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مقارهة املهارات اليدوية العملية لدى طلبة مجال العلوم
املستجدين وما قبل التخرج
مً نلية الرتبية باملهال– جامعة ذضزموت
هلخص الذراسة :
ٖدد ؾلدري ةراددد١درإىليٝددد١د دري دد فد عًدد٢دعٓٝدد١دري ةرادد١ادبددِدعٛجلددلدتة ددىليد
عً٢دريؿد ٚمدنيدمدَود ٣ٛدررٗدىلةريدريٜٚ ٝد١د ريبً ١د حعىلًٝ٥ىليدؾهدىلٕدَدٔدطٖدِدْ ىل٥طٗدىلد
ري ًُٝدد١ديًبً دد١دررو د ط ٜٔدٚاً دد١دَددىلدق ددٌد طٕدَ ٛاطدعدَىليدريبً د١دررود ط ٜٔد د
ري خد مدَددٔدني ْددىلَ دَ ًددِدوددىلٍدري ًددّٛد د ررٗدددىلةريدريٜٚ ٝددد١دنُدددىلدقىلاد د ٘دنيبىلقدددىليد
نًٝدد١دريينيٝدد١دنيددىلرهديدي كد  ٜدَد ٣د ددٛد رردح ددددد١دريددددد؛دادَ ْٝددددد١يد دتودددددىلٟٚد
ٖذٙدررٗدىلةريديد ٣دريبً د١د ددٍدتةراد ِٗد ()9204دتة دد١ادطٟدَددىلد ٜددىلتٍد(د)%9,09دَددٔد
رجلىلَ .١ٝدٚق دتهْٛلدعٓٝد١دري ةراد١دَدٔد ري ة ١دريكع٣ٛد()42دتة ١ادطَدىلدنيىليٓود ١د
()02داىلي ىلدٚاىلي ١دَِٓٗد()02دَٔدررود ٣ٛد يبً ددد١دَدددىلدق دددٌدري خد د مدؾهدددىلٕدَ ٛادددطد
رألٍٚدد)02(ٚدَٔدررو ٣ٛدري رنيد..دٚقد دقدىلّد عدَددددىلتِٗد()8406دتة دددد١ادطٟدَددددىلد ٜددددىلتٍد
ري ىلحددبدنيدع د رتدبدددادنيبىلقددىليدَدح دد١د ()%,,0,دَٔدري ة ١دريكع٣ٛد()42ادٖٚدٞد
ي كددددد د  ٜدطتر٤دريبً ددددددد١دعٓٝددددددد١دري ةراددددددد١دد طقددٌدَددٔدْو د ١دراتكددىلٕدرربًٛنيدد١دٚر د ت٠د
يًُٗدددىلةريدريٜٚ ٝدددد١ادٚني ددد دري نددد دَددددٔد نيددددد()%42اد ٚدؼدددد٤ٛدٖددددذٙدريٓ ددددىل ٥دقدد د ّد
ظد د مدٖدددذٙدرألتٚريدٚب ىلتٗدددىلد دتب ٝكٗدددىلد ري ىلحبدع تردَٔدري ٛظٝىليدٚرركيحىلي .د
د
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الوقذهة :
ت ُ دررٓىلٖ درإ ٜ؛١د دت ةٜسدري ًّٛدعً٢درألْصب١دري ًُٝد١دررخ يٜد١اد دطظد لد
ري ٓعد د درألاىلادددٞدي د د ةٜسدري ًدددّٛد دلٝددد.درر رحدددٌدري ًُٝٝددد١درألاىلاددد١ٝدٚري؛ىلْٜٛددد١د
ٚرجلىلَ ٝدد١ادؾىليٓصددىلعدري ًُددٞدٖددٛد دد ٖٛدري ًددّٛدٚريوددُ١دررُٝددد٠د ددىلد.دٚيًُ ُددٌدتٚةدَٗددِد
ٚحٟٛٝد َٚندٟد دت ًِٝدري ًّٛادٜٚع بدتعٛةدني ْىلوىلًدؾ ىلالًدي ًدِٝدري ًددّٛدخيًدٛدَدٔد
رألْصب١درر ًُٝد١د دري ًدِٝد(د.)Hofstein&lunette,2004دٚتٓىلغُدىلًدَد.دٖدذردرال دىلٙد د
تعُِٝدَٓىلٖ دري ًّٛدري١ُٝٓٝدرر بٛة٠ديًُ رةسدرألاىلا١ٝدعً٢دطادىلسدرألْصدب١دري ًُٝد١اد
الدطٕدري ةراىليدرييتدحب؛لدٚرق.دري ٌُدررخ يٟدٛ َٚقىلت٘د٣ َٚدتٓؿٝذدري طىلةبدري ًُٝد١د
دَ رةادددٓىلدطب دددلدطٕدري ُدددٌدررخ ددديٟد دتد د ةٜسدري ًدددّٛدؼد د ٝـدٖٚدددضد َٚد د ْٞد د
رر رةسدرإه١َٝٛدٚرألًٖ١ٝدٕ ٚدَٔدطني زدَ ٛقىلتد٘دْكدغدراعد رتدرألندىلتلٞديًُ ًُدمد
دوىلٍدررخ يريدْٚكغدري ٚةريدري ةٝ ٜد١دي بد ٜٛدطتر٤درر ًدِد درجلىلْدبدري ًُدٞد دىلد
ْدددددددددد دعٓدددددددددد٘دؼدددددددددد ـد رددددددددددىلَِٗد ٗددددددددددىلةريد دددددددددد رد ٤دري طددددددددددىلةبدررخ يٜدددددددددد١د
(ريعددىلْ.ا0220يرإُددىلتٟا022,يعبددىلر ا0226د).ؾ د ةٜسدَ؛ددٌدٖددذٙدررٓددىلٖ د ٜبًددبد
رَ دىدَ ًِدري ًّٛدريك ةريدٚررٗىلةريدرر ًُ١ٝدري١ٜٚ ٝدريهىلؾ١ٝدريديتدكهٓد٘دَدٔدتٓؿٝدذد
رألْصب١دري ًُ١ٝدٚت٘ٝ ٛداً ٘د ٚةشىلتِٖدَٚوىلع تِٗدعً٢دري ىلَدٌدَد.درألْصدب١دري ًُٝد١د
نيعٛة٠دؾ ىلي١د .د
ٚق د د ددىل٤يدتةرادد١ددٚزرة٠دريينيٝدد١دٚري ًددِٝد(د)0222دي ؤن د ني ٕدني ْددىلَ د ع د رتدرر ًددِد
َددىلزرٍدْ ىلَددىلًدَ ؾ ٝدىلًدالد ٜرعددٞدر ددىلٙدريهؿىلٜددىليدالددٛدَٗٓدد١دَددىلدٚالدُٜٓددٞدرال ىلٖددىليد
رالجيىلنيٝددد١د درن ودددىلبدريهؿدددىل٤ريدري ةٝ ٜددد١دريٓىل
تٛرنددبدَددىلدٖددٛد

ددد١ادنُدددىلدطٕداٝىلاددد١د عد د رتٙدالد

 ٜد دٚالدتٗ ددِدنيىلجلىلْددبدري ًُددٞدري ب ٝكددٞدٚت ددىليؼدرالٖ ُددىلّدنيىلجلىلْددبد

ريٓ ٟد .د
طَددىلدري ةراددىليدري كٛلٝدد١دريدديتدط ٜددلد دني دديدرجلىلَ ددىليدريُٝٓٝدد١دؾك د دنصددؿلد
ْ ىل٥طٗددىلدعددٔددتدد ْٞدَودد ٣ٛدريبً دد١درر ًُددمد دررٗددىلةريدري ًُٝدد١دَ؛ددٌدتةرادد١دريٓددٜٞٗٛد
()0220درييتدطب لدت ْ٢دَو ٣ٛدرن وىلبداً ١دررو ٣ٛدري رنيد.دطحٝدىل٤د دنًٝد١دريينيٝد١د
ىلَ ١دظٓ ىل٤ديًُٗىلةريدررخ ي١ٜد.دنُىلدطن يدتةرا١دإٓدـد(د)0228دنيد ٕدَود ٣ٛدطتر٤د
اً ددد١دقودددِدريهُٝٝدددىل٤دنًٝددد١دريينيٝددد١د ىلَ ددد١دعدد ٕديًُٗدددىلةريدررخ يٜددد١دريدزَددد١در ًدددِد
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ريهُٝٝىل٤ديًُ حً١درألاىلا١ٝدنىلٕدتٕٚدررو ٣ٛدررك ٍٛد.دنُىلدنصؿلدتةرا١دررخد د
()022,دعددٔدت د ْٞدَود ٣ٛدريبً دد١درر ًُددمديًُٗددىلةريدرر ًُٝدد١دي د ةٜسدريؿٝدٜددىل٤د ٚغؿددىلٍد
رجلىلْدبدري ب ٝكددٞد دنيد رَ د عد رتدرر ًدِدٚت ًٖٝدد٘دٚت ة ٜد٘دءىلَ دد١دظدٓ ىل٤اد ٚد ىلَ دد١د
ت ددددنصددؿلدتةرادد١دريٓ ددىلةٟد(د)0226دت د ْٞدطتر٤داً دد١دررو د ٣ٛدري رنيدد.دؾٝدٜددىل٤درٗددىلةريد
رألتر٤درر ًُ١ٝد .د
ٚنيىليٓ د د ىلَ ١دحؽ َٛيد ٚعٛظىلًدنًٝد١دريينيٝد١دؾٗٓدىلىدني ْدىلَ داعد رتدَ ًدِد
وددىلٍدري ًددّٛدٜصد فدعًٝدد٘دقوددِدري ًددّٛد دريهًٝدد١د ٚ-عًدد٢دحوددبدعًددِدري ىلحددبدريددذٟد
ٌُ ٜدنيٗذردريكوِد -دملدِ ٜدتكِٜٛدرييْىلَ دةغِدخت مدري ؾ ١دري رني ١دَٓ٘دري ىلّدرجلىلَ ٞد
- ّ0209د ٚ.ّ020,ىلدطٕدرإىل ١دقىل١ُ٥د دَ ؾ١دَىلد ٜؾ٘درر ًُٕٛدَٚددد ٜؾْٛد٘دعدٔد
رألْصب١دري ًُ١ٝدرر يٛؾ١د درر رةسدنُىلدٜكدٍٛدؾُٝدىلٕد ود دFeiman Nemserدريدذٟد
ٚةتد دتةرادد١دالْ د ٚيؿٞد()Landolfi ,2002دؾدددٕدري ةرادد١درإىليٝدد١دعددىلٍٚدَ ؾدد١دَددىلد
رن و د ٘دريبىليددبدرر ًددِدَددٔدَٗددىلةريدٜٚ ٜدد١دعًُٝدد١د دددٍدري دد ة ٜىليدريدديتدَىلةاددٗىلد د
رروددىلقىليدري ًُٝدد١دري ىلني دد١درك د ةريدريهُٝٝددىل٤دريدديتدرا د ٓ طٗىلداددٛرٍداددٓٛريدتةرا د ٘د د
ريهًٝدد١اد ٚيددودنيىلركىلةْدد١دنيددمدررٗددىلةريدريٜٚ ٝدد١دي د ٣دريبً دد١دررو د ط ٜٔدٚاً دد١دَددىلدق ددٌد
ري خ مد .د
ٌَ ٜٚدري ىلحبدطٕدت بٞدٖذٙدري ةراد١درجلٗدىليدررودؤٚي١دحدىلؾدردي كدِٜٛدني ْدىلَ دَ ًدِد
وىلٍدري ًّٛدرإدىليٞدَٚدد ٔدبدِدتبدٙ ٜٛددندٞدٜودِٗد د عد رتدرر ًدِدرره ودبديًُٗدىلةريد
ٚريك ةريدريديتدكهٓد٘دَدٔدتٓؿٝدذدَٓدىلٖ دري ًدّٛدريُٝٓٝد١درربدٛة٠دنيهؿدىل٠٤دعىليٝد١د.دنُدىلد
ٌَ ٜدطٕدتودىلِٖدتٛظدٝىلت٘د دَ ىلجلد١دريؽد ـد درجلىلْدبدري ًُدٞدَدٔدرييْدىلَ دٚرٕدتًكد٢د
َكيحىلت٘درٖ ُىلّدري ىلح؛مدي ةرا١دٖذٙدررصهً١د دؾد دٚعدري ًدّٛدرأل د ٣دٚري د فدعًد٢د
َو ىلتٗىلدٚٚؼ.درر ىلجلىليدررٓىلا ١د ىلد .د
هشكلة الذراسة وأسئلتهب :
ٜبدد لدريهددد؛سدَدددٔدطادددىلتذ٠دريهُٝٝدددىل٤دَٚودددىلع ِٜٗدنيهًٝددد١دريينيٝددد١د–دررهدددددطٕد
ريبدبدررو ط ٜٔدررً كمدنيكوِدري ًّٛدالدل ًهٕٛدرإ درألتْ٢دَٔدررٗىلةريدريٜٚ ٝد١د
ررخ ي١ٜدرييتد ٜٓػٞدطٕدٜه و ٗىلدريبىليبد دٍدتةرا ٘د درر حًد١درألاىلاد١ٝدٚري؛ىلْٜٛد١د.د
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الدطٕدني ددديدريينيدددٜٛمد عٛظد دىلًدَد د ةر٤دررد د رةسدٚرردددٗ ٛمدريؿٓدددٝمدٜب حدددٕٛدْؿدددسد
ررصهً١دٚيهٔدعً٢د جيٞدنًٝىليدرييني١ٝدني ِْٗدالدلًهٕٛدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝدريدزَد١د
ي ٓؿٝددذدري طددىلةبدرر ًُٝدد١دررك د ة٠ديًبدددبدنيىلرد رةسدرألاىلادد١ٝدحٝددبد ٜدؾددٕٛدعددٔدتٓؿٝددذد
ري طىلةبديًبدبدةغِدتٛرؾ دررٛرتدٚرألتٚريدريدزَ١ديًه؛سدَٓٗىلد .د
ٚت تٞدٖذٙدري ةرا١دي طٝبدعٔدريوؤرٍدري ٝ٥وٞدرآلت :ٞد
َ ىلدريؿ مدنيمدَود ٣ٛدررٗدىلةريدريٜٚ ٝد١دري ًُٝد١ديًبً د١دررود ط ٜٔدَٗٚدىلةريداً د١دَدىلد
ق ٌدري خ مدَٔدني ْىلَ دَ ًِدوىلٍدري ًّٛد دنً١ٝدرييني١ٝدنيىلرهدد؟
 ٜٚؿ عدٖذردريوؤرٍدرألا١ً٦دريؿ ع١ٝدرآلت :١ٝد
دؾ مد ٚدتالي١د حعىل١ٝ٥دعٓ دَو ٣ٛد(=αد)202,دنيمدَ ٛاطدطتر٤دريبدبد

