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 ظخلم ملا

لــذٝ الذساطــ٘   وــادٚ الشٖا ــٗا  خرصــٗن الاألطــباا األكثــش اــ ثدا   اــذٌ٘ عــشإ    ِــذ ا الذساطــٛ الخ 

ٔوعش ـٛ ورترتذـااّي    ٔجّٛ ٌظـش وـٕجّ٘ الشٖا ـٗا    ٔصاسٚ الرتبٗـٛ بذٔلـٛ الكٕٖـا،       وَ ، االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ

 يٍٗــٛ الذساطــٛ لخرذٖــذ قــاً الباذــث بخٕجٗــْ ثالثــٛ  طــ٠مٛ    حتصــٗن الشٖا ــٗا  لــذٝ الخالوٗــز   وظــخٕٝ لخرظــن

األطباا الشٟٗظّٗٛ األكثش ا ثدا   اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ )وـَ الصـو األٔه ذخـٜ      

الصــو امــاوع(،   ٔوعش ــٛ األطــباا الاشيٗــٛ ٔساٞ اسخٗــاسِي ليطــباا الشٟٗظــٗٛ،   ٔورترتذــااّي لخرظــن وظــخٕٝ       

وٕجْ ٔوٕجّٛ سٖا ـٗا    (38)مت اطبٗق  جشاٞا  الذساطٛ يمٜ يٍٗٛ وكٌٕٛ وَ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ الخالوٗز   ٔ

ّٗا،   بٍظــبٛ و٠ٕٖــٛ بم ــا    وــَ اجملخىــص األهلــمٜ دــزٓ الذساطــٛ،   ٔمت    (%25)   املشذمــٛ االبخذاٟٗــٛ مت اسخٗاسِــا يؼــٕاٟ

طـٛ  ُ ض ـعو الـخىكن املّـ      اطخلذاً املٍّخ الٍٕي٘ ٌظّشا لطبٗعٛ الذساطٛ،   ٔلخررتٗـق  ِـذا ّا    رّـش  ٌخـاٟخ الذسا    

ــي الشٖا ــٗا  ض جــاٞ وــَ  كثــش األطــباا الشٟٗظــٗٛ لخــذٌٜ الخرصــٗن   وــادٚ الشٖا ــٗا  لــذٝ االوٗــز املشذمــٛ              ملعم

ٔذصـن ض ـعو دٔس األطـشٚ   وخابعـٛ الخمىٗـز ضيمـٜ  قـن        ، (%34.21)االبخذاٟٗٛ، ٔذصـن يمـٜ الرتاٗـأل األٔه، بٍظـبٛ     

 ٔهلا الذساطٛ بعذد وَ الخٕهلـٗا  الـت اظـّي   حتظـن وظـخٕٝ حتصـٗن وـادٚ         (%5.26) األطباا الشٟٗظٗٛ، بٍظبٛ

 الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ بذٔلٛ الكٕٖا   

 املشذمٛ االبخذاٟٗٛ  - وٕجْ سٖا ٗا  -كمىا  واخاذٗٛ: اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  

Reasons for Primary School Students’ Low Mathematics Achievement And Suggestions For it’s Treatment 
From the Perspectives of Mathematics Supervisors  in the State of Kuwait 
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Abstract 

The research aims to identify the most significant reasons for primary school students’ 
low academic achievement in mathematics. The perspectives of mathematics supervisors, at the 
Ministry of Education in the State of Kuwait, are assessed to better understand the causes of 
students’ declining mathematics performances and suggestions for improvement. After ensuring 
soundness of the research design, a randomized sample of 38 male and female mathematics 
supervisors  was selected from the study population . This random sample constitutes 25% of-the 
original population. A qualitative methodology was employed to address the three guiding 
research questions. Research results indicate that the existing approach to professionally 
empowering mathematics teachers is weak. This result ranked first at a rate of 34.21%, 
representing one of the main reasons for low mathematics achievement among primary school 
students. The lowest ranking result, at a rate of 5.26%, was the family’s involvement in their 
child’s education. The research concludes with a list of practical recommendations for improving 
students’ mathematics achievements, applicable to all primary schools in the State of Kuwait.  
 Keywords: Primary Schools - Low achievement- Mathematics Supervisors 

اعـــذ وؼـــكمٛ اـــذٌ٘ حتصـــٗن الشٖا ـــٗا  لـــذٝ االوٗـــز املشذمـــٛ االبخذاٟٗـــٛ  ذـــذ  ِـــي         

وٍّا  ٙ هلو دساطـ٘     املؼكال  الت إاجْ األٌظىٛ الخعمٗىٗٛ    غمأل دٔه العامل، ذٗث ال شممٕ

 ٙ جمخىـص وـَ اجملخىعــا  امللخماـٛ،  مـي ٖعــذ اعمـٗي وــادٚ الشٖا ـٗا  ورتصـّٕسا يمــٜ اعمـٗي بعــ          

                                                 
 جاوعٛ الكٕٖا -ٗٛ كمٗٛ الرتب - اطخار املٍاِخ ٔاعمٗي الشٖا ٗا  املؼاسك *
 

 



 د جاطي حمىذ          طباا اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ٔورترتذا  يالجّا وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا 
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اــاِٗي الشٖا ــٗٛ ٔ جــشاٞ العىمٗــا  احلظــابٗٛ البظــٗطٛ، بــن اعــذٝ رلــ      كظــاا الخالوٗــز        امل

املعاسإ ٔاملعمٕوـا  ٔاملاـاِٗي الشٖا ـٗٛ ٔاطـخٗعابّا، ٔاكخظـابّي املّـاسا  الشٖا ـٗٛ ٔالعرتمٗـٛ الـت          

ذادااّي اظخثد قذسااّي ٔ وكاٌااّي   ذن املظاٟن ٔاملؼكال  الشٖا ٗٛ، باإل ـا ٛ    اٍىٗـٛ اطـخع   

 ُ وّــاسا  الــخاكد ٔذــن   ( 2013اــشٍٖمخ ٔ ــاده،   ) ٔوٗــٕدي ٔاهاِــااّي ذمــٕ الشٖا ــٗا    ٖٕ ــ     

املؼكال  الشٖا ٗٛ ٔاحلٗااٗٛ اؼكن  ذـذ  ِـي وّـاسا  الرتـشُ احلـادٙ ٔالعؼـشَٖ، ٔاألِـي وـَ رلـ           

ٗـــٛ يمــٜ  ِى ( 2015،ٚ صوـــش)ِــٕ كٗاٗــٛ اعمٗىّـــا ٔاعمىّــا   األٌظىـــٛ املذسطــٗٛ  ٔ  رلـــ  إ ــ       

اطخٗعاا املااِٗي ٔالخعىٗىا  الشٖا ٗٛ، ٔاٍىٗٛ قـذسٚ الطالـأل يمـٜ والذظـٛ العالقـا  ٔحتمٗمـّا،       

ٔإجٗـــْ الطالـــأل ذمـــٕ وشايـــاٚ الذقـــٛ، ٔاعمٗىـــْ الـــخاكد املٍطرتـــ٘، ٔكؼـــو ا ٕاٌـــأل الخطبٗرتٗـــٛ   

    ٜ جمـاسا    لمشٖا ٗا  باحلٗاٚ الٕٗوٗٛ، ٔالخعبد يَ الزا    ٔدزا مل ٖعذ املعمـي الخرتمٗـذٙ قـادّسا يمـ

 وّـاسا  اطٕس حمخـٕٝ وٍـاِخ الشٖا ـٗا  املذسطـٗٛ احلذٖثـٛ، ٔحترتٗـق ذاجـا  املـخعمىن ملٕاكبـٛ          

الرتــشُ احلــادٙ ٔالعؼــشَٖ   يصــش الخكٍٕلٕجٗــا ب ٌٕايّــا ٔوخطمبااّــا، ىلــا  ٌعكــع رلــ     اــذٌ٘   

خعمـٗي  وظخٕٝ الخرصٗن الذساط٘ لخالوٗز وشذمٛ الخعمٗي األطاط٘   وادٚ الشٖا ٗا ، ٔوشاذن ال

األسشٝ   لرتذ كؼاا العذٖذ وَ الذساطا  الرتبٕٖٛ اسااـا  وعـذال  الشطـٕا   وـادٚ الشٖا ـٗا ،      

ٔ عو امللشجا  الخعمٗىٗٛ، ٔاـذٌ٘ كاـاٞٚ ٔسغبـٛ الخالوٗـز   اعمـي وـادٚ الشٖا ـٗا ، ٔالعـضٔإ         

 ٔ ــرا  (   كىــاLaura,2020;  2020; دغشٖــشٙ،  2018، ٔكــٕسا ; بٕيٍــاٌ٘  2004يــَ دساطــخّا )يبٗــذ، 

بالخعـأُ   (NCED,2013)ٌخاٟخ الذساطٛ الت قاً بّا املشكض الٕط  لخطٕٖش الخعمٗي بذٔلـٛ الكٕٖـا   

جباوعــٛ ٌاٌٗــاٌخ الخكٍٕلٕجٗــٛ   طــٍ ا ٕسٚ، بجــعو امللشجــا     (NIE)وــص املعّــذ الــٕط  لمخعمــٗي  

الرتشُ احلـادٙ  الخعمٗىٗٛ   الشٖا ٗا  ٔالعمًٕ، ٔذاجٛ دٔلٛ الكٕٖا  ل٘ وٍاِخ إاكأل وخطمبا  

جاٞ  ٌخٗحٛ اطخلذاً األطالٗأل ( TIMSS,2011)ٔالعؼشَٖ، ٔ ُ ٌخاٟخ الطمبٛ املخذٌٗٛ   اسخباسا  

الخرتمٗذٖــٛ   الخــذسٖع، ٔلرتــذ اااقىــا املؼــكمٛ باطــخىشاس املعمىــن   اطــخلذاً األطــالٗأل الرتبٕٖــٛ  

ٌظـاً االسخبـاسا  املظـخلذً    كىـا  ُ   دا عٗٛ املخعمىن ذمٕ اعمـي الشٖا ـٗا     الخرتمٗذٖٛ الت اثبط 

ال سماــض وّــاسا  الــخاكد العمٗــا، ٔال  ثــن حتــذٖا لرتــذسا  الخالوٗــز    االسخبــاسا  بٍظاوّــا املخبــص      

ٖؼـحص يمـٜ احلاـا ٔالـخمرتن، ٔبالخـال٘ ٖظـى  ٌظـاً االوخراٌـا  لم البٗـٛ بالٍحـا  ٔاالٌخرتـاه وــَ            

 لمخالوٗز    الاعمٗٛ رتذساالوشذمٛ دساطٗٛ     سشٝ، ٌٔخاٟخ االسخباسا  ال اعكع 

ٔ   ٕٞ وا ارتذً قاً الباذث بإجشاٞ ِزٓ الذساطٛ لمكؼو يَ األطباا األكثش ا ثدا      

اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لـذٝ االوٗـز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ وـَ ٔجّـٛ ٌظـش وـٕجّ٘ الشٖا ـٗا             

خٕٝ حتصـٗن  ٔصاسٚ الرتبٗٛ بذٔلٛ الكٕٖا، ٔحمألٛ ارتذٖي جمىٕيـٛ وـَ الخٕهلـٗا  لخرظـن وظـ     

 الخالوٗز   وادٚ الشٖا ٗا  بٍاٞ يمٜ وا اخٕهلن لْ ٌخاٟخ الذساطٛ  

ٖعــذ وظــخٕٝ الخرصــٗن الذساطــ٘ وــَ العٍاهلــش الــت حتكــي يمــٜ ٌٕيٗــٛ ٔجــٕدٚ الخعمــٗي         

املرتذً لمخالوٗز،  ضٖادٚ الخرصـٗن الذساطـ٘   وـادٚ الشٖا ـٗا   ذـذ املعـاٖد الذالـٛ يمـٜ ارتـذً  داٞ          

ملـــخعمي   دساطـــخْ ٔاٌخرتالـــْ    وظـــخٕٝ دساطـــ٘ وخرتـــذً،  وـــا اـــذٌ٘ الخرصـــٗن الذساطـــ٘ لخالوٗـــز  ا

املشذمٛ االبخذاٟٗٛ را  الخرصٗن األطاط٘   الشٖا ـٗا  وشػـش سطـد ّٖـذد اطـخىشاس الخالوٗـز         

 ُ ( Rice,2003)اعمي وادٚ الشٖا ٗا  ٖٔعشقن اٌخرتـادي وـَ وشذمـٛ اعمٗىٗـٛ     سـشٝ   ٖٕٔ ـ        

ذٖــذ وظــخٕٝ حتصــٗن الخالوٗــز   وــادٚ الشٖا ــٗا  ٖمعــأل دٔسا ِاوــا   وــذٝ إ ــٗ  املاــاِٗي     حت

الشٖا ٗٛ، ٔاؼـكٗن سـتا  املـخعمىن املعش ٗـٛ، ٔاكخظـابّي لمىّـاسا  الشٖا ـٗٛ األطاطـٗٛ، ٔرلـ           

وَ ساله وعا ٛ مجٗص  ٌٕا  الرتصٕس الزٙ سمذث  ثٍاٞ الخعاون ٔالخااين وـص امـتا  الشٖا ـٗٛ    

ٍٕيٛ  ٔ وص احملخٕٝ العمىـ٘    ُ وؼـكمٛ الذساطـٛ الـت ذمـَ بصـذدِا ِٔـ٘ اـذٌ٘ حتصـٗن وـادٚ           املخ

ساهلٛ يٍذوا غاا رّٕس دٔلٛ  باالِخىاًالشٖا ٗا  لخالوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ِ٘ وؼكمٛ جذٖشٚ 

الكٕٖا وـَ بـن دٔه العـامل بظـبأل اـذٌ٘ وظـخٕٝ حتصـٗن  بٍاّٟـا   الشٖا ـٗا    ارتشٖـش وشكـض            

ٔكزل  ذصٕدا يمـٜ الرتاٗـأل      (،2020ظٗٛ العامل٘ الخابص لمىعّذ الذٔل٘ لمخٍىٗٛ اإلداسٖٛ )الخٍا 

دٔلــٛ   وشػــش ٌٕيٗــٛ الخعمــٗي االبخــذاٟ٘   الشٖا ــٗا  املذسطــٗٛ، ٔذصــٕدا يمــٜ    137وــَ بــن  104



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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 ٕٔوٕجّـــ ٕالرتاٗـــأل األســـد بالٍظـــبٛ    دٔه اممـــٗخ العشبٗـــٛ   جـــٕدٚ الخعمـــٗي   ٔال ٖـــضاه وعمىـــ 

الشٖا ٗا  ٖعإٌُ وَ اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ طمبٛ املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ، ٔاهـاِّي الظـم      

 (  2020)وشكض الخٍا ظٗٛ العامل٘،  ذمٕ اعمي وادٚ الشٖا ٗا  بظبأل امٕإ وَ الشطٕا بّا 

ٔبٍاٞ يمٜ وا ارتذً، كـاُ ال بـذ وـَ البرـث   األطـباا األكثـش اـ ثدا   اـذٌ٘ حتصـٗن            

ٗا  لذٝ االوٗز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ وـَ سـاله اطـخطال  مساٞ وـٕجّ٘ الشٖا ـٗا  لمىشذمـٛ         الشٖا 

 االبخذاٟٗٛ، ٔوعش ٛ ورترتذااّي لخرظن حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ الخالوٗز   

 حتذد   ط٠مٛ الذساطٛ بالخال٘:    

وٗــز املشذمــٛ   اــذٌ٘ حتصــٗن الشٖا ـٗا  لــذٝ اال ًا األكثـش اــاثد  الشٟٗظــٛ وـا األطــباا  -1

 االبخذاٟٗٛ وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا    املشذمٛ االبخذاٟٗٛ بذٔلٛ الكٕٖا ؟

٘   ا وــ -2 الــت ٖشٌّٔــا  ليطــباا الشٟٗظــٛ   الشٖا ــٗا  األطــباا الاشيٗــٛ ٔساٞ اسخٗــاس وــٕجّ

 األكثش ا ثّدا   اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ؟

الشٖا ـٗا   وـادٚ  حتصـٗن  وظـخٕٝ  الشٖا ـٗا  لخرظـن   ِا وٕجّ٘ اوا املرترتذا  الت ٖش -3

 لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ؟

األكثـــش اـــ ثّدا   اـــذٌ٘ الخرصـــٗن  الشٟٗظـــٛ ليطـــباا الٍظـــ  الرتاٗـــأل يمـــٜ الخعـــشإ -1

 الذساط٘ ملادٚ الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ بذٔلٛ الكٕٖا  

ٕ  الرتاٗأل  الخعشإ -2 ِي اسخٗـاس  يٍـذ الشٖا ـٗا    الٍظ  ليطباا الاشيٗٛ الت ٖشاِـا وٕجّـ

 ٛ األكثــش اــ ثّدا   اــذٌ٘ الخرصــٗن الذساطــ٘ ملــادٚ الشٖا ــٗا  لــذٝ         ليطــباا الشٟٗظــ

 االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ  

ارتذٖي جمىٕيٛ وَ املرترتذا  الت ٖشٝ وٕجّٕ الشٖا ٗا  بخطبٗرتّا لخرظـن وظـخٕٝ    -3

 خالوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ  حتصٗن الشٖا ٗا  ل

 اظخىذ الذساطٛ  ِىٗخّا  ٗىا ٖم٘:    

يمــٜ وظــخٕٝ دٔلــٛ الكٕٖــا،   -ذظــأل يمــي الباذــث  -اعــذ ِــزٓ الذساطــٛ األٔ  وــَ ٌٕيّــا      -1

 ٔدزا اعخت ِزٓ الذساطٛ سٖادٖٛ   

ٗـ            -2 ٛ يٍـذ اعمـي   ا ا٘ ِـزٓ الذساطـٛ اطـخحابٛ لمخرـذٖا  الـت إاجـْ االوٗـز املشذمـٛ االبخذاٟ

وـــادٚ الشٖا ـــٗا  ٔاالهـــآ الظـــم  ذمـــٕ الشٖا ـــٗا ، ٔاطـــخحابٛ لخٕهلـــٗا  البرــــٕث         

ٔالذساطا  ٔاملشمتشا  ٔاملٍظىا  العاملٗٛ ٔالخرتـاسٖش العاملٗـٛ ٔاإلقمٗىٗـٛ ٔاممٗحٗـٛ الـت      

