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 انًستخهص انؼزتً

ت فاعلٕةةح تهوةةامط م رةةهغ لةةاست علةةٓ اٌةةرفكا  مةةكـي العةةك  فةةٓ ذىمٕةةح ال ٍةة"  ػُىاٌ انثحج :

تالٍةةثثٕح الرانٔفٕةةح َتعةةغ مٍةةاناخ الر طٕةةه المىم ةةٓ لةةكْ ذ مٕةةم الظةة  

 الصاوٓ اإلعكاقْ"

ذرمصةةي فةةٓ ػةةع  مٍةةرُٔاخ ال ٍةةت تالٍةةثثٕح الرانٔفٕةةح َمٍةةاناخ الر طٕةةه  يشكهة انثحج :

 المىم ٓ لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ.

ل است علٓ اٌةرفكا  مةكـي فاعلٕح الثهوامط الم رهغ أٍكف الثؽس ئلٓ ذؽكٔك  انًهخص :

العك  فٓ ذىمٕح ال ٍت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح َتعةغ مٍةاناخ الر طٕةه المىم ةٓ 

 66لةةكْ ذ مٕةةم الظةة  الصةةاوٓ اإلعةةكاقْ د َلةةك اعرمةةك الثؽةةس علةةٓ عٕىةةح  

ذلمثم ذلمٕمج ( د كما ذت ذ ٍٕمٍا ئلٓ معمةُعرٕه ئؼةكاٌما ذعهٔثٕةح َايـةهْ 

ال ٍةةت تالٍةةثثٕح الرانٔفٕةةح َاـرثةةان  َئعةةكاق اـرثةةان ل ٕةةايػةةاتمحد كمةةا ذةةت 

َلةةك أكةةكخ ورةةاسط الكناٌةةح َظةةُق  ل ٕةةاي تعةةغ مٍةةاناخ الر طٕةةه المىم ةةٓ

معمةُعرٕه   الرعهٔثٕةح فهَق لاخ قاللح اؼظاسٕح تٕه مرٌُمٓ قنظةاخ ال

الـرثان  فٓ الرمثٕق الثعكَْالؼاتمح ( لظالػ ذ مٕم المعمُعح الرعهٔثٕح 

 ثان مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ.ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َاـر

 مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ –ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح  –مكـي العك   انكهًات انذانة :

 

Abstract in English  

The Effectiveness of a proposed Program based on 

using Controversy approach to developing of 

Historical causality  Understanding and some skills of 

Logical Thinking in the Pupils of the second 

Preparatory Grade. 

Title of search :  

deficiency of skills of logical thinking and causality 

Understanding in the Pupils of the second Preparatory 

Grade. 

Proplem of search : 

Determining of Effectiveness a Proposed Program 

based on using Controversy approach to developing 

of Historical causality Understanding and some skills 

of Logical Thinking in the Pupils of the second 

Preparatory Grade , Selecting restudy of group and 

partition them two groups control group and 

experimental group, Test to measuring Levels 

Historical causality Understanding, and Test to 

measuring some of Skills Logical Thinking ,  and the 

Sumary : 



results of search prove There are statistical significant 

differences between average scores of the 

experimental group pupils and control group pupils , 

in the post application of the Historical causality 

Understanding test and Skills Logical Thinking test in 

favor of the experimental group pupils. 

Controversy approach - Historical causality 

Understanding - Skills Logical Thinking 
Words of Key : 

 

 يمذية: 

ٌىاك انذثاؽ َشٕق تٕه َالر ك  العلمٓ َالرطىُلعٓ َومُ المعهفح الرانٔفٕح د فل ك اٌر اق علت الرانٔؿ 

أْ مهؼلح مه مه الر ك  العلمٓ َالرطىُلعٓ َأطثػ لً ٌماذً َـظاسظح َؽالاذً الرٓ الغىٓ عىٍا فٓ 

 ( .4-3د 2006مهاؼي الرعلٕت   وٍهٔه عثك الغىٓد 

ٔ ٕك فٓ ذؽ ٕق الرطامي المعهفٓ تٕه الماػٓ َالؽاػه َالمٍر ثي لكْ المرعلت َمه شت  فالرانٔؿ 

د َمه شت فٍُ ٍٔاعك علٓ ذىمٕح مٍرُٔاخ ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح  ٍٔاعك علٓ فٍت المشط خ المٍر ثلٕح

 ه المىم ٓ.َمٍاناخ الر طٕ

تأؼطا  ذمطىً مه أن ٔ ٍت معىّ ايؼكاز ذىَٔك ال هق  َذرمصي أٌمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح فٓ

َأٔؼاً ذؽكٔك الع لح تٕه ايؼكاز َتٕه أٌثاب ؼكَشٍا  الؽاػهج أَ المٍر ثلٕح فٓ ػُء ـثهذً تالماػٓ

أن الر طٕه المىم ٓ  ٓ فررمصي فٓد أما أٌمٕح الر طٕه المىم (2005 مؽمك الشاناوْد َكٕ  ذت ؼكَشٍا

ٔعرثه اللثىح ايَلٓ يوُاع الر طٕه ايـهْ كما أن ذىمٕرً ذٍاعك علٓ ذىمٕح ايوُاع ايـهْ للر طٕه  نتاب 

 (.37, 2011ؽً د 

َنغت أٌمٕح ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َمٍاناخ الر طٕةه المىم ةٓ مةه واؼٕةح َنغةت أٌمٕةح مةاقج 

ذلك المٍاناخ مه واؼٕح أُـهْ ئال أن اٌرفكا  المهق الر لٕكٔح فٓ ذةكنًٔ الرةانٔؿ َالرةٓ الرانٔؿ فٓ ذىمٕح 

ال ذهاعٓ االٌرما  تركنٔة الر مٕم علةٓ الرؽلٕةي أَ الر طٕةه ممةا أف ةك الرةانٔؿ أٌمٕرةً فةٓ ذؽ ٕةق عكٔةك مةه 

مٕم َػع  مٍاناذٍت فٓ أٌكافً الٍامح مما ئوعطً تالٍلة علٓ مٍرُٔاخ ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح لكْ الر 

الر طٕه المىم ٓ لملك كان مه الؼهَنْ اٌرفكا  ؽهق ؼكٔصح فٓ ذكنًٔ الرانٔؿ َـاطح اٌرفكا  مكـي 

 Briker, M Bell, 2008أن العك  ؽهٔ ح فعالح للرعلت مصي قناٌةح  العك  ؼٕس أككخ الكناٌاخ الٍات ح 

طةح مةاقج الرةأؿ ٍٔةاعك علةٓ فٍةت ايٌةثاب َٔىمةٓ (د َمه شت فان اٌرفكا  العك  فٓ العملٕح الرعلٕمٕةح َـا

(د كما أن العةك  ٔرؼةمه االٌةركال  َاالٌةر هاء 184, 2015المٍاناخ المهذثمح تالر ٍٕه  مؽه  ٔؽٕٓ د 

 (. Kuln, 2010َغٕهٌا مه المٍاناخ المىم ٕح َالع لٕح   

َالعةةك  ٍٔةةكف ئلةةٓ أن كةة ً مةةه الؽعةةاض ٌَىةاك ع لةةح َشٕ ةةح تةةٕه العةةك  َواهٔةةح الؽعةةاض ذرمصةةي فٕةة

الرغٕٕه  فٓ أفطان اٖـهٔه َؼصٍت علٓ لثُ  آناسً ئال أن اإلـةر ف تٕىٍمةا ٔرمصةي فةٓ ايٌةلُب المٍةرفك  

للرُطي للٍكف ؼٕس ٔعرمك العك  علةٓ ايٌةُب االٌةركاللٓ الع لةٓ د أمةا الؽعةاض فٍٕةرفك  أٌةالٕة شةرٓ 

هٌا مه ايٌالٕة ايـهْ  عثك هللا طُلح د ؼٕس ٔعرمك علٓ اٌرفكا  أٌالٕة لغُٔح َت غٕح َـماتٕح َغٕ

( د َمه شت فان الهتؾ تٕه مكـي العةك  َواهٔةح الؽعةاض ٔةرت مةه ـة   العمةس تةٕه اٌةرفكا  13د  2011

 االٌركال  العكلٓ َايٌالٕة اللغُٔح َالث غٕح الؽعاظٕح فٓ أٌلُب َاؼك.



مٕةم المهؼلةح اإلعكاقٔةح َللةك النذثةاؽ ٌَىاك ػهَنج لرىمٕح الٍثثٕح الرانٔفٕح َالر طٕةه المىم ةٓ لر 

أشةةانخ تعةةغ الكناٌةةاخ الٍةةات حالفظةةاسض الع لٕةةح لر مٕةةم المهؼلةةح اإلعكاقٔةةح ترلةةك المٍةةاناخ ف ةةك 
 

أن 

ذهذثؾ ترمةُن لكنذةً علةّ الر طٕةه َمةه  -ؽث اً لىاهٔح  تٕاظٕح(  -الرمُن الع لٓ للمرعلت ٔمه تعكج مهاؼي 

طهٔةةح الشةةطلٕح َالرةةٓ ذ اتةةي المهؼلةةح اإلعكاقٔةةح ذرمٕةةى تال ةةكنج علةةّ مهؼلةةح العملٕةةاخ ال تةةٕه ذلةةك المهاؼةةي 

الرظىٕ  تمةهق مفرل ةح َال ةكنج علةّ ئقناك الع لةاخ الرةٓ ذةهتؾ تةٕه الم ةإٌت َفةٓ ذلةك المهؼلةح ٔىمةُ 

م ٍُ  الٍثثٕح َالرعلٕي َاالٌرىثاؽ المىم ٓ
 

كما ذرمٕى ذلةك المهؼلةح فةٓ (د 54 د2001ع ء عثكالعإتد   

لةما ( د 247د  1998  فإاق الٍٕك الثٍةٓ د تىمُ ال كنج االٌرىثاؽٕح شت ٔرثعٍا ومُ ال كنج االٌر هاسٕح تكأرٍا 

 أطثػ االٌرما  ترىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح َالر طٕه المىم ٓ مملة ٌا  مه مرملثاخ المهؼلح اإلعكاقٔح.

َاٌرفكا  المهق الر لٕكٔح َنغت ذلك ايٌمٕح لمكـي العك  ئال أن الُالس المٕكاوٓ ٔشٕه ئلٓ ئٌمالً 

الرٓ ال ذؽ ق ايٌكاف المهظُج مه العملٕح الرعلٕمٕح َللك لعكج أٌثاب مىٍا عك  َعٓ تعغ المعلمٕه 

 تأٌمٕرً َـاطح ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َمٍاناخ الر طٕه المىم ٓ.