دط) ٌٖدٜٛ

ررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خ مدرٗىلةريدعؽسدر ىليٌٝد؟
دؾ مد ٚدتالي١د حعىل١ٝ٥دعٓ دَو ٣ٛد(=αد)202,دنيمدَ ٛاطدطتر٤دريبدبد

دب) ٌٖدٜٛ

ررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خ مدرٗىلةريدرر ىل٠ ٜد؟
دؾ مد ٚدتالي١د حعىل١ٝ٥دعٓ دَو ٣ٛد(=αد)202,دنيمدَ ٛاطدطتر٤دريبدبد

دم) ٌٖدٜٛ

ررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خ مدنيىليٓو ١دي كِٖ ٝدنيكٛرع دريودَ١د دررخ يد؟
دؾ مد ٚدتالي١د حعىل١ٝ٥دعٓ دَو ٣ٛد(=αد)202,دنيمدَ ٛاطدطتر٤دريبدبد

دت) ٌٖدٜٛ

ررو ط ٜٔدٚادبد
َددىلدق ددٌدري خ د مدريٓىل دد١دعددٔدتعددً١دنيبىلقددىليدرردح دد١دريدد؛داديكٝددىلسدررٗددىلةريد
ري١ٜٚ ٝد؟
فرضيبت الذراسة :
نيٓىلً٤دعً٢دطا١ً٦دري ةرا١د دظٝىلغ١دؾ ؼٝىليدري ةرا١دعً٢دريٓ ٛدرآلت - :ٞد
 )0الدٜٛ

دؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛد(د=αد)202,دنيدمدَ ٛادطدطتر٤دريبددبد

ررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خ مدرٗىلةريدعؽسدر ىليٌٝد.
 )0الدٜٛ

دؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛد(د=αد)202,دنيدمدَ ٛادطدطتر٤دريبددبد

ررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خ مدرٗىلةريدرر ىل٠ ٜد.
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دؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛد(د=αد)202,دنيدمدَ ٛادطدطتر٤دريبددبد

ررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خ مدنيىليٓو ١دي كِٖ ٝٝدنيكٛرع دريودَ١د دررخ يد.
 )9الدٜٛ

دؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛد(د=αد)202,دنيدمدَ ٛادطدطترد٤دريبددبد

ررود ط ٜٔدٚادددبدَددىلدق ددٌدري خد مدريٓىل دد١دعددٔدتعددً١دنيبىلقددىليدرردح دد١دريدد؛داد
يكٝىلسدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝد.
هذف الذراسة :
ٖ ؾلدري ةرا١درإىلي١ٝد دري فدعً٢دريؿ ٚمدنيمدَو ٣ٛدررٗىلةريدريٜٚ ٝد١دري ًُٝد١د
يًبً ١دررو ط ٜٔدٚاً ١دَىلدق ٌدري خ مددَٔدني ْىلَ ددَ ًِدوىلٍدري ًّٛدد دنً١ٝدريينيٝد١د
نيىلرهددي ك  ٜدَ ٣د ٛدٖذٙدررٗىلةريددي ٣دريبً ١د دٍدتةرا ِٗدرجلىلَ .١ٝ
حذود الذراسة :
تك ع دري ةرا١درإىلي١ٝدعً٢دَىلد ٜت :ٞد
 )0حد د ٚتدَٛؼدددٛع:١ٝدررٗدددىلةريدريٜٚ ٝددد١دري ًُٝددد١درر ًكددد١دنيىليهُٝٝدددىل٤درر ةاددد١ٝد ؛ًددد١د
ٗىلةريدعؽسدر ىليٌٝدٚرر ىل٠ ٜدَ.دتب ٝلدقٛرع دريودَ١دٚرألَٔدررخ يٟد.
 )0ح ٚتدنيص :١ٜداً ١دٚاىلي ىليدررو ٣ٛدرألٍٚد(ررو ط )ٜٔدٚررود ٣ٛدري رنيد.د(اددبدَدىلد
ق ددٌدري خدد م)دَددٔدني ْددىلَ دَ ًددِدوددىلٍدري ًددّٛد دقوددِدري ًددّٛد دنًٝدد١دريينيٝدد١د–د
ررهد.
 )3ح ٚتدَهىلْ:١ٝدنً١ٝدرييني١ٝد–دررهدد–د ىلَ ١دحؽ َٛيد.
 )9ح ٚتدزَىلْ:١ٝدري ىلّددرجلىلَ ٞد0209د–د020,دّ.
هصطلحبت الذراسة :
ؾُٝىلد ٜتٞدت ٜـدنيىلرعبً ىليدرألاىلا١ ٝدرييتدٚةتيد دٖذٙدري ةرا١د :ٖٞٚد
ررٗىلة:٠د عد فدرنيدٔدَٓ دٛةدررٗدىلة٠د ديودىلٕدري د بدني ْٗدىلد رإدذمد دريصد٤ٞداٚرردىلٖ دٖدٛد
رإىل مديهٌدعٌُ د(رنئدَٓ ٛةات.يداػ)9068د .د
٢ٓ ٜٚدري ىلحبد دٖذٙدري ةرا١دت ٜـد(ري َ ترط)دريذٟدٜٓغدعًد٢دطٕ دررٗدىلة٠دٖدٞد
ريٛظددٍٛدنيىلي ُددٌد دتة دد١دَددٔدراتكددىلٕدتٝو د دعًدد٢دري ًُٝددذدطترٙ٤د دطقددٌدَددىلدلهددٔدَددٔد
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ريٛقددلدٚني ٜو د دَددىلدلهددٔدَددٔدرجلٗ د دَدد.دعكٝددلدرألَددىلٕدٚتددد درأل بددىل٤دٚرألؼ د رة د
(ري َ ترطاد0440ادػ)4,د .د
ررٗىلةريدري:١ٜٚ ٝد ٜفدري ىلحبدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝدني ْٗىلدوُٛع١دَٔدررٗدىلةريدريديتدت ُد د
عًدد٢دري ُددٌدري ٝد ٟٚدَ؛ددٌدرا د خ رّدرألتٚريدٚرأل ٗددد٠دري ًُٝدد١دٚعؽددسدر ىليٝددٌدٚا د مد
ريكٝددىلسدٚريددٛزٕدٚحوددٔدري ىلَددٌدَدد.دررددٛرتدٚرألتٚريدررخ يٜدد١دطبٓددىل٤دري ط ٜددبدَدد.دَ رعددىل٠د
قٛرع دريودَ١دررخ ي١ٜد .د
اً دد١دوددىلٍدري ًدد:ّٛد ٜد ؾِٗدري ىلحددبد

رٝ٥دىلًدنيد ِْٗ:دريبً دد١درروددطًٕٛد دني ْددىلَ دَ ًددِد

وددىلٍدري ًددّٛدنيكوددِدري ًددّٛد دنًٝدد١دريينيٝدد١دنيددىلرهدد–د ىلَ دد١دحؽ د َٛيادريددذٜٔد ٜد ِد
ع رتِٖدي ةٜسدري ًّٛدري ىلَ١ديًعؿٛفد()4- 9دَٔدَ حً١دري ًِٝدرألاىلاٞد دري .ُٔٝد
ريبدبدررو ط :ٕٚدح تدري ىلحبدريبدبدررو ط ٜٔد دٖذٙدري ةرا١د

رٝ٥دىلًدنيبددبد

ررو ٣ٛدرألٍٚدييْىلَ دَ ًِدوىلٍدري ًّٛد دقوِدري ًّٛدنيهً١ٝدرييني١ٝد -دررهدد .د
ريبدددبدَددىلدق ددٌدري خ د م:د ٜٚد ؾِٗدري ىلحددبد