اــذيٕ     ــشٔسٚ االِخىــاً بخعمــٗي الشٖا ــٗا  ٔاالسارتــاٞ الظــخٕٝ  داٞ االوٗــز املشذمــٛ    

  الشٖا ٗا    االبخذاٟٗٛ  

وعمى٘ ٔوٕجّ٘ الشٖا ـٗا  ٔهلـٍا  الرتـشاس   ٔصاسٚ الرتبٗـٛ باالطـخاادٚ وـَ ٌخـاٟخ           ادٚ    -3

ــز املشذمــٛ          ــٜ يــالد  طــباا اــذٌ٘ حتصــٗن الشٖا ــٗا  لــذٝ االوٗ الذساطــٛ، ٔالعىــن يم

 االبخذاٟٗٛ  

صـٗن  قذ اعن ٌخاٟخ الذساطـٛ ٔورترتذااّـا يمـٜ اٍاٗـز بـشاوخ ٔقاٟٗـٛ لخاـادٙ اـذٌ٘ الخر            -4

 الذساط٘ ملادٚ الشٖا ٗا    

اضٖٔـذ الرتــاٟىن يمــٜ بــشاوخ اــذسٖأل وعمىـ٘ الشٖا ــٗا  الرترتذــا  ِــزٓ الذساطــٛ، ب ٗــٛ       -5

 اطٕٖش بشاجمّي الخذسٖبٗٛ  



 د جاطي حمىذ          طباا اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ٔورترتذا  يالجّا وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــٛ ال      -6 ــٛ الخــذسٖع ٔطمب ــاذثن وــَ  يجــاٞ ٠ِٗ ــا    ــادٚ الب ــاِخ ٔطــش   ذساطــا  العمٗ   املٍ

ؼــابّٛ   املــشذمخن املخٕطــطٛ  اــذسٖع الشٖا ــٗا  بالذساطــٛ إلجــشاٞ بعــ  الذساطــا  امل 

 ٔالثإٌٖٛ  

الخرصٗن الذساط٘ اٌْ وا ٖكخظبْ الخمىٗز وَ وعاسإ ٔوّاسا   ٔ طـالٗأل الـخاكد    ُٖعشإ  

 (   317:  2004ذ، ٔالرتذسٚ يمٜ ذن املؼكال  الشٖا ٗٛ ٌخٗحٛ دساطخْ ملٕا ٗص الشٖا ٗا  )يبٗ

ِـٕ ارماـان ٌظـبٛ    ( :  جشاٟٗـا  اذٌ٘ الخرصٗن الذساطـ٘   الشٖا ـٗا  )  ٖعشإ الباذث ٔ  

ٛ حتصٗن امىٗز املشذمـٛ     وـادٚ الشٖا ـٗا  دُٔ املظـخٕٙ املخٕطـط ٌخٗحـٛ االطـباا الـت         االبخذاٟٗـ

 ـــعو الـــخىكَ املّــ  ملعمـــي الشٖا ـــٗا ،   ـــعو حتــذدِا الذساطـــٛ احلالٗـــٛ   اجملــاال  الخالٗـــٛ: )  

 َ امطــٛ الضوٍٗــٛ  ، قصــش الــتاوخ الخذسٖبٗــٛ ملعمــي الشٖا ــٗا    قمــٛ وــادٚ الشٖا ــٗا ،   الــخىكَ وــ

ــٗا ،    ــٕيا  الشٖا ـ ــذسٖع وٕ ـ ٙ لخـ ــٕ ــٛ حمخـ ــٗا ،  كثا ـ ٛ  الشٖا ـ ــ ــشٚ   وخابعـ ــعو دٔس االطـ     ـ

 الخمىٗز (  

  

بٕاقـص   وادٚ  لضاوٗٛ   املشذمٛ االبخذاٟٗٛ، اذسغ وَ الصو االٔه ا  اماوع االبخذاٟ٘  

      ٛ دقٗرتــٛ لمرصــٛ الذساطــٗٛ،  ــىَ ا ــذٔه      (45) ذصــٛ دساطــٗٛ كــن ٖــًٕ دساطــ٘ ٔلاــرتٚ صوٍٗــ

الذساط٘ احملذد   ِزٓ املشذمٛ ذظأل إصٖص امطٛ الذساطٗٛ ملٕ ـٕيا  الشٖا ـٗا  يمـٜ هلـإإ     

 املشذمٛ وَ قبن الخٕجْٗ العاً لمشٖا ٗا    ٔصاسٚ الرتبٗٛ بذٔلٛ الكٕٖا  

  

املٕجــْ الاــ  لمشٖا ــٗا ، ٖرتــًٕ الّىــٛ االػــشاإ ٔالخٕجٗــْ الاــ  ملعمــي الشٖا ــٗا      ِٕــ  

ٔوخابعــْ وظــخٕٖا  حتصــٗن الخالوٗــز   وــادٚ الشٖا ــٗا ، ٔوخابعــٛ اٍاٗــز امطــط الذساطــٗٛ         

 اعمٗي وٕ ٕيا 

الشٖا ــــٗا    هلــــإإ املشاذــــن الخعمٗىٗــــٛ، ٔايخىــــاد االسخبــــاسا  ٔالخرتــــٕٖي الاصــــم٘     

ــٍٕٙ لم ٛ     ٔالظــــ ــٗ ــادٚ الذساطــــ ــٕا   املــــ ــا  ٔالشطــــ ــأل الٍحــــ ــاٟٗا  لٍظــــ ــذاد اإلذصــــ ــز، ٔايــــ                                خالوٗــــ

 (  2019)ٔصاسٚ الرتبٗٛ، 

  

اؼكن املشذمٛ الذساطٗٛ االٔ  اإللضاوٗـٛ   طـمي الخعمـٗي   دٔلـٛ الكٕٖـا، ٔارتظـي يمـٜ          

امــاوع ابخــذاٟ٘، ذٗــث ٖمخرــق بّــا الخمىٗــز وــَ الظــَ     مخــع طــٍٕا ، ابــذ  وــَ الصــو االٔه ا    

 الظادطٛ بعذ وشذمٛ سٖان االطااه   

ــز         - اقخصــش  ِــزٓ الذساطــٛ ا  وعش ــٛ  ِــي االطــباا ٔساٞ اــذٌ٘ حتصــٗن الشٖا ــٗا  لــذٝ االوٗ

 املشذمٛ االبخذاٟٗٛ وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا  بٕصاسٚ الرتبٗٛ  

 ساطٛ يمٜ يٍٗٛ وَ وٕجّ٘ ٔوٕجّا  الشٖا ٗا  لمىشذمٛ االبخذاٟٗٛ مت اطبٗق  داٚ الذ -

 2020/2021مت اطبٗق الذساطٛ ساله الاصن الذساط٘ االٔه وَ العاً الذساط٘  -

 ػاس  العذٖذ وَ الخرتاسٖش الرتبٕٖـٛ ٔالذساطـا  اُ الخرصـٗن الذساطـ٘ لمخمىٗـز وـشابط                    

اـٍعكع يمـٜ وظـخٕٖا  الخرصـٗن طـٕاٞا بالخـذٌ٘  ٔ االسااـا ، ٔمتثمـا رلـ           بعذد وَ العٍاهلش الت 

       ٛ (   2018)االسـشغ،   بالعٍاهلش الخالٗٛ: املعمـي، ٔالطالـأل، ٔاالطـشٚ، ٔاملٍـاِخ الذساطـٗٛ، ٔالب٠ٗـٛ الصـاٗ

ٔبظــبأل كــُٕ وــادٚ الشٖا ــٗا  وــَ املــٕاد االطاطــٗٛ   الخعمــٗي االبخــذاٟ٘، ٔدــا طبٗعــٛ   الخكــَٕٖ   



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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ــاٞ ا ملعــش  ٔاملّــاسٙ ٔالٕجــذاٌ٘،  ىــا صالــا طــش  اعمٗىّــا ارتمٗذٖــٛ بّــذإ إهلــٗن  ٔ امرتــن          ٔالبٍ

وٕا ـٗص الشٖا ـٗا  لمخالوٗــز بّـذإ ذاظّــا ٔاطـرتجايّا ألجـن الٍحــا    االسخبـاسا  الشٔاٍٗٗــٛ       

الــت ارتــٗع ا اٌــأل املعــش   رتــط دُٔ امــٕن   جٕاٌــأل املّــاسا  الشٖا ــٗٛ، ٔالــخاكد الشٖا ــ٘،    

٘           ىلا اٌعكع ( 2003) رل  يمـٜ اـذٌ٘ الخرصـٗن الذساطـ٘ لخالوٗـز ِـزٓ املشذمـٛ   ٔلرتـذ ذـذد  البٗمـ

جمىٕيٛ وَ األطباا ٔساٞ اذٌ٘ الخرصٗن الذساط٘   وادٚ الشٖا ٗا  ٔمتثما بالخـال٘: اطـخعىاه   

املعمي طش  اذسٖع غد وٍاطـبٛ لـخعمي االوٗـز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ وثـن احملا ـشٚ ٔيـذً اطـخلذاً          

طخكؼاإ ٔاألٌؼطٛ العىمٗٛ، يذً إ ش الصاا  املٍّٗـٛ لـذٝ وعمـي الشٖا ـٗا ، اعـشن      طشٖرتٛ اال

املخعمي ملؼـكال   طـشٖٛ طـٕاٞا اجخىايٗـٛ  ٔ اقخصـادٖٛ  ٔ ياطاٗـٛ، ٔيـذً اـٕ ش العالقـا  اإلٌظـاٌٗٛ           

( بعــ  األطــباا األســشٝ ٔوٍّــا:  3:  2010الاّعالــٛ بــن املعمــي ٔاملــخعمي   ٖٔجــٗو بشكــا  ٔذــشص ا  )  

ً املاً املعمىن بالٍظشٖا  الرتبٕٖٛ ٔالٍاظٗٛ احلذٖثٛ، ٔيذً اوخالك املعمي لمكااٖـا  الخعمٗىٗـٛ   يذ

اٌـــْ يٍـــذ  (Piaget)لخــذسٖع الشٖا ـــٗا     ىـــَ جاٌـــأل الٍظشٖـــا  الرتبٕٖــٛ ٖٕ ـــ  العـــامل بٗاجٗـــْ   

كا ٗـٛ  اذسٖع املااِٗي األطاطٗٛ   الشٖا ٗا  لخالوٗز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ زمـأل  ااذـٛ الاـش  ال     

لمخالوٗـز لاّــي املاــاِٗي األطاطــٗٛ لٗخكـُٕ لــذّٖي البٍــاٞ املعــش ، ىلـا ٖظــّن رلــ    سبــط املاــاِٗي     

يمـٜ  ُ  ّـي    (Bruner)باملعمٕوـا  احلذٖثـٛ   ِٔـزا وـا ٖشكـذٓ بشٌٔـش       ٔاملعمٕوا  الت اعمىّـا طـابرًتا  

ٚ املاــاِٗي األطاطــٗٛ ِــٕ األطــمٕا األوثــن لضٖــادٚ  ايمٗــٛ الــخعمي ٔاٌخرتــاه  ثــشٓ                         لمىٕاقــو ا ذٖــذ

 رتط وـَ طمبـٛ الصـو     30% ُ  (NAEP)(   ٔلرتذ  رّش الخرتٗٗي الٕط  لمخرتذً الخعمٗى٘ 2014)ٌظٗي، 

الثــاوَ ٖخرتٍــُٕ الشٖا ــٗا ، بظــبأل وظــخٕٝ  داٞ املعمىــن ٔحمذٔدٖــٛ  ّىّــي ملــادٚ الشٖا ــٗا ، ىلــا  

                                   يمٗـــــْ ٌخـــــاٟخ دساطـــــا اعــــزس يمـــــّٗي اـــــذسٖع املاـــــاِٗي الشٖا ـــــٗٛ بعىـــــق   ِٔــــزا وـــــا  كـــــذ  

(Hill and Ball ,2004 )            يـذد لـٗع برتمٗـن وـَ املعمىـن ٖٕاجّـُٕ يحـضا بعـذً كااٖـٛ املعمٕوـا ُ 

الشٖا ٗٛ لذّٖي   ٔدزا زمأل  ُ ٖخحْ اعمٗي الشٖا ٗا  ذمٕ  ّـي املاـاِٗي األطاطـٗٛ دُٔ ذاظّـا     

عش ٛ ملارا    ُ  ّي املااِٗي الشٖا ٗٛ ٔاطـخٗعابّا ِـٕ األطـاغ    ٔىلاسطخّا بؼكن مل٘ ٔسٔاٗ  دُٔ و

  اكخظـاا املّـاسا  الٗذٖٔــٛ ٔالعرتمٗـٛ، ٔاٍىٗــٛ وّـاسا  الــخاكد الشٖا ـ٘ لــذٝ املـخعمىن، ٔطــٕإ       

ٖشدٙ رل     اٍىٗٛ وٕٗه ٔقٗي ٔاهاِا  املخعمىن ذمٕ الشٖا ٗا    ِٔزا ٖخطمأل ٔجـٕد وعمىـن   

ّــ  ٔالعمىــ٘ وــَ وــادٚ الشٖا ــٗا  ٔلــذّٖي ســتٓ كٗاٗــٛ يــَ املعــاٖد     لــذّٖي الرتــذسٚ ٔالــخىكَ امل 

لخرتـــذٖي ( NCTM)املٍّٗــٛ لخــذسٖع الشٖا ــٗا  الــت ذـــذدِا اجملمــع الــٕط  ملعمىــ٘ الشٖا ــٗا          

الصاٗٛ ا اربـٛ لمـخعمي، ٔالخعاوـن وـص     ٠ٗٛ اذسٖع وخىٗض ٖخجىَ املعش ٛ الشٖا ٗٛ ٔاملّاسا ، ٔالب

                                                                     ّعـــــــــــــاهٔا٠ّٗـــــــــــــٛ الاـــــــــــــش  املٍاطـــــــــــــبٛ لـــــــــــــخعمي  وخطمبـــــــــــــا  ٔذاجـــــــــــــا  املـــــــــــــخعمىن،

(Gervasi et al ,2021;NCTM,2000.)   يمــٜ جمىٕيــٛ وــَ   ( 2013العىــشٙ ٔمســشُٔ،   )ٖٔشكــذ

بـٕٖن ِٔـ٘:   العٕاون املشثشٚ   اذسٖع املاـاِٗي الشٖا ـٗٛ وـَ ٔجّـٛ ٌظـش املعمىـن ٔاملؼـش ن الرت       

 يذاد املعمي األكـاد ٘ ٔالرتبـٕٙ، سـتٚ املعمـي ٔالـذٔسا  الخذسٖبٗـٛ الـت ذجـشِا، الب٠ٗـٛ الصـاٗٛ           

ٔكثا ٛ الخالوٗز   الصو، إ ش اإلوكاٌا  املادٖٛ ٔالخرتٍٗـٛ   الصـو، وـذٝ املـاً املـخعمي باملاـاِٗي       

 الشٖا ٗٛ الظابرتٛ، ٔاهآ املخعمي ذمٕ الشٖا ٗا   

ٔلا ٔصاسٚ الرتبٗٛ   دٔلٛ الكٕٖا وّىٛ حتظن ٔاطـٕٖش  داٞ وعمىـ٘ الشٖا ـٗا     ٔلرتذ        

ٔذصـش االذخٗاجـا     وخابعـٛ  يىـاه     ّاص الخٕجْٗ  الا  لمشٖا ٗا  ، ذٗث ٖرتـًٕ املٕجـْ الاـ      

الخذسٖبٗـٛ، ٔاقــرتا  كــن وــا ٖظــّي   س ــص وظــخٕٝ الكاــاٞٚ املٍّٗــٛ ٔالعمىٗــٛ لمىعمىــن،  ّــٕ ٖرتــًٕ   

 بّذإ الخ كذ وـَ وظـخٕٝ الكاـاٞٚ الخذسٖظـْٗ،     الذساطٗٛ الاصٕه    الذٔسٖٛ لمىعمىن بالضٖاسا 

   ّ كىــا ٖرتــًٕ املٕجــْ   اٍظــٗي      ئّالعىــن يمــٜ ٔ ــص احلمــٕه لمىؼــكال  ٔالصــعٕبا  الــت اــٕاج

لرتـاٞا  دٔسٖــٛ وــص املعمىــن ٔسقطــاٞ األقظــاً ملٍاقؼـٛ االوــٕس ٔالرتجــاٖا املشابطــٛ   املــٍّخ الخعمٗىــ٘    

ط الذساطٗٛ ٔوذٝ والٟىخّا لمىخعمىن، كىا ٖرتًٕ بخرتٕٖي الٕطاٟن الخعمٗىٗـٛ   املـذاسغ،   ٔامط

      ٛ ــٗ ــادٚ الذساطـــ ــٛ   املـــ ــٗن الطمبـــ ــخٕٝ حتصـــ ــاغ وظـــ ــاسا  لرتٗـــ ــص االسخبـــ ــٜ ٔ ـــ ــشاإ يمـــ                                ٔاإلػـــ

 (  2019)ٔصاسٚ الرتبٗٛ، 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الذساطـا  ٔالبرــٕث الرتبٕٖـٛ وؼـكمٛ اـذٌ٘ الخرصـٗن الذساطــ٘      لرتـذ اٍألـا العذٖـذ وـَ               

 ملادٚ الشٖا ٗا  لخالوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ   العذٖذ وَ دٔه العامل    

ٜ الخعـشإ    ٕ  ا اّـذإ  دساطـٛ  ( Stephen and Emma,2008) رتـذ  جـشٝ          األطـباا   يمـ

ٝ  الشٖا ٗا    الخرصٗن اذٌ٘    دٖٛشامل ٛ  لـذ ٛ  طمبـ اطـٗٛ   بشٖطاٌٗـا، ذٗـث طبرتـا     األط املشذمـ

( طالــأل ٔطالبــٛ وــَ خمخمــو املــذاسغ احلكٕوٗــٛ التٖطاٌٗــٛ، ٔقــذ    2312الذساطــٛ يمــٜ يٍٗــٛ وــَ ) 

سشجــا ٌخــاٟخ الذساطــٛ بالخــال٘: ارماــان ٌظــبٛ الٍحــا  العاوــٛ   وــادٚ الشٖا ــٗا  بظــبأل  ــعو  

طـالٗأل احلذٖثـٛ يٍـذ    الظـبأل    يـذً اطـخلذاً املعمـي األ     ُٕالخرصٗن الذساطـ٘، ٔقـذ  سجـص البـاذث    

