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دادإـع

 أستاذ مساعد املناهج وطرق تدريس العلـوم 
 وطـــة أسيــــمعجا –ة ــالرتبي ةـــكلي

تالملي  ليد  بعي  اياتاا الع ي  و  ،هدف البحث إلى معالجة انخفاض التحصيل  الداايي 
تعيرفف ثرير اييتخدال التعليةم المتميا ا و  ،لنشيا  الااييدذو  االصف الساتس من المرحلية ابتتدايةية 

ولتح لييه هيي ا   هم،تاا الع يي  لييدالييى  يي  ميين التحصييل  الدااييي  وبعيي  اييا فييى تييدالع العليي ل
تلن الهييدف ايييتخدل الميينها تييبب التجرلييي  اليي م القيي  تتصييمةم العةيياس ال يليي  والبعييدم لمجميي ا

( تلمل ا، قسمت إلى مجم اتلن احداهما تجرليةة مك نة 64) تك نت النة البحث منو  ،مست لتلن
 مين العيات لن تلملي اً ( 32)، وابقير  اياة ة مك نية مين ( تلمل ًا من ذو  النشا  الااييد32)من 

مييدااس اتتدايةيية ةييتتاام تعلييةم ثتهييا ةمن  يية اسييلر ةالمملكيية فيي  رييال   ابتتييداي ةالصييف السيياتس 
وحييييدم )ابناميييية اليلرةيييية وم ااتهييييا( ةايييييتخدال التعلييييةم المتمييييا ا   ، وتييييم ااييييداتالعربةيييية السييييع تاة

اتاا الع ي ، وبب يت ثتواا البحيث ليبع  اي معةايياواقتبااًا تحصيللةًا، و  للنشا  الاايد، وايتيةانا
، وبعييد تاايييتها بب ييت ابتواا ةعييدًاا الييى ال حييدم  رييم تاييي ا ةايييتخدال الييى المجميي اتلن قيلًةييا

 مجم اة البحث 

( تلن مت ي اا 0.05: وج ت فروق تالٍَّة إحصايةًّا اند مست   )وثتااا نتايا البحث الى
الّبعيييدم لالقتبييياا التحصيييلل ، ومعةييياس  فييي  الت يليييه ابتتيييداي تاجييياا تالملييي  الصيييف السييياتس 
وثّن بييتخدال التعليةم المتميا ا في  تيدالع  المجم اية التجرليةية،ااتاا الع   ف  العل ل لصيال  

العل ل اررا م ي ب ترب لًا ف  التحصل  الدااي ، وتنمةة ااتاا الع   لد  تالمل  الصيف السياتس 
  لبحث تم ت دام مجم اة من الت صةااوف  ا ء نتايا ا، ذو  النشا  الاايد ابتتداي 

تيييدالع العلييي ل  التعليييةم المتميييا ا  التحصيييل   المرحلييية ابتتدايةييية، اييياتاا : الكلمـــامل املحتاةي ـــة
 الع  ، النشا  الاايد 
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 : 

واييييتدبلةة  ،ذاا بيةعييية تجرليةيييةةلنهيييا العلييي ل فييي  المرحلييية ابتتدايةييية م يييرااا  تتصيييف
كميا ثنهيا تعتميد اليى التفكلير والصي ا ال هنةية، وثررهيا امتيد تيلرلر  في     ال قيت نفسيب،وتر ليةة في

 ةستخدمها التلمل  ف  معام يل  ةاتب الحةاتةة واإلنسانةة لكافة مناتط الحةام 
عيد الشيايعة ليد  التالملي  في  هي   المرحلية، وتالنشا  الاايد من ثكثر ابا راةاا السيل  ةة و 

لصيياحه هيي ا ة الييتعلم مثيي  هماليييب، و نشيي ايين ممااييية اةة التيي  تعلييه التلمليي  ميين المشييكالا السييل  
، وقيد ت لي  ثن  ر ا انتباهب ف  ام  واحد لفترم ب للة لداب، ولصعه الةبابا راب تشتت ابنتبا  

الصييفاا و الخصيياي   وميين ( 2013،13  )هولةخيية، ت  اييي ،ميين تحصييللب ابكيياتامى فيي  المداييية
)اثمييييان،   اييييعف التحصييييل  الدااييييي  وابايييي راب ابنفعييييال  ،ابايييي راب السييييل  ةة المملييييام لهيييي ا

لييد هم اايي راب النشييا  الاايييد مييا تييلن اليي  ن التالمليي  نسييبة ثتييااا الدااييياا إلييى ثن ، وقييد (2005
 مميا  يدا  ،ف  ةع  ابحةان، وه  نسيبة ب اسيتهان تهيا  %(20ص  إلى )توقد  ،%(15-% 3)

 (230 – 229، 2005، ابهتمال ته   الفرة  )قرن  إلى
 تصيييف اييياتم ةبيييعف فييي   ،ثن ال فييي  مبييي رب الحر ييية والنشيييا إليييى قيييد ثتييياا "جةسييي ن" و 

واجتماعةية ب للية ابميد وتحصيللةة صيع باا ثكاتامةية ولمكين ان اصياحه ذلي   ،الي اكرم قصيلرم الميد 
نيي ا ابيييالله توقييد ت    اجههيياتفيياقم المشييكالا التيي  لت لليي   ،فيي  مرحليية مبكييرم باجييه معالجتييلداييب، ليي ا 

  والعيييييييييييال  ةالع ييييييييييياقلر معييييييييييياً  ،فاالةييييييييييية العيييييييييييال  السيييييييييييل   هيييييييييييا ثكثر  ومييييييييييين ،العالجةييييييييييية الم ترحييييييييييية
وللجييلون إلييى  ؤبء التالمليي ،هيي التعاميي  ميي  اآلةيياء ثو المعلميي ن  ب اسييت ة  قييدو  (،2009،53)العايييم ،

ف جهييييد سييييتنا ثيييييالله ترب ليييية قابريييية للحييييد ميييين يييييل  ةاتهم، ممييييا اعراييييهم لمالييييد ميييين المشييييكالا، ول
   التالمل  بيتفاتم منها لد  هؤبء وا ت ظةفهاهايلة امكن  االؤت  إلهداا باقو المعلملن تون جدو ، 

ب امكييين ثن اح يييه  مراايييام الفيييروق الفرتاييية تيييلن التالملييي ،ط التيييدالع اييين ةخ يييت عيييدً تتوإذا ا
لن وقصايصييهم معرفيية المعلييم ة ييدااا المتعلمييةاإلاييافة إلييى ان ، بوإت انيي تييبج ت تثهدافييب مهمييا  انيي

 (2014، الشافع ، وحسن، والمحالوم ) وتدالسب لهم  الع لةة تجعلب ثكثر فعالةة ف  تفاالب معهم
الت دل ف  ال ل اباصاب تيّلن ثن الدماغ لدايب قيدام ثكيير اليى اليتعلم ةكفياءم ايير وم  

"المعرفيية  المهييال ثتاءو قعةيية"، ا"المعرفيية ال   : معرفيية الح ييايهوهييى التالةيية ةابةعييات المعرةةيية الثالريي
  ر ثنشيييييي ة المييييييينهال يييييي   ل  امكيييييين تبييييييو "المعرفيييييية المفا ةمةييييييية"   اإلجرايةيييييية"، وفهييييييم المفييييييا ةم

 (2015)التشاات،
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ت ييدام المحتيي   ت ييياي  مختلفيية ل ،ثو فلسييفة للتييدالع الفعييا  اإبيياا تن ليي  التييدالع ولعييد 
 ل جيي ت، ةييةلافاة هييممتعللتةسييلر وت يي لر التييدالع والت لييةم ، للتالمليي  المتنيي الن فيي  نفييع الصييف
وهي  ثابيا ةمثاةية  ابجتماعةيةاو ، ثو الع لةية، ةةالتحصيلل اااقتالفاا ةةما تلنهم من حلث ال دا 

اليييى فكييرم ثن بييرق التيييدالع اجييه ثن تتنييي ا لتتماتيي  ميي  تنييي ا قييدااا المتعلميييلن  ىنارليية تينيي
ميي  قصيياي   ، ةمعنييى ثن المعلييم افليير فيي  اناصيير الميينها ولعييد  لتت افييههمومهييااات همومليي ل

، 2008 فا ييد،، و ثحمييدو  عةييات،، و فرميياوم ، و قبيير، و السييلد، و )ك جيي   المتعلمييلن ولييةع العكييع
لةيب الييى ثنيب اييتراتةجةة تييدالع تعيير ايين الخ ية التدالسيةة ب لليية ابميد لم اقييف إ ااولشي ،(12

شييم  ثكثيير ميين برل يية تييدالع امتعييدتم، تسييتخدل لتييدالع م ييرا تااييي  ثو وحييدم تاايييةة، حلييث 
 ه ثهداف ةعلدم المد ، تحتا  إلى وقت وتتاة  وتكام  ف  الخيراا لتح ل

وليةع  في  العلي ل، جمة  التالملي  المتما ا إلى اف  مست   تحصل  علةموب ل   هدف الت
من قال  مرااام قصاي   ،الدافعةة نح  التعلمفى  ثو ةةب، ف ط التالمل  ال  ن   اجه ن مشاك 

لرة تعلةمةة منايبة لجمة  التالمل  ةايتخدال ثيالله تدالع تسم  وت دام ت ،الفرت وقيراتب الساة ة
؛ اليييى وجييي ت فاالةييية للتعليييةم (2014وثتيييااا تاايييية )البييياه،  ،تتنييي ا المهيييال والنتيييايا التعلةمةييية

 المتما ا الى التحصل  
اليييى ( Sizer & Meier (2007(، و2005، )ق يييام  وامييي ا :ثكَّيييد  ييي   مييين كميييا

(، 2014، المهييييداوم )و يييي ل  ثوصييييى ، ايييياتاا الع يييي تنمةيييية علةمةيييية لالمنيييياها الت تنيييياءاييييروام 
التعلةم المتما ا، وتحد د اآلراا تتينى ( ةبروام ت دام مناها تعلةمةة جد دم 2015، ال ح ان و)

 ف  تعلم وتعلةم العل ل  االمترتبة الله
ليي ل  ان ايياتاا الع يي  ميين المتفلييراا المهميية التيي  لهييا االقيية ةييابتاء ابكيياتام ،  حلييث

ثكييدا العد ييد ميين الدااييياا الييى ثهمةيية تنمةيية العيياتاا الع لةيية، وت  لمهييا، وت ييدام التعالييا الييالهل 
  من ذواتهم وبنلتهم الع لةة اتشجةعهم الى تنملتها حتى تصب  جاءً ل ،للتالمل 

( ثن العاتاا الع لةة البعةفة تؤتم إلى تعلفم اعةف (Marzano, 2000ماهان   لر  و 
مسيت   المهياااا وال يدااا،  ميا ثن إهميا  تنمةية اياتاا الع ي ، اسييه الكثلير ةف  الناير اين 

( إليى ثن تنمةية العياتاا الع لةية 2002وثتاا الحياار  ) من ال ص ا ف  ن اتا العملةة التعلةمةة 
تت له ثن تك ن اليلرة التعلةمةية وابييالله التدالسيةة قايمية اليى ثنشي ة تجعي  التالملي  ا  مي ن 

اليلرية الصيةةة والمداييةة  ةهلريتتااياا ثرناء اليتعلم، لت ي لر اياتاا الع ي  ليد هم، تنشاباا ومم
 (  Sizer & Meier. 2007)  تنمةة وايتخدال ااتاا الع  ل
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تييدا  ثييياللهت التربةيية الحد ثيية إلييى ثن تكيي ن العيياتاا الع لةيية هييدًفا ايةًسييا فيي  جمةيي  كمييا 
وثغلييه هيي   العيياتاا امكيين ثن (، 2009)فييت   ، مراحيي  التعلييةم، تدااييًة ميين المرحليية ابتتدايةيية 

تؤت  إلى تعلم العل ل ةفعالةة، وتسااد الى التفليه اليى مشيكلة النشيا  الااييد المصيح ب ةفير  
 الحر ة وتشتت ابنتبا  لد  تالمل  المرحلة ابتتدايةة 

حليث  Costa & Kalic تصينةفاات اياتاا الع ي  تصينةف   ييتا و الةي  رومين ثتيه
ما  يتَّ اشرم ااتم ا    سل ك ذ  ٍّ للتفكلر الفعَّا ،  نبف  ثن  تسم تها ثتاء التلمل  ف  ثرناء قدَّ

تعلمب، وبناء قدااتب الع لةة وه  )المثاترم، اليتحكم ةابنيدفاا، واإلصيفاء ةفهيم وتعيابف، والتفكلير 
لمعييااف ةمرونيية، والتفكليير حيي   التفكليير، وتحييرم الدقيية، والتسييات  وبييرق المشييكالا، وت يلييه ا

المااةة الى م اقف جد يدم، والتفكلير والت اصي  ت اي ق وتقية، وجمي  اليةانياا ةاييتخدال جمةي  
الح اس، والتص ا واإلتداا، وابيتجاةة تدهشة وتسات ، واإلقدال الى مخيابر مسير لة، والتحلي  

 (ث2000 ، الة ، ةالدااةة والفكاهة، والتفكلر التباتل ، وابيتعدات الدايم للتعلم المستمر  )ك يتا
وتليةييييييييية  ،مهيييييييييااااالابنت يييييييييا  إليييييييييى تعليييييييييةم  ةالريةسيييييييييتيييييييييدالع العلييييييييي ل ف اهيييييييييدومييييييييين ث 
ن يييييييالق ثفكييييييياا التالملييييييي ، وتحيييييييدم بوتنمةييييييية المهييييييياااا الع لةييييييية العلةيييييييا  تالملييييييي احتةاجييييييياا ال

فيييييي  النشييييييا  الاايييييييد لييييييد هم    ظييييييف مميييييياقييييييدااتهم، وإريييييياام توافعهييييييم نحيييييي  التجد ييييييد وابتتكيييييياا، 
   نب وايتنتا  النتايا ومناقشتها دايما التفكلر ةة

وب ل  فان ايتخدال التعلةم المتما ا لتدالع العل ل، امكن ان   اجيب هي   الفيروق الفرتاية 
تييلن التالمليي ، فيي  تنمةيية التحصييل  لييد  التالمليي  ذو  النشييا  الاايييد، وبعيي  ايياتاا الع يي  التييى 

 امكن ان تساادهم الى تعلم العل ل 
 : 

اليي م ، فيي  ايي ء واقيي  تييدالع العليي ل فيي  المرحليية ابتتدايةيية ةالمملكيية العربةيية السييع تاة
، واسيييلرم (2009؛ محمييي ت، الملهمييي )ثتيييااا إلةيييب نتيييايا ةعييي  الداايييياا والبحييي   السييياة ة 

التيي  ثواييحت ثن ال ييرق الت للدايية هيي  ( 2015(، و)ال ح ييان ، 2014(، و)المهييداوم،2011)
ت  إليييى  ييؤ توٍا ييييليٍ  وغليير فّعييا ، مميييا   تجعييي  التلمليي  ذ وهييىلتعلةمييّ  السييايدم فيي  الم قيييف ا

 انخفاض مست   تحصل  تالمل  المرحلة ابتتدايةة ف  العل ل 
ويضاف إلى ذلك ما الحظة  للااحةا لاءةاال لالفةعلف الةى لل ةلميد لل بةللدى سال ةللم  

واةل  تاةاال   ، لعلةو ل فة  حصة كثبع مةن لل ممبة  ملحوظ للى  لالب للئي  من تش ت لد ااه
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أدى سة  م ةا  ، سالعغ  من لن للي   قلملت ومولهد قل تؤهل   لل عل ،دلخل للصف مع معل ب  
 جة ب   ل ،احا ان أسةالبد ورةعت تةلمير تعلاة  هة ه لل ةلملت لل  ءواة  لةلى لل ممبة إلى لل

)قعدة ، ن: ك ةا تشةبع دملسة  كةل مة فة  لل علةي   للءشةا  للالئةل لةلي   وتوظةفدحو تعل  للعلو  
، (2017)أسةةةةااود، ، و(2014)للسةةةةبلا فةةةة اويا إبةةةةعل ي ، و ،(2007 ،صةةةةال ، )(2005

 ;Alfageer; Aldawodi)، و(Mohammad,2018)، و(Riga;Papayiannis, 2015)و

AlQueflie; Masud; AlHarthy; Alogayyel; Alrabah; Qureshi, 2018)  للةى
 صةةةاحا  الاةةةصعل  قصةةةوم لالد اةةةاه وللءشةةةا  تةةةلدى إل ةةةا  لل عل ةةةبن سال شةةةةمت لل علي يةةة  لل

 للى رمب    للحعك  للالئل
ايعف اياتاا الع ي  ليد  التالملي ، وثن إليى تشلر نتايا ةع  البحي   والداايياا كما 

التي  تسيااد التالملي  اليى تنمةية تلي  العياتاا،  وابييتراتةجةااالمعلملن ب اسيتخدم ن ابنشي ة 
تنمةيية العيياتاا ةبييروام ايياتاا الع يي  وتنملتهييا، وثوصييت وثن التييدالع ةصيي اتب الحالةيية ابييعف 

الع لةيية، وجعيي  الميياتم المتعلميية تتحييد  قييدااام التالمليي ، ممييا  ييدفعهم بيييتخدال العيياتاا الع لةيية 
 امييييران،و)، (2008 حسييييال الييييد ن،و)، (2006والتييييداله اللهييييا،  دااييييياا  يييي ٍّ ميييين: )يييييعلد،

وجي ت ايعٍف ملحي ي في  مسيت   التالملي  إليى   (2016العنام، ، و)(2009جات، و)، (2008
ثهمهيا: براييه التيدالع وثيياللبب  مين  رجي  إليى اد يٍد مين ابييباب ، قيدف  ةعي  اياتاا الع ي 

ومنهيا تاايية وايتراتةجةاتب المستخدمة ف  تعلةم العلي ل وتعلمهيا، التي  تتمر يا غالًبيا حي   المعليم 
(، 2015و)مريييييي ، ، (2011، و)اسيييييلرم، (2006، تنتيييييلن، الجعليييييدم ،الصيييييباغكييييي  مييييين: )

 ( 2015و)ال ح ان ، 
اليييى النييية مييين تالملييي  الصيييف  التيييى اجرليييتولؤ يييد ذلييي  نتيييايات الداايييية ابييييت العةة 

)وف يا لنتيايا اييتيةان تشيخة   ةلتهيا مين غلير النية البحيثذو  النشا  الاايد  ابتتداي  الساتس
حليييية ابتتدايةيييية "ميييين ااييييدات حييييابا فيييير  الحر يييية ون يييي  ابنتبييييا  وابندفاعةيييية لييييد  تالمليييي  المر 

 ةالمملكيية التعلييةم العييال ةعييدم مييدااس ميين إتاام ثتهييا التعلةمةيية ( تلمليي ا35، مك نيية ميين )الباحييث"(
لعيياتاا الع يي  ميين إاييدات الباحييث اقتبيياالن للتحصييل  فيي  العليي ل و ، بيييه اللهييا العربةية السييع تاة

  نتايا الدااية ابيت العةة( 1، ول ا  الجدو  اقم )م )ابنامة اليلرةة وم ااتها(ف  وحد
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 االستطالعية.التجربة ( نتائج 1جدول )

