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The Effect of Employing Science and Engineering Practices on the development of Nature of 

Science Understanding and Improvement the Level of Achievement among Third 

Intermediate Class Students' 

Abstract: 
 This study aims to investigate the effect of employing Science and Engineering Practices (SEPs) on the 

development of the understanding of the nature of science and Improvement the Level of achievement 

among third intermediate class students in the second semester of academic year (2017/2018 AD -1438-1439 

AH). The study uses a semi-experimental design. The purposive sample consist of (57) students in the 

experimental group and (59) students in the controlling group, both are chosen from the original population 

which consists of (2407) from the third intermediate class students' at Yanbu Albaher city in Saudi Arabia. 

The instruments which are used in this study: understanding of the nature of science test and the academic 

achievement test. The study results show that there are significant statistical differences in the understanding 
of the nature of science and the academic achievement attributed to employing science and engineering 

practices. Based on the findings, the study recommends the need to pay more attention to the implementation 

of science and engineering practices in science teaching and learning, and that science teachers should be 

trained on using methods and strategies of development of the understanding of the nature of science and 

academic achievement. 

Keywords: Science and Engineering Practices, Next Generation Science Standards, Nature of Science,  

Academic Achievement. 
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mshiyab@taibahu.edu.sa.com  

   امللخص:
والتحصيل هدفت الدراسة إلى قياس أثر توظيف املمارسات العلمية والهندسية يف تنمية فهم طبيعة العلم 

ه(, 1438/1439 -م2017/2018الدراسي لدى طلبة الصف الثالث املتوسط يف مادة العلوم يف الفصل الثاني من العام )
استخدمت الدراسة التصميم شبه التجريبي, وقد تمثلت أدوات الدراسة يف اختبار فهم طبيعة العلم واالختبار 

( طالًبا يف املجموعة الضابطة؛ تم اختيارهم 59عة التجريبية, و)( طالًبا يف املجمو57التحصيلي، تكونت العينة من)
( طالبًا يف الصف الثالث املتوسط بمدينة ينبع البحر يف 2407بطريقة قصدية من مجتمع الدراسة الذي تكون من )

( يف تنمية α≤ 0.05اململكة العربية السعودية, أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
فهم طبيعة العلم وتحسين مستوى التحصيل الدراسي تعزى لتوظيف املمارسات العلمية والهندسية, ويف ضوء 
النتائج أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتوظيف املمارسات العلمية والهندسية يف تعليم وتعلم العلوم يف املرحلة 

راحل التعليم مع متطلبات الجيل القادم من معايير العلوم بما يخدم املتوسطة, وأوصت بموائمة مناهج العلوم يف م
توظيف املمارسات العلمية والهندسية, وأيًضا ضرورة االهتمام بتدريب معلمي العلوم بمراحل التعليم العام ىلع طرق 

 واستراتيجيات تنمية فهم طبيعة العلم والتحصيل الدراسي.

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:mshiyab@taibahu.edu.sa.com
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 مـقــــدمـة:
تؤؤي العلومؤؤورل  رعيلًر فؤؤتيلرؤؤللتاؤؤورلعلي ؤؤتنلعلل ؤؤكيل للؤؤرلاؤؤجتلت ؤؤو  لعلديؤؤكلعللقضلوؤؤللغؤؤوتلعلوخ ؤؤخللؤؤرلعل  ؤؤت تل ض  ؤؤكلعلل ؤؤت ل

 ألؤتنرلعلولؤ  ل  ؤيلنللؤرلاؤجتللؤ العل ؤكعرلعل ع ؤلل  ؤو لعلض ي ؤلل عتلؤت لنظؤترلذؤيعًلل ن ؤت ل نظترللعلل تهل سؤجلللعغذي ؤلل
علؤون لللؤالعغزةؤؤلنلعللؤوركنللمات ؤؤللأ لعلل ضقؤتةلعل ؤؤخ  لللمل لؤل ل  تلضؤؤتلللرؤم لتؤخريملعلومؤؤورل ضيلؤ للفؤؤي ل لل ل ؤكنلرؤؤلل  د ؤللل ؤؤخع ل

عللفض  ل عل  خا ل   فل قبلأ ل وو لتخريملعلومورلعلدوؤتتلرؤلل ؤتلمل ض  ؤكللعلاجبللمضيخ تةلعل ت لل ل   د للتلو  ةمللرلعلضدي ك
لبتسضلكعرل يضأثكلبتالبضيترلعالزضلت لل عال ض ت ا.

(لهؤؤيهلعللفؤي ل للعلضؤؤلل ضيلمةؤؤتلتؤخريملعلومؤؤورلللؤؤالعليتزؤللللؤؤالعلوملؤؤت لTaber and Akpan, 2017 يوؤل لتؤؤتب كل عنلؤت ل 
للعللفؤض ل لللؤرل يضؤتزو لللؤالامد ؤلل مل ؤلل ويؤلللولمةؤم ل غنؤملزتنؤبلهؤترل قؤبل مؤالعلقل ؤال عللة خس رل علضي ولوز  رل ذ كهملر

لت خ كهللرلعلث ترللعليخ ثل ل غ لعللوكرللبتلومورللامو لللرلأز لعللوعط للرللعللقضلوتةلعلضي ولوز للعليخ ثل.
(لهؤؤيهلStefanova, Minevska, and Evtimova, 2010(ل سؤؤض دتنورتل ل  د فؤوتل ع دض لورؤؤتل 2010ر لؤتل وؤؤل لنيضؤو ل 

عللفؤؤي ل للللؤؤالعليتزؤؤللللؤؤالت ل ؤؤلللةؤؤترعةلعلاؤؤجبلعل ع ؤؤ لل  وؤؤ لرلؤؤتتةمل ا تً ؤؤةم للؤؤرلاؤؤجتلتيؤؤويرلعلث ترؤؤللعلومل ؤؤلللؤؤخ ةم ل
لل ت ؤؤؤؤخ ملعللدؤؤؤؤته ملعغستسؤؤؤؤ لللمث ترؤؤؤؤللعلومل ؤؤؤؤللرؤؤؤؤللسؤؤؤؤ تيل كيؤؤؤؤبللؤؤؤؤرلعلي ؤؤؤؤتنلعلي    ؤؤؤؤللعل ول ؤؤؤؤلللماؤؤؤؤجب ل  لؤؤؤؤتل فؤؤؤؤت كلعلضاؤؤؤؤورلعلوملؤؤؤؤل

 علضي ولؤؤوزلل لضاملؤؤتةلعل ؤؤك لعليؤؤت ال علو ؤؤكير ل   ؤؤملتال ؤؤفل لم ؤؤتةلعللوكرؤؤللعلومل ؤؤلل ضدفؤؤ كلعغ لؤؤللعلومل ؤؤل ل عل ضؤؤتً  ل تيخ ؤؤخل
عل  ؤت ت ل   ؤت للؤتل يضؤت للؤرل  ؤت تلللؤالعلليؤم ل عالهضلؤترلبضة لؤللعلظؤك لل علل لؤللعلل تسؤلللعلضؤللتفؤلمللماؤجبلبضال ؤفللوؤؤتررةمل

 لم تةلعلومل للعلل تسلللرللأ ع لعللةترلعللعضمدل.لب  تط لبتسضعخعرلعلو
ل ضؤتً لعلليؤو ل(National Research Council [NRC]) لاللأ لعللكعزوؤللعلضؤلل ؤترلبةؤتللقمؤملعلليؤملعلؤوط للعغلكيوؤللل

لؤنلعلو ؤعل مؤالت ل ؤلل علخرعستةلعلل خعن للعلّض ويل للعللضوم للب  ت تلتخريملعلومؤورلأهةؤكةلفؤودتيلرؤلل ؤخرنلعلل ؤتريالعللاؤورنلغضؤال 
ل(National Science Education Standards [NSES]) علث ترؤللعلومل ؤلللؤخللعلاملؤل ل أ لعللوؤت  كلعلوط  ؤلللضؤخريملعلومؤور

(للملتوخل غخهتل تر لل نفتبلتؤخريملعلومؤورلعل ؤخرنل مؤالتة لؤللعلاملؤلللضمل ؤلللضاملؤتةلعلث ترؤللعلومل ؤللرؤلل1996علضلللخرةل ترل 
(للتل كللبت طترلعلوترللضخريملعلومورللم دولللرلعلك فؤلل2011 ال علو كير ل رللفو ل لنلأطمفلعللقممل ترل عل ك لعليت

ليؤخ للؤرلعغريؤترل بةؤخللعلضك  ؤلل مؤال ؤخ  (A Frame Work For (K-12) Science Education غضّؤالعلثؤتنللعلثؤتنوال 
 ةؤتللوؤتررةم ل تضاؤورلب ؤت يل م ةؤتل ؤخرعتةملاؤجتلعل ؤدوللعلخرعسؤ ل لبي ؤملعلليوريلل عللدته ملعللضخعامللعلضلل ل لل يوسالعلاملؤلل م

ل(Achieve, 2013).تضيتل لهيهلعللوترلل عل خرعةللاللتل  ولو لبمللرلللترستةل
ل عسض ت عيلللالهيعلع طتر ل عسضقتبلللوخ للرلعللض  كعةلعلف تس لل عال ض ت  لل عالزضلت  لل علومل ؤل ل  وؤخل لم ؤتةلن ؤتحل  يؤم
لضولفل عا للقضلالعلضك  للعلومل ل للضاويكلعل ورنلعللامو لللل ته لعلومورلرللعل ك لعليؤت ال علو ؤكير لتؤمللطؤجيلل ؤك  لعلق ؤ ل

( للضلثؤ لتوزةؤتيلتاويكيؤتيلزخ ؤخعيللل ؤته لعلومؤور لNext Generation Science Standards [NGSS]عل ت رللرللوؤت  كلعلومؤورل 
ل(.;Achieve, 2013لCampbell, 2015هخللعلث ترللعلومل لللقل العلاجبل ل إنفتبةتلعل خرنل مالتي  ف

 ل خلتل للهيعلعلل ك  ل رلذ كهللرلل تريال غك تةلللجحل تاويكلعلضك  للعلومل ل؛لبفو ملنيولتي  فلعلث ترللعلومل لللقل ؤال
 ؤؤؤلل مؤؤؤالأ ع لعلاؤؤؤجبل رةلةؤؤؤملعلول ؤؤؤفلعلاؤؤؤجب للؤؤؤرلاؤؤؤجتللفؤؤؤترلللقلو ؤؤؤلللؤؤؤرلعلض   ؤؤؤكعةلرؤؤؤللتؤؤؤخريملعلومؤؤؤور لتلثمؤؤؤعلرؤؤؤل لعلضك 

لمليضولل تال  مل ل ملت ل ملعلل ةت  ل إغخع لعلضيتلؤ لبؤ رلعلومؤورل علة خسؤلل علضي ولوز ؤتللؤرلريؤتللعغطدؤتتلللؤالعل ؤفلعلثؤتنلل

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ريملعلومور ل  ك ل تك  لللعكزتةلتومملعلاجبل مالل خع همللمقتلولل علوه دلل علي تنلعللخن ل ل  ل لتومملعلم تةل علد و لرللتخ
ل(.Pruitt, 2014 ت ل للرةملطل وللعلوممللرلاجتلعلللترستةلعلومل لل علة خس للرلللوع فلغ تت للغ    لل 

 لؤرلأبؤكنللظؤتهكلعلضل ؤللرؤللل ؤك  لعلق ؤ لعل ؤت رللؤؤرللوؤت  كلعلومؤور لعسؤضيخعثمللملوؤخلعللضومؤفلبتلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤؤ ل ل
 علولمؤؤؤلللمللترسؤؤؤتةلعللضوم ؤؤؤللبو د ؤؤؤللتوز ؤؤؤملعغسؤؤؤلملللؤؤؤرل لؤؤؤ لعللوملؤؤؤ رلأ لعلضفؤؤؤت تللؤؤؤرل لؤؤؤ لعلاملؤؤؤل ل علؤؤؤيال و ؤؤؤللعلضول ؤؤؤفلعلدومؤؤؤلل

 ليت لللل قت لا ترعةل  ؤخعً لليمؤوتلل تسؤلللأ للضو وؤللأ لأنثؤكللج لؤلللضمؤنلعللوع ؤف ل ل ؤخرنلعلاملؤلل مؤالعللوعننؤللبؤ رلعلع ؤترعةل
( ل  ؤؤؤيلنللت ؤؤؤل  ةتلعلض ؤؤؤل ملعلة خسؤؤؤللرؤؤؤللتومؤؤؤ مل2017لتري لل لميؤؤؤت ا لعلللو ؤؤؤللالاض ؤؤؤترلعغلثؤؤؤ ل عغنفؤؤؤبل عغزؤؤؤخللل ةؤؤؤتل لؤؤؤل

علومور لب دضمل   كعيلليوريتيلرللتخريملعلومورلرللعل ك لعليت ال علو كير ل ض ل ملعلضقترب ل ت ل ملعل لت   ل ت ؤل ملعللؤكعل ل
يملعلومؤؤورللؤؤرلاؤؤجتلعلضوه ؤؤفلعغلثؤؤ ل( ل أ  ؤؤتيلتأن ؤؤخهتل مؤؤالت ؤؤل رل  تلؤؤكلطل وؤؤللعلومؤؤمللؤؤخ ملتؤؤخرلFick, 2018عليتسؤؤو  لل 

لمللترسؤؤؤؤتةلعلومل ؤؤؤؤلل علة خسؤؤؤؤ للرؤؤؤؤلللؤؤؤؤدوللعلومؤؤؤؤور ل ع ضلترهؤؤؤؤتلبوؤؤؤؤخعيلرعبوؤؤؤؤتيللؤؤؤؤرلعبوؤؤؤؤت لل ؤؤؤؤك  لعلق ؤؤؤؤ لعل ؤؤؤؤت رللؤؤؤؤرللوؤؤؤؤت  كلعلومؤؤؤؤورل
 McComas and Nouri, 2016.)ل

بوؤؤؤخلعلللترسؤؤؤتةلعلومل ؤؤؤللللؤؤؤتلسؤؤؤلف ل جغؤؤؤكل زؤؤؤو لتك  ؤؤؤلل مؤؤؤالأغؤؤؤخلأهؤؤؤخعللعلضك  ؤؤؤللعلومل ؤؤؤلل هؤؤؤولرةؤؤؤملطل وؤؤؤللعلومؤؤؤمللؤؤؤرلاؤؤؤجتل
 علة خسؤ ل لعغلؤكلعلؤيالأ اتهلؤؤتل ل ؤتيلرؤللتؤؤخريملعلومؤورل   لؤتيل أهل ؤؤليلبؤترنني لللؤتل لثمؤمللفؤؤترللهؤيعلعللوؤخللؤؤرلتيؤخلزخ ؤخلللضوملؤؤلل

ل. لوملللعلومورلنيولتيخ خلعللوكرللعلومل للعلضلل يضتزو للل ةت ل   فل اور نةت ل يوتلمو لب  ةتل   رلعلللترستةلعلة خس ل
نلتل لورلرةملهيعلعلضك  لل مالت ل للرةؤملطل وؤللعلومؤم للؤرلاؤجتلعل ظؤكللل ؤمل أغؤخلأهؤملأهؤخعللعلضك  ؤللعلومل ؤل لغ ؤمل ولؤفل
بأنملعللدضؤتحلعغستسؤلللمضك  ؤللعلومل ؤلل زةؤو لللؤجحلتومؤ ملعلومؤورلعللوتلؤكن للؤخ رهلعليتسؤملرؤللتاؤويكلعلث ترؤللعلومل ؤلللؤخللعلاملؤل ل

 ليؤتيلللوظؤملزةؤو لع لؤجح ل  تل ةت ؤللرلؤرلذ ؤكلعلللوؤرللمدؤك لأ ل وؤو للث دؤتيل مل ؤتيل   لتاؤويكلرةؤملل تسؤبل علضللتوضلؤكلهؤخرتيللكل
 ل لؤؤؤتل  ظؤؤؤكللل ؤؤؤمل و  ؤؤؤكللةؤؤؤمللضي  ؤؤؤفلعللوعط ؤؤؤللعلومل ؤؤؤلل ت ل ؤؤؤللعلث ترؤؤؤللعلومل ؤؤؤلل علضي ولوز ؤؤؤللAAAS, 2006)لال وؤؤؤللعلومؤؤؤمل 

 Holbrook and Rannikmae, 2007.)ل
(لأ لرةمللطل وللعلوممل وخللضألجيلرللعلوخ خللؤرلعل  ؤت تلعليفتسؤللرؤللتؤخريملعلومؤور ل  تلضؤتلللSamara, 2015 يكللب  ل 

اللبؤؤؤخللؤؤؤرلنيؤؤؤت نلعالهضلؤؤؤترلبؤؤؤمللؤؤؤرلاؤؤؤجتلرةؤؤؤملب  ضؤؤؤملعلضك  ل ؤؤؤل ل طكي ؤؤؤللب تًةؤؤؤت ل لوثو  ضةؤؤؤت ل غؤؤؤخ  هت ل عل ؤؤؤ مل عللوض ؤؤؤخعةلعللكتلاؤؤؤلل
ر يؤلل    ؤللللؤتلهؤولعلومؤم ل لؤتلهؤللأنلؤتطلعغسؤلمللعلضؤلل لو ؤملع زتبؤلل  ةؤت ل   ؤفللبضاويكهتللؤخللعلاملؤللللفؤت ختةمل مؤالعلؤضج 

ل لورلتل  للعلوممل رلذ كهللرلرك  لعللوكرل ل لتلهللللوتنتةل غخ  لعللوكرللعلومل ل.
 ,AAAS, 2006; NRC لال  للتل يظالبملرةؤملطل وؤللعلومؤمل ت ل ضؤمللؤرلعهضلؤترل رؤفللؤتلتي ؤخل م ؤملعلليسفؤتةلعلضك ويؤلل 

( للاللأ لنضتً لعلليو لعلضك ويللأشؤترةلللؤالفؤوفلعلؤضج لعلاملؤلل لوملؤللعلومؤورللدةؤملل تسؤبللال وؤللعلومؤمل رؤفلعللوؤت  كل2012
علضك ويؤللرؤللأغ ؤؤت ل خ ؤخن ل  زؤؤو لغتلؤلللؤرل ؤؤخرلعلكفؤتل ؤؤرللفؤضوللهؤيعلعلدةؤؤم ل  زؤو لأااؤؤت للدته ل ؤللغولؤم ل تدؤؤت ةلرؤللنفؤؤبل

تللؤخللعلاملؤللرؤللرةلؤملغضؤالبوؤخل رعسؤضةمللوغؤخنلتوم ل ؤللل ؤكرن ل لؤخللعلاملؤللت ل  ملل ؤته لعلومؤورل   لع ليؤخلعللامؤوب لأ لتكعزوؤي
  العللفؤؤضويتةلعلضي ؤؤ م للعلوم ؤؤتلأنلؤؤكلل ؤؤمللؤؤخلل  العللفؤؤضويتةلعلضي ؤؤ م للعلؤؤخن ت ل لؤؤتلهةؤؤكللؤؤرلنضؤؤتً ل رعسؤؤلل ؤؤ للؤؤرلعلضل لؤؤلل

( ل  رعسلل  رعسؤلل2012( ل  رعسللل ادا 2015 علقلكل عل ت ال ل( ل  رعسللعغسلكال2016( ل  رعسللعل  تنل 2017 ر ع مل 
ل(.(Lederman, 2007( ل  رعسللل خرلت لSamara, 2015( ل  رعسللستلترعل 2009علل للل 
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 رؤؤللفؤؤؤو للؤؤتلسؤؤؤلف ل ض ؤؤملأ لت ل ؤؤؤللرةؤؤؤملطل وؤؤللعلومؤؤؤمل  ل الالةلتك ويؤؤلللد ؤؤؤخنلليؤؤؤ للؤؤرللوملؤؤؤلل لضوملؤؤللعلومؤؤؤور ل  لؤؤؤتلأ ل
عهضلعلرللت   ملهيعلعلدةم لأهةكةلفودتيلرللت ل للرةملسم مللال وللعلومملبوزمل تر لليع ل رللفو للتللمللترسؤتةلعلخرعستةلعلضلل

علومل لل علة خس لللرل  رلرللت ل للرةملطل وللعلومم لر خلزت ةلهيهلعلخرعسلللض  للأثكلتوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس للرؤلل
للخرعسلللخللطملللعل فلعلثتلملعللضوسطلرلللت نلعلومور.ت ل للرةملطل وللعلوممل علضي   لع

 مشكلة الدراسة:
لالللخعرلل ك  لعلق  لعل ت رللرللوت  كلعلومور لبكنةلأهل لللغخع لت   كلزوهكالرللتخريملعلومورللرلاجتلعلضك  لل مؤال

مل ؤل للؤرلاؤجتلعل  ؤترلبتلللترسؤتةلعلومل ؤلل  ترلعلاجبلبتلل تر للعليتلمؤلل   ؤورنلتوت ن ؤللرؤللتيؤويرلتدفؤ كعةلاتلؤلللمظؤوعهكلعلو
 علة خسؤؤ للعلضؤؤللت ؤؤو لللؤؤالتلثؤؤ للةؤؤترعةلعلضدي ؤؤكلعللعضمدؤؤلل علضدت ؤؤ لز لؤؤتيلللؤؤالز ؤؤبللؤؤالعغريؤؤترلعغستسؤؤ لل علضع  ؤؤتةلعللض تطوؤؤل ل

