برناهج حاسوبي هقرتح لتشخيص صعوبات
تعلن العلوم لطالبات املرحلة املتوسطة
َّ
خمدي عبد العظيم البىا**

سلمى سعد الشهسي*

امللخص_ َدفذ الدزاطت الخالُت ئلى جطمُم بسهامج خاطىبي يهدف ئلى حصخُظ ضػىباث حػلم الػلىم التي جىاحه
ؾالباث اإلاسخلت اإلاخىطؿت ،ولخدلُم َرا الهدف كام الباخشان باغداد وجطمُم البرهامج الخاطىبي اإلالترح ،وهرلً
كامذ الباخشت باغداد ازخبازاث حصخُطُه إلافاَُم اإلاادة واإلاسالُـ واإلادالُل مً هخاب الػلىم للطف الشاوي مخىطـ،
وجم خظاب الطدق والشباث لهرٍ الازخبازاث ،ومً زم الخؿبُم غلى غُىت كىامها  293مً ؾالباث الطف الشالث
مخىطـ .وجىضلذ الدزاطت ئلى غدة هخاةج مً أَمها :ئمياهُت اطخسدام البرهامج الخاطىبي اإلالترح في جددًد وحصخُظ
أهماؽ ضػىباث حػلم الػلىم لدي ؾالباث اإلاسخلت اإلاخىطؿت الػادًاث وذواث ضػىباث حػلم الػلىم .وكد ّ
كدم الباخشان
ً
غددا مً الخىضُاث لػل مً أَمها :غسوزة الاَخمام بالىشف اإلابىس غً الطػىباث التي جىاحه الؿالباث أزىاء حػلمهً،

اطخسدام جلىُت الخاطىب وبسامجه في غملُت الدصخُظ والىشف بشيل دوزي.

الكلماث املفخاخيت :الازخباز الدصخُص ي ،ضػىباث حػلم الػلىم ،الخلىٍم بالخاطب.

*جامعت الطائف _ كسم املىاهج وجكىىلىجيا الخعليم
** جامعت الطائف _ كسم املىاهج وجكىىلىجيا الخعليم
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بسهامج خاسىبي ملترح لدشخيص صعىباث حعلم العلىم لطالباث املسخلت
املخىسطت

َّ
الطُما وأن الػلىم مادة غسوزٍت ال غنى غجها ،ئذ ئنها حػد مً أهثر
ً
اإلالسزاث الدزاطُت ازجباؾا بدُاة ألافساد والترهُب الجظدي لإلوظان،
وبالخالي فهي حظهم في الخػسف غلى مشىالث ألافساد ومشىالث
مجخمػهم ،هما حظهم في وغؼ الخلىٌ اإلاىاطبت لهرٍ اإلاشىالث ،ئغافت
ئلى أن ؤلاإلاام بأطاطُاتها ٌظاغد ألافساد في خل ما ٌػترغهم مً
مشىالث [.[2
ً
وَػد الخلىٍم أًػا أداة إلاػسفت مدي جدلم ألاَداف مً ِكبل
الؿلبت .هما ًخم غً ؾسٍله مػسفت الفسوق الفسدًت بين ألافساد،
والىشف غً فاغلُت الىظام التربىي ،والىكىف غلى صخت اللسازاث
التي جخسر غمً اإلاإطظت التربىٍت وطالمتها .هما ٌػد الخلىٍم الىطُلت
السةِظُت التي ًمىً مً زاللها ّ
حػسف مالءمت البرامج لألفساد
وخاحاتهم ،هما ًمىً الخطىٌ غلى مػلىماث غً مدي ؤلاهجاشاث
وألاوغاع الػامت ،هما ٌظهم الخلىٍم التربىي في مظاغدة اإلاػلمين في
وغؼ الدزحاث؛ الجساذ اللسازاث اإلاخػللت بترفُؼ الؿلبت وجىشَػهم غلى
البرامج وازخُاز ألاوغاع التربىٍت التي جالةمهم ،هما ٌظهم في حصخُظ
هىاحي الػػف واللىة لديهم ومػسفت كدزتهم غلى الخػلم [.[3
ئن حػلُم الػلىم مً أحل الفهم )(Teaching for Understanding
ً
ًأحي مخىافلا مؼ اإلاىحى البىاتي لخػلم الؿالب الري يهخم بسبراجه
الظابلت وحػلمه مً أحل الفهم ،وججػله ًخدمل اإلاظئىلُت فُما
ًخػلمه ،وٍإهد اإلاىحى البىاتي غلى أن الؿلبت بىاة وشؿىن في هظستهم
للػالم مً خىلهم ،وئدزاههم للمىاد الدزاطُت في اإلاىهج الخػلُمي،
وٍترجب غلى َرٍ الىظسة غدم اللدزة غلى الاطخمساز باطخسدام أشياٌ
الخلىٍم الػادًت (الخللُدًت) مشل :الازخبازاث اإلاىغىغُت ،وجلىٍم جرهس
خلاةم اإلاػلىماث؛ بل ًجب البدث غً ؾسق ووطاةل أزسي؛ لخؿىٍس
أطالُب كُاض وجلىٍم الخدطُل الدزاس ي [.[2
وكد أشاز أبى غلي [ ]4ئلى أن الىظسة للخلىٍم التي جخم غً ؾسٍم
كُاض مدي جدلُم الؿلبت لألَداف الخػلُمُت والتي جػؼ الؿالب في
مىكف ًخؿلب مىه ؤلاحابت غً طإاٌ في فترة شمىُت مدددة هي هظسة
كاضسة ومددودة ،فالػملُت الخلىٍمُت في اإلاىاد الػلمُت ومجها :مادة
الػلىم ًجب أن جدخىي غلى أهثر مً مجسد ازخبازاث الىزكت والللم؛
ذلً أن اكخطاز الخلىٍم غلى َرا الجاهب ًجػل أَداف التربُت كاضسة
غلى جىمُت الجاهب اإلاػسفي لدي الؿلبت ،وَرا ًدىافى مؼ فلظفت ألاهظمت
ً
التربىٍت .فبدال مً الترهيز غلى خفظ الخلاةم واللىاهين الػلمُت -هما
ً
وان مػهىدا -أضبذ الترهيز غلى جىظُف الػلم في الخُاة الػملُت
والخأهُد غلى دزاطت الػلم هػلم .خُث أن َرٍ الىظسة في حػلُم الػلىم
جخميز غً الاججاَاث أو اإلاىاحي الشاتػت في حػلُم الػلىم مً خُث
جأهُدَا غلى حػلُم الخلاةم الػلمُت واطخسدام اإلاىحى البىاتي في
الػلىم ،مما ًترجب غلُه غدم اللدزة غلى الاطخمساز باطخسدام أشياٌ
الخلىٍم الػادًت أو الخللُدًت مشل :الازخبازاث بأهىاغها ،والتي جخميز
بطػىبت مساغاتها للفسوق الفسدًت بين الؿلبت.

 .1امللدمت
ًبدث التربىٍىن باطخمساز غً أفػل الؿسق؛ لخىفير بِئت حػلُمُت
جفاغلُت؛ لجرب اَخمام الؿلبت ،وخثهم غلى جبادٌ آلازاء والخبراث .وَػد
الخلدم الخىىىلىجي في مجاٌ اطخسدام الخاطىب والبرامج الخػلُمُت
اإلادىطبت مً أَم الىطاةل لخىفير َرٍ البِئت الخػلُمُت َّ
الثرًت .وَشهد
ً
ً
ًّ
ً
جؿىزا ً
ً
مجالي الػلم
هبيرا ،وجلدما جىىىلىحُا طسَػا في
غاإلاىا الُىم
والخىىىلىحُا ،خُث جسؿى الدوٌ اإلاخلدمت زؿىاث طسَػت في َرا
والخىىىلىجي ئلى ئغادة الىظس في َّ
ّ
ّ
اإلاجاٌ .وكد أدي الخؿىز
الخػلم
الػلمي
ِ
ِ
ومىاهج الدزاطت وأطالُب الخدزَع ،وحصجُؼ مبادزاث الؿالب ،وجىمُت
الخفىير الػلمي ،والخسلظ مً الخفظ والخللين ،واطخسدام الخلىُاث
ً
ً
الخدًشت في الخػلُم .وكد مىدذ الخىىىلىحُا آفاكا حدًدة في الخػلم
والخػلُم ،فصودث اإلاػلم بخلىُاث ًمىً اطخسدامها في حػصٍص الخػلم،
وشٍادة الخدطُل الػلمي لدي الؿالب.
ً
ولم ُ
جأٌ اإلاإطظاث الخػلُمُت حهدا في ئدزاٌ الخؿىزاث اإلاسخلفت
والخلىُاث الخدًشت ئلى أحىدة مإطظاتها؛ لخىاهب الخؿىزاث اإلادظازغت
ً
ً
في الخىىىلىحُا أوال ،ولإلفادة مما جدىٍه جلً الخلىُاث زاهُا .ومً اإلاخفم
َّ
التربىٍت أن الخػلُم يهدف ئلى بىاء شخطُت الفسد
غلُه في ألاوطاؽ
وجيىٍجها مً زالٌ جصوٍدٍ بالخبراث والاججاَاث التي جمىىه مً الىجاح
في خُاجه الػملُت والػلمُت ،ومىاحهت جددًاث ومشىالث اإلاظخلبل
بؿسٍلت غلمُت حظدىد ئلى أطع الخفىير الظلُم [.[1
ئن مشل َرا اإلافهىم للخػلُم ًطػب جدلُله مً زالٌ الؿسق
الاغخُادًت التي جمازض في غالبُت اإلادازض والتي حػخمد غلى الخللين
وؤلاللاء .لرا فان الخىحهاث الخدًشت للخػلُم جلىم غلى غدة مداوز
مجها :جىفير الظسوف اإلاالةمت إلخدار الخغُيراث اإلاسغىبت في طلىن
ًّ
ئًجابُا في اإلاىاكف
شامل ومخىاش ٍن؛ لُطبذ الؿالب
بشيل
الؿلبت
ٍ
ٍ
ً
الخػلُمُت ،ومدىزا لػملُت الخػلم والخػلُم .وَرا ال ًخدلم ئال ئذا
ؾىزث التربُت أدواتها وأطالُبها في الخدزَع والخلىٍم ،بدُث جصوٌ
الىظسة اللدًمت التي جسي أن ول فسد ٌظعى لخدلُم َدفه بغؼ الىظس
غً أَداف آلازسًٍ .وهدُجت لرلً ظهسث الخاحت اإلااطت الطخسدام
ؾسق جدزَع جصٍد مً فاغلُت الخػلُم ،ومً َرٍ الؿسق جىظُف
الخاطب آلالي في الػملُت الخػلُمُت.
وألحل ذلً أدزلذ الىطاةل الخىىىلىحُت الخدًشت والخاطب آلالي
ئلى اإلادازض إلاظاغدة اإلاػلم في جىغُذ ما ّ
ًدزطه ،ولخمىُىه مً جىضُل
اإلاػسفت ئلى ؾلبخه بشيل مِظىز وفػاٌ .وفي َرٍ ألازىاء ؾسأث حغُيراث
ً
حىَسٍت أًػا غلى ؾبُػت ألاَداف التربىٍت التي غلى اإلاػلم أن ٌظعى
ئلى جدلُلها دازل غسف َّ
الطف ،خُث جم الترهيز غلى أَمُت حػلم
الؿلبت مبادب الخفىير الظلُم بمسخلف أهىاغه مشل الخفىير الىاكد،
ّ
اإلاػسفي ،وما شابه.
والخفىير ؤلابداعي ،والخفىير ما وزاء
ِ
ومً أَم اإلاجاالث الخػلُمُت التي ٌظخسدم فحها الخاطب آلالي
ً
وىطُلت للخػلم ،مجاٌ حػلُم الػلىم؛ هظسا ألَمُخه في الخُاة الُىمُت،
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هاحمت غً طىء الفهم أم غً غدم الخمىً مً الاحساءاث ،أو الػملُاث
التي جىؿىي غلحها َرٍ اإلاهازاث .وذلً ألن الىشف غً الطػىباث التي
جىاحه الؿالب في الػملُت الخػلُمُت بشيل طسَؼ ومبىس ًجػل مً
الظهل الخغلب غلحها.
أ .أسئلت الدزاست
ًمىً جددًد مشيلت الدزاطت في الظإاٌ السةِع الخالي :هُف ًمىً
اطخسدام البرهامج الخاطىبي اإلالترح في حصخُظ ضػىباث حػلم الػلىم
لؿالباث اإلاسخلت اإلاخىطؿت؟ وٍخفسع مً الظإاٌ السةِع الدظاؤالث
الفسغُت الخالُت:
• ما أهماؽ ضػىباث حػلم الػلىم هما جساَا مػلماث الػلىم باإلاسخلت
اإلاخىطؿت؟
• ما أهماؽ ضػىباث حػلم الػلىم هما جساَا ؾالباث اإلاسخلت اإلاخىطؿت؟
• ما الطػىباث التي جىاحه الؿالباث الػادًاث في حػلم الػلىم باإلاسخلت
اإلاخىطؿت مً زالٌ حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي اإلالترح؟
• ما الطػىباث التي جىاحه الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم
باإلاسخلت اإلاخىطؿت مً زالٌ حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي اإلالترح؟
• َل جسخلف الطػىباث التي جىاحه الؿالباث الػادًاث غً الطػىباث
التي جىاحه الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت
مً زالٌ حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي اإلالترح؟
ب .أهداف الدزاست
َ
َدفذ الدزاطت الخالُت ئلى:
 .1جطمُم بسهامج خاطىبي ًلىم بػملُت حصخُظ لطػىباث حػلم
ً
الػلىم ئلىتروهُا.
ُّ .2
حػسف أهماؽ ضػىباث حػلم الػلىم هما جساَا مػلماث الػلىم
باإلاسخلت اإلاخىطؿت.
ُّ .3
حػسف أهماؽ ضػىباث حػلم الػلىم هما جساَا ؾالباث الطف الشالث
مخىطـ في هخاب الػلىم للطف الشاوي مخىطـ.
ُّ .4
حػسف الطػىباث التي جىاحه الؿالباث الػادًاث في حػلم الػلىم
باإلاسخلت اإلاخىطؿت مً زالٌ حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي اإلالترح.
ُّ .5
حػسف الطػىباث التي جىاحه الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم
باإلاسخلت اإلاخىطؿت مً زالٌ حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي اإلالترح.
ُّ .6
حػسف َل جىحد ازخالفاث بين الطػىباث التي جىاحه الؿالباث
الػادًاث والطػىباث التي جىاحه الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم
باإلاسخلت اإلاخىطؿت مً زالٌ حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي اإلالترح .
ج .أهميت الدزاست
جيبؼ أَمُت الدزاطت مً زالٌ الىلاؽ الخالُت:
• حػد مداولت إلاظاًسة الخىحهاث الخدًشت واإلاظخددزت في فلظفت
وأَداف غملُت الخلىٍم ،وفي أطالُب ووطاةل وأدواث الخلىٍم ،والتي
جلىم غلى اطخسدام ألاحهصة الخىىىلىحُت وهي ما ٌػسف باطم
جىىىلىحُا الخلىٍم.
• جصوٍد اللاةمين باغداد وجؿىٍس اإلاىاهج باإلاىغىغاث واإلافاَُم التي
حشيل ضػىباث لدي الؿالباث؛ إلغادة ضُاغتها أو جصوٍدَا باألوشؿت
اإلاىاطبت.
• مظاغدة اإلاشسفاث في الىكىف غلى ما ٌػُم غملُت حػلم الػلىم مً

