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استراجيجياث الخعلم البىائي لخىميت   بعع فعاليت بسهامج جدزيبي كائم على  

  السياطياث الخساب الرهني لدى جلميراث صعوباث حعلم  
 The Effectiveness of a Training Program Based on  Some Constructive 

Learning Strategies to Developing The Mental Arithmetic of Students 

with Learning Disabilities Mathematics  
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 ل غً قػالُت بػؼ اطتراجُجُاث الخػلم البىاتيتهدف الدزاطت ئلى الٌش 

اغُاث بالط ل في جىمُت الخظاب الرهني لدي جلمُراث ضػىباث الخػلم في الٍس

هت وند ،الثالث الابخداتي اغخمد الباخثان اإلاىهج شبه الخجٍسبي باطخخدام ؾٍس

ت ( جلمُراث ولإلحابت غلى أطئلت الدزاط6ػُىت مً )الجٍىهذ خُث ،اإلاجمىغت الىاخدة

جُاث  جم ئغداد بي مٍىن مً حلظاث جدخىي غلى جؿبُو غملي الطتراُج بسهامج جدٍز

اخخباز والخدهو مً ذلَ بىاطؿت ، الخػلم البىاتي وذلَ لخىمُت الخظاب الرهني

وحىد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت غىد ىخاةج الوأظهسث ، هازاث الخظاب الرهنيم

البػدي(  -اطت في الهُاض )الهبلي( بين مخىطؿي دزحاث غُىت الدز α  ≤.0.5مظخىي )

ُاث الخػلم  الخخباز مهازاث الخظاب الرهني والتي حػصي ئلى اطخخدام بػؼ اطتراجُج

 0لبرهامج في جىمُت الخظاب الرهنيمما ًإيد غلى قػالُت ا البىاتي

اغُاث0 ؛الخظاب الرهني ؛الخػلم البىاتي فخاخيت:اإلايلماث ال  ضػىباث حػلم الٍس
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  :ملدمت 

حػخبر اإلاإطظاث الخػلُمُت زييزة أطاطُت في بىاء حُل اإلاظخهبل بما ًىايب 

الخؿىزاث الخدًثت في ونخىا الخالي، ومما ال شَ قُه أن الػملُت الخػلُمُت جمس بمساخل 

غدًدة للنهىع بالكسد واإلاجخمؼ الري ٌػِش قُه، قخؿىز الخػازاث مسجبـ بخؿىز وهمى 

ً الخػلُم قيها0   وخُىم اغُاث في مهدمتها، قم ا هريس الػلىم التربىٍت قال بد أن ًأحي الٍس

خالله ٌظخؿُؼ الكسد الخػامل مؼ مهازاث الخُاة الُىمُت ومخؿلباث الخُاة الاحخماغُت0   

اغُاث جخميز بأنها لؿت ذاث أشٍاُ وزمىش، قهي لؿت مػاضسة غلى مس  خُث أن الٍس

دزة الكسد غلى الخكٌير، وحسجُل ما ٌشاهد، الخػازاث والثهاقاث، وهي ذاث أهمُت في ن

ً باألقٍاز ذاث الازجباؽ الٌمي0 )الظاهس،  ُ باآلخٍس  0(  8..2والاجطا

The study aimed to investigate the effectiveness of some 

constructivist learning strategies to develop the mental arithmetic of 

students with learning disabilities mathematics in the third grade of 

primary, the two researchers adopted the semi-experimental approach 

using the one group method , The study sample consisted of (6) 

students, To answer the study questions, that by preparation a training 

program consisting of sessions containing practical application of 

constructional learning strategies for the development of the mental 

arithmetic, And verify this by mental arithmetic skills test, The results 

showed that there were statistically significant differences at the level 

( 0.05≥α ) between the mean scores of the research sample in the 

measurement (pre-post) to test the skills of the mental arithmetic  

which is attributed to the use of some constructivist learning 

strategies, This confirms the effectiveness of the program in the 

development of mental  arithmetic. 

Key words: constructivist learning; mental arithmetic; learning 

disabilities mathematics 
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اغُاث بالبىاء اإلاىؿهي اإلاخدزج مً خالُ غالناث زنمُت بظُؿت ومً      وجبدأ الٍس

ممما الخلمُمممر فممممي خؿممممىاث  زمممم جخهممممدم باججمممماي مهمممام وغملُمممماث أيخممممر ضمممػىبت، ًدىهممممل داخلهم

اغُاث مً الجىاهب ذاث ألاهمُت   0(3..2لت0 )الىنكي، مدظلظ وحػد ضػىباث حػلم الٍس

 بػؼ الش يء، خُث أن ؾالبُت البدىر زيمصث 
ً
الهطىي؛ ئال أن الاهخمام بها حاء مخأخسا

 (  2.11غلى ضػىباث الهساءة والٌخابت0 )ضىالخت، 

اغُاث ما ب األؾكاُ في :  ق 8:  ئلى  5ين وجهدز وظبت اهدشاز ضػىباث حػلم الٍس

طمً اإلادزطمت نمد ًٍمىن لمدكهم شمٍل مممً أشمٍاُ غمػل المرايسة أو الاجمص اإلاػسفمي الممري 

ممممؿ خاث م م ممممى ئدزاى اإلاطم م م ممممدزتهم غلم م م ممممؼ نم م م ممممداخل مم م م مممماالث  ًخم م م ممممدي اإلاجم م م ممممي ئخم م م ممممساءاث فم م م أو ؤلاحم

اغُت0   (Geary, 2004)       الٍس

وهىاى الػدًد مً الخددًاث في الجىاهب الخػلُمُت اإلاخخلكت لخدَزع 

اغُاث للؿ باإلغاقت ئلى الاخخالقاث الكٍسدة بين الخالمُر،  الب ذوي ضػىباث الخػلم0الٍس

اغُاث  هىاى مجمىغت واطػت مً الػىامل الخازحُت والبُئُت التي جإزس غلى جدَزع الٍس

 (Bishara, 2018, 5) لهإالء الؿالب0

هت الػد مهمت شانت للػدًد مً ألاؾكاُ، خاضت  وند ًٍىن اطخخدام ؾٍس

 ئلى الهُىد  غلى غد ألاشُاء اإلالمىطت باطخخدام ألاضابؼ0غىدما ٌػخمدون 
ً
قىظسا

اإلاكسوغت غلى اطخخدام أضابػهم، ند ً جأ ألاؾكاُ ئلى الخخمين غىدما جخجاوش اإلاشٍلت 

ه غالوة غلى ذلَ، ٌشػس الٌثير مً ألاؾكاُ ،  تندزتهم غلى الػد باطخخدام هري الؿٍس

هت ملمىطت ًمًٌ زؤٍ  0تها مً نبل اإلاسانب مثل شمُل أو مػلمبالخسج الطخخدام أي ؾٍس

(Simon & Hanrahan, 2004, 193)0  قمً هرا اإلاىؿلو هجد اهه هىاى أهمُت لخدَزع

اإلاهازاث والاطتراجُجُاث اإلاسجبؿت بالخظاب الرهني  قهد أضبدذ واضخت بشٍل خاص 

غلى مداز الخمظت غشس غاًما اإلااغُت؛ قمً أحل أن ًٍىن الؿالب مظخػدًً بشٍل 

اغُت ل خُاة واإلادزطت والػمل، ًجب مظاغدتهم لٍُىهىا ص خُذ للمخؿلباث الٍس

ا  ًُ مظخخدمين أيكاء ل خظاب الرهني0 لرا ًجب أن جدبؼ اإلادازض الابخداةُت ههًجا مدزط

ُت  سها ختى ال ًطبذ الخظاب الرهني مجسد مهازة مدزط  إلدخاُ هري اإلاهازاث وجؿٍى
ً
ًامال

 Rogers, 2009,190))0 بل مهازة خُاة0
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وهىاى الػدًد مً الدزاطاث التي جىاولذ مىغىع الخظاب الرهني أبسشها 

ُؼ  Ahmad (2015دزاطت ) والتي جم قيها ؾسح وسخت مدظىت مً جؿبُو ًدمج حم

هت جكاغلُت وداغمت والتي  غىاضس الىطاةـ اإلاخػددة والخهىُاث الخظابُت الػهلُت بؿٍس

اغُاث في مسخلت هي مىاطبت ألؾكاُ ما نبل اإلادزطت؛ الطخخدام ها في جدَزع وحػلم الٍس

ادة قهم ألاؾكاُ لخهىُت الخظاب  ما نبل اإلادزطت0 خُث طاهم ئدزاج غىطس الكُدًى بٍص

الرهني، يما أهه أغاف اإلاسح والكاةدة خالُ حلظت الخػلم؛ وبالخالي جدظيذ مهازاتهم 

اغُت في غملُاث الجمؼ والؿسح0  الٍس

ما نبل اإلادزطت لخٍىن مظخػدة للخػلم  وهرا ٌشير ئلى أهمُت جدكيز مسخلت

اض ي  في اإلاظخهبل0 وند أشازث الػدًد مً الدزاطاث ئلى أن الخىىع في غسع مدخىي  الٍس

اث جسبىٍت ًهىد ئلى ظهىز هخاةج  اإلاادة الػلمُت بؿسم جدَزع قػالت ومظدىدة غلى هظٍس

إلاهازاث اإلاؿلىبت0 في الىمى اإلاػسفي للخالمُر، مما ًإدي ئلى ئيظابهم ا ئًجابُت مسؾىبت

ل،   ( 2.18)الشٍس

ت  اث الخّػلم اإلاػاضسة، قهي هظٍس ت البىاةُت ياخدي هظٍس وند ظهسث الىظٍس

 ً مػسقُت ناةمت غلى اإلاػنى، خُث ئن الخّػلم غملُت بىاةُت وشؿت ومظخمسة وجخػم

ايدظاب الخلمُر إلاػسقخه الجدًدة بىكظه مً خالُ الخكاغل بين أقٍازي ومػخهداجه 

ه الظابهت وألاوشؿت التي مس بها، يما جدخىي غلى مػاوهت واوؿماض الخالمُر مؼ ومػلىماج

 ً باث مخخلكت جهىم غلى الخػاون بهدف جدظين الهدزة غلى البدث غ بػػهم في جدٍز

 0(5..2الخكاضُل والخكٌير بىحه غام0  )الىجدي وآخسون، 

ت البىاةُت وغسوزة جبني اإلاػلمين و  اإلاػلماث وفي ئشازة ئلى أهمُت الىظٍس

للممازطاث الخدَزظُت اإلاظدىدة ئليها، ًسي الباخثان اهه غلى السؾم مً جؿىٍس اإلاىاهج 

وؾسم الخدَزع  في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت؛ ئال أن مػلمي ومػلماث ذوي ضػىباث 

ًان له  الخػلم ًكخهدن الخبرة في ممازطت الخػلم البىاتي أزىاء الخطظ الدزاطُت مما 

اغُاث بالـ ألازس في  جدهىز اإلاهازاث الػهلُت اإلاػسقُت لروي ضػىباث الخػلم في مادة الٍس



د/ أخمد شهسيا حجاشي    أ/ أمل أخمد الخوفي  
 

120 

 

ًىبثو منها الخظاب الرهني ومهازاجه، وهرا ًإيد غسوزة الاهخمام بهري الىظسٍت  والتي 

        والظعي لخؿىٍس اإلامازطاث الخدَزظُت الهاةمت غليها0                                                            

 : مشيلت الدزاست

جبرش مشٍلت الدزاطت في الهطىز الىاضح في مهازاث الخظاب الرهني لدي 

ظهس  بهم غلى هري اإلاهازاث، ٍو ػىد ذلَ ئلى غدم جدٍز الخالمُر ذوي ضػىباث الخػلم، َو

ًاألضابؼ  مً خالُ اطخخدامهم الؿسم الخهلُدًت في الخظاب 
ً
 أو ألالت الخاطبت هرا حلُا

ُػىن الخظاب بىاطؿت الدماؽ البشسي، مما  ،اإلادظىطت أو ألادواث قهم ال ٌظخؿ

ًخؿلب ألامس البدث هدى الػالج اإلاىاطب لخىمُت الخظاب الرهني لدكهم وجهىٍخه، وهرا 

ػصش الثهت بالىكع لهري الكئت0  َ طىف ًدغم الاطخهاللُت في الخكٌير، َو  بال ش

ً خالُ هخاةج الدزاطاث وم ،وبخدلُل الىانؼ الخػلُمي في اإلادازض الػسبُت

الظابهت ًسي الباخثان جسييز الدزاطاث الظابهت غلى جؿىٍس مهازاث الخظاب الرهني 

في الكطىُ الػادًت وباألخظ في الطكىف الػلُا، ومً هىا جخددد مشٍلت  للخالمُر

ُاث في  اغ الدزاطت الخالُت في ظهىز قئت مً الخالمُر لدكهم ضػىباث حػلم في الٍس

سها لدكهم الطكىف ألاول جت لهطىز مهازاث الخظاب الرهني وغدم جؿٍى ُت، وذلَ هُد

جُاث  مما ًلهي بظالله غلى غػل الخدطُل الدزاس ي، هدُجت الاغخماد غلى الاطتراُج

 
ً
سا الخهلُدًت الهاةمت غلى الخكظ والخلهين، وألهمُت ئيظاب وجؿىٍس هرا اإلاهازاث مٌب

