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 قسم علم النفس والرتبية اخلاصة –مساعد علم النفس الرتبوي أستاذ 
 األردن -جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية األمرية عالية اجلامعية 

رات عا لتتتتهت ال  تتتت  هدفت الدراستتتتم ة التتتتم ال ماتتتتلع فتتتتت متتتتها  ال  تتتت     ة التتتتم مهتتتتهاستتتت 
األسهستتتلم لتتتدق   اللتتتدر  ع تتتا اةيتتتهو اللتتتيار فتتتت الا ااتتت  الملهةلتتتم لتتتدق    تتتم الاتتت  ال تتتها  
األسهستتتت فتتتت األراخ اهستتتت يدا  ياتتت وق اتتته  ت   ل مللتتتتم اتتتدج الدراستتتم استتتت يدا  الاتتت ه   تتتت م 

  تم مت    (  هلت    هل تم اي لتيت اهلقييلتم ال يت اللم ال  تلقم60ال جيي ت ع تا عل تم ا امهته  
لق  تم فتت لتدق ااس يدا  اي  هر ةمال ت لللته  ال ماتلع الدراستت     الا  ال ها  األسهست

 حد  "ال لهر الكهيبتهلت  ماتهار " مت  ملتير ال  ت    مت  اعتداا ال هحتب(   اي  تهر عا لتهت ال  ت  
عتداا األسهسلم  م  اعداا ال هحب(   اي  هر اللدر  ع ا اةيهو اللتيار فتت الا اات  الملهةلتم  مت  ا 

ا تتتد تخ ةتتتت  ةل تتتلاه  التتتا مجاتتتت ع ل   الدراستتتمال هحتتتب(ت  ةتتت  ةق لتتتتم ة تتتع األا ات ع تتتا عل تتتتم 
اهل  تتته ج مجا عتتتم وتتتهاقم  مجا عتتتم ةجيي لتتتم   ةتتت  ال ملتتتم متتت  ةكتتتهف  الاجاتتت ع ل ت  ت تتتهرت 

ثتتتي ل اتتت وق اتتته  ت ل  التتتم ال ماتتتلع   اةيتتتهو اللتتتيار فتتتت الا ااتتت  الملهةلتتتم  تال  تتتهل  التتتا   تتت ا 
ةت  بتل  التور ر  اايتهوت  فتت وت ئ ي تهل  الدراستم   ات وقل      ال    د في ق ألثتي ال عا لهت ا

ا تتتل ال  تتتتلهت متتت  تااهتتته  ةقتتت يي بتتتيام  اعتتتداا م  تتت  ال  تتت   ا  لتتتهت ال يبلتتتم ل   تتتا   ي ةلتتتد
ياهوق ال دريس ال  هللم ال ت ةج ع القهل  ا  مم ر ال ا لم ال   لالم  ال تت ةيتجا الق  تم ع تا 

  ت ع ا الفه   ة الم مههرات ال فكلي الاي  فتم  اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيارات فتت الا اات  ال    الا
 الملهةلمت

 ياتتت وق اتتته  ت  ةماتتتلع متتتها  ال  تتت     عا لتتتهت ال  تتت  األسهستتتلم  الكلماااامل اافتا:ياااة 
  اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلمت
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    ال  ت   ا تل ال مت الت ال تي ريم ع تا مي  ت    ايت  فيوت الا غليات الا الحلم ل 
ك لتتياو  ةقتت راو م تت اياو لا ا هتتم ً اا اهمتته -عهلالتتهو  مم لتتهو -ال ا لتتم ال   لالتتم  ف تتدريس ال  تت   ييتتهد 

م غليات الليخ المهاج  ال ييي    رهخ م  بل  او  ال م الت تخ يفه  الق  م   ل تم ال  ت   ب ل ت   
 ح ة الم فه  الق  م لق ل م ال     عا لهة   م  تا  تاداج ةدريس ال    ت ةية  ع ا ولع تخ تت 

 Mintzes , et Al, 2008, 85ت) 
 ه    ل م ال     عا لهة  اقييلم   اييم فت ة الم ال فكلي  حع الاي الت  الا يفتم  ة

 , National  Academy of Science 2006ال  التم   بتوا يرهتي  ت هر ال  ت   ل جالتا  

حلتتتب اخ ةتتتدريس ال  تتت   لتتتلس مجتتتيا يلتتتع الا يفتتتم فلتتتم   اياتتته  هتتتدج التتتا ة التتتم مهتتتهرات   (12
ال فكلي ال ت ة هعد الق  م ع تا فهت    ل تم ال  ت  ع تا تيت  متها    ييلتم ةتدريس ل  فكلتي   اته  

 (ت61  2012الد   ة فلم  
   عا لتهت ة د عا لهت ال    الجهي  الثهيت؛ حلب ةاثع الا يفتم ال  التم الجهيت  األ    

ال  ت  اتت ال ا لتتهت ال تت يلتت   بهته ال  اتتهئ تث تهئ اراستت ه  ل ايت الت  الرتت ااي الق ل لتم  اع  ياتته 
( مجا عتم مت  اللتدرات  ال ا لتهت ال ل لتم Baker & Micheal , 2009, 424بل تي  مليتع  

ع تا  اليهتم  الالزمم ل ق لم  يق ال     ال فكلي ال  اتت ايت ع تتملح   ي  تد م تهعد  الق  تم
اك  تتهم مهتتهرات  عا لتتهت ال  تت  متت  األاتتداج اليلل تتم لالةجتته  ال  اتتت الا هتتتي ل تتدريس ال  تت   
الا  هي  م هعدةه  ع ا فه  الافهال   الهلهكع اااراكلم الا  ا م فت او  ال  ت   تث تهئ يا اته 

  ةق راهت
دري   عا لتتهت ال  تت  اتتو  تاتتيم متته ةكتت خ التتا اتتدرات عل لتتم  مهتتهرات عا لتتم يا تت  ال تت

ع لهه  بع  يا   ولع اأست  م م هست  م تو الاتغي؛ حلتب اخ فهت  القهلت    ة التم ادراةت  ع تا 
ال فكلي فت ظ ااي او  ال لئم ة  ا  ع ا ملدار مه ي      م  مههرات  ادرات عل لم م اث م فت 

مد تد ( ب AAAS, 2005عا لهت ال    تث هئ اراس     للد اهمت اليااقم األميي لم ل لد  ال      
 عا لهت ال     ت ف هه الا ي عل  ح     ل  هه  ار م ت  ب هه الا:

 اتتتت عا لتتتهت تسهستتتلم فتتتت ال متتتب  ال فكلتتتي ال  اتتتت    غتتتت  عملياااال لم لاااس ل: ا اااي   -1
ةتتتدري  األ فتتته  ع لهتتته  يهتتتتم فتتتت األييتتتقم ال  التتتم   ة  تتتا  اتتتو  ال ا لتتتهت ثاتتتهخ 

 –استتتت يدا  األراتتتته   –  هق االستتتت  –ال اتتتت ل   –الللتتتته   –عا لتتتتهت اتتتتت  الاالحرتتتتم 
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االةاتته (  اتتد اا اتتيت الدراستتم ع تتا  -ال   تت   –استت يدا  ال الاتتهت اليمهيلتتم  الا هيلتتم 
  2006 ي لتتتع الي ل تتتت   يتتتي خ   (65  ص2012 كاتتته  زي تتت خ   :ال ا لتتتهت اةةلتتتم

  2012 ستتتتال  ستتتتلد  تتتتتفلم ستتتتال     (123  ص2006   عتتتتهيت زي تتتت خ   (311ص
 (ت90ص

   لتتم ة ق تت  ةيقلقتتهو  اعلتتهو متت  ا تتع القهلتت   راتته ة تت  ي  استت يدا   اتتا عا لممالحظاا 
الفتتتيا لم استتت  الاي  فتتتم ت  االستتت  هيم اتتتأا ات  ت هتتتي  ع التتتم تيتتتيج   يجتتت  تخ ةكتتت خ 

 م رام  م    م  م و علم  االلم  تخ ة جع اأسيع مه يا  ت

   لم م ل تتتم  اتتت ال ا لتتم ال تتت ة تت يد  فلهتتته تا ات الللتته  الاي  فتتم ل لتتد ي يهتتت لمقيااا
ليتتتئ ت  حتتتدو اقييلتتم رالتتتم مثتتع التتته  األا تتها ت  الا تتتهحهت ت  المجتت   ت  الك تتتع ت  

 ار هت الميار  ت  ال يعمت

  علع القهل    اعقهئ ةف لي االم ل ا و ع ت   اعاه  ات مههر  ةل   ع ا  لال تنتاج
ة  اتتد  المتتدو   ة تت  د مهتتهر  االستت   هق ع تتا عا لتتم عل لتتم اتتت عا لتتم االستت دال   ال تتت

 ع ا ماهرسم القهل  لاههرات تييق رهلاالحرم  ال ا ل ت

   اتتت عا لتتم ة  تتا  التته  القهلتت  ب اتت ل  الا   متتهت  ال لهيتتهت ال تتت  تت    لمتصااني 
  ا هه الا فئهت ت  مجا عهت م ل م اع اهاا ع ا ي اص مي يرم بل ههت

  :ل    ت  امتد و   اتت عا لتم عل لتم ة  تا  اتدر  القهلت  ع تا است يدا  م   مهةت  لمتنبا
 ظهاي  ت  حهاو مه فت الا  ل عت

 اتتت عا لتتهت يم تتهق الللتته  بهتته التتا اتتدرات عل لتتم  مهتتهرات  عمليااال لم لااس لمتيا:لياا   -2
عا لم تع ا م   ق ماه ةم هق الل  ال ا لهت األسهستلم   ي  تا  ولتع ةكهمتع عتدا مت  

ييتتتتتتت   ة  :ال ا لتتتتتتتهت األسهستتتتتتتلم  ةيتتتتتتتاع ال ا لتتتتتتتهت ال كهم لتتتتتتتم ياتتتتتتتس عا لتتتتتتتهت اتتتتتتتت
 –وتتتتت م الا غلتتتتتيات  –ةف تتتتتلي ال لهيتتتتهت  –تتتتتلهلم الفتتتتتي    –الااتتتتق مهت ا ياللتتتتته

 (تAAAS, 2005.231ال جيي  ( 

 ة د مههر  اةيهو الليار م  الاههرات األسهسلم ال تت ةاثتع تات  تا ات الادرستم األسهستلم 
 ااتت   ال تتت يجتت  تخ  هتت   بهتته ماتتاا  م تتها  ال  تت   اهلايح تتم األسهستتلم ب  تتال هه تييتتقم  م

م هستت م ل تتدري  الق  تتم ع تتا رلفلتتم م ا هتتم الا ااتت  الملهةلتتم   ال اتتيج التت اعت فتتت مثتتع اتتو  
التتا  هتدراستتتحتتد ال(  فتتت اتتوا الاتتدا ت تتهرت ي تتهل   (MCcormack ,2004, 32الا ااتت 
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 ي لتتع   اييفتته  ي تت  امتت ال     تتم ميح تتم ال   تتل  األسهستتت ل اهتتهرات الملهةلتتم ال تتي ريم لهتت 
  ت(105  2009  يهلد ال هز 

تي تته فتتت حه تتم التتا يرييتتهت  د تتد   استت ياةلجلهت  ياتتهوق    تتح متته ستت م متت  يتتال    
ة ه  فت يا  عل لم الا   ال   ة ات عا لهت ال    لد ه    اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اات  
 الملهةلتتتم   ال  تتتيج ع تتتا رلفلتتتم استتت يدامهه  ةق للهتتته فتتتت ةتتتدريس ال  تتت     ةي ا هتتته التتتا م ااتتت 

ة  لالتتم ة يتتم واتت  الاتت      ةدف تت  التتا مييتتد متت  ال فكلتتي  ي فتتم اتتوا متتا متته ر   رتتع متت   متتياا 
 (تWheatly et al , 2005, 73(   36  2001 ا م  

ر رييتتتم فتتتت ال  تتت  الا يفتتتت ةهتتتدج التتتا االح فتتته  اأسهستتتلهت الا يفتتتم فتتتت  –اخ ال  هللتتتم 
 لاههراةهتته فتتت فهتت  الرتت ااي الاملقتتم  التتواكي    فهاهتته ااتت ر   اوتتمم متتا االستت يدا  ال يتتم لهتته

(  ةيرتتي ع تتا تخ رتتع  هلتت     تتت فهاتتهو 436  2006 حتتع الايتت الت الاي  فتتم  ي لتتع الي ل تتت 
يهتهو ا  لألفكهر الجد د    تخ عا لم اك  تهم الا يفتم ة تد عا لتم ب هللتم ابداعلتم ييتقم م ت اي  

 – Ronald 2008 – 1-29),( Schulteةت   مت  يتال  ة تد ع ال ياكلت  الا يفلتم ل ات    ت 

 ةلت   ال  هللتم ع تا اف ياوتل  تسهستل  ااته:    تت الفتيا الا يفتم اع اتهاا  (ت(27 – 25 ,2006
ع ا ي ياة   ال ي  ل  هه اا ر  س  لم م  اةييي    تخ  ظلفم ال ا لم الا يفلم ات ال كل  متا 

اك يتتهج الملللتتم ال   ايتتم  ة رتتل  ال تتهل  ال جيي تتت   رتتولع يدمتتم ة رتتل  ال تتهل  ال جيي تتت   لتتلس
الاق لتم  تج تخ ب تهئ الا يفتم امتب عت  الا ائمتم بتل  الا يفتم  ال ااتا   لل تت عا لتم ملهب تم ت  

 ت(10  2002 ح   زي  خ  راه  زي  خ  ةقهبم بل هاهت
 ب تتهئ ع تتا اتتو   االف ياوتتل  فتت خ الا يفتتم ال ة  لتتع التتا علتت   الا   اتتل  بتتع البتتد متت  

  فتت اك  تهبهه ا يجهبلتم  ييتهع  ف ت   ييتم المت ا  الياتس يمتدو ال فهعتع الايهررم الف هلم له
متتا ال لئتتم   يلتت   الاتت     ب  تتهئ تتت ر  عتت  ال تتهل  متت  ح لتت    تخ الا  تتا الا كتت خ   تتأثي اي تتيات 

ت (Sanger, & Geenlowe, 2007, 378) يهتم ات ت الفيا ال هالم ألخ لكع فيا ب لم م يفلم
 تتتا تاالتتتم تخ   متتتب الق  تتتم عتتت  الا تتتهرج اأيف تتته    ع تتتا الا  اتتتل   ة رتتتد ال رييتتتم ال  هللتتتم ع

م تتهعدةه  ع تتا ة وتتلح تفكتتهرا   ةلتتدي  تحتتداو ة متتدج ةفكلتتيا   ةيتتج ه  ع تتا ال تتت   التتا 
 ,Schulteةف تتليات م  تتدا  ل رتت ااي الاي  فتتم   استت يدا  اتتو  ال ف تتليات فتتت م ااتت  م  تتدا   

