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ىدف جَذقػ جىل جَضػسف غىل أعس أمنٍذؼ ( )4 MATغىل جَضقصٌِ جملػسيف ملحدز ػسجةو جَضدزًعٌ.مػسقس أعس أمنٍذؼ ( )4 MATيف صنمٌس جالصؾحه
نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع.جطضخدّ جَذحفغحن جملنيؿ جَضؾسًذٌٍ.صًٍنط مؾضمؼ جَذقػ متغِ جَؼالخ جَظنس جَدزجطٌس جَغحَغس يف يٌُس جَرتدٌس جَسًحطٌس -
ؽحمػس صالـ جَدًن – جزدٌِ َُػحّ جَدزجيس (ٌ )8102 -8102صم جخضٌحز غٌنس جَذقػ دحَؼسًهس جَػؼٍجةٌس (جَهسغس) ٌىم ػػذس( )Aجملؾمٍغس جَضؾسًذس جَضٍ
دزطط غىل ٌقو أمنٍذؼ (ٌ ) 4matػػذس ( ) Dجَضٍ دزطط غىل ٌقو جَؼسًهس جَضهٌُدًسٌ.جطضػحن جَذحفغحن دحالخضذحز جَضقصٌِ جملػسيف  :فٌػ صم جالغضٌلد
غىل مهٌحض جَضقصٌِ جملػسيف جملػد من نذِ (د.قسىحد غًل ) ئطحقس جىل ئؽسجءجش جَصدم ٌجَغذحشٌ.جملهٌحض صنمٌسجالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع جملػد
من نذِ(ٌٌَد ٌ طٍُجن( )8112,مُقو )ٌ.صم دنحء ٌفدجش صػٌُمٌس غىل ٌقو أمنٍذؼ (ٌ)4MATدٍجنؼ يتحنٌس ٌفدجش صػٌُمٌسَدزض ػسجةو جَضدزًعٌ.دػد
جؽسجء جَضؾسدس جملٌدجنٌس من خالٍ صؼذٌو أمنٍذؼ () 4MATغىل جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس ٌ ,جطضخدجّ ػسًهس جَضهٌُدًس َُمؾمٍغس جَظحدؼس  ,صم جؽسجء ٌققص
غٌنس جَدزجطس دحَضقصٌِ جملػسيف ملحدز ػسجةو جَضدزًع ٌ ,يف جٌٍَّ جَضحيل صم جؽسجء نٌحض صنمٌس جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع .
ٌدػد ؽمؼ جَذٌحنحش ٌصكسًؿيح صم مػحَؾضيح جفصحةٌح دحٍَطحةِ جالفصحةٌس جملنحطذس ٌصم جَضٍصِ جىل جالطضنضحؽحش جالصٌس:
 صكٍم جملؾمٍغس جَضؾسًذٌسجَضٍ دزطط غىل ٌقو أمنٍذؼ()4MATغىل جملؾمٍغس جَظحدؼس يف جَضقصٌِ جملػسيف ملحدز ػسجةو جَضدزًع. جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع جملؾمٍغس جَضؾسًذٌسجَضٍ دزطط غىل ٌقو أمنٍذؼ ()4MATيحن جقظِ من جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع جملؾمٍغسجَظحدؼس جَضٍ دزطط غىل ٌقو دزٌض جَضهٌُدًسٌ.جٌىص جَذحفغحن دحالوت:رضٌزز جغضٌلد غىل أمنٍذؼ ()4MATدأؽصجةيح جملخضُكس يف صدزًع جَػٍُّ جَنظسًس
َؼُذس يٌُس جَرتدٌس جَسًحطٌس.

امللدمح
 -0اًذعسًف ةاًتحث
 0-0وأهمٌح اًتحث:

ٍ

ند ػيد مٌدجن جَرتدٌس جَػُمٌس يف جآلٌنس جألخًنز فسيحش ئصالـ صسدًٍس مضػددز منيح :فسيس جَضكحغِ دٍن جَػُم
ٌجَضًنٍٍَؽٌح ٌجملؾضمؼ ٌ STSجَضكحغِ دٍن جَػُم ٌجَضًنٍٍَؽٌح ٌجملؾضمؼ ٌجَذٌتس ٌ STSEفسيس جملػحًًن جَرتدًٍس َُرتدٌس
جَػُمٌس .Science Education Standards
ٌظيس جَضػُم جملظضند ئىل جَدمحؽ ٌصؼذٌهحصً يف مؾحٍ جَضػٌُم غحمسٌ ،صػٌُم جَػٍُّ خحصس يف جَػهد جألخًن من جَهسن جملحيض ؛
فٌػ ًؼًن مقمد خًن ،جَكٌصِ فمٌد ( )٧٥٥ ،٤١٠٦أن جَػهد جألخًن من جَهسن جَػٍسًن ػيد عٍزز مػسقٌس يف غُم جألغصحخ ،مبح
ندمضً جَضهنٌحش جَقدًغس من جيضؼحف أرسجز جَدمحؽٌ ،صػسف ٌظحةل يِ ؽصء من أؽصجةً؛ َرج أػُو غًٌُ غهد جَدمحؽ.
ًٌظٌل ئزًٌ ؽنظن ( )٤ ،٤١١٠ئىل أننح غىل أغضحخ عٍزز صضمغِ يف صؼذٌو جألدقحظ جَؾدًدز غن جَدمحؽ يف غمٌُضٍ جَضػٌُم ٌجَضػُم
ٌطًٌٍن َرٌَ صأعًنًج غىل أٌنحش ددء جَدٌجّ جَدزجيسٌ ،أنظمس جالنظذحغٌ ،أطحٌَر جَضهًٍمٌ ،جطرتجصٌؾٌحش جَضػٌُمٌ ،أًٌٍَحش
جملٌصجنٌس ٌجَذٌتس جَصكٌسٌ ،جطضخدجّ جَضهنٌس.
ٌمن دٍن جَنٌلذؼ جَضٍ صظضند ئىل جَضػُم جملظضند ئىل جَدمحؽ منٍذؼ مًحزيث  (4 Application Techniques (4MAT)Modeفٌػ
صٍطك  )10 ،0221( Mc carthy, Bأنيح ػٍزش منٍذؽيح يف غحّ  0228جطضنحدًج ئىل جَذقٍظ يف مؾحٍ جَرتدٌس ٌغُم جَنكع ٌغُم
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جألغصحخ ٌغُم جإلدجززَ ،ضظحغد جملػُمٍن يف صنظٌم صدزًع جملضػُمٍن جغضٌلدًج غىل جخضالقيم يف ػسًهس صػُميمٌَ ،هد يحن
إلطي حمحش نظسًحش يِ من :دًكٌد يٍَرٌ ،يحزٍ ؽحنؿٌ ،ؽٍن دًٍيٌ ،ؽٍشًل دٌؾنٌ ،ؽحدسًِ زًًٌٍ ،دٌضٍ ئدٌجزدٌ ،ؽٍن دسجدػٍ،
ٌنٍزمحن نٌُضٍن قظِ يف ظيٍز ىرج جَنمٍذؼ.
ًٌؼًن مندٌز غذد جَظالّ ( )22 ،8102ئىل أن ىرج جَنمٍذؼ ًظضند ئىل جَضػُم جملػسيف ًٌهٍّ غىل مظحزًن ىٌل غىل جَنقٍ جَضحيل:
ئدزجى جَخربزٌ ،مػحَؾس جَخربز ٌصصكً آمحٍ غٌحغ ٌأمِ شىسجن ( )0221( Morris, S and McCarthy,B ،)021 -062 ،8101دأنً غذحزز
غن فُهس دجةسًس من يتحن خؼٍجش صضذؼ أزدؼ مسجفِ َضهدًم جملػٍُمحش ،أمح جملسفُس جألٌيل قيٍ جملالفظس جَضأمٌُس ٌصضظمن
خؼٍصٍن ىٌل (جَسدؽ ٌجَدمؿ)ٌ ،جملسفُس جَغحنٌس ىٍ دٍُزز جملكيٍّ ٌصضظمن (جَضصٍز ٌجالغالّ)ٌ ،جملسفُس جَغحَغس ىٍ جَضؾسًر
جَنؼؽ ٌصضظمن (جَضؼذٌو ٌجَضٍطؼ) ٌجملسفُس جَسجدػس ىٍ جَخربجش جملحدًس جملقظٍطس ٌصضظمن (جَضنهٌس ٌجألدجء)ٌ ،ىره جَخؼٍجش
جَغٌلنٌس صػظم ػأن أمنحغ جَضػُم ٌجَظٌؼسز جَدمحؾٌس.
ًٌٍطك  )44 ،8108( Uyangör, Sأنً منٍذؼ ًيضم دضدزًع جملكحىٌم ٌصهدٌنيح يف صٍزز جطرتجصٌؾٌحشًٌ ،ؼًن غذد َن خؼحًذس
( ) 12 ،8100ئىل أن جملكحىٌم من أىم ؽٍجنر صػُم جَػٍُّ ملح َيح من أىمٌس يف صنظٌم جَخربزٌ ،صريس جملػسقسٌ ،جخضصحزىح يف
صٍزز ذجش مػنىٌ ،مضحدػس جَضصٍزجش ٌزدؼيح مبصحدزىح ٌصظيٌِ جَقصٍٍ غٌُيح.
ٌدنحء غىل يٍن منٍذؼ مًحزيث منٍذؽح ًيضم دضدزًع جملكحىٌم قُهد جطضخدمضً دزجطحش غدز يف صدزًع جملكحىٌم جملخضُكس يف
مٍجد دزجطٌس مخضُكس ٌيف مسجفِ صػٌُمٌس مخضُكس ٌمن ىره جَدزجطحش يف مؾحٍ جَػٍُّ دزجطس يِ من :مندٌز غذد جَظالّ
( ،)8102آمحٍ غٌحغ ،أمِ شىسجن (ٌ ،)8101طمًنز مقمٍد (ٌ ،)8116ىحدي يؼكحن ( ،)8112أمًنز ئدسجىٌم ،غذحض فظٍن ،جدضظحّ
ؽػكس (.)0222( Patricia, S ،)0222( Wilkerson, R and White, K ،)8118( Delaney, A ٌ ،)8101
ٌَهد فددش  )18 ،0222( Mc carthey, Bأزدػس أمنحغ جملضػُمٍن يف منٍذؽيح أزدػسٌ ،ىم :جألٌٍ جملضػُم جَضخًٌل imaginative
ٌجَظإجٍ جَسةٌع َدًيم (ملحذج؟)أمح جَنمؽ جَغحين قيٍ جملضػُم جَضقًٌُل ٌ Analyticجَظإجٍ جَسةٌع َدًيم (محذج؟) ٌجَنمؽ جَغحَػ
ىٍ جملضػُم مضؼحدً جإلفظحض ٌ ، common senseجَظإجٍ جَسةٌع َدًيم (يٌل؟ )أمح جَنمؽ جَسجدؼ ٌجألخًن قيٍ جملضػُم جَقسيك
ٌ :Dynamicجَظإجٍ جَسةٌع َدًيم (محذج ٍَ؟) ٌيحن ذٌَ جطضنحدًج ئىل جَنظسًحش جَضٍ جطضندش ئٌَيح فٌػ نظم Kolb, A and Kolb,
٦ ، 8112( Dـ  .)٧جملضػُمٍن ئىل أزدػس أمنحغ ٌىم :جَضذحغدي ٌ ،Divergingجالطضٌػحيب ٌ ،Assimilatingجَضهحزيب ،Converging
ٌجَضٍجؤمٍ  Accommodatingأمح ؽٍطضحف يٌل صؼًن غٌُحء غًل ( )002 ،8104قهظم جألقسجد صذ ًػح َُضكحغِ جالؽضٌلغٍ ئىل نٍغٍن
ىٌل :جالنذظحػٍ ٌ ،Extraversionجالنؼٍجيئ .Introversion
ٌيف طٍء مح صهدّ قنمٍذؼ مًحزيث منٍذؼ صدزًًس مػسيف ًَ مسجفِ يتحن يِ منيح ًضم يف أفد ؽحنذٍ جَدمحؽً ،قحٌٍ من خالَيح
صهدًم جملكحىٌم جَػُمٌس ٌجملػحزف جملضنٍغس مػضمدًج غىل صًحمِ غمِ نصكٍ جَدمحؽ طحغًٌح ئىل صقهٌو جَنمٍ يف جَػمٌُحش جَػهٌُس
جَضٍ صضم قٌيٌل دؼًِ مضٍجشنَ ،يك ًهحدِ جَضنٍع يف أمنحغ جَضػُم ٌجَضكًًن َدَ جملضػُمٍن.
ٌصًمن أىمٌس جَذقػ من جىل:
 -0أن أمنٍذؼ جَكٍزمحش ًأخر دٍن جآلغضذحز جَكسٌم جَكسدًس دٍن جَؼُذسٌ ،أمنحػيم ٌجَظٌؼسز جَدمحؾٌس جَظحةدز َدًيم.
 -8ئدمحؼ جَؼُذس يف محدز جَؼسجةو جَضدزًع مبخضُل أمنحػيم جَضػٌُمٌس َضقهٌو ػػحز جَضػُم َُؾمٌؼ.
 -1صقظٍن جصؾحىحصيم نقٍ محدز جَؼسجةو جَضدزًع.
 8-0مشوٌح اًتحث
صػد مكسدجش محدز ػسجةو جَضدزًع من جملنحىؿ جَضٍ صضؼُر صسصٌر جملكحىٌم دقٌػ صذدٌ يٍفدز مػسقٌس مضٌلطًس
ٌمرتجدؼس ،فٌػ ًضؼُر صدزًظيح جطضخدجّ جطرتجصٌؾٌحش صظحغد غىل ذٌَ ،يٌل ئن جالطرتجصٌؾٌحش جَضهٌُدًس ند صقهو أٌ الصقهو
ىرج جَؿسض ئذ أنيح صُهن جَؼحَر ٌصذٍن ًَ أىمٌس يِ محدز صػٌُمٌس دٌن جَسدؽ دٍن جملكحىٌم ٌجملٍجطٌؼ جَضٍ صقضًٍيح جملحدز
جَضػٌُمٌس ،ئطحقس جىل ذٌَ غند زدؽ جملكحىٌم دذػظيح من أؽِ جٍَصٍٍ جىل جملكيٍّ جَػُمٍ ٌَُلدز ٌدحَضحيل جَضٍصِ جىل صػُم ذٌ
مػنى .
ٌغىل جَسؾم من جىضٌلّ جًَغًن جملسدٍن ٌجَذحفغٍن َؼسجةو جَضدزًع،ئال أننح نالفظ محشجَط دقحؽس جىل جَدزجطحش جَرتدًٍس جَقدًغس
دًِ مؾحالصيح ٌ،ذٌَ من جؽِ جًؾحد ددجةِ صػٌُمٌس فدًغس ٌمضؼٍزز يف جىدجقيح ٌمكحىٌميح صػضمد غىل نظسًحش صسدًٍس صغذط
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نؾحفيح يف مؾحٍ جَضدزًع ٌمالمئضيح مؼ ػذٌػس جملحدز ٌجنظؾحميح مؼ ندزجش جملضػُمٍن ٌطمن جٍَطحةِ جَضػٌُمٌس جملضٍقسز ٌجَصمن
جملقدد ٍَُفدز جَضػٌُمٌس .من ىنح دسشش مؼًُس جَدزجطس جَقحٌَس دحالؽحدس غىل جَضظحؤالش جالوت :
 مح صأعًن جطضخدجّ أمنٍذؼ ) (4 MATغىل صقصٌِ جملػسيف ٌصنمٌس جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع َدَ ػالخ جملسفُس جَغحَغسيف يٌُس جَرتدٌس جَذدنٌس ٌغٍُّ جَسًحطس  /ؽحمػس صالـ جَدًن ؟
 3-0أهداف اًتحث
 -0أعسأمنٍذؼ ( ) 4 MATغىل جَضقصٌِ جملػسيف ملحدز ػسجةو جَضدزًع .
 -8أعس أمنٍذؼ ( ) 4 MATيف صنمٌسجالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع .
 7-0فسوض اًتحث
ٌ -0ؽٍد قسٌم ذجش دجَس جفصحةٌس دٍن دزؽحش جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس ٌدزؽحش جملؾمٍغس جَظحدؼس يف جَضقصٌِ جملػسيف ملحدز
ػسجةو جَضدزًع .
ٌ -8ؽٍد قسٌم ذجش دجَس جفصحةٌس دٍن دزؽحش جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس ٌدزؽحش جملؾمٍغس جَظحدؼس يف صنمٌس جالصؾحه نقٍ دزض
ػسجةو جَضدزًع .
 5-0مخاالخ اًتحث
 -0جملؾحٍ جَذٍسي  :ػالخ يٌُس جَرتدٌسجَذدنٌس ٌغٍُّ جَسًحطس  -ؽحمػس صالـ جَدًن /جزدٌِ.
 -8جملؾحٍ جملًحين  :جَهحغحش جَدزجطٌس  -يٌُس جَرتدٌس جَذدنٌس ٌغٍُّ جَسًحطس  -ؽحمػس صالـ جَدًن /جزدٌِ .
 -1جملؾحٍ جَصمحين  :جَكرتز من َ 8102 / 3/ 5ؿحًس . 8102 / 0 / 8
 -8منهخٌح اًتحث وإحساءاده املٌدانٌح
 0-8منهد اًتحث:
َقِ أي مؼًُس يف جَذقٍظ جَػُمٌس ًُصّ جَذحفػ إلخضٌحز منيؿ ًضنحطر مؼ ػذٌػس مؼًُس جَذقػ ٌ،يف ىرج جَذقػ نحّ جَذحفغحن
داخضٌحز جملنيؿ جَضؾسًذٍ  (.ئذ ًضمٌص ىرج جَنـٍع من جملنـحىؿ غن ؾًنه يف أن جَذحفػ ًُػر دٌزج ً قحغالً يف جملٍنل جَذقغٌٍ ،جَري
صؿًن مهصـٍد يف جملٍنل ٌقو ٌسٌغ مقـددز ٌمالفظـس جَضؿٌـًن جَري ًنضـؿ غن ىـره جَؼـسٌغ ) ( .غٍدز
ًضمغِ يف ئؽـسجء ر
ٌمًُحٌي)0222،062 ،
 8-8مخذمع اًتحث وعٌنذه:
مؾضمؼ جَذقػ متغِ دؼالخ جَظنس جَدزجطٌس جَغحَغس يف يٌُس جَرتدٌس جَدنٌس ٌغٍُّ جَسًحطس –ؽحمػس صالـ جَدًن -أزدٌِ  /جَػسجم
َُظنس جَدزجطٌس ٌ 8102-8102جَذحَـ غددىم ( )081ػحَذح ٌجَرًن ٌنغٍُن خمظس ػػر ,جمح غٌنس جَذقػ صم جخضٌحزىح دحَؼسًهس
جَػؼٍجةٌس ٌىم ػػذس ( ٌ )Aدٍجنؼ ( )81ػحَذح فٌػ مغُط جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس جَضٍ دزطط غىل ٌقو أمنٍذؼ ( ٌ , )4MATػػذس ( D
) دٍجنؼ ( )81ػحَذح جملؾمٍغس جَظحدؼس جَضٍ دزطط غىل ٌقو ػسًهس جَضهٌُدًس جملضذػس من نذِ جملدزض.
ٌصم جَضًحقإ دٍن جملؾمٍغضٍن دذػع جملضؿًنجش ىٍ (:جَػمس جَصمنٍ دحالػيس -جَريحء(جخضذحز زجقن)-جَضقصٌِ مػدٍ جَػحّ َُظنس
جَدزجطٌس جَغحنٌس ) ٌجظيسش جَنضحةؿ جىل جنً الصٍؽد قسٌم مػنًٍس دٍن جملؾمٍغضٍن يف مضؿًنجش جَضًحقإ ٌيٌل مٍطك يف جَؾدٌٍ ()0
.
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جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس

جملؾمٍغس جَظحدؼس

ش
جملضؿًنجش
0
8
1
4

ض

ع

ض

نٌمس (ش) جَدالَس
جملقضظذس

ع
02 ,14
01.212
4 ,48
1.02

1 ,228
1.141
0 ,62
1.822

ؾًن مػنٍي
ؾًن مػنٍي
ؾًن مػنٍي
ؾًن مػنٍي

822 ,08
01 , 44
820 ,21
جَػمس جَصمنٍ
86.208
01.120
82.122
جَريحء  /دزؽس
62 ,40
01 ,66
21 ,82
جَضقصٌِ مػدٍ جَػحّ /دزؽس
40.2
1.1
جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع 42.0
(جَؾدٌٍ زنم ًٍ ) 0طك جَضًحقإ ملؾمٍغضٍ جَذقػ يف جملضؿًنجش جملإعسز
* نٌمس (ش) جَؾدٌٌَس صظحٌي (  )8.01صقط مظضٍَ دالَس (. )1.12
ًضظك من جَؾدٌٍ ( )0غدّ ٌؽٍد قسٌم ذجش دالَس ئفصحةٌس دٍن ػالخ جملؾمٍغضٍن يف جملضؿًنجش جملقددز  ،مٌل ًؼًن ئىل صًحقإ
جملؾمٍغضٍن يف ىره جملضؿًنجش

 3-8أدواخ اًتحث :
 0-3-8اخذتاز اًذحصٌٍ املعسيف ملادج طسائم اًذدزًع:
َؿسض صقهٌو جىدجف جَذقػ صم جالطضػحنس مبهٌحض جملهنن َُضقصٌِ جملػسيف ٌَُلدز جملهسزز ٌىٍ (جطحٌَر مٍطنت جملذحٌسز)
ٌجَضٍ صم جغدجدىح من نذِ (د.قسىحد غًلٌ,)8100,صًٍن جملهٌحض من ( 11قهسز -مُقو ٌ )0فظر جملظضًٍحش جَغالعس جالٌىل من
صصنٌل دٍُّ َُمػسقس ٌىٍ(جَضريس-جَكيم-جَضؼذٌو ٌصم جًؾحد جَصدم ٌجَغذحش َالخضذحز.
 8-1-8مهٌحض جالصؾحه نقٍ محدز ػسجةو جَضدزًع:صم جالغضٌلد غىل مهٌحض جالصؾحه نقٍ محدز ػسجةو جَضدزًع ٌجملػد من نذِ (ٌٌَد ٌ
طٍُجن( )8112,مُقو ٌ, )8صم غسض جملهٌحض غىل جملقًمٍن من ذٌي جالخضصحص (مُقو ٌ )4صم جالصكحم غىل ؽمٌؼ جَكهسجش
جَذحَؿس( 82قهسز) فٌػ صم جالغضٌلد غىل نظذس( )% 21قأيىتًٌ ,ضمضؼ جملهٌحض دصدم ٌعذحش غحٌٍَن.
 4-8ئؽسجءجش جَذقػ جملٌدجنٌس.
صم صدزًع جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس جَضٍ دزطط غىل ٌقو أمنٍذؼ (ٌ )4MATجملؾمٍغس جَظحدؼس جَضٍ دزطط غىل ٌقو جَؼسًهس
جملضذػس من نذِ جملدزض جملحدز جَػُمٌس جملهسزز َُكصِ جَدزجيس َُظنس جَدزجطٌس جَغحَغس يف يٌُس جَرتدٌس جَذدنٌس ٌغٍُّ جَسًحطس-
ؽحمػس صالـ جَدًن ملحدز ػسجةو جَضدزًع ٌىٍ (جطحٌَر مٍطنت جملذحٌسز) َُكرتز منٌَ 8102/0/2ؿحًس  8102/1/2فٌػ نحّ مدزض
جملحدز* دحَضدزًع َُمؾمٍغضٍن ٌ دٍجنؼ (يتحنٌس ٌفدجش صػٌُمٌس) ًَِ مؾمٍغس (مُقوٌ )1دػد جالنضيحء من جَضؾسدس صم جؽسجء
جخضذحز جَضقصٌِ جملػسيف ٌَُلدز جَضػٌُمٌس ٌىٍ(جطحٌَر مٍطنت جملذحٌسز:جالمسي-جَضدزًذٍ-جَضذحديل-جملسجؽػس جَرجصٌس-جَضظمٍن)
ٌيرٌَ صم نٌحض جخضذحز جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع.
 5-8اًىطائٍ االحصائٌح:
نحّ جَذحفػ دضقٌُِ نضحةؿ دقغً غن ػسًو ئطضخدجّ جَقهٌذس جالفصحةٌس (ٌ )Spss16من خالًَ صم جطضخسجؼ محًح َوت:
 -0جٍَطؽ جَقظحيب
 -8جالنقسجف جملػٌحزي
 -1ئخضذحز(ش) ملؾمٍغس ٌجفدز ذجش جخضذحز نذًل ٌدػدي.
 -3عسض اًنذائد ودحٌٌٌها ومناكشذها:
ًضظمن ىرج جَكصِ غسطح َنضحةؿ جَذقػ ٌمنحنؼضيح غىل ٌقو قسطٌحش جَذقػ جَخحصس دًِ مضؿًن من مضؿًنجش جَذقػ ٌيحالوت -:
 0-3اًنذائد اًخاصح مبذغًن اًذحصٌٍ املعسيف-:
قٌٌل ًحوت غسض جَنضحةؿ جَضٍ صم جَضٍصِ جٌَيح دػد جَضقٌُِ جالفصحيئ دحطضخدجّ جالخضذحز جَضحيئ َُػٌنحش جملظضهُس ٌصذػح َُكسطٌس
جَخحصس دحَضقصٌِ جملػسيف ٌغىل جَنقٍ جألوت-:
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 0-0-3اًفسطٌح االوىل  :وحىد فسوق ذاخ داًح احصائٌح ةني دزحاخ املخمىعح اًذخسًتٌح ودزحاخ املخمىعح اًظاةطح يف
اًذحصٌٍ املعسيف ملادج طسائم اًذدزًع .
َُضقهو من صقس ىره جَكسطٌس  ،صم جطضخدجّ جخضذحز (ش) َُضػسف غىل جَكسٌنحش جالفصحةٌس دٍن مضٍطؼحش جَضقصٌِ جملػسيف
ملؾمٍغضٍ جَذقػ ٌجَؾدٌٍ (ًٍ )8طك ذٌَ .
اًخدوي (ً )8تني دالًح اًفسوق الخذتاز اًذحصٌٍ املعسيف (اًتعدي ) وملخمىعذٍ اًتحث اًدزحح اًوٌٌح ًألخذتاز ( )31دزحح
خ

املذغًناخ

0

اًذحصٌٍ املعسيف

املخمىعح اًظاةطح

املخمىعح اًذخسًتٌح

ض-

±ع

ض-

±ع

81.3

8.022

85.2

8.247

كٌمح
املحذظتح

(خ)

*4.227

اًدالًح
معنىي

* نٌمس(ش) جَؾدٌٌَس أمحّ دزؽس فسًس()02غند نظذس خؼأ≤ ( )1.12صظحٌي(.)8.01
ًضظك من جَؾدٌٍ( )8محًأوت-:
جن نٌمس(ش) جملقضظذس الخضذحز(جَضقصٌِ جملػسيف ) دٍن مؾمٍغضٍ جَظحدؼس ٌجَضؾسًذٌس ( ،)*6.224يف فٍن نٌمس(ش) جَؾدٌٌَس
أمحّ دزؽس فسًس( )02صقط نظذس خؼأ≤ ( )1.12داصؾحىٍن صظحٌي(ٌ ،)8.01ملح يحنط جَهٌمس جملقضظذس أيرب من جَهٌمس جَؾدٌٌَس قيرج
ًدٍ غىل أن ىنحى قسٌنح ً ذجش دالَس ئفصحةٌس دٍن جملؾمٍغضٍن يف جإلخضذحزجَذػديٌ ،من مسجؽػس جألٌطحغ جَقظحدٌس َُكسٌم ًضظك
أن جَكسم َصحَك جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس غىل ٌقو منٍذؼ ( ًٌ)4MATػصٌ جَذحفغحن غىل أن ػذٌػس دزٌض غىل ٌقو أمنٍذؼ ( )4MAT
 8-0-3اًفسطٌح اًثانٌح
 ٌؽٍد قسٌم ذجش دجَس جفصحةٌس دٍن دزؽحش جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس ٌدزؽحش جملؾمٍغس جَظحدؼس يف صنمٌس جالصؾحه نقٍ دزضػسجةو جَضدزًع .
َُضقهو من صقس ىره جَكسطٌس  ،صم جطضخدجّ جخضذحز (ش) َُضػسف غىل جَكسٌنحش جالفصحةٌس دٍن مضٍطؼحش جخضذحز صنمٌس جالصؾحه
نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع ملؾمٍغضٍ جَذقػ ٌجَؾدٌٍ (ًٍ )1طك ذٌَ .
جَؾدٌٍ ()1
ًذٍن دالَس ج َكسٌم دٍن جالخضذحز جَهذًل ٌجَذػدي َُمؾمٍغس جَظحدؼس يف جالصؾحه نقٍدزض ػسجةو جَضدزًع
االخذتازاًلتًل
االخذتاز اًتعدي كٌمح (خ)
خ
املحذظتح
املذغًن
±ع
ض-
±ع
ض-
0