ومؼ أن الخاطب آلالي جم اطخسدامه فى مجاٌ اللُاض والخلىٍم
ً
ًّ
جللُدًا فى ئهجاش بػؼ ألاغماٌ ،والخدلُل
الىفس ي والتربىي اطخسداما
ؤلاخطاتي للبُاهاث الىاججت غً جؿبُم الازخبازاث واإلالاًِع الىفظُت؛
للخدلم مً زطاةطها الظُيىمترًت مشل :الشباث والطدق ،ئال أن
اطخسدام الخاطب فى مجاٌ اللُاض والخلىٍم الىفس ي والتربىي لم ٌػد
ً
كاضسا غلى َرا الجاهب ،وئهما امخد لِشمل حىاهب أزسي أهثر
جىىىلىحُت والخلىٍم اإلابرمج آلُا ،والازخبازاث اإلادىطبت [ .]5وجبرٌ
وشازة التربُت والخػلُم مجهىداث هبيرة؛ لخؿبُم الخىىىلىحُا
ً
والاجطاالث واإلاػلىماث في الخػلُم ،طػُا مجها إلاىاهبت الخؿىز
الخىىىلىجي وجىظُفه في الػملُت الخػلُمُت؛ لخىفير هظام حػلُمي
وجدزَس ي حُد للؿالب.
ومً أطاطُاث الخدزَع الجُد حصخُظ ضػىباث الخػلم والػمل
أخُان هشيرة ًالخظ اإلاػلم أن َىان ما ٌػىق حػلم
غلى جرلُلها ،ففي
ٍ
ؾلبخه ،فالبػؼ ال ٌظخفُد مً الدزوض أو الخمسٍىاث التي ًخللاَا،
ً
والبػؼ آلازس ًيىن حػلمه بؿُئا ال ًدىاطب مؼ الظسغت اإلافترغت ،ومً
َىا ًخىحب غلى اإلاػلم أن ًبدث في ألاطباب التي جدغى ئلى َرٍ الظاَسة
والتي كد ًجدَا في غدم وغىح ألاَداف أو في غدم هفاًت الاغداد
ً
مالةمت فال ًجد الؿالب هفظه كادزا
غير
للدزض ،أو في جددًد
ٍ
ٍ
مظخىٍاث ِ
غلى جدلُلها ،خُث ال حدوي مً جدزَع اإلاػلم مالم جخىافس غماهاث
لخظً اطخفادة الؿلبت مً َرا الخدزَع.
والىشف اإلابىس غً ضػىباث حػلم الػلىم غسوزة جخفم مؼ ما هادث
به الدزاطاث أمشاٌ :دزاطت طػُدي []6؛ غِس ى []7؛ كسوي []8؛ الىاكت
[]9؛ اإلادَىن [ ،]10وهرلً ودزاطت "شُا" [ ]11ودزاطت "فسٍدٌ
ومالىوي"[ ،]12وكد أوضذ حمُػها بػسوزة الاَخمام بالىشف غً
الطػىباث بشيل مبىس ،واًجاد ؾسق حدًدة إلاظاغدة اإلاػلمين في
ذلً؛ لُمىً جدازهها وذلً للدوز الري جددزه ضػىباث حػلم الػلىم
في ئغاكت غملُت حػلم اإلافاَُم واإلابادب واللىاهين والىظسٍاث الػلمُت،
واهدشازَا بين أوطاؽ الؿالب مما ًجػل مً حصخُطها والىشف غجها
ً
أمسا بالغ ألاَمُت.
 .2مشكلت الدزاست
لخدزَع الػلىم في اإلاساخل الخػلُمُت ميان زةِع؛ ئذ أهه ئخدي
اإلاهازاث ألاطاطُت التي ًيبغي أن ًىدظبها الؿلبت ،هما أهه وطُلت
أطاطُت إلهماٌ الؿالب دزاطخه ،وبىاء شخطِخه؛ خُث أن ئجلان
مهازاتها ًىػىع غلى جدطُل الؿالب في اإلاىاد ألازسي ،وحػخبر مادة
الػلىم ئخدي الػىاةم اإلاػسفُت في مظيرة الؿالب الخػلُمُت بما حشيله
ً
مً جساهم في اإلاػلىماث ،وازجباؽ بػػها ببػؼ .وهظسا ألَمُت مادة
الػلىم فلد اطخدىذث غلى اَخمام التربىٍين فظػىا حاَدًً لدظهُل
غملُت جدزَظها وجرلُل الطػىباث التي جىاحه الؿلبت ،ولرلً طعى
اإلاهخمىن بالتربُت في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت ئلى الخؿىٍس اإلاظخمس في
مدخىي اإلاادة وأطلىب غسغها.
مما طبم ٌظعى البدث الخالي لخىظُف الخاطب آلالي وبسمجُاجه في
مجاٌ الخلىٍم وباألزظ في بسمجت الازخبازاث الدصخُطُت التي تهدف
للخدلم مً اهدظاب اإلاخػلم للمهازاث ألاطاطُت ،وحصخُظ الطػىباث
التي جطادفه أزىاء حػلمه ،والخػسف غلى مطادز الازؿاء طىاء أواهذ
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ضػىباث ،وجطمُم البرامج الػالحُت وؤلازشادًت اإلاىاطبت لها.
• مظاغدة اإلاػلماث في حصخُظ ضػىباث الخػلم لدي ؾالباتهً ،وجىفير
الىكذ والجهد اإلابروٌ في ذلً.
• مظاغدة الؿالباث في الخغلب غلى ضػىباث الخػلم لديهً مً زالٌ
الخدازن اإلابىس لها مً كبل اإلاػلمت.
ّ
• مىاهبت الخىحه الػالمي هدى خىطبت الازخبازاث؛ إلاا جخميز به الػملُت
الازخبازٍت مً مصاًا غلى الازخبازاث الخللُدًت.
 .3الدزاساث السابلت
دزاطاث طابلت اَخمذ بطػىباث حػلم الػلىم:
أحسي وشىان [ ]13دزاطت َدفذ ئلى حصخُظ الطػىباث في
اإلافاَُم والخظاباث الىُمُاةُت لدي ؾلبت الطف الػاشس ألاطاس ي
بفلظؿين والخطىٌ غلى دالةل غلمُت خىٌ فاغلُت البرهامج اإلالترح
باطخسدام بسهامج الػسوع في غالج ضػىباث حػلم اإلافاَُم ،وكد
أظهسث الىخاةج أن غالبُت اإلافاَُم والخظاباث الىُمُاةُت التي جلِظها
بىىد الازخباز الدصخُص ي كد شيلذ ضػىبت في حػلمها ،وباليظبت
للبرهامج الػالجي فلد أطفسث الىخاةج غً وحىد فسوق ذاث داللت
ئخطاةُت غىد مظخىي الداللت ( )0.05بين مخىطـ دزحاث ؾلبت
اإلاجمىغت الخجسٍبُت في الخؿبُم اللبلي والبػدي لطالح الخؿبُم
البػدي .وفي غىء َرٍ الىخاةج أوضذ الدزاطت بػسوزة اهظاب
اإلاػلمين هفاًاث اطخسدام الخاطىب غملُت الدصخُظ أو الػالج.
هما َدفذ دزاطت فخذ هللا [ ]14ئلى جددًد كاةمت بطػىباث حػلم
اإلافاَُم والػالكاث الىُمُاةُت ،وأزس الخدزَع بالىمرحت مؼ لػب ألادواز
في جىمُت الاطدُػاب اإلافاَُمي والاججاٍ هدى حػلم الىُمُاء لدي الؿلبت
ذوو ضػىباث الخػلم باإلاسخلت اإلاخىطؿت بػىيزة ،وكد أظهسث الىخاةج
وحىد مفاَُم وغالكاث هُمُاةُت حشيل ضػىبت في حػلمها لدي الؿلبت،
باإلغافت ئلى وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي ( )0.05بين
اإلاجمىغخين الخجسٍبُت والػابؿت في الاطدُػاب اإلافاَُمي وملُاض
الاججاٍ هدى حػلم الىُمُاء لطالح اإلاجمىغت الخجسٍبُت التي دزطذ
بأطلىب الىمرحت ولػب ألادواز.
واَخمذ دزاطت لىزَع غبداإلالً [ ]15بدصخُظ ضػىباث حػلم
مادة الػلىم الشاتػت في وخدة " اإلاادة والؿاكت " لدي جالمُر الطف
ألاوٌ ؤلاغدادي ،والخدلم مً فاغلُت اطخسدام اطتراجُجُاث الخدزَع
ً
وفلا للرواءاث اإلاخػددة؛ للخغلب غلى َرٍ الطػىباث ،وكد أظهسث
الىخاةج وحىد فسق داٌ ئخطاةُا غىد مظخىي داللت ( )0.05بين
مخىطؿي دزحاث الخالمُر باإلاجمىغخين الخجسٍبُت والػابؿت في الخؿبُم
البػدي لالزخباز الخدطُلي هيل ومظخىٍاجه اإلاػسفُت اإلاسخلفت لطالح
جالمُر اإلاجمىغت الخجسٍبُت .وأوضذ بػدد مً الخىضُاث اَمها ئغداد
وجؿبُم الازخبازاث الدصخُطُت وجدلُل هخاةجها والاطخفادة مجها في
جددًد مىاغؼ ضػىباث حػلم الػلىم وحػسف أطبابها والػمل غلى
الخغلب غلحها.
وَدفذ دزاطت الىاكت [ ]9ئلى حصخُظ ضػىباث حػلم الىُمُاء في
اإلاظخىي ألاوٌ بيلُت الػلىم والتربُت  /غلىم لدي ؾلبت الجامػت
ؤلاطالمُت في غص ة ،وكد أظهسث الىخاةج أن مػظم اإلاىغىغاث واإلافاَُم
التي جلِظها بىىد الازخباز الخدطُلي كد شيلذ ضػىبت في حػلمها خُث
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ئن الػدد الىلي لبىىد الازخباز  25مجها  21شيلذ ضػىبت في حػلمها،
ً
وأن َىان فسوكا ذاث داللت ئخطاةُت في مظخىي الطػىباث في حػلم
ًّ
ًّ
جدطُلُا لطالح
جدطُلُا واإلاىسفػين
الىُمُاء بين الؿلبت اإلاخفىكين
ًّ
جدطُلُا ،وفي غىء َرٍ الىخاةج أوضذ الدزاطت بػسوزة
اإلاىسفػين
الىشف اإلابىس غً ضػىباث حػلم الىُمُاء لدي الؿلبت ووغؼ الخؿـ
وبسامج للخغلب غلحها.
وجإهد دزاطت الغىام [ ]16غلى حصخُظ ذوو ضػىباث حػلم الػلىم
مً جالمُر الطف الخامع الابخداتي ،وحػسف فاغلُت الخدزَع
باطتراجُجُت الخػلم الخػاووي للؿالب ذوو ضػىباث الخػلم في الػلىم في
الخدطُل وفي جىمُت غملُاث الػلم ألاطاطُت ،وكد أظهسث الىخاةج
وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت بين مخىطـ دزحاث ؾالب اإلاجمىغت
الخجسٍبُت ودزحاث ؾالب اإلاجمىغت الػابؿت فُما ًخػلم بالخدطُل
الدزاس ي هيل وفي مظخىٍاث الخرهس والفهم والخؿبُم لطالح اإلاجمىغت
الخجسٍبُت ،وهرلً وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت في ازخباز غملُاث
الػلم لطالح اإلاجمىغت الخجسٍبُت ،وفي غىء َرٍ الىخاةج أوضذ
الدزاطت بػسوزة الىشف اإلابىس غً ضػىباث الخػلم في مادة الػلىم
ختى ال ًدظؼ الخباغد بين ألاداء الفػلي وألاداء اإلاخىكؼ لهم.
َرا وجفم الدزاطت الخالُت ئلى خد ٍهبير مؼ غدد مً الدزاطاث مً
خُث الهدف مشل :الػؿاز [ ]17والغىام [ ]16ولىزَع غبداإلالً []15
والىاكت [ ]9وهطس [ ]18ووشىان [ ]13والػلُماث [ ]19والخلُل []20
وطػُدي [ ]6و فخذ هللا [ ]14ودزاطت "فسٍدٌ ومالىحي" [.[12
أما مً هاخُت ألاداة فخخفم مؼ غدد مً الدزاطاث مشل :لىزَع
غبداإلالً [ ]15والخلُل [ ]20والػؿاز [ ]17وشبُدة كسوي [ ]8وبُىمي
[ ]21وفخذ هللا [ ]14و زؿاًبت والخلُل [ ]22والتي اطخسدمذ حمُػها
الازخباز الدصخُص ي هأداة للدزاطت.
وٍخطح في غىء الدزاطاث التي أحسٍذ في مجاٌ حصخُظ ضػىباث
حػلم الػلىم أَمُت الازخباز الدصخُص ي للىشف غً َرٍ الطػىباث،
ئال أهه ال ًىحد دزاطاث بدد غلم الباخشت ّ
فػلذ دوز الخىىىلىحُا
والخاطىب في مجاٌ الىشف والدصخُظ ،والاطخفادة مً مصاًاٍ
اإلاخػددة لرا جىاوٌ البدث الخالي الازخبازاث الدصخُطُت اإلادىطبت؛
لدصخُظ ضػىباث حػلم الػلىم في هخاب الػلىم للطف الشاوي
مخىطـ لدي ؾالباث الطف الشالث مخىطـ الدازطاث للملسز مً
زالٌ بسهامج خاطىبي أغدجه الباخشت لهرا الغسع.
دزاطاث طابلت اَخمذ بخىىىلىحُا الخلىٍم:
أحسي البلىي [ ]23دزاطت َدفذ ئلى الخدلم مً فاغلُت وضالخُت
ً
البرهامج الازخبازي اإلادىطب الري أغدٍ الباخث جمهُدا لخلدًم جىضُت
باغخمادٍ بجامػت ؾُبت ،باطخسدام بسهامج ازخبازي مدىطب أغدٍ
ً
الباخث طابلا ووشسٍ في ( ،)2012وازخبازًٍ (ضىزجين مخيافئخين) في
ملسز الخؿبُلاث ؤلاخطاةُت في الػلىم الاوظاهُت ،خُث جم جؿبُم
أخدَما باطخسدام البرهامج اإلادىطب وألازس بطىزة جللُدًت ،وكد
أظهسث الىخاةج أن البرهامج الازخبازي ذي فاغلُت في جؿبُله في الػملُت
الازخبازٍت .وفي غىء َرٍ الىخاةج أوضذ الدزاطت بدغىة اإلاهخمين
ً
بدىطبت الازخبازاث باغداد بسامج ازخبازاًت َّ
مىُفت خاطىبُا.
هما أه ـدث دزاط ـت "شابُ ـسو وحُبهازد [ ]24غلى كُ ـاض دك ـت ازخبـ ـاز
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جىُفي ،همبُىجسي ،حصخُص ي ،جيبإي متزامً؛ لفدظ غام في
السٍاغُاث لدي الؿالب بالطف ألاوٌ ختى السابؼ .وكد أشازث مػامالث
الازجباؽ ئلى غالكاث مخىطؿت ئلى كىٍت زالٌ الصمً ليل كُاض ،مؼ
وحىد ازجباؽ بين الازخباز الخىُفي الىمبُىجسي ،واللُاطاث اللاةمت غلى
اإلاىهج زالٌ فتراث الشالر وكد وحدث أدلت دكت الدصخُظ أن ول
اإلالاًِع جيخج مظخىٍاث ملبىلت مً الخددًد ولىً مظخىٍاث مددودة
مً الخظاطُت ،وكد كدمذ الدزاطت أخد اإلالازهاث اإلاباشسة ألاولى بين
الازخباز الخىُفي الىمبُىجسي وملاًِع كاةمت غلى اإلاىهج في فدظ
السٍاغُاث.
واطتهدفذ دزاطت طمػان [ ]25الىشف غً دوز اإلاظخددزاث
الخىىىلىحُت اإلاخمشلت في الازخبازاث ؤلالىتروهُت اإلادازة بالىمبُىجس في
الػملُت الخػلُمُت غلى الجاهبين اإلاػسفي والىحداوي مً زالٌ الخػسف
غلى مدي جمىً جالمُر الطف الشاوي الاغدادي مً خل اإلاظاةل
السٍاغُت هدُجت الطخسدام الازخبازاث ؤلالىتروهُت ،وكد أظهسث الىخاةج
جفىق جالمُر اإلاجمىغت الخجسٍبُت الرًً اطخسدمىا بسهامج الازخبازاث
الالىتروهُت في الخدزٍب وخل الخمازًٍ غً شمالؤَم في اإلاجمىغت
الػابؿت ،وأوضذ الدزاطت باطخسدام الازخبازاث ؤلالىتروهُت أزىاء
الخدزٍباث دازل الفطل الدزاس ي ،وجسن الخسٍت للخالمُر إلحساء
الخدزٍباث بأطلىب الخػلم الراحي.
وأحسي َىداوي [ ]26دزاطت تهدف ئلى ُّ
حػسف أزس زالزت جطمُماث
لالزخبازاث ؤلالىتروهُت ،ودزاطت أزسَا غلى مػدٌ ألاداء الفىزي واإلاإحل
في الازخباز لدي ؾالب الجامػت ،وكد أظهسث الىخاةج أن أهماؽ
الاطخجابت في الازخبازاث ؤلالىتروهُت جدظاوي في دزحت فاغلُتها وجأزيرَا
غلى مػدٌ ألاداء الفىزي في الازخباز ،وفي غىء َرٍ الىخاةج أوضذ
الدزاطت باالَخمام بخىفير البِىت الخدخُت الالشمت لالطخفادة مً جلىُت
الازخبازاث ؤلالىتروهُت واإلاخمشلت في أحهصة الخاطباث ومظخلصماتها
وحظهُل الاجطاٌ.
جخفم الدزاطت الخالُت ئلى خد هبير مؼ غدد مً الدزاطاث مً خُث
الهدف مشل :البلىي [ ]23وغُد [ ]27وطمػان [ ]25وضبري []28
ودزاطت "شابير وحبحهازد" [ ]24والدامغ [ ]29و أبى َاشم [ ]5ودزاطت
"بلجسٍىى ووىٍلمالص" [ ]30ودزاطت "شِبالى "[.[31
وفي غىء هخاةج وجىضُاث َرٍ الدزاطاث التي أحسٍذ في مجاٌ
الىشف غً فاغلُت الازخبازاث الخاطىبُت ،وغسوزة جفػُل
الخىىىلىحُا في مجاٌ الخلىٍم ،جخطح أَمُت َرا الىىع مً الازخبازاث
وفاغلُتها في جىفير الجهد والىكذ ،وجللُل الخيلفت اإلاالُت ،ئال أن َرٍ
البرامج جسهص غلى الازخبازاث الخدطُلُت.
ومً َىا زأث الباخشت حسخير بسامج الخاطىب في زدمت اإلاىاد
الخػلُمُت مً زالٌ جىفير بسمجُت لخىطبت الازخبازاث الدصخُطُت
لدصخُظ مىاؾً الػػف لدي الؿلبت وجصخُدها وجسصًٍ هخاةجها
وؾباغتها ،وبالخالي الاطخفادة اإلاشلى مً مػامل الخاطب آلالي باإلادازض.
خدود الدزاطت
اكخطسث الدزاطت الخالُت غلى ما ًلي:
• غُىت كىامها ( )293ؾالبت مً ؾالباث الطف الشالث اإلاخىطـ
بمدزطخ ـُـً خيىمـُـدُ ـً َـم ـا :اإلاخـىطؿ ـت  ،22واإلاخىطؿت  15بالؿاةف،

