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 املستخلص:  ◙

ِدفت الدراصٛ إىل الكغف عَ تصـٕرا  اللاـل  يمٗـٛ الممـًٕ ةلومـٛ اعمـ  صـمٕب عـٕه ااٗمـٛ          

يف الٍضخٛ المزبٗٛ وَ وقٗـلظ  الممي، ٔاٌتّجت الدراصٛ اعٍّج الٕصف٘ اعضح٘، ٔمتثمت أباٚ الدراصٛ 

(Myths of science Questionnaire  MOSQ( ٔااقت ا٧باٚ عغٕاًٟٗل عمٜ عٍٗٛ بمغت )اللاٛ 42 )

ِــ وـَ ربصصـل     9221/  9241بلعضتٕٖني الضلبع ٔالثلوَ، يف الفصن الدراص٘ الثلٌ٘ وَ المـلً ازبـلوم٘   

أُ لدٝ اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب،  )الفٗشٖلٞ، الكٗىٗلٞ، ا٧عٗلٞ( ٔآظّز  ٌتلٟج الدراصٛ،

%(، ٔتصــٕرا  طلا٠ــٛ بٍضــاٛ 4.79تصـٕر يٗــد ٧ مــت صبــل٥  ااٗمـٛ الممــي بٍضــت دبــلٔس  اعتٕصـ  )   

%( أِىّــــل عــــٕه الٍىــــٕاس الممىــــ٘، ٔاصــــتقزار اعمزفــــٛ الممىٗــــٛ، ٔوٕ ــــٕعٗٛ الممىــــلٞ، ٔالممــــي 2474)

ااٗمٛ الممي، يف اشبط  الدراصٗٛ ازبلومٗٛ، لكمٗل  ٔالتكٍٕلٕيٗل7 ٔأٔصت الدراصٛ بتضىني وقزرا  

 الممًٕ، ٔبصبّل بلعلبٚ الممىٗٛ، حبٗث تكُٕ يشٞ ٥ ٖتجشأ وٍّل7

 7الكمىل  اعفتلعٗٛ: ااٗمٛ الممي، اللال  يمٗٛ الممًٕ، التصٕرا 

The perceptions of female students of the Faculty of Science at King Saud 

University on the nature of science 
◙ Abstract:  

The study aims to assess the perceptions of female students of the Faculty of 

Science at King Saud University on the nature of science. The measurement tool 

Myth of science questionnaire MOSQ is used in the Arabic version of the study. 

The tool was randomly applied to a sample of 45 students at the seventh and 

eighth level in the second semester of the academic year 1439/1440 (2017/2018) 

for Physics, Chemistry and Biology disciplines.  The results of the study showed 

that the students of the Faculty of Science at King Saud University have a good 

perception of most areas of nature of science with rates exceeding average 

(75.1%) and misperceptions of (42.8%). The most important of which is the 

scientific model, the stability of scientific knowledge and the objectivity of 

scientists, science and technology. The study recommended that the nature of 
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science courses be included in the academic curricula of the faculties of science 

and integrated into the scientific material to be an integral part thereof. 

Keywords: Nature of Science, College of Science Students, Views. 

 كمة:: امل ◙

الممــي الٗــًٕ ِــٕ القــٕٚ الــل تتضــلبم الــدٔه إىل اوت٦يّــل، ٔدبمــٜ يف  فــشا  عمىٗــٛ           

ٔتكٍٕلٕيٗٛ، فُصٍفت ِذٓ الدٔه حبضت وـل لـدّٖل وـَ ةـزٔٚ ومزفٗـٛ ٔتطاٗقلتّـل التقٍٗـ7ٛ        

ع بداٖٛ القزُ المغزَٖ اسباب عجي اعمزفٛ الممىٗـٛ ٔالتطاٗقـل  التكٍٕلٕيٗـٛ المـد٥      ٔو

ِلٟمٛ ول ساب ا٥ِتىلً بدراصٛ الكٗفٗٛ الـل ٖـتي عـَ ازٖقّـل التٕصـن لـذا الكـي اللٟـن وـَ          

(7 لــذل  ظّــز ا٥ِتىــلً بطاٗمــٛ الممــي، ٔعــكن 94 ص ،4119 اعمــلرو ٔاعممٕوــل  )عادالضــ٦ً ،

ً أٙ يف المغز الضٍٕا  ا٧ٔىل وَ القزُ المغـزَٖ، أيـد     91.1 الممًٕ فف٘ علًِدفل لتممٗي 

 Central of association science)تقزٖز ازبىمٗٛ اعزيشٖٛ عممى٘  الممًٕ ٔ الزٖل ٗل 

and mathematic teachers- CASM)  ،ٛعمٜ  زٔرٚ تمشٖش فّي الط٦ب لمممي، ٔازاٟف

ٗمــٛ الممــيك فىكــلُ اعممىــُٕ يف وٍتصــف القــزُ المغــزَٖ   ٔعىمٗلتــْ، ٔاصــتىز ا٥ِتىــلً بطا

ٖضتخدوُٕ التفكري الممى٘ك يٕصٗمٛ عضلعدٚ الطـ٦ب عمـٜ تممـي اعمزفـٛ الممىٗـٛ، ٔظمـت       

ــتفكري الممىــ٘ ِــ٘ الضــلٟدٚ         ــٛ، أٔ ال ــٜ الطزٖقــٛ الممىٗ ــشٚ عم ــي اعزتك ــٛ المم الٍظــزٚ لطاٗم

(Lederman,2007). ٜعىمٗل  ا٫صتقصلٞ الل تتضـىَ   ةي يف الضتٍٗٗل  اسباب التأيٗد عم

بغكن أٔ بآطز المىمٗٛ ااٗمٛ الممي ةي عدث يف التممٗىل  تغري علصـي عٗـث اـزمل اعزيـش     

   ٕ  The center of unified science education)  اعٕعد لمرتبٗٛ الممىٗـٛ يف يلومـٛ أِٔـلٖ

CUES) 

( Abd-Elkhalick&Lederman,2000يىـــل أعـــلر إىل الـــ  عاـــداشبللم ٔ لٗـــدرولُ ) 

  ً ً متثمـت يف صبىٕعـٛ وـَ اشبصـلٟيت الـل       91.2 ظّٕر ر٣ٖٛ يدٖدٚ لطاٗمٛ الممـي، يف عـل

متٗش اعمزفٛ الممىٗٛ ، وَ عٗث يٌّٕل  لبمٛ لمتغري ، وغرتيٛ بني ازبىٗع،  لبمٛ لمتكـزار  

ٔأُ التٍا٤ا  القلٟىٛ عمّٗل  ري وطمقٛ ٔ آٌّل ربضع لمضٗلق التلرخي٘، ٔتزتكش عمٜ  ٕاعـد  

ٛ ،ٔعلومٛ، ٔوتىلصـكٛ باطمٗـًل، ٔدبزٖاٗـٛ، أٙ تضـتٍد إىل اع٦عظـل  ةـي ظّـز         ٔ ٗي طلص

بمــدِل وٍل غــل  عــٕه ا٫بــدال، ٔاشبٗــله، ٔالمٕاوــن الٍفضــٗٛ ٔا٥يتىلعٗــٛ، يف  ــٕ اعمزفــٛ     

 American association for the advancement ofالممىٗــ7ٛ ةــي يف التضــمٍٗٗل  ) 

science AAA,1990 ) 4109 يلٞ وغزٔل  (project 2061)      ٛبـث٦ث يٕاٌـت رٟٗضـٗٛ لطاٗمـ

الممي : ازبلٌت ا٧ٔه الز٣ٖٛ الممىٗٛ لمململ الطاٗمـ٘ اعتىثمـٛ يف اصـتخداً اسبـٕاظ ٔالمقـن      

عٍد ٔصفْ ٔتفضري ظـٕاِزٚ، أوـل ازبلٌـت الثـلٌ٘ فمـَ ا٥صتقصـلٞ الممىـ٘، ٔازبلٌـت الثللـث          

ِذا الضٗلق التلرخي٘ لطاٗمٛ الممـي،  فٗتٍلٔه الضٗلق ا٥يتىلع٘، ٔالضٗلص٘، ٔالثقليف7 ٔوع 

 National research councilٌصن إىل ٔةٗقٛ اعملٖري القٕوٗٛ ا٧وزٖكٗٛ لمرتبٗٛ الممىٗٛ)

NRC,19996)     ممــل أبٝ إىل ظّــٕر تمزٖفــل  يدٖــدٚ لطاٗمــٛ الممــي، ٔوــع تمــدب تمزٖفــل

ٗمٛ الممـي  ٖزٝ أُ وفًّٕ اا (Lederman,2006,p833وفًّٕ ااٗمٛ الممي فإُ لٗدرولُ )

ٍٖتى٘ إىل ابضتىٕلٕيٗل الممي أٔ ٌظزٖٛ اعمزفٛ الممىٗـٛ الـل تتملوـن وـع الممـي يطزٖقـٛ       

 لمىمزفٛ ٔوع القٗي ٔاعمتقدا  اعتأصمٛ يف عىمٗٛ تطٕٖز ٔارتقلٞ اعمزفٛ الممى7ٛٗ
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ِذا ا٥ِتىلً إىل أُ فّـي ااٗمـٛ ٔالٍغـل      (Lederman,1992,p332ٖٔزيع لٗدرولُ)

دو اعٍغٕب وَ تدرٖط الممًٕ، ٔيف الضٍٕا  اشبىضني اعل ٗٛ ٍِلك الكثري الممى٘ أصاح ال

وَ ا٧حبلث الل تٍلٔلت وفلِٗي اعممىني ٔالط٦ب عٕه ااٗمٛ الممي، ٖٔاني أٖضل آُ الطماٛ 

ٔاعممىــني لتمكــُٕ وفــلِٗي ٌل صــٛ عــَ ااٗمــٛ الممــي، طصٕصــل يف فغــن إبراك الطاٗمــٛ      

ث ٍٖظز لمىمزفٛ الممىٗٛ يف أ مت ا٧عٗلُ يأٌّل عقـلٟم  التجزٖاٗٛ لمىمزفٛ الممىٗٛ، عٗ

ــز     ــن برٖفــــــــ ــي بلــــــــ ــٛ الممــــــــ ــي ااٗمــــــــ ــٛ فّــــــــ ــلمل7 ٧ِٔىٗــــــــ ــٕه المــــــــ ــٛ عــــــــ وطمقــــــــ

خبىضٛ بزاِني عمٜ ِذا ِٔـ٘: أُ تممـٗي ااٗمـٛ الممـي      (Driver&Others,1996ٔآطزُٔ)

 حيضــَ تممــي ضبتــٕٝ الممــي، ٔفّــي الممــي، ٔا٥ِتىــلً بــللممي، ٔاربــلا القــزارا  يف القضــلٖل   

الممىٗٛ، ٔحيضَ المىمٗٛ التممٗىٗـٛ لتـدرٖط الممـي7 لـذل  أعـدةت ٔسارٚ التممـٗي بلعىمكـٛ        

 Mcالمزبٗٛ الضمٕبٖٛ، تغٗريًا يذرًٖل يف تممٗي الممًٕك ٖتىثن يف تطاٗم ص٦صن وليزِٔٗن)

Graw-Hill)           لتحضــني يــٕبٚ التممــٗي وــَ طــ٦ه و وغــزٔل تطــٕٖز الممــًٕ ٔالزٖل ــٗل

ُٖمد  وَ وـَ اعغـزٔعل  الرتبٕٖـٛ الزاٟـدٚ يف اعٍطقـٛ عٗـث ذبـدب  أِدافـْ         الطاٗمٗٛو الذٙ 

بللمىن عمٜ تطٕٖز ازبٕاٌت ا٧صلصٗٛ لمتممٗي اعملصز اعتىثمٛ يف: اعٍـلِج اعدرصـٗٛ، ٔاعـٕاب    

التممٗىٗٛ، ٔأصللٗت التقٕٖي، ٔاصتخداً التممي ا٥لكرتٌٔ٘، ٔالتطـٕٖز اعّـل لمىممـي، ٔالـ      

ا اعغـزٔل اعتىثمـٛ يف: تطـٕٖز  ـدرا  ٔإبـداعل  ٔوّـلرا  اـ٦ب        وَ ط٦ه ذبقٗـم ر٣ٖـٛ ِـذ   

التممٗي الملً يف اعىمكٛ المزبٗٛ الضمٕبٖٛ ك لمٕصٕه إىل فّي عىٗم لمىلبٚ الممىٗٛ الملعٗٛك 

لتماٗٛ اعتٗليل  صٕق المىن اعتطٕر ٔ ـٗي اتتىـع ٔوتطماـل  الزٖـلبٚ يف صـالق التٍلفضـٗٛ       

ً(7 ٖٔأت٘ ِذا ذبت ر٣ٖٛ ٔسارٚ التممٗي الزٟٗضٗٛ ِٔ٘ : أُ  4199 الملع7٘)الغلٖع ٔعاداسبىٗد،

(لـذا  4191ٖكُٕ تممٗىّل وتىٗش لاٍلٞ صبتىع ومزيف وٍـلفط علعٗـًل)ٔسارٚ التممـٗي ا٥لكرتٌٔـ٘،    

عزصت اع٤صضٛ التممٗىٗٛ الرتبٕٖٛ عمٜ تدرٖت اعممىني ٔاعممىـل  يأعـد يٕاٌـت التطـٕر     

مـ  عاــدان بـَ عاـدالمشٖش لتطــٕٖز التممـٗي المـلً و ِٔــٕ      ا٧صلصـٗٛ الـل ّٖــتي بّلووغـزٔل اع   

وغزٔل ٔال ّٖدو إىل تطٕٖز التممـٗي يف اعىمكـٛ المزبٗـٛ الضـمٕبٖٛ، تطـٕٖزًا ٌٕعٗـًل ٔفـم        

أربمٛ بزاوج ِ٘: إعلبٚ تأِٗن اعممىني ٔاعممىل ، ٔتطٕٖز اعٍلِج، ٔذبضني الا٠ٗٛ التممٗىٗٛ، 

ً(7 ٔاعممــي ِــٕ المىــٕب الفقــزٙ ٧ٙ    .411 ِني،ٔبعــي الٍغــل   ــري الصف7٘)الغــدٔط٘ ٔعــل    

ِـ( أُ أٙ وغزٔل إص٦ع٘ لمتممـٗي، ٥ ٖصـلعاْ تطـٕٖز    9241 وغزٔل إص٦ع٘ ٖزٝ الغلٖع)

اعممي ابتـداٞ بأصلصـٗل  ٔومـلٖري إعـدابٓ، إىل آلٗـل  اطتٗـلرٓ ٔتمٍٗٗـْ، ٔ ـىلُ تطـٕرٓ اعّـل           

ِىٗــٛ فّــي ااٗمــٛ الممــيك شبــيت اعضــتىز، ٖمــد تطــٕٖزًا أبــرت ٥ لكــَ أُ حيقــم أِدافــ7ْ ٧ٔ

ً( ة٦ةٛ ٔة٦ةني ٔر ٛ حبثٗٛ تٍلٔلت التطٕٖز اعّـل عممـي الممـًٕك طمصـت      4194الزٔاعدٚ )

إىل عدب وَ اشبصلٟيت الملوٛ اعغرتيٛ، ٔوَ أبزسِل:  زٔرٚ اعتىلب بزاوج التطٕٖز اعّل 

عمٜ وفلِٗي ضبٕرٖٛ عمٜ ٌظزٖل  التممي القلٟىٛ عمٜ تفمٗن بٔر اعتممي ٔمتزيش الرباوج 

أبزسِــل: ا٥صتقصــلٞ، ٔااٗمــٛ الممــي، ٔأ ــل  ٔأصــللٗت الــتممي7 يىــل أيــد  تمــ  الاحــٕث   

ٔاعزايمل  عمٜ أِىٗٛ اصتٍلب بزاوج التطٕر اعّل إىل وملٖري وٍاثقـٛ وـَ اعٍظىـل  اعٍّٗـٛ     

عمــٜ  –اعتخصصــ7ٛ إُ أعضــَ اعٍــلِج، ٔالكتــت، ٔاعقــزرا ، ٔالٍغــلال  ٔالــرباوج الدراصــٗٛ  

 د ٥ ذبقم أِدافّل ول مل ٖكَ اعممـي يٗـد ا٥عـداب ٔوتىٗـشا اا يفلٖـل  تممٗىٗـٛ        –أِىٗتّل 

عللٗٛ ٖرتمجّل إىل طربا  تممٗىٗٛ تممىٗٛ لـدٝ ا٦بـْ، فٗتفلعـن ومّـي ٖٔصـقن طـرباتّي       

ٖٕٔصع وفلِٗىّي، يىـل أُ اعممـي ازبٗـد لكـَ أُ ٖمـٕن أٙ ٌقـيت أٔ تقصـري ضبتىـن يف         

الدراصٗٛ ٔا٫وكلٌل  اعلبٖٛ ٔالفٍٗٛ ا٧طز7ٝ ٔ د صمت ٠ِٗٛ تقٕٖي التممٗي اعٍلِج ٔالرباوج 

لٕ ع وملٖري وٍّٗٛ طلصٛ بلعممي، ٌوصٍفٛ يف ة٦ث صبل٥  طبتمفٛ وتداطمٛ ٔورتابطـٛ  
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عٍّٛ الممٗي ِٔ٘: صبله القٗي ٔاعض٤ٔلٗل  اعٍّٗٛ، ٔصبله اعمزفٛ اعٍّٗٛ، عمٜ أُ ٖمي اعممي 

لتخصصْ الممى٘ علومٛ طصلٟيت الممي ٔوالبْٟ ٔوفلِٗىْ ٔ در ٔاو وَ  بلعملرو ال٦سوٛ

وممٕولتْ ٖٔتفّي اعٍّج الدراص٘ ٔأصضْ ٔعٍلصزٓ الل لكٍْ وَ التملون ومْ بصٕرٓ ذبقم 

ُٖمــد فّــي اعممىــني ٔر٣ٖــتّي  4190 ا٧ِــداو التممٗىٗٛ)ال٠ٗــٛ الٕاٍٗــٛ لمتقــٕٖي،   اــن  -ً(7 ٔ

الثلبٛ ٌقطٛ ارتكلس يف فّي اماتّي لطاٗمٛ المميك ال  أُ لطاٗمٛ الممي  -اشبدوٛ ٔإةٍلِٞل

اعممي ٥ساه وَ المٍلصز ا٧صلصٗٛ يف وٍظٕوٛ التممٗي الـذٙ ٥  ٍـٜ عٍـْ، ٧ٌٔـْ ٖـ٤بٙ بٔرًا      

وّىــل يف تٍىٗــٛ الــتفكري الممىــ٘، ٔأُ فّىــْ ٔر٣ٖتــْ لطاٗمــٛ الممــي صٗضــلعدٓ يف ذبدٖــد          

  (Mc Comas& Olson,1998الم٦ ل  بني عٍلصز الممي ٔوٕ ٕعلتْ 7)

 ةشهل: البحح  ◙

تتضــح أِىٗــٛ فّــي ااٗمــٛ الممــي لمىمزفــٛ الممىٗــٛ وــَ عٗــث يٌّٕــل وــَ اعقٕوــل           

