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 ممخز البحث

تعىا هدف البحث إلى  ييىاس عايميىة برنىامئ  ىاىػ يمى  نعرةىة لجعيىم السعمؽمىات ومعالج
ً  ولفمىة 02عىي لشسيىة يىادات العلىى لىد  لفىى الرودىة، و ىد لةؽنىب ييشىة البحىث مىؼ ) ( لفى

( ألفىىا ، ومجسؽيىىة 22بسرحمىىة الرودىىة، و ىىد لىىػ للدىىيسعا إلىى  مجسؽيىىة لجرة يىىة لةؽنىىب مىىؼ )
( ألفىا ، ولتحليىه هىدف البحىث أيىدت الباحيىة مايىاس يىادات العلىى 22دابطة لةؽنب مؼ )

مىىد  عايميىىة ال رنىىامئ اللىىاىػ يمىى  نعرةىىة لجعيىىم السعمؽمىىات عىىي لشسيىىة لطفىىى الرودىىةع لسعرعىىة 
يىىىىىادات العلىىىىىى لىىىىىد  لفىىىىىى الرودىىىىىة، واسىىىىىتخدمب الباحيىىىىىة السىىىىىشعئ  ىىىىىب  التجرة ىىىىىي، لرىىىىىسيػ 
السجسىؽيتيؼ إحىىداهسا لجرة يىة وا ضىىرة دىابطة، وذلىىغ مىىؼ ضىً  لط يىىه ال رنىامئ اللىىاىػ يمىى  

 ية، و د أظعىرت نتىاىئ البحىث وجىؽد عىرو  ذو نعرةة لجعيم السعمؽمات يم  السجسؽية التجرة
( بىىيؼ متؽسىىطي رلىىت درجىىات ألفىىا  السجسىىؽيتيؼ 2022داللىىة إحرىىاىية يشىىد مدىىتؽ  داللىىة )

التجرة ية والزابطة عي الاياس البعدة لساياس يادات العلى لطفى الرودة لرالح السجسؽية 
( بىىيؼ متؽسىىطي رلىىت 2022التجرة يىىة، ووجىىؽد عىىرو  ذو داللىىة إحرىىاىية يشىىد مدىىتؽ  داللىىة )

درجىىات ألفىىا  السجسؽيىىة التجرة يىىة عىىي الاياسىىيؼ الل مىىي والبعىىدة لسايىىاس يىىادات العلىىى لطفىىى 
الرودىىة لرىىالح التط يىىه البعىىدة، ويىىدق جىىؽد عىىررو  ذو داللىىة إحرىىاىية بىىيؼ متؽسىىطي رلىىت 

فىى درجات ألفا  السجسؽية التجرة ية عىي الاياسىيؼ البعىدة والتتبعىي لسايىاس يىادات العلىى لط
 الرودة

 .نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعاع يادات العلى، لفى الرودةات السفتاحية: سالكم
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Abstract 
     The aim of the research was to measure the effectiveness of a 

program based on the theory of information processing and processing 

in developing the habits of the mind of the kindergarten child. The 

research sample consisted of (20) children and girls in the kindergarten 

stage, and it was divided into an experimental group consisting of (10) 

children, and a control group consisting of (10) Children, and to 

achieve the goal of the research, the researcher prepared the habits of 

mind scale for the kindergarten child. To find out the extent of the 

effectiveness of the program based on the theory of information 

processing in developing habits of mind among kindergarten children, 

and the research used the semi-experimental approach, And that is 

through the application of the program based on the theory of 

information processing on the experimental group, while the control 

group is studied in the usual way, and the results of the research 

showed that there are statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) between the mean scores of the children of the 

experimental and control groups in the post-measurement of the Habits 

of Mind Scale. Kindergarten child in favor of the experimental group, 

and the presence of statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) between the mean scores of the experimental 

group’s children’s scores in the pre and post measurements of the 

Kindergarten’s Habits of Mind Scale in favor of the post application, 

and there were no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group’s children In the post and tracer 

measurements of the Habits of Mind Scale for a kindergarten child. 
 

Key words: Information Processing Theory; habits of mind; 

kindergarten children 
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 مقجمة
الركىىاىم العامىىة التىىي نسكىىؼ مىىؼ ضًلعىىا لحدىىيؼ يسميىىات لعىىد مرحمىىة رةىىاض ا لفىىا  أولىى      

 خرىىيتعػ عىىي  ي لةىىؽةؼالتفةيىىر لىىد  ا لفىىا  ولشسيىىة  ىىدرالعػ وميىىؽلعػ والجاهىىالعػ، وكىى لغ عىى
 جسيع مجاالت الشسؽ العلمية الشفدية، الؽجدانية واالجتساعية0

كسا لذير مععػ الدراسات يم  أهسيتعا عي لشسية التفةير، ل لغ مىؼ الؽاجىت ال ىدت بتشسيىة      
ا لفىىا  عىىي مختمىىي جىىؽانيعػ وضا ىىة لشسيىىة لفةيىىرهػ عىى  و ىىب مبكىىر مىىؼ يسىىر الطفىىى حتىى  

ع دمحم غىىىىانػ، 0229هىىىىداف السشذىىىؽدة )يؽسىىىىي  طىىىامي، وعىىىىدو   ابىىىب، لحلىىىه هىىىى د الجعىىىؽد ا 
 (3280، 0222، دمحم مرطف ، ووليد الديد، 005، 0222

ومىىؼ هىى ا السشطمىىه ظعىىر عىىي نعانىىات العلىىد ا ضيىىر مىىؼ اللىىر  العذىىرةؼ الجىىاد يركىىم يمىى       
د يىىىادات كيفيىىىة لؽجيىىى  الفىىىرد نحىىىؽ التفةيىىىر الدىىىميػ والترىىىرف بىىى كات، وألمىىىه يمىىى  هىىى ا االلجىىىا

ع وه  يادات الزمة لمتفةير الفعا  التي ال لجعىى أ ىحابعا نفةىرو   Habits of Mindالعلى
بعسىه عحدىت بىى لجعمعىىػ يتعسىدو  هى ا الىشسف مىىؼ التفةيىر، ومىؼ هشىا لةسىىؼ  ىؽة االلرىا  بىىيؼ 
يىىادات العلىىى مىىؼ جانىىت والتفةيىىر بسعارالىى  السختمفىىة مىىؼ جانىىت هضىىر، عتمىىغ العىىادات هىىي التىىي 

 (3600، 0229ؽ ؽد لًنذغا  عي التفةير االستراليجي الساهر)أمى حدؽنة، لؽعر ال

ولسيىىىى العىىىادات العلميىىىة عمدىىىفة لربؽةىىىة لركىىىم يمىىى  لعمىىىيػ يسميىىىات التفةيىىىر ل عىىىراد بطرةلىىىة      
مبا ىىىرة، والفةىىىرة ببدىىىالة لةسىىىؼ عىىىي يىىىدق جىىىدو  مىىىىت يلىىىؽ  ا عىىىراد بالحلىىىاىه، والسعمؽمىىىات 