اطخخدام بػؼ اطتراجُجُاث الخػلم  حاءث هري الدزاطت لػالج هري اإلاشٍلت مً خالُ

الخدًثت الهاةمت غلى الخػلم البىاتي لخلمُراث ضػىباث حػلم السٍاغُاث في الطل 

 الثالث الابخداتي0

ُ السةِس ي الخالي:       وفي غىء ما طبو، حاءث هري الدزاطت لإلحابت غلى الظإا

ب الــــــرهني جىميــــــت الخســــــافــــــي الــــــخعلم البىـــــائي  مـــــا فعاليــــــت بعــــــع اســــــتراجيجياث    

 جلميراث صعوباث الخعلم في السياطياث بالصف الثالث الابخدائي؟ لدى

 

ُ السةِس ي ًخؿلب ؤلاحابت غلى الدظاؤالث الخالُت :و   لإلحابت غلى الظإا
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( بين مخىطؿي α ≤ 0.05هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي ) -

هازاث الخظاب البػدي( الخخباز م -دزحاث غُىت الدزاطت في الهُاض)الهبلي

 الرهني والتي حػصي ئلى اطخخدام بػؼ اطتراجُجُاث الخػلم البىاتي؟

( بين مخىطؿي α ≤ 0.05هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي ) -

الخدبعي( الخخباز مهازاث الخظاب  -دزحاث غُىت الدزاطت في الهُاض)البػدي

 لم البىاتي؟الرهني والتي حػصي ئلى اطخخدام بػؼ اطتراجُجُاث الخػ

 أهداف الدزاست :

اغُاث في الطل الثالث 1 0 جىمُت الخظاب الرهني لدي جلمُراث ضػىباث حػلم الٍس

بي جم ئغدادي لخدهُو هرا الهدف0 ُ بسهامج جدٍز  الابخداتي مً خال

0 الٌشل غً الكسوم ذاث الداللت ؤلاخطاةُت بين مخىطؿي دزحاث غُىت الدزاطت 2

ُاض )الهبلي  البػدي( الخخباز مهازاث الخظاب الرهني التي حػصي ئلى  –وذلَ في اله

 اطخخدام بػؼ اطتراجُجُاث الخػلم البىاتي0

3 ً 0 الخدهو مً بهاء أزس البرهامج الخدٍزبي بػد ئًهاقه والخأيد مً مدي اطخمساز الخدظ

 في اطخخدام مهازاث الخظاب الرهني لخلمُراث الػُىت0

 أهميت الدزاست :

خبت الػسبُت بالبدىر التربىٍت الخدًثت وألاؾس جٌمً ألاهمُت في ئزس  اء اإلٌا

ت، وند جبرش ألاهمُت في اإلاسخلت الدزاطُت اإلاخمثلت بخلمُراث الطل الثالث  الىظٍس

خري جؿبُو الجاهب الػملي مً هري الدزاطت  الابخداتي مً ذوي  ضػىباث الخػلم، وندً 

لمُراث ذوي ضػىباث الخػلم، حًىا مً اإلاشازيت الاحخماغُت والػالناث ؤلاًجابُت بين ج

يما ًمًٌ أن ٌظخكُد مطممى اإلاىاهج مً هري الدزاطت مً خالُ جىظُم مدخىي اإلاىهج 

بما ًدىاطب مؼ جؿىٍس مهازاث الخظاب الرهني، وند جٍىن هري الدزاطت مسحؼ إلاػلمي 

ُاث التي جٍىن مالةمت لخدَزع هري الكئت  ومػلماث ضػىباث الخػلم في اخخُاز الاطتراجُج

اغُت بالشٍل ألامثل0   اإلاهازاث الٍس
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 مصطلخاث الدزاست :

دة ) (:Program) Trainingالبرهامج الخدزيبي  - ( بأهه: 2.16وند غسقخه غلي والشٍس

"مىظىمت مً اإلاهازاث واإلاػازف والاطتراجُجُاث والخبراث التي ًخمم الخدٍزب غليها وقو 

 مدي شمني مددد"0

َ وحػسقه الدزاطت الخالُت بأهه: ئؾ بُت وذل از مىظم ًخٍىن مً غدد مً الجلظاث الخدٍز

ًخم جهدًمها لخىمُت مهازاث  ُاث الخػلم البىاتي والتي  باطخخدام غدد مً اطتراجُج

اغُاث في الطل الثالث الابخداتي0  الخظاب الرهني لخلمُراث ضػىباث حػلم الٍس

وند غسف (:  Constructivist Learning Strategiesاستراجيجياث الخعلم البىائي ) -

ت البىاةُت في الخدَزع .2.1السوَع ) ( اطتراجُجُاث الخػلم والتي حػخمد غلى الىظٍس

هت التي حشجؼ الؿالب ًي ٌظػىا بأهكظهم للبدث والخطىُ غلى ؤلاحابت،  بأنها: "الؿٍس

بِىما اإلاػلم ًهىم بسطم اإلاظاز والدظهُل مً أحل حمؼ الؿالب للمػلىماث وبىاء اإلاػسقت 

ٍىن ذلَ أيخر ئمٍاهُت في الكطىُ ؾير اإلاٌخظت وجىقير م ا، ٍو ًُ ا وهكظ ًُ خؿلباث ذلَ حػلُم

 بالؿالب"0

جُاث والتي جهىم غلى    بأنها: مجمىغت مً الاطتراُج
ً
مًٌ حػسٍكها ئحساةُا ٍو

ت البىاةُت، وجخٍىن مً غدد الخؿىاث الخدَزظُت والتي جهىم بها اإلاػلمت وتهدف  الىظٍس

 غلى الخبراث الظابهت التي مً خاللها ئلى ئجاخت الك
ً
 اغخمادا

ً
سضت للخلمُرة بالخػلم ذاجُا

ٍىن دوز اإلاػلمت جىحُه وجِظير الػملُت الخػلُمُت ،جمخلٌها جُاث  ،ٍو ومً أبسش اطتراُج

 ُ ِخم جىاولها في هري الدزاطت هي اطتراجُجُت الخػلم اإلاخمسيص خى الخػلم البىاتي والتي ط

 لم البىاتي، واطتراجُجُت دوزة الخػلم0واطتراجُجُت همىذج الخػ، اإلاشٍلت

  (Mental Arithmetic): الخساب الرهني -

( بأهه: "غبازة غً غملُت غهلُت حظاغد 2.11وند غسقىي ؾىُت وآخسون )           

ت مػهىلت جخػلو بىىاجج الػملُاث الخظابُت أو الهُاض  الخلمُر في ئغؿاء ئحاباث جهدًٍس

 0                                                                                    بدون اطخخدام الىزنت والهلم"
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 بأهه: الهدزة غلى ئحساء الػملُاث الخظابُت            
ً
أما الدزاطت الخالُت قخػسقه ئحساةُا

هاض مً خالُ دزحت   دون اطخخدام أدواث خظاب مظاغدة، ٍو
ً
اغُت ذهىُا الٍس

ػد إلاهازاث الخظاب الرهني0 ومً مهازاث الخظاب الرهني والتي الخلمُرة في الاخ
ُ
خباز اإلا

طىف حظعى الدزاطت الخالُت لخىمُتها الخىطُل، اإلاػاغكاث، الػد الهكصي، الترجِب 

 الخطاغدي والخىاشلي0 

      (:Dyscalculia  /Mathematics Learning Disabilitiesصعوباث حعلم السياطياث ) -

بأهه: "ٌشير ئلى ضػىبت داةمت في حػلم أو قهم مكاهُم الػدد،  Geary (2006وند غسقه )

أو مػسقت نىاغدي، أو الهدزة غلى الخظاب، وجدعى هري الطػىباث في أؾلب ألاخُان 

اض ي  والتي حشير ئلى ضػىباث الخظاب اإلاخمثلت في ضػىبت   Dyscalculiaبالاجص الٍس

                                                                                                                        ئحساء  الػملُاث الخظابُت"0                

 بأهه: اغؿساب في الهدزة غلى اطدُػاب 
ً
اغُاث ئحساةُا ل ضػىباث حػلم الٍس ً حػٍس مٌ ٍو

 ػىبت غلى شٍل خللاإلاكاهُم الخظابُت واطخخدامها بالشٍل اإلاؿلىب، وجظهس هري الط

ًالجمؼ  في ئحساء لػملُاث ألاطاطُت اإلاهسزة غلى جلمُراث الطل الثالث الابخداتي 

 والؿسح والػسب0

 اطاز الىرسي: ؤلا 

: صعوباث الخعلم في السياطياث: 
ً
 أوال

ص غلى الكهم اإلاجسد والاطخدالُ والخكٌير قىخخر   اغُاث هى غلم ذهني ًسٌج الٍس

 هخخر اإلاجظماث الهىدطُت غلى أنها أحجام وغالناث0 ألاغداد غلى أنها ئشازاث و 

 ُ ُاث ٌػخبر اججاي هام مً اججاهاث جدظين ؤلابداع والخكٌير وجىطُؼ الخُا اغ قالٍس

 (2.14ومالخظت الخكاضُل، يما ئهه ٌػمل غلى الىػىج اإلاػسفي وؤلادزاًي للكسد0 )شحش ي، 

اغُاث ) شير مطؿ ح ضػىباث حػلم الٍس   ظس  أو ضػىباث في: ( ئلى غDyscalculiaَو

 اغُت  اطخخدام وقهم اإلاكاهُم والخهاةو الٍس

 اض ي ُ الػددي والٍس  0الكهم الخظابي والاطخدال
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اث،   اغُت0  )الٍص  (48، 7..2ئحساء ومػالجت الػملُاث الخظابُت والٍس

وجسجبـ هري الطػىبت غلى ألاؾلب باالغؿساباث الىظُكُت والتي جٍىن بالجهاش      

هرا باإلغاقت ئلى ما ٌػاهُه الخالمُر مً الاججاهاث الظلبُت هدى مادة  الػطبي اإلاسيصي0

اغُاث، واغخهادهم بأنها مً أضػب اإلاىاد الدزاطُت0 والخالمُر ذوي ضػىباث حػلم  الٍس

ًاء مػخدُ  اغُاث هم جالمُر ًخميزون بهدزة غهلُت غادًت وفي اإلاظخىي الؿبُعي وبر الٍس

ٍخدطلىن غلى دزحاث أنل  أو أغلى مً اإلاػخدُ؛ ئال أهه جخطح غليهم مظاهس الطػىبت و

ً مػدُ دزحاث أنسانهم بىكع الػمس والطل0 )أبى الىىز،   (2.14م

 أهواع صعوباث حعلم السياطياث:                                                                                             1-1

اغُاث( 2.15وند أشازث ًىطل وآخسون ) في أهىاع  بأهه جخماًص ضػىباث حػلم الٍس

ُ اإلادزطُت وهري ألاهىاع هي:   مخخلكت خُث جخؿلب أطالُب مؿاًسة إلاا في داخل الكطى

اغُت السةِظُت0   -1  ضػىباث ججاوش الخهاةو الٍس

اغُت الظهلت0 -2  ضػىباث في ألاوشؿت الٍس

 مكاهُم ألاغداد0 -3

اغ -4  ُت0  ضػىباث جمُيز ووغؼ السمىش الٍس

اغُاث0  -5  ضػىباث حػلم الخػبير اللؿىي في الٍس

 ضػىباث ؤلاخطاء والػد0  -6

 ضػىباث ئدزاى الكساؾاث اإلاٍاهُت للمجظماث الهىدطُت0 -7

 ضػىباث الرايسة )نطيرة اإلادي وؾىٍلت اإلادي(0 -8

 الهلو والىظسة اججاي الراث0  -9
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                                                                                     خصائص صعوباث الخعلم في السياطياث:            1-2

ُاث  ُاث مً ضػىبت في جهدًس الٌم اغ  ،ٌػاوي الخالمُر ذوي ضػىباث حػلم الٍس

ومػسقت الخهاةو  ،وهٌرا في مطؿ خاث ألاغداد ومكاهُم ألازنام ومدلىالتها الكػلُت

ًالجمؼ  والؿسح  و  اغُت  يما ئنهم ند ًجدون ضػىبت في ئدزاى  ،الػسب والهظمتالٍس

الهُم لخاهاث ألاغداد والترجِب الخطاغدي والخىاشلي لألزنام ويخابت أو نساءة الػدد الري 

ً خاهت0                      (.2.1 ،)أبى هُان  ًدخىي غلى أيخر م

اغُاث اهخكاع في مظخىي ؤلا       دزاى يما ًالخظ غلى ذوي ضػىباث حػلم الٍس

باث  اإلاػسفي ًخجلى في غػل الخخؿُـ الخخُاز الؿسم اإلاىاطبت لإلحابت غلى الخدٍز

ً التي  ،واإلاظاةل الخظابُت وضػىبت مسانبت الراث غىد خل اإلاظاةل اللكظُت والخماٍز

  ،غلى خؿىاث مدظلظلت جدخىي 
ً
وغدم ندزتهم غلى الخػمُم غلى مىانل مؿاًسة وخاضت

 (  3..2 ،الجدًدة منها0 )الىنكي

ًاقُت                      ما جىقس الٌخب اإلادزطُت حػلُماث 
ً
ومما ججدز ؤلاشازة ئلُه ئهه هادزا

