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 المستندة التعلم نظرية على قائمة إستراتيجية استخدام فاعلية
 يالبصر  والتفكير يالعدد الحس مهارات تنمية على الدماغ إلى

 الروضة أطفال لدى

 *.خليفة الحكيم عبد لطفي إيماند/  *                       
 

 : ملخص البحث
 قلئما  اتيجي إساتف  اساتددا  فلعليا  علا  التعافف إلا  الحالل  البحث هدف  

 علاا   الفيلضااي  المفاالهي  لتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا 
 تاا  الفوضاا   أطفاال  لااد  البصااف  والتفكيااف العاادد  الحاا  مهاالفا  تنمياا 
 التلبع  االبتدائي  الثوف  أبنلء مدفس  بفوض  أطفل  من البحث عين  ادتيلف
(  66) عااادده  وكاالن 7102 /7102 الدفاساا  للعااال  التعليمياا  المنياال إلداف 
  المجمااااوعتين  ذ  التجفيباااا شااااب  الماااانه  البحااااث واسااااتدد  وطفلاااا ا  طفاااا ا 

  المعتالد  بللطفيقا  دفسا  الضالبط  المجموع  حيث "التجفيبي  و الضلبط "
 علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  بلسااتددا  دفساا  والتاا   التجفيبياا  المجموعاا  و

 إعااااداد تاااا  البحااااث هاااادف لتحقياااا و    الاااادمل  إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  نظفياااا 
 المفاالهي  لتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  قلئماا  إسااتفاتيجي 
 التفكياااااف  وادتبااااالف الفوضااااا  ألطفااااال  العااااادد  الحااااا  وادتبااااالف الفيلضاااااي  

                                                           

 .المنيا جامعة – المبكرة للطفولة التربية بكلية  التربوية العلوم بقسم المناهج مدرس *
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 دا  فاااف  وجاااود: إلااا  البحاااث نتااالئ  وتوصااال  .الفوضااا  ألطفااال  البصاااف 
 دفساا  التاا )  الضاالبط  المجموعاا  أطفاال  دفجاال  متوسااط  بااين إحصاالئيلا 
 بلسااااااتددا  دفساااااا  التاااااا )   التجفيبياااااا  المجموعاااااا  و(  المعتاااااالد  بللطفيقااااا 

 التطبياا  فاا ( الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي 
                                       التجفيبيااااا  المجموعااااا  أطفااااال  لصااااالل  العااااادد  الحااااا  الدتبااااالف البعاااااد 
 الضالبط  المجموعا  أطفال  دفجال  متوساط  باين إحصلئيلا  دا  ف ف وجود
 دفساا  التاا )   التجفيبياا  المجموعاا  و(  المعتاالد  بللطفيقاا  دفساا  التاا ) 

 فا ( الادمل  إلا  المساتند  الاتعل  نظفيا  علا  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا 
 المجموعاااااا  أطفااااال  لصااااالل  البصاااااف  التفكيااااااف الدتبااااالف البعاااااد  التطبيااااا 

 نظفياا  علاا  قلئماا  إسااتفاتيجي  اسااتددا  فلعلياا  إلاا  يشاايف مماال   فيبياا التج
 مهاالفا  تنمياا  علاا  الفيلضااي  المفاالهي  لتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل 
  .الفوض  أطفل  لد  البصف  والتفكيف العدد  الح 

 

The effectiveness of using a strategy based on learning 

theory based on the brain on developing numerical 

sense skills and visual thinking among kindergarten 

children. 
Prepare: Dr. / Iman Lotfi Abdel Hakim Khalifa. * 
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Abstract: 

     The aim of the current research is to identify the 

effectiveness of using a strategy based on brain-based 

learning theory to teach mathematical concepts on 

developing numerical sense skills and visual thinking 

among kindergarten children. The research sample was 

chosen from children in the Children of the Revolution 

Primary School of the Minya Educational Administration 

for the academic year 2017/2018. Their number was (66) 

boys and girls, and the research used the quasi-

experimental approach with two groups "control and 

experimental" where the control group studied in the 

usual way and the experimental group studied using the 

strategy based on the theory of brain-based learning. To 

achieve the goal of the research, a strategy based on the 

theory was prepared Brain-based learning for teaching 

mathematical concepts, numerical sense test for 

kindergarten children, and visual reasoning test for 

kindergarten children. The results of the research 

concluded: There was a statistically significant difference 

between the mean scores of the children of the control 

group (which was studied in the usual way) and the 

experimental group (which was studied using the strategy 

based on the brain-based learning theory) in the post 

application of the numerical sense test for the benefit of 

the children of the experimental group. Statistically 

significant between the mean scores of the children of the 
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control group (which was studied in the usual way) and 

the experimental group (which studied using the strategy 

based on the theory of brain-based learning) in the post 

application of the visual reasoning test for the benefit of 

the children of the experimental group, which indicates 

the effectiveness of using a strategy based on theory 

Brain-based learning to teach mathematical concepts to 

develop numerical sense skills and visual thinking in 

kindergarten children. 
 :Keywords الكلمات المفتاحية

   .الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  -

- Brain based learning theory                                                

                   Numerical sense skills .العدد  الح  مهلفا  -

 Visual thinking                                      .البصف  التفكيف  -
 

     مقدمة:

 المجتمعال  لتقاد  الحتمي  الضفوفيل  من البشفي  بللثفو  االهتمل  أصب    
 ديااااف البشااافي  ماااوافد  لتوجيااا  مجتمااا  كاااا  يساااع  حياااث   وفقيهااال العصااافي 
 فياااال  مفحلاااا  وتعااااد   اا اسااااتثملف  أفضاااا  أبنلئاااا  طلقاااال  واسااااتثملف ل توجيهااااا

 الطفاااا  قااادفا  تنميااا  إلاااا  تهااادف  التااا التفبويااا  المفاحاااا  أهااا  مااان األطفااال 
كمااال تعاااد مفحلااا  فيااال  . للمدفسااا  لوذهنياااا لنفسااايا  وتهيئتااا  والحفكيااا  المعففيااا 

                                                                                                  المفاحااااا  المااااااثف  فااااا  حيااااال  اإلنسااااالن  وحيااااال  مجتمعااااا  األطفااااال  مااااان أهااااا 
 هاذ  فا  ياسا  أن يجب سلي   تفبو  أسل  ك  فإن  ولذلك في  يعيش الذ 

 (                                                                                                                        5 ص  7112 والعدوان الحوامد )                            . المفحل 
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    التكنولااوج للتقااد  نتيجاا  الفيلضاايل  تعلااي  فاا  اكبياافا  اتطااوفا  حاادث قاادول   
 المفاحاا  فاا  تعليمهاال وأساالليب الفيلضاايل  محتااو  فاا  تغييااف إلاا  ذلااك وأد 

 اإلحسال   حظا وقاد   العصاف هاذا ومتغيافا  يتنلساب بمال المدتلفا  العمفي 
 والوالياال  يلسااتفالاو  بفيطلنياال مثاا  العاالل  ماان متعاادد  أماالكن فاا  امااادفا  بللعاادد
  األولااا والتقااوي  الماانه  مسااتويل  وثيقاا  صااادوف منااذ داالص   بشااك    المتحااد 
 أن فيهال جالء التا   NCTM الفيلضايل   لمعلما  القاوم المجلا  بواساط 
 بلسااااتددا  العاااادد  الحاااا  تنمياااا  نحااااو موجاااا  نشاااالط هااااو الفيلضاااايل  تعلاااا 

   ( NCTM,2000,13 ). اإلئفائي  األنشط 
 

 علااا  يفكااا  الاااذ  الفيلضااايل  فااا  الهااال  الجااا ء ذلاااك هاااو العااادد  والحااا    
 والعملياال  للعادد الطفا  لااد  العال  اإلدفاك تنميا  إلاا  ويهادف العادد  النظال 
دفاك  العقلياااا   تنمياااا  فاااا  والمفوناااا    أدااااف  بأعااااداد   ومقلفنتاااا  العاااادد حجاااا  وا 

 الع مااا  وادتيااالف   التقفيبااا  والتقاااديف الاااذهن  للحسااالب متعااادد  إساااتفاتيجيل 
 نشاااط  بيئااا  داا   مااان األطفااال  أداء فاا  يظهاااف ذلاااك كاا    المميااا    العددياا
  7117 كلماا ) المدتلفاا  الحساالب طفائاا  بااين بااللتفابط تتساا  فيلضااي  وبنياا 
 (.02ص

 

 

 تنميتهااال يجاااب التااا  الهلمااا  المهااالفا  مااان العااادد  الحااا  مهااالفا  أن كمااال   
 نمااا الطفااا   سااايعلن المهااالفا  تلاااك وتطاااويف تنميااا  وبااادون   األطفااال  لاااد 

 الحياال  فاا  ضاافوفي  تعااد والتاا  العددياا  المهاالفا  وتطبياا  فهاا  فاا  صااعوبل 
 ما  التعلما  فا  التفكياف علا  وتشاجيعه  األطفال  حث من بد ف     اليومي 
 . بهل المفتبط  والعمليل  األعداد

 

  أظهااف  التاا  الدفاساال  بعاا  أجفياا  فقااد  العاادد  الحاا  ألهمياا  ونظاافاا     
 لاااد   العااادد  الحااا  تنميااا  علااا  التااادفي  ليبأسااال بعااا  اساااتددا  فلعليااا 
 التا ( 7102) الادين بدف دفاس : الدفاسل  هذ   ومن الفوض  مفحل  أطفل 
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  ذو  األطفاااال  لاااد  العااادد  الحااا  مهااالفا  لتنميااا  بفنااالم  فلعليااا  أظهاااف 
 التااا ( 7106) كلمااا  ودفاسااا  المدفسااا   ملقبااا  مفحلااا  فااا  الاااتعل  صاااعوبل 
 الحاا  مهاالفا  تنمياا  فاا  التلعيااب ساالوبأ  علاا قاالئ  بفناالم  فلعلياا  أظهااف 
 . الفوض  طف  لد  العدد 

 

 للتعلاااي  شااالم ا  لا منهجااا أو لأسااالوبا  الااادمل  إلااا  المساااتند الاااتعل  نظفيااا  وتعاااد   
  ويغياااف احبلطااالا  أقاا  والمعلماااين نتلجاالا إ أكثاااف االطفااال  يجعاا  حياااث   والااتعل 
 ووظيفا  تفكياب إلا  تساتند النظفيا  هاذ  أن  كمال أطفالله  إل  المعلمين نظف 

 الاتعل  فاإن الطبيعيا  عمليلتا  إنجال  مان يمنا  لا  الادمل  أن وطللمل   الدمل 
 كاااذلك ولكنهااال األعصااالب علااا   ب اااق   مااان فقاااط مدعومااا  ليسااا  وهااا    يحااادث
 (.07 ص 7112  والمشلعل   قطلم) المعفف  النف  عل  بأبحلث مدعوم 

 

 أن الااااادمل  إلااااا  مساااااتندال الاااااتعل  بنظفيااااا  اهتمااااا  التااااا  األدبيااااال  وتاكاااااد   
 فا  يساهموا أن يمكان بكفالء     البشاف  الادمل  طبيعا  يتفهماون الاذين المعلمين
 لتوساااااي  ومنلقشاااااته  والقيااااالد  والمبااااالدف  االساااااتق   علااااا  المتعلماااااين تشاااااجي 

 تقاااديف وعلاا    الاابع  بعضاااه  ماا  التفلعاا  علااا  وتشااجيعه    اسااتجلبلته 
   المتعلمين بحيل  صل  ذا التعل  وجع    مستقبلي  بمدفجل  والتنبا دبفاته 
 وتنمياا  المااد  طويلاا  الااذاكف  وتنمياا    جديااد  مجاالال  فاا  المعففاا  وتطبياا 
 (.032 ص   7100 البنل)  للدمل   الكل التفكيف

 

 عماا  وظالئف علاا  فئاي    بشااك    تفكا  الاادمل  إلا  المسااتند الاتعل  ونظفيا    
 فتفكا    الاتعل  أثنالء عشاوائي ال عان واالبتعالد وتعلما  عمليلتا  وتنظاي  الادمل 
 باين يكما  الطفا  يجعا  بأسالوب الاتعل  وموضاوعل  المعلومل  إددل  عل 

 الفهاااا  ماااان يمكناااا  منلسااااب   بشااااك    واأليسااااف األيماااان الاااادمل  نصااااف  وظاااالئف
عمل    علبيواالست  معهال والتفلعا  المعلومال  معللجا  ف  التفكيف مهلفا  وا 
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 النهليا  فا  تمكنا  ثا    الادمل  لعما  جيا التدفي للوظالئف لا وفق    تدفيج بشك   
  ( Sousa, 2006, 37) . التعل  أهداف تحقي  من

 

 بلساااتددا  التااادفي  أهميااا  علااا  التفبويااا  الدفاسااال  مااان العدياااد تاكاااد كمااال   
 ذلااك فاا  لماال ؛ األطفاال  فياال  مفحلاا  فاا  الاادمل  إلاا  المسااتند الااتعل  نظفياا 
حداث لقل ا وتدفيف للمعفف  األطفل  إكسلب تسهي  من   النفس االستقفاف وا 

 (.3  7102   الفوفل) وسهول  بدق  التفبوي  المهل  نجل ا  و   واالجتملع
 

 واإلساااتفاتيجيل  البااافام  فلعليااا  السااالبق  والبحاااوث الدفاسااال  أظهاااف  وقاااد    
 الفيلضااايل  تااادفي  فااا   الااادمل  إلااا  المساااتند  الاااتعل  نظفيااا  علااا  القلئمااا 
 أظهاااف  التاا ( 7103) فاو  دفاساا :  اساال الدف  هاااذ  وماان الفوضاا  لمفحلاا 
 التفكياف مهالفا  تنميا  ف  الدمل  إل  المستند التعل  عل  قلئ  بفنلم  فلعلي 

 أظهااااف  التاااا ( 7105)  مصااااطف ودفاساااا  الفوضاااا   طفاااا  لااااد  األسلسااااي 
 أطفااال  لاااد  فكااالفاأل ط قااا  تطاااويف فااا  الااادمل  إلااا  المساااتند الاااتعل  فلعليااا 
 . الفوض 

 

 اساااتددم  التااا  السااالبق  والبحاااوث الدفاسااال  قلااا  يتباااين ذلاااك ضاااوء وفااا    
 سااع  ولااذلك   الفوضاا  لمفحلاا  التاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند الااتعل  نظفياا 
  علااا  قلئمااا  يجي تساااتفاإ اساااتددا  فلعليااا  علااا  التعااافف  إلااا الحااالل  البحاااث
 تنمياا  علاا  الفوضاا  مفحلاا  فاا  للتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند الااتعل  نظفياا 
 .  العدد  الح  مهلفا 

 

        تقتصاااف ال عمليااا  اإلنسااالن عناااد اإلبصااالف عمليااا  ُتعاااد أداااف  نلحيااا  مااان   
نماااااال   فقااااااط العااااااين علاااااا              للتساااااااجي  ال  مااااااين والااااااذاكف  الفكااااااف تشاااااام  وا 

 تنمياا  أجاا  ماان للعااين ضاافوفي  تعااد التاادفيب فعملياا .  والمقلفناا    والتفتيااب
 البصاااف  التثقياااف يلعاااب وأيضااالا    األشاااكل  وتمييااا    الفايااا  علااا  قااادفتهل
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(Visual Illiteracy )    فاا  أسلساايلا  دوفاا  بللمااداف  التعلااي  مفاحاا  داا 
 (. 02 ص   7112 محمد)  ذاتهل التعل  عملي 

  
 كثياااااافاا  ياااااافتبط الااااااذ  التفكياااااف أنماااااالط أحااااااد البصاااااف  التفكيااااااف ُيعااااااد لاااااذلك    

 األشاااااكل و  كللفساااااو  البصااااافي  المثيااااافا  علااااا  يعتماااااد حياااااث   بللفيلضااااايل 
 التفكياف مهالفا  تنميا  علا  الفيلضايل  مناله  تعم  أن ويجب   والع مل 
 دت فواال التشلب  عن موضوعل  الفيلضيل  تلك تتضمن حيث   البصف 
 التفكياف تنميا  إل  التفبويون يسع  ولذلك ؛ بينهل والع قل  األعداد وتسلس 
دفاك المدتلفاااا  ادالمااااو  دفاساااا  فاااا  ألهميتاااا  نظاااافاا  التاااادفي  أثناااالء البصااااف   وا 
 (.772 ص  7116 محمد)  الطبيع  ف  األشيلء

 

 الفيلضاا  التفكيااف لتنميا  الضاافوفي  المتطلبال  ماان البصاف  التفكيااف ويعاد   
   المجاافد  التفكيااف الوصااف  التفكيااف   البصااف  التفكيااف:  الااث ث بمسااتويلت 

