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دادإـع

 مـــدرس علـــم النفـــس الرتبـــوى 
 أســـوان جامعـــة –كليـــة الرتبيـــة 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثيرر رراأا ق ئأاعل علأى ةامأتة  رتيلأنري لتر يأة  
التفأأن اادأأا،  ىذ ك أأتلر التعأأرف علأأى تأأثيرر الضراأأا ق فأأى ىفأأا الت أأن  الع لأأىذ كال مأأ  عأأ  

ادأأا،  ى كىفأأا الت أأن  اسأأت رار ة تأأثيرر الضراأأا ق ال أأاعل علأأى ةامأأتة  رتيلأأنري لتر يأأة التفأأن ا
( تل رأت كتل رأتم  أ  62الع لى لدي التال رت بترئ التعلل بال رحلة اإلرتداعيةذ كطب ت الدراسة على )

( تل رت كتل رتم     نعة ت ر ضية 31التال رت بترئ التعلل بالص  ااك  كالثااى اإلرتداعىذ رنائع )
( عا أأاو كااحأأراف  ىيأأاري 6.320ى)( تل رأأت كتل رأأتم     نعأأة  أأابتةذ ب تنسأأ  ع أأر   رأأ31ك)

 ذ كلتح رأأأأأا ةهأأأأأداف 2019/2020(ذ ىأأأأأال  الفصأأأأأا الدراسأأأأأى ااك  للعأأأأأا  الدراسأأأأأى 1.02ئأأأأأدر )
الدراسة ئا ت الباحثأة بععأدا، اا،كاا التاليأةق  سيأاط التفأن اادأا،  ىذ ك  سيأاط الت أن  الع لأىذ 

ذ كةسفرا الدراسة ع     نعأة  أ  كالضراا ق ال اعل على ةامتة  رتيلنري )ج يعهل إعدا، الباحثة(
الرتأأاعق ةه هأأاق كجأأن، تأأثيرر ،ا  احصأأاعياو للضراأأا ق ال أأاعل علأأى ةامأأتة  رتيلأأنري فأأى تر يأأة التفأأن 
اادأأا،  ى كىفأأا الت أأن  الع لأأى لأأدي التال رأأت بترأأئ الأأتعلل فأأى الصأأ  ااك  كالثأأااى اإلرتأأداعى  

ثأأياا ةرر هأأا  أأركرم إىبأأام الضراأأا ق كفأأى  أأنا اتأأاعق الدراسأأة ةكثأأت الباحثأأة بالعد أأد  أأ  التن 
ال اعل على ةامتة  رتيلنري لدراسأاا كححأنت ت ر ضيأة كت ن  يأة كتتن ر أة بصأنرم  لأت رم  رهأدف 
تحد د ا اط ال نم كالبع  به ك أ  يأل تحلأرره كتتأن ر ذ كت أد ل ،كراا تدر ضيأة ككرل ع أا لللأا،م 

ري فأى ع لرتأى التعلأيل كالأتعلل  أتلر ال عل ر  تختص رتأدر ضهل علأى  يةيأة تن يأش ةامأتة  رتيلأن 
تمأأأ يع ال عل أأأر  كةعبأأأاا هرسأأأة التأأأدر ن علأأأى اسأأأتخدا  اامأأأتة  ختلفأأأة التأأأى تلأأأ   بال مأأأار ة 

 اإل  ارية الرمتة لل تعلل فى ررسة التعلل  اظراو لدكرها فى ىفا الت ن  الع لى لدي ال تعل ر   
 الت ن  الع لى  –التفن اادا،  ى –ةامتة  رتيلنري : الكلمات املفتاحية
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The effectiveness of a program based on Montessori activities to develop 

academic buoyancy and reduce mental wandering among The slow-

learning primary school students. 
Abstract 

The current study aimed to identify the effect of a program based 

on Montessori activities to develop academic buoyancy, as well as to 

identify the impact of the program in reducing Mental wandering, and to 

uncover the continuity of the effect of the program based on Montessori 

activities to develop academic buoyancy and reduce Mental wandering 

among students with slow learning in the primary stage, and the study 

applied On (62) male and female students, slow learning in the second 

grade of primary school, by (31) male and female students as an 

experimental group and (31) male and female students as a control 

group, with an average age of time (6.320) years and a standard 

deviation of (1.02), during the school year 2019 / 2020 AD, used the 

Study of the academic buoyancy scale, the mental touring scale, and the 

program based on the activities of Montessori (all prepared by the 

researcher), and the study yielded a set of results, the most important of 

which are: A statistically significant effect of the program based on the 

activities of Montessori in developing academic buoyancy and reducing 

mental mobility among slow-learning pupils in The first and second 

primary grades. In the light of the results of the research, the researcher 

recommended several recommendations, the most important of which is 

the necessity of subjecting the program based on Montessori activities to 

experimental, evaluation and development studies and research on an 

ongoing basis, with the aim of identifying the strengths and weaknesses 

of it and then improving and developing it, and providing training 

courses and workshops for teachers who specialize in training them on 

how to use Montessori activities In the teaching and learning process as 

well, encourage teachers and faculty to use various activities that allow 

the active positive participation of the learner in the misfortune of 

learning, given its role in reducing mental mobility among learners.  

Key Word: Montessori activities - academic buoyancy - Mental 

wandering. 
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ذ ع لترأى التعلأيل كالأتعللعد أد  أ  التحأد اا ةيرأاا ال  عل ن  رحلة التعليل ااساسى ناجه 
كجأأن، الفأأركف الفر، أأة رأأر  التال رأأت كحصأأنرم ىاثأأة في أأا  تعلأأا بأأالفركف ررأأرهل فأأى  لعأأا ةرر هأأا

 تنسأأ  كحتأأئ الأأتعلل  الرأأناحى الع ليأأة  فضأأر  هأأميا التال رأأت  نجأأد التل رأأت ال نهأأن  كال تفأأنف كال
كتت ثا التحد اا التى تناجه ال عل ر  فى  يةية التعرف على هت  الفساا ال ختلفأة  أ  التال رأتذ 
ك يةية اىتيار كترفرأت ااسأالرا ال راسأبة لتعلأي هل  أع بعبأهل الأبعا فأى ح أرم ،راسأية كاحأدمذ 

 ك تلر  يةية ت ن ل تعل هل 
إلحتياجأأاا الخاثأأة التأأى لأأل تلأأا اهت ا أأاو كرعا أأةو كتعأأد فسأأة بترسأأى الأأتعلل إحأأدي فسأأاا  كي ا

ىاثة   بأالرمل  أ  كجأن، هأت  الفسأة ررلأبة  ضرأرم فأى  ختلأ  الصأفنف الدراسأية  كفأى هأتا الصأد، ةدأد 
 -%20( "علأأأى ةئ فسأأأة بترسأأأى الأأأتعلل    ثأأأا ةفرا،هأأأا الأأأبة  أأأ  204، 2003مجدددعز ز إددد  م)ددد      

 نجأأد تل رأأت بتأأئ تعلأأل  أأ  رأأر   أأا ى لأأة تال رأأت فأأى % ت ر بأأاو  أأ     أأنم التال رأأت  ب عرأأى ةاأأه 03
 National(NASPالفصأأأا    أأأا ةك أأأ  ت ر أأأر الرابتأأأة ال ن يأأأة اا ر سيأأأة ل ىصأأأاعرر  الرفلأأأرر )

Association of School Psychologists  1,14ةئ الأية ااطفأا  بترسأى الأتعلل تصأا إلأى % 
الف ررم  كهتا  تتلأا اإلهت أا  رهأت  الفسأة ال ضرأرم  أ     إج الى التال رتذ كهت  الرلبة تز،ا، فى ال راطا 

 ,.Sabarinah, Sh., Mariam, Fالتال رت كت د ل الدعل اادا،  ى لهل فى  ختلأ  ال أنا، الدراسأية

Rugayah, H.,& Shahab, K.,2015: 113)   ) 
فالتل رأأت بتأأئ الأأتعلل هأأن تل رأأت  أأرخفا التحصأأرا  ك ا أأن  تأأثىرذ  عأأااى  أأ  ئصأأنر "

بلي  فى الت ااذ ك  ع فى ال رت ة الفاثلة رر  ااطفا   تنستى الت اا كال تخلفر  ع لياوذ فهن 
  عأأأااى  أأأ   أأأع  ال أأأدرم علأأأى التف رأأأر اإلسأأأترتاجى كحأأأا ال مأأأسالا كالدافىيأأأة للأأأتعلل ك أأأع  

تأه علأى التر رأز كاياتبأا  لفتأرم طن لأة ىاثأة إ ا  ااأت ال أا،م التعلي يأة للأدرط التادرمذ كعأد  ئدر 
 ( Shahram, M., Bagher, A.,2010 :222 تتص  بالت ر د")

"د ا   عااى التل رت بتئ التعلل    ثعنحة تن يش بعا ال هاراا الال  ة لتعلل ال نا،  
اادا،  يأأة ال ختلفأأة  ثأأاق إتبأأام ىتأأناا  تتاليأأةذ كترفرأأت تعلي أأاا ةك تنجرهأأاا جد أأدمذ كترترأأا 

حأأا ال مأأسلةذ ك هأأاراا التحأأن ذ كالترج أأة  أأ  ثأأي ة  ال هأأا  ال درسأأيةذ كاسأأتخدا  اسأأتراتي ياا
إلى ةىريذ كالتع يلذ باإل افة إلى عد  ت سره    ا تالك ال فاهيل ااساسية كال تتلبأاا ال ضليأة 

 (.2015:45، أك م قب ص أحمعالال  ة لتعلل ال ن نعاا ال د دم")

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810014503#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810014503#!
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 رأأأت بترسأأأى علأأأى ةئ عأأأد  اإلهت أأأا  بالتال (6: 2011خالدددع أحمدددع زبدددع  ل دددا   ك م أأأد 
 التعللذ كتلضية احتياجاتهل  عنف تح را ةهداف الع لية التعلي ية رنجه عا  

كفأأى  أأنا هأأت  ال مأأسالا كالتحأأد اا التأأى تناجأأه التال رأأت بترسأأى الأأتعلل فأأى ال  أأرراا 
الدراسأية ،اىأا الفصأن   ةثأب  علأأى ىضأراا الترحيأة البحأل عأأ  ااسأالرا ال راسأبة لتعلأيل هأأميا 

 ل تعل هألذ ك لأر  أ  ىأال  اإلسأتفا،م  أ  الضأرا ق التعلي يأة كالرظر أاا الترحن أة فأى التال رت كت أن 
تصأأ يل ررسأأة  راسأأبة لتعلأأيل هأأت  الفسأأة كف أأاو ل أأدراتهل كاسأأتعدا،اتهل كسأأرعتهل الخاثأأة فأأى الأأتعللذ 

حمددع )ه دد  كفأأى  أأنا ااسأأالرا ال فبأألة للأأتعلل لأأد هل  كفأأى هأأتا الصأأد،  مأأفت اتأأاعق ،راسأأة 
(عأأأ  ةئ ةفبأأأا ةسأأأالرا الأأأتعلل ال فبأأألة عرأأأد بترسأأأى الأأأتعلل جأأأااا بالترترأأأا 2013 ل جمددد  

التالىق التعلل اللفظىذ يل التعلل الفر،يذ يل التعلل ال رت ىذ يل التعلل الضداىذ يل الأتعلل البصأريذ 
يل التعلل الل عىذ كةىرراو التعلل اإلجت اعى  ك تب     هت  الدراسة ةئ الأتعلل اللفظأى  أائ  أ  

 التعلل ال فبلة لدي التال رت بترسى التعلل حرل جاا ترتربه ااك  رر  هت  ااسالرا  ةسالرا
ك تعأأأأأرال التال رأأأأأت للعد أأأأأد  أأأأأ  ال مأأأأأسالا اادا،  يأأأأأة الرن يأأأأأة التأأأأأى ئأأأأأد تعرأأأأأا تأأأأأناف هل 
اادا،  ىذ حرل  نجد    نعة    التال رأت ي  لأتتيعنئ  لأا رم   العهأل ةك ةسأاتتتهل ةك  تابعأة 

ل ئأأد تتخلأأ  هأأت  ال   نعأأة كتصأأب  بترسأأى تعلأأل ك صأأدر للمأأ ا ،اىأأا الفصأأن  ،ركسأأهل ك أأ  يأأ
الدراسأأأيةذ ف أأأدرم التال رأأأت علأأأى الر أأأاب كالتفأأأنف ي تأأأرتب  بسفأأأااتهل التحصأأأرلية فحلأأأاذ رأأأا تأأأرتب  
ب أأدرتهل علأأأى  ناجهأأأة البأأ نط كال مأأأسالا اادا،  يأأأة التأأى  تعر أأأنئ لهأأأا فأأى حيأأأاتهل الدراسأأأية 

 Academic فهأأأأن  التفأأأأن اادأأأأا،  ى  Martin& Marsh(2008)الرن يأأأأةذ كائتأأأأر  

Buoyancy  باعتبأار   سناأاو  ه أاو  أرتب  ب أدرم التل رأت علأى  ناجهأة  مأسالته اادا،  يأة الرن يأةذ
ف فهأأأن  التفأأأن اادأأأا،  ى  أأأ   سأأأياف علأأأل الأأأرفن اإل  أأأارى باعتبأأأار  اإلسأأأت ابة الت يةيأأأة لل حأأأ  

 (.Miller,S., Connolly, P. & Maguire,I.,2013: 240كالتحأد اا اادا،  يأة الرن يأة)
ك لترد هتا ال فهن  على تر يأة كتأدميل ال مأاعر اإل  اريأة باعتبارهأا  صأدراو للتنافأا الرفلأى لز أا،م 

 ( (Putwain, D.& Daly, A.,2013: 160ئدرم التل رت على  ناجهة التحد اا الرن ية)
علأأى العسبأأاا كالتحأأد اا فأأى الحيأأأام  فأأالتفن اادأأا،  ى هأأن   أأدرم التال رأأت فأأأى الت لأأا

الرن يأأأأأة ال عتأأأأأا،م  ثأأأأأاق اا،اا الدراسأأأأأى البأأأأأىيش فأأأأأى بعأأأأأا ااحيأأأأأائذ كااخفأأأأأاال الدافىيأأأأأة 
 ,.Gins,P., Bracket,Mلل مأأأأار ةذ ك أأأأ نط اإل تحااأأأأاا كال رافلأأأأة ،اىأأأأا الفصأأأأا

Malmberg,I.& Hall,J., 2013 :129)  Martin,A., ( ذ كتلعأا الدافىيأة ،كراو رعيلأاو
  أأأدرم التال رأأأت علأأأى الت لأأأا علأأأى المأأأداعد كال حأأأ  كالعسبأأأااذ حرأأأل ة هأأأرا الدراسأأأاا ةئ  فأأأى
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التال رت اللت   لد هل  لأتني  رتفأع  أ  التفأن اادأا،  ى  سأنئ لأد هل  لأتني عأالى  أ  ال فأاام 
 ,Martin, A., Colmar, S., Davey, I.,& Marshالتاتيأة كالتنجأه احأن اإلت أائ )

H.,2010 :477لتال  اللت   تز،ا، لد هل  ماعر ال لا  سنئ لأد هل تنجأه احأن ت رأا (ذ كةئ ا
الفمأأا ك ت رأأزكئ باللأأيترم مرأأر ال م أأدمذ كت أأنئ ئأأدرتهل علأأى التفأأن اادأأا،  ى كالت لأأا علأأى 

 (  Matin,A.,2013: 489التحد اا كالر لاا  حدك،م)
التحأأأد اا التأأأى د أأأا  مأأأرر التفأأأن اادأأأا،  ى إلأأأى اإلسأأأت ابة اإل  اريأأأة كالضرأأأاام ااأأأنام 

مندا  (    أا تمأرر ،راسأة Barnett,P.,2012:67)  ناجهها التل رت فى حياتأه الدراسأية الرن يأة
د أأا  إلأأى ةه يأأة التفأن اادأأا،  ى فأأى التحصأأرا الدراسأى لأأدي التال رأأتذ (2014محمدد م محمددع 
( علأأأأى ةه يأأأأة التفأأأأن Malmberg,I., Hall,J& Martin,A.,2013ةدأأأأدا ،راسأأأأة )
 ال خرجاا التعلي ية  اا،اا الدراسى كالتنافا اادا،  ى للتال رت  اادا،  ى فى 

ك أأنفر الت أأن  الع لأأى  أأدىالو ها أأة لفهأأل  ال أأ  الأأنعى البمأأري  كعليأأه ا ،ا، اإلهت أأا  
بالدراسأأأة العل يأأأة للت أأأن  الع لأأأى كاإلجابأأأة عأأأ   يأأأشا ك تأأأىا كل أأأا اا  حأأأدت الت أأأن  الع لأأأىذ 

ع  ال ن نم الحالى إلأى ةف أار   Focus of Attentionا  فالت ن  الع لى  حن  رمرم اإلهت 
 Decoupling of Executiveك مأاعر ىاثأة بأالفر،ذ   أا  عرأى فصأا الع ليأاا الترفرت أة 

Processes   ل عال أأة ال علن أأاا  أأ  ال علن أأاا  اا الصأألة إلأأى  مأأسالا  خصأأية  تأأم،ي
 & ,.Smallwood,J., O`Connor,R., Sudbery,Mإلأى ال صأأنر فأأى ة،اا ال ه أأة)

Obonsawin,M., 2007: 818 ) 
كي ت عأأد ج يأأع حأأايا اإلاتبأأا  ةك التث أأا التأأى تأأتل ا أأياا ةىأأري ىأأارب ال ه أأة الحاليأأة 
 ت أأأأأأأأأنيو ع ليأأأأأأأأأاو  ائ الحصأأأأأأأأأن  علأأأأأأأأأى  علن أأأأأأأأأاا  أأأأأأأأأ  الأأأأأأأأأتادرم طن لأأأأأأأأأة ال أأأأأأأأأدي ةك ت أأأأأأأأأن   

علأأأأى ال ه أأأأة الحاليأأأأة ثأأأأنر ع ليأأأأة لل ه أأأأة الحاليأأأأة ي  عأأأأد ت أأأأنيو ع ليأأأأاو  ااأأأأه  أأأأرتب  بأأأأاا،اا 
(McVay,J,. &Kane,M.,2012:304)  

ك تبأأأأأ   أأأأأ  العأأأأأرال اللأأأأأارا ةه يأأأأأة اإلهت أأأأأأا  بالتال رأأأأأت بترسأأأأأى الأأأأأتعلل ةيرأأأأأاا ع لرتأأأأأأى 
التعلأأأأأيل كالأأأأأتعللذ كلهأأأأأتا ف أأأأأد حأأأأأاك  ال ختصأأأأأنئ فأأأأأى  يأأأأأا،   الترحيأأأأأة كاإلجت أأأأأام كمرأأأأأرهل التعأأأأأرف 

ئا أأأأة  رهأأأأاذ كةفبأأأأا اللأأأأضا لرعا أأأأة علأأأأى هأأأأت  الظأأأأاهرم  أأأأ  حرأأأأل طضيعتهأأأأا ك لأأأأضباتهاذ كطأأأأرف الن 
التال رأأأأأت بترسأأأأأى الأأأأأتعللذ ك عتضأأأأأر الهأأأأأدف الرعيلأأأأأى لتعلأأأأأيل ال أأأأأارلر  للأأأأأتعلل هأأأأأن ت سأأأأأر  التل رأأأأأت  أأأأأ  
تر يأأأأأأأة ةي ا ساايأأأأأأأاا ةك طائأأأأأأأاا   ل هأأأأأأأا ب أأأأأأأا الرظأأأأأأأر عأأأأأأأ   أأأأأأأدي ئصأأأأأأأنر ك حدك، أأأأأأأة هأأأأأأأت  

 التائاا بال  اراة  ع ةئرااهل    ااىر   
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: 
ى الرمل  أ  ةئ بترسأى الأتعلل ت  ثأا  أر حة ي   لأتهائ رهأا بالرلأبة ل  ت أع التال رأتذ عل

إي ةئ اهت ا أأاا الترحأأن ر  بالتال رأأأت الأأت     عأأاانئ  أأأ  بتأأئ الأأأتعلل ئلرلأأةذ فلأأل تحأأأ  هأأت  الفسأأأة 
ردرجة اإلهت ا  افلها التى حظرت رها فسة العا، ر     التال رتذ كهأتا  عرأى ةئ عمأراا ا  ف 

  التال رت   للنئ على   اعد الدرط فى ال دارط ااساسية ي  لتفردكئ    ىد تها   ا هن  
 ث ن ذ إ  ةاهل  ناجهنئ  مسالا تعلي ية كسلن ية كت يةيأةذ تأمير سألباو فأى تحصأرلهل ال درسأى 

فأأأى ،راسأأته كالتأأأى  (2017سددد مج زجددان  ل نددد ز  كت أأيفهل الرفلأأى كاإلجت أأأاعى كهأأتا  اةدأأأد  
  اراة بعا ال هاراا الحياتية رر  التال رت العأا، ر  كحترأئ الأتعللذ   أا   مأسا هأدراو هدفت إلى 

ترحن او  ضرراوذ ك لر لعد  اال ا   خرجاا ال رظن ة الترحن ة  ع  أدىالتها  حرأل  عأااى التال رأت 
بترسى التعلل     ع  ،افعرتهل بمسا عا ذ كتداى  لتني ال أدراا الع ليأة لأد هلذ اا أر الأتي 
  علهأل ةئأأا ي أأة بثافلأأهلذ فبأأالو عأأ  ة،اعهأل اادأأا،  ى ال أأرخفا ال  أأركئ رأأر،ك، ةفعأأا  ،فاميأأة 
إ اا  ماعرهل بعد  ال فا ةذ حرل تت نئ لد هل ات هاا سلضية احن الراط كاا ياا ال حيتة رهلذ 
او  ترتا علرها فى الرها ة فما تراد ىذ ئد  م،ي إلى ترك ال درسةذ ك   يل  خلر ال  ت أع عأد،

    ةرراا  الت   لل  ح  نا ال لتن اا ال راسبة لهل فى التعلل كالتعليل كالحيام بمسا عا  
كل أأد ةدأأدا العد أأد  أأ  الدراسأأاا كة،ريأأاا البحأأل علأأى  أأع  التحصأأرا الدراسأأى كالدافىيأأة 
رنجأه عأأا  لأأدي التال رأت بترسأأى الأأتعلل فأى ةملأأا ال أأنا، الدراسأيةذ ك أأتلر  أأع   هأاراا التف رأأر ب أأا 

: 2011؛ خالدع أحمدع زبدع  ل دا ، 19: 2011رإحدا  أحمدع زبدع  ل  إد ،رها ع لياا العلأل لأد هل)ف
  كئأأأد  سأأأنئ  أأأ  ةسأأأبا  هأأأتا البأأأع  فأأأى هأأأت  (310: 2013؛ حمدددع )ه ددد   ل جمددد ، 86 -85

ال نااا ال ختلفة للتعلل لدي التال رت بترسأى الأتعللذ طأرف التأدر ن الت لرد أة ال تبعأة التأى تعت أد علأى 
     جااا ال عللذ كايسأت ام كالحفأ   أ  جااأا التال رأتذ كالتأى ي تراعأى الفأركف الفر، أة رأر  التل ر

 التال رتذ هتا إلى جااا ااخفاال  لتني   اا هت  الفسة    التال رت 
ةئ التل رأت بترأئ الأتعلل ي   Shahram, M., Bagher, A.(2010 :222)د أا ةدأد

 ح ا  لتن اا  رتفعأة فأى تحصأرله ةيرأاا الأتعللذ لأتلر   أا البحأل عأ  طأرف تعلي يأة  راسأبة 
  ل ى  ظهر  ا تل رت ةفبا  الد ه

ئلأأة الدراسأأاا العرحيأأة كااجرضيأأة التأأى تراكلأأت  فهأأن  التفأأن  –علأأل الباحثأأة –كفأأى حأأدك، 
اادا،  ى حرل إاه  فهن  حد ل فى ال  ا  الرفلى كالترحنيذ ف   ىال  ال ل  لل ت د الباحثة 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810014503#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810014503#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810014503#!
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 ك،راسأأأأة )   ,.et al,2013)  Martin, Aسأأأأني عأأأأد، ئلرأأأأا  أأأأ  الدراسأأأأاا  رهأأأأا
(Putwain,D., Connors,l., Symes,W & Douglas-osborn,E.,2012 ذ))  مندا

ذ تراكلأأت  ت رأأر التفأأن اادأأا،  ى  أأع (2018( حندداح حنددحم محمدد م:2014محمدد م محمددع:
 عرراا  ختلفةذ   ا ،فع الباحثة ،راستها  ع التال رت بترئ التعلل 

 للتف رأأر ةيرأأاا اا،اا Inwardlyكالت أأن  الع لأأى   عأأد ب ثابأأة اأأنم  أأ  التنجيأأه الأأداىلى 
%(ذ 40-20على ال ه ة ك حدت ىال  ةامتة التعلل ررلبة  تفاكتة فيحدت ةيراا ال راام ررلبة)

%(  كعليأأه   لأأضا عنائأأا سأألضية علأأى اتأأاعق 40د أأا  حأأدت ةيرأأاا الأأدرط عضأأر اإلاتراأأت ررلأأبة )
 ( Mills,C.,D`Mello,S., Bosch,N.&Olney,A., 2011ع لية التعلل)

إاه    لا    ئأدرم التأال  علأى حأا ال مأسالاذ  أتلر كت  ثا ىتنرم الت ن  الع لى فى 
تنجد عالئة سالبة ،الة إحصاعياو رر  الت ن  الع لى كاا،اا اادا،  ى للتأال ذ   أا  نجأد تأثيرر 
سلضى ،ا  إحصاعياو للت ن  الع لى كالتحصرا الدراسىذ فى حر   نجد ارتباط  نجا رر  الت ن  