اغُت أو يُكُت جلبُت اخخُاحاث حػلم الؿالب اإلاخىىغت0  في يُكُت خل للمشٌالث الٍس

 ً م غلى هماذج الٌخب اإلادزطُت التي جهدم ناةمت مدظلظلت م  ما ًهخطس الخػُل
ً
قػادة

ً ألاوشؿت  )غلى طبُل اإلاثاُ: الهساءة، جددًد ما ًجب الهُام به، الخل، والخدهو م

اغُاث  ؤلاحابت(0 وهري الخػلُماث لِظذ مكُدة للؿاًت للؿالب ذوي ضػىباث حػلم الٍس

 (Forgasz & Rivera, 2012الجخاذ نساز بما ًجب غليهم الهُام به0  )

: الخساب الرهني:
ً
 زاهيا

اغُاث والخظ ًأخر         ابالٍس
ً
   الرهني خيزا

ً
ػين خُاجىا وهرا ألهه في همـ أطاطُا  غلى ٌُ

 ًهىم خُث أهه خبراث، مً ًىاحه وما الشخظ ذهً في ًدوز  ما بىاء وحشٌُل زوابـ بين

 الىظسة  جدىلذ وبالخالي ومكهىمها، الرهني الخظاب أطالُب وؾسم  بين بػبـ الػالناث

اغُاث اغُاث ُجبد يما الخُاة، ئلى الخػلُم مً هدى الٍس  جدَزع ًان قدُىما جدَزع الٍس

اغُاث و ؤلاحساتي باث غلى مىطب الٍس ً والخؿُب  الخكٌير جدظين غلى ًسيص آلان الخماٍز

اغُاث مدخىي  مظاخت في خُث أضبدذ هىاى واإلاكاهُم الػامت،  للمطؿ خاث الٍس
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اض ي جىمُت الخكٌير ئلى باإلغاقت والػالناث ٌبِس ي وغبد .الرهني والخظاب الٍس ، هللا )ال

2.15) 

 ئحابت الؿالب ( الخظاب الرهني بأهه: "ئغؿاء5..2وند غسف اللمؼ ومهدادي )      

ًاهذ طىاء خظابُت إلاظألت وصخُدت دنُهت  مثل أدواث اطخخدام دون  لكظُت غددًت أو أ

 .غهلُت" بؿسم  الخاطىب أو الخاطبت، والهلم، آلالت الىزنت

ت      اغُاث ) وفي اطخؿالع أحسجه ال جىت الاطدشاٍز ( جبين أن 8..2الىؾىُت للٍس

ُت وأال  ُاث ألاطاط اغ الؿالب بداحت ئلى أن ٌظخػدوا بشٍل أقػل لخػلم مهازاث الٍس

 مً الخدٍزب غلى مهازاث الخكٌير0 
ً
دا  غلى آلالت الخاطبت، وأن ًخلهىا مٍص

ً
                         ٌػخمدوا يثيرا

 ، ٍىمُني ووٍتُز  (     2.18/  9..2)في ٍز

قُخؿلب قهم الػالناث بين ألازنام وجؿىٍس أطالُب الخظاب أن ٌظخٌشل      

ظخخدم الػالناث البظُؿت ومػسقت خهاةو  شسح ألاهماؽ َو الؿالب حظلظل ألازنام، َو

ً  .1×  .1، ومػسقت خهاةو الػسب ئلى  .2الجمؼ والؿسح ئلى  ، وجؿىٍس مجمىغت  م

ز غلُه  جريسها مً الخهاةو اإلاػسوقت، ألاطالُب الرهىُت إلًجاد الخهاةو التي ًخػر

واطخخدام بػؼ خطاةظ ألازنام بما في ذلَ اإلاػاغكاث والػىامل ومسبػاث ألاغداد، 

س مجمىغت مخىىغت مً الؿسم الرهىُت ل خظاب بدون ألالت الخاطبت وذَل   وجؿٍى

ًخػمً الجمؼ والؿسح مً ألاغداد الصخُدت، والخهدم ئلى ؾسم الػسب والهظمت، 

 ((Webber & Haigh, 2012 اطخخدام الػالناث بين الػملُاث ألازبؼ0 وقهم و 

 والتي    
ً
لرا حػخبر مهازاث الخظاب الرهني مً الػملُاث الخظابُت الهامت حدا

، خُث أن هىاى غدة ؾسم وئحساءاث
ً
ًمًٌ حػلمها وممازطتها  ًهىم  بها الؿلبت ذهىُا

غلى حػلم مهازاث مخىىغت ل خظاب  داخل الؿسقت الطكُت، والتي بدوزها حظاغد الؿلبت

 َ الرهني، وجصوٍدهم بمىانل خُاجُت مخخلكت جمٌنهم مً جىظُل ما حػلمىي مً جل

 ( 4..2اإلاهازاث0 )اإلاىمني وخطاوهت، 

إزس    في الخاضت ضػىباث الخػلم أخد وهى (Dyscalculia) الخظاب غظس ٍو

اغُاث غلى غػل اغُت، الػملُاث ئحساء غلى الهدزة الٍس  قنري  والخظاب الرهني، الٍس
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ً، شازد الدزاس ي الطل في  الؿالب ػاوي الره الخظابي0 )أبى  اإلاخطلت بالػد اإلاهام مً َو

      0( 2.12 ،الدًاز

وغلى ذلَ، ًجب غلى الؿالب في الطكىف الابخداةُت أن ًؿىزوا الخع الػددي        

ٍىهىا هاجخين في الخظاب الرهني؛ وبالخالي جٍىن ههؿت  الؿمىع الخالُت هي ما لدكهم ُل

ُؼ  ًان مً الػسوزي حػلُم مهازاث الخظاب الرهني لألؾكاُ مباشسة أو حشج ئذا 

   (Varol & Farran, 2007) ألاؾكاُ غلى ايدشاقها بأهكظهم0  

 مبادئ جدزيس الخساب الرهني:                                                             2-1

اغُاث     حػخمد غلى الخظاب اإلاٌخىب أيخر  ًاهذ الٍس
ً
في اإلادازض الابخداةُت طابها

 ئلى أهرا باإلغاقت، ئلى حاهب خهُهت  بٌثير مً الؿسم ألاخسي0
ً

ن الدازطين أيخر مُال

اطخخدام ألاطالُب التي هم غلى دزاًت بها واإلاألىقت لدكهم، ٌػني أن الؿالب ؾالًبا ما 

ٌخىب خت هت أيخر ًمُلىن ئلى اطخخدام الخظاب اإلا ى غىد جمٌنهم مً اطخخدام ؾٍس

 ً قاغلُت0 ولرا ًجب غلى اإلاػلم مىاشهت حػلُمه ختى ًخػلم ألاؾكاُ مجمىغت مخىىغت م

 منها0
ً
خػلمىن متى ٌظخخدمىن يال ُؼ  الؿسم الخظابُت، ٍو ومً اإلاخػازف غلُه؛  أن حم

               ت0الخظاباث جبدأ بمشٍلت ومؼ ئدزاى أن هىاى خاحت ئلى خظاب لخل هري اإلاشٍل

ً أطاطُين في ًل خظاب0  : جددًد  وما ًجب أن وػسقه هى أن هىاى نساٍز
ً
أوال

ُ غلى هري الىدُجت0    هت ل خطى : جددًد أقػل ؾٍس
ً
   هىع الىدُجت اإلاؿلىبت، وزاهُا

ًان الخهُُم مىاطًبا أم أن هىاى خاحت ئلى ئحابت  ًخػمً الهساز ألاُو مظألت ما ئذا 

ىؿىي ا دنُهت0 ًاهذ آلالت الخاطبت طخٍىن مكُدة، ٍو لهساز الثاوي غلى أطئلت مثل ما ئذا 

ًان خظاب  ًاهذ ألازنام في اإلاشٍلت ججػل الخظاب الرهني ممًٌىا، أو ما ئذا  أو ما ئذا 

هت واطخخدامها0 الىزنت والهلم هى ألاوظب0   بمجسد ما ًخم اخخُاز الؿٍس

غدة الؿالب غلى اخخُاز قمً خالُ مظا ًجب الخدهو مً مػهىلُت الىدُجت0 

واطخخدام ألاطالُب الخظابُت بشٍل مىاطب وقػا0ُ طىف حظاغدهم أًًػا غلى جؿىٍس 

                                                              (Reys et al, 2014)الخع الػددي لدكهم0 
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 اإلابادئعدد من بأن هىان   Department for Education (2010)وكد أشاز     

 التي ًجب على اإلاعلم أن ًدبعها في جدزيس الخساب الرهني وهي هما ًلي: 

 الالتزام بىنذ مىخظم لخدَزع اطتراجُجُاث الخظاب الرهني0 -

-  ً جىقير الىنذ إلامازطت قسًضا مخٌسزة لألؾكاُ الطخخدام واخدة أو أيخر م

ً الخهاة د م  و0الخهاةو التي ٌػسقىنها بالكػل للخىضل ئلى اإلاٍص

-  ُ جهدًم مىاهج وؾسم غملُت مؼ الىماذج والطىز التي ًمًٌ لألؾكا

ً الاطتراجُجُاث الرهىُت0إل اطخخدامها   حساء الػملُاث الخظابُت ألنها جإم

جُاتهم للمػلم  - ئشساى ألاؾكاُ في اإلاىانشت غىدما ٌشسخىن أطالُبهم واطتراُج

 وألنسانهم0

ُاث الُىمي،  ئن الػىدة ئلى الػمل الرهني في أوناث مخ - اغ خلكت في دزض الٍس

ًامل له مً ونذ آلخس، ٌظاغد ألاؾكاُ غلى جىلُد  أو ختى جخطُظ دزض 

 ً  م
ً
ًخدٌمىن في الػملُاث الخظابُت بدال الثهت في أهكظهم والشػىز بأنهم 

 الخظاباث التي جخدٌم قيهم0

 الرهني: مهازاث الخساب 2-2

هم ألاهداف التي ال بد أن حظعى اإلادازض حػخبر جىمُت مهازاث الخظاب الرهني مً أ      

 مً الخىاص والهىاغد التي ًجب 
ً
الابخداةُت لخؿىٍسها والاهخمام بها، وهي حشمل غددا

ً أبسشها :  غلى الخلمُر ئجهانها وم

ٍكهم  -1  و
ً
جمُيز الهُمت اإلانزلُت لألغداد: وهي أن ًميز الخلمُر آلاخاد والػشساث ذهىُا

 62مثل: جددًد آلاخاد في الػدد  نُمت ًل منهما في الػدد، 

 مً خُث أيبر أو أضؿس  -2
ً
ً: وهي أن ًهازن بين أي غددًً ذهىُا اإلاهازهت بين غدًد

أو ٌظاوي، وجسجبـ هري اإلاهازة باإلاهازة التي حظبهها خُث جخؿلب مػسقت الخلمُر 

ً، وهي حػخبر مهمت مً خُ ث وئدزايه للهُم اإلانزلُت آلاخاد والػشساث في يال الػدًد



رهني لدى الخساب ال فعاليت بسهامج جدزيبي كائم على بعع استراجيجياث الخعلم البىائي لخىميت

 جلميراث صعوباث حعلم السياطياث
 

129 

 

ت والخؿبُو، قاجهان الؿكل لها وزطىخها في ذهىه حظاغدي غلى مهازهت  الىظٍس

  35      69ألاغداد ذاث اإلاىاُش ألايبر مثل:  اإلاهازهت بين الػددًً   

: وهي امخداد للمهازة التي حظبهها، قالترجِب غادة  -3
ً
 وجىاشلُا

ً
جسجِب ألاغداد جطاغدًا

 
ً
ً ذهىُا  ومً زم  هى مهازهت بين أيخر مً غدًد

ً
 أو جىاشلُا

ً
ًان الترجِب جطاغدًا طىاء 

نز مثل:  مًٌ اطخخدام اإلاٌػباث اإلاخداخلت ومٌػباث ًد البدء بػملُت الترجِب ٍو

  
ً
  21،   94،   87جسجِب ألاغداد الخالُت جطاغدًا

ئلى زنم مػؿى: وفي هري اإلاهازة ًجب غلى الخلمُر أن ًجمؼ  99ناغدة حمؼ  -4

ين طىاء باغادة الخجمُؼ أو بدون ئغادة الخجمُؼ، وهرا غددًً مٍىهان مً خاهخ

مسجبـ بمػسقت وئدزاى الخلمُر للهُمت اإلانزلُت، وندزجه غلى حمؼ آلاخاد مؼ ألاخاد 

 مثل: 
ً
 وئًجاد الىاجج ذهىُا

ً
 أو غامىدًا

ً
 71+  37والػشساث مؼ الػشساث طىاء أقهُا

هه ًجب أن ًدزى الخلمُر خاضُت الخبدًل في الجمؼ: وهري الخاضُت حشير ئلى أ -5

بأهه غىد حمؼ  غددًً طىاء مً الِظاز ئلى الُمين أو الػٌع أي ئهه في خالت جبدًل 

أمايً ألاغداد قان الىاجج ال ًخؿير وال ًخأزس، وئهما ًٍىن هى هكع الىاجج مثل:        