 تحذٌذ انًشكهة:

لرانٔفٕةح َمٍةاناخ الر طٕةه المىم ةٓ ٔمطه ذؽكٔك مشطلح الكناٌح فٓ ػةع  مٍةرُْ ال ٍةت تالٍةثثٕح ا

ايٌةللح َللرظكْ لرلك المشةطلح ذؽةاَ  الكناٌةح الؽالٕةح اإلظاتةح عةه لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْد 

 الرالٕح :

 ما مٍاناخ العك  المىاٌثح لر مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ ؟  1ي

المىم ةٓ تالىٍةثح يٌةكاف مةىٍط ذةانٔؿ  ما الُون الىٍةثٓ لمٍةرُٔاخ ال ٍةت تالٍةثثٕح َمٍةاناخ الر طٕةه 2ي

 الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ ؟

ما طُنج الثهوامط الم رهغ تاٌرفكا  مكـي العك  فٓ ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َالر طٕه المىم ٓ  3ي

 لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ ؟ 

 لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ ؟فاعلٕح الثهوامط الم رهغ فٓ ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح  ما 4ي

فاعلٕةةح الثهوةةامط الم رةةهغ فةةٓ ذىمٕةةح تعةةغ مٍةةاناخ الر طٕةةه المىم ةةٓ لةةكْ ذ مٕةةم الظةة  الصةةاوٓ  مةةا 5ي

 اإلعكاقْ ؟ 

 فزوض انثحج:

ذُظك فهَق لاخ قاللح ئؼظاسٕح تٕه مرٌُمٓ قنظاخ ذ مٕةم المعمةُعرٕه الرعهٔثٕةح َالؼةاتمح  -

 ال ٍت تالٍثثٕح.الـرثان ٔثٕح فٓ الرمثٕق الثعكْ لظالػ ذ مٕم المعمُعح الرعه

ذُظك فهَق لاخ قاللح ئؼظاسٕح تٕه مرٌُمٓ قنظاخ ذ مٕةم المعمةُعرٕه الرعهٔثٕةح َالؼةاتمح  -

 لظالػ ذ مٕم المعمُعح الرعهٔثٕح فٓ الرمثٕق الثعكْ الـرثان مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ.

الرعهٔثٕح فٓ اـرثةان ال ٍةت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح  ذُظك ع لح انذثاؽٕح تٕه قنظاخ ذ مٕم المعمُعح -

 َقنظاذٍت فٓ اـرثان الر طٕه المىم ٓ فٓ الرمثٕق الثعكْ.

 أهذاف انثحج:

 ذٍكف الثؽس الؽالٕح ئلٓ :

 ذؽكٔك المٍاناخ العك  المىاٌثح لر مٕم الظ  الصاوٓ االعكاقْ. -

المىم ةٓ تالىٍةثح يٌةكاف مةىٍط  ذؽكٔك الُون الىٍثٓ لمٍةرُٔاخ ال ٍةت تالٍةثثٕح َمٍةاناخ الر طٕةه -

 ذانٔؿ الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ.

ذؽكٔك طُنج الثهوامط الم رهغ تاٌرفكا  مكـي العك  فٓ ذىمٕةح ال ٍةت الٍةثثٕح الرانٔفٕةح َالر طٕةه  -

 المىم ٓ لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ.

ٕةح تعةغ مٍةاناخ الر طٕةه ذؽكٔك فاعلٕح الثهوامط الم رهغ فٓ ذىمٕةح ال ٍةت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح َذىم -

 المىم ٓ لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ.

ذؽكٔك الع لح االنذثاؽٕح تٕه ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َذىمٕح مٍةاناخ الر طٕةه المىم ةٓ لةكْ  -

 ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ.

 حذود انثحج:



 ٌُان.معمُعح مه ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ تاؼكْ مكاني مؽافاح أ -

 تعغ ال ؼأا الرانٔفٕح المصٕهج للعك . -

 الرظان ذؽلٕي مىٍط ذانٔؿ الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ علٓ ذؽلٕي ايٌكاف المرؼمىح. -

 الرظان علٓ ذىمٕح مٍاناخ   الر ٍٕه َاالٌرىراض َالرظىٕ  ( مه مٍرُْ ال ٍت. -

 (.اقناك الع لاخء َاالٌرىثاؽ َالرظان علٓ ذىمٕح تعغ مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ   االٌر ها -

 ٌٕرت ذمثٕق الثهوامط الم رهغ ـ    فظي قنآٌ كامي(. -

 أهًٍة انثحج:

ايٌمٕح الىاهٔح : ذ كٔت ئؽان واةهْ شةام ً لمؽةاَن الكناٌةح َمةا ٔةهذثؾ تٍةا مةه مُػةُعاخ  مةكـي 

 الر طٕه المىم ٓ(. -ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح  -واهٔح الؽعاض –العك  

 ايٌمٕح الرمثٕ ٕح : 

 لك ٔ  ٕك الثؽس معلمٓ الرانٔؿ مه ـ   ذ كٔت قلٕي لمعلت الرانٔف ٓ اٌرفكا  الثهوامط. -

لةةك ٔ ٕةةك الثؽةةس الثةةاؼصٕه مةةه ـةة   االؽةةان الىاةةهْ َمةةا ذرؼةةمىً مةةه اـرثةةاناخ ال ٍةةت تالٍةةثثٕح  -

 . الر طٕه المىم َٓاـرثان  –الرانٔفٕح 

تمٍةةاناخ العةةك  ه ـة   ذ ةةكٔت لاسمةةح لةك ٔ ٕةةك الثهوةةامط الم رةةهغ ال ةاسمٕه علةةٓ ذمةةُٔه المىةةاٌط مةة -

 َمأمطه الرُطي ئلًٕ مىىراسط .المىاٌثح لر مٕم الظ  الصاوٓ االعكاقْ 

 يُهذ انثحج:

 ٍٔرؽك  فٓ الثؽس الؽالٓ المىٍعٕه الرالٕٕه : 

المىٍط الُطة ٓ : الٌةرفكامً فةٓ ظمةس َؼظةه َذؽلٕةي ايقتٕةاخ َالكناٌةاخ الٍةات ح لاخ الظةلح  - 1

 رٓ ذعالعً الثؽس الؽالٓ.تالمُػُعاخ ال

المىٍط الرعهٔثٓ الرهتُْ : َٔعرمك علٓ الرظةمٕت الرعهٔثةٓ لَ المعمةُعرٕه الرعهٔثٕةح َالؼةاتمح  - 2

 ٌَٕرت اٌرفكامً فٓ ذؽكٔك فاعلٕح الثهوامط الم رهغ.

 أدوات انثحج:

 .لاسمح تمٍاناخ العك  المىاٌثح لر مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ -1

 هغ   أًٌ َأٌكاف َمؼمُن الثهوامط (الثهوامط الم ر -2

 اـرثان ل ٕاي مٍرُْ ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َآـه ل ٕاي مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ.  -3

 ارزاءات انثحج:

 لإلظاتح عه ذٍاؤالخ الكناٌح َالرؽ ق مه طؽح فهَػٍا ذت اذثعاع الفمُاخ اٖذٕح :

العةك  المىاٌةثح لر مٕةم الظة  الصةاوٓ إلعةكاقْ مةه لإلظاتح عةه الرٍةاؤ  ايَ  ذةت ذؽكٔةك مٍةاناخ  -أَالً 

 ـ   :

تىاء اٌرثاوح تالمٍاناخ العكلٕح المىاٌثح لر مٕم الظ  الصةاوٓ إلعةكاقْ مةه ـة   االؽة ع علةٓ  -

ايقتٕاخ َالكناٌاخ الٍات ح لاخ الظلح تمكـي العك  َواهٔح الؽعاض َال ٍت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح 

 ٌاخ الؽكٔصح فٓ الرهتٕح.َالر طٕه المىم ٓ د َاالذعا

عهع االٌرثاوح علٓ تعغ الفثهاء مه معلمٓ َمُظٍٓ الكناٌاخ االظرماعٕح , ـثهاء المىاٌط  -

 د ـثهاء علت الى ً الرهتُْ َالمرفظظٕه فٓ معا  الرانٔؿ َذؽلٕي وراسعٍا.

لرانٔفٕةح َمٍةاناخ لإلظاتح عه الرٍةاؤ  الصةاوٓ ذةت ذؽكٔةك الةُون الىٍةثٓ لمٍةرُٔاخ ال ٍةت تالٍةثثٕح ا -شاوٕاً 

 الر طٕه المىم ٓ فٓ أٌكاف مىٍط ذانٔؿ الظ  الصاوٓ االعكاقْ د مه ـ   :  

ذؽلٕي أٌكاف مىٍط ذانٔؿ الظ  الصةاوٓ االعةكاقْ فةٓ ػةُء مٍةرُٔاخ ال ٍةت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح  -

 َمٍاناخ الر طٕه المىم ٓ.

 معالعح وراسط الرؽلٕي اؼظاسٕا َمىالشرٍا َذ ٍٕهٌا. -

ظاتح عه الرٍاؤ  الصالس ذت ذؽكٔك اإلؽان العا  للثهوامط الم رهغ فٓ ػُء ما ذةت الرُطةي ئلٕةً فةٓ لإل-شالصاً 

 الفمُج الٍات ح مه ـ   :

 ذؽكٔك أٌكاف الثهوامط الم رهغ. -

 ذؽكٔك أًٌ الثهوامط الم رهغ. -



 ذؽكٔك مؼمُن الثهوامط الم رهغ َالمرمصي فٓ : -

 –االوشةةمح  –ؽةةهق َاٌةةرهاذٕعٕاخ الرةةكنًٔ -ؼةةح ايٌةةكاف الفاطةةح تطةةي ل -  ال ؼةةأا العكلٕةةح 

 اٌالٕة الر ُٔت  الرشفٕظٓ َالثىاسٓ َالفرامٓ(

 اعكاق قلٕي للمعلت فٓ ػُء الثهوامط الم رهغ َعهػً علٓ معمُعح مه المؽطمٕه. -

 اعكاق كرٕة للرلمٕم فٓ ػُء الثهوامط الم رهغ َعهػً علٓ معمُعح مه المؽطمٕه. -

علٓ معمُعح المؽطمٕه مه معلمٓ َمُظٍٓ الكناٌاخ االظرماعٕح عهع اإلؽان العا  للثهوامط  -

 , ـثهاء المىاٌط د ـثهاء علت الى ً الرهتُْ.

لإلظاتح عه الرٍاؤ  الهاتس َالفةامً ذةت ذؽكٔةك فاعلٕةح للثهوةامط الم رةهغ فةٓ ذىمٕةح ال ٍةت تالٍةثثٕح  -ناتعاً 

 ْ مه ـ   :الرانٔفٕح َالر طٕه المىم ٓ لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاق

 .اـرٕان معمُعح تؽصٕح َذ ٍٕمٍا معمُعرٕه ئؼكاٌما ذعهٔثٕح َايـهِ ػاتمح -

تىةاء اـرثةةان ل ٕةاي ال ٍةةت تالٍةةثثٕح الرانٔفٕةح َآـةةه ل ٕةةاي الر طٕةه المىم ةةٓ مةةس الرأكةك مةةه طةةكق  -

 َشثاخ االـرثانٔه َذمثٕ ٍما ذمثٕ اً لثلٕاًعلٓ المعمُعرٕه الرعهٔثٕح َالؼاتمح.