 ,Oettingen,G., & Schworer,B.,2013رأأت )الع لأأى كالبأأ نط كال أأزاب اللأأرئ للتل 

Lindquist,S.,& Mclean,J.,2011, Hollis,R., Was,C., 2010, 

Mrazek,M.,Phillips, D.,Franklin, M., Broadway, J.,Schooler, 

J.,2013,Mills,C.,D`Mello, S.,Bosch,N& Olney,A.,2011   ك ربأأع إحلأأاط )
ال  تناجأدها فأى  أدارط ال رحلأة اإلرتداعيأة فأى اإل أراف ب مأسلة الدراسأة  أ  ىأ  لباحثج  لحال دج

علأأى التأأال  ال عل أأر ذ ك أأسني ال عل أأر  كالتأأال  ال عل أأر   أأ  بعأأا التال رأأت فأأى الفصأأن  
الدراسية فى الص  ااك  كالثااى اإلرتداعى كهت  ال رحلة هأى الرأنام للتال رأت فأى الأتعلل كالدافىيأة 

اإلاتبأأأا   أأأمير ردرجأأأة ،الأأأة فأأأى ا أأأا  التال رأأأت فأأأى ج يأأأع كحأأأا ال أأأنا، الدراسأأأيةذ فالحفأأأا  علأأأى 
ااامتةذ ك   ثا الت ن  الع لى عاع او ة أا  حأدكت الأتعلل الفعأا ذ   أا  أمير سألباو علأى التحصأرا 
الدراسأأى ك هأأاراا حأأا ال مأأسالا  ف أأد ئا أأت الباحثأأة ردراسأأة اسأأتتالمية رهأأدف التعأأرف علأأى 

تعللذ فى ثأنرم )اسأتضيائ  فتأن ( لل عل أر  كال أنجهر   دي كعى ال عل ر  بفسة التال رت بترئ ال
 فى ةدثر     درسة ب حافظة ةسنائذ كحتحلرا اإلجاباا تنثلت الباحثة إلى  ا  لىق

   تثدرأأد بعأأا ال عل أأر  علأأى كجأأن، فسأأة التال رأأت بترأأئ الأأتعلل فأأى الفصأأا كل أأ  ررلأأبة
عز ز إددد  م)ددد      مجدددئلرلأأأةذ بحرأأأل ي تت أأأاك  ياليأأأة تال رأأأتذ كهأأأتا  تفأأأا  أأأع  اةدأأأد  

 على إاه ئد  نجد تل رت بتئ التعلل     ا ى لة تال رت فى الفصا  (204: 2003 
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    عد  استخدا  طرف تدر لية  ترنعأة   أا  أم،ي إلأى عأد  تلضيأة حاجأاا كاهت ا أاا هأت
 الفسة بالصنرم ال راسبة 

لأأأة  أأأركرم البحأأأل عأأأ  ا أأأا ب كطأأأرف كحأأأرا ق كاسأأأتراتي ياا فعا  لباحثدددجكعليأأأه تأأأري  
لخفأأا الت أأن  الع لأأى إلأأى ةئأأا حأأد   سأأ  ،اىأأا ررسأأة الأأتعلل  ائ هأأتا  أأ   أأثاه ةئ   حلأأ   أأ  

 التحصرا الدراسى كاناتق التعلل لدي ال تعل ر   
كااتالئأأاو  أأ  كجأأن، تال رأأأت بترسأأى الأأتعلل ،اىأأا الفصأأأن  الدراسأأيةذ كعأأد  ئأأدرتهل علأأأى 

 أد تحأأد،ا  مأأسلة الدراسأأة الحاليأأة فأأى كجأأن،  لأا رم بأأائى ةئأأرااهل العأأا، ر  فأأى ال أأنا، الدراسأأية  ف
 ع  كا   فى التحصرا ال عرفى كع لياا التعلل كالدافىية فى ج يع ال  ايا لدي التال رأت 
بترسى التعلل بالص  ااك  اإلرتداعىذ كادرم الضرا ق التعلي يأة فأى ال  أا  التعلي أى التأى تراسأا 

 را ةهداف الع لية التعلي ية احتياجاا هميا التال رت  اا ر التي  عنف تح 
كئأأأأد ك أأأأعت الدراسأأأأة الحاليأأأأة رراا  أأأأاو  عت أأأأداو علأأأأى ةامأأأأتة  رتيلأأأأنري لتر يأأأأة التفأأأأن 
اادأأا،  ى كىفأأا الت أأن  الع لأأى لأأدي عررأأة  أأ  التال رأأت بترسأأى الأأتعللذ ك رتلأأا  أأ  هأأتا عأأدم 

 ةسسلة ذ كهىق
  دج ا لفازه دج  لع خه دج هل يتصف  لب نامج  لقائ  زه  أنشطج منت ن رز بالفازه دج  لاار 

ك تفأأرم  أأ  هأأتا ا ألثدد   لممتددع ندد  انم ددج  لطفدد   ألكدداممم  لددعز  لت محدد  بطحدد   لددت ه   ، 
 اللما  الرعيلى ااسسلة الفرمية التاليةق

  هأأأا تنجأأأد فأأأركف  اا ،يلأأأة إحصأأأاعية رأأأر   تنسأأأتاا ،رجأأأاا ال   أأأنعتر  الت ر ضيأأأة
 ا البعدياكالبابتة فى  سياط التفن اادا،  ى فى التتضر

  هأأا تنجأأد فأأركف  اا ،يلأأة إحصأأاعية رأأر   تنسأأتاا ،رجأأاا ال   نعأأة الت ر ضيأأة فأأى
  سياط التفن اادا،  ى فى التتضرا ال ضلى كالبعديا

  ها تنجد فركف  اا ،يلة إحصاعية رر  ،رجاا ال   نعة الت ر ضيأة فأى  سيأاط التفأن
 اادا،  ى فى  التتضرا البعدي كالتتبعىا

   نامج  لقائ  زه  أنشطج منت ن رز بالفازه دج  لاار  دج ا لفازه دج  لع خه دج هل يتصف  لب
ك تفأأرم  أأ  هأأتا ،  ا ألثدد   لممتددع ندد  خفدد   لتجدد    ل قهدد  لددعز  لت محدد  بطحدد   لددت ه  ،

 اللما  الرعيلى ااسسلة الفرمية التاليةق

 هأأأا تنجأأأد فأأأركف  اا ،يلأأأة إحصأأأاعية رأأأر   تنسأأأتاا ،رجأأأاا ال   أأأنعتر  الت ر ضيأأأة 
 كالبابتة فى  سياط الت ن  الع لى فى التتضرا البعديا
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  هأأا تنجأأد فأأركف  اا ،يلأأة إحصأأاعية رأأر   تنسأأتاا ،رجأأاا ال   نعأأة الت ر ضيأأة فأأى
  سياط الت ن  الع لى فى التتضرا ال ضلى كالبعديا

   ها تنجد فركف  اا ،يلة إحصاعية رر  ،رجاا ال   نعة الت ر ضية فى  سياط الت ن
 التتضرا البعدي كالتتبعىا الع لى فى 

 س ت  لعر سج  لحال ج مل :
   إعأأدا، رراأأا ق ئأأاعل علأأى بعأأا ةامأأتة  رتيلأأنري لتر يأأة التفأأن اادأأا،  ى كىفأأا الت أأن

 الع لى لدي التال رت بترسى التعلل 

 لرته تدر ا التال رت بترسى التعلل على الضراا ق ال  د  لهلذ كحيائ  دي فاع 

 انبع أهم ج  لعر سج  لحال ج مم زعة  زتبار ت أهمها:
ت  أأأ  ةه يأأأة الدراسأأأة الحاليأأأة فأأأى ال ن أأأنم الأأأتي تتصأأأدي لأأأهذ  ي كهأأأن التح أأأا  أأأ   أأأدي 
فاعليأة اسأأتخدا  رراأأا ق ئأأاعل علأى بعأأا ةامأأتة  رتيلأأنري لتر يأة التفأأن اادأأا،  ى كالدافىيأأة الع ليأأة 

 ا الت ن  الع لى لدي التال رت بترسى التعلل  ك تحد،  لر    ىال  جااضر   ه ر  ه اق كىف

 ة:ــــــة النظريــــــاألهمي
تثتى ةه ية هت  الدراسة فى إل اا البأنا علأى ال هأاراا اادا،  يأة لأدي التال رأت بترسأى 

ة كالحلأا  كالتعا أا بمأسا التعلل كالتأى ت علهأل مرأر ئأا،ر   علأى السيأا  بع ليأاا ال أراام كال تابأ
عا   أع ا ىأر   ال حيتأر  رهأل سأناا فأى ال رأز  ةك ال درسأة ةك ال  ت أع بصأفة عا أة ك أ  يأل 
تأأمير علأأى التحصأأرا اادأأا،  ى كاإلاتبأأا  كالتر رأأز كاإلاصأأاا ال رأأد ذ   أأا تترأأاك  هأأت  الدراسأأة 

 رأأت بترسأأى الأأتعلل  اسأأتخدا  بعأأا ةامأأتة  رتيلأأنري فأأى تر يأأة هأأت  ال هأأاراا لأأدي فسأأة  أأ  التال
باإل أأأافة إلأأأى ةئ ادتلأأأا  هأأأت  ال هأأأاراا   لأأأهل فأأأى تزك أأأد التال رأأأت رضأأأدا اا يدتلأأأا   هأأأاراا 

 ةىري ت حل     تحصرله ك،افعرته كتر رز  ك  حل     سرر الع لية الترحن ة  
 ل تلت د هت  الدراسة ةه ية    ةاها تتراك   ت رأراا  عرفيأة جد أدم فأى الضرسأة العرحيأة حرأل لأ

 ،راسة عرحية سضا كةئ تراكلت ال ت رراا  ت  عة  -فى حدك، عل ها -ت د الباحثة
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  تربع ةه ية الدراسة     ناه   عد است ابة لتنثياا بعأا الدراسأاا كالتأى ةكثأت ببأركرم
 إجأأأراا ال ز أأأد  أأأ  البحأأأنت ل عال أأأة  أأأاهرم الت أأأن  الع لأأأى ةيرأأأاا ع ليأأأة الأأأتعلل  ثأأأا ،راسأأأة

(D`Mello,S.,Bosch,N.&Olney,A.,  ( 2011 Mills,C., 

  أأا،م كعأأى البأأاحثر  بسأأا  أأ  التفأأن اادأأا،  ى كالت أأن  الع لأأى كاسأأتثارم اهت أأا هل إلجأأراا  
 ال ز د    الدراساا فى هتا ال  ا ذ   ا   لهل فى تحلر  الع لية التعلي ية 

 ة:ــــة التطبيقيــــاألهمي
  كهأأن رراأأا ق ئأأاعل علأأى ةامأأتة تربأأع ةه يأأة هأأت  الدراسأأة  أأ  ةه يأأة الضراأأا ق ال لأأتخد

 رتيلنري لتر يأة التفأن اادأا،  ى كىفأا الت أن  الع لأى لأدي عررأة  أ  التال رأت بترسأى الأتعلل 
كالأأتي  مأأفت فيأأه الدراسأأاا اللأأاب ة عأأ  ةه يأأة هأأتا الرأأنم  أأ  الضأأرا ق حرأأل ةاأأه  ك فاعليأأة فأأى 

 كتحصرلهل ك،افعرتهل كااتباهل  تر ية بعا ال هاراا لد هل كحالتالى  مير باإل  ا  على ئدراتهل 
   ئد  خد   سياط التفن اادا،  ى كالت ن  الع لى التي تل إعدا،ه ا فى هت  الدراسة الباحثر

 فى العلن  الترحن ة كالرفلية فى الدك  العرحية  اظراو لحداية ال ت رراا فى الضرسة العرحية 

 ال رأدائ الترحأني بالأدك  العرحيأة  ئد ت لهل اتأاعق الدراسأة فأى إحأدات ا لأة انميأة فأى  خرجأاا
ك لأأر رتنجيأأه ةاظأأار ال عررأأر  رتتأأن ر ال رأأاهق الدراسأأية إلأأى تتأأن ر الأأتعلل كاإلعت أأا، علأأى 

 الت رياا الحد ثة فى التعليل 
  سأأ  اإلسأأتفا،م  أأ  اتأأاعق تتضرأأا الدراسأأة ك عرفأأة  أأدي فاعليأأة الضراأأا ق ال أأاعل علأأى ةامأأتة   

  ى لأدي التال رأت بترسأى الأتعلل ك لأر    سأ  ةئ   لأهل فأى  رتيلنري فأى تر يأة التفأن اادأا،
إ سااية تع ي ه كتتضي ه على عرراا ةىري ك تلر تت ثا ةه يأة الدراسأة  أ  ىأال   أا ت د أة 
   تنثياا    س  ةئ تفرأد ااىصأاعرر  كةكليأاا اا أنر فأى   أارم التفأن اادأا،  ى كىفأا 

 الت ن  الع لى لدي هت  الفسة    التال رت 

 :Montessori Methodطريقة منتيسورى  -1
طر  أأة فأأى التأأدر ن ئا أأت رتتن رهأأا الأأد تنرم  ار أأا  رتيلأأنري التضربأأة الرفلأأية اإل تاليأأة 
كتم أأد هأأت  التر  أأة علأأى التعلأأيل الفأأر،ي باسأأتخدا  التأأدر ا الحلأأحر ى ردرجأأة  سثفأأة   أأا تم أأد 

ام كال تابة فى كئت  بسر    ع ر التل رت  كعلأى اإلهت أا  البأال  على تعليل كتر ية  هاراا ال را
بالرماط الضداى الحر  كئد ث  ت تلر التر  ة فى ااثا رهأدف اسأتخدا ها فأى  راحأا ر أاال 

 ااطفا  كال دارط ااكلية كل رها استخد ت فى بعا ااحنا  فى  لتن اا تعلي ية ةىري 
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 قAcademic Buoyancyالطفو األكادميى  -2

 Martin,A., Gins,P., Brackett,M., Malmberg,I., & Hall,J., 2013  عرفأه
بثاأأه"   أأدرم التل رأأت فأأى الت لأأا علأأى الر لأأاا كالتحأأد اا التأأى تناجهأأه بمأأسا  عتأأا، فأأى الحيأأام 
اادا،  يأأة الرن يأأة  ثأأا اا،اا البأأىيش كثأأعنحة ال هأأا ذ   أأا  نثأأ  التفأأن اادأأا،  ى بثاأأه 

 لاعد التال رت على التعا ا  ع ال خاطر اادا،  ية" العا ا النحرد التي    
التفأأن اادأأا،  ى اجراعيأأاو علأأى إاأأه "   أأدرم التل رأأت علأأى إ،ارم   لباحثددج  لحال ددجكتعأأرف 

التحد اا اادا،  ية الرن ية فى حياته الدراسية  ثا ااخفاال ،رجاتهذ ئلا اىتبارذ سنا ال عا لة 
التاليأة )ااهأداف النا أحةذ   اك أة البأ نطذ اإلاأد اب    ال حيتر  بأه"ذ ك ت أنئ  أ  اابعأا، 

 اإقاس بالعر ج  لت  محصل زهحها  لتهمح  ن  مق اس  لطف   ألكاممم .اادا،  ى("ذ 

 ق Mind- Wandering التجول العقلى -3

فأأأالت ن  الع لأأأى هأأأن" الفمأأأا فأأأى اإلحتفأأأا  بأأأالتر رز علأأأى ااف أأأار كااامأأأتة الخاثأأأة 
ا ال ثرأراا الداىليأة كالخارجيأة التأى تتأدىا ل أت  اإلاتبأا  بعرأداو عأ  بال ه ة الحالية بلضا بعأ

 ( Randall, J.,2015:3 ال ه ة ااساسية")
الت ن  الع لأى اجراعيأاو علأى إاأه " تحأن  تل أاعإل فأى اإلاتبأا   أ  ال ه أة   لباحثج  لحال جكتعرف 

رتبتأة بال ه أة ااساسأية ةك مرأر ااساسية إلى ةف ار ةىري ،اىلية ةك ىارجية كهأت  ااف أار ئأد ت أنئ  
 رتبتة رها" ذ ك ت نئ    اابعا، التالية )الت ن  الع لى ال رتب  بالأدرط ذ الت أن  الع لأى مرأر ال أرتب  

 اإقاس بالعر ج  لت  محصل زهحها  لتهمح  ن  مق اس  لتج    ل قه .بالدرط ("ذ 

 :Slow Learnerم ــــئ التعلــــبطي -4

ه" التل رأأأت الأأأتي  ناجأأأه ثأأأعنحاا فأأأى بعأأأا ةك  أأأا الع ليأأأاا   عأأأرف بترأأأئ الأأأتعلل بثاأأأ
التعلي ية  كي  سنئ ئا،راو على   ارام   الؤ  فأى التحصأرا الدراسأى اسأبا  افلأية ةك اجت اميأة 

( ،رجأأأأأأةذ ك حتأأأأأأاجنئ إلأأأأأأى ىأأأأأأد اا الترحيأأأأأأة 90-70ةك  عرفيأأأأأأةذ كتتأأأأأأراك  الأأأأأأية   أأأأأأاؤ  رأأأأأأر )
  (17: 2010،  شقح نبحل زبع  لهامز ازم  نص  هللا اسمحالخاثة")

بترأأأئ الأأأتعلل اجراعيأأأاو علأأأى إاأأأه" تل رأأأت الصأأأ  ااك  كالثأأأااى   لباحثدددج  لحال دددجكتعأأأرف 
اإلرتأأداعى  أأرخفا التحصأأرا فأأى ال أأنا، الدراسأأيةذ كالأأتي  لأأت رف كئتأأاو ةطأأن  فأأى الأأتعلل   اراأأة 

ا ،رجأأأة   أأأ 89 -70بثئرااأأأهذ ك سأأأنئ   أأأاؤ  ةئأأأا  أأأ  ال تنسأأأ   حرأأأل تتأأأراك  ،رجأأأة   اعأأأه  أأأ  
 تسيلها اىتباراا الت اا مرر اللفظية" 
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: 
 اطارها الرظري على ةرحع  حاكرذ ك لر   ا  لىق  لباحثج  لحال جتراكلت 

 :احملور األول: مبادئ منتيسورى وفلسفتها الرتبوية
 (  با،ئ عا ةذ كهىقMaria Montessori ل د حد،ا ) ار ا  رتيلنري 

لتل رأت هأن النحأدم ااساسأية فأى ع ليأة الأأتعلل بخأالف الف أرم ال د  أة ال اعلأة بأثئ الفصأا هأأن ا -1
 النحدم ااساسية 

ت عد  درسة  رتيلنري   ت عاو ث رراو له اظأل اجت اميأة ىاثأةذ كلأين لأد ها جأدك  اكئأاا  -2
 الدركط ي  ت رر إي  رم فى اللرة 

تهل ك رأأأنلهل ك تحر أأأنئ بسأأأا حر أأأة  أأأع  لأأأرر التال رأأأت فأأأى  درسأأأة  رتيلأأأنري بحلأأأا ر بأأأا -3
 ال حافظة على ال ناار  التى ك عت لهل 

ليلأأأأت  أأأأد التعلأأأأيل ال  عأأأأى فأأأأى ال أأأأنا، التأأأأى ي  تيلأأأأر فرهأأأأا إي  لأأأأر الرأأأأنم  أأأأ  التعلأأأأيل  -4
 دال نسي ى كالت ثرا كالر ا ة كل   تنجا ةكئاا  عررة كا سااياا كاظا   عر  

 ةافلهل كي تتدىا ال عل ة إي عرد البركرم  لت ا التال رت بثع الهل ك عت دكئ على  -5

ي  نجأأأد يأأأنا  ةك ع أأأا   أأأ  اااأأأنام العا، أأأة التأأأى الأأأتع لها فأأأى  دارسأأأراذ الباعأأأل النحرأأأد  -6
 على الع ا هن اللركر بالر ا  كالسيا  بالع ا بمسا ثحي   ال م ع للتل رت

فباا  ضرر  لأ   ح ل ال  اعد  راسا اطنا  التال رت ك ل   رتحر ها بلهنلة لهلذ  نجد  -7
 بحر ة التال رت فى ااامتة الحر ية 

إل أأأاا ةدضأأأر ئلأأأ   أأأ  ال لأأأسنلية علأأأى عأأأاتا التال رأأأت ك ركاأأأة طأأأرف التأأأدر ن بحرأأأل تتلأأأع  -8
 لحاجاا التال رت ال تعد،م 

 ايهت ا  بث كاف التال رت كئدراتهل كاستعد،اتهل ك رنلهل  -9

ت كئأدراتهل اإلرداميأة كالع أا علأى تهدف   رتيلنري إلى إفلا  ال  ا  ة ا   ناها التال رأ -10
مارإدا رح  ال درسة بالحيام ال  ت ىية كهأتا ات أا  جد أد  هأدف إلأى اثأال   رأاهق التعلأيل)

 (.77: 2004منت ن رز"ت:نش ز ماه "،

 املنطلقات النظرية والعلمية ملدرسة منتيسورى:  

التأى ال أرهق فأى ةرحأع  لأل اا ةساسأية ك  (744: 2014صالح محح   ل ه  ند   لخأص 
 تت ثا فىق 

 ال علل ال در ق ةك ال علل ال نجة كال ر د لر ن التل رت كتعلي ه  -1
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ابق التل رتق حرل تر د  ال نجهة    ةجا التعا ا اللليل  أع الحيأام في أا بعأدذ كحأتلر  -2
  صب  التعلل  تاحاو ك  سراو كلين  فرك او 

 إتاحة ةدضر ئدر    الحر ة للتل رت  -3

   نعأة  أ  ال أنا، كالخضأراا ال الع أة ل أا  رحلأة  أ   راحأا تنفرر ررسة سلي ةق  عدم ب -4
 التعليل اارحع 

 أهداف مدرسة منتيسورى:

 قConcentration & Independentاإلستقاللية والتركيز  -1

فال علل ي  حاك  ةئ  نجه ة ر  ا  خص التل رأت  أ  ةجأا اللأيا،م كا ا افتر أرا ةئ ررسأة 
لتأأى تتنافأأا  أأع الحاجأأاا الداىليأأة للتال رأأت فأأى  راحأأا ال درسأأة تحتأأني علأأى اا،كاا الصأأحية ا

حلاسة  تبا رة فعئ التال رأت سأنف  تح لأنئ للع أا رهأت  اا،كاا  أ  تل أاا  اتهأل رأدكئ إ أراف 
 ةك تنجيه    ال بار 

 ق Free Choiceاإلختيار الحر  -2

يأةذ كعلأى ةئ اإلىتيار الحر  م،ي إلى قيا  التال رت بثدثر ااع ا  إيارم اع ائهل الداىل
ال أأدرط ةئ  أأنفر هأأتا اإلىتيأأار الحأأر للتل رأأتذ كةئ  ت رأأا إعتأأاا التل رأأت  أأعنراو علأأى إاأأه  أأرمل 

 على ة،اا ع ا  ا 
 :Rewards &Punishmentالثواب والعقاب  -3

إئ سياسة الثنا  كالع ا  لين لها  ساااو فى فصن   رتيلنري حرأل  أم   ال أدرط فأى 
رن  التضيىيأأة للتال رأت فلأنف   أد اا،كاا التأى   ضأا علرهأأا  درسأة  رتيلأنري بثاأه إ ا ةهأتل بأال 

التال رأأت رتر رأأز  أأد د  عت أأد   علأأى ةافلأأهل رأأدافع مر أأزي فأأى حأأر  تبأأ حا الأأدكافع الخارجيأأة 
ةي إحتأناا الختأث فيعأى التل رأت  Control Of Errorعد  ة الفاعدم كك عت  رتيلنري  ضأدة 

 ةىتاعه ك تعلل  اتياو 
 قMiss Behaviorسوء السلوك  -4

فأى فصأا  رتيلأأنري ي  لأ   للتل رأأت بعسأاام اسأتع ا  اا،كااذ ةك إسأأاام  عا لأة رفأأاف 
الدراسأأةذ فأأع ا ئأأا  التل رأأت ب بأأا  ة رفائأأه الأأت    ع لأأنئ رتر رأأز ع رأأا فأأعئ هأأتا التل رأأت عأأا،م  أأا 

كحهأت      ضر على الب اا ب فر،مذ كئد ةك حت ةي  ز د عز  التل رت ال عائا ع  ةدثر    ،قي ةذ
 التر  ة  سنئ لد ه الفرثة ل ى  ري كئع ةير الع ا بالرلبة ل ىر   كل ى  معر ب ا ىلر  هن 
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 :Observationة ـــــــالمالحظ -5

إ ا رمضرأأا ةئ الأأاعد التال رأأت علأأى ةئ  سناأأنا  ضأأدعر  فأأرح  فأأى حاجأأة لل لأأاعدم ل أأى 
اإلعتبأأارذ كلأأين تمأأ يعهل  اتأأنر ئأأدراتهل علأأى ال الحظأأة كالت ررأأز  أأع ةىأأت العأأالل الحسي أأى فأأى

 (. 68: 2013أم مج زم ر،على اإلاحراف إلى عالل ىيالى كه ى مرر حسي ى)

 Academic Buoyancyاحملور الثانى: الطفو األكادميى 
( هن  فهأن  حأد ل فأى علأل الأرفن ك  أع Academic Buoyancy)التفن اادا،  ى 

لرن يأأة فأأى الحيأأام الدراسأأيةذ  هأأر هأأتا  أأ   علأأل الأأرفن اإل  أأارى ل ناجهأأة التل رأأت التحأأد اا ا
 ( يل تنالت اابحات  أ 2006(  رت )Martin &Marshال فهن  فى ةع ا ) ارت  ك ارل 

Martin &Marsh   كتال رأأأتهلذ كعر أأأنا ل فهأأأن  التفأأأن اادأأأا،  ى ا أأأا ب رراعيأأأة  تعأأأد،م
عا هت  الر ا ب تن   تثيرر كتثير  فهن  التفن اادا،  ى ب   نعة    التنجهاا الدراسيةذ ب

 دائ اظر او كحعبها تل اىتبار  رناستة تحلرا ال لار 
فأأالتفن اادأأا،  ى   عتضأأر ةحأأد العنا أأا التأأى ت لأأاعد التال رأأت علأأى التعا أأا  أأع التحأأد اا 
الدراسأيةذ كيسأأي ا الختأر الأأتي  حأدت بمأأسا  ت أرر الأأضياو ك لأت ر فأأى  أا  أأن ذ كةدأد علأأى ةئ 