دزيها خُىما   15+  22=  22+  15 وهري الخاضُت ًمًٌ للخلمُر أن ًٌدشكها ٍو

 له بشٍل مدظىض، ومؼ مسوز الىنذ والخٌساز جطبذ زابخت في ذهىه0    ُجمثل

 ًؿسح أن الخلمُر غلى ًجب اإلاهازة هري فيمً زنم مػؿى:  99ناغدة ؾسح  -6

 اوهر، الخجمُؼ ئغادة بدون  أو الخجمُؼ باغادة طىاء خاهخين مً مٍىهان غددًً

 ألاخاد مً آلاخاد ؾسح ىغل وندزجه، اإلانزلُت للهُمت الخلمُر وئدزاى بمػسقت مسجبـ

  طىاء الػشساث مً والػشساث
ً
  أو أقهُا

ً
  الىاجج وئًجاد غامىدًا

ً
      11 - 22: مثل ذهىُا

 بالهكص ئما زىِىاث  -7
ً
ُا الػد الهكصي لألغداد: وهي حػني ندزة الخلمُر غلى الػد ذهى

 ، 00000000000 8، 6، 4، 2أو زالزاث أو خمظاث مثل: 
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وحشير هري اإلاهازة ئلى ندزة الخلمُر غلى جددًد مػاغكاث : .1 الػدد مػاغكاث -8

 ويخابتها وجمُيزها مً بين ألاغداد ألاخسي مثل جددًد مػاغكاث  .1الػدد 
ً
ذهىُا

 9، .3، 4، .5في ألاغداد الخالُت:   .1الػدد 

: وهي حشير ئلى ئهه خُىما ٌػؿُىا هاجج حمؼ أي .1 الػدد مخمماث مػاغكاث -9

طبذ الػدد باليظبت للػدد آلاخس  .1ػاغكاث الػدد غددًً مػاغل مً م قاههً 

 6ئذن  6قاإلحابت طخٍىن   .2+ 000000 =  14مثل:  .1مً مخمماث مػاغكاث الػدد 

ً مخمماث مػاغكاث الػدد   .1هى م

هىم الخلمُر مً خاللها  جىطُل -.1 ألاغداد: وهي غٌع مهازة اإلاػاغكاث، ٍو

 مثل: هطل الػدد وئًجاد هطل ال  2بخهظُم الػدد غلى 
ً
  3=  6ػدد ذهىُا

وجخطح هري اإلاهازة للخلمُر أيخر باطخخدام ألادواث اإلادظىطت لبُان قٌسة أهطاف 

 (2.14ألاغداد0 )بؿسض، 

: استراجيجياث الخعلم البىائي: 
ً
  زالثا

أو   Constructionمً ًلمت البىاء  Constructivism)ًيبؼ مطؿ ح البىاةُت )      

ني  Structureالبيُت  ُت   Sturereوالتي هي مأخىذة مً اإلاطؿ ح الالُج والري ٌػني الٌُك

ت حػلم وهمى  مًٌ حػسٍكها غلى أطاض أنها "قلظكت لىظٍس التي ٌشُد بها مبنى ما، ٍو

 غلى بىاء أهىاع الخكٌير لدًه هدُجت جكاغله مؼ 
ً
الؿكل، جهىم غلى أن الؿكل ًٍىن نادزا

ػازف ُجبنى بشٍل وشـ بىاطؿت اإلاخػلم، وال ًخلهاها الخبرة، وحشير البىاةُت  ئلى أن اإلا

ً خىله"0  )أخػس والصؾُبي،  ً البِئت م  (  2.17بشٍل طلبي م

غلى  التي جدطلذ الخدًثت التربىٍت الخىحهاث أبسش  مً حػخبر البىاةُت والىظسٍت       

س ي الخدًث، الكٌس في متزاًد اهخمام صج حدًدة هظسٍت أنها يما الخػلُمي والخدَز  غلى سٌج

  اإلاخػلم الهاةم غلى قهم اإلاػنى، واغخباز  الخػلم مبدأ
ً
 في غملُت الخػلم؛ مدىزا

ً
          أطاطُا

قهى  اإلاػلم ئًجابي ووشُـ، أما مخػلم اإلاخػلم أن غلى قٌسة مبني الخدَزع أي أن هرا

 (254، 2.13)أبى الػال، .    الخػلم ومِظس لػملُت مىحه
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ت للخ  ػلم اليشـ خُث ًخػمً الخػلم اليشـ الاهخساؽ في قالبىاةُت هي هظٍس

مًٌ أن جددر غملُاث الخػلم اليشـ هري    اإلاػالجت اإلاػسقُت اإلاىاطبت أزىاء الخػلم0 ٍو

ُت( و ؾسم حػلُمُت طلبُت )مثل: الػسوع الخهدًمُت اإلابدة مًٌ أن حػىنها  غً ؾٍس ٍو

الهدف الخػلُمي هى ؾسم حػلُمُت وشؿت )مثل: الايدشاف البدذ(0 لرا غىدما ًٍىن 

حشجُؼ الخػلم البىاتي، ًجب اطخخدام ألاطالُب الخػلُمُت التي جإدي  ئلى اإلاػالجت 

 في جمثُل 
ً
اإلاػسقُت اإلاىاطبت أزىاء الخػلم مثل: اخخُاز اإلاىاد اإلاالةمت، وجىظُم اإلاىاد غهلُا

 (  (Tobias & Duffy, 2009ئدزاًي مخماطَ، ودمج اإلاىاد مؼ اإلاػسقت الظابهت ذاث الطلت0 

ت البىاةُت، ومً أبسش هري             جُاث والىماذج اإلاىبثهت مً الىظٍس وجخػدد الاطتراُج

 الاطتراجُجُاث والتي جم اطخخدامها في الدزاطت الخالُت:   

ًهىم هرا الىمىذج غلى (: Constructivist Learning Model)هموذج الخعلم البىائي  3-1

سيص هرا أطاض أن اإلاخػلمين ًجب أن ً هىمىا ببىاء مػازقهم وجىظُمها بأهكظهم، ٍو

سي أصخاب هرا الىمىذج،     الىمىذج غلى مبدأ الخأزير الراحي في غملُت الخػلُم خُثً 

ً وحهاث هظسهم الخاضت  أن اإلاخػلمين الرًً ٌػاهىن مً ضػىباث الخػلم ًهىمىن بخٍٍى

ُت غً مدُؿهم، لرلَ البد أن جٍىن اإلاهام التربىٍت التي ًهد مها اإلاػلم للمخػلمين خهُه

                              0ً ًخم حػلمها مً خالُ الخكاغل الاحخماعي مؼ آلاخٍس ومخؿابهت مؼ وانؼ الخُاة، وأن 

 (192، 2.12)الاجمي وآخسون، 

ت دون ؾيرها،   يما ئن اطتراجُجُت الخػلم البىاتي ال جهخطس غلى مسخلت غمٍس

ي ًطل ئلى اإلاػلىمت بىكظه، يرلَ باإلغاقت ئلى أنها جدُذ ا لكسضت للمخػلم أن ًكٌسً 

ًمًٌ مً خالُ هري الاطتراجُجُت الهاةمت غلى الخػلم البىاتي مىاحهت ما بين الخالمُر 

ً قسوم قسدًت0 )طُل،   (.13، 4..2م

 (:       CLMمساخل هموذج الخعلم البىائي ) -

خىن  مً أزبؼ مساخل (CLM) ًخٍىن همىذج الخػلم البىاتي و              يما أشاز لها ٍش

ذ هي : الدغىة، والاطخٌشاف والايدشاف، والخكظيراث والخلىُ، واجخا( و 7..2)

ً بُانها ؤلاحساء، و                                                                  غلى الىدى آلاحي:ٍمٌ
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وئشسايهم  الؿالب هخماما شد ئلى وتهدف (:ألاولى: مسخلت الدعوة )مسخلت الاوشغال* 

ًفي ال ، (الجدًد طؿ حالدزض )اإلا غىىاناإلاخػلمين ئلى  ز جدكي بىاطؿت، وذلَ خمٍس

خم ذلَ  مػه، الاهدماجودغىتهم ئلى  وحىد  شير ئلىضىز حأو غسع مىانل  أزىاءٍو

ً نبل اإلاػلم جدغى الؿلبت ئلى الخكٌير  أو ؾسح أطئلت ئشٍالُت  0م

ُ و  :ىشاف، والاهدشاف، والابخيازالثاهيت: مسخلت الاسخ*  جخمسيص هري اإلاسخلت خى

 ًبدأ غمل الؿلبت في ألاوشؿت مداولين الىضُى  ، وقيهااإلاخػلم( بشٍل خاص)الؿالب 

ٍىن ذلَ مً خالُ مجمىغاث  ،ئلى خل اإلاشٍلت أو ؤلاحابت غً ألاطئلت اإلاؿسوخت ٍو

ُ ئحساء ألاوشؿت و  ً خال  الخجازب0)حػاوهُت( إلاىانشت ما ًهدم ئليهم م

 طؿ خاثوقيها ًخىضل الؿالب ئلى اإلا :الثالثت: مسخلت الخفسيراث واكتراح الخلول * 

بُنها  ىاشهت، واإلااًلللمش تي جم جهدًمهاوالخلىُ ال الىخاةج  مً خالُ مىانشت اإلاؿلىبت

جبادُ اإلاػلىماث والخلىُ ومساحػتها وههدها، و الخكاوع الاحخماعي، ومىانشت بىاطؿت 

      اإلاىاءمت بين الخل، واإلاػسقت الساهىت، والخبراث0  ؛وبالخالي ث حدًدةوجبني جكظيرا

لألقٍاز  خػلمينحػمُو حػلم اإلااحظاع و  وتهدف ئلى :مسخلت اجخاذ ؤلاحساء :السابعت* 

غدة أو  جدٍزب غمل بىاطؿت، وذلَ وضلىا ئليهاواإلاػازف واإلاهازاث التي  واإلاكاهُم

باث ؛ أي اهخهاُ أزس الخػلم ئلى مىانل حػلُمُت ي جم بدثهرباإلاىغىع ال ازجباؽ لها جدٍز

ُت(، وأن ًخ في هخدديوهىا ، خدًثت وا خرهري اإلاسخلت الؿالب ألن ًجدوا )جؿبُهاث غمل

  0إلاا حػلمىي ئحساًء 

 Problem Centered Learning):   استراجيجيت الخعلم اإلاخمسهص خول اإلاشيلت 3-2

Strategy)  خلي  وند ضمم هري الاطتراجُجُت ً  Wheatlyٍو ، وهى مً أيبر اإلاىاضٍس

و خم جؿُب ت البىاةُت الخدًثت، ٍو ُت للىظٍس ج ُاث حػلُم في هري الاطتراُج اغ  مً والػلىم الٍس

ُ  الخمدىز  خالُ ٍىن ذلَ مً خالُ جهدًم مشٌالث اإلاشٍلت؛ خى  وغلى أطاطها ًهىم ،ٍو

 إلًجاد مىغاث والبدثمج داخل الػمل أزىاء مػنى ذاث ومكاهُم غالناث اإلاخػلم بخٍىًٍ

 ُ  (9..2 ،اإلاشٌالث0 )الدًب والخصهداز لهري الخلى

 (:PCLSمىوهاث استراجيجيت الخعلم اإلاخمسهص خول اإلاشيلت ) -
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جُت هري وجخٍىن       خىن وشٍخىن ) الاطتراُج  زالزت مً (3..2خظبما أشاز ئليها ٍش

( cooperative groups) تخػاوهاإلا واإلاجمىغاث( (tasks اإلاهاممٍىهاث أطاطُت وهي: 

جُت باطخخدام هري والخدَزع ،sharing)) واإلاشازيت جدخىي   task بمهمت ًبدأ الاطتراُج

 اإلاخػلمين ومً زم ًهىم ما أن هىاى مػػلت سونػٌظدش ؿالبال ًجػل مىنلغلى 

ُ خل غً بالخىهُب خخخم ،ضؿيرة قسم  ػػلت بىاطؿتاإلا لهري ى  تمظاهمب مػلالخ ٍو

 طِخم الخػسف غلى هري اإلاٍىهاثو  ئلُه، الخىضل جم ما ظسةمىا في البػؼ بػػها كسم ال

  : ًلي قُما

ِس يال سجٌصاإلا الخػلم مهام جمثل :الخعلم مهامأ(  ُ  اإلاخمسيص للخػلم سة  مًو  اإلاشٍلت، خى

 ماثاإلاه لهري ز اإلاالخظباالخخُاخػلم وهجاخه مستهً ال مً الىىع هرا اطخمساز قان زم

ُت أهمهاال الشسوؽ مً غدد اإلاهام هري فيًظهس  ، خُث ًجب أناإلاػلمين بىاطؿت  سةِظ

  اإلاهمتدخىي ج أن
ً
 حشجؼ وأن ،خػلماإلا إلاظخىي  مىاطبت جٍىن  نوأ ذا مشٍلت، مىنكا

جُت مً أيخر لها جٍىن خٍام اإلاىاطبت، و ألا  اجخاذ غلى ؿلبتال وئحاباث  ل خل اطتراُج

