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 :  انبضجيهخض 
 االعزمقبئيخ ّغزٛيبدٌٍ ٚيٕيٕظ ّٔٛرط ػٍٝ لبئُ ثشٔبِظ فبػٍيخ شفرؼ اٌؾبٌٝ اٌجؾش ٘ذف

 رالِيز ٌذٜ اٌؼٍَٛ ِبدح ٔؾٛ ٚاالرغبٖ اٌّؾىالد ؽً ِٙبساد ٚرّٕيخ اٌؼٍّيخ اٌّفب٘يُ اوزغبة فٝ

( رٍّيزح ِٓ رٍّيزاد اٌقف اٌضبٔٝ اإلػذادٜ ، 08ِٓ ) رىٛٔذ ِغّٛػخ اٌجؾش . اإلػذاديخ اٌّشؽٍخ

( رٍّيزح رُ رذسيغٙٓ ثبعزخذاَ 08ٚلغّذ ػيٕخ اٌذساعخ إٌٝ ِغّٛػزيٓ رغشيجيخ ٚػذد رٍّيزارٙب )

رُ رذسيغٙب ثبٌطشيمخ ( رٍّيزح 08ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" ٌّغزٛيبد االعزمقبء ، ٚمبثطخ ٚػذد رٍّيزارٙب )

. أؽبسد ٔزبئظ  3802/3802، ٚرٌه خالي اٌفقً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٝ  اٌغبئذح

( ثيٓ اٌّزٛعطبد اٌؾغبثيخ 8080إٌٝ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ إؽقبئيخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ) اٌجؾش

ٌٍّغّٛػخ اٌزغشيجيخ ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبثيخ ٌٍّغّٛػخ اٌنبثطخ فٝ اخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ 

اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ِٚميبط االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌقبٌؼ رٍّيزاد اٌّغّٛػخ  ٚاخزجبس

( ثيٓ 8080اٌزغشيجيخ . وّب أظٙشد إٌزبئظ ٚعٛد فشٚق داٌخ اؽقبئيخ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )

خ . ثبٌٕغجخ إٌٝ اٌّغّٛػخ اٌزغشيجي اٌجؾشاٌّزٛعطبد اٌؾغبثيخ ٌٍزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ الخزجبساد 

ثؼذد ِٓ اٌزٛفيبد ِٕٙب ػمذ دٚساد رذسيجيخ ٚٚسػ ػًّ ٌّؼٍّٝ  اٌجؾش مٛء رٌه أٚفٝ ٚفٝ

ٕفيز٘ب داخً غشفخ اٌقف . وّب اٌؼٍَٛ ٌزؼشيفُٙ ثبيغبثيبد ّٔٛرط ٚيٕيٕظ االعزمقبئٝ ، ٚويفيخ ر

أصش٘ب ػٍٝ ِزغيشاد رؼٍيّيخ ٌٍجؾش اٌؾبٌٝ ِٚؼشفخ ِّبصٍخ  أثؾبسثئعشاء  أٚفٝ اٌجؾش اٌؾبٌٝ

 أخشٜ . 

اٌّفب٘يُ اوزغبة  –اٌّغزٛيبد االعزمقبئيخ  –: ّٔٛرط ٚيٕيٕظ االعزمقبئٝ  انكهًاث انًفتاصيت

   االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ . -اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد –اٌؼٍّيخ 

Abstract :  
The aim of this study was to investigate the effect of program based on the 

levels of inquiry model on acquiring concepts, problem solving ability and 

attitudes toward science for 8
th

 grade students. The sample consisted of 

(80) students, whose divided into two groups, an experimental group (n = 

40 students) taught the science content using Wenning inquiry model and a 

control group (n= 40 students) taught the science content using the 

traditional method of teaching . The study lasted in the second semester of 

the 2015/ 2016 academic year. The results of the study revealed that there 

were significant statistical differences in acquiring concepts, problem 

solving ability and attitudes toward science in favour of the experimental 

group. Furthermore, the results showed that there were significant 

statistical differences between the pre- and post- test of the acquiring 

concepts test, problem solving ability test and attitudes toward science test 

for the experimental group, but only in the test as a whole for the control 

group. In the light of the above results, the study proposed several 

recommendations such as conducting training workshops for in- service 

science teachers on how to use Wenning inquiry model in science classes. 

Finally, the study recommends that further research in using levels of 

inquiry model in teaching science be conducted and relate this to some 

educational variables.  
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 :  يمذيت

ػٍٝ ٔمً اٌّؼشفخ اٌؼٍّيخ إٌٝ اٌّزؼٍُ ، ثً رزؼذٜ رٌه ال رمزقش اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ اٌزؼٍّيخ 

ثىضيش ، فٙٝ رؼٕٝ ثّٕٛ اٌطبٌت ػمٍيبً ٚٚعذأيبً ِٚٙبسيبً ، ٚإػذادٖ ٌيىْٛ ػنٛاً ِٕزغبً ٚفبػالً فٝ 

ِغزّؼٗ ، لبدساً ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِغزغذاد اٌؾيبح اٌيِٛيخ ، األِش اٌزٜ يؾزُ ػٍٝ اٌّؼٍّيٓ اخزيبس 

بعجخ اٌزٝ رغبُ٘ فٝ اوغبة اٌطالة اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌٍجؾش ػٓ اٌّؼشفخ هشائك اٌزذسيظ إٌّ

 ِٚؾبوّزٙب ػٍّيبً . 

ِٚٓ االعزشاريغيبد اٌزذسيغيخ اٌزٝ رغؼً اٌّزؼٍُ ٔؾطبً ٚثبؽضبً ِٚفغشاً ِٚىزؾفبً ٌٍّؼشفخ 

ؼذ ِٓ االعزشاريغيبد اٌفؼبٌخ فٝ رذسيظ اٌؼٍَٛ ، فٙٝ رؾغغ اعزشاريغيخ االعزمقبء ، ؽيش ر

طالة ػٍٝ اٌزمقٝ ٚاٌجؾش فٝ اٌّؼشفخ ، ٚرٌه ػٓ هشيك ليبَ اٌطالة ثؼًّ اٌّالؽظبد ، اٌ

ٚهشػ األعئٍخ ِٚشاعؼخ ٚفؾـ اٌىزت ٚاٌّقبدس األخشٜ ٌٍّؼٍِٛبد ٌّؼشفخ ِب ٘ٛ ِؼشٚف 

ثبٌفؼً فٝ مٛء اٌذٌيً اٌزغشيجٝ ثبعزخذاَ األدٚاد ِؼبً ، ٚرؾٍيً ٚرفغيش اٌجيبٔبد ، ٚهشػ إعبثبد 

 3808ػبيؼ صيزْٛ ، ؛  Opara & Oguzor, 2011, 195)رٕجؤاد ٚرجبدي إٌزبئظ ٚرفغيشاد ٚ

 ،03) . 

فبالعزمقبء اٌؼٍّٝ يغزٕذ إٌٝ فٍغفخ رؼٍيّيخ ؽيش أْ رؼٍُ اٌطبٌت ٌٍّؼشفخ يىْٛ را ِؼٕٝ إرا 

ِش ثّغّٛػخ ِٓ أٔؾطخ اٌزؼٍُ اٌزٝ رٛفٍٗ إٌٝ اوزغبة ٘زٖ اٌّؼشفخ ثٕفغٗ ِغ لٍيً ِٓ اٌزٛعيٗ  

(Dunkhase, 2003, 10 )  ِٓ ٚثبٌزبٌٝ يٙذف االعزمقبء إٌٝ رفؼيً دٚس اٌّزؼٍُ ، ٚاٌزؾٛي

اٌزؼٍُ اٌّزّشوض ؽٛي اٌّؼٍُ إٌٝ اٌزؼٍُ اٌّزّشوض ؽٛي اٌّزؼٍُ ، ثؾيش يزؾًّ اٌّزؼٍُ اٌغضء األوجش 

ِٓ ػٍّيخ رؼٍّٗ ِٓ خالي اوغبة اٌّزؼٍُ اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌزمقٝ اٌّؼبسف )ِٕٝ اٌؼفيفٝ 

 ( .230،  3800، ٚأخشْٚ 

ٌٚمذ ظٙشد ػذح ّٔبرط ٌٍزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ االعزمقبء رشوض ػٍٝ إيغبثيخ اٌّزؼٍُ ٚٔؾبهٗ أصٕبء 

ػٍّيخ اٌزؼٍُ ِٓ خالي اعزخذاَ لذسارٗ اٌؼمٍيخ فٝ ػٍّيخ اٌزمقٝ ٚاالوزؾبف ، ٚليبِٗ ثبألٔؾطخ 

فخ ثٙذف اٌٛفٛي إٌٝ ٚاٌزغبسة اٌؼٍّيخ وؼبٌُ ٔبمظ يّبسط هشق اٌؼٍُ ِٚٙبساد اٌزفىيش اٌّخزٍ

 .زمقبئٝ ٔزبئظ ػٍّيخ دليمخ ٌٙزٖ األٔؾطخ ، ِٚٓ ٘زٖ إٌّبرط : ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" االع

ِٓ األعبٌيت اٌؾذيضخ فٝ اٌزذسيظ اٌمبئُ )ّٔٛرط ٚيٕيٕظ( ٚيؼذ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء 

ٕٛيض ي( ِٓ عبِؼخ إ3882ٌفٝ ػبَ )  (Wenningػٍٝ االعزمقبء ، ٚاٌزٜ لذِٗ اٌؼبٌُ ٚيٕيٕظ )

(Illinois ْفٝ اٌٛاليبد اٌّزؾذح األِشيىيخ ، ٚ٘ٛ ّٔٛرط لبئُ ػٍٝ أفىبس عْٛ ديٜٛ فٝ اٌمش )

اٌؼؾشيٓ اٌزٜ دػٝ إٌٝ اٌزؼٍُ اٌزغشيجٝ ِّٚبسعخ االعزمقبء ٌزؾغيٓ ِؼشفخ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ، 

ؼٍُ أٌٚيخ )وزشعّخ ػقشيخ( ، فيٙب يغزمجً الزشػ ديٜٛ ثأٔٗ يغت أْ يّش اٌزؼٍُ ثغٍغٍخ ِٓ دٚساد ر

، ٚاٌزٛفً إٌٝ إٌزبئظ ِٓ خالي  Observation، ٚػًّ ِالؽظبد  Impuiseاٌطالة إصبسح 

، صُ يمَٛ اٌطالة  Judgment، صُ رمذيُ ؽىُ رٚ ليّخ ػٍٝ ٘زٖ اإلصبسح  Knowledgeاٌّالؽظبد 

خ ِززبٌيخ ِٓ ٘زٖ اٌذٚساد يجٕٝ اٌطالة ثبعزىّبي دٚسح صبٔيخ ِغججخ ثئصبسح عذيذح ، ِٚٓ خالي عٍغٍ

ِؼشفخ لبئّخ ػٍٝ اٌخجشح ، ٚ٘زٖ اٌفىشح ٌُ يزُ االعزفبدح ِٕٙب ِٓ لجً ، ٌزٌه ثٕيذ ػٍيٙب ّٔٛرط 

 ( .                                   Wenning, 2011, 10-11ِغزٛيبد االعزمقبء )

يبد االعزمقبئيخ اآلريخ : ( االعزمقبئٝ ػٍٝ اٌّغزWenningٛيزنّٓ ّٔٛرط ٚيٕيٕظ )ً

 Interactive، ٚاٌؼشٚك اٌزفبػٍيخ  Discovery learningاٌزؼٍُ االوزؾبفٝ 

demonstrations  ٚدسٚط االعزمقبء ،Inquiry lessons  ِٚخزجشاد االعزمقبء ،Inquiry 

labs  ٝرطجيمبد اٌؼبٌُ اٌؾميم ،Real-World Application  ٝٚاالعزمقبء االفزشام ،
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Hypothetical inquiry  ٚاٌزٜ أهٍك ػٍيٙب هيف االعزمقبء ،Inquiry Spectrum  ٝ٘ٚ ،

 :  (Wenning, 2011, 12-13; Wenning, 2005, 4-10وبٌزبٌٝ )

 : Discovery Learningاٌّغزٜٛ األٚي : اٌزؼٍُ االوزؾبفٝ -0

عئٍخ ، ٚرٙزُ اٌزؼٍُ االوزؾبفٝ عٍغٍخ ِٓ األٔؾطخ اٌّجبؽشح ٚاٌزٝ يزجؼٙب ِغّٛػخ ِٓ األ

 . ثبدسان اٌّفب٘يُ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌخجشاد اٌيذٚيخ ٚال يٙزُ ثبٌزفغيشاد أٚ اٌزطجيمبد ٌٍّؼشفخ

 :  Interactive Demonstrationsاٌّغزٜٛ اٌضبٔٝ : اٌؼشك اٌزفبػٍٝ  -3

اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌّغئٛي ػٓ إعشاء اٌؼشك اٌزٜ يزغُ ثبٌزٕبلل اٌّؼشفٝ ٌزؾذٜ اٌّفب٘يُ اٌجذيٍخ 

اٌّٛعٛدح ٌذٜ اٌطالة ، ٚهشػ األعئٍخ ػٓ ويفيخ ؽذٚس اٌؼشك ، ٌّٚبرا يؾذس ، ٚثبٌزبٌٝ يٕزضع 

 ِب ٌذٜ اٌطالة ِٓ اعزغبثبد. 