 رمثٕق ال ثلٓ ل ـرثانٔه َذؽلٕلٍا َمعالعرٍا ئؼظاسٕاً َذ ٍٕهٌا.نطك وراسط ال -

 ذمثٕق الثهوامط الم رهغ علٓ المعمُعح الرعهٔثٕح. -

 ذمثٕق االـرثانٔه ذمثٕ اً تعكٔاً علٓ المعمُعرٕه الرعهٔثٕح َالؼاتمح. -

 نطك وراسط الرمثٕق الثعكْ َذؽلٕلٍا َمعالعرٍا ئؼظاسٕاً َذ ٍٕهٌا. -

 لم رهؼاخ.ذ كٔت الرُطٕاخ َا -

 انذراســــات انســاتـــمــة انًزتثطة تانًحاور انزئٍسة نهثحج انحانً وتتًخم فً : 

 قناٌاخ َتؽُز ذىاَلد قَن مكـلٓ العك  َالؽعاض فٓ العملٕح الرعلٕمٕح مصي : -أَالً 

مٍةةاناخ الطراتةح الؽعاظٕةةح لةةكْ  ٌةكفد ئلةةٓ الرعةهف علةةَٓالرةةٓ  (2009قناٌةح   وٍلةةح ٌةٕ  الةةكٔه

ثح المعلمح تطلٕح الرهتٕح لٍت فلٍ ح َاظرماع د َلك أككخ وراسط الكناٌةح علةٓ َظةُق ػةع  لةكْ عٕىةح المال

 الكناٌح فٓ مٍاناخ الطراتح الؽعاظٕح َفٓ الرعهف علٓ العىاطه ايٌإٌح للفماب اللؽعاظٓ. 

ٕح اٌرٍكفد الم انوح تٕه ؽ ب المهاؼي الرعلٕمَالرٓ  ((Berland & Mc Neill, 2010َقناٌح 

المفرل ح   اإلتركاسٕح َاإلعكاقٔح َالصاؤُح( فٓ المهق المٍرفكمح فٓ العةك  َمٍةرُْ الرع ٕةك فةٓ اٌةرفكا  

العةةك  د َاكةةكخ ورةةاسط الكناٌةةح أن الٍةةٕاق الرعلٕمةةٓ لةةً قَن ٌةةا  فةةٓ قعةةت اٌةةرفكا  العةةك  لةةكْ المةة ب 

 َمٍرُْ ذع ٕكي.

اٌةرفكا  العةك  علةٓ آناء المعلمةٕه  ذاشٕه ئلٓ معهفح ٌكفد َالرٓ ((Mc Donald 2010َقناٌح 

َظًٍ واهٌت ؼُ  ؽثٕعح العلت َلك اٌرفكمرد الكناٌح تعغ ايقَاخ لعمس الثٕاوةاخ عةه المعلمةٕه مىٍةا 

االٌرثاواخ َالم ات خ الشفظٕح َذٍعٕ خ ال ةكُٔ د َلةك أكةكخ ورةاسط الكناٌةح أن اٌةرفكا  العةك  ٌةاعك 

 علت.علٓ ذؽٍه َظًٍ واه المعلمٕه وؽُ ؽثٕعح ال

ٌكفد ئلٓ الرعهف علٓ أشه اٌرفكا  الفماب الؽعاظٓ فةٓ َالرٓ  (2012َقناٌح   فاؽمح ؼعاظٓ

ذىمٕح مٍاناخ الكناٌح َعةاقاخ الع ةي د َلةك اعرمةكخ الكناٌةح علةٓ معمُعةح مةه ؽالثةاخ ال هلةح الهاتعةح 

علةٓ اٌةرفكا   أشةه قا  اؼظةاسٕاً  َظُق شعثح ذانٔؿ كلٕح الثىاخ ظامعح عٕه شمًٕد َذُطلد الكناٌح ئلٓ

 الفماب الؽعاظٓ فٓ ذىمٕح مٍاناخ الكناٌح َعاقاخ الع ي.

مٍرُْ مٍةاناخ العةك  العلمةٓ لةكْ ؽة ب  َالرٕاٌرٍكفد الطش  عه (2015َقناٌح   مؽه  ٔؽٓ 

ؽالةة ( مةه ؽة ب الظة  165ؽالةة ( مةىٍت    300المهؼلح المرٌُمحد َلك شملد معمُعح الكناٌح  

الظ  الصالس د َلك أككخ وراسط الكناٌح أن مٍرُْ الم ب ٌُاء الظ   ؽالة( مه ؽ ب135ايَ  َ 

 ايَ  أَ الظ  الصالس كان مىف ؼاً فٓ مٍاناخ العك  العلمٓ.

 مصي : تالٍثثٕح الرانٔفٕحقناٌاخ َتؽُز ذىاَلد ال ٍت  -شاوٕاً 



رةانٔفٓ ٌةكفد ئلةٓ الطشة  عةه أشةه اٌةرفكا  المظةاقن الَالرٓ  (Meier, Danial, 2009 )قناٌح 

لاخ الظلح تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح فةٓ ذىمٕةح الؽةً الرانٔفٕةح د َلةك كشة د ورةاسط الكناٌةح أن اٌةرفكا  مةكـي 

المظاقن الرانٔفٕح مةس مةكـي ٌة االخ ال ٍةت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح فةٓ قناٌةح الرةانٔؿ أقْ ئلةٓ ذىمٕةح الؽةً 

 العاؽ ٓ الرانٔفٓ.

ذؽلٕي َظٍةاخ الىاةه لةكْ المة ب ذعةاي فٍةت ( َالرٓ ٌكفد Waring, Scott, M. 2010َقناٌح  

ايؼكاز الرانٔفٕح َمكْ اذ الٍا مس َظٍاخ واه المإنـٕه ؼٕس ذُظك عكج َظٍاخ واةه لةكْ المةإنـٕه 

َلطةةه ال ذر ةةق َاؼةةكج مىٍةةا مةةس فطةةهج الٍةةثثٕح لةةكْ المةة ب د َمةةه ـةة   ذؽلٕةةي َظٍةةاخ واةةه المةة ب 

 ٕح لكْ الم ب.اٌرماعد الكناٌح الطش  عه مكْ َػُغ فطهج الٍثث

كٕ ٕةةح لٕةةا  معلمةةٓ الرةةانٔؿ ٌةةكفد ئلةةٓ َطةة  ( َالرةةٓ Montanero, et al, 2011 َقناٌةةح   

تالمهؼلح الصاؤُح تشهغ ايٌثاب الهسٍٕح لألؼكاز الرانٔفٕحد َلك كش د الكناٌح عه أن معلمٓ الرانٔؿ ال 

 مرطامي. ٔهتمُن تٕه ـظاسض ايؼكاز َما ذؽرًُٔ مه تٕاواخ َال ٔرىاَلُوٍا تشطي

( َالرٓ ٌكفد ئلٓ الطش  عةه ذةأشٕه اٌةرهاذٕعٕاخ ال ةهاءج  Mc Henry, Patric, 2015َقناٌح   

ايقتٕح علٓ ذىمٕح الٍثثٕح الرانٔفٕح َالى ك الرانٔفٓ لكْ ؽ ب ال هلح الصاوٕح ذةانٔؿ تالُالٔةاخ المرؽةكج د د 

لُب ال هاسٓ فٓ ذؽلٕةي المظةاقن الرانٔفٕةح َأككخ وراسط ذلك الكناٌح أن اٌرفكا  اٌرهاذٕعٕح الطراتح َايٌ

 ٌاعك علٓ ذىمٕح الى ك الرانٔفٓ َفٍت الٍثثٕح الرانٔفٕح.

 قناٌاخ َتؽُز ذىاَخ ذىمٕح مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ مصي : -شالصاً 

( َالرةٓ ٌةكفد الكناٌةح  ئلةٓ الطشة  عةه الع لةح تةٕه Adeyinka Tella, etal,  2008 قناٌةح   

( مةةه 400مغهافٕةةح َالر طٕةةه المىم ةةٓ د َتلغةةد العٕىةةح الرةةٓ أظهٔةةد علٍٕةةا الكناٌةةح  تعةةغ الرغٕةةهاخ الكٔ

د َأكةكخ ورةاسط ذلةك الكناٌةح  ( عةا 11-9( مةكاني فةٓ قَلةح وٕعهٔةا ذهاَؼةد أعمةانٌت مةه  10ذ مٕم  

 الكٔمغهافٕح   العمه َالظ  َالعىً( علٓ الر طٕه المىم ٓ.َظُق أشه قا  اؼظاسٕاً لثعغ المرغٕهاخ 

ناٌةحَق
 
Fay , Lay Yoon, 2008 ) ) ٌٓةكفد ئلةٓ معهفةح الع لةح تةٕه مٍةاناخ العملٕةاخ  َالرة

 4د َشملد عٕىح الكناٌةح  العلمٕح َومُ المٍاناخ المىم ٕح َاالذعاج وؽُ العلُ  َال كنج الرؽظٕلٕح للعلُ  

ذةأشٕه تةٕه مٍةاناخ  ظةُق ع لةح لاخؽ ب ( الشعثح الكاـلٕح تكَلح مالٕىٔا د َذُطلد وراسط الكناٌةح ئلةٓ 

 للم ب. العملٕاخ العلمٕح َومُ المٍاناخ المىم ٕح

ٌكفد ئلٓ معهفح ذأشٕه ذمثٕ اخ الر طٕه الى ةكْ َاالتةكاعٓ  َالرٓ ( ( Corey , et al. 2009َقناٌح

معلمةةٕه ( مةةه معلمةةٓ المهؼلةةح 10لةةكْ المعلمةةٕه د َشةةملد عٕىةةح الكناٌةةح   علةةٓ ومةةُ المٍةةاناخ المىم ٕةةح

ذمثٕ ةاخ الر طٕةه الى ةكْ َاإلتةكاعٓ لٍةا ذةأشٕه لَ فاعلٕةح علةٓ ومةُ د َذُطلد وراسط الكناٌةح أن اإلتركاسٕح 

 .للمعلمٕه المٍاناخ المىم ٕح

ٌكفد ئلٓ الطش  عه أشه ايغةالٕؾ المىم ٕةح علةٓ ومةُ الر طٕةه  َالرٓ (2009َقناٌح   فرؽٓ ظمعح 

عةهف عةه مإٌةح ايغةالٕؾ المىم ٕةح مةه ـة   المىم ٓ د َلك اٌرفكمد الكناٌح أٌلُب الرؽلٕي الى كْ للر

ذؽلٕي تعغ كرة أنٌمُد َلك ذُطلد االقناٌةح ئلةٓ الطشة  عةه ايتعةاق المٕصُلُقظٕةح َاإلتٍةرمُلُظٕح 

 للر طٕه الىالك َع لرٍا تايغالٕؾ المىم ٕح َومُ الر طٕه المىم ٓ. 