 االختبار
 املــــــر الدرجــــــتقديوى ـــــــمست

 ممتاز جيد جدًا جيد مقبول ضعيف

 التحصيلي
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

13 37.1 ٪ 12 34.3٪ 10 28.5٪ 0 0 0 0 

 عادامل العقل
 ممتاز جيد جدًا جيد مقبول ضعيف

13 37٫1 ٪ 13 37٫1 ٪ 7 20 ٪ 2 5٫7 ٪ 0 0 

علنية ابييت العةة مين الليد   العل ل( تدن  مست   التحصل  ف  1 تب  من الجدو  )
  من العلنة ابيت العةة ذو  النشا  الاايد ابتتداي  الساتستالمل  الصف 

تشلر إلى  ،منخفبة انت د  النة الدااية ابيت العةة الحظ ثن ااتاا الع   لاكما 
 ف  ااتاا الع    ابتتداي تدنّم  مست   تالمل  الصف الساتس 

ف  ا ء ما تم اراب، وما ثتيااا إلةيب نتيايا البحي   والداايياا السياة ة، فيتن مشيكلة 
ر ييى وتشييتت ثن نسييبة ميين التالمليي  اليي  ن لييد هم مشييكلة فيي  هليياتم النشييا  الحفيي   االبحييث تحييدت

وتييدن  مسييت لاا ةعيي  ايياتاا الع يي  فيي  العليي ل تحصييل  ميينخف  فيي  مسييت   ابنتبييا ، لييد هم 
ةاييتخدال التعليةم  مين قيال  تيدالع العلي ل ،عيالا ذلي  ال صي اامكين ثن االبحيث فيتن ل ا   هم لد

ليييد  تالملييي  الصيييف السييياتس لالييياتم مسيييت   التحصيييل  العلميييى وبعييي  اييياتاا الع ييي   المتميييا ا
   ي  ذو  النشا  الاايدابتتدا

 : 
 لالجاس  ان لالسئل  لل الي :للاحا  حاول

 تالمليي  الصييف لةايييتخدال التعلييةم المتمييا ا  كةييف امكيين صييةاغة وحييدم تاايييةة فيي  العليي ل
 الساتس ابتتدايى ذو  النشا  الاايد؟

  تالمليي  الصييف السيياتس  الييى تحصييل  ايييتخدال التعلييةم المتمييا اة تييدالع العليي لمييا ثريير
 ابتتدايى ذو  النشا  الاايد؟

  الييى تنمةيية ةعيي  ايياتاا الع يي  لييد   ايييتخدال التعلييةم المتمييا اة تييدالع العليي لمييا ثريير
 تالمل  الصف الساتس ابتتدايى ذو  النشا  الاايد؟
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 : 
 هلف للاحا إلى ما يل :

  تحصيل  العلي ل ليد  تالملي   اليىلةم المتما ا ف  ايتخدال التعةتعّرف ثرر تدالع العل ل
 الصف الساتس ابتتدايى ذو  النشا  الاايد 

  ايتخدال التعلةم المتما ا ال  تنمةة ةعي  اياتاا الع ي  ليد  ةتعّرف ثرر تدالع العل ل
 تالمل  الصف الساتس ابتتدايى ذو  النشا  الاايد 

 أه ي  للاحا: 
 أن يس   للاحا ود ائج  ف : ي ةن

  ل حييدم منيياها العليي ل ةالمرحليية ابتتدايةيية تنميي ذ  إجراييي     تاولييد معلميي  العليي ل وم ييّ ا
 يتخدال التعلةم المتما ا ةا تاايةة

 معلمييي  العلييي ل مييين إايييدات ثتواا مبيييي بة المةيييًا لت ييي لم تالملييي  الصيييف السييياتس  متافيييا
 ةع  ااتاا الع   معةاس التحصل ، و اقتباا ف  تتمث  ابتتدايى 

 عةاس النشا  الاايد لد  تالمل  المرحلة ابتتدايةةمى العل ل ةايتيةان لتاولد معل  

 : 
 لق صع للاحا الى للحلود لل الي :

  ابتتيييداي العلييي ل ةالصيييف السييياتس  م يييرامييين  وحيييدم )ابنامييية اليلرةييية وم ااتهيييا(اايييدات 
ن ثن تسييهم فيي  إاييافة ثنشيي ة ّن بيةعيية هيي   ال حييدم امكييب ،ةايييتخدال التعلييةم المتمييا ا

 متن اة ترتبط تت ية اا حةاتةة متن اة 

   تصنةف تل ل ف  ا ء لمست لاا المعرةةة لقةاس التحصل  الداايBloom  

 وت يليييه  ،ةعييي  اييياتاا الع ييي  وتتبيييمن )المثييياترم، وتحيييّرم الدقييية، واليييتحكم ةابنيييدفاا
محتي   لاتاا لمنايييتها المعااف المااةة اليى م اقيف جد يدم(، وقيد تيم اقتةياا هي   العي

  ، وبيةعة التالمل  ذو  النشا  الاايد النة البحثال حدم المختاام

 ذو  النشيا  الااييد من العات لن، والتالمل  من تالمل  الصف الساتس ابتتدايى  مجم اة
)وف يييا لنتيييايا اييييتيةان تشيييخة  حيييابا فييير  الحر ييية ون ييي  ابنتبيييا  وابندفاعةييية ليييد  
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، ةمن  ية اسيلر التعلةمةية تهيا،التعليةم ةل اتاامميدااس بع  ، تيتتدايةية(تالمل  المرحلية اب
  وذل  لت يله مباتئ التعلةم المتما ا لك  ال الب

 ( ه  1439-1438تم ت يله البحث ف  الفص  الدااي  الثان  من العال الدااي) 

 : 
 )إادات الباحث( :ثـــــبحواد الـــــم

   لتالملييي   التعليييةم المتميييا اوفيييه  لمعليييم لتيييدالع وحيييدم )ابنامييية اليلرةييية وم ااتهيييا(اتللييي
   ابتتداي   الصف الساتس 

   حدم نفع الكتاب التلمل  ف    
 )إادات الباحث( :ثـــــــأدوامل البح
 ( لييد  النشييا  الاايييدايييتيةان تشييخة  حييابا فيير  الحر يية ون يي  ابنتبييا  وابندفاعةيية )

       ة ابتتدايةة تالمل  المرحل
 )ابتتداي  الصف الساتس لتالمل   اقتباا تحصلل  ف  وحدم )ابنامة اليلرةة وم ااتها  

 ابتتداي  لصف الساتس لتالمل  ا معةاس ااتاا الع   ف  العل ل 

 : 
فةةة  اةةةوال للرةةةام للءظةةةعي ولللملسةةةات للسةةةاس   ت ةةةت صةةةياغ  فةةةعو  للاحةةةا الةةةى 

 لل ال :للءحو 
 (   تييييلن مت يييي اا تاجيييياا 0.05ت جيييد فييييروق  تالييية  إحصييييايًةا انييييد مسيييت ) المجم ايييية

لصال   ف  الت ية لن ال يل  والبعدم لالقتباا التحصلل  التجرليةة والمجم اة الباة ة
   المجم اة التجرليةة

 (   تييييييييلن مت ييييييييي اا تاجيييييييياا 0.05ب ت جييييييييد فييييييييروق  تاليييييييية  إحصييييييييايًةا انييييييييد مسييييييييت )
فييييي  الت ية يييييلن ال يلييييي  والبعيييييدم لمعةييييياس  والمجم اييييية البييييياة ة رليةيييييةالمجم اييييية التج

 ااتاا الع   ف  العل ل 

 : 

   Differentiated Education :التعليم املتمايز
( اليييى ثنيييب: "اتتكييياا بيييرق متعيييدتم تييي فر للتالملييي  اليييى 2008  جييي  ووقيييرون ) تيييبارف

هم واحتةاجيييياتهم التعلةمةيييية فرصييييًا متكافريييية لفهييييم وايييييتةعاب اقييييتالف قييييدااتهم ومليييي لهم واهتمامييييات
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المفا ةم وايتخدامها ف  م اقف الحةام الل مةة، وتسم  تل  ابيتراتةجةة تتحم  مسير لةة تعلمهيم 
 (24من قال  تعلةم وتعلم ابقران والتعلم التعاون "  )

سيييت   جمةييي  ( ةلنيييب: "تعلييةم  هيييدف إليييى افييي  م2009ايليييداا وثتييي  السيييملد ) بكمييا ارفييي
، إنييب يةاييية مدايييةة تلقيي  ةااتبااهييا ف ييط ال لبية، ولييةع اليي  ن   اجهيي ن مشييكالا فيي  التحصيل 

، والن  ييية ابياييييةة فييي  هييي   بوقدااتييي بقصييياي  الفيييرت وقيراتيييب السييياة ة، وهيييدفها هلييياتم إمكاناتييي
 (107)  نح  إمكاناتب وقدااتب" ب، واتجاهاتبالسةاية ه  ت قعاا المعلملن من

 ذو  النشيا  الااييدباحث إجرايةًا ةلنب: تعليةم قيايم اليى ت يدام فيرا متكافرية للتالملي  ال بولعرف
العلي ل  من م يرا وحدم )ابنامة اليلرةة وم ااتها(ف   وقدااتهم،وف ًا بحتةاجاتهم ومل لهم واهتماماتهم 

صيييل  تنمةييية التح لسيييتخدل ةةيييب ثكثييير مييين اييييتراتةجةة تدالسيييةة، تهيييدف، و للصيييف السييياتس ابتتيييداي 
 لتواا وثيالله تعلةمةة مختلفة تتنايه م  مل لهم وحاجاتهم وقدااتهم ة وبع  ااتاا الع  

 Hyper Activityالنشاط الزائد: 
اعرف النشا  ةلنب ااتفاا مست   النشا  ةص ام غلر م ي لة اجتماعةا وادل ال دام اليى 

اا اجتماعةيية ميي  الييامالء التر لييا لمييدم ب لليية واييدل اييبط اليينفع واييدل ال ييدام الييى إقاميية االقيي
   وال الد ن والمعلملن

ااتفاا ف  مسيت   النشيا  الحر ي  لل في  ةصي ام غلير م ي لية وايدل ال يدام "ةلنب  ولعرف
اليييى التر ليييا وابنتبيييا  لميييدم ب للييية وايييدل ال يييدام اليييى ايييبط الييينفع واليييى إقامييية االقييياا مييي  

 ( 2009 )العايم ، " ثصدقايب
اليييى التر ليييا تلملييي  الصيييف السييياتس ابتتيييداي  ب: ايييدل قيييدام الباحيييث إجرايًةيييا ثنَّييي بولّعرفييي

 ؤتم ، مما من م را العل ل اند تاايتب ل حدم )ابنامة اليلرةة وم ااتها(  ثفكاا ب و انتباهتشتت و 
وليتيي اس ةالداجية  ،لشرق المعلم ثو اتاء ابنش ة التعلةمةة في  الحصيةومتاةعتب  بإلى صع بة فهم

 لنشا  الاايد اليمتعد له ا الفرض المعلم ل يتيةانف  ا الت  احص  اللها التلمل 

 Achievementل:ـــــــالتحصي
لنَّب: "المعرفة المكتسيبة مين قيي  المتعلميلن نتةجيًة لداايية م اي ا ة( 2000ايّرفب ال  )

 (270)   ثو وحدم تعلةمةة محدتم"
تعلميي   ميين قيييراا لنَّييب: "مييد  ايييتةعاب التالمليي  لمييا ة( 2003وايييّرفب الل ييان  والجميي  )

معلنيية  ميين قييال  م ييرااا تاايييةة  ول يياس ةالداجيية التيي  احصيي  اللهييا التالمليي  فيي  ابقتبيياااا 
م له ا الفرض"  (47)   التحصللةة المعدَّ



 أشرف عبد املنعم حممد ةسنيد/ 
 

 106 

لنَّيييب: "م يييداا ميييا احصييي  الةيييب التلملييي  مييين ة( 2010تيييحاتة والنجييياا ) بفييي  حيييلن اّرفييي
ا ف  ابقتباا المعد ةشك  امكن معب قةاس معل ماا ثو معااف ثو مهاااا معيًرا انها ةالداجا

 (89) المست لاا المحدتم ال م  تملا ةالصدق والثباا والم ا عةة"
معرةةية الخييراا للتالمل  ذو  النشا  الااييد اللنَّب: مد  ايتةعاب ةالباحث إجرايًةا  بولّعرف

وم ااتهييا( ميين م ييرا انييد تاايييتهم ل حييدم )ابناميية اليلرةيية  ،تعمةمييااالمفييا ةم و الح ييايه و ميين ال
وليتي اس ةالداجة الت  احص  اللها التلمل  ف  ابقتباا الييمتعد  ،الصف الساتس ابتتدايىةالعل ل 

 له ا الفرض 

 Habits of Mindل: ــــــادامل العقــــــع
( ةلنهيا: "ناايةت الفيرت إليى التصيرف Costa & Kalick. 2005ارَّفهيا   ييتا و الةي  )

جهييية مشيييكلة ميييا، انيييدما تكييي ن اإلجاةييية ثو الحييي  غلييير متييي افر فييي  ثتنلتيييب ة رل ييية ذ ةييية انيييد م ا
المعرةةيية، إذ قييد تكيي ن المشييكلة الييى هلريية م قييف محليير، ثو لتفييٍا، ثو م قييف غييام ، فعيياتاا 

 (4)  الع   تشلر إلى ت ظةف السل ك ال    اندما ب اعرف الفرت اإلجاةة"

وابتجاهاا والعةم الت  تمكّمن الفرت من ( ةلنها: "مجم اةت المهاااا 2008وارَّفها ن ف  )
تناء تفبيةالا مين ابتاءاا ثو السيل  ةاا ال  ةية، تنياًء اليى المثليراا والمنيهياا التي   تعيرض 
لهيييا ةحليييث ت ييي ت  إليييى انت ييياء املةييية ذهنةييية، ثو ثتاء ييييل ك مييين مجم اييية قةييياااا متاحييية ثماميييب 

 (68)   لمداومة الى ه ا المنها"لم اجهة مشكلٍة ما ثو قبةة ثو ت يله يل ك ةفعالةة وا
المثيياترم، وتحيييّرم  ثنميييا  السييل ك الييي    ميين ولعرّمفهييا الباحييث إجرايةًّيييا ةلنهييا: مجم ايييةت  

تلملي  الالتي  اسيتخدمها  ،وت يله المعااف المااةة الى م اقف جد يدم ،الدقة، والتحكم ةابندفاا
لصيف السياتس لتهيا( مين م يرا العلي ل حيدم )ابنامية اليلرةية وم اا و بنشي ة  وتنفلي  ثرنياء تعلميب 
مما اسااد  الى التفكلر ةفعالةة وحسن التصرف ف  م اجهة م اقف الحةام المختلفية، ابتتداي ، 

 ول اس ةالداجة الت  احص  اللها التلمل  ف  معةاس ااتاا الع   اليمتعد له ا الفرض  

  Education Differentiatedالتعليم املتمايز 
لتحيييدااا لكثلييير مييين ااتجيييا  حيييد ث فييي  التعليييةم اييييتجاةة  التعليييةم المتميييا ا تيييدث ظهييي ا 

ل حيييلن ثالنيييت ورة ييية 1989منييي  ايييال  تاهيييروالمت لبييياا، حليييث ثن فكيييرم تن لييي  التيييدالع تيييدثا 



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 107 

لةم للتملييا والتملييا للجمةييي   الميييؤتمر العييالم  للتربةيية، اليي م ثوصيييى ةييالتعفيي   رييمح يي ق ال فيي ، 
ميييؤتمر التربييي للن و ل، 2010البحرلن ايييال ةيييالميييؤتمر التربييي م السييين م الراةييي  والعشيييرلن المنع يييد و 

ق تيييلن التعليييةم المتميييا ا والتعليييةم و تنيياو  الفييير  الييي  ل، 2010لك ليييت ايييال ةاالعييالم  الييي م انع يييد 
البحرلن تحت تعاا نح  تعلةم ةن  والمؤتمر العلم  الثا ،العاتم ف  المحت   وابيالله والت  لم

بقتالفييييياا تيييييلن ةا ابهتميييييالتلييييي  الميييييؤتمراا  ةاا صييييي يييييان مييييين توقيييييد ، ل2016متميييييا ا ايييييال 
 همواهتماميييات هموقيييداات مواييييتعداتاتهتخصيييةاتهم، و ه ااييياتهم، وف يييا لبيييرق تعلمهيييم  فيييىالمتعلميييلن، 

 (2008، ثت  فا د، مدثح، عةات، فرماوم ، قبر ،السلد، ك ج )  لعالمل همبرق إتااكو  همومل ل
 الم هي بلن للتالملي  مخصصيا كيان مين اليامن، ولكنيب ا يد ن التعليةم المتميا ا مني  وظهير

المسيت   العيال، وبعيدها تيم  مين ابقي  اييتخدامب للتالملي  في  المعلمي ن  تيدث ا لةيًا، ريم والفياي لن
 (,King 2010)التالمل    جمة  م  ايتخدامب

 اليدماغ، التيى اتيااا إليى ثن اليى ثجرليت التي  حيا ابة تيلن نتيايا كيليرم صيلة وهنياك

التعلةم المتما ا ال   مفه ل المعنى، ول  ل ابنتبا  للمعل ماا ذاا قال  من اعم  البشرم  الدماغ
 ت اتي  مسيت لاا اييتعدات حليث اليداوس تتيدالا المعلمي ن  ا ي ل المتميا ا الصيف ففي  هي   النتيايا.