 أن إل    ل   التلل المستو  لبنلء يل   مستو  وك  متدادل  المستويل  وهذ 
 البصاااف  التفكياااف يعتباااف كمااال   المجااافد التفكياااف مساااتو   إلااا  الوصاااو  يااات 

 علاا  القاادف  لااديه  البصااف  التفكيااف  ذو  فلألطفاال    بتكاالفل  المتمياا   الساام 
 البيئاااا  فاااا  توجااااد ال للااااتعل  متنوعاااا  بأساااالليب  بتكاااالف اال والتصااااوف   التدياااا 
 (. 70 ص 7107 أحمد) المعتلد  التعليمي 

 

 فا  البصاف  التفكياف مهالفا  لتنمي  والبحوث الدفاسل  بع  جفي أ وقد   
( 7101) الواحاد عبد دفاس :  منهل الفوض  مفحل  لألطفل  الفيلضيل  ملد 
 والتاااذو  التحصاااي  تنميااا  فااا  تعليميااا  حقيبااا  اساااتددا  فلعليااا  أظهاااف  التااا 

 أظهااف  التاا ( 7106) الوهاالب عبااد دفاساا  الفوضاا   أطفاال  لااد  البصااف 
 لألطفاال  البصاافي  الااذاكف  مهاالفا  تنمياا  فاا  مقتااف   إلكتفوناا بفناالم  لعلياا ف

 .الفوض  مفحل  ف 
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 نظفي  استددا  فلعلي  أظهف  الت  والبحوث الدفاسل  بع  جفي أ كمل   
 محماااااد دفاسااااا  منهااااال البصاااااف  التفكياااااف تنميااااا  الااااادمل  إلااااا  المساااااتند  الاااااتعل 

 قلئ  المتعدد  بللوسلئط م تعلي  بصف  تصمي  فلعلي  أظهف  الت  (7103)
 البصااف  التفكيااف مهاالفا  تنمياا  فاا  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا 
 ودفاسا    التفبيا  بكليا  الثللثا  الففقا  طللبال  لاد  التفبويا  التقنيال  ملد  ف 

 للااااتعل  مقتفحاااا  تدفيساااي  سااااتفاتيجي إ فلعلياااا  أظهاااف  التاااا ( 7106)  فاضااا
 الصاف طا ب لاد  البصاف  التفكياف مهالفا  نميا ت فا  الدمل  إل  المستند 
( 7106)  فتحا ودفاسا    ال دففي  الصنلعي  الثلنوي  بمدفس   الثلنو  الثللث
 إلااا  المساااتند  الاااتعل  نظفيااا  علااا  قااالئ   تااادفيب بفنااالم  فلعليااا  أظهاااف  التاا 

 ومهاالفا  الفي ياالء فاا  البصااف  والتفكيااف المعففياا  المفوناا  تنمياا  فاا  الاادمل 
 محمااااد ودفاساااا    الثاااالنو  األو  الصااااف طاااا ب لااااد  للااااتعل   لااااذاتا التنظااااي 

 إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  سااااتفاتيجي إ اسااااتددا  فلعلياااا  أظهااااف  التاااا ( 7102)
 طاا ب لااد  فافياا غالج والمفاالهي  البصااف  التفكيااف مهاالفا  تنمياا  فاا  الاادمل 
 . الثلنو  األو  الصف

 

 إساتفاتيجي  ساتددا ا فلعلي  عل  التعفف إل  الحلج  يتبين ذلك ضوء ف    
 التفكيااف تنمياا  علاا  للتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  قلئماا 

 . الفوض  أطفل  لد  البصف 
 

 :مشكلة البحث
 

 :وه  البحث  بمشكل  اإلحسل  إل  أد  عوام  عد  هنلك
 

 الملحق  الفوضل  بع  ف  استط عي  بدفاس  البلحث  قيل  د   من -0
 مهلفا  بتنمي  الفوض  مفحل  اهتمل  عد  تبين المنيل بمدين  بللمداف 
 . األطفل  لد  البصف  والتفكيف العدد  الح 
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 القلئم  التدفي  بإستفاتيجي  اهتم  الت  السلبق  والدفاسل  بحلثاأل قل  -7
 تسهي  ف  أهمي  من لهل ملل بللفغ  الدمل  إل  المستند التعل  نظفي  عل 
 .  للمعفف  األطفل  إكسلب طف 

 

 عن اإلجلب  ف  الحلل  البحث مشكل  تحدد  البحث حدود ضوء وف 
 :                               التلل  الفئي  الساا 
 إلى المستندة التعلم نظرية على قائمة إستراتيجية استخدام فاعلية ما

 البصري والتفكير العددي الحس مهارات تنمية على التدريس في الدماغ
 ؟ وضةالر  أطفال لدى

 

 :  التلليين الساالين من  يتففع   
 

 إل  المستند  التعل  نظفي  عل  قلئم  إستفاتيجي  استددا  فلعلي  مل -0
                                                                      ؟ الفوض  أطفل  لد  العدد  الح  مهلفا  تنمي  عل  التدفي  ف  الدمل 

 إل  المستند  التعل  نظفي  عل  قلئم  إستفاتيجي  استددا   فلعلي مل -7
                                                                      ؟ الفوض  أطفل  لد  البصف  التفكيف تنمي  عل  التدفي  ف  الدمل 

 

 :البحثأهداف 
 
 

 :التعفف عل  يهدف البحث الحلل  إل 
 

 التعل  نظفي  عل  قلئم  إستفاتيجي  استددا  لي فلعالتحق  من مد   -0
 لد  العدد  الح  مهلفا  تنمي  عل  التدفي  ف  الدمل  إل  المستند 
 . الفوض  أطفل 

 التعل  نظفي  عل  قلئم  إستفاتيجي  استددا  فلعلي التحق  من مد   -7
 أطفل  لد  البصف  التفكيف تنمي  عل  التدفي  ف  الدمل  إل  المستند 

 .فوض ال
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 :بحثأهمية ال
 

 :  إل  البحث أهمي  تفج 
       

 النظرية: األهمية 
 

 الح  و الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي : التللي  المتغيفا  تنلو  -0
                                                              تأثيفاا ف  الدمل  إل  المستند  التعل  لنظفي  لمل ؛البصف  العدد  والتفكيف

 . البصف  والتفكيف العدد  الح  تنمي 
 ف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  استددا  مكلني إ إل  األنظلف لف -7

 . الفوض  طفل أ لد  البصف  والتفكيف العدد  الح   تنمي 
 

 التطبيقية: األهمية  
 

 التطبي  ف  ل المعلم تفيد الت  القيل  وأدوا  التعليمي  األدوا  تقدي    
 :                 كللتلل  أدف  عينل  عل 
 نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا  الفوض  طف  عم  أوفا  -0

 .   الدمل  إل  المستند  التعل 
 نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  استددا  كيفي   لتوضي  المعلم  دلي  -7

 .وض الف  لطف  للتدفي  الدمل  إل  المستند  التعل 

 . الفوض  طف   لد  العدد  الح  مهلفا  لقيل  ادتبلف -3

                               .                                                                                                                            الفوض  طف   لد  البصف  التفكيف لقيل  ادتبلف تقدي  -2
 

 

 البحث: حدود
 

 : الحلل  البحث اقتصف
 

 االبتدائيا  الثوف  أبنلء مدفس  بفوض  الفوض  أطفل  من البحث مجموع  -0
 . 7102/7102  الدفاس للعل   بللمنيل
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 بمقاافف والمسااتطي  والمفباا   والمثلااث  ئف  اوالااد 01  إلاا  0 ماان األعااداد -7
 (.الثلن   لمستو ا) 6 إل  5 سن من الفوض  لمفحل  األو   الدفاس الفص 

 والمطلااا  النساااب  والحجااا  المعنااا  فهااا :  التلليااا  العااادد  الحااا  مهااالفا  -3
 المواقااااااااف فاااااااا  والعملياااااااال  األعااااااااداد مفهااااااااو  تطبياااااااا  فاااااااا  للعدد المفوناااااااا 
 .بصفي  بنملذج ممثل  ع قل  عن بلألعداد الحسلبي  التعبيف

 واكتشاااالف – االداااات ف – التملثاااا : ) التللياااا  البصااااف  التفكيااااف مهاااالفا -2
                                                   .(النمط تسلس 

 

 :مصطلحات البحث
 

   Effectiveness  : الفاعلية -1
 

  علاا يطاافأ الااذ  التغيااف حجاا  :بأنهاال الحاالل  البحااث فاا  الفلعلياا  وتعاافف   
 علا  القلئما  اإلساتفاتيجي  تطبي  بعد( البحث مجموع ) الفوض  أطفل  أداء

 والتفكيااااف العاااادد  الحاااا  فاااا  للتاااادفي  الاااادمل  إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  نظفياااا 
 المجمااوعتين  أطفاال  دفجاال  متوسااط  بااين بااللفف  علياا  ويسااتد    البصااف 
 العااادد  الحااا  ادتبااالف مااان لكااا    البعاااد  التطبيااا  فااا  والتجفيبيااا  الضااالبط 
 . 2"" بللماشف ويقل  البصف  التفكيف وادتبلف

 

  Brain – Based Learning  ماغالتد إلتى المستتندة التعلم نظرية-2

:Theory                                                                               
   

 الذ  التعل   :الحلل البحث ف   الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  تعفف     
 ء مباالد ماا  ويتملشاا    الاادمل  بهاال يااتعل  التاا  الطفيقاا  ماا  وينسااج  يتوافاا 
 التفصااااي    االكتساااالب   اإلعااااداد مفاحاااا  لدماااا  ووفقاااالا    الفئيسااااي  الاااادمل 

 .الوظيف  التكلم    الذاكف  تكوين  (  اإلسهلب)
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 :                               الدماغ إلى المستندة التعلم نظرية إستراتيجية-3

    Strategie  Brain – Based Learning Theory                       

 مان مجموعا  :بأنهال الادمل  إلا  المساتند  التعل  نظفي  إستفاتيجي  وتعفف   
 دمااا ل وفقااالا  الفوضااا  لطفااا   الفيلضااايل  معلمااا  بهااال قاااو ت التااا  المملفسااال 

   الاذاكف  تكاوين  (  اإلسهلب) التفصي    االكتسلب   اإلعداد:  ه  مفاح 
 . الوظيف  التكلم 

 

   Numerical Sense :العددي الحس-4
 

 علاا  الفوضاا  طفا  قاادف : بأناا   الحالل البحااث فاا  العادد  الحاا  ويعافف   
 مفهااااو  تطبياااا  فاااا  للعدد والمفوناااا  والمطلاااا  النسااااب  والحجاااا  المعناااا  فهاااا 

 ع قاااال  عاااان بلألعااااداد الحساااالبي  والتعبيف المواقااااف فاااا  والعملياااال  األعااااداد
 مااان الطفااا  عليااا  يحصااا  مااال بمقاااداف قااال يُ  والاااذ  بصااافي   بنمااالذج ممثلااا 
 .البحث ف  المستدد  العدد  الح  ادتبلف ف  دفجل 

 

  Visual thinking : البصري التفكير-5
 

 التفكيااف أنماالط ماان نمااط :بأناا   الحاالل البحااث فاا  البصااف  التفكيااف ويعاافف  
 علاااا  يعتمااااد الااااذ  و   بصاااافي  بمثياااافا  العقاااا  اسااااتثلف  نتيجاااا  ينشااااأ الااااذ 

 إدفاك علاا  الفوضاا  طفاا  ف قااد فاا  متمثلاا    العقلياا  العملياال  ماان مجموعاا 
 بللااادفجل  عليااا  ويساااتد    التسلسااا  نماااط كتشااالفاو    دااات فواال   التملثااا 
  .الغف  لهذا دع  المُ  البصف  التفكيف ادتبلف ف  االطف  عليهل يحص  الت 

 

 اإلطار النظري:
 

 التعل  نظفي : األو  المحوف: ه  محلوف ث ث  الج ء هذا ف  نتنلو    
 التفكيف:الثللث والمحوف العدد   الح :الثلن  والمحوف مل  الد إل  المستند
 .البصف 
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 : الدماغ إلى المستند التعلم نظرية: األول المحور
 

 للتعلي  شلم ا  لا منهج أو لا أسلوب الدمل  إل  المستند التعل  نظفي  وتعد   
 ويغيف   حبلطلا إ أق  والمعلمين نتلجلا إ أكثف األطفل  يجع  حيث   والتعل 
 ووظيف  تفكيب إل  تستند النظفي  هذ  أن كمل   أطفلله  إل  المعلمين نظف 

 التعل  فإن الطبيعي  عمليلت  إنجل  من يمن  ل  الدمل  أن طللمل   الدمل 
 كذلك ولكنهل األعصلب عل   ب  ق   من فقط مدعوم  ليس  وه    يحدث

    ( .                                                                                       07 ص 7112  والمشلعل   قطلم)المعفف  النف  عل  بأبحلث مدعوم 

   الدمل  غل  المستند التعل  نظفي  لنشأ  نتعف  سوف  يل وفيمل    
 المستند التعل  نظفي   ء ومبلد الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  ومفهو 

 التعل  تيجيل استف ا  و    الدمل  إل  المستند  التعل  ومفاح  الدمل    إل
 .  الدمل  إل  المستند 

 

 : الدماغ لىإ المستند التعلم نظرية نشأة-1
 

 علملء  ب  ق   من البشف  المخ بدفاس  المت ايد  العلم هتمل اال نتيج    
 ظهف    الفسيولوج النف  وعل  المعفف   النف  عل  وعلملء األعصلب 
 المخ  بنظفيل  عفف  البشف   المخ لعم  المفسف  ل النظفي من مجموع 

 يتكون المخ أن تف  والت     0257 عل   الث ث المخ نظفي  ظهف  فقد
 المتوسط والج ء الدائ   التعل  عن مسئو   السفل الج ء أج اء  ث ث  من

 وانتشف  التفكيف  عمليل  عن مسئو   العلو  والج ء المشلعف  عن مسئو 
 القفن نهلي  ف  ظهف  ث    والثملنينيل  ل يالسبعين ف  النظفي  هذ 

 عمل   وكيفي  البشف  المخ لفه  وتعقيداا  تفكيبلا  أكثف شلمل  نظفيل  العشفين
 نظفي  ظهف  المخ مس  تقنيل  لتطوف ونتيج    الكل المخ نظفي  مث 
 والت  العشفين  القفن من اآلدفين العقدين ف  الدمل  إل  المستند التعل 
 قلدف ففد ك  أن عل  تاكد وه  الذهن  حضوف م  التعل  نظفي  تسم 
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 ل  تتي  والت  للتعل   الحلف   النشط  التعل  بيئ  ل  توفف  إذا التعل   عل 
    .( 010-22ص ص 7101  عل)تهديد دون التفبوي  الدبف  ف  االستغفا 

 

 : الدماغ إلى المستندة التعلم نظرية مفهوم -2
  Brain – Based Learning Theory                                                                                      

 

 الت  العمليل "  تلك ه  :بأنهل الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  تعفف   
 عملي  أثنلء جيد   بشك    وظلئفهل وتكلم  وتفابط الدمل  جلنب  عم  تحك 
دفاكهل والعموميل  الكليل  معفف   عل األيمن الجلنب فيعم    التعل   وا 
 وتحديدهل والج ئيل  بللتفلصي  األيسف الجلنب يهت  حين ف    واحد  جمل 

     .( (Politano & Paquin, 2000 , 123" وتحليلهل
                                                        

 الطبيعي  بوظلئف  الدمل  بقيل  تهت  لت ا النظفي  تلك :أنهل  عل وتعفف  
 جلنب  تنشيط ت  إذا وذلك  أفض  بشك    التعل  يحدث  حت عوائ  دون

 المهم  أداء ف  متكلم    بشك    يعم ن بحيث المتعلمين  لد الدمل 
 .(  Sousa,2001) التعليمي 

 

 إل  يستند التعل  –  يللتعل شلم  منه  أو أسلوب"  :بأنهل  وُتعفف   
 بشك    الدمل  عم  كيفي  توض  الت  الحديث  األعصلب عل  افتفاضل 

 البشف  للدمل   التشفيح التفكيب عن حلليلا  يعفف مل إل  وتستند     طبيع
 .(012   ص7112   السلط" ) مدتلف  تطوفي  مفاح  ف  الوظيف  وأدائ 

 

 : الدماغ ىإل المستند التعلم نظرية يءمباد -2
 

 الت   ءالمبلد من  مجموع  عل الدمل  إل  المستند تعل ال  نظفي تقو     
 وأبحلث جهود ليهلإ توصل  والت    وطبيعت  ووظيفت  الدمل   بني من تنبث 
 تلك تطويف ويت    األعصلب وعل    التفبي  مجلل  ف  والبلحثين العلملء
  وهذ   الدمل  م  المتواف  التعل  عملي  لتضبط ستمفافلب  ءالمبلد
 : ه  د ءالمبل
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 (8022)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

