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دادإـع
 

 ماجستري املناهج وطرق تدريس العلوم
 مشرف تربوي بوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية

هدف هذا البحث إلى استقصاء  رجةات عيل اع ملااع اللاانش ل الالت اللاإل رات اة ما  رات ما  
وةهت اظم اللالب الإلنهنب   في الإلمحات الإلتنسالت  واساتمدش البءحاث الإلااهو الن ايي  ح اث 

ةااما التحقاا  ماا   -الااءًءا إ ما  رااءا  44محاانجاا اااادجت عحتهااء  14مكاانر  ماا   -قااءش نباااء  اسااتب ء  
ًءلباءا فاي الصا   65 بءعه  وعاع علب قاه ىااى ى اات ما  اللاالب الإلنهانب   ناا  ىادرهع  دقه و 

األول الإلتنساااي فاااي محءفظااات ىي ااا   ورلااا  وساااتلالف يجا هاااع حااانل مااادا عيل اااع ملااااع اللاااانش 
 ل اللت اة ما  ت.

واسااتدمدش فااي هااذا البحااث للااا األسااءل ل اةحصااء  ت التااي عتاءساال ماا  ماااهو البحااث  
  والاساااال الإل،نواااات  والنسااااي الحسااااءني  واواحااااماف الإلل ااااءج  لتحا ااااع اساااات ءلء  مثااااع التاااااماجا 

 ىاى سؤال البحث. اللالب  واةةءلت
ااان  األالاالت اللاإل اات اة ما  اات  ندجةاات  وقااد هرهاام  اتااء و البحااث ه ر ملارإلااي اللااانش شديلر

 تااءب اللااانش متنساالت   وهاان مااء شلاااي ه ر مهااءجا  األالاالت اة ما  اات الإلسااتهدفت  إلااء ةااء   فااي 
ااء  اادل ىاااى ه ر  ج لاصاا  األول متنسااي لااع عتحقاا  للااكع  ءمااع  ويارإلااء للااكع ةأ ااي  مإلر الإللاانر

ع لءللكع الإلأمنل.ا  ألاللت لع عيلر
وباااااء ا ىاااااى اتااااء و البحااااث  ن ااااي البءحااااث لأهإل راااات عيل ااااع األالاااالت اللاإل راااات اة ما  اااات  

وعقنوإلهااء  ماا  عاانف م متلابااء   وضااموجت عاادجول ملاإلااي اللااانش ىاااى   ي اات عمل لهااء  وعاي ااذهء 
عاي ذهء  ويىءرت الاظم في نمامو عأه ع ملاإلي اللانش لح ث عحن  مقمجا  حانل الاظموات الباء  ات 
ما   التدجوس الإللتقت ماهء   ن  هذه األاللت عستإلد فاسيتهء م   وعلب قءعهء  واوستماع   ء  ًو

در الادجو  واألالالت ومادا ماءسابتهء الاظموت الباء  ت   إلاء  ن اي البءحاث لدىاءرت الاظام فاي ىا
 م  زم  الحصص في  تءب اللانش الإللنرج لاص  األول متنسي.

ج   الكلمات املفتاحّية: مدا عيل ع  ملاع اللاانش  األالالت اللاإل رات اة ما  ات   تاءب اللاانش الإللانر
 الإلمحات الإلتنسلت  اللالب الإلنهنب  . 
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اات  واهتإلااءش  ب اام ماا  قبااع  عحتااع ماااءهو ماات مكءااات اء ر اللااانش اللب ل اات فااي الاادول الإلتقدر
مصاااإلرإلي الإلااااءهو والقاااء إل   ىااااى الإلؤسساااء  التمبنوااات ف هاااء  ورلااا  إشإلءااااءا مااااهع لأهإل ااات اللاااانش 
ش األمااع واللاالنبه فإلااء الاءهده ال اانش ماا  حالاانج ىااءلإلي فااي الإل ااءو   اللب ل ات وروجهااء فااي عقاادر

ت واوعصءو  والتقا ء  الحد ثت واونتاءجا   ءاا  الاانات األولاى لهاء مااءهو الصاءى ت واوقتصءرش
 اللانش في التلا ع اللءش. 

ولذل  سل  وزاجت التمب ت والتلا ع في الإلإلاات اللمب ت السلنرشت إلى علنوم ماءه هء ىبم 
لاءش تعلانوم   ملءجو  متلدرت   ء  يامهء ملموف الإلاا  ىبادب نا  ىباداللأوأ لتلانوم التلاا ع ال

الااذ   ااء  ماا  ههدافااه اقااع التلااا ع اللااءش إلااى مماحااع ةد اادت  عمعاااأ ىاااى ال اانرت والانى رااته ورلاا  
لدىااادار اللاااالب واللءلباااء  فاااي التلاااا ع اللاااءش لااااي شصااابحنا قاااءرجو  ىااااى التلءماااع مااا  اللصااام 

ءلاات ما  اااالل ا سااءنهع مهاءجا  ال قاام  الحااءر  الحاد ث  والإلتي ااما  الح ءع اات  لصانجت إش ءن اات وفلر
والللاااامو   ماااا  الإلحءفظاااات ىاااااى قاااا ع ومبااااءر  و قءفاااات الإل تإلاااا  الساااالنر  وهنوتااااه توزاجت التمب اااات 

 ش . 2013والتلا ع  
ش  إلاى ه ر ملاموف علانوم مااءهو الموءضا ء  واللاانش 2011وول م اللءش  وىبدالحإل اد ت

ىء  التمبنوااات ش مااا  الإللااامو 2008اللب ل ااات فاااي الإلإلااااات اللمب ااات السااالنرشت  الاااذ  االاااا  ىاااءش 
الما اادت فااي الإلالقاات  ووهاادف إلااى التلاانوم اللااءمع لتلااا ع الموءضاا ء  واللااانش  ماا  اااالل علاانوم 
الإلاااءهو والإلااانار التلا إل ااات والتقاانوع والاااتلارع اةلاتموااااي والتلااانوم الإلهاااي  ورلااا  لءوىتإلاااءر ىااااى 

هاااذا الإللاااموف ىااااى عمةإلاات ومنا مااات مااااءهو ىءلإل رااات ه بتااا  فءىا تهاااء فااي عحسااا   التلاااا ع  ووقااانش 
  اللءلإل ااات لإلااااءهو الموءضااا ء  واللاااانش اللب ل ااات McGraw-Hillمنا مااات سالساااع مءةموهاااع ت

ل إل ا  مماحاع التلاا ع اللاءش تانتادا ي ا متنساي ا  اءان    لالساتيءرت ما  المباما  اللءلإل رات الإلتإل اأت 
ماات ورلاا  لباااء  ة ااع إش ااءني قااءرج ى اااى حااع ملااكالعه فااي هااذا الإل ااءل  لإلااء  نا اال الاادول الإلتقدر

اه  ووسهع للكع فلرءل في ناء ه وجق ره  .وملكال  م تإلله وًو
وعتإلثاع جيواات هاذا الإللااموف فاي علاانوم قاادجا  ويناداىء  ومهااءجا  ًاالب التلااا ع اللااءش   

لان نل إلى اليهع اللإل   لاإلءرت اللاإل رات  وبااء  مياءه ع ةد ادت وحاع الإللاكال  وانتااءج وعلانوم 
سااتمداش التقا ااات وفاا  هحاادر الإللااء  م اللاإل رااات اللءلإل راات لتاب اات احت ءةاااء  الإلات ااء  واوعصااءل  وا

 ش .2013سنق اللإلع. توزاجت التمب ت والتلا ع  
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ووهااادف ملاااموف علااانوم مااااءهو اللاااانش اللب ل ااات فاااي الإلإلااااات إلاااى نااااء  مااااءهو اللاااانش 
ا  إل  ه مؤسسء  ومما أ اللب ل ت  والإلنار التلا إل ت الداىإلت لهء  والحصنل ىاى هحدر مء عن ر

البحااث اللاإلااي ماا  الإللااء  م والبحاانر التقنوإل راات فااي م ااءل علاانوم اللااانش اللب ل اات   إلااء  هاادف 
صت في إاتءت الإلنار التلا إل رات  الإللموف إلى اوستيءرت م  اتء و المبما  اللءلإل رت البءجزت والإلتمصر

ت فاي ماداج  التلاا ع اللاءش  الإلسءادت  وعنر   التقا ت فاي ىإلا اء  علب ا  مااءهو اللاانش اللب ل ا
والتلنوم الإلهاي لاإللاإل   والإللمف   والإللمفء  وابما  الإلاءهو في الإلإلاات  م  االل التدجول 
جت  وهساااءل ل التااادجوس  ىااااى الإللاااء  م اللءلإل رااات والياسااايت التاااي نا ااا  ىا هاااء ساساااات اللاااانش الإللااانر

  ههاع ههاداف الإللاموف عحسا   مساتنا والتقنوع ويراجت الص  ورمو التقا ت في التلا ع   إلاء ه ر ما
علاراع الإلتلارإلا   لإلاء  تيا  ماا  مباءر  الاتلارع الالاي  والاتلارع الااذاعي والن انل إلاى الإللمفات وباء هااء 

  .2011راع ءا تاللءش  وىبدالحإل د  
وعلتإلد ماءهو اللانش الإللنرجت ىاى استماع   ء  عدجوس ت عق  عح  مظارت الاظموت الباء  ت 

ه والتااي عإلتااءز ىاا  م مهااء ماا  ًاامق  E5ااانش   دسااتماع   ت روجت الااتلارع المإلءساا رت فااي عاادجوس الل
ش اللاااع  لموقاات لحااثه إر شساا م الااتلارع  التاادجوس لأارهااء عماىااي اليااموق اليمرشراات ناا   الإلتلارإلاا    وعقاادر
ت ف هاء ماا  ال اأ  إلااى الااع   إلااء هارهاء عاادف  الإلاتلارع لاتيا اام والبحاث والتقصااي  وعهاتع هشالااءا نتاإل اا

مهءجا  التيا م لدا الإلتلارإل    ووإلم التلارع في الادوجت المإلءسا رت لمإلاس مماحاعح ممحاات الته ،ات  
وممحااات اوستالااءف  وممحااات التيساا م  وممحااات التنساا    وممحااات التقاانوعه فا ااد هارااه فااي ممحااات 

اا  متإلم ااأاا حاانل الإلااتلارع ووهاادف إلااى عاظاا ع المبااما  فااي ىقاااه ىاا   ًمواا  التنساا   شكاان  التنسر
جبلهااء لمبااما  سااءلقت  وباااء  الإليااءه ع  وجبااي الإليااءه ع التااي عااع ناءيهااء لأفاااءج وابااما  هاااما فااي 
مناق  ممتايت  ورل  لإلسءىدت اللالب ىاى علب   مء علارإلنه  وعأوودهع لمباما  إضاءف ت ة اءجت 

 ش .2011مهءجا  استقصء  هاما لد هع تقلءو   
ن  هالااالت ىاإل رااات إ ما  رااات فاااي ممحاااات التنسااا   وباااءلاظم إلاااى هاااذه الإلااااءهو ا اااد هارهاااء عحااا

ءقاءعهع  ورلا   منةهت للإلنش اللالب  وم  لءب هولى اللالب الإلنهنب   ماهع  لتاإل ت قدجاعهع ًو
 تلب   لإليهانش الإلااهو الحاد ث وعااءفؤ فامال اللاالب فاي عقادشع المادمء  التمبنوات لهاع ومماىاءت 

التلاا ع فاي الإلإلااات اللمب ات السالنرشت  إر ه راد  اليموق اليمرشات ن ااهع  والاذ  عااصر ىا اه س ءسات 
ىاااى ا تلااءف الإلنهاانب   وجىااء تهع ويعءحاات اةمكءاااء  والياامال الإلمتاياات لاإلاان مااناهبهع فااي إًااءج 

ت لهع تس ءست التلا ع    ش .1996البمامو اللءمت  ووض  نمامو اء ر
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ده ال ي إلء  ت مبنوات التاي   ح ث ر م ه ر هحد ههاع األهاداف الت4  ال2009وهن مء  ؤ ر
الرتهاااء وزاجت التمب ااات والتلاااا ع فاااي الإلإلااااات اللمب ااات السااالنرشت هااان عقااادشع اااادمء  عمبنوااات متانىااات  
عسااءىد ىاااى ا تلاااءف وعاإل اات مناهاال اللاااالب فااي ماااداج  التلااا ع اللااءش  ح اااث شقالاان  ملظاااع 