كتذاف معاني لمغ السعمؽمات، وسيطبلؽنعا عىي حيىالعػ اليؽميىة، متؽ عيؼ أنعػ سيتسكشؽ  مؼ ا
عالعدف مؼ االهتساق بالعىادات العلميىة يتسيىى عىي السدىايدة يمى  اسىتخداق يسميىات التفةيىر عىي 
التسكيؼ مؼ السعمؽمات الحالية، والتأكيد يم   ىدرة ا عىراد يمى  الفعىػ واكتذىاف السعشى  )حيىدر 

 (0250، 0223،ع دح  العتي  0222ي د الردا، 

ىىا عىىي جسيىىع       ولعىى ا لىىديؽ أسىىاليت التعمىىيػ الحدييىىة إلىى  أ  لةىىؽ  العىىادات العلميىىة هىىدع ا رىيد 
مراحى التعميػ،    إهسا  استخداق يادات العلى يؤدة إل   رؽر عي نتاىئ العسمية التعميسية، 

أععىىا  لدىىايدنا  حيىىث لعت ىىر يىىادات العلىىى نسىىف، مىىؼ أنسىىار ا داتات الفةرةىىة التىىي للؽدنىىا إلىى 
يم  اإلنتاج يشدما نؽاج  انلدىامات أو لربكشىا معزىًت أو يؽاجعشىا يىدق اليلىيؼ، ويميى  نجىت 
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لةىىؽ  يىىادات العلىىىى محىىؽر الىىىتعمػ عالعىىادات العلميىىىة ليدىىب امىىىتً  السعمؽمىىات بىىىى هىىي كيىىىف 
د يمى  ندمغ الستعمػ بدمؽكيات ذكية إلنتاج السعرعة يكى  ا سىاليت اللدنسىة لمتعمىيػ التىي لعتسى

التملىىيؼ وايىىادة اسىىت كار مىىا لىىػ للدنسىى ، وهىىي ا سىىاليت التىىي لليىىب الةييىىر مىىؼ االنتلىىادات )ي ىىد 
  (2290، 0222اللادر لؽرسي، وياىذة زر ي، 

أ  لشسيىة اسىتخداق  Altan, Lane and Dottin (2019)وعىي هى ا الرىدد أ ىار كىى      
كادنسيىىة ل لفىىا 0 باإلدىىاعة إلىى  يىىادات العلىىى لعسىىى يمىى  لطىىؽةر السعىىارات االجتساعيىىة وا 

 ذلغ، لداهػ يادات العلى عي التفةير الشلدة واإلبدايي و درات حى السذكًت لد  ا لفا 0

ونعرا  هسية يىادات العلىى، علىد أيىدت بعىؤ السؤسدىات التعميسيىة والجامعىات والعي ىات      
 ى مذىرو  كميىة بىؽ عىاليالعمسية يىدة مذىارةع لعىدف إلى  لطؽةرهىا وجعمعىا  لاعىة مجتس يىة، ميى

(The Bow Valley College Project, 2001) (  ومذرو  كمية أدرةا ،The Adrian 
College Project, 2002( ومذىىرو  جامعىىة ن راسىىكا ، )The University of 
Nebraska Project, 2006( ومذرو  لعمػ الغد ،)Tomorrow’s Learning project, 

يادات العلى لجعمعا اليلاعة العامىة  عىراد السجتسىع0 باإلدىاعة (، ال ة أكد يم  لطؽةر 2009
(، ودراسىىة أحسىىد  ابىىب 0223إلىى  ذلىىغ لؤكىىد العديىىد مىىؼ الدراسىىات ميىىى دراسىىة يمىىي العميسىىات )

( يم  درورة لشسية يادات العلىى لىد  ا لفىا  عىي سىؼ مبكىر لسىا لعىا مىؼ أ ىر ك يىر 0225)
لدىايد يمى  لطىؽةر  درالى  وامكانيالى ، كسىا لعىدد عي لطؽةر معارات التفةيىر لىد  الطفىى كى لغ 

لسؽاجعىىىىىة العىىىىىالػ الستدىىىىىار  الىىىىى ة ن ىىىىىيل  يىىىىى ، ولجعمىىىىى  أكيىىىىىر  ىىىىىدرة يمىىىىى  مؽاجعىىىىىة التحىىىىىدنات 
 والسذكًت والشعر ل مؽر مؼ حؽل  بطرةلة مختمفة0

ا مىؼ مرحمىة رةىاض ا لفىا ، نجىد       والستتبع لؽا ىع التعمىيػ عىي جسيىع السراحىى التعميسيىة بىدت 
  مىىازا  يركىىم يمىى  للىىدنػ السعرعىىة لمسىىتعمػ بىىدال  مىىؼ لعميسىى  كيىىف نفةىىر، وةعتسىىد عىىي لدرةدىىعا أنىى

وللؽةسعا إل  حد ك ير يم  التمليؼ والحفى  والتى كر دو  االهتسىاق باللىدرات العلميىة لمسىتعمػ عىي 
  معالجىىىة هىىى د السعرعىىىة واسىىىتخدامعا ومىىىؼ  ىىىػ أ ىىىبح التعمىىىيػ نعرة ىىىا لمليشي ىىىا نذىىىجع  لاعىىىة الىىى اكرة

والحف  وةبعد يؼ  لاعة إيسىا  العلىى واإلبىدا ، ومسىا ال ىغ  يى  أ  هى ا ال يتشاسىت مىع ل يعىة 
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يرىىر السعمؽماليىىة والتلىىدق التةشؽلىىؽجي السىى هى، ومىىؼ  ىىػ كانىىب هشىىا  حاجىىة إلىى  ل شىىي مىىداضى 
وأساليت لعمػ جديدة لجعىى مىؼ السىتعمػ محىؽر ا لمعسميىة التعميسيىة ولؤكىد يمى  لفايمى  مىع مؽ ىي 

ػ ولتىىيح لىى  اكتدىىار السعرعىىة عىىي  ىىؽرة وظيفيىىة ولدرةبىى  يمىى  اسىىتخداق يسميىىات التفةيىىر الىىتعم
السختمفة لتسييى السعرعة ولحؽةمعا إل  معشى  وسىمؽ  نسكىؼ اسىتخدام  عىي حىى السذىكًت التىي 

 (220، 0229لؽاجع  عي الحياة ) فات ي د الجؽاد، 

ت السعا رة ذات ا هسية عي مجا  ولعد نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا مؼ التطؽرا     
التربيىة بؽجىى  يىىاق، ويمىىػ الىىشف  السعرعىي بؽجىى  ضىىاص والىى ة يعىىدف إلى  ععىىػ أيسىىه لةييىىر مىىؼ 
العسميىىات السعر يىىة ميىىىب االنتبىىاد والتركيىىم والتفةيىىر، كسىىا أنىى  يشعىىر لقندىىا  يمىى  أنىى  مخمىىؽ  

 يا ى مفةر باحث لمسعمؽمات ومجعم ا لعا وم تةر ا عيعا0

د الجىاد لجعيىم ومعالجىة السعمؽمىات مىؼ أعزىى االلجاهىات والسىداضى لفعىػ الةييىر مىؼ وةع     
جؽانىىت الشذىىار العلمىىي السعرعىىي السىىرلبف بالدىىمؽ  اإلندىىاني يمىى  اضىىتًف معىىاهرد ومجااللىى ، 
ععىى ا االلجىىاد يعىىتػ بدراسىىة كيفيىىة اكتدىىار السعمؽمىىات ولخمةشعىىا واسىىتعادلعا يشىىد الزىىرورة، كسىىا 