ع تدمه ي ت خ ا ته  ةغلتي فتت تفكتهر الق  تم الا ت لم   ةيق ال  هللم تخ ال    يمدو ت((26 ,2006
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 ولتتع امتته عتت   ييتتم ةي يتتدا  اا   متتهت  د تتد   ت  اعتتها  ة رتتل  متته ي يف يتت  اهلف تتع تج اعتتها  
 (تBaker & Pilurn2007 , 115ةي لع ال  هئ الا يفت  

مت  تخ    ت الا     م يف   " ا م ة تلفهةهه اتتفت  –تخ ال  هللم  تحد ال هحثل  ي رد 
يال  ةفهع   الا ه ي ما متها  ال  ت   ثت  ربقهته ااته لديت  مت  ي تيات  م   متهت ستهالم   احتداو 
ةغلليات بهه ع ا تسه  الا هيت الجد د  لل لد فت ال ههيم م يفم  د تد   تدعاهه الات      يق راته 

د    لتتتل  ع لتتتت"ت متتت  يتتتال  المتتتت ارات  الا هايتتتهت الجاهعلتتتتم متتتا م  التتت   متتتتا تايايتتت  الا   اتتتتل 
 (ت16  2012

 Reger)  ي   تتي ياتت وق اتته  ت التتوج  وتت   ال تتهل  ال يبتت ج الا هتتتي ر  تتي اتته  ت

Bybee) ع تتا فكتتي  ال رييتتم ال  هللتتم   يهتتدج التتا تخ    تتت ً ل تتدريس متتها  ال  تت    يلتت   تسهستته
 القهل  م يف   ب ف   م  يال  عا لم االس لاتهئ ال تت ةت اج التا ال  ت    للتد اته  ر  تي اته  ت

ألخ ( Five E,s  يال  ميتي ع ةتدريس ال  ت   ال ل ل  لتم ب قت يي يات وق ة  ت  ب تهلت تستاه م  
 , Ronis(  ع لتت  ستتات ياتت وق اتته  ت بهتتوا االستت Eة تتدت اجتتيج   فتتت اتتوا ال اتت وق كتتع ميح تتم

 :(ت  ي ك خ يا وق اه  ت م  ياس مياحع ات (2014,56
حت ا  ةكت خ ا ته  حه تم : فتت تل ت  األ(Engagement:رحل  لمتشويق أو لمتهيئا    -1

الا ال دايم اهل هلئم  ففتت اتو  الايح تم يلت   الا  ت  ب مد تد الفهت  المتهلت ل ق  تم  ةيت يم 
الق  تتتم   تتتد اي  تتتهاه   اثتتتهر  ااف لتتت ه  ا تتتياكه  فتتتت ال فكلتتتي فتتتت الا وتتت ع الاثتتتهر فتتتت 
التتدر    ة  تتا  اتتو  الايح تتم ة زيتتا الق  تتم فتتت مجا عتتهت املتتب ة تت  رتتع مجا عتتم 

ت  تكثتتتتي ام تتتت  ال يتتتتهع الاتتتتياا ا تتتتياى    ي  تتتتيج الق  تتتتم ع تتتتا األييتتتتقم  يتتتت   فتتتتيا   
ةيتتجل ه  ع تتا اال تت يا  فلهتته   اتتو  األييتتقم ة اثتتع فتتت تستتئ م حتت   ال تتهل  الق ل تتت  
ةاثلع م ا  مي ع  عي  تحداو م ق يم ع ا اثهر  الدايم  االست غيام   تيح حتدو 

 ت(Szesge , 2011,82) يقلي  مي الت ةأا   ااي هخ ما ال لئم

فت او  الايح م يل   الق  م اهس كيهج الافهت      ( Exploration:رحل  لال تيشاف   -2
ت  الاهتتهر  ت  ال تت    الاتتية م اهلتتدر  الاهلتتتئ لتت  متت  يتتال  استت يدامه  لاتته لتتد ه  متت  
ي يات  ففت ميح م االس كيهج ة هح ل ق  م الفيتم ل   همع متا الرتهاي    الات اا الا هحتم 

 همع الق  م متا الي تيات الا ه تي  ال تت ةثلتي ة تهىالت مف  حتم ال ههيتم اتد يات   املب   
ع تتله  اا هاتتم ع هتته   متت  يتتال  التته  الق  تتم اهألييتتقم الفيايتتم ت  الجاهعلتتم يلتت   الق  تتم 
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اهل مب ع  ا هاهت ل   هىالت ال ت ةقيت ع ا تواهيه    فتت تث تهئ ولتع ي  يتف خ الافتهال  
اتتتتم متتتت  يتتتتال  ال متتتتب ت  الا هايتتتتم الجاهعلتتتتم  املتتتتب ةكتتتت خ ة تتتتع ت  الا تتتتهات وات ال ال

الافهال   الا هات الا  يفم للي م ي فم لد ه  م ت لهو   يلت   الا  ت  فتت تث تهئ عا لتم ال  ت  
 بد ر ال يجلا  ال   ل  ل ق  م ح ا   ا   ا م  اللله  اهألييقم الاق  بمت

فتتت اتتو  الايح تتم  تت    تتيح : ((Explanation :رحلاا  لضاحااا  أو لمشاار  ولمت  ااير -3
الافه   ت  الاههر  ت  ال     ت  ة يي  الااق مهت ا تد اس كيتهج الق  تم ل افهت   ت  
الاهتتهر  ت  ال تت      فتتت ة تتع الايح تتم ي تتاح الا  تت  لكتتع مجا عتتم متت  الق  تتم ا تتي  
الا   متتهت ال تتت  ا  اتته متت  يتتال  ي تتياةه  االس كيتتهفلم ال تتت متتي ا بهتته   يلتت   الا  تت  

 (تKathy, 2014,1-9  م قلت ععدةه  فت عا لم  ة رل  الا   مهت اي اا ه

يلتت   الق  تتم فتتت اتتو  الايح تتم   Elaboration):رحلاا  لمت يياار لمت صاايلل أو لمتو اا    -4
حلب يل م خ ا اع عالاهت  ث  يمه ل خ اليبم بل هته  بتل    ب  سلا الافهال  ال ت ة  ا اه

فهاهتت  ع تتا ال تتهل  الامتتلم بهتت ؛ فللتت   الق  تتم  الافتتهال  األيتتيق الاية قتتم بهتته   يق لتت خ 
ب ق لتتم الافتتهال   الاهتتهرات فتتت م ااتت   د تتد   لكتت  ميتتهبهم متتا استت يدا  الااتتق مهت 
 ال  ييفتتهت  ال فكلتتتي فتتت الا   متتتهت  األالتتم الا هحتتتم يتتال  اس كيتتتهفه  ل ا ااتت  الجد تتتد   

  فتتت م ااتت  استت ث هللم   فتتت اتتو  الايح تتم يلتتد  الاتت ه  فيتتتهو لكتتت يق تتم الق  تتم متته ة  اتت  
كاه تخ الدر   ةلد  تفكهراو مية قم يل   الق  م اهس كيتهفهه  ةف تلياه اهست يدا  الا   متهت 
 الي تتيات ال تتهالم   متت  يتتال  ةفهعتتع الق  تتم متتا ا  تته  التت  ل فتتت الاجا عتتم ي تت قلا 
الق  تتتتم ب تتتتهئ اارا  تعاتتتتم ل افتتتتهال    ةم تتتتل  مهتتتتهراةه  متتتت  يتتتتال  ة  اهتتتت  متتتت  الق  تتتتم 

ةيتتتيي    يجتتت  اعقتتتهئ  اتتتت رتتتهج ل ق  تتتم ل ق لتتتم متتته ة  اتتت    ولتتتع اتتت ثيائ األمث تتتم ت  ا
 Miami Museum of ةي يتتدا  اي تتيات اوتتهفلم اثتتهر  مهتتهرات اس لاتتهئ تيتتيج 

Science , 2011, 1-4ت) 

 فت او  الايح م     ةل ي  مه ة ت  ا الل  مت  ح ت     ((Evaluation:رحل  لمتقويس  -5
 خ ةل ياهو م  اياو  ال يل اي ع ا ال ل ي  فتت يههيتم الفاتع الدراستت  تفكهر  ع ا تخ ي 

ت  ال حتتد  الدراستتلم   متت  الاا تت  تخ يجتتيج ال لتت ي  فتتت رتتع ميح تتم متت  مياحتتع ال اتت وق 
خ عا لتتم ال لتت ي  ةتت   لاتته ستت م اراستت     ولتتع ا تتع إحلتتب   ع تتا  تت   ال ا لتتم ال دري تتلم

  تتت   تي تتهو  تت   ةلتت ي  رتتع الافتتهال  الاهاتتم ال تتدئ فتتت التتدر  الجد تتد  ة تتاا ال لتت ي  الل
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 الاهتتتتهرات  ال ا لتتتتهت الا  تتتتا م فتتتتت التتتتدر  اهستتتت يدا   ستتتتهلع ال لتتتت ي  الاي  فتتتتم متتتت  
اي  هرات مل  م  ا ال  مالحرم  ملتهاالت متا الق  تم؛ ماته ي تهعدا  فتت الم ت  ع تا مته 

 Anthony , Lorsbachةتتت  ال  تتتتتع اللتتتت   م يفتتتم متتتتدق اافتتتتها  متتتت  الم تتت  

(ت  اتتد اا اتتت ا تتل الدراستتهت ب ق لتتم ياتت وق اتته  ت فتتت ةتتدريس ال  تت   (2011,213
 م يفتتتم تثتتتي  ت  ف هلل تتت  فتتتت ة التتتم ا تتتل   ايتتت  ال  تتت  الا يفلتتتم  الاههريتتتم  ال  دايلتتتم 

(   اراستتتم  2006(   اراستتتم   متتته  تحاتتتد  2014 م هتتته: اراستتتم   تتتيب  ع تتتد الف تتتهح  
 Weber , 2013 اراستتم   )Snyder 2012)    ) اراستتمLoard & Tomas 

(ت راتتتته 2008(   اراستتتتم  ع تتتتد التتتتيازق ااتتتته   2007يتتتت ا  ي لتتتتع  (   اراستتتتم (2009,
تث  تتتت ي تتتهل  الدراستتتهت تيتتت  يا تتت  ةتتتدري  الا   اتتتل   اك تتتهبه  عا لتتتهت ال  تتت  اهستتت يدا  
االس ياةلجلهت  ال اهوق ال ت ةلت   ع تا ال رييتم ال  هللتم ايت ع عته    عالا هته اا غلتيات 

(   اراسم 2007(   اراسم  عي  الاغه رج  (Change , et al . 2004 دراسم  رتييق 
(   اراستتتتتتتتم  ا هتتتتتتتتهم ع تتتتتتتتد 2009(   اراستتتتتتتتم  تياتتتتتتتت  ستتتتتتتت لد  2008 زبلتتتتتتتتد  اييتتتتتتتتت  

 ة تتت ت ال د تتد متت  الدراستتهت التتا تخ  (ت2012(   اراستتم  تمتتم تحاتتد  2011الجتت اا 
 , ة ات مههرات عا لهت ال     ة ه   ال  هللم رقييلم ل  دريس ةمفي الق  م ع ا ال     

(Hardwick , 2003  Saundars , 2002, 138ة تتهعد  )  الق  تتم ع تتا اعقتتهئ
ال ف تتتتليات  الم تتتت     ة اتتتتت االةجهاتتتتهت اايجهبلتتتتم يمتتتت  الدراستتتتم   ة تتتتهعد فتتتتت ةغللتتتتي 

 ,Hewson, & Hewson , 2003)ال ات رات ال د  تم عت  ا تل الافتهال  ال  التمت 

Heron , 2007)ت 

اتتهل ري التتا ال ااتتا الف  تتت ل تتدريس ال  تت   يجتتد تيتت   يرتتي ع تتا الجهيتت  الا يفتتت ب تتتف  
 بتتولع يمتتي  الق  تتم متت  فيتتتم ال تتدري  ع تتا ة التتم مهتتهرات  اتتدفهو رلل تته  حلتتداو ل  يبلتتم ال  التتم 

وج  ت اج التا مييتد مت  عا لهت ال      اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيار فتت الا اات  الملهةلتم  األمتي الت
المفتتو  االستت رههر ا خ ةتت افي الا  تتت  الفهتت  الكتتهفت   ا خ ةا تتل  الق  تتم متت  مهتتهرات ال فكلتتي 
حتتت   ميتتت الت لهتتته تتتت م املتتتهةه  لا يفتتتم تستتت هبههت  ب تتتهئ ع تتتا ولتتتع فهلدراستتتم المهللتتتم ةمتتته   

هستلم  ال تدري  ال  تع الا ة يج مدق ام هيلم ة الم ا ل مههرات ال فكلتي لق  تم الايح تم األس
ع لهه م اث م فت عا لهت ال    األسهسلم   اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيار فتت الا اات  الملهةلتم   ولتع 
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م  يال  مم  ج مها  ال     م  يدمم فتت ولتع يات وق اته  ت  ات  تحتد ياتهوق ال تدريس اللهلاتم 
 ع ا الف  فم ال  هللمت

ل ا   م  ب هئ م يف ه  اأيف ه   هدج الا م هعد  الق  م ع ا احلب تخ يا وق اه  ت 
اهستت يدا  متته لتتد ه  ل  تتهئ الا يفتتم الجد تتد  عتت   ييتتم ةتتدري ه  ع تتا مياح تت  الاي  فتتم  الا  تتا م 
ال د د م  الاههرات  ات: ميح م ال يت يم ت  ال هلئتم  ميح تم االس كيتهج   ميح تم ااي تهح ت  

(   تحاتد Kathy . Ullich, 2014. 1-4اليتيح  ال ف تلي   ميح تم ال  ستا   ميح تم ال لت ي   
(ت  يرتتياو لاتته   ا تتا اتت  اتتوا ال اتت وق متت  ياتتهل  فلتتد 420-418  2005ال جتتدج   يتتي خ  

اعه ال هحب الا اس يدام  لا يفم فهع ل   فت ة الم عا لهت ال  ت  األسهستلم   اللتدر  ع تا اةيتهو 
 ل    ت الليار فت الا اا  الملهةلم لدق    م الا  ال ها  األسهست فت مها  ا

ةتتتديت م تتت  ق    تتتم الاتتت  متتت  يتتتال  متتته ستتت م ة متتتدا ميتتت  م الدراستتتم المهللتتتم فتتتت   
ال ها  األسهست فت عا لهت ال    األسهستلم  اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيارت  لا ا هتم اتو  الايت  م 