 هوقءعهع التلا إل رت.
دشع هالالت ىاإل رات إ ما  ات  وم  ةناال جىءشات اللءلال الإلنهانب ىاإل راءا فاي اللاانش اللب ل رات عقا

عقااانش ىاااااى حاااع الإللااااكال  والبحااااث اللاإلاااي واوستقصااااء ه وقااااد ه راااد  ااااع ماااا  تاليماةاااي  هناااان سااااع  
ش  ه ر األالاااالت اللاإل راااات علااااد ضااااإل  اع ءهااااء  التلااااا ع 2013ش  الإللااااءج إل ااااه فااااي الحااااداني ت2006

لاءج ت اةش ءن رات لاإلاتلارع التاي اليلرءله فءألاللت اإلاي ما  هاإلاءل الاتلارع شلتإلاد ىااى الالاءل الاذاعي والإل
اي  مساتمدمءا  م  االلهء شقنش للمح األس،ات واوستالءف والتمل ي والتاظ ع والتيا م والبحاث والتقصر
ع إلى الإللانمت الحق ق رت  هو حاع الإللاكات نايساه  م إلنىت م  اللإلا ء  اللقا رت التي عسءىد في التن ر

ااا  الإلتلارإلااا   مااا  مإلءجسااات  عحااا  إفاااماف الإللااااع.  إلاااء  اااما التمبنورااان  ه ر  هاااذا الاااانف مااا  الاااتلارع شإلكر
ىإلا ااء  اللاااع  وحااع الإللااكال  والااتلارع الااذاعي  والقاادجت ىاااى جبااي مااء  ااتع علارإلااه نناقاا  الح ااءت ال نم راات. 
وعقدرش هذه األاللت ميءه إلءا ىاإل رت را  ههداف علا إل رت محدرت  اتع وضالهء وفقاءا لمصاء ص اللاالب  

 لهء وف  عتءل  مل ر  شالإل  ةنرت التلارع.ووتع عاظ إلهء وعمل 
  ه ر األاللت التلا إل رت م  ههع مكناء  الإلاهءت  وعان  29  ال2002ووذ م الح ات ت

 علا إل رت ىادمء شقنش نهء الإللارع وعلارإل رت ىادمء شقنش لدةما هء الإلتلارع نايسه.
شقاانش نهاء الإلااتلارع واألالالت اللاإل رات هاايح   اع الااءل فاي م ااءل اللاانش هو ع مباات ممبموات 

 ش .2008رااع هو اءجت الإلدجست ليمض علارع اللانش  تزوتن   
وعتإل راأ الالااءًء  اللاإل رات فااي اللاانش لءللااءل  اللاإلاي وهاان ةانهم علااا ع اللاانش وعلارإلهااء  
ي واو تلءف والبحث اللاإلاي  اه   إلء علدر فم ت لاتقصر ش للكع  ث م ىقع اللءلل ووتحدر ح ث عقدر

رت  لإلااء  تنافاا  ماا  ًب لاات اللاااع  لموقاات ومااءرت  وعقاا  األالاالت اللاإل راات ننةااه وفاا  الاانا  محاا در
 ش ح 2008ىءش ضإل  هحد هاناف الالءًء  الثال ت التءل ت تزوتن   

ااات وهااي ل إل ااا  اللااالب  وعهااادف لااتلارع الإلياااءه ع والإلبااءر  اللاإل رااات  -1 الااءًء  ىاإل راات ىءمر
 ل إل   اللالب. 

للاااالب  وعهااادف إلاااى علإل ااا  وعلأواااأ علاراااع الإلياااءه ع الاااءًء  ىاإل رااات علأوأورااات ل إل ااا  ا -2
 والإلبءر  اللاإل رت. 
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صاات لاابلا اللااالب -3 وعهاادف إلااى  -اللااالب الإلنهاانب   -الااءًء  ىاإل راات إ ما  راات ممصر
ع ءوز الإللمفت اللاإل رت التي شحصع ىا هء اللءلل إلاى ملمفات ىاإل رات ةد ادت ااءجت  تاءب 

 اللانش الإلقمج.

ي رجاسته هاره وألهإل رت األاللت اللاإل رت هو   الادوت التاي ش  ف2013وقد هوجر الحداني ت
ش والتاي 2000هقءمتهء الإلاظرإلت اللمب ت لاتمب ت والثقءفت واللانش  التي ىقاد  فاي الدوحات فاي ماء ن 

 ءااا  عحاا  ىااانا ح الإللااءلع األسءساا ت لاإلؤسساات الإلدجساا رت فااي القاام  الحااءر  والللاامو   هو اا  
  اللاإل رت اللإلا رت والت ءجب التلب ق ت في الإلاهو التمبن   لإلء نتمص ص مسءحء  هوس  لاالءًء

 شسهع في عانو  الإلهءجا  الح ءع ت لاإلتلارع وجبي المبما  لءلب ،ت. 
ااد الدجاسااء  الحد ثاات فااي م ااءل علاانوم ماااءهو اللااانش ىاااى ههإل راات األالاالت اللاإل راات  وعؤ ر

هااات لالءلااال  فا اااد ه ر اللاااءش  وىبدالحإل اااد ت  اااذ ما  ه ر مباااءر  وفاسااايت الإلااااءهو  ش 2011الإلنةر
جت علتإلااااد ىاااااى الااااتلارع الإلتإلم ااااأ حاااانل الإلااااتلارع  والااااتلارع الالااااي القااااء ع ىاااااى اوستالااااءف  الإللاااانر
واوستقصء   وعاإل ت مهءجا  التيا ام و ااءىت القاماجا  واعمءرهاء  وجباي الإلاتلارع لسا ءقء  ح ءع ات 

 نش نهء الإلتلارع نايسه وعح  إفماف الإللارع. حق ق ت  وهن مء  تإلثع في األاللت اللاإل رت التي شق
ش  ه ر ىاى ملارع اللانش عباري اللمق واوساتماع   ء  2004وهذا عأ  داا لإلء هوجره زوتن  ت

هاءا  اماا ومساهرالا للإلا ات الاتلارع  ومنةر الإللتإلدت ىاى الاتلارع البااء ي  التاي ف هاء شكان  روج الإللاراع م سر
اعاه ما  ااالل عيءىااه ما  الب ،ات الإلح لات  ح اث شكان  الالءا شقباع لاإلتلارع احن ناء  ملءجفاه وابم 

ىاى التلارع وهن شحإلع يجا ه المء ت  ووستمدش ملءجفه السءلقت ةرجاك ملءاي الت ءجب والمباما  
وباااء  ملااءجف ةد اادت  وماا  اللاامق الباء  اات الحد ثاات التااي شلااال ماا  ملارااع اللااانش اسااتمدامهء فااي 

 لت اللاإل رت. علا إله لالالب ًموقت األال
اااع األالااالت اللاإل رااات إلاااى اااانى   هإلاااءح األالااالت اللاإل رااات مياقااات الاهءشااات  واألالااالت  وعقسر
اللاإل رت ميتنحت الاهءشت  فءلانف األول شقنش الإلتلارع ف ه نتاي ذ التلا إلء  التاي عللاى لاه ووتق راد نهاء 

ارإلهاء رو  ه  عث ام عيا امه  حمف ءا  ه  و شسإلح له إور التأ د م   حت الإللمفات التاي ساب  وه  عل
ااد األالاالت اللاإل راات ميتنحاات  وهااذا الااانف ماا  األالاالت اللاإل راات هاان السااء د فااي مداجساااء  ف إلااء عؤ ر
الاهءشت اا وهي الإلستهدفت في هذا البحث اا ىاى اوستقصء  واو تلءف وىإلع الإلتلارع لحمورت  فهن 

اوسااتلالف  وبءلتااءلي  ااتع ناااء  الااذ   بحااث ووستقصااي ووكتلاا  ووصااع إلااى الاتااء و نااداف  حاال 
 ش . 2013الإللمفت م  قبع الإلتلارع تالسالمء   
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ر اصاام وزجوقااء  ت ش  ىاادراا ماا  ههااداف األالاالت اللاإل راات ماهااءح الإللااءج ت 2005وقااد حاادر
ع فاي هفلءلاه ومالحظات اتء  هاء واستالاءف اللد اد  اةش ءن رت لاإلتلارع والتلءمع ما  األروا   والاتحكر

مح األس،ات الإليتنحت والبحث ى  إةءلت لهء  واللإلع ضإل  م إلنىاء  م  الظناهم وعيس  مهء  ًو
 ي مت وي ءجت رافل رت الإلتلارع وعيا مه  وزوءرت قدجعاه ىااى حاع الإللاكال  للامق ممتايات  والتادجول 

 ىاى ىإلا رء  اللاع  وا تسءب الإللانمء  للموقت ور ي رت عحق  األهداف التمبنوت. 
لصنجت ىءمت إلى فهع اللانش اللب ل ت  ومإلءجست الإلاهو اللاإلي  وعهدف األاللت اللاإل رت

ش  ىادراا ما  2013الذ   تربله اللاإلء  في حع الإللكال   وعنجر وزاجت التمب ت والتلا ع لءلإلإلااات ت
 ههداف األاللت ماهءح

ااااع اظءمااااه  -1 إرجاك ه ر ب ىااااأر وةااااع ساااامرم لااسااااء  مااااء فااااي الااااان  لدجاساااات هسااااماجه  وعأمر
 مإلرء ف ه  لتحق   اللبنرشت هلل سبحءاه وعلءلى. واوستيءرت

ماا. -2  ا تلءف قدجا  وم نل اللالب اللاإل رت وعاإل تهء مبكر

 ا تسءب اللءلل مهءجا  التيا م اللاإلي والإلاه  ت السا إلت في البحث.  -3

اااع راع اااءا لاإللمفااات اللاإل رااات مااا  مصاااءرجهء  واساااتمدامهء لإلاااء شي اااد اللءلااال وم تإللاااه  -4 التن ر
 ءا. ىاإل رء وىإلا ر 

 التإل  أ ن   الحقء   اللاإل رت الإلبا رت ىاى هسس ىاإل رت واآلجا  الاظمورت. -5

 علب   هسانب البحث اللاإلي الإلاظرع وف  النا  مقارات.  -6

 عاإل ت اوع ءه اةش ءني احن اللاع وعقد م روج اللاإلء . -7
احان اللاانش وعانو  اع ءهء  إش ءن رت  وعسهع األاللت اللاإل رت اة ما  رت في عاإل ت الإل نل 

وعلارإلهء  وع لع الإلتلارع  ؤم  نادوج اللاانش فاي ادمات الإل تإلا   و  ا  هارهاء ساءهإل  فاي علانوم 
ش  ح ااث هرهاام  اتااء و الدجاساات فموقااءا 2000ح ءعاااء ل فالااع  وهاان مااء ه ردعااه رجاساات الالااب بء  ت

را  رولااات إحصااااء  ت ناااا   رجةاااء  الإل إلاااانىت   ىاااااى مق ااااء  اوع ءهاااء  احاااان اللااااانش لصااااءلح 
اد ههإل رات األالالت اللاإل رات ا لإل إلنىت الت موب ات التاي علارإلا  ما  ااالل األالالت اللاإل رات  مإلراء  ؤ ر

فااي ناااء  اوع ءهااء  اةش ءن اات احاان اللاااانش اللب ل اات  والإللااءج ت فااي حااع الإللااكال  والإلاءقلااات 
 ويندا  اآلجا  اللاإل رت ويش ءر الحانل ال د دت لاإللكال  اللاإل رت.

اااده هشالاا ش  التااي هاادف  إلاااى ملمفاات ه اام عااادجوس 2013ءا رجاساات الساااالمء  توهاان مااء عؤ ر
اللانش لءألاللت اللاإل رت فاي عحصا ع اللاالب رو  السالء  اللقا رات الإلمتايات  وعاإل ات اوع ءهاء  

ات م   ًءلبءا م  ًالب الصا  الثاءم  األسءساي لاءألجر   لءساتمداش  65اللاإل رت  ىاى ى ات مكنر
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عقسااا ع اللاااالب إلاااى م إلااانىت    الإل إلنىااات الت موب ااات عااادج   الإلااااهو فااابه الت موباااي  ح اااث عاااع
للموقاات األالاالت اللاإل راات  والالااءللت عاادج  لءللموقاات اللءرشراات  ح ااث هرهاام  الاتااء و فموقااءا را  
رولت إحصء  ت لصءلح الإل إلنىت الت موب ات فاي عحصا ع الإلياءه ع اللاإل رات  وفاي رجةاء  اللاالب 

إلاى ًموقات التادجوس   إلاء  ن اي البءحاث لالاموجت عم  اأ  ىاى مق ء  اوع ءهء  اللاإل رات علاأا 
 ماءهو اللانش ىاى األاللت اللاإل رت. 

