُو الؿالب في الطف  -أ

ألاٌو اإلاخىطـ اإلاىخكمحن في اإلادازض الحيىمُت الخابهت إلدازة الخهلُم 

( ؾالًبا 00.6والبالغ نددَم ) .046-63بمدًىت طياوا للهام الدزاس ي 

( ؾالًبا بيظبت 242وفم ئخطاةُاتها، واكخطسث نُىت البدث نلى ندد )

ا، 2079) ًُ م مً أزبو مدازض نشىاة ٪( مً مجخمو البدث جم اخخُاَز

ىضح الجدٌو   :جىشَو أنداد ؾالب نُىت البدثالخالي  ٍو

 1حدول 

 ثىشيع أعداد طالب عيىة البحث

 عدد الطالب املدزسة

 92 مخىطؿت بً اللُم

 31 مخىطؿت مجمو الفُطل

 11 مخىطؿت ضالح الدًً

س  .6 مخىطؿت الؿٍى

 242 مجمىم

باليظبت إلادخىي اإلاىهج: جيىهذ الهُىت مً مدخىي مىهج الهلىم  -ب

بما ًخػمىه مً ضىز وزطىم  2.01اإلاؿىز للطف ألاٌو اإلاخىطـ 

وأوشؿت دون الخهسع لألطئلت الىازدة في نهاًت الفطٌى والىخداث 

 .الدزاطُت

 حساءاتوإلا الطسيلة . 5

: ئنداد كاةمت بمهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت والخياملُت الىاحب 
ً
أوال

ا بمدخىي مىهج الطف ألاٌو اإلاخىطـ  :جىافَس

اإلاساحو الهلمُت وزُلت الطلت بمهازاث نملُاث الهلم ئلى  جم السحىم  -

اإلاىاطبت لؿالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت، وهرلً الدزاطاث والبدىر التي 

بخطمُم البرامج وألاوشؿت وأطالُب جىمُت مهازاث نملُاث اَخمذ 

 .الهلم

ئنداد كاةمت مبدةُت بمهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت والخياملُت  -

الىاحب جىمُتها لؿالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت، وجم نسغها نلى ألاطاجرة 

مدىمي الدزاطت، الطخؿالم آزائهم نً مدي أَمُت ومىاطبت مهازاث 

 ؿالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت، وأشازث هخاةج آزاء اإلادىمحن نملُاث الهلم ل

٪ منهم نلى أن كاةمت مهازاث نملُاث الهلم ..اجفاق أهثر مً ئلى 

اإلالترخت مهمت ومىاطبت لؿالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت، وجم جسجُبها وفم 

دزحت أَمُتها ومىاطبتها في أداة جدلُل اإلادخىي7 وبرلً جيىن كد جمذ 

ٌ ؤلاحابت نً الظإاٌ ألا   .و

: ئنداد أداة جدلُل 
ً
 :اإلادخىي زاهُا

َى " أطلىب نلمي مىكم، ًطف  Content Analysis :اإلادخىي جدلُل 

دزطها دزاطت همُت دكُلت جىضح  اإلاػمىن الكاَس إلاادة الاجطاٌ، ٍو

 [57]. الهالكت اللاةمت بحن الهىاضس الكاَسة لخلً اإلاادة " ؾهُمت

الفلسة واإلاىغىم وىخدة ي الحالفي البدث  اإلادخىي وجىاٌو جدلُل  

للخدلُل، مو الترهحز نلى الفىسة التي ًخػمنها ول مىغىم ألنها أهثر 

، خاضت وأن نملُاث الهلم ال ًمىً اإلادخىي شمىلُت وكدزة نلى ئبساش 

دون كساءة مخأهُت للفىسة الىازدة في ول نبازة،  اإلادخىي اطخخالضها مً 

 :كظمحنئلى  جم جلظُم الفىسة 

دت: هي وخدة جدلُل الفىسة الط • الكاَس والري ٌهسع  اإلادخىي ٍس

  اإلاىغىم بشيل مباشس طىاء بجملت بظُؿت أو مسهبت

الفىسة الػمىُت: هي وخدة جدلُل حظخخدم الطخيخاج الفىسة مً  •

 [59].خالٌ حملت أو فلسة جىاولذ اإلاىغىم بشيل غحر مباشس 

وكد كام الباخث بانداد أداة جدلُل اإلادخىي بهد مساحهت ندًد مً 

، [60]، ودزاطت ضلس [18]الدزاطاث الظابلت والتي منها دزاطت فساج 

، وجم ذلً مً [61]، ودزاطت أبى جحجىح [53]ودزاطت نبد الفخاح 

 :خالٌ جددًد ما ًلي

ب مدي وشيل ومظخىي وأطلى  لىالهدف مً أداة الخدلُل: الحىم ن -0

جىاٌو مدخىي مىهج الهلىم بالطف ألاٌو باإلاسخلت اإلاخىطؿت لهملُاث 

 .الهلم ألاطاطُت والخياملُت

الطُغت ألاولُت ألداة الخدلُل: جيىهذ أداة الخدلُل في ضىزتها  -2

 :ألاولُت نلى الىدى الخالي

 :أ ـ مهلىماث نً الىخاب جخػمً

 .ٌو والشاويالطف الدزاس ي: ألاٌو اإلاخىطـ ـ الفطل الدزاس ي ألا  •

 .هاشس الىخاب: الهبُيان •

 م2.01 -َـ 0463 طىت اليشس: •

ندد فطٌى الىخاب: طخت فطٌى للفطل الدزاس ي ألاٌو وطبهت  •

 .فطٌى للفطل الدزاس ي الشاوي

 .ضفدت 6.4ندد ضفداث الىخاب التي جم جدلُلها:  •

 :حهلُماث اطخخدام أداة الخدلُل -ب

 .دزاًت وافُت بهملُاث الهلمأن ًيىن لدي اللاةم بالخدلُل  •

أن ًلتزم اللاةم بالخدلُل باألبهاد الظابم جددًدَا والىازدة بأداة  •

الخدلُل، وأن ًددد جىساز ول فىسة وزدث في ول هخاب مً هخب الهلىم 

 .مىغو الخدلُل

ذ  •  .غمني -أن ًددد شيل جىاٌو الفىسة )وخدة الخدلُل(: ضٍس

 .مىحص -فطُلي أن ًددد مظخىي جىاٌو الفىسة: ج •

O جفطُلي: نىدما ًبرش البهد مً حمُو حىاهبه. 

O  بهؼ حىاهب البهد بشيل مخخطسئلى  مىحص: نىدما ٌشحر اإلاىغىم. 

