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  الملخـــــص 

��ي علي ت���ةاس��	ام  أث�    ي ال�ع�ف  یه	ف ال��� إل��  الق�ار   ات�اذ   مهارات   ال�	خل ال�	لي ال�
ال4ف األول اإلع	اد)    تالم�& ع��ة ال��� م/    ةال�اح.  ت اخ�ار ع	اد,ة.  ال��حلة اإل  ل	) تالم�& 
(م	ر  اإلع	اد,ةم/  7ف�  سة  :إدارة  ا  ب�ات)  :��اف=ة  ال�عل���ة  إلى    لB�ق�ة،صق�  تق��Dها   Eوت
ت�:  م��Fع��/ الIا:Hة:  (  FKن ال���Fعة  درسM Nالً�ا    )٤٠م/  اإلال�ي  �قة �Hع��اد,ة) (:ال  

���ي.  اس��ات���ة  ال�ي درسM (  : Nالً�ا٤٠م/ (  �FKن ����ة: تال���Fعة ال���ال�	خل ال�	لي ال�
وقامN ال�اح.ة :إع	اد أداة ال���   م�غ�� ال��� ال�الي.  فيتKافP ال���Fع��/  تE ال��قO م/  و 

وتFصل ال��� ال�الي إلي    ،ت��Sة ال���   وقامN ب��ف�& ات�اذ الق�ار،  مهارات  ال���.لة في مق�اس  
���ة ال�ي����ي  وفًقا الس��	ام    ست	ر   تفFق ال���Fعة ال���في ت���ة مهارات  ال�	خل ال�	لي ال�

��Fعة ال�ي  در علي ال ع	)في ال�O��H ال� ات�اذ الق�ار� Nقة اإل  س��Hع��اد,ة(:ال.(   
  .  مهارات ات�اذ الق�ار ل��خل ال��لي ال�����ي،ا ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:
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   The effect of using Socratic Dialogue Inducing Laboratories' in 

science on developing decision-making skills for prep 
students                                                                                           

Abstract 
    The research aims to identify the effect of  using Socratic Dialogue 
Inducing Laboratories' on developing decision-making skills for middle 
school students.  The researcher chose the research sample from the first 
preparatory grade students from the (Preparatory Girls School) of Kafr 
Saqr Educational Administration in Sharkia Governorate, and it was 
divided into two groups: Control group: consisted of (40) students who 
studied (the usual way), Experimental group: It consisted of (40) students, 
who studied the Socratic Dialogue Inducing Laboratories' strategy. 
Verified equal groups in the current search variable.The researcher 
prepared the research tool represented in the scale of decision-making 
skills, and carried out the research experiment.           The current research 
has reached the superiority of the experimental group that is taught 
according to the use of the Socratic Dialogue Inducing Laboratories' in 
developing decision-making skills in post-application to the group that 

studied in the usual way.  
Key words: Socratic Dialogue Inducing Laboratories', decision-making 

skills                                                                                                            
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  ة:ــــــــــــــدمــــــــمق

ال�الي م/ تFHر هائل، وت�اكE ال���ات في ش�ي   ف�ضN ال�غ��ات ال�ي ,Bه	ها الع4�    
م�االت العلE وال�ع�فة م��Fعة م/ ال��	,ات وال�B[الت ال�ي تFاجه األف�اد في ح�اتهE، األم�  

هE علي إ,�اد ال�لFل له&ه ال�B[الت والق	رة علي ات�اذ ال&) ی�Hل_ ات�اع م�ه��ة سل��ة تDاع	 
  ق�ارات سل��ة ات�اهها.  

األف�اد ,أخ&ون في ح�اتهE سلDلة م/ الق�ارات ال�ي ت��لف م/ ح�� األه��ة وال�عق�	، و�7ف  
تPث� علي م�Dق�لهE وم�Dق�ل اآلخ��/، والق�ارات ت�Iع ل�أث�� ع	د ��7� م/ ال��غ��ات ال&ات�ة  

الوال�FضFع� ال��غ��ات   dذل في  :�ا  ال�4�Bةة   eوال�4ائ :ال	وافع    211,2016( ��4لة 

,Alshareef (. ®  
األف�اد،        ح�اة  في  ع�4�   Eأه الق�ار  ات�اذ  ووس�لة ف�Dالة  ال�Bاكل  ل�ل  رئ�Dي    وعامل 

ل�Dاع	تهE علي ال��Kف مع ال=�وف ال���Hة بهE، ف��[/ أن تFKن الق�ارات :H�Dة وأح�انًا في  
ال�[اس_ غا,ة   ت�ل�ل  علي  ���نا , م�ا  األه��ة، 

  ). Nermend&latuszynska,2016,4(وال�Dائ�
      _Dوح ،e�Bات ال	ل ومع�قFاهات وم��و���لف الق�ار م/ ش�e إلي آخ� حD_ ات

في ت���ة ات�اذ الق�ار في مادة العلFم ف�قFم    ، فال�علE له دورعFامله ال�ف�Dة وتFجهاته ال�4�Bة
  . إج�اء ت��Sة ما وفقًا لق	راتهEم�& ل��	ی	 ال�B[لة وج�ع ال�علFمات ع�	 :إعHاء وقN لل�ال

,[�D_ الع	ی	 م/ ال�هارات ال���لفة، و�فK� :ع�O ح�ال األش�اء   فات�اذ الق�ار ,�عل ال�ل��&      
ع  تFاجهه  ال�ي واالس�قالل�ةوتDاع	ه  ال�FjDل�ة  ت��ل  ،  لي  م��	ی/   _��.  )۱٦٣٢،  ۲۰۱۲(ز

ال�B[الت ال���لفة، وق	رته علي �7ف�ة ف�ض الف�وض واخ��ار أفIل  علي حل    وت��ي ل	,ه الق	ره
�_ اس��	اولKي یمع�/،    	ائل م/ أجل الFصFل إلي ه	فال�, dذل Oخل��ق	ع    م م�H�D, يD�ت	ر
��ي:أنفDهE وnن�اج أفKار ج ال�الم�& ال�Bار7ة في األنHBة ف�ه��  .	ی	ة م.ل ال�	خل ال�	لي ال�

��ي       ��ال� ال�	لي  م/    'Socratic Dialogue Inducing Laboratoriesفال�	خل 
ح��    نHBًا في الع�ل�ة ال�عل���ة ,[Fن دور ال��علE     ح��  العلFم     ت	ر�o  في     ال�ه�ة ال�	اخل

  . ) ۹۲، ۲۰۰۹نFال خل�ل، (,قFم :ال��اقBة وال�	ل، �7ا ,قFم ال�علE :ال�Fج�ه واالرشاد لل�الم�& 
�قه ال�	ل�ة في ال�علE  و�ع�     �Hي علي 7ل م/ ال���� �Controversial	 ال�	خل ال�	لي ال�
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Method   Fال� القائE علي  ال�	ل  تع��	 علي  ال�عاون�ة،ال�ي  وال��اقBة  الDق�اMي  �قة   ار �Hوال
 ���� ال�  Eة في ال�عل�Laboratory Method  عل 	صل  ال�ي تع��Fالع�لي لل�ل��& لل� pاBلي إي ال�

  .)cakirogus,2006,4ل�ي ت�فO مع ن�q ال�علE :االك�Bاف القائE علي ال�ع�ي(ال�ع�فة ا
�قة�Hز  والrتع Eل�ة في ال�عل	�ال�الم�&    ,�ابي ن�F مهارات األت4ال ف��4لاألت�اه اإل   ال

Eمات :�ف�دهFعلي ال�عل Eم/ م��جات ال�عل /Dوت�  ، Oف�ع�ل    .)  ٦٧،    ٢٠١٧(نهلة جادال�
�	 م/ ق	ره العلي ت�س�خ األفKار وتأصلها في ن rوت /�علي ال��اقBة وال�Fار   م�& ال�فFس ال���اور

  ال��اء ونق	 اآلخ��/ واح��ام وجهات ال�=�.  
ال�ي       العل��ة  وال��ارب  االنHBة  :إج�اء  ال�الم�&  ف�ها  ,قFم   Eال�عل في  ���ة ��ال� �قة �Hال أما 

Kار ف�قFمFا :أداءات م��Fعة للFصFل إلي ن�ائج مع��ة ف��DKهE مفاه�E  ت�فrهE علي ال�ف�K� واإلب�
  ، ال�Fجي  أماني  ال�Fم�ة.(   Eاته��: م�ت�Hة  ��ل  ٩٥،    ٢٠١٣عل��ة Dت ف�صة   Eله وت��ح   (

�عهE علي ح_ Bة ف�	ی	اؤالت عDالت وت]Bح م�Mو ��مالح=اتهE وتف�D� ال=Fاه� و�7ا:ة ال�قار
 .oالع واالع��اد علي ال�فHاالس�  

��يفال�	     ��ال� ال�	لي  :أنفDهE،,ف  ال�الم�&   ,�عل  خل  ال�ع�فة  إلي  لل�Fصل  و����م   K�ون 
،yال�ع EهIمات،    ال�الم�& :عFة في ع�ض ال�عل�nعHاء ال�الم�& م��Fعة  و �7ا ق	 ی��ي ال��

( �الح=ةالف�وض مع��	ی/ علي  م/ االسjلة ال���Fعة ال�ي ت.�� ال�ف�K� وتDاع	هE في ف�ض ال
  . ) ٦٤،   ٢٠١٧اد ال�O ، نهله ج

  : ا'حساس بالمشكلة
ی�r7 علي   - ١ أنه الیrال   	�ف� االع	اد,ة  ال��حلة  في  العلFم  مادة   o�ت	ر واقع  الي  ال�=� 

كان   ، م�ا االه��ام ب����ة مهارات ال�ف�K�  اكDاب  ال�الم�&  ال�ع�فة في ح	  ذاتها  دون 
  .ال�علEقف االDل��ة في مF  اث� ��7� في وصFل ال�الم�& الي ال�الة له

�7ا أن ه�اك  الع	ی	  م/  ال��Fث الDا:قة  ال�ي  أ}ه�ت أن ه�اك  ضعف في مهارات    - ٢ 
 Germeijs;et al,2012))،((Deniz,2011 )،٢٠١٠ك	راسة (ع�اد الFس��ي، ات�اذ الق�ار

  ).٢٠١٥،( صالح صالح ،  
     ٣-   F�Dم 	ی	اف�ة ل��BKال�اح.ة :ع�ل دراسة اس� Nاد)   قام	تالم�& ال4ف  ال.ال� االع  (

في مهارات ات�اذ الق�ار في العلFم  وتE تO��H إخ��ار ل�هارات ات�اذ الق�ار: إع	اد (إ,�ان 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣٧٩  

