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أثر استخدام استراتيجية املحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس العلوم في الصفوف 
األولية( على تنمية التحصيل املعرفي والفضول العلمي لدى طالبات الطفولة املبكرة 

 بجامعة أم القرى بمدينة مكة املكرمة

 ت حسين صالح الجفري سماح بن

 ، اململكة العربية السعودية.جامعة ام القرى ، كلية التربية، قسم املناهج وطرق التدريس

                                                 ashjefri@uqu.edu.s   البريد االلكتروني: 

 املستخلص :

 دددددددل  سهدددددددراسة دلة ددددددعس أددددددخسة  اددددددجسةددددددتسالددددددفسة دددددد  دة سة دددددد  ة    عسة   دددددد  سة     ددددددعس دددددد س     

مقفل) دددددل  سة   ددددص س دددد سة  ددددتصمسة ا  ددددعاسةرددددخس ف  ددددعسة  ل دددد  سة  ف دددد ساسة ت ددددص سة    دددد س ددددد س

ط  بددد  سة  تص دددعسة ب دددفأس   م دددعسا سة قدددف س  د فدددعسم دددعسة  فمدددعلسسسسسا    دددعس لق ددد سهددددمسة دلة دددعس

عاسة دي ساةخ ب لسرفض  ته س،س مسةخ   لسلالثسمصضصة  سمتسمقفل) دل  سة   دص س د سة  دتصمسة ا  د

ددددليس ددد سة ت ددد سة دلةلددد  سة ا س  ددد  س س) ة ددددس0202/س0202  
 
ا،ساهددد س )ةا دددفةلأ/سة  دددص /سة  دددص ا،ساا

ةددددد ساثة دددددد سة دلة دددعساة  ددد س    ددداس ددد س)س
 
صددد  معسمل صةهددد سارددد سة ددد  ة    عسة   ددد  سة     دددع،سلدددمسا

ة دلة ددددددعسسةخ بددددد لسة  ل دددددد  سة  ف دددددد سامق دددددد يسة ت ددددددص سة    دددددد اسلسا  ددددددسة    دددددددسمددددددتسصددددددد ساثة دددددد 

بدددددد سة ددددددفم سة   فتدددددددل سة قدددددد  مسةرددددددخسة   دددددد  مس)ة قبر /ة ب ددددددد اس   ددددددصة   ،سةرددددددخسة فددددددعس
 
الب ته دددددد ،سط

ةادددصة  عسمددتسط  بدد  سة لدد ص سة فةمدداس ف لدد مبسة  تص ددعسة ب ددفأس م  ددعسة     ددعس   م ددعسا سة قددف ،س  دد س

اسط  بدعس مد س02صةقداس)اسط  بع،س مس صز  هتسةردخسم  دصة   س)ضد   عسا  فت( دعا،س 02ةدثهتسة  ر س)

م  صةددددع،سا  دددددسا س ددددمس  ب دددد سةخ بدددد لسة  ل دددد  سة  ف دددد سامق دددد يسة ت ددددص سة    دددد سةرددددخسط  بدددد  س

ة   ددصة   سقبدد س خ دد ةهتس   دددل  ،ساة    دددسمددتس م رجه دد س دد سل دد  بسة   ب دد سة قبردد ،س ددمس خ دد  س

ا،
 
ة د لأس) ق  دد  

 
خ د تسط  بد  سسط  ب  سة   صةعسة  د   عس دلة دعسة صضدصة  سة  اللدعسة 

 
 يف د سا

ة   صةدددعسة   فت( ددددعس دلة ددددعسة صضدددصة  سلتلدددده س   دددد  دة س)ة ددد  ة    عسة   دددد  سة     ددددعا،سلددددمس

ة ددس  ب د ساثة د سة دلة دعسةردخسط  بد  سة   دصة   ل
 
ا ادتاسل د  بسة  ل  د سةائ د ن سةدتسا دصثسسسا

م ص دددددعسثل دددد  سرددددفا سدة سثإ ددددعس ئ دددد   عس دددد  سم ص ددددعسثل دددد  سط  بدددد  سة   صةددددعسة  دددد   عساس

ط  بددددد  سة   صةدددددعسة   فت( دددددعس ددددد سة   ب ددددد سة ب دددددد سإخ بددددد لسة  ل ددددد  سة  ف ددددد سامق ددددد يسة ت دددددص س

ة    دددددد ،ساد دددددداس  دددددد السط  بدددددد  سة   صةددددددعسة   فت( ددددددعلسا دددددد سضددددددص سهددددددي سة ف   ددددددعسااصدددددداسة دلة ددددددعس

س  فالأسة   دة سة   ة    عسة     سة     عس  س دل  سمقفلة سة   ص ل

س،ة  تددددددددددصمسة ا  ددددددددددعسس،س ددددددددددل  سة   ددددددددددص س،ة   ددددددددد  سة     دددددددددعسسة ددددددددد  ة    عحيــــــــــة : الكلمـــــــــــات املفتا
سة ت دص سة    د لس،ة  ل   سة  ف  

س

س
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The effect of using the scientific stations strategy in teaching 

the course of   (Teaching science in the primary grades ) on 

the development of cognitive  achievement and scientific 

curiosity among early childhood students at Umm Al-Qura 

University in the City of Makkah 

Samah Hussein Al.Jefri 

Department of Curricula and Teaching Methods, College of 

Education, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 

Email: shjefri@uqu.edu.sa     

Abstract: 

This study aimed to reveal the effect of using the scientific stations strategy 

in teaching the course of (Teaching science in the primary grades) on the 

development of cognitive achievement and scientific curiosity among early 

childhood students at Umm Al-Qura University in the City of Makkah. To 

achieve the goal of this study, (heat/sound/light) topics were selected from 

the course of (Teaching Science in the Primary Grades); that was taught in 

the first semester of the year (2020/2021). The topics' contents were 

reformulated according to the scientific stations strategy. The cognitive 

achievement test and the scale of scientific curiosity were the measuring 

tools which had been prepared. After confirming the validity and stability of 

the two tools, the experimental approach based on the (pre/post) design had 

been applied to two groups of a random sample of fourth-level students in the 

Early Childhood Program at the College of Education at Umm Al-Qura 

University in Makkah city. The total number of participating students was 

(60). The participating students were randomly assigned into control and 

experimental groups. Each group was composed of (30) students. To ensure 

that they were compatible, both groups had been subjected to the cognitive 

achievement test and the scale of scientific curiosity before the beginning of 

the study. Later on, the control group was exposed to the previously chosen 

topics using the traditional manner, whereas the experimental group was 

exposed to the previously chosen topics using the scientific stations strategy. 

Then, the two tools were re-applied to the students of the both groups. The 

results of statistical analysis revealed that there are statistically significant 

differences between the two groups in terms of the mean of the post scores of 

the cognitive achievement test and the scale of scientific curiosity. These 

significant differences were for the benefit of the experimental group. In light 

of this result, it is highly recommended to use the scientific stations strategy 

in teaching science course in the pedagogical field.  

Keyword: Scientific Stations Strategy, Science Teaching, Primary 

Grades, Cognitive Achievement, Scientific Curiosity. 
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 املقـــدمة :

،سئ م دددددعسم هددددد سا ددددد  س0220،س ددددد س  فتددددد سمدددددتسةددددد  س0202ةل  قددددداسلملتدددددعسة    دددددعسة  ف  دددددعسة لددددد صث عسسسسسس
 أددددخس لق دددد س لددددص سس-ماددددم سةددد  -لف   هددد سة  د دددددسمددددتسة هددددةمسةا دددد  ة    عسة   صئددددع،سة  ددد س لدددد خس

 صتدع،س  دد سز  دد زساطند سادد م سام م مد سا  ضددفسة    ددعساملد قب ه ،س دد سا ردعسة ق  ةدد  سةا  صتددعساة  ف
 أدددخس دددفةمبسم  ددددثأ،سس0202   نهددد سا   ،هددد ،ساة ددد دةمعس  صلهددد سال  رهددد لسا هددددمس ف  دددعسلملتدددعسة    دددعس

لقدد ساهددددةره سةا ددد  ة    عسة  فصةددعسا ص ه تهددد سة   مدددع،سإهددف سةا   دددعس أدددخس  ادد  س فلددد مبسة  لدددص س
 
 

  لق دددددددددد سة هدددددددددددةمسساسة ددددددددددي سة  ددددددددددداسملدددددددددد    سة  فت ي ددددددددددع4-0،سص 0202؛س7-0،سص 0202ة دددددددددصطن س)
 هدعسئمصم دعسق   دعسةردخسة ق  ةد  سةإق  د ث عسس04،سةردخسملد ص س0220ة   صئعس  فملتدعس د س صل دصس

اة  ف صتدددعس دددد سة دا دددعلساا لدددداسازةلأسة    ددد مس ئددددد سهدددي سةا هدددد  سة ه مدددعساة    دددد عساة دددجلفأس دددد سل دددد  س
،سرقدددساط قدداسةفدد سة    ددعلسا  ة بدد لسا سة ددصزةلأس لدد خس بفدد  سم   دداسم ف دد سقدد ثلسةرددخسة  فدد

 
 ر سة   دد 

 فل مبسة  لدص سة دصطن ،سة  د ددسمدتسة بد ثلة ساة فد ةمبسة       دعسة  د س ف قد س  دصثأسملد ص سة    د مس
مادددددم سلدددددصف ساهددددد ثم،س ددددد سا ردددددعسة فةئددددد سة       دددددعسة ة  تدددددع،سارددددد سخ دددددعساة ددددد  ة      سمفم  دددددعس

ساة
 
ساةف  ددددد 

 
؛سا  مدددددص سة    دددددعسة  ف  دددددعسمدلا دددددع،س  صصدددددص س ةف ددددد  سدة س دددددصثأسة   دددددع،سمل  ددددد 

 
   ددددد 

سة ل صث عس  سم  مسة دا سة  قدمعساة فة دأس  سم   سة     مل

سمددتساه  ددعسمفئ ددعسة  تص ددعسة ب ددفأس دد س فدد  سا ادد   سة فةئدد سة ف    ددعسة  فصةددعس   دد   م،سسسسسس
 
اةل القدد 

ة    د مسةفد س فلد مبسس  مص س ق ةدأسا    عس  س ف  س     س  لفصة سة     دعسمدتسئ   د ،ساط قداسازةلأ
اس ددفصة ،س8-4ة  لددص سة ددصطن ،س فلدد مبس)ة  تدددص عسة ب دددفأا،ساة ددي سز  دددننس    دد مسة بفدد  ساة بفدد  سمددتس)

ا سزاددد  س)ة لددد ص سة  ددد   ساة    دددطسمدددتسلتددد لسة طتددد  س  اضددد رعس أدددخسة  دددجسة ا ساة  ددد   ساة    دددطس
   ب د سخ دعس فت ديسة دد سس-ا2،ص0222)  دد سد دفسة  يلدت-مدتسة فئ دعسةإ  دة  دعالسا ددا سة دصزةلأس

ر س د ددد،س   دد مسمدداس0222ة ف لدد مبس  فةئ دد سة اأددخسةدد  س
 
؛س  دددخ سة    دد مس ددي اسمفئ ددعسلصة ددع،س دد 

لدددددتهدر  سلملتدددددعسة    دددددعس صة دددددتسة لددددد  دة سة    صتدددددعسة     دددددعلسااة دددددتسد ددددداسة ددددد لدةثس0202م  ،سات 
 هدددمس ةدددةثسم   دد  سم    فدد  ،سا  ئ دد  سس فلدد مبسة  تص ددعسة ب ددفأس م  ددعسة     ددعس   م ددعسا سة قددف ،

اس ددد سم ددد  سة  تص دددعسة ب دددفأ،سقددد ثلة سةردددخس ف  دددعسة  تددد س
 
سامهف ددد 

 
سالق ر ددد 

 
سا ف صتددد 

 
م     دد  س)ة   ددد 

اددددد لا  س ددددد س قدددددد مس اس  تددددد  أسا   ددددد،ساةق ددددددةل،سام 
 
سامه لتددددد 

 
ساا ددددددةل  

 
مادددددم ساددددد م سام دددددصةز س)م فر ددددد 

س  سة    الةإ  ا لة سة    صتعساة فتل عسا   اسمج ل

ا  سمقفلة سة   ص سة  ب   عسه س ئد سة قفلة سة     عسة    دأسمدتسازةلأسة    د مس د س ددل  سسسسسس
   فئ ددددعسةإ  دة  دددددع،سةادددد   اسخ دددددعس فلددددد مبسس-ة  ددددجس)ة ا ساة  ددددد   ساة    دددددطاس–ة  ددددتصمسة ا  دددددعس

لة س     د عسم   ددأ،سمنهد ساس م  عسة     عس   م عسا سة قف ،سةردخسةددأسمقدفس0222ة  تص عسة ب فأ)
مقفل) ددل  سة   ددص س د سة  ددتصمسة ا  ددعا،سة دي سإهدددمس أدخس  لدد ىسط  بدد  سة لد ص سة فةمدداس ف لدد مبس
ددددددليس ددددد س

 
  ددددد فعس  قدددددفلة سة   دددددص سة  ب   دددددعسة  ددددد س 

 
ة  تص دددددعسة ب دددددفأ،سا   ددددداسة  ددددد لمسة     دددددعسة 

مصضدصة  سم فصةدعس د سا ردعسة تددفا سسة  دتصمسة ا  دعس   فئ دعسةإ  دة  دعلسات  د تس صصد جسة قدفل،
ة     دددددددعسة ل  دددددددعس  ددددددد  س   دددددددمسة   دددددددص س)ة دددددددمسة ت ، ددددددد  /سة دددددددمسة     ددددددد  /سة دددددددمسة ئ ددددددد  /سة دددددددمسة للس
اة ت   ا،ساة   س دمسةة   ثهد س د سةاطد لسة    ملد  س  د  س   دمسة   دص سة  ب   دعسة  د ثلسةدتسه  دعس

 مس      ددددعسة  ف  ددددعسة لدددد صث علسا  خددددفساس ددددصزةلأسة    دددد00-00،سص 0222 قددددصتمسة    دددد مساة  دددددلتتس)
قبددددد س-مصضدددددصة  سة قدددددفلس    د ددددددسمدددددتسة تددددد ه مسة  دددددفثأ،سة  ددددد س  ب ددددد س  اتددددددسة    بددددد  س     ددددد  ته س

س ت ه  هدددد سات   ددددنهتسمددددتسة دددد  دةمه ساة  لدددد ىسة  تدددددسمنهدددد سس-ةاةدمددددع
 
سة  قدددد 

 
ددددصرفس هددددتسره دددد  ماددددم س  

،سا صإ تهدد س ت ة  ددعس دد سة صةقددجسة       ددعس
 
مددتس دل لدده س لطتدد  سس-ر  دد سم ددد-ة  فصةددع؛س  دد   تسدة  دد 

س  سمدةليسة  تصمسة ا  عس  صثأساةق دةللسس
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ا    دددتسة   دددعس ددددل  سة   دددص سة فددد  لعساة ه ثردددعساة فصة دددع،سة ددد  دة سة ددد  ة      سر   دددع،سسسسسس
ة س   دددد سة دددد   مسملددددصلسة    دددد سة دددد   مساة    دددد م،سا لدددد ةد سةرددددخسة  لدددد ىسة  دددد لمساة قدددد مساة هدددد لس

 ددددددسة ددددد  ة    عسة   ددددد  س
 
لدددددهمس ددددد س لق ددددد سار ددددد سلدددددصة بس  ددددد   ملسا 

 
ة ف  دددددبعس  دددددصلأساإ ت دددددع،سا 

،س2227ةد  سسDenise Jones،سة  د سقدد  س   د   ه سة  د  ددمسث فدي س ددصل سScientific Stationsة     ددعس
لدددد فدأسةرددددخسة فمدددددفتعسة بف   ددددع،ساتهدددد مس

 
،س0227 دددد دس)  دددد سد ددددفس- ئددددد سةا دددد  ة      سة  دل لدددد عسة 

 دف عسةا صةلددتسة     ددعس    دص ،س  صةلنهدد سة فمفتددع،س دد س ي دعس      ددعس     ددعسمفم ددعسس-ا257-250ص س
ام   عسام    أس هد لة سة  ت  د سة    د لسئ دطس قدص سة   دمس  مدصتتسم  صةدعسمدتسة   د  ،س    دجس د س

س)  ب  عسة   ص سازمدتسةا  دعساةددثسة     د  ا،سا   د تسة 
 
  د  سا اد عسم فصةدع،سةدثه سارق 

 دددد  صقصمسةفدددددسادددد سمل ددددعسمنهدددد ،سا فت دددديسس-م دددددس ددددصز  همس أددددخسم  صةدددد  سم  دددد فأس– قددددص سة     ددددص س
 د ئبعس هد ،ساد داسخدال سزمدتسملددثسام   دتس

 
ة  ا طسةاة صس ه ،سا داتتسة ف   بس  سالقعسة  ا طسة 

 د فأسمدتسزتد لأ
 
سمتسقب سة   ملسا  دسةلته  س   اسة   صة  سة 

 
   داسة   د  ،س قدص سة   دمسس   ق 

  ف قادددعسة     دددد  سر  دددد سة  لددددبص سمددددتسم دددد لمساة   هدددد  ساقدددد مسامهدددد لة س  دددد نه سة   ددددص سة    دددد س
ددد ) اسا سة   دددد  سة     ددددعس لدددد ةدسة     دددد  س  صصددددص س     صمدددد  س70،سص0220   صضددددص لسا ددددف سزاد

ام  ل ددددعسةإ   ادددد مسسا فدددد  سة  دددد لمس  لتلددددهمس،سمددددتسخددددال س  ددددفة سة   دددد لىساة  ادددد عسة  فصةددددع،
اةإ  ق دددد  سامدددد س ف صتدددد  سة سه دددد سمددددتسم  ل ددددعس     دددد  سة   ددددمسة    دددد عساة  م م  ددددع،سة مددددفسة ددددي س
لسااضددددد مسر ددددد لس

 
   لدددددنهمسخفددددد ة سئلددددد عسمب ادددددفأسام فصةدددددع،س   ددددد سة ددددد   مسا  ددددد سم  دددددعساا قددددد سالدددددفة

 لدددددد لأسةه  دددددد  ساسا سة دددددد  ة    عسة   دددددد  سة     ددددددعس   ادددددد ته سة  فصةددددددع،س   دددددد سةرددددددخس28،سص0225)
ة     ددددد  سازتددددد ثأسثةر  دددددتهمس ددددد   مسة   دددددص ،سا ف  دددددعسمهددددد لةتهمسة  ت    دددددعسة ة  تدددددعس)ة    ددددد ساة ف قددددددس
اةا ددددددةف الساقددددددسالب ددددداسةددددددثسمدددددتسة دلة ددددد  سر ة  دددددعسة ددددد  دة سة ددددد  ة    عسة   ددددد  سة     دددددعس ددددد س

د  سس دددل  سة   ددص سةرددخس ف  ددعسم دداسةا صةلددتسة  فر ددعساة ص دةل ددعس   دد   م،سمنهدد   سOcakثلة ددعساااد
دددددد )2010) اثلة دددددددعسثةل  دددددددصسسا،0220ا،ساثلة دددددددعسةا فددددددد   )0220ا،ساثلة دددددددعسةرددددددد )0220ا،ساثلة دددددددعسزاد

Daniloسال0202ا،ساثلة عس  فةه مسااخفا )0202ا،ساثلة عسة  ( ل  )2019)س

  داس د سسسسسس
 
ات ضلسم  س ب ،سا سة   ة    عسة     سة     دعسق   دعسةردخسةإ  اد مساةإ  ق د  سة 

اس أددخسا س دددل  سة   ددص سة قدد  مسةرددخس004،سص0222 فدد  سة  دد لمسة     ددعلساقدددساادد لسلة  ددفزسا ادد   س)
لددددهمس دددد س ةدددددةثسة     دددد  س  دددد   مسمددددد سةا  دددد أ،س لدددد س دددددةمسمهدددد لة سة بلددددطس ة بلددددطساةإ  ق دددد  ،سز 

ف د سمهد لة سة ت دص س)ةإ د  الس   اسة    د ة     ساة  ت   سة ف قد،سارهمسة    مسة  ث ساة  ب  د ،سات 
Scientific Curiosity لسا  دد سا سة ت ددص سة    دد سز  دددسائدددسممصلدد  سة  دد  سة ص دددة  ،سا   نددنس لددتس

 دددف سة ف ي ددد  س     دددعسس-ا0-2،سص 0222  ددد سد دددفسة  لددد س)-ة  اددد مسا   دددمسةا د ددددساة ت دددد،سرهدددصس
 
ة 

  دددددد س ددددددداله 
 
ة دددددددةراسة دددددددةخر سسة دددددد   مساة    دددددد م،س دسالدددددد سة لددددددجا سةددددددتس  ادددددد  س دددددديأسة دددددد   م،سة  دددددد س 

س      م،سا قصث س قصأس أخسة  ا مسة   لمساإاب  سئ     س  سم فرعسئق   سة مصلل

 د سمفة د سة   صمد  س-ا  إطال سةرخسة دلة   سة ة  عس  س دل  سة   ص س  ف  عسة ت دص سة    د سسسسسس
  ئع

 
 دع،سهددراس أدخسة  ادجس بد  س  ب ئ دعسةدد سا دصثسا سثلة دعسةف  دعسااسا ف(س-اقصةةدسة ب  ل  سة 

ةتسالفسة   دة سة   ة    عسة     سة     عس  س دل  سة   دص سةردخس ف  دعسة ت دص سة    د لس يف د س
ا دد سةدددثسمدتسة دلة دد  سة  د سالب دداسر ة  دعسة دد  دة سة د  ة      سال دد دةس دل لد عسم فصةددعس دد س

  دد سالب دداسر ة  ددعسل ددصدةساسة0220 دددل  سة   ددص ،سةرددخس ف  ددعسة ت ددص سة    دد ،سمنهدد  سثلة ددعس   ددعس)
ثلة تدددفس ددد س ددددل  سة   دددص سةردددخس ف  دددعسمهددد لة سة  ت  ددد سة  ددد مر ساةإ ددد  ال سة    ددد ،ساثلة دددعسة  دددد ر س

اسة  ددددددد سالب ددددددداسر ة  دددددددعسة ددددددد  دة سطفتقدددددددعسهدددددددص  ،س ددددددد س ددددددددل  سائددددددددأس)ة  هف ددددددد  اسةردددددددخس ف  دددددددعس0222)



 
العلوم  أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس

....لمي في الصفوف األولية( على تنمية التحصيل المعرفي والفضول الع  

ح د/ سماح بنت حسين صال
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   عساة ددددداسا ص لددددد ص ساسة  ددددد سالب ددددداسر ة  دددددعسة ددددد  ة 0202ةإ ددددد  ال سة    ددددد ،ساثلة دددددعسةاة  دددددد )
PEOEدددددددد س ددددددددددل  سة ئ ددددددددد  سةرددددددددخس ف  دددددددددعسة تددددددددد ه مسة ب ص ص  ددددددددعساة ت دددددددددص سة    ددددددددد سلس إسا سثلة دددددددددعسس 

 فتدددددداس   اددددددجسةددددددتسثل ددددددعسةمدددددد ال سم   دددددد  سة ددددددص سة فئ ددددددعس742س-س748،ص 0222خ  دددددد )
 
اسة  دددددد سا

   تدد ه مسسة  ص دد عس)قبدد سةاةدمددعاس م  ددعسة     ددعس   م ددعسئتددفسة بدد طتس      ددعسة  ف  ددعسة لدد صث ع
ة     دددعساام ددد ثسة ت دددص س)ةإ ددد  ال اة     ،سقددددساإهدددف سةل تددد لسملددد ص سة فدددعسة بلدددطس ددد سل ددد  بس
ةخ بدددددد لسة تدددددد ه مسة     ددددددعسامق دددددد يسة ت ددددددص سة    دددددد ،س دسئ دددددد تسة    بدددددد  سةرددددددخسم ص ددددددعسقدددددددل س

قددددددلأس ددددددد س)00ل05)
 
سةردددددد52اسثل دددددعسمددددددتسة دل دددددعسة م  ددددددعسإخ بددددد لسة تدددددد ه مسة 

 
خساسثل دددددع،سائ دددددد تسا  ددددد 

قدددلأس ددد س)40ل202م ص ددعسقدددل س)
 
اسثل ددعلس275اسثل ددعسمددتسة دل ددعسة م  ددعس ق دد يسة ت ددص سة    دد سة 

اااصدداسة ب ئ ددعس ةةدد ثأسة فمددفس دد س فلدد مبس ةدددةثسم  ددمسة   ددص س م  ددعسة     ددعس لتددفسة بدد طتسامفة  ددعس
لدد  دمعس  دد سزلدد  س  ف  ددعسة ت ددص س

 
ة    ددد سسة  ادد عسة       ددعساطددف ساة دد  ة      سة  دددل  سة 

س د سة       سة   لق  س   ف ل مبل

 مشكلة الدراسة:

اسضددددد تسم ددددد    سة ددددد   مسة ب دددددفسة ف    دددددعس ددددد سة    دددددعسة  ف  دددددعس8،سص0225ا دددددد سازةلأسة    ددددد مس)س   سسسس
دددصرفس هدددمس   ددد مسةددد أ سةا دددصثأ،سام   ددد  سم     ددد  س  ددد   تس ة لددد صث ع،سا سمدددتسئددد سة طتددد  سا س  

ددث سةدددأساهددةمس  د  ة    عس د سال قدعس فلد مبسة  لددص سة  فردعسا ت  د  س  ب قهد س ا صإ تهد لسا ديةسئ 
ددددد  سمنهددددددد  سب للدددددد  سة ددددددد ق  ىسة    دددددد  سا دددددد ه  همسا  دددددددصتفهم/س للدددددد  سة بي دددددددعس0202ة ددددددصطن س) ا،ساد

سل00س–س00ة       عسة  ت أس إل دة ساةإ  م ل/س  صتفسة ف ه ساا    تسة     مساة  قصتمبسص 

  لقددد  س ف لددد مبسة  تص دددعسة ب دددفأس م  دددعسة     دددعس   م دددعسا سة قدددف ،سا  ددد سا سم مدددمسةسسسسس   
 
    بددد  سة 

س دددد سة صدددد ،سمددددتسخفت دددد  سة    ددددنس)ة ث دددد اس دددد سة فئ ددددعسة   لصتددددع،سرقدددددسزةث سة  لددددد   سة  دددد س ددددت  ه 
دجهال س  ددل  سا ردعسة     د  س د سمددةليسة  تص دعسة ب دفأ،س صة  سة   عس ةددةثهتس     د  سم 

 
 

ة   ددددص سة  ب   ددددع،س دددد س  خددددفس دددد سمددددتسمتدددد ه مسة   ددددعسم ددددفثألسا  صقددددصمسةرددددخسمددددد ساخ صددددعسمقددددفلة س
،س0222 لقدد ساهدددةمسمقفل) دددل  سة   ددص س دد سة  ددتصمسة ا  ددعا،سمفدديس دة ددعسةل ددال س دل لدد سةدد  س

ددددددد  س ق مددددددداسة ب ئ دددددددعس دددددددة فة سمق   دددددددعسمددددددداسا دددددددد  يأسة قدددددددفلسة     ددددددد  سة ال ددددددد سق دددددددتس  دل لددددددد ،سااد
  هت،سا سة    بددددد  ساة هدددددتسصددددد ص عس ددددد سة ددددد    ىسة  د ددددددسمدددددتساسا ددددد  يأ،ساا   دددددتس  ددددد0ةددددددثهت)

س دد  سة تدد ه مسة     ددعسام  لسهدد ،سم دد  س)ة    ددعساة ددصز ساةا  ددم/س
 
متدد ه مسة قددفل،ساايهددتس    ددتس   دد ة

ة لدفةعساة  لدد ل /سة ص ددعسة  ددص  عساة ص ددعسة  ددص  ع/سةإ  مدد يساةإل لدد ل/سة  تدد ةال سة ت ،    ددعس
لللسامددددد ساددددد   ا،ساا سم م هدددددتسا ددددد  سا تددددداسة تددددد ه مسة     دددددعسثا س ثلة سساة  تددددد ةال سة        دددددع/

 دإإته ؛سم   عسة    زسة قفلس ف  حسرقع،سم  سا    سمام س د ل سةردخسل د   هتسة نه   دعس د سة قدفللس
س  ب ئ ددعسةرددخسضدد جسثةر  ددتهتسار ددص هتسة    دد ،س

 
ا ددالسادداسرددة سق ددعس لددنهتسة  ف دد ،سا لدداسمجاددفة

س ددد س لددتسة  ددد لمسة     دددعلسا  س لق ددد س دسا سرقدددة سة 
 
سازهددددة

 
ص دددسم دددال ت دددص سة    ددد سااسضددد ت ،س  

 صخدددد أسمددددتس دددددل  سة   ددددص سزلدددد دف س
 
  دددد ساادددد ل سة  د دددددسمددددتسة ث  دددد  سة    صتددددعسامنهدددد س-ة هدددددةمسة 

ة ددددد  دة سة ددددد  ة      س دل لددددد عس  ددددد تس دددددالمعسا دددددصثأسر ة  دددددعسس-ا742،ص0222ثلة دددددعسخ  ددددد )
اةدمدددددع،سرقددددددسةل ددددد  سة ب ئ دددددعسا سة ددددد  دة سة ددددد  ة    عسة   ددددد  سة     دددددعس   دددد مسة    بددددد  سقبددددد سة

لدددددهمس ددددد س    ددددد سم ددددد   سةاةفددددد ة س    صةتهددددد سة ق   دددددعسةردددددخسة بف   دددددعساةإ  اددددد مساةإ  ق ددددد  ،سقددددددسز 
ة     ددعس    فددعسة بل  ددعسة لددتهدرعس  ددصلأساإ ت ددع،سا لدد    سر ددص هتسإ  لدد ىسة  تدددسمنهدد ،سة مددفس

س
 
ددصلفس      دد  دددث سماددم عسة دلة ددعس دد سة  اددجسةددتسالددفسة دد  دة سسة ددي س   ةرددخسلددصة بس    هددتلسا دديةسئ 

ة دددد  ة    عسة   دددد  سة     ددددعس دددد س دددددل  سمقددددفلس) دددددل  سة   ددددص س دددد سة  ددددتصمسة ا  ددددعاسةرددددخس ف  ددددعس
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ة  ل دد  سة  ف ددد ساة ت دددص سة    ددد س ددد سط  بددد  سة لددد ص سة فةمددداس ف لدد مبسة  تص دددعسة ب دددفأس  فئ دددعس
س عسا سة قف س  د فعسم عسة  فمعلسة بم  صلتصيس   م

 أسئلة الدراسـة:

مدد سالددفسة دد  دة سة دد  ة    عسة   دد  سة     ددعس دد س دددل  سمقددفلس) دددل  سة   ددص س دد سة  ددتصمس -1
ة ا  ددعاسةرددخس ف  ددعسة  ل دد  سة  ف دد س ددد سط  بدد  سة  تص ددعسة ب ددفأس   م ددعسا سة قددف س  د فددعس

 م عسة  فمع؟س
  دد  سة     ددعس دد س دددل  سمقددفلس) دددل  سة   ددص س دد سة  ددتصمسمدد سالددفسة دد  دة سة دد  ة    عسة  -2

ة ا  دددعاسةردددخس ف  دددعسة ت دددددص سة    ددد س دددد سط  بددد  سة  تص دددعسة ب دددفأس   م دددعسا سة قدددف س  د فدددعس
سم عسة  فمع؟

 أهـميـة الدراسـة:

فدددددددد ث س  لدددددددد طسة صةقددددددداسة  دل  ددددددد  ساةإه  ددددددد  س   فتدددددددتس  لددددددد   تس  ددددددددةصة  -1
 
ة    صتدددددددع،سة  ددددددد س 

    سة ه ثرعساة فصة عسة   سته مس  ا  لتسة فمف ساة   ب ق س    ص سة  ب   علةا   ة   
ص ددددلس  ت ددددعس -2  دددد  سم دددد لمسةاةفدددد ة ساة     دددد  س دددد سم دددد  س دددددل  سة   ددددص ،س ددددد   س لادددد ث س  

 
 

  صإ جسة   ة    عسة     سة     عس  س دل  سة   ص لسس
 ددد  سة دلة ددد  سة    صتدددعس ددد س -3

 
ت ددددس ددد سة  صصددد س ف ددد  بس 

 
فددد زسة ق  دددعسقددددس 

 
م ددد  س ددددل  سة   دددص ،سا 

ة ت   ددددددعسإ دددددد  دة سة دددددد  ة    عسة   دددددد  سة     ددددددعس دددددد س ف  ددددددعسة ت ددددددص سة    دددددد ،س دس ددددددمس   دددددد س
  ئددعسس–ة ب ئ ددعس

 
ةرددخسا سثلة ددعسس– دد سئددداثسةطالةهدد سةرددخسمفة دد سة   صمدد  ساقصةةدددسة ب  لدد  سة 

 ةف  عسااسا ف( عسقدسة تهدراسم    سة ت ص سة     ل

 راسـة: أهـداف الد

ة  اددجسةددتسالددفسة دد  دة سة دد  ة    عسة   دد  سة     ددعس دد س دددل  سمقددفلس) دددل  سة   ددص س دد س -1
ة  ددددتصمسة ا  ددددعاسةرددددخس ف  دددددعسة  ل دددد  سة  دددددف  س ددددد سط  بددددد  سة  تدددددص عسة ب دددددفأس   م دددددددعسا س

 ة قف س  د فعسم عسة  فمع؟ل
 سمقددفلس) دددل  سة   ددص س دد سة  اددجسةددتسالددفسة دد  دة سة دد  ة    عسة   دد  سة     ددعس دد س دددل  -2

ة  دددددتصمسة ا  دددددعاسةردددددخس ف  ددددددعسة ت دددددددددص سة   دددددد  س دددددد سط  بدددددد  سة  تددددددص عسة ب ددددددفأس   م ددددددددعسا س
 ة قف س  د فعسم عسة  فمع؟ل

 فـروض الدراسـة: 

إس ص ددددددددسردددددددفا سدة سثإ دددددددعس ئ ددددددد   عس ددددددد  سم ص دددددددعسثل ددددددد  سط  بددددددد  سة   صةدددددددعسة  ددددددد   عس -1
 عسة   فت( عس  سة   ب  سة ب د سإخ ب لسة  ل   سة  ف  لسام ص دعسثل   سط  ب  سة   صة

إس ص ددددددددسردددددددفا سدة سثإ دددددددعس ئ ددددددد   عس ددددددد  سم ص دددددددعسثل ددددددد  سط  بددددددد  سة   صةدددددددعسة  ددددددد   عس -2
سام ص دعسثل   سط  ب  سة   صةعسة   فت( عس  سة   ب  سة ب د س ق د يسة ت دص سة   دد  ل

 حـدود الدراسـة:

ا،سةردخسلدالثسمصضدصة  سم   د لأس0202/سس0202 سة ا س  د  س)  ب  سة   ف عس د سة ت د سة دلةلد  -1
اس  فئ ددددددعس0222مدددددتسمقدددددفلس) دددددددل  سة   دددددص س ددددد سة  ددددددتصمسة ا  دددددعاس ف لددددد مبسة  تص ددددددعسة ب دددددفأس)



 
العلوم  أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس

....لمي في الصفوف األولية( على تنمية التحصيل المعرفي والفضول الع  

ح د/ سماح بنت حسين صال

 الجفري
 

 

164 

اقدددساقدداسة بمدد  صلتصي،سا  دد نس صئدددأسة   قدددعساااددم  ه ،ساهدد  س)ةا ددفةلأ/سة  ددص /سة  ددص الس
دثسمدددتسة تددد ه مسة     دددعسة ت ،    دددعسة  دددفثأ،سةإخ  ددد لسةردددخس  ددداسة صضدددصة  ؛سإئ صةرهددد سةردددخسةددد

   ددع،سةفددس ةدددةثس
 
ة  د س    ددتس صإ دجسة  د دددسمدتسة  ادد عساة   ب قد  ساة   دد لىسة اد قعساة 

س
 
مل صةه سمتسخال سة     سة     عسة  فصةدع؛س لد ةدأسة    بد  سةردخسة د     ه ساره هد سره د 

،سزل ةدهتسةرخس  ل  سة   صم  س  سئ  ت
 
سهتلساإ ت  

  ب ددد سة   ف ددددعسةرددددخسة فدددددعسةاددددصة  عسم  ددددد لأسمددددتسط  بدددد  س)ة لدددد ص سة فةمددددااس ف لدددد مبسة  تص ددددعس -2
 ة ب فأس م  عسة     عس   م عسا سة قف س  د فدعسم عسة  فمعس      عسة  ف  عسة ل صث عل

سق ددد يسالددددفسة    دددد سة لدددد ق س)ة ددد  ة    عسة   دددد  سة     ددددعاسةرددددخس ف  دددعسم   دددد  تس دددد م   سه دددد   -3
 دأس  سة دلة عس هيةسة  فلل

 
س)ة  ل   سة  ف  ساة ت ص سة     ا،س     دة سة ق     سة 

 مصطلحات الدراسـة : 

سسس:اEffect)أثــر 

اسالددفسة دد   مسةرددخسالدد سبسمل دد عس    دد سمفمددصىسااسم دد سمفمددصىسر دد ،س0222ةددفمسادد    ساة ف دد لس)سسسسس
سلس00 لدثس  سة    مسل   عس     عسة    مبسص

س  لدددد  سة     دددد سة فدددد  بس دددد س دددد ص سة     ددددعسل   ددددعس دددد   مسة  دددد لمسة     ددددعسسسسسس
 
ا  فردددد سة ب ئ ددددعس  فة  دددد 

لدددددتهدرعس
 
اهددددد س )سةا دددددفةلأ/سة  دددددص /سس– صضدددددصة  سمقدددددفلس) ددددددل  سة   دددددص س ددددد سة  دددددتصمسة ا  دددددعاسة 

سا س  ب دس-ة  ص ا
 
ساا  سة      س      د  سلس     دة سة   ة    عسة     سة     ع،س صة  

 
س 

 ( :(Scientific Stationsاملحطات العلمية 

اسة     سة     دعس  يهد  سة د  ة    عس دل لد عس ددةمس ددل  سP: 16-21,2007)سJonesةفمس صل سسسسسس
سمدددتسة   ددفةل،س   قدد سرسهددد سة     ددص س    صةددد  س

 
س ب دد ة

 
ة تدد ه مسة  ددفثأساة تددد ه مسة  دد س    ددتسقددددلة

ة ة  تدددع،ساتقصمدددص س   ث دددعسة  اددد عسة ة  تدددعسةفددد سة  فددد اىس ددد سصددد   أ،سةفددد س  لددد عسمدددتسة   ددد  س
سة  فق س   س  اسة     لس

س  يهددد  سة ددد  ة    عس      دددعس     دددع،سق   دددعسةردددخسة فمفتدددعسة بف   دددع،ستهددد مسسسسسس
 
ا  فرهددد سة ب ئ دددعسة فة  ددد 

لدددددتهدرعس دددد سة صضددددصة
 
  سة     دددددعس       ددددعسا ادددد طه س دددد سة  اددددد ره ساة  لدددد  ه س    دددد لمسة     ددددعسة 

ة  اللع س)ةا فةلأ/سة  ص /سة  ص السارسه س  مس ل   سمل ص سا سمصضدص سل ي د  ؛سا     د س أدخسا د ة س
لقدددد سمادددد ص ه سا م م هدددد سة هدددددةمس

 
ال ددددمسة  فددددص س دددد سة   دددد  سة     ددددع،سا 

 
ااسم دددد لمسة   ددددعسرفة ددددع،س 

ة   ددد  سة     دددعسة  ادددصثأس   صضدددص سة ف ي ددد  لسلدددمس ددد مسته  دددعسا فمددد مس ي دددعسة  دددجس    صةدددعسمدددتس
ف  سا سمل عسمنهد سةردخس د  سرففد سمدتسا د ة سة صضدص سة ف ي د  ،سا هد سمه دعس      دع،س د مس

 
ة  فصةع،س 

ا دددداتتسل    هددد س ددد سالقدددعسة  اددد طسس-    صةددد  سصددد   أ- فت ددديه سمدددتسقبددد سة    بددد  سمادددم س  ددد ا  س
 ددداسة   ددد  سخدددال سزمدددتسة  ددد ئبعس هددد لسا  ددددسةلتهددد  س   ددداسة   صةددد  سمدددتسة دددفالس    فددد اىسةردددخس  

،س ددد مسمف قادددعسمددد س صصددد تس   ددد سة    بددد  س ددد ساالة سة  اددد طسا   ددداسة   ددد  ،س
 
لددددثسام   دددتس ددد  ق  م 

 م فلس قصت هتسا قد مسة   ي عسة فة  عس هت،س  لل  سلصة بس    هتل

سس:س(Achievement Cognitiveالتحصيل املعرفي )

 ددددد س  لدددددد  سبمددددددد سمددددد س لقدددددد س دددددد سة دددددد   مسمددددددتساسة  ل دددددد  سة  ف0220ةفرددددداسة ادددددد ر  ساة  ددددد  س)سسسسس
سمتسة صضصة  سة دلة  عبسص

 
سل250ة هدةمسة       عسل   عسثلة   سمصضصة 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

يةمجلة الترب  

 م2222لسنة  أبريل(، 2(، الجزء ) 491العدد: )

 

 

165 

س  لد  سمقدددةلسة  د لمسة     دعسة  د س   لدبنه سط  بد  سم  صةدد  سة دلة دع،سسسسسس
 
ا  فر سة ب ئ دعس  فة  د 

س   دددد  جس  دددددص س
 
)ة  ددددي ف/ة تهم/سة   ب دددد /سس Bloomةفدددددسملدددد صت  سة  دددد  سة  ف دددد سة لددددا،سارقددددد 

ة  ل  د /سة     دت/سة  قدصتما،سل   دعس    هدتسمصضدصة  سمقفل) ددل  سة   دص س د سة  دتصمسة ا  دعاس
لددتهدرعسلساتدد مس لد ددد س   ص ددعسة دددل   سة ددي س ل دد تسة  دد سط  بدد  سادد سم  صةددع،س دد سةخ بدد لس

 
ة 

 ددس  سة دلة عسةا    عس هديةسة  دفل
 
سلسسة  ل   سة  ف  ،سة 

 ( :Scientific Curiosityالفضول العلمي )

تصل ادد اسسسسسس   لدد  سممددص سةدد طت ،سMilijkovic & Jurcec (P: 104, 2016) ةفر دد سم   مددصر  يسات
 مصلددعس د دد س  دد  س

 
 ددف بعس فمبددعسة دد   مساثةر   دد س دد س  دداسة   صمدد  سة الزمددعس دد  سة ت ددصأسة  فر ددعسة 

س ره س فتل سمتسخال سا ا عساا    سم فصةعلمام عسةاسق  عسة   ع،سةتسطفت سة   ا

ف  ددع،س دددراس    بدد  سة فددعسة بلددطسسسسسس س  لدد  سلمبددعسا دةل ددعسدة  ددع،سر    ددعسام 
 
ا  فردد سة ب ئ ددعس  فة  دد 

  د فعس د سمصضدصة  سمقفل) ددل  سة   دص س د سة  ددتصمس
 
 أدخسة   اد مسا قملد  سة  د لمسة     دعسة 
لددددددتهدرعس  لتلددددددهت؛سااددددددب  سسئ

 
   ددددددع،ساد دددددداسمددددددتسخددددددال سة ا  دددددعاسة 

 
  دددددد تهتس دددددد سم فرددددددعس ي دددددد تهتسة 

لتدد أسام  دد أسإه  دد مهت،سثا سا ددصثسا سمم ردد أسخ ل  ددعلساتدد مس لد ددد س م  ل ددعسا ادد عسم  فصةددع،سم 
 ددس د س-   ص عسة دل   سة ي س ل  تسة  د سط  بد  ساد سم  صةدع،س د سمق د يسة ت دددص سة    د س

 
ة 

مبدددددددعس ددددددد سئ ددددددد زأسة  فرددددددددع/سة  قملددددددد  ساة  اددددددد مسة  هددددددددص /س  م ددددددد ث سة  اللددددددددع س)ة فسس-ة دلة دددددددعسةا    دددددددع
سةإل يةىسللصسة   لمسة    سم  صرعال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

: املحطات العلمية )
ً
 (:Scientific Stationsأوال

اددددهدسة  دددددة سة    ددددص س لددددصإ سلصة ددددعس دددد سة    دددد سة دددد   مساة    دددد م،سإ دددد   س دددد سم دددد  سة دددد  دة سسسسسس
    سة  دددل  سة ت    ددعس دد س   د  سة     دد  سمددتس  ت ددعسة  لد  همس    دد لمسة     ددع،سا  ت ددعسة د  ة  

 ددددسة ددد  ة    عسة   ددد  سة     دددع،سة  ددد س
 
سادةسم ندددنساق  ددعلسا 

 
م دد ا تهمس هددد ،س    دددب س    هدددمسئق ق ددد 

س،س ئددد سةا دد  ة      سة  دل لدد ع2227ةدد  سسDenise Jonesقدد  س   دد   ه سة  دد  مسث فددي س ددصل س
لددددد فدأسةردددددخسة فمفتدددددعسة بف   دددددع،ساقددددددسةفرهددددد س دددددصل س

 
اس  يهددددد سة ددددد  ة    عسP: 16-21,2007)سJonesة 

سمددددتسة   ددددفةل،س
 
س ب دددد ة

 
 دل لدددد عس دددددةمس دددددل  سة تدددد ه مسة     ددددعسة  ددددفثأساة تدددد ه مسة  دددد س    ددددتسقدددددلة

ث ددددعس   قددد سرسهددد سة     ددددص س    صةددد  سصددد   أ،سةفدددد س  لددد عسمدددتسة   دددد  سة ة  تدددع،ساتقصمدددص س   
 :P,2013)سDavidة  ادد عسة ة  تددعسةفدد سة  فدد اىس دد سة  فقدد س دد  س  دداسة   دد  لس  دد سةفرهدد سث تددد دس

اس  يهدد س  دد  ة    عس قددص سةرددخس دددلتتسة     ددد  سةرددخسة  ا دددعسمادددم سة  ددد ،سمددتسخددال سة   ددد س دد س20
 يهددددددددد ساس 20،سص0225اساردددددددددفةثلس ددددددددد سئددددددددد  سةفرهددددددددد سر ددددددددد لس)5س–س0م  صةددددددددددد  سص دددددددددد  أس    ددددددددددجسمدددددددددتس)

ة   ة    عس دل ل عسق   دعسةردخسةددأسا اد عسة   دع،س  مدص سمدتسةددأسمل د  ،سا مد سمل دعس اد طس
    دددجسةدددتسة خدددف،س ددد مس قلددد مسة     ددد  س أدددخسم  صةددد  سصددد   أ،س    ق دددصةسخدددال ساقددداسملددددثسمدددتس
مل عس خدف س    فد اى،سم د س  د  س مد سمد   مساثة س   داسة  اد ط  سةفد س  صة د س د س   داسة   د  لس

اسر فرهددد س  يهددد سة ددد  ة    عس دل لددد عستهددد مس دددف عسةا  لدددتسة فمدددف س ددد    ر س257،سص0227 س ددد دس)امددد
س  دددد   م،س قددددص سةرددددخسةدددددثسم دددد سملددددداثسمددددتسة   دددد  ،س

 
س  دددددة

 
 ددددت سةرددددخسة     ددددعسة       ددددعسمف خدددد 

 
ا 

سةردددددخسطب  دددددعسمل دددددص سة ددددد   م،سامددددد س  دددددصةرفسمدددددتس مم ل ددددد  س بي دددددعسة ددددد   م،س   دددددص س   فدددددص سخف ةتهددددد س فددددد   
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  صة  سة    مسر   س  نه س د سصدصلأسمفم دعس هددمسة  لد ىسخفد ة سم فصةدعسمف ب دعس فدصة بسة د   مسم
سة ف قتس لق قه ل

س  يهددد  سة ددد  ة    عس      دددعس     دددع،سق   دددعسةردددخسة فمفتدددعسة بف   دددع،ستهددد مسسسسسس
 
ا  فرهددد سة ب ئ دددعسة فة  ددد 

لدد
 
تهدرعلسارسهدد س دد مس ل  دد سمل ددص سادد س دد     مسا ادد ط س دد سة  ادد ر ساة  لدد   س    دد لمسة     ددعسة 

ال ددددمسة  فددددص س دددد سة   دددد  سة     ددددع،س
 
مصضددددص سل ي دددد  ؛سا     دددد س أددددخسا دددد ة سااسم دددد لمسة   ددددعسرفة ددددع،س 

لقدد سمادد ص ه سا م م هدد سة هدددةمسة  اددصثأس   صضددص سة ف ي دد  لسلددمس دد مسته  ددعسا فمدد مس ي ددعسة  ددجس
 
ا 

ف دد سادد سمل دد
 
عسمنهدد سةرددخس دد  سرففدد سمددتسا دد ة سة صضددص س    صةددعسمددتسة   دد  سة     ددعسة  فصةددع،س 

س-    صةدد  سصدد   أ-ة ف ي دد  ،سا هدد سمه دددعس      ددع،س دد مس فت دديه سمددتسقبدد سة     دد  سمادددم س  دد ا  س
ا ددداتتسل    هدد س ددد سالقددعسة  اددد طسة  دد ئبعس هددد لسا  دددسةلتهدد  س   ددداسة   صةدد  سمدددتسة ددفالس    فددد اىس

لدثسام   تس   ،س  مسمف قادعسمد س صصد س   د سة     دص س د ساالة سةرخس   اسة     سخال سزمتسم 
 