وولاااا م الساااالداي إلااااى ه ر عالااااإل   األالاااالت اة ما  راااات فااااي الإلاااااهو الدجاسااااي شلااااد هحااااد 
اوع ءهااء  الإللء اامت لتلاانوم الإلاااءهو فااي مماحااع التلااا ع اللااءش  ماا  عأ  ااده ىاااى إىاادار للااا 

صاااات وعلب قءعهاااء الح ءع رااات الإلمتايااات  لح اااث عتالاااإل  هالااالت محبربااات إلاااى ايااان  الات رباااء  را  ال
 ش .2005اللالب عاإلري اع ءهءعهع احن رجاست الإلءرت تالسلداي  

 ش  همثات لبلا األاللت اللاإل رت اة ما  رت ماهءح 2001وهوجر اللالءو  ت
 استمداش الإلتلارع لاحءسل اآللي واةاتما .  -1

 ىء  لحث رت مل ات  وعلب   النا  البحث اللاإلي. ق ءش الإلتلارع لإللمو  -2

 ق ءش الإلتلارع لكتءلت عقءجوم حنل منضنىء  ىاإل رت مل ات.  -3

 اوىتإلءر ىاى التلارع الذاعي والالي  واستمداش هسانب حع الإللكال  وفهع الإلناق  الإللقردت.  -4

 إل رت.استمداش الإلكتبت  إلصدج م  مصءرج الإللانمء   واوستيءرت م  الانار  اللا -5

 التدجول ىاى عقدشع هفاءج ةد دت في م ءل اللانش.  -6

واظااماا ألهإل راات األالاالت اللاإل راات اة ما  راات فااي اللإلا راات التلا إل راات فقااد حظ اا  لءللد ااد ماا  
ش  التاااي هاادف  إلااى التلااامرف ىاااى واقااا  2012الدجاسااء  ماا  زواشاااء ممتاياات ماهااءح رجاسااات ااانت ت

اظااءش الإلقاامجا  لءلإلمحااات الثءانواات ماا  وةهاات اظاام ملاإلااي األالاالت اة ما  راات فااي  تااءب الي أوااء  ن
ملاامفءا لاي أوااء  لاادراجا  التمب اات  11ملارإلااءا و 46وملاامفي الي أوااء   والتااي هدةمواا  ىاااى ى ااات ماا  

والتلااا ع فااي مكاات الإلكمماات وةاادت واللااء   لءلإلإلاااات اللمب اات الساالنرشت  ح ااث هرهاام  الاتااء و ه ر 
 ىاصم اة ما  والتنسر . هاءك للا األاللت و  تحق  ف هء 

ش  ندجاسات هادف  إلاى ملمفات ملنقاء  عاي اذ هالالت اللاانش لءلإلمحاات 2005وقءش اللااأ  ت
اااا  ى اااات الدجاسااات مااا   ملاإلاااءا وملااامفءا لءلإلالقااات اليمب ااات لءلإلإلااااات اللمب ااات  334اونتدا  ااات  وعانر

اا  البءحااث ماا  حصاام الإللنقااء  فااي الاقااءل التءل ااتح ملنقاا ء  اءع اات ىاا  ساان  السالنرشت  وقااد عإلكر
التملااا ي اةراج  لاإلحتااانا اللاإلاااي  ملنقاااء  اءع ااات ىااا  ضااال  اةمكءااااء  والمءماااء  الالزمااات 



 سعد بن حممد متعب العتييب/ أ
 

 462 

ةةااما  الت ااءجب  ملنقااء  اءع اات ىاا  ال ناااال اةراجواات فااي الإلدجساات  ملنقااء  متلارقاات لءلإلبااءاي 
 الإلدجس رت  وهذا  دل ىاى ه ر هاءك قصنجاا في عيل ع األاللت اللاإل رت.

ش  ندجاست ىاى ماءهو اللانش الإللانجت هادف  إلاى استقصاء  رجةات 2013 د  توقءش المف
اساااتمداش ملاإلاااي اللاااانش فاااي الإلمحاااات اونتدا  ااات لااادل ع الإللاراااع وحق بااات الإللاراااع ل الااالت الصاااي رت 
والتقاانوع  وملنقااء  اسااتمدامهع لاادل ع الإللارااع  واسااتمدش ف هااء البءحااث الإلاااهو الن اايي الإلساااحي 

ىاانش الإلمحاات اونتدا  ات فاي مد اات المواءض نايا  م،ات ملاراع  وقاد هرهام  ىاى ى ات م  ملاإلي 
الت   فاي حا   ةاء   اتء و الدجاست ه ر استمداش ملاإلي مءرت اللانش لدل ع الإللارع  اء   ندجةات متنسر

 استمداش ملاإلي اللانش لحق بت األاللت الصي رت  ندجةت ضل يت . 
ت اللاإل اااات فااااي زوااااءرت عحصاااا ع اللااااالب اعيقاااا  الدجاسااااء  السااااءلقت ىاااااى ههإل راااات األالاااال

ش   وههإل رات هاذه األالالت 2013الدجاسي  وعانو  الإليءه ع لصنجت سا إلت مثع رجاسات الساالمء  ت
فاااي عاإل ااات الإل ااانل اللاإل ااات وعاااانو  اوع ءهاااء  اةش ءن ااات احااان اللاااانش وعلاإلهاااء  إلاااء فاااي رجاسااات 

ش  هاادف  إلااى التلاامف 2012ش    إلااء ه ر رجاساات ااانت ت2013ش  والسااالمء  ت2000الالاب بء  ت
ىااااى واقااا  األالااالت اة ما  ااات فاااي  تاااءب الي أواااء  لءلإلمحاااات الثءانوااات مااا  وةهااات اظااام الإللاإلااا   

ش  هادف  هشالاءا إلاى ملمفات ملنقاء  هالالت 2005والإللمف   التمبانو     إلاء ه ر رجاسات اللااأ  ت
  اتاء و الدجاسات قصانجاا اللانش لءلإلمحات اونتدا  ت م  وةهت اظم الإللاإل   والإللمف    وقد هرهم 

ش  ندجاست هدف  إلى استقصء  رجةت استمداش 2013في عيل ع األاللت اللاإل ت  وقءش المف د  ت
ملاإلااي اللااانش فااي الإلمحااات اونتدا  اات لاادل ع الإللاااع وحق باات الإللاااع ل الاالت الصااي ت والتقاانوع ماا  

اااأ اهتإلءمهاااء ىااااى وةهااات اظااام الإللااااع والإللااامف  وةهااات اظااام الإللاإلااا    فءلدجاساااء  الساااءلقت عم ر
التمباان    إلااء هارهااء لااع عبحااث ماادا عيل ااع ملاااع اللااانش ل الاالت اللاإل اات رااااع هو اااءجت الصاا  
الدجاساااي  ولاااذا ةاااء  هاااذا البحاااث ممتاياااءا فاااي هراعاااه وى اتاااه  فهااان شستقصاااي وةهااات اظااام اللءلااال 

ل فااي عقاانوع الإلنهاانب فااي ماادا عيل ااع ملاااع اللااانش ل الاالت اللاإل اات  ورلاا  عيلاا الا لاادوج اللءلاا
ش  وهاان التقاانوع الااذ  قااد شكاان  ه ثاام رقراات لحكااع ملءشلاات اللءلاال لإلاادا عاي ااذ الإللاااع  الإلاااهو الإلقاادر

 لهذه األاللت ًنال اليصع الدجاسي  ورل   ناه الإلستهدف نهذه األاللت فلا ءا 

 

جت فاي اللاانشه هاذه الإلااءهو  قءم  وزاجت التمب ت والتلا ع مؤاماا نتلب   مااءهو حد ثات ملانر
عااانلي ةنااااال األالااالت اللاإل رااات اهتإلءماااءا  ب اااماا وعيااامر لهاااء مساااءحء  واسااالت اصن اااءا فاااي ممحاااات 
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التنس    التي عستهدف اللاالب الإلنهانب   لءلدجةات األولاى   ان  هاذه الإلااءهو عقانش ىااى هساس 
التلارع التيءىاي الالي والتم  أ فاسي رت م  ههإلهء التلارع الإلتإلم أ حنل الإلتلارع لإل نله واع ءهءعه  و 

ىااااى األالااالت اللاإل رااات والت اااءجب التاااي شقااانش نهاااء اللءلااال نايساااه  لتحق ااا  الاااتلارع الالاااي وعاإل ااات 
 الإلهءجا  اللاإل رت وعلنوم هسءل ل التيا م لدشه  ورل   تلب   لااظمورت الباء  رت في التلارع.

ااء  الإلااهو الحاد ث  فقاد عاع اوىتااء   وألهإل رت األاللت اللاإل رات  إلكانر  هسءساي ما  مكنر
جت  وجوىاي ىااد عصاإل ع هاذه الإلااءهو اوىتإلاءر لءلدجةات األولاى ىااى  نهء في ماءهو اللانش الإللانر
الااءل الإلااتلارع فااي ا تسااءب مهااءجا  الااتلارع نايسااه  فصااإلرإل  ماا  هةااع رلاا  هرلراات ىاإل راات  وحقء اال 

جت  عحاان  إجفااءرا  لإللارااع ال لااانش لتاي ااذ األالاالت اللاإل راات اة ما  راات. مسااءادت لإلاااءهو اللااانش الإللاانر
ش   لا  في الناق  التدجوساي لإللااع اللاانش ا اد ه ر هااءك ف انتا نا   2013توزاجت التمب ت والتلا ع  

جت والإلإلءجسااء  التدجوساا رت لإللارااع اللااانش رااااع هو اااءجت  الهاادف الإلاامار عحق قااه ماا  الإلاااءهو الإللاانر
القدشإلاات و عااأال عإلااءج  فااي حصااص وهالاالت اللااانش األماام  الصاا ر الدجاسااي  فا ااد ه ر التقا دشراات

ب لات  جت وههادافهء  وما  اليهاع الصاح ح لاإلااهو اللاإلاي ًو الذ   تلءجض م  فاسيت الإلاءهو الإللانر
ش   وبحكااااع ىإلااااع 2012ش   وتااااانت  2005ش   وتاللاااااأ   2013اللاااااع الت موبااااي تالمفاااا د  

اي لاناااداىي اللاإلاااي  إناااداف   البءحاااث ماااد ماا لإلساااءج البحاااث اللاإلاااي فاااي مساااءلقت األ ولإلب اااءر الاااًن
ًرااالف البءحااث ىاااى هولإلب ااءر اللااانش لاإلمحااات الإلتنساالت  الااذ  شقاانش ىاااى الإلاءفساات ناا    و ااذل  ا
مهء اللالب الإلنهنبن   سنا  في م ءل البحاث اللاإلاي هو فاي م اءل اونتااءج  ملءجو  ىاإل رت شقدر

لت اللاإل رات اة ما  رات فاي مااءهو اللاانش  وةاد ه ر واواتماف  لح ث عان  هذه الإللءجو  اتءت ل ال
هاءك قصنجاا في عيل ع ملاع اللانش ل اللت اللاإل رت اة ما  ت  واوهتإلءش للاكع ج  ساي لاءلإلحتنا 
اللاإلي  ءلحقء   والإليءه ع والقناا   والاظمورء  وعقدشإلهء ىاى فكع مءرت ةءفرت و عت ءوز مساتنا 

اااي فمصااا رت الإلاااتلارع مااا  ةإل ااا  ال نااااال الإللمف ااات التاااذ رم  ويميءلاااه ل الااالت ا للاإل رااات التاااي عاإلر
  والإلهءجوت والنةداا ت.

ومااا  هااااء ةاااء  هاااذا البحاااث لاتلااامف ىااااى مااادا عيل اااع ملااااع اللاااانش ل الااالت اللاإل رااات 
االت   اان  اللءلاال هاان الإللاااي  اة ما  راات ماا  وةهاات اظاام اللااالب الإلنهاانب   فااي الإلمحااات الإلتنسر

اللت  وهن القءرج ىاى إىلء  جه  واضح وفيرءف حنل مدا مإلءجسته لهاء  والإلستهدف نهذه األ
وماادا عيل ااع ملارااع اللااانش لهااء  فءلبءحااث  ااما ه ر اللءلاال ساا دللي جهشااءا هقاامب لاح ااءر شإلثرااع حق قاات 
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الإلإلءجسء  التي شقنش نهء ملارع اللانش  فءلاث م م  البحنر التمبنوت  اصال  اهتإلءمهاء ىااى وةهات 
 ن اإلء عدييع جه  الإلتلارع الذ  هن الإلحنج الم  س واألهع في الإلاظنمت التمبنوت. اظم الإللارع  

 شسلى البحث لاةءلت ى  السؤال التءليح 
 مء رجةت عيل ع ملاع اللانش ل اللت اللاإل رت اة ما  رت في الإلمحات الإلتنسلت ؟ -1

 األهداف التءل تح  شسلى البحث لتحق  
 عحد د رجةت عيل ع ملاع اللانش ل اللت اللاإل رت اة ما  رت في الإلمحات الإلتنسلت.  -1

اةسهءش في ملمفات واقا  علب ا  األالالت اة ما  ات فاي مااءهو اللاانش الإللانجت  وملنقاء   -2
 عحق قهء ألهدافهء.