ا٧صلصـــٗٛ يف الرتبٗـــٛ الممىٗـــٛ بغـــكن عـــلً ٔتـــدرٖط الممـــًٕ بغـــكن طـــلص7 ٧ُٔ اوـــت٦ك   

التصــٕرا  الٍل ــجٛ عــٕه ااٗمــٛ الممــي وــَ أِــي ٌــٕاتج تممــي الممــًٕ ٔبــل٧طيت لمطــ٦ب      

لط٦ب التخصصل  الممىٗٛ، ٔاٌط٦ ل وَ أِىٗٛ حبث تصٕرا  الطماٛ ازبلومٗني اعممىني ٔ

٠ــل  ٗعــٕه ااٗمــٛ الممــي يٌّٕــل تتــٗح رصــد ٔيّــل  ٌظــزِي عــٕه بٍٗــٛ اعمزفــٛ، ٔأةــز الا  

ــل  )  ــٛ عمّٗ ــل  عــني اصــتطممَ رأٙ   (Azevedo & Scarpa,2017ا٧يلبلٗ 7 ٧ُٔ الالعث

  ّ ٤ٖٔيـد  َ ر اـتَّ يف ا٥لتحـلق الٍّـٛ التممـٗي،     اعضتجٗال  ٥صتاٗلُ الدراصٛ، ابـدٝ ا مـا

الرتبُٕٖٕ عمٜ أُ ظبلمل عىمٗٛ تدرٖط الممًٕ ٖتٕ ف عمٜ يثري وَ المٕاون وَ بٍّٗل وممي 

الممًٕ، عٗث ٖمترب اعفتلمل الزٟٗط يف المىمٗـٛ التممٗىٗـٛ التممىٗـٛ، ٔحيقـم أِـدافّل يمىـل       

ــي الط      ــْ تممـ ــٛ تٕيٗـ ــًٕ بمىمٗـ ــث ٖقـ ــٛ حبٗـ ــلٞٚ عللٗـ ــلُ اا يفـ ــ٘،   يـ ــًٕ بللتقصـ ــٛ لمممـ ماـ

ُ ربــزس أيٗــل٥ً وــَ اعــتممىني  أٔا٥يتغــلوك لــذل  فــإُ عمــٜ و٤صضــل  الرتبٗــٛ ٔالتممــٗي    

لتمكُٕ ومتقدا  عمىٗٛ وٍلصاٛ  لبرٚ عمٜ ا٫صّلً يف تطٕٖز صبتىمّي7 ٔتغـري ا٧ببٗـل    

ممـي،  الرتبٕٖٛ إىل أٌْ ٥بد لمىـتممي وـَ أُ ٖكـُٕ  ـلبرًا عمـٜ عمـٜ فّـي الاٍٗـٛ الرتيٗاٗـٛ لم         

ٔوٗلبٍْٖ، ٔأِدافْ، ٔاز ْ، ٔعىمٗلتْ، ٔ ري ال  ممل ٖزٝ اعختصُٕ أٌْ  زٔرٙ لفّي ال  

ــًل يٗـــدًا، ٔعمٗـــْ تـــت أُ ٖتضـــىَ تـــدرٖط الممـــًٕ طـــربا  متثـــن يف طصـــلٟيت    الممـــي فّىـ

 أيـد  ٔ ـد (7 9110ً ٔومتقدا  عمىٗٛ، ٔااٗمٛ الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل) اشبمٗمـ٘ ٔعٗـدر ٖـٌٕط،   

د أعــلر يــلرتز ٌٔــٕرٔٔب فقــ الممــًٕ، تــدرٖط يف اعمتقــدا  أِىٗــٛ مــٜع الاــلعثني وــَ الكــثري

(Carter & Norwood,1997)   إىل أُ ومتقدا  الط٦ب عبٕ تممي اعلبٚ ٔومتقداتّي عٕه

ااٗمتّل ت٤ةز يف تممىّي اعلبٚ ٌفضّل7 ٧ُٔ اعممي عجز الشأٖـٛ يف المىمٗـٛ التممٗىٗـٛك فّـٕ     

ٗي لطاٗمـٛ الممـي يف بٍٗتـْ اعمزفٗـ7ٛ ٔأظّـز  صٗلصـٛ       اعض٤ٔه عَ ٌقن ٔتزمجٛ الفّي الضم

    ٚ  بـلعممي  اِتىلوـل ( 4141/ 4190التممـٗي )   ططٛ التٍىٗٛ الملعـزٚ، ٔو٤عـزا   ٗـلظ ا٧باٞ لـٕسار

٘  الـدو  ذبت ٘  ا٥صـرتاتٗج  ٔسارٚ) ٔتطـٕٖزِي  ٔتأِٗمـّي  اعممىـني  اصـتقطلب  ذبضـني  الثـلٌ

 عمـٜ بٍـلٞ اصـرتادبٗل  التـدرٖط ٔالـتممي      (7 ٖٔضلعد فّي ااٗمٛ الممـي اعممىـني  4191التممٗي،

ٛ  فّـي  أِىٗٛ وَ الز ي ٔعمٜ(7 4190 ،ٔاشبٕالدٚ اعٍلصاٛ)القضلٚ  أُ إ٥ لمىممـيك  الممـي  ااٗمـ

ــي لطاٗمــٛ صــمٗي فّــي لتمكــُٕ ٥ اعممىــني أُ إظّــلر يف وتفقــٛ الدراصــل   عــلً بٕيــْ المم

(Ledrman,1992). 
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 عّىـٛ يف تـدرٖط الممـًٕ يـُٕ الـ  ٖـٍمكط      ٌٔظزًا ٧ُ فّي ااٗمٛ الممي وَ ا٧ِداو ا

إتلبًٗل يف تممي الط٦ب لمممًٕ ٔتضد اعمٍٜ اسبقٗق٘ لمممي، فض٦ً عَ ذبقٗم المدٖد وَ 

أِداو تدرٖط: تطٕٖز التحصٗن، ٔتكَٕٖ ا٥دبلِل  ا٫تلبٗٛ عبٕ الممًٕ، ٔتممـي الـتفكري   

ل  بلصتقصلٞ تصٕرا  اللال  ( لذل   لوت الالعث4190ٔآطزُٔ،الممى٘ بكلفٛ أعكلل7ْ)ازبرب

الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لطاٗمٛ الممي وَ ط٦ه الدراصـٛ اسبللٗـٛ، ٧ُٔ اعىمكـٛ المزبٗـٛ     

الضـمٕبٖٛ  ـد تاٍـت يف وٍلِجّــل يتـت صمضـمٛ وليزِٔٗـن، الــل تضـىٍت صبـل٥  ااٗمــٛ         

عممـت   (، الـل 4190الممي، ٔإُ تفلٔتت ٌضت تضىٍّٗل عضت وليلٞ يف براصٛ )ازبـرب ٔآطـزُٔ،  

مجٗع يتت الممًٕ لمىزعمٛ اعتٕصط7ٛ ٔاصتٍلبا عل أعـلر  لـْ بمـأل ا٧حبـلث وـَ أُ ٍِـلك       

اــ٦ب ٖتخزيــُٕ وــَ الــرباوج الممىٗــٛ بلزبلومــل  الضــتٕٖل  وتدٌٗــٛعٕه ااٗمــٛ الممــي                                

(Glaze,2018)   

وـل   الـزٟٗط التـلل٘:   ٤اها٫يلبٛ عـَ الضـ  يف  ٕٞ ول صام لكَ ذبدٖد وغكمٛ الاحث يف 

 تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب  لطاٗمٛ الممي؟

 ٔالذٙ تٍاثم عٍْ ا٧ص٠مٛ الفزعٗٛ التللٗٛ:

 ول تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لمىمزفٛ الممىٗٛ؟ 
 ول تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لمطزٖقٛ الممىٗٛ؟ 
 ٕرا  لمىن اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لمىن الممىلٞ؟ول تص 
 ول تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لمى٤صضٛ الممىٗٛ؟ 

 أهمي: المراس: ◙

 تزيع أِىٗٛ الدراصٛ اسبللٗٛ إىل ين ممل ٖم٘: 

  ٛٗالـل تكغـف عـَ تصـٕرا      -حبضت عمـي الالعثـل     –ُتمد ِذٓ الدراصٛ أٔه براصٛ ضبم 

 ( MOSQ7اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب القٗلظ ااٗمٛ الممي )
        تٕيْ ٌتلٟج ِذٓ الدراصٛ، أٌظلر اعّتىني بـرباوج يمٗـل  الممـًٕ، ٔيـذل  ومـدٙ بـزاوج

 الدبمًٕ الرتبٕٙ، إىل ا٥ِتىلً بتضىني صبل٥  ااٗمٛ الممي يف اعٍلِج التممٗى7ٛٗ

 أهماف المراس: ◙

     يمٗــٛ الممــًٕ ةلومــٛ اعمــ  صــمٕب عــٕه ااٗمــٛ الممــي،                    تمــزو عــَ تصــٕرا  اللاــل

Nature OF Science (NOS( بأباٚ  ٗلظ ،)MOSQ7) 
  َ7تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لمىمزفٛ الممىٗٛتمزو ع 
  َ7تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لمطزٖقٛ الممىٗٛتمزو ع 
  َ7لمىن اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لمىن الممىلٞ تصٕرا تمزو ع 
  َ7تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب لمى٤صضٛ الممىٗٛتمزو ع 

 حمود المراس: ◙

  اسبدٔب اعٕ ٕعٗٛ: تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ ةلومٛ اعم  صمٕب عٕه ااٗمٛ الممي

(NOSا تصز الاحث عمٜ اللال  اعضتٕٖني ،)      ،ٞالضلبع، ٔالثـلوَ يف يمٗـٛ الممـًٕ )فٗشٖـل

 أعٗلٞ، يٗىٗلٞ(7

  7اسبدٔب اعكلٌٗٛ: يمٗٛ الممًٕ يلومٛ اعم  صمٕب يف الزٖلن 
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 ِ٘ـ9221ِـ /9241اسبدٔب الشولٌٗٛ: الفصن الدراص٘ الثلٌ٘ لمملً الدراص 

 ةصطلحات المراس: ◙

 التصورات حول طبيع: العلم: ◙

ّل: تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ عـٕه أربمـٛ يٕاٌـت    ُتمزو إيزاًٟٗل يف ِذٓ الدراصٛ بأٌ

لطاٗمٛ الممي، ٔتغىن اعمزفٛ الممىٗٛ، ٔالطزٖقٛ الممىٗٛ، ٔعىن الممىلٞ، ٔاع٤صضٛ الممىٗٛ، 

ٔالل صٗتي الكغف عٍّل وَ ط٦ه ذبمٗن اصتجلبلتَّ ل٨ص٠مٛ الـل تطزعّـل أباٚ الدراصـٛ    

 اسبلل7ٛٗ 

 طبيع: العلم:  ◙

اعمزفٛ الممىٗٛ الل ٖتي بٍل٣ِل يف الذَِ، بل٫ لفٛ إىل الطزٖقـٛ   عالرٚ عَ الٍظزٚ إىل

الل تقٕب إىل ومزفٛ يدٖدٚ، يف ظن ٔيٕب صبىٕعٛ وَ القٗي ٔاعمتقدا  اعٕرٔةٛ لتطـٕٖز  

 (Lederman,1992اعمزف7ٛ)

ــلٞ وــَ اعمزفــٛ اعٍظىــٛ، ٔازٖقــٛ لماحــث عــَ ِــذٓ                    ــْ: بٍ ــًل بأٌ ــلُ إيزاٟٗ                                                                                                                      تمزفــْ الالعثت

ــٛ         ــًٕ، ٖٔتضــىَ أربم ــٛ المم ــل  يمٗ ــل اللا ــشً بّ ــل  ٖمت اعمزفــٛ، ٔاــزق ٔأصــللٗت ٔأط٦ ٗ

 ضل  الممى7ٛٗصبل٥ :  اعمزفٛ الممىٗٛ، ٔالطزٖقٛ الممىٗٛ، ٔعىن الممىلٞ، ٔاع٤ص

 طالبات نلي: العلوم: ◙

اللاـــل  يمٗـــٛ الممـــًٕ ةلومـــٛ اعمـــ  صـــمٕب، اعضـــج٦  بلعضـــتٕٖني الضـــلبع ٔالثـــلوَ                       

)الفٗشٖلٞ، الكٗىٗلٞ،  ِـ وَ ربصصل 9241/9221ً ازبلوم٘ يف  الفصن الدراص٘ الثلٌ٘، وَ المل

 ا٧عٗلٞ(7

 المراسات السابك: ◙

 المراسات العربي:  ◙

( اللـت ٔاللاــٛ وـَ  ضــى٘ الفٗشٖــلٞ،   920 ( أيزٖـت الدراصــٛ عمــٜ ) .411 براصـٛ )عاــدان، 

ٔعمــًٕ اسبٗــلٚ وــَ يمــٗل الرتبٗــٛ ٔالممــًٕ اصــتخدوت الدراصــٛ، أباتــني عــَ ااٗمــٛ الممــي:  

( لما٠ٗـٛ المزا ٗـٛ، ٔبمـد    9114( الـذٙ يٗفـْ المـلٌ٘)   NOSTا٧ٔىل وَ اطتالر ااٗمٛ الممي)

ت الدراصــٛ إىل تــدٌ٘ وضــتٕٝ فّــي ااٗمــٛ الممــي لــدٝ أفــزاب عٍٗــٛ   تطاٗــم ا٧باتــني، تٕصــم

 الاحث7 

( اللت وـَ اـ٦ب يمٗـل     919 ( عٗث تكٌٕت عٍٗٛ الدراصٛ وَ )4194 ٔبراصٛ )محلٖدٚ ،

الممًٕ يف ة٦ث يلومل  بفمضطني، ٔاصتخدوت أباٚ تغتىن عمٜ  ضىني:  ضـي وـَ ا٧صـ٠مٛ    

ت صــــتٛ صبــــل٥  متثمــــت يف )اعغــــلِدا  اعفتٕعــــٛ، ٔا٩طــــز وــــَ ا٧صــــ٠مٛ اعغمقــــٛ،  مــــ

ٔا٥صتد٥٥ ، الطاٗمٛ اع٤ تْ لمٍظزٖل  الممىٗٛ، الم٦ ٛ بني القٕاٌني ٔالٍظزٖل  الممىٗٛ، 

تأةري الضٗلق الثقليف ٔا٥يتىلع٘، تٕظٗف التخٗن ٔا٥بدال يف الممًٕ، اعٍّج الممى٘ اعتاع يف 

عقلب٦ ، الل يغفت عَ  صٕر فّي اماٛ الاحث(7 ٔ د تٕافقت ٌتلٟج ا٧صتالٌٛ وع ٌتلٟج ا

ــٛ        ــٛ، ٔأعــلر  الدراصــٛ إىل أِىٗ ــي بللصــٕرٚ المىٗقــٛ اعطمٕب ــًٕ، لطاٗمــٛ المم ــل  المم يمٗ

اعضل ل  الل تتٍلٔه ااٗمٛ الممًٕ، إا أظّز الط٦ب الذَٖ التحقٕا الضل ل  تتٍلٔه ااٗمٛ 

ــي، فّــي أفضــن لطاٗمــٛ الممــي وــَ ٌظــزاّٟي الــذَٖ مل ٖمتحقــٕا     الضــل ل  تٍلٔلــت اا    المم

 اعٕ ٕل7 
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 المراسات األجهبي: ◙

( 94 ( أيزٖـت الدراصـٛ عمـٜ )   Palmquist & Finley,1997براصـٛ بلعكٕٖضـت ٔفٍٗمـ٘ )   

وممي وَ وممى٘ الممًٕ  ان اشبدوـٛ، الـذَٖ التحقـٕا بربٌـلوج تـدرٖت اعممىـني،  اـن بداٖـٛ         

 ، ٔ أظّز  الٍتلٟج أُ   (NOS) الربٌلوج مت مجع الاٗلٌل  وٍّي عٕه فّىىّي لطاٗمٛ الممي

وــٍّي لــدّٖي فّــي طــلا١ عــٕه ططــٕا  الطزٖقــٛ الممىٗــٛ، ٔالذاتٗــٛ يف تطــٕر ا٧فكــلر     % 01

، ٔ  مت أعداب  (NOS)الممىٗٛ، ٔبمد اٌّلّٟي لمربٌلوج تضلعفت فّىًل صحٗحًل لطاٗمٛ الممي 

 المذَٖ لدّٖي فّي طلا١ عٕه ااٗمٛ الممي إىل الٍصف7 

( وممي 442( وممي  ان اشبدوٛ ٔ) 49( أيزٖت الدراصٛ عمٜ )Haidar,1999براصٛ عٗدر)

يٗىٗلٞ، ٔمت تطاٗم وقٗلظ ااٗمٛ الممي الذٙ تكُٕ وَ مخضٛ يٕاٌت الٍظزٖل  الممىٗٛ 

ــٛ، ٔ       ــٛ، ٔالقــٕاٌني الممىٗ ــٛ، ٔالطزٖقــٛ الممىٗ ٔالٍىــلاس، ٔبٔر الممىــلٞ، فّــي اعمزفــٛ الممىٗ

% 04ٛ الممي، أول بللٍضاٛ عممى٘ ول  ان اشبدوٛ فأٌْ أظّز  الٍتلٟج آراٞ وتالٍٖٛ عٕه ااٗم

 7 (NOS)وٍّي أبدٔا فّىًل طلا٠ًل عٕه ااٗمٛ الممي 

( 4.( أيزٖــت الدراصــٛ عمــٜ )Murcia & Schibeci,1999براصــٛ وٕرصــٗل ٔ عاٗضــ٘ )

وممي عمًٕ  ان اشبدوٛ، ٔاصتخدوت أباٚ اصتاٗلُ عـَ يٕاٌـت ااٗمـٛ الممـي، ٔومظـي أفـزاب       

لرٔا اصتجلبٛ ) ٥ أعـزو ( تىٕعـٛ وتٍٕعـٛ وـَ فقـزا  ااٗمـٛ الممـي، ٔأظّـز          المٍٗٛ اطت

 الٍتلٟج ٔيٕب فّي طلا١ لطاٗمٛ الفّي لدٝ أفزاب الم7ٍٛٗ 

( اصتطممت الدراصٛ فّي ا٦ب الدراصل  They & Kwen,2004يف براصٛ ة٘ ٔيَٕٖ )

ٖتكُٕ وَ مثلٌٗـٛ أصـ٠مٛ،   الممٗل عممى٘ الممًٕ ول  ان اشبدوٛ وَ ط٦ه أباٚ اصتاٗلُ وفتٕمل 

(7 أرصمت ا٧باٚ عرب الربٖد 4114 أطذ  ا٧باٚ وَ براصٛ ) لٗدرولُ ، عاداشبللم بٗن ، صتٕارتش ،

( اللـت، ٔ أظّـز  الٍتـلٟج أُ الطـ٦ب مل حيـدبٔا      944ا٥لكرتٌٔ٘ ٔاصـتجلب لـل، ٔرب عمّٗـل )   