 :     يح اوا ال  هى   اا هام ع ل  ل  ت   الا حع لهو  الاي  م
متها  ال  ت    ة التم عا لتهت ال  ت  األسهستلم  اللتدر  مه فهع لم يا وق اته  ت فتت ةماتلع 

 ؟فت األراخ ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم لدج    م الا  ال ها  األسهست

 ةهدج الدراسم المهللم الا مه   ت:
  تم الات  ة الم ال مالع فت مها  ال     لدج  ال  يج ع ا فهع لم يا وق اه  ت فت  -1

 ال ها  األسهست اهس يدا  يا وق اه  تت

ة التتم مهتتهرات عا لتتهت ال  تت  األسهستتلم   اللتتدر   ال  تتيج ع تتا فهع لتتم ياتت وق اتته  ت فتتت -2
ع تتا اةيتتهو اللتتيار فتتت الا افتتم الملهةلتتم لتتدق    تتم الاتت  ال تتها  األسهستتت اهستت يدا  

 يا وق اه  تت

 لمهللم فلاه   ت:ة  ح تاالم الدراسم ا
 ةق يي اس ياةلجلهت ةدريس ال     اهس يدا  يا وق اه  ت  ةجيب    ةمد د حج  ةأثلي ت -1

ت هلةلدي  اللع ل ا      وح رلفلم اس يدا  يا وق اه  ت فت ةدريس  حد   ال لهر الكهيب -2
  ماهار ( الالير  ع ا    م الا  ال ها  األسهستت
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ال    األسهستلم   يتي لللته  اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيار  اعداا اي  هر للله  مههرات عا لهت -3
فت الا اا  الملهةلم فت مها  ال     يا ت  است يدام  مت  ا تع م  اتل   يتيي  ل ق للت  فتت 

 الايح م األسهسلمت

ةي يتتد م  اتتت ال  تت   اهلايح تتتم األسهستتلم اهي  تتهر ةماتتتل ت م وتت عت لللتته  ةماتتتلع  -4
  حد   ال لهر الكهيبهلت  ماهار (ت

عد  ميقتتتم الا تتتها  فتتتت ةيقتتتلم  حتتتدات اراستتتلم متتت  متتت ه  ال  تتت   ة  تتتهو ل اتتت وق م تتته -5
 اه  تت

ار تتهت ة  تتد فتتي ق وات االلتتم احاتتهللم بتتل  م  ستتقت ار تتهت الاجا عتتم ال جيي لتتم    -1
الاجا عتتتتتم ال تتتتتهاقم فتتتتتت ال ق لتتتتتم ال  تتتتتدج لالي  تتتتتهر ال ماتتتتتل ت لاتتتتتهلح الاجا عتتتتتم 

 ال جيي لمت

ة  تد فتي ق وات االلتم احاتهللم بتتل  م  ستقت ار تهت الاجا عتم ال جيي لتم  ورتت ر( ال  -2
 الاجا عم ال جيي لم  ايهو( فت ال ق لم ال  دج لالي  هر ال مال تتار هت   

ار تتهت ة  تتد فتتي ق وات االلتتم احاتتهللم بتتل  م  ستتقت ار تتهت الاجا عتتم ال جيي لتتم    -3
ا لتتتتهت ال  تتتت  األسهستتتتلم لاتتتتهلح الاجا عتتتتم ال تتتتهاقم فتتتتت ال ق لتتتتم ال  تتتتدج الي  تتتتهر ع

 الاجا عم ال جيي لمت

ال ة  تد فتي ق وات االلتم احاتهللم بتتل  م  ستقت ار تهت الاجا عتم ال جيي لتم  ورتت ر(  -4
الاجا عتتتتم ال جيي لتتتتم  ايتتتتهو( فتتتتت ال ق لتتتتم ال  تتتتدج الي  تتتتهر عا لتتتتهت ال  تتتت  ار تتتتهت   

 تاألسهسلم

ار تتتتتهت ال جيي لتتتتتم    ة  تتتتتد فتتتتتي ق وات االلتتتتتم احاتتتتتهللم بتتتتتل  م  ستتتتتقت ار تتتتتهت الاجا عتتتتتم -5
الاجا عم ال هاقم فت ال ق لم ال  دج الي  هر اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيار فتت الا اات  الملهةلتم 

 لاهلح الاجا عم ال جيي لمت

ال ة  تتد فتتي ق وات االلتتم احاتتهللم بتتل  م  ستتقت ار تتهت الاجا عتتم ال جيي لتتم  ورتت ر(  -6
الي  تهر اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيار الاجا عم ال جيي لم  ايهو( فت ال ق لم ال  دج ار هت   

 فت الا اا  الملهةلمت
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 اا ايت الدراسم المهللم ع ا المد ا ال هللم:
مجا عتتتم متتت     تتتم الاتتت  ال تتتها  األسهستتتت ااد ييتتتم ةيبلتتتم ال  لتتتهئ   حااا وش يشاااري   -1

 األراخت

األسهستتتلم  عاتتتياخ متتتيي  ب تتتتمد ييتتتم ةيبلتتتم ال  لتتتهئ   الفمتتتل   مدرستتتم  حااا وش :يا:يااا   -2
 الاي  قمت

 ت2015 2014الفاع الدراست الثهيت م  ال ه  الدراست  ح وش ز:ا:ي   -3

 ما يلي فيوتتحدد نتائج الدراسة 
 حتد  ال لتهر الكهيبتهلت  ماتهار  الالتير  ع تا    تم الات  ال تها  األسهستت فتت متها   -1

 ت2015 2014ال     فت الفاع الدراست الثهيت ل  ه  الدراست 

 – االستتتت   هق – هر ع تتتتا التتتته  مهتتتتهرات عا لتتتتهت ال  تتتت  األسهستتتتلم  الاالحرتتتتماالا اتتتت -2
 اللله (ت – ال ا ل  –ال    

متتته ا تتتد  –الفهتتت   –االا اتتتهر ع تتتا ةلتتت ي  ال ماتتتلع الدراستتتت ع تتتد م تتت  يهت  ال تتتوري  -3
 الفه (ت

اله  اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم فت م و عهت  حد  الدراسم  ال لتهر  -4
 هيبهلت  ماهار (تالك

 اس يد  ال هحب فت الدراسم المهللم األا ات ال هللم:
اي  تتهر ةماتتل ت لللتته  ال ماتتلع الدراستتت لق  تتم الاتت  ال تتها  األسهستتت فتتت  حتتد   -1

 "ال لهر الكهيبهلت  ماهار " م  ملير ال      م  اعداا ال هحب(ت

 م  اعداا ال هحب(تاي  هر عا لهت ال    األسهسلم   -2

 اي  هر اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم  م  اعداا ال هحب(ت -3

 اس يدمت الدراسم الا ه      ال جيي ت م  يال  مه   ت:
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 اتت مجا عتم الق  تم  ورت ر   ايتهو( التو   ارست ا مم ت ق  حتد   لممجموع  لمتجريبيا   -1
هلت  ماتتهار  الالتتير  ع تتا    تتم الاتت  ال تتها  األسهستتت  فلتتهو ل اتت وق ال لتتهر الكهيبتت

 اه  تت

 ورتت ر  ايتتهو( التتو   ارستت ا مم تت ق  حتتد    اتتت مجا عتتم الق  تتم لممجموعاا  لمحاااي    -2
ال لتتهر الكهيبتتتهلت  ماتتتهار  الالتتير  ع تتتا    تتتم الاتتت  ال تتها  األسهستتتت  فلتتتهو لقييلتتتم 

 ال دريس الا  ها ت

 ا ه  ا ل الااق مهت ال ارا  فت ال مب يا   ة ييفهه فلاه   ت:

 ( Reger Bybee Model) منوذج روجر باييب -1
ي تتتيج اأيتتت  ياتتت وق   كتتت خ متتت  ياتتتس يقتتت ات ةدري تتتلم ي تتت يدمهه الا  تتت  متتتا    تتتم    

لتا إاالس لاتهئ ال تت ةت اج   يهدج الا تخ    ت القهل  م يف   ال  الم ب ف   م  يال  عا لتم
ال      لهو لاه  يج تتمهم ال رييم ال  هللم   الت ة التم ال د تد مت  الافتهال   الاهتهرات ال  التم  

(   كاتته  زي تت خ  Wanda Walter , 2005 1-4 ي  اتتد اتتوا ال اتت وق ع تتا عتتد  مياحتتع   
ميح تتم ( اتتت: 121-120  2012  فتتهر ق فهاتتت  م تتت ع تتد الاتت  ر   (221-223  2013

 ميح تتتتتتم  ( Exploration ميح تتتتتتم االس كيتتتتتتهج   ( Engagementال يتتتتتت يم ت  ال هلئتتتتتتم  
 ميح تتتتتتم  ال فكلتتتتتتي ال فاتتتتتتل ت ت  ال  ستتتتتتا  ( Explainationااي تتتتتتهح ت  اليتتتتتتيح  ال ف تتتتتتلي  

 Elaboration )    ميح م ال ل ي Evaluationت) 

 ( Scientific Processes)عمليامل العلم  -2
الاههرات ال ل لم ال تت ة  تا هه عا لتم ال متب  االس لاتهئ   ال تت يلت   ة ع "ة يج اأيهه   

فلهه الفيا اجاا ال لهيهت  الا   مهت  ةا لفهه   ب هئ ال الاهت  ةف تلي ال لهيتهت  ال   ت  اهألحتداو 
 تحاتتتد ال جتتتدج  "متتت  يتتتال  اتتتو  ال لهيتتتهت   ولتتتع متتت  ت تتتع ةف تتتلي الرتتت ااي  األحتتتداو الق ل لتتتم

ا ياللتتته فتتتت الدراستتتم المهللتتتم  اأيهتتته ة تتتع الاهتتتهرات  ال ا لتتتهت   ة تتتيجت (366  2013  يتتتي خ  
ال ل لتتتم   ال تتتت يلتتت   بهتتته الق  تتتم متتت  يتتتال  اراستتت   ل حتتتد  "ال لتتتهر الكهيبتتتهلت  ماتتتهار "  ة  تتتا  

الللتته "  ال تتت ةتت اج التتا استت يدا   تتيق  -ال   تت  –ال اتت ل   –االستت   هق  -عا لتتهت الاالحرتتم
 لح  ةله  اهي  هر عا لهت ال    الا د لولعتال فكلي ال  ات اي ع تم
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 ( Decision Making) اختاذ القرار -3
عا لتم ةفكلتي مير تتم ةم تهق التا م يفتم  ثللتتم اهل تدالع  ةتية م ا ا لتم حتتع " ة تيج اأيهته  

اي لتتتهر تف تتتع ال تتتدالع الا هحتتتم ل فتتتيا فتتتت م اتتت  م تتتل  متتت  ت تتتع  التتتاالايتتت الت   اتتتت ةهتتتدج 
 (ت  يلاتد بهته ا ياللته اأيهته135  2005 ي لت م ح تل   " الاي ت ال ت   الا ةمللم الهتدج 

ال لتتهر الكهيبتتهلت  ماتتهار " " اتتدر  الق  تتم ع تتا ال اتتيج فتتت الا ااتت  الملهةلتتم الاية قتتم ب حتتد "
 ت" يله  اهي  هر اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم الا د لولع

 ع  تسئ م الدراسم  ال ملم م  تمم في وهه ة  اة هع اا يائات ال هللم: لإل هام

 أوال  اختيار احملتوي العلمي 
ة  اي لهر   حد  ال لهر الكهيبهلت  ماهار ( م  ملير ال  ت   ل ات  ال تها  األسهستت 

 اهألراخ لألس هم ال هللم:
متت  ال  لتتم الا يفلتتم ة  تتا  ال د تتد متت  الا وتت عهت األسهستتلم  ال تتت ةاثتتع  هي تته مهاتته  -1

 ل    ت

ت  الدالي  الكهيبهللتم  هلة  ا  ال حد  مفهال  تسهسلم فت مها  ال     مثع: ال لهر الكهيب -2
 ال اتتتت ا الجتتتتهج   ال تتتتأثلي المتتتتيارج ل  لتتتتهر الكهيبتتتتهلت   الااتتتت هح الكهيبتتتتهلت   الا تتتت ا  

 الكهيبهللم   الا اهيت

التتم ال تتت يا تت  تخ يلتت   بهتته الق  تتم ة  تتا  ال حتتد  ال د تتد متت  ال جتتهرم  األييتتقم ال   -3
اأا ات ا لقم مت  بلئت ه  الام لتم  ماته ي  ت ه  عا لتهت ال  ت   الاالحرتم   ال ات ل   

  االس   هق   اللله   ال    (  يييد م  ااف ل ه  ل     ت

ة  تتا  ال حتتد  ال د تتد متت  الا وتت عهت ال تتت ةتتية م املتته  الق  تتم  ة تتها  فتتت ةف تتلي  -4
 ال  الم م  ح له تال د د م  الر ااي 

 ثانيا  حتليل احملتوي 
است هدج ةم لتع الام ت ج ةمد تتد الافتهال  ال  التم الا  تا م فتتت  حتد   ال لتهر الكهيبتتهلت 

  2015 2014 ماتتتتتهار ( الالتتتتتير  ل اتتتتت  ال تتتتتها  األسهستتتتتت فتتتتتت الفاتتتتتع الدراستتتتتت الثتتتتتهيت 
م ت اتدر   ثالثتم تستهبلا( م هم ث هت ال م لع اه  ال هحب ا  يائ عا لم ال م لع ميةل  افهرق ز ل  
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 ل اهخ تدق ال م لتع ةت  ح تهم متدق اةفتهق عا لتم ال م لتع  ت%(95 اد ب غت ي  م االةفهق  
ال تتت اتته  بهتته ال هحتتب متتا ي تتهل  ال م لتتع ال تتت اتته  بهتته تحتتد التتيمالئ فتتت ا تت  ال يبلتتم  فتتت مجتته  

 ت(63  2003ال ياتتت   ةتتت  ح تتتهم ث تتتهت ال م لتتتع اهستتت يدا  م هالتتتم رتتت بي  مماتتتد الاغ تتتت  
%(  بتتولع ةتت  ال  تتتع التتا اهلاتتم الافتتهال  ال  التتم الا  تتا م فتتت  حتتد  96   تتد تيتت  ي تته ج  

 ال لهر الكهيبهلت  ماهار ت
 ب لم اس يالص دجبه ا د    فت الميرم ال ها  الفاع مم  ق  ب م لع ال هحب  اد اه 

 ال م لتع عا لتم عت  يت    اتد (  ال رييتهت  اللت ايل   ال  الاتهت  الافتهال  ال  التم  الملتهلم الاتها 

 ة  ةم ل  ت الوج الفاع فت يرييهت ة  د ال  ا ايل    10ة ال    16مفه      16  11 ةمد د
 ل ا وت عهت الا يفتت الام ت ق  ب م لتع ال هحتب اته  ال م لتع عا لتم ث تهت مت   ل  أكتد