 ل لأأأأأاعدم التال رأأأأأت علأأأأأى التعا أأأأأا  أأأأأع الصأأأأأعنحاا الدراسأأأأأية التفأأأأأن اادأأأأأا،  ى    ثأأأأأا عأأأأأا الو 
(Martin, A., 2013: 488. ) 

ف د تنثلت بعا الدراساا ةئ التحد اا الدراسية تظهر فى ال راحا ااكلى    التعليل 
اظأأراو لعأأد  ت يأأش التل رأأت علأأى الحيأأام ال د أأدم فرناجهأأه ثأأعنحاا فأأى  أأتى ال  أأالا سأأناا فأأى 

الت يأأأأأأأأأأش  أأأأأأأأأأع ال أأأأأأأأأأن ال درسأأأأأأأأأأى ةك طر  أأأأأأأأأأة تعا أأأأأأأأأأا ال علأأأأأأأأأأل لأأأأأأأأأأه  ال  أأأأأأأأأأرراا الدراسأأأأأأأأأأية ةك
 (. Comerford,J., Batteson,T.,& Tormey,R., 2015 :99ك  الا )

 تعريفات الطفو األكاديمى 
  ع  فهن  التفن اادا،  ى     اتأاف علأل الأرفن اإل  أارى كا أتالك التل رأت ل مأاعر 

م لأهذ فعلأل الأرفن اإل  أارى   لأهل فأى تنسأيع ا  ارية تم،ي بأه إلأى الر أن الرفلأى كتح رأا اللأعا،
ال مأأأأاعر اإل  اريأأأأة لحظأأأأة الف أأأأر كالع أأأأا ررأأأأاا علأأأأى  أأأأا   تل أأأأه التل رأأأأت  أأأأ   أأأأنار،  خصأأأأية 

 ( Putwain,D et al.,2012:352،اع ة)

ف فهأأن  التفأأن اادأأا،  ى  صأأتل    عأأد  أأ  ال صأأتلحاا الحد ثأأة الأأضياوذ ف أأد  هأأر فأأى 
د ااضثأأأا  فهأأأن  التفأأأن اادأأأا،  ى  أأأ   فهأأأن  ئأأأا  Martin & Marsh(2006ةع أأأا )
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 Martin &Marshحرأأل ة أأار  Academic Resilienceالصأأ ن،)ال ركاة( اادأأا،  ى 
( إلأأى ةئ الصأأ ن،  ر أأز علأأى ال حأأ  المأأد دم ال ز رأأةذ ررر أأا   ر أأز التفأأن علأأى  ناجهأأة 2008)

 التحد اا كالب نط كال مسالا الدراسية الرن ية  
 ى إلأأى ئأأدرم التل رأأت علأأى الت لأأا علأأى ةاأأنام الر لأأاا كالتحأأد اا ك  مأأرر التفأأن اادأأا، 

 كالبأأأأأأأأأ نط التأأأأأأأأأى  تعأأأأأأأأأرال لهأأأأأأأأأا بمأأأأأأأأأسا ركتررأأأأأأأأأى ةيرأأأأأأأأأاا الدراسأأأأأأأأأة اادا،  يأأأأأأأأأةذ  ثأأأأأأأأأا ة،اا 
 الع أأأأا فأأأأى اللحظأأأأاا ااىرأأأأرمذ الحصأأأأن  علأأأأى ،رجأأأأاا  رخفبأأأأةذ ةك الفمأأأأا فأأأأى اىتبأأأأار  أأأأا

(Putwain, D. et al.,2012:352-353 ) 

بثاأه" ئأدرم التل رأت علأى الر أا  فأى   Martin,A. et al., (2013:130ررر أا   عرفأه )
الت لأأا علأأى الر لأأاا كالتحأأد اا التأأى تناجهأأه بمأأسا  عتأأا، فأأى الحيأأام اادا،  يأأة الرن يأأة  ثأأا 
اا،اا البع  كثعنحة ال ها ذ   أا  نثأ  التفأن اادأا،  إل بثاأه العا أا النحرأد الأتي  لأاعد 

 ر اادا،  ية التال رت على التعا ا  ع ال خاط
عرفن  على إاه " ئدرم التالأا فأى   Putwain, D.,& Daly, A.(2013:160)ة ا  

 الحفا  على ال فاام اادا،  ية كالتنافا اإل  ارى  د العسباا الدراسية الرن ية التى تناجهه  
التفأأن اادأأأا،  ى علأأى إاأأه" ئأأأدرم   لباحثدددج  لحال ددجك أأ  ىأأال  التأأر  اللأأأاراذ فعرفأأت 

علأأى إ،ارم التحأأد اا اادا،  يأأة الرن يأأة فأأى حياتأأه الدراسأأية  ثأأا ااخفأأاال ،رجأأااذ ئلأأا  التل رأأت
 اىتبارذ سنا  عا لة    ال حيتر  به" 

 أبعاد الطفو األكاديمى
تل تراك  التفن اادا،  ى   فهن  ةحا،ي البعد فأى العد أد  أ  الدراسأاا حتأى ةك أحت 

ى أن عنا أا تحفرز أة تلعأا ،كرا  ها أاو فأى ةئ هرأاك   Martin,a., et    al,(2010) ،راسأة 
ئأأدرم التل رأأأت علأأى التعا أأأا بفعاليأأة  أأأع التحأأد اا كالر لأأأاا اادا،  يأأة كلهأأأا تأأثيرر  با أأأر علأأأى 

( سناأأاا 1( كئلأ نا هأأت  العنا أأا إلأى يأأالت  سناأاا هأأى)SC5التفأن اادأأا،  ى كة أاركا الرهأأا)
ذ  Planning( كالتختأأأأأي Self-efficacyالتنئأأأأأع كتتبأأأأأ    أأأأأا  أأأأأ  الث أأأأأة )الفعاليأأأأأة التاتيأأأأأة

(  سناأأاا كجداايأأة 3)  Persistence( سناأأاا قي يأأة كتتبأأ   ال ثأأاررم2ذ )Cotrol كالأأتحسل
   Low Anxietyكتتب   ال لا ال رخفا 

 & ,.Comerford, J., Batteson, T كئأد اعتضأأر بعأا الدراسأأاا  ثأا ،راسأأة

Tormey,R.,(2015)  ك،راسأأة) Comerford,J., (2017 العنا أأا ت  ثأأا اابعأأا، ةئ هأأت  
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ف د حأد،ا ةبعأا، التفأن اادأا،  ى  Piosang,T.,(2016)الفرمية للتفن اادا،  ىذ ة ا ،راسة 
فأأأى ى أأأن عنا أأأا هأأأى الفعاليأأأة التاتيأأأةذ كاللأأأيترم مرأأأر ال م أأأدمذ كاإلاأأأد اب اادأأأا،  ىذ ال لأأأاذ 

 كعالئة ال علل بالتل رت   
فن اادا،  ى فى  نا  ا   راسا عررأة الدراسأة ف د حد،ا ةبعا، الت  لباحثج  لحال جة ا 

الحاليأأأة) تال رأأأأت بترأأأأئ الأأأتعلل فأأأأى الصأأأأ  ااك  كالثأأأأااى اإلرتأأأداعإل( كهأأأأى  التأأأأالىق )اإلاأأأأد اب 
 اادا،  ىذ   اك ة الب نطذ ااهداف النا حة(" 

 Mind-Wanderingاحملور الثالث: التجول العقلى 
عا أأأاوذ ك  عأأأد عأأأا الو  مأأأتر او فأأأى ج يأأأع  ل أأأد تأأأل ،راسأأأة الت أأأن  الع لأأأى فأأأى  ىأأأر ياليأأأر 

ااامأأتة الع ليأأة البمأأر ة   أأا حأأدت فأأى ج يأأع ةامأأتة الحيأأام الرن يأأة حرأأل   بأأى الرأأاط  أأ  
 & ,.Killingsworth,M%(  أأ  كئأأتهل فأأى التف رأأر فأأى ة أأياا  اتيأأة تل اعيأأة 50 -30)

Gilbert,D.,2010) (ذKane,M.,Brown,L., McVay,J.,Silvia,P., Myin-

Gemeys,I.,&Kwapil,T.,2007.) 
ةئ الت أأأأن  الع لأأأأى ااضثأأأأا  أأأأ  اظر أأأأاا الأأأأتحسل  Randall,J.,(2015:3)كئأأأأد ة أأأأار 

التى ت فلر ئأدرم الرأاط علأى الأتحسل كترظأيل  Theories of Executive  Controlالترفرتي 
 أأنار،هل الخاثأأة ةك ال عرفيأأة  أأ  ةجأأا تح رأأا ااهأأداف كاا أأا  ال هأأا ذ كىاثأأة عرأأد  ناجهأأة 

   Interferenceا ةك تمن اا  ختلفة تدىال
 تعريفات التجول العقلى

ك هأأرا العد أأد  أأ  التعر فأأاا للت أأن  الع لأأىذ حرأأل ئأأد  العل أأاا كالبأأاحثنئ العد أأد  أأ  
التعر فأاا لأه علأى الأرمل  أ  ك أن   عرأا  كطضيعتأهذ في صأد بأالت ن  الع لأى التف رأر فأى ة أياا 

 ال لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت ا التف رأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأريعالئأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة لهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا بال ه أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة الحاليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةذ كاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتثارم 
(Smallwood,J.,O’Connor,R.C.,Sudberry,M.V.,&obonsawin,M.,2007)
   Schooler,J.,2015 &  ا هن فصا اإلاتبا  ع  ال ثرر الخارجى إلى ااف ار الداىليأة) ،

Smallwood,J., ) 
فأأأالت ن  الع لأأأى هأأأن "الفمأأأا فأأأى اإلحتفأأأا  بأأأالتر رز علأأأى ااف أأأار كااامأأأتة الخاثأأأة 

الحالية بلضا بعأا ال ثرأراا الداىليأة كالخارجيأة التأى تتأدىا ل أت  اإلاتبأا  بعرأداو عأ   بال ه ة
 (.Randall,J.,2015:3ال ه ة ااساسية")
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ةئ الت أن  الع لأأى هأن "تحأن  اإلاتبأا   أ  ال ه أأة ,.Londeree,A (  2015:2فأت ر)
 ئضا الفر،"       Internally generated thoughtsالحالية إلى ةف ار  نلدم ،اىلياو 

إلأأأأى إاأأأأه ااف أأأأار مرأأأأر ال رتبتأأأأة بال ه أأأأة كالتأأأأى  ,.Sullivan,Y(2016:15ك  مأأأأرر )
 تحدت بمسا تل اعى 

الت أأأن  الع لأأأى علأأأى إاأأأه" تحأأأن    لباحثدددج  لحال دددجك أأأ  ىأأأال  التأأأر  اللأأأاراذ فعرفأأأت 
ار ئأأد تل أأاعإل فأأى اإلاتبأأا   أأ  ال ه أأة ااساسأأية إلأأى ةف أأار ةىأأري ،اىليأأة ةك ىارجيأأة كهأأت  ااف أأ

 ت نئ  رتبتة بال ه ة ااساسية ةك مرر  رتبتة رها"  

 :ىـــــول العقلـــــاد التجـــــأبع
 حأأدت الت أأن  الع لأأى بمأأسا  ضرأأر كةدثأأر ت أأراراو بلأأضا اللأأعة ال حأأدك،م للأأتادرم العا لأأة 
 كالتى ترجأع إلأى ااخفأاال الن أاع  الترفرت أة للأتادرمذ فعرأد ا ت أنئ  تالأا ال ه أة  رتفعأة ت رأع
كحأأأدم الأأأتحسل الترفرأأأتي امأأأاط ةي ةف أأأار ىارجيأأأة مرأأأر  رتبتأأأة بال ه أأأة الحاليأأأةذ كعرأأأد ا ت أأأنئ 

 لأأأ    لأأأر بحأأأدكت الت أأأن  الع لأأأى           تالأأأا ال ه أأأة  رخفبأأأة)فى ال هأأأا  البلأأأيتة كالتل اعيأأأة(
(Smallwood, J., O’Connor, R. C., Sudberry, M.V. & 

Obonsawin,M.,2007  & Baars, B., (2010).) 
"ك  عأأد الت ر أأر الأأتاتى  أأ  ةهأأل ةسأأالرا قيأأاط الت أأن  الع لأأىذ كالتل رأأت  ك الت أأن  الع لأأى 

 Off-Taskال رتفأأع هأأن الأأتي   مأأرر إلأأى تعر أأه ل عأأديا ةعلأأى  أأ  ااف أأار ىأأارب ال ه أأة 

Thoughts ذ  تلر   مرر إلى تعر ه ل عديا ةعلى    ااف ار حن  ال ه ة On – Task 

Thoughts ("Randall,J.,2015:5      ) 
 ,.Baird,B.,Smallwood,J.,Mrazek,M.,kam, Jف أأأأأأأأأد حأأأأأأأأأد، )

Franklin,M.,& Schooler, J.,(2012) & Smallwood, J.,  O’Connor,R., 

Sudbery,M.,& Obonsawin, M.,(2007) & Acai,A.,(2016) ).  ةبعأا، الت أن )
 الع لى  التالىق 

سأأأأأأيةق هأأأأأأن اا تأأأأأأام إجبأأأأأأاري فأأأأأأى اإلاتبأأأأأأا  إلأأأأأأى الت أأأأأأن  الع لأأأأأأى ال أأأأأأرتب  بال أأأأأأا،م الدرا -1
ةف أأأأأار مرأأأأأر  رتبتأأأأأة بال ه أأأأأة الحاليأأأأأة كل رهأأأأأا  رتبتأأأأأة ب ن أأأأأنعاا ال أأأأأا،م الدراسأأأأأية 

 كالتى تحدت بمسا تل اعى 
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الت ن  الع لى مرر ال رتب  بال ا،م الدراسيةق هن اا تأام إجبأاري فأى اإلاتبأا  إلأى ةف أار  -2
ر  رتبتأة ب ن أنعاا ال أا،م الدراسأية كالتأى مرر  رتبتة بال ه ة الحاليةذ   أا ةاهأا مرأ

 تحدت بمسا تل اعى 

د أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ة أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا اتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعق ،راسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
Levinson,D.,Smallwood,J.,&Davidson,R.,(2012)  ةئ اافأأرا،  كي سأأعة الأأأتادرم

العا لأأة ال رتفعأأة ةدثأأأر تعر أأاو للت أأن  الع لأأأى  أأ  مرأأرهل  كي سأأأعة الأأتادرم العا لأأة ال حأأأدك،مذ 
ل تن يأأش كاسأأتخدا  ج يأأع  أأنار، الأأتادرم العا لأأة فأأى ا ف أأار ال رتبتأأة كةكثأأت ببأأركرم ةئ  أأت

بال ه أأة الحاليأأةذ فتحتأأا ااف أأار التأأى ت ثأأا  حتأأني الت أأن  الع لأأى اهت أأا  البأأاحثر  فأأى النئأأت 
 الحالى كت صر  هت  ااف ار إلىق 

هأى ااف أار  Task-Unrelated Thought (TUT)ةف أار مرأر  رتبتأة بال ه أةق  -1
تأأأرتب  بال ه أأأة الحاليأأأة  ثأأأا اإلاتهأأأاا  أأأ  هأأأت  ال ه أأأة كال علن أأأاا مرأأأر  اا التأأأى ي 

الصأأأأألة كااحأأأأأدات ال ا، أأأأأة ةك اللأأأأأاب ة لل ه أأأأأةذ كاإلهت ا أأأأأاا المخصأأأأأية كال خأأأأأاكفذ 
 كال ثرراا ال نلدم ،اىلياوذ كةحال  الي ظة 

هى ااف ار التى -Related Inerference(TRI) Taskةف ار تتداىا  ع ال ه ةق  -2
ا اإلام ا  ع  ة،اا ال ه ة الحاليةذ كهتا اإلام ا  ئد  سأنئ ا  اريأاو ةك سألضياو ك أ  ت لض

هأأأأت  ااف أأأأار ت رأأأأيل ال ه أأأأةذ كهأأأأت  ااف أأأأار تأأأأز،ا، لأأأأدي التأأأأال  الخضأأأأراا عأأأأ  التأأأأال  
 ال ضتدعر  

 :أهمية التجول العقلى
ى الر ا  فى ة ار  إلى ةئ ئدرترا على الحفا  على ااتباهرا ال لتدا  تمير ردرجة ،الة ف

ال ها  التى تتتلا ااتباهاو  لتدا اوذ   ا تظهر ةه ية الت ن  الع لى  أ  ىأال  اتأاعق العد أد  أ  
الدراسأاا التأى تراكلتأه كححثأت عالئتأه بالعد أد  أ  ال ت رأراا كتأثيرر  كتأثير  ب ت رأراا ررسأة الأتعلل 

  كحعا ال ت رراا المخصيةذ كفي ا  لى سرتراك  ةه ية الت ن  الع لىق
ئأد  خأد  الت أن  الع لأى فأى تح رأا ااهأداف الن يةيأةذ ف أد  سأنئ للت أن  الع لأى ةه يأة 
ىاثأأأأأأأأة عرأأأأأأأأد حأأأأأأأأا ال مأأأأأأأأسالا ال  ع أأأأأأأأدمذ ك أأأأأأأأتلر عرأأأأأأأأد ا  سأأأأأأأأنئ لل ه أأأأأأأأة ةهأأأأأأأأداف طن لأأأأأأأأة 

(ذ   ا ةئ الت ن  الع لى  رتب  ا  ارياو بسا    التف رر اإلرأداعى   أا Baars,B.,2010ااجا)
ك أأع  اا،اا علأأى ال هأأا  ال ختلفأأة  (، Ritter,S.,&Dijksterhuis,A.,2014فأأى ،راسأأة )
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(ذ ك التختأأأأي  لل لأأأأت ضا .O’Connor,R.,2011  Smallwood,J & د أأأأا فأأأأى ،راسأأأأة 
 ,Baird, B., Smallwood, J., Mrazek, M.,Kamكالتف رر اإلرداعى   أا فأى ،راسأة )

J.,Franklin, M., &Schooler,J.,2012 ، ) كتأأداى الحالأأة ال زاجيأأةLow Mood 

(Killingsworth,M.,&Gilbert,D.,2010 ) 
د أأا  أأم،ي الت أأن  الع لأأى إلأأى حأأدكت اىأأتالف فأأى  لأأتن اا  عال أأة ال علن أأاا رأأر  

 ,Rahi, H., Lindsay, E., Pacilioال ه أأة الحاليأأة كااف أأار الخارجيأأة كالمخصأأية )

L.,Brown,K.,&Creswell,J.,2017 ،) بسأأأأا  أأأأ    د أأأأا ةئ الت أأأأن  الع لأأأأى  أأأأرتب  سأأأألضياو
(ذ Oettingen,G.,&Schworer,B.,2013ال أأأأدرم علأأأأى حأأأأا ال مأأأأسالا   أأأأا فأأأأى ،راسأأأأة )

 ,.Luo,Yكالتحصأأأأأأأأأأأرا الدراسأأأأأأأأأأأى كالأأأأأأأأأأأتعللذ كت أأأأأأأأأأأد ر الأأأأأأأأأأأتاا   أأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأأى ،راسأأأأأأأأأأأة )

Zhu,R.,Ju,E.,&You,X.,2016 ذ كاا،اا فأأأأأى ايىتبأأأأأاراا كة،اا الأأأأأتعلل   أأأأأا فأأأأأى ،راسأأأأأة)
(Lindquist,S.,&McLean,J.,2011 &Hollis,R.,&Was,C.,2010 ذ كالبأأأ نط)

 ,.Mrazek, M., franklin,M., Phillips, D كال أزاب اللأرئ للتالأا   أا فأى ،راسأة 

baird, B.,&Schooler,J.,(2013) & Mills,C.,et al 2011) ، كالع ر كالي ظة التهرية
(ذ  ك الفهأأأأأأأأأأأل   ال راعأأأأأأأأأأأى   أأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأأى ،راسأأأأأأأأأأأة ذ Londree,A.,2015د أأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأأى ،راسأأأأأأأأأأأة )

Schooler,J.,Reichle,E.,&Halpem,D.,2004,McVay,J.,&Kane,M.,2012  ،
تنجأد عالئأة سأالبة رأر  العأاا ال عرفأأى كالت أن  الع لأى حرأل ةئ ال هأا  التعلي يأة اللأأهلة )حنمدا 

جأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداو كالتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى ي تلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأضا عضسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاو  عرفيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاو ت ز أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ،رجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة الت أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن  
 Smallwood,J.,Obonsawin,M.,&Reid,H.,2003الع لى)

 :مـــــــئ التعلـــــــع بطيـــــــبور الراـــــــاحمل
تنجأأه اللياسأأاا التعلي يأأة فأأى  ثرأأر  أأ  ،ك  العأأالل إلأأى الأأتعلل ال نحأأد لل  يأأعذ ب عرأأى 
عد  عز   كي اإلحتياجاا الخاثة سأنااو ال نهأنحر  ةك ال عأائر  فأى فصأن  ةك  أدارط ىاثأة 

بأأال  أأر  تتلأأا  هأأاراا  رهأألذ ك،  هأأل  أأع ةئأأرااهل  أأ  التال رأأت فأأى الفصأأن  العا، أأةذ فأأعئ هأأتا
جد دم يرد ةئ  تعل ها ال علل كةئ  ت رهاذ كلعا ةهل هت  ال هاراا هى ئدرته علأى ترن أع التأدر ن 
فأأى الفصأأا ل ناجهأأأة اإلىتالفأأاا رأأأر  التال رأأتذ كت سأأأر   أأا تل رأأأت  أأ  تح رأأأا ةعلأأى  لأأأتن اا 

 الر ا  كالت رز فى حدك، ئدراتهذ ككف او لخصاعصه كاهت ا اته 
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صأأتل  بتأأئ الأتعلل علأأى" التل رأأت الأتي   أأد ثأأعنحة فأى ال ناع أأة  أأع ال رأأاهق ك تلأا  
الدراسأأية بلأأضا ئصأأنر فأأى   اعأأه ةك ئدراتأأه علأأى الأأتعللذ كحتأأئ الأأتعلل  صأأ  حالأأة التل رأأت فأأى 
الأأتعلل  أأ  ااحيأأة سأأرعته كئدرتأأه علأأى فهأأل  ا ن أأا إليأأه  أأ  كاجبأأاا كةع أأا    اراأأة بفهأأل كتعلأأل 

اجباا كااع ا ذ كهتا  عرى ةاه بحاجة إلأى رفأع  عديتأه الدراسأيةذ فهأل ةئرااه على ة،اا افن الن 
تال رأأت مرأأر  عأأائر  ل أأرهل  عأأاانئ  أأ   مأأسالا ،راسأأية كسأألن يةذ كئأأد  عأأن، بتأأئ الأأتعلل لأأد هل 
اسبا  سيسنلنجية ةك اجت امية ةك ع ليةذ كلأتا فهأل بحاجأة إلأى رأرا ق عالجيأة كترحن أة ت سأرهل 

  (37: 2008،محم م ز ض هللا سال سياو")     ارام   العهل ،را
 :تعريفات بطئ التعلم 

تنجد  فر،اا  ختلفة تعضأر عأ   صأتل  بتأئ الأتعلل  ثأاق ااخفأاال  لأتني التحصأرا 
كااخفأأأاال  لأأأتني ادتلأأأا  الخضأأأراا التعلي يأأأةذ كالتأأأثىر الدراسأأأىذ كالتعأأأنف الدراسأأأىذ كالتخلأأأ  

التل رأأت  عأأااى  أأ  ا أأتراباا فأأى كاحأأدم ةك  الدراسأأى كتخلأأ  التل رأأت عأأ  ةئرااأأه العأأا، ر ذ كهأأتا
ةدثأر  أ  الع ليأأاا ال عرفيأة ااساسأأية التأى ئأأد تظهأر فأأى ثأعنحة ال أأراام كال تابأة كايسأأت ام ةك 

 ,Sabarinah, Sh., Mariam, F., Rugayah, H.,& Shahab التف رأر ةك ال أال 

K.,:2015 : 113.) 
فتل ية التفا بترئ التعلل تعرى ةاهل  لتتيعنئ اإلستفا،م  أ  الأتعلل بالصأ  ال درسأى 

 كل   بصعنحة  ضررم ك   رر  العل اا الت   ئد نا تعار ش لهت  الظاهرم ا دق

( بترأئ الأتعلل هأن "التل رأت الأتي ي  سأنئ فأأى 44: 2008 محمدع أحمدع خطدا في عأرف 
لبع  فى ال درم الع لية ك ظهر  لر    ىأال  التعثأر افن  لتني   العه فى الدراسة كحلضا ا

 كالفما الدراسى كعليه فهل بحاجة إلى التعد ا فى ال راهق التعلي ية ب ا  تالا  كىصنثياتهل" 
بترئ الأتعلل  ثاأه "التل رأت الأتي  ( م  ن ح 65:  2010نبحل زبع  لهامز اآخ اح ة ا 

لأأتي  رت أأى إليأأه تحصأأرلياو ك عأأن،  لأأر  سأأنئ مرأأر ئأأا،ر علأأى   أأاراا ا ىأأر    أأ   الصأأ  ا
اسأأأأأبا  سأأأأأيسنلنجيةذ ع ليأأأأأةذ اجت اميأأأأأة كححاجأأأأأة لختأأأأأة عالجيأأأأأة  ت ا لأأأأأة ل  أأأأأارام ا ىأأأأأر   

 تحصرلياو" 
،رجة فأى اىتبأاراا  90-70فبترئ التعلل هل" التال رت الت   ت نئ ،رجة   اؤهل  ارر  
ثأعنحاا ت علهأل مرأر ئأا،ر   الت اا كحهتا  عتضر  عأد  الأت اا  أرخفا ب أا  سفأى لرتلأضا فأى 

 ..(Shahram, M., Bagher, A.,2010: 22على  نادبة التعلل فى الفصن  الدراسية")

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815047862#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810014503#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810014503#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810014503#!
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 : مــــئ التعلــــاب بطــــأسب
 ممكم اقن    ألسبا   لمؤممج لبط   لت ه  مل  زعة مجاالت:

ق  التف أأأر ااسأأأري إ ا  ااأأأت ااسأأأرم تعأأأااى  أأأ   مأأأسالا اجت اميأأأة أسدددبا    تما  دددج -1
 داإلافصأأأأأأأأا  ةك الخالفأأأأأأأأاا الزكجيأأأأأأأأة ةك  أأأأأأأأنا ةحأأأأأأأأده اذ ك أأأأأأأأتلر ال لأأأأأأأأتني الث أأأأأأأأافى 

 يمى للنالد   كال ى
ق  الخ أأا كاإلاتأأنااذ  أأعنر التالأأا بالدكايأأة كالأأر صذ  أأعنر  بال راهيأأة  أأ  أسددبا  نفندد ج -2

 ال حيتر  بهذ التدلرا كال لنم الزاعدم     إلخ 
ق إئ ةرأأر  ااسأأبا  التأأى   سأأ  ةئ تأأم،ي إلأأى بتأأئ الأأتعلل حلأأا الدراسأأاا أسددبا   نددعمج -3

بعأا ااطفأا   سأنئ لأد هل ةعأراال تأم،ي الحد ثة هأى  أع  ال أدراا الع ليأة   أا ا أد ةئ 
 إلأأأأأى  ثأأأأأرم  يأأأأأارهلذ كحالتأأأأأالى عأأأأأد  اإلسأأأأأتيعا  للأأأأأدركط ك ثرأأأأأراو  اا أأأأأدهل لأأأأأد هل عرأأأأأن  

 بصر ة س ىية 
ق  ت ثلة فى ااعدا  الظركف الصحية  التهن ة كاإل أاام ةك التدفسأةذ أسبا  صف ج انح إق ج -4

 ادتظا  الفصن       إلخ 
صأا  ال علن أة بمأسا جرأد للتل رأت  أ  طأرف ال علألذ ك أتلر ق عأد  إ أسبا  ا ب إج ا ه م دج -5

ثأأعنحة ال أأرهق ال  أأرر الأأتي ئأأد  سأأنئ ةعلأأى  أأ  ال لأأتني ال عرفأأى للتل رأأتذ عأأد  اسأأتخدا  
 التعز أأأز  أأأ  ئضأأأا ال علأأأل ،اىأأأا مرفأأأة الصأأأ  فأأأعئ  لأأأر  أأأمير سأأألباو علأأأى ااتبأأأاهل كاهت أأأا هل

 (.70: 2008،محم م ز ض هللا سال   ،(68: 2008 ،محمع أحمع خطا )
التل رأت بترأئ الأتعلل علأى إاأه "تل رأت   لباحثدج  لحال دجك   ىال  التر  اللاراذ فعرفأت 

الص  ااك  كالثااى اإلرتداعى  رخفا التحصرا فى ال نا، الدراسيةذ كالتي  لت رف كئتاو ةطن  
 89 -70 فى التعلل   اراة بثئرااهذ ك سنئ   اؤ  ةئا    ال تنس   حرل تتراك  ،رجة   اعه   

 ،رجة   ا تسيلها اىتباراا الت اا مرر اللفظية" 

 :اواًل: دراسات تدور حول برامج منتيسورى لتحسني جوانب متنوعة لدى األطفال
 قمع األطفال العاديين 

رأر  كالتى هدفت إلى تحد أد  أا إ ا  أائ هرأاك اىأتالف  Mc Durham,R.,(2011)،راسة  -
الت د  اادا،  ى لتال رت الص  اللابع كالثا   ب دارط  رتيلأنري رت لأاط كحأر  ةئأرااهل فأى 
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ال أأأدارط العا، أأأةذ كت ناأأأت العررأأأة  أأأ  تال رأأأت الصأأأ  اللأأأابع كالثأأأا   ب درسأأأة  رتيلأأأنريذ 
كةئأأأأأرااهل بال درسأأأأأة العا، أأأأأةذ كاسأأأأأتخد ت الدراسأأأأأة طر  أأأأأة  رتيلأأأأأنريذ ااىتبأأأأأاراا الرسأأأأأ ية 

تنثياا ال  درسر  كجااا الرتاعق  التالىق تال رت  دارط  رتيلنري ئد حصلنا بال درسةذ ك 
على الا ةعلى فى اإلىتباراا الرس ية    ةئرااهل بال دارط العا، ةذ كلتلر تنثأى الدراسأة 

 بعستخدا  ررا ق  رتيلنري فى الصفنف ااكلى بال دارط العا، ة 
اراأأأة التحصأأأرا اادأأأا،  ى لتال رأأأت ال أأأدارط كالتأأأى هأأأدفت إلأأأى    Mallett,J.,(2013)،راسأأأة  -

العا، أأة  أأع ةئأأرااهل فأأى  أأدارط  رتيلأأنريذ كت ناأأت العررأأة  أأ  تال رأأت ال رحلأأة الت هرد أأة ب درسأأة 
 رتيلأأنري كةئأأرااهل بال درسأأة العا، أأةذ كاسأأتخد ت الدراسأأة طر  أأة  رتيلأأنريذ اىتبأأاراا التحصأأرا 

 رأأأأت ال رحلأأأأة الت هرد أأأأة الأأأأت    رت أأأأنئ ل درسأأأأة العا، أأأأة بال درسأأأأةذ كجأأأأااا الرتأأأأاعق  التأأأأالىق تال
  رتيلنري ئد ح  نا  لتني ةعلى فى التحصرا اادا،  ى    ةئرااهل بال درسة العا، ة 

 قمع األطفال غير العاديين 

كالتأأأأى هأأأأدفت إلأأأأى تحد أأأأد  أأأأدي فاعليأأأأة طر  أأأأة  رتيلأأأأنري  Jackson,R.,(2011)،راسأأأأة  -
،م الحصرلة الل ن ة للتال رأت الصل) أعاف اللأ ع(ذ ك راحا الدرط الثالت لأ"سي ن  " فى   ا

( تال رأأأت فأأأى الصأأأ  ااك  ب درسأأأة الصأأأل ك أأأعاف اللأأأ ع كةئأأأرااهل 6كت ناأأأت العررأأأة  أأأ  )
بال درسأأة العا، أأةذ كاسأأتخد ت الدراسأأة طر  أأة  رتيلأأنريذ  راحأأا الأأدرط الأأثالت لأأأ"سي ن  "ذ 

الأأت   تأل اسأأتخدا  طر  أأة  رتيلأأنري  كجأااا الرتأأاعق  التأأالىق   أأا،م الحصأرلة الل ن أأة للتال رأأت
 عهل بال  اراة  ع ةئرااهل الت   تل استخدا  الترف العا، ة  عهألذ كلأتلر فأعئ الدراسأة تنثأى 
بعسأأتخدا  طر  أأة  رتيلأأنري  أأع التال رأأت الصأأل ك أأعاف اللأأ ع فأأى الصأأفنف ااكلأأى ل أأا لهأأا 

    تثيرر فى   ا،م الحصرلة الل ن ة 
كالتأأأأى هأأأأدفت إلأأأأى فاعليأأأأة اسأأأأتخدا  فريأأأأاا  رتيلأأأأنري فأأأأى  Harriman,J.,(2012)،راسأأأأة -

تحلأأر  التحصأأأرا اادأأأا،  ى لعررأأأة  أأأ  التال رأأت  كي ثأأأعنحاا الأأأتعللذ كت ناأأأت العررأأأة  أأأ  
تال رأأأأأت الصأأأأأ  الثالأأأأأل كالرابأأأأأع فأأأأأى فصأأأأأا  رتيلأأأأأنري ب درسأأأأأة  أأأأأرلتنئ ،ايطذ ت لأأأأأاطذ 

نريذ ت ار ر النالد  ذ كجااا كاستخد ت الدراسة اىتباراا التحصرا اادا،  يةذ طر  ة  رتيل
الرتأأأأاعق  التأأأأالىق تال رأأأأت العررأأأأة  كي ثأأأأعنحاا الأأأأتعلل الل ن أأأأة كالأأأأت   تأأأأل اسأأأأتخدا  فريأأأأاا 
 رتيلأأنري  عهأأل لأأل  أأم،ك اتأأاعق ةفبأأا ةدا،  يأأاو علأأى اىتبأأار التحصأأرا اادأأا،  ىذ ة بأأاو لأأل 

لعد أد  أ  اابحأات التأى ت   ت ار ر النالد    ر ية ردرجة  افيةذ لتلر ت تر  الدراسة إجراا ا
 تن    دي فاعلية  رتيلنري  ع ثعنحاا التعلل 
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 :دراسات تدور حول الطفو األكادميى ثانيًا:

كالتأأى هأأدفت إلأأى التعأأرف علأأى إ ساايأأة الترضأأم بأأأالتفن  Martin, et al.,(2013)،راسأأة -
لتالأا كال علألذ اادا،  ى    ىال  ال فأاام التاتيأة كاإلاأد اب التالرأى كال لأا كالعالئأة رأر  ا

( طالباو كطالبة بال رحلة الثاان ةذ كاستخد ت الدراسة  سيأاط التفأن 598كت نات العررة    )
اادا،  ى ك سياط ال فاام التاتية ك سياط اإلاد اب التالرأى ك سيأاط ال لأاذ كجأااا الرتأاعق 

ة كاإلاأد اب كالعالئأأة دالتأالىق إ ساايأة الترضأم بأالتفن اادأا،  ى ب علن يأة ال لأا كال فأاام التاتيأ
 رر  التالا كال عللذ كئد فلر ال لا ال زا اادضر    التبا   فى التفن اادا،  ى 

كالتأأى هأأدفت إلأأى ا تجأأة العالئأأة رأأر  التنافأأا اادأأا،  ى كالتفأأن  Nejad,M.,(2014)،راسأأة -
كالع ر  اادا،  ى  ع كجن،  ت رراا ةىري)فاعلية التااذ ال عرىذ الهدفذ الرنم اإلجت اعىذ

( طالباو كطالبة  أ  ال أدارط العليأا   أ  تتأراك  ةع أارهل 2731الز رى(ذ كت نات العررة    )
( عا أأأأاوذ كجأأأأااا الرتأأأأاعق  التأأأأالىق كجأأأأن، عالئأأأأاا رأأأأر  التنافأأأأا كالتفأأأأن 19-11 أأأأا رأأأأر  )

 اادا،  ى كفاعلية التاا كال عرى كالهدف 
التأثيرراا ال با أرم كمرأر ال با أرم  كالتأى هأدفت إلأى  عرفأة (2018حنم س ع زا)دعيم ،راسة -

ل ت رأأأراا التفأأأن اادأأأا،  ى كئلأأأا ااىتبأأأار كالث أأأة بأأأالرفن كالتنافأأأا اادأأأا،  ى لأأأدي طأأأال  
( طالباو كطالبةذ كاستخد ت الدراسة  سياط التفأن 318ال رحلة الثاان ةذ كت نات العررة    )

ىذ كجأااا الرتأأاعق  التأأالىق  نجأأد اادأا،  ىذ كئلأأا ااىتبأأار كالث أة بأأالرفن كالتنافأأا اادأأا،  
تأأثيرر  با أأر للتفأأن اادأأا،  ى علأأى ئلأأا ااىتبأأار لأأدي طأأال  ال رحلأأة الثاان أأةذ  نجأأد تأأثيرر 
 با ر ل لا ااىتبار على الث ة بالرفن لدي طال  ال رحلة الثاان ةذ  نجد تثيرر مرر  با أر 

 رأأأر كسأأأي  لأأأدي طأأأال  للتفأأأن اادأأأا،  ى علأأأى الث أأأة بأأأالرفن  أأأ  ىأأأال  ئلأأأا ااىتبأأأار   ت
ال رحلأأأة الثاان أأأةذ  نجأأأد تأأأثيرر  با أأأر ل لأأأا ااىتبأأأار علأأأى التنافأأأا اادأأأا،  ى لأأأدي طأأأال  
ال رحلأة الثاان أةذ ي نجأد تأأثيرر  با أر للتفأن اادأا،  ى علأأى التنافأا اادأا،  ى لأدي طأأال  

 ى  أ  ىأال  ال رحلة الثاان ةذ  نجد تثيرر مرر  با ر للتفن اادا،  ى على التنافأا اادأا، 
 ئلا ااىتبار   ت رر كسي  لدي طال  ال رحلة الثاان ة 

كالتأأأى هأأأدفت إلأأى التعأأأرف علأأأى  أأدي إسأأأها   أأأا  أأأ   (2018حنددداح حندددحم محمددد م ،راسأأة -
تنجهأأاا ةهأأداف اإلا أأا  كال أأدرم علأأى الت يأأش فأأى الترضأأم بأأالتفن اادأأا،  ى لأأدي عررأأة  أأ  

( طالبةذ  أرهل 200صيلذ كت نات العررة    )طالباا  لية الترحية ئلل علل الرفن جا عة ال 
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( طالبأأأة بال لأأأتني ااك ذ كاسأأأتخد ت الدراسأأأة  سيأأأاط 107(طالبأأأة بال لأأأتني الرابأأأع ك)93)
تنجهأأاا ةهأأداف اإلا أأا ذ ك سيأأاط ال أأدرم علأأى الت يأأشذ ك سيأأاط التفأأن اادأأا،  ىذ كجأأااا 

اف ةي ائ/اائأأأأأدا  الرتأأأأاعق  التأأأأأالىق  نجأأأأد ارتبأأأأأاط   نجأأأأا رأأأأأر  ،رجأأأأاا التالبأأأأأاا فأأأأى ةهأأأأأد
ك،رجاته  فى التفن اادا،  ىذ  نجد ارتباط  سالا رر  ،رجاا التالباا فى ةهأداف ةت أائ/ 
ااح أأأأأأأأا  ك،رجأأأأأأأأاته  فأأأأأأأأى التفأأأأأأأأن اادأأأأأأأأا،  ىذ كجأأأأأأأأن، فأأأأأأأأركف رأأأأأأأأر   تنسأأأأأأأأتاا ،رجأأأأأأأأاا 
التالباا) رتفعأأاا ك رخفبأأاا( ال أأدرم علأأى الت يأأش فأأى التفأأن اادأأا،  ى لصأأال  التالبأأاا 

م علأأأأى الت يأأأأشذ إ ساايأأأأة الترضأأأأم بأأأأالتفن اادأأأأا،  ى  أأأأ  ىأأأأال  بعأأأأا ةبعأأأأا،  رتفعأأأأاا ال أأأأدر 
ةهداف ات ائ/ااح ا (ذ عد  كجن، فركف  -تنجهاا ةهداف اإلا ا  هى )ةهداف ات ائ/اائدا 

رر  طالباا ال لتني ااك  كطالباا ال لتني الرابأع فأى  أا  أ  ال أدرم علأى الت يأش كالتفأن 
 دا  كاهداف ات ائ/ااح ا  كةهداف ة،اا/اائدا  اادا،  ىذ كةهداف ات ائ/اائ

 :دراسات تدور حول التجول العقلى ثانيًا:
كالتى هدفت إلى ال م  ع  العالئة رر  الت ن  الع لأى ك هأاراا  Gray,C.,(2016)،راسة -

ال راام لدي التال   كي ئصنر اإلاتبا  كفرط الحر ة كالتال  العا، ر ذ كت ناأت العررأة  أ  
( طالبأأاو 14ت ر ضيأأة  سناأأة  أأ  التأأال   كي ئصأأنر اإلاتبأأا  كفأأرط الحر أأة رنائأأع )   نعأأة 

( طالبأأأاوذ كاسأأأتخد ت الدراسأأأة  سيأأأاط 19ك   نعأأأة  أأأابتة  أأأ  التأأأال  العأأأا، ر  رنائأأأع )
الت ن  الع لى ككحدم ،راسية ل هاراا ال راامذ كجااا الرتاعق  التالىق عد  كجأن، عالئأة رأر  

ل أأراام لأأدي التأأال   كي ئصأأنر اإلاتبأأا  كفأأرط الحر أأةذ  أأتلر عأأد  الت أأن  الع لأأى ك هأأاراا ا
 كجن، عالئة رر  الت ن  الع لى ك هاراا ال راام لدي التال  العا، ر  

كالتأأأى هأأأدفت إلأأأى التعأأأرف علأأأى العالئأأأة رأأأر  الت أأأن  الع لأأأى  Sullivan,Y.,(2016)،راسأأأة -
ال  ،رجة الت أن  الع لأى لأد هلذ كئلا استخدا  الت رنلنجياذ  تلر الترضم رر ا التال     ى

كالتعأأرف علأأى تأأثيرر الت أأن  الع لأأى علأأى ،ئأأة اا،اا فأأى ال هأأا  البلأأيتة ك تنسأأتة التع رأأدذ 
( طالبأأأأأاو كطالبأأأأأةذ   أأأأأا طب أأأأأت ت رحأأأأأة ياايأأأأأة فأأأأأى هأأأأأت  الدراسأأأأأة 326كت ناأأأأأت العررأأأأأة  أأأأأ  )

ا اسأتخدا  ( طالباو كطالبأةذ كاسأتخد ت الدراسأة  سيأاط الت أن  الع لأى ك سيأاط ئلأ406على)
الت رنلنجيأأاذ كجأأااا الرتأأاعق  التأأالىق تنجأأد عالئأأة  نجبأأة رأأر  الت أأن  الع لأأى كئلأأا اسأأتخدا  
الت رنلنجياذ   ا ةاأه    سأ  الترضأم رر أا التأال   أ  ىأال  ،رجأة الت أن  الع لأى لأد هلذ   أا 

 ةئ الت ن  الع لى ي  مير على ،ئة اا،اا فى ال ها  بليتة ك تنستة التع رد  
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كالتأأأى هأأأدفت إلأأأى التعأأأرف علأأأى تأأأثيرر رراأأأا ق   تأأأر   (2018حهمددد  محمدددع حهمددد  سأأأة ،را-
لتن يش ةا ن ب التعلل ال اعل على اللررار ن فأى التأدر ن فأى تر يأة  لأتن اا ع أا ال عرفأةذ 
دأأتلر التعأأرف علأأى تأأثيرر الضراأأا ق ال  تأأر  فأأى ىفأأا الت أأن  الع لأأىذ كةىرأأراو ال مأأ  عأأ  

ا ق ال  تر  لتن يش ةا ن ب التعلل ال اعل على اللررار ن فأى تر يأة ،رجة است رار ة تثيرر الضرا
 لتن اا ع ا ال عرفة لأدي طأال   ليأة الترحيأة الرنميأة جا عأة اإلسأسردر ةذ كت ناأت العررأة 

( طالباو كطالبة    طال  الفرئة الرابعةذ كاستخد ت الدراسة اىتبار  لأتن اا ع أا 90   )
ىذ كالضراأأأأا ق ال  تأأأأر  لتن يأأأأش ةا أأأأن ب الأأأأتعلل ال أأأأاعل علأأأأى ال عرفأأأأة كاسأأأأتضيائ الت أأأأن  الع لأأأأ

اللررار ن فى التدر نذ كجااا الرتاعق  التالىق كجن، تثيرر للضراا ق ال  تر  لتن يش ةا ن ب 
( فأى التأدر ن فأى تر يأة  لأتن اا ع أا ال عرفأة كىفأا  SBLالتعلل ال اعل علأى اللأررار ن)

 لرنمية جا عة اإلسسردر ة الت ن  الع لى لدي طال   لية الترحية ا

كالتأى هأدفت إلأى التعأرف  (2019مر سج زائشج )هحهش  ل م ز ا ربدا  محمدع زبدع  لحمحدع -
على تثيرر رراا ق   تر  لتن يش التعلل ال رتمر فى التدر ن فأى تر يأة اأناتق الأتعللذ ك أتلر 

عأأ  ،رجأأة  التعأأرف علأأى تأأثيرر الضراأأا ق ال  تأأر  فأأى ىفأأا الت أأن  الع لأأىذ كاىرأأراو ال مأأ 
است رار ة تثيرر الضراا ق ال  تر  لتن يش التعلل ال رتمأر فأى تر يأة اأناتق الأتعلل لأدي طالبأاا 
الدراسأأاا العليأأا تخصأأص ت رنلنجيأأا التعلأأيل بسليأأة الترحيأأة جا عأأة طربأأةذ كت ناأأت العررأأة  أأ  

( 10(طالبة    طالباا الدراساا العليا  رحلة ال اجلترر تخصأص ت رنلنجيأا التعلأيلذ )20)
(    نعأة  أابتةذ كاسأتخد ت الدراسأة اىتبأار اأناتق الأتعلل كاسأتضيائ 10   نعة ت ر ضيأةذ)

الت أأأن  الع لأأأىذ كالضراأأأا ق ال  تأأأر  لتن يأأأش الأأأتعلل ال رتمأأأر فأأأى التأأأدر نذ كجأأأااا الرتأأأاعق 
دالتالىق كجن، تثيرر للضراأا ق ال  تأر  لتن يأش الأتعلل ال رتمأر فأى تأدر ن تر يأة اأناتق الأتعلل 

 الت ن  الع لى لدي طالباا  لية الترحية جا عة طربة  كىفا

 :ثالثًا: دراسات تدور حول التالميذ بطيئ التعلم 

كالتى هدفت إلى التعرف على  دي فعالية رراأا ق تأدر ضى  (2012ميناس نهم  نهم  ،راسة -
 رحلأأة ئأأاعل علأأى اظر أأة الأأت اااا ال تعأأد،م ل أأار،ار فأأى تر يأأة  هأأاراا ال تابأأة لأأدي تال رأأت ال

اإلرتداعيأة بترسأى الأتعللذ كتحد أد  هأاراا ال تابأأة الال  أة كال راسأبة لتال رأت ال رحلأة اإلرتداعيأأة 
(تل رأأأتاو كتل رأأأتم 41بصأأأنرم عا أأأة كلفسأأأة بترسأأأى الأأأتعلل بصأأأنرم ىاثأأأةذ كت ناأأأت العررأأأة  أأأ )

سأبة بالص  الخا ن اإلرتأداعى بترسأى الأتعللذ كاسأتخد ت الدراسأة ئاع أة  هأاراا ال أراام ال را
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للتال رأت بترسأأى الأأتعللذ رراأأا ق تأدر ضى ئأأاعل علأأى اظر أأة الأت اااا ال تعأأد،م ل أأار،ارذ اىتبأأار 
 هأأاراا ال تابأأةذ كجأأااا الرتأأاعق  التأأالىق تنجأأد فأأركف رأأر   تنسأأتى ،رجأأاا تال رأأت الصأأ  
الخا ن اإلرتداعى بترسى التعلل فى السياسر  ال ضلى كالبعدي إلىتبار  هاراا ال تابة  ساذ ي 
 نجأأأأد فأأأأركف رأأأأر   تنسأأأأتى ،رجأأأأاا تال رأأأأت الصأأأأ  الخأأأأا ن اإلرتأأأأداعى بترسأأأأى الأأأأتعلل فأأأأى 

 السياسر  ال ضلى كالبعدي كالتتبعى إلىتبار  هاراا ال تابة  سا  
كالتأأى هأأدفت إلأأى   اراأأة بعأأا ال هأأاراا الحياتيأأة رأأر   (2017سدد مج زجددان  ل ندد ز ،راسأأة -

( تل رأت كتل رأتم  أ  تال رأت 100ت نات العررة  أ )التال رت بترسى التعلل كالتال رت العا، ر ذ ك 
( تل رأأأأت كتل رأأأأتم  أأأأ  العأأأأا، ر ذ كاسأأأأتخد ت الدراسأأأأة  سيأأأأاط  هأأأأاراا 100بترأأأأئ الأأأأتعللذ ك)

الحيأأامذ كجأأااا الرتأأاعق  التأأالىق كجأأن، فأأركف رأأر  التال رأأت بترسأأى الأأتعلل كالتال رأأت العأأا، ر  
 أا عأدا  هأارم إ،ارم النئأت فلأل  سأ  هرأا على  سياط  هاراا الحيأام لصأال  التال رأت العأا، ر  

فأأركف  اا ،يلأأة احصأأاعيةذ عأأد  فأأركف رأأر  التال رأأت بترسأأى الأأتعلل كالتال رأأت العأأا، ر  تعأأزي 
إلأأى الرأأنم اإلجت أأاعى )  ر/ااثأأى( فأأيل عأأدا  هأأارم تن رأأد الأأتاا ف ااأأت تنجأأد ،يلأأة احصأأاعية 

 صال  اإلاات  لصال  التال رت الت نرذ ررر ا  هارم ا،ارم النئت ف اات ل
كالتى هدفت إلى التعرف على فاعليأة اسأتخدا   (2018زبع  لناص  محمع زبع  لحمحع ،راسة -

الأأأتعلل ال ت أأأا ز فأأأى تر يأأأة التحصأأأرا الفأأأنري كال رجأأأث للر ا أأأياا ك هأأأاراا حأأأا ال لأأأثلة)فهل 
التح أأا  أأ  ثأأحة الحأأا( لأأدي التال رأأت بترسأأى  -ترفرأأت الحأأا -ك أأع ىتأأة للحأأا –ال لأأثلة 

ل بال رحلأأأة اإلرتداعيأأأةذ كالتعأأأرف علأأأى العالئأأأة رأأأر  تحصأأأرا الر ا أأأياا ك هأأأاراا حأأأا الأأأتعل
( تل رأأأأأت كتل رأأأأأتمذ رنائأأأأأع 66ال لأأأأأثلة لأأأأأدي تلأأأأأر الفسأأأأأة  أأأأأ  التال رأأأأأتذ كت ناأأأأأت العررأأأأأة  أأأأأ )

(ال   نعأأأأأة البأأأأأابتةذ كاسأأأأأتخد ت الدراسأأأأأة اىتبأأأأأار حأأأأأا 32(ال   نعأأأأأة الت رحيأأأأأةذ ك)34)
 التأأالىق كجأأن، فأأركف رأأر   تنسأأتى ،رجأأاا ال   أأنعتر  ال لأأثلة الر ا أأيةذ كجأأااا الرتأأاعق 