تل��&ه :�	رسة االع	اد,ة  ب�ات  ال�ا:عة إلدارة    ٣٧)* علي ع��ة بلغ ع	دها  ٢٠٠٨ح��_،  
درجاتهE في إخ��ار مهارات   كف� صق� ال�عل���ة :��اف=ة الB�ق�ة،  والح=N ال�اح.ة ت	ني
�ة ل��Fسq درجاتهE حFالي  Fjة ال��Dال� Nل   ٥,٣٨ات�اذ الق�ار و7ان	ة م�ا یIوهي م��ف ٪

 .Eیه	ني في مهارات ات�اذ الق�ار ل	د تFعلي وج  
��ي ل����ة مهارات    ��م/ ه�ا جاءت فK�ة ال��� ال�الي في م�اولة اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�

  تالم�& ال��حلة اإلع	اد,ة.  ات�اذ الق�ار ل	)
    :مشكلة البحث

مB[لة ال��� في ضعف مهارات ات�اذ الق�ار ل	) تالم�& ال��حلة اإلع	اد,ة م�ا ,Dلrم   N �.لت
  �Dه	ف ت����ه., ت	ر�Dي ح	ی�   م	خل � ع/ض�ورة ال��

اس���ام ال��خل ال��لي    أث�ماال�ئ�o ال�الي : " �Dاؤل  ل ال��� ال�الي اإلجا:ة ع/ الو��او 
  ال��حلة االع�اد(ة ؟"   ل�&  تالم�$ رالق�ا ت#��ة  مهارات ات�اذ علي ال�����ي  

  ال�ئ�o ال�Dاوالت الف�ع�ة ال�ال�ة:  �Dاؤلو��ف�ع م/ ه&ا ال   
��اأث�   ما �� ات�اذ الق�ار ل	) تالم�& ال��حلة  مهارات   ت���ة  ي عليس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�

  ة؟ اإلع	اد,
  :أهداف البحث   

  ه	ف ال��� ال�الي إلي :ی
��ي علي  ��ال� ال�	لي  ال�	خل  اس��	ام  أث�  ل	) ال�ع�ف علي  الق�ار  ات�اذ  ت���ة مهارات 

  . ال��حلة االع	اد,ة& تالم�
    :أهمية البحث

  : ق	 ,ف�	 ال��� 7ل م/
  .:�هارات ات�اذ الق�اردهr  Eو ی:  الHالب  -۱
��ي في ت	ر�o مFضFعات في العلFماالس�فادة م/ ال�	خل ال�	لي ال�� ال�عل��/ : -۲�. 

    واضعي ال��اهج :   -٣    
  .  ال��حلة اإلع	اد,ة مهارات ات�اذ الق�ار ل	) تالم�& لفN ان��اههE :أه��ة ت���ة  -أ 
��ي في مFضFعات ال�	ر�o.  -ب  ��  تFج�ه ن=�هE إلي أه��ة اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�
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  ال�اح.�/ :   -٤    
��ي في ت	ر�o    أن=ارهE إلي تFج�ه    -أ  �����ة الس��	ام ال�	خل ال�	لي ال���إع	اد دراسات ت

  .العلFم
االس�فادة م/ مق�اس مهارات ات�اذ الق�ار 7أداة :�.�ة تE إع	ادها في ال��� لل�O��H   -ب  

  علي ع��ة م�اثلة م/ ال�الم�& ف��ا :ع	.
  :حدود البحث 
  ال��� ال�الي علي :ق�4� ,    

 : ح�ود م-ض-ع�ة - 
  ال�ق�رة علي تالم�& ال4ف األول اإلع	اد) وذلd النها ت��F) علي:   وح	ة ( الHاقة ) -١
علي رqS ال�علFمات   ف�Dاع	   وال�علFمات الDا:قة ل	) ال�الم�&،معلFمات م�ت�Hة :ال���ات    -أ

 yها ال�عIب�ع.  
مFضFعات ت�ت�q :��اة ال�الم�& م�ا ,Dاع	 علي ق	رة ال�الم�& علي رqS مای	رسFنه م/    -ب 

  .ور حFلهE، وجعل ال�علE ذات مع�يمفاه�E :�ا ی	 
B[لة، ج�ع ال��انات  : (ت�	ی	 ال�علي ال�هارات ال�ال�ة  ات�اذ الق�ار  مهارات ,��Bل مق�اس    –  ٢

  ��ار أفIل ال�	ائل "ات�اذ الق�ار" )ت�	ی	 ال�	ائل، تق��E ال�	ائل، اخ وال�علFمات،
  .٢٠٢٠- ٢٠١٩:  الف4ل ال	راسي األول عام ح�ود زم#�ة - 
م/ تل��&ات ال4ف األول اإلع	اد)  :ال�	ارس ال�ا:عة إلدارة  م��Fعة    ح�ود م2ان�ة: - 

  كف� صق� ال�عل���ة :��اف=ة الB�ق�ة. 
    :فروض البحث    

: تFج	 ف�وق ذات داللة اح4ائ�ة ب�/    ال��� ال�الي لل��قO م/ ص�ة الف�ض ال�الي Dعي  ,
درج و م�FسHات  ���ة ��ال� ال���Fعة  تل��&ات  ال��Hات  في  الIا:Hة  ال�ع	)  ال���Fعة   O�

ال���Fعة   ل4الح  ح	ه  علي  7ل  الف�ع�ة  مهاراته  وفي  7[ل  الق�ار  ات�اذ  مهارات  ل�ق�اس 
���ة. ��  ال�
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  :مصطلحات البحث   

  في ضFء إMالع ال�اح.ة علي أدب�ات ال��� أم[/ تع��� ال�H4ل�ات إج�ائ�ًا �7ا یلي:      
  s’laboratorieInducing   eialoguD  Socraticال��خل ال��لي ال�����ي    -١  

�ق��/ اع�ال العقل م/ خالل ال�ف�K�(  ی  م	خل   �M /مج ب�	on -Heads    (  	ال�ي تع��
م/ خالل ت�ف�&  )    on- Handsعلي ال��اقBة وال�Fار الDق�اMي، و�S/ ال�Bاp الع�لي  (

اإلع	اد,ة ال��حلة  تالم�&  ب�/  ال���لفة  واألنHBة  ال�ع�ل�ة  ال��ارب  م/  :عIهE    م��Fعة 
وخلO ف�ص ج	ی	ة، وال�Fصل إلي ال�قائO وال�علFمات ال��اد تعل�ها    ال�عy ل��ادل األفKار 

وذلF4: dرة تعاون�ة    Eه ن=�ه وال	فاع ع�ها :اس��	ام األدلة ال�=��ة والع�ل�ة ال�ي تFضح وجه
Eب��ه .  

  Skills Making Decisionمهارات ات�اذ الق�ار   -٢    
ة م/ ال�	ائل ع�ل�ة عقل�ة ,قFم بها تالم�& ال��حلة اإلع	اد,ة ع�	 ال�فاضلة ب�/ م��Fع   

dلة ما وذل]Bء معای��  اجل إخ��ار  م/  ل�ل مFائل ال��احه في ض	ل ال�Iمع��ة م/ اجل    أف
ت�ق�O األه	اف ال��جFه، و��E اخ��اره ب�اء علي م��Fعة م/ ال�هارات االت�ة : ت�	ی	 ال�B[لة، 

تق��E ال�	ائل، الFصFل الي الق�ار ال��اس_ " ات�اذ   ��انات وال�علFمات، M�ح ال�	ائل،ج�ع ال
ع�ه :ال	رجة ال�ي ,�4ل عل�ها ال�ل��& في مق�اس مهارات ات�اذ الق�ار ال�ع	    الق�ار"، و�ع��

  لغ�ض ه&ه ال	راسة. 
  أدبيات البحث: 

  المحور اDول: المدخل الجدلي التجريبي

��ي، ماه�ة ال�	خل  سFف ت��اول  ��ال�اح.ة في ه&ا ال��Fر ال�قاp ال�ال�ة: فلDفة ال�	خل ال�	لي ال�
ال�	لي  ال�	خل  العلFم، خFHات   o���ي في ت	ر��ال� ال�	لي  ال�	خل  ��ي، أه��ة ��ال� ال�	لي 

��ي. ��  ال�
                                                         اوالً: فلسفة المدخل الجدلي التجريبي:

��ي م/ ال�	اخل ال�ي تDهE في ت���ة مهارات ال�ف�K� :أش[اله ��,ع��� ال�	خل ال�	لي ال�
  Eز فهrالعل��ة ال���لفة وتع Eالب لل�فاه�Hال) dه� Eفاس�له ،Hake  خل	ات ال�FHم�احل وخ (

�7ا:ات  م/  ��ي ��ال� تأث�  )Arons( ال�	لي  (ٍ   ال&)   pسق�ا م/  7ل   )، Socrates:أفKار 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣٨٢  

ال�	اخل   Piagetو�Sاج�ه(  )،DeweyدیFMPlato،(  )(Fن(أفال م/  إلي ع	د  أرنFل	  ف�Fصل   (
��ي(,D�) ع.�ان، ��  ). ١٨،  ٢٠٠٨واألسال�_ في ت	ر�o العلFم و7ان م/ ب��ها ال�	خل ال�	لي ال�

��ي ال&) ت��اه أرنFل	 اع��	 علي (��   Heads-on and Hands-on)فال�	خل ال�	لي ال�
) dوع�ف ذلInteractive Engagement Methodعلي ال 	ة م/  ) ال&) ,ع��Bار وال��اقF�

�_   وال�علH  ،Eالب م/ جان_ الو  وSعIهE ال�عy أ Hالب  الناح�ة سFاء 7ان م/ جان_  ��وال�
  ). Hake,1998,66م/ ناح�ة أخ�)( الع�لي

��ي مع األسo ال�ي تقFم عل�ها ال�=��ة ال��ائ�ة، فال�=��ة ال��ائ�ة  ��و��فO ال�	خل ال�	لي ال�
/ معلFمات ف��أث� ال�ع�ي ال��B[ل :���ات ال��علE الDا:قة  ته�E :�ا ,��) داخل عقل ال��علE م 

فالب	 م/ تrو�	 ال��علE :���ات ل�qS ال�علFمات ال�	ی	ة :�ا ل	,ه ل��	ث ال�علE القائE علي ال�ع�ي( 
                                                                                      ). ٤٢، ٢٠٠٧عا,� ز��Fن،

فال��علE في ال�=��ة ال��ائ�ة ,��D	م معلFماته الDا:قة في ب�اء مع�ف�ه ال�	ی	ة ح�� ,[Fن  
ال�	لي  ال�	خل  و����اه  مای7P	ه  وه&ا  ب�فDه  ال�علFمات  و����Dج  :األنHBة  ف�قFم  فعال  دوره 

��ي.  ��  ال�
التجريبي   الجدلي  المدخل  ماهية   :HثانيSocratic Dialogue Inducing 

laboratories’                              
�قة تفاعل�ة  ,ع�ف علي أنه�M :  ال��اء ال�ع�في ل r�rة    م�& الل�م��4ة ل�عBم/ خالل ال��اق