لداتم   وتاهيه  تستهبلا ترب تم ا تد تيتيق  متي  اة  ت  التوج ال ات ل  وت ئ فتت ال متب ممتع الاي تهر 
اته   ثت   األ لتا الاتي  فتت ت تيا   التوج ال هبم ل  م لع األح ا  م  اأج الي  ع  ا خ  ال م لع  سالمم
  الثهيتت األ   ال م لع بل  االةفهق ميات عدا ام هم ال هحب

 ثالثا  إعداد دليل ااعلم وكتاب نشاط الطالب 
عداا اللع م    لالس ي ها ا  فت لكت     ا ةدريس ال حد  ب ا وق اه  ت اه  ال هحب ا 

عا لتتم ال تتدريس  ي  تتا  التتدللع  ملدمتتم  الف  تتفم ال تتت يلتت   ع لهتته ال اتت وق   ة  لهتتهت ل ا  تت  
 ال ستتتهلع ال   لالتتتم  ايتتتأخ ةتتتدريس م وتتت عهت ال حتتتد   فلتتته ل  اتتت وق الا  تتتا   األاتتتداج ال همتتتم 

ل تتتت ة تتتا ت األاتتتداج  ال  زيتتتا اليم تتتت لا وتتت عهت ال حتتتد    يقتتتم ال تتتلي فتتتت رتتتع ار    ا
اا ياللتتتم اليهتتتتم ا تتتع ار   األفكتتتهر اليلل تتتم  األا ات  الاتتت اا الا تتت يدمم  رلفلتتتم ال تتتلي فتتتت 

كاتته ةتت  اعتتداا ر تتهم ييتتهع القهلتت    ولتتع بهتتدج ة تتجلع القهلتت   التتدر   فلتتهو ل  اتت وق الا  تتات
 ةثلي اا اهم ت لاالحرهة   اس   ه هة    ال دري  ع ا ا ل الااهرسهت ال ل لم  اللد يم ال ت

 ب د االي ههئ م  اعداا اللع الا     ر هم ييهع القهل  ة  عيوه  ع ا مجا عم م  
تستتهةو  الا تتها    تتيق ةتتدريس ال  تت     ولتتع اغتتي  م يفتتم متته اوا رهيتتت مم  يتتهت التتدللع رهفلتتم 
ل ا  تت  ت  ال  م يفتتم متتدق م هستت م األاتتداج   متتدج تتتمم    وتت ح تتتلهل هه   م يفتتم متته اوا 

ت األييتقم ال   لالتم ال تت ة تا  هه يقتم ال تلي فتت التدر     رتي م هته تخ ةملتم األاتداج كهي
اهلدر م الا هس م ت  ال   ةلد ي مدج تتمم الاتها  ال  التم الت ارا  فتت اللتع الا  ت    ةلتد ي متدق 
ة افتتم  ةكهمتتع رتتع متت  اللتتع الا  تت   ر تتهم ييتتهع القهلتت  متتا ا  تتهه  متتا ياتتهل   يقتت ات 
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لياهست   ة  ا يائ ال  ديالت الالزمم  بولع تتت ح اللتع الا  ت    ر تهم القهلت  يا وق اه  ت ا
 اا رةهاه ال ههللم تهلمل  ل  ق لم الالدايتت

 إعداد أدوامل الدراسة وتشمل   رابعًا
 إعداد االختبار التحصيلي:

   لتتتتا التتتته  ةماتتتتلع    تتتتم الاتتتت  ال تتتتها  إ هتتتتدج االي  تتتتهر  لمهاااا ف :اااار لال تبااااا
 ولتتتع ع تتتد م تتت  يهت    ماتتتهار " ال  اتتتت ل حتتتد  "ال لتتتهر الكهيبتتتهلت األسهستتتت ل ام تتت ق 

 مه ا د الفه (ت –الفه   – ال وري 

   ست ا  مت  يت ع 40  ةكت خ االي  تهر فتت تت رة  األ للتم مت  لمصو ة ل:ومي  مال تباا )
االي لهر م  م  دا ثالثت ال تدالع   ولتع فتت وت ئ ةم لتع مم ت ق الا وت عهت الالتير   

 يي تفت  حد  ال ج

   ل  أكتتد متت  تتتدق االي  تتهر ةتت  عيوتت  ع تتا مجا عتتم متت  تستت هو  ع تت   صاا ا لال تبااا
 الا تتتها    تتتيق ال تتتدريس ل م تت  ع تتتا متتتدق  تتتا    التت فس ال يبتتت ج   الللتتته   ال لتت ي  

األسئ م  م هس  هه ل ام  ج  ل ق  م  اام تلهل هه  مدق م هست  هه ل ا ت  يهت الا يفلتم 
يالت الاق  بم  م  حلب الالهلم ال غ يتم   ةيةلت  فلتيات الامدا    اه  ال هحب اهل  د

 االي  هرت 
 تحديد معامل السهولة والصعوبة والتميز ألسئلة االختبار:

  ب تد االي  تهر تستئ م مت  ست ا  لكع  الا  بم ال ه لم م همع م  كع ام هم ال هحب اه 
ةيا حتت  املتب ست اال  46ت ب غت االي  تهر ال تت ألستئ م  الات  بم ال ته لم م همالت ال  اس يياق

ه ال ه لم م همالت ال  اع  هر (   يا  0.90 -0.40   تتالحلم ع تا ةد  احاهللوه  مل  لم الاو

 ةلتع ال ال تت (  اتت الفلتي 165  ص1988 ع لهخ   اليي ا ح   الجلد  االي  هر   الفلي  ةق لم

 (.0.25 ع    ةلع ال ةاللياه  ار م( 0.35ع    سه ل هه ار م
 لطالب العلوم يف التحصيلي ااعريف االختبار  بنود ومتييز وصعوبة سهولة معامل من لكل اابني (1) قمر جدول

 ااقاس للمستوى الكلية بالدرجة البند لدرجة االرتباطي الصدق ومعامل  األساسي السادس الصف
 ن( = ٤٠) االستطالعية الدراسة لعينة ككل لالختبار الكلية والدرجة 

 ااستوى
 قاساا

  رقم
 البند

 اإلجابة
 الصحيحة

 اجملموعة أفراد عدد
 معامل
 السهولة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 التمييز

 البند 1ارتباط معامل
   لا الكلية بالدرجة 
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 العليا
(10) 

 الدنيا
(10) 

 ككل االختبار للمستوى

1- 
ااار

ااااا
ااااا

ااااا
تذك

ال
 

 

**0.883 0.80 0.40 0.60 2 10 ب 01  0.692** 

 **0.639 **0.915 0.70 0.35 0.65 3 10 أ 02

 **0.688 **0.931 0.80 0.40 0.60 2 10 د 09

 0.667 **0.896 0.80 0.40 0.60 2 10 ج 10

 **0.535 **0.571 0.60 060 0.40 1 7 ج 11

 **0.580 **0.883 0.70 0.45 0.55 2 9 ج 14

 **0.615 **0.882 0.80 0.40 0.60 2 10 د 16

 **0.469 **0.476 0.60 0.30 0.70 4 10 أ 21

 **0.650 **0.922 0.80 0.40 0.60 2 10 ب 22

 **0.675 **0.940 0.80 0.40 0.60 2 10 أ 30

 **0.565 **0.583 0.60 0.60 0.40 1 7 د 31

 **0.727 **0.906 0.80 0.40 0.60 2 10 ب 33

 **0.512 **0.441 0.50 0.45 0.55 3 8 ج 36

 **0.622 **0.409 0.80 0.40 0.60 2 10 أ 41

 

 ااستوى
 ااقاس

  رقم
 البند

 اإلجابة
 الصحيحة

 اجملموعة أفراد عدد
 معامل
 السهولة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 التمييز

  البند ارتباط معامل
   لا الكلية بالدرجة

 العليا
(10) 

 الدنيا
(10) 

 ككل االختبار للمستوى

2-
 

اااه
ااااا

ااااا
اافا

الا
م

 

**0.972 0.80 0.40 0.60 2 10 ب 03  0.722** 

 **0.730 **0.916 0.90 0.45 0.55 1 10 أ 04

 **0.643 **0.918 0.70 035 0.65 3 10 ب 05

 **0.767 **0.963 0.90 0.45 0.55 1 10 ب 08

 **0.467 **0.492 0.70 0.40 0.60 3 9 أ 17

 **0.713 **0.958 0.70 0.35 0.65 3 10 ج 18

 **0.689 **0.926 0.70 0.35 0.65 3 10 د 20

 **0.722 **0.972 0.80 0.40 0.60 2 10 ج 23
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 **0.720 **0.971 0.80 0.40 0.60 2 10 د 24

 **0.774 **0.974 0.90 0.45 0.55 1 10 د 25

 **0.697 **0.926 0.80 0.40 0.60 2 10 أ 29

 **0.758 **0.932 0.90 0.45 0.55 1 10 ب 32

 **0.767 **0.963 0.90 0.45 0.55 1 10 د 34

 **0.756 **0.940 0.60 0.30 0.70 4 10 ب 37

 **0.723 **0.630 0.80 0.50 0.50 1 9 د 44

 

 ااستوى
 ااقاس

  رقم
 البند

 اإلجابة
الصحيح

 ة

 أفراد عدد
 معامل اجملموعة

 السهولة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
التميي

 ز

  البند ارتباط معامل
   لا الكلية الدرجةب

 العليا
(10) 

 الدنيا
(10) 

 ككل االختبار للمستوى

3-
 

يق
اااب

طاااا
الت

 

**0.937 0.90 0.45 0.55 1 10 ج 06  0.579** 

 **0.540 **0.898 0.80 0.50 0.50 1 9 ج 07

 **0.586 **0.893 0.90 0.45 0.55 1 10 أ 12

 **0.494 **0.368 0.60 0.50 0.50 2 8 ج 13

 **0.530 **0.914 0.90 0.45 0.55 1 10 ج 15

 **0.528 **0.410 0.90 0.45 0.55 1 10 د 19

 **0.632 **0.935 0.70 0.35 0.65 3 10 ج 26

 **0.492 **0.369 0.60 0.50 0.50 2 8 ج 27

 **0.543 **0.442 0.70 0.35 0.65 3 10 د 28

 **0.594 **0.916 0.90 0.45 0.55 1 10 ج 35

 **0.513 **0.892 0.80 0.40 0.60 2 10 أ 38

 **0.670 **0.668 0.90 0.45 0.55 1 10 ج 39

 **0.615 **0.955 0.60 0.30 0.70 4 10 ب 40

 **0.649 **0.509 0.70 0.35 0.65 3 10 ج 42

 **0.596 **0.912 0.90 0.45 0.55 1 10 أ 43

 **0.532 **0.521 0.60 0.30 0.70 4 10 ج 45

 **0.548 **0.876 0.90 0.45 0.55 1 10 د 46
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 التجريب االستطالعي لالختبار:
(  هلت    هل تم اهلات  ال تها  األسهستت 36  م االي  هر فت ت رة  األ للم ع ا  

 م  يهرق عل م الدراسم  ولع اغي :
   ري يهراس خ  - ة  ح هم ث هت االي  هر اهس يدا  م هالم رل ار ح اب ثبال لال تبا 

 (ت0.78(    د تي  ي ه ج   255  2010 ع ا مهاي  21الالغم 

   م  ستتم التتيم  الا هستت  الي هتتهئ  التتا الق  تتم متت  اا هاتتم ع تتا  التتا  ز:اار لال تبااا
 (ت1978 ف اا ال هت ال لد  ( االلمت40مفياات االي  هر  

  ل ل حو تخ ا ل الق  م رهخ لد ه  ا ت لمتأك  :ر وضو  : رشلل لال تبا  وت ليماته
الك اتتتهت الغهم تتتم فتتتت االي  تتتهر   اتتتد ةتتت  تيتتتواه فتتتت االع  تتتهر ع تتتد الاتتتلهلم ال ههللتتتم 

 لالي  هرت

   ستت ا    اتتد 40  ةكتت خ االي  تتهر فتتت تتت رة  ال ههللتتم متت  لمصااو ة لمنهاةياا  مال تبااا )
تعقلت ار م  احد  لكع ا هام تملمم لكع ست ا  مت  تستئ م االي  تهر  تتفي لإل هاتم 

 ( ار م  الدر م الاغيق تفي(ت40در م الك لم لالي  هر  اليقأ   بولع ةك خ ال
 إعداد اختبار عمليات العلم األساسية:

   هتتتدج االي  تتتهر التتتا التتته  متتدق ةا تتت     تتتم الاتتت  ال تتتها   لمهااا ف :ااار لال تباااا 
 األسهست م  ا ل عا لهت ال    األسهسلمت

   مد د عا لهت ال  ت  اه  ال هحب ب تح ي  عمليال لم لس ل: ا ي  لمتل اقي ها لال تبا 
األسهستتلم ال تتت يا تت  ة ال هتته  ال تتدري  ع لهتته تث تتهئ ماهرستتم الق  تتم لألييتتقم  اتتت راتته 

 اللله ت –ال ا ل   –ال      –االس   هق  –  ت: الاالحرم 

   ة  تلهلم مفياات االي  تهر ع تا ياتم االي لتهر مت  م  تدا   صياغ  : رشلل لال تبا
هر ع تتتا تتتت ر  ت تتت ه   رستتت مهت  راتتته ر عتتتت تخ  اتتتد ر عتتتت ا تتت اه  ع تتتهرات االي  تتت

 ي  خ عدا ال دالع لكع س ا  ثالثم بدالعت
 ار: ــــــدق االختبـــــــــص

ل  ملتتم متت  تتتدق االي  تتهر ةتت  عيوتت  ع تتا مجا عتتم متت  الام اتتل  ابتتدائ التتيتج فتتت 
وت ح مدق مالئم   للله  مه تعد لللهس   مدق سالمم تلهلم األستئ م  متدق اة تهق ال تدالع    
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األ  ه   الا ر  اليس     مدق  و ح األسئ م ل  ا لهت ال ت ةلل هه   اتد ةت  ة تد ع الافتياات 
 فت و ئ  رائ الام ال   مل يحهةه    تت ح بولع  االي  هر تهلمهو ل  جيي  االس قالعتت

 التجريب االستطالعي لالختبار:
ل جيبتتتم االستتت قالعلم ةتتت  ةجييتتت  االي  تتتهر فتتتت تتتت رة  األ للتتتم ع تتتا يفتتتس مجا عتتتم    تتتم ا

 ال هبم اا هر  اللهه  ولع ل مد د:
 ار: ــــــــات االختبـــــــثب

(  ب غتتتتت الا تتتت  21ري يهراستتتت خ   –ةتتتت  ح تتتتهم ث تتتتهت االي  تتتتهر اهستتتت يدا  م هالتتتتم رلتتتت ار 
 (ت255  2010( ماه  د  ع ا تخ االي  هر ل  ار م عهللم م  الث هت  ع ا مهاي  0.76 