 : Inquiry Lessonاٌّغزٜٛ اٌضبٌش : دسط االعزمقبء  -2

اٌّغزٜٛ يّضً اٌغغش اٌزٜ يّىٓ اٌطالة ِٓ ػجٛس ِشؽٍخ االعزمقبء اٌّٛعٗ إٌٝ ٘زا 

ِشؽٍخ االعزمقبء ؽجٗ اٌّٛعخ ، ؽيش يمَٛ اٌّؼٍُ ثئِذاد اٌطالة اٌزؼٍيك اٌّغزّش ػٓ اٌطجيؼخ 

االعزمقبئيخ ، ٚرؾغيؼُٙ ػٍٝ هشػ األعئٍخ اٌزٝ يشغجْٛ فٝ رمقيٙب ، ٚثبٌزبٌٝ ِٓ خالي ٘زا 

  طالة اٌّجبدٜء اٌؼٍّيخ أٚ اٌؼاللبداٌّغزٜٛ يؼشف اٌ

   Inquiry Labsاٌّغزٜٛ اٌشاثغ : ِخزجشاد االعزمقبء  -0

فٝ ٘زا اٌّغزٜٛ يىْٛ اٌطالة أوضش اعزمالالً ِٓ اٌّغزٜٛ االعزمقبئٝ اٌزٜ يغجمٗ ِٓ ؽيش 

خً ٘زا رقّيُ اٌزغشثخ ، ٚعّغ اٌجيبٔبد ٚرؾٍيٍٙب ٚرفغيش٘ب ٚاٌزٛفً إٌٝ إٌزبئظ ، ٚثبٌزبٌٝ ال يزذا

 Structuredاٌّغزٜٛ ِغ أٔؾطخ اٌّؼًّ اٌزمٍيذيخ اٌزٝ يطٍك ػٍيٙب أؽيبٔب اعُ االعزمقبء إٌّظُ 

Inquiry  ؽيش اٌّخزجشاد اٌّٛعٙخ ٌالعزمقبء رىْٛ أوضش ػّمبً ، ٚيزّضً دٚس اٌّؼٍُ فٝ ٘زا ،

 اٌّغزٜٛ فٝ رمذيُ اٌّغبػذح ٌٍطالة الدسان اٌقؼٛثبد اٌزٝ رٛاعُٙٙ . 

  Real- World Applicationsاٌخبِظ : رطجيمبد اٌؼبٌُ اٌؾميمٝ  اٌّغزٜٛ -2

فٝ ٘زا اٌّغزٜٛ يمَٛ اٌطالة ثزطجيك اٌّؼشفخ اٌؾبٌيخ فٝ ِٛالف عذيذح ِزّضٍٗ فٝ ِؾىالد 

، ٚيغت ػٍٝ  Authentic Problems، ِٚؾىالد أفيٍخ  Textbooks Problemsِٕٙغيخ 

اٌّؼٍُ رذسيت اٌطالة ػٍٝ اعزخذاَ األعٍٛة اٌؼٍّٝ إٌّظُ فٝ ؽً اٌّؾىٍخ اٌّؼشٚمخ ػٍيٗ ، 

 ٚثبٌزبٌٝ يّٕٝ ٌذٜ اٌطالة ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد .

 

 

  Hypothetical  Inquiryاٌّغزٜٛ اٌغبدط : االعزمقبء االفزشامٝ  -2 

اٌظب٘شح اٌّالؽظخ ، ٚيٛعذ ِٕٗ  يٙذف االعزمقبء االفزشامٝ إٌٝ اؽزمبق اٌزفغيشاد ِٓ

ٚفيٗ يمَٛ اٌطالة ثؼًّ ثؾش ،  Pure Hypothetical Inquiryٔٛػيٓ اعزمقبء افزشامٝ ٔمٝ 

ٚفيٗ يزُ رطجيك ٔزبئظ  Applied Hypothetical Inquiryٚاالعزمقبء االفزشامٝ اٌّطجك 

 اٌّؼشفخ اٌغبثمخ ػٍٝ اٌّؾىالد اٌغذيذح .

ٚثبٌزبٌٝ ٔغذ أْ اٌّغزٛيبد االعزمقبئيخ فٝ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" رٕزمً ِٓ عيطشح ٚرؾىُ اٌّؼٍُ 

إٌٝ عيطشح ٚرؾىُ اٌّزؼٍُ ، ِٓ األلً رمذِبً إٌٝ األوضش رمذِبً فٝ اٌّٙبساد اٌزٝ يزُ رّٕيزٙب ، ِٓ 

االعزٕزبعٝ اٌجغيو إٌٝ اٌّؼمذ ، ِٓ اٌّؾغٛط إٌٝ اٌّغشد ، ِٓ اٌؼبَ إٌٝ اٌخبؿ ، ِٓ اٌؾضٝ إٌٝ 

 ، ِٓ اٌّجبدٜء اٌؼبِخ إٌٝ اٌؼاللبد اٌشيبميخ . 

رىبًِ ِغزٛيبد االعزمقبء اٌغبثمخ ِغ دٚسح اٌزؼٍُ اٌؾذيضخ اٌّىٛٔخ ِٓ خّغخ ِشاؽً ٚاٌزٝ  رُ

،  (Wenning, 2011, 11) رؼزجش اٌزشويت األعبعٝ ٌىً ِغزٜٛ ِٓ ِغزٛيبد االعزمقبء

 ٚاٌّىٛٔخ ِٓ اٌخطٛاد اٌزبٌيخ : 
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: يالؽ  ع اٌزالِي  ز اٌظ  ب٘شح اٌز  ٝ رؾ  غً ا٘زّبِ  برُٙ ٚرٕز  ضع  Observationخ اٌّالؽظ   .0

لبث  ً  ب٘شح اٌز  ٝ يالؽظٛ٘  ب ف  ٝ ع  ؤاي سئ  يظاع  زغبثبرُٙ ، ٚيم  َٛ اٌزالِي  ز ثق  يبغخ اٌظ  

 ٌٍجؾش ٚاٌزمقٝ .

: يمزشػ اٌزالِيز األفىبس اٌزٝ يزُ ِٕبلؾزٙب ، ٚرّٕي خ اٌّ ذاخً  Manipulationاٌّؼبٌغخ  .3

ػذ ػٍ  ٝ فٙ  ُ ٚادسان اٌظ  ب٘شح ِٛم  ٛع اٌذساع  خ ، ٚٚم  غ اٌخط  و اٌالصِ  خ باٌز  ٝ رغ  

 ٌزغّيغ اٌجيبٔبد اٌىّيخ ٚإٌٛػيخ 

غ ل  ٛأيٓ ٌٍظ  ب٘شح ِٛم   : يجٕ  ٝ اٌزالِي  ز ِج  بدٜء عذي  ذح أٚ Generalizationاٌزؼّ  يُ  .2

 .اٌذساعخ 

: يمَٛ اٌزالِيز ثؼًّ رٕجؤاد ٚثٕبء اخزجبس ثبعزخذاَ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ  Verificationاٌزؾمك  .0

 اٌّغزٕزظ ِٓ اٌخطٛح اٌغبثمخ .

: يقيغ اٌزالِي ز االع زٕزبعبد اٌز ٝ ر ُ االرف بق ػٍيٙ ب ٚاٌز ٝ ر ُ  Applicationاٌزطجيك  .2

 .  اعزٕجبهٙب ِٓ اٌخطٛاد اٌغبثمخ ، صُ رطجيمٙب فٝ ِٛالف عذيذح ٌزأويذ٘ب 

فُٙ أػّ ك  اٌزالِيزاالعزمقبئٝ اٌمبئُ ػٍٝ ِذخً اٌجٕبئيخ ّٚٔٛرط دٚسح اٌزؼٍُ يّٕٝ ٌذٜ  فبٌزؼٍُ

ٌٍّفب٘يُ اٌؼٍّي خ ٚفٙ ُ اٌطشيم خ اٌز ٝ يؼّ ً ثٙ ب اٌؼٍّ بء ، ٚاػط بئُٙ اٌف شؿ ٌجٕ بء ٚرطجي ك اٌّؼشف خ 

 ,Wenning, 2011( ، ٚرّٕيخ اٌّٙبساد اٌؼٍّيخ اٌفىشي خ ٚاٌؼٍّي خ )Lederman, 2009اٌؼٍّيخ )

10 ) . 

ِٓ اٌذساعبد اٌزٝ ثؾضذ أصش ّٔٛرط ٚيٕيٕظ ٌّغزٛيبد االعزمقبء فٝ رذسيظ اٌؼٍَٛ ، دساعخ ٚ

( اٌزٝ ٘ذفذ إٌٝ اعزمقبء أصش ّٔٛرط ِغزٛيبد Achmad & Suhandi, 2017وً ِٓ )

 Scientific Literacy domainاالعزمقبء فٝ رّٕيخ اٌّؼشفخ اٌؼٍّيخ ِغبي االرغب٘بد 

attitudes  ٍِٝٚمبسٔزٗ ثطشيمخ اٌؼشك اٌزفبػInteractive Lecture Demonstration  ،

 ٚأصجزذ اٌذساعخ فبػٍيزٙب ٌقبٌؼ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء .

( إٌٝ اوزؾبف االخزالف فٝ اٌفبػٍيخ Hardianti & Kuswanto, 2017ٚ٘ذفذ دساعخ )

ٓ اٌّٙبساد اٌؼٍّيخ ٌٍطالة ، ثيٓ اٌّغزٛيبد االعزمقبئيخ اٌضبٔيخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ فٝ رؾغي

ٚرٛفٍذ اٌذساعخ إٌٝ أٔٗ يٛعذ اخزالف رٚ ِؼٕٝ فٝ اٌفبػٍيخ ثيٓ اٌّغزٛيبد اٌضالصخ ٌٍزؼٍُ 

االعزمقبئٝ فٝ رؾغيٓ اٌّٙبساد اٌؼٍّيخ ، ٚرٛفٍذ اٌذساعخ أينب أْ اٌّغزٜٛ االعزمقبئٝ 

 اٌضبٌش يىْٛ أوضش فبػٍيخ ِٓ اٌّغزٜٛ االعزمقبئٝ اٌضبٔٝ .

يزن  ؼ أْ االعزمق  بء يز  يؼ ٌٍطبٌ  ت فشف  خ اٌٛل  ٛف ػٍ  ٝ هجيؼ  خ اٌؼٍ  ُ ، ِ  ب ع  جك ٚف  ٝ م  ٛء 

ٚديٕبِيزٗ ، ٚيغؼً اٌطبٌت يزجيٓ أْ اٌّؼشفخ ٌيغذ ٔٙبئيخ ، ٚأٔٙب لبثٍخ ٌٍزؼذيً ، وّب يؤدٜ إٌٝ رٌٛيذ 

لذسح اٌطالة ػٍٝ رؼّيُ ِٙبسارُٙ فٝ االوزؾبف ، ٚػٍٝ ؽً اٌّؾىالد اٌزٝ رؼزشمُٙ خبسط إهبس 

 ( . 32،  3802قف )ِؾّٛد اٌٛ٘ش ، غشفخ اٌ

فبالعزمق  بء اٌؼٍّ  ٝ ال ي  زُ اوزّبٌ  ٗ إال ثبع  زخذاَ اٌّؼشف  خ اٌغذي  ذح اٌّىزؾ  فخ ِ  ٓ لج  ً اٌط  الة 

، أٚ ِؾ ىالد  Textbooks Problemsٚرطجيمٙب فٝ ِٛالف عذي ذح ِزّضٍ خ ف ٝ ِؾ ىالد ِٕٙغي خ 

ً اٌّؾ    ىالد ، ٚثبٌز    بٌٝ يّٕ    ٝ ٌ    ذٜ اٌط    الة ِٙ    بساد ؽ     Authentic Problemsأف    يٍخ 

(Wenning, 2011, 18. ) 

ٚيؾز  ً ؽ  ً اٌّؾ  ىٍخ ِٛلؼ  بً ث  بسصاً ف  ٝ اٌ  زؼٍُ ، ف  بٌزؼٍُ اٌفؼ  بي ٘  ٛ اٌ  زؼٍُ اٌ  زٜ يّى  ٓ اٌف  شد ِ  ٓ 

 ,Mataka, et al, 2014رٛظيف ِب رؼٍّ ٗ ف ٝ ؽ ً اٌّؾ ىالد اٌز ٝ يٛاعٙٙ ب ف ٝ ؽيبر ٗ اٌيِٛي خ )

د ػمٍي خ ٚأوبديّي خ ٚرؼٍيّي خ ، أْ ؽً اٌّؾىالد يزنّٓ ػٍّي ب Gagne( ، ؽيش يشٜ عبٔييٗ 165

يىزؾف اٌّزؼٍُ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ أٚ اٌّجبدٜء اٌّزؼٍّخ ٚاٌزٝ يّىٓ ٌٍفشد أْ يطجمٙب ٌٍٛفٛي إٌٝ 

 ( .302،  3808ؽً ِؾىالد عذيذح غيش ِأٌٛفخ )ػبيؼ صيزْٛ ، 

فبٌّٕ  ب٘ظ اٌمبئّ  خ ػٍ  ٝ اٌّؾ  ىالد رن  يك اٌفغ  ٛح ث  يٓ اٌّٛل  ف اٌزؼٍيّ  ٝ اٌق  فٝ ٚاٌّٛل  ف   

اٌؾميمٝ ، ٚرٛفش هشلبً ِخزٍفخ ٌٍزفىيش ، ٚرٌ ه ِ ٓ خ الي رٕبٌٚٙ ب ٌّؾ ىالد ر شرجو ثؾبع بد اٌّ زؼٍُ 
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،  3808ٚا٘زّبِبرٗ ِٓ عٙخ ، ٚرزفك ِغ ِٛالف اٌجؾش ٚاٌزمقٝ ِٓ عٙخ أخشٜ )فزؾ ٝ ع جيزبْ ، 

