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األهمية واملعوقات من وجهة نظر معلمات  العلم،ط وتنمية عمليات "اسرتاتيجيات التعلم النش
 العلوم"

 د/ ثناء حممد أمحد بن ايسني

 مستخلص الدراسة:
هددت ه هددلد است اىلددد د  ستاددت اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب التدددد مالملاىلددلد سملددت ار  ابددح ال اسهمدد م ال دد     لح مددد المل ىلدد د  دد   

اس قدد ع ىمددج   جددد اىلددملاتا ت  يددا ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد مالمللا مددد  ماسلندد  ىدددا سدد   اردده مجتددد ر ددح  همدددال اسهمدد م  م 
( بددم  مل ىلدد ال اىلددملما ل ىلملددد است اىلددد  دد ة    جددد ا, لددد إىلددلاعلملال 0.0.هملدداف  ددحمت دال  إسددد د عدداملد ىملددت  )ددمل    إسددد  

اسهمدددة ا,ىلاىلدددلد مالمللا مدددد  دددك ىمدددج  دددت   م دددلسة د دددا  اس دددحمت  ددد ة   جدددد  اسدددملهمة اسملندددب م  جدددد اىلدددملاتا ت  يدددا ل عملدلدددد ىدملدددال
اىلدملاتا ت  يددا ل عملدلدد ىدملددال اسهمدة  لدد  عهدد ا د  ىلدمل ال ا ددت  ماسدتم ال اسملت اللددد  م دد    اسلند  ىدددا ددا  دا  هملدداف ا علددا   اة 

ماسلندد  ىدددا ددا  اردده هملدداف  ه قددال سدد ة  م  اىلددملاتام   جددب بددم اىلددملما ل ىلملددد است اىلددد  دد ة   جددد ا, لددد م  جددد اإىلددملاتام  
 همدال اسهم م سملمة اإىللاعلملال ل عملدلدد ىدملدال اسهمدة  د  مجتدد ر دح  همددال اسهمد مق مسملاابلدل رهدتاع است اىلدد مل اىلدملاتام الدملت  

ا ىمج ىلملد     همددال اسهمد م  لح مدد المل ىلد د اس ص ي  ماىلملاتام اإىلمللارد  أ ا  يلد است اىلد  ماسيت مل ع للابتا بهت قلاس صتقتا مثلاهت
( 41  مقدت رىلد حل رملدام  است اىلدد ىد  اسهتادت  د  اسململدام  ر تدا  ستاددت  هدد4141اس عد  است اىلدي اسينداع سهدام  (  همددد ل..0مىدت ه   
المللا مددد  مرىلدد حل اسململددام  ىدد   (  دد  ىدملددال اسهمددة1(  دد  ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد م .4 دد  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب  م دىلددلاعلملد 

ع ىلددب   جددد اىلددملاتام ىلملددد است اىلددد سملمددة اإىلددلاعلملال ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة  دد  ىمددج  ددت   ممجدد    ددحمت دال  إسددد د عدداملد بددم 
 0 -4 ددت   ا, لددد ماإىلددملاتام سعدداة ا, لددد  ممجدد    ددحمت دال  إسددد د عدداملد  دد ة   جددد اإىلددملاتام عهدد   س)ددمل ال ا ددت   سعدداة ا

ىلملد(  مىتم مج   را  حمت عه ا سمتم ال اسملت اللد   ددا رردال إ ا جدت ا علدا   اة   جدب بدم ا, لدد ماإىلدملاتام  40 -.4ىلمل ال( م  
م ابددددداج إىلدددددملما ل ىلملدددددد است اىلدددددد   ددددددا ع ىلددددد ه   جدددددد اىلدددددملما ل ىلملدددددد است اىلدددددد  ددددد ة اله قدددددال اسددددديت سددددد ة  م  اىلدددددملاتا ت  سملمدددددة 

مرمصه اسلا يند  سهتات    اسمل صلال    ر تا  ضحم   عدت اب  همددال اسهمد م رثملداد ا ت دد ىمدج  ل لدد اىلدملاتام مع هلد  اإىللاعلملال  
اىللاعلملال اسملهمة اسملنب    خكة عدت ار  ابدح ال اسهمد م ال د      در ضدحم   عد  ة اسلمللدد اسملامللدد اسديت ع)داىت ىمدج ع للد  مع هلد  عمدة 

  ارقاإىللاعلملال رثملاد اسملت
Abstract 
This study aims to identify the important active learning strategies that are appropriate for teaching 

advanced science curricula for intermediate grade student from the viewpoint of science female 

teachers. It also seeks to identify the degree of use of such strategies in developing the basic and 

complete learning processes and identify whether there are statistical differences at significant 

level (0.05) among the means of responses given by the sample. Particularly, it seeks to find the 
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differences in terms of the degree of importance of active learning strategies and the degree of use 

of such strategies in developing the basic and complete learning processes. Moreover, the study 

aims to find the differences in terms of the degree of use of such strategies in developing the 

overall learning process and the role of years of experience and courses. It focuses on identifying 

any positive correlation among the sample responses regarding the degree of importance and the 

degree of use. The obstacles preventing teachers from using these strategies to develop learning 

processes were identified as well To achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive method and a questionnaire which she applied to the sample after making sure of its 

validity and reliability. The sample consisted of 200 science female teachers selected during the 

second semester 2013. The results showed several significant findings. 14 strategies of active 

learning strategies were identified. The teachers stressed the importance of these strategies in 

teaching advanced science curricula. Also, 10 basic learning processes while four complete 

learning processes were identified. The findings showed the average use of the sample for those 

strategies in developing learning processes separately. There are statistical differences between the 

significance and use in favor of the former. There are also differences regarding the degree of use 

that can be attributed to years of experience. It was between 1-5 years and 10-15 years. There are 

no differences that can be attributed to training courses. There is no positive correlation between 

the significance and the use according to the sample's responses. The sample's responses to 

obstacles that prevent teachers from using those strategies were average. The researcher 

recommended that science female teachers should receive training on how to use and activate 

active learning strategies through teaching advanced science curricula. An infrastructure should be 

established to help use and activate those strategies during teaching. 

 
  مقدمة
ابددد ل  ا ددد ا دداإل  ابددت ارهل)دده ه   دسددة  مددال ىمددج اسمل ددح ل اسلب اددد اسملابددو ماسمل دد  ال اس)ددحاهد الملك ل لدد  اسمل دد   الهددحل م  

باب سددال د  (   410   4..0ماىلددلاعلملال اسملددت ار اةتاينددد  م سملددار علددة  م   دد   دد  الهمددة مالددملهمة ل اسهدملددد اسلب اددد مر ددت دسددة  ملددد  
ع ا ملدهال ىمج اخملك تا  ر   مدر ا,س لدد اسيناسيندد رصدلاه ع اجدال اسهتادت  د  اسملادت ل اسديت  حضدملتا المللدةال الهاصدح    د  ى لدد  مع)دا  

 ل عابمللددد الهم  ددال ماإععدداإل  مار ملدداو دىك ددي مار مددا   هددحل  هم  دداي  معلددملكل اقملعددا اد  ملتدد   ر ددام ىددالي اتددملة ب)دد ت اسهددد 
ابدددم ماإقملعدددا  ماةحادددد اس ح ادددد  ما    ىدددت  اسملاععدددال م قملتدددا  ماسمللدددةال الملك ابدددد اسينابا لدددد ماإجملداىلدددد ماسابلدلدددد  معملدددا ي رىدددتا  المملا

 سملهمددلة اسهددار  مظدد  ر ددح ل اسددملهمة معابمللاعددال  مقددت راددا ىدد  دسددة لتدد   يحامددل مرىلدداسلب ماىلددلاعلملال جتاددت  ل  دداة اسملهمددلة ماسددملهمة  
ل اسدملهمة  معح د  ىمدج   اد دد اسملهمدلة مبحا دال  در  مل ملدال ا ملددر ماس دح   رر )تةهملدت ىمج اسملهمة اسلاي  معؤ ت ىمج اىملدا  الملهمدم ىمج ع
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  مىلدد ت اسهددد  ما دد    ماإىملدددا  ا, ددا تي  م ل اسملادد ة اسدد لل ي سددتم  الهمددة مالددملهمة   ملددا  ماددا ل)ددااح  م  اد ددد عمددة المللددةال  ,
عابدددتم ا, دددة ماةأدددا ال رصدددلد اابددداس  دددا عابت دددال  ؤىل)دددال اسلبلدددد ماسملهمدددلة سمدددمللد مصدددملاع ال)دددملابل   م  اهدددت  ددد  الابلددد ة سدددت  اسليندددة  ددد  

را س الؤىل)ال اسلب ادد ا,ظدا  اسملابملتادد ل اسملهمدلة ماسدملهمة  م د    رصدلاه يحامدل اسملدت ار اسملابملتادد  اجدد د   ر ا,مىلا  اإجملداىلد 
اجهدددد مع ددد اح مع هلددد   م  الت ىلدددد مالدا ىلدددال اسلب ادددد ما جدددحادال اسملت ا)دددلد  اسددديت هتدددتع د  ع هلددد   م  الدددملهمة ةدددتم  ىدملدددد اسدددملهمة  ح 

 اةابلابد     خكة  ا ااب م بال الملهمة    ررن د مجتحاب  ماىملدا د ىمج داعال ل اةع ة ىمج الهم  دال ما مل)داا التدا ال  معلد ا  اسابدلة
 اهددال ماللدد ة اسهمدلددد ل  دداة اسهمدد م   ددا املدددي ستاددال اسهتاددت  دد  الهددا ع مالتددا ال ماإجتاهددال  ا, ددح اسددلا  هدد  ىدملددد اسددملهمة  قلدددماإجت

 ا,ثدح ل  لددح ممجدتا  ماا ىلددال الددملهمة  مرصدلد اسل لدد  ىمدج الملهمدددم ل اإىململدداد  سلل لدد اسدديت رلدملتة  دد  سابلددل عهمدة ر أدد   مرصددلاه
اهددال الهاصددح  عح دد  ىمددج ا,رندد د اسملهملدلددد اسدديت عملدادد    دد ة رنددا  مد ابلددد الددملهمة ر ينددح  دد   ةهددا  اددا  ددح  ىململددا سابلددل جدد    اإجت

)د د اسهدملد اسملهملدلد مع للدل اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب اسديت ع)داىت ل دىدتا  الملهمددم ماإ عابداد بدال م )دااح   مل ملدال اسهعدح  ل ضد د  م
الهمددة ما مللاجاعددال  سددلسة إبددت ر  امللددة  م   دد   دد  الهمددة مالددملهمة  سلعددلد  م  الددملهمة  هدداإج مد ابلدداج م دد  اج سمهدملددد اسملهملدلددد  م م   ا ملدددر

مللددال   جتدداج م حاددتاج سمد قدد  اسملهملدددي  اددا امل مددب  دد  الهمددة ل ىعددح ع ااددت الهح ددد معابمللاعددال اسدد ىي ي دد   اسهعددح م مل ملاعددال  م )ددااح  اسملاب
ملهمددلة  ماس دحت ماإىلددلاعلملال اةتايندد  سلددملدل   د  اردداد ا جدحادال الملاىلددلد ل ال اقد  اسملهملدلددد اسديت ا اجتتددا  سملاابلدل رهددتاع اسلبلدد ماس
 ح يدة  هىن دسة املللي د )اا اسملك لل اس حت ماإىللاعلملال اسملند د اسديت رلدملتة  د  ا مل)داا الهح دد ب حاابدد رند د  دة عابملتادد  ادا اد  

( ر  اسملهمددلة ل  ت ىلددد بلاجلددال ىدملددد رندد د  مالهلددا  084   ...0 حصددد ا مل)دداا اسهدملددال مالتددا ال الملهددت   معملدلملتددا  ماؤ ددت ااملدد    
اسدلا كلددة بددال ىمدج اىلددلاعلملال اسملددت ار اسملندد د سدلر  ددا اابدد م بددال الدملهمة  دد  ىلددم  لال لداهح   ابددب  مدظددا هددي اسديت عملدلدد     ددد اس حصددد 

ملهمة   ددي الددو  هح ملددال بملنددا    لددة علدد    تدددد الهمددة  ابعدد    ىمددج ستاددت يحاابددد ع لددة اسملمدلددل م ددا ستاددال  دد   هددا ع ىلددابابد  مراددا  سمددد
( د  ر  سدددملهمة اسهمددد م ل صددد    رنددد د م هاسدددد إبدددت  ددد  اىلدددملاتام اسهتادددت  ددد  اللدددا   اسها دددد اسددديت املللدددي 99-84   ...0 ةاددد  هدددا     

همدد م   يندد  اىلددملاتام اس حاابددد اسهمدلددد ل اسمل لددة  ما ملدد اد الملهمدددم ل   اقدد  رندد د عملدح دد   دد ية  م )دداىتهتة ىمددج ع للابتددا ىملددت عهمددة اس
(  مجنددا  ادداهم .40  4..0ا مل)دداا اسهمدد م  اددتال   دد  خددكة اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملندد د الململ ىددد مالمللااملددد  ماددح   دد   دد  ىلددا    

همة اسملندب عملديند  ل ا جدحادال اسديت امللهتدا الهمدة  اخد   د ىدد عهمدة بهدت ر ل داج  )دلاباج يدا  امللهتدا ( ر  اىللاعلملال اسمل440   9..0 
تا الددملهمة الددملهمة بمل جلددال مد اددا   دد  الهمددة مانددل  ر  علدد   ا, لددا  ال جدد     سلمللددد الهح لددد سمدددملهمة  حعل ددد  , لددا  الابت ددد سددال  مر  اددت  

كج د ابلاج   تدي ع دملد ر اقداج جتادت  سمدهمدة كد  عللدة ادل  ا, اد  معل)دلال  تدا ال عت ا)دلد جتادت    ددا عابمد  بمل )ال  مامل اى   هتا ع اى
ام   ددد  اس)دددم ف اس)دددم, سمددددملهمة  معددد  ح سدددال جددد اج صددد لاج  )دددارتاج عمل ا دددل  لدددال اس دددحمع اسللولدددد ما, ا تلدددد ماسهاي لدددد ماإجملداىلدددد  معملددددي اسملهددد

ر  اسددملهمة اسملنددب ا اددت  دد  اسملهددام  بددم الملهمدددم  ماملدددي  Holzer & Andruet (2002)مر ددتل   اىلددد ماسمل اصدد  بددم الملهمدددم  
ململلدؤ ال)مل  ل اسهملا سممل لة ستاتة  ما ات  د  ررند د اسدملهمة  م هد  الملهمددم تا ىلد   ىدملدال اسهمدة   يند  الك  دد ماس صد  ماسمل )دة ماس

(  14 – .1    4..0)ددال   دد  خددكة اسمل دداىكل اإجملداىلددد  ددر اكخددحا   ماددح   دد   دد  اسملمددتا  ماإىلددملململا   مبملدداد الددملهمة لهح ملددال بمل 
( ر   ددد  ا,هدددتاع ا,ىلاىلدددلد ل عدددت ار اسهمددد م عملدلددددد التدددا ال اسهابملدددد ماسلتمادددد سدددت  الملهمددددم  ماسدددديت 0.8 – 0.4   4..0مصدددابح  
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ك  دددد ماسملعدددملل  ماسابلددداس ماإىلدددملململا  ماسململلدددؤ م دددح  اس دددحم  مع )دددة رلدددملتة  ددد  ا مل)ددداا ىدملدددال اسهمدددة ا,ىلاىلدددلد مالمللا مدددد   ينددد  ال
ملم دددد ل عدددت ار اسهمددد م  ماسددديت رلدددملتة  ددد  اىلدددملاتام ااسللددداول ماسملهحا دددال ا جحاملدددد ماسملمحادددب   ددد  خدددكة ال اقددد  ما,رنددد د اسهدملدددد ال
د ددا  ددا  بهلددتاج ىدد  د )دداا الملهمدددم لتددا ال ىدملددال ا,جتدد   م ما, مال  ماا ىلددد اسهددد  الاددتا  ,  عددت س اسهمدد م اددملة بعدد    جا دد

اسهمدة  ماسديت عهدت رىلاىلدداج  د  رىلدر عددت ار اسهمد م   هدملدال اسهمدة ع)دداىت الدملهمة  د  اسابلددام بمل )دال  سلادة ىد  الهح ددد   د  خدكة اسملابعددي 
مد م  داإج خعدلاج سمل للدل اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب  ماإ ملناع  دا رهنا عملدي ستاال اسهتات    التدا ال اسهدملدد ماسهابملدد  معهملدت  ملداه  اسه

الدملهمة  ح د اج ر حاج ,  يللهد هلد اسهم م اسمل للابلد اسملمحاللد عهملدت ىمج ا,رن د ماسملمحاب   ثحاد اسللود مالملاخ اسملهملدي  معمللد اس حصدد  هد  
ىد  يحادل ا دت  اسهدملدد اللاادح  ا د  ىاسابداج  سدله   مادتمم  دت  ريد ة  سمهدملد اسملهملدلد بنل   همال    اج سمملنا   مر   ا املهمددال اسملمدلدل 

مقددت املادد ة د  ىلددم ف  امددة مهدد   دد  رهددة رهددتاع اسلبلددد ماسملهمددلة  مجتددلا الددملهمة د  اسددملهمة  معابمدد   دد  د )اىلددال  لمدد   معدد  ح سددال اسينابددد 
 دت ادا اابداس  ابدتا   دا كعد  ىملدال  د  الهح دد ر ملهمة  م لد  ر  ا همدالالد  دا تلد  ر  ا همدال سمل ر ماإىملدا  ىملتا  مر  عهمة اسهم م ااباس 

(  40   4100اسم  لد  سلسة املللي  تة اسهم م ىمج رهنا يحاابد سممل لة ماسهد     ضا د د    هنا ر ا اج  هح لاج  مامل دل  د   د  اسللدحا  
  رهدت الهمدة اسملداجد  اسملهمدلة  مر  اسلبلدد اسهمدلدد ال م بدد إ عملاابدل  دا ( ر  الهمة اهت ر دت اللد ول اسحمل)دد لمل   دد4   2..0اسلملت ا  

مالؤهدد  ل قت اعددال اسهمدلددد م تا اعددال التمللددد مل ر اد اس لددام  ا,ىلاىلددلد ل هددلد المل   ددد  دد  رجدد  دسددة ع)ددهج  ؤىل)ددال دىددتا  الهمددة د  
اسملنددد د اةتايندددد  م دددا اعدددا لتا  ددد   ىلدددلاعلملالما  دددح ل اسلب ادددد د )دددابال  تدددا ال اسملدددت ار ميدددحت اسملدددت ار اس هاسدددد  مديكىدددال ىمدددج اسمل

 اا ىلدددال مرىلددداسلب  حعل دددد بهدملدددد اسملهمدددلة ماسدددملهمة سملاابلدددل رهدددتاع عدددت ار اسهمددد م  ,  عملدلدددد اسينابا دددد اسهمدلدددد سدددت  الملهمددددم إ ا لملدددب يدددا
است اىلددددال اس اىملددددد ما,ثددددح ا  ددددا  ما, لددددد إىلددددملاتام  اسملمدددداو  ددددا   انددددا ف  همددددد  اسهمدددد م  لتددددا  سملعددددلب اسدددد ا ح  مرثلملدددده اسهتاددددت  دددد 

(  4..0  مابلددت   دددت  Lindow (2002)اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عددت ار اسهمدد م م دد  عمددة است اىلددال   اىلددد  دد   دد  سلملددتم 
  مه دددداة  دددددت (1..0(  ما  اسددددت   4..0(  ماس ابلددددال  4..0  مر لملددددد ا ملددددتا  Rowberg (2002)(  م مبددددح  0..0ممحددددا    

(  ماسهددددددددددح 9..0(  م ايدددددددددد اس ااددددددددتا  8..0(  م دددددددددام  8..0(  م )دددددددد   8..0(  مهة  )ددددددددهت  4..0(  ماسندددددددددحا  0..0 
(  مم ابدداج لددا رثلململددال عمددة است اىلددال  دد   اىملددد مرثددح د ددا  مر لددد إىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل سابلددل اسهتاددت  دد  رهددتاع عددت ار .414 

د ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد مالمللا مد  ماسيت عهملت هت اج  مل)اج ل عت ار اسهم م  ا     اسأحم ا اس ق ع ىمدج  دت  ر لدد اسهم م   ا  لال عملدل
هددلد اإىلددلاعلملال اسملندد د ل عددت ار اسهمدد م  دد  مجتددد ر ددح  همدددال اسهمدد م  م ددت  اىلددملاتا ت  يددا ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد 

 لاج رىلاىللاج ل عت ار اسهم م  ماس ق ع ىمج  ه قال اىلملاتا تا     مجتد ر ح  همدال اسهم مقمالمللا مد  ماسيت عهت   م
 :مشكلة الدراسة 

   خكة اىلمل كع ه اد الهمدال  د ة  ابدح ال اسهمد م ال د     لدملدد اسهحبلدد اس)ده  اد رىلد حل رملدام  است اىلدد اإىلدمل كىلد ىد   
اسمل حاددد  رىلداسعدملكدم اس ددحت ما,ىلداسلب اسملابملتادد  در عت ا)ددتا  إ  عمدة الابدح ال مل بملامتددا ىمدج  صده بد عدت ار عمدة الابددح ال  م سملدار إ

 لددال اسهتاددت  دد   ر ددتلاسلملاملددد    الددملهمة الددو  ها  ددال بمل )ددال ل لدد  بلوددد اجملداىلددد ه ملددد   دددا ر   م  الهمددة   جددال م حاددت ل اس قدده اسددلا 
لملال عهمدددة عدددتم   ددد ة الدددملهمة  مر  الددد   الدددملهمة  لتدددا رنددد اج رثملددداد ىدملدددد اسدددملهمة  متا ىلددد  است اىلدددال ما, بلدددال ضدددحم   اىلدددملاتام اىلدددلاع
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ىدملددال اسهمددة  دد   ك  ددد  مقلدداس   مععددملل   ماىلددململلا   ماىلددملابحاد  ماىلددملتإة  معمللددؤ ماىلددملاتام ا, قددام  ماىلددملاتام اسهكقددال اللارلددد 
اسملهحا دال ا جحاملدد  مضدلب المللدةال  م دح  اس دحم   ماسملمحادب  ل  ابابد  دسدة  ماس  ارلد  م تا ال اإععاة مع )ة اسللداول  معلد ا 

( ماددد رر 4..0(  ما ملدددتا  4..0  ماسهدددا ع  Borage (1995)رىلددد حل رملدددام  اسهتادددت  ددد  است اىلدددال  ينددد    اىلدددد  ددد   ددد  بددد    
ا ع ىلدد معلعددة  همددال اسهمد م  ,ىلدداسلب ( ضده   )دمل   ىدملدال اسهمددة سدت  عك لدل  حا د  اسملهمددلة اسهدام سدلا  ددا   د  اسأدحم  4..0 

    ماس ددحت ماإىلددلاعلملال اسملت ا)ددلد اةتاينددد اسملندد د  اسدديت عددتىة اس لددح اسلملددامي  ماسدديت عهددم مع)دداىت ىمددج عهمددلة معهمددة عمددة الابددح ال ال دد  
ملال اسددملهمة اسملنددب  م ددت  اىلددملاتا تا مع)دداىت الملهمدددم ىمددج عملدلددد ىدملددال اسهمددة  سددلسة  دد   اسابلددام بت اىلددد سمملهددحع ىمددج ر لددد اىلددلاعل

  مسهد  سململدلد ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد مالمللا مد  ماسيت عهملت هت اج رىلاىللاج ل عت ار اسهم م  د  مجتدد ر دح  همددال اسهمد م جدتاحاج  إهملددام
اسملابمل   د  عمدة اسعده  ل مالهداو   دسة حي    همدال اسهم م لملابهد  ا اىلملمت    اىللاعلملال  تايند رن د  ماسيت    اأهنا عهد  ىمج

 ل عت ار عمة الابح ال ال      معملدي ست  الملهمدال ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد مالمللا مدق
 :أسئلة الدراسة 

 ىلهه است اىلد اةاسلد د  ا جابد ىمج اسمل)اؤإل اكعلد  
 م ال ددد     لح مدددد المل ىلددد د   ددد  مجتدددد ر دددح  همددددال هدددي اىلدددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب الملاىلدددلد مالتددددد سملدددت ار  ابدددح ال اسهمددد  دددا 

 اسهم م؟

  ا   جد اىلملاتام اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ل عملدلدد ىدملدال اسهمدة ا,ىلاىلدلد  د  خدكة عدت ار  ابدح ال اسهمد م ال د     لح مدد 
 المل ىل د     مجتد ر ح  همدال اسهم م؟

 ملدلدد ىدملددال اسهمدة المللا مددد  د  خددكة عدت ار  ابددح ال اسهمد م ال دد     لح مددد  دا   جددد اىلدملاتام اىلددلاعلملال اسدملهمة اسملنددب ل ع
 المل ىل د     مجتد ر ح  همدال اسهم م؟

   ( بدددم  مل ىلددد ال اىلدددملما ل ىلملدددد است اىلدددد  ددد ة   جدددد ر لدددد 0.0.هددد  ع جدددت  دددحمت دال  إسدددد د عددداملد ىملدددت  )دددمل    إسدددد
 ا ل عملدلد ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد؟اىللاعلملال اسملهمة اسملنب م  جد اىلملاتا ت  ي

   ( بدددم  مل ىلددد ال اىلدددملما ل ىلملدددد است اىلدددد  ددد ة   جدددد ر لدددد 0.0.هددد  ع جدددت  دددحمت دال  إسدددد د عددداملد ىملدددت  )دددمل    إسدددد
 اىللاعلملال اسملهمة اسملنب م  جد اىلملاتا ت  يا ل عملدلد ىدملال اسهمة المللا مد؟

    اىلدملاتا ت ا ل ىلملد است اىلدد  د ة   جدد ( بم  مل ىل ال اىلملم0.0. إسد  ه  ع جت  حمت دال  إسد د عاملد ىملت  )مل 
 اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة  ل   ا,ىلاىللد مالمللا مد( عه   د  ىلمل ال ا ت ؟

   جدد اىلدملاتا ت ( بم  مل ىل ال اىلملما ل ىلملد است اىلدد  د ة    0.0.ه  ع جت  حمت دال  إسد د عاملد ىملت  )مل    إسد 
 اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة  ل   ا,ىلاىللد مالمللا مد( عه   د  استم ال اسملت اللد؟

  ه  ا جت ا علا   اة   جب بم اىلملما ل ىلملد است اىلد   ة   جد ر لدد اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب م  جدد اىلدملاتا ت  يدا ل
 عملدلد ىدملال اسهمة  ل ؟
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 اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة  لدد   ا,ىلاىلددلد مالمللا مددد(  دد  خددكة  ه قددال اسدديت سدد ة  م  ددا ال
 عت ار  ابح ال اسهم م ال      لح مد المل ىل د     مجتد ر ح  همدال اسهم م؟

 :أهداف الدراسة 
 هتتع است اىلد اةاسلد د   ا امي  
 لملال اسملهمة اسملنب الملاىللد مالتدد سملت ار  ابح ال اسهم م ال      لح مد المل ىل دقاىللاع دىتا  قامدد بلها 

  اسددملهمة اسملنددب الملاىلدلد مالتدددد سملددت ار  ابدح ال اسهمدد م ال دد     لح مدد المل ىلدد د   دد  مجتدد ر ددح  همدددال دىلدلاعلملد اس قد ع ىمددج
 اسهم مق

 ملنددب ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد مالمللا مددد  ددكج ىمددج  ددت   ماسلندد  اس قدد ع ىمددج   جددد اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسددملهمة اس
( بدم  مل ىلد ال اىلدملما ل ىلملدد است اىلدد  د ة اكي  0.0.ىدا سد   ارده هملداف  دحمت دال  إسدد د عداملد ىملدت  )دمل    إسدد  

ا,ىلاىلددلد مالمللا مددد  ددكج ىمددج  ددت      جددد ا, لددد إىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب  م  جددد اىلددملاتا ت  يددا ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة
م ددلسة د دددا  اس ددحمت  ددد ة   جددد اإىلدددملاتام إىلددلاعلملال اسدددملهمة اسملنددب ل عملدلدددد ىدملددال اسهمدددة  لدد   عهددد   س)ددمل ال ا دددت  

    مجتد ر ح  همدال اسهم مق اسملت اللدماستم ال 

  د ة   جدد ا, لدد ماإىلدملاتام إىلدلاعلملال اسدملهمة  ا  هملاف ا علا   اة   جب بم اىلملما ل ىلملد است اىلدد   إذااسلن  ىدا 
 اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة  ل ق

  اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة  ل   ا,ىلاىلدلد مالمللا مدد(  د   اسلن  ى  اله قال اسيت س ة  م
 خكة عت ار  ابح ال اسهم م ال      لح مد المل ىل دق

 لدراسة:أهمية ا 
 عملدين  ر لد است اىلد اةاسلد ل اكي 

   ال   تدد  اىلددملمابد لددا عملددا   بددال اإجتاهددال اةتاينددد ل يددحت اسملددت ار ملددملامسال ضدد ع اسددلا ع ر لدددع)ددملدت است اىلددد اةاسلددد ر لملتددا  دد
سابامددددد ىمدددج اس لدددح بعددد د ىا دددد ميدددحت عدددت ار اسهمددد م بعددد د خاصدددد   ددد  ضدددحم   اىلدددملاتام اىلدددلاعلملال اسدددملهمة اةتايندددد اسملنددد د ا

 الو الملهمة  ها  ال بمل )ال ل ىعح اسملأاة الهحلق ر اسلملامي  ماسيت ع)هج ىمج 

   ع)تة بال سل      ر  دا عتا ر لد هلد است اىلد  لدا تل 

 خم  ي بحا   م ملاه  م ابح ال اسهم م      لة عأدلملتا سملمة اإىللاعلملال اسملن د اةتايندق 

  ال جتم  ل اإىللاا  بملمة اإىللاعلملال اسملن د مع لل تا ل ىدمليت اسملهملة ماسملهمةقالمل لا     الهمدم م 

 اس كا ماسلا ينم     خكة اإىلمل ا      الملتملد اسلاينلد  ما, مال ال)ملات د  مالها د ا  عاملد سمت اىلد اةاسلدق 
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 :حدود الدراسة 
 عابملعح است اىلد اةاسلد ىمج اكي  

 اىللاعلملال اسملهمة اسملنب الملاىللد سملت ار  ابح ال اسهم م ال      ماس ق ع ىمج   جد ر لملتا  م  جد اىلدملاتا تا ل  ستات بها
 عملدلد ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد مالمللا مد  مستات اله قال اسيت س ة  م  اىلملاتا تاق

 ه  تاملدد  لدد 4141ست اىلدد ل اس عد  است اىلدد اسينداع سهدام مجتد ر ح ىلملد     همدال اسهم م  لح مد المل ىل د  ممل ع للل هدلد ا
 اللح دق

 :مصطلحات الدراسة 
 اسرتاتيجيات التعلم النشط Active Learning Strategy’s  

(  "يهنا دجحادال امللهتا الملهمة  اخ   د ىد عهمة بهت ر لب  )لل يا  ماندل  ر  علد   ا, لدا  ال جد    4..0ىح تا ىلا    
الابت ددد سددال  مر  اددت  تا الددملهمة بمل )ددال  مر  حيدد  اسملها ضددال الهح لددد اسدديت ع اجددال  ىدد  يحاددل النددا  د   , لددا لددد الهح لددد سمدددملهمة  حعل ددد  سلمل

ماسملاام  ماسمل اى  اسعد ي ل  د ىدال  مل ددد   د  خدكة ررند د عهملدلدد   جتدد عهملددت ىمدج الملاقندد اسعد لد  مامل اىد  الدملهمة  در ا كمدال 
 ق.40جابد ى  ىت  ع)اؤإل"سإل

