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 اإلهذاء  

 إىل هىسً،

 .سوجٍ الصاهج مبلء الفن، وًاصزٌ يف أوقاث الشِّذة والفزح

 إىل خلُل وهذَل وًذَن

 ا مبعشوفاهتن علً القاًىى والفلىث والعىدأبنائٍ الذَي متكنى

 :ىا عزوق أَام ًاشفاث كنا ًخقاسن فُها، بفزح، محلنيبطّأى َز 

 .ومحل حكالُف احلُاة وإهالءاهتا ،محل دراسيت ودراسخهن
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 الشكز والخقذَز 

 . جناس هذا العولالشكز والخقذَز لكل هي كاى عىًاً يل إل

اليت كاًج الذاعوت يل يف كل خطىة اثناء كخابت هذه  ربٌ،شخشري ص لذكخىرة خىلتلكل الشكز 

حمسي عذص لنصائحهوا اليت . حسي عبذ الكزَن ود. لكل هي دالشكز بقذم حالزسالت، كوا وأ

 .قذهاها يل هبذف إجناح هذا العول

 .جبهذ كبري أثناء حتلُل حمخىي الكخب خاهاق يُْوسَنب العشة اللخ ،هاجذة الخوُوٍ ٌْاشكز سهُلخأ

 .ثناء دراسيت أشكز سوجٍ وأوالدٌ الذَي حتولىا كل وقج كنج بعُذة عنهن أ

 .متام هذا العولإمتكي هي شكز اهلل الذٌ وفقين ألأ ،خرياًأ
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 الهمخط

فْ  َاألردىٓج هلبرىج تٓو كخة الؼمَن الفمشطٓىٓج جدراش: الؼبهج لمهرحمج األشبشٓج الدىٓبالؼمَن 
 .الذلبفج الؼمهٓج هؼبٓٓرضَء 

ُدفذ ُذٍ تهدرتشد تهّظفٖد تهرعوٖوٖد إهٓ رعوٖل نرثج تهـوّى تهـثيد هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث  
عٖز تشرخديذ أدتخ خثظد حرعوٖل . تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرفٕ نل يً فوشػًٖ ّتألردً فٕ غّء 

 . تهسلثفد تهـويٖد تألرحـد يـثٖٖرررغيً  تهيعرّْ

. رنًّ يضريؾ تهدرتشد يً نرج تهـوّى تهـثيد هويرعود تالحردتةٖد تهدٌٖث فٕ نل يً فوشػًٖ ّتألردً
(. Multi- phase sampling)ّأيث ؿٌٖد تهدرتشد، فلد رّى تخرٖثرُث حعشج تهـٌٖد يرـددخ تهيرتعل 

 .ّؿوٓ يرتعلعٖز تخرٖرذ ّعدتذ تهرعوٖل حضنل ؿضّتةٕ 

 :ّكد ظٖغذ تألشةود تهرثهٖد هرعلٖق أُدتف تهدرتشد

تضريثل نرثج تهـوّى تهفوشػٌٖٕ هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث ؿوٓ ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد  يث ٌشحد( 0
 تألرحـد؟

ٌّّثذ تهسلثفد تهـويٖد  يث ٌشحد( 2 تضريثل نرثج تهـوّى تألردٌٕ هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث ؿوٓ ين
 ؟تألرحـد

ٌّّثذ تهسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرج تهفوشػٌٖٖد هوـوّى تهـثيد  ُل ررفق( 2 ًّّ يً ين تهٌشحد تهيةّٖد هنل ين
 تهـويٖد؟ يـثٖٖرهويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث يؾ ته

ٌّّثذ تهسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرج تأل ُل ررفق( 1 ردٌٖد هوـوّى تهـثيد تهٌشحد تهيةّٖد هنل ينًّ يً ين
 تهـويٖد؟ يـثٖٖرهدٌٖث يؾ تههويرعود تألشثشٖد ت

هينٌّثذ تهسلثفد  يث ّضَ تهيلثرٌد حًٖ تهرزتى نل يً تهنرج تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد هوـوّى تهـثيد( 2
  ؟ألشثشٖد تهدٌٖثهويرعود ت تهـويٖد



س  
 

تهسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرج، ّيً سى عشثج تهٌشج  يـثٖٖرّهرعوٖل تهٌرثةص رّى عشثج رنرترتذ حٌّد 
 .ترتذ ّيلثرٌرِث حثهٌشج تهيةّٖد هويعمتهيةّٖد هورنر

تهسلثفد تهـويٖد  يـثٖٖرّأؼِرذ ٌرثةص تهدرتشد أً ناًل يً نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد هى ٖورزى ح
ّحٌثًء ؿوٓ ُذٍ تهٌرثةص، خرضذ تهدرتشد حيضيّؿد يً تهرّظٖثذ خثظد حثإلدترخ تهـثيد . فٕ نرحِث

 .هويٌثُص ّتهحثعسًٖ
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Abstract 

 

General Science for the Lower Basic Classes: Comparative  

Study between the Palestinian and the Jordanian Textbooks in the light 

of scientific literacy standards. 

BY: Abeer A. Khoury 

Supervisor: Dr. Khawla Shakhsheer Sabri 

    The purpose of this study was to analyze the Science Palestinian and 

Jordanian textbook materials for the primary lower classes. It aimed at 

analyzing the materials based on the standards as set by the Scientific 

Literacy standards. The instrumentation of this study utilized the 

Standardized Scientific Literary Form to collect data through content 

analysis. The community of the study contains both the Palestinian and 

Jordanian Science Textbooks using the multi- phase sampling method to 

select the sample of the study. There were five research questions:  

1. To what extent do the Palestinian Science Textbooks address the four 

scientific literacy standards? 

2. To what extent do the Jordanian Science textbooks address the four 

scientific literacy standards? 

3. To what extent does the percentage of science literacy in Palestinian 

textbooks agree with the international educational criteria? 

4. To what extent does the percentage of science literacy in the Jordanian 

textbooks agree with the international educational criteria? 

5. To what extent do the Palestinian and Jordanian science textbooks, when 

compared; abide by the Scientific Literacy standards? 

    Data was analyzed using frequencies that existed within the standards in 

both textbooks. A comparative calculation of the percentages of the 

frequencies was calculated based on the International Standard Criterion. 



ص  
 

Findings indicated that both the Palestinian and Jordanian textbooks were 

unable to fulfill the requirements of the Scientific Literacy. 

Recommendations for future research and for the Palestinian Center for 

Curriculum Development were presented.  
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 الفظل األَل

 خمفٓج الدراشج َهضكمخٍب 

 هلدهج

دهٖاًل ٖشرػٖؾ تهيرء يً خالهَ يـرفد ذترَ، ذهم ألً ٖـد تالػالؽ ؿوٓ رضثرج تهغٖر 
رشِى  تهرٕ تهرضثرج ، ُذٍتهرضثرج تهيرحثٌٖديـرفد تهذتذ ال رظٖر إال يً خالل تهرظثدى تهحٌّثء يؾ 

 .ّحِث فٕ تهرضنٖل تهيـرفٕ هوذتذ ،ّحضنل فثؿل ،ثيـرفرِ

ّٖينً أً  .تهلرتءخ تهيلثرٌد، ّتهعثل نذهم، ُثيد ضدت هإلشِثى فٕ رـيٖق ُذٍ تهيـرفد
تهذٔ ٖـد ضثٌحًث ُثيًث ٖينً يً خالهَ رعلٖق  ،رنًّ فٕ ضّتٌج ؿدخ يٌِث تهضثٌج تهرـوٖيٕ تهررحّٔ

ّٖعلق  ،ّّغـِث فٕ شٖثق رشثؤهٕ فثؿل ٌٖلثد ّتؿٖث حفـل ريسل ّرالؤى ،ّرـيٖلِث ،ُذٍ تهيـرفد
ّٖؤضر ؿوٓ يث رشـٓ تهيؤششد  ،تهعّٖٖد تهيضرِثخ هويٌِثش تهذٔ ٖـنس ضّتٌج يً سلثفد تهيضريؾ

 .ّؿوٓ يث رػيظ هوّظّل إهَٖ يً خالل ررحٖد تألضٖثل ،تهرـوٖيٖد هحٌثةَ

فٕ نرثحَ تهيٌثُص تهررحّٖد أً درتشد تهيٌثُص ّيٌذ ( 0652)فٕ ُذت تهشٖثق، أند تهخّرٔ 
أفنثر تهيضريؾ ّيث  ،حيعرّتٍ ،ً تهيٌِثش ٖـنسإأشثشٖد هوٌؼثى تهررحّٔ، عٖز تهلدى رـرحر رنٖزخ 

ّحيث أً تهـثهى حيضريـثرَ ٖرػّر حضنل يشرير ّحّرٖرخ . ٖؤيً حَ يً أضل تإلررلثء ّتهرلدى
يرشثرؿد حفـل تهرنٌّهّضٖث فٕ أٖثيٌث ُذٍ، ٖظٖر هزتيث ؿوٓ تهيضريـثذ تهرٕ رشـٓ هيّػب كدى 

ّّر أدّترِث ّيٌثُضِث هرّتنج ُذت ؿوٓ خثرػد فـل تهي ضريـثذ فٕ تهـظر تهعدٖز أً ررثحؾ ّرػ
ال ٖنًّ رػّٖر تهيٌثُص تؿرحثػًٖث، إٌيث ٖنًّ  ،إهٓ ذهم. تهرػّر ّرنًّ يػثّؿد حّؿٕ إليالءترَ

ـّثال   . حعشج رنثةز يعددخ، ّيرضـٖثذ ّتغعد غثحػد رعلق غثٖد أً ٖنًّ تهرػّٖر يٌثشحث ّف

عّل يحررتذ تهرفنٖر فٕ يٌِص ررحّٔ ( 2111)إحرتُٖى  ق، إضثرخرأرٕ، فٕ ُذت تهشٖث
ّهنً  حثهرغى يً ُذت  .يـثظر رأنٖدت ؿوٓ أً ؿثهيٌث  ٖرشى حثهرغٖٖر ّتهرضدٖد فٕ ضيٖؾ تهيضثالذ

فيث زتهذ تهيدرشد ريثرس تهرـوٖى حػرق أكرج إهٓ تهػرق تهرلوٖدٖد تهلدٖيد تهرٕ ُؿرفذ يٌذ  ،تهرلدى
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فيً تهغرّرٔ أً ٖشـٓ تهررحًّّٖ إهٓ حٌثء يٌثُص ررحّٖد كثدرخ ؿوٓ  ،هذت. ٌضأخ تهيدترس
ؿوٓ تهررحٖد فٕ شحٖل  ،حضنل نحٖر ،ذهم ألً تهعغثرخ تهيـثظرخ رـريد .يّتضِد رعدٖثذ تهرػّر

تهيرشوعد  -رـدُى تهيدرشد رّشٖؾ كدرتذ تألفرتد هٖرينٌّت يً تهـٖص فٕ يضريـثرِى تهعدٖسد حـد أً
 .أفرتدت فثؿوًٖ حعق -كٖى ُذت تهيضريؾ ّٖـحر ؿً فوشفرَ وٖيٕ ٖـنس حٌؼثى رـ

رتذ فيً تهغرّرٔ يرثحـد تهيٌثُص ّرلّٖيِث ّرعوٖل يعرّتُث هورأند يً يّتنحرِث هرغٖ ،هذت
تهيٌِثش ُّ رعدٖد كٖيرَ حِدف رّضَٖ يشٖرخ رظيٖيَ ّرٌفٖذٍ  ّتهيلظّد حـيوٖد رلٖٖى. تهـظر

ّال حد يً تإلضثرخ ٌُث أً تهيلظّد حثهيٌِثش . هورـوٖى ّرػّٖرٍ يً أضل رعلٖق تألُدتف تهيرضّخ
ُذت تهيٌِثش تهذٔ  .ضرتف تهيدرشد ّحرّضَٖ يٌِثإُّ ضيٖؾ تهٌضثػثذ تهرٕ ٖلّى حِث تهػوحد رعذ 

ٖضثر ٌُث، . أندٌث فٕ تهفلرتذ تهشثحلد ؿوٓ غرّرخ أً ٖنًّ يرنٖفًث يؾ عثغر تهػوحد ّيشرلحوِى
ًّّ يً أرح ـد ؿٌثظر أشثشٖد رـيل يـًث هضـل ُذٍ تهٌضثػثذ فـثهد ّيرنثيود، أٖغث، أً تهيٌِثش ٖرن

 (.2111يرؿٕ ّتهعٖود، )تهيعرّْ ّتألُدتف ّتألٌضػد ّتهرلّٖى: ُذٍ تهـٌثظر ُٕ

ًّ رـرٖف تهيٌِثش هى ٖـد يعظّرًت حثهيفِّى تهرلوٖدٔ ؿوٓ أٌَ يضرد نرثج ٖؼِر ضوًٖث  أ
ّّر هٖضي يؾ . ل ضيٖؾ ضّتٌج تهخحرخ تإلٌشثٌٖد تهيرضددخيدرشٕ ٖضيل كدرًت يً تهيـوّيثذ، حل رػ

نيظدر أشثشٕ  –ُّّ يث ٖيسل ؿٌظر تهيعرّْ  -هى رزل تهيدترس رـريد تهنرثج تهيدرشٕ  ،ذهم
ٖرّضج ؿوٌٖث أً ٌّهَٖ تُريثيًث هٖنًّ ُّ فٕ يعرّتٍ أكرج إهٓ  ،ّيً ٌُث. ّرحيث ّعٖد هويـوّيثذ

 .يّتنحد ُذت تهـظر ّرػّرترَ

، ّتؿرحرتٍ ٌؼثيث نوّٖث تهشٖثق ُذت رعدسث ؿً تهنرثج تهيدرشٕ فٕ( 2111)يرؿٕ ّتهعٖود
ِّٖدف إهٓ يشثؿدخ تهيـوى ّتهيرـوى هرعلٖق تألُدتف تهرٕ  ،نضزء يٌَ ٖرٌثّل ؿٌظر تهيعرّْ

فِّ أُى يظدر يً يظثدر رـّوى  ؛أً هونرثج تهيدرشٕ ينثٌد يريّكد ،أٖغث ،ّأندت. عددُث
حثإلغثفد إهٓ شِّهد تشرـيثهَ ّرنوفرَ تهلوٖود إذت يث كّرً تهػثهج ّرلّٖيَ ّيرتضـرَ، ُذت 

ّيً ٌُث، ّألُيٖد تهنرثج تهيدرشٕ ُذٍ، رـد يشؤّهٖد رأهٖفَ يً . حثهيظثدر تهرنٌّهّضٖد تألخرْ
ييسود حّزترخ تهررحٖد  ،تهيشؤّهٖثذ تهِثيد تهرٕ رلؾ ؿوٓ ؿثرق تهضّتٌج تهيخرظد فٕ ُذت تهضأً

 .رتشرَ ّرعدٖسَ ّإسرتؤٍ فٕ ؼل رػّرتذ تهـظر أيرت ُثيث ّأشثشّٖثّتهرـوٖى، ريثيث نيث رـد د
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نذهم، ّفٕ درتشد عّل يّتظفثذ تهنرثج تهيدرشٕ تهٌيّذضٕ، إهٓ أٌَ  (2111)أضثر تهعٖود 
ًّّ يً يلديد ّأُدتف رـوٖيٖد رـويّٖد، ّيً يعرّْ ّأٌضػد رـوٖيٖد رـويّٖد، ّيً / ٖضج أً ٖرن

ّكد أّغظ . ّرلّٖى فٕ ٌِثٖد تهّعدخ، ّيً إخرتش فٌٕؿرع ّرلّٖى فٕ ٌِثٖد نل يّغّؽ 
ًّّ يً ُذٍ تهينٌّثذ تأليَّر تألشثشٖد تهرٕ يً تهغرّرٔ أً  ،فٕ شٖثق عدٖسَ ،تهعٖود ؿً نل ين

 . ٖرغيٌِث

، نأً ٖنًّ ّْالخرٖثر تهيعر ٌُثم ؿدخ يـثٖٖر أً( 2101)ٖؤند زٖرًّ ،ّفٕ ذتذ تهشٖثق 
ظّظًث فٖيث ٖرـوق حثنرشثج تهػوحد هػحٖـد تهـوّى ّػرق يررحػًث حأُدتف يعددخ ّهَ دالهد خ

ّتالضريثؿٕ ّيً تهغرّرٔ أٖغًث أً ٖررحػ تهيعرّْ حثهّتكؾ تهسلثفٕ . تهرلظٕ ّتهحعز فِٖث
 . ّأً ٖرغيً رّتزًٌث حًٖ ضيّهٖرَ ّؿيلَ. هوػوحد يرتؿًٖث عثضثرِى ّيّٖهِى ّكدرترِى ّتشرـدتدترِى

ّّر تهـوّى فٕ ؿثهى ٖضِد ّهٖرينً تهنرثج تهيدرشٕ يً يّتنح د تهرػّر فٕ غّء رػ
ؿً نل يث ٖعد  ّحـٖدت ،تٌفضثرًت يـرفًٖث ُثةاًل، فال حّد يً تهـيل ؿوٓ  رػّٖرٍ حأشوّج غٖر ٌيػٕ

ّتهيضريؾ  ،حدتؿثذ تهفرد ّرػّٖر ػثكثرَ هيث هذهم يً أُيٖد رٌـنس ؿوٓ يشرلحل تألفرتد أّاًلإيً 
 (. 2111حرتُٖى، إ)حثهغرّرخ سثًٌٖث

نضزء يً يٌؼّيد تهيٌِثش فٕ حٌثء أفرتد  ٓ أُيٖد تهيعرّْألً نل يث شحق ٖؤند ؿو
 ،ذهم ألٌَ ؿثٌٓ ،تهيضريؾ ّرػّٖرُى، ٖظٖر تألير، ّفٕ عثهد تهيضريؾ تهفوشػٌٖٕ، ذت أُيٖد نحرْ

ٌَ هى ٖعؼ، ألزيٌد أَ تهنسٖر يً دّل تهـثهى، خظّظًث ّـثٌِٖيث هى  ،فٕ يضثل تهررحٖد ّتهرـوٖى
 .ىحفرظد تالشرلالل فٕ يٌِثش خثط ٖرشى يشرلحل أفرتدٍ ّٖوحٕ تعرٖثضثرِ ػّٖود،

أشٖرًت هيٌثُص  ،ّهفررخ ػّٖود ،، ٌضد أً تهيضريؾ تهفوشػٌٖٕ ؿثصرأيل حثهرضثرج تهشثحلدحثه
تحردتًء يً زيً تالٌردتج تهحرٖػثٌٕ تهذٔ رّهٓ  ،ُفرع ؿوَٖ تهرـثيُل يـِث حنل يث فِٖث يً أفنثر

ّأضرف ؿوٓ حٌثء تهيٌِثش فٕ روم تهفررخ، يرّرًت حثهفررخ تهرٕ شيٖذ ؿِد  يشؤّهٖد تهرـوٖى
هرخغؾ فٕ كػثؽ غزخ هوشوػد تهيظرٖد  ،0615ؿثى  حـد تهٌنحد ،عٖز رضزأذ فوشػًٖ ،تهرضزةد

تهرٕ أضرفذ ؿوٓ تهرـوٖى يشرخديد يٌِثضِث تهيظرٔ، ّهرخغؾ فٕ تهغفد تهغرحٖد هوشوػثذ 
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ؼل ُذت تهّغؾ تهيضز ُِّا . وٓ تهرـوٖى يشرخديد يٌِثضِث تألردٌٕتألردٌٖد تهرٕ أضرفذ حدّرُث ؿ
هرّهٕ  0661ضثءذ تهشوػد تهّػٌٖد تهفوشػٌٖٖد  ّتهيضّزُأ ؿوٓ يث ُّ ؿوَٖ هفررخ يً تهزيً عرٓ

ٖد تهـًّ  حيّد تهٌّٖٖشنّ ، ّكثيذ(تهغفد تهغرحٖد ّكػثؽ غزخ)زيثى تأليّر فٕ فوشػًٖ 
ػد رػّٖر تهيٌثُص ّتٌػوق تهـيل غيً خ .يٌثُص خثظد حِى ّدؿيرِى يً أضل حٌثء ،هوفوشػًٌٖٖٖ

فوشػٌٖٖد تهعظّل ؿوٓ يٌثُص يً  ،ّحـد فررخ يً تهـيل ،تهّٖى ،هٖرينً تهفوشػًٌّٖٖ 0662ؿثى 
ّرشـٓ حَ إهٓ  ،فرتدٍأنّتدر يً تهيضريؾ، كثدرخ ؿوٓ يـرفد تعرٖثضثذ  يرنثيود يحٌٖد حأٖدٔ

 (.0663أحّ هغد ّآخرًّ، )تألفغل دتةيًث 

ّال ٖفررع أً ٖـٌٕ تهرّكف ؿً تهـيل يً أضل  ،ٖضثد يٌِثش هودّهد ال ٖـٌٕإّهنً 
ّّر ؿثهيٕ ٖػرأ يً عّهَ فيً تهغرّرٔ أً ٖشرير رلٖٖى  ،هذت. رػّٖرٍ ّإحلثةَ عًٖث يؾ نل رػ

. تهـٌثٖد تهرٕ ٖشرعلِث ألشثشٖرَ تهرٕ رى إؼِثرُث شثحلث ٌِثش حنل ضّتٌحَ، يؾ يٌظ تهيعرّْتهي
ُّ ّشٖود يويّشد حًٖ أٖدٔ تهػوحد ّ، نٖزخ هوـيوٖد تهرـوٖيٖد فٕ فوشػًٖأشثشٕ ّرْ فثهيعرّ

فٕ ٌيػ تهرـوٖى تهشثةد فٕ تهيضريؾ ّذِّٖى ّيرضؾ ٖـريد ؿوَٖ تهػثهج فٕ رـّويَ حضنل أشثشٕ 
فٕ ُذٍ تهيرعود يً تهدرتشد، ّفٕ شٖثق تهعدٖز ؿً رلٖٖى  ،ّيً تهغرّرٔ تهرفرٖق. تهفوشػٌٖٕ
ؿوٓ تهنرثج  ،فٕ أشثشَ ،فرعوٖل تهيعرّْ ٖرنز .ًٖ رعوٖل تهيعرّْ ّرعوٖل تهيٌِثشتهيٌِثش، ح

 .ّٖرغيً ؿٌثظر تهيٌِثش نوِث ،أيث رعوٖل تهيٌِثش فِّ أّشؾ ّأضيل ،تهيدرشٕ خثظد

نأشوّج يً أشثهٖج "أٌَ،  (25: ط 2112)ّفٕ تهعدٖز ؿً رعوٖل تهيعرّْ رأْ دٌدص 
ؿٕ تهيٌؼى ّتهنيٕ هويغيًّ تهؼثُر يً يّتد تهحعز تهـويٕ، ٖشرِدف تهّظف تهيّغّ

تالرظثل، ّٖريسل تهرػحٖق تهـويٕ هرعوٖل تهيعرّْ فٕ رلشٖى تهيثدخ تهرٕ رخغؾ هورعوٖل ّرظٌٖفِث 
 .تهيٌِثش ننل روف يفِّى رعوٖل تهيعرّْ ؿً رلٖٖىٖخ ،ّحِذت. "إهٓ فةثذ أظوٖد ّأخرْ فرؿٖد

ّى ُذٍ تألُيٖد يً ٌثعٖد رعوٖل تهيعرّْ ّنثً يً تهيحثدرتذ تألّهٓ تهرٕ أّهذ نرج تهـو
 American Association ( AAAS)ُٕ تهيحثدرخ تهرٕ كثيذ حِث تهضيـٖد تأليرٖنٖد هرلدى تهـوّى 

for the Advancement of Science  عٖز يّسل تهيضرّؽ رؤٖد يشرلحوٖد ؿثهيٖد  .0652ؿثى
رغيً رؤٖد هيث ؿوٓ تهػوحد أً ظالط يٌثُص تهـوّى ّردرٖشِث هرإحـٖدخ تهيدْ، ّذهم حِدف 
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تألير تهذٔ ٖـزز  .ٕ تهـوّى ّتهرٖثغٖثذ ّتهرنٌّهّضٖثّأً ٖنٌّّت كثدرًٖ ؿوٓ ؿيوَ ف ،ٖـرفٍّ
 (. 2114زٖرًّ، ) حثؿرحثرُث ؿّتيل تشثشٖد هورغٖٖر ،رٌيٖد تهسلثفد تهـويٖد ّتهرٖثغٖد ّتهرنٌّهّضٖد