ٌ مدي  ًددد •  .جىاٌو الفىسة: ًدىاٌو / ال ًدىاو

7 زطىم بُاهُه7 ضىز7  • ًددد الىطاةل الخىغُدُت )خازؾت7 حداٌو

 (7..أخسي 

وخداث اإلالسز الدزاس ي / كاةمت نملُاث اللاةمت السأطُت: جىاولذ  -ج

 .الهلم التي طبم ئندادَا وجدىُمها

 :د ـ اللاةمت ألافلُت )الهسغُت(: جىاولذ وخداث الخدلُل الخالُت

ذ / غمني •  (7شيل جىاٌو الفىسة: )ضٍس
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 (7مظخىي جىاٌو الفىسة: )جفطُلي / مىحص •

ٌ مدي  •  (7جىاٌو الفىسة: )ًدىاٌو / ال ًدىاو

 (7الخىغُدُت: )حداٌو ـ زطىم بُاهُت ـ ضىز الىطاةل  •

 :مجمىم الخىسازاث •

ت إلاجمىم جىسازاث ول بهد نلى خدة •  (7٪) اليظبت اإلائٍى

غبـ أداة الخدلُل: جم نسع أداة الخدلُل نلى ألاطاجرة اإلادىمحن  -6

 .إلبداء السأي خٌى ئمياهُت الخدلُل باطخخدام جلً ألاداة

م ضدق ألاداة: جم نسع أداة  7أ  الخدلُل نلى اإلادىمحن لُخْهَسف آزاَؤ

خٌى ئمياهُت اطخخدام ألاداة في جدلُل مدخىي مىهج الهلىم للطف 

ألاٌو باإلاسخلت اإلاخىطؿت في غىء نملُاث الهلم ألاطاطُت والخياملُت، 

  :مً خُث

 مدي  •
ً
ا  .طالمت الفلساث لغٍى

 .ازجباؽ ول فلسة بالبهد الري جيخمي ئلُهمدي  •

 .الفلساث ليل بهدشمٌى مدي  •

 .ئمياهُت ئحساء نملُت الخدلُل باطخخدام جلً ألاداة •

وجم مساناة ملترخاث وجىحيهاث ألاطاجرة مدىمي الدزاطت، هما أشاز 

 .ضالخُت أداة الخدلُل7 وجم ئحساء الخهدًالث اإلالترختئلى  اإلادىمىن 

ّىز زباث أداة الخدلُل: كام الباخث بخدلُل مدخىي مىهج الهلىم اإلاؿ7 ب

للطف ألاٌو اإلاخىطـ مسجحن مخخالُخحن بفازق شمني شهس، وجم خظاب 

م خظاب وظبت الاجفاق بحن الخدلُلحن  مهامل الشباث نً ؾٍس

، وكد بلغ مهامل الشباث )*( (Holsti) باطخخدام مهادلت َىلظتي

ى ٌشحر .118) مهامل زباث مسجفو7 )حهخبر وظبت مهامل الشباث ئلى  (، َو

 (7٪11نً مسجفهت ئذا شادث 

 .الطىزة النهاةُت ألداة الخدلُل: جيىهذ ألاداة في ضىزتها النهاةُت -4

: ئنداد اخخباز مهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت والخياملُت
ً
 :زالشا

كُاض مدي اهدظاب ؾالب ئلى  الهدف مً الاخخباز: يهدف الاخخباز  -0

ألاطاطُت الطف ألاٌو اإلاخىطـ )نُىت البدث( إلاهازاث نملُاث الهلم 

 .والخياملُت

 :ضُاغت مفسداث الاخخباز -2

      كام الباخث بخددًد نملُاث الهلم ألاطاطُت والخياملُت التي •

ا بمدخىي مىهج الهلىم اإلاؿ ٌ ـــأشاز جدلُل اإلادخىي جىافَس  ىز للطف ألاو

 .اإلاخىطـ

ئنداد كاةمت مبدةُت بمهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت والخياملُت  •

ليل مهازة مً اإلاهازاث الظابم جددًدَا، زم نسع اللاةمت الفسنُت 

 (7نلى ألاطاجرة مدىمي البدث )أداة الدزاطت

جم ضُاغت مفسداث الاخخباز في ضىزة الاخخُاز مً مخهدد، ًلي ول  •

مفسدة أزبهت اخخُازاث ئخداَا فلـ صحُدت، وأطئلت ئهماٌ إلاهازة 

ساعي اشخماٌ مفسداث الاخخباز نلى ضىز وأشياٌ  الخطيُف، ٍو

وزطىماث، هما جم ئنداد حهلُماث الاخخباز ليي جىضح للؿالب هُفُت 

ؤلاحابت نلى مفسداث الاخخباز، ومشاٌ جىغُحي ًىضح هُفُت ؤلاحابت 

 .نلُه وئنداد همىذج ئحابت وحدٌو إلاىاضفاث الاخخباز

اطدبهاد مهازة الخىاضل أو الاجطاٌ مً الاخخباز خُث أن كُاطها  •

 .خالٌ بؿاكت مالخكت ًيىن أفػل مً

جم جددًد دزحت واخدة لإلحابت الصحُدت ليل مفسدة مً مفسداث  •

الاخخباز، وأنؿي دزحخان ليل مفسدة مً مفسداث الخطيُف وبرلً 

 .دزحت .6جيىن الدزحت اليلُت لالخخباز = 

ضدق الاخخباز: للخدلم مً ضدق الاخخباز، جم نسع الاخخباز في  -6

ألاطاجرة مدىمي البدث مً اإلاخخطحن في اإلاىاهج ضىزجه ألاولُت نلى 

ع ومشسفي الهلىم بمىؿلت الجىف باإلاملىت الهسبُت  وؾسق الخدَز

مالءمت الاخخباز للغسع الري وغو مً مدي  الظهىدًت، للخأهد مً

أحله، ومدي مالءمت مفسداث الاخخباز إلاظخىي ؾالب الطف ألاٌو 

داث التي وغهذ للُاطها، اإلاخىطـ، ومدي ازجباؽ نملُاث الهلم باإلافس 

وهرلً مدي وغىح حهلُماث الاخخباز، وجم حهدًل مفسداث الاخخباز في 

 .غىء آزاء اإلادىمحن

زباث الاخخباز: جم جؿبُم الاخخباز نلى نُىت اطخؿالنُت مً ؾالب  -4

( ؾالًبا، وجم .4الطف ألاٌو اإلاخىطـ مً غحر نُىت البدث ألاطاطُت )