دنمٌح االدخاه نحى دزض طسائم اًذدزًع

70.0

3.02

52.2

1.74

07.24

* نٌمس(ش) جَؾدٌٌَس أمحّ دزؽس فسًس( )02غند نظذس خؼأ≤ ( )1.12صظحٌي(.)8.01
ًضظك من جَؾدٌٍ( )1محًأوت-:
جن نٌمس(ش) جملقضظذس الخضذحزجَهذًل ٌجَذػدي َُمؾمٍغس جَظحدؼس يف صنمٌس جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع صظحٌي ()04،22
يف فٍن أ رن نٌمس(ش) جَؾدٌٌَس جمحّ دزؽس فسًس()02غند نظذس خؼأ≤ ( )1.12صظحٌي(ٌ ،)8.01ملح يحنط جَهٌمس جملقضظذس أيرب من
جَهٌمس جَؾدٌٌَس قيرج ًدٍ غىل جن ىنحى قسٌنح ً ذجش دالَس جفصحةٌس دٍن جالخضذحزًن جَهذًل ٌجَذػدي ملصُقس جالخضذحز جَذػدي.
اًخدوي (ً )7تني دالًح اًفسوق ةني االخذتاز اًلتًل واًتعدي ًٌمخمىعح اًذخسًتٌح يف االدخاه نحىدزض طسائم اًذدزًع
جالخضذحز جَهذًل
ش
جملضؿًن
±ع
ض-
1.1
42.0
صنمٌس جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع
0
* نٌمس(ش) جَؾدٌٌَس أمحّ دزؽس فسًس(  ) 02غند نظذس خؼأ≤ ( )1.12صظحٌي( .) 8.01
ًضظك من جَؾدٌٍ( )4محًأوت-:
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±ع
ض-
1.08
66.2

نٌمس (ش)
جملقضظذس
08.16
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جن نٌمس(ش) جملقضظذس الخضذحزجَهذًل ٌجَذػدي َُمؾمٍغس جَضؾسًذٌس يف صنمٌس جالصؾحه نقٍ محدز ػسجةو جَضدزًع صظحٌي ()08،16
يف فٍن أ رن نٌمس(ش) جَؾدٌٌَس جمحّ دزؽس فسًس()02غند نظذس خؼأ≤ ( )1.12صظحٌي( ٌ ،)8.01ملح يحنط جَهٌمس جملقضظذس أيرب من
جَهٌمس جَؾدٌٌَس قيرج ًدٍ غىل جن ىنحى ٌؽٍد قسٌنح ً ذجش دالَس جفصحةٌس دٍن جالخضذحزًن جَهذًل ٌجَذػدي ٌملصُقس أخضذحز جَذػدي.

خ

جَؾدٌٍ (ً )2ذٍن دالَس جَكسٌم ملؾمٍغضٍ جَذقػ يف جالخضذحز جَذػدي َضنمٌس جالصؾحه نقٍ محدز ػسجةو جَضدزًع
املخمىعح اًذخسًتٌح
املخمىعح اًظاةطح
كٌمح (خ)
اًدالًح
املذغًناخ
املحذظتح
±ع
ض-
±ع
ض-

66.2
1.42
 0صنمٌس جالصؾحه نقٍدزض ػسجةو جَضدزًع 22.2
* نٌمس(ش) جَؾدٌٌَس جمحّ دزؽس فسًس( )02غند نظذس خؼأ≤ ( )1.12صظحٌي(.)8.01
ًضظك من جَؾدٌٍ( )2محًأوت-:

1.08

6.81

مػنٍي

جن نٌمس(ش) جملقضظذس الخضذحزجَذػدي َُمؾمٍغضٍ جَضؾسًذٌس ٌجَظحدؼس يف صنمٌس جالصؾحه نقٍ محدز ػسجةو جَضدزًع صظحٌي
))6.23يف فٍن أ رن نٌمس(ش) جَؾدٌٌَس جمحّ دزؽس فسًس()02غند نظذس خؼأ≤ ( )1.12صظحٌي( ٌ ،)8.01ملح يحنط جَهٌمس جملقضظذس
أيرب من جَهٌمس جَؾدٌٌَس قيرج ًدٍ غىل جن ىنحى ٌؽٍد قسٌنحً ذجش دالَس جفصحةٌس دٍن جملؾمٍغضٍن يف جالخضذحزجَذػدي ٌملصُقس
جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس .
جَظذر يف ظيٍز ىره جَنضٌؾس جىل جن جالطرتجصٌؾٌحش جَقدًغس يف جَضدزًع صػمِ غىل ؽرخ جالنضذحه ٌجالىضٌلّ ٌجَضٍ صإدي دحَضحيل
ؾًن جملٍنل جَضػٌُمٍ جملضػحزف غًٌُ ٌؽػِ جَؼحَر
جىل صػصًص جالصؾحىحش ٌجملٌٍٍ نقٍ جالًؾحخ ,جذ جن جطضخدجّ أمنٍذؼ (  )4MATر
جيىت نؼحػح ٌقحغٌُس يف غمٌُس جَضػُم ٌدحَضحيل صصًد جصؾحىحصيم نقٍ صػُم جملحدز من خالٍ جطضخدجّ جطرتجصٌؾٌس ؾًن صهٌُدًس ,فٌػ
ًؼًن (شىسجن )064 ,0224,جن جملػُم ًظضؼٌؼ جن ًؿًن من مٍجنل ػالدً جَظُذٌس يف مٍجنل يغًنز يف مؾحٍ جَضػُم ,قذمهدٌز
جملػُم ؽػِ ػالدً قحغٍُن يف جَػمٌُس جَضػٌُمٌس ٌصؿًٌن جصؾحىيم من مضُهٍن ٌمظضمػٍن جىل مؼحزيٍن يف جَػدًد من جالنؼؼس
جَضػٌُمٌس غن ػسًو جطضغحزز صكًًنىم ٌفكصىم غىل جَذقػ غن جملػٍُمحش ٌدحَضحيل صؿًٌن جصؾحىحصيم جَظُذٌس جىل جًؾحدٌس نقٍ
جَضػُم.
ًٌػصٌ جَذح فغحن صكٍم جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس يف جَضقصٌِ جملػسيف ئىل فدٌظ منٍ يف جَػمٌُحش جَػهٌُس نضٌؾس َدزجطس جَؼالخ
جملقضٍَ جَضػٌُمٍ طمن جَربنحمؿ أمنٍذؼ (  )4MATجملػد َيرج جَؿسض جَري ًضمٌص دؿصجزز جملٍطٍغحش ٌجألنؼؼس ٌجَخربجش
جَػُمٌس جَضٍ أطيمط يف صقكٌص جَضكًًن َدَ جَؼالخ.
ٌيٌل ًػصٌ جَذحفغحن صكٍم جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس يف صنمٌس جالصؾحه نقٍ محدز ػسجةو جَضدزًع ئىل قحغٌُس جطرتجصٌؾٌس (  )4MATيف
جَضدزًع ،ئذ أنً أػُو جَػنحن َُضكًًن ٌأغؼى جَؼحَر فسًس ئددجء جَسأي ٌزفر دحألطتُس جملضنٍغس ٌىره جَػٍجمِ صضالءّ مؼ ػذٌػس
جَؼالخ يف ىره جملسفُس جَرًن ٌنٌٍُن ئىل جالطضهالٌَس ٌفسًس جَسأي  .فٌػ ًؼًن جَصؾٍٍُ ( )8110ئىل أن أطحٌَر جَرتدٌس ٌجَضػٌُم
جَضٍ صهٍّ غىل جَضهذِ ٌجَضظحمك ٌجَدغم ٌجَضؼؾٌؼ ٌئصحفس جَكسص َُمضػُم يف جَقٍجز ٌجملنحنؼس ٌئددجء جَسأي صػمِ غىل صػصًص
جَظٍُى جالدضًحزي َدًً( .جَصؾٍٍُ.)2 ،8110 ،
االطذنذاحاخ واًذىصٌاخ وامللرتحاخ:
االطذنذاحاخ
 -0صكٍم جملؾمٍغس جَضؾسًذٌس جَضٍ دزطط غىل ٌقو أمنٍذؼ ()4MATغىل جملؾمٍغس جَظحدؼس يف جَضقصٌِ جملػسيف ملحدز ػسجةو
جَضدزًع.
 -8جالصؾحه نقٍ دزض ػسجةو جَضدزًع َُمؾمٍغس جَضؾسًذٌسجَضٍ دزطط غىل ٌقو أمنٍذؼ ()4MATيحن جقظِ من جَضنمٌس جالصؾحه نقٍ
دزض ػسجةو جَضدزًع جملؾمٍغس جَظحدؼس جَضٍ دزطط غىل ٌقو دزٌض جَضهٌُدًس.
اًذىصٌاخ وامللرتحاخ:
 -0جَضحيٌد غىل جطضخدجّ أمنٍذؼ ( )4MATيف صدزًع مكسدجش منيحؼ محدز ػسجةو جَضدزًع ملح َيح من جعس يف جيضظحخ جملػسقس
ٌجملكحىٌم.
 -8رضٌزز صػسًل جغظحء جَيٌتس جَضدزًظٌس دخؼٍجش أمنٍذؼ (ٌ )4MATأؽصجةٌيح جملخضُكس.
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 -1جؽسجء دزجطحش دحطضخدجّ أمنٍذؼ ( )4MATيف مٍجد دزجطٌس جخسَ.
 -4جؽسجء مهحزنحش دحطضخدجّ جنٍجع أؽصجء جملخضُكس من أمنٍذؼ ( )4MATيف صدزًع جملٍجد جَنظسًس جملخضُكس.
 -2صٍؽًٌ جملدزطٍن جىل غدّ جألنضصحز غىل جالطحٌَر جَضهٌُدًس ٌرضٌزز جَضدزًع غىل ٌقو جطرتجصٌؾٌحش محٌزجء جملػسقس جَضٍ
أعذضط دزجطحش مضػددز قحغٌُضيح يف جَضدزًع.
املصادز
 ئزًٌ ؽنظن ( :)٤١١٠يٌل نٍظل أدقحظ جَدمحؽ يف جَضػٌُم؟ ،صسؽمس :مدجزض جَظيسجن جألىٌُس ،جملمًُس جَػسدٌس جَظػٍدًس ،جَدمحّ :دجز
جًَضحخ جَرتدٍي َُنٍس ٌجَضٍشًؼ.
 آمحٍ غٌحغ ،أمِ شىسجن (" :)8101أعس جطضخدجّ منٍذؼ جَكٍزمحش ) (4 MATغىل صقصٌِ ػحَذحش جَصل جَظحدض جألطحيس يف محدز جَػٍُّ
ٌجالصؾحىحش نقٍىح" ،مؾُس ؽحمػس جَهدض جملكضٍفس َؤلدقحظ ٌجَدزجطحش جَرتدًٍس ٌجَنكظٌس ،ع ( ،)4صٍسًن جألٌٍ.
 أمًنز ئدسجىٌم غذحض ،غذحض فظٍن مؿًن ،جدضظحّ ؽػكس ؽٍجد (" :)8101أعس جطضخدجّ أمنٍذؽٍ مًحزيث ٌمًنٍ صٌنظٍن يف جيضظحخ
جملكحىٌم جألفٌحةٌس ٌجطضذهحةيح َدَ ػحَذحش جَصل جألٌٍ جملضٍطؽ" ،مؾُس يٌُس جَرتدٌس جألطحطٌس ،ؽحمػس دحدِ ،ع ( ،)00آذجز.
 طٌلزز ،غصًص ٌآخسٌن ( .)0222مذحديء جَهٌحض ٌجَضهًٍم يف جَرتدٌس ،دجز جَكًس ،غٌلن.
 طمًنز مقمٍد جٍَسمحن( " :)8116أثس اًذدزًع ةاطذخداَ طسًلح موازيث يف اهذظاب طٌتح اًصف اًثامن األطايس ًٌمفاهٌم اًعٌمٌح
وادخاهادهم نحى اًعٌىَ يف مدازض املٌى عتد هللا اًثاين ًٌذمٌص" ،زطحَس محؽظضًن ،يٌُس جَرتدٌس ،ؽحمػس جًَنمٍى ،جألزدن.
 ػقحصس ،فظن ٌ جَنؾحز ،شًنر ( .)8111مػؾم جملصؼُقحش جَرتدًٍس ٌجَنكظٌس ،جَدجز جملرصًس جَُذنحنٌس ،غ ،0جَهحىسز  ،مرص .
 غًل ٌٌَد ٌغدَن ٌ ,مقمٍد,طٍُجن خحَد(:)8112صحعًن جطضخدجّ جَضػُم جَضػحٌين دحطٍُخ جَضػُم مػح ٌجملنحنؼس دحطٍُخ جملؾمٍغحش
جَصؿًنز يف جَضقصٌِ جملػسيف ٌجالصؾحه جَنكًس نقٍ محدز ػسجةو صدزًع جَرتدٌس جَسًحطٌس,جملإمتس جَػُمٍ جَقحدي غٍس /ؽحمػس دحدِ .
 غٍدز  ،جفمد طٌٌُلن ٌمًُحٌي ،قضقٍ فظن(:)0222أطاطٌاخ اًتحث اًعٌمٍ يف اًرتةٌح واًعٌىَ اإلنظانٌح – عنارصه ومناهخه
واًذحٌٌٍ اإلحصايئ ًتٌاناده ،جَؼذػس جالٌىل ،مًضذس جملنحز َُنٍس ٌجَضٍشًؼ ،ؽحمػس جًَنمٍى.
 غٌُحء غًل غٌىس ( " :)٤١٠٦قحغٌُس دسنحمؿ نحةم غىل منٍذؼ مًحزيث َضنمٌس جملٌلزطحش جَضدزًظٌس ملػُمٍ جَػٍُّ ٌأعسىح يف آدجء صالمٌرىم
الخضذحزجش  "TIMSSمؾُس دزجطحش غسدٌس يف جَرتدٌس ٌغُم جَنكع ،زجدؼس جَرتدًٍٍن جَػسخ ،ع ( ،)٦٧ؼ (.)٦
 جَُهحين ،جفمد فظٍنٌ ،جَؾمِ ،غىل جفمد ( .)8111مػؾم جملصؼُقحش جَرتدًٍس جملػسقس يف جملنحىؿ ٌػسم جَضدزًع ،غ ،8غحمل
جًَضر ،جَهحىسز .
 محشن ،فظحّ جَدًن مقمد غذدجملؼُر ( .)0221جعس جطضخدجّ جطٍُخ دٌزز جَضػُم يحطرتجصٌؾٌس يف نظسًس دنحةٌس جملػسقٌس يف صدزًع
ٌفدز صقٍالش جملحدز َُصل جَظحدض جالدضدجيئ مبدًنس زًحض ،مؾُس يٌُس جَرتدٌس ،ؽحمػس جطٌٍغ ،جَػدد جَػحٌس ،جملؾُد جالٌٍ ،مؼذػس
ؽحمػس جطٌٍغ .
 مقمد خًن نٍجف ،جَكٌصِ فمٌد جَينديس (" :)٤١٠٦صقٌُِ أطتُس جمضقحنحش ػيحدز جَددٍُّ جَػحّ ملحدز جَكٌصًحء يف طٍء نظسًس جَضػُم
جملظضند ئىل جَدمحؽ" ،مؾُس جَػٍُّ جَرتدًٍس ٌجَنكظٌس ،مؿ ( ،)٠٧ع ( ،)٠محزض.
 جملخصٌمٍ ،جمِ غًل ( .)0222طٍُى ٌجصؾحه ػُذس يٌُس جٍَسًػس دؾحمػس جَضحطؼ من جًٍٍُ دحشمًن نقٍ جَُؿس جَػسدٌس ،مؾُس زطحَس جَخٌُؿ
جَػسيب ،جَػدد  ،10جَظنس جَػحٌسز ،مًضر جَخٌُؿ جَػسيب َدٌٍ جَخٌُؿ ،جَسًحض ،جَظػٍدًس .
مصؼكى,قسىحد غًل(:)8110صحعًن جَضدزًع غىل ٌقو جطرتجصٌؾٌضٍ جَؼًِ( ٌ ) Vخسجةؽ جملكحىٌم يف جَضقصٌِ جملػسيف ملحدز ػسجةو
جَضدزًع ٌصنمٌس جَريحءجش جملضػددز.جػسٌفس ديضٍزجه ؾًن منؼٍزز,ؽحمػس صالـ جَدًن,جزدٌِ,جَػسجم.
 قسؼ ،مقمدٌ ،آخسٌن ( .)0222جصؾحىحش فدًغس يف صػٌُم ٌصػُم جَػٍُّ ،غ ،0مًضذس جَكالـ َُنٍس ٌجَضٍشًؼ ،جَسًحض ،جَظػٍدًس .
 ىحدي يؼكحن جَؼٍن (" :)8112أعس أمنٍذؼ مًحزيث يف صقصٌِ جَصل جَغحين مضٍطؽ يف محدز جَكٌصًحء" ،مؾُس جَهحدطٌس يف جآلدجخ ٌجَػٍُّ
جَرتدًٍس ،مؿ ( ،)4ع (.)4 ،1
 kolb, A and klob, D (2005): The Kolb Learning Style Inventory—Version 3.1 Technical Specifications, Hay group, Hay
Resources Direct.
 Mc carthy. B, (1990): "using the 4MAT system to bring learning styles to schools",
 Morris S. and. McCarthy B. (1990): 4MAT in Action II: Sample Lesson Plans for Use with the 4MAT System, Excel,
Barrington
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هازًگهزي ةههازهێناىن منىنهي (ً )4MATهوهزگسدنى شانٌازي و ئازطذهًان ةهزوه ةاةهىت ڕێگاهاىن وانهودنهوه
پىخذە
ةحمحنؾى صٍێژًنًٌه دسًضًٌ ًَ دۆشًنًٌهَ يحزًگًزَ دًيحزىٌنحين منٍنًَ (ًٌَ )4MATهزگسصنى شجنٌحزَ ٌةحزجطضًًحن دًزهٌ دحدًهت ڕێگحيحىن ٌجنًٌصنًٌه
،پڕۆگسجمٍ ةًشمٍنگًزَ دًيحزىێرنجٌه چٍنًً گٍنؾحٌه ًَگًڵ رسٌػضى صٍێژًنًٌهيً،
منٍنًَ صٍێژًنًٌه پێًيحصٌٍه ًَ (  )081نٍصحيب دۆ طحڵى طێًٌمى خٍێندن ًَ يۆَێژَ پًزٌهدهَ ؽًطضًًى ٌ شجنظضًٌهزشػًٌيحن – شجنًۆَ طًاڵفًددًن – طحڵى
خٍێندن ( ) 8102 – 8102دجدًػًسجٌه طًز دٌٌيۆمًڵًَ ًًيظحن ًَژمحزهدج يًىًز يۆمًڵًًًى (  ) 81نٍصحيب ًَ خۆَ دهگسێ ،ىحٌىٌصَ (ٌهيًٌى) نێٍجن ىًز
دٌٌيۆمًڵًَ صٍێژًنًٌهيً ؽێذًؽێًسجٌه ًَ گۆڕجٌهيحىن(صًمًن،شجنٌحزَ خٍێندن ،شًسهيك ًَؽۆزي زجڤن)ًَيۆمًڵًَ ةًشمٌٍنگًزَ ،منٍنًَ ()4MAT
دًيحزىێرنجٌه.يۆمًڵًَ طًپێرنجٌ صًنيح ًَ ڕێگحَ قێسدٌٍىن قًزمحىن دًيحزىحصٌٍهًَ.يۆَێژي پًزٌهزدهَ ؽًطضًًىٍ شجنظضًٌهزشػًٌيحن ٌ.هؽێذًؽێًسدنىتًّ پسۆگسجمً
()2ىًػط ىًقضًَ خحًًند،دًڕێژوَ ( )2ىًػط ًًيًَ قێسيسدن دۆىًزگسٌپێٌ.
پڕۆگسجمٍ قێسيسدنًيً ؽێذًؽێ يسج ًَ محٌهَ دًحزَ يسجٌ ًَ  2/1/8102صح  2 / 0 /8102صٍێژوز چًند ىۆيحزێيك ةحمحزَ دًيحزىێنح دۆ گًًؼنت دً دهزةًنؾحمى
صٍێژًنًٌهيً .صٍێژوزگًػضً ةًّ دهزةًنؾحمً:
شجڵذٌٍىن يۆمًًََ صحنًٌسجٌ يً منٍنًَ ()4MATدًيحز ىێنحٌه دًطًز يۆمًڵًَ طًپێرنجٌ قًزمحين ًَ دحدًهت ڕێگحيحىن ٌجنًٌصنًٌه.
شجڵذٌٍىن يۆمًًََ صحنًٌسجٌ يً منٍنًَ ()4MATدًيحز ىێنحٌه دًطًز يۆمًڵًَ طًپێرنجٌ قًزمحين ًَ ةحزجطضًَ دۆ دحدًهت ڕێگحيحنىٍجنٍهصنًٌه.