وغلى غدد ( )10مػلماث مً مػلماث الػلىم في اإلاسخلت اإلاخىطؿت.
• دزحاث الؿالباث غُىت البدث في الازخباز الخدطُلي إلالسز الػلىم
للطف الشاوي اإلاخىطـ للفطل الدزاس ي ألاوٌ للػام ٌ1434-1433
• حصخُظ ضػىباث حػلم الػلىم لىخدحي :اإلاادة – واإلاسالُـ
واإلادالُل مً هخاب الػلىم للطف الشاوي مخىطـ للفطل الدزاس ي
ألاوٌ  -الؿبػت اإلاػدلت لػام  2012 / ٌ1433م.
مطؿلخاث الدزاطت
• البرهامج الخاطىبي:
ً
ٌػسف ئحساةُا أهه :بسهامج خاطىبي ضممخه وؾىزجه الباخشت
بغسع اللدزة غلى حصخُظ الؿالباث وازخبازًَ غً ؾسٍم الخاطب.
• ضػىباث حػلم الػلىم :
الطػىبت في الخػلم هي " :ؤلاغاكاث التي جدىٌ دون الىضىٌ ئلى جدلُم
ألاَداف َّ
اإلاسحىة مً الػملُت الخػلُمُت ،وكد جيىن ضػىباث مسجبؿت
بالخلمُر هفظه طىاء أواهذ احخماغُت أم اكخطادًت أم هفظُت ،وكد
جيىن مسجبؿت بػملُاث الخػلم هفظها هأطالُب الخدزَع اإلاظخسدمت ،أو
شخطُت اإلاػلم ،أو اإلاىار الػام الظاةد دازل اإلادزطت " [.[32
وجخمشل ضػىباث الخػلم  Learning Difficultiesاإلاسجبؿت بدزاطت
بػؼ مىغىغاث حػلم مادة الػلىم في جؿبُم اإلافاَُم ،واللىاهين،
واإلابادب الػلمُت ،وجددًد الػالكاث اإلافاَُمُت ،وجمُيز وخداث
اللُاض ،والخػامل مؼ السمىش الىُمُاةُت ،وهخابت الطُغت الىُمُاةُت،
وجمشُل اإلاػادالث ًّ
زمصٍا ،وكساءة السطىم البُاهُت ،وجددًد زؿىاث خل
اإلاظاةل واللىاهين الالشمت للخل [.[33,34
وَػسف الباخشان ضػىباث حػلم الػلىم (ئحساةُا) بأنها :هىاحي
اللطىز أو اإلاشىالث التي حػىق الؿالباث دون حػلم مادة الػلىم والتي
جظهس في ئحاباتهً غلى مفسداث الازخباز الدصخُص ي الري أغد لهرا
الغسع والري ًخىسز الىكىع فُه بيظبت  %25فأهثر.
• الؿالبت ذاث ضػىباث حػلم الػلىم :
ً
ً
ُح ّ
ػسف في َرٍ الدزاطت بأنها :الؿالبت التي جظهس جباغدا واضخا بين
أدائها اإلاخىكؼ (هما ًلاض بازخبازاث الرواء) ،وأدائها الفػلي (هما ًلاض
بازخبازاث الخدطُل في مادة الػلىم)؛ وٍيىن ذلً في ضىزة كطىز في
ازخباز الػلىم باإلالازهت بأكسانها في هفع الػمس الصمني واإلاظخىي الػللي
والطف الدزاس ي .وَظدشنى مً َإالء الؿالباث ذواث ؤلاغاكاث الخظُت
طىاء أواهذ طمػُت ،أم بطسٍت ،أم خسهُت ،وٍخم حصخُظ ذواث
ضػىباث حػلم الػلىم في َرا البدث غلى أطاض مدىين َما:
 .1مدً الاطدبػاد  : Exclusion Criterionغً ؾسٍم اطدبػاد الؿالباث
مً أفساد الػُىت ممً جلل وظبت ذوائهً غً % 90وجصٍد غً ،%120
واطدبػاد خاالث الػػف الشدًد في الظمؼ والبطس.
 .2مدً الخباغد  : Discrepancy Criterionغً ؾسٍم خظاب الخباغد
بين ألاداء الخدطُلي اإلاخىكؼ (هما ًلاض بازخباز " واجل " للرواء)؛
وألاداء الخدطُلي الفػلي (هما ًلاض بدزحاث الؿالباث في ازخباز
الػلىم اإلادزس ي) بػد جدىٍلها ئلى دزحاث مػُازٍت؛ لُيىن هفع اإلاخىطـ
(ضفس) وهفع الاهدساف اإلاػُازي (واخد صخُذ) ،زم خظاب الفسق بين
الدزحت اإلاػُازٍت للرواء والدزحاث اإلاػُازٍت الزخباز الػلىم الخدطُلي .
وغلى ذلً حػد الؿالبت مً ذواث ضػىباث الخػلم ئذا آٌ الخباغد بين
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ٌ
ٌّ
حمعي ال ًدخاج لىكذ ؾىٍل لإلحابت غلُه خُث أن شمً
ازخباز
• أهه
ئحساةه  12دكُلت وهطف ،وَظخغسق  30دكُلت  -إلحساةه بػد شسح
أحصاةه.
َّ
• حمُؼ حػلُماجه الشفهُت واإلاىخىبت حػؿى بلغت بظُؿت طهلت الفهم.
• فلساث الازخباز غبازة غً جطيُفاث ألشياٌ ،مشىالث َىدطت
ً
ألاشياٌ ،وهي بطفت َّ
غامت ال حػخمد جماما غلى الخبراث الخػلُمُت
والػىامل الشلافُت.
• جىىع أحصاةه وازخالفها مما ًإدي ئلى غدم ملل اإلاسخبرًً.
• أهه ذو مػامل ضدق وزباث مسجفؼ.
ً
َّ
• أهه ٌػؿي دزحت ولُت لللدزة اليلُت الػامت ،باإلغافت ئلي ما ًدخىٍه
ّ
الػللُت َّ
الػامت.
ألبػاد اللدزة
ِ
بصمً ،مما ٌػؿي فسص مدظاوٍت لجمُؼ ألافساد
• أن َرا الازخباز مددد ٍ
لإلحابت غلُه .
• طهىلت الخطىٌ غلى الازخباز وهساطت الخػلُماث ومفخاح الخصخُذ.
• ضدق الازخباز:
كام طالمت وغبد الغفاز [ ]36بترحمت الازخباز وئغدادٍ بما
ًدىاطب مؼ البِئت اإلاطسٍت ،وكد خطل َّ
مػدا الازخباز غلى ضدكه في
َّ
اإلاطىز ،وهرلً ازجباؾه بدزحاث
غىء ازجباؾه بدزحاث ازخباز الرواء
ً
الخدطُل الدزاس ّ ِي ووان مػامل الازجباؽ مظاوٍا  0.7 ،0.523غلى
ِ
الترجِب.
هما كام غدد مً الباخشين بدظاب ضدق الازخباز غلى البِئت
اإلاطسٍت بؿسق مسخلفت ،فتراوخذ كُم مػامالث الازجباؽ مً  0.89ئلى
 0.94هما في دزاطت [.[38,39,40,41
وكد جم ئًجاد ضدق الازخباز في البدث الخالي باًجاد :ضدق
الخماًص غً ؾسٍم جؿبُم الازخباز غلى غُىت كىامها ( )30ؾالبت مً
مجخمؼ البدث وزازج غُىت البدث ألاطاطُت وجم جلِظمهً ئلى
ً
مجمىغخين كىام ول مجهً ( )15ؾالبت جػم اإلاخفىكاث دزاطُا وألازسي
ً
جػم اإلاخأزساث دزاطُا ،هما جم جؿبُم ازخباز  Tإلالازهت مجمىغخين
مظخللخين هما بالجدوٌ ( )2الخالي :