دشازد طىن خظاب الشباث باطخخدام مهادل ، فيان [62]ت هُىدز ٍز

 810.مهامل الشباث )
ً
 .( وهي ملبىلت ئخطاةُا

( دكُلت بهد أخر .4شمً جؿبُم الاخخباز: جم جددًد الصمً بـ ) -5

اإلاخىطـ للصمً الري اطخغسكه أٌو ؾالب وآخس ؾالب في ؤلاحابت نلى 

م، الاخخباز، وبرلً أضبذ الاخخباز في ضىزجه النهاةُت ضالًحا لالطخخدا

ىضح الجدٌو   :مىاضفاث الاخخبازالخالي  ٍو

 2حدول 

 مىاصفات اختباز مهازات عمليات العلم ألاساسية والتكاملية في صىزثه النهائية

 الىشن اليسبي ٪ الدزحة املخصصة عدد املفسدات زكم السؤال املهازة

01 -.0 -1 -4 -2 -0 مالخكت  3 3 09٪  

23 -01- 04 -00 -9 جطيُف  1 0. ., 01٪  

.2 -06 -3 -1 -6 كُاض  1 1 ., 01٪  

21 -.2 -26 -02-. جيبإ  1 1 ., 01٪  

21 -22 -09 -.0-03 اطخيخاج  1 1 ., 01٪  

62-60 -20 جفظحر  6 6 2, 9٪  

29 -24 اطخخدام نالكاث الصمان واإلايان  2 2 3٪  

-.6 اطخخدام ألازكام  0 0 6٪  

٪..0 .6 62 62 مجمىم  

 :اإلادخىي  جدلُل ئحساءاث

ٌ  للطف الهلىم مىهج مدخىي  مً الخدلُل نُىت جيىهذ    اإلاخىطـ ألاو

ٌ  الدزاطُحن الفطلحن في  :ًلي هما والشاوي ألاو

 :ًلي إلاا وفلا اإلادخىي  جدلُل جم



647102 

60 

 والخياملُت ألاطاطُت الهلم نملُاث كاةمت بىىد اجخرث: الخدلُل فئت 7أ 

ٌ  للطف الهلىم مىهج بمدخىي  اإلالترخت  في وجػمىذ اإلاخىطـ، ألاو

ت بىىد شيل ىنل الخدلُل أداة  اللاةمت في بىدا( 44) نددَا مهُاٍز

 :مً ًخيىن  مخدزج ملُاض نً نبازة ألافلُت اللاةمت بِىما السأطُت،

ٌ مدي  ٌ ) الخىاو ٌ  ال - ًدىاو ٌ  شيل -( ًدىاو ذ)الخىاو  -( غمني - ضٍس

ٌ  مظخىي  ٌ  أطلىب -( جفطُلي -مىحص) الخىاو سي ) الخىاو  ـ( جدرًسي  ـ جلٍس

، زطىم،) الخىغُدُت الىطاةل  (7ضىز  حداٌو

 كظمذ للخدلُل، وىخدة واإلاىغىم الفلسة اجخرث: الخدلُل وخدة 7ب 

 مو فلسة ول جخػمنها التي الهملُت نلى للخهسف اثندة فلس ئلى   دةــالىخ

ٌ  جدوز  الىاخدة الفلسة أن انخباز  .كطسث أو ؾالذ واخد مهنى خى

 .وزباجه الخدلُل ضدق جػمً: الخدلُل مىغىنُت 7ج 

 بما الدزاس ي اإلاىهج مدخىي  نلى الخدلُل اكخطس: الخدلُل غىابـ 7د 

 في الىازدة لألطئلت الخهسع دون  وأوشؿت وزطىم ضىز  مً ًخػمىه

ٌ  نهاًت  .الدزاطُت والىخداث الفطى

ٌ  للطف اإلاؿّىز  الهلىم مىهج مدخىي : الخدلُل نُىت 7ٌ   اإلاخىطـ ألاو

 .َـ .0463/046 الدزاس ي للهام

 فياهذ7 جدلُلها ًخم التي الطفداث ندد: الخدلُل مظاخت جددًد 7و 

 :ًلي هما

 3 حدول 

 املتىسط ألاول  بالصف ثحليلها ثم التي الدزاسية والىحدات( التحليل عيىة) العلىم كتاب مىاصفات

 عدد صفحات التحليل عدد الفصىل باملحتىي الدزاس ي عدد الىحدات املحتىي الدزاس ي

 ٌ  0.6 3 6 الفطل الدزاس ي ألاو

 2.0 . 6 الفطل الدزاس ي الشاوي

6 . 4 06 3 مجمىم  

 ىتـــائــجال. 6

ٌ  بالظإاٌ الخاضت الىخاةج: أوال  الهلم نملُاث مهازاث ما: وهطه ألاو

ا ًيبغي التي ٌ  بالطف اإلاؿّىز  الهلىم مىهج مدخىي  في جىافَس  ألاو

  اإلاخىطـ؟

 الهلم نملُاث بمهازاث كاةمت ئنداد جم الظإاٌ َرا نً لإلحابت     

ا الىاحب والخياملُت ألاطاطُت ٌ  الطف مىهج بمدخىي  جىافَس  ألاو

 بمهازاث الطلت وزُلت الهلمُت اإلاساحوئلى   السحىم خالٌ مً اإلاخىطـ

 الدزاطاث وهرلً اإلاخىطؿت، اإلاسخلت لؿالب اإلاىاطبت الهلم نملُاث

 جىمُت وأطالُب وألاوشؿت البرامج بخطمُم اَخمذ التي والبدىر

 الدزاطت مدىمي ألاطاجرة نلى نسغها وجم الهلم، نملُاث مهازاث

 لؿالب الهلم نملُاث مهازاث ومىاطبت أَمُت مدي نً آزائهم الطخؿالم

٪ .. مً أهثر اجفاقئلى   اإلادىمحن آزاء هخاةج وأشازث اإلاخىطؿت، اإلاسخلت

ا ًيبغي التي ألاطاطُت الهلم نملُاث مهازاث أن نلى منهم  في جىافَس

ٌ  بالطف اإلاؿّىز  الهلىم مىهج مدخىي   اإلاالخكت،) هي اإلاخىطـ ألاو

 الصمان نالكاث الاطخيخاج، الخيبإ، الخىاضل، اللُاض، الخطيُف،

 الفسوع فسع الخفظحر،) هي والخياملُت ،(ألازكام واطخخدام واإلايان

 (7اإلاخغحراث وغبـ

ا ًُ  مهازاث جىافس مدي ما: وهطه الشاوي بالظإاٌ الخاضت الىخاةج: زاه

ٌ  بالطف اإلاؿّىز  الهلىم مىهج مدخىي  في الهلم نملُاث   اإلاخىطـ؟ ألاو

 الهلىم مىهج مدخىي  في الهلم نملُاث مهازاث جخىافس: الفسع وهظ

ٌ  بالطف  .الظهىدًت الهسبُت باإلاملىت اإلاخىطـ ألاو

 اإلاؿىز  الهلىم مىهج مدخىي  جدلُل جم الظإاٌ َرا نً لإلحابت       

ٌ  بالطف ٌ  بفطلُه اإلاخىطـ ألاو  نملُاث نً والىشف والشاوي ألاو

 مً نملُت ول جىسازاث بدظاب وذلً فُه والخياملُت ألاطاطُت الهلم

ت وظبتها وخظاب جىسازاتها وحمو الهلم نملُاث  بمجمىم باإلالازهت اإلائٍى

 (:1 ،4) زكم الجدولحن ًىضحها هما الخدلُل وخداث

 4 حدول 

 ألاول  الدزاس ي للفصل متىسط ألاول  للصف العلىم مىهج محتىي  ثحليل هتائج

عمليات 

 العلم

وحدات 

 التحليل

 ٪ الىسائل التىضيحية أسلىب التىاول  مستىي التىاول  شكل التىاول  مدي ثىاول 

ال  يتىاول 

 يتىاول 

 صىز  زسىم حداول  ثحريسي  ثلسيسي  مىحص ثفصيلي ضمني صسيح

اطُتألاط ٪.2 9 2   00 4 . 4 .  00 اإلاالخكت   

٪3 6      6  6  6 الخطيُف  

٪06 3 0    0 3 0 3  . اللُاض  

٪4   2    2  2  2 الخىاضل  

٪4  0     0  2  2 الخيبإ  

٪.0 6 6     3  3  9 الاطخيخاج  

نالكاث الصمان 

 واإلايان

0  0       0  2٪  

اطخخدام 

 ألازكام

1  1  1    3 2  01٪  

لخفظحرا الخياملُت  6  6  6       3٪  

٪2         0  0 فسع الفسوع  
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غبـ 

 اإلاخغحراث

2  0 0     0  0 4٪  

14*الهدد الىلى للمىغىناث =   

 5 حدول 

 الثاوي الدزاس ي للفصل متىسط ألاول  للصف العلىم مىهج محتىي  ثحليل هتائج

عمليات 

 العلم

 ٪ الىسائل التىضيحية أسلىب التىاول  مستىي التىاول  شكل التىاول  مدي ثىاول  وحدات التحليل