أضثرذ إهِٖث درتشد  أشثشٌٖد يـثٖٖرتهـوّى نثٌذ ُذٍ تهيحثدرخ حدتًٖد رحـِث فٕ يضثل رعوٖل نرج 
ريذ تإلضثرخ إهٓ عٖز . فٕ يضثل رعوٖل نرج تهـوّى (Chiappetta et al, 1991b)ضحٖرث 

تهيـرفد تهـويٖد، : يـثٖٖر أشثشٖد فٕ ؿيوٖد رعوٖل يٌثُص تهـوّى ُٕ ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد تألرحـد
ّحٌثء . ى، ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾهوـو لد هورفنٖر، ّتهػحٖـد تهحعسٖدّتهـوى نػرٖ

 :ٖرى رعوٖل نرج تهـوّى يً عٖز ،ؿوٓ ُذٍ تهيـثٖٖر

تهفرغٖثذ  .تهعلثةق ّتهيفثُٖى ّتهيحثدا تهـويٖدعٖز ٖرغيً ُذت تهيضثل   تهيـرفد تهـويٖد .0
 ذتشررضثؽ يـوّيثيٌِى ررػوج  ؿوٓ تهػوحد ػرط أشةودّ .ّتهٌؼرٖثذ ّتهٌيثذش تهـويٖد

 .عّل تهيـرفد تهـويٖد تهرٕ ٖيرونٌِّث

ظيٖيِث حيػثهحد تهراليٖذ حأيّر رِدف إهٓ رعفٖز تهػوحد ٖرى رّتهرٕ  هوـوى تهػحٖـد تهحعسٖد  .2
 تهرـوى حثشرخدتى يّتد رـّزز يِثرتذ تهرفنٖر ّتهرعدٔؿوٓ تالشرنضثف ّذهم يً خالل  

تشرخدتى دررِى ؿوٓ ّرػّٖر ك العؼد ّتهرظٌٖفّرـزٖز يِثرتذ تهحعز تهـويٕ نثهي
 ّرفـٖوِى حػرق يٌػلٖد ّرفشٖر تضثحثرِى .تهلٖثى حـيوٖثذ عشثحٖد، ّتهضدتّل ّتهرشّيثذ

 .فٕ أٌضػد ّرضثرج يّّضِد

ظف ّٖنًّ تهِدف يٌِث يـرفد يدْ كدرخ تهنرثج تهيدرشٕ ؿوٓ ّ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر .2
ّيرتؿثخ  .فنرخ ؿويٖدتهرثرٖخٕ ه ظف تهرػّر،  ّّيلدرخ تهـويثء ؿوٓ تهحعز ّتالنرضثف

تهرفنٖر تالشرلرتةٕ ، ّرعفٖز ّتهيشويثذ فررتغثذتشرخدتى تالّ تألشس تهرضرٖحٖد هوـوى،
 .تحرتز خػّتذ تهـوى ّعل تهيضنالذ، ّتهـالكد حًٖ تهشحج ّتهٌرٖضد، ّتؼِثر ّتالشرٌرثضٕ

تهرنٌّهّضٖث هـوى ّت يدْ فثةدخحًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ ّؿوَٖ ٖؼِر  تهلثةى تهرفثؿل .1
تٗسثر تهشوحٖد هوـوى ّتهرنٌّهّضٖث ؿوٓ تهيضريؾ ّرّغٖظ يـرفد حرأسٖر تهـوى هويضريؾ، ّ

 .يٌثكضد كغثٖث تضريثؿٖد ذتذ تررحثػ حثهـوى ّتهرنٌّهّضٖث، ّؿوٓ تهيضريؾ
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ٖؼِر ّتغعًث يً خالل يث ررنز ؿوَٖ يـثٖٖر تهسلثفد تهـويٖد تألُيٖد تهرٕ ٖضج أً ّٖهِٖث يظييّ 
أً هوسلثفد تهـويٖد أُيٖد فٕ خوق ( 0663)هٌير ُص هرغيٌِٖث فٕ تهنرج تهيدرشٖد إذ ٖرْ تتهيٌث

أفرتد يسلفًٖ ؿويًٖث ّذهم يً خالل شـِٖث هرعلٖق أُدتف يخروفد نأً رحشػ تهـوّى ّرضـوِث كرٖحد 
يً ذًُ تهػثهج ّرينٌَ يً يرثحـد تهيشرضدتذ تهرٕ رػرأ فٕ يضثل تهـوّى، ّرركٓ حضخظٖرَ 

حثالغثفد إهٓ ذهم فِٕ رشـٓ إهٓ تؿدتد . ظ كثدرخ ؿوٓ تشرخدتى تهيـرفد تهـويٖد حضنل ّتؿٕهرظح
 . أفرتد يفنرًٖ ّتؿًٖ هورـثيل يؾ تهلغثٖث ّتهيّتكف تهعٖثرٖد تهيرغٖرخ

أً رعلٖق تهسلثفد تهـويٖد هدْ تهػوحد أير أشثشٕ ّذهم الؿرحثر ( 2101)ّٖرْ زٖرًّ
رغٖٖر، حيـٌٓ أٌِث رشححَ ّرضنوَ ّرشرضٖج هَ، تألير ؿّتيل  ّهّضٖث ّتهرٖثغٖثذتهـوّى ّتهرنٌ

 .تهذٔ ٖعلق تأليً تهررحّٔ ّتالضريثؿٕ ّتهسلثفٕ ّتالكرظثدٔ ّتهّػٌٕ

ّيً ٌُث فثً تهرّؿٖد تهـويٖد رـّد ييثرشد فثؿود فٕ هٌضر تهسلثفد تهـويٖد ّذهم يً أضل 
الٌرثش ؿويثء ّنفثءتذ كثدرخ رعلٖق أُدتف ُثيد فٕ تهيضريؾ، فِٕ رشـٓ هرِٖةد أرع خظحد 

ؿوٓ تهييثرشد تهـويٖد ّتالحدتؽ تهرلٌٕ، ّرّّفر تهضفثفٖد تهـويٖد تهرٕ رٖشر ؿوٓ تهيّتػً يثُٖد 
ّّر كدرخ تألفرتد ؿوٓ فِى تهيضنالذ تالضريثؿٖد ّتالكرظثدٖد  تهفنر تهـويٕ ّيّتنحد رػّرترَ، ّرػ

تهضٖحثٌٕ، )يرفثؿاًل يؾ تهعرند تهـويٖد ّٖدؿيِث ّتهفنرٖد تهيررحػد حثهـوّى ّتهرلٌٖد، ّرِٕء يٌثخًث 
2100 .) 

 ،(AAAS) حثهٌؼر إهٓ أُيٖد ُذٍ تهيـثٖٖر، فلد أكرذ تهِٖةد تأليرٖنٖد هرػّٖر تهـوّىّ
 The National Science Teacher Associationّتهِٖةد تهّػٌٖد تأليرٖنٖد هيـويٕ تهـوّى 

(NSTA)  ِٖدف رـوٖى تهـوّى إهٓ لثفد تهـويٖد حيـٌٓ أً تهس يّتغٖؾ، تالهرزتى ح0663فٕ ضحثػ
 . خوق أفرتد يسلفًٖ ؿويًٖث، ّأً رـوٖى تهسلثفد تهـويٖد ٖخوق تهدتفـٖد هدِٖى هيّتظود تهرـّوى

، فٕ ذتذ تهشٖثق، أً تهسلثفد تهـويٖد (2112)فلد أند تهخثهدٔ  ،رٌثغيث يؾ ُذت تالهرزتىّ
 د تهـويٖد ّتالرضثُثذ تهالزيد هٖنًّ يؤُاًلررغيً يشثؿدخ تهػثهج فٕ تهعظّل ؿوٓ تهيـرف

ؿويًٖث ُّ تهذٔ ٖيوم  فّأً تهضخط تهيسل. ّكثدرًت ؿوٓ أً ٖنًّ فـثاًل فَٖ ،هوـٖص فٕ ؿثهيَ
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ً تهـوى تهلدرخ ؿوٓ تشرخدتى تهيـرفد فٕ ترخثذ تهلرترتذ، يً خالل تدرتنَ هورأسٖرتذ تهيرحثدهد حٖ
نَ هوعلثةق ّتهيفثُٖى ّتهيِثرتذ تهرٕ رينٌَ يً تالشريرتر إغثفد إهٓ تيرال. ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 . فٕ تهرـوى ّتهرفنٖر تهيٌػلٕ

، ّتهيـرّفد حثشى ّتشرضـثرت ألُيٖد تهيـثٖٖر ذترِث، رحٌذ تإلدترخ تهـثيد تهفوشػٌٖٖد هويٌثُص
هػوحد، يضيّؿد يً تألُدتف نثً يٌِث رٌيٖد تهسلثفد تهـويٖد ؿٌد تيرنز رػّٖر تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ، 

 (.0665خػد تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ تألّل، ) 0655هيٌِثش تهفوشػٌٖٕ تألّل ؿثى ّذهم غيً خػد ت

ُذت يث عثّهذ تألشس تهـثيد هويٌثُص تهفوشػٌٖٖد تهررنٖز ؿوَٖ يً خالل تألشثس تهيـرفٕ 
تفق عٖز تُرى ُذت تهيضثل فٕ رنًّٖ يّتػً ٖرّ .نأعد تهرنثةز تهرٕ حٌٕ ؿوِٖث تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ

ّٖشرّؿج تهعلثةق  ،ّٖشرخدى تهرفنٖر تهٌثكد ،يؾ يرػوحثذ تهـظر يشرفٖدًت يً تهـوّى ّتهرنٌّهّضٖث
 (.2115أحّ شـدخ، )ّٖشرخديِث  ،ّتهيحثدا ّتهيفثُٖى ّتهٌؼرٖثذ

د فٕ تألردً عّل تألُدتف تهـثيد هوررحٖ( 2110)ّرضدر تالضثرخ ٌُث هيث ذنرٍ تهِيضرٔ
فٕ أً ٖنرشج تهػثهج يؾ ٌِثٖد يرتعل تهرـوٖى ؿدخ حٖد ّتهرٕ رريسل يً فوشفد تهرر ّتهرٕ تٌحسلذ

أيّر يٌِث تهلدرخ ؿوٓ تشرٖـثج تهعلثةق ّتهيفثُٖى ّتهيحثدا ّتهٌؼرٖثذ ّتشرخدتيِث فٕ رفشٖر 
ُذت حثالغثفد إهٓ أً ٖيروم تهلدرخ ؿوٓ تهرفنٖر تهٌلدٔ . تهؼّتُر تهنٌّٖد ّكثدرًت ؿوٓ عل يضثنوَ

ُذٍ تالُدتف تهـثيد تهيذنّرخ ّغٖرُث . شوّج تهـويٕ فٕ تهيضثُدخ ّتهحعزتهيّغّؿٕ ّٖرحؾ تأل
 .حثهغرّرخ ضزء ظيٖى يً يـثٖٖر تهسلثفد تهـويٖد

تهسلثفد تهـويٖد تألرحـد أيرًت  يـثٖٖررأشٖشث ؿوٓ نل يث رلدى، ٖـد رعوٖل تهنرج تهيدرشٖد فٕ ؼل 
فٕ يشـٓ غرّرتذ  ،فٕ تهخرثى ،يعّرًٖث ٖشوػ تهغّء ؿوٓ يّتػً تهلّخ ّتهغـف فِٖث، ّٖظج

 . تهرلدى ٌعّ تأليثى
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 :يضنود تهدرتشد

إً تهرػّر تهـويٕ تهِثةل فٕ تهـثهى ٖضـل تالُريثى حيٌِثش تهـوّى تهفوشػٌٖٕ ّيلررترَ  
تهدرتشٖد تهيريسود فٕ تهنرثج تهيدرشٕ أيرًت عريًٖث ّّتضحًث، ّذهم هيـرفد يدْ تكررتج يعرّْ ُذٍ 

تهسلثفد  يـثٖٖرٖـّد تهررنٖز ؿوٓ . سلثفد تهـويٖد يلثرٌد حيلررتذ درتشٖد أخرْته يـثٖٖرتهنرج يً 
ّرشثؿدٍ فٕ تهعظّل ؿوٓ تهيـرفد  ،تهـويٖد هنٌِّث رغيً يّتنحد تهػثهج هرػّرتذ تهـظر
 .ّكثدرًت ؿوٓ أً ٖنًّ فـثاًل فَٖ ،تهـويٖد ّتالرضثُثذ تهالزيد هٖنًّ يؤُاًل هوـٖص فٕ ؿثهيَ

د تهدرتشد رريعّر عّل يلثرٌد نرج تهـوّى تهـثيد فٕ تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ فئً يضنو َ،ّؿوٖ
 يـثٖٖرردٌٕ هٌفس تهيرعود، فٕ غّء هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث حنرج تهـوّى تهـثيد فٕ تهيٌِثش تأل

ّكد ضثء تهررنٖز ؿوٓ يعرّْ تهيٌِثش تألردٌٕ يلثحل تهفوشػٌٖٕ . تهسلثفد تهـويٖد حيعثّرُث تألرحـد
تهيعرّْ تهيشرخدى فٕ تهرـوٖى تهفوشػٌٖٕ فٕ نثفد تهظفّف فٕ  ،ّهفررخ هٖشذ حثهلوٖود ،ًنٌَّ نث

ال حأس يً تهرذنٖر ٌُث أً يٌػلد كػثؽ غزخ ترحـذ تهيٌِثش تهيظرٔ هوفررخ . يٌػلد تهغفد تهغرحٖد
 .ذترِث

د ّهى رـ ،ّال حد يً تإلضثرخ ٌُث إهٓ أً تألردً أدخوذ رـدٖالذ ؿوٓ نرج تهـوّى خثظرِث
 .2112عٖز ؿيوذ ؿوٓ رغٖٖر يٌثُضِث ؿثى  ،رشرخدى تهيٌِثش تهذٔ تشرخدى فٕ تهردرٖس شثحلًث

ّّر تهفوشػًٌّٖٖ يٌِثضِى تهخثط حِى كٖد  ّحلٕ 2111حدأ تهـيل حَ ؿثى ّتهذٔ  ،ُذت ّكد ػ
 عٖز نثً .عٖز رى رـدٖوَ حضنل ردرٖضٕ حًٖ تهيرتعل تهرـوٖيٖد تهيخروفدتهرضرٖج هفررخ زيٌٖد، 

، وردرٖس حعشج تهيٌثُص تهيـّدهد فٕ نثفد يعثفؼثذ تهّػًدتٖد هح 2100- 2101ثى تهدرتشٕ تهـ
 . ّذهم تحردتًء يً تهيرتعل تألشثشٖد تهدٌٖث

ً فوشػًٖ ّتألردً ُيث يً تهدّل تهيضثرند فٕ تخرحثرتذ تهرٖيس تهـثهيٖد ئف ،غثفد هِذتإّ
(TIMSS: Trends in international mathematics and science study)،  عٖز خغـذ

فٕ حدتٖد  ،ّنثٌذ ٌرثةضِيث ،نل يً تهدّهرًٖ هالخرحثر تهـثهيٕ فٕ يحعسٕ تهـوّى ّتهرٖثغٖثذ
حٌٖيث  ،ؿثهيًٖث 23ّتهيرنز  ،أً عظوذ تألردً ؿوٓ تهيرنز تألّل ؿرحًٖث ،2112يضثرنرِيث ؿثى 
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يرنز تهلٖثس ) ثهيًٖثّتهيرنز تهخثيس ّتهسالسًٖ ؿ ،نثٌذ فوشػًٖ فٕ تهيرنز تهسثهز ؿرحًٖث
 (.2112ّتهرلّٖى، 

عٖز عثفؼذ ؿوٓ يرنزُث تألّل ؿرحًٖث فٕ  ،2114إال أً تألردً كد أؼِرذ رلديًث ؿثى  
دّهد  21يثدخ تهـوّى ّتهسثٌٕ فٕ يثدخ تهرٖثغٖثذ، ّرلديذ هرظحظ تهدّهد تهـضرًٖ ؿثهيًٖث يً أظل

تضـذ فوشػًٖ هرظحظ تهدّهد تهرثشـد رر ،ّحثهيلثحل(. 2115تهرلرٖر تهّػٌٕ تألردٌٕ، ) يضثرند
ًٍ ،ؿثهيًٖث 12ّتهدّهد  ،ؿرحًٖث يرنز ) .ؿثى فٕ تألدتء حيثدرٕ تهـوّى ّتهرٖثغٖثذ يؾ ؼِّر رد

 (.2116تهلٖثس ّتهرلّٖى، 

رحؾ شٌّتذ، أُّ تخرحثر ؿثهيٕ ٖـلد يرخ نل ( TIMSS)ً تخرحثر رٖيس أعلٖق حثهذنر 
 IEA: The international)ّٖى تهرعظٖل تهررحّٔ ّرى رػّٖرٍ يً كحل تهضيـٖد تهدّهٖد هرل

association for the evaluation of education achievement ) ًحيضثرند يضيّؿد ي
نثً ُدف تهضيـٖد تألشثشٕ يً ُذت . تهخحرتء ّتهيخرظًٖ فٕ يضثالذ تهـوّى ّتهررحٖد ّتهلٖثس

ل تهػوحد فٕ يثدرٕ تهـوّى تالخرحثر ُّ رّفٖر كثؿدخ حٖثٌثذ ررحّٖد ؿثهيٖد عّل رعظٖ
 (.Martin, 1996)ّتهرٖثغٖثذ

إهٓ تهيلثرٌد حًٖ ترضثُثذ ّيشرّٖثذ رعظٖل ػوحد يضيّؿد يً دّل  ِٖدف ُذت تالخرحثر
ّيً تهضدٖر . غثفد إهٓ درتشد تهـّتيل تهرٕ رؤسر فٕ تهرعظٖل ّتالرضثُثذ فٕ ُذٍ تهدّلإتهـثهى، 

ٌِث رشثؿدُى فٕ كرتءخ تهنسٖر يً إذ إ ،رثةص ُذٍ تهدرتشدحثهذنر أً تهدّل رّهٕ تُريثيًث نحٖرًت هٌ
رشرػٖؾ تهدّهد أً  ،فيً خالل تهٌرثةص. تهيـوّيثذ عّل ٌؼثيِى تهررحّٔ، ّنٖفٖد رػّٖرٍ ّيشثءهرَ

 .ّرلثرٌَ حٌؼى ررحّٖد أخرْ ،ررْ ٌؼثيِث تهررحّٔ
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 :أٌداف الدراشج

ّتهذٔ ٖـد  ،ود تألشثشٖد تهدٌٖثتهـوّى تهـثيد هويرع ُذٍ تهدرتشد إهٓ رعوٖل نرج ذُدف
ضزءًت أشثشًٖث فٕ نل يً تهيٌِثضًٖ تهفوشػٌٖٕ ّتألردٌٕ، فٕ غّء يفِّى تهسلثفد تهـويٖد، عٖز 

هوـوى، ّتهـوى نػرٖلد  تهحعسٖدشٖرى رعوٖوِث يً عٖز تهيـرفد تهـويٖد تهرٕ رلّدى هوػثهج، ّتهػحٖـد 
ةص رعوٖل تهنرثحًٖ حـغِيث يؾ ثّيلثرٌد ٌر. ريؾهورفنٖر، ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيض

 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرحغّء  حـع

 :أشئمج الدراشج

 :ُذٍ تهدرتشد تإلضثحد ؿً تألشةود تهرثهٖد ذعثّه 

هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث ؿوٓ ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد  دج تهـوّى تهفوشػٌٖٖتضريثل نر يث ٌشحد( 0
 تألرحـد؟

ٌّّثذ تهسلثفد تهـويٖد  دج تهـوّى تألردٌٖنر تضريثل يث ٌشحد( 2 هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث ؿوٓ ين
 تألرحـد؟

ٌّّثذ تهسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرج تهفوشػٌٖٖد هوـوّى  ُل ررفق( 2 ًّّ يً ين تهٌشحد تهيةّٖد هنل ين
 تهـويٖد؟ يـثٖٖرتهـثيد هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث يؾ ته

ٌّّثذ تهسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرج تألتهٌشحد تهيةّٖد هنل ين ُل ررفق( 1 ردٌٖد هوـوّى تهـثيد ًّ يً ين
 تهـويٖد؟ يـثٖٖرهويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث يؾ ته

هينٌّثذ تهسلثفد  يث ّضَ تهيلثرٌد حًٖ تهرزتى نل يً تهنرج تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد هوـوّى تهـثيد( 2
  ؟ألشثشٖد تهدٌٖثهويرعود ت تهـويٖد
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 :ٍبأٌهٓج الدراشج َهترراخ

رـّد أُيٖد ُذٍ تهدرتشٖد ألشحثج ؿدخ يٌِث نًّ نرج تهـوّى تهـثيد تهفوشػٌٖٖد يث زتهذ  
حدأ تؿريثدُث فٕ هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث  تهرـوٖى ٌشخد يـّدهدتهررحٖد ّّكد أظدرذ ّزترخ  ،رضرٖحٖد

يثدُث حئخرتضِث حأفغل ظّرٍ كحل تؿر ، هذت  ال حّد يً تالُريثى2100-2101تهـثى تهدرتشٕ 
 . ٌِثةًٖث

ّيلثرٌرَ حيعرّْ آخر ٖشثؿد فٕ يـرفد تهذتذ  تهنرثج تهيدرشٕنيث أً رعوٖل يعرّْ 
ّرلٖٖيِث حضنل أفغل، خثظد ؿٌد يلثرٌد تهنرج تهفوشػٌٖٖد حنرج نثٌذ فٕ ّكذ يً تألّكثذ، يؾ 

ل فوـ. هوردرٖس( تهغفد تهغرحٖد )رـدٖالذ ػرأذ ؿوِٖث حثهغرّرخ، ُٕ تهيـريدخ فٕ فوشػًٖ 
. حًٖ ُذٍ تهنرج أير ُثى ٖـػٕ رظّرًت هيٖزتذ نل يٌِث أّ تهرضثحِثذ تهّكّف ؿٌد تهفرّق

 .ّشرـرحر ُذٍ تهدرتشد تهيلثرٌد، عشج ؿوى تهحثعسد، تألّهٓ يً ٌّؿِث فٕ فوشػًٖ

ؿدتدُث إفنرخ ؿثيد هولثةيًٖ ّتهيِريًٖ فٕ يضثل رظيٖى تهيٌثُص ّ ّكد ٖـػٕ ُذت تهرعوٖل 
سٌثء تهلٖثى أكرترتذ  دثهيـثٖٖر تهـثهيٖد هوـوّى، ّهويشثؿدخ فٕ ترخثذ أٖحتهنرج  ؿً يدْ تهرزتى ُذٍ

ّهـل ّضّد تهيلثرٌد يؾ نرج تهـوّى هدّهد أخرْ يً ضأٌَ أً ٖضـل تهظّرخ أنسر . حرـدٖوِث
 .ّغّعًث أيثيِى

تهـثهيٖد هيثدرٕ تهـوّى ّتهرٖثغٖثذ أؼِرذ أً   TIMSSفئً ٌرثةص تيرعثً تهـ  ،ّأخٖرًت
يلثرٌد حرعظٖل تهػوحد تألردًٌٖٖ، تألير تهذٔ ٖشردؿٕ  ظٖل تهػوحد تهفوشػًٌٖٖٖ نثً يردًٌٖث،رع

يعرّتُث شححًث فٕ  تهسلثفد فٕ يـثٖٖررّزٖؾ  ٖنًّ ّهرحيث تهٌؼر فٕ يعرّْ تهنرج هنال تهدّهرًٖ،
  .ُذٍ تهفرّق
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 :ٌذي الدراشج ػمِ اكخظرححٓد  :حدَد الدراشج 

 . شػٌٖٕ ّتألردٌٕ هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖثتهـوّى تهـثيد تهفو نرج .0

 .تهسلثفد تهـويٖد تألرحـد يـثٖٖرح يلثرٌد تهنرج .2

 :هظطمحبح الدراشجخؼرٓف 

 ضزء يً تهـيوٖد تهرـوٖيٖد ال ٖلرظر ؿوٓ تهنرثج تهيدرشٕ فلػ، ّإٌيث : تهيٌِثش ُّ
ء نثٌذ ٖضيل ضيٖؾ تهٌضثػثذ ّتهّشثةل تهرـوٖيٖد ّتهخحرتذ تهرٕ ٖنرشحِث تهػثهج شّت

 (.2111درّزخ، )ظفٖد أّ ال ظفٖد 

 ّٕٖضريل ؿوٓ ؿدخ  ،ضزء يً تهيٌِثش ٖرٌثّل ؿٌظر تهيعرّْ: تهنرثج تهيدرش
 (.2111يرؿٕ ّتهعٖود، ) ؿٌثظر ُٕ تألُدتف ّتهيعرّْ ّتألٌضػد ّتهرلّٖى

  ررغيٌِث نرج تهـوّى تهـثيد  يـثٖٖرُٕ ؿحثرخ ؿً يضيّؿد يً ته: تهسلثفد تهـويٖد
رلشى  .ُى فٕ تيرالم تهفرد هيضيّؿد يً تهيـثرف ّتالرضثُثذ ّتهيِثرتذّتهرٕ  رشث

ُٕ تهيـرفد تهـويٖد، ّتهػحٖـد تهحعسٖد هوـوى،  :شثشٖدأهٓ أرحـد ينٌّثذ إ يـثٖٖرُذٍ ته
 Collette)ّتهـوى نػرٖلد هورفنٖر، ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ 

&Chiappetta,1984.) 