رٝ٥دىلًد دٖددذٙدري ةرادد١دنيبدددبدررو د ٣ٛد

ري رني.دييْىلَ دَ ًِدوىلٍدري ًّٛد دقوِدري ًّٛدنيهً١ٝدرييني١ٝد–دررهدد .د
خلفية الذراسة :
َؿّٗٛدررٗىلةريدريٜٚ ٝد١دري ًُٝد:١ددعد فدريد َ ترطد(د0440اػ)4,دررٗدىلة٠دري ًُٝد١دني ْٗدىلد
ريٛظددٍٛدنيىلي ُددٌد دتة دد١دَددٔدراتكددىلٕدتٝود دعًدد٢دري ًُٝددذدطترٙ٤د دطقددٌدَددىلدلهددٔدَددٔد
ريٛقلدٚني ٜو دَىلدلهٔدَٔدرجلٗ دَ.دعكٝلدرألَىلٕدٚتد درأل بىلةدٚرألؼ رة د.دنُدىلد
ع ؾ ٗىلدرر٢ ٛد(022,اػ)0,0دني ْٗىلد وُٛع١درألتر٤ريدرييتدٜكّٛدنيٗىلدرر ًِدطبٓدىل٤دت ًدِد
ري ًددّٛد دررخ دديادرر ًكدد١دني ٓددىلٍٚدرألتٚريدٚرأل ٗددد٠دٚرادد خ رَٗىلدنيب ٜكدد١دظدد ١ ٝاد
 ٚد ر٤دري طددىلةبدٚري د ة ٜىليدري ًُٝدد١دني قددٌد ٗ د د ٚدطقع د دٚقددلدٚني قدد١د ٚتكددىلٕادَدد.د
َ رعددددىل٠درح ٝىلاٝددددىليدرألَددددىلٕدٚريودددددَ١ادٚلهدد ددٔدرن وددددىلنيٗىلدٚتُٓٗ ٝددددىلدنيىلرُىلةادددد١د
ٚري ةٜب اد ٚي ٌدري ٓىلظ درييتد

ُ .دؾٗٝىلدَ ِدت ٜؿىليدررٗىلة٠دٖ :ٞد

 )0ري ق١د دري ٌُدٚريٛظٍٛدني٘د دتة ١دراتكىلٕد.
 )0رالق عىلتد درجلٗ دٚريٛقلد.
 َ )3رعىل٠دقٛرع دريودَ١دٚرألَىلٕد دري ٌُد.
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أىواع املهارات اليدوية العنلية :
ٖٓىلىدري  ٜدَٔدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝدري ًُ١ٝدؾؽددًددعدٔدررٗدىلةريدري ًُٝد١دنيصدهٌدعدىلّداد
َٔٚدطِٖدري عٓٝؿىليد ذردريٓٛعدَٔدررٗىلةريدتعٓٝـدريصٗ رْٞدٚريو  ٝد(044,ادػ)40د
دٜعٓؿٗىلد دبدب١دطْٛرعدٖ :ٞد
َٗ )0ىلةريدنيوٝب:١دوُٛع١دررٗىلةريد ريدرإ ن١دريٛرح ٠دَ؛ٌدراشىلة٠دني ظىلني.دري ٝد.
َٗ )0ىلةريدَ ن :١دتصٌُدٖذٙدررٗىلةريدرا خ رّدري ٝدألن؛ دَٔدح ن١د.
َٗ )3ددىلةريدتٓددىل:ٍٚدتصددٌُدٖددذٙدرهُٛعدد١دررٗددىلةريدريدديتدٜو د خ ّدؾٗٝددىلدراْوددىلٕدشددً ٦ٝىلد
َو كدًدعٔد وُ٘ادَ؛ٌدتٓىلٍٚدٚرا خ رّدرأل ٗد٠دٚرألتٚريد.
طَىلدزٕٛ ٜد(0229اػ)034دؾٝعٓؿٗىلد  :د
َٗ )0ددىلةريدراد خ رّدرألتٚريدٚرأل ٗددد٠دررخ يٜدد١دٚري د هدِدنيٗددىلد َٚىلجل ٗددىلدٚر ىلؾ دد١د
عًٗٝىلدٚظٝىلْ ٗىلد.
َٗ )0ددىلةريدرألَددىلٕدٚريودددَ١دررخ يٜدد١دنىلي ىلَددٌدَدد.دررددٛرتدريوددىلَ١دٚريدد خًغدَٓٗددىلد
ٚرخلدٕدٚري ٓ ِٝديألتٚريدررخ ي.١ٜ
َٗ )3ىلةريدٚتكٓٝىليد ىلظ١دنيىلي خعغدَ؛ٌدرا خ رّدررىلظ١ديكٝدىلسدريودٛرٌ٥دْٚكًدٗىلدَدٔد
ٚعىل٤دآل د.
ٚق دظٓـدر ٟ ٜٛد(022,اػ) 020دررٗىلةريدري١ٜٚ ٝد دا ١دطظٓىلفدٖ :ٞد
َٗ )0ددىلة٠درادد خ رّدرألتر:٠دٚتصدددٌُدَ ؾددد١دط دددر٤درألتر٠دٚنٝؿٝددد١دعًُدددٗىلدٚرادد خ رَٗىلد
ريع ٝحد.
َٗ )0ددىلة٠درالٖ ُددىلّدنيددىلألتر:٠دٚتؽددِدَ ؾدد١دنٝؿٝدد١دحؿ ٗددىلدٚختدٜٗٓددىلدٚر ىلؾ دد١دعًدد٢د
ْ ىلؾ ٗىلد َٚؾ١دح ٚتدق ةرتٗىلد.
َٗ )3ىلة٠دري ضدري ًُ:ٞدٚت يندني صػٌٝدرأل ٗد٠دٚٚظـدط درٗ٥ىلدٚٚظىل٥ؿٗىلد.
َٗ )9ىلة٠دري ط ٜب:دٚت يندع  ٜدررصهً١دٚل.دري ٝىلْىليدٚعًًٗٝىلدٚرا خدػدريٓ ىل. ٥
َٗ ),ىلة٠دراظدل:دٚت يندنيدظدلدٚظٝىلْ١درأل ٗد٠دٚرألتٚريد.
َٗ )8ىلة٠دري صه:ٌٝدطٟد ع رتدَ ريدنيوٝب١ديً ٚضدري ط ١ٝ ٜد.
َٗ ),دددىلة٠دري دددٝسد(ريؽد د ط):دطٟدت دددٝسدرأل ٗدددد٠دَ؛دددٌدَ دددىل٠ ٜدَٝددددرٕدرإد د رة٠اددادددىلع١د
ري ٛقٝل.
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ٚق دحىلٍٚدري ىلحبدطٕدتصٌُدنيبىلقىليدرردح ١د -دطتٚريدري ةراد١د–دطْٛرعدىلًدت ًؿد١د
َٔدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝدنُٗىلةريدرالا خ رّدٚررٗىلةريدرخلىلظ١دنيىلي خعغدَٗٚىلةريدرألَدٔد
ٚريودَ١دررخ ي١ٜد دتؽُٓلدراد خ رّدررٝددرٕدريهٗ نيدىلٞ٥دٚريد دٚةمدرإطُدٞدٚررىلظد١د
ٚريو د ىلح١دٚني دديدريد ىل ٝددىليدرأل د ٣دٚرألتيدد١دٚحوددٔدتٓددىلٍٚدررددٛرتدَدد.دري قدد١د درألتر٤د
ٚتب ٝلدقٛرع درألَىلٕدٚريودَ١دررخ ي١ٜد .د
أسبليب تقىين الوهبرات العولية :
ت

تدرألاىليٝبدررو خ َ١دي كِٜٛدررٗىلةريدري ًُ١ٝدٚي ٌدطشٗ ٖىلدَىلد ٜت :ٞد

 )1االختبارات العنلية :
طٚةتيدرر٢ ٛد()022,دظٛةرًدع ٠ ٜد ذردرألاًٛبدَٔدرال
دط)

ر

ىلةريدَٓٗىل :د

ىلةريدري ف:دٚتٗد فد دقٝدىلسدقد ة٠دررد ًِدعًد٢دري د فدعًد٢درألشدٝىل٤دَ؛دٌد

ري فدعً٢درأل ٗد٠ادٚرألتٚريادٚري ٓٝىليد.
دب) ر

ىلةريدرألتر:٤دحٝبدٜبًبدؾٗٝىلدَٔدرر ًِدطتر٤دعٌُدَ مدطٚد

دم) ر

ددىلةريدراني د رع:دٚتكددٝسدق د ة٠دري دَٝددذدعًدد٢دراني د رعد درجلىلْددبدري ًُددٞدن د ٕد