ل لواليلللال  تلةملبل ت لشلوللثكيلللرلعغريترلعللض مللل كحلعلظوعهكل غ لعلل وجةل عتعت لعل كعرعة.
لتلسوالل ك  لعلق  لعل ت رللرللوت  كلعلومؤورلللؤالتي   ؤمللؤرلأهؤخعلل لؤجحل تاؤويكلعلضك  ؤللعلومل ؤل ل ضلتثؤ للؤالعلوخ ؤخلل ل

لرلأهخعللعلل تريال عالتقتهتةل عللؤخعا لعلضؤللهةؤكةلرؤلللعضمؤفل  تلعلوؤتلمل لؤرلفؤل ةتلعلللميؤللعلوك  ؤللعلفؤوو  ل لعلضؤللتل ؤعل
علومل ؤل ل  ؤخع لعلاتلؤبلعللث ؤفل مل ؤتي ل ررؤاللفؤضوللعسؤضوخع هللمي ؤتنل سؤويلعلولؤ  لغ ؤملأنؤؤخةللعلل ؤتريالعليخ ثؤلللضاؤويكلعلضك  ؤل

(.ل ل ؤك  لعللمؤنل لؤخ ل2010 مال لنلفلرلعالسضكعت ق للعلوط  لللضاويكلعلضوم ملعلوترلبتلللميللعل ت رنل رل نعرنلعلضوم مل ترل 
ل(.2011لضاويكلعلضوم م 

علضللت ت لعلتاويكلل ته لعلومؤور ل جغؤكلتأن ؤخهتل مؤالل ؤخع لعلاتلؤبلعللث ؤفلل-علليم لل علخ ل لل-علضك ويلل  ضديصلعلخرعستةل
 مل تي لعل ت رل مالرةملطل وللعلومملب ورنل ه د ل للرلاجتلت خ ملل ة ل  ؤورل مؤالت ؤخ ملعلومؤورل ليضؤولل   ؤتل ولل قلؤالبؤ رللؤتل

ي ؤؤؤلل مل ؤؤؤلل ؤؤؤرلطكيؤؤؤفلعلضقك ؤؤؤلل عال ضلؤؤؤت ل مؤؤؤاللؤؤؤ ة لعلليؤؤؤملعلوملؤؤؤل ل لؤؤؤرلهؤؤؤيهل ضوملؤؤؤملعلاتلؤؤؤبللؤؤؤرلليضؤؤؤولل يلؤؤؤتر لتوملؤؤؤملباكل
 ;2016Boesdorfer and Staude, 2016; Colson and Colson, 2016 لذتنم ل2017 ل لك 2017علخرعستةل عللتن ل

Krajcik, 2015; Bismack, Arias, Davis, and Palincsar, 2014; Krajcik, Codere, Dahsah, Bayer and 
Mun, 2014; .)ل

( ل يوهؤفلبوؤالعالسؤضكعت ق تةل2017 رلله لعلضأن خل مالأ لتوم ملعلومورلالل لعتل تلكعيل مالعلقتنبلعللوكرلل  لؤخعليكيمل 
علضلللملتوخلت خرللتلهوللألوتلل ةتلرؤللهؤ لعلضاؤورعةلعليخ ثؤلللل ؤته لعلومؤور ل اللتي ؤفلأهؤخعللت ل ؤللطل وؤللعلومؤمل علث ترؤللعلومل ؤلل

( ل;Kuhn et al., 2017; Isabelle, 2017; Dagher and Erduran, 2016 2009 ؤالعلاؤجبل  ؤخ ل  ؤول للؤخللزل
رم لغخعثؤللعلضوتلؤ للؤالعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ لل رظةؤكلفؤك رنيللضألؤ  للدةولةؤتل   ؤملتوه دةؤتلرؤلللؤدوللعلومؤور لللؤتل ليؤخل

ل(. (Schwarz, Passmore, and Reiser, 2017لرلرك ل  وعل لتوليللنقتحلتخريملعلومور
  خلالغكلعللتغمللرلاجتلتوتلممللالعلل خع لعلضوم للل  يوملتع  ملرلللقتتلتخريملعلومؤور ل زؤو ل  ؤورلرؤلل ث ؤكللؤرل

[لعلضللأزكيؤعل ؤترلTIMSSزوعنبلعلولم للعلضوم ل للعلضومل للتوعرفللتلأهةكتملنضتً لعاضلترعةلعلضوزةتةلعلخ ل لللمومورل علكيتف تةل]
( للرلفوفلرللرةملطل وللعلومؤمل علضي ؤ  للؤخللعلاؤجبلرؤلللؤت نلعلومؤورلليم ؤتيل   ل ؤتي ل علؤيال ؤخل وؤو لعلفؤلبلرؤلل لؤنل2015 

لللالطل وللعلللترستةلعلضخريف ل لعلضلل ضلوةتللوملولعلومورلرللعلضخريم.
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  ؤؤؤخرل زؤؤؤو لأ ؤؤؤلل رعسؤؤؤتةلتضل ؤؤؤالأ لل رؤؤؤللفؤؤؤو لنؤؤؤخرنلعلليؤؤؤو ل علخرعسؤؤؤتةلعلليم ؤؤؤللعلضؤؤؤللتض ؤؤؤت تلعلللترسؤؤؤتةلعلومل ؤؤؤلل علة خسؤؤؤ ل ل
   ؤت لرت م ضةؤتلرؤللل-رللغؤخ  ل مؤملعللتغؤمل عطج ؤمل-تفضعخرل غخعةلأ لل ته لتوم ل لل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس ل

علومؤملت ل للرةملعلامللللال وللعلوممل علضي   لعلخرعسلللؤخ ةم لتضيؤخ لل ؤومللهؤيعلعلليؤملرؤللتؤخنلللفؤضوللعلاؤجبلرؤللرةؤملطل وؤلل
 علضي   لعلخرعسل لليع لغت لعلعلخرعسللعلض خاللةيهلعلل وملللرلاجتل  ت لأثكلتوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس للرللت ل لل

لرةملطل وللعلوممل علضي   لعلخرعسلللخللطملللعل فلعلثتلملعللضوسطلرلللت نلعلومور.ل
ل يلورلل تذللل ومللعلخرعسللبتلفيعتلعلًك ملعلضتلل 

كلتوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس للرؤللت ل ؤللرةؤملطل وؤللعلومؤمل تيفؤ رللفؤضوللعلضي ؤ  لعلخرعسؤلللؤخللطملؤللعل ؤفللتلأث
لعلثتلملعللضوسطلرلللت نلعلومور؟.
ل يضدك لل ملعلفيعل رلعلضتل  ر 

 عللضوسطلرلللت نلعلومور؟.لتلأثكلتوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس للرللت ل للرةملطل وللعلوممللخللطملللعل فلعلثتلمللل-1
لتلأثكلتوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس للرللتيف رللفؤضوللعلضي ؤ  لعلخرعسؤلللؤخللطملؤللعل ؤفلعلثتلؤملعللضوسؤطلرؤللل-2

للت نلعلومور؟.
 أهداف الدراسة:

لسوعلعلخرعسللللالتي  فلعغهخعللعآلت ل 
ت ل ؤؤللرةؤؤملطل وؤؤللعلومؤؤمللؤؤخللطملؤؤللعل ؤؤفلعلثتلؤؤملعللضوسؤؤطلرؤؤلللؤؤت نل  ؤؤت لأثؤؤكلتوه ؤؤفلعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للرؤؤللل-1
 علومور.
  ت لأثكلتوه فلعلللترستةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللتيفؤ رللفؤضوللعلضي ؤ  لعلخرعسؤلللؤخللطملؤللعل ؤفلعلثتلؤملعللضوسؤطلل-2

 رلللت نلعلومور.
 فروض الدراسة:

ب رللضوسالل رزتةلطجبلعللقلو ض رلعلضقكيل لل عل تباللرلل(لα≤0.05.لالل وزخلركيل عتللغ تً تيل  خللفضولل الللل 1
لعلضال فلعللوخالالاضلترلرةملطل وللعلومم ل وللللضوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس ل.

(لب رللضوسالل رزتةلطجبلعللقلو ض رلعلضقكيل لل عل تباللرللα≤0.05.لالل وزخلركيل عتللغ تً تيل  خللفضولل الللل 2
لخاللجاضلترلعلضي  مل ل وللللضوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس ل.علضال فلعللو

 أهمية الدراسة: 
تؤؤأتللأهل ؤؤللعلخرعسؤؤللعل ظكيؤؤلللؤؤرلغخعثؤؤللبوؤؤخلعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ لل أغؤؤخلأبوؤؤت لل ؤؤك  لعلق ؤؤ لعل ؤؤت رللؤؤرللوؤؤت  كلعلومؤؤور ل

للعلخع  ؤؤللللؤؤالعلضك  ؤؤلل مؤؤالعنفؤؤقترلعلل لؤؤللعلضوم ل ؤؤلللؤؤال ؤؤخرعةل لوعنلضةؤؤتلعلضاؤؤورعةلعليخ ثؤؤللليك ؤؤتةلللؤؤجحل تاؤؤويكلعلضك  ؤؤللعلومل ؤؤل
علاؤؤجب ل تاؤؤويكل دؤؤت عةلعللوملؤؤ رلعلضوم ل ؤؤلل علضك ويؤؤل ل عالرت ؤؤت لرؤؤللليضؤؤوللل ؤؤته لعلومؤؤورلبلؤؤتل ضوعرؤؤفللؤؤاللضاملؤؤتةلسؤؤويلعلولؤؤ ل

ل لةترعةلعل ك لعليت ال علو كير.ل لتلتظةكلأهل ضةتلعلولم لللرلاجت 
  لتاويكلل ته لعلومور لعليالت ديهل ت ورل م ؤمل نعرنلعلضومؤ م للؤرلاؤجتلتوه ؤفلعالتقتهؤتةلعلوتلل ؤللعل تزيؤللعسضقتبضةتللل كلل-

ل علدت مللرللتاويكل عسضعخعرلللترستةلغخ ثلللضخريملعلومور.
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م ل ؤللب ؤو لأنثؤكلت خ ملطكي لللضخريمل غخنل رعسؤ للتوهؤفلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ ل ل لوؤرللؤرلاجلةؤتلت ؤخ ملعللؤت نلعلضول-
رت م ل ل لتلت خرل ل جيللضخريفةتل وهفلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ ل ل لوؤرلأ ل فضكشؤخلبؤمللعااؤولعلل ؤته ل لاور هؤتلرؤللل ؤخع ل

 أ لللللتثملللوغخعةل رعس للأاكللرللعلومور.
 لخرعسل.ت خ ملأ  عةلت ويملتملعلضأنخللرللخ ةتل ثلتتةتلرلللقتتلرةملطل وللعلوممل علضي   لعل-
توالللملتغث رللجلمل زكع ل رعستةلتاويكيللللتثمللرلللقتتلتؤخريملعلومؤورلبتالسضكشؤت لبل ؤك  لعلق ؤ لعل ؤت رللؤرللوؤت  كلل-

 علومور ل رللفو للض  كعةللض و لل رلله لهك لللعضمدل.
 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

ليدةتللزكعً تيل هل ت ل علعلخرعسلللقلو لللرلعلل اميتةللرلعللةملتوكل
(لبتنةتلزل ؤالع زؤكع عةلعللض ؤل للNRC, 2012, p54 ل وكرةتللك للعلليملعلوط للعغلكيولل علللترستةلعلومل لل علة خس ل

رؤؤلل لم ؤؤللتاؤؤويكلعللدؤؤته ملعلومل ؤؤللعلقخ ؤؤخن ل ليؤؤلل دةؤؤملعلاملؤؤللعغريؤؤترلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للعللكتلاؤؤللبةؤؤت للؤؤرلاؤؤجتلعالنعؤؤكعطلرؤؤلل
م تةلطكحلعغسلملل تيخ خلعليموت ل ت ل مل ت د يلع سض  ت عة لتدف كل تيم  لعلل تنتةل عللومولتة لتاؤويكل عسؤضعخعرلللترسلل ل

عل لؤؤت  ل تاويكهؤؤت لعالن لؤؤت لرؤؤللعليقؤؤ للؤؤرلعغ لؤؤل لتاؤؤويكلعلضدفؤؤ كعةلعلومل ؤؤل لعسؤؤضعخعرلعلكيتفؤؤ تةل علضدي ؤؤكلعليتسؤؤو ل ل إ  ؤؤتتل
لعللومولتةلللالعآلاكير.

(لبأنةتلللترسللطكيلعلوملت لرللعالنعكعطلرللعلضي   تةلعلومل ؤلل   ؤت لعل لؤت  ل302 ل 2018 كرةتلعتل تسلل غوللل ر لتل
ل عل ظكيتةلغوتلعلوتلملعلال ول ل عل  ترلبتلللترستةلعلة خس لللرلت ل مل   ت لنلت  ل نظمل تللة خس رلتلتلتي.

تلأنةؤؤت للقلو ؤؤللعلللترسؤؤتةلعلضؤؤللغؤؤخ هت ل ؤؤك  لعلق ؤؤ لعل ؤؤت رللؤؤرللوؤؤت  كلعلومؤؤور لل ؤؤضملتوه دةؤؤتلاؤؤجتلعلضؤؤخريملل توؤؤكلللزكعً ؤؤي
عل دلللل ته لعلومورل هل لطكحلعغسلملل تيخ خلعلل ومل لتاويكل عسضعخعرلعل لت   لتعا طل ت د ؤيلع سض  ؤت عة لتيم ؤ ل تدفؤ كل

 مالعللومولتةل ت ويلةتل تولؤ مةت لعسؤضعخعرلعلل تنتة لعالن لت لرللعليق للرلعغ لل لب ت لعلضدف كعةل ت ل ملعليموت لعلي وتل
لعلكيتف تةل علضدي كلعليتسو ل.

(لبأنةؤؤتلعغريؤؤترلعلضؤؤلل يلمةؤؤتلعلاملؤؤللغؤؤوتلطل وؤؤللعلومؤؤملبولؤؤدملن ؤؤتطتيللنفؤؤتن تيل7 ل 2009 ل وكرةؤؤتللميؤؤت ال رةؤؤملطل وؤؤللعلومؤؤم
ل ةخللللالرةملعلوتلمل تضولخلر ملعللوكرللعلومل لل ت  مل تض خرلباكيللةتلسللللعلضدت  للالعللوكرل.

نةؤتلب ؤت للؤرلعللوكرؤللعلل ظلؤل ل طكي ؤلللمليؤملبألل-(355 ل 2017علل ؤترلعل ؤملرؤللعلل لؤلل ل-(2008نلتل وكرةتلشؤيت نل 
 رلهيهلعللوكرللالسضعخعلةتلل ؤتلملع نفؤت لرؤللفؤو لأهؤخعلل فؤواللل ةؤت ل طؤكيل أسؤتل بل أاج  ؤتةل مضؤلرلبةؤت ل يض ؤلرلأر وؤلل

لنضتًقم(.ل–أاج  تتمل-ا تً مل–أبوت لتل لهل رلذ كهللرلل ت  رلعللوكرللعغاكللهلل أهخعرم
م لعلدةؤؤؤملعل ؤؤؤتت ل ؤؤؤرللقلو ؤؤؤللعغهؤؤؤخعلل علولم ؤؤؤتةل عل ؤؤؤوعت ل علع ؤؤؤتًصلعلومل ؤؤؤللعلل خلقؤؤؤللرؤؤؤللعلللترسؤؤؤتةل يوؤؤؤكلللزكعً ؤؤؤتيلأنؤؤؤل

عالسض  تً للعلضللتفت خل مالعلضول لللاللوكرلل مل للزخ خنللخلل رعسلل  يملهتهكنل مل لللو  ل ل يظةكلهيهلعلدةمللرلاجتل
لبضةمل مالعاضلترلرةملطل وللعلومملعللوخلا   تيللةيهلعلليم.علخرزللعلضلل ي  ل م ةتلأركع ل   للعلخرعسللبدو للزت

(ل مالأنمل"للخللعسؤض وتبلعلاؤجبلللؤتلرومؤوعللؤرلالؤكعةللو  ؤلللؤرل47 ل 2003 ل وكرملعلم تنلل علقل ل علضي   لعلخرعسل
اضلترعةلعلضي  م للعللوخنللةي لعلعل كل".اجتلل كرعةل رعس لل ي ت لبتلخرزللعلِضلل ي  ل م ةتلعلاجبلرللعالا
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 يوكلللزكعً تيلأنم لل خعرللتلنلتللخللعلاتلبللرلرةملللتللؤكلبؤمللؤرلالؤكعةل لوؤترلل عاؤ للؤفلعلومؤورلاؤجتل رعسؤضمللوغؤخنل
تل ؤؤرل عليةك ل  تط فؤ لللؤؤرل ضؤتبلعلومؤؤورللم ؤفلعلثتلؤؤملعللضوسؤطللؤؤرللدؤته مل مل ؤؤلل  ؤوعن رل تقؤؤتربل مل ؤلللولم ؤؤل ل ي ؤت للزكعً ؤؤي

ل م ةتلعلاتلبلرللعلضال فلعللوخاللجاضلترلعلضي  مل.لطكيفلعلخرزللعلضلل ضي  
راسة:   متغيرات الد ِّ

لعللض  كلعللفض   لطكي للعلضخريمل توه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس ل لعال ض ت  ل(.ل-1
لعللض  كعةلعلضتبول لرةملطل وللعلومم ل علضي   لعلخرعسل.ل-2

 حدود الدراسة:
لل علضللعلعلخرعسللبتليخ  لعلضتل لل
.لعليؤؤؤخلعلل ؤؤؤؤكال عللوؤؤؤتنل لع ض ؤؤؤؤكةل   ؤؤؤؤللعلخرعسؤؤؤلل مؤؤؤؤالطؤؤؤجبلعللؤؤؤؤخعر لعللضوسؤؤؤؤاللبلخ  ؤؤؤلل  لؤؤؤؤالعلليؤؤؤكلبتلللميؤؤؤؤللعلوك  ؤؤؤؤلل1

لعلفوو  ل.
.لعليؤؤخلعللوفؤؤو ل لع ض ؤؤكةلعلخرعسؤؤلل مؤؤا لعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للعلل ؤؤل للرؤؤللل ؤؤك  لعلق ؤؤ لعل ؤؤت رللؤؤرللوؤؤت  كل2

علد  لعلخرعسللعلثؤتنللعلل ؤكرلل– ف لل علوغخنلعلفت سل(للرل ضتبلعلومورللم فلعلثتلملعللضوسطعلومور ل ليضولل غخنلعليةك ل  تط
له(.1438/1439ل-ر2017/2018لرل ل ل نعرنلعلضوم مللوترل 

له(.1438/1439ل-ر2017/2018.لعليخلعلللتنل لتملتال فلعلخرعسللرللعلد  لعلخرعسللعلثتنلللموترل 3
  بقةاإلطار النظري والدراسات السا

غظ علل ته لعلومؤورلرؤلللعضمؤفل  تلعلوؤتلملاؤجتلعل  ؤفلعلثؤتنلللؤرلعل ؤك لعلو ؤكيرلبتلوخ ؤخللؤرلل ؤتريالع لؤجحل علضاؤويكل
لرلعز لعلولوتلللالل ته للضاورنلتي فلأهخعرةتل ت افلسلفلعلضاورلعلومللل تضلتشاللاللضاملتةلعلو ك ل عن ّلعلرؤللبوت ؤلل

 عللضلث لرلللنضت لع نفت لعللث فل مل تي.تي  فلهخللعلضك  للعلومل لل
 ل  توم ملعغلكيو  رللم ك لعليت ال علو كير(لعل ت ريرل رلعلمق ؤللعلوط  ؤلللمضل ؤللعلضك ؤوال)رل يلأ لهةكلت كيكعل أرلللرللااك

تيخ ؤؤخلأسؤؤلملل ؤؤؤرل( لتأنؤؤخةلعليتزؤؤللللؤؤالأ ل وؤؤؤو لتومؤؤ ملعلومؤؤورل ؤؤت رعيل مؤؤاللنفؤؤتبلعللضوملؤؤؤ رلعل ؤؤخرنل مؤؤال1983عغلكيو ؤؤلل ؤؤترل 
ملعلال ولل هوعهكهت ل ت ل للعل خرنل مالغ لعلل وملل علضدي كلعل ت خل ع بخع ل ل إ رع لطل وللعلوممل علضي ولوز تل عللةؤرلعللضتغؤل ل رةؤل

ل(.2015عللوترللعغنت  ل لل علًك فلل عل ي ل ل ل
( لل لث لر يؤلل1985(لس لل 2061ألخرةل لل ك  ل زت ةلعالسضقتبللليلنلسكيوتيللرلعلل ظلللعغلكيو لللمض خرلعلوملللعلضلل

لفؤؤض لم لل كي ؤؤلل لؤؤجحلعلضك  ؤؤللعلومل ؤؤل لبةؤؤخللتي  ؤؤفلعلث ترؤؤللعلومل ؤؤللرؤؤلللقؤؤتالةلعلومؤؤورل علكيتفؤؤ تةل علضي ولوز ؤؤت لبت ضلؤؤترلأ ل
( لبةخللنيت نلعلث ترلل1988 لل ك  لعللخلل علضضتبال علض ف فل ترل ضموهلللخعرل لعلومورل علكيتف تةل علضي ولوز تلهلل وعل لعلض  ك