م ةٓ يؽ ةا  الهَػةح تكَلةح ٌةكفد ذىمٕةح الر طٕةه المى َالرةٓ (2010َقناٌح   ماظكج ماظك تُؽٕثةان

ؽ ةي ( مةه مكنٌةح ايٌةهج د َكةان مةه ورةاسط ذلةك الكناٌةح  25الطُٔد د َلك ذؼمىد معمُعح الكناٌةح  

َظُق فهَق لاخ قاللح اؼظاسٕح لظالػ الرمثٕق الثعكْ مما ٔإكك علٓ ئمطاوٕح ذىمٕةح الر طٕةه المىم ةٓ فةٓ 

 ٌه مثطهج.

 

 تؼمٍة ػاو ػهى انذراسات وانثحىث انساتمة



ذرمصي االذعاٌاخ العامح للكناٌاخ َالثؽُز الٍات ح فٓ الرأكٕك علةٓ ايٌمٕةح الرهتُٔةح لرىمٕةح الٍةثثٕح 

الرانٔفٕح َذىمٕح مٍاناخ الر طٕه المم ٓ لكْ المرعلمٕه كما أككخ ذلك الكناٌاخ علٓ الكَن الٍةا  لمةكـي 

ؼٕةس الٍةكف َايٌةلُب َالمةىٍط العك  فٓ ٌما المعا  ئال أن لطةي قناٌةح كةان لٍةا ؽثٕعرٍةا الفاطةح مةه 

 َذمصي للك فٓ :

 .االٌرما  تكناٌح فاعلٕح مكـي العك  علّ وُاذط الرعلت 

 .الرأكٕك علّ ذؼمٕه مىاٌط الرعلٕت تال ؼأا العكلٕح 

 . ذفمٕؾ تهامط َاٌرهاذٕعٕاخ ذ ُ  علّ مكـي العك 

 ح.الرأكٕك علّ أٌمٕح ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح فٓ المهاؼي المفرل  

 ٓ فٓ المهاؼي الرعلٕمٕح المفرل ح. الرأكٕك علّ أٌمٕح ذىمٕح الر طٕه المىم 

 اإلطار انُظزي نهثحج:

َٔرىةةاَ  ش شةةح مؽةةاَن نسٍٕةةح د المؽةةُن ايَ  ٔىةةالا تالكناٌةةح َالرؽلٕةةي مةةكـي العةةك  َع لرةةً 

ل ٍةت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح تىاهٔح الؽعاض َتالعملٕح الرعلٕمٕةح د َالمؽةُن الصةاوٓ ٔىةالا تالكناٌةح َالرؽلٕةي ا

َع لرٍةةا تمةةكـي العةةك  د َالمؽةةُن الصالةةس ٔىةةالا تالكناٌةةح َالرؽلٕةةي الر طٕةةه المىم ةةٓ َع لرةةً تمةةكـي 

 العك  د َفٕما ٔلٓ ذىاَ  العىاطه الهسٍٕح لرلك المؽاَن:

 انًحىر األول : يذخم انزذل وػاللته تُظزٌة انحزاد وتانؼًهٍة انتؼهًٍٍة

 تؼزٌف انزذل:

مععت المظملؽاخ الرهتُٔةح َالى ٍةٕح أن العةك  ٌةُ" فةه الؽةُان َالمىالشةح "   ؼٍةه شةؽاذح أشان 

( الم ظُق تال ه المْ ذؼمىً 2006( د َلك أَػؽد   قناٌح ؽهٔ ح شُل163ٓد 2004َؤىة الىعان د

( د َلةملك ٔةهْ 2د 2006الرعهٔة  الٍةاتق تأوةً " ؽهٔ ةح عةهع ايٌةللح َايظُتةح "   ؽهٔ ةح شةُلٓ د 

ؽُن " أن الشفض المعاق  ٌُ المْ ٔؽٍه الٍإا  َالعُاب تغهع اإلنذ اء مه ذظُن ئلٓ ذظةُن أف 

 (.4د 2005آـه للُطُ  ئلٓ أعت الرظُناخ   مؽمُق ؼٕكند

: العك  ال است علٓ واهٔةح الؽعةاض ٍٔةكف ئلةٓ الثهٌىةح علةٓ طةؽح يذخم انزذل وػاللته تُظزٌة انحزاد

اض ايقلح َالؽعط فٓ ػُء أًٌ َمثاقب واهٔح الؽعةاض د فةٓ ؼةٕه اٖناء أَ اإلقعاءاخ مه ـ   اٌرىر

, َالمْ ذثىرً تعغ الكناٌاخ الٍةات ح مصةي قناٌةح   لٕلةٓ  انزذل انؼهًًذُظك أوُع أـهْ مه العك  مىٍا 

َالمْ ذثىرً تعغ الكناٌاخ الٍات ح   مصةي قناٌةح ٍٔةهْ عصمةان  انزذل انتززٌثً( َمىٍا  2011عثك هللا 

هف واهٔح الؽعاض تأوٍا " قناٌح مرعكقج الم ُمةاخ للطٕ ٕةح الرةٓ ٔعةة علةٓ المةهأ اإللرةىا  ( د َذُع2008

 (. 17, 2012تٍا لٕكنك الىراسط المأمُلً عثه االٌرىراظاخ المىم ٕح "  ٌٕك ؼٍه العهند

 خصائص وسًات انزذل انمائى ػهً َظزٌة انحزاد:

َالرةٓ ذرمصةي  ل است علٓ واهٔةح الؽعةاضـظاسض ٌَماخ العك  اأشان   تهلمان ذٕرٕطاي( ئلٓ تعغ 

 ( :12-11د  2011فٓ  عثكهللا طُلح د 

 الرفلٕض مه طهامح االٌركال  المْ ٔععي المفاؽة فٓ َػس ػهَنج َـؼُع. -

 العمس تٕه الؽ ٕ ح َالمع ُ  َالمثهن َت غح ايٌلُب ٌَُ مااٌه العما  فٓ الط  .   -

 ج .عه الٍ ٍمح َالمغالمح َالمىاَن الثعك الرا  -

 ذثىٓ مثكأ الؽهٔح فٓ ذ ثي اٖناء َلطه علٓ أٌاي ع لٓ. -

 األهًٍة انتزتىٌة نًذخم انزذل:

ٔعرثه مكـي العك  مه المكاـي الرٓ واق االٌرما  تٍا ؼكٔصاً نغت أوً ُعهف مىم العظُن ال كٔمح علٓ 

ج مةه أتةهو ٌةماخ ( , ئال أوً أطثػ  فٓ الٍىُاخ ايـٕةه9د 2013أٔكْ ف ٌ ح الُٕوان  ظمٕي ؼمكاَْ د 

الرهتٕح الؽكٔصح تعك أن كش د عكٔك مه الكناٌاخ َالثؽُز الٍات ح عه ممٕىاذً َالرٓ ٔمطه اٌرصمانٌا فٓ 

 عكٔك مه ايٌكاف الرهتُٔح َـاطح ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح َالر طٕه المىم ٓ. ذؽ ٕق



ٔ ةُْ العاوةة الرىافٍةٓ  ئن االٌرما  ترعلٕت العك  الؽعاظٓ فٓ مهاؼةي الرعلةٕت المفرل ةح مةه شةأوً أن

لكْ المرعلت ذعاي اٖـهٔه يوً ٔفلق تٕلح ٍُٔقٌا طهاع ايفطان تٕه المرعلمٕه َالرىةافً فٕمةا تٕةىٍت ؼةُ  

ذةكعٕت آناسٍةةت َالثهٌىةةح علٍٕةا تايقلةةح َالؽعةةط َمةةه ٌىةا ٔرؽةةُ  الر ةةُق فةةٓ اٌةرفكا  مٍةةانخ العةةك  ئلةةٓ 

  لٕلةٓ عثةكهللا  قناٌةحد تعةغ الكناٌةاخ الٍةات ح مصةي الر ُق العلمٓ د َورٕعح لرلك ايٌمٕةح للعةك  أَطة

 ( تالرهكٕى علٓ العك  كٌُٕلح ذعلٕمٕح ٌامً.2011

 انًهارات انًزتثطة تًذخم انزذل:

َلك أشانخ عكٔك مه الكناٌاخ الٍةات ح ئلةٓ المٍةاناخ المفرل ةح الرةٓ ٔمطةه اٌةرفكامٍا فةٓ المُالة  

 العكلٕح ٌَٓ علٓ الىؽُ الرالٓ :

 اإلقعاءاخ : ٌَٓ عثانج عه اٖناء الرٓ ٔرثىاٌا الشفض المعاق .( ذطُٔه  1  

 ( اشثاخ ايقلح : ٌَٓ الشُاٌك علٓ طؽح اإلقعاء. 2  

 ( ذ كٔت الرثهٔهاخ : ٌَٓ الثهإٌه الرٓ ذصثد الع لح تٕه الكلٕي َاإلقعاء. 3  

 .(190 ,2009ذؽلٕي َظٍاخ الىاه المعانػح َذ  ىٕكٌا   وٍلح ٌٕ  لكٔه د ( 4  

 

 دور انًؼهى فً استخذاو يذخم انزذل فً انؼًهٍة انتؼهًٍٍة:

قاسما َأتكاً المعلت ٌُ أٌاي العملٕح الرعلٕمٕح َأْ ذ ىٕاخ أَ اٌرهاذٕعٕاخ ؼكٔصح ال ٔمطه َػعٍا تٕه 

ٔكْ الر مٕم تظُنج مثاشهج تكَن أن ذفؼس إلشهاف المعلت ٌَطما الؽا  مس مكـي العك  ؼٕةس أن قَن 

 لَ أٌمٕح لظُْ ـاطح َأن ٌما المكـي لَ تعك اظرماعٓ. المعلت ٔعرثه

فعلٓ المعلت أن ٔ ك  للر مٕم أٌللح م رُؼح الىٍأح فةٓ تةكأ عملٕةح الةرعلت ين ايٌةللح الم رُؼةح الىٍأةح 

ذُ اتي تاظاتاخ مرىُعح مه ظاوة الر مٕم َأن ٔىَق المعلت ذ مٕمي تطت شهْ مه الثٕاواخ ين كصهج الثٕاوةاخ 

 (.  197, 2015مٍانج اٌرىراض لكْ الر مٕم   مؽه  ٔؽٕٓ د ذعىو 



 انزذل فً تًٍُة انفهى تانسثثٍة انتارٌخٍة ويهارات انتفكٍز انًُطمً:يذخم  دور

ئن مةةاقج الرةةانٔؿ ذعةةهع عكٔةةك مةةه ال ؼةةأا الرةةٓ ذؽرةةاض ئلةةٓ ذ ٍةةٕه َذؽلٕةةي َمةةه ـةة    اٌةةرفكا  

( كمةا أن مٍةانج الرثهٔةه 222, 2012ٔا   فاؽمح ؼعاظٓ دالمهٔ ح العكلٕح ٔمطه ذ ٍٕه َذؽلٕي ذلك ال ؼا

ٌَٓ مه أطعة مٍاناخ العك  ذرملة لكنج المةرعلت علةٓ ذ ٍةٕه الع لةح تةٕه ايقلةح َاإلقعةاء د َمةه شةت 

علٓ المرعلت أن ال كر ٓ تر كٔت ايٌثاب َالعلةي الرةٓ ٔهاٌةا مكعمةح لهأٔةً أَ قاؼؼةح لةهأْ اٖـةه"   ٌةٕك 

( َذعرثه عملٕح العك    الؽعاض ( كالثىاء ٌَما الثىاء لةً مٍةرُٔاخ ذرمصةي فةٓ   17, 2012ؼٍه العهن د 

الرعهف علٓ الؽعط َذؽلٕلٍا َذ ُٔمٍا َاوراظٍا ( َال ٔمطه للمرعلت أن ٔمه ترلك المٍرُٔاخ ئال مةه ـة    

 اٌرفكا  االٌركال  َلُاعك المىمق.