The Impact of Using the “4MAT” Modules in Achieving and Developing Trends towards teaching Methods Subject
Abstract
The research aims at the use “4MAT"Modules in learning of teaching Methods and their
Effectiveness in achievement and Directing Towards it and traditional methods,
The researcher used the experimental method as its nature of the research, pre and post test Have conducted on a sample from the
third-year students the of College of Physical Education & Sport Sciences at Salahaddin university for the year 2017-2018. These students
were chosen from the students, total research amount which reached to (120) students, divided into four classes. After excluding the
students who left the study, the sample reached (40) students, and these were divided into two experimental groups and the control
group numbering (20) for each, where the experimental group has been taught by the use “4MAT"Modules, , while the control group
has been taught according to the traditional method.There are no significant statistical differences at (0.05) level between students
mean of the average achievement of students in the experimental group and those of the control group in achievement test.There is no
significant statistical differences at (0.05) level between the mean average scores of the cognitive and Directing Towards it scale of
experimental group and control group in post- apply.
The researchers suggestedthe following:
the researcher have concluded a number of recommendations and suggestions which have implied the necessity of using the two
teaching of “4MAT"Modules in teaching the subject of insects, in addition to making similar future research by using other variables
like the indicative thinking and others.

املٌحم ( )0اخذتاز اًذحصٌٍ املعسيف ملادج طسائم اًذدزًع(اطاًٌث مىطنت)
 -0ئن مظمٍن جالطٍُخ جَضدزًذٍ ىٍ :
أ -جَضػحٌن دٍن جَؼالخ خ -جملٌلزطس ٌجألدجء ؼ -جالطضؾحدس ألٌجمس جملدزض د -جإلؽحدحش(أ-خ-ؼ) صقٌقس
-8صًٍن جَهسجزجش الدجء جَؼحَر ٍَُجؽذحش جَقسيٌس يف جألطٍُخ أألمسي فظر :
د -جإلؽحدحش (أ-خ -ؼ ) صقٌقس
ؼ -جخضٌحز جملدزض
خ -ئمًحنٌس جَؼحَر
أ -جخضٌحز جَصمٌِ
 -1من جَهسجزجش جَضٍ ًضخرىح جَؼحَر يف جألطٍُخ جَضدزًذٍ:
أ -مسفُس محدػد جَضدزًع .خ -مسفُس محنذِ جَضدزًع .ؼ-مسفُس جَضدزًع ٌمح دػد جَضدزًع .د -مسفُس جَضدزًع.
ًًٍ -4ن دٌز جملدزض يف جالطٍُخ جَضذحديل ىٍ جصخحذ نسجزش :
أ -مسفُس جَضدزًع.خ -مسفُس محدػد جَضدزًع .ؽـ  -مسفُس محنذِ جَضدزًع ٌمحدػد جَضدزًع .د -مسفُس محنذِ جَضدزًع
 -2جن جَػالنس جالنٌس ٌجملذحٌسز دٍن جَقحقص أٌجملغًن جَصحدز من جملدزض ٌجالطضؾحدس جَضٍ ًهٍّ ديح جَؼحَر ىٍ ؽٍىس:
د – جطٍُخ جالدخحٍ ٌجَضظمٍن
أ -جالطٍُخ جَضدزًذٍ خ -جطٍُخ ققص جَنكظؾـ  -جالطٍُخ جالمسي
ًًٍ - 6ن دٌز جَؼحَر جملإدي يف جالطٍُخ جَضذحديل :
خ -جصخحذ نسجزجش مسفُس جَضدزًع ٌمحدػد جَضدزًع
أ-جصخحذ جَهسجزجش يف مسفُس محنذِ جَدزض
د -جصخحذ نسجزجش مسفُس جَضدزًع
ؼ -جصخحذ نسجزجش محدػد جَضدزًع
ًًٍ -2ن أدجء جَؼحَر ٍَُجؽذحش جَقسيٌس يف أطٍُخ جإلدخحٍ ٌجَضظمٍن فظر:
أ -جخضٌحز جملدزض خ -ئمًحنٌس جَؼحَر ؼ -جخضٌحز جَصمٌِ د -جالؽحدحش (أ-خ -ؼ ) صقٌقس
-2جالطٍُخ جَضدزًًس جَري ًقهو أىدجقح جؽضٌلغٌس جيرب ىٍ :
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أ -جالطٍُخ جَضذحديل خ -جطٍُخ ققص جَنكع
ً -2 :ظضخدمحألطٍُدأآلمسٌنػحَقسيحصحَضٍ
أ -صقضحؼ جىل جطضؾحدس دػد قرتز شمنٌس خ -صقضحؼ جىل جطضؾحدس جنٌس .ؼ -الصقضحؼ جىل جطضؾحدس جنٌس
 – 01 :منػٌٍدحألطٍُدحالمسي
ؼ -أ
يئ جدأخرجَهسجزجش ً-ؼحزى جَؼحَر دأخرجَهسجزجش
ًؼحزى جَؼحَر ؽص ً
ًؼحزى جَؼحَر جَؾٌد دحصخحذجَهسجزجش -الًؼحزى جَؼحَر دأخرجَهسجزجصد -خ
 -00عندأداءحسهحصعتحعىل أحهصج اًخمناطذان مدزض ًظذخدَ أطٌىةاًذدزًع:
د -االمسي.
ج -اًذتاديل.
ب -اًذدزًتٍ.
أ -فحص اًنفع.
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ؼ -جطٍُخ جإلدخحٍ ٌجَضظمٍن د -جالؽحدحش (أ-خ-ؼ)صقٌقس

 -08إناألطٌىةاًذدزًتٍ:
أ ً-حذاج إىل أدوادوثًنج

ب -الدحذاج إىل أدواخ هثًنج

د -صقضحؼ جىل قرتز شمنٌس ػًٍُس.