علومل ؤؤلللؤؤخللعللضوملؤؤ رللؤؤرلاؤؤجتلت ؤؤخ ملعللدؤؤته ملعلومل ؤؤللعللرةلؤؤللبتل ؤؤخرلعليؤؤترل ل   ؤؤو للض تسؤؤفلبؤؤ رلعلللتغؤؤملعلومل ؤؤل للؤؤرلاؤؤجتل
للأ لت م صل ل للعلليضوللعلوملؤللعلل ؤخرللةؤم ل  لؤتل رفؤت خهمل مؤالعسؤضعخعرلعلليضؤوللليؤ لعلل ؤوجةلعل ول ؤللعلضؤلللةؤتللؤدلل مل ؤل

ل(.2016تي ولوز ل. عللول ل 
(للضةؤضمل1996لقمملعلليملعلوط للعغلكيولللمليملبملخعرلل ك  لعللوت  كلعلوط  للعغلكيو ؤلللمضك  ؤللعلومل ؤلل ؤترل ر لتل ترل

عللؤؤؤرلريؤؤؤتللعغطدؤؤؤتتلغضؤؤؤالعل ؤؤؤفلعلثؤؤؤتنلل  ؤؤؤك ل  ةؤؤؤخللتي  ؤؤؤفلعلث ترؤؤؤللعلومل ؤؤؤل ل بضمل ؤؤؤللغتزؤؤؤتةلعلاؤؤؤجبللؤؤؤرللوكرؤؤؤلل  لؤؤؤ لبؤؤؤخ ي
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 ؤؤفلعل  ؤؤت تلعالزضلت  ؤؤللعللكتلاؤؤللبؤؤتلومم ل تض ؤؤلرلسؤؤضلللوؤؤت  كلهؤؤل للوؤؤت  كلعلضؤؤخريم ل علليضؤؤول ل علض  ؤؤ م ل ع نلؤؤت لعللة ؤؤلل توه
ل(.للNRC,1996لملومم ل عللكنتل  ل عل ظترل 

لومؤورل رللفو للتلتول للل مللقمملعلليؤملعلؤوط للعغلكيوؤلللؤرلعسؤضوكعللل ضؤتً لعلليؤو لعلضؤللأرزكيؤعلغؤوتلتومؤ مل تومؤملع
رللفو لعلل تريالعلفتب ل ل علضللعسضةخرعلتيخ خلعللوترلل عللةترعةلعغستس لللضومؤ ملعلومؤورل علة خسؤلللماملؤللرؤللعلضومؤ ملعلوؤترللؤرل
ريؤؤتللعغطدؤؤتتلغضؤؤالعل ؤؤفلعلثؤؤتنلل  ؤؤك لامؤؤرصلللؤؤالأنؤؤم ل  ل ؤؤللعلضك  ؤؤلل مؤؤال ؤؤخ لليؤؤخ  للؤؤرلعغريؤؤترلعغستسؤؤ للعلضع  ؤؤ لل

علومور ل أ ل  لملعلضوم مل علؤضومملبي ؤمل فؤت خلعلاملؤلل مؤالب ؤت ل ت  ؤ مللوؤتررةمل  ؤخرعتةملبتسؤضلكعرل  مؤالل عللدته ملعل تلملللي وت
لخللس وعةل خن ل  ل لهيهلعللوكرلللرلاجتلعالنعكعطلرللعلليؤملعلوملؤلل علض ؤل ملعلة خسؤل ل  م ؤم؛لر ؤخلألؤخرلعللقمؤمللطؤترعيل

التيتلؤ لعلومؤورل  غؤخنلعللوكرؤل ل يك ؤلل مؤالتاؤويكلللترسؤتةلعللوملؤ رل عللضوملؤ رللضوم ملعلومورلرلللدوللعلضوم ملعلوتر ل ي خل م
بلتل لّو ةمللرلتي  فلرمفدلل أهخعللعلضك  للعلومل ل ل رفلنة لنو للغخ مل ؤوعًملبؤ رلعلل ؤته لعلخرعسؤ ل ل علضؤخريم ل علض ؤويملب ؤورنل

ل.ل(NRC, 2012)غر وللت لللرةملعللدته ملعلومل لل عغريترلعغستس للللقتالةلعلومورلع
(ل2013 عسؤؤض ت عيلللؤؤاللطؤؤترلتومؤؤ ملعلومؤؤورلرؤؤلللؤؤدوللعلضومؤؤ ملعلوؤؤتر لتؤؤملللؤؤخعرلل ؤؤك  لعلق ؤؤ لعل ؤؤت رللؤؤرللوؤؤت  كلعلومؤؤور ل ؤؤترل 

 ,Pruitt, 2014; Krajcik, et al., 2014; Fickل ووملر يللزخ خنللضومؤ ملعلومؤور ل رؤفل ؤخ للؤرلعلضيؤوالةلعللدته ل ؤللعلضتل ؤلل 
ل( 2018
ل(لأ لتوم ملعلومورل  ل للأ ل ووملعلال وللعللضكعبالللمومورل لتل لترسةتل   لعلعلكنلرللعلوتلملعلي   ل.1
(لأ ل ي خلتوم ملعلومور ل مالتو وتةلعغ ع ل عللو تر(للخللعلامللل ل ملعلل ته لعلخرعس ل؛لبي ؤمل  ؤفل ؤ للو ؤترللؤتل وكرؤمل2

وع و ؤؤل ل ي ؤؤملعغبوؤؤت ل علللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ ل ل عغريؤؤترلعلليوريؤؤل ل عللدؤؤته ملعلاملؤؤل ل لؤؤتل فؤؤضا وو لعل  ؤؤترلبؤؤملرؤؤللعلي ؤؤتنلعل
لعللضخعامللب رلرك  لعلومملعللعضمدل( للوتيلب و للضكعبطللضخعا .

(لأ لتل العللدته ملعلومل للب ورنللضلتسول للرلاجتلعلضك  لل مال خ ل م  للرلعغريؤترلعغستسؤ لللضع  ؤتةلعلومؤورلعلضؤلل3
ل للأ ل وكرةتلعلامللل ل لتعكزةمللرلعللكغمللعلثتنويللل لت لتوممل توم ملعلومورلب ورنللضلتسول.  ل

ل(لأ ل ك للتوم ملعلومورل مالعلدةملعللضولفللمليضولل تال  م.4
علضع  ؤؤؤتةل(لأ لتؤؤخل لعلضي ولوز ؤؤتل علة خسؤؤللرؤؤؤلله وؤؤ لتومؤؤ ملعلومؤؤورللؤؤؤرلاؤؤجتلعلض ؤؤل ملعلة خسؤؤل لبؤؤؤ دمللفؤؤضوللتؤؤخريمل5

علومل لل عا لعل دوللعلخرعسؤ لل  لؤكلعللكعغؤ لعلخرعسؤ للزل وةؤت ل إ اؤت لعغريؤترلعغستسؤ لللمضي ولوز ؤتل علة خسؤللتلتلؤتيل   كهؤتللؤرل
لعلضع  تةلعلومل للعلًك فل.

ل(لأ ل  لملتوم ملعلومورل  خع لعلامللللمخرعسللعلقتلو ل ل علول  ل عللوعط للعل تليل.6
تومؤؤ ملعلومؤور ل عللوؤؤت  كلعلل ؤضك للعغستسؤؤ لللمومؤورلعغاؤؤكلل عآل عبل علد ؤو  ل علم ؤؤللع نقم ليؤل ل علكيتفؤؤ تة(ل(لأ لتؤضمللوعًلؤلل7

لب ورنلهت رلل لوفو  لل توركلركللل ت للللمامللللمي وتل ماللوت  كلعلضومم لل لت لسك للعلضيتل لرللزل العللقتالة.
رمفدللل ك  لعلق  لعل ت رللؤرللوؤت  كلعلومؤورلعسؤض خةلللؤالعل ظكيؤللعلل تً ؤلللؤرلل  لجغظللعلضيوالةلعللدته ل للعلفتب ل لنقخلأ 

غ ملتوه فلعل ضتً لعلضللتولمعللل ةتللرلثجثلل  و للرلعلومملعللوكرل لعللضلثمللرللعل ظكلللؤالأ لعلؤضوممل لم ؤللب ؤت نل ل دضيؤل ل
خ عرال عللوض ؤؤؤؤخعةلزؤؤؤؤل لالل ضقؤؤؤؤلأللؤؤؤؤرلع  رع  ل أ لعلضدت ؤؤؤؤ ل أنؤؤؤمل  امؤؤؤؤفللؤؤؤؤرلعللوؤؤؤؤترلل عالسؤؤؤؤضكعت ق تةل علعلؤؤؤؤكعةلعلفؤؤؤؤ ت  ل ل أ لعلؤؤؤؤل

ل(.Pruitt, 2014عالزضلت للألكلأستسلللمض ل للعللوكر لل 
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ر لتل ي خلل ك  لعلق  لعل ت رللرللوت  كلعلومور ل مالفك رنللوكرلل  ؤفل لوؤرلأ ل وضفؤبلعلاملؤللعللوكرؤللعللضع  ؤللعلضؤلل
لل طلوغؤتةلعلاملؤلل تي ؤ كهمللمي ؤتنل علولؤ لبوؤخلنةت ؤللعللكغمؤللعلثتنويؤل؟ ل هؤيعلاللتي فل غخنلعللوكرل؟ل   فل لورلتاويكلأهؤخع

 ضؤؤأتاللالللؤؤرلاؤؤجتلأ لتيؤؤو لعل  ؤؤتطتةل علللترسؤؤتةلعلضخريفؤؤ للل ؤؤللللباكي ؤؤللتي ؤؤخل مؤؤالتيتلم ؤؤللعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ ل ل
 لعلومورلعل تًلل ل أ لتر ديلفلرللطترللرلعل  تطلعلضدت ملل أ لت امفللرلعهضلتلتةلعلامللل الكعتةملعلفتب للرللس تيلغ وتل ل ته

 عالزضلت للفلرلب للل ع لللللضوللآل ل لبي مل ضلّورلعلامللللرلل رع لطل وللعلومورل أهل ضةتلرللتيفؤ رل تاؤويكلغ ؤتتةم ل هؤيعل
 Harrison, Seraphin, Philippoff, Vallin, andبؤخ رهل ي ؤخلفؤك رنلتاؤويكل تول ؤفلرةؤملعللوملؤ رللدمفؤدللطل وؤللعلومؤمل 

Brandon, 2015ل أ لتك ؤؤلل مؤؤال  ؤؤملعل ؤؤخرنل مؤؤالتال ؤؤفلعللوكرؤؤللعلومل ؤؤلللؤؤالعلكيتفؤؤ تةل علضي ولوز ؤؤتل علة خسؤؤل ل ت ؤؤل مل )
 إزكع لعلضقتربل لتل ضومفلبةتللرلتيم  ل تدف كلعلل تنتة ل عنضفؤتبللةؤترعةل  ؤخرعةلعلولؤ لفؤلرلرؤكيل لؤ للضوؤخ نلعلضع  ؤتةل

(Roseman, Herrmann-Abell, and Koppal, 2017).ل
  م م لرم لللخعرلل ك  لعلق  لعل ت رللرللوت  كلعلومور لزت للاملللعل ورل لم وللعلوتلمللرللعل خ ل لضيو لل ته لعلومورلذ  لل

علثتنويؤل لرللعلليضولل علللترسل للكتلللباكي لللضكعبالللضخعامؤللرؤلللعضمؤفلعلضع  ؤتة للؤرلريؤتللعغطدؤتتلللؤالنةت ؤللعللكغمؤلل
 ,NGSS Lead States)  ل ؤضلورلزل ؤالعلاملؤلللؤرلتومؤملعلومؤورل علة خسؤللب ؤو لروؤتت لغ ؤملتيؤو لعلل ؤك  للؤرلعغبوؤت لعلضتل ؤل

ل  (2013
( ل ي  ؤخلبةؤتلعلؤخل لبؤ رلعلللترسؤتةل(Science and Engineering Practices [SEP].لعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ لل1

علومل ؤؤؤللعلضؤؤؤللت ؤؤؤفلسؤؤؤمو لعلوملؤؤؤت  ل ؤؤؤتالنعكعطلرؤؤؤللعالسض  ؤؤؤت  ل   ؤؤؤت لعل لؤؤؤت  ل عل ظكيؤؤؤتة ل لؤؤؤتلتض ؤؤؤلرلعلللترسؤؤؤتةلعللوكر ؤؤؤلل
 عالزضلت  لل عللخن ل ل علللترستةلعلة خس للعلضللت فلعلفمو تةلعلضللت اوال مالل تذللل وملل لورلغمةؤتللؤرلاؤجتلعلض ؤل مل

للة خسل.ع
( ل تض ؤلرلزل ؤالعللدؤته ملعلل ؤضك للبؤ رلغ ؤوتلعلومؤور لعلضؤلل قؤبل(Crosscutting Concepts [CC].لعللدؤته ملعل ؤتلملل2

أ ل لترسةتلعلامللللكعغلي؛لغنةتلتوركللعاطلت ظ للللض تبنلعللوكرلللقل الغ وتلعلومورلعللعضمدللرؤللر يؤلللضلتسؤلل  تًلؤلل مؤال
عللقؤتالةلعلومل ؤل ل لؤرلأهؤملعللدؤته ملعل ؤتلمل لعلؤ لط لعلض ؤتبم لعلض ؤو  لعلفؤلبل عل ض قؤل لعليقؤم للأست ل ملللبي ؤملتؤك طللعضمؤف

لعل فلل لعليل ل لعل ظم لعل لو   لعلات ل لعللت ن لعلضك  بل علوه دل لعلثلتةل علض   ك.
 ل مؤؤؤورلعغرلل علد ؤؤؤت  ل( لللقؤؤؤتالةلعلضع  ؤؤؤتةلعغر وؤؤؤل لعلد ليؤؤؤت  لعغغ ؤؤؤت Core Idea [CI.لعغريؤؤؤترلعغستسؤؤؤ لل ]3

ل تال  تةلعلة خسلل علكيتف تةل علضي ولوز تل طل وللعلومم.ل
رللفو للتلسلف ل جغكلعلخ رلعلًك ملللوخلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللتاؤويكلعلعلؤكعةلعلضومل ؤلللؤخللعللضوملؤ رل ت ل ؤلل

ٍتللؤتلالل وملؤو لأنثؤكللؤرلذ ؤكهمل ؤرلأالتع ؤصلأ للقؤتت ل خرعتةمل مالل تلللر عبطلب رلعللدؤته مل علضلثؤ جة لرؤتلعلكع لرؤلللقؤت
لاللأنةؤؤمل ؤؤخر و ل  ؤؤفلتؤؤكتلطلعغريؤؤترللؤؤالبو ؤؤةتلبؤؤلوا ل يؤؤوركلهؤؤيعلع  رع لعللؤؤ ظمللؤؤخ ةملللع ؤؤتللضوؤؤخ نللللترسؤؤللعلضدي ؤؤكل علؤؤضومم ل

لؤرلعلفؤلتةلعلفؤاي ل؛ل  تلضؤؤتللللرو ؤخلتل ضوؤتلمو للؤالل ؤومللزخ ؤخن لرؤمنةمل وونؤو ل ؤت ريرل مؤؤالعلولؤوتلللؤالزوعنلةؤتلعلول  ؤللبؤخاليل
ل(.لNRC, 2012 لورلر طلعللةترل عللدته ملعلقخ خنلبتلضقتربلعلفتب للبفةولللأنلكل زخ للأنثكل 

نلتل لكنل  رهلرلللفؤت خنلعللضوملؤ رل مؤالل قؤت لر عبؤطلبؤ رلعللدؤته ملعل ؤتلملل عغريؤترلعغستسؤ ل ل ت ل ؤلل  ؤللعلاتلؤبل عللومؤمل
لؤؤرلأزؤ لعالسؤؤضدت نلل ةؤؤتلرؤؤللتاؤؤويكلعلؤضومم ل علي ؤؤوتل مؤؤالرةؤؤملأ لؤؤفللملدؤته ملعل ؤؤتلمل لعلضؤؤللتؤؤي الللؤؤاللر لؤتل ضومؤؤفلبضمؤؤنلعلؤؤك عبط
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 ,Duncan and Caveraلوكرللأنثكلتيتلجي ل أ سالنات تي ل أنثكلتلؤت لعيللؤرلتمؤنلعللدؤته ملعللل  ؤللرؤلل ؤ لتع ؤصل مؤالغؤخنل 
ل(.2015

خسؤؤ لل تناج ؤؤللزخ ؤؤخنلرؤؤللتؤؤخريملعلومؤؤور ل ونةؤؤتلتك ؤؤلل مؤؤالعلؤؤضج لعلاملؤؤلل  م ؤؤم ل لوؤؤرلعل ظؤؤكلللؤؤالعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة 
لملوكرلل عللةترنلرللآ ل عغخ ل تخل ل جللرلعالسض  ت ل  ت عةلعلو  ل عللةترنللوتي ل يلتر لر ةتل ل لعلوتلملعليال خر لعللوكرلل

لللترسؤؤتةلزؤؤت ةللليؤؤت نل إثؤؤكع لتومؤؤمل تومؤؤ مل ل أ لهؤؤيهلعNGSS, 2013)لؤؤال لؤؤ لعللة ؤؤخ لعلؤؤيال  ؤؤلملغمؤؤواليل لم ؤؤلللمل ؤؤتن ل 
 Duschl andعلومؤؤور لغ ؤؤملتض ؤؤلرلعل  ؤؤترلبولؤؤ لشؤؤل ل تومؤؤملشؤؤل لآاؤؤكللوؤؤتي لبي ؤؤملالل لوؤؤرلر ؤؤ لأالل ةلؤؤتل ؤؤرلعآلاؤؤكل 

Bybee, 2014.)ل
(ل مؤالأ لعلللترسؤتةل(Lachapelle, Sargianis, and Cunningham, 2013 يي ؤخلالشؤتب ملل سؤتز تن مل  ون قةؤترل

مل لل علة خس لللتلهلللالل س ملل ش تتلعلاملللبتلوممل تومملعلومؤور لل لل لعن ؤ تلةملبةؤتل قومةؤتلهؤللعلليضؤوللعلؤيال ؤضومملعلاملؤللعلو
ل مللزكع لعلضقترب ل زلالعلل تنتةل عغ لؤل ل ت ل ؤلللةؤترعةلعلضوعلؤ ل عالت ؤتت ل تاؤويكلعل لؤت  ل عغ  عة ل عسؤضعخعرلعلكيتفؤ تة ل

ملعال  ت لبتلقختلب ت يل مالعغ للل عللكعه ر ل علضعا طل ت د يلع سض  ت عة ل عل خرنل مؤالعلضدفؤ ك ل  تلضؤتلللتاؤويكل عل خرنل مالت   
 ؤؤؤخرعةلعلاملؤؤؤللعللوكر ؤؤؤلل علولم ؤؤؤل ل عنضفؤؤؤتبلعلث ترؤؤؤللعلومل ؤؤؤل ل علؤؤؤضج للةؤؤؤترعةلعل ؤؤؤك لعلوعغؤؤؤخل علو ؤؤؤكير ل تلثؤؤؤ لر يؤؤؤللطل وؤؤؤللعلومؤؤؤمل

لت ل عللة خسو .لم  تطتةلعلضلل  ورلبةتلعلومل
(ل مؤالأ لعلضيؤوتلللؤالعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللتؤخريملDuschl and Bybee, 2014ر لؤتل ي ؤخل  س ؤلل  ؤت للل 

علومور ل ضامبللرللومملعلومورلأ ل   كللرلللترسؤتتمل عاؤ للؤفلعلومؤور ل لؤرلطكي ؤللت ويلؤمللماملؤلل ت ؤل لمللفن ؤاللعل ؤد ل ل
لظةكلأ  تيللخللطملضملعل خرنل مالتي  فلعغ ع لعللضو اللضومملعلليضوللعلوملل.ب ورنلتلكنلتلو ملل ةت ل ت

 ل مؤؤالفؤؤك رنلعل ظؤؤكللمللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للنظؤؤكنلل ةق ؤؤللشؤؤتلملل(NRC) ل ؤؤخلأنؤؤخللقمؤؤملعلليؤؤملعلؤؤوط للعغلكيوؤؤلل
علةؤخللندفؤم لأ لت ؤ فل لم ؤتةللؤملتيؤرلللضيتلمل لغ ملل ل  لللترسللت مللقلو لللرلعلولم تةلعلومل للعللض تر ل لعلضؤللتي ؤف

لوزو نللؤرل لؤ  ل لؤتلأنةؤتل ؤخلتفؤضعخرلأنثؤكللؤرلطكي ؤلللمليؤم.لرتلللترسؤللعغ لؤال لطؤكحلعغسؤلملل  لؤ لعلومؤم(ل تيخ ؤخلعلل ؤوجةل
أ ل ضملعلؤك ل  ل لعلة خسل(( لتوخلعلليك لعليال يك لعلوممل علة خسل لغنةتلتول ل مالتول خلعسضدفترعةلغوتلعلظوعهكلعلضلل يضل ل