  ت والخىاز0واإلاىانش ألاطئلت ؾسح لؿلبت خبا بني فيج أن، و مخػددةصخُدت 

جُ هري جدبنى خُث :اإلاخعاوهت اإلاجموعت (ب ُخم ق الجماعي الخػلم مبدأ تالاطتراُج

 ٌػمل أيخر، أو ؿلبتال مً ازىين قسنت ًل جػم قسم حماغُت لػدة ؿلبتال جهظُم

ووج مشٍلتلل إلًجاد خل وغؼ خؿت غلىقسنت  ًل أغػاء  وذَل الخل، هرا ؿُب

 بُنهم، قُما ألادواز ئلى جبادُ ىغؼال ٍمًٌ أن ًطلجماغُت، و ال ىانشتاإلا مبدأ بىاطؿت

 مى لِع قاإلاػلم تالاطتراجُجُ باليظبت لهريو 
ً
  قسد أهه بل الجماغُت، تظاهماإلا غًؿلها

  كسم ال بػؼقسنت وذلَ أزىاء مسوزي غليها  وجىحُه  ًل في
ً
ىظس قُما ال ئغادة ئلى أخُاها

 جىضلىا ئلُه0

خلىلهم غلى شمالءهم في  قسنت ًل أغػاء عٌػس  وفي هري اإلاسخلت  :اإلاشازهت ج(

جُاثو الكطل،  ختى ًطلىن ئلى الخل،  هكروها التي الاطتراُج
ً
 خدور الخخمالُت وهظسا

ُ لكسم  ا بين جباًً جُاث و ؤلاحاباث هري خى اإلاباخثاث  غدد مً جدوز  ههقاالاطتراُج

ًان ذلَ ختى ًطلىن ئلى واإلاىانشاث 0ممٌى الخىاقو قُما بُنها ئذا 
ً
  ا
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ً  (:(Learning Cycle Modelهموذج دوزة الخعلم  3-3 ٌػخبر همىذج دوزة الخػلم م

ص غلى مدطلت الىظسٍت  ت البىاةُت، وهى همىذج حػلُمي وحػلمي، ًسٌج ئحساءاث الىظٍس

ت البىاةُت اإلاػسقُت في مُدان  البىاةُت وهخاةجها، وهى جكظير لبػؼ جىحهاث الىظٍس

مخاش هرا الىمىذج بأهه  مً ألاطالُب التي جساعي ئمٍاهاث الخلمُر الػهلُت، الخدَزع، ٍو

وحػُىه غلى الخدبس والخكٌير وجدثه غلى اإلاػاوهت والػمل الجماعي، وند جؿىز همىذج دوزة 

 لػدد اإلاساخل اإلاٍىهت له والتي ججػل الخلمُر ًمس أزىاء غملُت الخػلم بمساخل 
ً
الخػلم جبػا

، قهي بمثابت دلُل ومسشد للخػلم قمنها مدظلظلت ومترابؿت، ٌشازى الػمل قيها بىكظه

 (2.16دوزة الخػلم الثالزُت ودوزة الخػلم السباغُت، ودوزة الخػلم الخماطُت0 )الىىبي، 

 (:  LCMمساخل هموذج دوزة الخعلم ) -

التي  ًخٍىن هرا الىمىذج في ألاطاض مً زالر مساخل وهي: مسخلت الاطخٌشاف     

الؿالب للخىضل ئلى  التي جإيد ئًجابُت دًم اإلاكهىمومسخلت جه جإيد الخبراث الخظُت

نل حػلُمي حدًد، اإلاكهىم في مى  ػماُاطخ مًٌ مًالتي ج ومسخلت جىكُر اإلاكهىم اإلاكهىم

ها زهوهي يما و ، ئال ئهه جم الخػدًل غلى هرا الىمىذج وئغاقت مسخلت زابػت وهي الخهىٍم

 ًلي:يما  شمالؤي مازجً و

م، وجثير الخىاشن مسيص خىُ الؿالب اإلاخػلخوهي مسخلت ج :افألاولى: مسخلت الاسخىش*  

ًاقُت ومىاد0   اإلاػسفي للؿالب، أما اإلاػلم قُخمثل دوزي في ئغؿاء الخالمُر جىحيهاث 

 اطخخالص اإلاكهىم أو ئبداع اإلاكهى  :مسخلت الخفسير* الثاهيت: 
ً
وجخمسيص  م،وحظمى أًػا

 ولًٌ بدزحت 
ً
 جكٌير َظير أنل مً خُث ئن اإلاػلم ٌُ هري اإلاسخلت خىُ الؿالب مبدةُا

 حػاووي0  أطلىببدُث ًبىىن اإلاكهىم ب خالمُرال

غلى  خلمُرال ػاوهتئلى م طبى وج ،وحظمى مسخلت جؿبُو اإلاكهىم :الثالثت: مسخلت الخوسع* 

 0 لخػلم الخػاووياوحشجُؼ  اثالػهلي ل خبر  رجِبالت

ُؼ جُجُت الخهىٍم في هري الاطترا  :مسخلت الخلويم :السابعت*  ًٍىن بطكت مظخمسة  في حم

خىن،   0ولِع بالنهاًت قهـ يما في الخػلُم الخهلُدي اإلاساخل  (7..2)في ٍش

 إًجابياث جطبيم الاستراجيجياث البىائيت في مجال الخدزيس: 3-4
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جابُاث غدًدة جىػٌع غلى اإلاُدان 2.18وند أوضخذ أطسة )     ( بأن هىاى ًئ

ً بُانها وقو ما ًلي:التربىي غىد جؿبُو الاطتراجُج مٌ  ُاث البىاةُت ٍو

بنى بىاطؿت اإلاخػلم  - ًُ ؛ لٍىهه 
ً
 وأنىي جأزيرا

ً
ت البىاةُت أبهى أزسا الخػلم وقو الىظٍس

 ومخػلو به0

                          ٌظهم الخػلم البىاتي في جىمُت ندزة اإلاخػلمين غلى الخػلم الراحي واإلاظخمس0  -

ي اإلاخػلم الهدزة غلى خل مشٌالجه وئًجاد الخٌُل اإلاىاطب مؼ مي الخػلم البىاتي لدًى -

 وانػه0

 ًمخاش اإلاىهج الخػلُمي البىاتي بترييزي غلى ألاوشؿت التي جخؿلب مً اإلاخػلم طبر أؾىاز الػلم0 -

ًىمي لدي اإلاخػلم الهدزة الػهلُت غلى جسابـ ألاقٍاز وههدها وضُاؾتها  في أطلىب  -

 مػسفي قٌسي0

 :الدزاساث السابلت

 صعوباث حعلم السياطياث والخساب الرهني: مجال  يدزاساث أحسيذ ف

ُت  Rousselle & Noël (2008:)دزاطت  - هدقذ ئلى الخػسف غلى مظاهس الهدزة الخظاب

ُاث خُث جم قدظ الاطخخدام  اغ الرهىُت لدي ألاؾكاُ ذوي ضػىباث حػلم الٍس

بي إلاهازة الخظا ب الرهني في الجمؼ، قخٍىهذ الػُىت مً زالر الخٌُكي ل خظاب الخهٍس

ُاث  18مجمىغاث قاإلاجمىغت ألاولى اشخملذ غلى  اغ جلمُر مً ذوي ضػىباث حػلم الٍس

جلمُر مً الػادًين بالطل  22بالطل الثالث الابخداتي واإلاجمىغت الثاهُت اشخملذ غلى 

لػادًين بالطل جلمُر مً ا 21الثالث الابخداتي أما اإلاجمىغت الثالثت اشخملذ غلى 

الثاوي الابخداتي، وند جم جؿبُو اخخباز باطخخدام بسهامج بالٌمبُىجس وحمؼ الاطخجاباث، 

 
ً
ُاث لدكهم أخؿاء في جهدًم ؤلاحاباث وخطىضا اغ وأظهسث الىخاةج أن ذوي ضػىباث الٍس

في غملُت الخهٍسب التي حػخمد غلى مهازاث ذهىُت غلُا باإلغاقت ئلى الجمؼ واإلاهازهت بين 

ُت   اإلاهازاث التي حػخمد غلى اطخخدام الرهً والخخُل ومػسقت مػهىل
ً
ألاغداد، وأًػا

ًان غىد اإلاجمىغاث ألاخسي ندزاث غلُا في هري اإلاهازاث ُ باإلاهابل   .الخلى



د/ أخمد شهسيا حجاشي    أ/ أمل أخمد الخوفي  
 

136 

 

ُاث  :(2.18) ت الػِظاتي وخمداندزاط - هدقذ ئلى الٌشل غً قاغلُت اطتراجُج

لدي ؾلبت الطل الثالث مً ذوي  الخظاب الرهني في جىمُت مهازاث الخع الػددي

ُاث غلى الخدطُل  ضػىباث الخػلم، ويرلَ الٌشل غً مدي جأزير هري الاطتراجُج

ُاث، خُث جألكذ الػُىت ألاطاطُت للدزاطت مً  اغ   ۰۲الدزاس ي في مادة الٍس
ً
ؾالبا

وؾالبت، خُث جم اطخخدام اخخباز زاقً للمطكىقاث اإلالىهت، واخخباز الخدطُل الدزاس ي 

ُاث اإلاظخىي الثاوي واخخباز مهازاث الخع الػددي وبسهامج جدٍزبي في ما اغ دة الٍس

باطخخدام اطتراجُجُاث الخظاب الرهني وند أطكسث الىخاةج غً وحىد قسوم ذاث 

بُت في الهُاطين  داللت ئخطاةُت بين مخىطؿي زجب دزحاث الؿلبت في اإلاجمىغت الخجٍس

ي، واخخباز الخدطُل الدزاس ي لطالح الهبلي والبػدي الخخباز مهازاث الخع الػدد

الهُاض البػدي، ويرلَ وحىد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت بين مخىطؿي زجب دزحاث 

بُت والػابؿت في الهُاض البػدي الخخباز مهازاث الخع  الؿلبت في اإلاجمىغخين الخجٍس

بُت0  الػددي، واخخباز الخدطُل الدزاس ي لطالح اإلاجمىغت الخجٍس

 الخساب الرهني: المج يدزاساث أحسيذ ف

ُاث  :(2.16) غؿُكي دزاطت - هدقذ ئلى نُاض قاغلُت اطخخدام بػؼ اطتراجُج

ر ًاء الػددي لدي جالُم الطل الثالث  الخظاب الرهني في الخدطُل وجىمُت الر

جلمُر وجلمُرة مً جالمُر مدزطت الجامػت  .3الابخداتي، قهد جٍىهذ الػُىت مً 

غت ججٍسبُت، وند جم اطخخدام بؿانت جددًد الابخداةُت بمداقظت أطُىؽ يمجمى 

جُاث الخظاب الرهني اإلاىاطبت لخالمُر الطل الثالث الابخداتي ودلُل اإلاػلم  اطتراُج

جُاث الخظاب الرهني والاخخباز الخدطُلي إلاهازاث الخظاب الرهني  الطخخدام اطتراُج

ًاء الػددي، وحاءث الىخاةج لخإيد غلى وحىد قسوم ذاث دال لت ئخطاةُت بين واخخباز الر

بُت في  مخىطؿاث دزحاث الخالمُر  في ًل مً الهُاطين الهبلي والبػدي للمجمىغت الخجٍس

ُاض البػدي،    ًاء الػددي لطالح اله ًل مً اخخباز مهازاث الخظاب الرهني واخخباز الر

ًاء ُت الر  وهرا ٌشير ئلى قػالُت بػؼ اطتراجُجُاث الخظاب الرهني في الخدطُل وجىم

 لدي جالمُر الطل الثالث الابخداتي0   الػددي

 الخساب الرهني واستراجيجياث الخعلم البىائي: مجال يدزاساث أحسيذ ف
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ُاض مدي قػالُت بسهامج مهترح في غىء  :(2.11) ؾىُت وآخسون دزاطت - هدقذ ئلى ن

الخػلُم البىاتي في جىمُت مهازاث الخظاب الرهني لدي جالمُر اإلاسخلت الابخداةُت، قهد 

و  .4مً  ٍىهذ الػُىتج جلمُر وجلمُرة مً الطل الخامع الابخداتي، وند جم جؿُب

اخخباز الخظاب الرهني نبل وبػد جؿبُو البرهامج اإلاٍىن مً وخداث مهترخت، وند 

أطكسث الىخاةج غً وحىد قسم ذو داللت ئخطاةُت بين مخىطؿي دزحاث جالمُر اإلاجمىغت 

بُت في الخؿبُهين الهبلي والبػد و الخجٍس ي الخخباز مهازاث الخظاب الرهني لطالح الخؿُب

 البػدي0    

أزس اطخخدام اطتراجُجُت خل  هدقذ ئلى الٌشل غً :(2.15) والهػاة دزاطت ناطم -

اغُاث غلى الخدطُل وجىمُت مهازة الخظاب الرهني لدي ؾلبت  اإلاشٌالث في جدَزع الٍس

بي وذلَ لػُىت بلؿذ ، خُث اطخخدم الباخثان اإلاىهج شبه ااإلاسخلت ألاطاطُت  .4لخجٍس

ؾالب مً الطل الظادض الابخداتي، خُث جم جهظُمها ئلى مجمىغخين )غابؿت 

وند جم ئغداد اخخباز الخدطُل  ،ؾالب .2وججٍسبُت( خُث جٍىهذ ًل مجمىغت مً 

واخخباز الخظاب الرهني وجؿبُههما مً ِنبل الباخثان، وأشازث الىخاةج ئلى وحىد قسوم 

ةُت في مخىطؿاث الخدطُل ومخىطؿاث مهازة الخظاب الرهني لدي ذاث داللت ئخطا

جُت خل اإلاشٌالث ولطالح  ؾلبت الطل الظادض الابخداتي حػصي ئلى اطخخدام اطتراُج

بُت0     اإلاجمىغت الخجٍس

 :آلاحيمن العسض السابم للدزاساث السابلت ًخضح 

اث الظابهت والتي وبػؼ الدزاط تالخالُ دزاطتهىاى غالنت وزُهت بين مخؿيراث ال -

ُاث  اغ  (2.11دزاطت ؾىُت وآخسون )يما في جىاولذ مخؿير الخػلم البىاتي في جدَزع الٍس