 ار: ــــــــن االختبـــــــزم
 ( االلم ت40  د تخ اليم  الا هس  لإل هام الق  م ع  تسئ م االي  هر  

 ة:ـــائيـــورة النهــــــالص
( ست ا    اتد تعقتتت 30ب ت  عتدا مفتياات االي  تتهر ا تد ا تيائ ال  تديالت ال تتهالم ع لت   

ه ئتتم  الق  تتم ار تتم  احتتد  لكتتع ستت ا  ةكتت خ ا هب تت  ع لهتته تتتملمم  تتتفي اوا رهيتتت ا هب تت  ي
 ( ار م  الدر م الاغيق  تفي(ت 30 بولع ةك خ الدر م ال ههللم لالي  هر  

 إعداد اختبار القدرة على اتخاذ القرار في المواقف الحياتية:

   هدج اوا االي  هر الا اله  ادر  الق  م ع ا اس يدا  مه ة  ا    لمه ف :ر لال تبا 
 ماتتهار  فتتت تيتتو اتتيار م هستت  فتتت متت  م   متتهت  ي تتيات فتتت  حتتد  ال لتتهر الكهيبتتهلت 

املتتب  تت في لتت  اتتوا اللتتيار االستت فها   فتتت   م اتت  متت  الملتته     اتتع اا وتت ع الدراستتم
 ي احت حلهة  ت  يج    ا ل األويار ع ا الا   ج الييات   الا   ج اال  اهعتت

   ةات تلهلم تسئ م االي  هر ع ا   ع ميهكع ةلهبع الفيا فت  صياغ  أ ئل  لال تبا
ة  الل ملم ر عت فلهه االل يا  اهلامه ر الثالثم الاية قم ب حد  الدراسم  رولع ر عت حله

فلهته اةاتهلهه اتتهلام  ج ال  اتت ل حتتد  الدراستم   تعقتت ل ق  تتم ةمتت رتتع م ات  ميتت ع 
ثالثم بدالع ةاثع رتي  فت الا ا   ع ا الق  م تخ يي هر م ا   احتد  تيا  تتملمهو مت  

   هم يري ت

  ةتت  عتتي  االي  تتهر ع تتا مجا عتتم متت  الام اتتل    ولتتع ل  ملتتم متت    صاا ا لال تبااا
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تتتتدق الام تتت ج   متتتدق م هستتت م رتتتع م اتتت  ل امتتت ر التتتوج يلل تتت    رتتتولع ل  أكتتتد متتت  
ستتالمم الافتتياات  م هستت  هه لا تت  ج الق  تتم   ةتت  ة تتد ع ا تتل الا ااتت  فتتت وتت ئ  رائ 

 الام ال ت

   رة  األ للتم ع تا يفتس مجا عتم   م االي  هر فتت تت   لمتجريب لال ت العل مال تبا
  ولع اغي :     م ال جيبم االس قالعلم ال هبم اا هر  اللهه

   ةتتتت  ح تتتتهم ث تتتتهت االي  تتتتهر اهستتتت يدا  م هالتتتتم رلتتتت ار  ح اااااب ثبااااال لال تبااااا– 
 (ت0.82(    د تي  ي ه ج  21ري يهراس خ  

   ا هاتتم ة تتل  تخ م  ستتم التتيم  الا هستت  الي هتتهئ  التتا الق  تتم متت  ا ز:اار لال تبااا
 ( االلمت35ع   الا الافياات  

   ب   عدا م اا  االي  هر ا تد ا تيائ ة تديالت الام اتل   لمصو ة لمنهاةي  مال تبا
( م اتتت   اتتتد تعقلتتتت ار تتتم  احتتتد  لكتتتع م اتتت   بتتتولع ةكتتت خ الدر تتتم ال ههللتتتم 20 

 ( ار م  الدر م الاغيق  تفي(ت 20لالي  هر  

 خامسًا  التصميم التجرييب 
 راسم المهللم الا ه      ال جيي ت م  يال  مه   ت:اة  ت الد

 متغيرات الدراسة: -1
  ات   ييلتم ال تدريس اهست يدا  يات وق اته  ت  حلتب ارستت الاجا عتم  لممتغير لمم تقل

ال جيي لم     م   هل هت( ب ا وق اه  ت   الاجا عم ال هاقم     م   هل هت( اقييلم 
 ال دريس الا  ها ت

  ات ة الم ا ل عا لهت ال    األسهسلم راه يلل تهه اي  تهر عا لتهت    لممتغيرلل لمتاي
راته   ال  ت  األسهستلم الا تد لتولع   ة التم اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيار فتت الا اات  الملهةلتم

يلل تتهه اي  تتهر اللتتدر  ع تتا اةيتتهو اللتتيار فتتت الا ااتت  الملهةلتتم الا تتد لتتولع   متتدق فهتت  
ال لتتتتهر الكهيبتتتتهلت  ماتتتتهار  راتتتته يلل تتتتهه االي  تتتتتهر الق  تتتتم ل افتتتتهال  الاية قتتتتم ب حتتتتد  

 ال مال ت الا د لولعت
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 اختيار العينة:  -2
ة  اي لهر عل م الدراسم م     م الات  ال تها  األسهستت مت  مدرستم متيي  ب تت عاتياخ 

 ةتتت  ةل تتتلاه  التتتا مجاتتت ع ل : األ لتتتا  ةاثتتتع الاجا عتتتم ال جيي لتتتم  ةاثل هتتته األسهستتتلم الاي  قتتتم  
 هل تم   الثهيلتم  ةاثتع الاجا عتم ال تهاقم  ياث هته فات ل   30 هل ته  اةيتي  30فا ل  تحتدااه 

يرتياو  -للي ال ل م الاي تهر -   اد ة  اس   ها عدا م  الق  م  هل م 30 هل ه  اةيي  30تحدااه 
 اا هام ع ا تا ات الدراسمت ل د   د  ه  فت

 سادسا  تدريس الو:دة 
ا د ةمد د عل تم الدراستم ل اجات ع ل  ال جيي لتم  ال تهاقم ةت  اال  اتهع متا م  ت  ال  ت   
ل اجا عتتتم ال جيي لتتتم ل  وتتتلح الغتتتي  متتت  الدراستتتم  تاال هتتته  يقتتت ات ال تتتدريس ب اتتت وق اتتته  ت 

ال  ت    ةت  ةي يتد  بتدللع لالس ي تها ات  تث تهئ  الا  يد   ا ر رع م  الا     الا     تث هئ عا لتم
 ي  ا  ت راق عاع ا ع ار  مت  ار   ال حتد   ثت  اته  الا  ت   ال دريس  ر هم ييهع الق  م 

اهل دريس ل اجا عم ال جيي لم فاع ور ر  فاع ايهو   اد بدت ال دريس لاجا ع ت الدراستم فتت 
( م وت عهت 5 ولتع لت       2015 4 28ح ا  2015 4 2الفاع الدراست الثهيت اب دائ م  

 45( حاتتتم متتتد  الماتتتم 14ل  حتتتد  الاي تتتهر    اتتتد استتت غيق اراستتتم م وتتت عهت ال حتتتد  ر تتتع  
 االلمت

 :سابعًا  التطبيق البعدي ألدوامل الدراسة
ا د االي ههئ م  ةدريس  حد  ال لهر الكهيبهلت  ماهار  لاجا ع ت الدراسم تعلد ةق لم 

ال ماتل ت  اي  تتهر عا لتهت ال  تت  األسهستلم  اي  تتهر اللتدر  ع تتا اةيتتهو تا ات الدراستم  االي  تتهر 
 الليار فت الا اا  الملهةلم(  ع ا رع م  مجا ع ت الدراسم ال جيي لم  ال هاقم ت

 ثامنًا  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها 
 ملتتم متت  فلاتته   تتت تاتت  ال  تتهل  ال تتت ةتت  ال  تتتع اللهتته لإل هاتتم عتت  تستتئ م الدراستتم  ل 

 تمم في وههت
ل تبا  صح  لم رض ل:ول لماي  يانع علان أ:اه  تورا  ذاروا للل شالما   حصااةي   اير  ( أ

:تو اا ل ش رااال  لباا  لممجموعاا  لمتجريبياا  ولممجموعاا  لمحاااي   ذاال لمت بيااق لمب اا   
 مال تبا  لمتحصيلل مصامح لممجموع  لمتجريبي . 
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االيميافتتهت الا لهريتتم  اتتل   ت(  الي  تتهر تتتمم اتتوا الفتتي   ةتت  ح تتهم الا  ستتقهت     
لتتتدر هت الق  تتتم فتتتت الاجا عتتتم ال جيي لتتتم  الاجا عتتتم ال تتتهاقم فتتتت ال ق لتتتم ال  تتتدج لالي  تتتهر 

 (   وح ولع:1ال مال ت   د    
  ( ااتوسطامل واالحنرافامل ااعيارية وقيم )مل( لنتائج التطبيق البعدي2جدول )

 والضابطة لالختبار التحصيلي على اجملموعتني التجريبية 

 مل االحنراف ااعياري ااتوسط العدد عينة الدراسة ااستوى ااعريف
مستوي 
 الداللة

 0.05 17.744 1.094 3.92 60 الضابطة تذكر
 1.169 7.58 60 التجريبية 

  2.171 5.62 60 الضابطة فهم
21.427 

0.05 
 1.742 13.32 60 التجريبية 

  2.119 4.48 60 الضابطة ما بعد الفهم
21.664 

0.05 
 1.682 12.05 60 التجريبية 

االختبار 
 التحصيلي

 0.05 23.469. 4.966 14.02 60 الضابطة
 3.793 32.95 60 التجريبية 

( 0.05حاتهللم ع تد م ت  ق  إ(   ت ا فتي ق وات االلتم 2   ح م  الجتد   ال تهبم    
 عتتتم ال تتتهاقم فتتتت ال ق لتتتم ال  تتتدج بتتتل  م  ستتتقهت ار تتتهت    تتتم الاجا عتتتم ال جيي لتتتم  الاجا

لالي  هر ال ماتل ت  م ت  يهة  الاي  فتم لاتهلح الاجا عتم ال جيي لتمت  بتولع    تح مت  ال  تهل  
 ال هالم تخ الفي  األ   م  الدراسم اد ةملم  ع ل      ا  ل ت

 فاعلية نموذج بايبي على التحصيل:

لاق تت م متت  ة  تت  األاتتداج  رتتولع يلاتتد اهلفهع لتتم ي تت م الق  تتم التتو   حللتت ا الا تت  ج ا  
(ت راته يلاتد بهته تي تهو 205  2001ار هةه  ع ا االي  تهر ال ماتلع الك تتت   لي لتد رات   

  2009ع تا الجاتع   اللدر  ع ا ال أثلي  ب  غ األاداج  ةمللم ال  هل  الاي ت    تحاتد ال لتهيت 
مت م هالتتم الك تت  الا تتد   ييلتتم ال تتدريس اهستت يدا  ياتت وق اتته  ت استت يد فهع لتتم لللتته   ت(73

 (ت3ل ال  راه    ح م  الجد    
 ( متوسط درجامل اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي القبلي والبعدي ونسبة الكسب ااعدل للبالك3جدول )

متوسط الدرجامل يف االختبار 
 التحصيلي القبلي

متوسط الدرجامل يف االختبار 
 التحصيلي البعدي

 النهاية العظمي
 سبة الكسب ااعدلن

 مستوي الفاعلية

η 2 
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 مل  لم 1.56 40 32.95 2.90

 اتتو  ال  تت م ةلتتا فتتت ( 1.56  ( تخ ي تت م الك تت  الا تتد  لتت ال 2   تتح متت  الجتتد    
(  اتو  ال  لجتم ةتد  ع تا تخ است يدا  يات وق اته  ت فتت 2-1الادق الوج حتدا  اتال   ات  مت   

      ع ا ار م ر لي  م  الفهع لمتةدريس  حد  "ال لهر الكهيبهلت  ماهار " فت ال
 ر:ــــــأثيــــحجم الت

اخ مفه   الداللم ااحاهللم ل   هل  ي  ي ع  مدق الثلم ال ت ة للهه ال  هل  ت  ال الاهت   
 اايج ال ري ع  حج  الفيق ت  االرة هع  بل اه  يري مفه   حج  ال أثلي ع ا الفيق ت  المج 

 ل   يج ع ا حج  ةأثلي اس يدا  يا وق اه  ت ع ا ة الم  ت(59  2007 ر دج فه  م ا ر  
( راتته d(     ةتت  الماتت   ع تتا الاتتم اةلتته  األسهستتتال ماتتلع لتتدج    تتم الاتت  ال تتها  

  (ت4   ح م  الجد    
 ( ااقابلة هلا و:جم التأثري dوقيمة )  ( قيمة4جدول )

 مقدار :جم التأثري (dقيمة )  قيمة ااتغري التابع ااتغري ااستقل

 كبري 19.9 0.99 التحصيل الدراسي استخدام منوذج باييب

( تخ حجتتتت  ةتتتتأثلي ياتتتت وق اتتتته  ت فتتتتت ال ماتتتتلع الدراستتتتت ع تتتتا 4   تتتتح متتتت  الجتتتتد      
(  يا ت  ةف تلي يفتس ال  لجتم ع تا 0.8( تع ا مت   dالاجا عم ال جيي لم ر لي يريا ألخ الام  

% م  ال  ته   الك تت ل ا غلتي ال تهاا  ال ماتلع الدراستت(  ي تا التت ةتأثلي الا غلتي 99تخ  تسه 
 بولع    ح م  ال  هل  ال هالم تخ الفي  األ   م   (ت73  2007الا  لع  ر دج م ا ر  

 الدراسم اد ةملم  ع ل  ة  ا  ل ت
وا للل شالما  ل تبا  صح  لم رض لمثا:ل :ر لم ل    لمي  ينع علان أ:اه  ال تورا  ذار  ( ب

(  :اث حصاةي    ير :تو  ل ش رال لممجموع  لمتجريبي   لكو ( ولممجموع  لمتجريبي   
 ذل لمت بيق لمب    مال تبا  لمتحصيلل. 