ال  يتىاول 

 يتىاول 

  صىز  زسىم حداول  ثحريسي  ثلسيسي  مىحص ثفصيلي ضمني صسيح

ُت:ألاطاط ٪62 21    21 1 .0 1 .0  21 اإلاالخكت   

٪1 6 0    0 6 0 6  4 الخطيُف  

٪9 3 0    1 2 0 3 0 . اللُاض  

الخىاضل أو 

 الاجطاٌ

9  9  9    6 0 1 02٪  

٪.0 4 4    2 3 2 3  1 الخيبإ  

٪02 1 6    0 1 0 1  9 الاطخيخاج  

نالكاث الصمان 

 واإلايان

0  0       0  0٪  

٪.         . . . اطخخدام ألازكام  

٪3  4 0   0 4 0 4  1 الخفظحر الخياملُت  

٪.         . . . فسع الفسوع  

٪.         .  . غبـ اإلاخغحراث  

..*الهدد الىلي للمىغىناث =   

ٌ  غهف( 1 ،4) الجدولحن مً ًخطح        الهلىم مىهج مدخىي  جىاو

ٌ  للطف  الىازدة والخياملُت ألاطاطُت الهلم لهملُاث اإلاخىطـ ألاو

ٌ  الدزاس ي الفطل في جىشنذ خُث الخدلُل، بأداة ت بيظب ألاو  مئٍى

 اللُاض، ألازكام، اطخخدام الاطخيخاج، اإلاالخكت،: آلاحي الترجِب نلى

 نالكاث اإلاخغحراث، غبـ الخيبإ، الخىاضل، الخفظحر، الخطيُف،

 ،٪4 ،٪3 ،٪3 ،٪06 ،٪01 ،٪.0 ،٪.2) الفسوع فسع واإلايان، الصمان

 بيظب الشاوي الدزاس ي الفطل في جىشنذ بِىما ،٪(2 ،2٪ ،4٪ ،4٪

ت  الخيبإ، الاطخيخاج، الخىاضل، اإلاالخكت،: آلاحي الترجِب نلى مئٍى

 اطخخدام واإلايان، الصمان نالكاث الخطيُف، الخفظحر، اللُاض،

 ،٪9 ،٪.0 ،٪02 ،٪02 ،٪62) اإلاخغحراث غبـ الفسوع، فسع ألازكام،

 ئلُه جىضلذ ما مو الىخاةج َرٍ وجخفم ،٪(. ،٪. ،٪. ،0٪ ،1٪ ،3٪

م نبد مً ول دزاطت هخاةج  ،[47] وبىكدىص وفػل ،[51] الىٍس

 [52]. وأمحن ،[49] وشاَحن ،[48] ونفُفي

ٌ  للطف اإلاؿىز  الهلىم مىهج مدخىي  جدلُل هخاةج خالٌ ومً       ألاو

 الخدلُل، بلاةمت الىازدة الهلم لهملُاث جىاوله غهف ًخطح اإلاخىطـ

ٌ  وجم لت ولِع نشىاةُت، بطىزة الخىاو  الخيامل جدلم مىكمت بؿٍس

 الهلىم مىاهج بحن والسأس ي اإلاىهج، هفع مدخىي  داخل ألافلي والخخابو

ٌ ) الدزاطُحن وللفطلحن الشالزت بالطفىف  الالخالي  وب( والشاوي ألاو

ت جدلم ٌ  نسع اطخمساٍز  في الهمم وغُاب الهلم، نملُاث وجىاو

 واإلاشىالث للؿالب، الظلىهُت الحُاجُت باإلاىاكف وزبؿها جىاولها،

اث الهخفاع خخما ًإدي مما بهم، اإلادُؿت البُئُت  في الؿالب مظخٍى

مىً لها، الظلىوي الجاهب ئَماٌ زم ومً الهملُاث جلً جدطُل  ٍو

ٌ  ذلً غهف ئزحام  بالطف الهلىم مىهج مدخىي  جسهحزئلى   الخىاو

 ٌ  .الهلم نملُاث خظاب نلى الهلمُت اإلاهسفت نلى اإلاخىطـ ألاو

ا
ً
 ؾالب ئإلاام دزحت ما: وهطه الشالث بالظإاٌ الخاضت الىخاةج: زالش

ٌ  الطف   البدث؟ مىغىم الهلم نملُاث بمهازاث اإلاخىطـ ألاو

ٌ  الطف ؾالب ئإلاام دزحت: الفسع وهظ  الهسبُت باإلاملىت اإلاخىطـ ألاو

 (7٪..) الىفاًت خد نً جلل ال الهلم نملُاث بمهازاث الظهىدًت

 واليظب الحظابُت اإلاخىطؿاث خظاب جم الظإاٌ َرا نً لإلحابت

ت ٌ  في هما الهلم نملُاث اخخباز في الؿالب لدزحاث اإلائٍى  الخالي: الجدو

 6 حدول 

 البحث عيىة العلم عمليات الختباز الطالب دزحات متىسطات

 حد الكفاية الدزحة الكلية وسبة املتىسط مً الدزحة الكلية املتىسط عدد الطالب املدزسة

,. 06,. 92 م7 ابً اللُم 1.٪  6. 

 

..٪  

,9 6,02 11 م7 ضالح الدًً 41٪  

,1 .1,0 31 م7 الفُطل 69٪  

س ,2 1,00 .6 م7 الؿٍى 43٪  

,2 1,02. 242 مجمىم 4.٪  
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ٌ  الىخاةج حشحر        هيل الهُىت ألفساد الهام اإلاخىطـ أن( 3) بالجدو

 جدطُل مظخىي  أن أي ،٪.684: اليلُت الدزحت مً وظبخه( 1802.)

 خد نً هشحرا ًبخهد فهى حدا، مخدن الهلم نملُاث إلاهازاث الؿالب

ى الىفاًت  جىضلذ ما مو الىخاةج َرٍ وجخفم اليلُت، الدزحت مً٪ .. َو

 ؛[33] وطهُد ؛[30] والجىدي ؛[27] ئبساَُم: دزاطاث هخاةج ئلُه

 ونىدة ؛[28] وفهمي ؛[35] والباش وخامد ؛[18] وفساج ؛[29] وجىفُم

مىً ،[31]  :والخالي خدي نلى مهازة ليل باليظبت أهثر الىخاةج ئًػاح ٍو

 7 حدول 

 الكلية البحث عيىة الطالب دزحات متىسطات يىضح

 ٪ الدزحة الكلية للمهازة املتىسط املهازة

٪41 3 39,2 اإلاالخكت  

٪3073 .0 03,3 الخطيُف  

٪1972 1 93,2 اللُاض  

٪.4 1 2861 الخيبإ  

٪4173 1 2821 الاطخيخاج  

٪41 6 0844 الخفظحر  

٪2.71 2 811. اطخخدام نالكاث الصمان واإلايان  

٪16 0 716. اطخخدام ألازكام  

ٌ  مً ًخطح       بشيل الؿالب دزحاث مخىطؿاث اهخفاع( .) حدو

 جلل فهي الحالي، البدث مىغىم الهملُاث مهازاث مً مهازة ليل نام

 ًبلغ الخطيُف، مهازة ندا فُما اإلاهازاث لجمُو٪( .1) نً مجمىنها في

مىً ،(3803) مخىطؿها  إلاهازاث الؿالب اهدظاب اهخفاع ئزحام ٍو

 جلً بدىمُت اإلاهلمحن اَخمام ندمئلى   نامت بطفت الهلم نملُاث

 نلى اإلاهلم اطخمساز ًإهد مما بها، اإلاسجبؿت واإلاهازاث الهلمُت الهملُاث

ع  مً اإلاؿّىزة اإلاىاهج جخؿلبه بما الاهترار وندم الىكسي، الخدَز

ظعى الخهلُمُت الهملُت مدىز  الؿالب بجهل الاَخمام  الهدشاف َو

 ًددر كد ما وجىكو والاطخيخاج، واللُاض اإلاالخكت خالٌ مً اإلاهلىمت

ٌ  بالطف الهلىم ملسز  افخلاز وهرلً إلاالخكاجه، هدُجت  اإلاخىطـ ألاو

 .الهلم لهملُاث

 
ً
 ذاث فسوق َىان َل: وهطه السابو بالظإاٌ الخاضت الىخاةج: زابها

 الؿالب دزحاث مخىطؿاث في( 7.1.) مظخىي  نىد ئخطاةُت داللت

 جدطُلهم إلاظخىي  حهصي  الهلم نملُاث اخخباز مهازاث في( الهُىت أفساد)