ٔبللمىًٕ يلُ فّي ولِٗٛ الممي، ٔلي ٔيّل  ٌظز  ري ٔا حٛ عٕه يٕاٌت ااٗمٛ الممي، 

 الط٦ب  مٗف يًدا7

( تكٌٕت عٍٗٛ الدراصـٛ  Buaraphan & Sung-ong,2009براصٛ بٕٗرفلُ ٔ صٌٕغ ابٌغ)

، الــذٙ (MOSQ)( وممــي عمــًٕ  اــن اشبدوــٛ، ٔمت اصــتخداً وقٗــلظ ااٗمــٛ الممــي   94وــَ )

 ممىٗٛ( تضىَ أربع صبل٥  )اعمزفٛ الممىٗٛ، الطزٖقٛ الممىٗٛ، عىن الممىلٞ، ٔاع٤صضٛ ال

ٔيلٌت أعمٜ ٌضاٛ ل٦صـتجلبٛ  ـري وتأيـد الـل اطتلرِـل أفـزاب المٍٗـٛ ِـ٘ لفقـزٚ أٌـْ           

الممي تٗت عَ مجٗع ا٧ص٠مٛ، ٔأعـلر وممىـ٘ الممـًٕ  اـن اشبدوـٛ إىل أٌـْ التجزٖـت لـٗط         

الٕصٗمٛ الٕعٗدٚ لمتٕصن إىل اعمزفٛ الممىٗٛ، ٔ رأٔا أُ بٔر ا٧بدال ٔ اشبٗله يف بٍلٞ ا٧فكلر 

ىٗٛ، وَ ا٧وٕر اعضمي بّل7 ٔٔيـدٔا صـمٕبٛ يف التفزٖـم بـني الممـي ٔالتكٍٕلٕيٗـل ٔأعـلر        المم

 ومظىّي إىل أُ الممي ٌغل  ايتىلع7٘ 

( وممىـٛ عمـًٕ  اـن اشبدوـٛ يف     21 ( تكٌٕت عٍٗٛ الدراصـٛ وـَ)  4194 يف براصٛ ) ابٕعلارٓ ،

ت الدراصـٛ وقٗـلظ   وضتٕٝ الدبمًٕ الرتبٕٙ يف يمٗٛ الرتبٗٛ يف يلومٛ الطلٟف ٔاصـتخدو 

ــي   ــٛ المم ــٛ       (MOSQ)ااٗم ــن اشبدو ــًٕ  ا ــل  المم ، ٔتٕصــمت الدراصــٛ إىل اوــت٦ك وممى

صبله اعمزفٛ الممىٗٛ: ٖمتقدُ بأُ الٍظزٖل   -9تصٕرا  صحٗحٛ لطاٗمٛ الممي متثمت يف: 

٥ %( وَ اعغلريل  34الممىٗٛ أ ن ةالتًل وَ القٕاٌني، ٔأُ اعمزفٛ الممىٗٛ تتغري، ٔأُ ٌضاٛ )

صبله الطزٖقٛ الممىٗٛ: ٖمتقدُ  -4ٖمتقدُ بأُ الٍىٕاس الممى٘ ٖمرب عَ ٌضخٛ وَ الٕا ع7 
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أُ الممي ٔاعٍّج الممى٘ ٥ لكـَ أُ تٗـت عمـٜ مجٗـع ا٧صـ٠مٛ، ٔأُ اعمزفـٛ الممىٗـٛ لـٗط         

عىن الممىلٞ: ٖمتقدُ بأُ الممىلٞ ٖضتخدوُٕ ا٫بـدال ٔاشبٗـله    -4وصدرِل التجلرب فق 7 

اع٤صضــٛ الممىٗــٛ:  -2اعمزفــٛ الممىٗــٛ، ٔأُ الممىــلٞ وتفتحــ٘ الــذَِ بسُ ذبٗــش7   يف تطــٕٖز 

ــأةز        ــٛ ٖت ــٛ، ٔأُ تطــٕر اعمزفــٛ الممىٗ ــٛ لٗضــت و٤صضــٛ فزبٖ ــأُ اع٤صضــٛ الممىٗ ٖمتقــدُ ب

صبله  -9بلتتىع، ٔالضٗلصٛ، ٔالثقلف7ٛ أول عَ التصٕرا  اشبلا٠ٛ لدَّٖ فتىثمت يف ا٩ت٘: 

  ُ ــٛ: ٖمتقــد ــل       اعمزفــٛ الممىٗ ــل  فقــ ، ٔأُ الٍظزٖ ــأُ الفز ــٗل  تتطــٕر لتصــاح ٌظزٖ ب

الممىٗٛ ممكـَ أُ تتطـٕر لتصـاح  ـٕاٌني فقـ ، ٔأُ تـزايي ا٧بلـٛ تمـن اعمزفـٛ الممىٗـٛ           

%( وــَ وممىــل  الممــًٕ  اــن اشبدوــٛ ٖمتقــدُ بــأُ الٍىــٕاس   38أيثــز اصــتقزارا، ٔأُ ٌضــاٛ )

مىٗـٛ: ٖمتقـدُ بـأُ اعـٍّج الممىـ٘      صبله الطزٖقٛ الم -4الممى٘ ٖمرب عَ ٌضخٛ وَ الٕا ع7 

 اع٤صضٛ الممىٗٛ: ٖمتقدُ بأُ الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل وتطلبقل7ُ    -4ةلبت يف ططٕاتْ المىم7ٛٗ 

 ( Jain &Others,2013ٔيف براصٛ يلَٖ ٔآطزُٔ )

( اللـــت وـــَ اـــ٦ب تممـــٗي الممـــًٕ ربصـــيت عمـــي ا٧عٗـــلٞ، 94أيزٖـــت الدراصـــٛ عمـــٜ )

لٗكــز ، ٔامــت وــَ أفــزاب المٍٗــٛ، تربٖــز إيلبــلتّي عــٕه   ٔاصــتخدوت أباٚ اصــتاٗلُ ةــدٔه 

ٔأظّــز  الٍتــلٟج فّىــًل يشٟٗــًل لــدٝ  (NOS)اعفــلِٗي الثىلٌٗــٛ اشبلا٠ــٛ، عــَ ااٗمــٛ الممــي 

، ٔأٔصت الدراصٛ بتصٗح اعفلِٗي اشبلا٠ٛ عٕه ااٗمٛ (NOS)الط٦ب عٕه ااٗمٛ الممي 

 الممي عمٜ وضتٕٝ اتتىع يكن7 

( أيزٖــت الدراصــٛ Colagrande &Others,2016ٔآطــزُٔ)ٔيف براصــٛ ي٥ٕ زاٌــدٙ 

 41ٔ 91 ( وممي وتطٕل وَ وممى٘ الممًٕ، ول  ان اشبدوٛ المذَٖ ترتٔامل أعىلرِي بني49 عمٜ )

 ص7ٍٛ 

ٔ ــد ابمــت وــٍّي التمــاري عــَ تصــٕراتّي بمــدٚ اــزق عــٕه مخضــٛ وٕا ــٗعك الممــًٕ يف   

ٔالتكٍٕلٕيٗـل، الممـًٕ ٔاتتىـع، اطتمفـت      عٗلتٍل، بٍلٞ اعمزفٛ الممىٗٛ، عىن الممىـلٞ، ٔالممـي  

اصتجلبل  الط٦ب )تالٍٖت وَ عٗث وضتٕٖل  التممٗي ( ٔأظّز  الٍتلٟج عليتّي اعضـتىزٚ  

عشٖد وَ الدراصل ، ٔا٧ٌغطٛ، ٔا رتعت الدراصٛك إٌغلٞ صبىٕعل  براصٗٛ باطن ازبلومـٛ،  

فمللٗتّــــــل7                                                                                     عٍل غــــــٛ وٕ ــــــٕعل  عــــــٕه ااٗمــــــٛ الممــــــي، ٧ُ ِــــــذٓ الطزٖقــــــٛ، أةاتــــــت  

( فقـد يلٌـت أباٚ   ,Torres & Vasconcelos  2016ٔيف براصـٛ تـٕرٖط ٔفلصكٌٕضـٗمٕظ )   

(اللت وَ الذَٖ 04ص٤اه ابرصمت بللربٖد ا٥لكرتٌٔ٘، إىل ) 44 الدراصٛ اصتاٗلُ وغمم اعتٕ 

ٕا بللتممٗي الملل٘ يف الربتغله ٔا٥صتاٗلُ اصتكغف ٔيّل  ٌظز الط٦ب عٕه ااٗمٛ التحق

الممي ٔالٍىلاس الممىٗٛ، ٔ لاس بٍٗٛ ا٧رن، ٔأظّز  الٍتلٟج أُ فّي الط٦ب لطاٗمٛ الممي 

ٔالٍىـــلاس الممىٗـــٛ، يـــلُ  ـــمٗف يـــداً، ٔوتٕصـــطٛ فٗىـــل ٖتممـــم بللم٦ ـــٛ بـــني القـــٕاٌني   

 ٔالٍظزٖل 7  

( اصـتخدوت الدراصـٛ أباٚ   Metin & Ertepinar,2016راصـٛ وٗـتني ٔإرتاٍٗـلر)   أوـل يف ب 

،عٕه وٕ ٕل الش٥سه، ٔتطٕل (NOS)فقزا  تتممم بفّي ااٗمٛ الممي  4 اصتاٗلُ وفتٕمل وَ

أٌلث( ٔأظّز   41ايٕر ٔ 94( وَ وممى٘ الممًٕ ول ان اشبدوٛ )29ل٬يلبٛ عمٜ ا٥صتاٗلُ )

ٝ الط٦ب عـٕه الـش٥سه، عمـٜ الـز ي وـَ تمقـّٗي لـدٔرا         الٍتلٟج ٔيٕب ومتقدا  ساٟفٛ لد

، ٔ أريع الالعث الضات إىل أٌّل ُتدرظ وٍفصمٛ ٌٔتٗجٛ لتدرٖط (NOS)عٕه ااٗمٛ الممي 

  ري وتكلون 7  
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ٜ    Sen & Sari,2017)ٔيف براصٛ صني ٔصلرٙ) اللـت وـَ  ضـي     .4أيزٖـت الدراصـٛ عمـ

ُ    ٔوقلب٦ ، تممٗي الممًٕ ٔيلٌت ا٧باٚ عالرٚ عَ اصتاٗلُ،   ،وـَ تصـىٗي )لٗـدرولُ ٔ آطـزٔ

( ٔ أظّز  الٍتلٟج أُ الط٦ب لدّٖي وممٕول   ري يلفٗٛ عَ وٕ ٕعٗٛ الممي ٔالفزق  4114

 بني الٍظزٖٛ ٔالتطاٗم ٔيذل  ٔيٕب طم  بني الفز ٗٛ ٔالٍظزٖٛ 7 

( Abd-El-Khalick&Others,1997ٔيف ادبلٓ آطزيلٞ   براصٛ  عاـداشبللم ٔآطـزُٔ)  

( وممي عمًٕ  ان اشبدوٛ، ِٔـدفت بل٫ ـلفٛ إىل الكغـف عـَ تصـٕرا       92زٖت عمٜ )الل أي

فّي وممى٘ الممًٕ  ان اشبدوٛ لطاٗمٛ الممي، ٔأٖضًل صمت إىل ذبدٖد المٕاون الل ت٤ةز يف 

فّي وممى٘ الممًٕ لطاٗمٛ الممـي7 ٔا٧باٚ اصـتاٗلُ ٔوقـلب٦ ، ٔأظّـز  الٍتـلٟج ٔيـٕب فّـي        

 لممي، ٔأعلر  الدراصٛ إىل أِىٗٛ ا٧ٌغطٛ يف فّي ااٗمٛ الممي7 لمدٚ يٕاٌت وَ ااٗمٛ ا

( اللت وَ 440( براصٛ ٔصفٗٛ تكٌٕت عٍٗتّل وَ )Y2enice,2015ٔأٖضًل أيزٝ ٍٖٗضٗل)

 ضــي تممــٗي الممــًٕ يف يلومــٛ عــدٌلُ وٍــدرٖط  ــزب تزيٗــل، ٔابصــتخدوت أباٚ ا٥صــتاٗلُ     

لدراصٛ إتلبٗٛ الٍتلٟج عٕه ااٗمٛ لدراصٛ تطٕرا  الط٦ب عٕه ااٗمٛ الممي ٔ أظّز  ا

 الممي، ٔارتفلل وضتٕٝ ةقٛ الط٦ب يف  دراتّي7 

 تعكيب على المراسات السابك:

           اتفقت مجٗع الدراصل  الضـلبقٛ ٔالدراصـٛ اسبللٗـٛ، يف الـدو ِٔـٕ الكغـف عـَ تصـٕرا

 اماٛ يمٗل  الممًٕ، ٔوممى٘ الممًٕ ول  ان اشبدوٛ لطاٗمٛ الممي7
 اصل  الضلبقٛ ٔالدراصٛ اسبللٗٛ يف ذبدٖد اتتىع، ِٕٔ اماـٛ يمٗـل    اتفقت مجٗع الدر

 المم7ًٕ
 7اطتمفت الدراصل  يف اطتٗلر المٍٗٛ بني عغٕاٟٗٛ، ٔ صدٖٛ، ٔوتطٕعني 
 (اطتمفت الدراصل  يف تٍلٔلل زبٕاٌت ااٗمٛ المميNOS7) 
 ٦ 7تٍٕعت الدراصل  الضلبقٛ، يف ا٧بٔا  بني اصتالٌل  وفتٕعٛ، ٔوغمقٛ، ٔوقلب 
 7ٛٗاتفقت الدراصل  الضلبقٛ، يف اعٍّجٗٛ،  وضحٗٛ ٔصف 
            ،ًٕا مت الدراصل  الضـلبقٛ، ٔيـد  فّىـًل طلا٠ـًل لطاٗمـٛ الممـي لـدٝ اماـٛ يمٗـل  الممـ

-Abd-Elٔوممىـــــ٘ الممـــــًٕ وـــــل  اـــــن اشبدوـــــٛ، إ٥ براصـــــل عاـــــداشبللم ٔآطـــــزُٔ)       

Khalick&Others,1997(ٔبراصٛ ٍٖٗضٗل )(Yenice,20157 

 ظري:اإلطار اله ◙

 متهيم:  ◙

تلرٖخ الممي ِٕ تلرٖخ الفكز الذٙ وٍحْ ان ل٬ٌضلُ لكـ٘ ٖزتقـ٘ بمقمـْ ٖٔـدرك أِىٗـٛ      

اعمزفٛ يف صٍع التقدً، ٔفّي عقلٟم ا٧عٗلٞ، ِٕٔ يشٞ وَ التلرٖخ ا٫ٌضـلٌ٘ الـذٙ أصـّىت    

يف صٍمْ مجٗع ا٧وي عمٜ وز المصٕر، يىل أُ تلرٖخ الممي ِٕ تلرٖخ عضلرٚ ا٫ٌضلُ، ٔوَ 

زأ تلرٖخ الممي تد أٌْ ٔةٗم ا٥رتال  يف تقدوْ ٔتمثزٓ الزاعن ا٥سبِلر ٔالتخمـف الـل   ٖق

وز  بّل عضـلرٚ ا٫ٌضـلُ عـرب آ٥و الضـٍني، ٔتـد أُ فمضـفتْ ومٍٗـٛ بتتاـع  ـٕ اعغـك٦            

الممىٗــٛ ٔتطٕرِــل، الــل  دوــْ الممــي وــَ ٌظزٖــل  أٔ عمــٕه لتمــ  اعغــك٦  يف ٌطــلق صــٗل ْ  

 (41947الغلون)عاد القلبر،  ا٥يتىلع٘ الثقليف

فأفضن ٌغل  ل٬ٌضلُ ِٕ الممي، ِٕٔ أيثز أعكله اسبضـلرٚ الاغـزٖٛ عضـٕرًا ٔأعـدِل     

إتلبٗٛ، فللممي ِٕ طبشُٔ ومزيف ٔو٤عز عمٜ عٕٖٗٛ اسبضلرٚ اعمٍٗٛ، ٔوَ ةـي عزيٗـٛ   

 (41127الممي تأت٘ يف ط  وٕاس سبزيٛ اسبضلرٚ عرب التلرٖخ)وكزًٔ، 
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ٛ بني ين وَ الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل فكن وٍّي ٖـ٤ةز يف ا٩طـز ٖٔتـأةز    فٍّلك ع٦ ٛ ٔةٗق

بْ، فللممي ٖمد التكٍٕلٕيٗل بلعملرو الممىٗٛ الضزٔرٖٛ لتطاٗقّل، ٔالتكٍٕلٕيٗل متد الممىلٞ 

بل٧بٔا  ٔاعمدا  الد ٗقٛ الل تممت بٔرًا أصلصًٗل يف مجٗـع صبـل٥  إٌتـلس اعمزفـٛ الممىٗـٛ،      

ٕلٕيٗل ي٦ِىل ٍٖىٕ ٖتأةز الظـزٔو ٔا٥دبلِـل  الضـلٟدٚ يف اتتىـع     يىل أُ الممي ٔالتكٍ

 (41947عادالقلبر، ٔضبىٕب، أٙ ٖٕيد ع٦ ٛ تالبلٗٛ بني ين وَ الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل)

 ةفهوم العلم:  ◙

الممي يف أصلصْ عالرٚ عَ وٍّج ٔأصمٕب وٍظي لز٣ٖٛ ا٧عٗلٞ ٔفّي الململ، ِٕٔ اطتـشاه  

أعكله ٔ لاس تقًٕ الّىٛ تكثٗف الٕا ع ٔبمٕرتْ، الل ٖضف٘ عمٜ الململ الطاٗم٘ إىل صٕر ٔ

يضي اعمزفٛ الممىٗٛ ٌٕعًل وَ ا٥تضـلق ٔا٥ٌضـجلً، ٔالـل ٍٖقـن صـٕرٚ المـلمل اشبـلري٘ إىل        

 (41127عقن الململ)وكزًٔ، 

يىل أُ الممي  ٌغل  إٌضلٌ٘ تىع بني المقن ٔاسبط، ِٕٔ ٌغل  وـٍظي ٔفقـًل لقٕاعـد    

ٔتفضري ظٕاِز الكُٕ وَ أين الضٗطزٚ عمٜ تم  الظٕاِز ٔتضخريِل وٍظىٛ ّٖدو ٔصف 

 (41917شبدوٛ ا٫ٌضلُ ٔإعالل عليلتْ)ساٖد، 

ــٛ ٔاعــدٚ ٥ تكــُٕ عمىــًل، ٧ُ        ٔالكغــف عــَ أٔيــْ الغــاْ بــني اعختمفــل ، فىمزفــٛ يشٟٗ

ي ازبشٟٗٛ الٕاعدٚ ِٔ٘ ومشٔلٛ عىل عداِل ٥ ت٤بٙ إىل إبراك القٕاٌني الطاٗمٗـٛ، ٔوـل لمممـ   