 ٔاهاِا  الطمبٛ الظمبٗٛ ذمٕ وادٚ الشٖا ٗا ، ٔيضٔ ّي يَ دساطخّا    اعمٗي الشٖا ٗا ،

بذساطٛ لخرذٖذ العالقٛ بن وعمٕوا  املعمىن يـَ الشٖا ـٗا     ( Hill et al ,2008)ٔ قاً       

ٔالـت   ٌـا  الذساطـٛ،    ٔحتصٗن الطمبٛ   املشذمٛ االبخذاٟٗٛ، اطخلذً البـاذثُٕ اطـخبٗاُ  ىـص بٗا   

ٞ  (511)طبرتــا يمــٜ  وعمىــٛ ( 365)وعمىــٛ الصــو االٔه ٔ  (334) وذسطــٛ ابخذاٟٗــٛ، اطــخطمص  ّٗــا مسا

   الصو الثالث ابخذاٟ٘، ذٗث اطخلذً الباذثُٕ ورتٗاغ ٖشكـض يمـٜ املعش ـٛ ٔاملّـاسا  الشٖا ـٗٛ      

 ٗ ا  ٖخطمــأل اطــٕٖش اــذسٖع الشٖا ــٗا    ٔهلــا الذساطــٛ بــ ُ حتظــن حتصــٗن الطمبــٛ   الشٖا ــ

 ٔ طالٗأل اذسٖظّا   وعمٕوا  املعمىا    وادٚ الشٖا ٗا 

وعمىــٕ  املعٕقــا  الــت ٖٕاجّّــا  ِــذ ا حتذٖــذ( دساطــٛ 2009 جــشٝ )الرتجــاٚ ٔدمــي،  كىــا        

ــٛ      الشٖا ـــٗا  املبخـــذُٟٕ   األسدُ    جمـــاه  داسٚ الصـــو ٔالجـــبط الصـــا٘   إهلـــما الذساطـ

بــبع  حمخٕٖــا  املــادٚ العمىٗــٛ، ٔيــذً  طــخلذاوْ    يــذً  ملــاً املعمــي   :جمىٕيــٛ وــَ الٍخــاٟخ ٔوٍّــا 

 الصـو، ٔإجٗـْ األطـ٠مٛ لمخالوٗـز، ٔ ـعو دا عٗـٛ الخالوٗـز        لمٕطاٟن الخعمٗىٗٛ، ٔ وؼـكمٛ  ـبط  

ذمـــٕ اعمـــي الشٖا ـــٗا ،  باإل ـــا ٛ ا  وٕاجّـــٛ بعـــ  املعمىـــن هلـــعٕبٛ   اـــذسٖع الشٖا ـــٗا     

 لمصإإ العمٗا 

         ٛ  طــباإ  ِـذ ا الخعــشإ يمـٜ ا   رتـذ  (  2010، بشكـا  ٔذــشص ا   شاِـا )  ج الــت   وـا الذساطـ

ٛ  لذٝ الشٖا ٗا  وادٚ   الخرصٗن اذٌ٘ ٛ  طمبـ ٛ  املشذمـ ٛ    االطاطـٗ ً  حما ظـ بامظـطن   طـٕلكش

اطـخباٌٛ ٔصيـا يمـٜ يٍٗـٛ الذساطـٛ ٔالـت بمـ  يـذدِا          ُٕ وَ ٔجّٛ ٌظش املعمىـن، اطـخلذً البـاذث   

اا ٌخاٟخ الذساطٛ يَ االطباا الت  د     اذٌ٘ الخرصـٗن الذساطـ٘     ( وعمي ٔوعمىٛ   كؼ150)

الشٖا ــــٗا ، ٔوٍّــــا: الجــــعو الصــــر٘ لمطمبــــٛ، ٔاملؼــــكال  الظــــمٕكٗٛ، يــــذً الشغبــــٛ   اعمــــي  

الشٖا ــٗا ، يــذً  ملـــاً املعمىــن بالٍظشٖـــا  الٍاظــٗٛ ٔالرتبٕٖـــٛ، يــذً اـــٕا ش الٕطــاٟن الخعمٗىٗـــٛ       

 طش، يذً صخص  املعمي   الشٖا ٗا                احلذٖثٛ، الٕ ص االجخىاي٘ لال

الــت إاجــْ   الصــعٕبا   ( الــت ِــذ ا الخعــشإ يمــٜ   2011ٔ  دساطــٛ )الظــعذٙ ٔ الطــاٟ٘،        

االوٗــز املشذمــٛ االبخذاٖٗــٛ   احلظــاا الــزِ  وــَ ٔجّــٛ ٌظــش وعمىــّٗي   إهلــما الذساطــٛ           

لذاً  دٔا  الرتٗــاغ ٔ جــشاٞ العىمٗــا   ــعو قــذسٚ الخالوٗــز يمــٜ  يطــاٞ  كــشٚ ػــاّٗٛ بــذُٔ  طــخ 

احلظــابٗٛ بالٕسقــٛ ٔالرتمــي، ٔكــزل   ــعو الرتــذسٚ الزٍِٗــٛ   الٕهلــٕه ا  ٌخــاٟخ هلــرٗرٛ وــَ    

ــا          ــاغ بالعىمٗـ ــٜ اإلذظـ ــز يمـ ــذسٚ الخالوٗـ ــعو قـ ــشٙ، ٔ ـ ــاً العؼـ ــذاد ٔالٍظـ ــٕا  األيـ ســـاله سـ

 احلظابٗٛ يمٜ االيذاد ٔ ّي وعٍاِا ٔكٗاٗٛ اطخلذاوّا  

ِــذ ا الخعــشإ يمــٜ وعٕقــا    بذساطــٛ  (Najem and Muhanna , 2013) قــاً كىــا        

ــ       األسدُ    (3-1)٘ الصـــإإ األٔ  باملشذمـــٛ االبخذاٟٗـــٛ   اـــذسٖع الشٖا ـــٗا  الـــت إاجـــْ وعمىـ

 رّش  ٌخاٟخ الذساطٛ ب ُ ٍِاك جمىٕيٛ وَ املعٕقا  الت ٖٕاجّّا املعمىـُٕ بذسجـٛ يالٗـٛ، ٔوـَ     

رتــشس الشٖا ــٗا ، يــذً وٍاطــبٛ صوــَ احلصــٛ لخررتٗــق  ِــذاإ       بشصِــا:  ــعو امطــٛ الاصــمٗٛ مل  

الــذسغ،  ِىــاه سبــط الــذسٔغ ا ذٖــذٚ بــامتا  الظــابرتٛ، ٔ هلــعٕبٛ اؼــلٗ  وــٕاطَ الرتــٕٚ          

 ٔالجعو لذٝ الخالوٗز    

( الطخرتصــاٞ املؼــكال  الــت 2013كــن وــَ )يمــٜ ٔيبــذاحلكٗي،  قــاً بّــا ٔ  الذساطــٛ الــت       

وادٚ الشٖا ٗا  املطٕسٚ باملشذمٛ االبخذاٟٗٛ بالظعٕدٖٛ وَ ٔجّٛ ٌظـش   إاجْ املعمىن يٍذ اذسٖع



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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املعمىن ٔاملؼش ن، إهلما الذساطٛ    جمىٕيٛ وَ املؼكال  الت إاجْ املعمىـن ٔوٍّـا: كثـشٚ    

وٕ ٕيا  حمخٕٝ كخأل الشٖا ٗا ، هلعٕبٛ وصـطمرا  احملخـٕٙ لـذٝ الخالوٗـز، اـذٌ٘ وظـخٕٝ       

ٕإ وَ الشٖا ٗا ،  عو قذسٚ املعمي يمٜ ذن املؼكال  الشٖا ٗٛ الـت  الرتشاٞٚ لذٝ الخالوٗز، ام

ا٠ّٗٛ ب٠ٗٛ وٍاطبٛ لخٍاٗز األٌؼطٛ الشٖا ـٗٛ، ٔيـذً متكـَ     إاجْ الخالوٗز،  عو ستٚ املعمي  

 املعمي وَ طش  الخذسٖع احلذٖثٛ لخٍىٗٛ الخاكد الشٖا ٘ لمخالوٗز  

الخعشإ يمـٜ  ثـش إرٗـو الٍىـارد احملظٕطـٛ       ِذ ا   رتذ قاً بذساطٛ (2013)ابٕداُ، ٔ وا          

  اذسٖع ٔذذٚ الكظٕس يمٜ اٍىٗـٛ الخرصـٗن الذساطـ٘ ٔ وّـاسا  الـخاكد البصـشٙ لـذٝ طالبـا          

 َ طالبـٛ، مت ارتظـٗىّا    جمىٕيـٛ  ـابطٛ      (109) الصو الشابص   حما ظٛ غضٚ، اكٌٕا العٍٗٛ وـ

داللــٛ  ٌخــاٟخ الذساطــٛ    ٔجــٕد  ــشٔ  را   إهلــما طالبــٛ ( 59) طالبــٛ، ٔجمىٕيــٛ هشٖبٗــٛ( 50)

 ٛ الــت مت اذسٖظــّا   ذصــاٟٗٛ بــن اجملىــٕيخن   االسخبــاس الخرصــٗم٘ لصــاج اجملىٕيــٛ الخحشٖبٗــ

  بإطخلذاً الٍىارد احملظٕطٛ   اذسٖع ٔذذٚ الكظٕس  

ِ     ( 2013كىا  جشٝ )العىشٙ ٔمسشُٔ،        ٗي دساطٛ لخرذٖذ العٕاوـن املـشثشٚ   اـذسٖع املاـا

الشٖا ــٗٛ وــَ ٔجّــٛ ٌظــش املعمىــن ٔاملؼــش ن الرتبــٕٖن،  رّــش  ٌخــاٟخ الذساطــٛ جمىٕيــٛ وــَ      

ــٛ االبخذاٟٗــٛ وٍّــا: اإليــذاد           العٕاوــن   اــذسٖع املاــاِٗي الشٖا ــٗٛ   الصــإإ العمٗــا وــَ املشذم

الخلصص٘ األكاد ٘ لمىعمىن، الـذٔسا  الخذسٖبٗـٛ، سـتٚ املعمـي   جمـاه اـذسٖع الشٖا ـٗا ،        

قذساْ يمٜ اطخلذاً الٕطاٟن الخعمٗىٗٛ، متكَ املعمي وَ وادٚ الشٖا ـٗا ، الظـٗا  الثرتـا  لمىعمـي،     

وــَ املاــاِٗي ٔاملّــاسا  الشٖا ــٗٛ الظــابرتٛ،   اقخصــاس املــخعمىن يمــٜ ذاــا املاــاِٗي   متكــَ الخالوٗــز 

ادٖــْ ٔالٕطــاٟن  الشٖا ــٗٛ دُٔ  ّىّــي دــا، اهــآ الخالوٗــز ذمــٕ الشٖا ــٗا ، ٔاــٕا ش االوكاٌٗــا  امل     

 الخعمٗىٗٛ   ب٠ٗٛ الخعمي                                     

بذساطٛ اؼلٗصٗٛ (  NCED,2013) الٕط  لخطٕٖش الخعمٗي بذٔلٛ الكٕٖا ٔقاً املشكض     

جباوعـٛ كاٌٗـاٌ  الخكٍٕلٕجٗـٛ   طـٍ ا ٕسٚ، اٍألـا       (NIE)باملؼاسكٛ وص املعّذ الـٕط  لمخعمـٗي   

لٗـــٛ: كااٖـــٛ ٔ عالٗـــٛ يىمٗـــٛ الخعمـــٗي ٔالخعمي)املٍـــاِخ، ٔطـــش  الخـــذسٖع،  الذساطـــٛ ا ٕاٌـــأل الخا

ٔالخرتٗــٗي(، ٔالخكٍٕلٕجٗــا، ٔ اــذسٖأل املعمىــن، ٔاــذسٖأل الرتٗــادٚ املذسطــْٗ ٔ بعــ  ا ٕاٌــأل األســشٝ    

، احلاجـٛ    ٔجـٕد ٌظـاً    21ٔقذ جاٞ  ٌخاٟخ الذساطٛ كالخال٘: احلاجٛ    وٍاِخ إاكـأل الرتـشُ   

اّذإ    حتاٗض ض املّاسا  العمٗـا لمـخاكدض، احلاجـٛ    حتظـن الكاـاٞٚ املٍّٗـٛ         سخباسا  ارتٗٗىٗٛ

لمىعمىن، احلاجٛ    سمق كادس وـَ قـادٚ املـذاسغ االبخكـاسٖن، احلاجـٛ لٕ ـص  داٚ ارتٗـٗي  ّعالـٛ         

  ألداٞ املعمىن

ذ اـــذسٖع يٍـــ ُٕلمخعـــشإ يمـــٜ املؼـــكال  الـــت إاجـــْ املعمىـــ     ( 2014، احلشبـــ٘) ٔ جـــشٝ         

الشٖا ــٗا    املشذمــٛ االبخذاٟٗــٛ   وذٍٖــٛ الشٖــان باملىمكــٛ العشبٗــٛ الظــعٕدٖٛ،  رّــش  ٌخــاٟخ       

الذساطــٛ  ُ ٍِــاك جمىٕيــٛ وــَ املؼــكال  اداوــٛ ٔوٍّــا:  ــعو وخابعــٛ األطــشٚ لمىــخعمي، يــذً           

والٟىــٛ بعــ  االِــذاإ العاوــٛ لخــذسٖع الشٖا ــٗا  وــص يىــش املــخعمي، كــت ذحــي حمخــٕٙ وــادٚ    

 ٖا ٗا  وص املذٚ الضوٍٗٛ لخذسٖظٛ   الش

الصعٕبا  الت إاجْ الخالوٗز ٔاملعمىن  ثٍاٞ اـذسٖع   ( ملعش ٛ 2014)العٍضٙ،  كىا  جشٝ        

املعمىـن ٔ الخالوٗـز   املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ        الشٖا ٗا     رتٚ الخـذسٖأل املٗـذاٌ٘ وـَ ٔجّـٛ ٌظـش     

   ٛ وــَ الصــعٕبا  وٍّــا: هلــعٕبا     ّــي الخعــابد     دٔلــٛ الكٕٖــا،  رّــش  ٌخــاٟخ الذساطــٛ جمىٕيــ

 يذً االِخىاً باألٌؼطٛ الصاٗٛ  ٔالشٖا ٗٛ، اشكٗض الخذسٖع يمٜ ا ٕاٌأل املعش ٗٛ  رتط، 

 رتذ ِذ ا    وعش ٛ  ّعالٗٛ الخعمٗي املخٍرتن يمـٜ   ( 2014ِٔ ٘ الذساطٛ الت  جشاِا )ساُ،      

صٗن طالبا  الصو امـاوع االبخـذاٟ٘   وكـٛ    الٕٖأل يت احلٕاطٗأل   ورتشس الشٖا ٗا  يمٜ حت

امىٗزٓ، ٔقظىا العٍٗـٛ    جمىـٕيخن    (54)املكشوٛ بالظعٕدٖٛ، مت اطبٗق الذساطٛ يمٜ يٍٗٛ وَ 

ــٛ         ــٛ   إهلــما الذساطــٛ    ٔجــٕد  ــشٔ  را  دالل وخظــأٖخن  ذــذِىا  ــابطٛ ٔاألســشٝ هشٖبٗ

لخرصٗم٘ يٍذ وظـخٕٝ)الخزكش ٔ الاّـي ٔ    ذصاٟٗٛ بن اجملىٕيخن   الرتٗاغ البعذٙ لالسخباس ا

 الخطبٗق( لصاج اجملىٕيٛ الخحشٖبٗٛ              



 د جاطي حمىذ          طباا اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ٔورترتذا  يالجّا وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاُ          ــذسٖع      دساطــٛ ِــذ ا  ( 2015)ٔ جــشٝ يمٗ    وعش ــٛ  ثــش إرٗــو وظــش  الظــن   ا

ادٍذطٛ لخٍىٗٛ الخاكد الخ وم٘ ٔالخرصٗن الذساطـ٘ لـذٝ طالبـا  الصـو امـاوع   حما ظـا        

ــضٚ   اكٌٕـــا ي   َ  مشـــاه غـ ــزٓ   الصـــو امـــاوع لمبٍـــا ، قظـــىا         (98)ٍٗـــٛ الذساطـــٛ وـــ امىٗـ

ٛ  (48)جمىـــٕيخن جمىٕيــــٛ  ـــابطٛ    ٔجمىٕيــــٛ  ،  طالبــــٛ مت اذسٖظــــَّ بالطشٖرتــــٛ االيخٗادٖـــ

ٔاابعــا الباذثــٛ املــٍّخ   باطــخلذاً  طــرتااٗحٗٛ وظــش  الظــن     طالبــٛ مت اذسٖظــَّ  (50)هشٖبٗــٛ 

إرٗــو وظــش  الظــن   اــذسٖع ادٍذطــٛ لخٍىٗــٛ   إهلــما ٌخــاٟخ الذساطــٛ     ِىٗــٛ  الخحــشٖ   

 الخاكد ٔالخرصٗن الذساط٘ لصاج اجملىٕيٛ الخحشٖبٗٛ  

       ً ــاٌ٘، كىــا قــا ــذسٖع      2018 )الشٖ ــ ثد وعٕقــا  ا ( بذساطــٛ ِــذ ا الخعــشإ يمــٜ دسجــٛ ا

املاــاِٗي الشٖا ــٗٛ لمصــإإ األطاطــٗٛ وــَ ٔجّــٛ ٌظــش وعمىــ٘ ٔوؼــش  الشٖا ــٗا  الرا ظــٛ       

وعمىــًا، مت  (64)وؼــش ن ٔ ( 10)وعمىــًا ٔوؼــش ًا لمشٖا ــٗا ،   (74ا يٍٗــٛ الذساطــٛ وــَ) هلــبٗا، اكٌٕــ 

اسخٗــاسِي بطشٖرتــٛ يؼــٕاٟٗٛ، اطــخلذً الباذــث اإلطــخبٗاُ  ىــص بٗاٌــا  الذساطــٛ    رّــش  ٌخــاٟخ    

الذساطــٛ املعٕقــا  املخعمرتــٛ بالب٠ٗــٛ املذسطــٗٛ كاٌــا وــشثشٚ بذسجــٛ يالٗــٛ جــذًا، ٔكاٌــا املعٕقــا       