 :خؼرٓفبح أخرُ

 ػحٖـد تهـوّى خالل رغيًٖ يً رـد ُدفًث ٖشـٓ تهررحًّّٖ إهٓ رعلٖلَ : سلثفد تهـويٖدته
ًّّ تألشثشٕ هوسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرج تهيدرشٖد عٖز ّحٌثء ؿوَٖ، كشيذ . رـد تهين

أفغل تهػرق  ّٖـد رـوٖى تهػوحد ػحٖـد تهـوّى . أرحـد يـثٖٖرٖد إهٓ تهسلثفد تهـوي
رعشًٖ كدررِى ؿوٓ ترخثذ ِٖى ّحثهرثهٕ رعفٖز تهسلثفد تهـويٖد هده

 (.Khaldi,Harris & Mccarthy,2008)رذتهلرت
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 ِى هػحٖـد تهـوّى يً غثفد إهٓ فُٕ يـرفد حثهيفثُٖى ّتهيـثرف، حثإل: تهسلثفد تهـويٖد
 تهرثرٖخ، ّؿالكد تهـوّى تهرحثدهٖد يؾ تهسلثفد ّتهيضريؾ خالل رػّرُث ؿحر

 (.2114ُّحد،)
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 الذبىْ الفظل

 الدراشبح الشبتلج

ُدفذ ُذٍ تهدرتشد إهٓ رعوٖل نرج تهـوّى تهـثيد تهضدٖدخ يً تهظف تألّل عرٓ تهرتحؾ فٕ  
ّؿوَٖ، كثيذ تهحثعسد حثالػالؽ ؿوٓ . تهسلثفد تهـويٖد هنل يً فوشػًٖ ّتألردً يـثٖٖرغّء 

 : يعّرًٖ يضيّؿد يً تهدرتشثذ ذتذ تهـالكد حيّغّؽ تهدرتشد، ّتهرٕ شٖرى ؿرغِث فٕ

 .الذلبفج الؼمهٓج هؼبٓٓراألَل هسهَػج الدراشبح الخْ خىبَلح خحمٓل كخة الؼمَن فْ ضَء 

 .َالذبىْ هسهَػج الدراشبح الخْ خىبَلح خحمٓل كخة الؼمَن ضهو هؼبٓٓر أخرُ 

 :الذلبفج الؼمهٓج هؼبٓٓردراشبح خىبَلح خحمٓل كخة الؼمَن فْ ضَء : أَاَل

رتشثذ رعوٖوٖد ّرلٖٖيٖد هيٌثُص تهـوّى تهفوشػٌٖٖد تهضدٖدخ ضرتء دئفٕ غّء تالُريثى ح
ضرتء درتشد رعوٖوٖد ئح( 2112)كثيذ خوٖل  ،ّتالُريثى حيدْ ّضّد ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد فِٖث

ّتهذٔ حدأ ردرٖشَ  ،رلٖٖيٖد هوضزء تألّل يً نرثج تهـوّى تهفوشػٌٖٕ تهضدٖد هوظف تهسثيً تألشثشٕ
عٖز ُدفذ درتشرِث إهٓ رعوٖل ّرلٖٖى تهضزء تألّل يً . 2112-2112يؾ حدتٖد تهـثى تهدرتشٕ 

ّكد . نرثج تهـوّى فٕ غّء يفِّى تهسلثفد تهـويٖد، ّرعوٖل تألٌضػد تهرـوٖيٖد ّتألشةود تهرلّٖيٖد
ًّّ تهيـرفد تهـويٖد إهٓ أضثرذ ٌرثةص رعوٖل تهيعرّْ  تضريثل تهضزء تألّل يً نرثج تهـوّى ؿوٓ ين

ّّ%59حٌشحد  ًّّ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر %32.3ً تهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى حٌشحد ، ّين ، ّين
ًّّ تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ حٌشحد %5حٌشحد  عٖز رضثّزذ ٌشحد . %3.7، ّين

ينًّ تهيـرفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى، هنٌِث نثٌذ دًّ تهيـدل تهيػوّج حثهٌشحد 
ًّّ هينٌّٕ تهـوى ن ػرٖلد هورفنٖر، ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ هوٌشحد تهيةّٖد هين

تهسلثفد تهـويٖد ييث أؼِر أً فرٖق تهرأهٖف هى ٖأخذ حثهِدف تهـثهيٕ هردرٖس تهـوّى ُّّ سلثفد ؿويٖد 
 .ّرنٌّهّضٖد هوضيٖؾ
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، (Chiappetta, et al, 1993)ضٖحثرث ّآخرًّ حَ كثى  ّكد رٌثغيذ ٌرثةص خوٖل يؾ يث
إهٓ رعوٖل خيشد يً نرج ؿوّى تهعٖثخ فٕ تهيرتعل تهيرّشػد فٕ تهّالٖثذ  درتشرِى ُدفذ عٖز

ً عٖز رنٌّذ تهـٌٖد ي. رِث تألرحـدثتهسلثفد تهـويٖد حينٌّ يـثٖٖرتهيرعدخ تأليرٖنٖد، فٕ غّء 
أؼِرذ ّكد . يةد يً ظفعثذ نل نرثجتهنرج تهخيشد، ّخيشد حثه كشيًٖ ُيث تهفظل تألّل يً

، %(43-%21)ٌشحد تهيـرفد تهـويٖد يً : ّنثٌذ ؿوٓ تهٌعّ تهرثهٕ ،تهٌشجتهٌرثةص رحثًٌٖث فٕ 
، ّتهرفثؿل %(2-%1)، ّتهـوى نػرٖلد هورفنٖر يً %(10-%22)ّتهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى يً 

ّتغعًث يً خالل رعوٖل تهنرج  تّكد حد%(. 00-%2)حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ يً 
فٕ تهفظّل تألّهٓ هونرج، ُّرِيل فٕ فظّهِث  رتؿٓ حضنل ضٖدهيخروفد أً ُذٍ تهينٌّثذ نثٌذ ُرت

 .ّكد أّظذ تهدرتشد تهلٖثى حدرتشثذ يضثحِد ؿوٓ نرج أخرْ. تهيرلديد

، ّكد ترفلذ ٌرثةضِث يؾ يث ضثء فٕ درتشد (2111)ّفٕ درتشد كثى حِث تهخثهدٔ
هظف تهسثيً، عٖز ُدفذ درتشد تهخثهدٔ إهٓ رعوٖل فٕ تهضزةٖد تهرٕ رعدسذ ؿً ت( 2112)خوٖل

تهسلثفد تهـويٖد، عٖز كثى حرعوٖل نرج تهـوّى  يـثٖٖريٌثُص تهـوّى تهفوشػٌٖٖد تهضدٖدخ فٕ غّء 
ّحٌٖذ تهٌرثةص أً نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد . هوظفّف تهشثدس ّتهشثحؾ ّتهسثيً حضزةِٖث تألّل ّتهسثٌٕ

نل غٖر يرّتزً ُّٕ ررنز حضنل نحٖر ؿوٓ تهيـرفد تهـويٖد تهسلثفد تهـويٖد حض يـثٖٖررػرط 
ّتهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى، ّرِيل تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث 

، ٌّشحد %4146تهيـرفد تهـويٖد حٌشحد ؿثهٖد : عٖز نثٌذ تهٌرثةص ؿوٓ تهٌعّ تهرثهٕ. ّتهيضريؾ
أيث حثهٌشحد هوـوى نػرٖلد هورفنٖر . ، ُّٕ ٌشج ؿثهٖد ضدًت%4140 تهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى نثٌذ

ّحٌثًء ؿوَٖ، فلد %. 340، أيث تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ فنثٌذ %0042فنثٌذ 
خوظذ تهدرتشد إهٓ أٌَ يً تهغرّرٔ تهـيل ؿوٓ إؿثدخ حٌثء تهيٌثُص حضنل ٖعلق يشرّْ أفغل 

 .هينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد حِث

حدرتشد ُدفذ إهٓ رعوٖل نرثج تهـوّى تهـثيد هوظف تهشثحؾ عشج ( 2112)ّكثى تهزغثرٌد
يً يعرّْ % 21تهيٌِثش تهضدٖد فٕ فوشػًٖ، عٖز كثى تهحثعز حرعوٖل أُدتف ّأشةود ّأٌضػد ّ

تهسلثفد تهـويٖد أً  يـثٖٖرتهنرثج، ّكد أؼِرذ تهٌرثةص تهخثظد حضزةٖد رعوٖل تهيعرّْ فٕ غّء 
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ًّّ ته ًّّ تهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى حٌشحد %2142يـرفد تهـويٖد ضثء حٌشحد ين ، %2246، ّين
%. 246، ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ حٌشحد %20ّتهـوى نػرٖلد هورفنٖر حٌشحد 

ًّّ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر، عٖز  ّحِذت رنًّ ُذٍ تهدرتشد يخثهفد هشثحلثرِث يً تهدرتشثذ حثهٌشحد هين
 . ضثءذ ٌشحرَ ؿثهٖد يلثرٌد ححثكٕ تهدرتشثذ

ُدفذ إهٓ رعوٖل يعرّْ يٌِثش تهـوّى هوظف تهـثضر فٕ ( 2113)ّفٕ درتشد هوظثدق
كثيذ تهحثعسد حرعوٖل نرثج . فوشػًٖ فٕ غّء يـثٖٖر تهسلثفد تهـويٖد ّيدْ تنرشثج تهػوحد هِث
عددذ ؿٌٖد تهدرتشد تهيـثٖٖر تهـوّى هوظف تهـثضر حضزأَٖ، ّهلٖثس يدْ تنرشثج تهػوحد هِذٍ 

ٌّّذ يً  ضـحد درتشٖد يّّزؿد ؿوٓ أرحـد يدترس رّى تخرٖثرُث ؿضّتةًٖث، ّكد كثيذ  02ّتهرٕ رن
ّكد تؼِرذ ٌرثةضِث غـفًث فٕ رٌثّل . تهحثعسد حرظيٖى تخرحثر تهسلثفد تهـويٖد ّػحلرَ ؿوٓ تهـٌٖد

ّحٌثءًت ؿوٓ . تهسلثفد تهـويٖد هدْ تهػوحدنرثج تهظف تهـثضر هوسلثفد تهـويٖد، ّتٌخفثغًث فٕ يشرّْ 
ُذٍ تهٌرثةص خرضذ تهحثعسد حرّظٖثذ يٌِث إؿثدخ تهٌؼر فٕ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّزٖثدخ تالُريثى 

 .حضّتٌج تهسلثفد تهـويٖد هدْ تهػوحد

 ,Hunter William & Mumba Frackson)نيث أضرْ ّهٖى ٌُرر، ّفرتنشًّ يّيحث 

تهسلثفد تهـويٖد فٕ يشثق نٖيٖثء فٕ تهيرعود تهسثٌّٖد فٕ  يـثٖٖرريسٖل  درتشد عّل نٖفٖد( 2009
زتيحٖث، عٖز تضريوذ تهدرتشد ؿوٓ فعط يخػػ تهيٌِص تهدرتشٕ ّتهنرج تهرـوٖيٖد ّأّرتق 
تالخرحثرتذ ّذهم حِدف يـرفد يدْ كدرخ ُذت تهيشثق ؿوٓ رعغٖر تهػوحد هٖنٌّّت يّتػًٌٖ 

يث حًٖ تهنرج ّتالخرحثرتذ  يـثٖٖرةص أً ٌُثم رفثّرًث فٕ ريسٖل ُذٍ تهّكد حٌٖذ تهٌرث. يسلفًٖ ؿويًٖث
فٕ يخػػ تهيٌِص تهدرتشٕ أفغل يٌَ فٕ تهنرج  يـثٖٖرعٖز نثً ريسٖل ته. ّيخػػ تهيٌِص

، حٌٖيث %22تهيدرشٖد ّتالخرحثرتذ، عٖز ّظوذ ٌشحد يـٖثر تهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى فَٖ إهٓ 
حثهيلثحل، نثً ررنٖز تهنرج تهيدرشٖد %. 24 -% 05رْ يث حًٖ تألخ يـثٖٖرررتّعذ ٌشحد ته

، حٌٖيث نثٌذ ٌشحد تهػحٖـد تالشرلظثةٖد %30ؿوٓ تهيـرفد تهـويٖد ُّ تألحرز، عٖز نثٌذ ٌشحرَ 
ّكد رشثّذ ٌشحد تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ %. 22هوـوى 

نٖز تالخرحثرتذ ؿوٓ تهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى، إغثفد إهٓ تضررتنِث حثهيلثحل نثً رر%. 5ّنثٌذ 
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يؾ يخػػ تهيٌِص فٕ ريسٖل تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ حضنل أفغل يً تهنرج 
تهسلثفد تهـويٖد فٕ يشثق  يـثٖٖرّؿوٓ تهرغى يً ُذت تهرفثّذ فٕ ريسٖالذ . تهيدرشٖد ٌفشِث

ؿثى، فئً ُذت تهيشثق كثدر ؿوٓ رِٖةد ػوحد هٖنٌّّت يّتػًٌٖ يسلفًٖ  تهنٖيٖثء، إال أٌَ، ّحضنل
 .  ؿويًٖث حعشج رأٔ تهحثعسًٖ

تهسلثفد تهـويٖد  يـثٖٖرّفٕ درتشد أخرْ فٕ زتيحٖث أٖغًث، ّيً أضل فعط يدْ ظدق 
 Chabalengula) فٕ  يٌِثش ّرـوٖيثذ يلرر تألعٖثء، كثى فٖفًٖ ضثحثهٌٖضّٖال ّآخرًّ

Vivien,et al, 2008 ) حئضرتء تهحعز ؿوٓ نل يً نرج تألعٖثء ّتهخػد تهـثيد هيشثق تألعٖثء
ّكد أؼِرذ تهٌرثةص أً . ّتخرحثر تألعٖثء تهّػٌٕ هوظف تهسثٌٕ ؿضر، ّذهم هيدخ خيس شٌّتذ

نرج تألعٖثء ّيعرّْ تهخػد تهـثيد رنزذ ؿوٓ تهيـرفد تألشثشٖد هوـوّى، حٌٖيث أؼِرذ 
تهخػد ررنٖزًت ؿوٓ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر، حٌٖيث نثً تهرفثؿل حًٖ تهـوى  تالخرحثرتذ تهّػٌٖد ّأُدتف

ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ تألكل ريسٖاًل فٕ يشثق تألعٖثء حضنل ؿثى، عٖز نثٌذ ٌشحد تهيـرفد تهـويٖد 
ّأيث حثهٌشحد %. 21 -%02ٌّشحد تهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى يث حًٖ % 46 -% 31يث حًٖ 

ًّّ تهـوى نػر ، ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ يث حًٖ %3ٖلد هورفنٖر، فنثٌذ تهٌشحد هين
ّتؿرلد تهحثعسًّ أً ُذٍ تهٌرثةص كد رنًّ شححًث فٕ خوق عثضز ٖيٌؾ يً إٌضثء يّتػًٌٖ %. 1-% 2

 . ذّٔ سلثفد ؿويٖد

ًء عٖز عّول نرج تهفٖزٖثء حٌث( Wilkinsonn,1999)ّفٕ درتشد أخرْ كثى حِث ّهنٌشًّ
ُدفذ درتشرَ إهٓ رعوٖل يعرّْ نرج تهفٖزٖثء تهرٕ تشرخديذ خالل  تهسلثفد تهـويٖد، يـثٖٖرؿوٓ 

 يـثٖٖرهيالعؼد تهرغٖرتذ تهرٕ ػرأذ ؿوِٖث يً عٖز تضريثهِث ؿوٓ  0664ّ 0634تهفررخ يث حًٖ 
ٖلد هورفنٖر تهسلثفد تهـويٖد تألرحـد ُّٕ تهيـرفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى ّتهـوى نػر

، رنزذ، 0661ّكد حٌٖذ تهٌرثةص أً تهنرج، عرٓ ؿثى . ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ
، فلد 0661فٕ غثهحٖرِث، ؿوٓ يـٖثرٔ تهيـرفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى، ّأيث حـد 

 .أؼِرذ ررنٖزًت أفغل ؿوٓ تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ
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 :دراشبح خىبَلح خحمٓل كخة الؼمَن فْ ضَء هؼبٓٓر أخرُ -ًٓب ذبى

هرلّٖى تألٌضػد تهـيوٖد فٕ يثدخ تهـوّى هوظف تهشثدس تألشثشٕ ( 2112)فٕ درتشد هضحٖر 
فٕ يعثفؼثذ غزخ، رّى رعوٖل تألٌضػد عشج أدتخ أؿدرِث تهحثعسد فٕ غّء تهيـثٖٖر تهرٕ ٌٖحغٕ 

تضريل نل يـٖثر ؿوٓ ؿدخ  ،حؾ ؿً ُذٍ تألدتخ رشـد يـثٖٖرّكد ٌ. يرتؿثرِث فٕ تألٌضػد تهـيوٖد
ضرتةٖد، ّٖينً روخٖط ُذٍ تهيـثٖٖر حثهـٌّتً، ّتألُدتف، ّتهيّتد ّتألدّتذ، ّتهخػّتذ تإل. حٌّد

ّكد . ّتهظّر ّتهرشّى، ّرظيٖى تهضدتّل، ّررضيد تهضدتّل، ّتألشةود، ّأشةود رّشٖؾ تهيفِّى
فلد تشرـيوذ تهحثعسد  .ذ حثخرالف تهيـٖثر تهذٔ رى فعظَتخروفذ ٌرثةص تهرلّٖى فٕ تهّعدت

ّكد خرضذ تهحثعسد فٕ يضيّؿد . تهرنرترتذ ّتهٌشج تهيةّٖد هيلثرٌد تهيـٖثر فٕ تهّعدتذ تهيخروفد
ّذهم يً أضل  ،ّحثهيلثحل زٖثدخ ؿدد تهعظط ،يً تهرّظٖثذ يٌِث رلوٖط ؿدد ّعدتذ تهـوّى

 .هرـوى تهػثهج ًثألٌضػد تهرـوٖيٖد حثؿرحثرُث أشثشإؿػثء تهيـوى تهّكذ تهنثفٕ هولٖثى حث

يً " تهغّء ّتهحظرٖثذ"حرعوٖل تهّعدخ تهسثيٌد ( ذ.د) ّفٕ درتشد أخرْ كثى فرٖعثذ
يعرّْ نرثج تهـوّى تهضدٖد هوظف تهسثيً تألشثشٕ تهيلرر فٕ فوشػًٖ عشج يـثٖٖر ٌيّذش 

، ّكد حٌٕ (McCarthy)ٌٖس ينثرسٕ ٌّيّذش فّريثذ ُّ أعد ٌيثذش أٌيثػ تهرـوى هحٖر. تهفّريثذ
ُذت تهٌيّذش حثالؿريثد ؿوٓ ٌؼرٖد دٖفٖد نّهج، ّتهرٕ يفثدُث أً تألفرتد ٖرـويًّ يـوّيثذ ضدٖدخ 

ٖـرحر ٌيّذش فّريثذ ؿالضًٖث هورخػٖػ ّعل . ّّٖتضٌِِّث حػرٖلرًٖ، إيث حثهيضثؿر أّ تهرفنٖر
رـوى حػرق يخروفد، ّكد ظٌف تهٌيّذش ُذٍ ّحٌثًء ؿوَٖ، فئً تهيرـويًٖ ٌٖخرػًّ فٕ ته. تهيضنالذ

تهيرـوى تهرخٖوٕ، ّتهيرـوى تهرعوٖوٕ، ّتهيرـوى تهيٌػلٕ، ّتهيرـوى : تهػرق عشج أٌيثػ رـّوى ُٕ
ّكد رحًٖ يً تهرعوٖل أً تهّعدخ رتؿذ يـٖثر إسثرخ تهيرـوى هيّغّؽ تهدرس، ّذهم يً . تهدٌٖثيٖنٕ

ـوٖيٕ ؿً تهيثدخ، حثإلغثفد إهٓ إدرتم تهيرـوى هوعلثةق خالل رّفر أشةود هويٌثكضد، ّتكررتط فٖوى ر
نيث ّنثٌذ تهّعدخ . ّتهيفثُٖى، ّذهم يً خالل تألٌضػد تهرٕ ررػّوج تهرضّؽ إهٓ ضحند تالٌررٌذ

غٌٖد حثهٌضثػثذ تهـويٖد، ّغٌٖد حيـٖثر يشثؿدخ تهػثهج ؿوٓ تإلحدتؽ ّتالشرنضثف ّرعوٖل 
 . ثؿٖد، ّنرثحد تهرلثرٖرتهيـوّيثذ، ّذهم يً خالل تألٌضػد تهضي
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عّل يدْ ( Stern& Roseman, 2003)ّفٕ درتشد أضرتُث نل يً شرٖرً ّرّزيثً
دًّ )فٕ تهّالٖثذ تهيرعدخ  يث حًٖ تهظفّف تهشثدس ّتهسثيً يلدرخ نرج تهـوّى هويرعود تهيرّشػد

ٖز رى رعوٖل ؿوٓ يشثؿدخ تهػوحد ؿوٓ رـّوى أفنثر ُثيد، ع( أً ٖعددت حثهغحػ أشيثء ُذٍ تهّالٖثذ
نسٖرخ تالشرخدتى، أّ عرٓ عدٖسد تهرػّٖر يً عٖز كدررِى ؿوٓ دؿى رـّوى تهػوحد فٕ  رشـد يٌثُص

حضنل يّتغٖؾ يعددخ فٕ تهـوّى نثهيثدخ، ّرعّالذ تهػثكد فٕ تهحٖةد، ؿويًث حأً ُذٍ تهنرج يحٌٖد 
 .National science education standardsرفظٖوٕ عشج تهيـثٖٖر تهّػٌٖد تهيـرّفد حـ 

تألّل حعز يدْ ضّدخ ّتٌشضثى تهيعرّْ تهذٔ رغيٌَ  :رى رلشٖى تهٌرثةص إهٓ كشيًٖ ّفٕ تهدرتشد،
رـوى ُذٍ هدؿى تهيّتد تهلشى تهسثٌٕ يدْ  ّحعز .تهيٌِثش يؾ أفنثر أشثشٖد فٕ تهـوّى تهعٖثرٖد

تهػثهج تهيشحلد، نيث  ّكد رحًٖ يً تهٌرثةص أً ُذٍ تهيٌثُص ال رأخذ حـًٖ تالؿرحثر يـرفد. تهيّتغٖؾ
أٌِث رفرلر هوريسٖالذ تهرٕ رّغظ تألفنثر تهيضردخ، ُّٕ ال رزّد تهػثهج حؼّتُر نثفٖد هٖرينً يً 

ّأؼِرذ ُذٍ تهٌرثةص أٌَ ٖضج أً ٖرى رعشًٖ . حٌثء أفنثر يفرثعٖد عّل تهيثدخ ّرعّالذ تهػثكد
ّرشثؿدٍ ؿوٓ ريسٖل  ،هجتهيٌثُص يً أضل رّفٖر أشثهٖج ّػرق رِرى حثهيـثرف تهشثحلد هوػث

 .تهيـرفد هدَٖ حضنل أفغل

حدرتشد ُدفذ إهٓ ( Kesidou & Roseman, 2002)نيث كثى نل يً نزٖدّ ّرّزيثً 
يـرفد يدْ ٌضثؿد حرتيص تهيدترس تهيرّشػد فٕ دؿى تنرشثج تألفنثر تهـويٖد تألشثشٖد تهرٕ 

ّرغيً  ،حرتيص ؿويٖد دٖثر رشـرى تخر ،هولٖثى حِذٍ تهدرتشد. رخرط حيـثٖٖر تهـوّى تهـثهيٖد
تهيرعدخ تأليرٖنٖد حثخرٖثر سالسد يّتغٖؾ ُٕ *تالخرٖثر حرتيص نسٖرخ تالشرـيثل فٕ تهّالٖثذ 