ئال أن هاجين الدزاطخين ند زيصث غلى جىحيهها            (2.15) والهػاة دزاطت ناطمو 

اغُاث0   ئلى الػادًين بػٌع الدزاطت الخالُت والتي وحهتها لروي ضػىباث حػلم الٍس

ئلى نُاض قاغلُت مهازاث  ذ( ند هدق2.16جدًس بالريس أًًػا أن دزاطت غؿُكي )ال -

 الطل الدزاس ي للػُىت وهى الطل  بػذالخظاب الرهني واج
ً
اإلاىهج شبه الخجٍسبي وأًػا

 ري؛ ئال أن هتالخالُ دزاطتالثالث الابخداتي وهى ما ًخكو مؼ الطل الدزاس ي لػُىت ال
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ُهه تالدزاط ( 2.18ُر الػادًين بػٌع دزاطت الػِظاتي وخمدان )غلى الخالم اجم جؿب

والتي جم جؿبُهها غلى قئت ذوي ضػىباث حػلم  Rousselle & Noël (2008) ودزاطت

ُاض مظاهس الخظاب الرهني لدكهم وجىمُت مهازاث الخع الػددي لدكهم،  اغُاث له الٍس

اغُاث تالخالُ دزاطتم مؼ قئت الةوهرا ما ًخال  واإلاخؿير الخابؼ  وهي ضػىباث حػلم الٍس

 0وهى الخظاب الرهني ي الدزاطتلهر

هى جىحُه اطتراجُجُاث الخػلم البىاتي لكئت ضػىباث حػلم  تالخالُ دزاطتما ًميز ال  -

اغُاث خُث أن أؾلب الدزاطاث الظابهت زيصث غلى جىحيهها ئلى الػادًين، يما أنها  ،الٍس

 زيصث غلى جىحُه الخظاب الرهني للػادًين0 ون
ً
د اجكهذ دزاطت ناطم والهػاة أًػا

( في مخؿير الخدطُل وازجباؾه 2.18( والػِظاتي وخمدان )2.16( وغؿُكي )2.15)

جُاث الخظاب الرهني، في خين ند اخخلكذ غنهم دزاطت ناطم  بمهازاث واطتراُج

( في اإلاخؿير اإلاظخهل خُث أنها زيصث غلى اطخخدام اطتراجُجُت مدددة 2.15والهػاة )

ُت خل اإلاشٌالث يأخد اطتراجُجُاث الخػلم البىاتي وهى ما ًخكو مؼ وهي اطتراجُج

 0في اطخخدام هري الاطتراجُجُت تالخالُ الدزاطت

  إحساءاث الدزاست: 

هت اإلاجمىغت  ذلَاإلاىهج )شبه الخجٍسبي( و  اغخماد: جم أ. مىهج الدزاست باطخخدام ؾٍس

بُت( مؼ الهُاض )الهبلي    ي(0البػد-الىاخدة )اإلاجمىغت الخجٍس

( جلمُراث مً ذوي ضػىباث حػلم 6جٍىهذ غُىت الدزاطت مً ) :عيىت الدزاستب. 

هت نطدًت غمدًت مً اإلادزطت  اغُاث بالطل الثالث الابخداتي جم اخخُازهً بؿٍس الٍس

ُت  الابخداةُت الخامظت والػشسون الخابػت إلاٌخب الخػلُم بؿسب الدمام باإلاملٌت الػسب

 الظػىدًت0

 ت:الدزاس واثج. أد 

 اخخباز مهازاث الخساب الرهني: -1    

لخدهُو أهداف الدزاطت الخالُت نام الباخثان باغداد اخخباز إلاهازاث الخظاب     

قهسة، وحػبر ًل قهسة غً مهازة واخدة  .2الرهني  وهى اخخباز مطىز وملىن، ًخٍىن مً 
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حت دز  .2مً مهازاث الخظاب الرهني، وُجدظب ًل قهسة بدزحت واخدة بمجمىع 

ًامل، وند انخطسث هري اإلاهازاث غلى غملُاث الجمؼ والؿسح والػسب  لالخخباز 

هدز الىنذ اإلاددد لالخخباز بمم  دنُهت، خُث جخؿلب ؤلاحابت  .3واإلاهازاث اإلاسجبؿت بها، ٍو

غلى قهساث الاخخباز غدم اطخخدام الالت الخاطبت أو الػد باطخخدام ألاضابؼ، وئهما 

 م يخابت ؤلاحابت غلى وزنت ألاطئلت في اإلاٍان اإلاخطظ لها،الخظاب بشٍل ذهني ومً ز

بي للخدهو مً قػالُت البرهامج و الاخخباز نبل وبػد جىكُر البرهامج الخدٍز ، وند جم جؿُب

ً اإلاهازاث الخالُت:   وند جٍىهذ قهساث الاخخباز م

1-  ً  )قهسة(  99جددًد الهُمت اإلانزلُت )آلاخاد والػشساث( لألغداد غم

ً جدد -2  )قهسجين(  99ًد الطىزة الهُاطُت والخدلُلُت لألغداد غم

ً  الػدد الخالي والظابو لألغدادجددًد  -3  )قهسجين( 99غم

4-  ً ً غم  )قهسة(  99اإلاهازهت بين غددً

0  99جسجِب ألاغداد غمً  -5
ً
 وجىاشلُا

ً
 )قهسجين(جطاغدًا

  باغادة الخجمُؼ0و  الخجمُؼ ئغادة دون  99حمؼ غددًً )مٍىهان مً زنمين( غمً  -6

 )قهسجين(

7-  ً ً غم  )قهسجين( 99اطخخدام خاضُت الخبدًل في الجمؼ والػسب لػددً

8- ً الخجمُؼ0  وباغادة الخجمُؼ ئغادة دون  99غمً ( زنمين مً مٍىهان) ؾسح غدًد

 )قهسجين(

9-  ً  )قهسة(ازىِىاث وزالزاث0  99الػد الهكصي غم

1.-  ً  )قهسجين(  5و  3الػدد في  .1-1ئًجاد خاضل غسب ألاغداد م

 )قهسجين(ومخمماجه0  .1جددًد مػاغكاث الػدد  -11

12-  ً  )قهسة(  99جددًد هطل ألاغداد غم
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وند اطخكاد الباخثان مً خالُ الاؾالع غلى أدواث الدزاطاث الظابهت بشٍل      

ت  مظخىي  جهُُم غام  في بىاء قهساث هرا الاخخباز، خُث ئهه جم الاطخكادة مً بؿاٍز

اإلادزطت وهي أداة أحىبُت )هىدًت(  في حػلم ضػىباث مً ٌػاهىن  الرًً لألؾكاُ طلال

ان ) خُث جم جؿبُهها وند خههذ مػدالث ضدم وزباث  Narayan (2003مً ئغداد هاٍز

هت جصخُذ الىخاةج وجكظيرها  غالُت، وند جم جسحمتها والسحىع ئلى الاؾاز الػام وؾٍس

 خخباز مهازاث الخظاب الرهني0الغخمادها في جصخُذ وجكظير هخاةج ا

 : يهو بخهىُنها بػدة ؾسم ئغداد أداة الدزاطت بػد  باخثانوند نام ال    

: صدق الاخخباز: 
ً
َ أوال جم الخدهو مً ضدم الاخخباز مً خالُ ضدم اإلادٌمين وذل

، مدٌم( 11) بػسع الاخخباز في ضىزجه ألاولُت غلى لجىت مً الخبراء وذوي الاخخطاص

غلى الاخخباز ومػسقت آزائهم واهؿباغاتهم خىُ قهساث الاخخباز ومدخىاي،  وذلَ للىنىف

بػؼ الػبازاث ل ئحساء الخػدًالث في الطُاؾتوند اغخمد الباخثان غلى هري آلازاء و 

والكهساث بما ًدىاطب مؼ ونذ الاخخباز واإلاظخىي الطكي للخلمُراث ختى ظهس الاخخباز 

 ً  0     قهسة .2بطىزجه النهاةُت اإلاٍىهت م

: زباث الاخخباز
ً
هت ئغادةزاهيا  جؿبُو : جم الخدهو مً زباث الاخخباز باطخخدام ؾٍس

وذلَ بخجٍسب الاخخباز غلى غُىت اطخؿالغُت غشىاةُت مً جلمُراث ضػىباث  الاخخباز،

جلمُرة( مً داخل مجخمؼ  11مً ) الخػلم بالطل الثالث الابخداتي والتي جٍىهذ

زاطت ألاضلُت، قهد جم جؿبُو الاخخباز غليهم وزضد الدزاطت ومً خازج غُىت الد

( ًىم   14دزحاجه، ومً زم جم ئغادة الاخخباز غلى هكع أقساد الػُىت الاطخؿالغُت بػد )

، وجم خظاب الثباث باطخخدام مػامل الازجباؽ بيرطىن والري بلـ  و ألاُو مً الخؿُب

  0وهي ذاث داللت ئخطاةُت مسجكػت (093.)

                         دزيبي اللائم على بعع استراجيجياث الخعلم البىائي:البرهامج الخ -2

جُاث الخػلم البىاتي في جىمُت الخظاب الرهني لدي        للٌشل غً قاغلُت اطتراُج

اغُاث في الطل الثالث الابخداتي نام الباخثان باغداد  جلمُراث ضػىباث حػلم الٍس

بي ناةم غلى بػؼ هري الا  خٍىن البرهامج مً )بسهامج جدٍز ( حلظت 22طتراجُجُاث ٍو

تراوح شمً ًل حلظت م8ًمىشغت غلى ) ، ٍو
ً
 .4)  ( أطابُؼ بىانؼ زالر حلظاث أطبىغُا
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بي غلى غدد مً مهازاث الخظاب الرهني  45ئلى  دنُهت(، وند اشخمل البرهامج الخدٍز

ُت واإلاخمثلت في جددًد الهُمت اإلانزلُت )آلاخاد والػشساث( والطىزة ال هُاطُت والخدلُل

ً وجسجِب ألاغداد غم  0والخىطُل .1ومػاغكاث الػدد  99ً واإلاهازهت بين غددً

 :الاستراجيجياث الخعليميت اإلالدمت في البرهامج -

ُاث الخػلم البىاتي التي جإدي ئلى جدهُو       في غىء مدخىي البرهامج، جّم اخخُاز اطتراجُج

مساغاة ؾبُػت جلمُراث ضػىباث الخػلم في  ألاهداف الخاضت والػامت للبرهامج، مؼ

: الخػلم للخدٍزب، ومً هري الاطتراجُجُاث الطل الثالث الابخداتي، وؾبُػت اإلاٍان اإلاػد

ُ اإلاشٍلت، همىذج الخػلم البىاتي، دوزة الخػلم  .اإلاخمسيص خى

  :الوسائل الخعليميت للبرهامج -

حه لخلمُراث ضػىباث الخػلم في مً ألىان اليشاؽ الكسدي والجماعي التي طىف جى     

الطل الثالث الابخداتي وحظاغد غلى جدهُو أطع بىاء البرهامج وأهداقه: أوزام غمل، 

ومً الىطاةل اإلاظاغدة التي حظاغد غلى جدهُو هجاح  ،ألػاب حماغُت، ألػاب حػلُمُت

، (LCD)، حهاش غسع البُاهاثLap Top " البرهامج: طبىزة زابخت وأنالم، حهاش "الب جىب

اغُاث، مػداد  .يخاب الٍس

الخػلم جم اطخخدام غدد مً الكىُاث مثل:  الفىياث اإلاسخخدمت في البرهامج: -

ص ،الخىاز واإلاىانشت ،بالىمرحت  ،ألالؿاش ،الػطل الرهني ،اإلاجمىغاث الطؿيرة ،الخػٍص

 0الاطخهساء ، الهطت، اإلاظابهاث وألالػاب ،الاطخهطاء ،الاطخيخاج

  : جلويم البرهامج  -

       ً  في جخؿُـ وجؿبُو البرهامج، وللخأيد م
ً
 مهما

ً
جلػب غملُت الخهىٍم دوزا

مظخىي الخهدم الري أخسشجه الخلمُراث ذوي ضػىباث الخػلم في الطل الثالث 

ُ غدة ؾسم لخهىٍم البرهامج منها   :الابخداتي مً جدهُو أهداف البرهامج، جم جىاو
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خباز نبلي لهُاض مهازاث الخظاب الخهىٍم اإلابدتي: طىف ًخم جؿبُو اخ •