سىىىىار التىىىىي ندىىىىتخدمعا الفىىىىرد عىىىىي معالجىىىىة السعمؽمىىىىات )سىىىىميسا  ي ىىىىد الؽاحىىىىد، يعىىىىتػ بدراسىىىىة ا ن
0225 ،76-770) 

أ  لشعرةىة لجعيىم ومعالجىة  Michal and Anna (2006)وةىر  كىى مىؼ ميكىا  وهنىا      
 السعمؽمات مجسؽية مؼ الخراىص التي لجعمعا مؼ أ ؽ  مداضى التعمػ ومشعاب

 ععػ السادة الستعمسة0 -

 مع محتؽ  السادة0 لفايى نذف ونلدة -

 ربف ا عةار الجديدة بالسعمؽمات والخ رة الدابلة0 -

 استخداق مبادئ التشعيػ لتجسيع ا عةار0 -

 ربف الذؽاهد باالستخً ات0 -
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ولذير عي ه ا الردد العديد مؼ الدراسات يم  أهسيىة لرىسيػ ال ىرامئ والسشىاهئ الدراسىية      
أنعىا لدىاهػ بذىكى ك يىر عىي لشسيىة اللىدرات  عي دؽت نعرةة لجعيم ومعالجة السعمؽمات، حيىث

العلميىىة، كسىىا أنىى  نسكىىؼ مىىؼ ضًلعىىا لعسيىىه مدىىتؽ  الفعىىػ واللىىدرة يمىى  التفةيىىر وحىىى السذىىكًت 
 ,Kim(، ودراسىة 0226بذكى أعزى ومؼ ه د الدراساتب دراسة كى مىؼ  ىفات ي ىد الجىؽاد )

Park, Jang and Nam, H. (2017). ( 0229، ودراسىة) Çeliköz, Erisen and 
Sahin( 02020( ، ودراسة إبراهيػ كحمي )0229، ودراسة إنسا  دمحم) 

يتزىىح مسىىا سىى ه أهسيىىة بشىىات بىىرامئ لدرة يىىة ولعميسيىىة عىىي دىىؽت نعرةىىة لجعيىىم السعمؽمىىات      
ومعالجتعىىا، ولعىىى ذلىىغ مىىا دعىىع الباحيىىة إلىى  ل شىىي هىى د الشعرةىىة ل شىىات برنىىامئ نسكىىؼ مىىؼ ضًلىى  

 لد  ألفا  الرودة0 لشسية بعؤ يادات العلى

 :مذكمة البحث
ع  دؽت ما س ه يرد  ومؼ ضً  معانذىة الباحيىة لؽا ىع رةىاض ا لفىا  علىد الحعىب      

الباحية اعتلار بي ة الطفى لمسلؽمات وا دوات الًزمة لتشسية يىادات العلىى، ومىؼ  ىػ استذىعرت 
د برنىىامئ  ىىاىػ يمىى  الباحيىىة دىىرورة لشسيىىة بعىىؤ يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة مىىؼ ضىىً  إيىىدا

نعرةىىىة لجعيىىىم السعمؽمىىىات ومعالجتعىىىا يعىىىدف إلىىى  لشسيىىىة بعىىىؤ العىىىادات العلميىىىة الستسيمىىىة عىىىيب 
)جسىىىىع ال يانىىىىات باسىىىىتخداق الحىىىىؽاس السختمفىىىىة، التدىىىىا   ولىىىىرح السذىىىىكًت، التخيىىىىى، التفةيىىىىر 

 بسرونة، اإل غات بتفعػ ولعالي(0

يمى  الدراسىات الدىابلة علىد أودىحب  ل لغ علد ان يلىب مذىكمة البحىث مىؼ ضىً  اإللىً      
العديد مؼ الدراسات درورة لشسية يادات العلى التي مؼ  أنعا إكدار الطفى معىارات التفةيىر 

 Hassanوالتخيىىى، وحىىى السذىىكًت بطرةلىىة ضً ىىة وابداعيىىة، ومىىؼ هىى د الدراسىىاتب دراسىىة
ا إل  نعرةىة  الت  هدعب إل  لحديد لأ ير استخداق برنامئ عي لدرة  العشدسة  (2020) استشاد 

( التىى  هىىدعب 0229الىى كاتات الستعىىددة يمىى  لطىىؽةر بعىىؤ يىىادات العلىىى، ودراسىىة أمىىى دمحم )
إلىىى  التحلىىىه مىىىؼ ععاليىىىة برنىىىامئ إر ىىىادة لتشسيىىىة بعىىىؤ يىىىادات العلىىىى لىىىد  ألفىىىا  الرودىىىة 

إلى   Hanafi, Hassouna and Habd  (2019)السؽهىؽبيؼ، كسىا هىدعب دراسىة كىى مىؼ 
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ليىىىة برنىىىامئ إر ىىىادة لتشسيىىىة بعىىىؤ يىىىادات العلىىىى لىىىد  ألفىىىا  الرودىىىة ذو  التحلىىىه مىىىؼ ععا
( إل  لعرف عايمية استراليجية ضراىف التفةير 0228 عؽبات التعمػ، وهدعب دراسة داليا دمحم )

 ,Kirova 0226عي لشسية يادات العلى ومفعؽق ال ات لد  ألفا  الرودة، ودراسة كى مؼ )
 Massing, Prochner  and Cleghorn (  0222، ودراسىة كسىا) Kamal  ودراسىة ،

(، إال 0220(، ودراسة حدشية ي د السلرؽد )0223(، ودراسة يا ػ دمحم )0222سعا بكر )
أ  هىى د الدراسىىىات والبحىىىؽث لىىىػ لتطىىىر  إلىىى  بشىىىات نسىىىاذج وبىىىرامئ  اىسىىىة يمىىى  لجعيىىىم ومعالجىىىة 

الزىرورة البحىث وودىع السعمؽمات عي لشسية يادات العلى لد  ا لفىا ، وهى ا مىا جعىى مىؼ 
 ر ةة أكير  سؽلية ل رنامئ نسكؼ مؼ ضًل  لشسية يادات العلى لد  ا لفا 0

 ىىػ  امىىب الباحيىىة بىىمجرات السلىىابًت السفتؽحىىةب  امىىب الباحيىىة بىىمجرات يىىدد مىىؼ السلىىابًت      
( مىىىؼ ا معىىىات لمؽ ىىىؽف يمىىى  مدىىىتؽ  7( مىىىؼ معمسىىىات رةىىىاض ا لفىىىا  و)20السفتؽحىىىة مىىىع )

لىىى لىىد  ا لفىىا  ومىىد  لفىىايمعػ اإلنجىىابي ولةىىيفعػ مىىع ال ي ىىة السحيطىىة، و ىىد ل ىىيؼ يىىادات الع
%( مؼ السعمسات وا معات إل  انخفىاض مدىتؽ  يىادات العلىى لىد  72اآلليب أ ار حؽال  )

ا لفىىا ، ودىىىعي  ىىدرة الطفىىىى يمىى  التةيىىىف مىىع أ رانىىى  داضىىى الرودىىىة وضارجعىىا، كسىىىا أ ىىىار 
 .بتشسية يادات العلى لد  ا لفا %( إل  دعي االهتساق 85حؽال  )

