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لتػػػ رال العلػػػـص ب   ػػػصا   (4MAT)ارسي اسػػػتت ال ال راسػػػة ال شػػػف تػػػم أسػػػي اسػػػت  اـ إسػػػرتا ي ية م ػػػ
( 29تيهػة ال راسػة   الغػلك ، ادلتصسػ  الثػايالت صرات الب الة ك هنية التف ػًن التػلملي كالمػيل العلنيػة لػ ل لػفب ال ػف 

( لالبػان ل ػجم رلنصتػة، درسػل اةنصتػة الت يابيػة باسػت  اـ 64بصاقع  ، مت  مسينتل إىل رلنصتتٌن ْنيابية كضابطة، لالبان 
كمت  طبيػػػد أدكات ال راسػػػػة التاليػػػة   ا تبػػػػار ، سػػػرتا ي ية م ػػػػارسي، ب  ػػػٌن درسػػػػل اةنصتػػػة العػػػػابطة بالطيامػػػة ادلعتػػػػادةإ

التصصػجم إىل تػ ة ـ   1كبعػ  ٗنػع ادلعلصمػات كٓنليلتػا ت  ، كممياس الميل العلنية، الت صرات الب الة، كا تبار التف ًن التلملي
 نتائج مم أعلتا   

( بػػٌن متصسػػطي درجػػات لػػفب اةنػػصتتٌن الت يابيػػة كالعػػابطة ب 0.0.تهػػ  مسػػتصل   اائي  كجػػصد اػػيؽ داؿ إ  ػػ -1
 0ل احل لفب اةنصتة الت يابية ابع ا   أدكات ال راسة

كا تبػػار التف ػػًن التػػلملي، ، الت ػػصرات الب الػػة شػػ ي   درجػػات ا تبػػاربٌن اكجػػصد تفقػػة ار باليػػة دالػػة إ  ػػائيا   -9
 0للتطبيد البع م ل ل لفب اةنصتة الت يابية تلى   ة كجم  ممياس الميل العلنيةك 

مميػػاس ك ب    ػػصا  الت ػػصرات الب الػػة، ا تبػػار التف ػػًن التػػلملي،  اسػػرتا ي ية م ػػارسي كػػاف كبػػًنن إف   ػػل  ػػلسًن إ -3
( مػػا ادكػػ  ااتليػػة 021.، 020.، 0.6.تلػػى التػػصا  ذلػػل     (2)المػػيل العلنيػػة(  يػػ  بلغػػل قينػػة ميبػػع إاتػػا 

 ا ي ية ب   صا  الت صرات الب الة، كب  هنية التف ًن التلملي كالميل العلنية0 سرت اإل
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ABSTRACT 

The effect of using McCarthy strategy (4MAT) for the teaching of science in the 

correction of alternative Conceptions، Reflective Thinking &  the scientific values 

among the students of second class of intermediate schools 
 

The study aimed to detect the effect of using McCarthy strategy (4MAT) for 

teaching of science in the correction of alternative Conceptions،Reflective Thinking and 

the scientific values among the students of second class of intermediate schools، the 

study sample consisted of (92) students، divided into two groups experimental and 

control group، each group consisted of (46) students، the experimental group studied by 

using McCarthy's strategy، while the control group used the usual method، the 

following study tools been applied: the test of alternative conceptions، test of reflective 

thinking، and the measure of scientific values، and after the collection and analysis of 

information have been reached several results as: 

1- There are significant differences at the level (0.05) between the mean scores of 

experimental and control groups students in the study tools in favor of the 

experimental group students. 

2- Existance of correlation statistically significant relationship between the total 

scores to test defining the alternative conceptions،reflective thinking test،and the 

measure of scientific values separately for the application of the posttest 

experimental group students. 

3- The of McCarthy's strategy effect was big in the correction of alternative 

conceptions and the scientific values where the total value of the (2) respectively 

was : (0.84، 0.95، 0.91) which confirms the effectiveness of the strategy in the 

correction alternative conceptions، & the development of reflective thinking and 

scientific values، the study included a number of recommendations to according to 

the results. 
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 مقدمة : 
صفات مشرتكة لشيء معٌن، كٓن د  تانلتنيز ُنك ، ب الرتبية العلنية مم أيل ماايب  احملتصل العلني  العلنية عترب ادلفاييل    

 0شلا استجم تنلية اتل يذا احملتصل، أعلية ٗنع كرب  احملتصل العلني ادلم ـ للنتعلنٌن

 ا تسػبتا أف هبغػيالػ  اادلعياػة العلنيػة  ضػيكرات مػم Key Science Conceptsادلفػاييل العلنيػة ااساسػية  لكأصػب 
شلػػا  ،ى مػػع اةتنػػع كالبي ػػةأسهػػاء  فاتلػػ اسػػت  امتا كمػػم      ، تفػػاظ  ػػاكاال اتنتػػا ك طبيمتػػاكاسػػعى اىل  هنيتتػػا ك  ،الطالػػ 

 0(362، 3..9،ككاش  مكتب  اذلاد اله  م  اا سبى صفة ادلثمف تلني  

اخلػربات السػابمة اي  ػز بشػ جم أساسػي تلػى اجل اػ ة ف اكتسػاب ادلفػاييل إىل أ( ..1، 1..9 زاتػصف،  كاشًن 
مػع  ،بطيامة  فاتلية بٌن السابد كالف دك  ،لبهاء شب ة معياية مفتصميى ص ي ة بطيامة مهطمية  سلسلية كذلكللنفاييل 

أك ل كال اللػة ادلفػاييل مهتػا   اخللػ  بػٌن ادلفػايي اكتسابب  طال ال   صاجى الالع ا  مم ال عصبات جصد  ص ي احلذر لص 
 0(Parkinson، 2004،9)، كضعف  م مي اخللفية العلنية ادلم مة للطال  تم ادلفتـص دلفاييل أ يل ادلعىن اللفظي

بهػػػاء مػػػع  تاتعارضػػػل ي ة ب إتاقػػػة اكتسػػػاب ادلفػػػاييل العلنيػػػة ال ػػػبػػػالأل ااعليػػػة  ادكرن الت ػػػصرات الب الػػػة  لعػػػ  ك  
ب  اكبػًنن   اتائمنػشلػا غلعلتػا مع اآلراء العلنية  تاعارضتتا للتغيًن ك مماكم مع ،دا جم الشب ة ادلعياية للطال  ادلفاييل اجل ا ة
ػػ  شلػػا اصجػػ  ،لعػػ ـ ٕناسػػجم ادلفػػاييل اجل اػػ ة مػػع ادلفػػاييل ادلصجػػصدة لػػ اتل ، ػػ رال العلػػـص ػػ البسن صميػػة ب ادلهظصمػػة ادلفت اكار باكن
آاػػات صػػػاحل، ، اطصمػػة تلػػػي ك ،(9، 0..9،   م ػػػطفى، (Monk and Osborn، 2000،45) لػػ ل الطػػفب

 يسػػػيل الت ػػػصرات العلنيػػػة ال ػػػ ي ة ب تمػػػصؿ ادلتعلنػػػٌن    تػػػم ػػػ رال العلػػػـص  ق ػػػصر  ذلػػػكتػػػم كاهػػػتج 0(36، 9.11
 ( 36، 9.11، آاات صاحل، اطصمة تلي(  10، 1226تاا ة سيكر، ، تطيفة

 مػػم  ػػفؿ العنػػجم تلػػى   الرتبيػػة العنليػػةلت ػػصرات الب الػػة بمػػم أسػػي ا ف ب الرتبيػػة العلنيػػة لل ػػ   ت ػػص سػػعى ادل ك  
كا تبػار اال تيػار مػم متعػ د   ، كااسػ لة مفتص ػة الهتااػة، ادلمػابفت اإلكليهي يػةبطيؽ شىت مهتا      ي تا ك اكتشااتا 

كادلهاقشػػات ال ػػفية، كاانشػػطة العلنيػػة ، ك ػػيائ  ادلفػػاييل كاالسػػتبانات، مفتػػصح الهتااػػة (،ك أ ػػادم الشػػد، سهػػائي الشػػد، 
 (Mthembu،2001، 1-11)، كغًنيػػػػا مػػػػم لػػػػيؽ   ػػػػ ي  ادلفػػػػاييل، ادل تلفػػػػة، كمتػػػػاـ  ػػػػياب  ال لنػػػػات كايزيػػػػا

(Papageorgou،Johonson & Foitades، 2008،165-183)   ، 0(44، 9.13 سصزاف السي 

  نايػػ  مهتػػا ، ال شػػف تهتػػا امػػ  أجياػػل الع اػػ  مػػم ال راسػػات  صذلػػا اعليػػة الت ػػصرات الب الػػة كضػػيكرة اكنظػػين   
(  اطصمػػة تلػػي، آاػػات صػػاحل، 9.13  هػاف زكػػي، ، (9.13(،  سػػصزاف السػػي ، 9.11 نػػصاؿ  ليػػجم، ، (3..9، زلنػ 

 0(9.13 آؿ زقاؼ، ك، (2..9 ظتًن، ، (9.19(  ال ا ، أ9.10(  مه كر ات  اهلل، 9.11

ب ت ػػي التف ػػي  اااليتنػػاـ  ػػا كثػػًنن  زااػػ  ب الرتبيػػة العلنيػػة كالػػ  ادلتنػػة  ػػزات الرتبصاػػة التف ػػًن أ ػػ  ادلي     ع ػػكاػ  
دلسػػات ة الطالػػ  بتصظيػػف أق ػػى لاقتػػى العمليػػة ك ، لت ميػػد اايػػ اؼ الرتبصاػػة لعنليػػ  التعلػػيل كالػػتعلل الت هصلػػصجي العلنػػي

 0لت ميد اله اح كالت يف ادلفئل ب العنلية التعلنية
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للػ كر البػالأل الػذم  لعبػى ب  هشػي  ذيػم ادلػتعلل  اهنية متارات التف ًن مػم اايػ اؼ اليئيسػة ب الرتبيػة العلنيػة نظػين      ع  ك ػ  
 0(10، 4..9ك هنية متارات التف ًن ل اى  البعلي، 

لػيل الػ  ركػزت تلػى  عك  الػ كؿ الػ  قػ مل ْنيبػة اياػ ة ب رلػاؿ  هنيػة متػارات التف ػًنمم أبػيز عترب سهغااصرة    ك  
 (0 920، 2..9،  بصق صص0 ّنا اتطلبى يذا الع ي ىل  عليل جي إكإكساب متارات التف ًن للصصصؿ 

كغااة اهبغي التف ًن ب مهاي تا،  تارات ّنكجصب االيتناـ أعلية ك تلى ادلنل ة العيبية السعصداة أك ت  كب كريا 
الػ   صاجػى    اـ يذو ادلتػارات حلػجم ادلشػ فت ادل تلفػةاست كمم     ، بطيامة تلنية ص ي ة ،العنجم تليتا لتطصاي التعليل

بش جم تلنػي تلػى  اليـص العنجما (0 كأصب  لزامن .0، 3..9 كزارة ادلعارؼ،  ّنا ايتا متارات التف ًن التلملي0  ،ادلتعلنٌن
له ػػاح داو رئيسػة لكػك ، اعاليػة مػػع ادلتغػًنات ادلسػتمبليةللتعامػجم ب فػاءة ك لػػ ل الطػفب التف ػًن َننيػع أنصاتػى  متػارات  هنيػة
 ل ادلهايج رلاالن أصب  كبالتا  0(102، 0..9الصياب،  تب  االنة ك، (14، 1222جيكاف،   0اةتنعك طصر  طال ال

بم   إلفؽ لاقات  عليل الطفب كيف اف يكف ب شىت ادلصاقف احليا ية ادلتهصتة ال   مابلتل ب احلياة اليصمية    بنا ب
الب ػػ  تػػم ؽل ػػهتل مػػم  (، شلػػا3.3، .122،  تبيػػ العفقػػات كالظػػصايي اإلنسػػانية ادل تلفػػة0  ادلتعلنػػٌن  ػػ ؼ اكتشػػاؼ

، صػػػربم   مثػػػجم لػػػذلك امػػػ  أكػػػ  تػػػ د مػػػم الرتبػػػصاٌن ، (0.، 3..9زمزمػػػي،   تصالػػػف0 حللػػػصؿ غػػػًن ادلللصاػػػةااا ػػػار كا
ع سلتلفػة مػم متػارات  هنيػة أنػصا أعليػة ضػيكرة ك ( تلػى 133، 9.13،  زلن ك، (ب 3،4..9 زاتصف، ، (.13، 9..9
كمهتػػا متػػارات التف ػػًن التػػلملي ب ميا ػػجم التعلػػيل العػػاـ مػػم  ػػفؿ بػػيامج الرتبيػػة العلنيػػة  ،لػػ ل الطػػفبادل تلفػػة  التف ػػًن
  0ادل تلفة

تػػ رال العلػػـص ٓنميمتػػا،  يػػ  هبغػػي لتنػػة الػػ  ايئيسػػة كادلعتػػرب  هنيػػة متػػارات التف ػػًن التػػلملي مػػم اايػػ اؼ الك   
ككيف ا لصف إىل  جم ادلش فت ب فاءة تالية، ، ة ق رهتل تلى التلمجم ب  ف ًنيل، كإدراؾ كيف اف يكفهت ؼ إىل  هني

 0(.13، 9.13 زلن ، ك، (26، 6..09  زاتصف،  فؿ مصاجتة ادلش فت ادل تلفة ك صظيفتا ب احلياة

كالسػػػببية ب مصاجتػػػة ادلشػػػ فت  علػػػا  العيلةي ػػػةأمػػػيام بػػػالغي ااعليػػػة  تلػػػىبشػػػ جم رئػػػيل  اعتنػػػ  التػػػلملي كالتف ػػػًن 
ب العنليػػات كاخلطػػصات الػػ  اتبعتػػا  سػػلصب الطالػػ ا كادلياجعػػة ال ائنػػة ،الػػ ائل  ػػفؿ الت طػػي كالظػػصايي ادل تلفػػة مػػم 

، (.14، 0..09  االنػػة تبػػ  الصيػػػاب، ك  ػػػصر ادلعياػػة ال ليػػة ب ضػػػصء اخلػػربة السػػابمة كاحلاليػػػة ،هاسػػ الٔنػػاذ المػػيار ادل
  0(Moseley et al ،2005، 314)، (4. ،9.13 صاحل، 

بجم البا ثٌن إال أف الصاقػع علية  هنية متارات التف ًن التلملي مم قي الزاادة ادلتهامية ب يذا الع ي اكباليغل مم ،  
كيػذا مػا  صصػلل ، ب  لك ادلتارات ل ل الطفب تلػى كااػة مسػتصااهتل كمػيا لتل التعلينيػة امل صظن  اادك  أف يهاؾ   نين 

 Van zee) )( 0..9(،   االنػة تبػ  الصيػاب، 9.11تطيػات إبػياييل،  ى نتائج بعض ال راسػات السػابمة مثػجم   إلي

and Minstrell، 1997) ، 2..9  مفؾ السليل، ، (9.16(،  كيؽلة زلن ، 9.16   ازم، ، (9.13،  زلن )
  ق صر مهايج العلـص ليئيسة التاليةسب  ذلك ال   ب الهماط اك  0(9.13  يالة السهصسي، ز(، 2..9،  زبي ة زلن 

تػػ ـ اسػػت  اـ لػػيؽ التػػ رال ك  يكيػػز يػػذو ادلهػػايج تلػػى اجلانػػ  ادلعػػيب امػػ ، ، احلاليػػة تػػم  هنيػػة متػػارات التف ػػًن التػػلملي
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ع  ميمية للطػفب دلنارسػة متػارات التف ػًن التػلملي ادل تلفػة ب كاقػ اايصن  صايال   احل اثة كادلهاسبة للنصقف التعليني كال 
  0(1.6، 9.11 تطيات إبياييل، 0احلياة اليصمية

ب ليػػى إ ادلشػػار Demirbasأكردعتػػرب  هنيػػة المػػيل العلنيػػة مػػم أيػػل أيػػ اؼ مهػػايج العلػػـص ل سػػباب التاليػػة  ك    
نػػػاء ب الب ػػػ  كالت ػػػيم مػػػم  فذلػػػا ؽل ػػػم  شػػػ يع الطػػػفب تلػػػى شلارسػػػة أدكار العل، (133، 9.13العتيػػػ ،  كضػػ ى 

المػػػيل العلنيػػػة الػػػ  ؽلتل تػػػا  لسًن ػػػك   ػػػية ب اكتسػػػاب ادلعياػػػة العلنيػػػة، يتتل بلعليػػػة الػػػ كر الػػػذم  لعبػػػى الش ػػػصت، كال راسػػػة
 0الطفب ب  فصقتل العلني

ة اانشطة العلنية ٓنل إشياؼ س يسيل الميل العلنية ل ل الطفب مم  فؿ شلار دكر رئيل ب العلـص دلهايج ك   
 0(902، 3..9، علنية  تب  اةي أي اؼ الرتبية اللت ميد ادلعلنٌن 

معلػػل العلػػـص أف تلػػى ( 1.1 ،0..9، ٘نػػ اف ك  أبػػص ج  ػػصحك( 114، 2..9 السػػع ي، كػػجم مػػم كادكػػ             
كاػ ر ل تلػى ، تلاغيس الميل العلنيػة لػ مم  فؿ  ةاستل ب  غيًن نظية الطفب السلبية للعلل، كٓنميد ااي اؼ ادلبتغا

تلػى مهػػايج العلػػـص ب ٓنميػد أيػػ اؼ الرتبيػػة  مػع ادلسػػدكلية ال ػػربل ك  0ب احليػػاة اليصميػػةادل تلفػة  ف ػػًنالتمتػػارات اسػت  اـ 
يػذو ااعليػة إال مػم يغل تلػى الػك ، مػيل العلنيػةادلتعلنػٌن لل اكتساب مم  فؿ العلنية  اصة ما اتعلد باجلصان  الصج انية

مػػم احلمػػائد كااا ػػار تلػػى  سػػاب  هنيػػة اْنايػػاهتل كميػػصذلل  اكبػػًنن   ا يكػػز تلػػى إكسػػاب الطػػفب قػػ رن  العلنيػػةأف ادلهػػايج 
 0(.94، 3..9كقينتل  تب  اةي ، 

ىل إبجم ادلدسسات الرتبصاػة أدل االيتناـ ادلبالأل ايى باجلصان  ادلعياية مم قي  فأ(  6، 3، 3..9اعيف  الهصح، ك 
لػهفل  ب بيامج إت اد معلػل العلػـص بادلي لػة اجلامعيػةالميل العلنية كبالتا  ضعف االيتناـ ب ،الميل العلنية  ي االيتناـ ب
 0ب   رال العلـصالسب  السابد 

 ،(9..9 دالؿ اسػتيتية ك يسػًن صػب ي،  اعلية الميل العلنية أجيال الع ا  مم ال راسات  صذلا مثجم   اكنظين 
 الهػػػػصح، ، (0..9، ٘نػػػػ اف ك  أبػػػػص ج  ػػػػصح ، (6..9(، إمساتيػػػػجم، 3..9  تبػػػػ  اةيػػػػ ، ، (3..9،   تبػػػػ  ال ػػػػيمي

، (9.19،   هنػػا زلنػػ ، (9.19،   الشػػايٌن، (9.11  العػػ الي، ، (.9.1(،  احلػػي ، 2..9   زتلػػي، ، (3..9
 0(9.13  العهزم، ك، (9.13، شصماف،  الزيياي، (9.13 كض ى العتي ، ، (9.16 الشياب، 

تل ب   ػػػصا  الت ػػػصرات الب الػػػة ك هنيػػػة متػػػارات سػػػالػػػ  قػػػ     سػػػرتا ي يات الت راسػػػية اإلعتػػػرب إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي مػػػم    ك 
مػع ، َننيػع اجلصانػ  العمليػة كاالجتناتيػة كالصج انيػة ذلػل اليتنامتػا  ضػااةإ، التف ًن التلملي كالميل العلنية ل ل ادلتعلنٌن

أا ػػػار كار  ػػػزت تلػػػى ، (1239للنػػػية ااكىل تػػػاـ  يت ظتػػػالػػػ  ك 0ب ٓنميػػػد الع اػػػ  مػػػم أيػػػ اؼ الرتبيػػػة العلنيػػػة سػػػتامتاإ
طػصرت ظلػل يػذو اإلسػرتا ي ية ك ك ، بياجيػى، داػصم، إدكاردز كغػًنيل، الع ا  مم ادلهظيام الرتبصاٌن البارزام أمثاؿ   كصل 

 يي  ، عنهل أربعة أظلاط مم التعللكق   ، (4MAT)كمسي  نظاـ ، Mecarthyبجم ( مم قي 12.3تاـ  

إىل اتػػػل ادلفػػػاييل  ددمئد الػػػ   ػػػالثػػػاي   اتػػػتل ادلتعلنػػػصف باحلمػػػاك ، بادلعػػػاي ذات ال ػػػلة  ػػػل ايػػػى ااكؿ   اتػػػتل ادلتعلنػػػصف 
 Mc)0اليابػػػػع   اتػػػتل ادلتعلنػػػػصف باكتشػػػاااهتل الذا يػػػػةادلتعلنػػػصف ب يفيػػػػة تنػػػػجم ااشػػػياء، ايػػػػى  الثالػػػػ    اتػػػتلك ، العلنيػػػة
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Carthey، 1987، 3)0 باليا ػػة ب يل عي شػا اشلػا اػصاي جػػص  ، نػػة لػتعلل ٗنيػع الطػػفبئااظلػػاط السػابمة مفك ػيل م ػارسي
 باسػػت  اـ تلػػى الػػتعلل  قػػ رهتل بػػاقي الػػزمم اعنلػػصف ايػػى تلػػى زاػػادةك ، كػػاف الػػهن  الػػذم اسػػل صنى  اأا ػػ زممالػػ علنتػػل ليبػػع 

كاف ظ 0(144، 0..09  الشصف، كمتسلسجم كمهظل بش جم متتاؿ  ب دكرة  علل رباتية اا يل مم  فؿ السًن ظلاط اا
بجم ادلعلل اإف اال تفاظ بادلعلصمات اتل لفرتة ألصؿ، ه  الطال  كظل  التعليل ادلست  ـ مم قي أنى ته ما اتصااد ظل  التعلل ت

  0(3، 9.10،   الثبي ، (943، .9.1احملامي ،  ك  الزغلصؿ0كاددم ذلك إىل ٓنسٌن اْنايات ادلتعلل

مثػػػجم  لرتبيػػػة العلنيػػػةاعليػػػة إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي امػػػ  أشػػػارت  صصػػػيات الع اػػػ  مػػػم ال راسػػػات ب رلػػػاؿ ا اكنظػػػين  
 ، (9.11،   أبػص زاػػ ، (9.11 اجلبػػاكم، ، (...9 ادلاضػي، ، (3..9 زاهػػ  راجػي، ، (0..9 الشػصف،  دراسػات  

(Uyangor، 2012)،  ،الثبيػ ، ك، (9.13، مغػًن كابتسػاـ جعفػي(   أمػًنة تبػاس ك 9.13  آماؿ تياش، أمجم زيػياف  
فػى احملتصل العلني بش جم مهاس ، ك صظاهنا  م ـ  ا  رال العلـص نظين  ضيكرة است  اـ يذو اإلسرتا ي ية بإىل ( 9.10

أهنػػا  سػػتل ب  إضػػااة إىل، تػػالل لػػصؿ ادلهاسػػبة للنشػػ فت الػػ   صاجت ك سػػات  ب التصصػػجم، ب ادلصاقػػف احليا يػػة ادل تلفػػة
 0ٓنميد الع ا  مم أي اؼ الرتبية العلنية

ك هنية التف ًن التلملي كالميل العلنية ب مادة العلـص باست  اـ  اتع  شلا سبد أعلية   صا  الت صرات الب الةك  
 0إسرتا ي ية م ارسي

 اإلحساس بالمشكلة : 
اتع  مم ال راسػات السػابمة كجػصد الع اػ  مػم الت ػصرات الب الػة لػ ل الطػفب ب ميا ػجم التعلػيل ادل تلفػة ّنػا  

 سػػػػػصزاف السػػػػػي ، ، (9.13 آؿ زقػػػػػاؼ، ، (9.19  الػػػػػ ا ،، (9.11 نػػػػػصاؿ  ليػػػػػجم، مثػػػػػجم   ، ايتػػػػػا ادلي لػػػػػة ادلتصسػػػػػطة
كنػا أهنػا ،  كأف يػذو الت ػصرات الب الػة  ظػجم مصجػصدة بلذيػاهنل0(، أ 9.10،  ات  اهللك، (9.13،   هاف زكي، (9.13

 0(0، 9.11،   نصاؿ  ليجم0مماكمة للتغيًن ك ستني ب بهيتتل ادلعياية  ىت التعليل اجلامعي

رسػػها  عتنػػ  تلػػى الطػػيؽ التملي اػػة ك يكػػز تلػػى اجلانػػ  ادلعػػيب امػػ  كهتنػػجم م اكنػػا أف لػػيؽ التػػ رال ب معظػػل  
 0(32، 1..9، مىن زلن ك ، 0   اتني تلفة ّنا ايتا التف ًن التلمليجصان  التف ًن ادل  هنية

، (2..9 مػف ؾ السػليل، ، (0..9  االنػة تبػ  الصيػاب، كنا أكصل بعض ال راسات ك راسػة كػجم مػم    
( 9.13،   زلن ك ، (9.13يالة السهصسي،  ، (9.13،  صاحل، (9.11اييل،   تطيات إبي ، (2..9،  زبي ة زلن 

بإ ا ػػة الفيصػػة للطػػفب إلتنػػاؿ العمػػجم كالتصصػػجم إىل كػػجم ج اػػ  مبت ػػي، كاسػػت  اـ أسػػالي   ػػ رال  هنػػي لػػ ل ادلػػتعلل 
 0متارات التف ًن التلملي

احلػػي ،  المػػيل العلنيػػة لػػ ل ادلتعلنػػٌن مثػػجم   كنػػا أكصػػل بعػػض ال راسػػات السػػابمة بعػػيكرة االيتنػػاـ بتهنيػػة  
 ك  الزيػػػػػياي، (9.13  كضػػػػػ ى العتيػػػػػ ، ، (9.13(،  العهػػػػػزم، 9.19،  هنػػػػػا زلنػػػػػ ، (9.11 العػػػػػ الي، ، (.9.1
 0(9.16 الشياب، ك( 9.13شصماف، 
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الػػػ   ف يهػػػاؾ نػػػ رة ب ال راسػػػاتإ يػػػ  ، كقػػػ   بػػػٌن للبا ػػػ  أف إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي ك ْنػػػ  االيتنػػػاـ ال ػػػاب 
تلػػػل  تلػػى  ػػ    – اصػػة تلػػػى ادلسػػتصل احمللػػي ، أجياػػل  ػػصؿ يػػذو اإلسػػرتا ي ية ب العلػػـص مػػػع متغػػًنات ال راسػػة احلاليػػة

 0(9.10، دراسة كا  ة ام  يي دراسة   الثبي  زللي ا   ي  أجيال –البا   

 مم أبيزيا   ، كب ضصء ما سبد ؽل م أف ٓن د ادلش لة كأعليتتا بع ة مربرات

ضػيكرة االيتنػاـ بتهنيػػة متػارات التف ػًن ادل تلفػة ّنػػا ايتػا التف ػًن التػلملي مثػػجم  تلػىبعػض ادلشػاراع العادليػػة   لكيػ  -1
 0(Science for All American، 2061)( 9.41مشيكع  

كرة كضي ، ف ب رلاؿ الرتبية العلنية مم ضيكرة إتادة الهظي ب ليائد   رال العلـصص است ابة دلا اهادم بى الرتبصاأهنا  -9
 0 علنيتصل الاحملك بٌن ادلعلل كادلتعلل تلى التفاتجم استعناؿ ليائد   رال  دك  

مػم ب الػة الت ػصرات المم كاقع العنجم ب اةاؿ الرتبصم أسهاء الزاارات ادلي انية لطػفب الرتبيػة العنليػة لػص ظ كجػصد  -3
 0لة ادلتصسطةب العلـص ل ل بعض لفب ادلي  فؿ ما كشفل تهى بعض الزاارات ادلي انية 

ب   كد تلل  – امتغًنات ال راسة احلالية  اصة زللي   معن رة ال راسات السابمة ال   هاكلل إسرتا ي ية م ارسي  -6
ت ؼ است  اـ إسرتا ي ية م ارسي ب تكب ضصء ما سبد استشعي البا   احلاجة إىل إجياء دراسة  س –البا   

 ادلتصس 0  الثايف ًن التلملي كالميل العلنية ل ل لفب ال ف   صا  الت صرات الب الة ك هنية متارات الت

 : وتساؤالتهامشكلة الدراسة 
 ؽل م التعبًن تم مش لة ال راسة ب السداؿ اليئيل التا    

لتػػ رال العلػػـص ب   ػػصا  الت ػػصرات الب الػػة ك هنيػػة التف ػػًن  (4MAT)مػػا أسػػي اسػػت  اـ إسػػرتا ي ية م ػػارسي  
 ادلتصس  ؟ كاتفيع مم يذا السداؿ ااس لة التالية    الثايعلنية ل ل لفب ال ف التلملي كالميل ال

 الثػػػايب   ػػػصا  الت ػػػصرات الب الػػػة لػػػ ل لػػػفب ال ػػػف لتػػػ رال العلػػػـص مػػػا أسػػػي اسػػػت  اـ إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي  -1
 ادلتصس  ؟ 

 ادلتصس ؟  الثايل لفب ال ف ب  هنية التف ًن التلملي ل لت رال العلـص ما أسي است  اـ إسرتا ي ية م ارسي  -9