 :ويقصد هبا يف هذه الدراسة 
م   د ىد ا جحادال ما   ال ما,رن د الململابهد مالململاىلابد  لددا بلملتدا ماسديت امللهتدا الدملهمة بمل جلدال مد ادا   د  الهمدة  ماسديت عملدي   

اسهمددة   ددد   ك  ددد  مقلددداس  مععددملل   ماىلدددململلا    ىدملدددال اسملهملدددي   ددد  خددكة قلا دددال  دا ىلدددالددملهمة اس)ددم, مجتهمدددال رندد اج ل ال قددد  
ماىلددددملابحاد  ماىلددددملتإة  معمللددددؤ ماىلددددملاتام ا, قددددام  ماىلددددملاتام اسهكقددددال اللارلددددد ماس  ارلددددد  م تددددا ال اإععدددداة مع )ددددة اسللدددداول  معلدددد ا  

لب اسمل لدة ماسلادة ماسملابعدي  ادا اس دحم   ماسملمحادب( م دا امل ملدال دسدة  د  اىلدملاتام رىلداس م دح  اسملهحا ال ا جحاملد  مضدلب المللدةال 
 امللد اس حصد سملاابلل اسهتات    رهتاع عت ار اسهم مق

 عمليات العلم Science processes  
(  يهنا " د ىدد  د  اسابدت ال ماسهدملدال اسهابملدد ا اصدد ماسكا دد سمل للدل يدحت اسهمدة ماسمل لدة اسهمددي بندل  8..0ىح تا اامل     

 ق4.4لال اسهمة ا,ىلاىللد مىدملال اسهمة المللا مد" صالد  معملاب)ة د  ق)دم ىدم
 عمليات العلم األساسية Basic science processes  

الك  ددددد  ماسابلدددداس  ماسملعددددملل   ماإىلددددململلا    (  يهنددددا عنددددد   د ىددددد  دددد  اسهدملددددال اسهمدلددددد مهددددي  "0..0ىح تددددا خ ابلددددد   
اىلدملاتام اسهكقدال اس  ارلدد ماللارلدد  ماإععداة مهدلد اسهدملدال عهدت رقد   )دمل    د  ماإىلملابحاد  ماإىلملتإة  ماسململلؤ  ماىلملاتام ا, قام  م 

 ق.4اسهدملال المللا مد عهابلتاج  مهي ضحم اد سهدملال اسهمة المللا مد" 
 عمليات العلم املتكاملة Integrated science processes  
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   دد  ىدملددال اسهمدة ا,ىلاىلددلد ل هددحم عهمددة اسهدملددال اسهمدلددد (  "يهنددا ىدملددال ىمدلددد  ملابت دد مرىمددج  )ددمل  8..0ىح تدا ااملدد     
 ق4.0مهي عأة مخر ىدملال ع )ة اسللاول  ماسملهحا ال ا جحاملد  مضلب المللةال  م ح  اس حضلال ماسملمحاب" 

 :ويقصد بعمليات العلم يف هذه الدراسة 
ا تا ىلدددال  ددد  ررنددد د ماا ىلدددال مر هددداة رلملدددال  ددد  اسابلدددام  دددا ا)دددملات ال الدددملهمة  ددد  قدددت ال ىابملدددد م تدددا ال ىمدلدددد ىدملدددد رثملددداد  ددد 

ل عهمة اسهم م      ك  د  مقلاس  مععملل   ماىلململلا   ماىلملابحاد  ماىلملتإة  معمللدؤ  ماىلدملاتام ا, قدام  ماسهكقدال  ا,ىلاىللد سهدملال 
ل عهمددة اسهمدد م   دد  ع )ددة اسللدداول معلدد ا  اسملهحا ددال اللارلددد ماس  ارلددد  معملدلددد  تددا   اإععدداة  دددا رلملددال  دد  اسابلددام  سهدملددال الملابت ددد 

 ا جحاملد  مضلب المللةال  م ح  اس حم   م     اسملمحاب  ماملة دسة    خكة ع للل يحت اسهمة ماسمل لة اسهمدي بنل  صالدق
 :اإلطار النظري 
 اسرتاتيجيات التعلم النشط Active Learning  

ىمج اس م) د اسلملاملد  ل ر  الملهمة الو  ها  ال بمل )ال  معؤ ت ىمدج اسدتم  اسملندب سمددملهمة  ماسدملهمة عهملدت اىللاعلملال اسملهمة اسملنب  
دا الهدددىن  مر  اسدددملهمة ىدملدددد رنددد د م )دددملدح    ددددا ر  الندددا  د ا  ابلدددد ل اسدددملهمة اسملندددب عدددتة ىمدددج مجددد   ع اىددد  ل ال اقددد  اسملهملددددي  

د  مالهتها ى  ا د ة  سلسة عحاىج اىللاعلملال اسملهمة اسملنب  لدتر  د  رهدة  لدا   اسدملهمة اس هداة   اسملنا  الة اةلا  ل اسهدملد اسملهملدل
( يهنددا "ا جددحادال ما  دد ال اسدديت امللهتددا الددملهمة مالا ددب يددا  )ددلاباج ماسدديت جتهدد  الددملهمة 4..0مهدد  رنددا  الددملهمة مد ابلملددال  ماهح تددا ىلددا   

ة قلا ال  سمل لة ماسلاة ماسابحاد  ماسلملابد ماإىلملداع ماسملات  مالملاقند  ماملديند   م  الهمدة ل اسمل جلدال رن اج ل ال اق  اسملهملدي     خك
 Mckinney(  م للدو  دا عح مب)دد   0..0  مهملدتا  Sharan & matha(2001)ق ماىلملامعه   اىلد     د  .40ما  اا " 

cartier & passmor (2004) ملندب يهنددا   لدر ا جدحادال ما  د ال اسديت عمل مدب  د  اسملمدلدل اسابلددام عهحا داج إىلدلاعلملال اسدملهمة اس
ادت    دا ىلد بها رر اع التام ل ال ق  اسملهملدي ر ينح     ح  اإىلملداع د  الهمة  معتم  ىملاصح اسملهمة اسملنب  د ة اا ىلدد الدملهمة سممل

( ر  100   2..0ى   ر ال اقد  اسملهملددي  املمد  ىملاصدحد  مادح  ىلدها      ماةح د  ماسمل اا,ىلومدماإىلملداع  ماسابحاد   ماسلملابد  مدساباد 
   تدد م اسددملهمة اسملنددب قددت لتددح  ددتايناج ددا  ددا قدد    بلددةد  دد  ال دداهلة  مر  اإهملدددام اةابلابددي  سددملهمة اسملنددب علمدد   ل اسمل)ددهلملال  مرخددل ل

تا ل اسد إ ل الملادت  ا, حاللدد    ارملابد  بهدت دسددة د  اسمل اادت بندل  ماضدد  ملدل   مدر اسابدح  اةدا ا ماسهندحا    لدة لتدح بندل  جد
( رردال 4.8   4..0م  أ دت اإجتاهدال اسلب ادد اةتايندد  مر دت ىلدا   4..0رم م     د  بابلد  مة اسهدا   م خد  المل ابدد اسهحبلدد  ملدل ىدام 

د سمددددملهمة  حعل ددد  , لدددا  الابت دددد سدددال  مر  ادددت  تا الدددملهمة انددل  ل اىلدددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب ر  علددد   ا, لددا  ال جددد     سلمللدددد الهح لددد
بمل )ددال  مر  حيدد  اسملها ضددال الهح لددد اسدديت ع اجتددال  ىدد  يحاددل النددا  د ماسملاددام  ماسمل اىدد  اسعدد ي ل  د ىددال  مل دددد  م دد  خددكة ررندد د 

است اىلددال اسلب اددد رثلملدده ر  الدد  اسلنددحا إ ( د  ر  410   2..0عهملدلددد   جتددد كدد   )ددمل  ل ىملددا  دد  اسمل لددة   دددا راددا  اسأددلر  
ا)ددمل لر اسل لدد  ل   ضدد ع  ددا دإ لددت  قعددة  إ عملمدداما اسهنددحا   قلابددد مهدد   ددا سابابددال اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب   ددا ععددملهال  دد    اقدد  

رند د  )دملدح   عهدو بدلة اسملندا  ( اسدملهمة اسملندب يردال ىدملدد 444   8..0عهملدلد املتدة  لتدا الدملهمة ل اسهدد   ممصد ه جندا  بد قر  
ا )دي ماسهابمي سمدملهمة  معمل مب اا ىلد اسهد  ب ىي مرنا  ممحاس    جاردب الدملهمة فدتع دىدا   بملداد  هح ملدال ماإهملددام بهدملدد اسدملهمة   
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قد  اسملهملددي  ماسديت ر  اسملهمة اسملنب املدين  ل ىدملد اإ مل اد سمدملهمة ل ال ا Sharon & Martha (2001:3) دا اح  اا م  م ا   
بددد عمل مددب  ملددال اةح ددد مالنددا  د اس هاسددد  سدده ع جلددال مداددحاع الهمددة  مسلددي الدد   اسددملهمة رندد اج إبددت ر  املتدددة الملهمددد   ل اسابددحاد  ماسلملا

لدد  ماسل لددب مالملاقنددد ماةدد ا  م دد  النددلكل ماسملمحاددب  مهددلا امل مددب  دد  اسددملهمة اسملنددب د )دداا الملهمدددم  تددا ال ع لددة ىملددا   اسملام
ر  اسملهمة اسملنب ااب م ىمج ا لاضم م ا  ر  اسدملهمة ل يللهملدال ىدملدد رند د اابد م  Mckinney (1998)ماسملاب مي  مخمعه   اىلد  للو 

سدملهمة اسملندب فا الملهمة  ما  اسملهمة م اباج لا راا ل دسلال رملام  است اىلال اع  رقعاد ىملت ا املة ا مل اد الملهمة ل ال قد  اسملهملددي  مر دت ر  ا
ل خمملمدد  الحا دد  اسملهملدلددد  دد   ح مددد  ددا قلدد  الت ىلددد د   ح مددد است اىلددال اسهملددا  دددا تلدد  ر  اددملة  ددر ا,ىددتا  اسعددلة  رم تلدد  ر  اددملة 

ة اسملندب ا)داىت    هملدتاج ىمج اىلملهتا ال الملهمدم سمملهمة اسملنب  م ت  دثحاد اسللود اسملهملدلد   دا ر  علو بهدا اىلدلاعلملال اسدملهماسللة 
اتام ىمج ع  اح معه ا    اق  اسملت ار اسملابملتاد   اسمل)اؤة ماسمل اى  اسم  ي رثملاد احملاضح   مر  ع للل اسملهمة اسملنب امل مدب اسململد ع ل اىلدمل

ابلدددل ا,هدددتاع ما دددت  ل  لدددر ال اقددد  اسملهملدلدددد الاملم دددد   اهدددت  هددداإج ل سدىلدددلاعلملد اىلدددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب   لدددة د  اىلدددملاتام 
ام اسلب اد  م سحجد ع د  اسهتادت  د  ر بلدال است اىلدد ما, دا  مل  عدح ىدت   د  اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب  ماسديت احاهدا اسهتادت  د  اسلبد  

 Stewart Borageيهنا  ملاىللد سملت ار اسهم م اس هداة  م د  عمدة اإىلدلاعلملال  دا اع ابده ىملدال   اىلدد  د   د  اىلدمل ا ل م دا اح مبدحا  

(1995) & Cartier A and passmore(2004)  ل ستات اىللاعلملال سمدملهمة اسملندب ماس هاسدد ل عدت ار اسهمد م ل اإىلدلاعلملال
اسمل)داؤة   اسملاسلد  سهب ا, ما   اسهد  ل  حال  اسهع  اسلهو   امح  اسملهمة  اسململاقا الهحل  ظ د  ب ىلل   ها د اسملص  ا دحامب الهح لدد 

 Center for Teaching and Learningبددد الك  ددال  اسملابحاددح ا ملددا ي قددا   م ددحت  خددحامب ال دداهلةق بلملدددا امل ددل  دد   دد   ملا

(2006), Jon (2002), keys(2002), Lantis(2002), Mckinney (2006),k.  ىمددج اىلدلاعلملال اسددملهمة اسملنددب اكعلددد
ق ا ملب ق اا ف ق عهمة(   اىلأة ق ا ملب ق وقل(   اىلدملاتم اس ىلدام  اسلعدحاد(  رىلدأة  الملاىللد سملت ار اسهم م اس هاة م اباج سآلي    اضح

ىدد  مجتددال اسمل ددح "اك اد"   عنددملر النددا  د  عنددملر الملاقنددد   ددكل اسددملهمة  عددحابب اسددملهمة  ع دد اح اسل  ع  سلدد    دد  النددلكل  قددا   
ا داىلدددد  ا دددت  اللتارلدددد  احملا دددا   استهملدددد    اىلدددد اةاسدددد  اسدددملهمة ا دددت ي   م دددحت  اسهعددد  اسدددلهو  الحاجهدددد  اسدددملهمة اسملهدددامع  الندددحمىال

عدددت ار ا,قدددحا   الملدددالح  ا,سهددداا  د    اس اسدددب ,ىلدددومد اإ ملادددا    ندددا ار اسلادددة اسعدددلة    ملابدددد مدرملدددا  اسحىلدددام  ا خلا ادددد   د ىدددال 
سل  لدددد   م   اسدددملهمة  اسملللادددد اسحاجهدددد سمملدددت الال  جم)دددال الحاجهدددد اسددديت ااب  هدددا اسهدددد  اسعدددلة   سهدددب ا, ما   خدددحامب ال ددداهلة  اسملابدددا اح ا

اإىللاعلملال اس هاسد ل عدت ار اسهمد م مهدي  اسهعد  اسدلهو  ا,سهداا  احملاضدح  اسعدلة    Lantis (2002)الملهمة( بلملدا  ت  إرمللر 
 Mathews (2006)     اىلدال اةاسدد  اسملدينلد   مر دتل   اىلدد  داثل   د ىال اسهد  اسعلة    د ىدال اسهدد  اسملهدامع  سهدب ا, ما

 د  ىمج اىللاعلملال اسملهمة اسملنب اكعلد ماس هاسد ل عت ار اسهم م مهي  الملاقند ل  د ىال صلة   النا  د ل ا,رند د  اإىلملابعداد  
همة اسملندددب ماس هاسددددد ل عدددت ار اسهمددد م مهدددي  اسددددملهمة (  اإىلددددلاعلملال اكعلدددد سمدددمل440   9..0الندددلكل  ماىلملامعددده جندددا  اددداهم  

  Wheatly  ظد د  Marzanoاسملهامع   م   اسملهمة  خحامب ال اهلة  ا,رن د الهدملد اإىلملابعاملد   مل  دد اسملتاادد  الململاقأدال  ظد د  
  اإىلددلاعلملال اكعلددد سمددملهمة اسملنددب ( د414   0..0اسهعدد  اسددلهو   د ىددال الملاقنددد اسعددلة   بلملدددا راددا ل  ايدددد ىلددت اس هدداا  

قدا   م دحت  اسملابحادح ا ملدا ي  ماع دل  دىللاعلملد ماس هاسد ل عت ار اسهم م مهي  اس)ؤاة ما جابد ل راما   اس ىلام  اسلعحاد  ا حامب الهح لد  
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ل عددددددت ار اسهمدددددد م مهددددددي  ( ىمددددددج اإىلددددددلاعلملال اكعلددددددد ماس هاسددددددد 09   4..0( ماددددددااعد  0.8-0.4   4..0 دددددد   دددددد   ق ددددددا ي  
اإىلملابعدداد   دد  النددلكل  اسددملهمة اسابددامة ىمددج اسملمحبددد  اسددملهمة اسابددامة ىمددج اىلددملاتام اسملنددافال ماسملددداد   اإىلددملتإة اإ لاضددي   ها ددد 

الملدح ددد   ددد ة    اسملهدددا   الهدددحل  اسهعددد  اسدددلهو  اسدددملهمة4اسلدددتم ل  م   اسدددملهمة  اسمللدددة ال ددداهلدي   ا دددا  اسلدللددد عح  خحا دددد اسندددل  
(  اىلددلاعلملال اسدددملهمة اسملنددب اكعلدددد  اىلددملاتام اسملندددللتال 4.4   4..0النددلمد  اسددملهمة اسمل سلدددتا  ظدد د  اسدددملهمة اسلملددامي  مد دددح ىلددا   

  4اسنددل  ماسملددداد   اسددملهمة اسملهددامع  اإىلددملتإة اإ لاضددي   ها ددد اسددملص   امددح  اسددملهمة  اسمللل ددال ال اهلدلددد  ا ددا  اسلدللدد عح  خحا ددد 
 Jon (2002)ال جال ك  عهمة اسمللة ال اهلدي  الملاقندد ا اصدد  سمللدة ال داهلدي  مرادا ل   اىلدد جد    PSHGاسملها   الهحل  ظ د  

اىلددلاعلملال  د  اإىلدلاعلملال اكعلددد ماس هاسدد ل عددت ار اسهمد م مهددي  اسملابدا اح اسل  لددد  اسملللادد اسحاجهددد  اإخمللدا ال اسابعددة    م   اسدملهمة 
اام ( اس)دؤاة ما د اا ل راما   ع)دمل  الك  ددال اس مجلدد م لدر هدلد اإىلدلاعلملال جتهد  الدملهمة املتدددة ل  -ادا ف -اسمل)داؤة   لدح

اسدددملهمة ما,رنددد د بدددتإج  ددد  ر  الددد    دددح اج ىلدددمللاج املمابدددج الهم  دددال  ددد   دددةد   ددددا ر   لدددر هدددلد اإىلدددلاعلملال ىمدددج اخدددملكع  حا متدددا 
أد هنا عمل دل ي  الدملهمة هد   ح د  سمدملهمة اس هداة اسملندب  مم ابداج سململد ع معهدت  عمدة اإىلدلاعلملال سمدملهمة اسملندب  د  خدكة اإيدكع ىمدج م 

اسهتاددت  دد  ر بلددال است اىلددد ما, ددا  اىلملامعدده اسلا ينددد ىددت اج  دد  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب  ماسدديت اع ددل ىملتددا  ه ددة اسلبدد ام سملددت ار 
 هاة  ماسيت عح  اسلا يندد رهندا  ملاىلدلد راأداج سمملدت ار اس هداة لابدح ال اسهمد م ال د    مبهدت اسملالدلة  ار دح دجدحادال است اىلدد( خمعده اسهم م اس

  اسدملهمة  اسلا يند بهت     اىللاعلملال اسدملهمة اسملندب  ماسديت مل عأددلملتا ل اإىلدمللارد  معملديند  ل اإىلدلاعلملال اكعلدد  اسدملهمة اسملهدامع   م  
اسهعدد  اسددلهو  خددحامب ال دداهلة  اس ىلددام  اسلعددحاد  اسملابحاددح ا ملددا ي  الملاقنددد ل  د ىددال صددلة    دد  النددلكل  اسددملهمة  إ ملندداع  

اضددح  ا,رندد د اسهدملددد اإىلملابعدداملد  اسملددت ار  )دداىت  اسلدللدد عح  ظدداد  اسددملهمة اسلملددامي   يندد  ظدد د  معلمددي   ددا اار (  اسددملهمة اسمل سلددتا  احمل
 هتسد  م لدا امي ىل ع عململامة اسلا يند عمة اإىللاعلملال بنيد    ا  اا ال

  Co. operative Learning Strategy اسرتاتيجيات التعلم التعاوين
عملددا ا اإجتاهددال اةتاينددد ل اسملددت ار بعدد د ىا ددد معددت ار اسهمدد م بعدد د خاصددد د  ضددحم   اسمل جددال د  اسهددد  ا ددداىي اسملهددامع ل  
اسدملهمة اسملهدامع د دت  اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب  دىلدلاعلملد سملهملة ماسملهمة  ر حاج لا حيابابال سمهتات    ا,هتاع اسلب اد   ددا عهملدت ىدمليت ا

اسديت اابد م  لتدا اسدملهمة ىمدج ىلدلاعلملد ا يهندا  Millis (2004 : 95-112), Scglione (2005 : 15-17)ماهح تدا  د   د   لمد  
( يدكا  سدلا  د   اسدملهمة 0-4ململا ر  م لال ااب)ة اس كا ل  د ىال صلة   ة  ملمار)د  مالامو  مة ا د ىد بم  اسملهام   مسلر اس

اسملهددامع بهددو عحعلددب اس ددكا ل  د ىددال معلمددل تة بهددد  رم رنددا  ااب  دد   بددال   ملدهددم  ملهددامرم   لددة ا)دداهة  دد  ىأدد  ل ىدملددد 
( ر   498  490   4..0 ددا م   ل اداهم    Webb (2002)ململلمدد  معأدل    اىلدد مادب اسملهمة  مالد   اس دكا  )دؤمس   ىد  اس

اسملهمة اسملهامع عهت    ربدحا اإجتاهدال اسلب ادد الهاصدح   ماسديت  د  ادأهنا ا     اىملدد ىدملديت اسملهمدلة ماسدملهمة   لدة عملدلد اس حصدد دىللاعلملد 
  ا ل ا    اسملاعددل   مارملابدداة رثددح اسددملهمة مس)ددم  تددا ال اإععدداة الاملم ددد  معملدلددد سمدملهمدددم سمابلددام بددتم  د ددا  رنددب   دددا يددا  م  

التدددا ال اسملهامرلدددد  ماسهدددد  بدددحمو اس حادددل  مس)دددم  تدددا ال اسمل لدددة اسهمددددي لدلدددر رر اىدددال   ددددا رهندددا عأدددلل اس مددد   بدددم اس ملدددد المل ددد قم 
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لددددا ة ا ددددتال   دددددا ع اددددت  دددد   ا هلددددد اس ددددكا سمددددملهمة  مع)دددداىت ىمددددج ع للدددد  مالمل ىلدددد م   دددد  خددددكة ااددددلا تة مع دددداىمتة  هدددداج رثملدددداد ع
 اىللاعلملال اسمل لة اسهملا ماسمل لة اسملاملمي ر ينح    اسملهمة اس ح ا   دا ع نهح الملهمة   جنااق

  Learning Cycle Strategy اسرتاتيجيات دورة التعلم
(  باب سدال  44   4..0نب  مهتتع د  عهملة معهمة ال داهلة  مر دت دسدة ا اىلدة  عهملت  م   اسملهمة د ت  اىللاعلملال اسملهمة اسمل 

فا د   م د اسدملهمة يدا د لارلدال  ملهدت     لددة ع)داىت اسملك لدل ىمدج ا مل)دداا ال داهلة اسديت علدتم صدهلد مال دداهلة ا دح   اسديت امل مدب اىلددمللها
( ىمدددج ر   م   اسدددملهمة اسملابملتادددد يدددا 008   2..0(  مى لددد   4.4   4..0اسابدددت   ىمدددج اسمل لدددة ا دددح    مامل دددل  ددد   ددد  ىلدددت اس)دددكم  

عد ا   ثك   حا   هي  اإىلمللناع  معابتمي ال ت م  مع للل ال ت م مهي عدحعلب   داهلة ر حادد بلاجلدال سمملدد  الهدحل  اسملدينلد   ال اد دد  اإ
ملل دد  هلملدد رتدت سمدح مدد اسديت عملتدا   دح مدد اإىلمللنداع عدؤ ا د  ىتم اإع ا   اسململ لة(  مهلد الحا    مللا مد   لة عؤ ا     ملتا 

دج اىلملينا   الملهمة  هح لاج  مع صمال د   اسد  ابتا  اإع ا   مادملة دسدة  د  خدكة ىدملدد دهمللدد امل اىد  ىد  يحاابتدا الدملهمة  در ا,رند د  مع)د
دسلتدا بمل )دال  رم  د  خدكة  دا اابت دال  د   هم  دال خدكة  ح مدد   سملدينل   م     عت ر الملهمة د  اسلاة ى   هم  ال جتادت    دا اعد 

هدحل  عابتمي ال ت م  مع)اىتد ىمج اىلدملها   اإعد ا   د  خدكة ىدملدد ع)ددج ال اد دد  معهدت ىدملديت اسملدينلد  مال اد دد   لد ي ىدملدد اسململ دلة ال
( ر   حا د   م   اسدملهمة ع د  ل 021   2..0اصدح   مادح  ى لد   مسابت ع   ل  حا    م   اسدملهمة م ابداج سكجتاهدال اةتايندد مالمللدةال اله

   لددة رضدداع  ح مددد ل بتااددد  م   اسددملهمة ع)دددج  ح مددد اسململلددؤ Lavoieد  ىددت  راددلاة رم  حا دد    دملتددا اسملددد د  اسددلا اقل ددال إ دد ا 
 ح مد  Blank (2000:468-506)ضاع بكرة مالملاقند   اإىلمللناع معابتمي ال ت م    ع للل ال ت م  سملعلد ر بر  حا  ق بلملدا ر

  ع للدل رم ع ىلدلر ال تد م  رخح  ىمج  م   اسملهمة اسينكثلد مسل  ل اسملتااد  سملعلد  حا متا ا, بهد م اباج سآلي  اإىلمللناع  عابتمي ال تد م
ي  اإرددت ا   اإىلمللندداع   حا دد  مخددر سددتم   اسددملهمة مهدد sibel, et. Al (2006:199-203)   عابلددلة ال تدد م   دددا اقددلو ىلددلل 

اسمل )ة  اسمل ىلر  اسملابللةق مهملاف اسهتات    اسملداد  اسيت ي  ل  م   اسملهمة سملع  د  ىلده  حا د   ماسدلها ا,خدح  د  ىلدلر  حا د   مقدت 
 عع  د  ر ينح    دسةق

 اسرتاتيجيات العصف الذهين Brain Storming Strategy  
ىلدددددلاعلملال اسدددددملهمة اسملندددددب  ماسددددديت ع)دددددملاتم سملا لددددد  اسدددددت ا  مالها دددددد اإبمللا ادددددد اسهعددددد  اسدددددلهو د دددددت  ادىلدددددلاعلملد عهملدددددت  

اسدديت ع)ددتة ل عملدلددد قددت   ا, ددحا  ىمددج  دد  النددلكل بنددل  دبددتاىي  دد  ىلددلاعلملد ا (  يهنددا "4..0سمدنددلكل  مقددت ىح تددا ااملدد    
ل  ب اىل ملتا    النلكل  م      حبمد هدلد ا, لدا  ماخمللدا  خكة د  د اس حصد سممدلر بمل سلت ر ت ىت  ال     ا, لا   ماسيت ت

 (   حا   اسهع  اسلهو م اباج سآلي 414   9..0ق م عه جنا  ااهم  448اة  الملاىلب  ملتا" 

  اىلددمللها   ح مددد صددلا د النددلمد  م لتددا اددملة دىددا   صددلا د النددلمد  سملدد  ا  مضدد  اج م سملددار اددملة عابددتمي  مدد ة  ابل سددد ةدد  النددلمد  م
 اةم ة اسيت إ عاب   د    ق
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   ح مد اسهع  اسلهو سمدنلمد  م لتا املة عابتمي ا, لا  اسيت ا ح تا اسملك لل ل ا م)د  مهلا اسلة ا سدت اسللد  اسدلا اابد   د 
    النلمد  كج رصلكجق

  اسملك لل  معملدين  هلد الهدااة ل  ا دت  ما,صداسد  ح مد عابتمي ا, لا   م لتا ع)ملاتم  هااة ل عابتمي ا, لا  ماةم ة اسيت قت تا
 ماةتاثد مالمل هد مالمل ل ماسمللم د ماسهامت ما, ادقققق د   ة دسة  مل ض د هلد الهااة املة اخمللا  ا, لا  ماةم ة ا لت ق

 لددل  مالددتر الهمددة ب ددحو اسابأددلد رم مل رثملدداد دسددة  مددر اسملك لددل ىمددج اددل   امددح   ماابدد   الهمددة ا م)ددد ما)ددم  اىلددملما ل اسملك 
م سل ددحو النددلمد الددحا  د ددا  اةدد  يددا  مالددتر اسملمدلددل ا,مة ل يددحو  لحعددال رم  مددال    قي اسملمدلددل اسيندداع سلددملابد  لددح  رم  دد  ا لمددال ا,مة ر

ة ب دحو  م سدال رم ر لدا د بهدت ا فدر ر لدا   لح  جتات  رم  كج جتاتاج  مع)ملدح ا,    هللا  ىت اململتي    اسملك لل    التر اسملمدلل ا,م 
م مدد ة اكخددحا     اسملمدلددل اسيندداع مهلددلا د  ر  اململتددي  لددر اسملك لددل  مقددت امللددح  هددلا اسهددد  ىددت   ددحال د  ر  اددملة اسمل صدد  د   مدد ة 

 احضاها اسملك لل  ىمداج ي  هلد اةم ة جادل رمللمد سممل لة ا داىي سل  اسملك للق

  ط املفاهيمخرائإسرتاتيجية Concept Mapping Strategy  
   رجت رهة رهتاع عت ار اسهمد م اةتايندد ر  ادملهمة الدملهمة الهم  دال الابت دد سدال عهمدداج دا  هدىن  سدلسة اجتتده ا تد   اسلب ادد د   

الهح لدد اسديت سدت  ضدد  اسلدو  اسلاة ىد  يدحت ما,ىلداسلب ماإىلدلاعلملال اسديت عؤ دت ىمدج اسدملهمة دا الهدىن  ماإهملددام بت اىلدد اسهدملدال
 د  اسدملهمة   الهح لد سمدملهمة  ماسيت عملهمل بلل لد ا مل)ابال سمدهح د  معمل لدتا مر املتدا ل دا حعدال  م ل لدد اىلدملاتا ال يدلد الهح دد ل سابلدل   ادت

هح لددد ل صدد    هح لددد    ضددا د د  ا مل)دداا خددحامب ال دداهلة د ددت  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب اسديت هتددملة بململ ددلة اسلمللددد الدىلددلاعلملد معهملدت 
( د  ر  خددحامب ال دداهلة  دد  40   0..0 هددا  جتاددت  سمد دداهلة  مجهمتددا ل ديددا     ددت اأدددتا  لهتدداق مقددت راددا  ق ددا ي مهسحمىلددا   

ه ا  هدددح ملتة  مر  م  دد  ر  ا ىلددداإىلددلاعلملال الكمددددد إىلدددملاتا تا  ددأ ا  سملهمدددلة اس دددكا  ابا رددد  س دددحت اسملابملتادددد  سل هنددا رلددد  الملهمدددد
( ر  خددحامب ال دداهلة عابمللددد  دد  94   8..0( مفددا   ماسهددتامي 14   4..0ا, ددامق ماأددل   دد   دد  ا  ابلددد ماسهحتددي   دراملابددت  ا فددا 

حبب ال دداهلة بلهأددتا  عابمللدال اسلملدداد الهددحل سمدهم  ددال ا ددا   ل دداهلة معمل لدتددا  مهددي ىلددا   ىدد   ىلدد م رم راددلاة ر ل لددد ثملاملددد اسلهددت عدد
 لة سا  ال اهلة ييح عحعلب  لدا بلملتا يىلتة رم خ     الملب ىملتا  مدال ع)دج  مدال اسحبب سمل ضلد اسهكقد بدم   تد م مهخدح  

, يندح عهابلدتاج معحعب ل ص    هح لد   لة عملت      ال اهلة ا, ينح مش سلد ما, ينح خع صلد معل   ل قاىت  ايحم  را علتر    ال تد م ا
(  ما  ابلددد ماسهحتددي 1.4   0..0ل قدددد ايددحم   عملددت   د  ال تدد م ا,قدد  عهابلددتاج د  ر  ععدد  د  قاىددت  ايددحم  مامل ددل  ددا  دد  ق ددا ي  

  ماسددددتمامح 4( ىمددددج ر  خددددحامب ال دددداهلة تخددددل راددددلاإج  ملهددددت    ملتددددا  اددددللال ال تدددد م  ماسحىلدددد م اسملا ل لددددد ىمددددج اددددل  12   4..0 
  اهلدلد  مخحامب ال اهلة  ما حامب الهح لد  مخحا د ىمج ال  ى ة اس)دةقال