وعي دؽت ما س ه علد استذعرت الباحية أهسية لشسية بعىؤ العىادات العلميىة لىد  ألفىا       
 .الرودة مؼ ضً  برنامئ  اىػ يم  نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا

ئ اللىىاىػ وةسكىىؼ بمىىؽرة مذىىكمة البحىىث الحىىالي عىى  الدىىؤا  الىىرىي  التىىاليب مىىا عايميىىة ال رنىىام     
 يم  نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا عي لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة؟

 وةش يه مؼ ه ا الدؤا  يدة أس مة عرعية ه ب

 ما يادات العلى الًزق لشسيتعا لد  ألفا  الرودة؟ -

مىىىا الترىىىؽر السلتىىىرح ل رنىىىامئ  ىىىاىػ يمىىى  نعرةىىىة لجعيىىىم السعمؽمىىىات ومعالجتعىىىا لتشسيىىىة  -
 لد  لفى الرودة؟ يادات العلى
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ما عايميىة ال رنىامئ اللىاىػ يمى  نعرةىة لجعيىم السعمؽمىات ومعالجتعىا عى  لشسيىة يىادات  -
 العلى لد  لفى الرودة؟

 فخوض البحث:

 عي دؽت مذكمة البحث ولدا الل  ِ يغب عروض البحث كسا يميب     

يؽجىىىد عىىىرو  ذات داللىىىة إحرىىىاىية بىىىيؼ متؽسىىىطي رلىىىت درجىىىات ألفىىىا  السجسىىىؽيتيؼ  -
تجرة ية والزابطة عىي الايىاس البعىدة لسايىاس يىادات العلىى لطفىى الرودىة لرىالح ال

 السجسؽية التجرة ية0

يؽجىىىىد عىىىىرو  ذات داللىىىىة إحرىىىىاىية بىىىىيؼ متؽسىىىىطي رلىىىىت درجىىىىات ألفىىىىا  السجسؽيىىىىة  -
التجرة يىىة عىىي الاياسىىيؼ الل مىىي والبعىىدة لسايىىاس يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة لرىىالح 

 التط يه البعدة0

  ذات داللىىىة إحرىىىاىية بىىىيؼ متؽسىىىطي رلىىىت درجىىىات ألفىىىا  السجسؽيىىىة ال يؽجىىىد عىىىرو  -
 التجرة ية عي الاياسيؼ البعدة والتتبعي لساياس يادات العلى لطفى الرودة0

 :أىجاف البحث
 هدف ه ا البحث إل ب 

 لحديد يادات العلى الًزق لشسيتعا لد  ألفا  الرودة0 -

سعمؽمىىىات ومعالجتعىىىا لتشسيىىىة ودىىع لرىىىؽر ملتىىىرح ل رنىىامئ  ىىىاىػ يمىىى  نعرةىىىة لجعيىىم ال -
 يادات العلى لد  لفى الرودة0

 لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة0 -

ييىاس عايميىة ال رنىىامئ اللىاىػ يمىى  نعرةىة لجعيىىم السعمؽمىات ومعالجتعىىا لتشسيىة يىىادات  -
 العلى لد  لفى الرودة0
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 :أىسية البحث
 يم  الشحؽ التاليب نسكؼ إنجاز أهسية ه ا البحث يم  السدتؽةيؼ الشعرة والتط يل 

 األىسية الشطخية:

 لةسؼ ا هسية الشعرةة لمبحث  يسا يميب

 أهسية نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا وأهسية استخدامعا ع  مجا  لعميػ ا لفا 0 -

 لؽعير  در مؼ السعمؽمات حؽ  لشسية يادات العلى لد  ا لفا  ع  مرحمة الرودة0 -

 األىسية التصبيكية:

 التط ياية لمبحث عي الشلار التاليةب لةسؼ ا هسية

 ببالشدبة لمصفل تسثمت في

للىىدنػ برنىىامئ  ىىاىػ يمىى  اسىىتراليجيات لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا، ليدىىعػ عىى  لشسيىىة  -
بعؤ يادات العلى لدن ع لسا نلدم  مؼ بعؤ استراليجيات ولىر  لجعيىم السعمؽمىات 

عىا بىبعؤ ا سىاليت التىي لعتسىد والت  لعتسد يم  لرليت السعمؽمات ولجعيمها ومعالجت
 يم  الرؽر، واللرص غير السألؽعة لد  ا لفا 0

ىا لسدىايدة ا لفىا  يمى  لحدىيؼ  - أ  استراليجيات لجعيىم السعمؽمىات ّ ىس سب ضرير 
ل كرهػ لمسعمؽمىات الجديىدة، وكى لغ ربىف السعمؽمىات الجديىدة بالسعمؽمىات الدىابلة، كسىا 

ا  مىىؼ ناحيىىة، ولتسا ىى  مىىع أهىىداف التربيىىة مىىؼ أنعىىا لرايىىي الفىىرو  الفردنىىة بىىيؼ ا لفىى
 ناحية أضر 0

 بالشدبة لمسعمسة: تسثمت في:

للدنػ دليى لمسعمسة، يؽدح كيفية لخطيف وبشات أنذطة لتشسية يىادات العلىى باسىتخداق  -
 استراليجيات لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا0
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 بالشدبة لسخصصي السشاىج:

موةىد لمىغ السشىاهئ بأنذىطة لتشسيىة يىادات لؽجي  نعر مخططىي السشىاهئ إلى  دىرورة ل -
 العلى ل لفا  وعه استراليجيات لجعيم السعمؽمات0

لؽجيىىى  نعىىىر مخططىىى  السشىىىاهئ إلىىى  االهتسىىىاق بسختمىىىي جؽانىىىت الشسىىىؽ لتحليىىىه الشسىىىؽ  -
 الستؽاز  عي مختمي جؽانت الذخرية0

  بالشدبة لمباحثيغ:

اال  أمىىاق بىىاحييؼ هضىىرةؼ للىىدنػ مجسؽيىىة مىىؼ التؽ ىىيات والسلترحىىات التىىي  ىىد لفىىتح مجىى -
 لدراسات أضر ، ومحاولة لشاو  جؽانت جديدة لػ يتشاولعا البحث الحالي0

 محجدات البحث:
 ا تررت محددات ه ا البحث يم ب

ً  ولفمة مؼ ا لفا  بسرحمة الرودىة، 02لةؽنب ييشة البحث مؼ ): السحجدات البذخية ( لف
و ىىىد لىىىػ للدىىىيسعػ إلىىى  مجسؽيىىىة لجرة يىىىة  ( سىىىشؽات،6 -5لراوحىىىب أيسىىىارهػ الممشيىىىة مىىىا بىىىيؼ )

 ( ألفا 0  22( ألفا ، ومجسؽية دابطة لةؽنب مؼ )22لةؽنب مؼ )

الدراسىي  الفرىى ال رنامئ  عر ونرىي للرةب ىا ضىً  لط يه استغر   حيث :الدمانية السحجدات
الجمدىة  ّمىدة أسى ؽعي ا، وكانىب ( جمدىات5ق، بؽا ىع ) 0202-0202 الدراسىي العىاق ا و  مىؼ