 ق 

سة  ا طسا   اسة     ،سم فلس قصت همسا قد مسة   ي عسة فة  عس هم،س  لل  سلصة بس    همل

بندددددنسارددددد سهدرددددد سسس  سسس
 
ا   ل ددددد  سة     دددددعسالدددددصة سةددددددأ،س مددددد سلدددددص سطب   ددددد ساا اددددد   سةاة صدددددعسة  ددددد س 

،س0227م دد  س دد دس)س- دد س ددفثس  دداسة لددصة ،س إسا سم م هدد سار لددت  ،ساقدددس ت ا دداسة ث  دد  سة    صتددعس
ا،ساإ دددددددددددفةه مسا خدددددددددددفا س2-8،سص س0202ا،ساة ددددددددددددس)204-200،سص 0228ا،سالةاددددددددددددس)277س-س257ص 

سقدسة تقاسةرخسة لصة سة     ع س-ا200،سص0202)

لد ةدسساملحطة )االستكشافية / االستقصائية(: -1
 
ا   د تسهدي سة   دعساثاة سامدصةثساا هد أس 

سةردددخس
 
 فت ددديسة  اددد عسة     دددعسااسة     دددعسةاة صدددعس   صضدددص ،ساة  ددد سإسزلددد  ف س فت ددديه ساق ددد 
،س)  صصد  سم داسة دداة فسة (لدد  ع،سااسئلد ىسة دمس   ردعس لدمسم د سمفدد مم،سااس

 
س ب د ة

 
زمف د 

مق للعس  ا عس      سا  د  ساةا  لدفتت،سااسة   دفمسةردخسة ئ د لساة ق صتد  س  خ ب لهد س صلقدعس
  ،سلللسام سا   ال ب  سة ا 

ا   دددد تسهددددي سة   ددددعسمدددد ثأسة   ددددعسمقددددفا أسام   قددددعس  ل ددددص سة صضددددص سساملحطــــة القرائيــــة: -2
ااهدةردد ،سامال  ددعس لدد ص سة     دد  ،س) ق ددعسة   ددعسق دد  أس  فدد ا سة  ادد مسة  دد ،سااسمقدد  س
سق   سةتسة     سة فد ي سااسةإئ بد يسةا دفةل ،سااسا سصدتلعسة   دعسمدتس  د ىسااسمص دصةعساا
 اددفأسللللسامدد سادد   الساتهدددمسهددي سة   ددعس أددخسة  ئددعسة تفصددعس       دد  سإ  لدد ىسة  فرددعسمددتس

سم  ثله سة   ئع،سم   د تسةرخسالتلهمس  سد ال
لدهمس د س صضدد  سساملحطـة الصـور:ة: -3

 
ا   د تسهدي سة   ددعسم  صةدعسمدتسة  دصلساة ف ددص سة  د س 

قف هدددد س أددددخسادهدددد يهمسمددددتس
 
خددددال س تلددددنسمل صةهدددد ساةا   ددددعسةدددددتسمتدددد ه مسة صضددددص س       دددد  سا 

سة    عسة   ئبعس ه ،سا  امم  س     سة    زسة    أساة دهاعسإ  ا مسة ت ه مل
سمتسة  ه أسةا    ال دعساة ي  دعسم د  س) هد زس املحطة اإللكترونية: -4

 
ا    تسهي سة   دعسةدثة

 دددددفلسمدددددتسئ  ددددتس أددددد سااسإىس دددددصىسااسة بدددددد ثسلللسامددددد ساددددد   الس  اضددددد رعس   دددددصس
 
ةثسة       دددددعسة  ددددد س 

خال هددد سم ددد  سةدددفالسة بصل صت ددداسة  قد   دددعسااسة  ت ة  دددعسااسة ردددال سة       دددعسة  ددد س هددد سةالقدددعس
  ل ددددص سة صضددددص سلللسامدددد سادددد   ا،س دس   لددددتسة     ددددص سة   ددددص سة  ف دددد سمددددتسخددددال سمادددد هدأس

 مددص س هدد زسةا   ددتسمددف بعسسة دد ثأسة     ددعساةا   ددعسةرددخسة  دد  عسة  دد ئبعس هدد لسامددتسة هددمسا 
  ال  لددا،س  دد   تسة     ددص سمددتسةا لدد لس دد سصددتل  سةال  لدداسا  دداسة   صمدد  ،سئدد  س    ددتس

سمنهمسة  ا طسة   ئتسد ال
ا   ددددد تسهدددددي سة   دددددعس هددددد زس  ددددد   سااس هددددد زسر دددددد صسمددددداسساملحطـــــة )الســـــمعية / البصـــــر:ة(: -5

  دددددددعسم   قدددددددعس  تددددددد ه مسة صضدددددددص ،س  تددددددد ز،س  قدددددددص سة     دددددددص س  إ ددددددد    سااسماددددددد هدأسمددددددد ثأسة 
ات  بدددص سةردددخسة  ددد  عسة  ددد ئبعس هددد لسامدددتسا هدددعسلمدددفسة ب ئ دددعسا سهدددي سة   دددعس    دددتس ت  ددد س
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مل صةهدد سمدداسة   ددعسةا    ال ددع،س دس  اممدد  سةددفلسمدد ثأسم  دد  عسااسمادد هدأسارددال سة ت ددد صس
 متسخال سة  ه أسةا    ال عسة ي  عل

 ددددددعسم   دددددعس خةفدددددد ة ساة     ددددد  س دددددد سة  ددددد لمسة     ددددددعساهدددددي سة  ساملحطـــــة االسةشــــــار:ة: -6
ة    قددعس   دددلي،سئ دددطس قددجسة   ددمسااسة  ة دددفسةاةب دد س)ا   بيدددتساة هفددديسامدد ساددد   اس دد سهدددي س
ة   دددددع،ساتمصلدددددصةسةردددددخسة ددددد  دةثس ددددد  س إل   دددددعسةدددددتسا سا ددددد  عس  فئهددددد سة دددددسهمسة     دددددص سالفددددد  س

 مسمل ص سة صضص لمفالهمس     ع،س   لاسمدةل همسات   فصةسمتسره
 دصة سمدتسثةخد س- د سهدي سة   دع،س قدص سة   دمس  م  دجسائددسة     د  سسمحطـة متحـا الشـم : -7

 ددد  س   ددتسثالساة ددد عسة   دددعسمف ب دددعس   صضددص ،ساددد  س ددد ق نسثالسائددددسس-ة  ددجسااسخ ل ددد 
ت دد سا س مددص سام مدد سندد   سمدتسمف  ة دد ،س  بدد سااسةا هدد زسة ددي سقدد  س  خ  ةةدد ، ،سات 

 
سة    د  سمدد ال

سااسصصلس لم ساهمس ل  زة  ل
 ددددسهدددي سة   دددعسم   دددعسام  ددد أس  ت  ددد سة     ددد  ،سئ دددطس قدددجسة   دددمسااسسمحطـــة الـــنعم والـــ : -8

 
 
ةفدددددسهددددي سة   ددددع،س     بددددصةسةرددددخسا دددد  عسة     دددد  سس-م دددددس دددددلتتسم دددد  -ائدددددسة   بددددعسة م تدددد  س

تسة  د  عس دف مسااسة  فائعسئص سما هدة س  ف عسمد سااس تلد  ه ،سمادفطسا س مدص سةا   دعسةد
سإسرقعلس

دد   تس ددد س  ددداسة   ددد  سة  فصةدددع،س  بددد  سايهددد سق   دددعسةردددخسةددددأسة   هددد  سر فتدددع،ساهددد س  ددد سد دددفسسسسسس
 
اة 

ا،س88-87،سص 0202ا،ساةا ف ددددددددددددددددددد س)02-02،سص س0228ا،ساقاددددددددددددددددددد عس)00-00،سص س0225ر ددددددددددددددددددد لس)
سا 20-25،سص س0202اة  ( ل  س)

ةرددخسا س مددص سة دد   مسملددصلسة     ددعسة       ددع،ساتبلددطس دس ف دد سهددي سةإ  دد  سساالتجــاا البنــا ي: -1
 ةتسة   لمس فتل ،س ته  عسامل ةدأسا ش  اساإل لأسمتسة   ملس

س دددددد سم  ل ددددددعسة     دددددد  س     ددددددعسة  ادددددد مسساالتجــــــاا االستكشــــــافي واالستقصــــــا ي: -2
 
اتمهددددددفس   دددددد 

سمددددتسسا قملددد  سة  دددد لمسة لددددتهدرعس  لتلددددهتس دددد سة   دددد  سة     ددددعسة  فصةددددع،سملدددد  دم  
 
ةدددددثة

ة هدددددد لة سة  ق  ددددددعساة   دددددد  سة   ددددددمسة    دددددد عساة  م م  ددددددعس)سا  الئمددددددعساة   دددددد  جساة  تلددددددد  س
  ددنهمسمدتس ل  دد س

 
اة   فتدتا،س  اضد رعس أددخسم  ل دتهمس  ددفحسة  لد ملإ ساإثةلأسة فق ادد  سة  د س 

ع،سة ئدةث،سام  ا عسة   صم  س  فتقعسمفلعسامف  ع،س  صصدص سا   د  سمف ق دعسا د سة ادم 
ساة صصص س    فرعسة لتهدرعسل

سةرددخسمدد س ددب ،س  ب دد سا سلفددص س أددخسا سة  فددص س دد سة  ص هدد  سة ت فتددعس دد سة دد  ة    عسة   دد  س
 
اة دد ف ثة

ة     ددددع،س   دددد  سم  ددددمسة   ددددص س دددد  س دددددمبس دددد  سةدددددأسالددددصة سمددددتسة   دددد  سة     ددددعس دددد سة صضددددص سة    دددد س
س دد سم دد إ س لددتسة دد   مس   

 
 دد لم،سام  ا  دد س هدد ،سات  ددت سة  تدددسمددتسة   ددعسة صةئددد،س   ددفاس فصةدد 

س هدددددةمسة صضددددص ساطب  ددددعسمل ددددصة ،س
 
اة  ادددد طس دددد سة صقددددجسة      دددد لسةرددددخسا س دددد مسهدددديةسة دددددمبسارقدددد 

س  اض رعس  ب  عسة       ،ساة صقاسة  من سة   حس     مل

د س)اهفدد  سلاللددعسال دد طس  فمدد مسة  فقدد س دد  سة   دد  س دد س ي ددعسة  ددج،ساهدد س  دد سسسسسس ،س0220اادد ل سزاد
سا س84-80،سص 0202اساةا ف  س)00،سص0228ا،ساقا عس)72ص

ارسهددد س ددد مس ةددددةثسمل ددد  سم فصةدددعس  فددد ا سة صضدددص سمدددتسزاة ددد سسالطـــواف علـــى جميـــ  املحطـــات: -1
س  لق ددد ساهدةردد ،سلدددمس ددد مس قلدد مسة     ددد  س أدددخسم  صةددد  س

 
سمف  دددب 

 
سزمف دد 

 
لددددثساق ددد  م   تددعسات 

اس7س–س5 صةدددددعس ددددديهتس   دددددعسمددددد ،سا  ددددددسةلتهددددد  سة صقددددداسة  ددددددثس)اساردددددفةث،ساددددد سم 0س–س4صددددد   أس)
ثقددد   ،س ددد مسةل قددد  سة   صةددد  س   ل دددعسة   ل دددع،س دددصة س ددد سة  ددد  سةقددد لىسة لددد ةعسا سة لددده ،س
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لسا  ددسةلتهد  سة صقداسة  ددث،س د مسةل قد  سة   صةد  س
 
ئلتسة ق لص سة دي س  د  سة   دمسملدبق 
  دداسة   صةدد  سمددتسزتدد لأس   دداسة   دد  ساةا   ددعس   ل ددعسة     ددع،سلللساه دديةلسئ ددنس دد   تس 

ةددددتساالة سة   دددد سة  دددد ئبعس هدددد ،سم ددددده س ف دددداس   دددداسة   صةدددد  س أددددخسمق ةددددده ساتبددددداسة   ددددمس
   ف قاعساالة سة    س م سمل عساإ     سة       سةتسا   ته سلمسز    سة صضص ل

ة  اد طس صقدداسا  دد سمددتسساهددي سة  فتقددعسمت دددأس د سئدد  سائ دد ةالطـواف علــى نصــا املحطـات:  -2
اثقدد   ،سر خ دد سة   ددمس أددخسةخ  دد لسةدددثسة   دد  س أددخسة ف ددج،سمددتسخددال س  دد  مسمل دد  ،س5)

،سا ل  ف سة مصثسةتسا سمل عساقاساق   س)
 
ساثق   ل22ا س لف  سمنه  سم ا  ه  س   م 

رددددخساهددددي سة  فتقددددعسرسهدددد سةخ  دددد لس  صقددددا،سمدددداس  ددددتسة    ددددتس دددددالسة   ددددمسااسةسالتعلــــيم املجــــ أ: -3
ة قددددد سة ب دددددصثلسئ دددددطس  دددددصز ساردددددفةثسة   صةدددددعسة صةئددددددأسةردددددخس   ددددداسة   ددددد  س)ا سط  دددددتسمدددددتس
ة   صةدددعس مددد سمل دددعا،سا  ددددسةلتهددد  سة صقددداسة  ددددث،سز دددصثساددد سط  دددتسمب دددصثس أدددخسم  صة ددد ،س
ددأ س  د س د   سااسادد هد سااسقد  س د ،سا دد مسة   دعس بد ث سةاةفد ة سر  دد س د  سة ة د  سة ب ددصل  س ات 

سة صضص س م لئص سمل ص س

ةدددد سسسسسسس
 
ا  دددددلسةاادد لأس أدددخسا سة دلة ددعسةا    ددعسقددددسة ب دداسة دمددددبسمدد س دد  سة فددددص سة ا ساة  دد   ،س دسا

،س   لدددددننس
 
دددددفل سمل  ددددد  سمادددددم سم  اددددد   س   مددددد 

 
لدددددتهدم،سلدددددمس  مل ددددد  سم فصةدددددعس ددددد ساددددد سمصضدددددص سم 

سمدددتسمهددد  سمل تهددد ،سا س لددد   سة صقدددا،سا   ددد سم س
 
خدددف ،س     صةدددعسة  ددد سةلتهددداس ددد  فة

 
ب ادددفأس   دددعسا

سثا سا س   فسإل م لسة   عسة     عسا س تفغسمتسة    ب  ل

س مددددد سمددددد   مس ددددد سة   صةددددد  سسJonesا،س أدددددخسا س دددددصل س05،سص0225اااددددد لسر ددددد ل)سسسسسس
 
قددددددسئددددددثسثالة

سة     أ؛س     الصةس ت    عس  س     سة ه عس  سة   عسة     ع،ساهي سة ثاةلسه  س

دا سة الئم  سام  صةدعسة قدفةلة سااسة ف د  بسة  د س دمسة  صصد سامه   سا سز سسمسجل: -1    سااس  
  ئبعس   ل عل

 
   سه س  صةر سةآللة س  ساالة سة  ا طسة 

امه  دد سةا  ددص سةرددخس   دداسة   ددتسااسة  ددصلسااالة سة  ادد ط،س  اضدد رعسسشـصص املعلومــات: -2
  أخسق  م سملجة سة   مسةتسة  صض ل  ل

ا  ددددص سةرددددخسا رددددعسة ددددصةثساة ثاة سة الزمددددعس     صةددددع،ساإة ثتهدددد سامه  دددد سةسشــــصص التمــــو: : -3
 ةفدسةإلته  سمنه ،ساإ الغسة   مس   سلقنسااسمام عل

امه  دد سمفةقبددعسملدد ص سة صقددا،ساة    دددسمددتسا سة دد سة   صةددعسقدددسة   دد ،ساةااددفةمسسنقيــ : -4
 ةرخس فم جسا سمل عسقب سة دالتعس أخسة   عسة     عل

    سق  ثأسة   صةعسئ نس  مسة ه عس  سا سمل علامهسقائد املجموعة: -5

اإس تص فدد سا سلفددص س أددخسا س بدد ث سهددي سة ثاةلس دد  سارددفةثسة   صةددعسة صةئدددأس دد  سادد سمصضددص سا خددف،سسسسسس
   لددنهمسمهددد لة سة   دددعساة    ة ددعسم فصةدددع،سا   دددصثهمسةرددخسة ق ددد ثأساة   ددد ا سا ل دد سة لدددجا  عس ددد س

سة ه  سة ة  تعل

،س0202ا،ساة  ددد( ل  س)257-250،سص س0227 ص س  ددددثسمدددتسة ث  ددد  سة    صتددعسم ددد  س ددد دس)ا دد  فسسسسسس
ا،س   فددددداسة ب ئ دددددعسمدددددتس خةددددد نس80-82،ص0202ا،ساةا ف ددددد )22-2،ص0202ا،ساة دددددد)25-24ص 

س   عسة  دل  سار سة   ة    عسة     سة     عس  سةاة صة سة     عس 

ددفةثس ةدددةثسمل ددصة  -1
 
ة  ف دد ساردد سة دد  ة    عسة   دد  سة     ددع،س أددخسس    ددعسة صضددص سة ف ي دد  سة 

 ةدأسا  ة سااسمصضصة  سرفة ع،س     دة س ل   سة   ص س)ار سة صضصة  ال
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 لد ددددددسة هددددددةمسةا فة  دددددعسةاة صدددددعس مددددد س ددددد  سرففددددد س   صضدددددص سةردددددخسئدددددد ؛س   لدددددننس     دددددمس -2
 سة   دددعسة     دددعسة ال  دددعسةخ  ددد لسة  اددد عساة هددددد  سة       دددعسة ال  دددددعس  لق قهددد ،ساةخ  ددد لسلدددددصس

  ه ل
ف د ساد سمل دعسمنهد سس-قبد س دة دعسة ددلي-ته  عسا فمد مس ي دعسة  دجس -3

 
  ل د  سة   دعسم فصةدع،س 

ةرددخس فت دديسمه ددعس      ددعسخ صددعس   صضددص سة تففدد س   صضددص سة ف ي دد  لسئ ددطس دد مس ةدددةثسة ددصةثس
مدددداسة    ددددسمددددتسصددددالئ ته ،ساة ثاة ساة  هددد أسة الزمددددعس  فت ددديسة ه ددددعسة       دددعس دددد سادددد سمل دددع،س

 ددددد ئبعس  فت ددددديسة هددددد  س ددددد ساددددد سمل دددددع،سمددددداسمفةةددددد أسا س مدددددص س
 
ا دددددي اس ةددددددةثساالة سة  اددددد طسة 

 اة  عسام   عسامف  بعس قدلة سة       ل
اسطددددالى،س0س–س4 أددددخسم  صةدددد  سصدددد   أ،سمدددددتس)س-قبدددد س دة ددددعسة دددددلي- دددددصز اسة     دددد  س دددد سة  ددددجس -4

لددتهدرعس دد سادد سمل ددع،س قددص سادد سم  صةددعسمددنهمسا اددم س  دد ا  ،س دد
 
 س فت دديسة ه ددعسة       ددعسة 

لدثسثالسا سط  تسمنهمس  س فت يسة ه   ل  اد اسم دسا س  
ددد  س قددددص س -5 زاددددفحسة   ددددمسةاة ددددصة ساة      دددد  ساة قددددصةل  سة  دددد س  لدددد  د س  ددددفلسة صضددددص ،ساد

ف دددد سةرددددخس دددد  سمددددتس
 
       دددد   س ددددي مسةددددفلسة صضددددص سمددددتسخددددال سةدددددأسمل دددد  ،سادددد سمل ددددعس 

ا دددداتتسس-    صةددد  سصددد   أس– ،سا هددد سمه دددعس      دددع،سة ددد  مس فت ددديه سمادددم س  ددد ا  سة صضدددصس
ل ددد  بس فت دددديه س ددد سالقددددعسة  اددد طسة  دددد ئبعس   ل دددع،ساة دددد  مسخدددال سة  فدددد اىسةردددخسة   دددد  ،س

 ةإ  ،ة س   صقاسة  دثس   ل ع،ساةدد سة  صة ددسماسم  صةعساخف س  سدة سة   عل
فالسةردخس   داسة   دد  ،س د مسمف قادعسمد س صصد صةس   د سمدتسل د  بس دد سم ددسةلتهد  سة     د  سمدتسة دس -6

   ددداساالة سة  اددد طسا   ددداسة   ددد  ،سم دددفلس قدددصت همسا قدددد مسة   ي دددعسة فة  دددعسة  ددد س  ددد زس
تسلصة بس    همل لل 

 
 د سةاة ط عسمنه ،سا 

 
 سس     تهمسة ف  لعسا 

اتيجية املحطـــات العلميـــة فـــي وقـــد أ ـــدت العديـــد مـــ  الدراســـات، علـــى أهميـــة اســـتخدام اســـتر      
 تدريس العلوم على تنمية عدة جوان  معرفية ووجدانية للمتعلم:

اسثلة   س هدمسة  اجسةدتسر ة  دعسة   د  سة     دعس د س ددل  س2010)سOcakرقدسا ف سااا  سسسسسس
بدددد سة ددددفم س

 
ة   ددددص ساة   فص ص  دددد سةرددددخس ف  ددددعسة  ل دددد  سا قدددد  سالددددفسة دددد   ملسا   ددددعس لق دددد سة هدددددم،سط

ة   فتلد سة قد  مسةردخسة   د  مسة ادب س  فتل )ة قبر /ة ب دد اس   دصة   س)ضد   عسا  فت( دعا،سةرددخس
ة فددددعسةاددددصة  عسمددددتس الم دددديسا    ددددية سة  ددددجسةاةدددد م سةإ  دددددةن س ةئددددد سمدددددةليسمد فددددعسالضددددفا س

سا    دديأ،سا صةقدداس)42ماددف س ف  دد ،س  ددد سةدددثهمسة  ردد س)
 
سا    دديأس مدد سم  صةدددع،02اس    دددية

 
ساس    دددية

 د سة   ب دد سة ب ددد سإخ بد لسة  ل دد  سا قدد  سالددفسردفا سدة سثإ ددعس ئ دد   عسااإهدف سة ف دد  بسا ددصثس
س   السة   صةعسة   فت( عسة   سثل اس     دة سة     سة     علسة    م،

د س)سسسسس اسثلة ددته س هدددمسة  اددجسةددتسة دد  دة سة دد  ة    عسة   دد  سة     ددعس دد س0220  دد سا ددف سزاد
رخسة  ل   سة  ف  سا ف  دعسة   د  سة   دمساة  ت  د سةا ددةف ساة دةر  دعسللدصس   دمس دل  سة   ص سة

بدد سة ددفم سة   فتلدد سة قدد  مسةرددخسة   دد  مسة اددب س  فتل )ة قبر /ة ب ددد اس
 
ة   ددص لسا  ل دد سة هدددمسط

   دددصة   س)ضددد   عسا  فت( دددعا،سةردددخسة فدددعسةادددصة  عسملددد  عسمدددتس الم ددديسا    دددية سة  دددجسة فةمددداس
سا    دديأ،سا صةقددداس)02 ةئددد سمددددةليسمل رمددعس دددصه ة،س  دد سةددددثهمسة  ردد س)سةإ  دددةن 

 
اس02اس    دددية

س ددد  سم ص ددد  سط  بددد  س
 
سا    ددديأس مددد سم  صةدددع،سااإهدددف سة ف ددد  بسا دددصثسردددفا سثة دددعس ئ ددد    

 
    ددية

ة   دصة   س د سة   ب د سة ب دد سإخ بد لسة  ل دد  سة  ف د ساةخ بد لسة   د  سة   دمسامق د يسمهدد لة س
ة  د سس،سااد  سة تدف س  د السة   صةدعسة   فت( دع سةا دةف سامق  يس  دةر  عسللصس   مسة   دص ة  ت  

سلثل اس     ددة سة     سة     ع



 
العلوم  أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس

....لمي في الصفوف األولية( على تنمية التحصيل المعرفي والفضول الع  

ح د/ سماح بنت حسين صال

 الجفري
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اسرقددددسا دددف سثلة دددعسادددب س  فت( دددعس هددددمسة  ادددجسةدددتسالدددفسة ددد  دة سة   دددد  س0220امددد سةرددد س)سسسسس
 دددد سة فدددعسةادددصة  عسمدددتسط  بددد  سة     دددعس ددد س ددددل  سمددد ثأسة ئ ددد  سةردددخسة  ل ددد  ساة  ت  ددد سة    ددد س

زةدددداسة   فددددعسةرددددخسم  ددددصة   ،سم  صةددددعس ة  ددددجسةاةدددد م سة    دددد س دددد س ئددددد سة دددددةليسةاةدةث ددددع،سا 
،سام  صةدددعس  فت( دددعسا هددد س)02ضددد   عسا هددد س)

 
ددددليس ق  دددد  

 
ددددليس   ددد  دة س02اسط  بدددعسا 

 
اسط  بدددعسا 

س   ت  دددد سة    دددد لسة   دددد  سة     ددددعلسااةدددددسة ب ئددددطسةإخ بدددد لسة  ل دددد ر ،س يف دددد س بنددددنسمق 
 