الدزحاث اإلاػُازٍت للرواء والدزحاث اإلاػُازٍت لالزخباز الخدطُلي في
واخد أو أهثر [.[33,35
الػلىم ئلى اهدساف مػُازي ٍ
 .4الطسيلت وإلاجساءاث
أ .مجخمع الدزاست
جيىن اإلاجخمؼ ألاضل للدزاطت الخالُت مً حمُؼ ؾالباث الطف
الشالث مخىطـ باإلادازض اإلاخىطؿت بالؿاةف َّ
الخابػت لإلدازة الػامت
للتربُت َّ
ّ
َّ
واإلاسجالث في الػام الدزاس ي
والخػلُم بادازة غسب (الؿاةف)
ِ
ً
 ،ٌ 1435-1434والبالغ غددَا ( )45مخىطؿت ،وبلغ غدد ؾالباتها في
ً
الطف الشالث مخىطـ ( )2769ؾالبت .خظب ما وزد في الىساض
التربُت َّ
ؤلاخطاتي إلدازة َّ
والخػلُم بالؿاةف .
ب .عيىت الدزاست
ازخازث الباخشت السةِظت مدزطخين مً اإلادازض اإلاخىطؿت
بالؿسٍلت اإلالطىدة ،وهي اإلاخىطؿت ( )22واإلاخىطؿت ( )15للبىاث
َّ
اإلاادًت واطخػداد اإلادًساث
بالؿاةف ،وكد ازخيرث لخىفس ؤلامياهُاث
ومػلماث الخاطب باإلادزطت؛ لدظهُل جؿبُم البرهامج اإلادىطب ،وكد
ً
ؾالبت ،وكد َّ
جم ازخُاز الفطىٌ إلحساء الازخباز
بلغ غدد ؾالباتها ()359
الدصخُص ي بؿسٍلت غشىاةُت؛ لخدظاوي فسص الازخُاز للػُىت ،وكد بلغ
ً
غدد أفساد الػُىت ( )293ؾالبت ،باإلغافت ئلى مػلماث الػلىم
باإلادزطخين والبالغ غددًَ ( )10مػلماث.
ج .أدواث الدزاست
جم اطخسدام ألادواث الخالُت :ازخباز (واجل) للرواء  -اطدباهت آزاء
الؿالباث واإلاػلماث بشأن مىغىغاث ملسز الػلىم للطف الشاوي
مخىطـ – ازخباز حصخُص ي مبرمج في الػلىم ،وجم الخفطُل غجها فُما
ًلي:
 -1ازخباز واجل للرواء (اإلالُاض الشاوي):
كام الباخشان باالؾالع غلى غدد مً الازخبازاث التي جلِع مظخىي
الرواء واللدزاث الػللُت ،وكد جم ازخباز (واجل) للرواء الػام (اإلالُاض
الشاوي) ئغداد (أخمد غبد الػصٍص طالمت وغبد الظالم غبد الغفاز[]36
هأداة للُاض الرواء لدي أفساد ّ
غُىت الدزاطت ،وذلً لألطباب الخالُت:
ِ

جدول 1
للفسق
بين مخىسطي املخفىكاث واملخأخساث دزاسيا
املخىسط والاهدساف املعيازي وكيمت  Tوداللتها الاخصائيت
املخىسط الاهدساف املعيازي اخخباز ليفين للخجاوس مسخىي الداللت دزجت الحسيت Tكيمت
وجه امللازهت
11.68
21
0.05
5.87
2.49
35.73
مجمىغت اإلاخفىكاث دزاطُا
4.68
19.93
مجمىغت اإلاخأزساث دزاطُا

ًالخظ مً حدوٌ ( )2أن مخىطـ دزحاث مجمىغت اإلاخفىكاث
دزاطُا  35.73باهدساف مػُازي  ،2.49ومخىطـ دزحاث مجمىغت
اإلاخأزساث  19.93باهدساف مػُازي .4.68
وهظسا للخباًً الىبير بين ؾالباث مجمىغت اإلاخأزساث دزاطُا في
اللدزة الػللُت الػامت (الرواء)؛ جم خظاب كُمت  Fالزخباز لُفين
][f(2.49, 4.68, 0.05)=5.87وَرٍ اللُمت أهبر مً اللُمت الخسحت مما
ًإهد غدم ججاوع اإلاجمىغخين ،لرلً جم اطخسدم ازخباز  Tإلالازهت
مخىطؿي مجمىغخين مظخللخين وغير مخجاوظخين [ t(35.73, 19.93,
ً
] 0.05)=11.68وبملازهت َرٍ اللُمت ًخطح انها دالت اخطاةُا

مسخىي الداللت
0.05

باطخسدام ازخباز ئخطاتي ذي ؾسفين ،مما ًإهد ضدق ازخباز واجل في
الخمُيز بين ؾسفي اإلاجمىغت.
• زباث الازخباز:
كام َّ
مػدا الازخباز بدظاب زباجه باًجاد مػامالث الازجباؽ بين
جلدًساث الؿالب في الجصء ألاوٌ مً الازخباز ،وجلدًساتهم في الجصء
الشاوي مىه لػُيخين في اإلاسخلت الشاهىٍت والجامػُت ،وكد بلغ مػامل
الشباث لألولى ( )0.89والشاهُت ( ،)0.82هما كام غدد مً الباخشين
بدظاب زباث الازخباز غلى البِئت اإلاطسٍت ،وجساوخذ مػامالث الشباث
مً ( 0.86ئلى  )0.89هما في دزاطت [.[38.39,40,41
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وغىح ضُاغت اإلافسداث ،وبػد ئحساء الخػدًالث اإلاؿلىبت أضبذ الازخباز
ً
ً
ً
في ضىزجه ّ
الجهاةُت ميىها مً ( )30مفسدة (لىخدة اإلاادة) و( )39مفسدة
ِ
لىخدة (اإلاسالُـ واإلادالُل).
هما ّ
جم خظاب ضدق الازخباز الدصخُص ي للىخدجين (اإلاادة
واإلاسالُـ) باطخسدام ؾسٍلت الطدق اإلاسجبـ باإلادياث ،وهظسا للػالكت
الؿسدًت اإلاىحبت بين اللدزة الػللُت الػامت والتي جلاض بازخبازاث
الرواء اإلاسخلفت والخدطُل ،فلد اطخسدم الرواء في َرٍ الدزاطت
همدً ،خُث جم جؿبُم ازخباز (اإلاادة) وازخباز الرواء (ازخباز
اإلاطفىفاث اإلاخابػت لسافً) غلى غُىت ميىهت مً ( )30ؾالبت ،وجم
خظاب الازجباؽ بين دزحاث الخدطُل والرواء باطخسدام مػامل
ازجباؽ (بيرطىن) وكد بلغذ كُمت مػامل الازجباؽ ( )0.56وهى كُمت
دالت ئخطاةُا غىد مظخىي ( )0.05هما ٌػد َرا الازجباؽ مسجفػا وفلا
لخفظير وىًَ  Cohenللُم مػامل الازجباؽ ،مما ٌػني ضدق الازخباز في
كُاض جدطُل الؿالباث لىخدة اإلاادة.
هما جم جؿبُم ازخباز (اإلاسالُـ) وازخباز الرواء (ازخباز اإلاطفىفاث
اإلاخابػت لسافً) غلى غُىت ميىهت مً ( )30ؾالبت ،وجم خظاب الازجباؽ
بين دزحاث الخدطُل والرواء باطخسدام مػامل ازجباؽ (بيرطىن) وكد
بلغذ كُمت مػامل الازجباؽ ( )0.61وهى كُمت دالت ئخطاةُا غىد
مظخىي ( )0.05هما ٌػد َرا الازجباؽ مسجفػا وفلا لخفظير (وىًَ
(Cohenللُم مػامل الازجباؽ ،مما ٌػني ضدق الازخباز في كُاض
جدطُل الؿالباث لىخدة اإلاسالُـ واإلادالُل.
• زباث الازخباز ،خُث جم خظاب زباث ازخباز(اإلاادة) بخؿبُله غلى
غُىت اطخؿالغُت ميىهت مً ( )30ؾالبت ،وجم خظاب الشباث بؿسٍلت
(الفا هسوهبار) وبلغ مػامل الشباث ( )0.78وَى مػامل زباث ملبىٌ .في
خين بلغ مػامل الشباث ( )0.82في ازخباز (اإلاسالُـ واإلادالُل) ،وَى
مػامل زباث ملبىٌ لالزخبازاث َّ
الخدطُلُت ،مما ٌػني أن الازخباز
مىاطب للغسع الري وغؼ مً أحله.

وفي َرا البدث جم خظاب زباث الازخباز غً ؾسٍم ئغادة الازخباز،
وذلً غً ؾسٍم جؿبُم الازخباز وئغادة جؿبُله غلى غُىت كىامها ()30
ً
ؾالبت ممشلت لػُىت البدث ومً زازج الػُىت ألاضلُت بفاضل شمني مدجه
أطبىغين ،وكد جم اطخسدام مػادلت بيرطىن لخظاب مػامل الازجباؽ
بين الخؿبُلين ،وكد بلغ مػامل الازجباؽ ( )0.84وَى مػامل داٌ
ً
اخطاةُا غىد مظخىي  0.01لدزحت خسٍت ( )28الزخباز ئخطاتي ذي
ؾسفين ،مما ٌػني أن الازخباز ًخمخؼ بدزحت ملبىلت مً الشباث.
 -2اطدباهت أزاء الؿالباث واإلاػلماث:
َّ
كام الباخشان باغداد الاطدباهت الخاضت بالخػسف غلى أزاء ؾالباث
الطف الشالث مخىطـ ّ
(الدازطاث للملسز الػلىم للطف الشاوي
مخىطـ) ومػلماتهً خىٌ ضػىبت مىغىغاث ومفاَُم اإلالسز ،وذلً
ُ ّ
لخددًد اإلاىغىغاث التي حشيل أهثر ضػىبت خظب آزائهً لبىاء
مفسداث الازخباز الدصخُص ي ،وكد جم ئغداد الاطدباهت هما ًلي:
• خطس كاةمت بمىغىغاث ملسز الػلىم للطف الشاوي مخىطـ للفطل
ً
الدزاس ي ألاوٌ والتي بلغذ ( )21مىغىغا.
َّ
بشيل
الفسغُت لىخداث اإلالسز ،وجىشَػها
• جدوًٍ َرٍ اإلاىغىغاث
ٍ
ّ
غشىاتي.
ّ
الخاطىبي؛ لُخم ازخُاز ؤلاحابت
• ئدزاٌ َرٍ اإلاىغىغاث للبرهامج
ً
ئلىتروهُا.
وكد جم ئغداد َرٍ الاطدباهت غلى ملُاض زالسي البػد (طهل الفهم
– ضػب الفهم – لم ًفهم).
 -3ازخباز حصخُص ي مبرمج في الػلىم :
ّ
وَى مً ئغداد الباخشين ،ويهدف َرا الازخباز الدصخُص ِي ئلى
جددًد أهماؽ ضػىباث حػلم الػلىم ألاهثر جىسازا بين أفساد غُىت البدث
الخالي.
• ضدق الازخباز ،خُث جم اطخسدام ضدق اإلادخىي بػسغه غلى غدد
ّ
اإلادىمين ،وذلً إلبداء السأي خىٌ مالءمت الازخباز ألَدافه ،ومدي
مً

جدول 2
معامالث السهىلت والصعىبت والخمييز ملفسداث اخخباز املادة
السكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