رشثُى فٕ  ّكد أؼِرذ تهٌرثةص أً ُذٍ تهحرتيص ال. تهـوّى تهعٖثرٖد ّتهفٖزٖثةٖد ّؿوّى تألرع
فٕ ػرٖلد  ،نثر تهرةٖشد، ّال ردؿىإذ أٌِث ال ررنز ؿوٓ تألف ،نشثج تهػثهج تهيفثُٖى تألشثشٖدإ

فلد خرضذ ُذٍ تهدرتشد حرّظٖثذ رؤند ؿوٓ أُيٖد  ،هذهم. تنرشثج ُذٍ تهيِثرتذ ،رظيٖيِث
حثالؿريثد  ،رػّٖر حرتيص رـوٖيٖد ضدٖدخ رِرى حيشثؿدخ تهػثهج ؿوٓ رـوى تألفنثر تهِثيد فٕ تهـوّى

 .ؿوٓ يظثدر رزّد حِذٍ تألفنثر يسل يـثٖٖر تهـوّى تهّػٌٖد
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ّتكؾ يٌثُص تهـوّى تهفوشػٌٖٖد هويرعود تألشثشٖد يً (  2112) ّرٌثّهذ درتشد هألشرثذ 
حدتؿٕ، عٖز ُدفذ ُذٍ تهدرتشد إهٓ رعوٖل يٌثُص تهـوّى فٕ إتألّل عرٓ تهرثشؾ يً يٌؼّر 

ّتهّكّف ؿوٓ يدْ ( تألُدتف، تهيعرّْ، تألٌضػد، تهرلّٖى)تهيرعود تألشثشٖد حـٌثظرُث تألرحـد 
. حدتؿٖد تهيٌثُصإحدتؽ، ّحثهرثهٕ إظدتر عنى ؿوٓ يدْ نل ؿٌظر يٌِث هلغثٖث رٌيٖد تإلرٌثّل 

عٖز أؿد  ،كثى حرػّٖر يـٖثر خثط هرعوٖل تهيٌِثش ،هٖرينً تهحثعز يً إظدتر يسل ُذت تهعنى
تهػالكد ّتهيرٌّد : حدتؽ ُٕحدتؿٕ رنٌّذ يً تسٌٕ ؿضر يؼِرًت هإلكثةيد يـثٖٖر هويٌؼّر تإل

هفنرٖد، ّإدرتم تهرفثظٖل ّتهعشثشٖد هويضنالذ، ّتهرأيل ّتهرخٖل ّإدرتم تهـالكثذ، ّتألظثهد ت
ّكد أضثرذ . ّتنرضثف ٌؼرٖثذ ّرػّٖر أدّتذ ّتهرٌحؤ ّتهرّكؾ ّتهررنٖج تهفنرٔ ّحٌثء تهفرّع

تهٌرثةص أً ٌُثم رّتزٌث ّرنثفؤت فٕ رٌثّل يٌثُص تهـوّى فٕ نل يً تهيرعود تألشثشٖد تهدٌٖث 
ّكد رحًٖ يً تهٌرثةص أٌَ نّويث نثً تهظف أؿوٓ نّويث . تألشثشٖد تهـوٖث هويؼثُر تإلحدتؿٖدّتهيرعود 

ّٖـرلد تهحثعز أً تألير ٌثرص ؿً ػحٖـد تهؼرّف ّتهـير تهزيٌٕ تّهذٔ  ،حدتؿٖدزتدذ تهيؼثُر تإل
 .حدتؽ فٕ تهيرتعل تهيخروفدهَ تهرأسٖر ؿوٓ ٌّؿٖد تإل

هِث حرعوٖل نرج تهـوّى هويرعورًٖ تالحردتةٖد كثى خال( 2112)ّضثءذ درتشد هوضثشى 
ّّر تهـويٕ  ّتهيرّشػد فٕ دّهد تهنّٖذ هرِدف إهٓ تهرـرف ؿوٓ يدْ رٌثّل ُذٍ تهنرج ألحـثد تهرٌ
ّّخ ؿوٓ يشرّْ نل يً تهرـّرف ّتهفِى ّتالشرلظثء ّتهييثرشد، ّذهم حثؿرحثرٍ ٌلػد  تهيرض

ّرعلق يً  ،ؿدتد أدتخ خثظد هورعوٖلئى تهحثعز حكث. ؿثدخ رضنٖل تهرّضِثذ تهرـوٖيٖدإيعّرٖد فٕ 
دكرِث ّسحثرِث، ّيً سّى تشرخديِث فٕ رعوٖل تهيعرّْ تهيـرفٕ تهّترد فٕ نرج تهـوّى فٕ تهيرعورًٖ 

ّّر تهـويٕ  .1999-1998فٕ ؿثى  ّكد أؼِرذ تهٌرثةص أً تهٌشحد تهيةّٖد هعضى فلرتذ أحـثد تهرٌ
ّكد تؿرحرذ ٌشحد يردٌٖد يلثرٌد  ،%9,2حردتةٖد ُٕ ّتهعضى تهنوٕ هنل نرثج فٕ تهيرعود تال

فلد نثٌذ تهٌشحد  ،ّهى ٖخروف تهّغؾ فٕ تهيرعود تهيرّشػد. %20حثهٌشحد تهيسوٓ تهرٕ حوغذ 
ّرضٖر ُذٍ تهٌرثةص إهٓ أً نرج تهـوّى هى  %.21فٕ عًٖ أً تهٌشحد تهيسوٓ ّظوذ إهٓ  ،9,5%

هرّفر يٌثُص رِرى حأػّتر تهـوى ّأّضَ تهـوى  رـً حأحـثد تهرٌّر تهـويٕ تهرٕ رـرحر غرّرٖد
فئً تهرّظٖثذ تهرٕ رنزذ ؿوِٖث تهدرتشد نثٌذ غرّرخ رٌّٖر  ،ّيً ٌُث. ّررتنيٖرَ ّهغرَ تهنيٖد

 . تهػثهج ؿويًٖث هٖنًّ كثدرًت ؿوٓ تهـٖص ّيّتنحد تهرػّر تهِثةل ّتهشرٖؾ فٕ ؿثهى تهّٖى
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عٖز ( Elting & Roberts,1993)فٕ درتشد كثيذ حِث نل يً إهرٌص ّرّحرذ 
تشرخديرث أشوّج رعوٖل تهيعرّْ تهوغّٔ هونرثج ؿوٓ أٌَ ػرٖلد رلٖس تهـوى حثؿرحثرٍ تشرلظثء، 

ً رعوٖل تهيعرّْ تهوغّٔ ٖـرحر ػرٖلد هرظٌٖف تهحٖثٌثذ حّتشػد نويثذ يفرثعٖد، ّيً سّى إعٖز 
يً نرج تألعٖثء تهرٕ ردّرس فٕ  كثيذ تهحثعسرثً حرعوٖل شوشود. تشرٌرثش تهـالكثذ حًٖ ُذٍ تهنويثذ

ّتشرخديرث أشوّحًث خثظًث أػولرث ؿوَٖ تشى آهٖثذ رٌؼٖى  ،تهيدترس تهسثٌّٖد فٕ تهّالٖثذ تهيرعدخ
ّكد أؼِرذ تهٌرثةص فٕ تهنرج تهرٕ رّى  (.logistic regression techniques)تالرردتد 

، حٌٖيث ررتضـذ ُذٍ تهٌشحد 0632-0623رعوٖوِث زٖثدخ ٌشحد تهـوى نـيوٖد تشرلظثء حًٖ تألؿّتى 
، نيث أؼِرذ تهٌرثةص أً ٌشحد تهـوى نـيوٖد تشرلظثء نثٌذ رزدتد فٕ 0652-0644حًٖ تألؿّتى 

ّرأيل ُذٍ تهدرتشد أً ٖشثؿد . تهفظّل تألّهٓ هونرثج ّفٕ حدتٖد تهفلرتذ ّفظّل ؿوى تهضٌٖثذ
ّّر فٕ ُذٍ تهدرتشد ؿوٓ فرظ آفثق أيث ى درتشثذ أخرْ يحٌٖد ؿوٓ ُذٍ كٖثس تالشرلظثء تهذٔ ُػ

 . تهرضرحد

حدرتشرَ رـوٖى تهـوّى فٕ تهيرعود تهيرّشػد فٕ أيرٖنث ّتهٖثحثً ( 2112)ّكثرً تهيعٖشً 
ّحرٖػثٌٖث ّتهشـّدٖد، عٖز ُدفذ ُذٍ تهدرتشد هيلثرٌد ّتكؾ رـوٖى تهـوّى فٕ تهيدترس تهيرّشػد 

تهيؼثُر تهـثيد هرـوٖى تهـوّى، يـويّ : تهعنّيٖد فٕ تهدّل تهيذنّرخ يً عٖز أرحـد يؼثُر ُّٕ
ّرنيً أُيٖد ُذٍ تهدرتشد حأٌِث كثرٌذ يٌِثش تهـوّى فٕ . تهـوّى، رـوٖى تهـوّى، يٌثُص تهـوّى

تهييوند تهـرحٖد تهشـّدٖد يؾ أنسر تهدّل تهظٌثؿٖد رلديًث ُٕ تهٖثحثً ّتهّالٖثذ تهيرعدخ ّحرٖػثٌٖث، 
ّهِذت تهغرع رّى رظيٖى . ى فٕ تهييوند تهـرحٖد تهشـّدٖدييث شٖشِى فٕ حٖثً يشرّْ رـوٖى تهـوّ

تألّهٓ خثظد حيـوّيثذ ؿً تهيدرشد ّؿً خديثذ ردرٖس تهـوّى فِٖث، ّتهسثٌٖد خثظد : تشرحثٌرًٖ
رى ؿوٓ تألشثس تخرحثر ؿٌٖد تهدرتشد يً تهدّل تألرحؾ، ّأؼِرذ تهٌرثةص . حيـويٕ تهـوّى أٌفشِى

ّيٌِث تهيرً فٕ  ،يًٖ يٌِث تهسثحذ فٕ نل يً تهٖثحثً ّتهشـّدٖدأً يٌثُص تهـوّى يٌلشيد إهٓ كش
إال أٌِث  ،ّؿوٓ تهرغى يً تخرالف تألٌؼيد تهرٕ ُرلّدى حِث يٌثُص تهـوّى. نل يً أيرٖنث ّحرٖػثٌٖث

 ،ٌّرٖضد هِذٍ تهيلثرٌد خرش تهحثعز حيضيّؿد يً تهرّظٖثذ. ررضثحَ حـع تهضٕء فٕ يعرّتُث
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إؿػثء تهعرٖد هويـوى فٕ تخرٖثر ّ ،تهضيثؿٕ هويرـويًٖ، ّتهحـد ؿً تهرولًٖيٌِث تهررنٖز ؿوٓ تهـيل 
نيث . فلد ؼِر أً تهيرنزٖد تهضدٖدخ أسرذ شوحًث ؿوٓ ؿػثء تهيـويًٖ .ػرق تهردرٖس ّرٌفٖذ تهيٌِص

ّذهم  ،حأضِزخ عثشّج تهـرحٖد تهشـّدٖد أّظذ تهدرتشد حغرّرخ رزّٖد يدترس تهييوند
 . ألُيٖرِث فٕ تهردرٖس

 

 :همخط الدراشبح الشبتلج

ٖؼِر ّتغعًث يً خالل يرتضـد تألدحٖثذ أً ٌُثم تُريثيًث نحٖرًت فٕ رعوٖل يٌثُص تهـوّى، 
رحًٖ أً ٌُثم يضيّؿد ضٖدخ يً  ،فـوٓ تهيشرّْ تهيعوٕ. ؿوٓ تهيشرًّٖٖ تهيعوٕ ّتهـثهيٕ

د يدْ ضّدخ ُذٍ تهدرتشثذ تهرٕ كثيذ حرعوٖل يٌثُص تهـوّى ؿوٓ أشس يخروفد، نثً ُدفِث يـرف
نيث أؼِرذ يرتضـد تألدحٖثذ أً ُذت تالُريثى فٕ رلٖٖى تهيٌثُص ّرعوٖوِث ال ٖلرظر ؿوٓ . تهنرج

تالشرخدتى فلػ، حل إً ؿيوٖد تهرعوٖل ُٕ يعػ تُريثى نثفد تهررحًّٖٖ /تهيٌثُص تهضدٖدخ كٖد تهرضرٖج
ذ ظود حثهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّذهم يً أضل تهشـٕ ّرتء تضريثل تهيٌثُص ؿوٓ كغثٖث ذت ،فٕ تهـثهى
ّكثدرخ ؿوٓ أً رضـوَ ّتؿًٖث هػحٖـد تهـوى، خظّظًث أً ٌرثةص  ،ّأكرج إهٓ تهػثهج ،ّتهيضريؾ

تهرعوٖل هودرتشثذ أؼِرذ أً تهيٌثُص ررنز حضنل نحٖر ؿوٓ يضثل تهيـرفد تهـويٖد ؿوٓ عشثج 
آخر هودرتشثذ تهشثحلد، ّذهم  ّرأرٕ ُذٍ تهدرتشد هرغٖف حـدًت. تهرفثؿل يؾ تهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 .حًٖ تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ ّتألردٌٕيً خالل تٌضغثهِث حثهيلثرٌد 
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 الفظل الذبلد

 إسراءاح الّدراشج

 :هىٍز الّدراشج 

رعوٖل يعرّْ نرج تهـوّى  رّىتهرعوٖوٕ، عٖز  ُذٍ تهدرتشد يٌِص تهحعز تهّظفٕ ترحـذ
ٕ تإلضثحد ؿً أشةود تهدرتشد تهيرـولد حرعوٖل تهيعرّْ فٕ  تهدٌٖث، ّحثهرثه يلررخ هويرعود تألشثشٖدته

 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرغّء 

 

 :هسخهغ الّدراشج َػّٓىخٍب 

ًّّ يضريؾ تهدرتشد يً نرج تهـوّى تهـثيد هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث فٕ نل يً فوشػًٖ  رن
 .ّتشرسٌثء أشةود تهدرّس ّتهّعدتذ ،تهنرجّتألردً، ّكد رى أخذ يعرّْ 

رعوٖوِث غيً تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ ُٕ تهػحـد تهيـدهد تهرٕ حدأ ردرٖشِث فٕ  رّىتهنرج تهرٕ 
شـثدخ ّؿيرّ )تألّل : هوظفّف  2101/2100تهيدترس تهفوشػٌٖٖد يؾ حدتٖد تهـثى تهدرتشٕ 

ؿضثش ّنشثحرٔ ّؿّٖثص )، ّتهسثهز (2101إؿضثق ّآخرًّ، ) ، ّتهسثٌٕ (2101 ،ّؿضثش
شحد هنرج تهيٌِثش تألردٌٕ تهرٕ أيث حثهٌ (.2101أحّ كير ّآخرًّ، )تحؾ ، ّتهر(2101ّتهضيل، 

هوظفّف تألّل  2116-2113ظدرذ يث حًٖ فِٕ تهػحـد تهيـدهد تهرٕ  ،هورعوٖل ذخغـ
تهوعثى ّآخرًّ، )، ّتهسثهز (2114تهرٖيثّٔ ّآخرًّ، )، ّتهسثٌٕ (2113تهيّيٌٕ ّآخرًّ، )

 .(2113ؿٖثظرخ ّآخرًّ، )، ّتهرتحؾ (2115

 ,Cohen) ،(Multi- phase sampling)فِٕ ؿٌٖد يرـددخ تهيرتعل  ،أيث ؿٌٖد تهدرتشد

Louis et. Al, 2000 ) ّفٕ عثهد ُذٍ . حيـٌٓ أٌِث رير حخػّتذ هرظل إهٓ ؿٌٖد تهدرتشد
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تهدرتشد ريسوذ تهـيوٖد حثخرٖثر ؿضّتةٕ هيضيّؿد يً تهّعدتذ فٕ نرج تهـوّى يً نال تهيٌِثضًٖ 
رـًٖٖ تهّعدتذ تهيرضثحِد هنل ظف فٕ نال  ،فٕ تهحدتٖد ،ردٌٕ، ؿوٓ أً ٖرىتهفوشػٌٖٕ ّتأل

 ،(نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد)رى تخرٖثر تهّعدتذ ؿضّتةًٖث يً تهيٌِثش تألّل ، حـد ذهم. تهيٌِثضًٖ
ّكد ضيوذ تهـٌٖد (. نرج تهـوّى فٕ تهيٌِثش تألردٌٕ) ّأخذ يث ٖلثحوِث يً ّعدتذ فٕ تهيٌِثش تٗخر

هرٕ ، ّيً تهضدٖر حثهذنر أً تألركثى ت(2)ّ( 0) نيث ُّ يحًٖ فٕ تهضدّهًٖ ،تهرثهٖد تهّعدتذ
 :رى تؿريثدُث فٕ ؿرع تهٌرثةصأؿػٖذ هوّعدتذ ٌُث ُٕ تهرٕ 

 :هورعوٖل فٕ نرج تهـوّى فٕ تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ ذخغـتهّعدتذ تهدرتشٖد تهرٕ (: 0)دّلض    

 تشى تهّعدخ  تهظف

 ؿرفِث أعّٖتٌثذ  .2          ٌحثرثذ أؿرفِث    .0 تألّل

 تهٌحثرثذ رٌيّ ّررغٖر . 2          تهيثء             .0 تهسثٌٕ

 تهيثدخ . 2        تألرع            .0 تهسثهز

 تهٌؼثى تهحٖةٕ ّتهـالكثذ تهعّٖٖد      .2   تهنِرحثء ّتهيغٌثػٖشٖد .0 تهرتحؾ 

 :ج تهـوّى فٕ تهيٌِثش تألردٌٕتهّعدتذ تهدرتشٖد تهرٕ شرخغؾ هورعوٖل فٕ نر(: 2)ضدّل

 تشى تهّعدخ  تهظف

 تهعّٖتٌثذ . 2               تهٌحثرثذ          .0 تألّل

 تهٌحثذ .2         تهيثدخ ّخظثةظِث     .0 تهسثٌٕ

  تألرع نّنج تهعٖثخ   . 2                  ظفثذ تهيثدخ .0 تهسثهز

 تهعٖد ّتهحٖةد     تهنثةٌثذ .2          تهنِرحثء ّتهيغٌثػٖس .0 تهرتحؾ 
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 أداث الدراشج: ذبلذًب

رعوٖل  ّسٖلد تشرخدتى أدتخ خثظد حرعوٖل تهيعرّْ، ُّٕ ؿحثرخ ؿً ٌيّذش ٖرغيً رّى 
د نيث ّرد فٕ درتشد ّهٖثى ٌُرر ّيّيحث فرتنشًّ تهيعرّْ عشج ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد تألرحـ

Hunter& Frackson,2009))،  أدتخ تهرعوٖل ( 2) ق ركىنيث ٖـرع تهيوع(. 0)تهيوعق
 .نأدتخ هورعوٖل تيِث حضنوِث تهٌِثةّٕتهرٕ رّى تشرخد ،تهيررضيد إهٓ تهـرحٖد

 :هرعوٖلفٕ ت ذشرخديّفٖيث ٖوٕ رؼِر ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد تهرٕ ت

 :ررغيً يث ٖوٕ   تهيـرفد تهـويٖد .0

 تهعلثةق ّتهيفثُٖى ّتهيحثدا تهـويٖد. 

 تهـويٖد تهفرغٖثذ ّتهٌؼرٖثذ ّتهٌيثذش. 

 ػرط أشةود ررػوج تشررضثؽ يـوّيثذ. 

 هوـوى تهػحٖـد تهحعسٖد .2

 :ّٖرى رظيٖيِث حيػثهحد تهراليٖذ حيث ٖوٕ

 ٔتهرـوى حثشرخدتى يّتد رـّزز يِثرتذ تهرفنٖر ّتهرعد. 

 رـزٖز يِثرتذ تهحعز تهـويٕ نثهٌالعؼد ّتهرظٌٖف. 

 تشرخدتى تهضدتّل ّتهرشّيثذ. 

 تهلٖثى حـيوٖثذ عشثحٖد. 

 شٖر تهػثهج الضثحثرَ حػرق يٌػلٖدرف. 

 رفـٖل تهػوحد فٕ أٌضػد ّرضثرج يّّضِد. 
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 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر. 2  

 :ّٖـٌٕ

 رظف يلدرخ تهـويثء ؿوٓ تهحعز ّتالنرضثف. 

 تهرثرٖخٕ هفنرخ ؿويٖد رظف تهرػّر. 

  تألشس تهرضرٖحٖد هوـوى. 

  ّتهيشويثذ فررتغثذتشرخدتى تال. 

 ٌرثضٕتهرفنٖر تالشرلرتةٕ ّتالشر. 

 تهـالكد حًٖ تهشحج ّتهٌرٖضد. 

 تحرتز خػّتذ تهـوى ّعل تهيضنالذ. 

 حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ تهلثةى تهرفثؿل. 1 

 :ٌُّث ٖرى

 تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث هويضريؾ يدْ فثةدخ. 

  ؿوٓ تهيضريؾيـرفد حرأسٖر تهـوى. 

 تهدرتٖد حثٗسثر تهشوحٖد هوـوى ّتهرنٌّهّضٖث ؿوٓ تهيضريؾ. 

 ٌ  .ثكضد كغثٖث تضريثؿٖد ذتذ تررحثػ حثهـوى ّتهرنٌّهّضٖثي
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 :ّهغثٖثذ تهرأند يً ظدق تألدتخ ّسحثرِث كثيذ تهحثعسد حثإلضرتءتذ تهرثهٖد

فلد رّى ؿرغِث ؿوٓ يضيّؿد يً تهيعنيًٖ يً أشثرذخ تهضثيـد فٕ  ،هورأند يً ظدق تألدتخ
ّكد رّى  ،ثرذخ، حدّرُى، حـع تهرـدٖالذتكررط تألش. تهررحٖد، ّذهم حـد ررضيرِث ؿً تإلٌضوٖزٖد

رّى ؿرغِث ؿوٓ أشرثذ ضثيـٕ  ،ّحـد تهخرّش حٌيّذش ٌِثةٕ هألدتخ حثهوغد تهـرحٖد. تهـيل حعشحِث
 .ؿثدخ ررضيد يعثّر تألدتخ إهٓ تإلٌضوٖزٖد دًّ يـرفرَ حثهيرضؾ تألشثشٕ هألدتخإؿيل حدّرٍ ؿوٓ 

وٖد هورأند يً يػثحلد تهيفثُٖى هحـغِث تهحـع، ّذهم ّكثيذ تهحثعسد حيلثرٌد تهررضيد حثألدتخ تألظ
، ّكد أؼِرذ ٌرثةص تهررضيد ترفثكًث ؿثهًٖث حًٖ تألدتخ هورأند يً دكد تهررضيد فٕ تهيرعود تألّهٓ

  .تألظوٖد تهينرّحد حثهوغد تإلٌضوٖزٖد ّتألدتخ تهيـثدخ ررضيرِث إهٓ تهوغد تالٌضوٖزٖد

يذ تهحثعسد حثهرأند يً سحثرِث حيرعورًٖ، ّذهم حـد تخرٖثر فلد كث ،ّأيث حثهٌشحد هسحثذ تهرعوٖل
 .ّعدرًٖ حضنل ؿضّتةٕ يً تهيلررًٖ رعذ تهدرتشد خثرش ّعدتذ تهرعوٖل تهخثظد حثهحعز

عٖز كثيذ حرعوٖل ّعدرًٖ،  ،ضخظٕ هألدتخ تهغيً تهيرعود تألّهٓ حثهرأند يً تهسحثذفٕ  ،ّكثيذ
أؿثدذ . يً نرثج تهـوّى تألردٌٕ هوظف تألّل ّتعدخ يً نرثج تهـوّى تهفوشػٌٖٕ ّتألخرْ

. تهيررًٖ ّيًث ؿوٓ تهرعوٖل تألّل، ّنثً ٌُثم رّتفق حًٖتهحثعسد رعوٖوِيث حـد يغٕ خيشد ؿضر ٖ
عٖز كثيذ  ،ضخظٕ هورعوٖل -حثذ تهحًٖفلد رأندذ تهحثعسد يً تهس ،ّأيث فٕ تهيرعود تهسثٌٖد

ثعسد حيلثرٌد ٌرثةص تهرعوٖل هورأند يً رّتفق تهيعوالذ ّكثيذ تهحيـويرثً ّتهحثعسد حرعوٖل تهّعدرًٖ، 
ٖؼِر . ةص تهيعوالذ يؾ حـغِث تهحـع، ّعشثج تهٌشحد تهيةّٖد هورّتفقد، ّذهم حيلثرٌد ٌرثتهسالس

 :ٌشج تهرّتفق حًٖ تهيعوالذ هورأند يً سحثذ تهرعوٖل( 2)تهضدّل 

 ش/أ ش/ج ج/أ تهيعوالذ          

 %95,4 %6242 %98,2 ٌشحد تهرّتفق

ّٖرحًٖ يً تهضدّل تهشثحق أً تهٌشج تهيةّٖد هالرفثق يلحّهد عشج تألدج تهررحّٔ هٌشحد تالرفثق  
 (.Bryman,2008)هٖرى كحّهِث% 51أً رنًّ أؿوٓ يً تهرٕ ٖضج 
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 :إسراءاح الدراشج

رّى رعدٖد يضنود تهدرتشد عّل رعوٖل نرج تهـوّى تهـثيد هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث ّتهرٕ   
ّرس فٕ نل يً فوشػًٖ ّتألردً، ّذهم هوّكّف ؿوٓ يٖزتذ نل يً تهنرثحًٖ، ّذهم حثشرخدتى رد

عٖز رى ذهم يً خالل عشثج تهرنرترتذ ّتهٌشج  ،تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرتشوّج تهرعوٖل فٕ غّء 
رٕ تهيةّٖد هينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرثحًٖ، ّيً سّى يلثرٌد ُذٍ تهٌشج يؾ تهٌشج تهيةّٖد ته

رضدر تالضثرخ ٌُث أً رتحػد يـويٕ تهـوّى هى  (NSTA)تكررعرِث رتحػد يـويٕ تهـوّى تأليرٖنٖد 
 رعدد تً نثٌذ ُذٍ تهٌشج رخروف حًٖ تهظفّف ّتً ُذٍ تهٌشج أكرذ حثالرفثق حًٖ يـويٕ تهـوّى

 .( NSTA)تأليرٖنٖد  ٖـرع تهضدّل تهرثهٕ ُذٍ تهٌشج نيث تكررِث تهرتحػدّ

نيث تكررعرِث رتحػد يـويٕ تهـوّى تأليرٖنٖد  ،شج تهيةّٖد هينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖدتهٌ(: 1)ضدّل 
(NSTA.) 