س دددد ه ة

 
  دددد 

س دد  سم ص دد  سط  بدد  سة   ددصة   س دد سة   ب دد سة ب ددد س
 
ااإهددف سة ف دد  بسا ددصثسرددفا سثة ددعس ئ دد    

سإخ ب لسة  ل   سامق  يسة  ت   سة     ،ساا  سة تف س   السة   صةعسة   فت( عل

  عسة   د  سة     دعسثلة د  س هددمسة  ادجسةدتسالدفسة د  دة سة د  ة  سا0220اا ف سةا ف   س)سسسسس
بد سة دفم سة   فتلدد س د س ددل  سة ئ د  سةردخس ف  دعسة  ل د  ساةدد ثة سة  قد ،س

 
ا   دعس لق د سة هددمسط

ة قدددد  مسةرددددخسة   دددد  مسة اددددب س  فتل )ة قبر /ة ب ددددد اس   ددددصة   س)ضدددد   عسا  فت( ددددعا،سةرددددخسة فددددعس
،سا صة40ةاصة  عسمدتسطدالىسة فةمداسة    د ،س  د سةددثهمسة  رد س)

 
س مد سم  صةدعلس02قداس)اسط  بد 

 
اسط  بد 

س
 
  ددد ثة سة  قددد لسا ادددتاسة ف ددد  بسا ساقددد  سة ب ئدددطس ةةددددةثسةإخ بددد لسة  ل ددد ر ،س يف ددد س بندددنسمق   ددد 

سدة سثإ ددعس ئ ددد   عس دد سة   ب ددد سة ب دددد سإخ بدد لسة  ل ددد  سامق دد يسةددد ثة سة  قددد ،س
 
هفدد  سرفاقددد 

س سة     دعلاد اس   السة   صةعسة   فت( عسة   سثل اس     دددة سة    

اس أدددددخسة  ادددددجسةدددددتسالدددددفسة ددددد  دة سمل دددددعس   دددددمسة ئ ددددد  س2019)سDaniloاهددددددراسثلة دددددعسثةل  دددددصسسسسسس
(BLISSبدددد سة ددددفم س

 
اسةردددخس ف  ددددعسة  ل دددد  سة    دددد ،ساةإ  دددد  سللددددصس   دددمسة ئ دددد  لسا  لق دددد سة هدددددمسط

   ادددفسة   فتلدد س   ددد    سة ادددب س  فتلددد س   صةدددعساةئددددأ،سةرددخسة فدددعسمدددتسطدددالىسة   دددص س    دددجسة
،ساقددساإهدف سل د  بس  ب د ساثةأس08  دل عسل لصتعس ص عس صزا س   ت ب  ،س   سةدثه سة  رد س)

 
اسط  بد 

س دد  سم ص دد  س
 
ة دلة ددعسقبدد سا  دددس خ دد  سة   صةددعس      دد سة لدد ق ،سا ددصثسرددفا سثة ددعس ئ دد    

ةإ  د  سللدصسثل   سطالىسة فعسة دلة عس  سة   ب ق  سة قبرد ساة ب دد سإخ بد لسة  ل د  سامق د يس
سا ددددصثسةالقددددعسةل ب ط دددددعس

 
   ددددمسة ئ دددد  ،ساد دددداس  دددد السة   ب دددد سة ب ددددد لس  ددددد ساإهددددف سة ف دددد  بسا  دددد 

س      عس   سة  ل   سة     ساةإ    سللصس   مسةإئ   ل

ددددد   )سسسسس اس أدددددخسة  اددددددجسةدددددتسالددددددفسة ددددد  دة سة دددددد  ة    عس0222 يف ددددد سهددددددراسثلة ددددددعسة  بددددد   ساة تفاد
 سة   دص سةرددخس  دد  سة تهددمسةاةد طهس   تدد ه مسة     دعلسا  لق دد سة هدددمسة   د  سة     ددعس د س دددل 

بددد سة دددفم سة   فتلددد سة قددد  مسةردددخسة   ددد  مسة ادددب س  فتل )ة قبر /ة ب دددد اس   دددصة   ،سةردددخسة فدددعس
 
ط

ةادددصة  عسمدددتسطددددالىسة  دددجسة ا سة  ص دددعس  د فددددعسة صصددد س  ل رمدددعسليفددددص ،س  ددد سةددددثهمسة  ردددد س
،سا صةقدداس)54)

 
،سا)سا07اسط  بدد 

 
دددليس ق  ددد  

 
س     صةددعسة  دد   عسة  دد س 

 
س دد سة   صةددعس07ط  بدد 

 
اسط  بدد 

دددليس   دد  دة سة دد  ة    عسة   دد  سة     ددع،سااإهددف سة ف دد  بسا ددصثسرددفا سثة ددعس
 
ة   فت( ددعسة  دد س 

س ددد  سم ص ددد  سطدددالىسة   دددصة   س ددد سة   ب ددد سة ب دددد س الخ بددد ل،ساد ددداس  ددد السة   صةدددعس
 
 ئ ددد    

سة   فت( علس

اسثلة ددددد  س هددددددمسة  ادددددجسةدددددتسر ة  دددددعس ددددددل  سائددددددأس)ة لم دددددعسة ب   دددددعاس0202اا دددددف سةا ف ددددد س)سسسسس
     دة سة   ة    عسة     سة     عسةردخس ل د  سة تد ه مسة     دعساةإ  د  سللدصسمد ثأسة   دص لس
بددددددد سة دددددددفم سة   فتلددددددد سة قددددددد  مسةردددددددخسة   ددددددد  مسة ادددددددب س  فتل )ة قبر /ة ب دددددددد اس

 
ا  لق ددددددد سة هددددددددمسط

ة لدددددد ثيسةإ  دددددددةن س ةئددددددد سمدددددددةليسمف قددددددعسئ  دددددد سصة   ،سةرددددددخسة فددددددعسةاددددددصة  عسمددددددتسطددددددالىس   دددددد
،سا صةقداس)48      عسة  ف  عسة لد صث ع،س  د سةددثهمسة  رد س)

 
س     صةدعسة  د   عس04اسط  بد 

 
اسط  بد 

،سا)
 
ددددددددليس ق  دددددددد  

 
ددددددددليس   ددددددد  دة سة ددددددد  ة    عس04ة  ددددددد س 

 
س ددددددد سة   صةدددددددعسة   فت( دددددددعسة  ددددددد س 

 
اط  بددددددد 

س دد  سم ص دد  سطددالىسة   ددصة   س دد سة   دد 
 
 سة     ددع،سااإهددف سة ف دد  بسا ددصثسرددفا سثة ددعس ئ دد    
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،ساد ددداس  ددد الس ل ددد  سة تددد ه مسة     دددعسامق ددد يسةإ  ددد  سللدددصسة   دددص سة   ب ددد سة ب دددد سإخ بددد ل
سة   صةعسة   فت( عسل

  د  سة       ددعساسرقددسا دف سثلة دته س هددمسة  ادجسةدتسر ة  دعسة د  ة    عسة 0202امد سة ددس)سسسسس
ا   دعس لق د سة هدددمس د س ددل  سائددأس)ة م  فد  سةا  دعاسةردخس ف  ددعسة  ت  د سة ب دف سام  دعسة د   ملس

بدددد سة دددددفم سة   فتلدددد سة قددددد  مسةرددددخسة   ددددد  مسة اددددب س  فتل )ة قبر /ة ب دددددد اس   ددددصة   س)ضددددد   عس
 
ط

 سمدددتس ئدددد سة ددددةليسا  فت( دددعا،سةردددخسة فدددعسةادددصة  عسمدددتس الم ددديسا    دددية سة  دددجسة فةمددداسةإ  ددددةن
سا    ديأ،سا صةقداس82ةإ  دة  عسة   م عساثةلأسصدر سة       عس   د صط،س  د سةددثهمسة  رد س)

 
اس    دية

سا    دددددديأس مدددددد سم  صةددددددع،سااإهددددددف سة ف دددددد  بسا 42)
 
سهفدددددد  سرددددددفا سدة سثإ ددددددعس ئ دددددد   عس دددددد ساس    ددددددية

ة   صةددعسة   فت( ددع،ساا سس  دد السإخ بدد لسة  ت  دد سة ب ددف سامق دد يسم  ددعسة دد   مة   ب دد سة ب ددد س
س  سد ال

 
سة مسة لفس إل   ة    عسا  س ب  ة

 فتدددداسثلة ددددعسة  دددد( ل  س)سسسسس
 
اس هددددددمسة  اددددجسةددددتسالدددددفسة دددد  دة سة دددد  ة    عسة   ددددد  س0202اا

ة     عس  س دل  سائدأس)ة  هف   سة  لف عاسةرخسة  لد ىسة تد ه مسة     دعساة دةر  دعسللدصس    هد لس
بددددددد

 
 سة دددددددفم سة   فتلددددددد سة قددددددد  مسةردددددددخسة   ددددددد  مسة ادددددددب س  فتل )ة قبر /ة ب دددددددد اسا  لق ددددددد سة هددددددددمسط

   دصة   ،سةردخسة فددعسةادصة  عسمددتسط  بد  سة  ددجسة  د متسة   لد  س دد س ئدد سمدددةليس دصة سق ددبعس
سمدددتس)

 
ل ددداس ق  دددد   اسط  بدددع،س04ة تدددف س  ل رمدددعسة تدددف ،سئ دددطس مصلددداسة   صةدددعسة  ددد   عسة  ددد سث 

ل داس   د  دة سة د  ة    عسة   د  سة     دعسمدتس)ا مصلداسة   صةدعسة   فت( د اسط  بدعلس00عسة  د سث 
س دددد  سم ص دددد  سط  بدددد  سة   ددددصة   س دددد سة   ب دددد س

 
اقدددددساإهددددف سة ف دددد  بسا ددددصثسرددددفا سثة ددددعس ئ دددد    

ة ب دددد سإخ بددد لسة تدددد ه مسة     دددع،ساد دددداس  ددد السة   صةددددعسة   فت( دددع،ساا سة تددددفا سا لددداس  دددد الس
سالمل ص سة دةر  عس)ة ف ت ع

اس أدددخسة  ادددجسةدددتسر ة  دددعس فلددد مبس لفةنددد س   ددد  دة س0202  ددد سهددددراسثلة دددعس  دددفةه مسا خدددفا س)سسسسس
ة   ددد  سة     دددعس ددد س ددددل  سة   دددص سةردددخس ف  دددعسمهددد لة سةإ  ق ددد  سة    ددد لسا   دددعس لق ددد سة هددددمس
بددد سة دددفم سة   فتلددد س   ددد    سة ادددب س  فتلددد س   صةدددعساةئددددأ،سةردددخسة فدددعسةادددصة  عسمدددتسط  بددد  

 
سط

اسط  بدددددع،س42ة  ددددجسة ا سةاةددددددةث س  ددددددةليسةا لددددد   عس  ل رمدددددعسة فصر دددددع،س  ددددد سةددددددثهمسة  رددددد س)
س دددد  سم ص دددد  سثل دددد  سة فددددعسة دلة ددددعس دددد سة   ب قدددد  س

 
ااإهددددف سة ف دددد  بسا ددددصثسرددددفا سثة ددددعس ئ دددد    

سة قبر ساة ب د سإخ ب لسمه لة سةإ  ق   سة     ،ساا  سة تف س   السة   ب  سة ب د ل

 ى الدراسات السابقة :التعليق عل

سمددداس -1
 
سم  تقددد 

 
س ل  ددد 

 
ة تقددداس   ددداسة دلة دددد  سة لددد  قعسمددداسة دلة دددعسةا    دددعس ددد سة ددد  دة سمفم ددد 

طب  تهدددددد ،ساإساهددددددصسة ددددددفم سة   فتددددددددل سة ق  دددددددمسةرددددددخسة   ددددددد  مسة اددددددب س  فتلدددددد س)ة قبر /ة ب دددددددد اس
إ ددددددددددددفةه مسا،ساس2019)سDanilo   صة ددددددددددددد  س)ضدددددددددددد   عسا  فت( ددددددددددددعا،س   دددددددددددد  ف  سثلة دددددددددددد  سثةل  ددددددددددددصس

 اسرقدسة   دماسة     مسة اب س  فتل س)ة قبر /ة ب د اس   صةعساةئدأسل0202ا خفا )
ة تقددداس   ددداسة دلة دددد  سة لددد  قعسمدددداسة دلة دددعسةا    دددعس ددد سم ددددد  سة ددد ثأسة     دددعساهددد سة   ددددص س -2

ة  ب   ع،ساة تقاس ي اس  سة   دة سة د  ة    عسة   د  سة     دعس     د سملد ق ،س إسايهد س
سمنهد لسر ردخس د(  سة  د  سإسةا  دف سةخ   تاسةتسة دلة   سة ل  قعس  سةا داثسة صضصة عس مد  

ر ددص سمددتسمقددفلسة ئ دد  س   ددجسةاةدد م سة    دد س ب دددةث،ساه  )ةا ف ددعس0اس0220اخ دد لسةردد س)
اسائدددأس)ة م  فدد  سةا  ددعاسمددتسمقددفلسة   ددص س   ددجس0202ةخ دد ل سة ددد)اة  فقدد ساةائلدد يا،ساس

اسائددددددددأس)ة  هف ددددددد  س0202،ساةخ ددددددد ل سة  ددددددد( ل  س)  هصلتدددددددعسم دددددددفسة  ف  ددددددعة فةمدددددداسةإ  ددددددددةن س 
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 لف ددددددددعاسمددددددددتسمقددددددددفلسة   ددددددددص س   ددددددددجسة  دددددددد متسة   لدددددددد  س دددددددد  لث ،ساةخ دددددددد ل سة ب ئ ددددددددعسلددددددددالثس
 
ة 

مصضددددددصة  سر ،    ددددددعسم   قددددددعس  اددددددم  سة   قددددددعساه  )ةا ددددددفةلأ/سة  ددددددص /سة  ددددددص اسمددددددتسمقددددددفلس
 دددددعسة ب دددددفأس  فئ دددددعسة بمددددد  صلتصيس م  دددددعس) ددددددل  سة   دددددص س ددددد سة  دددددتصمسة ا  دددددعاس ف لددددد مبسة  تصس

 ة     عس   م عسا سة قف س  د فعسم عسة  فمعس      عسة  ف  عسة ل صث علس
دددددددددد  س -3 دددددددددد س)2010)سOcakة تقددددددددددداسثلة دددددددددددعساااد سسا،0220ا،ساةا فددددددددددد   س)0220ا،ساةرددددددددددد س)0220ا،سازاد

 س ددددد ما،سا،سمددددداسة دلة دددددعسةا    دددددعس ددددد س فددددد ا س)ة  ل ددددد  سة  ف ددددد اس     ددددد2019)سDaniloاثةل  دددددصس
لددددددتهدرعس

 
اةخ  تدددددداسة دلة ددددددعسةا    ددددددعسةددددددتس   دددددداس  دددددداسة دلة دددددد  س دددددد سةا ددددددداثسة صضددددددصة عسة 

 اة    فعس  سةخ ب لسة  ل   سة  ف  لس
ةخ  تدداسة دلة ددعسةا    ددعسةددتس   دداسة دلة دد  سة لدد  قع،س دد س فدد ا س)ة ت ددص سة  ف دد اس     دد س -4

  ئدددع ددد سئدددداثسةطالةهددد سةردددخسمفة ددد س- ددد ما،س دس دددمس   ددد سة ب ئ دددعس
 
س-ة   صمددد  ساقصةةددددسة ب  لددد  سة 

ةردددددددخسا سثلة دددددددعسةف  دددددددعسااسا ف( دددددددعسقددددددددسة دددددددتهدراسة  ادددددددجسةدددددددتسالدددددددفسة ددددددد  دة سة ددددددد  ة    عس
 ة     سة     عسةرخس ف  عسة ت ص سة     ل

بقددداس   ددداسة دلة ددد  سة لددد  قعسةردددخسة فددد  سةادددصة  عسم  ددد لأسمدددتسصدددتصمسم فصةدددعس فةئددد س -5
 
ط

 لص اس دددد سةدددددأسثا سامفدددد ط ،ساةخ  تدددداسةنهدددد سة دلة ددددعسثلة دددد عسم   تددددعس)ة  دددددةن سام ص ددددعسالدددد
بقددددداس

 
ةردددددخسة فدددددعسةادددددصة  عسمدددددتسط  بددددد  سة لددددد ص سة فةمددددداس ف لددددد مبسس-ا ا سمدددددفأ-ةا    دددددعس  يهددددد سط

ة  تص دددددددعسة ب دددددددفأس م  دددددددعسة     دددددددعس   م دددددددعسا سة قدددددددف س  د فدددددددعسم دددددددعسة  فمدددددددعس      دددددددعسة  ف  دددددددعس
 ة ل صث عل

   ددددداسة دلة ددددد  سة لددددد  قعس ددددد سثةدددددمسمادددددم عسة دلة دددددعسسا ادددددم سةددددد  ،سرقددددددس  ددددداسةإ ددددد ت ثأسمدددددتسسسسس
ةا    دددعسا لد ددددساه  تهددد ،ساإلدددفة س ط لهددد سة فمدددف ،ساةخ  ددد لسم    ةتهددد سامفم  تهددد سة بل  دددع،ساإ دددفة ة س

س ةدةثساثاةته ،س  اض رعس  ف   بساة  صص   ساة ق  ئ  سة   س صص اس  سه لس

: الفضول العلمي )
ً
 (:Scientific Curiosityثانيا

ة ت دددددص س)ةإ ددددد  ال اسهدددددصس ددددد ص سا ددددددة  ،سمفتددددد  س ددددد سةا لددددد  سمفددددديس اددددد   ،ساتدددددف بعس ل   ددددد سسسسسس
اادب  سلمب  دد س دد سة  ادد مسدة دد سا    دد سة    دع،سثا سا سمم ردد أسخ ل  ددعلساال(دداسة   ددمسةا ددد طسا س

اس أددخسثلة ددعس72-20،سص 0222  ت ددص سقدددلأسه   ددعسةرددخس  ادد عسخال دد سة دددم غ،سرقدددساادد لسمادد  س)
ا فتهددد س  م دددعسا   تصلل ددد سةإمفت  دددع،سقدددد سة  بيدددتسة فت ددد  سلة   لددد ثسمدددتسخال هددد ساطفائ ددد ،سسة   دددع

سمددددداسة  ت  ددددد س ددددد  مفسة دددددي س ددددد مس
 
ئدددددص سةئ تددددد لسة ددددددم غسة (ادددددف س     صمددددد  ،سا ف  دددددتسد ددددداسطفث ددددد 

 فتددداسة دلة دددعسةردددخس)
 
اددد ل سم   دددص ،س دددمس ص  ددد س)22ةإئ تددد لس    صمددد  سئص ددد لساا اس دددجة س222اسم 

ادددد ل   سملددد عسام دددد
 
فةقبددددعس اددد طسثمدددد غسة   سم صقددداس مدددد سمدددنهمسةرددددخسئدددد ،سا  دددداس ددد سلتدددد سة خ مدددعسم 

دصئاسا سة ف قدعسة لددجا عسةدتسة   دعساة م رد أس دد س
 
   د  دة س هد زسة   دصتفس دد  فل  سة  ف طي د  لسا 

ددد  س ادددد ل لسم دددد سا دددددس هددددمسا سة ت ددددص ساد
 
  ددددص سة 

 
ة دددددم غسقدددددساضدددد   سم دددددم س ددددمسة دددد ت ةزسر ددددص سة 

س
 
دددد  ددددددفخسة ددددددا  م  سملفاد

 
س  اددددد طسة ددددددم غ،سئ دددددطس ددددد ةدسةردددددخس لت ددددد،سةردددددفةزسمددددد ثأس       دددددعس 

 
ا   ددددد  

(Dopamineددددد سثل ددددددعسة   دددددعسمددددددتسة  ادددددصأسة  ب   ددددددعسثا س ددددددخ سخدددددد ل  ،سامدددددتسة  ددددددفامسا س  
 
ا،س 

ة دددا  م  س دد سثالسا  لدد  سامهددمس دد س   تدد سة ددفاة عس دد  سةاةال دد سة دةة ددعس  دد   ملسا دديةسز  فدد سة ت ددص س
ملددددف سل ي دددد  س دددد سة   ددددعسة دددد   م،سس-ا500،سصس0202  دددد سد ددددف سةبدةا   دددددس)- اسة    دددد س)ةإ دددد  الس

اسا س22-28،سص0202اقددددددددصأسثةخ  ددددددددعسثةر ددددددددع،س  ف  دددددددعس صةلدددددددتسة ددددددد   مسة ة  تدددددددعلساتدددددددف سةا دددددددد   س)
ة ت دددص سهدددصس   دددديس ال  اددد م،ساالددد س دددد عساة ددد عسمه دددع،س دسام   هدددد سة ددد   مس   ددداس ل دددد   س

 سمددتسم دد  لسا  دد سمدد س ج دددسد دداسات    دد ،سة  دد  مسة ت ، دد ن سة ادده  سا  ادد   تسامه لة دد ساإمم ل   دد سار دد
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Einsteinسة دددددي سال ددددداسة ت ددددد س  مدددددمسل  ئ  ددددد س أدددددخسر دددددص  ،ساقددددد  سمقص  ددددد سة اددددده  أ سب دددددي س دددددد س،
سمصةهتسخ صع،سا  تسرقعسال سر صأ سما جبل

   عسة   اددد ر عساسة ت ددص س)ةإ ددد  ال اسة    ددد س  لدد سة ددد 504،سص0220اةددفمسا دددصس   دددصحس)سسسسس
بد  سة    مس  سمصةقدجس      دعسئق ق دع؛ساادب  سلمب د س د سةا  دص س  تل   س  سام سة  تل ل،س  

تصل اد اس سMilijkovic & Jurcec (P: 104, 2016) ةردخسة  فردعسة     دعساة د   ملسا دف سم   مدصر  يسات
 الزمدعس د  سة ت دصأسة  فر ددعسالد  سممدص سةد طت ،س دف بعس فمبددعسة د   مساثةر   د س د س  داسة   صمدد  سة

ة  مصلددددعس د دددد س  دددد  سماددددم عسااسق دددد عسة   ددددع،سةددددتسطفتدددد سة   ادددد ره س فتلدددد ،سمددددتسخددددال سا ادددد عس
اسالد س اد طس قدص س د سة     د  سإ  اد مسةا قد   س008،سص0225اا    سم فصةعلس يف د س دف س  بد س)

سامفة ددددعساثهاددددع،سملدددد(تسئدددد ر سمدددد س
 
 دددددر همس    ددددصلساة  قددددد سة     دددعساة   فص ص  ددددعسة   دددد س  ق دددددة

اسر فر ددد س  لددد سائددددسممصلددد  سة  ددد  سة ص ددددة  ،سة دددي س    ددد سثةر  دددعس8،سص0220ة    ددد لسامددد س   دددعس)
ة دد   مسللددصسة  قملدد  ساةإ   ادد مس دد سةددصة مسة  هددص ،ساة  دد س أددخسادد سمدد سهددصس د دددسام  دد لسااادد ل س

فمبددعس دد سة  فرددعسة     ددعساس أددخسالدد س   دد تسلددصة   سر ددص سم ف دد س    دد س دد سسة 228،سص0227مل ددد)
   سة   سم  سم  صملس

 
فةثس اب ةه ،سار ص س ثلةا س  دلسا      عسة   ا ر عس  سا   عس  

ا ددد سضددددص سمددد س ددددب س    ددددتسة قدددص س دددد  سة ت دددص سة    دددد  سةبدددد لأسةدددتسلمبددددعسا دةل دددعسدة  ددددع،سر    ددددعسسسسسس
س
 
ف  ددددع،س دددددراس دددد        س أددددخسة   ادددد مسا قملدددد  سة  دددد لمسة     ددددعسة  لددددتهدرعس  لتلددددهم؛سااددددب  سام 

لتددد أس    دددع،ساد ددداسمدددتسخدددال سم  ل دددعسا اددد عسم  فصةدددع،سم 
 
ئ  ددد تهمس ددد سم فردددعسداةتهدددمسا ي ددد تهمسة 

سام   أسإه   مهم،سثا سا صثسا سمم ر أسخ ل  علس

اس ددددددد سةاطددددددد لسة    ملددددددد  س  ددددددد  س20س–س20،سص0222ااادددددد ل سه  دددددددعس قدددددددصتمسة    ددددددد مساة  دددددددلتتس)سسسسس
  ددددددعسة  ف  ددددددعسة لدددددد صث ع،س أددددددخسا سئددددددتسة ت ددددددص س)ةإ دددددد  ال اساة بلددددددطسةددددددتسة   ددددددص سة  ب   ددددددعس    

س
 
ة  فردعسمادد ج؛سإ  اد ره ساة دد     ه ساة لد ه عس دد س ل   هد ؛س  مددص سا د  عس  تهددمسة    د سامفم دد 
 خ   أ،سز  دسمتساهمسة ق مسة  د س د ه اس د س  دصلسة  فردعسة     دعسةفد سة   دصل،سا د ةد س د سإهدصلس