إ٥ إبراك القٕاٌني الل تقع ازبشٟٗٛ الٕاعـدٚ، ِٔـ٘ ومشٔلـٛ عىـل عـداِل ٥ تـ٤بٙ إىل إبراك       

القٕاٌني الطاٗمٗٛ، ٔول لمممي إ٥ إبراك القٕاٌني الل تقع ازبشٟٗٛ الٕاعدٚ ٔفقـًل لل)وٕصـٜ   

 (41917ٔالدصٕ ٘، 

أصـمٕب   ٔلغٛ الممي ِ٘ لغٛ عىمٗـٛ فٍٗـٛ الغـزن وٍّـل إٖصـله ومٍـٜ ضبـدب ذبتـلس إىل        

ــللممي أٔ بارصــْٗ         ــْ اعغــتغمني ب ــٍظي ب ــٛ، ٖمــزن ٖٔ ــلُ ٔالد  ــش بللٕ ــٕمل ٔالاٗ طــلص ٖتىٗ

ــٜ روــٕس، ٔومــلب٥         ــٕٝ ِــذا ا٧صــمٕب عم وممٕوــلتّي ٔو٦عظــتّي ٔتفضــرياتّي، ٔ ــد حيت

 (41947يٗىٗلٟٗٛ، ٔرٖل ٗٛ، ٔوصطمحل ، ٔرصًٕ ٔيدأه)عاد القلبر، 

الل تٍغأ عَ اع٦عظـٛ ٔالدراصـٛ ٔالتجزٖـت    ٔلكَ تمزٖف الممي بأٌْ واعمزفٛ اعٍضقٛ 

 (41997ٔالل تتي بغزن ذبدٖد ااٗمٛ أٔ أصط ٔأصٕه ول مت براصتْو)وٕصٜ ٔالدصٕ ٘، 

يىل ٖمزو الممي بأٌْ وٌغل  إٌضلٌ٘ ّٖدو إىل فّي الظٕاِز اعختمفٛ الغلوضٛ، بّدو 

 7(4194 ،الضىٗد أبٕٔ عاٗدا  اطّل ٔالتحكي بّل، ٔالتٍا٤ الضتقامّلو)

يىل ٖمزو الممي بأٌْ صبىٕعٛ وَ اشبربا  ا٫ٌضلٌٗٛ الل تٗضز ل٬ٌضلُ تفلع٦تْ وع 

عــلمل الطاٗمــٛ، ٔمتكٍــْ وــَ و٦عظــٛ أعداةــْ ٔالتٍاــ٤ بأةلرِــل، ٔوــَ ةــي فــإُ الممــي ٖضــلعد    

ــْ        ا٫ٌضــلُ عمــٜ فّــي الٍظــلً اسبــليي لم٦ ــل  المــلمل اشبــلري٘ وــَ طــ٦ه ومزفــٛ  ٕاٌٍٗ

ٍلصــز  اعٕيــٕبٚ فٗــْ، ٔالــ  الــل لكــَ ا٫ٌضــلُ وــَ إبراك يٗــد    ٔااٗمــٛ الم٦ ــل  بــني الم 

 (41127لطاٗمٛ الم٦ ٛ بني ا٧صالب ٔالٍتلٟج)وكزًٔ، 

ٔيىل ٖمزو الممي بأٌْ ٌغل  ايتىلع٘ وٍظي ٔفقًل لقٕاعد ومٍٗٛ باٟي التغري ٔالتطـٕر  

ظـٕاِز   حبٗث ٖمل بل٫ٌضلُ ٔتأةريا  الا٠ٗٛ ا٥يتىلعٗٛ اعـ٤ةزٚ عمٗـْ، ّٖٔـدو إىل ٔصـف    

الكــُٕ ٔتفضــريِل ٔالتٍاــ٤ بّــل وــَ أيــن الضــٗطزٚ عمــٜ الطاٗمــٛ ٔتضــخريِل شبدوــٛ ٔتقــدً  

 (41917ا٫ٌضلُ ٔإعالل عليلتْ)ساٖد، 
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يىل أُ الممي ِٕ وٍغ  إٌضلٌ٘ لـلرظ وـَ طـ٦ه صبىٕعـٛ وـَ ا٧فمـله الـل تتٕيـْ         

     ٔ آطـزُٔ،  أصلصًل يدراصٛ الطاٗمٛ الل ٖتضـىٍْ وـَ يلٍٟـل  ٔوٕيـٕبا  ٔظـٕاِز)اشبمٗم٘ 

41127) 

ٔتمزو الدراصٛ الممي بأٌْ ٌغل  ّٖدو إىل وضلعدٚ ا٫ٌضلُ عمٜ اصـتثىلر الكـُٕ ٔفـم    

  ٕاعد ضبدبٚ لشٖلبٚ رفلِٗتْ فّٗل7

 ةبادئ العلم:  ◙

 ٔلكَ تمخٗيت الممي بلعالب٢ التللٗٛ: 

اعاــدأ ا٧ٔه: ا٥ٌتقــله وــَ وضــتٕٝ اعىلرصــٛ التمقلٟٗــٛ المفٕٖــٛ إىل وضــتٕٝ الصــٗل ٛ        

 ٖٛ لقٕاعد الممي7الٍظز

اعادأ الثلٌ٘: ا٥ٌتقله وَ اعزعمٛ الٕصفٗٛ إىل اعزعمٛ التجزٖاٗٛ فلعزعمٛ ا٥صتٍالاٗٛ 

وٍتّٗـــل إىل اعزعمـــٛ ا٥يضـــٕولتٗكٗٛ وزعمـــٛ الاٍـــلٞ الٍضـــق٘ القـــلٟي عمـــٜ صبىٕعـــٛ وـــَ  

 الادّٖٗل  ٔاسبدٔب ٔاعفلِٗي باطن الٍضم7

َ تطٕر الممي ااتْ، فٗتحقم التقدً الممى٘ عني اعادأ الثللث: أُ وٍّج الممي ٥ ٍٖفصن ع

ٌٍجح يف اصتاداه ٌضم فكزٙ وتكلون ٔاعٍّج أعد وكٌٕلتْ بٍضـم فكـزٙ أطـز تٕ ـف عـَ أُ      

 (7 4191ٖضتجٗت سبليل  الممي ٔوتطمالتْ)ساٖد، 

ٖٔتضــح ازٖقــٛ صــري وممىــٛ الممــًٕ يف عــزن اعــلبٚ لمطماــٛ ٔفــم وضــتٕٖل  ومٍٗــٛ يف   

، ٥ٔ بـد وـَ   ٛصفٗٛ، ٔبمدِل ا٥ٌتقله إىل دبزٖاٗٛ، ٔأطريًا اصتٍالاٗالاداٖٛ تكُٕ صٗل ٛ ٔ

 ا٥ِتىلً بكن ول ِٕ يدٖد بللممي، ٔالتخطٗ  اعضام لتدرٖط المم7ًٕ

 خصائص العلم:  ◙

ٔتمد الرتبٗٛ الممىٗٛ ِدفًل ٔوطماـًل وّىـًل لمىجتىمـل  ا٫ٌضـلٌٗٛ عٗـث ٖـتي وـَ ط٦لـل         

قلفـٛ الممىٗـٛ الـل أصـاحت  ـزٔرٚ وـَ  ـزٔرٖل         تشٖٔد اعتممىني بقـدر وـَ اعمزفـٛ ٔالث   

  المصز الذٙ ٖطمم عمْٗ عصز الممي، فإُ لغٛ الممـي تصـاح  ـزٔرٚ عتىٗـٛ وـَ  ـزٔرٖل      

الثقلفــٛ، ٔالــ  ٧ُ الم٦ ــٛ بــني المغــٛ ٔالثقلفــٛ، ِــ٘ ع٦ ــٛ اشبــلص بللمــلً، فللمغــٛ وــزآٚ   

الثقلفــٛ ٔذبــدب  لمثقلفــٛ تمكضــّل ٔتمكــط طصلٟصــّل ا٧صلصــٗٛ، بــن المغــٛ ِــ٘ الــل تغــكن  

 (41947وملعّل)عاد القلبر، 

 تتىتع اعمزفٛ الممىٗٛ بمدٚ طصلٟيت وَ أبزسِل: 

 7ٛأٌّل تزايىٗٛ فلسبقلٟم ازبدٖدٚ تٍطمم وَ القدلٛ ٔتمغّٗل، لذل  تصف بأٌّل وٍظى 
         ٛــث تّــدو الٕصــٕه إىل  ــٕاٌني عــلوم ــل تاحــث عــَ ا٧صــالب فمكــن ٌتٗجــٛ صــات، عٗ إٌّ

 ٖٔق7ٍٛٗٗ
 (41947 ،أبٕ الضىٗدٔ عاٗدا  ٗقٛ وٕةٕ ٛ تضتخدً ا٧ر لً ٔالقٗلظ)إٌّل عقلٟم ب 

 ٖٔضٗف الامأل بلشبصلٟيت التللٗٛ: 

 7الممي  لبن لمتمدٖن، فلسبقلٟم ٔاعفلِٗي ٔالٍظزٖل  لٗضت ةلبتٛ ةإتًل وطمقًل 
        ،الممي ِزو٘ الاٍلٞ، فإاا ٌظزٌل إىل اعمزفٛ الممىٗٛ ظبـد أٌّـل تمتىـد عمـٜ بمضـّل الـامأل

 ىٕعٛ وَ اسبقلٟم الممىٗٛ ٖتكُٕ اعفًّٕ الممى٘، ِٔكذا7فىَ صب
 7الممي لز يف وزاعن ضبدبٚ، عٗث أٌْ ٖضم  وزاعن ضبدبٚ ٖٔضتطٗع الممي التحكي بّل 
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          الممي ٖضتخدً أبٔا  طلصٛ بْ، وـَ أيـن اسبصـٕه عمـٜ اعممٕوـل  ٔالاٗلٌـل  الـل تتممـم

 (41147بل٧عداث ٔالظٕاِز الممىٗٛ)ٌغٕاُ، 

 العلم: مسات لغ:  ◙

 تتىٗش لغٛ الممي بامأل الضىل  وَ أِىّل ول ٖم٘: 

           الٕ ٕمل: أٙ الٕ ٕمل الـذٙ ٥ حيتىـن المـاط فـللغزن ا٧صلصـ٘ لمغـٛ الممـي ِٔـٕ تفضـري

ظلِزٚ أٔ عزمل ازٖقٛ ٥ٔ لكَ ذبقٗم ال  بمغٛ  ري صزحيٛ ٔ ري ٔا حٛ، أٔ بكمىل  

 واّىٛ  ري ضبدبٚ اعم7ٍٜ

  ٔتزيٗت ازبىـن فحضـت، بـن تغـىن التمـاري الممىـ٘ صـٕاٞ         الد ٛ: ٥ تمل اطتٗلر الكمىل

 يلُ يف الٕصف أٔ التقزٖز، فٗجت أُ تكُٕ الد ٛ يف ا٧ر لً ٔيف الكمىل  الٕصف7ٛٗ

  اعٍطم: لغٛ الممي ذبتلس إىل وٍطم، ٔاعٍطم ِٕ التٕال٘ الصحٗح سبدٔث ا٧عٗلٞ، أٔ صام

 ا٧صالب عمٜ الٍتلٟج ٌٔضاٛ الفزٔل ل٨صٕه7

 ٍٗـــلُ المغـــٕٙ ٔا٫تـــلس: عٗـــث ٖتطمـــت الـــ  يف التمـــاري عتـــٜ لكـــَ أُ تمٗـــْ صـــ٦وٛ الا

الذايزٚ، ٔلك٘ ٖتحقـم الـ  ٥ بـد ٔأُ ٖزاعـ٘ يف لغـٛ الممـي ٔطصلٟصـّل ٔوكٌٕلتّـل وـَ          

 روٕس ٔوملب٥  ٔ ريِل7 

      َالقصــد إىل عقٗقــٛ ا٧وــٕر ٔعــدً المٍلٖــٛ بللغــكن: عٗــث خيتمــف التقزٖــز و الممــي عــ

 (41947الٕ ٕمل ٔالد ٛ ٔاعٕ ٕعٗٛ وَ مسل  لغٛ الممي)عاد القلبر، التقزٖز يف ا٧بب ٧ُ 

 أهماف العلم:  ◙

 لكَ ذبدٖد أِداو الممي يف التلل٘:
   ،ٛالٕصــف: ِٔــٕ عاــلرٚ عــَ مجــع اعممٕوــل  عــَ الظــلِزٚ أٔ الضــمٕك عــَ ازٖــم اع٦عظــ

 ٔا٥طتالرا ، ٔاعقلب٦ ، ٔا٥صتالٌل 7
 (41147تفضري ِذٓ اعممٕول )علبد،  التفضري: بمد مجع اعممٕول  ٖأت٘ بٔر 
            ٚالفّــي: ِٔــٕ ومزفــٛ المٕاوــن ٔا٧صــالب الــل ذبــدث الظــلِزٚ، ٔالم٦ ــٛ بــني الظــلِز

 ٔالظٕاِز ا٧طز7ٝ
 7التٍا٤: ِٕٔ القدرٚ عمٜ إٌتلس ورتتال  ٌٔتلٟج سبدٔث ظلِزٚ ول 
  ٔ إٌقلصـّل   الضا  ٔالتحكي: فحني ٌفّي ظلِزٚ ول، فإٌٍل ٌضتطٗع التحكي بّل، ٔسٖلبتّـل أ

 (41947 ،أبٕ الضىٗدٔ عاٗدا (، ٔ)4191عضت ول ٌزٖد)ساٖد، 

 أنواع املعارف:  ◙

ٖقضي الممىلٞ اعملرو إىل أٌـٕال ِٔـ٘: ومـلرو عمىٗـٛ: ِٔـ٘ عقـلٟم ٔصـن إلّٗـل الممىـلٞ          

بللتجزبٛ، ٔوملرو بٍٖٗٛ: ِٔ٘ عقلٟم ٌضمي بصحتّل مجٗمًل، ٌٔقامّل بُٔ ٌل ػ، ٔوملرو 

 (41947 ،أبٕ الضىٗدٔ عاٗدا ّل صلعاّل، ٖٔضمي بّل)فمضفٗٛ: ِٔ٘ عقلٟم ٖضم

ٖٔتضح ممل صام أُ لمممي أِداو ٖتامّل لتحقٗم ِدو تضخري الكـُٕ ل٬ٌضـلُ فـامأل    

اعزايع تكتت ا٧ِداو الملوٛ ٔالامأل ا٧طز ٖكتاّل بتفصٗمّل، ٔا٩طـزَٖ ٖكتـت الغلٖـٛ وـَ     

 ِذٓ ا٧ِداو7

 ةهونات لغ: العلم:  ◙

 ٔاعفكزَٖ براصٛ ٔذبدٖد وكٌٕل  لغٛ الممي:   د اِتي عدب وَ الممىلٞ
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       ٔالزوٕس: ِٔ٘ اطتصلر أٔ متثٗن أصغز ٧مسلٞ المٍلصز الطاٗمٗـٛ لـل ٖتكـُٕ وـَ عـزو أ

اةني ٔالمٍلصز اع٤ تٛ لـل روـش وكـُٕ وـَ عـزو أٔ ة٦ةـٛ أعـزو ِٔـ٘ عـلبٚ وـَ عـزٔو            

 الجل7ٞ

 تمزو اعملبلـٛ الكٗىٗلٟٗـٛ   اعملب٥  الكٗىٗلٟٗٛ: أصمٕب لٕصف التفلعن الكٗىٗلٟ٘ ٔلذل  

 بأٌّل ٔصف وٕيش لتغريا  اسبلبةٛ يف التفلعن ٖصف الظزٔو الل مت فّٗل ِذا التفلعن7

  ٔاعملب٥  الزٖل ٗٛ: ِٔ٘ صٗغ روشٖٛ تضتخدً لمتماري عَ ع٦ ٛ ومٍٗٛ بني وتغريَٖ أ

 أيثــز ٖــتي صــٗل تّل يف عــكن ع٦ ــل  رٖل ــٗٛ أٔ  ــلٌُٕ رٖل ــ٘ تضــلٔٙ بــني تمــاريَٖ،    

ٔتضــــتخدً يف يــــن فــــزٔل الزٖل ــــٗل  الاحثــــٛ ٔالتطاٗقٗــــٛ ٔيف الممــــًٕ الطاٗمٗــــٛ        

 ٔا٥يتىلع7ٛٗ

           ًٕالزصًٕ: ٔتمد الزصًٕ وـَ اعكٌٕـل  الزٟٗضـٗٛ لمغـٛ الممـي ٔيـثريًا وـل تضـتخدً يف الممـ

فكـزٚ،   حٖٔمجأ إلّٗل الممىلٞ ٔالالعثني ٔبارص٘ الممي لمتماري عَ آراّٟي، أٔ لغزمل ٔتٕ ٗ

 تٗملب أيشاٞ ٔتفلصٗن تزيٗاٗٛ أٔ تغزحي7ٛٗأٔ تضّٗن ٔاص

   ٞاعصطمحل : اعصطمح ِٕ يمىٛ أٔ أيثز ٖتي ا٥تفلق عمّٗل بني اعتخصصني وَ الممىـل

عمٜ ربصٗصّل لتمل وفّٕوًل ضبدبًا يف ين فزل وَ فزٔل الممًٕ اعختمفٛ صٕاٞ الممـًٕ  

مالرٚ أٔ الزوش الذٙ ٖمني الطاٗمٗٛ أٔ  ريِل وَ الممًٕ، ٖٔمزو اعصطمح بأٌْ المفظ أٔ ال

 (41947وفّٕوًل ول صبزبًا أٔ ضبضٕصًل باطن صبله وَ صبل٥  اعمزفٛ)عاد القلبر، 

ٖٔـــزٝ الـــامأل أُ الممـــي ٖتكـــُٕ وـــَ اسبقـــلٟم ٔاعفـــلِٗي ٔالتمىٗىـــل  ٔوـــَ الطزٖقـــٛ  

اعضتخدوٛ لمحصٕه عمٜ ِذٓ اعكٌٕل ، أٙ أُ الممي ضبتٕٝ ٔازٖقٛ، فلحملتٕٝ ِٕ وكٌٕل  

)اسبقلٟم، ٔاعفلِٗي، التمىٗىل ، القٕاٌني(، ٔالطزٖقٛ ِ٘ الطزٖقٛ الممىٗٛ اعضتخدوٛ الممي

 (41147يف اسبصٕه عمٜ ِذٓ اعكٌٕل )ٌغٕاُ، 

ٖٔتضح ممل صام أُ لمممي وكٌٕل  ٥ بد أُ تكُٕ وَ وممىٛ الممًٕ أُ تكـُٕ عمـٜ براٖـٛ    

لون وع يـن يـشٞ بل٧صـللٗت    بّل عتٜ تكُٕ وتقٍٛ لمىلبٚ الممىٗٛ يف عزعّل لطماتّل ٔالتم