                                                 : واحدة دينامية وحدة والعقل والدماغ الجسم ، حيوي جهاز الدماغ – أ
 من ويتكون البيئي  أو الحيوي  األنظم  من  غيف  مث  نظل   الدمل     
 من نهلئيلا  ال عدداا  يستوعب أن ويمكن    كك  يعم  ولكن    أج اء

 بعضهل م  تتفلع  والعق  والجس  الدمل  أج اء أن كمل  البيئي   المدد 
عل   )  المد  التفابط طبيع  إل  تعود مبلشف ا  ثلفاا آ يحدث بشك  البع 
 .( 013 ص   7101

 

   الدمل  فيلض  تمفينل : المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
عطلء   جوال لتنقي  الصف ف  نبلتل  ووض    الملء وشفب  األطفل  وا 

   .(000 – 001 ص  ص7112  السلط ) والمف    الدمل  عن معلومل 
   : جتماعيا العقل/  الدماغ – ب
 حيل  تبدأ حيث   حيلا  اإلنسلن كلن طللمل مستمف    بصوف    يتغيف الدمل    

 أدمغتنل تتفلع  حينمل جوانبهل جمي  من والتغيف والتشكي  بللتغييف اإلنسلن
 النشغللهل استجلبتهل تتغيف األدمغ    أكبف جتملع ا لنظل  مكمل   اءأج م 
   المجتم  طبيع   عل يعتمد دصلئصهل من األكبف الج ء وأن   اآلدفين م 

 من األففاد يكونهل الت  جتملعي اال الع قل  بطبيع  التعلي  يتأثف ولذلك
    .( 22 ص  7112   والجيش عفلن )  اآلدفين م  العمي  تفلعله  د  

 مجموعل  ف  العم :  المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
          والتعل  األدب وحلقل    والمنلقش  والحواف   والمنلظف    صغيف 
   .( 000 – 001 ص ص   7112  السلط )  التعلون 

 :فطري ىالمعن عن البحث -ج
 

 المفتبطااااا  العوامااااا  وأن    المعنااااا وفاء للساااااع  مصااااام  البشاااااف  الااااادمل    
 وظالئف مان فاللتفابط   والسايل    االنفعلال    التفابط:  ه   المعن بتكوين
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 (8028)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 االنفعاااالال و    المااااخ فاااا  العصااابي  المواقاااا  بااااين باااللفبط يقااااو  حيااااث الااادمل 
 ممال األنمالط تكاوين يحفا  والسايل    مهمالا  التعل  فتجع  المخ كيميلء تحف هل
 ذا  المعلوماال  تصااب  ثاا  وماان   أكبااف عصاابي  مجاالال  تحفياا   إلاا ياااد 
   7112   جنساان) أهميتهاال  بمااد فيشااعف   للمااتعل  بللنسااب  ومغاا    معناا
 .( 312 –312 ص ص

 
 

 عما     إجفائا بحاث إجافاء:المبادأ هاذا ما  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
 والكتلبااا    متحااادث  ائاااف واستضااالف    فياااديو فااايل  وعاااف     علميااا  تجفبااا 
   7112  السالط ) التديا    الموضاوع عان أسائل  الطلبا  حضايفت   لمجل 
  .( 003 ص

 

  : النمذجة أو التنميط خالل من يتم ىالمعن عن البحث – ه
 

 مكتسب منهل ج ء   تنظيمي  ودفائط قوائ  تتضمن النمذج  عملي     
 ولكن    آليل   أو وتوملتيكيلا أ المألوف  ءالش يسج  فللدمل   فطف  دفواآل
 ويفه  يمي  أن يحلو  كمل   الجديد للمثيف ويستجيب يبحث نفس  لوق ا ف 

   7110 يتون)  ففيد  ابتكلفي  تفمي ا  ف  ويضعهل   تحدث كمل النملذج
 .(  20 – 0 ص ص

 

 أو الذهني  الدفائط: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
ستفات   المفلهي  ودفائط   ملصقل ال التصويفي      K.W.L  يجي وا 

     .  والتصنيف   مسج  شفيط إل  واالستملع   تعليم  فيديو فيل  وعف 
    ( 005ص   7112 السلط )                                         

 : والنمذجة التنميط أجل من وضرورية مهمة والعواطف االنفعاالت – و
 

 مل ك  وأن   القفافا  اتدلذو  التعل  ف  جداا  مهم  االنفعلال و  العواطف    
 الدمل  أجه   تحتو  وحيث   والمشلعف بللعواطف يتأثف الففد يتعلم 
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 (8020)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 يحدث  حت جتملع اال التفلع   إل والحلج    الذا  تقديف  عل البشف 
 فص  يمكن ال واألفكلف فللمشلعف   النفس  ستقفافواإل العقل  التوا ن
 العواطف تأثيف فإن هنل ومن   الجلنبين  ذ الدمل  ف  بع  عن بعضهمل
  تطغ ال بحيث منلسبلا  يكون أن ينبغ  الحيلتي  الدبفا   عل والمشلعف
   وسليم ا  صحيح ا  التعل  عملي  تكون  حت   التعل  منلخ  عل وتسيطف
 ف  التفكيف إل  الففد يدف  الذ  العلطف  المنلخ عن فصل  يمكن ال فللتفكيف

 عفلن  ؛   Connell,2009, p30). م الع ف  المنطقي  يعطي  مفي  جو
 .( 011 ص   7112  والجيش

 

 نكت  وفواي    األدواف لعب: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
تلح    والمسف    طفف  أو  وتدفيب   المشلعف عن التعبيف الففص  وا 
 نع والساا    والحفك  والمش    الذاتي  التقلفيف وكتلب    ستفدلءاإل

 .(   006 ص   7112  السلط )  االنطبلعل 
 

   : متزامن   بشكل   والجزئيات الكليات الدماغ يعالج– ح
 

          أنشط  من ب  يقوملن فيمل وتنلغ  تفلع  بينهمل يوجد الدمل  جلنب     
     واأليسف األيمن الدمل  جلنب  بين والتميي    السلي  الشدص ف  سيمل ال
 الكليل  يدفك أن   إل الدمل  كلي  مبدأ يشيف حيث المطلق   الحقيق  يمث  ال

   ذلك إدفاك ف  دوفاا  وللتعلي  للتدفيب أن كمل   واحد   ن  آ ف  والج ئيل 
 الذ  فهو للجلنبين المشتفك  العمليل  عن المساو  هو  ءالجلس والجس 
 الجلنب ليقو    الدمل  من األيسف الجلنب ف  األج اء فبط عل  يعم 

 بتفتي  الدمل  من األيسف الجلنب يقو  كمل   الكليل  بنلء ف  بدوف  أليمنا
    .(  Caine& Caine,1991 ,p 88) ب  منوط هو كمل أج اء  إل الكليل 

 المنظ    الذهني  الدفائط: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
ستفاتيجي    المتقد   فيديو وعف    فا البوست واستددا      K . W. L  وا 
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 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

   الحلئط  عل ومدططل  صوف ووض    والحفك     والموسيق   تعليم 
 وتعلي    الصغيف  التعلوني  والمجموعل    والسلبيل  الم ايل واستقفاء
   .( 002 ص   7112   السلط )  البع  لبعضه  الط ب

   : الطرفي واإلدراك المركز االنتباه من كالا  التعلم يتضمن – ط
 

 أن  وعلي   صوف  أو حس  مجل  ف  دائملا  ومنتب  مهت  العق  أو الدمل   
 الدمل  انتبل  يت  مل وغللبلا    يتجله  مل ويتجله    يدتلف مل يدتلف

 المدفس  ف  البيئي  والماثفا    وفغبلت  الطف  بحلجل  تفتبط لموضوعل 
   الجدفان وألوان   البنلء فتصمي    األطفل  تعلي  ف  تاثف والمن  

 عوام  كلهل العلطفي  والمواقف   اإلع   ووسلئ    والجف    والملصقل 
 والصبف   التقب  عد  أو الفضل تعك  قد الجسد لغ  أن كمل   وماثف   هلم

 ف  بعم  ياثف ممل   التهديد أو األمن   االحتقلف أو االحتفا    واالن علج
 وأبو  عبيدا ) البعيد  كف الذا ف  التد ين ف  ويسلعد   األطفل  تعل 

 .( 50 – 51ص   7115   السميد
 

 وتغييف   الذهني  الدفائط: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
 وعف    البوستفا  ستددا او    مشفوعل ال وعم     ودفجت الصو  نبف 
 ومدططل  صوف ووض    والتدي    والمف     والموسيق   تعليم  فيديو
 ديلفا  األطفل  إعطلء و   الصغيف  التعلوني  والمجموعل    الحلئط  عل

              .اإلستفاتيجيل  وتنوي    متحدث  ائف واستضلف    والجلس  الموضوع
 ( 071 – 002 صص    7112 السلط )                          

 

 :والالوعي الوعي عمليات دائماا  يتضمن التعلم –ك
 

 عن يت  التعل  من كثيفاا  ولكن   والمعفف  الدفاي  ه  وع ال أوج  أحد  
 تح  الحسي  والمدد   الدبف  تعلل  وفي    أيضلا  ال وع  طفي 

 ف  تحدث ال الفه  عمليل  من كثيفاا  أن يعن  وذلك   الوع  مستويل 
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 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  عل فيجب   الحق  شهوف أو أسلبي  أو سلعل  د   تحدث وقد   الفص 
 ال واعي  الدبفا  معللج  يسهلوا لك  يفعلون  مل مواينظ أن المعلمون
    للمحتو  الصحي  والتصمي  المملفس  تشملهل وأن   لألطفل  ال حق 
 المتعلمين ومسلعد    معففي ال فو  أو التأملي  األنشط  ف  التعلون وتشجي 

 هو مل يصب  ث  ومن   والدبفا  والمهلفا  األفكلف وابتكلف تنظي   عل
 .( 02 ص   7110  يتون) واضحلا  المتعل  عند اض و  غيف

 

   السمعي  واألشفط    الدفامل: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن
 .( 070 ص   7112   السلط ) األطفل   ب  ق   من الفاجع  والتغذي 

 

 : الذاكرة لتنظيم طريقتان األقل ىعل لدينا – م
 

 ذا  وغيف    معنال ذا  الدبفا  كلم  جي لتس بيولوجيلا  مجه   الذاكف     
 في  تت  الذ  السيل   عل والتعل  ستدعلءاال  عل قدفتهل وتتوقف    المعن

 . بنلهل الت  ومعلني  الففد وتوقعل    وأهدافهل   حدوثهل ودواف  الدبفا 
 (  016 ص   7101   عل )                                        

 

 :  كللتلل  إيجل هل ويمكن أنظم  عد  وللذاكف   
 

 األكثااف  علاا أو لثااوان   تاادو  التاا  الااذكفيل  وتشاام  : ىالمتتد قصتتيرة التتذاكرة
 .  المد بعيد  الذاكف  ف  ذكفيل   إل تحو  ل  إذا هذا   لدقلئ 

 تكااون ولكنهاال   أساالبي  أو ألياال  تاادو  التاا  وهاا  : ىالمتتد متوستتطة التتذاكرة
 .  المد بعيد  الذاكف  ف   ينهلتد يت  ل  إذا للنسيلن قلبل 

 والدبااافا  واألفكااالف بللمعلومااال  تحاااتفظ ذاكاااف  وهااا  : ىالمتتتد بعيتتتدة التتتذاكرة
.                                                                                       الحياال  طااوا  أو ساانتين  لمااد عقلياا  مدططاال  صااوف  فاا  مباافم  بشااك 
 نظااال  مااان كااا    باااين تولياااف دااا   مااان يحااادث  المعنااا  ذ ل الاااتع أن وياكاااد
                  الميكلن مياااااا  القاااااادف  يساااااام  مماااااال    المااااااد وبعيااااااد   المااااااد قصاااااايف  الااااااذاكف 
                                                                                                            .(013 –017 ص  7112 والجيش عفلن )العقلي  السع  ل يلد  بتوليفهل
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 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 تغييف   المتقدم  المنظمل :المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
   نتفن واإل الحلسوب ستددا او  الفيديو  وأف   والجلس   القلع  ومنهل البيئ 

   الميداني  والفح   مجموعل   ف  والعم    متحدث  ائف واستضلف 
      .  المشفوعل  وعم     والموسيق   األدواف ولعب   والدفامل    والبوستفا

   (  073– 077ص ص  7112   السلط )                          
  :ومستمرة متطورة عملية التعلم – ن

 

 هلئل  إمكلنيل  ل  أن  الإ   التعقيد شديد  أن من الفغ   عل الدمل     
 ال والدمل    واحد  لعمل  وجهلن والتعل  دمل فلل والتغييف   المفون   شديد
 الت  الحي  الدبفا  د   من أيضلا  ولكن   والحملي  الغذاء بمجفد ينمو
ففا ا  عصبي  فوابط  إل تقود  الدمل  عم  أن  عل وياكد   كيملوي  وا 

               .ينمو دملغ  فإن وبللتلل  يفكف  اإلنسلن دا  مل الحيل   مد يستمف
 ( 53 ص   7115   السميد أبو و عبيدا )                             

 

    K. W . Lإستفاتيجي : المبدأ هذا م  المتنلغم   اإلستفاتيجيل  ومن   
 ص   7112 السلط ) العملي  والتجلفب الذهني   والدفائط والتصنيف 

072  ).   
 : بالتهديد ويكف بالتحدي المعقد التعلم يدعم -ش

 

 متعدد  عصبي  تفابطل  بعم  ويقو    أفض  بشك    يت  الدمل  عل ت    
 الدمل  تعل  ويكف   والمدلطف  بللتحد  مفعم  التعل  بيئ  تكون عندمل
جفاءا  لمواقف يتعف  عندمل  &.Caine) المفون  عد  و بللتهديد تتس  وا 

Caine, 1991 ,p 91  ). 
 

 واقعي  مشك   طف : دأالمب هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
عطلء   ومنلقشتهل  ف  والعم    البيئ  وتغييف  ائف  ستضلف او    ديلفا  وا 
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 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  السلط ) والحلسوب   الذات  والتعل    والموسيق    والدفامل   مجموعل 
 .(  076 – 075ص ص   7112

 

  : فريدة   بطريقة   منظم دماغ كل – ك
 

 عن ومدتلف   ففيد   وبشك      منظم    بطفيق     تعلل اهلل دلق  دمل  ك  أن   
 وف    العقلي  األنظم  من المجموع  نف  نسلناإل ويمتلك األدمغ  من  غيف 

 نض   إل دت فاال هذا ويعود   البع  عن بعضنل يدتلف نفس  الوق 
 المذاكف  وأسلليب البيئ  ومتغيفا  الوفاث  والعلم  المكتسب  ودبفات  الففد

 المتعلمين ك  أن ويوض    للدمل  الموصل  صبي الع والشبك  والتعل 
  الحوا  وه  واحد  مدد   د   من مدتلف    بطف    الموضوعل  يفهمون
 أو تفمي  وعم    المفلهي  بين القلئم  والع قل  العقلي  األنشط  تقو  بينمل
 ؛06 ص  7110   يتون) الدمل  بني  ف  الموضوعل  لتلك دلص  تفجم 
 .( 015 ص   7112  والجيش عفلن 

 

 ادتيلف حسب بحوث عم : المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
 وتصحي    التعلون  والتعل    الفاجع  والتغذي    مشفوعل  وعم  الط ب 

عطلء   الط ب  ب  ق   من االمتحلنل  جفاء   ديلفا  وا   .  حلل  دفاس  وا 
 ( 072 ص   7112  السلط )                                       

 

  ءمبلد دم  ف  الدمل   إل المستند التعل  ومسلمل   ءمبلد تتلدص   
 :  وه    الدمل  أبحلث من ومستمد  منبثق  أسلسي 

 .  الدبف  نتيج  هو الذكلء •

 .  ل نفصل  قلبل  غيف والجس  الدمل  بين ع ق  التعل  •

 .  دد المتع الذكلءا  من متعدد  أنواع توجد •

 عقل  بفنلم  ووض     المعن تكوين"  دطوتين من تتكون عملي  التعل  •
  " . تعلم  ت  مل الستددا 
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  ص ص  7112  وأولسن كوفلليك) واألداء التعل   عل تاثف الشدصي 
0-3 ) . 

