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&س العلوم باستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� لتنمية التحصيل املعر� وامليو العلمية  لتد ر
يوخفض التجو العق6� لدى التالميذ ذو +ضطرابات السلوكية و+نفعالية    ل

  لبالصف =و >عدادي
   دمحم صديق حسنسعيد

  .، مصرسوانأ جامعة، التربية كلية، التدريس وطرق المناهج قسم

  saiedms73@yahoo.com: البريد اإللكتروني

  :ملخص البحث

�س العلـــوم باســـتخدام اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ�   +ـــ$ر(ـــدف البحـــث ا�%ـــا"$ إ"ـــ! قيـــاس فاعليـــة تـــد
ــــة امليـــــو العلميــــــة وخفـــــض التجــــــو  لالتحـــــصيل املعر+ـــــ$ وتنميــ يالعق@ـــــ$ لــــــدى التالميـــــذ ذو :ضــــــطرابات ل

تلميـــذا مــــن ) 28(وقـــد تMونـــت مجموعـــة البحـــث مـــن لالـــسلوكية و:نفعاليـــة بالـــصف Fو Eعـــدادي، 
ً

ـــا للتعرVـــــف EجراTـــــي للتلميـــــذ ذي :ضــــــطرابات  ــــاؤ(م وفقــ ـــم انتقــ ــــدادي تــ ـــذ الـــــصف Fو Eعـ تالميــ
ً ل

ي الوصـــفي +ــــ$ إعـــداد Eطــــار النظـــر للبحــــث املــــن[\) 1:(استـــــخدم الــباحـــــثوالـــسلوكية و:نفعاليـــة، 
كتــاب التلميــذ، كراســة الgــشاط، ودليــل املعلــم، وأدوات : والوحــدة التجرdVيــة بمــا cــشتمل عليــھ مــن

واملــن[\ التجرqVــp +ــ! ا�oــزء امليــداmى املتمثــل +ــ! التــصميم ) 2(البحــث، و+ــ! تحليــل النتــائج وتفــس��(ا 
. ! القيـاس القب@ـ! والبعـدى ملتغ�ـ�ات البحـث التاtعـةالتجرpqV ذى اosموعة الواحدة الذى يقوم ع@

�س العلوم باستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� +$  التحصيل : yل منروقد أظwرت النتائج فاعلية تد
لاملعر+ـــ!، وامليـــو العلميـــة، وخفـــض التجـــو العق@ـــ$ ة ل ور، و+ـــ! ضـــوء (ـــذه النتـــائج أو|ـــ}p الباحـــث بـــضر

ليــة +ـ$ ضـوء اسـ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ـ� لتنميـة امليـو العلميــة تطـوVر منـا~\ العلـوم للمرحلـة Eعداد
يوخفض التجو العق@$ من خالل التعلم الصفي للتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية،  ل
��Vم ع@ـ! خطــوات اك�ـشاف التالميــذ ذو  dVيــة ملعل�ـ� العلـوم +ــ$ أثنـاء ا��دمــة لتـد يوعقـد بـرامج تد ر ر

عاليـة وتحديـد(م وcـ�oع��م ع@ـ! تـصميم أmـشطة علميـة ت�ناسـب مـع :ضطرابات الـسلوكية و:نف
ا��م  .رخصائصwم وقد

لاس��اتيجية عباءة ا��ب��؛ التحصيل املعر+$؛ امليو العلمية؛ التجو العق@$؛  :الAلمات املفتاحية ل
لالتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي  و
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Teaching science using the mantle of the expert strategy to 
develop cognitive achievement and scientific inclinations and 

reduce mental wandering among students with behavioral 
 And emotional disorders in Preparatory First Grades 

Saied Mohamed Sedeek Hassan 

Curricula and Methods of Teaching Department, Faculty of 
Education, Aswan University, EGYPY.  

Email: saiedms73@yahoo.com 

Abstract: 
The current research aims at measuring the effectiveness of 

science teaching using the mantle of the expert strategy in 
cognitive achievement, developing scientific tendencies, and 
reducing mental wandering among students with behavioral and 
emotional disorders in preparatory first grades. The sample of the 
research includes (28) students from the first year of middle school, 
who were selected according to the procedural definition of the student 
with behavioral and emotional disorders from the first stage of 
Preparatory school (Aswan – Egypt). The researcher uses: (1) the 
descriptive methodology in preparing the theoretical framework of the 
research and the experimental unit, which includes: student’s book, 
activity notebook, the teacher’s guide, tools of the research, and 
analyzing and explaining the results (2) the experimental methodology 
is used in the field part which represented in one sample group 
experimental design based on the pre and post measurement for 
dependent variables. The results showed the effectiveness of teaching 
science using the mantle of the expert strategy in each of: cognitive 
achievement, scientific inclinations, and reducing mind wandering. 
The research recommended the necessity to develop science curricula 
for the preparatory stage in the light of the expert’s mantle strategy to 
develop scientific tendencies and reduce mental wandering through 
classroom learning for students with behavioral and emotional 
disorders, and to hold training programs for science teachers in- 
service to train them on discovering students with behavioral and 
emotional disorders and design scientific activities fit with their 
characteristics and abilities.  

Keywords: The Mantle of the Expert Strategy, Cognitive 
Achievement, Scientific Inclinations, Mental Wandering, Students 
with Behavioral and Emotional Disorders in Preparatory First Grades 
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اسCDا :رمشAلة البحث وخطة د  
:مقــدمـــة  

ف cس�! ال��بية ا (ا أحد أ(م جوانب ال��بية الشاملة املتMاملـة إ"ـ! إنمـاء املعـا رلعلمية باعتبا ر
ـــا��م  ات وا�oوانــــب الوجدانيــــة لــــدى جميــــع التالميــــذ بمراحــــل التعلــــيم ا�sتلفــــة مــــع تنــــوع فئـ رواملwــــا
يا�sتلفــة وcعــدد(ا؛ و(ــذا ي�ــ�ر لنــا أ(ميــة cعلــيم العلــوم للتالميــذ ذو ا�%اجــات ا��اصــة أو تالميــذ 

ة ع@ــ! التفك�ــ� والنقــاش +ــ$ أمــو جدليــة وأخالقيــة متعــددة ال��بيــ رة ا��اصــة؛ الــذين يمتلMــو القــد ر ن
ض ا�sتلفــة والبحــث بجديــة وا�ــ%ة عــن فwــم أنفــسwم ومــستقبلwم ونظــام  ووإمMانيــة صــياغة الفــر
�ــ�}� واحـــد  �س لwـــم ع@ــ! أســلوب تد رمعتقــدا��م ممــا �ــستلزم عــدم :عتمـــاد مطلقــا +ــ$ عمليــة التــد ر

ً

�س تالئـــم خصائـــصwم وتقابـــل حاجـــا��م لزVـــادة الفاعليـــة وال�oـــوء إ"ـــ! ر اســـتخدام اســـ��اتيجيات تـــد
-26، 2020ســعادة، (املطلو�ــة بــ�ن التالميــذ ومــساعد��م ع@ــ! تحقيــق F(ــداف التعليميــة املرغو�ــة 

ي، وعنـد تحــرك التالميـذ ذو ا�%اجــات ا��اصــة خـالل تقــدمwم yFــادي�� فـإن العلــوم تــصبح (*)) 30
جـزءا مـن حيـا�

ً
ع املعرفـة Fخـر عنـدما يطبقـو مـا cعلمـوه +ـ$ مواقـف حيــا��م  ن�م وتتـضافر مـع فـر ى و
ات  Vد(م بمwا رالفعلية لذلك �شMل cعليم العلوم لwذه الفئة من التالميذ أ(مية ك�� تتمثل +$ تز و ى
نالقــر ا�%ــادي والعــشرVن اs%تــاج�ن لwــا ح£ــp يــصبحوا أعــضاء فعــال�ن وmــشيط�ن +ــ$ اosتمــع حيــث 

َّ العلــــوم الــــو¤! الـــذى �عــــز مــــن املــــشاركة البنــــاءة املـــسئولة ال£ــــ� تمكــــن تالميــــذ ال��بيــــة يخلـــق cعلــــيم ز
ات حو cعلمwم  ة ناقدة وصنع القرا لا��اصة من تحليل :دعاءات العلمية بصو ر  ,Asghar,et. Al)ر

(م ملعــــــاي�� العلـــــوم (2017 ز، والتالميـــــذ ذو ا�%اجـــــات ا��اصــــــة yانـــــت معــــــدالت اجتيـــــا فقــــــط % 52و
نــة جات التحــصيلية للتالميــذ %82 بــأقرا¶�م +ــ$ التعلــيم العــام وال£ــ� بلغــت رباملقا ر، وyــان معــدل الــد

نة بMل التالميذ ذو :ضطرابات  يذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية أقل باملقا  ,King-Sears)ري
et Al., 2015) ن يفقط من التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية يتخرجو% 40 ، كما أن

نة باملتوسط القومي  سة الثانوVة العليا باملقا رمن املد   .(Seifert & Espin, 2012)%76ر
وو�عت�� التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية واحدة من أ(م فئات ال��بية ا��اصة 
ــÁ ع@ـــ! املwــــام، والتفاعـــل مــــع Fقــــران  ة انفعــــاال��م، و+ـــ$ ال��ك�ــ رحيـــث يوجــــد لـــد�Âم مــــشكالت +ـــ$ إدا

ىالــسيطرة ع@ـــ! ســـلوكيا��م والـــتحكم ف��ـــا، و+ـــ$ معا�oـــة اs%تـــو املعر+ـــ$ وcـــستمر (ـــذه الـــصعو�ات و
، (Potock, 2021)طــوال نمــو التالميــذ وVمكــن أن تــؤدى إ"ــ! مــشكالت مــستمرة مــدى ا�%يــاة لــد�Âم 

إ"! أن :ضطرابات السلوكية و:نفعالية تركز ع@! خمسة محMات  Olympia, et al (2004) وأشار
عـدم : التكرار، والشدة، واملدة الزمنية وcـش�� (ـذه اM%sـات إ"ـ!:  تقييمwا ع�� ثالثة مؤشرات Ì$يتم

ة ع@! التعلم وال£� ال يمكن تفس��(ا بواسطة العوامل العقلية أو ا�%سية أو الÍ%ية، وعدم  رالقد
ة ع@ــ! البنــاء أو ا�%فــاظ ع@ــ! العالقــات البي��gــصية املرضــية مــع Fقــران واملعلمــ �ن، وأنــواع رالقــد

ف واملالtـسات الطبيعيــة العاديـة، ونمـط أو مــزاج  وغ�ـ� مالئمـة مــن الـسلوك أو املـشاعر تحــت الظـر
ـــوVر أعــــراض بدنيــــة أو مخــــاوف مرتبطــــة باملـــــشكالت  ـــام لعــــدم الــــسعادة أو :كتئــــاب، وامليــــل لتطــ عـ

سية؛ أي أن التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية (م الت يال��صية أو املد الميذ الذين ر
Ñـــــ}�، والـــــسلوك العـــــدواmي نحـــــو ÐخـــــرVن ونحـــــو الـــــذات، وعـــــدم  ن مـــــشكالت :نـــــضباط املد ريظwـــــر و

  .القلق، وا��وف، و:نطواء، وعدم ال��ك�Á، وا�oÒل: التوافق مثل

                                                
 وذلــك بكتابــة (.APA 7th Ed) يTبـع الباحــث ــ� التوثيـق نظــام ا�Oمعيــة =مرNكيـة لعلــم الــنفس >صــدار =خ�ـ� (*)

  .ية و=جنcيةبال_سبة للمراجع العرa) اسم العائلة، سنة ال_شر، الصفحة(
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 The Children and Families Act (Departmentنو�رغم ما قدمھ قانو Fطفـال والعـائالت 
for Education (DfE), 2014) عليميـــة للتالميـــذ ذو :ضـــطراباتc عايـــة ة تقـــديم  ي مـــن ضـــر ر ور

غبــــا��م وحاجــــا��م إال أن (ــــؤالء التالميــــذ  رالــــسلوكية و:نفعاليــــة ت�ناســــب مــــع خصائــــصwم وcــــشبع 
اســــة  اســــة فيمــــا يطلــــق عليــــھ نمــــوذج oÙــــرة الد الوا يتفــــاعلو مــــع مــــن[\ العلــــوم +ــــ$ oÙــــرة الد رمــــا ر نز

ًيـــث غالبـــا مـــا �ــستخدم فيـــھ معلمـــو العلـــوم اs%اضـــرة  حInclusive Classroom Modelالــشاملة 

Vبات إال أن (ذا النموذج ال يMو ناÝ%ا مع تلك  سات مستقلة وتد املقدمة للفصل yلھ ي�بعwا مما
ً ن ر ر

ســية،  ��م ع@ـ! قـراءة كتـب العلـوم املد رالفئـة مـن التالميـذ نظـرا لتبـاين مـستوVا��م +ــ$ القـراءة، وقـد ر
ً

جــد  (Scruggs & Mastropieri, 2007)والدافعيــة   أن كتــب Pappa & Tsaparlis (2011)و، و
سية توجھ أسئلة أقل +$ املعرفة Eجرائية ومعظم أسئل�Þا متعلقة باملعرفة التصرVحية  رالعلوم املد
و(ـذا يتطلــب مـن املعلمــ�ن تقـديم مزVــد مـن Fســئلة مفتوحـة ال�ßايــات +ـ$ أثنــاء اسـتخدامwم للكتــاب 

ت Ñ}� ح£p �ستطيعو : راملد   .ىقاء بمستو فwم التالميذنر
اســ�Þم للعلــوم ألن  روVجـد التالميــذ ذو :ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليــة صـعو�ة +ــ$ أثنــاء د و
كث�� م�ßم لد�Âم صعو�ات +$ مجاالت اللغة ومعرفة القراءة والكتابة و:عتماد ع@! املعلـم والكتـاب 

Ñ}� واللذان يتطلب التعامل معwما مستو عال من استدعا ىاملد ء املفردات اللغوVة (ذا من ناحية ر
(Scruggs et. Al., 2010) م املتمثلـة +ـ$ سـلوكيا��م غ�ـ� املناسـبةwوخـصائص (ـؤالء التالميـذ أنفـس ،

ى مـن ناحيـة أخـر لـذلك  )284، 2014سـالم، (وال£ـ� cـسdب مـشكالت سـلوكية لwـم وللمحيطـ�ن �âـم 
�س للــــسما ر القيـــــام بـــــبعض التعــــديالت +ـــــ$ التـــــد رفأنــــھ مـــــن الــــضر ي ـــذ ذو :ضـــــطرابات و يح للتالميــ

نالـــسلوكية و:نفعاليــــة لفwـــم املفــــا(يم العلميـــة وإظwــــار إتقـــا¶�م لwــــا عنـــدما �عملــــو خـــالل تقــــدمwم 
اســات yF(Kratochwill, et al., 2013)ــادي�� باملرحلــة Eعداديــة  ر، و(ــذا مــا دفــع عديــد مــن الد

 :ضــطرابات الـسلوكية و:نفعاليــة ي:(تمـام ب�نميـة مخرجــات الـتعلم Eيجابيــة لـدى التالميـذ ذو
�س العلــوم لwـــم م�ßــا مــا اســتخدمت نمــوذج الـــتعلم القــائم ع@ــ! Fلعــاب Eلك��ونيـــة  رمــن خــالل تــد

Electronic Game-Based Learning Model  (Ritson, 2019) ــا مــا اســتخدمت ا��ــرائط�ßوم ،
ـــة  ـــــــة و:لك��ونيـــــــ ــــة اليدوVـــ ــــماعيل، ((الذ(نيــــــ ـــامة و إســــــ ــــ(؛ )2018أبوشـــــــ ـــا ))2017اmى، (ــــــ ــــــا مــــــــ ، وم�ßــــ

، وم�ßا ما استخدمت اس��اتيجيات املراقبة (Shen & Troia, 2018)استخدمت الوسائل التنظيمية 
�س التبــاد"$ والـتعلم القــائم ع@ـ! :ستقــصاء   ,.Therrien, et. Al)؛ )2016نـصر، ((رالذاتيـة والتـد

  )).2012عبد القادر، ( ؛ (2014
جـــود التالميـــذ ذو :ضـــطرابات  يو اســـة العلـــوم يخلـــق و رالـــسلوكية و:نفعاليـــة +ـــ$ oÙـــرات د

ســــات املعلــــم +ــــ$ أثنــــاء cعاملــــھ معwــــم وصــــوال لبلــــوغ  تحــــديات جديــــدة تفــــرض تجديــــدا متواصــــال ملما
ً ً

ر
ً

، كما cعت�� ا����ات التعليمية من حيث مدى )57، 2021عبد القادر، (ًأ(داف cعليمية أك�ë تحديا 
�س وأســاليب ىمالءم�Þــا ومــستو صــعو��Þا وســwول�Þا و رطرVقــة عرضــwا عــالوة ع@ــ! اســ��اتيجيات التــد

، (cعامـــل املعلـــم مـــع التالميـــذ مـــن أ(ـــم أســـباب حـــدوث :ضـــطرابات الـــسلوكية و:نفعاليـــة  لالزغـــو
ــــة )59، 2006 اســ ــــا أكدتــــــھ د ــــام بالتالميــــــذ ذو (Hill, 2020)ر، و(ــــــذا مــ ـــن أنــــــھ ال يوجــــــد ا(تمــ ي مـــ

ــــن :ضـــــطرابات الـــــسلوكية و:نفعاليـــــة +ـــــ$ oÙـــــرات د راســـــة العلـــــوم ومـــــن خـــــالل عقـــــد مجموعـــــة مـ
املقــابالت ا�oماعيــة والفرديــة وcــoîيالت الفيــديو osموعــة مــن تالميــذ تلــك الفئــة +ــ$ عمــر خمــسة 
ا��م  رعــــشر عامــــا تــــم التوصــــل إ"ــــ! أ(ميــــة الــــدو :ستقــــصاTي للتالميــــذ الــــذى �ــــسwم +ــــ$ تطــــوVر مwــــا ر ً

ـــھ ع@ــــ! فـــــرص البي��gــــصية، وتــــدعيم العالقــــات بيـــــ�ßم و�ــــ�ن Fقــــران واملع ـــم tـــــشMل يحــــصلو فيـ نلـ
للتحدث وصوال لألفMار املفيدة القيمة و(ذا ما يمكن أن تقدمھ اس��اتيجية عباءة ا��ب��

ً
.  