  الوسائل البصريةإسرتاتيجية Visual Aids Strategy  
عهملت اس ىلام  اسلعحاد د ت  اىللاعلملال اسملهمة اسملنب  ماسيت عهملدت ىمج مىلام  اإععاة اسلعدحاد  دعدت  إىلدملاتام اةد اس ل  

(  44-4   4..0مر دت راأداج اد رر   Jewitt (2001)همة ىمدج سابلدل اسهتادت  د  ا,هدتاع  مرثلملده   اىلدد ج اده اسملهمة  ع)اىت الدمل
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  اسددملهمة ر  اس ىلددام  اسلعددحاد عهملددت  دد  العددا   الينددة  ماسنددلابد ل ىدملددد اسددملهمة  لددا عدد  حد  دد  بلوددد جلددت  سهدملددد اسمل اىدد  ماسددملهمة اليندددح  ,
لعحاد ماسمل اى  اسمل ا م   ر ينمملتدا اىلدملاتام اسعد   اس  ع  حا لدد  ماسندحامد  ما دحامب  م ندحمىال اسملك لدل  ادا اةابلابي حيت  بم ال ا  اس

 املددلد اس حصددد سمدددملهمة لحاجهددد العددا   مالدد ا  الاملم ددد رثملدداد اسددملهمة  متلدد  اىلددملاتام اس)ددل    خاصددد اس)ددل    الملاح ددد  اخدد   مددح  اسعدد 
)اتا ماسلملابد ماسحىلة ىملتا  ح  رخح    دا تل  ىد   د ىال خمملم د سمملت اب ىمج ىدد  ا دحامب رم اسملدداد  سململابد رم اسحىلة ىملتا م 

ىمدج عد  ة اس ىلدام  ىلدلاعلملد ا اسع   رم الابا ردد بدم رملدام  رىدداة هدلد ا د ىدال  ماحعلد   م  الهمدة ل هدلد  اسحىل م رم رم ا )دال رم
اىلملاتا تا ىملت دجدحاد ا,رند د الاملم دد  معحعللتدا بندل  تلد  اإىلدمل ا    ملتدا  م ملاقندملتا ماىلدملاتا تا  مدبدتاد  اسلعحاد الملاىللد اسيت تل 

 اسحرا   يا  ممص   ا اك   رال ماملهمد رال    خكياق
  (التقرير اخلتامي )التلخيصإسرتاتيجيةsummative Report(Summarizing) Stratgy    

اىللاعلملال اسملهمة اسملندب اسديت عملأدد  خاردد م مادص ىد  اسدت س اسدلا مل ادح ال  ماابد م  ا ملا ي د ت  اسملابحاحدىللاعلملد عهملت  
  ر ملددا    ما  Jon (2002)فددلا اسهددد  اسملك لددل م ابدداج سددتم هة اسملنددب ا  ددا   م م  الهمددة هدد  ال جددال مالحاددت يددة  مامل ددل  دد   دد  جدد   

ا ملا ي د ت  اىللاعلملال اسدملهمة اسملندب اسديت  دب اإهملددام فدا مهدي ىلدا   ىد  خاردد  اسملابحاحدىللاعلملد ( ىمج د  49-490   1..0 
 دد ج   م لين ددد  عملأددد  رهددة ا, لددا  اسحمل)ددد اسدديت جددادل ل اسددت س بنددل   ح دد  ماددا    مهددي ىدملددد ىابملددد  عمل مددب بددلة ا تددت  م بددب 

اسددت س مالهم  ددال التدددد  مال دداهلة اسدديت مل عملاميددا  م حاجهددد الهم  ددال ا, لددا   معمل لدتددا   دددا عملأددد  ستاددت اسملابددا  اسحمل)ددد اسدديت مشمتددا 
اس ا    ل است س  ماسملدتلدت سمدت مس اسملاسلدد  ماسمل لدة  لتدا  مقدت الد   اسملمادلص ىمدج ادل   ىلد م رم جدتامة رم  ابدا ول رم  هدا إل رم 

تا الدددملهمة سهدددد  اسملمادددلص  سدددتثملا رمإج ىددد  ققق   عملامسملدددا ققق مرو عابدددا اح رم  ةهدددا  م ددد  ر ينمدددد اسلمددددال ال ملا لدددد اسددديت تلددد  ر  ا)دددملات 
ابحادح  عهمده ققق  ماملدين   م  الهمة ل اسمل جلال ما  اا  معنملر اسملك لل ىمج ستات اسملابدا  التددد اسديت  تد هدا  د  اسدت س م ملابملتدا ل اسمل

 ىلدد رم ل الملد ة  م د     ملاقندد هدلا اسملابحادح رم اسملمادلص معلدد  ر لدد هدلد مستات ا,ج اد اسيت سملا  د  عمالص  ىل اد مل قحادهتدا ل الت
   دددا رلملددال  دد  حل رهنددا ع)دداىت الددملهمة ىمددج  بددب ا, لددا  بلهأددتا  معمل لدتددا  مارملابدداد رىلاىلددلال الهح ددد  معددتماملتا ل اسملابحاددىلددلاعلملد ا 

ملد اسهمدلد اس)ملدد  مععدملل  الهم  دال  ماسمل اصد  اس هداة   د  خدكة اسلملابدد اسابحاد   مبلة ا تت ل ىدملد اسملهمة  مرلملال    اىلملاتام اس
 ماسملمالص ماسملات  مالملاقندق

  مناقشة جمموعات صغريةإسرتاتيجية Discussion in Small Groups Strategy  
ع ادت ىد  ىلده عك لدل  م د     ملاقندد ه  رىلم ا اة ا  مالملاقند  د ىال صلة  إ ىللاعلملد ا د  اللتر اسلا عاب م ىملال هلد  

( "يهندا د دت  اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ماسديت عهملددت ىمدج 4..0ا, لا  ال حم د م ا دملتا ىابملاج بم اسملك لدل مالهمدة  ماهح تدا ااملد    
 4..0  مامل دل  د   د   ااملد    444"دا ىلدلاعلملاة ا  بم الهمة ميكبال  معمهب ا,ىلدومد ما,ج بدد  م اج رىلاىلدلاج ل سابلدل رهدتاع عمدة 

 الملاقند عمل ل    خكة الحم   لحا   اسملاسلد دىللاعلملد ( ىمج ر  .9   4..0(  مرم سلمل   444  
 التهيئة: .0

 م لتا ااب م الهمة بملتلود اس كا سمدنا  د     خكة د     ا هلملتة سمملهمة  مدىك تة يهتاع است سق 



 م 3102العدد الرابع واألربعون .. اجلزء الثاين.. ديسمرب.. 

 62 (ASEP)بية وعلم النفس دراسات عربية يف الرت 

 بدء املناقشة: .3

 الهمة بملابتمي مداأاو  مل   است س  ميحو رىلومد ىمج اس كا رم ىح    ق   ةق ااب م  لتا 
 متابعة املناقشة: .2

م لتددا احاقددب الهمددة ع دداىكل اس ددكا سمملأ ددت  دد  اىلددمللهافة مقددت هتة ىمددج د  اف اسهكقددال  مدسددة ي  ا ددحو رىلددومد  مالددم اس اىددت  
  لا    دا حي   ىلمكج سمدملاقندقا,ىلاىللد س)ة الملاقند  ماعلي , لا   ما)ململب ,

 انتهاء املناقشة واستخالص النتائج: .4

م لتددا اددملة عماددلص الملاقنددد   دد  خددكة د دداا  ملدد   اسددت س ل رابددا  م ب تددا بلهأددتا    ضددا د د  عابلددلة  ددت  اسملمدداو ل سابلددل  
دلددد  ملاىلددلد معدد  ة  تددا ال اإععدداإل بلملددال مبددم رهددتاع الملاقنددد  مدسددة ا)ددمل جب ىمددج الهمددة اسملا ددلب ال)ددلل سمددت س  مخمددل بلوددد عهمل

يكبددال  مع جلددال الملاقنددد بنددل  جلددت   ددر اإهملدددام ي لددا  اس ددكا  مع)ددمل   ك  ددال ىددملتة  معابددتاح ما ددلام ه امتددة م )دداىتهتة ىمددج 
مالص است س مىحضال ىمدج اس دكا  د  اف اسهكقال بم است مس ا تات  ماس)ابابد  معابللة اىلملما ل اس كا  معابتمي اسملللاد اسحاجهد  مع

الملاقند ل   اس تة اسهمدي اس)دملة  ماسدملدل   د  احململد   اسملهملددي  مظد  دىللاعلملد ( ا,هتاع اسيت سابابتا 4.9   4..0مقت  ص ىلا   
ململ لدل ا,رند د سمدمد ىدال ع)ددد بىلدلاعلملد ا اسمل لة اسملاقت  ماسملينابل  اسهمدي     خكة يحاابد ىمدلد اجملداىلد   ضدا د در ر  هدلد 

اسعددلة   اخدد  مخددا   اسللوددد اسعدد لد   مر  الملاقنددال ل  د ىددال صددلة  رمددل بلوددد اسددملهمة اسملنددب ل ديددا  بملددامي اجملددداىي  هدداة  سددلسة 
ت  د   د ىدد ا أ  عاب)لة ا د ىال در ىلملد ر حا  ل  د   د ىدد     دد اس حصدد سلد   د ىدد سممل اىد  اسملندب  لددا بللدملتة  ىمدج ر  عهد

ال ضدد ع    علددتر ىدملددد احملددام   مالملاقنددد بددم هددلا ال ضدد ع  حووو ع)دداؤإل إ ململدداو الملاقنددد ل  قلابملددم  م دد     دد   ددملهمة اابددتم ععدد  اعال 
 م  ض ع هخح احعلب بال  اخ  الابح ق

  حل املشكالتإسرتاتيجية Problem Solving Strategy  
 د  خكيدا  م  اسملمدلددل   ادتا  اإىلدلاعلملال اسديت  ددب ر  احعلد  ىملتدا عدت ار اسهمدد م  دد  د  النددلكل د دتدىلدلاعلملد عهملدت    

مادح    ها   رىلاىلي ل اسهدملد اسملهملدلد   ىمللا ها هتلئ سدال اس حصدد الكمددد لدا ىلدد ررد اع اسملندا  اسهابمدي ال جدال كد    اىلدد  ندلمد  هلملددق
 لتددا الددملهمة يرددال ر ددام   قدد    قددت الدد    ددح  ىلددؤاة (  تدد  ا جابددد ىملددال رم  ددة ماثددل  ( ر  النددلكل  اسددد انددهح.09   4..0اةملددد  

(  044   4..0ىدد  ا جابددد اسعددالاد ىملددال  مانددهح  سح لددد ل اس قدد ع ىمددج ا جابددد اسعددالاد  ماهح تددا  دد   دد  اددااعد م اسملمدددا   
ماسهمدلددد اسدديت ا)ددملات تا الددملهمة ل  امسملددال ةدد  النددلكل  ددالملهمة  ( عهحا دداج اح دد  ىمددج   هنددا  لددر ا,رندد د اسهابملددد400   8..0مااملدد    

تدا س  دد  النددلمد ىدملدداج   دد  خددكة  د ىدد  دد  ا  دد ال مهددي ا  )دداس  لنددلمد  ستادتها   ددر اسللدداول ىملتددا  صددلا د اس حضددلال  
ل)ده خ د ال جا دت    مابدد دال ر دام  ململدابر  بد  اخمللا  اس حضلال  اس ص ة در  د  سمدندلمد  اس صد ة در اسملهددلة  مهدلد ا  د ال س

رل  الملهمدم    د دا  ا,ادلاد ير )دتة م ,ر )دتة  دىللاعلملد اململاب   لتا الملهمة    خ    د  رخح  مر ا اج م خم اج ة  النلمد  مهي 
 ى  يحال اسابحاد  اسهمدلد  مع جلال ا,ىلومد  مىح  ال اق   ماس ص ة در    ياق

 التعلم ابالكتشافية إسرتاتيج Discovery Learning Strategy   
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اسددملهمة  إ ملندداع  دد  ر ينددح اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عددت ار اسهمدد م  اىملددد ل عملدلددد اسمل لددة اسهمدددي سددتا دىلددلاعلملد عهملددت  
   0..0ر )ددتة ماعدد   دد   دد  ى ددا    الملهمدددم  ,هنددا عملددلد اس حصددد ر ددام الددملهمة لدا ىلددد يددحت اسهمددة مىدملاعددال م تددا ال اإ ملندداع ي

( اإ ملنداع يرددال ىدملدد ىابملدد ع لةاددد ل اسملأ د  ما ملنداع بهددا ال داهلة  م لتدا اددلهب الدملهمة در ربهددت 444   8..0(  مااملد    041
هم  اعدال اس)دابابد  مس احهدا    الهم  ال اله ا  سال  سلململابد   ملتدا در عهدلددال جتادت   دا ر  اإ ملنداع امل مدب  د  الدملهمة دىدا   عمل دلة  
( ر  اسدملهمة 1.4   0..0بنل   لملال     ؤاد ىكقال جتات  ل ال ق    عل   هحم د ستاال قل  ال ق  اإ ملنال  ماأدل  خ ابلدد  

ملهمة   ددددا ر  مالددد خدددكة اسملندددا  اسملهدددامع بدددم الهمدددة  إ ملنددداع ا ضدددد اسلل لدددد اسددديت  ددد  خكيدددا ادددملهمة اسملمدلدددل ال ددداهلة م ا, لدددا    ددد 
 اإ ملندداع اهملددت جدد د  دد  اا ىلددال الددملهمة ل   مس اسهمدد م  ,  الددملهمة ىللملنددل   لك  ددد ماسابلدداس ماسململلددؤ ماسملعددملل  ماإىلددملململا   ماهملددت

( 448-442   8..0(   مااملدد    480 -481   0..0  لنددال  مامل ددل  دد   دد  ى ددا   الددملهمة هدد  اسهملعددح اسملنددب ل الددملهمة اإىلمل
ر  هملداف ردد ىم  د  اإ ملنداع م ددا   اإ ملنداع ال جددال  م لدال ادملة عابددتمي خ د ال اسلاددة ماسملمحبدد سمددملهمة  جددحاد ىدملدد اسلاددة رم  ىمدج

دجحاد اسملمحبد سم ص ة در الهح د   ددا املأدد  دى داد اسمل جلتدال اسديت ع)داىت الدملهمة ل اس)دة ل خ د ال اإ ملنداع  مامهدب اسمل جلدال  لدال 
مدددملهمة رعدلب قملدد   د  اسملعددحع ل دجددحاد اسملمحبدد رم اسلاددة  سدلسة فددي ا ملندا ا   جتددا ,رددال  اسلداج  ددا عابدتم سمدددملهمة خ دد ال  م اج  لدةاج س

 اسملمحبدد قلدد  اسلددتد ل اسملمحبددد  حعلدد ب حاابددد ع)ددت  ىملددال  تدتدا ماس)ددة خ دد   خ دد    دىت اددملة اس صدد ة در اسململددام  مل  د   ددح  اابددتم سمدددملهمة
اسملمحبددد رم اسلاددة مرهددتاع اسددت س  اإ ملندداع اةددح  م لددال عددلف اةحاددد اس اىلددهد سمدددملهمة ل اسملا ددلب سمملمحبددد  خ دد ال عململاىلددب  ددر ردد ع

اد ماس)ددة ل خ  اهتددا  دددا احاددت  مالدد   سمدددملهمة ل هددلد اةاسددد  م  ر ددت ل ىدملددد اسددملهمة  بلملدددا اابدد   م  الهمددة  دد اابملعددح  م د ىمددج دى دد
ىلدة الدملهمة ل خ د ال اسدت س  ماس دحت بلملدال مبدم اإ ملنداع ال جدال هد   م   د   د  الهمدة مالدملهمة  دد ع جلتال ىا د  ماسملأ ت  د  صداد 

 ابداج سابت اعدال عاب   )ؤمسلد الهمة مع  ا   )ؤمسلد الملهمة ل اإ ملناع اةح  مهملا املاابل  لتر اسملهمة اسلاي الهملدت ىمج ىلدة الدملهمة ل اسدملهمة م 
( د  ل يحاابدددد اإ ملنددداع ا)دددمة الدددملهمة ىلدددم ف اسهدددا  442   8..0عدددلب  لدددة  ددد  اسدددت س  ماأدددل  ااملددد    اسلاعلدددد  مالددد   سمددددملهمة ر

اسعلة سم ص ة در اسململام    أ  حيت  النلمد مالد   اس حضدلال  م ددر الهم  دال  ماك د   ماابدلر  ميملدت  ماعددة اسملمحبدد  مامل صد  
حا اد اسدملهمة اسدلاي  مبملداد اسينابدد  سدمل ر  ماىملددا د ىمدج ر )دال ماده  د   جنداا مع د اح قت اعدال ىمدج اىلدملدىللاعلملد ا در اسململام   معؤ ت هلد 

 ا بتاىلد ماهملدا اعال م ل سال     خكة اا ىلد يحت اسهمة مىدملاعال م تا ال اإ ملناع بمل )الق
  األنشطة العلمية االستقصائيةإسرتاتيجية  Activities :Inquiry Practical Strategy  

 عهملت ا,رن د اسهدملد اإىلملابعاملد هت اج رىلاىللاج ل عهمة اسهم م معهملدتا  تي عمد,  اجدال الملهمددم اسهابملدد م لد ية اسهمدلدد   ددا 
عهد  ىمج ع سلت  ندلكل مرىلدومد ىمدلدد جتادت   عمل مدب  دملتة ا ملندا تا معابعدلتا  سدلسة إبدت ر  ادملة عابدتتتا بندل  ايندة ىدد  الدملهمة  

ةد  مهتلوددال ل اقدد  رخددح  سلددح  اسلاددة ماإ ملندداع ماسملابعددي   تددي بددلسة عهملدددت ىمددج ا  ارددب اسهابملددد اسهمدلددد  هدداج  مهتلددئ ماملاددت  ع لدد
ماسديت رادا ل در رردال اا   Erdal & Ongel (2003)سمملك لدل  دح  اسدملهمة ىد  يحادل ا دت  اللاادح   مر دتل دسدة   اىلدد دادحاة مرمجند  

اسهمدي ل عت ار اسهم م ل اكمرد ا,خة   ,رال اؤ ا در عه اد  اسدملهمة اسملندب  م هد  الملهمددم اح د م  ىمدج اإهملدام  ىلملاتام اإىلملابعاد 
اا ىلد التا ال اإىلملابعداملد اسهدملدد   لدة اإىلملابعداد اندد  ا اردب اسهابمدي ماسهمددي   تد  ر دت اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب اسديت ع)داىت 
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ملهمة الاملم ددددددد  متلددددددملتة  دددددد  ع دددددد اح قددددددت اهتة م تدتددددددة سمهمدددددد م   دددددددا ر ددددددتل   اىلددددددد  دددددد   دددددد   الملهمدددددددم ىمددددددج اىلملابعدددددداد ج ارددددددب اسدددددد
Zionet(2005)  Kaya & Ebnezer(2007)    ىمدج  هاسلدد اإىلملابعداد اسهمددي ل عملدلدد اسملاعدل  مىدملدال اسهمدة المللا مدد ماسململد

( ر  141   4..0)دددم اللددد ة اسهمدلدددد  مادددح  اسللدددتا ا  اسهمددددي م تدددا ال  ددد  الندددلكل ماسمل لدددة ا بدددتاىي  ماسملدددد  ال ددداهلدي  مس
ا,رند د اسهمدلدد اإىلملابعداملد عؤ دت ىمدج ر  الد   سمددملهمة  م اج رند اج م هداإج ماملادد  ال)دو سلد ا,م  ل ىدملدد اسدملهمة  معدملة ل دىلدلاعلملد 

ل قدد  اسملهملدددي  ب حاابددد سددملة ىملددال اسمل لددة  ددر اسمل جلددال  دد  ديددا   دد  النددلمد  مالدد    لتددا الددملهمة  ح دد  سمهدملددد اسملهملدلددد  م نددا  اج ل ا
ا,رنددد د ىلدددلاعلملد  ( ر  هملددداف اسهتادددت  ددد  ا عدددامص 4.1   0..0جاردددب الهمدددة سملاابلدددل ا,هدددتاع احملدددت    )دددلاباجق ماأددد  اس)دددلت  

ا,رند د اسهدملدد اسديت تا ىلدتا الدملهمة   ددا  اسهدملد اإىلملابعاملد   لة دهنا عملدي ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد مالمللا مد ست  الدملهمة   د  خدكة
عح دد  ا,ىلددومد  ملهددت   ا,ج بددد  معؤ ددت ىمددج اسملمحاددب اسهدمددي   ىلددلمد  دددر اسللدداول  ماددملة اإىلملابعدداد  دد  خددكة   اقدد  عهملدلددد عملاددت  

ىمددج اىلددملدحا اد اسددملهمة اسددلاي  لد ىلددلاعلما ع لددة الددملهمة  مس دد د سمابلددام بملنددا  داي فددتع اس صدد ة در  دد  سمد قدد  النددل   معؤ ددت هددلد 
م دد  خكيددا اعدددة الددملهمة اسملمددا ا ما,رندد د اسهمدلددد  ماك دد   ما )ددح  مامل صدد  در اسململددام   مجتهدد  الددملهمة ا لددح ماملددمل  م م د ل ىدملددد 

ملهمة ا)دمة ىلدم ف اسهدا  ىمي ر  اإىللاعلملد جته  ال (442  8..0(  ماامل    4.1  0..0  اس)لت  ل       ملإج  ماان اج  هاسملهمة ر
اسعلة    لة املة   اجتملال   ق   نل    م د  خدكة دسدة حيدت  الندلمد مالد   اس دح  م ددر اسللداول ماعددة اسملمدا ا ماك د    

 4..0ىدملدددددددددددددد ىابملدددددددددددددد مىدملدددددددددددددد  هدددددددددددددا   مامل دددددددددددددل  ددددددددددددد   ددددددددددددد  اسللدددددددددددددتا ا   ملابعدددددددددددددي  ماسماابدددددددددددددلر   ميملدددددددددددددت مامل صددددددددددددد  در اسململدددددددددددددام
ر  هملداف رد ىم  دد  اإىلملابعداد م دا  اإىلملابعداد ال جددال ماةدح   دا,مة اابد م بددال الدملهمة سده داددحاع  (8..0 414 410( مااملد   142 

مسل  ل ديدا  ماضدد م دتم  ماتدتع     اإىلملابعاد ىمج الملهمة اسمل عالهمة مع جلتال رم ضد  خ د  ينلد مل دىتا ها  ابت اج  ماهملدت هلا 
 خمللددا  اس حاابددد مرردد اع ا,ىلددومد مالدد ا  ما, مال اسكا ددد  سم صدد ة در  دد  النددلمد اسدديت  الددملهمة سابلددل رهددتاع  ددت     ماسيندداع اابدد م  لددالدر 

 ا اجتتا رم  تة  ا حيت    سال    ل اهح رم ر تا  يللهلدق
  التدريس مبساعدة الكمبيوتر إسرتاتيجيةComputer Assisted Strategy In (CAI)  

ت  اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ماسيت املة  لتا اسملا ا  ا ل ا    اسملهملة اسملابملتا در اسملهمدلة اهملت اسملت ار  )اىت  اسلدلل عح د  
اسلا ا)ملاتم  لال اس ىلامب اسحقدلد ماةاىل ا ماللال اإععداة ماسدملهمة ىد  بهدت مرصدلاه هدلد اسملابمللدد م دا عملأددملال  د  ىدح  اسلدللد عح 

مملهملة ماسدملهمة  مهد  اتدملة  لدملهمة  م همدال ر يندح رنداياج مع داىكج ل   اقد  اسدملهمةق مامل دل  د  حململ   الا   اسملهملدلد م ا اندمال  عت اج  تداج س
ع  ح اسمل اىد  الندلف بدم الدملهمة ماسلدللد عح   د  خدكة ىللاعلملد ا ( ىمج ر  هلد 090   4..0(  مال ىلج  42   ...0   ا م ة  

بملدددد مالملاح دددد ماسحىلددد  ال الملاح دددد مالدددؤثحال اسعددد علد اسددديت عابدددتم سمددددملهمة ب اىلددد د ىدددح  اسملعددد   اللمل بدددد ماسحىلددد  ال ا  لدددد اسعددد   اسينا
   2..0اسلدللدد عح    ضددا د د  د لارلددد سابلددل اسمل اىملددد  خددكة اإ علايددال اسملنددهللد اسدديت عابدد   لعددا    هم  ددال  ململ ىدددق ماددح  ىلددا   

سمل اىدد  بددم الددملهمة مبددم اس ىلددام  الملهددت     لددة اددملة اسددحبب بددم اسملعدد   ( ر  اىلددملاتام اةاىلددب اكر ل اسملهمددلة اددؤ ا د  د ددتا  ا04
سلدللد عح اللمل بد ماسع   اسينابملد مالملاح د مساب ال اس لتا  ماسملها    هتا  ىلملاتام اسلدلل عح ب حاابد علا ملد ع اىملد  م  اابملعح اىلملاتام ا

ة مدرملددا  الدد ا  الاملم ددد  دد  صدد    بملددد م ملاح ددد مرعدد   سحاحاددد مساب ددال الملهددت    بدد  ىمددج ععدددل  اسملهمددلة ىمددج ىددح  بددحو   اس ىلددام ل
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 , Kucuker  (2004)  لددتا  مصدد ل  م دد    اىلددملاتا تا ل ععدددلة مدرملددا  بددحا   اس ىلددامب الملهددت    مر ددتل   اىلددد  دد   دد 

Davies(2003)   ماسدددملهمة ا ع صدددي  اسملدددت اب  لدا ىلدددد ر  اسملهمدددلة  )ددداىت  اسلدللددد عح اددد  ح رظايددداج  ملهدددت    ينددد  اسهدددحم  اسملابتتلدددد
ل ما,سهاا اسملهملدلد  ماحملا ا    لة املة  لتا ععدلة ظ د  عهملدي سملدت ار   تد م خدا   د ة اسمل دام رم اس داهح  اس اقهلدد  مامهدب اسملك لد

اتام اسلدللد عح ل اسملهمدلة اتدتع بلماهتة  اخ  ديا  استم  اسدلا اه دج يدة  مسلدملتة إ يدتم   دا اؤ مردال رم ا لدحم   لدال  سدلسة  د   اىلدمل
د  بملاد  ع ة   اىللد  ملود  سملابمللد  ماهد  ىمج سابلل رهتاع اسلبلد بع د ىا د مرهتاع عدت ار اسهمد م بعد د خاصدد   لدة اهدد  ىمدج 

ا  الملهمدد   د  عملد ع عملدلد اسملاعل  است اىلدي  مر لد  ا,ىلداد ىمدج الهمددم  ماد  ح ىملاصدح اسملند ال م دب اإىلدمل ا    د  اسدملهمة   ددا حيملد
معهددت   عددا   اسددملهمة سملمدد, ا مللاجدداهتة مسدد   نددلكل عهمدتددة   لددة رصددلد    لددا  عل)ددلب ىدملددد اسددملهمة  ,رددال    لددا  ا دددر بددم 

 اسع ل ماسع    اسينابملد مالملاح د ماسحىل م م ةها    اس ىلامب الملهت  ق
  استخدام النماذج البنائيةإسرتاتيجية Constructivist Models Strategy  

دملدد عهملدت اس م) د اسلملاملد ىمج ر  الو الملهمة الهح د بمل )ال   هملدتاج ىمج ختاعال اس)ابابد إ  )ملابلكج يا    اكخدحا   مر  اسدملهمة ى 
همة ادح  رىلاىلدي سلملداد اسدملهمة دا بملاملد رن د  دا ر  ملل د اسهدملد الهح لد هي اسمللل  بم الهح د ماسها  ا ا جي  مر  الهح د ال)لابد سمددمل

الهددىن  مقددت ااددملل  دد  اس م)دد د اسلملاملددد اسهتاددت  دد  يددحت اسملددت ار ماإىلددلاعلملال اسملندد د اسدديت سملدد ا ىمددج ىددت   دد  اسملددداد   م دد  عمددة 
 اسملداد  ماسيت يا  اىملد ل عت ار اسهم م ظ د  ماملمي  مظ د   ا اار ق

  Wheatly Model منوذج ويتلي ق4

   4..0(  م دداع   دد    101   0..0 دد   دد  اسملمددتا  ملت  د  اس م)دد د اسلملاملددد  مامل ددل  ا اسملددد د  ر ددت اسملددداد  ال)ددملاهملددت هددل 
   لدة ادملة اسملدت ار ب اىلد ملال ىد  يحادل مضدر Grayson  Wheatly جحا)د   ماملمدي مدج ر  هدلا اسملدد د  امل)دب د   عدددد( ى414

مرثملداد ع لددةهة ل  د  النددلمد  تا ىلد   اإ ملندداع ماإىلملابعداد   لددة تدح اسملددت ار  الملهمددم ل  نددلمد  ابلابلدد دال  هددىن  سمل)دلد يددة
  لددال بددينك   حا دد  مهددي الح مددد ا,م  هددي  ح مددد التددام  مامل قدد  جندداو هددلد الح مددد ىمددج  قددد الهمددة ل اخمللددا  النددلمد التدددد   لددة عينددة

مدم معدتى هة إرداد اسابدحا ال الملاىلدلد مالح مدد اسينارلدد هدي ا د ىدال الملهامردد  م لتدا الملاقند ماة ا  ماإععاة  ماسلاة  معينة اهملدام المله
( ر ددحا  ل  دد   د ىددد   لددة اهددد  ر ددحا   دد   د ىددد ىمددج د ددا   مدد ة سمدنددلمد 4-0اددملة عاب)ددلة الملهمدددم د   د ىددال  مللا وددد  دد   

د اهت جنا اج سل   ح   لتا  م م  الهمة   جال م حات  م د    ع اادر  ىجناو ا د ال حم د     خكة الملاقند ماسمل اى  اإجملداىي   دا ر 
ة ا, ما ق ر ددا الح مددد اسيناسينددد  تددي النددا  د  مل هددلد الح مددد اهددح  الملهمددد   ل  دد   د ىددد سدد  كمتة ل اسعدد   ددا ع صددم ا دسلددال  دد   مدد  

 اىلملات  ها سممل ص  د  اةم ة  مدسة  احاع مع جلال    الهمةق   ة النلمد ال حم د  م لسة ىح  اس حت ما,ىلاسلب اسيت
  Marzano’s Dimensions of Learning Model منوذج مارزانو ألبعاد التعلم ق0

 اا)ململت ظ د   ا اار  ,بها  اسملهمة ىمج اس م) د اسلملاملد   لة اؤ ت  ا اار  ر  الهح د اس)ابابد هي راب د اسلتااد اسيت الو  د  خكيد 
يردال  ظد د   Marzano   (1992:12)الملهمة ختاعال مع اىكعال ما)ملات تا سمل )ة  ا تح بال    ختال ل   اق   لاعال  ماهح ال  ا اار  

سمملت ار اسع ي ا مل ىملال ربها  اسملهمة  املأد  اسملا لب سمت مس معمل للها  ماند  ىت  خ  ال دجحاملد  ململابهد  عح د  ىمدج اسمل اىد  بدم 
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ا     اسملهمة  مرين  راأاج رظا  سممل لة عملدين  ل  اإجتاهال  ما   ا ال ا  ابلد ى  اسملهمة ما مل)اا الهح د معلا متدا  مع ىلدلر مخ)د رظ
الهح دد مصددابمتا  ماىلددملاتام الهح دد بنددل  دا  هددىن  ماىلدملاتم ىددا ال اسهابدد  الململمددد  مهدي ضددحم   , ددتا  مس)د  مجندداو اسددملهمة اسعدد ي  