 ؟(مسجفو ـ مىخفؼ: )الدزاس ي

 في( 7.1.) مظخىي  نىد ئخطاةُت داللت ذاث فسوق جىحد: الفسع وهظ

 نملُاث اخخباز مهازاث في( الهُىت أفساد) الؿالب دزحاث مخىطؿاث

 (7مسجفو ـ مىخفؼ: )الدزاس ي جدطُلهم إلاظخىي  حهصي  الهلم

 ؾالب دزحاث  جالثئلى    السحىم جم الظإاٌ َرا نً لإلحابت     

 الدزاس ي الفطل نهاًت في نليها خطلىا التي الهلىم مادة في البدث نُىت

،  خطلىا واللرًً اإلاسجفو الخدطُل ذوي  الؿالب اخخُاز جم زم ألاٌو

 الخدطُل ذوي  الؿالب اخخُاز جم بِىما الاخخباز َرا في فأهثر٪ .. نلى

( ث) اخخباز اطخخدام جمو  ،٪.. مً أكل نلى خطلىا والرًً اإلاىخفؼ

 الفسوق نلى للخهسف وذلً مظخللخحن، مجمىنخحن بحن الفسوق لداللت

 نملُاث اخخباز مهازاث في الدزاطت نُىت أفساد دزحاث مخىطؿاث في

 الخفظحر، الاطخيخاج، الخيبإ، اللُاض، الخطيُف، اإلاالخكت،: )الهلم

 اليلُت الدزحت في وهرلً ،(ألازكام اطخخدام الهالكاث، اطخخدام

(7 مسجفو ـ مىخفؼ: )الدزاس ي جدطُلهم مظخىي  باخخالف لالخخباز

 ٌ  :ئليها الخىضل جم التي الىخاةج ًىضحالخالي   والجدو

 8 حدول 

 الدزاس ي التحصيل مستىي  باختالف العلم عمليات اختباز مهازات في البحث عيىة أفساد دزحات متىسط في الفسوق لداللة( ت) اختباز

 مستىي الداللة كيمة ت الاهحساف املعيازي  املتىسط الحسابي* العدد التحصيل الدزاس ي املهازة

* 4..7. 2711 01791 62742 90 مىخفؼ مهازة اإلاالخكت  

 0.729 61711 010 مسجفو

* ...7. 47.0 06731 21731 90 مىخفؼ مهازة الخطيُف  

 03716 63713 010 مسجفو

 * 6..7. 67.0 01760 .6179 90 مىخفؼ مهازة اللُاض

 22716 43726 010 مسجفو

* 3..7. .271 .0171 6.799 90 مىخفؼ مهازة الخيبإ  

 01712 6.741 010 مسجفو

* ...7. 6732 06733 2.744 90 مىخفؼ مهازة الاطخيخاج  

 09736 21720 010 مسجفو

 ..76. 07.2 24791 21794 90 مىخفؼ مهازة الخفظحر

 .2376 62741 010 مسجفو
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 73.1. 710. 237.3 0.7.6 90 مىخفؼ مهازة اطخخدام الهالكاث

 2.716 .0171 010 مسجفو

* 7.06. .271 44760 .2376 90 مىخفؼ مهازة اطخخدام ألازكام  

 .4974 407.2 010 مسجفو

* ...7. 7.6. .474 .2972 90 مىخفؼ الدزحت اليلُت  

 0.736 637.1 010 مسجفو

ل جم *  .دزحت ..0 مً لُطبذ الحظابي اإلاخىطـ جدٍى

 جدٌ بِىما ،(7.0.) مظخىي  نىد الداللت نلى*  جدٌ: ملحىقت **

 (7.17.) نىد الداللت نلى**  

ٌ  مً ًخطح        في 7.0. مظخىي  نىد دالت( ث) كُم أن( 1) زكم الجدو

 اطخخدام الاطخيخاج، الخيبإ، اللُاض، الخطيُف، اإلاالخكت،: )اإلاهازاث

 وحىدئلى   ٌشحر مما الهلم، نملُاث إلاهازاث اليلُت الدزحت وفي ،(ألازكام

 جلً في البدث نُىت أفساد دزحاث في ئخطاةُت داللت ذاث فسوق

 الفسوق جلً وواهذ الدزاس ي، جدطُلهم مظخىي  الخخالف حهىد اإلاهازاث،

    الىدُجت َرٍ وجخفم اإلاسجفو، الدزاس ي الخدطُل ذوي  ألافساد لطالح

اهخى" مً ول دزاطت ئلُه جىضلذ ما مو      [26]" واوطمان فُبًر

 [27]. وئبساَُم

ٌ  مً ًخطح هما      : اإلاهازاث في دالت غحر( ث) كُم أن( 1) زكم الجدو

 ذاث فسوق وحىد ندمئلى   ٌشحر مما ،(الهالكاث اطخخدام الخفظحر،)