باملعمي ٔاملخعمي ٔالكخـاا املذسطـ٘ وـشثشٚ بذسجـٛ يالٗـٛ، ذٗـث كؼـاا الذساطـٛ:  ُ الٕقـا           املخعمرتٛ

امللص  لمٕذذٚ الذساطٗٛ غد كاٍإ لخذسٖع املٕ ٕ  امللطط لْ،  عو قذسٚ املعمي يمـٜ سبـط   

املاــاِٗي الظـــابرتٛ بالالذرتـــٛ، ٔ ـــعاْ وـــَ الـــخىكَ وــَ املـــادٚ الذساطـــٗٛ، ٔ ـــعاْ    ارتـــاُ طـــش     

ٖثــٛ ٔاشكٗــضٓ يمــٜ  طــمٕا الــخمرتن   اــذسٖع الشٖا ــٗا ، ٔيــذً اٍاطــأل ذحــي       الخــذسٖع احلذ

ــا          ــاسإ ٔاملعمٕوـ ــز لمىعـ ــٗاُ الخالوٗـ ــشسٚ، ٌٔظـ ــٗٛ املرتـ ــ  الذساطـ ــص احلصـ ــٕيااْ وـ ــاا ٔوٕ ـ الكخـ

 الشٖا ٗٛ  

ِذ ا     زماد العالقٛ بـن جـٕدٚ املعمـي ٔ  دمـاص       رتذ قاوا بذساطٛ  (Laura,2020) وا       

( 91)الشٖا ـٗا ، متثمـا يٍٗـٛ الذساطـٛ وـَ االوٗـز املشذمـٛ االبخذاٖٗـٛ املظـحمن           الطمبٛ   وـادٚ  

 ٔ ــٛ:       ( 181)وذسطــٛ ذجــشٖٛ،  ــي   العٍاهلــش الخالٗ ــٛ، ٔمتثمــا جــٕدٚ املعم وظــحمن   وذسطــٛ سٖاٗ

سصــاٟ  املعمــي ٔا ِٗمــْ ٔاطــٕٖشٓ املّــ ، ٔ ىلاسطــخْ داســن الصــو الذساطــ٘ ٔوــذٝ  ساباطّــا         

ا  اُ وشػــشا  جــٕدٚ  داٞ املعمــي دــا اــ ثد كــبد يمـــٜ        إهلــما ٌخــاٟخ الذساطــٛ     دمــاص الخمىٗــز     

حتصٗن الخمىٗز   وادٚ الشٖا ٗا ، باإل ا ٛ    ٔجٕد ا ثدا  خمخماـٛ بـن املـذاسغ احلجـشٖٛ     

ٔالشٖاٗٛ، ٔلـزل   كـذ  الذساطـٛ يمـٜ ذاجـٛ هلـٍا  الظٗاطـا     الرتكٗـض يمـٜ حتظـن جـٕدٚ            

  يذادٓ قبن امذوٛ ٔالتاوخ املرتذوٛ لْ  ثٍاٞ امذوٛ  املعمي وَ ساله اعضٖض

       ً بذساطــٛ ِــذ ا البرــث   وــذٝ اــ ثد االسابــا  بــن هلــاا          (Sevgi,2021) كىــا قــا

ايخىـذ  الذساطـٛ يمـٜ البرـث      املذسطٛ ٔهلاا  الطمبٛ األاـشاك يمـٜ االدمـاص   وـادٚ الشٖا ـٗا         

وذسطٛ، مت اسخٗاسِي بطشٖرتٛ يؼـٕاٟٗٛ، ٔمت مجـص   ( 146)طالأل ٔطالبٛ    (4498)الكى٘ لعٍٗٛ وَ 

ا   سخبــاس حتصــٗم٘     البٗاٌــا  وــَ ســاله اطــخبٗاُ ســا  باملذسطــٛ، ٔمســش لمطــالا، باال ــا ٛ       

 %6 54، ٔٔجـٕد ابـاَٖ بٍظـبٛ    %45الشٖا ٗا    رّش  ٌخاٟخ الذساطٛ ٔجٕد اباَٖ بن املـذاسغ بٍظـبٛ   

االدمــاص الــادٚ الشٖا ــٗا  لمطمبــٛ املٍــخىن ألطــش را      %33 57  املــذاسغ، ٔٔجــٕد ابــاَٖ بٍظــبٛ  

 قخصاد وٍلا ، ذٗث اطٕ  اآلباٞ   التاوخ املذسطٗٛ،   ا ٛ ا  قمٛ املٕاسد ٔاملصادس   املـذساغ  

 لخعمٗي الشٖا ٗا ، ٔاصٕس غد وإًّ ملذساٞ املذاسغ يَ املٍاخ املذسط٘  

وـذٝ اـ ثد  داٞ املعمـي       ٛ لخرذٖـذ  دساطـ ( (Tambunan et al ,2021 ٔكـزل   جـشٝ         

بٍــاٞ  ِخىــاً الطــالا ٔ حتاٗــضِي يمــٜ حتصــٗن الشٖا ــٗا ، ٔلرتــذ مت اسخٗــاس يٍٗــٛ يؼــٕاٟٗٛ وــَ      

طمبـٛ الصـو الثـاوَ وـَ طـا وـذاسغ ذكٕوٗـٛ، ٔوذسطـخن ساهلـخن، ذٗـث بم ـا يٍٗـٛ الذساطـٛ              

الذساطــٛ  ُ  داٞ وعمــي  طالبــا، طبرتــا يمــّٗي  طــخباٌٛ  ىــص بٗاٌــا  الذساطــٛ   رّــش  ٌخــاٟخ   (277)

يمٜ اِخىاً الطالا ٔحتاٗضِي يمٜ حتصٗن الشٖا ٗا  لٗكٌٕـٕا  األكتالشٖا ٗا  كاُ لْ األثش 

ىلخاصَٖ   وادٚ الشٖا ٗا ، ذٗث ٖعخىذ اِخىاً الطالا ٔحتاٗضِي لخعمي الشٖا ـٗا  يمـٜ وـذٝ    

                                                                    اِخىاً املعمي بخعمٗي ٔحتاٗض املخعمىن

ٖالذــا وــَ اطــخعشان الذساطــا  الظــابرتٛ اااــا  البــاذثن يمــٜ ٔجــٕد  طــباا يذٖــذٚ               

ٔوخٍٕيٛ  د  الت اذٌ٘ وظـخٕٝ حتصـٗن وـادٚ الشٖا ـٗا  لـذٝ االوٗـز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ، ٔلرتـذ          



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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       ٛ ــالشغي وــَ اســخالإ األٌظىــ ــاذثن ب ــشاوخ  يــذاد    اؼــابّا بعــ  األطــباا لــذٝ الب ــٛ ٔب الخعمٗىٗ

الـخىكَ املّـ  ملعمـي الشٖا ـٗا ،        وعمى٘ الشٖا ٗا    الذٔه امللخماٛ   ٔوـَ ِـزٓ األطـباا:  ـعو     

ٔ عو متكٍْ وَ وـادٚ الشٖا ـٗا    ٖٔالذـا الباذـث اٌـْ سغـي  ِىٗـٛ وؼـكمٛ اـذٌ٘ حتصـن وـادٚ            

ؼـكمٛ   دٔلـٛ الكٕٖـا، ىلـا ٖـذه      الشٖا ٗا  لذٝ الخالوٗز،   اال  ٌْ الإجـذ دساطـا  اٍألـا ِـزٓ امل    

َيمــٜ ٔجــٕد ذاجــٛ واطــٛ إلجــشاٞ  وضٖــذ  وــَ الذساطــا  لبرــث اــذٌ٘ الخرصــٗن الذساطــ٘   وــادٚ       

الشٖا ــٗا  لطمبــٛ املــشذمخن املخٕطـــطٛ ٔالثإٌٖــٛ   ٔلرتــذ اطــخااد  الذساطـــٛ احلالٗــٛ وــَ ٌخـــاٟخ         

وٗـز   وـادٚ الشٖا ـٗا       الذساطا  الظابرتٛ باالطال  يمٜ  طباا اذٌ٘ الخرصـٗن الذساطـ٘ لمخال  

بعــ  الــذٔه،   ِٔ ــ٘ ااظــد الٍخــاٟخ   ٔلرتــذ متٗــض  الذساطــٛ احلالٗــٛ    طــخلذاً املــٍّخ الٍــٕي٘        

  ىص بٗاٌا  الذساطٛ،   ٔ طمٕا الخرمٗن اإلذصاٟ٘ املخبص 

بٗعـٛ الذساطـٛ   ٌظشًا ملٍاطبخْ لط (Qualitative Research)اطخلذً الباذث املٍّخ الٍٕي٘    

ٔلخررتٗــق  ِــذا ّا    ــاملٍّخ الٍــٕي٘ ٖظــى  جبىــص البٗاٌــا  ٔ ّىّــا ٔااظــدِا وــَ ســاله األطــ٠مٛ    

، بّـــذإ حتذٖـــذ املرتاسبـــا  بـــن مساٞ وـــٕجّ٘ الشٖا ـــٗا    املشذمـــٛ  (Creswell ,2014) املاخٕذـــٛ

ــز ا        ــٗن االوٗـ ــذٌ٘ حتصـ ــ ثدا   اـ ــباا اـ ــش األطـ ــٕه  كثـ ــٛ(،   ذـ ــٛ الذساطـ ــٛ )يٍٗـ ــٛ االبخذاٟٗـ ملشذمـ

(  ُ 2006; جـتاُ ٔيطـاسٙ،   2017)الرترطـاٌ٘،   ثناالبخذاٟٗٛ   وادٚ الشٖا ٗا    ٔ كذ بعـ  البـاذ  

البرث الٍٕي٘ ٖظعٜ    احلصٕه يمٜ بٗاٌـا  اظـايذ يمـٜ  ّـي الٕاقـص ٔ الظـٕاِش بصـٕسٚ هلـادقْ         

ذـث  ّـي اآلساٞ   وَ ساله اطخلذاً  دٔا  وثن املرتابمٛ ٔاملالذظٛ ٔاألط٠مٛ املاخٕذٛ،  ّ٘ اخٗ  لمبا

الٕاقـص   كىـا  ُ البرـث الٍـٕي٘      ذٕه الٕاقص االجخىاي٘ ٔهلٕال    هلٗاغٛ ُ طش ٌظشٖٛ ااظش ِـزا 

وـَ البرـٕث العمىٗــٛ الـت اّــذإ ا  دساطـٛ البٗاٌــا  ب طـمٕا غـد كىــ٘ وـَ ســاله الخعـشإ يمــٜ         

  حتذٖـذ  اـا     يٍّـا  ٖعتُٔ الت االطباا ٔ اطخحابا    شاد العٍٗٛ، ٔالخعشإ يمٜ  بشص الرتجاٖا 

 ااكدِي  ٔ سقٖخّي لخؼلٗ  وؼكمٛ وعٍٗٛ 

مت إصٖص  داٚ الذساطٛ يمٜ يٍٗٛ يؼٕاٟٗٛ وَ وٕجّ٘ الشٖا ٗا    املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ          

ــذدِي    ــال  يـ ــا ٔالبـ ــٛ الكٕٖـ ــٛ،  ( 38)بذٔلـ ــْ ٔوٕجّـ ــبٛوٕجـ ــٛ    %25 بٍظـ ــص الذساطـ ــن جمخىـ ــَ  هلـ وـ

 وٕجْ ٔوٕجّٛ سٖا ٗا      (152) اإلمجال٘ البال  يذدِي

ٔالذساطـا  الظـابرتٛ ٔوـا  ٔهلـا ِبـْ املـشمتشا    جمـاه اـذٌ٘          دبٗـا  بعذ االطال  يمٜ األ       

وظخٕٝ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ،   باإل ا ٛ ا  ستٚ الباذث   جمـاه  

ملـشذمخن االبخذاٟٗـٛ ٔاملخٕطـطٛ، ٔاإلػـشاإ     اذسٖع ورتشسا  وٍاِخ ٔطش  اذسٖع الشٖا ـٗا    ا 

الذساطــٛ الــت اػــخىما يمــٜ ثالثــٛ  طــ٠مٛ    داٚيمــٜ طمبــٛ بشٌــاوخ الرتبٗــٛ العىمٗــٛ،  رتــذ مت  يــذاد  

ــٗن         ــذٌ٘ حتصـ ــباا اـ ــي  طـ ــذ  ِـ ــا لخرذٖـ ــٛ يمّٗـ ــٛ للجابـ ــٛ الذساطـ ــا ا  يٍٗـ ــٛ مت إجّّٗـ واخٕذـ

     ٕ ٖـا، ٔالخعـشإ يمـٜ ورترتذـااّي لخرظـن      الشٖا ٗا  لـذٙ االوٗـز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ   دٔلـٛ الك

 وظخٕٝ الخرصٗن الذساط٘ لخالوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ  

مت يـشن  داٚ الذساطــٛ ٔالـت اجــىٍا ثالثــٛ  طـ٠مٛ واخٕذــٛ يمــٜ ياٌٗـٛ وــَ وــٕجّ٘           

 )ســاسد يٍٗــٛ الذساطــٛ(، ٔيمــٜ يــذد وــَ الشٖا ــٗا  وــَ رٔٙ امــتٚ املٗذاٌٗــٛ ٔالعمىٗــٛ ٔالرتبٕٖــٛ

ّاملخلصصـن   املٍـاِخ ٔطـش  اـذسٖع الشٖا ـٗا ، ٔقظـي يمـي الـٍاع الرتبـٕٙ   كمٗـٛ الرتبٗـٛ            

 ٘  يجــاٞ ٠ِٗــٛ ( 7)ٔالبــال  يــذدِي  ٔالخــذسٖأل،   جباوعــٛ الكٕٖــا ٔاد٠ٗــٛ العاوــٛ لمخعمــٗي الخطبٗرتــ

ــٕذّا ٔوـــذٝ          ــٛ ٔهلـــٗاغخّا ٔٔ ـ ــىٗي األداٞ ٔاألطـــ٠مٛ املاخٕذـ ــي ذـــٕه اصـ ــذسٖع ، إلبـــذاٞ مساّٟـ اـ

ّا لخررتٗق  ِذاإ الذساطٛ   ٔبٍاٞا يمٜ والذظا  احملكىن، قاً الباذـث بـإجشاٞ الخعـذٖال     وٍاطبخ



 د جاطي حمىذ          طباا اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ٔورترتذا  يالجّا وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وـٕجّن مسـشَٖ    (8)املطمٕبٛ يمٜ  داٚ الذساطٛ  كىا قاً الباذث بالخ كذ وـَ األداٚ بعش ـّا يمـٜ    

وـَ غــد يٍٗـٛ الذساطــٛ، الطـخطال  مساّٟــي ذـٕه وــذٝ ٔ ـٕ  األطــ٠مٛ وـَ ذٗــث الصـٗاغٛ ٔاملعٍــٜ        

 ٝ وٍاطـــبخّا لمرصــٕه يمـــٜ البٗاٌــا  املطمٕبـــٛ،   ٔقــذ  بـــذٝ املــٕجّن اساٗـــاذّي وــَ ٔ ـــٕ        ٔوــذ

 االط٠مٛ  ىص بٗاٌا  الذساطٛ  

          ً ب يطـاٞ يٍـأَٖ بظـأل     (Coding) مت الخرمٗن اإلذصاٟ٘ بخصـٍٗو االجابـا  ٔاطـخلذا

إلزمــاد الرتابطــا  يمــ٘  الشٖا ــٗا  ّ٘كــن طــشاه، ٔقــاً الباذــث   حتذٖــذ االاظــا  بــن مساٞ وــٕج 

كــن طــشاه   الذساطــٛ،   ٔاطــخلشاد األ كــاس ٔاآلساٞ املخؼــابّٛ الــت  كــَ هىٗعّــا حتــا اــط           

ــٛ          ــ ثدًا   اــذٌ٘ حتصــٗن الشٖا ــٗا  لــذٝ االوٗــز املشذم ٔطــٗا  وعــن ألِــي األطــباا االكثــش ا

مساٞ العٍٗــٛ الــا    ــىَ   ٔسدبأل طــ اإلبخذاٟٗــٛ، ٔوــَ ثــي مت ذظــاا الخكــشاسا  ٔالٍظــأل امل٠ٕٖــٛ لكــن        

    ٖخطابق ٔ ط٠مٛ الذساطٛ

ٛ اصــٍٗو مت     األطــباا الشٟٗظــٛ الــت مت اسخٗاسِــا وــَ بــن   ظــأل ذ  جابــا  يٍٗــٛ الذساطــ

قمـٛ  الـخىكَ وـَ وـادٚ الشٖا ـٗا ،      ـعو  الـخىكَ املّـ  ملعمـي الشٖا ـٗا ،     األطباا الخالٗـٛ:  ـعو   

امطـــٛ الضوٍٗـــٛ لخـــذسٖع وٕ ـــٕيا  الشٖا ـــٗا ، قصـــش الخذسٖبٗـــٛ ملعمـــي الشٖا ـــٗا ،    الـــتاوخ

ذظــاا مت ٔوــَ ثــي  الخمىٗــز    خابعــٛ ــعو دٔس األطــشٚ   و الشٖا ــٗا ،  كثا ــٛ حمخــٕٝ كخــأل  

 ٖٕ   رل    ( 1)   جذٔه امل٠ّٕٖٛا ٌظبٔاكشاسااّا 

األكثش الشٟٗظٛ آلساٞ وٕجّ٘ الشٖا ٗا  ذٕه األطباا وشابٛ اٍاصلٗا  الخكشاسا  ٔالٍظأل امل٠ٕٖٛ (1)ا ذٔه

 ا ثدًا   اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ األبخذاٟٗٛ
 

 %الٍظبٛ امل٠ٕٖٛ  الخكشاسا  لشٟٗظٗٛا األطباا الخظمظن

 34.21 13  عو الخىكَ املّ  ملعمي الشٖا ٗا  1

 23.68 9  عو الخىكَ وَ وادٚ الشٖا ٗا  2

 15.79 6 قمٛ التاوخ الخذسٖبٗٛ ملعمي الشٖا ٗا  3

 13.16 5 قصش امطٛ الضوٍٗٛ لخذسٖع وٕ ٕيا  الشٖا ٗا  4

 7.90 3 كثا ٛ حمخٕٝ كخأل الشٖا ٗا  5

 5.26 2  عو دٔس االطشٚ   وخابعٛ املخعمي 6
 %100 38 اجملىٕ 

ــ  ا ـــذٔه       ُِٔ  ُ ض ـــعو الـــخىكن املّـــ  ملعمـــي        (1)ٖٕ ـ َٖـــَش اُ وـــٕجّ٘ الشٖا ـــٗا  