 رت اللانش.عقدشع مقتمحء  وعن  ء  لتيل ع األاللت اللاإل رت اة ما  ت في مء -3

 عتإلثع ههإل رت البحث في الاقءل التءل تح
التاي عبحاث مادا عيل اع  -ىاى حاد ىااع البءحاث  -شلد هذا البحث م  البحنر األولى  -1

جت فاي الإلمحاات الإلتنسالت  ملاع اللانش ل اللت اللاإل رات اة ما  ات فاي مااءهو اللاانش الإللانر
 م  وةهت اظم اللالب.

ا البحااااث  اااانجت ىاااا  واقاااا  عيل ااااع ملاااااع اللااااانش ل الاااالت اللاإل راااات اة ما  راااات شللااااي هااااذ -2
فااااااي الإلمحااااااات الإلتنساااااالت  مإلااااااء شدسااااااهع فااااااي عقاااااادشع مؤفااااااما  لاقااااااء إل   ىاااااااى ماااااااءهو 

 اللانش ندجةت عيل اهء. 

شساااتإلد البحاااث ههإل رتاااه مااا  ههإل رااات األالااالت اللاإل رااات  وماااء لهاااء مااا  روج  ب ااام فاااي نااااء   -3
 فمص رت الإلتلارع. 

هإل رت البحث في هاره شستلا  يجا  اللالب الإلنهانب   احان مإلءجساء  ملااع اللاانش  عبمز ه  -4
 ورل  عيل الا لدوج اللءلل في عقنوع عاي ذ الإلاهو.
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 احلدود املوضوعّية:   -1
ج لاصاا  األول الإلتنسااي    ه األالاالت اللاإل راات اة ما  راات الإلتالااإلارت فااي  تااءب اللااانش الإللاانر

 ها.1434اسي األول  ًبلت لايصع الدج 

 اللالب الإلنهنبن  في الص  األول متنسي في محءفظت ىي  .    ب
 احلدود املكانّية: -2

 الإلداج  الإلتنسلت في محءفظت ىي   التلا إل ت. 
 احلدود الزمانّية:   -3

 ها. 1435ها / 1434اليصع الدجاسي األول م  اللءش الدجاسي 

 شلااامرف لن موااادت تشطططالعاميّة اطططلعاّة:ا  اطططل عاألنLockridge, 2009 األالااالت اللاإل رااات  
ا  اللاالب  اة ما  رت لأارهءح عا  األاللت التمبنوت التي عهدف إلى عاإل ات التيا ام اللاإلاي  وعإلكر
م  علارع اللانش للموقت عيا ام اللاإلاء   وعتإل اأ لد اءجت فالانل ورافل رات الإلتلارإلا   احان اللاانش  

تاااي مااا  االلهاااء  اااتع عنر ااا  الإلهااااءجا  الالاااموجورت ةعقاااء  اللاااانش  ح اااث عتالاااإلر  ىإلااااع وال
الإلالحظااء  والتصااا   والإلقءجااات والتالااءر والتساا  ع وعحا ااع الب ءاااء  والن اانل إلااى الاتااء و 

 ش .2012و تءلت التقءجوم تمحإلد  
 تااءب اللااانش  ووقصااد نهااء إةما  ااءا فااي هااذا البحااثح األالاالت اللاإل راات اة ما  راات الااناجرت فااي

 ها.1434الإللنرج لاص  األول الإلتنسي  لايصع الدجاسي األول  ًبلت 
  اللءلل الإلنهنب  إلء علمرفه اةراجت اللءمت لاإلنهنب   ننزاجت التمب ت والتلا ع  اماامبعامةوهوب

ش  هنح  اللءلل الذ  عتنفم ف اه اساتلدارا  وقادجا  فانق ىءرشرات هو هرا  متإل اأ ىا  2001ت
 اه في م ءل هو ه ثم م  الإل ءو  التي شقدرجهء الإل تإل  .لق رت هقما

فاأىاى ىاااى  120وولامرف اللءلال الإلنهاانب إةما  اءا لأاراهح اللءلاال الحء اع ىااى رجةاات 
مق ء  القدجا  اللقا رت  الإللددر م  قبع وزاجت التمب ت والتلاا ع  والإلصاار   لءلال منهانب فاي قساع 

 ي  . الإلنهنب   لدراجت التمب ت والتلا ع لل
 ووقصااد نهااء إةما  ااءا الصااينف السااءل  والثااءم  والتءساا  ماا  التلااا ع اللااءش امة:حّططلعامةسوةططال ع

 في الإلإلاات اللمب ت السلنرشت.
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لإلء ه ر البحث شستهدف التلمرف ىاى مدا عيل اع ملااع اللاانش ل الالت اللاإل رات اة ما  رات 
ا فاد ر الإلااهو الن ايي هان الإلااهو الإلاءسال لهاذا البحاث  م  وةهت اظم اللاالب الإلنهانب    لاذ

والإلاااهو الن اايي هاان هحااد اللاامق اللاإل راات ل إلاا  الإللانمااء   ووقاانش هااذا الإلاااهو ىاااى  استقصااء  
ةإل ااا  هفااامار م تإلااا  البحاااث هو ى اااات  ب ااامت مااااهع نهااادف و ااا  الظاااءهمت الإلدجوسااات مااا  ح اااث 

فااه تىبااء ه انفااعه اللبساايه     إلاا191ش  ال1989ًب لتهااء ورجةاات وةنرهااء  تاللسااءف   ء شلمر
  لأارااه  البحااث الاذ  شلتإلااد ىاااى رجاساات الناقا  هو الظااءهمت  إلااء عنةااد 74ش  ال2011هنان ىاانار  

اح  في الناق   ووهتع نن يهء و يءا رق قءا  ما  ااالل التلب ام الاانىي الاذ  شصا  الظاءهمت وونضر
ح م  قداج وح ع الظءهمت .اصء صهء  هو التلب م الاإلري الذ  شللي و يءا جقإل رءا  نضر

 تإلثرااع م تإلاا  البحااث فااي ةإل اا  اللااالب الإلصاااري    إلنهاانب   فااي قسااع الإلنهاانب   فااي إراجت 
التمب اااات والتلااااا ع لإلحءفظاااات ىي اااا   والااااذ    دجساااان  فااااي الصاااا  األول متنسااااي فااااي اللااااءش الدجاسااااي 

 ش .2013والتلا ع لإلحءفظت ىي    ًءلبءا تإراجت التمب ت  65ها  والبءل  ىدرهع 1435ها/1434

ًءلبااءا تإراجت التمب اات والتلااا ع  65عتااانر  ى ااات البحااث ماا  ةإل اا  هفاامار م تإللااه  وىاادرهع 
 ش .2013لإلحءفظت ىي    

لإلااء ه ر البحااث اسااتمدش الإلاااهو الن اايي فااد ر اوسااتب ء  شلااد األاساال ل إلاا  الإللانمااء  
الزماات لابحااث  ح ااث  تاا ح لابءحااث عحد ااد رجةاات عيل ااع ملاااع اللااانش ل الاالت اة ما  اات  وقااد عااع ال

 إىداره وفقءا لاملنا  التءل تح 
الق اااءش لإلماةلااات  تاااءب اللاااانش لاصااا  األول متنساااي  اليصاااع الدجاساااي األول  ورل اااع ملااااع  -1

 ستب ء . اللانش  وحصم األاللت اة ما  ت الناجرت في الاتءب وعيمويهء في او

 44رجسااااااءا  ااااااادجت عحتهااااااء  14 اااااا ءمت الصاااااانجت األول اااااات لالسااااااتب ء   ح ااااااث افااااااتإلع ىاااااااى  -2
 الءًءا إ ما  ءا. 

 دق األداة:  ــــــص
عاااع التحقااا  مااا   ااادق اوساااتب ء  ورلااا  للمضاااه لصااانجعه األول ااات ىااااى م إلنىااات مااا  

ااامق التااادجوس فاااي ال ءملااا ء  الإلحكإلااا   مااا  هىالاااء  ه ،ااات التااادجوس الإلمتصااا   فاااي الإلااااءهو ًو
ملاامف   عمباانو   فااي اللااانش  وملاااع ىااانش متإل ااأ  ماا  هةااع التلاامف  3السالنرشت  لءةضااءفت إلااى 

ىاااى الصاادق الظااءهم  لالسااتب ء   وماءساابته لق ااء  مااء وضاا  لااه ماا  ح ااث ا تإلااءل الإللانمااء   
 وماءسبت   ءمت ىبءجاعه  ووضنح علا إلءعه. 
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نتلب قاااه م اااداا ءا  ومااا   اااعر وبلاااد التأ اااد مااا  الصااادق الظاااءهم  لالساااتب ء   قاااءش البءحاااث 
حساااءب ملءماااع اجعباااءل ن مسااان  لإللمفااات الصااادق الاااداااي لالساااتب ء   ح اااث عاااع حساااءب ملءماااع 
اوجعبااءل ناا   رجةاات  ااع ىبااءجت ماا  ىبااءجا  اوسااتب ء  لءلدجةاات الاا اات لاإلحاانج الااذ  عاتإلااي إل ااه 

  .1اللبءجت  إلء في ال دول جقع ت
 كل حمور بالدرجة الكلية للمحور. (: معامالت ارتباط بريسون لعبارات1جدول )

 معامل االرتباط باحملور رقم العبارة معامل االرتباط باحملور رقم العبارة احملور

1 1 0.690** 3 0.693** 
2 0.527** - - 

2 4 0.328** 6 0.511** 
5 0.769** - - 

3 7 0.711** 9 0.910** 
8 0.804** - - 

4 10 0.910** 11 0.917** 

5 12 0.789** 14 0.877** 
13 0.895** - - 

6 15 0.502** 17 0.846** 
16 0.830** 18 0.577** 

7 19 0.910** 20 0.910** 

8 
21 0.545** 24 0.519** 
22 0.681** 25 0.592** 
23 0.822** - - 

9 26 0.717** 28 0.531** 
27 0.733** - - 

10 29 0.501** 31 0.693** 
30 0.665** 32 0.577** 

11 33 0.740** 34 0.790** 

12 35 0.444** 37 0.826** 
36 0.726** 38 0.549** 

13 39 0.842** 40 0.860** 

14 41 0.432** 43 0.705** 
42 0.575** 44 0.761** 

  0.01  ≥** رال إحصء  ءا ىاد مستنا            
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 ح ه ر قا ع ملءماع اجعباءل  اع ىباءجت ما  محنجهاء منةبات ورالات 1 تالح م  ال ادول جقاع ت
   فأقع  مإلء  دل ىاى  دق اعسءقهء م  محءوجهء.0.01إحصء  ءا ىاد مستن  الدولت ت

 ات األداة:  ـــــثب
 Cronbach'sء  موابااء) تلق ااء  ماادا  بااء  هرات البحااث اسااتمدش البءحااث ملءرلاات هلياا

Alpha.لاتأ د م   بء  هرات البحث   
 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث.2جدول )

 ثبات احملور عدد العبارات اسم احملور )الدرس( احملور
 0.7668 3 العلم وعملياته 1
 0.8027 3 النماذج العلمية 2
 0.7327 3 تقويم التفسريات العلمية 3
 0.8014 2 ركة والقوى واآلالتاحل 4
 0.8137 3 قوانني نيوتن للحركة 5
 0.7307 4 الشغل واآلالت البسيطة 6
 0.7924 2 اخلواص والتغريات الفيزيائية 7
 0.9307 5 اخلواص والتغريات الكيميائية 8
 0.7332 3 تركيب املادة 9
 0.7244 4 العناصر واملركبات واملخاليط 10
 0.8940 2 ر األرضاملعادن جواه 11
 0.7966 4 أنواع الصخور 12

 0.7199 2 صفائح األرض املتحركة 113
 0.7761 4 التجوية والتعرية وأثرهما 14

 0.7943 44 الثبات العام

 ح ه ر ملءماااااع الثبااااااء  اللاااااءش لإلحااااااءوج اوساااااتب ء  ىااااااءل  2 تالاااااح ماااااا  ال ااااادول جقااااااع ت
  ندجةااااات ىءل ااااات مااااا  الثباااااء  شإلكااااا    وهاااااذا  ااااادل ىااااااى ه ر اوساااااتب ء   تإلتااااا0.79ح اااااث ناااااا  ت

 اوىتإلءر ىا هء في البحث.
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 األساليب اإلحصائية:  
للااد ه  عااع عمم ااأ ويراااءل الب ءاااء  إلااى الحءساال اآللااي  ولتحد ااد ًاانل االشااء الإلق ااء   

    ااع 2=1-3الثال ااي تالحاادور الاادا ء واللا ااء  الإلسااتمدش فااي محااءوج البحااث  عااع حسااءب الإلاادا ت
   للاد 0.67= 2/3الإلق ء  لاحصنل ىاى ًانل الما ات الصاح ح ه  تعقس إله ىاى ىدر االشء 

رل  عع إضاءفت هاذه الق إلات إلاى هقاع ق إلات فاي الإلق اء  تهو نداشات الإلق اء  وهاي الناحاد الصاح ح  
 ورل  لتحد د الحد األىاى لهذه الما ت  ءلتءليح

   شإلثع تلع  ايذ . 1.67إلى  1م 

   شإلثع تايذ ندجةت متنسلت 2.34إلى  1.68م .  