(  ر  ىدملددد اسددملهمة م ابدداج سملددد د   ددا اار  عملأددد  مخ)ددد رظددا   دد  اسمل لددة تددح فددا الددملهمة رثملدداد ىدملددد اسددملهمة  44   ...0  ماددح   ددا اار 
 مل)داا ما مل ىملتا ربها  اسملهمة  معملدين  هدلد ا,ظدا  ل اكي  اسدملدب ا,مة  اإجتاهدال ما   ا دال ا  ابلدد ىد  اسدملهمة  اسدملدب اسينداع  ا 

ابلدددل اسمللا ددد   لتدددا  اسدددملدب اسيناسدددة  ع ىلدددلر معهدلدددل الهح دددد مصدددابمتا  اسدددملدب اسحابدددر  اىلدددملاتام الهح دددد اىلدددملاتا اج سدددال  هدددىن  اسدددملدب الهح دددد مس
(  ر  ظددد د   ددددا اار   ىملدددددا د ظدددد د   هددددحل يبهددددا د ا د)ددددد تلدددد  19   4..0ا دددا ر  عملدلددددد ىددددا ال اسهابدددد  الململمددددد  ماددددح  ق ددددا ي  

لددة مر ددلب الملتددا  اسملت ا)ددي  مهددلد ا,بهددا  سل)دده  مل عدمد  مدظددا هددي  ملتاخمددد  مبلملتددا ىكقددال خمملم ددد  مهددي  ددا اىلدملاتا ال ل عهمددلة اسمل 
م اد الهح ددددددد  ماسمل لددددددة اسملاقددددددت  ماسمل لددددددة ا بددددددتاىي  مىدملددددددال اسمل لددددددة  م دددددد    تددددددا ال اسمل لددددددة  مىكقددددددد  هح ددددددد احململدددددد    سهدملددددددال 

 اىللاعلملال اسملت ار اسملن د   ر ع ضلد  ل لد ر ل تا معمل للها م ملابهد رر اع مر اع  اسملهمةقالهح لد اسمل لة(  ت  ظ د  املأد  
  التعلم التوليديإسرتاتيجية Generative Learning Strategy  

م  دال ا تادت  اهت اسملهمة اسمل سلتا    ربدحا اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب  لدا املأددملال  د  ىدملدال ع سلتادد اابد م فدا الدملهمة سدحبب اله 
اسدددملهمة اسمل سلدددتا دىلدددلاعلملد ( ىمدددج ر  444-441   0..0(  ماسملمدددتا  4.4   4..0 لهح دددد اس)دددابابد ماع دددل  ددد   ددد  ىلدددت اس)دددكم  

عهلر  ؤاد  لم ع)لي ل اسملهمة  ماسيت    ل ىمج ا ت  اإجملداىلد سمدملهمة  مر  الهح د عمللد   ىد  يحادل اسمل اىد  اإجملدداىي   لدة د  
ى  مىللمد املة    خكيا اةع ة ىمج الهاع    خكة اسملد   اسملدد هدي اسديت ادملة  د  خكيدا اسمل اصد  بدم ا, دحا   ماهملددت الهدىن ىمدج اسمل ا

بددم  اسللوددد اإجملداىلددد  ماددملة دسددة اسمل اىدد  ل   مس اسهمدد م سدده د اددا  مع جلددال الهمددة  ماسملهددام   ددر ا,قددحا ق مالملاقنددد ا داىلددد  ماسمل ددام 
ملهدامع لهمة ماسملك لل  هدملد اجملداىلد عهامرلد  مم اباج سلسة إ ا ح  الهمة ر لدا د ىمدج الملهمددم  مسلد  ا سدت  حضداج سمملندا  اإجملدداىي اسا

لتددا   اسمل اىدد   ددر اسللوددد ما ددتال اسدديت حيعدد  ىما,مةبلملددال مبددم الملهمدددم مبددم الملهمدددم بهأددتة اسددلهاق  دددا ر  الهح ددد تي  دد   عددت ا  
ة  د  خدكة الملهمة ماسيت عهملت رىلاس سملد  ال)مل  ل اسهملا    اسمل لة  مالعت  اسينداع  سمدهح دد هد  الهح دد اسهمدلدد اسديت املاعد  ىملتدا الدملهم

مر لددد رمحدت  shaverien(2003:1451)اس ع  است اىلي  مى  يحال هلا  العت ا  املة بملاد الهىن ماس تدة   ددا امل دل  د   د  ادا حا  
( ىمدددج ر  اسدددملهمة اسمل سلدددتا تدددح ي بهدددد  حا ددد  عملدينددد  ل  الح مدددد اسملدتلتادددد  اسددديت 122-120   0..0(  ماسملمدددتا  10-14   1..0 

د     ح مدد تتت  لتا الهمة سمت س ماملهحع ىمج ر لا  الملهمدم اسابلملدد مال جد    ل بمللدملتة الهح لدد  د  خدكة د    ا,ىلدومد ماةد ا  مالملاقند
ندد  ل   م لتا ااب)ة الملهمدم د   د ىال صلة   ملهامرد ما جتتة سمابلدام  ,رند د اإىلملابعداملد اسهابملدد ماسهدملدد ماملدلد يدة  دح  الملاقاسل 

لد  ر الك  دد ماسملهلدة ماإىلدملململا  ماسمل )دة يىلدم فة ا دا      ح مدد اسملادتا  م لتدا اابد   الهمدة  ملاقندد اس عد   سلا د   ملاقندد ع امضد
 اىلد  ر د  د اس حصد سل   د ىد سهدح   دا ع صدمه دسلدال  د  ر لدا  رم  هم  دال رم   داهلة جتادت  ماسديت مل ع سلدتها ل  ح مدد اسل لد   

ل لهم  دامالح مد ا,خة  هي  ح مد اسمل للل  م لتا ااب م الهمة   تا  الملهمدم بلها ال اق  رم النلكل اسيت عملات  الملهمددم سل لابد ا ا
ل رم ال دداهلة اسدديت ع صددم ا دسلتددا   ددر دى ددامتة اس قدده اسلددال سممل لددة ل  ددا ع صددم ا دسلددال  م ددب اسملأ لددت ىمددج ر  علدد   ال اقدد  رم النددلك

 اسيت املهح  يا الملهمد   جتات  ع)اىتهة ىمج اس تة اسهدللق
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  احملاضرة املعدلة)التفاعلية(إسرتاتيجية Mode Faction Lecture Strategy  
مهددي د ددت  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب اسدديت جتدددر بددم يدددحاابيت احملاضددح  مالملاقنددد  مانددلف اسملك لددل ل اسددملهمة  دد  خددكة اةددد ا   

( يهنا رناياج عهملدلداج اابد م ىمدج اةد ا  اسند  ا بدم الهمدة 048   0..0(  مخ ابلد  .04   0..0مالملاقند  ماهح تا        ى ا   
 لتا استم  ا  دا  اس اضدد سم ملدد   دد   اب  اهتدا رهندا عملدلد  دح  الندا  د ا  ابلدد سم ملدد ل عملدامة الدا   اسملهملدلدد م تدتدا  ماس ملد  ما تح

لدلددد مع )دةها معاب تتدداق م سملدار سابلددل ا,هددتاع ال ضد ىد سمددت س  مددا ر )دد  ا ىدتا  يددا معمل لدتددا مقلا هتدا   هنددا سابددل رملدام  مى امددت عهم
( ر  اسملدت ار اسدلا 440  4..0   ملتا ع د اح اسمل لدة اسهمددي ير اىدال  معملدلدد  تدا ال اإععداة ماسمل اصد  بدم اس ملدد  مادح  ااملد   جلت 

معهدددت  ددد  اىلدددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب  Interactive Lecture ددددر بدددم احملاضدددح  مالملاقندددد ا مدددل ىملدددال  حملاضدددح  الهتسدددد رم اسمل اىملدددد 
ل اسملهمة    خكة الملاقند ماة ا   م   خكة دجا هتة ىمج رىلومد الهمة   داس كا  دة  )دملابلمم سمدهم  دال  مسلد   اس كا انا     

اسيت جتدر بم الملاقندد ماحملاضدح   د  خدكة مخدر  حا د  هدي  الابت دد    ا سابداد ماسندحو ىللاعلملد ا  م هة  هاة مد ا   ماملة عمل لل هلد 
ل  ددد  اىلدددمللهاا الملهمددددم بلدددح  اسملابلدددلة    اسلنددد  ىددد  د  اف اسهكقدددال ب دددحو ا,ىلدددومد    اسملمادددلص معهدددد  هدددلد سمداملددد      اسملاابددد

ىمج االاف الملهمة  ر الهمة ل ىدملد اسملدت ار بندل   هداة مرندب   لدة ا)دمل ىب ر يندح ادا  دا   م د  )دملابلكج سمدهم  دال  ىللاعلملد ا 
 د اتىة اسملهملة ماسملهمة  ماملكىف ىلمللال     ملتدا ىمج  ت ق دا ر  ا در بم احملاضح  مالملاقن

 :أمهية اسرتاتيجيات التعلم النشط 
اىملدتل اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ىمج اسمل حاد اسلملاملد  ماسيت عؤ دت ىمدج ر  الدو الدملهمة  ها  دال م تددال بمل )دال   د  خدكة اسمل اىد     

قلددد   سدددلسة علدددد  ر لملتدددا ل سابلدددل اسهتادددت  ددد  اس  امدددت   لدددة اع دددل  ددد   ددد     دددر  دددا اهح دددال  ددد  ر لدددا  مر دددتا  مررنددد د  دددح فدددا  ددد 
( ىمدددج اسهتادددت  ددد  اس  امدددت اسددديت سابابتدددا اىلدددلاعلملال 448   9..0(  مجندددا  اددداهم 04   0..0(  ماةلمدددد 00-01   ...0ىددد ار 

 اسملهمة اسملنب  ماسيت تل  د ايا  لدا امي 
   بلملدا ا  ا  اسل ل  ىمج عملدلد  تا ال اس كاقعابم     اسل ل  ىمج راب  الهم  ال 

    اسملابللة( –اسل لب  –عنل  اس كا ل  تام عمل مب  تا ال اسمل لة اسهملا  ين   اسملامل 

 ال   اسل ل  ا, ت ىمج مضر الملهمة ل   اق  إ ملناع اإجتاهال ماسابلةق 

 ع  ح عللاد  اجهد    ادق 

 ا اهدم  قجته  الملهمدم اهدم   ما لحم   لد 

   عه ي ص    ماضاد ى  ا,ظا  اسيت ا)دملات تا اسملك لدل ل اسعد   يند  اإىلدملداع ماس تدة  مسملد  الهم  دال  مع )دةها  معلا د
 ا, لا ق

 عحبب الملهمدم ب اقر اةلا   ماملهمة الملهمد   الهم  ال اسيت عينة اهملدا تة ماملل حم  اسيت ا تد هناق 

 سهد  مع لل  الهح د  ى  يحال اا ىلد  ا عهمد دقاملهمة اسملك لل    خكة ا 

 ع)اىت الملهمدم ىمج ر  املهمد ا ر ينح    احململ   الهحل   تة املهمد   اسهتات    التا الق 
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 ع)اىت الملهمدم ىمج ر  امل صم ا د   م ة دال  هىن ىملت   اجتد النلكل  ,هنة احب  هنا  ها  تة  ماملم م   متا ير )تةق 

  الملهمد   ىمج عه ا ال  ا ملد   ة  تدتة سمدها ع ا تات ق حيع 

   ىلدد ع)اهة ل عللة  م  الهمة  مجته  الملهمة     اسهدملدد اسملهملدلدد  مدسدة  د  خدكة قلا دال  سابدحاد  ماسلملابدد مالملاقندد ماةد ا  ماا
 ا,رن د ماسمل اى   ر اكخحا  ماسهد  الململ ق

اسدددملهمة اسملندددب  ل اردددت اع ماردددت ا  م نددددا  د دىلدددلاعلملد ( بهدددا اس  امدددت مر لددددد 412   1..0مقدددت  دددص  مددد سمل  مهملم)دددمل     
الملهمددددم ل ىدمتدددة معهمدتدددة  ر يندددح  ددد  اإىلدددملداع  ماندددهحم   ل)دددؤمسلد جتددداد عهمدتدددة   ددددا اندددهحم   سحا دددد ماإيدوملدددا  ماسينابدددد  مال رددد ا 

كسلد  ماهدمددد   ب اىملدددد  دددر اكخدددحا  مال رددد    ململمدددم  محيابابددد   رهدددتا تة  رنددد م   ح ددد ا  ل   ضددد ع اسدددملهمة م  اهلددددال  ماهدمددد ا  ىلدددملاب
 مامللمق   اسملماو  ماحاقل   عابت تة مامل لحم  ل ختاهتة معهمدتةق

 مع)ملامص اسلا يند رىلر اسملهمة اسملنب م اباج سآلي  
 الملهمة     سمهدملد اسملهملدلدق 

 حاىا  قت ال الملهمة مىلحىملال مرىلم ا عهمدالق  

 احعلب  لا  الملهمة مماقهال ما مللاجاعال ماهملدا اعالق اسملهمة 

   حيت  اسملهمة    خكة ع اى  الملهمة مع اصمال  ر رقحارال مرىلحعال مر حا   ملدهال  را حيت  ل  لدر ا, دا   اسديت املندب  لتدا الدملهمة
 ىل اد ل الت ىلد رم المل ة رم الؤىل)ال اسلب اد ا,خح ق

 عمليات العلم Science Processes  
هددتاع اسحمل)ددلد ل عددت ار اسهمدد م  مهددي رىلدداس اسملابعددي ماإ ملندداع اسهمدددي  معملديندد  ل اسهتاددت  دد  عهملددت ىدملددال اسهمددة ر ددت ا, 

  ( ر04-.0   4..0د مادح  ى ددا    التدا ال ماسهدملدال اسديت  دب ر  تململتدا الدملهمة  سل اصد  عهمددال متدا س رنداياعال اسهدملدد مالاتاد
ددال اسهدملددال كدد   عدد مد ىدملددال ا سهمددة انددة د  ىلم)ددد  دد  ا, هدداة الململ دددد اسدديت عددؤ ا د  اسمل صدد  د  رمللمددد  ددا    ددي  دداة اسهمددة ع  ج 

  اىلددددد لدددداهح  يللهلددددد م تدتددددا  رم اسمل صدددد  د  دجابددددد ىلددددؤاة رم  دددد   نددددلمد  ددددا  ماسمل اصدددد  د   هح ددددد ىمدلددددد جتاددددت  يددددا صددددمد  سهدملددددد 
  معنددد  اإجتاهددال اسهمدلددد  يندد    ددب اإىلددمل كع  ماسمل اضددر  ماس ددحت اسهمدلددد اسدديت ا)ددملات تا اسهددا  ل اإىلملابعدداملد اسدديت اابدد م فددا اسهددا 

اىلملابعاد اس  اهح اس للهلد  ين    ح  اس حم  م ر اسللاول ماسملمحادب اسهمددي ماإىلدململلا  م دا د  دسدة  ماهح تدا  د   د  اسملمدتا م اادت 
ا دد سمل للدل يدحت اسهمدة ماسمل لدة د مالتا ال اسهمدلد ماسهدملدد اسك د ىد    اسابت ال اسهابمل(  يهنا 4.4   8..0( ماامل    .4   0..0 

 اسهمدي بنل  صدالد معملديند  ل ا,رند د مالدا ىلدال ما, هداة اسديت اابد م فدا اسهمدداد رثملداد اسمل صد  د  اسململدام  الدلملدد سمهمدة  د  جتدد مل
 عمل  د  ر ىم  ا  ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد  مىدملال اسهمة المللا مدقرثملاد اةلة ىمج هلد اسململام     جتد رخح  مع

 :تصنيف عمليات العلم 
ععمل  ىدملال اسهمة م اباج ل قهتا ل هحم عهمة اسهدملال اسهمدلد     لدة ىلدت سملتا م  جدد عهابلدتها د  ىدملدال اسهمدة ا,ىلاىلدلد   

 مىدملال اسهمة المللا مد م لدا امي بلا  دسةق



 م 3102العدد الرابع واألربعون .. اجلزء الثاين.. ديسمرب.. 

 69 (ASEP)بية وعلم النفس دراسات عربية يف الرت 

  Basic Science Processes عمليات العلم األساسيةأواًل: 
 2..0(  مرد اة خملد   40-40   0..0(  مخ ابلدد  .44   4..0(  ماسملمدتا  04   4..0امل ل       ىلت اس)دكم    

ل  ( ل عهحاددد  ىدملدددال اسهمدددة ا,ىلاىلدددلد ماسهدملدددال يهندددا  ىدملدددال ىمدلدددد رىلاىلدددلد ب)دددل د تي4.2-4.0   8..0(  مااملددد    22  
 قاىت  هحم عهمة اسهدملال  معأة ىنح  ىدملال ىمدلد هي 

 ملالحظة:ا 

 مهي ارمللاد  ابع   م مل ة م أل   سم  اهح رم ا, تا   بللد ا ملناع رىللافا مق ارلملتاق 
 :القياس 

 ممىلام  اسابلاس الاملم د بتقد ل   اىلد اسهم مق  مال  عت اب الملهمدم ىمج اىلملاتام رماتتع د 
 :التصنيف 

ماملأددد  قلددام الملهمدددم بملعددملل  الهم  ددال ماسللدداول اسدديت مل  هتددا د   وددال رم  د ىددال  هلملددد  اىملدددا اج ىمددج خدد ا  م هددااة  
  نل د بلملتاق

 :االستنباط أو االستنتاج 

 مهي ىدملد ىابملد املة  لتا اإرملاباة    اسهام د  ا ا   م   اسلملال د  ا  ملالق 
 :االستقراء 

 د ىابملد املة  لتا اإرملاباة    ا ا  د  اسهام م   ا  ملال د  اسهد  لالقمهي ىدمل  
 : االستدال 

مهي ىدملد هتتع د  مصد ة الدملهمة د  رملدام   هلملدد عهملددت ىمدج ا, سدد ماةابدامل الملاىلدلد اسلا لدد  م د    اابد م بهدت دسدة  صدتا   
 ا, لامق
 :التنبؤ 

ىمدددج اىلدددملاتام  هم  اعدددال اس)دددابابد رم الك  دددد  سمململلدددؤ  دددتم  لددداهح  رم  دددا    دددا ل  مهدددي ىدملدددد ىابملدددد عملأدددد  قدددت   الدددملهمة 
 ال)ملابل ق
 :استخدام األرقام 

اسح ضددلد ب حاابددد صددالاد ىمددج اسابلاىلددال ماسللدداول اسهمدلددد اسدديت اددملة  ا, قدداممهددي ىدملددد ىابملددد هتددتع د  قلددام الددملهمة  ىلددملاتام  
 , مال ما,جت   اسهمدلدقاةع ة ىملتا  ى  يحال الك  د رم ا

 :استخدام العالقات املكانية والزمانية 

ىلدملاتام ا, قدام  معمل مدب اسهكقدال اسح ضدلد ماسابد ارم ماساب اىدت اسهمدلدد اسديت عهدت ىد  ىكقدال  لارلدد مهي ىدملد ىابملد  لدمد إ 
 رم ا ارلد بم ال اهلة اسهمدلد دال اسهكقدق
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 : االتصا 

ة ىمدج اسابلداس بملابد  ر لدا د رم  هم  اعدال رم رملاممدال اسهمدلدد د  اكخدحا    د  خدكة عح ملتدا اد   ج رم  ملابلداج ماملأد   )اىت  الدملهم 
 د  جتامة رم  ىل  ال بلارلد رم س  ال ىمدلد رم عابا اح  ينلدق

  Integrated Science Processes اثنياً: عمليات العلم املتكاملة
(  مرددد اة خملدددد  40-40   0..0(  مخ ابلددددد  .44   4..0(  ماسملمدددتا  04   4..0 ددددا امل ددددل  ددد   دددد  ىلدددت اس)ددددكم   

( ل عهحادددد  ىدملددددال اسهمددددة المللا مددددد ماسهدملددددال اسدددديت عملأدددددملتا يهنددددا  ىدملددددال ىمدلددددد 4.2-4.0   8..0(  مااملدددد    22   2..0 
 ر ىدملال هي  ملابت د مرىمج  )مل      ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد ل هحم عهمة اسهدملال اسهمدلد  معأة مخ

 :تفسري البياانت 

 معند  ع )ة الهم  ال ماسللاول اسيت مل  هتا ماسيت مل اسمل ص  دسلتا ل ض د الهم  ال اسيت تململتا الملهمةق 
 :التعريفات اإلجرائية 

ب)م)دددمد  دددد  معملأدددد  عهحاددد  ال ددداهلة مالعددد ماال اسهمدلدددد عهحا دددداج  دددة قا  ىلدددي  بددد  عهحاددد  دجحامددددي  د دددا بملاتادددت العددد مد  
 ا جحادال اسهدملاعلد  رم بلا   ل لد قلاىلالق

 :ضبط املتغريات 

مهي ىدملد اابعت فا قت   الملهمة ىمج دبها  رثح المللةال ا,خح  ىتا اسها   اسملمحا,  لة املدل   د  اسدحبب بدم المللدة اسملمدحا,  
 مرثحد ىمج المللة اسملابرق

 :فرض الفروض 

لاو  د   ؤقده سهكقدد  ملدمدد بدم  مللدةا  رم دجابدد س)دؤاة رم  ندلمد  دة   ماندل  ر  علد   اس حضدلد ملهمة ل اقمعأد  قت   ال 
 قابمد سكخمللا ق

 :التجريب 

  مهددي رىمددج اسهدملددال اسهمدلددد مر ينحهددا عابددت اج  ,هنددا عملأددد  ىدملددال اسهمددة اس)ددابابد  لهتددا ا,ىلاىلددلد مالمللا مددد  معمل مددب عددت اب
 ملما ا اسهمدلد بملماو   لة عمللا    لتا يحت اسهمة مىدملاعالقالملهمدم ىمج دجحاد اس

 :اسرتاتيجيات التعلم النشط وعمليات العلم يف تدريس العلوم 
د  يللهد اسهم م اسمل للابلد عهملدت ىمج اسملمحاب  معابتتتا ب حاابد ر حاد إ حيابل اسلينة    رهتاع عدت ار اسهمد م   ددا ر  اإهملددام  

  اعلد  ابع  اج ىمج سعل  الهم  دال  بد  رصدلد اإهملددام بأدحم   عملدلدد التدا ال الململ ىدد سدت  الملهمددم  ادا امل مدب بملهملة معهمة اسهم م 
ة اسلبلدد اسل ل  ىمج ىدملال اسهمة الململ ىد  ماىلملاتام اإىللاعلملال اسملن د ل ىدمليت اسملهملة ماسملهمة   دا عؤ ت اإجتاهال اةتايندد ل  دا

ضحم   اسملا ة ل عت ار اسهم م    اسملهمة اسعة اسلا اهو اىلملابلاة الهم  ال م   تدا د  اسدملهمة اسملندب  مدسدة اهدو  ملاقندد  اسهمدلد ىمج
بمل )دددال  ماسملهلدددة ىددد  ر امدددال  مر لدددا د  حادددد  معلدددا ة ا, لدددا  ماك اد  دددر ا كمدددال م  اىلدددد اسهكقدددال بدددم  الدددملهمة مدى امدددال اس حصدددد سلملددداد  ها  دددال
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سهمدلدددد ماسدددحمابب بدددم ال ددداهلة  م ب تدددا  دددا هددد  ل دهملدددال  م دددا اهح دددال ىملتدددا  مع للدددل هدددلد الهم  دددال ل   اقددد  ىمدلدددد م لاعلدددد ال ضددد ىال ا
( د  ر  اسلملاملدد عؤ دت ىمدج ر  اىلدلاعلملال اسملدت ار املللدي 402  4..0جتات    ىت ال   سملهمدال  هدىن مهدتع مملل دد  مرادا  ااملد    

 د اسملن د ماسمل اى  اس هاة بدم الهمددم مالملهمددم  معح د  ىمدج ا,رند د اسديت عمل مدب الندا  د اسملند د ماسمل اىد  ر  عهد  ىمج عنملر النا  
  1..0الح دد  مالملددالحال  ماسملاايددب  ددح اج س ددح   مالها دد   ما,رندد د اسعدد لد  م ةهددا  دد  ا,رندد د اسدديت عنددمر بملدداد الهح ددد  ماددح  ىدددحا   

رد بددلها اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب اللمللددد ىمددج  لددا   اسلملاملددد ل دىددتا  معددت اب  همدددي اسهمدد م ىمددج ع دد اح ( ررددال    لددا  اإىلددملها40
  تا اهتة مر امتة اسملت ا)ي مدعابدا  ىدملدد اسملدت ار  دد اعدهب اسمل دح د  اسملدت ار مىدملاعدال  هد ة ىد  هدلد اإىلدلاعلملال اةتايندد  مر   د 

مدد م  دلددر ا, ددحا  ل  حا دد  اسملهمددلة الاملم ددد مل  لددر رردد اع اسملهمددلة  ىمددج ر  اددملة عهمددلة اسهمدد م  ىلددملاتام رهددتاع اسلبلددد اسهمدلددد عهمددلة اسه
  لدد سملبلدد اىللاعلملال عهمة رن د ال    لتا اسملمدلل د ابلاج مرن اج رثملاد ىدملدد اسدملهمة مسدلر  ملمابلداج ىلدمللاج سمدهح دد   ددا ر دتل الهدااة اساب

 448مة اسهم م املللي ر  ال   ىدملد رن د ااب م  لتا اسملمدلل بدتم  د دا  مالدلة ا تد   الملاىلدب سهدملدد اسدملهمة  مرادا   اسهمدلد ىمج ر  عه
  422-  0..4 )Haney  د  ر  اسهتاددت  دد  است اىلددال اسدديت عملامسدده عهمددة اسهمدد م عؤ ددت ىمددج ضددحم   عدد ا ح بلوددد عهمددة رندد د اابدد م  لتددا

اد اسملهمة     خكة  دا اابد م بدال  د  ررند د ىدملدد رم ىابملدد رم  ةهدا  د  ا,رند د اسديت تلد  د  ا تدا م ك  ملتدا  الملهمة  ستم  ا  ا  رثمل
رم اسدديت ا مددب  دد  الددملهمة اإرددت ا   هتددا ىابملدداج   دد  خددكة اىلددملاتام ىدملددال اسهمددة م تددام اسمل لددة ماإىلددملتىاد ماإىلددملداع  ىلدد اد عددملة هددلد 

( ىمددج ر لدد ىدملددال اسهمددة .1 -49  2..0(  مى لد   0  ...0 داىي  مامل ددل  دد   د  دبددحاهلة  ا,رند د بنددل   دح ا رم امجددي رم 
  ل عهمدددلة معهمدددة اسهمددد م يهندددا رلددد  الدددملهمة  ددد  اسابلدددام  سدددتم  ا  دددا  ل اسهدملدددد اسملهملدلدددد  معملدددلد سدددال  حصدددد اسلادددة ماسملابعدددي سم صددد ة د

 ال اسهدملددد   يندد  الك  ددد ماسابلدداس  ماسملعددملل    دددا ع)دداىت ىمددج ارملابدداة رثددح اسددملهمة  الهم  ددال بمل )ددال   دددا عملدددي ستاددال اسهتاددت  دد  التددا
  0..0معملددي اللدد ة ماإجتاهدال اسهمدلددد ماسدملهمة اسددلاي  ماسمل لدة اسهدمددي   يند  اسمل لددة اسملاقدت ما بددتاىي  سدت  الملهمدددم  مادح  خ ابلددد  

تدددة  ددد  خدددكة ا دددت    لدددة الدددتؤم  ي لدددا  ب)دددل د    عملمددددر هدددلد ا, لدددا  ( ر  ىدملدددال اسهمدددة ع)ددداىت الملهمددددم  ددد  ع ىلدددلر عهمد40
سملندددلل  ر لدددا  جتادددت  ر يندددح عهابدددتاج  م لدددر هدددلد ا, لدددا   تددددد  ,هندددا ع)ددداىت الملهمددددم ىملدددت عهمدددة اسهمددد م ىمدددج ر  اعدددلا ا صدددارهي قدددحا  

ر الهح دد   د  خدكة بملداد اس تدة  اخد   ح دد اسعد  اهملدتم  ىمج رر )تة  مقا  ا  ىمج    النلكل  ما ملناع  هم  ال   لت  مجتدل
لد  مخا جتا  مى  يحال اا ىلد اسهدملال اسهابملد اسهدملد   تة ا لدحم   اسهمدداد  ما د  م   تدا اهتة اسأدحم اد سم تدة اس هداة سمهمد م   ددا ت

    در الملهمددم  د  خدكة اا ىلدد ىدملدال    خكة ىدملال اسهمة ل   مس اسهم م عملدلد  تا ال اسمل لة  م د  خدكة ررند د اسهمد م تلد
  4..0اسهمة د  ع  اح   داهلدتة مضدلب المللدةال  ممضدر اإىلدملململاجال دال الهدىن  ماسمل صد  د  ا, لدا  بندل  ماضدد  ماؤ دت صدابح  

 عدت ار اسهمد م   د  همدم ىمدج ا مل)داا  تدا ال ىدملدال اسهمدة رثملداد ال اقد  ما,رند د الاملم دد لمل( ىمج ضحم    )اىت  ال0.8.0.4
خكة اسل ل  ىمج ا ارب اسهدمي  مدجحاد اسملما ا اسيت عل)لتة  تا ال الك  د ماسملعملل  ماسابلداس م ةهدا   ددا ادح  ر  عدت ار اسهمد م 

سة إبدت  د  املة بع     ة  هاسد ددا  ا  بهلتاج ى  د )اا الملهمدم  تا ال ىدملدال اسهمدة اسديت عهدت رىلاىلداج  د  رىلدر عدت ار اسهمد م  سدل
( د  ر  اسملددت ار اسملنددب .44  0..0اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب سملاابلددل اسهتاددت  دد  رهددتاع عددت ار اسهمدد م  راددا  دبددحاهلة  

اس هاة امل مدب د  اف الهمدة ب تدة م قدد ممىدي  د ىدد  ململ ىدد  د   )دمل  ل اس)دم ف اسملهملددي   د  خدكة ىدملدد اسملدت ار داهتدا  مر  ادؤ ا 



 م 3102العدد الرابع واألربعون .. اجلزء الثاين.. ديسمرب.. 