 (Koeze, 2007) صاحه لعملةاا التعلم الم واإلحبا  المل  تالمل هم، لت لل 

 مسميامل التعليم املتمايز:
إن التعلييةم المتمييا ا ميين ثهييم ابيييتراتةجةاا التيي  تراايي  حاجيياا ومليي   المتعلمييلن، ولييب اييدم 

التعلييةم المتمييا ا وقييد ذ يير  تهيي ا المسييمى و  (.2003، الل ييان  والجميي ) التعلييةم المتبييا ن: مسييمةاا منهييا
التييدالع ة ولسييمى(. 2014المحييالوم، ، حسيين، (، و)الشييافع 2009السييملد،ثتيي  ، كيي   ميين )ايلييداا

(. 2014(، و)الشيافع  ووقيرون، 2014 (، و)المهيداوم،2009 ذ ير   يال مين )ا ةيب، ما المتما ا 
(. 2014 ( و)الشيافع  ووقيرون،2008ذ ر   ال مين )ك جي  ووقيرون، ما التدالع المتن ا ة ولسمى

 ه  ثكثرها انتشااًا  ولعد مص ل  التعلةم المتما ا 

"املةية )إاياتم تنايةم( ميا اجيرم في  غرفية الصيف لكي   ارف التعلةم المتما ا ةلنب:وقد 
تت فر للمتعلملن قةاااا متعدتم لل ص   للمعل مة، وتك لن معنى لألفكاا وللتعيلير اميا تعلمي  ، 

جيية وتكيي لن معنييى وبمعنيى وقيير  يي فر التعلييةم المتمييا ا يييباًل مختلفيية للييتمكن ميين المحتيي  ، ومعال
 (2005، ت مللنس ن )  لألفكاا وت  لر منتجاا تمكن    متعلم من التعلم ةفعالةة"
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:" نارليييية تينييييى الييييى فكييييرم ثن بييييرق التييييدالع اجييييه ثن تتنيييي ا وثن تعييييد  واييييرف ةلنييييب
 (25 ،2008)ك ج  ووقرون،  لتتماتى م  تن ا قدااا ومل   ومهاااا المتعلملن ف  الفص "

اللهييا التعلييةم المتمييا ا هيي  وجيي ب النايير إلييى المتعلمييلن الييى ثنهييم  الفلسييفة التيي  ا يي لو 
ثفرات اختلف ن ةةما تلنهم، وثن هي   ابقتالفياا لهيا مين ابهمةية ميا اسيتدا  ابييتجاةة لهيا ليةع 

 (48، 2013)ال  لرق ،  اند ظه اها ف  الحصة، وإنما تك ن ثياس اند التخ ةط للداس
" ومفهي ل Differentiated Instructionالمتميا ا " التيدالع مفهي ل تلن ولمكن التفرله

 ( ثن تن لي 2008ووقرون ) ك ج  ذ را ". ف دIndividualized Instructionتفرلد التعلةم "

 وملي   ولكين تتعيرف قيدااا ترنامجيب الخياا، ليب ولبي  منفيرتاً  ك  باله الى  ر ا ب التدالع

 مجم اياا في  المعليم التالملي   ي ها المرنية اإييتراتةجةة المجم ايا وباييتخدال التالملي ، وقلةةاا

 ثن التالملي  ةمعنيى التشياةب تيلن لمحي ا وف يا ليب هملي  مي  باليه العمي  كي  مين ا ليه ثو صيفلرم

التعليةم  تفرليد إليى وقير. ثميا م اي ا مين العيال. ولكنهيا تختليف راتتية بي ا  تكي ن  ب المجم اياا
 العال  ب ا  لب قصةصاً  تم تخ ة ب ال م ةاليرناما باله ك  التاال فلت له

 مء ا:و ( إلى سعض أفةال لل علي  لل   ايا 2009ك ا أفام اببللت وأبو للس بل )

  وتعني  ثن ا يدل المعليم تاييب وفيه تفبيةالا لل لمير وفق دظعية  للة كااللت لل  عةلد :
 ال لبة وذ اءاتهم المتن اة  

 المتعلمييلن إلييى: : اصيينف الميياء اليينفع التربيي م ثنمييالل ةةلمير وفةةق أد ةةا  لل  عل ةةبن  
ييييمع  وبصيييرم وحر ييي ، ولبيييةف ةعبيييهم نم يييًا حسيييةًا  والتيييدالع وفيييه هييي   ابنميييا  
تييييةب ةالتيييدالع وفيييه الييي  اءاا المتعيييدتم، ةمعنيييى ثن  تل يييى التلملييي  تعلةميييًا  تناييييه مييي  

 النمط الخاا ةب  

  علييم تناييةم : امكيين ااتبيياا التعلييةم التعيياون  تعلةمييًا متمييا اًا إذا اااييى الملل علةةي  لل عةةاود
 المهال وفه اهتماماا ال لبة وتمثةالتهم المفبلة  

 (2008، ك ج  ووقرون )تتمث  ف  اآلت : وهى مربرامل استخدام التعليم املتمايز 

 حلث إن المتعلملن ب  تعلم ن ة رل ة واحدم، فيلينهم اقتالفياا تيؤرر ربيع  لل  عل بن :
 من برق تعلم   ف  التعلم وقداتهم ويراة تعلمهم والى ما افبل نب

 والتي  تين  اللهيا جمةي  ابتفاقياا الدولةية الخاصية ةحيه  ي  فيرت في  ح وت للدسان :
الحصيي   الييى تعلييةم متملييا تون التفرقيية تييلن المتعلمييلن ييي اًء الييى ثييياس ال ييدااا ثو 

 المهاااا ثو المست   ابقتصاتم  
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  مييا ت صييلت إلةييب : حلييث إن تن ليي  التييدالع اح ييه دظعيةةات لل ةةب للاشةةعي وأد ةةا  للةة عل
 ةح   وتااياا المخ البشرم، و ةف احد  التعلم  

  حلث إن تن ل  التدالع ه  ال يللة الت  تجع  المتعلم مح اًا أهللف للع لي  لل علي ي :
 للعملةة التعلةمةة  

  حلث إن تن ل  التدالع اعتمد الى التحدم اباجات  للمتعلم مما للللفعي  للى لل  عل :
 فعةة للتعلم  اخله لداب الدا

  حلث اسهم ف  ح  ةع  مشكالا التعليةم واهتحيال الفصي   الدااييةة مشةمت لل علي :
 والناال المداي   

 (2009، ثت  السملد؛ ايلداا) ،(2009، ا ةة: )إجراءامل جيب اتباعها أثناء تطبيق التعليم املتمايز
  ا والم اهيييه، تحد يييد سيييتهدف تحد يييد المعيييااف السييياة ة، تحد يييد ال يييدااول: لل  ةةةوي  لل بلةةة

 المل   والخصاي  الشخصةة، تحد د ثيل ب التعلم الماليم وتحد د الخلةةاا الث اةةة  

  ثاباء    مجم اة  تلن مشتر ة ال  ايم التصنةف ال لبة ف  مجم ااا وفه 

   تحد د ثهداف التعلم 

   اقتةاا الم ات وابنش ة التعلةمةة ومصاتا التعلم وثتواا التعلم 

 يلرة التعلةمةة ة رل ة تستجله لجمة  المجم ااا تناةم ال 

   اقتةاا ايتراتةجةاا التدالع الماليمة لل لبة ثو المجم ااا 

   تحد د ابنش ة الت  تكلف تها    مجم اة 

   إجراء املةة الت  لم ةعد التنفل  لعةاس مخرجاا التعلم 

 وم.باستخدام التعليم املتمايز يف تدريس العل اهتمتحبوث ودراسامل 
( الييى وجيي ت ثريير للتعلييةم المتمييا ا الييى هليياتم تحصييل  Koeze, 2007)تااييية  تيياااث

 ايييتراتةجةاا إلييى فاالةيية( (Ferrier. 2007 تااييية نتييايا ثتيياااالتالمليي  ةالمرحليية ابتتدايةيية، 
، العل ل ماتم ف  ابتتداي  الثان  الصف لتالمل  ابكاتام  التحصل  تنمةة ف  المتما ا التدالع

 تاايية ثتيااا، و المتميا ا التيدالع الى المست لاا ك  ف  المعلملن تداله ةبروام ثوصت وقد
Luster. 2008) )اليي  ن التالمليي  لصييال  التحصييل  فيي  إحصييايةة تبليية ذاا فييروق  إلييى وجيي ت 

، الت لليييدم الجمعييي  التيييدالع ةلييييل ب تايييي ا الييي  ن ةالتالملييي  م اانييية ،المتميييا ا ةالتيييدالع تايييي ا
 تالمليي  إلييى ااييا (Simpkins; Mastropieri& Scruggs, 2009) تااييية نتييايا اكييدوا
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 لتالمليي  العليي ل تييدالع فيي  المسييتخدل المتمييا ا التييدالع مييدق  ايين التجرليةيية المجم ايية ومعلميي 
إلييى  ثتييااا التيي ( (Shaffer, 2011 تاايييةو ، المتداجيية ابنشيي ة برلييه ايين الخييامع الصييف
،  مييا والعلي ل الرلاايةاا فيي  السياة  الصيف تالمليي  ل تحصي تنمةية فيي  المتميا ا التيدالع فاالةية

ثن ت يلييه التعلييةم المتمييا ا فيي  تعلييةم إلييى  (Tobin; Tippette, 2013)اتييااا نتييايا تااييية 
، واتيااا تاايية )المهيداوم، التعليةمانشي ة إتيراك التالملي  في   والى اهمةية ا،محدوتماها  العل ل 
تةجةة التيييدالع المتميييا ا فييي  التحصيييل  الداايييي ، ( انيييب  يييان هنييياك ثريييرا بييييتخدال إييييترا2014

( ثن ايتخدال ميدق  التيدالع المتميا ا ثت  إليى تنمةية المفيا ةم 2015وت صلت تااية )مري ، 
ثن التكن ل جةا لعيت توا إلى  (Maeng , 2016)تااية ثظهرا نتايا العلمةة لد  التالمل ، و 

  لةم المتما اف  تخ ةط وتنفل  تاوس العل ل ةايتخدال التع اهام

 Hyper Activity :دــــــاط الزائــــــالنش
، وهييي  ييييل ك لل فيي  المع ييي  و الحر يياا التييي  تفيي ق الحيييد ال يةعيي  "اعييرف النشيييا  الاايييد ةلنيييب 

وليؤرر ييلبا   ،ولنمي  ةشيك  غلير مالييم لعمير  ا،مباتير  ااندفاا  مفر  وغلر ماليم للم قيف وليةع ليب هيدف
 (9، 2008)الجعافرم،"  د ال   ا ثكثر منب اند اإلنا ولاتات ان ،الى يل  ب وتحصللب

كمييا اعييرف "ةلنييب ثم نشييا  جسييم  وحر يي  حييات ومسييتمر وب ليي  المييد  لييد  ال فيي ، 
  ب است ة  التحكم ف  حر اا جسمب ت  ا ب  ثغله وقتيب في  الحر ية المسيتمرم"اجعلب ةحلث 

 ( 19، 2013)هولةخة، ت  اي ، 
وانييد هيي   الن  يية اجييه م اانيية   دون ثبفييالهم نشيية لنوالعد ييد ميين اآلةيياء وابمهيياا اجيي

 :، ةحليث  تبيمن ييل  هم مجم اية مين التصيرفاا منهياالسيننفع  فىهؤبء الصفاا ةالعات لن 
الحر ييية المسيييتمرم، والتملمييي ، والعةيييال ةحر ييياا اشييي ايةة ادامييية الفيييرض، وابنت يييا  مييين و التهييي ا 
الب ييياء جالسيييًا ثرنييياء اليييداس مييين لعيييد د، و الجييير ، وال فيييا اليييى نحييي  هايييي، و قييير ةاييييتمراامكيييان آل

ثصييعه المهييال، ولحتيياج ن تايمييًا للب يياء منشييفللن، ولحيياول ن اميي  العد ييد ميين ابتييةاء فييى وقييت 
  (A.P.A., 2000)  لتحدر ن ةص ا اا  فى    اباماا والى نح  هايدو واحد، 

 :A.P.A.. 2000) مء ا:و تظ ع الى للصال ذو للءشا  للحعك  للالئل لل ى عئيس  للاعل  لأل

وهي   ابايراض غالبيا ميا االحاهيا المعليم ارنياء تيدالع (، 20، 2013، )هولةخةي ت  ايي ، (92
  ن اا من اا راب النشا  الاايدالعل ل لد  ال الب ال  ن لد هم ه   اب

   الميدم الامنةية لداجية انتباهيب  قصر، و ةسه لة ت اي ة مثلراا قااجةة بتشتتو قلة ابنتبا
  ةاتب للمثلراا الااهرم ةسه لة وادل ايتجا
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  ليييدو الةييب اييدل ابيييتماا لدقييرلن انييد ت جةييب و  ،الشييروت اليي هن  واييعف التر لييا مكثيير
 الكالل المباتر إلةب 

   فهييييم ، ابامييييا  الروتلنةيييية ،إنهيييياء ال اجبيييياا المدايييييةة فيييي :ب  تبيييي  التعلةميييياا ولفشيييي
)وب  رجييي  ذلييي   ان العمييي ال اجبييياا فيييى مكييي ، تعلةمييياا المعلميييلن الشيييفهةة ثو المكت بييية

  لسل ك المعاااة ثو الفش  فى فهم التعلةماا(
  ااهر الةب التلقر ف  النم  اللف م 
  ادل ال دام الى التعيلر ان الرثم الشخص  ت ا ق 
   ابنيييييدفاا: اكييييي ن هييييي ا ال فييييي  منيييييدف  تون هيييييدف محيييييدت ولجليييييه اليييييى ابييييييرلة قيييييي

لنيييييب ب اسييييييم  انيييييدما تتحييييييد  ن يييييييمااها، ول ييييياب  فيييييي  الكيييييالل وليييييييدو  مييييي هييييياءابنت
 إلةب ولتكلم ةشك  مفر  

  ب است ة  ثن  نتار توا  ف  ثم نشا ، ولالحظ الةب يراة التح   من نشا  آلقر 
 الم  لة الةب  غالبًا ما اجد صع بة فى تناةم المهال ثو ابنش ة 

   تجنييييه، ثو اكيييير ، ثو  تجاهيييي  ابنشيييي ة التييييى تت لييييه مجهيييي تًا ا لةييييًا )مثيييي  ابامييييا 
 ( المنالةةو لمدايةة ا

 ةعييد تقييايه قلللية ميين العميي    ملي، والحتييى إنهايهيياالم  ليية الةيب ل اايدل ابلتيياال ةيلتاء المهيي
  فى ث  مهمة

  :ال است ة  ثن  ب ى ياكنا ف  مكانب ثو م عد  فهلاتم الحر ة 
   مالجد د الم اقفصع بة التكةف م  
  اشعر ةاإلحبا  م  تدن  مست   الث ة ف  النفع 

المصياحبة إليى مجم اية مين ابايراض الثان لية  (Barkley, 2000)تياا ةياا لى ثكميا 
ومنهييا: ت لييه الميياا ، وانخفيياض تحميي  اإلحبييا ، واييعف اإلحسيياس ةال قييت، لهيي ا ابايي راب، 

لييد هم ال ييدام الييى  ييب  تصييرفاتهم الف اليية ثو التفكليير قيييي  ولييةع واييعف فييى حيي  المشييكالا، 
إب ثنييييب ب اجييييه ثن اشييييخ  ال فيييي  ةييييلن لداييييب هيييي ا  ،- صييييع بة إاجيييياء اإلتييييباا - ،التصييييرف

 ابا راب فى ا ء ه   اباراض الثان لة ف ط 
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 ة:ــــــراض االنحعاليــــــاألع
ال ف  ذو النشا  الاايد  يدو الةب ثاراض انفعالةة مث  التهي ا وصيع بة ايبط نفسيب ثو 

للميييؤرراا الخااجةييية  السييية رم اليييى انفعاليييب ولاهييير الةيييب الفبيييه وب اسيييت ة  ايييبط اييييتجاةاتب
ومعاييم هييؤبء اببفييا  ذو اإلفييرا  الحر يي  اسييه  ايييتثااتهم ولصييات ن تن بيياا الفبييه الحيياتم 

 وت لباا الماا  المفاجرة،  ما  تسم ن ةسراة الهةا  
 ميا ثن التفكلير فيى النتيايا  ،وهؤبء اببفا   تصرف ن تيدون مراايام للايروف ثو النتيايا

وهيي   ابندفاعةيية تييدف  هيييؤبء  ،وصييع بة إاجيياء اإلتييباا ،ةلذهييانهمالمحتمليية لتصييرفاتهم ب اميير 
  اجهي ن تجعلهيم غالبيا  ما ثنها تعراهم للمخابر، و   اببفا  للكالل ةسراة ولم ابعة اآلقرلن

  (Barkley, 2000) صع باا فى ابط اندفاالتهم وت ق  النتايا 

 ة:ــــــراض العقليــــــاألع
ايييعةف التر ليييا غالبيييا النشيييا  الااييييد قللييي  ابنتبيييا ،  اكييي ن ال فييي  المصييياب ةااييي راب

ولسيييه   ،ومعامييي  الييي  اء لدايييب مييينخف  ،هغاييييتسلسييي  ابفكييياا لدايييب و  ،وفتييراا انتباهيييب قصيييلرم
 ( 34، 2008تح ل  انتباهب من نشا  آلقر)الجعافرم، 

تر لييا ابنتبييا  لفتييرم  :  اجييب ريال  مشيياك  تييايعة متعل ية ةبييعف ابنتبييا ، وهيىكميا انييب 
كاةةييية قاصييية فيييى اباميييا  المملييية، وم اومييية تشيييتلت ابنتبيييا ، ةاإلايييافة لعيييدل ابنتبيييا  الكيييافى 

 ،ولختصير ثاماليب ،للتفاصل  ثو التناةماا،  ما ثنب  تخل  من ابنش ة الكرلبة وغلر السيلةمة
  (A.P.A., 2000)  ول  ل تتلجللها آلقر لحاة

 ة:  ــــراض اجلسميــــاألع
لنشييييا  الاايييييد، اييييدم حر يييياا جسييييمةة وب رل يييية اشيييي ايةة غليييير امييييااس اببفييييا  ذوم ا

 ثليييرم الحر يية قاصييية فيي  الفصييي   تن ليي ن مييين م عييد آلقييير ثو  تييلاجح ن اليييى وهييم مسييتحبة، 
ةجسيييمهم مييين الةميييلن إليييى الةسييياا مييين تون  لييي ، ثو  ثليييرم حر ييية العلييي ن  ن الم اايييد ولتحر ييي  

 ( 21، 2013)هولةخة، ت  اي ،   والرثس

 :يف تدريس العلوم ةاألعراض التعليمي
النشييا  الاايييد اعييان ن ميين صييع باا    وفيي  مجييا  الييتعلم تؤ ييد الدااييياا ثن اببفييا  ذو 

و يي ل   ،فيي  الييتعلم، ولييد هم  ثليير ميين المشييكالا التعلةمةيية منهييا اييدل إكمييا  ال اجبيياا المدايييةة
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 ل جيي ت (Arnold& Jensen, 1996) نلوجلنسيي ان ليدثول يد ثتيياا   سو ايدل التر لييا في  الييدا 
رالرة ثن اا من ابندفاعةة فى اا راةاا ابنتبا  وهى: اندفاعةة حر ةية )وهيى ابنت يا  المفياج  
مييين نشيييا  آلقييير(، لفاةييية )وهيييى التسيييرا فيييى ت يييدام اإلجاةييياا ثو التحيييد  ت جيييب ايييال(، معرةةييية 

   )التسرا فى إصداا إجاةاا قي  الحص   الى    المعل ماا(

   العلوم.يف النشاط الزائد والتحصيل الدراسي
فهيي   ،  الدااييي لاكيي ن غليير قيياتا الييى التحصيي ،ال الييه اليي م اعييان  ميين النشييا  الاايييد

ومين الصيعه  ،ولعليه اليى الحيد ث قيي  ثن افهميب ،ولتحير  ترفاقيب ثرنياء اليداس ،ا اب  المعلم
( ثن 23، 2005)اثميييان،  ةوقيييد ثظهيييرا نتيييايا تاايييي ،ثن اجليييع ثو اشيييااك ثقرانيييب فييي  الصيييف

 ميييا ثنهيييم  ،إكميييا  ال اجبييياا الم لييي ب تنفلييي هاايييدل ثو  ،عيييدل ابنتبيييا ةتملييياون    هيييؤبء اببفيييا
   تصف ن ةبعف ابتاء التحصلل  المداي 

 بتدريس العلوم والنشاط الزائد: اهتمتحبوث ودراسامل 
ترنيييياما م تييييرق ليييي وم النشييييا  الاايييييد  الييييى فعالةيييية ( 2000، الشييييربلن ت صييييلت تااييييية )

( 2005، وت صيلت تاايية )العاييم ، ح له ةع  ثهداف تدالع العل لةالمرحلة ابتتدايةة ف  ت
إلى وج ت االقة تلن اا راب النشا  الاايد ليد  ثبفيا  المرحلية ابتتدايةية وانخفياض التحصيل  

( التى ثظهرا نتايجها وج ت االقة تلن 2005الدااي  وهلاتم ابكتراب لد هم، وتااية )اثمان، 
فعالةة ابنش ة ( الى 2007صال ، ل  الدااي ، واتااا تااية )النشا  الاايد وانخفاض التحص

ال ايمية اليى لعيه الييدوا في  تنمةية التحصييل  وابتجيا  نحي  مياتم العليي ل ليد  التالملي  مبيي رب  
( 2007، المجيال  ثتي  حمليدان؛) ، وت صيلت تااييةابنتبا  ذوم النشا  الاايد ةالمرحلة ابتتدايةة

يتخدال ترناما تعالا امام ف  قف  يل ك النشا  الاايد ليد  بلبية ابو  ابيايي  في  بثرر 
فعالةية ابنشي ة ال ايمية اليى لعيه اليدوا في  الى  (2007 ،صال ، واتااا تااية )مد نة الكرك