لددد ةداةسة     ددد  س  مصلدددصةسقددد ثلتتسة  د ددددسمدددتسةإخ  ة ةددد  سةا دةة دددع،ساا سةردددخسم   ددد سة   دددص سا سز 
ةرددخس فددد  سم ددد لرهم،سإسم   قدد  س هددد ،ساد ددداسمدددتسخددال سته  دددعسا اددد عس      دددعسم  فصةددعس   ددد سةردددخس لددد لأس
ةه   مهمساثةر  تهمس     م،سا ل  س همس  الئمدعسة اد   ،ساطدفحسة  د  عسئص هد ،ساإثةلأسة فق اد  س

  ددنهمسمددتس ل  دد سة ئدددةثساة ب  لدد  سا تلدد  ه ،ساةإل ددفةطس دد سة    دد عسام  ل ددعسة     دد  سة  دد
 
 س 

ف  دددددددددع،س ةا فة  ددددددددعسةإ   ادددددددد ر عسااسةإ  ق دددددددد   عسة الزمددددددددعس   ا ددددددددعسة   صمدددددددد  س  فتقددددددددعسمفلددددددددعسام 
سادةسم ننل

 
لتهدرع،س   سزلهمس  س   س   دمسة   دص سم    

 
ساة صصدص س خ  ص سة 

 تد ة س  ت دص س1960)سBerlyne إ تسائدثس  سسسسس
 
  د ة سااسة 

 
اسخ  سخ   نس  ب د س صةرفهد س د سة 

 الزمع،ساه س   سد فه سة  ف   س)
 
    ة سة 

 
ساس 58،ص0220 د سة       ،ساط  سة سه سة مسة 

   س    لبعس         لسسالحداثة أو )الجدة(: -1
 
 ا  ن سئدةلعسا دأسة 

   لا  ن سا صثسمسعدم التحديد: -2
 
   صم  ساةئ   إ سم فصةعسام  دثأسئص سة 

  ددد سة صةئدددد،ساتددد ةثسة   ق ددددس  تددد ثأسةخددد المسسالتعقيـــد: -3
 
ا  نددد سةإخددد المساة  بددد  تس ددد  سةف صدددفسة 

   اسة  ف صف،ساتق س دةسلمفل س أخسة    سة صةئدساصئدأساةئدأل
   س  ف صفسم ف ق عسام  سم صق ع،سا سة  سم سالتنافر: -4

 
  لرف سة ل  قعلا  ن س   تسة 

ر سةرخسة    م،ساة دهاعساةدمسمتسة  ف رفلسسالدهشة: -5
 
سمام س 

 
   سمفتب 

 
 ا  ن سا س مص سة 



 
العلوم  أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس

....لمي في الصفوف األولية( على تنمية التحصيل المعرفي والفضول الع  

ح د/ سماح بنت حسين صال

 الجفري
 

 

174 

ة  دددددددددعس دددددددد س لد دددددددددده ،س دس دددددددددف سسسسسس
 
ا  ت ددددددددص سة    ددددددددد سةدددددددددأسام دددددددددد ث،س فصةددددددددداسة ث  دددددددد  سة    صتدددددددددعسة 

 ددد  فأا،ساسايهددد س    ددد س ددد سال ددداسام ددد ثساه  )ةا ددددأ/سة   ق دددد/سة د504،سص0220ا ص   دددصحس)
 
هادددع/سة 

اسايهددد سخ لددددعسام ددد ثساه  )ئدددتسة صضدددصة  سة        ددددع/س200-252،سص 0225 يف ددد س دددف سة ادددص م س)
ة    ددددددداس ددددددد إطال سةردددددددخسة صضدددددددصة  سة     دددددددع/س قدددددددد فسة   دددددددمساة    ددددددد  /سئدددددددتسة اددددددد ل عس    اددددددد عس

 دد سة م دد ثساس242-208،سص 0220ة فم  ددع/سئددتسة ادد ل عس    ادد عسة المفم  ددعالسائدددثته س   ددعس)
ة     ددددع )سةإه  دددد  س   صضددددصة  سة ف ب ددددعس   فب  دددد  /سة فمبددددعس دددد سةإطددددال سةرددددخسة صضددددصة  سة     ددددع/س

اسرلدددددثته س دددد س040،سص0228ة ادددد ل عس دددد سة ت    دددد  سة     ددددعسة فم  ددددعساة المفم  ددددعالسامدددد سئبيددددتس)
،س0202بدددددسةا   دددددس)م ددددد تسه دددد  )سةا دددددأسااسةا دةلددددع/سة  قملدددد  س     صمدددد  سة ئ    ددددعالسائدددددثته سة

اس ددد سال ددداسام ددد ثساه  )ةا ددددأ/سة   ق دددد/سة   دددصل/سة   ددد للالساة ددد   تس ددد س   ددداس  ددد  ت  س502ص
س
 
دددددددف بعسةل ب طددددددد سال قددددددد  س  م هددددددد ،س إسا سم ددددددد صيه سم 

 
ام ددددددد ثسة ت دددددددص سة    ددددددد سة لددددددد  قع،س  ددددددددس  دددددددفةلة

سلBerlyneب  إ تس   فتت  سة ت ص سة     ،سا       ة سة  الزمعسةاة لعسة ل  قعسة ي فس  س

سلاللعساه  س-  سمق   ه -ا  سضص سم س ب ،سةل   سة ب ئ عسا س مص سام  ثسة ت ص سة     سسسسسس

قدمدعس د سسالرغبة في حيازة املعرفة: -1    ة سة  د س   د تسم د لمسة   دعسم  صردع،سا  دتسم 
 
 ننس د  

 
ا 

اص سة    مسإ  ل  ه ل  ق  تس د د،سز 
 نددنس دد     ة سة  دد س   دد تسم دد لمسة   ددعسم  قدددأسااسم   دددثأسا  سسالتقصــ ي وا ةشــاف املج ــول: -2

ةإئ  ددددد إ ،س ددددددراس ددددد     مس أدددددخسة لددددد  سإ  اددددد ره سا قملددددد  سة  تددددددسةنهددددد ،سمدددددتسخدددددال سم  ل دددددعس
 ة     سة   مسة     عساة  م م  عل

 نددنس دد     ة سة  دد س   دد تسم دد لمسة   ددعسمفتبددعسةرددخسساالنجــبان نحــو املعــارف الليــر م لوفــة: -3
 
ا 

     مس  سم  صيه ،سااسم    لضعسماسم  لر سة ل  قعلة

ق  ئدددددعس ددددد سضدددددص سة ث  ددددد  سة لددددد  قع،س ددددد ال  سمددددداسر لدددددتعسسسسسس
 
ا  ددددددلسةااددددد لأس أدددددخسا سهددددديةسة م ددددد ثسة 

ة ت ددددص سة    دددد ،سامدددداسة ت لددددتعسة  دددد س ف ددددص سة سهدددد سر ددددفأسة   دددد  سة     ددددع،ساة  ص هدددد  سة ت فتددددعس
لتددد أ،سدة سا اددد عسة بف   دددعساة  ادددت عساةإ  ق ددد   عسة  دددفاس ي دددعس      دددعسلفتدددعسام   ددد س  ددد فته لسر  

امه  س      عسئق ق ع،سم    أسامدهادعسام    دعسا ية دع،س د    سةردخس  قد لسلاحسة ت دص سة    د س
لددددتهدرعس  لتلددددهت،سام  ا تهدددد س

 
 ددددد سة     دددد  ،ساتدددددر هتسإ   ادددد مسا قملدددد  سة  دددد لمسة     ددددعسة 

لق سة ه
 
ف  ع،س  سدةمسة  اصثأ،سا ج  سلصة بسة    مسمم  نه سةا ق ق عل  فتقعسمفلعسام 

 تابـ  :  وهناك العديد م  الدراسات التي تناولت الفضول )االستط ع(العلمي ،  متلير

اسثلة ددد  س هددددمسة  ادددجسةدددتسر ة  دددعسثالأسة ددد   مسةاة   ددد عس ددد س0220رقددددسا دددف سا دددصس   دددصح)سسسسس
بد سة دفم سة   فتلد س دل  سة   ص سةرخس ف  عسة ت ه مسة     دعساة 

 
  د  سة   دمسائدتسةإ د  ال ،ساط

ة قدد  مسةرددخسة   دد  مسة ادددب س  فتل )ة قبر /ة ب ددد اس   ددصة   ،سةرددخسة فدددعسةاددصة  عسملدد  عسمدددتس
،سا مصلددداس05 الم دديسة  دددجسة  ددد متسة   لددد  سم دد أ،سئ دددطس مصلددداسة   صةدددعسة  دد   عسمدددتس)

 
اس    دددية

لسا اددددت08ة   صةددددعسة   فت( ددددعسمددددتس)
 
س دددد  سم ص ددددعساس    ددددية

 
اسة ف دددد  بسا ددددصثسرددددفا سثة ددددعس ئ دددد    

ثل ددد  سطدددالىسة   ددددصة   س ددد سة   ب دددد سة ب دددد سإخ بددد لسة تدددد ه مسة     دددعساةخ بدددد لسة   ددد  سة   ددددمس
سامق  يسئتسةإ   ال سة     ،ساا  سة تف س   السة   صةعسة   فت( عل

إ دددجسة ددد  ة    عسة    ددديأساسثلة دددته س هددددمسة  ادددجسةدددتسالدددفس صس0225ا ددد سمددد أسا دددف سة ادددص م س)سسسسس
ة  فر ددعس دد س دددل  سة   ددص سةرددخس ف  ددعسة تدد ه مسة        ددعسائددتسةإ دد  ال سة    دد لسا ددمسة دد  دة س
ة دددددددفم سة   فتلددددددد سة قددددددد  مسةردددددددخسة   ددددددد  مسة ادددددددب س  فتل )ة قبر /ة ب دددددددد اس   دددددددصة   ،سةردددددددخسة فدددددددعس



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

يةمجلة الترب  

 م2222لسنة  أبريل(، 2(، الجزء ) 491العدد: )

 

 

175 

زةدداس   ددصة   س)ضد   ع ا  فت( ددعا،س دد سادد سمنه دد سسةادصة  عسمددتسط  بدد  سة  ددجسة  د متسة   لدد  ،سا 
س دد  سم ص دعسثل د  سطددالىسة   دصة   س دد س44)

 
اسط  بدعلسااإهدف سة ف دد  بسا دصثسردفا سثة ددعس ئ د    

ددددد  سة تددددددف س  دددددد الس ة   ب دددددد سة ب ددددددد سإخ بدددددد لسة تدددددد ه مسة        ددددددعسامق دددددد يسا ددددددتسةإ دددددد  ال ،سااد
سة   صةعسة   فت( عل

جسةدددتسالدددفس صإ دددجسل دددصدةسثلة تدددفس ددد س ددددل  ساسرقددددسهددددراس أدددخسة  اددد0220امددد سثلة دددعس   دددعس)سسسسس
ة   ص سةرخس ف  عسمه لة سة  ت   سة   مر ساةإ   ال سة    د لسا دمس  بد سة دفم سة   فتلد سة قد  مسةردخس
ة   ددددد  مسة ادددددب س  فتل )ة قبر /ة ب دددددد اس   دددددصة   ،سةردددددخسة فدددددعسةادددددصة  عسمدددددتسط  بددددد  سة  دددددجس

اسط  بددعس دد س42اسط  بددعس دد سة   صةددعسة  دد   عسا)07اسط  بددع،سمددنهمس)77ة    دداسة   لدد  سم دد أ،س   دداس)
ة   صةدددددعسة   فت( دددددع،سااإهدددددف سة ف ددددد  بس تدددددص سط  بددددد  سة   صةدددددعسة   فت( دددددعس ددددد سة   ب ددددد سة ب دددددد س

سإخ ب لسمه لة سة  ت   سة   مر سامق  يسةإ   ال سة     ل

  قدفة أسة ص هددعساس أدخسة  ادجسةدتسالدفسة د  دة سال دصدةسال دص  س0220اهددراسثلة دعسة   دصل س)سسسسس
بد سة دفم سة   فتلد سة قد  مسةردخس

 
  س دل  سة ت ،   سةردخس ف  دعسة  ل د  سائدتسةإ د  ال سة    د ،ساط

ة     مسة اب س  فتل )ة قبر /ة ب د اس   دصة   ،سةردخسة فدعسةادصة  عسمدتسطدالىسة  دجسة    دطس
،سمدنهمس)57ة  ص عس   هصلتعسة  فة س   داس)

 
س د سة 00اسط  بد 

 
س05  صةدعسة  د   ع،سا)اسط  بد 

 
اسط  بد 
 دددد سة   صةددددعسة   فت( ددددع،سااإهددددف سة ف دددد  بس تددددص سطددددالىسة   صةددددعسة   فت( ددددعسا دإ ددددعس ئ دددد   عس دددد س

سة   ب  سة ب د س   ل   سائتسةإ   ال سة     ل

اس أددخسة  اددجسةددتسالددفسة دد  دة سطفتقددعسهددص  ،س دد س دددل  س0222 دد سئدد  سهدددراسثلة ددعسة  ددد ر س)سسسسس
 اسةرددددخس ف  ددددعسئددددتسةإ دددد  ال سة    دددد لسا  لق دددد سهدددديةسة هدددددمس ددددمسة دددد  دة سة ددددفم سائدددددأس)ة  هف دددد 

ة   فتلددد سة قددد  مسةرددددخسة   ددد  مسة اددددب س  فتل )ة قبر /ة ب دددد اس   ددددصة   ،سةردددخسة فددددعسمدددتس الم دددديس
س
 
ة  ددددجسة لددددد ثيسة   لدددد  س ةئدددددد سمدددددةليسق دددددبعسمد فددددعسة  لقددددد  س دددد  لث ،س دددددمس ددددصز  همسةادددددصة   

ساتدل دددص س    فتقدددعسة  ق  د دددع،سام  صةدددعس  فت( دددعس02  عسا هددد س)   دددصة   ،سم  صةدددعسضددد 
 
اط  بددد 

س ددددد  س02ا هددددد س)
 
ساتدل دددددص س  فتقدددددعسهدددددص  ،لسا ادددددجسة ف ددددد  بسةدددددتسا دددددصثسردددددفا سثة دددددعس ئ ددددد    

 
اسط  بددددد 

دددد  س م ص دددددعسثل ددددد  سطدددددالىسة   دددددصة   س ددددد سة   ب ددددد سة ب دددددد س ق ددددد يسئدددددتسةإ ددددد  ال سة    ددددد ،سااد
سة   سثل اس     دة سطفتقعسهص  ،لسة تف س   السة   صةعسة   فت( ع

اسرددد  ف سثلة ددد  س هددددمسة  ادددجسةدددتسر ة  دددعسة ددد  ة    عساة ددداسا ص لددد ص س0202امددد سةاة  دددد )سسسسس
PEOEدددد س ددددددل  سة ئ ددددد  سةرددددخس ف  دددددعسة تددددد ه مسة ب ص ص  ددددعساة ت دددددص سة    ددددد س ددددد سطدددددالىسة فئ دددددعسس 

بددددددددد سة ددددددددفم سة   فتلددددددددد 
 
ة قدددددددد  مسةردددددددددخسة   دددددددد  مسة ادددددددددب سسة   لصتددددددددعسدا سال دددددددد طسة ددددددددد   مسة ة  تددددددددعلساط

  فتل )ة قبر /ة ب دددد اس   دددصة   ،سةردددخسة فدددعسةادددصة  عسمدددتسطدددالىسة  دددجسة ا سة  ددد لص س  د فدددعس
ل ددددداس   ددددد  دة سة  فتقدددددعسة  ق  د دددددع،سا)02ة  ددددد  ج،س) س ددددد سة   صةدددددعسة  ددددد   عسة  ددددد سث 

 
اس02اسط  بددددد 

ل داس   د  دة سة د  ة    عساس س  سة   صةعسة   فت( دعسة  د سث 
 
،سااإهدف سPEOEة داسا ص لد ص سط  ب 

س دددد  سم ص ددددعسثل دددد  سطددددالىسة   ددددصة   س دددد سة   ب دددد سة ب ددددد س
 
ة ف دددد  بسا ددددصثسرددددفا سثة ددددعس ئ دددد    

إخ بد لسة تدد ه مسة ب ص ص  دعسامق دد يسة ت دص سة    دد سامق دد يسال د طسة دد   م،سااد  سة تددف س  دد الس
سة   صةعسة   فت( ع،سا ح مس  ل  سمف تال

 

 



 
العلوم  أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس

....لمي في الصفوف األولية( على تنمية التحصيل المعرفي والفضول الع  
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 السابقة: التعليق على الدراسات

ة تقددداس   ددداسة دلة دددد  سة لددد  قعسمدددداسة دلة دددعسةا    دددعس ددد سم ددددد  سة ددد ثأسة     دددعساهددد سة   ددددص س -1
سمنه ل  ة  ب   ع،س يف  سةخ  تاس  سةا داثسة صضصة عساة م ل عساة  م ل عس م  

سمددداس -2
 
سم تقددد 

 
س ل  ددد 

 
ة تقددداس   ددداسة دلة دددد  سة لددد  قعسمددداسة دلة دددعسةا    دددعس ددد سة ددد  دة سمفم ددد 

 ،ساإساهددددددصسة ددددددفم سة   فتددددددددل سة ق  دددددددمسةرددددددخسة   ددددددد  مسة اددددددب س  فتلدددددد س)ة قبر /ة ب دددددددد اسطب  تهدددددد
    صة د  س)ض   ع/  فت( عال

ةخ  تدداسة دلة ددعسةا    ددعسةددتس   دداس  دداسة دلة دد  س دد سة    دد سة لدد ق ،س دةس ف ا دداسة دلة ددعس -3
طددددددددددف سسةا    ددددددددددعس)ة دددددددددد  ة    عسة   دددددددددد  سة     ددددددددددعا،س يف دددددددددد س ف ا دددددددددداس   دددددددددداس  دددددددددداسة دلة دددددددددد  

 اة   ة      سال  دةسم   تعس  دل  سمقفلة سة   ص ل
ة تقددددددددددددداسة دلة دددددددددددددعسةا    ددددددددددددددعسمددددددددددددداس   دددددددددددددداسة دلة دددددددددددددد  سة لددددددددددددد  قعس دددددددددددددد سة ددددددددددددد  دة سة ت ددددددددددددددص س -4

ة     س     دد س دد ما،س يف ددد سةخ  تدداسةددتس   دداسة دلة ددد  سة لدد  قع،س دد سة ددد  دة س)ةإ دد  ال ا
دددفةثسة  ادددجسةدددتس ددد ل   س ددد س ددددل  سة   دددص س )ة ددد  ة    عسة   ددد  سة     دددعاس     ددد سملددد ق ،س  

 ددددد سئدددددداثسةطالةهددددد سةردددددخسمفة ددددد سة   صمددددد  س-ةرددددخس ف  دددددعسة ت دددددص سة    ددددد لس دس دددددمس   ددددد سة ب ئ دددددعس
  ئع

 
 ةرخسا سثلة عسةف  عسااسا ف( ع،سقدسة تهدراسد السس-اقصةةدسة ب  ل  سة 

بقددددداس   ددددداس  ددددداسة دلة ددددد  سة لددددد  قعسةردددددخسة فددددد  سةادددددصة  عسم  ددددد لأسمدددددتسصدددددتصمسم فصةدددددعس -5
 
ط

 فةئ سثلة  عسم   تعس)ة  دة  عسام ص  عسال لصتعاس  سةددأسمفد ط ساثا ،ساةخ  تداسة دلة دعس
بقداسةردخسة فدعسةادصة  عسمدتسط  بد  س)ة لد

 
 ص سة فةمدااس ف لد مبسة  تص دعسة ب دفأسةا    عس  يه سط

  م  عسة     عس   م عسا سة قف س  د فعسم عسة  فمعس      عسة  ف  عسة ل صث عل

ا ادددددم سةددددد  ،سرقددددددس  ددددداسةإ ددددد ت ثأسمدددددتس   ددددداسة دلة ددددد  سة لددددد  قعس ددددد سثةدددددمسمادددددم عسة دلة دددددعسسسسسس
امفم  تهددد سة بل  دددع،ساإ دددفة ة سةا    دددعسا لد ددددساه  تهددد ،ساإلدددفة س ط لهددد سة فمدددف ،ساةخ  ددد لسم    ةتهددد س

س ةدةثساثاةته ،س  اض رعس  ف   بساة  صص   ساة ق  ئ  سة   س صص اس  سه لس

 إجراءات الدراسة:

 سارت إجراءات الدراسة وفق الصطوات التالية:          

 دددمسة ددد  فةلسة صضدددصة  سة ف يلددد عس ددد س صصددد جسمقدددفلس) ددددل  سة   دددص س ددد سة  دددتصمسة ا  دددعاس -1
لدددددد مبسة  تدددددددص عسة ب دددددددفأس  فئ ددددددعسة بم  دددددددصلتصي،س م  ددددددعسة     ددددددعس   م دددددددعسا سة قددددددف ،سة    دددددددس ف س

خ  ددددددد  سمنهددددددد سلدددددددالثسمصضدددددددصة  سم    قدددددددعس0220/سس0202  ت ددددددد سة دلةلددددددد  سة ا س  ددددددد  س)
 
ا،سلدددددددمسا

س  ام  سة   قع،ساه  
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 (: 2جدول )

عد محتواها وال م  ال زم لتدريس ا   يوضح املوضوعات املصتارة وبُ

 وضوعــــــــاتامل

 املصــــــتــــــــارة

 املوضوعــات املعرفيـــة الفـــرعية

 )ُبعد املحتوى(

 ال مــــــــــــــــ 

 ال زم للتدريس

 الحــــــــــــــرارة

م ه عسةا فةلأس/سة   قعسةا فةلتعس/س    سثل   سةا فةلأس/س
 سق  يسثل   سةا فةلأس/س   جسة م  ف  سةا  عسماس    سثل  
ةا فةلأ/سة  صص  سةا فةل /سةا   سةا فةل /سةاا   س

سةا فةل /سة صةثسة صص ع/سة صةثسة   ز عل

سمل ضددددددددددف   

 الصــــــــــــــــوت

م ه عسة  ص /سةل ق  سة  ص سمتسخال سة صةثسة ة  تعس
)ةا صةمدساة لصة  ساة   زة ا/سة  م يسة  ص س/سةم   صس

/سة ص عسة  ص  ع س)ة   خة سسة  ص س/سة  د سار  د  
ساة    معا/سة   ثثس/سئدأسة  ص /سإ هفأسثا  فل

سلالثسمل ضفة 

 الضـــــــــــــــــوء

)سم ه عسة  ص /سم  ثل /سة ل لسة ي سزل   سة  ص سةفدس
ةل ق   سااسة  م   /س  جس  مص سة م  )ة  ل  سة    عس

اة اب سات رعساة ات رعا/سة ص عسة  ص  عس
فام ف طيل عا/سة  م يسة  ص /سةل ل لسة  ص /س)ة  ه

ة  د   س)ة  د عساة ق فأساة ل صتعا/سة   جسة فن /سس
سة  اصل/س  جسلف سا صة سة ا   ؟ل

سلالثسمل ضفة 

ةإخ  دددد لسةرددددخس  دددداسة صضددددصة  ؛سإئ صةرهدددد سةرددددخسةدددددثسمددددتسة تدددد ه مسة     ددددعسة ت ،    ددددعساقدددددساقدددداسسسسسس
   دددع،سةفددددسة  دددفثأ،سة  ددد س    دددتس صإ ددد

 
جسة  د ددددسمدددتسة  اددد عساة   ب قددد  ساة   ددد لىسة اددد قعساة 

 ةددددةثسمل صةهددد سمدددتسخدددال سة   ددد  سة     دددعسة  فصةدددع؛س لددد ةدأسة    بددد  سةردددخسة ددد     ه ساره هددد س
لدتهدرعس

 
،سزل ةدهتسةرخس  ل  سة   صم  س  سئ  تهتلساقدس مس  داسة  د لمسة     دعسة 

 
ساإ ت  

 
ره  

   ددأسمدتسازةلأسة    د مس)ا،سمتس0  س دا س)
 
ى؛س0202اس؛س0202مقدفلة سة   دص س   دتصمسة ا  دع،سة 

ةاس      دددددددعسة  ف  دددددددعسة لددددددد صث علسا   لددددددداسمددددددددةل سة    بددددددد  سمادددددددم س  ددددددد تس  ددددددد ماسة  ددددددد لمس0202
قدددددفل سازةلأسة    ددددد مس) هددددددا،سا  ددددداسة  ددددد  مسس0202ث؛س0202اة ددددد  فةلتته ،س دددددمسةإ ددددد   لعس  ل دددددص سم 

ة 
 
مددددددددددمسمل ددددددددددص س55-00،سص0220 ددددددددددع،سم دددددددددد  ساا ث   دددددددددد س ل  ل ادددددددددد صل  س)اة ص ددددددددددصة  سة 