الشٖا ٗا ض ِٕ  ذذ  ِي األطباا ٔاألكثش ا ثدًا   اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ 

ٔاذخـن الرتاٗـأل األٔه بالٍظـبٛ ليطـباا      (34.21%)مٜ ٌظـبٛ و٠ٕٖـٛ   االبخذاٟٗٛ، ذٗث ذصن يمٜ  ي

األسـشٝ، ٖٔمٗـٛ بالرتاٗـأل الثـاٌ٘ ض ــعو الـخىكَ وـَ وـادٚ الشٖا ــٗا  ض ٔذصـن يمـٜ ٌظـبٛ ارتــذٖش           

،  وا بالٍظبٛ    ض قمٛ التاوخ الخذسٖبٗـٛ ملعمـي الشٖا ـٗا ض  رتـذ جـاٞ  بالرتاٗـأل الثالـث        (%23.68)

ض ـعو دٔس األطـشٚ   وخابعـٛ املـخعمي ض       وـٕجّ٘ الشٖا ـٗا    ذـن ذـذد   ،  %15.79ٔبٍظبٛ اكـشاس  

ب قن األطباا ا ثدًا   اذٌ٘ الخرصٗن الذساط٘   وـادٚ الشٖا ـٗا  لـذٝ الخالوٗـز، ٔذصـما يمـٜ       

ٛ ، سغي (5.26%) الرتاٗأل األسد با ذٔه ٔبٍظبٛ ٚ دٔس األ  ِىٗـ   وخابعـٛ الخمىٗـز   املٍـضه  ٔ     طـش

وص املذسطـٛ  ٗىـا شمـذً وصـمرٛ املـخعمي    ُ اسخٗـاس وـٕجّ٘ الشٖا ـٗا   ـعو          وَ ساله الخعأُ 

ّٗا  األكثـش اـ ثدًا    ألطـباا وـَ ا  َُٖذسُطّاوَ وادٚ الشٖا ٗا  الت ٔيمىّٗا متكَ وعمي الشٖا ٗا  وٍّ

 وــَ ســالهٖشكــذ رلــ  ٔ  الخرصــٗن الذساطــ٘ ملــادٚ الشٖا ــٗا  لــذٝ االوٗــز املشذمــٛ االبخذاٟٗــٛ،   

الشٖا ٗا  يٍذ صٖاساّي لمصإإ الذساطـٗٛ   وٕجّٕ ّا  العمىٗٛ ٔاملٍّٗٛ الت ٖٕاجّكثشٚ املؼكال



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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وعمىــ٘ الشٖا ــٗا     يــذاد  بــشاوخ    ــعو رلــ  الشٖا ــٗا    ٔقــذ ٖشجــص  ٕٔوشاقبــٛ  داٞ وعمىــ

املشذمــٛ اإلبخذاٟٗــٛ طــٕاٞا وــَ ســاله يــذد  ٔ ٌٕيٗــٛ املرتــشسا  املعشٔ ــٛ   بــشاوخ كمٗــا  الرتبٗــٛ      

الـتاوخ الخذسٖبٗـٛ   باطّا الرخٕٙ الشٖا ٗا  املذسطٗٛ ٔطش  اذسٖظـّا،    ٔ بظـبأل قمـٛ    ،ٔوذٝ اسا

سغـي اـٕ ش   سغبٛ وعمي الشٖا ٗا  بخٍىٗٛ ٌاظـٛ رااٗـا   املخلصصٛ  ثٍاٞ امذوٛ، باإل ا ٛ    يذً 

 ٕ جٗـــا احلذٖثـــٛ    ُ  ِىٗـــٛ الكاـــاٞٚ العمىٗـــٛ ٔاملٍّٗـــٛ لخـــذسٖع   مجٗـــص املصـــادس باطـــخلذاً الخكٍٕل

الت زمأل  ُ ٖخىخص بّا وعمىـ٘ الشٖا ـٗا  ألجـن اـذسٖع      رتذسا وٕ ٕيا  وادٚ الشٖا ٗا  وَ ال

وـَ ِقبـن الخالوٗـز    وـا  ـعو       الشٖا ٗا  بكن ثرتٛ ٔاقخذاس بّذإ حترتٗق الاّـي ٔاالطـخٗعاا  وادٚ 

ّٗا،  ّٕ ٖشثش طمبا يمـٜ بٍـاٞ البٍٗـٛ املعش ٗـٛ      يمىٗاا ٗا  متكَ وعمي الشٖا ٗا  وَ وادٚ الشٖ ٔوٍّ

ااكـ   ا  لمخمىٗز وَ ساله سبـط املاـاِٗي الشٖا ـٗٛ ا ذٖـذٚ وـص املاـاِٗي الظـابرتٛ، ٖٔـشدٙ رلـ           

البٍٗٛ ٔاٍاثش املعمٕوا    يرتن املـخعمي دُٔ سبـط بظـبأل يـذً  ّىّـا ٔاطـخٗعابّا، ىلـا  دٝ رلـ             

لذساطــ٘ الذساطــ٘ ملــادٚ الشٖا ــٗا  لــذٝ الخالوٗــز، ٔسمــق لــذّٖي اهــآ     اــذٌ٘ وظــخٕٝ الخرصــٗن ا 

الـت   (Stephen& Emma ,2008)ٔاخاق ِزٓ الٍخاٟخ وص ٌخاٟخ دساطٛ  طمبٜ ذمٕ وادٚ الشٖا ٗا   

كؼاا  ُ يـذً اطـخلذاً وعمىـ٘ الشٖا ـٗا  ليطـالٗأل احلذٖثـٛ يٍـذ اعمـٗي الشٖا ـٗا   دٝ             

  ٖ ــ٘   الش ــٗن الذساطـــــ ــعو الخرصـــــ ٛ     ـــــ ــ ــزل  دساطـــــ ــا ; ٔكـــــ ــز   بشٖطاٌٗـــــ ــٗا  لمخالوٗـــــ                                       ا ـــــ

( بــ ُ وعمىــ٘ الشٖا ــٗا  لــذّٖي وؼــكمٛ   يــذً  ملــاوّي لــبع  حمخٕٖــا     2009) الرتجــاٚ ٔ دمــي،   

وــادٚ الشٖا ــٗا ،   ٔ ــعو قــذساّي يمــٜ  ــبط الصــو،  باإل ــا ٛ    كثا ــٛ حمخــٕٝ كخــأل          

( الــت إهلــما 2013اطـٛ املشكــض الــٕط  لخطـٕٖش الخعمــٗي بذٔلــٛ الكٕٖـا )   الشٖا ـٗا    ٔكــزل  دس 

   ذاجٛ وعمى٘ الشٖا ٗا     حتظن كااٞاّي املٍّٗٛ بخطٕٖش وّاسا  الخـذسٖع ٔطـش  اعمـي    

( الت إهلما     عو متكـَ وعمـي الشٖا ـٗا     2018وادٚ الشٖا ٗا  ،  ٔكزل  دساطٛ )الشٖاٌ٘،  

ــاا    وـــَ وـــادٚ الشٖا ـــٗا ،  ٔ ـــع  و  ارتـــاُ طـــش  الخـــذسٖع احلذٖثـــٛ،  ٔيـــذً اٍاطـــأل ذحـــي كخـ

 الشٖا ٗا  ٔوٕ ٕيااْ وص يذد احلص  املرتشسٓ لخذسٖظْ  

٘     ٗو األطباا الاشيٗـٛ ٔساٞ اسخٗـاس  اصٍمت    األكثـش   وـٕجّ٘ الشٖا ـٗا  لمظـبأل الشٟٗظـ

ٔالٍظـــأل امل٠ٕٖــٛ ليطـــباا  ٔمت ذظــاا الخكــشاسا    ،   اــ ثدا   اــذٌ٘ الخرصـــٗن الذساطــ٘ لمخالوٗـــز   

   (7-2)ٔيشن الٍخاٟخ   ا ذأه وَ الاشيٗٛ املخعمرتٛ بكن طبأل سٟٗظ٘، 

 

إ    ليطباا الاشيٗٛ وشابٛ اٍاصلٗا آلساٞ يٍٗٛ الذساطٖٕٛ   الخكشاسا  ٔالٍظأل امل٠ٕٖٛ  (2)جذٔه

 وتسا  اسخٗاسِي لمظبأل الشٟٗظ٘ ض عو الخىكَ املّ  ملعمي الشٖا ٗا ض

 ٪الٍظأل امل٠ٕٖٛ  الخكشاسا  األطباا الاشيٗٛ الخظمظن

 15.66 13 عمي لمكااٖا  الخعمٗىٗٛ لخذسٖع الشٖا ٗا يذً اوخالك امل 1
 14.48 12 اطخلذاً طشٖرتٛ ٔ طمٕا ٔاذذ   اذسٖع وادٚ الشٖا ٗا  2
 14.48 12 الرتكٗض   اذسٖع وادٚ الشٖا ٗا  يمٜ الخمرتن ٔاحلاا ٔلٗع الاّي 3
 13.25 11  عو  ارتاُ املعمي لطش  اذسٖع الشٖا ٗا  4
 9.64 8 ٗز لخعمي وادٚ الشٖا ٗا  عو دا عٗٛ الخالو 5
 6.02 5 يذً وشاياٚ الاشٔ  الاشدٖٛ يٍذ اذسٖع وادٚ الشٖا ٗا  7
 6.02 5 يذً  ملاً املعمي بالٍظشٖا  الٍاظٗٛ ٔالرتبٕٖٛ احلذٖثٛ 8
 4.82 4 حمذٔدٖٛ إٍ   طالٗأل ارتٕٖي الخالوٗز 9
 3.61 3 هلعٕبٛ اؼلٗ  جٕاٌأل الجعو لذٝ الخالوٗز 10
 3.61 3 ٛ اداسٚ الصو اثٍاٞ ذصٛ الشٖا ٗا هلعٕب 11
 3.61 3 يذً سبط وٕا ٗص الشٖا ٗا    الب٠ٗٛ احلٗااٗٛ لمخالوٗز 12

 100% 83 اجملىٕ 



 د جاطي حمىذ          طباا اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ٔورترتذا  يالجّا وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا 
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كثــش األطــباا الاشيٗــٛ ٔساٞ اسخٗــاس وــٕجّ٘ الشٖا ــٗا  لمظــبأل األ   ( 2)ٖٕ ــ  جــذٔه      

 رتذ اذخنض يـذً اوـخالك وعمـي     ٛ  ا ثدا   اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗ

ــٜ  يمــٜ اكــشاس          ــٛ لخــذسٖع الشٖا ــٗا  ض الرتاٗــأل األٔه ٔذصــن يم الشٖا ــٗا  لمكااٖــا  الخعمٗىٗ

 ٛ ٘ ٔجـاٞ بالرتاٗــأل ا   %15.66 بٍظـبٛ و٠ٕٖــ ض اطــخلذاً طشٖرتـٛ ٔ طــمٕا ٔاذـذ   اــذسٖع وــادٚ    الثـاٌ

ٌ٘ وكـشس الظـبأل ض الرتكـض      ٔجاٞ   الرتاٗأل الثا  %14.48الشٖا ٗا  ض ٔذصن يمٜ ٌظبٛ و٠ٕٖٛ 

ــاٞ %14.48اـــذسٖع وـــادٚ الشٖا ـــٗا  يمـــٜ الـــخمرتن ٔاحلاـــا ٔلـــٗع الاّـــي ض بٍظـــٛ و٠ٕٖـــٛ        ٔجـ

ٔاألسد   ا ذٔه الظببن ض هلعٕبٛ  داسٚ الصو  ثٍـاٞ ذصـٛ الشٖا ـٗا  ض ٔ     بالرتاٗأل قبن األسد

لكـن وٍّىـا      %3.61و٠ٕٖـٛ  ض يذً سبـط وٕا ـٗص الشٖا ـٗا    الب٠ٗـٛ احلٗااٗـٛ لمخالوٗـزض ٔبٍظـبٛ        

   دــا اِىٗـٛ متكــَ وعمـي الشٖا ــٗا  وـَ وّــاسا  ٔكااٖـا  الخــذسٖع الاّعـاه ملــادٚ الشٖا ـٗا        ُ 

احلاـا   كىـا   الـخمرتن  إهلٗن املااِٗي ٔاملّاسا  لمىخعمي بـالرتكٗض يمـٜ الاّـي ٔالخرمٗـن ٔلـٗع      

َ  ٔسالطش  الخذسٖع الخرتمٗذٖٛ الت اذسغ ب طالٗأل ىلمـْ  اطخلذاً  ُ  ٛ الٌؼـطٛ  األ ٗـٛ وـ  شٖا ـٗ

َ    يصش  جمذٖٛ  يمٜ الخعمي،   ٔلٗظا وؼحعٛٔغد  ايمٛ  غد العٕملـٛ   وم١ٗ بٍىـارد خمخماـٛ وـ

ــاسيٛ،   ــٛ املخظـ ــزأالخرتٍٗـ ــاد  ٔدـ ــز سمخـ ــش الخمىٗـ ــزا الُعىـ ــذسٖع وثـــن          ِـ ــٕ    طـــش  الخـ الخٍـ

،  ِٔـزا وـا  كـذ يمٗـ      رتا ٔاملظـاب الخعمي الخعأٌ٘ ٔاألٌؼطٛ العىمٗٛ ٔٔالمعأل االطخكؼاإ ٔالبرث 

ــض         ــا سكـ ــماٍا،   كىـ ــا  طـ ــٗا  كىـ ــٗي الشٖا ـ ــذ اعمـ ــش يٍـ ــٛ ٔبشٌٔـ ــاُ بٗاذٗـ ــي   NCTMالعاملـ   اعمـ

املشذمـٛ   ،    الخمىٗـز    Learning Mathematics by doing mathematicsالشٖا ٗا  الرتٕلخّي 

اله الخطبٗـق العىمـٜ،   االبخذاٟٗٛ ٌؼط ٔلذٖٛ وَ الطاقا  الكاوٍٛ الت حتخاد    اطخثىاسِا وَ سـ 

كىــا  ُ إرٗــو الشٖا ــٗا    احلٗــاٚ الٕٗوٗــٛ ٖعخىــذ يمــٜ وــذٙ اعمىّــا باّــي ٔوظــخٕٙ  ارتــاُ      

املّاسا  االطاطٗٛ، ٔساهلٛ  ٌّا وادٚ جمشدٚ ٔاخطمأل الـخىكَ الكاوـن وـَ طـش  ٔ طـالٗأل اذسٖظـّا       

الخٍا ظـ٘، الـخعمي    ذـن املؼـكال ، الـخعمي    الت اعخىذ يمٜ إرٗو  طرتااٗحٗا  اعمٗي الخاكد وثن:

  ٔ  طـخلذاً   ِىٗـٛ  يمـٜ طـمٕك الخالوٗـز، باإل ـا ٛ ا       اٌعكاطـّا الٍؼط ٔغدِا، لخررتٗـق  ِـذا ّا 

وخٍٕيٛ،   ساهلٛ  ُ وعمي الشٖا ـٗا  ٖخعاوـن وـص يـذد كـبد وـَ الخالوٗـز، كـن         وذاسن ارتٕ ٗٛ 

ا ــذٔه  ُ  لــْ هلــاااْ ٔسماٗخــْ العمىٗــٛ ٔوضاجــْ ٔاهاِــْ ذمــٕ الشٖا ــٗا    كىــا إ ــ  بٗاٌــا   

ىلا اٌعكـع   املطمٕا،   وظخٕٙ االداٞ الخذسٖظ٘ لمىعمىن   ذص  الشٖا ٗا  الصاه دُٔ املظخٕٝ

ــز   حتصــٗم    ثــشٓ يمــٜ   األطــباا   الشٖا ــٗا      ذــن ذصــما   ّي ملــادٚاشاجــص وظــخٕٖا  الخالوٗ

ي ٖــإداسٚ ِٔــزا وــا  كــذ يمٗــْ يٍٗــٛ الذساطــٛ ب ِىٗــٛ وعش ــٛ املعمــ  ،  يمــٜ  قــن ٌظــأل و٠ٕٖــٛاالســدٚ 

الصــو  ثٍــاٞ ػــش  الشٖا ــٗا ،   ٔسبطّــا بالب٠ٗــٛ احلٗااٗــٛ لمخالوٗــز ملعش ــٛ  ِىٗــٛ الشٖا ــٗا       

وظـخٕٝ حتصـٗمّي      احلٗاٚ ٔدٔسِا   اٍىٗٛ االهآ اإلزماب٘ ذمِٕا ىلا ٖشدٝ رل     حتظـن 

ساطــٛ بشكــا  ٔاخاــق ٌخــاٟخ دساطـخٍا احلالٗــٛ وــص ٌخـاٟخ العذٖــذ وــَ الذساطـا  وثــن )د    الشٖا ـٗا    

( الــت إهلــما    يــذً املــاً وعمىــ٘ الشٖا ــٗا  بالٍظشٖــا  الٍاظــٗٛ ٔالٍاظــٗٛ،          2010ٔذــشص ا ،  

ٔيـذً سغبـٛ الخالوٗــز   اعمـي الشٖا ــٗا ،   كاٌـا وـَ  ذــذ األطـباا الــت  د     اـذٌ٘ حتصــٗن        

ذً متكـَ وعمـي   ( الت كؼاا يـ 2013الخالوٗز   الشٖا ٗا    ٔكزل  دساطٛ )يمٜ ٔ يبذاحلكٗي،  

الشٖا ٗا  وَ طش  الخذسٖع احلذٖثٛ لخٍىٗٛ الخاكد الشٖا ٘ لمخالوٗز   ِٔـزا وـا  كـذ  يمٗـْ     

ــٗا ،      2014دساطـــٛ )العٍـــضٙ، (  برتكٗـــض املعمـــي يمـــٜ ا ٕاٌـــأل املعش ٗـــٛ  رتـــط يٍـــذ اـــذسٖع الشٖا ـ

ٕا الـخمرتن  ( الت إهلما    اشكٗـض وعمـي الشٖاهلـٗا  يمـٜ اطـخلذاً  طـم      2018ٔدساطٛ )الشٖاٌ٘،  