  تًذخم انزذل انًحىر انخاًَ : انفهى تانسثثٍة انتارٌخٍة وػاللتها  

 يفهىو انسثثٍة انتارٌخٍة:

( أن الٍةثثٕح َطة  للع لةح تةٕه الٍةثة َالىرٕعةح أْ أن الؽةكز   Menno, 2001أشةانخ قناٌةح  

ٔؽةكز ورٕعةح م ةةكماخ ٌةات ح فمةةه ـة   ايؼةكاز وٍةةرىرط ايٌةثاب َكٕ ٕةةح ؼةكَشٍا َمةه شةةت ٔمطةه ذؽلٕةةي 

اظهاسٕاً تأوٍةا " ال ةكنج علةٓ ذ ٍةٕه ايؼةكاز مةه َٔمطه ذعهٔ ٍا ( د Menno, 2001 , 25-28 أٌثاتٍا  

 ـ   ذؽلٕي أٌثاتٍا ال هٔثح َالثعٕكج َاٌرىراض ما ٔرهذة علٍٕا مٍ ث ً ".

  أهًٍة تًٍُة انفهى تانسثثٍة انتارٌخٍة:
ئن ئٌرما  قاني الرانٔؿ تالثؽس عه ذ ٍٕه لألؼكاز الرانٔفٕح َمؽاَلح الرُطي للع لح تٕه العُامةي 

رلك ايؼكاز َالطش  عه الىراسط المرهذثح علٍٕا مه شأوً ٔإقْ ئلٓ ومُ مٍاناخ ال ٍةت َاإلقناك المٍثثح ل

لمةا ٔ ةةس فةةٓ الثٕلرةةً المؽٕمةةح تةةً مةةه أؼةةكاز َمةه شةةت ٍٔةةرمٕس الرعامةةي معٍةةا تشةةطي أفؼةةي د َٔعرثةةه ال ٍةةت 

ٍا َاقناك الع لةح تالٍثثٕح لألؼكاز الرانٔفٕح َما ذرؼمىً مه ذ ٍٕه يٌةثاب ذلةك ايؼةكاز َكٕ ٕةح ؼةكَش

تةه ايؼةةكاز َوراسعٍةا ال ٔفلةةُ مةه لٕمةةح ذهتةُْ ذرمصةةي فةٓ ذةةكنٔة الر مٕةم علةةٓ مٍةاناخ الى ةةك َالرؽلٕةةي 

 (.251د 2001َالر ٍٕه َاالٌرىراض   عاؽ  تكَْ د

 

 دور انًؼهى فً تًٍُة انفهى تانسثثٍة انتارٌخٍة:

أن ٔرثةةس ٕةةح ال ٍةةت تالٍةةثثٕح الرانٔفٕةةح فةةٓ لرىمَذرمصةةي اإلظةةهاءاخ الرةةٓ ٔرعةةٕه علةةٓ المعلةةت ال ٕةةا  تٍةةا 

الفمُاخ الرٓ ٔرفمٌا المإنؾ أَ تكنظح لهٔثةح مىٍةا عىةك ذىاَلةً للمُػةُعاخ الرانٔفٕةح الرةٓ ٍٔةعٓ مةه 

( د فمةه ـة   ذلةك 171د 2007ـ لٍا ئلٓ ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح لكْ الر مٕم  ٌامٕح المؽمةكْ د

الكاـلٓ َالفانظٓ للىظُص الرانٔفٕح َـاطح العكلٕةح مىٍةا َمةا ٔرؼةمىً االظهاءاخ َالمرمصلح فٓ الى ك 

للك مه معالعح لرلك الىظُص تالرؽلٕي َالر ٍٕه َاالٌرىراض ٍٔةرمٕس المعلةت الُطةُ  لٍةكف ذىمٕةح ال ٍةت 

 تالٍثثٕح الرانٔفٕح لكْ الر مٕم.

 انًحىر انخانج : انتفكٍز انًُطمً وػاللته تًذخم انزذل

 :انًُطمًتؼزٌف انتفكٍز 

" ؽهٔ ح لهتؾ ايفطان َالرعثٕهاخ مس تعؼٍا الثعغ د ٌَُ أٌةلُب لةُْ تأوً الر طٕه المىم ٓٔعهف 

د 2010َظٕك مةه ٌَةاسي ال طةه ٔرٍةت تالمُػةُعٕح َأن االٌةرىراض التةك أن ٔرثعةح المىمةق"  ماظةكج ماظةك 

مثاقب َالمٍةلماخ َالىاهٔةاخ َٔمطه ذعهٔ ً اظهاسٕاً تأوً " ال كنج علٓ نتؾ ال ؼأا العىسٕح تالد (15ص

العامةةح َٔرمصةةي ٌةةما الةةهتؾ فةةٓ اشةةر اق ذلةةك ال ؼةةأا مةةه المثةةاقب َالمٍةةلماخ َالىاهٔةةاخ أَ الرُطةةي ئلةةٓ 

 المثاقب َالمٍلماخ َالىاهٔاخ مه ال ؼأا المرشاتٍح ".

 خصائص ويهارات انتفكٍز انًُطمً:
 ه المىم ٓ َالرٓ مه أٌما :ـظاسض َمٍاناخ الر طٕ أشانخ ايقتٕاخ الكناٌاخ الٍات ح ئلٓ

أن الر طٕه المىم ٓ  ٔعرمك علٓ علت المىمق المْ ٔرثس ال ُاعةك َالمثةاقب العامةح للر طٕةه الظةؽٕػ  -

َالرٓ ٔمطه اٌرصمانٌا فٓ اوالح الغمُع َؼي المشط خ َالرمٕٕى تٕه ظُاوثٍةا المرشةاتٍح َغٕةه 

 ( .343د 2002المرشاتٍح   فٍٕت مظم ٓد



 ةةٓ أوةةً ٔىمةةُ مةةس ذ ةةك  العمةةه َٔرؼةةمه عملٕةةاخ ع لٕةةح علٕةةا مصةةي  الرظةةىٕ  ٔرٍةةت الر طٕةةه المىم -

 ( 358د  2004َالم انوح َاالٌرىثاؽ َاالٌركال  َايٌر هاء   مؽمُق غاوت د 

   كْ المةرعلتٍٔرت الر طٕه المىم ٓ  ترؽكٔك ايل اظ مما ٍٔاعك علٓ ئوالح الغمُع ٌَُء الرأَٔي لة -

 (.147د  2006ط غ عهفح د 

  مٍانج اإلٌرىثاؽ د مٍانج اإلٌر هاء د مٍانج مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ َذرىُع َمه أٌمٍا:  ذرعكق -

 .اقناك الع لاخ د مٍانج الرظىٕ  د مٍانج االٌرىراض د مٍانج الرٍلٍي َالرراتس (

 ٌىاك عكٔك مه الممٕىاخ للر طٕه المىم ٓ( َمىٍا :أهًٍة تًٍُة انتفكٍز انًُطمً: 

 (.2009ٓ ٍٍٔت فٓ ذىمٕح ال كنج علٓ ؼي المشط خ   تٍا   ؽًد أن الر طٕه المىم  -

ٍٍٔت الر طٕه المىم ٓ فٓ ومُ المٍرُْ ايكاقٔمٓ للمرعلت مما ٍٔةاعكي علةٓ ذ ثةي الم ةإٌت العكٔةكج  -

 (. 36د 2011َنتمٍا تالفثهاخ الٍات ح   نتاب ؽً د 

ىٕةاخ الؽكٔصةح ٌَةُ ٌَةٕلح ٌامةح كما ٔعةك الر طٕةه المىم ةٓ لَ أٌمٕةح ؼٕةس ٔةرت مةه ـ لةح ذعلةت الر  -

 .لمعالعح ذُطٕي المعلُماخ

 (  37د 2011أن الر طٕه المىم ٓ ٌُ ايٌاي لرىمٕح أوُاع الر طٕه ايـهْ  نتاب ؽً د -

 

 ارزاءات انـذراســـة وإػذاد أدواتها :

 اػذاد لائًة تًهارات انزذل انًُاسثة نتاليٍذ انصف انخاًَ االػذادي: -أوالً 

 لرلك ال اسمح مه ـ   اذثاع الفمُاخ الرالٕح :  َلك ذت الرُطي

 ذؽكٔك الٍكف مه ئعكاق ال اسمح. -

 ذؽكٔك المظاقن الرٓ ذت مه ـ لٍا اشر اق مٍاناخ العك . -

 فٓ لاسمً َػثمٍا.المٍاناخ الرٓ ذت الرُطي ئلٍٕا  ذظىٕ  -

ظهاء ال علةةٓ لعملٕةةح َمةةه ـةة   ال ٕةةا  تةةاإلتحهٍاام أهااذاف يااُهذ تااارٌل انصااف انخاااًَ اإلػااذادي:  -حاٍَاااً 

الظة  الصةاوٓ اإلعةكاقْ أكةكخ ورةاسط الرؽلٕةي أن الةُون الىٍةثٓ لمٍةرُٔاخ الرؽلٕي لألٌكاف تمىٍط ذانٔؿ 

% ( مةةه وٍةةثح ايٌةةكاف المرؼةةمىح تمةةىٍط الرةةانٔؿ َأن الةةُون االوٍةةثٓ لمٍةةاناخ الر طٕةةه 24.5ال ٍةةت   

 ؿ.% ( مه وٍثح ايٌكاف المرؼمىح تمىٍط الران14.8ٔالمىم ٓ  

 َٔشمي :اػذاد اإلطار انؼاو نهثزَايذ انًمتزس ) أهذاف وفهسفة ويضًىٌ انثزَايذ (  -حانخاً 

 ذؽكٔك أٌكاف َأًٌ َفلٍ ح الثهوامط -

ذؽكٔك مؼمُن الثهوامط الم رهغ َٔشمي : ذؽكٔك   مؽرُْ الثهوامط َؽهق الرةكنًٔ المٍةرفكمح  -