 م ةؤؤتلب لؤؤؤت  لأ لتدفؤؤؤ كعةللخ ولؤؤللبتغ لؤؤؤللعلضقكيل ؤؤؤل ل لؤؤواليلللؤؤؤالتيخ ؤؤؤخلعلل ؤؤوجةل  فؤؤؤالت ؤؤؤتل مله خسؤؤ للتوضلؤؤؤخل مؤؤؤالعغ لؤؤؤلل
علضقكيل ل ل لتلتوخللوونتيلهتلتيللرللوونتةلعلث ترللعلومل لل طل وللعلومم ل ونةتلتفؤتهملرؤللزوؤ لعغرؤكع للفؤضةمي رل نت ؤخ رللملوكرؤل ل

علغ ؤؤكعيل مؤؤالعلوملؤؤت ل عللة خسؤؤ ر لبؤؤ للفرؤؤكع لبؤؤتاضجللعهضلتلؤؤتتةم لرةؤؤللللترسؤؤلل ول ؤؤلل  ؤؤورلبةؤؤتلعلقل ؤؤال  لؤؤخعليكيم ل هؤؤللل فؤؤل
ل(.2017

ألؤؤتلعلللترسؤؤللعلثتن ؤؤؤلل تاؤؤويكل عسؤؤؤضعخعرلعل لؤؤت  (لرضولؤؤؤكل ؤؤرل لم ؤؤللب ؤؤؤت ل توه ؤؤفل ت  ؤؤؤ مل لكعزوؤؤللتلث ؤؤؤ ل ر ليؤؤتًل لرسؤؤؤولل ل
عغريؤؤترلغؤؤوتل  د ؤؤلل لؤؤ لعلوؤؤتلم ل تاؤؤويكلعلضدفؤؤ كعةلعلفؤؤلل لللظؤؤوعهكلعلوؤؤتلملعلي   ؤؤلل تيخ ؤؤخلريتفؤؤل(للظؤؤتهكنللؤؤتللؤؤرلأزؤؤ لتاؤؤويكل

عغسؤؤلملل علض لؤؤيعةل تولؤؤ  لعغريؤؤترلللؤؤالعآلاؤؤكير ل  تلضؤؤتلل لت ؤؤويكلعلوج ؤؤتةلبؤؤ رل  تلؤؤكلعل ظؤؤتر ل عاضلؤؤترلعلدؤؤك لللؤؤرلاؤؤجتل
كغل ل إبكعنلعل خرنل مالعتعت ل كعرلغوتللتلهؤوللؤخر لأ لذ ؤكللؤخر لعغستل بلعليفتب للأ لعليتسو  لل ل ع بجغل رلعلضدف كعةلعلل ض

ل(.NGSS, 2016رللعل لو  ل آثترلتمنلعل كعرعةل مالرتًخنلعل لو  لعلولم لل علومل لل 
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هلر لتلتوخلعلللترسللعلثتلثلل لتعا طل ت د يلع سض  ت عة( لليورلعلللترستةلعلومل لل علة خس ل لغ ملل لعلضعا طل علض د ؤيللةؤي
علللترسؤؤلل أاؤؤيلأشؤؤوتاليل خ ؤؤخنل لعضمدؤؤل ل الل ضلؤؤالل ةق ؤؤلل عغؤؤخنلرؤؤللتأ  ؤؤلل  رهؤؤتلعللةؤؤملرؤؤللتاؤؤويكلعل لؤؤت  للمظؤؤوعهكلعلومل ؤؤلل   د ؤؤلل
عسضعخعلةتلرللتدف كلعلظتهكنلعلومل ؤل ل رؤللتيخ ؤخلعلل تنؤتةلعلضؤللسؤض خرلأ لؤلللؤي يلل لوثو ؤلللضاؤويكلأ لعاضلؤترلتدفؤ كلأ لنلؤو  ل

ل(.Miranda and Hermann, 2013لظتهكنللتل 
 تض ؤؤؤت تلعلللترسؤؤؤللعلكعبوؤؤؤلل لتيم ؤؤؤ لعلل تنؤؤؤتةل تدفؤؤؤ كهت( ل ؤؤؤجيللؤؤؤر لعلل تنؤؤؤتةلعلل ظلؤؤؤلل هؤؤؤخللعلضيم ؤؤؤ (؛ل إ رع لعلل تنؤؤؤتةل هؤؤؤخلل
علضدفؤؤ ك( للؤؤرلاؤؤجتلعسؤؤضعخعرللقلو ؤؤلللؤؤرلعغ  عةل تلقخ لؤؤل ل علضيم ؤؤ لع غ ؤؤتًل ل علضلث ؤؤ لعلل ؤؤتنل للؤؤرلأزؤؤ لت ظؤؤ مل عسؤؤض ضت ل

لؤؤرلعلل تنؤؤتةل علي ؤؤفل ؤؤرلعغنلؤؤتطل علوج ؤؤتةلعلضؤؤللتفؤؤلملبتسؤؤضعخعرلعلل تنؤؤتةل ؤؤخل  للؤؤخ ملنلؤؤو  لأ لتفؤؤة  لتدفؤؤ كلنضؤؤتً للعللو ؤؤا
ل(.Shapiro, 2018علضيم جةل تال  ةتل مالعلفيعتلعللاك حللمليمل علضدي كل ع زتبلل م مل 

تض ؤؤل مللؤؤرلعسؤؤضعخعرلعلكيتفؤؤ تةل علضدي ؤؤكلعليتسؤؤو للل توؤؤخلعلللترسؤؤللعلعتلفؤؤلل لعسؤؤضعخعرلعلكيتفؤؤ تةل علضدي ؤؤكلعليتسؤؤو ل( لبلؤؤت
 تال ؤؤفل لم ؤؤتةلعلضدي ؤؤكلعلكيتفؤؤ لل ديؤؤصلعلوج ؤؤتةلعليل ؤؤل ل عليتسؤؤو  لل ضاؤؤويكلعلعوعرنل ؤؤتة ل ؤؤتلجللةلؤؤتيل أستسؤؤ تيلرؤؤللتاؤؤويكل

والعلوملؤللعللضومؤفلعلضدف كعةلعللفؤض خنلللؤالأ لؤلللؤرلنلؤت   لغ ؤملتفؤلمل لم ؤتةلعلضدي ؤكلعليتسؤو  للبيوسؤللللعضمؤفلزوعنؤبلعللفؤل
بقلالعلل تنؤتة ل إن ؤت ل عسؤضعخعرلعل لؤت   ل ت ظؤ مل تيم ؤ لعلل تنؤتة ل   ؤملعللاتللؤتةلأ لعال  ؤت عة ل علض لؤيعةلعليل ؤل ل  ؤيلنلرؤلل
لل  ملعلللترستةلعلومل للعغاكل ل تسضعخعرلعلضدي كلعليتسو لللضاويكللزكع ل أالاوعرنل ل(لغتلضلل لم للزلالعلل تنؤتةلأ لللوتلقؤل

 ,Sneider, Stephenson, Schafer, and Flick تيم ؤ ل ل ؤتةل ل ؤكنللؤرلعلل تنؤتة ل  ؤيلنلرؤللتاؤويكلعل لؤت  للمظؤوعهك 
ل(.2014

 عليالذتللتيللتل ضملبتسضعخعرلعل لت  لعلضللل–ر لتلتوضلكلعلللترسللعلفت سلل لب ت لعلضدف كعة( لعلةخللعل ةتًلللرلعللفوالعلوملل
ظؤؤوعهكل علال وؤؤللعلضؤؤللتلمؤؤورةلاجلةؤؤتلعلضدفؤ كعة ل يؤؤضملر ةؤؤتلعسؤؤضعخعرلأ لؤؤلللؤؤي يلل لوثو ؤؤلللؤؤرلعلل تنؤؤتة لت ؤفلعآلل ؤؤتةلعلفؤؤلل لللم

 علعلؤكعةلعل ع ؤؤ ل ل عللوكرؤؤللعلومل ؤللعلوتلؤؤل ل علللؤؤت  لعلومل ؤل لرؤؤلل لم ؤؤللعلضدي ؤؤكللؤخ ملع  ؤؤت لأ لشؤؤكحلهؤتهكنللؤؤرلهؤؤوعهكلعلوؤؤتلمل
ل(.Rowland, 2014أ للكعزوللعلضدف كعةل علي   ل لبتسضعخعرلأ للللي يلل لوثو لللل ت ل

 تولؤكلعلللترسؤؤللعلفؤتبولل لعالنعؤؤكعطلرؤللعليقؤؤ للؤرلعغ لؤؤل( ل ؤؤرلعلولم ؤللعالزضلت  ؤؤللعلضؤلل ؤؤضملر ةؤتلعلل ؤؤتر للرؤللت  ؤؤ مل تلكيؤؤكل
 علضدفؤؤؤ كعةللعلولم ؤؤؤتةلعلضؤؤؤلل ؤؤؤضمللؤؤؤرلاجلةؤؤؤتللن ؤؤؤت لعل لؤؤؤت  ل علضدفؤؤؤ كعة ل شؤؤؤكغةتللقلةؤؤؤورللوؤؤؤ ر ل ل ترنؤؤؤلل ت  ؤؤؤ مل تلكيؤؤؤكلعل لؤؤؤت  

علللالن تطلعل ونل عل  و لعلعتلللبةت ل لخ ولللبل ت رللضوخ نللف لل ل ت خ ملغتللل عفيلل ل ا  للغ ؤوللنلؤو  ل عللض ترفللعسض ت ي
 تلكيكلبتسؤضعخعرلعغ لؤلل ع سؤضخالت لعناج ؤتيللؤرلأ لعلقؤخعتل ضعمؤ لعللفؤوالعلوملؤل ل ي اؤوال مؤالتاؤويكل عنض ؤت للميقؤ .ل يضامؤبل

ل(.NGSS Lead States, 2013شدة لل  ضتب لللخ ملأ ل غالعل لت  ل علضدف كعةللمظوعهكللوفالعلقخعتلعلومللل لغققتيل
 أا ؤؤكعيلرتلللترسؤؤللعلثتل ؤؤلل لعلي ؤؤوتل مؤؤالعللومولؤؤتةل ت   لةؤؤتل تولؤؤ مةت( ل ؤؤضملر ةؤؤتل ؤؤكع نل تدفؤؤ كل إنضؤؤت لنؤؤصل ملؤؤلل ر ؤؤلل

  للعلل ؤؤت ر ل علضوؤؤكلل مؤؤالعغريؤؤترلعللؤؤترنن ل تيخ ؤؤخلل ؤؤت رلعلعاؤؤألأ لل ؤؤكللتاؤؤويكلنلؤؤت  ل تدفؤؤ كعة ل  لؤؤنلبوؤؤخلت  ؤؤ ملل ؤؤخع
علو وبلعلل ةق ل ل تل  للعللجغظتةللرلعالسضخالالة ل عللاتللتةللرلعغ لل ل عليق للرلعلضدف كعة للالتوه فللولم للعلضوعل ل

سؤورلعلل تن ؤلل عل لؤت  ل عللوؤت الةل عليضتبؤللب ؤورنل عفؤيلل ل  وؤل ل عسؤضعخعرلأنلؤتطللضوؤخ نللؤرللومولؤتةلعالت ؤتتلبلؤتلرؤلل لؤنلعلكل
ل(.Duncan and Cavera, 2015 علل ت  لل 
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للتلسلف ل جغكلأ لتوه ؤفلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللتؤخريملعلومؤور ل ضامؤبللؤرلب لؤللتومؤ مل تومؤملعلومؤورلأ لتض ؤلرل
علومور ل  ورلر ةتلعللضوملو لبتلليؤمل عالسض  ؤت ل ت ؤل ملللقلو لللرلعغن ال لتضيتل ل ت خل لر ةتلأبوت لعلق  لعل ت رللرللوت  ك

علل ؤؤك  تةل تول ؤؤخللوكرؤؤللزخ ؤؤخن ل تؤؤخل لر ةؤؤتلعللؤؤوع لعلضوم ل ؤؤلللؤؤالعسؤؤضكعت ق تةلعلؤؤضومم ل تض ؤؤلرلعسؤؤض لتاليلغريؤؤترلبيث ؤؤللتال   ؤؤلل
لل ؤرلعلل ؤوملل غمولةؤت ل تيم ؤ للض ل ملل ك  للي لل ومللتضومؤفلبظؤتهكنللو  ؤل ل تض ؤلرلسؤيعتلعللعض ؤ رل   العلعلؤكنل عللوكرؤل

 تك  ؤؤبلعللومولؤؤتةل ت ؤؤل ملغؤؤ لعلل ؤؤوملللؤؤرلاؤؤجتلزمفؤؤتةلعلو ؤؤفلعلؤؤيه لل علضفؤؤت الةلعلل ؤؤت ن ل ت ؤؤخ مل ؤؤكللت ؤؤخ لل ل ؤؤضملر ؤؤمل
ل كلللمفللنقتنلات ل وفمللتلتملتوململاجتلر  لأ ل غخنلأ للوفو للو ر.

 للبدوتل ؤؤل لرؤؤم ل لؤؤنل ضامؤؤبلتوه ؤؤفلل ؤؤوجةلغ    ؤؤلل إ اؤؤت ل لمولؤؤوتلللؤؤال ر ل مؤؤورل وهؤؤفلعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤل
علدكلؤؤلللةؤؤمللل ت  ؤؤضةتل علليؤؤمل ؤؤرلغمؤؤوتلل تسؤؤللللةؤؤتلب ؤؤورنلزلت  ؤؤللتوت ن ؤؤل ل أ ل  ولؤؤوعلبأندفؤؤةملبولم ؤؤتةلعلليؤؤمل عالنض ؤؤؤتلل

 فؤال ؤخ للؤرلل-الركفؤ ل عالسض  ت  لبةخللتيوي لعغريترل عل ضتً لللالت ؤتل مله خسؤ لللضوؤخ نلعللكعغؤ  لتيخ ؤخلعلل ؤوملل  فؤل
ل ؤؤؤت نلت ؤؤؤل ملعل لؤؤؤو  ل   ؤؤؤخلعليتزؤؤؤل( لعتعؤؤؤت لعل ؤؤؤكعرلل-تيم ؤؤؤ لعل ضؤؤؤتً لل-تقك ؤؤؤللعل لؤؤؤو  لل-ت ؤؤؤل ملنلؤؤؤو  ل-عغريؤؤؤترل عالغضلؤؤؤتالة

عغنفب ل أ ل ضملر طلليضوللعلومورلبتلكيتف تةل ت ق العللضوممل مالعسضعخعرلعلضي ولوز ؤتلباكي ؤللرت مؤلللض ؤل ملعل لؤت  لعلعتلؤلل
 ,Prattلؤؤالعلضأن ؤؤخل مؤؤالل اؤؤت لعليكيؤؤللرؤؤللت ؤؤخ مللزتبؤؤتةللضوؤؤخ نلبأشؤؤوتتللعضمدؤؤلل ع ضلؤؤترلعلد ؤؤ لزؤؤل يعلالل ضقؤؤلأللؤؤرلعلؤؤضوممل بةؤؤم ل

2012; NRC, 2012; Olivarez, 2012.)ل
بل  م م لرمنمللرلعغهل للبلوت لأ ل وهؤفلتؤخريملعلومؤورلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ ل لبتسؤضعخعرللقلو ؤلللض و ؤلللؤرلأسؤتل 

علض  للعلوملل لعللفؤض خلللؤالعغ لؤللعلضقكيل ؤل للمضولؤ لللؤاللوكرؤلل مل ؤلل تبمؤلللملكعزوؤلل علضوؤخ  ل علض   ؤكلرؤللفؤو لأ لؤللزخ ؤخن ل
 تدضؤؤؤكللعل ظؤؤؤترل عالتفؤؤؤتيلرؤؤؤللعالنظلؤؤؤللعلال و ؤؤؤل ل أ لتوفؤؤؤملعل لؤؤؤت  لعلومل ؤؤؤلل عل ؤؤؤوعن رل عآلل ؤؤؤتةل عل ظكيؤؤؤتةلعلظؤؤؤوعهكلعلال و ؤؤؤل ل

 NGSS Leadمللفؤؤواللنفؤؤتنلل ضاؤؤكيلغسؤؤلمللغؤؤوتلعلوؤؤتلملعللؤؤت ال علليفؤؤو ل لؤؤواليللاكيؤؤفلعللوكرؤؤلل عناج ؤؤتللؤؤرلأ لعلومؤؤل
States, 2013.) 

   ظكنلرتغ للللتلسلف ل جغكلأ لهيهلعللدته ملتلثؤ لللؤت  لرةؤملطل وؤللعلومؤم ل أنةؤتلتؤكتلطلعرتلتطؤتيل ث  ؤتيلبتلللترسؤتةلعلومل ؤلل
  تلضتللل جغكلعلك طلرللعلضول كل رلتو وتةلعغ ع ل طل وللعلومملرللل ك  لعلق  لعل ت رللرللوؤت  كل علة خس لل عللدته ملعل تلمل ل
(للؤرلفؤك رنلأ لتضؤتحلعلدكلؤلللماؤجبللمو ؤولل علضدي ؤكلرؤلل  د ؤلللفؤتهلللعلللترسؤتةلNRC, 2012علومور ل هوللتل ي خل م ؤمل 

 لعللثؤتت ل  ؤخلتل  ؤورلعلاؤجبلبؤمزكع لعسض  ؤت  لأ لتاؤويكلنلؤت   لأ لطؤكحلعلومل لل علة خس للرللتكعنملعللوكرللعلومل ؤل لرومؤالسؤل 
أسلملل غ لل وجة لأ لعلل تر للرللعليق  ل قؤبلأ لتضؤتحللةؤملعلدؤك للمضدي ؤكلرؤلللؤتل ؤتلوعلبؤمل للؤت ع ل لمل ترنؤللبؤ رلل ةق ؤضةمل

 لو ةملرةملأهل لل  لللترسللرللتاويكلرةؤمل   ؤفللعلعت لبلتللخللأ كعنةملأ لعلوملت لعلليضكر ر لرلرلاجتلهيعلعل و للرلعلضدي ك
للال وللعلومم.

 :الدراسات السابقة
 ترلعللتغملبمزكع للفمللمخرعستةلعلضك ويللعلليم لل علخ ل لل عةلعلوج للبةيهلعلخرعسل لبتسضعخعرلعللفملعآللللرلل وع ؤخلعلل تنؤتةل

 ت ت لؤع نظؤكعيلل ؤخرنلعلخرعسؤتةلعلضؤل بخرعسؤع؛ عرتلتطؤتيل عغنثؤك علفؤتب ل علخرعسؤتة رزؤالللؤا  عسضعخعرلشلوللعللومولتةل ع نضكنؤع( لر ؤخ
ل  أتل علللترستةلعلومل لل علة خس ل ل ر لتلتوه ف للضفمفمةتلعللل ل   ر تيل ت تنل تي  لكتلل لةت  كل 
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(ل رعسؤللهؤخرعلللؤالت  ؤ مللوكرؤللعلليضؤوللKang, Donovan, and McCarthy, 2018أزؤكلل ؤتن ل   نورؤت ل لوؤترثلل 
علضك وا ل علث للرللتدو  لعلللترستةلعلومل ؤلل علة خسؤ لللؤخلللخرسؤللعل ؤدوللع بضخعً ؤل ل  ؤدعلعل ضؤتً لأ لعللخرسؤ رل ؤتنوعل ؤت ريرل

ر ل لؤؤتل  ؤؤدعل مؤؤال لؤؤفللوؤؤكرضةملبتلل ؤؤته لعلخرعسؤؤ ل ل  ؤؤخرنلعلاؤؤجبل مؤؤالتوه ؤؤفلعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للرؤؤللتومؤؤملعلومؤؤول
عل ضتً ل رلعتفتيللميوظلرؤللت   لؤتةلعللوكرؤلل علث ؤل لغ ؤمل تنؤعلأ مؤال رزؤللرؤللللترسؤلل تيم ؤ ل تكزلؤللعلل تنؤتة(ل أ نؤال رزؤلل
للترسلل عسضعخعرلعلكيتف تةل علضدي كلعليتسو ل( لر خلر لتلغ معلللترسلل طكحلعغسلملل تيخ خلعلل وجة(ل مالأ مال رزللرلل

ل للترسلل علي وتل مالعللومولتةل ت   لةتل ن مةت(ل مالأ نال رزل.لأ عًةملعلضخريفل 
(لللالKuhn, Arvidson, Lesperance, and Corprew, 2017نلتلهخرعل رعسلل وهرل عرر خسو ل ل فل كنت ل  ور كل 

وؤت  كل عغهؤخعلل عل ؤ م لتيونؤعلعلضأنخللرلأ لللترسللعلامللللمللترستةلعلومل لل علة خس للتولفلرةلةمللمومور ل ت خ كهمللي للرلعلل
   للعلخرعسلللرللقلو للتقكيل لل تلعلبأن اللتض لرلتوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس لل تًللل مالل وجةللدضوغؤل لغ ؤمل
 ؤترلعلاملؤللبتسض  ؤؤت عةل مل ؤلللمي ؤؤوتل مؤالعللومولؤتة ل لؤؤرلثؤملتيم مةؤؤتل تدفؤ كهتل ت ؤخ ملعليقؤؤ  لأهةؤكةلنضؤؤتً لعلخرعسؤللتاؤؤورل

دةملعلول فللملدته ملعلومل لل لةؤترعةلعلليؤمل ؤرلعللومولؤتةل تيم مةؤتللؤخللعلاملؤل ل لؤتلأنةؤملألؤليوعلأ ؤخرل مؤالت  ؤ مللؤتل وؤكللعل
ل م ةمللرللومولتةلب ت يل مالعليق ل عغ لللعللضوعركنللخ ةم.