 اعٍلصاٛ ل7ْ

 املعرف: العلمي::العلم و ◙

عمٜ المقن ٔعمٜ الممي ٔعمٜ اعمزفٛ الممىٗٛ  ٞتمتىد الثٕرٚ الممىٗٛ أ٥ًٔ ٔ ان ين ع٘

اعتقدوـٛ، فضــ٦ً عــَ ا٥صــتخداً ا٧وثــن لتــدفم اعممٕوــل ، ٥ٔ عــ  أُ اسبــدٖث عــَ التقــدً  

 (41947ب  درتٍل عمٜ عصزٓ)المجٗم٘، اعمزيف بأٔيّْ اعختمفٛ ٖتجلٔس عدٔ

فٍّلك ع٦ ٛ ٔةٗقٛ بني ين وَ الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل فكن وٍّي ٖـ٤ةز يف ا٩طـز ٖٔتـأةز    

بْ، فللممي ٖمد التكٍٕلٕيٗل بلعملرو الممىٗٛ الضزٔرٖٛ لتطاٗقّل، ٔالتكٍٕلٕيٗل متد الممىلٞ 

صبـــل٥  إٌتـــلس اعمزفـــٛ    بـــل٧بٔا  ٔاعمـــدا  الد ٗقـــٛ الـــل تممـــت بٔرًا أصلصـــًٗل يف مجٗـــع      

 (41947عادالقلبر، ٔضبىٕب، الممىٗٛ)

ٔومزفٛ اسبقلٟم اعتصمٛ بْ،  ْعمٜ عقٗقت ٞٔالممي المٍٜ اعمزفٛ ٔالدراٖٛ ٔإبراك الغ٘

ٔالممي ٌٕل وَ اعمزفٛ ٔلكٍّـل ومزفـٛ وٍظىـٛ ِلبفـٛ ٔبّـذا ٖكـُٕ يـن عمـي ومزفـٛ ٔلكـَ           

وـَ الممـي فـللممي فـزل وـَ فـزٔل اعمزفـٛ        لٗضت ين ومزفٛ عمىًل، إاُ اعمزفٛ أ ـن ٔأعـي   

ــي وــلبٚ ٔازٖقــٛ         ــٜ أُ المم ٔلكٍّــل ومزفــٛ وٍتظىــٛ ِلبفــٛ ٔيــثري وــَ الممىــلٞ ٖتفــم عم

 (41917ومًل)ساٖد، 
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ٔاعمزفٛ ِ٘ ٌتٗجٛ الممي، ٔالممي ٖتكُٕ وَ اعممٕوٛ اع٤لفٛ وَ وممٕول  ٔاعممٕوٛ تأت٘ 

عَ ا٧عزو ٔا٧عداث يف أبض  صٕرِل  وَ اعمطٗل  فىمزفٛ القزاٞٚ ٌتٗجٛ تمق٘ وممٕول 

ومـني ٔايتغـفّل ا٫ٌضـلُ يف ٌفضـْ      ِٞ٘ ومطٗل  أعطلِل ان تملل٘ لماغز لمتماري عَ ع٘

 (41917ٔاصتخداوّل ٔإرِل)الدعى٘ ٔالمذارٙ، 

أول الطزٖقٛ الممىٗٛ: ِٔ٘ الل تضتخدً وٍّجًل عمىًٗل ٥ ٖضتٍد إىل احمللٔلٛ ٔاشبطأ، أٔ 

أٔ اعٗتلفٗشٖـــل، بـــن ٖضـــتٍد إىل التجزٖـــت ٔالد ـــٛ ٔاعٕ ـــٕعٗٛ ٔعـــدً  ا٧صـــطٕرٚ ٔاشبزافـــٛ

(، ٖٔمترب  ىَ الطزٖقٛ الممىٗـٛ إاا تممـم خبطـٕا     444: 4194 ،أبٕ الضىٗدٔ عاٗدا التحٗش)

التجزبــٛ ٔإيزاٞاتّــل ٔإاا متخــأل الــ  وــَ ٌتــلٟج، ٔالٍتــلٟج  ضــىلُ إوــل ٌظزٖــل  عمىٗــٛ،      

 (41147ٔعقلٟم عمىٗٛ)علبد، 

مزفــٛ الممىٗــٛ ٌتــلٟج الــتفكري الممىــ٘ الــل مت التٕصــن إلّٗــل بلصــتخداً        يىــل تمــد اع 

الطزٖقــٛ الممىٗــٛ بــللتفكري ٔططٕاتّــل الغــمٕر بلعغــكمٛ، ٔذبدٖــد اعغــكمٛ، ٔمجــع الاٗلٌــل   

ــتٍتلس،      ــاطّل، ٔا٥صـ ــزٔن ٔ ـ ــت الفـ ــزٔن، ٔدبزٖـ ــٗل ٛ الفـ ــكمٛ، صـ ــَ اعغـ ــل  عـ ٔاعممٕوـ

 (41927ٔالتمىٗي)عمٕاُ، ضبىد، 

ام أُ لمممـي مسـل  ٔطصـلٟيت ب ٗقـٛ ٔوزتاطـٛ ومـًل ٔأُ الممـي ٌـٕل وـَ          ٖٔتضح ممل ص

 .اعمزفٛ، ٔأُ ين عمي ومزفٛ ٔلكَ لٗضت ين ومزفٛ عمىًل

 بهي: العلم:  ◙

وَ بني الاٍٜ اعختمفٛ لمممي ٔاعدٚ تتٍلصت إىل عـد يـاري صبـله تـدرٖط الممـًٕ ِـذٓ       

 الاٍٗٛ تغري إىل أُ الممي ٖتضىَ وكٌٕل  ة٦ث رٟٗضٗٛ: 

         ٌ٘أ٥ًٔ: الٍتلٟج  ٖٔتضىَ اعمزفٛ الممىٗـٛ الـل مت التٕصـن إلّٗـل يف ٌّلٖـٛ اعٍغـ  ا٫ٌضـل

 وثن اسبقلٟم، ٔاعفلِٗي ٔالقٕاٌني ٔالٍظزٖل 7

     ةلٌٗـًل: المىمٗــل  ٖٔتضــىَ صبىٕعـٛ الطــزق ٔا٧صــللٗت ٔالٕصـلٟن الــل ٖتامّــل الممىــلٞ يف

 التٕصن إىل ٌتلٟج7ْ

 ٕعـٛ وـَ اعمـلٖري ٔالضـٕاب  الـل ذبكـي اعٍغـ  الممىـ٘         ةللثًل: ا٧ط٦ ٗل  ٖٔتضىَ صبى

 (41127ٔيذل  صبىٕعٛ الضىل  ٔاشبصلٟيت الل تت أُ ٖتصف بّل الممىلٞ)اشبمٗم٘، 

 طبيع: العلم ◙

ٔوَ ط٦ه اا٦ل الالعثٛ عمٜ ا٧بب الرتبٕٙ لطاٗمٛ الممي) اسبقـلٟم، اعفـلِٗي، اعاـلب٢    

الامأل ذبت وضىٜ ٌتلٟج الممي، ٔالامأل ا٥طز ٔالتمىٗىل ، القٕاٌني، الٍظزٖل ( ٖصٍفّل 

ذبت وضىٜ أعكله اعمزفٛ الممىٗٛ، ٔأطزَٖ ذبت وضىٜ بٍٗٛ الممي، عٗـث تتاـلَٖ اعمزفـٛ    

 الممىٗٛ حبضت بضطلتّل ٔبريٛ تمقٗدِل أٔ دبزٖدِل ٔتضي:

 أواًل: احلكائل العلمي:)هواء العلم(:  ◙

ىَ التمىٗي  د ةات صحتّل يف ٖٔقصد بّل ومزفٛ عمىٗٛ صبشأ ٔوامثزٚ عدٖدٚ ٥ تتض

ظزٔو ومٍٗٛ ٔأسوٍٛ  لبمٛ لمتغري أٔ التمدٖن ِٔذا ٖمل عدً ةإ  اسبقلٟم بغكن وطمم إا 

تمده حبضت اعمطٗل  ٔالٍتلٟج ازبدٖدٚ ٔبلصـتخداً ٔصـلٟن  ٗـلظ يدٖـدٚ)عمٕاُ، ضبىـد،      

41927) 
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 ثانيًا: املفاهيم العلمي:)حلم: العلم(:  ◙

مــًٕ عــل لــل وــَ أِىٗــٛ يف تٍظــٗي اشبــربٚ ٔتــذيز اعمزفــٛ تمــد وــَ أِــي يٕاٌــت تممــي الم

ٔوتلبمٛ التصٕرا ، ٔربطّل الصلبرِل، ٔتضّٗن اسبصٕه عمّٗل ٔتكىـَ أِىٗتّـل يف تضـّٗن    

فّــي الممــي لتحقٗــم التفــلِي ٔالتٕاصــن الممىــ٘، لــذل  تمتــرب سبىــٛ اعمزفــٛ الممىٗــٛ فّــ٘  

 (41147، تكضت اعمزفٛ وزٌٔتّل ٔتٍظٗىّل)ططلٖاٛ

د تصٍٗفل  يثريٚ لمىفلِٗي وٍّل تصٍٗف بزٌٔز عٗث ٖقضي اعفّـًٕ إىل اعفّـًٕ   ٖٕٔي

الــزاب  ِٔــٕ ٖضــي صبىٕعــٛ أيــشاٞ ورتابطــٛ، اعفّــًٕ الفلصــن ٖضــي صبىٕعــٛ طصــلٟيت     

وتغريٚ وَ وٕ ف تممٗى٘، اعفًّٕ الم٦ ٘، عٗث ٖضري عمٜ ع٦ ٛ ومٍٗٛ بني طلصـٗتني أٔ  

 (41117،أيثز، ِٕٔ يشٞ وَ ا٧ٌٕال ا٧طزٝ)عطٗٛ

 ثالجًا: املبادئ أو التعميمات:  ◙

ٔاعد، ِٕٔ عالرٚ عَ مجع أيثـز وـَ وفّـًٕ أٔ أيثـز      ٞاعادأ أٔ التمىٗي أٔ القلعدٚ ع٘

وَ عقٗقٛ ورتابطٛ يف وادأ ٔاعـد، أٔ ازبىـع بـني أيثـز وـَ وٕ ـف عمىـ٘ يف عاـلرٚ علوـٛ          

 (411.7ٔاعدٚ تفٗد التمىٗي ٔالغىٕه)احملٗضَ،

مٗٛ دبزٖاٗٛ لل صفٛ الغىٕه ٔإوكلٌٗٛ التطاٗم عمٜ عدب وَ ِٔ٘ عالرٚ عَ أا  ااٗ

 (41117ا٧عٗلٞ أٔ ا٧عداث أٔ الظٕاِز الرت تزتا  بّل ِذٓ التمىٗىل  أٔ اعالب٢)عطٗٛ،

 رابعًا: الكوانني والكواعم: ◙

ِٔ٘ عالرٚ عَ صمضمٛ وَ اعفلِٗي الممىٗٛ تصف الظلِزٚ أٔ اسبدث ٔصفًل يىًٗل عمـٜ  

(، أٔ عالرٚ عَ ع٦ ٛ بني وفّـٕوني أٔ أيثـز أٔ عاـلرٚ    4114ٛ)ططلٖاٛ، صٗغٛ ع٦ ٛ رٖل ٗ

عـَ صــٗل ٛ يىٗــٛ لظــلِزٚ أٔ صبىٕعــٛ الظــٕاِز ذبــدب الــتغريا  الــل تطــزأ عمّٗــل ذبــت  

 (41117ظزٔو يىٗٛ ٔيٗفٗٛ ومٍٗٛ)عطٗٛ، 

 خاةسًا: الهظريات العلمي::  ◙

كن ٔاصــع حبٗــث تتكــُٕ الٍظزٖــل  الممىٗــٛ وــَ واــلب٢ وزتاطــٛ وــع بمضــّل الــامأل بغــ

تشٔبٌــل بغــزمل لظــلِزٚ وــل، ٔالغــزن وٍّــل تشٔبٌــل بأفضــن عــزمل ٖقــًٕ عمــٜ أبلــٛ ٔتضــتخدً  

الٍظزٖل  لمغزمل ٔالزب  ٔالتٍا٤ ٔمتثـن الٍظزٖـل  أ صـٜ وزاعـن التجزٖـد يف الـزب  بـني        

 (41147اعفلِٗي لتفضري ول تزٙ وَ أعداث ٔظٕاِز)ططلٖاٛ، 

 وصف طبيع: العلم  ◙

ٛ الممي يف ٌقل ، عٗث ٖزٝ بمأل الممىلٞ أُ ااٗمٛ الممي ٔلكَ تمخٗيت ٔصف ااٗم

 لكَ ٔصفّل ٔصفًل ب ٗقًل يف التلل٘: 

 7ٛٗ إُ الٍظزٖل  الممىٗٛ الثلبٛ افرتا ٗل  تكُٕ أيثز وَ الفزٔن ٔلكَ أ ن وصدا 

       ــل  تــدعي ــل  وــَ طــ٦ه اصــتخداً الٕصــلٟن ا٥صــتقزاٟٗٛ، ٔالٍظزٖ ٖــتي اصــتٍال  الٍظزٖ

 الفزٔن7

 وَ ط٦ه فزٔن اا  وصدا ٗٛ وزتفمٛ واٍٗٛ عمٜ أصلظ اع٦عظ7ٛتغتم الٍظزٖل   

 7ٛتصف القٕاٌني ا٧عداث الل ذبدث يف الطاٗم 

   ٛلكــــَ اعتاــــلر القــــٕاٌني بٗلٌــــل  صــــلب ٛ، ٔلكــــَ الٍظزٖــــل  تتاــــلَٖ وــــَ عٗــــث بريــــ

 (7 4191وصدا ٗتّل)وٕصٜ ٔالدصٕ ٘، 
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 تصهيف عمليات العلم:  ◙

 ىل وضتٕٖني ِىل: ٖتي تصٍٗف عىمٗل  الممي ٔصٍفتّل إ

 عمليات العلم األساسي::  ◙

ٔتغـىن مثــلٌ٘ عىمٗـل  ِــ٘ اع٦عظــٛ، ٔاصـتخداً ا٧عــداب، ٔاصـتخداً الم٦ ــل  اعكلٌٗــٛ     

 (41947ٔالشولٌٗٛ، ٔالقٗلظ، ٔا٥تصله، ٔالتصٍٗف ٔالتٍا٤، ٔا٥صتٍتلس)عاد القلبر، 

 ٖٔزٝ الامأل أٌّل مخط عىمٗل  ِٔ٘: 

  :اعزعمٛ الل تتي وغلِدٚ أعداث ٔظٕاِز عمىٗٛ ٔوَ  اعغلِدٚ ٔاع٦عظٛ ٔالٕصف ِ٘ٔ

 ةي و٦عظتّل و٦عظٛ ب ٗقٛ ت٤بٙ إىل الٕصف7
         ٜالتفضـري: ٔلمـن ِــذٓ اعزعمـٛ أر ــٜ وـَ اعزعمـٛ الضــلبقٛ، إا أُ ا٧وـز ٍِــل ٥ ٖقتصـز عمــ

الٕصف ٔلكَ ٥ بد وَ تفضري ول تـزٙ يف  ـٕٞ الاٗلٌـل  ٔاعممٕوـل  الـل حيصـن عمّٗـل        

 يف وزعمٛ اع٦عظٛ ٔالٕصف7 الالعث
          ٛالتٍا٤: ٔيف  ٕٞ ول مت مجمـْ وـَ وممٕوـل  ٔبٗلٌـل  ٔتفضـري اسبـدث أٔ الظـلِزٚ الممىٗـ

 لكَ التٍا٤ الل لكَ أُ حيدث ٥عقًل وَ أعداث ٔظٕاِز يدٖد7ٚ
            التطاٗم: إُ أفضن أٌـٕال اعمزفـٛ ا٫ٌضـلٌٗٛ ٖٕيـد عـلً ِٔـ٘ تمـ  الـل لكـَ تٕظٗفّـل يف

ٔالل تضلعد ا٫ٌضلُ عمٜ التكٗف وع ب٠ٗتْ ٔدبمن عٗلتْ يف ِـذٓ الا٠ٗـٛ    طدوٛ الاغزٖٛ،

 وٗضٕر7ٚ
  ٙالضا : ٔلكَ لمممي أُ ٖتحكي يف المٕاون ٔالظزٔو الل دبمن ا٧عداث الممىٗٛ دبز

بصــٕرٚ ومٍٗــٛ، ٖٔضــتطٗع ا٫ٌضــلُ الــتحكي يف الظــزٔو الا٠ٗٗــٛ احملٗطــٛ بــْ ٔ ــاطّل،      

ىــل تقــدً الممــي ٔاسباب وــل لدٖــْ وــَ ومزفــٛ عمىٗــٛ    ٔصــتشباب  درتــْ يف الــ  الــتحكي يم 

 (41147)ٌغٕاُ، 

 عمليات العلم التهاةلي::  ◙

ٔتغــىن مخــط عىمٗــل  ِــ٘ فــزن الفــزٔن،  ــا  اعــتغريا ، التمزٖــف ا٫يزاٟــ٘،         

 (41947ٔتفضري الاٗلٌل ، ٔالتجزٖت)عاد القلبر، 

ممًٕ  اـن مملرصـٛ   ٖٔتضح ممل صام أُ ِذٓ المىمٗل  ٥ بد وَ اتقلٌّل وَ  ان وممىٛ ال

 وٍّٛ التدرٖط فّذا ِٕ ا٧صلظ يف ولبٚ الممًٕ بلعىمكٛ المزبٗٛ الضمٕب7ٖٛ

 : طلب: نليات العلوم أهمي: املعرف: العلمي: لمى ◙

لمرتبٗٛ الممىٗٛ أِىٗـٛ يف فّـي اـزق الممـي ٔأصـللٗاْ، ٔتـدرٖاّل عمـٜ مملرصـٛ وّـلرا           

يف المصز اسبلل٘، لذل  فىَ الادّٖ٘  التفكري الممى٘ أيثز أصللٗت التفكري و٦ٟىٛ لمحٗلٚ

لك٘ ٖفّي اعتممي ازق ٔأصللٗت الممي ٥ بد وـَ فّـي لغـٛ الممـي، عٗـث تمتـرب وّـلرٚ وّىـٛ         

 (41947لدراصٛ الممي)عاد القلبر، 

ــٕاب        ــد عمــٜ أُ اع ــي ٔفمضــفٛ الرتبٗــٛ عٗــث تضــلعد عمــٜ التأيٗ فٕٗيــد ع٦ ــٛ بــني المم

ــًٕ لفــزص ايتغــ   لو اسبقــلٟم، ٔتٍىٗــٛ ا٥دبلِــل ، ٔأصــللٗت   الدراصــٗٛ تّٗــ١ وممىــٛ المم

الضمٕك الل تمٍْٗ عمٜ فّي ٔا مٛ، ٔدبمن وٍـْ إٌضـلًٌل أيثـز فمللٗـٛ ٔفّىـًل يف تملومـْ وـع        

الظــزٔو اعختمفــٛ احملٗطــٛ بــْ، فلٌصــّلر الممــي يف المىــن اعدرصــ٘ وّــي ٔظبــدٓ ٔا ــحًل يف  