 %تهٌشحد تهيةّٖد  ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد

 12 (رػّٖر تهيفثُٖى)تهيـرفد تهـويٖد 

 01 هوـوى هحعسٖدتهػحٖـد ت

 05 (رػّٖر تهيِثرتذ تهـلوٖد)تهـوى نػرٖلد هورفنٖر 

 22 ى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾتهرفثؿل حًٖ تهـو

 
رى تخرٖثر تهيـويرًٖ حٌثًء ؿوٓ يـرفد حلدرترِيث ّتينثٌٖثرِيث فٕ تهيشثؿدخ إلٌضثز ؿيوٖد 

عٖز ريٖزذ تهيـويد تألّهٓ حنٌِّث يدرشد ؿوّى هفررخ زيٌٖد ػّٖود، إغثفد إهٓ نٌِّث . تهرعوٖل
أيث تهيـويد تهسثٌٖد، . يسل ُذت تهـيليدٖرخ ّيضرف يلٖى فٕ يدرشرِث، ّكد أحدذ تشرـدتدًت هولٖثى ح

فِٕ يدرشد ؿوّى رعيل ضِثدخ تهيثضشرٖٖر فٕ أشثهٖج ردرٖس تهـوّى، ّهدِٖث خحرخ فٕ ػرٖلد 
 ،تهسالز حرعوٖل تهّعدتذ تهرٕ ترفق ؿوِٖث نل يً تهيعوالذ كثيذ. تهرعوٖل تهرٕ تؿريدرِث تهدرتشد
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. خرًٖٖ حأدتخ تهدرتشد ّّعدتذ تهرعوٖلتأل ًتهيعوورٖ( تهيعول تألّل)زّدذ تهحثعسد  أً ّذهم حـد
د تإلهنررٌّٕ، عٖز نثٌذ نثً ؿحر تهحرٖ أً تهرّتظل يؾ إعدْ تهحثعسرًٖ ّيً تهضدٖر حثهذنر ٌُث

فنثٌذ رشويَ حثهٖد فٕ  ،تهسثٌٖد، أيث تهحثعسد ٌيّذش تهرعوٖل ّررشوَ حِذٍ تهّتشػد تإلهنررٌّٖد رـحب
. تهسالز نثيود ٌيثذش يً رعوٖل تهيعوالذ( 2)يوعق ٖـرع ته. نل يرخ رٌِٕ حِث ضزءًت يً تهرعوٖل

ّنثً ٖرى ؿلد هلثءتذ دّرٖد حـد تالٌرِثء يً رعوٖل نل ظف هيٌثكضد تهٌرثةص حظّرخ ؿثيد، 
 .ّتهّكّف ؿٌد حـع تالشرفشثرتذ تهرٕ نثٌذ رػوحِث نل يً تهحثعسرًٖ

 

 : الهؼبلسج اإلحظبئٓج

يً خالل عشثج تهرنرترتذ ّتهٌشج تهيةّٖد  ّىرعظثةٖد هرعوٖل تهيعرّْ تهيـثهضد تإل 
هنل يً نرج تهـوّى فٕ تهيٌِثضًٖ تهفوشػٌٖٕ ّتألردٌٕ،  دهينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد هويعوالذ تهسالس

كررِث ضيـٖد يـويٕ تهـوّى أّيً سى يلثرٌرِث يؾ تهٌشج تهيةّٖد هينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد تهرٕ 
تى نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد يلثحل نرج تهـوّى تألردٌٖد فٕ يلثرٌد يدْ تهرزّ ،( NSTA)تأليرٖنٖد 

 . يـثٖٖرُذٍ ته
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 الفظل الراتغ

 ىخبئز الدراشج

ٖـرع ُذت تهفظل ٌرثةص رعوٖل يعرّْ نرج تهـوّى تهـثيد هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث فٕ  
ٌرثةص تهرعوٖل  د فٕ تهلشى تألّل تهحثعس هإلضثحد ؿوٓ أشةود تهدرتشد، ؿرغذ ّ .فوشػًٖ ّتألردً

 .تهـويٖد تهسلثفد يـثٖٖره  تهسالز نيث ؼِرذ هدْ تهيعوالذ( تهرنرترتذ)  تهنيٖد

 :هويعوالذ تهسالسد( تهرنرترتذ)ٌرثةص تهرعوٖل تهنيٕ : تهلشى تألّل 

 :ٌرثةص رعوٖل نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد(: 2)ضدّل  

 

مكونات
الثقافة
العلمية

المحللأالصف
الوحدات

حللبالمالمجموع
الوحدات

المحللجالمجموع
الوحدات

المجموع

المعرفة
العلمية


1464(212(14640(212(15660(202(0األول

2130(242(11320(222(22300(232(0الثاني

16011(202(200100(212(220120(222(0الثالث

35052(0012(410510(0012(360540(0052(0الرابع

الطبيعة
للعلمالبحثية

1261(122(14600(112(14610(122(0األول

1144(222(26460(112(11460(222(0الثاني

1434(212(13340(202(11340(222(0الثالث

2355(222(10620(222(25630(252(0الرابع

العلمكطريقة
للتفكير

26(12(4010(22(4010(22(0األول

14(22(50-(52(40-(42(0الثاني

36(22(560(02(350(22(0الثالث

222(202(2220(212(2220(212(0الرابع

التفاعلبين
العلم

والتكنولوجيا
المجتمعو

36(22(360(22(350(22(0األول

202(42(1000(42(2020(52(0الثاني

201(42(3000(22(4020(32(0الثالث

525(212(5240(062(01210(212(0الرابع
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ّى تهفوشػٌٖٖد ررنز ؿوٓ يـٖثرٔ أؿالٍ أً نرج تهـو( 2) رؼِر ٌرثةص تهرنرترتذ فٕ تهضدّل ركى
 .يٖد ّتهػحٖـد تهحعسٖد هوـوى فٕ تهظفّف تألرحـد ّذهم غيً تهّعدتذ تهرٕ رّى رعوٖوِثتهيـرفد تهـو

ّرـد ُذٍ تهرنرترتذ  64ّتهيعوورثً ج ّ ش  66ففٕ تهظف تألّل نثً يضيّؽ تهرنرتذ هويعوود أ 
ّػرط تألشةود هعلثةق ّتهيفثُٖى ّتهيحثدا ؿثهٖد حثهٌشحد هيـٖثر تهيـرفد تهـويٖد تهذٔ ٖرغيً ت

ّهى ٖخروف تألير حثهٌشحد هوظفّف تهسثٌٕ ّتهسثهز ّتهرتحؾ عٖز ٖؼِر . حِدف تشررضثؽ يـوّيثذ
 .تهضدّل تررفثؿًث فٕ تهرنرترتذ غيً ُذت تهحٌد أٖغًث

ثهٖد ففٕ أٖغًث أً تهرنرترتذ نثٌذ ؿ( 2)د تهحعسٖد هوـوى ٖحًٖ تهضدّل ركى حثهٌشحد هيـٖثر تهػحٖـ
ّكد ترفلذ حذهم يؾ تهيعوود ش ، ّنثٌذ رنرترتذ  61تهظف تألّل نثٌذ رنرترتذ تهيعوود أ 

ّفٕ تهظف تهسثٌٕ ترفلذ تهيعود أ ّتهيعوود ج عٖز نثٌذ تهرنرترتذ هنل يٌِيث . 60تهيعوود ج 
رفثؽ فٕ رنرترتذ تهيـٖثر هوظفًٖ تهسثهز ٌٖػحق ُذت تالر. رنرترًت 44رنرترًت ّتهيعوود ش  46

ً تررفثؽ رنرترتذ تهػحٖـد تهحعسٖد هوـوى ُٕ حثألير تالٖضثحٕ تذ أً أّرضدر تالضثرخ ٌُث . ّتهرتحؾ
هـويٖد عٖز ٖرغيً ُذت تهيـٖثر رـزٖز ُذت تهيـٖثر ٖعّفز ؿٌد تهػوحد يِثرتذ ضٖدخ فٕ تهسلثفد ت

ٌضغثل حأٌضػد ّرفشٖر تالضثحثذ حػرق يٌػلٖد ّتال يِثرتذ تهحعز تهـويٕ نثهيالعؼد ّتهرظٌٖف
 .ّرضثرج يّّضِد

أيث حثهٌشحد هيـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ فٖحًٖ 
ففٕ تهظف تألّل يساًل ٖحًٖ تهضدّل أً . أً تهرنرترتذ هِذتً تهيـٖثرتً نثٌذ يردٌٖد  (2)تهضدّل

يرتذ فلػ  01ج ترفلرث ؿوٓ أً ؼِّر يـٖثر تهـوى نػرٖلد هورفنٖر رنرر  تهيعوود أ ّتهيعوود
ّحثهٌشحد هيـٖثر تهرفثؿل حًٖ تهـوى . يرتذ ُّٕ ٌرٖضد كرٖحد أٖغًث 6ّحثهٌشحد هويعوود ش فلد ؼِر 

 6يرتذ حثهٌشحد هويعوود أ ّ 5ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ رحًٖ تهرنرترتذ ؿوٓ ؼِّر ُذت تهيـٖثر 
هويعوورثً ج ّ ش، ّرـرحر ُذٍ تهرنرترتذ كوٖود حثهٌشحد ألُيٖد ُذًٖ تهيـٖثرًٖٖ فٕ يرتذ حثهٌشحد 

 .تؼِثر تهسلثفد تهـويٖد هدْ تهػوحد
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 :نرج تهـوّى تألردٌٖده (تهرنرترتذ) تهنيٕ رعوٖل ته  ٌرثةص(: 3)ضدّل 

مكونات
الثقافةالعلمية

المحللأالصف
الوحدات

المحللبالمجموع
الوحدات

المحللجموعالمج
الوحدات

المجموع

المعرفة
العلمية


1153(132(11520(122(12530(112(0األول

2126(222(25310(232(23310(252(0الثاني

2156(222(24560(222(24620(222(0الثالث

015052(412(0150450(412(0120510(422(0الرابع

الطبيعة
للعلمالبحثية

1031(222(12350(222(12340(222(0األول

2641(122(20500(212(25430(152(0الثاني

0434(212(03330(212(05350(212(0الثالث

43020(422(420150(422(420160(432(0الرابع

العلمكطريقة
يرللتفك

02-(022(2010(42(1020(52(0األول

04(32(040(32(030(22(0الثاني

02-(022(020-(022(020-(022(0الثالث

0225(222(00250(242(02220(222(0الرابع

التفاعلبين
العلم

والتكنولوجيا
والمجتمع

02(12(010(22(210(22(0األول

23(12(030(22(240(22(0الثاني

301(12(3010(12(4000(12(0الثالث

0621(022(21250(052(21230(032(0الرابع
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رًٖ تألّل ّتهسثٌٕ أً نرج تهـوّى تألردٌٖد ررنز أٖغًث ؿوٓ تهيـٖث( 3)رضٖر ٌرثةص تهرنرترتذ فٕ تهضدّل ركى 
 .ُّيث تهيـرفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تهحعسٖد هوـوى

 53عٖز ٖؼِر فٕ نرثج تهظف تألّل حثهٌشحد هيـٖثر تهيـرفد تهـويٖد أً يضيّؽ تهرنرترتذ هويعوود أ ُّ 
ّرـرحر ُذٍ تهرنرترتذ فٕ يضثل . يّرخ 52ّحذهم ررفق يؾ تهيعوود ش حٌفس تهيلدتر ّتهيعوود ج حرنرترتذ 

 .ا فٕ تهنرجتهعلثةق ّتهيفثُٖى ّتهيحثد ت تهيـٖثر ررثحؾ ؼِّرُذ ظًث أً حٌّدرفد تهـويٖد ؿثهٖد خظّتهيـ
 .ّهى ٖخروف تررفثؽ تهرنرترتذ حثهٌشحد هِذت تهيـٖثر فٕ تهظفّف تألخرْ غيً تهّعدتذ تهرٕ رّى رعوٖوِث

ثفد تهظفّف ففٕ تهظف تألّل أٖغًث ٌّٖػحق ُذت تالررفثؽ فٕ تهرنرترتذ فٕ يـٖثر تهػحٖـد تهحعسٖد هوـوى فٕ ن
ّحثهٌؼر إهٓ . يّرخ 31ّتهيعوود ش  35يرخ ّتهيعوود ج  34رؼِر تهرنرترتذ هدْ تهيعوود أ أً تهيـٖثر رنّرر 

 .تهضدّل ٖرحًٖ أٖغًث أً تررفثؽ تهرنرترتذ ٖؼِر فٕ حثكٕ تهظفّف غيً تهّعدتذ تهرٕ ُعووذ
ًّ ُذت تالررفثؽ فٕ رنرترتذ تهحٌّد هى ٖؼ ِر فٕ يـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّهن

يرخ حثهٌشحد هويعوود  02ففٕ تهظف تألّل ٖحًٖ تهضدّل أً تهيـٖثر ححٌّدٍ تهيخروفد ؼِر . ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ
 .يرتذ حثهٌشحد هويعوود ج 01أ ّتهيعوود ش ، ّ

يرتذ  1هرنرترتذ فٕ تهظف تألّل هدْ تهيعوود أ ّفٕ يـٖثر تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ نثٌذ ت
ّهى ٖخروف ُذت تألير فٕ . يرتذ ّٖـد ؼِّر ُذٍ تهحٌّد فٕ تهيـٖثر يردًٌٖث 2يرتذ ّتهيعوود ش  1ّتهيعوود ج 

 .تهظفّف تهسثٌٕ ّتهسثهز ّتهرتحؾ
هرًٖ أؼِرذ ّحِذت رنًّ ٌرثةص تهرنرترتذ فٕ نل يً فوشػًٖ ّتألردً يرضثحِد ّال ٖؼِر أً أٔ يً تهدّ

تُريثيًث ّتغعًث فٕ يـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ، حل نثً ررنٖزُيث 
 .أنحر ؿوٓ يـٖثرٔ تهيـرفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تهحعسٖد هوـوى
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 :تهٌشج تهيةّٖد هٌرثةص تهرعوٖل: تهلشى تهسثٌٕ
 :د تهدرتشد ؿوٓ تهٌعّ تهرثهٕرضٖج تهضدتّل تهرثهٖد ؿوٓ أشةو

ٌّّثذ تهسلثفد تهـويٖد : تهشؤتل تألّل يث ٌشحد تضريثل نرج تهـوّى تهفوششػٌٖٖد هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث ؿوٓ ين
 تألرحـد؟

 :تهسلثفد تهـويٖد عشج رعوٖل تهحثعسثذ يـثٖٖرتهٌشج تهيةّٖد هنرج تهـوّى تهـثيد تهفوشػٌٖٖد فٕ غّء (: 4)ضدّل
 

تهنرثج 
 (فتهظ)

 تهيعول
تهيـرفد تهـويٖد 

)%( 
هوـوى  تهحعسٖدتهػحٖـد 

)%( 
تهـوى نػرٖلد 

 )%(هورفنٖر 
تهرفثؿل حًٖ تهـوى 
 )%( ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 تألّل

 245 145 1241 1445 أ

 245 145 1140 14 ج

 142 142 1246 1442 ش

 246 143 1245 1442 تهيرّشػ

 تهسثٌٕ

 543 142 16 2445 أ

 344 146 1541 2645 ج

 443 141 16 2545 ش

 442 142 1545 2545 تهيرّشػ

 تهسثهز

 344 140 2144 2141 أ

 245 144 2243 2244 ج

 242 145 23 2244 ش

 241 143 2243 2142 تهيرّشػ

 تهرتحؾ

 546 345 2542 2243 أ

 542 443 2543 2242 ج

 544 440 2441 2343 ش

 543 442 2540 2245 تهيرّشػ
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. تهسالز حضنل ؿثى رًت حًٖ تهيعوالذ، رلثرحًث نحٖ(4)ُرؼِر ٌرثةص تهرعوٖل، نيث ؼِرذ فٕ تهضدّل ركى  
فيساًل، فٕ تهظف تألّل، ضثءذ ٌرثةص تهيـرفد تهـويٖد هوحثعسد . فلد نثٌذ فٕ حـع تهحٌّد كرٖحد ضدًت يً حـغِث

 . ج تٌـنس فٕ ؿيوٖد تهرعوٖل نوِثُّذت تهرلثر%. 1442، ّتهحثعسد ش %14، ّتهحثعسد ج %1445أ 

تهسالز أً نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد هى رورزى فٕ نثفد تهظفّف تهرٕ  ٖرحًٖ يً يرّشػ تهٌرثةص هويعوالذ 
 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرأضرٔ فِٖث تهرعوٖل ح

ـثٖٖر عٖز أؼِر تهيرّشػ فٕ تهظف تألّل يساًل أً تهيـرفد تهـويٖد ؼِرذ حٌشحد أؿوٓ ييث أّظذ حَ تهي
حثهيلثحل، فلد ضثء يرّشػ تهٌشج %. 12حٌٖيث تهيّظٓ حَ ُّ % 1442تهـويٖد، عٖز نثً يرّشػ تهٌشج 

، أيث %246تهيةّٖد هورفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ أدٌٓ حنسٖر ييث ُّ يّظٓ حَ، عٖز نثٌذ تهٌرٖضد 
، عٖز نثً يرّشػ تهٌشحد تهيةّٖد ّفٕ تهظف تهسثٌٕ، نثً ُذت تهرفثّذ ؿنشًٖث%. 22تهيّظٓ حَ فنثً 

هوـوى،  أيث حثهٌشحد هوػحٖـد تهحعسٖد .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرُّٕ أكل يً تهٌشحد تهيةّٖد ه% 2545هويـرفد تهـويٖد 
ّحثهٌشحد هورفثؿل حًٖ %. 01ُّٕ  يـثٖٖر، ُّٕ أؿوٓ يً تهٌشحد تهيةّٖد تهيػرّعد غيً ته%1545فلد نثٌذ 

، فٕ عًٖ أً تهٌشحد تهيةّٖد هِذت تهيـٖثر ُٕ %142يضريؾ، فلد نثً يرّشػ ٌرثةص تهرعوٖل تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّته
، ُّٕ ٌشحد %2142ّأيث حثهٌشحد هوظف تهسثهز، فلد ضثء يرّشػ تهيعوالذ هيـٖثر تهيـرفد تهـويٖد %. 22

يرّشػ ٌرثةص تهيعوالذ ّفٕ يـٖثر تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ، ضثء . أؿوٓ حنسٖر يً تهيّظٓ حِث
ّفٕ تهظف تهرتحؾ أٖغًث، عدز تهرفثّذ ذترَ، فلد نثً . ، ُّٕ أدٌٓ حنسٖر يً تهٌرٖضد تهيّظٓ حِث241%

 %.543، ّهورفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ %2245يرّشػ تهيعوالذ هويـرفد تهـويٖد 
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 : ردٌٖدرعوٖل نرج تهـوّى تهـثيد تألهٌرثةص تهٌشج تهيةّٖد . 2
 :تهسلثفد تهـويٖد عشج رعوٖل تهحثعسثذ يـثٖٖرتهٌشج تهيةّٖد هنرج تهـوّى تهـثيد تألردٌٖد فٕ غّء (: 5)ضدّل

 
تهيـرفد تهـويٖد  تهيعول (تهظف)تهنرثج 

 )%( 
هوـوى  تهػحٖـد تهحعسٖد

)%( 
تهـوى نػرٖلد 

 )%(هورفنٖر 
تهرفثؿل حًٖ تهـوى 
 )%(ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ 

 تألّل

 242 440 2643 2145 أ

 242 246 1144 2145 ج

 246 442 2545 2041 ش

 242 344 2644 20 تهيرّشػ

 تهسثٌٕ

 142 246 1643 1045 أ

 244 1،1 2042 1142 ج

 140 144 2143 1141 ش

 140 142 2141 1146 تهيرّشػ

 تهسثهز

 3 342 2440 2142 أ

 243 442 2440 21 ج

 243 344 2441 1644 ش

 244 345 2442 1646 تهيرّشػ

 تهرتحؾ

 6 544 2442 12 أ

 641 641 2345 1142 ج

 542 642 2442 1146 ش

 546 640 2440 1144 تهيرّشػ
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، ترفثق تهحثعسثذ فٕ رعوٖوًِ، عٖز نثٌذ تهٌرثةص يرلثرحد (6)رحًٖ ٌرثةص تهرعوٖل، نيث ّردذ فٕ تهضدّل ركى 
هوـوى رلثرحًث،  ٌٕ، أؼِرذ ٌرثةص تهػحٖـد تهحعسٖدرعوٖل نرثج تهـوّى هوظف تهسثفيساًل، فٕ . ضدًت هنثفد تهظفّف

 %. 2143ّتهحثعسد ش % 2042ّتهحثعسد ج % 1643عٖز نثٌذ ٌرٖضد تهحثعسد أ 

تهسلثفد تهـويٖد  يـثٖٖرنيث ٖؼِر يً يرّشػثذ ٌرثةص رعوٖل نرج تهـوّى تألردٌٖد أٌِث ُٕ تألخرْ هى رورزى ح
ُّٕ % 20فيساًل، فٕ نرثج تهظف تألّل، ٖؼِر يرّشػ تهٌرثةص هويـرفد تهـويٖد ٌشحد . حِثحضنل ّتغظ فٕ نر

أيث حثهٌشحد هورفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ فنثً . تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرأؿوٓ يً تهٌشحد تهيػرّعد فٕ 
ّفٕ تهظف تهسثٌٕ، رؼِر ٌرثةص . يـثٖٖرُّّ أكل حنسٖر يً تهٌشحد تهيػوّحد فٕ ته%. 242يرّشػ تهيعوالذ 

، ُّٕ أؿوٓ حنسٖر يً %2141هوـوى ٌرٖضد ؿثهٖد  ِر حيـٖثر تهػحٖـد تهحعسٖدتهرعوٖل تهرفثّذ ٌفشَ، فلد ؼ
ّنذهم تألير حثهٌشحد هوظف تهسثهز، %. 01ُٕ  تهيّغّؽأً ٌشحد ُذت  يـثٖٖرعٖز ضثء غيً ته. تهيػوّج

 .يـثٖٖرحد تهيةّٖد تهيػرّعد غيً تهُّٕ دًّ تهٌش% 345 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر يّغّؽعٖز ضثءذ ٌرٖضد 

، أٔ أؿوٓ حنسٖر ييث ُّ فٕ تهٌشحد %2440هوـوى إهٓ  حعسٖدّأيث تهظف تهرتحؾ، فلد ّظل يرّشػ تهػحٖـد ته
، ُّٕ %640ضثء يرّشػ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّحثهيلثحل، فلد%. 01، يث ٖـػٕ ُذت تهحٌد ٌشحد يـثٖٖرتهيةّٖد هو