 لتنمية التحصيلتدريس العلوم باستخدام استراتيجية عباءة الخبير 
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امي  روcعت�ـــ� اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� مـــدخال للتعلـــيم والـــتعلم القـــائم ع@ـــ! :ستقـــصاء الـــد
ً

تــھ  نأوائــل ثمانòنــات القــر  +ــ$ New Castle +ــ$ جامعــة Dorothy Heathcoteروالــذى ابتكرتــھ وطو
(م مجموعــة  راملاóــ}� وتتمحــو فكرتــھ الرئòــسة +ــ$ اشــ��اك الفــصل بأكملــھ +ــ$ أعمــال املــن[\ باعتبــا ر

ا�ــــõ ...... متخيلـــة مــــن ا���ــــ�اء فـــيمكن أن يMونــــوا علمــــاء +ـــ$ املعمــــل أو علمــــاء آثـــار أو فرVــــق إنقــــاذ أو 
ا شركة أو معمل أو مصنع أو متجر أو محطة فضا نئية وVتصرفو ع@! أ¶�م خ��اء ووVمك�ßم أن يدير

د(م بمـــــسئوليات خاصــــة وحاجـــــات لغوVـــــة  ـــم و(ــــذا يـــــز (م الستكـــــشاف cعلمwــ و�عملــــو مـــــن منظــــو ر ن
مال�öم بMل ثقة  أمبوسعيدى، ((زوسلوكية واجتماعية و�ساعد(م ع@! حرVة التعب�� والتحدث أمام 

ن،  أكـدت عديـد مــن ، و)(Farmer, 2011)؛ (Johnson, et. Al., 2015)؛)279 -278، 2019ووآخـر
اســـــية ا�sتلفــــة  ـــ� أجرVــــت ع@ــــ! املــــواد الد اســــات ال£ـ رالد اســــات(ر ـــاmى، : (رمــــن أمثلــــة تلــــك الد القحطــ

�س )) 2014صــــا�%ة، (؛ )2016قنــــوح، (؛ )ø2018ــــ%اتھ، (؛ )2020زVــــدان، (؛ )2020 رفاعليــــة التــــد
ات :جتم ات رباستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� +$ تنمية الدافعية نحو التعلم واملwا راعيـة واملwـا

نــة الفكرVــة، واســتخدمت اســ��اتيجية عبــاءة  ة ع@ــ! حــل املــشكالت واملر وا�%ياتيــة عــالوة ع@ــ! القــد ر
اسـة  �س العلـوم حيـث توصــلت د را��ب�ـ� +ـ$ تـد  ال£ـ� أجرVـت ع@ـ! تالميـذ املرحلــة (Sargent, 2018)ر

wـــم املفــا(يم العلميـــة  إ"ـــ! فاعليــة اســ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ــ� +ــ$ فJohannesburg:بتدائيــة بمدينــة 
اســــة  ات ا�%ياتيــــة، كمـــا أكـــدت د رقبـــل cعلـــم املـــصط�%ات Fكëــــ� تقـــدما عـــالوة ع@ــــ! إكـــسا�âم املwـــا ر

ً

لع@ـ! فاعلي�Þــا +ـ$ مـساعدة تالميــذ الـصف الـساtع FساÑــ}� للوصـو إ"ـ! منــاطق ) 2013عـوض هللا، (
ة و رتفو نمو(م العمر حيث تطـو فwـم عينـة البحـث للمـادة املعرفيـة املقـر ر ى اسـتخدمو(ا +ـ$ كتابـة ق

��م ع@ـ! الـتعلم :ستقـصاTي ونمــو  Vو لفـيلم توعيـة عـن مــرض الـسكر عـالوة ع@ـ! تطـوVر قــد رسـòنا ىر
ا��م +ـــ$ التفاعـــل :جتمـــا¤$ Eيجـــاýي والقـــيم و:تجا(ـــات :جتماعيـــة باإلضـــافة إ"ـــ! اك�ـــسا�âم  رمwـــا

ات ا�%ياتية والذ(نية   .رلعديد من املwا
�س العلوم إال أنھ من املالحظ و�رغم أ(مية اس��اتيجية عبا  ع@! حد علم –رءة ا��ب�� +$ تد

�س العلــــوم بــــصفة عامـــة و+ــــ$ cعلــــيم –الباحـــث  اســـات والبحــــوث ال£ــــ� اســـتخدم�Þا +ــــ$ تـــد ر قلــــة الد ر
 يالعلـــوم للتالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوكية و:نفعاليـــة ع@ـــ! وجـــھ ا��ـــصوص، وVمكـــن اعتبـــار

�ـس راسـ��اتيجية عبـاءة ا��ب�ـ� تـدخال تد
ً

ييا يخاطـب ا�%اجـات yFاديميـة للتالميـذ ذو :ضــطرابات  ً

 & Marion)الـــسلوكية و:نفعاليـــة حيـــث يمكـــن الســـتجابا��م :نفعاليـــة الـــسلبية أن ت�نـــاقص 
Beecher, 2010) ــــةoـــق معا�Vـــس�� عمليـــة الــــتعلم عـــن طرòـــس�! تلـــك :ســــ��اتيجية إ"ـــ! تc ؛ حيـــث

ســـات املتغ�ــ�ات النفـــسية لتعزVــز :ن�بـــاه والدافعيـــ رة و:ســتعداد عنـــد املتعلمـــ�ن للمــشاركة +ـــ$ املما
، ومـــن أ(ـــم الظـــوا(ر النفـــسية ال£ـــ� تـــؤثر ع@ـــ! اســـ�يعاب )22، 2013(يثMـــوت وغـــيفن، (التعليميـــة 

لالتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية وتحـصيلwم للموضـوعات العلميـة ا�sتلفـة امليـو  ي
  .لالعلمية والتجو العق@$

 العلميــــة أحــــد أ(ــــم مMونــــات ا�oانــــب الوجــــداmي لتعلــــيم العلــــوم +ــــ$ أي مرحلــــة لوcعت�ــــ� امليــــو
اســـية مـــن مراحـــل التعلـــيم ولMـــل التالميـــذ بمختلـــف فئـــا��م و(ـــذا مـــا أكـــدت عليـــھ معـــاي�� العلـــوم  رد

ل، وcش�� امليو العلميـة إ"ـ! :(تمامـات الوجدانيـة ال£ـ� (NGSS Lead States, 2013)ل�oيل القادم 
تيـاح تجعل التلميذ يقو رم بأعمال وأmشطة علميـة محببـة إليـھ و�ـشعر مـن خاللwـا بقـدر كب�ـ� مـن :

ـــوم  ـــو مـــــادة العلــ اســـــات والبحــــوث لتنميـــــة امليـــــو )2013البع@ــــ$، (نحـ ـــن الد ل، وقـــــد أجرVـــــت عديــــد مــ ر
�ــسية أو تـــصميم منــا~\ و�ـــرامج  رالعلميــة باســتخدام أmـــشطة أو اســ��اتيجيات ونمـــاذج ومــداخل تد

اســـــية أو أدوات حـــــدات د رو ــــيم Eلك��وmـــــي و ــــات( التعلـ اسـ ـــة تلـــــك الد ، : (رمـــــن أمثلــ ؛ )2019رعـــــصفو
؛ )2011عبد ا�%ميد، (؛ )2018عزالدين، (؛ )ø2018%ات و متو"!، (؛ )2019عضòبات و الشرع، (
اســــــة )(Huang, 2010)؛ )2010الزعqــــــ�، (؛ )2010ال��yـــــي، ( �ــــــش، (ر، واســــــتخدمت د ) 2016ودر
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ــــــة  ــــستو التغذيـــــــة الراجعـ ـــــ! ا��ـــــــرائط الذ(نيـــــــة ) ةتفـــــــس��ي/تـــــــÍ%يحية(ىمـــ ــــــة cعلـــــــم قائمـــــــة ع@ــ لبòئـ
ي:لك��ونيــة +ــ$ تنميــة امليــو العلميــة لــدى التالميــذ ذو صــعو�ات cعلــم الكيميــاء باملرحلــة الثانوVــة  ل
نـة بمـستو التغذيــة  ىحيـث ثdـت فاعليـة مـستو التغذيـة الراجعـة التفــس��ية +ـ$ تحقيـق ذلـك باملقا رى

ُ

ـــة  اســـ إ"ــــــ! Fثـــــر Eيجــــــاýي لالســــــ��اتيجيات ) 2009ده، عبـــــ(رالراجعـــــة التــــــÍ%يحية، كمـــــا توصــــــلت د
�ـــــسية القائمـــــة ع@ـــــ! الـــــذyاءات املتعـــــددة +ـــــ$ تنميـــــة امليـــــو العلميـــــة لـــــدى التالميـــــذ املكفـــــوف�ن  لالتد ر

  . بالصف الراtع :بتداTي
لأما التجو العق@$ فيحدث عندما يفقد التالميذ ا(تمامwم داخل بòئة التعلم ن�يجـة للـبطء 

�oر ؛ (Goh, 2012, 595) أو ضـيق الوقـت املطلـوب إل¶�ـاء مwـام أyاديميـة مختلفـة أو التكرار أو الـ
أي أنھ �عت�� حالة مؤقتة من فقدان ال��ك�Á تصòب التالميذ tشMل يؤدى إ"! صرف ان�با(wم tشMل 
ا ســلبية علــ��م  مؤقــت عــن املwمــة ال£ــ� يقومــو �âــا ثــم �عــودو مــرة أخــر إ"ــ! املwمــة ممــا �ــشMل آثــا

ً
ر ى ن ن

(Franklin, et al., 2017) شأ منgم حيث ي�öعلم التالميذ وأداc $+ ماwا م ، وVؤدى التجو العق@$ دو
ً ً

ر ل
اسة وVمكن أن يؤثر  رالتفاعل املعقد ب�ن العوامل والشبMات ال£� تؤثر +$ تفاعلwم داخل oÙرة الد

ة سـلبية ع@ـ! إنجـاز الـتعلم  ، و�ـشMل )(Bateman, et. Al., 2012)؛ (Storm & Bui, 2016)(ربـصو
ة التالميــــذ ع@ــــ! حــــل  اســــة حيــــث يقلــــل مــــن قــــد ة +ــــ$ oÙــــرة الد ا أكëــــ� خطــــو ــ رالتجــــو العق@ــــ$ جانبــ ر ر

ً ل
 Oettingen)(املشكالت وVؤدى إ"! تدmى أدا�öم yFادي�� وVزVد من الضغوط واملـزاج الـس�� لـد�Âم 

& Schworer, 2013) ؛(Lindquist & McLean, 2011)( اسات إ"ـ! خفـض ر؛ و(ذا ما دعا tعض الد
اسـية ا�sتلفـة بمراحـل التعلـيم املتنوعـة التجو �س املـواد الد ر العق@$ لدى التالميذ من خالل تـد ر ل

�س الرVاضيات لتالميذ املرحلة :بتدائيـة  رم�ßا ما استخدم برنامج قائم ع@! التلمذة املعرفية +$ تد
�س الرVاضــيات لتالميــذ)2021ا�%نــان، (  املرحلــة ر، وم�ßــا مــا اســتخدم مــدخل الــتعلم العميــق +ــ$ تــد

ى لــدى عينـــة مـــن )2020دمحم، (الثانوVــة  س فاعليــة برنـــامج قـــائم ع@ــ! أmـــشطة منتòـــسو ر، وم�ßـــا مـــا د ر
، وم�ßـا مـا صـمم برنـامج مق�ـ�ح لتوظيـف الـتعلم )2020دمحم، (تالميذ املرحلة :بتدائية بط�ـ� الـتعلم 

�س لطالب yلية ال��بية  اسة املرا
$ ، +$ ح�ن)2019يالعمر و الباسل، (راملن�شر +$ التد ر توصلت د
�س الwندســـة بأســـلوب تMـــام@$ +ـــ$ ) 2020( رإ"ـــ! فاعليـــة اســـتخدام اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� +ـــ$ تـــد

جة التجو العق@$ وا�%د من أسبابھ لدى تالميذ املرحلة :بتدائية لالتحصيل وخفض د   .ر
ــ �ــــسا متمــــايزا للعلــــوم التالميــ �� ممــــا ســــبق أن (نــــاك حاجــــة م�%ــــة إ"ــــ! تقــــديم تد ــ يتــ

ً ً
يذ ذو ر

ل:ضـــطرابات الــــسلوكية و:نفعاليـــة يــــتم مـــن خاللــــھ إنمــــاء امليـــو العلميــــة لـــد�Âم وخفــــض تجــــولwم 
�س  رالعق@ــ$ و(ــذا مــا يمكــن أن تقدمــھ اســ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ــ� وع@ــ! ذلــك فأنــھ يمكــن تجرVــب تــد

ليـــو العلــوم باســـتخدام اســ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ــ� وقيـــاس فاعليتــھ +ـــ$ التحــصيل املعر+ـــ$ وتنميــة امل
اسـات أو بحــوث – +ـ$ حــدود علـم الباحـث –لالعلميـة وخفـض التجــو العق@ـ$ حيـث ال توجــد  ر آيــة د

لمــصرVة أو عر�يـــة أجرVــت لتنميـــة التحــصيل املعر+ـــ$ وامليـــو العلميــة وخفـــض التجــو العق@ـــ$ لـــدى  ل
  .تلك الفئة من التالميذ

  : مشAلة البحث
�س العلــــوم عــــن تــــوف�� بòئــــ ة صــــفية جيــــدة تلqــــp رتحــــددت مــــشMلة البحــــث +ــــ$ �oــــز تــــد

يحاجـات التالميــذ ذو :ضـطرابات الــسلوكية و:نفعاليـة باملرحلــة Eعداديـة بــصفة عامـة وتالميــذ 
لالـصف Fو Eعــدادي ع@ــ! وجـھ ا��ــصوص وت�ناســب مــع خصائـصwم وإمMانيــا��م tــشMل أدى إ"ــ! 

wتفـــاع تجـــول رتــدmى مـــستو التحـــصيل املعر+ـــ$ وانخفــاض ميـــولwم العلميـــة عـــالوة ع@ــ! ا م العق@ـــ$ +ـــ$ ى
اس�Þم ملادة العلوم، وللتحقق من ذلك قام الباحث با��طوات Ðتية   :رأثناء د



 لتنمية التحصيلتدريس العلوم باستخدام استراتيجية عباءة الخبير 
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اسة استكشافية الحظ ف��ا الباحث من خالل إشرافھ ع@! مجموعات ال��بية العلمية بمدينة  -  ر د
�سwم ع@! نقل املعلومات  ن +$ تد رأسوان أن معظم معل�� العلوم باملرحلة Eعدادية يركز و

�ــسية مــن العلميـة ا مــا �ــستخدمو طــر واســ��اتيجيات تد Ñــ}� ونــاد دة بالكتــاب املد ر الــوا ر ر قر ن
ً

�ــ�}� tــشMل يMونــو فيــھ mــشيط�ن فعــال�ن بــدال مـــن  شــأ¶�ا دمــج تالميــذ(م +ــ$ املوقــف التد
ً ن ر

ه عبئــــــا كب�ــــــ�ا ع@ــــــ! التالميــــــذ ذو :ضــــــطرابات  ـــ�ن ســــــلبي�ن و(ــــــذا يلقــــــى بـــــدو ــــو¶�م متلقيـــ يyـ ً ً
ر

مال�öـم وتـدmى +ـ$ مـستو مـشارyا��م ممـا السلوكية و:نفعالية الـذين �ـ ن tعزلـة عـن  ىشعر ز و
Vادة مشكال��م وتفاقمwا  .زيؤدى إ"! 

 إجـــراء مجموعــــة مــــن املقــــابالت مــــع ثالثــــة عـــشر معلمــــا مــــن معل�ــــ� العلــــوم  - 
ً

ســــ£� املؤاســــاة – ر بمد
 وثالثـة مـن مـوج� العلـوم باملرحلـة Eعداديـة، –Eعدادية بن�ن وكيما Eعدادية املش��كة 

اÑـــــ}� واث ــــام الد اÑـــــ}� Fو مـــــن العـ ـــة خـــــالل الفـــــصل الد رنـــــان مـــــن مـــــسئو"$ ال��بيـــــة ا��اصــ لر
م تـــم ف��ـــا توجيـــھ مجموعـــة مـــن Fســـئلة تبـــ�ن مـــن خـــالل إجابـــا��م ع�ßـــا أنـــھ ال 2020/2021

ييوجد وقت لدى معلم العلوم الك�شاف التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعاليـة، 
�س  جو عـــن النظـــام ركمـــا أنـــھ ال �Âـــتم بتقـــديم تـــد نعلـــوم ي�ناســـب معwـــم أل¶�ـــم تالميـــذ خـــا ر

ـــة �âـــــم وgVب�ـــــ$ تقـــــديم  +ـــــ$ فـــــصو خاصـ Ñــــ}� و:نـــــضباط التـــــأدي�q لـــــذلك يجــــب عـــــزلwم  لاملد ر
ىمعلومـات علميـة لwـم أقــل +ـ$ املـستو عـن أقــرا¶�م وذلـك مـن وجwـة نظــر(م (ـذا مـن جانــب 

ه لعالوة ع@! اعتبار امليو العلمية مرادفة للwوايات العلمية وmFش رطة الالصفية و(ذا بدو
سـة دو أدmــى مـسئولية ملعلــم العلـوم، باإلضــافة إ"ـ! نظــر��م  ة املد نيلقـى املـسئولية ع@ــ! إدا ر ر
نللتجو العق@$ ع@ـ! أنـھ مMـو إيجـاýي للـتعلم الفعـال ع@ـ! أسـاس أنـھ �ـساعد التالميـذ ع@ـ!  ل

س tشMل أفـضل مـن قيـامwم بـإجراء أحاديـث جانdيـة خـارج  موضـوع رال��ك�Á +$ موضوع الد
س من جانب آخر  .رالد

جات cسعة -  ل من التالميذ ذو :ضطرابات الـسلوكية و:نفعاليـة بالـصف Fو (*)ر :طالع ع@! د ي
ات التحـــصيلية +ـــ$ العلـــوم خــــالل  ســـة كيمـــا Eعداديـــة املـــش��كة +ـــ$ :ختبـــا رEعـــدادي بمد ر

اÑـــ}�  نـــة بمـــواد د2020/2021رالعــام الد جــا��م باملقا رم حيـــث لـــوحظ تـــدmى د ر ىاســـية أخـــر ر
ات ال£ــ�  اســات :جتماعيـة وال��بيــة الفنيــة، وتطبيـق مجموعــة مــن Fسـئلة والعبــا رمثـل الد ر

جة التجو العق@$   لتقòس د ل، عالوة ع@! استخدام مقيـاس امليـو العلميـة )2019الفيل، (ر
ـــو ) 2016عرVقــــات و الــــشرع، (معwــــم  ـــ$ التجـ جــــا��م +ـ لحيــــث لــــوحظ أن mــــسب£� متوســــط د ر

تفـاع تجـولwم العق@ـ$ وضـعف % 25، و%95لعلمية ع@! التـوا"$ لالعق@$ وامليو ا رممـا �ع�ـp ا
 .ميولwم العلمية وتدي�ßا

ـــذ ذو :ضــــطرابات الــــسلوكية و:نفعاليـــــة  -  ـــو التالميــ ـــة مــــن أوليــــاء أمـ ي إجــــراء مقــــابالت مــــع ثمانيــ ر
اÑــــ}�  اÑــــ}� Fو للعــــام الد Vــــة عزVــــز إبــــرا(يم بنــــ�ن خــــالل الفــــصل الد ربمد ر م 2021/2022لر

ــــ ـــــوم +ـــــــ$ إشـــــــباع تــــــضمنت أســـ ـــــيم العلــ ــــذ ودو cعلــ ــــصائص (ـــــــؤالء التالميـــ ـــدو حـــــــو خـــ رئلة تــــ لر
ــــا��م، عــــــالوة ع@ــــــ! تطبيــــــق مقيــــــاس ب�ــــــ�كس لتقــــــدير الــــــسلوك  مركــــــز ديبونــــــو لتعلــــــيم (حاجــ

سات أبنا�öم الصفية وامل�Áلية وذلك باستخدام أسلوب ) 2017التفك��،  رعل��م ملعرفة مما

                                                
تم انتقاء cسعة من التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية من غ�� عينة البحث طبقا للتعرVف EجراTي  (*)

ً ي
 .كما س��د ذكره +$ مصط�%ات البحث
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م oîcيل إجابا��م ومن خالل تحليلwا حيث ت(*) Narrative Inquiry:ستقصاء القص�}� 
اسـة ال  رتب�ن أن (ؤالء التالميذ �عانو من مشكالت تظwر بصو وا�%ة داخل oÙرة الد ر ن
�سية cشبع  ر�ستطيع معلم العلوم مواج�Þwا وال يتمكن من تقديم أmشطة واس��اتيجيات تد

�ـسية يزVـد  سـھ معلـم العلـوم مـن أداءات تد رحاجا��م بل ع@! العكـس مـا يما مـن مـشكالت ر
يالتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية و�عمق م�ßا tشMل أدى +$ مجملھ إ"! تدmى 

تفاع تجولwم العق@$  .رتحصيلwم املعر+$ وميولwم العلمية وا

اســـات والبحـــوث ال£ـــ� ا(تمـــت ب�نميـــة التحـــصيل املعر+ـــ$ ملـــادة العلـــوم وامليـــو العلميـــة  -  ة الد ل نـــد ر ر
�س العلـــوم للتالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوكية لوخفـــض التجـــو العق@ـــ$ مـــن  يخـــالل تـــد ر

اسـات ال£ـ� سـعت إ"ـ!  رو:نفعالية ع@! الرغم من أ(ميـة تلـك املتغ�ـ�ات، عـالوة ع@ـ! قلـة الد
�س العلــــوم للتالميـــذ عمومــــا  اســـتخدام اســـ��اتيجية عبــــاءة ا��ب�ـــ� وتجر��Vـــا مــــن خـــالل تـــد
ً

ر
 . ع@! وجھ ا��صوصيوللتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية

�س العلـــــوم                ـــتخدام اســــ��اتيجية عبـــــاءة ا��ب�ــــ� +ــــ$ تــــد روع@ــــ! ذلــــك فأنــــھ يمكـــــن تجرVــــب اسـ
ـــا +ــــــ$  ــــصف Fو Eعــــــدادي وقيـــــاس فاعلي�Þـــ لللتالميـــــذ ذو :ضــــــطرابات الـــــسلوكية و:نفعاليــــــة بالـ ي

لالتحصيل املعر+$ وتنمية امليو العلمية وخفض التجو العق@$ لد�Âم  .ل

  :لة البحثأسئ
�س العلـــــوم : " ســــ�! البحــــث ا�%ــــا"$ إ"ــــ! Eجابــــة عــــن الـــــسؤال الــــرئòس التــــا"$ رمــــا فاعليــــة تــــد

لباسـتخدام اســ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ـ� +ــ$ التحــصيل املعر+ـ$ وتنميــة امليــو العلميـة وخفــض التجــو  ل
لالعق@ــ$ لــدى التالميــذ ذو :ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليــة بالــصف Fو Eعــدادي؟ Vنdثــق ، و"ي

  :منھ Fسئلة التالية

ة وحدة  -1 ة ع@! التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية ) ىالقو وا�%ركة(ر ما صو ياملقر ر
بالصف Fو Eعدادي واملصاغة وفقا الس��اتيجية عباءة ا��ب��؟

ً  ل

�س وحـدة  -2 ل باسـتخدام اسـ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ـ� +ـ$ التحــصي) ىالقـو وا�%ركــة(ر مـا فاعليـة تــد
ىاملعر+$ للتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي s%تو تلك  ل ي

 الوحدة؟

�س وحدة  -3 لباستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� +$ تنمية امليو ) ىالقو وا�%ركة(ر ما فاعلية تد
لالعلمية لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعد  ادي؟ي