08. ) 

ِضاي ب ػذي ذح فٙ ٝ ف ٝ اٌّم بَ األٚي ثّضبث خ ر ذسيجبً فٝ ر ذسيظ اٌؼٍ َٛ ٚالعزخذاَ ؽً اٌّؾىالد 

ػٍّيبً ٚإػذاد ػمٍٝ ٌٍطبٌت ػٍٝ ويفيخ ِٛاعٙخ ِؾىالد اٌؾيبح ثطشيم خ ايغبثي خ ، ٚ٘ ٝ رضي ش و ٛآِ 

 ,Etheringtonاٌزفىي  ش ، ٚرؼّ  ً ػٍ  ٝ رّٕي  خ اٌّف  ب٘يُ اٌؼٍّي  خ ٚاالرغب٘  بد االيغبثي  خ ٔؾ  ٛ اٌؼٍ  ُ )

2011, 54 ; Tandogan & Orthan, 2007 ٚل ذ أو ذد اٌّؼ بييش اٌمِٛي خ ٌٍزشثي خ اٌؼٍّي خ ، )

(NSES ػٍٝ ِٙبساد ػٍّيبد اٌؼٍُ ٚؽً اٌّغؾىالد ، ٚرؾٍيً اٌجيبٔبد ، ٚاٌٛفٛي إٌٝ اٌؾٍ ٛي )

 ,Mataka, et alإٌّبع جخ ، ٚرطجي ك إٌز بئظ ٚاالػزّ بد ػٍيٙ ب ف ٝ إٌم بػ ٚاٌزفغ يش ٚاالع زٕزبط )

2014, 164-165 ; Fatoke & Olaoluwa, 2014, 50 . ) 

ٌزٌه أفجؾذ رّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ِطٍجبً أعبعيبً ٌٍزؼٍُ ؽيش يٛاع ٗ اٌطبٌ ت ف ٝ ؽيبر ٗ 

اٌيِٛيخ وضيش ِٓ اٌّؾىالد اٌزٝ رزطٍت اعزخذاَ أع بٌيت ِزؼٍّ خ ٌّٛاعٙزٙ ب ، ٚو زٌه رزطٍ ت رٕظ يُ 

ؽيش رزؾذد ٚرزشاثو ٘زٖ اٌّفب٘يُ ٌزؾىيً اٌّجبدٜء األعبعيخ اٌزٝ اٌّجبدٜء ٚاٌّفب٘يُ اٌّشرجطخ ثٙب ؛ 

 ثذٚس٘ب رغزخذَ فٝ ؽً اٌّؾىٍخ . 

 ٕٚ٘بن اٌؼذيذ ِ ٓ اٌذساع بد ٚاٌجؾ ٛس اٌز ٝ ا٘زّ ذ ثزّٕي خ اٌم ذسح ػٍ ٝ ؽ ً اٌّؾ ىالد ِٕٙ ب :

دساعخ )ٔبعٝ ثذس عّبٜٚ ، ٚ( 3800دساعخ )ايّبْ ػجذاٌّؾغٓ ، ، ٚ( Yu, et al, 2015دساعخ )

 .( Gaigher, 2007ٚدساعخ )،  (3802، 

ٚثبالم  بفخ إٌ  ٝ اال٘زّ  بَ ثبٌغبٔ  ت اٌّؼشف  ٝ يغ  ت اٌؼٕبي  خ أين  ب ثى  ً ِ  ٓ اٌغ  بٔجيٓ اٌّٙ  بسٜ  

األ٘  ذاف اٌز  ٝ ٔغ  ؼٝ إٌ  ٝ رّٕي  خ االرغب٘  بد ٔؾ  ٛ ِ  بدح اٌؼٍ  َٛ ِ  ٓ  ٚيؼ  ذٚاالٔفؼ  بٌٝ ٌ  ذٜ اٌزالِي  ز ، 

ال ي أرٝ إال ِ ٓ خ الي سغج خ اٌّزؼٍّ يٓ ف ٝ ، خبفخ ٚأْ اٌزمذَ فٝ اٌؼٍ َٛ  رؾميمٙب فٝ رذسيظ اٌؼٍَٛ

دساعزٙب ، ؽيش رميظ رمذَ األُِ ٚاصد٘بس٘ب ثزمذِٙب فٝ اٌؼٍَٛ ، ٚرؼ ذ االرغب٘ بد ِ ٓ أ٘ ُ اٌغٛأ ت 

اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ؛ ألْ اٌزىيف ِغ اٌّٛالف اٌزٝ ٔٛاعٙٙب فٝ اٌؾيبح اٌّؼبف شح ال يؼزّ ذ ػٍ ٝ رطجي ك 

 ( . 03،  3880ؽغبط ٚاالٔفؼبي )ِؾّذ خيشٜ ِؾّٛد ، اٌؾمبئك فمو ، ثً يزٛلف أينبً ػٍٝ اإل

فبٌفشد ال يٌٛذ ِضٚدا ثأٜ ِٓ االرغب٘بد ٚإّٔب يىزغجٙب ِٓ خالي اؽزىبوٗ ث بٌّٛالف ٚاٌّضي شاد 

 اٌخبسعيخ اٌزٝ رؤصش فيٗ ٚرقجؼ ثّشٚس اٌضِٓ ِٓ ثيٓ ِىٛٔبد ؽخقيزٗ .

بعٝ ٌالرغبٖ يزق ف ثق فخ ٚيزنّٓ االرغبٖ ثؼل اٌّؼشفخ ثّٛلف ِؼيٓ ػٍٝ أْ اٌّظٙش األع

أفؼبٌيخ ِؼيٕخ يزشرت ػٍيٙب إٌضٚع إٌٝ اٌؼًّ ، ٚاالرغبٖ ػبًِ أعبعٝ فٝ رؾذيذ اٌغٍٛن ٚػٍ ٝ ٘ زا 

-28،  3880فبْ اٌّؼشفخ ٚاالرغبٖ ٚاٌغٍٛن رشرجو ثؼنٙب ثجؼل اسرجبهب ؽ ذيذا )ِغ ذٜ ػضي ض ، 

26. ) 

أ٘ذاف اٌزشثيخ اٌؼٍّيخ اٌز ٝ ٔغ ؼٝ إٌ ٝ فبالرغبٖ ٔؾٛ اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء ٚٔؾٛ رذسيظ اٌؼٍَٛ ِٓ أُ٘ 

( ، ٚيؼذ اوزغبة اٌّزؼٍّيٓ االرغب٘بد اٌؼٍّيخ أِشاً فٝ غبيخ األّ٘يخ NRC, 1996اوغبثٙب ٌٍّزؼٍُ )

ٚاألِبٔ خ  ٌىٛٔٗ يغبػذُ٘ ػٍٝ اوزغ بة ِٛال ف ٚأهج بع ػٍّي خ ِض ً ارغ بع األف ك ٚؽ ت االع زطالع

يخ ٌٍّزؼٍّيٓ ِشرجو اسرجبه بً ٚصيم ب ثبع زخذاَ اٌزفىي ش ، وّب أْ اوغبة ٚرّٕيخ االرغب٘بد اٌؼٍّ اٌؼٍّيخ

( 223،  3800اٌؼٍّٝ ٚ٘زا يٕؼىظ ايغبثب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزؾقيً )ِٕزس ؽبسٖ ، ػطي خ اع ّبػيً ، 

   . 

ٚػٕذِب يضداد اٌزؾقيً فئْ اٌ ذافغ ٚاٌشغج خ يضي شاْ رط ٛيش ِٙ بساد عذي ذح ف ٝ اٌ زؼٍُ ، ٚيم ٛد 

 ( .80،  3882شاوُ ثؾىً ِغزّش )ػجذهللا خطبيجخ ، رٌه إٌٝ فُٙ أوجش ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٝ رز

 : انبضج يشكهت
ٔظشاً ال٘زّبَ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ثبٌّفب٘يُ اٌّغشدح ٚاٌظٛا٘ش ٚاألؽ ذاس اٌطجيؼي خ اٌّؾيط خ ث بٌّزؼٍُ 

ٚاٌؼٛاًِ اٌّؼشفيخ ٚاٌزىٌٕٛٛعيخ اٌزٝ رغبػذ ػٍ ٝ ٔٙن خ اٌّغزّ غ ٚرط ٛيشٖ ؛ ف بٌطالة اٌّزؼٍّ ْٛ 

زُٙ ٚفّٙٙ ُ ِ ٓ خ الي ه شػ األع ئٍخ ٚرخط يو اٌزؾشي بد ، ٚرٕفي ز اٌزغ بسة ، ثؾبعخ إٌٝ ثٕبء ِؼشف

ٚرؾٍي  ً اٌجيبٔ  بد ، ٚإيق  بي إٌز  بئظ ٚاٌزٛاف  ً ِ  غ اآلخ  شيٓ ، وّ  ب أٔٙ  ُ ثؾبع  خ إٌ  ٝ ر  ٛافش اٌف  شؿ 
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اٌىبفيخ ٌٍزمذَ ِٓ اٌّؾغٛط إٌٝ رغشيذ أفىبسُ٘ ٚإػ بدح اٌزفىي ش ف ٝ فشم يبرُٙ ، ٚإػ بدح اٌزغ بسة ، 

  ( .00،  3808ػبيؼ صيزْٛ ، ٚؽً اٌّؾىالد )

ٌٚىٓ ال يزؾمك رٌه ثبٌطشيمخ اٌزمٍيذيخ اٌّزجؼخ فٝ ِذاسعٕب اٌزٝ رؼزّذ فٝ رذسيغٙب إٌٝ ؽذ وجي ش 

ػٍٝ اٌزٍميٓ ٚاٌؾفع ٚاٌززوش ٚ٘ٛ أدٔٝ ِغزٛيبد اٌّؼشف خ ، دْٚ اال٘زّ بَ ثٛظيف خ اٌّؼشف خ ؛ أٜ أْ 

اٌؼمٍي  خ ٌٍّزؼٍّ  يٓ ف  ٝ ِؼبٌغ  خ ٘  زٖ اٌّؼشف  خ اٌزشوي  ض ػٍ  ٝ اٌّؼشف  خ ٌ  زارٙب دْٚ اع  زغالي اإلِىبٔ  بد 

ٚاعزخذاِٙب األِش اٌزٜ يؾذ ِٓ إػّبي اٌؼمً ، ٚ٘زا ِب يزٕبلل ِغ ِب رٛفٝ ثٗ اٌزٛعٙ بد اٌؾذيض خ 

فٝ اٌزؼٍُ ِ ٓ م شٚسح إيغبثي خ اٌّزؼٍّ يٓ ف ٝ اٌّٛال ف اٌزؼٍيّي خ ، ِٚؾبٌٚ خ اٌزشوي ض ػٍ ٝ اٌؼٛاِ ً 

اٌزشويض ػٍٝ ِب يغ شٜ داخ ً ػم ً اٌّ زؼٍُ ؽيّٕ ب يزؼ شك اٌذاخٍيخ اٌزٝ رؤصش فٝ رؼٍُ اٌطبٌت ، أٜ 

ٌٍّؾىالد اٌزؼٍيّيخ ِضً : اٌّؼشفخ اٌغبثمخ ، ٚاٌمذسح ػٍٝ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ، ٚدافؼيخ اٌّزؼٍُ ٌٍزؼٍُ 

 ,Antusova, et al، ٚأّٔبه رفىيشٖ ، ٚوً ِب يغؼً اٌزؼٍُ ٌذيٗ را ِؼٕٝ ، ٚيشٜ فٝ ٘ زا اٌق ذد )

2014, 2 ; Ali Khan, 2009, 43 ُٙأّ٘ي خ أْ يغ ٍه اٌّ زؼٍُ ع ٍٛن اٌؼٍّ بء يّ بسط ِٙ بسار )

 ٚيجٕٝ اٌّؼشفخ ثٕفغٗ ثذالً ِٓ أْ يزؼشف ػٍٝ إٌزبئظ اٌزٝ رٛفً إٌيٙب اٌؼٍّبء ثقٛسح عب٘ضح . 

أِب ػٓ ٚالغ رذسيظ اٌؼٍَٛ فٝ إٌّب٘ظ اٌذساعيخ ، يزجيٓ أْ األٔؾطخ اٌّنّٕخ ف ٝ وز ت اٌؼٍ َٛ 

ثبألٔؾ  طخ  اٌّ  زؼٍُاٌزؼٍ  يُ األعبع  ٝ ث  بٌشغُ أٔٙ  ب ثٕي  ذ ػٍ  ٝ أع  بط لي  بَ  ٌق  فٛف اٌؾٍم  خ اٌضبٔي  خ ِ  ٓ

االعزىؾ   بفيخ ِ   ٓ أع   ً اٌٛف   ٛي إٌ   ٝ اٌّؼشف   خ ، إال أٔ   ٗ يالؽ   ع أْ أغٍجٙ   ب ل   بئُ ػٍ   ٝ ِ   ب يؼ   شف 

ثبالعزمق  بء اٌّٛع  ٗ ، وٛٔٙ  ب رؾ  ذد اٌغ  ؤاي االعزمق  بئٝ ٚخط  ٛاد رٕفي  ز إٌؾ  به ، وّ  ب رؾ  ذد ٌ  ٗ 

ٌالعزمق بء ٚرّٕي خ ِٙبسار ٗ رى ْٛ  اٌزالِي زٚثبٌزبٌٝ فئْ فشفخ ِّبسع خ األدٚاد اٌالصِخ ٌزٕفيز٘ب ، 

ثغيطخ ؛ ٌزا وبٔذ ٕ٘بن مشٚسح ٌميبَ اٌّؼٍّيٓ ثبعزخذاَ هشائك رذسيظ لبئّ خ ػٍ ٝ االعزمق بء إرا 

؛ ٚرؾبٚي اٌذساعخ اٌؾبٌيخ رغشي ت أؽ ذ أع بٌيت االعزمق بء  رالِيزِٖب سغجٛا فٝ رّٕيخ ِٙبسارٗ ٌذٜ 

رط ِغ زٛيبد االعزمق بء ف ٝ ر ذسيظ اٌؼٍ َٛ ِٚؼشف خ أص شٖ ف ٝ رّٕي خ ِٙ بساد ؽ ً اٌؾذيضخ ٘ٝ ّٔ ٛ

 اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ  ٌذٜ اٌزالِيز اٌّشؽٍخ االػذاديخ . 