  اعمــٗي الشٖا ــٗا ،   ٔيــذً قذساــْ يمــٜ سبــط املعمٕوــا  الالذرتــٛ بالظــابرتٛ،   ٔ ــع ْ    ارتــاُ       

 طش  الخذسٖع احلذٖثٛ  
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 إ   وتسا طٛ يٍٗٛ الذساليطباا الاشيٗٛ وشابْ اٍاصلٗا آلساٞ ( الخكشاسا  ٔالٍظأل امل٠ٕٖٛ 3جذٔه )

  ض متكَ املعمي وَ وادٚ الشٖا ٗا ِي لمظبأل الشٟٗظ٘ ض عو اسخٗاس

 

 ٪الٍظأل امل٠ٕٖٛ  الخكشاسا  االطباا الخظمظن

 20.45 9 متكَ املعمي وَ  ّي وادٚ الشٖا ٗا  عو  1
 15.91 7  عو امماٗٛ العمىٗٛ ملعمي الشٖا ٗا  2
 13.64 6 الوٗز ٔيالد  سطاّٟي عو قذسٚ املعمي يم٘ حتمٗن اسخباسا  الخ 3
 13.64 6 يذً وخابعٛ املعمي ملا ِٕ جذٖذ   الشٖا ٗا  4
 11.36 5 املااِٗي ٔاملصطمرا  الشٖا ٗٛبع  يذً متكَ املعمي وَ  5
 9.09 4 وادٚ الشٖا ٗا  ألٌّا جمشدٚ ٔوعرتذٚ جضاٞ وَ هلعٕبٛ  ّي  6

7 

سا  الخاكد العمٗا لذٝ هلعٕبٛ هلٗاغٛ  ط٠مٛ ٔوؼكال  سٖا ٗٛ الطخثاسٚ وّا

 الخالوٗز
4 9.09 

8 

دُٔ ادساه وظاٟن ٔوؼكال   حتجد دسٔغ الشٖا ٗا  باألطمٕا الخرتمٗذٙ

 سٖا ٗٛ ٔذٗااٗٛ وخٍٕيٛ
3 6.82 

 100% 44 اجملىٕ  
جمىٕيـــٛ وـــَ األطـــباا الاشيٗـــٛ ٔساٞ اسخٗـــاس وٕجّـــٕ الشٖا ـــٗا     (3)ٖٕ ـــ  جـــذٔه     

وظـــخٕٝ األكثـــش اـــ ثدًا   اـــذٌ٘   ضوـــَ وـــادٚ الشٖا ـــٗا   متكـــَ املعمـــيلمظـــبأل الشٟٗظـــ٘ ض ـــعو  

ذٗــث جــاٞ بالرتاٗــأل األٔه     الشٖا ــٗا  لــذٝ االوٗــز املشذمــٛ االبخذاٟٗــٛ،       الخرصــٗن الذساطــ٘   

،   ٔجــاٞ بالرتاٗــأل الثــاٌ٘ %20.45ض ــعو متكــَ املعمــي وــَ  ّــي وــادٚ الشٖا ــٗا  ض،   بٍظــبٛ و٠ٕٖــٛ  

   كىــا ذصــن الظــببن %15.91بٍظــبٛ و٠ٕٖــٛ بم ــا   ض، ض ــعو امماٗــٛ العمىٗــٛ ملعمــي الشٖا ــٗا

ضهلــعٕبٛ هلــٗاغٛ  طــ٠مٛ ٔوؼــكال  الطــخثاسٚ وّــاسا  الــخاكد العمٗــا لمخالوٗــز، ٔحتجــد دسٔغ         

يمـٜ   %6.82،  %9.09الشٖا ٗا  باألطمٕا الخرتمٗذٙ ض،يمٜ الرتاٗبن األسدٖـَ بٍظـبخن و٠ـٕٖخن    

ٜ  يمـٜ الٍظـأل امل٠ٕٖـٛ دلٗـن ِـاً يمـٜ إاجـذِىا          الرتاٗأل    ُ ذصـٕه الظـببن األٔه ٔالثـاٌ٘ يمـ    

 ّي احملخٕٝ العمىـ٘   غمأل املذاسغ االبخذاٟٗٛ، ِٔزا وشػش سطد،   ذٗث  ُ  عو متكَ املعمي وَ 

،   ٔ ـــعو سماٗخـــْ الشٖا ـــٗٛ،   بالجـــشٔسٚ  دٝ     ـــعو  ّـــي الخالوٗـــز ملـــادٚ   ملـــادٚ الشٖا ـــٗا 

ي الذساطــ٘    ُ  ّــي وــادٚ الشٖا ــٗا  دــا طبٗعخّــا الشٖا ــٗا ،   ٔوٍــْ    اــذٌ٘ وظــخٕٝ حتصــٗمّ

اماهلــٛ   البٍــاٞ املعــش  لمىعمٕوــا  ٔاملاــاِٗي الشٖا ــٗٛ بؼــكني اخــابع٘ س طــ٘ ٖشاكــض يمــٜ  ّــي        

مجٗص املعمٕوا  ٔاطخٗعابّا،   وـص سبـط املعمٕوـا  ا ذٖـذٚ بالظـابرتٛ    الخمىٗـز سمخـاد     ّـي وـا          

ــن املظـــ    ــْ   ذـ ــا اعمىـ ــْ ٔاطبٗـــق وـ ــخاكد    ٖخعمىـ ــاسا  الـ ــْ وّـ ــٕ لذٖـ ــٗٛ لخٍىـ اٟن ٔاملؼـــكال  الشٖا ـ

الشٖا ــ٘،   ِٔــزا لــَ ٖــخي  ال بٕجــٕد وعمــي وخىٗــض وــخىكَ وــَ  ّىــْ ملــادٚ الشٖا ــٗا  الــت ٖرتــًٕ         

بخذسٖظــّا   ٔ را مل اخــٕ ش لــذٝ وعمــي الشٖا ــٗا  دسجــٛ يالٗــٛ وــَ الاّــي ٔاإلارتــاُ طــٕإ ٍٖظــرأل  

 ٛ ٔاكـُٕ بؼـكن ارتمٗـذٙ ٔسٔاـٗ  ٖبعـث    املمـن        رل  ا   عو حتجد دسٔغ الشٖا ٗا  الٕٗوٗـ

ٔػشٔد رَِ الخالوٗز ٔسماضِي    يذً وخابعٛ ػش  املعمي الزٝ ٖعخىـذ يمـٜ امرتٗـٍّي باملعمٕوـا      

الت  كخبا بذ رت الخرجد ألجن ذاظّا ٔ جشاّٟا بؼكن مل٘ دُٔ  ّىّـا   ٔاخاـق ٌخـاٟخ الذساطـٛ     

( بعـذً املــاً  2018; الشٖــاٌ٘، 2010; بشكــا  ٔذـشص ا ،    2009وـص وـا إهلــما لـْ دساطــٛ )الرتجـاٚ ٔدمـي،       

( الـت  ٔ ـرا  ـعو    2013املعمي ببع  حمخٕٖا  وـادٚ الشٖا ـٗا  ; ٔدساطـٛ )يمـٜ ٔيبـذاحلكٗي،       

( 2012قذسٚ املعمي يمـٜ ذـن املؼـكال  الشٖا ـٗٛ الـت إاجـْ الخالوٗـز ; ٔدساطـٛ )الظـعذٙ ٔالطـاٌ٘،            

    ٜ ــ ــي،         الــت كؼــاا  ــعو قــذسٚ الخالوٗــز يم ــذُٔ اطــخلذاً الٕسقــٛ ٔالرتم  يطــاٞ  كــشٓ ػــاّٗٛ ب

ــٛ          ــا ٔكٗاٗـ ــي وعٍاِـ ــذاد ٔ ّـ ــٜ األيـ ــابٗٛ يمـ ــا  احلظـ ــاغ بالعىمٗـ ــٜ اإلذظـ ــذساّي يمـ ــعو قـ ٔ ـ

( 2018; الشٖـاٌ٘،    2013اطخلذاوّا )اعمـٗي م (  باال ـا ٛ الـ٘ وـا كؼـاا يٍـْ دساطـٛ )دمـي ٔوٍّـا،           

  ٔ غ ا ذٖــذٚ اــتا  الخالوٗــز الظــابرتٛ    وــَ  ــعو  ٔ  ِىــاه وعمىــ٘ الشٖا ــٗا  وــَ سبــط الــذس



 د جاطي حمىذ          طباا اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ٔورترتذا  يالجّا وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  دساطخّا بالرتكٗض ين حتظن جٕدٚ املعمي وَ ساله  يذادٓ قبن  (Laura ,2020)ٔلزل   كذ  

 امذوٛ ٔالتاوخ املرتذوٛ لْ اثٍاٞ امذوٛ       

 إ   وتسا ألساٞ يٍٗٛ الذساطٛ ليطباا الاشيٗٛ وشابٛ اٍاصلٗا ٠ٕٖٛ الخكشاسا  ٔالٍظأل امل (4)جذٔه

 ضملعمي الشٖا ٗا    التاوخ الخذسٖبٗٛلمظبأل الشٟٗظ٘ ضقمٛ  ِياسخٗاس

 

 الخكشاسا  األطباا الاشيٗٛ الخظمظن

الٍظأل امل٠ٕٖٛ 

٪ 
 24.0 6 قمٛ الذٔسا  الخذسٖبٗٛ الخلصصٗٛ   جماه حمخٕٝ الشٖا ٗا  1

2 

وّاسا  الخذسٖع احلذٖثٛ ملعمي  ذٔسا  الخذسٖبٗٛ لخطٕٖشقمٛ ال

 الشٖا ٗا 
5 20.0 

 16.0 4 قمٛ الذٔسا  الخذسٖبٗٛ    طالٗأل ارتٕٖي الخالوٗز 3
 12.0 3 يذً  يطاٞ دٔسا  اذسٖبٗٛ لخعضٖض ا اٌأل الخطبٗرت٘ ملادٚ الشٖا ٗا  4
 12.0 3 يذً اٍاطأل الذٔسا  الخذسٖبٗٛ الذخٗاجا  وعمي الشٖا ٗا  5

6 

الخطٕٖش الزاا٘ لمىعمي وَ ساله اطخلذاً بشاوخ الخكٍٕلٕجٗا  قمٛ

 8.0 2 احلذٖثٛ

 8.0 2 ال إجذ بشاوخ لمخذسٖأل املظخىش ملعمي الشٖا ٗا  7
 100% 25 اجملىٕ 

ٔجــٕد طــبعٛ  طــباا  شيٗــٛ ارتــذً بّــا وٕجّــٕ الشٖا ــٗا  إ ــ     (4)ٖخجــ  وــَ جــذٔه    

٘ض قمــٛ الــذٔسا  الخذسٖبٗــٛ ملعمــي الشٖا ــٗا  ض   ٔجــاٞ بالرتاٗــأل    وــتسا  اسخٗــاسِي لمظــبأل الشٟٗظــ 

،   ٔجـــاٞ %24.4األٔه ض قمــٛ الـــذٔسا  الخلصصــٗٛ ملعمـــي الشٖا ـــٗا ض بٍظــ٠ٛ و٠ٕٖـــٛ يالٗــٛ بم ـــا     

بالرتاٗأل الثاٌ٘ ض قمٛ الذٔسا  الخذسٖبٗٛ   جماه طش  الخـذسٖع احلذٖثـٛض ٔبٍظـبٛ و٠ٕٖـٛ يالٗـٛ      

ٖ %20.0 ّٖجا  َ الظـببن وـذٝ  ِىٗـٛ الخـذسٖأل املٗـذاٌ٘  ثٍـاٞ امذوـٛ وـَ ٔجّـٛ             ٖٔخج  وَ ِـز

اشاجـص املظـخٕٙ   الخذسٖأل كـاُ  ذـذ  طـباا     ٛبظبأل يذً كااٌٖظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا ،   ذٗث  ٌْ 

 ُ الخـذسٖأل املظـخىش الرتـاٟي يمـٜ ذاجـا  وعمىـ٘          املّ  ٔالعمى٘ لمىعمىـن   اـذسٖع الشٖا ـٗا   

ٜ    خعالشٖا ٗا  ٖؼـكن اِىٗـٛ بال ـٛ ل    وٍـاِخ الشٖا ـٗا     وـإِ جذٖـذ     شٖـو ٔاـذسٖأل املعمىـن يمـ

ــاً     ــكن يـ ــّا بؼـ ــش  اذسٖظـ ــا         ُٔ ٔطـ ــٜ الخطبٗرتـ ــذسٖأل يمـ ــأل الخـ ــاج  ٖخطمـ ــٗي الٍـ ــق الخعمـ حترتٗـ

ٔاالطــال  يمــٜ  ،  ٔاالبخكــاسٔاإلبــذا  الــخاكد الشٖا ــ٘  ٔ ِىّــا اٍىٗــٛ وّــاسا الخذسٖظــٗٛ احلذٖثــٛ 

الخرٕال  الشقىٗٛ ٔالخطبٗرتا  الخكٍٕلٕجٗـٛ،   ِٔـزا لـْ    املظخحذا    اعمٗي الشٖا ٗا  ساهلٛ وص 

 وـا  را جــاٞ  األثـش اإلزمـاب٘   وظــايذٚ املعمىـن يمــٜ وخابعـٛ الخالوٗـز لخررتٗــق االِـذاإ احملــذدٚ         

ــا وــص اــٕ ش الخكٍٕلٕجٗــا احلذٖثــٛ ٔطــشيٛ       ّٗ الــش   وــَ املعمــي ٔيــذً اطــخعذادٓ لخطــٕٖش ٌاظــٛ راا

ا  يمـٜ الخـذسٖع ٔالخرتـٕٖي وـثال،   كىـا جـاٞ   الظـبأل الظـادغ         الٕهلـٕه    املعمٕوـا   ٔ الخـذسٖب   

با ذٔه ٔبظـأل س ٙ يٍٗـٛ الذساطـٛ ،    ـزل  ٔبـال ػـ  طـٕإ ٖـشدٝ    اـذٌ٘ وظـخٕٝ حتصـٗن            

ــا إهلــــــما لــــــْ           ــاٟخ الذساطــــــٛ وــــــص وــــ ــَ مجــــــٗعّي   ٔااارتــــــا ٌخــــ ــأل الخالوٗــــــز  ُ مل ٖكــــ                                    غمــــ

( الــت  ٔ ــرا بعــذً سغبــٛ وعمىــ٘ الشٖا ــٗا  بخطــٕٖش وعمٕوــااّي   Hill et al,2005) دساطـٛ  

( الت  كذ  يمٜ  ُ الذٔسا  الخذسٖبٗٛ وَ  ذـذ  2013وادٚ الشٖا ٗا  ; ٔدساطٛ )العىشٙ ٔمسشُٔ،  

 العٕاون املشثشٚ   اذسٖع املااِٗي الشٖا ٗٛ لمخالوٗز  

 

 

 

 

 

 



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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وتسا  آلساٞ يٍٗٛ الذساطٛ  ليطباا الاشيٗٛ وشابٛ اٍاصلٗا ( الخكشاسا  ٔالٍظأل امل5ٖٕٛ٠ا ذٔه )

 ضالضوٍٗٛ لخذسٖع وٕ ٕيا  الشٖا ٗا  لمظبأل الشٟٗظ٘ض قصش امطٛ ِياسخٗاس

 

 الخكشاسا  طباا الاشيٗٛاأل الخظمظن

الٍظأل 

 ٪امل٠ٕٖٛ 

1 

الٕقا الكا  لمىعمي لمخ كذ وَ  ّي الخالوٗز قصش ذصْ الشٖا ٗا  ال اخٗ  

 ملٕ ٕ  الذسغ

5 21.74 

 21.74 5 قصش امطٛ الضوٍٗٛ حتذ وَ اااين املعمي وص االوٗزٓ 2

3 

يذً اٍاطأل إصٖص حمخٕٝ كخأل الشٖا ٗا  بظأل يذد احلص  ساله العاً 

 الذساط٘

4 17.39 

 17.39 4 يذً اٍاطأل امطٛ الضوٍٗٛ وص وٕ ٕيا  كخأل الشٖا ٗا  4
 13.04 3 يذً  يطاٞ الٕقا الكا  لخذسٖع وٕ ٕيا  الشٖا ٗا  5

6 

يذً وشاياٚ امطٛ الضوٍٗٛ لماشٔقا  الاشدٖٛ بن الخالوٗز يٍذ اذسٖع 

 وٕ ٕيا  الشٖا ٗا 

2 8.70 

 100% 23 اجملىٕ 
 

ٔجــٕد طــخٛ  طــباا  شيٗــٛ ارتــذً بّــا وــٕجّ٘ الشٖا ــٗا  لخٕ ــٗ          (5)ٖظّــش ا ــذٔه      

ا  اسخٗـــاسِي لمظـــبأل الشٟٗظـــ٘ ضقصـــش امطـــٛ الضوٍٗـــٛ لخـــذسٖع وٕ ـــٕيا  الشٖا ـــٗا  ض   وـــتس

األكثش ا ثّدا   اذٌ٘ وظخٕٝ الخرصٗن الذساط٘   الشٖا ـٗا  لـذٝ االوٗـز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ        

 رتذ جاٞ بالرتاٗأل األٔه الظبأل ضقصشذصٛ الشٖا ٗا  ال اخٗ  لمىعمـي الخ كـذ وـَ  ّـي الخالوٗـز      

،   ٔجاٞ بالرتاٗأل الثاٌ٘ الظبأل ض قصش امطٛ الضوٍٗـٛ  %21.74ذسغض بٍظبٛ و٠ٕٖٛ بم ا ملٕ ٕ  ال

ٖخجــ  وـــَ ســـاله   اـــ ثدًا     %21.74حتــذ وـــَ ااايــن املعمـــي وــص االوٗـــزٓ ض بٍظــبٛ و٠ٕٖـــٛ بم ــا      

ٛ  ركشِا وٕجّ٘ الشٖا ٗا   ُ قصـش الخكشاسا  الت  ٛ  امطـ ٛ  الضوٍٗـ ّٗـا وـص     الضوٍٗـ ال اخٍاطـأل  عم

بــااللخضاً  ُٕاملعمىـن وطـالب    ُايخبـاس  يمـٜ    ا ـذٔه الذساطــ٘،  املرتـشسٚ  لشٖا ـٗا   ذصـ  ا  يـذد 

يمـٜ   لمرتكٗـض   يطـاٞ املعمـي الٕقـا الكـا     يذً ىلا  دٝ رل     خٍاٗز احملخٕٝ، لاملعخىذٚ بامطٛ 