السكم
1

معامل السهىلت
0.27
0.55
0.36
0.24
0.61
0.27
0.48
0.39
0.24
0.24

معامل
السهىلت
0.28

معامل
الخمييز
0.59

معامل الخمييز
0.39
0.31
0.36
0.06
0.05
0.39
0.34
0.26
0.16
0.53

معامل السهىلت
السكم
معامل الخمييز
0.42
11
0.42
0.33
12
0.53
0.42
13
0.32
0.61
14
0.39
0.30
15
0.13
0.39
16
0.42
0.39
17
0.34
0.48
18
0.45
0.48
19
0.56
0.45
20
0.39
جدول 3
معامالث السهىلت والصعىبت والخمييز ملفسداث اخخباز املخاليط واملداليل
السكم
11

معامل
السهىلت
0.34

معامل
الخمييز
0.52

السكم
21
83

معامل
السهىلت
0.38

السكم
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

معامل
الخمييز
0.53

معامل السهىلت
0.48
0.42
0.36
0.52
0.39
0.36
0.42
0.39
0.64
0.45

السكم
31

معامل
السهىلت
0.21

معامل الخمييز
0.39
0.36
0.51
0.50
0.43
0.50
0.50
0.39
0.19
0.25

معامل
الخمييز
0.33

6

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.38
0.24
0.34
0.41
0.24
0.38
0.28
0.14
0.28

0.69
0.68
0.68
0.57
0.61
0.58
0.38
0.40
0.59

12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.38
0.21
0.24
0.17
0.17
0.31
0.28
0.24
0.17

22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.52
0.33
0.32
0.42
0.39
0.52
0.61
0.42
0.50

 .4الطسيلت وإلاجساءاث
َّ
بػد جىحُه زؿاب ولُت التربُت مً الجامػت إلدازة التربُت والخػلُم
بالؿاةف ،جم الخطىٌ غلى اإلاىافلت مً ئدازة التربُت والخػلُم
بمدافظت الؿاةف ،وذلً لخؿبُم البدث باإلادازض التي جم ازخُازَا
(اإلاخىطؿت  – 22واإلاخىطؿت  )15والتي مشلذ غُىت البدث ،وكد جم
جؿبُم الدزاطت الخالُت زالٌ أزبؼ مساخل غلى الىدى الخالي:
اإلاسخلت ألاولى :وهي مسخلت ججهيز مػمل الخاطب آلالي باإلادزطت مً
زالٌ جىطِب البرهامج الخاطىبي غلى حهاش اإلاػلمت ،وأحهصة الؿالباث
باإلاػمل اإلادزس ي للمدزطخين ،والخأهد مً حشغُل البرهامج ،وجمدًداث
الشبىت.
َّ
اإلاسخلت الشاهُت :وهي مسخلت جددًد أهماؽ الطػىباث الشاتػت التي
جىاحهها الؿالباث أزىاء دزاطتهً إلاادة الػلىم ،خُث جم جؿبُم كاةمت
بمىغىغاث الػلىم للطف الشاوي مخىطـ غلى ( )10مػلماث مً
مػلماث الػلىم الالتي ًلمً بخدزَع اإلاادة ،وهرلً غلى مجمىغت مً
ؾالباث الطف الشالث مخىطـ ( )50ؾالبت مً زالٌ حػبئت الاطخبُان
ُّ
اإلاػد لرلً ئلىتروهُا ،باطخسدام البرهامج الخاطىبي واإلاىحىد في اإلاػمل
اإلادزس ي.
اإلاسخلت الشالشت :وهي مسخلت جددًد الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم
الػلىم وجمذ مً زالٌ الخؿىاث الخالُت:

1

0.28
0.21
0.24
0.21
0.17
0.10
0.31
0.55
0.24

7112

0.65
0.31
0.39
0.25
0.28
0.37
0.53
0.78
0.32

32
33
34
35
36
37
38
39

0.38
0.48
0.41
0.38
0.17
0.48
0.39
0.24

0.69
0.34
0.57
0.58
0.28
0.34
0.45
0.56

 .1جؿبُم ازخباز (واجل) للرواء ئغداد طالمت وغبدالغفاز [ ]36غلى
مجخمؼ البدث زالٌ ألاطبىغين ألاولين مً الفطل الدزاس ي الشاوي
لػام .ٌ 1435-1434
 .2الخطىٌ غلى دزحاث حمُؼ ؾالباث الطف الشالث مخىطـ
بمدزطتي (اإلاخىطؿت  – 22اإلاخىطؿت  )15في امخدان الػلىم للطف
ً
الشاوي (الػام الظابم) والبالغ غددًَ( )239ؾالبت.
 .3خظاب اإلاخىطـ والاهدساف اإلاػُازي ليل مً الازخبازًٍ.
 .4حصخُظ الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم غلى أطاض مدىين
َما :
ّ
ُّ
• مدً الاطدبػاد :خُث جم اطدبػاد ول مً واهذ وظبت ذواؤٍ أهبر مً
( )120واكل مً ( ،)90ولم جلابل الباخشت أي خالت مً خاالث ؤلاغاكت
البطسٍت أو الظمػُت الخادة التي ًمىً اطدبػادَا .
• مدً الخباغد :خُث جم ؾسح دزحت ألاداء اإلاخىكؼ (هما جم كُاطه
بازخباز واجل للرواء) مً دزحت ألاداء الفػلي (هما جم الخطىٌ غلُه
بازخباز الػلىم في نهاًت الػام الدزاس ي اإلااض ي) وذلً بػد جدىٍل َرٍ
الدزحاث (الرواء ،والخدطُل في الػلىم) ئلى دزحاث مػُازٍت.
 .5جددًد الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم وًَ ول مً واهذ
وظبت ذواؤَا مخىطـ ،ووان هاجج ؾسح ألاداء اإلاخىكؼ مً ألاداء الفػلي
َى واخد اهدساف مػُازي أو أهبر وكد بلغ غددًَ ( )64ؾالبت ،وبالخالي
جيىهذ غُىت البدث هما ًلي:

جدول 4
عدد فئاث العيىت
عدد الطالباث
ً
 229ؾالبت
ً
 64ؾالبت
ً
 293ؾالبت

املجمىعت
ؾالباث غادًاث
ؾالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم
مجمىع الػُىت

ً
ً
وحىد الخؿأ بيظبت  %25غلى ألاكل ٌػخبر مإشسا ودلُال غلى وحىد
الطػىبت الىاكت [ ]37والغىام[ ]42ووشىان [ ]13وبُىمي[ ،]21وهي
اليظبت التي جم اغخمادَا في البدث الخالي.
 .5الىخائج
الىخاةج اإلاخػللت بالظإاٌ ألاوٌ :ما أهماؽ ضػىباث حػلم الػلىم هما
جساَا مػلماث الػلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت؟
جخؿلب ؤلاحابت غً َرا الظإاٌ جددًد اإلاىغىغاث في مىهج الػلىم
للطف الشاوي مخىطـ ،واطخؿالع زأي اإلاػلماث خىلها مً زالٌ
ً
الاطخبُان اإلاشاز ئلُه طابلا ،وكد كامذ الباخشت بدظاب الخىسازاث

اإلاسخلت السابػت :بػد جددًد غُىت البدث ،جم جؿبُم الازخباز
ً
الدصخُص ي ئلىتروهُا مً زالٌ البرهامج الخاطىبي ،غلى غُىت البدث
في اإلادزطخين ،زم ملازهت الطػىباث بين الؿالباث الػادًاث وذواث
ضػىباث حػلم الػلىم.
ً
ومً مساحػت ألابدار الظابلت وألادبُاث هما وزد طابلا اجطح أن
وظبت شُىع الخؿأ جسخلف مً باخث آلزس بدُث لم ًخفم الباخشىن
غلى وظبت غددًت مدددة للشُىع جفطل بين ما َى ٌ
شاتؼ ،وما َى غير
شاتؼ ٍٍمً ألازؿاء ،خُث أنها جتراوح ما بين ( %25ئلى  )% 30مً جىساز
الخؿأ لدي أفساد الػُىت .الىاكت [ ،]37وكد اغخبر مػظم الباخشين أن
84

مً ألاطهل لألضػب ،وكد حاءث الىخاةج هما في الجدوٌ الخالي:

واليظب اإلائىٍت ،وئًجاد اإلاخىطـ والاهدساف اإلاػُازي ،وجسجِب الظهىلت

جدول 5
مىضىعاث العلىم وجسجيب السهىلت لها خسب مخىسطاتها الحسابيت كما جلسزها معلماث املادة
م

املدىز

1

ؾبُػت الػلم

املىضىع
جددًد أطلىب الػلم

2

جؿبُم خل اإلاشىالث بؿسٍلت غلمُت

3

وضف أهىاع مسخلفت مً الىماذج
الػلمُت
جطيُف أهىاع اإلاسالُـ

4

اإلاسالُـ واإلادالُل

5

جددًد مػنى اإلادالُل والراةبُت

6

الخمُيز بين اإلادالُل الخمػُت
واإلادالُل اللاغدًت
الخمُيز بين الػىاضس واإلاسهباث
واإلاسالُـ
جىغُذ اطخسداماث ملُاض
 Phالخمىغت
ئدزان اإلاادة وخاالتها

7
8
9

خاالث اإلاادة

10

ئدزان جسهُب اإلاادة

11

الخػسف غلى الخطاةظ والخغُيراث
الفيزًاةُت للمادة
الخػسف غلى الخطاةظ والخغُيراث
الىُمُاةُت للمادة
جفظير طلىن اإلاىاتؼ

14

السبـ بين الخسازة وجدىالث اإلاادة

15

جىغُذ الفسق بين دزحت الخسازة
والؿاكت الخسازٍت
جىغُذ مػنى الؿاكت

12
13

16

الؿاكت وجدىالتها

17
18

الخمُيز بين جدىالث الؿاكت
حهاش الدوزان
واإلاىاغت

جددًد دوز اإلاىاغت في مدازبت اإلاسع

19
20
21

الخػسف غلى الدم والدوزة الدمىٍت

الهػم والخىفع
وؤلازساج

جددًد أغػاء الجهاش الهػمي
ودوزَا
وضف وظاةف حهاش الخىفع
وؤلازساج

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%

سهل
الخدزيس
10
100
8
80
8
80
5
50
6
60
3
30
5
50
2
20
6
60
5
50
5
50
4
40
2
20
4
40
3
30
8
80
4
40
7
70
8
80
10
100
9
90
85

صعب
الخدزيس
0
0
2
20
2
20
5
50
4
40
6
60
5
50
8
80
4
40
5
50
5
50
6
60
8
80
5
50
7
70
2
20
6
60
3
30
2
20
0
0
1
10

لم
يفهم
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

املخىسط

الاهدساف
املعيازي
0

جسجيب
السهىلت
1

2.8

0.421637

4

2.8

0.421637

5

2.5

0.527046

11

2.6

0.516398

9

2.2

0.632456

19

2.5

0.527046

14

2.2

0.421637

20

2.6

0.516398

10

2.5

0.502519

12

2.5

0.527046

13

2.4

0.516398

15

2.2

0.421637

21

2.3

0.674949

17

2.3

0.483046

18

2.8

0.421637

6

2.4

0.516398

16

2.7

0.483046

8

2.8

0.421637

7

3

0

2

2.9

0.316228

3

3

6
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1

ً
الؿالباث لها أكل كُم للمخىطؿاث الخظابُت ،وأغلى كُما لالهدساف
اإلاػُازي ،أي أنها اإلاىغىغاث التي لها أغلى كُمت حشدذ غً الىطـ
الخظابي.
الىخاةج اإلاخػللت بالظإاٌ الشاوي:
ًىظ الظإاٌ الشاوي غلى :ما أهماؽ ضػىباث حػلم الػلىم هما جساَا
ؾالباث اإلاسخلت اإلاخىطؿت؟
وجمذ الاحابت غً َرا الظإاٌ مً زالٌ اطخؿالع زأي الؿالباث
خىٌ مىغىغاث مىهج الػلىم للطف الشاوي مخىطـ ،ومً زم خظاب
الخىسازاث واليظب اإلائىٍت ،واًجاد اإلاخىطـ والاهدساف اإلاػُازي ،ومً
زم جسجِب الظهىلت مً ألاطهل لألضػب ،وكد حاءث الىخاةج هما في
الجدوٌ الخالي:

جبين الىخاةج في الجدوٌ الظابم أن أهثر اإلاىغىغاث التي وشيل
ضػىبت غلى الؿالباث مً وحهت هظس مػلماتهً هي غلى الترجِب :جفظير
طلىن اإلاىاتؼ ،جىغُذ اطخسداماث ملُاض الخمىغت  ،Phالخمُيز بين
اإلادالُل الخمػُت واإلادالُل اللاغدًت خُث بلغذ كُمت اإلاخىطـ لها
( ،)2.2وجىغُذ الفسق بين دزحت الخسازة والؿاكت الخسازٍت ،والسبـ بين
الخسازة وجدىالث اإلاادة وبلغذ كُمت اإلاخىطـ لها ( ،)2.3والخمُيز بين
ُّ
للخػسف غلى الخطاةظ والخغُيراث الىُمُاةُت للمادة
جدىالث الؿاكت،
وكظمت اإلاخىطـ لها ( ،)2.4والخمُيز بين الػىاضس واإلاسهباث واإلاسالُـ،
لخػسف غلى الخطاةظ والخغُيراث الفيزًاةُت للمادة ،ئدزان جسهُب
اإلاادة ،جطيُف أهىاع اإلاسالُـ وكُمت اإلاخىطـ لها ( ،)2.5وٍالخظ أن
َرٍ اإلاىغىغاث جخمشل في فطلي (اإلاادة ،واإلاسالُـ واإلادالُل) .وجبين
الىخاةج هما وزد في الجدوٌ ( )5أن اإلاىغىغاث التي حشيل ضػىبت غلى