 ادلتصس  ؟  الثايب  هنية الميل العلنية ل ل لفب ال ف لت رال العلـص ما أسي است  اـ إسرتا ي ية م ارسي  -3

ا تبػار درجػات كػجم مػم ك ، الت ػصرات الب الػة ش ي  ا تبار ات درجبٌن  اقة ار بالية دالة إ  ائي  يجم  صج  تف -6
 ميل العلنية للتطبيد البع م ل ل لفب اةنصتة الت يابية ؟ التف ًن التلملي، كممياس ال

 أهداف الدراسة : 
 ال شف تم أسي است  اـ إسرتا ي ية م ارسي ب  
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 0ادلتصس  الثاي  صا  الت صرات الب الة ل ل لفب ال ف  -1

 0ادلتصس  الثاي هنية بعض متارات التف ًن التلملي ل ل لفب ال ف  -9

 0ادلتصس  الثايالعلنية ل ل لفب ال ف   هنية بعض أبعاد الميل -3

كا تبػار ، ا تبػار الت ػصرات الب الػةبٌن درجات  –إف كج ت  – اال شف تم كجصد تفقة ار بالية دالة إ  ائي   -6
 0 ع م ل ل لفب اةنصتة الت يابيةالتف ًن التلملي، كممياس الميل العلنية للتطبيد الب

 أهمية الدراسة : 
 تتا مم الهماط التالية     تس  ال راسة أعلي

االست ابة لفْنايات الرتبصاة احل اثة ال   هادم بعػيكرة مياتػاة أظلػاط الػتعلل ادل تلفػة لػ ل الطػفب أسهػاء  ػ رال  -1
 0العلـص

 صجػػى أنظػػار م ػػنني كمطػػصرم مهػػايج العلػػـص لفسػػتفادة مػػم إسػػرتا ي ية م ػػارسي تهػػ  إتػػ اد مهػػايج العلػػـص رّنػػا  -9
 0تصسطةك طصاييا بادلي لة ادل

عيكرة االيتناـ بتهنية متارات التف ػًن التػلملي كالمػيل بسلططي كمطصرم مهايج العلـص بادلي لة ادلتصسطة  ق   في   -3
 0 دلصاجتة مش فت احلياة ادل تلفة اعليتتا ب إت اد الطال  االعلنية نظين 

ال ػػف  ملي كالمػػيل العلنيػػة لطػػفبالت ػػصرات الب الػػة كمتػػارات التف ػػًن التػػلاػػادة مػػم أدكات  مػػصمي اإلمػػم ادلن ػػم  -6
 0ادليا جم التعلينية ادل تلفة الثاي متصس  ك طبيماهتا ب  مصمي زلتصاات أ يل ب

م ذلػذو اإلسػرتا ي ية ؽل  ػ اكامنػ الطالػ  م ػاغن الهشػاط  ياسػةكك، دلعلػل العلػـص للتػ رال  م ـ ال راسة دليفن شل م أف  -0
 0ب إت اد أدلة شلاسلة دلعلني العلـص بادلي لة ادلتصسطة د بىكاالسرتشا م نني كمطصرم مهايج العلـص  صظيفى

 حدود الدراسة : 
 اقت يت ال راسة احلالية تلى    

ب العػػػػاـ ال راسػػػػي  ّن اهػػػػة الطػػػػائفادلتصسػػػػطة ياػػػػاف ال م رسػػػػةادلتصسػػػػ  مػػػػم  الثػػػػايرلنصتػػػػة مػػػػم لػػػػفب ال ػػػػف  -1
 0يػ.1632/166

 0يػ.1632/166ف الثاي متصس  للعاـ ال راسي مم زلتصل كتاب العلـص لل ك  ة " ال صت كالعصء "  -9

الصصػصؿ ، كضػع  لػصؿ ممرت ػة، قياس متارات التف ًن التلملي كيي   " اليؤاة الب ياة، ال شف تم ادلغالطات -3
 0"إتطاء  فسًناتك ، إىل استهتاجات

 0ثابية (ادلك ، ادلصضصتية، قياس بعض أبعاد الميل العلنية كيي    التف ًن العلني،  م اي جتصد العلناء -6
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 الباحث أدوات الدراسة التالية :  أدوات الدراسة : أعد  
 0اال تبار التش ي ي لل شف تم الت صرات الب الة -1

 0ا تبار التف ًن التلملي -9

 0ممياس الميل العلنية -3

 مصطلحات الدراسة : 
    Mc Carthey Strategy إسرتا ي ية م ارسي -1

مم  فؿ ، أسالي  التعلل ااربعة ااساسية تلى  عتن  ي ية بلهنا   إسرتا (Mc Carthey، 1997،46) عياتا 
لعنليػػة الػػتعلل  بػػ أ مػػم تنليػػة إل ػػ اث مهظصمػػة دائياػػة دمػػج كظػػائف ن ػػفي الػػ ماغ ااؽلػػم كاااسػػي مػػع أسػػالي  الػػتعلل 

  0تنليةبااداء ب متاـ التعلل اإلدراؾ احلسي ك هتتي 

" ليامػة  ػ رال أللػد تليتػا اسػل نظػاـ  ( بلهنا 923 -926، 1224، ك ي ر كاصنل ب  ٌن اعياتا   اخلليلي
(4MAT) كاطلػػ  مػػهتل العنػػجم تلػػى ،  يػػ  اصاجػػى الطػػفب ادلشػػ لة العلنيػػة،  عتنػػ  تلػػى أظلػػاط الػػتعلل لػػ ل ادلتعلنػػٌن

ط الػػتعلل اظلػػا ا لتػػا باالسػػتعانة بػػااجتزة كادلػػصاد ادل ترباػػة مػػم أجػػجم اكتشػػاؼ ادلعلصمػػات كادلفػػاييل كالمػػصانٌن ادلطلصبػػة كامنػػ
ُنيػ  اسػتفي  الطػفب ب  صسػيع قػ راهتل تلػى الػتعلل، ك عتنػ  يػذو اإلسػرتا ي ية  سابػل ااربعة ال   سًن بتسلسجم ك تابع

 0اخلربات ادلاداة احملسصسة "ك ، الت يا  الهش ، بلصرة ادلفتـص، أربع ميا جم متتالية يي   " ادلف ظة التلمليةتلى 

 ،ادلف ظػة التلمليػة، ال ػصرة ،ات صف مم أربع ميا ػجم يػي ، "نظاـ  عليني الهن( ب11 ،9.14،ركال غزاؿ  اك عيات
 0كاخلربات ادلاداة احملسصسة" ،كالت يا  الهش  ،كبلصرة ادلفتـص

 0لشنصليتى كمهاسبتى اي اؼ ال راسة احلالية انظين  اخلليلي ك ي ر كاصنل سابد الذكي عياف كالبا   اتبىن 

  Alternative Conceptionsالت صرات الب الة    -9

مفاييل كمعلصمات ادلتعلل االارتاضية ال   تعارض  بلهنا  (Sanger and Green bowe ،1997، 380)تياتا 
 0للظصايي العلنية ادلشاي ة اكااين   امع اإلٗناع  العلني الشائع، كال  عطي  فسًنن 

ادلفػػاييل العلنيػػة  الظػػصايي ك ل تػػم ( بلهنػػا   " أا ػػار الطػػفب كمعتمػػ اهت101، 1..9، كنػػا تياتػػا   تبػػ  السػػفـ
 0ذلا معىن ته  الطفب ؼلالف ادلعىن الذم امبلى ادلت   صف ب   رال العلـص كالرتبية العلنية "ا صف ال  

"   ػػػصرات كمعلصمػػػات ك فسػػػًنات  صجػػػ  ب تمػػػصؿ الطػػػفب تػػػم ادلفػػػاييل  ( بلهنػػػا 10 ،2..9، كتياتػػػا  ضػػػتًن
 ادلعياة العلنية ال  ي ة"ادلصجصدة العلنية كال  ال تفد مع 
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ب يذو ال راسة بلهنا   ااا ار كادلعارؼ كادلعتم ات ادلصجصدة ب البهية ادلعياية ل ل لفب ال ف  اك عيؼ إجيائي  
كالػػ   عػػصؽ الطػػفب تػػم ، الثالػػ  ادلتصسػػ  كالػػ  ال  تفػػد مػػع ادلعػػىن العلنػػي ال ػػ ي  للنفػػاييل العلنيػػة الػػ  امبلتػػا العلػػل

 0علنية ال  ي ةالتفسًنات ال

   Reflective Thinkingالتف ًن التلملي    -3

 كذلك تلى اله ص التا    ، أ   أنصاع التف ًن ادلتنة    ع   ع دت  عيافات التف ًن التلملي كالذم اػ  

 ،" نشاط تملي يادؼ امـص تلى التلمجم مم  فؿ متػارات اليؤاػة الب ػياة ( بلنى .0 ،.9.1 ، المطياكم تياى
 0ككضع  لصؿ ممرت ة للنش فت العلنية" ،تطاء  فسًنات ممهعةإك ، كالصصصؿ اىل استهتاجات ،ادلغالطاتكال شف تم 

، تلػى التػصا  " اجػ ا   اايتنامنػ ؤومعاجلة أكثي مم مصضصع ب العمجم كإتطا بلنى    (Lyons، 2010، 12) تياىك 
كالػػذم ، ي ب  بػػالصتي الػػذاعم كادلعياػػة الذا يػػة" ذلػػك الػػهن  مػػم التف ػػًن ادلػػ ( بلنػػى 63، ...9، ب  ػػٌن اعياػػى   سػػعادة

   0اعتن  تلى التنعم كمياقبة الهفل كالهظي بعند إىل اامصر "

، ( بلنى   " تنلية تملية  مـص تلى ٓنليجم ادلصقف ادلش جم إىل رلنصتة مم العهاصي664، 0..9، كاعياى   إبياييل
 0ا قبجم اال تيار كالصصصؿ إىل احلجم ال  ي  للنصقف ادلش جم "كدراسة ٗنيع احللصؿ ادلن هة ك مصؽلتا كالت مد مم ص تت

 لشنصليتى كمهاسبتى اي اؼ ال راسة احلالية0  اكاتبىن البا   التعياف اا ًن نظين 

  Scientific Valueالميل العلنية    -6
  ع دت  عيافات الميل العلنية كذلك تلى اله ص التا    

للسػلصؾ  اا    لػك اةنصتػة مػم المصاتػ  كادلعػااًن الػ  ٕنثػجم أساسنػبلهن (Riggs and Hippel، 1998، 3)تيؼ 
 0 ام اةالٌناا فقي ب اةاؿ العلني كادلتين ُني  ٓن ل يذو المصات  سلصؾ اااياد الذام اهتنصف ذلذ

 بلهنا   رلنصتة مم اا فقيات للنشتغلٌن بالعلل   صف مسدكلة تم (Burkhardt، 1999، 87)كنا اعياتا  
 0كرلاالت احلياة ةنيالعل الت   اتأنشطتتل العلنية كالتمهية ك صجيتتا ب  الت  ل ب
يعياتا بلهنا   " رلنصتة مم اا  اـ ادلعياراة العنهية  ت صف ل ل الفيد مم ا( 944، 3..9، أما   تب  اةي  

عػػض المعػػااا كادلشػػ فت العلنيػػة الػػ  كا ػػ ريا الفػػيد ْنػػاو ب،  ػػفؿ  فاتلػػى مػػع ادلصاقػػف كاخلػػربات ذات ال ػػبغة العلنيػػة
 اعيشتا كاتفاتجم معتا، ك تع  ب ايتناما ى كاْنايا ى كسلصكى العنلي كاللفظي "0 

( بلهنػا   " زل ػلة رلنػػصع االْنايػات اإلغلابيػة لػ ل اااػياد إزاء مصضػػصع 113، 9..9، ب  ػٌن اعياتػا   تلػي 
 0تلني أك مصقف مت جم بالعلل "

" تبارة تم زل لة االْنايػات الياسػ ة لػ ل  ( بلهنا 1.1، 9..9، راش  كتب اذلادمك كنا تياتا   اله  م  
 0ادلتعلنٌن  صؿ مصضصع تلني أك مصقف مت جم بالعلل "

 لشنصليتى كمهاسبتى اي اؼ ال راسة احلالية0  اكالبا   اتبىن التعياف اا ًن نظين  
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 :اإلطار النظري
 (4MAT): إستراتيجية مكارثي  أواًل 

 إسرتا ي ية م ارسي    مفتـص

دلمابلػػة ذلػػك ب ادليػػ اف الرتبػػصم مػػم  ػػفؿ  ب اآلكنػػة اا ػػًنة احلاجػػة بػػيزت مػػع االنف ػػار ادلعػػيب كالتمػػين  إناشػػين  
  تلى دتائل أليك ػات الػتعلل البهػائي المائنػة تلػى ادلػل  مي  زة  م ا جم  يبصاة   اثة مت املة لعنلي  الت رال كالتعلل،

Brain Based Constructivist Learning ) ، مم أبيزيا إسػرتا ي ية م ػارسي(4MAT Strategy)  الػ  أ ػذت
كمػم   نمػجم ميكػز  يكيػز العنليػة ، تلى اإللػار العملػي للنػتعلل م ارسي كم ارسي كال   دك ا  تلى  اش لتا الهتائي   اثن 

 الثبيػ ،   (Mc Carthey and MC Carthey ،2006، 30)0التعلينية إىل رلتنعات التعلل ال اتنة كادلعززة للطفب
9.10 ،1.)0 

عػيف  بيهنػا   ،( امـص ب تنلية التعلل تلػى أظلػاط الػتعلل (mat 4أف نظاـ  إىل ( 1 ،2..9 ،ك شًن  النباف
 Individual) ( أف يػػذا الهظػػاـ ب التعلػػيل ا ػػنل كاػػد ظلػػ  الػػتعلل الفػػيدم 113-114 ،2..9، الهاشػػفسػػلنى  

Learning Style )0 

 مػ اي ك ، تنلية التعلل مهتػابصضصح ب أعلية كربل مم مهظصر م ارسي كم ارسي  (  Emotion ل ذ العالفة  ك 
 مػػػػػ اي أعليػػػػػة المينػػػػػة ال ا ليػػػػػة الذا يػػػػػة للػػػػػتعلل ك ، (Brain and Emotion)0  ماغأعليػػػػػة الػػػػػيب  بػػػػػٌن الػػػػػتعلل كالػػػػػ

مػػم كجتػػة نظػػي ك 0 (McCarthey and MC Carthey ،2006، 31).(Motivation and Value)0الفعػػاؿ
الػ   تنيػز بسػنات أساسػية مهتػا   ب إلػار البي ػات اإجيائي   هشصد للت رال كالتعللؽل م ٓنميد اذل ؼ ادلم ارسي كم ارسي 

 صاًن الفيص ال ااية الكتشاؼ احملتصل ال راسي مع ك ص الفزمة لتهنية ق رات الطفب،  صاًن الفي ، ا رتاـ كرتااة الطفب
 0زمفئتل

تلى أسالي  كليؽ  سات  ب  علنتل  اأاعجم اتتنادن  تلى ادلعلنٌن  زكا  الطفب بتعليلذلك اهبغي  كب ضصء
اجل ا  اليكيزة  ت صؿكؽلثجم يذا ال، (Silva، Sabino، Adina، Lanuza، & Baluyot، 2011،239) اعاؿبش جم 

ى أف يذو اإلسرتا ي ية  عتن  تلى ااساسية ال   مـص تليتا إسرتا ي ية م ارسي،  ي   دك  م ارسي كم ارسي  تل
 مال يكاللنل  ٌن صظيف الطفب لله ف (Mc Carthey Mc Carthey، 2006، 35-39)الفيكض التالية كيي   

، أسالي  التعلل ادل تلفةمع مياتاة ميكر الطفب ب كرة مت املة اابعاد للتعلل مياتاة ، اأك كليتنا معن  أك اااسي ااؽلم
مم لال  إىل  ل اتل كال   تباام أسالي  التعلل ادلفعلة تلى اات اتتنادن دلا ام ـ ذلل مم  رب  فبمعاجلة الطأعلية ك 

 0آ ي

 Bdrnice Mc) لبا ثػة ااميا يػةتلػى اػ  االمػيف ادلاضػي ات يسػبعيهظتيت يذو اإلسػرتا ي ية  ػفؿ  ا ارؼلي  ك 

Crthey) ،  التفاتجم ادلشرتؾ بٌن ظلػصذج مم  فؿ ـ 12.3تاـ  صرهتا الهتائيةص   رجل ب  طصريا  ىت  ش لل ب  
Kolb ) لى بي ة  علل  ػلمد التعلل ل جم ايد ته ما  تاحالتعلل ادلسته  إىل ال ماغ ُني   كم  جم، اتي اسالي  التعللاليب
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مػػػم  مػػػع  لصيػػػا، ك تنيػػػز بادل ااػػػنت كالهشػػاط احليكػػػي كاالنفعػػػا ،  شػػػتنجم تلػػػى تصامػػػجم متعػػ دة مػػػم ال ااعيػػػةفػػػزة نشػػطة زل
تػاك الػهفل ااميا ػي سػتامات إكاتتنػ ت م ػارسي بشػ جم أساسػي تلػى 0(Uyangor، 2012، 44)0 التت اػ  كالتػص ي

David Kolb و  ػ د ػذت بعػٌن االتتبػار مػا أكقػ   ، تتاب صياغة معاك إسػرتا ي ي Kolb   ب أسػالي  مػم ا ػتفؼ
، 9.10 الثبيػػػ ، Processing0 اجلتتػػػا تملي ػػػآليػػػات معاك ، Perceivingكعلػػػا   آليػػػات إدراؾ ااشػػػياء ،  علػػػل الطػػػفب

13)0 

أنػى ؽل ػم صػياغة ظلػصذج ربػاتي اتػللف مػم أربعػة  (McCarthy ،1990، 35- 37 )كبهاء تلى مػا سػبد  ػذكي   
 يي   ، أسالي   علل سلتلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0سرتا ي ية الفصرماتإاليئيسة مم مهظصر ةلتعلل ااربع(   أسالي  ا1ش جم  

 سػته  إىل أظلػاط الػتعلل ك ، اكبهػصع مػم التف ػًن أاعنػ، بػهن  معػٌن مػم أظلػاط الػتعللبػع ميا ػجم السػابمة اار  ي ب  ك  
بالتػػا  كػػجم لالػػ  سػػصؼ اتفاتػػجم مػػع مػػا اتعلنػػى كػػجم ب اجلػػزء الػػذم  بػػاع اخلطػػصات ااربعػػة ب الػػتعلل ك اااربعػػة مػػم  ػػفؿ 

 0(002، 3..9  راجي، 0م كاإلسارةؼل ى  س  نصع الهن  التعليني الذم اسل ى شلا ؼللد ل اى الت  

ػ، سػرتا ي ية  ياتػي الػهن  التعلينػي الػذم ػلبػذو كاتبهػاو ادلػتعللكنستهتج شلا سػبد  أف يػذو اإل ابمػى  معػىنن  اذ اّنػا ػلمػد  علنن
  أسيو لفرتة لصالة0

، الت يػػجم طبيعػػةمػػع ايتنامتػػا ب، نػػى الطػػفبكيػػف كدلػػاذا اتعلاإلسػػرتا ي ية بػػٌن مػػا اػػتعلل الطػػفب، ك يب  يػػذو  ػػك  
ادلعلصمات لفرتة ألصؿ مم  ػفؿ ادليا ػجم ااربػع لهظػاـ ا تفاظ الطال  بللصصصؿ اىل ، كالتلمجم كالتهبد الذم اعيشى الطال 

(4MAT)  ،0(143، 0..9 الشصف 

 المالحظة

 التفكير

 شعورال الحس/

 المتعلمون 
 التخيليون

 المتعلمون 
 الديناميكيون

المتعلمون 
 التحليليون

المتعلمون 
 لمنطقيونا

2 2 
 العملي إصدار السلوك 4 0
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سرتا ي ية م ارسي تلى ما ق مى جصف داصم مم كجصب  م مي اخلربات للطفب ال   عاؼ دلا ل اتل مم  ربات إك ي  ز 
مػا ذكي ػى (0 اضػااة اىل 16-13 ،2..9 ،ك طبيػد ذلػك ب ادلصاقػف اجل اػ ة0 النباف، حلجم ادلشاكجم ال   صاجتتل سابمة

(Kelly & Tugel ،1997،1-5) ،تلػى أا ػار دافيػ  كصلػ  الػ   يكػز ب أف الفصرمػات  سػته  ( 9.14 ، ركال غػزاؿ
  نساي0علية اخلربة ب التعلل اإلتلى أ

 :  بنية إستراتيجية مكارثي

لت ػنيل التعلػيل ب  امت امػجم ااركػاف اتػللف مػم  طػصات متتابعػة مهطمي ػ ا علني   اع  إسرتا ي ية م ارسي أظلصذجن     
 ضصء بهيتٌن نظياتٌن أساسيتٌن علا   

 0كنظي ى إىل دكرة التعلل اخلربم، اسالي  التعلل Kolbظلصذج كصل   -أ

 الثبيػ ،  (Scales، 2000) ،(Kolb، 1984)0  ااؽلػم / اااسػي (ظلصذج يينهة اله فٌن ال يكاٌن للنل البشػيم  -ب
9.10 ،130) 

اي  ػز تلػى أسػالي   ا ػ اثن  اأظلصذجن     عي كب ضصء ما سبد ام  أجيت م ارسي  غيًنات ب مبادئ نظياة كصل  لت  
   (Mc Carthey، 1987، 43)0قرت تا كصل  مم قبجماالتعلل ااربعة ال  

متػػػارات التف ػػػًن العليػػػا لػػػ ل الطػػػفب0 الع اػػػ  مػػػم متػػػارات التف ػػػًن كمػػػم ضػػػنهتا  تلػػػى  هنيػػػةك عنػػػجم  شػػػ ع 
(Huitt، 2000، 1-10) ، سػتل ب مسػات ة ادلتعلنػٌن تلػى الهنػص كاكتسػاب اخلػربات ادل تلفػة مػم  ػفؿ إ مػاف دكرة  ك 

، كالتطبيػد، كالت ػصر، ة يػ   شػتنجم تلػى الػ مج بػٌن أربعػة أظلػاط  علػل يػي   الت يبػ، كاملة مم أسػالي  الػتعلل ادل تلفػة
اةيد الصصصؿ للتف ًن تلى  مه فعي الت  يجم سات  ادلتعلنٌن ك  0 (Mc Charthey، 1997، 5، 46-51)0كاالبت ار
 سػتل ب اسػت  اـ الطػفب جلػان   ك، (Kelly، 1990، 40-41)0التطبيمػات العنليػة مػم  ػفؿ ادلنارسػةب  طكاالطلػيا

 (Scott,1994,14) ددم إىل أداء كامجم لل ماغ0 ك ، صب كجم متعللك ربز أسل، ال ماغ ااؽلم كاااسي

ف يذو اإلسرتا ي ية  تي  الفيصة للطفب الكتساب اخلربات ادلستت اة مم  فؿ ادلهاقشات بٌن الطفب أكنا 
ة شلػػا ا ػػصف لػػى أسػػي بػػالأل ب ٕن ػػٌن الطػػفب مػػم اكتشػػاؼ مػػا لػػ اتل مػػم معلصمػػات كمفػػاييل تلنيػػ ، ػػصؿ اخلػػربات الصاقعيػػة

التصصػػػجم إىل إجابػػػات مهاسػػػبة لتسػػػاؤالهتل الػػػ   ػػػ كر  ػػػصؿ   إىل سلتلفػػػة، ك ػػػددم  ػػػل مػػػم  ػػػفؿ اانشػػػطة العلنيػػػة ادلتهصتػػػة 
كاعػيف  0(61، 9.10 الثبيػ ،  (Nidolaou،A &Koutsouba، 2012، 10)مػاذا لػص؟ ك ، كيػف؟،  مػاذا؟، دلػاذا؟

(Ergin and Atasoy، 2013، 740) اإلسػرتا ي ية ب  ػ رال العلػـص مػم  ػفؿ البهػاء  أنػى ؽل ػم االسػتفادة مػم يػذو
 0اليب  كالت امجمك  ، التهمي ، التعنيل، الت يا ، الت  ا  الهظيم، الت يجم العملي، الف  ، كالتفاتجم مع اخلربة

 خطوات تطبيق إستراتيجية مكارثي : 

أف يػػػػذو إىل  (Sanborn، 1994)ك  (Vaughn، 1991)ك  (Appell، 1991)أشػػػػار كػػػػجم مػػػػم   
 Environmentalمػػػػم  يػػػػ    ػػػػنيل البي ػػػػة ال ػػػػفية للػػػػتعلل    سرتا ي ية  تنيز مم  فؿ أربعة أبعاد يي   إلا

Arrangement مػػم 0 دكػػ  اإلسػػرتا ي ية تلػػى ضػػيكرة إقامػػة بي ػػات صػػفية  سػػن  للطػػفب بػػلداء أنشػػطة ٗناتيػػة مسػػتملة
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رتا ي ية تلػػى ضػػيكرة إشػػياؾ الطػػفب ب  دكػػ  اإلسػػ Sociological Patterns يػػ  أظلػػاط التفػػاتفت االجتناتيػػة   
 / Emotionalمػم  يػ  ادلعػامٌن الصج انيػة / الش  ػية   0دكرات ٗناتيػة مت املػة  طبػد مبػادئ إسػرتا ي ية م ػارسي

Personality  سلتلفػػػة أسهػػػاء  طػػػصات  هفيػػػذ يػػػذو اإلسػػػرتا ي ية ُنيػػػ   تػػػي   ا يكػػػز اإلسػػػرتا ي ية تلػػػى لعػػػ  ادلعلنػػػٌن أدكارن
 / Physicalمػػػم  يػػػ  احلاجػػػات الب نيػػػة / اإلدراكيػػػة   ، سلتلفػػػة مػػػم الػػػ تل الش  ػػػي كالصجػػػ اي اللطػػػفب أظلالنػػػ

Perceptual Needs  يكػػز اإلسػػرتا ي ية تلػػى اسػػت  اـ ادلعلػػل أنشػػطة تلنيػػة  ػػي ب  باله ػػفٌن ال ػػيكاٌن للػػ ماغ ااؽلػػم 
 0كاااسي

كبتسلسػػجم سابػػل0 كؽل ػػم  هػػاكؿ ميا ػػجم يػػذو   سػػًن يػػذو اإلسػػرتا ي ية كاػػد دكرة  علػػل رباتيػػة ب ميا ػػجم متتابعػػة 
 -.93، 9.11،   أبػػص زاػػ ز، (923 -920، 1224اإلسػػرتا ي ية ااربػػع كنػػا أكرديػػا كػػجم مػػم     اخلليلػػي كآ ػػيكف، 

 التا   ب اجل كؿ مل  ة ( 931
 ستراتيجية مكارثي( يوضح دورة التعلم الرباعية إل0جدول )

 يجب عليه المعلم الطالب السؤال مراحل دورة التعلم

 ادلف ظةالتلملية 

Reflective 

Observation 

 دلاذا؟
اتل ايتا مسات ة الطفب ب االنتماؿ مم اخلربات ادلاداة 

 0احملسصسة إىل ادلف ظة التلملية

 صضي  أعلية اخلربات التعلينة ب 
التلك  مم أف ال رس متل ، ال رس
 صاًن بي ة  علنية مهاسبة ك ، للطفب

 تلى االكتشاؼ0للطفب  سات يل 

بلصرةادلفتـص   
Concept 

Formulation 

 0ا رس ايتا بش جم اتتيادم  ماذا؟

 م مي ، ٓن ا  ادلعلصمات ادلتنة للطفب
ادلفاييل العلنية بطيامة ص ي ة 

ش يع الطفب تلى ٓنليجم ص  ، كمهظنة
 0البيانات ك  صام ادلفتـص

الت يا  الهش  
Active 

Experimentation 

 كيف؟
ادلي لة اجلان  التطبيمي العنلي مم العلل ؽلت  مم  ٕنثجم يذو

بلصرة ادلفتـص إىل اجلان  العنلي التطبيمي كادلنارسة الي كاة، 
 0كال   تي  الفيصة للطفب لينارسصا العنجم بلا اتل

تطاء ايصة للطفب لتهفيذ اانشطة إ
 ابعة أتناؿ الطفب ص م، العلنية

 0ك صجيتتل

 اخلربات ادلاداة احملسصسة
Concrete 

Experience 

 ماذا لص؟
اتل ب يذو ادلي لة دمج ادلعياة مع اخلربة الذا ية اتتصسع 

دائية ادلفاييل ته  الطفب كاهنصف ادلفاييل ب صرة ج ا ة 
 0سلتلفة كمتهصتة

رشاد كليح ااس لة ال  ادلتابعة كاإل
كمم   ،  ت  ل ك ثًن  ف ًن الطفب

إ ا ة الفيصة للطفب الكتشاؼ 
 0عاي كادلفاييل بالعنجم كادلنارسةادل

 الدراسات التي اهتمت بإستراتيجية مكارثي: 

أشارت نتائ تا إىل ااتلية است  اـ إسرتا ي ية م ارسي ب   رال العلـص ب ، (Delaney، 2002)دراسة 
يجم لفب ال ف ( دراسة أظتيت نتائ تا ااتلية أظلصذج م ارسي ب ٓن 0..9كنا أجيل  الشصف،   ،الت  يجم كاالْناو

( ااتلية ليامة م ارسي ب اكتساب للبة 4..9، كنا أظتيت نتائج دراسة   مسًنة الشيماف0الثاي ادلتصس  ب الفيزااء
0ال ف الثامم ااساسي للنفايي كشفل تم ( 3..9، كب دراسة أ يل أجيايا   راجيل العلنية كاْناياهتل ضلص العلـص