 %. 05تهـويٖد، ُّّ  يـثٖٖردٌٖد يلثرٌد حثهيػوّج غيً تهٌشحد ير

شج تهيةّٖد هورعوٖل، ٖـرع ّعشثج تهٌ ،هويعوالذ تهسالسد (تهرنرترتذ)  حـد ؿرع ٌرثةص تهرعوٖل تهنيٖد
يلثحل تهٌشج  ،يرّشػ ٌرثةص تهٌشج تهيةّٖد تهرٕ ؼِرذ هويعالذ تهسالسد فٕ نل ظف (01ّ 6 ) ًضدّالته

ًّّ يًتهيةّٖد تهـثهيٖد   : ّتهرتحؾ  تهسثهز ًٖينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد تألرحـد ّذهم هالضثحد ؿً تهشؤته هنل ين

ًّّ يً ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرج تهفوشػٌٖٖد هوـوّى تهـثيد  :تهشؤتل تهسثهز ُل ررفق تهٌشحد تهيةّٖد هنل ين
 هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث يؾ تهيـثٖٖر تهـويٖد؟

ًّّ يً ينٌّثذ تهسلثفد تهـويٖد فٕ تهنرج تألردٌٖد هوـوّى تهـثيد ُ: تهشؤتل تهرتحؾ ل ررفق تهٌشحد تهيةّٖد هنل ين
 هويرعود تألشثشٖد تهدٌٖث يؾ تهيـثٖٖر تهـويٖد؟
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يلثرٌد تهٌشج تهيةّٖد هوسلثفد تهـويٖد فٕ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد حثهٌشحد تهيةّٖد هينٌّثذ تهسلثفد (: 6)ضدّل ركى  
 (:هيعمت)تهـويٖد 

 
يرّشػ تهٌشج تهيةّٖد  تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖر تهظف 

% 
 %تهٌشحد تهيةّٖد هويعم 

 12 1442 تهيـرفد تهـويٖد تألّل

 01 1245 هوـوى تهػحٖـد تهحعسٖد 

 05 143 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر

 22 246 تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 12 2545 تهيـرفد تهـويٖد تهسثٌٕ

 01 1545 هوـوى حعسٖدتهػحٖـد ته

 05 142 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر

 22 442 تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ 

 12 2142 تهيـرفد تهـويٖد تهسثهز

 01 2243 هوـوى تهحعسٖد تهػحٖـد 

 05 143 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر

 22 241 تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 12 2245 تهيـرفد تهـويٖد تهرتحؾ

 01 2540 هوـوى هحعسٖدتهػحٖـد ت

 05 442 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر

 22 543 تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ
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د يلثرٌد تهٌشج تهيةّٖد هوسلثفد تهـويٖد فٕ نرج تهـوّى تألردٌٖد حثهٌشحد تهيةّٖد هينٌّثذ تهسلثف(: 01)ضدّل ركى 
 (:تهيعم) تهـويٖد

 

 تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖر تهظف
يرّشػ تهٌشج تهيةّٖد 

% 
 %تهٌشحد تهيةّٖد هويعم 

 تألّل

 12 20 تهيـرفد تهـويٖد
 01 2644 هوـوى تهػحٖـد تهحعسٖد

 05 344 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر
 22 242 تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 تهسثٌٕ

 12 1146 تهيـرفد تهـويٖد
 01 2141 هوـوى تهػحٖـد تهحعسٖد

 05 142 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر
 22 140 تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 تهسثهز

 12 1646 تهيـرفد تهـويٖد
 01 2442 هوـوى تهػحٖـد تهحعسٖد

 05 345 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر
 22 244 تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 تهرتحؾ

 12 1144 تهيـرفد تهـويٖد
 01 2440 هوـوى تهػحٖـد تهحعسٖد 

 05 640 تهـوى نػرٖلد هورفنٖر
 22 546 تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 

عّل يلثرٌد يرّشػ تهٌشج فٕ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد ( 01)ّتهضدّل ركى ( 6)ركى  رحًٖ يً تهضدّلٖ
نثً هِث تهٌشج تألؿوٓ فٕ ؿيوٖد  ،يـثٖٖرن ،هوـوى رفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تهحعسٖدهٌشج تهيةّٖد هويعم أً تهيـيؾ ت

، كرٖحد يٌَ، ّأعٖثًٌث أعٖثًٌثّ ،يً تهٌشج تهيةّٖد هويعم فأعٖثًٌث، نثٌذ أكل. نثٌذ ُذٍ تهٌشج يرلوحدّ ،تهرعوٖل
يساًل، فٕ يلثرٌد يرّشػ تهيـرفد تهـويٖد فٕ نرثج تهظف ف. أخرْ، نثٌذ أؿوٓ حثهٌشحد هيـٖثر تهيـرفد تهـويٖد

يلثحل % 2545إذ نثٌذ . تهسثٌٕ تهفوشػٌٖٕ،  نيث أؼِرذ تهٌرثةص، فلد ضثءذ أكل يً تهٌشحد تهيةّٖد هويعم
، ُّٕ ٌرٖضد أؿوٓ حنسٖر يً تهٌشحد %2142حٌٖيث فٕ تهظف تهسثهز، فنثً يرّشػ ٌرثةص تهرعوٖل . هويعم% 12

يلثحل % 1146أيث فٕ نرثج تهظف تهسثٌٕ تألردٌٕ، فلد ضثءذ تهٌشحد أكرج هويعم، ّنثٌذ . متهيةّٖد هويع
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هٌشحد هيـٖثر تهػحٖـد أيث حث %.1646ٌرٖضد تهظف تهسثهز تهرٕ ضثءذ، ُٕ تٖغًث، أؿوٓ يً تهيعم ّنثٌذ 
عٖز إً تهٌشحد . شّتءفٕ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد ؿوٓ عد فنثً يرّشػ تهٌشج ؿثهًٖث  ،هوـوى تهحعسٖد

، ُّٕ ٌشحد %1545، حٌٖيث ضثءذ ٌرثةص ُذت تهيـٖثر فٕ تهظف تهسثٌٕ تهفوشػٌٖٕ يساًل %01تهيةّٖد هويعم ُٕ 
 %. 2141ّنذهم تألير فٕ تهظف تهسثٌٕ تألردٌٕ، فلد ضثءذ تهٌشحد . أؿوٓ حنسٖر

ورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّؿوٓ ؿنس ُذٍ تهٌرثةص، فلد ضثءذ يرّشػثذ ٌرثةص يـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد ه
فيساًل، فٕ تهظف تهرتحؾ تهفوشػٌٖٕ، ضثء يرّشػ . ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ أدٌٓ حنسٖر يً تهٌشج تهيةّٖد هويعم

ّنذهم تألير حثهٌشحد هوظف تهرتحؾ %. 05يلثرٌد حثهٌشحد تهيةّٖد هويعم ُّٕ % 442تهـوى نػرٖلد هورفنٖر 
 .ٕ ٌرٖضد أدٌٓ حنسٖر يً تهٌشحد تهيةّٖد هويعمُّ% 640أردٌٕ، فنثً يرّشػ تهٌرثةص 

ّفٕ ٌرثةص تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ، فلد ضثءذ يرّشػثذ تهٌرثةص أدٌٓ حنسٖر يً تهٌشحد تهيةّٖد 
ّفٕ تهظف تهسثهز تألردٌٕ %. 241فيساًل، فٕ تهظف تهسثهز تهفوشػٌٖٕ، نثٌذ تهٌرٖضد %. 22هويعم، ُّٕ 
 .، ُّيث ٌرٖضرثً يرلثرحرثً، ّهنٌِيث حـٖدرثً حضنل يوعّؼ ؿً تهٌشحد تهيةّٖد هويعم%,27نثٌذ تهٌرٖضد 

رحًٖ ٌرثةص تهرعوٖل هنرج تهـوّى هنال تهدّهرًٖ فوشػًٖ ّتألردً، أٌِث هى ررفق يؾ تهٌشج تهيةّٖد هويعم تهخثظد 
ظثةٖد هوـوى شّتًء فٕ نرج تهـوّى فلد نثٌذ ٌرثةص تهيـرفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تالشرل. تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرح

تهفوشػٌٖٖد أّ تألردٌٖد أؿوٓ يً تهٌشج تهيةّٖد هويعم، ييث ٖدهل ؿوٓ أً يظييٕ تهيٌثُص أّهّت ُذًٖ 
أيث حثهٌشحد هيـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث . تهيـٖثرًٖ تُريثيًث ّرنزّت ؿوِٖيث

ييث ٖضٖر أً . تهرعوٖل هنال تهدّهرًٖ دًّ تهٌشحد تهيةّٖد هويعم، ّذهم حفثرق نحٖر ّتهيضريؾ، فلد ضثءذ ٌرثةص
 .ررنٖز يظييٕ تهيٌثُص هى ٖنً ٖأخذُى حضنل نثٍف أسٌثء يرعود تهرظيٖى
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 :همخط الىخبئز

تهسلثفد تهـويٖد هنل يً فوشػًٖ ّتألردً،  يـثٖٖرأؼِرذ ٌرثةص رعوٖل تهيعرّْ فٕ غّء  
ررنز ؿوٓ تهيـرفد تهـويٖد حٌشج رررتّط  ،(4) ّنيث ّرد فٕ تهضدّل ،شػٌٖٖدأً نرج تهـوّى تهفو

ًّّ تهػحٖـد تهحعسٖدفٕ تهظفّف تهيخروفد، ّررنز أٖغ% 2245 - %2545يث حًٖ   هوـوى  ًث ؿوٓ ين
 ،%442 -% 142، ّتهـوى نػرٖلد هورفنٖر حٌشحد %1545 - %2540حٌشحد ررتّعذ يث حًٖ 
ًّّ تهرفثؿل حًٖ تهـوى   %. 543 -% 246ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ حٌشحدّين

فٕ تهظفّف تهيخروفد ؿوٓ ( 5)فنثٌذ ٌرثةضِث ّنيث ّرد فٕ تهضدّل  ،أيث نرج تهـوّى تألردٌٖد
ًّّ تهيـرفد تهـويٖد :تهٌعّ تهرثهٕ ، ّينًّ %20ّ  %1146ررتّعذ تهٌشج يث حًٖ  ،فحثهٌشحد هين

ًّّ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر حٌشج ، ّي%2141 -% 2440هوـوى حٌشج  تهػحٖـد تهحعسٖد   -% 142ن
ًّّ تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ حٌشج  ،640%  %. 546 -% 242ّين

ّرضدر تالضثرخ ٌُث أً تهٌرثةص تهرٕ خوظذ تهِٖث تهدرتشد رلرظر ؿوٓ ّعدتذ تهرعوٖل تهرٕ ّكؾ 
تهدٌٖث هنل يً فوشػًٖ ّتألردً هى ّؿوَٖ ٖرحًٖ أً نرج تهـوّى هويرعود تألشثشٖد . ؿوِٖث تالخرٖثر

 .رورزى حيـثٖٖر تهسلثفد تهـويٖد تشرٌثدًت إهٓ يث ؼِر فٕ ُذٍ تهّعدتذ
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 الفظل الخبهس

 َالخَظٓبح هىبكضج الىخبئز 

ريذ  ،فٕ تهيرعود تألّهٓ .ريذ يٌثكضد ٌرثةص تهدرتشد ّذهم ؿوٓ سالز يرتعل ،فٕ ُذت تهفظل
ّفٕ تهيرعود . تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرتهـوّى تهفوشػٌٖٖد فٕ غّء يٌثكضد ٌرثةص رعوٖل يعرّْ نرج 

ٕ تهيرعود ّأيث ف .يـثٖٖرفلد ريذ يٌثكضد ٌرثةص رعوٖل نرج تهـوّى تألردٌٖد فٕ غّء ُذٍ ته ،تهسثٌٖد
 .تألردٌٖد حٌثًء ؿوٓ ٌرثةص تهرعوٖلتهسثهسد، فلد ريذ يٌثكضد نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّ

 :الذلبفج الؼمهٓج هؼبٓٓرج ىخبئز خحمٓل كخة الؼمَن الفمشطٓىٓج فْ ضَء هىبكض: الهرحمج األَلِ

تضريثل نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد  يث ٌشحد: فٕ شؤتهِث تألّل ، ّرعدٖدًتحثهرضّؽ إهٓ أشةود تهدرتشد
 ُذٍ تهٌشج يؾ تهٌشج تهيةّٖد هويعم؟  ُل ررفق: ّفٕ شؤتهِث تهسثهز تهسلثفد تهـويٖد؟ يـثٖٖره

تهسلثفد تهـويٖد حضنل ٖشثؿد فٕ رٌيٖد تهسلثفد تهـويٖد ؿٌد  يـثٖٖرص تهرعوٖل هى ررٌثغى يؾ رحًٖ أً ٌرثة
ّذهم ألً نرج تهـوّى  .دترخ تهـثيد هويٌثُص تهفوشػٌٖٖدتهػوحد، ُّّ تألير تهذٔ نثٌذ رشـٓ إهَٖ تإل

هـويٖد ّحدرضد ؿوٓ تهيـرفد ت ،حضنل نحٖر ،رنزذ ،تهٌرثةص ذحٌٖود تألشثشٖد تهدٌٖث، ّنيث فٕ تهيرع
ؿوٓ تهيفثُٖى ّتهعلثةق  ،فٕ ُذت تهضثٌج ،تهسلثفد تهـويٖد، يؾ تهررنٖز يـثٖٖررفّق أّ رلررج يً 

ّكد %. 2245 -% 2545عٖز ررتّعذ حًٖ تهظفّف تهيخروفد هِذت تهيـٖثر يث حًٖ . حضنل نحٖر
 %.12ضثءذ فٕ غثهحٖرِث أؿوٓ يً تهٌشحد تهيةّٖد هويعم ُّٕ 

، %1545 -% 25، فلد ررتّعذ تهٌرثةص يث حًٖ هوـوى فٕ يـٖثر تهػحٖـد تهحعسٖدّهى ٖخروف تألير 
 .%01هِذت تهيـٖثر ُّٕ  فثكذ حضنل نحٖر تهٌشج تهيةّٖد هويعم ُّٕ ٌرثةص

ّأيث حثهٌشحد هيـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ، فلد ضثءذ 
ففٕ يـٖثر تهـوى  .ضثءذ ٌرثةص تهرعوٖل دًّ تهٌشحد تهيةّٖد هويعمعٖز . تهٌرثةص دًّ تهيشرّْ
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ّحِذت، فِٕ هى ررٌثغى يؾ تهٌشحد %. 445 -% 143نػرٖلد هورفنٖر، ررتّعذ ٌرثةص تهرعوٖل يث حًٖ 
 %.05تهيةّٖد هويعم تهرٕ رظل فٕ ُذت تهيـٖثر إهٓ 

% 246، فلد ررتّعذ تهٌشج حًٖ ّنذهم تألير فٕ يـٖثر تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ
 .  هوٌشج تهيةّٖد هويعم% 22يلثرٌد حـ % 6-

حثهرغى يً أً ُذٍ تهٌرثةص هى ررفق ّتهٌشج تهيةّٖد هويعم، إال أٌِث رٌثغيذ يؾ يضيّؿد  
، (Chiappetta,et al,1993)يً تهدرتشثذ تهرٕ عووذ نرج تهـوّى تهـثيد، ندرتشد ضحٖرث 

ّتهرٕ كثى خالهِث ( Chiappetta,et al, 1993)ٕ درتشد ضحٖرث فف(. 2111) ّدرتشد تهخثهدٔ 
حرعوٖل يضيّؿد يً نرج ؿوّى تهعٖثخ فٕ تهيرتعل تهيرّشػد فٕ تهّالٖثذ تهيرعدخ تأليرٖنٖد حٌٖذ 
تهٌرثةص أً تهنرج رنزذ ؿوٓ يـٖثرٔ تهيـرفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى، ّأُيوذ 

ّنذهم تألير حثهٌشحد . ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾيـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر 
تهسلثفد تهـويٖد ّيث  يـثٖٖر، تهرٕ أندذ ؿوٓ ؿدى ّضّد ترشثق يث حًٖ (2111)هدرتشد تهخثهدٔ 

ّحيلثرٌد تهٌشج . ظيى يً نرج هردرٖس تهـوّى هوظفّف تهشثدس ّتهشثحؾ ّتهسثيً فٕ فوشػًٖ
% 21هدرتشرًٖ أؿالٍ، ٖرحًٖ أً ٌشحد تهيـرفد تهـويٖد ررتّعذ يث حًٖ تهيةّٖد هٌرثةص تهرعوٖل يؾ ت

، تألير تهذٔ ٖؼِر ترفثكًث يؾ يث ضثء فٕ ُذٍ تهدرتشد، عٖز ررتّعذ تهٌشج يث حًٖ 43% -
ٌّٖػحق تألير ؿوٓ يث ضثء فٕ درتشد تهخثهدٔ تهرٕ حٌٖذ ٌرثةص تهرعوٖل هدَٖ أً %. 2146 -% 26

ػًٖ هوظفّف تهشثدس ّتهشثحؾ ّتهسثيً رّهٕ تُريثيًث نحٖرًت حثهيـرفد نرج تهـوّى تهيلررخ فٕ فوش
 %.4146تهـويٖد، عٖز ّظل يرّشػ تهٌشج إهٓ 

هرعوٖل نرثج تهـوّى تهضزء تألّل هوظف تهسثيً تهفوشػٌٖٕ ؿوٓ يث ( 2112)ّرؤند درتشد هخوٖل  
%. 26يٖد حٌشحد ؿثهٖد عٖز أؼِرذ ٌرثةص تهرعوٖل هدِٖث أً تهنرثج ٖرنز ؿوٓ تهيـرفد تهـو. شحق

ّحيلثرٌد يـٖثر تهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى، حٌٖذ تهٌرثةص أً تهٌشج هِذٍ تهدرتشد ررتّعذ يث حًٖ 
 -% 22عٖز نثٌذ تهٌشج . (Chiappetta)، تألير تهذٔ ٖرفق يؾ درتشد 1642% -% 2540
 .تهسلثفد، ّكد ضثءذ أؿوٓ يٌِث حنسٖر يـثٖٖر، ُّٕ ٌشج ال ررّتفق يؾ 10%
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حثهيلثحل، رحًٖ يً تهٌرثةص إُيثل تهنرج هيـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّ
ففٕ يـٖثر تهـوى . يـثٖٖرعٖز أؼِرذ ٌرثةص تهدرتشد ٌشحًث يٌخفغد هِذٍ ته. ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

غل ، ُّٕ ررفق فٕ ردٌِٖث ّإً نثٌذ أف%544 -% 143نػرٖلد هورفنٖر، نثٌذ تهٌرثةص يث حًٖ 
نيث ّررفق ُذٍ تهٌرثةص %. 2 -% 1، عٖز ضثءذ ٌرثةضَ يث حًٖ  Chiappettaحلوٖل يؾ درتشد

%. 2، عٖز ضثءذ ٌرثةص تهـوى نػرٖلد هورفنٖر يردٌٖد أٖغًث ّحٌشحد (2112)يؾ درتشد خوٖل 
ّهنً ٌرثةص تهدرتشد، حثهرغى يً ردٌِٖث، إال أٌِث أكرج إهٓ يث ضثء فٕ درتشد خوٖل ؿوٓ تهرغى أً 

 .تهـويٖد يـثٖٖرنوِٖيث هى ٖظل إهٓ تهيػرّط غيً ته

، ُّٕ %6 -% 243أيث يـٖثر تهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ، فنثٌذ ٌشحرَ يث حًٖ 
( 2112)أٖغًث يردٌٖد يلثرٌد حثهٌشحد تهيةّٖد هويعم، هنٌِث ررفق يؾ ٌرثةص خوٖل 

ّ(Chiappetta,et al, 1993 ) ُٔذت تهحٌد فٕ نرج تهـوّىعّل رد( 2111)ّتهخثهد ٌٕ . 

ّحثإلضثرخ إهٓ درتشد تهزغثرٌد تهرٕ ُدفذ إهٓ رعوٖل نرثج تهـوّى هوظف تهشثحؾ عشج تهيٌِثش 
عٖز ترفلذ ٌرثةص تهدرتشد . تهضدٖد فٕ فوشػًٖ، ٌضد أً ٌرثةص تهدرتشد هى ررّتفق يـِث حضنل نثيل

، ُّٕ أؿوٓ يً تهٌشحد %2142ٖد يؾ درتشرَ فٕ يـٖثر تهيـرفد تهـويٖد تهذٔ ضثء حٌشحد ؿثه
ؿويًث حأً ُذٍ تهٌرٖضد %. 2246هوـوى، ّنثٌذ ٌشحرَ ؿثهٖد  ويعم، ّيـٖثر تهػحٖـد تهحعسٖدتهيةّٖد ه

أكرج إهٓ تهٌشحد تهيةّٖد هويعم ييث ضثء فٕ ُذٍ تهدرتشد، ّنذهم تألير حثهٌشحد هيـٖثر تهرفثؿل 
ّهنً %. 246هٌشحد تهيةّٖد هويعم حٌشحد حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ تهذٔ ضثء دًّ ت

تالخرالف نثً فٕ يـٖثر تهـوى نػرٖلد هورفنٖر، عٖز ضثءذ ٌرٖضد درتشد تهيعٖشً أؿوٓ يً 
، حٌٖيث نثٌذ تهٌرٖضد فٕ ُذٍ تهدرتشد دًّ تهٌشحد تهيةّٖد %20تهٌشحد تهيةّٖد هويعم، ّنثٌذ 

 .هويعم حنسٖر

 يـثٖٖرػٌٖٖد كد أغفوّت، أسٌثء نرثحد تهيٌثُص، رغيًٖ رحًٖ ُذٍ تهٌرثةص أً يظييٕ تهيٌثُص تهفوش
تهسلثفد تهـويٖد حٌشحِث تهيػرّعد، ّخظّظًث يـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى 

ّهِذت، فِٕ حعثضد إهٓ يرتضـد حِدف رفؾ  يشرّْ تهيـٖثرًٖ تهسثهز . ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ
وٓ ؿ فِٕ، حثهغرّرخ، رعسَ. وى فـثاًل فٕ تهـيوٖد تهرـوٖيٖدتهيرـفٕ ضـل  ّتهرتحؾ ألُيٖرِيث تهنحٖرخ
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يّتنحد تهرػّر تهشرٖؾ تهذٔ ال ٖينً تهوعثق  تهرفنٖر ّتهحعز ّتهيشثءهد، ّحثهرثهٕ رضـوَ كثدرًت ؿوٓ
أُيٖد تهرػحٖق تهـيوٕ  ،حثهيلثحل ،يِيود ،حَ يث دتيذ تهنرج ررنز ؿوٓ تهضثٌج تهيـرفٕ حِذت تهلدر

ً ضأٌَ تهسلثفد تهـويٖد فٕ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ي يـثٖٖرفٕ ّضّد  إً ؿدى تهرّتزً .دهِذٍ تهيـرف
ؿوٓ رٌيٖد تهسلثفد تهـويٖد هويرـويًٖ، ّحثهغرّرخ خوق ضٖل  أً ٖضنل ؿثةلًث أيثى كدرخ ُذٍ تهنرج

 . ٌشثًٌث كثدرًت ؿوٓ يّتنحد رػّرتذ ؿظرٍ حضنل يرنثيلإٖريرؾ حسلثفد ؿويٖد رضـل يٌَ 

تألرحـد فٕ ُذٍ تهنرج يؾ تهٌشج تهيةّٖد  يـثٖٖرـّد أشحثج ؿدى تهرٌثغى فٕ تهٌشج تهيةّٖد هوكد ر
 أّ تٌِى.جأسٌثء رظيٖى تهنر تُريثيًث نثفًٖث رغيًٖ ُذٍ تهٌشج أً تهيظييًٖ هى ّٖهّتهويعم إهٓ 

نًّ ّكد ٖ. ّضدّت ظـّحد فٕ نٖفٖد رغيٌِٖث فٕ تهيٌثُص، هرؼِر حثهضنل تهذٔ نثً يرّكـًث هِث
أّ إً . يـثٖٖرغٖق تهّكذ تهذٔ عدد إلٌضثز ؿيوٖد تهرظيٖى شححث فٕ ؿدى ُذت تهرّتفق فٕ ّغؾ ته

ؿيوٖد رػحٖق تهيٌثُص تهرٕ ررنز ؿوٓ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث 
حٖةثذ ّتهيضريؾ يث زتهذ ظـحًد غيً إينثٌٖثذ تهػوحد تهفوشػًٌٖٖٖ ّؼرّف عٖثرِى ّتخرالف ته