زاٞ ٔاصتٍتلس ٔدبزٖت، ِٔ٘ اتصله وٕاب اعٍّج الممى٘، ٔول ٍٖطٕٙ عمْٗ وَ و٦عظٛ ٔاصتق

 (41127ٌٕاٚ الذيلٞ يف أٙ صبله، ٔطلص ضبتٕٝ ولبٚ الممًٕ)يمٍٗل، 
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 ٔلكَ عزن ال  تفصٗمًٗل عمٜ الٍحٕ التلل٘: 

         تضلعد اعتممىني عمٜ تٕصٗع تممىّي وَ طـ٦ه اشبـربٚ، عٗـث ٖاـدُٔ بأفكـلر بضـٗطٛ، ةـي

ــدًا       ــز تمقٗ ــدٚ أيث ــلرًا يدٖ ــلر لتغــكن أفك ــزار   تتجىــع ِــذٓ ا٧فك لكــ٘ ٖصــاحٕا صــلٌم٘  

 ٖٔمتىدُٔ عمٜ أٌفضّي7

 7َٖتضلعدِي عمٜ ايتغلو وممٕول  وفٗدٚ ٔدبىٗع اعمزفٛ وَ ط٦ه بٍلٞ الفّي ل٪طز 

     ُتمــن اعتممىــُٕ ٖمىمــُٕ يف الممــًٕ ٖٔطــٕرُٔ اعّــلرا  اعفٗــدٚ لمىٕا ــٗع ا٧طــزٝ يف آ

 (41147ظ)ططلٖاٛ، ٔاعد، ٔين ِذا إاا اوتمكت ال  اعممىٛ ٍٖمكط عمٜ اماٛ اعدار
   َ٤ٖبٙ ايتضلب عىمٗل  الممي إىل وضلعدٚ اعتممىني عمٜ فّي ااٗمٛ الممي ٔا٥ٌتقله وـ

 الٍظزٚ إلْٗ عمٜ أٌْ وممٕول  ايتغفت وَ  ان إىل أٌْ عىمٗٛ ايتغلو اعممٕول 7

  أيثــز الطزاٟــم تمــاريًا عــَ الممــي لمىــتممىني أةٍــلٞ براصــتّي لمممــًٕ ِٔــ٘ الطزٖقــٛ الــل

لممىلٞ يف حبٕةّي وضتخدوني وّلرا  وتمدبٚ ٔلكَ ل٥٤ٞ اعتممىني ايتضلبّل ٖضمكّل ا

 ط٦ه براصتّي لممم7ًٕ

  ت١ّٗ عمىٗل  الممي اعتممي أةٍلٞ براصتْ الممي ٔتممي ٔتممٗي الممًٕ لظزٔو اع٦ٟىٛ ٔتتٗح

ــت      ــلعدتْ لمتجزٖـ ــل عضـ ــت، إ ـ ــٛ فحضـ ــلريٛ ا٫تلبٗـ ــٗط لمىغـ ــٛ لـ ــْ الفـــزص ال٦سوـ لـ

لمٕصٕه إىل اعملرو ٔاعممٕول  الممىٗٛ بٍفضْ بد٥ً وَ تقـدلّل وـَ طـ٦ه     ٔا٥يتغلو

 اعممي ممل لْ ا٧ةز ا٫تلب٘ يف تكَٕٖ ٔتٍىٗٛ ادبلِل  إتلبٗٛ عبٕ الممي ٔتممي المم7ًٕ

          ٔصٕه اعتممي لمىملرو ٔاعممٕول  الممىٗـٛ وـَ طـ٦ه عىمٗـل  الممـي ِٔـٕ الثلبـٛ تممـٗي

 الذٙ ٤ٖبٙ إىل ا٥عتفلظ بّذٓ اعممٕول  ٔأ ن عز ٛ لمٍضٗل7ُبلشبربٚ اعالعزٚ ا٧وز 

       ًتٍى٘ لدٝ اعتممي وّلرا  التفكري الممى٘ ٔالتفكري الٍل ـد، ٔتمٕٖـدٓ عمـٜ اتاـلل ٔاصـتخدا

 :(41947الطزق ٔا٧صللٗت الممىٗٛ يف براصتْ ٔعٗلتْ الٕٗوٗٛ)عاد القلبر، 

طللاــل  الممــًٕك حيضــَ تممــٗي  ٖٔتضــح ممــل مت عز ــْ صــلبقًل أُ تممــٗي ااٗمــٛ الممــي ل  

ضبتٕٝ الممًٕ لدٝ الطللال ، يىل حيضَ عمىٗٛ الرتبٗٛ ٔالتممٗي، ٖٔشٖد اوت٦ك الطللال  

اعمزفٛ الممىٗٛ ٔوّلرا  عىمٗل  الممي)اع٦عظٛ، ٔالتفضري، ٔالتٍا٤، ٔالضـٗطزٚ، ٔالـتحكي(   

ل  تت عمٜ ازبلومل  ٔا٥دبلِل  الممىٗٛ ٔالتفكري الممى٘، ٔالقدرٚ عمٜ عن اعغك٦ ، لذ

الضمٕبٖٛ أُ تكُٕ بزاوج إعداب الطللال  عمـٜ وضـتٕٝ عـلل٘ عتـٜ تكـُٕ وٍلصـاٛ عـَ أراب         

 وٍَّ تدرٖط ولبٚ الممًٕ بلعىمك7ٛ

 ةههج وإجراءات المراس: ◙

 املههج:  ◙

 اعٍّج الٕصف٘ التحمٗم7٘ اصتخدًيف  ٕٞ وتغريا  الدراصٛ، 

 جمتمع وعيه: المراس: ◙

 اجملتمع: ◙

ــلٞ(يف     تكــُٕ صبتىــ  ــلٞ، يٗىٗلٞ،أعٗ ــًٕ )فٗشٖ ــٛ المم ــل  يمٗ ع الدراصــٛ وــَ مجٗــع اللا

اعضتٕٖني الضلبع ٔالثلوَ، يف يلومٛ اعم  صمٕب، يف الزٖلن، الفصن الدراصـ٘ الثـلٌ٘ لممـلً    

 ( اللا7ٛ 14ِـ  الاللغ عدبَِ)9241/9221الدراص٘ 
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 عيه: المراس:: ◙

لالعثل ، عمٜ ودٝ أربع أصلبٗع، لقد مت اطتٗلر المٍٗٛ بطزٖقٛ عغٕاٟٗٛ، عٗث تٕايد  ا

يف بّٕ يمٗٛ الممًٕ، ٔعز ل ا٥صتالٌٛ عمـٜ يـن اللاـٛ وـز  وـَ الاّـٕ، بمـد التأيـد وـَ          

 %( وَ اتتىع7  58(اللا7ٛ بٍضاٛ بمغت) 42ربصصّل، ٔوضتٕاِل الدراص7٘   ٔبمغ عدب المٍٗٛ )

 أداة المراس:: ◙

مٕب تاٍـت الالعثـل  وقٗــلظ   عمزفـٛ تصـٕرا    اللاـل  يمٗــٛ الممـًٕ ةلومـٛ اعمـ  صــ      

( ٔالــذٙ مت إعــدابٓ وــَ  اــن Myths of science Questionnaire  MOSQالدراصــٛ  )

( ِٔـــ٘ أباٚ وقٍٍـــٛ صـــىىت Buaraphan & Sung-ong,2009بٕٗرفـــلُ ٔصـــٌٕغ أٌٔـــغ)

لتطاٗقّــل عمــٜ اــ٦ب ازبلومــل ، ٔالطــ٦ب اعممىــني، ٔاعممىــني أةٍــلٞ اشبدوــٛك ٔتّــدو إىل  

 ٕ ــ ــٕرا  عـ ــف التصـ ــٛ    يغـ ــلظ الدراصـ ــُٕ وقٗـ ــدبٚ، ٔتكـ ــل٥  ضبـ ــي، يف صبـ ــٛ الممـ ه ااٗمـ

(MOSQ:ِ٘ٔ وَ أربمٛ عغز فقزٚ متثن أربع صبل٥  لطاٗمٛ الممي ) 

 (ٛٗاعمزفٛ الممىScientific Knowledge   ٔمتثن صت فقزا  يف اعقٗلظ ٔأر لً الفقزا :)

( :ِ٘9,8,4,3,2,1 ) 
  ( ٛــ ــّل ةــ٦ث فقــزا  ٔأر لوّــل ِــ٘:           (: ٔمتThe Scientific Methodالطزٖقــٛ الممىٗ ثم

 ( وَ فقزا  اعقٗلظ7,6,57)
 ( ٞعىن الممىلThe Work of Scientists      :٘ٔلثمـّل فقـزتني ٔأر لوّـل ِـ :)وـَ  (11,10 )

 فقزا  اعقٗلظ7 
   ( ٛاع٤صضـٛ الممىٗـThe Scientific Enterprise      :٘ٔمتثمـّل ةـ٦ث فقـزا  ٔأر لوّـل ِـ :)

 قٗلظ7 ( وَ فقزا  اع14,13,12)

ٔتتىثن اصتجلبل  اعغلريل  يف ة٦ث اطتٗلرا  لكن فقزٚ، ِٔ٘ )أٔافم،  ري وتأيد، ٥ 

 أٔافم  ( عمٜ الرتتٗت، ربتلر الطللاٛ ا٫يلبٛ الل تتفم وع تصٕرِل عَ ااٗمٛ الممي7 

 صمم األداة وثباتها ◙

أٌٔغ  ( الذٙ مت إعدابٓ وَ  ان بٕٗرفلُ ٔصٌٕغMOSQمت تزمجٛ وقٗلظ ااٗمٛ الممي )

 إىل المغٛ المزبٗٛ بٕاصطٛ وممى٘  لغٛ اظبمٗشٖٛ وتخصصني بللرتمج7ٛ

ٔلغلٖل  تصدٖم أباٚ الدراصـٛ، مت عز ـّل عمـٜ ة٦ةـٛ وتخصصـني يف اعٍـلِج ٔأصـللٗت        

تــدرٖط الممــًٕ، ٔوغــزفني تزبٕٖني)وغــزيف عمــًٕ(7 ٔالــ  ٫بــداٞ و٦عظــلتّي عــٕه وــدٝ    

ٍلصـاًل وـَ تمـد٦ٖ ، ٔيف  ـٕٞ آراٞ ٔوقرتعـل       و٦ٞوٛ فقـزا  اعقٗـلظ، ٔا ـرتامل وـل ٖزٌٔـْ و     

 احملكىني مل ٖتي تمدٖن أٙ وَ فقزا  اعقٗلظ7

 ثبات األداة ◙

سبضــلب وقٗــلظ الثاــل  مت تطاٗــم اعقٗــلظ عمــٜ عٍٗــٛ اصــتط٦عٗٛ، تتىتــع خبصــلٟيت  

( اللاــٛ وــَ اللاــل  يمٗــٛ الممــًٕ )فٗشٖــلٞ،  41مملةمــٛ شبصــلٟيت عٍٗــٛ الدراصــٛ،  ٕاوّــل ) 

( ٖٕوًل أعٗد التطاٗم عمٜ ٌفط 94( اعضتٕٝ اشبلوط، ٔالضلبظ، ٔبمد وزٔر )أيٗىٗلٞ، أعٗلٞ

الطللال ، ٔمتت وملزبٛ الٍتلٟج اعصلًٟٗل بلصتخداً وملون ارتال  بريصُٕ، ٔ د بمغ وملون 

 ( ِٕٔ وملون يٗد ٧ زان الدراص17407ٛالثال  ل٨باٚ )
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 نتائج المراس: وتفسريها: ◙

 لمىمزفٛ الممىٗٛ؟ طالبات كلية العلوم  ول تصٕرا  الض٤اه ا٧ٔه:إيلبٛ 

ل٬يلبٛ عَ ِذا الض٤اه مت عضلب التكزارا  ٔالٍضت اع٠ٕٖٛ ٥صتجلبٛ أفزاب الدراصٛ عَ 

اعتممقٛ بلعمزفٛ الممىٗٛ، ٖٔـاني  لكن طٗلر )أٔافم،  ري وتأيد، ٥ أٔافم( فقزا  ا٥صتاٗلُ، 

 ( ِذٓ الٍتلٟج:9ازبدٔه ر ي)

 .لمىمزفٛ الممىٗٛ  طالبات كلية العلوم ٍضت اع٠ٕٖٛ لتصٕرا ( التكزارا  ٔال9يدٔه )

 الفقزٚ ر ي

  ري وتأيد أٔافم
 ٥ أٔافم

 النسبة التكرار النسبة التكرار الٍضاٛ التكزار

9 

الفز ٗل  تتطٕر لتصاح ٌظزٖل  

 فق 7

94 4470% 1 9072% 44 
0171% 

4 

الٍظزٖل  الممىٗٛ أ ن ةالتًل وَ 

 القٕاٌني7

41 4274% 94 4.74 91 
9474% 

4 

الٍظزٖل  الممىٗٛ ممكَ أُ تتطٕر 

 لتصاح  ٕاٌني7

41 1171% 2 .74% 9 
974% 

 .2 %9171 0 %470 4 اعمزفٛ الممىٗٛ ٥ تتغري7 2
4474% 

4 

تزايي ا٧بلٛ الممىٗٛ تمن اعمزفٛ 

 أيثز اصتقزارا7

44 0470% 91 9474% 91 
9474% 

1 

س ٖمرب الٍىٕاس الممى٘ )وثله: الٍىٕا

 الذرٙ( عَ ٌضخٛ وَ الٕا ع7

44 2272% 44 2171% 4 
9274% 

( أُ اللال  يمٗٛ الممًٕ مل ٖٕافقَ عمٜ فقـزٚ و الفز ـٗل    ٦ٌ9عظ وَ ازبدٔه ر ي )

( وزٚ، ٔ د ٖكُٕ صات عدً وٕافقتَّك 44%  بتكزار )01تتطٕر لتصاح ٌظزٖل  فق 7و بٍضاٛ 

طـٕر إىل ٌظزٖـٛ إاا ةاتـت صـحتّل7  ٖمٗـْ يف      ٧ٌَّ ٖزَٖ أُ الفز ٗل  ربترب أ٥ًٔ ةي  ـد تت 

( وزٚ، أول 94%  بتكزار )4470الرتتٗت، عضت التكزارا  ال٦ت٘ ٔافقَ عمٜ ٌفط المالرٚ بٍضاٛ  

 ( وزا 17%  بتكزار )9072ال٦ت٘  ري وتأيدا  فٍضاتَّ  

بمغـت  ٔيف فقزٚ   والٍظزٖل  الممىٗٛ أ ن ةالتًل وَ القـٕاٌني7و ٌضـاٛ ال٦تـ٘ ٔافقـَ عمّٗـل      

ــزار)4274 ــٕ يثـــزٚ اصـــتخداوَّ لمقـــٕاٌني        41% بتكـ ــُٕ صـــات وـــٕافقتَّ ِـ ( وـــز7ٚ ٔ ـــد ٖكـ

ٔتطاٗقلتّــل، الــذٙ ايضــاَّ ةقــٛ يف القــٕاٌني يف وقلبــن الٍظزٖــل 7 ٖمٗــْ يف الرتتٗــت عضــت 

( وـزٚ،  ةـي المـل مل ٖـٕافقَ عمـٜ      94%  بتكـزار ) 4.74التكزارا  ال٦ت٘  ـري وتأيـدا  بٍضـاٛ    

 ( وزا 7 91% بتكزار )9474ٌفط المالرٚ بٍضاٛ 

أول يف فقزٚ و الٍظزٖـل  الممىٗـٛ ممكـَ أُ تتطـٕر لتصـاح  ـٕاٌنيو فـأُ الٍضـاٛ ا٧يـرب          

ــًٕ عمــٜ ِــذٓ الماــلرٚ، ٔ ــد ٖمــٕب الــ       1171بمغــت  %  عٗــث ٔافــم ومظــي اللاــل  يمٗــٛ المم

تثات  ٥عتقلبَِ بأُ الٍظزٖل  ِ٘  ٕاٌني  ري ٌل جٛ، ٔإٌْ عٍد تٕفز ا٧بلٛ الكلفٗٛ، ٔالل

 صحٛ ِذٓ الٍظزٖٛ، فإُ الٍظزٖٛ تتطٕر لتصاح  ل7ٌُٕ 
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% 4474ٔيف فقزٚ  واعمزفٛ الممىٗٛ ٥ تتغري و مل ٖٕافم اللال  يمٗٛ الممًٕ بٍضـاٛ بمغـت   

ــٛك لكــثري وــَ       .2ٔتكــزار  بمغــت )  ــتغري اعمزفــٛ الممىٗ ( وــز7ٚ ٔ ــد ٖكــُٕ صــات اعتقــلبَِ ب

 ٕاٌني وثن  لٌُٕ الضقٕ  اسبز7 ا٥يتغلفل  الممىٗٛ اسبدٖثٛ، ٔتغري بمأل الق

ٔيف فقزٚ و تزايي ا٧بلٛ الممىٗٛ تمن اعمزفٛ أيثز اصتقزاراو  ٔافم ومظىَّ عمّٗـل  

( وز7ٚ  د ٖمٕب صـات اطتٗـلرَِك ٧ٌّـَ ربطـَ بـني تـزايي       44% بتكزارا  )0470بٍضاٛ بمغت 

ٔتضـلٔ  متلوـًل ٌضـال    اعمزفٛ الممىٗٛ يف الدولغ، ٔتزايي ا٧بلٛ الممىٗٛ يف اعمزفٛ عىٕوًل7 

 ال٦ت٘ مل ٖٕافقَ وع  ري اعتأيدا 7 

أول عَ آطز فقزٚ يف صبله اعمزفٛ الممىٗٛ ِٔ٘ و ٖمرب الٍىٕاس الممى٘ )وثـله: الٍىـٕاس   

الذرٙ( عـَ ٌضـخٛ وـَ الٕا ـعو فقـد تقلربـت ٌضـال ال٦تـ٘ ٔافقـَ وـع ال٦تـ٘ مل ٖتأيـدُ،             

ٔ 44تكـزار ) % 2272ٔفكلٌت ٌضاَّ ٔتكزارتَّ عمٜ التـٕال٘:   ( وـز7ٚ ٔ ـد   44% ٔتكـزار ) 21( وـزٚ،  

ٖمٕب صات اعتقلبَِ بأُ الٍىٕاس ٌضخٛ وَ الٕا ع، ٔعدً تأيدَِ عٕه ال ك ٧ُ الٍىـلاس  

 باٟىًل تمزن يف اعٕاب الممىٗٛ ٔيأٌّل متثن الٕا ع، ٥ تضام بكمىٛ وتٕ مٛ أٔ وقرتع7ٛ 

 الض٤اه الثلٌ٘:عمٜ يلبٛ ا٫

 لمطزٖقٛ الممىٗٛ؟ لممًٕ اللال  يمٗٛ ا ول تصٕرا  

ل٬يلبٛ عَ ِذا الض٤اه مت عضلب التكزارا  ٔالٍضت اع٠ٕٖٛ ٥صتجلبٛ أفزاب الدراصٛ عَ 

 ( ِذٓ الٍتلٟج:4فقزا  ا٥صتاٗلُ اعتممقٛ بللطزٖقٛ الممىٗٛ، ٖٔاني ازبدٔه ر ي )

 الممىٗٛلمطزٖقٛ  اللال  يمٗٛ الممًٕ( التكزارا  ٔالٍضت اع٠ٕٖٛ لتصٕرا  4يدٔه ر ي ) 

 الفقزٚ ر ي

  ري وتأيد أٔافم
 ٥ أٔافم

 النسبة التكرار النسبة التكرار الٍضاٛ التكزار

4 

اعٍّج الممى٘ ةلبت يف ططٕاتْ 

 المىم7ٛٗ

9. 4171% 90 4179% 44 
2171% 

0 

لكَ لمممي ٔاعٍّج الممى٘ ا٫يلبٛ 

 عمٜ مجٗع ا٧ص٠م7ٛ

92 4474% 9. 4171% 42 
2470% 

. 