كنا قاـ 0ساب ادلفاييل العلنية كاالْناو ضلص العلـص لطفب ال ف اخلامل االبت ائيأسي أظلصذجي دانياؿ كم ارسي ب اكت
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( ب راسة أ يل كشفل نتائ تا تم ااتلية است  اـ أظلصذج م ارسي ب ٓن يجم لفب ال ف الثاي ب ...9 ادلاضي، 
ب الت  يجم ل ل لفب  ظلصذج م ارسيراسة أ يل أظتيت نتائ تا ااتلية ( د9.11كنا أجيل   اجلباكم،   0العلـص

أظتيت نتائ تا ااتلية  (Nicoll- Senft، 2012)0 كب دراسة أ يل أجيايا ادة الفيزااءال ف اليابع العلني ب م
0 كب دراسة أ يل أجيايا   ،Pratoomtong)است  اـ ظلصذج م ارسي ب  هنية الت  يجم ل ل لفب اجلامعة ب العلـص

Haemaprasith، Boonprakob، & Choochom. et al.، 2012)  ظلصذج م ارسي أظتيت نتائج ال راسة ااتلية
0 كنا ق ـ   Rosado-Guzman)ب  هنية الت  يجم كاالْناو كتنليات العلل ل ل لفب ال ف السادس ب العلـص

and Sanchez Guzman، 2012)  نتائ تا إىل ااتلية إسرتا ي ية م ارسي ب  هنية الت  يجم ب مادة دراسة أشارت 
ظلصذجي م ارسي كمًنؿ  يهسصف ب ( دراسة أظتيت نتائ تا ااتلية 9.13كنا أجيت   أمًنة تباس كآ يكف، 0الفيزااء

أمجم زيياف،  كاكتساب ادلفاييل البيصلصجية ل ل لالبات ال ف ااكؿ ادلتصس 0 كب دراسة أ يل أجيهتا   آماؿ تياش 
جم لالبات ال ف السادس ااساسي ب العلـص كاالْناو ضلصيا0 ( أظتيت نتائ تا ااتلية ظلصذج م ارسي تلى ٓن ي9.13

( أظتيت نتائ تا ااتلية است  اـ إسرتا ي ية م ارسي ب الت  يجم كاالْناو ضلص 9.10، كب دراسة أ يل أجيايا  الثبي 
لي كم ارسي ب ظلصذجي كات، ب( ااتلية 9.10، ة   ات  اهللكنا أظتيت نتائج دراس0الفيزااء لطفب ادلي لة الثانصاة

كدراسة  مىن  هنية االستيعاب ادلفاييني كال ااعية ضلص  علل مادة الفيزااء لطفب ال ف ااكؿ الثانصم ب  السعصداة0
ىل أف درجة شلارسة معلني العلـص كاليااضيات كانل ب رجة متصسطة ب أغل  شلارسات إ( ال   صصلل .9.1، السبيعي

   صج  ايكؽ ب درجة شلارسة معلنات العلـص كمعلنات اليااضيات للهنصذج0كنا أكض ل أنى ال  ،ميا جم الهنصذج

 : التصورات البديلة : اثانيً 

 مفتـص الت صرات الب الة  

ػػ، نتي ػػة لتسػػارع التطػػصرات العلنيػػة كالتمهيػػة أكا ػػي المػػيف ادلاضػػي  مػػم  يػػائفن  اكالزالػػل ب يػػذا المػػيف شلػػا أنػػتج كن 
شلا ػلتل تليها أف نتعامجم مػع أساسػيات ادلعياػة كل ػ  احللػصؿ  ،بالأل ال عصبة اك زئيات أمين أصب  التعامجم معتا  ، ادلعلصمات

 عتن  بش جم ال  كأساسيات ادلعياة أك أساسيات العلل  ،ماكمصاجتة ٓن اات الميف احلادم كالعشي  ،دلصاجتة يذو ادلش لة
 0(9 ،4..9 ،ل تلى ادلفاييل العلنية لتش يجم ادلعياة البلبيسيرئي

لػذلك ظتػيت احلاجػة  ،ادلفاييل العلنية لغة العلل اهنا  هظل ك ي   ادلعياة العلنية بش جم استجم دراسػتتاعترب  ك 
كيػػذا اصجػػ  تػػ ـ إعلػػاؿ الت ػػصرات الب الػػة لػػ ل  ،كسػػاب ادلفػػاييل العلنيػػة ال ػػ ي ة لػػ ل الطػػفبإىل أعليػػة   ػػصام ك إ

 0(..1 ،1..9 ،كاخلليجم، الطفب ك   ي تا0   طاابة

مع التفسًنات  اكبالتا  اسب   عارضن  ،ال   عنجم الت صرات الب الة تلى إتاقة اكتساب ادلفاييل العلنية ال  ي ةكب الغ
 0(994 ،9..9،العلنية ال  ي ة  زاتصف

مهتػػا   الت ػػصرات ، مفتػػـص الت ػػصرات الب الػػةإىل اسػػت  مل ال راسػػات الرتبصاػػة م ػػطل ات متهصتػػة ل شػػارة ك 
كااا ػار اخلال ػة ،  Naïve Ideasكااا ػار السػاذجة ، Preconceptionفػاييل المبليػة ادل، Misconcptionsاخلطل 
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Errorneous Ideas  ا، كااا ار ادل صنة جزئي Partially formed Ideas ، كاالسػت الؿ الععػصمSpontaneous ،
، (019، 9..9،  صػػػػػربم، (..3، ...9 زاتػػػػػصف،  Non Scientific Biliefs0كادلعتمػػػػػ ات غػػػػػًن العلنيػػػػػة 

لػػذلك  عتنػػ  يػػذو ال راسػػة تلػػى مفتػػـص الت ػػصرات 0(Prain،V.، Tytler،& Peterson، 2009،787، 808)ك
 الب الة0

ػػػ.99 ،9..9 ،كاشػػػًن   زاتػػػصف فسػػػًن غػػػًن لتاا كل ػػػم ( اىل أف الت ػػػصرات الب الػػػة ال  عػػػين التفسػػػًن اخلطػػػل دائنن
 ف ذلك اسنى مفتـص قبلي0 إقبجم ادليكر باخلربة ا كاذا كاف ادلفتـص ،ةزل د ةعلنيربة  مبصؿ شياطة ادليكر ِنادل

تلػى أهنػا   أا ػار  (Yip،1998،46)تلى اله ػص التػا    تياتػا الت صرات الب الة  عيافات كؽل م ذكي بعض  
 ،Chmbers and Ander)كنػا تياتػػا ،   اعتهمتػا الطػفب ك  ػصف غػًن مفئنػة مػع ااا ػار ادلمبصلػة مػم قبػجم العلنػاء

ا   معارؼ كأا ار الطػفب ادلصجػصدة ب بهيػتتل ادلعيايػة  ػصؿ بعػض المعػااا العلنيػة كالػ  ال  تفػد مػع بلهن (107 ،1997
كقػػ  0كيػػي مماكمػػة للتعػػ اجم كالتغيػػًن ، كاستم ػػاء الظػػصايي بطيامػػة تلنيػػة االتفسػػًنات العلنيػػة ال ػػ ي ة كال  تػػي  ذلػػل شػػي ن 

 ا بػ افن ف   ػصرن تلى أا ػار ذيهيػة   ػص  اقائنن  اعلل ام ـ  فسًنن ادلت  افب يذو ال راسة م طل  الت صرات الب الة  است  ـ
 ،كنػػػا تياتػػػا  تفانػػػة،  (.4، 3..9 نايػػػ  زلنػػػ ، ك، (993، 9..9 زاتػػػصف، 0تػػػم الت ػػػصر ادلبػػػين تلػػػى اخلػػػربة كادلنارسػػػة

أك  ،ة"  لػػك الت ػػصرات الػػ  كصنػػل لػػ ل الطػػفب ادلفػػاييل نتي ػػة مػػيكريل ِنػػربات كأسػػالي  غػػًن مفئنػػ ( بلهنػػا4 ،0..9
ا كامـص الطػفب باسػت  اـ  لػك ادلعتمػ ات كااا ػار ب ادلصاقػف التعلينيػة اتتمػادن ، معاجلتتا بطيامة ذيهية غًن مفئنة لٕن

أا ار الطفب ادلسبمة كغًن التامى كال   ( أهنا Keely & Tugel،2009، 4كنا أضاؼ كجم مم     ،مهتل بلهنا سلينة"
 ا0  صف غًن ص ي ة تلني  

 د نستهتج أهنا   صرات غًن ص ي ة كشل م أف   صف معللة ك عيد اكتساب ادلفاييل ال  ي ة0كمم الساب

 خصائص التصورات البديلة : 

  ثػػػجم م ال راسػػػات كالػػػ  أشػػػارت إليتػػػا الع اػػػ ، يهػػػاؾ الع اػػػ  مػػػم اخل ػػػائ  الػػػ  ٕنيػػػزت  ػػػا الت ػػػصرات الب الػػػة
(Martin، et al.، 1997، 42-43) 933 -933، 9..9(  زاتػصف، 624، 1222 م،   مىن شػتاب كأمهيػة اجلهػ )

(Parkinson، 2004، 92)، (Hewson and Hewson، 2003، 597) (Benson، et al، 1993، 588) ،
نتي ػػة  بػػىن كالػػ   ، فاتػػجم ادلعياػػة المبليػػة للطالػػ  مػػع مػػا اتعلنػػى دا ػػجم اابهيػػة ادلعيايػػةهػػتج الت ػػصرات الب الػػة تػػم   كيػػي   
مهطميػػة مػػم كجتػػة نظػػي العلنػػاء،  كغػػًن، مماكمػػة للتعػػ اجم كالتغيػػًن  ػػصف ك ، الػػ  اعيشػػصف ايتػػا لتتبي ػػطػػفب مػػع  فاتػػجم ال
كٓنػػ ث ب ، اربات غػػًن صػػ ي ة تلني ػػك مػػيكرو ِنػػأ، بػػلم  ػػربات  الطالػػ  ت ػػصف قبػػجم مػػيكرك ، طالػػ كجتػػة نظػػي ال بع ػػل

   0اة كغًنيا مم العصامجمل، كالثماالعني، كادلستصل التعليني كاجلهبغض الهظي تم ، ٗنيع ميا جم التعليل

 م ادر الت صرات الب الة   

، 1..9، تب السفـ    تع د م ادر الت صرات الب الة كنا كردت ب أدبيات الرتبية كذلك تلى اله ص التا    
10.- 143) ،(Roth، W.، M.، 2007، 30-50) ،0(3.، 9.13 سصزاف السي ، ك 
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دكر الصسػػائجم التمهيػػة ب ضػػعف ،  اثػػةاحل ت راسػػيةالللنتػػارات  علػػلااتمػػار ادل، لػػيؽ التػػ رال التملي اػػةاسػػت  اـ 
فػػظ كاالسػػتظتار للنػػػادة تلػػى احل ااالتتنػػاد غالبنػػ، الطػػفب كادلعلنػػٌن تلػػػى  ػػ  سػػصاء انعػػ اـ التهػػصر العلنػػي لػػ ل، الػػتعلل
الهظية العيمة ك حليا ية، ه  التعامجم مع ادلصاقف ات ـ إتناؿ العمجم كالتف ًن ت، ضعف أسالي   مصمي   رال العلـص، العلنية

 0لتعليل العلـص

اهبغػػي تلػػى معلػػل العلػػـص أف ا ػػصف تلػػى درااػػة  امػػة بلا ػػار الطػػفب تػػم الظػػصايي الطبيعيػػة ككيفيػػة   ػػصام يػػذو ك 
( ل سػباب التاليػة   10، 9.11كأف اتتل ّنعياة   صرات الطفب المبلية قبجم الب ء ب الت رال   نصاؿ  ليجم، ، ااا ار

، 1..9، تبػ  السػفـ  0ت صرات الب الة لػ ل الطػفب قبػجم التػ رال اسػات  ب إ ػ اث التغػًن ادلفػايينيال شف تم ال
  ػصرات  (، .1، 9..9، 0   زلنػ ب الػةت ـ  لسي ادلفاييل ال  ي ة ّنا ؽلتل ى الطفب مم   صرات (، 102 -103

 ش ي  الت صرات الب الة ، (Monk and Osborne، 2000، 45)0لتعلل العلـص الطبيعية االطفب الب الة  مف تائمن 
 0( 146، 3..9،  زاتصف أ0اددم إىل راع ادلستصل الت  يلي للطفب كاْناياهتل ضلص العلـص امسبمن 

 الدراسات التي اهتمت بالتصورات البديلة : 

الػػة ( دراسػػة أظتػػيت نتائ تػػا ااتليػػة ادلػػ  جم ادلهظػػصمي ب  عػػ اجم الت ػػصرات الب 2..9، أجػػيت   ات يػػة اللصلػػص
( .9.1كب دراسة أ يل أجيايا   أبص يصال كادلطًنم، 0دلفاييل المصة كاحليكة ل ل لالبات ال ف السادس ااساسي بغزة

أشارت الهتائج إىل ااتلية الربنامج احلاسص  ب  غيًن ادلفاييل الب الة ب مادة العلـص ل ل لفب ال ف الثاي ادلتصسػ  ب 
( دراسػػة أظتػػػيت نتائ تػػا ااتليػػػة اسػػت  اـ ادلصداػػػصالت 9.11، آاػػات صػػػاحل، تلػػػي السػػعصداة0 ب  ػػٌن أجػػػيت   اطصمػػة

التعلينيػػة ب   ػػ ي  الت ػػصرات الب الػػة لػػػبعض ادلفػػاييل العلنيػػة ّنمػػير العلػػـص ادلت املػػػة كاالْنػػاو ضلػػص ادلػػادة لػػ ل لالبػػػات 
تػػا ااتليػػة اسػػت  اـ الهنػػاذج ( ب راسػػة كشػػفل نتائ 9.11التعلػػيل ااساسػػي ب ليػػة البهػػات0 كنػػا قامػػل   نػػصاؿ  ليػػجم، 

العملية ب    ي  الت صرات الب الة ك هنية التف ًن االبت ارم ك غيًن أسالي  التعلل ل ل  فميذ ال ف ااكؿ اإلت ادم 
0   ب مادة العلـص

( دراسػػػػة أظتػػػػيت نتائ تػػػػا ااتليػػػػة إسػػػػرتا ي يات مػػػػا كراء ادلعياػػػػة ب  عػػػػ اجم 9.19، كػػػػذلك أجػػػػيل   الػػػػ ا 
( ب راسػة أ ػػيل 9.13، كنػا قػاـ   آؿ زقػاؽب العلػـص لػ ل لػػفب ال ػف التاسػع0   الػة للنفػاييل العلنيػةالت ػصرات الب 

ك عػػػ اجم ، أشػػػارت نتائ تػػػا إىل ااتليػػػة  ػػػ رال العلػػػـص باسػػػت  اـ ظلػػػصذج الػػػتعلل البهػػػائي ب  هنيػػػة تنليػػػات العلػػػل ااساسػػػية
أظتػيت  (Ergin and Atasoy، 2013)ا الت ػصرات الب الػة لػ ل لػفب ال ػف السػادس0 كب دراسػة أ ػيل أجيايػ

نتائ تا ااتلية التػ رال باسػت  اـ إسػرتا ي ية م ػارسي ب   ػ ي  ادلفػاييل اخلال ػة لػ ل لػفب ادلي لػة الثانصاػة ب مػادة 
( دراسة أظتيت نتائ تا ااتلية است  اـ إسرتا ي ية اخليائ  الذيهيػة غػًن 9.13كذلك أجيت   سصزاف السي ،  الفيزااء0
ة ب   ػػػصا  الت ػػػصرات الب الػػػة لػػػبعض ادلفػػػاييل العلنيػػػة ك هنيػػػة الت  ػػػيجم كبمػػػاء أسػػػي الػػػتعلل ب مػػػادة اا يػػػاء لػػػ ل اذليميػػػ
( دراسة كشفل نتائ تا ااتلية است  اـ بينامج 9.13، ب  ٌن أجيت    هاف زكي ،لبات ادلي لة الثانصاة بالسعصداةلا

ل البيصلصجيػػة ك هنيػػة متػػارات التف ػػًن الهاقػػ  كالمػػيل البيصلصجيػػة لػػ ل ممػػرتح قػػائل تلػػى ظلػػصذج دراافػػي ب  عػػ اجم بعػػض ادلفػػايي
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، أ ( دراسػػػة أشػػػارت نتائ تػػػا إىل ااتليػػػة اسػػػت  اـ سفسػػػة مسػػػتصاات 9.10، لػػػفب كليػػػة الرتبيػػػة0 كنػػػا أجػػػيل   اػػػت  اهلل
اع ادلعػيب لػ ل لػفب ب   صا  الت صرات الب الة للنفاييل العلنية ك هنية ال ا (.K.W.L)إلسرتا ي ية اجل كؿ الذاعم 

 ال ف الثاي ادلتصس  ذكم السعات العملية ادل تلفة0

 : : التفكير التأملي  اثالثً 

ا اب متاراهتػػا للطػػفب ب ت ػػي اتنيػػز بػػالتغًن السػػياع تلني ػػسػػكإل التف ػػًن التػػلملي مػػم أنػػصاع التف ػػًن ادلتػػل     ع ػػاػ  
 ع العلني التمين0كدلصاجتة ادلش فت ادلتع دو نتي ة يذا التسار  ،اك مهي  

 مفهوم التفكير التأملي : 

للش  ية،  ي  ايل ـ 1223تاـ  (Eysenck)بالتف ًن التلملي نظياة مم أشتي الهظياات ال  ايتنل 
Eysenck   إىل  ى طلعمع ،  ال ات  ث بستصلةمرتدد ، تلى نفسى مهطص  يادئ ك  ل تم ش  هأف الش  ية التلملية

  0(306، 9.19 تب  اليضا كال بيسي، ، (1.6، 0..9 بيكات، 0 التف ًنب بلصغ درجة تالية 

  مصميبعنليات ت ا ة مم أعلتا ا   التشابى ك  ش يجم ادلعىن احلميمي ىل الرباتة ب إاصصجم التلملي التف ًن ك 
 0(101، 9.13 زلن ، ك( .91، 1220الربج، ك  كييف، ك 0االبت ارىل إادلعطيات للصصصؿ 

 كؽل م إبياز أعلتا تلى اله ص التا    ، كلل التف ًن التلمليالتعيافات ال   ها تك ع د 

للنتعلل  صؿ معتم ا ى ك ربا ى كمعياتتا  كمتلف   بلنى  استم اء ذيين نش  ككاع   (Schon، 1987، 49)تياى 
ية إىل سط  عنهكإظتار ادلعياة ال، هى مم  جم ادلش فت العلنيةؽل ة ، ادلفايينية كاإلجيائية ب ضصء الصاقع الذم اعنجم ايى

تنلية اتل مم  فذلا الف   ال قيد ل دلة   بلنى  (Mumford، 1991، 191)كنا اعياى 0الصتي ّنعىن ج ا 
 Killion and)ب  ٌن تياى 0كادلهاقشات كمعاجلتتا للصصصؿ إىل الهتااات كأناذ الميارات ااساسية ادلهاسبة للنصقف

Todnem، 1999، 14) اددم إىل ٓنليجم اإلجياءات كالميارات كالهصا ج مم  فؿ  مييل  بلنى    ب ي ب ااتناؿ
 العنليات ال  اتل الصصصؿ  ا إىل  لك اإلجياءات كالميارات كالهصا ج0

 لمجم ااتناؿ كادلصاقف كادلش فت ال  اصاجتتا الطفب  ايعياى بلنى  (Kitchener، 1994، 6)أما  
، كنا اعياى    بي ،  ات كرسل اخلط  ادلهاسبة لت ميد ااي اؼ ك مصمي الهتائجكصياغة تهاكام مهاسبة ذلا كٓنليجم اإلجياء

( بلنى  "  لمجم ادلتعلل للنصقف الذم أمامى كٓنليلى إىل تهاصيو كرسل اخلط  الفزمة لفتنى  ىت ا جم إىل 64، 3..9
 0   مصمي الهتائج ب ضصء اخلط  ادليسصمة "، الهتائج

بلنى  "ق رة الطال  تلى  ب ي ادلصاقف التعلينية، كٓن ا  نماط المصة (6، 9..9كنا تياى تفانة كاللصلص  
تلى دراسة كاقعية مهطمية  كالععف، ككشف ادلغالطات ادلهطمية ب يذو ادلصاقف، كأناذ الميارات كاإلجياءات ادلهاسبة بهاءن 

  للنصقف التعليني"0 
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، صجى اصجى العنليات العملية إىل أي اؼ زل دة ف ًن م" ( بلنى .0، 3..9تفانة،  ك  تبي ب  ٌن اعياى  
أم أنى ؽلثجم الهشاط العملي اذلادؼ حلجم ، اادلش لة ٓنتاج رلنصتة است ابات معيهة مم أججم الصصصؿ إىل  جم معٌن

 0ادلش فت"

" التف ًن الذم اتلمجم ايى الفيد ادلصقف الذم أمامى كػلللى  ( بلنى 3.4، 6..9تصض،  ك كنا تياى  تاشصر
ـ الهتائج ب ضصء اخلط  هاصيو كايسل اخلط  الفزمة لفتنى  ىت ا جم إىل الهتائج ال  اتطلبتا ادلصقف،   امصة إىل ت

 ادلصضصتة "

بلنى "الم رة تلى التب ي، كإدراؾ العفقات، كاالستفادة مم ادلعطيات ب  44، 0..9كتياتى تب الصياب  
، كأناذ اإلجياءات ادلهاسبة للنصقف التعليني"0كاشًن مفتـص التف ًن ٓن ا  ك  تيل كجتة نظي ادلتعلل، كمياجعة الب ائجم

"الهشاط العملي اذلادؼ الذم امـص تلى التلمجم مم  فؿ متارات اليؤاة الب ياة، كال شف تم ادلغالطات،  التلملي إىل 
، .9.1مطياكم، كالصصصؿ إىل استهتاجات، كإتطاء  فسًنات ممهعة، ككضع  لصؿ ممرت ة للنش فت العلنية"  ال

1..( 

إال أهنا  دك   متع دة ك هظي جلصان  سلتلفة  ع د  عيافات التف ًن التلملي سابمة الذكيمم السابد نستهتج أف ك 
ب رلنلتا تلى ال كر الهش  للنتعلل ب  هنية يذا الهصع مم التف ًن، كالعنجم تلى  لمجم ادلش فت العلنية كٓنليلتا، 

 0ب الهتااة ال   تهاس  مع ادلصقف التعليني ادلش جم إىل احللصؿ ادلمرت ة كصصالن 

تصم رلنصتة مم متارات تملية  سات  أف التف ًن التلملي نصع مم التف ًن المائل تلى  جم ادلش فت، كػل اأاعن اتع  ك  
 .ب رب  اخلربات السابمة باخلربات الف مة حلجم ادلش فت ادلتع دة ال   صاجى الطفب دا جم ك ارج ادل رسة

للنتعلنٌن ب أنى اسات  تلى كضع إسرتا ي يات  طبيد ادلعياة اجل ا ة ب ك تع  أعلية التف ًن التلملي بالهسبة  
 Hmelo and)(  119، 9.11 تطيات إبياييل، 0كنا اهني متارات التف ًن العليا ل اتل،  ادلصاقف احليا ية اليصمية

Ferrari، 1997،422) ، ك هنية اإل ساس بادلسدكلية كالسيطية تلى التف ًن كاله اح ب  ب إص ار الميارات ادلهاسبةك
 0(.13، 0..9،   االنة تب  الصياب0أداء ادلتاـ التعلينية ادل تلفة

 عتن   جم ادلش فت  إىل سليجات  يبصاة إغلابيةباست  اـ تنلي  االستهباط كاالستمياء كاددم التف ًن التلملي  
  تب  ، (.9، 1..9، الذا ية بالهفل0   ٗنجم ثمةك عزاز ال، ٓنليجم ااا ارمم  فؿ  ب المعااا احلادسة بش جم   رغلي

بالهسبة للنعلنٌن  ي  ؽل هتل مم التف ًن بطيامة ناق ة  صؿ  امتن   اكنا الع  دكرن ،  (306، 9.19ال بيسي، ، اليضا
، 9.11 تطيات إبياييل، ، (Phan، 2009، 930)0ّنا اددم إىل  طصاي ادلتارات العلنية اخلاصة  ل، ظلصيل ادلتين

119)0 

  ياكنا أكرداهبغي تلى ادلعلل ا باع بعض اامصر لتهنية التف ًن التلملي ب البي ة ال فية ؽل م ذكي أبيزيا  ك  
(Mumford، 1991، 191-203) ، ،ليح احملتصل العلني تلى يي ة ( ب التا    1.3، 2..9 مفؾ السليل

غلاد احللصؿ إكالعنجم تلى ، ب كضع اخلط مع بععتل كايادل  طاالطلياب الطفمم  كالطل ، مش فت تلنية زل دة
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م  صارات  زكا  الطال  ّنصاد قيائية  تعن،  ت  ل تمصؿ الطفب أس لةليح ىل إضااة إ، العلنية ادلهاسبة كال  ي ة ذلا
 يع الطفب تلى التفاتجم االجتناتي  شك ، بالعمفنيةهتي ة ادلهاخ ال  ي لل صار الذم اتسل ، كمهاقشات تلنية بهاءة

 0كا تفؼ اليأم ك مبجم آراء اآل يام ب  ر ر  

 Song، Gra ، (Song، et al.، 2006،67)، (Pollard، 2002، 5)كنا ػل د كجم مم     

Grabowski، Koszalka & Harkness.2006،12-15) ،كيؽلة زلن ، (113، 9.11  تطيات إبياييل، ك  ،
نات ال  اهبغي  صااييا ب احملتصل ال راسي الذم اتتل بتهنية متارات التف ًن التلملي كيي   ( بعض الس1.3، 9.16

ت تنجم ادلهاقشا، احلصااز التعلينية ب الت رال  صظيف، هباط ليؽ ب الة لعيض ادلعلصمات ش يع الطفب تلى است
، صة للطال  للمياـ بعنليات الب   كاالستم اءإ ا ة الفي ك علل متنيكزة  صؿ ادلش لة العلنية،  صاًن بي ة مت، اجلناتية

 هظيل ٗنيع ادلعلصمات كادلفاييل العلنية لتصظيفتا ب مصاقف  يا ية ك ص كٓن ا  أبعاد ادلصقف ادلش جم، كذلك الست ف
 0ج ا ة

ؿ العمجم إتنا مم  فؿ،كالرتبية العنلية علل العلـص  اصة ب التف ًن التلملي متارات التف ًن تامة ك  ربز أعلية ك  
 Song، Grabowski،Koszalka، and)0بعند حلجم ادلش فت العلنية ادل تلفةب تنلية التعلل مم  فؿ التف ًن  

Harkness. ،2003، 23)0  كاالنفتاح تلى ٗنيع ، اإل ساس بادلسدكليةك سايل متارات التف ًن التلملي ب  لد
ذا الهصع مم التف ًن ب السيطية تلى التف ًن،، كاهني كذلك اسايل ي،  (Griffin، 2003، 47)كاإل فص ، ااا ار

كنا أنى غلعجم اااياد أكثي ق رة تلى ،  (Sternberg، 1999، 130- 131)0الثمة بالهفل، كالم رة تلى  جم ادلش فت
ع بات   يفى مكا تيار ما يص مهاس  مهتا دلعتم ا ى كمتطل،  لمجم كاتل معطيات الع ي احل ا  كإص ار اا  اـ تليتا

كذلك اسات  ب رب  ادلعلصمات احل اثة بادلعلصمات السابمة، كب  طبيد 0 (Hillier،2002، 23)0 اةتنعات ادلتطصرة
 Kish and)0إسرتا ي يات ج ا ة ب ادلصاقف غًن ادلللصاة، كب  هنية الشعصر الذاعم كٓنميد اال  اؿ َننيع صصرو ادل تلفة

Sheehan، 1997، 254- 265)0  

 تفكير التأملي : مهارات ال

 ا بااهن  أكج شلا ، كمتارا ى  صؿ التف ًن التلمليبجم البا ثٌن مم قي اآلراء  ع د ال ظ ادلتتنصف بالرتبية العلنية  
،  كؽل م  عياف متارات التف ًن التلملي، ٓن ا  يذو ادلتارات تلىَنفء ككضصح انع ل ذلك ب أدب الرتبية  امل صظن 

الم رة تلى  م مي ك فسًن ال ليجم ك ع اجم اآلراء كإص ار أ  اـ   " (  بلهنا914، 2..9كنا تياتا  تب  السفـ، 
 ،Haton and Smith، 1995)كب ضصء  ع د كجتات الهظي  صؿ متارات التف ًن التلملي ام    د 0مصضصتية "

البيانات ادلتصاية،  حل كث ادلصقف،  فسًنة عتصقااسباب ادلما ، ادلصقف يي   كصفمم  ي  ادلصقف أربع متارات  (36
 0ٓن ا  أسباب أناذ الميارك 

، كضع احللصؿ ادلمرت ة، اتل ادلش لة، ( أف متارا ى يي   الصتي بادلش لة.0، 3..9تفانة، ك  كايل   تبي  
  0ْنيا  يذو احللصؿ للمبصؿ أك الياضك كقبصذلا أك راعتا،  ةاستهباط نتائج احللصؿ ادلمرت 
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( أف التف ًن التلملي اتعنم العنليات العملية التالية  936، 0..9  اذلادم، مىن تب، كايل  اله  م، راش  
 0التمصميك ، االبت ار، ا تيار اخلربات ادلفئنة، ادليجم ضلص اذل ؼ، إدراؾ العفقات