 :  تضذيذ انًشكهت

ِّب عجك يزجيٓ مؼف فٝ اعزخذاَ األٔؾطخ االعزمق بئيخ ٚأخف بك ِغ زٜٛ رؾق يً اٌّف ب٘يُ 

غخ يّى ٓ ف يبف ٝ م ٛء ِ ب ع جك اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِ بدح اٌؼٍ َٛ ، ٚاٌؼٍّيخ ٚاٌمذسح ػٍٝ ؽً 

 : اٌزبٌٝ  ِؾىٍخ اٌجؾش فٝ اٌغؤاي اٌشئيظ

ثشٔبِظ لبئُ ػٍ ٝ ّٔ ٛرط ِغ زٛيبد االعزمق بء ف ٝ اوزغ بة اٌّف ب٘يُ اٌؼٍّي خ ٚرّٕي خ فبػٍيخ ِب 

 ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ؟  

 ٚيٕجضك ػٓ ٘زا اٌغؤاي األعئٍخ اٌفشػيخ اٌزبٌيخ :

  ٚرّٕيخ ِٙبساد ؽً  اٌؼٍّيخ اٌّفب٘يُِب فٛسح اٌجشٔبِظ اٌمبئُ ػٍٝ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" الوزغبة

     اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ؟

  ِب أصش رذسيظ اٌجشٔبِظ اٌمبئُ ػٍٝ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء فٝ اوزغبة

 فٝ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ؟ اٌؼٍّيخ اٌّفب٘يُ

 ٌمبئُ ػٍٝ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء فٝ رّٕيخ ِب أصش رذسيظ اٌجشٔبِظ ا

 ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد فٝ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ؟

ِب أصش رذسيظ اٌجشٔبِظ اٌمبئُ ػٍٝ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء فٝ رّٕيخ االرغبٖ ٔؾٛ  -

  ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذادٜ ؟

 فشًع انبضج :

 اٌجؾش اٌؾبٌٝ ػٍٝ اٌفشٚك اٌزبٌيخ :  لبَ

ق راد دالٌخ اؽقبئيخ ثيٓ ِزٛعطبد دسعبد رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ فٝ يٛعذ فش .0

 اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ الخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ، ٌقبٌؼ اٌزطجيك اٌجؼذٜ . 
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اٌّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ ق راد دالٌخ إؽقبئيخ ثيٓ ِزٛعطبد دسعبد رٍّيزاد يٛعذ فش .3

ٚاٌنبثطخ  فٝ اٌزطجيك اٌجؼذٜ الخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ، ٌقبٌؼ اٌّغّٛػخ 

 اٌزغشيجيخ .

ق راد دالٌخ إؽقبئيخ ثيٓ ِزٛعطبد دسعبد رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ فٝ يٛعذ فش .2

 اٌجؼذٜ . اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ الخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ، ٌقبٌؼ اٌزطجيك

اٌزغشيجيخ  زيٓاٌّغّٛػ رٍّيزاد دسعبد بددالٌخ إؽقبئيخ ثيٓ ِزٛعط ادٛعذ فشق ري .0

ٌقبٌؼ اٌّغّٛػخ ، ٚاٌنبثطخ فٝ اٌزطجيك اٌجؼذٜ الخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد 

 . اٌزغشيجيخ

ٛعذ فشق راد دالٌخ إؽقبئيخ ثيٓ ِزٛعطبد دسعبد رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ فٝ ي .2

 اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ ٌّميبط االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ، ٌقبٌؼ اٌزطجيك اٌجؼذٜ .اٌزطجيميٓ 

اٌزغشيجيخ  زيٓاٌّغّٛػ رٍّيزاد دسعبد بددالٌخ إؽقبئيخ ثيٓ ِزٛعط ادٛعذ فشق ري" .2

 . ٌقبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ،  ٌّميبط االرغبٖ ٚاٌنبثطخ فٝ اٌزطجيك اٌجؼذٜ

 أىذاف انبضج :

 ٘ذف اٌجؾش اٌؾبٌٝ رؼشف :    

اوزغبة اٌّفب٘يُ فٝ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ ِمزشػ لبئُ  .0

 ػٍٝ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء .

رّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد فٝ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ثبعزخذاَ  .3

 عزمقبء .ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ ّٔٛرط ِغزٛيبد اال

رّٕيخ االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ  .2

 ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء .

اٌجشٔبِظ اٌمبئُ ػٍٝ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ"  فٝ اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ٚرّٕيخ  أصش رؼشف .0

 شؽٍخ اإلػذاديخ . ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّ

 أىًيت انبضج :

 رجشص أّ٘يخ ٘زا اٌجؾش فٝ أٔٗ : 

ثبػزجبسٖ أؽذ ّٔبرط اٌزؼٍُ  –رمذيُ ّٔٛرط إعشائٝ ٌّٕٛرط "ٚيٕيٕظ" االعزمقبئٝ  .0

األِش اٌزٜ لذ يفيذ ِؼٍّٝ اٌؼٍَٛ ثبٌّشؽٍخ االػذاديخ فٝ رؾغيٓ هشق  –االعزمقبئٝ 

ّٚٔبرط ٚاعزشاريغيبد رذسيظ اٌؼٍَٛ ، ٚثّب يغُٙ فٝ رّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٌذٜ 

 رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ .

يؼذ اعزغبثخ ٌزٛفيبد اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد ٚاٌّؤرّشاد اٌزٝ أوذد مشٚسح اعزخذاَ  .3

ٚاٌزؼٍُ اٌزٝ رغؼً ِٓ اٌزٍّيز فشداً ِضمفبً ػٍّيبً لبدساً ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد أعبٌيت اٌزؼٍيُ 

 اٌزٝ لذ رٛاعٙٗ فٝ ٘زا اٌّغزّغ اٌؾذيذ اٌزؼميذ .

رذسيت اٌزٍّيز ػٍٝ ِّبسعخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ؛ ؽزٝ يقجؼ لبدساً ػٍٝ ِٛاعٙخ ِب  .2

 يمبثٍٗ فٝ ِغزّؼٗ ِٓ رؾذيبد ٚاٌزغٍت ػٍيٙب ثطشيمخ عٍيّخ . 

 اٌفشفخ ٌٍزالِيز ٌىٝ يىْٛ ٌُٙ دٚس إيغبثيبً ٚفؼبالً فٝ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ . رزيؼ .0

رضٚيذ ِؼٍُ اٌؼٍَٛ ثجشٔبِظ عذيذ يغبػذٖ ػٍٝ رّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ  .2

 ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ االػذاديخ .

ؽً اٌّؾىالد رٛعيٗ ٔظش اٌمبئّيٓ ػٍٝ رذسيظ اٌؼٍَٛ إٌٝ مشٚسح رّٕيخ ِٙبساد  .2

 ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ االػذاديخ .

ِغبػذح ِخططٝ إٌّب٘ظ فٝ رخطيو ٚؽذاد دساعيخ ِٓ ِٕٙظ اٌؼٍَٛ يّىٓ ِٓ خالٌٙب  .8

 رّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ  ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ االػذاديخ .
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جيمبد ٌّٕٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء ٌّٛمٛػبد رمذَ ٌّؼٍّٝ اٌؼٍَٛ دٌيال يزنّٓ رط .0

 اٌفقً اٌذساعٝ األٚي ٌٍقف األٚي االػذادٜ . 

 يظطهضاث انبضج :

 بشنايذ :  -1

اٌّخطو اٌؼبَ اٌزٜ يٛمغ فٝ ٚلذ عبثك ٌؼٍّيزٝ اٌزؼٍيُ ٚاٌزذسيظ فٝ ِشؽٍ خ ِ ٓ ِشاؽ ً 

ِؼيٕخ ، لذ رىْٛ ؽٙشاً اٌزؼٍيُ ، ٚيٍخـ اإلعشاءاد ٚاٌّٛمٛػبد اٌزٝ رٕظّٙب اٌّذسعخ خالي ِذح 

أٚ عزخ أؽٙش أٚ عٕخ ، وّب يزنّٓ اٌجشٔبِظ اٌخجشاد اٌزؼٍيّيخ اٌزٝ يغ ت أْ يزؼٍّٙ ب اٌّ زؼٍُ ِشرج خ 

 3882رشريجبً يزّبؽٝ ِغ عٕٛاد ُّٔٛ٘ ٚؽبعبرُٙ ِٚطبٌجُٙ اٌخبفخ )أؽّذ اٌٍمبٔٝ ، ػٍٝ اٌغّ ً ، 

،80. ) 

ج  شاد اٌّخطط  خ ٚإٌّظّ  خ ، ٚيزن  ّٓ ٚرؼشف  ٗ اٌجبؽض  خ إعشائي  بً ثأٔ  ٗ ٔظ  بَ ِزىبِ  ً ِ  ٓ اٌخ

عٍغ  ٍخ ِ  ٓ األٔؾ  طخ ٚاإلع  شاءاد ، ر  ُ ثٕبا٘  ب اع  زٕبداً إٌ  ٝ ّٔ  ٛرط ِغ  زٛيبد االعزمق  بء ، ثٙ  ذف 

 اوزغبة اٌّفب٘يُ ٚرّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ . 

 : Levels of Inquiry Modelنًٌرد يستٌياث االستمظاء  -2

خ ِززبٌيخ ِٓ ِغزٛيبد ِخزٍفخ ٌالعزمقبء ٚاٌزٝ رٕزمً ِٓ اٌجغيو إٌٝ اٌّؼم ذ ػجبسح ػٓ عٍغٍ     

، ِٓ اٌّؾغٛط ، إٌٝ اٌّغشد ، ِٓ اٌؾضٝ إٌٝ االعزٕزبعٝ ، ٚاٌزٝ رؼًّ داخً دٚسح رؼٍُ ػٕبفش٘ب 

: اٌزؼٍُ االوزؾبفٝ  اٌؼشٚك اٌزفبػٍيخ ، دسٚط االعزمقبء ، ِخزجشاد االعزمقبء ، رطجيمبد اٌؼبٌُ 

 ٝ ، االعزمقبء االفزشامٝ اٌؾميم

 انًفيٌو : -3

رقٛس ػمٍٝ يٕزظ ػٓ إدسان اٌؼاللبد ٚاٌؼٕبفش اٌّؾزشوخ ثيٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌظٛا٘ش أٚ  

األؽذاس أٚ األؽيبء  ٚرٌه ٌغشك رقٕيفٙب إٌٝ أفٕبف ألً ِٕٙب ػذداً ، ٚ٘زا اٌجٕبء غبٌجبً ِب يمَٛ 

 . (38،  3800ب )ٔجيٙخ اٌغبِشائٝ ، ػٍٝ أعبط رٕظيُ ٘زٖ األؽيبء فٝ أفٕبف ألً ػذداً ِٕٙ

ٚيّىٓ رؼشيفٗ إعشائيبً " ثأٔٗ فيبغخ ِغشدح ٌٍخقبئـ اٌّؾزشوخ ثيٓ ِغّٛػخ ِ ٓ اٌّ ٛاد أٚ 

 اٌؾمبئك أٚ اٌّٛالف اٌّشرجطخ ثبٌّؾزٜٛ ِٛمٛع اٌذساعخ ، ٚيؼطٝ ػبدح اعّبً أٚ وٍّخ أٚ ػٕٛأبً" . 

 انمذسة عهَ صم انًشكالث : -4

ٚاٌّجبدٜء اٌزٝ ي زُ رٕظيّٙ ب ف ٝ رشري ت رٕج ؤٜ رم بدِٝ ٌزق ؾيؼ االعبث خ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ 

 (Mataka, et al, 2014, 164ٚاالعبثبد اٌّزمبسثخ ٚاٌٛفٛي إٌٝ ػٍّيخ اٌؾً اٌّفنً ٚاٌّؾذد )

 . 

ٚرؼشفٗ اٌجبؽضخ إعشائيبً ثأٔٗ : "ػٍّيخ ػمٍيخ يمَٛ ثٙب اٌّزؼٍُ ٚرؼزّذ ػٍٝ إصبسح ثؼل اٌّؾىالد 

صٕبء رؼٍّٗ ٌٍؼٍَٛ ، ٚرؾضُٙ ػٍٝ إيغبد ؽٍٛالً ٌزٍه اٌّؾىالد ٚفك عٍغٍخ ِٓ اٌخطٛاد اٌزٝ رٛاعٙٗ أ

ٚاإلعشاءاد ِٓ رؾذيذ اٌّؾىٍخ ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرغغيٍٙب ٚفيبغخ اٌفشٚك ٚرفغيش٘ب ٚاخزجبس٘ب 

 ٚاٌزٛفً إٌٝ االعزٕزبعبد أٚ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ".  