ٜبًبدَٓ٘دتعُِٝد

ر٤د

ني١دَ .١ٓٝ

ني١دطٚد ٗىلزدطٚدووِدنيىلا خ رّدَىلدْ٘ٚ ٜدَٓىلا ىلًدَٔدرألتٚريد

ٚرأل ٗد٠د.
ٚنيىلي غِدَٔدشٛٝعدٖذردرألاًٛبد دتكِٜٛدررٗىلةريدري ًُ١ٝد الدطْ٘دي٘دعٛٝبدَٓٗىل :د
 ٜ )0نددعً٢دْىلت دري ٌُدطن؛ دَٔدت نٝدٖىلدعًد٢د بدٛريدرألتر٤دٚررٗدىلةريدرر ؽدُٓ١د
ؾ٘ٝد.
 )0الدٜو ٓ د دَ ىلٜسدٚرؼ ١دٚت ت٠د.
 )3الدٜوددُحدني كٝددِٝدريبدددبديًُٗددىلةريدري ًُٝدد١دتكٛل دىلًدَو د ُ رًد ٚددىلدق د دتو د خ ّد د
َٛرقددـدت د ت٠دٚطٚقددىليدَ ٓٝدد١دَ؛ددٌدرَ ددىلٕدْٗىلٜدد١دريدؿعددٌدري ةراددٞدٚرَ ددىلٕدْٗىلٜدد١د
ري ىلّ.
 )2أسلوب املالذظة امليظنة (الطزيكة الترليلية) :
 ٜٚد دَددٔدطٖددِدطاددىليٝبدتكدِٜٛدررٗددىلةريدري ًُٝدد١د دطْٗددىلدتودىلع دعًدد٢دٚظددـدري ٓىلظد د
ريوًٛن١ٝديألتر٤دٚتهٕٛدرردح د١دؾٗٝدىلدَدٔد ددٍد عد رتدٚت تٝدبدَود لدٚت ُد دعًد٢د
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َدح دد١درر د ًِدطبٓددىل٤دررُىلةادد١دريؿ ًٝدد١ديًُٗددىلةريدري ًُٝدد١درر د رتدتكُٗٝٝددىلد(ردي د َ ترطاد
) 0440د ٜٚدٖذردرألاًٛبدٖٛدرألؾؽٌد دتكِٜٛدررٗدىلةريدريٜٚ ٝد١دري ًُٝد١ديدذردراد خ َ٘د
ري ىلحبدي كِٜٛدطتر٤دريبً ١دع١ٓٝدٖذٙدري ةرا١د .د
معوقات تيفيذ األىشطة العنلية :
ٖٓىلىدري  ٜدَٔدري ٛرٌَدٚرألا ىلبدرييتدتدؤتٟد دؼد ـدراد خ رّدررخ ديدٚعددٚفد
رر ًُمدعٔدتٓؿٝدذدرألْصدب١دري ًُٝد١درركد ة٠ادٚني د دراددعدري ىلحدبدعًد٢دري ةرادىليدريديتد
رٖ ُدددلدنيىلي دددبدعدددٔدَ ٛقدددىليدري ُدددٌدررخ ددديٟد دَدد رةسدري ًدددِٝدري دددىلّدَ؛دددٌدتةراددد١د
رإ تَٞٛد(093,دٖد)ادٚريدٖ رْٞد()ٙ0932اددٚعبدىلدر د(د)0226ادٚرإُدىلتٟد(د)022,اد
ٚريعدددىلْ.د() 0220دراد د بىلعدطٕدٜود د خًغدَٓٗدددىلدطٖدددِدرر ٛقدددىليدريددديتدعدددٍٛدتٕٚدتٓؿٝدددذد
رألْصب١دري ًُ١ٝد دتةٚسدري ًّٛدري ىلَ١د دريٓكىلعدرآلت :١ٝد
 )0ريٓكغد دريص ٚعدررىلتٜد١ديًٓصدىلعدررخ ديٟد(قىلعدىليادطبدىلاادط ٗدد٠اد ٗٝددرياد
طتي١دت ي١ٜد)...د.
 )0ؼ ـدراع رتدرألنىلتلٞديًُ ًُمد دوىلٍدررخ يريد.
 )3ريٓكغدررك رةٟدٚريٓٛعٞد دتٚةريدرر ةامدرر ًك١دنيىليٓصىلعدررخ يٟد.
 )9اٍٛدررٓىلٖ دررك ة٠دٚع ّدٛ ٚتدحعغد ىلظ١ديًُخ يد.
 ),ع ّدٛ ٚتدؾيندت يدَؤٌٖد َٚؿ ؽد درر رةسد.
 )8ن؛ ٠دطع رتدريبً ١د دريؿعٌدري ةراٞدريٛرح د.
 ٚىلدطٕدري ةرا١درإىلي١ٝدتٗ ِدنيكٝىلسدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝدي ٣دريبً ١دررو ط ٜٔدطٟدتًدود
ررٗىلةريدرره و ١دي ِٜٗد دٍدتةرا ِٗد دَ رحدٌدري ًدِٝدري دىلّدؾكد دجلد دري ىلحدبد د
ري ةرادىليدريدديتدتٓىلٚيدلدٚرقدد.دري ُدٌدررخ دديٟدَٚد ٣دتٓؿٝددذدرألْصدب١دري ًُٝدد١د دَد رةسد
ري ًِٝدري ىلّدر ؾ١دَك رةدرخليريدري ً١ُٝٝدرييتدَ دنيٗىلدريبدبد دٖذٙدرر حً١د .د
َٚددٔدٖددذٙدري ةراددىليدتةرادد١دريعددىلْ.د(د)0220دٚريدديتدٖ د ؾلد دري د فدعًدد٢دٚرقدد.د
ري ٌُدررخ يٟدٛ َٚقىلت٘د دَ رةسدت ىلة٠دَٔدمثىلٕدَ ٕدةٝ٥و١ٝدٚن س٠د درئُٝدٖدٞد
طَىلْ١دري ىلظُ١ادع ٕادت دادرإ ٠ ٜاد َىلةادةترعادٜدد ِٜادعُد رٕدٚقد دنيًدؼدعد تدري ٓٝد١د
() 84دَ ًُ دىلًدًُ َٚدد١دٚدرا د خ ّدرالا د ٝىلٕدن د تر٠ديً ةرادد١دٚطاددؿ يدْ ددىل ٥دري ددبدطٕد
ري ٌُدررخ يٟد دَٛرتدري ًّٛدؼد ٝـد َٚد ْٞد دَد رةسدري ٓٝد١د دنصدؿلدريٓ دىل ٥دطٕد
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ْو ١دتٓؿٝذدري طدىلةبدنىلْدلد(د)% ,,0,د دَد رةسدعد ٕدٖٚدٞدطؾؽدٌدْود ١دعًد٢دَود ٣ٛد
َٓىلالدري ١ٓٝدبِدتًٗٝىلدةترعدنيٓو ١د()%92د دحدمدنيًػدلدْود ١دري ٓؿٝدذد دَد رةسدعُد رٕد
ٜٚد د ِٜد(ظدددؿ )%د.دطَدددىلدتةراددد١درإ تدددَٞٛد(د093,دٖدددد)دؾٗد د ؾلد دري د د فدعًددد٢دٚرقددد.د
را خ رّدررخ يدٛ َٚقدىليدراد خ رَ٘د دتد ةٜسدريهُٝٝدىل٤دنيىلر حًد١دري؛ىلْٜٛد١دَدٔدٗ ٚد١د
ْ د درر ًُددمدٚتؽ د ٟدررخ دديدتهْٛددلدعٝدٓدد١دري ةرادد١دَددٔدلٝدد.دَ ًُددٞدريهُٝٝددىل٤د
يًُ حًدد١دري؛ىلْٜٛدد١دنيددٓمدٚتؽد ٟدررخ دديد دتىلؾ دد١دريًٝددبدٚري ددىليؼدعد تِٖد()32دَ ًددِد
نُٝٝددىل٤د) 03(ٚدتؽ د دت دديدٚرا د خ َلدرالا د ىلْ١دن د تر٠ديً ةرادد١د.دٚق د دتٛظددًلد
ري ةرا١د دطٕدٚرق.درا خ رّدررخ يد دت ةٜسدريهُٝٝىل٤دَٔد١ٗ ٚدْ د درر ًُدمدٚدَدٔد
ٗ ٚدد١دْ د دتؽ د ٟدررخ دديدنددىلٕد دري ة دد١درر ٛاددب١د.دٚنددىلٕدَددٔدطٖ د رفدتةرادد١د
ريدٖ رْٞد(ٖ0932د)دري فدعً٢دَ ٣دراد خ رّدررخ ديريدرر ةاد١ٝد دررد رةسدريًًٝٝد١د
رر ٛاب١دٚق دمشًلدع١ٓٝدري بد()33دَ ًُىلًد()08دَص ؾىلًدت نيٜٛىلًدٚراد خ َلدرالاد ىلْ١د
ن تر٠ديً ةرا١دَٔٚدطِٖدْ ىل٥طٗىلدت ْٞدرا خ رّدررخ ديد دري د ةٜسدريًًٝدٞدحٝدبدتيدلد
ريٓ ددىل ٥دعًدد٢دطٕدْو د ١درا د خ رّدررخ دديدرر ةاددٞدالدت طددىلٚزد(د)%9204ادٚي ددٌدْ ددىل ٥دٖددذٙد
ري ةراىليدرر ْ١ٝدت بٞدتؿوسرًدي د ْٞدَود ٣ٛدريبددبدررود ط ٜٔد دملدجيد دريهد؛سد
َددِٓٗدريؿ ظدد١درُىلةا دد١دررٗددىلةريدريٜٚ ٝدد١د دددٍدتةرادد ِٗد دَ حًدد١دري ًددِٝدرألاىلاددٞد
ٚري؛ىلْٟٛدٖٚهذردؾدٕدؾىلق دريص٤ٞدالد ٜب٘ٝد .د
د ٚىلدطٕدري ةرا١دتٓىلٚيلدطٜؽىلًدقٝىلسدررٗىلةريدريٜٚ ٝد١دري ًُٝد١ديبً د١دَدىلدق دٌدري خد مد
ي ك  ٜدررٗىلةريدرره و ١دي ِٜٗد دٍدتةرا ِٗدنيىليهً١ٝديذرد ٜد ضدري ىلحدبدعد ترًدَدٔد
ري ةراددىليدريوددىلنيك١دريدديتدتٓىلٚيددلدتكددِٜٛدري ُددٌدررخ دديٟدَٚود ٣ٛدطتر٤دريبدددبدنيهًٝددىليد
ريينيٝدد١د دني دديدرجلىلَ ددىليدريُٝٓٝدد١دَ؛ددٌدتةرادد١دريٓددٜٞٗٛد(د)0220دٚريدديتدط ٜددلدءىلَ دد١د
ظٓ ىل٤دٚنىلٕدَدٔدطٖد رؾٗىلدَ ؾد١دَود ٣ٛدرن ودىلبدطٖدِدررٗدىلةريدررخ يٜد١ديد ٣داً د١د
ررو ٣ٛدري رني.ديكوِدرألحٝىل٤د.دتهْٛدلدعٓٝد١دري ةراد١دَدٔد(د)06داىلي دىلًدٚاىلي د١دَدٔداً د١د
ررو د ٣ٛدري رنيدد.د ٚدرا د خ رّدنيبىلقدد١دَدح دد١دن د تر٠ديً ةرادد١دَٚددٔدطني د زدريٓ ددىل ٥دريدديتد
تٛظًلد يٗٝدىلدري ةراد١دطٕدٖٓدىلىدتد ْٝىلًد دَود ٣ٛدرن ودىلبدررٗدىلةريدررخ يٜد١دنيصدهٌد
عددىلّدي د ٣دعٓٝدد١دري ةرادد١د.دطَددىلدتةرادد١درإهُٝددٞد(د)0223دٚريدديتدط ٜددلدطٜؽ دىلًدءىلَ دد١د
ظددٓ ىل٤دؾك د دنددىلٕدَددٔدطٖ د رؾٗىلدتكددِٜٛدَو د ٣ٛدطتر٤دريبً دد١درر ًُددمد دررو د ٣ٛدري رنيدد.د
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نيكوِدريهُٝٝدىل٤دألٖدِدررٗدىلةريدريدزَد١دي د ةٜسدريهُٝٝدىل٤ديًعدؿٛفد د()00- ,د.دنيًػدلد
ع١ٓٝدري ةرا١د() 36داىلي ىلًدٚاىلي د١دٚراد خ َلدري ىلح؛د١در
ٚر

دىلةدعًُدٞدٚنيبىلقدىليدَدح د١د

ىلةدع ٟ ٜدند تٚريديً ةراد١دٚتٛظدًلد دطٕدَود ٛد٣دطتر٤داً د١دقودِدريهُٝٝدىل٤د

يًُٗىلةريدررخ ي١ٜدنىلٕدتٕٚدررو ٣ٛدررك دٍٛدريدذٟدرع ُ تد٘دري ةراد١دٚرركد ةدنيدد(د)%,,د.د
طَىلدتةرا١دإٓـد()0228دٚرييتدط ٜلد د ىلَ ١دعد ٕدؾكد دندىلٕدَدٔدطٖد رؾٗىلدع ٜد د
َو ٣ٛدطتر٤داً ١دقوِدريهُٝٝىل٤دنيهً١ٝدرييني١ٝد–د ىلَ د١دعد ٕدألٖدِدررٗدىلةريدررخ يٜدد١د
ي دد ةٜسدريهُٝٝدددىل٤د درر حًددد١دري؛ىلْٜٛددد١د.دنيًػدددلدعٓٝددد١دري ةراددد١د()06داىلي ددىلًدٚاىلي ددد١د د
ررو ٣ٛدري رني.دٚقد دراد خ ّدري ىلحدبدنيبىلقد١دَدح د١دي ب ٝدلدر

دىلةدرألتر٤دٚندىلٕدَدٔد

طِٖدريٓ ىل ٥دريديتدتٛظدٌد يٗٝدىلدري ىلحدبدتد ْٞدَود ٣ٛدريبً د١ديًُٗدىلةريدنيصدهٌدعدىلّدٚملد
ٜعٌد درإ دررك ٍٛدرييتدرؾيؼ٘دري ىلحدبدٖٚدٛد(د)%,,د.د ٚد ىلَ د١دظدٓ ىل٤دٚيهدٔد د
قوِدريؿٝدٜىل٤دط ٣دررخد د()022,دتةرا ٘درييتدٖ ؾلد دع  ٜدَو ٣ٛد تكىلٕداً ١د
ررو د ٣ٛدري رنيدد.دنيهًٝدد١دريينيٝدد١د–د ىلَ دد١دظددٓ ىل٤ديًُٗددىلةريدررخ يٜدد١دريدزَدد١دي دد ةٜسد
ريؿٝدٜددىل٤ديًُ حًدد١دري؛ىلْٜٛدد١د.دتهْٛددلدعٓٝدد١دري ةرادد١دَددٔد(د)92داىلي دىلًدٚاىلي دد١دٚرا د خ ّد
ري ىلحبدطتر٠دعًٌٝدت ٣ٛدن  ٝىليدرألْصب١دٚري طىلةبدررخ يٜد١دردىلت٠دريؿٝدٜدىل٤دنيىلر حًد١د
ري؛ىلْٜٛدد١دٚنيبىلقدد١دَدح دد١د ىلظدد١دنيد ِٖد()02دَٗددىلةريدت يٜدد١دٚتٛظددًلدري ةرادد١د دطٕد
َو د ٣ٛد تكددىلٕدريبً دد١ديًُٗددىلةريدنيصددهٌدعددىلّدٚألغً ٗددىلدَ د ٕد.د ٚد ىلَ دد١دت ددددْؿددذيد
ريٓ ىلةٟد() 0226دتةرا ٗىلدريديتدَدٔدطٖد رؾٗىلدريهصدـدعدٔدتٚةريدت ديريدريؿٝدٜدىل٤د د
تُٓ١ٝدررٗىلةريدريدزَ١دي ةٜسدريؿٝدٜدىل٤دنيىلر حًد١دري؛ىلْٜٛد١دَدٔد ددٍدع ٜد دَود ٣ٛدطتر٤د
ريبً ١درر ًُمد دررو ٣ٛدري رني.دنيكوِدريؿٝدٜدىل٤دي ًدودررٗدىلةريد.دتهْٛدلدعٓٝد١دري ةراد١د
َددٔد()00داىلي دىلًدٚا ىلي دد١دٚقد دطعد يدري ىلح؛دد١در