، دتاءاتادلتارات التالية  ٓن ا  االستهتاجات كاادلة ادلهطمية، ٓن ا  اال (Weast، 1996، 190)كنا   د  
 0ٓن ا  ادلعلصمات الهاق ةك ، التمييل

كٓن ا  ، متارات التف ًن التلملي إىل التعيؼ تلى المعية (Newton، L.، 2000، 28)كذلك صهف  
 Ferry)، (Langer and Colton، 1994، 3)كاتفد كجم مم ، أناذ الميار ادلهاس ك ، الفتل ال لي للمعية، ادلتل

and Gordon، 1998،102)   هظينتا، ، التعيؼ تلى ادلش لة، ٓن ا  اا طاء  ا، إتادة يي لتتاب ادلتارات التالية 
 0التمصميك ، أناذ الميارات التلملية، ْنيبتتا

ب أف متارات  (Byron and Mcinnis، 2003)  (Shermis، S.، 1991)كذلك اتفد كجم مم    
 0إص ار اا  اـ التلملية ادلفئنة، ٓن ا  اجلصان  ادلتنة، ٓن ا  ااسباب كاا  اث  تعنم التف ًن التلملي  

اقت يت  التف ًن التلملي، تارات تلفة دلادلت هيفات الك كب ضصء العيض السابد دلتارات التف ًن التلملي  
ؽل م أف نل   متارات التف ًن ك ، شتنلل تليى يذو ال راسةا( كيص ما 9.19  هيف العفصف  ال راسة احلالية تلى 
    التلملي  ب اجل كؿ التا

 ( مهارات التفكير التأملي2جدول )

 تعريفها المهارة م
ال صر كاليسصمات  ا مم  فؿب يا   ابعاديأبش جم شامجم مم ٗنيع  ادلش لة مم ٗنيع جصانبتامعياة  يي  التلمجم كادلف ظة 1

 العلنية ادل تلفة0 اليؤاة الب ياة(كااش اؿ 

 0صاض ةال  ي ة كغًن الكالعفقات غًن هطمية ادلكغًن الهماط ادلتبااهة ال شف تم الم رة تلى   يي ال شف تم ادلغالطات 9
 العلني ادلطيكح0 تفقات مهطمية ص ي ة  صؿ ادلصضصععنجم تلى إغلاد الم رة تلى ال يي  الصصصؿ إىل استهتاجات 3
6 

 إتطاء  فسًنات ممهعة
ىل إبمة باخلربات اجل ا ة للصصصؿ  ع اجم الشب ة ادلفايينية مم  فؿ دمج اخلربات الساالم رة تلى   يي

 معىن مهطمي0
0 

 كضع  لصؿ ممرت ة
 نصتة مم اخلطصات التعامجم ّنمهطمية حلجم ادلش فت مم  فؿ  بين  طصات تلنية الم رة تلى   يي
 0 سات  ب  جم ادلش لة رلاؿ الب  لت صرات ذيهية  علنية ادلتبهيى ال

 0ال  ات ذيا الطال  كنتارة تملية ضيكراة ب مصاجتة ادلش فت تالتلمجم يص أ   ادلتارا مم السابد نف ظ أف 

امػػػػ   ػػػػ ديا ، ا تلفػػػػل كجتػػػػات نظػػػػي أدبيػػػػات الرتبيػػػػة كالبػػػػا ثٌن  ػػػػصؿ ٓن اػػػػ  ميا ػػػػجم التف ػػػػًن التػػػػلمليكقػػػػ   
(Boydston، 2008، 120-121) كضع الفيكض كا تباريا، ، ، ٓن ا  أسباب ادلش لةب التا    كجصد مصقف مش جم

 الفيكض ال  ي ة بع  ْنيابتا0  اتتنادك 

سػفث ( 113، 9.11،   تطيػات إبػياييل، (Sternberg،2010) ،(Schon، 1987، 98)ب  ػٌن  ػ د 
  التلمػػجم أسهػػاء العنػػجم   ٓنػػ ث أسهػػاء قيػػاـ الفػػيد ُنػػجم ادلشػػ لة الػػ   صاجتػػى مػػم  ػػفؿ شلارسػػة يػػي ميا ػػجم للتف ػػًن التػػلملي 
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اؼ ادلمرت ػػات الب الػػة لمػػجم  ػػصؿ العنػػجم   هتػػ ؼ إىل إتػػادة يي لػػة ادلشػػ لة كاكتشػػالت، ارات التف ػػًن التػػلملي ادل تلفػػةمتػػ
ع  متنة للني لتٌن السابمتٌن  ي  اتل ايتا االستفادة مم معطيات ادلصقف للت طي  دلا التلمجم اججم العنجم      ، ادلهاسبة

 0ؽل م تنلى للتغل  تلى ادلش فت ادلستمبلية ال  اصاجتتا الفيد ب  يا ى

، ادليا جم التالية   ٓن ا  ادلش فت الرتبصاة كا  تا، ْنيبة احللصؿ ادلمرت ة (Ross، 1990، 13) ٌن ايل ب 
 0ا   الهصا ج،  مييل احللصؿ ادلمرت ة

ب ت ػػي  ،مػػم ادلتطلبػػات العػػيكراة ب  هػػاكؿ ادلشػػ فت ادلتعػػ دة    ع ػػاػ  شل ػػم لهػػا أف نسػػتهتج أف التف ػػًن التػػلملي ك 
لعنليػة العلػل كالػتعلل انػى  اعتػرب التف ػًن التػلملي ضػيكرا  ت ادلتعػ دة نتي ػة االنف ػار ادلعػيب كالتمػين0 كا   شاب ل ايػى ادلعطيػا

أك التع اجم لبهاء التعلل  ،ا إما بالتغيًن الشامجمامـص بتعزاز ك لكي  أعلية اخلربات السابمة ب  مبجم اخلربات اجل ا ة كدرلتا معن 
ٕنثجم  كمم     ، التعليني ج ا ة للنصقف ىل معاف  إىل الصصصؿ إج ا ة  ددم أدلة بين ككجم ذلك اتل مم  فؿ   ،ادلعين مذ

 ليتا ته  مصاجتة مش فت مشا ى أك سلتلفة0إ ربات ج ا ة ؽل م اليجصع 

 يتنل بالتف ًن التلملي   اال راسات ال  

 ػػًن التػػلملي ب دراسػػة يػػ ال إىل ال شػػف تػػم أسػػي اسػػت  اـ أنشػػطة التف (Tok، Sukran، 2008)أجػػيل 
كأظتػػيت الهتػائج أف أنشػػطة التف ػًن التػػلملي زادت مػػم ، العلػـص تلػػى الت  ػيجم كاالْنػػاو ضلػص مػػادة العلػـص بادلي لػػة االبت ائيػة

كب دراسػػة أ ػػيل أجيهتػػا   مػػفؾ السػػليل، 0كنػػا أدت إىل  هنيػػة االْنايػػات اإلغلابيػػة ضلػػص مػػادة العلػػـص،  الت  ػػيجم ال راسػػي
ااتليػة الػتعلل التػلملي ب  هنيػة ادلفػاييل ال ينيائيػة كالتف ػًن التػلملي ك هظػيل الػذات للػتعلل لػ ل ( أظتيت نتائ تا 2..9

( دراسة أ يل كشفل نتائ تا تم ااتلية التفاتجم بٌن  يائ  2..9، لالبات ادلي لة الثانصاة0 كنا أجيت   زبي ة زلن 
الثالػ  اإلتػ ادم ب  لي كأناذ المػيار لػ ل  فميػذ ال ػفالتف ًن كبعض أسالي  التعلل ب  هنية الت  يجم كالتف ًن التلم

نتائ تػا تػم ااتليػة إسػرتا ي ية ادلتشػا ات ب  هنيػة  ل( كشػف.09.1 كب دراسة أ يل أجيايػا   المطػياكم، مادة العلـص
تنليػػػات العلػػػل كمتػػػارات التف ػػػًن التػػػلملي ب العلػػػـص لػػػ ل لػػػفب ال ػػػف الثػػػامم ااساسػػػي0 ب  ػػػٌن قامػػػل   تطيػػػات 

( ب راسػػة أ ػػيل أشػػارت نتائ تػػا إىل ااتليػػة شػػب ات التف ػػًن الب ػػيم ب  ػػ رال العلػػـص تلػػى الت  ػػيجم 9.11، إبػػياييل
ال راسػي ك هنيػػة متػػارات التف ػًن التػػلملي لػػ ل لالبػػات ال ػف ادلتصسػػ  ب ادلنل ػػة العيبيػػة السػعصداة0 كنػػا أظتػػيت نتػػائج 

ي ية الت يجم ادلصجى ب  هنية ادلفػاييل كمتػارات التف ػًن التػلملي ب ( ااتلية  صظيف إسرتا 9.19، ال راسة   صفية اجل بة
( دراسػة أظتػيت نتائ تػا ااتليػػة 9.13العلػـص لػ ل لالبػات ال ػف التاسػع ااساسػي0 كػذلك أجػيت   يالػة السهصسػي، 

ادلي لػػػػة  اسػػػت  اـ شػػػ جم البيػػػل الػػػ ائيم ب  ػػػ رال العلػػػـص تلػػػى  هنيػػػػة ادلفػػػاييل العلنيػػػة كالتف ػػػًن التػػػلملي لػػػ ل لػػػفب
( ب راسة أ يل أشارت نتائ تا إىل ااتلية ظلصذج أدالسصف للتعلل مم أججم االست  اـ 9.13، اإلت اداة0 كنا قاـ  صاحل

ب  هنية بعػض متػارات التف ػًن التػلملي كالت  ػيجم ب مػادة العلػـص لػ ل لػفب ال ػف الثػاي ادلتصسػ  ب ادلنل ػة العيبيػة 
( أظتيت نتائ تػا ااتليػة إسػرتا ي ية ممرت ػة  ي  ػز تلػى التفاتػجم بػٌن 9.13،  زلن السعصداة0 كب دراسة أ يل أجيايا 

أسلصب  يائ  التف ًن المائل تلى ال مج كال تابة ترب ادلهتج ب  هنية التف ًن التلملي ب ادلش فت العلنية كاالسػتيعاب 
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( دراسػة أشػارت نتائ تػا إىل ااتليػة 9.16، ادلفاييني ب الفيزااء لػ ل لػفب ادلي لػة الثانصاػة0 كػذلك أجػيل     ػازم
است  اـ  مائ  العنجم المائنة تلى التمصمي العنين ب  هنية كجم مم التف ًن التلملي كالت  يجم كاالْناو ضلص مػادة العلػـص 

( إىل ااتليػػة  ػػ رال العلػػـص باسػػت  اـ 9.16، لػػ ل  فميػػذ ادلي لػػة اإلت اداػػة0 كنػػا أشػػارت نتػػائج دراسػػة   كيؽلػػة زلنػػ 
ا ي ية شػػػػػ جم البيػػػػػل الػػػػػ ائيم تلػػػػػى الت  ػػػػػيجم ك هنيػػػػػة متػػػػػارات التف ػػػػػًن التػػػػػلملي كادلتشػػػػػع  لػػػػػ ل  فميػػػػػذ ادلي لػػػػػة إسػػػػػرت 

( دراسة أكضػ ل نتائ تػا  ااتليػة ظلػصذج م ػارسي ب  هنيػة متػارات 9.14، ؽلاف اذل اابة كأمبص سعي إ0كأجيل  االبت ائية
 التف ًن التلملي0

  : القيم العلمية :  ارابعً 

ا مػػا  تػػلسي كالػػ  كثػػًنن  0كسػػا ا للطػػفب بشػػ جم صػػ ي إعلنيػػة  عتػػرب مػػم احملػػ دات السػػلصكية الػػ  اهبغػػي المػػيل ال
كادكػ  كػجم مػم دالؿ 0 (113 ،2..9 ،كّنػا ػلنلػى الطالػ  نفسػى0   زتلػي ،أاعنػاك بادلعلل كادلػهتج  ،بالت صرات اخلال ة
ؽل م  ،ال جزء مم ما اطلد تليى م فصاة الميلإي ( أف الميل العلنية ب احلميمة ماي192ص، ـ9..9استيتية، كصب ي،
 ايادو كف البا ثٌن ب اجل كؿ التا   إ ل ي  ما مت 

 ( مصفوفة القيم ذات المفهوم الثالثي2جدول )

 تعريفها المجال )المفهوم( م

 ايكز تلى  زكا  الطال  بادلعلصمات كادلعارؼ تم لبيعة الميل  ادلعيب 1

 0ش يجم االْنايات كادليصؿ العلنيةايكز تلى   الصج اي 9

 ايكز تلى  زكا  الطال  بالسلصكيات ادلتع دة0 ادلتارم  اادائي( 3

  صام  كاالجتناتية بإذ  تفاتجم كجم مم ادلي  زات ال اهية كالثماايػة ، مم السابد نف ظ أف اكتساب الميل العلنية أمي  ساس كبالأل ال عصبة
 ،لارو المينيإبالتا  اصاجى ادلش فت ادل تلفة مم  فؿ ك ، الت صرات الب الة ال  ؽلتل تاك  ،ش  ية الطال لتش يجم ، الميل كالهظاـ الميني

 احمل د كالعاب  لت ياا ى ادلتصقعة0 

كالمػيل  ،أصػب  مػم العػيكرم للبػا ثٌن االيتنػاـ بػالميل العلنيػة ،كنظيا النتشار الثمااات ادل تلفة ب يػذا الع ػي
ىل مػػػػا اسػػػػنى بلزمػػػػة إغلابيػػػػة كالسػػػػلبية ل ػػػػي ال ن ػػػػجم ز بػػػػٌن المػػػػيل مػػػػم  يػػػ  اإليػػػػللتني، ا للطػػػػفبكسػػػػا إبشػػػ جم تػػػػاـ ك 

 0(40 ،12.6 ،الميل زايي

ىل إكق  أشارت الفمي اف الثالثة كاليابعة مم أي اؼ سياسة التعليل ب ادلنل ة العيبية السعصداة بادلي لة ادلتصسػطة 
ك عتػ يا  ،ك هنية ق را ى العملية كمتارا ى ادل تلفة ،عصا و التلمجم كالتتبع العلنيك  ،ىل الب   تم ادلعياةإ"  شصاد ادلتعلل  

 0(9. ،.132 ،كزارة ادلعارؼبالتصجية كالتتذا   

 مفهوم القيم العلمية : 

، ك عػػ د تػػ ـ كضػػصح ادلفتػػـص مػػم نا يػػة نتي ػػة الزالػػل كجتػػات الهظػػي  تبػػاام تهػػ   هػػاكؿ مفتػػـص المػػيل العلنيػػة 
اػػالميل  ت ػػ د ب إلػػار العفقػػة بػػٌن الفػػيد كبػػٌن اخلػػربات الػػ  ا تسػػبتا أك اتعػػيض ذلػػا ب ، م نا يػػة أ ػػيلرلػػاالت المػػيل مػػ
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كؽل ػػم  هػػاكؿ أيػػل يػػذو ، (13، 9..9 يسػػًن صػػب ي، ، دالؿ اسػػتيتيى ، (Murray، 1993، 41-50)0مصقػػف معػػٌن
 التعاراف تلى اله ص التا    

اـ الفيد بالهشالات العلنية ك صجتى إىل  جم ادلش فت ب " ايتن ( بلهنا ..، 6..9تياتا " إمساتيجم،  
" رلنصتة ادلصجتات ال   عب  ك صجى  ف ًن الفيد،  ( بلهنا 6، 3..9، كاعياتا   الهصح0رلاالت متع دة بطيامة تلنية "

"  ( بلهنا 134، 2..9، ك عياتا   رشا الليثي، تلى مصاجتة ادلصاقف العلنية كالتمهية كالثمااية باقت ار " اكْنعلى قادرن 
ل نساف كٓن د مصقفى مم قعااا العلل الهظياة كالتطبيمية ال   امتصازنن  آنمد اتنن ، مهت ية تملية، كج انية، سلصكية، معياراة

( .، .9.1ب  ٌن تياتا  احلي ، ، مم الصتي العلني ؽل هى مم إدراؾ م انى بالصجصد كٓن ا  غااتى مهى " ا بين ق رن 
  ، أك مصقف مت جم بالعلل سصاء بالمبصؿ أك الياض "، لة االْنايات ال   ت صف ل ل الفيد ضلص مصضصع تلني" زل بلهنا 

" رلنصتة االْنايات كادلعتم ات ال  ٓن ل   يؼ الفيد إزاء ميكرو ّنصقف  ( إىل أهنا 19، 9.13، كنا اشًن   العهزم
ى غل  تلى معلل العلـص الطبيعية ته  ٓنميمى ( أن1.9 -1.1، 9..9، كاذكي   اله  م كآ يكف0تلني معٌن "

ل ي اؼ  لكي  ااسل التالية ب أذياف ادلتعلنٌن  السببية   اإلؽلاف بلف ل جم ظايية أسبا ا ادلصضصتية، احلميمية العلنية  
، رغبا ى الذا يةاحلمائد كالمصانٌن العلنية استمفذلا تم اإلنساف ك ، ب العاك اخلارجي  تصقف تلى ما ات مد مهتا اعفن 

 0للن اؿ ادل اي كالزماي الذم  طبد ايى انسبية احلميمة العلنية  كجم  ميمة ص ي ة كامن ك 

ك بع يل تم الذا ية تهػ   ،كالميل العلنية  دسي بش جم مل صظ ب  هاكؿ ادلش فت ادل تلفة ال   صاجى ادلتعلنٌن
  هاكذلا0

 مراحل تكوين القيم العلمية : 

، تب  اةي    كجم مم يا  كنا أكرد  ادليا جم ال  ؽل م ا باتتا لت صام الميل العلنية ؽل م  هاكذلا يهاؾ رلنصتة مم 
جػػػػذب انتبػػػػاو الطالػػػػ  ضلػػػػص المػػػػيل العلنيػػػػة ( تلػػػػى اله ػػػػص التػػػػا    63، .9.1  احلػػػػي ، ك، ( 933 – 939، 3..9

 فعػيجم المػيل العلنيػة مػم  ػفؿ ، لصكى العلنػيمػم سػ اة لت ب  جزءن  مبجم الميل العلني، م انات ادلتا ةباست  اـ ٗنيع اإل
االلتػزاـ ب  ذات أكلصاػة ب  يا ػى العنليػة،  هظػيل المػيل العلنيػة ب نسػد قينػي لت ػلتصظيفتا ب كاقػع  يا ػى،  ادلستني  سعيى 

 0تلى قهاتتى الذا ية بالميل العلنية بش جم دائل بهاءن 

 مجاالت القيم العلمية :

ػػات السػػابمة ذات ال ػػلة ا  لػػفع تلػػى بعػػض ال راسػػبعػػ  اال  ، كرّنػػا صع كا ػػتفؼ رلػػاالت المػػيل العلنيػػةظ  هػػف  
ل الثماايػة، كالبهػػاء االجتنػػاتي لػػ  إىل ا ػػتفؼ ادليجعيػػات -( 49، 9.13كنػا أكرد   العهػػزم، -اعػصد السػػب  ب ذلػػك 

ت كنػػػا كرد ب بعػػػض كؽل ػػػم ذكػػػي بعػػػض يػػػذو اةػػػاال، ذلك ا ػػػتفؼ مفتػػػـص المػػػيل العلنيػػػة ك عػػػ د رلاالهتػػػاكػػػالبػػػا ثٌن، ك 
 الرتبية كنا الي   ال راسات 
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، كاليغبة ب كاليميهية، كادلصضصتية، لعلنية( ب دراستى إىل ستة رلاالت يي   اامانة ا9.11، صهفتا   الع الي 
   إىللمػػػػيل العلنيػػػػة ارلػػػػاالت امػػػػ  صػػػػهف ( 3..9،   تبػػػػ  اةيػػػػ كالشػػػػ اتة الف ياػػػػة، كالعمفنيػػػػة، أمػػػػا ، ةادلعياػػػػة العلنيػػػػ

 ب  ػٌن صػهفتا، زاـ بالطيؽ العلنيػة ب التف ػًنكااللت، ، كادلثابية العلنيةكالتصاضع العلني، امانة العلنيةأ فقيات العلل، ا
، كاا ػفؽ العلنيػة، ك مبػجم الهمػ ، ك مػ اي العلػل كالعلنػاء، ( إىل ٖنانية رلاالت يي    ػ  االسػتطفع2..9   زتلي، 

( الميل العلنية التالية   1.1، 9..9، كنا ذكي  اله  م كآ يكفًن العلني،  كالتف ، حل لا ب كاامانة العلنية، كالتلي
، اليغبػة ب االسبػات، الب ػ  تػم ادلعلصمػات كمعانيتػا، سػتطفع كاالستفسػار تػم ااشػياء   اال، اليغبة ب العلل كادلعياة
  ارس ادلم مات كالهتائج بعهااة0  ك ا رتاـ ادلهطد السليل، 

، ادلصضػػصتية،  التف ػػًن العلنػػي،  مػػ اي جتػػصد العلنػػاءت ػػيت ال راسػػة احلاليػػة تلػػى المػػيل العلنيػػة التاليػػة   كقػػ  اق  
 0ادلثابية (ك 

ادلهاسػػبة كلنػػا ٕن هػػصا مػػم المػػيل العلنيػػة كلنػػا اكتسػػ  الطػػفب ك تنثػػجم أعليػػة المػػيل العلنيػػة ب اجلصانػػ  التاليػػة    
، (Johnson، 1995، 20- 22)0دا ػجم أك  ػارج الماتػات ال راسػيةعلنية نفستل ته   هاكؿ ادلش فت الأالمياـ بتمصمي 

تػلسي بػالميل السػلبية الػ   ػزا ل الدكف ، مصاجتػة ادلشػ فت ادل تلفػةإلػار ميجعػي ذلػل ب الميل العلنية ٕن م الطػفب بهػاء 
مثػجم  يػةالعلنت الطػفب دكر كبػًن كرئػيل ب  عزاػز متػارالمػيل العلنيػة ل، (Kyle، 1996، 343- 344)0المػيل اإلغلابيػة

بيكز اامانى العلنية ب تهػ   هػاكؿ مشػ لة معيهػة استل االيتناـ بالميل العلنية ب ك ، الم رة تلى  فسًن مش فت اةتنع
 0(.9، 9.19، 0   ابتساـ الم طايبالب   كال راسة ب ٗنيع مها ي العلل

ل لفبػػى أف اعػػع ب االتتبػػار بعػػض ااسػػالي   هنيػػة المػػيل العلنيػػة لػػ  رغػػ  باهبغػػي تلػػى معلػػل العلػػـص إذا ك 
، (94 -96، .9.1  احلػػي ،   يػػذا اذلػػ ؼ كالػػ  مػػم أعلتػػا مػػا أكردو كػػجم مػػم كالطػػيؽ كاالسػػرتا ي يات ادلتنػػة لت ميػػد

كذلك تلى اله ص التػا   (33 -.4، 9.13  العهزم، ، (62 -64، .9.1 ااغا، ، (26 -9.، .9.1 الشتيم، 
ليامػػة  ػػجم ، ليامػػة ٕنثيػػجم اادكار، ليامػػة احلػػصار كادلهاقشػػة، ليامػػة الػػتعلل الهشػػ ، صب الم  ػػيااسػػل، أسػػلصب المػػ كة  

 0إسرتا ي ية زلاكنة الميل، إسرتا ي ية  صضي  الميل، ادلش فت

ب كتػػ  العلػػـص لل ػػف   امػػجم قينػػة أ فقيػػات العلػػل  إىل أشػػارت نتائ تػػادراسػػة ( 2..9   زتلػػي،  أجػػيل
كب دراسػة أ ػيل أجيايػا   0جصد ايكؽ بٌن كت  العلػـص لل ػفصؼ للني لػة ااساسػية ااكىل كلتػاككذلك ك ، الثاي كالثال 

( أشارت نتائ تا إىل أف معلني العلـص الطبيعية ايكف أف أتلى قيل تلنيػة ؽل ػم  هنيتتػا تهػ  الطػفب مػم .9.1احلي ، 
دراسػة ااتليػة أظتػيت نتائ تػا دراسػة ( 9.11كنػا أجػيل   العػ الي، 0 مػ اي العلنػاءك ،    مػ اي العلػل ي  ااعلية يي 

كال  ( 9.19، مساؽ اتعلد بالرتبية العلنية ك  رال العلـص ب  هنية الميل ادلي بطة بالتف ًن العلني0 كب دراسة   الشايٌن
نػا اتعلػد ّنتغػًن تلػى المػيل العلنيػة اي اككضػص ن  ا لسًن ادلتغػًنات ال ؽلصجياايػة ب ال راسػة أكثػي شػيصتن أف أشارت نتائ تا إىل 
كػذلك 0 ػيآذا ك اسػتف  مهتػا ب م ػاف إٓنػذؼ ، تلػى مػ ركات المػيل العلنيػة اب  ػٌن ك ا ػم مػدسين ، احلالة االجتناتيػة
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( دراسة أظتيت نتائ تا ااتلية   رال الص   ٌن ادلع لتٌن ب ضصء الميل العلنية كاا فقية ب 9.19، أجيت   هنا زلن 
كػذلك قػاـ  العهػػزم، 0 فقيػة ك هنيػة الت  ػيجم ال راسػيصاػة ل ػجم مػم المػيل العلنيػػة كالمػيل ااإكسػاب لػفب ادلي لػة الثان

ااتليػة اسػػت  اـ ظلػػصذج الػػتعلل التصليػ م لتػػ رال العلػػـص ب  هنيػة التف ػػًن االبت ػػارم كالمػػيل أكػػ ت تلػػى ( ب راسػة 9.13
( أظتيت الهتائج ما الي 9.13يياي كشصماف، العلنية ل ل  فميذ ال ف الثال  ادلتصس 0 كب دراسة أ يل أجيايا  الز 

،     لل قينة   ادلصالهة تلى لل  العلل ( كقينة     كام العلل ( تلػى أتلػى قينتػٌن ب المػيل ادلتعلمػة لت  ػيجم العلػل
 0اينا كانل أقجم قينتٌن علا قينة   زاادة ادل تبة (     الي لة ب لل  العلل (

 ى ال راسات السابمة ك جم كنا الي   كب ضصء ما سبد ؽل م التعليد تل
بعػػػض ال راسػػػات إىل ااتليػػػة اسػػػت  اـ إسػػػرتاْنية م ػػػارسي ب  هنيػػػة الت  ػػػيجم مثػػػجم دراسػػػة   اجلبػػػاكم، كضػػػ ل أ -1

كالػبعض ب ، (Tatar and Dikici، 2009)كالبعض اآل ػي ب  هنيػة التف ػًن االبت ػارم مثػجم دراسػة ، (9.11
 0(3..9راجي،   هنية االْناو ضلص العلـص مثجم دراسة  

 (Silva et al.، 2011)ب  ػػٌن اسػػت  مل دراسػػة ، معظػػل ال راسػػات السػػابمة اسػػت  مل ادلػػهتج الت ػػيا  -9
 0إضااة إىل ادلهتج الت يا ، ادلهتج الصصفي

كالفػرتة الزمهيػة ، ، كالص ػ ة ال راسػيةالهػصع ػل ك العيهػة مػم  يػ  احلٔنتلف يذو ال راسػة تػم ال راسػات السػابمة ب  -3
 ااة إىل ادلتغًنات ال   هاكلتتا0إض، كي اتا، كالبل  الذم أجيال ايى، ال ايتاال  أجي 

   كالتا  ٕنل االستفادة مم ال راسات السابمة ب ال راسة   -6

كادلعاجلػػة اإل  ػػائية، ، كإتػػادة صػػياغة  هظػيل زلتػػصل الص ػػ ة، أدكات ال راسػػة، اإللػػار الهظػيمتػ اد كػػجم مػػم   إب  -
 0ك فسًن الهتائج كمهاقشتتا

لتػػػ رال العلػػػـص ب   ػػػصا   (4MAT)ال راسػػػة ال شػػػف تػػػم أسػػػي اسػػػت  اـ إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي   يػػػذو ٓنػػػاكؿ -
  كعنػػػجم م نػػػجم  ادلتصسػػػ  الثػػػايالت ػػػصرات الب الػػػة ك هنيػػػة التف ػػػًن التػػػلملي كالمػػػيل العلنيػػػة لػػػ ل لػػػفب ال ػػػف 

 0 لل راسات السابمة كل م مم جتة أ يل(

 فروض الدراسة : 
 اسات السابمة ؽل م الت مد مم ص ة الفيكض التالية   ب ضصء نتائج ال ر 

( بٌن متصسطي درجات لفب اةنصتتٌن الت يابية كالعابطة ب 0.0.ته  مستصل   اال اصج  ايؽ داؿ إ  ائي   -1
 0ا تبار الت صرات الب الة ب التطبيد البع م

اةنصتتٌن الت يابية كالعابطة ب ( بٌن متصسطي درجات لفب 0.0.ته  مستصل   اال اصج  ايؽ داؿ إ  ائي   -9
 0ا تبار التف ًن التلملي ب التطبيد البع م

( بٌن متصسطي درجات لفب اةنصتتٌن الت يابية كالعابطة ب 0.0.ته  مستصل   اال اصج  ايؽ داؿ إ  ائي   -3
 0ممياس الميل  العلنية ب التطبيد البع م

، كا تبػار التف ػًن التػلملي، ا تبػار  شػ ي  الت ػصرات الب الػةات رجػدبػٌن  اقة ار بالية دالة إ  ػائي  ال  صج  تف -6
 0كممياس الميل العلنية كجم تلى   ة للتطبيد البع م ل ل لفب اةنصتة الت يابية
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 :   جراءات الدراسةإ
 : اختيار المحتوى التعليمي للوحدة وإعادة صياغتها :  أواًل 