جدول 6
مىضىعاث العلىم وجسجيب السهىلت لها خسب مخىسطاتها الحسابيت كما جلسزها الطالباث
م

املدىز

1

ؾبُػت الػلم

املىضىع
جددًد أطلىب الػلم

2

جؿبُم خل اإلاشىالث بؿسٍلت غلمُت

3

وضف أهىاع مسخلفت مً الىماذج
الػلمُت
جطيُف أهىاع اإلاسالُـ

4

اإلاسالُـ واإلادالُل

5

جددًد مػنى اإلادالُل والراةبُت

6

الخمُيز بين اإلادالُل الخمػُت واإلادالُل
اللاغدًت
الخمُيز بين الػىاضس واإلاسهباث واإلاسالُـ

8

جىغُذ اطخسداماث ملُاض الخمىغت
Ph
ئدزان اإلاادة وخاالتها

7

9

خاالث اإلاادة

10

ئدزان جسهُب اإلاادة

11

الخػسف غلى الخطاةظ والخغُيراث
الفيزًاةُت للمادة
الخػسف غلى الخطاةظ والخغُيراث
الىُمُاةُت للمادة
جفظير طلىن اإلاىاتؼ

14

السبـ بين الخسازة وجدىالث اإلاادة

15

جىغُذ الفسق بين دزحت الخسازة والؿاكت
الخسازٍت

12
13

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%

سهل
الفهم
42
84
33
66
39
78
27
54
19
38
18
36
22
44
20
40
20
40
29
58
20
40
33
66
33
66
15
30
14
28
86

صعب
الفهم
8
16
15
30
11
22
20
40
21
42
26
52
24
48
29
58
24
48
21
42
26
52
15
30
15
30
25
50
33
66

لم
يفهم
0
0
2
4
0
0
4
4
10
20
6
12
4
8
1
2
6
12
0
0
4
8
2
4
2
4
10
20
3
6

املخىسط

الاهدساف
املعيازي
0.370

جسجيب
السهىلت
4

2.62

0.567

8

2.78

0.418

6

2.51

0.582

12

2.18

0.748

20

2.24

0.657

18

2.36

0.631

14

2.38

0.530

13

2.28

0.671

17

2.58

0.499

11

2.32

0.621

16

2.62

0.567

9

2.62

0.567

10

2.10

0.707

21

2.22

0.545

19

2.84

الؿاكت وجدىالتها

16
17

جىغُذ مػنى الؿاكت
الخمُيز بين جدىالث الؿاكت.

حهاش الدوزان
واإلاىاغت

18

الخػسف غلى الدم والدوزة الدمىٍت
جددًد دوز اإلاىاغت في مدازبت اإلاسع

19
الهػم والخىفع
وؤلازساج

20
21

جددًد أغػاء الجهاش الهػمي ودوزَا
وضف وظاةف حهاش الخىفع وؤلازساج

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%

43
86
22
44
44
88
43
86
44
88
37
74

وٍظهس مً الجدوٌ أن أهثر اإلاىغىغاث التي حشيل ضػىبت غلى الؿالباث
مً وحهت هظسًَ هي غلى الترجِب :السبـ بين الخسازة وجدىالث اإلاادة وبلغ
اإلاخىطـ لها ( ،)2.10جددًد مػنى اإلادالُل والراةبُت ( ،)2.18جىغُذ الفسق
بين دزحت الخسازة والؿاكت الخسازٍت ( ،)2.22الخمُيز بين اإلادالُل الخمػُت
واإلادالُل اللاغدًت ( ،)2.24ئدزان اإلاادة وخاالتها ( ،)2.28الخػسف غلى
الخطاةظ والخغُيراث الفيزًاةُت للمادة ( ،)2.32الخمُيز بين جدىالث الؿاكت
( ،)2.36الخمُيز بين الػىاضس واإلاسهباث واإلاسالُـ ( ،)2.36جىغُذ
اطخسداماث ملُاض الخمىغت ) Ph (2.38وٍالخظ أن أغلب َرٍ اإلاىغىغاث
جخمشل في فطلي (اإلاادة ،واإلاسالُـ واإلادالُل) .وجبين الىخاةج التي وزدث في
ً
الجدوٌ ( )6أن اإلاىغىغاث التي حشيل ضػىبت غلى الؿالباث أكل كُما
للمخىطؿاث الخظابُت ،وأغلى كُم لالهدساف اإلاػُازي ،أي أنها اإلاىغىغاث
ُّ
التي لها أغلى كُمت حشدذ غً الىطـ الخظابي.
وٍخطح مما طبم اجفاق ول مً اإلاػلماث والؿالباث خىٌ ضػىبت مىغىغاث
(اإلاادة ،اإلاسالُـ واإلادالُل) مً وحهت هظسًَ ،ألامس الري دفؼ الباخشت لبىاء
الازخباز الدصخُص ي في مىغىغاث َاجين الىخدجين.
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الىخاةج اإلاخػللت بالظإاٌ الشالث:
ًىظ الظإاٌ الشالث غلى :ما الطػىباث التي جىاحه الؿالباث الػادًاث في
حػلم الػلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت هما ًخم حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي
اإلالترح؟
وجمذ الاحابت غً َرا الظإاٌ مً زالٌ ئحساء الازخباز الدصخُص يّ
اإلابرمج غلى الؿالباث الػادًاث -هما جم حػُُجهً مً زالٌ الازخباز الخدطُلي
وازخباز (واجل) للرواء باطخسدام مديي الخباغد والاطدبػاد  -في وخدحي (اإلاادة
– واإلاسالُـ واإلادالُل) والتي حشيل ضػىبت غلى الؿالباث مً وحهت هظسًَ
ً
وهظس مػلماتهً ،وكد جم ئحساء وجصخُذ الازخباز الدصخُص ي ئلىتروهُا،
وججمُؼ البُاهاث في جلسٍس ًىضح فلساث الازخباز ،وغدد مساث جىساز ؤلاحابت
الخاؾئت ليل فلسة ،ووظبت الطػىبت ليل فلسة باليظبت لجمُؼ أفساد الػُىت،
مً زالٌ الخلازٍس التي جسسج مً البرهامج الخاطىبي بػد ئحساء الازخباز
الدصخُص ي غلى الؿالباث الػادًاث في وخدة (اإلاادة) و(اإلاسالُـ واإلادالُل)،
ومً زم فلد جم اخدظاب وظبت الطػىبت ليل مهازة مً مهازاث وخدة اإلاادة
والتي ًخفسع مجها غدد مً الفلساث الازخبازٍت فجاءث الىدُجت هما ًلي:

جدول 7
وسب الصعىبت في وخدة املادة لدي الطالباث العادياث
السكم
1
2
3
4
5
6

املهازاث
ئدزان أن اإلاادة جخألف مً حظُماث جخدسن باطخمساز
ئدزان خاالث اإلاادة وجسجِب الجظُماث في ول مجها
اإلالازهت بين دزحت الخسازة والؿاكت الخسازٍت
زبـ حغير الؿاكت الخسازٍت بخغير خالت اإلاادة
وضف جأزير ول مً الخسازة واإلاظاخت والدجم غلى الػغـ
جفظير ؾفى بػؼ ألاحظام واوغماز بػػها
الدزحت اليلُت

جسجيب الصعىبت
6
4
1
5
2
3

وسبت الصعىبت
28.85
33.54
46.84
33.33
37.07
36.30
34.99

ًخطح مً الجدوٌ الظابم أن َىان هفاًاث أو مهازاث جىسز فحها
الخؿأ بيظبت مئىٍت جلل غً  % 25وهي مخمشلت في اإلاهازة ( ،)1أما بلُت
اإلاهازاث في وخدة اإلاادة ()6 ،5 ،4 ،3 ،2فلد ازجفػذ فحها وظبت الخؿأ

غً  % 25وهي وظبت الطػىبت التي خددتها الباخشت في َرا البدث .هما
حاءث هخاةج الازخباز الدصخُص ي في وخدة اإلاسالُـ واإلادالُل هما ًلي:

جدول 8
وسب الصعىبت في وخدة املخاليط واملداليل لدي الطالباث العادياث
السكم
1
2
3

وسبت
الصعىبت
49.26
25.44
33.52

املهازاث
الخمُيز بين اإلاادة الىلُت واإلاسلىؽ
جطيُف أهىاع اإلاسالُـ
وضف أهىاع مسخلفت مً اإلادالُل
87

جسجيب
الصعىبت
1
9
7

6

4
5
6
7
8
9

7112

1

جددًد الػىامل اإلاإزسة في همُت اإلاراب التي جروب في مرًب ما
وضف جأزير دزحت الخسازة في طسغت الروبان
اإلالازهت بين ألاخماع واللىاغد
وضف الاطخسداماث الخؿبُلُت لألخماع واللىاغد
جىغُذ اطخسداماث ملُاض الخمىغت ، Phلىضف كىة الخمؼ أو اللاغدة
وضف جفاغل الخمؼ مؼ اللاغدة
الدزحت اليلُت

لىخظ مً زالٌ الجدوٌ الظابم أن حمُؼ هفاًاث أو مهازاث
(وخدة اإلاسالُـ واإلادالُل) جىسز فحها الخؿأ بيظبت مئىٍت ال جلل غً
 % 25وهي وظبت الطػىبت التي خددتها الباخشت في َرا البدث ،مما
ًدٌ غلى أن هفاًاث َرٍ الىخدة (اإلاسالُـ واإلادالُل) حشيل ضػىبت
لدي الؿالباث الػادًاث.
الىخاةج اإلاخػللت بالظإاٌ السابؼ:
ًىظ الظإاٌ السابؼ غلى :ما الطػىباث التي جىاحه الؿالباث ذواث
ضػىباث حػلم الػلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت هما ًخم حصخُطها بالبرهامج
الخاطىبي اإلالترح؟.
وكد جمذ الاحابت غً َرا الظإاٌ مً زالٌ ئحساء الازخباز
الدصخُص ّ ِي اإلابرمج غلى الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم  -هما جم

8
5
3
6
2
4

28.02
39.6
45.35
36.73
47.26
37.57
38.08

حػُُجهً مً زالٌ الازخباز الخدطُلي وازخباز (واجل) للرواء باطخسدام
مديي الخباغد والاطدبػاد  -في وخدحي (اإلاادة – واإلاسالُـ واإلادالُل)،
والتي حشيل ضػىبت غلى الؿالباث مً وحهت هظسًَ وهظس مػلماتهً،
ً
وكد جم ئحساء وجصخُذ الازخباز الدصخُص ي ئلىتروهُا ،وججمُؼ
البُاهاث في جلسٍس ًىضح فلساث الازخباز ،وغدد مساث جىساز ؤلاحابت
الخاؾئت ليل فلسة ،ووظبت الطػىبت ليل فلسة باليظبت لجمُؼ أفساد
الػُىت ،مً زالٌ الخلازٍس التي جسسج مً البرهامج الخاطىبي بػد احساء
ُّ
الازخباز الدصخُص ي غلى الؿالباث ذواث ضػىباث حػلم الػلىم .ومً
زم فلد جم اخدظاب وظبت الطػىبت ليل مهازة أو هفاًت مً هفاًاث
وخدة اإلاادة في والتي ًخفسع مجها غدد مً الفلساث الازخبازٍت لخيىن
الىدُجت هما ًلي:

جدول 9
وسب الصعىبت في وخدة املادة لدي الطالباث ذواث صعىباث حعلم العلىم

السكم
1
2
3
4
5
6

وسبت الصعىبت
31.82
36.06
47.48
36.36
36.36
44.44
37.24

املهازاث
ئدزان أن اإلاادة جخألف مً حظُماث جخدسن باطخمساز
ئدزان خاالث اإلاادة وجسجِب الجظُماث في ول مجها
اإلالازهت بين دزحت الخسازة والؿاكت الخسازٍت
زبـ حغير الؿاكت الخسازٍت بخغير خالت اإلاادة
وضف جأزير ول مً الخسازة واإلاظاخت والدجم غلى الػغـ
جفظير ؾفى بػؼ ألاحظام واوغماز بػػها
الدزحت اليلُت

ًخطح مً الجدوٌ الظابم أن َىان هفاًاث أو مهازاث جىسز فحها
الخؿأ بيظبت مئىٍت جلل غً  % 25وهي مخمشلت في اإلاهازة ( ،)1أما بلُت
اإلاهازاث في وخدة اإلاادة ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2فلد ازجفػذ فحها وظبت الخؿأ

جسجيب الصعىبت
6
5
1
3
4
2

غً  % 25وهي وظبت الطػىبت التي خددَا الباخشان في َرٍ الدزاطت.
هما أظهسث هخاةج الازخباز الدصخُص ي في وخدة اإلاسالُـ واإلادالُل
لرواث الطػىباث هما ًلي:

جدول 11
وسب الصعىبت في وخدة املخاليط واملداليل لدي الطالباث ذواث صعىباث حعلم العلىم
السكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املهازاث
الخمُيز بين اإلاادة الىلُت واإلاسلىؽ
جطيُف أهىاع اإلاسالُـ
وضف أهىاع مسخلفت مً اإلادالُل
جددًد الػىامل اإلاإزسة في همُت اإلاراب التي جروب في مرًب ما
وضف جأزير دزحت الخسازة في طسغت الروبان
اإلالازهت بين ألاخماع واللىاغد
وضف الاطخسداماث الخؿبُلُت لألخماع واللىاغد
جىغُذ اطخسداماث ملُاض الخمىغت  ،Phلىضف كىة الخمؼ أو اللاغدة
وضف جفاغل الخمؼ مؼ اللاغدة
الدزحت اليلُت

وكد لىخظ مً زالٌ الجدوٌ أن حمُؼ هفاًاث أو مهازاث (وخدة
اإلاسالُـ واإلادالُل) جىسز فحها الخؿأ بيظبت مئىٍت جصٍد غً  ،% 25وهي

جسجيب الصعىبت
1
8
7
9
6
3
4
2
5

وسبت الصعىبت
58.07
34.68
40.32
33.33
48.39
52.42
51.61
54.04
50
46.98

وظبت الطػىبت التي خددتها الباخشت في َرا البدث مما ًدٌ غلى أن
ّ
حمُ ـؼ َ ـرٍ الىفـاً ـاث أو اإلاه ـازاث شيلذ ضػىبت غلى الؿالباث ذواث
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اإلاخىطـ لدي الؿالباث الػادًاث ،وذواث ضػىباث حػلم الػلىم
بالطف الشالث مخىطـ.
وللخدلم مً صخت الفسع ألاوٌ :كام الباخشان بدظاب مخىطـ
وظبت ضػىبت أطئلت وخدة اإلاادة للمهازاث الفسغُت والدزحت اليلُت،
خُث جم اغخماد وظبت الطػىبت ( )0.25همإشس ملبىٌ لطػىبت
الظإاٌ في اإلاجمىغخين ،هما جم خظاب الاهدساف اإلاػُازي اإلاجمؼ
لليظبخين ،هما جم ازخباز صخت الفسع باطخسدام ازخباز الفسق بين
وظبخين مظخللخين وذلً بدظاب كُمت  Zوملازهتها باللُمت الجدولُت
للخىشَؼ الاغخدالي  Zcv=±1.96الزخباز ذي ؾسفين.
وكد اجطخذ مً زالٌ الجدوٌ الخالي وظبت الازؿاء الشاتػت
والاهدساف اإلاػُازي وكُمت  zللفسق بين وظبخين مظخللخين وداللتها
الاخطاةُت لدي الػادًاث وذواث ضػىباث الخػلم في وخدة اإلاادة.