 .تهرـوٖيٖد حٌِٖى، ؿويًث حأً تهنرج كد ظييذ هرنًّ هنثفد تهػوحد فٕ نثفد تهيٌثػق

فٕ رػّٖر يٌثُص تهـوّى نثٌّت،  تهفوشػٌٖٕ ّال حّد يً تإلضثرخ، أخٖرًت، إهٓ أً أؿغثء فرٖق تهـيل
، يخرظٕ ؿوّى، أٔ يّغّؽ تهيثدخ، ّتهلوٖل عشج يث ّرد فٕ ظفعد يؤهفٕ تهنرج فٕ غثهحٖرِى

 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرفٕ  ّهدَٖ يـرفد تخرّط فٕ رـوٖى تهـوّى، ٌِىي
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 :الذلبفج الؼمهٓج هؼبٓٓرهىبكضج ىخبئز خحمٓل كخة الؼمَن األردىٓج فْ ضَء : الهرحمج الذبىٓج

تضريثل نرج تهـوّى د، فٖيث ٖرـوق حٌشحد تهدرتش حثهرضّؽ إهٓ تهشؤتهًٖ تهسثٌٕ ّتهرتحؾ يً أشةود
 ٌشحِث يؾ تهٌشج تهيةّٖد هويعم؟  تهسلثفد تهـويٖد، ُّل ررفق يـثٖٖره تألردٌٖد

فلد ضثءذ ٌرثةص  .تهسلثفد تهـويٖد حضنل ؿثى يـثٖٖرتهٌرثةص أً نرج تهـوّى تألردٌٖد هى رورزى ح ذحٌٖ
عٖز . هوـوى، ؿثهٖد رفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تهحعسٖديـٖثرًٖ تألّل ّتهسثٌٕ، ّتهوذًٖ ٖخرظثً حثهيـته

ُّٕ ٌرثةص أؿوٓ يً %. 20 -% 1146 عذ ٌرثةص تهيـرفد تهـويٖد هوظفّف تهيخروفد يث حًٖررتّ
ُّٕ حِذت ررفق يؾ ٌرثةص رعوٖل نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد تهرٕ ضثءذ %. 12تهٌشحد تهيةّٖد هويعم 

فٕ ُذٍ تهدرتشد، نيث إٌِث ررفق يؾ درتشثذ أخرْ ؿيوذ ؿوٓ رعوٖل يٌثُص تهـوّى ندرتشد نل 
ّدرتشد ضحٖرث ( Chabalengula Vivien, et  al, 2008) ًٖ ضثحثهٌٖضّٖال فٖف  يً

(Chiappetta, et al,1993 )عٖز حٌٖذ ُذٍ تهدرتشد أً يـٖثر تهيـرفد (. 2112) ّدرتشد خوٖل
ففٕ درتشد ففًٖ يساًل، نثٌذ ٌرثةص تهيـرفد تهـويٖد أؿوٓ . تهـويٖد ٖأخذ عٖزًت نحٖرًت فٕ نرج تهـوّى

ُّٕ حِذت رفّق يث ضثء فٕ ٌرثةص %. 46 -% 31ةّٖد هويعم، ّررتّعذ يث حًٖ يً تهٌشج تهي
ُّذت يث ضثء فٕ درتشد ضحٖرث، عٖز نثٌذ ٌشحد . تهـويٖد يـثٖٖرُذٍ تهدرتشد فٕ يخثهفرِث هو

 .ُّٕ أٖغًث ٌشحد ؿثهٖد%. 43 -% 21تهيـرفد تهـويٖد يث حًٖ 

وٓ حنسٖر يً تهٌشج تهيةّٖد ضثء أؿفلد  ،هوـوى ُّّ تهػحٖـد تهحعسٖد ،أيث حثهٌشحد هويـٖثر تهسثٌٕ 
يلثرٌد حثهٌشحد % 2141 -% 2440هويعم، عٖز ررتّعذ تهٌرثةص هوظفّف تهيخروفد يث حًٖ 

ُّٕ ٌرٖضد ررفق أٖغًث يؾ يث ضثء فٕ ُذٍ تهدرتشد عّل رعوٖل نرج %. 01تهيةّٖد هويعم ُّٕ 
 ,Chabalengula, et  al)ذ أخرْ ندرتشد ّررفق ُذٍ تهٌرثةص أٖغًث يؾ درتشث. تهـوّى تهفوشػٌٖٖد

تهرٕ رحًٖ فِٖث أٖغًث أً نرج تألعٖثء فٕ زٖيحٖث رررنز حضنل نحٖر ؿوٓ يـٖثر تهػحٖـد ( 2008
 .تالشرلظثةٖد هوـوى

فلد  ،تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ ٔأيث حثهٌشحد هنل يً يـٖثر
عٖز أؼِرذ تهٌرثةص حثهٌشحد هوـوى  .ّذهم حفثرق نحٖر ،ج تهيةّٖد هويعمضثءذ تهٌرثةص دًّ تهٌش
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، ُّٕ أدٌٓ يً تهٌشحد تهيةّٖد هويعم تهرٕ %640 -% 142نػرٖلد هورفنٖر ٌشحًث ررتّعذ حًٖ
% 242ّحثهٌشحد هورفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ، فلد ررتّعذ تهٌشج %. 05رظل إهٓ 

عٖز ررفق تهٌرثةص، أٖغًث، %. 22شحد تهيةّٖد هويعم تهرٕ رظل إهٓ ، ُّٕ أدٌٓ يً ته546%ٌ -
ّررفق يؾ يث ضثء فٕ درتشد ّهٖثى . يؾ يث ضثء فٕ تهدرتشد عّل نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد

، عٖز نثٌذ ٌشحد تهـوى نػرٖلد (HunterWilliam & Mumba Frackson,2009)ّفرتنشًّ 
، ُّٕ أكل %5تهيضريؾ يٌخفغد ّظوذ، حثهرشثّٔ، إهٓ هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّ

 .حنسٖر يً تهٌشحد تهيةّٖد هويعم

نرج تهـوّى تألردٌٖد تهرٕ  فٕ يـثٖٖرؿدى رّتزً فٕ ّضّد ُذٍ تهٌُثم  أً ،ُذٍ تهٌرثةصحٌّٖذ 
نيث ّرؤند ُذٍ تهٌرثةص أً نرج تهـوّى تألردٌٖد ال رخروف يً عٖز تهيعرّْ ؿً  .خغـذ هورعوٖل

تهسلثفد تهـويٖد، ّأً نوِٖيث ّٖهٖثً تُريثيًث أنحر هيـٖثرٔ  يـثٖٖرـوّى تهفوشػٌٖٖد فٕ تؿريثد نرج ته
تهيـرفد تهـويٖد ّتهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى، ِّٖيالً يـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ 

 .تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

 

 :و كخة الؼمَن الفمشطٓىٓج َاألردىٓجهلبرىج ىخبئز الخحمٓل لكل ه: الهرحمج الذبلذج

يً أشةود تهدرتشد تهذٔ ٖلثرً حًٖ ٌرثةص تهرعوٖل تهفوشػٌٖٖد  إضثحد ؿً تهشؤتل تهخثيس ّتألخٖر
يً نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد هى رعلق تهرّتزً فٕ  اًلّتألردٌٖد، رحًٖ ٌرثةص تهرعوٖل أً ن

تهررنٖز فٕ نل يٌِيث ؿوٓ يـٖثرٔ تهيـرفد تهـويٖد  فنثً. تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرِث ؿوٓ ةتعرّت
ّكد أُيل نل يٌِيث تهررنٖز ؿوٓ يـٖثرٔ تهـوى نػرٖلد  ،ّتهػحٖـد تالشرلظثةٖد هوـوى حضنل نحٖر

 .هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ

د تالشرلظثةٖد يـٖثر تهػحٖـه ص نل يً فوشػًٖ ّتألردً ؿوٓ ّضّد ررنٖز ؿثهٕفلد أؼِرذ ٌرثة
ٌرثةص تهرفثؿل حًٖ تهـوى  هوـوى هرفّق ُذٍ تهٌشحد حضنل يوعّؼ تهٌشحد تهيةّٖد هويعم، حثهيلثحل نثٌذ

ٖرـوى تهػثهج  يؾ تهـوى أً ُذت تهيـٖثر. ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ كوٖود ضدًت هنل يً فوشػًٖ ّتألردً
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ّنٖفٖد رػحٖلَ فٕ  ،دْ تررحثػ تهـوىّي ،ّحٖةرَ ،رأسٖرتذ تهـوى ؿوٓ عٖثرَ يً خالهَ تهنسٖر عّل
، ٌرْ أً رّظٖثرَ كد (2112)ّحيلثرٌد ٌرثةص تهدّهرًٖ حيث ضثء فٕ درتشد تهيعٖشً  .عٖثرَ تهـيوٖد

عٖز أند تهيعٖشً ؿوٓ . رنًّ يِيد، ّذتذ يـٌٓ حٌثَء ؿوٓ يث خرضذ حَ ُذٍ تهدرتشد يً ٌرثةص
رـثد ؿً تهرولًٖ، ّإؿػثء ضّ يً تهعرٖد أُيٖد تهررنٖز ؿوٓ تهـيل تهضيثؿٕ هويرـويًٖ، ّتالح

إذ أضثرذ ٌرثةص . هويـويًٖ، ّتالحرـثد ؿً تهيرنزٖد فٕ تهرـوٖى حغع تهٌؼر ؿً يعرّْ تهيٌِثش
درتشرَ أً تهدّل تهيخروفد، تهرٕ ريذ يلثرٌد يٌثُضِث، تخروفذ فٕ ٌّؿٖد تهيٌِثش، عٖز نثٌذ 

ثُص أيرٖنث ّحرٖػثٌٖث فنثٌذ يرٌد، ؿويًث حأً تهيٌثُص فٕ نل يً تهشـّدٖد ّتهٖثحثً سثحرد، أيث يٌ
 .تخرالف تألٌؼيد ُذت هى ٖؤد إهٓ تخرالف فٕ يعرّْ تهيثدخ تهدرتشٖد

ّّق تألردً فٕ تخرحثرتذ تهرٖيس ّحثإل ضثرخ إهٓ يث رّى ػرعَ فٕ أُيٖد تهدرتشد ّيحررترِث عّل رف
ًٖ ٌرثةص تهدرتشد أً تألير ال ؿوٓ نثفد تهدّل تهـرحٖد ّرلديِث يؾ تهشًٌٖ، رح (TIMSS) تهـثهيٖد

، ّحثهغرّرخ ٌُثم أشحثج أخرْ هرلدى تهسلثفد يـثٖٖرح تهيٌثُص فٕ تألردً ٕٖرـوق حثهرزتى يظيي
  .تألردً ؿوٓ فوشػًٖ ّغٖرُث يً تهدّل تهـرحٖد فٕ ُذت تهيضثل

ُذٍ تهٌرثةص رػرط أيثيٌث أشةود ضدٖدخ عّل أشحثج رفّق تألردً ؿوٓ فوشػًٖ فٕ تخرحثرتذ 
حـٖدًت ؿً تهيعرّْ تهدرتشٕ هنرج تهـوّى، فلد ٖنًّ تهشحج ؿثةدًت الُريثى . تهـثهيٖد( TIMSS)ٖيسر

تألردً حثهيـويًٖ يً عٖز خوق تهّؿٕ تهنثفٕ هدِٖى فٕ أيّر تهسلثفد تهـويٖد ّأُيٖرِث فٕ خوق 
رٖشِى ُدفًث أسٌثء رد يـثٖٖرّحِذت، رنًّ ُذٍ ته. ضٖل كثدر ؿوٓ تهرـثيل يؾ رػّرتذ تهيضريؾ

أّ كد رنًّ تألردً كد كثيذ حرظد تهيضثنل تهرٕ ّتضِذ تهػوحد أسٌثء ُذٍ . هيعرّْ تهنرج
تالخرحثرتذ، ّحِذت ؿيوذ حررنٖز ؿوٓ أً ٖرضثّز تهػوحد ُذٍ تهيضثنل ، أّ إٌِث درحذ تهيـويًٖ 

ردً كد فال حّد أً رنًّ تأل. هرنًّ أٌيثػ أشةورِى تهرٕ ٖلديٌِّث هوػوحد حٌفس يشرّْ تالخرحثرتذ
ّؿوَٖ، رلررط . ؿيوذ ؿوٓ ضثٌج يـًٖ فٕ تهـيوٖد تهرـوٖيٖد هرعلق ٌضثعًث أفغل فٕ تالخرحثرتذ

 .تهحثعسد أً رنًّ ُذٍ أشةود ٖينً تإلضثحد ؿٌِث يً خالل أحعثز ؿويٖد
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 :الخَظٓبح

 :ُٕ تهرّظٖثذتشرٌثدًت هيث ضثء يً ٌرثةص فٕ ُذٍ تهدرتشد خوظذ تهحثعسد إهٓ يضيّؿد يً 

 :ح لإلدارث الؼبهج لمهىبٌزخَظٓب

تهـيل ؿوٓ إؿثدخ تهٌؼر فٕ يعرّْ نرج تهـوّى، ّتهررنٖز أنسر ؿوٓ تضريثهِث ؿوٓ يـٖثرٔ تهـوى 
 .نػرٖلد هورفنٖر ّتهرفثؿل حًٖ تهـوى ّتهرنٌّهّضٖث ّتهيضريؾ حٌشج أؿوٓ

 :خَظٓبح لمتبحذٓو

ْ، ّتهلٖثى حدرتشثذ أخرْ تهلٖثى حأحعثز ذتذ ؿالكد حيّغّؽ تهدرتشد، ّهيرتعل رـوٖيٖد أخر
 :ذتذ ؿالكد حيّغّؽ تهدرتشد يسل

تهسلثفد تهـويٖد أسٌثء ردرٖشِى هيثدخ  يـثٖٖردرتشد هلٖثس يدْ يـرفد تهيـويًٖ ّّؿِٖى ه. 0
 .تهـوّى

 ً فٕ ردرٖس تهـوّىهٖج ّتهػرق تهرٕ ٖشرخديِث تهيـويّتألشث تهلٖثى حدرتشد هيـرفد. 2
 . تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرتهػوحد ه هورـرف ؿوٓ أسرُث فٕ يدْ تنرشثج

 .تهسلثفد تهـويٖد خالل رـويِى يثدخ تهـوّى يـثٖٖريدْ تنرشثج تهػوحد ه. 2

 .رعوٖل نرج تهـوّى هيرتعل أخرْ فٕ نل يً فوشػًٖ ّتألردً. 1

فٕ تخرحثرتذ  أّ عرٓ تهدّل تهـرحٖد تألردً ؿوٓ فوشػًٖ درتشد أشحثج رلدى ػوحد .2
 .TIMSSتهـ
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 :سغ الؼرتٓجالهرا

تالٌضوّ  ينرحد. درتشثذ فٕ تهيٌِص تهررحّٔ تهيـثظر(. 2111)حرتُٖى، يضدٔإ           
  .تهيظرٖد

أحّ كير، حثشى؛ ظثفٕ، ظثفٕ؛ نشثحرٔ، دالل؛ ُّدتً، يعّيد؛ ؿضثش، ٌِٓ؛ ؿير،           
رتى تهلل،  ، يرنز تهيٌثُص،(تهضزء تألّل ّتهسثٌٕ)تهـوّى تهـثيد هوظف تهرتحؾ (. 2101)رضث

 .فوشػًٖ

أؿيثل تهيؤرير  .تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ إضنثهٖثذ تهِّٖد ّتهيّتػٌد(. 2115)أحّ شـدخ، ضيٖل         
 .تهشٌّٔ تهسثٌٕ ؿضر هيّتػً، رتى تهلل، فوشػًٖ

تهرلرٖر تهّػٌٕ تألردٌٕ ؿً تهدرتشد تهدّهٖد هورٖثغٖثذ (. 2115)أحّ هحدخ، خػثج         
 .وشود يٌضّرتذ تهيرنز تهّػٌٕ هرٌيٖد تهيّترد تهحضرٖدش .7002ّتهـوّى هـثى 

 .تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ تألّل هورـوٖى تهـثى تهخػد تهضثيود(. 0663)حرتُٖى ّآخرًّإأحّ هغد،          
 .يرنز رػّٖر تهيٌثُص، رتى تهلل، فوشػًٖ

ً يً يٌؼّر رلّٖى يٌثُص تهـوّى فٕ تهيرعود تألشثشٖد حفوشػٖ(. 2112)تألشرثذ، يعيد        
تهػفل "عّل  2112حعز يلدى إهٓ تهيؤرير تهررحّٔ تهسثٌٕ تهذٔ ؿلد فٕ ٌّفيحر  .إحدتؿٕ

 .، نوٖد تهررحٖد، ضثيـد تألكظٓ، غزخ، فوشػًٖ"تهفوشػٌٖٕ حًٖ رعدٖثذ تهّتكؾ ّػيّعثذ تهيشرلحل

ر، تؿضثق، ؿحد تهلثدر؛ ؿػّخ، زتُر؛ ؿيرّ، يثدهًٖ؛ الفٕ، يعيّد؛ ؿضثش، ٌِٓ؛ ؿي       
يرنز تهيٌثُص، رتى تهلل،  ،(تهضزء تألّل ّتهسثٌٕ)تهـوّى تهـثيد هوظف تهسثٌٕ (. 2101)رضث

 .فوشػًٖ

ّّر تهـويٕ فٕ نرج تهـوّى هويرعورًٖ تإل(. 2112)ضثشى، ظثهظ حردتةٖد ّتهيرّشػد تهرٌ
  212-202( 04)56تهيضود تهررحّٖد . درتشد رعوٖوٖد: حدّهد تهنّٖذ
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، ، رتى تهلل(02، 00) رؤْ ررحّٖد. تهسلثفد تهـويٖد ّيٌثُص تهـوّى(. 2112)تهخثهدٔ، يّشٓ       
 .فوشػًٖ، يرنز تهلػثً هوحعز ّتهرػّٖر تهررحّٔ

درتشد رعوٖوٖد رلٖٖيٖد هوضزء تألّل يً نرثج تهـوّى تهفوشػٌٖٕ تهضدٖد (. 2112)خوٖل، شٌثء       
 .حٖرزٖذ، حٖرزٖذ، فوشػًٖرشثهد يثضشرٖر غٖر يٌضّرخ، ضثيـد  .هوظف تهسثيً تألشثشٕ

حٖرّذ، هحٌثً،  .يررنزترِث، رػّٖرُث، ّرػحٖلثرِث: تهيٌثُص تهررحّٖد(. 0652)خّرٔ، رّيث      
 .تهيؤششد تهضثيـٖد هودرتشثذ ّتهٌضر ّتهرّزٖؾ

ؿيثً، تألردً، دتر تهضرّق  .تهٌؼرٖد فٕ تهردرٖس ّررضيرِث ؿيوًٖث(. 2111)درّزخ، أفٌثً       
 .ؾهوٌضر ّتهرّزٖ

تالشنٌدرٖد، يظر، دتر  .ترضثُثذ ضدٖدخ فٕ تهيٌثُص ّػرق تهردرٖس(. 2112)دٌدص، فثٖز       
 .تهّفثء هدٌٖث تهػحثؿد ّتهٌضر

تهرٖيثّٔ، إٖثد؛ ُٖالذ، حِضذ؛ تهوعثى، شثيٕ؛ كػٖضثذ، فدت؛ ؿّدخ، فدتء؛ يلدتد، فرتس؛       
دترخ إ (.7تهضزء تألّل ّتهسثٌٕ ػ)تهـوّى هوظف تهسثٌٕ (. 2114)يٌظّر، هؤٔ؛ تهفثرؽ، يـًٖ

 .تهيٌثُص، ؿّيثً، تألردً

درتشد رعوٖوٖد رلّٖيٖد هنرثج تهـوّى تهضزء تألّل هوظف تهشثحؾ (. 2112)تهزغثرٌد، شوٖيثً       
 .رشثهد يثضشرٖر غٖر يٌضّرخ، ضثيـد تهلدس، تهلدس، فوشػًٖ .تألشثشٕ فٕ فوشػًٖ

ؿيثً، تألردً، دتر  .ثةٖد ّتشررترٖضٖثذ ردرٖس تهـوّىتهٌؼرٖد تهحٌ(. 2114)زٖرًّ، ؿثٖص       
 .تهضرّق هوٌضر ّتهرّزٖؾ

ؿيثً،  .تالرضثُثذ تهـثهيٖد تهيـثظرخ فٕ يٌثُص تهـوّى ّردرٖشِث(. 2101)زٖرًّ، ؿثٖص 
 .تألردً، دتر تهضرّق هوٌضر ّتهرّزٖؾ
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تهـثيد هوظف  تهـوّى(. 2101)شـثدخ، يعيّد؛ ؿيرّ، يثدهًٖ؛ ؿضثش، ٌِٓ؛ ؿير، رضث      
 .، يرنز تهيٌثُص، رتى تهلل، فوشػًٖ(تهضزء تألّل ّتهسثٌٕ)تألّل 

 .رلّٖى تألٌضػد تهـيوٖد فٕ يثدخ تهـوّى هوظف تهشثدس تألشثشٕ(. 2112)ضحٖر، عفظد       
 .شاليٖد، غزخ، فوشػًٖرشثهد يثضشرٖر غٖر يٌضّرخ، تهضثيـد تإل

أخذذ . 66يضود تهـوّى تهرلٌٖد . ثط تهرلٌٖدتهسلثفد تهـويٖد يفر(. 2100)تهضٖحثٌٕ، خغر 
 www.khayma.com/scienceclub/thaqafah.htm 01/2100/ 22حرثرٖخ 

رعوٖل يعرّْ يٌثُص تهـوّى تهـثيد هوظف تهـثضر ّفلًث هيـثٖٖر (. 2002) تهظثدق، يٌٓ 
شاليٖد، غزخ، رشثهد يثضشرٖر غٖر يٌضّرخ، تهضثيـد تال .تهسلثفد تهـويٖد ّيدْ تنرشثج تهػوحد هِث

 .فوشػًٖ

تهـوّى (. 2101)ؿضثش، ٌِٓ؛ نشثحرٔ، دالل؛ ؿّٖثص، يعيد؛ تهضيل، شـٖد؛ ؿير، رضث      
 .، يرنز تهيٌثُص، رتى تهلل، فوشػًٖ(تهضزء تألّل ّتهسثٌٕ)تهـثيد هوظف تهسثهز 

، فنرٖد؛ أحّ ظٖثى، يعيد؛ تهنٖالٌٕ، ٖثٌث؛ تهلحالً، ؿنثص؛ ؿٖثظرخ، أعيد؛ يرؿٕ 
تهضزء تألّل ّتهسثٌٕ، )تهـوّى هوظف تهرتحؾ  (.2113)فرعٕ؛ ّٖشف، حسٌٖد؛ يونثّٔ، عشًٖ حرُى،

 .دترخ تهيٌثُص، ؿّيثً، تألردًإ (.7ػ

درتشد رعوٖوٖد هوّعدخ تهسثيٌد يً يعرّْ نرثج تهـوّى هوظف (. ذ.د)فرٖعثذ، رتةد         
/ 01/ 22أخذذ حرثرٖخ  .تهسثيً تألشثشٕ تهيلرر فٕ فوشػًٖ عشج يـثٖٖر ٌيّذش تهفّريثذ

2100 

1. http//: www. Iusst.org/index.php?=option      

تهوعثى، شثيٕ؛ تهرٌٖد، فثرٌد؛ كػٖضثذ، فدت؛ يلدتد، فرتس؛ ٖثشًٖ، يٖشًّ؛ تهفثرؽ،       
 .دترخ تهيٌثُص، ؿّيثً، تألردًإ. (7تهضزء تألّل ّتهسثٌٕ، ػ)تهـوّى هوظف تهسثهز (. 2115)يـًٖ
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رـوٖى تهـوّى فٕ تهيرعود تهيرّشػد فٕ أيرٖنث ّتهٖثحثً (. 2112)شً، إحرتُٖىتهيعٖ       
  33-02( 03)31 تهيضود تهررحّٖد. درتشد يٖدتٌٖد يلثرٌد: ّحرٖػثٌٖث ّتهشـّدٖد

يفثُٖيِث ّؿٌثظرُث )تهيٌثُص تهررحّٖد تهعدٖسد (. 2111)يرؿٕ، رّفٖق؛ ّتهعٖود، يعيد        
 .تألردً، دتر تهيشٖرخ هوٌضر ّتهرّزٖؾ ّتهػحثؿدؿيثً،   (.ّأششِث ّؿيوٖثرِث

تهرلرٖر تهفوشػٌٖٕ هٌرثةص تهدرتشد تهدّهٖد هوـوّى (. 2112)يرنز تهلٖثس ّتهرلّٖى تهفوشػٌٖٕ       
 .تهـثهٕ تهفوشػٌٖٖد ّزترخ تهررحٖد ّتهرـوٖى .ّتهرٖثغٖثذ

هٌرثةص تهدرتشد تهدّهٖد هوـوّى تهرلرٖر تهفوشػٌٖٕ (. 2116)يرنز تهلٖثس ّتهرلّٖى تهفوشػٌٖٕ        
 .تهـثهٕ تهفوشػٌٖٖد ّزترخ تهررحٖد ّتهرـوٖى .ّتهرٖثغٖثذ

تهرٖثع،  .تهيٌثُص تهدرتشٖد ؿٌثظرُث ّأششِث ّرػحٖلثرِث(. 2111)يظػفٓ، ظالط        
 .تهييوند تهـرحٖد تهشـّدٖد، دتر تهيرٖخ هوٌضر

ظثهظ، ٌِثد؛ يعثشٌد، أشيثء؛ تهوعثى، تهيّيٌٕ، تدرٖس؛ يٌظّر، هؤٔ؛ خرٖشثذ، ّفثء؛        
تهضزء تألّل )تهـوّى هوظف تألّل (. 2113)شثيٕ؛ عشًٖ، ظثهظ؛ ؿيرتً، غثدخ؛ نٌـثً، خثهد

 .دترخ تهيٌثُص، ؿّيثً، تألردًإ (.7ّتهسثٌٕ ػ

 .تالشنٌدرٖد، تهلثُرخ .فوشفد تهـوّى تهػحٖـٖد(. 2112)تهٌير، يدعذ 

 ؿيثً، تألردً، دتر ظفثء هوٌضر ّتهرّزٖؾ. ٖديدخل إهٓ تهررح(. 2110)ُيضرٔ، ؿير 

تإلدترخ تهـثيد . خػد تهيٌِثش تهفوشػٌٖٕ تألّل(. 0665)ّزترخ تهررحٖد ّتهرـوٖى تهـثهٕ        
 .هويٌثُص، رتى تهلل، فوشػًٖ

  رؤْ ررحّٖد. فٕ يّغّؽ تهسلثفد تهـويٖد رؤٖد يفثُٖيٖد ّرـرٖفثذ(. 2114)ُّحد، ٌثدر        
 . هود، فوشػًٖ، يرنز تهلػثً هوحعز ّتهرػّٖر تهررحّٔ، رتى ت(22)
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 ( 0) يوعق 

 تهسلثفد تهـويٖد يً تهيظدر حثهوغد تألٌضوٖزٖد  يـثٖٖر

Standards of scientific literacy (Hunter & Mumba,2009) 

 

 Introduction  

National science education reforms, standards, national curricula, and education policies 

worldwide stress the need for developing scientific literate students for them to function 

in today‟s technological society. For example, the current USA science education reforms 

(American Association for the Advancement of Science [AAAS], 1993) and national 

science education standards (National Research Council, [NRC], 1996) accentuate 

science education that focus on developing scientific literacy among K-12 students. In 

England, Holman (1997) reported that the National Curriculum emphasizes the 

promotion of scientific literacy among students. Wei and Thomas (2005) also reported 

that in China the idea of scientific literacy has been reflected substantially in the new 

junior high school chemistry curriculum. Similarly, one of the goals of science education 

in the current Zambian education policy is to produce “a learner capable of appreciating 

the relationship between scientific thought, action and technology on the one hand, and 

sustenance of the quality of life on the other” (National Education Policy [NEP], 1996, p. 