للعػػػػػػػػػػاـ ال راسػػػػػػػػػػي  ادلتصسػػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػػػايل ػػػػػػػػػف ل ـصالعلػػػػػػػػػػ ممػػػػػػػػػػيرمت ا تيػػػػػػػػػار ك ػػػػػػػػػػ ة "ال ػػػػػػػػػصت كالعػػػػػػػػػػصء " مػػػػػػػػػم 
 كذلك ل سباب التالية 0يػ.1632/166

ػػ امػػم ادلفػػاييل العلنيػػة كالت ػػارب كاانشػػطة الػػ  ٕنثػػجم جانبنػػ ا تعػػنم الص ػػ ة ادل تػػارة تػػ دن  -1 مػػم البهيػػة ادلعيايػػة  ارئيسن
 0كال  ؽل م  صظيفتا ب  ياة الطال  اليصمية، للعلل

 0ابمة مم كجصد كثًن مم الت صرات الب الة  صؿ مفاييل الص  ة كٕنسك الطفب  اما أسبتتى بعض ال راسات الس -9

 ػػي ب  الص ػػ ة بػػبعض ادلصضػػصتات ادلتنػػة ادلي بطػػة مباشػػية ُنيػػاة الطالػػ  الػػ   شػػ ع تلػػى  هنيػػة متػػارات التف ػػًن  -3
 0ك هنية الميل العلنية ل اتل، التلملي

، كبعػض يل العلنيػة  الفيصػة لتهنيػة المػاتػي( اامػي الػذم رّنػا   ػة دراسػية  12   ازمم   رال الص  ة كبًن نسبي   -6
 0متارات التف ًن التلملي ك ع اجم الت صرات الب الة ادلي بطة ّن تصل الص  ة ادل تارة ل ل الطفب

   ، كذلك با باع اخلطصات التاليةيإلسرتا ي ية م ارس اكق  ٕنل إتادة صياغة  هظيل زلتصل الص  ة كامن 

 اؼ التعلينيػػػػة للص ػػػػ ة   ب ضػػػػصء أيػػػػ اؼ كزارة التعلػػػػيل دلصضػػػػصتات الص ػػػػ ة قػػػػاـ البا ػػػػ  بت  اػػػػ  ٓن اػػػػ  اايػػػػ  -
 0ااي اؼ العامة للص  ة

ٓنليػػجم زلتػػصل ادلػػادة العلنيػػة للص ػػ ة   اسػػتت ؼ ٓنليػػجم احملتػػصل ٓن اػػ  ادلفػػاييل العلنيػػة ادلتعػػنهة ب ك ػػ ة ال ػػصت   -
بفارؽ زمين ق رو أربعة أسابيع كبلغػل نسػبة  مي ٌن ية الت ليجمكحلساب سبات الت ليجم أجيل البا   تنل، كالعصء
،  ػػي مػػم ٓنليػػجمآمػػا قػػاـ بػػى زميػػجم  أجيايػػاتنليػػة الت ليػػجم الػػ  ب  فػػاؽ االكنػػا مت  سػػاب مػػ ل ،  %26اال فػػاؽ 

 0قائنة ادلفاييل ادلتعنهة ب الص  ةٓن ا  كبذلك مت ، %29ككانل نسبة اال فاؽ بٌن الت ليلٌن 

 لمواد التعليمية : : إعداد ا اثانيً 

 ادلصاد التعلينية التالية   ت اد إمت ك ، إلسرتا ي ية م ارسي الت رال الص  ة ادل تارة لطفب اةنصتة الت يابية كامن  

 الطالب :راس أنشطة ك -0

 االطالػػػػ  كامنػػػػياس نشػػػػاط كػػػػإتػػػػ اد   مت   ، ب ضػػػػصء اايػػػػ اؼ الػػػػ  سػػػػبد ٓن اػػػػ يا كٓنليػػػػجم احملتػػػػصل العلنػػػػي للص ػػػػ ة
ميا ػػػجم  هفيػػػذ مػػػم ال تػػػاب،  يئيلاذلػػػ ؼ الػػػ،   مم مػػػة ياس نشػػػاط الطالػػػ  تلػػػىكػػػا تػػػصل  ي ية م ػػػارسي، كقػػػ  إلسػػػرتا 

 الػػ  مت  قائنػػة بػػادلياجع ، اإلسػػرتا ي ية مػػع اانشػػطة العلنيػػة ادلهاسػػبة ل ػػجم مي لػػة كأسػػ لة  مصؽليػػة ممرت ػػة ب هنااػػة كػػجم درس
 ػػ ؼ التلكػػ  مػػم الرتبيػػة العلنيػػة صتػػة مػػم احمل نػػٌن ب رلػػاؿ تلػػى رلنتػػيض كػػياس اانشػػطة للطالػػ   كمت  0االسػػتفادة مهتػػا

 لفست  اـ ب ال راسة احلالية ب صصر ى الهتائية0  اكبع  إجياء التع افت أصب  صاحلن  ئتلاا ذ بنرا كق  مت  ، صف يتى
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 دليل المعلم :  -2

 هػػاكؿ أسهػػاء ادلعلػػل لفسرتشػػاد بػػى إتػػ اد دليػػجم  مت  ، إلسػػرتا ي ية م ػػارسي التػػ رال ك ػػ ة " ال ػػصت كالعػػصء " كامنػػ
،  صجيتات تامة للنعلػل    مـص تليتا إسرتا ي ية م ارسيكق   عنم ال ليجم   ادلم مة، الفلسفة ال، الص  ة دا جم ال ف

كالتمهيػػػات ، كاخلطػػػة الزمهيػػػة لتهفيػػػذ الػػػ ركس، كاانشػػػطة ادلمرت ػػػة، كأيػػػ اؼ  ػػػ رال الص ػػػ ة، للتػػػ رال،  طػػػصات التػػػ رال
للتلك  مػم صػف يتى كإبػ اء  الرتبية العلنية  احمل نٌن ب رلاؿ تلى رلنصتة مم تيض ال ليجم كمت  0قائنة ادلياجعك ، التعلينية

لفسػػت  اـ ب  اكبػػذلك ا ػػصف صػػاحلن  ئتػػلإجػػياء التعػػ افت ادلهاسػػبة ب ضػػصء آرا آرائتػػل كممرت ػػاهتل ْنػػاو الػػ ليجم، كقػػ  مت   
 ال راسة احلالية0 

 دراسة : : إعداد أدوات ال اثالثً 

 ا تبار  ش ي  الت صرات الب الة    -1

مائنػػػة تلػػػى إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي، كأ ػػػيل ال تبػػػارات بعػػػض االالػػػ   هاكلػػػل ال راسػػػات  بعػػػ  الهظػػػي كالتػػػ قيد ب 
( 9.19(،  ال ا ، 9.11  اطصمة تلي كآاات صاحل، ، (2..9 هاكلل الت صرات الب الة ك راسة كجم مم     ظتًن، 

، 9.10،   اػت  اهللك، (9.11، يػجم  نػصاؿ  ل، (9.13،   آؿ زقاؽ، (9.13سصزاف السي ، (  9.13  هاف زكي،  
   االتاليةلل طصات  اإت اد اال تبار كامن  مت  ، (أ 

ادلتصس   صؿ ادلفػاييل  الثاي  صرات لفب ال ف  شف تم اذل ؼ مم اال تبار   ي ؼ يذا اال تبار إىل ال  -أ
 0"بص  ة " ال صت كالعصء ادلتعنهة 

،  اػ  ادلفػاييل ادلتعػنهة بالص ػ ة باع اخلطػصات التاليػة  ٓناصياغة مفيدات اال تبار   ل ياغة مفيدات اال تبار مت   -ب
 لكشػف راسػات السػابمة الػ   رص  الت صرات الب الة تم مفاييل الص  ة مم  فؿ االستفادة مم نتػائج بعػض ال

إتػػ اد أسػػ لة اال تبػػار التش ي ػػي تلػػى شػػ جم ا تيػػار مػػم ، الب الػػة لػػبعض ادلفػػاييل العلنيػػةتػػم بعػػض الت ػػصرات 
 اال تيػار مػم متعػػ د سهػائي الشػد،  يػػ  مت  تلػى يي ػػة  اال تبػار صػػياغة كقػ  مت   0 كلبػد تلػى تيهػػة ال راسػة، متعػ د

، ب، اتعنم الشد ااكؿ مم مة السداؿ اتبعتا أربعة ب ائجم   أ،  مسيل كجم مفيدة مم مفيدات اال تبار إىل شمٌن
كاتعػنم الشػد 0كاليابعػة ٕنثػجم اإلجابػة ال ػ ي ة، ثػجم الت ػصرات الب الػة الشػائعة بػٌن الطػفبٕن( سفسة مهتا  د، ج

،  كاليابع ؽلثػجم السػب  ال ػ ي ، سفسة مهتا  ال ة، د(، ج، ب، الثاي أربعة أسباب زلتنلة لب ائجم الشد ااكؿ  أ
 0الطفبمياتاة كضع  علينات اال تبار ب صرة كاض ة جلنيع  كنا مت  

الرتبيػة  ػاؿ ادلهػايج ك ّنف تبار تلى رلنصتة مم احمل نػٌن ادلت   ػٌن ال صرة ااكلية لتيض  ص ؽ اال تبار   مت    -ج
للت مػػػػد مػػػػم صػػػػ قى كمػػػػ ل سػػػػفمة مفيدا ػػػػى كمهاسػػػػبتى للطػػػػفب ككضػػػػصح  علينػػػػات ( .1بلػػػػأل تػػػػ ديل  العلنيػػػػة 
 0حمل نٌنإجياء  ع اجم اال تبار ب ضصء آراء ا كق  مت  ، اال تبار

سػتطفتية تلػى أ ػ  ا ػصؿ ال ػف ااال تبػار ب صػصر ى ااكليػة تلػى تيهػة  لبػدالت يبػة االسػتطفتية لف تبػار     -د
   سابحلغًن تيهة ال راسة مم  ا( لالبن  39ادلتصس  بلأل ت ديا   الثاي 
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شلا ا ؿ تلى أنى اتنتع ، (0.6.  كبلأل الثبات ال لي، .9اردسصف ذلك باست  اـ معادلة كصدر راتش مت  ك ، سبات اال تبار
  اصض  ذلك    ( 1كاجل كؿ التا    ، ب رجة تالية مم الثبات

 عينة الدراسة االستطالعية اختبار التصورات البديلة على ( الموضح لقيم ثبات  4جدول  ) 

 = ن ( 22)  الصف الثاني المتوسطمن طالب 

 قيمة معامل الثبات عدد البنود طريقة حساب الثبات األداة الرئيسة :

 .0.3. .6 .9كصدر راتشاردسصف   تبار  ش ي  الت صرات الب الةالثبات ال لي ال

يػص  ٗنيع اميات اال تبػار مػم قبػجم ٗنيػع الطػفب مجابة تل  ادلهاس اال تبار زمم بلأل  ساب زمم اال تبار     -
 0(1.2، 0..9، ( دقيمة    سي  كساك60 

درجػة  عطػى كػجم مفػيدة ، ( مفػيدة.6 اشتنجم تلػى اال تبار ب صصر ى  الهتائية أصب  بار   ال صرة الهتائية لف ت  -يػ
إذا كانل اإلجابة  ال ة تلى أ   شمي السػداؿ أك  اصفين ك شمي السداؿ،  مكا  ة ب  الة اإلجابة ال  ي ة ت

مل مػي   ا ػغيل صػفين كال رجػة ال، ( درجػة.6 صف ال رجػة الهتائيػة لف تبػار   كبذلك ، مم قبجم الطال كليتنا 
1 ،6)0 

 .( مواصفات االختبار التشخيصي للكشف عن التصورات البديلة في وحدة " الصوت والضوء "2ويوضح جدول )

 مواصفات االختبار التشخيصي للكشف عن التصورات البديلة (2جدول )

عدد  المفهوم م
 الحصص

عدد 
 المفردات

 النسبة المئوية % أرقام المفردات

 %0 0، 1 9 1 ال صت 1
 %300 6، 3، 9 3 1 الطيف ادليئي 9
 %10 94، 90، 96، 93، 99، 91 4 3 ألصاف الطيف 3
 %.1 .3، 92، 3، 4 6 9 ادلصجات ال تيكمغهاليسية 6
 %300 16، 2، . 3 1 الرتدد 0
 %.1 30، 36، 33، .1 6 9 ال  ل 4
 %1300 39، 31، .3، .9، 13، 19، 11 3 3 ادلصجات ال ص ية 3
 %10 .6، 33، 93، 12، .1، 10 4 3 نع اس العصءا .
 %1900 32، 34، .9، 13، 14 0 3 ان سار العصء 2
 %..1 .6 .6 12 اةنصع 

 إت اد ا تبار التف ًن التلملي    -9
 االنػة تبػ  الصيػاب، التف ػًن التػلملي ك راسػة كػجم مػم    اتا تبار بع  الهظي كالت قيد ب ال راسات ال   هاكلل 

  يالػػة ، (9.13 صػػاحل، ، (9.11  تطيػػات إبػػياييل، ، (2..9،   زبيػػ ة زلنػػ ، (2..9، فؾ السػػليل(   مػػ0..9
   كالتا إت اد اال تبار   مت  ، (9.13،  زلن ك،  (9.13السهصسي، 
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كضػػع ، ال شػػف تػػم ادلغالطػػات، متػػارات التف ػػًن التػػلملي كيػػي     اليؤاػػة الب ػػياة قيػػاساذلػػ ؼ مػػم اال تبػػار     -أ
 0ادلتصس  الثايإتطاء  فسًنات ( ل ل لفب ال ف ك ، الصصصؿ إىل استهتاجات،  ة لصؿ ممرت 

ربػػع إجابػػات، أصػيأل اال تبػػار تلػػى يي ػػة اال تيػار مػػم متعػػ د ربػػاتي البػ ائجم ادلتعػػنم مفػػيدات اال تبػػار   صػياغة   -ب
 0الشيكط الفهية ادلهاسبة ب اال تبارمع مياتاة ، كا  ة مهتا  ٕنثجم اإلجابة ال  ي ة

 ، كمت  السػابد اإلشػارة إليتػا تيض اال تبار ب صصر ى ااكلية تلى نفل اةنصتة مػم احمل نػٌن ص ؽ اال تبار   مت    -ج
 0 ئتلإجياء التع افت ادلهاسبة ب ضصء آرا

 ابنػ( لال 39بلػأل تػ ديا    سػتطفتيةايهػة  يبة االستطفتية لف تبار   لبد اال تبار ب صػصر ى ااكليػة تلػى تالت  -د
  مم غًن تيهة ال راسة حلساب 

، شلػا (0.6.كبلػأل الثبػات ال لػي   ، .9 ساب سبػات اال تبػار   مت ذلػك باسػت  اـ معادلػة كػصدر راتشاردسػصف   -
 ( اصض  ذلك   3كاجل كؿ التا   ، ا ؿ تلى أنى اتنتع ب رجة تالية مم الثبات

 عينة الدراسة االستطالعية ى اختبار التفكير التأملي علثبات معامالت قيم (  2جدول  ) 
 = ن ( 22)  الصف الثاني المتوسطمن طالب 

 قيمة معامل الثبات عدد البنود طريقة حساب الثبات المهارات الفرعية األداة الرئيسة

 ا تبار متارات
 التف ًن التلملي

 متارة اليؤاة الب ياة – 1

صف 
ردس
تشا
ر را
كصد

9.  

1. .0312 
 03.4. .1 متارة ال شف تم ادلغالطات – 9
 0390. .1 كضع  لصؿ ممرت ةمتارة  – 3
 0432. .1 ال صؿ إىل االستهتاجاتمتارة  – 6

 ...0. .1 إتطاء  فسًناتمتارة  – 0
 0.33. .0 ال لية التف ًن التلمليمتارات  تبار الثبات ال لي ال  – 4

ٗنيع اميات اال تبػار مػم قبػجم ٗنيػع الطػفب يػص  ماال تبار ادلهاس  ل جابة ت بلأل زمم ساب زمم اال تبار     -
 ( 1.2، 0..9،   سي  كساك0( دقيمة00 

 عطػى كػجم مفػيدة درجػة ، ( مفػيدة.0أصب  اال تبار ب صصر ى  الهتائية اشتنجم تلػى  ال صرة الهتائية لف تبار     -يػ
كبػػذلك   ػػصف ال رجػػة ، بػػجم الطالػػ انػػل اإلجابػػة  ال ػػة مػػم قي إذا ك اكصػػفين ، كا ػػ ة ب  الػػة اإلجابػػة ال ػػ ي ة

   ( اصض  ذلك 0كج كؿ  (  4، 3  مل د 0ارجة ال غيل صفين كال ، ( درجة.0 الهتائية لف تبار 
 ( مواصفات اختبار التفكير التأملي2جدول )

 عدد المفردات لكل مهارة أرقام المفردات التي تقيسها كل مهارة المهارة م
 .1 .1 – 1 الب ياة اليؤاة 1
 .1 .9 -11 ال شف تم ادلغالطات 9
 .1 .3 -91 كضع  لصؿ ممرت ة 3
 .1 .6 -31 الصصصؿ إىل استهتاجات 6
 .1 .0 -61 إتطاء  فسًنات 0

 .0 اةنػػػػصع



 خالد حمود العصيميد.    ( لتدريس العلوم في تصويب التصورات البديلة4MATم إستراتيجية مكارثي )أثر استخدا

 221   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 إت اد ممياس الميل العلنية   -3

، ا زلنػ   هنػ، (...9تلػي،   ، (1229لميل العلنية ك راسة كػجم مػم    شػبارة، ال راسات للفع تلى بع  اال
  ( .9.1 احلي ، ك، (9.13(  العهزم، 2..9

 لل طصات التالية    اادلمياس كامن مت إت اد 

 مػػػيل العلنيػػػة لػػػ ل لػػػفب ال ػػػف الثػػػايأسػػػي إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي ب  هنيػػػة ال شػػػف تػػػم اذلػػػ ؼ مػػػم ادلميػػػاس   ال  -أ
  ادلتصس  مم  فؿ است ابات الطفب تلى تبارات ادلمياس0

 0ادلثابيةك ، ادلصضصتية، ٓن ا  أبعاد ادلمياس    عنم ادلمياس اابعاد التالية   التف ًن العلني،  م اي جتصد العلناء  -ب

اتبػػػع كػػجم مصقػػف سفسػػػة بػػ ائجم، كقػػػ  ، ب صػػصر ى ااكليػػة ا( مصقفنػػػ.9اشػػتنجم ادلميػػاس   صػػياغة مفػػيدات ادلميػػػاس     -ج
 0ينةقسنل ادلصاقف  بصاقع سفسة مصاقف ل جم ق

إجػػػياء  كمت  ، تيضػػػى ب صػػػصر ى ااكليػػػة تلػػػى نفػػػل اةنصتػػػة مػػػم احمل نػػػٌن السػػػابد اإلشػػػارة إليػػػى صػػ ؽ ادلميػػػاس   مت    -د
 0 ئتلالتع افت ب ضصء آرا

 ا( لالبنػػ 39سػتطفتية بلػػأل تػ ديا   ات يبػة االسػتطفتية للنميػػاس   لبػد ادلميػاس ب صػػصر ى ااكليػة تلػػى تيهػة ال -يػ
 ال راسة حلساب مم غًن تيهة 

شلػا اػ ؿ تلػى أنػى ، (0.2.كبلػأل الثبػات ال لػي   معامػجم ألفػا كيكنبػاخذلػك باسػت  اـ   ساب سبات ادلميػاس   مت    -
 ( اصض  ذلك  4كاجل كؿ التا   ، اتنتع ب رجة تالية مم الثبات

 عينة الدراسة االستطالعيةمقياس القيم العلمية على ثبات معامالت قيم ( 2جدول  )

 = ن ( 22)  الصف الثاني المتوسطالب من ط
 قيمة معامل الثبات عدد البنود طريقة حساب الثبات المهارات الفرعية األداة الرئيسة

 ممياس الميل العلنية

 قينة التف ًن العلني – 1

باخ
كيكن
فا 
آل

 

3 .0.03 
 03.0. 3 قينة  م اي جتصد العلناء – 9

 0.33. 3 المينة ادلصضصتية – 3
 .0.0. 3 قينة ادلثابية – 6

 0.21. .9 ال لية الثبات ال لي دلمياس الميل العلنية – 0

( دقيمػة  .3بجم ٗنيع الطفب يص  مم قي  ىٗنيع اميا  مادلهاس  ل جابة ت دلمياسبلأل زمم ا ساب زمم ادلمياس     -
 0(1.2، 0..9،   سي  كساك

 إنثػػجم كػػجم مفػػيدة مصقفنػػ، ( مفػػيدة.9صػػصر ى  الهتائيػػة اشػػتنجم تلػػى   أصػػب  ادلميػػاس بال ػػصرة الهتائيػػة للنميػػاس     -ك
بيهنػا ، كأصب  ل جم مصقف سفسة ب ائجم مت رجة، ُني  ٓن جم اإلجابة ال  ٕنثجم المينة تلى سػفث درجػات، امعيهن 

لػى درجػة تػم ٕنثيػجم المينػة ت اب  ٌن ٓن جم اإلجابة ااكثي بعػ ن ، للمينة تلى درجتٌن ٓن جم اإلجابة ااقجم ٕنثيفن 
 كق   صزتل الميل ااربعة تلى مصاقف ادلمياس تلى اله ص التا    ، (4، 3كا  ة  مل مي  
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 ( مواصفات مقياس القيم العلمية2جدول )
 عدد المفردات أرقام المفردات القيمة العلمية م
 3 3 – 1 التف ًن العلني 1
 3 16 – .  م اي جتصد العلناء 9
 3 91 -10 ادلصضصتية 3
 3 .9 -99 دلثابيةا 6

 .9 اةنػػػػصع

 التجريبي وإجراءات التجربة : شبه : التصميم اً رابع

  0ات الت يابيػػة المبليػػة كالبع اػػةال راسػػة ادلػػهتج الت ػػيا  المػػائل تلػػى   ػػنيل ادلعاجلػػا بعػػل يػػذو   مػػهتج ال راسػػة -1
 تاليتٌن   ( مم  فؿ اةنصتتٌن ال913، 1224  تطيفة، ، (313 -314، 1224العساؼ، 

ادلتصسػ  الػذام ا رسػصف ك ػ ة " ال ػصت كالعػصء " الثاي رلنصتة لفب ال ف ت صف مم ك اةنصتة الت يابية     -
 0سرتا ي ية م ارسيال اكامن 

ادلتصسػ  الػذام ا رسػصف ك ػ ة " ال ػصت كالعػصء "  الثػايرلنصتػة لػفب ال ػف ت ػصف مػم اةنصتة العابطة      -
 0دةللطيامة ادلعتا اكامن 

 نجم الت نيل شبى الت يا  لل راسة تلى  تمتغًنات ال راسة   اش  -9

 0تملي اةالت رال باست  اـ الطيامة الك ، سرتا ي ية م ارسيامتغًنات مستملة   الت رال باست  اـ  * 

، ش ي ػػي لل شػػف تػػم الت ػػصرات الب الػػةمتغػػًنات  ابعػػة     ػػصا  الت ػػصرات الب الػػة   باسػػت  اـ اال تبػػار الت * 
المػػػيل العلنيػػػة   ك مػػػاس باسػػػت  اـ مميػػػاس المػػػيل ، التف ػػػًن التػػػلملي   كامػػػاس باسػػػت  اـ ا تبػػػار التف ػػػًن التػػػلملي

 0العلنية

 الت نيل شبى الت يا  لل راسة احلالية    التا ش جم الكاصض  

 

 

 

 

 ( الت نيل شبى الت يا  لل راسة9ش جم  

 رلنصتة ال راسة     -3

ل ػجم مػم اةنصتػة الت يابيػة كالعػابطة مػم  ا( لالبنػ64بصاقػع  ، ا( لالبنػ29مػم  م صنػى تشصائية رلنصتة ار ا تي مت  
 بصاقع ا لٌن ل جم رلنصتة0 ، ّن اهة الطائفادلتصسطة ة اليااف م رس

مجموعاث  التطبيق القبلي 

  الدراست

 التطبيق البعدي المعالجاث

 اختبار التصوراث البديلت 

 

 اختبار التفكير التأملي 

 لميت مقياس القيم الع

 مجموعت تجريبيت 

 

 مجموعت ضابطت

التدريس باستراتيجيت 

 مكارثي

التدريس بالطريقت 

 المعتادة

 اختبار التصوراث البديلت 

 اختبار التفكير التأملي 

 مقياس القيم العلميت 
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تلػػى  اةنػػصتتٌن الت يابيػػة كالعػػابطة لل  ػػصؿ أدكات ال راسػػة تلػػى كػػف لمػػلبالتطبيػػد المبلػػي ادكات ال راسػػة    -6
  ا صض  نتائج  طبيد أدكات ال راسة قبلي  ( ا.1 كؿ التا   كاجل ،ادلصض ة لت ااد اةنصتتٌناإل  ائية  بياناتال

 للفروق في التطبيق القبلي Independent – Samples T Test)( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة )01جدول )
  المتوسط الثانيالدراسة الكلية من طالب الصف  لمجموعتي عينة ةعلى حد والبعدي ألدوات الدراسة

 األداة
 الرئيسة

المهارة / 
 القيم

 الفرعية :
 االنحراف المتوسط ن المجموعة

 المعياري

 Levene’sاختبار 
 قيمة لتجانس التباين

 اختبار
 ) ت (

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 متوسط
 قيمة االختالف

 االختبار

 مستوى
 داللته

ال رجة ال لية  – 1
  تبارال

 ش ي  الت صرات 
 الب الة

 104.4 190109 64 الت يابية
.0.93 .0.32 

 د0غ
100.0 2. .0134 

 د0غ
 .1043 .11043 64 العابطة 0099.

9 - 
ملي
 التل
 ًن
التف
ار 
 تب
ت ا

تارا
م

 

متارة  – 1
 اليؤاة الب ياة

 0396. .2 0224. 1..0. 001.3. 0036. 90.40 64 الت يابية
 د0غ

 10090 10.94 64 العابطة 0932.
متارة  – 9

ال شف تم 
 ادلغالطات

 0.36. 10313 64 الت يابية
9309.. .0..1 

- 
.04.4 

2. .0064 
 د0غ

- 
 106.2 .10.3 64 العابطة 0109.

متارة  – 3
كضع  لصؿ 
 ممرت ة

 0390. 10213 64 الت يابية
0.0360 .0..1 

- 
.0204 

2. .0363 
 د0غ

- 
 10.42 90124 64 العابطة 09.3.

متارة  – 6
صصؿ إىل ص ال

 االستهتاجات

 0319. 10230 64 الت يابية
6304.3 .0..1 

- 
.093. 

2. .03.. 
 د0غ

- 
 10634 ...90 64 العابطة 0.40.

متارة  – 0
إتطاء 
  فسًنات

 .0.6. 90932 64 الت يابية
130206 .0..1 .0424 2. .06.2 

 د0غ
 10643 90.40 64 العابطة 0136.

ال رجة   – 4
 ال لية إل تبار
متارات 

التف ًن التلملي 
 ال لية

 103.6 .20.3 64 الت يابية

1460.19 .0..1 
- 

.0..6 
2. .0233 

 د0غ

- 
 403.4 20203 64 العابطة 3..0.

3 – 
نية
العل
يل 
 الم
اس
ممي

 

قينة   – 1
 التف ًن العلني

 0.10. 10431 3..20 64 يابيةالت 
.02.3 

 د0غ

- 
.0193 

2. .0.22 
 د0غ

- 
 10400 .2013 64 العابطة 0.66.

قينة  – 9
 م اي جتصد 
 العلناء

 90634 .2023 64 الت يابية
.0194 

.0393 
 د0غ

- 
.0334 

2. .03.. 
 د0غ

- 
 .9000 1.0136 64 العابطة 0124.

المينة  – 3
 ادلصضصتية

 .0.4. 901.4 ..200 64 ت يابيةال
.0306 

 د0غ

- 
.0626 

2. .0499 
 د0غ

- 
 90014 20332 64 العابطة 0932.

قينة  – 6
 ادلثابية

 0303. 104.6 0424. 64 الت يابية
.0009 

 د0غ

- 
10.3. 

2. .09.3 
 د0غ

- 
 .90.4 201.2 64 العابطة 0613.

ال رجة   – 0
 ال لية دلمياس

العلنية الميل 
 ال لية

 603.3 330941 64 الت يابية
.013. 