 72 (ASEP)بية وعلم النفس دراسات عربية يف الرت 

رظا  اس)م ف اسيت عهد  ىمج  تم  ع اى   ابلابي بلملال مبم الملهمدم   ضدا د د  قت عدال ىمدج ر  املعدحع ب حاابدد  ابعد     م دل بل اد  
رىلر  دت   ىلدم اج  )دملات اج رىلداسلب عت ا)دلد  ملاىلدلد سملاابلدل رهدتاع عهملدلدد  هلملدد   ددا ر  سابلدل اسدملهمة اسملندب امل مدب  د  الهمدة هتلودد 

ملاابلددددل ا,هددددتاع اسملهملدلددددد  مر  ا)ددددملاتم اىلددددلاعلملال عددددت ار  ململ ىددددد سابددددل اسددددملهمة اسملنددددب   دددد  خددددكة اإرملابدددداة  دددد  اسللوددددد اسملهملدلددددد س
 ,.K,(4..0رخح  ىملت ا عمللة ا,هتاع اسملهملدلد      قد  عهملددي د    قد  هخدح مر دتل   اىلدد  دىللاعلملد عت ار د  دىللاعلملد 

McKinney ة اس ددكا  لددة دهنددة ا همدد   ر ينددح  دد   ددح  اإىلددملداع سمددت س   تددة ااب  دد     ملندداع ر  اسددملهمة اسملنددب انددة د  ر هددا
مع للدددل الهح دددد  مدسدددة ا)دددململت ىمدددج ا لاضدددلم رىلاىلدددلم سمدددملهمة اسملندددب م دددا  د  اسدددملهمة ب للهملدددال جتدددت مرندددا   د  خمملمددد  ا, دددحا    مدىدددتا

( ر  400  4..0اع ماسملادت  ماسابدحاد  ماسلملابدد  مادح  ااملد    املهمدد   ب دحت خمملم دد  ماندد  دسدة ىملاصدح اسدملهمة اسملندب  مهدي  اإىلدملد
  اسمملهمة اسملنب جارب اجملداىي امل مب عهاموج اجملداىلاج  ا)دد بملاب)لة اسملك لل د   د ىال صلة  رثملاد اا ىلد ا,رند د ماسهدد  الادت 

ة قلد  اإرملتداد  د  ا,رند د سللداول اسديت حيعدم   ىملتدا  در رقدحاهنر  عه ي سمملك لل اس حصد اسلا لدد لملاقندد عمللدؤاهتة مع )دةاهتة مدجدحاداهتة ما
م لسة هتلود اس حصد سهح  بها ا د ىال سململام  ىدمتة بهت اإرملتاد  ملتا ىمج عك لدل اس عد   اىلدململا اج ىمدج ر  اسدملهمة    اماسهد  الات 

ىي مرنددا  الددملهمة امهددب  م ا  لددةاج ل ىدملددد اسددملهمة   لددة ( ر  اسمل اىدد  اإجملدددا080  ...0رملددا  سممل اىدد  اإجملددداىي  ماددح  ااملدد    
ي اع  اسملمدلل د  رهتاع اسملهمة بع    ر أ  اا س  ىدت الهمة د   )اىتعال سلم   ر ر ا,هتاع  م سملار  د   د  دد اس حصدد سمملمدلدل سلد

ال بددم ج ارددب اسددملهمة  م دد    اددملهمة اسملك لددل  دد  بهأددتة اابددا    راددال   اد اكخددحا  ل  د ىملددال عهددت مىلددلمد  ملاىلددلد سملدلملددال  دد   ؤاددد اسهكقدد
 يندةاج ىملدت ا   رالاد  ينة  ع  ت  ا املهمد رال    الهمة  ,  الملهمة إ ال   ل دبتاد  رادال ر دام ا كمدال  تددا  دا  هدلا اسدحرا ب)دل اج  بلملددا ادل  

( ر  الددملهمة المل)ددب ا ددتال اسملهملدلددد الململ ىددد ىملددت ا .9  4..0ا لددح  بددتاد  راددال ر ددام الهمددة  خنددلد اسلأددب ماس)دداحاد  د ددح رم سددمل   
ب جدد   الدد   رندد اج م هدداإج ل ال قدد  اسملهملدددي  دد درددال اددملهمة ىملددت ا انددا ف ل ال)ددو سلد مل اردداد اسابددحا   مالدد   عهمدددال رمشدد  مرىدددل رثددحاج  

ل ات    اإ ملناع  مبلسة عل   اسلدحع اسعد لد  داإج ماىلدهاج سمملندا   همة اتملة  نا  ملال محيل تا  ما  ح سال بلود  اىدد مه ملد م     ىمج ا
ل  د ىال صلة   م د ىال ىد   ميكا اهدم   ل  نا ار مررند د ل ر در اس قده  م همدة املادحف بدم ا د ىدال ماهدد   دا د  

( د  ررددال يملمدد   م   دد   دد  410 -414  9..0م  جددال سئىلددومد م ل)ددح سهدملددد اسملهمددلة ماسددملهمة  مل هددلا اسعددت  راددا ل جنددا  ادداهم  
ت س الهمة مالملهمة ل اىللاعلملال اسملهمة اسملنب   لة جنت ر  الملهمة  نا ف مرنب ل اسهدملد اسملهملدلد   ت  ااب م يرن د ىت  عملعد   سد

اسهددد   ماسمل لددة  ماسملنددام  ماسملهددام   ددر  يند   يددحو ا,ىلددومد  م ددح  اس ددحم   مالملاقنددد ماسلاددة  ماسابددحاد   ماسلملابدد  مالملا )ددد  ماسلاددة  م 
ملهملدددي ا,قددحا   بلملدددا املديندد   م  الهمددة ل اسمل جلددال ما  اددا  سمهدملددد اسملهملدلددد   تدد  إ ا)ددل ح ىمددج ال قدد  اسملهملدددي  مسلملددال اددتاح ال قدد  اس

    تددا ال يددحو ا,ىلددومد مد ا   الملاقنددال ما جددال الملهمدددم كدد  ايددتع  ملددال  سددلسة امل مددب  ملددال ا لددام  تددا ال د ا   ال قدد  اسملهملدددي  يندد
( د  ر  سمدهمدة  م اج جتادتاج  د  خدكة اا ىلدملال إىلدلاجتلال اسدملهمة 22  2..0مععدلة ال اق  اسملهملدلد الن قد سمدملهمة  مرادا ل ىلدها    

 ةمإبدت ر  الد   الدملهمة هد  اسلا داسملنب  مهلا استم  اململاىلب  ر  مل ملال اسابح  اةا ا ماسهنحا    لة  عا   الهم  ال  ة  دت    
د ىملتددا ماللندد  ل اددت  ملتددا  مالمل اىدد   ددر اس)ددت  ماسعددهب  ملتددا مالهمددة سددال  م  ال جددال مالحاددت سمهدملددد اسملهملدلددد ماسلب اددد  مر ددتل   اىلدد

 ملدددر ا ددتال  ىددد  يحادددل ( ر  اىلدددملاتام اىلددلاعلملال اسدددملهمة اسملنددب  هددد  اسملمدلددل اندددلف ل عهمددددال  م همددال تدددح يجنددد مر0..0 مددااا  
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ارددت ا  الددملهمة ل ىدملددال اسددملهمة  مد  ددد اس حصددد إىلددملاتام  لددر   اىلددال  مر  اددملة اسددملهمة  دد  خددكة ا ددت  اللااددح  ماسهددد    ددىت الدد   
اسهدا   د    سدال  اسملهمة دم  هىن  سمل)لد سمدملهمة سلسة  ب ع  ة  ح  ىتات  ر ام الملهمة إ مل)اا ماخمللا   ا حيلب بال  د  رجد  ر  ا تدة 

 د ية  ما ىلر     تا  ال   اسملك لل املهمد    م انا     ل ال)ؤمسلد مل اراد اسابحا  ال   عهمدتة رمش  مرىدل رثدحاج مر ملدر  ب جد   الهمدة
مد م ر  ا د    د   م د اتملة  نا  ملتة مع اىمتة  ل ل  بلود ه ملدد اجملداىلداج م اىددد م  د   ىمدج ال ادت  د  اإ ملنداع  سدلسة إبدت لهمدة اسه

ل اسهدملدددد اسملهملدلدددد ماسلب ادددد   هملدددال ر  اندددمر اس دددكا ىمدددج الندددا  د ل ستادددت رهدددتاع اسدددت مس  مالدددو ا,رنددد د اسهدملدددد اإىلملابعددداملد  
مالمللا مدد  ما)اهة ل ع  اح ختال الملهمدم  ى  يحال د  د اس حصد ية سملادد   )دؤمسلد اسلادة ماإىلملابعداد مىدملدال اسهمدة ا,ىلاىلدلد 

 ددد  خدددكة اا ىلدددملتا ير )دددتة  ددد  اسملعدددملل   ماسددد ا   ماسابلددداس  مالك  دددد  مرخدددل اسابلاىلدددال مع )دددةها   ضدددا د د  عابدددتاح جتددد   هدددؤإد 
 عابدتمي  ململ ىدد سمدملهمددم   ضدا د د  االملهمدم ل مىلب بلود اجملداىلد ه ملد ا)  ها اة ا  مالملاقندال ايا  دد اس هاسدد  مإبدت ر  اابدتم  حصجد

د ررنددد د يدددا  هدددىن  سمل)دددلد سمددددملهمة  مراأددداج ىمدددج الهمدددة ر  ادددمل ة مقملدددال  ماابلددد  ىمدددج اسهدددد  بح لدددد ممحددداس  ما ددد    ددد  بمللملدددال الهح لدددد مالتا اددد
 ماس جتارلد   ا املكدم  ر  )ملات ل اسهعح ل ض د  م) د ا ملدر ما مللاجاعالق

 :الدراسات السابقة 
اسهددالي ماحملمددي ل  دداة اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب  م دد  عمددة است اىلددال ماسدديت يددا ىكقددد  سابددت رندد ه است اىلددال ىمددج ال)ددمل  

  ىللاعلملال اسملهمة اسملنب اس هاسد ل عت ار اسهم م ماسيت يا صمد  ست اىلد اةاسلد  ا امي  

لددددي ل  د ىدددال اسملندددا  ماسددديت اىلدددملتت ه اسملهدددحع ىمدددج رثدددح اىلدددملاتام اسلدللددد عح   ىلدددلب عهم Borage( 4990  اىلدددد بدددحا    
ر بهددد(    ددت  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ىمددج عملدلددد ىدملددال اسهمددة  ماىلددملاتام اسلا ددة الددملت  اددلال اسملمددحا,  ميلددل   اىلددملال ل  - راما 

مة اسملندب  مع د ت  اة اسهم م ىمج ىلملد    عك لل اسع  اس)ابر ماسينا      الح مد المل ىل د  مرىل حل اسململام  ى  ر لد اىلدلاعلملال اسدمله
 ا د ىد اسملمحاللد ىمج اسأاب د ل عملدلد ىدملال اسهمةق

اسدملهمة دىلدلاعلملد   اىلدد اىلدملتت ه اسملهدحع ىمدج  هاسلدد  Burchified & Gifford( 4990 دا رجح  ب  ا لمت مجل       
ة ا,ىلاىلددلد ماسمللا ملددد  ماىلددملاتم اسلا ددة  )دداىت  اةاىلددب اكر     ددت  اىلددلاعلملال اسهمددة اسملنددب( ىمددج عملدلددد  تددا ال ىدملددال اسهمدد

لدد الملت  الال اسملمحا,  ميلل   اىلملال ل  اة اسهم م ىمج  ابدح  اسلل س جلدا اسها دد ىمدج ىلملدد  د  يدكا  ملدد ا ملددر مرىلد حل اسململدام  ىد  ر 
 لال اسهمة ا,ىلاىللد ماسمللا ملدقاسملهمة  )اىت  اةاىلب ا,م   ع  ت ا د ىد اسملمحاللد ىمج اسأاب د ل عملدلد ىدمدىللاعلملد 

(   اىلدددد اىلدددملتت ه اسملهدددحع ىمدددج رىلددداسلب ماىلدددلاعلملال اسملدددت ار التددددد مال)دددملات د  ددد  4990مل ر دددر اسهدددام رجدددح  ااملددد    
 ماىلددملاتم اسلا ددة الددملت  اس صدد ي  ميلددل   اىلددملال ىمددي ىلملددال  دد  رىأدداد هلوددد اسملددت ار  مجتددد ر ددح رىأدداد هلوددد اسملددت ار   ا هددد ا,  رلددد

مرىل حل اسململام  ى  ر  ر ينح اإىللاعلملال اىلملاتا اج مر ينحها ر لد  سمل)لد ,ىأداد هلودد اسملدت ار هدي احملاضدح  يظايتدا    ا هد ا,  رلد 
 الاملم د مالملاقند ماة ا ق
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د ماسديت اىلدملتت ه اسملهدحع ىمدج ماقدر اىلدملاتام رىأدا Carelson & Gooden(4999   ارده   اىلدد  ا س)د   مجد      
هلوددد اسملددت ار سمااىلددب ا,م  ماإرلردده     ددت  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب( رثملدداد عت ا)ددتة سم ددكا  ممل اىلددملاتام الددملت  اس صدد ي  

 ماإرلرهق  برىل حل اسململام  ر  هملاف قع  اج  لةاج مضه  ل اىلملاتام اةاىل

اسددملهمة اسملنددب ل  د ىددال الملاقنددد المللااملددد اةمددة  (   اىلددد اىلددملتت ه اسملهددحع ىمددج تثددة اىلددلاعلملال4..0 دددا رجددح  ىلددا    
  اسعددلة   مالمل ىلدد د ماسللددة (    ددت  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب  ىمددج اسملاعددل  ماإىلددمللهاا ال دداهلدي ماإجتدداد كدد  اس لدد  د  ماىلددملاتم

ة اسينار ا رىل حل اسململام  ى  ر لدد اىلدلاعلملال ا اسع  ا,م كاسلا ة الملت  الال اسملمحا, ميلل   اىلملال ل  اة اسهم م ىمج ىلملد    ي
 اسملهمة اسملنب  مع  ت ا د ىد اسملمحاللد ىمج اسأاب د ل عملدلد اسملاعل  ماإىلمللهاا ال اهلدي ماإجتاد ا  ا  ك  اس ل  دق

رىأداد   اىلد ماسيت اىلملتت ه اسلن  ىد   دت  اىلدملاتام  Gueden Zoph( 0..0مبهت دسة بهام رجح  ج ست  امع   
هلوددد اسملددت ار سمااىلددب ا,م  ماإرلردده     ددت  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب(  ممل اىلددملاتام الددملت  اس صدد ي  مرىلدد حل اسململددام  ىدد  ر  
ا و  رقدد  اىلددملاتا ا سمااىلددب ماإرلردده بلملدددا اسددل    ر ينددح اىلددملاتا اج   دددا ر  ىأدد  هلوددد اسملددت ار ا,قدد  خددت  الدد   ر ينددح اىلددملاتا اج 

اىلددب ماإرلردده  مر  ىأدد  هلوددد اسملددت ار اسددلا الددة  دد  يحاابددد عت ا)ددال ا)ددملاتم عابمللددد اةاىلددب ماإرلردده ر ينددح  دد  ىأدد  هلوددد سملابمللددد اة
 اسملت ار اسلا ا أ  اسملت ار  س حاابد اسملابملتادق

 -ام ا  -(   اىلددد اىلددملتت ه اسملهددحع ىمددج رثددح عملدد ع اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب   لددح0..0 دددا رجددح  ل ر ددر اسهددام هملددتا   
اددا ف( خملددد اسددملهمة  خددحامب ال دداهلة  اسهعدد  اسددلهو  ل عهمددة م ددت   دد   ابددح  ا, لدداد ىمددج ا مل)دداا ال دداهلة اسلل س جلددد معابددتاح اسددلال 
ماإجتداد كدد  اإىملدددا  اإ ددا  المللددا ة ماىلددملاتم اسلا ددة الددملت  اددلال اسملمددحا,  ميلددل   اىلددملال ل  دداة اسهمدد م ىمددج ىلملددد  دد  يددكا اسعدد  

ة اسيندار ا ا اىدي  مرىلدد حل اسململدام  ىد  ر لددد اىلدلاعلملال اسددملهمة اسملندب  مع د ت ا د ىددد اسملمحاللدد ىمدج اسأدداب د ل ا مل)داا ال دداهلة ا,م 
 اسلل س جلد معابتاح اسلال  ماإجتاد ك  اإىملدا  ا  ا  المللا ةق

ظدددد د   دددا اار   بهددددا  اسدددملهمة     ددددت  ظدددداد   ( اسدددديت اىلددددملتت ه اسملهدددحع ىمددددج  هاسلدددد اىلددددملاتام4..0   ارددده   اىلددددد اسلهمدددي   
اىلدلاعلملال اسددملهمة اسملنددب( ل عددت ار اسهمدد م ىمددج عملدلددد اسملاعددل  مبهددا ىدملددال اسهمددة  ماىلددملاتم اسلا ددة الددملت  اددلال اسملمددحا,  ميلددل 

ا اار  م اىململدال ل عملدلدد اسملاعدل    اىلملال ل  اة اسهم م ىمدج ىلملدد  د  عك لدل اسعد  اسينداع ا ىدتا ا  مرىلد حل اسململدام  ىد  ر لدد ظد د   د
 مىدملال اسهمة اسعاة سمدمد ىد اسملمحاللدق

(   اىلددد اىلدددملتت ه اسملهددحع ىمدددج  م   م   اسددملهمة الهتسدددد     ددت  اىلدددلاعلملال اسددملهمة اسملندددب( ىمدددج 1..0مرجددح  استىلددد قي   
ل  ددداة اسهمددد م ىمدددج م دددت   السملمدددحا,  ميلدددل   اىلدددملعملدلدددد اسملاعدددل  مالتدددا ال اسهمدلدددد سهدملدددال اسهمدددة  ماىلدددملاتم اسلا دددة الدددملت  ادددلال ا

ت اللملايل)دلد مىمددج ىلملددد  د  عك لددل اسعدد  ا دا ر اإبملددتامي لدت  اددد  عدح اسهحبلددد  مرىلدد حل اسململدام  ىدد  ر لددد  م   اسدملهمة الهتسددد  مع دد  
 سهمةقا د ىد اسملمحاللد ىمج اسأاب د ل عملدلد اسملاعل  مالتا ال اسهمدلد الملأدملد سهدملال ا
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اسدددملهمة اسملهدددامع  دىلدددلاعلملد ( اسددديت اىلدددملتت ه اسملهدددحع ىمدددج  اىملدددد اىلدددملاتام 1..0مل ر دددر اسهدددام  ارددده   اىلدددد خت دددد جدددا    
كدد   ددا   ا, لدداد ماىلددملات ه اسلا ينددد الددملت  اددلال اسملمددحا,   د   ددت  اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ىمددج اسملاعددل  ا, ددا تي معملدلددد اإجتددا

ال)ددملات د  مع دد ت ىلددلاعلملد ا اة اسهمدد م ىمددي ىلملددد  دد  ياسلددال اسعدد  ا,مة  ردد ا  مرىلدد حل اسململددام  ىدد  ر لددد ميلابدده   اىلددملتا ل  دد
اسدملهمة اسملهدامع ىمدج ا د ىدد اسأداب د ل عملدلدد اسملاعدل  ا, دا تي معملدلدد اإجتداد كد  دىلدلاعلملد ا د ىد اسملمحاللد اسيت   ىلده  ىلدملاتام 

 ا, لادق

  اىلدد اىلدملتت ه اسملهدحع ىمدج رثدح اسململد ع ل   Hall & Lieberman(1..0ر اسهدام رجدح  هد ة مسللة دا   مراأداج ل ر د 
ادددا ف( خملدددد اسدددملهمة  خدددحامب ال ددداهلة اسهعددد  اسدددلهو  ل  -اام  - لدددحدىلدددلاعلملد اىلدددملاتام بهدددا اىلدددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب مهدددي  

د ك  اإىملدا  ا  ا  المللا ة  ممل اىلملاتام الملت  ادلال اسملمدحا,  ميلابده است اىلدد ا مل)اا بها ال اهلة اسلل س جلد معابتاح اسلال ماإجتا
ل  اة ا, لاد ىمج ىلملد    يدكا اسعد  ا,مة  رد ا  لدتا س اس  اىلدد  مرىلد حل رملدام  است اىلدد ىد  ر لدد اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب 

ل د )اا ال اهلة اسلل س جلد  معملدلد اإجتاد ا  ا  المللا ة  بلملددا   علد  هملداف  م اىململتا   لة ع  قه ا د ىد اسملمحاللد ىمج اسأاب د
  حمت بم  د ىال است اىلد   ة س)م  )مل   عابتاحهة سلاهتةق

قامدملم ىمج  د  الندلكل ل د )داا  دىللاعلململم(   اىلد اىلملتت ه اسلن  ى  رثح اىلملاتام 0..0 دا رجح  اسل ىل    
د ا,ىلاىلدلد سمد داهلة اس قاملدد ماإجتاهدال اسعدالد  ماىلدملاتم اسلا دة الدملت  ادلال اسملمدحا,  ميلدل   اىلدملال ىمدج ىلملدد بمد  ق ا تدا يملد الح مد

 د  الندلكل  مع د ت ا د ىدد اسملمحاللدد ىمدج اسأداب د ل دىلدلاعلملد ( ياسلاج    يملد الح مدد ا,ىلاىلدلد  مرىلد حل اسململدام  ىد  ر لدد 90 
 ة اس قاملدقاخمللا  ال اهل

(   اىلدد اىلدملتت ه اسملهدحع ىمدج  اىملدد بهدا اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب 0..0 دا رجدحل ل ر در اسهدام  ايددد ىلدت اس هداا   
 ا دددحامب الهح لدددد اىلدددملاتام اس ىلدددام  اسلعدددحاد  قدددا   م دددحت  اس)دددؤاة ما جابدددد ل راما   اسملابحادددح ا ملدددا ي "اسملمادددلص"( ىمدددج عملدلدددد اسملاعدددل  

اسلا يند الملت  الال اسملمدحا,  ميلابده   اىلدملتا ل  ها  تا ال اسملهمة  ت  اةلا   ىدملال اسهمة(  مالل ة اسهمدلد  ماىلملات است اىلي مبه
 ددداة اسهمددد م ىمدددج ىلملدددد  ددد  عك لدددل اسعددد  ا دددا ر اإبملدددتامي   ا   بملتدددا  مرىلددد حل اسململدددام  ىددد  ر لدددد اإىلدددلاعلملال ال)دددملات د  مع ددد ت 

 مج اسأاب د ل عملدلد اسملاعل  است اىلي  مىدملال اسهمة  مالل ة اسهمدلدق ا د ىد اسملمحاللد ى

(   اىلد اىلملتت ه اسملهحع ىمج  ت  اىلملاتام اس ىلدام  اسملهملدلدد    دت  اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ل 2..0  رجح   )    
ل ر دحا  اسهلملدد  ماىلدملاتم اسلا دة الدملت  اس صد ي  عت ار اسللدلاد ماسملهحع ىمج رثح  د   د   مللدةال الؤهد  اسهمددي ما دت  ىمدج اىلدملما 

ميلدددل   اىلدددملال ىمدددج ىلملدددد  ددد   همددددي م همددددال ميدددكا مياسلدددال الدددتا س اسينار ادددد ب إادددد ا حيددد م  مرىلددد حل اسململدددام  ىددد  ر لدددد اس ىلدددام  
ا ررددال إ ا جددت رثددح ماضددد سها دد  اسملهملدلددد  مىدد  ىددتم اىلددملاتا تا  دد  قلدد  الهمدددم مالهمدددال رعددص  لدلدداد  سهددتم ع  حهددا  لددتا س   ددد

 ا ت  مالؤه  ل اىلملاتام اس ىلام  اسملهملدلد ست  ىلملد است اىلد  سهتم ع  حها ل الح مد اسينار ادق
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  اىلد اىلملتت ه اسملهحع ىمج رثدح اىلدملاتام اسملدت ار الهدمدي   Myers & Dyer(2..0مل ر ر اسهام رجح   ااحس م ااح   
ال اسدددملهمة اسملندددب( ىمدددج اسملاعدددل  الهدددحل معملدلدددد  تدددا ال ىدملدددال اسهمدددة مرظدددا  اسدددملهمة سدددت  اس دددكا  اإىلملابعدددامي     دددت  اىلدددلاعلمل

ماىلددملاتم اسلا ددة الددملت  اددلال اسملمددحا, ميلددل   اىلددملال ل  دداة اسهمدد م اس  اىلددد ىمددج ىلملددد  دد  يددكا اسعدد  اسملاىلددر ماسهااددح ماةددا ا ىنددح 
ل اسململام  ى  ر لد الهد  ما,رن د اإىلملابعاملد الهدملد   دا  ا  يا رثدح  هداة ىمدج عملدلدد ماسيناع ىنح  ل مإاد  م  اتا ا, حاللد  مرىل ح 

( ماسددديت اىلدددملتت ه 4104اسملاعدددل  الهدددحل معملدلدددد  تدددا ال ىدملدددال اسهمدددة سعددداة ا د ىدددد اسملمحاللدددد     ارددده   اىلدددد ربددد  ىدددحا  م لعددد   
تام اةاىلدد ا ل اسملددت ار ماس اقددر اس همددي إىلددملاتا ال  ماىلددملاتم اسلا ددة الددملت  اسملهددحع ىمددج ه اد رىأدداد هلوددد اسملددت ار  دد ة ر لددد اىلددملا

ىمج ىلملد    رىأاد هلود اسملت ار بلملدال الهمددم ل الدملدد اسهحبلدد اس)ده  اد ل خمملمد  اسملاععدال  مرىلد حل  الاس ص ي  ميلل   اىلمل
    ت  اىللاعلملال اسملهمة اسملنبق  اسململام  ى  ه امتة ا  ابلد   ة ر لد اىلملاتام اةاىل ا ل اسملت ار

(   اىلددد اىلددملتت ه اسملهددحع ىمددج ا,ىلدداسلب ماإىلددلاعلملال اسملت ا)ددلد اسدديت تا ىلددتا 4104اس)ددللهي ل ر ددر اسهددام     دددا رجددح  
د هلودد رىأدا  رىأاد هلود اسملت ار ل جا هد المة ىله   ممىلام  ع هلمتا  ماىلدملاتم اسلا دة الدملت  اس صد ي  ميلدل   اىلدملال ىمدج ىلملدد  د

 اسملت ار ل جا هد المة ىله    سح   مرىل حل اسململدام  ر  ر يندح ا,ىلداسلب ماإىلدلاعلملال التددد  د  مجتدد ر دح ه اد اسهلملدد هدي احملاضدح 
 ع جددت  ىلددملاتام اس)ددل     ماسملابدداو  ماةدد ا  مالملاقنددد  مرقمتددا ر لددد ماىلددملاتام اسددح كل اللتارلددد  اسملهمددلة الددت    اسهددحم  اسمل ضددلالد مإ

  حمت دال  إسد د عاملد بم ه اد ر حا  اسهلملد عه   د  اخملكع اسلملد  رم اخملكع الؤه   رم است جد اسهمدلدق

(   اىلد اىلملتت ه اسملهحع ىمج مجتال ر ح رىأاد هلودد اسملدت ار بلملدد الهمددم كد  4104مراأاج ل ر ر اسهام رجح  اسهح     
كر    ت  اىللاعلملال اسملهمة اسملنب  ماىلملاتم اسلا دة الدملت  اس صد ي  ميلدل   اىلدملال ىمدج ىلملدد  د  ر لد اسملت ار  )اىت  اةاىلب ا

ر لددد رىأدداد هلوددد اسملددت ار بلملددد الهمدددم  لمل ابددد اسنددحقلد  مرىلدد حل اسململددام  ىدد  اك اد ا  ابلددد دال استإسددد ا  عدداملد  ماسدديت عنددة د  
 ماجتاهاهتة ا  ابلد ك  اىلملاتا الق اىلملاتام اةاىلب اسملهملدي ل اسملت ار

لد اىلملاتام اس ىلامب اإسللمرلد ل عهملة اسهم م  د  مجتدد ر دح  (   اىلد اىلملتت ه اسملهحع ىمج ماقر مر4..0  رجح  اسنملات   
ىمددج ىلملددد  دد   ىمدد م ا,  (  ماىلددملاتم اسلا ددة الددملت  اس صدد ي  ميلددل   اىلددملال - لدد  د - لدلدداد  - همدددي م همدددال  دد ا  اسهمدد م  ر لدداد

 همدددي اسهمدد م ىمددج اخددملكع رععدداهتة استقلابددد بتمسددد ا  ددا ال اسهحبلددد الملاددت   مرىلدد حل اسململددام  ر  ر لددد اس ىلددامب اإسللمرلددد مجددادل 
(   جتدددداا ىددددح  اسللدددداول %4909(   املددددال اإرلردددده  %8.00بت جددددد  مل ىلدددد د   لددددة بملدددده ر)ددددلد اىلددددملاتام اةاىلدددد ا ل اسملهمددددلة  

 (ق%4004(  م ؤرحال اس لتا   اره بمل)لد  %0909جاد  ملا ا مر)لملال   ا اىلملاتام استات اإسللمع(  ر 4202% 

(   اىلددد اىلددملتت ه اسملهددحع ىمددج ه اد الددت اد مالهمدددم  دد ة  م   همددة اسهمدد م ل   ددد  4..0مل ر ددر اسهددام رجددح  هة قعدد     
سددملهمة اسملنددب مىمددج  ددت  عدد  ح اسملابمللددال ل الددتا س المل ىلدد د  م ددت  اقململدداع اسملابمللددال اسملهملدلددد ل عددت ار اسهمدد م     ددت  اىلددلاعلملال ا

ا   تاحا التا س م همدي اسهم م ي لد اىلدملاتام عابمللدال اسملهمدلة ل عدت ار اسهمد مق   ضدا د د  ستادت اله قدال اسديت سد ة  م  اىلدملاتا ت
(  همداج سمهم م ل التا س المل ىلد د  اا  دد ىلدحا  49(  تاحاج م 19ا  ماىلملاتم اسلا ة الملت  اس ص ي  ميلل   اىلملال ىمج ىلملد بم  ق ا ت
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 ىللددت   مرىلدد حل اسململددام  ىدد  اع ددات ه اد ىلملددد است اىلددد ىمددج عدد ا ح اسملابمللددال اسكا ددد سملددت ار اسهمدد م ل الددتا س  مر   همدددي اسهمدد م ااب  دد  
 د  اسملابمللددد ل عددت ار اسهمدد م  مإ ع جدت  ددحمت بددم ه اد اسهلملددد عهدد   د  بدتم هة ل   دد  اسملابمللددد بت جددد  لدة   مسددتاتة قملاىددال ىاسلددد ي لددد  

 اس لل د  رم ىلمل ال ا ت د  رم الؤه ق 

(   اىلددددد اىلددددملتت ه اسملهددددحع ىمددددج ماقددددر اىلددددملاتام  همدددددي اسهمدددد م سمملابمللددددال اسملهملدلددددد    ددددت  4..0راأدددداج  جددددحا    دددددا رجددددح 
  مرثدح بهدا المللدةال  يند  ا دملر  الؤهد   دا تا سملاابلل اسهتات    ا,هتاع اسلب اداىللاعلملال اسملهمة اسملنب  م  جد اسملدل     اىلملات

ما ددت  اسملت ا)ددلد ماسددتم ال اسملت اللددد  ماسلندد  ىدد  رهددة اله قددال اسدديت سدد ة  م  اىلددملاتا تا  ماىلددملاتم اسلا ددة الددملت  اس صدد ي  ميلددل 
همدددي اسهمد م  ح مددد اسملهمددلة ا,ىلاىلددي  دتا س  ا  ددد  أددح  ل   دت  اددد   اىلدملال ل  دداة اسهمدد م ىمدج  لددر ا ملدددر ا,صددمي  مهدة  لددر  

اسلدمللددد  مرىلدد حل اسململددام  ىدد  عدد  ح اسملابمللددال بت جددد  مل ىلدد د  مر    جددد اإىلددملاتام سملاابلددل رهددتاع عددت ار اسهمدد م  اردده بت جددد قملمددد  
 جدددد  لدددة   مهملددداف  دددحمت بدددم ر اد اسهلملدددد عهددد   م  جدددد رلدددملتة  ددد  اىلدددملاتا تا جدددادل  ارددده  مل ىلددد د  م ارددده  ه قدددال اىلدددملاتا تا ل  

( ىلدددمل الق مإ ع جدددت  دددحمت عهددد   سمدددتم ال اسملت اللدددد ما دددملر مالؤهددد  بدددم ه اد ىلملدددد 0 -4إخدددملكع ا دددت  مسعددداة ا دددت  اسابعدددة   ددد   
 است اىلدق

ار سملابمللددد الهم  ددال    ددت  ( ماسدديت اىلددملتت ه اسملهددحع ىمددج ر لددد اىلددملاتام رىأدداد هلوددد اسملددت  4108   اردده   اىلددد ال ىلددج   
اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب  دد  خددكة قلدداس اجتاهدداهتة كدد  اىلددملاتا تا  ماىلددملاتم اسلا ددة الددملت  اس صدد ي  ميلددل   اىلددملال ىمددج ىلملددد  دد  

  دال  ددا ر  رىأاد هلود اسملت ار ل خمملم  اسملاععدال لا هدد ا  دام  ددت بد  ىلده    مرىلد حل اسململدام  ىد  ر اد اسهلملدد ي لدد عابمللدد الهم
 هملاف اجتاهال د ابلد    قل  ىلملد است اىلد إىلملاتا تا  مر  ستاتة اسح لد ا ا   ل عهمة اةاىلب ماإرلرهق