ل ك  لعلق  لعل ت رللرل(ل ع ال ج للطل وللعلوممللال McComas and Nouri, 2016 ت ت لعل رعسلللويولت ل نو يكال 
لوت  كلعلومور ل   رهتلرلل  ملتخريملعلومور لغ ملأهةكةلعل ضتً لت ل رلأغخلعلو تلكلعلًك فلللال وللعلوممل هول"علومورل اكي لل

 للؤمللوكرل"لب فلللل لولل لرللغ رلأ لسؤلولل  تلؤكللال وؤللعلومؤملتؤملعلضأن ؤخلرؤللعللوؤت  كل مؤالت ؤل  ةتل  تلؤيعة؛لع بؤخع ل عليعت ؤل
تخر لبتليخلعللولؤالبؤم لللؤتلغؤخللؤرلتأث كهؤتل مؤالتومؤملعلومؤورللؤخللعلاملؤلل رةلةؤمللال وؤللعلومؤم ل أ لؤعلعلخرعسؤللب ؤك رنلتدو ؤ ل
علللؤؤت  لعغستسؤؤ لللال وؤؤللعلومؤؤملرؤؤللتؤؤخريملعلومؤؤورللؤؤرلاؤؤجتلعلضوه ؤؤفلعغلثؤؤ للمللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للرؤؤلللؤؤدوللعلومؤؤور ل

للرلأبوت لل ك  لعلق  لعل ت رللرللوت  كلعلومور. ع ضلترهتلبوخعيلرعبوتيل
(لرةؤؤخرعل رعسؤؤضةتلللؤؤالب ؤؤت لت ؤؤورلل ضؤؤكحللضؤؤخريملعلومؤؤورلرؤؤللعغر  لرؤؤللفؤؤو لعلق ؤؤ لعل ؤؤت رللؤؤرللوؤؤت  كل2016ألؤؤتلعللؤؤول لل 

مل مؤؤالللترسؤؤتةل تي ؤؤ  ل عتقتهؤؤتةلطتللؤؤتةلعل ؤؤفلعلثؤؤتلرلعغستسؤؤللنيؤؤولعلومؤؤور .لعلومؤؤور ل  رعسؤؤللأثؤؤكل غؤؤخنللاؤؤورنلرؤؤللفؤؤًو
أهةكةلعل ضتً ل زو لرك يل علللعغ تً تيلتولللللالعلوغخنلعللاورنلرللتي   لعلاتللتةل  يلنلرللعتقتهتةلعلاتللتةلنيولعلومورل
توللللموغخنلعللاورن ل لتلأهةكةلعل ضتً لأ له ؤت لبوؤالعلللترسؤتةلعلضؤللأبؤخ علبةؤتلعلاتللؤتةل ضاؤويكل عسؤضعخعرلعل لؤت   لب  لؤتل

لللترسللعسضعخعرلعلكيتف تةل علضدي كلعليفتبلللخللعلاتللتة.أهةكةلفودتل عفيتيلرلل
(ل رعسؤللنو  ؤللهؤخرعلللؤال رعسؤلللؤخلل ؤخرنلعللوملؤ رل مؤالت ؤل رلأبوؤت لعلق ؤ لعل ؤت رلKawasaki, 2015 أزكلل ت عسؤتنلل 

وملؤؤؤ رل مؤؤالعسؤؤؤضعخعرللؤؤرللوؤؤؤت  كلعلومؤؤورلرؤؤؤللع عًةؤؤملعل ؤؤؤدل ل أهةؤؤكةلنضؤؤؤتً لعلضيم ؤؤ لعل ؤؤؤو لللمل تنؤؤتة ل زؤؤؤو لتدؤؤت ةلرؤؤؤلل ؤؤخرنلعلل
علللترستةلعلومل لل علة خس ل ل عليالعنووملأ  تيل مالعاضجلل خرنلعللومل رل مالعللوع لللب رلعغهخعلل عللوت  ك لغ ملأرزوعل

لعلخرعسللهيعلعلضدت ةلب ورنلًر فللللالبكعل لتأه  ل تخريبلعللومل رل ل ل أث ت لعلعخلل.
 رعسضملللال  ت لأثكل ل لعلللترستةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللتؤخريملعغغ ؤت ل مؤال(لر خلهخرعلRowland, 2014 ألتلر النخل 

لرةملعلاملللللدته ملعغغ ت ل تيد لهمل تدت مةم ل أهةكةلعل ضتً لتيف تلرلل  للرلعلدةملعلض وراللماجبل تيد لهمللمل تر ل.

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  معن الشياب 
توظيف الممارسات العلمية والهندسية في تنمية فهم طبيعة العلم وتحسين  أثر 

 مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الثالث المتوسط في مادة العلوم
   

 

236 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

للؤالبيؤمل ع ؤالل اؤتتلعلكيتفؤ تةل علّضدي ؤكللSneider, et al., 2014) هؤخرعل رعسؤللسؤ ت خرل سض دتنفؤو ل شؤتر كل رم ؤنل 
عليتسو لل أغخلعلللترستةلعلومل لل علة خس ل لغ ملعت ملاجتلتيمؤ مةمللموع ؤالعلّضخريفؤل لأ لهؤيهلعلللترسؤلللؤملتؤوتلعهضلتلؤتيللميؤخل

علكيتفؤؤللأ ؤؤّ لعللدؤؤته مللعلؤؤيال لوؤؤرلعلّاملؤؤلللؤؤرلتال  ةؤؤتل مؤؤالعلّ يؤؤولعللؤؤألوت ل تولؤؤملوعلللؤؤالأ لل لؤؤت لعللدؤؤته ملعلكيتفؤؤ لل علل اؤؤف
ل عللكتيلعةلش و تيلب رللخرسللعلومورلرللذكللعلومورلعل د ل.

(ل رعسؤللنو  ؤلللخرعسؤللأثؤكل ؤ للؤرل للترسؤللReiser, Berland, and Kenyon, 2012نلتلأزكللرع لرل   كالنؤخل    ؤو ل ل
تلتطةلؤتللوؤتيلب ؤو ل عفؤم لرللترسؤللعلضدفؤ كل ضلوةؤتلب ت لعلضدف كعةل ت ل ملعليموت( ل  لللترسللعالنعؤكعطلبؤتليق للؤرلعغ لؤل(لالرل

للترسللعلليتزقؤللبتغ لؤلللؤخ ملعلضدفؤ كلأ لرر ؤم ل  لؤنللؤرلاؤجتلت  ؤ ملأر وؤلللوعفؤ اللعضمدؤللتؤخر للم ؤدوللعغ تل علعؤتلمل
لليتزؤتنلعل تًلؤلل مؤالعغ لؤلل علفت  ل علثتلر لغ مل ترلعلاملللبتالن  تتلبليت لللعلضدف كل علليتزتنل عل  خل علضور ؤفلبؤ رلعلضدفؤ كل ع

علومل ل لأهةكةلعل ضتً لأ لعن  تتلعلاملللبةيهلعلللترستةل  مل ؤخرتةمل مؤالعلضدفؤ ك ل أ لؤعلعلخرعسؤللبأهل ؤللعلضك  ؤلل مؤالأسؤلملل
ه ؤفلبؤت للعللومملعلضللتيدللعلامللل مالعلضدي كل علليمل عاض ترلعلضدف كلعلل تسبلب ت يل مؤالعليقؤ ل عللؤكعه رلعلل  وؤل ل أسؤت للضول

لعلللترستةلرللعلضومملعل دل.
لؤرلاؤؤجتلعسؤؤضوكعللعلخرعسؤؤتةلعلفؤتب لل جغؤؤكلأ لعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤ لل ؤؤخلغظ ؤؤعلبتهضلؤؤترلعللؤتغث رلبؤؤتلكذمللؤؤرلغخعثؤؤلل

اليلللؤالعللوفو  لللتل ختل مالأهل ضةتلرللتخريملعلومور ل أثكهتلع  قؤتبللرؤلللنفؤتبلعلاملؤلللةؤترعةلعلضوتلؤ للؤالعللومولؤتةل لؤول
علدةملعلول فللةتلبتسضعخعرلعليق ل عغ لللعللضوعركنللخ ةم ل لرلعبكنلعللجغظتةلعلضللتملعلضول للل ةت لأ له ؤت لتك  ؤلعيل مؤالت ؤت تل

 ,.Kuhn, et al( ل ؤوهرل عاؤك  ل Kang, et al., 2018علللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للعلثلؤت للوؤتي ل خرعسؤلل ؤتن ل عاؤك  ل 
ل آاؤك  ل(.لب  لتلت ت لعل رعسللرع ؤلرلRowland, 2014( لر النخل 2015( ل عللول لل Kawasaki, 2015 ( ل وعستنلل2017

 Reiser, et al., 2012لللترسؤؤض رلر ؤؤطللؤؤرللقضلؤؤالعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للهلؤؤت لللترسؤؤلل تدفؤؤ كلعلل تنؤؤتةل إ قؤؤت ل)
لعليموت( ل للترسلل عالنعكعطلرللعليق للرلعغ لل(.

 ,.Kuhn, et al( ل ؤوهرل عاؤك  ل Kang, et al., 2018علعلخرعسؤللعليتل ؤلللؤال رعسؤلل ؤ للؤر ل ؤتن ل عاؤك  ل   ؤخلت ؤتبة
( للؤؤرلاؤؤجتلت ت لةؤؤتلعلللترسؤؤتةلRowland, 2014( لر النؤؤخل 2015( ل عللؤؤول لل لKawasaki, 2015( ل وعسؤؤتنلل 2017

لعلومل لل علة خس للعلثلت للوتي.ل
( لرع ؤلرلRowland, 2014( لر النؤخل Kuhn, et al., 2017رعسؤلل ؤ للؤر ل ؤوهرل عاؤك  ل  توعر ؤعلعلخرعسؤللعليتل ؤلللؤال 

( للؤؤرلغ ؤؤمللنةؤؤتلر ؤؤلةل مؤؤالعلاملؤؤللر ؤؤط.ل لؤؤتلتوعر ؤؤعللؤؤال رعسؤؤلللويولؤؤت ل نؤؤو يكالReiser, et al., 2012 ل آاؤؤك  ل
 McComas and Nouri, 2016رللؤرللوؤت  كلعلومؤور ل تؤخريمل(لرؤللتيم مةؤتللوع ؤال ج ؤللطل وؤللعلومؤمللؤالل ؤك  لعلق ؤ لعل ؤت 

علومور للرلاجتل  لةتلغهل للعلخرعسللعليالتلث لرلل  وتةؤتلال ضلؤترلطل وؤللعلومؤملبوؤخعيلرعبوؤتيللؤرلأبوؤت لل ؤك  لعلق ؤ لعل ؤت رللؤرل
للوت  كلعلومور.

( للKawasaki, 2015( ل ت عسؤتنلل Kang, et al., 2018ر لتلعاضمدعلعلخرعسللعليتل لللال رعسلل  للر ل ؤتن ل عاؤك  ل 
 لعلضؤللت ت لؤعل ع ؤالعغ ع لعلضخريفؤللللوملؤللعلومؤورللؤرلغ ؤملتوه ؤفلعلللترسؤتةلSneider, et al., 2014)  ل آاؤك  لسؤ ت خرل

لعلومل لل علة خس ل.
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 ت ؤل مل  خلعسضدت ةلعلخرعسلللرلعلخرعستةلعلفتب للرللعالطج ل مالعغ بلعل ظكالعليالت ت لضؤم ل علل ةق ؤللعللفؤضعخلللر ةؤت ل
أ  عتةت ل لوع هؤتلعلضؤللتلثمؤعلرؤللل ؤخع ل ل ؤ لعللومؤمل  ل ؤ لأن ؤاللتومؤملعلاتلؤب ل لؤ تذلل ر  لعلوغؤخنلعلضقكيل ؤل ل تدفؤ كلعل ضؤتً ل

ل ل ت  ضةت.
ب  لتلتل لةلعلخرعسللعليتل لل رلعلخرعستةلعلفتب ل لرلل خرل زو لأ لل رعسللت ت لؤعلأثؤكلعلللترسؤتةلعلومل ؤللعلة خسؤ للرؤللت ل ؤلل

ةؤملطل وؤللعلومؤم؛ل مؤالعلؤكذمللؤرلتأن ؤخلل ؤك  لعلق ؤ لعل ؤت رللؤرللوؤت  كلعلومؤورل مؤالعلؤك طلب  ةلؤت ل لؤتلتل ؤلةلبأنةؤتلطؤورةل غؤخنلر
 رعس لل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس لل  ل  للوممللةت ل أنةتلطورةلأ عنلل  ت لرةملطل وللعلومؤمللؤخللطملؤللعل ؤفلعلثتلؤمل

لعللضوسط.
را  سة:منهج الد ِّ

عسضعخلعلعلخرعسللعلل ة لعلضقكيلللعل تًمل مالعلض ل ملشلملعلضقكيلللعلث تًللللقلو ض ر؛لتقكيل لل فتبال ل العل  ت لعل لمؤلل
رعسل؛لبةؤخللعلضأنؤخل  عللوخا لغ ملتملتال فلأ عتللعلخرعسلل عاضلترلرةملطل وللعلومم ل عالاضلترلعلضي  مل(ل لم تيل ماللقلو ضللعلخِّ

لؤو ض ر لثؤمل رسؤعلعللقلو ؤللعلضقكيل ؤلل غؤخنلعليةك ل  تط فؤ للعللثؤكعنلبتلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ ل لب  لؤتل رسؤؤعللؤرلتيؤتريلعللق
عللقلو ؤؤللعل ؤؤؤتبالللوفؤؤؤو تةل غؤؤؤخنلعليةك ل  تط فؤؤؤ لل لؤؤؤتلهؤؤؤللل ؤؤؤكرنلرؤؤؤلل ضؤؤؤتبلعلومؤؤؤور ل  وؤؤؤخلعنضةؤؤؤت لعلعاؤؤؤللعللل  ؤؤؤللعلليؤؤؤخ نل

لتيل مالعللقلو ض ر.لضخريملعلوغخن لتملتال فلأ عتللعلخرعسللبوخ 
راسة:  مجتمع الد ِّ

رعسلللرلزل الطؤجبلعل ؤفلعلثتلؤملعللضوسؤطلبلخ  ؤلل  لؤالعلليؤكلاؤجتلعلد ؤ لعلخرعسؤللعلثؤتنلللموؤترلعلخرعسؤلل تيو للقضلالعلخِّ
ل(لطجب.2407هؤ ل عللتلغل خ همل 1439-هؤل1438

راسة:  عينة الد ِّ
لؤخعر للخ  ؤلل  لؤالعلليؤكلعللضوسؤاللرؤل لعللقلو ؤللعلضقكيل ؤلللرؤلللتيونعل   للعلخرعسلللرلطجبلعل فلعلثتلملعللضوسطللر

(لطتللؤتي لغ ؤمل59(لطتللتي ل عللقلو للعل تباللرلللخرسللنلالعللوكرللعللضوسالل  ؤخ همل 57لخرسللعليخ ثللعللضوسالل  خ همل 
 مللمومؤؤورلر ةؤؤت؛ل عسؤؤضوخع للؤؤرللومؤؤملتؤؤملعاض ترهؤؤتل  ؤؤخعي ل  لؤؤنلرؤؤللفؤؤو للؤؤتلأبختؤؤملل عرنلهؤؤيهلعللؤؤخعر للؤؤرلتوؤؤت  ؛ل  زؤؤو لل ؤؤكللل ؤؤل

لعلومورللض د يللزكع عةلعلضخريملرللعلوغخنلعلخرعس ل؛لر جيل رلسةولللعلولوتللل ةت.
راسة وأدواتها:  مواد الد ِّ

رعسللعليتل ل؛ل لمضي فللرلليللرك فةتلتملل خع للتل مل  للإلزتبلل رلأسلمللعلخِّ
 : مواد الدراسةأواًل: 

لعلللترستةلعلومل لل علة خس للعلضللتملتوه دةتلرللعلوغخنلعلخرعس ل لغ ملتم أن اللل-1
عاض ؤؤترل غؤؤخنل"عليةك ل  تط فؤؤ ل"للؤؤرل ضؤؤتبلعلومؤؤورلعلل ؤؤكرللم ؤؤفلعلثتلؤؤملعللضوسؤؤط لرؤؤللعلد ؤؤ لعلخرعسؤؤللعلثؤؤتنلللؤؤرلعلوؤؤترلل-

ؤؤ لللؤؤتلتض ؤؤل ملعلوغؤؤخنللؤؤرللدؤؤته ملأستسؤؤ لل رك  ؤؤلللكتلاؤؤللبتليةكل1438/1439علخرعسؤؤلل  ؤؤت ل علل  تط فؤؤ ل؛ل خرسؤؤةتلعلاؤؤجبلرؤؤللهؤ
لدوللتوم ل للالغ ل ل لتلتض ل مللرل  ت تل تال  تةل عةللمللبي تنلعلاجبلعل ول ؤل ل علضؤلل ؤخلتث ؤكللؤخللعلاؤجبلعلضفؤت الةل

ةلعلومل ؤلل علل ت  تةل علضع جةلعلومل للعللفضلكنل عبضيترلت تل مللي للتل كتلطلبةتللرلل وجة ل هوللتل فوالتوه ؤفلعلللترسؤت
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 علة خس للللالتي   م ل لتلت ضل ل م مللرلتقؤتربل أن ؤالل لم ؤلل  ؤورلعلاؤجبلبأ عًةؤتل يلوؤرللؤرلاجلةؤتلت ل ؤللرةؤملطل وؤللعلومؤمل
ل علضي   لعلخرعسل ل لتلتضاململلرلنلرلتخريمل ل كلنفل يت؛لللتل خل فت خل مالت ل للرةملطل وللعلوممل علضي   للخللعلاجب.

 عللؤت ن لضوعر ؤلللؤا ل ةؤت  أنوع للعضمدؤل بقلا عللتغم  تر علضللتوهفلعلللترستةلعلومل لل علة خس ل  عغن ال تر عاض    خع ل-
ع نضكنؤعللملؤخعر لعلضؤللتالؤفل  لوع ؤا علومل ؤللعلليولؤل   علخرعسؤتة لض و ؤلل عليضؤب  ل ؤت ر لؤر  ر  لعلوغؤخن  لليضؤولل علومل ؤل

ل.)علق  لعل ت رللرللوت  كلعلومور
علخرعس ل للرلاؤجتللكع ؤتنلرمفؤدلل للؤكرعةل للؤت  لعسؤضعخعرل علوغخن علوعر نلرل علخر   علضللتملل خع هتل ما عغن ال تونيال-

 اللعلضومملعلضللتوهفلعلللترسؤتةل توه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس للرللتخريملعلومور لبي ملتض لرلأنلكل خ لللورللرلأن
علومل لل علة خس ل ل تضمللكع تنلعلو علليؤ ل ر ل لؤ تذللليضؤوعهلب ؤو لشؤتل ل    ؤف ل تيخ ؤخلعلوسؤتً لعلضوم ل ؤلل تض ؤلرلعغشؤوتتل
ل عل ؤؤورلعلضوفؤؤؤ ي للعلل تسؤؤلل ل أ لتكع ؤؤؤللع زؤؤؤكع عةللفؤؤضولل نؤؤؤو لعغ ع لعللفؤؤضةخل ل أ لتضؤؤؤ ملعغن ؤؤؤاللعلل ؤؤتغلللليؤؤؤ للو ؤؤؤف
توم لؤؤل لعلدكلؤؤلللماؤؤجبلبتلل ؤؤتر للعلدت مؤؤللر ؤؤم ل أ لتفؤؤضث كلعلاؤؤكيل عسؤؤضكعت ق تةلعلضؤؤخريمل عرو ؤؤللعلاؤؤجبللمؤؤضومم ل كع ؤؤللعلض ؤؤويمل
عغهخعل ل يض و لرللعغنوع ل عغستل بل عغ  عة ل تفضعخرلطكيلعلضوليلل علض ي للعلكعزوللعلل تسلل.لردللن ؤتطللض ؤل مل إنضؤت ل عًؤكنل

تل يؤخلعلاتلؤبلبلؤتل يضؤت لعل ؤمللؤرللؤوع للض د ؤيلعل  ؤتط ل لؤتل امؤبلل ؤملعلليؤملاؤجتلع نضكنؤعللقلؤاللومولؤتةلتضومؤفللنةك تً ل ل ؤضم
ؤ(للملاتريؤل ل لؤرلثؤملل ؤخع ل بتل  تط ل  يلنل لتر لغفؤتبلأطؤوعتلعغسؤج لعلجنلؤلللض د ؤيلعل  ؤتطل تيخ ؤخل  لؤللعلقةؤخلعليةك ؤتًلل زؤ