يمّىا بٕجٕد العذٖذ وَ املٕ ـٕيا  باجـٛ    ٔقـا  طـٕه وـَ       ػش  املااِٗي ٔاملّاسا  الشٖا ٗٛ،  

دقٗرتــٛ   ٔلــزل  ّٖــش  املعمىــُٕ    االطــخعاٌٛ بــبع  ذصــ  الرتبٗــٛ     (45)طــٕه احلصــٛ املرتــشسٚ  

ــاا املطمــٕا اذسٖظــّا   ٔدــزا ال ٖرتــاغ الخــذسٖع بٍٕيٗــٛ           ــٛ الاٍٗــٛ الٌّــاٞ وٕ ــٕيا  الكخ ٔالرتبٗ

املٕ ٕيا  املرتذوٛ ٔلكـَ بكىٗـٛ املٕ ـٕيا  سـاله العـاً الذساطـ٘،   ِٔـزٓ األطـباا اـشدٝ    يـذً           

ي ٔاطخٗعاا وادٚ الشٖا ٗا ،   ٔيضٔإ الخالوٗز يَ اعمىّا   كىا ٌالذا وـَ األطـباا املرتذوـٛ     ّ

 ُ امطٛ الضوٍٗٛ ال اشاي٘ الاشٔقـا  الاشدٖـٛ بـن الخالوٗـز،   ِٔـٕ  وـش وـَ         (6) وَ املٕجّن سقي

الطبٗع٘ ٔقٕيْ بظبأل قصـش امطـٛ الضوٍٗـٛ لخـذسٖع الشٖا ـٗا ،   ىلـا ٖـٍعكع  ثـشٓ يمـٜ اـذٌ٘           

وظــخٕٝ الخرصــٗن الذساطــ٘ ملــادٚ الشٖا ــٗا    ٔااارتــا ٌخــاٟخ الذساطــٛ احلالٗــٛ وــص جمىٕيــٛ وــَ   

;  2014; احلشبـ٘، 2013; دمـي ٔ وٍّـا،   2013ٔوٍّـا: دساطـٛ )يمـٜ ٔ يبـذاحلكٗي،     ٌخاٟخ الذساطـا  األسـشٝ   

( ذٗث  كذ  بعذً اٍاطـأل ذحـي كخـاا الشٖا ـٗا  ٔوٕ ـٕيااْ وـص يـذد احلصـ          2018الشٖاٌ٘،

لخذسٖظْ ساله العاً الذساط٘،   باإل ا ٛ ال٘ قصش صوَ احلصٛ الذساطٗٛ لخررتٗق  ِـذاإ   املرتشسٚ

 دسغ الشٖا ٗا    
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إ   وتسا   آلساٞ يٍٗٛ الذساطٛليطباا الاشيٗٛ وشابٛ اٍاصلٗا ( الخكشاسا  ٔالٍظأل امل٠ٕٖٛ 6جذٔه)

 ضالشٖا ٗا  الشٟٗظ٘ ضكثا ٛ حمخٕٝ كخأل ِي لمظبألاسخٗاس

 الخكشاسا  ألطباا الاشيٗٛا الخظمظن

الٍظأل 

 ٪امل٠ٕٖٛ 

 23.08 3 اذخٕاٞ كخأل الشٖا ٗا  يمٜ وااِٗي ٔوعمٕوا  كثدٚ 1

2 

 يمٜ وَ املظخٕٙ ألٌّا هلعٕبٛ اطخٗعاا بع  املااِٗي ٔاملعمٕوا  الشٖا ٗٛ 

 العرتم٘ لمخالوٗز
3 23.08 

3 

يَ  ملعمي الشٖا ٗا  الخذسٖع اخٗ  كخأل الشٖا ٗا  ال كثشٚ وٕ ٕيا 

 طشٖق الاّي
3 23.08 

 15.38 2 الخ ٗد املظخىش حملخٕٙ كخأل الشٖا ٗا  4
 15.38 2 يذً وشاياٚ احملخٕٙ العمى٘ لماشٔقا  الاشدٖٛ بن الخالوٗز 5

 %100 13 اجملىٕ 
لشٖا ــٗا  لخٕ ــٗ  ٔجــٕد مخظــٛ  طــباا  شيٗــٛ ارتــذً بّــا وــٕجّ٘ ا  (6)جــذٔه ٖٕ ــ    

وتسا  اسخٗاسِي لمظـبأل الشٟٗظـ٘ ض كثا ـٛ حمخـٕٝ كخـأل الشٖا ـٗا  ض األكثـش اـ ثّدا   اـذٌ٘          

الثالثـٛ  طـباا   اذخمـا   وظخٕٝ الخرصٗن الذساط٘   الشٖا ٗا  لـذٝ االوٗـز املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ      

الشٖا ـٗا    خـأل ك اُمجٗعّـا  إ ـ    ذٗـث  ،   ( %23.08) و٠ٕٖٛ ٌظأل يمٜ  األٔ    ا ذٔه يمٜ

َ  ، ٔبعجّايمٜ وااِٗي ٔوعمٕوا  كثدٚحتخٕٙ  ىلـا زمعـن    العرتمـ٘ لمخالوٗـز،    املظـخٕٙ    يمٜ وـ

ا اٌأل الكى٘ حملخـٕٙ    ُ كثا ٛ،   ا ٛ ا  الخالوٗزٖؼكن هلعٕبٛ لذٝ بع   ّىّا ٔاطخٗعابّا 

ــي ٖعطـــ٘ الالكخـــأل  ــٗا  وعمـ ــا  لمرتكٗـــض   الشٖا ـ ــٜ ا  الٕقـــا الكـ ــاٟي يمـ ــٜ الخـــذسٖع الرتـ ــي يمـ لاّـ

 ِٔــزا بــال ا ، ٔالخرمٗــن ٔاالطخكؼــاإ، بــن حتــٕه اعمــٗي الشٖا ــٗا  وــَ الاّــي ا  الــخمرتن ٔاحلاــ  

كىـا ٖٕ ـ  ا ـذٔه ذصـٕه الظـببن الشابـص ٔامـاوع         اـذٌ٘ حتصـٗن الخالوٗـز     ٖـشدٙ      ػ 

ــبٛ و٠ٕٖـــٛ وخظـــأٖٛ بم ـــا     ،   ذٗـــث ٖـــشٝ بعـــ  املـــٕجّن  ُ ضا ـــٗد كخـــأل      (%15.38)يمـــٜ ٌظـ

وظـخىشض ال ٖعطـ٘  شهلـٛ الطـخرتشاس املـادٚ العمىٗـٛ ٔ ّىّـا ٔاطـخٗعابّا ٔالخاايـن           الشٖا ٗا  بؼكن

وعّــــا ب ــــشن حتظــــن وظــــخٕٝ  داٞ الخالوٗــــز،   باإل ــــا ٛ     ِىٗــــٛ وشايــــاٚ حمخــــٕٝ كخــــأل  

        ٛ                                      الشٖا ــــٗا  لماشٔقــــا  الاشدٖــــٛ بـــــن الخالوٗــــز   ٔاخاــــق ٌخــــاٟخ الذساطـــــٛ وــــص ٌخــــاٟخ دساطـــــ

( ذٗــث  ٔ ــرا ٌخــاٟخ الذساطــا  بــ ُ وٕا ــٗص الشٖا ــٗا  الــت ُارتــذً      2013) يمــ٘ ٔ يبــذاحلكٗي،   

لمخالوٗز كثدٚ جّذا،   ٖٕٔاجـْ الخالوٗـز هلـعٕبٛ    ّـي الكـثد وـَ وصـطمرا  حمخـٕٝ الكخـاا،            

( بـــ ُ دساطـــخّىا 2011باإل ـــا ٛ    اـــذٌ٘ وظـــخٕٝ الرتـــشاٞٚ لـــذّٖي   ٖٔجـــٗو )الظـــعذٙ ٔالطـــاٌ٘ ،  

ٕهلما     عو الرتذسٚ الزٍِٗٛ لذٝ بع  الخالوٗز   الٕهلٕه    ٌخـاٟخ هلـرٗرٛ وـَ سـاله     ا

 سٕا  األيذاد ٔالٍظاً العؼشٙ  

 

إ   وتسا  ساطٛ يٍٗٛ الذ ليطباا الاشيٗٛ وشابٛ اٍاصلٗا آلساٞالخكشاسا  ٔالٍظأل امل٠ٕٖٛ  (7) جذٔه

 اسخٗاسِي لمظبأل الشٟٗظ٘ ض عو دٔس األطشٚ   وخابعٛ الخمىٗز ض

 

 ٪الٍظبٛ امل٠ٕٖٛ  الخكشاسا  األطباا الاشيٗٛ الخظمظن

 20.0 2 يذً وخابعٛ الخمىٗز   ذن الٕاجبا  املٍضلٗٛ 1
 20.0 2   ا٠ّٗٛ الخمىٗز لمًٕٗ الذساط٘األطشٚ يذً اِخىاً  2

3 

يمٜ الخمىٗز لمرصٕه يمٜ دسجا  يالٗٛ ٔلٗع  ّي وادٚ الج ط الٍاظ٘ 

 الشٖا ٗا 
2 20.0 

 20.0 2 ٔاملذسطٛ طشٚ عو الخٕاهلن بن األ 4
 10.0 1 يذً املؼاسكٛ اإلزمابٗٛ بن ٔل٘ اوش الخمىٗز وص املذسطٛ 5
 10.0 1 كثشٚ غٗاا الخمىٗز يَ ذجٕس ذص  الشٖا ٗا  6

 100% 10 اجملىٕ 



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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ٔجــٕد طــخٛ  طــباا  شيٗــٛ ارتــذً بّــا وٕجّــٕ الشٖا ــٗا  لخٕ ــٗ      (7)ٖٕ ــ  جــذٔه       

اـذٌ٘    األكثـش اـ ثدًا    الخمىٗـز ض  وتسا  اسخٗاسِي لمظبأل الشٟٗظ٘ض  عو دٔس األطشٚ   وخابعٛ

ذصــما األسبعــٛ األطـــباا الاشيٗــٛ يمـــ٘     حتصــٗن الشٖا ــٗا  لـــذٝ االوٗــز املشذمــٛ االبخذاٟٗـــٛ      

ٜ الرتاٗــأل األٔه، ٔذصــما   ــ يــذً قٗــاً االطــشٚ   ٔمتثمــا     (.20.0%)بم ــا و٠ٕٖــٛ ٌظــبٛ  يمــٜ ايم

وطالبٛ ٔ خْ لمذٔاً املذسط٘،  بذٔسِا   وخابعٛ الخمىٗز وَ ساله  داٞ الٕاجبا  املٍضلٗٛ، ٔيذً ا٠ّٗ

دسجــا  يالٗــٛ يمــٜ ذظــاا  ّىّــي ملــادٚ الشٖا ــٗا ،      يمــٜ  ّٟيابٍــا بصــٕهوعظــي  ٔلٗــاٞ األوــٕس  

وا بن بع   طش الخالوٗز ٔاملذسطـٛ،   ىلـا ٖؼـكن وؼـكمٛ   وخابعـٛ      باإل ا ٛ     عو الخٕاهلن 

 دماص الخالوٗز،   ٔذن وؼكالاْ الخعمٗىٗٛ ٔ الظـمٕكٗٛ   ٔ   ـاد  يٍٗـٛ الذساطـٛ بـاُ بعـ   ٔلٗـاٞ        

ٔ إجٗـــْ   األوـــٕس   إاهلـــمّي وـــص املذسطـــٛ ٖكـــُٕ الرتكٗـــض  رتـــط   االطخاظـــاس يـــَ الـــذسجا ،   

ٗا ،   دُٔ الـــذسٕه   وٍاقؼـــٛ طـــمٕك الخالوٗـــز   الصـــو،  ٔيالقـــخّي   االٌخرتـــادا  ملعمـــي الشٖا ـــ 

االجخىايٗٛ وص بع ،    ٔدٔسِي   الخعأُ وص املعمي،    ٔ وذٝ اطبٗرتّي لرتٕايذ الصو ٔاملذسطـٛ،    

 ٔ دا عٗخّي ذمٕ اعمي الشٖا ـٗا ،    ٔ وظـخٕٝ  دمـاصِي ٔارتـذوّي،    ٔ  طـباا غٗـاا الخالوٗـز يـَ         

;  2010ٗا    ٔاخاق ٌخاٟخ ِزٓ الذساطٛ وص ٌخاٟخ دساطـٛ )بشكـا  ٔذـشصا ،      ذجٕس ذص  الشٖا 

ــ ُ الٕ ــص االجخىــاي٘ ليطــشٚ،   ٔيــذً وخابعــٛ األطــش        2014احلشبــ٘،    ( ذٗــث إهلــما الذساطــا  ب

لمىـــخعمي وـــَ األطـــباا الـــت اـــشدٝ    اـــذٌ٘ الخرصـــٗن الذساطـــٜ   وـــادٚ الشٖا ـــٗا    ٖٔجـــٗو   

(Sergio , 2021) طش را  االقخصاد املٍلا  ٖكُٕ  دماص الخالوٗز وٍلا    الشٖا ٗا    ُ األ 

خرظن ل املرتذوٛ وَ وٕجّ٘ الشٖا ٗا   ٗا لمىرترتذا وشابٛ اٍاصلالخكشاسا  ٔالٍظأل امل٠ٕٖٛ ( 8)جذٔه

 الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ اإلبخذاٟٗٛوادٚ  حتصٗنوظخٕٝ 

 الخكشاسا  املرترتذا  الخظمظن

الٍظأل 

امل٠ٕٖٛ 

٪ 

اطخلذاً طش  الخذسٖع احلذٖثٛ   اعمٗي الشٖا ٗا  بذًلا وَ  طمٕا الخمرتن  1

 ٔاحلاا
27 14.75 

 13.66 25 وادٚ الشٖا ٗا  الت ٖرتًٕ بخذسٖظّا متكن املعمي وَ 2
 12.6 23 صٖادٚ يذد ذص  امطٛ الضوٍٗٛ لخذسٖع الشٖا ٗا  3
 9.29 17 ذٖي دٔسا  اذسٖبٗٛ وخلصصٛ ذظأل ذاجا  وعمى٘ الشٖا ٗا ارت 4

5 

اطخلذاً ٔطاٟن ارتٕٖي وخٍٕيٛ ٔذذٖثٛ وثن )املٍاقؼٛ،   احلٕاس،   ومو اإلدماص،   

 ىمٗٛالخطبٗرتا  الع
17 9.29 

 7.65 14  ِىٗٛ الرتكٗض يمٜ الخاكد الشٖا ٘   اعمٗي الشٖا ٗا  6
 7.10 13 طخلذاً الخكٍٕلٕجٗا احلذٖثٛ   اعمٗي الشٖا ٗا ا 7
 6.01 11 ارتٕٖٛ العالقٛ بن البٗا ٔاملذسطٛ ملخابعٛ  دماص الخمىٗز 8

9 

ظخٕٝ العرتم٘  يادٚ الٍظش   حمخٕٝ كخأل الشٖا ٗا  الا ٖخٍاطأل وص امل

 لمخالوٗز
11 6.01 

10 

 يذاد بشاوخ اعمٗىٗٛ ٔيالجٗٛ لمخالوٗز وخذٌٗ٘ الخرصٗن الذساط٘   

 الشٖا ٗا 
10 5.46 

 4.37 8 اطبٗق سسصٛ املعمي 11

 حتذٖث بشاوخ  يذاد وعمى٘ سٖا ٗا  املشذمٛ االبخذاٟٗٛ قبن امذوٛ الا 12
 ٖخىاػٜ وص وخطمبا  املٗذاُ املذسط٘

7 3.83 

 100% 183 جملىٕ ا



 د جاطي حمىذ          طباا اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ٔورترتذا  يالجّا وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لخرظــن وظــخٕٝ  ارتــذً بّــا وٕجّــٕ الشٖا ــٗا يــذد املرترتذــا  الــت  (8) جــذٔهٖظّــش     

 ورتــرت ، ٔذصــما( 12)ٔبمــ  يــذد املرترتذــا  حتصــٗن الشٖا ــٗا  لــذٝ االوٗــز املشذمــٛ االبخذاٟٗــٛ،  

اــا ض ض اطــخلذاً طــش  الخــذسٖع احلذٖثــٛ   اعمــٗي الشٖا ــٗا  بــذًلا وــَ الــخمرتن ٔاحل   املرترتذــا 

ٔإ ــ  ِــزٓ الٍظــأل وــذٝ اِخىــاً    (.%12.6،   %13.66،  %14.75)يمــٜ  يمــٜ ٌظــأل و٠ٕٖــٛ بم ــا  

وٕجّ٘ الشٖا ٗا  لخرظن وظخٕٝ حتصٗن الشٖا ٗا ،  ٔاالسارتـاٞ الظـخٕٝ  داٞ الخالوٗـز بؼـكن     

يمٜ  ِىٗٛ  يذاد ٔا ِٗن وعمى٘ الشٖا ٗا  وَ ا اٌـأل العمىـ٘    ِزٓ املرترتذا  اشكضياً،   ذٗث 

ــاا   ٔ ــايذٚ الخالوٗــــز يمــــٜ اكخظــ ــاسا  املّــــ  ملظــ ــا  ٔاملّــ ــا   املعمٕوــ ــٗٛ ٔاطبٗرتااّــ ــاالشٖا ــ ّٗــ  يىم

سكــض  احلٗاٌٗــٛ  كىــا الشٖا ــٗٛ ٔ  املٕاقــو  املؼــكال   ذــن املظــاٟن ٔٔاطــخلذاوّا   الــخاكد 

املرترتذا  يمٜ  ِىٗٛ ارتذٖي دٔسا  اذسٖبٗٛ وخلصصٛ اٍبـص وـَ اذخٗاجـا  املعمىـن،   ٔلـٗع وـَ       

خ وعـــذٔدٚ طـــابرًتا،   باإل ـــا ٛ    اااذـــٛ الاشهلـــٛ لمىعمىـــن باطـــخلذاً  ٌـــٕا  وـــَ الٕطـــاٟن  بــشاو 

ٔاألطالٗأل العىمٗٛ احلذٖثـٛ لخرتـٕٖي الخالوٗـز،   ٔيـذً اجبـاسمجٗص املعمىـن باابـا   طـالٗأل وٕذـذٓ          