 

 أبحلث نتلئ  لتفجم  السلبق  المبلد ء م  منسجم  عنلصف توجد كمل    
 غفف  ف  بهل واالستعلن  استددامهل يمكن عملي  تطبيقل   إل الدمل 
  والتعلون    المعن ذو  والمحتو    المحسن  أو الغني  البيئ :  وه    الصف

 وغيلب الفوفي   الفاجع  والتغذي  الكلف   والوق  والديلفا   والحفك  
        .(  3 ص   7112   وأولسن كوفلليك) التأمل  التفكيف وتع ي  التهديد

   الدمل  م  المتوافق  اإلستفاتيجيل  بع  توظيف يت  البحث اهذ وف    
 القلئ  التدفيس  بللنموذج للتدفي  التدطيط ف   المعلم بهل ستعينت والت 
 .    الدمل  إل  المستند التعل   عل

 

 :الدماغ إلى المستندة التعلم مراحل -3
 

 ,Jensen): ه  مفاح  بدم  يمف الدمل  إل  المستندالتعل      

2000,p134- 145 قطلم  ؛031 – 001 ص ص  7112  السلط  ؛  
  .( 73 -02ص ص  7112 والمشلع 

 

 : Preparation اإلعداد:  األولى المرحلة 
 

  ذهن وتصوف الموضوع عن علم  فكف  عل  المفحل  هذ  وتشتم    
 الموضوع عن أكثف دلفي  المتعل  لد  كلن وكلمل   الصل  ذا  للمواضي 

                                 ومعللجتهل الجديد  المعلومل  تمثي  ف  أسفع كلن كلمل
 :  التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا
.                                                          التعل  لموضوع  ذهن عم  إطلف بنلء عل  المتعل  مسلعد  -
.                                                                                     الجديد ل التع ونوع مجل  تحديد-
.                                                    الجديد للتعل  ال  م  اللوحل  إلعداد ونشلط  الدمل  عم  استثلف  -
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                              .                                ط متفاب ع قل  ف  منظم  كلي  ذهني  صوف  تنظي -
                              .                               الجديد بللموضوع المفتبط  المد ن  الدبفا  استحضلف-
                               .             الجديد  للمعلومل   ذهن تمثي  إستفاتيجيل  تطويف عل  المتعل  مسلعد -
 . التعل  مواضي  وتقليب للمعللج  الذهن مسلعد  بآليل  المتعل  ت ويد -
 

 : Acquisition االكتساب:  الثانية المرحلة
 

 الدبفا  نتيج  عصبي  تفابطل  تشكي  أهمي  عل  المفحل  هذ  وتاكد    
 التفابطل  كلن  متفابط  المدد   كلن  وكلمل   والمتفابط  األصيل 
 التفابطل  فستقو  مألوف  المدد   كلن  ذاإف   وأكثف أقو  العصبي 
 البصفي  واألدوا  المنلفس :  االكتسلب مصلدف ومن   التعل  وينت  المثلف 

 والمشلفي  والفيديو الدوف ولعب المتنوع  والدبفا  البيئي  والمثيفا 
 .  لقبلي ا الدبف  عل  المفحل  هذ  وتاكد  الجملعي 

 

 :   التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا   
 

 . والمحلوف التفابطل  الستحضلف الدمل  تنشيط-
 . جديد  ذهني  فوابط بنلء عل  المتعل  مسلعد -  
 . الدبف  بموضوع المتعلق  الذهني  الفوابط تقوي -
 . البيئي  الذهني  والمستحقل  المنلفس  مواقف إثلف -
غنلئهل السلبق  الدبفا  استحضلف مهلف  لتطويف المتعل  إعداد- .                                                      وا 
 .الفوابط ل يلد  البيئي  المواقف ف  مبلشف غيف أو مبلشف تفلع  تنشيط-

 

 : Elaboration(  اإلسهاب) التفصيل: الثالثة المرحلة
 وتحتلج الفه  تعمي  وتدعي  المواضي  تفابط عن المفحل  هذ  تكشف    
 فاجع  وتغذي  أعم  فه  أج  من التعليمي  األنشط  ف  األطفل  اندملج إل 
 .   وضمني  صفيح  استفايجيل  م 
 :التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا
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 المتفابط  بللدبفا  والتوسي  التفصي  مواقف طفي  عن الفه  تعمي -
 .   وذهنيلا  عصبيلا 

 . المتعل  لد  ال  م  العصبي  التفابطل  وجود من كدأالت-
 . الفه  ل يلد  جديد  دبفا  إضلف  عل  المتعل  مسلعد -
 . يواج  ومل المتعل  بين للتفلع  ال  م  الدبف  مواقف تهيئ -
 .دفواآل الحين بين المبلشف الصفي  التعلي  إل  اللجوء-
 . ال  م  فاجع ال بللتغذي  الت ويد-
                                                           .والتحلي  والفحص  التصنيف  عمليل  لمملفس  للمتعل  الففص  إتلح -
 . مدتلف ا  اا أدواف  فيهل يلعب مدتلف  أنشط  تقدي -
 

  : Memory Formation الذاكرة تكوين:  الرابعة المرحلة
 

 أفض  بشك    المعلومل  واستفجلع التعل  تقوي  إل  حل المف  هذ  وتهدف  
 وحلال  الفاجع  والتغذي  والسيل  االنفعللي  والحد  الكلفي  الفاح  د   من

 والتعل  الدملغي  المعللج  عم  عل  يسلعد ممل  القبل  والتعل  التعل 
 .  فض األ
      

 :  التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا    
 

 . سلف  حلل  إل  والتحو  للط ب االنفعللي  الحلل  من التأكد -
 .ال    الغذاء عل  طف  ك  حصو  من التأكد-
 .  الكلف  بللنو  تتحسن الذاكف  الكلف  ألن بللنو  التذكيف -
   م ئ  وتجفيب وتفلع    واضح  دبفا  من الكلف  الذاكف  وقود توفيف -

 .   منلسب  وفاح 
 

                                                       :Functional Integration الوظيفي التكامل:  الخامسة رحلةالم
  في  والتوس  الحقلا  تع ي   بهدف الجديد التعل  استددا  يت  المفحل  هذ  وف 
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 تكوين د   من الممتد  أو الموسع  العصبي  الشبكل  تطويف ويت 
 .  التفابطل  وتقوي  صحيح  تفابطل  فوتطوي تفابطل 

 

 :   التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا 
 

 .  منلسب  عصبي  تفابطل  وف  التعل  تقدي -
 .  المنلسب  الفوابط إدفاك عل  تسلعد  كلفي  بفاح  المتعل  ت ويد -
 الشبكل  تنلسب شبكل  صوف  عل  منظم  تكون  ك الدبفا  تنظي  -
 .    للمتعل  لعصبي ا
 العصبي  الع قل  إدفاك علي  تسه  الت  الفاجع  بللتغذي  المتعل  ت ويد -

 .     للدبفا 
 عصبي  تفابطل  حدوث وتسهي  ل يلد  المتعل  أمل  الهدف توضي  -

 .    التعل  هدف نحو وتوجيههل منلسب 
 

 : الدماغ إلى المستندة التعلم استرتيجيات -4
 

 هذا نإف  الدمل  إل  مستند  تعليمي  بيئ  تكون  لك أن  ب س ممل عففنل  
 بع  نتنلو   يل وفيمل   التعليمي  اإلستفاتيجيل  من مجموع  يتطلب

 للتدفي  التدطيط ف  بهل ستعلن اإل ت  الت  التعليمي  اإلستفاتيجيل 
 . الدمل  إل  المستند التعل  عل  القلئ   التدفيس بللنموذج

 

 (.   K.W.L)  إستراتيجية –أ
      

 تحديد ف  وتفيد   الدمل  عم  م  وتتنلغ  تنسج  اإلستفاتيجي   هذ نإ  
 ف  المشلفك  من األطفل  تمكن أنهل كمل   التعل  لموضوع القبلي  المعفف 
 فيصب    يتعلمون  مل  عل  المعن إضفلء ف  يسه  ممل   األهداف وض 
   السلط ) تذكفهل وسهول  المعفف  تد ين ففص  وت داد أفض  تعلمه 
 (  .  072 ص   7112
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 ف  المتعل  نشلط تاكد(   K.W.L) إستفاتيجي  نأ سب  ممل ويتض     
 نقط  لتكون السلبق  األطفل  معفف  تنشيط  إل وتهدف    المعن تكوين
 معلفف من التعل  موضوع من يتضمن  لمل ؛اإلفتكل  ومحوف نط  اال

   وتطويفهل العصبي  التفابطل  تكوين  ف يسه  ممل جديد  ومعلومل 
 :  وه  مفاح  ث ث من اإلستفاتيجي   هذ وتتكون

 
 

           الموضوع عن يعفف  أن يعتقد مل طف ال يحدد ( : K) ىاألول المرحلة-
 (What I Know? ). 
 الموضوع عن يعفف  أن يفيد مل الطف  يحدد ( :W) الثانية المرحلة-
(What I Want to Know? ). 

 .(?What I Learned)  تعلم  مل الطف  يحدد ( :  L) الثالثة المرحلة-
 

 

 :الذهنية الخرائط -ب
 

:                                                            منهل نذكف الذهني  الدفائط مفهو  تنلول  الت  التعفيفل  تعدد    
 تسلعد  بمفلتي  الففد ت ود قوي  ي فسوم تقني "  بأنهل الذهني  الدفيط  تعفف
   صوف  كلم  )  من العق  مهلفا  أغلب بتسديف عقل   طلق استددا  عل 
 الحفي  يعطي  قو    وأسلوب     مف    ك  ف ... (    ألوان   منط    عدد

 مجلال  مدتلف ف  تستدد  أن ويمكن عقل  طلق  استددا  ف  المطلق 
 أداء وبأحسن طفيق  بأوض  وتفكيف  لم تع تحسين ف  تستدد  فه   الحيل 
 ( .         02 ص   7112  بو ان" ) بشف 

                                                          

 

 والع قل  الدفاسي  للملد  الطف  فاي  تمث  إبداعي  دفيط "  بأنهل وتعفف  
 عم  عن عبلف  وه    الملد  أج اء بين بنفس  يقيمهل الت  والفوابط

 أبو و عبيدا ) م حظل  دذأ مجفد ولي  دلص  ومذكفا  م حظل 
 ( . 72 ص  7115   السميد
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 للملد  المتعل  فاي  عن تعبف مفئي  إستفاتيجي  :بأنهل تعفف وأيضلا     
 من مأدوذ  وم حظل  وأفكلف بتففعل  محلط  مفك ي    بصوف    الدفاسي 
 األشكل   عل معتمداا  وأسه  بفوابط ملبينه الدم  فيت    معطل معلومل 
 وتوليد المتعل   لد الكلمن  الطلقل  ك  إلثلف  ؛والصوف والفمو  واأللوان
 واأليسف( اإلبداع ) األيمن معلا  الدمل  نصف  واستددا  جديد  أفكلف

 مفك   بطفيق  واحد  وفق  ف  المتعل  يفيد  مل ك  عن والتعبيف  (التحليل )
 .( 76 ص  7106  علمف) ومدتصف 

 

 الدفائط تنلول  الت  المدتلف  للتعفيفل  السلب  العف  د   ومن   
 : التللي  النقلط استد ص يمكن الذهني 

 توض  تدطيطي  أشكل  الذهني  الدفائط أن  إل التعفيفل  معظ  تشيف •
 . المعفف  ففوع من ففع   بأ  الدلص  المفلهي 

 .  والتدطيط والتفكيف  التعل ف  الذهني  الدفائط تسلعد •

 سهول   عل يسلعد ممل  والكتلب  الفس   عل الذهني  الدفائط تعتمد •
 .التذكف

 لتنظي  الدمل  يستددمهل ووسيل  مكتوب  فكفي  أدا  الذهني  الدفيط  •
       .األفكلف

: بأنهل الحلل  البحث ف  الذهني  الدفائط تعفف سب   مل ضوء وف    
 بلستددا  التعل  لجوانب الوف  عل  بفسمهل  لفوض ا طف  يقو  مدططل 
 فهمه  عن يعبف الذ  بللشك  والصوف والفسو  والفمو  والكلمل  األلوان
 ويتففع الصفح  منتصف ف  األسلس  بللموضوع يبدأ متدفج   وبشك    لهل 
 ويتففع   ب  المفتبط  الفئيسي  األفكلف تحديد عل  تسلعد فئيسي ا  لا ففوع من 
 .  وطبيعتهل األفكلف حسب عل  أدف  ثلنوي ا  لا فوعف منهل
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 :  التعلون التعل  -جا
 
 

 
 

 يعفف و الدمل  م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  أحد التعلون  التعل  ويعد  
 يقس  حيث الصف  تنظي  عل  يقو   تعليم أسلوب"  بأن  التعلون  التعل 

 عل  - أففاد فبع أ من منهل ك  تتكون   صغيف    مجموعل    إل  األطفل 
 وينلقشون   بينه  فيمل ويتفلعلون   البع  بعضه  م  يتعلونون - األق 

 ويكون   بهل المكلفين المهل  إتمل  بهدف المشك   لح  ويسعون األفكلف 
 ف  المجموع  نجل  وعن    م ئ  تعل  عن مسئوالا  المجموع  ف  ففد ك 

    واإلفشلد التوجي  ف  المعلم  دوف ويتحدد   بهل كلف  الت  المهل  إنجل 
 ف  طف    ك  عل  األدواف وتو ي  أسئلته  عن واإلجلب  األطفل  وتشجي 

 (.           25 ص   7117    الطنلو " ) المجموع 
                                                                                           

 الت  التعلون  التعل  إستفاتيجيل  إحد  :ه "  شلفك     اوج فكف "   
 الفصو  وكلف  الدفاسي  المفاح  ي مج وتنلسب الففدي  المشلفك  عل  تشج 
  الشمف )كللتلل  محدد  دطوا  ث ث د   من األطفل  تفكيف عل  وتعتمد
 ( . 73 -70 ص ص   7100

 

 من فح ط ت  الذ  الساا  ف  مستق    بشك    األطفل  يفكف حيث :فكر -
 .الدلص  أفكلفه  وصيلغ  تشكي  بهدف المعلم    ب  ق  

 هذ  وتسم  أفكلفه   لمنلقش  أ واج ف  األطفل  تجمي  يت  حيث : زاوج -
 .اآلدفين وأفكلف أفكلفه  عن بللتعبيف لألطفل  الدطو 

 كللصف الكبيف  المجموع  م  أفكلفه  األطفل  أ واج يشلفك :شارك -
  شفيك من بدع    أفكلف  تقدي  عند بللفاح   لطفاأل يشعف حيث   بكلمل 

 .المفاح  بهذ  مفوفهل بعد دق ا  أكثف تصب  األفكلف أن إل  بلإلضلف 
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  :الذهني العصف -د
 
   
 
 
 

 تثيف   الدمل  م  ومتوافق  متنلغم  الذهن  العصف إستفاتيجي  وتعد                               
 أو بمشكل  المتعل  مواجه  د   من المتعلمين دعن إبداعي    أفكلفاا  وتولد

 عل  اإلستفاتيجي  هذ  وتعتمد   معين  تعليم حدث أو  حيلت بموقف ثلفت إ
مطلف المعلم  من األسئل  طف   ت ءكفل ل يلد  ؛األسئل  بهذ  الدمل  وا 

 .( 722 ص 7112   والجيش عفلن ) المشك  للموقف ل ستجلب  وفلعليت 
 

 ملد   أل وق   أ ف  األفكلف لتوليد اإلستفاتيجي  هذ   استددا ويمكن  
 الحص  بداي  ف  يستددمونهل المعلمل  أن من الفغ  وعل    دفاسي 
 األطفل  يكون حيث التعل  انتهلء بعد استددامهل المفيد من أن  إال الدفاسي 
 الصف م  إمل اإلستفاتيجي  هذ  وتستدد    بأفكلفه  للمسلهم  نيمستعد
 . (072 ص 7112    السلط) صغيف  مجموعل  م  أو  بأكمل

   

  : الدماغ رياضة تمارين -ه
   
 

   وتحفي   الدمل  تنشيط ف  تسه  الت  اإلجفاءا  من مجموع  وتشم                             
 السفيع  الجسدي  الحفكل  من مجموع  وتتضمن   الذاكف  عم  وتحسين
   للتعل  األطفل  تهيئ  ف  تسه  الت  فيلضي ال التملفين وبع  والممتع 
 ف  ففد    بشك    أو جملع    بشك    والحفكل  التملفين استددا  ويمكن
 .( 030 ص   7112   ط لالس ) الصف

 

 ف  وذلك  حد ا  أكثف وجعلهل ذاكفت   عل السيطف  يمكن  اإلنسلن أن كمل   
 ف  تسلعد  الت  الدمل  تملفين بلستددا    العمف مفاح  من مفحل  أ 

 واأللعلب   والكتلب    والتكفاف   للتفلصي  واالستملع التفكي :  ذلك تحقي 
   معين نظل  تبلعاو    جديد  أشيلء وتعل    المتقلطع  والكلمل    الذهني 
 التملفين ومملفس    والدضفوا  الفواك  ودلص ا  المغذي  األطعم  وتنلو 
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ص    7103  كمل )  الد  ف  كسجيناأل نسب  من ت يد والت  الفيلضي 
 .( 736 – 735ص

 
 

                   : Numerical sense skills العددي الحس: الثاني المحور
 

 تنمي   وأهمي  العدد  الح  مفهو  عل  الضوء إلقلء يل  فيمل وسنحلو    
 : العدد  الح  مهلفا 

  

 :العددي الحس مفهوم-1
  

 ومفون  وع قتهل  األعداد حو  الجديد الحد " بأن  العدد  الح  يعفف   
 ,Kaminski" )الكيفي  واألحكل  العددي  والتقديفا  العقل  الحسلب

2003,p25). 
 