 الي  تتتتهر تتتتتمم اتتتتوا الفتتتتي   ةتتتت  ح تتتتهم الا  ستتتتقهت  االيميافتتتتهت الا لهريتتتتم  اتتتتل   ت( 
  فتت ال ق لتتم ال  تدج لالي  تتهر ال ماتتل ت( ايتتهول اجا عتم ال جيي لتتم  ورت ر(  ل اجا عتتم ال جيي لتم  

 (   وح ولعت5 الجد    
 لالختبار التحصيلي ( ااتوسطامل واالحنرافامل ااعيارية وقيم )مل( لنتائج التطبيق البعدي5) جدول

 ( إناثعلى اجملموعة التجريبية )ذكور( واجملموعة التجريبية ) 
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 ااتوسط العدد التطبيق ااستوى ااعريف
االحنراف 

 اعياريا
 مستوى الداللة مل

 تذكر
 1.317 7.30 30 ذكور`

 ً:صائياإغري داله  1.920
 0.937 7.87 30 إناث

 فهم
 1.882 13.67 30 ذكور`

 ً:صائياإغري داله  1.576
 1.542 12.97 30 إناث

 ما بعد الفهم
  2.083 11.93 30 ذكور`

0.534 
 
 1.177 12.17 30 إناث ً:صائياإغري داله 

 االختبار التحصيلي
 4.366 32.90 30 ذكور`

 ً:صائياإغري داله  0.101
 3.195 33.00 30 إناث

حاتتهللم بتتل  م  ستتقت إ( تيتت  ال ة  تتد فتتي ق وات االلتتم 5   تتح متت  الجتتد   ال تتهبم    
( فتت ال ق لتم ال  تدج لالي  تهر ايتهوار هت الاجا عم ال جيي لتم  ورت ر(  الاجا عتم ال جيي لتم  

ت  م   يهة  الاي  فم   بولع    تح مت  ال  تهل  ال تهالم تخ الفتي  الثتهيت مت  الدراستم ال مال 
 اد ةملم  ع ل      ا  ل ت

ل تبا  صح  لم رض لمثامث لماي  يانع علان أ:اه  تورا  ذاروا للل شالما   حصااةي   ( ج
 ير :تو  ل ش رال لممجموع  لمتجريبيا  ولممجموعا  لمحااي   ذال لمت بياق لمب ا   

 ليال لم لس ل: ا ي  مصامح لممجموع  لمتجريبي ؟ال تبا  عم
 الي  تتتهر تتتتمم اتتتوا الفتتتي   ةتتت  ح تتتهم الا  ستتتقهت  االيميافتتتهت الا لهريتتتم  اتتتل   ت( 
ل اجا عتتم ال جيي لتتم  الاجا عتتتم ال تتهاقم فتتت ال ق لتتتم ال  تتدج الي  تتهر عا لتتتهت ال  تت  األسهستتتلم 

 (   وح ولعت6 الجد    
 ااعيارية وقيم )مل( يف التطبيق البعدي للمجموعتني ( ااتوسطامل واالحنرافامل6جدول )

 التجريبية والضابطة الختبار عمليامل العلم األساسية  
 مستوي الداللة مل االحنراف ااعياري ااتوسط العدد عينة الدراسة أبعاد عمليامل العلم

 ااال:ظة
اجملموعة 
 التجريبية

60 1.18 0.701 
28.912 0.05 

 0.799 5.15 60 اجملموعة الضابطة
 

 االستنتاج
اجملموعة 
 التجريبية

60 0.80 0.605 26.769 0.05 
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 0.958 4.72 60 اجملموعة الضابطة

 
 التنبؤ

اجملموعة 
 التجريبية

60 0.40 0.494 
26.670 0.05 

 0.899 3.93 60 اجملموعة الضابطة

 
 التصنيف

اجملموعة 
 التجريبية

60 0.75 0.474 
31.116 0.05 

 0.876 4.75 60 موعة الضابطةاجمل

 
 القياس

اجملموعة 
 التجريبية

60 1.05 0.467 
32.506 0.05 

 0.813 4.98 60 اجملموعة الضابطة
اختبار عمليامل العلم 

 األساسية
 1.692 4.18 60 اجملموعة الضابطة

35.497 0.05 
 3.868 23.53 60 اجملموعة الضابطة

( بتتل  0.05حاتتهللم ع تتد م تت  ق  إ ا فتتي ق وات االلتت  (   تت6   تتح متت  الجتتد   ال تتهبم  
م  سقهت ار هت    م الاجا عم ال جيي لم  الاجا عم ال هاقم فت ال ق لم ال  دج الي  تهر عا لتهت 
ال    األسهسلم  تا ها  الاي  فم لاهلح الاجا عم ال جيي لمت  بولع    ح م  ال  هل  ال هالم تخ الفي  

 لم  ع ل      ا  ل تالثهلب م  الدراسم اد ةم
 ( متوسط درجامل اجملموعة التجريبية على اختبار عمليامل العلم7جدول )

 األساسية القبلي والبعدي ونسبة  الكسب ااعدل لبالك 

متوسط الدرجامل يف اختبار عمليامل 
 العلم األساسية القبلي

متوسط الدرجامل يف اختبار عمليامل 
 العلم األساسية البعدي

النهاية 
 العظمي

نسبة الكسب 
 ااعدل

مستوي 
 الفاعلية

 مقبولة 1.43 30 23.53 3.40

 او  ال   م ةلا ( 1.43  ( تخ ي  م الك   الا د  ل ال 6   ح م  الجد   ال هبم    
(  اتو  ال  لجتم ةتد  ع تا تخ است يدا  يات وق اته  ت 2-1فت الادق التوج حتدا  اتال   ات  مت   
 هار  فت ال     ع ا ار م ر لي  م  الفهع لمتفت ةدريس  حد  ال لهر الكهيبهللم  ما

 حجم التأثير:

ل   يج ع ا حج  ةأثلي اس يدا  يا وق اه  ت ع ا ة التم عا لتهت ال  ت  األسهستلم لتدج   
راتتتته    تتتتح متتتت   ت(d   ميبتتتتا   ةتتتت  الماتتتت   ع تتتتا الاتتتتم األسهستتتتت   تتتتم الاتتتت  ال تتتتها  

 (ت8الجد   
 

η 2 
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 ( ااقابلة هلا و:جم التأثري dوقيمة ) ( قيمة 8جدول) 
 مقار :جم التأثري (dقيمة )  قيمة ااتغري التابع ااتغري ااستقل

 كبري 14.00 0.98 عمليامل العلم األساسية استخدام منوذج باييب

( تخ حجتتتتت  ةتتتتتأثلي ياتتتتت وق اتتتتته  ت فتتتتتت عا لتتتتتهت ال  تتتتت  7   تتتتتح متتتتت  الجتتتتتد   ال تتتتتهبم    
 يا تتتتت    (0.8( تع تتتتتا متتتتت   dالاجا عتتتتتم ال جيي لتتتتتم ر لتتتتتياو يرتتتتتياو ألخ الاتتتتتم  األسهستتتتتلم ع تتتتتا 

متتتتت  ال  تتتتته   الك تتتتتت ل ا غلتتتتتي ال تتتتتهاا  عا لتتتتتهت  (%98  ةف تتتتتلي يفتتتتتس ال  لجتتتتتم ع تتتتتا تستتتتته  تخ
 بتتتتولع    تتتتح متتتت  ال  تتتتهل  ال تتتتهالم تخ   ال  تتتت  األسهستتتتلم( ةي تتتتا التتتتت ةتتتتأثلي الا غلتتتتي الا تتتت لع

  ل ت    ا   ع ل الفي  الثهلب اد ةملم 
ل تبا  صح  لم رض لمرلي  لمي  ينع علن أ:ه  ال تور  ذاروا للل شالما   حصااةي   اير  ش(

( ذال لمت بياق  :ااث لكو ( ولممجموعا  لمتجريبيا    :تو  ل ش رال لممجموع  لمتجريبي 
 لمب    ال تبا  عمليال لم لس ل: ا ي . 

ا لهريتتتتتم  اتتتتتل   ت(  الي  تتتتتهر تتتتتتمم اتتتتتوا الفتتتتتي   ةتتتتت  ح تتتتتهم الا  ستتتتتقهت  الا ميفتتتتتهت ال
( فتتت ال ق لتتم ال  تتدج الي  تتهر عا لتتهت ال  تت  ايتتهول اجا عتتم ال جيي لتتم  ورتت ر(  الاجا عتتم ال جيي لتتم  

 (   وح ولعت9األسهسلم  الجد    
 ( ااتوسطامل واالحنرافامل ااعيارية وقيم )مل( يف التطبيق البعدي الختبار عمليامل9) جدول

 ( إناثتجريبية )ذكور( والتجريبية )العلم األساسية على اجملموعتني ال 
 أبعاد عمليامل العلم

 األساسية
 ااتوسط العدد التطبيق

االحنراف 
 ااعياري

 مل
مستوي 
 الداللة

 ااال:ظة
  0.805 5.20 30 ذكور`

0.482 
 غري دالة

 0.803 5.10 30 إناث
 

 االستنتاج
 0.925 0.84 30 ذكور`

 غري دالة 0.670
 0.999 4.63 30 إناث

 
 التنبؤ

 0.890 4.03 30 ذكور`
 غري دالة 0.859

 0.913 3.83 30 إناث
 

 التصنيف
 0.828 4.93 30 ذكور`

 غري دالة 1.645
 0.898 4.57 30 إناث

 
 القياس

 0.740 5.07 30 ذكور`
 غري دالة 0.792

 0.885 4.90 30 إناث
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اختبار عمليامل العلم 
 األساسية

 3.755 24.03 30 ذكور`
 غري دالة 1.001

 3.978 23.03 30 إناث

حاتتهللم بتتل  م  ستتقت ار تتهت إ( تيتت  ال ة  تتد فتتي ق وات االلتتم 9   تتح متت  الجتتد    
( فتت ال ق لتم ال  تدج الي  تهر عا لتهت ايتهوالاجا عم ال جيي لتم  ورت ر(  الاجا عتم ال جيي لتم  

م تخ الفتي  اليااتا مت  الدراستم  بولع    ح مت  ال  تهل  ال تهال ال    األسهسلم  تا ها  الاي  فمت
     ا  ل ت  ع ل اد ةملم 

ل تبا  صح  لم رض لمخا:س لمي  ينع علن أ:ه  تور  ذروا للل شالم   حصاةي   ير  ه(
:تو  ل ش رال لممجموع  لمتجريبي  ولممجموعا  لمحااي   ذال لمت بياق لمب ا   ال تباا  

 لممجموع  لمتجريبي .  لمق  ة علن لتخال لمقرل  ذل لممولقف لمحياتي  مصامح
 الي  تتتهر تتتتمم اتتتوا الفتتتي  ةتتت  ح تتتهم الا  ستتتقهت  االيميافتتتهت الا لهريتتتم  اتتتل   ت( 
لدر هت الق  م فت الاجا عم ال جيي لم  الاجا عم ال هاقم فتت ال ق لتم ال  تدج الي  تهر اللتدر  

 (   وح ولع ت10ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم  الجد    

 وسطامل واالحنرافامل ااعيارية وقيمة )مل( لنتائج التطبيق البعدي( اات10جدول )
 الختبار القدرة على ااواقف احلياتية على اجملموعة التجريبية  

 مل االحنراف ااعياري ااتوسط العدد التطبيق احملاور
مستوي 
 الداللة

التيااااار الكهربااااائي ومصااااادر  
العمااود  –)الاادائرة الكهربائيااة 

 (اجلاف

  القبلي
60 

 

0.98 0.725 
 
53.083 

0.05 
 1.033 8.50 البعدي

بعاااات اسااااتخدامامل الطاقااااة   
الكهربائيااة يف اانااازل )التااأثري 

 -ااصباح الكهرباائي  -احلراري 
 (ااكواة الكهربائية

  القبلي
60 

 

0.77 0.647 
 
59.765 

 
 0.746 5.05 البعدي 0.05

 اانصهر )الفيوز(
  القبلي

60 

0.72 0.640  
29.00 

 
 0.747 3.13 البعدي 0.05

اختبار القدرة على اختاذ القارار  
 يف ااواقف احلياتية

  القبلي
60 

2.47 1.186 
69.960 

 
 1.712 16.68 البعدي 0.05

بتتل  ( 0.05  (   تت ا فتتي ق وات االلتتم احاتتهللم ع تتد م تت  ج 10متت  الجتتد        تتح
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 ق لتتم الل  تتت  ال  تدج الي  تتهر اللتتدر  ع تتا م  ستقت ار تتهت الاجا عتتم ال جيي لتم فتتت رتتع مت  ال
اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم  ممه ر  الاي  فم لاهلح ال ق لم ال  دجت فهع لم يا وق اه  ت 

 ع ا اي  هر اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم:
الا تد   للله  فهع لم  ييلم ال دريس اهس يدا  يا وق اه  ت است يدمت م هالتم الك ت   

 (ت11  ل ال  راه    ح م  الجد  
 ( متوسط درجامل اجملموعة التجريبية على اختبار القدرة على اختاذ القرار11جدول )

 يف ااواقف احلياتية  القبلي والبعدي ونسبة الكسب ااعدل لبالك 

متوسط الدرجامل يف اختبار 
القدرة على اختاذ القرار يف 

 ااواقف احلياتية

امل يف اختبار متوسط الدرج
القدرة على اختاذ القرار يف 

 ااواقف احلياتية

النهاية 
 العظمي

 نسبة الكسب ااعدل

 الفاعليةمستوي 

 مقبولة 1.52 20 16.68 2.47

 اتو  ال  ت م ةلتا فتت ( 1.52  ( تخ ي ت م الك ت  الا تد  لت ال 11   ح م  الجتد    
  ع تا تخ است يدا  يات وق اته  ت فتت (  اتو  ال  لجتم ةتد2-1الادق الوج حتدا  اتال   ات  مت   

 ةدريس  حد   ال لهر الكهيبهللم  ماهار ( فت ال     ع ا ار م ر لي  م  الفهع لمت
 ر:ـــأثيـــم التـــــحج

ل   يج ع ا حج  ةأثلي است يدا  يات وق اته  ت ع تا ة التم اللتدر  ع تا اةيتهو اللتيار فتت 
(     ةتتت  الماتتت   ع تتتا الاتتتم ميبتتتاتاألسهستتتالا ااتتت  الملهةلتتتم  لتتتدج    تتتم الاتتت  ال تتتها  

  d   ت12( راه    ح م  الجد) 
 ( ااقابلة هلا و:جم التأثري dوقيمة ) ( قيمة12جدول )

 مقار :جم التأثري (dقيمة )  قيمة ااتغري التابع ااتغري ااستقل

 استخدام منوذج باييب
ذ القرار يف ااواقف اختبار القدرة على اختا

 احلياتية
 كبري 19.90 0.99

( تخ حجتتت  ةتتأثلي ياتتت وق اتته  ت فتتتت اي  تتهر اللتتتدر  ع تتا اةيتتتهو 12   تتح متتت  الجتتد    
( 0.8( تع تا مت   dالليار فت الا اا  الملهةلم ع ا الاجا عم ال جيي لتم ر لتياو يرتياو ألخ الاتم  