تنمةيية التحصييل  وابتجييا  نحيي  ميياتم العليي ل لييد  التالمليي  مبيي رب  ابنتبييا  ذوم النشييا  الاايييد 
ثريييير ايييييتخدال ابلعيييياب التعلةمةيييية فيييي  ( 2010الحلييييدام، ، واتييييااا تااييييية )ةالمرحليييية ابتتدايةيييية

  العلييييي ل لل يييييالب ذوم النشيييييا  الااييييييد ةالمرحلييييية التحصيييييل  وتنمةييييية ةعييييي  مهييييياااا التفكلييييير فييييي
( قد ت صلت إلى وج ت النية  يليرم مين التالملي  2013، ثما تااية )هولةخة، ت  اي ، ابتتدايةة

ةالمرحليية ابتتدايةيية لييد ها ن يي  فيي  ابنتبييا ، ميي  اييدل ال ييدام الييى التر لييا واييدل إنهيياء ال اجبيياا 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
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لتعالييا لثريير الييى وجيي ت (2015، ال ح ييان لااييي ؛ االمداييية الم ل بيية ميينهم، وت صييلت تااييية )
نشيييا  الحر ييي  الااييييد ليييد  الرميييام فييي  قفييي  ماييياهر ااييي راب اجيييا ابنتبيييا  المصيييح ب ةال

المشيكالا  اليى ةعي  (2015، ثةاا ت؛ الميالك ، واتااا تااية )ال الب ذوم صع باا الّتعلم
السييل  ةة المرتب ييية ةااييي راب ن يي  ابنتبيييا  والنشيييا  الحر يي  الااييييد ليييد  التالمليي   ميييا  يييدا ها 

 مراحيي  جمةيي   فيي الصييع باا ةعيي  ميين الييرغم ، الييىمعلميي  المرحليية ابتتدايةيية ةمد نيية الرليياض
إلمييال المعلمييلن ةالمشييكالا التعلةمةيية الييى تييدنى  (2017، ثةيياا تالييتعلم، واتييااا تااييية ) املةيية

 ,Mohammad) ، وهيدفت تاايية المصاحبة با راب قص ا ابنتبا  والنشا  الحر ي  الااييد

 ميييين اعييييان ن  اليييي  ن لألبفييييا  المعرةةيييية المرونيييية فيييي  العييييابف  اليييي  اء توا م اانيييية الييييى (2018
 الي  اء ثتاء انخفياض في   هناك النشا  ووجد ان  فر  اا راب - ابنتبا  ن   من اا راب

المعرةةيييييييييييييييييييييييييييييييييييية لييييييييييييييييييييييييييييييييييييد هم، واتييييييييييييييييييييييييييييييييييييااا تااييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  والمرونيييييييييييييييييييييييييييييييييييية العييييييييييييييييييييييييييييييييييييابف 
Alfageer;Aldawodi;AlQueflie;Masud;AlHarthy;Alogayyel;Alrabah;Qure

shi, 2018)   الحر ية فير  ةااي راب ةالنة الدااية ت فرا لد هم المعرف المعلملن الى ان رلث 
 ون ييي  الحر ييية فييير  ةااييي راب مصييياةاً  بفيييالً  تايييي ا ثو توام بنهيييم حبيييروا ابنتبيييا ، ون ييي 
 هي ا ان وان معام المعلملن تك نت لد هم المعل ماا ه ا، من ثكثر معرفة ولةع لد هم ابنتبا ،

 متعدتم   مصاتا من ابا راب

   Achievement :لــــــــــالتحصي

 إليى ميد  نتايجيب تشيلر حليث التعلةمةية  لعملةيةل ايةًسيا ترب ًليا هيدًفا الدااي  التحصل  اعد

 تااييةةٍ  إليى مرحليةٍ  تااييةةٍ  مرحليةٍ  مين الميتعلم انت يا  ثياييب للميتعلم، وليتم اليى الت يدل المعرفي 

 للميتعلم، العامية إليى الحةيام ذلي  ثهمةية تتعيد  في  المرحلية التعلةمةية نفسيها   ميا ثقير ، ثو ة يات 

 .المختلفة الحةاتةة ف  الم اقف المعرةةة حصللتب المتعلم استخدل ثحل
وللتحصل  توا   يلر  ف  ت لةم مست   المتعلملن وال راااا الت  تتخ ها مؤيساا التربةة 
والتعلةم، حلث استفلد الفرت من حصللتب المعرةةة ف  م اجهة المشكالا المختلفة ومحاولة إاجات 

 ( 2004، الف  ، الت لجرم  ،منص ا  )برق متعدتم للتفله اللها

 وفق تصنيف بلوم:لتحصيل العلوم املستويامل املعرفية 
( ثنَّها "مست لاا تشيم  ثتيكا  النشيا  الفكيرم 2013تعّرفها الاولن  والعرن ي  وحاتم )

 (37)  لد  المتعلم  وبخاصٍة العملةاا الع لةة من حفظ  وفهم  وتحلل "

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86
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ثنَّهيييا "مجم اييية مييين ال يييدااا والمهييياااا الع لةييية  (2016واّرفهيييا الدوييييرم وابقشيييم  )
مرتبييية ترتلبميييا من عةميييا للتعامييي  مييي  المعرفييية والمعل مييياا وفيييه ال يييدااا الع لةييية للميييتعلم تييييدث مييين: 
 تيي  ر  رييم افهييم  رييم ا يييه  رييم احليي   رييم ا ييّ ل  رييم  يييدا  وتمييت صييةاغتها لتعييير ايين العملةيياا 

 ولةع السل ك  وه   المست لاا ه :
ولتبييمن املةيية تيي  ر المعل مياا والمعرفيية العلمةيية التيي  تعلمهييا ييياةً ا  ثم ال ييدام الييى  ةة كع: لل

 (  127 ،2016 ،الحللةمراى، تمللا وايتدااء التعلةمةة وايت  ااها )
ات صد ةب: تح ل  الفكرم من ص اٍم إلى ص اٍم م اهلية لهيا  مي  المحافاية اليى اناصيرها ا  : لل

للهييا إلييى ثتييكا  التعيليير المختلفيية ميين  تاتةيية  ثو لفاةيية  ثو ابيايييةة  حلييث امكيين تح  
 (  59 ،2011 ،الرحمن تفهةة  ثو امالة  ثو تةانةة  ثو تص لرلة )ايد

 تبيييييمن قيييييدام التلملييييي  اليييييى ت يليييييه التجرليييييداا )النارلييييياا  والمبييييياتئ  وال  اايييييد  ق: بةةةةةصبلل 
حييييابا ثو مشييييكالا  والمفييييا ةم  وال ييييرق العاميييية  واإلجييييراءاا  وابفكيييياا العاميييية( فيييي 

 ( 98 ،2000 ،جد دم  تون ثن  رتد إلى الكةةةة الت  استخدل تها التجرلد )الدويرم 

ولتبيمن تجاييب الرييالة إليى اناصيرها  ومك ناتهيا ابياييةة  ةحليث تتبي  العالقياا ل: بحللل 
صير  الينايةة  ثو الهرمةة ةةما تلنها   ما تشم  ال دام الى تحلل  العالقاا ذاتها  والعنا

 ( 98، 2000والمباتئ التناةمةة الم ج تم ف  الريالة )الدويرم، 
: هييي  قيييدام الميييتعلم اليييى ابيييط ابجيييااء وتناةمهيييا لتكييي لن  يييٍ  جد يييد ليييب معنيييى ليييم اكييين لل عكبةةةد

 ( 68، 2011م ج ًتا من قي   )ايدالرحمن، 

، وال يرق، وغلرهيا ولتبمن الحكم الت لةم  اليى ابفكياا، وابتيةاء والنتيايا، واباميا   :ي   و لل 
ولمكييين ثن  ينيييى الت ييي لم اليييى معيييا لر تاقلةييية )الدقييية والتمايييي  المن  ييي (، ثو قااجةييية 

 (  99، 2000)الم اانة( )الدويرم، 
 يةعة ة وااتباببت صفب هدًفا ايةًسا من ثهداف تدالع العل ل،  وتتب  اهمةة التحصل ،

تم الميياتم وتيييراةط م اييي ااتها، وتناةماتهييا ةالمراحييي  الداايييي ةَّة المختلفييية، فيي  اييي ء ثنشييي ة متعيييدّم
 الدااي َّ  التحصل  فتنَّ  وله اومتن ّماة تنايه مست   التالمل ، وتلي  احتةاجاتهم، وتثلر تفكلرهم، 

 وتنمةية ،الحةاتةية المهياااا مين اد يًدا إكسياب الميتعلم قاللها من  تم ويللة ك نب من ،ثهملتب الق 

 (2011الجاللّ ، (  ف  مجتمعب ا  ناجح ا  توا  لب اك ن  ك ل وتلهللب ،ةفكر  وابات اء تخصلتب
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  اهتمت بالتحصيل والتعليم املتمايز وتدريس العلومحبوث ودراسامل 
ياا الترب لَّية التي   اايم وبهمةَّة التحصل  ف  تدالع العل ل، جاءا اد يد  مين البحي   والدّم

  فةوقفت الى تدنّم  مست لاتب لد هم، وحاولت اال  ذل  ة رٍق مختل
( اليييى فعالةييية اييييتخدال ترنييياما اإلريييراء ال ييييلل  فييي  تنمةييية 2005تيييااا تاايييية )قرنييي ، ث

مهييياااا التفكلييير ابييييتدبل  والتحصيييل  الداايييي  ليييد  تالملييي  المرحلييية ابتتدايةييية مييين مبييي رب  
 تيلن كيليرم االقية هنياك ثن (Koeze, 2007)نتيايا تاايية  ثظهيراابنتبيا  ذوم النشيا  الااييد، 

 تعليم اليى يياادتهم الداايي  للتالملي ، وثنهيا التحصل  التدالع المتما ا وبلن يتراتةجةااإ ايتخدال

ثن نمي ذ   (Akınoğlu; Tandoğan, 2007) متن اية، واظهيرا نتيايا تاايية ة يرق  اليداوس
الييى التحصييل  ابكيياتام  للتالمليي  والييى اتجاهيياتهم  ر ااجاتةيياً ثرييالييتعلم النشييط ال ييايم الييى المشييكلة 

( الييى فاالةيية 2012واتييااا تااييية )ايييدال اتا، هم، الييى النميي  المفييا ةم  لييدو العليي ل،  نحيي  تعلييم
التدالع التباتل  ف  العل ل الى التحصل  والمهاااا العملةة لد  التالمل  ذو  اا راةاا النشيا  

وجي ت االقية التى اتااا إلى  (Narmadha; Chamundeswari, 2013)تااية ونتايا  الاايد،
وت صيلت تاايية  ،ن الجينع وني ا المدايية، وثلن ابتجا  نح  تعلم العلي ل وبيلن التحصيل ااجاتةة ت

( الى اعف التحصل  ابكاتام  لألبفا  ذوم ااي راب قصي ا 2014)السلد؛ تهاوم؛ إترا ةم، 
( ومييين 2015وتاايييية )ال ح يييان ، ابنتبيييا  المصيييح ب ةالنشيييا  الحر ييي  الااييييد فييي  مييياتم العلييي ل، 

دال إيتراتةجةة التسات  ال ات  ف  تيدالع العلي ل  يان فعياب فيى التحصيل ، وتنمةية نتايجها ثن ايتخ
( اليى فاالةية اييتخدال الخيرايط ال هنةية 2018ثتي  تيامة، واتيااا تاايية )مهاااا التفكلر التلمل ، 

ف  تدالع العل ل الى التحصل  وب اء ثرر التعلم وتحسيلن الي اكرم العاملية ليد  التالملي  مبي رب  
( إليييى فعالةَّييية 2018، ااتيييد) ميييا قلصيييت تاايييية ذوم النشيييا  الااييييد ةالمرحلييية ابتتدايةييية،  ابنتبيييا 

 الحي  مهياااا المعك يية اليى التحصيل  وتنمةية وبعي  الفصي   اليى   العلي ل قيايمترنياما في

 التالمل  الم ه بلن   لد  لإلنجاه للمشكالا والدافعةة اإلتداا 

 Habits of Mind  لـــــــادامل العقـــــــع

تتنمةيية التفكليير ةمختلييف ثن ااييب،  هييا  اهتمامو  رايييه التييدالع، التييى حييدرت لا ات يي ا ميي  ال
تحتييا   وهييىب تعييد ناتًجييا بيةعةًّييا للنبييا،  بنهيياالتالمليي ، لييد  هتمييال  تتنمةيية ايياتاا الع يي  واب
 (Bergman, 2007) لها لتنملتها تداله اللل
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( ةلنها: "عباام ان تر لبة من المهاااا 151-150، 2009) راتتارَّفها ق ام  و  وقد
ثننييا نفبيي  نمً ييا مييين ابتاءاا  والم اقييف والتلمةحيياا والتجييااب المااييةة والمليي  ، وهييي  تعنيي 

ال هنةييية اليييى غلرهيييا، ولييي ا فهييي  تعنييي  ايييمنةًّا صييين  اقتةييياااا حييي   ثمّم ابنميييا  التييي   نبفييي  
ايتخدامها ف  وقت معلن،  ميا ثنهيا تتبيمن حساييةًة نحي  التلمةحياا السيةاقةة لم قيف ميا، مميا 

 ط ةةب مفلًدا"    ح  ةلن ه ا الارف ه  ال قت المنايه ال م اك ن ايتخدال ه ا النم
: "ييييل  ةاا نم ةييية واعةييية ومسيييتمرم، تاهييير لم اجهييية هيييا( ثن2012،34وتييير  الجفيييرم )
ذهنةيية مينةيية الييى المعرفيية وابتجييا  والعييةم، وت يي ت إلييى فعيي   ايييتراتةجةاامشييكلة مييا، ةايييتخدال 

 إنتاج ٍّ لتح له الهدف المنش ت" 

 الحرق بني عادامل العقل والعادامل السلوكية:
( إلى ثن هناك فرًقا تلن العاتاا الع لةية والعياتاا السيل  ةة، 2004لمعاب  )ثتاا ثت  ا

بن مص ل  العاتاا الع لةة اشلر إلى وحدم واحدم متكاملة وب امكين فصيلها إليى تي لان )العياتم 
والع ييي ( بنيييب إذا انفصييي  الع ييي ت والييي ا ت اييين الفعييي  صييياا اييياتًم ييييل  ةًة نم ةيييًة تفت يييد التجد يييدم 

   تص لهوإمكانةة ال

 الحرق بني عادامل العقل والقدرامل العقلية:
( تيلن العياتاا الع لةية وال يدااا الع لةية، فمين امتلي  ال يدااا الع لةية 2006فرَّق يعلد ) 

ف ط، فه  امتل  مهاااا التفكلر وال دام الى ح  المشكالا الت  ت اجهب ةص ام جلدم، ولكنيب ب 
ا التفكلييير إب انيييدما ات ليييه منييب ذلييي ، ثميييا مييين املييي  امليي  إليييى اييييتخدال قدااتيييب الع لةيية ومهيييااا

ةباإلايييافة بمتالكيييب لل يييدااا الع لةييية ومهييياااا التفكلييير فيييتن لدايييب اإلااتمم والملييي   ،ع ييي الاييياتاا 
 ف  مختلف الم اقف الحةاتةة، ولةع ف ط وقت الحاجة  بيتخدال ه   ال دااا والمهاااا

تتجمم  الى ثن ااتاام الع   ه  عباام ان  وبالنار إلى التعرلفاا الساة ة، االحظ ثنها
يييل ك وا يي  ووجييدان، حلييث ثنهييا يييل ك  نيياة   ميين الع يي  مينيي   الييى قييراا وتفكليير، ةييتااتم وا بيية 

ثو مشييكلة معلنيية لييةع لييد  الفييرت معرفيية   ،واتجييا  بيييتخدال هيي ا السييل ك انييد م اجهيية م قييف مييا
 اا ثفب  ابيتجاةاا  تسااد  الى التصرف ة رل ة ذ ةة واقتةانها، ياة ة  

 :كوستا وكاليكتصنيف عادامل العقل وفقا ل

 يييد قييييال   ييييتا و الةيييي  تت سييييةم اييياتاا الع يييي  إليييى يييييت اشييييرم اييياتم، وهيييي   التييييال : ل
)المثاترم، التحكم ةابندفاا، اإلصفاء ةفهم وتعابف، تحرم الدقة، التفكلر ةمرونة، التفكلير حي   
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الدااةيية والفكاهيية، واإلقييدال الييى مخييابر مسيير لة، والتصيي ا التفكليير، التفكليير التبيياتل ، والتحليي  ة
واإلتداا، وابيتجاةة تدهشة وتسات ، وت يله المعيااف الماايةة اليى م اقيف جد يدم، والت اصي  
ت ا ق وتقة، وجم  اليةانياا ةاييتخدال جمةي  الحي اس، والتسيات  وبيرق المشيكالا، وابييتعدات 

 ، ث(  2000)ك يتا و الة ، ،(Tishman. S., 2000الدايم للتعلم المستمر( )
 ،أ( إلى امابن ااد  ا ل، وه  كال ال :2005وقل صءا ا قصام  )

 (  اياتاا الع يABCs ( وتشيم  العيياتاام التالةية: )السيع  ميين ثجي  الدقية، العصييف
 ال هن ، اإلتداا ال هن ، التفكلر والتفاهم ال هن ، والتعلم المستمر ال هن ( 

 (  3ايياتاا الع ييEsوت ) شييم  العيياتاا التالةيية: )التعمييه والتفصييل  اليي هن ، التفكليير
 العابف ، وابيتماا ال هن ( 

 (   ااتاا العFFORMM:وتشم  العاتاا التالةة )  التفكلر ةمرونة ذهنةة، لمعية(
ال هن، ابنفتاق ال هن ، مهاجمة مخيابر مسير لة ذهنةية، التحيرك الي هن ، والتفكلير 

 ةةما ف ق التفكلر( 
 5ع ييي  )اييياتاا الIs ،( وتشيييم  العييياتاا التالةييية: )التصييي ا الييي هن ، اليييتحكم ةيييالته ا

 الحبانة ال هنةة، الحدس ال هن ، والتفكلر التباتل  ال هن ( 
 (  ااتاا الع يGPPA ،( وتشيم  العياتاا التالةية: )الت لليد الي هن ، المثياترم ال هنةية

 ت يله المعرفة ال هنةة، واإلاجاتةة ال هنةة( 
   ايياتاا الع يي(4Ss:وتشييم  العيياتاا التالةيية )  التناييةم اليي هن ، التفكليير ةييالح اس(

 ال هنةة، ابندها  والر بة ال هنةة، والسترجة ال هنةة( 
 (  ااتاا الع يLHQ ( وتشيم  العياتاا التالةية: )ابييتماا الي هن ، التفكلير تدااةية

 والتسات  ال هن (  ذهنةة،
مم )   إليى رميان  اياتاا ا لةية اليى النحي  ( اياتاام الع يSizer & Meier. 2007وقسَّ

)التعيلير اين وجهياا الناير، التحللي ، التخلي ، التعيابف، الت اصي ، ابلتياال، الت ااي ،  التيال :
 ( 2008واليهجة وابيتماا( )ن ف ، 

ظ ثن تصنةفاا ااتاا الع    تشاةب ف  مبم نها إلى حدٍّ  يلر، فه  تؤ د اليى تولالحم
التفكلير، والمثياترم، والتصيرف المن  ي ، واإلقيدال وصين  ال يراااا،  حه ابيت الا، والمرونة ف 