 
ا،سلددددددددددمسل

ة صضدددددددصة  سارددددددد سة ددددددد  ة    عسة   ددددددد  سة     دددددددع،سئ دددددددطس  ددددددداس    دددددددعساددددددد سمصضدددددددص سل ي ددددددد  س أدددددددخس
زةاسةرخسمل د  سم  ل لد عس   د تسمهد  ساا اد عس      دعس     دعسم   دعس مصضصة  سرفة ع،ساا 

ةدد سة دصةثساة ثاة سااالة سة  اد طسةاة صدعس مد س ه ؛س  لق د ساهددةمساد س د  سمدتسة صضدص ،سلدمس
 
ا

  دد فعس
 
مل ددعساة الزمددعسا  دد  سة ه ددعسة       ددع،ساقدددس  دداسةإ دد   لعس دد سد ددا،سم دددثسمددتسة فة دداسة 
لددددتهدرع،سم دددد  سمدددد س تددددفة )

 
ا،س0227  ددددفالسا  دددد لىسة   ددددعسم   دددد أساادددد قعس  دددد نس   صضددددصة  سة 

ا،س  اضدددددد رعس  دددددددثسمددددددتس0220ا،سم  بددددددعس فتددددددف)0227ةا،س ددددددص ف)0220ىس؛س0220اس؛س0220ة  دددددد ن س)
،اة  ددددددد س  ددددددد فاسق دددددددنسسYouTubeمقددددددد طاسة ت دددددددد صسة  ادددددددصلأس قفدددددددصة س      دددددددعسةردددددددخسة  ص  دددددددصىس

دددفلس ة  اددد مسة  دددص سااسة  دددص ،سا  ددداسة  ددد لمساة  دددفالسة    دددعلسا دددمس ةددددةثسث  ددد س دددي ا،ساة 
ة    ،ساار ثاةس  ف  (  ،سم دس  فة 

 
س  د ال سطت تعسةرخسمل صة لسةرخسةدثسمتسة      سة 
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س ب  ددسمل دصة س -2
 
لدتهدرعسارقد 

 
دثسة  متسة الز س  دل  سا سمصضدص سمدتسة صضدصة  سة    د سالثس-ئ 

اةا دد فس  اادد لأسا سمصضددصف سة  دص ساة  ددص س  دد ف سمتد ه مسم ددفثأس   بدداسس-ا0 د س دددا س)
ل لدددده  سلددددالثسا ادددد عسا  ب قدددد  سا  دددد لىسة   ددددعسا  دددد سمددددتسمصضددددص سةا ددددفةلأ،سا دددديةسة دددد    س د

س)
 
س   سزمتسة   ضفأسة صةئدأسلم م  

 
 اسثق قعل52مل ضفة س م سمصضص سمنه  ،سة   

دددثسة هدددمسمددتسةخ بدد لسة  ل دد  سة  ف دد س دد سق دد يس ل دد  سط  بدد  سة فددعسة دلة ددعس    دد لمس -3 ئ 
ة ددد لأس

 
اد ددداسةفدددددس   دددداسملدددد صت  سس-ا0ة ددددصةلثأس دددد س دددددا )-ة     دددعسة ددددصةلثأس دددد سة صضددددصة  سة 

ةدددس ددا سمصةصدت  سةإخ بد لسمدتسخدال س لد دددسBloomة  ف د سمدتس  د  جس  دص سة  د  س
 
لسلدمسا

اس02م  د س)ة   ص ساة لد ص اس    د لمسة     دعسة دصةلثأس د سة صضدصة  سة لدتهدرع،ساصد  اس)
ف إددددفسسس-مدددتسلدددص سةإخ  ددد لسمدددتسم  ددددث-متدددفثأس

 
ة دددداس  ق دددد يس،سا 

 
  ددد سة ل ددددص سة 

 
مادددم سااأددد ،س 

 دل س  س دا سة صةصت  سة   أ  ة  صز داسة  ل
 ( : 3جدول)

 جدول مواصفات مقياس التحصيل املعرفي

 ُبعد املحتوى وُبعد السلوك
 املجموع موضوعات العلوم املستهدفة

لـــــي
ُ
سالك  الضوء الصوت الحرارة

د 
ُبع

ى  و
حت

امل
 

الـــــوزن 
النســبي 
 للمعارف

 31 11 9 11 العــــــــــدد

 % 111 %36.67 %31 %33.33 النســـــــبـة

ة (
بي
ســـ

لن
ا ا
نهـــ
وزا

وأ
ة 
 يـــ

لو
س
 ال
ـــة
في
عر

امل
ف 

دا
هــــ
األ

 ( 
= 
ك
ــو
سلـــ

 ال
ــد
ُبعــ

 

 التب ــــر

 2 2 2 العــــــــــــدد
6 

 6،  5 4،  3 2،  1 رقم املفـردة

 %21 %6.67 %6.67 %6.67 النســــــــبـة

 الف ـــــم

 2 2 2 العــــــــــــدد
6 

 12،  11 11،  9 8،  7 رقم املفـردة

 %21 %6.67 %6.67 %6.67 النســــــــبـة

 التطـبيق

 3 2 3 العــــــــــــدد
8 

 21،  19،  18 17،  16 15،  14، 13 رقم املفـردة

 %26.67 %11 %6.67 %11 النســــــــبـة

 التحــليل

 2 2 1 العــــــــــــدد
5 

 25،  24 23،  22 21 قم املفـردةر 

 %16.67 %6.67 %6.67 %3.33 النســــــــبـة

 التر ـي 
 1 1 1 العــــــــــــدد

3 
 28 27 26 رقم املفـردة
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 ُبعد املحتوى وُبعد السلوك
 املجموع موضوعات العلوم املستهدفة

لـــــي
ُ
سالك  الضوء الصوت الحرارة

 %11 %3.33 %3.33 %3.33 النســــــــبـة

 التقـو:م

 1 1 1 العــــــــــــدد
2 

 31 1 29 رقم املفـردة

 %6.67 %3.33 1 %3.33 ـبـةالنســـــــ

الـــــوزن 
النســـبي 
 لألهــداف

 31 11 9 11 العــــــــــدد

 % 111 36.67 %31 %33.33 النســـــــبـة

ددددفةثس لق قهددد سمدددتساددد سمصضدددص س0ات ضدددلسمدددتسةا دددددا س)سسسسسسسسسسسسسسسس
 
ا،سا سة هددددةمسة  فر دددعسة ل ص  ددددعسة 

 لمسة     ددعسة  دد سا ددتف سة   ددعس ل  دد سة   ددص سةددتس  دد نه س)م  دددسة لدد ص ا،سقدددسادد  اس   دداسة  دد
ف إفساازةيه سة  ل( عل0ة صضص س)م  دسة   ص ا،س   سالث س  س دا )  سد اس سا،سام  ته س   س  

فضدداسةرددخسم  صةددعس -4 ا  داس  دداسة تددفثة سة ا  دع،سم دددسم  دد  سر د أسمف  بدددعسةرددخسص  متهدد ؛ساة  ل 
ة  دددد  ؛س هدددددمسة  

 
   دددد  سة 

 
  ددددددسمددددتسصددددد سمل صةهددددد ساثقتهدددد سة     ددددعسامدددددد سادددد ص ه سمددددتسة 

صىد نس هد ،س دمس خدفةةس
 
سمدتسة   دد ال سة 

 
امف  بته س ق  يسم ساض اسمتسا   لسا  دس  دفة سةدثة

ةإخ ب لسة  ل  ر س  صل  سة نه   ع،سة   س مصلاسمتسصتلعسة      د  س  اضد رعس أدخسصدتل  س
س  دددلةسة لدد صت  سة  فر ددعس ب ددص ساسمتددفثأ،سل  (دداس02ة تددفثة سة  دد س  دد فاس)

 
،سمددتسBloom ب دد 

 ة  ي فس أخسة  قصتملس
لدددتسلبدددد  سةخ بددد لسة  ل ددد  س   ددد  دة سم  مددد سا تدددد س فالبددد  س) -5 ا،ساقددددسCronbach Alphaئ 

د ثةأس ق ددد يسة  ل ددد  س20ل2   ددداسق   ددد س) اساهدد سق  دددعسمف ت ددع،سا لددد  س   دد  دة سةإخ بددد لساد
لتهدرع،سامتس

 
 لمسةا  دص سةرخسل   بس    تسة صلدص س هد سلة  ف  س    فعسة 

لددتسة دد متسة ددالز س   ب دد سةخ بدد لسة  ل دد  سة  ف ددد سمددتسخددال س لد دددسة  مدددتسة ددي س ددمسر ددد س -6 ئ 
ة ددددد ال س فة دددددعسةإخ بددددد لسمدددددتساا سط  بدددددعس   فددددداسمدددددتسةإلتهددددد  سمدددددتسةا   دددددعسةردددددخسمتفثة ددددد سقبددددد س

ددثسة د متسة د02قفتف ته ،ساقدس  د سئدصةأ س) ي س دمسر د سة د ال س فة دعسةإخ بد لسمدتساسثق قددعلسلدمسئ 
اسثق قدددددعلسلددددمس02 خدددددفسط  بددددعسةلتهدددداسمددددتسةا   ددددعسةرددددخسمتفثة دددد سم ددددددسقفتف تهدددد ،ساقدددددس  دددد سئددددصةأ س)

لدددتسزمدددتسةإخ بددد لسة  ل ددد  سة  ف ددد سةدددتسطفتددد سئلدددد ىسم ص دددعسة ددد مف   سة لددد  ق  ،ساقددددس ئ 
 اسثق قعل05   سة  ص عس)

ة  ددددع -7
 
،سة  دددد س ف ا دددداسة ت ص )ةإ دددد  ال اسة    دددد ساإةدددددةثس ددددمسة ف ددددص س  دددددثسمددددتسة ث  دددد  سة 

مق  يلد ،س ال   اد ثس هد س د س لد ددسام د ثساممصلد  سمق د يسة ت دص سة    د س  دلة دعسةا    دع،س
،س0227ا،سزت دص س)024-020،سص 0225ا،س  بد س)504،سص0220اا  سمدتسا فزهد  سا دصس   دصحس)

ا،س   دعس58،ص0220  ف د  س)ا،سةP:38 , 2016)سGrossnickleا،س فا دف  م س408-404ص 
ة ددددددددددددي سق مدددددددددددداسسSlatarا،مق دددددددددددد يس ددددددددددددال فس040-040،ص 0228ا،سئبيددددددددددددت)85-84،ص 0220)

 دددأ،س242،ص0202   فتبدد سةي دد نس)
 
السا ددصئاسا سهفدد  س فددص س دد سام دد ثس   دداس  دداسة قدد  ي سة 

ندددد سمق دددد يس س دددد س دددد  س دددد س  دددداسة ث  دددد  ،س  
 
  دددد س ددددب سةاادددد لأس أددددخسد دددداس دددد سةاطدددد لسة فمددددف ،ساارقدددد 

سة ت ص سة     س  سة دلة عس  سضص سلاللدعسام  ثساه  



 
العلوم  أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس

....لمي في الصفوف األولية( على تنمية التحصيل المعرفي والفضول الع  

ح د/ سماح بنت حسين صال

 الجفري
 

 

180 

 :قدمددعسسالرغبــة فــي حيــازة املعرفــة    ة سة  دد س   دد تسم دد لمسة   ددعسم  صرددع،سا  ددتسم 
 
 نددنس دد  

 
ا 

اص سة    مسإ  ل  ه ل    سق  تس د د،سز 
 :سا   نددنس دد     ة سة  دد س   دد تسم دد لمسة   ددعسم  قدددأسااسم   دددثأسالتقصــ ي وا ةشــاف املج ــول

ةإئ  دد إ ،س دددراس دد     مس أددخسة لدد  سإ  ادد ره سا قملدد  سة  تدددسةنهدد ،سمددتسخددال سم  ل ددعس
 ة     سة   مسة     عساة  م م  عل

 :نددنس دد     ة سة  دد س   دد تسم دد لمسة   ددعسمفتبددعسةرددخسساالنجــبان نحــو املعــارف الليــر م لوفــة 
 
ا 

 ة    مس  سم  صيه ،سااسم    لضعسماسم  لر سة ل  قعل
اسةبددد لة س مددد سم  ددددسمدددتسام ددد ثسمق ددد يسة ت دددص سة    ددد ،س22اسةبددد لأساا  دددع،س صةقددداس)02)صددد  اس -8

 ف سة     عسمدتسخال د سةدتسثل دعسة   ههد س صضداس
 
خف اس  سمق  يسداس دلتبسلالث سة ت   ،س 

 
اا

قدددلأس مددد سر ددعسمدددتس
 
س دد  سة دل دددعسة 

 
 فددد أسةددتسد دددااسمددتسا هدددعسلمفهدد لسة  ددد 

 
 ادد لأسامددد  س)ة ت ددعسة 

     ع،سم    عس  ا دا سة   أ  ر   سةإ 

 ( :4جدول)

قدرة لفئة كل عبارة إيجابية أو عبارة سلبية 
ُ
وضح الدرجات امل  يُ

 نــوع العــــــــبـارة
قـــدرة

ُ
 فئـات االستجــابة ودرجــاتها امل

افق   أو
ً
افق أحيـانـا  ال أو

س2س0س0 العبــــارة اإليجابيـة

س0س0س2 العبــــارة السلبيـة

س
 
ددل سة دل دعسة     د س   ق د يس  د س دس )4 خ دا )ساارق 

 
ل  س دد س)22ا،سق

اسثل ددعلس02اسثل ع،ساة دل دعسة دد 
ساا لاسالق  سة تفثة سا    أ  

 :س04،س00،س00،س02،س22،س27،س25،س24،س20،س22،س22،س2،س7،س0،س4،س0،س0،س2)سالعبــــــــــارات اإليجابيــــــــــة،
 ال02،س08،س07،س00

 :ال02،س05،س02،س28،س20،س20،س8،س5)سالعبارات السلبيـــة 

 دددأسم دددسم  ددد سر دد أسمف  بدددعسةرددخسص  متهددد ؛ساد دداس     ددددسمددتسخ صهددد سمددتس -9
 
ا  دداسة تددفثة سة  ل 

فضدداسة ثةأسةردددخس دددجلفسةرددخس لق دد سة هدددمسمدددتسة ق دد ي،سلددمسة  ة   ددصلسااسة  دددةخ سة ددي سقدددس  
    د  ؛س هددمسة    دددسمدتسصدد سمل صةهدد س

 
   د  سة 

 
اثقتهد سة     دعسامددد سم  صةعسمتسة 

صىدد نس هدد ،س
 
سمددتسة   ددد ال سة 

 
ادد ص ه سامف  ددبته س ق دد يسمدد ساضدد اسمددتسا  دد لسا  دددس  دددفة سةدددثة

 ددددددمس خددددددفةةسمق دددددد يسة ت ددددددص سة    دددددد س  ددددددصل  سة نه   ددددددع،ساقدددددددس مددددددص سمددددددتسصددددددتلعسة      دددددد  س
مددتسساسمتددفثة س مدد سم  ددد22اسمتددفثأ،سا صةقدداس)02  اضدد رعس أددخسصددتل  سة تددفثة سة  دد س   دد تس)

ة م دددددد ثسة  اللددددددع س)ة فمبددددددعس دددددد سئ دددددد زأسة  فرددددددع/سة  قملدددددد  ساة  ادددددد مسة  هددددددص /سةإل دددددديةىسللددددددصس
 ة   لمسة    سم  صرعال

لددتسلبدد  سمق دد يسة ت ددص سة    دد س   دد  دة سم  مدد سا تدد س فالبدد  س) -11 ا،سCronbach Alphaئ 
 دددددددسهدددددي سة ق  ددددددعسمف  ددددددبع،سا لددددد  س   ددددد  دة سة ق ددددد ي84ل2اقددددددس   ددددداسق   ددددد س)

 
دددد ثةأ؛سسالسا  اد

لتهدرع،ساةا  دص سةرخسل   بس    تسة صلدص س هد لس
 
  ق  يسة ت ص سة     س    فعسة 
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لدددتسة ددد متسة دددالز س   ب ددد سمق ددد يسة ت دددص سة    ددد سمدددتسخدددال س لد ددددسة  مددددتسة دددي س دددمسر ددد س -11 ئ 
ة دد ال س فة دددعسة ق ددد يسمدددتساا سط  بدددعس   فددداسمددتسةإلتهددد  سمدددتسةا   دددعسةردددخسمتدددفثة سة ق ددد يس

دثسة د متسة دي س دمسر د سة د ال س فة دعسة ق د يس25ته ،ساقدس   سئصةأ س)قب سقفتف  اسثق قدعلسلمسئ 
اس05مدددتس خدددددفسط  بدددعسةلتهدددداسمددددتسةا   دددعسةرددددخسمتددددفثة سة ق ددد يسم دددددسقفتف تهدددد ،ساقددددس  دددد سئددددصةأ س)

لددددددتسزمددددددتسمق دددددد يسة ت ددددددص سة    دددددد ،سةددددددتسطفتدددددد سئلددددددد ىسم ص ددددددعسة دددددد مف   س ثق قدددددددعلسلددددددمسئ 
ساسثق قع02عس)ة ل  ق  ،ساقدس   سة  ص 

 مسةة   ثسة فم سة   فتل سة ق  مسةردخسة   د  مسة ادب سة   فتلد س)ة قبر /ة ب دد اس   دصة   ،س -12
ا،سام  صةددددددعس  فت( ددددددعس

 
لددددددتهدرعس) ق  ددددددد  

 
م  صةددددددعسضدددددد   عسا   دددددداس دلة ددددددعسة صضددددددصة  سة 

 ا   اس دلة عسة صضصة  سلتله س)     دة سة   ة    عسة     سة     عال
ددددددثسم   دددددداسة  -13 دلة دددددعس    ددددددداسط  بددددد  س)ة لدددددد ص سة فةمدددددااس ف لدددددد مبسة  تص دددددعسة ب ددددددفأس  فئ ددددددعسئ 

ة بمدددد  صلتصي،س م  ددددعسة     ددددعس   م ددددعسا سة قددددف س  د فددددعسم ددددعسة  فمددددع،س  ت ددددد سة دلة ددددد سة ا س
ا،سة ال دد س دل ددتسمقفل) دددل  سة   ددص س دد سة  ددتصمسة ا  ددعا،سلددمسئ  ددف س0202/سس0202  ددد   س)

ليسسة اددددد تسة   ئدددددعس   قدددددفل، دددددد 
 
سةخ  ددددد لساددددد بعس     ددددد سة   صةدددددعسة  ددددد   عس)ا 

 
ا دددددمسةادددددصة   

ليسة صضددددددصة  س ددددددد 
 
اساادددددد بعس     دددددد سة   صةددددددعسة   فت( ددددددعس)ا 

 
لددددددتهدرعس ق  ددددددد  

 
ة صضددددددصة  سة 

 لتله س     دة سة   ة    عسة     سة     عالس
بقدددددداساثة دددددد سة دلة ددددددعس -14

 
ةرددددددخسس- دددددد ااه   )ةخ بدددددد لسة  ل دددددد  سة  ف دددددد سامق دددددد يسة ت ددددددص سة   -ط

اسط  بددددع،ساد دددداسقبدددد س02ط  بدددد  سة   ددددصة   س)ة  دددد   عساة   فت( ددددعا،سة بدددد   سةدثهدددددتسة  ردددد س)
لدد ةدس دد س

 
 خ دد ةهتس دلة ددعسة صضددصة  سة لددتهدرع؛س   لددننسة صقددصمسةرددخسم  صمدد  سقب  ددع،س 

خ ددد اس
 
ة     دد  سةائ ددد   عسةاة صدددعس ( دد  س مددد رجسة   دددصة   س)ة   فت( ددعساة  ددد   عالسلدددمسا

سمدددتسة  ددددف سةا ل   ددددعسل ددد  بس
 
ة   ب ددد س ثة ددد سة دلة دددعس     ا ددددعسةائ    ددددعس     دددددة سةدددددثة

اسامنهددددد سة  ص دددددعسةا لددددد   سSPSSة صصت ددددددعساةإ  دإ  ددددددع،سة  دددددصرفأسض ددددددتس فلددددد مبسةائ ددددد  س)
اسT-Test Independent – Samplesاس    فددد  سة لددد ق عس)Tاةإللدددفةمسة   ددد ل ،ساةخ بددد لس)

ا؛س   ادددجسLevene's Test For Equality Of Varances)سF س     ددد سة  ب  دددتساةخ بدد لس  تددد 
ص ددددد   سل ددددد  بس0اساس)5ةدددددتسمدددددد س  ددددد   ساردددددفةثسم  دددددصة  سة دلة دددددعساةا ددددددا   سة  ددددد     س) ا،س  

س ئ   ة سة   ب  سة قبر  
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 ( :5جدول)

 الختبار التحصيل املعرفي   داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي 

 املســـتو:ات

ــــرفية  املعـــ

مجموعة 
 الدراســـة

عدد أفراد 
 العـينة

 املتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 املعيـاري 

 Fاختبار ليفين 

 (1.15عند مستوى داللة )

 Tاختبار 

عند مستوى داللة 
(1.15) 

 درجة

 الحر:ة

F 

 املحسوبة

F 

 الجدولية

 درجة

 الحر:ة

T 

 وبةاملحس

T 

 الجدولية

ـــا ــ  املســــتو:ات الـُدنـيــ

 )التـب ـر/الف ـم/التطـبيق(

 29 2.59 8.83 31 ضابطة
1.12 1.91 58 1.32 2.11 

 29 2.41 9.13 31 تجر:بية

ــــيـا  املســــتو:ات الُعـلــ

 )التحليل/التر ي /التقو:م(

 29 1.96 2.59 31 ضابطة
1.87 1.91 58 1.81 2.11 

 29 1.11 2.79 31 ر:بيةتج

 املســــتو:ات الث ثة  كل

)
ً
 )الـُدنيـــا والُعـليـــا معـــا

 29 2.78 11.41 31 ضابطة
1.91 1.91 58 1.56 2.11 

 29 2.84 11.83 31 تجر:بية

س

 ( : 6جدول)

 العلمي داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي ملقياس الفضول 

 أبعاد املقياس
مجموعة 
 الدراســـة

 عدد أفراد

 العـينة 

 املتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 املعيـاري 

 Fاختبار ليفين 

 (1.15عند مستوى داللة )

 Tاختبار 

 (1.15عند مستوى داللة )

 درجة

 الحر:ة

F 

 املحسوبة

F 

 الجدولية

 درجة

 الحر:ة

T 

 املحسوبة

T 

 الجدولية

الرغبة في حيازة 
 ملعرفةا

 عبارات ( 11)

 29 3.25 19.76 31 ضابطة

1.83 1.91 58 1.96 2.11 
 29 3.37 18.93 31 تجر:بية

التقص ي 
وا ةشاف 
 املج ول 

 عبارات ( 11)

 29 2.86 19.59 31 ضابطة

1.53 1.91 58 1.22 2.11 
 29 3.45 19.41 31 تجر:بية

االنجـــبان نحو 
 املعــــارف

ـــير م   لوفـــــةاللـــ

 عبارات ( 11)

 29 2.89 21.14 31 ضابطة

1.91 1.91 58 1.18 2.11 
 29 3.12 21.17 31 تجر:بية

ـــاد الث ثـة   2.11 1.56 58 1.91 1.64 29 5.89 59.38 31 ضابطةاألبعـ
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  كـــــل

 عبارة ( 31)
 29 6.36 58.52 31 تجر:بية

اسة  لددص عساصدد فسFاسا س   دداسقدد مس)0اساس)5  تدد  س دد سةا دددا   س)ات ضددلسمددتسخددال سل   دددبسةخ بدد لسسسسسس
ا،سةفدددددددس   دددددداسة لدددددد صت  سة  فر ددددددعس دددددد سةخ بدددددد لس25ل2مددددددتسة ق  ددددددعسةا دا  ددددددعسةفدددددددسملدددددد ص سثإ ددددددعس)

ة  ل دد  سة  ف دد ،سا ددي اس دد س   دداسام دد ثسمق دد يسة ت ددص سة    دد ،ساهدديةسز دددن سةددد سا ددصثسرددفا س
  سة دلة دددعس)ة  ددد   عساة   فت( دددعاس ددد سة   ب ددد سة قبرددد سدة سثإ دددعس ئ ددد   عس ددد  سم ص ددد  سم  دددصة

إخ بدد لسة  ل دد  سة  ف دد سامق دد يسة ت ددص سة    دد ،سة مددفسة ددي س ددد سةرددخسا ددصثس  دد   س دد  سارددفةثس
ص ددددد س   ددددد  دة سةخ بددددد لس) اس     ددددد  سملددددد ق    س ددددد سة  ل  ددددد سةائ ددددد ن س    ب ددددد سTة   دددددصة   ،سات 
سا س   ددداسقددد مس)

 
اسة  لدددص عساصددد فسمدددتسة ق  دددعسةا دا  دددعسةفددددسملددد ص سTة ب دددد لس  ددد س  ضدددلسا  ددد 