�س وحــــدة  -4 باســـتخدام اســــ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� +ـــ$ خفــــض ) ىالقـــو وا�%ركـــة(ر مـــا فاعليـــة تـــد
ـــــطرابات الــــــــسلوكية و:نفعاليــــــــة بالــــــــصف Fو  ــــذ ذو :ضـــ ــــــ$ لــــــــدى التالميــــ لالتجــــــــو العق@ــ ي ل

 Eعدادي؟

                                                
مني(*) ز :ستقصاء القص�}� (و طرVقة لفwم ا����ة وتقص��ا من خالل التعاو ب�ن الباحث واملشارك�ن خالل ف��ة  ة ن

الـسلطة الزمنيـة، (+$ مMان أو مجموعة من Fماكن، و+! التفاعل :جتما¤$ مـع البòئـة اs%يطـة وVتـضمن ثالثـة أtعـاد 
ة م�Áامنـة ) والgشاط :جتما¤$، واملMان ريتم استكشافwا معا بصو

ً
(Clandinin & Hubert, 2010) ا (ـ ر، وVمكـن اعتبا

ــتم ســــة قصــــصية مــــستقلة تمثـــــل mــــشاط تــــأم@$ غرóــــ}� يـــ ـــتم فيـــــھ رمما ة اجتماعيــــة وýـــــشMل ســــيا�$ يـ ر تحديــــده بــــصو
اية ا����ة كقصة   .(Thurlow, 2016)واستجواب لعملي£� التعليم والتعلم بواسطة ر
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  :مصطfgات البحث

 :اس��اتيجية عباءة ا��ب�� -1

ام لا املـــشوقة يب�ــp ف��ـــا تالميـــذ الـــصف Fو رÌــ$ بòئـــة لتعلـــيم العلــوم وcعلمwـــا قائمـــة ع@ــ! الـــد
ـــة فwمــــــا ذا مع�ــــــp مــــــن خــــــالل معــــــا��Þoم لقــــــضايا  ــــطرابات الــــــسلوكية و:نفعاليـــ ـــدادي ذو :ضــ Eعـــ

ً
و

اما حيث  اس�Þا ع�� الد (م مجموعة متخيلة من ا����اء يتعمقو +$ د رومشكالت تقدم لwم باعتبا ر نر
ـــــوال ل�%لــــــو و ا ومــــــسئوليات حقيقيــــــة وصـ ـــو أدوا ســـ ليما ًن ً

ر ـــاوmي ر ـــــالل العمــــــل التعـــ ــــس��ات مــــــن خـ التفــ
 .والتجرVب وتطبيق املفا(يم والتعميمات العلمية واك�شافwا

2- � :التحصيل املعر

ل(ــو مقــدار اســـ�يعاب تلميــذ الــصف Fو Eعـــدادي ذي :ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليـــة 
+ـــ$ وحـــدة  ف املتــضمنة  جـــة ال£ـــ� يحــ) ىالقــو وا�%ركـــة(رللمعلومــات واملعـــا صل عل��ـــا +ـــ$ روVقــاس بالد

  .اختبار التحصيل املعر+$ املعد لwذا الغرض

 :لامليو العلمية -3

Ì$ محصلة استجابات التالميذ املعرفية والسلوكية والوجدانية وال£� �ع��ون ف��ا عن ح��م 
ة لفظيـة وغ�ـ�  اسـ�Þا tـشMل إيجـاýي ع@ـ! أن يـتم ذلـك بـصو روا(تمامwم ملـادة العلـوم وإقبـالwم ع@ـ! د ر

جـة ال£ـ� يحـصل عل��ـا تلميـذ الـصف Fو Eعـدادي ذي :ضـطرابات لفظيـة، وتقـاس إجر لائيـا بالد ر
ً

  .لالسلوكية و:نفعالية ع@! مقياس امليو العلمية املعد لذلك

 :لالتجو العق6� -4

ل(ــــو عمليـــــة عقليـــــة معرفيــــة دائمـــــة ا�%ـــــدوث يــــتم ف��ـــــا التحـــــو التلقــــاTي لالن�بـــــاه مـــــن املwمـــــة 
جيـة و(ــذه FفMـار قــد تMـو مرتبطــة باملwمـة Fساســية أو ىFساسـية إ"ـ! أفMــار أخـر داخليــة أو  نخا ر

س، والتحـو العق@ـ$ : نغ�� مرتبطة �âا، وVتMو من tعدين (ما لالتجو العق@$ املرتبط بموضوع الد رل
جة ال£� يحصل عل��ا تلميذ الصف Fو Eعـدادي ذو  س، وVقاس بالد وغ�� املرتبط بموضوع الد ل ر ر

  .لالية +$ مقياس التجو العق@$ املعد لذلك الغرض:ضطرابات السلوكية و:نفع

 :التلميذ ذو +ضطرابات السلوكية و+نفعالية -5

ــــر واحـــــدة أو أكëـــــ� مـــــن املـــــشكالت الـــــسلوكية  ُ(ـــــو تلميـــــذ الـــــصف Fو Eعـــــدادي الـــــذي يظwـ ل
مـشكالت التــصرف، والgــشاط الزائـد، والقلــق و:كتئــاب، ومــشكالت / العــدوان : و:نفعاليـة Ðتيــة

Vــة أك�ــ� مــن أو cــساو الــتع جــة تائيــة معيا ىلم، واملــشكالت الــنفس جــسمية؛ و�ــoîل د ر جــة60(ر ) ر د
ن، (ع@! مقياس املشكالت السلوكية و:نفعالية لدى Fطفال    ).2016وجرار، وآخر

  :أjمية البحث ومدى ا�fاجة إليھ
  :تكمن أ(مية البحث ومدى ا�%اجة إليھ +$ أنھ

اء ال��بوVــــ -1 Ð ـــ� مــــا تنــــادى بــــھqاســــات ريل ة إجــــراء بحــــوث ود رة العامليــــة واs%ليــــة املعاصــــرة بــــضر ور
يلتعليم العلوم للتالميذ ذو :حتياجات ا��اصة ع@! وجھ العموم والتالميذ ذو :ضطرابات  ي

 .السلوكية و:نفعالية ع@! وجھ ا��صوص
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اســـات +ـــ$ مـــصر والعـــالم العرýــــي  -2  ال£ـــ� تناولــــت – ع@ـــ! حـــد علـــم الباحـــث –ر تنـــدر البحـــوث والد
�س العلـــوم للتالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوكية  ياســـتخدام اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� +ـــ$ تـــد ر
يو:نفعالية وVحاو البحث ا�%ا"$ تجر��Vا مع التالميذ ذو :ضطرابات الـسلوكية و:نفعاليـة  ل

 .لبالصف Fو Eعدادي
يقـدم نموذجـا لكيفيــة معا�oـة وحـدة  -3

ً
ة ع@ــ! التال) ىالقــو وا�%ركـة( يميـذ ذو :ضــطرابات راملقـر

الـــسلوكية و:نفعاليـــة باســـتخدام اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� يمكـــن أن �ـــستفيد منـــھ مخططـــي 
ـــنفس  اســـــية أخـــــر +ـــــ$ العلـــــوم بــ ىمنــــا~\ العلـــــوم ومعل�ـــــ� العلـــــوم +ـــــ$ إعـــــادة صــــياغة وحـــــدات د ر

 .:س��اتيجية املستخدمة
+ـــ$ العلـــوم للتالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــ -4 ا تحـــصيليا  ييقـــدم اختبـــا

ً ً
سلوكية و:نفعاليـــة بالـــصف ر

لFو Eعــــدادي �ــــشتمل ع@ــــ! املــــستوVات الــــستة لتــــصgيف بلــــوم املعر+ــــ$؛ ممــــا �ــــساعد معل�ــــ� 
ـــذ ذو :ضـــــطرابات  ات التحــــصيلية للتالميـ ـــذاء بــــھ عنــــد إعــــداد(م لالختبــــا يالعلــــوم ع@ــــ! :حتـ ر

 .السلوكية و:نفعالية
ييقـــــدم مقياســـــا لتقـــــدير امليـــــو العلميـــــة للتالميـــــذ ذو : -5 ل ً

ضـــــطرابات الـــــسلوكية و:نفعاليـــــة +ـــــ$ 
 .لالصف Fو Eعدادي

جة التجو العق@$ للتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية +$  -6 ييقدم مقياسا لتحديد د ل ر
ً

 .لالصف Fو Eعدادي
�ــسية مناســبة للتالميـــذ ذو  -7 ة تقــديم اســ��اتيجيات تد ييلفــت أنظــار ال��بــو�Vن العلميــ�ن بـــضر ر ور

ا��م :ضــطرابات ا اســية ترا¤ــ! خصائــصwم وتخاطــب قــد رلــسلوكية و:نفعاليــة و�نــاء منــا~\ د ر
ة متمايزة عن منا~\ العلوم املعدة ألقـرا¶�م مـن التالميـذ العـادي�ن بمـا يـضمن  روحاجا��م بصو

  .تنمية ميولwم وخفض تجولwم العق@$

  :أjداف البحث
  :(دف البحث ا�%ا"$ إ"! ما يأcي

ة ع@ــ! التالميــذ ذو :ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليــة )ىالقــو وا�%ركــة( صــياغة وحــدة  -1 ي املقــر ر
بالصف Fو Eعدادي وتنظيمwا وفقا الس��اتيجية عباءة ا��ب�ـ�، ومـا يتـضمنھ ذلـك مـن وجـود 

ً ل
�س (ذه الوحدة  .ركتاب التلميذ وكراسة الgشاط ودليل املعلم؛ �ستخدمھ عند تد

�س وحدة  -2 تخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� +$ التحصيل باس) ىالقو وا�%ركة(رقياس فاعلية تد
ىاملعر+ـ$ لــدى التالميــذ ذو :ضــطرابات الـسلوكية و:نفعاليــة بالــصف Fو Eعــدادي s%تــو  ل ي

 .تلك الوحدة
�س وحـــدة  -3 باســتخدام اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� +ـــ$ تنميـــة ) ىالقـــو وا�%ركـــة(رقيــاس فاعليـــة تـــد

يامليو العلمية لدى التالميذ ذو :ضط  .لرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعداديل
�س وحــدة  -4 باســتخدام اســ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ــ� +ــ$ خفــض ) ىالقــو وا�%ركــة(رقيــاس فاعليــة تــد

لالتجو العق@$ لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي ي  .ل
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  :حدود البحث
  :يةال�Áم البحث ا�%ا"$ با�%دود Ðت

يمجموعـــة مـــن التالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوكية و:نفعاليـــة +ـــ$ الــــصف : مجموعـــة البحـــث -1
ة أســـوان التعليميــة حيــث محـــل  ســة عزVــز إبـــرا(يم بنــ�ن Eعداديــة بــإدا رFو Eعــدادي بمد ر ل
نعمـل الباحـث ومــن ثـم فــإن نتـائج البحــث تMـو قاصــرة ع@ـ! البòئــة Fسـوانية ولــòس لwـا صــفة 

Vةالتعميم ع@! مست رو ا�oمwو   .ى
�سwا ثالثـة ) ىالقو وا�%ركة(وحدة  -2 رمن كتاب العلوم للصف Fو Eعدادي حيث �ستغر تد ق ل

اسية) 12(ٍأسابيع؛  اسية؛ ما يواز ست ف��ات د رحصة د ٍر  .ى
 –التـذكر (التحصيل املعر+$ +$ العلوم +ـ$ املـستوVات الـستة لتـصgيف بلـوم لأل(ـداف املعرفيـة  -3

 ). التقوVم– ال��كيب –ل  التحلي– التطبيق –الفwم 
لامليو العلمية لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي -4 ي  .ل
س : لالتجــو العق@ــ$ ببعديــھ ا�sتلفــ�ن -5 رالتجــو العق@ــ$ املــرتبط بموضــوع الــد ل التجــو العق@ــ$ –ل

س  .رغ�� املرتبط بموضوع الد
اÑـــ}�  -6 اÑـــ}� رتنفيـــذ تجر�ـــة البحـــث خـــالل الفــــصل الد رFو مـــن العـــام الد م خــــالل 2021/2022ل

 .م23/11/2021م إ"! 31/10/2021الف��ة من 

  :أدوات البحث
  :استخدم البحث ا�%ا"$ Fدوات Ðتية

ــــدة  -1 ــــــو وحــــ ـــــ$ محتــ ـــ$ +ـــ ــــدادي) ىالقــــــــو وا�%ركــــــــة(ىاختبـــــــار التحــــــــصيل املعر+ـــــ .                                                     لللــــــــصف Fو Eعــــ
 ) إعداد الباحثمن(

ــــسلوكية و:نفعاليــــــــة بالــــــــصف Fو  -2 ــــــطرابات الــــ ــــذ ذو :ضــ ــــو العلميــــــــة للتالميــــ لمقيــــــــاس امليــــ ي ل
 )من إعداد الباحث.                                                     (Eعدادي

ــــــــــة -3 ــــــــ ــــسلوكية و:نفعاليـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــطرابات الــ ــــــــ ــــــــذ ذو :ضــــــ ـــــــــ ــــــــ$ للتالميــــــ ـــــــــ ــــ ـــو العق@ــ ــــــــ ــــــــ ــــــــاس التجــــ ــــ ــــ يمقيـــــــ                    .                  ل
 )من إعداد الباحث                                                                        (

ــــــــال -4 ـــــة لـــــــــــدى Fطفـــ ــــاس املـــــــــــشكالت الـــــــــــسلوكية و:نفعاليــــــ ـــــ                     .                           مقيــ
 )من إعداد جرار وآخرVن            (                                                      

ض البحث   :وفر

جــــات تالميــــذ اosموعــــة التجرdVيــــة +ــــ$  -1 ـــ�ن متوســــطي د ق ذات داللــــة إحــــصائية بـ ر ال توجــــد فــــر و
التطبيق�ن القب@$ والبعدي الختبار التحصيل املعر+$ +$ yل من التحصيل املعر+$ كMل و+$ yل 

 ). التقوVم– ال��كيب – التحليل –بيق  التط– الفwم –التذكر (ىمستو من مستوVاتھ الستة 
ـــة التجرdVيـــــة +ـــــ$  -2 جـــــات تالميـــــذ اosموعـ ق ذات داللــــة إحـــــصائية بـــــ�ن متوســــطي د رال توجــــد فـــــر و

 .لالتطبيق�ن القب@$ والبعدي ملقياس امليو العلمية
ـــة التجرdVيـــــة +ـــــ$  -3 جـــــات تالميـــــذ اosموعـ ق ذات داللــــة إحـــــصائية بـــــ�ن متوســــطي د رال توجــــد فـــــر و

لالبعدي ملقياس التجو العق@$ +$ yل من التجو العق@ـ$ كMـل و+ـ$ yـل tعـد التطبيق�ن القب@$ و ل
س (مــن tعديــھ  رالتجــو العق@ــ$ املــرتبط بموضــوع الــد ل التجــو العق@ــ$ غ�ــ� املــرتبط بموضـــوع –ل

س  ).رالد
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  :منOqا البحث والتصميم التجرopN، و=ساليب >حصائية املستخدمة
يإعـداد Eطـار النظـر للبحـث وأدواتـھ، وتحليـل الوصـفي +ـ$ : استخدم البحث ا�%ـا"$ املن[oـ�ن

اســـة فاعليــــة املتغ�ــــ� املــــستقل  رالنتـــائج وتفــــس��(ا، وتقــــديم التوصـــيات واملق��حــــات، والتجرqVــــ� +ــــ$ د
�س وحدة القو وا�%ركة باستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب��( ىتد التحصيل (+$ املتغ��ات التاtعة ) ر

؛ حيـــث تـــم اختيــــار التـــصميم التجرqVـــ� ذي اosموعــــة )عق@ـــ$ل التجــــو ال–ل امليـــو العلميـــة –املعر+ـــ$ 
التجرdVية الواحدة ذات القياس القب@$ والبعدي، وتمت معا�oة نتائج البحث إحـصائيا باسـتخدام

ً
 :

-267، 2011حـــسن ، ( (، وoÙــم التـــأث��Blake، ومعادلـــة mــسبة الكـــسب املعدلــة لبليـــك )ت(اختبــار 
  ).209-200، 2010عالم، (؛ )274

  :البحثخطوات 
ضھ تم اتباع ا��طوات rتية   :ولإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من ftة فر

أوال
ً

ة وحدة : " ل لإلجابة عن السؤال =و من أسئلة البحث الذي نصھ- ) ىالقو وا�%ركة(رما صو
ة ع@ـــ! التالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوكية و:نفعاليـــة بالـــصف Fو Eعـــدادي واملـــصاغة  لاملقـــر ي ر

وفقا 
ً

  :قام الباحث باتباع cÐى" الس��اتيجية عباءة ا��ب��؟
ــــسلوكية و:نفعاليـــــــة مــــــن حيـــــــث -1 ـــــرف ع@ــــــ! التالميـــــــذ ذو :ضــــــطرابات الــ ــــة نظرVــــــة للتعــ اســ يد : ر

عـالوة ع@ـ! Fسـس النظرVـة خصائصwم، وحاجا��م، ومشكال��م، وأساليب cعليم العلـوم لwـم، 
 .الس��اتيجية عباءة ا��ب�� ومراحلwا وأ(مي�Þا

ـــــــ -2 ـــذ ذو :طــ ــــــيم التالميــــــ ـــــة ال£ـــــــــ� تناولـــــــــت cعلـــ اســـــــــات والبحـــــــــوث العر�يـــــــــة وFجنdيــــ ـــ! الد يالع ع@ــــــ ر
 :ضطرابات السلوكية و:نفعالية واس��اتيجية عباءة ا��ب�� 

ـــذ ذو :ضـــــطرابات ) ىوحـــــدة القـــــو وا�%ركـــــة(إعـــــداد الوحـــــدة التجرdVيـــــة  -3 ة ع@ـــــ! التالميــ ياملقـــــر ر
كتـاب التلميـذ، كراســة : بمــا cـشتمل عليـھ مــنلالـسلوكية و:نفعاليـة +ــ$ الـصف Fو Eعـدادي 

الgشاط، ودليل املعلم وفقا الس��اتيجية عباءة ا��ب��
ً

 .  
ع@ــ! مجموعــة مــن ) كتــاب التلميــذ، وكراســة الgــشاط، ودليــل املعلــم(عــرض الوحــدة التجرdVيــة  -4

�öا   .مراملتخصص�ن +$ مجال املنا~\ وcعليم العلوم وإجراء التعديالت املناسبة عل��ا +$ ضوء آ
ة ال�ßائية للوحدة التجرdVية القابلة للتطبيق -5   .رالتوصل إ"! الصو

ثانيا
ً

-�  :  لإلجابة عن أسئلة البحث من الثا�ي إ�~ الرا{ع املتمثلة 

�س وحــــدة  - باســـتخدام اســــ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� +ـــ$ التحــــصيل ) ىالقـــو وا�%ركـــة(رمـــا فاعليـــة تـــد
ىنفعاليــة بالــصف Fو Eعــدادي s%تــو ياملعر+ــ$ للتالميــذ ذو :ضــطرابات الــسلوكية و: ل

 تلك الوحدة؟
�س وحــدة  - لباســتخدام اســ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ــ� +ــ$ تنميــة امليــو ) ىالقــو وا�%ركــة(رمــا فاعليــة تــد

لالعلمية لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي؟  ي
�س وحدة  - لباستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� +$ خفض التجـو ) ىالقو وا�%ركة(رما فاعلية تد

لالعق@$ لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي؟  ي
  :تم اتباع ا��طوات Ðتية  

ل، ومقيــاس امليــو "ىالقــو وا�%ركــة"اختبــار التحــصيل املعر+ــ$ +ــ$ وحــدة ( إعــداد أدوات البحــث  -1
قوالتأكد من صالحي�Þا للتطبيق وفق الطر السليمة املتبعـة ) العق@$لالعلمية، ومقياس التجو 

ات واملقايòس  .ر+$ إعداد :ختبا



 لتنمية التحصيلتدريس العلوم باستخدام استراتيجية عباءة الخبير 
سعيد دمحم صديق حسن/ د ....ذ ذوي التجول العقلي لدى التالميالمعرفي والميول العلمية وخفض  
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ة أســوان التعليميــة  -2 ســة عزVــز إبــرا(يم Eعداديــة بنــ�ن بــإدا راختيــار مجموعــة البحــث مــن مد  –ر
لالتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية +$ الصف Fو Eعدادي مع  وعقد لقاءات –ي

Vب ع@ـــ!  ســة لـــشرح تجر�ـــة البحـــث وكيفيــة تنفيـــذ(ا والتـــد ســـة ومعل�ـــ� العلـــوم باملد رمــدير املد ر ر
�س وحدة   ).ىالقو وا�%ركة(راستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� لتد

�س الوحدة التجرdVية ع@! مجموعة البحث -3  .رتطبيق أدوات البحث قبل تد
�س الوحدة التجرdVية املعدة وفقا الس��اتيجية  -4 تد

ً
 .عباءة ا��ب�� osموعة البحثر

�س الوحدة التجرdVية ع@! مجموعة البحث -5  .رتطبيق أدوات البحث tعد تد
جات ومعا��Þoا إحصائيا -6 صد الد  