الرهني، وذلَ للٌشل غّما جمخلٌه جلمُراث ضػىباث الخػلم في الطل الثالث 

 .الابخداتي مً مػلىماث طابهت للخػلم الجدًد

طئلت والاطخماع الخهىٍم البىاتي: وذلَ في أزىاء الجلظاث مً خالُ ؾسح ألا  •

ت وحػٍصصها، باإلغاقت ئلى وحػدًلها، وجثبُذ ؤلاحاباث الصخُدؤلاحاباث ئلى 

ًاهذ قسدًت أو حماغُت والتي نامذ بها الخلمُراث  مىانشت أوزام الػمل طىاء 

ُ قترة الخدٍزب   .ذوي ضػىباث الخػلم في الطل الثالث الابخداتي خال

 غلى أطئلت مخىىغت إلاػسقت  •
ً
الخهىٍم الخخامي: ًٍىن في نهاًت الجلظاث مشخمال

ً مدي جدهو أهداقها بىاطؿت أ ُُم، أما الخهىٍم في نهاًت البرهامج م وزام الخه

، وند جم جؿبُو اخخباز خالُ اخخباز بػدي لهُاض مهازاث الخظاب الرهني

ً بهاء أزس البرهامج ً جؿبُو البرهامج للخدهو م َ بػد غام م   .جدبعي وذل

 : طبط البرهامج -

ٌمين        لت الديخىزاي مً خم مدٌم(11) جم غسع البرهامج غلى مجمىغت مً اإلاد

َ  والبٍالىزٍىض واإلااحظخير  اغُاث، وذل في التربُت الخاضت وؾسم الخدَزع في الٍس

ً لسأي وئغاقت أو خرف أو حػدًل إلبداء ا بػؼ اإلاىغىغاث، و بالؿبؼ جمذ الاطخكادة م

والخأيد مً ضالخُخه للخؿبُو، لُدهو  ه النهاةُتآزائهم في الىضىُ بالبرهامج ئلى ضىزج

ً أحله0الهدف الري   ُبنّي م

 وهىا هموذج حلست ألخد حلساث البرهامج                            

        .الصف: الثالث الابخدائي      دكيلت     45-44الجلست السابعت             الصمن: 

 99عىوان الجلست: الصوزة الخدليليت ألزكام ألاعداد طمن 

 :ألاهداف الخاصت

ً الخلمُرة بػد  ً الجلظت السابػت أنًخىنؼ م  :الاهتهاء م

1-  ً  99جٌخب الطىزة الخدلُلُت ألزنام ألاغداد غم
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2-  ً ا 99جددد الطىزة الخدلُلُت ألزنام ألاغداد غم ًُ  .ذهى

3-  ً  .في خل أطئلت مىخمُت 99جىظل الطىزة الخدلُلُت ألزنام ألاغداد غم

ُ اإلاشٍلت  .اطتراجُجُت الخػلم: الخػلم اإلاخمسيص خى

 .اإلاظخخدمت: الػطل الرهني، الخىاز واإلاىانشت، ألالؿاش، الاطخيخاجالكىُاث 

  .الىطاةل الخػلُمُت: الظبىزة، ألاغىاد، الؿباشير اإلالىهت، بؿاناث

 :خؿىاث طير جىكُر اطتراجُجُت خل اإلاشٌالث

مساحػت ما جم جىاوله في الجلظت الظابهت ومىانشت ما جم خله في الىاحب  -

  .اإلانزلي

 :لمت غلى الخلمُراث اإلاشٍلت الخالُتحػسع اإلاػ -

ان لدكها  36ذهبذ طىاء ئلى الظىم واشترث مظخلصماث بهُمت   ًو
ً
اال االث  8ٍز ٍز

االث والػشساث  5و  ألهه لدكها غشساث ولٌنها لم حػسف يم حػؿي الباتؼ مً الٍس

ألاغداد غمً منزلتي ألاخاد والػشساث بالطىزة  تغػل في الخمُيز ويخاب

ا؟الخدلُلُت، ي ًُ ً مظاغدتها بدل جلَ اإلاشٍلت ذهى  ُل ًمٌىٌ

ولخل جلَ اإلاشٍلت طىف حظخخدم اإلاػلمت اطتراجُجُت الخػلم اإلاخمسيص غلى خل 

 :اإلاشٍلت

 :خُث جهىم اإلاػلمت بخددًد الخؿىاث التي حظدىد ئليها هري الاطتراجُجُت وهي

ُكٌسن  -1             قهم اإلاشٍلت: حػؿي هري اإلاشٍلت غطل ذهني للؿالباث ل

في مظاغدة طىاء في دقؼ اإلابلـ الصخُذ للباتؼ لرا جهىم جلمُراث ضػىباث 

الخػلم بهساءة اإلاشٍلت مؼ اإلاػلمت بخمػً، زم ًدددن مػؿُاتها وهي يُكُت 

بالطىزة الخدلُلُت، وحػؿي اإلاػلمت الىنذ الٍافي للخكٌير وأخر  36يخابت الػدد 

ً الخلمُراث ُ اإلاىاطبت م  .الخلى
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: جهىم اإلاػلمت بػسع أمثلت غً يخابت ألاغداد بالطىزة خؿت الخل -2

 :
ً

 5قدظخخدم ألاغىاد خُث أن خاهت آلاخاد جدخىي غلى  95الخدلُلُت مثال

 زم السنم  5زشماث، ومً زم جٌخب السنم  9أغىاد وخاهت الػشساث جدخىي 
ً

أوال

 وجميزها باطخخدام الؿباشير اإلالىهت وجبين للخلمُراث أن خاهت الػشساث .9

ٍىن بُنهما غالمت الجمؼ وجٍىن الػملُت  .9غشساث لرا ًٍىن  9مٍىهت مً  ٍو

   95=  .9+  5بهرا الشٍل:   

لخل  36جىكُر خؿت الخل: جهىم جلمُراث ضػىباث الخػلم بدل الػدد  -3

و يخابتها في بؿاناث ًل جلمُرة  اإلاشٍلت التي حػسغذ لها طىاء وذلَ غً ؾٍس

 
ً

ٌخب أوال ًُ  36=  .3+  6قُطبذ الػدد  .3زم السنم  6السنم  في بؿانت وهى أن 

االث و  6وحظدىج الخلمُراث أن طىاء طىف حػؿي الباتؼ   . غشساث 3ٍز

مساحػت الخل والخدهو مً صخخه: وذلَ مً خالُ ئغؿاء أمثلت ممازلت  -4

 99لٍي جهىم الخلمُراث مً ضػىباث الخػلم بخددًد ألاغداد غمً الػدد 

ابالطىزة الخدلُلُت ذهى ًُ.  

(: نىمي بدل اللؿص الخالي وايخبُه بالطىزة الخدلُلُت : أها غدد مٍىن 1وشاؽ )

ً أها؟؟ ً خاهخين في خاهت آلاخاد خمظت وفي خاهت الػشساث أزبػت قم    ...م

ا الػدد )2وشاؽ ) ًُ   .( بالطىزة الخدلُلُت باألزنام38(: خددي ذهى

و جهدًم أوزام الخهُ ُم للخلمُراث والتي جدخىي الخهُُم النهاتي: وذَل غً ؾٍس

 غلى ألاطئلت الخالُت:       

 :ايخبي ألاغداد الخالُت بالطىزة الخدلُلُت -   

  = ...... + ........                     83            = ...... + ........ 76 

 الػدد ) -
ً
 .( بالطىزة الخدلُلُت زم أيخبُه في وزنت الخهُُم69خددي ذهىُا

في  ( بالطىزة الخدلُلُت باطخخدام ألاغىاد اإلاىحىدة13إلانزلي: مثلي الػدد )الىاحب ا

 ُ  0 اإلانز
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 : ومىاكشتها هخائج الدزاست

 :هخائج الدساؤل ألاول 

( α ≤ 0.05هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي ): ويىص على -

مهازاث البػدي( الخخباز  -بين مخىطؿي دزحاث غُىت الدزاطت في الهُاض)الهبلي

 الخظاب الرهني والتي حػصي ئلى اطخخدام بػؼ اطتراجُجُاث الخػلم البىاتي؟

-  ُ جم خظاب داللت الكسوم بين مخىطؿي زجب دزحاث  ولإلحابت غلى هرا الدظاؤ

الهُاطين الهبلي والبػدي ألقساد الػُىت باطخخدام ألاطلىب ؤلاخطاتي 

ٍلٍىيظىن ) ىضح حدُو )Zونُمت ) WilCoxon)الالمػلمي وهى اخخباز و ( 1(، ٍو

الهُم وداللتها للكسم بين مخىطؿي زجب دزحاث الػُىت في الهُاطين الهبلي 

جُاث   الطخخدام بػؼ اطتراُج
ً
والبػدي في اخخباز مهازاث الخظاب الرهني جبػا

 الخػلم البىاتي0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ًاهذ-20271 (بلؿذ (Zنُمت ) أن ئلىحشير هخائج الدساؤل ألاول   نُمت (، و

 قسوم حىهسٍت خُث ًىحد) 0.5. (الداللت مظخىي  مً أنل ( وهي0.23.الداللت ) ظخىي م

البػدي في اخخباز مهازاث  والهُاض الهبلي الهُاض مخىطؿاث بين ئخطاةُت داللت ذاث  
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ُاث الخػلم البىاتي وذلَ لطالح   الطخخدام بػؼ اطتراجُج
ً
الخظاب الرهني جبػا

 الهُاض البػدي0 

ممممت         ممماةم غلممممى بػمممممؼ ومممممً الىدُجم م بي الهم ممممامج الخممممدٍز ممممس قػالُممممت البرهم مممابهت ًظهم الظم

اطمممتراجُجُاث المممخػلم البىممماتي لخىمُمممت الخظمممماب المممرهني لمممدي جلمُمممراث ضمممػىباث حػلممممم 

اغُاث في الطل الثالث الابخداتي0  الٍس

 ( والتي أشازث ئلى قػالُت2.11ىُت وآخسون )ؾ وجخكو هري الىدُجت مؼ دزاطت

م البىاتي في جىمُت مهازاث الخظاب الرهني لدي جالمُر بسهامج مهترح في غىء الخػلُ

، خُث أظهسث هخاةجها غً وحىد قسم ذو داللت ئخطاةُت بين مخىطؿي اإلاسخلت الابخداةُت

بُت في الهُاطين الهبلي والبػدي الخخباز مهازاث الخظاب  دزحاث جالمُر اإلاجمىغت الخجٍس

سحؼ الباخثان هر ي الىدُجت ئلى جىاطب مهازاث الرهني لطالح الهُاض البػدي، وٍُ

اغُاث  الخظاب الرهني مؼ مهازاث اإلاظخىي الطكي للخلمُراث ذوي ضػىباث حػلم الٍس

بالطل الثالث الابخداتي، والخىىع في اطخخدام ألاطالُب والكىُاث بشٍل مخخلل 

وخدًث غما حػىدوا غلُه في الكطل الػادي، باإلغاقت ئلى اغخماد حلظاث البرهامج غلى 

هامج غلى ُت الخلمُراث وحػاونهً والخهىٍم اإلاظخمس للمهازاث، وجسييز مدخىي البر ئًجاب

في مىانل مً اإلاهازاث الخُاجُت الاحخماغُت للترييز غلى جىمُت مهازاث  وغؼ الخلمُراث

 الخظاب الرهني وجؿبُهها في الخُاة الُىمُت0 

اؽ الثىاتي ولخظاب حجم جأزير البرهامج طىف ٌظخخدم الباخثان مػامل الازجب

َ للٌشل غً حجم ألازس للبرهامج لسجب ألاشواج اإلاسجبؿت وذ  باطخخدام اإلاػادلت الخالُت: ل

 وبالخالي 21ع السجب اإلاىحبت وهي = مجمى  +Tو   6= غدد الػُىت وهي n   خُث حشير:

                                                          1=  1- 42/  84=  1- 7×  6/  21×  4  حظاوي:    نُمت      قان

ادة دزحاث  1ئذن حجم الخأزير هى  وهرا ٌشير ئلى حجم أزس يبير للبرهامج مخمثل في ٍش

الهُاض البػدي في اخخباز مهازاث الخظاب الرهني لدي )غُىت الدزاطت( وهً جلمُراث 

اغُاث في الطل الثالث الابخد  اتي0       ضػىباث حػلم الٍس

 :يهخائج الدساؤل الثاو

( α ≤ 0.05هل جىحد قسوم ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي ) ويىص على: -

ُاض)البػدي الخدبعي( الخخباز  -بين مخىطؿي دزحاث غُىت الدزاطت في اله
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مهازاث الخظاب الرهني والتي حػصي ئلى اطخخدام بػؼ اطتراجُجُاث الخػلم 

 البىاتي؟

ُ ولإلحابت غلى هرا ال - جم خظاب داللت الكسوم بين مخىطؿي زجب دزحاث  دظاؤ

الهُاطين البػدي والخدبعي ألقساد الػُىت باطخخدام ألاطلىب ؤلاخطاتي 

لٍىيظىن  ُ  ,(Z) ونُمت (WilCoxon)  الالمػلمي وهى اخخباز ٍو ىضح حدو ( 2) ٍو

هُاطين البػدي الهُم وداللتها للكسم بين مخىطؿي زجب دزحاث الػُىت في ال

 الطخخدام بػؼ اطتراجُجُاث  يعوالخدب
ً
في اخخباز مهازاث الخظاب الرهني جبػا

 .الخػلم البىاتي

 