ا،سةفدددس   دداسة لدد صت  سة  فر ددعس دد سةخ بدد لسة  ل دد  سة  ف دد ،سا ددي اس دد س   دداسام دد ثس25ل2ثإ ددعس)
مق ددددد يسة ت دددددص سة    ددددد ،سم ددددد سز نددددد سةدددددد سا دددددصثسردددددفا سثة دددددعس ددددد  سم ص ددددد  سم  دددددصة  سة دلة دددددعس

لسة  ل دددد  سة  ف دددد سامق دددد يسة ت ددددص سة    دددد ،س)ة  دددد   عساة   فت( ددددعاس دددد سة   ب دددد سة قبردددد سإخ بدددد 
ساتج دسخ ت عسم فر عسم    لعس   سم  صة  سة دلة عل

ا،س -15
 
لدددددتهدرعس) ق  دددددد  

 
 ددددمس خ دددددد  سط  بددددد  سة   صةدددددعسة  ددددد   عس دلة ددددعسمصضدددددصة  سة   دددددص سة 

خ ددددددددد تسط  بددددددددد  سة   صةدددددددددعسة   فت( دددددددددعس دلة دددددددددعسة صضدددددددددصة  سلتلددددددددده س)   ددددددددد  دة س
 
 يف دددددددددد سا

صضصةدعس  دل  سة قفللسة   ة    عسة   
 
س خة دعسة  مف دعسة 

 
   سة     عا،ساارقد 

ة دددس  ب دد ساثة ددد سة دلة دددعسةرددخسط  بدد  سة   ددصة   س)ة  دد   عساة   فت( ددعا؛ساد دداس    دددفمس -16
 
ا

ة ددد سالددفسة    ددد سة لدد ق س)ة دد  ة    عسة   ددد  سة     ددعا،سةرددخسة   دددد   تسة   م ددد  س)ة  ل ددد  س
     الة  ف  ساة ت ص سة 

سمدددتسة  ددددف سةا ل   ددددعسة صصت ددددعس -17
 
 دددمس خ ددد  سة ب  لددد  س     ا ددددعسةائ    ددددعس     دددددة سةدددددثة

 Arithmeticا،ساهد  سة  ص عسةا ل   س)SPSSاةإ  دإ  دعس،سة  صرفأسض دتس فل مبسةائ   س)
Mean(ا،سةإللدددفةمسة   د ل سStandard  Deviation(ا،سةخدد ب لسTقددد عس)اس   ددد ف  سة ل T-Test 

Samples –Independent (ا،س  اض ردددعس أددخسئلددد ىسة دددمسة   لددد  سEffect Size(2ا س(س ا،سdاسات
لددد نسة دإ دددعسة     دددع) سم 

 
ا،سا   ددددس  ددد سد ددددفسPractical Significanceاة دددي س    ددد سة  ددد سا  ددد 

  دددددددد س تهددددددددص سة دإ ددددددددعس52-57،سص2227اسامف ددددددددصل)080-077،سص0202 لدددددددد  )
 
اسة ص دددددددد سة 

ف دددددد سةرددددددخس إهدددددد لسة ددددددمسة تددددددف سااسة  القددددددعسااسقددددددصأسةإل بدددددد طس دددددد  سة    دددددد س ةائ دددددد   ع،س دسالدددددد س  
ة لدد ق ساة    دد سة  دد ما،س  ددفمسة فمددفسةددتسملدد ص سة  قددعسة صضددص ،ساثا سة  دد لفس  تدد ثأسة ددمس

 ة   فعسااسلق  لسا  لد دسمل ص سة مسة   ل  ،س مسة ف ص س خ دا سة ف   سة   أ  
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 :(7جدول)

 للتصنيا الث ثي في العلوم النفسية
ً
وضح الجدول املرجعي لتحديد مستو:ات حجم الت ثير وفقا  يُ

 
 صلـــــير

Small 

 متـوســـــــط

Medium 

  ــــــــبير

Large 

2 1.11 1.16 1.14 

d 1.2 1.5 1.8 

 

 نتـائـــج الـدراســـة ومناقشـتها:

:عــرض النتائـج وتحليل ـا:
ً
 أوال

إس ص ددددسردددفا سدة سثإ دددعس ئ ددد   عس ددد  سم ص دددعسثل ددد  سسسرض األول علـــى أنـــ  :يـــنص الفـــ -1
ط  بدددددد  سة   صةددددددعسة  دددددد   عسام ص دددددددعسثل دددددد  سط  بدددددد  سة   صةددددددعسة   فت( ددددددعس دددددد سة   ب دددددد س

اسTة ب ددد س ق دد يسة  ل دد  سة  ف دد لسا  لقددد سمددتسف دددعسهددديةسة تدددفل،س ددمسة   ددددة سةخ بدد ل)
ص لسة ف   ب   فرعسة    سة تف ساثإ   سةائ  س   علساةا دا سة   أ س  

 (: 8جدول)

 داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعرفي

 املســتو:ات

 املعـــــرفية

مجموعة 
 الدراســـة

عـــــــــــــــــــدد 
أفــــــــــــــراد 
 العــــــينة

 املتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 املعيـاري 

 Tاختبار 

لة عند مستوى دال
(1.15) 

 حجم الت ثير

 درجة

 الحر:ة

T 

 املحسوبة

T 

 الجدولية
2 d 

 املســــتو:ات الـُدنـيـــــــا 

 )التـب ـر/الف ـم/التطـبيق(

 2.51 11.28 31 ضابطة
58 6.52 2.11 1.42 1.71 

 2.63 15.69 31 تجر:بية

 املســــتو:ات الُعـلــــــيـا 

 ()التحليل/التر ي /التقو:م

 1.27 5.11 31 ضابطة
58 3.75 2.11 1.21 1.99 

 1.42 6.35 31 تجر:بية

 املســــتو:ات الث ثة  كل

)
ً
 )الـُدنيـــا والُعـليـــا معـــا

 3.13 16.28 31 ضابطة
58 6.44 2.11 1.42 1.69 

 3.66 22.14 31 تجر:بية

ة  لدص عسإخ بد لسة تدف س د  سم ص د  سثل د  ساسTاسا  سق  دعس)8ات ضلسمتسخال سل   بسةا ددا س)سسسسس
م  ددددصة  سة دلة ددددعس)ة  دددد   عساة   فت( ددددعاس دددد سةخ بدددد لسة  ل دددد  سة  ف دددد سة ب ددددد سةفدددددسة لدددد صت  س

ا،ساةفدددددددسة لدددددد صت  سة    دددددد س)ة  ل  دددددد /سة     ددددددت/س50ل0ة دددددددل  س)ة  ددددددي ف/سة تهددددددم/سة   ب دددددد اس   دددددداس)
اس   دداس)ا،ساةفدددسة لدد صت  سة  اللددعس 75ل0ة  قددصتماس   دداس)

 
ا،ساهدد سقدد مس44ل0مدد س)ة دددل  ساة    دد سم دد 

س
 
اس25ل2ةفددددددسمل ددددددص سثإ دددددعس)س-اسة  لدددددص عسا فددددد سمدددددتسة ق  دددددعسةا دا  دددددعT  سق  دددددعس)-ثة ددددددعس ئ ددددد    
ددجث س أددخسلردداسة تددفلسة  ددتف سة ا ،سم دد سز ندد سا ددصثسرددفا سدة سثإ ددعس58اثل دددعسئفتددعس) الساهدديةس  
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ة دددددعس ددددد سةخ بدددددد لسة  ل ددددد  سة  ف دددددد سة ب دددددد سةفدددددددس ئ ددددد   عس ددددد  سم ص ددددددعسثل ددددد  سم  صةددددددد  سة دلس
سا سة دمس

 
ة ل صت  سة  اللعس م لسا دي اس  داسةا   دعسةردخسة لدجة سة ا س  دلة دعلس  د س  ضدلسا  د 

 دددددد ل  سة    دددددد سة لدددددد ق س)ة دددددد  ة    عسة   دددددد  سة     ددددددعاسةرددددددخسة  ل دددددد  سة  ف دددددد سةفدددددددسة لدددددد صت  س
س خ ددددا س)-ة  فر دددعسة  اللدددعس مددد س

 
اس%40 بدددد  ،سئ دددطس ف ددداس)س- ف  ددد س لددد ص سة دددمسة  ددد ل  اسة7ارقدددد 

ج دددس مددتسة  بدد  تسة  ردد س   ل دد  سة  ف دد سةفدددسة لدد صت  سة  اللددعس مدد ،س أددخس دد ل  سة    دد سة لدد ق ،سات 
ردددداس02ل2ا،س دس   ددداس)8ل2اسة  ب ددد أسة  ددد س  ددد از س)dهدددي سة ف   دددعسق  دددعس) س   ددداسة ف   ددددع،سل 

 
الساارقدددد 

بدددد س ددد  تفلسة بد دددد ،ساة دددي س دددفنسةردددخسالددد س ص ددددسردددفا سة تددددفلسة  دددتف سة ا س
 
  ددددد س لققددد ،ساق

دة سثإ دددعس ئ ددد   عس ددد  سم ص دددعسثل ددد  سط  بددد  سة   صةدددعسة  ددد   عسام ص ددددعسثل ددد  سط  بددد  س
ة   صةددددددعسة   فت( ددددددعس دددددد سة   ب دددددد سة ب ددددددد سإخ بدددددد لسة  ل دددددد  سة  ف دددددد ،ساد دددددداس  دددددد السة   صةددددددعس

 ة   فت( عل

إس ص ددددسردددفا سدة سثإ دددعس ئ ددد   عس ددد  سم ص دددعسثل ددد  سس سأنـــ  يـــنص الفـــرض الثـــاني علـــى -2
ط  بدددددد  سة   صةددددددعسة  دددددد   عسام ص دددددددعسثل دددددد  سط  بدددددد  سة   صةددددددعسة   فت( ددددددعس دددددد سة   ب دددددد س

اسTة ب ددد س ق دد يسة ت ددص سة    دد لسا  لقددد سمددتسف دددعسهددديةسة تدددفل،س ددمسة   ددددة سةخ بدد لس)
ص لسة ف   بسة   س مسةا  ص سة سهد    فرعسة    سة تف ساثإ   سةائ    علساةا دا س  ة   أ س  

 (:9جدول)

 داللة الفرق بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي ملقياس الفضول العلمي

 أبعاد املقياس
مجموعة 
 الدراســـة

عدد 
أفراد 
ـــينة  العـــ

 املتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 املعيـاري 

 Tاختبار 

عند مستوى داللة 
(1.15) 

 حجم الت ثير

 درجة

 الحر:ة

T 

 املحسوبة

T 

 الجدولية
2 d 

الرغبــــــــــــة فــــــــــــي حيــــــــــــازة 
 املعرفة

 عبارات ( 11)

 2.94 19.76 31 ضابطة

58 4.76 2.11 1.28 1.25 
 3.85 24.17 31 تجر:بية

التقصـــــ ي وا ةشــــــاف 
 املج ول 

 عبارات ( 11)

 2.42 21.59 31 ضابطة

58 6.32 2.11 1.41 1.66 
 3.28 25.28 31 بيةتجر:

ـــــــــــــــــــــبان نحــــــــــــــــــــو  االنجــ
 املعــــارف 

 اللــــــير م لوفـــــة

 عبارات ( 11)

 2.19 21.21 31 ضابطة

58 9.63 2.11 1.62 2.53 
 2.45 27.17 31 تجر:بية

 األبعــــاد الث ثـة  كـــــل

 عبارة ( 31)

 5.97 61.52 31 ضابطة
58 7.76 2.11 1.51 2.14 

 8.51 76.38 31 ةتجر:بي



 
العلوم  أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس

....لمي في الصفوف األولية( على تنمية التحصيل المعرفي والفضول الع  

ح د/ سماح بنت حسين صال

 الجفري
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اسة  لدص عسإخ بد لسة تدف س د  سم ص د  سثل د  سTاسا  سق  دعس)2ات ضلسمتسخال سل   بسةا ددا س)سسسسس
م  دصة  سة دلة دعس)ة  د   عساة   فت( دعاس دد سمق د يسة ت دص سة    د سة ب ددد سةفددسم  ددس)ة فمبدعس دد س

ا،ساةفددددسم  دددددس00ل0 هدددص اس   دددداس)ا،ساةفددددسم  ددددس)ة  قملدددد  ساة  اددد مسة 70ل4ئ ددد زأسة  فردددعاس   ددددداس)
ا،س70ل7ا،ساةفددددس)ة م ددد ثسة  اللدددعس مددد اس   ددداس)00ل2)ةإل ددديةىسللدددصسة  ددد لمسة   ددد سم  صردددعاس   دددداس)

س
 
ةفددددسمل ددددص سثإ دددعسس-اسة  لدددص عسا ددددف سمدددتسة ق  دددعسةا دا  دددعT  سق  ددددعس)-اهددد سقددد مسثة ددددعس ئ ددد    

دددجث س أدددخسلرددداسة 58اساثل ددددعسئفتددددعس)25ل2) تدددفلسة  دددتف سة  ددد   ،سم ددد سز نددد سا دددصثسردددفا سالساهددديةس  
دة سثإ عس ئ    عس د  سم ص دعسثل د  سم  صةدد  سة دلة دعس د سة   ب د سة ب دد س ق د يسة ت دص س
سا سة ددددمس دددد ل  س

 
ة    دددد س مدددد لسا ددددي اس  دددداسةا   ددددعسةرددددخسة لددددجة سة  دددد   س  دلة ددددعلس  دددد س  ضددددلسا  دددد 

س خ ددددددا س)- ت دددددص سة    ددددد س مددددد سة    ددددد سة لددددد ق س)ة ددددد  ة    عسة   ددددد  سة     دددددعاسةردددددخسة
 
اس7ارقدددددد 

اسمدددتسة  بددد  تسة  رددد س  ت دددص سة    ددد سةفددددس%52 ب ددد ،سئ دددطس ف ددداس)س-ة ف  ددد س لددد ص سة دددمسة  ددد ل  
ج دددسهددي سة ف   ددعسق  ددعس) اسة  ب دد أسة  دد س  دد از سd)ة م دد ثسة  اللددعس مدد اس أددخس دد ل  سة    دد سة لدد ق ،سات 

س   دداسة ف24ل0ا،س دس   دداس)8ل2)
 
بدددد سالساارقدددد 

 
رددداسة تددددفلسة  ددتف سة  ددد   س  دددد س لققددد ،ساق    ددددع،سل 

ة تدددددفلسة بد دددددد ،ساة دددددي س دددددفنسةردددددخسالددددد س ص ددددددسردددددفا سدة سثإ دددددعس ئ ددددد   عس ددددد  سم ص دددددعسثل ددددد  س
ط  بددد  سة   صةدددعسة  دددد   عسام ص ددددعسثل دددد  سط  بددد  سة   صةددددعسة   فت( دددعس دددد سة   ب ددد سة ب ددددد س

س   فت( عل ق  يسة ت ص سة     ،ساد اس   السة   صةعسة

: مناقشة النتائج وتفسيرها:
ً
 ثانيا

 أددخسا سة   دددة س)ة د  ة    عسة   دد  سة     دعاس د س دددل  سس- ص د سةد  سس- ادتاسل د  بسة دلة ددعسسسسسس
س ددد سة  لدددتس

 
س      ددد 

 
دد  س هددد سالدددفة ة صضدددصة  سة ة ددد لأسمدددتسمقدددفلس) ددددل  سة   دددص س   دددتصمسة ا  دددعاساد

ق للددعس    بدد  سة   صةددعسة  دد   ع،سئ ددطس دد همسا دإ ددعسة      دد س    بدد  سة   صةددعسة   فت(  ددعسم 
س ئ    عس  سلراسمل صت  س ل   هتسة  ف  سار ص هتسة     ،سار   س ر س    سد اس    ت    

ال تـــــي درســـــ  املوضـــــوعات املصتـــــارة -أثبةـــــت النتائــــــج تفــــــوق طالبـــــات املجموعـــــة التجر:بيــــــة  -1
ال تـــي -لـــى قر:نـــاته  فـــي املجموعــــة الضابطــــة ع -باســـتخدام اســـتراتيجية املحطـــات العلميـــة

 
ً
فـــــــي متوســــــــط درجــــــــات االختبـــــــار البعـــــــدي للتحصـــــــيل  -درســــــــ  املوضـــــــوعات نفســـــــ ا تقليـــــــديا

 عنـــد مســـتوى داللـــة )
ً
 إحصـــائيا

ً
 داال

ً
(، وذلـــن عنــــد املســـتو:ات املعرفيـــة 1.15املعرفـــي، تفوقـــا

 التر ي  / التقو:م(.الدنيا والعليا  كل )التب ر / الف م / التطبيق / التحليل / 

 دد  سل   ددعس تدص سط  بدد  سة   صةدعسة   فت( ددعسةردخسقفتفدد تهتس د سة   صةددعسة  د   عس دد سةخ بدد لسسسسسس
 
ا 

ة  ل ددددددددد  سة  ف دددددددددد س  لددددددددد صت   سة  دل ددددددددددع،س أددددددددددخس ددددددددد ل  سة    دددددددددد سة لددددددددد ق ،سردددددددددد اة صة سة  فت ي ددددددددددعس
 د دددددعسة   صردددددع،سة  ددددد ستهددددد مسا ددددد  ة    عسة   ددددد  سة     دددددع،سخف ددددداسةدددددتس طددددد لسةا ددددد  ة      سة  ق 

ددددفاس ي ددددعس      ددددعسلفتددددعساملتدددد أ،سدة س   قددددد مسة  دددد لمسة     ددددعس دددد ه أس     بدددد  ،سا   ازتهدددد س أددددخسص 
ا ادددددد عسامهدددددد  س      ددددددعسئق ق ددددددعسم   دددددد أسام    ددددددع،سثر دددددداس      بدددددد  س أددددددخسة  ت ةدددددد سةا  دددددد   سم هدددددد س

لدددتهدرع،سا فدد  سم ددد لرهت
 
م ددداسة ددد ثأسسإ   ادد مساة  ق ددد  سة  دد لمسة     دددعسة 

 
  لتلدددهتلسئ ددطسل

لدددتهدرعس ددد ساددد سمصضدددص سمدددتسة صضدددصة  سة ف يلددد عسة  اللدددعس)ةا دددفةلأ/سة  دددص /سة  ددددص اس
 
ة     دددعسة 

مام سم  ل ل سام  دلة،سلمس   ئسا سمصضص سل ي   سمنه س أخسمصضصة  سرفة ع،سا دمسته  دعساد س د  س
ال 

 
 ددنس هدد سمل ددعسة   ددعس 

 
اث سادد سمل ددعس دد  صةثسرففدد س  ه ددعس      ددعس     ددعسه ثرددع،سخ

 هدد ،ساز 
اة ثاة سااالة سة  ا طسة الزمعسا    سة ه  سا   داسا د ة سة صضدص سة ف ي د  لساهدي سة هد  سة      دعس
ة  فصةدددددعس ددددد سة   ددددد  سة     دددددعسة ة  تدددددع،س ددددد لاس     بددددد  س    ل دددددعسة الئمدددددعسا  ددددداسة ب  لددددد  ،س

اددددد هدة ،ساطدددددفحسة س
 
سا دددددداتتسة 

 
 ددددد  عساة رمددددد لساةثةلأسة فق اددددد  ،ساإة ددددد  ساإ دددددفة سة   ددددد لىسة   ددددد 
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قف ددعسإ  دد دسة قددفةلة لسا دد سخ دد  س   دد  س ددص تهتسةرددخس ةقددص هتس دد سة  صصدد سإ دد       سا تلدد  ة سم 
س-   داسة   دد  ،س  دداسمف قادعسة ف دد  بسة  دد س صصد تس  سهدد س

 
ة  ددعس مدد سس-   ال دد 

 
 د ساالة سة  ادد طسة 

ددددماس هدددتسة   ي دددعسة 
 
فة  دددعلسا   ددداسد ددداسا دددهمس ددد س   ددد  سة    بددد  سمدددتسمه دددعس      دددع،سامدددتسلدددمسق

 فصةددددع،سا مددددصتتسصددددصلأسم  م م ددددعسم فددددتهتسمددددتسرهددددمس
 
 تفقددددعس دددد  سة   دددد  سة 

 
ل ددددعسة  دددد لمسة     ددددعسة 

لددتهدمس  ددصلأساإ ت ددعلس  دد سا سة   ي ددعسة فة  ددعس دد سة ف قاددعسةاة  م ددعسةدد ز سة  دد لمس
 
ة صضددص سة 

اهدديةس ددالسادداسة   دد سماددم س   دد   سةرددخسةل تدد  سم ددد سة فدد  لعساثة تهدد ،ساةددد اسةاةدد طهسمنهدد ،س
سة  ل   سة  ف  س    ب  سة   صةعسة   فت( علس

ا دد   سهدددي سة ف   ددددعس ف   دددعس ضددد ر عس ددد سم ددد  سة بلدددطسة   فتددددل س،س دسايهددد س دةددددمسل ددد  بسة دلة دددد  سسسسسس
ةرددخس ف  ددعسة  ل دد  سة ل  قدددعسة  دد سالب دداسر ة  ددعسة دد  ة    عسة   دد  سة     ددعس دد س دددل  سة   ددص س

ددد  س ا،ساثلة ددددعس2010)سOcakة  فرددددد ،س دددد سئددددداثسمصضددددصة عسازم ل ددددعسامم ل ددددعسم   تددددع،س دلة ددددعساااد
 ال2019)سDaniloا،ساثلة عسثةل  صس0220ا،ساثلة عسةا ف   )0220ا،ساثلة عسةر )0220زا )

تـــــارة ال تـــــي درســـــ  املوضـــــوعات املص-أثبةـــــت النتائــــــج تفــــــوق طالبـــــات املجموعـــــة التجر:بيــــــة  -2
ال تـــي -علـــى قر:نـــاته  فـــي املجموعــــة الضابطــــة  -باســـتخدام اســـتراتيجية املحطـــات العلميـــة

 
ً
فـي متوســط درجــات املقيـاس البعـدي للفضـول العلمـي،  -درسـ  املوضوعات نفس ا تقليـديا

 عنــد مســتوى داللــة )
ً
 إحصــائيا

ً
 داال

ً
( ، وذلــن عنـــد األبعــاد الث ثــة  كــل )الرغبــة 1.15تفوقــا
 ة املعرفة/ التقص ي وا ةشاف املج ول/ االنجبان نحو املعارف اللير م لوفة(. في حياز 

 د  سل   عس تص سط  بد  سة   صةدعسة   فت( دعسةردخسقفتفد تهتس د سة   صةدعسة  د   عس د سمق د يسسسسسس
 
ا 

ة ت ددددص سة    دددد س  م دددد ث سة  اللددددع،س أددددخس دددد ل  سة    دددد سة لدددد ق ،سرته  ددددعسة   دددد  سة     ددددعس   ادددد عسااس
قدمدددددددعس     بدددددددد  س ددددددد سق  دددددددتس ادددددددصتق س د دددددددد،ساا ددددددد  عسم   دددددددد أسم هددددددد  س      دددددددعس   ددددددد تسم  صمددددددد  سم 

دهادددهتس
 
  ت  ددد هت،سااادددم  ساصدددصلسال دددصم  س هددد سم ددد   سمفتبدددع،سة دددسهتس ادددجسا دددفةله ،سا  ددد لىس 

      هددد سة   دددد سم  صردددع،سامقدددد طاسر دددد صسم    ددددعس  تددددسمددددتسثةر  دددتهتساادددد تهتس    تددددسمددددتسة  دددد لم،س
 سا دددددصة سمدددددتسة   دددددعساة دهادددددعسا ددددديىسةإل بددددد  س دددددد سة    بددددد  ،س ددددد سة  د ددددددسمدددددتس   ددددداسد ددددداساضدددددت

ة   ددددددد  سة     دددددددع،سإ دددددددد   س ددددددد سة   دددددددعس)ةإ   ادددددددد ر ع/سةإ  ق ددددددد   عاساة   دددددددعس)ةا    ال ددددددددعاس
اة   دعس)ة قفة  دعاساة   دعس)ة  ددصلتعا،س دس  د فاس د سم م هد سمهدد  ساسا اد عسمفتبدعسام د سم  صرددعس

 ،ساثهادددداسة    بدددد  ،ساثر دددداس هددددتسس    تدددددسمددددتسطددددفحسة  دددد  ع،سا  ددددفةلسرلددددنس  ل صةهدددد سااسل    هدددد
اددددباسر ددددص هتسةددددتس

 
ة   ددد ة س لصة ددددهت،سازةث سمددددتسلمبددددتهتس دددد سة صصددددص س أدددخسة دددد       سفدددد  لعس 

لدتهدرع،سا    دد أ سةد ز سة دد سة ت ددص سة    د س ددد سط  بد  سة   صةددعسة   فت( ددعس
 