ددىلةدطتر٤دٚنيبىلقددىليدَدح دد١دي كددِٜٛدطتر٤د

ري ١ٓٝدَٔٚدطني زدَىلدتٛظًلد ي٘ٝدري ةرا١دؼد ـدتٚةدت ديريدريؿٝدٜدىل٤د دتُٓٝد١دَٗدىلةريد
رألتر٤درر ًُ١ٝدريدزَ١دي ةٜسدريؿٝدٜىل٤دنيىلر حً١دري؛ىلْ١ٜٛدٚت ْٞدَو ٣ٛدطتر٤داً ١دررو ٣ٛد
ري رني.درٗىلةريدرألتر٤دري ًُ١ٝد .د
ٜٚكدديبدٖدد فدٖددذٙدري ةرادد١دريددديتدط ٜددلد د ىلَ دد١دحؽدد َٛيدنيعددؿ ٗىلدتةراددد١د
تكٛلٝددد١ديًُٗدددىلةريدري ًُٝددد١دديدد ٣دريبً ددد١درر ًُدددمدَددد.دْ سرتٗدددىلد درجلىلَ دددىليدريُٝٓٝددد١د
(ظدددٓ ىل٤ادعدد ٕادت دددد)دَ؛دددٌدتةراددد١دريٓدددٜٞٗٛد()0220ادٚرإهُٝدددٞد()0223ادٚإٓدددـد
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()0228ادٚررخدددد د()022,ادٚريٓ دددىلةٟد()0226د.د الدطٕدعد د تدطؾد د رتدري ٓٝددد١د دٖدددذٙد
ري ةراىليدق دت ىلٜٓلدنيمد()06داىليبدٚاىلي ١دن ةرا١دريٜٓٞٗٛد د()92دؾ ترًد دتةراد١د
ررخددد دٚق د دنيًددؼدع د تدطؾ د رتدري ٓٝدد١د دٖددذٙدري ةرادد١د(د)02دؾ د ترًدٚي ددٌدْددٛعدري ةرادد١د
ٚرألتٚريدررو خ َ١دٚريؿ ػدرر ىلح١ديً ىلحبد درا خ رّدررخ يديػ ضدري ةراد١دندىلٕد
ي٘درألب د دع  ٜدعد تدطؾد رتدعٓٝد١دندٌدتةراد١د.دٚقد درتؿكدلدٖدذٙدري ةراد١دَد.دتةراد١د
ريٓددددددٜٞٗٛد()0220ادٚرإهُٝددددددٞد()0223ادٚإٓددددددـد()0228ادٚررخددددددد د()022,اد
ٚريٓ ددىلةٟد() 0226د درا د خ رّدنيبىلقدد١درردح دد١دن د تر٠ديً ةرادد١دٚرتؿكددلدْ ددىل ٥دٖددذٙد
ري ةرادد١دَدد.دْ ددىل ٥دتًددودري ةراددىليد دت د دْٞدطتر٤دادددبدررو د ٣ٛدري رنيدد.د(اً دد١دَددىلدق ددٌد
ري خ م)د دطتر٤دررٗىلةريدري ًُ١ٝدري١ٜٚ ٝد .د
الطريقة واإلجراءات :
دلتنععا الدراسععة ٜ :هددٕٛدو ُدد.دري ةرادد١دَددٔد(د)62داىلي دىلًدٚاىلي دد١ادٖٚددِدلٝدد.داً دد١د
ررود ٣ٛدرألٍٚد دني ْددىلَ دَ ًددِدوددىلٍدري ًددّٛد دنًٝدد١دريينيٝدد١د–دررهددددري ددىليؼدعد تِٖد
() 8,داىلي دىلًدٚاىلي د١دٚلٝدد.داً د١دررود ٣ٛدري رنيدد.دَدٔدْؿدسدريكوددِدٚري دىليؼدعد تِٖد د()03د
اىلي ىلًدٚاىلي ١د.
عييععة الدراسععة :تهْٛددلدعٓٝدد١دري ةرادد١دَددٔد(د)02داىليددبدٚاىلي دد١دَددِٓٗد(د)02دَددٔداً دد١د
ررو د ٣ٛدرألٍٚدٚد()02دَددٔداً دد١دررودد ٣ٛدري رنيدد.دحٝددبد در ٝددىلةِٖدنيب ٜكدد١دعصددٛرد١ٝ٥د
َٓ ُ١دنيىلالا ىلْ١دنيهصٛؾىليدري وطٌٝدنيىليهً١ٝد.
أداة الدراسة  :يػ ضدري فدعً٢دَو ٣ٛدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝدي ٣دع١ٓٝدري ةراد١ادراد خ ّد
ري ىلحبدنيبىلقىليدرردح د١دند تر٠دةٝ٥ود١د دذٙدري ةراد١ادحٝدبدةندديدري بىلقد١درأل ٚد
عً٢ددتكِٝٝدَٗىلةريدعؽسدتًٍٛدنيينٝددَ مدطَىلدري بىلق١دري؛ىلْ١ٝدؾك درٖ ُدلدني كٝدِٝد
ٚعًٝددٌدَٗددىلةريدرر ددىل٠ ٜديأل

ددىلضدَدد.دريكٛرع د دٚق د دك ددٛةيدري بىلقدد١دري؛ىلي؛دد١دي كٝددِٝد

اًٛىدريبىليبدٚتكٙ ٝدنيكٛرع دريودَ١دررخ ي١ٜد.
ٚق د دت ة ٜدنيبىلقىليدرردح ١دعً٢دطاىلسدرركىلٜٝسدرر ة ١دري قُ١ٝدحٝدبدحد تيد
يهددٌدؾكدد ٠دَددٔد3- 0دعدَددىليدحوددبدَودد ٣ٛدطتر٤دريبدددبد ددذٙدريؿكدد ٠دٚالدت بدد٢د
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يًبىليبدعدق١د ردطٌُٖدتٓؿٝذدَىلدٖٛدَبًٛبد دريؿك ٠دنيصهٌدنىلٌَد.نُدىلد دع ٜد د
ْو ١دراتكىلٕدرربًٛني١دعً٢دتعً١دتة ىليدري بىلقىليدري؛دادنيدد( .)%42د
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حتديععد قععدم األداة  :دع  ٜد دظ د مدرألتر٠دني اليدد١دظ د مدر

دد٣ٛد ٚيددودني ؼددٗىلد د

ظددٛةتٗىلدرألٚيٝدد١دعًدد٢د()8دَددٔدطعؽددىل٤در ٦ٝدد١دري ةٜودد١ٝدَٚوددىلع ِٜٗدنيكوددُٞدريهُٝٝددىل٤د
نً١ٝدري ًّٛد)9(ٚدَٔدقوِدري ًدّٛد دنًٝد١دريينيٝد١د -دررهددد -د ىلَ د١دحؽد َٛيد.د
ٚق دط ٣دري ىلحبدري د ٜديدريديتدرلد.دعًٗٝدىلد(د)%62دَدِٓٗدٚريديتدت ندديدحدٍٛدْدٛعد
ررٛرتدررو خ َ١دٚظٝىلغ١دني يدريؿك ريد.
ثبععات األداة  :ني د د د ر٤دري د ٜديدريدديتدطشددىلةد يٗٝددىلدر هُددٕٛد دري ن د دَددٔدب ددىليد
رألتر٠دعٔدا ٜلدب ىليدرردح مدحٝدبد دَدح د١دطةني د١دَدٔدريبددبدَدٔدق دٌدري ىلحدبد
َٚدحظدآ دٚق د دحوىلبدب ىليدريوهٕٛدٚرالا ك رةدحبوبدَ ىلَدٌدرةت دىلعدنيسادٕٛد
يٓ ىل ٥دريبددبدنُدىلدحد تٖىلدري ىلحدبدٚرردحدظدرآل د دؾهدىلْدلد(د)2060ديً بىلقد١درأل ٚد
)20,,(ٚديً بىلق١دري؛ىلْٝد١دٚد(د) 20,4ديً بىلقد١دري؛ىلي؛د١دٚقد درع دييدٖدذٙدريكدِٝدَؤشد رًد ٝد ًرد
عً٢دب ىليدنيبىلقىليدرردح ١دري؛داد.
تطبيعل األداة  :قددىلّدري ىلحددبد دح دد١د()02داىلي دىلًدٚاىلي دد١د–دعٓٝدد١دري ةرادد–١دنيٛرقدد.دطتر٤د
ني مديهٌداىليبدَد.دَ رعدىل٠دَد ٣دتكدٝد دريبىليدبدنيكٛرعد دريوددَ١دررخ يٜد١ادٚطبٓدىل٤د
رر رق ١دٜكّٛدري ىلحبدنيىلي شسد درر ةمدري قُٞدي بىلقدىليدرردح د١دٚؾكدىلًدرود ٣ٛدَٗدىلة٠د
ريبىليبد دطتر٤دنٌد بد٠ٛدَودطً١د درألتر٠د.دنُدىلدقدىلّدري ىلحدبدني ودطٌٝدزَدٔدري رٜد١د
ٚريٓٗىل١ٜدألتر٤دنٌد

ني١دَٔدق ٌدريبدبادحٝبدح تدري ىلحبدؾددي٠د()0,دتقٝكد١دن د د

طعً٢دي ؽسدتًٍٛدَ ًّٛدريينٝدد)02(ٚدتقٝك١دن

دطعً٢ديًُ ىل٠ ٜد.