ًاهذ-10633 (بلؿذ (Zنُمت ) أن ئلى ثاويحشير هخاةج الدظاُؤ ال  نُمت (، و

 قسوم ذاث وبالخالي ال ًىحد) 0.5. (الداللت مظخىي  مً أيبر وهي( 01.2.الداللت ) مظخىي 

ُت داللت الخدبعي في اخخباز مهازاث  والهُاض البػدي الهُاض ثمخىطؿا بين ئخطاة

 الطخخدام ا
ً
 0طتراجُجُت همىذج الخػلم البىاتيالخظاب الرهني جبػا
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اغُاث )أقساد          مًٌ جكظير ذَل بأن الخلمُراث ذوي ضػىباث حػلم الٍس ٍو

 ً بُت( ند خاقظً غلى مظخىي الخظاب الرهني الري جدظً لدكه اإلاجمىغت الخجٍس

ُاث الخػلم البىاتي خُث  هدُجت ئحساءاث البرهامج الخدٍزبي الهاةم غلى بػؼ اطتراجُج

ُاث اإلاظخخدمت غلى جىمُت مهازاث الخظاب الرهني  طاغدث هري الاطتراجُجُاث والكى

جت للمخابػت اإلاظخمسة مً ِنبل  ػصو الباخثان اطخمساز الخدظً هُد لدي أقساد الػُىت، َو

ً ومػلمت ضػىباث الخػلم  في مدي جهدم الخلمُراث في مهازاث الخظاب الرهني0 الىالدً

ُ  ووفي غىء ما طب         ت قػالُت  هجد أن هدُجت هرا الدظاؤ جإيد غلى اطخمساٍز

بي اإلاظخخدم في الدزاطت الخالُت في جىمُت مهازاث الخظاب الرهني لدي  البرهامج الخدٍز

اغُاث في الطل الثالث الابخ  داتي0  جلمُراث ذوي ضػىباث حػلم الٍس

 :خوصياثال

                  وغلى غىء هخاةج الدزاطت الخالُت ًىص ي الباخثان بػدد مً الخىضُاث اإلاخمثلت 

 قُما ًلي: 

بُت لخىمُت مهازاث واطتراجُجُاث الخظاب الرهني  - غسوزة بىاء وجؿىٍس بسامج جدٍز

 في اإلاساخل اإلابٌسة0
ً
 خطىضا

في الخدَزع اطتراجُجُاث الخػلم البىاتي  خدامحرب اهدباي اإلاهخمين واإلاخخطين الطخ -

 لروي ضػىباث الخػلم في ؾسف اإلاطادز0

-  ُ الخسص غلى جأهُل الٍىادز اليدظاب ألاطالُب والؿسم الكػالت في الخدَزع مً خال

بُت0  البرامج والدوزاث الخدٍز

لمُراث الترييز غلى الخػلم البىاتي يأخد الاطتراجُجُاث الخدًثت، وأهمُت جدٍزب الخ -

 ذوي ضػىباث الخػلم غلى حػمُم اإلاىانل وزبـ الخبراث الظابهت بالخبرة الجدًدة0

د مً الدزاطاث اإلاخ - ت البىاةُت ئحساء اإلاٍص واطتراجُجُاتها لروي ػلهت بخؿبُهاث الىظٍس

اغُاث0  ضػىباث الخػلم في الهساءة والخهجئت وؤلامالء والٍس
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 كائمت اإلاساحع:

: اإلاساحؼ الػسبُت:
ً
 أوال

س همىذج مهترح في حػلم وحػ0 (9..2)هاةلت0  ،الخصهداز؛ الدًب، ماحد 10     لُمجؿٍى

ت البىاةُت0 اإلاإجم      للمىاهج الكلظؿُيُت في غىء الىظٍس
ً
اغُاث وقها            سالٍس

واإلاػاضسة0  تجؿىٍس اإلاىاهج الدزاطُت بين ألاضال -الػلمي الخادي والػشسون 

 .الهاهسة

ص0 20 ُاث في غىء(.2.1) السوَع، غبد الػٍص اغ م الٍس     0 همىذج مهترح لخػُل

ت البىاةُت0  ت للعلوم التربويت والىفسيتالىظٍس (، 35) ،مجلت الجمعيت السعوًد

153 - 173   

اث 30 ا معاصسة في صعوباث الخعلم.0  (7..2)قخحي0 ، الٍص  داز -الهاهسة كظًا

 .اليشس ل جامػاث

ل 40 ت البىاةُت في0 جىظُل مبادب (2.18)مدمد بً طػد0  ،الشٍس    الىظٍس

 -133) . 61) ،مجلت الجمعيت السعودًت للعلوم التربويت والىفسيتالخدَزع0 

153 0 

   -غمان ،0  ضػىباث الخػلم0 الؿبػت الثاهُت(8..2)ندؿان أخمد0  ،الظاهس 50

 .داز واةل لليشس والخىشَؼ                   

 ،أشٌىاوي؛ زي، ضالحالػن؛ لىلىة ،خمادة؛ الخىزاوي، مدمد ؛خمد ،الاجمي 60

و(2.12)هىاف0  ،الظكيري ؛ أخمد ت والخؿُب  -الٍىٍذ، 0 ضػىباث الخػلم الىظٍس

 .داز اإلاظُلت لليشس والخىشَؼ

ُاث الخظاب (2.18)خمدان، أخمد0 ؛ الػِظاتي، ئًمان 70  0 قاغلُت اطتراجُج

 الطل الثالث  في  جىمُت مهازاث الخع الػددي والخدطُل لدي ؾلبت الرهني
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اغُاث بمداقظت ألاطاس ي  ماحظخير  البًرمي0 زطالت مً ذوي ضػىباث حػلم الٍس

  .حامػت الظلؿان نابىض -ؾير ميشىزة0 مظهـ

            0 الهدزاث الػهلُت (2.15)مدزيت0  ،غبدهللا ؛غبد الىاخد ،الٌبِس ي 80

اغُا  .مٌخبت اإلاجخمؼ الػسبي لليشس والخىشَؼ -غمان  ث0والٍس

  0 أزس اطخخدام زالر اطتراجُجُاث (5..2) مهدادي، أخمد0؛ اللمؼ، أهىز  90

اض ي لدي ؾلبت  لخدَزع        الخهدًس والخظاب الرهني غلى الخدطُل الٍس

 الجامػت -الخامع ألاطاس ي0 زطالت ماحظخير ؾير ميشىزة0 غمان طلال

  .ألازدهُت

بي غلى(4..2)خطاوهت، أمل0 ؛ اإلاىمني، نص ي 1.0          لخظابا 0 قػالُت بسهامج جدٍز

الخظاب الرهني  ةهني في ايدظاب ؾلبت الطل الظادض ألاطاس ي إلاهاز الر

 .حامػت اليرمىى  -ميشىزة0 ئزبد  رواججاهاتهم هدى البرهامج0 زطالت ماحظخير ؾي

  0 اججاهاث خدًثت(5..2) زاشد، غلي0؛ غبد الهادي، منى ؛الىجدي، أخمد 110

البىاةُت0   ىظسٍتلخػلُم الػلىم في غىء اإلاػاًير الػاإلاُت وجىمُت الخكٌير وال

 .داز الكٌس الػسبي -الهاهسة

ت البىاةُت مدخل مػاضس لخجىٍد(2.16)ؾادة مدمد خظني0  ،الىىبي 120   0 الىظٍس

 .غالم الٌخب-بِئت الخػلم0 الهاهسة

          ًلُت -0 ضػىباث الخػلم الىظسي والخؿبُهي0 غمان(3..2)الىنكي، زاض ي0  130

  .ألاميرة زسوث

 مسيص -0 الرايسة الػاملت وضػىباث الخػلم0 الٍىٍذ(2.12)أبى الدًاز، مظػد0  140

 .جهىٍم وحػلُم الؿكل

جُخين ناةمخين غلى الىظسٍت(2.13)أبى الػال، هالت0  150           0 أزس اطخخدام اطتراُج

غلى اجخاذ  البىاةُت في جدَزع الانخطاد اإلانزلي غلى الخدطُل الدزاس ي والهدزة

  322 -253 0(4) 23، مجلت وليت التربيتالهساز لؿالباث اإلاسخلت ؤلاغدادًت0  
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        0 الخهىٍم(2.14)غبدالكخاح، أخمد0 ؛ غبدالكخاح، آماُ؛ أبى الىىز، مدمد 160

اعت0 والدشخُظ في التربُت الخاضت في غىء مػاًير الجىدة الشامل  -الٍس

 .مٌخبت السشد هاشسون

ُاث0 ضػىباث الخػلم: ؾسم الخدَزع والاطت(.2.1)أبى هُان، ابساهُم0  170          راجُج

اع  . داز الىاشس الدولي -اإلاػسقُت0 الٍس

م(2.17)أزوي؛ الصؾُبي، مدمد0  ،أخػس 180 ُُل مىاهج الخػُل    0 اإلاسشد في جٌ

داز الىاشس   -الػام  للؿالب ذوي ؤلاغانت وقو مىظىمت الخػلُم الشامل0 الٍساع

  .الدولي لليشس والخىشَؼ

ي0  190 ت البىاةُت لجان0 الخىحُه ؤلاط(2.18)أطسة، ئًمان ًش بُاحُه0  المي للىظٍس

 0 118 -99 (190) 3، مجلت البدث العلمي في التربيت

   ،3ألاؾكاُ ذوي ضػىباث الخػلم0 ؽ (0 جدَزع2.14خاقظ بؿسض ) ،بؿسض 2.0

 غمان: داز اإلاظيرة لليشس والخىشَؼ0

ني، ب 210 ٍىُم ، ب0 جسحمت: ماهس الػسقج0  ؛ٍز تُز   0 الاطخجابت لليشاؽ(2.18)ٍو

ص  اغُاث0 ألاخظاء: مسيص الترحمت والخألُل واليشالخػٍص حامػت   -سي في الٍس

  0اإلالَ قُطل

      0 الخٌىىلىحُاث الخدًثت والبدث (2.14)حجاج، مدمد0  ؛شحش ي، غبد الخكُظ 220

 علوم مجلتغلم الىكع الػطبي: ضػىباث حػلم السٍاغُاث همىذًحا0  يف  

 0  279 -259 0(.1، )ؤلاوسان واإلاجخمع

خىن  230           (0 الخػلم والخدَزع مً مىظىز الىظٍست3..2يماُ ) ،ً وشٍخىن خظ ،ٍش

 .البىاةُت0 الهاهسة: غالم الٌخب لليشس والخىشَؼ

خىن  240 ت البىاةُت واطتراجُجُاث جدَزع الػلىم0 7..2غاٌش مدمىد ) ،ٍش           (0 الىظٍس

 غمان: داز الشسوم لليشس والخىشَؼ0
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ت زمػان0 250    اطتراجُجُت ناةمت غلى الخػلم البىاتي 0 قػالُت(4..2) طُل، خيًر

لتربويت ا  مجلت العلومفي جىمُت جدطُل ؾالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت في الهىدطت0 

  1480 -124 (30)5، والىفسيت

ُاث: أهماؾها وطبل(2.11)ضىالخت، غىهُت0  260 اغ  0 ألاخؿاء الشاتػت في الٍس

اغُاث0     ث العلومدزاساغالحها للخالمُر ذوي ضػىباث الخػلم في الٍس

  41-1 0(7) 38، التربويت

يب0  270  0 قاغلُت اطخخدام بػؼ اطتراجُجُاث الخظاب الرهني(2.16)غؿُكي، ٍش

ًاء الػددي لدي جالمُر الطل الثالث  الابخداتي0  في الخدطُل وجىمُت الر

 2610 -237 390، اإلاجلت الدوليت لألبدار التربويت

دة، أمل0 ؛ غلي، هجىي  280 بي لخىمُت مهازاث ما0 قػالُت ب(2.16)الشٍس  سهامج جدٍز

ًادًمي لدي غُىت مً ؾالباث حامػت  وزاء اإلاػسقت وأزسي غلى الخدطُل ألا

  0  .36- 343    .(.1) 5 0اإلاجلت الدوليت التربويت اإلاخخصصتالهطُم0 

  0 قػالُت بسهامج مهترح(2.11)آدم، مسقذ0 ؛ أبى غميرة، مدباث ؛ؾىُت، هىاء 290

اإلاسخلت  ي جىمُت مهازاث الخظاب الرهني لدي جالمُرفي غىء الخػلُم البىاتي ف

  1281-01312(12) 4، مجلت البدث العلمي في التربيتالابخداةُت0 

جُت خل 2.15الهػاة، أخمد )؛ ناطم، ٍزاع 3.0            (0 أزس اطخخدام اطتراُج

اغُاث غلى الخدطُل وجىمُت مهازة الخظاب            اإلاشٌالث في جدَزع الٍس

         : مجلت العلوم الاحخماعيت وؤلاوساهيتؿلبت اإلاسخلت ألاطاطُت0 الرهني ل

 0 25 - 7(0 9حامػت مدمد بىغُاف باإلاظُلت، )

ص0  ؛غسنىب، خمدي؛ ًىطل، طىشان 310  0 الؿلبت ذوي (2.15)الاجمي، غبد الػٍص

اغُاث: ألاطباب، الخطاةظ،الخطيُل0             اإلاجلتضػىباث حػلم الٍس

 0   212 -191 (80)4، حخماعيتالعسبيت للعلوم الا 
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