 تته   الك تتت ل ا غلتتي ال تتهاا  اي  تتهر متت  ال ( %99   يا تت  ةف تتلي يفتتس ال  لجتتم ع تتا تستته  تخ
اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم ةي ا الت ةأثلي الا غلي الا  لع   بولع    ح م  

 ال  هل  ال هالم تخ الفي  اليهمس ل دراسم اد ةملم  ع ل      ا  ل ت

η 2 
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   حصااةي  ل تبا  صح  لم رض لم اش  لمي  ينع علن أ:اه  ال تورا  ذاروا للل شالما و( 
( ذاال  :اااث ااير :تو اا ل ش رااال لممجموعاا  لمتجريبياا   لكااو ( ولممجموعاا  لمتجريبياا   

 لمت بيق لمب    ال تبا  لمق  ة علن لتخال لمقرل  ذل لممولقف لمحياتي . 
 الي  تتهر تتتمم اتتوا الفتتي   ةتت  ح تتهم الا  ستتقهت  االيميافتتهت الا لهريتتم  اتتل   ت( 

( فت ال ق لم ال  دج ايهوي لم  ور ر(  الاجا عم ال جيي لم  لدر هت الق  م فت الاجا عم ال جي 
 (   وح ولعت13الي  هر اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم  الجد    

 ( ااتوسطامل واالحنرافامل ااعيارية وقيم )مل( يف التطبيق البعدي الختبار القدرة على اختاذ القرار 13جدول )
 (إناثمجموعة التجريبية )ذكور( واجملموعة التجريبية )يف ااواقف احلياتية لل

 مل االحنراف ااعياري ااتوسط العدد التطبيق احملاور
مستوي 
 الداللة

التيااار الكهربااائي ومصااادر  )الاادائرة   
 (العمود اجلاف –الكهربائية 

 30 ذكور`
 

8.97 0.964 
3.896 0.05 

 0.890 8.03 30 إناث
كهربائيااة بعات اسااتخدامامل الطاقااة ال 
ااصاباح   -يف اانازل )التأثري احلاراري  

 (ااكواة الكهربائية -الكهربائي

 30 ذكور`
 

5.20 0.761 
1.577 

 
 0.712 4.90 30 إناث غري داله

 اانصهر )الفيوز(
 0.750 3.30 30 ذكور`

1.758 
 
 0.718 2.97 30 إناث غري داله

اختبااار القاادرة علااى اختاااذ القاارار يف    
 ف احلياتيةااواق

 1.592 17.47 30 ذكور`
3.960 

 
 1.470 15.90 30 إناث 0.05

حاتهللم بتل  م  ستقت ار تهت إ( تي  ال ة  د في ق وات االلم 13   ح م  الجد    
( فتتت ال ق لتتم ال  تتدج الي  تتهر اللتتدر  ايتتهوالاجا عتتم ال جيي لتتم  ورتت ر(  الاجا عتتم ال جيي لتتم  

ا تتتل استتت يدامهت القهاتتتم الكهيبهللتتتم فتتتت لملهةلتتتم ع تتتد ممتتت ر ع تتتا اةيتتتهو اللتتتيار فتتتت الا ااتتت  ا
(  ممت ر الا اتهي  الفلت ز(  الا  ا  الكهيبهللتم -الاا هح الكهيبهلت -الا هز   ال أثلي الميارج 

بتتل  م  ستتقت ار تتهت الاجا عتتم ( 0.05  حاتتهللم ع تتد م تت  ق إبل اتته ة  تتد فتتي ق وات االلتتم 
( فتتت ال ق لتتم ال  تتدج الي  تتهر اللتتدر  ع تتا اةيتتهو ايتتهو  ال جيي لتتم ورتت ر(  الاجا عتتم ال جيي لتتم

اللتتيار فتتت الا ااتت  الملهةلتتم لاتتهلح الاجا عتتم ال جيي لتتم  ورتت ر( ع تتد ممتت ر ال لتتهر الكهيبتتهلت 
ال اتتت ا الجتتتهج(  ممتتت ر اي  تتتهر اللتتتدر  ع تتتا اةيتتتهو اللتتتيار فتتتت  -  ماتتتهار   التتتدالي  الكهيبهللتتتم
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 الا اا  الملهةلم الك تت
فلتتد ً ال  تتهل  ال تتهالم تخ الفتتي  ال تتها  متت  الدراستتم لتت    ملتتم ر لتته بتتولع    تتح متت  

ةملتتم  تتيئ م تت  ع تتد ممتت ر ا تتل استت يدامهت القهاتتم الكهيبهللتتم فتتت الا تتهز   ممتت ر الا اتتهي 
ع د او  الامه ر  بل اته  تيفل الفتي  ال تها  مت  الدراستم ً  بولع يل ع الفي  الافيج  يلله

ال ات ا الجتهج(  ممت ر اي  تهر اللتدر   -   التدالي  الكهيبهللتمع د مم ر ال لهر الكهيبهلت  ماتهار 
 ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم الك تت

 م  ال ي  ال هبم ل  هل  الدراسم يا   ال  تع الت مه   ت:
 م تث  تتتت ال  تتتهل  اليهتتتتم ب ق لتتتم االي  تتتهر ال ماتتتل ت ع تتتا رتتتع متتت  الاجاتتت ع ل  ال جيي لتتت

 ال هاقم ا ديهو  ع ا الاجا عم ال جيي لم ا ع  ب د است يدا  يات وق اته  ت فتت ال تدريس تخ 
( لاتهلح الاجا عتم ال جيي لتم  لاتهلح 0.05ا ه  في ق وات االلم احاهللم ع د م   ج  

 ال ق لم ال  دجت 

د  تخ اس يدا  الاجا عم ال جيي لم ل ات وق اته  ت تث تهئ اراست هه ل حت ويمير ت  ير لمك 
"ال لتتهر الكهيبتتتهلت  ماتتتهار " اتتتد تستتته  فتتتت ة التتتم م تتت  ج ال ماتتتلع الدراستتتت ايتتت ع تف تتتع متتت  

حلتتب تخ ال تتدريس  فلتتهو ل اتت وق اتته  ت   رتتد ع تتا ال  تت  عتت   ييتتم   استت يدا  القييلتتم الا  تتها 
ال يتهع الف  تتا  ال  همتتع متتا األ تلهئ  ا تتيائ ال جتتهرم  راتته يلتت   تي تهو ع تتا ال فهعتتع بتتل  الق  تتم 

ه  التتتت  ل  بلتتتت ه   بتتتتل  م  اهتتتت   راتتتته تخ القهلتتتت    تتتتو  فلتتتت   هتتتتداو فتتتتت ال  تتتتتع التتتتت ا  تتتت
الا   مهت  الافهال  ال  الم ب ف     بولع فهت  ييتم فتت ة  ات   يت     مت  يتال  م اات  ف  لتم  
 اوا ي هعد القهل  ع تا ةتوري مته ار  مت  م   متهت ايتالج زمل ت  التوج ار  فتت الاجا عتم 

هلقييلم الا  ها  فت مدارس ه  ال ت ةيري ع ا األسهلل  ال فرلتم ال تت اتد ال هاقم  ال ت ارست ا
ماتته اتد يل تتع  ؛ي تهع م هته ي تتلهخ الا   متهت الا ل تتم  ةتيااا فلهتته اح اتهالت ةيت ت اي  تته  القهلت 

 م  ةوري القهل  ل ا   مهت ال ت    لهاهت
 ت يل   ع ا ال     اد  ي ا ارةفهع ار هت الاجا عم ال جيي لم تي ه الت تخ يا وق اه 

ك ا لم م يفلم ييقم  حلب ياي القهل  اي يات ة  لالم اس كيهفلم م   عم ي  ي  مت  ياللهته 
الافهتت   ت  الا تتدت الاتتياا ة  اتت   ي  تتتع ب ف تت  ت  اهل  تته خ متتا زماللتت  ت  اا تتهعد  م  اتت  التتت 

م  تت  ماتته  ييتتد متت  االل ت  ال فرلتتم   ع تتا ولتع فتتهل    عتت   ييتتم يات وق اتته  ت ي   تتي ة  اتتهو وا 
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اتتدر  الاتت     ع تتا ال ماتتلع فتتت م تت  ج الفهتت   فتتت الا تت  يهت الاي  فتتم األيتتيق  فتتهلفه  ي   تتي 
 بهل تتتهلت رتتتهخ م تتت  ج ال ماتتتلع عهللتتتهو لتتتدج    تتتم الاجا عتتتم  يهةجتتتهو تسهستتتلهو ل تتت     اهالك يتتتهج 

  تال جيي لم ال ت ارست اهس يدا  يا وق اه  ت
(   اراستم Snyder. 2013ي تهل  الدراستهت مثتع اراستم     ة فم ي تهل  اتو  الدراستم متا

 اراستم   (BSCS Constructivism Science , 2014ميتي ع ةتدريس ال  ت   ال ل ل  لتم  
 اراستتتم   تتتيي  ع تتتد الف تتتهح    (MCPS Science 2014فتتتت ال  تتت    ( (MCPSميتتتي ع 
 يتتتتت ا  ي لتتتتتع  (   اراستتتتتم 2006(   اراستتتتتم  تتتتتتهبي ح تتتتتهيل (   اراستتتتتم  تمتتتتته  تحاتتتتتد  2006
 (ت2008(   اراسم  ع د اليزاق ااه   2007
   تث  ت ال  هل  اليهتم ب ق لم اي  هر عا لهت ال    األسهسلم ع ا رع م  الاجات ع ل

ال جيي لتتم  ال تتهاقم ا تتديهو  ع تتا الاجا عتتم ال جيي لتتم ا تتع  ب تتد استت يدا  ياتت وق اتته  ت 
لاتتتتتهلح ( 0.05    ج فتتتتتت ال تتتتتدريس تخ ا تتتتته  فتتتتتي ق وات االلتتتتتم احاتتتتتهللم ع تتتتتد م تتتتت

 ت الاجا عم ال جيي لم  لاهلح ال ق لم ال  دج

أخ است يدا  الاجا عتم ال جيي لتم ل ات وق اته  ت  ماهرستم تييتق   : اتويمير ت  اير لماك
الاي  فتتم اتتد ي تتهعد ع تتا ة التتم ا تتل عا لتتهت ال  تت  األسهستتلم  فلتتد تةتتهح اتتوا ال اتت وق الفيتتتم 

 يتتتهج الا يفتتتم  ال تتتت   اللهتتته متتت  يتتتال  ماهرستتت ه  ل ق  تتتم ل للتتته  بتتتد ر ايجتتتهبت فتتتت عا لتتتم اك
لاهتتتهرات عا لتتتهت ال  تتتت  الاي  فتتتم  استتتت يدا  ح استتته  فتتتتت عا لتتتم ال  تتتت  رهلاالحرتتتم  االستتتت   هق 
 اللله   ال ا ل   ال      راه تخ يات وق اته  ت يلتد  ال  ت  رقييلتم اراستم او ي تلي فلهته ال  التو 

ال  تت  التتوج ي  اتتد ع تتا القييلتتم االستت لياللم  ف  تتد متت  الجتتيئ التتت الكتتع   اتتوا    افتتم متتا   ل تتم 
ة    مفتهال   د تد  يلت   ال  التو فتت ميح تم االس كيتهج اجاتا الا   متهت  ةات لفهه  فتت ميح تم 
ااي تتتهح ت  اليتتتيح  ال ف تتتلي يلتتت   ال  التتتو اا تتتهعد  الا  تتت  ل   تتتتع التتتت الافهتتت   الجد تتتد متتت  

  ال  الو ب  سلا مفهالا  ال ت ة  اهه حلتب يلت   الا   مهت ال ت  ا هه   فت ميح م ال  سا يل  
ا اع عالاهت ث  يمه   اليبم بل هه  بل  الافهال  األييق الاية قم بهه  يق تم فهات  فتت ال تهل  
الامتتلم اتت   بهل تتهلت رهيتتت ة التتم عا لتتهت ال  تت  األسهستتلم عهللتتم لتتدج    تتم الاجا عتتم ال جيي لتتم 

م ي تتهل  اتتو  الدراستتم متا ي تتهل  الدراستتهت مثتتع: اراستتم  ة فتت ال تت ارستتت اهستت يدا  ياتت وق اته  تت
(  2008(   اراستم  م تم ال  ته  مليفتت  ا   2007(   اراستم  يت ا  ي لتع  2006 تمه  تحاد 

 (ت2008 اراسم  ع د اليزاق ااه   
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  تث  ت ال  هل  اليهتم ب ق لم اي  هر اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم ع ا
 ع ل  ال جيي لتتم  ال تتهاقم ا تتديهو  ع تتا الاجا عتتم ال جيي لتتم ا تتع  ب تتد كتتع متت  الاجاتت

 استت يدا  ياتت وق اتته  ت فتتت ال تتدريس تخ ا تته  فتتي ق وات االلتتم احاتتهللم ع تتد م تت  ج 
 ت لاهلح الاجا عم ال جيي لم  لاهلح ال ق لم ال  دج( 0.05 

 هئ اراس هه ل حتد  اأخ اس يدا  الاجا عم ال جيي لم ل ا وق اه  ت تث :ت  ير لمك ويمير
ال لهر الكهيبهلت  ماهار  اد سهعد الق  تم ع تا ة التم اتدراةه  ع تا اةيتهو اللتيارات الا هست م فتت 

 تخ ياتت وق اتته  ت   تتلح الفيتتتم ل ق  تتم  ا تتل الا ااتت  الملهةلتتم الاية قتتم اا وتت عهت ال حتتد  
 ال  لجتتم   الجتتيئ  لااهرستتم تييتتقم م   عتتم تث تتهئ اراستتم ال حتتد  ماتته   اتتت لتتد ه  عالاتتهت ال تت  

 الكع   الالهريهت ال ت ة هعدا  ع ا اتدار تح ه   ايارات ل  ل الا اا  الا   ا  فت  حد  
ال لتتهر الكهيبتتتهلت  ماتتهار    ال تتتت لهل تتهو متتته ةيتت ع م ااتتت  عهمتتم ل ق  تتتم  ةتت ا هه  فتتتت حلتتتهةه  

   الملهةلمتالل ملم   بهل هلت يا ح مه     ا  الق  م مية م م ه ي  ب لئ ه   مي الةه
  تث  ت ال  هل  اليهتم ب ق لم اي  هر اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم ع ا

كتع متت  الاجا عتتم ال جيي لتتم  ب تتل (  الاجا عتتم ال جيي لتتم  ب تتهت( تيتت  ة  تتد فتتي ق وات 
فتتت ال ق لتتم ال  تتدج الي  تتهر اللتتدر  ع تتا اةيتتهو ( 0.05  االلتتم احاتتهللم ع تتد م تت  ج 