 حهىد اإلاهازاث، جلً في الدزاطت نُىت أفساد دزحاث في ئخطاةُت داللت

 .الدزاس ي جدطُلهم مظخىي  الخخالف

مىً       التي البدث نُىت أفساد دزحاث في الدالت الفسوق وحىد ئزحام ٍو

 الهلم نملُاث همى أنئلى   الدزاس ي جدطُلهم مظخىي  الخخالف حهىد

 أضبذ خُث جدطُلهم همى في هبحر بشيل أطهم الؿالب َإالء لدي

 الاطخلطاء نملُاث خالٌ مً اإلاهلىماثئلى   ًخىضلىن  الؿالب

ادة في ٌظهم مما الهلم نملُاث وجىقُف  الهلمُت اإلاهازف اطدُهاب ٍش

نها نلى اإلاخهلمحن كدزة وشٍادة  إلاهازحي باليظبت أما7 الراهسة في جخٍص

 جىحُهئلى   خاحت في الؿالب ًصاٌ فال الهالكاث واطخخدام الخفظحر

د  بطىزة جإزسا أن ًمىً ختى اإلاهازجحن َاجحن لخىمُت الجهد مً مٍص

 .الدزاس ي جدطُلهم في ملحىقت

 التىصيات. 8

 جلدًم ًمىً هخاةج، مً الدزاطت ئلُه جىضلذ ما غىء في     

 :الخالُت واإلالترخاث الخىضُاث

 جػمحن بػسوزة الخهلُم بىشازة اإلاىاهج ئنداد نً اإلاظئىلحن جىحُه7 1

 ألاطاطُت الهلم لهملُاث اإلاخىطؿت باإلاسخلت الهلىم مىاهج مدخىي 

 .والخياملُت

 نملُاث مهازاث بدىمُت الاَخمامئلى   الهلىم مهلمي جىحُه غسوزة7 2

 .اإلاخىطؿت اإلاسخلت ؾالب لدي الهلم

بُت دوزاث نلد7 3  الخدمت أزىاء اإلاخىطؿت باإلاسخلت الهلىم إلاهلمي جدٍز

بهم   .مبخىسة بؿسق  الهلم لهملُاث اإلاخهلمحن جىمُت هُفُت نلى لخدٍز

ت بالجىاهب الاَخمام7 4 م نىد الهلم ونملُاث اإلاهاٍز  وندم الؿالب جلٍى

 .اإلاهسفي بالجاهب الاهخفاء

ٌ  دزاطاث ئحساء7 5  اإلاخخلفت الهلم نملُاث مهازاث جىمُت طبل جدىاو

  والىاكو الخلدمي واالطخلطاء الحدًشت مــالخهل اثــساجُجُــاطخ دامـــباطخخ

 .الافتراض ي

 املساحــع

 العسبية املساحــع أـ

(7 وشازة التربُت والخهلُم7 اإلاملىت الهسبُت 0466اإلاشسوم الشامل7 ) ]0[

 الظهىدًت7 

خىن، ناٌش مدمد7 ) ]6[ ع الهلىم7 ؽ0993ٍش ، نمان: 2(7 أطالُب جدَز

 داز الشسوق لليشس والخىشَو7 

ظها.2.0ؾه، بظام7 ) ]1[ نمان: داز  .(7 مفاَُم نلمُت وأطالُب جدَز

 اإلاظحرة لليشس والخىشَو7

بي في نملُاث 0994طسوز، ناًدة نبد الحمُد7 ) ]1[ (7 بسهامج جدٍز

الؿبُهت  لؿالب ولُت التربُت شهبتالبدث والاطخهالم الهلمي 

س ي وفهم جالمُرَم لهملُاث  والىُمُاء وفهالُخه نلى أدائهم الخدَز

بُت، مجلت ولُت التربُت، حامهت  الهلم ـ دزاطت اطخىشافُت ججٍس

 اإلاىطىزة7

(7 الشلافت الهلمُت ونلىم الهىاء7 0..2ماشن، خظام الدًً مدمد7 ) ]9[

ت7  اللاَسة: مىخبت النهػت اإلاطٍس

(7 اإلادخل في جدَزع الهلىم 2..2الىجدي، أخمد نبد السخم7ً ) ].0[

)طلظلت اإلاساحو في التربُت ونلم الىفع(7 اللاَسة: داز الفىس 

 الهسبي7 

(7 فهالُت وخدة ملترخت باطخخدام 4..2هىز الدًً، هجىي7 ) ]00[

الاهدشاف شبه اإلاىحه نلى ول مً نملُاث الهلم والخدطُل 

هدى مادة الهلىم لخالمُر الطف ألاٌو الدزاس ي والاججاٍ 

ؤلاندادي )اإلاهخمدًً واإلاظخللحن( نً اإلاجاٌ ؤلادزاوي، مجلت 

 7 .09 – .01(، .)4التربُت الهلمُت، 

(7 فهالُت اطخخدام اطتراجُجُاث .2.0ضلس، مدمد خظحن7 ) ]02[

الرواءاث اإلاخهددة في جىمُت الخدطُل وبهؼ مهازاث نملُاث 

فىحر الابخيازي لدي جالمُر الطف السابو الهلم ألاطاطُت والخ

 (7 06)2الابخداتي واججاَاتهم هدى الهلىم، مجلت التربُت الهلمُت، 

ع الحاطب آلالي7 .042ضلس، مدمد خظحن7 ) ]06[ (7 ؾسق جدَز

اع: مىخبت السشد7   الٍس

ع الهلىم7 نمان: داز 0..2وامل، مِشُل7 ) ]04[ (7 ؾسق وأطالُب جدَز

 ىشَو7 اإلاظحرة لليشس والخ

ا نلى الىمى 0..2دزوَش، نؿا خظ7ً )] 03[ (7 نملُاث الهلم وأزَس

الهللي والخدطُل لدي ؾلبت الطف الظابو في مدافكت غصة، 

ع،   7 012-009، 0.مجلت دزاطاث في اإلاىاهج وؾسق الخدَز

(7 مدي جىاٌو مدخىي مىهج الهلىم باإلاسخلت ...2فساج، مدظ7ً ) ]01[

الهلم ونملُاجه وفهم الخالمُر لها،  اإلاخىطؿت بالظهىدًت ألبهاد

 7 40 – 0(، 6)2مجلت التربُت الهلمُت، 
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خىن، هماٌ نبد الحمُد7 ) ]09[ (7 هُف هجهل أؾفالىا نلماء7 0996ٍش

اع، داز اليشس الدولي7   الٍس

(7 0992طالم، طالم طُد أخمد وطالم، ضفُت مدمد أخمد7 ) ].2[

اع: داز الهبُيان للؿبانت واليشس7 ع الهلىم7 الٍس  اإلاسشد في جدَز

(7 فانلُت همىذج الخهلم البىاتي 2..2العجمي، لبنى خظحن زاشد7 ) ]20[

واإلاهسفي في جىمُت الخدطُل الدزاس ي، وحهدًل الخطىزاث البدًلت 

ألاطاطُت والاججاَاث هدى مادة الهلىم  وجىمُت نملُاث الهلم

لدي جلمُراث الطف الشاوي اإلاخىطـ، زطالت دهخىزاٍ غحر 

اع7   ميشىزة، ولُت التربُت للبىاث، الٍس

ع الهلىم، وشازة 0913طلُم، مدمد ضابس وآخسون ) ]22[ (7 ؾسق جدَز

ت، بسهامج جأَُل  التربُت والخهلُم باالشتران مو الجامهاث اإلاطٍس

سخلت الابخداةُت للمظخىي الجامعي7 اللاَسة، مؿابو مهلمي اإلا

 مجمىنت شسواث الهال7ٌ

(7 فهالُت اطخخدام الىطاةـ اإلاخهددة ...2ضلس، مدمد خظحن ) ]26[

في جىمُت الخدطُل وبهؼ مهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت لدي 

جالمُر الطف الخامع الابخداتي واججاَاتهم هدى الحاطب آلالي7 

 (0.7)2لهلمُت، مجلت التربُت ا

ع الهلىم7 2..2نلي، مدمد الظُد ) ]24[ (7 التربُت الهلمُت وجدَز

 اللاَسة: داز الفىس الهسبي7

(7 الاججاَاث الحدًشت 0..2نبد الظالم، نبد الظالم مطؿفي7 ) ]21[

ع الهلىم7 اللاَسة، نالم الىخب7  في جدَز

الهلم نلى  (7 أزس فهم مهلم الهلىم لهملُاث0999ئبساَُم، شهبان ) ].2[

جىمُت خب الاطخؿالم لدي جالمُرٍ واججاَاتهم هدى الهلم، اإلاإجمس 

ً "زؤٍت  الهلمي الشالث، مىاهج الهلىم لللسن الحادي والهشٍس

ت للتربُت الهلمُت، فىدق باإلاا، أبى  مظخلبلُت"، الجمهُت اإلاطٍس

 ًىلُى7 21-21طلؿان، 

هدشاف اإلاىحه (7 فانلُت اطخخدام الا1..2فهمي، ناؾف ندلي7 ) ]21[

في جىمُت مهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت والاَخماماث الهلمُت 