 الر ُٔت( َلمعلت َالمرعلت اظهاءاخ الرى ٕم َأقَان ك ً مه اََالٌُاسي َايوشمح 

 اختثار انفهى تانسثثٍة انتارٌخٍة: -راتؼاً 

 ( الٍكف: لٕاي مٍرُْ ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ.1 

 ( الظُنج ايَلٕح ل ـرثان: ذت ئعكاقٌا مه ـ   االؽ ع علٓ الكناٌاخ الٍات ح.2  

 رثان َمه ـ لٍا ذت :( الرعهتح االٌرم عٕح ل ـ3  

 قلٕ ح ( 90  ؼٍاب ومه االـرثان: -

 ( 88,0ؼٍاب شثاخ االـرثان: َلك تلغ معامي الصثاخ ل ـرثان   -

 (,93,0ؼٍاب طكق االـرثان : َلك تلغ معامي الظكق الماذٓ ل ـرثان    -

( مُوعح علةٓ   م هقج  30( الظُنج الىٍاسٕح ل ـرثان : ذت طٕاغح م هقاخ االـرثان َلك تلغ عكقٌا  4  

 م هقاخ ( َٔ ًٕ أؼك مٍانخ مٍرُْ ال ٍت.  10أٌللح( كي ٌإا  ٔرؼمه   3

 اختثار انتفكٍز انًُطمً: –خايساً 

 ( الٍكف : لٕاي تعغ مٍانخ الر طٕه المىم ٓ لكْ ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ. 1  

 اٌاخ الٍات ح.( الظُنج ايَلٕح ل ـرثان: ذت ئعكاقٌا مه ـ   االؽ ع علٓ الكن2  

 ( الرعهتح االٌرم عٕح ل ـرثان َمه ـ لٍا ذت :3  

 قلٕ ح ( 75  ؼٍاب ومه االـرثان: -

 (.93,0ؼٍاب شثاخ االـرثان: َلك تلغ معامي الصثاخ ل ـرثان   -



 (,96,0ؼٍاب طكق االـرثان : َلك تلغ معامي الظكق الماذٓ ل ـرثان    -

م هقج ( مُوعح علةٓ    30غح م هقاخ االـرثان َلك تلغ عكقٌا  ( الظُنج الىٍاسٕح ل ـرثان : ذت طٕا4  

 م هقاخ ( َٔ ًٕ أؼك مٍانخ مٍرُْ ال ٍت.  10أٌللح( كي ٌإا  ٔرؼمه   3

 انثحـج انتززٌـثً وَتائزـه

 ) أ ( ارزاءات انثحج انتززٌثً:

عشةُاسٕح مةه تةٕه ذت اـرٕةان معمُعةح الثؽةس الرعهٔثةٓ تمهٔ ةح اختٍار يزًىػة انثحج انتززٌثً:  –أوالً 

ةمد ئلةٓ معمةُعرٕه  66ذ مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ تمؽافاح أٌُاند َتلةغ عةكقٌا   ٍت ذلمٕةم َذلمٕةمج ( د لُ

 ذلمٕم َذلمٕمج (. 33ذلمٕم َذلمٕمج ( د َايـهْ ػاتمح    33ئؼكاٌما ذعهٔثٕح   

 انًتغٍزات انثحخـٍة:  –حاٍَاً 

 المرغٕه المٍر ي   الرعهٔثٓ ( مكـي العك . -

 المرغٕهاخ الراتعح   ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َذىمٕح تعغ مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ( -

 المرغٕهاخ الكـٕلح   العمه الىمىٓ َ الرؽظٕي َالمٍرُْ االلرظاقْ ( َلك ذت ػثمٍا. -

 انتطثٍك انمثهً الختثاري انفهى تانسثثٍة انتارٌخٍة ويهارات انتفكٍز انًُطمً وَتائزه: –حانخاً 

أككخ وراسط الرمثٕق ال ثلةٓ الـرثةان ال ٍةت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح َاـرثةان مٍةاناخ الر طٕةه المىم ةٓ عةك  

 َظُق فهَق لاخ قاللح اؼظاسٕح تٕه مرٌُمٓ قنظاخ ذ مٕم المعمُعرٕه.

 تطثٍك انثزَايذ انًمتزس ػهً انًزًىػة انتززٌثٍة: –راتؼاً 

ٍةةةت تالٍةةةثثٕح الرانٔفٕةةةح َاـرثةةةان مٍةةةاناخ الر طٕةةةه تعةةةك اإلورٍةةةاء مةةةه الرمثٕةةةق ال ثلةةةٓ الـرثةةةان ال 

المىم ةةةٓ َالرأكةةةك مةةةه ذطةةةافإ المعمةةةُعرٕه الرعهٔثٕةةةةح َالؼةةةاتمح فةةةٓ ورةةةاسط ذلةةةك االـرثةةةاناخ تةةةةكأخ 

 عملٕح الرمثٕق للثهوامط الم رهغ مس المعمُعح الرعهٔثٕح.

 انًُطمً: انتطثٍك انثؼذي الختثاري انفهى تانسثثٍة انتارٌخٍة ويهارات انتفكٍز -خايساً 

تعةةةك اإلورٍةةةاء مةةةه ذمثٕةةةق الثهوةةةامط الم رةةةهغ مةةةس المعمُعةةةح الرعهٔثٕةةةح ذةةةت ئعةةةاقج ذمثٕةةةق كةةة ً مةةةه 

 اـرثان ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َاـرثان مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ.

 ) ب (  َتائذ انذراسة وانتىصٍات وانًمتزحات : 

 ػزض َتائذ انثحج: –أوالً 

لٍا الكناٌح الؽالٕح َللرأكك مه طؽح ال هَع ذت االٌرعاوح تثهوامط للطش  عه الىراسط الرٓ ذُطلد 

 ( َالمْ مه ـ لً ذت :  SPSS الرؽلٕي االؼظاسٓ 

ؼٍةةةةةةاب المرٌُةةةةةةؾ ال ةةةةةةهع ايَ  ذةةةةةةت للرؽ ةةةةةةق مةةةةةةه طةةةةةةؽح   اختثااااااار صااااااحة انفاااااازض األول: -1

 َاالوؽهاف المعٕانْ َمٍرُْ الكاللح َال اعلٕح َُٔػؽٍا العكَ  الرالٓ:

 وراسط الرمثٕق الثعكْ الـرثان ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح علٓ معمُعرٓ الثؽسُٔػػ ظكَ  

يستىٌات 

 االختثار
ع ع و انؼذد انًزًىػة

2
 لًٍة ت انفاػهٍة 

 يستىي

 انذالنة

 انتفسـٍز
 5095 2044 7000 33 انتززتٍثة

10102 8086 
دانة 

 3088 1097 2015 33 انضاتطة احصائٍاً 

 االستُتاد
 5024 2029 7003 33 انتززتٍثة

1013 9028 
دانة 

 3013 1077 2033 33 انضاتطة احصائٍاً 

 انتصٍُف
 12018 3049 6042 33 انتززتٍثة

1002 4007 
دانة 

 23004 4080 2021 33 انضاتطة احصائٍاً 



االختثار 

 انكهً

 40044 6036 20045 33 انتززتٍثة
1004 9006 

دانة 

 35040 5095 6069 33 انضاتطة احصائٍاً 

َٔرؼػ مه العكَ  الٍاتق أن ٌىاك فهَق لاخ قاللح اؼظاسٕح تٕه مرٌُماخ قنظاخ المعمُعرٕه 

ال ٍةت تالٍةثثٕح الرانٔفٕةح فةٓ  فٓ الرمثٕةق الثعةكْ الـرثةانالرعهٔثٕح َالؼاتمح لظالػ المعمُعح الرعهٕٔح 

طٍة المعك  للثهوامط فٓ االـرثةان كما ٔرؼػ انذ اع وٍثح ال، االـرثان كطي َفٓ كي مٍرُْ مه مٍرُٔاذً

 .ايَ كطي َفٓ كي مٍرُْ مه مٍرُٔاذً د َاٌرىاقاً لما ٌثق ذت لثُ  ال هع 

ؼٍةةاب المرٌُةةؾ َاالوؽةةهاف ال ةةهع الصةةاوٓ ذةةت للرؽ ةةق مةةه طةةؽح   اختثااار صااحة انفاازض انخاااًَ: -2

 المعٕانْ َمٍرُْ الكاللح َال اعلٕح َُٔػؽٍا العكَ  الرالٓ:

 الرمثٕق الثعكْ الـرثان مٍاناخ الر طٕه المىم ٓ علٓ معمُعرٓ الثؽس وراسطظكَ  ُٔػػ 

يستىٌات 

 االختثار
ع ع و انؼذد انًزًىػة

2
 لًٍة ت انفاػهٍة 

يستىي 

 انذالنة

 االستمزاء
 5076 2040 7081 33 انتززتٍثة

1028 11025 
دانة 

 6096 2064 0081 33 انضاتطة احصائٍاً 

 االستُثاط
 5015 2027 7095 33 انتززتٍثة

1037 9019 
دانة 

 6025 2050 2054 33 انضاتطة احصائٍاً 

ادران 

 انؼاللات

 6010 2047 6009 33 انتززتٍثة
1003 8042 

دانة 

 2010 1045 1087 33 انضاتطة احصائٍاً 

االختثار 

 ككم

 33006 5075 21086 33 انتززتٍثة
1023 13072 

دانة 

 15021 3090 5024 33 انضاتطة احصائٍاً 

َٔرؼػ مه العكَ  الٍاتق أن ٌىاك فهَق لاخ قاللح اؼظاسٕح تٕه مرٌُماخ قنظاخ المعمُعرٕه 

فةٓ فٓ الرمثٕق الثعكْ الـرثان مٍةاناخ الر طٕةه المىم ةٓ الرعهٔثٕح َالؼاتمح لظالػ المعمُعح الرعهٕٔح 

المعك  للثهوامط فٓ االـرثةان كما ٔرؼػ انذ اع وٍثح الطٍة ، االـرثان كطي َفٓ كي مٍرُْ مه مٍرُٔاذً

 .الصاوٓكطي َفٓ كي مٍرُْ مه مٍرُٔاذًد َاٌرىاقاً لما ٌثق ذت لثُ  ال هع 

( تةٕه 0,76أككخ وراسط الرؽلٕي االؼظاسٓ َظُق انذثاؽ ؽهقْ مُظةة  اختثار صحة انفزض انخانج:  -3

نٔفٕةح َقنظةاذٍت فةٓ االـرثةان قنظاخ ذ مٕم المعمةُع الرعهٔثٕةح فةٓ االـرثةان الثعةكْ لل ٍةت تالٍةثثٕح الرا

 .الصالسالثعكْ للر طٕه المىم ٓ د َاٌرىاقاً لما ٌثق ذت لثُ  ال هع 

 تفسٍز انُتائذ ويُالشتها: -حاٍَاً 

 ٌىاك تعغ الفظاسض للثهوامط الم رهغ أقخ ئلٓ الرُطي لرلك الىراسط َمىٍا:

لمةةةرعلت ؼٕةةةس أن لطةةةي أن اٌةةةرهاذٕعٕاخ الرةةةكنًٔ الرةةةٓ ذثىاٌةةةا الثهوةةةامط ذإكةةةك علةةةٓ فاعلٕةةةح ا -

مةةةرعلت لةةةً قَن فةةةٓ العملٕةةةح الرعلٕمٕةةةح ممةةةا ٌةةةاعك علةةةٓ ذىمٕةةةح اؼٍاٌةةةً تأٌمٕةةةح ذ اعلةةةً مةةةةس 

 المُل  الرعلٕمٓ َالرُطي يلظٓ اٌر اقج.  