مولؤتة ل ع ضؤكعحلت ؤل مله خسؤلللمض د ؤي ل  ضتبؤللعل ؤ ملعلكيتفؤ للعلضؤلل ي ؤ ل م ةؤتل مؤال رسملنلو  لرللفو للتلتؤملزلوؤمللؤرللو
علكسؤؤم ل لؤؤرلثؤؤملتيخ ؤؤخللؤؤخللل تسؤؤللل   ؤؤللعلض ؤؤل ملعلة خسؤؤللب ؤؤو لنةؤؤتًلل علضأنؤؤخللؤؤرلزل ؤؤالعليفؤؤتبتةلعلكيتفؤؤ لل لؤؤوالللمل ؤؤض ل

لعل ةتًلللرلعل  تط.
لومل لل علة خس ل ل ماللقلو لللرلعلليولؤ رلرؤلللقؤتلللعل  ؤت ل كللعلوغخنلبلتلت ل ضمللرلأن اللتوهفلعلللترستةلعل-

 علض ويم ل علل ته ل طكيلتخريملعلومورللرلأ  ت له لللعلضخريملعلقتلول لبت فترللللؤال ؤخ للؤرلل ؤكرلل لوملؤللعلومؤور لفؤلرل
 للؤخللعللج لؤلللاؤؤجبلعسؤضلتنللأر ؤخةللةؤيعلعل ؤكل ل  لؤؤنلبةؤخللعلضأنؤخللؤرللؤؤخيلعلليضؤولل لؤخلللؤجغ ضةتللمضال ؤفللؤؤرلغ ؤم

عل ؤؤفلعلثتلؤؤملعللضوسؤؤط للؤؤخللعلخ ؤؤلل علفؤؤجلللعلومل ؤؤلل علم ويؤؤل ل لؤؤخللعغضوعًةؤؤتل مؤؤال  تلؤؤكلب تًةؤؤتلعلًك فؤؤل ل لؤؤخلل دت ضةؤؤتلرؤؤلل
توه ؤؤفلعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ ل ل إنفؤؤتبلعلاملؤؤللرةلؤؤتيلسؤؤم لتيللال وؤؤللعلومؤؤم ل غؤؤيللأ للفؤؤترلللؤؤتل ك نؤؤملل تسؤؤلتي لريؤؤت للةؤؤمل

  ت للرلأبكنهتلعلضك  ؤلل  ؤخلل ؤخع لعلؤخر  ل مؤالعلض ويؤالرؤللعسؤضكعت ق تةلعلضؤخريمل  ؤخلت ؤت تلأالل-عللجغظتةل علضوخ جةبوال
ل  خلتملأايهتلبو رلعال ضلترلبي ملألليعلعلوغخنلعلخرعس للرلللورتةتلعل ةتً ل.ل-للترسللعلللترستةلعلومل لل علة خس ل

ل ل  لعللومملل-2
لضخريملعلوغخنلعلخرعس للعللثكعنلبأن اللتوه فلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ ل ل ؤلل فضكشؤخلبؤمللومؤملعلومؤورللتملل خع ل ل  لعللومم

رؤؤؤللتؤؤؤخريمللوفؤؤؤو تتةت لغ ؤؤؤملتؤؤؤملت ؤؤؤل  م؛لل خلؤؤؤلل تلؤؤؤل لعغهؤؤؤخعللعلوتلؤؤؤلللمؤؤؤخل   لعغهؤؤؤخعللعلضوم ل ؤؤؤللع زكعً ؤؤؤللرؤؤؤللبخع ؤؤؤلل ؤؤؤ ل
عللؤؤؤضومم لااؤؤوعةلسؤؤ كلعلضؤؤخريم لعلوسؤؤتً ل عغن ؤؤاللعلضوم ل ؤؤللعلل تسؤؤؤلل للوفؤؤو  للعاؤؤطلعلوغؤؤخنلعلخرعسؤؤ ل ل  رل ؤؤ للؤؤرلعللومؤؤمل ل

لل ك  للت ل مله خسل لأستل بلعلض ويملعلل تسلل.
 لمضأنخللرللخيلعلليضؤوللللؤتلزؤت لرؤللعلؤخل  ل لؤخلللؤجغ ضمللمضال ؤف لتؤمل كفؤمل مؤاللقلو ؤلللؤرلعلليولؤ رلرؤلللقؤتللل

لرلأ  ت له لؤللعلضؤخريملبؤلوالعلقتلوؤتةلعلفؤوو  لل علوك  ؤل لبت فؤترللللؤال ؤخ للعل  ت ل علض ويم ل علل ته ل طكيلتخريملعلومور
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لؤؤرلل ؤؤكرلل لوملؤؤللعلومؤؤور لفؤؤلرلعسؤؤضلتنللأر ؤؤخةللةؤؤيعلعل ؤؤكل ل  لؤؤنلالسؤؤضاج لآرعًةؤؤمللؤؤرلغ ؤؤم للؤؤخللعغضوعًؤؤمل مؤؤالعلو تلؤؤكل
علؤضوممللضوه ؤفلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللعلًك فلللؤخل  لعللومؤم للؤخللعلخ ؤلل علفؤجلللعلومل ؤلل علم ويؤل ل لؤخلل دت ؤللأن ؤالل

 بلؤتلأ ر ه عغاؤي تؤم علوغخن ل  لؤتل ي ؤفلأهؤخعللعلخرعسؤل ل غؤيللأ للفؤترلللؤتل ك نؤملل تسؤلتيللال وؤللعلخرعسؤللعللوؤخللةؤتلعلؤخل   ل  ؤخ
لعلليولو للرلأرع  لبي ملأللملعلخل  لرلللورتملعل ةتً ل.

راسة : -ثانًيا   أدوات الد ِّ
لأ عت رلًر ف ض رللقلالعلل تنتةلعلضقكيل ل لهلت تملعسضعخرل

لعاضلترلرةملطل وللعلومم ل-1
تؤؤملل ؤؤخع لعاضلؤؤترلرةؤؤملطل وؤؤللعلومؤؤمللاؤؤجبلعل ؤؤفلعلثتلؤؤملعللضوسؤؤط لعلؤؤيالتؤؤملتيخ ؤؤخلعلةؤؤخللل ؤؤملرؤؤلل  ؤؤت للؤؤخللتي ؤؤفلأهؤؤخعلل

علخرعسل لعلضللعهضلعلبخرعسؤللطل وؤللعلومؤم؛ل لؤتل ر لر ةؤتلعلوغخنلعلخرعس ل للرلاجتللتل ر لرللعلخرعستةلعلضك ويللعلل ل للرلللضرل
لرلعاضلترعةلهخرعلللال  ت لرةملطل وللعلوممللخللعللضومل رلرللعللكعغؤ لعلضوم ل ؤللعللعضمدؤل ل تيخ ؤخلشؤو لعغسؤلملل  ؤخ هتل نلؤطل

  ل  رؤفلعل ؤك طلعلد  ؤللل ؤ تذللعالسضقتبلللجاضلتر ل تلؤعللؤ تذلللدؤك عةلعالاضلؤترل مؤالنلؤطلعالاض ؤترللؤرللضوؤخ لر ؤت للعللؤخعً
 عللدك نلعلق خن ل يلنلتلعلل تذللتوم لتةلعالاضلترلبم لل عفيلل  ولترعةل   كن.

لؤؤخيل ثلؤؤتةلعالاضلؤؤتر للمضأنؤؤخللؤؤرللؤؤخيلعالاضلؤؤترلبوؤؤخلل ؤؤخع هلب ؤؤورتملعغ ل ؤؤل لتؤؤمل كفؤؤمل مؤؤاللقلو ؤؤلللؤؤرلعلليولؤؤ رلرؤؤلل
رللرلأ  ت له لللعلضخريملعلقتلولل ل ؤكر رل لوملؤللللؤت نلعلومؤور ل  ؤخل ؤت للقتلل؛لعل  ت ل علض ويمل علل ته ل طكيلتخريملعلومول

(لسؤؤيعالي لفؤؤلرلعسؤؤضلتنللأر ؤؤخةللةؤؤيعلعل ؤؤكل ل  لؤؤنلالسؤؤضاج لآرعًةؤؤمللؤؤرلغ ؤؤم للؤؤخلللج لؤؤللعالاضلؤؤترل40 ؤؤخ لأسؤؤلمللعالاضلؤؤترل 
غسلمللعالاضلتر للخلللج لللعللخعً للي لسيعتللاجبلعل فلعلثتلملعللضوسطل توممل توم ملعلومور للخللعلفجلللعلومل لل علم ويلل

لرلأسلمللعالاضلتر ل غيللأ للفترلللتل ك نملل تسلتيللال وللعالاضلتر لغ ملأبخللعلليولو لبوالعللجغظتةلتلثمعلرل لل ت نل
العللؤؤخعً للؤؤ تذللبوؤؤالأسؤؤلمللعالاضلؤؤتر ل غؤؤيللبو ؤؤةت ل توؤؤخ  للؤؤ تذللبوؤؤالعللؤؤخعً للض ؤؤو لزلمؤؤلللد ؤؤخنل لض ؤؤلمللضقتنفؤؤلللؤؤل

ل(لسيعالي.33عغاكل لبي ملأللمل خ لأسلمللعالاضلترل 
رعسل لبمغل ؤخ هتل  (لطتللؤتي لبةؤخلللوكرؤلللؤخلل فؤوحلتوم لؤتةل40 لرلثملطلفلعالاضلترل مال   للعسضاج  لللرللقضلالعلخِّ

    ل ل تال فللوت للللوتل ل(ل40عالاضلتر ل  فوحلأسلمللعالاضلتر لغ ملتملرللفو ل لنلغفتبلنلرلتال فلعالاضلتر لل وو ل 
(لل ضيؤو ل85 0عل وو للغسلمللعاضلترلرةملطل وللعلومؤم لغ ؤملتؤملغؤيللثجثؤللأسؤلملل تنؤعل ؤ مللوؤتلجةلعل ؤوو لللةؤتلأنلؤكللؤرل 

بؤ رل(لسيعالي ل تملغفتبل  مللوتل لعلضل  للغسلمللعاضلترلرةملطل وللعلومم لغ ملتكع غؤعل  لةؤتل30عالاضلترلب ورتملعل ةتً لللرل 
(.ل تؤؤملغفؤؤتبللؤؤخيلعالتفؤؤتيلعلؤؤخعامللغ ؤؤمل تنؤؤعلزل ؤؤال ؤؤ مللوتلؤؤ لعالرتلؤؤتطلبؤؤ رل رزؤؤلل ؤؤ لسؤؤيعتل علخرزؤؤللعليم ؤؤلل0.78-0.90 

( لللتل ختل مالعتفتيلأسلمللعاضلترلرةملطل وللعلوممل لؤجغ ضةتللمضال ؤفل0.01ل≥αلجاضلتر ل عللللغ تً تيل  خللفضوللعلخالللل 
ليؤؤ لسؤؤيعتل ق ؤؤبل  ؤؤملعلاتلؤؤبللزتبؤؤلللؤؤي يلل  رزؤؤلل عغؤؤخن( ل  لؤؤدك(لل عل تنؤؤعلع زتبؤؤللااؤؤأ ل مؤؤال   ؤؤللعلخرعسؤؤل ل  ؤؤخلأ اؤؤلل

ل(ل رزل ل عل  كلللدك.30  يلنلتيو لعلخرزللعل ةتً لللجاضلترل 
لعاضلترلعلضي   لعلخرعسل ل-2

ل ؤفلعلثتلؤملعللضوسؤط لتملل خع لعاضلترلعلضي   لعلخرعسللل  ؤت للفؤضوللعلضي ؤ  لعلخرعسؤللرؤللعلوغؤخنلعلخرعسؤ لللؤخللطؤجبلع
  لنلبوخلعالطج ل مالعلخرعستةلعلضك ويللعلفتب للعلضللعهضلعلبخرعسضملرللعلومور؛ل لتل ر لر ةتللرلعاضلترعةلهخرعلللال  تسمللخلل
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نلؤطلعللضومل رلرللعللكعغ لعلضوم ل للعللعضمدل ل تيخ خلشو لعغسلملل  خ هتل نلطلعالسضقتبلللجاضلتر ل تلعلل تذلللدك عتمل مال
عالاض ؤؤترللؤؤرللضوؤؤخ لر ؤؤت للعللؤؤخعً  ل رؤؤفلعل ؤؤك طلعلد  ؤؤللل ؤؤ تذللعللدؤؤك نلعلق ؤؤخن ل تلؤؤعللؤؤ تذللتوم لؤؤتةلعالاضلؤؤترلبم ؤؤلل عفؤؤيلل

ل  ولترعةل   كن.
لؤؤخيل ثلؤؤتةلعالاضلؤؤتر للمضأنؤؤخللؤؤرللؤؤخيلعالاضلؤؤترلبوؤؤخلل ؤؤخع هلب ؤؤورتملعغ ل ؤؤل لتؤؤمل كفؤؤمل مؤؤاللقلو ؤؤلللؤؤرلعلليولؤؤ رلرؤؤلل

ويمل علل ته ل طكيلتخريملعلومورللرلأ  ت له لللعلضخريملعلقتلولل ل ؤكر رل لوملؤللللؤت نلعلومؤور ل  ؤخل ؤت للقتلل؛لعل  ت ل علض 
(لسؤؤيعالي لفؤؤلرلعسؤؤضلتنللأر ؤؤخةللةؤؤيعلعل ؤؤكل ل  لؤؤنلالسؤؤضاج لآرعًةؤؤمللؤؤرلغ ؤؤم للؤؤخلللج لؤؤللعالاضلؤؤترل44 ؤؤخ لأسؤؤلمللعالاضلؤؤترل 

لخللعلفجلللعلومل لل علم ويللغسلمللعالاضلتر للخلللج لللعللخعً للي لسيعتللاجبلعل فلعلثتلملعللضوسطل توممل توم ملعلومور ل
لرلأسلمللعالاضلتر ل غيللأ للفترلللتل ك نملل تسلتي لغ ملأبخللعلليولؤو لبوؤالعللجغظؤتةلتلثمؤعلرؤل لل ؤت نللؤ تذللبوؤال

ل(لسيعالي.38أسلمللعالاضلترل لأسلمللعالاضلتر ل غيللبوالعغسلمل ل توخ  لل تذللبوالعللخعً  لبي ملأللمل خ 
رعسل لبمغل خ هتل  (لطتللتي لبةخلللوكرلللخلل فوحلعلضوم لؤتةل40 لرلثملطلفلعالاضلترل مال   للعسضاج  لللرللقضلالعلخِّ

(ل    ؤؤؤل ل تال ؤؤؤفللوت لؤؤؤلللوتلؤؤؤ لعل ؤؤؤوو للغسؤؤؤلملل40 عغسؤؤؤلمل لغ ؤؤؤملتؤؤؤملرؤؤؤللفؤؤؤو ل لؤؤؤنلغفؤؤؤتبلنلؤؤؤرلتال ؤؤؤفلعالاضلؤؤؤتر لل وؤؤؤو ل 
(لل ضيؤؤو لعالاضلؤؤترلب ؤؤورتمل85,0علضي ؤؤ مل لغ ؤؤملتؤؤملغؤؤيللسؤؤعلأسؤؤلملل تنؤؤعل ؤؤ مللوؤؤتلجةلعل ؤؤوو لللةؤؤتلأنلؤؤكللؤؤرل عالاضلؤؤترل

(.ل تؤملغفؤؤتبل0.95-0.75(لسؤيعالي ل تؤملغفؤتبل ؤؤ مللوتلؤ لعلضل  ؤللغسؤلمللعالاضلؤتر لغ ؤؤملتكع غؤعل  لةؤتلبؤ رل 32عل ةتً ؤلللؤرل 
رتلؤؤتطلبؤؤ رل رزؤؤلل ؤؤ لسؤؤيعتل علخرزؤؤللعليم ؤؤلللجاضلؤؤتر ل علؤؤلللغ ؤؤتً تيل  ؤؤخللؤؤخيلعالتفؤؤتيلعلؤؤخعامللغ ؤؤمل تنؤؤعلزل ؤؤال ؤؤ مللوتلؤؤ لعال

( لللتل ختل مالعتفؤتيلأسؤلمللعالاضلؤترل لؤجغ ضةتللمضال ؤفل مؤال   ؤللعلخرعسؤل ل  ؤخلأ اؤللليؤ لسؤيعتل0.05ل≥αلفضوللعلخالللل 
(ل32يؤو لعلخرزؤللعل ةتً ؤلللجاضلؤترل  ق بل  ملعلاتلؤبللزتبؤلللؤي يلل  رزؤلل عغؤخن( ل  لؤدك(لل عل تنؤعلع زتبؤللااؤأ ل  ؤيلنلت

ل رزل ل عل  كلللدك.
 إجراءات الدراسة

لتملت د يلعلضقك للعغستس لللمخرعسلل رفلعلعاوعةلعلضتل ل ل
رعسل.لل- لتيخ خللقضلال    للعلخِّ
رعسلل ل لعللخ لبضخريملعلوغخنلعلخرعس للرللعل ول رل لل- ؤ 5/1438(ل/24ل–ل23علضال فلعل لمللغ  عةلعلخِّ  مؤالعللقلؤو ض رللهؤ

لعلضقكيل لل عل تبال.
علضي ؤفللؤرلتيؤتريلعللقلؤؤو ض رلرؤللعلضال ؤفلعل لمؤللالاضلؤؤترلرةؤملطل وؤللعلومؤم لبتسؤؤضعخعرلعاضلؤترل ة(للملقلو ؤتةلعللفؤؤض مل للل-

ل(ل وفمل لن.1 علقخ تلر مل 
ل
ل
ل
ل
ل
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نتائج اختبار)ت( للتعرف على الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي الختبار فهم  :(1) جدول
 طبيعة العلم

اختبار فهـم 
 طبيعة العلم

 مستوى الداللة قيمة ت الفرق بين المتوسطين االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 0.678 0.417 0.31 3.602 16.42 59 الضابطة
 4.585 16.11 57 علضقكيل ل

(لبؤؤ رلعللقلؤؤو ض رلعل ؤؤتبالل0.05ل≥α(لأنؤؤملاللتوزؤؤخلرؤؤك يل عةل اللؤؤلللغ ؤؤتً لل  ؤؤخللفؤؤضوللعلخاللؤؤلل 1 ض ؤؤمللؤؤرلعلقؤؤخ تل 
(ل لفؤضوللعلخاللؤللأنلؤكللؤرل0.417 علضقكيل للرللعلضال فلعل لمللالاضلؤترلرةؤملطل وؤللعلومؤم لغ ؤملل ل  لؤللعاضلؤترل ة(للجاضلؤترل 

اضلؤترل(.لللتل ختل مال زو لتيتريلب رلعللقلو ض رلعلضقكيل ض رلعل تبالل علضقكيل ل لرؤللعلضال ؤفلعل لمؤللال0.678(ل هلل 0.05 
لرةملطل وللعلومم.ل

علضي فللرلتيتريلعللقلو ض رلرللعلضال فلعل لملللجاضلترلعلضي  مل لبتسضعخعرلعاضلترل ة(للملقلو تةلعللفض مل ل علقؤخ تلل-
ل(ل وفمل لن.ل2ر مل 

نتائج اختبار)ت( للتعرف على الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لالختبار  :(2جدول)
 التحصيلي

االختبار  
 الكلي 

 مستوى الداللة قيمة ت الفرق بين المتوسطين االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 0.936 0.081 0.09 5.557 7.86 59 الضابطة
 5.498 7.95 57 التجريبية

(لبؤؤ رلعللقلؤؤو ض رلعل ؤؤتبالل0.05ل≥α(لأنؤؤملاللتوزؤؤخلرؤؤك يل عةل اللؤؤلللغ ؤؤتً لل  ؤؤخللفؤؤضوللعلخاللؤؤلل 2 ض ؤؤمللؤؤرلعلقؤؤخ تل 
(ل لفؤؤؤضوللعلخاللؤؤؤللأنلؤؤؤكللؤؤؤرل0.081 علضقكيل ؤؤؤللرؤؤؤللعلضال ؤؤؤفلعل لمؤؤؤلللجاضلؤؤؤترلعلضي ؤؤؤ مل لغ ؤؤؤملل ل  لؤؤؤللعاضلؤؤؤترل ة(للجاضلؤؤؤترل 

رل(.لللتل ختل مال زو لتيتريلب رلعللقلو ض رلعلضقكيل ض رلعل تبالل علضقكيل ل لرللعلضال فلعل لملللجاضلؤت0.936(ل هلل 0.05 
لعلضي  مل.