الت ر ضية كالبابتة فى التتضي ر  الفنري كال رجأأث لخىتبأار التحصأرلى)دا علأى حدم(لصأال  
تال رأأأأت ال   نعأأأأة الت ر ضيأأأأةذ كجأأأأن، فأأأأركف رأأأأر   تنسأأأأتى ،رجأأأأاا ال   أأأأنعتر  الت ر ضيأأأأة 

الفرميأأأة)دا علأأأى حدم(لصأأأال   كالبأأأابتة فأأأى اىتبأأأار حأأأا ال لأأأثلة الر ا أأأية  سأأأا ك هاراتأأأه
تال رت ال   نعة الت ر ضيةذ كجأن، عالئأة ارتباطيأة  نجبأة رأر  تحصأرا الر ا أياا ك هأاراا 

 حا ال لثلة لدي التال رت بترسى التعلل بال رحلة اإلرتداعية  
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 مم خ   ز ض ه ه  لمجم زج مم  لعر سات مك ح قع  اضح: 
 ةئ ج يع الدراساا ةجرضية    ا   مأرر إلأى عأد  الدراساا التى تراكلت الت ن  الع لى  تب  

حهمد  محمددع كجأن، ،راسأاا فأى الضرسأة العرحيأة تراكلأت هأتا ال ت رأر إي ،راسأتائ كه أا ،راسأة 
فأى حأدك،  -( 2019(، زائشج )هحهش  ل مد ز ا ربدا  محمدع زبدع  لحمحدع 2018حهم  

الدراسأأأاا اللأأأاب ة فأأأى  كعليأأأه تأأأز،ا، ةه يأأأة إجأأأراا هأأأت  الدراسأأأةذ   أأأا ا تأأأدا -علأأأل الباحثأأأة
(    أأأأا  عرأأأأى حدايأأأأة 2018-2016فأأأأى الفتأأأأرم )  لباحثددددجالت أأأأن  الع لأأأأى كالتأأأأى عر أأأأتها 

  ن نم الت ن  الع لى فى الضرسة ااجرضية كلين فى الضرسة العرحية ف   

  عظأأأأأأأأل الدراسأأأأأأأأاا اللأأأأأأأأاب ة تراكلأأأأأأأأت التفأأأأأأأأن اادأأأأأأأأا،  ى   فهأأأأأأأأن  ةحأأأأأأأأا،ي البعأأأأأأأأد  اعأأأأأأأأدا 
التأأأى   ,Comerford,Batteson&Tormey(2015) Piosang,T.,(2016)،راسأأأة

ذ   ا ةئ ةملا الدراساا ة جر ت على طال   تراكلت التفن اادا،  ى   فهن   تعد، اابعا،
ال ا عة كطال  ال رحلة الثاان ة   ا   مرر إلى ادرم فى الدراساا التى ةجر ت على التال رت 

، العد أأد  أأ  التحأأد اا التأأى تناجأأه ال رحلأأة اإلرتداعيأأة كىاثأأة بترأأئ الأأتعلل بأأالرمل  أأ  كجأأن 
 طال  هت  ال رحلة كهتا  ا سنف تراميه الدراسة الحالية فى  لارها 

  اسأأتخد ت ةملأأا الدراسأأاا اللأأاب ة التصأأ يل الت ر ضأأى  ك ال   أأنعتر  الت ر ضيأأة كالبأأابظة
 لحالية كالسياط ال ضلى كالبعديذ حتى  تل قياط فاعلية الضرا قذ كهتا   دعل ك  راسا الدراسة ا

الفر أأر    لباحثددجفأأى  أأنا اإلطأأار الرظأأري كالدراسأأاا اللأأاب ة للدراسأأة الحاليأأة ت تأأر  
 الرعيلر  التالرر ق

  يتصددف  لب نددامج  لقددائ  زهدد  أنشددطج منت ندد رز بالفازه ددج  لاار  ددج ا لفازه ددج  لع خه ددج
ك تفأأرم  أأ  هأأتا  محدد  بطحدد   لددت ه ، ا ألثدد   لممتددع ندد  انم ددج  لطفدد   ألكدداممم  لددعز  لت 

 الفرال الرعيلى الفركال الفرمية التاليةق

  تنجد فركف  اا ،يلة إحصاعية رر   تنسأتاا ،رجأاا ال   نعأة الت ر ضيأة كالبأابتة
 فى  سياط التفن اادا،  ى فى التتضرا البعدي 

  سيأاط تنجد فركف  اا ،يلة إحصاعية رر   تنستاا ،رجاا ال   نعة الت ر ضية فأى 
 التفن اادا،  ى فى التتضرا ال ضلى كالبعدي 

  ي تنجد فأركف  اا ،يلأة إحصأاعية رأر  ،رجأاا ال   نعأة الت ر ضيأة فأى  سيأاط التفأن
 اادا،  ى فى  التتضرا البعدي كالتتبعى 



 نيـد أمـب حممـد/ زين
 

 28 

  يتصددف  لب نددامج  لقددائ  زهدد  أنشددطج منت ندد رز بالفازه ددج  لاار  ددج ا لفازه ددج  لع خه ددج
ك تفأرم  أ  هأتا الفأرال   خف   لتج    ل قه  لعز  لت مح  بطح   لت ه ، ا ألث   لممتع ن

 الرعيلى الفركال الفرمية التاليةق

  تنجد فركف  اا ،يلة إحصاعية رر   تنسأتاا ،رجأاا ال   نعأة الت ر ضيأة كالبأابتة
 فى  سياط الت ن  الع لى فى التتضرا البعدي 

  جاا ال   نعة الت ر ضية فأى  سيأاط تنجد فركف  اا ،يلة إحصاعية رر   تنستاا ،ر
 الت ن  الع لى فى التتضرا ال ضلى كالبعدي 

   ي تنجد فركف  اا ،يلة إحصاعية رر  ،رجاا ال   نعة الت ر ضيأة فأى  سيأاط الت أن
 الع لى فى  التتضرا البعدي كالتتبعى 

 بعستخدا  ال رهق  به الت ر ضى ق ت ن  الدراسة الحالية أواًل: منهج الدراسة
ــى   ــًا: التيــميم التجريب ق ة ىترأأر تصأأ يل ال   أأنعتر ) الت ر ضيأأة ك البأأابتة  ي البأأب  ثاني

 ال زعأأأأى  اا اإلىتبأأأأار ال ضلأأأأى كالبعأأأأدي(ذ  كهأأأأن ةحأأأأد التصأأأأ ي اا الت ر ضيأأأأة الحسيسيأأأأة
True Experimental Designs . 

 ( يبني التيميم التجريبى1جدول)
 املتغري التابع التطبيق البعدى املتغري املستقل التطبيق القبلى سةجمموعتى الدرا

 التجريبية
برنامج قائم على أنشطة  الطفو األكادميى

 منتيستورى
 تنمية الطفو األكادميى الطفو األكادميى

 خفض التجول العقلى التجول العقلى التجول العقلى

 الضابطة
 الطفو األكادميى

______ 
 تنمية الطفو األكادميى ىالطفو األكادمي

 خفض التجول العقلى التجول العقلى التجول العقلى

)الت ر ضيأأة كالبأأابتة( إلأأى التتضرأأا  كفأأى هأأتا التصأأ يل تتعأأرال  لتأأا    أأنعتى الدراسأأة
ال ضلى لسياط التفن اادا،  ى كالت ن  الع لى ئضأا رأدا الت رحأة ل أرال الت أافمذ كحعأد ةئ تأدرط 

ك تل تدر ضها على ةامتة  رتيلنري كال   نعة البابتة التى لل  تل تدر ضها ال   نعة الت ر ضية 
على الضراا قذ   عزي الفرف رر   تنستاا ،رجاا ال   نعتر  إلى ال ت رر ال لت ا كهن تتضرا 

 الضراا ق ال اعل على ةامتة  رتيلنري ةك عد  كجن، فركف  اا ،يلة احصاعية 
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 :ةــــة الدراســــثالثًا: عين 
 اقع م   خت ار ااحعيع  ل حنج ب عة م  حل اه :

  ق تل تتضرا اىتبار الت اا ال صنر اح د   ى ثال   ختبار  ل كاء  لجماز 

 :تل اإلستعااة بالل الا الدراسية الخاثة بالأدرجاا التحصأرلية ل  يأع   لعر ات  لتحصحه ج
% فثئأأا 50علأأى الأأبة  ال أأنا، الدراسأأية فأأى المأأهنر اللأأاب ةذ كتأأل حصأأر التال رأأت الحاثأألر 

فأأأى  أأأا  درسأأأة ك  اراتهأأأا ررلأأأبة  2018/2019 أأأ  ال   أأأنم ال لأأأى لل أأأنا، للعأأأا  الدراسأأأى 
   اعهل ال تلن  

   فأى التثدأد  أ  ثأدف ع ليأة اىتيأار    نعأة الدراسأة   لباحثدجت د راا ال عل ر ق كر بة  أ
ت الت   تأل حصأرهل عأ     التال رت بترئ التعللذ تل ةىت  راا كت د راا ال عل ر  فى التال ر

 طر ا اىتبار الت اا ك تنستاا ،رجاتهل التحصرلية فى المهنر اللاب ة 

 ( 100فت ناأأأأأت عررأأأأأة الدراسأأأأأة اإلسأأأأأتتالمية  أأأأأ)  تل رأأأأأتاو كتل رأأأأأتم بالصأأأأأ  ااك  كالثأأأأأااى
اإلرتأأأأداعى بترأأأأئ الأأأأتعلل تأأأأل اىتيأأأأارهل  أأأأ   أأأأدارط اللأأأأنف اارتداعيأأأأة ال مأأأأتر ة ك اللأأأأا،اا 

ة الزحرر ر  العنا  ك  درسة الرتاب اإلرتداعيأة ب د رأة ،راكذ ك درسأة الختأارم اإلرتداعية ك درس
 سسة حد د ب د رة ةسنائ 

 (  تل رأتاو كتل رأأتم بالصأأ  ااك  كالثأااى اإلرتأأداعى بترأأئ 62د أا ت ناأأت العررأة الرهاعيأأة  أأ )
 ( تل رأأأتم تأأأأل اىتيأأأارهل  أأأ   درسأأأة    أأأع ه ي أأأأى21(تل رأأأتاوذ ك)41الأأأتعلل   لأأأ ر  إلأأأى )

( سأأأرنااذ ب تنسأأأ  7-6ال أأأبالكي بأأأع،ارم ةسأأأنائ التعلي يأأأةذ تراكحأأأت ةع أأأارهل الز ريأأأة رأأأر )
ل إلأأأأأأأأى    أأأأأأأأنعتر ذ إحأأأأأأأأداه ا (ذ كئأأأأأأأأد تأأأأأأأأل ت لأأأأأأأأي ه02,1(ذ كااحأأأأأأأأراف  ىيأأأأأأأأاري)320,6)

( تل رأتذ ك لأأر ىأال  الفصأأا الدراسأأى 31( تل رأأتذ كااىأري  أأابتة تت أنئ  أأ )31)ت ر ضيأة
    2018/2019ااك  للعا  الدراسى 

بأأالتح ا  أأ  عأأد  كجأأن، فأأركف ،الأأة إحصأأاعياو فأأى التفأأن اادأأا،  ى   لباحثددجكئأأد ئا أأت 
كالت ن  الع لىذ لدي تال رت ال   نعة الت ر ضية كتال رت ال   نعة البابتة فى السياط ال ضلى  
ك لأر للتثدأد  أ  ت أأاان ال   نعأة الت رحربأة كال   نعأة البأأابتة فأى ردا أة الت رحأةذ باسأأتخدا  

 ( الرتاعق 2ر"ا"ذ ك ن   جدك )اىتبا
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( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطى درجات تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجربيبة فى 2جدول)
 (31القياس القبلى للطفو األكادميى والتجول العقلى)ن=

 األبعاد
 قيمة)ت( (31الضابطة) (31التجريبية)

 احملسوبة
 قيمة)ت(
 اجلدولية

الداللة 
املتوسط  يائيةاإلح

 احلسابى
االحنراف 
 املعيارى

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

 غري دال 021.2 59.1 76.2 01.9 44.3 21.9 مقاومة الضغوط
 غري دال 021.2 85.0 31.6 11.14 49.5 03.15 اإلندماج األكادميى
 غري دال 021.2 58.0 62.2 34.9 24.3 32.10 األهداف الواضحة

 غري دال 021.2 84.0 66.13 21.36 69.12 50.36 الدرجة الكلية للطفو األكادميى
 غري دال 021.2 09.1 20.5 04.25 23.6 78.25 التجول العقلى املرتبط بالدرس
التجول العقلى غري املرتبط 

 غري دال 021.2 89.0 41.6 15.21 13.5 98.22 بالدرس

 غري دال 021.2 42.1 30.14 38.44 82.13 36.46 الدرجة الكلية للتجول العقلى

(  تبأأأ  عأأد  كجأأأن، فأأركف  اا ،يلأأأة إحصأأاعية رأأأر   تنسأأتى ،رجأأأاا 2 أأ  ال أأدك )
   أأأنعتى الدراسأأأة الت ر ضيأأأة كالبأأأابتة فأأأى التتضرأأأا ال ضلأأأى فأأأى)   اك أأأة البأأأ نطذ كاإلاأأأد اب 

لر )الت أأأأن  اادأأأا،  ىذ كااهأأأداف النا أأأحةذ كالدرجأأأة ال ليأأأأة ل سيأأأاط التفأأأن اادأأأا،  ى( ك أأأت
الع لى ال رتب  بالأدرطذ كالت أن  الع لأى مرأر ال أرتب  بالأدرطذ كالدرجأة ال ليأة للت أن  الع لأى(ذ 
  ا  د  على ت اان ك ت افم    نعتى الدراسأة فأى الرتأاعق الخاثأة ل أا بعأد  أ  ةبعأا، التفأن 

 اادا،  ى كالت ن  الع لىذ كحالتالى اإلط سرائ إلى ثالحرته ا للتتضرا 

 أواًل: برنامج قائم على فلسفة ومبادئ منتيسورى                    )إعداد الباحثة(
 تب   الضراا ق    نعة  أ  الخضأراا كااامأتة التعلي يأة كالع ليأة ب صأد تر يأة التفأن 
اادأأأأا،  ى كىفأأأأا الت أأأأن  الع لأأأأى لأأأأدي التال رأأأأت بترأأأأئ الأأأأتعللذ ك لأأأأر فأأأأى إطأأأأار ىصأأأأاعص 

ال رحلأأة اإلرتداعيأأة فأأى ال درسأأةذ رهأأدف الت يأأش  أأع ال أأن ال درسأأى ةك طر  أأة تعا أأا ك تتلبأأاا 
ال علأل لأأه ك  أأالا ذ فالتحأأد اا الدراسأية تظهأأر فأأى ال راحأأا ااكلأأى  أ  التعلأأيل اظأأراو لعأأد  ت يأأش 
التل رت على الحيام ال د دم فرناجهه ثعنحاا فى  تى ال  الا سأناا فأى ال  أرراا الدراسأية ةك 

اإلحتفأأأا  بأأأالتر رز علأأأى ااف أأأار كااامأأأتة الخاثأأأة بال ه أأأة الحاليأأأة بلأأأضا بعأأأا  الفمأأأا فأأأى
 ال ثرراا الداىلية كالخارجية التى تتدىا ل ت  اإلاتبا  بعرداو ع  ال ه ة ااساسية 
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 :ميادر إعداد الربنامج
 فى إعدا، هتا الضراا ق على عدم  صا،رذ  رهاق   لباحثجاعت دا 

  كالتي تل عر ة  فصالو  لب او فى هت  الدراسة اإلطار الرظري للدراسةذ 

  الدراساا اللاب ة)العرحية/ ااجرضية( كالتى ت سرت الباحثة    الحصن  علرهاذ كالتأى تراكلأت
فاعليأأة الضأأرا ق التدر ضيأأة ال عأأدم لهأأت  الفسأأة  أأ  ةفأأرا، العررأأة كالتأأى تلأأعى إلأأى تر يأأة التفأأن 

 سضرا ال ثا  اادا،  ى كىفا الت ن  الع لى لد هلذ على 

 :جـــــة الربنامـــــأهمي
 قالهدف العام للبرنامج 

 هدف الضراا ق  التدر ضى إلى تحلر  التفن اادا،  ى كىفا الت ن  الع لأى بعسأتخدا  
 ةامتة  رتيلنري لدي التال رت بترئ التعلل 

 قاألهداف الخاصة للبرنامج 

 زهحها:اف ما يه  ز ض لهمهار ت  لت  س ف يت  اعرإب  لت مح  
  ةئ  تدر  التال رت على  هاراا ال مار ة 

  ةئ  تدر  التال رت على  هاراا ااعت ا، على التاا 

  ةئ  تدر  التال رت على  هاراا التناثا كاااتبا  ال لت ر 

  ةئ  تدر  التال رت على تر ية ي ته ررفله فى ال نائ  ال ختلفة 

 ا،  ية ةئ  تدر  التال رت على تر ية بعا ال هاراا ااد 

  ةئ  تدر  التال رت على التر رز ال لت ر فى الع ا ال  اعى 

  ةئ  تدر  التال رت على الت يش كالتعاكئ إلا ا  ااامتة 

  ةئ  تدر  التال رت على  هاراا الحياتية 

كال أأأأأدك  التأأأأأالى  ن أأأأأ   لخأأأأأص ل للأأأأأاا الضراأأأأأا ق ك ن أأأأأنعها كةهأأأأأدافها كااامأأأأأتة 
 د، لهاقال لتخد ة فرها ك تلر الز   ال ح
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 ( ملخص جللسات الربنامج وموضوعها وأهدافها واألنشطة املستخدمة فيها3جدول)
رقم 
 اجللسة

موضوع 
 زمن اجللسة النشاط املستخدم أهداف اجللسة اجللسة

 متهيدية األوىل

 .التعارف 

 .إجياد جو من األلفة 

 ف التالميــــذ ببســــبا  يــــتعر
 وجودهم فى هذا الربنامج.

 مـاكن  عرض حملتوى الربنامج وأ
 العمل والتوقيت الزمنى.

 .لعبة الوجوه املتشابهة واملختلفة 

 .التلوين 

 .( دقيقة45) لعب حر 

الثانية إىل 
 السابعة

تنمية بعض 
املهارات 
األكادميية 
بإستخدام 
طريقة 
منتيسورى 
لزيادة ثقة 
التلميذ 
 وقدراته.

 . تنمية بعض مهارات احلسا 

 .تنمية بعض مهارات القراءة 

 رات الكتابة.تنمية بعض مها 

 . أنشطة احلسا 

 .العيى احلمراء والزرقاء 

 .أرقام الينفرة 

      التياعدى والتنـازىل بإسـتخدام السـال
 البنية.

    ــروت ــتخدام كــ ــى بإســ ــردى والزوجــ الفــ
 باألواشيط.

 .مجع مكونات العشرة 

 .أنشطة القراءة 

 .تسمية أجزاء اجلسم 

 .تسمية أثاث الفيل 

 .تطابق اليور الناطقة واليامتة 

  احلروف.أظرف 

 أنشطة الكتابة 

 .الرسم داخل إطار 

 .رسم اخلطوط املختلفة 

( دقيقة 45)
 لكل جلسة

الثامنة إىل 
احلادية 
 عشر

تنمية بعض 
املهارات 
 احلياتية.

 .تعليم الوقت 

   التعرف على الساعة والتعامـل
 بها.

 .التعرف على أهمية الوقت 

 .لعبة الساعة 

 .كتيبات الساعة 

 .لوح الساعة 

 دقائق.التعرف على ال 

( دقيقة 45)
 لكل جلسة.

الثانية 
عشر إىل 
الرابعة 
 عشر

تنمية بعض 
املهارات 
 احلياتية.

 .التعامل بالنقود  .استخدام مراحل الدرس الثالث 

       شــراء بعــض احللــوى مــن كنــتني املدرســـة
 كنشاط تدريبى عملى.

( دقيقة 30)
 لكل جلسة.

اخلامسة 
 عشر

تنمية  -
مهارات 

التواصل مع 
 اآلخرين

 عامل مع الزمالء.الت -
 التعاون. -
 التواصل مع اآلخرين. -

 لعبة الشريك. -
 كيس احلبو  فى دائرة. -

 (دقيقة45)



2020 (3ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 33 

رقم 
 اجللسة

موضوع 
 زمن اجللسة النشاط املستخدم أهداف اجللسة اجللسة

السادسة 
عشر إىل 
الثامنة 
 عشر

 ألعا  فنية

   ــدى ــة لــــ ــة املالحظــــ تنميــــ
 التالميذ.

 .تنمية روح اإلكتشاف 

     تنميـة املهـارات الدقيقـة لــدى
 التالميذ.

   تنميــــة التــــرزر البيــــرى- 
 حركى.

 م العضلى.التحك 

 .الثقة فى إبداء الرأى 

 .الرسم بالدوربارة 

 .قص شرائط على اخلط 

 .الليق لألشكال اهلندسية وحواف األشكال 

 .( دقيقة 30) لضم اخلرز
 لكل جلسة.

التاسعة 
عشر إىل 
 العشرين

التعامل مع 
البيئة 
 احمليطة

تنميـــة املهـــارات اإلجتماعيـــة فـــى  
 املواقف الشائعة مع احمليطني.

 ملقاطعة حمادثة."من فضلك " 

 بعد إذنك" لإلستئذان" 

 .دعوة زائر لدخول الفيل 

 .حتية شخص 

 .السؤال مبمكن 

( دقيقة 45)
 لكل جلسة.

احلادية 
 والعشرون

اجللسة 
 اخلتامية

    ــاء ــكر ألعضـــ ــديم الشـــ تقـــ
اجملموعة لتعاونهم خالل فرتة 

 تطبيق الربنامج.

     حتديد موعـد إلجـراء القيـاس
 البعدى.

 .توزيع بعض اهلدايا 

 

 ( دقيقة30)

 ج:  ــــدق الربنامــــص
(    اللا،م ال حس ر  ال تخصصر  فى 9تل التح ا    ثدف الضراا قذ بعر ه على)

 علل الرفنذ كتل تعد ا جللاا الضراا ق فى  نا  الحظاا اللا،م ال حس ر  

 تقييم نتائج الربنامج:
دراسأة علأى ة،كاا الدراسأة تل ت ن ل اتاعق الضراا ق  أ  ىأال   تابعأة ة،اا تال رأت عررأة ال

 كال  ارااا اإلحصاعية رر  ة،اعهل على السياط ال ضلى كالبعدي 

 :خطوات تيميم املقياس
كااجرضية  باإلطالم على    نعة    الدراساا اللاب ة كال  ا ين العرحية  لباحثجئا ت 

س سدددم م)ددد       (،2014مندددا  محمددد م مصدددطف  ذ Martun &Marsh(2006) ثأأأاق 
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ذ  ك أأ  يأأل ثأأيامة مبأأاراا تعضأأر عأأ  Piosang(2016)ذ Nyaga(2016)(، 2015شددهب  
  دي  ناجهة التل رت بترئ التعلل كتعا له  ع تحد اا الدراسة الرن ية 

 وصف املقياس:
تني التفأأن اادأأا،  ى للتل رأأت بترأأئ الأأتعلل مبأأارم( تعسأأن  لأأ 30 ت أأنئ ال سيأأاط  أأ )

كئدرتأأأه علأأأى  ناجهأأأة تحأأأد اا الدراسأأأة الرن يأأأةذ  أأأا مبأأأارم لهأأأا يأأأالت رأأأداعا كهى)،اع اوذاحيااأأأاوذ 
( للىبأأأارم اللأأأالبةذ لتصأأأب  3-2-1( للىبأأأارم ال نجبأأأةذ )1-2-3اأأأا،راو(ذ كت أأأدر اإلجابأأأة  التأأأالى)

 (  30جة الص ري)(ذ كالدر 90الدرجة العظ ى لخجابة على ال سياط)

 ( وصف مقياس الطفو األكادميى فى صورته األولية4جدول)
 عدد العبارات أرقام العبارات ادـــــــــاألبع

 10      10-1 مقاومة الضغوط.
 10 20-11 اإلندماج األكادميى.
 10 30-21 األهداف الواضحة.