 : االتزاه -5

ٌإلرغبٖ ثأٔٗ إؽذٜ ؽبالد اٌزٙيؤ ٚاٌزأ٘ت اٌؼمٍٝ اٌؼقجٝ اٌزٝ رٕظّٙب اٌخجشح  Allportرؼشيف 

 ( .Jain, 2014, 2، ٌٚٙب فؼً رٛعيٗ ػٍٝ اعزغبثبد األفشاد ٌألؽيبء ٚاٌّٛالف اٌّخزٍفخ )

: ِغّ  ٛع اع  زغبثبد اٌزٍّي  ز ف  ٝ ِمي  بط  الرغ  بٖ ٔؾ  ٛ ِ  بدح اٌؼٍ  َٛ ف  ٝ اٌجؾ  ش اٌؾ  بٌٝٚيمق  ذ ثب

ِفَٙٛ أٚ لنيخ ِؼيٕخ ، ؽي ش رؾ ذد اع زغبثبد اٌمج ٛي أٚ اٌ شفل ثبٌذسع خ  االرغبٖ ٔؾٛ ِٛمٛع أٚ

 اٌزٝ يؾقً ػٍيٙب اٌطبٌت ثبٌٕغجخ ٌؼجبساد اٌّميبط .  

  : انبضج صذًد

 لزقش اٌجؾش اٌؾبٌٝ ػٍٝ :ا 

 يٌٛيٛ اإلػذاديخ اٌّؾزشوخ  32خ ِٓ رالِيز اٌقف اٌضبٔٝ االػذادٜ فٝ ِذسع ِغّٛػخ .0
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اٌزىبصش  –اٌقٛد ٚاٌنٛء  –ِٛمٛػبد اٌفقً اٌذساعٝ اٌزبٔٝ )اٌؾشوخ اٌذٚسيخ  .3

ٚاعزّشاسيخ إٌٛع( اٌزٝ يزنّٕٙب وزبة اٌؼٍَٛ ٌٍقف اٌضبٔٝ اإلػذادٜ ، ٚرطجيك ٚؽذح 

 "اٌقٛد ٚاٌنٛء" فمو ِٓ اٌجشٔبِظ  .

 –طجيك ر –فُٙ  –)رزوش  ػٕذ اٌّغزٛيبد اٌّؼشفيخ ٌزقٕيف ثٍَٛ اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ .2

 ِغزٛيبد ػٍيب( . 

 ينيذ انبضج :

ػزّذ اٌجؾش اٌؾبٌٝ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛففٝ فٝ ثؼل ِشاؽً اٌذساعخ )ػشك اإلهبس ا  

اٌمبئُ ػٍٝ اٌزقّيُ ؽجٗ اٌزغشيجٝ اٌّزّضً فٝ ِغّٛػخ مبثطخ  إٌظشٜ( ، ٚإٌّٙظ اٌزغشيجٝ

ػٕذ رذسيظ اٌجشٔبِظ اٌمبئُ ػٍٝ ّٔٛرط ٚيٕيٕظ االعزمقبئٝ الوزغبة اٌّفب٘يُ  ِٚغّٛػخ رغشيجيخ

 اٌؼٍّيخ ٚرّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ االػذاديخ . 

 أدًاث انبضج : 

 :  يٍٝرنّٓ اٌجؾش ِب 

 أدٚاد ليبط اٌّزغيشاد اٌزبثؼخ ، ٚؽٍّذ : -0

               اخزجبساوزغبة اٌّفب٘يُ ٌٍقف اٌضبٔٝ اإلػذادٜ اٌفقً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ   )إػذاد اٌجبؽضخ(                                             -

 )إػذاد اٌجبؽضخ(              اخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد                         -

    )إػذاد اٌجبؽضخ(                                     ِميبط االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ     -

 ِبدح اٌّؼبٌغخ اٌزغشيجيخ ، ٚرؾًّ : -3

 )إػذاد اٌجبؽضخ(                   ثشٔبِظ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء  -

 انبضج : إرشاءاث

 اٌجؾش اٌؾبٌٝ ٚفمبً ٌٍخطٛاد اٌزبٌيخ :  عبس

، ٚاالعزفبدح ِٕٙب  اٌزشثٜٛ اٌّزقٍخ ثّٛمٛع اٌجؾش اٌؾبٌٝ بد اٌجؾشاإلهالع ػٍٝ أدثي .0

 .فٝ إػذاد اإلهبس إٌظشٜ ، ٚأدٚاد اٌذساعخ ، ٚاٌجشٔبِظ االعزمقبئٝ 

)ٚؽذح اٌؾشوخ اٌذٚسيخ  رؾٍيً وزبة اٌؼٍَٛ ٌٍقف اٌضبٔٝ اإلػذادٜ اٌفقً اٌذساعٝ األٚي .3

ٌجيبْ أٚعٗ اٌزؼٍُ ؛  ٚؽذح اٌزىبصش ٚاعزّشاسيخ إٌٛع ( –ٚؽذح اٌقٛد ٚاٌنٛء  –

، ٚرقّيُ األٔؾطخ  اٌجؾشاٌّزنّٕخ ٌالعزفبدح ِٕٙب فٝ إػذاد اٌجشٔبِظ  ، ٚإػذاد أدٚاد 

 اٌزؼٍيّيخ إٌّبعجخ ، ٚإػذاد عغالد إٌؾبه اٌخبفخ ثىً رٍّيز . 

ػٍّيخ ٜ ٌٍفقً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ ، ِٚشد إػذاد ثشٔبِظ اعزمقبئٝ ٌٍقف اٌضبٔٝ اإلػذاد .2

 زبٌيخ :اإلػذاد ثبٌخطٛاد اٌ

 إػذاد اٌجشٔبِظ : -أ 

 . رؾذيذ أ٘ذاف ِؾزٜٛ اٌجشٔبِظ 

 . ٍٗرؾذيذ ِؾزٜٛ اٌجشٔبِظ ٚرؾٍي 

 . هشق اٌزذسيظ اٌّغزخذِخ فٝ اٌّغزٛيبد االعزمقبئيخ 

 . اٌٛعبئو ٚاألٔؾطخ اٌزؼٍيّيخ اٌّغزخذِخ فٝ اٌجشٔبِظ 

 . ُأعبٌيت اٌزمٛي 

 إػذاد اٌّٛاد اٌزؼٍيّيخ : -ة 

  ٚفمبً ٌٍجشٔبِظ اٌمبئُ ػٍٝ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" . ٔؾبه اٌزٍّيز أٚساقإػذاد 

 . "إػذاد دٌيً اٌّؼٍُ ٌٍزذسيظ ٚفمبً ٌٍجشٔبِظ اٌمبئُ ػٍٝ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ 

ِميبط  –اخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد  –: اخزجبس اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ  إػذاد أدٚاد اٌجؾش .0

 االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ( .

 اٌقف اٌضبٔٝ االػذادٜ .اخزيبس ِغّٛػخ اٌجؾش ِٓ رالِيز  .2

 . اٌجؾشرطجيك أدٚاد اٌجؾش لجٍيبً ػٍٝ ِغّٛػخ  .2
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 .  اٌجؾشرطجيك ٚؽذح "اٌقٛد ٚاٌنٛء" ِٓ اٌجشٔبِظ ػٍٝ ِغّٛػخ  .8

 ثؼذيبً .  اٌجؾشرطجيك أدٚاد اٌجؾش ػٍٝ ِغّٛػخ  .0

 سفذ ٔزبئظ اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ . .6

إعشاء اٌزؾٍيً اإلؽقبئٝ ٚرفغيش إٌزبئظ ِٕٚبلؾزٙب ِٚؼبٌغزٙب إؽقبئيبً فٝ مٛء فشٚك  .08

  اٌجؾش

 .  اٌجؾشرمذيُ اٌزٛفيبد ٚاٌّمزشؽبد فٝ مٛء ِب رغفش ػٕٗ ٔزبئظ  .00

 إرشاءاث انبضج 

 :     انبضج يزًٌعت تضذيذ .1

ثٕبد  اٌفزشح اٌقجبؽيخِٓ رٍّيزاد اٌقف اٌضبٔٝ اإلػذادٜ  اٌجؾشرُ اخزيبس ِغّٛػخ 

ثيخ إلداسح اٌخبٔىخ اٌزؼٍيّيخ ثّؾبفظخ اٌمٍيٛ خّؾزشوخ اٌزبثؼاٌػذاديخ اإليٌٛيٛ  32ّذسعخ ث

  ، (3802/  3802ٌٍؼبَ اٌذساعٝ )

( رٍّيزح ، ٚرُ ؽزف خّغخ رٍّيزاد ِٓ اٌزغشثخ ٌؼذَ 02ٚلذ اؽزٍّذ ِغّٛػخ اٌجؾش ػٍٝ )

 08) األخشٜ مبثطخٚرٍّيزح(  08) االٔنجبه ، صُ رمغيّّٙب إٌٝ ِغّٛػزيٓ إؽذاّ٘ب رغشيجيخ

 . رٍّيزح(

 يتغيشاث انبضج : .2

 اؽزًّ اٌزقّيُ اٌزغشيجٝ ػٍٝ اٌّزغيشاد اٌزبٌيخ : 

ٚؽذح )اٌقٛد ٚاٌنٛء( ٌّؼبٌغخ اٌزذسيغيخ اٌّزّضٍخ فٝ اٌّزغيش اٌّغزمً : ٚيؾًّ ا ( أ

ٌّغزٛيبد  "ٚيٕيٕظ"ٚاٌزٝ اؽزٍّذ ػٍٝ اٌؼذيذ ِٓ اٌّؾىالد اٌمبئّخ ػٍٝ ّٔٛرط 

 االعزمقبء .

 : اٌّزغيشاد اٌزبثؼخ ( ة

 ٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ : رُ ليبعٙب ػٓ هشيك اخزجبس اوزغبة ا

  )إػذاد اٌجبؽضخ(

  اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد : رُ ليبعٙب ػٓ هشيك اخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد

 .)إػذاد اٌجبؽضخ( 

  ُٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ليبعٗ ػٓ هشيك ِميبط االرغبٖاالرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ : ر 

 )إػذاد اٌجبؽضخ( . 

 انتطبيك انمبهَ ألدًاث انبضج :  .3

" ، "اخزجبس اٌؼٍّيخ لبِذ اٌجبؽضخ ثبٌزطجيك اٌمجٍٝ ألدٚاد اٌجؾش "اخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ

ضبٔٝ اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد" ، "ِميبط االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ" ػٍٝ رٍّيزاد اٌقف اٌ

/  3/  32( ؽزٝ ) 3802/  3/  32اإلػذادٜ )اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ( فٝ اٌفزشح ِٓ )

3802 ) . 

اٌّغّٛػزيٓ  ِزٛعطٝ ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽقبئيخ ثيٓٗ أٔ رجيٓ ِٓ اٌزطجيك اٌمجٍٝ

اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ فٝ وً ِٓ اخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ، ٚاخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً 

، ؽيش أْ ليّخ "د" اٌّؾغٛثخ ألً ِٓ ليّخ "د"  ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ الد ، ِٚميبط االرغبٖاٌّؾى

  يذي ػٍٝ رغبٔظ اٌّغّٛػزيٓ ٚرّبصٍّٙب لجً ثذايخ اٌزغشثخ .ِّب اٌغذٌٚيخ ثبٌٕغجخ ألدٚاد اٌميبط  ؛ 

 انتذسيس نًزًٌعتَ انبضج :  .4

لبِذ اٌجبؽضخ ثزذسيظ  ؛  ٚاٌنبثطخ ثؼذ أْ رأوذد اٌجبؽضخ ِٓ رىبفؤ اٌّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ

 ّٔٛرط "ٚيٕٕظ ٌّغزٛيبد االعزمقبء"اٌٛؽذح اٌّخزبسح )اٌقٛد ٚاٌنٛء( ثبعزخذاَ 

ٚفمبً ٌذٌيً اٌّؼٍُ اٌّؼذ ٌزٌه ، ٚلبَ ِؼٍُ ػٍَٛ ثزذسيظ اٌٛؽذح اٌّخزبسح ٌٍّغّٛػخ اٌزغشيجيخ 

َ ، ٚلذ اعزّش رذسيظ  3802/  3/  30اثزذاء ِٓ ثبٌطشيمخ اٌزمٍيذيخ ٌٍّغّٛػخ اٌنبثطخ ، 

( أعبثيغ رمشيجب ثٛالغ فزشريٓ أعجٛػيبً ٚوبْ إعّبٌٝ 2أٜ ٌّذح ) 3802/ 2/  20اٌٛؽذح ؽزٝ 
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"وّب ٘ٛ ( فزشاد ٚ٘ٝ اٌّذح اٌضِٕيخ اٌفؼٍيخ ٌزذسيظ اٌٛؽذح 08اٌفزشاد خالي ٘زٖ اٌفزشح )

 . ٔٝ اإلػذادٜ" ٚاسد ِٓ ٚصاسح اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ ٌٍزٛصيغ اٌضِٕٝ ٌّمشس اٌؼٍَٛ ٌٍقف اٌضب

 

 انتطبيك انبعذٍ ألدًاث انبضج .5

 ػٍٝ اٌجؼذٜ اٌميبط أدٚادثؼذ االٔزٙبء ِٓ رذسيظ اٌٛؽذح اٌّخزبسح ، لبِذ اٌجبؽضخ ثزطجيك 

 . ٚاٌنبثطخ اٌزغشيجيخ اٌّغّٛػزيٓ

 عشع اننتائذ ًينالشتيا : 