رعسؤلل علضأنؤخللؤرلل- تخريملعلوغخنلعلخرعسؤ لللملقلؤو ض رلعلضقكيل ؤلل عل ؤتبال ل  لؤنلبوؤخلعالنضةؤت للؤرلعلضال ؤفلعل لمؤللغ  عةلعلخِّ
ل( 3هؤ ل رفلعلعاللعلضتل للعلضلل وفيةتلعلقخ تل 6/1438/ل25تيتريلعللقلو ض ر لع ضلترعيللرل ورلعلثجثت لعللوعرفل

 ريس الوحدة الدراسية للمجموعتين التجريبية والضابطةخطة تد : (3الجدول ) 
 عدد الحصص موضوع الدرس رقم وعنوان الفصل الوحدة

 2 اللقاء التمهيدي

السادســـــــــــــــــــــــــــــــــــة: 
 الكهرومغناطيسية

الفصــــل الحــــادي عشــــر: 
 الكهرباء
 

 4 علض ترلعليةك تًل
 4 علخ عًكلعليةك تً ل

 2 عل كعًملعلومل للعل دترل للنضت لزةتنل ةك تًلللوكلل1ل ك  

الفصـــــل الثـــــاني عشـــــر: 
 المغناطيس

 4 علع تًصلعلوتللللمل  تط م
 4 علض ترلعليةك تًلل علل  تط ف ل

 2  لل التور  رلهوعًل2ل ك  
 22 لقلو لعلي ص
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رعسل لبوخلعالنضةت للرلتخريملعلوغخنلعلخرعس لللاجبلل- لعللقلو ض رلعلضقكيل لل عل تبال.علضال فلعللوخالغ عتللعلخِّ
رعسؤؤل ل عالسؤؤضدت نلل ةؤؤتلبضولؤؤ تة ل ل ضكغؤؤتةل لوؤؤرلتال  ةؤؤتلرؤؤللل- رلؤؤخلعل ضؤؤتً ل لوتلقضةؤؤتللغ ؤؤتً تيلالسؤؤضعج لأهؤؤملنضؤؤتً لعلخِّ

للقتالةلأاكل لغ ملتملعسضعخعرلعغستل بلع غ تً للعلضتل ل 
ل.Independent Samples (T-Test)عاضلترل ة(لللقلو ض رللفض مض رل  ل-
ل.)2η((لب ت يل مال  للللك الع ضتل(Effect Sizeغقملعغثكلل-
ل(للميفبلعللوخت.Blackلوت لللبج ل ل-

راسة ومناقشتها  نتائج الد ِّ
 النتائج المتعلقة بالفرض األول: -أ

(لبؤؤؤ رللضوسؤؤؤالل رزؤؤؤتةلطؤؤؤجبلα≤0.05نؤؤؤصلعلدؤؤؤكللعغ تل مؤؤؤالأنؤؤؤم ل"لالل وزؤؤؤخلرؤؤؤكيل عتللغ ؤؤؤتً تيل  ؤؤؤخللفؤؤؤضولل اللؤؤؤلل 
عللقلؤؤو ض رلعلضقكيل ؤؤلل عل ؤؤتباللرؤؤللعلضال ؤؤفلعللوؤؤخالالاضلؤؤترلرةؤؤملطل وؤؤللعلومؤؤم ل وؤؤللللضوه ؤؤفلعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ ل".ل

ل(ل وفملنضتً ل لن.3 الاضلترلليللهيعلعلدكل لعسضعخرلعاضلترل ة(للملقلو تةلعللفض مل ل علقخ تل 
)ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين: التجريبية، والضابطة في التطبيق  قيم  :(3جدول )

 البعدي الختبار فهم طبيعة العلم
اختبار 

فهم 
طبيعة 

 العلم

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

الفرق بين 
 المتوسطين

مستوى  قيمة ت 
 الداللة

 0.000 17.277 8.50 2.781 16.54 59 عل تبال
 2.500 25.04 57 علضقكيل ل
(لأ لعللضوسؤؤطلعليفؤؤتبلللاؤؤجبلعللقلو ؤؤللعل ؤؤتباللرؤؤللعلضال ؤؤفلعللوؤؤخالالاضلؤؤترلرةؤؤملطل وؤؤللعلومؤؤملهؤؤول3 ض ؤؤمللؤؤرلعلقؤؤخ تل 

(لبؤ رل0.05ل≥α( لأالأنؤمل وزؤخلرؤكيل عتللغ ؤتً يتل  ؤخللفؤضوللعلخاللؤلل 25.04( لب  لتلل تلملعللقلو للعلضقكيل للهو 16.54 
 عل ؤؤؤتباللرؤؤؤللعلضال ؤؤؤفلعللوؤؤؤخالالاضلؤؤؤترلرةؤؤؤملطل وؤؤؤللعلومؤؤؤم ل ل ؤؤؤتلملعللقلو ؤؤؤللللضوسؤؤؤالل رزؤؤؤتةلطؤؤؤجبلعللقلؤؤؤو ض رلعلضقكيل ؤؤؤل

ل(.ل0.000(لل هول 0.05(ل لفضوللعلخاللللأ  للرل 17.277علضقكيل ل لغ مل تنعل  للل ة(ل 
لؤت نلعلومؤورلل لمضوكلل مالغقملتأث كلعلوغخنلعلخرعس للعل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس للرؤللت ل ؤللرةؤملطل وؤللعلومؤملرؤل

( ل ت ؤال72 0 لغ ؤملبم ؤعل  لضؤمل )2η(لخللطجبلعللقلو للعلضقكيل للل ترنللباجبلعللقلو للعل تبال لتملعسضعخعرللك الع ضؤتل
 ل علؤيالأشؤترلللؤالأ ل-(2013علل ؤترللل ؤملرؤللعل ؤتر ال ل-(Cohenرللعللفضولل غقملعلضأث كلعللكتدا(لغفبلت   فل ؤوه رل 

(.ل تؤؤختلهؤؤيهلعل ض قؤؤلل مؤؤال زؤؤو للأثؤؤكلل قؤؤتبلللكتدؤؤالالسؤؤضعخعرل0.4وؤؤتيلل عل تنؤؤعلعل ض قؤؤللأ مؤؤاللؤؤرلعل  لؤؤلل غقؤؤملعلضؤؤأث كل وؤؤو للكتد
علوغخنلعلخرعس للعل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس للرللت ل للرةملطل وللعلومؤمللؤخللطؤجبلعللقلو ؤللعلضقكيل ؤلل علضؤلل رسؤعل

ومل ؤؤلل علة خسؤؤ ل(لل ترنؤؤللباؤؤجبلعللقلو ؤؤللعل ؤؤتبالل علضؤؤلل رسؤؤعلعلوغؤؤخنلعلل ؤؤكرنلرؤؤللعلوغؤؤخنلعلخرعسؤؤ للعل تًلؤؤلل مؤؤالعلللترسؤؤتةلعل
لعليضتب(.

 لمضي فللرلأثؤكلعلوغؤخنلعلخرعسؤ للعل تًلؤلل مؤالعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللت ل ؤللرةؤملطل وؤللعلومؤمللؤخللطؤجبلعللقلو ؤلل
(ل هؤؤللأنلؤؤكللؤؤرلعل  لؤؤلل1.24 ؤؤملبم ؤؤعللنفؤؤلللعليفؤؤبلعللوؤؤختل (للميفؤؤبلعللوؤؤخت لغBlackعلضقكيل ؤؤل لتؤؤملعسؤؤضعخعرللوت لؤؤللبؤؤج ل 
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(ل علضللغخ هتلبج ل ثلتةلعلدت م ل لللتل   كلبوفوحلللالأ لعلوغخنلعلخرعس للعل تًلؤلل مؤالعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ ل ل1.20 
لتض فلبخرزلللكتدولللرلعلدت م للرللت ل للرةملطل وللعلوممللاجبلعللقلو للعلضقكيل ل.

للفو للتلسلفلتملررالعلدكللعغ تللرلرك للعلخرعسل ل  لوتلعلدكللعللخ  لعلؤيالن ؤمل" وزؤخلرؤكيل عتللغ ؤتً يتل  ؤخل ر
(لب رللضوسالل رزتةلطجبلعللقلو ض رلعلضقكيل لل عل تباللرللعلضال فلعللوؤخالالاضلؤترلرةؤملطل وؤلل0.05ل≥αلفضوللعلخالللل 

لعلومورلعل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس ل".علومم ل ولللالسضعخعرلعلوغخنلعلخرعس للرلل
لبلثتبؤللأ  عةل آل ؤتةلزخ ؤخنل  يلورللرزت لهيهلعل ض قؤللللؤالأ لعلوغؤخنلعلخرعسؤ للعل تًلؤلل مؤالعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ ل لتروؤخل

 تول فلعللوكرللعللوضفللللؤخللعللؤضومم ل نلت لللترستةلعلضوممل علضدي كل علضع  ل غ لعلل وجةل عالبضيترل علض ل مل علضدويلعلومللل
 لضوليللعنخلتزمل تدت ممللالعغن الل عللةترلعللض ل للر ةت لبي مل ل لللوتررملب دفمل رفل خرعتمل عسضوخع عتم ل يدو للةؤترعةلرؤلل

طل وؤللعلومؤم.لرلؤثجيلعل  ؤتطللغ لعلل وملل عتعت لعل كعر ل ل تذللعلض ليعةل  قت لعليموتلعلل تسلللللوع فلعلضوملم ل هوللؤتل ضوعرؤفللؤا
عليالت ت تلل االر خ ولتوم للل رلعليةك ت  ل ي خل مالأ ل  ؤتهخلعلاتلؤبلعلل اؤالبضك  ؤل ل يؤخ  للجغظتتؤملغؤوتللؤتلشؤتهخ ل أ ل
 فأتللوململرللفو لهيهلعللجغظتة لثمل وكلل م مللقلو لللرلعغ  عةل عغزةؤلنل عةلعلوج ؤل ل يامؤبلل ؤمل لؤدةتل  لؤفل

سؤؤضعخعلةت ل  فؤؤالنلؤؤو  لغزؤؤكع لعليفؤؤتبتةلعلجنلؤؤلللم ؤؤ ملعلد ليتً ؤؤللعلخعامؤؤللب ؤؤورنل لم ؤؤل ل لؤؤرلثؤؤملعلكزؤؤو لللؤؤالل ؤؤت رلن د ؤؤللع
لض و للتض ت تلعلخ عًكلعليةك تً ؤل ل علل ت لؤللعليةك تً ؤل ل علض ؤترلعليةك ؤتًلل ت ؤ  دةتل تقل وةؤتلفؤلرلزؤخع ت ل لؤرلثؤمل و ؤخلت ؤل مل

للللو  لل  دت تةلعليةك ت للثجي.نلو زملب ورنله خس لللي لل وم
نلؤؤتل لوؤؤرلأ لتوؤؤلللهؤؤيهلعل ض قؤؤللللؤؤالأ لعلضومؤؤ مل رؤؤفلعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للأهةؤؤكلعللؤؤ ة لب ؤؤورنلتيتلم ؤؤلللكتلاؤؤلللؤؤال

ي كلعل ت ؤخ لبو ةتلللتل فةملرللتوليللعللوكرلل عللةترعةلرلللقتالةلعلضي ولوز تل علض ل م ل علضدي كلعالسض كعًلل عالسض لتطل ل علضد
ل علل افلعلكيتفلل علوملل ل لتل فت خلعلاجبلرللرةملعلوتلملعلي   ل ل  تلضتلللرةملطل وللعلومملب و لأنلكل أ لف.

لؤرلأهل ؤللل(Lederman, 2014)(ل ل ؤخرلت ل2016(ل ذؤتنمل 2017 تضوعرفلهيهلعل ض قلللاللتلأشترةللل ؤملعلضل لؤلل ر ع ؤمل 
 زلؤؤؤؤالعللومولؤؤؤؤتةل تيم مةؤؤؤؤتل تدفؤؤؤؤ كهتل تولؤؤؤؤ مةت ل ت د ؤؤؤؤيل لم ؤؤؤؤتةلعلض  ؤؤؤؤلللتوه ؤؤؤؤفلللترسؤؤؤؤللطؤؤؤؤكحلعغسؤؤؤؤلملل تيخ ؤؤؤؤخلعلل ؤؤؤؤوجة 

 عالنض تللأث ت لعلضومم لرللتة لللل ت لل تسبللض ل للرةملعلامللللال وللعلوممل نيت نل خرتةمل مالتل ؤكلعلوج ؤتةل إ رع لعلولم ؤتةل
لعللوكر للعلوم تلعلضلل  ولو لبةت.

 ؤؤترلعلاؤؤجبلبض ؤؤل لةلتل ضوه ؤؤفللمللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ ل ل تنؤؤتلتال  ؤؤتيللاكي ؤؤللنلؤؤتل لوؤؤرلعل ؤؤوتلل لعلل ؤؤك   رلعلمؤؤي رل
(لرؤؤللأ لأهؤؤملطؤؤكيل2016علؤؤضومملعل ؤؤتًمل مؤؤالعلل ؤؤك  تةلعلل ل ؤؤلل علليم ؤؤللعلضؤؤللتةؤؤملعلاتلؤؤبل تؤؤكتلطلبل لضؤؤم ل هؤؤيعللؤؤتلأنؤؤخهلشؤؤوعه رل 

ومملعللوضلؤؤؤخل مؤؤالعلل ؤؤؤتريا ل لؤؤتلأهةكتؤؤؤملنضؤؤتً ل رعسؤؤؤللعللؤؤؤتنلعلضؤؤخريملعلضؤؤؤلل لوؤؤرلتال  ةؤؤؤتللض ل ؤؤللرةؤؤؤملطل وؤؤللعلومؤؤؤم لتضلثؤؤ لرؤؤؤللعلؤؤض
(للؤؤرلأ لت ؤؤل رلعغن ؤؤالل عةلعلض ؤؤل ملعلة خسؤؤلل ليؤؤخللؤؤرل ؤؤخرنل(Lawrencea, et al., 2016(ل لورعنفؤؤ تل آاؤؤك  ل2017 

لطجبل مالغ لعلل وجةلعللو خنللولللعلضوكيفل ت ل للرةملطل وللعلوممللخ ةم.
علل ل ؤؤلل علليم ؤؤللعلضؤؤللتؤؤمل كفؤؤةتلاؤؤجتلعلوغؤؤخنلعلخرعسؤؤ ل ل  رلرؤؤللغؤؤّملعلاؤؤجبل مؤؤالعل  ؤؤتطلل  ؤؤخل وؤؤو للم  ؤؤت تل علل ؤؤوجة

 علل ؤؤتر للرؤؤللغؤؤ لل ؤؤوجةلذ ؤؤكلليؤؤخ  ن ل تليؤؤتالةلعلضؤؤلل ؤؤخلتؤؤوعزةةملرؤؤللغ ؤؤتتةملعل ول ؤؤل ل هؤؤول ضوعرؤؤفللؤؤاللؤؤتلأنؤؤخةل م ؤؤمل رعسؤؤلل
(للؤؤرلأ لعلؤؤضومملعللل ؤؤلل مؤؤالKrajcik, 2015نل   رعسؤؤلل كعزفؤؤ لSchwarz, et al., 2017) س ؤؤوعرتلل  تسؤؤلورل ريؤؤلرل 

لعلل وجة لل عل رخرللرلاجتلطكي للل تسلل؛لرمنمل فت خلرللت ل للرةملطل وللعلوممللخللعلاجب.
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نلتل لورلأ لتولللهيهلعل ض قللللالأ لب لللعلضومملعلضلل ضامبلتور كهتللضال فلعلللترستةلعلومل لل علة خسؤ ل ل لمؤعل مؤالغؤمل
علول لعلقلت لل علضوت  لرللع نقتنل قل للرلأن اللعلض  للرللعلوغخنلعلخرعس ل ل ت ل  ةتلغن الل ل لزلت لللعلاجبل ما

تفؤؤؤضعخرلاجلةؤؤؤتلعغ لؤؤؤلللمولؤؤؤوتلللؤؤؤالعسؤؤؤض ضتزتةل إ اؤؤؤت لتولؤؤؤ تة؛لبت فؤؤؤترللللؤؤؤالت ل ؤؤؤلل ؤؤؤخرتةمل مؤؤؤاللوتلقؤؤؤلل تدفؤؤؤ كلعلل تنؤؤؤتةل
علخرعسؤتةل ن ؤدضم لؤت  لؤن   ي ؤخ لؤت ت ل ؤللرةؤملطل وؤللعلومؤمللؤخللعلاملؤل ل لوؤ  عللومولتةللرلل ت رللعضمدل ل هؤوللؤتل ولؤ ل مؤال

 أ   لوملللعلومور ب رلعلاملل  لولكن ل توت ن ل  عفيل عل  تشتةللفض خنلللالأ لل تيو ل أ   ضامب طل وللعلومم رةم أ  لر علضك ويل
( ل2009 للميؤت ا لMiranda and Hermann, 2013; Abd-El-Khalick and Lederman, 2000أندفؤةمل  علاملؤل بؤ ر
لتومملعلوغخنلعلخرعس للعل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس ل. اجت لر توعركه تم لت  لن  لو 

 عرض النتائج المتعلقة بالفرض الثاني:-ب
 رزؤؤؤتةلطؤؤؤجبل(لبؤؤؤ رللضوسؤؤؤاللα≤0.05نؤؤؤصلعلدؤؤؤكللعلثؤؤؤتنلل مؤؤؤالأنؤؤؤم ل"لالل وزؤؤؤخلرؤؤؤكيل عتللغ ؤؤؤتً تيل  ؤؤؤخللفؤؤؤضولل اللؤؤؤلل 

عللقلو ض رلعلضقكيل لل عل تباللرللعلضال فلعللوؤخاللجاضلؤترلعلضي ؤ مل ل وؤللللضوه ؤفلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ ل".ل الاضلؤترل
ل(ل وفملنضتً ل لن.6ليللهيعلعلدكللتملعسضعخعرلعاضلترل ة(للملقلو تةلعللفض مل.ل علقخ تل 

درجات طالب المجموعتين: التجريبية، والضابطة في التطبيق قيم )ت( لداللة الفروق بين متوسطي  :(6جدول )
 البعدي لالختبار التحصيلي

االختبـــــــــار 
 التحصيلي

ــط  العدد المجموعة المتوســــــــــ
 الحسابي

االنحـــــــــــــــــــــراف 
 المعياري 

الفـــــــــــرق بـــــــــــين 
 المتوسطين

مســــــــــــــــتوى  قيمة ت
 الداللة

 0.000 13.685 6.99 3.018 18.17 59 عل تبال
 2.144 25.16 57 علضقكيل ل

(لأ لعللضوسؤطلعليفؤتبلللاؤجبلعللقلو ؤللعل ؤتباللرؤللعلضال ؤفلعللوؤخاللجاضلؤترلعلضي ؤ مللهؤول6 ض ؤمللؤرلنضؤتً لعلقؤخ تل 
(لبؤؤؤ رل0.05( لأالأنؤؤؤمل وزؤؤؤخلرؤؤؤكيل عتللغ ؤؤؤتً يتل  ؤؤؤخللفؤؤؤضولل اللؤؤؤللأ ؤؤؤ للؤؤؤرل 25.16( لب  لؤؤؤتللملقلو ؤؤؤللعلضقكيل ؤؤؤللهؤؤؤو 18.17 

عللقلؤؤو ض رلعلضقكيل ؤؤلل عل ؤؤتباللرؤؤللعلضال ؤفلعللوؤؤخاللجاضلؤؤترلعلضي ؤؤ ملل ل ؤؤتلملعللقلو ؤؤللعلضقكيل ؤؤل للضوسؤالل رزؤؤتةلطؤؤجبل
( ل تؤؤختلهؤؤيهلعل ض قؤؤلل مؤؤال زؤؤو لأثؤؤكلل قؤؤتبلل0.000(ل هؤؤول 0.05(ل لفؤؤضوللعلخاللؤؤللأ ؤؤ للؤؤرل 13.685غ ؤؤمل تنؤؤعل  لؤؤلل ة(ل 

لة خسؤؤ للرؤؤللت ل ؤؤللعلضي ؤؤ  لعلخرعسؤؤللرؤؤلللؤؤت نلعلومؤؤورللؤؤخللطؤؤجبلالسؤؤضعخعرلعلوغؤؤخنلعلخرعسؤؤ للعل تًلؤؤلل مؤؤالعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل ع
 عللقلو للعلضقكيل للل ترنللباجبلعللقلو للعل تبال.