 30 إمجاىل عدد العبارات

 األكادميى:اخليائص السيكومرتية ملقياس الطفو 
 :اســـــدق المقيـــــاواًل: ص

 :صعق  لمحكمحم - ة

(  أأأ  ةسأأأاتتم علأأأل الأأأرفن الترحأأأني بال ا عأأأاا ال صأأأر ةذ 9تأأأل عأأأرال ال سيأأأاط علأأأى )
 كطلا     ا  رهل إرداا الرةي    حرلق

  دي ك ن  الىباراا لل ها  التى ترت إل إلرها  

 ل  دي  راسبة الىباراا لتضيعة العررة كال لتني الع ري له 

  مباراا  ركئ تعد لها ةك إ افتها ةك حتفها 

 كجأأأأأأأااا الأأأأأأأبة اتفأأأأأأأاف اللأأأأأأأا،م ال حس أأأأأأأر  علأأأأأأأى مبأأأأأأأاراا ال سيأأأأأأأاط تراكحأأأأأأأت  أأأأأأأا رأأأأأأأر  
( كهى البة عالية ك  ضنلةذ   ا  دعنا إلإل الث ة فإل الرتاعق التى   س  التنثأا 100٪ - 89,88٪)

 ظاا اللا،م ال حس ر ق       إلرها    ىال  تتضرا ال سياط على ةفرا، العررةذ كتب رت  الح
  ( مبارم4حتف ) -
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 ى:ــــل العاملــــدق التحليــــص -ب 
اظراو لحداية  فهن  التفن اادا،  ى كئلة ال  ا ين التى ا سأتخد ت فأى قياسأهذ ك حاكلأة 

بحلأأا  ثأأدف   لباحثددجفأأى ال مأأ  عأأ  الضريأأة العا ليأأة للتفأأن اادأأا،  ىذ ئا أأت   لباحثددج أأ  
ىذ ك لر باستخدا  طر  ة التحلرا العا لى اإلست مافى)طر  ة ال سنااا ااساسية( التحلرا العا ل

( تل رت كتل رتمذ يأل ة ، أرا العنا أا 100ك لر على عررة الدراسة اإلستتالمية التى رل  عد،ها )
كئأأد ة سأأتخد   حأأر ال أأتر ال أأا   كاحأأد ثأأحي ذ كال أأدك    Varimaxتأأدك راو  تعا أأداو بتر  أأة 

 أأ   صأأفنفة العنا أأا الرات أأة  أأ  التحلرأأا العأأا لى بعأأد التأأدك ر ال تعا أأد ل سيأأاط (  ن 5التأأالى)
 التفن اادا،  ى 
 ( العوامل الناجتة من التحليل العاملى بعد التدوير املتعامد ملقياس الطفو األكادميى.5جدول)

دات
ملفر
ا

 

سب العوامــــــل
ن

  
ات
شبع

الت
 

دات
ملفر
ا

 

سب  العوامــــــل
ن

 
ات
شبع

الت
 

 الثالث الثاني األول الثالث  الثاني ولاأل

1 0,800   0,600 16 0,889   0,601 
2 0,550   0,303 17 0,584   0,298 
3   0,210 0,163 18 0,210   0,101 
4 0,414   0,221 19  0,779  0,447 
5   0,720 0,339 20  0,154  0,010 
6   0,661 0,376 21  0,118  0,007 
7   0,100 0,063 22  0,405  0,122 
8   0,165 0,008 23  0,581  0,338 
9 0,505   0,198 24   0,594 0,243 
10 0,467   0,290 25  0,222  0,132 
11   0,176 0,090 26 0,769   0,469 
12  0,770  0,499 27  0,410  0,318 
13  0,679  0,508 28   0,404 0,253 
14   0,663 0,202 29 0,890   0,551 
15   0,562 0,189 30  0,499  0,109 

  3,789 5,897 7,587 اجلذور الكامنة
  12,630 19,656 25,290 نسبة التباين الكلى
 57,576     %  نسبة التباين اجملمع

    كةسفر التحلرا العا لى ع  يالية عنا ا كطب او لل حساا التاليةق
             1 ≤ال ا   ااب اا على العنا ا التى جترها  -
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   4.0+  ≤حتف الىباراا التى لل تتمبع بثي عا ا تمبعاو  صا إلى ال لتني ال  ضن  –
  4.0+  ≤حتف الىباراا التى لل تتمبعت بثدثر    عا ا تمبعاو    ضنيو   -
ى حتف العنا ا التى تمأبعت رهأا مبأارم كاحأدم ةك مبارتأائ ف أ  تمأبعاو   ضأنيو  كتأل اإلب أاا علأ -

العنا أأأا التأأأى تمأأأبعت رهأأأا يأأأالت مبأأأاراا فأأأثدثرذ كهأأأتا  بأأأ   ا أأأااو عا ليأأأاو للعنا أأأا التأأأى تأأأل 
 ( 20: 2010نؤ م أ)  حطب اآما  صامق، الحصن  علرها )

فأأى  أأنا ال حسأأاا اللأأاب ة ةثأأب  عأأد، العنا أأا يأأالت عنا أأا حرأأل تأأل حأأتف العا أأا 
   التبا   ال لى لل صفنفةذ إي %  303,8كالبة تبا ره  491,2الرابع التي  ائ جتر  ال ا   

( مبارم  ن عة على 22ةاه تمبع بىبارتر  ف   تمبعاو   ضنيوذ كحل  عد، الىباراا  ال لتخلصة ) 
 العنا ا الثالية    

( مبأأارم  ن عأأة علأأى 22( اللأأارا ةئ عأأد، الىبأأاراا ال لتخلصأأة )5ك تبأق  أأ  جأأدك )
ذ كةئ Guilfordص ر تمأبعاتها   اراأة ب حأر ( مباراا ك لر ل8يالت ابعا، حرل تل استبعا، )

%(    التبأا   576,57اابعا، الثالية ال لتخلصة    التحلرا العا لى استنعضت تبا   ب  دار)
ال لأأأى ل ت رأأأراا ال صأأأفنفةذ فال أأأتر ال أأأا   للبعأأأد ااك  اعلأأأى  أأأ  الناحأأأد الصأأأحي  حرأأأل رلأأأ  

سيأأأاطذ   أأأا  ضلأأأ  عأأأد، الىبأأأاراا %(  أأأ  التبأأأا   ال لأأأى لل 290,25( ك لأأأهل ررلأأأية )587,7)
(ذ ك الحأ  414,0 -890,0"  مبأارااذ كتراكحأت تمأبعاتها في أا رأر )9ال تمبعة جنهر او عليه "

قدعرة  لتهمحد  لمقاامدج  لضد    على  حتني الىباراا ال تمبعة على هتا البعد ةاها تتر ز حن " 
لتددد  اندددبب لددد   لقهددد   ألكاممم ددج  لتددد  يت ددد ض لهدددا، ااجنبددد  لهم  وددد   لصددد بج ا لم  وددد   

ذ مقاامدج  لضد    "ذ ك أ  يأل   سأ  تلأ ية هأتا البعأد رأأ امحاالت  إلمجام حهد   لهد ه  لم  ود 
( ك لأأأأهل ررلأأأأية 897,5فال أأأأتر ال أأأأا   للبعأأأأد الثأأأأااى اعلأأأأى  أأأأ  الناحأأأأد الصأأأأحي  حرأأأأل رلأأأأ  )

"  7ه " %(    التبا   ال لى لل سياطذ   أا  ضلأ  عأد، الىبأاراا ال تمأبعة جنهر أاو عليأ656,19)
(ذ ك الحأأ  علأأى  حتأأني الىبأأاراا 405,0 – 779,0) مبأأارااذ  كتراكحأأت تمأأبعاتها في أأا رأأر 

منش ا   لت مح  ا لت  مه  بالت ه  ، ا النتماء، ااحعيع ال تمبعة على هتا البعد ةاها تتر ز حن " 
"ذ ك   ائج له إج ن   لمعرسج، ا لمشاركج ن  )حئج  لمعرسج ا لمبامرة ن   ألنشطج لتحقح   لنت

ذ فال أتر ال أا   للبعأد الثالأل اعلأى  أ  الناحأد   إلنعمان  ألكداممم يل   س  تل ية هتا البعد رأأ 
%(    التبا   ال لأى لل سيأاطذ   أا  ضلأ  282,18( ك لهل ررلية )563,4الصحي  حرل رل  )

 -888,0"مبأأأارااذ كتراكحأأأت تمأأأبعاتها في أأأا رأأأأر ) 6عأأأد، الىبأأأاراا ال تمأأأبعة جنهر أأأاو عليأأأأه " 
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ا  م شد  ر ك الح  على  حتني الىباراا ال تمبعة على هتا البعد ةاها تتر ز حن "  (318,0
   ألهع ف  ل  ضحج"ذ ك   يل   س  تل ية هتا البعد رأ ق ز بم  نج ما  ل ز ينب    لق ام ب 

 صدق تمييز مفردات المقياس )النسبة الحرجة( -ج 
إلأأأأى ئأأأأدرم  Item discrimination index"ك مأأأأرر  عا أأأأا ت ررأأأأز ال فأأأأر،اا 

ال فأأأأأأر،م علأأأأأأى الت ررأأأأأأز رأأأأأأر  ال   نعأأأأأأاا ال تبا رأأأأأأةذ ةي رأأأأأأر  ال   نعأأأأأأاا العليأأأأأأا كالأأأأأأداياذ ةك 
رأأأأأر  ال تفأأأأأنئر  الأأأأأت   ةت رأأأأأنا تعلأأأأأل ال ن أأأأأنم كلأأأأأد هل ال ثرأأأأأر  أأأأأ  ال عرفأأأأأة عرأأأأأه كال تأأأأأثىر   

 ااأأأأت قي أأأأة  الأأأأت   فمأأأألنا فأأأأى تعل أأأأه كي  عرفأأأأنئ إي ال لرأأأأا  أأأأ  ال عرفأأأأة عرأأأأهذ   أأأأا ةاأأأأه  ل أأأأا
 عا أأأأأأأا الت ررأأأأأأأز  رتفعأأأأأأأة  أأأأأأأائ  لأأأأأأأر ةفبأأأأأأأا ائ  لأأأأأأأر  أأأأأأأم،ي لز أأأأأأأا،م ئأأأأأأأدرم ال فأأأأأأأر،م علأأأأأأأى 

  (312: 2010ص ح  لعيم محم م ز م،الت ررز")
تل حلأا  ثأدف ت ررأز  فأر،اا  سيأاط التفأن اادأا،  ى  أ  ىأال  ةىأت الدرجأة ال ليأة 

ترترا الدرجة ال ليأة ترتربأاو  ل سياط التفن اادا،  ى  حساو للحسل على ثدف  فر،اته ع  طر ا
٪  أأ  ،رجأأاا 27٪  أأ  الأأدرجاا لت  ثأأا    نعأة ةعلأأى 27٪ كة،اأى 27ترا ليأاوذ كتأأل ةىأأت ةعلأأى 

٪    ،رجاا 27تل رت ذ كت  ثا    نعة ة،اى   27التال رت  كي ال لتني ااعلىذ كحل  عد،ها 
اا ،رجأاا    أنعتى تل رأت كتأل حلأا   تنسأت 27التال رت  كي ال لتني اا،اىذ كحلأ  عأد،ها 

فأى   Critical Ratioالتال رت فى  ا  فر،م     فأر،اا ال سيأاطذ كتأل اسأتخدا  الرلأبة الحرجأة
ال  اراة رر   تنستاا ،رجاا    نعتى التال رت ل عرفة  عا الا ت ررأز ال فأر،ااذ فأع ا  ااأت 

فأى  أنا  05,0ك أر   أدار   95,0فأعئ  لأر   حأد، لرأا  لأتني ي أة  96,1≥قي ة الرلبة الحرجة
فأأأتلر   حأأأد، لرأأأا  لأأأتني ي أأأة  58,2 ≥ال لأأأاحاا ال ىيار أأأةذ ة أأأا إ ا  ااأأأت قي أأأة الرلأأأبة الحرجأأأة

فى  نا ال لاحاا ال ىيار ةذ ك م د  لر ةئ الفرف ال أاعل رأر   01,0ك ر   دار   99,0  دار  
ررأأأزاو ال تنسأأأتر  لأأأه ،يلأأأة إحصأأأاعية ةدرأأأدم كي  رجأأأع إلأأأى الصأأأدفةذ ةي ةئ هأأأت  الرلأأأبة ت رأأأز ت 

 (.214: 2010 نؤ م أ)  حطب اآما  صامق،كا حاو رر  ال لتن ر  ااعلى كاا،اى
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 الطفو األكادميىمعامالت متييز مفردات مقياس  (6جدول )
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 م

 4,25* 2,91* *3,33 *4,31 **2,29 *4,28 31,*3 3,02* 43,**2 2,13** 56,*3 التمييز
 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 م

 3,62* *4,11 2,78* 3,49* 2,98* 3,08* 2,18** 3,56* 3,71* 2,88* *4,09 التمييز

  01,0* ،ا  عرد  لتني 
    05,0** ،ا  عرد  لتني 

رأر   05,0 – 01,0( اللارا ةاه تنجد فركف ،الة عرد  لتن إل 6ك تب     ال دك  )
ى التفن اادا،  ىذ فى ال سياط لصال   تنستاا ،رجاا    نعتى التال رت  رتفعى ك رخفب

التال رأأأأت  رتفعأأأأى التفأأأأن اادأأأأا،  ى ذ ةي ةئ ال سيأأأأاط   رأأأأز ت رأأأأزاو كا أأأأحاو ك،ايو رأأأأر  التال رأأأأت 
 رتفعأأأى ك رخفبأأأى التفأأأن اادأأأا،  ىذ كهأأأتا  أأأد  علأأأى ثأأأدف ال سيأأأاط فأأأى قيأأأاط  أأأا ك أأأع 

 لسياسه)التفن اادا،  ى( 

 :اســــــات املقيــــــثانيًا: ثب
 قيقة إعادة تطبيق المقياسطر 

بحلأأا  يبأاا  سيأاط التفأأن اادأا،  ى عأ  طر أأا إعأا،م التتضرأا علأأى   لباحثدجئا أت  
( أن   أ  إجأراا التتضرأا 17( تل رت كتل رأتمذ بفاثأا   رأى ئأدر  )100العررة اإلستتالمية )ئ= 

   (7(    ا هى  ن حة فى جدك )0,87 0,66 -ااك  كتراكحت  عا الا الثباا  ا رر  )
 ( 100( معامالت الثبات ملقياس الطفو األكادميى بطريقة إعادة التطبيق ) ن = 7جدول )

 األبعاد  معامالت الثبات الداللة

 مقاومة الضغوط 0.66 0.01

 األهداف الواضحة 0.75 0.01

 اإلندماج األكادميى 0.87 0.01

 املقياس ككل 0.79 0.01

 :الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ

دركابأأا  -بحلأأا  يبأأاا  سيأأاط التفأأن اادأأا،  ى بعسأأتخدا   عا أأا الفأأا  لباحثددجئا أأت 
( تل رأأت كتل رأأتمذ ك ن أأ   عأأا الا يبأأاا اابعأأا، الفرميأأة ل سيأأاط التفأأن 100علأأى عررأأة )ئ= 

  ركاباك  –اادا،  ى بعستخدا   عا ا ةلفا
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 (100)ن =  αباستخدام معامل  ( معامالت ثبات األبعاد الفرعية ملقياس الطفو األكادميى8جدول )
 األبعاد  معامالت الثبات الداللة

 مقاومة الضغوط 0.60 0.01

 األهداف الواضحة 0.69 0.01

 اإلندماج األكادميى 0.81 0.01

  ا سضا  الح  ةئ  سياط التفن اادا،  ى ال لتخد  فى الدراسة الحالية  ت تع ردرجأة 
 ستخدا  فى هت  الدراسة خراسباو لعالية    الثباا كالصدف   ا   عله  

 ثالثًا: مقياس التجول العقلى                                      )إعداد الباحثة(
 قخطوات تصميم المقياس

باإلطالم على    نعة    الدراساا اللاب ة كال  ا ين العرحية كااجرضية   لباحثجئا ت 
 & Gray,C.,(2016)، Luo,Y.,Zhu,R., JU, Eذ Sullivan,Y.,(2016) ثأأاق 

You,X.,(2016)   ك أأ  يأأل  (،2019ازائشددج )هددحهش  ل مدد ز ا ربددا  محمددع زبددع  لحمحددع
ثأأأيامة مبأأأاراا فأأأى  أأأنا ااطأأأالم علأأأى ااطأأأر الرظر أأأة فأأأى العد أأأد  أأأ  الدرسأأأاا ااجرضيأأأة 

 ستفا،م  رها فى رراا هتا ال سياط إلكالعرحية التى تراكلت  ن نم الت ن  الع لى كا

 مقياس:وصف ال
مبارم( تعسن  لتني الت أن  الع لأى للتل رأت  32 ت نئ ال سياط فى ثنرته ااكلية   )

 بترئ التعلل كئدرته على  ناجهة تحد اا الدراسة الرن يةذ  ا مبارم لها يالت رداعا كهى)،اع اوذ
للأأأالبةذ ( للىبأأأارم ا3-2-1( للىبأأأارم ال نجبأأأةذ )1-2-3حيااأأأاوذ اا،راو(أأأأذ كت أأأدر اإلجابأأأة  التأأأالى)ة

 ( 32(ذ كالدرجة الص ري)96لتصب  الدرجة العظ ى لخجابة على ال سياط)
 ( وصف مقياس التجول العقلى فى صورته األولية9جدول)
 عدد العبارات أرقام العبارات ادـــــــــــــاألبع

 16 16-1 التجول العقلى املرتبط بالدرس.
 16 32 -17 التجول العقلى غري املرتبط بالدرس.

 32 إمجاىل عدد العبارات
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 :اخليائص السيكومرتية ملقياس التجول العقلى

 :ياســـدق المقــــــاواًل: ص

  :صعق  لمحكمحم اصعق  لمحت ز 

(  أأأ  ةسأأأاتتم علأأأل الأأأرفن الترحأأأني بال ا عأأأاا ال صأأأر ةذ 9تأأأل عأأأرال ال سيأأأاط علأأأى )
 كطلا     ا  رهل إرداا الرةي    حرلق

 التى ترت إل إلرها  دي ك ن  الىباراا لل ها   -
  دي  راسبة الىباراا لتضيعة العررة كال لتني الع ري لهل   -
 مباراا  ركئ تعد لها ةك إ افتها ةك حتفها   -

 كجأأأأأأااا الأأأأأأبة اتفأأأأأأاف اللأأأأأأا،م ال حس أأأأأأر  علأأأأأأى مبأأأأأأاراا ال سيأأأأأأاط تراكحأأأأأأت  أأأأأأا رأأأأأأر 
التأأى   سأأ   ( كهأأى الأأبة عاليأأة ك  ضنلأأةذ   أأا  أأدعنا إلأأإل الث أأة فأأإل الرتأأاعق100٪ - 89,88٪)

التنثأأأأا إلرهأأأأا  أأأأ  ىأأأأال  تتضرأأأأا ال سيأأأأاط علأأأأى ةفأأأأرا، العررأأأأةذ كتبأأأأ رت  الحظأأأأاا اللأأأأا،م 
 ( مباراا3تعد ا )  -  ( مبارم 4حتف ) -ال حس ر ق       
 (  ن   الىباراا التى تل تعد لها    ئضا اللا،م ال حس ر  10كجدك  )

 لعقلى من قبل السادة احملكمني.( العبارات التى مت تعديلها فى مقياس التجول ا10جدول)
 العبارات بعد التعديل  العبارات قبل التعديل 

 أفكر إجابة أسئلة الدرس فى االختبار  أفكر فى كيفية اإلجابة عن أسئلة هذا الدرس فى االختبار.
 أفكر بعيدًا عن النص أثناء القراءة. أثناء القراءة، أجد أننى   أفكر فى النص.

 أطلب من املدرس إعادة بعض األجزاء غسر املفهومة. أطلب من املدرس إعادة بعض األجزاء أثناء الشرح، 

بال  ترحاا التى ئأد ها اللأا،م ال حس أر  كعأدلت ال سيأاط ررأاااو   لباحثج  لحال جكةىتا 
 على  لر  

 صدق تمييز مفردات المقياس )النسبة الحرجة( -
إلأأى ئأدرم ال فأأر،م علأأى  Item discrimination index"ك مأرر  عا أأا ت ررأز ال فأأر،اا 

الت ررأأز رأأر  ال   نعأأاا ال تبا رأأةذ ةي رأأر  ال   نعأأاا العليأأا كالأأداياذ ةك رأأر  ال تفأأنئر  الأأت   
ةت رنا تعلل ال ن نم كلد هل ال ثرر    ال عرفة عره كال تثىر   الت   فملنا فى تعل ه كي  عرفنئ 

 اات قي ة  عا ا الت ررز  رتفعة  ائ  لأر ةفبأا ائ إي ال لرا    ال عرفة عرهذ   ا ةاه  ل ا 
  (312: 2010ص ح  لعيم محم م ز م، لر  م،ي لز ا،م ئدرم ال فر،م على الت ررز")
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 أأ  ىأأال  ةىأأت الدرجأأة ال ليأأة  تأأل حلأأا  ثأأدف ت ررأأز  فأأر،اا  سيأأاط الت أأن  الع لأأى
ا الدرجأة ال ليأة ترتربأاو ل سياط الت أن  الع لأى  حسأاو للحسأل علأى ثأدف  فر،اتأه عأ  طر أا ترترأ

٪  أأ  ،رجأأاا 27٪  أأ  الأأدرجاا لت  ثأأا    نعأة ةعلأأى 27٪ كة،اأى 27ترا ليأاوذ كتأأل ةىأأت ةعلأأى 
٪  أ  ،رجأاا 27تل  رأتذ كت  ثأا    نعأة ة،اأى  27التال رت  كي ال لتني ااعلىذ كحلأ  عأد،ها
ا    أنعتى تل رأت كتأل حلأا   تنسأتاا ،رجأا 27التال رت  كي ال لتني اا،اىذ كحلأ  عأد،ها 

فأى   Critical Ratioالتال رت فى  ا  فر،م     فأر،اا ال سيأاطذ كتأل اسأتخدا  الرلأبة الحرجأة
ال  اراة رر   تنستاا ،رجاا    نعتى التال رت ل عرفة  عا الا ت ررأز ال فأر،ااذ فأع ا  ااأت 

نا فأى  أ 05,0ك أر   أدار   95,0فأعئ  لأر   حأد، لرأا  لأتني ي أة  96,1≥قي ة الرلبة الحرجة
فأأأتلر   حأأأد، لرأأأا  لأأأتني ي أأأة  58,2 ≥ال لأأأاحاا ال ىيار أأأةذ ة أأأا إ ا  ااأأأت قي أأأة الرلأأأبة الحرجأأأة

فى  نا ال لاحاا ال ىيار ةذ ك م د  لر ةئ الفرف ال أاعل رأر   01,0ك ر   دار   99,0  دار  
ال تنسأأأتر  لأأأه ،يلأأأة إحصأأأاعية ةدرأأأدم كي  رجأأأع إلأأأى الصأأأدفةذ ةي ةئ هأأأت  الرلأأأبة ت رأأأز ت ررأأأزاو 

 ا حاو رر  ال لتن ر  ااعلى كاا،اى ك 
(214: 2010 نؤ م أ)  حطب اآما  صامق،   

 (  عا الا ت ررز  فر،اا  سياط الت ن  الع لى 11ك ن   جدك  )
 ( معامالت متييز مفردات مقياس التجول العقلى11جدول )

 البعد األول البعد الثانى

 م التميز م التميز  م التميز م التميز 

*5,00 22 *3,04 15 **2,12 8 *3,84 1 

**2,08 23 *3,88 16 *4,19 9 *4,04 2 

*5,48 24 *3,95 17 *3,92 10 **2,11 3 

*3,77 25 *4,34 18 *3,27 11 *4,81 4 

*4,33 26 *4,76 19 *3,43 12 *3,99 5 
*3,95 27 **2,09 20 *4,57 13 *5,13 6 

*2,90 28 *6,13 21 2**,18 14 *4,67 7 

           05,0** ،ا  عرد  لتني                             01,0 لتني * ،ا  عرد 
رأأأر   05,0 – 01,0 تبأأأ   أأأ  ال أأأدك  اللأأأارا ةاأأأه تنجأأأد فأأأركف ،الأأأة عرأأأد  لأأأتن إل 

 تنسأتاا ،رجأاا    أأنعتى التأال   رتفعأأى ك رخفبأى الت أأن  الع لأىذ فأأى عنا أا ال سيأأاط 
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نا أا ال سيأاط ت رأز ت رأزاو كا أحاو ك،ايو رأر  لصال  التال   رخفبى الت ن  الع لأىذ ةي ةئ ع
التال   رتفعى ك رخفبى الت ن  الع لىذ كهتا  د  على ثدف عنا ا ال سيأاط فأى قيأاط  أا 

 ك عت لسياسه)الت ن  الع لى( 
 :ثبات مقياس التجول العقلى -  
 قط إقج مزامة اطبح   لمق اس 

عا،م التتضرا على العررة بحلا  يباا  سياط الت ن  الع لى ع  طر ا إ   لباحثجئا ت 
(  أن   أ  إجأراا التتضرأا ااك  17( تل رت كتل رتمذ بفاثا   رى ئدر  )100اإلستتالمية )ئ= 

 (  12(    ا هى  ن حة فى جدك )0,65 0,71 -كتراكحت  عا الا الثباا  ا رر  )
 ( 100( معامالت الثبات ملقياس التجول العقلى بطريقة إعادة التطبيق) ن = 12جدول )

 اد ــــــــــــاألبع معامالت الثبات الداللة

 التجول العقلى املرتبط بالدرس. 0.71 0.01
 التجول العقلى غري املرتبط بالدرس. 0.65 0.01
 املقياس ككل 0.69 0.01

 :الثبات بإستخدام معامل الفا كرونباخ

دركابأا  علأى -بحلا  يباا  سياط الت ن  الع لى بعسأتخدا   عا أا الفأا لباحثج ئا ت 
( تل رت كتل رتمذ ك ن    عا الا يباا اابعا، الفرمية ل سيأاط الت أن  الع لأى 100عررة )ئ= 

  ركاباك  –بعستخدا   عا ا ةلفا
 (100)ن =  α( معامالت ثبات األبعاد الفرعية ملقياس التجول العقلى بإستخدام معامل 13جدول )

 اد ـــــــــــاألبع معامالت الثبات الداللة

 التجول العقلى املرتبط بالدرس. 0.68 0.01
 التجول العقلى غري املرتبط بالدرس. 0.60 0.01

ال لأتخد  فأى الدراسأة الحاليأة  ت تأع ردرجأة  الت أن  الع لأى  ا سأضا  الحأ  ةئ  سيأاط 
 ستخدا  فى هت  الدراسة خعالية    الثباا كالصدف   ا   عله  راسباو ل

 ة: ـــــات اإلحصائيـــــالمعالج
رتحلرأأا الضيااأأاا بحلأأا  ال تنسأأتااذ كاإلاحرافأأاا ال ىيار أأةذ كالتبأأا  ذ   لباحثددجئا أأت 

"ا" للفأركف رأأر   ك عأا الا اإلرتبأأاطذ كاىتبأار "ا" للفأأركف رأر     أأنعتر   تأرابتتر ذ كاىتبأأار
    نعتر   لت لتر  
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  تفسريها:نتيجة الفرض الرئيسى األول و

يتصدددف  لب ندددامج  لقدددائ  زهددد  أنشدددطج منت نددد رز  يدددنص  لفددد ض  ل ئ نددد   ألا  زهددد "
بالفازه ج  لاار  ج ا لفازه ج  لع خه ج ا ألث   لممتع ن  انم ج  لطف   ألكاممم  لعز  لت محد  بطحد  

 بالتح ا    الفركال الفرمية التاليةق  لباحثجكللتح ا    ثحة هتا الفرال ئا ت  لت ه "، 

" تنجأد فأركف  اا ،يلأة إحصأاعية رأر   تنسأتاا ،رجأاا ال   نعأة  لف ض  لف ز   ألا  
الت ر ضية كالبأابتة فأى  سيأاط التفأن اادأا،  ى فأى التتضرأا البعأدي"ذ  تعلأا هأتا الفأرال بالفاعليأة 