.0319 
 د0غ

- 
.0294 

2. .0303 
 د0غ

- 
 602.3 3.0109 64 العابطة 0.21.
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أف الفػػيكؽ بػػٌن متصسػػطات درجػػات كػػجم مػػم اةنػػصتتٌن الت يابيػػة كالعػػابطة تلػػى ( .1اتبػػٌن مػػم اجلػػ كؿ السػػابد  
أنػػى ال  ؿ تلػػى ، شلػػا اػػ، كمميػػاس المػػيل العلنيػػة غػػًن دالػػةبػػار التف ػػًن التػػلمليكا ت، اال تبػػار التش ي ػػي للت ػػصرات الب الػػة

 0، كيذا ا ؿ تلى   ااد اةنصتتٌنا صج  ايكؽ ذات داللة إ  ائية بٌن اةنصتتٌن الت يابية كالعابطة قبلي  

   رال الص  ة     -0

( العلػػـص   ػػ رالسػػهة  ػػربة ب رلػػاؿ 10يػػة  الت يابن نصتػػة لالت يبػػة التمػػى البا ػػ  ّنعلػػل العلػػـص ل البػػ ء بقبػػجم 
يجم ادلعلل لفسرتشاد بى ب تنلية ػادلعلل ب ل كزكد، إلسرتا ي ية م ارسي التصضي  اذل ؼ مم ال راسة ك طصات الت رال كامن 

، الب الػة إسػرتا ي ية م ػارسي ك  ػصراهتلية ياقبجم الب ء ب   رال الص  ة  عياف لفب اةنصتة الت يابية ّن كمت  ، الت رال
 0للطيامة ادلعتادة اام  قاـ بالت رال كامن ، سهة  ربة ب رلاؿ الت رال ( 16أما بالهسبة دلعلل اةنصتة العابطة   

 ا(     أسػبصتي  6سابيع، بصاقع  ( أ3(   ة دراسية أم ما امارب  93كق  استغيقل تنلية   رال الص  ة  
 0رات المبلية كالبع اة ادكات ال راسة (كسل     لف تبا،   ّنا ايتا   تٌن للنياجعة

 التطبيد البع م ادكات ال راسة     -4

مػػم  ػػ رال الص ػػ ة لطػػفب اةنػػصتتٌن الت يابيػػة تلػػى تيهػػة ال راسػػة بعػػ ما االنتتػػاء  البمػػل أدكات ال راسػػة بعػػ ا  
 0االت  ي  كٓنليجم البيانات إ  ائي   كمت  ، كالعابطة

 :  : المعالجة اإلحصائية اخامسً 

 (SPSS) للػػل البيانػػات باسػػت  اـ الربنػػامج اإل  ػػائي للعلػػـص االجتناتيػػة ااسػػالي  اإل  ػػائية ادلسػػت  مة     -
 التالية    ة ال راسة كالت مد مم ص ة ايكضتاأس ل مل جابة تالتالية  باست  اـ ااسالي  اإل  ائية

-T)ا تبػػار  ت(  اسػػت  اـ مت   ،بلػػي ادكات ال راسػػةلميػػاس   ػػااد اةنػػصتتٌن الت يابيػػة كالعػػابطة ب التطبيػػد الم -

Test)   0 

 ي   (Ancova)ٓنليجم التباام ادل ا    مت  لل شف تم أسي إسرتا ي ية م ارسي تلى متغًنات ال راسة التابعة   -
جم   تػصدة امـص ٓنليجم التباام ادلتفـز تلى  ذؼ الفيكؽ المبليػة تلػى ادلتغػًن التػابع ادلػي ب  ّنتغػًن م ػا   أك د يػ

 0(191، 1229كم اكم، 

  لميػػاس   ػػل أسػػي ادلتغػػًن ادلسػػتمجم تلػػى ادلتغػػًنات التابعػػة  يػػ  ات ػػ د   ػػل  (Effect Size)  ػػل ااسػػي         -
 كالتا     (2)التلسًن بهاء تلى قينة ميبع إاتا 
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 (2)على قيمة مربع إيتا  بناءاً ( يوضح حجم األثر 00جدول ) 
  (2)قيمة مربع إيتا  على ابناءً  حجم األثر 

   ل أسي كبًن    ل أسي متصس    ل أسي ضعيف

 التلى( .0.  (.0.أقجم مم  -09. أكرب مم  القجم( 09.  

ـ( لت ػهيف المػػيل احملتنلػػة دلعامػػجم ار بػػاط 1232م  امعامػجم ار بػػاط بًنسػػصف  اتتنػػ  البا ػ    ػػهيف يه ػػجم كآ ػػي  -
  (164 ـ، ص..12 - تصدة كاخلليلي  كالتا   بًنسصف إىل ا ات  

 0(.00.أقجم مم  -.03.مه فعة   -9  0(.03.أقجم مم  - صفي امه فعة ج    -1

 0( تالية.02.أقجم مم  -.03. متصسطة  -6            0(.03.أقجم مم  -.00. متصسطة  -3

 (10.0 -.02.  اتال ية ج    - 0

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها : 
   الت صرات الب الة ر تيض الهتائج اخلاصة با تبا  -1

( بػٌن متصسػطي درجػات 0.0.تهػ  مسػتصل   ااصجػ  اػيؽ داؿ إ  ػائي  ال "  كن ىا تبار ص ة الفيض ااكؿ      *
 0"لفب اةنصتتٌن الت يابية كالعابطة ب ا تبار الت صرات الب الة ب التطبيد البع م 

 كاجل كؿ التا  اصض  ذلك    (ذا الفيضال تبار ص ة ي (Ancova)مت است  اـ ٓنليجم التباام ادل ا   
( للفرق بين الدرجة الكلية للمتوسط البعدي لدرجات كل من  ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ) 02جدول )

 في اختبار التصورات البديلةالمجموعة التجريبية والضابطة 

 مصدر التباين الدرجة :
 مجموع

 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 لمربعاتا

 قيمة اختبار
 ) ف (

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية

)مربع إيتا 
2
) 

 حجم التأثير

ال لية 
 ال تبار
الت صرات 
 الب الة

التغااي   اال تبار 
 المبلي (

10390 1 10390 .0912 
.0461 

 د0غ
  لسًن ضعيف 9..0.

ااسي الت يا  
 اةنصتة ( 

 سًن كبًن ل 0.30. 1..0. 6620213 939.0.06 1 939.0.06

( بػٌن متصسػطي درجػات لػفب 0.0.تهػ  مسػتصل   اكجػصد اػيؽ داؿ إ  ػائي  اتبٌن ( 19 مم اجل كؿ السابد 
ل ػػػاحل لػػػفب اةنصتػػػة الت يابيػػػة، كذلػػػك بالهسػػػبة ال تبػػػار الت ػػػصرات  ب التطبيػػػد البعػػػ م اةنصتػػػة الت يابيػػػة كالعػػػابطة

تهػػ   ا" اصجػػ  اػػيؽ داؿ إ  ػػائي   فػػيض البػػ اجم كالػػذم اػػه  تلػػى كامبػػجم الالفػػيض ااكؿ لل راسػػة، اػػياض الب الػػة، ك ػػذا 
( بػػٌن متصسػػطي درجػػات لػػفب اةنػػصتتٌن الت يابيػػة كالعػػابطة ب ا تبػػار الت ػػصرات الب الػػة ب التطبيػػد 0.0.مسػػتصل  
 0 البع م "
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أف ًن أم كيػص  ل  ػلسًن كبػ، 0.6.بلػأل    ل  لسًن إسرتا ي ية م ارسي ب   ػصا  الت ػصرات الب الػة كنا أف 
اػاـ،  0ستمجم   إسرتا ي ية م ارسي (( مم التباام ال لي للنتغًن التابع  الت صرات الب الة( ايجع إىل  لسًن ادلتغًن ادل0.6. 

1223 ،33 )(Kiess، 1989، 486) ،ااتليػة اسػت  اـ يػذو اإلسػرتا ي ية ب   ػصا  الت ػصرات الب الػة  دكػ كيػذا ا
 مػػػا أسػػػي اسػػػت  اـ إسػػػرتا ي ية م ػػػارسيأسػػػ لة ال راسػػػة كالػػػذم اػػػه  تلػػػى   "  مػػػمااكؿ  يػػػ  غليػػػ  ذلػػػك تلػػػى السػػػداؿ 

 ؟ لة ل ل لفب ال ف الثاي ادلتصس ب   صا  الت صرات الب ا لت رال العلـص

 مهاقشة الهتائج اخلاصة با تبار الت صرات الب الة  الفيض ااكؿ(   

الت ػػػصرات الب الػػػة تلػػػى لػػػفب اةنػػػصتتٌن  أسبتػػػل الهتػػػائج اخلاصػػػة بتطبيػػػد اال تبػػػار التش ي ػػػي لل شػػػف تػػػم 
كيػػػذا اػػػ ؿ تلػػػى أف اسػػػت  اـ ، ل ػػػاحل لػػػفب اةنصتػػػة الت يابيػػػة اإ  ػػػائي   داال   اأف يهػػػاؾ ايقنػػػ االت يابيػػػة كالعػػػابطة بعػػػ ا  

تة إسرتا ي ية م ارسي ب   رال ك  ة " ال صت كالعصء " ذلا  لسًن كبًن ب   صا  الت صرات الب الة ل ل لفب اةنص 
 كؽل م إرجاع يذو الهتي ة إىل   ، الت يابية

للنفاييل العلنيػة  الت صرات الب الة ل ل الطفب عارضل مع متع دة كايت إسرتا ي ية م ارسي  فسًنات تلنية   -
أسػالي  التمػصمي ادلتهصتػة كنػا أف ،  ب بهياهتل ادلعياية شلا  ي   تليى  عارض معيب أدل إىل   صا  يػذو الت ػصرات

ادلست  مة مم اال تبارات المبيلة كالبع اة كالتمصمي الذاعم كالت ػصاين، رّنػا سػات  الطػفب تلػى اكتشػاؼ  تلفة كادل
آاػػػات صػػػاحل،  كيػػػذا مػػػا أك  ػػػى دراسػػػة   اطصمػػػة تلػػػي  ك، بػػػلكؿ   ػػػصابتا أكالن  كمػػػم     ، ا  ػػػصراهتل الب الػػػة مب ػػػين 

9.11)0 

ب معػػاجلتتل للنعلصمػػات  أنشػػطة متعػػ دة ك تلفػػةّننارسػػة  اسػػن  للطػػفبقػػ  أف اسػػت  اـ إسػػرتا ي ية م ػػارسي   -
ياكػجم السػابمة ك عػ التا كمفءمتتػا مػع اذل ياكػجم ادلعيايػة ي  امصمصف بإتادة بهاء اذل، ك غيًن ك ع اجم أبهيتتل ادلعياية

 ػػصرات شلػػا قػ  اسػػتل ب   ػصا  الت، ة اجل اػ ة الػػ  اتصصػلصف إليتػػا مػم  ػػفؿ الميػاـ بالع اػ  مػػم اانشػطةيػعياادل
 0(9.11كيذا ما أك  ى دراسة   نصاؿ  ليجم، ، الب الة ادلصجصدة ل اتل

، شلػػا اسػػات  الطػػفب تلػػى  - أف إسػػرتا ي ية م ػػارسي  ياتػػي  صضػػي  كإبػػياز العفقػػات كالػػيكاب  بػػٌن م صنػػات ادلفتػػـص
ذات تفقات ، كمت املة ،كسلت ية، كمي بة، كنا أهنا  م ـ ادلعياة العلنية ب صرة مهظنة،  استيعاب ادلفاييل العلنية

ار باليػػػػة  فاتليػػػػة  سػػػػتجم   ػػػػصا  الت ػػػػصرات الب الػػػػة لػػػػ ل الطػػػػفب، كيػػػػذا مػػػػا أك  ػػػػى دراسػػػػة   سػػػػصزاف السػػػػي ، 
9.13)0 

تلى  (Hewson and Hewson، 2003، 585-598)ٓنممل ب يذو اإلسرتا ي ية الشيكط ااربعة ال  أك    -
كيػػػي   ،  مة ب   ػػػصا  الت ػػػصرات الب الػػػة للنفػػػاييل العلنيػػػةضػػػيكرة  صااييػػػا ب إسػػػرتا ي يات التػػػ رال ادلسػػػت 

كاالسػتب اؿ ّنعػىن اسػتب اؿ مفتػـص ،  الت امجم بٌن ادلفاييل اجل ا ة كالم ؽلة، كالتنػااز بػٌن ادلفػاييل المبليػة كاجل اػ ة
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يدة ادلتنػة ايتػا ربػ  ادلفػاييل اةػ ق مي مصجصد ّنفتـص ج اػ  ليػتل   ػصا  الت ػصر البػ اجم، كسػماالت الت سػًن اػتل  
 0، أ (9.10، كيذا ما أك  ى دراسة   ات  اهلل، باخلربات العامة ذات ادلعىن

إف است  اـ إسرتا ي ية م ارسي  تعنم قياـ ادلعلل بإتػ اد رلنصتػة مػم ااسػ لة الػ   سػات  تلػى إظتػار مػا لػ ل   -
كاظتيكف ، ا ار ادلصجصدة ل اتلادلتعلل مم معلصمات  فؿ كقل زل د  ي  غلي  ادلتعلنصف تلى ااس لة مم اا

التعيؼ تلى يػذو ادلفػاييل  كمم     ، شلا اسات  ب ال شف تم الت صرات الب الة ال  ُنصزهتل، اا طاء ادلفايينية
كمم    عػ التا إىل ال ػصرة ال ػ ي ة بتطبيػد  طػصات يػذو اإلسػرتا ي ية، كيػذا ، الب الة ب إبيازيا أماـ ادلتعلنٌن

 (9.130  هاف زكي،  اما أك  ى دراست

لبيعػػػة إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي  ِنطصاهتػػػا ادلتتابعػػػة ادلت رجػػػة ( أ ا ػػػل الفيصػػػة للطالػػػ  تلػػػى إدراؾ ادلصقػػػف التعلينػػػي  -
شلا ،   التعامجم معى بطيامة مت املة تم لياد رب  ادلفاييل اجل ا ة ادلتعلنة مع ادلفاييل السابمة، بلجزائى ادلهف لة

كنػػا أف السػػفة يػذو اإلسػػرتا ي ية  مػػـص تلػى بهػػاء ادلعياػػة ،  هػػتج تهػى اتػػل ادلفػػاييل العلنيػةأدل إىل  علػل ذم معػػىن ا
كيػذا مػا ، كاددم ذلك إىل   صا  الت صرات الب الة  صؿ ادلفاييل العلنية، كاعاالن  اشلا غلعجم الطال  نشطن ، اذا ي  

 0(9.13، أك  ى دراسة   آؿ زقاؼ

كنػا ،  ية التعلل جعلتل اتفاتلصف مع ادلصاقف التعلينية ب صرة أكثي إغلابيةإف اتتناد الطفب تلى أنفستل ب تنل  -
أف إدراؾ ادلفػػاييل كالعفقػػات بيهتػػا مػػم  ػػفؿ ادلعلصمػػات كادلصاقػػف اجل اػػ ة ادلم مػػة ذلػػل كممارنتتػػا ّنػػا لػػ اتل مػػم 

 ة   اطصمػػة تلػػي ككيػػذا مػػا أك  ػػى دراسػػ، معػػارؼ قبليػػة سػػات  ب التغلػػ  تلػػى الت ػػصرات الب الػػة ادلصجػػصدة لػػ اتل
 0(9.11آاات صاحل، 

، (9.19 الػ ا ، ، (9.11، ك تفد يذو الهتي ة مع نتائج بعض ال راسات مثجم دراسة كجم مم     نػصاؿ  ليػجم
 اػت  اهلل،  (Ergin and Atasoy، 2013)( 9.13   هػاف زكػي، ، (9.13  سػصزاف السػي ، ، (9.13،  آؿ زقاؼ
(   2..9،   ات يػػػة اللصلػػػص، (2..9، (  أ٘نػػػ 2..9،     غلػػػة  ػػػًن، (2..9، مػػػىن أ٘نػػػ ،    يػػػاة زلنػػػ 0(9.10

 (Yip، 1998)، (Kakanis et al.، 2003)، (...9،   نعينة أ٘ن ، (...9صلفء السي ، 

 تيض الهتائج اخلاصة با تبار التف ًن التلملي     -9

( بػٌن متصسػطي درجػات 0.0.  تهػ  مسػتصل ااصج  اػيؽ داؿ إ  ػائي  ال "   كن ى، ض الثاي تبار ص ة الفي ال * 
 0 ع م "ب التطبيد الب التف ًن التلمليلفب اةنصتتٌن الت يابية كالعابطة ب ا تبار 

 كاجل كؿ التا  اصض  ذلك   ، (Ancova)است  اـ ٓنليجم التباام ادل ا    مت    ي 
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سطات البعدية لدرجات كل من المجموعة ( للفرق بين المتو  ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ) 02جدول ) 
 مهارات اختبار التفكير التأملي  في اختبارالتجريبية والضابطة 

 مصدر التباين المهارات :
 مجموع

 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة اختبار
 ) ف (

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية

مربع إيتا 
(

2
) 

 حجم التأثير

متارة اليؤاة  – 1
 الب ياة

 لسًن  0491. 1..0. 1640.43 ..10300 1 ..10300 التغااي  اال تبار المبلي (
 متصس 

 1..0. 3390102 3420636 1 3420636 (ااسي الت يا   اةنصتة
 لسًن  0.29.
 كبًن

متارة  – 9
ال شف تم 
 ادلغالطات

 لسًن  0004. 1..0. 11100.0 1410.32 1 1410.32 (لمبلياال تبار االتغااي  
 صس مت

 1..0. 4410933 24.0.13 1 24.0.13 (ااسي الت يا   اةنصتة
 لسًن  1..0.
 كبًن

متارة كضع  – 3
  لصؿ ممرت ة

 1..0. ..11.06 1630333 1 1630333 (مبلياال تبار الالتغااي  
 لسًن  0031.
 متصس 

 1..0. .64033. .1.96003 1 .1.96003 (   اةنصتةااسي الت يا
  لسًن 02.0.
 كبًن

صصؿ ص متارة ال – 6
 إىل االستهتاجات

 1..0. .64093 11904.0 1 11904.0 (التغااي  اال تبار المبلي
 لسًن  0369.
 متصس 

 1..0. 9..3330 9.0333. 1 9.0333. (الت يا   اةنصتة ااسي
 لسًن  0321.
 متصس 

متارة إتطاء  – 0
  فسًنات

 1..0. .61001 1140362 1 1140362 (ي  اال تبار المبليالتغاا
 لسًن  .031.
 متصس 

 1..0. .93.023 3.60414 1 3.60414 (ااسي الت يا   اةنصتة
 لسًن  .030.
 متصس 

ال رجة   – 4
 ال لية إل تبار
متارات التف ًن 
 التلملي ال لية

 1..0. 310430 4.00.2 1 4.00.2 (تبار المبلياال التغااي  
 لسًن  03.3.
 متصس 

 1..0. 1.9.0069 .91233094 1 .91233094 (لت يا   اةنصتةااسي ا
 لسًن  0203.
 كبًن

( بػػٌن متصسػػطي درجػػات 0.0.تهػػ  مسػػتصل   اكجػػصد اػػيؽ داؿ إ  ػػائي  اتبػػٌن ( 13اتعػػ   مػػم اجلػػ كؿ السػػابد 
التف ػًن بة ال تبػار ل ػاحل لػفب اةنصتػة الت يابيػة، كذلػك بالهسػب التطبيػد البعػ م لفب اةنصتة الت يابية كالعابطة 

تهػػ   اكامبجم الفػػيض البػػ اجم كالػػذم اػػه  تلػػى   "  اصجػػ  اػػيؽ داؿ إ  ػػائي  لل راسػػة، الثػػايالفػػيض  ، ك ػػذا اػػياضالتػػلملي
( بػػػٌن متصسػػػطي درجػػػات لػػػفب اةنػػػصتتٌن الت يابيػػػة كالعػػػابطة ب ا تبػػػار التف ػػػًن التػػػلملي ب التطبيػػػد 0.0.مسػػػتصل  
أم أف  ،( كيص  لسًن كبًن020.بلأل  رتا ي ية م ارسي ب  هنية متارات التف ًن التلملي لسًن إس  ل  كنا أف  ،البع م "

اػػاـ،  0سػػتمجم  إسػػرتا ي ية م ػػارسي(( ايجػع إىل  ػػلسًن ادلتغػػًن ادلالتف ػػًن التػػلملي مػم التبػػاام ال لػػي للنتغػػًن التػػابع  ( 020. 
1223 ،33 )(Kiess، 1989، 486) ،هنيػػة التف ػػًن التػػلمليذو اإلسػػرتا ي ية ب كيػػذا اشػػًن إىل ااتليػػة اسػػت  اـ يػػ  
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لت رال  ما أسي است  اـ إسرتا ي ية م ارسيمم أس لة ال راسة كالذم اه  تلى   " الثاي السداؿ  م ي  غلي  ذلك ت
 0ادلتصس  ؟ "الثاي ب  هنية التف ًن التلملي ل ل لفب ال ف  العلـص

 ي )الفرض الثاني( : مناقشة النتائج الخاصة باختبار التفكير التأمل
 كؽل م إرجاع يذو الهتي ة إىل   

أف إسػػػرتا ي ية م ػػػارسي أ ا ػػػل الفيصػػػة للطػػػفب إلتػػػادة الهظػػػي ب  ف ػػػًنيل كمياجعػػػة مػػػا قػػػامصا بػػػى مػػػم  طػػػصات   -
كمػػم   ٓن اػػ  ادلعلصمػػات ال ػػ ي ة الػػ  ؽل ػػم االتتنػػاد تليتػػا ب ، لت  اػػ  أكجػػى الم ػػصر ب ادلعلصمػػات ادلتا ػػة

كالتنييز بػٌن احلمػائد كاآلراء كٓن اػ  اإلدتػاءات كادلتهاقعػات، كيػذا اتفػد مػع مػا ، ىل است الالت مهطميةالصصصؿ إ
 0 (9.16    ازم، ك، (9.13،   يالة السهصسي ،(9.13، أك  ى دراسة كجم مم  زلن 

ـ التعلينيػػػة إف إجػػػياءات التػػػ رال كاػػػد يػػػذو اإلسػػػرتا ي ية أ ا ػػػل للطػػػفب الميػػػاـ ّن نصتػػػة مػػػم اانشػػػطة كادلتػػػا -
ك عطػػي ، االستم ػػائية الميابػػة مػػم بي ػػتتل ب صػػصرة مشػػ فت  ػػ تص إىل التسػػاؤؿ كالتف ػػًن العنيػػد ك صليػػ  ااا ػػار

كاليؤاػػة الب ػػياة ككضػػع ، الفيصػػة للطػػفب دلنارسػػة الع اػػ  مػػم متػػارات التف ػػًن كمهتػػا   ال شػػف تػػم ادلغالطػػات
  كيذا اتفد مع ما أك  ى دراسػة، ء  فسًنات تلنية ممهعةكإتطا، كالصصصؿ إىل استهتاجات مهاسبة،  لصؿ ممرت ة

 (0 2..9  مفؾ السليل، ك  ،(9.13،   صاحل كجم مم
مم اامػػصر ادلتنػػة  سػػاعلل ب  هنيػػة متػػارات التف ػػًن التػػلملي كالػػ  اأف يػػذو اإلسػػرتا ي ية أ ا ػػل للطػػفب تػػ دن   -

مش لة، كإشياؾ الطػفب ب التف ػًن  تيض ادلصضصع ب صصرة مثجم  (Mumford، 1991، 191-203)أكرديا 
كصػػياغة اايػػ اؼ، كلػػيح ااسػػ لة الػػ   ت ػػ ل تمػػصؿ الطػػفب، كهتي ػػة ادلهػػاخ العلنػػي ادلهاسػػ  لل ػػصار كالتفاتػػجم 

 (0 2..9االجتناتي، كيذا ما أك  ى دراسة   مفؾ السليل، 
ي أ ػػػاح للطػػػفب ربػػػ  ااا ػػػار الم ؽلػػػة  ػػػصاًن بي ػػػة  علػػػل  عاكنيػػػة  عتنػػػ  تلػػػى ادلهاقشػػػة كاحلػػػصار كالتفاتػػػجم االجتنػػػات  -

كٔنطػػي  كمياجعػػة تنليػػة الػػتعلل شلػػا ، ك لمػػجم الظػػصايي العلنيػػة ادلتهصتػػة، كٓنليػػجم ادلصاقػػف التعلينيػػة، بااا ػػار اجل اػػ ة
مػػا أك  ػػى دراسػػة  االنػػة تبػػ  اتفػػد مػػع سػػات  تلػػى شلارسػػة الطػػفب للع اػػ  مػػم متػػارات التف ػػًن التػػلملي، كيػػذا 

 0(0..9الصياب، 
رّنا سات  تلى  هنية تنليػات ، كيف،  دلاذا، ماذا، أام، أف است  اـ ادلعلل لتلني ات التلمجم كالتف ًن مثجم   مىت  -

، كال شػػف تػػم ادلغالطػػات ك هنيػػة متػػارات التف ػػًن التػػلملي اا ػػيل، ككضػػع احللػػصؿ ادلمرت ػػة، التفسػػًن كاالسػػتهتاج
 (0  2..9، زلن   زبي ة ك، (9.11دراس   تطيات إبياييل، اتفد مع كيذا 

، دمج كرب  ادلعارؼ اجل ا ة بادلعػارؼ المبليػة ب البهيػة ادلعيايػة ل اػى تلىأف إسرتا ي ية م ارسي سات ت الطال   -
،  كيذا ب كرو أستل ب   صام ار بالات مهطمية كمفتصمى ل ل الطال  مم  فؿ الرتكيػز تلػى الف ػية العامػة أكالن 

أف اسػػت  اـ يػػػذو اإلسػػرتا ي ية أدل إىل ربػػ  ادلعلصمػػػات اجل اػػ ة بادلعلصمػػػات    ف ػػيلتا إىل أا ػػار ايتيػػػة، كنػػا 
 ل كػػجم ذلػػك  رّنػػا أسػتك ، السػابمة  مػػد لػ اتل الفتػػل كاالسػػتيعاب، كشػ عتل تلػػى  صظيػػف مػا  علنػػصو ب ػصرة اعالػػة

 0(9.16، ما أك  ى دراسة   كيؽلة زلن اتفد مع ب  هنية متارات التف ًن التلملي، كيذا 
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،  زبيػػ ة زلنػػ ، (2..9الهتي ػػة مػػع نتػػائج بعػػض ال راسػػات مثػػجم دراسػػة كػػجم مػػم     مػػفؾ السػػليل،  ك تفػػد يػػذو
  ، (9.13 يالػػة السهصسػػي، ، (9.19(،  صػػفية اجل بػػة، 9.11 تطيػػات إبػػياييل، ، (.9.1(،   المطػػياكم، 2..9
 (Song،et al.، 2006)( 9.16،  كيؽلػػػة زلنػػػ ، (9.16    ػػػازم، ، (9.13،   زلنػػػ ، (9.13صػػػاحل، 

(Koszalka et al.، 2001) (Hollingworth and Mcloughlin، 2003)، (Pavlovich et al.، 2009)  
 تيض الهتائج اخلاصة ّنمياس الميل العلنية     -3
( بٌن متصسػطي درجػات 0.0.ته  مستصل   ااصج  ايؽ داؿ إ  ائي  ال "   ا تبار ص ة الفيض الثال    كن ى * 

 0يابية كالعابطة ب ممياس الميل العلنية ب التطبيد البع م "لفب اةنصتتٌن الت 
 كاجل كؿ التا  اصض  ذلك   ، ال تبار ص ة يذا الفيض (Ancova)مت است  اـ ٓنليجم التباام ادل ا   

 المتوسطات البعدية  ( للفرق بين ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ) 04جدول )
 قيم مقياس القيم العلمية في ة التجريبية والضابطةلدرجات كل من المجموع

 مصدر التباين القيم العلمية :
 مجموع

 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة اختبار
 ) ف (

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية

مربع إيتا 
(

2
) 

 حجم التأثير

قينة التف ًن   – 1
 العلني

 0914. 10006 20916 1 20916 (التغااي  اال تبار المبلي
 د0غ

.0.13 
  لسًن ضعيف

 1..0. 99906.3 .13120.4 1 .13120.4 (ااسي الت يا   اةنصتة
.0316 
  لسًن متصس 

قينة  م اي  – 9
 جتصد العلناء

 0913. 1..0. 960.99 310063 1 310063 (التغااي  اال تبار المبلي
  لسًن متصس 

 1..0. 0430699 143.0.13 1 143.0.13 (ااسي الت يا   اةنصتة
.0.46 
  لسًن كبًن

المينة  – 3
 ادلصضصتية

 01.6. 1..0. 1.0921 630239 1 630239 (التغااي  اال تبار المبلي
  لسًن ضعيف

 1..0. .962036 ..114906 1 ..114906 (ااسي الت يا   اةنصتة
.0333 
  لسًن متصس 

 قينة ادلثابية – 6
 0964. 10341 .1.0.1 1 .1.0.1 (بار المبلياال تالتغااي  

 د0غ
.0.10 
  لسًن ضعيف

 1..0. .1.1093 .13330.0 1 .13330.0 (ااسي الت يا   اةنصتة
.0431 
  لسًن متصس 

ال رجة   – 0
 ال لية دلمياس

الميل العلنية  
 ال لية

 0360. 01.3. 90066 1 90066 (التغااي  اال تبار المبلي
 د0غ

.0..1 
  لسًن ضعيف

 1..0. 6..0... 0433..919 1 0433..919 (ي الت يا   اةنصتةااس
.02.2 
  لسًن كبًن

( بػػٌن متصسػػطي درجػػات لػػفب 0.0.تهػػ  مسػػتصل   اكجػػصد اػػيؽ داؿ إ  ػػائي  اصضػػ  ( 16 اجلػػ كؿ السػػابد 
، اس المػػيل العلنيػػةل ػػاحل لػػفب اةنصتػػة الت يابيػػة، كذلػػك بالهسػػبة دلميػػب التطبيػػد البعػػ م اةنصتػػة الت يابيػػة كالعػػابطة 

تهػػ  مسػػتصل  اكامبػػجم الفػػيض البػػ اجم كالػػذم اػػه  تلػػى  " اصجػػ  اػػيؽ داؿ إ  ػػائي   ،الفػػيض الثالػػ  لل راسػػة اػػياضك ػػذا 
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كنا  ، ( بٌن متصسطي درجات لفب اةنصتتٌن الت يابية كالعابطة ب ممياس الميل العلنية ب التطبيد البع م "0.0. 
( مم التباام ال لي 021.أم أف   ،( كيص  لسًن كبًن021.سي ب  هنية الميل العلنية بلأل  أف   ل  لسًن إسرتا ي ية م ار 