 7 12 – .6(، 1) 4لدي ؾفل السوغت، مجلت التربُت الهلمُت، 

(7 فهالُت اطخخدام اطتراجُجُاث ...2جىفُم، َاله مدمد ) ]29[

حهلُمُت مخخلفت لخىمُه بهؼ مهازاث نملُاث الهلم ألاطاطُت في 

ع الهلىم لد ي جالمُر مدازض الىىز الابخداةُت7 زطالت جدَز

ت، حامهه  دهخىزاٍ غحر ميشىز7ٍ مههد الدزاطاث والبدىر التربٍى

 اللاَسة7

(7 أزس الخفانل بحن اطتراجُجُت 0999الجىدي، أمُىت الظُد ) ].6[

خساةـ اإلافاَُم ومظخىي الرواء في الخدطُل واهدظاب بهؼ 

بخداتي في مادٍ نملُاث الهلم لدي جالمُر الطف الخامع الا 

ت للتربُت الهلمُت:  الهلىم، اإلاإجمس الهلمي الشالث للجمهُت اإلاطٍس

ً زؤٍت مظخلبلُه، اإلاجلد  مىاهج الهلىم لللسن الحادي والهشٍس

ت للتربُت الهلمُت ،  7 اللاَسة، الجمهُت اإلاطٍس ًىلُى،  21-21ألاٌو

216-6097 

ع باأل...2نىدة، زىاء ملُجي ) ]60[ وشؿت (7 فانلُت الخدَز

الاطخلطاةُت الخهاوهُت في جىمُت نملُاث الهلم وخب الاطخؿالم 

الهلمي والاججاٍ هدى الخهلم الخهاووي لدي جالمُر اإلاسخلت 

(، .0)6، مجلت التربُت الهلمُت، STCالابخداةُت في غىء بسهامج 

0..-032 7 

(7 دزاطت جدلُلُت إلادخىي مىاهج الهلىم ...2الغىام، مدسش ) ]62[

حن الابخداةُت وؤلاندادًت في غىء بهؼ أبهاد الخىىز باإلاسخلخ

الهلمي، اإلاإجمس الهلمي السابو، التربُت الهلمُت للجمُو، الجمهُت 

اغُت باإلطمانُلُت،  ت الٍس ت للتربُت الهلمُت، اللٍس ًىلُى 60اإلاطٍس

 أغظؿع7  6 –

(7 أزس اطخخدام اطتراجُجُت اإلاخىاكػاث 0999طهُد، أًمً خبِب ) ]66[

جىمُه الخفىحر الهلمي وبهؼ نملُاث الهلم لدي جالمُر  ىنل

الطف الخامع الابخداتي في مادٍ الهلىم، اإلاإجمس الهلمي الشالث 

ت للتربُت الهلمُت: مىاهج الهلىم لللسن الحادي  للجمهُت اإلاطٍس

7 اللاَسة، الجمهُت  ً زؤٍت مظخلبلُه، اإلاجلد ألاٌو والهشٍس

ت للتربُت الهلمُت ،   7 631 -626ًىلُى،  21-21اإلاطٍس

ص7 ) ]64[ (7 فهالُت اطخخدام همىذج 6..2البهلي، ئبساَُم نبد الهٍص

ع الهلىم في الخدطُل وجىمُت بهؼ  مازشاهى ألبهاد الخهلم في جدَز

نملُاث الهلم لدي جالمُر الطف الشاوي ؤلاندادي، مجلت التربُت 

 (37)4الهلمُت، 

الُت بسهامج كاةم نلى (7 فه4..2خامد، طهُد والباش، أخالم7 ) ]61[

الرواءاث اإلاخهددة في جىمُت اإلافاَُم الهلمُت ونملُاث الهلم 

ت  والاججاَاث هدى الهلىم لدي الخالمُر الطم، الجمهُت اإلاطٍس

للتربُت الهلمُت، اإلاإجمس الهلمي الشامً: ألابهاد الغاةبت في مىاهج 

، فىدق اإلاسحان، فاًد،  الهلىم بالىؾً الهسبي، اإلاجلد ألاٌو

 7 099-019ًىلُى، ص ص  21-21ؤلاطمانُلُت، 

الباش، نبحر نبد الظالم مدمىد؛ أخمد، ئبساَُم؛ ؾلبت، ئيهاب  ]63[

(7 "فهالُت اطخخدام 2.02حىدة أخمد؛ ًىطف، ناضم بدحري7 )

الدظاٌؤ الراحي في جىمُت بهؼ مفاَُم الخغرًت  اطتراجُجُت

الاكخطاد ونملُاث الهلم والخفىحر الىاكد لدي ؾالباث شهبت 

(، ص 029اإلاجزلي بيلُت التربُت الىىنُت"7 مجلت اللساءة واإلاهسفت )

 .64 -01ص 

( فهالُت اطخخدام اإلاهمل .2.0نبد الظالم، خىان زحاء7 ) ].6[

الافتراض ي الاطخلطاتي والخىغُحي في جدَزع الىُمُاء نلى جىمُت 

ت للت ربُت الخفىحر الهلمي لدي ؾالباث ولُت التربُت الجمهُت اإلاطٍس

 0.37-30(، ص ص 3)6الهلمُت7 مجلت التربُت الهلمُت، 

(7 أزس اطخخدام ول مً دوزة الخهلم 6..2الظبُل، مي نمس7 )] 69[

وهمىذج حاهُِه نلى اهدظاب نُىت مً جلمُراث الطف الشالث 

اع للمفاَُم الهلمُت ومهازاث اإلاالخكت  الابخداتي بمدًىت الٍس

غحر ميشىزة، ولُت التربُت  زطالت دهخىزاٍ .والخطيُف والاجطاٌ

 .السةاطت الهامت ليلُاث البىاث بالٍساع للبىاث ألاكظام ألادبُت7

ع باطتراجُجُت الخهلم ...2الغىام، مدسش7 ) ].4[ ب(7 فانلُه الخدَز

الخهاووي في الخدطُل وجىمُه نملُاث الهلم ألاطاطُت لدي جالمُر 

لهلىم، مجله اإلاسخلت الابخداةُت ذوي ضهىباث الخهلم في مادٍ ا

 607-6، 44ولُه التربُت، حامهه اإلاىطىزة، 

(7 مظخىي ئجلان الؿالباث في الطف 2.06الدوطسي، هىزة7 ) ]40[

 زطالت ماحظخحر غحر (الظادض الابخداتي لهملُاث الهلم ألاطاطُت7 
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 ميشىزة، ولُت التربُت، حامهت اإلالً طهىد(7         

دي، بسلىتي، وبشازة، حبراةُل، والحدابي، داوود7 )] 42[ (7 .2.0الظٍى

مظخىي ئجلان ؾلبت الطف الخاطو مً الخهلُم ألاطاس ي لهملُاث 

، 23الهلم ألاطاطُت في مادة الهلىم7 مجلت حامهت دمشم، مجلد

 .264-2.9ص ص 

خىن، ناٌش7 ) ]46[ (7 مدي اهدظاب نملُاث الهلم ألاطاطُت 1..2ٍش

خلت ألاطاطُت في ألازدن ونالكخه بمخغحري الطف لدي ؾلبت اإلاس 

ت،  (، 2) 61الدزاس ي والخدطُل الهلمي7 دزاطاث الهلىم التربٍى

6.2-692. 

(7 كُاض نملُاث الهلم لدي ؾلبت الخهلُم 2.00الظُفي، طهُد ) ]44[

الهام بظلؿىت نمان7 زطالت ماحظخحر غحر ميشىزة، ولُت التربُت، 

 حامهت الظلؿان كابىض7

(7 مدي امخالن ؾالباث ولُت التربُت 2.00الجىابي، نبد السشاق7 )] 41[

للبىاث إلاهازاث نملُاث الهلم ونالكتها ببهؼ اإلاخغحراث7 مجلت 

 -.9(، 1) 1ولُت التربُت للبىاث للهلىم ؤلاوظاهُت، حامهت اليىفت، 

0... 