 :حيث من األعداد م  التعلم  ف  الفكفي  المفون " هو بأن  يعفف كمل   
 العمليل  داءأ عل  والقدف  دف األ عدادبلأل وع قت  العدد معن  إدفاك
   ص7113 الحميد وعبد سعد)  "بسهول  مقلفنل  وعم  العقلي  لبي الحس
767).    

 :العددي الحس مهارات تنمية أهمية-2
                                                                                            

 عددال لمفهو  األطفل  اكتسلب أهمي  عل  التفبويين من عدد اتف  قد  
 العدد  الح  إدفاك د   من يت  الذ  األمف  ب  المفتبط  والمفلهي 
 الت  اإلستفاتيجيل  ضوء ف  الحسلبي  والعمليل  األعداد بمفهو  وافتبلط 
 .(53   ص7112 عبيد ) المفهو  بهذا كلم  ووع  إدفاك تتضمن

 

 فيمل  سيتض كمل العدد  الح  أهمي  متعدد ا توض  نقلطلا  التفبويون دوعد  
 :(  Yang,et,al , 2007,p 17: )يل 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8081)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

إل   إضلف ا  والبصيف   العمي  اإلدفاك األطفل  لد  العدد  الح  ي بن -
 تجم  القواعد من مجموع  ليس  الفيلضي  المفلهي  بأن قتنلعاإل تنمي 
 .الح  بنلء عل  تعم  ولكنهل فقط التطبي  بهدف

 ف  الفش  تقلي  إل  العدد  الح  ألنشط  المتضمن التعلي  ياد -
 . واضح    بصوف    الفيلضي  المفلهي 

 تدفيبل  ح  ف  المتعلمين تواج  الت  الصعوبل  من العدد  الح  يقل -
 .                            الفيلضي  المفلهي 

 والفاح  الطمأنين  في  ويبث  نفس  ف  المتعل  ثق  من العدد  الح  ي يد-
 الفيلضي  للمفلهي  حب إل   ياد  ممل  األعدادو  العمليل  معللج  عند

دفاك  .                                التفبويون إلي  يسع  مل وهذا حيلت   ف  ألهميتهل وا 
 تحسين د   من الفيلضي  المفلهي  استيعلب ف  العدد  الح  يسلعد-

 .واضح    بصوف    فيهل الفش  وتقلي  األداء

 الفيلضي  المفلهي  ف  األطفل  تحصي  حسينت عل  العدد  الح  يعم -
 بين إحصلئي  دالل  ا ذ افتبلط وجود الدفاسل  من كثيف أثبت  حيث

 . العدد  والح  التحصي 

 بلألعداد المتعلق  المفلهي  اكتشلف عل  المتعلمين العدد  الح  يشج -
 لح  متعدد  استفاتيجيل  تنمي  عل  ويعم  بينهل  الع قل  واكتشلف

 بللحيل  المتعلمين يفبط أن  إل  بلإلضلف  الفيلضي   المواقف اجه ومو 
 تنمي  عل  ويعم  الفيلضيل   أهمي  مد  ويحدد األعداد الستددا  الواقعي 
 . المتعلمين لد  الفيلض  التفكيف

 التعلم  عند والمتع  الحسلبي  والقدف  الذهني  الكفلء  العدد  الح  يبن -
   . العددي  المنظوم  م 
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 :العددي الحس مهارات -3
 

 تفتبط عديد  مهلفا  يض  العدد  الح  أن ودوج   جل  دفاس  بين      
 :ه  المهلفا  وتلك األعداد  حو  المشتفك بللح 

 .األعداد لمعلن  الجيد الفه  .0

 .األعداد بين المتعدد  الع قل  تطويف .7

 .لعددل النسب  الك  إدفاك .3

 ,Gay& Douglas)  األعداد عل  للعمليل  النسب  األثف معفف  .2
1997,p 27). 

 

 :وه  مهلفا  العدد  للح  أن ويلن  فيي  أشلف كمل  
 

 .بينهل والمقلفن  األعداد بين التميي  .0

 .الممي   العددي  الع مل  واستددا  انتقلء .7

 .األعداد عل  للعمليل  النسب  األثف إدفاك .3

 & Reys) والتقديف الذهن  والحسلب الحسلب  األداء ف  المفون  .2
Yang,1998,p 228)  

 

 : يل فيمل العدد  الح  مهلفا  المنوف  وصنف   
 

 .حولنل من الحيل  ف  واستدداملتهل بلألعداد الوع  .0

 .المنلسب  العملي  ادتيلف .7

 .عددي  أحكل  افإلصد وتوظيفهل اإلفشلدي  العددي  الع مل  ادتيلف .3

 .لألعداد والنسب  المطل  الك  إدفاك .2

 .الذهن  والحسلب التقفيب  التقديف .5

 .(733   ص7110  المنوف ) النتلئ  لمعقولي  اليقظ  .6
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 :التللي  العدد  الح  مهلفا  العل  عبد فيهل واستدد    
 

 .للعدد والنسب  المطل  الك  إدفاك .0

 .األعداد عل  للعمليل  النسب  األثف إدفاك .7

 .واستددامهل الممي   العددي  الع م  إدفاك .3

 عبد) التقفيب  والتقديف الذهن  الحسلب إستفاتيجيل  واستددا  إدفاك .2
 .(76-72   ص ص7112 العل  

  

 : التللي  العدد  الح  مهلفا  تحديد ت  ملسب  د   ومن
 

 المهلف  هذ  وتضمن  :للعدد والمطلق النسبي والحجم المعنى فهم-1
 تفتيب  األعداد بين المقلفن )  ه  الففعي  المهلفا  من عدداا  الفئيسي 
 .(معلومين عددين بين أعداد وتحديد  األعداد بين الع قل  تحديد   األعداد

 

 :الحسابية المواقف في والعمليات األعداد مفهوم تطبيق في المرونة-2
 المشك   لح  عليهل والعمليل  عداداأل استددا  ف  المهلف  هذ  وتضمن 
 .الواقعي 

 

 هذ  تضمن  :بصرية بنماذج ممثلة عالقات عن باألعداد التعبير-3
 بأشكل  األعداد عن التعبيف ه  الففعي  المهلفا  من عدداا  الفئيسي  المهلف 
 .األعداد بين الع قل  عن مصوف شك  ف  أو لفظيلا  والتعبيف بصفي 

 

 : Visual thinking البصري لتفكيرا: الثالث المحور
 

   بللفيلضيل  كثيفاا  يفتبط الذ  التفكيف أنملط أحد البصف  التفكيف ُيعد   
   والع مل    واألشكل    كللفسو  البصفي  المثيفا  عل  يعتمد حيث
          .البصف  التفكيف مهلفا  تنمي  عل  الفيلضي  المفلهي  تعم  أن ويجب

 (772 ص  7116  محمد)                                           



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال
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 التفكيف مفهو  من لك    التفصي  من  ء  بش التنلو  يت  سوف  يل وفيمل    
 : البصف  التفكيف ومهلفا  البصف   التفكيف وأهمي  البصف  

 

 : البصري التفكير-1
 
  

 نتيج  أينش الذ  التفكيف أنملط من نمط:  بأن  البصف  التفكيف يعفف   
  أكثف  أو ع ق  إدفاك ذلك عل  ويتفتب بصفي  بمثيفا  العق  إستثلف 
 .(077ص   7112  محمد) الح  من اإلقتفاب أو مشكل  ح  عل  تسلعد

                                                                        

 

 عق  يثلف دملعن ينشط التفكيف أنملط من نمط:"  بأن   يعفف كمل    
 من المعلومل  ستنتلجا علي  يتفتب   بصفي  مثيفا  طفي  لعنلطفاأل

     والفس  الفاي  عل  ذلك ف  معتمد  أفض   بشك    المفئي  األشيلء
 .(05 ص   7107  أحمد" )  المعفو 

 

   : البصري التفكير أهمية-2
 

 :  إل  للمتعل  بللنسب  البصف  التفكيف أهمي  تفج 
 

 . النف  عل  واالعتملد بلآلدفين تصل اال عل  قدفت    يلد •

 نتيج    يو    بعد يوملا  ت داد والت  ب  المحيط  البصفي  المثيفا  فه  •
 التليف يون شلشل  عل  يظهف مل مث )   والتكنولوج  العلم التقد 

 .ب  المحيط  بللبيئ  صلت  ت داد وبللتلل   ( الخ.... والكمبيوتف

 الطفي  يفت  جيد مصدف البصف  التفكيف أن حيث العقلي  قدفت   يلد  •
 والتفكيف   النلقد التفكيف مث  التفكيف من المدتلف  األنواع لمملفس 

   .بتكلف اال

 .( 36 ص   7112  محمد)  بللنف  بللثق  المتعل  شعوف من ي يد •
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 من لهل لمل ؛ التعليمي  العملي  ف  البصف  التفكيف أهمي  تفج  أيضلا   
 :  يل فيمل إيجل هل يمكن دصلئص

 

 عملي  ف  المتعل  تضمين عل  تعم  حيث النشط التعل  عل  يسلعد •
 عل   بنلءاا  المفلهي  م   واللفظ البصف  التعلم  د   من وذلك   التعل 
 اكتشلف يليهل ومنلقشتهل  األسلسي  األفكلف تحديد أولهل   العمليل  من عدد  

 تبسيطهل  ومحلول  بينهل االفتبلطل  واستنتلج نهل ع والتعبيف الع قل  
 لهذ  كلم  وفه   وع عل  يكون المتعل  فإن   البصفي  الشبكل  ستكمل وبل

 . تعلم  ت  مل وتلديص لمفاجع  جيد   بمفشد   ت ويد  إل  بلإلضلف  الع قل 

 ف  يكون مل بك  الجديد  المعلومل  وتجمي  وتكلم  فبط عل  يسلعد •
 . المعففي  لمتعل ا حصيل 

 . السلبق  المعلومل  واستفجلع التذكف عل  يسلعد •

 عن وذلك   أهمي  واألق  الهلم  المعلومل  بين ي يالتم عل  يسلعد •
 . األفكلف بين الع قل  يوض   بصف  عف  طفي 

  فعلل    بطفيق    تعلم  مل توظيف عل  ويشجع   لطفاأل لد  الدافعي  يثيف •
 أن يمكن   واس   مفلهيم إطلف ف  معلوملت  ينظ  الذ   لطفاأل أن حيث
 ف  يوظفهل أن ويستطي  أق  وق    ف  وكثيف  متفابط  معلومل  يجم 
  .( 31ص   7107  محمد)  مدتلف  تعليمي  مواقف

 

 الطف  تسلعد الت  الممي ا  من ل  لمل البصف  التفكيف أهمي  تفج  كمل   
 :  عل  القدف  لدي  يكون بأن

 . الصوف  مجم  وفاي  والتصوفا  الصوف استددا  •

 . األج اء ءم  ث    واحد  مف  كك  الفكف  استيعلب •

 . الفيلضيل  م  جيداا  ويتعلملون   المجفد  الفيلضي  المفلهي  فه  •

 . الصحيح  للحلو  الوصو  ف  الحد  استددا  •
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 علدي  غيف حلو  إيجلد د   من    إبداع نحو   عل  المشك   ح  •
 . للمشك  

 . ل ستددا  القلبل  المنتجل  من العديد البتكلف التواص  •

 ممتل   بذاكف  يتمتعون ألنه  ؛ واألشدلص   واألحداث   األملكن تذكف •
 .المد  وطويل 

 . بللففا  ع قل  تكوين بإمكلن  حيث   األبعلد  ث ث التفكيف •

 . لني البي والفسو    والفي يلء   الهندس  فه  •

ص    7107  حلمد)  اليومي  األعمل  ف  التدي  ودم  الصوف  فاي  •
   .(36 -35 ص

 : البصري التفكير مهارات-3
 

 حيث من البصف  التفكيف موضوع متعدد ال بحوثالو  دفاسل ال تنلول    
 مهلفا  والبحوث الدفاسل  هذ  وتبن   الفيلضيل  تدفي  د   من تنميت 
 الت ( 7112)  محمد دفاس : الدفاسل  هذ  ومن   بصف ال للتفكيف مدتلف 
 التحصي  عل  الفيلضيل  لتدفي   كمبيوتف  بفنلم  فعللي  النتلئ  أظهف 
 لد  الكمبيوتف ستددا ا نحو تجل واال البصف  التفكيف جوانب وبع 
 البصف  التفكيف مهلفا  عل  البحث واقتصف  بللصف الص  األطفل 
 (. النمط اكتشلف   االدت ف إدفاك   ث التمل إدفاك)  التللي 

 

 التعليمي  األلعلب استددا  فلعلي  أظهف  الت  ( 7116)  محمد ودفاس    
 أطفل  لد  الفيلضيل  ف  البصف  والتفكيف التحصي  لتنمي  بللكمبيوتف
      التللي  البصف  التفكيف مهلفا  عل  البحث واقتصف   االبتدائي  المفحل 

 ( . النمط واكتشلف   االدت ف إدفاك   ملث الت إدفاك) 
 

 التفكيف ف  أنشط  تدفي  فلعلي  أظهف  الت ( 7112)  محمد ودفاس    
 لد  البصف  التفكيف مهلفا  وتنمي   الهندسي  المشك   ح  عل  البصف 
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 مهلفا  عل  البحث واقتصف   األسلس التعلي  من األول  الحلق  أطفل 
 النمط (. اكتشلف االدت ف  إدفاك التملث   إدفاك)  لي التل البصف  التفكيف

( Seven E`S) نموذج فلعلي  أظهف  الت (  7107) حلمد ودفاس    
 البصف  والتفكيف التحصي  عل  الهندسي  التحوي   تدفي  ف   البنلئ
 مهلفا  عل  البحث اقتصف و   سلساأل التلس  الصف طللبل  لد 

   البصف  النمط   العقل التدويف   البصفي  الذاكف )  التللي  البصف  التفكيف
 .(البصف  االستدال 

 

 البصف  التفكيف مهلفا  إل  التوص  أمكن السلب  العف  د   من   
 :وه   الحلل للبحث

 

 من أج اء أو األشكل  تحديد عل  الطف  قدف  وه  :التماثل إدراك مهارة 
 . أشكل  عد  بين من المتملثل  الهندسي  األشكل 

 عنلصف أو األشكل  تحديد عل  القدف  ه  :االختالف إدراك مهارة 
 . هندسي  أشكل  عد  بين المدتلف  األشكل 

 بين التسلس  نمط تحديد عل  الطف  قدف  ه  : النمط اكتشاف مهارة 
 . يكتشف  الذ  للنمط وفقلا  التسلس  وتكمل    األشكل  أو األعداد

 

 : البحث فروض
 
 
 

 الحتالي البحتث فتروض صياغة تم السابقة والبحوث الدراسات لخال  من   
 : التالية

 المجموعااااا  أطفااااال  دفجااااال  متوساااااط  باااااين إحصااااالئيلا  دا  فاااااف  يوجاااااد -0
               التجفيبيااااااا  المجموعااااااا  و(  المعتااااااالد  بللطفيقااااااا  دفسااااااا  التااااااا )  الضااااااالبط 

 إلا  تند المسا الاتعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا  دفس  الت ) 
 المجموع  أطفل  لصلل  العدد  الح  الدتبلف البعد  التطبي  ف ( الدمل 

 .                                   التجفيبي 
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 المجموعااااا  أطفااااال  دفجااااال  متوساااااط  باااااين إحصااااالئيلا  دا  فاااااف  يوجاااااد -7
 التااا )   التجفيبياا  والمجموعااا (  المعتاالد  بللطفيقااا  دفساا  التااا )  الضاالبط 
 إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  نظفياااا  علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي   بلسااااتددا دفساااا 
 أطفااااال  لصااااالل  البصاااااف  التفكياااااف الدتبااااالف البعاااااد  التطبيااااا  فااااا ( الااااادمل 