ضػىباث حػلم الػلىم.
الىخاةج اإلاخػللت بالظإاٌ الخامع:
ًىظ الظإاٌ الخامع غلىَ :ل جسخلف الطػىباث التي جىاحه
الؿالباث الػادًاث غً الطػىباث التي جىاحه الؿالباث ذواث
ضػىباث حػلم الػلىم باإلاسخلت اإلاخىطؿت هما ًخم حصخُطها بالبرهامج
الخاطىبي اإلالترح؟.
ولإلحابت غً َرا الظإاٌ كام الباخشان بطُاغت الفسغين الخالُين:
• ال ًىحد فسق داٌ اخطاةُا غىد مظخىي ( )0.05بين وظب ضػىبت
أطئلت الػلىم في (وخدة اإلاادة) إلالسز الػلىم للطف الشاوي اإلاخىطـ
لدي الؿالباث الػادًاث ،وذواث ضػىباث حػلم الػلىم بالطف الشالث
مخىطـ.
ٌّ
• ال ًىحد فسق داٌ اخطاةُا غىد مظخىي ( )0.05بين وظب ضػىبت
أطئلت الػلىم في (وخدة اإلاسالُـ واإلادالُل) إلالسز الػلىم للطف الشاوي

جدول 11
وسب الاخطاء الشائعت والاهدساف املعيازي وكيمت  zللفسق بين وسبخين مسخللخين وداللتها الاخصائيت لدي العادياث وذواث صعىباث الخعلم في وخدة املادة
الخطأ املعيازي
الداللت
z
صعىباث حعلم العلىم
العادياث
املهازة
N2
P2
N1
P1
غير داٌ
0.29
0.10
33
31.82
116 28.85
ئدزان أن اإلاادة جخألف مً حظُماث جخدسن باطخمساز
 0.267غير داٌ
0.095
33
36.06
116 33.54
ئدزان خاالث اإلاادة وجسجِب الجظُماث في ول مجها
 0.065غير داٌ
0.099
33
47.48
116 46.84
اإلالازهت بين دزحت الخسازة والؿاكت الخسازٍت
 0.319غير داٌ
0.095
33
36.36
116 33.33
زبـ حغير الؿاكت الخسازٍت بخغير خالت اإلاادة
 0.074غير داٌ
0.095
33
36.36
116 37.07
وضف جأزير ول مً الخسازة واإلاظاخت والدجم غلى الػغـ
 0.834غير داٌ
0.098
33
44.44
116 36.30
جفظير ؾفى بػؼ ألاحظام واوغماز بػػها
 0.236غير داٌ
0.095
33
37.24
116 34.99
الدزحت اليلُت

والزخباز صخت َرا الفسع كام الباخشان بدظاب مخىطـ وظبت
ضػىبت أطئلت وخدة اإلاسالُـ واإلادالُل للمهازاث الفسغُت والدزحت
اليلُت ،خُث جم اغخماد وظبت الطػىبت ( )0.25همإشس ملبىٌ
لطػىبت الظإاٌ في اإلاجمىغخين ،هما جم خظاب الاهدساف اإلاػُازي
اإلاجمؼ لليظبخين ،هما جم ازخباز صخت الفسع باطخسدام ازخباز
الفسق بين وظبخين مظخللخين وذلً بدظاب كُمت  Zوملازهتها باللُمت
الجدولُت للخىشَؼ الاغخدالي  Zcv=±1.96الزخباز ذي ؾسفين.
وكد اجطخذ مً زالٌ الجدوٌ الخالي وظبت َرٍ الطػىباث
والاهدساف اإلاػُازي وكُمت  zللفسق بين وظبخين مظخللخين وداللتها
الاخطاةُت لدي الػادًاث وذواث ضػىباث الخػلم في وخدة اإلاسالُـ
واإلادالُل:

وبملازهت كُم  Zاإلادظىبت باللُمت الجدولُت للخىشَؼ الاغخدالي
 Zcv=±1.96الزخباز ذي ؾسفين ًخطح أن اللُمت اإلادظىبت أكل مً
اللُمت الجدولُت وغلُه فالباخشت جلبل الفسع الطفسي.
وحشير َرٍ الىدُجت الى غدم وحىد فسوق مػىىٍت بين مظخىي ضػىبت
الظإاٌ لدي الؿالباث الػادًاث واكسانهً ذوو ضػىباث الخػلم مما
ً
ٌػني أن مظخىٍاث ضػىبت الاطئلت واهذ جمشل غاةلا ألفساد اإلاجمىغخين.
وللخدلم مً صخت الفسع الشاوي:
والري ًىظ غلى أهه ":ال ًىحد فسق داٌ ئخطاةُا غىد مظخىي
( )0.05بين وظب ضػىبت أطئلت الػلىم في وخدة اإلاسالُـ واإلادالُل
إلالسز الػلىم للطف الشاوي اإلاخىطـ لدي الؿالباث الػادًاث وذواث
ضػىباث حػلم الػلىم بالطف الشالث مخىطـ".

جدول 12
وسب هره الصعىباث والاهدساف املعيازي وكيمت  zللفسق بين وسبخين مسخللخين وداللتها الاخصائيت لدي العادياث وذواث صعىباث الخعلم في وخدة املخاليط
واملداليل
صعىباث حعلم الاهدساف املعيازي
الداللت
z
العادياث
املهازة
N2
P2
N1
P1
 0.87غير داٌ
0.10
31 58.07 113 49.26
الخمُيز بين اإلاادة الىلُت واإلاسلىؽ
 1.02غير داٌ
0.09
31 34.68 113 25.44
جطيُف أهىاع اإلاسالُـ
 0.70غير داٌ
0.10
31 40.32 113 33.52
وضف أهىاع مسخلفت مً اإلادالُل
 0.58غير داٌ
0.09
31 33.33 113 28.02
جددًد الػىامل اإلاإزسة في همُت اإلاراب التي جروب في مرًب ما
 0.88غير داٌ
0.10
31 48.39 113 39.60
وضف جأزير دزحت الخسازة في طسغت الروبان
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45.35
36.73
47.26
37.57
38.08

اإلالازهت بين ألاخماع واللىاغد
وضف الاطخسداماث الخؿبُلُت لألخماع واللىاغد
جىغُذ اطخسداماث ملُاض الخمىغت  ،Phلىضف كىة الخمؼ أو اللاغدة
وضف جفاغل الخمؼ مؼ اللاغدة
الدزحت اليلُت

وبملازهت كُم  Zاإلادظىبت باللُمت الجدولُت للخىشَؼ الاغخدالي
 Zcv=±1.96الزخباز ذي ؾسفين ًخطح أن اللُمت اإلادظىبت أكل مً
اللُمت الجدولُت وغلُه فالباخشت جلبل الفسع الطفسي.
وحشير َرٍ الىدُجت الى غدم وحىد فسوق مػىىٍت بين مظخىي
ضػىبت الظإاٌ لدي الؿالباث الػادًاث واكسانهً ذوو ضػىباث الخػلم
ً
مما ٌػني أن مظخىٍاث ضػىبت الاطئلت واهذ جمشل غاةلا ألفساد
اإلاجمىغخين.
 .6مىاكشت الىخائج
أظهسث هخاةج البدث أن َىان ضػىباث في مىغىغاث الػلىم
للطف الشاوي مخىطـ في وخدة (اإلاادة) ،ووخدة (اإلاسالُـ واإلادالُل)
مً وحهت هظس ول مً ؾالباث الطف الشالث مخىطـ – الدازطاث
للملسز في الػام اإلااض ي  -مؼ مػلماتهً خىٌ ضػىبت َرٍ اإلاىغىغاث،
وٍمىً جفظير َرٍ الىدُجت َّ
بأن َاجين الىخدجين ملُئخان بالىشير مً
الخلاةم واإلافاَُم واللىاهين والتي كد جإدي للخلـ فُما بُجها،
باإلغافت ئلى مفاَُم مجسدة جفخلس ئلى ألامشلت اإلالمىطت ،والتي كد ًصٍد
َّ
مً حجمها الؿسق
الخللُدًت التي حظخسدمها اإلاػلمت وطلبُت الؿالباث.
وجخفم َرٍ الىدُجت مؼ دزاطت لىزَع غبداإلالً [ ]15والتي أشازث
ُّ
ئلى وحىد ضػىباث حػلم شاتػت في الػلىم لدي الؿلبت في وخدحي "اإلاادة
والؿاكت " ،هما جخفم مؼ دزاطت فخذ هللا [ ]14والتي أهدث غلى أن
َىان وظبت هبيرة مً الؿلبت ٌػاهىن مً ضػىباث في حػلم اإلافاَُم
والػالكاث الىُمُاةُت وٍجدون ضػىبت في الخمُيز بين اإلافاَُم اإلاخلازبت.
هما جخفم مؼ دزاطت الػلُماث [ ]19التي خددث مجمىغت مً اإلافاَُم
َّ
الطػبت غلى الؿلبت ومجها :اإلاسهب والػىطس ،واإلادلىٌ ،اإلاسلىؽ .هما
جخفم مؼ دزاطت الىاكه[ ]9والتي أهدث هخاةجها غلى وحىد ضػىباث في
حػلم اإلافاَُم الىُماةُت ألاطاطُت :والرزة ،والػىطس ،واإلاسهب مً
وحهت هظس الؿلبت واإلاػلمين.
هما جسخلف غً دزاطت بُىمي [ ]21والتي جسهص هخاةجها غلى
ألازؿاء والطػىباث في هخابت اإلاػادالث الىُماةُت.
أما فُما ًخػلم بالطػىباث التي جىاحه الؿالباث الػادًاث ،هما جم
حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي ،فلد أظهسث هخاةج البدث أن
الطػىباث التي جىاحههً في وخدة اإلاادة غلى الترجِب حاءث هما ًلي:
اإلالازهت بين دزحت الخسازة والؿاكت الخسازٍت ،جأزير ول مً الخسازة
واإلاظاخت والدجم غلى الػغـ ،جفظير ؾفى ألاحظام واوغمازَا،
َّ
وئدزان خاالث اإلاادة ،زبـ حغير الؿاكت الخسازٍت بخغير خالت اإلاادة .أما
في وخدة اإلاسالُـ واإلادالُل فلد واهذ الطػىباث غلى الترجِب :الخمُيز
بين اإلاادة الىلُت واإلاسلىؽ ،اطخسداماث ملُاض الخمىغت ،Ph
اإلالازهت بين ألاخماع واللىاغد ،جفاغل الخمؼ مؼ اللاغدة ،دزحت
َّ
الخؿبُلُت لألخماع واللىاغد،
الخسازة وطسغت الروبان ،الاطخسداماث
أهىاع اإلادالُل ،الػىامل اإلاإزسة في همُت اإلاراب ،أهىاع اإلاسالُـ.
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113
113
113
113
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52.42
51.61
54.04
50.00
46.98