وبعىد مىرور  ىعر مىؼ  ( جمدىة،32اإلجسىالي لجمدىات ال رنىامئ ) العىدد بمى  و ىد ( دييلىة،62)
 .البحث عي السدتخدق لم رنامئ التتبعي الاياس إجرات لػ التط يه

ب رودة جسىا  ي ىد الشا ىر الرسىسية لمغىات، بسشطلىة إدارة الشمهىة التعميسيىة السحجدات السكانية
 بسحاععة اللاهرة0

وهىي  مؽدىؽ  البحىث بىالّستغيرات السؽدىؽعية محىددات البحىث لتحىدد: ةالسػضػعي السحجدات
جسع ال يانىات باسىتخداق برنامئ  ىاىػ نعرةىة لجعيىم السعمؽمىات ومعالجتعىا لتشسيىة يىادات العلىى)
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الحىىىىؽاس السختمفىىىىة، التدىىىىا   ولىىىىرح السذىىىىكًت، التخيىىىىى، التفةيىىىىر بسرونىىىىة، اإل ىىىىغات بىىىىتفعػ 
 لد  لفى الرودة0 ولعالي(

 حث وإجخاءاتو:خصػات الب
 سار البحث وعل ا لمخطؽات واإلجراتات اآلليةب

: دراســـة نطخيـــة تتزـــسغ: مراجعىىىة البحىىىؽث، والدراسىىىات، وا دبيىىىات التربؽةىىىة ذات الرىىىمة  أوًلا
 بسؽدؽ  البحث0

 ب ثانياا: دراسة تجخيبية تتزسغ

 إيداد  اىسة بعادات العلى لد  لفى الرودة إيداد الباحية0  -

 العلى لد  لفى الرودة إيداد الباحية0 إيداد ماياس يادات  -

بشىىات ال رنىىامئ اللىىىاىػ يمىى  نعرةىىة لجعيىىىم السعمؽمىىات لتشسيىىة يىىىادات العلىىى لىىد  لفىىىى  -
 الرودة إيداد البحث0 

التط يه الل مي لساياس يادات العلى لد  لفى الرودة يمى  ييشىة البحىث )التجرة يىة  -
 والزابطة(0

اىػ يم  نعرةة لجعيم السعمؽمىات ومعالجتعىا إجرات لجربة البحث، ولط يه ال رنامئ الل -
 لتشسية يادات العلى لد  لفى الرودة0

التط يه البعدة لساياس يادات العلى لد  لفى الرودة يم  ييشة البحث )التجرة ية  -
 والزابطة(0

التط يىىىىىه التتبعىىىىى  لسايىىىىىاس يىىىىىادات العلىىىىىى لىىىىىد  لفىىىىىى الرودىىىىىة يمىىىىى  ييشىىىىىة البحىىىىىث  -
 )التجرة ية(0

يمعىىىىا، ولفدىىىىيرها عىىىىي دىىىىؽت عىىىىروض البحىىىىث، وللىىىىدنػ التؽ ىىىىيات، ر ىىىىد الشتىىىىاىئ، ولحم -
 والبحؽث السلترحة0
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 :مرصمحات البحث

 (program) البخنامج:

يرعىىىب الباحيىىىة ال رنىىىامئ لعرةىىىف إجراىي ىىىا بأنىىى ب هىىىؽ مجسؽيىىىة مىىىؼ االجىىىراتات وا نذىىىطة      
فىىا  بسرحمىىة السشعسىىة وعىىه اسىىتراليجيات وعشيىىات لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا والتىى  للىىدق ل ل

 الرودة ضً  عترة زمشية محددة بعدف لشسية بعؤ يادات العلى لديعػ0
 (Information Processing Theory) نطخية تجييد السعمػمات ومعالجتيا:

لعىىرف الباحيىىة نعرةىىة لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا إجراىي ىىا يمىى  أنعىىاب عمدىىفة  اىسىىة يمىى       
إسىىىتراليجية التؽليىىىف  -راليجية الترىىىؽر العلمىىىي البرىىىرة اسىىىتراليجيات لجعيىىىم السعمؽمىىىات )إسىىىت

إسىىتراليجية السؽادىىع  -إسىىتراليجية المىىؽ   -إسىىتراليجية الرىىؽرة -إسىىتراليجية الرحمىىة -اللررىىي
إستراليجية ا غاني( يتػ االيتساد يميعا ع  بشىات  -إستراليجية الترؽر غير السألؽف -السكانية

 ى لد  ألفا  الرودة0ال رنامئ، وذلغ لتشسية بعؤ يادات العل
 (Habits of mindعادات العقل: ) 

لعىرف الباحيىىة يىىادات العلىىى إجراىي ىا يمىى  أنعىىاب نسىىف مىؼ الدىىمؽكيات الفةرةىىة التىى  يؤديعىىا      
التدىىىىا   ولىىىىىرح  -الطفىىىىى بتملاىيىىىىة متسيمىىىىة عىىىى  )جسىىىىع ال يانىىىىات باسىىىىتخداق الحىىىىؽاس السختمفىىىىة

بتفعػ ولعالي(، والتى  لدىايدد يمى  مؽاجعىة  اإل غات -التفةير بسرونة -التخيى -السذكًت
 كاعة السؽا ي والسذكًت0

 اإلشار الشطخي والجراسات الدابقة

 : Habits of Mindأوًلا: عادات العقل

 تعخيف عادات العقل: 

يىىادات العلىىى بأنعىىا ةمجسؽيىىة مىىؼ الترىىرعات التىىي لزىىفي  Vazquez( 2020ّلعىىرف )     
 م  الزغؽر التي لسشععػ مؼ التعمػ والعسى والشجاحة0يم  ا عراد اللدرة يم  التغمت ي
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كسا لعشي يادة العلى التررف ب كات يشدما يؽاج  الفرد مذىكمة ال نعىرف اإلجابىة يميعىا،      
كسىىىا نذىىىير الترىىىرف بىىى كات إلىىى  سىىىمؽ  حىىىى السذىىىكًت الىىى ة يىىىتػ إنذىىىا د مىىىؼ ضىىىً  الخ ىىىرة 

 Atlan, et al., 20190)السكتدبة مؼ ضً  التفايًت االجتساعية )

بايتبارهىىىا الىىىداعع ا ساسىىىي والسىىىشعػ لمدىىىمؽكيات  Dwcek  (2016)عىىى  حىىىيؼ يرععىىىا      
يىادة العلىى بأنعىا نسىف مىؼ الدىمؽكيات الفةرةىة التىي لىؤدة  Nelsen (2015)ال كية0 وةعىرف 

 إل  أيسا  مشتجة وععالة0

ر مىؼ السعىارات بأنعىا ةلركيبىة الةييى Costa and Kallick  (2008)وةعرععىا كىى مىؼ      
ىىا مىىؼ ا داتات  والسؽا ىىي والتمسيحىىات والتجىىارر السادىىية والسيىىؽ ، وهىىي لعشىىي أنشىىا نفزىىى نسط 
ال هشيىىة يمىى  غيىىرد، ولىى لغ ععىىي لعشىىي دىىسشي ا  ىىشع اضتيىىارات حىىؽ  أة ا نسىىار التىىي يشبغىىي 
اسىىتخدام  عىىي و ىىب معىىيؼ، كسىىا أنعىىا لتزىىسؼ التمسيحىىات الدىىيايية لسؽا ىىي مىىا، مسىىا يىىؽحي بىىأ  