ً
ر   .ر

 .مناقشة النتائج وتحليلwا وتفس��(ا، وتقديم املق��حات والتوصيات -7

I- ي >طار النظر للبحث(*): 

�س ا اسة فاعلية تد رنظرا ألن البحث �س�! إ"! د ر
ً

لعلوم باستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� 
ي+$ التحصيل املعر+$ وتنمية امليو العلمية وخفض التجو العق@$ لدى التالميذ ذو :ضطرابات  ل ل

ýعــة ل بالــصف Fو Eعــدادي؛ فــإن (ــذا ا�oــزء يلقــى الــضوء ع@ــ! الــسلوكية و:نفعاليــة F ــاو%sرا ر
  : Ðتية

لا�fو =و   :ي للتالميذ ذو +ضطرابات السلوكية و+نفعاليةأjمية �عليم العلوم -ر

 .ما(ية :ضطرابات السلوكية و:نفعالية )1
 .تصgيف :ضطرابات السلوكية و:نفعالية )2
 .يخصائص التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية )3
 .يالكشف عن التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية والتعرف عل��م )4
 .يميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية ومشكال��محاجات التال )5
 .يcعليم العلوم للتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية )6

  : اس��اتيجية عباءة ا��ب�� –را�fو الثا�ي 

 mشأة اس��اتيجية عباءة ا��ب�� وما(ي�Þا )1
 أ(داف اس��اتيجية عباءة ا��ب�� )2
 أ(مية اس��اتيجية عباءة ا��ب�� )3
 ت اس��اتيجية عباءة ا��ب�� وعناصر(امMونا )4
�س باستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� )5  رخطوات التد

ي أjميــــــة تنميــــــة امليــــــو العلميــــــة لــــــدى التالميــــــذ ذو +ضــــــطرابات الــــــسلوكية –را�fــــــو الثالــــــث  ل
&س العلوم ل�م   :رو+نفعالية من خالل تد

 لما(ية امليو العلمية ومMونا��ا السلوكية )1
 لميةلخصائص امليو الع )2
سائل قياسwا )3 وأنواع امليو العلمية و  ل
 لالعوامل املؤثرة +$ تMوVن امليو العلمية )4

                                                
اســات ســابقة بالتفــصيل ــ�  (*) ، وأشــAال توضــيحية، ود رتــم تنــاو محــاو البحــث ومــا اشــتملت عليــھ مــن جــداو ل رل

اسة ا�fاليةىأثناء عرض >طار النظر واملتضمن � امل�ن =ص  .ر6~ للد
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�س العلوم للتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية لتنمية امليو العلمية لد�Âم )5 لتد ي  ر

يأjميـة خفــض التجــو العق6ـ� لــدى التالميــذ ذو +ضـطرابات الــسلوكية و+نفعاليــة  –را�fـو الرا{ــع  ل
&س العلوم ل�مم   :رن خالل تد

  لما(ية التجو العق@$ وmشأتھ )1
  لمراحل التجو العق@$ )2
 لأسباب حدوث التجو العق@$ والنظرVات املفسرة لھ )3
 لأنواع التجو العق@$ )4
�س العلوم والتجو العق@$ لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية )5 يتد ل  ر
II - ية وأدوات البحث إعدادcNالوحدة التجر 

أوال
ً

  : إعداد الوحدة التجرcNية-
تم إعداد الوحدة التجرdVية طبقا ل��طوات التالية

ً
:  

 :  اختيار الوحدة موضع التجرNب -1
ة ع@ــ! التالميـــذ ذو ) ىالقــو وا�%ركــة(تــم اختيــار وحــدة  اســية املقــر يوÌــ$ مــن الوحــدات الد ر ر

  :يةل:ضطرابات السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي؛ وذلك لألسباب Ðت

 تــــضم الوحــــدة عديـــــدا مــــن املوضـــــوعات املتنوعــــة مثــــل - 
ً

ـــية +ـــــ$ الطبيعــــة، والقـــــو :  ـــو Fساسـ ىالقــ ى
املـــصاحبة ل�%ركــــة و:حتMــــاك، وا�%ركــــة املوجيـــة وجميعwــــا موضــــوعات مwمــــة +ـــ$ تفــــس�� كث�ــــ� مــــن 

 .الظوا(ر العلمية والتطبيقات ا�%ياتية عالوة ع@! تأث��ا��ا ع@! mEسان

ئòــسية تنقــسم إ"ــ! أفMــار فرعيــة يمكــن معا��Þoــا باســتخدام أmــشطة  cــشتمل الوحــدة ع@ــ! أفMــا -  رر 
ب cشتمل ع@! خامات ومواد من البòئة اs%لية  . روتجا

ـــــسمح  -  ـــــاءة ا��ب�ــــــ� ممــــــا �ـ ـــــ��اتيجية عبـ س الوحــــــدة باســــــتخدام اسـ و يمكــــــن صــــــياغة موضــــــوعات ودر
تجا رللتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية باملشاركة +$ Fدوار وا (م مجموعة ي رلwا باعتبا

 . متخيلة من ا����اء
 :  تحديد =jداف التعليمية للوحدة -2

+ـ$ ضـوء اطـالع الباحـث ع@ـ! F(ـداف العامـة ملـادة العلـوم باملرحلـة Eعداديـة تمكـن الباحــث 
س مـن (*)من تحديد F(داف التعليمية  ر للوحدة، و+$ ضو�öا تـم تحديـد F(ـداف الـسلوكية لMـل د

س الوحدة  .ودر
 تحليل محتو الوحدة طبقا ل�gطوات rتية -3

ً  :ى
  :ى تحديد فئات التحليل ال£� تمثل عناصر اs%تو وذلك ع@! النحو cÐي-أ
 ا�%قيقــة Ìــ$ مجموعــة النتــائج أو املالحظــات ا��اصــة بموقــف معــ�ن أو مــادة معينــة والناتجــة مــن -

  .)9، 2016صا��، ( املالحظة أو Eحساس املباشر

رVـــد للعناصـــر املـــش��كة بـــ�ن مجموعـــة مــن ا�%قـــائق وعـــادة مـــا �عطـــى (ـــذا التجرVـــد  املفwــوم (ـــو تج-
اسما 
ً

  .)10، 2016صا��، (

                                                
قم  (*) .بمالحق البحث) 3(رانظر دليل املعلم مfgق   
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ع “التعمــيم (ــو  - ا لwــا صــفة الـــشمو وإمMانيــة التطبيـــق ع@ــ! مجتمـــ �ــ%يحة علميـــ ة  لجملـــ ً

  .)55، 2010عليان،  ("Fشياء أو Fحداث أو الظوا(ر

ـــة لفئــــات التحليــــل حيــــث تــــم وفقــــ) ىالقــــو وا�%ركــــة(ى تحليــــل محتــــو وحــــدة -ب Vف Eجرائيـ را للتعــــا
ً

  .التوصل إ"! قائمة مبدئية �âا
،  -جــ لالتأكــد مــن ثبــات التحليــل عــن طرVــق إعــادة عمليـة التحليــل مــرة أخــر tعــد مــ�}p شــwر مــن التحليــل Fو ى

 p£ىحيـــث تـــم ا�%ـــصو ع@ـــ! قائمـــة أخـــر للتحليـــل، ثـــم حـــساب ثبـــات التحليـــل باســـتخدام معـــادل (ولـــس  Holstiل
  :ل كما (و مو�� با�oدو التا"$)226، 2008عيمة، ط(

  )1(لجدو 

  )ىالقو وا�%ركة(ىنتائج ثبات عملية تحليل محتو وحدة 

فئات   املوضوع
  التحليل

عدد املفردات 
+$ التحليل 

  لFو

عدد املفردات 
+$ التحليل 

  الثاmى

عدد املفردات 
املتفق عل��ا +$ 

  التحليل�ن

معامل 
  الثبات

ىالقو 
 Fساسية +$

  الطبيعة

  ا�%قائق

  املفا(يم

  التعميمات

12  

3  

1  

13  

3  

1  

12  

3  

1  

96,0  

1  

1  

ىالقو 
املصاحبة 

  ل�%ركة

  ا�%قائق

  املفا(يم

  التعميمات

9  

2  

-  

9  

2  

-  

9  

2  

-  

1  

1  

-  

  ا�%قائق  ا�%ركة

  املفا(يم

  التعميمات

12  

3  

-  

13  

3  

-  

12  

3  

-  

96,0  

1  

-  

  98,0  41  43  41  -------  اosموع

�� مــن ا�oــدو الــس ممــا ) 98,0(ابق أن قيمــة معامــل الثبــات بالgــسبة لعناصــر التحليــل لوVتـ
جة جيدة   .ريدل ع@! ثبات التحليل بد

 تـم عمــل قائمـة أوليـة �oوانــب الـتعلم ال£ـ� اتفــق عل��ـا +ـ$ التحليلــ�ن : التأكـد مـن صــدق التحليـل-د
ٌ

وفقا ل��طوة السابقة ثم عرضwا ع@! مجموعة من اs%كم�ن املتخصـص�ن +ـ$ مجـال املنـ
ً

قا~\ وطـر 
ة +ـ$ مجملـھ وأن (*)cعليم العلوم ا إ"ـ! أن التحليـل �ـ%يح علميـا وشـامل للوحـدة ا�sتـا ر حيث أشـار

ً
و

  . yل فئة من فئات التحليل تتفق مع التعرVف EجراTي لwا

                                                
قم *)( .، بمالحق البحث)8(ر انظر م�%ق   
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+ـ$ ضـوء ا��طـوات الـسابقة تـم التوصـل إ"ـ! قائمـة ¶�ائيـة :  التوصـل إ"ـ! القائمـة ال�ßائيـة للتحليـل-(ـ
دة�oوانـب التعل ة حيث تضمنت (**)رم الوا مفwومـا، ) 7(حقيقة، ) 33(ر +$ الوحدة ا�sتا

ً
cعميمـا ) 1(

ً

  .تمثل ا�oوانب ال£� تم :تفاق عل��ا +$ التحليل�ن
  : (***)إعداد كتاب التلميذ -4

بمـــا يتمـــ�}p مـــع اســـ��اتيجية ) ىالقـــو وا�%ركـــة ( ىقـــام الباحـــث بإعـــادة صـــياغة محتـــو وحـــدة 
s%تو العل�� +$ كتاب التلميذ املصوغ وفقا السـ��اتيجية عبـاءة ا��ب�ـ� نبحيث يMو اعباءة ا��ب�� 

ً ى
Ñـ}�، وVحقـق اs%تـو العل�ـ� F(ـداف  ى(و نفس اs%تو العل�� املتـضمن +ـ$ الوحـدة بالكتـاب املد رى
س الوحـــدة وأن يــصاغ اs%تـــو بحيــث يـــصل التالميـــذ ذو  س مـــن در والــسلوكية املوضـــوعة لMــل د ىو ر

نفعالية بأنفسwم للمعلومات العلمية من خالل مشارك�Þم وا¶�مـاكwم +ـ$ :ضطرابات السلوكية و:
ســـــوما : العمــــل مـــــن خـــــالل اســـــ��اتيجية عبـــــاءة ا��ب�ـــــ�، وVتــــضمن كتـــــاب التلميـــــذ ا وأشـــــMاال و صـــــو

ً ً
ر ً ر

ـــا أن تن�ـــــp لـــــدى  ـــيح مواقـــــف يمكـــــن مـــــن خاللwــ ب ت�ــ رتوضـــــيحية وخطـــــوات إلجـــــراء mFـــــشطة والتجـــــا
ات التفك�ـــ� املتنوعـــة؛ وع@ـــ! ذلـــك فقـــد ضـــم يالتالميــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوك رية و:نفعاليـــة مwـــا

تھ ال�ßائية س الوحـدة : ركتاب التلميذ +$ صو ومقدمة تو�� للتلميذ كيفية استخدام الكتاب، ودر
ا متنوعــة cـــشد ان�بــاه التالميــذ  قيــة تتـــضمن صــو س لوحــة و التجرdVيــة بحيــث يــضم yـــل د

ً
ر ر مMـــان (ر

علـــم tعرضـــwا ي�بعwـــا مـــشاركة التالميـــذ كمجموعـــات خب�ـــ�ة +ـــ$ �عق��ـــا قـــصة مث�ـــ�ة يقـــوم امل) القـــصة
اســـتھ  (ـــا +ـــ$ شــــMل ) بنـــاء الفرVــــق ا��ب�ـــ�(راosـــال موضـــع القـــصة واملـــراد د روال£ـــ� تقـــوم tعـــرض أفMا

ملصقات ع@! ا�%ائط  ثم تنفيذ عددا مـن mFـشطة الالحقـة وVـضم yـل mـشاط
ً

املـواد املـستخدمة، : 
ه وخطـــوات العمـــل، واملالحظـــات وFســـئلة، ر واملالحظــــات والتفـــس��ات، �عق��ـــا تـــدخل املعلـــم باعتبــــا

دة مــن الز�ــو  نئòــسا لفرVــق ا���ــ�اء لإلجابــة عــن Fســئلة الــوا ر ، ثــم )صــاحب القــصة ســالفة الــذكر(ًر
س  . رأسئلة مقاليھ وموضوعية للتقييم +$ ¶�اية الد

  :(*)إعداد كراسة ال_شاط -5
س الوحـــدة موضـــع س وتـــم تـــصميم كراســـة الgـــشاط بحيـــث تـــضم در ر التجرVـــب وVـــضم yـــل د

حـــة وال£ـــ� يبـــدأ مـــن خـــالل تـــأط�� الـــدو  قيـــة، وموضـــعا للقـــصة املطر ا موجـــودة باللوحـــة الو رصـــو و ر ر
ً ً

املــــواد املـــستخدمة، وخطــــوات العمــــل، : نللتالميـــذ وmFــــشطة املطلو�ــــة حيـــث يتMــــو yــــل mـــشاط مــــن
ق كراسـة الgـشاط واملالحظـات والتفـس��ات ال£ـ� �ـoîل ف��ـا yـل تلميـذ مـا يالحظـھ و�ـستgتجھ، وترفـ

س   .رمع كتاب التلميذ عقب yل د
  :(**)إعداد دليل املعلم -6

�س وحــدة  للتالميــذ ) ىالقــو وا�%ركــة(ر�Âــدف دليــل املعلــم إ"ــ! مــساعدة معلــم العلــوم ع@ــ! تــد
لذو :ضــــطرابات الــــسلوكية و:نفعاليــــة بالــــصف Fو Eعــــدادي باســــتخدام اســــ��اتيجية عبـــــاءة  ي

ذا الدليل وفقا ل��طوات التاليةا��ب�� ولذلك فقد تم إعداد (
ً

:  
  
  

                                                
.، بمالحق البحث)3( انظر دليل املعلم، م�%ق (**)  

قم (***) .، بمالحق البحث)1(ر انظر م�%ق   
قم  (*)  .، بمالحق البحث)2(رانظر م�%ق 

قم  (**)  .حق البحث، بمال)3(رانظر م�%ق 
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س طبقا الس��اتيجية عباءة ا��ب��  -أ  تحديد خطة الس�� +$ الد
ً

 .ر
اختيـــار و�نـــاء mFـــشطة العلميـــة ال£ـــ� تتمـــ�}p مـــع مراحـــل اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� بمـــا يحقـــق   -ب 

س  . رأ(داف الد
ـــ� يمكــــــن توظيفwــــــا لت  -ج  ـــة ال£ـــ ـــد خطــــــوات عمــــــل وإجــــــراءات mFــــــشطة العلميــــــة املتنوعـــ خــــــدم تحديـــ

ــــب مـــــع خــــــصائص التالميـــــذ ذو :ضـــــطرابات الــــــسلوكية  ياســـــ��اتيجية عبـــــاءة ا��ب�ــــــ� وت�ناسـ
 .و:نفعالية

س الوحدة  -د  س من در مة، وصياغة أسئلة للتقييم لMل د وتحديد الوسائل وFدوات الال ر  .ز
مقدمـة تو�ـ� أ(ميـة الـدليل ومحتوVاتـھ، ونبـذة مختـصرة : نوع@! ذلك فإن الدليل يتMو من

) ىالقــو وا�%ركــة(ىجية عبــاءة ا��ب�ــ�، وتوج��ــات عامــة للمعلــم، وتحليــل محتــو وحــدة عــن اســ��اتي
 pــع الزم�ـــ� زطبقــا لفئــات التحليــل املتفــق عل��ــا، وF(ــداف العامــة للوحــدة، وEطــار التنظي�ــ� والتو

ً

�س وحــــدة  س الوحــــدة، وقائمــــة بالكتــــب واملراجــــع ال£ــــ� يمكــــن للمعلــــم :ســــتعانة �âــــا عنــــد تــــد رلــــدر و
س وحــــدة ) ا�%ركــــةىالقــــو و( ؛ وقــــد ) ىالقــــو وا�%ركــــة(وباســــتخدام اســــ��اتيجية عبــــاءة ا��ب�ــــ�، ودر

س �ــسھ، وF(ــداف الــسلوكية، وجوانــب الــتعلم، وFدوات : رتــضمن yــل د مــن تد س، و رعنــوان الــد زر
س، وأسئلة التقييم مة، والوسائل التعليمية، وخطة الس�� +$ الد رالال   .ز

ــــشاط ود -7 ـــــة ال_ــ ــــن ا�fكمــــــ�نعــــــرض كتــــــاب التلميــــــذ وكراسـ ـــــ~ مجموعــــــة مــ ــــم ع6ـ ـــــل املعلــ ليـ
� ُ(*) 

�س العلـوم راملتخصص�ن +$ مجـال املنـا~\ وطـر تـد معرفـة مـدى مالءمـة mFـشطة العلميـة : �âـدف ق
لملـــــستو التالميــــــذ ذو :ضــــــطرابات الــــــسلوكية و:نفعاليــــــة بالــــــصف Fو Eعــــــدادي مــــــن ناحيــــــة  ي ى

ـــاءة ا��ب�ــــ�  ـــبة F(ــــداف ىرمــــن ناحيــــة أخــــوإلجــــراءات تنفيــــذ اســــ��اتيجية عبـ ، ومعرفــــة مــــدى مناسـ
ضــــوحwا، وتقــــدير مــــدى �ــــ%ة املــــادة العلميــــة واmــــoîامwا وتوافقwــــا +ــــ$ yــــل مــــن كتــــاب : وو�ــــ%�Þا و

ـــائل التعليميــــــة والــــــصو  ــــة الوســـ ــــدير مــــــدى مالءمــ رالتلميــــــذ، وكراســــــة الgــــــشاط، ودليــــــل املعلــــــم، وتقــ
س الوحـــــدة التجرdVيــــة، عــــالوة  س مــــن در ووFشــــMال التوضــــيحية s%تــــو yــــل د ر ـــدير مـــــدى ى ـــ! تقـ ع@ـ

س   .رمناسبة أسئلة التقييم أل(داف الد
نوقد أشار ا�fكمو إ�~ حذف {عض =�شطة عالوة ع6~ إجراء {عض التعديالت اللغوNة  َّ ُ

مة  .زالال
ة ال�Cائية للوحدة التجرcNية-8   :ر التوصل إ�~ الصو

قـام ) ملعلـم دليـل ا– كراسـة الgـشاط –كتـاب التلميـذ (للتأكد من مالءمة الوحدة التجرdVيـة 
يالباحث بتجر�ة استطالعية للوحدة ع@! اث�p عشر تلميذا من التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية  ً

ســة كيمــا Eعداديــة املــش��كة بمدينــة أســوان، و+ــ$ ضــوء  رو:نفعاليــة بالــصف Fو Eعــدادي بمد ل
وýعــــض ذلــــك تــــم إجــــراء tعــــض التعــــديالت مــــن حيــــث الــــصياغة اللغوVــــة لــــبعض mFــــشطة العلميــــة 

رtعــض التعــديالت ع@ــ! tعــض الــصو وإعــادة ، باإلضــافة إ"ــ! )ا�%بكــة(Fلفــاظ املــستخدمة +ــ$ القــصة 
��ا ال�ßائيـة قابلـة للتطبيـق و�âـذا تMـو  نترتòب tعض mFشطة، و�ذلك أصبحت الوحدة التجرdVية +$ صو ر

ة وحــدة : " لقـد تمـت Eجابــة عـن الــسؤال Fو مـن أســئلة البحـث الــذى نـصھ ) ىقـو وا�%ركــةال(رمــا صـو
ة ع@ـــ! التالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوكية و:نفعاليـــة بالـــصف Fو Eعـــدادي واملـــصاغة  لاملقـــر ي ر

وفقا الس��اتيجية عباءة ا��ب��؟
ً

 "."   
  
  

                                                
.، بمالحق البحث)8(انظر ملحق رقم  (*)  
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ثانيا
ً

  : أدوات البحث-
  : إعداد اختبار التحصيل املعر�-أ

ة ع@!) ىالقو وا�%ركة(تم إعداد اختبار التحصيل املعر+$ لوحدة  ي التالميذ ذو :ضطرابات راملقر
السلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي وفقا ل��طوات التالية

ً
  :ل

ي و(ـو قيـاس مـستو التحـصيل املعر+ـ$ للتالميـذ ذو :ضــطرابات : تحديـد الwـدف مـن :ختبـار -1 ى
 ).ىالقو وا�%ركة(لالسلوكية و:نفعالية بالصف Fو Eعدادي +$ وحدة 

ـــوم لأل(ــــداف ال��بوVــــة ل�oانــــب املعر+ــــ$ :بــــار تحديــــد أtعــــاد :خت -2  اســــتخدم الباحــــث تــــصgيف بلـ
التــذكر، والفwــم، والتطبيــق، والتحليــل، وال��كيــب، والتقــوVم وقــد اســـتقر : بمــستوVاتھ الــستة، وÌــ!