   شإلثع تايذ ندجةت  ءمات . 3.00إلى  2.35م 
 اااع اساااتمدم  للاااا األساااءل ل اةحصاااء  ت التاااي عتاءسااال مااا  مااااهو البحاااث  لءساااتمداش 

    واألسءل ل اةحصء  ت هيحSPSSنماءمو الحأش اةحصء  ت لالانش اوةتإلءى ت ت
نا   الالاءل ملءمع هليء  موابء) لاتأ د ما   باء  هرات البحاث  وحساءب اوعساءق الاداااي  -1

 اة ما ي والدج .

 ملءمع اجعبءل ن مسن  لاتحق  م  الصدق الداااي ل رات. -2

 التاماجا  والاسل الإل،نوت. -3
  .Meanالإلتنسي الحسءني ت -4

  .Standard Deviationاواحماف الإلل ءج  ت  -5

 اوًالف ىاى هرن ء  الإلنضنف والدجاسء  السءلقت. -1

حث  ورل  لإلماةلت األرب التمبن  الإلتلا  لءألاللت اة ما  ت و تاءب اللاانش ناء  هرات الب -2
 لاص  األول متنسي  ورل ع ملاع اللانش وحق بت األاللت.

 التحق  م   دق و بء  هرات البحث. -3

 الحصنل ىاى الإلنافقء  الإللانبت لتلب   األرات. -4

اللاااااءش الدجاساااااي عنزوااااا  األرات ىااااااى ى اااااات البحاااااث ااااااالل اليصاااااع الدجاساااااي األول مااااا   -5
 ها.1435ها/1434

 ةإل  األرات وم   ع عيمويهء وعحا اهء إحصء  ءا م  هةع اةةءلت ىاى سؤال البحث. -6
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 ىمض الاتء و وماءقلتهء وعيس مهء. -7

  تءلت التن  ء  والإلقتمحء . -8

رج  فقاااد عاااع حساااءب التااااماجا   لاتلااامف ىااااى مااادا عيل اااع ملااااع اللاااانش ألالااالت  اااع 
والاسل الإل،نوات  والإلتنسالء  الحساءن ت  واواحمافاء  الإلل ءجوات  والمعال وسات ءلء  هفامار الل اات 

 ىاى هاللت  ع رج   إلء  ايح

 احملور األول: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "العلم وعملياته":

 علم وعملياته.(: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس ال3جدول )

 النشاط م
 درجة التفعيل التكرار

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ بدرجة 
 كاملة

نفذ بدرجة 
 متوسطة

 مل ينفذ

 العلوم والرياضيات 3
  14 29 22 ك

2.12 0.740 1 
% 33.8 44.6 21.5  

2 
العلوم عرب املواقع 

اإللكرتونية 
 علمية()الطريقة ال

  12 34 19 ك
2.11 0.687 2 

% 29.2 52.3 18.5  

1 
الربط مع املهن 

 )علماء األحياء(
  16 37 12 ك

1.94 0.659 3 
% 18.5 56.9 24.6  

 0.443 2.06 املتوسط العام

اااااع 3مااااا  ااااااالل ال ااااادول جقاااااع ت  ح االحااااا  ه ر افااااامار الل اااااات  ااااامو  ه ر ملااااااع اللاااااانش شديلر
 2.06ع وىإلا ءعاااااااه  ندجةااااااات متنسااااااالت  ح اااااااث ناااااااا  متنساااااااي اسااااااات ءلءعهع تهالااااااالت رج   اللاااااااا

   ايااااااذ 2.34إلااااااى  1.68  وهاااااان متنسااااااي شقاااااا  فااااااي الي،اااااات الثءا اااااات ماااااا  الإلق ااااااء  تماااااا  3ماااااا  
 ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث.

 إلااء ه ر هاااءك ع ءاسااءا فااي اساات ءلء  هفاامار الل ااات  ح ااث عماوحاا  متنساالء  اساات ءلءعهع 
  وهااااي متنساااالء  عقاااا  فااااي الي،اااات الثءا اااات ماااا  الإلق ااااء  تايااااذ ندجةاااات 2.12إلااااى  1.94مااااءن   ت

 متنسلت  ىاى هرات البحث.
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 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج األول وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح

  وهن اللااااانش والموءضاااا ء   ةااااء  لءلإلمعباااات األولااااى ماااا  ح ااااث رجةاااات التاي ااااذ 3الالااااءل جقااااع ت -1
  .3م   2.12لإلتنسي ت

  وهن اللانش ىبم الإلناقا  اةلاتموا ات تاللموقات اللاإل ات   ةاء  لءلإلمعبات الثءا ات 2الالءل جقع ت -2
  .3م   2.11م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن المبي م  الإله  تىاإلء  األح ء    ةء  لءلإلمعبات الثءلثات ما  ح اث رجةات 1الالءل جقع ت -3
  .3م   1.94التاي ذ لإلتنسي ت

 : مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "النماذج العلمية":احملور الثاني

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس النماذج العلمية.4جدول )

 النشاط م
املتوسط  درجة التفعيل التكرار

 احلسابي
االحنراف 

 املعياري
النسبة  الرتبة

% 
نفذ بدرجة 

 كاملة
نفذ بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

6 
 املواقع العلوم عرب

اإللكرتونية 
 )تقوميات متعددة(

 12 33 20 ك
2.12 0.696 1 

% 30.8 50.8 18.5 

 العلوم والرياضيات 5
 16 30 19 ك

2.05 0.738 2 
% 29.2 46.2 24.6 

4 
استقصاء علمي 

 )التفكري كعلماء(
 17 35 13 ك

1.94 0.682 3 
% 20.0 53.8 26.2 

 0.382 2.04 املتوسط العام

اع هالالت رج  4م  االل ال دول جقع ت  ح االح  ه ر افمار الل اات  امو  ه ر ملااع اللاانش شديلر
  وهان متنساي شقا  فاي 3م   2.04 الاإلءرت اللاإل ت  ندجةت متنسلت  ح ث نا  متنسي است ءلءعهع ت

    ايذ ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث.2.34إلى  1.68الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
إلااء ه ر هاااءك ع ءاسااءا فااي اساات ءلء  هفاامار الل ااات  ح ااث عماوحاا  متنساالء  اساات ءلءعهع  
  وهااااي متنساااالء  عقاااا  فااااي الي،اااات الثءا اااات ماااا  الإلق ااااء  تايااااذ ندجةاااات 2.12إلااااى  1.94مااااءن   ت

 متنسلت  ىاى هرات البحث.
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 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج الثءاي وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح
  وهن اللانش ىبم الإلناق  اةلاتموا ت تعقنوإلء  متلدرت   ةء  لءلإلمعبات األولاى 6الالءل جقع ت -1

  .3م   2.12م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن اللانش والموءض ء   ةء  لءلإلمعبت الثءا ت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي 5الالءل جقع ت -2
  .3م   2.05ت

إلي تالتيا م  لاإلء    ةء  لءلإلمعبت الثءلثت ما  ح اث رجةات   وهن استقصء  ىا4الالءل جقع ت -3
  .3م   1.94التاي ذ لإلتنسي ت

 احملور الثالث: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "تقويم التفسريات العلمية":

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس تقويم التفسريات العلمية.5جدول )

 النشاط م
 درجة التفعيل التكرار

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ بدرجة 
 كاملة

نفذ بدرجة 
 متوسطة

مل 
 ينفذ

9 
النساء والعلم 
 )قراءة علمية(

 12 29 24 ك
2.18 0.727 1 

% 36.9 44.6 18.5 

8 

استقصاء علمي من 
واقع احلياة )تعرف 

مكونات 
 االستقصاء(

 13 38 14 ك

2.02 0.649 2 
% 21.5 58.5 20.0 

7 

العلوم عرب املواقع 
اإللكرتونية 
)تقوميات 

 متعددة(

 18 31 16 ك

1.97 0.728 3 
% 24.6 47.7 27.7 

 0.567 2.06 املتوسط العام

ااع هالاالت 5ما  اااالل ال اادول جقاع ت  ح االحاا  ه ر هفاامار الل اات  اامو  ه ر ملاااع اللاانش شديلر
  3ماا   2.06 ما  اللاإل اات  ندجةاات متنساالت  ح ااث نااا  متنسااي اساات ءلءعهع ترج   عقاانوع التيساا
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   ايذ ندجةت متنسلت  ىاى 2.34إلى  1.68وهن متنسي شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
 هرات البحث.

 إلااء ه ر هاااءك ع ءاسااءا فااي اساات ءلء  هفاامار الل ااات  ح ااث عماوحاا  متنساالء  اساات ءلءعهع 
  وهااااي متنساااالء  عقاااا  فااااي الي،اااات الثءا اااات ماااا  الإلق ااااء  تايااااذ ندجةاااات 2.18إلااااى  1.97مااااءن   ت

 هرات البحث.متنسلت  ىاى 
 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج الثءلث وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح

  وهن الاساااء  واللااااع تقاااما ت ىاإل ااات   ةاااء  لءلإلمعبااات األولاااى مااا  ح اااث رجةااات 9الالاااءل جقاااع ت -1
  .3م   2.18ت التاي ذ لإلتنسي

  وهن استقصااء  ىاإلااي ماا  واقاا  الح ااءت تعلاامف مكناااء  اوستقصااء    ةااء  8الالااءل جقااع ت -2
  .3م   2.02لءلإلمعبت الثءا ت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن اللانش ىبم الإلناق  اةلاتموا ت تعقنوإلء  متلادرت   ةاء  لءلإلمعبات الثءلثات 7الالءل جقع ت -3
  .3م   1.97لإلتنسي تم  ح ث رجةت التاي ذ 

 احملور الرابع: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "احلركة والقوى واآلالت":

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس احلركة والقوى واآلالت.6جدول )

 النشاط م

 درجة التفعيل التكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 املةك

نفذ 
بدرجة 

 متوسطة

مل 
 ينفذ

11 
الربط مع علم األرض 

 )حركة القشرة األرضية(
 19 38 8 ك

1.83 0.627 1 
% 12.3 58.5 29.2 

10 
العلوم عرب املواقع 

اإللكرتونية )تقوميات 
 متعددة(

 18 40 7 ك
1.83 0.601 2 

% 10.8 61.5 27.7 

 0.561 1.83 املتوسط العام
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ااع هالاالت 6ال اادول جقاع ت ما  اااالل  ح االحاا  ه ر هفاامار الل اات  اامو  ه ر ملاااع اللاانش شديلر
  3ماا   1.83رج   الحم اات والقاانا واآلو   ندجةاات متنساالت  ح ااث نااا  متنسااي اساات ءلءعهع ت

   ايذ ندجةت متنسلت  ىاى 2.34إلى  1.68وهن متنسي شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
 هرات البحث.