م ععيهخ الدراس ععة واملعاص ععة ا ذ ععا ية :ي كٝدددلدطٖدد رفدري ةراددد١درت ددد.دري ىلحدددبدرردددٓٗ د
ريٛظددؿٞدٚال

ددىلةدؾ ؼددٝىليدري ةرادد١درألةنيدد.د دراد خ رّدطاىلاددٝىليدراحعددىل٤دريٛظددؿٞد

 ٚيودحبوىلبدرر ٛابىليدرإوىلني١ٝدٚري ىلٜٔدٚرالال رؾىليدرر ٝىلة١ٜدبدِدحٛيدلدرر ٛادبىليد
رإوددىلني١ٝد دْوددبدَٜٛ٦دد١دي ٝوددسدَكىلةْدد١دررو د ٣ٛدررٗددىلةٟديً ٓٝدد١دانُددىلد درا د خ رّد
ر

ىلةد()tديً فدعً٢دريؿ ٚمدنيمدرر ٛادبىليدعٓد دَود ٣ٛدتاليد١د(د)202,يد د ْد٘دٜعدًحد

يكٝىلسدتالي١دؾ ٚمدرر ٛابىليدرإوىلني١ٝديً ٓٝىليدرر وىل١ٜٚدٚغسدرر وىل١ٜٚدٚرريرنيب١دٚغدسد
رريرنيب١د ٜٚػًبد دح ٍدن سدعً٢دررصدهديدريديتدت؛سٖدىلدري ٓٝدىليدريعدػس٠د(تريدمداد
)0448د ٚق د دحوىلنيٗىلدنيىلا خ رّدرر ىلتاليدرآلت:١ٝ
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حٝبx0د=درر ٛابىليدرإوىلني١ٝدي ة ىليدع١ٓٝدَىلدق ٌدري خ مد .د
x2د=درر ٛابىليدرإوىلني١ٝدي ة ىليدع١ٓٝدررو ط ٜٔد .د
n1د=دع تدطؾ رتدع١ٓٝدَىلدق ٌدري خ مد .د
n2د=دع تدطؾ رتدع١ٓٝدررو ط ٜٔد .د
s2د=دري ىلٜٔديً ١ٓٝد(َ ني.درالال رفدرر ٝىلة)ٟد .د
نتبئج الذراسة :
ر٤ريدري بدٚ

ني دتب ٝلد

ر٤دري ًٝديدراحعىل١ٝ٥دررٓىلاد ١د درإعدٍٛدعًد٢د

ريٓ ىل ٥درآلت :١ٝد
أوالً :اليتا خ املتعلكة بالفزضية األوىل
ْعلدؾ ؼ١ٝدري ةرا١درأل ٚدعً٢دطْ٘دالد ٜٛد دؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛد
(=αد)202,دنيمدَ ٛاطدطتر٤دريبدبدررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خد مدرٗدىلةريدعؽدسد
ر ىليٝددددٌد.دٚال

ددددىلةدٖددددذٙدريؿ ؼدددد١ٝد دحوددددىلبدرر ٛاددددبىليدرإوددددىلني١ٝدٚرالال رؾددددىليد

رر ٝىلة١ٜادبِدحوىلبدقُٝد١د(د) tدي دَدىليدريبددبدريٓىل د١دعدٔدنيبىلقد١درردح د١دةقدِد د()0اد
رييتدتؽُٓلدٖذٙدرجلٛرْبدَٔدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝدٚرجل ٍٚدرآلتٞد ٜمدٖذٙدريٓ ىل ٥د .د
جدول رقه ( )1املتوسط احلسابي واالحنزاف املعياري وقينة ( )tلعالمات الطالب املستحديً
وما قبل التدزد يف مهارات حتضري احملاليل
املستوى

أفزاد

املتوسط

االحنزاف

قينة ()t

األنادميي

العيية

احلسابي

املعياري

احملسوبة

 02د

 08د

 004د

ررو ط  ٕٚد

َىلدق ٌدري خ م د  02د

 0,04د

 008د
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َٔدرجل ٍٚد()0د ٜمدطٕدق١ُٝد()tدر وٛني١د()0009دٖٞدطنيدَٔدق١ُٝد()tدرجل ٚيٝد١د
()00020عٓد دَود ٣ٛدري اليدد١دد()202,ديددذردتد ؾيدريؿ ؼدد١ٝدريعددؿ ١ٜدرأل ٚدَددٔدؾد ٚضد
ري ةرا١د ٜٚديند يدود ٚدٛتدؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دٚيعدىلاداددبدَدىلدق دٌدري خد مدألٕد
رر ٛاطدرإوىلنيٞد ِدطنيد .د
نُدىلد ٜد مدَدٔدرجلد ٍٚدطٕدرر ٛادطدرإودىلنيٞدي دَدىليدريبً د١دررود ط ٜٔد دٖددذٙد
ررٗددىلة٠دٜوددىلٟٚد()08دطٟدَددىلد ٜددىلتٍد()%,3دَددٔدري ة دد١دريكعدد٣ٛد()32دتة دد١د دحددمدنيًددؼد
رر ٛاددطدرإودددىلنيٞديبدددبدَدددىلدق ددٌدري خدد مد(د)0,04دطٟدَددىلد ٜدددىلتٍد(د)%68دَددٔدري ة ددد١د
ريكع٣ٛد()32دتة ١دٖٚذردٜصسد دؾ مدن سد دَو ٣ٛدطتر٤دري  ٓٝمد .د
ثاىياً :اليتا خ املتعلكة بالفزضية الجاىية
تٓغدؾ ؼ١ٝدري ةرا١دري؛ىلْ١ٝدعً٢دطْد٘دالد ٜٛد دؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛد
(=αد)202,دنيمدَ ٛاطدطتر٤دريبدبدررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خ مدرٗىلةريدرر ىل٠ ٜد .د
ٚق د دحوىلبدرر ٛابىليدرإوىلني١ٝدٚرالال رؾىليدرر ٝىلة١ٜديد ة ىليدريبددبدريٓىل د١د
عٔدري بىلق١دةقِد()0دٚرييتدمشًلدقٝىلسدَٗىلةريدرر ىل٠ ٜد.دني د يدود دتب ٝدلدر

دىلةد(د)tد

ركىلةْ١درر ٛابىلي درإوىلني١ٝدٚرجل ٍٚد()0دٜٛؼحدد دظ١دٖذٙدريٓ ىل . ٥د
جدول ( )2املتوسطات احلسابية واالحنزافات املعيارية وقينة( )tلدرجات الطالب املستحديً
وما قبل التدزد على مهارات املعايزة
املستوى

أفزاد

املتوسط

االحنزاف قينة ()t

األنادميي

العيية

احلسابي

احملسوبة

ررو ط  ٕٚد

املعياري

 02د

 0006د

 008د

َىلدق ٌدري خ م د  02د

 0808د

 003د

د.ح

قينة ()t

مستوى

اصدولية

الداللة

 306د  06د  00020د  202,د

 ٜمدَٔدرجل ٍٚدطٕدق١ُٝد()tدر وٛني١د()306دطنيدَدٔدقُٝد١د(د)tدرجل ٚيٝد١د(د)00020د
عٓ دَو ٣ٛدري اليد١د(د=αد) 202,دٖٚدذرد ٜديندطٕدريؿد مدنيدمدرر ٛادبمديد٘دتاليد١د حعدىل١ٝ٥د
ٚيعددىلاداً دد١دَددىلدق ددٌدري خ د مد ٜٚدديندةؾدديدريؿ ؼدد١ٝدريعددؿ ١ٜدري؛ىلْٝدد١ديً ةرادد١دٚعٓ د د
عٜٛددٌدرر ٛاددبىليد دْوددبدَٜٛ٦دد١دنيًػددلدريٓو د ١دررٜٛ٦دد١درٗددىلة٠دريبدددبدررو د ط ٜٔد د
رر ددىل٠ ٜد()% 9008دؾكددطدنيُٓٝددىلدرةتؿ ددلدريٓو د ١دررٜٛ٦دد١درٗددىلة٠دادددبدَددىلدق ددٌدري خ د مد د
()%6608دَٔدري ة ١دريكع٣ٛد()32دتة ١د .د
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ثالجاً :اليتا خ املتعلكة بالفزضية الجالجة
تٓغدؾ ؼ١ٝدري ةرا١دري؛ىلي؛١دعًد٢دطْد٘دالد ٜٛد دؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛد
(=αد)202,دنيددمدَ ٛاددطدعدَددىليدريبدددبدررود ط ٜٔدٚادددبدَددىلدق ددٌدري خ د مدنيىليٓو د ١د
ي كِٖ ٝدنيكٛرع دريودَ١د دررخ يد .د
ال

دددىلةدؾ ؼددد١ٝدري ةراددد١دردي؛ىلي؛ددد١د دحودددىلبدرر ٛادددبىليدرإودددىلني١ٝدٚرالال رؾدددىليد

رر ٝىلة١ٜدي ة ىليدريبدبدررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خ مدعً٢دنيبىلق١درردح ١دري؛ىلي؛د١د
ٚريدديتدتكددٝسداددًٛىدريبىليددبد دررخ دديد َٚرعىلتدد٘ديكٛرع د دريودددَ١دررخ يٜدد١دنُددىلد د
تب ٝلدر

ىلةد()tدركىلةْ١درر ٛابىليدرإوىلني١ٝد َٚؾ١د ردنىلٕدريؿ مدنيُٗٓٝدىلدحكٝكٝدىلًدطٚد

ٛ ٜتد دعىلٌَدريع ؾ١د ٜٚمدرجل ٍٚد()3د دظ١دريٓ ىل ٥درييتد درإعٍٛدعًٗٝىلد .د
جدول ( )3املتوسطات احلسابية واالحنزافات املعيارية وقينة ( )tلدرجات الطلبة املستحديً
وطلبة ما قبل التدزد على تكيدهه بكواعد السالمة املدتربية
املستوى

أفزاد

املتوسط

االحنزاف

قينة ()t

األنادميي

العيية

احلسابي

املعياري

احملسوبة

 02د

 0000د

 000د

ررو ط  ٕٚد

َىلدق ٌدري خ م د  02د

 0,د

 003د

 800د

د.ح

قينة ()t

مستوى

اصدولية

الداللة

 06د  00020د

 202,د

 ٜد مدَددٔدرجلد ٍٚد()3دطٕدرر ٛاددطدرإوددىلنيٞديٓ ددىل ٥دتة ددىليدادددبدَددىلدق ددٌدري خد مد
طعًدد٢دَددٔدَ ٛاددطدتة ددىليدريبدددبدررو د ط ٜٔد.دٖٚددٛد ٜددىلتٍدنيىليٓو د ١دررٜٛ٦دد١د د()%,808د
يبدبدَىلدق ٌدري خ مدنيُٓٝىلد ٜدىلتٍد(د)%9203دنيىليٓود ١ديًبددبدررود ط ٜٔد.دٚعٓد در

دىلةد

ريؿ ؼد١ٝدري؛ىلي؛دد١دحبودىلبدقُٝدد١د(د)tد ٚد دطْٗددىلدتودىلٟٚد(د)800دطٟدطعًدد٢دقُٝد١دَددٔدقُٝدد١د د()tد
رجل ٚيٝددد١دعٓد د دَود د ٣ٛدري اليددد١د()202,دٚريدددذٟدٜودددىلٟٚد()00020ادٖٚدددذرد ٜددديندةؾددديد
ريؿ ؼ١ٝدريعؿ ١ٜدري؛ىلي؛١ديً بادٚنيىلي ىليٞدٛ ٚتدؾد مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دٚيعدىلاداً د١د
َىلدق ٌدري خ مد .د
رابعاً :اليتا خ املتعلكة بالفزضية الزابعة
ْعلدؾ ؼ١ٝدري ةرا١دري رني ١دعً٢دطْ٘دالدٜٛ

دؾ مد ٚدتاليد١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛد

(=αد)202,دنيمدَ ٛاطدعدَىليدريبدبدررو ط ٜٔدٚادبدَىلدق ٌدري خد مدريٓىل د١دعدٔد
تعً١دنيبىلقىليدرردح ١دري؛داديكٝىلسدررٗىلةريدري١ٜٚ ٝد .د
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ىلةدٖذٙدريؿ ؼ١ٝد دحوىلبدقُٝد١د(د)tد عدً١دعدَدىليدريبً د١دررود ط ٜٔدَٚدىلد

ق ٌدرخل مد دل.ٝدنيبىلقىليدرردح ١دررو خ َ١دنُىلدٖٛدَ مد درجل ٍٚد()9د .د
جدول رقه ( )4املتوسطات احلسابية واالحنزافات املعيارية وقينة ( )tللطلبة املستحديً وما
قبل التدزد على ذل لة بطاقات املالذظة الجالث لكياس املهارات اليدوية
املستوى