س الوحدة (*) الباحث +$ ضوء ما سبق ع@! قياس F(داف السلوكية  .وال£� cغطى جميع در
�ــع  -3 زإعــداد جــدو املواصــفات وتو عــدد أســئلة :ختبــار ع@ــ! F(ــداف ا�sتلفــة كمــا (ــو مو�ــ� ل

 :لبا�oدو cÐي

  )2(لجدو 

  )ىالقو وا�%ركة(مواصفات اختبار التحصيل املعر+$ +$ وحدة 

  F(داف التعليمية

   الوحدة وموضوعات

  اosموع  تقوVم  تركيب  تحليل  تطبيق  فwم  تذكر

ى القو Fساسية +$ -1
  .الطبيعة

2  2  1  2  1  2  10  

  10  1  2  1  2  2  2  .ى القو املصاحبة ل�%ركة-2

  10  -  1  2  1  3  3  . ا�%ركة-3

  30  3  4  5  4  7  7  اosموع

لوVت�� من ا�oدو السابق أنھ يمكن قياس yـل (ـدف بمفـردة مـن مفـردات :ختبـار و�ـذلك 
  .مفردة) 30(نيMو العدد Eجما"$ ملفردات :ختبار (و 

يد مفردات :ختبار من نوع :ختيار من متعدد؛ وذلـك تم تحد: تحديد نوعية مفردات :ختبار -4
أل¶�ــا تقلــل مــن عامــل التخمــ�ن، وتلقــى استحــسانا مــن التالميــذ +ــ$ Eجابــة ع�ßــا، عــالوة ع@ــ! ســwولة 

ً

 .تÍ%يحwا

¤ــ$ عنــد صـياغ�Þا أن تتــضمن مقدمــة الـسؤال أك�ــ� قــدر مــن :صـياغة مفــردات :ختبــار -5 و وقـد ر
لبـــدائل إجابــة واحـــدة �ــ%يحة وتMـــو م�ــسقة نحوVـــا مــع مقدمـــة املفــردة بقــدر EمMـــان وأن تــضم ا

ً ن

                                                
، ملحbق اختبار التحbصيل المعرفbيب ، وبنود قياسهاالتصنيفية ومستوياتها، السلوكية األهدافنظر ا (*)

 .، بمالحق البحث)4(رقم 
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قـــة Eجابـــة املرفقــة مـــع كراســـة Fســئلة، وVجيـــب التلميـــذ  راملفــردة، مـــع توضــيح أن Eجابـــة تـــتم +ــ$ و
 .+$ خانة ا�%رف الذى يمثل Eجابة الÍ%يحة) √(بوضع عالمة 

¤ــ$ عنــد صــياغ�Þا: صـياغة cعليمــات :ختبــار -6 ىوضــوح، ومالءم�Þــا ملــستو الـسwولة، وال: وحيـث ر
التالميــذ ذو :ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليــة بالــصف Fو Eعــدادي، وتــضم�ßا شــرحا لفكــرة 

ً
ل ي

ل:ختبار، وتحديدا لزمن Eجابة عنھ باإلضافة إ"! تقديم مثال محلو يو�� كيفية Eجابة ً
 . 

جات وطرVقــــة تــــÍ%يح :ختبــــار -7 جــــة واحــــ: رنظـــام تقــــدير الــــد دة لMــــل مفــــردة مــــن رتـــم تحديــــد د
ة �%يحة، وصفر لإلجابة ا��اطئة أو امل��وكة ٍمفردات :ختبار يجاب ع�ßا بصو  .ر

ة Fولية لالختبار ع@! مجموعة مـن اs%كمـ�ن -8 عرض الصو
� ُ

+ـ$ مجـال املنـا~\ وcعلـيم العلـوم  (*)ر
للتأكـــد مــــن الـــÍ%ة العلميــــة لـــھ ومــــدى صـــالحية yــــل مفـــردة مــــن مفـــردات :ختبــــار لقيـــاس الwــــدف 
ــــم إعــــــادة  ـــ�ن تـ اء اs%كمــ ـــوء آ ــــ! وضـــــوح cعليمـــــات :ختبـــــار، و+ـــــ$ ضــ رالـــــسلوyي املطلـــــوب باإلضـــــافة إ"ـ

 .الصياغة اللغوVة ألحد بنود :ختبار

ة Fوليـــة لالختبـــار -9 م ع@ـــ! مجموعـــة مــــن 22/3/2021تـــم تطبيــــق :ختبـــار يـــوم : رتجرVـــب الـــصو
E وF لالتالميذ ذو :ضطرابات الـسلوكية و:نفعاليـة بالـصف سـة كيمـا Eعداديـة ي رعـدادي بمد

سوا وحدة ) 25(املش��كة بلغ عدد(م  رتلميذا ممن د
ً

 :؛ وذلك �âدف)ىالقو وا�%ركة(

نحيث تـم cعـديل صـياغة tعـض الMلمـات ح£ـp تMـو : تÍ%يح الصياغة اللغوVة ملفردات :ختبار - 
 .ىمناسبة ملستو التالميذ

مـــن :ختبـــار -  ي اســـتغرقھ تالميـــذ اosموعـــة +ـــ$ عـــن طرVـــق حـــساب متوســـط الـــزمن الـــذ: زتحديـــد 
دقيقة) 50(ىEجابة عن :ختبار، وقد وجد أنھ �ساو 

ً
. 

ـــد أن معـــــامالت الـــــسwولة  -  ــــث وجــ حـــــساب معـــــامالت الـــــسwولة والـــــصعو�ة ملفـــــردات :ختبـــــار؛ حيـ
 . وÌ$ قيم مقبولة87,0 و27,0والصعو�ة انحصرت ب�ن 

وÌــــ$  89,0 و29,0نحــــصرت بــــ�ن حــــساب معــــامالت التمي�ــــÁ ملفــــردات :ختبــــار؛ حيــــث وجــــد أ¶�ــــا ا - 
 .معامالت تمي�Á موجبة ومقبولة

؛ وقـــد وجــــد أن معامـــل الثبــــات  -  دسو �Vـــشا ـــــ  نحـــساب ثبـــات :ختبــــار باســـتخدام معادلـــة كيودرــ ر ر
جة ثبات مناسبة80,0ىلالختبار �ساو    .ر و(ذا �ش�� إ"! أن :ختبار ذو د

 :قحساب صدق :ختبار باستخدام الطر الثالثة Ðتية - 

نة تحليل محتو الوحدة بمحتو :ختبار حيث تبـ�ن أن :ختبـار : ىs%توصدق ا  )أ ( ىوتم فيھ مقا ى ر
 .يتضمن عينة ممثلة �oوانب التعلم ال£� تتضم�ßا الوحدة

نوقد أشار اs%كمو إ"! أن yل مفـردة مـن مفـردات :ختبـار تـص�� لقيـاس الwـدف : صدق اs%كم�ن  )ب (
 .السلوyي الذي وضعت لقياسھ

                                                
 .، بمالحق البحث)8(انظر ملحق رقم  (*)
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جــد أنــھ �ــساو و: الــصدق الــذاcي  )ج ( ىتــم فيـــھ حــساب معامــل الــصدق الـــذاcي؛ و  أي أن :ختبـــار 89,0و
ٍع@! مستو عال من الصدق  .ى

ة ال�ßائيـة لالختبـار -10 تھ ال�ßائيـة مMونـا مـن : (*)رالـصو و�ـذلك أصـبح :ختبـار +ـ$ صـو
ً

مفــردة ) 30(ر
ً

�� مــن ا�oــد عــة ع@ــ! موضــوعات الوحــدة، وصــا�%ا للتطبيــق ع@ــ! مجموعــة البحــث كمــا يتــ مو
ً

لو ز
 :cÐي

  )3(لجدو 

�ع مفردات اختبار التحصيل املعر+$ ع@! F(داف ال£� يقòسwا :ختبار وموضوعات الوحدة   زتو

مستوVات      
F(داف           

   التعليمية
  موضوعات

  الوحدة

  تذكر
رقم 

  السؤال

  فwم
رقم 

  السؤال

  تطبيق
رقم 

  السؤال

  تحليل
رقم 

  السؤال

  تركيب
رقم 

  السؤال

  تقوVم
رقم 

  السؤال

العدد 
Eجما"$ 

لبنود 
  :ختبار

ى القو -1
Fساسية 
  +$ الطبيعة

1 ،10  2 ،4  3  5 ،8  7  6 ،9  10  

ى القو -2
املصاحبة 

  ل�%ركة
17 ،20  16 ،19  11 ،18  13  12 ،14  15  10  

   ا�%ركة-3
21 ،28 ،

29  
22 ،24 ،

30  
26  23 ،27  25  --  10  

  30  3  4  5  4  7  7  اosموع

  :ل إعداد مقياس امليو العلمية-ب
يتـم إعــداد مقيــاس امليــو العلميــة للتالميــذ ذو :ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليــة بالــصف  ل

Fو Eعدادي وفقا ل��طوات Ðتية
ً

  :ل

ي و(ــو قيــاس مــستو امليــو العلميــة لــدى التالميــذ ذو :ضــطرابات :تحديـد الwــدف مــن املقيــاس -1 ل ى
اســة وحــدة الــسلوكية و:نفعا رليــة بالــصف Fو Eعــدادي tعــد ان�Þــا�öم مــن د ) ىالقــو وا�%ركــة(ل

بالطرVقة التجرdVية وفقا الس��اتيجية عباءة ا��ب��
ً

. 

اسات والبحوث ال£� تناولت امليو العلمية :تحديد أtعاد املقياس ل +$ ضوء الد من أ(م (ذه (ر
اسـات  & Chang)؛ )2008أبـو نــا�!، (؛ )2012مwنـا، (؛ )2017حطــاب، (؛ )2018عزالـدين، (: رالد

Cheng, 2008)(ما) ا إ"! جزأينwعاد مقياس امليو العلمية وتم تقسيمtالسلوك :  ل تم التوصل إ"! أ
لالتوســـع ا�%ــر +ــ$ القـــراءة العلميــة، و:ستفــسار، وال�ـــساؤ : لاللفظــي للميــو العلميـــة و�ــشتمل ع@ــ!

طة العلمية، وامليل نحو :لتحاق با�oمعيات باألmشغ والشرح والرغبة وا�%ب، وامليل نحو م@� الفرا

                                                
 .، بمالحق البحث)5(انظر ملحق رقم  (*)
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املــــشاركة، واملــــسا(مة، : لوالنـــوادي العلميــــة؛ والــــسلوك غ�ــــ� اللفظــــي للميــــو العلميــــة و�ــــشتمل ع@ــــ!
ات، وا�oمع ة، والزVا روالشراء، و:ستعا  .ر

ات املقياس وتقدير :ستجابات اs%تملة -2 ات املقياس +$ ضـوء yـل :رصياغة عبا ر تم صياغة عبا
فقا لطرVقة ليكرت ذات املقياس الثال ى   tعد من  أtعاده و

ً
وقد )  ال موافق – غ�� متأكد –أوافق ( و

ة فكــــرة واحــــدة tــــسيطة تو�ـــــ� أداء  ا�ــــ%ة وتتـــــضمن yــــل عبــــا ات ســــwلة و ـــ! أن تMــــو العبــــا ¤ـ رر ور نو
سا��م للميو العلمية واشتمل املقياس ع@!  لالتالميذ ومما ة إيجابيـة ) 41(ر ة تم صياغ�Þا بـصو رعبا ر

ــاآلcيلي  و�ــــذلك يمكــــن اســــتgتاج أن ال�ßايــــة 1=، ال أوافــــق2=، غ�ــــ� متأكــــد3=أوافــــق: نMــــو تقــــدير(ا yــ
جــة املقيــاس cــساو  ىالعظ�ــp لد جــة املقيــاس cــساو ) 123(ر جــة +ــ$ حــ�ن أن ال�ßايــة الــصغر لد ىد رى ر

جة) 41(  .  رد

¤$ عنـد صـياغة cعليمـات املقيـاس أن تMـو التعليمـات و: صياغة cعليمات املقياس -3 نوقد ر ا�ـ%ة و
أيـــھ بـــصراحة وصـــدق، و�يـــان  روýـــسيطة وcعـــرف التلميـــذ بالwـــدف مـــن املقيـــاس وcـــ�oعھ ع@ـــ! إبـــداء 
ة tعنايــة،  رطرVقـة Eجابــة عـن املقيــاس عــن طرVـق تقــديم مثـال والتنdيــھ ع@ــ! التلميـذ بقــراءة yـل عبــا

ة عـدم البــدء +ـ$ Eجابـة عـن ا أيـھ بحرVــة، مـع ضـر ضـع العالمـة +ـ$ ا��انـة ال£ــ� cع�ـ� عـن  رو ور ملقيــاس و
 .ح£p يؤذن لھ

ة Fوليـــة للمقيـــاس -4 ة Fوليـــة : رتحكــيم الـــصو ر+ـــ$ ضـــوء ا��طـــوات الـــسابقة تـــم التوصـــل إ"ـــ! الـــصو
ِللمقيــاس وعرضــwا ع@ـــ! مجموعــة مــن اs%كمـــ�ن 

َّ ُ
�س العلــوم، وعلـــم (*) ر +ــ$ مجـــال املنــا~\ وطــر تـــد ق

ت رالنفس ال��بو وأقر اs%كمو بإجراء cعديالت +ـ$ الـصياغة اللغوVـة لعبـا ن ات املقيـاس ي ر�ن مـن عبـا
مة  .زوتم إجراء تلك التعديالت الال

ـــة للمقيــــاس يــــوم : التجر�ــــة :ســــتطالعية للمقيــــاس -5 ة Fوليـ م ع@ــــ! 23/3/2021رتــــم تطبيــــق الــــصو
ســـة  رمجموعـــة مـــن التالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوكية و:نفعاليـــة بالـــصف Fو Eعـــدادي بمد ل ي

 تلميذا25(ث بلغ عدد(م كيما Eعدادية املش��كة غ�� مجموعة البح
ً

 :وذلك �âدف) 

ات املقياس -  +$ ضوء مالحظات الباحث تم إجراء tعض : رالتأكد من حسن الصياغة اللغوVة لعبا
ات املقياس دة tعبا رالتعديالت اللغوVة ع@! tعض Fلفاظ الوا  .ر

مــن املقيــاس -  حيــث تــم حــساب متوســط الــزمن الــذي اســتغرقھ التالميــذ +ــ$ Eجابــة عــن : زتحديــد 
 .دقيقة) 35(ىأسئلة املقياس؛ وقد وجد أنھ �ساو 

نبــاخ؛ حيــث وجــد : حــساب ثبــات املقيــاس -  وتــم حــساب ثبــات املقيــاس باســتخدام معادلــة ألفــا كر
جة مقبولة79,0ىأنھ �ساو   . ر و(ذا يدل ع@! أن املقياس ثابت بد

 : تم حساب صدق املقياس بالطرVقت�ن Ðتòت�ن:حساب صدق املقياس - 

ِاs%كمـــــ�صـــــدق   )أ (
َّ ُ

ـــن الناحيـــــة العلميـــــة، وصـــــياغ�Þا : ن ات �ـــــ%يحة مــ ــــ! أن العبـــــا ا إ"ـ رالـــــذين أشـــــار و
 .سليمة، كما أ¶�ا تgت�� ألtعاد املقياس وأن املقياس صادق ملا وضع لقياسھ

جد أنھ �ساو : الصدق الذاcي  )ب ( ىتم حساب معامل الصدق الذاcي، و و(ذا يؤكد أن املقياس   89,0و
جة عالية من الصدق   .رع@! د

                                                
 .، بمالحق البحث)8(انظر ملحق رقم  (*)
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6- �ßة ال ة ال�ßائيـة : ائية للمقياسرالصو  (*)رtعد القيام با��طوات السابقة تم التوصل إ"ـ! الـصو
تھ ال�ßائيـة أداة ) 41(للمقياس بحيث أصبح يضم  ة إيجابية و(كذا أصبح املقياس +$ صـو رعبا ر

  .لصا�%ة لقياس امليو العلمية osموعة البحث

  :ل إعداد مقياس التجو العق6�-جـ
لعق@ـ$ للتالميـذ ذو :ضـطرابات الـسلوكية و:نفعاليـة بالـصف Fو لتم إعداد مقياس التجو ال ي

Eعدادي وفقا ل��طوات Ðتية
ً

:  

جــة التجــو العق@ــ$ لــدى التالميــذ ذو : تحديــد الwــدف مــن املقيــاس -1 ي (ــدف املقيــاس إ"ــ! قيــاس د ل ر
اســــة وحــــدة  ر:ضــــطرابات الــــسلوكية و:نفعاليــــة بالــــصف Fو Eعــــدادي tعــــد ان�Þــــا�öم مــــن د ل

بالطرVقة التجرdVية وفقا الس��اتيجية عباءة ا��ب��) ىالقو وا�%ركة(
ً

 . 

اسات ال��بوVة ال£� تناولت موضوع التجو العق@$ :  تحديد أtعاد املقياس -2 ل+$ ضوء Fدبيات والد ر
اســــــاتمــــــن أمثلــــــة تلــــــك Fدبيــــــات ( ـــ$، (؛ )2020دمحم، (؛ )2021ا�%نــــــان، (: روالد دمحم، (؛ )2020املرا
ـــ

لالتجـــو :  تـــم التوصـــل إ"ـــ! tعـــدى املقيـــاس و(مـــا)(Luo,et. Al., 2016)؛ )2019ل، الفيــ(؛ )2020
س س، والتجو العق@$ غ�� املرتبط بموضوع الد رالعق@$ املرتبط بموضوع الد  .لر

ات املقيــاس وتقــدير :ســتجابات اs%تملــة -3 ات املقيــاس +ــ$ ضــوء :رصــياغة عبــا ر تــم صــياغة عبــا
¤$ أن تMو ال نyل tعد من tعديھ وقد ر ة فكـرة و ات وا�%ة وسwلة الفwم وتتضمن yل عبا رعبا ر

واحدة tسيطة ت�ناسب مع بòئة التالميـذ، وتـم بنـاء املقيـاس وفقـا لطرVقـة ليكـرت ذات املقيـاس 
ً

دائمــا (الثال ـي 
ً

 أحيانـا –
ً

 أبــدا–
ً

جتــ�ن، )  جــات، وأحيانـا ع@ــ! د ربحيـث يحــصل دائمـا ع@ــ! ثـالث د ر
ً ً

Ð ــدوoا� �و�ـVجـة واحــدة و لوأبـدا ع@ــ! د ر
ً

ات الدالــة ع@ـ! yــل  قــام العبـا رcـي tعــدى املقيـاس وأ ر
 : tعد

  )4(لجدو 

قامwا  ات الدالة ع@! yل tعد، وأ رtعدى املقياس وعدد العبا   ر

  م

  

ات  tعدى املقياس ات  رعدد العبا قام العبا رأ   ر

س  1 رالتجو العق@$ املرتبط بموضوع الد   14 – 1  14  ل

لالتجو العق@$ غ�� املرتبط بموضوع   2
  سرالد

14  15 – 28  

  ------  28  اosموع

جة املقياس cساو    ىومن ا�oدو السابق يمكن استgتاج أن ال�ßاية العظ�p لد جة +$ ) 84(رل رد
جة املقياس cساو  ىح�ن أن ال�ßاية الصغر لد جة) 28(رى  .رد

                                                
 .، بمالحق البحث)6(انظر ملحق رقم  (*)



 لتنمية التحصيلتدريس العلوم باستخدام استراتيجية عباءة الخبير 
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ـــو التعليمــــات :صــــياغة cعليمــــات املقيــــاس -4 ـــاس أن تMـ ـــد صــــياغة cعليمــــات املقيـ ¤ــــ$ عنـ ن وقــــد ر و
أيــــھ بـــــصراحة وا�ــــ%ة وýــــسيط ـــ! إبــــداء  رة وcعـــــرف التلميــــذ بالwــــدف مـــــن املقيــــاس وcــــ�oعھ ع@ــ

وصدق، و�يان طرVقة Eجابة عن املقياس عن طرVق تقـديم مثـال والتنdيـھ ع@ـ! التلميـذ بقـراءة 
ة عـدم Eجابـة  أيـھ بحرVـة، مـع ضـر ضـع العالمـة +ـ$ ا��انـة ال£ـ� cع�ـ� عـن  ة tعنايـة، و رyل عبا ر ور و

 .عن املقياس ح£p يؤذن لھ

ة Fولية للمقياس -5 ة Fوليـة : رتحكيم الصو ر+$ ضوء ا��طـوات الـسابقة تـم التوصـل إ"ـ! الـصو
�س العلـوم، وأقـر (*)للمقياس وعرضwا ع@! مجموعة من اs%كم�ن  ر +$ مجال املنـا~\ وطـر تـد ق