وال�Fار الDق�اMي ال&) ی7P	 علي ال���ة الع�ل�ة :اس��	ام ال��ارب واألنHBة ال�ي تDهل ع�ل�ة  
) Eال�علHake,2002,1 .(  

    r7�قة ت��M :ارب   علي  �7ا ,ع�ف علي أنه�ال�	ر�_ الع�لي وnع�ال ال�ف�K� م/ خالل ال�
  ). cakirogue,2006( العل��ة ال�H�Dة

:أنه   ال�فK  :و�ع�ف  علي  ال�الم�&  ل�Dاع	ة  ت	ر��Dة  �قة �M العل��ة واألنHBة  ال��ارب  في   ��  
�O ن�/ نDأل لل���أ :ال��ائج م/ ال���Sة، وSع	   و�7ف�ة اس���اج ال�علFمات �M /ع dان�/ وذلFوالق

                    ).                                                                    Hake,2012,8ذلd أدائها (
��ي ,�H�Dع ف�ه ال�الم�& ال�Fار وال�	ل ال��اء :F4رة تعاون�ة :اس��	ام  ��فال�	خل ال�	لي ال�

   األنHBة وال��ارب الع�ل�ة ف�[�F�Dن مهارات عل��ة م��لفة.                       
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:أنه    ال�Fار    :  �7ا ,ع�ف  العقل م/ خالل  ال�ل��&  ال�	 م/ خالل إع�ال  الDق�اMي وnع�ال 
وال�Fصل إلي ال�قائO    ة ل��ادل األفKار وخلO ف�ص ج	ی	ة،ال��ارب واألنHBة ال�ع�ل�ة ال���لف

ال�ي تFضح وجهة ن=�ه    س��	ام األدلة ال�=��ة والع�ل�ةوال�علFمات ال��اد تعل�ها وال	فاع ع�ها :ا 
Eیه	زمالئه م�ا ی��ي ل /�Sرة تعاون�ة ب��ه وF4: dوذل    ،Oار(نهلة جاد ال�Kاع واإلب�	٢٠١٧األب  ،

٦٣ .(  
  H : أهمية المدخل الجدلي التجريبي في تدريس العلوم:  ثالث 

ال  ال�	خل  o���ي له أه��ة ��7�ة في ت	ر��ال� أنه ,قFم علي دعام��/  ال�	لي  علFم، ح�� 
واألنHBة  ال��ارب  وnج�اء  وال�Fار  ال��اقBة  في  ت��.ل    ت��.ل  وأه���ه  ال�ع�ل�ة 

قالدة،Hake,2002,2(:كال�الي (فPاد   ،(١٨٤،  ٢٠٠٤)،  (Cakiroglu,2006,4 ،(    (�D,)
  ).٦٤، ٢٠١٧(نهلة جادال�O، )،٩٣، ٢٠٠٩(نFال خل�ل، )،٥٠،  ٢٠٠٨ع.�ان  ،

ی��ي  الع	ی	 م/ ال�هارات ال���لفة م.ل الFصف، ال��ل�ل، ال�ف�D�، االس���اج، ال�Fار  - ١
ال�قار��،  وال��اقBة،   �7ا:ة  ��ل، Dال� ال�الح=ة،  ال��اعي،  حل و الع�ل  علي  الق	رة 

ال�B[الت.                                                                                               
٢ -  Eال�عل ال�عاوني،   Eال�عل  ) ال���لفة   o�ال�	ر أسال�_  ب�/  وال�فاعل  ال�Kامل  ,�	ث 

 الع4ف ال&ه�ي، ال��اقBة وال�Fار).   :االك�Bاف، 
�r فهE ال�الم�& لل�فاه�E  م/ الH�ق   ,ع��� - ٣rال4�اع    العل��ة م/ خالل  االك.� فعال�ة ل�ع

  ال�فاه��ي.                                                         
  اإل,�ابي ن�F العلE. �الم�& االت�اهی��ي ل	) ال - ٤
  .الف�د,ة ب�/ ال�الم�& اعي الف�وق ی�  - ٥
٦ - ��Kال�الم�& علي ال�ف 	اعD,  .م.ل العل�اء  
٧ - .Eعة العل��M Eالت وفه]Bال�الم�& علي حل ال� 	اعD,  
٨ -  .Eوال�عل Eار، وح_ العلKاع واالب�	) ال�الم�& اإلب	ی��ي ل  
  . ئهE، والق	رة علي نق	هEی��ح لل�الم�& االس��اع إلي ما,قFله زمال - ٩
 لي ت�=�E  الFقN، وال�الح=ة ال	ق�قة. ,�عل ال�الم�& أك.� ق	رة ع  - ١٠
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 ال�ل��&.   ,�عل الع�ل ذات ق��ة في ن=�  - ١١
مع ج��ع  ه&ا ال�	خل    ی��اس_ :  ��خل ال��لي ال�����ي في ال�اليوت�7ف ال�اح5ة أن أه��ة ال 

ی��ي ق	ره ال�الم�& ،  E عل��ة م�ت�Hة :ال��اة ال�Fم�ةال��احل ال	راس�ة، ,Dاع	 علي اك�Dاب مفاه� 
ل��ارب واألنHBة الع�ل�ة ال��اقBة وال�Fار ال��اء وnج�اء ا، و �Dاؤل و�7ف�ة أداء ال�Fار ال�اد علي ال
EهDأنف:  Iها مع    �فف�Bاق��الFاقع�ة علي :عy ال�علFمات ال�ي ,�Dعها او�ق�أها ع/ العلE، و

  لل�علE.  م�D�ل�علE ال&) ,ع��� دوره مFجه و ا
  خطوات المدخل الجدلي التجريبي :H: رابع 

�عل�ها، وه&ه ال�FHات ل�ND م�ف4لة    ���ي له خFHات إج�ائ�ة ی�E ال�D�ال�	خل ال�	لي ال�
الی�F4: Eرة خ�Hة، فال��ا:q دائE  م�	اخلة وم��ا:Hة، ولK/ ال��ا:q  ع/ :عIها ال�عy ول�Kها  

إلي  Eال�عل ال��[/ أن ی�جع  ال�	خل ف�/  خFHة سا:قة م/ أجل   ب�/ 7ل خFHة م/ خFHات 
(نFال    )،٤٤،  ٢٠٠٨,D�) ع.�ان،ال�Dه�ل وال�Fض�ح وتع�ف ال�FHات :F4رة م�ف4لة 7ال�الي:  

                                                                                            .)٦٩- ٦٨، ٢٠١٧)، (نهلة جاد ال�Hake,2012,4-6،O)، (٩٣-٩١، ٢٠٠٩خل�ل،
 ال��خل (ال�ه�?ة ال<اف=ة وأن;:ة ال�ف���):                                                              -أ

E�Dل علي تق�Bعات تعاون�ة  تF��  أسjلة م.��ة لل�ف�K�، أنHBة وت�ارب، ،  ال�الم�& إلي م
  ع�وض تFض���ة، ووسائل تعل���ة.

  الع�ل�ة : إج�اء األن;:ة وال��ارب -ب
األنHBة   أو  وضع م�qH لل���Sة،  إلج�اء األنHBة وال��ارب الع�ل�ةإع	اد األدوات الالزمة  

ت�ف�&ه �7ف�ة  ال�،  ل��ان   Eت ال�ي  ال��ائج  ت��اول   ��تقار إل�ها �7ا:ة  و   Fصل   ،dذل  ��Dوتف Bة  م�اق
��  ب�/ أعIاء ال���Fعة الFاح	ة. ال�قار

  اؤالت وتق��H ال��ارب :م�حلة ال�G  -ج
ال��ائج  ، وماتE إن�ازه،  ��Fعة في ت�ف�& ال��ارب واألنHBةات�ع�ها 7ل متع�ف ال�FHات ال�ي  

nع	اد  ، و وال�فاه�E ال�ي التrال غامIة  ات ال4عSF،  الس���اجات ال�ي تE ال�Fصل إل�هاوال�ف�D�ات وا
ال��اة (   ال	راسة و�7ف�ة ت��Hقها علي مFاقفم��Fعة م/ ال�Dاؤالت ال�ي ت�ت�q :ال�FضFع م�ل  

  ). ال�Dاؤالت ال���Hق�ة
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  اس���ام ال<-ار ال��لي : -د
ال���Fع ب�/ تالم�&  ال�هائ�ةال��اقBة وال�Fار  ال��ائح  إلي  لل�Fصل  ر ال��اقBة وال�Fا،  ات 

 Eج�ه ال�الم�& للق�ام :أن، و ال���ادل ب�/ ال�الم�& وال�علFة ب�Iالغام Eض�ح ال�فاه�Fة أخ�) تHB
  إضاف�ة. 

  تق��H ال#�ائج ال#هائ�ة :-هـ
تFج�ه :عy  ، و ل�علFمات وال�ي تE ال�Fصل إل�هات�=�E ال�فاه�E وا،  تل��e ال��ائج ال�هائ�ة

�Hاؤالت لل�Dرسال�	تعل�ه أث�اء ال Eعلي مات O� .  
  المحور الثاني: مهارات اتخاذ القرار 

ماه�ة مهارات ات�اذ الق�ار، خFHات ومهارات سFف ت��اول ال�اح.ة في ه&ا ال��Fر ال�قاp ال�ال�ة:  
ات�اذ الق�ار، العFامل ال�Pث�ة في ن�اح ع�ل�ة ات�اذ الق�ار، ال�Dات الFاج_ تFاف�ها ل	) م��&)  

  الق�ار، ات�اذ الق�ار وت	ر�o العلFم.
  القرار: أوالً : ماهية مهارات اتخاذ 

ال�Fم�ة للع	ی	 م/ ال�Fاقف وال�B[الت ال�ي ت�Hل_ م�ه حلها   ی�ع�ض اإلنDان في ح�اته
للFصFل  ق�اره  ثE ت��ل مFjDل�ة  ی�Fاك_ معها وت��D� ح�اته، وم/  :Bأنها ح�ي  ق�ار  وات�اذ 
ذ لله	ف ال��اد ت�ق�قه ف��_ ت���ة ق	راته ومهاراته ال���لفة ح�ي ,[Fن علي اس�ع	اد دائE الت�ا

  الق�ارات ال�HلSFه م�ه علي أك�ل وجه.
  : فات ات�اذ الق�ار، ح�� ,ع�ف :أنه���Fع تع�� ف

"ع�ل�ة تف�K� م��7ة، ته	ف إلي ص�اغة أفIل ال�	ائل أو ال�لFل ال��احة في مFقف مع�/،  
/�Iوت�  ��Kال�ف مهارات  م/  ع	ی	  حD/    اس��	ام  ال��اذج"(  و�Sاء   ،E�Fوال�ق 7ال��ل�ل  العل�ا 

��  ). ١٧-١٦، ٢٠٠٣_ ال��ار،ش�اته، ز
,ع�ف :أنه: ع�ل�ة عقل�ة ی�E م/ خاللها اخ��ار ال�	یل ال��اس_ م/ ب�/ ب	ائل مع��ة  ك�ا  