كمييا ثنييب ميين الخصيياي  البييااهم لجمةيي  ال يي ايم احتييرال اإلنسييان وقدااتييب الييى صيين  اقتةاااتييب ةعييد 
 الحص   الى المع ةاا والى ت جةب يل  ب الفكرم  
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( حليث Tishman. S., 2000اليى تصينةف   ييتا و الةي  )الحيالى وقد ااتمد البحث 
( إليييى ثن نمييي ذ    ييييتا و الةييي  مييين ثكثييير النمييياذ  2008، ن فييي )( و2002، الحييياار )ثتييياا 

إقناًاييا فيي  تييرق وتفسييلر ايياتاا الع يي  وثواييحها، وذليي  باتماتهمييا الييى نتييايا تااييياا ةحثةيية 
 ثكثر من غلرهم من العلماء  

 :يف تدريس العلوم أهمية عادامل العقل
ثن تنمةية العياتاا الع لةية اسيااد في  تنايةم المخياون  إلى( Rota, 2004) ااوتتااا ث

المعرفيي  للتالمليي  وإتاام ثفكييااهم ةفاالةيية وتييداليهم الييى تناييةم الم جيي تاا ة رل يية جد ييدم والنايير 
 إلى ابتةاء ة رل ة غلر ملل فة لتناةم المعااف الم ج تم لح  المشكالا 

    يي  هيي  "ت يي لر متعلمييلن ذو ايياتاا الع ايييتراتةجةااثتيياا   يييتا إلييى ثن الهييدفم ميين و 
انتبا ، ومتعاونلن، امكينهم ثن اعةشي ا منتجيلن في  ايالم غني ٍّ ةالمعل مياا والت ي ااا المتسياااة" 

لييييد   ايييياتاا الع يييي تتنمةيييية اهتمييييت العد ييييدت ميييين الييييدو  المت دميييية ، و (320ب، 2005)ق ييييام ،
تيراما تداليةية لتنمةية  ( قتيدمت ثكثير مين مرية تاايية في  وباية ةةكت اليا2005تالمل ، فف  اال )ال

 (Anderson, 2010)  العاتاا الع لةة لد  التالمل 
 أه ي  اادلت للع ل ف  تلمير للعلو  كال ال : وم ا سبق ت ض  

  حلث ان ااتاا الع   م هاة الى الجانيلن( لتلمل  ثرناء التعلماإاما  جاني ا تماغ(  
 ،ايتخدامهاولةع ف ط إااتم  إكساب التلمل  ال دامم الى إنتا  وايتخدال المعرفة  
   ر قي  ثن  تصرف ف  مختلف الم اقف لفكوتدالبب الى الت من عةا،تناةم يل ك التلمل 
   حةاتةة  ببط النفع، والتكةف م  اآلقرلن المهاااٍا الإكساب التلمل 

 بتدريس العلوم وتنمية عادامل العقل. اهتمتحبوث ودراسامل 
يييتخدال المعلمييلن للعييروض ب اثريير ان هنيياك إلييى ( Adms. 2006تااييية )ل ييد ت صييلت 

تااييييية  ، واتيييياااتنمةيييية ايييياتاا الع يييي  لييييد  المتعلمييييلن فيييي  ال بايييياا المتحييييدمالييييى الت دامةيييية 
(Khoon. 2006) تااييية  اليى وجيي ت ثرير لعيياتاا الع ي  اليى هليياتم تحصيل  ال ييالب، واتيااا

(Bergman. 2007 ) التالمل  قد تفهَّم ا ابهداف ثن  اتعلةمةٍّ  اترنامج هايتخدامبثرر إلى وج ت
ثرير إليى وجي ت ( 2009، جيات)تاايية  ، وت صيلتاياتاا الع ي ليد هم ةعي  التعلةمةة،  ما نمت 

،  ميا انيب التدالع وثنما  التعلم اليى تنمةية ةعي  اياتاا الع ي  ايتراتةجةاالتفاا  تلن تن ل  ل



 أشرف عبد املنعم حممد ةسنيد/ 
 

 120 

( اليى 2013افانة، )ااية ت ، وت صلتقتالف ثنما  التعلم الى ااتاا الع  ب اثرر لةع هناك 
الجيييانيلن فييي  تيييدالع العلييي ل لتنمةييية ةعييي   ييييتخدال اييييتراتةجةة اليييتعلم ةاليييدماغ ذمب اريييروجييي ت 

 (2014 البياه،، واتيااا تاايية )ااتاا الع   المنتا لد  بالباا الصف التاي  ابياي  ةفام
يتخدال التدالع المتما ا فى تنمةة التحصل  وبع  اياتاا الع ي  ليد  تالملي  بثرر الى وج ت 

اليييى  (2016العنيييام، اتيييااا تاايييية )، و المرحلييية ابتتدايةييية متبيييا نى التحصيييل  فيييى مييياتم العلييي ل
فاالةيية ايييتخدال نميي ذ  ووته فيي  تييدالع العليي ل الييى تنمةيية ايياتاا الع يي  والتفكليير ابيييتدبل  

ايييتراتةجةة ( الييى فعالةيية 2017العيياب، ، واتييااا تااييية )لييد  تالمليي  الصييف الثالييث المت يييط
نجييياه ليييد  مجم اييية مييين م ترحييية فييي  تيييدالع العلييي ل لتنمةييية اييياتاا الع ييي  المنتجييية وتافعةييية اإل

، صيرم؛ ف تم السعداو ؛)تااية  ، وت صلتالتالمل  المتلقرلن تاايةًا ةالصف الساتس اإلتتداي 
ييتراتةجةة قايمية اليى قيرايط التفكلير فيى تيدالع العلي ل لتنمةية اياتاا إلثرير إلى وجي ت ( 2018

   الع   المنتجب لمااهان  لد  تالمل  الصف الثانى اإلادات 

  اق:ــــــــه االتحــــــــأوج
 يٍ   ةايتخدال المنها تبب التجرلي  ذم المجمي اتلن التجرليةية والبياة ة  ميا في  تاايي 

 ,uster. 2008)) ،Shaffer، و(Koeze, 2007)،و((Ferrier. 2007مييين: 

، (Narmadha; Chamundeswari, 2013)(، و2014، )المهيييداوم، ((2011
  (2018، ااتدو) ،(2015و)ال ح ان ، 

 من: ) ةتناو  التعلةم المتما ا لتدالع العل ل  متفلر مست  ،  دااي   Simpkins & 

et. al., 2009) ،(Tobin; Tippette, 2013)  ت يليه التعليةم واتيااا اليى محدوتاية
 (Maeng, 2016)(، و2015، و)مري ، المتما ا ف  تعلةم العل ل

 و(2004، ثتييي  المعييياب ) ييي  مييين:  ةا الع ييي   متفلييير تييياة ، مثييي  تااييييتنييياو  اييياتا ، 
(Adms. 2006)و ،(Bergman. 2007)(2009، جات، و ) 
    مث  تااية  ه ن  متفلر مست   تناو  ااتاا الع(Khoon. 2006)   

  التييى اب ييت ميياتلن  (23، 2005)اثمييان،  ةكمتفليير تيياة ، مثيي  تااييي تنيياو  التحصييل
 ,Koeze)،و((Ferrier. 2007 والنشيا  الااييد، وتايية  ي  مين: التحصيل  الدااييى 

( التييى اب ييت 2014، )المهييداوم، ((uster. 2008)) ،Shaffer, 2011، و(2007
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 ;Narmadha)  وتااية    من : التعلةم المتما او  ماتلن التحصل  الداايى ف  العل ل

Chamundeswari, 2013) ، تييى اب ييت ال (2018، ااتيدو) ،(2015، و)ال ح ييان
 تلن التحصل  وايتراتةجةاا ونماذ  تدالسةة مختلفة 

   التحصيييل  ابكييياتامى وبعييي  اليييى   و ةةةييية تيييلرلر  ليييد  التالملييي ،النشيييا  الااييييد تنييياو
، (2005)اثمييييييان، : ، مثيييييي  تااييييييية  يييييي  ميييييينالمشييييييكالا ابجتماعةيييييية لييييييد  التالمليييييي 

 (2013ت  اي ،  ،)هولةخة(، و2005و)العايم ، 

  :الفــــــاالخته ــــــأوج
   الداياا التى تناوليت التعليةم المتميا ا اهتميت ةعالقتيب مي  التحصيل  ف يط وليم تتعيد ذلي

 لمتفلراا اقر  

  ،ثغله الداياا التيى تناوليت النشيا  الااييد  انيت تاايياا مسيحةة للكشيف اين المشيكلة
 ولم تحاو  اقتراق ايالله لعال  المشكلة لد  التالمل  

 ومين هي   البحي   وتاايياا: ةع  البح   والدااياا الس ، اة ة اتبعت المنها ال صيف َّ
 ن ايتخدما المنها ال صف   ال ل(، ا2006،ن ف و)(، 2006، الصباغ ووقرون )
  م ةالتعلييي اييييتخدال المتفلييير المسيييت   )اييييتخدالليييم ا ييييه ثمف ةحيييث مييين البحييي   السييياة ة

  التما ا( الى التالمل  ذو  النشا  الاايد ةالمرحلة ابتتدايةة 
  التالمل  ذو  ( الى النة من تنمةة ااتاا الع  المتفلراا التاةعة )التحصل  و  يه تلم

)البييياه،  كميييا فييي  تاايييية  ابتتيييداي الصيييف السييياتس والتالملييي  العيييات لن ة النشيييا  الااييييد
 التحصل    تالمل  المرحلة ابتتدايةة متبا نى التى بب ت الى( 2014

 ادة:ــــــه االفــــــأوج
  التعلييةم المتمييا ا تحد ييد ابيييع والمبيياتئ وابيييتراتةجةاا وابنشيي ة المنايييبة بيييتخدال

  تالمل  الصف الساتس ابتتدايى ذو  النشا  الاايدللتدالع العل ل 

  ابفييييياتم مييييين اببيييييالا اليييييى نمييييياذ  مييييين مييييي ات الدايييييياا السييييياة ة مثييييي  تللييييي  المعليييييم
 و تاب النشا  

 ن ثتواا الدايييييياا السييييياة ة فييييي  إايييييدات اقتبييييياا ابفييييياتم مييييين اببيييييالا اليييييى نمييييياذ  مييييي
  ةع  ااتاا الع  ومعةاس التحصل ، 
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 .باستخدام التعليم املتمايزإعداد الوةدة 
تنمةيية ةعيي  و التحصييل  لاليياتم مسييت    حييدم ةايييتخدال التعلييةم المتمييا ا التييدالع  لل ةةلف للعةةا :

  ااتاا الع  
 ل  الصف الساتس ابتتدايى ذو  النشا  الاايد تالم للائ  لل س  لف :

 ثابعة ثياتة   :لل صببقمل  
ييياا السييياة ة ذاا العالقييية  :لاةةةللد للوحةةةل أسةةةر  اايم تيييمَّ اببيييالا اليييى ابتتةييياا والبحييي   والدّم

لتعلييةم وق يي اا التييدالع ةايييتخدال ا ومبيياتئ ثيييع وتحد ييد التعلييةم المتمييا ا  ةايييتخدال
 ت ف  ابباا النار  للبحث  ما وا ،ي وذل  المتما ا 

، المرحلييية  الثانةييية )تنفلييي  التيييدالع(، و المرحلييية ابوليييى )ابييييتعدات للتيييدالع(: لل ةةةلميرمعلحةةةل 
  المرحلة الراةعة )اإلرراء والت ي (، و المرحلة الثالثة )ت  لم التدالع(و 

ليي ل للصييف محتيي   فيي  وحييدم )ابناميية اليلرةيية وم ااتهييا( ةم ييرا العالتييم تنيياء  :للوحةةل مح ةةوى 
لةعكع فلسفة التعلةم المتميا ا. وليربط المحتي   ت اقي  الحةيام. والعلي ل  ،الساتس ابتتدايى

تييم اقتةيياا وحييدم )ابناميية اليلرةيية   نايييبا للتالمليي  ذو  النشييا  الاايييدلكيي ن مابقيير . و 
 وم ااتها( لعدم ثيباب، ثهمها ما  ل :

 تة  للتلمل  اباتبا  تيلرتب المحلةة، تشتم  ال حدم الى ح ايه ومفا ةم ومباتئ المةة، ت
 مما اسااد ف  تناء ثنش ة تسهم ف  تح له ةعدم العمه وابتساا 

  ، تتة  ااافة ابنشي ة لل حيدم فرصيًا متن اية للتالملي  ذو  النشيا  الااييد لليتعلم التعياون
والييييتعلم الييييي ات ، وابيييييتعانة ةالمصييييياتا المتعييييدتم لليييييتعلم، وايييييتخدال تيييييبكة المعل مييييياا 
العالمةييييية، والمراجييييي  العلمةييييية المختلفييييية للبحيييييث والت ّصييييي ، وإايييييدات الم يييييابا والبحييييي   

 ال صلرم، وممااية ابنش ة العلمةة ابيتكشاةةة وابيت صايةة 

تيييييااك،  –هاو   –)اييييييتراتةجةة المجم اييييياا المرنييييية، اييييييتراتةجةة فكييييير   ةةةةةلمير:لللسةةةةة علتيجيات 
 يتراتةجةة ابنش ة الثاتتة( ايتراتةجةة ابنش ة المتداجة، الف اماا، ا

ييييييب والمفتيييييي ق، التفكليييييير ابيييييييت راي    )ابيت صيييييياء العلميييييي  ةمسييييييت لاتب المختلفيييييية المينيييييي  والم جَّ
 وابيتنباب ، ثيل ب ح  المشكالا، العصف ال هن ، الح اا والمناقشة(
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 dataجهياه الحايي ب اآللي . جهياه العيرض م ات واتواا والناا، ) لل ولد ولألدولت لل علي ي :

show  ثقييييراا ، وCd  ،تحتيييي م اليييييى ل  يييياا مصيييي ام اييييين م ايييي ااا ال حيييييدم
 ايتخدال الشبكة العنكي تةة )اإلنترنت( 

تييييم ت ظةييييف ثتواا الت يييي لم اليييي اقع  فيييي  مسييييت لاا الت يييي لم ةلن ااييييب الثالريييية:    ةةةةوي :للأسةةةةالبد 
هياي  )التمهلدم )ال يل (، والتك لن  )اليناي ( من قال  ت يليه )ثوااق العمي (، والن

 إاللد دلبل لل عل : (1))الختام (    
 تض ن دلبل لل عل  للعءاصع لل الي :و   
   اهداف الدلل 

 ااتاا الع   ، و التحصل ، و لتالمل  ذو  النشا  الاايدان التعلةم المتما ا، وا م دمة للمعلم 

  :تحلليي  محتيي   ال حييدم لتحد ييد ج انييه الييتعلم المتبييمنة فلهييا، إلايياتمتييم محتيي   ال حييدم 
تحد ييييد المفييييا ةم المتبييييمنة فيييي  ال حييييدم، والتسلسيييي  و صييييةاغتها وفييييه التعلييييةم المتمييييا ا  

، صدق التحلل ، وتم التلكد من الم ا ا  والمن    لعراها ةايتخدال التعلةم المتما ا
سيييياب ربيييياا التحلليييي  وتييييم حايييييتخدال صييييدق المحكمييييلن، وتنفليييي  تعييييداالا المحكمييييلن، ة

حسيياب نسييبة ابتفيياق تييلن التحلللييلن ةايييتخدال معاتليية و ةايييتخدال برل يية اايياتم التحلليي ، 
Holsti  ،( وب ل  اصبحت 0.94) معام  رباا التحلل و ان (  178، 2004)بعةمة

 ف  ص اتها النهايةة ( مفه ما المةا، 57قايمة المفا ةم النهايةة لل حدم تبم )
  اميييياا، الف)مثيييي   اا ال حييييدمتييييدالع م ايييي ال ابيييييتراتةجةاا المسييييتخدمة فيييي  الييييدلل 

  (المجم ااا المرنة، ابنش ة المتداجة، ابنش ة الثاتتة

  ابهداف العامة لل حدم 

  تنفل هال حدم، و ةةةة المنايبة للتعلةم المتما ا لابنش ة تبملن  

  للداوس ابهداف السل  ةة 
 حدم وتببتها العلمةة الالمفا ةم العلمةة المتبمنة ة  

 ت ليهييييا  يييي  تاس ةحلييييث امكيييين الحصيييي   اللهييييا ابنشيييي ة وال ييييياي  التعلةمةيييية التيييي   
 ةسه لة، وثغليها   جد ف  تلرة التلمل  ولمكن ثن استخدمها التالمل  ةلنفسهم 

  تح لييه ابهييداف العاميية وابهييداف السييل  ةة ميين قييال  اتبيياا لق يية السييلر فيي  الييداس
 التدالع المتبمنة ف  الدلل  ايتراتةجةاا 
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 ت ي لم ، رم تنفل  التدالع، رم ابيتعدات للتدالع) متما ا:إجراءاا التدالع وفه التعلةم ال
 (اإلرراء والت ي ، رم التدالع

  ال حدم   ااالتدالع    م ا ا من م ا ةةالامنالخ ة 

  ثيرلة ت  لمةة متن اة الى    تاس من تاوس ال حدم 

 لتلميذ:كتاب االنشطة لإعداد  (2)
 سحبا:ل  ف  للللبل لية ل ما ي و  س  لل علل ل ب  ك ا  ت  إاللد 

  ابناميييية اليلرةيييية )احتيييي م الييييى الم ايييي ااا الريةسيييية والفرعةيييية المتبييييمنة فيييي  وحييييدم
 ( وم ااتها

  ااتاا الع    تبمن اد د من ابنش ة المتن اة، والت   ت ق  ثن تسهم ف  تنمةة 

  لهملتالمل ، ةحلث اسه  اللبمنة والمست   العمرم تالمالتعلةم المتما ا تنايه ثنش ة 
 لعةال تها ا

  الييى ااتمييات التالمليي  الييى ثنفسييهم ميين التعلييةم المتمييا ا اعتمييد ثيييل ب تبييملن ثنشيي ة
 حلث ايتنتا  المفا ةم وال  انلن والتعمةماا  

  الت يي لم: اتييتم   يي  م ايي ا الييى ثيييرلة تحييّث التالمليي  الييى التفكليير وتعميي  الييى إريياام
احفاب التلمل  من ماتم المةة، ت  اهتماماتهم، وه   ابيرلة ب اجاب انها ةايتخدال ما 
ال اجبييياا ، و المناقشييياا ، ةاييييتخدالاجييياب انهيييا اييين برليييه التفكلييير وت يليييه ميييا تعلميييب

  ااتاا الع  لشم  ادتًا متن اًا من ابيرلة الت  تعم  الى تنمةة و  ،المنالةة

اليييى  (لتلملييي المعليييم، و تييياب انشييي ة ا تللييي ) مييي ات الدااييييةلتيييم ايييرض الصييي ا ابولةييية 
جيراءاا اإلصيحة ، و تالملي اللمسيت    تهامنايييالمحكملن المتخصصلن للتلكد من  اة من مجم

، وتيم التعيد   وف يا لمالحاياتهم، صيحة الصيةاغة اللف لية، و صحة الصةاغة العلمةيةو خ  اا الو 
 ف  ص اتها النهايةة ال اتلة للت يله  ةايتخدال التعلةم المتما ا وب ل  اصبحت ال حدم المعدم 

كةييف  "ت لالجاسةة  الةةى للسةةؤلل لألول مةةن لسةةئل  للاحةةا وللةة ى يةةء  الةةى وبةة لك ت ةة
تالملييي  الصيييف السييياتس لةاييييتخدال التعليييةم المتميييا ا  امكييين صيييةاغة وحيييدم تااييييةة فييي  العلييي ل