ة  فردعسة     ددعسة 

لتهدرعسمادم س ق  دد ؛س ت قدفس   داسةتسقفتف تهتس  سة   صة
 
ل اسة صضصة  سة  عسة     عسة   سث 

سةا       سل

 دددسهدددي سة ف   دددعس ضددد رعسة   دددعس د ددددأس  دلة ددد  سة    صتدددعسة  ددد س ف ا ددداس  ددد  ة    عسة   ددد  سسسسسس
 
ا 

دس دد سئددداثسةطالةهددد سةرددخسمفة ددد سة   صمدد  ساقصةةدددس–ة     ددعس دد س ددددل  سة   ددص ،س دس دددمس   دد سة ب ئ دددعس
  ئددعس

 
ةرددخسا سثلة ددعسةف  ددعسااسا ف( ددعسقدددسة ددتهدراسم   دد سة ت ددص سة    دد لس  دد سايهدد سس–ة ب  لدد  سة 

 دةمسل   بسم اسة دلة   سة ل  قعسة   سالب اسر ة  دعسةددأسطدف ساإ د  ة      سال د دةس دل لد عس
خدددددف س ددددد س ف  دددددعسة ت دددددص سة    ددددد ،س دلة دددددعسة ادددددص م س)

 
عسا،ساثلة ددددد0220ا،ساثلة دددددعس   دددددعس)0225ا

سال0202ا،ساثلة عسةاة  د س)0222ة  د ر س)
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 توصيـات الدراســة:

ضددفالأسة دد  دة سة دد  ة    عسة   دد  سة     ددعس دد س دددل  سة   ددص س دد سم   ددجسة فةئدد ،س دد س هدد س -1
 متسالفس      س  س لل  سة  ل   سة  ف  ساة ت ص سة     ل

ة    ددددص س ت    دددعسة دددد  ة    عسةقددددسثالة س دلت( ددددعستهددددمس أددددخس صة دددعسم   دددد سة   دددص س دددد سة  ددددة س -2
 ة     سة     عس  س دل  سة   ص سا دلتنهمسةرخسم  ل عسة   دةمه س ت    عل

ةإل قددددد  س  لددددد ص سخفتإلددددد س دددددفةمبسةاةددددددةثسة    ددددددص س   م  ددددد  سة     دددددع،سمدددددتسخدددددال س ضدددددد رعس -3
  ددد  ة    عسة   ددد  سة     دددعسضددد تسمقدددفلسةإ   هددد  سةا د  دددعس ددد س ددددل  سة   دددص ساإ ل  هددددمس

س     ته سارفدص س  ب قه لا

 مقترحــات الدراســة:

  دددددفة سثلة ددددد  سادددددب س  فت( دددددع،س لدددددتهدمسة  ادددددجسةدددددتسالدددددفسة ددددد  دة سة   ددددد  سة     دددددعس ددددد س -1
 دددددل  سمقددددفلة سة   ددددص سةرددددخس ف  ددددعسمهدددد لة سة قددددف سةا دددد ث ساة  اددددفتتس ددددد سط  بدددد  سة    دددد مس

 ة    س      عسة  ف  عسة ل صث عل

 لدددددتهدمسة  ادددددجسةدددددتسالدددددفسة ددددد  دة سة   ددددد  سة     دددددعس ددددد س  دددددفة سثلة ددددد  سادددددب س  فت( دددددع،س -2
 دددل  سمقددفلة سة   ددص سةرددخس ف  ددعسة  ت  دد سة فدد بس ددد سط  بدد  سة    دد مسة  دد  س      ددعسة  ف  ددعس

 ة ل صث عل

  ددفة سثلة دددعساصدددت عس ل    دددعس لدددتهدمسة  ادددجسةددتسثل دددعس  ددد   سمقدددفلة سة   دددص س ددد      مس -3
لدد ةدسةرددخسر    ددعس فت دديسخ ددصة سة  دد  س      ددعسة  ف  ددعسة لدد صث عس ل 

 
ادد عسة       ددعسة  دد س 

سة   ة    عسة     سة     عل
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 املراجــــ  :

 أوال: املراج  العربية:

السر ة  دعس فلد مبس لفةند س   د  دة سة   د  سة     دعس د س ف  دعس0202  فةه م،سمفاأسم ض  سا خدفا ل)
م  ددددعس لدددددصثس  م ددددعسةددددد  سةاةدةث دددددعلسسمهدددد لة سةإ  ق دددد  سة    ددددد س ددددد س الم ددددديسة فئ ددددع

سلس250س–س200،س0،سة0،س ا  

السر ة  ددددددعسثالأسة دددددد   مسةاة   دددددد عس دددددد س ف  ددددددعسة تدددددد ه مسة     ددددددعس0220ا ددددددصس   ددددددصح،س  دددددد سمل دددددددل)
اة   ددددد  سة   دددددمسائدددددتسةإ ددددد  ال س دددددد س الم ددددديسة  دددددجسة  ددددد متسة   لددددد  سم ددددد أس ددددد سمددددد ثأس

سلس544س–س520،س0،س 20،سمبة بلفتتم  عسة   ص سة    صتعساة فتل عس   م عسة   ص لس

مع دددمسة   دددص سة  دددصل سة ف ددداسة اددد م س ددد سة دددص سة ت ، ددد  ساة     ددد  سال0220اا ث   ددد سةل  ل اددد صل  سل)
س،س بف  س ساا ث    سةل  ل ا صل  ل2لسطاة ب ص ص   

السة دإ دددددعسةائ ددددد   عساة     دددددعس تفضددددد   سة بلدددددصثسة فتلددددد عساة    صتدددددعلس0202 لددددد  ،سةبددددددةا  ل)
سل424س–س072،س2،س 5،سمبعسةا  ماس  سة دلة   سة فتل عساة   ص سة    صتعم  

لسس0202ال قددددددددددددددددددددددددددددددددعس فلدددددددددددددددددددددددددددددددد مبسة  لددددددددددددددددددددددددددددددددص سة ددددددددددددددددددددددددددددددددصطن سالس0202 فلدددددددددددددددددددددددددددددددد مبسة  لددددددددددددددددددددددددددددددددص سة ددددددددددددددددددددددددددددددددصطن سل)
https://www.academia.edu/34914934س

لسا0205س–س0202 ي ددددددددعس ف لدددددددد مبسة  لددددددددص سة ددددددددصطن )ةاة ددددددددعسة  فتالس0202 فلدددددددد مبسة  لددددددددص سة ددددددددصطن سل)
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntpس

لسا  دددعسة     دددعس صصددد جسمقدددفلس ددددل  سة   دددص س ددد سة  دددتصمسة ا  دددعالس0222 فلددد مبسة  تص دددعسة ب دددفأل)
س  د فعسم عسة  فمعل   م عسا سة قف س

السالددددفسة   ددددجسة دددديهن س دددد سة  ل دددد  سة دلةلدددد  س دددد ثأسة ق دددد يساة  قددددصتمس0225  بدددد ،س دددد دسط  دددد سل)
م  دددددعسا  دددددعسة     ددددعسلسس–ائددددتسةإ دددد  ال سة    ددددد س ددددد سط بدددددعسقلدددد  سة  ددددد لت ساةا  فةر ددددعس

س024س–س052،سس4،س 42مدبسا ل ثسة ب فأس    ص سةا ل ل عس م  عسة     دعس   م دعسة ب دفأل
سل

س لطتددد   سا  ددد سمدددتسالس0227 دددص ف،س ددد  ل) ثقددد   سااس22  ف دددعس    دددتس  فةملهددد س ددد سس222ة   دددص س ددد سلدددصة  
س،سة    عسة  لدأ سهفدةا سل  س  سل  ل2لسطاق 

السالدددددددفس صإ دددددددجسل دددددددصدةسثلة تدددددددفس ددددددد س ف  دددددددعسمهددددددد لة سة  ت  ددددددد سة  ددددددد مر س0220   دددددددع،سضددددددد خسةددددددد ة ل)
ل ددددددد  عس سة  دددددددجسة    ددددددداسة   لددددددد  لساةإ ددددددد  ال سة    ددددددد س ددددددد سمددددددد ثأسة   دددددددص س دددددددد سط  بددددددد 

سل280-2،سم  ل   س م  عسة     عس  ا  م عسةا الم عسم  أس ت ل   

السالدفسة دد  ة    عسة   دد  سة     دعس دد سة  ل دد  ساةد ثة سة  قدد س ددد س0220ةا فد   ،سطدد ل سا مدد سل)
،سم  ددددعسة   ددددص سة    صتددددعساة فتلدددد عس   م ددددعسم دددددةثطددددالىسة فةمدددداسة    دددد س دددد سمدددد ثأسة ئ دددد  لس

سل028س–س022،س52 

،سة    دددعس2لطسا لددد ثسة ددددم غس سمتددد    سل يلددد عس      دددعسة       دددعالس0202ةا ددد   ،سةددددل  سائ ددددسل)
سة  ف  عسة ل صث ع سم  بعسة  فل س   افساة  صز ال

https://www.academia.edu/34914934
https://www.academia.edu/34914934
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntp
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntp


 
العلوم  أثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تدريس مقرر )تدريس

....لمي في الصفوف األولية( على تنمية التحصيل المعرفي والفضول الع  

ح د/ سماح بنت حسين صال

 الجفري
 

 

190 

س   دددخ سة ب تدد س دد سة  ل دد  سا ف  ددعسة ت ددص س0228ئبيددت،سلئ  ددعسلاتدد ل)
 
السر ة  ددعسة  دددل  سارقدد 

م  دددددددعسإل س  ت لددددددددتعس ئ ددددددد  س دددددددد سط  بدددددددد  سة  دددددددجسة فةمددددددداسة    ددددددد لسة  ف ددددددد س ددددددد سمددددددد ثأسة
سل040-002،س08،س 0،سةاة  ل ل   ساة   ص سةإ    ة ع

السر ة  عس ددل  سة   دص س   د  دة سة د  ة    عسة   د  سة     دعس0202ةا ف  ،سل  جسةبدة ه ث ل)
فئ ددعسةإ  دة  ددعلسةرددخس ل دد  سة تدد ه مسة     ددعساةإ  دد  سللددصسمدد ثأسة   ددص س ددد سطددالىسة 

سل204س–س00،س204،س 02،سمبم  عسا  عسة     عس   م عس نه س   ف

 دددد س دددددل  سة ئ دددد  سسPEOEاسلسر ة  ددددعسة دددد  ة    عساة دددداسا ص لدددد ص س0202ةاة  ددددد س،سةدددد ث س ددددفتمسل)
ةرخس ف  عسة ت ه مسة ب ص ص  عساة ت ص سة     س دد سطدالىسة فئ دعسة   لصتدعسدا سال د طس

سل874-800،س70،س ة   عسة    صتعلسة    مسة ة  تعس

السةمدد ال سم   دد  سة   ددص سقبدد سةاةدمددعس   م ددعسئتددفسة بدد طتس0222خ  دد ،ساددفتتسة لدد دس  ددفةه مسل)
م  ددددعسا  ددددعسة     ددددعس   تدددد ه مسة     ددددعساام دددد ثسئددددتسةإ دددد  ال سة     )ثلة ددددعس قصت  ددددعالس

سلس750س–س702،س227،س س0،سسة   ف صلأ

الس  ب ددد سة ددد  ة    عسة   ددد  سة     دددعس ددد س ددددل  سة   دددص س  ف  دددعس0227لةادددد،سةرددد سمليددد سة دددد تسل)
ثلة دددعسم ادددصلأس ددد  ج  فسة    ددد سة  ادددفا  سة دددصف سة ب تددد س دددد س الم ددديسة فئ دددعسةإ  دة  دددعلس

سل200س–س202،سة  ق رعسة ب   عسة     عس خ    عسة  فتعس      عسة     ع

،سة    ددعس2لسطةثسة    دد  س    دد مس   دداسة  ددالى ةدددالس0222لة  ددفز،سرفل لدددا س؛س ادد   ،ساددص  س  دد ل)
سة  ف  عسة ل صث ع سم  تسة     عسة  ف  س دا سةاة  بل

د ،سئفدد  سم ددد ت سل) السالددفسة دد  دة سة ددد  ة    عسة   دد  سة     ددعس ددد س دددل  سة   ددص سةردددخس0220زاد
ص سة  ل دد  سة  ف دد سا ف  ددعسة   دد  سة   ددمساة  ت  دد سةا دددةف ساة دةر  ددعسللددصس   ددمسة   دد

ة   دددعسة  دددفتعس      دددعسة     دددعس  ا    دددعسة  دددفتعس دددد س الم ددديسة  دددجسة فةمددداسةإ  ددددةن لس
سل200س–س50،س0،س 20،سمب      عسة     ع

س،سة لث  سثةلسة افا س   افساة  صز الس8لسطا    تس دل  سة   ص الس0227زت ص ،سة زيسل)

،س2لسطة ف د دةساةإ د  ة      سة  دصلأ ددل  سة تد ه مس سالس0227  د،سة   سمل دسةبددسة قد ثلسل)
سة لث  سثةلسة ف    سةا  م  عساثةلسة ل  أ

ة ددددخ سة ت ددد  س أدددخسة فددد ه ساطدددف سالس0220ة اددد ر  ،سصددد( لعسةبدةا   ددددس؛ة  ددد  ،سامددد   سةدددصلسل)
س،سة    عسة  ف  عسة ل صث ع سم  بعسة فادل0لسطة  دل  

،سم دف سة ددةلس0لسط د خ   سة    صتدعساة فتلد عمع دمسة اسلس0222ا    ،سئلتس؛سة ف د ل،سزت دتسل)
سة  فتعسة  بف ل عسل

السالددددددفس صإ ددددددجسة دددددد  ة    عسة    دددددديأسة  فر ددددددعس دددددد س ف  ددددددعسة تدددددد ه مس0225ة اددددددص م ،سل هدددددددسمل دددددددسل)
ة        عسائتسةإ   ال سة     س  سة   دص س دد سط  بد  سة  دجسة  د متسة   لد  سم د ألس

سل042س–س2،س  م عسةا الم عسم  أس ت ل   ل   عسم  ل   س م  عسة     عس  ا

السالددفسة دد  ة    عسة   دد  سة     ددعس دد سة  لدد ىسة تدد ه مسة     ددعس0202ة  دد( ل  ،سمفدد  سمل دددل)
ل د  عسم  لد   ،سا  دعس  سضص سة دةر  عسللصس   مسة   ص س د سط  ب  سة  د متسة   لد  لس

سل200س–س2،سة   ص سة    صتعس   م عس  سة بياس   لث 
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،سة    دعسة  ف  دعسة لد صث ع سمد فدعس2لسط  د لىسة   دعسمداسة   قددعاالسس0220  ن ،سلد سمل صثسل)ة 
سة  اسةبدة   ت س    ص ساة  قف عس      ا سماسة   عسة  ف  عل

،سة    ددددعسة  ف  دددددعسة لددددد صث ع س2لسط  ددددد لىسة   دددددعسمدددداسة  دددددص ىالسس0220ة  دددد ن ،سلدددددد سمل ددددصثسل)
ساة  قف عس      ا سماسة   عسة  ف  علسمد فعسة  اسةبدة   ت س    ص 

،سة    ددددددعسة  ف  دددددعسة لدددددد صث ع س2لسط  دددددد لىسة   دددددعسمدددددداسة  دددددص ةالسس0220ة  ددددد ن ،سلددددددد سمل دددددصثسل)
سمد فعسة  اسةبدة   ت س    ص ساة  قف عس      ا سماسة   عسة  ف  عل

ة   دد  سة     ددعسالسالددفسة دد  ة    عس0222ة  بدد   ،سامدد سر دد حسزتدددة س؛سة تفادد   ،سم دد ت سلتدد لسل)
  س  د  سة تهمسةاة طهس   ت ه مسة     عس  الىسة  جسة ا سة  ص عس د سمد ثأسة   دص لس

س–س722،س4،س 25،سمدددبم  ددعسا لددد ثسا  دددعسة     دددعسة    ددد عس م  ددعسة     دددعس   م دددعسة صصددد 
سل704

ص دددص  س ددد سالسر ة  دددعس فلددد مبس ددددلتل سقددد  مسةردددخسمتددد ه مسة فددد لصس  ف0202ةبدةا   دددد،سم  رددداسئلدددتسل)
ضدص سة فمفتددعسة بف   ددعس دد س ف  ددعسة دةر  ددعسة  ق  دعساة  ت  دد سة فدد بساة ت ددص سة    دد س ددد س

،سم  ددعسة بلددطسة    دد س دد سة     ددعس   م ددعسةدد  سادد  طددالىسا  ددعسة     ددعسادد بعسة     دد  لس
سلس504س–س488،س00،س 0ة

تقدددعسهدددص  ،س ددد س ف  دددعسالسالدددفس ددددل  سمددد ثأسة   دددص س   ددد  دة سطفس0222ة  دددد ر ،سةبدة لدددال سمصلددد نسل)
م  دعسة دلة د  سة    صتددعسئدتسةإ د  ال سة    د س ددد سط بدعسة فئ دعسة    د عسة  ص دد علس

سل042-428،س0،س 20،سمباة فتل عس   م عسة ل    سق  صي

السر ة  دددددعس فلددددد مبسمبنددددد سةردددددخس ف  دددددعسئدددددتسةإ ددددد  ال س ددددد س   دددددمس0220ة  ف ددددد  ،س ددددد مفسلةرددددداسم  ددددددسل)
م  ددددعسعس دددد سمف قددددعسئ  دددد س دددد سة    ددددعسة  ف  ددددعسة لدددد صث علساطتدددد  سمفئ ددددعسمدددد سقبدددد سة دل دددد

سلس07س–س55،سس0،س س20،سمبة  لق  س  بلصثساة دلة   سةا ل ل عس   م عسة  لق  

السالدددفسة   ددد  سة     دددعس ددد س ل ددد  سمددد ثأسة ئ ددد  ساة  ت  ددد سة    ددد س دددد س0220ةرددد ،س ددد  مس صر ددد سل)
عساة فتلدددد عس  ا    ددددعسة  فةق ددددعسم  ددددعسة   ددددص سة    صتددددط  بدددد  سة  ددددجسةاةدددد م سة    دددد لس

سل570س–س540،س205،س     ص سة    صتعساة فتل ع

اسلسة ددددد  دة سة   ددددد  سة       دددددعس ددددد س ددددددل  سة   دددددص س  ف  دددددعسة  ت  ددددد س0202ة دددددد،س ددددد  حسمل ددددددسل)
ة   ددددعسة  ددددفتعس     ددددعسة     ددددعسة ب ددددف سام  ددددعسة دددد   مس ددددد س الم دددديسة فئ ددددعسةإ  دة  ددددعلس

سلس40س–س2،س4،س 04،سمب  عسة     عس   ف  ا    عسة  فتعس    س

السق ددددد يسة ت دددددص سة  ف ددددد ساممددددد هف س دددددد سط  بددددد  سة فئ دددددعسةاةدةث دددددعلس0202ةي ددددد ن،سهبدددددعسم  ددددددسل)
سلس242س–س200،سس2،س س5،سمبة   عسة  ف  عس   مسة فت 

السالدددفس صإ دددجسة ددد  ة      سة   ددد  سة     دددعساةاةدددفة عسة يهف دددعس ددد س0225ر ددد ل،س ددد هفسم  ددددسل)
عسة تددد ه مسة ت ،    دددعسامهددد لة سة  ت  ددد سة ب دددف س ددد سمددد ثأسة   دددص س دددد سط بدددعسة  دددجس ف  ددد

سل022س–س2،سل   عسم  ل   ،سا  عسة     ع،سةا  م عسةا الم عسم  أة فةماسة   ل  سم  ألس

السالدددفس صإ دددجسة ددد  ة      سة   ددد  سة     دددعساة   ددد ىسة       دددعس ددد س0228قاددد ع،سزت دددتس  ددد  سل)
  ت  ددد سةا دددددةف س ددد سة   دددص س دددد سط  بدددد  سة  دددجسة لددد ماسة   لددد  سم دددد ألس ف  دددعسمهددد لة سة

سل075س-2لسل   عسم  ل   ،سا  عسة     ع،سةا  م عسةا الم عسم  أ
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مقدد  سم اددصلس دد سفدد  تعسة ددصطتسالسئددتسةإ دد  ال ساة ت ددص سة  ف دد لس0222ة  لدد ،سمل دددسة  ف دد سل)
سhttps://alwatannews.net/article/822987/Opinionسةا    ال ع،

س،س بف   سثةلسة فا دل0لسطة    اسماسة ت ،   سالس0227م  تفة ،س صزة سل)س

السر ة  ددعسة دد  ة    عس ددم مف س دد س دددل  سةإق  دد ثسة  ،أدد س  ف  ددعس0227مل ددد،سلددصلةس  ددفةه مسمفتددتل)
م  ددعس سائددتسةإ دد  ال سة    دد س ددد سط  بدد  سة فئ ددعسةاةدةث ددعلسمهدد لة سة  ت  دد سة  ل  ردد

سل250س–س20،س82،س ثلة   سةف  عس  سة     عساة مسة فت ،سلة  عسة    صت  سة  فى

رددددد س د دددددس ددددد سطدددددف سة    دددد ملس0222ة  يلددددتس،سصددددد السل)
 
مقددددد  سم ادددددصلسالس فلددددد مبسة  تص ددددعسة ب دددددفأ سا

سلسhttps://www.alriyadh.com/1773786،س ف  تعسة فت لسةا    ال عس

فسةق ا س  جس  صثس ت ف اسة م مفعسةاةالقعالس0222ما  ،سم  ،ل) س،سم ف سثةلسثا  ل2لسطص  

السالددددفسة ددد  دة سال ددددصدةسال دددص  س  قددددفة أسة ص هدددعس دددد س ل دددد  س0220ة   دددصل ،سة دددد  سةبددددة   ت ل)
م  دددددددعسةإ دددددد  ال سة    دددددد س ددددددد سطددددددالىسة  ددددددجسة    ددددددطسة  ص ددددددعلسسمدددددد ثأسة ت ، دددددد  سائددددددت

سل050س–س002،س70،س ثلة   سةف  عس  سة     عساة مسة فت س فة  عسة    صت  سة  فى

س،سة    عسة  ف  عسة ل صث ع سم  بعس فتفل2لسطس   لىسة   عس ه عالس0220م  بعس فتفل)

مقدددددد  سم اددددددصلسلسس ددددد س  دإ دددددعسةائ ددددد   عالسة دددددمسة  ددددد ل  سة ص ددددد سة  2227مف دددددصلس،سلادددددد سرددددد  سل)
سل75س–س57،سس20،س 7،سمب     دعسة  فتدعس  دلة د  سة فتل دع

،س2لسطسةاطدددد لسة    ملدددد  س  دددد  س   ددددمسة   ددددص سة  ب   ددددعالس0222ه  ددددعس قددددصتمسة    دددد مساة  دددددلتتلس)
سة    عسة  ف  عسة ل صث ع سه  عس قصتمسة     مساة  دلتتس   فت للس

س0-0اطتد  سة دفسس-م     سة    مسة ب فسة ف    عس  سة    عسة  ف  دعسة لد صث عالس0225ل)سازةلأسة     م
لسصدددددددد ثلسةددددددددتسازةلأسة    دددددددد مس     دددددددد ا سمدددددددداسةا    ددددددددعسة صطف ددددددددعس    دددددددد مسة طتدددددددد  س ددددددددفصة 
ساسااف عس  صتفس خةدم  سة       علسNAEYCة    ل)

،سة ت دد سة دلةلدد  سة  دد   س،سة    ددعسة  ف  ددعسلسة  ددجسة ا سةإ  دددةن ة   ددص ساسالسس0202ازةلأسة    دد مسل)
 ة ل صث عس ساف عسة  ب م  س      مسل

لسة  ددددددجسة  دددددد   سةإ  دددددددةن س،سة ت دددددد سة دلةلدددددد  سة  دددددد   س،سة    ددددددعسة   ددددددص سىالسس0202ازةلأسة    دددددد مسل)
 ة  ف  عسة ل صث عس ساف عسة  ب م  س      مسل

  دددددددةن س،سة ت دددددد سة دلةلدددددد  سة  دددددد   س،سة    ددددددعسلسة  ددددددجسة    ددددددطسةإسسة   ددددددص ةالسس0202ازةلأسة    دددددد مسل)
 ة  ف  عسة ل صث عس ساف عسة  ب م  س      مسل

لسة  دددددددجسة فةمددددددداسةإ  ددددددددةن س،سة ت ددددددد سة دلةلددددددد  سة  ددددددد   س،سة    دددددددعسسة   دددددددص ثالسس0202ازةلأسة    ددددددد مسل)
 ة  ف  عسة ل صث عس ساف عسة  ب م  س      مسل

ةاةدددد م سةإ  ددددددةن ،سة ت دددد سة دلةلددددد  سة  دددد   س،سة    دددددعسلسة  دددددجسسة   ددددص هددددددالسس0202ازةلأسة    دددد مسل)
 ة  ف  عسة ل صث عس ساف عسة  ب م  س      مسل

 

 

https://alwatannews.net/article/822987/Opinion
https://www.alriyadh.com/1773786
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