 ،q�Hان قDد له( غ	ال�� NقFقف وفي الFل�ات ال�Hوال�أمل في م� ��Kال�ف 	٧٠، ٢٠١١:ع.(  
  Oت�ق� ن�H�Dع م/ خاللها  ال�علFمات  م/  ال�F4ل علي م��Fعة  :أنه: ع�ل�ة  و�ع�ف 

  ). Jampes,2013,1م��Fعة م/ األه	اف والH�D�ة عل�ها( 
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  :أنها :  Decision Making Skillsوتع�ف مهارات ات�اذ الق�ار
  قفFل ال��احة للف�د في مFائل وال�ل	ل ال�Iف إلي اخ��ار أف	م��7ة ته ��Kع�ل�ة تف

العFفي، ع�	ال�ح�/   ال��جF(ع�Dي  اله	ف  إلي  الFصFل  مع�/، ورؤ��ه :B[ل أوسع م/ أجل 
،(	��� )  ٢١،  ٢٠١٠ال

    غ�ض مع�/، وتع��� مه�ة في Oلة ما، او ل��ق�]Bائل ل�ل م	ع�ل�ة اخ��ار ب�/ ب
 ). ١٨٨،  ٢٠١٢ح�اة اإلنDان وسل7Fه (م��	 ر�ان،

 ع وال���  ال�B[لة  ت�	ی	  في  ت��.ل   ��Kتف ال�	ائل ع�ل�ة  أفIل  وت�	ی	  لها  ب	ائل   /
وتق���ها وال�فاضلة ب��ها واخ��ار أفIلها، و�قاس :ال	رجة ال�ي ,�4ل عل�ها في ال�ق�اس ال�ع	 

  ).٦٩، ٢٠١٤ل&لD,)d�ا بل�ل،
      مهارات اتخاذ القرار :  H:نيثا

ع�ل�ة عقل�ة دی�ام�[�ة م��7ة، وإلج�اء ه&ه الع�ل�ة الب	 م/ ات�اع            ة ات�اذ الق�ارع�ل�  تع��� 
م��Fعة م/ ال�FHات ال�ي ,قFم بها م��&) الق�ار ح�ي ,4ل إلي الق�ار الDل�E، و��[/ ت�	ی	ها  

  ك�ایلي: 
)(Demirta& Sucuolu,2009,2318  ،،آ,ات صالح)٧٧، ٢٠١٣(،  ،Eران�ا إب�اه�)٢٠١٣  ،

  .) (Bottcher& Meisert,2013,481-482 ، )١٧٢، ٢٠١٣(ص�اح علي،، )٧١
ت��.ل في ال�ع�ف علي ال�B[لة وت�	ی	ها وص�اغ�ها    االحGاس ب-ج-د م;2لة وت<�ی�ها: )١

 ص�اغة واض�ة وم�	دة.
ال�علFمات ذات ال4لة :ال�B[لة ال�H�وحة م/ خالل   ج�ع ال�عل-مات: )٢ ف�e ج��ع 

 الع	ی	 م/ ال�4ادر ال���لفة.
,�	د م��&) الق�ار م��Fعة م/ ال�	ائل ال��[�ة  ت<�ی� وت<ل�ل ال��ائل ال��2#ة وال�ق�-لة:   )٣

ل�ل ه&ه ال�B[لة و��[/ االس�عانة :الrمالء وذو) ال���ة لالس�فادة م/ أفKارهE والFصFل إلي  
 ال�ل. 
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��اع�ة،  ای�� العل��ة واإلج ت�	ی	 مrا,ا وع�Fب 7ل ب	یل وفقًا لقائ�ة م/ ال�عتق��H ال��ائل:   )٤
 7ل ب	یل م/ ح�� إم[ان��ه وتKال�ف ت�ف�&ه. ��Eوتق
الFقFف علي أفIل ال�	ائل ال�ي ,�[/ ت�ف�&ه :DهFلة   :اخ��ار أف7ل ال��ائل (ات�اذ الق�ار) )٥

 .وت�	ی	 خFHات ومPDوله وتFق�N ت�ف�&ه
  H: العوامل المؤثرة في نجاح عملية اتخاذ القرار: ثالث

إلي  ال ,Dعي صاح�ه  ه	ف  الDعادة ق�ار  له   Oت�ق ال�اج�ة  الف�د  فق�ارات  إل�ه،  الFصFل 
وال��اح في ال��اة وعلي الع[o م/ ذلd الق�ارات الj�Dة. وعل�ه فأن ن��� ع/ األس�اب ال�ي  

(رافع الrغلFل، ع�اد :/ األم.لة علي ه&ه العFامل مایليتDاع	 الف�د علي ات�اذ ق�ارات سل��ة وم
  ).       ٣٢٣- ٣٢٢، ٢٠٠٣الrغلFل، 

تع	   :ل�قة ال�-ض-ع�ة وال�#ه��ة الع�ل�ة في ال-ص-ل إلي ال�عل-مات وج�ع ال��اناتا )١
تDاع ال��انات  الق�ار ألن ج�ع  ن�اح  في  ال�ه�ة  العFامل  وت�	ی	  م/   q�Hال�� في  ال�الم�&   	

ه	اف و�Sان خ4ائe ال�	ائل وال�فاضلة ب��هE، وا,Iًا ال�علFمات ال	ق�قة ض�ور�ة ل�ع�فة األ
Hال=�وف ال��� .EاجههFات ال�ي تSFة وال4ع 

ه م/ ح�� وضFح نe الق�ار، ی�Fقف ن�اح الق�ار علي حD/ ت�ف�&    :حTG ت#ف�$ الق�ار )٢
 ، واس��ات���ات وS�امج الع�ل لKي ی�D: EهFلة و�D� ف��H�Dع ق�اسه ون��قO م�ه. أه	افه

ق�4اد,ة : وذلd م/ خالل م�اعاة االم[انات ال�اد,ة واال  واقع�ة الق�ار وقابل��ه لل�#ف�$  )٣
�ة ال��Fف�ة�Bه. ل��ف�&  وال� 

الق�ار، فعلي صانع    E ذلd م/ خالل ع	م ال��دد وتغ���: و��ت-ف� ال-قV ل�#ف�$ الق�ار  )٤
 الق�ار تق	ی� الFقN الالزم ل��ف�&ه، وان ,[Fن الق�ار م�نًا ودی�ام�[�ًا. 

: وذلd م/ خالل  دوار وال�ZGول�ات علي األش�اص ال�#اW بهH ت#ف�$ الق�ارت-ز�ع األ  )٥
ت��_ ح	وث ال�	اخل وال�K�ار واالع��اد,ة، وع	م ال	خFل في ص�اعات ت�	د الHاقات واالن��اف  

 ع/ الDلFك ال��سFم ل��ف�&ه. 
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�_ علي  اح��ام الق�ار وال��G^ \ه وم�ا\عة ت#ف�$ه \;2ل جاد، وت-ف� ال#�ة إلن�احه  )٦, :
�ة لل�Bار�7/ في ت�ف�& الق�اصانعي الق�ار أن یFف� االم[انات والعFامل  rوة رال��ف�	ن قF]�، و

Eة له�Dح . 
  H: السمات الواجب توافرها لدي متخذي القرار : رابع

  : ل	) األف�اد م��&) الق�ار وم�ها ه�اك م��Fعة م/ ال�Dات ,�_ تFاف�ها
   �وال�عای� pو�Bف األساسي وال	اله 	ی	رة علي ت�	م/ خاللها ات�اذ الق�ارالق Eال�ي ی�  ،  Eتق��

�  ال��ونة، و ق�ار مع ت�	ی	 م	) االس�فادة م�هالFHاآلراء �،  في ال�غ��� وال�: dDم ال��	وع  
،Eة وال�أني ق�ل ات�اذ الق�ار(ران�ا إب�اه�jM٧٤، ٢٠١٣ال�ا( 

   /في ع�ل�ة ص�ع الق�ار م oالف�د مهارات فعالة في ات�اذ الق�ار وال.قة :ال�ف �أن ,[Fن ل	
 ). Deniz,2011,106مBاكله( أجل ال�غل_ على 

: مایلي  ال�Gات  ه$ه  إلي  ال�اح5ة  خ��ته    .�اراس�   وت�7ف  ت�ف�&ه،  وس�عة  ال��اس_   NقFال
   ، والق	رة علي ال���ل. ف�K� العل�ي الDل�E واالب	اع ف�هالع�ل�ة، ق	رته علي ال�

  H: اتخاذ القرار وتدريس العلوم: خامس

ال��حلة   ,ع��� ل�الم�&  الق�ار  ات�اذ  مهارات  ت���ة   /]�, ال�ي  ال��اهج  م/  العلFم  م�هج 
اإلع	اد,ة  الح�Fائه علي مFضFعات و}Fاه� ومB[الت عل��ة ت�ED :إثارة ال�ف�K� وت��اج لل���  

  وال�ف�D� وال�لFل الDل��ة، ف�=ه� دور ال��علE إلت�اذ ق�ارات سل��ة ل�Fاجهه ال�B[الت.
ومBار7ة ال�الم�& في ات�اذ ق�ارات تDاع	هE علي تKامل ال�علFمات وآراء وت�ارب ال�Bار�7/  
في ع�ل�ة ص�ع الق�ار، ,H�DعFن أن ,ق�لFن علي ��Mعة وأ:عاد ال�Fقف ال&) یFاجهFنه و�[FنFن  

  ).١٨٦، ٢٠١٣أك�� اس�ع	ادًا  لق�Fل ا) تع	یل او تغ���(علي مH4في، م��	 علي، 
الق�ار   إلي فات�اذ  ن4ل  لKي  وال��اقBة  ال�Fار  علي  قائ�ة  معق	ة  ول�Kها  مه�ة  ع�ل�ة 

،��Kقف ع�ل�ة ال�فFل ع�ل�ة ات�اذ    اس���اجات ت�Bائل اآلخ�)، ح�� ت	وت�هي ال��� في ال�
  ). ٣٢٥، ٢٠١٧الق�ار ن=E مع�ف�ة ,�_ ت	ر�Dها واس��	امها في مFاقف م�ع	دة( ض��اء داود،

  
  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣٨٩  

  إجراءات البحث: 

  ال�ال�ة: ال�اح.ة اإلج�اءات    N ت�عاف�ضه    / تDاؤالت ال��� وال��قO م/ ص�ةلإلجا:ة ع     
: تE إخ��ار وح	ة " الHاقة" ال�ق�رة علي تالم�& ال4ف االول اإلع	اد) أوًال: إخ��ار م�ال ال�<_

  . ٢٠٢٠- ٢٠١٩:�ادة العلFم :الف4ل ال	راسي األول لعام 
لE لالس��شاد :ه في ت	ر�o الFح	ة ال���ارة  تE إع	اد دل�ل ال�ع  ثانيH: إعداد دليل المعلم:

��ي، و���.ل اله	ف األساسي م/ ال	ل�ل في إب�از �7ف�ة اس��	ام  ��:اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�
��ي في معال�ة ال�عارف وال�فاه�E العل��ة ال����Iة في الFح	ة  ��معلE العلFم لل�	خل ال�	لي ال�

م/ ال�علE :إ,�اب�ة وفاعل�ة وت���ة ق	رتهE علي ات�اذ   ال���ارة :F4رة و}�ف�ة ح�ي ,�[/ تالم�&ه
  الق�ار.
األدب�ات  دراس  م/ خالل           ال��ت�Hةة  الDا:قة  ال�	لي  وال��Fث  ��ي  :ال�	خل ��قامN   ال�

أه��ة ال	ل�ل، اله	ف م/ ال	ل�ل،   ال�علE ال&) ,��F) علي: مق	مة لل�علE،ال�اح.ة :إع	اد دل�ل  
��ي وخFHات    ن�&ة ع/��ال�D� في ت	ر�o مFضFعات الFح	ة وفقًا له، مق	مة ال�	خل ال�	لي ال�

 Eج�هات لل�علFة، ت	حFاف العامة لل	ة، األه	حFعات الFضFم o�للFح	ة، ال�Fز�ع الrم�ي ل�	ر
��ي،  ��وال��q�H ل�	ر�o مFضFع م/  ع�	 ت	ر�o وح	ة" الHاقة" :اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�

��ي.��            مFضFعات الFح	ة :اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�

به	ف ال��قO م/   *وق	 تE ع�ض ال	ل�ل في صFرته األول�ة علي م��Fعة م/ ال��[��/  
صالح��ه م/ ح��: سالمة ص�اغة األه	اف وتKاملها، ارت�اp اإلج�اءات واألنHBة ال���D	مة  

��ي، م	) م�اس�ة األنHBة وال��ارب لKل مFضFع م/ مFضFعات ال	رس  :ال�	خل ال�	لي  ��ال�
�E لKل مFضFع. Fج ال�الم�&، وم�اس�ة وسائل ال�قIن (F�Dوم  

وق	 تE إج�اء ال�ع	یالت الالزمة في ضFء آراء ال��[��/، وS&لd أص�ح ال	ل�ل في صFرته  
  ال�هائ�ة* صال�ًا لل�O��H علي ع��ة ال��� األساس�ة.  

Hإعداد أدوات البحث: ثالث :  

  مق�اس مهارات ات�اذ الق�ار.             ( إع	اد ال�اح.ة) 
  ات�اذ الق�ار : مهارات  nت�عN ال�اح.ة ال�FHات ال�ال�ة إلع	اد مق�اسو 

ات ات�اذ الق�ار ل	) تالم�& مهار ت�.ل اله	ف م/ ال�ق�اس في ق�اس  اله�ف مT ال�ق�اس:    -أ 
  األول اإلع	اد).ال4ف      
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تE ت�	ی	 مهارات ات�اذ الق�ار ال�ي ت��.ل في: ت�	ی	 ال�B[لة، ال�ق�اس:    ت<�ی� مهارات  -ب
ج�ع ال�علFمات، M�ح ال�	ائل، تق��E ال�	ائل، ات�اذ الق�ار، وتE اخ��ار ه&ه األ:عاد ب�اًء علي  

 �حلة الع���ة ل�الم�& ال4ف األول اإلع	اد) ال��Fث الDا:قة، وم�اس��ها لل�

م/ نFع االخ��ار م/  ال�ق�اس    FاقفقامN ال�اح.ة :�4اغة م ال�ق�اس:  ص�اغة م-اab  -ج
�ل درجة ال����/ وت�اولN  م�ع	د ولKل سPال أرSعة ب	ائل ووزعN اإلجا:ات ال���4ة عFBائ�ًا ل�قل

  . لل�ق�اسالF4رة األول�ة  تFKنF  Nاقفوم/ ه&ه ال� مهارات ات�اذ الق�ار Fاقفال�
تE ص�اغة م��Fعة م/ ال�عل��ات لKي ,�D�ش	 بها ال�الم�& ع�	   وضع تعل��ات ال�ق�اس:  -د 

ه&ه   وت�Bل  ال�الم�&،   (F�Dم ت�اس_  تFKن واض�ة  أن  ف�ها  ال�ق�اس، وروعي  علي  اإلجا:ة 
ال�عل��ات: اله	ف م/ ال�ق�اس، �7ف�ة اإلجا:ة عل�ه، ع	م ت�ك أ) سPال ب	ون إجا:ة، وض�ورة  

  إلجا:ة ع/ مف�دات ال�ق�اس. اع��اد ال�ل��& علي نفDه وأفKاره فقq ل
�هائ�ة  الDا:قة تE إع	اد الF4رة ال  :ع	 ال��ور :ال�FHات   نfام ال�e<�ح وتق�ی� ال�رجات:  -ه    

م/ نFع االخ��ار م/ م�ع	د وم/ ه�ا تE إع	اد مف�اح    مFقف  ٢٥وال�ى ت�.لN فى    لل�ق�اس
�4ح ال	رجة ال�هائ�ة  ، وSال�الي ت ١،  ٢،  ٣،  7٤ال�الي    تق	ی� درجاته  :ع	   ال�ق�اسل���4ح  
  درجة.  ٢٥وال	رجة ال4غ�)  ١٠٠لل�ق�اس  

ال�ق�اس:    -و    الق�ار في صFرته األول�ة علي م��Fعة  م/  ص�ق  ات�اذ  تE ع�ض مق�اس 
ال��[��/ إلب	اء آرائهE حFل سالمة مFاقف ال�ق�اس وص�ة ص�اغ�ه، وم	) م�اس��ه ل�الم�&  

��/ :عy ال�الح=ات علي ص�اغة :عy ال4ف األول اإلع	اد)، وق	 أب	) الDادة ال��[
  ال�Fاقف، وق	 تE ال�ع	یل في ضFء ماأب	اه ال��[�Fن م/ مالح=ات. 
) وذلSPSS. Ver. 17)  dح�� تE حDاب ص	ق مهارات ات�اذ الق�ار :اس��	ام ب�نامج  

�O حDاب معامل االرت�اp ب�/ درجة ال�هارة الف�ع�ة وال	رجة الKل�ة لل�ق�اس في حالة  �M /ع
  جة ال�هارة م/ ال	رجة الKل�ة لل�ق�اس، �7ا :ال�	ول ال�الي:ح&ف در 

   في ال�ق�اس  ات�اذ الق�ار معامالت ص�ق مهارات )١ج�ول (                       
  مh-�G ال�اللة   معامل االرت�اW \ال�رجة ال�ل�ة   ل�هارة ا  م 
  ٠٬٠١  ,. ٧٧٨  ت�	ی	 ال�B[لة  ١
  ٠٬٠١  ,. ٦٤٤  ج�ع ال�علFمات   ٢
  ٠٬٠١  ,. ٧٧٥  ال�	ائل M�ح   ٣
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  مh-�G ال�اللة   معامل االرت�اW \ال�رجة ال�ل�ة   ل�هارة ا  م 
  ٠٬٠١  ,. ٦٤٢  ق��E ال�	ائل ت  ٤
  ٠٬٠١  ,. ٦٨٣  ات�اذ الق�ار   ٥

       ) (F�Dم 	ق ال�ق�اس٠١ج��ع ع�ارات ال�ق�اس دالة إح4ائ�ًا ع�	ل علي ص	م�ای ،(., .  
الق�ار:    -ز    ات�اذ  مهارات  ل�ق�اس  االس�:العي   iرته    ال����Fفي ص ال�ق�اس   O�M

) م/ تل��&ات ال4ف األول اإلع	اد) :�	رسة ال�هIة ٨٠األول�ة علي ع��ة م[Fنة م/ (
  وذلd به	ف ت�	ی	:  م�اف=ة الB�ق�ة -اإلع	اد,ة :��r7 7ف� صق� 

   :ال�ق�اس  Tازم الrم/   تE حDاب  ��ي ��ال� الrم/  لإلجا:ة علي مFاقف  ل�Dاب  لالزم 
��ل الrم/ ال�ي اس�غ�ق�ه أول تل��&ة م/ ع��ة  Dت O��M /مق�اس مهارات ات�اذ الق�ار ع

��ل  ١٤ال�O��H االس�Hالعي إن�هN م/ اإلجا:ة ع/ مFاقف ال�ق�اس (Dت dدق�قة و7&ل (
  الrم/ ال�ي اس�غ�ق�ه آخ� تل��&ة م/ ع��ة ال�O��H االس�Hالعي إن�هN م/ اإلجا:ة ع/ 

) دق�قة، وتE حDاب م�Fسq الrم/ الالزم لإلجا:ة  ٢٦مف�دات مق�اس مهارات ات�اذ الق�ار(
  ع/ ال�ق�اس ح��:

��ي×  ال��Fسq ال��تق_   ��  الrم/ ال��اس_= الrم/ ال�
��ي                               ��  ال��Fسq ال�

 Nم/ ال�ي اس�غ�ق�ه أول تل��&ة إن�هrي لل�ق�اس= (ال����م/ اإلجا:ة ع/   الrم/ ال�
    ٢ال�ق�اس+  الrم/ ال�ي اس�غ�ق�ه آخ� تل��&ة ان�هN م/ اإلجا:ة ع/ ال�ق�اس)/

��ي لل�ق�اس=(��  دق�قة ٢٠= ٢)/٢٦+ ١٤الrم/ ال�
  ٢ال��Fسq ال��تق_=ع	د مف�دات ال�ق�اس/

               =١٢٬٥= ٢/ ٢٥        
��ي = م��Fع ال	رجات ال�ي ح4ل عل�ها ��  ال�ل��&ات/ ع	د ال�ل��&اتال��Fسq ال�

                  =١٠=   ٨٠٠/٨٠  
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 ،	�Dاد الPال��تق_          (ف qسFي×  ال������، ١٩٧٩الrم/ ال��اس_= الrم/ ال�
٦٥٤ (  

��ي                               ��  ال��Fسq ال�
          =٢٥=         ١٢.٥×   ٢٠          

                        ١٠      
) دق�قة، وق	 تE االل�rام به&ا ٢٥الrم/ الالزم ل�O��H مق�اس مهارات ات�اذ الق�ار تق���ًا (

���ة والIا:Hة.�� الrم/ ع�	 ال�O��H الق�لي وال�ع	) لل�ق�اس علي تالم�& ال���Fعة ال�

   :و ث�ات ال�ق�اس  	قEقة  ت��H: اب  ث�ات مف�دات مق�اس مهارات ات�اذ الق�ارDمعامل ألفا   ح
7ل مهارة ف�ع�ة علي ح	ة، وفي 7ل م�ة ی�E ح&ف درجة إح	) ال�ف�دات    ل�ف�دات   خ ن�اك�و 

م/ ال	رجة الKل�ة لل�هارة الف�ع�ة ال�ي ت���ي إل�ها ال�Fقف، و�Fضح ال�	ول ال�الي حDاب  
ب�نامج   :اس��	ام  7�ون�اخ   ألفا  �قة �M :اس��	ام  و�Fضج    (SPSS Ver,17)  ال.�ات   ،