 ،Kiess)( 33، 1223  اػاـ، 0ايجػع إىل  ػلسًن ادلتغػًن ادلسػتمجم   إسػرتا ي ية م ػارسي (ك ، (مػيل العلنيػةللنتغػًن التػابع  ال
هنية الميل العلنيػة  يػ  غليػ  ذلػك تلػى السػداؿ كيذا اشًن إىل ااتلية است  اـ يذو اإلسرتا ي ية ب  ، (486 ،1989
ب  هنية الميل العلنيػة  لت رال العلـص مم أس لة ال راسة كالذم اه  تلى   " ما أسي است  اـ إسرتا ي ية م ارسي الثال 

 0ادلتصس  ؟ "الثاي ل ل لفب ال ف 

 مناقشة النتائج الخاصة بمقياس القيم العلمية )الفرض الثالث(: 

 جاع يذو الهتي ة إىل   ؽل م إر 

 اأف إسػػرتا ي ية م ػػارسي أبػػيزت ادلصاقػػف اإلغلابيػػة كاانشػػطة ادلتهصتػػة الػػ  اتفاتػػجم معتػػا الطالػػ  كاهػػ مج ايتػػا مػػدسين   -
كذلك مم  فؿ مصضصتات الص  ة التعلينية، أضف إىل ذلك ايتناـ الص  ة ال راسية ب راسة سًن بعض  اكمتلسين 

كيػذا اتفػد مػع دراسػة   تبػ  ، رّنػا أسػتل ذلػك ب  هنيػة المػيل العلنيػة لػ اتل، ازاهتلالعلناء للتعيؼ تلى أيػل إصلػ
 0(3..9، اةي 

لبيعة مصضصتات الص  ة ال راسية كمػا  تعػنهى مػم أبعػاد سلتلفػة للمػيل العلنيػة مثػجم   ادلثػابية كادلصضػصتية كالتف ػًن   -
أضػػف إىل ذلػػك ، هيػػة م ػػفصاة المػػيل لػػ ل ادلػػتعللك مػػ اي جتػػصد العلنػػاء اامػػي الػػذم رّنػػا اػػهع ل تلػػى ب، العلنػػي

يػا بػالميل العلنيػة ؤ كالػ  ٓنػيص ٗنيعتػا تلػى التػزاـ أبها، كرلتنػع ادل رسػة، لبيعة الرتبية ااسياة كالتهش ة االجتناتية
كػجم ذلػك رّنػا أسػتل ب  هنيػة المػيل العلنيػة لػػ ل ،  ب  مياػي سػلصكياهتل كصػياغة أيػ ااتل ب مهػا ي احليػاة ٗنيعتػا

 0(9..9ك يسًن صب ي، ، كيذا ما أك  ى دراس   دالؿ استيتية، لطفبا

لبيعػػة مصضػػصتات الص ػػ ة ال راسػػية ادلتنثلػػة ّنفػػاييل العلػػـص الػػ   يكػػز تلػػى لبيعػػة العلػػل مػػم  يػػ  أي ااػػى كماييتػػى   -
الطيامة كنا أف الطال  الذم ا رس يذو الص  ة ال راسية اطبد  طصات ،  ك  ائ ى كتنليا ى كليؽ الب   ايى

كنػا  تعػنم مصضػصتات الص ػ ة العفقػة ادلتبادلػة ،  العلنية ب التف ًن ك جم ادلشػ فت كالتػ را  تلػى أنػاذ المػيار
ب  هنية المينة العلنية لػ ل الطػفب، كيػذا اتفػد مػع مػا أك  ػى كجم ذلك رّنا أستل  ك ، بٌن العلل كالتمهية كاةتنع

 0(9.11دراسة   الع الي، 

كصلصا إىل مي لة مم الهعج العملي ْنعلتل قادرام تلى التعلل الذاعم بيغبة  فة الت يبة ق  ا صنص أف لفب اةنصت -
ػػػ، كاتػػػل زلبػػػٌن لفسػػػتطفع العلنػػػي متتنػػػٌن  ااتتصلػػػ  لػػػ اتل المػػػ رة الهم اػػػة، كالمػػػ رة تلػػػى اإلبػػػ اع كْنعلتػػػل دائنن

 اػػػػ ة كجػػػادة ب ضػػػػصء  ػػػػرباهتل ا ياػػػػة ج ممرت ػػػات كرؤلن  فكبالتػػػا  امػػػػ مص ، بالب ػػػ  تػػػػم كػػػجم ج اػػػػ  ب اةػػػػاؿ
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، ب  هنيػػػة المػػػيل العلنيػػػة لػػػ ل الطػػػفب، كيػػػذا مػػػا أك  ػػػى دراسػػػة   الشػػػيابكػػػجم ذلػػػك رّنػػػا أسػػػتل  ك ، الش  ػػػية
9.16)0 

، كما ٓننلى يذو ادلصضػصتات مػم  بػاام ب كجتػات الهظػي بػٌن مداػ  كمعػارض، لبيعة مصضصتات الص  ة ال راسية -
جيػ ة لتعػ اجم ااا ػار الب الػة  اكجتات الهظي ادل تلفة كمهاقشػتتا شلػا اتػي  ايصنػكادلهاقشات كاحلصار كاالستناع إىل 

ب كجم ذلػك رّنا أستل  ك ، كنا أف است  اـ ااافـ التعلينية اثًن كج اف كأاعاؿ الطفب،  لصجتات الهظي ادل تلفة
 (0 9.13، كيذا اتفد مع دراسة   هاف زكي، ظلص الميل العلنية ل ل الطفب

ي ية م ػػػارسي سػػػات ت الطػػػفب تلػػػى االتتنػػػاد تلػػػى أنفسػػػتل ب التل ػػػي  كالتهبػػػد ك صليػػػ  التسػػػاؤالت إف إسػػػرتا  -
شلػا جعلتػل غلتتػ كف ، كنا كايت ذلػل ايصػة العنػجم التعػاكي ك بػادؿ اآلراء كادلهاقشػة مػع بععػتل الػبعض،  كالتصضي 

كؽلارسػصف  فذلػا ، ت الػ  ؽلػيكف تليتػاا تلى إهنػاء أداء ادلتػاـ ادلصكلػة إلػيتل ب كػجم  طػصة مػم اخلطػصاكا يكف دائنن 
كجم ذلك رّنا ،  اانشطة التعلينية ادل تلفة  ال   سات يل ب زاادة رغبتتل كقابلتيتل ضلص  علل العلـص ُن  كشغف

 0أستل ب ظلص الميل العلنية ل ل لفب اةنصتة الت يابية

، (   الشايٌن9.11(،   الع الي، 2..9 زتلي، ك تفد يذو الهتي ة مع نتائج بعض ال راسات مثجم دراسة كجم مم     
 الزيػػياي ، (9.13  كضػػ ى العتيػػ ، ، (9.13 العهػػزم، ، (.9.1 احلػػي ، ، (9.19،   هنػػا زلنػػ ، (9.19

 0(9.16  الشياب، ك، (9.13كشصماف، 

ا تبػار درجػات ا تبار  ش ي  الت صرات الب الػة ككػجم مػم ات درجتيض الهتائج اخلاصة بالعفقة االر بالية بٌن   -6
   ممياس الميل العلنية درجات ك ، التف ًن التلملي

ا تبػػػار  شػػػ ي  درجػػػات بػػػٌن  اال  صجػػػ  تفقػػػة ار باليػػػة دالػػػة إ  ػػػائي   "  كن ػػػىا تبػػػار صػػػ ة الفػػػيض اليابػػػع    -0
كمميػػاس المػػيل العلنيػػة كػػجم تلػػى  ػػ ة للتطبيػػد البعػػ م لػػ ل لػػفب ، كا تبػػار التف ػػًن التػػلملي، الت ػػصرات الب الػػة

 0" نصتة الت يابية اة

 تبػػار كػػجم مػػم   ا تبػػار درجػػات ا سػػاب معامػػجم ار بػػاط " كػػارؿ بًنسػػصف " بػػٌن  كال تبػػار صػػ ة يػػذا الفػػيض مت   
، كمميػػػاس المػػػيل العلنيػػػة للتطبيػػػد البعػػػ م لػػػ ل لػػػفب اةنصتػػػة الت يابيػػػة، كا تبػػػار التف ػػػًن التػػػلملي، الت ػػػصرات الب الػػػة
 ( اصض  ذلك   10كاجل كؿ التا   
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اختبار تشخيص التصورات البديلة و اختبار التفكير التأملي ومقياس القيم العلمية درجات ( معامل ارتباط بيرسون بين  00جدول ) 
 للمجموعة التجريبيةللتطبيق البعدي 

 كال رجات ال لية لػ   ال تبار  ش ي  الت صرات الب الة  ةال ليال رجة العفقة االر بالية بٌن 

 الفيتية   تارة / الميلادل   ااداة
 المينة
   ةاالر بالي

 داللة كمستصل قصة
 االر باط  

 التباام
 ادلفسي  

9 - 
ملي
 التل
 ًن
التف
ار 
 تب
ت ا

تارا
م

 

 .00. تالية -دالة  **..03. متارة اليؤاة الب ياة – 1
 034. متصسطة -دالة  **04.3. متارة ال شف تم ادلغالطات – 9
 062. متصسطة -دالة  **0422.  ةمتارة كضع  لصؿ ممرت  – 3
 063. متصسطة -دالة  **.040. صصؿ إىل االستهتاجاتص متارة ال – 6

 .00. تالية -دالة  **0346. متارة إتطاء  فسًنات – 0
 .00. تالية -دالة  **03.2. متارات التف ًن التلملي ال لية  تبارال رجة ال لية ال  – 4

3 – 
نية
العل
يل 
 الم
اس
ممي

 

 064. متصسطة -دالة  **..04. قينة التف ًن العلني  – 1
 .03. متصسطة -دالة  **0414. قينة  م اي جتصد العلناء – 9

 030. متصسطة -دالة  **0026. المينة ادلصضصتية – 3
 093. متصسطة -دالة  **0014. قينة ادلثابية – 6

 002. تالية -دالة  **.034. الميل العلنية ال لية ال رجة ال لية دلمياس  – 0

الت ػػصرات   شػ ي  ا تبػػارات  درجػبػٌن  اقػػة ار باليػة دالػة إ  ػػائي  ( كجػصد تف10اتعػ  مػم اجلػػ كؿ السػابد    -0
للتطبيػػد البعػػ م لػػ ل لػػفب اةنصتػػة  تلػػى  ػػ ة كػػجم    كمميػػاس المػػيل العلنيػػة، كا تبػػار التف ػػًن التػػلملي، الب الػػة
كالذم اه  ، اؤؿ اليابع مم أس لة ال راسةالتس ملل راسة، ككذلك اإلجابة ت  ذا اياض الفيض اليابعك ، الت يابية
ككجم مػم ، بٌن ال رجة ال لية ال تبار  ش ي  الت صرات الب الة ايجم  صج  تفقة ار بالية دالة إ  ائي   تلى   "

 0"ابية ؟ ا تبار التف ًن التلملي، كممياس الميل العلنية للتطبيد البع م ل ل لفب اةنصتة الت ي 

مهاقشة الهتائج اخلاصة بالعفقة االر بالية بٌن درجات ا تبار  ش ي  الت صرات الب الة كدرجات ا تبار التف ًن 
 التلملي كدرجات ممياس الميل العلنية كجم تلى   ة  الفيض اليابع(   

 كؽل م إرجاع يذو الهتي ة إىل   

كأسػتل بفاتليػة كػربل ب  علػل ادلتػارات ادلي بطػة ، علل الفعػاؿأف است  اـ إسرتا ي ية م ارسي تنػجم تلػى كجػصد الػت -
كادلهظنػػة كالػػ   تطلػػ  قػػ رات الفتػػل كالتفسػػًن كاالسػػتهتاج كالتنييػػز كغًنيػػا شلػػا ظلػػى لػػ ل الطػػفب متػػارات التف ػػًن 

، كيذا ب درجاهتل اكظتي ذلك كاض ن ، التلملي كالميل العلنية كبالتا  تنجم تلى   صا  الت صرات الب الة ل اتل
 0(9.16، اتفد مع دراسة   كيؽلة زلن 

أف  هنية اجلصان  الصج انية ادلتعلمػة ب راسػة ظػايية معيهػة أك مصضػصع دراسػي ا ػا بى ب كثػًن مػم اا يػاف شلارسػة   -
كا ػ   ذلػك  عػ اجم ب الت ػصرات الب الػة ، متارات التف ًن التلملي ادل تلفػة ادلي بطػة بتلػك الظػايية أك ادلصضػصع

طفب، كيذا اعين أنى أسهاء  ع اجم الت ػصرات الب الػة  ػصؿ ادلصضػصتات ال راسػية لػ ل الطػفب مػم  ػفؿ ل ل ال
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، شلارسػة متػارات التف ػًن التػلملي للتصصػجم إىل التفسػًن العلنػي السػليل ل  ػ اث كالظػصايي إسرتا ي ية م ارسي اتل  
،  تبػػ  اةيػػ ك، (3..9، سػػ    نايػػ  زلنػػ شلػػا اػػددم إىل ظلػػص المػػيل العلنيػػة لػػ ل الطػػفب، كيػػذا مػػا أك  ػػى درا

9..3)0 

ب سػلصكتل العلنػي كب اْنايػاهتل  اما أشارت إليى بعض ال راسات السابمة تلى أف لفتل لبيعة الميل العلنية أسػين   -
 ع اجم ّنا ايتا التف ًن التلملي، اامي الذم ب كرو اددم إىل زاادة ، العلنية ك هنية متارات التف ًن ادل تلفة ل اتل

 0الت صرات الب الة ل ل الطفب

تل  ياة التعبًن تم آرائتل ئأف دراسة الطفب حملتصل الص  ة ال راسية ب ضصء إسرتا ي ية م ارسي سايل ب إتطا -
ككضػػػع احللػػػصؿ ادلمرت ػػػة كادلسػػػات ة ب التف ػػػًن حلػػػجم ، كالميػػػاـ بعنليػػػات الت ليػػػجم كالتمػػػصمي كاالسػػػتهتاج كالتفسػػػًنات

رة تلػػى صػياغة التهبػػدات كػجم ذلػػك رّنػا أسػتل ب الػػيب  بػٌن التف ػػًن التػلملي كالمػػيل العلنيػة اامػػي ادلشػ فت كالمػ 
 0الذم أدل إىل زاادة   صا  الت صرات الب الة ل ل الطفب

ك ػػي ب  المػػيل العلنيػػة ّنتػػارات التف ػػًن التػػلملي بعفقػػة  ػػلسًن ، ف متػػارات التف ػػًن التػػلملي  سػػته  إىل المػػيل العلنيػػةأ -
ال شػػف تػػم ، كيػػي  اليؤاػػة الب ػػياة،  يػػ  إف امػػتفؾ الطػػفب لػػبعض متػػارات التف ػػًن التػػلملي ادل تلفػػة، لسيك ػػ

إتطػػاء  فسػػػًنات( ا اعػػػى إىل شلارسػػة بعػػػض المػػػيل  ك، الصصػػػصؿ إىل اسػػػتهتاجات، كضػػػع  لػػػصؿ ممرت ػػة، ادلغالطػػات
اامػػي الػػذم أدل بػػ كرو إىل  عػػ اجم ، ية(ادلثػػابك ، ادلصضػػصتية،  مػػ اي جتػػصد العلنػػاء، العلنيػػة كيػػي   التف ػػًن العلنػػي

 0الت صرات الب الة أسهاء   رال الص  ة ادل تارة لطفب ال ف الثاي ادلتصس  باست  اـ إسرتا ي ية م ارسي

كٓنليػجم كإغلػاد صػصرة ، كإغلػاد الػيب  بػٌن العفقػات، ق رة إسػرتا ي ية م ػارسي تلػى ٓنصاػجم مصضػصع الػتعلل إىل أجػزاء -
كجم ذلك أدل إىل  هنية التف ًن التلملي ،  نفاييل مم  فؿ   هيف ادلعياة ك لملتا كمف ظتتاج ا ة أك رمصز لل

كنػػا أف   اسػػة إسػػرتا ي ية م ػػارسي جػػذب انتبػػاو ،   عػػ اجم الت ػػصرات الب الػػة لػػ ل الطػػفب كالمػػيل العلنيػػة كمػػم     
، هنػػا سػػات ت تلػػى الت يػػجم العملػػيكأسػػار لػػ اتل احلنػػاس كالتشػػصؽ ضلػػص الػػتعلل، كنػػا أ، الطػػفب كزاد مػػم دااعيػػتتل

 ك، كالصصصؿ إىل االستهتاجات ك لمجم ااا ار كادلش فت ادلطيك ة، كذلك ته  قياـ الطفب بيسل ال صر كاليمصز
ب ظلص متارات التف ًن التلملي كالميل العلنية ل ل الطفب كزاد مم  ع اجم الت صرات الب الػة كجم ذلك رّنا أستل  

 0(9.16أك  ى دراسة  كيؽلة زلن ،  ل اتل، كيذا اتفد مع ما

،  تبػ  اةيػ ، (3..9ك تفد يذو الهتي ة مع نتائج بعض ال راسات السابمة مثجم دراسة كجم مم    نايػ  زلنػ ، 
  0(9.16،  كيؽلة زلن ك، (3..9

 التوصيات : 
 ت التالية   كب ضصء   كديا كمهت تا ؽل م  م مي التصصيا، ب ضصء ما أسفيت تهى نتائج ال راسة احلالية

إتػػ اد دكرات   رابيػػة دلعلنػػي العلػػـص ب ػػصرة دكراػػة لتػػ رابتل تلػػى كيفيػػة اسػػت  اـ إسػػرتا ي ية م ػػارسي ب ٔنطػػي   -1
 0ك  رال مصضصتات العلـص ادل تلفة ّنيا جم التعليل العاـ
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مػػػم  االيتنػػػاـ بال شػػػف تػػػم الت ػػػصرات الب الػػػة لػػػ ل الطػػػفب قبػػػجم  ػػػ رال ادلفػػػاييل العلنيػػػة  ػػػىت اػػػتن م ادلعلػػػل -9
 0  صابتا أسهاء الت رال

عاد العلـص ّنيا جم التعليل العاـ ادل تلفة ُني     ذلك ب سلططي كم نني مهايج  ضيكرة ايتناـ كزارة التعليل شلثفن  -3
 سرتا ي يات احل اثة ال   عنجم تلى   صا  الت صرات الب الة0 صياغة مهايج العلـص ب ضصء اإل

ًن التلملي كالميل العلنية ل ل الطفب ب ميا جم التعليل ادل تلفة اعليتتا ب ضيكرة االيتناـ بتهنية متارات التف  -6
 0إت اد ادلتعلل الذم استطيع الت يف مع متغًنات الع ي اليايم

( للطػػػػفب ادلعلنػػػػٌن  9، 1 عػػػنٌن إسػػػػرتا ي ية م ػػػػارسي ككيفيػػػػة اسػػػػت  امتا ب مسػػػاقات لػػػػيؽ  ػػػػ رال العلػػػػـص   -0
 0ب ليات الرتبية

كالبعػػػ  تػػػم ، ب  ػػػ رال العلػػػـص بادلي لػػػة ادلتصسػػػطة اإسػػػرتا ي يات  ػػػ رال العلػػػـص ادلسػػػت  مة  الينػػػإتػػػادة الهظػػػي ب  -4
كاسػػت  اـ اإلسػػرتا ي يات احل اثػػة الػػ   يكػػز تلػػى ااتليػػة ، اإلسػرتا ي يات التملي اػػة الػػ   يكػػز تلػػى احلفػػظ كالتلمػػٌن

 0صء ٓن اات يذا الميفادلتعلل ك هنية متارات التف ًن ادل تلفة كالميل العلنية ل اى ب ض

ُنيػ   يكػز ، إتادة الهظي ب ٔنطي  مميرات العلـص ّنستصاا ى ادل تلفة ب بػيامج إتػ اد معلػل العلػـص ب ليػات الرتبيػة -3
 0 ام ب زلتصايا تلى  هنية متارات التف ًن التلملي ادل تلفة كالميل العلنية دكف الرتكيز  تلى اجلصان  ادلعياية 

 المقترحات : 
نتػػائج ال راسػػة احلاليػػة امػػرتح البا ػػ  إجػػياء بعػػض ال راسػػات اا ػػيل الػػ  ؽل ػػم أف   ػػصف م نلػػة ذلػػذو ب ضػػصء 

 مهتا ما الي   ، ال راسة

دراسػػة ااتليػػة اسػػت  اـ إسػػرتا ي ية م ػػارسي ب  ػػ رال العلػػـص تلػػى الت  ػػيجم ك هنيػػة التف ػػًن االبت ػػارم كدااعيػػة  -1
 0صلاز ل ل  فميذ ادلي لة االبت ائيةاإل

سة ااتلية بينامج   را  قائل تلػى إسػرتا ي ية م ػارسي ب  ػ رال العلػـص ب   ػصا  الت ػصرات الب الػة ك هنيػة درا -9
 0متارات التف ًن العليا كاالست الؿ العلني ل ل لفب ادلي لة الثانصاة

ل لػػفب ادلي لػػة دراسػة أسػػي اسػت  اـ إسػػرتا ي ية م ػارسي ب  هنيػػة التف ػًن التصليػػ م كاالْنػاو ضلػػص مػادة العلػػـص لػ  -3
 0ادلتصسطة

دراسػػة أسػػي اسػػت  اـ إسػػرتا ي ية م ػػارسي ب  هنيػػة التف ػػًن الهاقػػ  كالت  ػػيجم ب مػػادة العلػػـص لػػ ل لػػفب ادلي لػػة  -6
 0الثانصاة

دراسػػة أسػػي اسػػت  اـ إسػػرتا ي ية م ػػارسي ب  هنيػػة تنليػػات العلػػل كبمػػاء أسػػي الػػتعلل لػػ ل لػػفب ادلي لػػة ادلتصسػػطة  -0
 0 تلفةذكم أظلاط التعلل ادل
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 ع: المراجــ

(   أسي است  اـ شب ات التف ًن الب يم ب   رال العلـص تلى الت  يجم ال راسي 9.11إبياييل، تطيات زلن   
جامعة تٌن ، ك هنية متارات التف ًن التلملي ل ل لالبات ال ف الثال  ادلتصس  بادلنل ة العيبية السعصداة

 0 161 -1.3ص ص ، (1ع  ، (16ـ  ، لة الرتبية العلنيةرل، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، مشل

تاك ، أظلالى " المايية، متارا ى،  هنيتى، لبيعتى، (   التف ًن مم مهظصر  يبصم "  عيافى0..9إبياييل، رل م تزاز  
 0ال ت 

دل رسية للني لة (   الميل العلنية ب زلتصاات ادلهايج ا0..9زلن  تب  الفتاح  ، ك٘ن اف، ػلٍن زلن ، أبص ج  صح
ااساسية ال نيا بفلسطٌن، ادلدٕني الرتبصم الثاي  الطفجم الفلسطيين بٌن ٓن اات الصاقع كلنص ات ادلستمبجم، 

 0غزة، كلية الرتبية،  اجلامعة اإلسفمية

لل (   أسي نظياة ظلصذج كصل  كأظلاط التعلل تلى ادلستصاات الت  يلية كاالْناو ب  ع9.11تنيك صاحل  ، أبص زا 
 9390 -991ص ص ، (11م ي، ـ  ، رللة كلية الرتبية بالفيـص، اا ياء

(   أسي بينامج  عليني  اسص  ب  غيًن ادلفاييل الب الة ب مادة .9.1مفعي، كادلطًنم، زلن  تب  احلااظ  ، أبص يصال
ص ، (6ع  ، (94، ـ  رللة جامعة دمشد، العلـص ل ل لفب ال ف الثاي ادلتصس  ب ادلنل ة العيبية السعصداة

 3.20 -363ص 

(   ااتلية إسرتا ي ية  ف ًن احلالة ادلتطياة ب إ  اث  غًن مفاييني  صؿ مفتـص اليكااع 2..9إاتاب جصدة  ، أ٘ن 
، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، جامعة تٌن مشل، ك جم ادلسائجم ادلي بطة  ا ل ل لفب ال ف ااكؿ اإلت ادم

 490 -1ص ص ، (3ع  ، (19ـ  ، لنيةرللة الرتبية الع

(   التغيًن ادلفاييني لبعض الظصايي ادلي بطة ب صك  اارض كتفقتى بانتماؿ ادلعياة ل ل ...9نعينة  سم  ، أ٘ن 
، جامعة تٌن مشل رللة الرتبية ، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية،  لنيذات ال ف ااكؿ اإلت ادم ب مادة العلـص

 260 -02ص ص ، (1ع  ، (11ـ  ، العلنية

(   دراسة ممارنة بٌن الميل ادلعياية كاالجتناتية كالثمااية كالعلنية 9..9 يسًن  ، دالؿ زللل، كصب ي، أستيتية
ع ، (11كاا فقية لطلبة جامعة آؿ البيل كاجلامعة ااردنية، جامعة قطي، رللة ميكز الب صث الرتبصاة، س  

 1400 -192ص ص ، (91 

(   ااتلية ك  ة دراسية ممرت ة ب الرتبية اا فقية لتهنية بعض الميل االجتناتية 6..9 م رج   رل، إمساتيجم
رللة ، كاا فقية كالعلنية لتفميذ ال ف السادس االبت ائي، جامعة تٌن مشل، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية

 19.0 – 31ص ص ، (9ع  ، (3ـ  ، الرتبية العلنية
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رسالة ، (   الميل ادلتعنهة ب مهتاج ادلطالعة كاله صص لل ف التاسع ب زلااظة غزة.9.1  ادلعطي  إاتاب تب، ااغا
 0غزة، كلية الرتبية،  اجلامعة اإلسفمية، ماجستًن غًن مهشصرة

ية (   اعالية   رال العلـص باست  اـ ظلصذج التعلل البهائي ب  هنية تنليات العلل ااساس9.13آؿ زقاؽ،  تلي ميتي  
ادلنل ة العيبية ، كلية الرتبية،  ك ع اجم الت صرات الب الة ل ل لفب ال ف السادس االبت ائي، جامعة ادللك  ال 

 السعصداة0 

(   العفقة بٌن التف ًن التلملي كالت  يجم ل ل تيهة مم الطفب اجلامعيٌن كلفب ادلي لة 0..9زااد أمٌن  ، بيكات
ع ، كلية الرتبية،  ًنات ال ؽلصغيااية، جامعة الب يام، رللة العلـص الرتبصاة كالهفسيةالثانصاة العامة ب ضصء بعض ادلتغ

 1940 -23ص ص ، (6 

(   ك  ة ممرت ة ب الفيزااء قائنة تلى االستم اء لتهنية التف ًن التلملي كاالْناو ضلص 4..9إبياييل تب  العزاز  ، البعلي
تٌن مشل، اجلنعية ادل ياة للنهايج كليؽ الت رال، رللة  ادلادة ل ل لفب ال ف ااكؿ الثانصم، جامعة

 090 – 16ص ص ، (111ع  ، دراسات ب ادلهايج كليؽ الت رال

سرتا ي ية ادلتهاقعات ب  ع اجم الت صرات الب الة لبعض ادلفاييل العلنية إأسي است  اـ   ( 4..9اتتناد   ، البلبيسي
 غزة، السطٌن0، اجلامعة اإلسفمية، جستًنرسالة ما، ل ل لالبات ال ف العاشي ااساسي

(   متارات التف ًن الهاق  ادلتعنم ب كت  العلـص للني لة اإلت اداة ّننل ة الب يام، جامعة 2..9 ال   ، بصق صص
ص ص ، (6ع  ، (0الًنمصؾ، تنادة الب   العلني كال راسات العليا، اةلة ااردنية ب العلـص الرتبصاة، ـ  

923- 3.30 

(   ااتلية است  اـ إسرتا ي ية الفصرمات ب  هنية الت  يجم كاالْناو ضلص الفيزااء لطفب 9.10تادؿ تااض  ، لثبي ا
 0كلية الرتبية،  رسالة ماجستًن غًن مهشصرة، جامعة الطائف، ادلي لة الثانصاة

بات ال ف اليابع العلني ب (   أسي أظلصذج م ارسي ب الت  يجم ال راسي ل ل لال9.11اجلباكم، باف زلنصد زلن   
 0..3 – 302ص ص ، (6ع  ، (12ـ  ، رللة جامعة بابجم   العلـص اإلنسانية (، مادة الفيزااء

(   ااتلية  صظيف إسرتا ي ية الت يجم ادلصجى ب  هنية ادلفاييل كمتارات التف ًن التلملي ب 9.19اجل بة، صفية أ٘ن   
، رسالة ماجستًن غًن ، غزة، كلية الرتبية،  ، اجلامعة اإلسفميةالعلـص ل ل لالبات ال ف التاسع ااساسي

 0مهشصرة

 0تناف، دار ال تاب اجلامعي، مفاييل ك طبيمات، (    عليل التف ًن1222ات ي تب  الي٘نم  ، جيكاف

العيبية (   العنليات الذيهية كمتارات التف ًن مم  فؿ تنلي  التعلل كالتعليل، اإلمارات 1..9زلن  جتاد  ، ٗنجم
 0دار ال تاب اجلامعي، ادلت  ة

 0(    عليل التف ًن ب ت ي ادلعلصمات، المايية، دار الف ي العي 3..9 بي ، رل م تب  ال يمي  



 خالد حمود العصيميد.    ( لتدريس العلوم في تصويب التصورات البديلة4MATم إستراتيجية مكارثي )أثر استخدا

 222   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

(   ااتلية است  اـ  مائ  العنجم المائنة تلى التمصمي العنين ب  هنية كجم مم التف ًن 9.16  ازم، رضا السي   
اجلنعية ادل ياة ، جامعة تٌن مشل، ضلص مادة العلـص ل ل  فميذ ادلي لة اإلت اداةالتلملي كالت  يجم كاالْناو 