َالرةةةةٓ ذةةةةت اـرٕانٌةةةةا لرىاٌةةةةة مةةةةس ؽثٕعةةةةح الثهوةةةةامط  -أن ايوشةةةةمح المرؼةةةةمىً فةةةةٓ الثهوةةةةامط  -

 المُل  الرعلٕمٓ َئشهاسً. كاود تمصاتح المؽ م للمرعلت َذكعٕت –َأٌكافً 

َٔمطةةةه ذلفةةةٕض أٌةةةت ـظةةةاسض مةةةكـي العةةةك  َالرةةةٓ أكةةةكخ ورةةةاسط الكناٌةةةح علةةةٓ أٌمٕرٍةةةا فةةةٓ 

 ذىمٕح ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َمٍاناخ الر طٕه المىم ٓ َالرٓ ذرمصي فٓ: 

ذشةةةعٕس الر مٕةةةم علةةةٓ ئتةةةكاء آناسٍةةةت َؼةةةصٍت علةةةٓ ذ ةةةكٔت الةةةكلٕي الةةةمْ ٔإٔةةةك آناسٍةةةت َاٌةةةرىثاؽ  -

إٌه الرةةةٓ ذإكةةةك علةةةٓ الع لةةةح تةةةٕه آناسٍةةةت َايقلةةةح الم كمةةةح الشثةةةاخ ذلةةةك اٖناء كةةةان لرلةةةك الثةةةه

الفظةةاص فةةٓ مةةكـي العةةك  أشةةه علةةٓ قفةةس المةةرعلت وؽةةُ معأشةةح المُلةة  الرعلٕمةةٓ َالرعامةةي 

مةةةس ال ؼةةةأا الرانٔفٕةةةح علةةةٓ أوٍةةةا لؼةةةأا ـاطةةةح تةةةً ممةةةا ٔععةةةي مةةةه الةةةرعلت لْ معىةةةٓ لةةةكْ 

 المرعلت.

  علٍٕةةةا الثهوةةةامط الم رةةةهغ َـاطةةةح االٌرمةةةا  تأعاتٕةةةح المةةةرعلت فةةةٓ الرعلٕمٕةةةح ايٌةةةً الرةةةٓ ٔ ةةةُ -

 كان لً أشه فٓ نتؾ المرعلت تالمُل  الرعلٕمٓ.

ايٌةةةً الرةةةٓ ٔ ةةةُ  علٍٕةةةا الثهوةةةامط الم رةةةهغ َـاطةةةح االٌرمةةةا  تأعاتٕةةةح المةةةرعلت فةةةٓ الرعلٕمٕةةةح  -

 كان لً أشه فٓ نتؾ المرعلت تالمُل  الرعلٕمٓ.

ق أن المةةةةكـي العةةةكلٓ لةةةك ؼ ةةةةق فاعلٕةةةح فةةةٓ ذىمٕةةةةح ال ٍةةةت تالٍةةةثثٕح الرانٔفٕةةةةح َوٍةةةرىرط ممةةةا ٌةةةث

 َمٍاناخ الر طٕه المىم ٓ لما ٔرؼمىً مه مثاقب الرعلت الرٓ علٓ:

 ذشعٕس مثكأ الكٔم هاؽٕح مما أؼكز ذؽٍه فٓ الثٕلح  الرعلٕمٕح. -

ٕه ال ٍةةةت اؼةةةكاز ذطامةةةي تةةةٕه مٍةةةاناخ الر طٕةةةه المفرل ةةةح ف ةةةك أؼةةةكز مةةةكـي العةةةك  ذطةةةام ً تةةة -

 تالٍثثٕح الرانٔفٕح َمٍاناخ الر طٕه المىم ٓ.

 انتىصٍات وانثحىث انًمتزحة  -حانخاً 

 تىصٍات انثحج:  -1

 فٓ ػُء ما ذُطي ئلًٕ الكناٌح مه وراسط ٔمطه ذ كٔت الرُطٕاخ الرالٕح :

  ٓاالٌرما  مه ظاوة المإٌٍاخ المشهفح علٓ اعكاق المىاٌط تؼهَنج ؤاقج الُون الىٍثٓ ف

ٌكاف مىٍط ذانٔؿ الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ المهذثمح تمٍرُٔاخ ال ٍت تالٍثثٕح الرانٔفٕح َمٍاناخ أ

 الر طٕه المىم ٓ.

  االٌرما  مه ظاوة المعلت تر عٕي قَن المرعلت فٓ العملٕح الرعلٕمٕح مه ـ   ؼصً علٓ أن ٔطُن

 نأْ ـاص تً َالكفاع عىً مما ٔىٔك مه قافعٕح المرعلت وؽُالرعلت,

 ٌرما  مه ظاوة المعلت تالرفمٕؾ العٕك للُلد َللك ين مكـي العك  ٔرملة َلد م رُغ لملك اال

 كان إلقناج الُلد أٌمٕح كثٕهج فٓ وعاغ اٌرفكا  المكـي العكلٓ.

  ٓاالٌرما  عىك ال ٕا  تعملٕح ذفمٕؾ المىاٌط ترؽكٔك ال ؼأا العكلٕح الرٓ ذرؼمىٍا مىاٌط الرانٔؿ ف

 اؼي الرعلٕمٕح.مفرل  الظ ُف َالمه

  االٌرما  مه ظاوة ال اسمٕه علٓ ذمُٔه مىاٌط الرانٔؿ تالهظُع ل اسمح المٍاناخ العكلٕةح المىاٌةثح

 لر مٕم الظ  الصاوٓ اإلعكاقْ عىك ال ٕا  ترمُٔه مىاٌط الرانٔؿ.

 انثحىث انًمتزحة:   -2

 :مه ـ   ما َذظلد ئلًٕ الكناٌح مه وراسط ٔمطه الرهاغ الثؽُز الرالٕح 

 فاعلٕح اٌرفكا  تهوامط لاست علٓ العك  فٓ ذىمٕح المٍاناخ الُظُؽ ٕح. -

أشةةه اٌةةرفكا  مةةكـي العةةك  الؽعةةاظٓ فةةٓ ذىمٕةةح اذعاٌةةاخ الر مٕةةم وؽةةُ مةةاقج اذةةانٔؿ فةةٓ  -

 المهؼلح الصاؤُح.

 المٍاناخ العكلٕح المىاٌثح لر مٕم المهؼلح الثركاسٕح "قناٌح ذعهٔثٕح ذعهتٕح. -

 مٍاناخ العك  لكْ معلمٓ الكناٌاخ االظرماعٕح. تهوامط م رهغ لرىمٕح -

 انًزارـــــــــــــــــــــــــــــغ

 انًزارغ انؼزتٍة : -أوالً 

 الطرة.د ال اٌهجد عالت 4د ؽانًُاهذ تٍٍ انُظزٌة وانتطثٍك(: 2002أؼمك الل اوٓ   -1



ًٍاااااة انتؼهااااٍى انًثُااااً ػهااااً انًشااااكالت انحٍاتٍااااة وتُ (:2009تٍةةةةا  عثةةةةكهللا ؽةةةةً ئتةةةةهإٌت   -2

 د عمان د قان المٍٕهج للىشه. انتفكٍز

( مُلةةةةةس  http://commons.wikiedia.org   َظزٌاااااات فاااااً انحزاااااادظمٕةةةةةي ؼمةةةةةكاَْ :  -3

   .2016/  12/  10د ذت اإلؽ ع ترانٔؿ  شثطح ايلُكح

د ال ةةةاٌهج د  ة وانُفساااٍةيؼزاااى انًصاااطهحات انتزتىٌااا(: 2004ؼٍةةةه شةةةؽاذح َؤىةةةة الىعةةةان   -4

 الكان المظهٔح اللثىاوٕح.

(:" تهوةةةةامط لرىمٕةةةةح عملٕةةةةاخ الر طٕةةةةه المىم ةةةةٓ لم ةةةةي الهَػةةةةح " 2009) نتةةةةاب ؽةةةةً علةةةةٓ -5

 نٌالح قكرُناي د غٕه مىشُنج د معٍك الكناٌاخ العلٕا للم ُلح, ظامعح عٕه شمً.

ت الرةةةانٔؿ فةةةٓ (: " فاعلٕةةةح تهوةةةامط عةةةه تعةةةغ مظةةةاقن ذعلةةة2007ٌةةةامٕح المؽمةةةكْ ئتةةةهإٌت   -6

ذىمٕةةةح ال ٍةةةت تالٍةةةثثٕح الرانٔفٕةةةح َع لةةةح للةةةك تةةةايقاء الركنٍٔةةةٓ لةةةكْ المةةة ب المعلمةةةٕه تطلٕةةةح 

 الرهتٕح "د نٌالح قكرُناي د غٕه مىشُنج د كلٕح الرهتٕح د ظامعح ؽىما.

قناٌةةةةح   -(: " الفمةةةةة َالهٌةةةةاسي فةةةةٓ العظةةةةه ايمةةةةُْ 2012ٌةةةةٕك ؼٍةةةةه أؼمةةةةك العةةةةهن   -7

لؽعةةةاض "د نٌةةةالح قكرةةةُناي د غٕةةةه مىشةةةُنج د كلٕةةةح قان العلةةةُ  د ذؽلٕلٕةةةح فةةةٓ ػةةةُء واهٔةةةح ا

 ظامعح ال اٌهج.

نؤٔةةح ذهتُٔةةةح معاطةةهج فةةةٓ ذعلةةةٕت  - تفكٍااز تاااال حاااذود( : 2006طةة غ الةةةكٔه عهفةةح مؽمةةةُق   -8

 الر طٕه َذعلمً د ال اٌهج د عالت الطرة.