 لمضوكلل مالغقملأثكلعلوغخنلعلخرعس للعل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس للرللت ل ؤللعلضي ؤ  لعلخرعسؤللرؤلللؤت نلعلومؤورل
(ل62 0 لغ ؤؤؤملبم ؤؤؤعل  لضؤؤؤمل )2η(لؤؤؤخللطؤؤؤجبلعللقلو ؤؤؤللعلضقكيل ؤؤؤللل ترنؤؤؤللباؤؤؤجبلعللقلو ؤؤؤللعل ؤؤؤتبال لتؤؤؤملعسؤؤؤضعخعرللك ؤؤؤالع ضؤؤؤتل

( ل علؤيالأشؤترلللؤالأ لغقؤملعلضؤأث كلCohen غقملعلضؤأث كلعللكتدؤا(لغفؤبلت ؤ  فل ؤوه رل للجاضلترلعلضي  مل ل ت الرلللفضولل
(.ل تؤختلهؤيهلعل ض قؤلل مؤال زؤو لأثؤكلع قؤتبلللكتدؤالالسؤضعخعرلعلوغؤخنلعلخرعسؤ لل0.4 وو للكتدوتيلع عل تنعلعل ض قللأ ماللرلعل  لؤلل 

لخرعسؤؤللرؤؤلللؤؤت نلعلومؤؤورللؤؤخللطؤؤجبلعللقلو ؤؤللعلضقكيل ؤؤللل ترنؤؤللعل تًلؤؤلل مؤؤالعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ للرؤؤللت ل ؤؤللعلضي ؤؤ  لع
لباجبلعللقلو للعل تبال.
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 لمضي فللرلأثكلعلوغخنلعلخرعس للعل تًلؤلل مؤالعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللتيفؤ رللفؤضوللعلضي ؤ  لعلخرعسؤلللؤخللطؤجبل
(ل هؤللأنلؤكللؤرل1.25غ ؤملبم ؤعلنفؤلللعليفؤبلعللوؤختل (للميفؤبلعللوؤختلBlackعللقلو للعلضقكيل ل لتملعسضعخعرللوت لؤللبؤج ل 

(ل علضؤؤللغؤؤخ هتلبؤؤج ل ثلؤؤتةلعلدت م ؤؤل لللؤؤتل  ؤؤ كلبوفؤؤوحلللؤؤالأ لعلوغؤؤخنلعلخرعسؤؤ للعل تًلؤؤلل مؤؤالعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل1.20عل  لؤؤلل 
ل. علة خس للتض فلبخرزلللكتدولللرلعلدت م للرللت ل للعلضي   لعلخرعسللل تلملطجبلعللقلو للعلضقكيل ل

 رللفو للتلسلفلتملررالعلدكللعلثتنلللرلرك للعلخرعسل ل  لوتلعلدكللعللخ  لعليالن ؤمل" وزؤخلرؤكيل عتللغ ؤتً يتل  ؤخل
(لبؤؤؤؤ رللضوسؤؤؤؤالل رزؤؤؤؤتةلطؤؤؤؤجبلعللقلؤؤؤؤو ض رلعلضقكيل ؤؤؤؤلل عل ؤؤؤؤتباللرؤؤؤؤللعلضال ؤؤؤؤفلعللوؤؤؤؤخاللجاضلؤؤؤؤترل0.05ل≥αلفؤؤؤؤضوللعلخاللؤؤؤؤلل 

للومورلعل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس ل".علضي  مل ل ولللالسضعخعرلعلوغخنلعلخرعس للرللع
 يلورللرزت لهيهلعل ض قللللالأ لطل وللعلوغخنلعلخرعس للعل تًللل مالعلللترستةلعلومل لل علة خس ل ل لتل ركتمللؤرلب لؤللتوم ل ؤلل

 ت  ؤؤل؛ل  لم ؤؤتةل  م ؤؤل للتومل ؤؤللتضلتشؤؤال طل وؤؤللتومؤؤمل تومؤؤ ملعلومؤؤور ل لؤؤتلت ؤؤل ضمللؤؤرلأن ؤؤاللرك  ؤؤللأ لزلت  ؤؤل ل أن ؤؤاللبيؤؤم
ل تلجي لغ مل ض ت  و  ل يضيت ر   ل يقك و  ل يولك  ل رلأريترهمل يفضلوو لللال زومعلعلاجبل ضيلمو للفي ل للتوملةملتيلجي
 زةتةلعل ظؤكلعغاؤكل؛لللؤتلزومةؤمل ديؤك  لغؤوتلتوملةؤم ل يليثؤو لأ زؤملعل  ؤورلر ؤم لل لؤرلثؤم ل فؤوو لللؤالتوخ مؤملرؤللفؤو للؤتل

لؤؤرلبو ؤؤةملعلؤؤلوا؛ل ر لؤؤتل ؤؤت للةؤؤيعلتؤؤأث كلرؤؤللت ل ؤؤلللفؤؤضويتةلعلضي ؤؤ  لعلخرعسؤؤلللؤؤخللعلاؤؤجبلعلمؤؤي رلا ؤؤووعللملوتلقؤؤلللتوملؤؤوه
لعلضقكيل ل.

 للتل خل دفكلهيهلعل ض قؤللأ لتومؤ ملعلوغؤخنلعلخرعسؤ للعل تًلؤلل مؤالعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للأ للللؤالتومؤمل اللو ؤا ل رةؤمل
خ خنل ر اةتلبتللوترللعلفتب ل ل ست خلعلاجبل مالر طل ؤ ل لؤنلبي ؤتتةمل   لؤضةم لاتلؤلل  ؤخلتل كعرؤفلعلوج تةلب رلعللوترللعلق

 لؤؤنلن ؤؤتطللؤؤكتلطلبتللوفؤؤو  لرلؤؤثجيل  ؤؤخل رعسؤؤللعليةك ؤؤت ل لؤؤتللةؤؤتللؤؤرلآثؤؤترلل قتب ؤؤلل أ  ؤؤتيلسؤؤمل لل لؤؤتل ؤؤترلبؤؤملعلاؤؤجبللؤؤرلل ؤؤتريال
رؤلل مل ؤللنظكيؤلل  مل ؤلل أ  ؤتلبتلليتنؤتنل علض ؤل مللؤرلاؤجتلعغن ؤالل هؤيعللؤتل علضور   تةلعلةوعً ل( لر خل ترلعلاجبلبض و  للوكل

(للؤؤرلأ لعلل ؤؤتر للعل  ؤؤاللOlivarez, 2012 لثؤؤ لتوه دؤؤتيل لم ؤؤتيللمللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ ل ل هؤؤيعللؤؤتلأنؤؤخل م ؤؤملأ ل دؤؤتريلل 
 كفؤةتللؤخ ونلعلاؤجبللمل ؤتر للرؤللغؤ لن ؤتطلأ للملضومملتفةملرللتومملأ لؤفل أ لعلض ؤو لرؤللأسؤتل بلعلوؤكلل علضلة ؤخللمؤخر  ل ل

ل قؤؤؤؤؤت لغؤؤؤؤؤ للل ؤؤؤؤؤوملللو  ؤؤؤؤؤللب ؤؤؤؤؤورنلروتلؤؤؤؤؤلللؤؤؤؤؤرلاؤؤؤؤؤجتل ؤؤؤؤؤكلللؤؤؤؤؤور ل ل ؤؤؤؤؤتطالعلد ؤؤؤؤؤخ و ل أشؤؤؤؤؤوتت ل لؤؤؤؤؤتلتؤؤؤؤؤملرؤؤؤؤؤللتؤؤؤؤؤخريمل غؤؤؤؤؤخنل
ل"عليةك ل  تط ف ل"ل.

رعسؤؤللزًل ؤؤتيللؤؤالنضؤؤتً لبوؤؤالعلخرعسؤؤتةلعلفؤؤتب للعلضؤؤللت ت لؤؤعلأثؤؤكلتؤؤخريمل غؤؤخنلتوم ل ؤؤلللل  ؤؤلل مؤؤالل ؤؤك  ل  تضدؤؤفلنضؤؤتً لهؤؤيهلعلخِّ
(ل  رعسللعللول لل2017علق  لعل ت رللرللوت  كلعلومورلع لعلللترستةلعلومل لل علة خس لللالعلضي   لعلخرعسل؛ل خرعسلل لخعليكيمل 

للقلو للعلضقكيل لل مالطجبلعللقلو للعل تباللرللعلضي   لعلخرعسل.(لرللتدويلطجبلعل2015 
راسة:  توصيات الد ِّ

للتل تنعلعلخرعسللعليتل لل خلتولمعلللالأ لعلوغخنلعلخرعس للعل تًللل مالعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ لل عةلعثؤكلرؤللت ل ؤللرةؤمل
لطل وللعلوممل علضي   لعلخرعسل لرمنةتلتولل ل

بضوه فلعلللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ للرؤللب لؤتةلتومؤ مل تومؤملعلومؤورللاؤجبلعللكغمؤللعللضوسؤال ل تؤور كلعلل لؤللللوملللعلومورل-
لعلضوم ل للعلل تسللل علل العغستس للعلجنلللليلن.ل تخريبلعلاجبل مالتوه فلعلللترستةلعلومل لل علة خس للرللتومملعلومور.
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 ؤته لعلومؤورلرؤلللكعغؤ لعلضومؤ ملعللعضمدؤلللؤرلاؤجتلل ؤت نلت ظ لةؤتل تاويكهؤتلرؤلللعاالل ل ؤللللل ؤته لعلومؤورلبلوعًلؤلللل-
 فو لل ك  لعلق  لعل ت رللرللوت  كلعلومور.

 نعرنلعلضومؤ ملبضدو ؤؤ لعل ؤؤكعنتةلعلضوم ل ؤلللؤؤالعلقةؤؤتةل عةلعلوج ؤؤل لرؤلل  ؤؤخل  رعةلتخريل ؤؤلللل ؤكرلل لوملؤؤللعلومؤؤور؛للضوؤؤكيدةملل-
لؤؤؤرللوؤؤؤت  كلعلومؤؤؤورل  وؤؤؤخلعلللترسؤؤؤتةلعلومل ؤؤؤلل علة خسؤؤؤ ل ل   د ؤؤؤللل ؤؤؤخع لعلؤؤؤخر  ل رؤؤؤفلهؤؤؤيعلعلل ؤؤؤك  .لبأهل ؤؤؤللل ؤؤؤك  لعلق ؤؤؤ لعل ؤؤؤت رل

 عالهضلترلبضخريبللوملللعلومورلبلكعغ لعلضوم ملعلوترل مالطؤكيل عسؤضكعت ق تةلت ل ؤللرةؤملطل وؤللعلومؤمل علضي ؤ  لعلخرعسؤل ل أسؤتل بل
 ت ويلةت.لل

لللعلومورل  د ؤللتؤخريملعلومؤورلتعا اؤتيل ت د ؤيعيل رؤفلل ؤك  لعلق ؤ لعل ؤت رللؤرللوؤت  كل م تةلعلضك  للبض ل رلبكعل لل خع للومل-
لعلومورل  وخلعلللترستةلعلومل لل علة خس ل.

راسة:   مقترحات الد ِّ
رعسللت ضكحلعلخرعسلللتل مل  لرللفو لنضتً لعلخِّ

لقضلوؤؤتةل رعسؤؤ للأراؤؤكللبل ؤؤتطفل لؤؤخ لعلللميؤؤلللزؤؤكع ل رعسؤؤتةللرلتثمؤؤل لتض ؤؤلرل   ؤؤتةل  ؤؤوعً للأنلؤؤكل لعضمدؤؤل؛للعضؤؤترنللؤؤرلل-
لعلوك  للعلفوو  ل؛للمو ولل ماللخللللوتن للتول ملعل ضتً .

لزؤؤكع ل رعسؤؤتةلتفؤؤضةخللعلي ؤؤفل ؤؤرلرت م ؤؤللعسؤؤضعخعرلللترسؤؤلل مل ؤؤلل ه خسؤؤ للليؤؤخ نلبلكعغؤؤ لعلضومؤؤ ملعلوؤؤترل مؤؤالت ل ؤؤللرةؤؤملل-
 طل وللعلوممل علضي   لعلخرعسل.

لللل كرعةلعلومورلبتللكعغ لعلضوم ل للعللعضمدلللمو ولل مؤاللؤخللت ؤل  ةتللمللترسؤتةلعلومل ؤلل علة خسؤ لللزكع ل رعستةلت ويل ل-
  طل وللعلومم.

لزؤؤكع ل رعسؤؤلل لؤؤد ل؛للمو ؤؤولل مؤؤالعليدت ؤؤتةلعلضخريل ؤؤللعلجنلؤؤللللوملؤؤللعلومؤؤورلرؤؤللفؤؤو لعلللترسؤؤتةلعلومل ؤؤلل علة خسؤؤ لل رةؤؤملل-
 طل وللعلومم.
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 المراجعالمصادر و 

(.لت ؤؤويملليضؤؤولللؤؤ ة لعلومؤؤورلبتللكغمؤؤللعالبضخعً ؤؤللرؤؤللفؤؤو للوؤؤت  كلعلومؤؤورللمق ؤؤ لعل ؤؤت رل2018تل تسؤؤل ل لؤؤخ ل غولؤؤل لرةؤؤخ.ل ع
 (NGSSل.326-293 ل2لقمللزتلوللب  لللمومورلع نفتن لل علضك ويل ل.ل

(.للؤؤؤخللت ؤؤل رلزوعنؤؤؤبلطل وؤؤللعلومؤؤؤملرؤؤلل ضؤؤؤتبلعغغ ؤؤت للم ؤؤؤفلعغ تل2015عغسؤؤلكا للبؤؤكعه م؛ل علقلؤؤؤك لزلؤؤك؛ل عل ؤؤؤت ا لرةؤؤخ.ل 
ل.104-85 ل134لقمللرستلللعلعم  لعلوك ل لعلثتنوالرللعلللميللعلوك  للعلفوو  ل.ل

علض ل ملعلة خسللللوت  كلعلومورللمق ؤ لعل ؤت رلل(.لتاويكلل ة لعلي ل ت للم فلعغ تلعلثتنوالرللفو للقتت2017عللتن لأغجر.ل 
NGSSل-1161 ل22زتلوؤؤؤللبورسؤؤؤو خ لللقمؤؤؤلل م ؤؤؤللعلضك  ؤؤؤل أثؤؤؤكهلرؤؤؤللت ل ؤؤؤللعلللترسؤؤؤتةلعلومل ؤؤؤلل علة خسؤؤؤ لللؤؤؤخللعلاؤؤؤجب.لل
ل.1206

علدةؤؤملعلوملؤؤلل(.لطل وؤؤللعلومؤؤمللؤؤخلللوملؤؤلل مؤؤورلعللكغمؤؤللعغستسؤؤ للعلوم ؤؤتل  ج ضؤؤملبلفؤؤضولل2017علضل لؤؤل لرنؤؤت؛ل ر ع ؤؤم لذؤؤتنا.ل 
ل.82-69( ل4 44علومورلعلضك ويل لل- رعستةلم  ت تلعلقخل ل.ل

(.لعلوج للب رللفضوللرةمللوملللعلومورلعلي تت للرللعللكغمللعلثتنويلللال وللعلوممل لفضوللرةلةؤمللم  ؤت تل2009علل لل لطجت.ل 
 .221-235 ل(2 36علومورلعلضك ويل لل- رعستةلعلومل للعلقخل لل عتقتهتتةملعلومل ل.ل

رؤللت ل ؤلل نويفع(لرللتخريمللؤت نلعلومؤور (.لأثكلعسضعخعرلعسضكعت ق للعلكغجةلعللوكر لل لكلعلويبل علويب2017علل لل ل لتهلل.ل 
لقمؤؤللعلقتلوؤؤللع سؤؤجل لللمخرعسؤؤتةلعلضك ويؤؤلللؤؤخللطؤؤجبلعل ؤؤفلعلثؤؤتلرلعغستسؤؤل.ل لةؤؤترعةلعلضدي ؤؤكلعلوملؤؤلل رةؤؤملطل وؤؤللعلومؤؤم

ل.369-249( ل3 25 ل عل دف ل
 .ل لت  ل عرلعل ك يللم  كل علضونيا.عالتقتهتةلعلوتلل للعللوتلكنلرللل ته لعلومورل تخريفةت(.ل2010نيضو  ل ت ش.ل 
أثؤؤكل غؤؤخنلتخريفؤؤ للل ضكغؤؤللرؤؤللفؤؤو لعلضومؤؤ ملعللدؤؤته للل مؤؤالتي ؤؤ  لطتللؤؤتةلعل ؤؤفلعغ تلعلثؤؤتنوالرؤؤلل(.ل2005علفؤؤ خ لسؤؤة ك.ل 
ل أطك غلل  ضورعهلذ كلل  ورن(.لزتلوللعلعكطور لعلفو ع .للت نلعغغ ت 

ذ ؤؤكلل  ؤؤورن(.لزتلوؤؤللأرلعل ؤؤكل ل  رسؤؤتللللتزفؤؤض كلتؤؤأث كلغقؤؤملعلو  ؤؤلل مؤؤال ؤؤونلعالاضلؤؤترلع غ ؤؤتًل(.ل2013عل ؤؤتر ا لليلؤؤخ.ل 
لعلفوو بل.

رؤؤللت ل ؤؤللعلضدي ؤّؤكلع بؤؤخع لللSTEMأثؤؤكلعسؤؤضعخعرلل يؤؤالعلومؤؤورل علضي ولوز ؤؤتل علة خسؤؤلل علكيتفؤؤ تةل(.ل2015عل ؤؤي ل ل لأغؤؤجر.ل 
ل رستللللتزفض كلذ كلل  ورن(.لزتلوللعلفمات ل تبو  لسما لل لت . تي   لعلومورللخللطجبلعل فلعلثتلملعغستسل

.للر ؤؤخ لال   ؤّؤللعلومؤؤورل علض   ؤؤلل علة خسؤؤلل علكيتفؤؤ تةنلؤؤت  لتلSTEMطكعًؤؤفلغخ ثؤؤللرؤؤللعلضومؤؤ م لبكنؤؤتل ل(.ل2016شؤؤوعه ر لا ؤؤك.ل 
ل تلملعليضبلعليخ ثل.

(.ل ع الع لؤجغتةلرؤلللقؤتتلتومؤملعلومؤورل توم لةؤتلرؤللعغنظلؤللعلضوم ل ؤللعلوك  ؤللرؤلل2017للتري ل لليلخ؛ل لميت ا لآلتت.ل ل
 .297-255( ل2 18لقمللعلومورلعلضك ويلل عل دف ل لفو لعالتقتهتةلعلوتلل ل.ل

لض ل ؤؤؤؤللعلدةؤؤؤؤملعلول ؤؤؤؤفل لةؤؤؤؤترعةلل"NGSS"(.لبكنؤؤؤؤتل لتؤؤؤؤخريللل ؤؤؤؤتًمل مؤؤؤؤاللوؤؤؤؤت  كلعلومؤؤؤؤورللمق ؤؤؤؤ لعلضؤؤؤؤتللل2017 لؤؤؤؤخعليكيم لسؤؤؤؤيك.ل 
-21 87 رعستةل ك  للرللعلضك  لل  مؤملعلؤ دم لعالسض  ت لعلومللل علقختلعلومللللخلللوملللعلومورلرللعللكغمللعالبضخعً ل.ل

ل.111
.للفضوللرةملطل وللعلومؤمللؤخللطملؤللعل ؤفلعلوتشؤكلعغستسؤللرؤلللؤخعر لز ؤوبلعلعم ؤ .ل(2009 خ  لليفرل  ول لل تت.ل 

 .165-139( ل1 4لقمللزتلوللعلعم  للمليو  ل
ت ويملليضوللل ته لعلي تنلبتللكغمللعلثتنويللبقلةوريللل كلعلوك  للرللفو للوت  كلعلومورللمق  لعل ت رل(.ل2017 لك ل تلم.ل 

 NGSS)علليتلكلعلوملللعلضتسال  كللمقلو للعلل كيلللمضك  للعلومل ل لعلضك  للعلومل لل علض ل للعللفؤضخعلل ل.ل ر للل خلللللال
لل ك زتلولل  رلشلم.
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(.ل غخنلل ضكغللرللعلضي ولوز ؤتلعلع ؤكع ل تًلؤلل مؤال لم ؤللعلض ؤل ملعلضي ولؤوزلل رت م ضةؤتلرؤللت ل ؤلللةؤترعةل2016ذتنم لتد خه.ل 
( ل1 18لقمللعلضك  ؤللعلومل ؤل ل عتعت لعل كعرلرللل كرلعلومورلعلل ل لللاجبلعل فلعلثتلملعلثتنوا للت ل ملعل لت  لعلضي ولوز ل

ل.1-54
(للؤؤؤخلللوملؤؤؤللعلومؤؤؤورلرؤؤؤللعغر  لرؤؤؤللفؤؤؤو لبوؤؤؤالNSTAلفؤؤؤضوللرةؤؤؤملطل وؤؤؤللعلومؤؤؤمل رؤؤؤفللوؤؤؤت  كل ل(.2016عل  ؤؤؤتن لليلؤؤؤخ.ل 

لر  . رستللللتزفض كلذ كلل  ورن(.لزتلوللآتلعلل ع لعغعللض  كعة
.لل ك  لعالسضكعت ق للعلوط  لللضاويكلعلضوم ملعلوتر لشك للتاويكللمعخلتةلعلضوم ل ل(.لل1431ل ك  لعللمنل لخ للضاويكلعلضوم م.ل 

 علللميللعلوك  للعلفوو  ل.
 ع ض ؤؤت عتةمل  عرو ؤؤضةملنيؤؤولرةؤؤمللوملؤؤللعلومؤؤورللال وؤؤللعلومؤؤمل رمفؤؤدضمل أثؤؤكهلرؤؤللللترسؤؤتتةملعلضخريفؤؤ لل(.ل2012ل ؤؤادا لزةؤؤت .ل 

ل أطك غلل  ضورعهلذ كلل  ورن(.لزتلوللعل كلو  لعغر  .ل لمةملرللفو لعلعلكنل علليه ل علضع ص
أثؤؤكلب لؤللعلؤضومملعل ؤؤد للرؤللتي ؤ  لعلومؤؤورللؤخللطملؤللعللكغمؤؤللعللضوسؤاللرؤللعلفؤؤوو  لل رةلةؤمللال وؤؤلل(.ل2009لميؤت ا لعغلؤخ.ل 

لورن(.لزتلولل لت لعلوك  لللمخرعستةلعلوم ت لعغر  . أطك غلل  ضورعهلذ كلل  علوممل
(ل أطك غؤللNGSSعلومؤورل  لؤرللوؤت  ك علقخ ؤخ علق ؤ  فؤو  رؤل عغر   رؤل علومور لضخريم ل ضكح (.لت ّور2016عللول ل لأل .ل 

ل  ضورعهلذ كلل  ورن(.لزتلوللعللكلو  لعغر  .
 .ل لت  ل تلملعليضب.3لضك ويللرللعلل ته ل طكيلعلضخريم.لط(.للوقملعلل اميتةلع2003علم تنل لأغلخل علقل  ل مل.ل ل
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