مىٗٛ وصدرِل التجلرب اعمزفٛ الم

 فق 7

. 947.% 1 9072% 41 
.171% 

( وزٚ 44% ٔبتكزار )21( أُ اللال  يمٗٛ الممًٕ  ٖزَٖ بٍضاٛ ٦ٌ4عظ وَ ازبدٔه ر ي )

واعٍّج الممى٘ عدً ةال  اشبطٕا  المىمٗٛ لمىٍّج الممى٘، ِٔذا يف اصتجلبلتَّ عمٜ فقزٚ    

( وــزٚ اطــرتُ اللاــل  يمٗــٛ الممــًٕ  .9ٔبتكــزار ) % 4171و ٔبٍضــاٛ  ةلبــت يف ططٕاتــْ المىمٗــٛ

طٗلر وأٔافمو أٙ ٖزَٖ أُ لمىٍّج الممى٘ ططٕا  ةلبتْك ٔ د ٖكُٕ صات اعتقلبَِ ٧ُ الكتت 

الممىٗٛ، ذبتٕٙ عمٜ الطزٖقـٛ الممىٗـٛ، ٔتمز ـّل يخطـٕا  وتتللٗـٛ، ٔوتتلبمـٛ، فمـذل         

 الممى7ٛٗ ظٍَ أُ الممىلٞ ٖتامُٕ ططٕا  ضبدبٚ لمٕصٕه إىل اعمزفٛ 

اللاـل   لكَ لمممي ٔاعٍّج الممى٘ ا٫يلبـٛ عمـٜ مجٗـع ا٧صـ٠مٛو مل تـٕافقَ      ٔيف فقزٚ و

( وـزٚ، أُ  .9% ٔبتكزار )4171( وزٚ، ٖمّٗل بٍضاٛ 42% ٔبتكزار )2470عمّٗل بٍضاٛ  يمٗٛ الممًٕ 

 ــري وتأيــدا ، وــَ  ــدرٚ الممــي عمــٜ ا٫يلبــٛ عــَ مجٗــع  ا٧صــ٠مٛ،  اللاــل  يمٗــٛ الممــًٕ 

 اللاــل  يمٗــٛ الممــًٕ ( وــزٚ ٖمتقــدُ 92% ٔبتكــزار )4474ضــاٛ  زٖاــٛ وــَ الضــلبقٛ بمغــت ٔبٍ
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بقــدرٚ الممــي عمــٜ ا٧يلبــٛ عــَ مجٗــع ا٧صــ٠مٛك  ــد ٖكــُٕ صــات اعتقــلبَِ أُ الممــي ٖتىٗــش    

بلعٍطقٗٛ، ٔالمق٦ٌٗٛ، ٔالتفضريٖٛ، ٔأُ الممي صحٗح ٔوثات ٔحيتلس فق  لمٕ ت ل٬يلبٛ 

 عَ مجٗع ا٧ص٠م7ٛ  

% 171.فأُ أ ماٗٛ اعضتجٗال  بٍضاٛ  فقزٚ و اعمزفٛ الممىٗٛ وصدرِل التجلرب فق  و أول

( وـزٚ ٖمتقـدُ خبطـأ ِـذٓ الماـلرٚ عٗـث اطـرتُ طٗـلر و٥أٔافـمو لٕيـٕب وصـلبر            41ٔبتكزار )

أطزٝ لمىمزفٛ يلع٦عظٛ، ٔا٥صتقصـلٞ، ٔا٥يتغـلو، ٖمّٗـل طٗـلر و ـري وتأيـدو بٍضـاٛ         

( وـزا  فقـ ، ٔ ـد ٖكـُٕ     .% ٔبتكـزار ) .947، ةي طٗـلر وأٔافـمو بٍضـاٛ    ( وزا 1% ٔبتكزار )9072

 ال  ٥عتقلبَِ بأِىٗٛ التجزٖتك ٫ةال  صحٛ اعمزفٛ الممى7ٛٗ

 لمىن الممىلٞ؟ اللال  يمٗٛ الممًٕ  ول تصٕرا الض٤اه الثللث:   عمٜ يلبٛا٫ 

أفزاب الدراصٛ عَ ل٬يلبٛ عَ ِذا الض٤اه مت عضلب التكزارا  ٔالٍضت اع٠ٕٖٛ ٥صتجلبٛ 

 ( ِذٓ الٍتلٟج:4فقزا  ا٥صتاٗلُ اعتممقٛ بمىن الممىلٞ، ٖٔاني ازبدٔه ر ي )
 لمىن الممىلٞطالبات كلية العلوم ( التكزارا  ٔالٍضت اع٠ٕٖٛ لتصٕرا  4يدٔه ر ي )

 الفقزٚ ر ي

  ري وتأيد أٔافم
 ٥ أٔافم

 الٍضاٛ التكزار الٍضاٛ التكزار الٍضاٛ التكزار

91 

ــلٞ ٥ ٖضـــتخدوُٕ ا٫بـــدال  الممىـ

ٔاشبٗـــــله يف تطـــــٕٖز اعمزفـــــٛ    

 الممى7ٛٗ

2 .74% 4 474% 24 
4.74% 

99 

الممىــــلٞ وتفتحــــ٘ الــــذَِ بُٔ 

 ذبٗش7

44 2171% 44 2171% 99 
4171% 

( أُ اللاــل  يمٗــٛ الممــًٕ اصــتجدي لفقــزٚ و الممىــلٞ ٥      ٦ٌ4عــظ وــَ ازبــدٔه ر ــي )   

% 4.74مزفــٛ الممىٗــٛو خبٗــلر و٥أٔافــمو بٍضــاٛ     ٖضــتخدوُٕ ا٫بــدال ٔاشبٗــله يف تطــٕٖز اع   

( وزٚ، ٔالـ  ٥عتقـلبَِ بضـزٔرٚ طٗـله ٔإبـدال المـلملك لٗصـن إىل ايتغـلفل ،         24ٔبتكزار )

7  أوـل ا٥صـتجلبل  ا٧طـزٝ شبٗـلرٙ وأٔافـمو  ٔ      DNAٔومزفٛ يدٖدٚ، ٔأعّزِل ربٗـن عـكن   

 ( وزا 47% ٔبتكزار ) 474ٔ( وزا ، 2% ٔبتكزار )74.و ريوتأيدو  يلٞ  عمٜ الرتتٗت بٍضت 

ٔعَ فقزٚ و الممىلٞ وتفتح٘ الذَِ بُٔ ذبٗشو اصتجلبت اللال  يمٗٛ الممًٕ بٍضاتني 

( وزٚ شبٗـلرٙ وأٔافـمو ٔو ـري وتأيـدو ٔ ـد ٖكـُٕ       44%  ٔبٍفط التكزار )21وتضلٖٔتني، بمغت 

ٗٛ، ٧ُٔ صات اصتجلبٛ ال٦ت٘ ٔافقَ ٥عتقلبَِ بأُ الٍتلس الممى٘ ٖقًٕ عمٜ أبٔا  وٕ ٕع

( وزٚ، ف٨ٌَّ 99% ٔبتكزار )41ةقلفٛ اتتىع ُتقدر الممىلٞ، أً اشبٗلر الثللث: و٥أٔفمو بٍضاٛ 

 ٖمتقدُ بتأةز الٍتلس الممى٘ بثقلفٛ الململ ٔومتقدات7ْ

 لمى٤صضٛ الممىٗٛ؟  اللال  يمٗٛ الممًٕ ٫يلبٛ الض٤اه الزابع: ول تصٕرا 

ارا  ٔالٍضت اع٠ٕٖٛ ٥صتجلبٛ أفزاب الدراصٛ عَ ل٬يلبٛ عَ ِذا الض٤اه مت عضلب التكز

 ( ِذٓ الٍتلٟج:2فقزا  ا٥صتاٗلُ اعتممقٛ بلع٤صضٛ الممىٗٛ، ٖٔاني ازبدٔه )
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 لمى٤صضٛ الممىٗٛ اللال  يمٗٛ الممًٕ ( التكزارا  ٔالٍضت اع٠ٕٖٛ لتصٕرا 2يدٔه )

 الفقزٚ ر ي

  ري وتأيد أٔافم
 ٥ أٔافم

 الٍضاٛ التكزار الٍضاٛ ارالتكز الٍضاٛ التكزار

 41 %4474 49 %4474 92 الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل وتطلبقل7ُ 94
4072% 

94 

اع٤صضٛ الممىٗٛ ِ٘ و٤صضٛ 

 فزب7ٖٛ

9 974% 94 4.74% 41 
.171% 

92 

٥ ٖتأةز تطٕر اعمزفٛ الممىٗٛ 

 بلتتىع ٔالضٗلصٛ ٔالثقلف7ٛ

. 947.% 0 9171% 24 
.072% 

الممــي ٔالتكٍٕلٕيٗــل وتطلبقــلُو تقلربــت فّٗــل   ( أُ فقــزٚ و ٦ٌ2عــظ وــَ ازبــدٔه ر ــي ) 

الٍضت عمٜ اشبٗلرا  الث٦ث فجلٞ  عمـٜ الٍحـٕ التـلل٘: ال٦تـ٘ ٔافقـَ عمـٜ الماـلرٚ يلٌـت         

( وزٚ، ٧ٌَّ ٖمتقدُ أُ التكٍٕلٕيٗل تٍغـأ وـَ الممـي فّـ٘ تتطـلبم      92% بتكزار )4474ٌضاتَّ 

( وزٚ، أول ال٦ت٘ ٖمتقدُ بٕيٕب اطت٦و بني 49)% ٔبتكزار 4474ومْ، ٔالغري وتأيدا  بٍضاٛ 

٧ٌّـَ ٖمتقـدُ بـأُ التكٍٕلٕيٗـل     ( وـزٚ،  41% ٔبتكزار )4072الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل بمغت ٌضاتَّ 

 ِ٘ ازبلٌت التطاٗق٘ لمممي7

ٛ       ٔيف فقزٚ و و رأ  الغللاٗـٛ  ٥ ٖتأةز تطـٕر اعمزفـٛ الممىٗـٛ بـلتتىع ٔالضٗلصـٛ ٔالثقلفـ

ٗٛ الممًٕ أُ اعمزفٛ الممىٗٛ تتأةز بلتتىع، ٔالضٗلصـٛ، ٔالثقلفـٛ،   المظىٜ وَ اللال  يم

( وزٚ،  د ٖكُٕ اطتٗلرَِ ٥عتقلبَِ بتأةز اعمزفـٛ الممىٗـٛ،   24% ٔبتكزار )072.بٍضاٛ بمغت 

بأفكلر اتتىـع، ٔاعـٕاه الضٗلصـٛ، ٔادبلِـل  الثقلفـٛ، ٔالـ  ٌتٗجـٛ عـل تمٗغـٛ اعٍطقـٛ وـَ            

ــأةز اعمزفــٛ الممىٗــٛ،     أعــداث عطمــت ا٫ٌتــلس الممىــ   ٘،  ٖمّٗــل ٌضــاٛ ال٦تــ٘ ٖمتقــدُ بمــدً ت

( وـزا ، ٔيـلٞ  ٌضـاٛ طٗـلر و ـري      .% بتكزار ).947بلتتىع ٔالضٗلصٛ، ٔالثقلفٛ، عٗث بمغت 

   7( وزا 0% ٔبتكزار )9171وتأيدو 

 ةهاقش: الهتائج ◙

مـًٕ  ٖتضح وَ الٍتلٟج الضـلبقٛ بللٍضـاٛ ٧ٔه ضبـٕر ِٔـٕ عـَ تصـٕر اللاـل  يمٗـٛ الم        

لمىمزفٛ الممىٗٛ ، أُ لدَّٖ تصـٕر صـحٗح عـٕه ع٦ ـٛ الفز ـٗل  بللٍظزٖـل ، ٔربتمـف        

 & They))(، ٔبراصـٛ ةـلٙ ٔيـَٕٖ    Haidar,1999)ِذٓ الٍتٗجٛ، عـَ ٌتـلٟج براصـٛ عٗـدر    

Kwen,2004(ٚٔبراصٛ صني ٔصلر4194ٙ، ٔبراصٛ أبٕعلار ،) ( (Sen & Sari,2017  7 ٔتصـٕر

ظزٖل  ٔ القـٕاٌني، وـَ عٗـث الثاـل ، ٔتضـمٗىَّ بـتغري       صحٗح يذل  عَ التفزٖم بني الٍ

ــداشبللم ٔآطــزُٔ        ــٛ وــع براصــٛ عا ــلٟج وتفق ــٛ،ٔيلٞ  ِــذٓ الٍت ــٛ الممىٗ -Abd-El)اعمزف

Khalick&Others,1997 الل أعلر  إىل أُ الٍظزٖل   ٕاٌني  ري ٌل جٛ، ٔأٌْ عٍد تٕفز )

  ٛ الممىٗــٛ و٤ تــٛ، ٔدبزٖاٗــٛ،   ا٧بلــٛ الكلفٗــٛ تصــاح الٍظزٖــل   ــٕاٌني، ٔأُ ااٗمــٛ اعمزفــ

(  أوـل عـَ اصـتقزار اعمزفـٛ     (They & Kwen,2004ٔاتفقـت أٖضـًل وـع براصـٛ ةـ٘ ٔيـَٕٖ       

ٌتٗجٛ لرتايي ا٧بلٛ الممىٗٛ ٔأُ الٍىٕاس الممى٘ ٖمرب عَ الٕا ع فقد يلُ لـدٝ اللاـل    

 يمٗٛ الممًٕ تصٕرطلا١ عٕلىل7 

تقز ٌتٗجٛ لرتايـي ا٧بلـٛ الممىٗـٛ،    ٔيلٞ ِذا التصٕر اشبلا١ الذٙ ٖزٝ أُ اعمزفٛ تض

( المـتني أعـلرتل إىل التصـٕر    4194(، ٔبراصٛ أبٕ علارٚ)Haidar,1999)وتفقًل وع براصٛ عٗدر

اشبلا١ لدٝ اعغلريني يف الدراصٛ، ِٕٔ أُ اعمزفٛ الممىٗٛ تضتقز برتايي ا٧بلٛ الممى7ٛٗ   
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         ٘  & They ٔيـــَٕٖ أوــل التصــٕر عــٕه الٍىــٕاس الممىــ٘ فجـــلٞ وتفقــًل وــع براصــٛ ةــ

Kwen,2004)       7الل اعتقد اعغلريُٕ فّٗل أُ الٍىٕاس الممى٘ ٖمترب ٌضخٛ وَ الٕا ع   ) 

ــدٝ          ــٛ، اب ــلٌ٘ ضبــٕر ِٔــٕ الطزٖقــٛ الممىٗ ــًٕ  لث ــٛ المم ــل  يمٗ أوــل عــَ تصــٕرا  اللا

   ْ ، اعضتجٗال  ل٨صتاٗلُ تصٕرًا صحٗحًل، بلعتقلبَِ أُ اعٍّج الممى٘ لـٗط ةلبتـًل يف ططٕاتـ

إ٥ أُ ٌضــاتَّ مل  تتجــلٔس الٍصــف7 ٔأُ الممــي ٥ تٗــت عــَ مجٗــع ا٧صــ٠مٛ، ٔأُ التجــلرب    

لٗضت اعصدر الٕعٗد لمىمزفٛ الممىٗـٛ، ٔيـلٞ  ِـذٓ الٍتـلٟج طبتمفـٛ  وـع براصـٛ وٕرصـٗل         

ــلارٚ) Murcia & Schibeci,1999ٔعٗاضــ٘ ) ــث أعــلرتل إىل أُ   (، 4194(  ٔبراصــٛ أبٕع عٗ

  ُ أُ اعـٍّج الممىـ٘ ٖضــري يف ططـٕا  ةلبتـٛ، ٔاتفقــت وـع براصــٛ       ومظـي اعغـلريني ٖمتقــدٔ

المتـلُ   ( 4194( ٔبراصٛ أبٕعـلارٚ)  (Buaraphan & Sung-ong,2009 بٕٗرفلُ ٔصٌٕغ أٌٔغ

أعلرتل إىل أُ  للاٗٛ اعغلريني يف الدراصتني،  ٥ٖمتقدُٔ بأُ الممي ٔاعٍّج الممىـ٘ تٗـت   

-Buaraphan & Sung ٛ بٕٗرفـلُ ٔصـٌٕغ أٌٔـغ   عَ مجٗع ا٧ص٠مٛ، ٔاتفقت أٖضًل وع براص

ong,2009)  )    َٖٕٔةـ٘ ٔيـThey & Kwen,2004) ( ٚٔأبٕعـلار )عٗـث امجـع ا مـت    4194 )

 اعغلريني عمٜ ٔيٕب وصلبر أطزٝ لمىمزفٛ،  ري التجلرب7 

ٔعَ تصٕرا  اللال  يمٗٛ الممًٕ  لثللث ضبٕر ِٕٔ عىن الممىلٞ، فقـد اعـلر  ومظـي    

ا٫بدال ٔاشبٗله الذٙ ٖتىتع بْ الململ يف تطٕٖز اعمزفٛ الممىٗٛ، ٔاتفقت  اعضتجٗال  إىل بٔر

(   الـل أعـلر  إىل   Murcia & Schibeci,1999ِذٓ الٍتٗجٛ وع براصٛ وٕرصٗل ٔعٗاضـ٘ ) 

ــٛ        ــٗط يف تصــىٗي الاحــٕث ٔاا٫يــزاٞا  التجزٖاٗ ــله ٖغــلريلُ بغــكن رٟ ــدال ٔاشبٗ أُ ا٫ب

( عٗـــث أعـــلر ٌصـــف 4194ل، ٔأٖضـــًل براصـــٛ أبٕعـــلارٚ)ٔتٕلٗـــد ا٧فكـــلر، ٔتطـــٕٖز التكٍٕلٕيٗـــ

اعغلريل  يف الدراصٛ إىل أِىٗٛ بٔر ا٫بدال ٔاشبٗله يف تطٕٖز اعمزفٛ الممىٗـ7ٛ ٔاطتمفـت   