(   اىلددد اىلددملتت ه اسملهددحع ىمددج رثددح اىلددملاتام بهددا اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب احملاضددح  8..0مل ر ددر اسهددام رجددحل بدد قر   
اسهع  اسدلهو   د  الندلكل  اسملابعدي  اإ ملنداع  اسدملهمة اسملهدامع ماسملدت اب اللاادح ىمدج اسملاعدل   الهتسد  الملاقند  خحامب ال اهلة 

د ا,ج  معملدلد  تا ال اسملت ار ماىلملات ه اسلا يند الملت  الال اسملمحا,  ميلابده   اىلدملتا ل  داة اسهمد م ىمدج ياسلدال اس حقدد اسيناسيندد بلملد
 لدلاد مرلال     خكة  ابح  يحت اسملدت ار  مرىلد حل اسململدام  ىد  ا,ثدح ا  دا  إىلدلاعلملال اسلبلد سململال لت  اساب)ة اسهمدي رعص  

 اسملهمة اسملنب مر لملتا ل عملدلد اسملاعل  م تا ال اسملت ار ىمج  د ىد است اىلد   ض ع اسملمحبدق

ل م همددددددال اسهمددددد م (   اىلدددددد اىلدددددملتت ه اسملهدددددحع ىمدددددج ماقدددددر اىلدددددملاتام  ندددددح ا8..0  رجدددددحل رددددد اة  ىلدددددم  مهاسدددددد  دددددل   
(  نددح د عحب اددد رعددص .0سكىلددلاعلملال اةتاينددد  ممل اىلددملاتام الددملت  اس صدد ي  ميلابدده است اىلددد ل  دداة اسهمدد م ىمددج ىلملددد بمدد  ق ا تددا  

  اىلدملمابد (  همدد     همدال اسهم م سمدح مملم المل ىل د ماسينار ادد  دتا س عهمدلة اسلملدال  لدد اللح دد  مرىلد حل اسململدام  ىد  ر11ىم م  م 
اسهلملددددد إىلددددملاتام اإىلددددلاعلملال اةتاينددددد ماىلددددلاعلملال اسددددملهمة اسملنددددب  ددددا  بت جددددد  مل ىلدددد د   دددددا ر  الهددددتة اسهددددام له قددددال اىلددددملاتام 

 اإىللاعلملال    خكة اىلملما ل ر حا  اسهلملد  ا  بت جد  مل ىل د راأاجق
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 امدح  اسدملهمة  دال ا ددر دىلدلاعلملد  مىمدج  اىملدد اىلدملاتا(  ماسيت اىلملتت ه اسملهدحع 9..0مبهت ىام  اره   اىلد ه اة رمحت   
 حا دد ( ل سعددل  بهددا ال دداهلة اسهمدلددد معملدلددد اسمل لددة اإىلددملتإر مبابدداد رثددح اسددملهمة  ماىلددملات ه اسلا ينددد الددملت  اددلال اسملمددحا,  ميلابدده 

( عمدلددل   دد  عمدلددلال اسعدد  اسينددا    دد  اسملهمددلة .8ا    اىلددملتا ىمددج  ابددح  اسهمدد م ل م ددتي الددا   ماسلتحبلددد اإىلددملاعلللد  ىمددج ىلملددد ق ا تدد
ل  ا,ىلاىلي  مرىل حل اسململام  ى  ر لد  م   اسملهمة ل عت ار ال اهلة اسهمدلد   لة ع  قه ا د ىد اسملمحاللد ىمج اسأداب د ل عملدلدد سعد

 اسملهمة سعاة ا د ىد اسملمحاللدق ىلاىتل ىمج باباد رثحىللاعلملد ال اهلة اسهمدلد ماسمل لة اإىلملتإر   دا ر  هلد ا 

(   اىلد اىلملتت ه اسملهحع ىمج ماقر اا ىلد رىأداد هلودد اسملدت ار ,ىلداسلب ماىلدلاعلملال 9..0مل ر ر اسهام رجح  اس)للهي   
سهددددح   اسملددددت ار اس هاسددددد ماجتاهدددداهتة كدددد  اا ىلددددملتا  مستاددددت  مل ملددددال اىلددددملاتا تا ل بهددددا جا هددددال  مة  مددددر اسملهددددام  سددددتمة ا مددددل  ا

  اىلدملال ىمدج ىلملدد ىند املد  س حاابدد اس لابلدد  د  رىأداد هلودد اسملدت ار اسهدا مم ل بهدا جا هدال  لماىلملاتم اسلا ة الدملت  اس صد ي ميلد
 مة  مددر اسملهددام  سددتمة ا مددل  اسهددح  مهددي جا هددد ا  ددا ال اسهحبلددد الملاددت   مجا هددد اسلاددحا  مجا هددد اس)ددم ا  قدداب س  مجا هددد ق ددح  

( ىأددد اج  مرىلددد حل رملدددام  است اىلدددد ىددد  ر  ر يندددح 440سل اددده  ل  لدددر اسملاععدددال  دددا  دددلتة رعدددص ىمددد م  مبمددد  قددد ام اسهلملدددد  مجا هدددد ا
مدج رىلاسلب اسملت ار ماىللاعلملال اسملهمة اس هاة اسملنب اسنامهد بم رىأداد هلودد اسملدت ار هدي  الملاقندد ماةد ا  ماإىلدلاعلملال الهملددت  ى

  ا,ىلدداسلب ماإىلددلاعلملال ا,قدد  اددل ىاج هددي اسملهمددلة الددت   ما,ىلددم ا اةابمددي اللددتاع  مخددحامب ال دداهلة  ماسددملهمة اسملابمللددال اسملهملدلددد  مر
اسملهدددامع  مرىلددداسلب ماىلدددلاعلملال اسهدددد  الادددتا اسملمدددحا,   ددددا ر  هملددداف اجتاهدددال د ابلدددد ىاسلدددد سدددت  رىأددداد هلودددد اسملدددت ار ل بهدددا 

 اا ىلد رىلاسلب اسملت ار اس هاةقجا هال  مة  مر اسملهام  ك  

( ماسيت اىلملتت ه اسملهحع ىمدج  هاسلدد اىلدملاتام ظد د   دا اار   بهدا  اسدملهمة     دت  اىلدلاعلملال 9..0   اره   اىلد صاة   
 دداة اسهمدد م ىمددج اسلا ددة الددملت  اددلال اسملمددحا,  ميلددل   اىلددملال ل  مظدداد  اسددملهمة اسلملددامي( ل عملدلددد اسمل لددة اإىلددملتإر ماسملاعددل   ماىلددملاتا

( عمدلدلاج  د  عك لدل اسعد  ا,مة  مل ىلدب لا هدد بلندد  مل ابدد ى)دة  لدملدد اسهحبلدد اس)ده  اد  مرىلد حل اسململدام  ىد  84ىلملد بمد  ق ا تدا  
 ر لد ظ د   ا اار   مى  ع  ت ا د ىد اسملمحاللد ىمج اسأاب د ل عملدلد اسمل لة اإىلملتإر ماسملاعل ق

ح اىلدملاتام ظد د  اسدملهمة اسمل سلدتا ل عملدلدد بهدا ىدملدال ثد(   اىلد اىلملتت ه اسملهدحع ىمدج ر9..0جح  صاة  مل ر ر اسهام ر 
( ياسلداج  د  يدكا اسعد  .9اسهمة ماسملاعل  ماىلملاتم اسلا ة الملت  الال اسملمحا,  ميلل   اىلملال ل  اة اس ل  د ىمج ىلملد بم  ق ا تا  

ا د ىدد مع د ت   لدملد اسهحبلد اس)ه  اد  مرىل حل رملام  است اىلد ى  ر لد ظ د  اسملهمة اسمل سلدتا  ا,مة  ر اد  اا  د بلند  مل ابد ى)ة
 اسملمحاللد ىمج اسأاب د ل اسملاعل  است اىلي  مل عملدلد ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد مالمللا مدق

ال اسددملهمة اسملنددب  مهددي اىلددلاعلملال (   اىلددد اىلددملتت ه اسملهددحع ىمددج رثددح بهددا اىلددلاعلمل9..0 دددا رجددحل ى لددال دبددحاهلة   
مد م اسملهمة اسملهامع اإىلملابعامي ىمج عملدلد اسملاعل  ماسمل لة اسملاقت  ماىلملات ه اسلا يند الملت  ادلال اسملمدحا,  ميلابده   اىلدملتا ل  داة اسه

اعلملال اسدملهمة اسملندب  اسدملهمة اسملهدامع ىمج ىلملد    عك لل اسع  اسيناع المل ىلب  لدملد اسهحبلد اس)ه  اد  مرىل حل اسململام  ى  ر لد اىلدل 
 اإىلملابعامي( ل عملدلد اسملاعل  است اىلي ماسمل لة اسملاقت سعاة ا د ىد اسملمحاللدق
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(   اىلد اىلملتت ه اسملهحع ىمج رثح اىلملاتام بهدا اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب  اسدملهمة 9..0مل ر ر اسهام رجحل جنا  ااهم   
اددا ف  خددحامب ال دداهلة  اس ىلددام  اسلعددحاد( ىمددج عملدلددد اسملاعددل  مىدملددال اسهمددة  ممل  -اام  -اسددلهو   لددح اسملهددامع   م   اسددملهمة اسهعدد 

 اىلملاتام الملت  الال اسملمحا, ميلابه است اىلد ل  اة اسهم م ىمج ىلملد    عك لل معمدللال اسع  اسحابدر اإبملدتامي  مرىلد حل اسململدام  ىد 
   اىلملاتا تا  ا  سال رثح د ا  ىمج ا د ىد اسملمحاللد ل عملدلد اسملاعل  مىدملال اسهمةقر لد اىللاعلملال اسملهمة اسملنب  مر

( ماسددديت اىلدددملتت ه اسملهدددحع ىمدددج  )دددمل   اا ىلدددد  همددددال اسللدلددداد سمملهمدددلة الدددت    را 0.44   ارددده   اىلدددد ابملتددداة روجحادددد   
لاعلملال اسملهمة اسملنب  يند  اس ىلدام  اس)ددهلد اسلعدحاد  اسملهمدلة اإسلدلمع  است   بم اسملهملة الهملا  ماسملهملة  ىلملاتام اسملابمللال    ت  اىل

اسعددده  ل اسدديت سددد ة  م  اا ىلددد اسملهمدددلة  اسملهدددحع ىمددي ىلدد اد اسملهمددلة  )ددداىت  اةاىلددب اكر رم الهملددددت ىمددج ادددللال اإرلردده  م ددلسة
  اىلدملتا ىمدج  لدر  هل  ماىلدملات ه اسلا يندد الدملت  اس صد ي ميلابدالت   ل عت ار اسللدلاد    مجتد ر ح الندح ال اسلبد  ل مالهمددا

(  نددح د  مرىلدد حل اسململددام  ىدد  ر   )ددمل   41(  همدددد م 94 همدددال م نددح ال اسللدلدداد  لح مددد اسينار اددد  تاملددد  لددد  ماسلدداس  ىددت ه   
 م  اا ىلددد اسملهمددلة الددت    دد  قلدد  الهمدددال  اا ىلددد الهمدددال سمملهمددلة الددت   جددادل بت جددد  مل ىلدد د   دددا ر    جددد اسعدده  ل اسدديت سدد ة

سهدد   جادل بت جد ىاسلد   دا ر  هملاف  حمقاج بم اىلملما ل ر حا   ملدر است اىلد   ة  )مل   الدا ىلد سمملهملة الت    م ابداج لمللدة يللهدد ا
همدال اسم اي ىلمل ال ختاهت  ر يندح  د  اسمد اي سعاة النح ال م سمل)لد سهت  ىلمل ال ا ت   مر ع الت ىلد  جادل اس حمت سعاة ال ه ار

 اهدم  ل  تا س        ماسم اي ستات   هح د  )لابد  سملهملة الت    ماسم اي  عم  ىمج  م ال عت اللدد  مإ ع جدت  دحمت بدم اىلدملما ل
  ملدر است اىلد عه   سمدؤه ق

  :التعقيب على الدراسات السابقة 
 عملاميددددددا اىلددددددملات ه اىلددددددلاعلملال اسددددددملهمة اسملنددددددب  سلاددددددة ماست اىلددددددد  م اردددددده   جتددددددد كدددددد   لددددددر است اىلددددددال اس)ددددددابابد اسدددددديت مل

ل اإىلددلاعلملال اس هاسددد ل عددت ار اسهمدد م  ماسدديت هددي   ضدد ع است اىلددد اةاسلددد  مقددت رثلملدده اسهتاددت هددلد است اىلددال  اىململتددا رثحهددا ا  ددا  
سهمة ا,ىلاىللد مالمللا مد   دا عملامسه بهدا عمدة است اىلدال  دت  ر لدد ماىلدملاتام سابلل اسهتات    ا,هتاع اسلب اد  ملتا عملدلد ىدملال ا

الهمدددم مالهمدددال سددلها اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل اسملددت ار  معملددامة اسددلها اكخددح  ه قددال اىلددملاتا تا  مقددت عمل ىدده ا جددحادال 
د  دا امعمل ىه ر ماهتدا   دملتدا  دا اىلدملاتم اإىلدمللارد  دأ ا  ست اىلدملال  م ملد اسملهملدلد ماسهدملد اسيت مل اىلملاتا تا  ر اىللاعلملال اسملهمة اسملنب 

اىلددملاتم اإخمللددا   ماخملم دده است اىلددد اةاسلددد ىدد  است اىلددال اس)ددابابد ل اسملهددحع ىمددج   جددد اىلددملاتام  همدددي اسهمدد م إىلددلاعلملال اسددملهمة 
 د  است اىلدال  اىململتدا مرثحهدا ا  دا  ل عملدلدد ىدملدال اسهمدة   اسملنب ل عملدلدد ىدملدال اسهمدة ا,ىلاىلدلد مالمللا مدد  بهدت ر  رثلملده اسهتادت

ماس قدد ع ىمددج ر لملتددا  ماله قددال اسدديت سدد ة  م  اىلددملاتا تا  ماىلددمل ا ل اسلا ينددد  دد  است اىلددال اس)ددابابد ماسدديت علااملدده رهددتا تا م ملتململتددا 
اسدددملهمة اسملنددب اس هاسدددد ل عدددت ار اسهمددد م  مل ستادددت   ضددد ىتا ل ستادددت اىلدددلاعلملال  ةم ملددايل ع للابتدددا  ماسددديت عهلدددر  ؤ   ململ ىدددد  دد  

  نلمد است اىلد اةاسلد  مععدلة ر ا  است اىلد  مدجحادال اسمل للل مالها د ا  عاملد  مع )ة اسللاول م ملاقنملتاق
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 :إجراءات الدراسة 
 سملاابلل رهتاع است اىلد ما جابد ىمج ع)اؤإهتا مل ستات ا جحاد اكي 

 :منهج الدراسة 
 الملت  اس ص ي اسملاملميق

 :جمتمع الدراسة 
 قده4141 لح مد المل ىل د  تاملد  لد اللح د سم ع  است اىلي اسيناع سهام  م لر  همدال اسهم  

 :عينة الدراسة 
 (  همدد     همدال اسهم م  لح مد المل ىل دق..0ىلملد ىن املد ب)ل د بم  ق ا تا  

 :تصميم أداة الدراسة 
الهم  ددال مسإلجابددد ىمددج رىلددومد است اىلددد اىملدددتل اسلا ينددد ىمددج اإىلددمللارد   ىلددلمد  دددر اسللدداول  ممل بملاؤهددا  دد   دددر اسللدداول م 

 خكة اإيكع ىمج ىت     است اىلال مر بلال اسلاة م اباج سآلي 

 ععدلة اىلمللارد  ل رد    ثك   ام   مل)لد    اىد م اباج سآلي  

 : احملور األو 
 (   ح  ق48اسملنب الملاىللد سملت ار  ابح ال اسهم م ال     معأدمله   اىللاعلملال اسملهمة

 :احملور الثاين 
(   ددح ال  مىدملددال اسهمددة المللا مددد  معأدددمله .4ىدملددال اسهمددة ممشدد   دد  ا   ددحىلم  ددا  ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد معأدددمله  

 (   ح الق1 

 :احملور الثالث 
 (   ح ق42هم م إىللاعلملال اسملهمة اسملنب معأدمله  اله قال اسيت س ة  م  اىلملاتام  همدد اس

 (   ح  ق18مبلسة ااملدمه اإىلمللارد ل ص  هتا اللتملد ىمج ثك   ام   مل)لد م   ا   حىلم  ارت   سملتا  

 :صدق األداة 
تا  ممل دجدحاد اسملهدتاكل م ابداج مل ىح  ا, ا   اإىلمللارد( ىمج ىت     احمللدم    ا تاد مالاملعم ل ا اة  سمملأ دت  د  صدتق

(  دد    ددح ال احملدد   اسيناسددة  دددا مل عهددتا  صددلا د بهددا ال ددح ال سددمل ر 0(   ددح ال ل احملدد   ا,مة  م ددلع  1, اد احمللدددم  ددلع  
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 ددحىلم  مقددت مل (   دح      اىددد ىمددج ثددك   دام   مل)ددلد م دد  ا  10احملد    مبددلسة رصددلاه ىددت    دح ال اإىلددمللارد ل صدد  هتا اسملتاملددد  
  سمللد ا    جدد ا, لدد  رم   جدد اإىلدملاتام  رم   جدد ال ا ابدد   LiKert Scaleمضر عمة ال ح ال م ل اسملت   اسح ىي لابلاس سللدحل

  لة    مل ىل د  ضهل د   ة  تدد  رم إ ع)ملاتم  رم إ رم ل(ق ممل ستات  )مل    ملاىلب ياق

 :ثبات األداة 
(  م سملم مدد اسملعد لد بمد  اسينلدال سممد د 090.سئ ا   ىلملاتام  ها سد اس ا  حمرلاخ  مبم   ها   اسينلدال  مل  )اا  ها   اسينلال 

 ( مهي ر)لد ىاسلد املة اس ث ت فاق.09.( مسمم د اسيناع  094.ا,مة  

 :تطبيق األداة 
  دقمل ع للل اإىلمللارد ىمج ىلملد     همدال اسهم م  لح مد المل ىل د  تاملد  لد اللح 

 :املعاجلة اإلحصائية 
مل ع حادد  اإىلددمللارد اسدديت مل ع للابتددا ىمددج ىلملددد است اىلددد م دد     )دداا المل ىلدد ال اة)ددابلد ماإكحا ددال الهلا اددد   للها ددد اسللدداو

 (  م ها   ا علا  بةىل  قDunnt(  ماخمللا   ره ىلي  levenes( ماخمللا  سل مل   ANOVAمسمل  اسمللاا  ا, ا ا  

 ليل النتائج:عرض وحت 
 مل  )اا  مل ىلب الابلاس سملابتاح ا,ماا  م اباج سممتمة اكي 

 (: متوسط املقياس وتقدير األوزان0جدو  رقم )

 متوسط املقياس الوزن درجة كل من: األمهية، االستخدام، املوافقة

  أىمج .400 1  لة 

 .000د   .400رق      4  مل ىل د

 .400د   .000رق      0 ضهل د

 .400رق      4  ة  تة  إ اىلملاتم  إ رما ل 

 : اإلجابة على سؤا  الدراسة األو 
سإلجابد ىمج اس)ؤاة ا,مة ماسلا رعال   ا هي اىللاعلملال اسملهمة اسملنب الملاىللد مالتددد سملدت ار  ابدح ال اسهمد م ال د     لح مدد 

ىمددج دىلددلاعلملد ( 41د ا اصددد  ىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب مىددت ها  المل ىلدد د  دد  مجتددد ر ددح  همدددال اسهمدد م؟ ىحضدده اسلا ينددد اإىلددمللار
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(  همددددد   بدددتاد اسدددحرا  ددد ة   جدددد ر لدددد عمدددة اإىلدددلاعلملال ل عدددت ار  ابدددح ال اسهمددد م ..0ىلملدددد  ددد   همددددال اسهمددد م مبمددد  ىدددت ه   
 ال    ق ما تمة اسملار ا ضد دسة 

 رتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس مقررات العلوم املطورة.(: آراء املعلمات حو  درجة أمهية اس3جدو  رقم )

 درجة األمهية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور األو : اسرتاتيجيات التعلم النشط

  مل ىل د 028. 4044 احملاضح  الهتسددىللاعلملد ر لد  -4

  مل ىل د 029. 4040 اسملهمة اسمل سلتادىللاعلملد ر لد  -0

اىلملاتام ظاد  اسملهمة اسلملامي  ين  دىللاعلملد ر لد  -4
  مل ىل د 000. 4008  ظ د  ماملمي  م ااار ققق(

  مل ىل د 008. 4048 اسملابحاح ا ملا يدىللاعلملد ر لد  -1

  مل ىل د 024. 4018 ا,رن د اسهدملد اإىلملابعاملدقدىللاعلملد ر لد  -0

  لة  044. .400 اسملهمة  إ ملناعقدىللاعلملد ر لد  -2

 ا ا  اسلدلل عح  اسملت ار دىللاعلملد ر لد  -4
  لة  019. 4024  )اىت  اسلدلل عح(

  لة  014. 4028    النلكلقدىللاعلملد ر لد  -8

  لة  004. .404 اس ىلام  اسلعحادقدىللاعلملد ر لد  -9

   لة  012. .404 اسملهمة اسملهامعقدىللاعلملد ر لد  -.4

  لة  012. .404 اسهع  اسلهوقدىللاعلملد ر لد  -44

  لة  010. 4044 الملاقند ل  د ىال صلة دىللاعلملد ر لد  -40

  لة  048. 4084  م  اسملهمةقدىللاعلملد ر لد  -44
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 درجة األمهية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور األو : اسرتاتيجيات التعلم النشط

  لة  002. 4094 خحامب ال اهلةقدىللاعلملد ر لد  -41

 لة   044. 4002 المل ىلب اة)ا  اسلمي

( ر    جددد ر لددد اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عددت ار  ابددح ال اسهمدد م ال دد     سمل)ددلد , اد  همدددال 0املأددد  دد  ا ددتمة  قددة  
ىمدج   جدد  ل( اىلدلاعلملا0( اىلدلاعلملال ىمدج   جدد   ا ابدد  لدة  م 9اسهم م عحام ه  دا بدم   جدد  لدة  د   مل ىلد د   لدة  عدمه  

ا, ينددح ر لددد ل ىلددلاعلملد ( مهددي "خددحامب ال دداهلة" هددي ا 41 قددة  ىلددلاعلملد ( ر  ا 0د راأدداج  دد  ا ددتمة  قددة    ا ابددد  مل ىلدد د  ماملأدد
( مهد  اابدر ل   جدد 4094عت ار  ابح ال اسهم م ال        مجتد ر دح  همددال اسهمد م  لدة  عدمه ىمدج رىمدج  مل ىلدب  )دا  قلدملدال  

( مهد  اابدر ل 4044( مهي "احملاضح  الهتسد" ىمج رق    جد ر لد  مل ىلب  )ا  قلدملدال  4 قة  ىللاعلملد ا, لد اسللة   مقت  عمه ا 
 لا  جد ا, لد المل ىل د   دا بم  المل ىلب اة)ا  اسلمي سلا د اىلملما ل ر حا  ىلملد است اىلدد  د   همددال اسهمد م ست جدد ر لدد اىلدلاعلمل

(  مهدد  اابددر ل    جددد ا, لددد اسللددة   معنددة هددلد اسململلمددد د  ر لددد اىلددلاعلملال 4002    اسددملهمة اسملنددب ل عددت ار  ابددح ال اسهمدد م ال دد  
اسدددملهمة اسملندددب ل عدددت ار  ابدددح ال اسهمددد م ال ددد     ددد  مجتدددد ر دددح  همددددال اسهمددد م  معمل دددل هدددلد اسململلمدددد  دددر رملدددام    اىلدددد  ددد   ددد  ااملددد   

(  ماس)ددددددددللهي 4108(  مال ىلددددددددج  4..0(  مهة  ابعدددددددد    4104(  ماسهددددددددح    4104(  ماس)ددددددددللهي  4104(  مربدددددددد  ىددددددددحا   4990 
(  مقدددت ع هددد   هدددلد اسململلمدددد د  ر   همددددال اسهمددد م سدددتات  قملاىدددال ىاسلدددد ي لدددد اىلدددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب ل عدددت ار معل)دددلب 9..0 

 مداأاو  ابح ال اسهم م ال    ق

 :اإلجابة عن سؤا  الدراسة الثاين 
لا رعال   ا   جد اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد  د  خدكة سإلجابد ىمج اس)ؤاة اسيناع ماس

  عت ار  ابح ال اسهم م ال      لح مد المل ىل د    مجتد ر ح  همدال اسهم م؟ قا ده اسلا يندد بهدح  قامددد ىدملدال اسهمدة ا,ىلاىلدلد اسد ا  
( ىدملددددال ىمددددج ىلملددددد است اىلددددد  دددد   همدددددال اسهمدددد م   بددددتاد ه امتدددد   دددد ة   جددددد .4ىددددت ها  ل اإىلددددمللارد ل صدددد  هتا اسملتاملددددد  ماسلدددداس  

اىلددملاتا ت  إىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد   دد  خددكة عت ا)ددت  لابددح ال اسهمدد م ال دد     ما ددتمة اسملددار 
 ا ضد دسة 
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إىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ل عملدلدد ىدملدال اسهمدة ا,ىلاىلدلد  د  خدكة (  ه اد الهمدال   ة   جد اىلملاتا ت  4جتمة  قة  
 عت ار  ابح ال اسهم م ال    

 احملور الثاين: عمليات العلم

 عمليات العلم األساسية -أ

املتوسووووووووووووط 
 احلسايب

االحنوووووووووراف 
 املعياري

درجووووووووووووووووووة 
 األمهية

كقددال اسح ضددلد ماسابددد ارم اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عملدلدددد ىدملددد اىلددملاتام اسه -4
 اسهمدلد ب حاابد صالادق

  مل ىل د 014. 0028

اىلددددملاتام اىلددددلاعلملال اسددددملهمة اسملنددددب ل عملدلددددد ىدملددددد اىلددددملاتام ا, قددددام اسح ضددددلد ل رخددددل  -0
 اسابلاىلال ماسللاول اسهمدلد ب حاابد صالادق

  مل ىل د 014. 0040

  مل ىل د 048. 0084 ملتإة اسهمدي ست  اسملمدللالقاىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد اإىل -4

  مل ىل د 042. 0080 اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملد اسململلؤ ست  اسملمدللالق -1

  مل ىل د .01. 0088 اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملد اإىلملابحاد ست  اسملمدللالق -0

ملهمة اسملنددب  ددر اسملمدلددلال ل عملدلددد ىدملددد اإععدداة مرابدد  ا, لددا  اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسدد -2
 د  اكخحا      خكة عح ملتا ا   ج  رم  ملابلاج  رم  ىل  ال بلارلد  رم عابا اح  ينلد(

  مل ىل د .04. .009

  مل ىل د 002. 0094 اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملد اإىلململلا  ست  اسملمدللالق -4

  مل ىل د 004. 0090 اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملد اسملعملل  ست  اسملمدللالق -8

  مل ىل د 004. 0098 اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسابلاس استقلابدق -9

  مل ىل د 009. 4048 اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد الك  د استقلابد ست  اسملمدللالق -.4

  مل ىل د 041. 0089 المل ىلب اة)ا  اسلمي

( ر    جدد اىلدملاتام  همددال اسهمد م إىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ل عملدلدد ىدملدال اسهمدة ا,ىلاىلدلد  د  4املأد    ا تمة  قدة  
م دلدر ىلدا ال ىدملدال اسهمدة ا,ىلاىلدلد   خكة عت ار  ابح ال اسهم م ال د     ارده بت جدد  مل ىلد د سلا دد اىلدملما ل ر دحا  ىلملدد است اىلدد 

( مالملدينمددد ل "اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عملدلددد الك  ددد استقلابددد سددت  .4( د   ر  اسهلددا    قددة  4 دددا انددة ا ددتمة  قددة  
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لملدددا سعددمه اسهلددا    قددة (  مهدد  اابددر ل   جددد اإىلددملاتام المل ىلدد د  ب4048اسملمدلددلال" قددت  عددمه ىمددج رىمددج  مل ىلددب  )ددا    ابددتا د  
" ىمدج ماساب ارم اسهمدلدد ب حاابدد صدالاد اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملد اىلملاتام اسهكقال اسح ضلد ( مالملدينمد ل "4 

اىلددملما ل ر ددحا  (  مهدد  اابددر ل   جددد اإىلددملاتام المل ىلدد د   دددا بمدد  المل ىلددب اة)ددا  اسلمددي سلا ددد 0028رقدد   مل ىلددب  )ددا    ابددتا د  
ىلملدددد است اىلدددد  ددد   همددددال اسهمددد م ست جدددد اىلدددملاتام إىلدددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب ل عملدلدددد ىدملدددال اسهمدددة ا,ىلاىلدددلد   ادددحت د  ال)دددمل   

  مج سددت  امع  Carelson & Gooden(4999ال مدد ا  معمل ددل هددلد اسململلمددد  ددر رملددام    اىلددد  دد   دد    ا س)ددمل   مجدد     
 0..0 )Guelden Zoph     8..0(  مرددد اة  ىلدددم مهاسدددد  ددددل  4..0(  م جدددحا  4..0(  ماسندددملات  2..0م )ددد  )

( مقت ع ه   هلد اسململلمد د  قمد مىي  همدال اسهم م  ىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملدال اسهمدة 0.44مابملتاة روجحاد  
لملال  ها ل د )دداا  همدددال اسهمدد م  تددا ال ع للدد  ماىلددملاتام اىلددلاعقلدد  مبهددت ا ت ددد  مقعدد    ا,ىلاىلددلد  مد  ضدده  بددحا   ا ىددتا

 اسملهمة اسملنب خكة عت ا)ت ق

 :اإلجابة عن سؤا  الدراسة الثالث 
اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة المللا مددد  دد   مسإلجابددد ىمددج اس)ددؤاة اسيناسددة ماسددلا رعددال   ددا   جددد اىلددملاتا

م ال      لح مد المل ىل د    مجتد ر ح  همدال اسهم م؟ ىحضه اسلا يند قامدد ىدملال اسهمدة المللا مدد اسد ا    خكة عت ار  ابح ال اسهم  
( ىدملدددال  ىمدددج ىلملدددد  ددد   همددددال اسهمددد م  بدددتاد ه امتددد   ددد ة   جدددد اىلدددملاتا ت  1ل اإىلدددمللارد ل صددد  هتا اسملتاملدددد ماسلددداس  ىدددت ها  

 ىدملال اسهمة المللا مد     خكة عت ا)ت  لابح ال اسهم م ال      ما تمة اسملار ا ضد دسة  إىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد

(  ه اد الهمددال  د ة   جدد اىلدملاتا ت  إىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ل عملدلدد ىدملدال اسهمدة المللا مدد  د  خدكة 1جتمة  قة  
 عت ار  ابح ال اسهم م ال    

 لم.احملور الثاين: عمليات الع
 عمليات العلم املتكاملة -ب

املتوسووووووووووط 
 احلسايب

االحنوووووووووووووووووووووووووووووووووراف 
 املعياري

 درجة األمهية

  مل ىل د 020. 0020 ل عملدلد ىدملد ضلب المللةال اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب -4
  مل ىل د 000. 0044 قدل عملدلد ىدملد عل ا  اسملهحا ال ا جحامل اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب -0
  مل ىل د 002. 0094 ل عملدلد ىدملد اسملمحاب ست  اسملمدللالق اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب -4
ل عملدلدددددد ىدملدددددد ع )دددددة اسللددددداول سدددددت   اىلدددددملاتام اىلدددددلاعلملال اسدددددملهمة اسملندددددب -1

 اسملمدللالق
  مل ىل د 014. 40.8

  مل ىل د 001. 0080 المل ىلب اة)ا  اسلمي
    جدد اىلددملاتام  همددال اسهمدد م إىلددلاعلملال اسدملهمة اسملنددب ل عملدلدد ىدملددال اسهمدة المللا مددد  دد  ( ر1املأدد  دد  ا دتمة  قددة  

 خكة عت ار  ابح ال اسهم م ال      اره  مل ىل د سلا د اىلملما ل ر حا  ىلملد است اىلد م دلر ىلا ال ىدملال اسهمة المللا مدد   ددا اندة
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ل عملدلدد ىدملدد ع )دة اسللداول سدت  اسملمدلدلال"  اىلملاتام اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندبلملدينمد ل "( ما1( د  ر  اسهلا    قة  1ا تمة  قة  
( مالملدينمدد 4(  مهد  اابدر ل   جدد اإىلدملاتام المل ىلد د  بلملددا سعدمه اسهلدا    قدة  40.8قت سعمه ىمج رىمدج  مل ىلدب  )دا    ابدتا د  

(  مهد  اابدر ل   جدد 0020ىدملدد ضدلب المللدةال" ىمدج رقد   مل ىلدب  )دا    ابدتا د   ل عملدلدد اىلملاتام اىللاعلملال اسدملهمة اسملندب ل "
اإىلملاتام  المل ىلد د   ددا بمد  المل ىلدب اة)دا  اسلمدي إىلدملما ل ر دحا  ىلملدد است اىلدد  د   همددال اسهمد م ست جدد اىلدملاتام اىلدلاعلملال 

ر ل   جد اإىلملاتام المل ىل د  اا اتة ىمدج ر  اىلدملاتام  همددال اسهمد م (  مه  ااب0080اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة المللا مد  
  إىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة المللا مددد   اددحت د  ال)ددمل   ال مدد ا  معمل ددل هددلد اسململلمددد  ددر رملددام    اىلددد  دد   دد  

(  2..0  م )دد   Guelden Zoph( 0..0  مج سددت  امع  Carelson & Gooden( 4999 ا س)ددمل   مجدد     
(  مقددت ع هدد   هددلد اسململلمددد د  ر  اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة المللا مددد  ددة  ندداع بددم 4..0ماسنددملات  

ت اللدد ل  داة  همدال اسهمد م   لدة د   هدتة اإىلدملاتام اسهدام  دا  بت جدد  مل ىلد د    ضدا د د   تم ادد اسد  و اسملهملدلدد ماسدتم ال اسمل
اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب  مرت   ختاهت  ى  عمة اإىللاعلملال ماسيت ع)داىت ىمدج سابلدل رهدتاع اسدت س مررند ملال ل  دل  رقد  

    اسملت ار اسملابملتاق

 الرابع: ةاإلجابة عن سؤا  الدراس 
( بدددم  مل ىلددد ال 0.0.لد ىملدددت  )دددمل    إسدددد  ىمدددج اس)دددؤاة اسحابدددر ماسدددلا رعدددال  هددد  ع جدددت  دددحمت دال  إسدددد د عدددام دسإلجابددد

اىلددملما ل ىلملددد است اىلددد  دد ة   جددد ر لددد اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب م  جددد اىلددملاتا ت  يددا ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد؟ قا دده 
اسددملهمة اسملنددب م  جددد اسلا ينددد  )دداا اس ددحمت بددم  مل ىلدد ال اىلددملما ل ىلملددد است اىلددد  دد   همدددال اسهمدد م  دد ة   جددد ر لددد اىلددلاعلملال 
( ستإسددد T. testاىلددملاتا ت  يددا ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد   دد  خددكة عددت ار  ابددح ال اسهمدد م ال دد     ممل اىلددملاتام اخمللددا   

 اس حمت بم  مل ىل ال اىلملما ل ىلملد است اىلد  ما تمة اسملار ا ضد دسةق

ملدد است اىلدد  د   همددال اسهمد م  د ة   جدد ر لدد اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب (  ستإسدد اس دحمت بدم  مل ىلد ال اىلدملما ل ىل0جتمة  قدة  
 م  جد اىلملاتا ت  يا ل عملدلد ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة اختبار )ت( متوسط عمليات العلم األساسية متوسط األمهية

4002 0089 09018 499 .0... 