 "ابتتدايى ذو  النشا  الاايد؟



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 125 

 :  علميا إعداد أدوامل الدراسة وضبطها
  ااه ولالدلفاعي  لس بيان تشخي  حاالت فع  للحعك  ود   لالدإاللد ( 1)

   النشيا  الااييد، و ايعف ابنتبيا ذو  )تالملي  تحد د معلم العلي ل لل الى: ابيتيةانهدف ،
 ابتتدايةة  من تالمل  المرحلة (بندفاعةةوا
 مث  تااية  اتواا قةاس النشا  الاايد وتشتت ابنتبا ةالرج ا إلى  ابيتيةان: ف راا تناء

 &Jacobs) (،2010، جرلساا، و)(2009يم ،العا(، و)2007، جرلسااك  من: )

Wendel, 2010)( ، ،تييم تنيياء تييدالا العةيياس 2015الرباةعيية ،) وفً ييا بيييل ب لةكييرا
   يما(اتو  ، غالبا، و قلةال، و  ناتاا)التال :  ةالتدا 

  مك نيية ميين قايميية تبييمنت الصيي ام ابولةيية لاليييتيةان  لاليييتيةان:صييالحةة الصيي ام الميديةيية
م هاية اليى لد  التالملي ،  عرف الى اا راب اعف ابنتبا  والنشا  الاايدلت، لف رم (61)

ف يييييرم  (19و) ف يييييرم النشيييييا  الااييييييد. (20و)ف يييييرم ايييييعف ابنتبيييييا .  (22) رالرييييية ثةعيييييات هييييي :
الييى مجم ايية ميين السيياتم المحكمييلن تهييدف التلكييد ميين مييد  ااتبييا   تاييرم ات ، و ابندفاعةيية

، وييالمة الصيةاغة الااييد ون ي  ابنتبيا  وابندفاعةية ةالنشيا  ةابييتيةانالعباااا المتبمنة 
اللف لييية للعبيييياااا، وإاييييافة ثمّم اقتييييراق ثو تعييييداالا مناييييبة وقييييد اتفييييه المحكميييي ن الييييى ثن 

 وتم ايتبعات وتعد   صةاغة ةع  الف راا لتالمل  منايبة لمست   ا الف راا
  اليى مجم اية  لالييتيةانالتجربة ابييت العةة  ثجرلتلاليتيةان: التجربة ابيت العةة

تهيدف السياتس ابتتيدايى ةمدايية التةسيلر ةيتتاام تعليةم اتهيا، الصف تلمل ا ة( 43تلفت )
   وثيفرا التجربة الى النتايا التالةة ابيتيةانالتح ه من رباا وصدق 

  ة رل ة اتفاق المعةملن حليث  ابيتيةانثباا ل ما ت فرا ثابًا تببا  ابيتيةان:رباا
 Alpha Cronbach رونبييا   (، وبايييتخدال معاتليية الفييا0.78)  اإلاتبييا  تلييم معاميي

، وهى (0.92)، و(0.85)و ،(0.89تلفت معامالا الثباا للداجة الكلةة الى الت ال  )
 معامالا رباا االةة  وتالة احصايةا 

 صيدق المحتي    ةاييتخدال ،صيدق المحكميلنمن قال   ابيتيةان: تم التلكد منبدق ص، 
وهييي  الجييي ا  تيييم حسييياب الصيييدق الييي ات ، و %(91نسيييبة اتفييياق المحكميييلن ) تلفيييتحليييث 

 ( 0.87وقد تلم ) ابيتيةانالتربةع  لثباا 
  :ف يرم  (20) ف رم م هاة الى رالرة ثةعات ه : (55) تتبمنالص ام النهايةة لاليتيةان

وتحيييدتا تاجييياا ف يييرم ابندفاعةييية.  (16و) ف يييرم النشيييا  الااييييد. (19و)ايييعف ابنتبيييا . 
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 (يميااتو) ، داجتانتي  (غالبيام، و)داجة واحدت (قلةال، و)فر( ةصناتاا) اا  التالى:جاةاب
مت ييييط مجمييي ا الداجييية ، و (165-صيييفر)تيييلن ، ولكييي ن ميييد  اليييداجاا ثال  تاجيييااتييي

 فانييب ( فيياكثر 82.5داجيية )الييى ال التلمليي  حصيي تاجيية فيياذا  (82.5=2÷165)ال صيي   
وبي ل  ثصيب  المعةياس  ،وابنيدفاا في  السيل ك ااراض فير  الحر ية ون ي  ابنتبيا لداب 

 للت يله فى ص اتب النهايةة وصالحًا 
 .إعداد االختبار التحصيلي (2)
ذو  النشيا   ابتتيداي قةياس تحصيل  تالملي  الصيف السياتس ومحتي ا : تحد د هدف ابقتبياا  -

ةيييييية ابناميييييية اليلر)الدااييييييية( للمفييييييا ةم العلمةيييييية المتبييييييمنة ت حييييييدم  ةالاايييييييد )مجم ايييييي
 ( وم ااتها

ميين نيي ا ابقتةيياا ميين تييلن اابعيية تييداي  تييم صييةاغة ثيييرلة ابقتبيياا ابقتبيياا: صييةاغة ثيييرلة  –
وتكيّ ن ابقتبياا فيى  ف  محتي   ال حيدم، لمست لاا المعرةةة الستة ليل للوف ًا متعدتم، 

 مفرتم ( 35ص اتب الميديةة من )
مجم ايييييية ميييييين السيييييياتم المحكمييييييلن ض ابقتبيييييياا الييييييى لالقتبيييييياا: تييييييم اييييييرم الصيييييي ام الميديةيييييية –

حةحة وقد اتفه المحكم ن الى ثن ثيرلتب صي ،المتخصصلن تهدف التلكد من صالحلتب
 المةا وتنايه مست   التالمل  وتم ايتبعات وتعد   صةاغة ةع  ابيرلة 

التجربيية ابيييت العةة لالقتبياا الييى مجم ايية تلفييت  ثجرليتلالقتبيياا: التجربية ابيييت العةة  –
السيياتس ابتتييدايى ميين ذو  النشييا  الاايييد ةمداييية التةسييلر ةيياتاام الصييف  ا ةتلمليي( 30)

تهييدف التح ييه ميين ربيياا وصييدق ابقتبيياا وحسيياب الييامن  وثيييفرا التجربيية تعلييةم اتهييا، 
 الى النتايا التالةة 

-Kuder) (21-كليييي تا التشااتييييي ن الصيييي امتييييم ايييييتخدال معاتليييية ) ابقتبيييياا:ربيييياا  –

Richardson- 21( وهيي  88وقييد تليم معاميي  ربيياا ابقتبيياا )، الثبيياا ( لحسيياب%
 االةة تاجة رباا 

 23.0حساب معامالا السه لة والصع بة لمفرتاا ابقتباا معيامالا الصعيي بة تيلن ) -
- 72.0 ) 

ت ييييد ر معاميييي  التمللييييا لمفييييرتاا ابقتبيييياا وتراوحييييت معييييامالا التمللييييا للمفييييرتاا تييييلن  -
  ي لة ( وهى تعد معامالا م0.79–0.29)
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 بالييه وقيد تيم حسياب اليامن الي م اييتفرقب ثو  باليه ووقير  ابقتبياا التجرلييى:همين  –
 تقة ة ( 40رم حساب مت يط الامن و ان اساوم )

كيي  إجاةيية صييحةحة لحييدتا تاجيية واحييدم و ، مفييرتم( 30)بييمنت ت الصيي ام النهايةيية لالقتبيياا: -
للت يليييه  نهايةييية وصيييالحًا وبييي ل  ثصيييب  ابقتبييياا فيييى صييي اتب ال ،مييين مفيييرتاا ابقتبييياا

والجيييييدو  التيييييال    اييييي  ت هلييييي  اييييييرلة ابقتبييييياا التحصيييييللى اليييييى المسيييييت لاا المعرةةييييية 
 للتحصل  

 توزيع اسئلة االختبار التحصيلى على املستويامل املعرفية للتحصيل (2جدول)
 النسبة املئوية اجملموع أرقام املحردامل املستويامل املعرفية

 %20 6 23-21-18-11-10-4 التذكر

 %20 6 25-14-12-6-5-1 الحهم

 %16.6 5 28-22-20-15-8 التطبيق

 %16.6 5 27-19-9-7-3 التحليل

 %13.3 4 26-16-13-2 الرتكيب

 %13.3 4 30-29-24-17 التقويم

 %100 30 اجملموع

  عادات العقل:بعض إعداد مقياس  (3)

رم، الييتحكم ةابنييدفاا، السييع  قةيياس ايياتاا الع يي  التالةيية: )المثييات: للةةى  ةةلف لل ايةةا   ي (أ 
للتالملي  ذو   تهامنايييلمن ثج  الدقية، ت يليه المعيااف الماايةة اليى ثواياا جد يدم( 

  ابتتداي  النشا  الاايد ةالصف الساتس 
ةالرج ا إلى الم ا ةع العالمةة ف  ااتاا الع ي  )كمعةياس   ييتا : لل ايا ف علت بءاال   (  

ا وات فيي  الدااييياا السيياة ة  تييم تنيياء التييدالا وغلرهييا مميي( 2008، ن فيي ،2000و الةيي ،
غليير ، غليير متلكييد، م افييه، التييال : )م افييه جييدا ةالتييدا وفً ييا بيييل ب لةكييرا الخماييي  

 غلر م افه جدا( ، م افه

الييييى مجم ايييية ميييين السييييياتم ، عبيييياام( 45وتبيييييمنت )لمعةيييياس الصيييي ام ابولةيييية ل وتييييم اييييرض (ج 
ا المتبييييمنة ةالمعةيييياس ةالعيييياتاا الع لةيييية، المحكمييييلن تهييييدف التلكييييد ميييين مييييد  ااتبييييا  العبييييااا

ويالمة الصةاغة اللف لة للعباااا، وإاافة ثمّم اقتيراق ثو تعيداالا مناييبة وقيد اتفيه المحكمي ن 
 وتم ايتبعات وتعد   صةاغة ةع  الف راا لتالمل  منايبة لمست   االى ثن ثيرلتب 
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للمعةيياس الييى مجم ايية التجربيية ابيييت العةة  ثجرلييتللمعةيياس: التجربيية ابيييت العةة  (د 
السيياتس ابتتييدايى ميين ذو  النشييا  الاايييد ةمداييية التةسييلر الصييف تلمليي ا ة( 30تلفييت )

تهييدف التح ييه ميين ربيياا وصييدق المعةيياس وحسيياب الييامن  وثيييفرا ةيياتاام تعلييةم اتهييا، 
 النتايا التالةة  انالتجربة 
  ا  رونبيا تيم حسيابت معامي  ربياا المعةياس ةاييتخدال معاتلية ثلفي :لل ايا ااات، 

 ، وتا  احصايةا ( وه  معام ت رباٍا م ي    0.73وقد تلم معام  رباا المعةاس )
 ف يد وصيدق المبيم ن صدق المحكميلن من قال   : تم التلكد منبلل ايا لت ص

 ( 0.86وه  الج ا التربةع  لثباا المعةاس وقد تلم )، تم حساب الصدق ال ات 

  الييي م اييييتفرقب ثو  باليييه ووقييير  وقيييد تيييم حسييياب اليييامن :تصببةةةق لل ايةةةا زمةةةن
 تقة ة ( 45رم حساب مت يط الامن و ان اساوم ) باله 

 ( عباام لعةاس ااتاا الع  ،40)بمنت الص ام النهايةة ت :للصوم  للء ائي  لل ايا  (ه 

ا لةية، وقيداا  اياتاا (4اليى ) وم هاية ،ابتتيداي لتالملي  الصيف السياتس  ومناييبة
تاجية(  وبي ل  ثصيب  المعةياس  40تيي) واق  تاجةاجة( ت200للمعةاس تي)تاجة ابقتباا 

قتبيياا اب عبييااااوالجييدو  التييال    ايي  ت هليي  للت يلييه، فييى صيي اتب النهايةيية وصييالحًا 
  ف  ص اتب النهايةة  وفه ااتاا الع  

  عادامل العقلاختبار  عباراملتوزيع ( 3جدول )
 عددال العبارامل الدالة عليها لـــــــــامل العقادـــــــــع

 10 39 -36 -31 -27 -23 -19 -16 -10-6 -2 رةـــــــــاملثاب

 10 40 -32 -28 -24 -20 -17 -11 -7 -3 -1 التحكم باالندفاع )التهور(

 10  37 -33 -29 -25 -21 -18 -14 -12 -8 -4 السعي من اجل الدقة

 10 38 -35 -34 -30 -26 -22 -15 -13 -9 -5 تطبيق املعارف املاضية على وضع جديد

   اإلةصائية:األساليب 
اقتبياا )ا( لحسياب اباتبيا ، معيامالا المعةاالية، وابنحرافياا  ،المت ي اا الحساتةة

ηمعام  مرب  إ تا )المت ي اا، حساب حجم ابرر ةايتخدال الفروق تلن 
 معاتلة   هلن و (، 2

 ث:ـــــة البحـــــجترب

 ابتتيداي  النشا  الاايد ةالصيف السياتس ذو   تلمل ًا من( 32)من:  تك نت النة البحث
للمجم اية التجرليةية )وف يا لنتيايا اييتيةان تشييخة  حيابا فير  الحر ية ون ي  ابنتبييا  



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 129 

العييات لن، وناييرا لعييدل تيي افر  ميين تلمليي اً ( 32)وابندفاعةيية(،  والمجم ايية البيياة ة ميين 
لااييييد فييي  مدايييية العيييدت الكيييافى لتكييي لن المجم اييية التجرليةييية مييين التالملييي  ذو  النشيييا  ا

 وهييى) تييدات تيين اوس، احلييى تيين وريياب، النسييةم( مييدااس (3رالريية ) واحييدم، تييم تحد ييد 
اس محافاة ثتها ةتتاام التربةة والتعلةم ةمن  ة اسيلر ةالمملكية العربةية امن مد تتدايةةاب

، وذلييييي  ةعيييييد التلكيييييد مييييين العميييير الامنيييييى لهيييييم وت يييييااب المسيييييت   ابجتميييييااى السييييع تاة
ايييتبعات التالمليي  الراييييلن، تييم التييدالع لل ييالب فيي  المجميي اتلن ، وذليي  وابقتصييات  و 

وف ا لميدث التعلةم المتميا ا، وتيم معالجية وتحللي  نتيايا الت ية يلن ال يليى والبعيد  بتواا 
 الدااية للمجم اتلن احصايةا 

  تم اقتةاا معلمى مجم اتى البحث، ةعد التلكيد مين تكافؤهميا في  المؤهي  الدااييى وايدت
ييين اا الخيييرم، وتييم تييداليهما الييى التييدالع ةايييتخدال التعلييةم المتمييا ا لمييدم ايييي ا قييي  

 تدالع ال حدم 
  لمييدم اابعيية اييياتة ، ميين الفصيي  الداايييى ( حصيية12)ت يلييه تجربيية البحييث ايييتفرق ،

 (ه 1439-1438الثانى للعال الداايى )
 الع  ( الى مجم اتى البحث )ابقتباا التحصللى، معةاس ااتاا  بب ت ثتواا البحث قيلًةا 
  التعلييييةم المتمييييا ا، والمجم ايييية البيييياة ة ةايييييتخدال تايييييت مجم ايييية البحييييث التجرليةيييية

 ةال رل ة المعتاتم 
  ةعداا الى مجم اتى البحث بب ت ثتواا البحث 
  اصيييدا نتيييايا تاجييياا الت يليييه ال يلييي  والبعيييدم بتواا البحيييث وتيييم إجيييراء المعالجييياا

 اإلحصايةة المنايبة 

 ام الت صةاا والم ترحاا فى ا ء نتايا البحث ت د 
 لل صببق لل بل  ألدولت للاحا:ف   تكافؤ مج وا   للاحاولل أكل من 

للتح ييه ميين تكييافؤ مجميي ات  البحييث فيي  العةيياس ال يليي  بتاتيي  البحييث قييي  تييدء تجربيية 
دو  والجيييلدبلييية الفيييروق تيييلن مجمييي اتلن مسيييت لتلن،  T-testالبحيييث تيييم اييييتخدال اقتبييياا )ا( 

 التالى   ا  ه   النتايا 
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يف التطبيق وقيمة )مل( داللة الحروق بني متوسطامل درجامل طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة ( 4جدول )
 .مقياس عادامل العقلالقبلي لالختبار التحصيلي و

 االختبار اجملموعامل م ع مل

0.13* 
 التجريبية 6.10 2.75

 االختبار التحصيلي
 بطةالضا 5.96 3.04

0.10* 
 التجريبية 68.18 5.12

 مقياس عادامل العقل 
 الضابطة 67.79 5.87

    (0.05)احصايةا اند مست    *غلر تالة

تيلن  (0.05)( ادل وج ت فيروق ذاا تبلية إحصيايةة انيد مسيت   4من جدو  )  تب 
لتحصيييللى اقتبييياا فييي  ابمت ييي   تاجييياا المجمييي اتلن التجرليةيية والبييياة ة فييي  ابتاء ال يليي  

  نمعةيييياس ايييياتاا الع يييي ، ممييييا اشييييلر إلييييى تكييييافؤ المجميييي اتلن التجرليةيييية والبيييياة ة فيييي  هيييي و 
 قي  تدء التجربة  لنالمتفلر 

 

 من أسئلة البحث والذي ينص على:   الثانىأواًل: لإلجابة عن السؤال 
الى تحصل  تالمل  الصف الساتس  ف  تدالع العل ل ا اما ثرر ايتخدال التعلةم المتم"

ت جيد فيروق  "، واقتباا صيحة الفيرض ابو  والي م  ين  اليى ثنيب "ابتتدايى ذو  النشا  الاايد؟
المجم اييية التجرليةييية والمجم اييية ( تيييلن مت يييي اا تاجييياا 0.05تالييية  إحصيييايًةا انيييد مسيييت   )

تييم ، لصييال  المجم ايية التجرليةيية" ا التحصييلل فيي  الت ية ييلن ال يليي  والبعييدم لالقتبييا البيياة ة
للفيروق تيلن  حجم التلرلرو  t-test" ا"حساب المت ي اا الحساتةة وابنحرافاا المعةاالة وقةمة 

مت يي اا تاجيياا مجميي اتى البحييث فييى الت يليه البعييد  لالقتبيياا التحصييللى، والجييدو  التييالى 
   ا  ه   النتايا 
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لدرجامل  ةجم التأثري وداللتها اإلةصائيةواالحنراف املعياري وقيمة )مل( و ةاحلسابي املاملتوسط (5جدول )
 تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي.