ات املقيـــاس مـــع :ل�ـــÁام ب��تòـــب  راs%كمـــو بـــإجراء cعـــديالت +ـــ$ الـــصياغة اللغوVـــة لـــبعض عبـــا ن
ات  ات yـــل tعـــد مـــن tعـــدى ) 28(إ"ـــ! ) 1(مـــن رالعبـــا ق�ـــ� مـــستقل لعبـــا ربـــدال مـــن وجـــود ترتòـــب  ر

ً

مة  .زاملقياس وتم إجراء تلك التعديالت الال

ة Fوليـة للمقيــاس يـوم :التجر�ـة :سـتطالعية للمقيــاس -6 م ع@ــ! 24/3/2021ر تـم تطبيــق الـصو
ـــــصف Fو ــــــة بالــ ـــن التالميـــــــذ ذو :ضـــــــطرابات الـــــــسلوكية و:نفعاليـ ل Eعـــــــدادي يمجموعـــــــة مــــ

سة كيما Eعدادية املش��كة غ�� مجموعة البحث بلغ عدد(م   تلميذا25(ربمد
ً

 :؛ وذلك �âدف)

ات املقياس -  +$ ضوء مالحظات الباحث تم إجراء tعض : رالتأكد من حسن الصياغة اللغوVة لعبا
ات املقياس دة tعبا رالتعديالت اللغوVة ع@! tعض Fلفاظ الوا  .ر

مــن املقيــاس -  ث تــم حــساب متوســط الــزمن الــذي اســتغرقھ التالميــذ +ــ$ Eجابــة عــن حيــ: زتحديــد 
 .دقيقة) 30(ىأسئلة املقياس؛ وقد وجد أنھ �ساو 

نبــاخ؛ حيــث وجــد : حــساب ثبــات املقيــاس -  وتــم حــساب ثبــات املقيــاس باســتخدام معادلــة ألفــا كر
جة مناسبة من الثبات76,0ىأنھ �ساو   . ر مما يدل ع@! أن املقياس ع@! د

 :تم حساب صدق املقياس بالطرVقت�ن Ðتòت�ن: املقياسحساب صدق  - 

)i( كمــــ�ن%sا :  صــــدق ا�Þات �ــــ%يحة مـــــن الناحيــــة العلميــــة، وصـــــياغ ا إ"ــــ! أن العبــــا رالــــذين أشـــــار و
ة تgت�ـــ� للبعـــد املـــراد قياســـھ مـــن أtعـــاد املقيـــاس، وأن املقيـــاس صـــادق ملـــا  رســـليمة، وأن yـــل عبـــا

 .وضع لقياسھ
)ii( يcجــــد أنــــھ �ــــساو : الــــصدق الــــذا ىتــــم حــــساب معامــــل الــــصدق الــــذاcي، و  و(ــــذا يؤكــــد أن 87,0و

جة عالية من الصدق   .راملقياس ع@! د

ة ال�ßائيـــــة للمقيـــــاس -7 ة ال�ßائيـــــة :رالــــصو إ"ـــــ! الـــــصو  (*)ر ب�ßايــــة ا��طـــــوات الـــــسابقة تـــــم التوصــــل 
عــة ع@ــ! tعــدين بحيــث يــضم yــل) 28(للمقيــاس بحيــث أصــبح �ــشتمل ع@ــ!  ة مو زعبــا ) t )14عــد ر

تھ ال�ßائيــــة أداة صـــــا�%ة لقيـــــاس  ـــذلك أصـــــبح املقيــــاس +ـــــ$ صـــــو ـــاس و�ــ ات املقيـ ـــن عبـــــا ة مــ رعبــــا ر ر
 . لالتجو العق@$ osموعة البحث

  

  

                                                
 .، بمالحق البحث)8(انظر ملحق رقم  (*)
 .، بمالحق البحث)7(انظر ملحق رقم  (*)
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III- ة البحث ونتائج�اaتجر 
أوال
ً

  : تجرaة البحث-

تم إجراء تجر�ة البحث طبقا ل��طوات Ðتية  
ً

:  

 :وات rتية وف�Cا قام الباحث با��ط: +ستعداد لتطبيق تجرaة البحث -1
سـة موضـع التجرVـب   -أ  ات للمد Vـا رالقيام tعدة  ر سـة–ز  مـع –عزVـز إبـرا(يم Eعداديـة بنـ�ن  ر مد

اÑــــ}�  اÑـــ}� Fو مــــن العـــام الد ربدايـــة الفــــصل الد م تمكـــن ف��ــــا الباحـــث مــــن شــــرح 2021/2022لر
ســـــة ومعل�ـــــ� العلـــــوم و�معـــــاون�Þم طبـــــق مقيـــــاس املـــــشكالت الـــــسلوكية  ة املد رتجر�ـــــة البحـــــث إلدا ر

لفعاليـــة لـــدى Fطفــــال  ع@ـــ! تالميـــذ الــــصف Fو Eعـــدادي، وتـــم الوقــــوف ع@ـــ! عـــدد تالميــــذ و:ن
املـراد تطبيـق تجر�ـة البحـث ) يالتالميذ ذو :ضـطرابات الـسلوكية و:نفعاليـة(مجموعة البحث  

سة وتوجيھ العلوم باملرحلة :بتدائية) 28(عل��م وyان عدد(م  ة املد رتلميذا وتم :تفاق مع إدا ر
ً

 
اÑـ}� Fو  �س الوحدة موضع التجرVـب لwـم +ـ$ أثنـاء الفـصل الد اسية لتد لع@! توف�� حصص د ر ر ر

�ع من[\ العلوم املعمو �âا لوفقا ��طة تو ز
ً

. 
ـــ! تــــوف�� املعمـــــل +ـــــ$ أثنــــاء حـــــصص العلـــــوم   -ب  ســــة وأمـــــ�ن معمـــــل العلــــوم ع@ــ ة املد ر:تفــــاق مـــــع إدا ر

�س وحـــــدة  ة ع@ــــ! تالميــــ) ىالقــــو وا�%ركــــة(را��اصــــة بتــــد ـــر لذ الـــــصف Fو Eعــــدادي خـــــالل راملقــ
ســة لMــى �ــستطيع  اÑــ}� الثــاmي، والتعــرف ع@ــ! املــواد وFدوات وFجwــزة املتــوافرة باملد رالفــصل الد ر
�س الوحدة التجرdVية، و:تفاق مع احدى معلمات العلوم  رالباحث توف�� ما يحتاجھ +$ أثناء تد

�س الوحــدة التجرdVيــة باســـتخدام اســ��اتيجي ة عبــاءة ا��ب�ـــ� و(نــا قــام الباحـــث رع@ــ! قيامwــا بتـــد
س  س مـــن در �س yـــل د وtـــشرح فكـــرة تطبيقـــھ مـــع التالميـــذ وتـــم :تفـــاق ع@ـــ! عقـــد لقـــاء قبـــل تـــد ر ر
ســـة يـــتم فيـــھ تـــوف�� املـــواد وFدوات  رالوحـــدة التجرdVيـــة يجمـــع بـــ�ن الباحـــث ومعلمـــة العلـــوم باملد

مـــة وإمـــداد(ا بكتـــاب التلميـــذ وكراســـة الgـــشاط وتوضـــيح كيفيـــة إجـــ س وفقـــا زالال ًراء وتنفيـــذ الـــد ر
الســ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ــ�، ثــم تقـــديم دليــل املعلــم لwــا؛ حيــث تـــم طباعــة كتــاب التلميــذ وكراســـة 

 .الgشاط بأعداد تكفي تالميذ اosموعة التجرdVية
تطبيـــق أدوات البحــــث قبليـــا -2

ً
 حيــــث تـــم تطبيــــق اختبـــار التحــــصيل املعر+ـــ$ +ــــ$ معلومـــات وحــــدة :

ـــ$ ع@ــــ! تالميــــذ مجموعــــة ، ومقيــــاس )ىالقــــو وا�%ركــــة( لامليــــو العلميــــة، ومقيــــاس التجــــو العق@ـ ل
 .م2/11/2021م إ"! 31/10/2021البحث خالل الف��ة من 

&س وحـــــدة  -3 ـــن  باســـــتخدام اســـــ��اتيجية عبـــــاءة ا��ب�ـــــ�) ىالقـــــو وا�fركـــــة(رتـــــد خـــــالل الف�ـــــ�ة مــ
اســــية املعمـــو â) ثالثــــة أســـابيع(م 18/11/2021 إ"ـــ! 3/11/2021 لبمــــا يتفـــق مــــع ا��طـــة الد �ــــا ر
اسòتان yل أسبوع( اسية أسبوعيا أو ف��تان د ýعة حصص د رأ ر ر

ً
( 

تطبيق أدوات البحث {عديا -4
ً

�س الوحدة التجرdVية تم تطبيق اختبار التحصيل :  رفبعد ان�Þاء تد
ل، ومقياس امليو العلمية، ومقياس التجو العق@$ )ىالقو وا�%ركة(املعر+$ +$ معلومات وحدة  ل

 .م23/11/2021 إ"! 21/11/2021ل الف��ة من ع@! تالميذ مجموعة البحث خال
ـــــد  -5 صـ رتــــــ fيح +ختبــــــار التحــــــصي6� ومقيــــــاس امليــــــو العلميــــــة ومقيــــــاس التجــــــو العق6ــــــ� و ل ل

جات وجــــدولCDا ومعا�CDOــــا إحـــصائيا والتوصــــل إ�ــــ~ نتــــائج البحـــث، وتفــــس��jا  ومــــن ثــــم ،رالـــد
 .تقديم التوصيات واملق��حات

  



 لتنمية التحصيلتدريس العلوم باستخدام استراتيجية عباءة الخبير 
سعيد دمحم صديق حسن/ د ....ذ ذوي التجول العقلي لدى التالميالمعرفي والميول العلمية وخفض  
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ثانيا
ً

  : نتائج البحث وتفس��jا-

�س وحـــدة " :ن الـــسؤال الثــــاmى مـــن أســـئلة البحــــث لإلجابـــة عـــ -1 ) ىالقـــو وا�%ركــــة(رمـــا فاعليـــة تــــد
يباستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� +$ التحصيل املعر+$ للتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية 

ىو:نفعاليـــة بالـــصف Fو Eعـــدادي s%تـــو تلـــك الوحـــدة؟ ، تـــم التحقـــق مـــن �ـــ%ة الفـــرض "ل
ـــذى ض البحـــــث الــ وFو مــــن فـــــر ـــة إحـــــصائية بـــــ�ن متوســـــطي "  نـــــصھ ل ق ذات داللــ وال توجــــد فـــــر

جات تالميذ اosموعة التجرdVية +$ التطبيق�ن القب@$ والبعدي الختبـار التحـصيل املعر+ـ$ +ـ$  رد
 – الفwــــم –التــــذكر ( ىyـــل مــــن التحـــصيل املعر+ــــ$ كMــــل و+ـــ$ yــــل مـــستو مــــن مــــستوVاتھ الـــستة 

 :طرVقعن )."  التقوVم– ال��كيب – التحليل –التطبيق 
جــــات تالميـــذ مجموعـــة البحــــث +ـــ$ التطبيقـــ�ن القب@ــــ$   )أ ( ق بـــ�ن متوســـطات د رحـــساب داللـــة الفــــر و

والبعــدي بالgــسبة للتحــصيل املعر+ـــ$ كMــل، وللتحــصيل املعر+ــ$ +ـــ$ مــستوVاتھ الــستة عــن طرVـــق 
اسة دالل�Þا Eحصائية كما يو�%ھ ا�oدو cÐي) ت(معرفة قيم  لود  :ر

  )5(لجدو 

ـــــة الــــــــبحث +ـــ$ التطبيقـــ�ن القب@ـــ$ والبعـــدي +ــــ$ قلـلفــــر بـــــ�ن ) ت(قـــيم  ـــــات مــجـــموعـــ جــ رمتوســـطي د
  اختبار التحصيل املعر+$ ومستوVاتھ الستة

مستوVات 
  التحصيل

  نوع

   التطبيق

  عدد

   التالميذ

  املتوسط

   ا�%ساýي

:نحراف 
  ياملعيار

  قيمة

  )ت (

الداللة 
  Eحصائية

  التذكر
  القب@$

  البعدي
28  

79,0  

93,5  

50,0  

77,0  
46,24  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

  الفwم
  القب@$

  البعدي
28  

61,0  

02,6  

50,0  

88,0  
94,29  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

  التطبيق
  القب@$

  البعدي
28  

54,0  

39,3  

51,0  

50,0  
82,18  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

  التحليل
  القب@$

  البعدي
28  

46,0  

14,4  

51,0  

76,0  
08,19  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

  بال��كي
  القب@$

  البعدي
28  

36,0  

36,3  

49,0  

87,0  
18,16  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

  التقوVم
  القب@$

  البعدي
28  

21,0  

11,2  

42,0  

83,0  
08,10  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

التحصيل 
  الك@!

  القب@$

  البعدي
28  

96,2  

96,24  

91,1  

69,2  
55,30  

دالة عند 
  01,0ىمستو 
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�� مـن ا�oـدو الـسابق أن قــيم  ) 77,2(ا�oدوليــة ) ت ( %ـسو�ة أك�ـ� مـن قيمـة اs) ت ( لوVتـ
قــا ذات داللــة إحـصائية عنــد مــستو  ىأى أن (نـاك فر ً

جــات التالميــذ ذو ) 01,0(و يبـ�ن متوســطي د ر
:ضطرابات السلوكية و:نفعالية +$ التطبيق�ن القب@$ والبعـدي بالgـسبة للتحـصيل املعر+ـ$ الك@ـ! 

يـــق البعـــدي و(ـــذا يرجـــع إ"ـــ! املتغ�ـــ� التجرqVـــ� ىو+ـــ$ yـــل مـــستو مـــن مـــستوVاتھ الـــستة لـــصا�� التطب
الوحـــدة التجرdVيــــة املعـــدة وفقــــا الســـ��اتيجية عبــــاءة ا��ب�ـــ�(

ً
فــــض الفـــرض Fو مــــن )   pلو(ــــذا �ع�ـــ ر

اسات أ(مwا ض البحث، وتتفق تلك الن�يجة مع عدة د رفر اسة: و اسة  Hill (2020)رد  Sargentر، ود
اسة (2018) اسJohnson, et. Al.(2015)ر، ود اسـة )2014(صا�%ة ة ر، ود ؛ )2013(عـوض هللا ر، ود

ق +ــ$ التحــصيل املعر+ــ$ الك@ــ!، و+ــ$ yــل مــستو مــن مــستوVاتھ بــأن  ىوVمكــن تفــس�� داللــة تلــك الفــر و
اسـة تالميــذ مجموعــة البحــث ملوضــوعات وحــدة  باســتخدام اســ��اتيجية عبــاءة ) ىالقــو وا�%ركــة(رد

اج +ــ$ املوقـــف التعلي�ــ� عــالوة ع@ـــ! ا��ب�ــ� ســمحت لwــم باســـتخدام أك�ــ� قــدر مـــن حواســwم لالنــدم
ـــديم ا�%ــــل لــــصاحب  رcعــــدد مــــصادر الــــتعلم مــــن صــــو ومقــــاطع فيــــديو وكتــــب متنوعــــة +ــــ$ ســــdيل تقـ
زاملــشMلة +ــ$ الــسياق :جتمــا¤$ للــتعلم عــز مــن حــدوث عملي£ــ� التعلــيم والــتعلم، كمــا أن تقمـــصwم 

ن بملكيــ�Þم للمــش اســة جعلwــم �ــشعر وألدوار ا���ــ�اء +ــ$ اosــال موضــع الد نMلة املقدمــة مــن الز�ـــو ر
وسـاعد ع@ــ! إجـراء املزVــد مـن النقاشــات واملفاوضـات فيمــا بيـ�ßم ومــنح التالميــذ ) صـاحب املــص�%ة(

اســة وأثــار حماســwم  رفــرص التفك�ــ� والتعب�ــ� عــن الــذات وقلــل مــن التــوتر والقلــق داخــل oÙــرة الد
ا��م العقليــة ومعــ فwم الــسابقة وصــوال رللـتعلم +ــ$ جــو مــن ا�%رVــة yــل ذلــك مــن شــأنھ اســ�ثمار قــد ا

ً
ر

ل�%لـــــو وتفـــــس��ات أكëـــــ� دقـــــة و�ـــــ%ة وقابلـــــة للتطبيـــــق وcـــــ�oيعwم ع@ـــــ! وضـــــع أ(ـــــدافwم وتنظـــــيم 
امي :ستقــــصاTي ممــــا ســــا(م +ــــ$ تنظــــيم املعلومــــات  فwم وتقيــــيم أدا�öــــم +ــــ$ أثنــــاء الــــسياق الــــد رمعــــا ر

املـستgتجة مــن ذلـك الــسياق +ـ$ بgيــ�Þم العقليــة tـشMل أكëــ� بقـاء وثباتــا، كمـا أن 
ً اســتخدام التالميــذ ً

يذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية الس��اتيجية عبـاءة ا��ب�ـ� +ـ$ أثنـاء cعلمwـم للعلـوم (يـأ لwـم 
مناخا مرVحا لنفـسي�Þم إذ تـم عـرض املعلومـات بأسـلوب يفـضلھ (ـؤالء التالميـذ ممـا جعـل اك�ـساب 

ً ً

  .تلك املعلومات أك�ë ثبات

�ـــ� ســا(مت مـــن خــالل أحـــدا%�ا املتتاtعــة واملنظمـــة لوVمكــن القــو إن اســـ��اتيجية عبــاءة ا��ب
يtـــشMل منطقـــي +ـــ$ تقـــديم معلومـــات �ــــسwل ع@ـــ! التالميـــذ ذو :ضـــطرابات الـــسلوكية و:نفعاليــــة 
تجـــالwم +ـــ$ أثنـــاء لعـــب دو ا��ب�ـــ� جعلwــــم  ا +ـــ$ الـــذاكرة واســـ��جاعwا بMـــل ســـwولة، كمــــا إن ا ــ رتخز�ßVـ ر

ف واملعلومــــات بأســــاليب متن ر�عيــــدو صــــياغة املعــــا وعــــة واعتمــــاد(م ع@ــــ! أنفــــسwم +ــــ$ بنــــاء املع�ــــp ن
اد من فwمwم للظوا(ر العلميـة، واشـ��اكwم  (م خ��اء  ب املتضمنة باعتبا زخاصة tعد تنفيذ التجا ر ر
Vر ال£ــــ� تـــضم ا�%لـــو املتنوعــــة مكـــ�ßم مـــن التحقـــق العق@ــــ$ والعم@ـــ$ لتلـــك ا�%لــــو  ل+ـــ$ كتابـــة التقـــا �ل ر

ــــيقwم، و تفــــــع بمــــــستو تطبــ ـــــس��ات و(ــــــذا ا ووالتفـ ى ــــل للمــــــشMلة ر ـــ! حــ ــــذ إ"ـــ ـــو مجموعــــــات التالميــ لصـــ
امي مع اخـتالف طرVقـة وأسـلوب yـل مجموعـة عـن مثيال��ـا وفحـصwم �%لـو  ضة +$ سياق د لاملعر ر و
اد مـن مـستو تحلـيلwم، واmغماسـwم +ـ$ جـو  ة ناقـدة  ات متنوعـة بـصو ىtعضwم البعض من منظـو ز ر ر

(م كخ��اء جعلwم سو أدوا ن فيھ ا�%لو وVما رخيا"$ خالق يdتكر نر ل ا��م ا�%الية إ"! و و قد ر يتجاو ن ز
سوما��م و�نـا�öم لألشـMال وFفMـار وتقمـصwم  ات أر�! مما مك�ßم من إنتاج املعرفة املتمثلة +$  رقد ر
ف وFشــMال ال£ــ� أنتجو(ــا ممــا ســا(م  ركخ�ــ�اء +ــ$ اosــال مكــ�ßم مــن إصــدار FحMــام ع@ــ! تلــك املعــا

�Âم لدVي ال��كيب والتقو�تقاء بمستو  . مربقوة ع@! :
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حساب �سبة الكسب املعدلة لبليك، و¢Oم تأث�� اس��اتيجية عباءة ا��ب�� بال_سبة   )ب (
للتحـــــصيل املعرـــــ� كAـــــل، وللتحـــــصيل املعرـــــ� ـــــ� مـــــستوNاتھ الـــــستة كمـــــا jـــــو مو¤ـــــ£ 

 :لبا�Oدو �rي
  )6(لجدو 

صيل املعر+$ الك@! ومستوVاتھ mـسبـة الكـــــسب الـــمعدلــة لبـــليك ومـــقدار حــجم الــتأثــ�� بالgسبة للتح
  الستة