 هٔة.د ال اٌهج د قان الغ انًهارات االرتًاػٍة واالَساٍَة( : 2003ؽهٔ ح شُلٓ   -9

الٍةةةةثثٕح الرانٔفٕةةةةح لةةةةكْ المةةةة ب  –( : " مٍةةةةرُْ فٍةةةةت العلٕةةةةح 2001عةةةةاؽ  مؽمةةةةك تةةةةكَْ   -10

المعلمةةةٕه ت ٍةةةت الرةةةانٔؿ تطلٕةةةح الرهتٕةةةح َع لرةةةً تمٍةةةرُْ أقاسةةةً لمٍةةةاناخ الرةةةكنًٔ المهذثمةةةح 

انزًؼٍاااة انًصااازٌة نهًُااااهذ تالٍةةةثة َالىرٕعةةةح " د قناٌةةةاخ فةةةٓ المىةةةاٌط َؽةةةهق الرةةةكنًٔ د 

  .2001أغٍمً 72ح الرهتٕحد ظامعح عٕه شمً د العكق د كلٕ وطزق انتذرٌس

قناٌةةةةةاخ َذمثٕ ةةةةةاخ د ذةةةةةُوً د قان  – فاااااً َظزٌاااااة انحزااااااد ( :2011 طةةةةةُلح  عثةةةةةـك هللا -11

 مٍطٕلٕاوٓ للىشه َالرُؤس.

( : " فاعلٕةةةح اٌةةةرفكا  اٌةةةرهاذٕعٕح قَنج الةةةرعلت فةةةٓ ذةةةكنًٔ 2001عةةة ء عثةةةك العاةةةٕت مؽمةةةك   -12

ٓ َذؽظةةةٕي الم ةةةإٌت الرانٔفٕةةةح لةةةكْ ذ مٕةةةم الظةةة  الصةةةامه الرةةةانٔؿ لرىمٕةةةح الر طٕةةةه االٌةةةركالل

مةةةةةه الرعلةةةةةةٕت ايٌاٌةةةةةةٓ" د نٌةةةةةةالح ماظٍةةةةةةرٕهد غٕةةةةةه مىشةةةةةةُنج د كلٕةةةةةةح الرهتٕةةةةةةح د ظامعةةةةةةح 

 اإلٌطىكنٔح.

( : " الرةةةةكنًٔ تاٌةةةةرفكا  مةةةةكـي الفمةةةةاب الؽعةةةةاظٓ لرىمٕةةةةح 2012  فاؽمةةةةح ؼعةةةةاظٓ أؼمةةةةك -13

يزهااااة ح شةةةةعثح الرةةةةانٔؿ " تعةةةةغ مٍةةةةاناخ الكناٌةةةةح َعةةةةاقاخ الع ةةةةي لةةةةكْ المالثةةةةح المعلمةةةة

د  39كلٕةةةح الرهتٕةةةح د ظامعةةةح عةةةٕه شةةةمً د العةةةكق  د انزًؼٍاااة انتزتىٌاااة نهذراساااات االرتًاػٍاااة

  .2012فثهأه 

قناٌح ذؽلٕلٕةح  –( : " ايغالٕؾ المىم ٕح  َأشهٌا فٓ الر طٕه المىم ٓ 2009فرؽٓ ـمًٕ ظمعح    -14

 اإلٌطىكنٔح." د نٌالح قكرُناج غٕه مىشُنج د كلٕح اٖقاب د ظامعح 

د  2د ؽ األساااس انُفساااٍة نهًُاااى ياااٍ  انطفىناااة إناااً انشاااٍخىخة( : 1998فةةةإاق الٍةةةٕك الثٍةةةٓ   -15

 ال اٌهج د قان ال طه العهتٓ.

د ال ةةةاٌهج د قان ال طةةةه  يهاااارات انتفكٍاااز فاااً يزحهاااة انتؼهاااٍى انؼااااو ( :2002فٍةةةٕت مظةةةم ٓ   -16

 العهتٓ.

لرىمٕةةةح  ٔا الثٕلٕةةةح تالعةةةك  العلمةةةٓ" ذةةةكنًٔ تعةةةغ ال ؼةةةا ( :2011لٕلةةةٓ عثةةةكهللا ؼٍةةةا  الةةةكٔه   -17

يزهااااة ال ةةةةكنج علةةةةٓ الر ٍةةةةٕه العلمةةةةٓ َالر طٕةةةةه الرؽلٕلةةةةٓ لمةةةة ب الظةةةة  ايَ  الصةةةةاوُْ" د 

  .2011د العكق الهاتس د أكرُته 14د المعلك  انتزتٍة انؼهًٍة

( : " ذىمٕةةةح الر طٕةةةه المىم ةةةٓ لةةةكْ عٕىةةةح مةةةه أؽ ةةةا  الهَػةةةح 2010ماظةةةكج ماظةةةك تُؽٕثةةةان   -18

 " نٌالح ماظٍرٕهد غٕه مىشُنج د كلٕح الرهتٕح د ظامعح ؽىما. تكَلح الطُٔد

http://commons.wikiedia.org/


" فاعلٕةةةةح مىةةةةاٌط العلةةةةُ  فةةةةٓ ذىمٕةةةةح مٍةةةةاناخ العةةةةك   ( :2015مؽةةةةه  ٔؽةةةةٓ مؽمةةةةك ع ٕ ةةةةٓ   -19

العلمةةةةٓ َفٍةةةةةت المؽطةةةةاخ  اإلتٍةةةةةرمُلُظٕح لٍةةةةةا لةةةةكْ ذ مٕةةةةةم المهؼلةةةةح المرٌُةةةةةمح تالمملطةةةةةح 

 د العىء الصاوٓ   أ (.39د العكق يزهة كهٍة انتزتٍة وػهى انُفسد العهتٕح الٍعُقٔح "

د تٕةةةةهَخ د مإٌٍةةةةح الةةةةُعٓ  2د ؽ فهساااافة انتااااارٌل:  (2005) مؽمةةةةك الؽٍةةةةٕىٓ الشةةةةاناوْ -20

 االٌ مٓ للرؽ ٕق َالرهظمح َالمثاعح َالىشه.

م ٍةةةُ  الؽةةةُن فةةةٓ اشةةةطالٕاخ االـةةةر ف َالرُاطةةةي َواةةةا  ال ةةةٕت د  ( :2005مؽمةةةُق ؼٕةةةكن   -21

 .21د الٍىً الصامىحد العكق  انؼزب تذيشكاتحاد انكتاب  -يزهة انفكز انسٍاسً 

 , عمان , قان الص افح للىشه َالرُؤس. انتفكٍز ػُذ األطفال ( :2004مؽمُق عاوت   -22

: " وؽةةةةُ قَن ظكٔةةةةك للرهتٕةةةةح الم انوةةةةح َالرهتٕةةةةح الكَلٕةةةةح  (2006) وٍةةةةهٔه مؽمةةةةك عثةةةةك الغىةةةةٓ -23

لكناٌةةةاخ الرهتُٔةةةحد معٍةةةك ا – يزهاااة انؼهاااىو انتزتىٌاااةفةةةٓ عظةةةه العُلمةةةح   نؤٔةةةح و كٔةةةح ( " 

  .2006ظامعح ال اٌهج د العكق الهاتس د أكرُته

( : " ذ ةةةُٔت مٍةةةاناخ الطراتةةةح الؽعةةةاظٓ لةةةكْ المالثةةةح معلمةةةح ال لٍةةة ح 2009وٍلةةةح ٌةةةٕ  الةةةكٔه   -24

انزًؼٍاااة َاالظرمةةةاع فةةةٓ ػةةةُء ومةةةُوض ذةةةُلمه" د قناٌةةةاخ فةةةٓ المىةةةاٌط َؽةةةهق الرةةةكنًٔ د 

د 146تٕةةةةح د ظامعةةةةح عةةةةٕه شةةةةمً د العةةةةكقد كلٕةةةةح الره انًصاااازٌة نهًُاااااهذ وطاااازق انتااااذرٌس

  .2009مأُ

( :" أشةةةه اٌةةةرفكا  مةةةكـي العةةةك  الرعهٔثةةةٓ فةةةٓ ذىمٕةةةح 2008ٍٔةةةهْ مؽمةةةك  مؽمةةةُق عصمةةةان   -25

الم ةةةةإٌت ال ٕىٔاسٕةةةةح َمٍةةةةاناخ الر طةةةةه الرُلٕةةةةكْ لمةةةة ب الظةةةة   ايَ  الصةةةةاوُْ " نٌةةةةالح 

 قكرُناي د غٕه مىشُنج د كلٕح الثىاخد ظامعح عٕه شمً.

Secondly-  English References : 

1- Berland , K. & Mc K.(2010): Neill, A learning  progression for scientific 

argumentation : under sanding students work and Designing supportive 

instructional context ,science Education,94(5),794-795. 

2- Bricher, M. Bell – 2008 : conctivelzaton of argumentation from science 

studies anthe learning  and their implicaton  both the practices of science 

education .     

3- Corey and other (2009): the effect of Creative and critical thinking  based 

laboratory application onCreative and Logical Thinking Abilities ; of 

prospective Teacher    Asia –pacific Forum on Since learning and teaching 

,Vol 10 , no1   , Journal, articles ; Report- Research.   

4- Fay , Lay Yoon ( 2008 ): the influence of Science Process Skills  Logical 

Thinking Abilities ; towards Science and locus of control Science 

Achievement among 4 students in the interior Division of Sabah 

MalaysiaJournal of Science and mathematics Educationalin  southeast Assia 

vol 31, No1, pp79 - 99  , Journal, articles ; Report- Research.   

5- Kuhn, D. (2010):teaching and learning science as  argument, science 

Education, 94 (5) 810-824.           

6- Mc Donald, V. (2010): the Influence of explicit mature of science and  

argumentation Instruction preservies primary teachers views of nature of  

science, Journal of research in science teaching, 47 (9) 1137-1164. 



7- Mc Henry, Patrick, (2015) : The Effect of implement the literacy of using an 

essay organizer to analyze multiple source document on the development of 

critical historycal reasoning in a sophomore-levels US history class, Social 

Studies Education M.A.I. 54/03(E) : http://search.proquesy.com.   

8- Menno, Holswit, (2001): Pierceton causality and causation, Journal of  

Education psychology, Vol. 87, Issue 2 .  

9- Meier, Daniel, J.(2009):The used of primary historical documents, historical 

reasoning heuristics, and the subsequent development of historical emphthy, 

Education psychology, D. A. I. (70/09). 

10- Montanero, Manuel; Lucero, Manuel, (2011): Causal Discourse and the 

Teaching of History,How Do Teachers 

Explain Historical Causality? Instructional Science: An International Journal, 

Journal Articles; Reports – Researchof the Learning Sciences,v39 n2 28,Mar 

2011. pp. 109-136. 

11- Tella, Adeyinka; Tella, Adedeji; Adika, L. O.; Toyobo, 

MajekodunmiOluwole (2008): Relationship among Demographic Variables 

andPupils' Reasoning Ability, Electronic Journal of Research,in Educational 

Psychology, v6 n3 p709-728, (ERIC:   EJ825274). 

12- Waring, Scott M.( 2010): Escaping Myopia: Teaching Students about 

Historical Causality, Journal Articles; Reports - Descriptive History Teacher, 

v43 n2 Feb 2010. 6, p283-288. 
 

http://search.proquesy.com/