هاااءك ع ءاسااءا فااي اساات ءلء  هفاامار الل ااات  ح ااث عماوحاا  متنساالء  اساات ءلءعهع   إلااء ه ر 
  وهااااي متنساااالء  عقاااا  فااااي الي،اااات الثءا اااات ماااا  الإلق ااااء  تايااااذ ندجةاااات 1.83إلااااى  1.83مااااءن   ت

 هرات البحث.متنسلت  ىاى 
 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج المال  وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح

  وهن  المبي م  ىاع األجض تحم ت القلمت األجض ت   ةء  لءلإلمعبت األولاى 11جقع ت الالءل -1
  .3م   1.83م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهاان  اللاااانش ىباام الإلناقاا  اةلاتموا اات تعقنوإلاااء  متلاادرت   ةااء  لءلإلمعبااات 10الالااءل جقااع ت -2
  .3م   1.83الثءا ت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 خلامس: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "قوانني نيوتن للحركة":احملور ا

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس قوانني نيوتن للحركة7جدول )

 اطــــــــــــالنش م
 لـــــــة التفعيـــــــدرج التكرار

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

ذ نف
بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

13 
العالقة بني قوانني نيوتن 

 ورحالت الفضاء )قراءة علمية(
 13 31 21 ك

2.12 0.718 1 
% 32.3 47.7 20.0 

12 
الربط مع علم األحياء )القوة 

 وإنبات البذور(
 17 37 11 ك

1.91 0.655 2 
% 16.9 56.9 26.2 

14 
ية العلوم عرب املواقع اإللكرتون

 )تقوميات متعددة(
 16 39 10 ك

1.91 0.631 3 
% 15.4 60.0 24.6 

 0.571 1.98 امــــــــط العــــــــاملتوس

اع هالالت رج  7م  االل ال دول جقع ت  ح االح  ه ر افمار الل اات  امو  ه ر ملااع اللاانش شديلر
  وهاان متنسااي 3ماا   1.98ت قااناا   ا اانع  لاحم اات  ندجةاات متنساالت  ح ااث نااا  متنسااي اساات ءلءعهع 

    ايذ ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث.2.25إلى  1.68شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
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 إلااء ه ر هاااءك ع ءاسااءا فااي اساات ءلء  هفاامار الل ااات  ح ااث عماوحاا  متنساالء  اساات ءلءعهع 
ندجةاااات   وهااااي متنساااالء  عقاااا  فااااي الي،اااات الثءا اااات ماااا  الإلق ااااء  تايااااذ 2.12إلااااى  1.91مااااءن   ت

 متنسلت  ىاى هرات البحث.
 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج المءمس وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح

  وهااان  اللالقااات نااا   قاااناا   ا ااانع  وجحاااال  اليالاااء  تقاااما ت ىاإل ااات   ةاااء  13الالاااءل جقاااع ت .1
  .3م   2.12لءلإلمعبت األولى م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن المبي م  ىاع األح ء  تالقنت ويابء  البذوج   ةء  لءلإلمعبات الثءا ات ما  12الالءل جقع ت .2
  .3م   1.91ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن اللاااانش ىبااام الإلناقااا  اةلاتموا ااات تعقنوإلاااء  متلااادرت   ةاااء  لءلإلمعبااات 14الالاااءل جقاااع ت .3
  .3م   1.91الثءلثت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 : مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "الشغل واآلالت البسيطة":احملور السادس

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس الشغل واآلالت البسيطة. 8جدول )

 اطـــــــــــــالنش م

 درجة التفعيل التكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

نفذ بدرجة 
 طةمتوس

مل 
 ينفذ

18 
حقائق حول السرعة )قراءة 

 علمية(
 10 29 26 ك

2.25 0.708 1 
% 40.0 44.6 15.4 

15 
الربط مع علم األحياء 

 )العضالت والشغل(
 14 38 13 ك

1.98 0.649 2 
% 20.0 58.5 21.5 

17 
استقصاء علمي من واقع احلياة 

 )وسائل السفر(
 16 36 13 ك

1.95 0.672 3 
% 20.0 55.4 24.6 

16 
العلوم عرب مواقع اإللكرتونية 

 )اآلالت القدمية(
 24 32 9 ك

1.77 0.679 4 
% 13.8 49.2 36.9 

 0.467 1.99 امـــــــــــــط العـــــــــــــوســـاملت

ااع هالااالت ر8ماا  اااالل ال اادول جقاااع ت ج   ح االحاا  ه ر هفاامار الل ااات  ااامو  ه ر ملاااع اللااانش شديلر
  وهاان 3ماا   1.99 اللاايع واآلو  البساا لت  ندجةاات متنساالت  ح ااث نااا  متنسااي اساات ءلءعهع ت
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   ايذ ندجةت متنسالت  ىااى هرات 2.34إلى  1.68متنسي شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
 البحث.

 إلء ه ر هاءك ع ءاسءا في است ءلء  هفمار الل ات  ح ث عماوح  متنسلء  است ءلءعهع مء 
  وهي متنسلء  عق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تايذ ندجةات متنسالت  2.25إلى  1.77  تن 

 ىاى هرات البحث.
 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج السءر  وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح

  وهن حقااء   حاانل الساامىت تقااما ت ىاإل اات   ةااء  لءلإلمعباات األولااى ماا  ح ااث 18الالااءل جقااع ت .1
  .3م   2.25جةت التاي ذ لإلتنسي تر

  وهن المبي م  ىاع األح ء  تاللالاال  واللايع   ةاء  لءلإلمعبات الثءا ات ما  15الالءل جقع ت .2
  .3م   1.98ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن استقصء  ىاإلي م  واق  الح ءت توسء ع السايم   ةاء  لءلإلمعبات الثءلثات 17الالءل جقع ت .3
  .3م   1.95لإلتنسي تم  ح ث رجةت التاي ذ 

  وهن اللانش ىبم مناقا  اةلاتموا ات تاآلو  القدشإلات   ةاء  لءلإلمعبات الماللات 16الالءل جقع ت .4
  .3م   1.77م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 احملور السابع: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "اخلواص والتغريات الفيزيائية":

 نة على أنشطة درس اخلواص والتغريات الفيزيائية. (: استجابات أفراد العي9جدول )

 اطــــــــــــالنش م

 لــــــــــــة التفعيــــــــــــدرج التكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

نفذ 
بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

19 
العلوم عرب املواقع اإللكرتونية 

 فيزيائية()اخلصائص ال
 14 35 16 ك

2.03 0.684 1 
% 24.6 53.8 21.5 

20 
الربط مع فنون اللغة )وصف 

 املعادن(
 28 29 8 ك

1.69 0.683 2 
% 12.3 44.6 43.1 

 0.622 1.86 امــــــــــــط العــــــــــــاملتوس

ااع هالاالت  ح االحاا  ه ر هفاامار الل اات  اامو  ه ر ملاااع الل9ما  اااالل ال اادول جقاع ت اانش شديلر
 رج   الماااااااناال والتي اااااااما  الي أوء  اااااااات  ندجةااااااات متنساااااااالت  ح اااااااث نااااااااا  متنساااااااي اساااااااات ءلءعهع
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   اياااذ 2.34إلاااى  1.68  وهااان متنساااي شقااا  فاااي الي،ااات الثءا ااات مااا  الإلق اااء  تمااا  3مااا   1.86ت
 ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث.

متنسلء  است ءلءعهع مء  إلء ه ر هاءك ع ءاسءا في است ءلء  هفمار الل ات  ح ث عماوح  
  وهي متنسلء  عق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تايذ ندجةات متنسالت  2.03إلى  1.69ن   ت

 ىاى هرات البحث.
 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج السءل  وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح

ء ص الي أوء  ات   ةاء  لءلإلمعبات   وهن اللانش ىبم الإلناق  اةلاتموا ت تالمصا19الالءل جقع ت .1
  .3م   2.03األولى م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن المبي م  فان  الايت تو   الإللءر    ةء  لءلإلمعبت الثءا ت م  ح ث 20الالءل جقع ت .2
  .3م   1.69رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 ات الكيميائية":احملور الثامن: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "اخلواص والتغري

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس اخلواص والتغريات الكيميائية.10جدول )

 اطـــــــــــالنش م

 لـــــــــــة التفعيـــــــــــدرج التكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

نفذ 
بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

25 
تغريات كيميائية خطرية )قراءة 

 علمية(
 12 28 25 ك

2.20 0.733 1 
% 38.5 43.1 18.5 

 العلوم والرياضيات 23
 14 29 22 ك

2.12 0.740 2 
% 33.8 44.6 21.5 

22 
العلوم عرب املواقع اإللكرتونية 

 )تقوميات متعددة(
 16 32 17 ك

2.02 0.718 3 
% 26.2 49.2 24.6 

24 
ستقصاء علمي من واقع احلياة ا

 )سلطة الفواكه املفضلة(
 14 36 15 ك

2.02 0.673 4 
% 23.1 55.4 21.5 

21 
الربط مع العلوم والصحة )أحباث 

 األنزميات(
 21 36 8 ك

1.80 0.642 5 
% 12.3 55.4 32.3 

 0.446 2.03 امـــــــــــط العـــــــــــاملتوس
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اع هالالت رج  10تم  االل ال دول جقع   ح االحا  ه ر هفامار الل اات  امو  ه ر ملااع اللاانش شديلر
  وهااان 3مااا   1.99 الماااناال والتي اااما  الا إل ء  ااات  ندجةااات متنسااالت  ح اااث ناااا  متنساااي اسااات ءلءعهع ت

    ايذ ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث.2.34إلى  1.68متنسي شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
ع ءاسءا في است ءلء  هفمار الل ات  ح ث عماوح  متنسلء  است ءلءعهع مء   إلء ه ر هاءك

  وهي متنسلء  عق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تايذ ندجةات متنسالت  2.20إلى  1.80ن   ت
 ىاى هرات البحث.

 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج الثءم  وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح

  وهن عي ما    إل ء  ت ال مت تقما ت ىاإل ت   ةء  لءلإلمعبت األولى م  ح اث 25ت الالءل جقع .1
  .3م   2.20رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن اللاااانش والموءضااا ء   ةاااء  لءلإلمعبااات الثءا ااات مااا  ح اااث رجةااات التاي اااذ 23الالاااءل جقاااع ت .2
  .3م   2.12لإلتنسي ت

ت تعقنوإلاااء  متلااادرت   ةاااء  لءلإلمعبااات   وهن اللاااانش ىبااام الإلناقااا  اةلاتموا ااا22الالاااءل جقاااع ت .3
  .3م   2.02الثءلثت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن استقصاااء  ىاإلاااي مااا  واقااا  الح اااءت تساااالت الينا اااه الإليالاااات   ةاااء  24الالاااءل جقاااع ت .4
  .3م   2.02لءلإلمعبت الماللت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

تهلحءر األاأوإلاء    ةاء  لءلإلمعبات المءمسات    وهن المبي م  اللانش والصحت21الالءل جقع ت .5
  .3م   1.80م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 احملور التاسع: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "تركيب املادة":

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس تركيب املادة11جدول )

 اطـــــــــــالنش م

املتوسط  درجة التفعيل التكرار
 سابياحل

االحنراف 
 املعياري

 النسبة % الرتبة
نفذ بدرجة 

 كاملة

نفذ بدرجة 
 متوسطة

 مل ينفذ

 47.1 43.1 9.2 % 1 0.729 2.00 31 28 6 ك الربط مع التاريخ )النموذج الذري( 26

الربط مع املهن )الفيزيائيون  27
 والكيمائيون(

 21.5 58.5 20.0 % 2 0.649 1.98 14 38 13 ك

28 
العلوم عرب املواقع اإللكرتونية 

 )تقوميات متعددة(
 26.2 47.7 26.2 % 3 0.654 1.62 17 31 17 ك

 0.444 1.87 امـــــــــط العـــــــــاملتوس
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اع هالالت 11م  االل ال دول جقع ت  ح االح  ه ر هفمار الل ات  امو  ه ر ملااع اللاانش شديلر
  وهان متنساي 3م   1.87متنسلت  ح ث نا  متنسي است ءلءعهع ترج   عم  ل الإلءرت  ندجةت 

    ايذ ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث.2.34إلى  1.68شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
 إلاااء ه ر هااااءك عبء ااااءا فاااي اسااات ءلء  هفااامار الل اااات  ح اااث عماوحااا  متنسااالء  اسااات ءلءعهع ماااءن   

اياذ  -في الي،ت   األولى والثءا ات ما  الإلق اء  تلاع  اياذ   وهي متنسلء  عق  2.00إلى  1.62ت
 ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث.