ج -دحذاج إًىوادزمظاعدد -الدحذاج إىل هادزمظاعد

 -03ةاألطٌىب اًذدزًتٍ ًوىن ادخاذكسازموان اًذنفٌرمن كتٍ:
ب-اًصمٌٍ ج-املدزض د-املرشف
أ -اًطاًث
 -07االطٌىب اًذتاديل الًحذاج إىل:
ب -أحهصجوأدوادد -هادزمظاعدد -خربجةاًذعٌم
أ -وكر طىًٍ ًٌذعٌم
 -05طث ةذظمٌح أطٌىب فحص اًنفع وذًى ألن اًطاًث:
خ ً-ػؼٍ جَضؿرًسجَسجؽػسَنكظً ؼ ً-ػمِ ملكسده د ً-خضحزٌنط جَذدء
أ ً-خضحزمًحن جَضنكٌر
ًًٍ -06ندٌزجَؼحَر دحطٍُخ ققص جَنكع جصخحذنسجزجش مسفُس:
نذِ جَضدزًع ٌمحدػدجَضدزًظر -جَضدزًع ٌمحدػدجَضدزًع ؼ -جَضدزًع د -دػدجَضدزًع
أ-
ًًٍ -02ندٌزجَؼحَر يف جطٍُخ جإلدخحأل ٌجَضظمٍن ىٍجصخحذنسجزجش مسفُس:
أ -محنذِ جَضدزًع ٌيف أعنحءجَضدزًع خ -جَضدزًع ٌمحدػدجَضدزًع ؼ -محنذِ جَضدزًع ٌمحدػدجَضدزًع د -جَضدزًع
ًًٍ -02ن دٌزجملدزض يف أطٍُخ جإلدخحٍ ٌجَضظمٍن ىٍجصخحذنسجزجش:
أ -محنذِ جَضدزًع ٌمحدػدجَضدزًع خ -جَضدزًع ؼ -محنذِ جَضدزًع د -محدػدجَضدزًع
ًًٍ -02نحخضٌحزأطٍُخ جَضدزًع يف مسفُس:
أ -محنذِ جَضدزًع خ -يف أعنحء جَضدزًع ؼ -محدػدجَضدزًع د -محنذِ جَضدزًع ٌيف أعنحءجَضدزًع
 -81جَؼحَر ًهٍّ دضقدًد نٍع جَضمسًن ٌمظضٍَ صػٍدضً يف جالطٍُخ :
أ.جققص جَنكع  .خ.جَضدزًذٍ د .أدخحٍ ٌجَضظمٍن .ؼ.جَضذحديل.
 -80من جيىت جطحٌَر مٍطنت جَضٍ ًظضؼٌؼ قٌيح جملدزض من جَظٌؼسز غىل جٍَنط ٌجالنؾحش ىٍ:
د -ققص جَنكع.
ؼ -جالمسي
خ -جَضذحدزيل
أ -جَضدزًذٍ
 -88من جيىت جطحٌَر مٍطنت جَضٍ صنضهِ قٌيح جصخحذ جَهسجزجش يف مسجفِ جَػمٌُس جَضػٌُمٌس من جملدزض جىل جَؼحَر ىٍ جالطٍُخ:
أ -جالمسي خ -جَضذحديل ؼ -جالدخحٍ ٌجَضظمٍن د -جَضدزًذٍ.
 -81جذج جزدنح جن ًضػُم جَؼحَر جَكسم دٍن جَؼمٍـ ٌ ٌجنؼ جالدجء نظضخدّ جطٍُخ:
د -جالدخحٍ ٌجَضظمٍن.
أ -ققص جَنكع .خ -جالمسي ؼ -جَضذحديل
 -84من جطحٌَر مٍطنت جملظحغدز َُضدزًر غىل مينس جَضدزًع ىٍ :
د -جالطٍُخ جالمسي
ؼ -جطٍُخ ققص جَنكع
أ -جالطٍُخ جَضدزًذٍ خ -جالطٍُخ جَضذحديل
 -82من غٌٍخ جالطٍُخ جالمسي:
خً -قضحؼ جىل ٌنط يذًن
أ -الٌنًن جطضخدجمً مؼ يِ جالغٌلز
د -الٌنًن جالٌسجف غىل ؽمٌؼ جَؼالخ دؼًِ دنٌو.
ؼ -الًسجغٍ جَكسٌنحش جَكسدًس
 -86جَيدف جَسةًٌس من جطضخدجّ جالطٍُخ جَضذحدزيل ىٍ:
خ -جَؼحَر ًػمِ مبكسده َكرتز من جَصمن.
أ -صظيٌِ غمٌُس جَضػٌُم
د -صهًٍم جَؼحَر َنكظً.
ؼً -ضػُم جَؼحَر جنؾحش غمًُ طمن جٍَنط جملخصص
 -84يف االطٌىب اًذتاديل دنشأ عالكح متارشج ةني املدزض و:
د -اًطاًث املؤدي واًطاًث املساكث معاَ.
ج -وزكح اًعمٍ.
ب -اًطاًث املؤدي.
أ -اًطاًث املساكث.
 -82من أيىت جطحٌَر مٍطنت جَضٍ صظحغد جَؼحَر يف صػُمً َضهًٍم نكظً ىٍ:
ؼ-جالدخحٍ ٌجَضظمٍن ٌققص جَنكع

د .-ققص جَنكع ٌجالمسي.

خ -جالدخحٍ ٌجَضظمٍن ٌجَضدزًذٍ.
أ-جَضدزًذٍ ٌجألمسي.
 -82يف جآلطٍُخ جَضذحديل ًًٍن دٌز جملدزض -:
د -مٍؽً.
ؼ -طُذٍ
خ -مالفظ
أ -مؼحزى
 -11ئن جَكسم دٍن جطٍُخ جالدخحٍ ٌجَضظمٍن ٌدهٌس جطحٌَر مٍطنت(جالمسي -جَضدزًذٍ -جَضذحديل -ققص جَنكع) ىٍ يف:
د -نسجزجش مسفُس محنذِ جَضدزًع.
ؼ -ػذٌػس جَضٌلزًن.
أ -جالمًحنحش ٌجالدٌجش .خ -نسجزجش مسفُس جَضدزًع.

مكضحـ جَضصقٌك َآلخضذحز جَضقصًٌل
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مُقو ( )8مهٌحض جالصؾحه نقٍ محدز ػسجةو جَضدزًع
مٍجقو

ش

جَػذحزجش

-0

أزَ أن يف محدز ػسجةو جَضدزًع مؾحٍ أٌطؼ َػسض جملٍجطٌؼ مبسٌنس ٌفسًس

-8

جن محدز ػسجةو جَضدزًع ىٍ من جملٍجد جَرضٌزًس يل

-1

جػػس دحَظٌو غندمح أيُل دأي نؼحغ ًضصِ مبحدز ػسجةو جَضدزًع

-4

َدًس مٌِ ػدًد نقٍ مدزيس محدز ػسجةو جَضدزًع

-2

ال أزَ رضٌزز ٍَطؼ محدز ػسجةو جَضدزًع طمن جملنيحؼ جَري ندزطً

-6

ًصػر غًل جالملحّ مبحدز ػسجةو جَضدزًع جَضٍ جدزطيح

-2

محدز ػسجةو جَضدزًع ىٍ من جملٍجد جملػٍنس َنؾحفٍ يف جَدزجطس

-2

أخىش جَسطٍخ يف محدز ػسجةو جَضدزًع

-2

صنمٍ محدز ػسجةو جَضدزًع ؽ ًٍج من جملضػس ٌجَخٌحٍ يل

-01

أزَ ئغؼحء أىمٌس أيرب ملحدز ػسجةو جَضدزًع مهحزنس دحملٍجد جَدزجطٌس جالخسَ

-00

أمٌِ جىل جملنحنؼس مؼ شماليئ من أؽِ جَضكٍم ٌجَقصٍٍ غىل جَدزؽحش يف محدز ػسجةو جَضدزًع

-08

أصؾنر جالخضالغ مؼ جألػخحص جملضخصصٍن دؼسجةو جَضدزًع

-01

أػػس دحملُِ ٌٌسٌد جَرىن يف فصص محدز ػسجةو جَضدزًع

-04

أػػس جن جٍَنط ٌنس دذؼث يف دزض ػسجةو جَضدزًع

-02

صإعس محدز ػسجةو جَضدزًع طُ ًذح غىل مػديل جَدزجيس جَػحّ

-06

أيىت محدز صكصغنٍ يف جالمضقحن ىٍ محدز ػسجةو جَضدزًع

-02

أػػس دحَسجفس جَنكظٌس يف محدز ػسجةو جَضدزًع

-02

أمتنى أن صصدجد فصص محدز ػسجةو جَضدزًع

-02

صضظم محدز ػسجةو جَضدزًع دحملسٌنس ٌجَؾٌلٌَس غند جالدجء

-81

ال أزؾر يف نسجءز جملهحالش جملنؼٍزز يف جَصقل ٌجملؾالش جَخحصس دؼسجةو جَضدزًع

-80

أقظِ نسجءز أي يضحخ خحزؽٍ ال ًضػُو مبحدز ػسجةو جَضدزًع

-88

أػػس دحنصغحؼ غندمح ًقٍن مٍغد جمضقحن محدز ػسجةو جَضدزًع

-81

جمتنى جن صدزض مٍجد ػسجةو جَضدزًع دٍصكيح محدز دزجطٌس يف ؽمٌؼ جملسجفِ جَدزجطٌس

-84

أفرض دزٌض محدز ػسجةو جَضدزًع فضى ٍَ ينط مسًظح

-82

صضٌك يل دزجطس محدز ػسجةو جَضدزًع قسصس َضػُم جَهٌحدز ٌجَضٍؽًٌ

-86

أزَ أن ملحدز ػسجةو جَضدزًع مٍطٍغحش ميمس صؾػًُ مٍطؼ ئغؾحخ ًَغًن من جَؼالخ

-82

أطػى دجمئًح النضنحء يضر محدز ػسجةو جَضدزًع

مقحًد

ؾًن مٍجقو

مُقو زنم ()3
جألطضحذ جَكحطِ جَديضٍز ……………………………… .جملقرتّ
ًسٌّ جَذحفغحن ئؽسجء دقغً جملٍطٍّ دـ (صأعًن جطضخدجّ أمنٍذؼ ) (4 MATغىل صقصٌِ جملػسيف ٌجالصؾحه نقٍ دزض ػسجة و جَضدزًع ) ٌ ،نظسج ملح صضمضػٍن دً من خربز يف ىرج جملؾحٍ ًأمِ جَذحفػ مظحغدصًم يف ئددجء آزجةًم
فٍٍ صالفٌس جَربنحمؿ جَضػٌُمٍ ٌئمًحنٌس صؼذٌهيٌل غىل جقسجد غٌنس جَذقػ ٌجملضمغُس دؼالخ جَظنس جَدزجطٌس جَغحَغس يف يٌُس جَرتدٌس جَذدنٌس ٌغٍُّ جَسًحطس -ؽحمػس صالـ جَدًن /أزدٌِ.
أمنٍذؼ َخؼس دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس "جطٍُخ جَضدزًذٍ" دأطضخدجّ أمنٍذؼ () 4 MAT
جَصمن 21:دنٌهس
جٍَفدز جَضػٌُمٌس :جالٌىل
غدد جَؼالخ:
جملسفُس :جَغحَغس.
جَيدف جَضػٌُمٍ :أن ًضػُم جَؼالخ يٌكٌس أغدجد خؼس دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس ٌصؼذٌهيح غىل ٌقو أطٍُخ جَضدزًذٍ.
جَيدف جَظٍُيك :أن ًذٍن جَؼالخ ٌجؽذحش خؼس دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس دصٍزز ٌجطقس.
أنظحّ جَسةٌظٌس َُخؼس

جملهدمس

جَضميٌدي

جَظإجٍ جَسةٌع
ملحذج

محذج

جَصمن

جَكػحٌَحش

جملالفظحش

 01د

صنظٌم جَؼالخ جىل مؾمٍغحش صؿًنز .
زدؽ دزض ؽدًد دحَخربجش جَضٍ صػُميح يف مقحرضز جَظحدهس .