 .                       التجفيبي  المجموع 
 

 : البحث إجراءات
 

 :التللي  لإلجفاءا  تبعلا  الحلل  البحث سلف    
 

 :المدرسة قبل ما طفالأل العددي الحس اختبار إعداد: أوالا 
  

 :التللي  بللدطوا  العدد  الح  ادتبلف إعداد مف
 

 :االختبار من الهدف تحديد -1
 

 . الفوض  أطفل  لد  العدد  الح  مهلفا  تنمي  
 

 :لالختبار األولية الصورة إعداد -2
 

 علااااا  مو عااااا ا  مفااااافد ا ( 71) المبدئيااااا  صاااااوفت  فااااا  االدتبااااالف تضااااامن قاااااد   
 :البحث هذا تبنلهل والت  العدد  للح  الفئيسي   الث ث المهلفا 

 

 المهااالف  هاااذ  وتضااامن : للعتتتدد والمطلتتتق النستتتبي والحجتتتم المعنتتتى فهتتتم -
 تفتياااب   األعاااداد باااين المقلفنااا  ) هااا  الففعيااا  المهااالفا  مااان عااادداا  الفئيساااي 
 (.معلومين عددين بين أعداد وتحديد األعداد بين الع قل  تحديد  األعداد

 

: الحستتابية المواقتتف فتتي والعمليتتات األعتتداد مفهتتوم تطبيتتق فتتي ةالمرونتت -
 المشاك   لحا  عليهال والعمليال  األعاداد استددا  ف  المهلف  هذ  وتضمن 
 .الواقعي 
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 هاااذ  تضااامن : بصتتترية بنمتتتاذج ممثلتتتة عالقتتتات عتتتن باألعتتتداد التعبيتتتر -
 اداألعااااد عاااان التعبيااااف)  هاااا  الففعياااا  المهاااالفا  ماااان عاااادداا  الفئيسااااي  المهاااالف 
 بااااين الع قاااال  عاااان مصااااوف شااااك  فاااا  أو لفظياااالا  والتعبيااااف بصاااافي  بأشااااكل 
 (.األعداد

 

 :  االختبار تصحيح طريقة تحديد-3
 

 االدتباالف فا  مفافد  كا  تعطا  بحيااث االدتبالف تصاحي  طفيقا  تحدياد تا    
 . واحد  دفج ا 

 

  :االختبار صدق تحديد-4
 

 المناله  أسالتذ  مان مجموعا  علا  عفضا  تا  االدتبلف صد  من للتأكد     
 ساااا م  لألهااااداف  مطلبقتاااا : حيااااث ماااان لمفاجعتاااا  وذلااااك ؛التاااادفي  وطااااف 

 لمهالف  مففد  ك  انتملء مد  ووضوحهل  للمففدا  والعلمي  اللغوي  الصيلغ 
 الففعيااا  المهااالف  قيااال  م ئمااا  ماااد  بهااال  الدلصااا  الففعيااا  العااادد  الحااا 
 المحكمااااين آفاء وءضاااا فاااا  التعاااادي   أجفياااا  وقااااد العاااادد   الحاااا  لمهاااالف 
 ) 0 ملح .) النهلئي  صوفت  ف  االدتبلف وأصب 

 ( 1)جدول
 مهاراته على العددي الحس اختبار مفردات توزيع يوضح

 أرقام المفردات المهارات الفرعية المهارات الرئيسية م
فهاااااااا  المعناااااااا  والحجاااااااا   0

 .النسب  والمطل  للعدد
المقلفناااااااااااا  بااااااااااااين األعااااااااااااداد تفتيب -

الع قااااااااال  باااااااااين  األعاااااااااداد  تحدياااااااااد
األعااااداد  تحديااااد أعااااداد بااااين عااااددين 

 معلومين.
 
 

0     7    3 
2     5    6 
2   2    2 

01 
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 أرقام المفردات المهارات الفرعية المهارات الرئيسية م
المفونااااااااا  فااااااااا  تطبيااااااااا   7

مفهو  األعداد والعمليل  
 ف  المواقف الحسلبي .

اسااتددا  األعااداد والعملياال  عليهاال  -
 لح  المشك   الواقعي .

00   07   03 
02    05 

داد عاااااان التعبيااااااف بلألعاااااا 3
ع قاااال  ممثلاااا  بنماااالذج 

 .بصفي 

التعبيف عن األعداد بأشاكل  بصافي  -
والتعبياااف لفظيااالا أو فااا  شاااك  مصاااوف 

 عن الع قل  بين األعداد.

06   02   02 
02    71 

 71  المجموع 
 

 :لالختبار االستطالعي التطبيق-
   

 لا ا  وطفطفا ا ( 31) مان تكون  استط عي  عين  عل  االدتبلف تطبي  ت    
 وثباال  عبلفاتاا  صااد  لحساالب وذلااك؛ دائياا تاالب الثااوف  أبناالء مدفساا  بفوضاا 
 .علي  اإلجلب  و من المقيل  

 

  :االختبار مفردات صدق -
 

 باااين االفتبااالط معلمااا  بإيجااالد االدتبااالف مفااافدا  صاااد  صاااد  حسااالب تااا    
 وقعاااا  وقااااد االسااااتط عي   العيناااا  لطفاااال  الكلياااا  والدفجاااا  مفاااافد  كاااا  دفجاااا 

  [1422  1421] المغلقاااا  الفتااااف  فاااا  االدتباااالف لمفاااافدا  االفتباااالط معاااالم  
 مفافدا  صاد  إلا  يشايف ممال موجبا  االفتبالط معالم   جميا  فإن وبللتلل 
 .االدتبلف

  :االختبار ثبات -
 

 كفونباالخ معلدلاا " للثباال  ألفال معلدلاا " سااتددا لب االدتبالف ثباال  حساالب تا    
 الثباااال  معلماااا  أن وجااااد    عي االسااااتط العيناااا  أطفاااال  دفجاااال  داااا   ماااان

 .عل  ثبل  ذو االدتبلف أن إل  يشيف مل 1422= للمقيل 
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 :االختبار زمن-
 

 إجلب   من فصد طفي  عن االدتبلف مففدا  عن اإلجلب   من حسلب ت    
  مااان متوساااط وأداااذ   حاااد علااا  االساااتط عي  العينااا  أطفااال  مااان طفااا  كااا 

 .دقيق ا ( 31) ال    نال م  وكلن االدتبلف مففدا  عل  اإلجلب 
 

 : البصري التفكير اختبار إعداد:  ثانياا 
 

              محماااااااد  ( 7112 ) محماااااااد  السااااااالبق  والبحاااااااوث الدفاسااااااال  دااااااا   ماااااان   
 الصااوف  إلاا  التوصاا  تاا (  7107 ) حلمااد   ( 7112 ) محمااد  ( 7116)

 :التللي  الدطوا  بإتبلع البصف  التفكيف الدتبلف النهلئي 
 

 :االختبار من الهدف تحديد -1
 

  .الفوض  أطفل  لد  البصف  التفكيف قيل  إل  االدتبلف هدف
 

 : البصري التفكير مهارات تحديد -2
  

   التملثااا  إدفاك: وهااا  البصاااف  التفكياااف تمثااا  التااا  المهااالفا  تحدياااد تااا    
 الحالل  البحاث فا  منهل بك  قصديُ  والت  النمط واكتشلف   دت فاال إدفاك
 .النمط اكتشلف مهلف  االدت ف  إدفاك مهلف  التملث   إدفاك  مهلف : يل  مل

 

  : لالختبار وليةاأل  الصورة عدادإ -3
 

 وتااا    مهااالف    لكااا  مفااافدا ( 01) بواقااا  ل دتبااالف مفااافد ا ( 31) عااادادإ تااا    
 . متعدد من ادتيلف صوف  ف  المففدا  صيلغ 

 

  :االختبار تعليمات -4
 

 مفافدا  عان اإلجلبا   علا األطفال  عد مسل  إل االدتبلف تعليمل  هدف    
 :يل  مل مفاعل  وتم   ويسف   سهول    بك  االدتبلف

 .ومبلشف ا  قصيف ا  التعليمل  تكون أن -
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 .االدتبلف من الغف  توضي  -
 .ل دتبلف مدتصف وصف -
  .االدتبلف مففدا  من مففد  ك  عن اإلجلب  ضفوف   إل اإلشلف  -
 

 : االختبار تصحيح طريقة -5
 

 مفاافدا  ماان مفاافد  كاا  عاان صااحيح  إجلباا  لكاا  واحااد  دفجاا  تحديااد تاا    
 .البصف  التفكيف ادتبلف

 

   :االختبار صدق تحديد -6
 

 المنااله  أسالتذ  مان مجموعا  علا  عفضاا  تا  االدتبالف صاد  مان للتأكاد    
 لألهااداف  مطلبقتاا : حيااث ماان لمفاجعتاا  وذلااك الاانف  وعلاا  التاادفي  وطااف 
 مففد  ك  انتملء مد  ووضوحهل  للمففدا  لعلمي وا اللغوي  الصيلغ  س م 

 وأصااب  المحكمااين آفاء ضااوء فاا  التعاادي   أجفياا  وقااد تقيساا   الااذ  عاادللبُ 
 )7 ملح .) النهلئي  صوفت  ف  االدتبلف

 

 :لالختبار االستطالعي التطبيق
 

 مان تكونا  والتا  الاذكف سالبق  استط عي  عين  عل  االدتبلف تطبي  ت    
 لحسااالب وذلاااك   دائيااا تاالب الثاااوف  أبنااالء مدفسااا  بفوضااا  وطفلااا ا  طفااا ا ( 31)

 .علي  اإلجلب  و من المقيل   وثبل  عبلفات   صد 
 

  :االختبار مفردات صدق -
 

 باااين االفتبااالط معلمااا  بإيجااالد االدتبااالف مفااافدا  صاااد  صاااد  حسااالب تااا    
 وقعااا  وقاااد االساااتط عي   العينااا  طفااال أل الكليااا  والدفجااا  مفااافد  كااا  دفجااا 

  [1421  1427] المغلقاااا  الفتااااف  فاااا  االدتباااالف لمفاااافدا  االفتباااالط معاااالم  
 مفافدا  صاد  إلا  يشايف ممال موجبا  االفتبالط معالم   جميا  فإن وبللتلل 
 .االدتبلف
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 : االختبار ثبات-
 

 كفونباالخ معلدلاا " للثباال  ألفال معلدلاا " سااتددا لب االدتبالف ثباال  حساالب تا    
 الثباااال  معلماااا  أن وجااااد   االسااااتط عي  العيناااا  أطفاااال  دفجاااال  داااا   ماااان

 .عل  ثبل  ذو االدتبلف أن إل  يشيف مل 1421= للمقيل 
 

 :االختبار زمن-
 

 إجلب   من فصد طفي  عن االدتبلف مففدا  عن اإلجلب   من حسلب ت    
  مااان متوساااط وأداااذ   حاااد علااا  االساااتط عي  العينااا  أطفااال  مااان طفااا  كااا 

 .دقيق ا ( 21) ال    ال من لن وك االدتبلف مففدا  عل  اإلجلب 
 

 الروضتتة ألطفتتال للتتتدريس المعلمتتة ودليتتل الطفتتل عمتتل أوراق عتتدادإ:ثالثتتاا 
 :الدماغ إلى المستندة التعلم نظرية على القائمة اإلستراتيجية باستخدام

 

 المعلماااا  ودلياااا  الطفاااا  عماااا  ألوفا  النهلئياااا  الصااااوف  إلاااا  التوصاااا  تاااا      
 الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  ددا بلساات الفوضاا  ألطفاال  للتاادفي 
 : التللي  الدطوا  بإتبلع الدمل  إل  المستند 

 

          : العامة األهداف تحديد-1

 :  يل  فيمل العلم  األهداف تحديد ت 
 

    .                                                           الفوض  أطفل  لد  العدد  الح  تنمي  -
  .الفوض  أطفل  لد  البصف  التفكيف تنمي  -
 

   :الخاصة األهداف تحديد-2 
 
 

 المفااالهي  مقااافف  محتاااو  ضااامن  لموضاااوعل  الدلصااا  األهاااداف تحدياااد تااا    
 للعاال (   الثاالن   المسااتو )الفوضاا  ألطفاال  األو   الدفاساا للفصاا  الفيلضااي 
 بداي   ف  موضح  ه  كمل سلوكي  صوف  ف  وصيلغتهل    7102/7102

 ) 3ملح ) . بللدلي  دف  ك 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8001)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 علتى القائمتة اإلستتراتيجية باستخدام للتدريس المتبعة االجراءات تحديد-3
 :الدماغ إلى المستندة التعلم نظرية

 

 إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  إليهاال سااتندت التاا   الدمساا مفاحاا ال ضااوء فاا    
 : وه  الدمل 

 

 التكلماااا    الااااذاكف  تكااااوين  (  اإلسااااهلب) التفصااااي    االكتساااالب   اإلعااااداد
ستفاتيجيل    الوظيف   العصاف   الذهنيا  الدفيط    (K.W.L ) التدفي  وا 
 مااا  تتفااا  التااا (  للااادمل  فيلضاااي  تمااالفين   شااالفك –  اوج -فكاااف   الاااذهن 
 بلستددا  للتدفي   المتبع  االجفاءا  تحديد  ت    الدمل  إل  المستند التعل 

 .الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي   عل القلئم  اإلستفاتيجي 
 

 :للتدريس المستخدمة والمواد الوسائل تحديد-4
 

  : التللي  التعليمي  دوا واأل الوسلئ  استددا  ت 
 

 والكافا  الحصا  مثا  أشايلء 01 إلا 0 من مدتلف  وألوان أحجل  ذا  أشيلء
  صوف01 إل  0 من األعداد لتمثي  صوف  ------ والعص  وال جلجل 

 . للطف  عم   أوفا     يومستط ومفبعل  ومثلثل  لدوائف
 

 : التقويم ساليبأ تحديد-5
 

  : ه  مفاح  ث ث د   من التدفي  تقوي  ت    
 

 البصاف  التفكياف وادتبالف العدد  الح  ادتبلف تطبي  ت  : القبلي التقويم-
 .(البحث مجموع ) والتجفيبي  الضلبط  المجموعتين أطفل  عل 

 ؛بللادف  الموجاود  األنشاط  د   من دف  بك  ذلك ت  : البنائي ويمالتق-
   .فيهل وقعوا الت  األدطلء وتصحي    للطف  تقد  مد  عل  للتعفف

 التفكيااااف وادتباااالف العاااادد  الحاااا  ادتباااالف تطبياااا  تاااا  : النهتتتتائي التقتتتتويم-
 . (البحث مجموع ) والتجفيبي  الضلبط  المجوعتين أطفل  عل  البصف 
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 :الطفل عمل ألوراق األولية الصورة ادعدإ-6
 

 اثناالء تساتدد  التا  الفوضا  لطفا  عماا  ألوفا  األوليا  الصاوف  إعاداد تا     
 علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي  بلسااااتددا  األو   الدفاساااا الفصاااا  فاااا  التاااادفي 
 .الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي 

 

 :المعلمة لدليل األولية الصورة إعداد -7
 

  الدفاسا للفصا  التادفي  عناد المعلما  با  لتستفشد المعلم  دلي  دإعدا ت    
   الادمل  إلا  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا  األو 

 : يل  مل الدلي  ويتضمن
 وأهمياا  تعفيفهاال حيااث ماان الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  عاان مقدماا  -

 .استددامهل
 الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  القلئماا  فاتيجي اإلساات اسااتددا  دطااوا  -

 . للتدفي 
  . الدلي  بهذا المتضمن  البحث موضوعل  تدفي  أهداف -
  .البحث موضوعل  لتدفي  ال  م  والمواد التعليمي  الوسلئ  -

 القلئماا  لإلسااتفاتيجي  وفقاال البحااث موضااوعل  ماان دف  كاا  تاادفي  كيفياا  -
 .الدمل  إل  ند المست التعل  نظفي  عل 

   :  عل دف  ك  اشتم  حيث   
 . للدف  أهداف •
 .المستددم  والمواد الوسلئ  •
 .الدف  ف  السيف دطوا  •
 . التقوي  •
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  : العمل وراقأو  المعلمة لدليل النهائية الصورة -8
 

 ماان الطفاا  عماا  وأوفا  المعلماا  لاادلي  النهلئياا  الصااوف  إلاا  التوصاا  تاا    
 وطااااف  منااااله  تدصااااص المحكمااااين ماااان مجموعاااا   علاااا عفضااااهمل داااا  

 منلسااااب   مااااد:  حااااو  وم حظاااالته  فائهاااا آ  علاااا للتعاااافف وذلااااك ؛التاااادفي 
 الوسااالئ   منلساااب  بللمحتو  األهاااداف  افتبااالط دف  لكااا  السااالوكي  األهاااداف
 وصااااايلغ  العاااااف  أسااااالوب منلساااااب  دف   كااااا  فااااا  المساااااتددم  التعليميااااا 
 لفقااااو  والمتبعااا  الااادف  فااا  السااايف دطاااوا  منلساااب    العمااا  باااأوف   المحتاااو 