  التطبيق

   القب@$

  التطبيق

   البعدي
  :ختبار

  املتوسط   ومستوVاتھ

   ا�%ساýي

  املتوسط

   ا�%ساýي

جة   رالد

pالعظ�   

  mسبة 

  الكسب

   املعدلة

  داللة

   mسبة

   الكسب

  مقدار 

oÙم التأث�� 

)d(  

داللة oÙم 
  التأث��

  كب��  76,11  مقبولة  55,1  30  96,24  96,2  التحصيل  كMل

  كب��  41,9  مقبولة  56,1  7  93,5  79,0  التذكر

  كب��  52,11  مقبولة  62,1  7  02,6  61,0  الفwم

  كب��  24,7  مقبولة  54,1  4  39,3  54,0  التطبيق

  كب��  34,7  مقبولة  55,1  5  14,4  46,0  التحليل

  كب��  23,6  مقبولة  57,1  4  36,3  36,0  ال��كيب

  كب��  88,3  مقبولة  31,1  3  11,2  21,0  التقوVم

  :ليت�� من ا�oدو السابق أن

 قيمة mسبة الكسب املعدلة لبليك الختبار التحصيل املعر+$ كMل وملستوVاتھ الستة تقع +$ املدى  - 
�س )2,1(كمــا أ¶�ـا أك�ــ� مــن ا�%ـد الفاصــل ) 2(إ"ـ! ) 1(الـذي حــدده بليـك و(ــو مــن  ر؛ و�ـذلك فــإن تــد

Vـــادة التحـــصيل املعر+ـــ$ كMـــل و+ـــ$ yـــل العلــوم باســـتخدام اســـ��اتيجية عبـــاءة ا� ز�ب�ـــ� ذو فاعليـــة +ـــ$ 
 . ىمستو من مستوVاتھ الستة

 –تــذكر (ى قيمـة oÙــم التــأث�� +ــ$ التحــصيل املعر+ــ$ كMــل و+ـ$ yــل مــستو مــن مــستوVاتھ الــستة  - 
أي أ¶�ــا كب�ــ�ة، و(ــذا �ع�ــp أن oÙــم ) 8,0(أك�ــ� مــن )  تقــوVم– تركيــب – تحليــل – تطبيــق –فwــم 

ى عبـــاءة ا��ب�ـــ� كب�ــ� +ـــ$ التحـــصيل املعر+ـــ$ كMـــل و+ــ$ yـــل مـــستو مـــن مـــستوVاتھ تــأث�� اســـ��اتيجية
 .الستة

�س وحـــدة  " :لإلجابـــة عـــن الـــسؤال الثالـــث مـــن أســـئلة البحـــث -2 ) ىالقـــو وا�%ركـــة(رمـــا فاعليـــة تـــد
يباسـتخدام اســ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ــ� +ــ$ تنميــة امليــو العلميــة لــدى التالميــذ ذو :ضــطرابات  ل

، تـــم التحقـــق مـــن �ـــ%ة الفـــرض الثـــاmي مـــن "لليـــة بالـــصف Fو Eعـــدادي؟ الـــسلوكية و:نفعا
ض البحث الذي نصھ جـات تالميـذ : " وفر ق ذات داللة إحـصائية بـ�ن متوسـطي د رال توجد فر و

 :وذلك عن طرVق“. لاosموعة التجرdVية +$ التطبيق�ن القب@$ والبعدي ملقياس امليو العلمية



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة
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ق بـــ�ن متوســــطي د  )أ ( رجــــات تالميـــذ مجموعــــة البحــــث +ـــ$ التطبيقــــ�ن القب@ــــ$ و حـــساب داللــــة الفــــر
لوالبعدي بالgسبة ملقياس امليو العلمية كما يو�%ھ ا�oدو cÐي  :ل

  )7(لجدو 

جـــات مــجموعــــة الــــبحث +ـ$ التطبيقـ�ن القب@ـ$ والبعـدي +ـ$ مقيـاس ) ت(قيم  رللـــفر بـ�ن متوسـطي د ق
  لامليو العلمية

مقياس 
لامليو 
  العلمية

  نوع

  طبيق الت

   عدد

   التالميذ

  املتوسط

   ا�%ساýي

  :نحراف

  ي املعيار

  قيمة

  )ت (

الداللة 
  Eحصائية

لامليو 
  العلمية

  القب@$

  البعدي
28  

32,45  

43,92  

34,21  

27,15  
75,9  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

أى ) 77,2(ا�oدوليـة ) ت(اs%سو�ة أك�� مـن قيمـة ) ت(لوVت�� من ا�oدو السابق أن قيم 
ىقــــا ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو أن (نــــاك فر ً

ـــذ ذو ) 01,0(و جــــات التالميـ يبــــ�ن متوســــطي د ر
ل:ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليــة +ــ$ التطبيقــ�ن القب@ــ$ والبعــدي بالgــسبة ملقيــاس امليــو العلميــة 

الوحــدة التجرdVيــة املعــدة وفقــا الســ��اتيجية عبــاء ا��ب�ــ�(و(ــذا يرجــع إ"ــ! املتغ�ــ� التجرqVــ� 
ً

، و(ــذا )
اسات م�ßا�ع� ض البحث، وتتفق تلك الن�يجة مع tعض الد فض الفرض الثاmي من فر  pر اسة : ور رد

Hill (2020) اســـة اســـة ،Sargent (2018)ر، ود اســـة  ،)2016(قنـــوح ر ود  .Johnson, etرود
Al.(2015)، اسة ق +$ امليو العلميـة إ"ـ! أن  )2013(عوض هللا ر ود ل؛ وVمكن تفس�� داللة تلك الفر و
ميذ مجموعة البحث +$ القيام بأدوار كخ��اء +$ حل مشMلة حياتيـة واقعيـة +ـ$ إطـار مـن اندماج تال

ــــن أن  ــــف ومناقـــــــشة Fدوات وFجwـــــــزة ال£ـــــــ� يمكـــ اما الـــــــسياقية ســـــــاعد(م ع@ـــــــ! معا�ـــــــشة املوقــ رالــــــد
رحــسب طبيعــة الــدو الــذى (�ــستخدمو¶�ا +ــ$ مزاولــة عملwــم واشــ��اك املعلــم معwــم كفــرد يgت�ــ� لwــم 

را تخ@ـــ! املعلـــم عـــن دو املـــسيطر واملwـــيمن ع@ـــ! العمليـــة التعليميـــة إ"ـــ! دو املòـــسر  و(نـــ–) يقـــوم بـــھ ر
ك ف��ــا  ب املتنوعــة وفحـــص الــصو ومقـــاطع –رواملــنظم واملـــشا ر عـــالوة ع@ــ! إجـــراء mFــشطة والتجـــا ر

تجال +ـ$ عـرض Fدوار  رالفيديو وتنوع املناقشات واملفاوضات داخل وخارج اosموعات و+$ أثناء :
ة والتعــاو بــ�ن جميــع التالميــذ حيـــث املتنوعــ نة ل���ــ�اء وفــر بòئــة cعليميــة ثرVــة ت�ــسم باملتعــة وEثــا ر

سات وأmشطة تجذب ان�با(wم و�سعدو باال¶�ماك +$ تنفيـذ(ا tـشMل سـا(م +ـ$  ناشتملت ع@! مما ر
ســـو¶�ا بحيـــا��م مـــن خـــالل تMـــوVن خ�ـــ�ات شـــاملة وإيجـــاد  ر�ـــط املفـــا(يم والظـــوا(ر العلميـــة ال£ـــ� يد ر

ي وتفس��ات ملشكال��م ا�%ياتية الواقعية اليومية (ذا من جانب، كما أن اعتياد التالميذ ذو لحلو
:ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليــة ع@ــ! اســتخدام عبــاءة ا��ب�ــ� +ــ$ cعلمwــم للعلــوم ســاعد(م ع@ــ! 

اسة العلوم وتطبيقا��ا ا�%ياتية عالوة ع@! أن تفس�� أي ظا(رة حياتية نتعـ رالشعو بأ(مية د ا�ش ر
اســة العلـوم yــل (ـذا ســاعد  ســة ال �ـستقيم فwمwـا إال بد ســاتنا اليوميـة +ــ$ امل�ـÁ واملد رمعwـا +ـ$ مما ر لر

تفاع بمستو امليو العلمية لع@! : ى   .ر

ة إجماليــة فــإن اســ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ـــ� ألقــت مــسئولية الــتعلم ع@ــ! التالميـــذ ذو  يو�ــصو ر
oا أ�%اب املص�%ة :ضطرابات السلوكية و:نفعالية من خالل معا�wم ملشكالت حقيقية يقدم�Þ

اســــة ومـــن خــــالل  ســــو فيـــھ أدوار ا���ــــ�اء +ـــ$ اosــــال موضـــع الد امـــي يما رمـــن اosتمــــع +ـــ$ ســــياق د ر نر
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ن التعديالت املطلو�ة عل��ا وVحددو دق�Þا من  نا�%وار والنقاش يحددو FفMار وVصنفو¶�ا وVجر ون
ب ال£� قاموا ب�نفيذ(ا خالل توافقwا مع ما �ستgبطونھ من معلومات مستق راه من mFشطة والتجا

روما �ستلزمھ ذلك من جمع النماذج والعينات ومـشا(دة مقـاطع الفيـديو والـصو والقـراءة العلميـة 
ة  قية والبطاقات املصو روالبحث عن التفس��ات العلمية +$ أوقات الفراغ واستخدام اللوحات الو ر

Vادة الرغبـة +ـ$ املعرفـة ال �oر ممـا أدى إ"ـ! cعزVـز زtشMل ساعد ع@!  علميـة والـتخلص مـن امللـل والـ
  .لامليو العلمية وتحسي�ßا لد�Âم

حـــــساب �ـــــسبة الكـــــسب املعدلـــــة لبليـــــك، و¢Oـــــم تـــــأث�� اســـــ��اتيجية عبـــــاء ا��ب�ـــــ� بال_ـــــسبة   )ب (
لللميو العلمية؛ كما jو مو¤£ با�Oدو التا��  :ل

  )8(لجدو 

  لـــجم التأثيـر بالgــسبة للميو العلمية mـسبــة الكـــسب الــمـعدلـــة لبلــيك، ومـــقدار ح

  التطبيق

   القب@$

  التطبيق

   البعدي

  مقياس 

  لامليو

   العلمية

  

  املتوسط

   ا�%ساýي

  املتوسط 

  ا�%ساýي

جة   رالد

 pالعظ�  

  mسبة 

  الكسب

  املعدلة 

  داللة

   mسبة

   الكسب

  مقدار 

  oÙم التأث��

) D(  

  داللة 

  oÙم

   التأث��

  لامليو 

  العلمية
  كب��  75,3  مقبولة  00,1  123  43,92  32,45

  :لوVت�� من ا�oدو السابق أن

إ"ـ! ) 1(ل قيمة mسبة الكسب املعدلة لبليك للميو العلمية تقع +$ املدى الذى حدده بليك و(ـو مـن  - 
�س ) 2,1(، إال أ¶�ـــا أقـــل مـــن ا�%ـــد الفاصـــل )2( (ـــا mـــسبة مقبولـــة؛ و�ـــذلك فـــإن تـــد روVمكـــن اعتبا ر

Vادة امليو العلميةالعلوم باستخدام اس�� لاتيجية عباءة ا��ب�� ذو فاعلية +$   .ز

أى أ¶�ـــا كب�ــ�ة و�ـــذلك فــإن oÙـــم تـــأث�� ) 8,0(ل قيمــة oÙـــم التــأث�� +ـــ$ امليـــو العلميــة yانـــت أك�ــ� مـــن  - 
ياس��اتيجية عباءة ا��ب�� كب�� +$ تنمية امليو العلمية لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية  ل

 .و:نفعالية
�س وحــدة  " :ن الــسؤال الرا{ــع مــن أســئلة البحــثلإلجابــة عــ -3 ) ىالقــو وا�%ركـــة(رمــا فاعليــة تــد

يباستخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� +$ خفض التجو العق@$ لدى التالميذ ذو :ضـطرابات  ل
، تـــم التحقــق مـــن �ـــ%ة الفـــرض الثالـــث مـــن "لالــسلوكية و:نفعاليـــة بالـــصف Fو Eعـــدادي؟

ض البحث الذى نصھ جـات تالميـذ ال: " وفر ق ذات داللة إحـصائية بـ�ن متوسـطي د ر توجد فر و
لاosموعـة التجرdVيــة +ــ$ التطبيقـ�ن القب@ــ$ والبعــدي ملقيـاس التجــو العق@ــ$ +ـ$ yــل مــن التجــو  ل

س (العق@$ كMل و+$ yل tعد من tعديھ  رالتجو العق@$ املرتبط بموضوع الد ل التجو العق@$ –ل
س  : طرVق؛ وذلك عن) "رغ�� املرتبط بموضوع الد

جــــات تالميـــذ مجموعــــة البحــــث +ـــ$ التطبيقــــ�ن القب@ــــ$   )أ ( ق بـــ�ن متوســــطي د ر حـــساب داللــــة الفــــر و
لوالبعـدي بالgــسبة للتجــو العق@ــ$ كMــل، ولMــل tعــد فر¤ــ$ مــن tعديــھ كمــا يو�ــ%ھ ا�oــدو  ل

 :cÐي
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  )9(لجدو 

جـــات مــجموعــــة الــــبحث +ـ$ التطبيقـ�ن القب@ـ$ وا) ت(قيم  رللـــفر بـ�ن متوسـطي د  لبعـدي +ـ$ مقيـاس ق
  لالتجو العق@$ كMل، وأtعاده الفرعية

  لالتجو

   العق@$ وأtعاده

  نوع

   التطبيق

  عدد

   التالميذ

املتوسط 
  ا�%ساýي

:نحراف 
  ياملعيار

  )ت(قيمة 
الداللة 

  Eحصائية

لالتجو العق@$ 
املرتبط بموضوع 

س   رالد

  القب@$

  البعدي
28  

29,36  

79,17  

05,5  

24,4  
85,23  

دالة عند 
  01,0ى مستو

لالتجو العق@$ غ�� 
املرتبط بموضوع 

س   رالد

  القب@$

  البعدي
28  

71,33  

36,20  

47,6  

07,4  
48,16  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

  لالتجو العق@$ كMل
  القب@$

  البعدي
28  

00,70  

14,38  

95,10  

97,6  
08,25  

دالة عند 
  01,0ىمستو 

أي ) 77,2(ا�oدوليـة ) ت(اs%سو�ة أك�� مـن قيمـة ) ت(لوVت�� من ا�oدو السابق أن قيم 
قــــا ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو  ىأن (نــــاك فر ً

ـــذ ذو ) 01,0(و جــــات التالميـ يبــــ�ن متوســــطي د ر
ل:ضطرابات السلوكية و:نفعالية +$ التطبيق�ن القب@$ والبعدي بالgسبة للتجو العق@$ كMـل و+ـ$ 

الوحدة التجرdVية (لتجرy �qVل tعد فر¤$ من tعديھ لصا�� التطبيق القب@$ و(ذا يرجع إ"! املتغ�� ا
املعـــدة وفقــــا الســـ��اتيجية عبــــاءة ا��ب�ـــ�

ً
ض البحــــث، ) فــــض الفـــرض الثالــــث مـــن فــــر  pو، و(ــــذا �ع�ـــ ر

اسة  اسة )2020(املرا
$ روتتفق تلك الن�يجة مع د ؛ وVمكن تفس�� داللة تلك Sargent (2018)ر، ود
ق ملقيـــاس التجـــو العق@ـــ$ كMـــل و+ـــ$ yـــل tعـــد مـــن tعديـــھ  لالفـــر العق@ـــ$ املـــرتبط بموضـــوع لالتجـــو (و

س  س–رالـــد ر التجـــو العق@ـــ$ غ�ـــ� املـــرتبط بموضـــوع الـــد إ"ـــ! أن تالميـــذ مجموعـــة البحـــث +ـــ$ أثنـــاء ) ل
ءة و أو /وcعلمwـم للعلــوم باســتخدام اسـ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ــ� قــاموا بمعا�oـة أmــشطة متنوعــة مقــر

اÑــ}� محبــب لwــم تقمــصو/مــسموعة و ا��م +ــ$ منــاخ د رأو مرئيــة ت�ناســب مــع قــد ا فيــھ أدوار ا���ــ�اء ر
س وح£ــp ¶�ايتــھ  رtـشMل جعلwــم +ـ$ حالــة بحــث واستقـصاء مــستمر وا¶�مــاك ومـشاركة مــن بدايــة الـد
ا بخطــوات محــددة بحيــث ال يgتقــل  امــي حقيقــي مــا و(ــذا �ع�ــp أن cعلمwــم yــان ذا مع�ــp +ــ$ إطــار د

ً
ر ر

ذه ا��طـوة تفـس�� أو حـل التلميذ من ا��طوة Fو"! إ"! ا��طوة التالية إال tعد إتقانـھ لwـا وتمثـل (ـ
غبـ�Þم +ـ$ أداء  Vادة تفـاعال��م ومـشارyا��م وحماسـwم و رسيا�$ ملوقف تمثي@$ واق�! مما ساعد ع@!  ز
ة ممكنــة لwــا yـل (ــذا مــن شــأنھ تقليــل حــدة املــشاعر و:نفعــاالت  راملwـام املوyلــة لwــم +ــ$ أفــضل صــو

Vــادة ال��ك�ــÁ بالقــدر الMــا+$ وت حقيــق متعــة الــتعلم والدافعيــة لــدى زســواء yانــت إيجابيــة أو ســلبية و
  .لالتالميذ tشMل أدى إ"! انخفاض التجو العق@$ لد�Âم

قيـة  ا فإن بدء التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية +$ فحـص اللوحـة الو روإيجا ي ً
ز

روما تتضمنھ من صو وانخـراطwم +ـ$ مـشا(دة القـصة ال£ـ� قـام بتمثيلwـا املعلـم بمفـرده أو بمـشاركة 



 لتنمية التحصيلتدريس العلوم باستخدام استراتيجية عباءة الخبير 
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ن لـھ و�نــاء الفرVـق ا��ب�ـ� حيــث يMـو (ـؤالء التالميــذ داخـل الـدو املوyــل لwـم جعلwـم يتحملــو زميـل رن
املـــسئولية تجـــاه cعلمwـــم ممـــا ســـاعد(م ع@ـــ! عـــدم :لتفـــات النطبـــاع املعلمـــ�ن عـــ�ßم وترك�ـــÁ معظـــم 
(ــم ا��م :جتماعيــة غ�ــ� املك�ــشفة وذyــا�öم الوجــداmي +ــ$ ســdيل إنجــاز أدوا ا��م العقليــة ومwــا رقــد ر  ر

(م كخ��اء اس��جعوا املعلومات وطبقو(ا +$  ركخ��اء ع@! أكمل وجھ، كما أ¶�م +$ أثناء قيامwم بأدوا
ف ا�oديــدة ممــا جعــل cعلمwــم أكëــ� عمقــا وأصــبحوا أكëــ� ترك�ــÁا  �طو(ــا باملعــا امــي ممتــع و إطــار د
ً ً

ر رر
س أو غ�ـ� املـر جة تجولwم العق@$ سواء املرتبط بموضـوع الـد رtشMل أدى إ"! تقليل د تبط بموضـوع ر

س   رالد

ـــأث�� اســــ��اتيجية عبــــاءة ا��ب�ــــ� بال_ــــسبة   )ب ( حــــساب �ــــسبة الكــــسب املعدلــــة لبليــــك، و¢Oــــم تـ
لللتجو العق6� كAل، ولAل {عد من أ{عاده الفرعية؛ كما jو مو¤£ با�Oدو التا��  :ل

  )10(لجدو 

ـــقدار حـــــجم التأثيــر بالgــــسبة للتجــ ـــيك، ومــ ـــة لبلـ لو العق@ــ$ كMــل، ولMــل tعــد mــسبــة الكـــــسب الــمـعدلــ
  من أtعاده الفرعية 

   التطبيق

  القب@$

  التطبيق

   البعدي
  لالتجو

   العق@$ وأtعاده

  
  املتوسط

   ا�%ساýي

  املتوسط

   ا�%ساýي

جة    رالد

pالعظ�  

  mسبة

   الكسب

   املعدلة

  داللة

   mسبة 

  الكسب

  مقدار

 oÙم التأث��

) D(  

  داللة

   oÙم 

  التأث��

لالتجو العق@$ 
رتبط بموضوع امل

س   رالد
  كب��  18,9  مقبولة  20,1  42  79,17  29,36

لالتجو العق@$ غ�� 
املرتبط بموضوع 

س   رالد
  كب��  34,6  مقبولة  93,0  42  36,20  71,33

  كب��  65,9  مقبولة  1,1  84  14,38  00,70  لالتجو العق@$ كMل

  :لوVت�� من ا�oدو السابق أن

ق@$ كMل و+$ yل tعـد مـن tعديـھ الفـرعي�ن تقـع ل قيمة mسبة الكسب املعدلة لبليك للتجو الع - 
لمــــا عــــدا tعــــد التجــــو العق@ــــ$ غ�ــــ� املــــرتبط ) 2(إ"ــــ! ) 1(+ــــ$ املــــدى الــــذى حــــدده بليــــك و(ــــو مــــن 

س فقد جاءت خارج املـدى الـذى حـدده بليـك؛ وقـد يرجـع ذلـك إ"ـ! ترك�ـÁ ا(تمـام  ربموضوع الد
انـدماجwم كمجموعـة متخيلـة تالميذ مجموعة البحث بأحداث القصة ال£� �عòشو¶�ا +$ أثناء 