الا ااتتتت  الملهةلتتتتم لاتتتتهلح الاجا عتتتتم ال جيي لتتتتم  ب تتتتل ( ع تتتتد ممتتتت ر ال لتتتتهر اللتتتتيار فتتتتت 
ال ا ا الجهج(  ع د مم ر اي  هر اللدر  ع ا  -الكهيبهلت  ماهار   الدالي  الكهيبهللم 

اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلم الك ت  يا ت  ةف تلي ولتع التت تخ الاجا عتم ال جيي لتم 
فلتتو ال د تتد متت  األييتتقم الاي  فتتم  ا تتيائ ال جتتهرم ال تتت  ب تتل ( رهيتتت تكثتتي استت جهام ب  

    هه م ه  الا   ت

 فت و ئ ي هل  الدراسم المهللم يا   ةلدي  ال  تلهت  الال يحهت ال هللم:
اعها  ة رل  مم  ج ملير ال     املب    ا  ال جهرم  األييقم االس لاهللم  الا اات   -1

هةلتم ال تتت ةمفتي الق  تتم ع تا ماهرستتم عا لتهت ال  تت   مهتهرات اللتتدر  ع تا اةيتتهو اللتتيار المل
 فت الا اا  الملهةلمت

ة  ت اس يدا  يا وق اه  ت م  ا ع الا  ال   الا ئ لل  فت مجته  ةتدريس ال  ت   رأحتد  -2
 الادايع الف هلم ل     ت
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وق ال تتدريس ال  هللتتم ال تتت ةقتت يي بتتيام  اعتتداا م  تت  ال  تت   ا  لتتهت ال يبلتتم ل   تتا  ياتته -3
ةج تع القهلت  ات  ممت ر ال ا لتتم ال   لالتم  ال تت ةيتجا الق  تتم ع تا ال  ت  الا  تت ع تتا 

 الفه   ة الم مههرات ال فكلي الاي  فم  اللدر  ع ا اةيهو الليارات فت الا اا  الملهةلمت

 ت لتتد ر  ةتتدري  م  اتتت ال  تت   ا تتع اليدمتتم  تث هئاتته ع تتا ال تتدريس اهستت يدا  ياتت وق اتته  -4
 الاه  فت ةمللم تاداج ةدريس ال    ت

للت  مت  ي تهل  إاةهحم الفيتم ل ق  م ل ا هايم  ال   لي ع  تفكهرا  اليهتم  مه ة تت  ا  -5
  هعم    م  الدياليا لم تث هئ م اا  ة  ل  ال    تإتث هئ ال اع  

ييتتتتتتقم  تتتتتتيائ ال جتتتتتتهرم  األااالا اتتتتتته  ب تتتتتت فلي الاتتتتتت اا  اام هيتتتتتتهت الا ا لتتتتتتم الالزمتتتتتتم  -6
 االس لاهللم ال ت ة هعد ع ا يا  عا لهت ال     تياهع ال فكلي الاي  فمت

فتتتها  متتت  ي تتتهل  الدراستتتم فتتتت ةاتتتال  اي  تتتهرات ةماتتتل لم   اي  تتتهرات ل  التتتم عا لتتتهت اا -7
 ال      اي  هرات ل  الم اللدر  ع ا اةيهو الليار فت الا اا  الملهةلمت

: جس لممص لحال لمتربوي  ذل لممناهج  (:2009ح ل  ال لهيت  ع ا تحاد الجاع  تحاد  -1
   اللهاي   عهل  الك  ت2  عو را لمت  يس

لتجاهال ح يث  مت لس لم لوم ذل ضاو  لمم اايير لم امميا  (: 2005تحاد ال جدج   يي خ   -2
   اللهاي   اار الفكي ال يبتتوتنمي  لمت يير ولمنظري  لمبناةي 

 ااارا وأ ااااميب ول اااترلتيجيال ح يثااا  ذااال تااا  يس (: 2013___________  _____ -3
   اللهاي   اار الفكي ال يبتتلم لوم

ف هللتتتتم  حتتتتد  اراستتتتلم فتتتتت الثلهفتتتتم الاتتتتملم ل  التتتتم التتتت عت  (:2006تلفتتتتت مماتتتتد مقتتتته ع   -4
الامت ل   هيم اهلف   األس هخ  لدج    م الا  اليااا االب تدالت الجا لتم الااتييم ل  يبلتم 

  الاتت ةاي ال  اتتت ال ه تتي  ةمتتديهت :جلاا  لمتربياا  لم لمياا   التتم  مج تتم ال يبلتتم ال  التتم  ال
- 7 30ااستتاهعل لم  الاج تتد األ     -فه تتد  -المهوتتي   رىق الا تت ل ع  ف تتدق الاي تتهخ

 ت8 1

تثتتي استت يدا  ياتت وق اتته  ت ال  تتهلت فتتت ةتتدريس ال  تت    (:2006تمتته  مماتتد مماتت ا احاتتد   -5
ال د  تم حت   ا تل الافتهال  ال  التم  ة التم عا لتهت ال  ت  األسهستلم لتدج ل  د ع ال ا رات 

  :جلاا  لمتربياا  لم لمياا    تتم الاتت  األ   ااعتتدااج  الجا لتتم الااتتييم ل  يبلتتم ال  التتم  
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 -فه تتتتد  -الاتتتت ةاي ال  اتتتتت ال ه تتتتي  ةمتتتتديهت المهوتتتتي   رىج الا تتتت ل ع  ف تتتتدق الاي تتتتهخ 
 ت8 1- 7 30ااساهعل لم  الاج د األ    

أثاار لمم رذاا  لمم اابق  ولال اات الل لم لماال ذاال لمتحصاايل :”(2012تمتتم الكتتيي   تت  تحاتتد   -6
ولكت اب عمليال لم لس يا اتخ لم :ماولج لم لاس لمبنااةل ذال تا  يس :ااشة لمبيوماورل ما   

  رستهلم ار ت را  للتي م يت ر   ر لتم ال  تهت  “ الب لممرحل  لمثا:وي  ذل لمجمهو ي  لميمني 
  هم م عل   است

ذاعلياا  لمتاا  يس ياالكتشاااف ذاال تنمياا  (: ”2011ا هتتهم ف متتت ع تتد الم تتل  ع تتد الجتت اا   -7
  “ي ض عمليال لم لس وعالقاتها  نمط لمت ليس ولمت يير م    الب لمصا  ل:ول لضعا لش 

 رسهلم مه   لي للي م ي ر   ر لم ال يبلم   هم م ااس  دريمت

لجلم الا  ها تتتتهت ع تتتا ة التتتتم ال فكلتتتتي تثتتتتي استتتت يدا  استتت ياة (:2009تياتتت  ح لتتتت  ستتت لد   -8
ال  ات  ب ل عا لتهت ال  ت  لتدج    تم الات  اليتهمس االب تدالت مت  يتال  متها  ال  ت    

  الاتت ةاي ال  اتتت الثهلتتب  م تتها  :جلاا  لمتربياا  لم لمياا الجا لتتم الااتتييم ل  يبلتتم ال  التتم  
ااستتاهعل لم   –ستت قهخ تبتت   -ال  تت   ل لتتيخ المتتهاج  ال يتتيي   رىيتتم م تت ل  لم  ف تتدق اهلاتته

   لل ت 28الت  25الاج د األ    

أ:ماااا لمت لاايس ولمت يياار وعالقاتهااا يمهااا لل لمت يياار لم لماال : (2012 اتته  التتد   ة فلتتم   -9
  اراستتم ة   لتت   الجا لتتم الااتتييم ل ا تتها    تتيق ال تتدريس  مم لماال لم لااوم قباال لمخ :اا 

 يا يت(  ف 78اراسهت فت الا ها    يق ال دريس  ال دا 

  ةي اتتم: تحاتتد يلتتيج رتتهظ   اللتتهاي   اار تصااميس لمباارل:ج لمت ليمياا (: 2001 لي لتتد راتت    -10
 ال ه م ال يبلمت

  تااا  يس لم لاااوم ذااال :رلحااال لمت لااايس لم اااام(: 2006ي لتتتع   ستتت  الي ل تتتت   يتتتي خ   -11
 اامهرات ال يبلم الا مد   ابت  اار ال    ل  يي  ال  زيات

لممجلاا  ال تتأثلي ال  تت  الا اتتع ل داللتتم ااحاتتهللم  (: حجتت  2007ر تتدج فتته  م اتت ر   -12
   ال دا ال ها  عيي  الاج د ال هااتلممصري  مل  ل ال لمن  ي 

(: فهع لتتم استت يدا  استت ياةلجلم يتتيالم الافتتهال  ع تتا رتتع متت  2008زبلتتد  مماتتد اييتتت   -13
ال ماتتلع  اك  تتهم ا تتل عا لتتهت ال  تت  لتتدج    تتم الاتت  اليتتهمس االب تتدالت الا تتأييي  

  الاتت ةاي :جلا  لمتربياا  لم لميا ل  يبلتتم ال  التم   الااتييمراستلهو فتت متها  ال  تت    الجا لتم ا
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ال  اتتت الثتتهيت  اعتتداا م  اتتت ال  تت   ل لتتيخ المتتهاج  ال يتتيي   ااستتاهعل لم  الاج تتد الثتتهيت  
 تتل قس

  الييتته   اار ال  ل تتهخ لممرشاا  ذاال تا  يس لم لااوم(: 2012ستال  ستتلد  تتفلم ستتال    -14
 تعم  ال ييل ق ه

لثاار ل ااتخ لم :مااولج يااايبل لمبناااةل ذاال تصااويب (: ”2014 تتيي   تتمهةم ع تتد الف تتهح   -15
  رستتهلم مه  تت لي “ي ااض لمتصااو لل لم ييياةياا  لمب يلاا  ماا    ااالب لمصاا  ل:ول لمثااا:و  

 للي م ي ر   ر لم ال يبلم اهل ااج الجد د   هم م تسل عت

م لاس وب اض ل اترلتيجيال لمتغيار لثر ت اعال أ الوب ل(: ”2006تهبي مماد ح تهيل    -16
لمم اااهيمل ذاال تصااحيح لمتصااو لل لمب يلاا  ملم اااهيس لمبيومورياا ت وتنمياا  عمليااال لم لااس 

  رستتتهلم ار تتت را  للتتتي م يتتت ر   ر لتتتم ال  تتتهت   هم تتتم عتتتل  “م اااالب لمصااا  ل:ول لمثاااا:و  
 ت اس

 يت  عاهخ  اار اليي ق ل  يأ اميب ت  يس لم لومت ل: شن (:2006عهيت زي  خ   -17

(: اثي اس يدا  ا ر  ال    الياهسلم م  يال  الكا ل ةي 2008ع د اليزاق س ي   ااه    -18
فت ةمالع ا ل الافهال  ال  الم  ال فكلي ال  ات  االةجه  يم  ال     لدج  الم الا  

 تالثهم  الا  سم اهلاا كم ال يبلم ال   ايم

ير ملت  يس ذال تنميا  كال ذاعلي  ل تخ لم :مولج كا  (: ”2007عي  مماد الاغته رج   -19
:اار لمتحصاايل لم  ل اال وعمليااال لم لااس ل: ا ااي  ولتجاهااال  لباا  لممرحلاا  ل:وماال :اار 

  رستتهلم مه  تت لي  للتتي م يتت ر   ر لتتم ال يبلتتم  “لمت لاايس ل: ا اال :حااو ش ل اا  :اااشة لم لااوم
  هم م   قهت

 هل  الك  ت  اللهاي   عو:ها لته (: ال دريس ياهو  2013كاه  ع د المالد زي  خ    -20

  اللتهاي   عتهل   ؤيا   ناةيا  –ت  يس لم لوم مل هس (: 2012_______________   -21
 الك  ت

(: ياتتتتتتم اةيتتتتتتهو اللتتتتتتيار ع تتتتتتد ي تتتتتتيائ الدراستتتتتتهت ال لئلتتتتتتم 2003  ______________ -22
 القالم م ا ت ال  ت    الدراستهت اال  اهعلتم ا  لتم ال يبلتم تت م الل تهيه ال لئلتم الا متم  

  يمتت  ة  تتل  ثتتهي ج ت لمماا:تمر لم لماال لمخااا:سرايلتتم ل ا تتها    تتيق ال تتدريسالجا لتتم األ
 تف ع  اللهاي   الاج د الثهيتت
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ا ر م تتتها   (:2009مماتتتد تبتتت  الف تتت ح حهمتتتد مماتتتد ي لتتتع  يهلتتتد تتتتالح ع تتتا ال تتتهز   -23
ال  تت   فتتت ة التتم ا تتل الاهتتهرات الملهةلتتم لتتدج    تتم الايح تتم االب داللتتم  الجا لتتم الااتتييم 

   الات ةاي ال  اتت الثهلتب  م تها  ال  ت   ل لتيخ المتهاج:جل  لمتربي  لم لمي م ال  الم  ل  يبل
-25 ااستتاهعل لم  -تبتت  ستت قهخ  - ال يتتيي   رىيتتم م تت ل  لم  الاج تتد األ    ف تتدق اهلاتته

   لل ت28

  اللتتهاي   الايرتتي اللتت مت ل  متت و ال يب يتتم لض اا لو ولمت لاايس لم ااام(: 2001متتياا  ا تتم   -24
 تالم ال  

ف هللم يات وق اته  ت ال  تهلت  (:2008م م ع د الا    ال  ه  ميفت مماد راه  مماد  ا    -25
فتتت ة التتم المتتب ال تتداج  اللتتدر  ع تتا حتتع الايتت الت الييهوتتلم لتتدج    تتم الاتت  اليتتهمس 
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Abstract 

  The study aimed at the development of achievement in science, 

and the development of basic science processes with the skills and ability 

to make decisions in life situations with the sixth grade primary students 

in Jordan using a form Bybee, and to achieve the goal of the study using 

the curriculum quasi-experimental on a sample of 60 students chosen 

simple random way, the use of an achievement test to measure academic 

achievement for students of basic sixth grade in the unity of Electric 

Current and sources" of decision sciences (prepared by the researcher), 

and test basic science processes (prepared by the researcher), and test the 

ability to make decisions in life situations (from prepared by the 

researcher) .autam application of these instruments on a sample of the 

basic sixth grade students in Jordan after they were divided evenly into 

two groups a control group and the experimental group, were verified 

equal groups. The results indicated the presence of trace model Bybee to 

Tnimh attainment, and decision-making in life situations, and processes 

of science, and there is no difference to the impact of the program 

between males and Alanat.ovi light of the results of the study made some 

recommendations of the most important, the development of science 

teacher education colleges prepare programs to include teaching 

structural models make the student is the center of the educational 

process and to encourage students to learn, based on understanding and 

develop different thinking skills and the ability to make decisions in life 

situations. 

Keywords : Model Bybee, the collection of material science, and basic 

science operations, and the ability to make decisions in life situations. 