     ذلd. )٢ج	ول(
  )٨٠ال�ه ق�ل حف درجة ال�! � غ�� ال+اب	ة م( ال�رجة ال�ل�ة لل�ع� (ن=معامالت ألفا ومعامالت ارت�ا" م!ا � مق�اس ات�اذ الق�ار �ال�رجة ال�ل�ة لل�ع� ال� ت
	�ى    )٢ج�ول (

 :�ح ال��ائل  ج�ع ال�عل!مات   ت�6ی� ال�34لة
 ال�ف�دةرق; 

معامل  
 ألفا 

 االرت�ا"معامل  
 ال�ف�دةرق; 

معامل  
 ألفا 

 االرت�ا"معامل  
 ال�ف�دةرق; 

  معامل
 ألفا 

 االرت�ا"معامل  
٠٬٨٧٢ ٠٬٦٦٢ ٢ ٠٬٨٠٨ ٠٬٦٧٧ ٣ ٠٬٨٨٤ ,.  ٧٤٧ ١ 
٠٬٣٨١ ٠٬٧١٧ ٤ ٠٬٣٨٤ ٠٬٧٧٩ ١٢ ٠٬٣٨٧ ٠٬٨٣٨ ٧ 
٠٬٢٥٣ ٠٬٧٦٢ ٨ ٠٬٨١٢ ٠٬٦٧٧ ١٥ ٠٬٣٨٠ ,. ٨١٦ ١٠ 
٠٬٨٤١ ٠٬٦٧٥ ١١ ٠٬٣٧٠ ٠٬٧٥٥ ١٩ ٠٬٨١٨ ٠٬٧٦٥ ١٤ 
٠٬٦٨١ ٠٬٧٢٠ ٢٠ ٠٬٨٣٥ ٠٬٦٧٠ ٢٣ ٠٬٨٦٩ ٠٬٧٥٢ ١٧ 

  معامل ألفا ل�هارة ل��	ی	 ال���لة
٨٤٥., 

  معامل ألفا ل�هارة ج�ع ال�عل�مات 
٧٩٦.,  
 

�ح ال�	ائل  �  معامل الفا ل�هارة 
٧٩٤.,   

  تق��; ال��ائل 
  

 
  ات�اذ الق�ار 
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 ال�ف�دةرق;   
  معامل  

 ألفا  
 االرت�ا"    معامل  

  رق; ال�ف�دة   معامل      معامل 
 ألفا        االرت�ا"               

   

٠٬٨٨٠ ,. ٨٢٣  ٦ ٠٬٧٩٣ ,. ٨١٧ ٥ 
٠٬٨٠٨ ,. ٨٢٠ ٩ ٠٬٨٣٥ ٠٬٨٠٨ ١٣ 
٠٬٣٩٠ ,. ٨٧٠ ١٦ ٠٬٨٥٨ ٠٬٨٠٣ ٢١ 
٠٬٨١١ ٠٬٨٤٤ ١٨ ٠٬٢٦١ ٠٬٨٤٣ ٢٤   

 
 

٨٢٩ ,. ٨١٦ ٢٢ ٠٬٨١٧ ٠٬٨١١ ٢٥ ., 
  ألفا ل�هارة تق  � ال�	ائلمعامل 

٠٬٨٧٠ 
 

  معامل ألفا ل�هارة ات$اذ الق�ار  
٠٬٨٨٨ 

معامل ث�ات ال�ق�اس @3ل ق�ل حف درجة ال�ف�دة غ�� ال+اب	ة �?�<قة 
  ألفا 

٩٠٤.,  
 

  ) أن : ٢ی�7ح مT ج�ول (
 ل مKقف معامل ألفا لF  معامل ألفا لل �7[ل، م�ا ال�ى ت���ى إل�ه    �هارةأقل م/ أو ,Dاو

 ثاب�ة.  ال�ق�اس   Fاقف,�B� إلى أن ج��ع م
  ب�/ در pل�ة للج��ع معامالت االرت�اKرجة ال	فى   ال�ي ت���ى إل�ه  �هارةجة 7ل مف�دة وال)

�( �هارةفى ال	رجة الKل�ة لل  Fقفة ال�حالة وجFد درجF�Dم 	٠٬٠١) دالة إح4ائ�ًا ع�  (
 .  ال�ق�اس�ات ج��ع مف�دات م�ا ی	ل على اإلتDاق ال	اخلى وث

ق�ل ح&ف درجة    ,.)٩٠٤(  الق�ار 7[لوSال�الي أص�ح معامل ث�ات مق�اس مهارات ات�اذ  
  غ�� ال.اب�ة.  ال�Fقف

بلغ ع	د أسjلة ال�ق�اس في صFرته  الe-رة ال#هائ�ة ل�ق�اس مهارات ات�اذ الق�ار*:    -ح  
  مFاقف مق�اس مهارات ات�اذ الق�ار.) یFضح  تFز�ع ٣) مFقف ، وال�	ول (٢٥ال�هائ�ة (
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  ) ٣ج�ول (
                            abمق�اس مهارات ات�اذ الق�ار   ت-ز�ع م-ا  

  أرقام ال�-اab   -اab ع�د ال�  ال�هارات
  ١٧،  ١٤،  ١٠،  ٧، ١  ٥  ت<�ی� ال�;2لة 
  ٢٣، ١٩، ١٥، ١٢، ٣  ٥  ج�ع ال�عل-مات

  ٢٠، ١١،  ٨ ،٤، ٢  ٥  �lح ال��ائل 
  ٢٥، ٢٤ ،  ٢١، ١٣، ٥   ٥  تق��H ال��ائل 
  ٢٢،  ١٨ ،١٦، ٩  ،٦  ٥  ات�اذ الق�ار 
  م-ab   ٢٥  -اab إج�الي ع�د ال�

  التجريبي Dدوات البحث:   رابعH: التصميم

اإلع	اد,ة  ع	اد) م/ م	رسة( تE اخ��ارها م/ تل��&ات ال4ف األول اإلاخ��ار ع�#ة ال�<_:  - ١
  ال�ا:عة إلدارة 7ف� صق� ال�عل���ة :��اف=ة الB�ق�ة، وتE تق��Dها إلي م��Fع��/:  )ب�ات 

  ) :�	رسة اإلع	اد,ة ب�ات.١/٦) تل��&ة  ف4ل (٤٠: تFKنN م/ ( م��-عة ضا\:ة*
  ) :�	رسة اإلع	اد,ة ب�ات.٢/ ١) تل��&ة  ف4ل (٤٠: تFKنN م/ (م��-عة ت�����ة*
ال�<_:    -٢ ألدوات  الق�لي   m��:ال�  	ال��� لل�أك م��Fع�ي   PافKت الIا:Hة  م/   )

���ة��تE  )  وال� ح��  الق�ار،  ات�اذ  مهارات  مق�اس  في  ب�/  حDاب  وال���.لة  الف�وق 
HسFيم�  �����(ال� ال���Fع��/  و درجات  أداة الIا:Hة) ة  :اس��	ام   علي   dوذل ال���  

 dضح ذلF�  ).٤ال�	ول(اخ��ار( ت) و
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ن�ائج اخ��ار (ت) ل�اللة الف�وق ب�T م�-س:ات درجات ال���-ع��T  )٤ج�ول (
2oل ات�اذ الق�ار  مهارات ل�ق�اسال�:��m الق�لى  ال7ا\:ة) فى   –(ال������ة 

 ) df= 78( ة oال على ح�ة�الف�ع مهاراتهو 
  

       ال��ان         
   �هارةال

  ال���-عة ال7ا\:ة 
  ٤٠ن= 

  ال���-عة ال������ة 
ق��ة    ٤٠ن= 

  ت
ال�اللة 

  ١ع   ١م اإلحeائ�ة 
  

  ٢ع  ٢م

  ة غ�� دال  ,. ١٤١ ٣.٥٠٠٩ ١١٬٥٠٠  ٢٬٧٨٠٨  ١١٬٦٠٠  ت<�ی� ال�;2لة 
ج�ع  

  ال�عل-مات  
  غ�� دالة   ,. ٠٨٣ ٢٬٩٤٢١ ١١٬١٠٠  ٢٬٤٣٤٢ ١١٬١٥٠

  غ�� دالة   ,. ١٢٤ ٢٬٩٩٥٦ ١١٬٢٧٥  ٢٬٤٠٢٤  ١١٬٣٥٠  �lح ال��ائل 
 Hغ�� دالة   ,. ١٥٨ ٣٬١٣٩٣ ١١٬١٢٥  ٢٬٤٦٥٠ ١١٬٠٢٥  ال��ائل تق��  

  غ�� دالة   ,. ١٢٣ ٣٬٠٧١٦ ١٠٬٤٧٥  ١٬٨٧٨٣  ١٠٬٤٠٠  ت�اذ الق�ار  ا
  دالة  غ�� ,. ٠٢٢ ١٢٬٥٤٩ ٥٥٬٤٧٠  ٦٬٣٨٩٠  ٥٥٬٥٢٠  ال�ق�اس 2oل 

���ة  �ًا  ع	م وجFد ف�وق دالة إح4ائ  )٤ی�Iح م/ ج	ول (��ب�/ ال���Fع��/ الIا:Hة وال�
  ل�ق�اس مهارات ات�اذ الق�ار 7[ل وفي مهاراته الف�ع�ة 7ًال علي ح	ة،فى ال�O��H الق�لى  

 ال�ق�اس. وSال�الى ی�Iح وجFد تKافP ب�/ ال���Fع��/ فى ه&ا 
���ة ف4ل(ت#ف�$ ت��pة ال�<_:    -٣��) :�	رسة ١/٢قامN ال�اح.ة :ال�	ر�o لل���Fعة ال�

��ي في ال�	ر�o دون ��اإلع	اد,ة ب�ات، وذلd ح�صًا علي اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�
ال�قل�	,ة  �قة �Hال:  o�:ال�	ر الف4ل  م	رس  قام  ب���ا  ت�ف�&ها،  م�احل  في  إخالل  أ) 

  ت.) :�	رسة اإلع	اد,ة ب�ا١/٦لل���Fعة الIا:Hة ف4ل(
ال�اح.ة :ال�O��H ال�ع	�    :ع	 االن�هاء م/ ال�	ر�o قامN   ال�:��m ال�ع�& ألدوات ال�<_:  - ٤
���  7ل م/ ال���Fع��/  علىفي مق�اس مهارات ات�اذ الق�ار  ال���.لة    ��� الاة  ألد �� ، الIا:Hةة و ال�
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ا وتف�D�  وSع	 االن�هاء م/ ال�O��H تE ت��4ح أوراق اإلجا:ات و رص	 ال	رجات ل�عال��ها إح4ائ�
  ال��ائج. 