31
31
31
31
31

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.70
1.50
0.67
1.25
0.90

غير داٌ
غير داٌ
غير داٌ
غير داٌ
غير داٌ

وهرلً فُما ًخػلم بالطػىباث التي جىاحه الؿالباث ذواث ضػىباث
ّ
الخاطىبي ،فلد أظهسث هخاةج
حػلم الػلىم ،هما جم حصخُطها بالبرهامج
البدث أن الطػىباث التي جىاحه َإالء الؿالباث ذواث الطػىباث في
وخدة اإلاادة غلى الترجِب هما ًلي :اإلالازهت بين دزحت الخسازة والؿاكت
الخسازٍت ،جفظير ؾفى ألاحظام واوغمازَا ،زبـ حغير الؿاكت الخسازٍت
بخغير خالت اإلاادة ،جأزير ٌّ
ول مً الخسازة ،واإلاظاخت ،والدجم ،غلى
الػغـ ،وئدزان خاالث اإلاادة .بِىما واهذ الطػىباث في وخدة
اإلاسالُـ واإلادالُل غلى الترجِب :الخمُيز بين اإلاادة الىلُت واإلاسلىؽ،
اطخسداماث ملُاض الخمىغت  ،Phاإلالازهت بين ألاخماع واللىاغد،
الاطخسداماث الخؿبُلُت لألخماع واللىاغد ،جفاغل الخمؼ مؼ
اللاغدة ،دزحت الخسازة وطسغت الروبان ،،أهىاع اإلادالُل ،أهىاع
اإلاسالُـ ،الػىامل اإلاإزسة في همُت اإلاراب.
وبالخالي ًخطح أن حمُؼ َرٍ اإلاىغىغاث حػد ضػبت غلى الؿالباث
الػادًاث وذواث ضػىباث حػلم الػلىم خُث جىسز فحها الخؿأ بيظبت
مئىٍت جصٍد غً ( ،)%25وٍمىً جفظير َرٍ الىدُجت بأن َرٍ
الطػىباث زبما حػىد ئلى خفظ َرٍ اإلافاَُم واطخظهازَا مسة أزسي
وكذ الازخباز دون الترهيز غلى فهمها ،وئَماٌ الخأهُد غلى اإلافاَُم
الظابلت الالشمت لخػلم اإلافاَُم الجدًدة ،أو كد حػىد ئلى اطخسدام
ؾساةم الخدزَع الخللُدًت التي ال جدفص غلى الفهم والاطخيخاج،
باإلغافت ئلى غدم الخىىع في ألامشلت للخدزٍب غلى جؿبُم اإلافاَُم ،وَرٍ
الىدُجت حاءث مخفلت مؼ هخاةج دزاطت وشىان [ ]13والىاكت [ ]9والتي
أشازث أن غالبُت اإلافاَُم واإلاػلىماث والػالكاث التي كاطتها بىىد
ّ
الازخباز الدصخُص ي شيلذ ضػىبت في حػلمها لدي حمُؼ الؿلبت مؼ
الخفاوث بين وظب ضػىبتها.
هما جخفم مؼ حاءث به دزاطت طػُدي [ ]6والتي جىضلذ ئلى أزؿاء
شاتػت لدي الؿلبت في وخدة ألاخماع واللىاغد والخمُيز
مفاَُمُت
ٍ
ٍ
بُجهما .وهرلً دزاطت زؿاًبت والخلُل [ ]22التي أظهسث الاهدشاز
الىاطؼ لألزؿاء اإلافاَُمُت في وخدة اإلادالُل ومجها :الراةبُت ،اإلادلىٌ
اإلاشبؼ ،والفىق مشبؼَّ ،
والخبسس ،والغلُان ،والػغـ.
بِىما أظهسث هخاةج البدث فُما ًخػلم بازخالف ُّ
الطػىباث التي
جىاحه الؿالباث الػادًاث وذواث ضػىباث حػلم الػلىم هما جم
حصخُطها بالبرهامج الخاطىبي ،فلد أظهسث هخاةج البدث أهه ال ًىحد
فسق داٌ ئخطاةُا غىد مظخىي ( )0.05بين وظب ضػىبت أطئلت الػلىم
في وخدة اإلاادة إلالسز الػلىم للطف الشاوي اإلاخىطـ لدي الؿالباث
الػادًاث وذواث ضػىباث حػلم الػلىم ،هما أهه ال ًىحد فسق ٌّ
داٌ
ًّ
ئخطاةُا غىد مظخىي ( )0.05بين وظب ضػىبت أطئلت الػلىم في وخدة
اإلاسالُـ واإلادالُل إلالسز الػلىم للطف الشاوي اإلاخىطـ لدي الؿالباث
الػادًاث ،وذواث ضػىباث حػلم الػلىم بالطف الشالث مخىطـ،
وٍمىً جفظير َرٍ الىدُجت في اجفاق الؿالباث الػادًاث وذواث
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والتي هشيرا ما وظمؼ غجها وهلسأ غجها في ألادب التربىي ،ول ذلً طُإدي
بال شً ئلى شٍادة جدطُل الؿالباث في الػلىم.
 .7الخىصياث
في غىء هخاةج البدث الخالي ًىص ي الباخشان بما ًلي:
 .1غسوزة الاَخمام بالىشف اإلابىس غً الطػىباث التي جىاحه
الؿالباث أزىاء حػلمهً.
 .2اطخسدام جلىُت الخاطىب وبسامجه في غملُت الدصخُظ والىشف
بشيل دوزي.
 .3الاَخمام بمػامل الخاطب آلالي باإلادازض ،وشٍادة غدد ألاحهصة
وضُاهتها بشيل دوزي
 .4جطمُم ازخبازاث حصخُطُت ملىىت جسفم مؼ هخاب اإلاػلمت في ول
مادة ،لِظهل غلى اإلاػلماث جؿبُم مشل َرٍ الازخبازاث غلى الؿالباث.
ً .5جب غلى اإلاػلماث جفػُل دوز الازخبازاث الدصخُطُت بداًت ول
غام دزاس ي وبداًت ول فطل وول وخدة للىكىف غلى مشل َرٍ
الطػىباث مً بداًتها.
 .6الاَخمام واإلاخابػت للمشىالث الىاججت غً زلفُت الؿالبت ومفاَُمها
الظابلت الخاؾئت وحصخُطها ،ووغؼ بسامج للخغلب غلى جلً
الطػىباث.
 .7الاطخفادة مً البدث الخالي في بىاء بسامج غالحُت مػخمدة غلى
الخاطىب.
 .8اللُام بمصٍد مً الدزاطاث في مجاٌ ضػىباث حػلم الػلىم وغيرَا
مً اإلاىاد ،طىاء في مجاٌ الىشف غجها أو مػالجتها.
 .9اللُام بمصٍد مً الدزاطاث خىٌ اطخسدام بسامج خاطىبُت لػملُت
الخلىٍم والازخبازاث الدصخُطُت اإلاػخمدة غلى الخاطىب.
أبدار ملترخت:
في غىء الىخاةج التي جم الخىضل ئلحها ،وفي غىء الخىضُاث الظابلت،
ًلترح الباخشان اللُام بالبدىر والدزاطاث الخالُت:
 .1ئحساء دزاطاث ممازلت للىشف غً ضػىباث حػلم مىاد أوادًمُت
أزسي.
 .2ئحساء دزاطت في فاغلُت اطخسدام الازخبازاث الدصخُطُت
الالىتروهُت في اإلاىاد اإلاسخلفت.
ّ
 .3ئحساء دزاطت في فاغلُت الخلىٍم اإلاػخمد غلى الخاطىب في مسخلف
اإلاىاد الدزاطُت.
 .4ئحساء دزاطت في بسامج ملترخه للخغلب غلى ضػىباث حػلم الػلىم.
 .5ئحساء دزاطت في غالكت ؾسق الخدزَع اإلاظخسدمت بخدطُل الؿلبت
ذوو ضػىباث حػلم الػلىم.
 .6ئحساء دزاطت في ملازهت بين ضػىباث حػلم الػلىم لدي الؿلبت ذوو
الطػىباث والؿلبت الػادًين.
املساجع
أ .املساجع العسبيت
] [1الؿىالبت ،مدمد غبدالسخمً .)2000( .الخػلُم بالخاطىب وأزسٍ
غلى اججاَاث الدزاطاث الػلُا هدى الخؿبُلاث التربىٍت
للخاطىب .مجلت دزاطاث مظخلبلُت ،مجلد .65-30 ،)1(5

الطػىباث غلى أن مىغىغاث وخدة اإلاادة ،واإلاسالُـ واإلادالُل حشيل
ضػىبت لديهً في أن َاجين الىخدجين جدخىي غلى مفاَُم وغالكاث
مجسدة والتي كد ًطػب فهمها في َرٍ الفترة الػمسٍت وهي مسخلت
اإلاساَلت والتي ٌغلب فحها غلى الؿالباث غدم الترهيز ،هما أن َرٍ
اإلافاَُم مخلازبت وٍطػب الخمُيز بُجها مشل :الػىطس ،واإلاسهب،
واإلاسلىؽ ،واإلادلىٌ ،والخسازة ،والؿاكت الخسازٍت ،ودزحت الخسازة،
ً
واإلارًب ،واإلاراب ،والخبلىز ،والترطِب ...،الخ مً اإلافاَُم ،ئغافت ئلى
ّ
الخظابُت مشل :خظاب
أنها جخؿلب مً الؿالب اللُام ببػؼ الػملُاث
ِ
الىشافت ،والػغـ ،لخؿبُم مبدأ (أززمُدض) و(باطياٌ) وَرا في خد
ذاجه ٌػد مشيلت اذا لم جىً الؿالبت حُدٍ في مادة السٍاغُاث.
وجخفم َرٍ الىخاةج مؼ  :دزاطت طػُدي [ ]6والتي حشير ئلى وحىد
أزؿاء مفاَُمُت في وخدة ألاخماع ،واللىاغد لدي الؿلبت الػادًين،
ومؼ دزاطت الىاكت [ ]9والتي جىضلذ ئلى وحىد ضػىباث في حػلم
الىُمُاء لدي الؿلبت ،هما جخفم مؼ هخاةج دزاطت الػلُماث [ ]19والتي
حشير ئلى مجمىغت مً اإلافاَُم الطػبت التي حشيل ضػىبت لدي الؿلبت
ومجها :اإلاسهباث واإلادالُل ،ودزاطت لىزَع غبداإلالً [ ،]15البىا [،]33
غبدالخمُد [ ،]34بُىمي [ ،]21وشىان [.[13
وَرٍ الطػىباث لها غدة مطادز هما أشاز ئلى ذلً ألادب التربىي
شٍخىن [ ،]43مجها ما ًسحؼ ئلى اإلاػلم ،ومجها الىخاب اإلادزس ي ومجها ئلى
ؾساةم الخدزَع وأطالُبه .وبالىظس للىخاب اإلادزس ي همظبب لهرٍ
الطػىباث هجد أن َرا الىخاب طاغد في وحىد َرٍ الطػىباث لدي
الؿالباث في وخدة اإلاادة واإلاسالُـ واإلادالُل مىغىع دزاطدىا .مً
زالٌ غدم جىغُده للمفهىم بشيل حُد ،أو غدم زبـ اإلافهىم
باإلافاَُم ألازسٍاث ذاث الػالكت ،هما أن بػؼ الخػسٍفاث اإلاػؿاة
بالىخاب اإلادزس ي غير مىضخت بؿسٍلت حُدة بدُث ًمىً ججىب وكىع
الؿالباث في مشل جلً ألازؿاء في الازخباز الدصخُص ي.
أما الظبب الشاوي الري ٌػصي ئلُه َرٍ الطػىباث في َاجين
الىخدجينَ ،ى اإلاػلمت وؾساةم الخدزَع التي حظخسدمها .فهاجين
هبير ،وازجباؽ بػػها البػؼ،
الىخدجين جخميز بخدازل اإلافاَُم
ٍ
بشيل ٍ
هما أنها ال جسلى مً بػؼ الخػلُداث بظبب اإلاطؿلخاث الجدًدة
َّ
الراةبُتَّ ،
الترهيزَّ ،
السكم الهُدزوحُني ،أًىن
اإلاىحىدة فحها مشل" :
الهُدزوهُىم".
وَرا ًخؿلب مً اإلاػلمت اطخسدام ؾساةم الخدزَع اإلاىاطبت التي
حظاغد في الخغلب غلى جلً الطػىباث ،وجفادي الىكىع فحها ،فُيبغي
ّ
اإلاػلمت اطخسدام ؾساةم الخدزَع الخدًشت وؤلاإلاام باإلاادة ،وجفػُل
غلى ِ
دوز الىطاةل الخػلُمُت الخدًشت لخلسٍب َرٍ اإلافاَُم مً الؿلبت
وزبؿها بأمشلت مً واكؼ الخُاة ،فاإلاادة ّ
الخػلُمُت الجُدة التي ًمخلىها
ِ
اإلاػلم كادزة غلى اإلاظاغدة في الخللُل مً الطػىباث ،فاإلاػلم اإلاخمىً
مً مادجه بؿبُػت الخاٌ أفػل مً غير اإلاخمىً.
ّ
اإلاػلمت ألطالُب مخػددة وخدًشت في الىشف غً َرٍ
هما أن اجباع ِ
الطػىباث بشيل مبىس ،وجىساز اطخسدامها بشيل دوزيٌ ،ػد مً
الػسوزٍاث في جدزَع الػلىم ئذا ما أزدها أن ًسلى جدزَظىا مً
الطػىباث واإلافاَُم الخاؾئت التي جخيىن لدي الؿالباث ،وبالخالي
َّ
الخللُل مً الطػىباث واإلاشىالث التي ٌُػاوي مجها الؿالباث في الػلىم،
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SUGGESTED COMPUTERIZED PROGRAM
TO DIAGNOSING SCIENCE LEARNING
DIFFICULTIES FOR INTERMEDIATE
FEMALE STUDENTS
SALMA S. A. ALSHEHRI
HAMDI A. ALBANA
Taif University _Curriculum and Educational Technology
ABSTRACT_ This research aimed to designing a computer program that diagnoses Science
learning difficulties facing intermediate students , and To achieve this aim, the researcher
designed and prepared a computer program and a diagnostic test and was calculated validity and
reliability of these tests. It was used for a sample 293 students from two intermediate schools in
Taif. The research found several results, the most important results: the possibility of using the
computer program proposed in the identification and diagnosis of learning difficulties patterns
science at intermediate students normal students and students with learning difficulties in Science.
The researcher's presented a number of recommendations, most notably: the need for attention to
early detection of the difficulties faced by the students while teaching them, the use of computer
technology and software in the process of diagnosis and detection periodically.
KEYWORDS: Diagnostic test, Learning Disabilities in Science, Computerized Evaluation.
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