اة0  ه ا العرف هؽ الؽ ب السشاست ال ة نكؽ  استخداق ه ا الشسف  ي  مفيد 

يتزح مسا س ه أ  يادات العلى يسميات لتطؽر بطرةلىة متدمدىمة ومتتابعىة، لعىدف إلى       
مدىىايدة الفىىرد لمؽ ىىؽ  إلىى  الدىىمؽ  الىى كي الىى ة يىىؤدة عىىي الشعانىىة لًبتةىىار واالنتىىاج، بحيىىث 

 مشعجية لدن 0لربح بالتالي يادات سمؽكية 
 ترشيف عادات العقل:

مىؼ ضىىً  االلىً  يمىى  العديىىد مىؼ ا دبيىىات والدراسىات حىىؽ  يىىادات العلىى نىىر  العديىىد      
مؼ التؽجعات الشعرةة السختمفىة لدراسىة هى ا السؽدىؽ  الحيىؽة عى  التربيىة السعا ىرة علىد حىددوا 

العلىى، ولعردىعا الباحيىة يمى  يادات يلمية متشؽية لبعا   لع د التؽجعات ع  دراستعػ لعىادات 
، (Altan, Lane & Dottin, 2019)، .(Çalik, & Karatas, 2019)الشحىؽ التىالي 

(Hogan, & Winner, 2019) ،(Alhamlan, et al., 2018)  ،(Pei, Weintrop, & 
Wilensky, 2018)  ،(Costa& Kallick, 2008, 79)ب 
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 ترشيف كػستا وكاليظ:)أ(

ولعشي لسدغ الفرد والسيابرة وااللتماق ومؽا ىمة العسىى بالسعىاق السكمىي  :Persistingاإلصخار 
بعا واالستسرار والتركيم يميعا، وهي بسيابة اإل رار يم  الشجىاح، وحىى السذىكمة التىي لؽاجعى  

 بطرةلة مشعجية مشعسة0

ــالتيػر  ــتحكع ب وهىىي  ىىدرة الفىىرد يمىى  التىىأني والتفةيىىر   ىىى  :Managing Impulsivityال
ف أو ال ىدت عىىي السعسىة، وععىىػ التعميسىات والتؽجيعىىات، ولجشىت إ ىىدار ا حكىاق الفؽرةىىة، الترىر 

وععىىػ التؽجيعىىات ولطىىؽةر االسىىتراليجيات لمتعامىىى مىىع السعسىىة واللىىدرة يمىى  ودىىع ضطىىة و  ىىؽ  
 اال تراحات لتحديؼ ا دات0
 Listening to Others with Understanding andاإلصـااء بـتفيع وتعـاش  

Empathy:  وهىى د العىىادة لع ىىر يىىؼ  ىىدرة الفىىرد يمىى  االسىىتسا  والتعىىالي مىىع اآلضىىرةؼ، وععىىػ
 التمسيحات والسعاني ا ضر  التي نلردها الستحدث0

وهي إحد  يادات العلى التي لرىي  ىدرة الفىرد  :Thinking Flexiblyالسخونة في التفكيخ
ى السذكًت، والشعر عي يم  الشعر ل مؽر بطرةلة مختمفة واستخداق لر  غير للميدنة عي ح

 الخيارات، ولغيير السشعؽرات ومؽاجعة السذكًت عي السؽا ي السختمفة0
 (:(Thinking About Our Thinking Metacognitionالتفكيـخ ييسـا وراء التفكيـخ 

وهىىىؽ  ىىىدرة الفىىىرد يمىىى  التعىىىرف يمىىى  أعةىىىارد واسىىىتراليجيال  ويؽالفىىى ، كىىى لغ معرعىىىة كيىىىف يىىىؤ ر 
عىىي مجرةىىات التفةيىىر أو حؽلىى ، وهىىؽ نسيىىى أيمىى  مدىىتؽةات الشذىىار العلمىىي  بىىاآلضرةؼ، والتفةيىىر

 ال ة يبلي يم  ويي الفرد ل ال 0
ب ولعشىي الرببىة Striving for Accuracy and Precisionالكفـاح مـغ أجـل الجقـة 

ال الية عي التد يه والتسحيص والعسى الستؽا ى بحر ية واللا  دو  أضطىات، ولتزىسؼ الحر يىة 
 الؽعات واإلضًص وايادة العسى باستسرار0 الد ة و 
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ولعشى  اللىدرة  :Questioning and Posing Problemsالتدـالل وشـخح السذـك ت 
يم  إ ارة التدا الت والتىي لتطمىت اإلجابىة يميعىا لىرح  زىانا جديىدة، ولؽليىد يىدد مىؼ ال ىداىى 

ى لحمعىىا مىىؼ ضىىً  والحمىىؽ  اإلبداعيىىة وععىىػ أعزىىى ل  ىىيات، كىى لغ البحىىث السدىىتسر يىىؼ مذىىاك
 لحميى ال يانات0

 Applying Past Knowledge to Newتصبيق السعخفة الدابقة عمى أوضاع ججيجة  
Situations:  ولعشىىىىي اللىىىىدرة يمىىىى  اسىىىىتخًص السعشىىىى  مىىىىؼ لجربىىىىة مىىىىا، واالسىىىىتخداق ا ميىىىىى

ؽظيفعىا لمسعرعة الدابلة ونلمعا إلى  ودىع يتجىاوز مىا لىػ لعمسعىا  يى ، بعشى  هضىر نلىى السعىارة ول
 عي  ت  مشاحي الحياة0

 Thinking and Communicating with Clarityالتفكيـخ والتػاصـل بػضـػح ودقـة 
and Precision ب ولسيى  درة الفرد يم  لؽ يى ما يرةد  ؽل  بد ة سؽات كا  كتابة أق  فؽة ا

لسييىىىىم مىىىىؼ ضىىىىً  اسىىىىتخداق المغىىىىة الدييلىىىىة، والتع يىىىىرات السحىىىىددة، ولحديىىىىد الرىىىىفات الرىيدىىىىة، و 
التذىىابعات واالضتًعىىات، بسعشىى  هضىىر  ىىدرة الفىىرد يمىى  إنرىىا  السعرعىىة إلىى  اآلضىىرةؼ باسىىتخداق 

 لغة وادحة ولفةير وايي0
ب Gathering Data Through All Sensesجسـ  البيانـات باسـتخجام جسيـ  الحـػاس 

، ولعشىىىىي اللىىىىدرة يمىىىى  اسىىىىتخداق الحىىىىؽاس لجسىىىىع ال يانىىىىات ولؽظيفعىىىىا، والتؽا ىىىىى مىىىىع اآلضىىىىرةؼ
 واستخداق لغة الجدد0

ولعشىي   Responding with Wonderment and Aweاإلسـتجابة بخلبـة ودىذـة:
االبتعىىىاج لؽجىىىؽد اللىىىدرة يمىىى  حىىىى السذىىىكًت وكذىىىي الغسىىىؽض، واالسىىىتستا  بمنجىىىاد الحمىىىؽ  