5). These national science education reforms, standards, national curricula, and education 

policies serve to stress the need for students to understand how science, technology, and 

society influence one another and be able to use this knowledge in everyday decision-

making process.  

Scientific literacy is a broad and controversial term, and no consensus has been reached 

on its definition (Shwartz et al., 2005). However, science educators agree that scientific 

literacy involves developing a firm understanding of a range of scientific concepts, 

processes, awareness of the relationship between science, technology and society, and 

practices within and across science disciplines (Bauer, 1992; AAAS, 1993; Holman, 

2002; Shwartz et al., 2006). In this paper, scientific literacy is defined as “…the 

knowledge and understanding of scientific concepts and processes required for personal 

decision making, participation in civic and cultural affairs, and economic productivity” 

(National Research Council [NRC], 1996), p. 22). This definition implies that a 

scientifically literate person has a firm understanding of a range of scientific concepts, 

investigative skills, and identifies scientific issues underlying national, regional and local 

decisions and expresses opinions that are scientifically and technologically informed 

(NRC, 1996). Such individuals should also have the ability to communicate in a scientific 

way (Wilkinson, 1999).  

Chiappetta et al. (1991) stated that there are four main standards of scientific literacy: (a) 

the knowledge of science (Theme I), (b) the investigative nature of science (Theme II), (c) 
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science as a way of thinking (Theme III), and (d) the interaction of science, technology, 

and society (Theme IV).  

1.  

The Knowledge of Science: In this category the intent of a course‟s text and other 

materials is to present, discuss, or ask the student to recall information, facts, concepts, 

principles, laws, theories, hypotheses, and models etc. The text in this category asks 

students to recall knowledge or information. This theme reflects the transmission of 

scientific knowledge where the student receives information.  

 

The Investigative Nature of Science: In this category the intent of the text and other 

materials is to stimulate thinking and doing by asking the student to „find out‟. It reflects 

the active aspect of inquiry and learning, which involves the student in the methods and 

processes of science, such as observing, measuring, classifying, inferring, recording data, 

making calculations, experimenting, etc. In this category, course materials would require 

students to answer a question through the use of those materials, answer a question 

through the use of charts, tables, etc.; require students to make a calculation; require 

students to reason out an answer; or engage students in a thought experiment or activity.  

3.  

Science as a Way of Thinking: In this category the intent of the text is to illustrate how 

certain scientists in particular went about finding things out. This aspect of the nature of 

science represents thinking, reasoning and reflection, where the student is told about how 

the scientific enterprise operates. Text and course materials in this category: describe how 

scientists experiment; show the historical development of an idea; emphasize the 

empirical nature and objectivity of science; illustrate the use of assumptions; show how 

science proceeds by inductive and deductive reasoning; give cause and effect 

relationships; and discuss evidence and proof.  

4.  

Interaction of Science, Technology, and Society (STS): In this category the intent of the 

text is to illustrate the effects or impacts of science on society. This theme of scientific 

literacy pertains to the application of science and how technology helps or hinders 

humankind. Text and other materials in this category: describe the usefulness of science 

and technology to society; recognize the negative effects of science and technology on 

society; discuss social issues related to science or technology; and bring out careers and 

jobs in scientific and technological fields. Nevertheless, the student receives this 

information and generally does not have to find out.  

 
 
a
Department of Curriculum and Instruction, Southern Illinois University Carbondale, 625 

Wham Drive, Carbondale, IL 62901, USA,  

E-mail: frackson@siu.edu  
b
Department of Chemistry, Illinois State University, Normal, IL 61790-4160, USA. E-

mail: wjhunte@ilstu.edu  

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2009 Chem. Educ. Res. Pract., 
2009, 10, 219–226 | 219 

 



58 
 

 

 (  2 )يوعق ركى 

 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرٌيّذش رعوٖل يعرّْ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد فٕ غّء 

----------- : شتهيٌِث ----------------     : تشى تهّعدخ 

-------- : تهظف ّتهضزء                                            -----------  :ركى تهّعدخ

                هكَىبح الذلبفج الؼمهٓج

 الهؼرفج الؼمهٓج

The knowledge of science 

               

                الهفبٌٓن، َالهتبدئَالحلبئق، 

                الىظرٓبح َالىهبذرالفرضٓبح َ

                شئمج خخطمة اشخرسبع هؼمَهبح أطرش 

 الطتٓؼج التحذٓج لمؼمن 

The investigative nature of 

science 

               

الخؼمن تبشخخدان هَاد خؼزز هٍبراح 
 الخفكٓر َالخحدّ 

               

حظج خؼزٓز هٍبراح التحد الؼمهْ كبلهال
 َالخظىٓف 

               

                اشخخدان السداَل َالرشَهبح 

                اللٓبن تؼهمٓبح حشبتٓج 

                سبتبخً تطرق هىطلٓجخفشٓر الطبلة إل

                ىضطج َخسبرة هَسٍجأخفؼٓل الطمتج فْ 
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 الؼمن كطرٓلج خفكٓر 

Science as a way of thinking 

               

خظف هلدرث الؼمهبء ػمِ التحد 
 َاالكخضبف 

               

                خظف الخطَر الخبرٓخْ لفكرث ػمهٓج 

                األشس الخسرٓتٓج لمؼمن 

                اشخخدان االفخراضبح َالهشمهبح

                الخفكٓر االشخلرائْ َاالشخىخبسْ 

                الؼالكج تٓو الشتة َالىخٓسج

                هىبكضج الدلٓل َالترٌبو 

                تراز خطَاح الؼمن َحل الهضكالح إ

الخفبػل اللبئن تٓو الؼمن َالخكىَلَسٓب 
 .َالهسخهغ

Interaction of science 

technology and society.  

               

                لؼمن َالخكىَلَسٓب لمهسخهغ هدُ فبئدث ا

                هؼرفج تخأذٓر الؼمن ػمِ الهسخهغ 

الدرآج تبٔذبر الشمتٓج لمؼمن َالخكىَلَسٓب 
 ػمِ الهسخهغ 

               

هىبكضج كضبٓب اسخهبػٓج ذاح ارختبط 
 تبلؼمن َالخكىَلَسٓب 
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 ( 2) يوعق ركى         

 ٌيثذش يً تهرعوٖل هوحثعسثذ تهسالز                             

  .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرٌيّذش رعوٖل يعرّْ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد فٕ غّء 

 (أ ) تهيعول تألّل 

 تهفوشػٌٖٕ: تهيٌِثش      تهٌؼثى تهحٖةٕ ّتهـالكثذ تهعّٖٖد : تهّعدخ  تشى

 تهرتحؾ: تهظف                                                                          تهخثيشد : ركى تهّعدخ

                هكَىبح الذلبفج الؼمهٓج

 الهؼرفج الؼمهٓج

The knowledge of science 

               

               31 الهفبٌٓن، َالهتبدئَالحلبئق، 

                رالفرضٓبح َالىظرٓبح َالىهبذ

               6 شئمج خخطمة اشخرسبع هؼمَهبح أطرش 

 الطتٓؼج التحذٓج لمؼمن 

The investigative nature of 

science 

               

الخؼمن تبشخخدان هَاد خؼزز هٍبراح 
 الخفكٓر َالخحدّ 

2               

خؼزٓز هٍبراح التحد الؼمهْ كبلهالحظج 
 َالخظىٓف 

0               

               21 اشخخدان السداَل َالرشَهبح 

                اللٓبن تؼهمٓبح حشبتٓج 

               2 سبتبخً تطرق هىطلٓجخفشٓر الطبلة إل
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               6 ىضطج َخسبرة هَسٍجأخفؼٓل الطمتج فْ 

 الؼمن كطرٓلج خفكٓر 

Science as a way of thinking 

               

خظف هلدرث الؼمهبء ػمِ التحد 
 َاالكخضبف 

               

               0 خظف الخطَر الخبرٓخْ لفكرث ػمهٓج 

                األشس الخسرٓتٓج لمؼمن 

                اشخخدان االفخراضبح َالهشمهبح

               2 الخفكٓر االشخلرائْ َاالشخىخبسْ 

                كج تٓو الشتة َالىخٓسجالؼال

                هىبكضج الدلٓل َالترٌبو 

                تراز خطَاح الؼمن َحل الهضكالح إ

الخفبػل اللبئن تٓو الؼمن َالخكىَلَسٓب 
 .َالهسخهغ

Interaction of science 
technology and society.  

               

               0 لخكىَلَسٓب لمهسخهغ هدُ فبئدث الؼمن َا

               2 هؼرفج تخأذٓر الؼمن ػمِ الهسخهغ 

الدرآج تبٔذبر الشمتٓج لمؼمن َالخكىَلَسٓب 
 ػمِ الهسخهغ 

2               

هىبكضج كضبٓب اسخهبػٓج ذاح ارختبط 
 تبلؼمن َالخكىَلَسٓب 

2               
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 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد  فٕ غّء ٌيّذش رعوٖل يعرّْ نرج ته

   تألردٌٕ: تهيٌِثش           تهنِرحثء ّتهيغٌثػٖس: تهّعدختشى 

 تهرتحؾ تهضزء تهسثٌٕ: تهظف ّتهضزء                                                                      تهرتحـد: ركى تهّعدخ

                الؼمهٓجهكَىبح الذلبفج 

 الهؼرفج الؼمهٓج

The knowledge of science 

               

               32 الهفبٌٓن، َالهتبدئَالحلبئق، 

                الفرضٓبح َالىظرٓبح َالىهبذر

               01 شئمج خخطمة اشخرسبع هؼمَهبح أطرش 

 الطتٓؼج التحذٓج لمؼمن 

The investigative nature of 

science 

               

الخؼمن تبشخخدان هَاد خؼزز هٍبراح 
 الخفكٓر َالخحدّ 

0               

خؼزٓز هٍبراح التحد الؼمهْ كبلهالحظج 
 َالخظىٓف 

02               

               20 اشخخدان السداَل َالرشَهبح 

               0 اللٓبن تؼهمٓبح حشبتٓج 

               00 سبتبخً تطرق هىطلٓجخفشٓر الطبلة إل

               04 ىضطج َخسبرة هَسٍجأخفؼٓل الطمتج فْ 

 الؼمن كطرٓلج خفكٓر 

Science as a way of thinking 

               

خظف هلدرث الؼمهبء ػمِ التحد 
 َاالكخضبف 

               



63 
 

               2 ٓج خظف الخطَر الخبرٓخْ لفكرث ػمه

               01 األشس الخسرٓتٓج لمؼمن 

               0 اشخخدان االفخراضبح َالهشمهبح

               6 الخفكٓر االشخلرائْ َاالشخىخبسْ 

                الؼالكج تٓو الشتة َالىخٓسج

                هىبكضج الدلٓل َالترٌبو 

                ن َحل الهضكالح تراز خطَاح الؼمإ

الخفبػل اللبئن تٓو الؼمن َالخكىَلَسٓب 
 .َالهسخهغ

Interaction of science 

 technology and society.  

               

               4 هدُ فبئدث الؼمن َالخكىَلَسٓب لمهسخهغ 

               0 هؼرفج تخأذٓر الؼمن ػمِ الهسخهغ 

تبٔذبر الشمتٓج لمؼمن َالخكىَلَسٓب  الدرآج
 ػمِ الهسخهغ 

2               

هىبكضج كضبٓب اسخهبػٓج ذاح ارختبط 
 تبلؼمن َالخكىَلَسٓب 

3               
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 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرٌيّذش رعوٖل يعرّْ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد فٕ غّء                   

 الهحمل الذبىْ                

 ردٌٕتأل: تهيٌِثش                                                رع نّنج تهعٖثختأل: تشى تهّعدخ

 تهضزء تهسثٌٕ/ تهسثهز:  تهظف                                       8 :ركى تهّعدخ

                هكَىبح الذلبفج الؼمهٓج

 الهؼرفج الؼمهٓج

The knowledge of science 

               

               21 الهفبٌٓن، َالهتبدئَالحلبئق، 

                الفرضٓبح َالىظرٓبح َالىهبذر

شئمج خخطمة اشخرسبع أطرش 
 هؼمَهبح 

02               

 الطتٓؼج التحذٓج لمؼمن

The investigative nature of 

science 

               

خخدان هَاد خؼزز هٍبراح الخؼمن تبش
 الخفكٓر َالخحدّ 

3               

خؼزٓز هٍبراح التحد الؼمهْ 
 كبلهالحظج َالخظىٓف 

0               

               3 اشخخدان السداَل َالرشَهبح 

                اللٓبن تؼهمٓبح حشبتٓج 

               0 سبتبخً تطرق هىطلٓجخفشٓر الطبلة إل

ىضطج َخسبرة أؼٓل الطمتج فْ خف
 هَسٍج

2               
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 الؼمن كطرٓلج خفكٓر 

Science as a way of thinking 

               

خظف هلدرث الؼمهبء ػمِ التحد 
 َاالكخضبف 

               

                خظف الخطَر الخبرٓخْ لفكرث ػمهٓج 

                األشس الخسرٓتٓج لمؼمن 

                اشخخدان االفخراضبح َالهشمهبح

                الخفكٓر االشخلرائْ َاالشخىخبسْ 

                الؼالكج تٓو الشتة َالىخٓسج

                هىبكضج الدلٓل َالترٌبو 

                تراز خطَاح الؼمن َحل الهضكالح إ

ىَلَسٓب الخفبػل اللبئن تٓو الؼمن َالخك
 َالهسخهغ

Interaction of science, 

technology and society.  

               

هدُ فبئدث الؼمن َالخكىَلَسٓب 
 لمهسخهغ 

2               

               2 هؼرفج تخأذٓر الؼمن ػمِ الهسخهغ 

الدرآج تبٔذبر الشمتٓج لمؼمن 
 َالخكىَلَسٓب ػمِ الهسخهغ 

               

هىبكضج كضبٓب اسخهبػٓج ذاح ارختبط 
 تبلؼمن َالخكىَلَسٓب 

2               
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 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرٌيّذش رعوٖل يعرّْ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد  فٕ غّء 

 تهفوشػٌٖٕ: تهيٌِثش                                    تألرع: تشى تهّعدخ

 تهضزء تألّل: تهظف تهسثهز                                                                       2: ركى تهّعدخ

                هكَىبح الذلبفج الؼمهٓج

 الهؼرفج الؼمهٓج

The knowledge of science 

               

               11 الهفبٌٓن، َالهتبدئَالحلبئق، 

                الفرضٓبح َالىظرٓبح َالىهبذر

شئمج خخطمة اشخرسبع أطرش 
 هؼمَهبح 

3               

 الطتٓؼج التحذٓج لمؼمن

The investigative nature of 

science 

               

الخؼمن تبشخخدان هَاد خؼزز هٍبراح 
 الخفكٓر َالخحدّ 

6               

خؼزٓز هٍبراح التحد الؼمهْ 
 كبلهالحظج َالخظىٓف 

2               

               2 اشخخدان السداَل َالرشَهبح 

                اللٓبن تؼهمٓبح حشبتٓج 

                سبتبخً تطرق هىطلٓجخفشٓر الطبلة إل

ىضطج َخسبرة أخفؼٓل الطمتج فْ 
 هَسٍج

1               
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 الؼمن كطرٓلج خفكٓر 

Science as a way of thinking 

               

خظف هلدرث الؼمهبء ػمِ التحد 
 َاالكخضبف 

0               

                خظف الخطَر الخبرٓخْ لفكرث ػمهٓج 

                األشس الخسرٓتٓج لمؼمن 

                اشخخدان االفخراضبح َالهشمهبح

                الخفكٓر االشخلرائْ َاالشخىخبسْ 

                شتة َالىخٓسجالؼالكج تٓو ال

                هىبكضج الدلٓل َالترٌبو 

                تراز خطَاح الؼمن َحل الهضكالح إ

الخفبػل اللبئن تٓو الؼمن َالخكىَلَسٓب 
 َالهسخهغ

Interaction of science, 

technology and society.  

               

ب هدُ فبئدث الؼمن َالخكىَلَسٓ
 لمهسخهغ 

               

               2 هؼرفج تخأذٓر الؼمن ػمِ الهسخهغ 

الدرآج تبٔذبر الشمتٓج لمؼمن 
 َالخكىَلَسٓب ػمِ الهسخهغ 

2               

هىبكضج كضبٓب اسخهبػٓج ذاح ارختبط 
 تبلؼمن َالخكىَلَسٓب 
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 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرػٌٖٖد ّتألردٌٖد فٕ غّء ٌيّذش رعوٖل يعرّْ نرج تهـوّى تهفوش 

 الهحمل الذبلد                                            

 تهفوشػٌٖٕ: تهيٌِثش                             تألرع: تهّعدخ تشى

 هز تهضزء تألّلتهسث: تهظف ّتهضزء                                                  تهسثٌٖد: ركى تهّعدخ

                هكَىبح الذلبفج الؼمهٓج

 الهؼرفج الؼمهٓج

The knowledge of science 

               

               12 الهفبٌٓن، َالهتبدئَالحلبئق، 

                الفرضٓبح َالىظرٓبح َالىهبذر

               3 شئمج خخطمة اشخرسبع هؼمَهبح أطرش 

 ٓؼج التحذٓج لمؼمن الطت

The investigative nature of 

science 

               

الخؼمن تبشخخدان هَاد خؼزز هٍبراح 
 الخفكٓر َالخحدّ 

               

خؼزٓز هٍبراح التحد الؼمهْ كبلهالحظج 
 َالخظىٓف 

2               

               01 اشخخدان السداَل َالرشَهبح 

                ٓبح حشبتٓج اللٓبن تؼهم

               2 سبتبخً تطرق هىطلٓجخفشٓر الطبلة إل

               1 ىضطج َخسبرة هَسٍجأخفؼٓل الطمتج فْ 

 الؼمن كطرٓلج خفكٓر 

Science as a way of thinking 
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خظف هلدرث الؼمهبء ػمِ التحد 
 َاالكخضبف 

               

                لخطَر الخبرٓخْ لفكرث ػمهٓج خظف ا

                األشس الخسرٓتٓج لمؼمن 

                اشخخدان االفخراضبح َالهشمهبح

               2 الخفكٓر االشخلرائْ َاالشخىخبسْ 

                الؼالكج تٓو الشتة َالىخٓسج

                هىبكضج الدلٓل َالترٌبو 

                اتراز خطَاح الؼمن َحل الهضكالح 

الخفبػل اللبئن تٓو الؼمن َالخكىَلَسٓب 
 .َالهسخهغ

Interaction of science 

 technology and society.  

               

               2 هدُ فبئدث الؼمن َالخكىَلَسٓب لمهسخهغ 

               0 هؼرفج تخأذٓر الؼمن ػمِ الهسخهغ 

الدرآج تبٔذبر الشمتٓج لمؼمن َالخكىَلَسٓب 
 ػمِ الهسخهغ 

2               

هىبكضج كضبٓب اسخهبػٓج ذاح ارختبط 
 تبلؼمن َالخكىَلَسٓب 

0               
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 .تهسلثفد تهـويٖد يـثٖٖرٌيّذش رعوٖل يعرّْ نرج تهـوّى تهفوشػٌٖٖد ّتألردٌٖد  فٕ غّء 

 تألردٌٕ: تهيٌِثش      تهيثدخ ّخظثةظِث: تهّعدخ  تشى

 تهسثٌٕ تهضزء تهسثٌٕ:تهظف ّتهضزء                                               تهـثضرخ: ركى تهّعدخ

                هكَىبح الذلبفج الؼمهٓج

 الهؼرفج الؼمهٓج

The knowledge of science 

               

               26 تبدئالهفبٌٓن، َالهَالحلبئق، 

                الفرضٓبح َالىظرٓبح َالىهبذر

               3 شئمج خخطمة اشخرسبع هؼمَهبح أطرش 

 الطتٓؼج التحذٓج لمؼمن 

The investigative nature of 

science 

               

الخؼمن تبشخخدان هَاد خؼزز هٍبراح 
 الخفكٓر َالخحدّ 

               

خؼزٓز هٍبراح التحد الؼمهْ كبلهالحظج 
 َالخظىٓف 

01               

               04 اشخخدان السداَل َالرشَهبح 

               0 اللٓبن تؼهمٓبح حشبتٓج 

               3 سبتبخً تطرق هىطلٓجخفشٓر الطبلة إل

               00 ىضطج َخسبرة هَسٍجأخفؼٓل الطمتج فْ 

 لؼمن كطرٓلج خفكٓر ا

Science as a way of thinking 

               

خظف هلدرث الؼمهبء ػمِ التحد 
 َاالكخضبف 
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                خظف الخطَر الخبرٓخْ لفكرث ػمهٓج 

                األشس الخسرٓتٓج لمؼمن 

                اشخخدان االفخراضبح َالهشمهبح

               3 كٓر االشخلرائْ َاالشخىخبسْ الخف

                الؼالكج تٓو الشتة َالىخٓسج

                هىبكضج الدلٓل َالترٌبو 

                اتراز خطَاح الؼمن َحل الهضكالح 

الخفبػل اللبئن تٓو الؼمن َالخكىَلَسٓب 
 .َالهسخهغ

Interaction of science 

 technology and society.  

               

               2 هدُ فبئدث الؼمن َالخكىَلَسٓب لمهسخهغ 

                هؼرفج تخأذٓر الؼمن ػمِ الهسخهغ 

الدرآج تبٔذبر الشمتٓج لمؼمن َالخكىَلَسٓب 
 ػمِ الهسخهغ 

               

هىبكضج كضبٓب اسخهبػٓج ذاح ارختبط 
 َسٓب تبلؼمن َالخكىَل

2               

 

 

 

 

 