صظؾٌِ جَؿٌحدحش

1د




02د

ملحذ جملدزض صظضخدّ أطحٌَر مٍطنت ؟
ملحذج جملدزض صظضخدّ جطٍُخ جَضدزًذٍ يف دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس؟

أىدجف ػسجةو دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس ٌجطحٌَذيح دؼًِ غحّ ,أىدجف أطحٌَر مٍطنت يف صؼذٌو جَخؼس دؼًِ
خحص.

جَنؼحغ جَضػٌُمٍ
محذج

02د
02د

جَضؼذٌو

8د
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صظضخدّ يف ىره جملسفُس
يُمس (ملحذج ) َؼسـ مؾمٍغس من أطتُس خحص دؾحنر
(جَخٌحٌٌٍَن)

ممٌصجش جَؼسجةو ٌجآلطحٌَر جملظضخدمس يف دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس .
مسجفِ جَضدزًع ٌأنظحّ جَدزض يف جَرتدٌس جَسًحطٌس.

صظضخدّ يف ىره جملسفُس
يُمس (محذج ) َآلغؼحء مػٍُمحش غن مٍطٍع جطحٌَر
مٍطنت دؼًِ غحّ ًٌ،سجغٍ ػالخ (جملنؼهٌٌٍن)

صظضخدّ يف ىره جملسفُس
صيٌتس جآلؽيصز ٌجالدٌجش جمل ظضخدمس يف صؼذٌو أمنٍذؼ َخؼس دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس,دقظر جألطٍُخ جَضدزًذٍ
يُمس (جَضؼذٌو ) َضؼذٌو مػٍُمحش جَضٍ صم جَقصٍٍ
مغِ(صحقسز,ػٍجخص,يسجش,مٍجنؼ,فذِ,صٍزعحدضس,غسض
ٌنٍع قػحٌَس ٌنٍع جمليحزز جَقسيٌس.
غٌُيح فٍٍ أطحٌَر مٍطنت دٍجالخص أطٍُخ جَضدزًذٍ
قُم.)....
ًٌ،سجغٍ ػالخ (جملًٌحنًٌٌٌٍن)
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صؼذٌو جَضٌلزًن ٌجمليحزجش جَقسيٌس فظر جالطٍُخ جَضدزًذٍ يف جَخؼس .
ًضم فِ جٍَجؽذحش غىل ػًِ مؾمٍغحش ،ئذ صظم
يِ مؾمٍغس( ) 6-4ػالخ.

جَنؼحغ جَضؼذٌهٍ

محذج ٍَ

جَخضحمٍ

2د

دػد جَضؼذٌو جملػٍُمحش دؼًِ غمًل عم صيٌتس جَذٌتس جَصكٌس َقصٍٍ غىل مؾمٍغس من أقًحز ٌجملػٍُمحش
جطحقٌس َُضؼًٍس ٌصنمٌس أطحٌَر جملٍطنت ٌدحالخص جالطٍُخ جَضدزًذٍ ٌ.دير نسجغٍ جملؾمٍع (جملذدغٍن ).

2د

جالنرصجف.

أغحدز جالؽيصز ٌجالدٌجش جىل أمحينيم

خؼٍجش صنكٌر جَدزض غىل ٌقو أمنٍذؼ () 4 MATدحالطٍُخ جَضدزًذٍ
أٌال -جَضميٌد  01 :دنحةو
دػد جَضظؾٌِ جَؿٌحدحش ًذدأ مدزض جملحدز دػسض رسًؼ َُدزض جَظحدو ٌزدؽ جملحدز جَػُمٌس جَؾدًدز دظحدو جَخربجش جَضػٌُمٌس جَضٍ صػُميح يف جملقحرضز جَظحدهس,مؼ جغؼحء جالمغُس جَضٍطٌقٌس ٌصٍؽًٌ دػع جآلطتُس جَنؼحغ
جَضػٌُمٍ .
جَظإجٍ جَسةًٌس ( ملحذج )  1دنحةو
يٌل ًضم أخسجؼ دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس دأالطٍُخ جَضدزًذٍ؟
محىٍ أٌؽً جَضؼحدً ٌجالخضالف دٍن جالطٍُخ جآلمسي ٌجَضدزًذٍ؟
محىٍ جَهسجزجش جَضٍ ًضخرىح جَؼحَر يف مسفُس جَضدزًع دأطٍُخ جَضدزًذٍ؟
جٍَطحةِ جَضػٌُمٌس  8دنٌهس
غسض جٍَطحةِ جَضػٌُمٌس جملظضخدمس يف جٍَفدز جَضػٌُمٌس .
(  ) 41دنٌهس
(محذج )
عحنٌح  :جَػسض
صهدًم جملحدز جَػُمٌس فٍٍ أىدجف دزض جَرتدٌس جَسًحطٌس دحالط ٍُخ جَضدزًذٌٍ,سـ جملذحدب ٌجملكحىٌم ٌجملمٌصجش َآلطٍُخ جَضدزًذٍ دأطضخدجّ جَظذٍزز ٌجَسطم ,صهدًم دػع جالمغُس َُضٌلزًن جَذدنٌس ٌجمليحزجش جَقسيٌس مؼ
من خالٍ محصهدّ صذٍن َنح دأن جالطٍُخ جَضدزًذٍ ٌىٍ من جطحٌَر مٍطنت جَضٍ ًضخر جملدزض قٌيح جَهسجزجش يف مسفُس محنذِ جَضدزًع ٌ صضقٍٍ
غسض دػع جالمنحذؽحش ٌجَصٍزجَغحدضس.
جَهسجزجش يف مسفُس جَضدزًع من جملدزض جىل جَؼُذس .مسفُس محدػد جَضدزًع ًضخر جملدزض جَهسجزجش,من فٌػ جَضؿرًس جَسجؽػس.
صهظٌم جَؼالخ غىل مؾمٍغحش صػحٌنٌس مٌل ًضنحطر مؼ جَػدد جًًَلٌ,صقدد ميحّ جَضٍ طضٍيِ ًَِ جملؾحمٌؼ(صظؾٌِ متحزًن جَذدنٌس,صظؾٌِ جمليحزجش جَقسيٌس جغدجد ٌزنس جٍَجؽر،صقًٍِ جَضظؾٌالش َُضٌلزًن جَذدنٌس ٌجمليحزجش
جَقسيٌس دحطضخدجّ جٍَطحةِ جَضػٌُمٌس ).
(  ) 88دنٌهس
عحَغح :جَضؼذٌو
يف مسفُس محنذِ جَضدزًع ًهٍّ جملدزض دحغدجد ٌزنس جٍَجؽر,طإجٌٍ/طك ٌزنس جٍَجؽر مػصش دحمغُس؟
محدٌز يِ من جملدزض ٌ جَؼحَر يف مسجفِ جَضدزًع دأطٍُخ جَضدزًذٍ مػصش دأمغُس دؼًِ غمًل؟
دنحء ٌفدز جَضػٌُمٌس (جَخؼس ) مؼ صقدًد يحقس جَذٌحنحش ٌجٍَجؽذحش جَسةٌظٌس .
(  ) 2دنٌهس
زجدػح ً  :محذج ٍَ
محذج ًقدظ ٍَ زدؼنح دٍن أطٍُخ جَضدزًذٍ ٌأطٍُخ جَضذحدىل ؟
محذج ًقدظ ٍَ زدؼنح أطحٌَر مٍطنت دؼسجةو جَقدًغس ؟
جَخضحّ ؛  2دنٌهس ٌجؽر دٌضى صؼذٌو خؼس أمنٍذؽٌس َدزض جَرتدٌس جَسًحطٌس يف جَدزض جَػمًل دحالطٍُخ جَضدزًذٍ .أغحدز جالؽيصز ٌجالدٌجش جىل أمحينيم .
مُقو ()4
جَظحدز جملقًمٍن
 أ.د ٌٌَد ٌغدَن جالػٍي / .ػسجةو صدزًع – يٌُس جَرتدٌس جَسًحطٌس -ؽحمػس جملٍصِ.أ.د غظٌمس غذد جَػذحض / .غُم جَنكع جَسًحيض -يٌُس جَرتدٌس جَسًحطٌس -ؽحمػس صالـ جَدًن. أ.د فحمد مصؼكى دُذحض / .ػسجةو صدزًع –يٌُس جَرتدٌس جالطحض -ؽحمػس صالـ جَدًن. أ.د قدجء جيسّ طٌُم جَخٌحغ / .ػسجةو صدزًع -يٌُس جَرتدٌس جَسًحطٌس -ؽحمػس صالـ جَدًن.أ.د .فضم صحدس  /ػسجةو صدزًع -يٌُس جَرتدٌس جَسًحطٌس -ؽحمػس صالـ جَدًن. -أ.ّ.د ةحالن نحدز زطٍٍ / .غُم جَنكع جَسًحيض -يٌُس جَرتدٌس جَسًحطٌس -ؽحمػس صالـ جَدًن..
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