  خامسH: التحقق من صحة الفروض ومناقشة النتائج: 

ب�/    ف�وق دالة إح4ائ�اً   Fد ال&� ی�e على " وج  قامN ال�اح.ة :اخ��ار ص�ة الف�ض ال�الي:
���ة والIا:Hة فى ال�O��H ال�ع	� ل�ق�اس��  مهارات   م�FسHات درجات تالم�& ال���Fع��/ ال�

���ة" مهاراته7[ل وفى ات�اذ الق�ار ��  . الف�ع�ة 7ًال على ح	ه ل4الح ال���Fعة ال�
���ة وم�FسHات   وذلD�: dاب أ) ق��ة��"ت " ل��	ی	 الف�وق ب�/ م�FسHات  درجات ال���Fعة ال�

الف�ع�ة وحDاب ح�E    وفي مهاراته  7[ل  �ق�اس للال���Fعة الIا:Hة فى ال�O��H ال�ع	�  درجات  
  ) یFضح ذلd. ٥ال�أث��، وج	ول (

  ) ٥ج�ول (
) ، ومق�ار حI; تأث�� ال�عالIة ال	�I<��ة فى d)، (٢ق��ة (ت) ودالل	ها اإلحDائ�ة ، وق�; (إی	ا

الف�ع�ة @ًال على ح�ة ل�� تالم� ال��I!ع	�( ال	�I<��ة    مهاراته@3ل و  ت�اذ الق�ارامهارات   ت
��ة 
  �O والNا�?ة فى ال	?��M ال�ع

  ال��ان   
       

  �هارةال

  ال��I!عة الNا�?ة  
 ٤٠ن= 

ال��I!عة ال	�I<��ة  
  ٤٠ن= 

  ق��ة
 ت 

  ق��ة
  ٢ای	ا

  ق��ة
d  

حــــــــــIــــــــــ;  
 ال	أث��

 ٢ع ٢م ١ع ١م
   ت�6ی� ال�34لة

١٣٬٧٥٠ 
  

٢٬٧٥٢ 
  

١٦٬٩٠٠ 
  

١٬٧٩٤ 
  

٦٬٠٦٣*  
  

٠٬٣٢ 
  

١٬٣٧٣ 
  
   � �% 

ــع   ــ�ـــــــــــــ جـــــــــــــ
 ال�عل!مات

  
١٣٬٩٧٥ 

  
٢٬١٠٦ 

  
١٥٬٦٥٠ 

  
٢٬٧١٣ 

  
٣٬٠٨٤* 

  
٠٬١٠٨ 

  
٠٬٦٩٨ 

  
   م��س&

�   ١٬٦٢٨ ٠٬٣٩٨ *٧٬١٩١ ٢٬٣٧٤ ١٦٬٤٧٥ ١٬٨٥٢ ١٣٬٠٥٠ :�ح ال��ائل �% 

�    ١٬٦٠٦ ٠٬٣٩٢ *٧٬٠٩٢ ٢٬٣٣٠ ١٦٬٨٢٥ ٢٬٣٠٤  ١٣٬١٥٠ تق��; ال��ائل �% 

  *٦٬٩٩٨ ٢٬١٩٥ ١٦٬٧٢٥ ٢٬٥٥٢ ١٣٬٠٠٠ ات�اذ الق�ار
 

١٬٥٨٥ ٠٬٣٨٥    � �% 

  *٩٬٩١٨ ٧٬٨٩٩ ٨٢٬٥٧٥ ٦٬٠٩٩ ٦٦٬٩٢٥ ال�ق�اس @3ل 
 

٢٬٢٤٦ ٠٬٥٥٧    � �% 
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  ٠‚٠١* دالة ع#� مh-�G داللة 
  ) مایلى : ٥ج	ول (ی�Iح م/ 
���ة  ��&ات م�FسHات درجات تل   ق�E  إح4ائ�ًا ب�/  ةق دالو وجFد ف� ��والIا:Hة    ال���Fع��/ ال�

�ال�ع	  O��Hال� الق�ار  مهارات   ل�ق�اس  فى  مهاراتهو   ،7[ل  ات�اذ  ج��ع  تل  في   ��&ات ل4الح 
���ة��،    )٩٬٩١٨(7[ل دالة إح4ائ�ًا ح�� بلغN    لل�ق�اسق��ة (ت) ال��SFDة  ،  ال���Fعة ال�
) ف��اوحN ماب�/  d)، وا,Iًا إرتفاع ق��ه( ٠٬٥٥٧- ٠٬١٠٨ح�� ت�اوحN ماب�/ (  ٢إرتفاع ق��ة ای�ا 

��ي في العلFم  ٢٬٢٤٦- ٠٬٦٩٨(��) وتع��� ق��ة ��7� م�ای	ل علي فاعل�ة ال�	خل ال�	لي ال�
���ة ةالف�ع�ة ل	� تالم�& ال���Fع مهاراتهك[ل و ��   وSال�الي تE ق�Fل الف�ض.  ال�

��ي علي ت���ة   2w  ق��ة م�Sع أوم��ا حDـــــــاب  ب)��: تE حDـــــــاب قFة تأث�� ال�	خل ال�	لي ال�
ــادق، مهـارات ات�ـاذ الق�ار م/ خالل معـادـلة     )٤٤٣- ٤٤٠،  ١٩٩١(فPاد أبF حHـ_، آمـال صــــــــــــ

علي قFة تــأث�� ��7�ة ، وهــ&ا ,ع�ي أن ال�ــ	خــل ال�ــ	لي ) م�ــا یــ	ل  ,.٦٥٣(فFجــ	 أنهــا تDـــــــــــــــاو)  
��ي ذا فاعلـ�ة في ت��ـ�ة مـهارات ات�ـاذ الق�ار م/ خالل ت	ر�o العلFم ل	) تالمـ�& ال���Fعة ��ال�

���ة. ��  ال�
      :مقياس اتخاذ القرارمناقشة النتائج الخاصة ب

م�FســHات درجات ال���Fعة    ب�/  )  ی�Iــح وجFد ف�وق دالة إح4ــائ�اً ٥:اســ�ق�اء ج	ول (
�ــا:Hة فى ال�O��H ال�ع	 ���ة والIــــــــــ��الف�ع�ة    ، وفي ج��ع مهاراته7[ل ل�ق�اس ات�اذ الق�ار  ال�

���ة  وأ,Iــــــــًا ح�E و قFة تأث�� ال����يكًال على ح	ة ل4ــــــــالح ال���Fعة ال���  �	خل ال�	لي ال�
  الف�ع�ة 7ال على ح	ه. ج��ع مهاراته7[ل وفى  ت�اذ الق�ارا على ت���ة

:Tـل مo هـ$ه ال#���ـة مع ن�ـائج mوت�ف  )Yoon,2009(،،ق�ني 	ة م��ــ	ــ�Sز)ــة  ٢٠١٠�Mفــا)،(
ــاب، الــFهـــــ ــ	  إبــ�اهــ�ــJampes,2013)،(،E،()٢٠١١عــ�ـــــ ــا  نــFار،٢٠١٣رانــ�ـــــ ــان  (إ,ــ�ـــــ  ،(٢٠١٥( 

Alshareef,2016)( )،	ا� م��: r٢٠١٨ال�ع�.(  
  /]��ــ��	ام ال: رجاع ذلd إلى أنإو ��ي�	خل  اســــــــ��" 7ان  الHاقة فى ت	ر�o وح	ة "   ال�	لي ال�

إث�اء    جعـل ع�لـ�ة الـ�	ر�o جـ&اـ:ة وم.��ة م/ خاللات�ـاذ الق�ار،   مهـارات ـله ـتأث�� فعـال فى ت��ـ�ة  
الFح	ة ب�عy ال��ارب وال�Fاقف واألنBـــــــHة ال���Fعة ال�ي تH�ح تDـــــــاؤالت م.��ة لل�ف�K� ت�Hل_  

ــة مهــارات ات�ــاذ الق� م/ ال�ل� �قــة  الار، فــ�ــ&ات م�ــارســـــــــــــ�Hل�ــة وال	ــ��قــة ال�Hم علي الFخــل ,ق	ــ�



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣٩٨  

��ـ�ة في ال�علE ف�ه�E :ال�ل�ـ�&ات ���علهE م�Fر الع�لـ�ة ال�عل��ـ�ة  ال���O ال�ل�ـ�&ات وع	م  ،  وFــــــــــــــBت
ــة، وتFز�ع ال�Fائr علي ال���Fعات الفائrة م�ا ,�فrهE علي الع�ل  ــعFر :ال�لل م/ ال	راســـــــــ الBـــــــــ

.��Kوال�ف 
  . االولوال�<قm مT ص<ة الف�ض  5انيق� تH اإلجا\ة عT الZGال الوp$ل^ (2-ن             

  توصيات البحث:    

 م[/ تق	,E ال�Fص�ات ال�ال�ة: اأشارت إل�ه ن�ائج ال��� ال�الي أفي ضFء م

��ي في ت	ر�o م�اهج العلFم :ال��حلة اإلع	اد,ة   - ١��ض�ورة اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�
�ة. Fوال.ان 

٢ -   (Fال��� ال�	خل إث�اء  في ضFء  وال��ارب  األنHBة  م/  :الع	ی	  العلFم   _�Kل العل�ي 
��ي لKي تع�ل علي ت���ة مهارات ات�اذ الق�ار ل	) ال�الم�&. ��  ال�	لي ال�

 ض�ورة االه��ام ب����ة مهارات ات�اذ الق�ار ل	) تالم�& ال��حلة اإلع	اد,ة.  - ٣

��ي ت	ر�_ معل�ي العلFم علي اس��	ام ال� - ٤�� في ال�	ر�o. 	خل ال�	لي ال�

٥ - .dم ال�ي ت��ح ذلFال�الم�& علي مهارات ات�اذ الق�ار في دروس العل _�  ت	ر
  مقترحات البحث: 

 تق��ح ال�اح.ة م��Fعة م/ ال��Fث ال�[�لة لل��� ال�الي:                                            

العل�ي  وال�ل اإلباس��	ام     - ١ ل����ة ال�	ل  ��ي ��ال� 	اعي لل�B[الت ل	)  ال�	خل ال�	لي 
 تالم�& ال��حلة اإلع	اد,ة.   

��ي ل����ة :عy ال�هارات ال��ات�ة  وال���4ل ل	) تالم�&   - ٢��اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�
 ال��حلة اإلع	اد,ة.

٣ -   Fاه ن����ي في ت���ة مهارات ال�ف�K� عالي ال�ت�ة واالت��فعال�ة اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�
 & ال��حلة اإلع	اد,ة. دراسة العلFم ل	) تالم�

��ي ل����ة الق�E العل��ة وال�o العل�ي ل	) تالم�& ال��حلة   - ٤��اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�
 اإلع	اد,ة. 
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��ي ل����ة  ال�ف�K� ال��ل�لي والفهE الع��O ل	) تالم�&   - ٥��فاعل�ة اس��	ام ال�	خل ال�	لي ال�
 ال��حلة اإلع	اد,ة.