 منلسااب   مااد الاادمل   إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  لإلسااتفاتيجي 
 . المتبع  التقوي  أسلليب

 

   السالوكي  األهاداف بع  صيلغ  إعلد  إل  نو المحكم السلد  أشلف وقد   
 ليهاااالإ أشاااالف التاااا  التعاااادي   جاااافاءإ وتاااا    لتكفافهاااال األهااااداف بعاااا  حااااذف
(  2 ملحاا   3 ملحاا )  المعلماا  ودلياا   العماا  أوفا  أصاابح    نو المحكماا

 ) .التجفيبي  البحث مجموع ) الفوض  أطفل   عل للتطبي  نيقلبل
 

 :  مجموعتين إلى وتقسيمها البحث عينة اختيار:رابعاا 
 

 دائياا تباال الثااوف  أبناالء مدفساا  بفوضاا  أطفاال  ماان البحااث عيناا  ادتياالف تاا    
 عااادده  وكااالن 7102/ 7102 الدفاسااا  للعااال  التعليميااا  المنيااال ف إلدا التلبعااا 

 : مجموعتين إل  تقسيمه  وت  وطفل ا  طف ا (  66)
 

  ودفساا  وطفلاا ا  طفاا ا ( 37) باا  فصاا  ماان وتكوناا :  ضاالبط ال مجموعاا ال-
 .المعتلد  بللطفيق 

 ودفسا  وطفلا ا  طفا ا (  32) با  فصا  مان وتكون : تجفيبي ال مجموع ال - 
 .الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي   بلستددا
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 وذلاك البحاث نتالئ  عل  تاثف أن يحتم  الت  اآلتي  المتغيفا  ضبط وت    
    : المجموعتين تكلفا لضملن

   التجفيبياا  المجموعاا  ألطفاال  بللتاادفي  الفصاا  معلماا  قلماا   المعلمتتة: -
 تأكااااد  أن بعااااد   الضاااالبط  جموعاااا الم ألطفاااال  بللتاااادفي  الفصاااا  ومعلماااا 
 للطفولااااا  التفبيااااا  بكاااااللوفيو )  الماهااااا  يحمااااا ن نفااااا  أنهمااااال مااااان البلحثااااا 
 . تقفيبلا   سن 03 وه  الدبف  مد  نف  ولهمل  (المبكف 

 

 حيااث ماان المجمااوعتين تكاالفا ماان للتأكااد :الستتابقة العتتددي الحتتس مهتتارات-
 مهالفا  ادتبالف يا تطب تا  البحاث  تجفبا  تطبيا  قبا  العدد  الح  مهلفا 
 تجفباا  تطبياا  قباا  المجمااوعتين أطفاال   علاا(  البحااث أدا )  العاادد  الحاا 
 .  والجدو  التلل  يوض  ذلكالبحث

 (2)جدول
 التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفرق داللة يوضح

 العددي الحس مهارات الختبار القبلي
 البيان      

  
  وعةالمجم

عدد األطفال       
 ن

المتوسط                 
 م 

االنحراف 
المعياري                           

 ع

 داللة  ت
 ت

المجموعة 
 الضابطة

 غيف ,23 ,66 22,0 37
 دال 

المجموعة 
 التجريبية

32 22,0 20, 

 حيااااث ماااان والتجفيبياااا  الضاااالبط  المجمااااوعتين أطفاااال  تكاااالفا  يعناااا وهااااذا   
 .البحث تجفب  إجفاء قب  العدد  الح  مهلفا 
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 :السابق البصري التفكير
 

 تجفب  تطبي  قب  البصف  التفكيف حيث من المجموعتين تكلفا من للتأكد   
 أطفاااال   علاااا(  البحااااث أدا )  البصااااف  التفكيااااف ادتباااالف تطبياااا  تاااا  البحااااث 

 .( يوض  ذلك3  وجدو  )البحث تجفب  تطبي  قب  المجموعتين
 (3جدول ) 

 التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفرق وضح داللةي
 البصري التفكير الختبار القبلي

 

 البيان           

 المجموعة 

عدد 
األطفال       

 ن

المتوسط                 
 م 

االنحراف 
المعياري                           

 ع

 داللة  ت

 ت

 غيف ,32 ,52 62,3 37 ابطةالمجموعة الض

 ,27 3 ,67 32 المجموعة التجريبية دال 
 

 حيااااث ماااان والتجفيبياااا  الضاااالبط  المجمااااوعتين أطفاااال  تكاااالفا  يعناااا وهااااذا   
 .البحث تجفب  إجفاء قب  البصف  التفكيف

 

 :البحث تجربة تطبيق :خامساا 
 

 حاا ال ادتباالف تطبياا  تاا  حيااث   7102/ 0/00 فاا  التجفباا  تنفيااذ باادأ    
 الضاااااالبط  المجمااااااوعتين أطفاااااال  علاااااا  البصااااااف  التفكيااااااف وادتباااااالف العاااااادد 

   المعتااالد  بللطفيقااا  الضااالبط  المجموعااا  ألطفااال  التااادفي  ثااا    والتجفيبيااا 
 الاااااتعل  نظفيااااا  علااااا  القلئمااااا  اإلساااااتفاتيجي  بلساااااتددا  التجفيبيااااا  والمجموعااااا 
  فتاف  بواقا   فتافا ( 6)وهاو التادفي  عمليا  واساتغفق    الدمل  إل  المستند 
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 تا  حياث   7102/  07/  02 فا  التجفبا  تنفياذ  وانته  ( ونصف  سلع)
 أطفاال   علاا البصااف  التفكيااف وادتباالف العاادد  الحاا  ادتباالف تطبياا  إعاالد 

 .والتجفيبي  الضلبط  المجموعتين
 

 : وتفسيرها وتحليلها البحث نتائج
  

 العددي: الحس مهارات اختبار تطبيق نتائج: أوالا 
 

 باااين الفاااف  داللااا  حسااالب تااا    للبحاااث األو  الفاااف  صاااح  مااان تحقااا لل    
 التطبياااا  فاااا  والتجفيبياااا  الضاااالبط  المجمااااوعتين أطفاااال  دفجاااال  متوسااااط 
 للمجموعاال "  " ادتباالف بلسااتددا  العاادد  الحاا  مهاالفا  الدتباالف البعااد 
   SPSS بفنالم  دا   مان  Independent- Samples T Test المساتقل 

 تاا  للبحااث األو  الساااا  عاان ولإلجلباا   (   775 -771   7105 حساان )
   7106   حسن) 2"" يجلدا  و  التغليف تحلي  بلستددا  التأثيف حج  حسلب
                                                     .(   325 ص

( 4)  جدول  

 البعدي طبيقالت في والتجريبية الضابطة المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفرق داللة
 العددي الحس مهارات الختبار

 البيان           
 المجموعة 

عدد 
األطفال       

 ن

المتوسط                 
 م 

االنحراف 
المعياري                           

 ع

 داللة  ت
 ت

2  داللة 
2 

المجموعة 
 الضابطة

دال  عند  72 ,6 62,0 02,5 37
مستو  
10, 

 كبيف ,27

عة المجمو 
 التجريبية

32 22,02 52,0 
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 : أن لنل يتبين( 2) جدو  من
 
 
 
 
 

 فاا  والتجفيبياا  الضاالبط  المجمااوعتين أطفاال  دفجاال  متوسااط  بااين الفااف -
 عناااد إحصااالئي  داللااا  لااا  العااادد  الحااا  مهااالفا  الدتبااالف البعاااد  التطبيااا 
 الفاااف  يتحقااا  وبهاااذا التجفيبيااا   المجموعااا  أطفااال   لصااالل  1410 مساااتو 

 التجفيبيااا  المجموعااا  أطفااال  مساااتو  افتفااالع علااا  ياااد  وهاااذا   للبحاااث و األ
 إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  بلسااتددا  دفسااوا الااذين
 المجموعااا  أطفااال  نظااافائه  مساااتو  عااان العااادد  الحااا  مهااالفا  فااا  الااادمل 

  .المعتلد  بللطفيق  دفسوا الذين الضلبط 
 الااااتعل  نظفياااا  علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي ) المسااااتق  للمتغيااااف التااااأثيف حجاااا -

 كبيااف ( العاادد  الحاا  مهاالفا ) التاالب  المتغيااف علاا ( الاادمل  إلاا  المسااتند 
 الااااتعل  نظفياااا  علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي  اسااااتددا  فلعلياااا  علاااا  يااااد  وهااااذا

   الفوضا  أطفال  لاد  العادد  الح  مهلفا  تنمي  ف  الدمل  إل  المستند 
   .للبحث األو  الساا  عن اإلجلب  تم  قد ونيك وبهذا

 

 ودفاساا   ( 7103)  فوا دفاساا  إلياا  توصاال  ماال ماا  النتيجاا  هااذ  وتتفاا     
 علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي  اسااااتددا  فلعلياااا  حيااااث ماااان( 7105) مصااااطف 

  . التدفي  ف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي 
 

 بلساااااتددا  دفساااااوا الاااااذين بيااااا التجفي المجموعااااا  أطفااااال  مساااااتو  وافتفااااالع   
 الحاااا  فاااا  الاااادمل  إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  نظفياااا  علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي 

 دفسااااوا الااااذين الضاااالبط  المجموعاااا  أطفاااال  نظاااافائه  مسااااتو  عاااان  العاااادد 
  :إل يفج   المعتلد   بللطفيق 

 التا    الادمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  طبيع   -
 بصااااوف    المتضااامن  والمهااالفا  والموضاااوعل  األفكااالف تقااادي  د لهااال مااان  تااا

 . منظم   
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 إتلح  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  استددا  - 
 األنشاط  مملفسا  دا   مان وكاذلك    التعليم المحتو  م  للتفلع  الففص 
 علاا  األطفاال  بااين المنلفساا  لف إثاا فاا  سااببلا  كاالن قااد   بلإلسااتفاتيجي  المتعاادد 
 الحاا  وتنمياا    الااتعل  سااهول  فاا  سااله  مماال    والجماالع  الفاافد المسااتو 
 .    العدد 

 نظفيا  علا  القلئما  اإلساتفاتيجي  فا  المعلما  با  قلما  الاذ  الوسايط دوف -
 فااا   الفئيسااا بللااادوف يقاااو  الطفااا  كااالن حياااث   الااادمل  إلااا  المساااتند  الاااتعل 

   النجلحال  واحافا  المهل  إنجل  من تمكن  الت  والوسلئ   التعليمي الدبفا 
   .لديه   العدد  الح  مهلفا  نمو ث  ومن

 وتقااادي  اإلساااتفاتيجي  بلساااتددا  التااادفي  وبعاااد وأثنااالء قبااا  المساااتمف التقاااوي -
 . لألطفل  المستمف  الفاجع  التغذي 

 

 :البصري التفكير اختبار تطبيق نتائج: ثانياا 
 

 باااين الفاااف  داللااا  حسااالب تااا    للبحاااث األو  الفاااف  صاااح  مااان  للتحقااا     
 التطبياااا  فاااا  والتجفيبياااا  الضاااالبط  المجمااااوعتين أطفاااال  دفجاااال  متوسااااط 
 للمجموعاااااال "  " ادتباااااالف بلسااااااتددا   البصااااااف  التفكيااااااف الدتباااااالف البعااااااد 
   SPSS بفنالم  دا   مان  Independent- Samples T Test المساتقل 

 تاا  للبحااث األو  الساااا  عاان ولإلجلباا   (   775 -771   7105 حساان )
 7106   حسن. )"2 " يجلدا  و  التغليف تحلي  بلستددا  التأثيف حج  حسلب

                                                      .(  325 ص  
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( 5)  جدول  
 تطبيقال في والتجريبية الضابطة المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفرق داللة

 البصري التفكير الختبار البعدي
 

 البيان           
 المجموعة 

عدد 
األطفال       

 ن

المتوسط                 
 م 

االنحراف 
المعياري                           

 ع

 داللة  ت
 ت

2  داللة 
2 

دالة عند  60,30 ,81 90,6 32 المجموعة الضابطة
مستوى 

91, 

 كبير ,84
المجموعة 

 التجريبية
34 30,22 17,2 

 

 :أن لنل يتبين( 5) جدو  من
 

 فاا  والتجفيبياا  الضاالبط  المجمااوعتين أطفاال  دفجاال  متوسااط  بااين الفااف -
  مسااتو  عنااد إحصاالئي  داللاا  لاا   البصااف  التفكيااف الدتباالف البعااد  التطبياا 
 الثاااالن  الفاااف  يتحقااا  وبهاااذا التجفيبيااا   المجموعااا  أطفااال   لصااالل  1410
 الاااذين التجفيبيااا  المجموعااا  أطفااال  مساااتو  افتفااالع علااا  ياااد  وهاااذا  للبحاااث
 الادمل  إلا  المساتند  الاتعل  نظفيا  علا  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا  دفسوا
 الضالبط  المجموع  أطفل  نظفائه  مستو  عن البصف  التفكيف مهلفا  ف 

  .المعتلد  بللطفيق  دفسوا الذين
 الاااتعل  نظفياا  علاا  القلئمااا  اإلسااتفاتيجي ) المسااتق  للمتغياااف التااأثيف حجاا  -

 ياد  وهاذا كبيف  البصف ( التفكيف) التلب  المتغيف عل ( الدمل  إل  المستند 
 إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  اسااتددا  فلعلياا  علاا 
 يكاون وبهذا   الفوض  أطفل  البصف  لد  التفكيف مهلفا  تنمي  ف  الدمل 

 . للبحث الثلن  الساا  عن اإلجلب  تم  قد
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  ودفاسااا (7103) محماااد دفاسااا  إليااا  توصااال  مااال مااا  النتيجااا  هاااذ  وتتفااا    
 ماااان( 7102) محمااااد دفاساااا   و(7106) فتحاااا  ودفاساااا   (7106) فاضاااا 
 إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  اسااتددا  فلعلياا  حيااث
       . البصف  التفكيف مهلفا  تنمي  ف  التدفي  ف  الدمل 

 بلسااااااتددا  دفسااااااوا الااااااذين التجفيبياااااا  المجموعاااااا  أطفاااااال  مسااااااتو  وافتفاااااالع -
 البصف  التفكيف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي 

 بللطفيقاااا  دفسااااوا الااااذين الضاااالبط  المجموعاااا   أطفاااال  نظاااافائه  مسااااتو  عاااان
 نظفيااا  علااا  القلئمااا  اإلساااتفاتيجي   بلساااتددا التااادفي  إلااا  يفجااا    المعتااالد 
 :  عل  عم  الذ  الدمل  إل  المستند  التعل 

 

 مملفساااا  داااا   وماااان    التعليماااا المحتااااو  ماااا  للتفلعاااا  الففصاااا  إتلحاااا  -
 البحاث مجموعا  األطفال  كسالبإ علا  عم  بلإلستفاتيجي  المتعدد  األنشط 
 . . البصف  للتفكيف  التجفيبي 

 المعففا  كسالبإ  علا المعلما  وتفكيا  التوضايحي  والفساو  الصاوف استددا -
 واسااتنتلجل  تفساايفا  ماان إلياا  توصاال  فيماال مجموعاا  كاا  ومنلقشاات  للطفاا  
دفاك   التملثااااا  إلدفاك الففصااااا  األطفااااال  أعطااااا   واكتشااااالف   اإلدااااات ف وا 

 . األشكل  النمط بين
 

 البحث: توصيات
 

 : للي الت التوصيل  تقدي  يمكن الحلل  البحث نتلئ  ضوء ف 
 

 فا  الادمل  إلا  المساتند  الاتعل  نظفيا  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  استددا -0
 الحااا  مهااالفا  تنميااا  فااا  فلعليااا  مااان لهااال لمااال ؛الفوضااا  ألطفااال  التااادفي 
 . لديه  البصف  والتفكيف العدد 
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 اساااتددا   علااا المبكاااف  للطفولااا  التفبيااا  بكليااا  المعلمااا  الطللبااال  تااادفيب -7
 .التدفي  ف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  لئم الق اإلستفاتيجي 

 القلئماا  اإلسااتفاتيجي  اسااتددا   علاا - الددماا  أثناالء – المعلماال  تاادفيب -3
 . التدفي  ف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل 
 مملفساااا  لألطفاااال  تتااااي  تعليمياااا  ووساااالئ  بمااااواد الدفاساااا  حجاااافا  تهيئاااا -2

 فاا  وتساالعده   الفوضاا  أطفاال  واحتيلجاال  ماال اهتمل تفاعاا  التاا  األنشاط 
 .لديه  البصف  والتفكيف العدد  الح  مهلفا  تنمي 