ه إ"! ان  امي مما أدى بدو ات �%ل املشMلة +$ السياق الد سو عمليات ومwا رمن ا����اء يما ر ر نر
�س العلـوم باســتخدام  راmـشغالwم بأحـداث وموضـوعات أخـر خـارج الــسياق؛ و�ـذلك فـإن تـد ى

ل العق@ــ$ لاسـ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ـ� ذو فاعليــة +ـ$ خفــض التجـو العق@ــ$ كMـل و+ــ$ tعـد التجــو
س دو البعد Ðخر ناملرتبط بموضوع الد  .ر
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ل قيمــة oÙــم التــأث�� +ــ$ التجــو العق@ــ$ كMــل و+ــ$ yــل tعــد مــن أtعــاده الفرعيــة yانــت أك�ــ� مـــن  - 
لأي أ¶�ـا كب�ـ�ة و�ــذلك فـإن oÙـم تــأث�� اسـ��اتيجية عبــاءة ا��ب�ـ� كب�ـ� +ــ$ خفـض التجــو ) 8,0(

 .العق@$ كMل و+$ yل tعد من أtعاده الفرعية
IV- حاتھ توص��يات البحث ومق: 

  :+$ ضوء نتائج البحث وتفس��ا��ا يمكن تقديم التوصيات واملق��حات Ðتية

أوال
ً

  : توصيات البحث-

ـــا  -1 ـــام ب�نميــــة التحــــصيل +ــــ$ مــــستوVاتھ العليـ ة :(تمـ ـــار ال��بــــو�Vن العلميــــ�ن إ"ــــ! ضــــر ور لفــــت أنظـ
ــــو العق@ـــــ$ لـــــدى التالميـــــذ ذو :ضـــــطرابات الـــــسلوكية و:نف يوخفـــــض التجـ عاليـــــة مـــــن خـــــالل ل

 . استخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب��
ــ��اتيجية عبــــاءة ا��ب�ــــ� لتنميــــة امليــــو  -2 ل تطـــوVر منــــا~\ العلــــوم للمرحلــــة Eعداديــــة +ــــ$ ضــــوء اســ

 .لالعلمية وخفض التجو العق@$ من خالل التعلم الصفي والتعلم :لك��وmي الرق��
ســة للكــشف عــن التال -3 يميــذ ذو :ضــطرابات الــسلوكية رإعــداد كتòــب اس��شــادي لألســرة واملد

و:نفعاليــــة منـــــذ مراحـــــل التعلـــــيم املبكـــــرة وتقــــديم الرعايـــــة التعليميـــــة لwـــــم واختيـــــار معلمـــــ�ن 
�س لwم ��ن ومؤ(ل�ن للتد رمد  .ر

ـــــا tــــــشMل �ــــــسمح باســـــــتخدام  -4 ـــــال cعــــــديالت عل��ــ س وإدخـ ـــــوم باملــــــدا ـــيم معامــــــل العلــ رإعــــــادة تنظـــ
مـــة ومــــا يلـــزم ذلــــك مـــن تقنيــــات اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ــــ� وتـــدعيمwا باألmــــشطة ال زعلميـــة الال

�سية حديثة  . رتد
ـــــ! أ(ميــــــة اســــــتخدام  -5 �Âــــــا واملعلمــــــ�ن إ"ـ اســــــية ومطو ـــــي منــــــا~\ العلــــــوم الد رلفــــــت أنظــــــار مخططـ ر

�س العلـــوم ملـــا لwـــا مـــن دو +ـــ$ تحقيـــق عديـــد مـــن مخرجـــات  راســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� +ـــ$ تـــد ر
 .التعلم املرغو�ة واملس�Þدفة

dVية ملع -6 ��Vم ع@! خطوات اك�شاف التالميذ ذو رعقد برامج تد يل�� العلوم +$ أثناء ا��دمة لتد ر
ـــــد(م وcــــــ�oع��م ع@ــــــ! تــــــصميم أmــــــشطة علميــــــة  ـــــطرابات الــــــسلوكية و:نفعاليــــــة وتحديـ :ضـ
�ــــسwم tــــشMل يلqــــp حاجــــات  ا��م ومــــساعد��م ع@ـــ! تطــــوVر تد رت�ناســـب مــــع خصائــــصwم وقــــد ر

س ف املد ر(ؤالء التالميذ وVتالءم مع إمMانيات وظر  .ةو
dVيــة ملــوج� ومعل�ــ� العلــوم باملراحــل التعليميــة املتنوعــة  -7 ات تد ش عمــل ودو رعقــد وتنظــيم و ر ر

ل��ـــدف إ"ـــ! cعـــرVفwم بأ(ميـــة تنميـــة امليـــو العلميـــة وخفـــض التجـــو العق@ـــ$ مـــن خـــالل cعلـــيم  ل
ــــدى التالميــــــذ ذو :ضــــــطرابات الــــــسلوكية  ــــذلك لــ يالعلـــــوم والقيمــــــة ال��بوVــــــة جــــــراء تنمي�Þــــــا لـ

 .و:نفعالية
س ضمن برامج yليات ال��بية للطالب املعلم�ن قبل ا��دمـة وطـالب  -8 اسية تد رإعداد وحدات د ر

اما +$ cعليم طالب ال��بية ا��اصة بصفة عامة  اسات العليا بحيث ت�ناو استخدام الد رالد لر
Vب طــالب yليــات ال��بيــة  روذو :ضــطرابات الــسلوكية و:نفعاليــة ع@ــ! وجــھ ا��ــصوص وتــد ي

�س املصغرع@! استخدام اس س ال��بية العملية أو التد ر��اتيجية عباءة ا��ب�� +$ أثناء در  . و
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ثانيا
ً

  : البحوث املق��حة-

ات التفك�ـــ�  -1 اســـات أخـــر لقيـــاس فاعليـــة اســـ��اتيجية عبـــاءة ا��ب�ـــ� +ـــ$ تنميـــة مwـــا ر إجـــراء د ىر
ـــات والقـــــيم العلميــــــة واملwــــــا)  تفــــــاع@$– منظـــــومي – ناقــــــد –إبــــــدا¤$ (املتنوعـــــة  ات رو:تجا(ـــ

 .يالعملية لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية
عwا املتنوعة قائمة ع@ـ! اسـ��اتيجية عبـاءة ا��ب�ـ� وقيـاس فاعلي�Þـا  -2 و بناء برامج +$ العلوم وفر

+ــ$ تنميــة قــوة الــسيطرة املعرفيــة واملثــابرة yFاديميــة وعــادات العقــل املنتجــة لــدى التالميــذ 
املضطر��ن سلوكيا وانف

ً
يعاليا ذو السعات العقلية ا�sتلفة ً

. 
�س العلـوم القــائم ع@ـ! tعـض النظرVـات مثــل -3 ا�%مـل املعر+ـ$، أو الـتعلم املــس�ند : ر تجرVـب تـد

لإ"ـ! الـدماغ، أو البنائيـة +ـ$ تنميـة امليـو العلميـة وخفـض حـدة التجـو العق@ـ$ وأسـبابھ لـدى  ل
 .عليم املتنوعةيالتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية بمراحل الت

�س العلـــوم القـــائم ع@ـــ! معـــاي�� العلـــوم ل�oيـــل القـــادم  -4 اســـة فعاليـــة تـــد رد +ـــ$ تنميــــة ) NGSS(ر
 .يمخرجات التعلم املتنوعة لدى التالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعالية

اء :بتMار، والنمذجة لدى  -5 ات ما و رتجرVب استخدام اس��اتيجية عباءة ا��ب�� +$ تنمية مwا ر
 .يالميذ العادي�ن والتالميذ ذو :ضطرابات السلوكية و:نفعاليةالت

�qV مق�ـــ�ح ملعل�ـــ� العلـــوم +ـــ$ أثنـــاء ا��دمـــة قـــائم ع@ـــ! توظيـــف اســـ��اتيجية عبـــاءة  -6 ربرنـــامج تـــد
�ــــسwم للعلـــوم وقيــــاس فعاليتــــھ لـــدى تالميــــذ(م العــــادي�ن  را��ب�ـــ� والــــتعلم :ف��اóـــ}� +ــــ$ تد

 .يوذو Eعاقات ا�sتلفة
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V- قائمة املراجع: 

أوال
ً

 :املراجع العرaية: 

�اب صالح الدين أبو شدى ، و إسماعيل،  رشامة، دمحم  فاعلية استخدام ا��رائط الذ(نية +! ). 2018. (ر
�س العلوم ع@! التحصيل و�قاء أثر التعلم وتحس�ن الذاكرة العاملة لدى التالميذ مضطرýى  رتد

  .64-1، )3(21اosلة املصرVة لل��بية العلمية، . املرحلة :بتدائيةى:ن�باه ذو الgشاط الزائد ب

�س العلوم ع@! ). 2008. (أبو نا�!، محمود سيد محمود سيد رأثر استخدام نموذج التعلم البناTى +! تد
ات اتخاذ القرار وامليو العلمية لدى تالميذ الصف Fو Eعدادى لالتحصيل وتنمية مwا ل . ر

  .79 -29، )1(24 جامعة أسيوط، -ةمجلة yلية ال��بي

). 2019. (أمبوسعيدى، عبد هللا بن خمòس ، ال��يدية، عزة بgت سيف ، وا�%وسgية، (دى بgت ع@!
�س الفعال  �سية مع Fمثلة التطبيقية200رإس��اتيجيات املعلم للتد دار :  عمان.ر فكرة تد

�ع   .زاملس��ة للgشر والتو

رفعالية وحدة مق��حة +! العلوم وفق منظو yوستا وyاليك ). 2013 (.البع@$، إبرا(يم عبد العزVز دمحم
للعادات العقل +! تنمية التفك�� التحلي@! وامليو العلمية لدى تالميذ الصف Fو املتوسط  ل

  .135 -93، )5(16اosلة املصرVة لل��بية العلمية، . باململكة العر�ية السعودية

ة الذكية ). 2010. (ال��yي، إبرا(يم بن دمحم بن ناصر رأثر استخدام أداة التعليم Eلك��وmى السبو   
�س مادة العلوم                سة الwمداmى املتوسطة بالرVاض، : ر+! تد اسة حالة +! مد رد رسالة ر  
ة              .yلية ال��بية: ا�oامعة Eسالمية العاملية بمال�Áيا. رماجست�� غ�� مgشو  

، عبد العزVزجرار، جالل ، البي@$، دمحم مقياس املشكالت السلوكية و:نفعالية ). 2016. (ى ، و السرطاو
اتية   .دار الكتاب ا�oام�$:  ب��وت.رلدى Fطفال الدليل واملعاي�� Eما

 .SPSS 18ىEحصاء النف�}p وال��بو تطبيقات باستخدام برنامج ). 2011. (حسن، عزت عبد ا�%ميد دمحم
  .ýىدار الفكر العر: القا(رة

(دى لاثر نموذج البòت الدائر ومستو امليو العلمية لدى طالبات املرحلة ). 2017. (زحطاب، خولة  ى ى
اء املعر+! +! قراءة النصوص العلمية اسات. رFساسية +! الو¤! ما و ، 44 العلوم ال��بوVة، -رد

93 - 108.  

�س الرVاضيات لتنمية التنو برنامج قائم ع@! التلمذة املعرفي). 2021. (ا�%نان، أسامة محمود دمحم رة +! تد ر
مجلة تر�وVات الرVاضيات، . لالرVاp{ó وخفض التجو العق@$ لدى تالميذ املرحلة :بتدائية

24)2( ،152- 206.  

�ش، عمر دمحم دمحم أحمد ودر  تفس��ية +! بòئة cعلم قائمة -ىمستو التغذية الراجعة تÍ%يحية ). 2016. (و
لونية وأثره +! تنمية املفا(يم الكيميائية وامليو العلمية للطالب ع@! ا��رائط الذ(نية Eلك��

  .261 - 179، )2(26تكنولوجيا التعليم، . ىذو صعو�ات cعلم الكيمياء باملرحلة الثانوVة

ئم ع@! مجموعة من أmشطة اللعب +! ). 2010. (لزع�q، طالل بن عبد هللا فاعلية برنامج قا
ال ضة املفا(يم  ات التفك�� العل�p وأثره +! تنمية واك�ساب أطفال الر رعلمية وýعض مwا

النفس، . ميولwم العلمية   .54 - 36، )3(8مجلة اتحاد ا�oامعات العر�ية لل��بية وعلم 
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، عماد عبد الرحيم ق :  عمان.:ضطرابات :نفعالية والسلوكية لدى Fطفال). 2006. (لالزغو ودار الشر
�ع   .زللgشر والتو

نا عبد ع@! رVدان،  +! تحصيل مادة قواعد اللغة ) عباءة ا��ب�� وافعل وال تفعل(أثر اس��اتيجي£p ). 2020 (.ز
  .926 -889، 11مجلة yلية ال��بية جامعة واسط، . لالعر�ية عند طالبات الصف Fو املتوسط

الضغوط النفسية لدى آباء وأمwات التالميذ املعاق�ن انفعاليا ). 2014. (سالم، محمود مندوه دمحم
ً

شاديةو E ا وحاجا��مwم معwعاملc لية ال��بية (مجلة ال��بية ا��اصة . رإس��اتيجياتy
Vق   .345-269، 9، )زبالزقا

�س ال��بية ا��اصة واس��اتيجيا��ا). 2020. (سعادة، جودت أحمد اسات . روجwة نظر تحليلية لطرائق تد رد
  .125 ،25-52، (ASEP)عر�ية +! ال��بية وعلم النفس 

مزم عبد ا�%كيمø%ات، دمحم  �س الف�Áياء وفقا الس��اتيجية ). 2018. (زع@! أحمد ، و متو"!،  تجرVب تد
ً

ر
ات حل املسألة وامليو العلمية لدى طالب  "tF"PDEODEعاد السداسية  للتنمية املفا(يم ومwا ر
ىالصف Fو الثانو   .540 -483، 56اosلة ال��بوVة، . ل

حاب فت&! حسن �س ا�oغرافيا +! تنمية أثر ا). 2018. (رø%اتھ،  رستخدام إس��اتيجية عباءة ا��ب�� لتد
ات ا�%ياتية لدى تلميذات الصف الثاmى :عدادي نة الفكرVة وýعض املwا راملر اسات عر�ية . و رد

  .60 -23، 98+! ال��بية وعلم النفس، 

�س العلوم). 2016. (صا��، حسام يوسف   .جامعة ديا"!:  tغداد.رطرائق واس��اتيجيات تد

أثر برنامج cعلي�p قائم ع@! إس��اتيجية عباءة ا��ب�� +! تنمية ). 2014. (صا�%ة، tسام حس�ن محمود
سالة ماجست��  ة ع@! حل املشكالت لدى طلبة الصف السادس بمحافظات غزة،  ات القد رمwا ر ر

ة (ر tغزة.رغ�� مgشو F لية ال��بية: ز جامعةy.  

شدى أحمد +! العلوم mEسانية، سلسلة املراجع +! ال��بية وعلم ىتحليل اs%تو ). 2008. (رطعيمة، 
  .دار الفكر العرýى:  القا(رة.النفس، الكتاب التاسع عشر

Vة ). 2011. (عبد ا�%ميد، عواطف حسان رفاعلية من[\ العلوم املطو للصف Fو Eعدادى بجمwو لر
  .108 -41، 29بوVة، اosلة ال��. لمصر العر�ية +! تنمية tعض امليو العلمية لدى التالميذ

قاملشكالت السلوكية الصفية ما(ي�Þا وأسبا�âا وطر عالجwا والتعامل ). 2021. (عبد القادر، حياد ح�ن
  .83 -54، )1(9دفاتر البحوث العلمية، . معwا

ات العملية لدى ). 2012. (عبد القادر، عصام دمحم �س التباد"! +! العلوم ع@! التحصيل واملwا رفاعلية التد ر
  .158 -101، )4(15مجلة ال��بية العلمية، . ىالميذ ذو اضطراب الgشاط الزائدالت

�س قائمة ع@! الذyاءات املتعددة +! ). 2009. (عبده، حنان محمود دمحم دمحم رأثر استخدام اس��اتيجيات تد
ات التفك�� :ستدال"! ا�%�}p وامليو العلمية لدى التالميذ  لتنمية تحصيل العلوم ومwا ر

  .36 -1، )2(12اosلة املصرVة لل��بية العلمية، . �ن بالصف الراtع EبتداTياملكفوف

أثر استخدام إس��اتيجية ال�شب��ات +! ). 2016. (عرVقات، شذا أحمد دمحم ، والشرع، إبرا(يم أحمد حس�ن
لاك�ساب املفا(يم العلمية والتفك�� Eبدا¤! وامليو العلمية لدى طلبة الصف السادس 

 ،p{ÑساFة اة غ�� مgشو رسالة دكتو ر دنية.ر F امعةoاسات العليا: ر ا�   .رyلية الد

لتنمية  "NGSS"أmشطة قائمة ع@! معاي�� العلوم ل�oيل القادم). 2018. (الدين، '%ر دمحم يوسفعز 
سات العلمية والwندسية والتفك�� الناقد وامليو العلمية +! العلوم لدى طالبات  لاملما ر

  .106 - 59، )10(21اosلة املصرVة لل��بية العلمية، . السعوديةاملرحلة :بتدائية ب
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، دعاء نا�! دمحم ىفاعلية برنامج إثراTى قائم ع@! نتائج بحوث اõs الdشر +! تنمية ). 2019. (رعصفو
اسات تر�وVة . لاملفا(يم وامليو العلمية لدى تالميذ الصف الثالث EبتداTى لغات رد

  .160 -115، )4(25وإجتماعية، 

Vاض ، والشرع، إبرا(يم أحمد ان  رعضòبات، ر أثر أنموذج cسر�ع التعلم +! اك�ساب املفا(يم ). 2019. (و
دن F !+ p{ÑساF رالعلمية و+! تنمية امليو العلمية لدى طالبات الصف الثامن مجلة ا�oامعة . ل

  .E27)6( ،716- 732سالمية ال��بوVة والنفسية، 

Fساليب Eحصائية :ستداللية +! تحليل بيانات البحوث النفسية ). 2010. (عالم، صالح الدين محمود
ام��ية ( وال��بوVة وEجتماعية  ام��ية والالبا رالبا .دار الفكر العرýى: القا(رة). 2. ط) (ر  

!&� �سwا). 2010. (رعليان، شا(ر  رمنا~\ العلوم الطبيعية وطر تد �ع :  عمان.ق زدار املس��ة للgشر والتو
  .عةوالطبا

اما). 2013. (عوض هللا، كرVمة فرVد اسة : راستخدام ن[\ عباءة ا��ب�� +! cعليم العلوم ع�� سياق الد رد
ة سالة ماجست�� غ�� مgشو رحالة،  اسات العليا:  جامعة ب��زVت برام هللا.ر   .رyلية الد

  .مكتبة Fنجلو املصرVة:  القا(رة.لمقياس التجو العق@$). 2019. (الفيل، حل��

�س ). 2020. (اmى، أمل سعيد ع@! قاmعالقحط رأثر استخدام إس��اتيجية عباءة ا��ب�� +! تد
ات  ة ع@! حل املشكالت وتنمية tعض املwا ات القد اسات :جتماعية +! تنمية مwا رالد ر ر ر

  .1079 - 1041، 78اosلة ال��بوVة، . :جتماعية لدى طالبات الصف الثاmى املتوسط

p{�òندسة وفق إس��اتيجية عباءة ا��ب�� +! ). 2016. (قنوح، فت&! حسن عwس وحدة ال� رأثر تد
س محافظة  رالتحصيل والدافعية نحو cعلم الرVاضيات لدى طلبة الصف السادس +! مدا

ة سالة ماجست�� غ�� مgشو رجن�ن،  اسات :  جامعة النجاح الوطنية بنابلس.ر رyلية الد
  .العليا

 مدخل التعلم العميق +! تنمية التفك�� السابر وال��اعة فعالية). 2020. (ىدمحم، خلف هللا حل�p فاو
مجلة تر�وVات الرVاضيات، . لالرVاضية وخفض التجو العق@$ لدى طالب املرحلة الثانوVة

23)4( ،217- 251.  

gVب دمحم أم�ن ى لتنمية الطفو yFادي�p وخفض ). 2020. (زدمحم،  رفاعلية برنامج قائم ع@! أmشطة منتòسو
مجلة yلية ال��بية بب�ßا، . @$ لدى عينة من التالميذ بط�� التعلم باملرحلة :بتدائيةلالتجو العق

31)122( ،1- 62.  

�س الwندسة بأسلوب ). 2020. (املرا
$، إ�Âاب السيد ø%اتة راستخدام إس��اتيجية عباءة ا��ب�� +! تد
جة التجو العق@$ وا�%د من أسبابھ لدى تال لتMام@! ع@! التحصيل وخفض د ميذ املرحلة ر

  .79 -31، )1(23مجلة تر�وVات الرVاضيات، . :بتدائية

  .مركز ديبونو لتعليم التفك��:  عمان.مقياس ب��كس لتقدير السلوك). 2017. (مركز ديبونو لتعليم التفك��

غد إبرا(يم يأثر طرVقة تجميع طلبة املرحلة Fساسية ذو مفwوم الذات ا�sتلف +! ). 2012. (رمwنا، 
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