 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج التءس  وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح
  وهاان المبي ماا  التااءجوم تالاإلاانرت الااذج    ةااء  لءلإلمعباات األولااى ماا  ح ااث 26الالااءل جقااع ت .1

  .3م   2.00لإلتنسي ترجةت التاي ذ 

  وهاان المبي ماا  الإلهاا  تالي أوااء  ن  والا إلااء  ن    ةااء  لءلإلمعباات الثءا اات ماا  27الالااءل جقااع ت .2
  .3م   1.98ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن اللاااانش ىبااام الإلناقااا  اةلاتموا ااات تعقنوإلاااء  متلااادرت   ةاااء  لءلإلمعبااات 28الالاااءل جقاااع ت .3
  .3م   1.62نسي تالثءلثت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلت

 احملور العاشر: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "العناصر واملركبات واملخاليط":

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس العناصر واملركبات واملخاليط.12جدول )

 اطـــــــــــــــــــالنش م
 درجة التفعيل التكرار

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  لرتبةا
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

نفذ 
بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

32 
املفاعالت النووية )قراءة 

 علمية(
 11 28 26 ك

2.23 0.724 1 
% 40.0 43.1 16.9 

31 
استقصاء علمي من واقع احلياة 

 )املادة اجملهولة(
 16 36 13 ك

1.95 0.672 2 
% 20.0 55.4 24.6 

30 
لم األحياء الربط مع ع

 )املخلوط(
 16 37 12 ك

1.94 0.659 3 
% 18.5 56.9 24.6 

29 
العلوم عرب املواقع اإللكرتونية 

 )تقوميات متعددة(
 19 31 15 ك

1.94 0.726 4 
% 23.1 47.7 29.2 

 0.421 2.02 امـــــــــــــــــــط العـــــــــــــاملتوس
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ااع هالاالت   ح االحاا 12ماا  اااالل ال اادول جقااع ت ه ر هفاامار الل ااات  اامو  ه ر ملاااع اللااانش شديلر
  3ما   2.02رج   اللاء م والإلم بء  والإلمءل ي  ندجةت متنسلت  ح ث نا  متنساي اسات ءلءعهع ت

   ايذ ندجةت متنسلت  ىاى 2.34إلى  1.68وهن متنسي شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
 هرات البحث.

است ءلء  هفمار الل ات  ح ث عماوح  متنسلء  است ءلءعهع مء   إلء ه ر هاءك ع ءاسءا في
  وهي متنسلء  عق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تايذ ندجةات متنسالت  2.23إلى  1.94ن   ت

 ىاى هرات البحث.
 وةء  عمع ل هاللت الإلحنج اللءفم وف  رجةت التاي ذ لحسل جه  هفمار الل ات  إلء  ايح

لإلياااءىال  الانووااات تقاااما ت ىاإل ااات   ةاااء  لءلإلمعبااات األولاااى مااا  ح اااث   وهن ا32الالاااءل جقاااع ت .1
  .3م   2.23رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن استقصاااء  ىاإلاااي مااا  واقااا  الح اااءت تالإلاااءرت الإل هنلااات   ةاااء  لءلإلمعبااات 31الالااءل جقاااع ت .2
  .3م   1.95الثءا ت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

ح ااء  تالإلمااانل   ةااء  لءلإلمعباات الثءلثاات ماا  ح ااث   وهاان المبي ماا  ىاااع األ30الالااءل جقااع ت .3
  .3م   1.94رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن اللاااانش ىبااام الإلناقااا  اةلاتموا ااات تعقنوإلاااء  متلااادرت   ةاااء  لءلإلمعبااات 29الالاااءل جقاااع ت .4
  .3م   1.94الماللت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 رس "املعادن جواهر األرض":احملور احلادي عشر: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة د

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس املعادن جواهر األرض.13جدول )

 اطـــــــــــــــالنش م

 درجة التفعيل التكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

نفذ 
بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

33 
 حياء الربط مع علم األ

 )تركيب العظام(
 15 39 11 ك

1.94 0.634 1 
% 16.9 60.0 23.1 

34 
العلوم عرب املواقع اإللكرتونية 

 )حتديد مواقع األحجار الكرمية(
 27 29 9 ك

1.72 0.696 2 
% 13.8 44.6 41.5 

 0.510 1.83 امـــــــــــــــط العـــــــــــــــاملتوس
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اع هالالت 13م  االل ال دول جقع ت  ح االح  ه ر هفمار الل ات  امو  ه ر ملااع اللاانش شديلر
  3ماا   1.83رج   الإللااءر  ةااناهم األجض  ندجةاات متنساالت  ح ااث نااا  متنسااي اساات ءلءعهع ت

   ايذ ندجةت متنسلت  ىاى 2.34إلى  1.68وهن متنسي شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
 هرات البحث.

في است ءلء  هفمار الل ات  ح ث عماوح  متنسلء  است ءلءعهع مء  إلء ه ر هاءك ع ءاسءا 
  وهي متنسلء  عق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تايذ ندجةات متنسالت  1.94إلى  1.72ن   ت

 ىاى هرات البحث.
وةاااااء  عمع ااااال هالااااالت الإلحااااانج الحاااااءر  ىلااااام وفااااا  رجةااااات التاي اااااذ لحسااااال جه  هفااااامار 

 الل ات  إلء  ايح

وهاان المبي ماا  ىاااع األح ااء  تعم  اال اللظااءش   ةااء  لءلإلمعباات األولااى ماا    33الالااءل جقااع ت .1
  .3م   1.94ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن اللانش ىبم الإلناق  اةلاتموا ت تعحد د مناق  األح اءج الاموإلات   ةاء  34الالءل جقع ت .2
  .3م   1.72لءلإلمعبت الثءا ت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 ني عشر: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "أنواع الصخور":احملور الثا

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس أنواع الصخور.14جدول )

 اطـــــــــــالنش م

 درجة التفعيل التكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

نفذ 
بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

38 
 معادن مميزة التيتانيوم

 )قراءة علمية( 
 13 31 21 ك

2.12 0.718 1 
% 32.3 47.7 20.0 

37 
استقصاء علمي من واقع احلياة 

 )تصنيف املعادن(
 14 36 15 ك

2.02 0.673 2 
% 23.1 55.4 21.5 

36 
العلوم عرب املواقع اإللكرتونية 

 )تقوميات متعددة(
 15 39 11 ك

1.94 0.634 3 
% 16.9 60.0 23.1 

35 
الربط مع علم اجملتمع )استخدامات 

 صخر األوبسيديان(
 33 24 8 ك

1.62 0.700 4 
% 12.3 36.9 50.8 

 0.431 1.92 امـــــــــــط العـــــــــــاملتوس
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 ح االحااااااا  ه ر هفااااااامار الل اااااااات  ااااااامو  ه ر ملااااااااع اللاااااااانش 14مااااااا  ااااااااالل ال ااااااادول جقاااااااع ت
اااااااع هالااااااالت رج   هااااااااناف الصااااااامنج  ندجةااااااات متنسااااااالت  ح اااااااث ناااااااا  متنساااااااي اسااااااات ءلءعهع  شديلر

  2.34إلاااااى  1.68  وهااااان متنساااااي شقااااا  فاااااي الي،ااااات الثءا ااااات مااااا  الإلق اااااء  تمااااا  3مااااا   1.92ت
  ايذ ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث.

 إلء ه ر هاءك عبء اءا في است ءلء  هفامار الل اات  ح اث عماوحا  متنسالء  اسات ءلءعهع ماء 
 -  وهي متنسلء  عق  فاي الي،تا   األولاى الثءا ات ما  الإلق اء  تلاع  اياذ 2.12إلى  1.62ن   ت

 ايذ ندجةت متنسلت  ىاى هرات البحث. 
وةاااااء  عمع ااااال هالااااالت الإلحااااانج الثاااااءاي ىلااااام وفااااا  رجةااااات التاي اااااذ لحسااااال جه  هفااااامار 

 الل ات  إلء  ايح
ءلإلمعبات األولاى ما  ح اث   وهن ملءر  مإل أت الت تءا نش تقما ت ىاإل ت   ةاء  ل38الالءل جقع ت .1

  .3م   2.12رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن استقصااء  ىاإلااي ماا  واقاا  الح ااءت تعصااا   الإللااءر    ةااء  لءلإلمعباات 37الالااءل جقااع ت .2
  .3م   2.02الثءا ت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

لإلمعبااات   وهن اللاااانش ىبااام الإلناقااا  اةلاتموا ااات تعقنوإلاااء  متلااادرت   ةاااء  لء36الالاااءل جقاااع ت .3
  .3م   1.94الثءلثت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهاااان المبي ماااا  ىاااااع الإل تإلاااا  تاسااااتمدامء   اااامم األوبساااا دشء    ةااااء  35الالااااءل جقااااع ت .4
  .3م   1.62لءلإلمعبت الماللت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 ركة":احملور الثالث عشر: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "صفائح األرض املتح

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس صفائح األرض املتحركة.15جدول )

 اطـــــــــــــالنش م
 درجة التفعيل التكرار

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

نفذ 
بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

39 
الربط مع الكيمياء )لب 

 احلديد(
 18 37 10 ك

2.11 0.687 1 
% 15.4 56.9 27.7 

40 
العلوم عرب املواقع اإللكرتونية 

 )اجلبال الربكانية(
 12 34 19 ك

1.88 0.650 2 
% 29.2 52.3 18.5 

 0.569 1.99 امـــــــــــــط العـــــــــــــاملتوس
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اع هالالت  ح االح  ه ر هفمار الل ات  امو  ه ر ملااع 15م  االل ال دول جقع ت اللاانش شديلر
  3ما   1.99رج    يء ح األجض الإلتحم ت  ندجةت متنسلت  ح اث ناا  متنساي اسات ءلءعهع ت

   ايذ ندجةت متنسلت  ىاى 2.34إلى  1.68وهن متنسي شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
 هرات البحث.

لء  است ءلءعهع مء  إلء ه ر هاءك ع ءاسءا في است ءلء  هفمار الل ات  ح ث عماوح  متنس
  وهي متنسلء  عق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تايذ ندجةات متنسالت  2.11إلى  1.88ن   ت

 ىاى هرات البحث.
وةاااااء  عمع ااااال هالااااالت الإلحااااانج الثءلاااااث ىلااااام وفااااا  رجةااااات التاي اااااذ لحسااااال جه  هفااااامار 

 الل ات  إلء  ايح
ءلإلمعبت األولى ما  ح اث رجةات   وهن المبي م  الا إل ء  تلل الحد د   ةء  ل39الالءل جقع ت .1

  .3م   2.11التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن اللاااانش ىبااام الإلناقااا  اةلاتموا ااات تال باااءل البم ءا ااات   ةاااء  لءلإلمعبااات 40الالاااءل جقاااع ت .2
  .3م   1.88الثءا ت م  ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 وأثرهما": احملور الرابع عشر: مدى تفعيل معلم العلوم ألنشطة درس "التجوية والتعرية

 (: استجابات أفراد العينة على أنشطة درس التجوية والتعرية وأثرهما16جدول )

 اطــــــــــــالنش م

 درجة التفعيل التكرار
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

نفذ 
بدرجة 

 كاملة

نفذ 
بدرجة 

 متوسطة
 مل ينفذ

42 
 العلوم عرب املواقع اإللكرتونية
 )تعرية اجلليديات وترسيبها(

 10 39 16 ك
2.09 0.631 1 

% 24.6 60.0 15.4 

44 
أرقام قياسية يف العلوم )قراءة 

 علمية(
 18 25 22 ك

2.06 0.788 2 
% 33.8 38.5 27.7 

43 
استقصاء علمي من واقع احلياة 

 )توازن القشرة األرضية(
 16 36 13 ك

1.95 0.672 3 
% 20.0 55.4 24.6 

41 
الربط مع الفيزياء )حركة الكتل 

 األرضية(
 17 37 11 ك

1.91 0.655 4 
% 16.9 56.9 26.2 

 0.430 2.00 امـــــــــط العـــــــــاملتوس
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اااع هالااالت 16ااااالل ال ااادول جقاااع ت  ح االحااا  ه ر هفااامار الل اااات  ااامو  ه ر ملااااع اللاااانش شديلر
  3ماا   2.00جةاات متنساالت  ح ااث نااا  متنسااي اساات ءلءعهع ترج   الت نواات والتلمواات وه مهإلااء  ند

   ايذ ندجةت متنسلت  ىاى 2.34إلى  1.68وهن متنسي شق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تم  
 هرات البحث.