بعىتبأأار الديلأأة اإلحصأأاعية للفأأركف رأأر    لباحثددجالخارجيأأة للضراأأا قذ كللتح أأا  أأ  هأأتا الفأأرال ئا أأت 
 تنسأأتاا ،رجأأاا تال رأأت ال   نعأأة الت رحربأأة كال   نعأأة البأأابتة علأأى  سيأأاط التفأأن اادأأا،  ى 

 ( الرتاعق 14فى التتضرا البعديذ ك لر بعستخدا  اىتبار"ا"ذ ك ن   جدك )

"ت" وقيم حجم التبثري لداللة الفروق بني متوسطى درجات التالميذ اجملموعتني  ( نتائج اختبار14جدول)
 (.62والضابطة فى  التطبيق البعدى ألبعاد الطفو األكادميى  وجمموعها الكلى )ن= التجريبية

 أبعاد

 الطفو األكادميى

 (31الضابطة) (31التجريبية)
 قيمة)ت(
 

 مستوى

 الداللة
الداللة 
 اإلحيائية

 ( ף2حجم التبثري)
املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

 الداللة قيمةال

 متوسط 433.0 دالة 05.0 75.4 87.3 45.10 55.4 25.19 مقاومة الضغوط
 متوسط 365.0 دالة 05.0 79.2 01.4 66.15 79.5 33.25 اإلندماج األكادميى
 متوسط 398.0 دالة 05.0 47.2 83.1 88.9 86.2 42.14 األهداف الواضحة
 مرتفع 566.0 دالة 05.0 04.6 59.10 83.38 89.10 08.51 اجملموع الكلى

( رأأر  0 05( ةاأأه تنجأأد فأأركف ،الأأة إحصأأاعياو عرأأد  لأأتني ،يلأأة)14 تبأأ   أأ  جأأدك )
 تنسأأتى ،رجأأاا تال رأأت ال   نعأأة الت ر ضيأأة كال   نعأأة البأأابتة فأأى التتضرأأا البعأأدي ابعأأا، 

 لأى( التفن اادا،  ى)   اك ة الب نطذ اإلاد اب اادا،  ى ذ ااهداف النا أحةذ كال   أنم ال
لصال  تال رت ال   نعة الت ر ضيةذ   ا ةئ ح ل تثيرر الضراا ق ال اعل على ةامتة  رتيلنري فى 
تر يأة ةبعا،)  اك أأة البأ نطذ اإلاأأد اب اادأا،  ى ذ ااهأأداف النا أحة( لأأدي تال رأت ال   نعأأة 

ة الخارجيأة الت ر ضية بال  اراة رتال رت ال   نعة البابتة  تنس ذ   ا  عرى التح ا    الفاعليأ
 للضراا ق فى تر ية التفن اادا،  ى 
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" تنجأأأأد فأأأأركف  اا ،يلأأأأة إحصأأأأاعية رأأأأر   تنسأأأأتاا ،رجأأأأاا  لفدددد ض  لف زدددد   لثددددان 
ال   نعة الت ر ضية فى  سياط التفن اادا،  ى فى التتضرا ال ضلى كالبعدي"ذ  تعلا هتا الفرال 

بأأعجراا اىتبأأار"ا" للفأأركف  لباحثددج بالفاعليأأة الداىليأأة للضراأأا قذ كللتح أأا  أأ  هأأتا الفأأرال ئا أأت 
رأأر   تنسأأتاا ،رجأأاا ال   نعأأة الت ر ضيأأة علأأى  سيأأاط التفأأن اادأأا،  ى فأأى التتضرأأا ال ضلأأى 

 ( الرتاعق 15كالبعديذ ك ن   جدك )
( نتائج اختبار"ت"  وقيم حجم التبثري لداللة الفروق بني متوسطى درجات تالميذ اجملموعة 15جدول)

 ( .31القبلى والبعدى ألبعاد الطفو األكادميى وجمموعها الكلى)ن= التجريبية فى التطبيق

 أبعاد

 الطفو األكادميى

 قيمة التطبيق البعدى التطبيق القبلى

 )ت(
 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحيائية

 ( ף2حجم التبثري)
املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

 اللةالد القيمة

 مرتفع 803.0 دالة 01.0 09.19 81.2 25.19 05.3 21.9 مقاومة الضغوط

 مرتفع 900.0 دالة 01.0 32.20 70.2 33.25 19.4 03.15 اإلندماج األكادميى

 مرتفع 789.0 دالة 01.0 58.14 13.2 42.14 45.2 32.10 األهداف الواضحة

 مرتفع 945.0 الةد 01.0 79.39 39.11 08.51 28.7 50.36 اجملموع الكلى

( رأأأر  0 01( إاأأأه تنجأأأد فأأأركف ،الأأأة إحصأأأاعياو عرأأأد  لأأأتني ،يلأأأة)15 تبأأ   أأأ  جأأأدك )
 تنسأأأأتى ،رجأأأأاا تال رأأأأت ال   نعأأأأة الت ر ضيأأأأة فأأأأى التتضي أأأأر  ال ضلأأأأى كالبعأأأأدي ابعأأأأا، التفأأأأن 

)  اك ة الب نطذ اإلاد اب اادا،  ىذ ااهداف النا حةذ كال   أنم ال لأى( لصأال   اادا،  ى
تضرأأأأأا البعأأأأأديذ   أأأأأا ةئ ح أأأأأل تأأأأأثيرر الضراأأأأأا ق ال أأأأأاعل علأأأأأى ةامأأأأأتة  رتيلأأأأأنري فأأأأأى تر يأأأأأة الت

ةبعا،)  اك ة الب نطذ اإلاد اب اادا،  ى ذ ااهأداف النا أحةذ كال   أنم ال لأى( لأدي تال رأت 
ال   نعأأأأأأأة الت ر ضيأأأأأأأة  رتفأأأأأأأعذ  أأأأأأأتلر  ن أأأأأأأ  ال أأأأأأأدك  ا تأأأأأأأى قأأأأأأأيل الأأأأأأأبة ال لأأأأأأأا ال عأأأأأأأد  

 ا، التفن اادا،  ى لدي تال رت ال   نعة الت ر ضية ( ك،يلتها ابعBMGRلبالك)
 ( وداللتها ألبعاد الطفو األكادميى BMGR( قيم نسبة الكسب املعدل لبالك)16جدول)

 (.31لدى تالميذ اجملموعة التجريبية)ن=

 أبعاد الطفو األكادميى
متوسط 
القياس 
 القبلى

متوسط 
القياس 
 البعدى

 الدرجة النهائية
دل نسبة الكسب املع

 (BMGRلبالك)
 الداللة القيمة

 مقبولة 49.1 21 20.19 21.9 مقاومة الضغوط
 مقبولة 08.1 27 33.25 03.15 اإلندماج األكادميى
 غري مقبولة 40.0 18 42.14 32.10 األهداف الواضحة
 مقبولة 11.1 66 08.51 50.36 اجملموع الكلى
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( لبعدي)  اك أأأة BMGRلأأأبالك)( ةئ قأأأيل الأأأبة ال لأأأا ال عأأأد  16 تبأأأ   أأأ  جأأأدك )
البأ نط ذ اإلاأأد اب اادأا،  ى( ك ال   أأنم ال لأأى ابعأا، التفأأن اادأأا،  ى لأدي التال رأأت بترأأئ 

( BMGRالأأتعلل فأأى ال رحلأأة اإلرتداعيأأة   ضنلأأة فأأى حأأر  ةئ قي أأة الأأبة ال لأأا ال عأأد  لأأبالك)
ةئ  Union &Mc Aleese(1978)لبعد ااهأداف النا أحة مرأر   ضنلأة  حرأل  أري  أا  أ  

قي أأة الأأبة ال لأأا ال عأأد    أأا ةي ت أأا عأأ  الناحأأد الصأأحي  حرأأل ةئ هأأتا هأأن الحأأد الأأتي ي 
 رئأأى إلأأى المأأر فأأى الحسأأل علأأى الفاعليأأةذ   أأا  عرأأى التح أأا  أأ  فاعليأأة الضراأأا ق الداىليأأة فأأى 

 تر ية التفن اادا،  ى  
ا ال   نعأأأة "ي تنجأأأد فأأأركف  اا ،يلأأأة إحصأأأاعية رأأأر  ،رجأأأا  لفددد ض  لف زددد   لثالددد 

الت ر ضية فى  سياط التفن اادا،  ى فى  التتضرا البعدي كالتتبعى"ذ  تعلا هتا الفرال بع تأدا، 
بأعجراا اىتبأار"ا" للفأركف رأر   تنسأتاا   لباحثدجةير الضراا قذ كللتح ا    هتا الفأرال ئا أت 

ك ن أأأأ  ،رجأأأأاا ال   نعأأأأة الت ر ضيأأأأة فأأأأى التفأأأأن اادأأأأا،  ى فأأأأى التتضرأأأأا البعأأأأدي كالتتبعأأأأىذ 
 الرتاعق  (17جدك )
"ت" لداللة الفروق بني متوسطى درجات تالميذ اجملموعة التجريبية فى التطبيق  ( نتائج اختبار17جدول)

 (31البعدى والتتبعى ألبعاد الطفو األكادميى وجمموعها الكلى)ن=

 األبعاد الطفو األكادميى
 قيمة التطبيق التتبعى التطبيق البعدى

 )ت(
 

الداللة 
املتوسط  ائيةاإلحي

 احلسابى
االحنراف 
 املعيارى

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

 غري دالة 237.1 80.3 86.19 45.2 20.19 مقاومة الضغوط
 غري دالة 826.0 10.2 45.26 97.2 33.25 اإلندماج األكادميى
 غري دالة 058.1 73.3 03.14 73.2 42.14 األهداف الواضحة
 غري دالة 769.0 56.9 12.49 99.6 08.51 اجملموع الكلى

( إاأأه ي تنجأأد فأأركف ،الأأة إحصأأاعياو رأأر   تنسأأتى ،رجأأاا تال رأأت 17 تبأأ   أأ  جأأدك )
ال   نعأأة الت ر ضيأأة فأأى التتضي أأر  البعأأدي كالتتبعأأى ابعأأا، التفأأن اادأأا،  ى ك   نعهأأا ال لأأىذ 

،راسأأة   لباحثددجذ حرأأل لأل ت أأد   أا  عرأأى ا تأدا، ةيأأر فاعليأأة الضراأا ق فأأى تر يأأة التفأن اادأأا،  ى
سأأاب ة هأأدفت إلأأى ال مأأ  عأأ  اسأأت رار ة تأأثيرر ةامأأتة  رتيلأأنري لتر يأأة ةبعأأا، التفأأن اادأأا،  ى 

 كهت  الرتي ة ترفر، رها الدراسة الحالية  
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 نتيجة الفرض الرئيسى الثانى وتفسريها:

رز بالفازه دج يتصدف  لب ندامج  لقدائ  زهد  أنشدطج منت ند  ينص  لف ض  ل ئ ن   لثان  زه " 
 لاار  ددج ا لفازه ددج  لع خه ددج ا ألثدد   لممتددع ندد  خفدد   لتجدد    ل قهدد  لددعز  لت محدد  بطحدد  

 بالتح ا    الفركال الفرمية التاليةق  لباحثجكللتح ا    ثحة هتا الفرال ئا ت  لت ه "، 

" تنجأد فأركف  اا ،يلأة إحصأاعية رأر   تنسأتاا ،رجأاا ال   نعأة   لف ض  لف ز   ل  بع
 ر ضيأأة كالبأأابتة فأأى  سيأأاط الت أأن  الع لأأى فأأى التتضرأأا البعأأدي"ذ  تعلأأا هأأتا الفأأرال بالفاعليأأة الت

بعىتبأأار الديلأأة اإلحصأأاعية للفأأركف رأأر    لباحثددجالخارجيأأة للضراأأا قذ كللتح أأا  أأ  هأأتا الفأأرال ئا أأت 
فأى   تنستاا ،رجاا تال رت ال   نعأة الت رحربأة كال   نعأة البأابتة علأى  سيأاط الت أن  الع لأى

 ( الرتاعق 18"ا"ذ ك ن   جدك ) التتضرا البعديذ ك لر بعستخدا  اىتبار
( نتائج اختبار"ت" وقيم حجم التبثري لداللة الفروق بني متوسطى درجات التالميذ اجملموعتني 18جدول)

 (.62التجربيبة والضابطة فى  التطبيق البعدى ألبعاد التجول العقلى  وجمموعها الكلى )ن=

 أبعاد
 ول العقلىالتج

 قيمة (31الضابطة) (31التجريبية)
 )ت(

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 اإلحيائية

 حجم التبثري
 ( ף2)

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 الداللة القيمة املعيارى

 مرتفع 603.0 دالة 01.0 16.4 17.2 98.25 05.3 31.33 التجول العقلى املرتبط بالدرس

 مرتفع 615.0 دالة 01.0 02.5 51.3 15.22 08.4 44.27 التجول العقلى غري املرتبط بالدرس

 مرتفع 896.0 دالة 01.0 14.8 29.9 89.44 51.12 06.52 اجملموع الكلى

( رأأأر  0 01( ةاأأأه تنجأأد فأأأركف ،الأأأة إحصأأأاعياو عرأأد  لأأأتني ،يلأأأة)18 تبأأ   أأأ  جأأأدك )
لت ر ضيأأة كال   نعأأة البأأابتة فأأى التتضرأأا البعأأدي ابعأأا،  تنسأأتى ،رجأأاا تال رأأت ال   نعأأة ا

الت ن  الع لى)الت ن  الع لأى ال أرتب  بالأدرطذ الت أن  الع لأى مرأر ال أرتب  بالأدرطذ كال   أنم 
ال لأأأى( لصأأأال  تال رأأأت ال   نعأأأة الت ر ضيأأأةذ   أأأا ةئ ح أأأل تأأأثيرر الضراأأأا ق ال أأأاعل علأأأى ةامأأأتة 

 لى ال رتب  بالدرطذ الت ن  الع لأى مرأر ال أرتب  بالأدرط(  رتيلنري فى تر ية ةبعا،)الت ن  الع
لدي تال رت ال   نعة الت ر ضية بال  اراة رتال رأت ال   نعأة البأابتة  رتفأعذ   أا  عرأى التح أا 

    الفاعلية الخارجية للضراا ق فى ىفا الت ن  الع لى 

رجأأأاا تنجأأأد فأأأركف  اا ،يلأأأة إحصأأأاعية رأأأر   تنسأأأتاا ،  لفددد ض  لف زددد   لادددام "
ال   نعة الت ر ضية فى  سياط الت ن  الع لى فى التتضرا ال ضلى كالبعأدي"ذ   تعلأا هأتا الفأرال 

"ا" للفأركف  بأعجراا اىتبأار  لباحثدجبالفاعلية الداىلية للضراأا قذ كللتح أا  أ  هأتا الفأرال ئا أت 
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لأأأى رأأأر   تنسأأأتاا ،رجأأأاا ال   نعأأأة الت ر ضيأأأة علأأأى  سيأأأاط الت أأأن  الع لأأأى فأأأى التتضرأأأا ال ض
 ( الرتاعق 19كالبعديذ ك ن   جدك )

"ت"  وقيم حجم التبثري لداللة الفروق بني متوسطى درجات تالميذ اجملموعة  ( نتائج اختبار19جدول)
 ( .31التطبيق القبلى والبعدى ألبعاد التجول العقلى وجمموعها الكلى)ن= التجريبية فى

 أبعاد
 التجول العقلى

 قيمة التطبيق البعدى التطبيق القبلى

 )ت(
 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحيائية

 ( ף2حجم التبثري)
املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 الداللة القيمة املعيارى

 مرتفع 915.0 دالة 01.0 15.21 96.2 31.33 75.3 78.25 التجول العقلى املرتبط بالدرس

التجول العقلى غري املرتبط 
 مرتفع 846.0 دالة 01.0 92.24 77.3 44.27 89.3 98.22 الدرسب

 مرتفع 983.0 دالة 01.0 02.47 09.16 52 .06 18.9 36.46 اجملموع الكلى

( رأأأر  0 01( إاأأأه تنجأأأد فأأأركف ،الأأأة إحصأأأاعياو عرأأأد  لأأأتني ،يلأأأة)19 تبأأ   أأأ  جأأأدك )
لبعأأأأدي ابعأأأأا، الت أأأأن   تنسأأأأتى ،رجأأأأاا تال رأأأأت ال   نعأأأأة الت ر ضيأأأأة فأأأأى التتضي أأأأر  ال ضلأأأأى كا

الع لى)الت أن  الع لأأى ال أرتب  بالأأدرطذ الت أن  الع لأأى مرأر ال أأرتب  بالأدرطذ كال   أأنم ال لأأى( 
لصأأال  التتضرأأا البعأأديذ   أأا ةئ ح أأل تأأثيرر الضراأأا ق ال أأاعل علأأى ةامأأتة  رتيلأأنري فأأى تر يأأة 

رط( لأأأأدي تال رأأأأت ةبعأأأأا،)الت ن  الع لأأأأى ال أأأأرتب  بالأأأأدرطذ الت أأأأن  الع لأأأأى مرأأأأر ال أأأأرتب  بالأأأأد
ال   نعأأأأأأأة الت ر ضيأأأأأأأة  رتفأأأأأأأعذ  أأأأأأأتلر  ن أأأأأأأ  ال أأأأأأأدك  ا تأأأأأأأى قأأأأأأأيل الأأأأأأأبة ال لأأأأأأأا ال عأأأأأأأد  

 ( ك،يلتها ابعا، الت ن  الع لى لدي تال رت ال   نعة الت ر ضية BMGRلبالك)
 ( وداللتها ألبعاد التجول العقلى BMGR( قيم نسبة الكسب املعدل لبالك)20جدول)

 (.31جريبية)ن=لدى تالميذ اجملموعة الت

 التجول العقلى أبعاد
متوسط 
القياس 
 القبلى

متوسط 
القياس 
 البعدى

الدرجة 
 النهائية

نسبة الكسب املعدل 
 (BMGRلبالك)
 الداللة القيمة

 مقبولة 07.1 51 31.33 78.25 التجول العقلى املرتبط بالدرس
 ةمقبول 12.1 45 44.27 98.22 التجول العقلى غري املرتبط بالدرس

 مقبولة 25.1 96 06.52 36.46 اجملموع الكلى

)الت أأن   ( لبعأأديBMGR( ةئ قأأيل الأأبة ال لأأا ال عأأد  لأأبالك)20 تبأأ   أأ  جأأدك )
 الع لأأأأأى ال أأأأأرتب  بالأأأأأدرطذ الت أأأأأن  الع لأأأأأى مرأأأأأر ال أأأأأرتب  بالأأأأأدرط( كال   أأأأأنم ال لأأأأأى ابعأأأأأا، 

 ضنلأأأأأأة  حرأأأأأأل  أأأأأأري الت أأأأأأن  الع لأأأأأأى لأأأأأأدي التال رأأأأأأت بترأأأأأأئ الأأأأأأتعلل فأأأأأأى ال رحلأأأأأأة اإلرتداعيأأأأأأة   
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ةئ قي أأة الأأبة ال لأأا ال عأأد    أأا ةي ت أأا عأأ   Union &Mc Aleese(1978)دأأا  أأ  
الناحأأد الصأأحي  حرأأل ةئ هأأتا هأأن الحأأد الأأتي ي  رئأأى إلأأى المأأر فأأى الحسأأل علأأى الفاعليأأةذ   أأا 

  عرى التح ا    فاعلية الضراا ق الداىلية فى ىفا الت ن  الع لى   
نجأأد فأأركف  اا ،يلأأة إحصأأاعية رأأر  ،رجأأاا ال   نعأأأة " ي ت لفدد ض  لف زدد   لنددامس

الت ر ضية فأى  سيأاط الت أن  الع لأى فأى  التتضرأا البعأدي كالتتبعأى"ذ  تعلأا هأتا الفأرال بع تأدا، 
بأعجراا اىتبأار"ا" للفأركف رأر   تنسأتاا   لباحثدجةير الضراا قذ كللتح ا    هتا الفأرال ئا أت 

لأأأأأى فأأأأأى التتضرأأأأأا البعأأأأأدي كالتتبعأأأأأىذ ك ن أأأأأ  ،رجأأأأأاا ال   نعأأأأأة الت ر ضيأأأأأة فأأأأأى الت أأأأأن  الع 
 الرتاعق  (21جدك )
"ت" لداللة الفروق بني متوسطى درجات تالميذ اجملموعة التجريبية فى التطبيق  ( نتائج اختبار21جدول)

 (31البعدى والتتبعى ألبعاد التجول العقلى وجمموعها الكلى)ن=

 التجول العقلى أبعاد
 قيمة ىالتطبيق التتبع التطبيق البعدى

 )ت(
الداللة 
املتوسط  اإلحيائية

 احلسابى
االحنراف 
 املعيارى

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

 غري دالة 011.1 10.2 00.33 05.2 31.33 التجول العقلى املرتبط بالدرس
 غري دالة 706.0 30.2 26 .98 17.3 44.27 التجول العقلى غري املرتبط بالدرس

 غري دالة 919.0 11 .16 15.51 29.8 06.52 اجملموع الكلى

( إاأأه ي تنجأأد فأأركف ،الأأة إحصأأاعياو رأأر   تنسأأتى ،رجأأاا تال رأأت 21 تبأأ   أأ  جأأدك )
ال   نعة الت ر ضية فى التتضي ر  البعدي كالتتبعى ابعأا، الت أن  الع لأى ك   نعهأا ال لأىذ   أا 

،راسأة سأاب ة   لباحثدجل لأل ت أد  عرى ا تدا، ةير فاعلية الضراأا ق فأى ىفأا الت أن  الع لأىذ حرأ
هأأدفت إلأأى ال مأأ  عأأ  اسأأت رار ة تأأثيرر ةامأأتة  رتيلأأنري لخفأأا ةبعأأا، الت أأن  الع لأأى كهأأت  

 الرتي ة ترفر، رها الدراسة الحالية  

تنثأأألت اتأأأاعق الدراسأأأة إلأأأى ثأأأحة ج يأأأع فأأأركال الدراسأأأةذ حرأأأل كجأأأدا فأأأركال ،الأأأة 
دا،  ى كالت ن  الع لى رر  تال رت ال   نعة الت ر ضية كتال رت ال   نعة إحصاعياو فى التفن اا

البابتة فى السياط البعديذ كحر  السيأاط ال ضلأى كالسيأاط البعأدي لتال رأت ال   نعأة الت ر ضيأةذ 
  ا  عرى التثدد    الفعالية الخارجيأة كالداىليأة لضراأا ق الدراسأةذ   أا كجأدا هأت  الفأركف ة بأاو 

ط البعأدي كالسيأاط التتبعأى لتأال  ال   نعأة الت ر ضيأةذ   أا  عرأى ا تأدا، ةيأر رراأا ق رر  السيأا
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كالتأى ةدأدا   Jackson,R.,(2011)الدراسأة بعأد ااتهأاا الت رحأةذ كهأتا  تفأا  أع اتأاعق ،راسأة 
علأأى فاعليأأة طر  أأة  رتيلأأنري فأأى   أأا،م الحصأأرلة الل ن أأة للتال رأأتذ كتختلأأ   أأع اتأأاعق ،راسأأة 

Harriman,J.,(2012)   كالتأأأأأى ةدأأأأأدا علأأأأأى عأأأأأد  فاعليأأأأأة فتر  أأأأأة  رتيلأأأأأنري فأأأأأى تحلأأأأأر
 التحصرا اادا،  ى 

ك  سأأأ  تفلأأأرر فاعليأأأة رراأأأا ق الدراسأأأة فأأأى  أأأنا اتأأأاعق ا أأأتراك كااتظأأأا  تال رأأأت ال   نعأأأة 
الت ر ضيأأة فأأى جللأأاا الضراأأا ق بعسأأتخدا  ال بأأا،ئ كالفللأأفاا الترحن أأة لتر  أأة  ار أأا  رتيلأأنريذ حرأأل 

لرا ال لتخد ة فى الضراا ق  اا  عرى ك  زي فى حيام هميا التال رتذ   ا جعلهأل ةدثأر داات ااسا
 ركاأة كةدثأر فه أأاو كحرثأاو ككميأأاو لخسأتفا،م ال ا لأأة  أ  ةامأتة الضراأأا ق ال لأتخد  فأأى إطأار  نائأأ  

 حياتية كائىية  عا ة   ا ةسهل فى ا ن اإلاتبا  حرل  اات ااسالرا تترنم  ا رر ق
 ن:ـــــار التمريرـــــتك

حرل    أرر التال رأت الت أر   ةك الرمأاط  أراا عد أدم ،كئ سأضا  أاهر لأتلرذ ك ل أا  أائ 
تعلل الت ر   ب ز د  أ  العرا أة كحسأا تفصأيالتهذ ةثأب   ن أنعاو اهاعيأاو للتل رأتذ ةي اسأت ر  عأه 

 فترم    الز   حتى   ت  ااتباهه اماط ةىر 
 ر:ـــــار احلـــــاإلختب

د  التال رأأأت بتأأأئ الأأأتعلل اا أأأياا التأأأى تأأأن م علأأأرهل ك عرأأأدكاها إلأأأى  سااهأأأا حرأأأل  لأأأتخ
ال راسأأاذ كاالحأأ  ةئ التال رأأت  ختأأاركئ ة أأياا  عررأأة ك ت أأاهلنئ ة أأياا ةىأأري تعأأرال علأأرهلذ 
حرل  ختار التل رت  اهن   راسا احتياجاتأه كاسأتخدا اته كة أارا  رتيلأنري فأى  لأر " ةئ  سأنئ 

 دا  التل رت" دا  ئ  تراسباو  ع استخ
 ا :ــــوا  والعقــــالث

ففأأى طر  أأأة  رتيلأأنري تتخلأأأى ال درسأأة  أأأ  الع أأأا  كالبأأر  كت تفأأأى بأأالعز  عأأأ  بأأأائى 
التال رت فى حالة ارت ابه ىتاوذ كي مترك  عهأل فأى ااامأتة لفتأرم  أ  الأز  ذ كهأتا ااسألن  ئأد 