أفزاد

املتوسط

االحنزاف

قينة ()t

األنادميي

العيية

احلسابي

املعياري

احملسوبة

 02د

 9204د

 8098د

ررو ط  ٕٚد

َىلدق ٌدري خ م د  02د

 8406د

 9009د

د.ح

قينة ()t

مستوى

اصدولية

الداللة

 00029د  06د  00020د  202,د

 ٜمدَٔدرجل ٍٚدطٕدَ ٛادطدعدَدىليدريبً د١دررود ط ٜٔد دررٗدىلةريدريٜٚ ٝد١دنُدىلد
قىلا ٘دنيبىلقىليدرردح ١دري؛دادٜوىلٟٚد()9204دتة ١دطٟدَدىلد ٜدىلتٍد(د)%9,09دَدٔدري ة د١د
ريكع٣ٛد()42دتة ١دطَىلدنيىليٓو ١ديبً ١دَىلدق ٌدري خ مدؾهىلٕدَ ٛادطدعدَدىلتِٗد(د)8406د
تة ١دطٟدَىلد ٜىلتٍد()%,,0,دَٔدري ة ١دريكعد٣ٛد(د)42دتة د١د ٚدىلدطٕدقُٝد١د(د)tدر ودٛني١د
()00029دطنيدَدٔدريكُٝد١درجل ٚيٝد١د(د)00020دؾيؾديدريؿ ؼد١ٝدريعدؿ ١ٜدري رني د١دٖٚدذرد
 ٜيندٛ ٚتدؾ مد ٚدتالي١د حعدىل١ٝ٥دعٓد دَود ٣ٛدري اليد١د(د)202,دٚيعدىلاداددبدَدىلدق دٌد
ري خ مدألٕدَ ٛابِٗدرإوىلنيٞدطنيدَٔدَ ٛاطدريبدبدررو ط ٜٔد .د
هنبقشة النتبئج :
نصؿلدْ ىل ٥د ري ةرا١دعٔدتؿٛمدعىلّد دَود ٣ٛدررٗدىلةريدريٜٚ ٝد١ديبددبدَدىلدق دٌد
ري خ مدعٔدريبدبدررو ط ٜٔد دنٌدررٗىلةريدرييتدمشً ٗىلدرركىلةْ :١د
-

دَٗددىلةريدعؽددسدر ىليٝددٌدنيًددؼدرر ٛاددطدرإوددىلنيٞديٓ ددىل ٥دريبً دد١دررود ط ٜٔد(د)08د
تة ١دَٔدطظدٌد(د)32دتة د١دٚنيدىلال رفدَ ٝدىلةٟد(د)004دٚنيٓود ١دَٜٛ٦د١د(د)%,3د.د دحدمد
رةتؿ.درر ٛاطدرإودىلنيٞديٓ دىل ٥دريبً د١دَدىلدق دٌدري خد مديٝعدٌد د د()0,04دتة د١دَدٔد
طظٌد()32دتة د١دٚنيدىلال رفدَ ٝدىلةٟد(د)0080د.دٚقد درةتؿ دلدْود ِٗدررٜٛ٦د١دي عدٌد د
()%68د.

-

دَٗدىلةريدرر ددىل٠ ٜدظٗد دَود ٣ٛدطتر٤دريبدددبدررود ط ٜٔدؼد ٝؿىلًد د رًدحٝددبدنددىلٕد
رر ٛاددطدرإوددىلنيٞديٓ ددىل ٥دتة ددىلتِٗد(د)0006دتة دد١دَددٔدطظددٌد(د)32دطٟدنيٓو د ١دَٜٛ٦دد١د
()%9008دنيُٓٝىلدحعٌدادبدَىلدق دٌدري خد مدعًد٢دَ ٛادطدحودىلنيٞد(د)0808دتة د١دَدٔد
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طظٌد()32دتة ١دطٟدنيٓو ١د()%6608دٜٚ.ؿو دري ىلحدبداد بد يدودري ؿدٛمد د ىلةاد١د
ادددبدَددىلدق ددٌدري خد مد ددذٙدررٗددىلةريد داد .دَوددىلقىليدعًُٝدد١د دراد ٓٗىل ِٗد ددىلد د
تةراد د ِٗدرجلىلَ ٝددد١د دحدددمدملدلد د دريبددددبدررود د ط ٜٔد ؛دددٌدٖدددذٙدرخلددديريد د
تةرا ِٗدريوىلنيك١د.
 نصددؿلدري ةرادد١دع دٔددَو د ٣ٛدَ د ٕد د رًديًبدددبدررو د ط ٜٔد دوددىلٍدتك ٝد ِٖدنيكٛرع د دريودددَ١دررخ يٜدد١دؾك د دنيًددؼدرر ٛاددطدرإوددىلنيٞديٓ ددىل٥طِٗد(د)0000دتة دد١دَددٔد
طظدٌد(د)32دتة دد١دطٟدنيٓود ١د(د)%9203دؾكددطد.د ٜٚددٚدري ىلحددبدطاد ىلبدٖددذردري د ْٞد د
قًددد١دررُىلةاددد١دٚراةشدددىلتدٚريب ٜكددد١دريددديتدتكد د ّدنيٗدددىلدرألْصدددب١دري ًُٝددد١د ددررد د حً مد
رألاىلا١ٝدٚري؛ىلْ.١ٜٛ
ٚملدت ٗ د دْ ددىل ٥دري ددبدَو د ٣ٛدَ ك د ّديبدددبدَددىلدق ددٌدري خ د مدؾك د دنيًددؼدرر ٛاددطد
رإوىلنيٞديٓ ىل٥طِٗد()0,دتة ١دَٔدطظٌد()32دتة د١دطٟدنيٓود ١د(د)%,808دٚت د دٖدذٙدْود ١د
ؼ ٝؿ١ديًبدبد دٖذردررو ٣ٛدرألنىلتلٞد .د
 طَددىلدعددٔدتعددً١دتة ددىليدنيبىلقددىليدرردح دد١دريدد؛ددادٚريدديتدك؛ددٌدَو د ٣ٛدررٗددىلةريدري١ٜٚ ٝديًبدبدؾك دحعٌدريبدبدررود ط ٕٚدعًد٢دَ ٛادطدحودىلنيٞد(د)9204دتة د١د
َٔدطظٌد()42دتة ١دطٟدنيٓو ١د()%9,09دٖٚذردررو ٣ٛدريؽ ٝـدٜد ٍدعًد٢دعد ّدتًكدٞد
ٖددؤال٤دريبدددبدي د ة ٜىليدعًُٝدد١دَكعددٛت٠دي ُٓٝدد١دَٗددىلةرتِٗدريٜٚ ٝدد١دررخيٜدد١د دددٍد
تةرا ِٗديًهُٝٝىل٤دنيىلر حً١درألاىلا١ٝدٚدري؛ىلْ١ٜٛد.دطَىلدادبدَىلدق ٌدري خد مدؾكد دنيًدؼد
رر ٛاطدرإوىلنيٞد عً١دْ ىل٥طِٗد()8406دَٔدطظٌد()42دتة ١دطٟدنيٓود ١د(د)%,,0,اد
الدطٕدٖذٙدريٓود ١دملدتعدٌد دتة د١دراتكدىلٕدرركد ة٠د دٖدذٙدري ادىلي١دنيدد د()%42ادٚالد
ت دَ؛ً٢در؛ٌدٖذردررو ٣ٛدرألنىلتلٞد ىلظ١دطٕدري طىلةبدررخ ىلة٠د ذٙدري ةرا١دٖدٞد
دَو ٣ٛدررد رةسدري؛ىلْٜٛد١دٚقد در ىلةٖدىلدري ىلحدبدَ رعدىل٠ديًُود ط ٜٔدندٞدتعدًحد
رركىلةْ١د.
د
د
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التىصيبت والوقترحبت :
نيٓىلً٤دعً٢دْ ىل ٥دري ةرا١دٜٛظٞدري ىلحبدٜٚكيلدَىلد ٜت :ٞد
 .0ؼددىلؾ١دَوددىلمدت دديٟدكٗٝد ٟدجلُٝدد.دريبدددبدررود ط ٜٔدحددىلٍدري ددىلقِٗدنيكوددِد
ري ًددّٛدي د ٜؿِٗدني اىلاددٝىليدري ُددٌدررخدديٟدٚرا د خ رّدرألتٚريدٚرأل ٗددد٠دٚحوددٔد
ري ىلٌَدَ.دررٛرتدريهُٝٝىل١ٝ٥دٚقٛرع دريودَ١دررخي١ٜد.
 .0ت د ةٜبدريبدددبدعًدد٢دتعددُِٝدٚتٓؿٝددذدري طددىلةبدريددٛرةت٠د دَك د ةريدريهُٝٝددىل٤د د
رر حً١درألاىلا١ٝدٚت ٜؿِٗدنيىلي ٛرٌَدٚري ٚفدررؤب ٠دعً٢داسٖىلد.
 .3تٓ.ٜٛدوىلاليدرا خ رّدررخ يد درروىلقىليدري ًُ١ٝدررك ة٠دحبٝدبدت ؽدُٔدت ًدـد
طْٛرعدري طىلةبدررخي١ٜدرر ٚؾ١د
 .9رالٖ ُىلّدنيىلروىلقىليدري ًُ١ٝدٚراش رفدرر ىلش دعً٢دتٓؿٝذٖىلدَٔدق ٌدرألاىلتذ٠دٚيٝسد
رر ٜٔ ٝدقًًٞٝدرخلي.٠
.,

دد ر٤دتةراددىليدَ ُكدد١در ؾدد١درألادد ىلبدٚري ٛرَددٌدريدديتدطتيد دتدد ْٞدررٗددىلةريد
ري١ٜٚ ٝديًبدبدٚرقيرلدرإًٍٛدٚرر ىلجلىليد ىلد.

.8

ر٤دتةراىليد ىلبً١د دوىلاليدري ًّٛدري ىلَ١درأل ٣د عٛظىلًدرألحٝىل٤دٚريؿٝدٜدىل٤د
نيىلا د خ رّدنيبىلقددىليدرردح دد١دندد تر٠ديً ةرادد١دَدد.دزٜددىلت٠دحطددِدري ٓٝدد١دٚنيبىلقددىليد
رردح ١د.

الوراجع العربية واألجنبية :
 رنئدَٓ ٛة.د(ت.ي)د.يوىلٕدري بد د٤د8د.دريكىلٖ ٠ادترةدرر ىلةفد. رإ تدددَٞٛادع د د ر .)ٙ093,(.د َ ٛقدددىليدراد د خ رّدررخ ددديد دتد د ةٜسدَكد د ةريدريهُٝٝىل٤دنيىلر حً١دري؛ىلْ١ٜٛد ١ٗ ٚدْ

درر ًُمدٚتؽ ٟدررخ يد.دةاىلي١دَىل و سد

غسدَٓصٛة٠داد ىلَ ١دطّدريك ٣دادريو ٛت.١ٜ
 رإهُٝددٞاد ددىلّد)0223(.د .دتكددِٜٛدطتر٤دَو د ٣ٛدقوددِدريهُٝٝددىل٤دنيهًٝدد١دريدينيٝدد١ديًُٗىلةريدررخي١ٜدريدزَ١دي ةٜسدريهُٝٝىل٤د.دةاىلي١دَىل و سدغسدَٓصٛة:٠د ىلَ ١د
ظٓ ىل٤د.
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 رإُددىلتٟادتٗدددىلْٞداد()022,ادَدد ٣دتٓدددد ؿٝذد دددىلةبدريهُٝٝدددىل٤د دَدد رةسدطَىلْددد١دري ىلظُ١د.دةاىلي١دَىل و سدغسدَٓصٛة٠اد ىلَ دد١دظٓ ىل٤ادرئُٝد.
 تريمادؾىلٕد.)0448(.د َٓىلٖ دري دبد دريينيٝد١دٚعًدِدريدٓؿسددعد8داد(دتُد دْ ٝدٌدْٛؾدددٌدٚادددًُٝىلٕدريصددد ٝددٚاً دددلدَٓعدددٛةاَيل.)ٕٛدريكدددىلٖ ٠ادَه ددد١درأل ًدددٛد
ررع .١ٜ
 ري َ ترطادظيٟد.د()0440د.دَك َ١د دت ةٜسدري ًّٛد.دريكىلٖ ٠دادترةدرر ىلةفد. ز ٜدددٕٛادعدددىلٜض.د(د.)0229دطادددىليٝبدتد د ةٜسدري ًدددّٛد.درألةتٕدادترةدريصد د ٚمديًٓصد د دٚري ٛز.ٜد.
 -ريدٖ رْٞادط