(  اددا ...0.(  مهددي قلدددد  اسددد د عدداملاج ىملددت  )ددمل    إسددد  09018قلدددد اخمللددا   ل( بملدده   ( ر 0املأددد  دد  ا ددتمة  قددة  
 اتة ىمج مج    حمت دال  إسد د عاملد بم ه اد  همدال اسهم م  د ة ر لدد اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب مبدم ه امتد  ل اىلدملاتا ت  يدا

 ر  اىلدددددملاتام  ىمددددي سددددةماددددتة د(  4002ابددددتا د  ىلددددب ا,ىمددددج  ماسددددلا بمدددد     ماس ددددحمت سعدددداة المل  ىلاىلدددديا,ل عملدلددددد ىدملددددال اسهمددددة 
  عحت د  ال)مل   ال م ا ست   لر ر حا  ىلملد است اىلد  م  عحت د   )دمل    ا,ىلاىللدل عملدلد ىدملال اسهمة  اسملهمة اسملنب اىللاعلملال
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تا قملاىدال ىاسلدد ي لدد عمدة اإىلدلاعلملال رثملداد اسملدت ار مسلد   دا رىل حل رملام  هدلد است اىلدد ىد  ر  ىلملدد است اىلدد سدتا ا, لد ستات  
 مقددت اهدد   دسددة د  قعدد   املأددد  دد  هددلد اسململلمددد يرددال  ابابدد  عمددة اسابملاىددال اسهاسلددد , لملتددا سددلر سددتات  الابددت   ىمددي ع لل تددا مع هلمتددا 

 تددا ال   عدد   اسددتا   اسملت اللددد اسدديت ع)دداهة ل د )ددافق لاعلملال التدددد سددتات   اىلدد ل ع للددل عمددةسددتا  همدددال اسهمدد م  ململ لددلاس  تددا  
 قاىلملاتام  مع هل  اىللاعلملال اسملهملة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة ا,ىلاىللد

  الدراسة اخلامس: سؤا عن اإلجابة   
 مل ىل ال   جال بم  (0.0.د عاملد ىملت  )مل ا  إسد  د سدال  إع جت  حمت ه     اللا رعىمي اس)ؤاة ا ا ر ماس سإلجابد
لا مد ؟ قا ه د اىلملاتا ت  يا ل عملدلد ىدملال اسهمة الملاسملهمة اسملنب   جىللاعلملال املد است اىلد   ة   جد ر لد ل ىلاىلملما 
د است اىلد     همدال اسهم م   ة   جد ر لد اىللاعلملال اسملهمة اسملنب م  جد اس حمت بم  مل ىل ال اىلملما ل ىلمل )اا اسلا يند 
ستإسد  (T.test ملال اسهمة المللا مد      خكة عت ار  ابح ال اسهم م ال       ممل اىلملاتام اخمللا  ملدلد ىديا ل ع ت  ااىلملات

   ما تمة اسملار ا ضد دسة   اس حمت بم  مل ىل ال اىلملما ل ىلملد است اىلد 

ل اسملهمة اسملنب   ة   جد ر لد اىللاعلملا هم م     همدال اسملد است اىلد ل   إسد اس حمت بم  مل ىل ال اىلملما ل ى(2 قة  جتمة 
 عملدلد ىدملال اسهمة المللا مديا ل م  جد اىلملاتا ت  

ىدملال اسهمة  مل ىل ال  ا, لد  مل ىلب 
 اسملنب 

 استإسد )مل ا  اةحاد   جد  (لاخمللا   قلدد 

4002 0080 4000010 4999 .0... 

 :اإلجابة على سؤا  الدراسة السادس 
ىلددد ال ( بددم  مل  0.0.سإلجابددد ىمددج اس)دددؤاة اس)ددا س ماسددلا رعدددال  هدد  ع جدددت  ددحمت دال  إسددد د عددداملد ىملددت  )ددمل    إسدددد  

اىلملما ل ىلملد است اىلد   ة   جد اىلملاتا ت  إىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة  ل   ا,ىلاىلدلد مالمللا مدد( عهد   د  
(   دددا اىلددملات ه اسلا ينددد اخمللددا  جتددارر اسمللدداا  اخمللددا  سل ملدد  ANOVAىلددمل ال ا ددت ؟ اىلددملات ه اسلا ينددد سملدد  اسمللدداا  ا, ددا ا  

 levenesت اىلددد اسملمددارر بددم اسللدداول  ماإخمللددا  اسلهددتا  ردده ىلددي  (  سDunnt-c (  مالمل ىلدد ال اة)ددابلد سمملهددحع ىمددج اس ددحمت
  جدددد اىلدددملاتا ت  إىلدددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب ل عملدلدددد ىدملدددال اسهمدددة  لددد  عهددد   د   ددد ة د  مجدددتل بدددم اىلدددملما ل ىلملدددد است اىلدددد 
 ىلمل ال ا ت ق ما تمة اسملار ا ضد دسة 
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( إىلددملما ل levenes( ماخمللددا  جتددارر اسمللدداا  اخمللددا  سل ملدد   ANOVA(  رملددام  سملدد  اسمللدداا  ا, ددا ا  4مة  قددة  جددت
 ق عملدلد ىدملال اسهمة عه   د  ىلمل ال ا ت ىلملد است اىلد   ة   جد اىلملاتا ت  إىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل 

حماور 
 الدراسة

جمموع  التباينمصادر  levenesاختبار جتانس التباين 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسطات 
 املربعات

اختبار حتليل التباين األحادي 
ANOVA 

 مستوى الداللة )ف( مستوى الداللة )ف(

 10429 االستخدام

 

 0..0. .1099 440448 4 040041 بم ا د ىال 4..0.

 40001 492 2920224  اخ  ا د ىال

  499 4190840 ا د ع

(  ادا 0..0.(  مهدي قلددد  اسدد د عداملاج ىملدت  )دمل    إسدد  .1099( ر  قلددد  ع( احمل)د بد بملده  4املأد    ا دتمة  قدة  
( سمملهدحع levenesاخمللدا  سل ملد    لا  جتارر اسللاول  ىلدملاتام اؤ ت ىمج ر  هملاف  حمقاج  اسد د عاملاج  ملهح د اجتاد هلد اس حمت  مل اخمل

(  هدلا  دا 0.0.(  مهد  رقد   د   4..0.(  )دمل    إسدد  10429ل ه  هي  ملمار)د رم  ة  ملمار)د  ماسلا بمله قلدملدال  ىمج اسللاو
( لهح د اجتاد  إسد اس دحمت  مالمل ىلد ال Dunnt-cاتة ىمج ر  اسللاول  ة  ملمار)د  سلسة مل اىلملاتام اإخمللا  اسلهتا  ره ىلي  

 (ق9(   8ىلمل ال ا ت  بم اىلملما ل ىلملد است اىلد ماملأد دسة    خكة ا تمسم  قة  اة)ابلد اسيت عه   د  اخملكع 

( ستإسدددد اس دددحمت بدددم اىلدددملما ل ىلملدددد است اىلدددد  ددد ة   جدددد Dunnt-c(  رملدددام  اإخمللدددا  اسلهدددتا  رددده ىلدددي  8جدددتمة  قدددة  
  ت قد  ىلمل ال اعملدلد ىدملال اسهمة عه   اىلملاتا ت  إىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل 

 اجتاد اس حت    مل ىلب اس حت ىت  ىلمل ال ا ت  

است جددددد اسلملددددد 
 سكىلملاتام

 ىلمل ال 0   ىلملد د  

 ىلمل ال .4ىلمل ال د   0    -
 ىلملد 40ىلمل ال د   .4    -
 ىلملد  أ ينح 40    -

4008 

.041 

404. 

00 1400. 

 ىلمل ال .4ىلمل ال د   0    

 ىلمل ال 0   ىلملد د   -
 ىلملد 40ىلمل ال د   .4    -
 ىلملد  أ ينح 40    -

-4008 

-4004 

-.018 

1. 49024 
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 اجتاد اس حت    مل ىلب اس حت ىت  ىلمل ال ا ت  

 

 ىلملد 40ىلمل ال د   .4    

 ىلمل ال 0   ىلملد د   -
 ىلمل ال .4ىلمل ال د   0    -
 ىلملد  أ ينح 40    -

-.041 

4004 

.042 

40 1.082 

 ىلملد  أ ينح 40   

 ىلمل ال 0   ىلملد د   -
 ىلمل ال .4ىلمل ال د   0    -
 ىلملد 40ىلمل ال د   .4    -

-404. 

.018 

-.048 

4.. 1.04. 

ىدملال عملدلد (  المل ىل ال اة)ابلد إىلملما ل ىلملد است اىلد   ة   جد اىلملاتا ت  إىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل 9جتمة  قة  
 اسهمة عه   د  ىلمل ال ا ت 

 0 ددددددددددد  ىلدددددددددددملد د   ام  است اىلد 
 ىلمل ال

 = 00 

ىلدددمل ال د   0 ددد  
 ىلمل ال .4

 = 1. 

ىلددددددددمل ال  .4 دددددددد  
 ىلملد 40د  

 = 40 

ىلددددددددددددددددملد  40 ددددددددددددددد  
 أ ينح 

 = 4.. 

 .1.04 1.082 49024 .1400     اإىلملاتام

( اىملددددددا ا ىمدددددج اخمللدددددا   رددددده ىلدددددي 0.0.( د   مل ىلددددد ال اس دددددحمت  اسدددددد د عددددداملاج ىملدددددت  )دددددمل    8املأدددددد  ددددد  ا دددددتمة  قدددددة  
 Dunnt-cعلملال ( احمل)د ا  ادا ادتة ىمدج مجد    دحمت دال  إسدد د عداملد بدم اىلدملما ل ىلملدد است اىلدد  د ة اىلدملاتا ت  إىلدلا

 0  دد ع جت  حمت ل ىلمل ال ا ت  بدم اس ودال اكعلدد    د  ىلدملد د  اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة عه   د  اخملكع ىلمل ال ا ت 
ىلددمل ال خددت ( مهددي دال المل ىلددب ا,ىمددج  ماسدددلا  0ىلددمل ال خددت ( سعدداة اس وددد  دد   ىلددملد د   .4ىلددمل ال د   0ىلددمل ال خددت ( مبددم  

(  4..0  م جددحا  Gueden Zoph( 0..0(  معمل ددل هدلد اسململلمددد  در رملددام    اىلدد  دد   د   ج سددتامع  .1400ال  بملده قلدملد
تد  مقت عه   هلد اسململلمد د  ر  الهمددال  دتاينال ا دت  قدت عمابدم ل بدحا   دىدتا  الهمددال بدحا   عت اللدد  تايندد م مل د     ادا يد   ر ام

 ماا ىلاهت  التمللدق
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مبددم ىلددمل ال خددت (  .4ىلددمل ال د   0( مجدد    ددحمت ل ىلددمل ال ا ددت  بددم اس وددال اكعلددد    دد  8تمة  قددة   دددا املأددد  دد  ا دد
مهددددي دال المل ىلددددب ا,ىمددددج ماسددددلا بملدددده قلدملددددال  (خددددت  ىلددددملد 40ىلددددمل ال د   .4 سعدددداة اس وددددد  دددد   (خددددت  ىلددددملد 40ىلددددمل ال د   .4 
د  اساب د   ل ىلدمة الحاعدب اسملهملدلدد ماسديت (  مقت عه   هدلد اسململلمدد 0.44  حاد(  معمل ل هلد اسململلمد  ر رمللمد   اىلد دبملتاة روج1.082 

ىلدددمل ال  ددد  اساب ددد   اسددديت ع)دددلابتا مهدددلد اس دددل  اس  مللدددد قدددت ع)دددلب ر ىدددا  ددد  اسح ددد   مىدددتم اسمل ددد    0إ حيدددل سمدهمددددد اةعددد ة ىملتدددا دإ  ددد  
 ددل  اس  مللددد إ اابددتم يدد  را  دد ا    ا اددد رم  همل اددد  ماهابددب عمددة ,  مهددلد اس ىلددمل ال خددت ( .4د   0ماسملا)دد  ل ر اد اس وددد  دد    دد  

 اساب    ى    د  اسملا)  ماسمل    ل ر اد الهمدال التوق

 :اإلجابة عن سؤا  الدراسة السابع 
( بدددم  مل ىلددد ال 0.0.سإلجابدددد ىمدددج اس)دددؤاة اس)دددابر ماسدددلا رعدددال  هددد  ع جدددت  دددحمت دال  إسدددد د عددداملد ىملدددت  )دددمل    إسدددد  

ا ل ىلملد است اىلد   ة   جد اىلملاتا ت  إىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمة  ل   ا,ىلاىلدلد مالمللا مدد( عهد   د  اىلملم
( سملمارر اسللداول مالمل ىلد ال levenesاخمللا  سل مل    ( مANOVAاستم ال اسملت اللد؟ اىلملات ه اسلا يند سمل  اسمللاا  ا, ا ا  

اسدملهمة اسملندب ل عملدلدد ىدملدال    ة   جد اىلملاتا ت  إىلدلاعلملد اس حمت د  مجتل بم اىلملما ل ىلملد است اىلد اة)ابلد سمملهحع ىمج
 اسهمة  ل  عه   د  استم ال اسملت اللد ما تمإ  اسملاسلا  ا ضاا  دسة 

ىلدملما ل ىلملدد است اىلدد ( إlevenes  خمللا  جتارر اسمللاا  ( ماANOVA(  رملام  سمل  اسمللاا  ا, ا ا  .4جتمة  قة  
    اسملت اللدق ل عملدلد ىدملال اسهمة عه   د  استم الاسملهمة اسملنب ىللاعلملد   ة   جد اىلملاتا ت   

حماور 
 الدراسة

 اختبار جتانس
 levenesالتباين  

جمموع  مصادر التباين
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسطات 
 ملربعات

اختبار حتليل التباين 
 ANOVAاألحادي 

 مستوى الداللة )ف( مستوى الداللة ف()

 420041 االستخدام

 

 0440. 0444. 40488 0 00440 بم ا د ىال ..0.

 40491 494 ..41400  اخ  ا د ىال

  499 4190840 ا د ع
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 عملدلد ىدملالال اسملهمة اسملنب ل (  المل ىل ال اة)ابلد إىلملما ل ىلملد است اىلد   ة   جد اىلملاتا ت  إىللاعلمل44جتمة  قة  

 استم ال اسملت اللدق اسهمة عه   د 

 المل ىل ال اة)ابلد ام  است اىلد 

 إ ا جت  م ال

 = 00 

  م   ما ت 

 = 1. 

  م عم  أ ينح

 = 40 

 1.000 1.048 ..1.0     اإىلملاتام

قلدددددد  ددددة  اسددددد د عدددداملاج ىملددددت  )ددددمل    إسددددد (   مهددددي 0444.( ر  قلدددددد  ع( احمل)دددد بد بملدددده  .4املأددددد  دددد  ا ددددتمة  قددددة  
مجددت ر  اسللدداول  ددة ( سمملمددارر levenes(  ادا اؤ ددت ىمددج ىددتم مجدد    دحمت دال  إسددد د عدداملد   سحجدد ع د  اخمللددا  سل ملد   0440. 

بلد ل جدددتمة  قدددة (ق مراأددداج  سحجددد ع د  المل ىلددد ال اة)دددا..0.   )دددمل    إسدددد( ىملدددت 420041 ملمار)دددد   لدددة بملددده قلددددد اإخمللدددا   
( جنت ررال إ ع جت  حمت بم اىلملما ل ىلملد است اىلد  خدملكع  عد ي  ىمدج اسدتم ال اسملت اللدد  معندة هدلد اسململلمدد د  ر   همددال 44 

ا اسهم م  خملكع  ع ي  ىمج استم ال اسملت اللد م تدا  ا  ىت  عمة اسدتم ال رم ىدت تا ادمل اب  ل اىلدملاتا ت  يدا بت جدد  مل ىلد د   دد
(  مقددت اهدد   دسددة د  ضدده  مقعدد   اسددتم ال 4..0(  معمل ددل هددلد اسململلمددد  ددر رملددام    اىلددد  جددح   1(   4اؤ ددت دسددة ا ددتمسم  قددة  

 اسملت اللددد اسدديت عابددتم لهمدددال اسهمدد م   لددة   عددحت د   )ددمل   ر امتدد  د  ال)ددمل   ال مدد ا  م  سددت  را ع دد   ل ر اد الهمدددال التددو
 عمة استم ال اسملت اللدقاسم اي عمابم 

 :اإلجابة عن سؤا  الدراسة الثامن 
سإلجابددددد ىمددددج اس)ددددؤاة اسينددددا   ماسددددلا رعددددال  هدددد  ا جددددت ا علددددا   اة   جددددب بددددم اىلددددملما ل ىلملددددد است اىلددددد  دددد ة   جددددد ر لددددد 

سلةىلدددد   سللدددداول   لدددد ؟ مل اىلددددملاتام  هددددا كل اإ علددددا   عملدلددددد ىدملددددال اسهمددددةاىلددددلاعلملال اسددددملهمة اسملنددددب م  جددددد اىلددددملاتا ت  يددددا ل 
لددد اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب م دد   اإىلددملاتام اسلمددي سهلملددد است اىلددد سملمددة اإىلددلاعلملال ل  ماىلددملما ل ىلملددد است اىلددد سلدد   دد   دد   ر

  ل   ا,ىلاىللد مالمللا مد(ق  عملدلد ىدملال اسهمة
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لددددد اىلددددلاعلملال اسددددملهمة اسملنددددب م  جددددد (   ها دددد  ا علددددا  بةىلدددد   إىلددددملما ل ىلملددددد است اىلددددد  دددد ة   جددددد ر 44جددددتمة  قددددة  
  ل   عملدلد ىدملال اسهمةاىلملاتا ت  يا ل 

 الداللة مستوى الداللة معامل ارتباط بريسون احملور

ا, لددددددد ماإىلددددددملاتام اسلمددددددي 
ل عملدلدددددددددددد ىدملدددددددددددال اسهمدددددددددددة 
 إىللاعلملال اسملهمة اسملنب

  ة  اة ا عاملاج  0980. 4..0.

قلدد  ها   ا علا  بةىل   إىلدملما ل ىلملدد است اىلدد بدم ر لدد اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب مبدم ( ر  44ماملأد    ا تمة  قة  
(  مهدي قلددد  دة 0980.( ىملدت  )دمل    إسدد  4..0. دا   ابدتا ها  لد   ا,ىلاىلدلد مالمللا مدد(    عملدلدد ىدملدال اسهمدةاىلملاتا ت  يا ل 

 دحا  اسهلملدد  د   همددال اسهمد م سدتات  قملاىدال ي لدد اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب  مسلد    مع )ح اسلا يندد هدلد اسململلمدد د  ر  ر اسد ا عاملاج 
التم ر  هملاف ضده اج ماضدااج ل  تدا   اىلدملاتا ت  يدا مع للابتدا ىمدج اسملمدلدلال  مقدت عهد   هدلد اسململلمدد د  ر  هملداف  ه قدال سد ة  م  

لارلدال ماسملمتلد ال اسكا دد إىلدملاتام عمدة اإىلدلاعلملال  مضده  اسدتم ال اىلملاتا ت  يا   ملتا ضه  اسلمللد اسملامللدد  مىدتم عد  ح ا  
 اسملت اللد مم و اسهد  اسيت عابتم ي   ,هنا   س  ه  ىمج اىلملاتام اإىللاعلملال اسملن د اةتايند ل ىدمليت اسملهملة ماسملهمةق

 :اإلجابة عن سؤا  الدراسة التاسع 
  عملدلدد ىدملدال اسهمدة  ا اله قال اسيت س ة  م  اىلدملاتام اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب لسإلجابد ىمج اس)ؤاة اسملاىلر ماسلا رعال  

 ل   ا,ىلاىللد مالمللا مد(    خكة عت ار  ابح ال اسهم م ال      لح مد المل ىل د    مجتد ر ح  همدال اسهم م؟ قا ده اسلا يندد بهدا 
(  ه قدداج  ىمددي ىلملددد  دد    همدددال اسهمدد م  بددتاد ر امتدد   دد ة 41ملددد ماسلدداس  ىددت هة  قامدددد اله قددال اسدد ا    ل اإىلددمللارد ل صدد  هتا اسملتا

 ددد  خددكة عت ا)دددت  لابددح ال اسهمددد م ال ددد      عملدلدددد ىدملدددال اسهمددة اله قددال اسددديت سدد ة  م  اىلدددملاتا ت  إىلددلاعلملال اسدددملهمة اسملنددب ل
 ما تمة اسملار ا ضد دسة 

عملدلدد ىدملدال اسهمدة له قدال اسديت سد ة  م  اىلدملاتا ت  إىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ل (  ه اد الهمدال  د ة ا40جتمة  قة  
    خكة عت ار  ابح ال اسهم م ال    ق

املتوسووووووووووووووووووووووط  طاحملور الثالث: املعوقات اليت حتو  دون استخدام اسرتاتيجيات التعلم النش
 احلسايب

االحنوووووووووووووووووووراف 
 املعياري

 درجة األمهية

  لة  .08. .402 ماسملابمللال اةتايند ل اس ع ة است اىللدق ىتم ع  ح ا,جت   -4

  مل ىل د 041. 4010 صك لال الهمدد احملتم  ق0
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املتوسووووووووووووووووووووووط  طاحملور الثالث: املعوقات اليت حتو  دون استخدام اسرتاتيجيات التعلم النش
 احلسايب

االحنوووووووووووووووووووراف 
 املعياري

 درجة األمهية

  مل ىل د 084. 4048  ينح  ا,ىلاد معهت  ال)ؤمسلال اسيت علم  فا الهمددق  -4

  مل ىل د 094. 4044 ا,ر دد ماسم امد ا  ا اد  لت ىلدق -1

  مل ىل د .404 4044 الملدل ال ل عت ا)ت ق ل اد مالهمل اد سمدهمداىتم ع  ح اة ا   الا -0

  مل ىل د 099. 40.4  قلابدق 10 ينا د الابح ال است اىللد مضلل ا   اةعد ب اقر   -2

  مل ىل د 40.8 ..40 ىتم هتلود اسللود اسع لد مىتم  كمدد  )ا ملتا إىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنبق -4

  مل ىل د 4044 0094 سمدهمددقا,   اس لل ي  -8

  مل ىل د 40.8 0088  ينا د اس اسلال ل اس ع ة است اىللدق  -9

  مل ىل د 40.4 0024 قمد اهملدام  نح ال اسهم م بمل جلال الهمدال ك  اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنبق -.4

لال اسدددملهمة اسملندددب ل ىدددتم عددد  ح اسدددتم ال اسملت اللدددد اسددديت عهدددم معحادددت الهمددددد إىلدددملاتام اىلدددلاعلم -44
 اسملت ارق

  مل ىل د 40.0 0008

ضه  تهل  معت اب الهمدد قل  ا ت د مرثملاد ا ت د ىمج اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل  -40
 اسملت ارق

 ضهل د 081. 0014

 ضهل د 088. 0040 ىتم  هح د الهمدد  ىللاعلملال اسملهمة اسملنبق -44

 لملتا    اإرملاباة    اسملهملة اسملابملتا د  اىلملاتام اإىللاعلملال اةتايند ل ر ع الهمدد مىتم    -41
 اسملهملةق

 ضهل د 40.4 4088

  مل ىل د 012. 0088 المل ىلب اة)ا  اسلمي

ل عملدلدد ىدملدا ( ر  ه اد الهمدال   ة اله قال اسيت س ة  م  اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملندب ل40املأد    ا تمة  قة  
( ىمددج   جددد 4 دد  خددكة عددت ار  ابددح ال اسهمدد م ال دد    عحام دده  ددا بددم  لددة  د   مل ىلدد د د  ضددهل د   لددة  عدد   هدد ت ما ددت   اسهمددة

(  ه قددال ىمددج   جددد اع ددات ضددهل د   دددا ر  الهدد ت 4(  ه قددال ىمددج   جددد اع ددات  مل ىلدد د  م عددمه  .4اع ددات  لددة   بلملدددا  عددمه  
"  ددا  ر ينددح اله قددال اسدديت سدد ة  م  اىلددملاتام  همدددال   ح ا,جتدد   ماسملابمللددال اةتاينددد ل اس عدد ة است اىلددلدىددتم عدد ( مالملديندد  ل "4 قددة  

(  مهدد  اابددر ل   جددد اإىلددملاتام اسللددة   ر ددا .402 مل ىلددب  )ددا  قلدملددال   جاسهمدد م إىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب   لددة  عدد  ىمددج رىمدد
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مىدددتم   لملتدددا  ددد  اإرملابددداة  ددد  اسملهمدددلة اسملابملدددتا د  اىلدددملاتام اإىلدددلاعلملال اةتايندددد ل  ع الهمددددد رددد ( مالملدينددد  ل "41الهددد ت  قدددة  
 دا  رقدد  اله قدال اسديت سدد ة  م  اىلدملاتام  همددال اسهمدد م إىلدلاعلملال اسدملهمة اسملنددب   لدة  عد  ىمددج رقد   مل ىلدب  )ددا    اسملهمدلة"
 ىلددب اة)ددا  اسلمددي سلا ددد اىلددملما ل ر ددحا  ىلملددد است اىلددد  دد   همدددال (  ماابددر ل   جددد اإىلددملاتام اسأددهل د   دددا بمدد  المل4088قلدملددال  

   خكة عت ار  ابدح ال اسهمد م ال د     عملدلد ىدملال اسهمة اسهم م ست جد اله قال اسيت س ة  م  اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل
 دة ر ددحا  اسهلملدد ىمددج اله قدال اسدديت سد ة  م  اىلددملاتا ت  (  مهد  اابدر ل   جددد اإىلدملاتام المل ىلدد د  مر)دملململ   دد  دسدة اع ددات  ه0088 

(  4..0(  م جددحا  2..0ل عملدلددد ىدملددال اسهمددة  معمل ددل هددلد اسململلمددد  ددر رملددام    اىلددد  دد   دد   )دد   إىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب 
اس عد ة  اخد   تد   ماسملابمللدال اةتاينددا,ج ( معهد   هدلد اسململلمدد د  ىدتم عد  ح0.44(  مابملتاة روجحاد  8..0مر اة  ىلم مهاسد  ل  

ىددددتم  ددددملد اسعددددك لال سمدهمدددددال اسدددديت ع)دددددد يدددد  بملاابلددددل يد  دددداهت  التمللددددد بينابددددد ماقملددددتا   مسددددلسة ا  أدددده ر)ددددلد م د   است اىلددددلد
 قاىلملاتا ت  يا

 :التوصيات 
 ل ض د  ا رىل حل ىملال رملام  است اىلد ع صي اسلا يند  ا امي 

  ا ت د ىمج  ل لد اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عملدلد ىدملال اسهمةقعت اب  همدال اسهم م رثملاد 

  ضددحم    ملابهددد النددح ال اسلبدد  ل ك اد  همدددال اسهمدد م معابدد مي ر امتدد  عاب تدداج   ضدد ىلاج املأددد  التددا ال اسملت ا)ددلد  لهتددا   ددا  لتددا
 اىلملاتام اىللاعلملال اسملهمة اسملنب ل عت ار اسهم مق

   عت ار اسهم مق  ة اسلمللد اسملامللد اسيت ع)اىت ىمج ع هل  اىللاعلملال اسملهمة اسملنب رثملادع 

  :املقرتحات 
 مل ض د  ا ىللل عابلو اسلا يند  ا امي 

دجحاد   اىلد ااثمد علن  ى   ت  اىلدملاتام  همددال اسهمد م إىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ل عملدلدد اسمل لدة ا بدتاىي ماسمل لدة اسملاقدت 
 ل  حا   عهملدلد خمملم دق