 ح ا اتاعق جد دم  ع التال رت 

 التبثريات اجلسمية:

لأأنري إلأأى ةئ ال عأأز اا   سرهأأا ةئ تز أأد  أأ   عأأد  الرمأأاط ال ي يأأاعى للخال أأا ت مأأرر  رتي
الحرن أةذ كهسأتا تولأأهل فأى تحلأر  حرن أأة الفأر، ال لأأ يةذ فخضأرم ال حفأزاا الرفلأأيةذ   سرهأا   أأا،م 

  عد  الرماط ال ي ياعى  
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ي ةاأه  أأ  البأأركري إعأأدا،  عل أأة ىاثأة بالرلأأبة للت أأن   العل أأى كالترحأأن   لباحثددجكتأري 
كالرفلى ل عل ة  رتيلنري كهتا التدر ا  مير على ةسلن  ال عل ة كطر  ة تعا لها ال تلن   أع 

إاأأه  أأ  البأأركري علأأى  ليأأاا الترحيأأة ك أأع  رأأاهق   لباحثددجالتال رأأت بترأأئ الأأتعللذ   أأا تأأري 
 تلاعد على تدر ا التال  ال عل ر  على ااامتة ال ختلفة كىاثة ةامتة  رتيلنري 

 ة إعدادًا جيدًا:البيئة املعد
حرأأل ةدأأدا  رتيلأأنري علأأى ةه يأأة الضرسأأة  ن أأحة ةئ التل رأأت لد أأة ئارليأأة لخ حأأاا كهأأن 
 الح  جرد ك  نف ل راقبة  ا  حي  بهذ ك راقبة ال بار ك حاداتهلذ لتلر على ال علل ةئ  سنئ 

ك تصأرف رأب ا   له او لتصرفاا التل رأت ك سأنئ  تابأاو  فتنحأاو  أتعلل  رأه التل رأتذ ك تحلأى بالهأدكا
حتى  ت س  التل رت     رائضته كهرا  ظهر إحال  ال علل ،اىا التل رت ك ت نئ "حا الضرسة" ،اىا 
التل رأأتذ ك لأأر  أأ  ىأأال  فريأأاا  عاكاأأة ت ثلأأت فأأىق فريأأة التعز أأز بمأأ رها ال أأا،ي كال عرأأني ف أأد 

 -رأد لخىأر  ةسهل فى تعز ز سلن ياا ةسه ت فى تحلر  الللنك الت يفى  ثأاق) اإلاصأاا ال 
ةئ  صأأب  التل رأأت ئأأا،راو علأأى  -التأأدر ا علأأى ا  اريأأة تعضرأأراا النجأأه  أأ  حرأأل الرظأأر لخىأأر  

 فتخأأر ب هرأأة  -ةئ  ت رأأا التل رأأت التفلأأرر الخأأاطئ ل أأا   نلأأه ا ىأأركئ  -الفهأأل اللأأليل ل أأا  لأأ  
 مأعر  -رحأا ت ضا الر د بصدر  - معر بالحرن ة كال ر  كالرماط فى الحفالا ال درسية –كالد  

 مأأعر بثاأأه  حضأأن  فأأى  -  حأأا ةئ ةدأأنئ  نجأأن،او رأأر  الرأأاط -بالرمأأاط ،اىأأا الفصأأا الدراسأأى
   حا التها  إلى ال درسة(  -ال درسة    ال درسر  كالز الا

دتلر  ائ استخدا  فرية الر تجة عا الو  لاعداو فأى تعلأل التل رأت ةسأالرا كسألن ياا  أ  
 -الث أأة فأأأى إرأأأداا الأأأرةي -التناثأأا  أأأع ااىأأأر- أأأع الأأأز الا  أأثاها اإلسأأأها  فأأأى تر يأأة) التعا أأأا

 التصرف بتر  ة حلرة  ع ا ىر  (  -التحسل العبلى
د أأأا ةئ التأأأدر ا علأأأى  أأأا  اسأأأضا ةسأأأهل فأأأى   أأأا،م ئأأأدرتهل علأأأىق ا  اريأأأة التعا أأأا  أأأع 

ا  ا ىأأأأر   كااأأأأد اجهل  عهأأأألذ الث أأأأة بأأأأالرفنذ ال ثأأأأاررم كااجتهأأأأا،ذ التعأأأأاكئ  أأأأع ا ىأأأأر  ذ اإللتأأأأز 
بال عأأأأا ررذ التعا أأأأا  أأأأع الضرسأأأأة ال حيتأأأأةذ اإلسأأأأتت ار كاإلاتبأأأأا  فأأأأى الفصأأأأا الدراسأأأأىذ اإلهت أأأأا  
بالدركط كالحصصذ البحل ع  ال علن اا ك مار ة ال عللذ كج يعها ع لت على تر ية التفأن 

 اادا،  ى كىفا الت ن  الع لى لدي التال رت بترئ التعلل فى ات ا  السياط البعدي 
فركئأأاو  اا ،يلأأة عاليأأة رأأر  ،رجأأاا التال رأأت فأأى  أأا  أأ  التتضي أأر   كفأأى  ةي ةئ هرأأاك

هتا ،لرأا كتثدرأد فأى النئأت افلأه علأى  فأاام الضراأا ق كفاعلرتأه كتأثيرر  اإل  أارى الأتي ة،ي إلأى 
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تر يأأأة التفأأأن اادأأأا،  ى كىفأأأا الت أأأن  الع لأأأى لأأأدي ةفأأأرا، ال   نعأأأة الت ر ضيأأأة فأأأى التتضرأأأا 
 الضراا ق بعستخدا  طر  ة  رتيلنري  عهل كحديلة إحصاعية عالية  البعديذ ةي بعد تتضرا

 –كلعأأا  أأا،فع تال رأأت ال   نعأأة الت ر ضيأأة فأأى الحأأرا علأأى حبأأنر جللأأاا الضراأأا ق 
افت ار إلى ال علن اا كالخضراا كاإلهت ا اا التأى تلأاعدهل فأى تر يأة  -   ىال  ةكلياا ة نرهل

 لهل  لباحثجلد هلذ إ افة إلى تم يع التفن اادا،  ى كىفا الت ن  الع لى 
كما ا  ع    نب مهمج سازعت زه   لتحق  مم صحج  لف ض  ألا ، اهد ه  لج  ندب 

 اتمثل ف ما يه : 
  تمأأأ يع التل رأأأت بترأأأئ الأأأتعلل علأأأى اإلسأأأت رار كت  لأأأة الع أأأا فهأأأن سأأأرعائ  أأأا  سأأأا ك مأأأعر

 ال علل تل إعدا،هل جردَا بالفماذ باإل افة إلى  الا ة االعا  ل دراتهذ  تلر الضرسة ك 

  سرر ع لية التعلل بختناا  حد،م بحرل ي  رت ا التل رت    ىضرم تعلل سلنك إلى ةىري إي
 بعد  عرفة ااكلى  عرفة  افية 

  ترأأنم ااامأأتة ال لأأتخد ة سأأناا ال  أأركام ةك ال لأأ نعة ةك ال رعيأأة كالتأأى تأأل اىتيارهأأا بعرا أأة
لأأأه ةيأأأر  ضرأأأر فأأأى تر يأأأة التفأأأن اادأأأا،  ى كىفأأأا  ب أأأا  تراسأأأا  أأأع  لأأأتني التال رأأأت   أأأائ

 الت ن  الع لى لد هل 

   ا تتيحه ةامتة  رتيلنري    ةسلن   ثالى لتصحي  ةىتأاا التال رأت في أا   ن أنئ بأه  أ 
ع لياا ع لية ،كئ تعر هل ل ماعر الخ ا      العهأل ةك  مأاعر الخأنف  أ  ال علأل ئأد 

 تعلل لد هل  سنئ له ةير إ  ارى فى تر ية ع لياا ال

  ت أأأن  ةامأأأتة  رتيلأأأنري فأأأى اها أأأة  أأأا ،رط بعسأأأتخدا  اإلىتبأأأاراا كت أأأد ل الت ت أأأة الراجعأأأة
 الفنر ة ال لت رم  ائ له ،كر فى تر ية هت  الع لياا لدي هميا التال رت 

  ةسأأألن  عأأأرال  حتأأأني الأأأدركط بعسأأأتخدا  ااامأأأتة جعأأأا التل رأأأت فأأأى حالأأأة بحأأأل  لأأأت ر
    ردا ة الدرط كحتى اإلاتهاا    تح را ةهداف تعل ه  كاست صاا كاماط ع لى  لت ر

  اعت أأدا ااامأأتة التأأى تبأأ رها الضراأأا ق علأأى تح رأأا ال  ارسأأة الفر، أأة كال  اميأأة  أأ  ئضأأا
التال رت لل هاراا ال تب رة فى  حتني الضراا قذ كهت  ال  ارسة ساه ت فى ت سر  التال رت 

     ال ااا الرظري كالع لى ل حتني الضراا ق

  ساه ت ااامتة التى تب رها الضراا ق فى تح را  تعة الأتعلل لأدي التال رأتذ كتأري الباحثأة
ةاه عرأد ا تتح أا ال تعأة فأى الأتعلل عردعأت  أ  ال فتأرال  ي  نجأد  سأائ للت أن  الع لأى  أ  

 ئضا التال رت 
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   ةتاحأأأت ااامأأأتة إحأأأدات التفاعأأأا كالتعأأأاكئ رأأأر  التال رأأأت كحعبأأأهل الأأأبعا فأأأى ة،اا  هأأأا
 ختلفةذ كهتا التعاكئ كالتفاعا     ثاه ةئ  لاعد على تبا،  ال عارف كالخضراا كال هأاراا 
رر  التال رت كتر يأة التفأن اادأا،  ى   أا ةاأه   لأاعد علأى ىفأا الت أن  الع لأى  ااأه  أ  
ال فتأأأرال ةئ العالئأأأة رأأأر  الت أأأن  الع لأأأى  أأأ  جهأأأة كال مأأأار ة كاإل  اريأأأة  أأأ  جهأأأة ةىأأأري 

  عالئة سلضية  

  لاعد الضراا ق فى تر ية ،افىية التال رت احن التعللذ  تلر   ر ى    ات اهاتهل احن الأتعللذ  
ةئ تر ية الدافىية كات اهاتهل احن التعلل    ال فترال ةئ  صاحضه ا ااخفا او   لباحثجكتري 

 فى   دار الت ن  الع لى لدي التال رت 

 ت باإليأارم كالتمأن ا كجأت  ااتبأا  التال رأت ررسة ةامتة  رتيلأنري التأى ةتيحأت للتال رأت اتلأ 
كمراها بال ثرراا التى تخاطا ةدثر    حاسة فى افن النئت  اتي ة كجن، تثيرراا الصنر 
كالرسأأأن اا كاالأأأنائ كمررهأأأا ئأأأد ةسأأأهل فأأأى اسأأأتثارم ااتبأأأا  التال رأأأت كتحفرأأأز الع ليأأأاا الع ليأأأة 

 كتر ية  هاراا التف رر لد هل 

 سأأأأأأأأأأأاعدا ةفأأأأأأأأأأأرا، ال   نعأأأأأأأأأأأة الت ر ضيأأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأأى تر يأأأأأأأأأأأة هأأأأأأأأأأأت  ااسأأأأأأأأأأأبا  اللأأأأأأأأأأأاب ة 
 التفأأأأأأأأن اادأأأأأأأأا،  ى كىفأأأأأأأأا الت أأأأأأأأن  الع لأأأأأأأأىذ   أأأأأأأأا  ح أأأأأأأأا الفأأأأأأأأرال ااك ذ ك أأأأأأأأا تنثأأأأأأأألت 

 أأأأأأأأأأأأ  اتأأأأأأأأأأأأاعق لهأأأأأأأأأأأأتا الفأأأأأأأأأأأأرال  تفأأأأأأأأأأأأا  أأأأأأأأأأأأع اتأأأأأأأأأأأأاعق ،راسأأأأأأأأأأأأة  أأأأأأأأأأأأا  أأأأأأأأأأأأ    لباحثددددددددددددجإليأأأأأأأأأأأأه 
(Moghni,H.,2010 )Liilard,S.,2011 )Chisnall,N.,2011() ،2014ناطمج س حع  باس). 

سأناا ةجرضيأة ةك عرحيأة اتاع هأا تختلأ   أع  -على حد علأل الباحثأة-جد ،راسة ررر ا يتن 
 الدراسة الحالية فى ةئ ي فاعلية اامتة  رتيلنري 

ةئ  ا هت  ااسبا  ت  عت  عأاو كسأاه ت فأى   لباحثجك   ىال  التر  اللاراذ تري 
ر ضيأأأة التأأأى ،رسأأأت تر يأأأة التفأأأن اادأأأا،  ى كىفأأأا الت أأأن  الع لأأأى لأأأدي تال رأأأت ال   نعأأأة الت 

 الضراا ق ال اعل على ةامتة  رتيلنري 

 ن  ض ء  لنتائج  لت  ا   لت صل ملحها ا ص   لعر سج  لحال ج بما يه :
  أأركرم البحأأل الأأدؤك  كال لأأت ر عأأ  ةحأأدات التنجهأأاا العال يأأة فأأى   أأا  الترحيأأة 

هأاا فأى اإلرت أاا ب  يأع عراثأر ال رظن أة كالتعليل ك حاكلة اإلستفا،م    هأت  التنج
 التعلي ية ل لا رم العالل كاللحاف رر ا العصر 
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  تمأأ يع البأأأاحثر  علأأأى تتأأن ر رأأأرا ق   ايلأأأة للضراأأأا ق ال  بأأ   فأأأى الدراسأأأة الحاليأأأة
 كححل تثيررها فى تر ية بعا ال دراا الع لية كحعا  هاراا التف رر لدي التال رت 

 ع ا لللا،م ال عل ر  تختص رتدر ضهل على  يةية تتضرأا  ت د ل ،كراا تدر ضية ككرل
 ةامتة  رتيلنري  ل ا لها    ةه ية فى تحلر  اناتق التعلل 

  أأأركرم اإلهت أأأا  رتر يأأأة التحصأأأرا ال عرفأأأى كع ليأأأاا العلأأأل كالدافىيأأأة لخا أأأا  لأأأدي 
 التال رت بترئ التعلل بال راحا التعلي ية ال ختلفة  

 رأأأت الضدا أأأة  أأأ  ئضأأأا ال تخصصأأأر   ر أأأى لأأأدي التال رأأأت  إ،راب   أأأرر ع لأأأى للتال رأأأت 
التفن اادا،  ى بحرل   تل نئ  هاراا كاستراتي ياا  ناجهة ال مأسالا كالتحأد اا 
البلأأيتة فأأى حيأأاتهل الدراسأأية ك أأتلر تأأدر ضهل علأأى ك أأع ةهأأداف المخصأأية ال ثلأأى 

كاإلامأ ا  ،اع أاو لد هل  لتحد د ةهدافهل ردئة ك يةيأة تحد أد ةهأداف الترأافن  أع الأتاا 
بثافلأأهل كة،اعهأألذ ك يةيأأة ك أأع ةهأأداف تحلأأ   أأ   اتهأأل بحرأأل  سأأنئ ة،اؤهأأل ةفبأأا 
  أأأا  أأأاانا عليأأأهذ باإل أأأافة إلأأأى تأأأدر ا التال رأأأت علأأأى  هأأأاراا ال ثأأأاررم كاإلسأأأت تام 

 بال ها  الدراسية كال مار ة الصةية    ا  ز د    تحصرلهل الدراسى 

 ة رراأأأأا ق ئأأأأاعل علأأأأى ةامأأأأتة  رتيلأأأأنري فأأأأى تر يأأأأة  لأأأأتن اا ع أأأأا ال عرفأأأأة فاعليأأأأ
 كاإلاد اب ال عرفى كالللن ى لدي التال رت  كي ثعنحاا التعلل 

  فاعلية رراا ق ئاعل على استراتي ياا الأتعلل الع رأا علأى ىفأا حأدم الت أن  الع لأى
 فى  نا  لتني  تالا ال ه ة لدي طال  ال ا عة 

  كالت اا ال رظن ى   رضساا للتفن اادأا،  ى لأدي التأال  ال نهأنحر  ال ركاة الع لية
 كالعا، ر  

   اإلسها  الرلضى اسالرا التعلل كالت ن  الع لى فى الترضم باإلردام العل ى لدي طال
 ال ا عة 

  ا تجأأأة العالئأأأة رأأأر  التفأأأن اادأأأا،  ى كالت أأأن  الع لأأأى ك هأأأاراا حأأأا ال مأأأسلة لأأأدي
 ة تال رت ال رحلة الثاان 



 نيـد أمـب حممـد/ زين
 

 54 

اسأأتخدا  اظر أأة جأأار،ار للأأت اااا ال تعأأد،م فأأى تر يأأة  هأأاراا (  2012إ رأأاط فه أأى فه أأى) -
ذ رسأأأالة ، تأأأنرا  ال تابأأأة لأأأدي تال رأأأت ال رحلأأأة اإلرتداعيأأأة بترأأأئ الأأأتعلل

 )مرر  رمنرم(ذدلية الترحيةذ جا عة رنرسعرد 
  التعلي يأة فأى تأدر ن الرسا أياا للتال رأت بترأئ استخدا  االعأا(  2015ةدر  ئضيص ةح د)-

  مسلة طربة للرمر كالتن  ع  ذال اهرم ذالتعلل
ح ربأة التأدر ا لضراأا ق تر يأة التفنلأة كالتعلأيل ال بسأرذ تتضي أاا اهأق  ( 2013ة ي أة ع أنر) -

 ذ الر االذ المر ة اادا،  ية للخد اا التعلي ية ال رتيلنري 
حلرأأا ال لأأار للعالئأأاا رأأر  التفأأن اادأأا،  ى كئلأأا ايىتبأأار (  ت2018حلأأ  سأأعد عارأأد  ) -

كالث أأة بأأالرفن كالتنافأأا اادأأا،  ى لأأدي طأأال  ال رحلأأة الثاان أأةذ   لأأة 
   111 -50(ذا ا 4)ذم(33)دلية الترحية ذ جا عة ال رنفيةذ  ق

( SBL) (  رراا ق   تر  لتن يش ةا ن ب التعليل ال اعل علأى اللأررار ن2018حل ى  ح د حل ى) -
فأأى التأأدر ن كتأأثيرر  فأأى تر يأأة  لأأتن اا ال عرفأأة كىفأأا الت أأن  الع لأأى 

ذ   لأأة  ليأأة الترحيأأةلأأدي طأأال   ليأأة الترحيأأة الرنميأأة جا عأأة ااسأأسردر ةذ 
  66 -2(ذا ا 2)ذم(33) قجا عة ال رنفيةذ 

(  ةسأأأالرا الأأأتعلل ال فبأأألة لأأأدي طلبأأأة بأأأ ا الأأأتعلل فأأأى ال أأأدارط 2013ح أأأد رليأأأه الع  أأأى) -
 تنسأأتة ردكلأأأة ال ن ت)،راسأأأة كثأأأةية   اراأأأة فأأأى بعأأأا ال ت رأأأراا ال

(ذا ا 4(ذم)14ذ  ق)  لة العلن  الترحن ة كالرفليةالد  نجرافية(ذ 
307-335  

(  اإلسها  الرلضى لتنجهأاا ةهأداف اإلا أا  كال أدرم علأى الت يأش 2018حرائ حلر   ح ن،) -
 لأة  ليأة الترحيأة  فى الترضم بأالتفن اادأا،  ى لأدي طالبأاا ال ا عأةذ 

(ذ ا ا 3)ذم(42) أأأقذ جا عأأأة عأأأر   أأأ نذ فأأأى العلأأأن  الترحن أأأة
236- 290  

فعاليأأة اسأأتراتي رتى تحسأأل ال أأتعلل كتحسأأل الضراأأا ق فأأى تر يأأة (  2011ىالأأد ةح أأد عضأأد العأأا ) -
التف رر الر ا ى كالدافىية لخا ا  باستخدا  الحاسأن  للتال رأت بترأئ 

 اجلأأأترر)مرر  رمأأأنرم(ذ  ليأأأة الترحيأأأةذ ذ رسأأأالة الأأأتعلل فأأأى الر ا أأأياا
 جا عة سنهاب
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( ةير تدر ن العلن  باستراتي ياا كف او للت اااا ال تعد،م فأى 2011ر حا  ةح د عضد العز ز) -
تر ية التحصرا ك عا ال هاراا الحياتية لدي تال رت الص  الخأا ن 

تصأأأأأدرها ال  ىيأأأأأة    لأأأأأة الترحيأأأأأة الع ليأأأأأةذايرتأأأأأداعى بترسأأأأأى الأأأأأتعللذ 
  61-1(ذا ا 2(ذم)14ل صر ة للترحية العل يةذ  ق)ا

(  ،راسأأأة   اراأأأة فأأأى بعأأأا ال هأأأاراا الحياتيأأأة رأأأر  التال رأأأت 2017سأأأال ة ع أأأاب العرأأأزي) -
  لة العا، ر  كالتال رت بترئ التعلل بال رحلة اإلرتداعية ردكلة ال ن تذ 

ذ  ليأأأأأأأأة ر أأأأأأأأاال ااطفأأأأأأأأا ذ جا عأأأأأأأأة اإلسأأأأأأأأسردر ةذ التفنلأأأأأأأأة كالترحيأأأأأأأأة
  259- 233(ذ ا ا 32)(ذم9 ق)

(  رراأأأأا ق  رتيلأأأأنري التعلي أأأأى فأأأأى ر أأأأاال ااطفأأأأا ق ،راسأأأأة 2014ثأأأأال   حرأأأأى الزهرااأأأأى) -
ذ جا عأأة   لأأة  ليأة الترحيأةتحلرليأة ا د أة فأى  أأنا الترحيأة ااسأال يةذ 

  784-732(ذ 2)ذم(38) قعر    نذ
ذ) حن أة كايجت اميأةتحلرأا ريااأاا البحأنت الرفلأية كالتر (  2010ثال  الد    ح ن، عال  ) -

 (ذ ال اهرمذ ،ار الف ر العرحإل5ط 

(  رراأأأا ق   تأأأر  لتن يأأأش الأأأتعلل 2019عاعمأأأة رلأأأرهر الع أأأريذ رحأأأا   ح أأأد عضأأأد الح رأأأد) -
ال رتمأأر فأأى التأأدر ن كتأأثيرر  علأأى تر يأأة اأأناتق الأأتعلل كىفأأا الت أأن  

ال  ىيأأأأة العرحيأأأأة الع لأأأأى لأأأأدي طالبأأأأاا  ليأأأأة الترحيأأأأة جا عأأأأة طربأأأأةذ 
  398-321(ذ ا ا 38)مذجيا التعليللت رنلن 

(  فاعليأة التعلأيل ال ت أا ز فأى تر يأة التحصأرا الفأنري 2018عضد الراثر  ح د عضأد الح رأد) -
كال رجأأأث ك هأأأاراا حأأأا ال لأأأثلة الر ا أأأية لأأأدي التال رأأأت بترأأأئ الأأأتعلل 

(ذ 12(ذ م)21ذ  أأأق)  لأأأة ترحن أأأاا الر ا أأأياابال رحلأأأة اإلرتداعيأأأةذ 
  55 -6ا ا 

   رأأاهق البحأل كطأأرف التحلرأأا اإلحصأأاعإل فأأى العلأأن  (2010رأأن حتأأا ك  أأا  ثأأا،ف)فأما، ة -
(ذ ال أأأأأأأاهرمذ  ستبأأأأأأأة ااا لأأأأأأأن 5ذ)ط الرفلأأأأأأأية كالترحن أأأأأأأة كاإلجت اميأأأأأأأة

 ال صر ة 
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(  فاعلية رراا ق ئاعل 2014فرنلرت فما، إرراهيل ك  ح ن، را ز  نس  ك فاط ة سعرد مباط) -
الرفلى لدي عررة  أ  ااطفأا  على ةامتة  رتيلنري لتحلر  التنافا 

ذ جا عأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأر    لأأأأأأأأأة اإلر أأأأأأأأأا، الرفلأأأأأأأأأى كي اإلعائأأأأأأأأأة الع ليأأأأأأأأأةذ 
  394-371(ذ 38)م  نذ

ذ ال أأاهرم ذ،ار طر  أأة  رتيلأأنري التعلي أأى ال ت أأد (  2004امأأني  أأاهر")  ار أأا  رتيلأأنري"اق -
 ال ل ة للرمر كالتن  ع 

جأأاا الخاثأأة فأأى  أأنا  تتلبأأاتهل  رأأاهق تعلأأيل  كي ايحتيا(  2003  أأدي عز أأز إرأأراهيل) -
 ذ ال اهرمذ  ستبة ااا لن ال صر ة اإلالااية كايجت امية كال عرفية

 -ااسأأأبا -التصأأأريش-تعلأأأيل التفأأأا بترأأأئ الأأأتعللق التعرحأأأش(  2008 ح أأأد ةح أأأد ىتأأأا ) -
 ،ار الث افة  ذذ ع ائالعالب-التمخيص

 ذالر أاال ذكةسأالرا ترحرتأه التفأا بترأئ الأتعللق ىصاعصأه(  2008 ح ن، عأنال   سأالل) -
 الدار الصنلتية للرمر كالتن  ع 

(  الر أأن ب الضرأأاعى للعالئأأاا اللأأضضية رأأر  التفأأن الدراسأأى كةهأأداف 2014 رأأا   ح أأن،  ح أأد) -
المخصية ال ثلى كالتنجهاا الدراسية ال لاه ة فى التحصأرا الدراسأى 

(ذ 4)ذم(13) أأق   لأأة ،راسأأاا عرحيأأةذلأأدي طأأال  ال رحلأأة الثاان أأةذ 
  633-533ا ا 

 (ذ2ط) ذبأأأ ا الأأأتعلل كثأأأعنحاته(  2010اضرأأأا عضأأأد الهأأأا،ي كع أأأر اصأأأر   كسأأأ رر  أأأ رر) -
 كاعا للتباعة كالرمر كالتن  ع  اار،ئذ ،ار
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