لخرتٕٖي الخالوٗز  غمبّا ٖشكض يمٜ االسخباسا  الخرشٖشٖٛ   كىـا ٔزمـأل االِخىـاً بخٍىٗـٛ وّـاسا       

الخاكد العمٗـا لمخالوٗـز،   بـذًلا وـَ االِخىـاً بخـذسٖأل الخالوٗـز يمـٜ ذاـا املعمٕوـا  ألجـن اجخٗـاص             

        ٓ ، باإل ـا ٛ  ( NCTM) االسخباسا  ،  خٍىٗخْ ٖؼـكن  ذـذ  ِـي  ِـذاإ اعمـي الشٖا ـٗا  كىـا ٖشكـذ

 ٗـْ       ِىٗٛ اطخلذاً الخكٍٕلٕجٗا احلذٖثٛ   اعمٗي الشٖا ـٗا  الٌّـا ل ـٛ العصـش الـزٝ ٖعـٗؽ      

لخرظن وعـاسإ ٔوّـاسا  ٔ هاِـا  الطمبـٛ بّـذإ       (STEM)املخعمي، ٔ ذذ  ِي الخٕجّا    اعمٗي 

ــاي٘ ،     ــٕٖي الشٖا ـــٗا  )الش ـ ــٗي ٔارتـ ــا  اعمـ ــْ   قايـ ــٛ العالقـــٛ   2015إرٗاـ ــا ٛ     ِىٗـ (   باإل ـ

ّٗـ     ا ٔطـمٕكٗا  اإلزمابٗٛ بن البٗا ٔاملذسطٛ   طبٗن الشياٖٛ ٔالعٍاٖٛ بخعمـٗي املـخعمي ٔوخابعخـْ يمى

ّٖا  ٔه ب ٔه     ٔاشبٕ

 ُ جٕدٚ  داٞ وعمي الشٖا ـٗا  دـا اـ ثد وباػـش يمـٜ حتصـٗن وـادٚ الشٖا ـٗا  لخالوٗـز املشذمـٛ           -1

االبخذاٟٗــٛ، ٔلــزل  اشكــذ ٌخــاٟخ الذساطــٛ يمــٜ دٔس هلــٍا  الرتــشاس الرتكٗــض يمــٜ ديــي املعمىــن        

 لخرظن الكااٞٚ املٍّٗٛ لمىعمي   بالتاوخ الخذسٖبٗٛ الخلصصٗٛ ٔاملٍّٗٛ ٔالرتبٕٖٛ 

حتمٗــن كخــأل الشٖا ــٗا    املشذمــٛ االبخذاٟٗــٛ وــَ ذٗــث الٍــٕ  ٔالكــي ملعش ــٛ وــذٝ وٍاطــبخّا       -2

 لخالوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ  

دساطٛ امطـٛ الضوٍٗـٛ لخـذسٖع كخـأل الشٖا ـٗا    املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ، بٗـث اخٍاطـأل يـذد            -3

    ٕ ــا وــص و ٛ   ذصــ  امطــٛ الضوٍٗــٛ طشدٖ ســاله العــاً   (5-1)  ــٕيا  كخــأل الصــإإ الذساطــٗ

 الذساط٘،   ٔدساطٛ وذٝ  وكاٌٗٛ  طالٛ املذٚ الضوٍٗٛ حلصٛ الشٖا ٗا   

ّٗـا       -4 ّٗـا ٔوٍّ  يادٚ الٍظش الرتشسا   يذاد وعمي الشٖا ٗا  قبن امذوـٛ لخرظـن جـٕدٚ  يـذادٓ يمى

ّٖا الا ٖخٍاطأل وص وخطمبا  املٗذاُ املذسط٘    ٔاشبٕ

 يمٜ اضٖٔذ ٔاذسٖأل وعمي الشٖا ٗا  يمٜ اطخلذاً طش  اذسٖع الشٖا ٗا  احلذٖثٛ  العىن  -5

ــشاوخ الــذٔسا  الخذسٖبٗــٛ ملعمىــ٘ الشٖا ــٗا  الــا ٖخٍاطــأل وــص اطــٕس حمخــٕٝ كخــأل           -6 اطــٕٖش ب

 الشٖا ٗا  املذسطٗٛ ٔطش  اذسٖظّا ٔذاجا  املعمىن   

1-  ٝ حتصـــٗن الشٖا ـــٗا  لـــذٝ طمبـــٛ املشذمـــٛ   اجـــشاٞ دساطـــٛ ٌٕيٗـــٛ ملعش ـــٛ  طـــباا اـــذٌ٘ وظـــخٕ

 املخٕططٛ  

 اجشاٞ دساطٛ ٌٕيٗٛ ملعش ٛ وظخٕٝ حتصٗن طمبٛ املشذمٛ الثإٌٖٛ   الشٖا ٗا   -2

  

  

 

 

 



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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إرٗــو الٍىــارد احملظٕطــٛ   اــذسٖع ٔذــذٚ        اثــش (2013)ابــٕداُ، وــشٖي يبــذ حمىــٕد      -1

سا  الــخاكد البصــشٙ لــذٝ طالبــا  الصــو الشابــص    الكظــٕس يمــٜ اٍىٗــٛ الخرصــٗن ٔوّــا  

   األطاط٘ ب ضٚ  سطالٛ واجظخد،   ا اوعٛ االطالوٗٛ، غضٚ   

ــذالكشٖي    -2 ــشغ،   ٖٕطــــو يبــ ــٗن الذساطــــ٘   وــــادٚ         (2018) االســ ــباا اــــذٌ٘ الخرصــ  طــ

ــش     الشٖا ـــٗا    الصـــإإ األطاطـــٗٛ   حما ظـــٛ العاهلـــىٛ   األسدُ وـــَ ٔجّـــٛ ٌظـ

  66-55( ، 45،)ٖا ٗا   ا اوعٛ االسدٌٗٛ،  يىادٚ البرث العمى٘وعمى٘ ٔوعمىا  س

  الكٕٖا،   الاال  وكخبٛ،   ٔاطبٗرتااْ الرتبٕٙ الٍاع يمي(  2002 )حمىذ البٗم٘،  -3

ٛ  الصإإ   الشٖا ٗا  ورتشس اذسٖع وؼكال (   2014) دسٗن يم٘ ثاوش احلشب٘، -4  األٔلٗـ

َ  االبخذاٟٗٛ املشذمٛ وَ ٛ  وـ ٛ  املعمىـن  ٌظـش  ٔجّـ ٛ  الشٖـان،  الذٍٖـ  غـد  واجظـخد  سطـال

  الشٖان اإلطالوٗٛ، طعٕد بَ حمىذ اإلواً جاوعٛ االجخىايٗٛ، العمًٕ كمٗٛ وٍؼٕسٚ،

ــضٚ   اعمــٗي ٔارتــٕٖي الشٖا ــٗا  لــذيي       (2015)الش ــاي٘ ،ا ــذ حمىــذ    -5    هاِــا  وخىٗ

ً     .STEMالخٕجْٗ  ٔالخرتٍٗـٛ   وشمتش الخىٗض   اعمٗي ٔاعمـي الشٖا ـٗا  االٔه :إجـْ العمـٕ

 ،واٖٕ (STEM) ٔادٍذطٛ ٔالشٖا ٗا 

ــٗا  ،        -6 ــًٕ ٔالشٖا ـ ــٗي العمـ ــٕٖش اعمـ ــ٘   اطـ ــض البرثـ ــض الخىٗـ ــعٕد ،وشكـ ــ  طـ ــٛ املمـ جاوعـ

   الظعٕدٖٛ
اذسٖع املااِٗي الشٖا ٗٛ   الصإإ األٔلٗـٛ وـَ    وعٕقا    ( 2018)الشٖاٌ٘،   ا ذ يم٘  -7

ــٛ    ٔجّــٛ ٌظــش وعمىــ٘ ٔوؼــشإ   الشٖا ــٗا  الرا ظــٛ هلــبٗا        جاوعــٛ األصِــش، جمم

   248-217، ا ضٞ االٔه،180كمٗٛ الرتبٗٛ،   

الصـعٕبا  الـت إاجـْ االوٗـز املشذمـٛ ابخذاٟٗـٛ        (   2011الظعذٙ،  س آ ٔ الطاٟ٘،  ا شٖـذ )   -8

  275-235، 47  احلظاا الزِ  وَ ٔجّٛ ٌظش وعمىّٗي   جممٛ الاخ ،   العذد 

ٕ (1433)الؼــّٗن،   قبـــاه ٔمســـشُٔ   -9 ه الخـــذسٖع الاّعـــاه لخــذسٖع وـــادٚ الشٖا ـــٗا         هلــ

 By Glenda Anthony and ٍٛ الرتمجـٛ االداسٚ العاوـٛ لمرتبٗـٛ ٔالخعمـٗي باإلذظـاٞ،       

Margaret Walshaw    

ُ  حمىـذ  بَ ٌايي العىشٙ، -10 ٚ  العٕاوـن (  2013) ٔمسـشٔ ٛ  املاـاِٗي  اـذسٖع    املـشثش  الشٖا ـٗ

 العمـــًٕ جممـــٛ   الرتبـــٕٖن ٔاملؼـــش ن مىـــناملع ٌظـــش ٔجّـــٛ وـــَ االبخذاٟٗـــٛ املشذمـــٛ  

  708-637( ، 2، )6، الرتصٗي جاوعٛ،  ٔالٍاظٗٛ الرتبٕٖٛ

 اــــذسٖع  ثٍــــاٞ الطــــالا إاجــــْ الــــت الصــــعٕبا (   2014) اجملٗــــذ يبــــذ ٖٕطــــو العٍــــضٙ، -11

٘  الخذسٖأل  رتٚ   الشٖا ٗا  َ  املٗـذاٌ ٛ  وـ ُ  ٌظـش  ٔجّـ ٛ    املٗـذا  الخعمـٗي    دساطـا   جممـ

  234-279 ،16 العذد العال٘،

 املٍــاِخ   الٍٕيٗــٛ البرــٕث لخركــٗي ورتــرت  وعٗــاس(   2017) طــعٗذ بــَ يمــ٘،  الرترطــاٌ٘ -12

   41-17 ،3 ومرق ،4 يذد ،44 جممذ الرتبٕٖٛ، العمًٕ   دساطا   الخذسٖع ٔطش 

 

   اؼلٗ  ٔاقـص الخعمـٗي   الكٕٖـا   وؼـشٔ  ٌاـز      (2013)املشكض الٕط  لخطٕٖش الخعمٗي  -13

 عّذ الٕط    طٍ ا ٕسٚ  بالخعأُ وص امل

14-  ٚ َ    ــذ ،   الرتجــا ٜ  مخـــٗع،   دمــي  ٔ ذظــ  وعمىـــٕ ٖٕاجّّــا  الــت  املعٗرتــا  (   2009) وٕطــ

   27-47 ،32 العذد ا ضاٟش، اإلٌظاٌٗٛ، العمًٕ جممٛ   األسدُ   املبخذُٟٕ الشٖا ٗا 



 د جاطي حمىذ          طباا اذٌ٘ حتصٗن الشٖا ٗا  لذٝ االوٗز املشذمٛ االبخذاٟٗٛ ٔورترتذا  يالجّا وَ ٔجّٛ ٌظش وٕجّ٘ الشٖا ٗا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٛ ٔيالقخْ باملعٍٜ الخاكد الشٖا ٘ بن الطالا   املشذمٛ املخٕطط  ( 2010)سٕسػٗذ باػا،  -15

 العذدٙ سطالٛ واجظخد غد وٍؼٕسٚ،   كمٗٛ الرتبٗٛ،  جاوعٛ املظخٍصشٖٛ،   ب ذاد   

ــا  -16 ــاد ،  بشكــ ــشصصٖــ ــاً )ا  ٔذــ ــباا(  2010،  ذظــ ــذٌ٘ طــ ــخٕٝ اــ ــٗن وظــ ــادٚ   الخرصــ  وــ

 حما ظــٛ   املعمىــن، ٌظــش ٔجّــٛ وــَ الــذٌٗا األطاطــٗٛ املشذمــٛ طمبــٛ لــذٝ الشٖا ــٗا 

ٛ  طٕلكشً، ٛ  دساطـ ٙ  متششلمىـ  ورتذوـ ٛ  األٔه الرتبـٕ ٛ  ملذٖشٖـ ٛ    ٔالخعمـٗي  الرتبٗـ  حما ظـ

  17-1، 5،  مظطن،   اممٗن

17-    ٛ وظـخٕٝ الخرصـٗن الذساطـ٘          اـذٌ٘  (2018)  بٕيٍاٌ٘،   وصـطااٙ ٔ كـٕسا ، كش ـ

وادا٘ الرتشاٞٚ ٔالشٖا ٗا  وَ ٔجّٛ ٌظش وذسطـ٘ املشذمـٛ االبخذاٟٗـٛ   اجملمـٛ الرتبٕٖـٛ      

  62-50 ، 7،4املخلصصٛ،   الذٔلٗٛ 

 صوٍٍـا،    الـخعمي : العؼشَٖ ٔ احلادٙ الرتشُ وّاسا (  2013) اؼاسلض ٔ اده، بدٌ٘ اشٖمٍخ، -18

    ٔاملطابص العمى٘ الٍؼش طعٕد، املم  جاوعٛ: الشٖان(  الصاج يبذا  بذس اشمجٛ)

ــ٘،  جــتاُ -19 ــٛ اإلداسٚ لبرــٕث ورتــاسُ حتمٗــن(  2006) يــاسإ ٔيطــاسٙ، يم ــٛال الرتبٕٖ  عشبٗ

ٛ  العشبٗٛ الرتبٕٖٛ اجملال  وَ يذد   املٍؼٕسٚ ٛ  ٔاألوشٖكٗـ ٞ    احملكىـ  اجخىـا   يمـي   ـٕ

ٛ  الثـــٕسا  بٍٗـــٛ ٌٔظشٖـــٛ املعش ـــٛ ــًٕ   األسدٌٗـــٛ اجملمـــٛ  العمىٗـــ                  (، 4)،2 الرتبٕٖـــٛ،  العمـ

257-270  

احلٕاطـٗأل  الخعمٗي املخٍرتن الرتاٟي يمٜ الٕٖـأل يـت        ايمٗٛ (2014)ساُ،   ون بٍا يبذاملم   -20

المٕذٗــٛ   ورتــشس الشٖا ــٗا  يمــٜ حتصــٗن طالبــا  الصــو امــاوع  سطــالٛ واجظــخد  

 غد وٍؼٕسٚ،   جاوعٛ  ً الرتشٙ،   وكٛ املكشوٛ،   املىمكٛ العشبٗٛ الظعٕدٖٛ  

   الاّـي الرتشاٟــ٘ ٔيالقخـْ بالخرصــٗن الذساطـ٘   ورتــشس    (2020)دغشٖـشٙ،  ابـشاِٗي ِــادٙ    -21

                  ،(36)،12جممــٛ كمٗــٛ الرتبٗــٛ،  جاوعــٛ اطــٕٗ ،  العــذد     الشٖا ــٗا  لمصــإإ األٔلٗــٛ  

51-74         

   وظــــخٕٙ إرٗــــو اطــــرتااٗحٗٛ ذــــن املؼــــكال    اعمــــٗي ٔاعمــــي  (2015) صوــــشٚ،   ٌــــٕسٚ -22

  706-687 ،7،4الشٖا ٗا   جممٛ يمًٕ االٌظاُ ٔاجملخىص،   

ــذالرتادس،  حمىــذ     -23 ــاِخ    ( 2003)صِــشاُ،  العــضا ٔ يب الشٖا ــٗا  املذسطــْٗ  اصــٕس ورتــرت  ملٍ

االبخذاٟٗـــٛ    ـــٕٞ  كـــشٚ الشٖا ـــٗا  ٔ األيـــذاد لمرٗـــاٚ   جممـــٛ اشبٕٖـــا  الشٖا ـــٗا ،    

    119-78( ،6)،  (2)ا ىعٗٛ املصشٖٛ لرتبٕٖا  الشٖا ٗا ،    كخٕبش، العذد 

ــذ ػـــٕق٘، ذظـــَ يمـــ٘، -24 ــٗي، ٔيبـ ــش ذظـــَ احلكـ ــٕٙ اـــذسٖع وؼـــكال (  2013) داكـ  حمخـ

ــٛ االبخذاٟٗـــٛ شذمـــٛبامل املطـــٕس الشٖا ـــٗا  ــش ٔجّـــٛ وـــَ الظـــعٕدٖٛ العشبٗـــٛ باملىمكـ  ٌظـ

 جاوعــٛ،   الرتبٗــٛ لكمٗــٛ العمىٗــٛ اجملمــٛ  اذسٖظــْ ذمــٕ ٔاهاِــااّي ٔاملؼــش ن املعمىــن

   4 ،29،  اطٕٗ 

ــاُ،  ٌاس ــاُ هلــاد  حمىــذ     -25  ثــش إرٗــو وظــش  الظــن   اــذسٖع ادٍذطــٛ         (2015)يمٗ

الذساط٘ ألداٞ طالبا  الصو امـاوع   حما ظـا     لخٍىٗٛ الخاكد الخ وم٘ ٔالخرصٗن

 غضٚ    مشاه غضٚ  سطالٛ واجظخد غد وٍؼٕسٚ،   جاوعٛ األصِش،

    الخرتشٖش الظٍٕٙ   املعّذ الذٔل٘ لمخٍىٗٛ اإلداسٖٛ  (2020)وشكض الخٍا ظٗٛ العامل٘  -26

ٗــْ العــاً،   ٔصاسٚ    الخرتشٖــش الظــٍٕٙ لمخٕجٗــْ العــاً سٖا ــٗا    الخٕج (2019)ٔصاسٚ الرتبٗــٛ  -27

       الرتبٗٛ،   دٔلٛ الكٕٖا    

  األسدُ يىاُ، املظدٚ، داس األطااه،  ىٗص الشٖا ٗا  اعمٗي   (2004)لٗي ٔ يبٗذ، -28
ــٛ(   2014) إ ٗـــق طـــرش ٌظـــٗي، -29 ــاِٗي اٍىٗـ ــن لـــذٝ الشٖا ـــٗٛ املاـ ــا طاـ ــن وـ ــٛ، قبـ  املذسطـ

  الشػذ وكخبٛ الشٖان،



 2021  لظٍٛ    (  الثالثالثالثُٕ    )العذد احلادٙ ٔ  اجملمذ                                                      الرتبٗٛ ـ جاوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    جممٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ
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