 9690 -121( ص ص 4/9ع  ، (4ع  ، (13ـ  ، رللة الرتبية العلنية، للرتبية العلنية

ثانصم (   أعلية دكر معلني العلـص الطبيعية ب  هنية الميل العلنية ل ل لفب ال ف الثال  ال.9.1احلي ، تلي سع   
م ة ، كلية الرتبية،  جامعة أـ الميل، الطبيعي بادلي لة الثانصاة بادلنل ة العيبية السعصداة، رسالة دكتصراو غًن مهشصرة

 0ادل يمة

، (   مهظصمة الميل العلنية ادلتعنهة ب كت  العلـص ل فصؼ ادلي لة ااساسية ااكىل ب ااردف2..9قاسل  ،  زتلي
 1300 -110(، ص ص 9ع  ، (0لـص الرتبصاة، ـ  اةلة ااردنية ب الع

(   اا طاء ادلفايينية ب ال ينياء  احملاليجم( ل ل للبة ال ف ااكؿ سانصم ب 1..9 سٌن  ، تب اهلل كاخلليجم ، طاابة
 9.40 -132، ص صتٌن مشل ،كلية الرتبية  ،(1اجلزء   ،(90ع  ، رللة كلية الرتبية، زلااظة إرب  مشاؿ ااردف

(   أسي است  اـ الهناذج العملية ب    ي  الت صرات الب الة ك هنية التف ًن 9.11نصاؿ تب  الفتاح اتني   ، ليجم
اجلنعية ، جامعة تٌن مشل، االبت ارم ك غيًن أسالي  التعلل ل ل  فميذ ال ف ااكؿ اإلت ادم ب مادة العلـص

 630 -1ص ص ، (3ع  ، (16ـ  ، رللة الرتبية العلنية، ادل ياة للرتبية العلنية

(     رال العلـص ب ميا جم التعليل 1224زلن  ٗناؿ  ، اخلليلي،  ليجم اصسف، ك ي ر تب  اللطيف  سٌن، كاصنل
 0دار الملل، اإلمارات العيبية ادلت  ة، العاـ

ب مادة (   ااتلية الت رال باست  اـ  يائ  التعارض ادلعيب ب   صا  الت صرات اخلطل 2..9  غلة زلن   ،  ًن
اجلنعية ، جامعة تٌن مشل، العلـص ك هنية االْناو ضلصيا ل ل لالبات ادلي لة ادلتصسطة بادلنل ة العيبية السعصداة

 3.0 -43ص ص ، (3ع  ، (19ـ  ، رللة الرتبية العلنية، ادل ياة للرتبية العلنية

ب  ع اجم الت صرات الب الة للنفاييل العلنية (   ااتلية إسرتا ي يات ما كراء ادلعياة 9.19زلن  زلنصد دركاش  ، ال ا 
 0غزة، كلية الرتبية،  اجلامعة اإلسفمية، رسالة ماجستًن غًن مهشصرة، ب العلـص ل ل لفب ال ف التاسع

(   أسي أظلصذجي دانياؿ كم ارسي ب اكتساب ادلفاييل العلنية كاالْناو ضلص مادة العلـص ل ل 3..9زاه  ٘نزو  ، راجي
 0كلية الرتبية،  ل ف اخلامل االبت ائي، رسالة دكتصراو غًن مهشصرة، جامعة بغ اد لنيذات ا

ب  هنية ادلفاييل كمتارات التف ًن العلني ّنادة  4mat)(  أسي  صظيف نظاـ الفصرمات 9.14شياف زلن  غزاؿ  ،ركال
 ،غزة، اجلامعة االسفمية ،رسالة ماجستًن غًن مهشصرة ،العلـص العامة ل ل لالبات ال ف السابع ااساسي بغزة

 السطٌن0

 0،المايية ،مدسسة اخلليج العي ، (  الميل ب العنلية الرتبصاة12.6ضياء ال ام   ،زايي
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(  سي صلصجية الت رال ال في، تناف، دار ادلسًنة للهشي .9.1كاحملامي ، شاكي تملى  ، الزغلصؿ، تناد تب  الي يل
 0كالتصزاع

(   أسي است  اـ بينامج ممرتح قائل تلى ظلصذج دراافي ب  ع اجم بعض ادلفاييل 9.13 هاف م طفى أ٘ن   ، زكي
جامعة ، البيصلصجية ادلست  مة ك هنية متارات التف ًن الهاق  كالميل البيصلصجية اا فقية ل ل لفب كلية الرتبية

 10. -1ص ص ، (3ع  ، (14ـ  ، رللة الرتبية العلنية، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، تٌن مشل

، مفاييل ك طبيمات –التف ًن االبت ارم ، اجلزء ااكؿ، (    عليل التف ًن ك هنية ق را ى3..9تصالف أ٘ن   ، زمزمي
 0اليااض، م تبة اليش 

(   الميل العلنية لطفب كلالبات ال بلـص العا  ب الرتبية َنامعة 9.13لى م طفى  ، كشصماف، صاحل ػلٍن، الزيياي
 6340 -6.0ص ص ، (1ج  ، (06ع  ، جامعة اازيي، رللة كلية الرتبية، ب  العزازادللك ت

دار الشيكؽ ، ااردف –رؤاة  طبيمية ب  هنية العمصؿ ادلف ية  –ب(  عليل التف ًن  -3..9 سم  سٌن  ، زاتصف
 0للهشي

 0يل،، المايية، تاك ال ت أ(   إسرتا ي يات الت رال رؤاة معاصية لطيؽ التعلل كالتعل3..9زاتصف،  سم  سٌن  

 0دار الشيكؽ، تناف، (   أسالي    رال العلـص1..9 ، تااش، زاتصف

 0دار الشيكؽ، تناف، (   أسالي    رال العلـص6..9 ، تااش، زاتصف

(     رال العلـص مم مهظصر البهائية، ادل ت  العلني لل نبيص ي للهشي كالتصزاع، ...9كناؿ تب  احلني   ،  زاتصف
 0 ه راةاإلس

 0المايية، تاك ال ت ، (     رال العلـص للفتل، رؤاة بهائية9..9كناؿ تب  احلني   ،  زاتصف

ب التعليل العاـ ّن اهة  4mat(   كاقع است  اـ معلنات العلـص كاليااضيات لهنصذج الفصرمات .9.1مىن ٘ني   ،السبيعي
مارس ، ق 1632 ،ٗناد اا ي ،(1ع   ،(2مج   ،فسيةرللة جامعة أـ الميل للعلـص الرتبصاة كاله ،م ة ادل يمة

 ـ.9.1

دار الشيكؽ للهشي ، (     رال متارات التف ًن مع م ات اامثلة التطبيمية، تناف...9جصدت أ٘ن   ، سعادة
 0كالتصزاع

 اليااض، م تبة اليش 0 ، (   ليؽ   رال العلـص2..9السع ي، زلن  أمٌن  

تلية التعليل التلملي ب  هنية ادلفاييل ال ينيائية كالتف ًن التلملي ك هظيل الذات للتعلل (   اا2..9السليل، مفؾ زلن   
رللة دراسات ب ادلهايج كليؽ ، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، جامعة تٌن مشل، ل ل لالبات ادلي لة الثانصاة

 0 .19 – 2.ص ص ، (163الت رال، ع  
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(   أسي است  اـ إسرتا ي ية ش جم البيل ال ائيم ب   رال العلـص تلى  هنية 9.13السهصسي، يالة تب  المادر سعي   
اجلنعية ادل ياة للرتبية ، جامعة تٌن مشل، ادلفاييل العلنية كالتف ًن التلملي ل ل لفب ادلي لة اإلت اداة

 0 9.4 – 1.1ص ص ، (0ع  ، (14ـ  ، رللة الرتبية العلنية، العلنية

، (   ااتلية إسرتا ي ية اخليائ  الذيهية غًن اذليمية ب   صا  الت صرات الب الة9.13 سم  السي ، سصزاف زلن  
لبعض ادلفاييل العلنية ك هنية الت  يجم كبماء أسي التعلل ب مادة اا ياء ل ل لالبات ادلي لة الثانصاة بالسعصداة، 

 1110 -41ص ص ، (9ع  ، (14ـ ، العلنيةرللة الرتبية ، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، جامعة تٌن مشل

 (  التمصمي ب ادلهظصمة الرتبصاة، اليااض، م تبة اليش 0..9كساك أ٘ن  زلن   ، تلي أ٘ن ، سي 

ك هنية متارات االستم اء العلني ، ( ااتلية ظلصذج سصمشاف ب   صا  الت صرات الب الة...9صلفء إمساتيجم   ،السي 
 جامعة تٌن مشل0، كلية البهات  ،، رسالة ماجستًن غًن مهشصرة، داةل ل  فميذ ادلي لة اإلت ا

(   م ركات الطالبات ادلعلنات للميل العلنية كاا فقية ب مدسسات إت اد ادلعلل ب كلة 9.19الشايٌن، غامن تب  اهلل  
، (9ج  ، (1.9صاة، ع  ال صال ك لسًن بعض ادلتغًنات ال ؽلصغيااية كال راسية تليتا، جامعة ال صال، اةلة الرتب

 060 -13ص ص 

  رال اذله سة الصراسية كدكرو ب  هنية بعض الميل العلنية ل ل لفب ادلي لة الثانصاة  ـ(1229شبارة، أ٘ن  سلتار  
 (، اجلزء ااكؿ140العامة، رللة كلية الرتبية ب مياط، جامعة ادله صرة، الع د  

ل باست  اـ ليامة م ارسي ب اكتساب للبة ال ف الثامم ااساسي (   أسي الت را4..9الشيماف، مسًنة زلنصد  
، رسالة ماجستًن غًن مهشصرة، للنفاييل العلنية كاْناياهتل ضلص العلـص ب م ارس ادللك تب  اهلل الثاي للتنيز

 0جامعة الًنمصؾ، ااردف

ل العلنية باست  اـ ظلصذج التعلل (      ي  الت صرات الب الة لبعض ادلفايي1222أمهية  ، كاجله م، مىن، شتاب
اجلنعية ، جامعة تٌن مشل، لطفب ال ف ااكؿ الثانصم ب مادة الفيزااء كاْناياهتل ضلصيا (V)البهائي كالش جم 

، (9ادلدٕني العلني الثال    مهايج العلـص للميف احلادم كالعشيام، ـ  ، رللة الرتبية العلنية، ادل ياة للرتبية العلنية
 0610 -6.3ص ص 

(    مصمي زلتصل كت  اا ياء بادلي لة الثانصاة ب ضصء مست  سات تلل اا ياء .9.1زلن  صاحل  ، الشتيم
 0م ة ادل يمة، كلية الرتبية،  جامعة أـ الميل، رسالة دكتصراو غًن مهشصرة، كأ فقيتتا

رللة ، تصس  ب مادة الفيزااء(   أسي أظلصذج م ارسي ب ٓن يجم لفب ال ف الثاي م0..9الشصف، يادم كطفاف  
 1330 -146ص ص ، (6، 3ع  ، (6المادسية ب اآلداب كالعلـص الرتبصاة، ـ  

(   درجة شلارسة للبة كلية العلـص َنامعة ليبة السعصداة للميل العلنية مم كجتة نظييل، رللة 9.16الشياب، معم  
 03.0 -063ص ص  ، (3ع  ، (.9جامعة اله اح للعلـص اإلنسانية، ـ  
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(   ااتلية ظلصذج إدالسصف للتعلل مم أججم االست  اـ ب  هنية بعض متارات التف ًن 9.13م  ل زلن   ، صاحل
جامعة تٌن ، التلملي كالت  يجم ب مادة العلـص ل ل لفب ال ف الثاي ادلتصس  بادلنل ة العيبية السعصداة

 11.0 – 0.ص ص ، (1ع ، (16ـ  ، لنيةرللة الرتبية الع، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، مشل

(   بينامج ممرتح لت را  ادليبٌن تلى مصاجتة التساؤالت العلنية ال عبة كاحليجة كااكثي 9..9صربم، مايي إمساتيجم  
ادلدٕني العلني السادس   الرتبية العلنية ، جامعة تٌن مشل، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، شيصتان ل ل الطفب

 3.0 – 31اةتنع، ص ص كسمااة 

(   أسي است  اـ إسرتا ي ية التعلل التصلي م ب تفج الت صرات الب الة لبعض ادلفاييل 2..9ظتًن،  ال  سلناف  
 0غزة، كلية الرتبية،  اجلامعة اإلسفمية، اليااضية ل ل لفب ال ف الثامم ااساسي، رسالة ماجستًن غًن مهشصرة

 0دار ادلسًنة للهشي كالتصزاع، تناف، (   ادلهتج بٌن الهظياة كالتطبيد6..9الي يل  كتصض تب  ، تاشصر، را   قاسل

(   أسي است  اـ أظلصذجي الفصرمات دل ارسي 9.13ابتساـ جعفي،  ، كجصاد، تباس  سٌن، كمغًن، أمًنة إبياييل، تباس
رللة كلية الرتبية ، كؿ ادلتصس كمًنؿ  يهسصف ب اكتساب ادلفاييل اا يائية كاستبمائتا ل ل لالبات ال ف اا

 9360 – ..1ص ص ، (11ااساسية، جامعة بابجم، ع  

(   أسي إسرتا ي ي التعلل التصلي م كالتساؤؿ الذاعم 9.19ااسي تب  الصا    ، كال بيسي، صل ت تب  اليؤكؼ، تب  اليضا
لة جامعة اانبار اإلنسانية، ع ب ٓن يجم مادة اجلغياايا كالتف ًن التلملي ته  لفب ال ف اخلامل ااد ، رل

 33.0 -364ص  ، (9 

، المايية، دار الف ي العي 0 1..9تب  السفـ م طفى  ، تب  السفـ  (   االْنايات احل اثة ب   رال العلـص

 دار الف ي العي 0 ، (     راسي العلـص كمتطلبات الع ي، المايية2..9م طفى تب  السفـ  ، تب  السفـ

(   اعالية بينامج ممرتح ب  عليل بعض مصضصتات كقعااا اذله سة الصراسية كاالستهتاج 3..9سع   ليفة   ،تب  ال يمي
ادلثًنة لل  ؿ ب  هنية الت  يجم كالتف ًن الهاق  كبعض الميل ادلتصسطة بل فقيات تلل اا ياء ل ل الطلبة اذلصاة 

ادلدٕني العلني السابع   ضلص  يبية ، اجلنعية ادل ياة للرتبيةبادلي لة الثانصاة العامة بسلطهة تناف، جامعة تٌن مشل، 
 13.0 -110ص ص ، تلنية أاعجم

(  اعالية است  اـ إسرتا ي ية ممرت ة لت رال العلـص ب  هنية بعض الميل العلنية 3..9تب  اةي ، شل كح زلن   
ادلدٕني العلني ، دل ياة للرتبية العلنيةكالت  يجم ل ل  فميذ ال ف الثاي اإلت ادم، جامعة تٌن مشل، اجلنعية ا

 3.00 – 902ص ص ، السابع  ضلص  يبية تلنية أاعجم

(   اعالية است  اـ بعض إسرتا ي يات ما كراء ادلعياة ب ٓن يجم الفيزااء ك هنية 0..9االنة زلن   ، تب  الصياب
اجلنعية ، اازييم، جامعة تٌن مشلالتف ًن التلملي كاالْناو ضلص است  امتا ل ل لفب ال ف الثاي الثانصم 

 9190 – 02ص  ، (6ع  ، (.ـ  ، رللة الرتبية العلنية، ادل ياة للرتبية العلنية
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 30-1، ص(1ع  ،   ادلعياة كما كراء ادلعياة ادلفتـص كال اللة، جامعة تٌن مشل، رللة المياءة كادلعياة(.122، كليل  تبي 

 0 ًن كادلهتاج كادل رسي، ال فاة، م تبة الففح للهشي كالتصزاع(   التف3..9تزك  ، كتفانة، كليل، تبي 

(   الميل العلنية للنصالهة ب زلتصل كت  العلـص للني لة ادلتصسطة بادلنل ة العيبية 9.13العتي ، كض ى  باب  
 0 133 -192ص ص ، (1ج  ، (103جامعة اازيي، رللة كلية الرتبية، ع  ، السعصداة

(   ااتلية دراسة مساؽ ب   رال العلـص ب  هنية الميل ادلي بطة بالتف ًن العلني 9.11ـ مصسى  الع الي، تب السف
ل ل معلل ال ف ب جامعة آؿ البيل، جامعة مد ة، رللة مد ة للب صث كال راسات، سلسلة العلـص اإلنسانية 

 660 -11ص  ، (3ع  ، (94كاالجتناتية، ـ  

 0اليااض، م تبة العبي اف،  جم إىل الب   ب العلـص السلصكية(   ادل 1224العساؼ، صاحل زلن   

دار ، المايية، (   مهت ية الب   العلني ك طبيماهتا ب ال راسات الرتبصاة كالهفسية1224٘ن م أبص الفتصح  ، تطيفة
 0الهشي لل امعات

لظػػصايي ذات ال ػػلة بػػالعلـص (     ػػصرات االفػػاؿ تػػم ا1226تااػػ ة تبػػ  احلنيػػ   ، تطيفػػة، ٘نػػ م أبػػص الفتػػصح، كسػػيكر
 0ادله صرة، دار الصااء للهشي كالتصزاع، كاقعتا كإسرتا ي يات  غيًنيا

(  مستصل متارات التف ًن التلملي ب مش فت الت را  ادلي اي ل ل للبة كلية 9..9ات ية     ،تزك كاللصلص ،تفانة
 340-1ص  ،(1ع  ،(0رللة الرتبية العلنية ـ  ،الرتبية باجلامعة االسفمية بغزة

 دار صفاء للهشي كالتصزاع0 ،تناف ،(  االْنايات احل اثة ب الت رال ك هنية التف ًن9.19ناداة   ،العفصف

أسي م  لي الم   كالطيائف العلنية تلى الت  يجم كاكتساب  فميذ احللمة الثانية مم    ـ(...9تلي، أ٘ن  تادؿ  
0التعليل ااساسي لبعض الميل العلنية، رسال  ة ماجستًن غًن مهشصرة، كلية الرتبية، جامعة الفيػ ـص

(   أسي است  اـ ادلصداصالت التعلينية ب    ي  الت صرات الب الة 9.11 سم صاحل  ، كآاات، اطصمة زلن ، تلي
ة تٌن جامع، لبعض ادلفاييل العلنية ّنمير العلـص ادلت املة كاالْناو ضلصو ل  لالبات التعليل ااساسي ب لية البهات

 0 1.9 -33ص ص ، (1ع  ، (16ـ  ، رللة الرتبية العلنية، مشل، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية

 0المايية، دار الف ي العي ، (   الرتبية العلنية ك  رال العلـص9..9زلن  السي    ، تلي

ـ ب  هنية التف ًن االبت ارم كالميل (   ااتلية است  اـ ظلصذج التعلل التصلي م لت رال العلص 9.13مبارؾ غ اي  ، العهزم
م ة ، كلية الرتبية،  جامعة أـ الميل، العلنية ل ل  فميذ ال ف الثال  ادلتصس ، رسالة دكتصراو غًن مهشصرة

 ادل يمة0 

(  اإل  اء للبا   ب الرتبية كالعلـص اإلنسانية، تناف، ااردف، دار ..12تصدة، أ٘ن  سليناف، كاخلليلي، اصسف  
 للهشي كالتصزاع0  الف ي
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، ااردف، (   أسالي  الب   العلني ب الرتبية كالعلـص اإلنسانية1229ات ي  سم  ، كمل اكم، أ٘ن  سليناف، تصدة
 0م تبة ال تاي

تلى ٓن يجم لالبات ال ف السادس  (4MAT)(   أسي است  اـ ظلصذج الفصرمات 9.13آماؿ  ك أمجم زيياف  ، تياش
رللة جامعة الم س ادلفتص ة ل ُناث كال راسات الرتبصاة كالهفسية، ـ ، كاالْنايات ضلصياااساسي ب مادة العلـص 

 1.90 -102ص  ، (6ع  ، (1 

( ب  هنية ادلفاييل كمتارات التف ًن العلني ّنادة 4mat(   أسي  صظيف نظاـ الفصرمات   9.14ركال شياف   ،غزاؿ
 غزة0، اجلامعة االسفمية،رسالة ماجستًن غًن مهشصرة ،بغزة العلـص العامة ل ل لالبات ال ف السابع ااساسي

، (3ـ  ، (     ل التلسًن ادلصجى ادل نجم لل اللة اإل  ائية، اةلة ادل ياة لل راسات الهفسية1223مه صر رش م  ، ااـ
 330 -03ص ص ، (14ع  

ب   صا   (.K.W.L)ية اجل كؿ الذاعم ، أ (   ااتلية سفسة مستصاات إلسرتا ي 9.10مه كر تب  السفـ  ، ات  اهلل
الت صرات الب الة للنفاييل العلنية ك هنية ال ااع ادلعيب ل ل لفب ال ف الثاي ادلتصس  ذكم السعات العملية 

ص ص ، (9ع  ، (.1ـ  ، رللة الرتبية العلنية، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، جامعة تٌن مشل، ادل تلفة
112- 1.30 

 )، ب(   أسي الت رال بهنصذجي كاتلي للتعلل البهائي كم ارسي ل كرة التعلل الطبيعية 9.10مه كر تب السفـ  ، ات  اهلل

4 MAT)  ب  هنية االستيعاب ادلفاييني كال ااعية ضلص  علل مادة الفيزااء لطفب ال ف ااكؿ الثانصم بادلنل ة
ص ، (3ع  ، (.1ـ  ، رللة الرتبية العلنية، لرتبية العلنيةاجلنعية ادل ياة ل، جامعة تٌن مشل، العيبية السعصداة

 1.60 – 03ص 

(  اعالية نظاـ الفصرمات ب الت  يجم كالتف ًن االبت ارم لطالبات ال ف الثاي سانصم ّن ة ب 2..9ن ل   ،النباف
  ة العيبية السعصداة0ادلنل ،م ة ادل ليمة ،رسالة دكتصراو غًن مهشصرة0 جامعة أـ الميل ،مادة اللغة االصلليزاة

، (   ادل  جم ادلهظصمي ب مصاجتة الت  اات الرتبصاة ادلعاصية كادلسػتمبلية1..9مىن تب  ال بصر  ، كزلن ، اتني، ااركؽ
 0دار ادلعارؼ، المايية

يبية (   الميل العلنية ادلتعنهة ب كتاب الفيزااء لل ف الثال  سانصم ب ادلنل ة الع9.19الم طاي، ابتساـ زلن   
 0اليااض، جامعة ادللك سعصد، السعصداة، رسالة ماجستًن غًن مهشصرة

(   أسي است  اـ ادلتشا ات ب  هنية تنليات العلل كمتارات التف ًن التلملي ب .9.1المطياكم، تب  العزاز ٗنيجم  
 0غزة، كلية الرتبية،  اجلامعة اإلسفمية، رسالة ماجستًن غًن مهشصرة، العلـص ل ل لفب ال ف الثامم ااساسي

 يٗنة تب  العزاز البابطٌن، اليااض، ، (   الت رال مم أججم  هنية التف ًن1220يًنبيت  ، ككلربج، جينل، كييف
 9130 -9.3م ت  الرتبية العي  ل كؿ اخلليج، ص  
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لمصة كاحليكة ل ل (   أسي  صظيف ادل  جم ادلهظصمي ب  ع اجم الت صرات الب الة دلفاييل ا2..9ات ية صب ي   ، اللصلص
ـ ، رللة الرتبية العلنية، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، جامعة تٌن مشل، لالبات ال ف السادس ااساسي

 1.10 -140ص   ، (6ع  ، (19 

 0(   الطفصلة كالميل العلنية   الصاقع كادللمصؿ، م ي، دار الف ي العي 2..9الليثي، رشا ٗناؿ  

(   أسي است  اـ أظلصذج م ارسي ب ٓن يجم لفب ال ف الثاي معت  إت اد ...9 م  ادلاضي، تباس تب  ادلت
 1323ص ص ، (6ع  ، (10رللة جامعة بابجم   العلـص اإلنسانية ( جامعة ال صاة، ـ  ، ادلعلنٌن ب مادة العلـص

– 16.00 

التفاتجم بٌن أسلصب  يائ  التف ًن المائنة (   اعالية إسرتا ي ية ممرت ة  ي  ز تلى 9.13ادلعتز باهلل زام ال ام  ، زلن 
تلى ال مج كال تابة ترب ادلهتج ب  هنية التف ًن التلملي ب ادلش فت العلنية كاالستيعاب ادلفاييني ب الفيزااء 

ع ، (14ـ  ، رللة الرتبية العلنية، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية، جامعة تٌن مشل، ل ل لفب ادلي لة الثانصاة
 0) ،133- 1..0 

(   اعالية إسرتا ي ية   راسية لعفج الت صرات اخلال ة للنفاييل العلنية ب العلـص ل ل 9..9٘ن م زايي  ، زلن 
 0كلية الرتبية،  رسالة ماجستًن غًن مهشصرة،  فميذ ادلي لة االبت ائية، جامعة ادلهصاية

 (DSLM)ظلصذج التعلل المائل تلى ادلصاقف ادلزدكجة  (   ااتلية است  اـ2..9مىن اي جم  ، أ٘ن ،  ياة تلي، زلن 
جامعة تٌن ، ب    ي  الت صرات الب الة ك هنية التف ًن العلني ب مادة العلـص ل ل  فميذ ادلي لة االبت ائية

ص ص ، (.0رللة دراسات ب ادلهايج كليؽ الت رال، ع  ، مشل، اجلنعية ادل ياة للنهايج كليؽ الت رال
30- 3.0 

(   التفاتجم بٌن  يائ  التف ًن كبعض أسالي  التعلل، كأسيو ب  هنية كجم مم الت  يجم 2..9زبي ة زلن  قيي  ،  زلن
اجلنعية ادل ياة ، جامعة تٌن مشل، كالتف ًن التلملي كأناذ الميار ل ل  فميذ ال ف اإلت ادم ب مادة العلـص

 0 934 – 1.1ص  ، (162ع  ، الرللة دراسات ب ادلهايج كليؽ الت ر ، للرتبية العلنية

(   أسي   رال العلـص باست  اـ إسرتا ي ية ش جم البيل ال ائيم تلى الت  يجم ك هنية 9.16زلن ، كيؽلة تب  الفو  
اجلنعية ادل ياة للرتبية ، جامعة تٌن مشل، متارات التف ًن التلملي كادلتشع  ل ل  فميذ ادلي لة االبت ائية

 91.0 – 143ص  ، (4/1ع  ، (13ـ  ، العلنية رللة الرتبية، العلنية

(   اعالية الهنصذج التصلي م ب   رال العلـص لتع اجم الت صرات الب الة  صؿ الظصايي 3..9زلن ، ناي  تب  الياضي  
الطبيعية ادل يفة كاكتساب متارات استم اء العلني كاالْناو ضلص العلـص ل ل  فميذ ال ف ااكؿ اإلت ادم، 

 1.60 -60ص  ، (3ع  ، (4ـ  ، مشل، اجلنعية ادل ياة للرتبية العلنية جامعة تٌن

دكر زلتصل كت  اا ياء ب  هنية كجم مم الميل العلنية كالميل اا فقية ل م لفب    ـ(2..9زلن ، هنا زلن   
 صرة0جامعة ادله ، رسالة ماجستًن مهشصرة، رللة كلية الرتبية، ادلي لة الثانصاة ػػػػ دراسة  مصؽلية
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(   دكر زلتصل كت  اا ياء ب  هنية كجم مم الميل العلنية كالميل اا فقية ل ل لفب ادلي لة 9.19هنا زلن   ، زلن 
 9.00 -906ص  ، (1ج  ، (.3ع  ، جامعة ادله صرة، رللة ال لية الرتبية، الثانصاة

 0ر ادلهايج للهشي كالتصزاعدا، (   ادلفاييل العلنية كليائد   راستا، تناف2..9الهاشف، سلنى زكي  

، (   ليؽ كأسالي  كإسرتا ي يات   اثة ب   رال العلـص3..9كراش  تلي  ، كتب  اذلادم مىن، اله  م أ٘ن 
 0دار الف ي العي ، المايية

 ي 0 دار الف ي الع، (     رال العلـص ب العاك ادلعاصي، المايية9..9مىن  ، كتب  اذلادم، تلي، كراش ، اله  م، أ٘ن 

(   اْنايات   اثة ب  عليل العلـص ب ضصء ادلعااًن العادلية 0..9مىن  ، كتب  اذلادم، تلي، كراش ، اله  م، أ٘ن 
 0دار الف ي العي ، المايية، ك هنية التف ًن كالهظياة البهائية

 0عتناف، دار الفيقاف للهشي كالتصزا، (   اجل ا  ب  عليل العلـص1..9نشصاف، اعمصب  سٌن  

، (   الميل ادل ا بة للتف ًن العلني ل ل لفب كليات ادلعلنٌن كتفقتتا ببعض ادلتغًنات3..9مسات  تب اهلل  ، الهصح
 390 – 1ص  ، (9(، ع  13جامعة  لصاف، رللة دراسات  يبصاة كاجتناتية، ـ  

هنية التف ًن التلملي كٓن يجم العلـص (   أسي است  اـ أظلصذج م ارسي ب  9.14تب اهلل  ، إؽلاف ك أمبص سعي ،اذل اابة
 100-1ص   ،(1ع   ،(19ـ  ، اةلة ااردنية ب العلـص الرتكاة ،ل ل لالبات ال ف السادس ااساسي

 يػ(0 سياسة التعليل ب ادلنل ة العيبية السعصداة، اليااض، مطابع البياف132.0كزارة ادلعارؼ  

، اليااض، ادلنل ة العيبية السعصداة، التطصاي الرتبصم  ، الطبيعية ب التعليل العاـ(   كسيمة مهتج العلـص 3..9كزارة ادلعارؼ  
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