 & Theyٔةـ٘ ٔيـَٕٖ    Murcia & Schibeci,1999)  وٕرصـٗل ٔعٗاضـ٘ )  وـع براصـٛ   

Kwen,2004) )ال ٥ وكلُ لـ7ْ أوـل عـَ    عٗث أعلر  إىل أُ الممي عالرٚ عَ عقلٟم، ٔأُ ا٫بد

ــث          ــأيثز وــَ ةم ــش، ف ــذَِ بُٔ ذبٗ ــل يــلٞ  يف ا٥صــتاٗلُ وتفتحــ٘ ال ــلٞ يى صــفل  الممى

 اعغلريل  ٖمتقدُ بأُ ِلتني الصفتني ٖتحمٜ بّىل الممىلٞ، ٔاتفقت ِذٓ الٍتٗجٛ وع براصٛ

(، عٗــث Haidar,1999)عٗــدر(، ٔبراصــٛ Murcia & Schibeci,1999وٕرصــٗل ٔعٗاضــ٘ )

 اصتلُ إىل وٕ ٕعٗٛ الممىل7ٞ  أعلر  الدر

لمى٤صضــٛ الممىٗــٛ، فــأُ التفزٖــم بــني الممــي،   أوــل عــَ تصــٕرا  اللاــل  يمٗــٛ الممــًٕ   

ٔالتكٍٕلٕيٗل، ِٕ أيثـز الفقـزا ، الـل ٔايّـت اعضـتجٗال  فّٗـل صـمٕبٛ يـاريٚك عٗـث أُ          

زق ٌضاٛ طٗلر و ري وتأيدا و ِٕ ا٧عمٜ، ٖمْٗ بفزق بضٗ  ٌضاٛ ال٦ت٘ ٖمتقدُ بٕيـٕب فـ  

       ٛ  & Buaraphan بٕٗرفـلُ ٔصـٌٕغ أٌٔـغ    بـني الممـي ٔالتكٍٕلٕيٗـل، ٔاتفقـت ِـذٓ وـع براصـ

Sung-ong,2009)  َعٗث أعلر  إىل ٔيٕب صمٕبٛ يف التىٗٗش بني الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل7 ٔع )

فزبٖٛ اع٤صضٛ الممىٗٛ، فأُ أ ماٗٛ اعغلريل  ٖمتقدُ ةىلعٗٛ اع٤صضٛ الممىٗـٛ، ٔتتفـم   

( عٗـث  (Buaraphan & Sung-ong,2009 بٕٗرفلُ ٔصٌٕغ أٌٔـغ  براصٛ   ِذٓ الٍتٗجٛ وع 

رأٝ أ مت اعغلريني بأُ اع٤صضٛ الممىٗٛ لٗضت فزب7ٖٛ ٔعَ تـأةز تطـٕر اعمزفـٛ الممىٗـٛ،     

بـــلتتىع ٔالضٗلصـــٛ ٔالثقلفـــٛ، فـــأُ أ مـــت اللاـــل  يمٗـــٛ الممـــًٕ ٖمتقـــدُ بٕيـــٕب تـــأةري 

عمزفٛ الممىٗٛ، ٔاتفقت ٌتٗجٛ ِذٓ الدراصٛ، وع لمىجتىع، ٔالضٗلصٛ، ٔالثقلفٛ، عمٜ تطٕر ا

ٛ  (، Haidar,1999ٔ)براصـٛ عٗـدر   7 (Murcia & Schibeci,1999وٕرصـٗل ٔعٗاضـ٘ )   براصـ

ٔبغكن علً فأُ لدٝ اللال  يمٗٛ الممًٕ تصٕر يٗد، ٔفّي صحٗح ٧ مت صبل٥  ااٗمٛ 
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اٗلُ، ٔبٍضت أعمٜ (، عٗث أُ إيلبلتَّ يلٌت صلٟاٛ عمٜ مثلُ فقزا  وَ ا٥صتNOSالممي)

وَ اعتٕص ،  ٔالفّي ا٧فضن تلل٘ الطزٖقٛ الممىٗـٛ، ٔعىـن الممىـلٞ، ٔبمـأل القصـٕر يف      

صبله اعمزفٛ الممىٗٛك ٔطلصٛ يف أةز تزايي ا٧بلٛ الممىٗٛ عمٜ اصتقزار اعمزفٛ، ٔأٖضًل يف 

ــي)        ــٛ المم ــت وــَ يٕاٌــت ااٗم ــز يلٌ ( ٔيــد  NOSتصــٕرَِ عــَ الٍىــٕاس الممىــ7٘ ٔأيث

لريل  فْٗ صمٕبٛ، ٔعدً فّي ِٕ التفزٖم بني الممي ٔالتكٍٕلٕيٗل، ِٔذٓ الٍتٗجٛ ِٔ٘ اعغ

التصٕر الصحٗح، ٔالفّي ازبٗد لطاٗمٛ الممي، لدٝ وممىل  الممًٕ  ان اشبدوٛ، تتفـم وـع   

  ُ (، ٔبراصـــــــــــٛ Abd-El-Khalick&Others,1997) براصـــــــــــٛ عاـــــــــــداشبللم ٔآطـــــــــــزٔ

ني يف الدراصـــتني فّىـــًل يٗـــدًا، لطاٗمـــٛ     (، عٗـــث اظّـــز اعغـــلري   Y2enice,2015ٍٖٗضـــٗل) 

(  المتـلُ اظّـز اعغـلريني    4194( ٔمحلٖـدٚ ) .411)عاـدان (، ٔاطتمفت وع براصل NOSالممي)

أول الدراصٛ الثلٌٗٛ  -حبضت تماري الدراصٛ ا٧ٔىل –فّٗل وضتٕٝ وتدٌ٘ لفّي ااٗمٛ الممي 

     فمرب  بقصٕر يف فّي ااٗمٛ الممي لدٝ اعغلريني7  

أعٗلٞ( عمٜ الز ي وَ -يٗىٗلٞ-ٓ الٍتلٟج ازبٗدٚ لمطللال  يف يمٗٛ الممًٕ )فٗشٖلِٞٔذ

إ٥ أٌّــل عــلبّل بمــأل أُ اشبطــ  الدراصــٗٛ يف الكمٗــٛ مل تتضــىَ وقــزر عــَ ااٗمــٛ الممــي7   

القصــٕر يف بمــأل ازبٕاٌــت، ِٔــذا القصــٕر صــٗىتد أةــزٓ، ٧ُ ا مــت اللاــل  يمٗــٛ الممــًٕ     

اـتَّ يف وٍّـٛ التممـٗي بمـد التخـزسك ٔالـ  لضـلعل  المىـن         اعضتجٗال  لمدراصـٛ، ابـدَٖ ر   

القمٗمٛ ٌضاًٗل لمىممي، ٔلزٔاتاّل اتشٖٛ، طلصٛ ٔأُ ٔسارٚ التممٗي ٥ تغرت  لمتقدٖي عمـٜ  

 وٍّٛ وممي عصٕه اعتقدً عمٜ ببمًٕ تزب7ٕٙ  

 التوصيات  ◙

 الل ٖم٘:  ثل  ٖٕصنييف  ٕٞ ٌتلٟج الدراصٛ اسبللٗٛ فأُ الالع

 را  ااٗمٛ الممي، ٔفمضفتْ، يف اشبط  الدراصٗٛ ازبلومٗـٛ، لكمٗـل  الممـًٕ،    تضىني وقز

 ٔبصبّل بلعلبٚ الممىٗٛ، حبٗث تكُٕ يشٞ ٥ ٖتجشأ وٍّل7
    ــن ــزاوج تأِٗ ً  ٔ ــع ب ــٕ ــٛ المم ــل  يمٗ ــي)  لطللا ــٛ المم ــلٔه وٕ ــٕعل  ااٗم (، NOS، تتٍ

ــل اــ       ــٛ، ٔازبــداه الممىــ٘ك ٧ٌّ ــٜ ا٧ٌغــطٛ، ٔاعٍل غــل  ازبىلعٗ ــٛ يف ٔتمتىــد عم زق فملل

ايضلب اعغلريني فّي عىٗم لطاٗمـٛ الممـي، يىـل أٔصـت بـذل  بمـأل الدراصـل  الـل         

 تضىٍتّل الدراصٛ اسبلل7ٛٗ 
 (إبوـــلس وٕ ـــٕعل  ااٗمـــٛ الممـــيNOS  ،ًٕاعٕيـــٕبٚ يف فصـــن وضـــتقن يف يتـــت الممـــ ،)

 لمىزاعن الدراصٗٛ اعختمفٛ، وع اعلبٚ الممىٗٛ، لتتكلون اعمزفٛ لدٝ الط٦ب7
 إعلب(عزمل ٔتفصٗن، اعقزرا  الممىٗٛ الل ٖتفم ٔااٗمٛ الممي ٚNOS 7) 
  ا٥ِتىلً بلزبلٌت التطاٗق٘، يف يمٗل  الممًٕ، عٗث تتي مملرصٛ ا٫يزاٞا  اعمىمٗٛ، ٔفم

 (NOS 7صبل٥  ااٗمٛ الممي)
 (ع الفّي الصحٗح تل٥  ااٗمٛ الممي ٔNOS    ىَ أِداو الكمٗـٛ، الـل تضـمٜ إىل  ،)

 ٦ه أٌغطٛ الكم7ٛٗذبقٗقّل وَ ط

 املكرتحات ◙

  اللاــل  يمٗــٛ الممــًٕ ٗــلظ فّــي(ٚبلصــتخداً ٌفــط ا٧با ،MOSQ عزاعــن طبتمفــٛ يف )

 يمٗٛ المم7ًٕ 

      ــٕرا ــني تصـ ــٛ بـ ــٗط الم٦ ـ ــٛ تقـ ــزاٞ براصـ ً إيـ ــٕ ــٛ الممـ ــل  يمٗـ ــي،  اللاـ ــٛ الممـ ، لطاٗمـ

 7 التطاٗم المىم٘ يف مىمٗٛ،ٔمملرصلتَّ اع



 

24 

ر امعدد و                                              امعاش  ومي   2019 ي 

ي   :
 
روي مكي  ع الإ 

 
 http://aae2018.org امموق

    ٗـــلظ فّـــي   ً  يمٗـــل  الممـــًٕ، بلصـــتخداً أبٔا  طبتمفـــٛ،    ، يفاللاـــل  يمٗـــٛ الممـــٕ

 ٔوٍل غتّي فّٗل7 
 ( تتاع تطٕر تصٕرا  الطللال  عَ ااٗمٛ الممي(NOS  ط٦ه وزاعن الضٍٕا  الدراصٗٛ يف

 الكم7ٛٗ

 املراجع: ◙

 املراجع العربي:: ◙
دٔلٗٛ اتمٛ الرتبٕٖٛ ال(7 تصٕرا  وممىل  الممًٕ  ان اشبدوٛ لطاٗمٛ الممي7 4194أبٕعلارٚ، صٍلٞ )

 4047-420(، 2)4، اعتخصصٛ

(7 ودٝ تضىني صبل٥  4190ازبرب، يرببَ ضبىدك ٔاعفل، عادٓ ٌمىلُك ٔالغلٖع، فّد بَ صمٗىلُ)

(7 يلومٛ ا٫ولً .7 ل)صبمٛ الممًٕ الرتبٕٖٛااٗمٛ الممي يف يتت الممًٕ بلعزعمٛ اعتٕصط7ٛ 

 4947-4.9ضبىد بَ صمٕب ا٫ص٦و7ٛٗ ص ص 

7 تدرٖط الممًٕ يف وزاعن التممٗي الملً(7 9110ك ٔعٗدر، عادالمطٗفك ٌٖٕٔط، ضبىد7 )اشبمٗم٘، طمٗن

 بب٘: بار القمي لمٍغز ٔالتٕسٖع7

، بار الممي لمٍغز ٔالتٕسٖع: أبٕ تدرٖط الممًٕ يف وزاعن التممٗي الملً(: 4112اشبمٗم٘، طمٗن ٔأطزُٔ)

 ظيب7

اتمٛ الدٔلٗٛ الرتبٕٖٛ يف التطٕر اعّل عممي المم7ًٕ  (7 وزايمٛ لاحٕث4194الزٔاعدٚ، إبزاِٗي فٗصن7 )

 9447-904(، 2)9، عىلُ، اعتخصصٛ

7 ِـ(7 تطٕٖز تممٗي الممًٕ ٔالزٖل ٗل : ططٕٚ أٔىل يف بٍلٞ صبتىع اعمزف9241ٛالغلٖع، فّد صمٗىل7ُ )

ِـ عمٜ الزاب  9221/./91(، مت اصرتبابٓ يف 901)صبمٛ اعمزفٛ 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Mo
del=&SubModel=138&ID=284&ShowAll=On 

زٖل ٗل  ٔالممًٕ وغزٔل تطٕٖز وٍلِج ال(7 4199الغلٖع، فّد صمٗىلُ ٔعاداسبىٗد، عادالٍلصز ضبىد)

الرتبٗٛ -: آوله ٔذبدٖل 7 اع٤متز الممى٘ اشبلوط عغزالطاٗمٗٛ يف اعىمكٛ المزبٗٛ الضمٕبٖٛ

 الممىٗٛ: فكز يدٖد لٕا ع يدٖد7

التممٗي ٔالتممي يف اعىمكٛ المزبٗٛ (7 .411الغدٔط٘، عادالمطٗف ٔعادالكزٖي ٔعلِني، ظبٕٝ إبزاِٗي7 )

ٔر ٛ عىن وقدوٛ إىل اع٤متز  ٔاعغزٔعل  الرتبٕٖٛ التطٕٖز7ٖٛالضمٕبٖٛ  لاس لامأل الرباوج 

-221الممى٘ اسبلبٙ عغز )الرتبٗٛ المىمٗٛ إىل أَٖ؟(7 ازبىمٗٛ اعصزٖٛ لمرتبٗٛ الممىٗٛ، القلِزٚ، 

24.7 

( لدٝ وممى٘ NSTA(7 وضتٕٝ فّي ااٗمٛ الممي ٔفم وملٖري ) 4190القضلٚ، ضبىد، ٔاشبٕابٚ، صلمل )

7 يمٗٛ الممًٕ الرتب7ٖٕٛ رصللٛ وليضتري  ري وٍغٕرٚربُ يف  ٕٞ بمأل اعتغريا 7 الممًٕ يف ا٧

 ا٧رب7ُ 

 ، وكتاٛ الماٗكلُ: الزٖلن7تدرٖط الممًٕ تأصٗن ٔذبدٖث(: .411احملٗضَ، إبزاِٗي)

ٖلن7 مت ( اعملٖري اعٍّٗٛ لمىممىني يف اعىمكٛ المزبٗٛ الضمٕبٖٛ، الز4191ال٠ٗٛ الٕاٍٗٛ لتقٕٖي التممٗي)

-التممٗي-تقٕٖي-٠ِٗٛ/https://www.eec.gov.sa  ِـ عمٜ الزاب 9221/./9اصرتبابٓ يف 

 ٔاه-اعملٖري-تمتىد

 ، بار ٔاٟن لمٍغز ٔالتٕسٖع: عىل7ُالفمضفٛ ٔتطاٗقلتّل الرتبٕٖٛ(: 4112يمٍٗل، ٌمٗي ياٗت)

ل  الفمضطٍٗٗٛ (7 فّي اماٛ الضٍٛ الثللثٛ ٔالزابمٛ يف يمٗل  الممًٕ يف ازبلوم4194محلٖدٚ، أون أمحد )

 ، يلومٛ بريسٖت: فمضطني7رصللٛ وليضتري  ري وٍغٕرٚلطاٗمٛ المم7ًٕ 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=&SubModel=138&ID=284&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=&SubModel=138&ID=284&ShowAll=On
https://www.eec.gov.sa/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://www.eec.gov.sa/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84
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 ، بار اعضريٚ لمٍغز ٔالتٕسٖع: عىل7ُتممٗي الممًٕ لمجىٗع(: 4114ططلٖاٛ، عاد ان )

لُ ، بار الممي ٔا٫لالتقدً الممى٘ ٔالتكٍٕلٕي٘ ٔأةزٓ يف إعداب اعممي(: 4191ساٖد، أوريٚ عاد الض٦ً)

 لمٍغز ٔالتٕسٖع: القلِز7ٚ

 ، بار يزٖز لمٍغز ٔالتٕسٖع: عىل7ُ مف التحصٗن الدراص٘ أصالبْ ٔع٦يْ(: 4114علبد، رمس٘ عم٘)

(7 ودٝ فّي اماٛ اعزعمٛ ازبلومٗٛ لطاٗمٛ الممي ٔع٦ تْ بتفكريِي .411عادان، عادالزساق ٖلصني7 )

 7 414-940(7 ص ص 9(7 ل)92ممي، وج)الممى٘ يف  ٕٞ عدٚ وتغريا 7 صبمٛ الرتبٗٛ ٔال

 ، القلِزٚ، وصز: بار الفكز7 ا٥دبلِل  اسبدٖثٛ يف تدرٖط الممًٕ(7 4119عادالض٦ً، عادالض٦ً وصطفٜ )

 ، بار الضحلب لمٍغز ٔالتٕسٖع: عىل7ُالرتبٗٛ الممىٗٛ ٔالٕع٘ بللٕٖٛ(: 4194عاد القلبر، ضبضَ)

 -الرتبٗٛ التكٍٕلٕيٗٛ: فمضفتّل(: 4194س وصطفٜ)عادالقلبر، ضبضَ وصطفٜ ٔضبىٕب، فزا

 ، بار الضحلب لمٍغز ٔالتٕسٖع: القلِز7ٚٔاصرتاتٗجٗلتّل -بزاصبّل  -اِدافّل  -طصلٟصّل

 –التفكري  –التممي  -وّلرا  ا٥تصله ازبلومٗٛ ا٥تصله(: 4194عاٗدا ، أ لُ ٔأبٕ الضىٗد، ٔصّٗمٛ)
 ل7ُ ، بار الفكز ٌلعزُٔ ٔوٕسعُٕ: عىالاحث

 ، بار الغزٔق لمٍغز ٔالتٕسٖع: عىل7ُازبٕبٚ الغلومٛ ٔازبدٖد يف التدرٖط(: 4111ضبضَ عم7٘ )عطٗٛ، 

، بار الكتت الممىٗٛ اعفلِٗي الممىٗٛ ٔاصرتاتٗجٗل  تممٗىّل(: 4192عمٕاُ، ٖٕصف ٔضبىد، ٖٕصف فلحل)

 لمٍغز ٔالتٕسٖع: عىل7ُ

 بار الفكز المزب٘: القلِز7ٚ ل  اعٕااٍٛ ر٣ٖٛ تزبٕٖٛ،القٗي ٔوض٠ٕلٗ(: 4112وكزًٔ، عاد الٕبٔب)

 ، علمل الكتت: القلِز7ٚعمي الٍفط بني اعفًّٕ ٔالقٗلظ(: 4199وٕصٜ، رعلب ٔالدصٕ ٘، ودحيٛ)

 ، بار الفز لُ: عىل7ُالرتبٗٛ يف الٕاَ المزب٘ يف وغلرو القزُ اسبلبٙ ٔالمغزَٖ(: 4114ٌغٕاُ، ٖمقٕب)
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