(7 جلُُم مدخىي هخب .099فػل، هبُل، وبسكدىص، خالد7 ) ].4[

َمُت التربُت الهلمُت مً وحهت هكس مهلمي الهلىم في غىء أ

، التربُت الهلمُت  ً، اإلاإجمس الهلمي ألاٌو الهلىم بدولت البدٍس

ت للتربُت الهلمُت،  ً، الجمهُت اإلاطٍس لللسن الحادي والهشٍس

اغُت باإلطمانُلُت،  ت الٍس  أغظؿع7 06-.0اللٍس

(7 مدي جىاٌو هخب الهلىم باإلاسخلت 0991نفُفي، ٌظسي7 ) ]41[

ندادًت في مطس إلاهازاث الاطخلطاء، مجلت التربُت الهلمُت، ؤلا 

0(0 7) 

م ملسزاث الهلىم للؿالباث في 6..2شاَحن، هجىي7 ) ]49[ (7 جلٍى

الخهلُم الهام باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت، اإلاإجمس الهلمي الظابو، 

ت للتربُت الهلمُت، فىدق  هدى جسبُت نلمُت أفػل، الجمهُت اإلاطٍس

 ًىلُى7  .6-.2ؤلاطمانُلُت،  –د اإلاسحان فاً

(7 دزاطت لخدلُلُت إلادخىي هخب الهلىم 1..2الجبر، حبر مدمد7 ) ].1[

 للطف الظادض الابخداتي

ع الهلىم اإلاإجمس  .باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت في غىء مهاًحر جدَز

ت7  اث اإلاهُاٍز الهلمي الظابو نشس7 مىاهج الخهلُم واإلاظخٍى

ت للمـىا ع7 اإلاجلد الشاوي، الجمهُت اإلاـطٍس  .2: 23هج وؾـسق الخـدَز

 .ًـىلُـى

م،  حس7 ) ]10[ (7 دزاطت جدلُلُت لهملُاث الهلم في 0994نبد الىٍس

هخاب الهلىم للطف ألاٌو ؤلاندادي، زطالت ماحظخحر غحر 

 ميشىزة، ولُت البىاث، حامهت نحن شمع7

ت اخخىاء هخب ألاوشؿت التربمدي  (47..2أمحن، ئًمان شوي7 ) ]12[ ٍى

اإلالسزة نلى جالمُر الطفىف الشالزت ألاولي مً الخهلُم الابخداتي 

نلى مهازاث الهلم ألاطاطُت واإلاهازاث الاحخمانُت7 مجله اللساءة 

 7 60واإلاهسفت7 

(7 دزاطت جدلُلُت لألوشؿت الهلمُت 0999نبد الفخاح، َدي7 ) ]16[

في وألاطئلت اإلاخػمىت في هخاب الهلىم للطف الشاوي ؤلاندادي 

غىء نملُاث الهلم، اإلاإجمس الهلمي الشالث، مىاهج الهلىم لللسن 

ت للتربُت  ً، زؤٍت مظخلبلُت، الجمهُت اإلاطٍس الحادي والهشٍس

 ًىلُى7  21-21الهلمُت، فىدق باإلاا، أبى طلؿان، 

(7 نملُاث الهلم اإلاخػمىت في دلُل اإلاهلم 2.02اللؿِش، خظحن7 ) ]14[

خب الهلىم للمسخلت ألاطاطُت لألوشؿت والخجازب الهملُت لى

باألزدن7 مجلت حامهت اللدض اإلافخىخت لألبدار والدزاطاث، 

2.(0 ،)12- 127 

(7 جدَزع الهلىم في مساخل الخهلُم الهام7 0993الخلُلي، خلُل7 )] 13[

 دبي: داز الللم لليشس والخىشَو7

في الهلىم ؤلاوظاهُت:  اإلادخىي (7 جدلُل .091ؾهُمه، زشدي )] .1[

 مفهىمه، أطظه، اطخخداماجه7 اللاَسة: داز الفىس الهسبي7 

(7 معجم اإلاطؿلحاث 0999الللاوي، أخمد خظحن والجمل، نلى7 ) ]11[

ع7 ؽ ت اإلاهسفت في اإلاىاهج وؾسق الخدَز ، اللاَسة: نالم 2التربٍى

 الىخب7 

لث (7 اججاَاث جالمُر الطف الشا0999ضلس، مدمد خظحن ) ]19[

ؤلاندادي وطلىههم هدى جسشُد اإلاُاٍ بمطس، اإلاإجمس الهلمي 

به مو  س هكم ئنداد اإلاهلم الهسبي وجدٍز الظىىي الظابو " جؿٍى

مؿلو ألالفُت الشالشت "، حامهت خلىان، ولُت التربُت، بملس حامهت 

 ماًى7  .2-23الدٌو الهسبُت، اللاَسة، 

مً مىاهج الهلىم (7 بسهامج ملترح غ4..2ضلس، مدمد خظحن ) ].3[

لخهدًل الاججاَاث هدى الخدخحن باإلاملىت الهسبُت الظهىدًت7 

ذ،  ت، مجلع اليشس الهلمي، حامهت اليٍى  (7 01) 0.اإلاجلت التربٍى

(7 مدي جىافس نملُاث الهلم في هخب 1..2أبى جحجىح، ًديي7 ) ]30[

الهلىم إلاسخلت الخهلُم ألاطاس ي بفلظؿحن7 مجلت حامهت الىجاح 

 042.7-0611(، 1)22)الهلىم ؤلاوظاهُت(،  لألبدار

م واللُاض الىفس ي والتربىي، ...2خؿاب، نلي ماَس ) ]32[ (7 الخلٍى

 اللاَسة: ولُت التربُت حامهت خلىان7 
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THE DEGREE OF THE STUDENTS' 

KNOWLEDGE OF THE CONTENTS OF 

SCIENCE CURRICULA DEVELOPED IN THE 

MIDDLE STAGE IN SAUDI ARABIA AND 

THEIR RELATION TO THE ACADEMIC 

ACHIEVEMENT 

SAEED A. J. ALGHAMDI 
Faculty of Education 

 Al Jouf University 

 

ABSTRACT_ The research aims at identifying the availability of The degree of the students' 

knowledge of the contents of science curricula developed in the middle stage in Saudi Arabia and 

their relation to the academic achievement. To achieve this goal a list of science processes skills was 

prepared, which should be available in the content of the science curriculum for first grade in middle 

school, also content analysis card for the availability of these skills was built, and a test of science 

processes skills was built and applied to a sample of (242) students in the first grade in middle school 

in the city Sakaka in al Jouf, Saudi Arabia. Results showed the weakness of most science processes of 

analysis tool, and the lower average scores of students in general for each skill of the research 

processes skills. The average scores of students did not exceed (47.2%) in the test of science 

processes. The research concluded that there is a statistically significant differences at the level of 

(0.01) in the degrees of the research sample in a number of science processes due to the different level 

of academic achievement. These differences were in favor of people with high academic achievement. 

The research recommended the need to embed science processes skills in the content of the science 

curriculum in middle school and urging the teachers to pay attention to their development with 

training courses to raise their efficiency in the development of those skills. 

KEYWORDS: Science process, Developed Science Curriculum, Achievement, Curriculum Content. 

 

 

 