 دجحاد   اىلد عململامة اجتاهال  همدال اسهم م   ة اىلملاتام اإىللاعلملال اةتايند ل عت ار  ابح ال اسهم م ال    ق 

 هدام دجحاد   اىلال الال جتحاللد علن  ى   اىملد اإىللاعلملال اةتايند ل عملدلد  ها ع ماجتاهال م تدا ال عك لدل  حا د  اسملهمدلة اس
    خكة عت ار  ابح ال اسهم م ال    ق
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 :قائمة املراجع 
اسددددملهمة اسملهددددامع اإىلملابعددددامي ل عددددت ار اسهمدددد م ىمددددج عملدلددددد اسملاعددددل  دىلددددلاعلملد (  "رثددددح 9..0دبددددحاهلة  ى لددددال  دددددت ا)دددد    -

سملبلدددد اسهمدلدددد   مدددد اسلبلدددد  ماسمل لدددة اسملاقدددت سدددت  عمدلدددلال اسعددد  اسينددداع المل ىلدددب  لدملدددد اسهحبلدددد اس)ددده  اد"  ا دهلدددد العدددحاد
 ق84 -14   ا)دت       1  اسهت  40اسهمدلد  ا مت 

 ( الملاه  الهاصح   اإىللملت اد    ملنأ  الها ع...0دبحاهلة    اا يال ماسلم     جب رمحت  -
 ادق  اهلملال   تا اعال  د ا عال  اساباهح  ا,جنم  العح  -(  اسملت ار اس هاة0..0دبحاهلة   تا ى ا    -
(  "اىلددملاتام رىأدداد هلوددد اسملددت ار سمااىلدد ا ل  ملددال الهمدددم ل 4104ربدد  ىددحا   صدداة ىمددج م لعدد   ىلددت اسددحمح   دددت   -

ة الدملد اسهحبلد اس)ه  اد"اس اقر ماإجتاهدال""   ىلداسد اسلبلدد مىمدة اسدمل ر  ا دهلدد اس)ده  اد سمهمد م اسلب ادد ماسمل )دلد  جا هدد المد
 ق098 -014 ىله   اسح        

 امدددح  اسدددملهمة ل سعدددل  بهدددا ال ددداهلة اسهمدلدددد معملدلدددد اسمل لدددة دىلدددلاعلملد (  " اىملدددد اىلدددملاتام 9..0رمحدددت  ه ددداة ىلدددهت ىلدددلت   -
 اإىلملتإر مباباد رثدح اسدملهمة سدت  عمدلدلال اسعد  اسيندا    سملهمدلة ا,ىلاىلدي"  ا دهلدد العدحاد سملبلدد اسهمدلدد   مدد اسلبلدد اسهمدلدد 

 ق041 -484   ا)دت       1  اسهت  40ا مت 
(  " هاسلددددد اسملددددت ار م ابدددداج سملددددد د  اسددددملهمة اسمل سلددددتا ل سعددددل   ددددا   اسهمدددد م معملدلددددد اسمل لددددة 1..0رمحددددت  ر لدددددد  دددددت ى ل ددددي   -

 رقاإبمللا ا م ا هلد اإجناا ست  عك لل الح مد ا ىتا اد"   ىلاسد   مل  اد  ة  ملن      ملد اسلبلد  جا هد ىم مش
(  " م   همددددي اسهمددد م ل  دددت   عابمللدددال اسملهمدددلة ل عدددت ار اسهمددد م ل الدددتا س المل ىلددد د ل 4..0هة قعددد    ىلدددهت بددد   ددددت   -

  ا  د ىلحا  ىللت "  ىلاسد  اج)ملة  ة  ملن      ملد اسلبلد  اسح    جا هد المة ىله  ق
( ل  ملددد اسلبلددد لا هددد Learning Blendedددد م   (  "ظدد د   ابددلو سمل للددل اسددملهمة ال8..0هة  )ددهت  رمحددت بدد  ااددت   -

 المة ىله  "   ىلاسد   مل  اد  ة  ملن      ملد اسلبلد  اسح    جا هد المة ىله  ق
(  " )دددمل   اا ىلددد الهمددددال سمملهمدددلة الددت   ماسعددده  ل اسددديت عدد اجتت  ل عدددت ار  دددا   0.44روجحاددد  ابملتددداة ىلددت    ددددت   -

س اسينار اددد سململددال  تاملددد  لددد اللح ددد"  ىلدداسد  اج)ددملة  ددة  ملندد     جا هددد رم اسابددح    ملددد اسلبلددد  ق)ددة الملدداه  اسللدلدداد  لددتا  
 ميحت اسملت ارق

(  اىلددلاعلملال اسملهمددلة  اسدددتسل  كدد  عددت ار ر أدد   عح ددد ىلدددت   بدد  رلاددال ا  ددا ال اسهحبلددد الملادددت   4..0رم سلددمل    موسددت   -
 قاسهم   لمللد اس كو
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(  " هاسلددد اىلددملاتام ظدد د   ددا اار  ,بهددا  اسددملهمة ل عددت ار اسهمدد م ل اسملاعددل  معملدلددد بهددا 4..0اسلهمددي  دبددحاهلة ىلددت اسه ادد    -
 ق91 -20   ا)دت       1  اسهت  2ىدملال اسهمة ست  عك لل اسع  اسيناع ا ىتا ا"   مد اسلبلد اسهمدلد  ا مت 

  ا  اسهم م م م) د اسلبلد اسهمدلد  اساباهح    ا  اس لحق(   4..0اسللتا ا   دت  ضا   -
(  " اسملدد  اسهمددي مالتدو سمدهمدة ا دا هي  اس اقدر ماله قدال    اىلدد  )دالد سهأد ال هلودد اسملدت ار ل 4100اسللح    ااد بلح   -

 ق00 -44       84ل   اسهت  سح  "   لملب اسلبلد اسهح  ستمة ا مل    مد  ىلاسد ا م  اسلملال بها جا هال م ملال
(  "  اىلدددد عاب تلدددد س اقدددر اىلدددملاتام  همددددي اسهمددد م ل  ح مدددد اسملهمدددلة ا,ىلاىلدددي   دت  ادددد اسلدمللدددد 4..0 جدددحا  ىدددا ة  ملعددد     -

 سمملابمللال اسملهملدلد م هلابال اىلملاتا تة يا"   ىلاسد  اج)ملة  ة  ملن      ملد اسلبلد  ا,     ا ا هد ا,  رلدق
(  "رثددح اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ماسملددت اب اللااددح ىمددج اسملاعددل  اكجدد  معملدلددد 8..0ا  ىلددت    دددت  بدد قر  جندد -

  09  اس)دملد .44 تا ال اسملت ار ست  اس اسلال الهمدال"   مد  ىلاسد ا مل  اسهح   لملب اسلبلدد اسهدح  سدتمة ا مدل   اسهدت  
 ق418 -4.4     

(  " اىملدددد اىلدددملاتام  امدددح  اسدددملهمة ل س)دددم سعدددل  اسهمددد م سدددت  عك لدددل ا,مة المل ىلدددب بتمسدددد 4..0  ا اىلدددة  صددداة ىلدددت   -
 ق44 -19  اسح         00  اس)ملد .8اسل اه"   لملب اسلبلد اسهح  ستمة ا مل    ىلاسد ا مل  اسهح  اسهت  

عملدلددد اسملاعددل  م تددا ال ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد ماسمل لددة  (  "رثددح اىلددملاتام ظدد د   ددا  ماملمددي ل4..0ا ملددتا  ر لملددد اس)ددلت   -
 ق42 -4   ا س       4  اسهت  2اسهمدي ست  عك لل اسع  ا ا ر اإبملتامي ل  ا   اسهم م"   مد اسلبلد اسهمدلد  ا مت 

 دا تي معملدلدد اإجتداد كد   دا   اسدملهمة اسملهدامع ل اسملاعدل  ا,دىلدلاعلملد (  " اىملدد اىلدملاتام 1..0جا   خت دد  ددت ىلدهلت   -
 ق10 -40  ا رل        91اسهم م ست  ياسلال اسع  ا,مة اسينار ا"   مد   اىلال ل الملاه  ميحت اسملت ار  اسهت  

 ق4(  يحامل اسملت ار  ماىللاعلملاعال  اسهم   ا  اسلملاا ا ا هي اس لهد 4..0اةلمد   دت  د     -
 (  يحامل اسملت ار اسها د  ا,     ىدا   ا  ال)ة ق0..0  لل رمحت  اةمد   دت  د   م حىي  ع -
 (  اسملهمة اسملنب  تخ       اسهدملد اسملهملدلد  م قد ىد   الح   العحا ةاب ت الحر ق0..0 مااا   ضا   -
,ىلاىلدي ل اسهمدد م (  "رثدح اسملددت ار بملدد د  ماملمدي ىمددج سعدل  عك لدل اسعدد  اس)دا س ا8..0 )د   ىلدت اةلدلة  دددت رمحدت   -

  ر )دد ر    444معملدلدد  لدد ية ك هددا"  ا دهلدد العددحاد سمدملدداه  ميددحت اسملدت ار   اىلددال ل الملدداه  ميدحت اسملددت ار  اسهددت  
 ق404 409  
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(  " دت  اىلدملاتام اس ىلدام  اسملهملدلدد ل عدت ار  دا   اسللدلداد  لح مدد اسينار ادد ب إادد ا حيد م"  2..0 )    هملعدة اسعدتال   -
 اسد  اج)ملة  ة  ملن      ملد اسلبلد  اس)  ا   جا هد ا حي مق ىل

(  "رثددح عملدد ع اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عهمددلة م ددت   ابددح  ا, لدداد ىمددج ا مل)دداا بهددا ال دداهلة 0..0محددا     دددت  ددد     -
مة اسيندددار ا اس  اىدددي"  ا دهلدددد العدددحاد اسلل س جلدددد معابدددتاح اسدددلال ماإجتددداد كددد  اإىملددددا  اإ دددا  المللدددا ة سدددت  يدددكا اسعددد  ا,

 ق088 -040  ا سل        4  اسهت  44سمدملاه  ميحت اسملت ار  ا مت 
(   هاسلددد اىلددملاتام خددحامب ال دداهلة ل سعددل  ياسلددال اسعدد  ا,مة 4..0ا  ابلددد  ىلددت    دددت ماسهحتددي   فددد ىلددت اسه ادد    -

 ق88اسلامملال اةلد ما مل الت  فا"   ىلاسد ا مل  اسهح   اسهت   ععملل  "اسينار ا سمد اهلة اسهمدلد الملهمابد ب  ت 
(  "صدد   اسملهمددلة اإسلددلمع اسدديت تا ىلددتا الهمددد   ل الددتا س ا اصددد ل ىدددا "   ملددد اسلبلددد  مددد 1..0ا  اسددت   عل)ددة  دددت   -

 ق41اسابحاد  مالهح د  جا هد ىم مشر  اساباهح   اسهت  
   ىدا    ا  ال)ة  سمملنح  ماسمل اارق4(  عهملة اسهم م سممدلر  اس لهد 0..0  دت  خ ابلد  ىلت   -
(  "رثددح اىلددملاتام اىلددلاعلملال اسددل ادال الملهددت   ل عملدلددد اسملاعددل  مىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد 2..0خملدد   ردد اة ىلددت اس ملدداو   -

  ىلدلملدت       4  اسهدت  9ملدتامي"   مدد اسلبلدد اسهمدلدد  ا مدت اسعد  اسحابدر اإب لماسمل لة اسمل سلتا ل  ا   اسهم م ست  عك ل
 ق99 -04

(  " م   م   اسددملهمة الهتسددد ل اسملاعددل  بابدداد رثددح اسددملهمة معملدلددد بهددا التددا ال اسهمدلددد سددت  1..0استىلدد قي  ىلددت ىلددت اسهددايي   -
  ابحادد        94ملدداه  ميددحت اسملددت ار  اسهددت  عك لددل اسعدد  ا ددا ر اإبملددتامي ل م ددت  اللملايل)ددلد"  ا دهلددد العددحاد سمد

 ق490 -424
(  رىلاىلدددددلال ل ىمدددددة اسدددددمل ر اسلبددددد ا  اىلدددددلاعلملال ا   اف م ملنددددد اهتا  أىلددددداس سملعددددددلة اسملهمدددددلة 1..0  ما   ر ملدددددا  ر دددددة   -

    اىلال م    مع للابال(  ىدا    ا  اسنحمت سمملنح ماسمل اارق
(  "رثح اسملهمة اسملنب ل عملدلد اسمل لة اإبمللا ا ماسملاعل  است اىلي  دا   اسهمد م 9..0اس ااتا   ايدد بمله خم    ب  ىدة   -

ست  ياسلال اسع  اسيناسة المل ىلب  لتا س اةل  لد  تاملد  لد اللح د  " مدد   اىلدال ل الملداه  ما ادحاع اسلبد ا  ا دهلدد 
 ق.01 -049       0  اسهت  4ا هد رم اسابح   ا مت اس)ه  اد سمدملاه  ما احاع اسلب ا  بلملد اسلبلد  ج)دا(  ل

(  "رثددح اسهكقددال اسلملاملددد ل بددحا   اسلدللدد عح  ملهددت   اس ىلددام  ىمددج اسملاعددل  ل  ددا   اسلدللدد عح"  ...0ا مدد ة  خاسددت  ددد     -
  ىلاسد   مل  اد  ة  ملن      ملد اسلبلد  جا هد  م ا ق
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   اساباهح   ىا  اسلملبق4ملت ارق  ؤاد  هاصح  س حت اسملهملة ماسملهمة  اس لهد (  اىللاعلملال اس4..0اامل     )   )م   -
 (  عهملة اسمل لة  ؤاد ع للابلد ل عملدلد اسهاب ة ال لح   اساباهح   ىا  اسلملبق4..0اامل     )   )م   -
 لد  اساباهح   ىا  اسلملبق(  اسملهمة ماسملت ار     مل    اسمل حاد اسلملام4..0اامل     )   )م ماامل     داة ىلت اةدلت   -
ل  ملددداا رىلددداسلب اسملدددت ار   (  "رىلددداسلب اسملدددت ار ل ا ا هدددد مىلدددل   دددت ال اىلدددملاتا تا"    اىلدددد  ملنددد   4990ااملددد   ىددداال   -

 ق410 -004ا ا هي سهاال اامل     ا  اسنحمت  ىدا        
       ا  اسنحمتق  ىدا   ا,2  ا صتا  4(  رىلاسلب عت ار اسهم م  اس لهد 8..0اامل    ىاال   -
 (  عت ار اسهم م     مل    اسلملاملد  ا ىللملت اد  اللملب اسهمدي سملدلل عح ماسملنح ماسمل اارق...0اامل    ىلت اةدلت  داة   -
  94(  ععدددددلة اسدددملهمة  ددد   مل دددد   اسلملاملدددد  مددددد   اىلدددال ل الملددداه  ميددددحت اسملدددت ار اسهددددت  4..0ااملددد     دددداة ىلددددت اةدلدددت   -

 ق09 -40 ا)دت      
(  "ا,ىلاسلب اسملت ا)لد اسيت تا ىلتا رىأداد هلودد اسملدت ار ل جا هدد المدة ىلده   ممىلدام  4104اس)للهي  خاست ب  صاة الحام   -

 041ع هلمتدددا"   ىلددداسد اسلبلدددد مىمدددة اسدددمل ر  ا دهلدددد اس)ددده  اد سمهمددد م اسلب ادددد ماسمل )دددلد  جا هدددد المدددة ىلددده    اسدددح        
 ق440

(  "اجتاهدددال رىأدددداد هلودددد اسملددددت ار كددد  اا ىلددددد رىلددداسلب اسملددددت ار اس هاسدددد م مل ملددددال 9..0  ________________  -
اىلددملاتا تا ل جا هددال  مة  مددر اسملهددام  سددتمة ا مددل  اسهددح "   لملددب اسلبلددد اسهددح  سددتمة ا مددل    مددد  ىلدداسد ا مددل  اسهددح   

 ق44 -44       .4  اس)ملد 444اسهت  
 سلبلد اسهمدلد معت ار اسهم م  اساباهح    ا  اس لح اسهح ق(  ا0..0اس)لت   دت ىمي   -
    لمللد اسحااتق   اسح 0(  مىلام  معلمل س جلا اسملهملة  اس لهد 2..0ىلا   رمحت  دت   -
(  "تثدددة اىلددلاعلملال اسدددملهمة اسملندددب ل  د ىدددال الملاقنددد ىمدددج اسملاعدددل  ماإىلدددمللهاا ال ددداهلدي 4..0ىلددا   التدددتا  دددد     -

 -4.4  ا رلد       0  اسهدت  1اهال ك  عهمة اس ل  د ست  يدكا اسعد  ا,مة اسيندار ا"   مدد اسلبلدد اسهمدلدد  ا مدت ماإجت
 ق412

 (  اسملهمة اسملنب بم اسمل حاد ماسمل للل  ا,     ا  اسنحمتق2..0ىلها    ج  ل رمحت   -
  ماال ل اسهم م اسلب اد  ىدا    ا  ال)ة ق(    اهلة م ع8..0فا    ر اع رمحت ماسهتامي  ىلت اس)كم   ىلج   -
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(  "ر لد م ه قال اىلملاتام الهمدم سمملهملة اإسلدلمع  د  مجتدد ر دح الندح م اسلبد ام  اا  دد 4..0اسندحا    اا ب  ه اع   -
 جت "  ىلاسد  اج)ملة  ة  ملن      ملد اسلبلد  جا هد رم اسابح    لد اللح دق

(  "ماقدر اىلددملاتام اس ىلدامب اسملهملدلددد اإسللمرلدد ل عهمددلة اسهمد م بتمسددد ا  دا ال اسهحبلددد الملادت   دد  2..0 اسندملات  ق)دلة  دددت  -
 ق.0مجتد ر ح الهمدم"   مد الهم  اعلد  ماا   اسلبلد ماسملهملة اس)ه  اد  اسح    اسهت  

      لمللد اسحااتق(   تا ال اسمل لة ا,ىلر ماإىللاعلملال  اسح 4..0ااهم  ج  ل رمحت   -
(  "رثدح اىلدملاتام اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ىمدج اسملاعدل  معملدلدد ىدملدال اىمدة سدت  عك لدل 9..0ااهم  جندا   )د  رمحدت   -

 ق409 -404  ا رل        0  اسهت  40اسع  اسحابر اإبملتامي"  ا دهلد العحاد سملبلد اسهمدلد   مد اسلبلد اسهمدلد  ا مت 
(  " هاسلددد اىلددملاتام بهددا اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عددت ار ايملتىلددد ىمددج اسملاعددل  الؤجدد  4..0داتدداا اس)ددلت  اددااعد   -

ايملتىلددي م ابدداج ل)ددمل  ل  ددا  هلدد  سددت  عك لددل الح مددد ا ىتا اددد"  ىلدداسد   ملدد  اد  ددة  ملندد      ملددد اسلبلددد  ق)ددة الملدداه  ميددحت 
 اسملت ار  جا هد رىلل  ق

 (   همة الع ماال اسلب اد ماسمل )لد  استا  العحاد اسململارلدق4..0ما  ااملب  اااعد   )  ماسمل -
(  "رثددح اىلددملاتام ظدد د  اسددملهمة اسمل سلددتا ل عملدلددد بهددا ىدملددال اسهمددة ماسملاعددل  ل  ددا   9..0صدداة   ددت ه  دددت  )دد    -

عدددحاد سمدملددداه  ميدددحت اسملدددت ار  الدددؤرح اسهمددددي اس لددد  د سدددت  يدددكا اسعددد  ا,مة اسيندددار ا  لدملدددد اسهحبلدددد اس)ددده  اد" ا دهلدددد ال
       4ا سلدد   جا هددد ىددم مشددر  ا مددت  09 -08اةددا ا ماسهنددحم   ع دد اح الملدداه  است اىلددلد بددم ا,صدداسد مالهاصددح    دد  

 ق444 -440
ل   تإر ماسملاعددل(   هاسلددد اىلددملاتام ظدد د   ددا اار  ,بهددا  اسددملهمة ل عملدلددد اسمل لددة اإىلددمل9..0صدداة   ددت ه  دددت  )دد    -

د  دا   اسهمدد م ماإجتدداد كدد  الدا   سددت  عك لددل اسعدد  ا,مة المل ىلدب  لدملددد اسهحبلددد اس)دده  اد" ا دهلدد العددحاد سملبلددد اسهمدلددد   مدد
 ق408 -44   ا س     4  اسهت  40  ا مت اسلبلد اسهمدلد  اساباهح 

الملهددت   ل عملدلددد اسملاعددل  مبهددا  تددا ال ىدملددال اسهمددة ا,ىلاىلددلد (  " هاسلددد اىلددملاتام اس ىلددامب 4..0صددابح   دددت  )ددم   -
 -0.4  ا رلد    0  اسهدت  .4ست  عك لل اسعد  ا دا ر اإبملدتامي ماجتاهداهتة كد  اةاىلدب اكر"  مدد اسلبلدد اسهمدلدد  ا مدت 

 ق009
   العحادق(  الملاه  اسملهملدلد صملاىملتا معاب تتا  اساباهح   ا,جنم2..0اسألر   د     -
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(  " هاسلددد اىلددملاتام الددتخ  اسمللمل سدد جي ل عددت ار اسهمدد م ىمددج اسملاعددل  است اىلددي معملدلددد قددت ال 4..0اسهددا ع   )دد   دددت   -
 )دددملابلملد سملادددة اسلبددد ا  الح ددد    اسمل لدددة اإبمللدددا ا ما مل)ددداا بهدددا ىدملدددال اسهمدددة سدددت  عك لدددل الح مدددد اإبملتاملدددد"  دددؤرح  ؤ 

 ق4.4 -204ربحاا         49 -44  اساباهح      0ماسململدلد  ا مت  اساب  ي سملا   اسلب اد
(  "مجتدال ر دح رىأداد هلودد اسملدت ار بلملدد الهمددم  لمل ابدد اسندحقلد  كد  اىلدملاتام اةاىلدب 4104اسهح    ىلت ا سال  )م   -

 ق04 -4 جب         0  اسهت  2اسملهملدي"   مد  ملال الهمدم  م اسد ماا   اسلبلد ماسملهملة  ا مت 
(  "رثددح اىلددملاتام خددحامب ال دداهلة ل سعددل  يددكا  ملددد الهمدددم  سددح   سددلها  ملدد    ابددح  .414اسهدددحم  ىلددت اسه ادد  ىلدده     -

 ق0  اسهت  .4اس ل  د"   مد اسهم م اسلب اد ماسمل )لد  جا هد اسلاحا   ا مت 
 اس لح اسهح ق ا  عت ار اسهم م  اساباهح     تايند ل(  اإجتاهال اة4..0ىلت اس)كم  ىلت اس)كم  ع  ج   -
(  " هاسلدد اىلدملاتام بهدا اىلدلاعلملال اسدملهمة اسملندب ل سعدل  اسهمد م معملدلدد بهدا  تدا ال 0..0ىلت اس هداا   ايددد  ددت   -

مدلدد   مدد اسلبلدد اسهمدلدد   ملدد اسملهمة  ت  اةلا  مالل ة اسهمدلد ست  عك لل اسع  ا ا ر اإبملتامي"  ا دهلدد العدحاد سملبلدد اسه
 ق481 -404  ا رلال       0  اسهت  8اسلبلد  جا هد ىم مشر  ا مت 

   ىدا    ا  ال)ة  سمملنح ماسمل اارق4(  يحت مرىلاسلب عت ار اسهم م  اس لهد 4..0ى ا     لنل   ا     -
 ماسمل للل  اسح     لمللد اسحاتق (  يحت عت ار اسهم م بم اسمل حاد2..0ى ل    دت جنلب  ع  ج    -
 (   )ة  اسملت ار ىت  امد ىام    اسملات ل ماسمللةال  اساباهح   اهحاد اسنحتق1..0ىدحا   علحات   -
 ام     هتدت  -   ح د  ا ىدكم ماسململ)دلل اسلبد ا   م)د م0(  جتا ا عحب اد ىاسلد ل اسملهمة اسملنب  اس لهد ...0ار  ىلا     ى -

 مقعت اب الت ب
(  "بدددحو    ابدددلو سململدلدددد بهدددا اسل دددادال ل  ددداة علمل س جلدددد اسملهمدددلة سدددت   همددددي اسملهمدددلة 4..0اس ابلدددال  ىلدددت اسلاىلدددب ىلدددهلت   -

 ا,ىلاىلي رثملاد ا ت د   دت  اد اسلدمللد"   ىلاسد   مل  اد  ة  ملن     هتت است اىلال اسلب اد  جا هد اساباهح ق
     ا ال)ة  سمملنح ماسمل اار ىدا   ا,   ق4سملهملة  اس لهد (  اقملعا  ل ا4..0 ملد   ا مت ىلتد   -
(  "رثدددح اىلدددملاتام ظددداد  اسدددملهمة اسلملدددامي ىمدددج عملدلدددد  تدددا ال اسمل لدددة ماسدددل اد اإجملدددداىي ل ر اد 4..0 ددد  د   ددداع  ىلدددت ا لدددت   -

اسملدت ار    اىلدال ل الملداه  ميدحت   تا ال اسللر ماسنحاد ست  يكا  تا س ا  ا   ما ت ال" ا دهلدد العدحاد سمدملداه  ميدحت
 ق442 -400      04اسملت ار  اسهت  
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 تدددال اسددملهمة اسينحاددد  عح ددد  اس)دد اىي  ىيندددا   -ياسددب اسلددت -(  ععدددلة اسددملهمة اسملنددب1..0 دد سمل   جددةا مهملممل)ددمل   مسلددام   -
 وا  ماسحالت  فة       ا  اسابمةق

امب ال اهلدلدد رىل)دتا اسمل حادد ع للابدال ىمدج   مس اساب اىدت اسهحبلدد  ىددا   (  ا دح 0..0ق ا ي  ا ىل  ماسحمىلا    دت رمحدت   -
  ا  اس لحق

 (  ظ د   ا اار  سملهملة اسمل لة سم ملد ا ا هلم  ىدا   ال ر  سم لاىد ماسملنحق4..0ق ا ي  ا ىل  مىحرلي    ت    -
 اسدت مس لهمددي اسهمد م بتمسدد اسل اده"  ا مدد " ت  رينل  رهتاع عت ار اسهم م ل   اعح سأة (2..0اسلملت ا  ىمي  للب   -

 ق29 -4  ىللملدت  اسل اه   مر اسملنح اسهمدي       .8  اسهت 0اسلب اد  ا مت 
(  "اجتاهددال رىأدداد هلوددد اسملددت ار لا هددد ا  ددام  دددت بدد  ىلدده   ا ىلددك لد كدد  اىلددملاتام 4108ال ىلددج  ىلددت   ىلددت اسه ادد    -

 اسلا   اسلب اد   ملد اسلبلد  جا هد المة ىله  ق عابمللد الهم  ال"   ح  
 (  اىلملاتام اةاىلب اكر ل اسملهملة  اسح     لمللد اسنابةاق4..0ال ىلج  ىلت   ىلت اسه ا    -
(  ربهدددا  اسدددملهمة بملددداد خمملمددد  سم عددد  الت ىلدددي  عهحادددب جدددابح ىلدددت اةدلدددت جدددابح  مصددد اد ...0 دددا اار    مبدددحل مبلدددحا    ادددتا   -

 )ح  اساباهح    ا  قلاد سم لاىد ماسملنحقا,ى
(  "رثددح اىلددملاتام اإىلملابعدداد اسملهددامع ماسددملهمة اسململا )ددي ا دهددي ىمددج اسملاعددل  ماإجتدداد كدد  اسللوددد 0..0 دددت  ه دداة  بلددر  ا دد    -

 ق181 -104ست  اس اسلال الهمدال  سملهملة ا,ىلاىلي"  اساباهح    ا  اس لح اسهح        
(  " هاسلد اىلملاتام دىللاعلمليت اسملهمة اسملهامع ماسملهمة اس دح ا  ىلدملاتام اسلدللد عح ىمدج اسملاعدل  4..0حع   دت  ابلت   دت ق -

د  ل  ا   اسهم م معملدلد اسمل لة اإبمللا ا ست  عك لل اسع  ا,مة ا ىتا ا"  ا دهلد العحاد سملبلد اسهمدلد   مدد اسلبلدد اسهمدلد
 ق440 -20        ىللملدت 4  اسهت  1ا مت 

(  اىللاعلملال سململنلب اسملهمة اسع ي  عح د  تا س اس تحا  ا,هملد الدملد اسهحبلد اس)ده  اد   ا  اسلملداا ...0 ةا   ها      -
 ق99 -84اسلب ا  

ابداهح    ا  ( عدت ار اسهمد م ل اسهدا  الهاصدح الدتخ  ل عدت ار اسهمد م  اس0..0اسملمتا  رمحدت م اادت ىمدي  مىلدت ايدا ا   دىن   -
 اس لح اسهح ق

 (  يحت مرىلاسلب ماىللاعلملال  تايند ل عت ار اسهم م  اساباهح    ا  اس لح اسهح ق4..0اسملمتا  رمحت مىلت ايا ا   ىن   -
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املدد  (  اجتاهال  تايند سملهمدلة اسهمد م ل ضد د الهدااة اسهاسلدد معملدلدد اسمل لدة ماسمل حادد اسلمل0..0اسملمتا  رمحت مىلت ايا ا   ىن   -
 اساباهح    ا  اس لح اسهح ق

(  "رثح اىلملاتام  م   اسملهمة ا داىللد    خكة اسلدللد عح ىمدج سعدل  ال داهلة اسهمدلدد ماسمل لدة 8..0 ام  ىلت اسحاات ىل امة   -
بلددد اسهمدلددد   مددد اسهمدددي ماإجتدداد كدد  اسهمدد م سددت  يددكا اسعدد  اسيناسددة المل ىلددب  لدملددد اسهحبلددد اس)دده  اد"  ا دهلددد العددحاد سمل 

 ق28-40     ا رل     0اسهت   44اسلبلد اسهمدلد  ا مت 
(  "رثددح عملدد ع اىلددملاتام بهددا اىلددلاعلملال اسددملهمة اسملنددب ل عهمددة م ددت   ابددح  ا, لدداد ىمددج ا مل)دداا 0..0هملددتا   دددت محددا    -

 ة سددت  يددكا اسعدد  ا,مة اسينددار ا اس  اىددي"   مددد كدد  اإىملدددا  اإ ددا  المللدداماإجتدداد بهددا ال دداهلة اسلل س جلددد معابددتاح اسددلال 
 ق044 -480  ابحا        49  اىلال ل الملاه  ميحت اسملت ار اسهت  

(  "رثددح دىلددلاعلململم قددامدملم ىمددج  دد  النددلكل ل ا مل)دداا يملددد الح مددد ا,ىلاىلددلد سمد دداهلة 0..0اسل ىلدد       عدد  ج   -
   اد  ة  ملن     جا هد ىدا  اسهحبلد  سمت اىلال اسهملا  ىدا   ا,   قاس قاملد ماإجتاهال اسعالد"   ىلاسد   مل

(  "ماقددر اىلددملاتام  نددح ال م همدددال اسهمدد م سكىلددلاعلملال اسملت ا)ددلد"  ا دهلددد 8..0 ىلددم  ردد اة  ا ددت م ددل  هاسددد يددال   -
 ق44 -440   ا س       4اسهت   44العحاد سملبلد اسهمدلد   مد اسلبلد اسهمدلد  ا مت 

(  عاب مي  حاىلد "اسملت الال ما,رند د لملداه  اسهمد م  لح مدد اإبملتاملدد ل ضد د رىلداسلب اإععداة 4..0ع  لل   استا  ا رر   اة -
 ق44 -4  ا رل        0  اسهت  2اسلعحاد مىدملال اسهمة ا,ىلاىللد"   مد اسلبلد اسهمدلد  ا مت 
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