ٌٍزؾمك ِٓ فؾخ اٌفشك األٚي ِٓ فشٚك   نتائذ اختباس اكتساب انًفاىيى انعهًيت :أًالً : 

 تهًيزاث دسراث ًق راث دالنت اصظائيت بين يتٌسطاثٌرذ فشت"اٌجؾش ٚاٌزٜ يٕـ ػٍٝ أٔٗ : 
نظانش  ، انًفاىيى انعهًيت اكتساب انمبهَ ًانبعذٍ الختباس ينفَ انتطبيم انتزشيبيتًزًٌعت ان

( ٌؾغبة اٌّزٛعطبد 30)إفذاس  SPSSلبِذ اٌجبؽضخ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ  ، "انتطبيك انبعذٍ

اٌؾغبثيخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼيبسيخ ٌذسعبد رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ فٝ اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ 

الخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ، ٚرُ ؽغبة ليّخ "د" ٌٍّغّٛػبد اٌّشرجطخ ٌذالٌخ اٌفشٚق ثيٓ 

 :(0اوزغبة اٌّفب٘يُ وّب ٘ٛ ِٛمؼ ثغذٚي ) ِزٛعطبد دسعبد اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ الخزجبس

 (1رذًل )

انًتٌسطاث انضسابيت ًاالنضشافاث انًعياسيت ًليى )ث( ًيمذاس صزى انتأحيش ننتائذ انتطبيمين  

           انمبهَ ًانبعذٍ الختباس اكتساب انًفاىيى انعهًيت ًأبعاده انًختهفت نهًزًٌعت انتزشيبيت

                                                                             = ْ( 08) 

 انًستٌياث
انذسرت 

 انكهيت

 انتطبيك انمبهَ        انتطبيك انبعذٍ    

 ليى ث

ليى 

ايتا
2 

ليً

ة 


d
 

صزى 

 2ع 2و 1ع 1و انتأحيش

 3020 00038 0002 0002 08 تزكش
20082

  

806

28 

080

60 
 وجيش

 0088 00020 8060 0022 02 فيى
22022

  

806

80 

000

26 
 وجيش

 3038 03022 8002 0082 02 تطبيك
20006

  

806

23 

080

0 
 وجيش

يستٌياث 

 عهيا
08 0083 8006 0020 0022 

36088
  

806

20 

602

2 
 وجيش

االختباس 

 ككم
22 2002 3006 02006 2008 

22020
  

806

08 

080

88 
 وجيش

   ٜٛ8080داٌخ ػٕذ اٌّغز                              ِٓ 800ؽغُ اٌزأصيش وجيش إرا وبْ أوجش 

عٛاء فٝ االخزجبس وىً ، أٚ فٝ ( أْ ليّخ "د" اٌىٍيخ اٌّؾغٛثخ 0يزنؼ ِٓ عذٚي )

داٌخ ، ِّب يذي ػٍٝ أٔٗ رٛعذ فشٚق داٌخ اؽقبئيبً ثيٓ ِزٛعطٝ دسعبد اٌّغزٛيبد اٌفشػيخ 
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اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ فٝ اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ الخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ٌقبٌؼ اٌزطجيك 

 .اٌجؼذٜ 

ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد  ( يزنؼ أ0ْٚثبٌٕظش إٌٝ ٔزبئظ عذٚي )

اٌّزغيش اٌزبثغ )اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ( وجيش عٛاء فٝ االخزجبس وىً ؽيش ثٍغ  االعزمقبء( ػٍٝ

( ؛ ٚ٘ىزا 00026( ، )6022أٚ فٝ اٌّغزٛيبد اٌفشػيخ ٌالخزجبس ؽيش رشاٚؽذ ثيٓ )( ، 08088)

 فؾخ اٌفشك األٚي ِٓ فشٚك اٌجؾش  رزؾمك

ًق راث ٌرذ فشت ٌٍزؾمك ِٓ فؾخ اٌفشك اٌضبٔٝ ِٓ فشٚك اٌجؾش ٚاٌزٜ يٕـ ػٍٝ أٔٗ :
فَ انتطبيك  ضابطت انًزًٌعتين انتزشيبيت ًان تهًيزاث دسراث دالنت إصظائيت بين يتٌسطاث

لبِذ اٌجبؽضخ ثبعزخذاَ " نظانش انًزًٌعت انتزشيبيت الختباس اكتساب انًفاىيى انعهًيت ، انبعذٍ

اٌّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ خ اٌفشٚق ثيٓ ِزٛعطبد دسعبد رٍّيزاد ٌؾغبة دالٌ "t–test"اخزجبس 

( ٔزبئظ اٌزطجيك 3ٚاٌنبثطخ فٝ اٌزطجيك اٌجؼذٜ الخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ؛ ٚيٛمؼ عذٚي )

  اٌجؼذٜ الخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ٌٍّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ .

 (2رذًل )

أحيش ننتائذ انتطبيك انًتٌسطاث انضسابيت ًاالنضشافاث انًعياسيت ًليى "ث" ًيمذاس صزى انت

                         انبعذٍ الختباس اكتساب انًفاىيى انعهًيت نهًزًٌعتين انتزشيبيت ًانضابطت

ْ(0 ْ =3  =08 ) 

 انًستٌياث
انذسرت 

 انكهيت

 تـزــشيـبـيـت             ضــابــطـت       
 ²ηليًت  ليى ث

ليًت 

d 

صزى 

 2ع 2و 1ع 1و انتأحيش

03022 00380 0002 3020 00038 08 تزكش


 وجيش 300 80226 

03082 80603 8028 0088 00020 02 فيى


 وجيش 306 80282 

2038 3000 6028 3038 03022 02 تطبيك


 وجيش 000 80222 

يستٌياث 

 عهيا
08 0020 0022 2062 0002 8080


 وجيش 000 80288 

00026 2023 20020 2008 02006 22 االختباس ككم


 وجيش 306 80832 

 ( 8080داٌخ ػٕذ إٌغجخ                            )                          = 80دسعخ اٌؾشيخ 

( أْ ليّخ "د" اٌىٍيخ اٌّؾغٛثخ عٛاء فٝ االخزجبس وىً ، أٚ فٝ 3يزنؼ ِٓ عذٚي )

اؽقبئيبً ثيٓ ِزٛعطٝ دسعبد اٌّغزٛيبد اٌفشػيخ داٌخ ، ِّب يذي ػٍٝ أٔٗ رٛعذ فشٚق داٌخ 

اٌّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ فٝ اٌزطجيك اٌجؼذٜ الخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ٌقبٌؼ 

 اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ .

ٌٍٚزأوذ ِٓ دالٌخ ٘زٖ اٌفشٚق رُ ؽغبة ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد 

اٌؼٍّيخ( ثبٌٕغجخ ٌٍّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ  االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبثغ )اوزغبة اٌّفب٘يُ

أْ ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبثغ )اوزغبة  رنؼا

( ، أٚ فٝ اٌّغزٛيبد اٌفشػيخ ٌالخزجبس 306اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ( وجيش عٛاء فٝ االخزجبس وىً ؽيش ثٍغ )

 ؛ ٚ٘ىزا رزؾمك فؾخ اٌفشك اٌضبٔٝ ِٓ فشٚك اٌجؾش . (306( ، )000ؽيش رشاٚؽذ ثيٓ )
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 حانيا : نتائذ تطبيك اختباس انمذسة عهَ صم انًشكالث

 ًق راثٌرذ فش"ت ٌٍزؾمك ِٓ فؾخ اٌفشك اٌضبٌش ِٓ فشٚك اٌجؾش ، اٌزٜ يٕـ ػٍٝ أٔٗ
دسراث تهًيزاث انًزًٌعت انتزشيبيت فَ انتطبيمين انمبهَ ًانبعذٍ  بين يتٌسطاثدالنت إصظائيت 

-t"لبِذ اٌجبؽضخ ثبعزخذاَ اخزجبس  ".نظانش انتطبيك انبعذٍ ، الختباس انمذسة عهَ صم انًشكالث

test"  يٓدسعبد رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ فٝ اٌزطجيمٌؾغبة دالٌخ اٌفشٚق ثيٓ ِزٛعطبد 

( ٔزبئظ اٌزطجيك اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ 2اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ٚيٛمؼ عذٚي )اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ الخزجبس 

 الخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ٌٍّغّٛػخ اٌزغشيجيخ .

 ( 3رذًل)

انًتٌسطاث انضسابيت ًاالنضشافاث انًعياسيت ًليى "ث" ًيمذاس صزى انتأحيش ننتائذ انتطبيمين 

 انمبهَ ًانبعذٍ الختباس انمذسة عهَ صم انًشكالث ًيياساتو نهًزًٌعت انتزشيبيت                   
 = ْ(08) 

 انًياساث

 انذسرت

 انكهيت
 انتطبيك انبعذٍ   انتطبيك انمبهَ    

 ليى ث
ت ليً

²η 
dليًت 

صزى  

 انتأحيش
 2ع 2و 1ع 1و

 تضذيذ انًشكهت
08 

3002 0020 8000 0022 
3800

2
 

8060

3 
 وجيش 2002

 رًع انًعهٌياث
08 

0062 0088 8020 0000 
3002

6
 

8062

0 
 وجيش 8000

 فشع انفشًع
08 

0030 8000 2022 0000 
3800

3
 

8060

3 
 وجيش 2000

اختباس طضت 

 انفشًع

08 
8080 8008 2020 0002 

2308

2
 

8062

2 

0800

6 
 وجيش

 استخالص اننتائذ
08 

8002 8000 2008 0020 
3002

2
 

8062

6 
 وجيش 8008

 االختباس ككم
28 

8022 2003 20020 2082 
0800

3
 

8068

2 

0300

0 
 وجيش

  ٜٛ26دسعخ اٌؾشيخ =                                                           8080داٌخ ػٕذ ِغز 

( أْ ليّخ "د" اٌىٍيخ اٌّؾغٛثخ عٛاء فٝ االخزجبس وىً ، أٚ فٝ ِٙبساد 2يزنؼ ِٓ عذٚي )

ؽً اٌّؾىالد داٌخ ، ِّب يذي ػٍٝ أٔٗ رٛعذ فشٚق داٌخ اؽقبئيبً ثيٓ ِزٛعطٝ دسعبد اٌّغّٛػخ 

 .اٌزغشيجيخ فٝ اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ الخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ٌقبٌؼ اٌزطجيك اٌجؼذٜ 

ٌٍٚزأوذ ِٓ دالٌخ ٘زٖ اٌفشٚق رُ ؽغبة ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد 

 ، اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ ٌٍزطجيميٓ( ثبٌٕغجخ اٌزبثغ )اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش

يزنؼ أْ ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبثغ )اٌمذسح 

( ، أٚ فٝ ِٙبساد ؽً 03000ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد( وجيش عٛاء فٝ االخزجبس وىً ؽيش ثٍغ )

( ؛ ٚ٘ىزا رزؾمك فؾخ اٌفشك اٌضبٌش 08006( ، )2002اٌّؾىالد ٌالخزجبس ؽيش رشاٚؽذ ثيٓ )

 ِٓ فشٚك اٌجؾش .

دالنت إصظائيت بين  اثق رًفش ٌرذت"ٌٍزؾمك ِٓ فؾخ اٌفشك اٌشاثغ ِٓ فشٚك اٌجؾش ، 
انتزشيبيت ًانضابطت فَ انتطبيك انبعذٍ الختباس انمذسة  تينانًزًٌع تهًيزاث دسراث اثيتٌسط

 "t-test"لبِذ اٌجبؽضخ ثبعزخذاَ اخزجبس " . نظانش انًزًٌعت انتزشيبيت ، عهَ صم انًشكالث

ٌؾغبة دالٌخ اٌفشٚق ثيٓ ِزٛعطٝ دسعبد رٍّيزاد اٌّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ فٝ اٌزطجيك 
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 ( ٔزبئظ اٌزطجيك اٌجؼذٜ الخزجبس0الخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ، ٚيٛمؼ عذٚي )اٌجؼذٜ 

 اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ٌٍّغّٛػزيٓ

 

 

 (4رذًل )

ًيمذاس صزى انتأحيش ننتائذ "ث"  ليىً،  يتانًعياس اث، االنضشاف يتانضساب اثانًتٌسط 

 نهًزًٌعتين انتزشيبيت ًانضابطت   صم انًشكالثالختباس انمذسة عهَ انتطبيك انبعذٍ 

                                                                                ْ(0ْ =3=08) 

 انًياساث
 انذسرت

 انكهيت

تــزـــــشيــبــيـــــت           

ليى  ضــــابـــطــــت

 ث

ليًت 

²η 

ليًت 

d 

صزى 

 انتأحيش
 2ع 2و 1ع 1و

 تضذيذ انًشكهت

16 

6866 1856 2833 1826 

168

46

 

6866

6 

386

6 
 كبيش

 رًع انًعهٌياث

16 

6836 1844 2863 1833 

168

23

 

6866

2 

386

6 
 كبيش

 فشع انفشًع

16 

6865 1861 1845 1834 

148

63

 

6863

3 

383

1 
 كبيش

اختباس طضت 

 انفشًع

16 

6836 1846 1843 1816 

168

56

 

6866

6 

386

5 
 كبيش

 استخالص اننتائذ

16 

6816 1834 1843 1822 

168

36

 

6866

4 

386

6 
 كبيش

 االختباس ككم

56 

34836 6863 6865 2866 

248

52

 

6866

5 

585

5 
 كبيش

  80دسعخ اٌؾشيخ =                                                             8080داٌخ ػٕذ إٌغجخ 

( ػٕذ دسعبد ؽشيخ 30023اٌىٍيخ اٌّؾغٛثخ ثٍغذ )( أْ ليّخ "د" 0يزنؼ ِٓ عذٚي )

( أٜ أْ "د" داٌخ ، ِّب يذي ػٍٝ أٔٗ رٛعذ فشٚق داٌخ اؽقبئيبً ثيٓ 8080( ٚدالٌزٙب )80)

ِزٛعطٝ دسعبد اٌّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ فٝ اخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ٌقبٌؼ 

 رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ .

ٖ اٌفشٚق رُ ؽغبة ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد ٌٍٚزأوذ ِٓ دالٌخ ٘ز

االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبثغ )اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد( ثبٌٕغجخ ٌٍّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ 

ٚاٌنبثطخ يزنؼ أْ ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبثغ 

( ، أٚ فٝ ِٙبساد ؽً 2022جيش عٛاء فٝ االخزجبس وىً ؽيش ثٍغ ))اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد( و

ِٓ فشٚك  اٌشاثغ( ؛ ٚ٘ىزا رزؾمك فؾخ اٌفشك 2062( ، )2020اٌّؾىالد ؽيش رشاٚؽذ ثيٓ )

 اٌجؾش .
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 حانخاً : نتائذ تطبيك يمياس االتزاه نضٌ يادة انعهٌو : 

دالنت إصظائيت  ًق راثٌرذ فشت"ٌٍزؾمك ِٓ فؾخ اٌفشك اٌخبِظ ِٓ فشٚك اٌجؾش ، 
 دسراث تهًيزاث انًزًٌعت انتزشيبيت فَ انتطبيمين انمبهَ ًانبعذٍ نًمياس االتزاه بين يتٌسطاث

ٌؾغبة دالٌخ  "t-test". لبِذ اٌجبؽضخ ثبعزخذاَ اخزجبس  ، نظانش انتطبيك انبعذٍ" نضٌ يادة انعهٌو

اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ ٌّميبط  يٓاٌفشٚق ثيٓ ِزٛعطٝ دسعبد رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ فٝ اٌزطجيم

ٔؾٛ  اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ ٌّميبط االرغبٖ يٓ( ٔزبئظ اٌزطجيم2، ٚيٛمؼ عذٚي ) ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ االرغبٖ

 ٌٍّغّٛػخ اٌزغشيجيخ .  ِبدح اٌؼٍَٛ

 

 

 ( 5رذًل)

انمبهَ ًانبعذٍ   فَ انتطبيمينانًتٌسطاث ًاالنضشافاث انًعياسيت ًليى "ث" ًيمذاس صزى انتأحيش 

 (08)ْ =                نًمياس االتزاه نضٌ يادة انعهٌو ًأبعاده نهًزًٌعت انتزشيبيت                

  ٜٛ26دسعخ اٌؾشيخ =                                                                 8080داٌخ ػٕذ ِغز 

أٚ فٝ ِؾبٚس  وىً اٌّميبط( أْ ليّخ "د" اٌىٍيخ اٌّؾغٛثخ عٛاء فٝ 2يزنؼ ِٓ عذٚي )

ِزٛعطٝ ، ِّب يذي ػٍٝ أٔٗ رٛعذ فشٚق داٌخ اؽقبئيبً ثيٓ ( 8080ػٕذ اٌّغزٜٛ )اٌّميبط داٌخ 

دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ فٝ اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ ٌّميبط االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌقبٌؼ 

 اٌزطجيك اٌجؼذٜ .

ٌٍٚزأوذ ِٓ دالٌخ ٘زٖ اٌفشٚق رُ ؽغبة ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد 

ٍزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼذٜ ، يزنؼ االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبثغ )االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ( ثبٌٕغجخ ٌ

أْ ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبثغ )االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح 

( ، أٚ فٝ ِؾبٚس اٌّميبط ؽيش رشاٚؽذ ثيٓ 08082اٌؼٍَٛ( وجيش عٛاء فٝ اٌّميبط وىً ؽيش ثٍغ )

 ِٓ فشٚك اٌجؾش . اٌخبِظ( ؛ ٚ٘ىزا رزؾمك فؾخ اٌفشك 8033( ، )2002)

دالنت إصظائيت بين  اثق رًفش ٌرذت"ِٓ فشٚك اٌجؾش ،  اٌغبدطٌٍزؾمك ِٓ فؾخ اٌفشك 
نًمياس االتزاه  انتزشيبيت ًانضابطت فَ انتطبيك انبعذٍ تينانًزًٌع تهًيزاث دسراث اثيتٌسط

ٌؾغبة دالٌخ اٌفشٚق ثيٓ  "t-test"لبِذ اٌجبؽضخ ثبعزخذاَ اخزجبس " . نظانش انًزًٌعت انتزشيبيت ،

،  ٌّميبط االرغبِٖزٛعطٝ دسعبد رٍّيزاد اٌّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ فٝ اٌزطجيك اٌجؼذٜ 

 :اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ  ٌّميبط االرغبٖ ٌٍّغّٛػزيٓ( ٔزبئظ اٌزطجيك اٌجؼذٜ 2ٚيٛمؼ عذٚي )

 

 

 األبـــعـــــاد
انذس

 رت

 انتطبيك انبعذٍ   انتطبيك انمبهَ    
dليًت  ²ηليًت  ليى ث

صزى  

 انتأحيش
 2ع 2و 1ع 1و

االىتًاو 

 بانعهٌو

02 2802

8 
0080 08028 3062 08082


 وجيش 2002 80008 

انميًت اننفعيت 

 نهعهٌو

00 2208

2 
0002 00002 3060 30062


 وجيش 8083 80632 

دًس يعهى 

 انعهٌو

38 0208

8 
3082 32023 0002 33022


 وجيش 8033 80636 

 انًمياس ككم
038 0808

2 
8002 

00008

2 
0006 20003


 وجيش 08082 80620 
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 (6رذًل )

ًيمذاس صزى انتأحيش ننتائذ "ث"  ليىً،  يتانًعياس اث، االنضشاف يتانضساب اثانًتٌسط 

        انتطبيك انبعذٍ نًمياس االتزاه نهًزًٌعتين انتزشيبيت ًانضابطت                 
ْ(0ْ =3=08) 

 أبعاد انًمياس
 انذسرت

 انكهيت

 تــزـــــشيــبــيـــــت       ضــــابـــطــــت    
 ليى ث

ليًت 

²η 

ليًت 

d
 

صزى 

 انتأحيش
 2ع 2و 1ع 1و

 االىتًاو بانعهٌو
02 

08020 3062 23002 
006

02 
0062 

802

8 
 وجيش 3083

انميًت اننفعيت 

 نهعهٌو

00 
00002 3060 23068 

008

20 
02022 

8.8

8 
 وجيش 2082

 دًس يعهى انعهٌو
38 

32022 0002 08068 
306

2 
00008 

8.8

2 
 وجيش 2022

 ككم انًمياس
038 

000082 0006 02032 
800

26 
00066 

8.0

3 
 وجيش 0028

  80دسعخ اٌؾشيخ =                                                             8080داٌخ ػٕذ إٌغجخ                                         

( أْ ليّخ "د" اٌىٍيخ اٌّؾغٛثخ عٛاء فٝ اٌّميبط وىً أٚ فٝ ِؾبٚس 2يزنؼ ِٓ عذٚي )

أٔٗ رٛعذ فشٚق داٌخ اؽقبئيبً ثيٓ ِزٛعطٝ دسعبد اٌّغّٛػزيٓ اٌّميبط داٌخ ، ِّب يذي ػٍٝ 

اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ فٝ اٌزطجيك اٌجؼذٜ ٌّميبط االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌقبٌؼ اٌّغّٛػخ 

 اٌزغشيجيخ .

ٌٍٚزأوذ ِٓ دالٌخ ٘زٖ اٌفشٚق رُ ؽغبة ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد 

غ )االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ( ثبٌٕغجخ ٌٍّغّٛػزيٓ اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبث

، يزنؼ أْ ؽغُ رأصيش اٌّزغيش اٌّغزمً )ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء( ػٍٝ اٌّزغيش اٌزبثغ )االرغبٖ 

( ، أٚ فٝ ِؾبٚس اٌّميبط ؽيش 0028ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ( وجيش عٛاء فٝ اٌّميبط وىً ؽيش ثٍغ )

 ( ؛ ٚ٘ىزا رزؾمك فؾخ اٌفشك اٌغبدط ِٓ فشٚك اٌجؾش .2022، ) (3083رشاٚؽذ ثيٓ )

 ينالشت ًتفسيش اننتائذ : 

 اننتائذ انخاطت باكتساب انًفاىيى انعهًيت  -1

ئظ اٌخبفخ ثزطجيك اخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ػٍٝ وً ِٓ اٌّغّٛػزيٓ إٌزب أٚمؾذ

( ٌقبٌؼ 8080اؽقبئيخ ػٕذ إٌغجخ )اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ ثؼذيبً ، أْ ٕ٘بن فشٚلبً راد دالٌخ 

اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ ، ٚوزٌه أؽبسد ٔزبئظ ؽغبة ؽغُ اٌزأصيش أْ اٌزذسيظ ثبعزخذاَ "ّٔٛرط 

ِغزٛيبد االعزمقبء" ٌٗ رأصيش وجيش ػٍٝ ِغزٜٛ اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ٌذٜ رٍّيزاد اٌّغّٛػخ 

 اٌزغشيجيخ ثبٌّمبسٔخ ثزٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌنبثطخ .

ٚمؾذ إٌزبئظ اٌخبفخ ثزطجيك اخزجبس اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ وّب أ

لجً ٚثؼذ رذسيظ ٚؽذح "اٌقٛد ٚاٌنٛء" ثبعزخذاَ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" ٌّغزٛيبد االعزمقبء ، أْ 

( ٌقبٌؼ اٌزطجيك اٌجؼذٜ ، ٚوزٌه أؽبسد ٔزبئظ 8080ٕ٘بن فشٚلبً راد دالٌخ اؽقبئيخ ػٕذ إٌغجخ )

ة ؽغُ اٌزأصيش أْ اٌزذسيظ ثبعزخذاَ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" ٌّغزٛيبد االعزمقبء ٌٗ رأصيش وجيش ػٍٝ ؽغب

 اوزغبة اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ٌذٜ رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ .

( أْ اعزخذاَ االعزمقبء 3800ٚرزفك ٘زٖ إٌزبئظ ِغ ِب وؾفذ ػٕٗ دساعخ )صيبد لجبعٗ ،  

 اٌغبدط اٌقف هٍجخ ٌذٜ اٌؼٍّيخ اإلرغب٘بد ٚرّٕيخ اٌفيضيبئيخ اٌّفب٘يُ اوزغبةأدٜ إٌٝ  اٌزأٍِٝ

أْ اٌزذسيظ  (Garrisn & Akyol, 2013)ٚرزفك ِغ دساعخ  ، ٓ فٍغطي في األعبعي

االعزمقبئٝ يضيذ ِٓ اوزغبة اٌطالة ٌٍّفب٘يُ اٌؼٍّيخ اٌزٝ رٕؼىظ ػٍٝ رفىيشُ٘ ، ٚرزفك أينب ِغ 
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اٌزٝ اعزخذِذ االعزمقبء االفزشامٝ ٚفمب  (Ali Khan, et al, 2009) ِب رٛفٍذ إٌيٗ دساعخ

 .ٌّٕٛرط ٚيٕيٕظ ٌّغزٛيبد االعزمقبء وّذخً رذسيغٝ ٌزّٕيخ اٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ 

 اننتائذ انخاطت بانمذسة عهَ صم انًشكالث  -2

أٚمؾذ إٌزبئظ اٌخبفخ ثزطجيك اخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ػٍٝ وً ِٓ اٌّغّٛػزيٓ 

( ٌقبٌؼ 8080ثؼذيبً ، أْ ٕ٘بن فشٚلبً راد دالٌخ إؽقبئيخ ػٕذ إٌغجخ )اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ 

اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ ، ٚوزٌه أؽبسد ٔزبئظ ؽغبة ؽغُ اٌزأصيش أْ اٌزذسيظ ثبعزخذاَ "ّٔٛرط 

ِغزٛيبد االعزمقبء" ٌٗ رأصيش وجيش فٝ رّٕيخ اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ٌذٜ رٍّيزاد اٌّغّٛػخ 

 زٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌنبثطخ .اٌزغشيجيخ ثبٌّمبسٔخ ث

وّب أٚمؾذ إٌزبئظ اٌخبفخ ثزطجيك اخزجبس اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ػٍٝ اٌّغّٛػخ 

اٌزغشيجيخ لجً ٚثؼذ رذسيظ ٚؽذح "اٌقٛد ٚاٌنٛء" ثبعزخذاَ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء أْ 

زبئظ ؽغبة ؽغُ ٕ٘بن فشٚلبً عٛ٘شيخ راد دالٌخ اؽقبئيخ ٌقبٌؼ اٌزطجيك اٌجؼذٜ ، ٚوزٌه أؽبسد ٔ

اٌزأصيش أْ اٌزذسيظ ثبعزخذاَ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء ٌٗ رأصيش وجيش ػٍٝ ِغزٜٛ رّٕيخ اٌمذسح 

 ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد ٌذٜ رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ .

اٌّذاخً اٌمبئّخ ػٍٝ االعزمقبء  ٚرزفك ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ ِغ ثؼل اٌذساعبد اٌزٝ أصجزذ أْ

( اٌزٝ Brears, et al, 2011، ِٕٙب : دساعخ ) اٌطالة ػٍٝ ؽً اٌّؾىالدرؼًّ ػٍٝ رؾغيٓ لذسح 

٘ذفذ ٌّؼشفخ أصش اٌزذسيظ اٌزىبٍِٝ ثيٓ اعزشاريغيخ اٌزؼٍُ اٌّزّشوض ؽٛي اٌّؾىٍخ ٚاالعزمقبء 

اٌزأٍِٝ اٌّذػُ ثزٛظيف اٌزىٌٕٛٛعيب فٝ رؼٍيُ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب ، ٚأظٙشد إٌزبئظ فؼبٌيخ اٌزذسيظ 

ًِ ثيٓ اإلعزشاريغيبد ِذػّخ ثزٛظيف اٌزىٌٕٛٛعيب فٝ رقّيُ األٔؾطخ االعزمقبئيخ ، ٚفك اٌزىب

 ؽيش ظٙش رؾغٕبً فٝ رؾقيً اٌطالة . 

( اٌزٝ أوذد ٔزبئغٙب أْ ثيئخ رؼٍُ اٌٛعبئو اٌّزؼذدح Shin & McGee, 2002دساعخ )ٚ

اٌمبئُ ػٍٝ االعزمقبء ٌٗ رأصيش إيغبثٝ فٝ رّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىالد ٌذٜ رالِيز اٌقف اٌزبعغ 

 .ٚخبفخ اإلٔبس 

 اننتائذ انخاطت باالتزاه نضٌ يادة انعهٌو    -1

اٌزغشيجيخ ػٍٝ ِميبط االرغبٖ رٛفٍذ ٔزبئظ اٌجؾش إٌٝ أْ اعزغبثبد ِؼظُ رٍّيزاد اٌّغّٛػخ 

 رؾغٕذ ثؼذ اٌزذسيظ ثبعزخذاَ "ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء" ػّب وبٔذ لجً اٌزذسيظ .

أٚمؾذ إٌزبئظ اٌخبفخ ثزطجيك ِميبط االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ػٍٝ وً ِٓ اٌّغّٛػزيٓ 

( ٌقبٌؼ 8080اٌزغشيجيخ ٚاٌنبثطخ ثؼذيبً ، أْ ٕ٘بن فشٚلبً راد دالٌخ إؽقبئيخ ػٕذ إٌغجخ )

اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ ، ٚوزٌه أؽبسد ٔزبئظ ؽغبة ؽغُ اٌزأصيش أْ اٌزذسيظ ثبعزخذاَ "ّٔٛرط 

ػٍٝ رّٕيخ االرغبٖ االيغبثٝ ٌذٜ رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ  ِغزٛيبد االعزمقبء" ٌٗ رأصيش وجيش

 ثبٌّمبسٔخ ثزٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌنبثطخ .

ِميبط االرغبٖ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ ؽيش أٚمؾذ إٌزبئظ اٌخبفخ ثزطجيك 

لجً ٚثؼذ رذسيظ ٚؽذح "اٌقٛد ٚاٌنٛء" ثبعزخذاَ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء" ، أْ ٕ٘بن 

ٌقبٌؼ اٌزطجيك اٌجؼذٜ ، ٚوزٌه أؽبسد ٔزبئظ ؽغبة  8080فشٚلبً راد دالٌخ إؽقبئيخ ػٕذ إٌغجخ 

ط ِغزٛيبد االعزمقبء" ٌٗ رأصيش وجيش ػٍٝ رّٕيخ االرغبٖ ؽغُ اٌزأصيش أْ اٌزذسيظ ثبعزخذاَ "ّٔٛر

 . االيغبثٝ ٌذٜ رٍّيزاد اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ ٔؾٛ ِبدح اٌؼٍَٛ

ٚلذ ارفمذ ٔزيغخ ٘زا اٌجؾش ِغ اٌؼذيذ ِٓ اٌذساعبد اٌزٝ ٘ذفذ إٌٝ رّٕيخ االرغب٘بد اٌؼٍّيخ 

 أوذد ٔزبئغٙب ػٍٝ فؼبٌيخاٌزٝ  ( Fatoke & Olaoluwa, 2014)االيغبثيخ  ، ِٕٙب : دساعخ 

اعزخذاَ اعزشاريغيخ ؽً اٌّؾىالد رؤصش ػٍٝ ارغب٘بد اٌطالة ثئيغبثيخ ٔؾٛ رؼٍُ اٌىيّيبء ٚأينب 

 . رؾغيٓ أدااُ٘
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ٚاٌزٝ أوذد ٔزبئغٙب ػٍٝ فبػٍيخ رذسيظ  (3800 ، اعّبػيً ػطيخ ، ثؾبسح ِٕزس)ٚدساعخ 

اإلثذاػٝ ٌذٜ هٍت اٌقف اٌخبِظ األعبعٝ اٌؼٍَٛ ثأعٍٛة اٌمقخ ػٍٝ اٌزؾقيً اٌؼٍّٝ ٚاٌزفىيش 

 . ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ اٌؼٍَٛ

 تٌطياث انبضج : 

  ْػمذ دٚساد رذسيجيخ ٚٚسػ ػًّ ٌّؼٍّٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ٌزذسيجُٙ ػٍٝ أ

يقجؾٛا أوضش رأ٘الً ٌٍزخطيو ٌٍزذسيظ ثّٕبرط رذسيغيخ وّٕٛرط "ِغزٛيبد االعزمقبء" 

ٚرذػُ اٌؾٛاساد راد اٌّؼٕٝ ، ِٚٓ صُ رؼزجش أعبعيخ ٌٍزذسيظ اٌغيذ ٚاٌزؼٍُ  رٛفشٚاٌزٝ 

 اٌفؼبي . 

  ٝإدساط ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" االعزمقبئٝ مّٓ رٛفيف ِمشساد هشق رذسيظ اٌؼٍَٛ ف

وٍيبد اٌزشثيخ ٚاال٘زّبَ ثزذسيت اٌطالة اٌّؼٍّيٓ ػٍٝ اعزخذاِٗ ، ٚوزٌه إٌّبرط اٌزٝ 

 رٕزّٝ ٌٍّغبي ٔفغٗ .

 رٕظيُ ِؾزٜٛ اٌؼٍَٛ ثبٌّشؽٍخ اإلػذاديخ ٌزّٕيخ اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد . إػبدح 

  ًإػبدح إٌظش فٝ أعبٌيت اٌزمٛيُ اٌّغزخذِخ فٝ فقٛي اٌؼٍَٛ ؛ ثؾيش رميظ ِٙبساد ؽ

 اٌّؾىالد ، ٌٚيظ ِغشد ؽفع اٌّؼٍِٛبد ٚاعزظٙبس٘ب .

 جبة ٌّب يؾب٘ذٚٔٗ رؾغيغ اٌزالِيز ػٍٝ هشػ األعئٍخ اٌزٝ رشوض ػٍٝ اٌزفغيشاد ٚاألع

 ٚرغبػذُ٘ ػٍٝ اٌزؼّك فٝ فُٙ اٌّبدح ٚػذَ االوزفبء ثؾفظٙب ٚاعزشعبػٙب فمو .

   ًدساساث يمتشصت :  بضٌثسابعاً : 

  إعشاء دساعبد رغشيجيخ ؽٛي فؼبٌيخ اعزخذاَ ّٔٛرط ِغزٛيبد االعزمقبء فٝ رّٕيخ عٛأت

 ؼٍُ . ٌٍزؼٍُ وبٌزفىيش االثذاػٝ ، ٚاٌذافؼيخ ، ٚػٍّيبد اٌ أخشٜ

  إعشاء ِضيذ ِٓ اٌذساعبد اٌزغشيجيخ ؽٛي أصش اٌزذسيظ ثّٕٛرط "ٚيٕيٕظ" ٌّغزٛيبد

االعزمقبء فٝ ففٛف ِٚشاؽً دساعيخ أخشٜ ٚفشٚع ػٍّيخ ِزٕٛػخ وبٌىيّيبء ٚاألؽيبء 

 ٚػٍَٛ األسك .

  ثشٔبِظ ٌزذسيت ِؼٍّٝ اٌؼٍَٛ ػٍٝ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" االعزمقبئٝ ، ٚفبػٍيزٗ فٝ رّٕيخ

 اٌّؾىالد ٌذيُٙ . ِٙبساد ؽً

  ٍِٝدساعخ رأصيش اعزخذاَ ّٔٛرط "ٚيٕيٕظ" ٌّغزٛيبد االعزمقبء فٝ رّٕيخ اٌزفىيش اٌزأ

 ٚإٌبلذ . 
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 انًـشارــع

 يعزمى انًظمطهضاث انتشبٌيمت انًعشفمت فمَ انًنماىذ( : 3882أؽّذ ؽغيٓ اٌٍم بٔٝ ، ػٍ ٝ أؽّ ذ اٌغّ ً ) -0

 ( ، اٌمب٘شح ، داس اٌىزت . 2. ه ) ًطشق انتذسيس

( فبػٍيخ اع زخذاَ اع زشاريغيخ اٌ زؼٍُ اٌّزّشو ض ؽ ٛي 3800ايّبْ ػجذاٌّؾغٓ ِؾّذ ِؾّذ ػجذاٌٛ٘بة ) -3 

اٌّؾىٍخ فٝ رّٕيخ ِٙبساد ؽً اٌّؾىٍخ فٝ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌّشؽٍخ اإلػذادي خ . سع بٌخ 

 ِبعغزيش ، وٍيخ اٌزشثيخ ، عبِؼخ ثٕٙب .

. ػّ بْ ،  انعانًيت انًعاطشة فَ ينماىذ انعهمٌو ًتذسيسميا االتزاىاث( : 3808ػبيؼ ِؾّٛد صيزْٛ ) -2 

 .داس اٌؾشٚق ٌٍٕؾش ٚاٌزٛصيغ 

 . ػّبْ ، داس اٌّغيشح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛصيغ ٚاٌطجبػخ  تعهيى انعهٌو نهزًيع( : 3882ػجذهللا ِؾّذ خطبيجخ ) -0 

 . ػّبْ ، اٌغٕبسديخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛصيغ .  أطٌل ًطشائك تذسيس انعهٌو( : 3808ريبة عجيزبْ )فزؾٝ  -2

( : فؼبٌي خ األٔؾ طخ االصشائي خ ف ٝ رّٕي خ ؽ ً اٌّؾ ىالد ٚاالرغ بٖ ٔؾ ٛ ِ بدح 3880ِؾّذ خيشٜ ِؾّٛد ) -2

( ، اٌغ ٕخ اٌضبٌض خ ، 3، ع) يزهمت انبضمج انتشبمٌٍاٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِي ز اٌق ف اٌض بٔٝ االػ ذادٜ . 

32-20 . 

األسدْ ،  اٌغبِؼ  خ  . تمظمماء ًانتممذسيس االستمظممائَ فممَ انعهممٌواالس( : 3802ِؾّ  ٛد ه  ب٘ش اٌ  ٛ٘ش ) -8

 . اٌٙبؽّيخ 

 ( : ِٛعٛػخ اٌزذسيظ . ػّبْ ، داس اٌّغيشح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛصيغ ٚاٌطجبػخ 3880ِغذٜ ػضيض اثشا٘يُ ) -0

( : فبػٍي خ ر ذسيظ اٌؼٍ َٛ ثأع ٍٛة اٌمق خ 3800ِٕزس ثؾبسح اٌغ ٛيٍّييٓ ، ػطي خ اع ّبػيً أث ٛ اٌؾ ي  ) -6

ٌزؾق  يً اٌؼٍّ  ٝ ٚاٌزفىي  ش اإلث  ذاػٝ ٌ  ذٜ ه  الة اٌق  ف اٌخ  بِظ األعبع  ٝ ف  ٝ اٌؼٍ  َٛ ػٍ  ٝ ا

 . 202-220( ، يٌٛيٛ ، 3)2،  يزهت انعهٌو انتشبٌيتٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب . 

( : أصش اعزخذاَ دٚسح اٌزمقٝ اٌضٕبئيخ فٝ رّٕيخ ِٙبساد االعزمقبء ٌ ذٜ 3800ِٕٝ اٌؼفيفٝ ٚآخشْٚ ) -08

( ،  0)8،  انًزهمت األسدنيمت فمَ انعهمٌو انتشبٌيمتبع ٝ ف ٝ اٌؼٍ َٛ . هبٌجبد اٌقف اٌض بِٓ األع

238-222 . 

( فبػٍيخ ّٔ ٛرط أثؼ بد اٌ زؼٍُ ٌّ بسصأٛ ف ٝ رّٕي خ اٌّف ب٘يُ اٌؼٍّي خ 3802ٔبعٝ ثذس عّبٜٚ اٌنفيشٜ ) -00

ِٚٙبساد ؽً اٌّؾىالد فٝ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رالِيز اٌقف اٌضبِٓ اٌّزٛعو ف ٝ دٌٚ خ اٌىٛي ذ 

  دوزٛساٖ ، ِؼٙذ اٌذساعبد اٌزشثٛيخ ، عبِؼخ اٌمب٘شح .. سعبٌخ 

 –االسممتشاتيزياث انضذيخممت فممَ طممشق تممذسيس انعهممٌو  "انًفمماىيى ( : 3800ٔجيٙ  خ ف  بٌؼ اٌغ  بِشائٝ ) -03

 . ػّبْ ، داس إٌّب٘ظ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛصيغ . انتطبيماث" –انًبادٍء 
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