 إلء ه ر هاءك ع ءاسءا في است ءلء  هفمار الل ات  ح ث عماوح  متنسلء  است ءلءعهع مء 
عق  في الي،ت الثءا ت م  الإلق ء  تايذ ندجةات متنسالت     وهي متنسلء 2.09إلى  1.91ن   ت

 ىاى هرات البحث.
وجطططارعي:ي طططبعانشطططالعامةعطططو عام:ارطططاعتشططط:عوسطططأع  جطططلعامس   ططط عرع طططبع ا عاسططط:ا ع

 امي  لعكةاعيّي 

  وهن اللاااانش ىبااام الإلناقااا  اةلاتموا ااات تعلموااات ال ا ااادشء  وعمسااا بهء   ةاااء  42الالاااءل جقاااع ت .1
  .3م   2.09رجةت التاي ذ لإلتنسي ت لءلإلمعبت األولى م  ح ث

  وهن هجقءش ق ءس ت في اللانش تقما ت ىاإل ات   ةاء  لءلإلمعبات الثءا ات ما  ح اث 44الالءل جقع ت .2
  .3م   2.06رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

  وهن استقصااااء  ىاإلاااي ماااا  واقاااا  الح ااااءت تعاااناز  القلاااامت األجضاااا ت   ةااااء  43الالاااءل جقااااع ت .3
  .3م   1.95ت التاي ذ لإلتنسي تلءلإلمعبت الثءلثت م  ح ث رجة

  وهاان المبي ما  الي أواء  تحم اات الاتاع األجضا ت   ةااء  لءلإلمعبات الماللات ماا  41الالاءل جقاع ت .4
  .3م   1.91ح ث رجةت التاي ذ لإلتنسي ت

 اللت اللاإل ت اة ما  ت لءلاظم إلى اتء و البحث للكع ىءش ا د ه ر عيل ع ملاع اللانش ل
اااذ مااا  16 – 3ةاااء  ندجةااات متنسااالت   إلاااء علااا م ال اااداول ت   وهااان ماااء شلااااي ه ر ملااااع اللاااانش اير

ًالله الالءل للكع ةأ ي  وم م مملي له للكع ة اد  ولاع عتحقا  مهاءجا  الالاءل الإلساتهدفت 
اع  للكع  ءمع  مإلرء  دل ىاى ه ر ههاداف األالالت الإلدلادت مسابقءا لاع عتحقا  للاكع  ءماع  ولاع عيلر

األاللت اللاإل ت  إلء هن مأمنل  ويارإلء ةء  عيل اهء م  قبع ملاع اللانش ندجةت متنسلت  وهن مء 
جت فااي الإلمحااات اونتدا  اات  2013 تيا  ماا  رجاساات المفاا د  ت ش  التااي هدةمواا  ىااى الإلاااءهو الإللاانر

   ندجةت ضل يت.والتي عل م اتء  هء إلى ه ر استمداش ملاع اللانش لحق بت األاللت  ء
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ش  التاي ن راا  اتء  هاء ه ر هااءك 2005 إلء اعيق  اتء و البحث م  اتء و رجاست اللاأ  ت
قصنجاا في عيل ع األاللت اللاإل ت في الإلمحات اونتدا  ت  اءع ت ى  ضل  اةمكءاء  والمءمء  

جساا ت   إلااء ه ر واألروا  الالزماات ةةااما  الت ااءجب  و ااذل  ات  ااتا لإللنقااء  متلاقاات لءلإلبااءاي الإلد
ش  التاااي رلرااا  ىااااى ه ر هااااءك للاااا 2012اتاااء و البحاااث اعيقااا  هشالاااءا مااا  اتاااء و رجاسااات اااانت ت

 األاللت اللاإل ت و  تحق  ف هء ىاصم اة ما  والتنس   ورل  في الإلمحات الثءانوت.
ب لااات مااااءهو اللاااانش  وقاااد شلااانر  اااع رلااا  إلاااى الي ااانت نااا   إىااادار وعأه اااع ملااااع اللاااانش ًو

لتي ًبرق  مؤاماا  مإلء  دل ىاى ه ر هاءك قصنجاا في فهع ملااع اللاانش لياسايت الإلااءهو الإللنجت  ا
الإللاانجت  التااي ع لااع ماا  الإلااتلاع ىاصااماا الاالءا ومحاانجاا لالإلااع والإلإلءجساات   ااذل  قااد شلاانر هااذا 
الناق  إلى ىدش استمداش ملااع اللاانش لادل ع الإللااع  وحق بات األالالت الصاي ت والتقانوع  الاذ   اء  

 ش .2013ستمدامه في الإلمحات اونتدا  ت ندجةت ضل يت  إلء هفءج  إلى رل  رجاست المف د  تا
 إلء قد  مة  رلا  إلاى القصانج فاي عادجول ملاإلاي اللاانش قباع علب ا  الإلااءهو الإللانجت  
هو ه اء  التلب    ىاى   ي ت عاي ذ ماءهو اللاانش الإللانجت وفاسايتهء ومالاقءعهاء  وقاد شلاأا هشالاءا 

إل ت الدجو  وىدر األاللت الإلتالإلات فاي  اع رج  التاي للب لتهاء عحتاءت إلاى وقا    اءف  إلى  
 لاتاي ذ و  تاءسل م  الأم  الإلحدر لاع رج .

 

 اةسجاراتعامي  ل

 ام شاطعاّة:ا ي
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وبءلاظم إلى األاللت اللاإل رات اة ما  رات الإلايراذت والتاي لاع عايراذ للاكع ىاءش ا اد ه  هالالت 
لااى ماا  ح ااث التاي ااذ  ح ااث  ترالااح ماا  اساات ءلء  اللااالب  القااما ت اللاإل راات  ةااء   لءلإلمعباات األو 

اااذ  للاااكع ه بااام مااا  لق ااات األالااالت فاااي الااادجو  الإلمتايااات  ورلااا  قاااد شلااانر إلاااى ساااهنلت  هارهاااء ادير
عاي اااذهء  ح اااث و  تلاااال عاي اااذهء هروا  هو مساااتاأمء  لاتاي اااذ  فالاااءل القاااما ت اللاإل رااات واضاااح 

ش   ن اإلء حاعر فاي الإلمعبات الثءا ات 2013والتلا ع   وماصنال ىا ه في  تءب اللانش توزاجت التمب ت
ام للادش وضانح الميوات  م  ح ث التاي اذ هالالت  استقصاء  ىاإلاي ما  واقا  الح اءت   ورلا  قاد شيسر
لاادا ملارااع اللااانش حاانل ًب لاات اوستقصااء  اللاإلااي  وههإل تااه فااي عاادجوس اللااانش  وىاادش مإلءجساات 

ش   هو للدش  يءشات عأه اع ملاإلاي اللاانش 2012ي  ملاإلي اللانش له في الدجو  تالدهإلش  واللإلماا
فااي م ااءل اوستقصااء  اللاإلااي واوسااتماع   ء  الإللااتقت ماا  الاظمواات الباء  اات  ح ااث لااع عحااا هااذه 

 ش .2008األاللت لءلتاي ذ  الإلأمنل جمع ه ر اوستقصء  اللاإلي هن محنج عدجوس اللانش تزوتن   

ءت إلى وق    ءف  لاتاي ذ  ما  ح اث اعرباءف  إلء ه ر ًب لت هاللت اوستقصء  اللاإلي عحت
الإلاهو اللاإلي لان نل إلى الاتاء و  وهاذا قاد و  تاءسال ما  الاأم  الإلحادر لحصاص اللاانش فاي 
ال نش الدجاسي  وىدر اللالب في اليصاع الناحاد  و اذل   إل رات الادجو  واألالالت الإلتالاإلرات فاي 

 ش .2013لا ع   تءب اللانش لاص  األول متنسي توزاجت التمب ت والت

ف إلء عحع هاللت المبي م  اللانش األااما  اءلمبي ما  الموءضا ء   والايات اللمب ات  وىااع 
اوةتإلءف  والتءجوم لءلإلمعبت الثءلثت م  ح ث التاي ذ  وقاد شلاأا رلا  إلاى ىادش إشإلاء  ملااع اللاانش 

لق ات اللاانش األااما  لأهإل ت عمالي الإللمفت ووحدعهء وعاءماهء  فا د ه ر اللاانش عادجر  لإللاأل  ىا  
 ش .2005وقد و  تناف  هذا م  ًب لت اللانش التي ةء   لمدمت الإل تإل  تالسلداي  
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ن اإلء ا د في اتاء و البحاث ه ر األالالت اللاإل رات اة ما  رات التاي عتلاال للاا الت ه اأا  
لاتموا اات   الإلمتايات  مثااع الإلمتبااما  والحءساال اآللااي واةاتماا   أالاالت  اللااانش ىباام الإلناقاا  اة

ا د ه ر عاي ذهء ةء  ندجةت متدار ت  قد شلأوه البءحث إلى ىدش عنفرم هذه الإلتلاباء  فاي الإلاداج  
ش   هو للااادش وةااانر اع ءهاااء  إش ءن رااات مااا  قباااع ملااااع اللاااانش احااان الحءسااال اآللاااي 2012تاااانت 

 واةاتما  وروجهإلء في ادمت عدجوس اللانش.

عضورعماعيوصلعإم هعامباحثعمنعنسا جعيةكنعامسوص لعرةاعيّي عسي
ضااموجت عالااإل   ناامامو عأه ااع ملاإلااي اللااانش مقاامجا  حاانل الاظمواات الباء  اات وعلب قءعهااء   -1

ما اااا  التاااادجوس الإللااااتقت ماهااااء   اااان  هااااذه الإلاااااءهو الإللاااانجت عسااااتإلد  واوسااااتماع   ء  ًو
 فاسيتهء م  الاظموت الباء  ت.

مااا  الااادوجا  التدجوب ااات لإللاإلاااي اللاااانش ه ااااء  المدمااات حااانل ًب لااات إىااادار وعاظااا ع الإلأواااد  -2
 الإلاءهو الإللنجت  وههإل ت عيل ع األاللت اللاإل ت  و  ي ت عمل لهء وعاي ذهء وعقنوإلهء.

إىاءرت الاظاام فاي ىاادر الاادجو  واألالالت  وماادا عاءسابهء ماا  زماا  الحصاص فااي  تااءب  -3
 اللانش لاص  األول متنسي.

اةفاماف ت سانا  ماد م الإلدجسات هو الإللامف التمبان  ىااى ههإل ات التم  أ م  قبع ال هء   -4
األالاالت اللاإل اات  وضااموجت متءللاات عيل اهااء ماا  قبااع ملاااع اللااانش  ويش ااءر يل ااء  ماءساابت 

 لذل .

اات نتيل ااع األالاالت اللاإل اات لءللااكع  -5 عالااإل   للءقاات عقاانوع هرا  ملاااع اللااانش ملااء  م اء ر
 الإلاءسل.

إةاااااما  رجاسااااات ىااااااى ملاإلاااااء  اللاااااانش فاااااي الإلمحاااااات الإلتنسااااالت  ومقءجاااااات اتء  هاااااء مااااا   -1
 اتء و هذا البحث. 

إةما  رجاسء  لءستمداش هروا  ممتايت  مثع للءقت الإلالحظت رااع الص  الدجاسي  هو  -2
 عحا ع رفءعم اللالب لإللمفت مدا عيل ع األاللت اللاإل ت.

األاللت اللاإل ت لءللاكع الإللاانب فاي راع الإلااءهو رجاست الإللنقء  التي عحد م  عاي ذ  -3
 الإللنجت.
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate the degree to science 

teacher activates "enriching scientific activities" from the perspective of 

gifted students in the intermediate school. The qualitative research 

approach has been used. A questionnaire consists of 14 factors with 44 

enriching activities was made and was assured to be reliable and valid. 

The questionnaire was applied on a sample of 65 gifted students in the 

first grade in the middle stage in Afif Governorate. The questionnaire 

was applied to identify the opinions of gifted students about the degree 

of activating the "enriching scientific activities" by the teacher. 

Some statistical processes were used such as frequencies, percentages, 

statistical average and standard deviation of the responses of the students 

to answer the research question. 

The results showed that the science teacher activates the 

"enriching scientific activities" with average level, which means that the 

enriching activities skills mentioned in the science book of the first grade 

in the middle stage haven’t been achieved completely. So the activities 

haven’t been activated properly. 

The researcher recommends using the enriching scientific 

activities and the necessity of training Science teachers on planning, 

implementing and evaluating such activities. Also a look should be paid 

to the rehabilitating program for Science teachers to include syllabus on 

constructive theory and its applications andits teaching methodology as 

such activities rely on the constructive theory. The researcher 

recommends reviewing the number of lessons and activities in the 

Science book and their matching with the class time in the first grade.  

Key words: 

Science teacher- enriching scientific activities- developed science 

book- middle stage- gifted students.  