 ةجم التأثري (2) قيمة )مل( (ع) (م) اجملموعامل الدرجة املتغري

 6 التذكر
 0.94 4.97 التجريبية

 كبري 0.47 7.31
 0.98 4.1 الضابطة

 6 الحهم
 0.85 5.12 التجريبية

 كبري 0.60 9.39
 0.98 4.1 الضابطة

 5 التطبيق
 0.98 4.1 التجريبية

 كبري 0.59 9.28
 1.1 2.8 الضابطة

 5 التحليل
 0.86 4.2 التجريبية

 كبري 0.73 12.85
 0.91 2.9 الضابطة

 4 الرتكيب
 0.75 3.5 التجريبية

 كبري 0.71 12.07
 0.77 2.6 الضابطة

 4 التقويم
 0.81 3 التجريبية

 كبري 0.65 10.56
 0.72 2.2 الضابطة

 30 االختبار ككل
 3.63 24.89 التجريبية

 كبري 0.26 3.95
 3.33 18.7 الضابطة

    (0.01*تالة اند مست   )

ا تاجيياا تالمليي  إحصييايةًا تييلن مت ييي ا ةق تالييو  جييد فيير انييب ت( 5 تبيي  ميين الجييدو  )
ييييي اء  ييييان ذليييي  الييييى المسييييت لاا الفرعةيييية المجميييي اتلن التجرليةيييية والبيييياة ة فيييي  التحصييييل ، 

  لصال  المجم اة التجرليةةللتحصل  او لالقتباا ةالكام ، 

   الفرض ابو  من فروض البحث قي  وف  ا ء ه   النتةجة، امكن 

حصيييل  الداايييي ، تيييم اييييتخدال اليييى الت اييييتخدال التعليييةم المتميييا اولمعرفييية حجيييم تيييلرلر 
) ( ثن قةمييية مربييي  إ تيييا5لتبييي  مييين الجيييدو  )و  ،ومربييي  ا تيييا كييي هلنلمعاتلييية حجيييم التيييلرلر 

2 )
( 0.59)و( للفهييم، 0.60)و( للتيي  ر، 0.47السييتة هيي  الييى التيي ال  )المعرةةيية لمسييت لاا تليي ل 

( 0.26ا  كييي  )( للت ييي لم، ولالقتبيييا0.65)و( للتر ليييه، 0.71)و( للتحللييي ، 0.73)وللت يليييه، 
 ةاييتخدال التعليةم المتميا ا(، وهي ا اعني  ثن حجيم تيلرلر تيدالع العلي ل 0‚14وجمةعها ثكير مين )
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%( ميين التبييا ن 26، حلييث ثن )ةالمجم ايية البيياة ةم اانيية  ا يليير  ييان الييى التحصييل  الدااييي  
ةعيداًا الكل  الحاصي  تيلن المجمي اتلن التجرليةية والبياة ة في  ابقتبياا التحصيلل  الي م بييه 

تيدالع العلي ل ةاييتخدال التعليةم ثرير تبي   وفي  اي ء تلي  النتةجية ،  رج  إليى المتفلير المسيت  
 لعل ل  ى ذو  النشا  الاايد لالمتما ا ف  تحصل  تالمل  الصف الساتس ابتتداي

 ;Akınoğlu)، و (Koeze.2007): وتتفييه هيي   النتةجيية ميي  نتييايا تااييياا  ييً  ميين

Tandoğan, 2007) و ،(Narmadha; Chamundeswari, 2013) ،  ، و)ال ح ييان
ايييييتخدال  نتايجهييييا ثن هييييرا( والتييييى ثظ2018(، و )ااتييييد، 2018 ثتيييي  تييييامة،و) (،2015

التعليةم  إييتراتةجةاا الدااي  للتالمل ، وثن التحصل  التعلةم المتما ا اسهم ف  تنمةة إيتراتةجةاا
 وقالقة  متن اة ة رق  التعلم التالمل  الى المتما ا تسااد
إاجاتةية  fاهيتمتيدالع العلي ل ةاييتخدال التعليةم المتميا ا ايا ةيان النتي هي   تفسيلر ولمكين

وتييج   ابيت صيياءالييى ا ييا ، و فيي  الم قييف التعلةميي  وتحييدم قدااتييب النشييا  الاايييد  مليي  ذالتل
اقتيراق ةعي  و تن ا ابييرلة و انصر التش له ،  ما ان وج ت جم  المعل ماا تنفسبالتلمل  الى 

 والتف اية، مماايية الت ي لم الي ات  لمعاافيبو  ،المسيتمر الت  لم ايتخدالاليلرةة، و  الحل   للمشكالا

 ابييتجاةاا إلفياء ثو وحي ف وتثيلتهيا، الصيحةحة اكتشياف ابييتجاةاا في  يياهمقيد  راجعيةال

 التفااي  اليى قايمية إليى تلرية والتل يلن الحفيظ اليى قايمية تلرية مين اليتعلم تلرية تحي  ، و الخابرية

هليياتم  فييى ثيييهم ، مميياقييران ميين نفييع الفريية العمرليية واقتييراق التفسييلراا والحليي  ابوالتعيياون ميي  
وبيي ل  تكيي ن قييد تمييت ابجاةيية ايين السييؤا   ،التحصييل  لييد  التالمليي  ذو  النشييا  الاايييد مسييت   

  الثانى من ايرلة البحث
اييتخدال التعليةم ة تيدالع العلي لما ثرر : ”ولل ي يء  الى للثالالإلجاس  ان للسؤلل و 
  اليييى تنمةيية ةعييي  ايياتاا الع ييي  لييد  تالملييي  الصييف السييياتس ابتتييدايى ذو  النشيييا المتمييا ا
ب ت جيد فيروق  تالية  إحصيايًةا انيد ”والي م  ين  اليى ثنيب  الثانى، واقتباا صحة الفرض "الاايد؟

في  الت ية يلن  والمجم اية البياة ة المجم اة التجرليةة( تلن مت ي اا تاجاا 0.05مست   )
تيييم حسيياب تبلييية الفيييروق تيييلن المجمييي اتلن  "،ال يليي  والبعيييدم لمعةييياس اييياتاا الع يي  فييي  العلييي ل

والبيياة ة فيي   يي  ميين ابةعييات والداجيية الكلةيية لمعةيياس ايياتاا الع يي  وذليي  ةايييتخدال  رليةييةالتج
 والجدو  التالى   ا  ه   النتايا مجم اتلن الاقتباا )ا( لدبلة الفروق تلن مت ي   
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لدرجامل  ةجم التأثري وداللتها اإلةصائيةوواالحنراف املعياري وقيمة )مل(  ةاحلسابي املاملتوسط (6جدول )
  .تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس عادامل العقل

 ةجم التأثري (2) قيمة )مل( (ع) (م) اجملموعامل الدرجة املتغري

 50 املثابرة
 5.18 35.91 التجريبية

 كبري 0.69 11.49
 5.85 24.6 الضابطة

 50 التحكم باالندفاع
 4.93 34.66 التجريبية

 كبري 0.76 13.69
 5.11 23.53 الضابطة

 50 السعي من أجل الدقة
 4.01 34.16 التجريبية

 كبري 0.73 12.84
 5.91 23.6 الضابطة

تطبيق معارف ماضية على 
 أوضاع جديدة

50 
 4.64 35.59 التجريبية

 كبري 0.69 11.67
 5.39 26.07 الضابطة

 200 ككل املقياس
 18.76 140.3 التجريبية

 كبري 0.17 3.11
 22.26 97.8 الضابطة

    (0.01*تالة اند مست   )
إحصييييايةًا تييييلن مت يييي اا تاجيييياا تالمليييي   ةق تاليييو ( وجيييي ت فيييير 6 تبييي  ميييين الجيييدو  )

ي اء  ان ذل  لك  ااتم ا لةة، او للمعةاس المجم اتلن التجرليةة والباة ة ف  ااتاا الع  ، 
  لصال  المجم اة التجرليةة ةالكام 

وقيي   الفيرض  مين فيروض البحيث الثيانىالفيرض  افي وف  اي ء هي   النتةجية، امكين 
( تييلن مت ييي اا 0‚01"ت جييد فييروق ذاا تبليية إحصييايةة انييد مسييت   )اليي    يين  الييى ثنييب 

المجم ايية البيياة ة فيي  الت ية ييلن ال يليي  والبعييدم لمعةيياس و تاجيياا تالمليي  المجم ايية التجرليةيية 
  المجم اة التجرليةة" لصال  تالمل  ااتاا الع  

ايييتخدال التعلييةم المتمييا ا، الييى ايياتاا الع يي ، تييم ة تييدالع العليي لولمعرفيية حجييم تييلرلر 
) ( ثن قةمة مرب  إ تيا6لتب  من الجدو  )  و ك هلنلايتخدال معاتلة حجم التلرلر 

( لمعةياس 2
لسيع  ل( 0.73)وليتحكم ةابنيدفاا، ل( 0.76)، ولمثياترمل( 0.69ااتاا الع   ه  اليى التي ال  )

( 0.17)  كي لمعةياس ولت يله معااف مااةة الى ثوااا جد يدم، ل( 0.69)ومن ثج  الدقة، 
 ةاييتخدال التعليةم المتميا ا(، وهي ا اعني  ثن حجيم تيلرلر تيدالع العلي ل 0‚14وجمةعها ثكير مين )

 حليث ،ةالمجم اية البياة ةم اانية  ا يلير التيى حيدتا في  البحيث  يان  اياتاا الع ي  تنمةةالى 
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لمعةياس الي م ا%( من التبا ن الكل  الحاص  تلن المجمي اتلن التجرليةية والبياة ة في  17ثن )
تييييدالع العليييي ل ثن تبيييي   وفييي  ايييي ء تليييي  النتةجيييية ، بييييه ةعييييداًا  رجيييي  إلييييى المتفليييير المسييييت  

ااتاا الع   )المثاترم، التحكم ةابنيدفاا، السيع  تنمةة ف   ان لب ثررا ةايتخدال التعلةم المتما ا 
تالمليي  الصييف السيياتس لييد   ميين ثجيي  الدقيية، وت يلييه المعييااف المااييةة الييى ثوايياا جد ييدم(

  ى ذو  النشا  الاايد ابتتداي
 ،(2004، ثتيييييييي  المعيييييييياب : )وتتفييييييييه هيييييييي   النتةجيييييييية ميييييييي  نتييييييييايا تااييييييييياا  ييييييييً  ميييييييين

(Adms. 2006)( ، 2006، الصيييباغ وثقيييرون) ،(Bergman. 2007)( ،2009، جيييات) ،
(، 2013افانييييييية، )، و(2012، الجفيييييييرم (، )2011، )اسيييييييلرم،(2009، محمييييييي ت، الملهمييييييي )

صيييييييرم؛ فييييييي تم،  (، و)السييييييعداو ؛2017(، و)العيييييياب، 2016العنييييييام، (، و)2014و)البيييييياه، 
فيي  تنمةيية ةعيي    ثليير ميين النميياذ  وابيييترتةجةاا المتعييدتمفعالةيية التييى اتييااا إلييى   (2018

 لد  التالمل  العاتاا الع لةة 
اييتخدال ة اهيتمتيدالع العلي ل ةاييتخدال التعليةم المتميا ا ايا ةيان النتي هي   تفسيلر ولمكين

السيع  مين )واياتم ( ليد  التلملي ، المثياترم)اياتم  مما يااد الى تنمةية تةجةاا متن اةادم ايترا
، واييتخدال المناقشياا ييااد من قال  ييع   ي  مجم اية لل صي   إليى ثفبي  حي  (ثج  الدقة

البحيثت و  ،ييااد ابيت صياء اليى اييتخدال اياتاا الع ي (  ميا اليتحكم ةابنيدفاا)تنمةة اياتم ف  
الل مةية وميا  الحةيام في  في  الحصي   اليى المعرفية وت ظةفهيا م يياادالمتعيدتفي  مصياتا اليتعلم 

اياتاا الع ي  تنمةية  في  ثييهم مميا ، دوا ح لب من قبااا ومشيكالا جعليب ثكثير تفياااًل وحمايياً 
وبيي ل  تكيي ن قييد تمييت ابجاةيية ايين  ،لييد  المجم ايية التجرليةيية افبيي  ميين المجم ايية البيياة ة

  ثالسؤا  الثالث من ايرلة البح
1- : 
 ما ت  لل وصل إلي  من د ائج يوص  س ا يل : ف  اوال   

 للتبا ن تلن التالمل  تهاناييايتخدال معلمى العل ل ليراما التعلةم المتما ا ف  التدالع لم  
 يييبة تنيي ا ابنشيي ة الم دميية للتالمليي  ذو  النشييا  الاايييد، واقتةيياا ال ييرق وابيييالله المنا

 مما اسااد ف  تنمةة ااتاا الع   لد  هؤبء التالمل   ،لتدالسها
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 فييي  جييي  مييين  مالنشيييا  الااييييد، اعتميييد اليييى مشييياا ته   ملييي  ذو تييي فلر منيييا  تعلةمييي  للتال
 ةالمالحاة والتفكلر والمناقشة وإتداء الرثم  مالتسام ، اسم  له

  العل ل علةم المتما ا لتدالع ايتخدال التا د توااا تداليةة لمعلم  العل ل لتداليهم الى 

  تنمةة ااتاا الع   لد  التالمل ا د توااا تداليةة لمعلم  العل ل لتداليهم الى  

2- : 
 ف  اوال للء ائج لل   ت  لل وصل إلب ا ي  عح مايل : 

  ايةةااتاا ا لةة اقر  لد  تالمل  المرحلة ابتتد  تنمةة الثرر ابنش ة العلمةة  

  تنمةة ةع  ااتاا الع   ف  العل ل لد  التالمل  العات لنالثرر التعلةم المتما ا    

  تنمةة ةع  ااتاا الع   ف  العل ل ليد  التالملي  ذو  النشيا  الثرر التعلةم المتما ا  
 الاايد ف  صف ف تاايةة ثقر  من المرحلتلن ابتتدايةة والمت ي ة 

 ةايتخدال التعلةم المتما ا لتنمةة اياتاا  ةالمرحلة ابتتدايةة ترناما تدالي  لمعلم  العل ل
  الع   لد  تالمل هم
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 :أوال: املراجع العربية
(  إلمييييال المعلمييييلن ةالمشييييكالا التعلةمةيييية المصيييياحبة 2017ثةيييياا ت، ايييييدالرحمن تيييين ايييييد  )

 لةية الي ل اإلااقية  -اهله با راب قص ا ابنتبا  والنشا  الحر   الاايد  جامعة الاق
  19  مجلييية التربةييية الخاصيييةمر يييا المعل مييياا الترب لييية والنفسيييةة واليلرةييية   -والتلهلييي  

67-91  

(  المشيكالا السيل  ةة المرتب ية 2015ثةاا ت، ايدالرحمن تن ايد ؛ المالك ، نيل  تن ترف)
 يدا ها معلمي  المرحلية ةاا راب ن   ابنتبا  والنشا  الحر   الاايد لد  التالمل   ما 

  مجليية العليي ل الترب ليية لةيية التربةيية   -ابتتدايةيية ةمد نيية الرليياض  جامعيية المليي  يييع ت 
27(3  )405-426  

(  مييد  فعالةيية مجم اياا الييتعلم التعاونةيية فيي  تنمةيية ال ييدام 2004ثتي  المعيياب ،   يييف جييال  )
المل  المرحلة المت ي ة  الى ابيتدب  الرمام واللفا  وبع  العاتاا الع لةة لد  ت

  341 -313  56 :  مصرمجلة  لةة التربةة ةالمنص ام
(  ثريير ايييتخدال ترنيياما تعالييا 2007) المجييال ، ثملييرم اييرم  ثتيي  حملييدان،   يييف ايييدال هاب؛

اميييام فييي  قفييي  ييييل ك النشيييا  الااييييد ليييد  بلبييية ابو  ابيايييي  فييي  مد نييية الكيييرك  
(  4)22  يلسلة العل ل اإلنسيانةة وابجتماعةية -مؤتة للبح   والدااياا جامعة مؤتة  

37-56  

فاالةييية اييييتخدال الخيييرايط ال هنةييية فييي  تيييدالع العلييي ل اليييى (  2018) محميييد اتيييدمثتييي  تيييامة، 
التحصل  وب اء ثرر التعلم وتحسلن الي اكرم العاملية ليد  التالملي  مبي رب  ابنتبيا  ذوم 

ة المجليية المصييرل  الجمعةيية المصييرلة للتربةيية العلمةيية  النشييا  الاايييد ةالمرحليية ابتتدايةيية
  64-1(  3)21 للتربةة العلمةة

ثرير اييتخدال التيدالع المتميا ا فيى تنمةية التحصيل  وبعي   ( 2014) الباه، مروم محمد محميد
الجمعةيية   ايياتاا الع يي  لييد  تالمليي  المرحليية ابتتدايةيية متبييا نى التحصييل  فييى ميياتم العليي ل

  45-1(  6)17  المجلة المصرلة للتربةة العلمةة .المصرلة للتربةة العلمةة
  الصيف المتميا ا: ابييتجاةة بحتةاجياا جمةي  بلبية الصيف(  2005ت مللنس ن،  يااو  ون )

 )ترجمة مدااس الاهران ابهلةة(  الدمال: تاا الكتاب الترب م للنشر والت هل   
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(  ثرييير التفاايي  تييلن تن لييي  التييدالع وثنمييا  اليييتعلم الييى تنمةيية ةعييي  2009جييات، اييام محمييد )
 :  مصييييرتااييييياا ترب ليييية واجتماعةيييية  د  تالمليييي  المرحليييية اإلاداتاييييةايييياتاا الع يييي  ليييي

15(3  )313- 349  
(. تنيييياء معةيييياس لتشييييخة  اايييي راب اييييعف ابنتبييييا  والنشييييا  الاايييييد 2007جرلسيييياا. اايييييدم. )

والتح ييييه ميييين فااللتييييب لييييد  ال لبيييية العييييات لن وذوم صييييع باا الييييتعلم واإلااقيييية الع لةيييية 
غليير منشيي ام. جامعيية امييان العربةيية للدااييياا العلةييا.  وحييابا الت حييد. ثبروحيية ت تيي اام 

 .اباتن. امان

مييد   انتشييياا ااييي راب ايييعف ابنتبييا  والنشيييا  الااييييد ليييد   ( 2010)ااييييدم عةسيييى، جرلسيياا
  لةية التربةية -جامعية ثييل     مجلية  لةية التربةية ال لبة العات لن ف  المدااس اباتنةة 

26 (2 )362-386  
  تاا ثيييامة للنشيير والت هليي   ال بعيية اايي راةاا الحر يية انييد اببفييا ( 2008الجعييافرم، حيياتم )

 ى  ال اهرم  ابول

ثرر ايتخدال غراييه صي ا وايي ل ابفكياا اإلتداعةية لتيدالع م يرا  ( 2012الجفرم، يماق حسلن )
العل ل ف  تنمةية التحصيل  وبعي  اياتاا الع ي  ليد  تالملي  الصيف ابو  مت ييط ةمد نية 

    لةة التربةة  جامعة ثل ال ر   ايالة ماجستلر غلر منش ام مكة المكرمة 
   امان: تاا المسلرم التحصل  الدااي (  2011ن مص فى )الجالل ، لمعا

  الرليييياض: مكتبيييية العيييياتاا الع لةيييية وتنملتهييييا لييييد  التالمليييي (  2002الحيييياار ، إتييييرا ةم ثحمييييد )
 الش رم 

الت يي لم( فيي  تنمةيية  –ابيييتجاةة  –(  فاالةيية إيييتراتةجةة )اليداايية 2008حسييال الييد ن، لللييى ايييد   )
الميييؤتمر ليييد  تالملييي  الصيييف ابو  اإلايييداتم فييي  مييياتم العلييي ل   التحصيييل  واييياتاا الع ييي 

  40-1  جامعة الن تمع  العلم  الثان  اشر  التربةة العلمةة وال اق  ابجتماا 
ثرييير اييييتخدال ابلعييياب التعلةمةييية فييي  التحصيييل  وتنمةييية (  2010د )الحليييدام، محميييد فيييرا  محمييي

اييالة     الااييد ةالمرحلية ابتتدايةيةةع  مهاااا التفكلير في  العلي ل لل يالب ذوم النشيا
  جامعة ال ايف  كلةة التربةة  ماجستلر