 ت	ر��Dة أخ�) ل����ة مهارات ات�اذ الق�ار ل	) تالم�& ال��حلة اإلع	اد,ة. اس��	ام اس��ات���ات   - ٦

  
  المراجع : 

  أوالً: المراجع العربية:

(   أماني م�� - ١ ال�Fجي  ال	ی/  :    ۲۰۱٣	 سع	   (  ��FHات اال  لعلFممناهج  العلم,ة"     نHBة " 
م,ة  التجاهات العال:عy ا  ضFءفي      ب�	ائ�ةحلة  اال رالم   نف  الثالثة  االولى  مل4فFل

  ٨٣، ص ص  ٣، ع  ۱٦، م  م�لة ال���pة العل��ة،  م�& العلم,ة للتال  ل�	ر7ات وفاعلیته في ا
– ۱٤٥.  

): ب�نامج مق��ح في علFم وتF�KلFج�ا ال�انF وأث�ه في ت���ة ال���4ل  ٢٠١٣آ,ات حD/ صالح(  - ٢
،  ال���pة العل��ةم�لة  وفه��M Eعة العلE وات�اذ الق�ار ل	) الHال�ة معل�ة العلFم :[ل�ة ال��ات،  

  . ١٠٦- ٥٣، ص ص ٤، ع ١٦م
): ب�نامج مق��ح في ال���D	ثات ال���Kائ�ة قائE علي ال�علE  ٢٠١٥إ,�ان ع�	 ال���	 نFار( - ٣

�ة، Fم :ال��حلة ال.انFاد) العلFالب نM (	ة  ال&اتي ل����ة مهارات ات�اذ الق�ار ل�pدراسات ع�
sال#ف Hة وعل�p١٢٤-٩٧، ص ص ٥٧، ع  في ال��.  

، القاه�ة، ال	ار  مع�H ال�e:ل<ات ال��p-�ة وال#ف�Gة):  ٢٠٠٣اته، ز��_ ال��ار(حD/ ش�  - ٤
  ال�4��ة الل��ان�ة. 
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الrغلFل( - ٥  Eال�ح�	ع� ع�اد  الrغلFل،  ال��4�  ال�ع�في):  ٢٠٠٣رافع   sال#ف  Hع�انعل  ،- 
  األردن، دار الB�وق لل�B� وال�Fز�ع. 

م��	( - ٦  Eإب�اه� م��	  ا٢٠١٣ران�ا  في  مق��ح  م�هج  فاعل�ة   :( yع: ل����ة  ال��Kاملة  لعلFم 
، 7ل�ة رسالة د�o-راهعادات العقل ومهارة ات�اذ الق�ار ل	) الHالب ال�عل��/ :[ل�ة ال���Sة،  

.O�  ال���Sة، جامعة الrقاز
) : ال�فاعل ب�/ خ�ائq ال�ف�K� وSعy أسال�_ ال�علE وأث�ه  ٢٠١٠ز�S	ة م��	 ق�ني م��	 ( -٧

ملي وات�اذ الق�ار ل	) تالم�& ال4ف ال.ال� اإلع	اد) في ت���ة 7ل م/ ال���4ل وال�ف�K� ال�أ
  ،o�ال�	ر ال��اهج وM�ق  ال���Kاء، م�لة دراسات في  ال��ع�ة ال���eة لل�#اهج في مادة 

sق ال��ر��l٢٣٦- ١٨١، ص ص ١٤٩، ع و .  

اتیجي في تنم,ة  رخ	ام الت�لE االستفعال,ة است     ) :  ۲۰۱۲ز��_ م��	 ع�	 هللا م��	ی/ ( - ٨
�ة  رالم   طالب 	)  ار لراتخاذ ال�Fع    ٣، م  ب(ةر، مجلة البح_ العلمي في التحلة الثان ،

  . ۱٦۹۳  -۱٦۲۷، ص ص  ۱٣
 :عy م في تنم,ة  العلF   ل�عل�E  س[ام��  اتیج,ةر) : فاعل,ة است٢٠١٥صالح م��	 صالح (   - ٩

مجلة oل(ة  ،  ع	اد,ةحلة اإلرالم  ی& تالم  ل	)ار  رعادات العقل العلم,ة و مهارات اتخاذ ال�
  . ٢٤٢- ١٧٣، ص ص ١٠٣، ع ٢٦، م جامعة بنها -ب(ة  رالت

): فاعل�ة اس��	ام ن�Fذج ال���) ال��اعي في ت	ر�o القIا,ا  ٢٠١٣ص�اح أم�/ علي ( - ١٠
ال�عل�ة الHال�ة  ل	)  الق�ار  ات�اذ  ومهارة  العقل  عادات  ت���ة  علي  الفلDفة  -االج��اع�ة 

  . ١٨٤-١٤٩، ص ص ٤٨، عم�لة ال��ع�ة ال��p-�ة لل�راسات االج��اع�ة واالج��اع، 
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ل����ة  ٢٠١٧ض��اء سالE داود( - ١١ ال�عاق	  القائE علي   o�ال�	ر ): أث� تF}�ف إس��ات���ة 
:عy مهارات ماوراء ال�ع�فة والق	رة علي ات�اذ الق�ار ل	) Mل�ة 7ل�ة ال���Sة للعلFم ال4�فة، 

ل��T��-p الع�ب أك�-�p \ال�عاون مع را\:ة ا  ٦ال�Zت�� ال�ولي ال5ال_ ل�ل�ة ال���pة جامعة  
، ال��عق	 في ال��rة، أب��ل،   م�e  –\ع#-ان: م�Gق�ل إع�اد ال�علH وت#���ه في ال-Tl الع�pي  

  .  ٣٤٥-٣٢١ص ص 
، ع�ان، ال#��fة ال�#ائ�ة واس��ات���ات ت�ر�s العل-م):  ٢٠٠٧عا,� م��Fد ز��Fن( - ١٢

  دار الB�وق لل�B� وال�Fز�ع.
علي( - ١٣ م��Fد  م��	  مH4في،  أح�	  وت:��قاتهعل):  ٢٠١٣علي  ال�ع�في   sال#ف  H  ،

  ال��اض، دار الrه�اء.
الFس��ي( - ١٤  	��ال� ع�	  ال	ی/  ب   ):٢٠١٠ع�اد  م�ترفاعل,ة  الرنامج  في   م��D	ثات ح 

  س��	ثات الم  ه&ه  ن�Fار و االتجاهات  رج,ة على التحصیل و تنم,ة مهارات اتخاذ ال�ب�FلF ال
  ٤،  م  د(ةوالس}  -  ال#فs  علHب(ة ورب(ة في الت ر دراسات v  ،ع	اد,ةحلة اإلرالم  م�& تالل	)  
  .٨٠- ١٣، ص ص ٤، ع 
١٥ - )(	���ال  (Fعل ال�ح�/  ع�	  العFفي،  سع	  األول  ):  ٢٠١٠ع�Dي  الع�pي  القام-س 

  ، ع�ان، دار دی�FنF لل�B� وال�Fز�ع. ل�e:ل<ات ال�ف���
١٦ - ) q�Hسف قFان یDحل ال�;2الت إب�اع�اً ) :  ٢٠١١غp ،١  �Bع�ان، دار ال.قافة لل� ،

  وال�Fز�ع. 
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١٧ - ) ع�	الFهاب  م��	  :اس��	ام ٢٠١١فا�Mة  االل�K�ون�ة  لل�فا,ات  مق��ح  ب�نامج   :(
الFسائq الفائقة ال�فاعل�ة ل����ة ال�ع�فة بها وات�اذ الق�ار ح�الها وال	افع�ة ال&ات�ة لل�علE ل	) 

  .١١٠- ٦٣، ص ص ٢،ع  M١٤الب ال4ف األول ال.انF)، م�لة ال���Sة العل��ة، م 
م#اهج ال�<_ و�lق ال�<ل�ل اإلحeائي في  ):  H١٩٩١_، أمال صادق(  فPاد أبF ح - ١٨

  ، القاه�ة، م[��ة األن�لF ال�4��ة. العل-م ال#ف�Gة وال��p-�ة واإلج��اع�ة
١٩ - ) قالدة  سل��ان  :  ۲۰۰٤فPاد  العل-م)   sت�ر� في  ال�ع�فة األساس�ات  دار  القاه�ة،   ،

  ال�امع�ة. 
�N، م[��ة  ٢، pل�#��ة ال�ف���اس��ات���ات ال��ر�s  ):  ٢٠١٢م��	 هاشE ر�ان( - ٢٠FKال ،

  الفالح لل�B� وال�Fز�ع. 
٢١ - ) م��	  ال	ی/   /�ز :ا�   rل ٢٠١٨ال�ع�Fح  rKال��ت االس�ق4ائي   o�ال�	ر فاعل�ة   :(

ال�B[لة العل��ة في ت���ة مهارات ات�اذ الق�ار والKفاءة ال��.�ة ل	) تالم�& ال��حلة اإلع	اد,ة،  
  . ٣٩-١ص  ، ص ٨، ع ٢١، م م�لة ال���pة العل��ة

٢٢ -    ) Oي  ال4ادق جاد ال�Hال�ع 	ي ل����ة    ۲۰۱۷نهلة ع�����) : ال�	خل ال�	لي ال�
العلFم ل	) تالم�& ال��حلة االع	اد,ة ،   الع�ل�ة في  ال��Bع_ وال�هارات   ��Kة  ال�ف�pال�� م�لة 

  .۱۰۰-  ٥٥، ص ص ٤، ع   ۲۰، م العل��ة
یبي في رلي التجج	 خل الم	 ام الس��	 ) : فاعل,ة ا  ۲۰۰۹نFال ع�	 الف�اح فه�ي  خل�ل (   - ٢٣

في مادة   ع	اد)اإل ثال� الصف ال ی& تالم ل	)العل,ا  رالعلمي ومهارات التفکیصاء تنم,ة االست�
  .۱٣٦  - ۷۲، ص ص ۱٥۰، ع  ل��ر�sا طرقم�لة دراسات فى المناهج و، لعلFما
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بل�ل( - ٢٤  Eإب�اه� ت���ة مهارات ٢٠١٤,D�ا شع�ان  في   ��Kال�ف  Eل�عل� ب�نامج F7رت  أث�   :(
7ل�ة    ،  رسالة د�o-راهات�اذ الق�ار وال�ف�K� ال�أملي ل	) Mال�ات ال4ف األول ال.انF) العام،  

.O�  ال���Sة، جامعة الrقاز
��ي في ) : " أث� اس��	ام  ال�	خل ال�	لي ال��D,۲۰۰٨�) م��	 م��Fد ع.�ان (   - ٢٥�

 Fال� ��Kائ�ة ومهارات ال�ف�rالف� Eت���ة ال�فاه�" (Fالب ال4ف األول ال.انH) ل	رسالة ،  ل�
  . ، 7ل�ة ال��ات ، جامعة ع�/ ش�oد�o-راه
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