 

 المقترحة: البحوث
 
 
 
 

 :التالية البحوث اقتفا  يمكن البحث نتلئ  ضوء ف 
 

 إلااا  المساااتند  الاااتعل  نظفيااا  علااا  القلئمااا  اإلساااتفاتيجي  اساااتددا  فلعليااا -0
 أطفااال  لاااد   اإلباااداع والتفكياااف  هندساااال الحااا  مهااالفا  تنميااا  فااا  الااادمل 
 . الفوض 

 المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  استددا  أثف بين المقلفن -7
  األداف  الحديث  االتجلهل  وبع  الفوض  ألطفل  التدفي  ف  الدمل  إل 
  . البصف  والتفكيف العدد  الح  مهلفا  تنمي  عل 
 إلااا  المساااتند  الاااتعل  نظفيااا  علااا  القلئمااا  تيجي اإلساااتفا اساااتددا  فلعليااا  -3

 الشالمل  الجاود  معلييف بع   عل القلئم  التدفي  مهلفا  تنمي  ف  الدمل 
 .  الفوض  أطفل  معلمل   لد
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 المراجتتع
 أوالا: المراجع العربية:

 

اسااتددا  إسااتفاتيجي  التاادفي   .(7107أبفياا   اهلل ) عبااد  شااحلت أحمااد   -
لاااي  الفيلضااايل  و أثفهااال علااا  تنميااا  مهااالفا  التفكياااف البصاااف  ف  تعيالتبااالدل

مجلااا  تفبويااال   .لاااد  ت مياااذ المفحلااا    ودفااا  القلااا  الهندسااا والتحصاااي 
الجمعي  المصافي  لتفبويال  الفيلضايل    كليا  التفبيا    جلمعا   .الفيلضيل 

 .بنهل  المجلد الدلم  عشف
             ل  األطفااااال مناااااله  فيااااا.(7112العااااادوان   ياااااد )  ؛محماااااد الحواماااااد    -
  .        األفدن : داف علل  الكتب الحديث ."أس  تنمي  الطفول  المبكف   "
التادفي  بلساتددا  نظفيا  الاتعل  .(7102ديسمبف    فليد  محمد ) الفوفل -

مجلاااا  العلااااو  والدفاساااال  .المسااااتند إلاااا  الاااادمل  فاااا  مفحلاااا  فياااال  األطفاااال 
 . 26 ع   لمفج  جلمع  بنغل  كلي  اآلداب والعلو  بل  اإلنسلني 

حجاااا  أثااااف أساااالليب إحصاااالئي   .( 7113يوليااااو  السااااعيد  فضاااال مسااااعد ) -
الماااتمف العلماا  الداالم   .لقياال  األهمياا  العملياا  لنتاالئ  البحااوث التفبوياا  
  الجمعي  المصفي  للمنله   عشف )منله  التعلي  واإلعداد للحيل  المعلصف (

  .7دد وطف  التدفي    المجلد األو    الع
عماالن :  . الااتعل  المسااتند إلاا  الاادمل  .(7112  نلدياال ساامي  )  الساالط -

 .داف الميسف  للنشف والتو ي  الطبلع 
 . إسااااتفاتيجي  فاااا  التعلاااااااا  الناااااااشط .(  7100محمااااد )     ملشاااا الشاااامف  -

 .السعودي    و اف  التفبي  والتعلي 
ل  وتطبيقلتهال أسلليب التعلي  والتع .(  7117 عف  مصطف  )   الطنلو  -

  .األنجلو المصفي   . القلهف  : ف  البحوث التفبوي 
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الح  العدد  وبع  المتغيفا  المفتبطا  .(7110المنوف   سعيد جلبف ) -
  كلياا  التفبياا   جلمعاا  المنوفياا   العااادد مجلاا  البحااوث النفسااي  والتفبوياا  .باا 

  .                                  الثلن   السن  السلدس  عشف

بفنااااالم  لتنميااااا  مهااااالفا  الحااااا  (. 7102بااااادف الااااادين  دديجااااا  محماااااد ) -
المجلا  .العدد  لد  األطفل  ذو  صعوبل  التعل  ف  مفحل  ملقبا  المدفسا 

  .2  ع 3  داف سمل  للدفسل  واالبحلث م  التفبوي  الدولي  المتدصص 
الفيال :  (.تفجما  مكتبا  جفياف )تحك  باذاكفتك(: 7112بو ان   تون  ) -
 .كتب  جفيفم
 .(تفجم  مكتب  جفياف)عل  العق   التعل  المبن .(7112جينسن  أيفيك ) -

   .الفيل : مكتب  جفيف للنشف والتو ي 
  البنالئ  Seven E`S فلعليا  نماوذج .(  7107حلماد  دديجا  حماد ) -

فااا  تااادفي  التحاااوي   الهندساااي  علااا  التحصاااي  و التفكياااف البصاااف  لاااد  
جلمعا   .كليا  التفبيا   . (فسالل  ملجساتيف )  سلساطللبل  الصف التلس  األ

   .سلطن  عملن .السلطلن قلبو  
 بلستددا   اإلحصلء والتحلي  اإلحصلئ(: 7105محمد فبي  )    حسن -

SPSSالمنيااااااااااال:داف أباااااااااااو هااااااااااا   للطبلعااااااااااا  والنشاااااااااااف .                                                                     -  القااااااااااالهف  0  ج                       
  بلساتددا   اإلحصالء والتحليا  اإلحصالئ .(7106محماد فبيا  )    حسان

SPSSالمنيل: مطبع  بس  بفن  -  القلهف 7  ج.   
فلعلي  إستفاتيجي  تدفيسي  مقتفح   .(7106أكتوبف    وائ  أحمد ) فاض -

طاا ب للااتعل  المسااتند  إلاا  الاادمل  فاا  تنمياا  مهاالفا  التفكيااف البصااف  لااد  
  كلياا  التفبياا   جلمعاا  لمجلاا  التفبوياا ا. المدفساا  الثلنوياا  الصاانلعي  ال دففياا 

  .26ج   سوهلج
أثااااف اسااااتددا   بفناااالم  قاااالئ  علاااا  .( 7103يونيااااو   وفاااالء فشاااالد )  فوا -

الاااتعل  المساااتند إلااا  الااادمل  فااا  تنميااا  مهااالفا  التفكياااف األسلساااي  لاااد  طفااا  
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فابطاا  التفبااويين العاافب ع  الاانف دفاساال  عفبياا  فاا  التفبياا  وعلاا   .الفوضاا 
 . 2 ج 32

(. 7113أكتاوبف  وعبد الحميد  عباد النلصاف )  ؛سعد  ع ء الدين متول -
لااد  طاا ب   وع قتاا  بلإلبااداع الداالص واإلنجاال  األكاالديم  الحاا  الفيلضاا

  الجمعياااا   مجلاااا  تفبوياااال  الفيلضاااايل  .كلياااال  التفبياااا  شااااعب  الفيلضاااايل 
    كلي  التفبي    جلمع  بنهل   الماتمف العلمالمصفي  لتفبويل  الفيلضيل  

    .الثللث
معجا  المصاطلحل  التفبويا   .(7113والنجلف    ينب ) ؛شحلت   حسن  -

    .القلهف : الداف المصفي  اللبنلني  . والنفسي 
الداافائط الذهنياا  ومهاالفا  الااتعل   .(7106عاالمف  طاالف  عبااد الاافاوف ) -

القلهف : المجموعا  العفبيا   الطبع  الثلني (. ) بنلء األفكلف الذكي   طفيقك إل
   .للتدفيب والنشف

لتاادفي    فعللياا  بفناالم  كمبيااوتف  .( 7112عبااد الاافحي    ساايد محمااد  ) -
الفيلضاايل  علاا  التحصاااي  وبعاا  جوانااب التفكياااف البصااف  واإلتجاال  نحاااو 

فسااالل   )  ساااتددا  الكمبياااوتف لاااد  األطفااال  الصااا  بللصاااف األو  اإلعااادادا
   . جلمع  المنيل .كلي  التفبي  (.  ملجستيف

اساااتددا  نماااوذج الاااتعل  البنااالئ  فااا  .(7112عباااد العااال   هشااال  محماااد ) -
تنمياا  الحاا  العاادد  والتفكيااف االبتكاالف  فاا  الفيلضاايل  لااد  أطفاال  الصااف 

 .معهااااد الدفاساااال  والبحااااوث التفبوياااا   (.فساااالل  دكتااااوفا )الداااالم  االبتاااادائ 
 . جلمع  القلهف 

تعلاي  وتعلا  الفيلضايل  لجميا  األطفال  .(7112وضفو  )عبيد  ولي  تل -
عماااالن: داف المساااايف  للنشااااف .فاااا  ضااااوء متطلباااال  المعاااالييف وثقلفاااا  التفكيااااف

  .والتو ي 
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الااااادمل  والاااااتعل   .( 7115وأباااااو الساااااميد   ساااااهيل  )  ؛عبيااااادا   ذوقااااالن -
 .عملن : ديبونو للطبلع  والنشف والتو ي  .والتفكيف

إسااتفاتيجي  تدفيسااي  مقتفحاا  (.7117حميااد )عبيااد   نلصااف الساايد عبااد ال -
لتنمياا  الحاا  العاادد  وأثفهاال علاا  األداء الحساالب  ألطفاال  الصااف الداالم  

 .جلمع  المنوفي  .كلي  التفبي  (.فسلل  ملجستيف )االبتدائ 
التااادفي  .( 7112والجااايش  يوساااف إبااافاهي  )  ؛عفلنااا   عااا و إساااملعي  -

 . الثقلف  للنشف والتو ي  عملن :داف .الجلنبين   والتعل  بللدمل  ذ
عملن :  .الموهب  العلمي  وأسلليب التفكيف .(7101 حمدان محمد )  عل -

 .ديبونو للطبلع  والنشف والتو ي 
قاالئ  علاا    فلعلياا  بفناالم  تاادفيب.(7106أكتااوبف  مففاا  حساان )  فتحاا -

نظفياااا  الااااتعل  المسااااتند  إلاااا  الاااادمل  فاااا  تنمياااا  المفوناااا  المعففياااا  والتفكيااااف 
للاااتعل  لاااد  طااا ب الصاااف   فااا  الفي يااالء ومهااالفا  التنظاااي  الاااذاتالبصاااف  

 كلي  التفبي    جلمع  حلوان  م   دفاسل  تفبوي  واجتملعي  .األو  الثلنو  
 .2  ع 77

الموهباا  واإلبااداع .(7112سااليملن )  والمشاالعل   مجااد ؛ يوسااف  قطاالم -
     . عملن : ديبونو للطبلع  والنشف والتو ي  .وف  نظفي  الدمل  

فا  تنميا  مهالفا  الحا  العادد  (.7106ديسامبف  كلم   جمل  محمد ) -
مجلا  كليا   .سالوب التلعيابألد  طفا  الفوضا  فا  ضاوء بفنالم  قالئ  علا  

  .2  كلي  فيل  األطفل   جلمع  بوفسعيد ع  فيل  األطفل 
مااااااخ فااااااو   –كيااااااف نماااااافن عضاااااا   المااااااخ . (7103كماااااال   إيهاااااالب ) -

 .شف والتو ي نللالقلهف : داف الدلود .العلد 
 –تجاالو  التوقعاال  .( 7112وأولساان  كاالفين د . ) ؛كوفلليااك  سااو ان ج  -

تفجم       الكتلب األو  دلي  المعل  لتطبي  أبحلث الدمل  ف  غفف  الصف
 .للنشف والتو ي     الفيل  : داف الكتلب التفبو  (مداف  الظهفان األهلي )
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بللوساالئط   تعليماا  ف فلعلياا  تصاامي  بصاا.(7103محمااد  أفاافا  يلسااين ) -
المتعااادد  قااالئ  علااا  نظفيااا  الاااتعل  المساااتند  إلااا  الااادمل  فااا  تنميااا  مهااالفا  

  مجلا  العلاو  التفبويا  والنفساي . التفكيف البصف  ف  مالد  التقنيال  التفبويا  
   .                      017الجمعي  العفاقي  للعلو  التفبوي  والنفسي   ع 

فلعلي  بع  األنشاط  التعليميا  (.7110فايف  فبمحمد  ملجد  محمود )  -
  الجمعيا  مجل  القفاء  والمعففا  .ف  تنمي  الح  العدد  لد  طف  الفوض 

  .  فبفايف2المصفي  للقفاء  والمعفف   كلي  التفبي   جلمع  عين شم   العدد
       تطااويف منااله  الفيلضايل  فاا  الصاافوف .( 7107محماد  محمااد أحماد ) -
بللضااف  الغفبياا  و قطاالع غاا   فاا  ضااوء توجهاال  حديثاا    ساااألسل 01 – 2

جلمعا  عاين  .كليا  التفبيا    (.فسالل  دكتاوفا)ف  تعلاي  الفيلضايل  و تعلمهال 
   . شم 

بفناالم  مقتااف  فاا  الفيلضاايل   .( 7112فبفايااف  محمااد  مديحاا  حساان ) -
المااتمف  .بتدائيا  طفا  األصا  فا  المفحلا  االلتنمي  التفكياف البصاف  لاد  ال

  الجمعيااااا  )الفيلضااااايل  المدفساااااي  : معااااالييف ومساااااتويل (   السااااانو   العلمااااا
 .المصفي  لتفبويل  الفيلضيل  

اسااااااتددا  األلعاااااالب التعليمياااااا   .(  7116ينااااااليف  محمااااااد  فاااااالي   أحمااااااد ) -
بااللكمبيوتف لتنمياا  التحصااي  و التفكيااف البصااف  فاا  الفيلضاايل  لااد  أطفاال  

كلياا  التفبيا    جلمعاا  ساوهلج   العاادد    المجلاا  التفبويا  .المفحلا  االبتدائيا  
    .الثلن  و العشفون

أثاااف اسااتددا  إساااتفاتيجي  الاااتعل  .(7102ديسااامبف  ين محمااد )فااامحمااد  ني -
فافياا  غالمساتند  إلاا  الادمل  فاا  تنميا  مهاالفا  التفكياف البصااف  والمفالهي  الج

 دفاسااال  عفبيااا  فااا  التفبيااا  وعلااا  الااانف .لاااد  طااا ب الصاااف األو  الثااالنو 
 .006ط  التفبويين العفب   ع ب فا
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لئ  علا  قامقتاف    نماوذج تدفيسا.(7100أكتاوبف البنل  مك  عبد المنع  ) -
لاااد  أطفااال    الاااتعل  المساااتند إلااا  الااادمل  لتنميااا  اإلباااداع والتوصااا  الفيلضااا

  الجمعياا  المصاافي   مجلاا  تفبوياال  الفيلضاايل  .بتاادائ الصااف الداالم  اال
    .                        3  ج 02 لتفبويل  الفيلضيل    أكتوبف   م 

تحليااا  نلقاااد لنظفيااا  الاااتعل  .(7110يولياااو   يتاااون  كمااال  عباااد الحمياااد ) -
الدالم    الماتمف العلما .سلتهل عل  تدفي  العلو  لنعكاخ و مالمستند إل  ال

   .  الجمعي  المصفي  للتفبي  العلمي   ن  (ط) التفبي  العلمي  للموا
فلعليااااا  اساااااتددا  حقيبااااا  .( 7101يونياااااو  ماااااد )عباااااد الواحاااااد  نجاااااوان حل -

فسااالل  .تعليميااا  فااا  تنميااا  التحصاااي  والتاااذو  البصاااف  لاااد  أطفااال  الفوضااا 
 .72  و اف  التفبي  والتعلي   ع التفبي 

  فلعلياا  بفناالم  إلكتفوناا .( 7106فبفايااف  سااميف )  عبااد الوهاالب  أماالن -
مجلا  . لا  الفوضا مقتف  ف  تنمي  مهلفا  الذاكف  البصفي  لألطفل  ف  مفح

 الجمعيااا  المصااافي  للقااافاء  والمعففااا   كليااا  التفبيااا   جلمعااا  القااافاء  والمعففااا  
 .027عين شم   ع 

أثف تدفي  أنشط  ف  التفكيف البصاف   .(  7112محمد   وفلء أحمد )  -
عل  ح  المشاك   الهندساي  و تنميا  مهالفا  التفكياف البصاف  لاد  أطفال  

جلمع   .كلي  التفبي   . (فسلل  ملجستيف)  األسلسالحلق  األول  من التعلي  
 .                                         سلطن  عملن .السلطلن قلبو  

ند إل  الدمل  ف  تطاويف أثف التعل  المست.(7105مصطف   هيل  ص   )-
 .كليا  الدفاسال  العليال. (فسالل  ملجساتيف)فكلف لد  أطفل  الفوضا ط ق  األ
 األفدني . الجلمع 
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