دنئدَٓعٛةدٚ .)0932(.رق.درا خ رّدررخ يد دت ةٜسدَىلت٠دري ًّٛد

نيىلر رةسدريًًٝٝد١درر ٛادب١د د ٜٓيتدَهد١درره َد١د ٚد ٠د.دةادىلي١دَىل ود سدغدسد
َٓصدٛة٠دنً١ٝدرييني١ٝاد ىلَ ١دطّدريك ٣ادريو ٛت.١ٜ
 ريصدددٗ رْٞادعدددىلَ دٚريود د  ٝاداد د  ٝد(.د .)044,تد د ةٜسدري ًدددّٛد دري ًدددِٝدري دددىلّد.ددريو ٛت١ٜداَبىلني.د ىلَ ١ددررًودا دٛتد.
 ريعىلْ.ادتُد د نيد رِٖٝد(.دٚ .)0220رقد.دري ُدٌدررخ ديٟد دَدٛرتدري ًدّٛدٛ َٚقىلتدد٘دي ٣دع١ٓٝدَٔدَد رةسدرجلُٗٛةٜد١دريُٝٓٝد١د.دتةراد١دَك َد١د دوًدسدطَٓدىل٤د دىل٥د٠د
ٖىلٌ٥دا  ٝديً ًّٛدٚري؛كىلؾ١دي ىلّدّ0220ادرئُٝد.
 عبىلدر ادَٝصٌٝدنىلٌَد .)0220(.ا مدٚطاىليٝبدت ةٜسدري ًدّٛددع0د.عدددُىلٕدادترةدرروس٠ديًٓص دٚري ٛز.ٜدٚريب ىلع١
 -إٓـادط

د)0228(.د .دتكِٝٝدَود ٣ٛدطتر٤داً د١دقودِدريهُٝٝدىل٤دنيهًٝد١دريينيٝد١د

ىلَ ١دع ٕديًُٗدىلةريدررخيٜد١دريدزَد١در ًدِدريهُٝد ٝدىل٤ديًُ حًد١دري؛ىلْٜٛد١د.دةادىلي١د
َىل و سدغسدَٓصٛة:٠د ىلَ ١دع ٕد.
 ررخد ادتُ دعًٞد.د()022,دَ .و ٣ٛد تكىلٕداً د١دررود ٣ٛدري رنيد.دنًٝد١دريينيٝد١دىلَ دد١دظددٓ ىل٤ديًُٗددىلةريدد ررخ يٜدد١دي دد ةٜسدريؿٝدٜددىل٤دنيىلر حًدد١دري؛ىلْٜٛدد١د.دةاددىلي١د
َىل و سدغسدَٓصٛة:٠د ىلَ ١دظٓ ىل٤د–درئُٝد.
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 ررٞ ٛادطَىلْٞد()022,د.ؾىلعًٝد١ددريٓصدىلاىليددرر ًُٝد١ددٚرييوٝدىليددري ًُٝٝد١دد دتُٓٝدد١ددررٗددىلةريدري ًُٝدد١دٚري عددٌٝدي د ٣دتدَٝددذدريعددـدري؛ىليددبدراع د رت.ٟدوًدد١دريينيٝدد١د
ري ًُ١ٝاد()9اد083د–د.030
 ريٓ ددىلةٟادنيص د ٣دتُ د اد(د)0226اد تٚةدت دديريدنًٝدد١دريينيٝدد١دءىلَ دد١دت دددد دتُٓٝدد١دَٗددىلةريدرألتر٤درر ًُٝدد١د ريدزَدد١دي د ةٜسدريؿٝدٜددىل٤دنيىلر حًدد١دري؛ىلْٜٛدد١ادةاددىلي١د
َىل و سدغسدَٓصٛة٠اد ىلَ ١دت دادرئُٝ
 -ريٜٓٞٗٛادط

د.د()0220د.د َو ٣ٛدرن وىلبدررٗىلةريدررخي١ٜديد ٣داً د١دررود ٣ٛد

ري رني.دطحٝىل٤دنيهً١ٝدرييني١ٝد–د ىلَ ١دظٓ ىل٤د.دةاىلي١دَىل و سدغسدَٓصدٛة:٠د ىلَ د١د
ظٓ ىل٤د.
 ر ٟ ٜٛادز.)022,(. ٜدرألاىليٝبدرإ ٜ؛١د دت ةٜسدري ً.ّٛدترةدريه ىلبدرجلىلَ ٞادري مادراَىلةريدري ني.١ٝ
 ٚزرة٠دريينيٝددد١دٚري ًدددِٝادقبدددىلعدري ًدددِٝد.د(د)0222د.در ر ًدددِدنيدددمدرالح ٝدددىلمدريدددٛظٝؿٞدٚري ٌٖٝد.دٚةق١دَك َ١د د ْ ٠ٚدٚرق.دري ًِٝددري دىلّدٚآؾدىلمدتبدٛةٙد:دظدٓ ىل٤اد(د- 6
)02دٜٛيٛٝدػد090د–د093د.
Hofstien,Avi and Lunetta, Vencort.(2004).The Laboratory in
Science Education Foundations for The Twenty First Century .
Science Education88(1) P28 -54.
Landolfi, E. (2002) . Novice and Experienced Science Teachers
Understanding and Uses of Practical Activities . Unpublished
doctoral dissertation, School University of Toronto , Canada .
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الوالحق  :د
ًَ لد(:)0دنيبىلق١دَدح ١دةقِد()0دعًٌٝدَٗىلة٠دعؽسدتًٍٛدنيينٝددَ م
ّ د

َو ٣ٛدرألتر ٤د

رخلبٛري د

 0د

 0د

 3د

 0د را خ رّدًَ ك١دررٛرتدأل ذدررىلت٠دريهُٝٝىل١ٝ٥دَٔدز ىل ١درإؿظد د

د

د

د

 0د غدمدريد ىل ١دني دط ذدررىلت٠دٚع ّدت نٗىلدَؿ ٛح١د د

د

د

د

 3د ري ن دَٔدْ ىلؾ١دنؿ١دررٝدرٕدري قُ ٞد

د

د

د

 9د ري ن دطٕدق ر٠٤دررٝدرٕدق ٌدرا خ رَ٘د(ظؿ ) د

د

د

د

 ,د ع ّدٚؼ.دررىلت٠درر رتدٚزْٗىلدنيصهٌدَ ىلش دعً٢دريهؿ ١د

د

د

د

 8د ٚزٕدراْىل٤دؾىلةغىلًدق ٌدٚؼ.دررىلت٠درر رتدٚزْٗىلدني٘د د

د

د

د

 ,د ري ق١د دٚزٕد0د ِدَٔدررىلت٠دررذرني١دNa2Co3

د

د

د

د

د

د

د

د

د

 6د ٚؼ.دررىلت٠دني دٚزْٗىلد دن سدني٘دحٛريٞد02دٌَدَىل٤دَكب

د

 4د اددهبدر ًددٍٛد دتٚةمدحطُددٞدا د ٘د0,2دَددٌدبددِد ؼددىلؾ١دررددىل٤د
رركب د دري دَ١دررٛ ٛت٠د دعٓلدري ٚةمدٚةمدر ًٍٛد  ٝرً د


ٚقلدرالني ر:٤د_______________________



ٚقلدرالْ ٗىل:٤د________________________



ريدَٔدررو ػ م:د______________________
د
د
د
د
د
د



رالاِ:د______________________________



ررو :٣ٛد______________________________
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ًَ ل()0د:دنيبىلق١دَدح ١دةقِد()0دتكِٜٛدٚعًٌٝدَ ىل٠ ٜد
و

يدَ.دقىلع  ٠د
مستوى األداء

اخلطوات

1

 0د ري ن د دَددٔدتعددؿ١ٝدررىلظدد١دٚريو د ىلح١دنيىلرددىل٤دبددِدنيىل ىليٝددٌدريدديتد
ا ٛؼ.دؾٗٝىلد .د
 0د ري ن دَٔدتعؿ١ٝدري ٚةمدررخ ٚاٞدنيىلرىل٤درركب

د

 3د ري كدلدَدٔدت ًٝدلدريود ىلح١دةطادٝىلًد دٚؼد.دٜودُحدنيودٗٛي١دقد ر٠٤د
ري ة ٜد د
 9د ررٗدددىلة٠د دَدددٌ٤دريود د ىلح١دنيىلإدددىلَيد ٜٚد د ٍد دعدَددد١دريعدددؿ د
نيىليو ىلح ١د
 ,د ررٗدىلة٠د دراد خ رّدررىلظد١ديٓكددٌد02دَدٌدَددٔدر ًدٍٛدريكىلعد ٟد د
ري ٚةمدررخ ٚا ٞد
 8د ررٗدىلة٠د دراد خ رّدررىلظد١ديٓكددٌد02دَدٌدَددٔدر ًدٍٛدريكىلعد ٟد د
ري ٚةمدررخ ٚاٞ
 ,د ري

ٜودررو ُ ديً ٚةمدطبٓىل٤دري و ٝح د

 6د ري ق١د دت ٝمدْكب١دري ىلتٍ
 4د ري ق١د دريك ر٠٤دَدٔدريود ىلح١د(ري دمد دَود ٣ٛدطؾكدٞدَد.دادبحد
ريوىلٌ٥د دريو ىلح١د+دتؤ ذدق ر٠٤دررٓ ٓ٢درألاؿٌ) د


ٚقلدرالني ر:٤د_______________________



ٚقلدرالْ ٗىل:٤د________________________



ريدَٔدررو ػ م:د______________________



رالاِ:د______________________________



ررو :٣ٛد_____________________________ د
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ًَ ددل(:)3دنيبىلقدد١دَدح دد١دةقددِد()3دتكددِٜٛداددًٛىدريبىليددبدٚتك ٝد ٙدنيكٛرع د دريودددَ١د د
ررخ ي د
ّ د

َو ٣ٛدرألتر ٤د

رخلبٛري د

 0د

 0د

 3د

 0د ٌ ٜد دررخ يدنيٗ  ٤ٚد

د

د

د

 0د  ٜىلتةدؾٛةرًد دي سدقُٝع٘درخلىلػدنيىلرخ ي د

د

د

د

 3د  ٜك ٝد ىلدٜوُ.دَٔدت ًُٝىليد د

د

د

د

 9د ٜو خ مدطٚدحيؽ دنٌدَىلدًٜدّدَٔدطتٚريدري ط ني ١د

د

د

د

د

د

د

 8د  ٜذدَىلدًٜدّدتٕٚدزٜىلت٠دطٚدْكعىلٕدَٔدررٛرتدريهُٝٝىل١ٝ٥

د

د

د

 ,د ٜػًلدريد ىل ١دني دطٕد ٜذدَٓٗىلدَىلدحي ىلم د

د

د

د

 6د حيىلؾظدعً٢دْ ىلؾ١دٚحوىلا١ٝدررٛرزٜٔد دررخ ي

د

د

د

 4د  ٜخًغدَٔدؾؽديدري ط ني١دنيب ٜك١دظ  ١ ٝد

د

د

د

د

د

د

 ,د ٜكّٛدني ٓ ٝـدٖذٙدرألتٚريدنيصهٌد ٝ

د

 02د  ٜن دَٔد غدمدَؿىلتٝحدريهٗ نيىل٤ادررىل٤ادريػدىلزدريديتدراد خ َٗىلد
ق ٌد  ٘ ٚد


رالاِ:د______________________________



ررو :٣ٛد_____________________________

د
د
د
د
د
د
د
د
د
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د
د
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