الرليياض: مكتييه التربةيية  اإلبيياا المرجعيي  للت يي لم التربيي م (  2000الدويييرم، إتييرا ةم مبييااك )
 العرب  لدو  الخلةا 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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(  تاجيية تر لييا نشيياباا الييتعلم فيي  2016الدويييرم، يييعد ايييدالعالا؛ ابقشييم ، ثحمييد اليي  )
 ييرا الكفاايياا اللف ليية ةالمرحليية الثان ليية )م ييرااا( الييى المسييت لاا المعرةةيية وثةعاتهييا م

   248-177(  110)17 :  مصرمجلة الث افة والتنمةةوفه تصنةف تل ل الم  ا  

(  فاالةيية ترنيياما فيي  العليي ل قييايم الييى الفصيي   المعك ييية لتنمةيية 2018ااتييد، بيياهرم صييدق  )
اإلتيييداا  للمشيييكالا والدافعةييية لإلنجييياه ليييد  ال يييالب التحصيييل  وبعييي  مهييياااا الحييي  

الم هييي بلن ذوم صيييع باا اليييتعلم فييي  الصيييف الراةييي  ابتتيييداي   العلييي ل الترب لييية  جامعييية 
   196-152(  2)25كلةة الدااياا العلةا للتربةة  : ال اهرم

اب ت ييي لر صييي ام ثاتنةييية مييين معةييياس  ييي نره لت يييد ر إاييي ر  ( 2015) الرباةعييية، ثحميييد اييييد 
مؤيسييية التربةييية الخاصييية والتلهلييي   :مصييير  ايييعف اإلنتبيييا  المصيييح ب ةالنشيييا  الااييييد

   253 – 306 ( 7)2  مجلة التربةة الخاصة والتلهل 
(  فاالةيية التعليةم المتمييا ا فيي  تحسيلن مسييت   الدافعةية نحيي  تعلييم 2015الرتيلدم، قالييد محميد )

  جامعيييية ابههيييير  ة  لةيييية التربةييييةمجلييييالعليييي ل لييييد  التالمليييي  الصييييم ةالمرحليييية ابتتدايةيييية  
163(1  )1-52  

  ترجمية ت  لر التعلةم المتما ا التفكلير واليتعلم لل يرن ال احيد والعشيرلن(  2015التشاات،  ا  )
ثمان  قلف الفامدم وحمد  ايدالكرلم الحسبان  مدااس الاهيران ابهلةية: تاا الكتياب 

 الترب م للنشر والت هل  
ثريييير الييييتعلم النشييييط فيييي  تنمةيييية التفكليييير اإلتتكيييياام والتحصييييل  (  2010)الاا ييييدم، فابميييية قلييييف 

الدااييي  ةميياتم العليي ل لييد  تالمليي  الصييف الثالييث المت يييط ةالمييدااس الحك مةيية ةمد نيية 
    لةة التربةة  جامعة ثل ال ر  ايالة ماجستلر غلر منش ام مكة المكرمة 

(  ثرييير التعاليييا الرميييام فييي  قفييي  2015) ال ح يييان ، محميييد حسييينالاايييي ، ييييهل  محمييي ت؛ 
 مايياهر اايي راب اجييا ابنتبييا  المصييح ب ةالنشييا  الحر يي  الاايييد لييد  ال ييالب ذوم 

  العليييي ل الترب ليييية مجلييييةاميييياتم البحييييث العلميييي    -صييييع باا الييييّتعلم  جامعيييية اللرميييي ك 
11(3  )373-386  

( االقيييييية النشيييييييا  الاايييييييد المصيييييييح ب تتشيييييييتت 2013هولةخيييييية، ة ابةييييييية، ت  اييييييي ، فابمييييييية )
ابنتبييييييا  فيييييي  ظهيييييي ا اسيييييير ال ييييييراءم انييييييد تالمليييييي  السيييييينة الراةعيييييية إتتدايلييييييية الجاايرمييييييي 

 ا  جامعة ثكل  محند ثولح
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 المنياها وتحلليي  الكتييه (  2013الاولني ، اتتسييال صياحه؛ العرن ييي   اييةاء؛ الحياتم  حلييدا )
 امان: تاا الصفاء 

  محميييييد محميييييد إتيييييرا ةم فييييي تم، إييييييماال ؛ مييييياهر صييييييرم، ؛محميييييد اييييييدالفتاق اانةيييييا السيييييعداو ،
الع ي  ثرر إيتراتةجةة قايمة الى قيرايط التفكلير فيى تيدالع العلي ل لتنمةية اياتاا  ( 2018)

 مجليية . لةيية التربةيية -المنتجييب لمييااهان  لييد  تالمليي  الصييف الثييانى اإلاييدات   جامعيية تنهييا 
  279-239(  116)29  التربةة كلةة

ايت صييي  اليييى تنمةييية  -اييييل  -ثرييير اييييتخدال اييييتراتةجةة "حلييي   (2006ثامييين حيليييه ) ،ييييعلد
الجمعةييية   اييياتاا الع ييي  ليييد  بيييالب الصيييف ابو  الثيييان م مييين قيييال  مييياتم الكةمةييياء

ةييية تحيييدااا الحااييير التربةييية العلم  الميييؤتمر العلمييي  العاتييير  المصيييرلة للتربةييية العلمةييية
  464 -391  اإليمااللةة  وات  المست ي 

التحصيل  (2014) إتيرا ةم، ثميان  ييعلدم ييلد؛ تيهاوم، هنياء إتيرا ةم ثحميد ؛منيى حسين ،سيلد ال
ابكاتام  لألبفا  ذوم اا راب قص ا ابنتبا  المصح ب ةالنشا  الحر ي  الااييد في  

 العليييييي ل    مجليييييية لةيييييية الدااييييييياا العلةييييييا للتربةيييييية -جامعيييييية ال يييييياهرم   ميييييياتم العليييييي ل 
  630-605( 2)22 الترب لة

  برق وايتراتةجةاا التدالع الت ية اا ف  مجا  العلي ل(  2009الشافع ، صبحةة ايدالحملد)
 ض: مكتبة الرتد  الرلا
اتجاهاا حد ثية في  اييتراتةجةة (  2014ة؛ وحسن، يعات؛ والمحالوم، نجالء )حةالشافع ، صب

   الرلاض: مكتبة الرتد التدالع
  معجييييم المصيييي لحاا الترب ليييية والنفسييييةة(  2003تييييحاتب، حسيييين يييييلد؛ النجيييياا، هلنييييه اليييي  )

 ال اهرم: الداا المصرلة اللينانةة 

بتتدايةييية (  ترنييياما م تييرق لييي وم النشيييا  الااييييد ةالمرحلييية ا 2000)الشييربلن ، ثحيييالل البييياه حسييين
  جامعيية غليير منشيي ام ايييالة ت تيي اا  وفعاللتييب فيي  تح لييه ةعيي  ثهييداف تييدالع العليي ل  

 المنص ام   لةة التربةة 

فعالةيية ابنشيي ة ال ايميية الييى لعييه الييدوا فيي  تنمةيية التحصييل    (2007صييال  محمييد ) ،صييال 
د ةالمرحليية وابتجييا  نحيي  ميياتم العليي ل لييد  التالمليي  مبيي رب  ابنتبييا  ذوم النشييا  الااييي

مجلة تااياا ف  المناها وبيرق   الجمعةة المصرلة للمناها وبرق التدالع  ابتتدايةة
  95 – 34  134  التدالع
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https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 السين م  الميؤتمرابمةية   محي  فصي   في  التيدالع (  تن لي 2010اييدالعالا ) الصيباغ  حميدم

 واليرت    ال اقي الي بن العربي  في  الكبياا وتعليةم الحك مةية غلير للمنامياا الثيامن

 مصر   المست يلةة
(  تااية م اانة لعاتاا الع   ليد  ال لبية 2006الصباغ، يمللة، تنتلن، نجام، الجعلدم، ن ام )

  الميؤتمر العلمي  اإلقلةمي  المتف قلن ف  المملكة العربةة السيع تاة ونايرايهم في  اباتن
   743 -713 :السع تاة -للم  بة

 المحت   ف  العل ل اإلنسانةة مفه مب ثيسب ايتخداماتب تحلل  (  2004بعةمة  اتدم ثحمد )

 .تاا الفكر العرب  :ال اهرم
   جدم: مكتبة ق ااهل العلمةة التدالع المتما ا(  2013ال  لرق ، حنان ثت  اثس )

( اايي راب ن يي  ابنتبييا  المصيياحه ةالنشييا  الاايييد لييد  تالمليي  2009العايييم ، اليياض نا يي  )
  34-10  مجلة تمشهمن التعلةم ابياي    الصفلن الثالث والراة 

  امييان: تصييمةم ابقتبيياااا ثيييع نارليية وت ية يياا املةيية(  2011ايييدالرحمن، ثحمييد محمييد )
 تاا ثيامة 

فاالةيييية التييييدالع التبيييياتل  فيييي  العليييي ل الييييى التحصييييل  و (  2012د )ايييييدال اتا، اصييييال محميييي
الجمعةية المصيرلة للتربةية   لااييدالمهاااا العملةة لد  التالملي  ذو  ااي راةاا النشيا  ا

  158-101( 4)15  المجلة المصرلة للتربةة العلمةة  العلمةة
ايييييتراتةجةاا التييييدالع فيييي  ال ييييرن الحييييياتم (  2009ايلييييداا، ذوقييييان، وثتيييي  السييييملد، ييييييهللة )

   امان: تاا الفكر والعشرلن "تلل  المعلم والمشرف الترب م "

  المكتبييية اإللكترونةييية اييييد واالقتيييب ةالتحصيييل  الداايييي النشيييا  الا ( 2005اثميييان، محميييد الييي  )
 ثبفا  الخلةا ذوم ابحتةاجاا الخاصة  تمشه 

ايييتراتةجةة م ترحيية فيي  تييدالع العليي ل لتنمةيية ايياتاا (  2017) العيياب، إامييان صيياتر ايييدال اتا
الع   المنتجة وتافعةة اإلنجاه لد  مجم اة من التالمل  المتلقرلن تاايةًا ةالصف الساتس 

  156-112( 110)28  ة  لةة التربةةمجل   لةة التربةة  -جامعة تنها   اإلتتداي 

 -هاو  -فعالةيييية تييييدالع العليييي ل ةايييييتخدال إيييييتراتةجةة )فكيييير(  2011اسييييلرم، حسيييين إتييييرا ةم )
تييااك( فيي  التحصييل  وتنمةيية ايياتاا الع يي  لييد  تالمليي  الصييف ابو  مت يييط  ايييالة 

    لةة التربةة  جامعة المل  قالد  ماجستلر غلر منش ام
  امييان: تاا صييفاء للنشيير الجيي تم الشيياملة والجد ييد فيي  التييدالع(  2009ا ةيية، محسيين اليي ) 

 والت هل  
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اييتخدال اييتراتةجةة اليتعلم ةاليدماغ ذم الجيانيلن في   ارير(  2013) فانية، نيداء اياو اييماال ا
  تدالع العل ل لتنمةة ةع  ااتاا الع   المنتا لد  بالباا الصف التايي  ابيايي  ةفيام

   فامةالجامعة اإليالمةة   كلةة التربةة  ايالة ماجستلر غلر منش ام

  المنصي ام: ايامر 2    لحاا ف  المناها وبيرق التيدالع مص(  2000ال ، محمد السلد )
 لل بااة والنشر 

فعالةة قرايط التفكلر في  تنمةية ةعي  اياتاا الع ي  والتحصيل  (  2008امران، اتتها  محمد )
  ايييالة ماجسييتلر غليير منشيي ام  لييد  تالمليي  الصييف ابو  اإلاييداتم فيي  ميياتم العليي ل

 كلةة التربةة  جامعة الن تمع 
فاالةيية اييتخدال نمي ذ  ووته فيي  تيدالع العلي ل الييى  ( 2016) م، مبيااك تيين غيد ر ييعدالعنيا 

جامعية الملي    تنمةة ااتاا الع   والتفكلير ابييتدبل  ليد  تالملي  الصيف الثاليث المت ييط
  140-119  53  ايالة التربةة والم النفع  يع ت

ب (  فعالةة نم ذ  ثةعات التعلم لماا هان ا في  تنمةية ابييتةعا2009فت   ، مندوا ايد السالل )
مجلييية المفيييا ةم  فييي  العلييي ل واييياتاا الع ييي  ليييد  تالملييي  الصيييف السييياتس ابتتيييداي   

  125 -83(  2)12  الجمعةة المصرلة للتربةة العلمةة  التربةة العلمةة
ثريييير ايييييتخدال ايييييتراتةجةة التعلييييةم المتمييييا ا الييييى تنمةيييية (  2015ال ح ييييان ، اييييابف مسييييفر )

الملييي  الصيييف الثيييان  الثيييان م فييي  م يييرا التحصيييل  ومهييياااا التفكلييير اإلتيييداا  ليييد  ت
   لةييية العلييي ل ابجتماعةييية: اييييالة ماجسيييتلر غلييير منشييي ام  الفلالييياء ةمحافاييية ال  لعةييية

 جامعة اإلمال محمد تن يع ت اإليالمةة  
فعالةية اييتخدال ترنياما اإلريراء ال ييلل  في  تنمةية مهياااا التفكلير   (2005هبلدم محميد ) ،قرن 

الدااي  لد  تالمل  المرحلة ابتتدايةة من مب رب  ابنتبا  ذوم ابيتدبل  والتحصل  
  مع قييياا التربةييية العلمةييية فييي  الييي بن العربييي   الميييؤتمر العلمييي  التايييي   النشيييا  الااييييد

  278-229 التشخة  والحل  
 امان: تاا ت ي ن  للنشر والت هل    ااتم ا    30(   ث2005ق ام ،   يف محم ت )
اميييان: تاا حنيييلن للنشييير  اليييم الييينفع التربييي م والتفكلييير  (  ب2005) ق يييام ،   ييييف محمييي ت

 والت هل  
  اياتاا الع ي  ل في  الرواية النارلية والت يليه( 2009ق ام ،   يف محم ت؛ راتت، فيدو  )

 امان: الد ي ن  

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D8%B2%D9%88+%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%22&type=JournalTitle
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اييييياتاا الع ييييي  والتفكلييييير النارلييييية (  2005ق يييييام ،   ييييييف محمييييي ت؛ امييييي ا، ثمةميييييب محميييييد )
 تاا الفكر امان: والت يةعةة  

  ترجميييية مييييدااس ايتكشيييياف وت صيييي  ايييياتاا الع يييي (  ث  2000كالةيييي ، تلنييييا،   يييييتا، واريييير )
 الاهران ابهلةة  الدمال: تاا الكتاب الترب م 

  ترجمة ميدااس ت  لم ااتاا الع   وإادات ت االر انهاب(   2000كالة ، تلنا،   يتا، وارر ي )
 ترب م الاهران ابهلةة  الدمال: تاا الكتاب ال

ترجميية مييدااس تكاميي  ايياتاا الع يي  والمحافايية اللهييا   (   2000كالةيي ، تلنييا،   يييتا، واريير )
 الاهران ابهلةة  الدمال: تاا الكتاب الترب م 

 ؛ثحميييد، الةييية حاميييد ؛فرمييياوم، فرمييياوم محميييد ؛السيييلد، ماجيييدم مصييي فى ؛ك جييي ،  ييي رر حسيييلن
تن لييي  (  2008شيير  ثنيي ا )فا ييد، ة ؛عةييات، ثحمييد اييييد العالييا ؛قبيير، صييالق الييد ن

التيييدالع فييي  الفصييي  تللييي  المعليييم لتحسيييلن بيييرق التعليييةم واليييتعلم فييي  ميييدااس الييي بن 
 تلروا: مكته الل نسك  اإلقلةم  للتربةة ف  الدو  العربةة العرب   

معجييم المصيي لحاا الترب ليية المعرفيية فيي  (  2003الل يان ، ثحمييد حسييلن؛ والجميي ، اليي  ثحمييد )
   ال اهرم: االم الكته لعالمناها وبرق التدا 

(  فاالةيية مييدق  التييدالع المتمييا ا فيي  تييدالع العليي ل الييى تنمةيية 2015مرييي   حيياتم محمييد )
المفيييا ةم العلمةييية وابتجيييا  نحييي  العلييي ل ليييد  تالملييي  المرحلييية ابتتدايةييية ةالمملكييية العربةييية 

  249-219(  1)18  مجلة التربةة العلمةةالسع تاة  

امييان: تاا المنيياها الترب ليية الحد ثيية  (  2016الحلليية  محمييد محميي ت )مرايي ، ت فلييه ثحمييد ؛ و 
 المسلرم 

اليم (  2004منص ا، ايدالمجلد يلد؛ الت لجرم  محمد ايدالمحسن؛ الف ي   إييماال  محميد )
 الرلاض: مكتبة العيةكان   النفع الترب م 

 ا فيي  تنمةيية التحصييل  ثريير ايييتخدال ايييتراتةجةة التييدالع المتمييا(  2014المهييداوم، فييا ا محمييد)
  قسييم ايييالة ماجسيتلر غليير منشي ام  لم يرا ابحةياء لييد  تالملي  الصييف الثيان  الثيان م 

 المناها وبرق التدالع   لةة التربةة  جامعة ثل ال ر  
(  فاالةيية تصييمةم م تييرق ليلريية تعلييم ميياتم 2009الملهميي ، اجييه السييلد، محميي ت، جلهييان ثحمييد )

تنمةييية اييياتاا الع ييي  والتحصيييل  ليييد  تالملييي  المرحلييية كةمةييياء منسيييجمة مييي  اليييدماغ فييي  
 :مصيير -تااييياا ترب ليية واجتماعةييةالثان ليية ذوم ثيييالله معالجيية المعل ميياا المختلفيية  

15(1  )305- 351  
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(  اييياتاا الع ييي  الشيييايعة ليييد  بيييالب المرحلييية ابياييييةة العلةيييا فييي  2006ن فييي ، محميييد ةكييير )
مجلييية المعليييم ال اليييه )ابونيييرا  الل نسيييك (  ميييدااس و الييية الفييي   الدولةييية فييي  اباتن  

2(2  )12-56  
: اميان  ت ية ياا املةية في  تنمةية التفكلير ةاييتخدال اياتاا الع ي (  2008ن ف ، محمد ةكر )
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Abstract 

This research aimed to treating the lowest of the Achievement, 

and Some Habits of Mind Among Sixth Grade Students with Hyper 

Activity in The Primary Stage, and identifying the impact of Teaching 

Science by Using Differential Education on Achievement and 

Development of them, To achieve that. the semi-experimental design is 

used, pre-post measurement for an independent samples, Study sample 

was selected by the random method cluster, the sample of the study 

consisted of (64) students, and divided into two groups; an experimental 

consisted of (32) Hyper Activity Students, and a control one consisted of 

(32) students in Sixth Grade in The Primary Stage, In three Primary 

schools in Abha Governorate in Aseer region in Saudi Arabia, it was 

prepared a module "Environmental regulations and resources" by Using 

Differential Education, Questionnaire of Hyper Activity in The Primary 

Stage, Achievement test, and a measurement of Some Habits of Mind. 

The research tools were pre-applied, and then they studied 

the module, After the study, the tools were post-applied to the 

research group. 

The results of the study revealed that there were statistically 

significant differences at the level of (0,05) between the average scores 

of the students of the experimental and control groups in the post-test 

For the achievement test and the measurement of the habits of mind in 

science for the benefit of the students of the experimental group, It also 

concluded that the use of differential education in science teaching had a 

scientifically acceptable impact on achievement and the development of 

the some habits of mind among to a sixth grade Hyper Activity students' 

in The Primary Stage, And Some recommendations and proposals. 
Keywords: Science teaching, differential education, achievement, 

primary level, habits of mind, hyper activity  