 ومؽا مة التعمػ، والذعؽر باالن عار والدرور عي التعمػ، والتلري، واالهتساق واالكتذاف0
ولذىير هىى د  :Creating, Imagining and Innovatingترــػر، اًلبتكــاراإلبـجاع، ال

العىىادة إلىى  لؽليىىد يىىدد مىىؼ ا عةىىار الجديىىدة الخً ىىة، والبحىىث يىىؼ ا  ىىالة لحىىى السذىىكمة التىىي 
لؽاجىى  الفىىرد، وهىى د العىىادة العلميىىة ليدىىب عىىي السؽرو ىىات الجيشيىىة لمفىىرد، بىىى مرهؽنىىة بال ي ىىة التىىي 

 ا مؼ ضً  التعميػ والسسارسة والخ رة0ن يل عيعا، وةسكؼ لشسيتع
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ولذىير هى د العىادة إلىى   :Taking Responsible Risksاإلقـجام عمـى مخـاشخ مدـ ولة
وجؽد داعع  ؽة لرعت الديطرة يميى  يىديؽ لًنطىً  إلى  مىا ورات الحىدود، وضىؽض السغىامرة 

  عىىىي الجديىىىدة الخً ىىىة، بحيىىىث ي ىىىدو الذىىىخص غرةىىىت ا لىىىؽار وكأنىىى  مج ىىىر يمىىى  ودىىىع نفدىىى
 مؽا ي ال نعرف نتاىجعا0

ولعشي  درة الفرد يم  للدنػ نساذج مؼ الدمؽ  لىديؽ إلى   :Finding Humorإيجاد الجعابة
 الدرور والستعة، ولحرر الطا ة ولدعععا إل  اإلبدا  وا ارة معارات التفةير0

ى ولعشىي أ  ا عىراد يىدركؽ  ييسىة العسى :Thinking Interdependentlyالتفكيـخ التبـادلي
 التعاوني وييسة أ  نحي  الفرد متعاون ا مع اآلضرةؼ0

ـــتعمع ولعشىىىي االسىىىتعداد الىىىداىػ لمىىىتعمػ  :Learning Continuouslyاًلســـتعجاد الـــجائع لم
السدىىىتسر، والىىىتعمػ مىىىؼ التجىىىارر، واليلىىىة بىىىالشف ، وحىىىت االسىىىتطً ، والبحىىىث الستؽا ىىىى يىىىؼ 

 أعزى الطر  مؼ أجى التشسية والتحديؼ السدتسر لم ات0
 ولتسيى يادات العلى لسارزانؽ عيب :Marzanoعادات العقل لسارزانػ )ب(

 Self-regulation0 التشعيػ ال الي -

 Critical thinking0التفةير الشا د  -

 Creative thinking0 التفةير اإلبدايي -

 :Dewey عادات العقل لجيػي (ج)  

 ما ورات السعرعة0 -

 الدعي مؼ أجى الد ة0 -

 التفةير بسرونة0 -

 واالبتةار0 التخيى -
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 :مؼ ضً  العرض الدابه لبعؤ لرشيفات يادات العلى يتزح أ 

 يادات العلى ديامة أساسية لتشسية معارات التفةير لد  ا لفا 0 -

لدعػ يادات العلى عي إكدار الطفى مجسؽية مؼ السعارات واللدرات التىي لسكشى  مىؼ  -
 مؽاجعة مختمي السؽا ي وحى السذكًت بطرةلة إبداعية0

 العلى جمت أ يى مؼ مشعؽمة التعميػ والتعمػ0 يادات -

 خرائز عادات العقل:

ىا لسىا ذكىرد كىى مىؼ       أ  هشىا  سىتة ضرىاىص   Costa and Kallick (2019, 24)وعل 
 لسيم العادات العلمية، والتي لعردعا الباحية يم  الشحؽ التاليب

 اجعؽنعا عي الحياة0وةعشي ميى الشاس إل  التفةير ممي ا عي السذاكى التي يؽ  السيل:

ه د الخا ية لذب  السيى، ولةشعا أكير ارلبالا بسذاير السفةر0 نعتلد السفةرو  ال يؼ  الكيسة:
نلىىىدرو  التفةيىىىر بذىىىكى نلىىىدة أ  ميىىىى هىىىى د السسارسىىىات ميىىىى وز  ال ىىىداىى السختمفىىىة، ودراسىىىىة 

سا إنعىػ نعتلىدو  مردايية ا دلة، واالستسا  إل  وجعات الشعر الستعاردة جديرة باالهتساق0 ك
أ  هىىى ا الشىىىؽ  مىىىؼ التفةيىىىر معىىىػ وأضً ىىىي، وا عىىىراد الىىى يؼ نلىىىدرو  التفةيىىىر ندىىىتيسرو  و ىىىتعػ 
وأمىىؽالعػ عىىي ا دوات التىىي لدىىىايدهػ يمىى  التفةيىىر بفايميىىة وةذىىىترو  الةتىىت وةتعمسىىؽ  كيفيىىىة 

 استخداق ال رامئ التي لعمز لفةيرهػ0 

السًتمىىة لتؽظيىىف أنسىىار سىىمؽكية أعزىىى مىىىؼ ولعشىىي إدرا  الفىىرد لؽجىىؽد الفىىرص  الحداســية:
غيرهىىىا، يمىىى  سىىى يى السيىىىا ، نجىىىت يمىىى  الطالىىىت الىىى ة نعسىىىى يمىىى  للرةىىىر بحيىىىي أ  يىىىدر  أ  
لرىىشيف مًحعالعىىا سيدىىايد يمىى  التؽ ىىى إلىى  لرىىؽر لمؽر ىىة، كسىىا أ  التعىىرف يمىى  ا داة 

 العلمية السشاسبة لمؽظيفة أمر معػ لمتفةير الفعا  وه ا يتطمت الحداسية0

يتستىىىع السعمسىىؽ  بىىىأك ر  ىىدر مىىؼ الىىىتحكػ عىىي  ىىىدرة لًبعىىػ يمىىى  أدات معىىارات التفةيىىىر  القــجرة:
السشاسىىبة0 عىىي حىىيؼ أ  الطىىًر  ىىد ال نختىىارو  اسىىتخداق معىىارات التفةيىىر لىىديعػ، عىىم  أة  ىىدر 
ىىا لىىي  لدنىى  اللىىدرة يمىى  أدات أنىىؽا  التفةيىىر  مىىؼ السيىىى أو الايسىىة أو الحداسىىية سيدىىايد  خر 
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م عا السذكًت، نسكؼ لمطًر مؼ جسيع ا يسار لطؽةر  درالعػ يم  ملارنة ا  يات التي لتط
 وا عةار ولسييمها، وانذات ع ات لتشعيػ الحلاىه، واستخداق الحجئ إل شا  اآلضرةؼ0

التفةير هؽ العسى الذا ، عي بعؤ ا حيا  نعشىي التزىحية والسسارسىات، عىي بعىؤ  اًللتدام:
بالخطىىأ وال ىىدت مىىؼ جديىىد، وااللتىىماق بىىالتفةير العسيىىه والىىد يه نعشىىي أ   ا حيىىا  نعشىىي االيتىىراف

 الذخص يتعمػ باستسرار معارات ومعارف جديدة0
وهىىىي انىىىدماج العلًنيىىىة عىىىي جسيىىىع ا يسىىىا  واللىىىرارات والسسارسىىىات ورعىىىع مدىىىتؽاها  الدياســـة:

 وجعمعا سياسة يامة لمفرد عي حيال 0
 :أىسية تشسية عادات العقل

(، وأنسىىىىؼ ح يىىىىت  203، 0222ح كىىىىى مىىىىؼ ي ىىىىد اللىىىىادر لؽرسىىىىي، وياىذىىىىة زر ىىىىي )وةؽدىىىى     
  ( أهسية يادات العلى عي الشلار التاليةب232 -232، 0226)

لعت ىىر العىىادات العلميىىة مىىؼ الستغيىىرات السعسىىة التىىي لعىىا يً ىىة بىىا دات ا كىىادنسي لىىد   -
 .التًمي  عي مراحى التعميػ السختمفة

-    ً  .مؼ التفةير الشا د، التفةير اإلبدايي وحى السذكًتلعا يً ة بتشسية ك

 تأهيى الستعمسيؼ لسؽاجعة متشا زات العرر ومتشا زات الحياة اليؽميةلمعسة  -

 .لذجع الستعمسيؼ يم  التفةير بسرونة -

إلاحىىىة الفر ىىىة لمسىىىتعمػ لر ةىىىة مدىىىار لفةيىىىرد، واكتذىىىاف كيىىىف نعسىىىى يلمىىى  أ شىىىات حىىىى  -
  السذكًت0

 التعديى عي العادات التي يراها غير مجدنة بالشدبة لحيال 0مدايدة الستعمػ يم   -

اكتدار الستعمػ العادات ميى يادة اإل رار، والسيابرة بسا ندايدد يم  إنعات ا يسا   -
 .التي ي دأ عيعا، وك لغ يادة العلى السشفتح لمتعمػ
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أهسيىة االهتسىاق وهشا  العديد مؼ الدراسات الت  اهتسب بتشسية يادات العلى، مسا يىؽح  ب     
 Musaed (2020)بتشسيتعا لد  ا لفا  ع  مرحمة الرودة، ومشعا ما يميب دراسة كى مؼ 

and Abdullah   الت  هدعب إل  التحله مؼ لأ ير استراليجية الدباوSPAWN  عي لطؽةر
معىىىىارات الةتابىىىىة السلشعىىىىة والعىىىىادات اإلنتاجيىىىىة لمعلىىىىى عىىىىي المغىىىىة اإلنجميمةىىىىة0 وايتسىىىىدت الدراسىىىىة 

لترسيػ  ب  التجرة ىي، الى ة يشطىؽة يمى  مجسىؽيتيؼب التجرة يىة والزىابطة0 وكذىفب الشتىاىئ ا
أ  لًر السجسؽية التجرة يىة حللىؽا درجىات أيمى  بكييىر عىي االضتبىارات الًحلىة0 إلى  جانىت 
ذلىغ، كذىي معامىى ارلبىىار بيرسىؽ  يىؼ االرلبىىار اإلنجىابي اللىؽة بىىيؼ معىارات الةتابىة السلشعىىة 

ى اإلنتاجيىىىىة ا ربعىىىىة السختىىىىارة، وهىىىىيب التفةيىىىىر بسرونىىىىة، ولىىىىرح ا سىىىى مة وحىىىىى ويىىىىادات العلىىىى
  .السذكًت، ولط يه السعرعة السدبلة يم  السؽا ي الجديدة، والتخيى واالبتةار

برنىىىامئ ملىىىىترح ل ي ىىىة لعمىىىىػ  Mohammed (2018)كسىىا هىىدعب دراسىىىة       إلىى  معرعىىىة أ ىىىر  
العلىىىى لطفىىىى الرودىىىة، واسىىتخدمب الدراسىىة السىىشعئ  ىىب   إلةترونيىىىة مدمجىىىة عىىي لشسيىىىة يىىىادات

التجرة ىىىي كسىىىشعئ لمدراسىىىة0 وذلىىىغ مىىىؼ ضىىىً ب   لرىىىسيػ برنىىىامئ ل ي ىىىة لعمىىىىػ إلةترونيىىىىة مدمجىىىىة 
لسرحمىة الرودىة، وييىاس أ ىر هى ا ال رنىامئ عىي لشسيىة يىادات العلىى لطفىى الرودىة0 ولؽ ىمب 

جىىىىؽد عىىىىرو  ذات داللىىىة إحرىىىاىية بىىىيؼ السجسؽيىىىة الدراسىىىة إلىىى  العديىىىد مىىىىؼ الشتىىىىاىئ، أهسعىىىىاب و 
التجرة يىىىة والسجسؽيىىىة الزىىىابطة عىىىي الايىىىاس البعىىىدة مىىىؼ حيىىىثب   )اإل ىىىغات بىىىتفعػ ولعىىىالي، 
التدىىىا   ولىىىىرح السذىىىىكًت، السيىىىىابرة، التفةيىىىىر بسرونىىىة، اإلبىىىىدا  والترىىىىؽر واالبتةىىىىار( لرىىىىالح 

ية بىيؼ االضتبىار البعىدة واالضتبىار السجسؽية التجرة يىة، ويىدق وجىؽد عىىرو  ذات داللىىة إحرىىاى
التتبعىي لمسجسؽيىىة التجرة يىىة مىؼ حيىىثب )يىىادة اإلبىدا  واالبتةىىار، يىىادة التفةيىر بسرونىىىة، يىىىادة 
التدىىىىا   ولىىىىرح السذىىىىكًت،   ويىىىىادة اإل ىىىىغات بىىىىىتفعػ ولعىىىىىالي(، ووجىىىىىؽد عىىىىىرو  ذات داللىىىىىة 

س البعدة مؼ حيثب )يادة اإلبدا  إحرىاىية عي متؽسىف درجىات السجسؽيىة التجرة ية عي الايا
واالبتةىىىىىار، ويىىىىىادة التفةىىىىىير بسرونىىىىىة( لعىىىىىم  لستغيىىىىر الجىىىىىش 0 وأو ىىىىىب الدراسىىىىىة بالعديىىىىد مىىىىؼ 
التؽ ىىيات، أهسعىىىابِ   دىىرورة لىىىؽعير بي ىىىة مدرسىىىية للىىىدر يىىىادات العلىىىى، إيىىىداد دورات لدرة يىىىة 

العلىىى عىىي التعمىىيػ والىىتعمػ، ولؽجيىى  نعىىر لمسعمسىىات والسذرعىىىات التربؽةىىات لًسىىتفادة مىىؼ يىىادات 
  .السعتسيؼ بدراسىة جؽانىت نسؽ ألفىا  مىا   ىى السدرسىة
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إلى  التحلىه مىؼ عايميىة  Al-Mounir and Abdul Alim  (2018)وهىدعب دراسىة      
اسىىىىتراليجية ملترحىىىىة  اىسىىىىة يمىىىى  يسميىىىىة الترىىىىسيػ العشدسىىىىي عىىىىي لشسيىىىىة بعىىىىؤ يىىىىادات العلىىىىى 

ً  ولفمىىة مىىؼ ألفىىا  65الرودىىة0 وا ىىتسمب ييشىىة الدراسىىة يمىى  ) العشدسىىية لىىد  ألفىىا  ( لفىى
( سشؽات، وأودحب نتاىئ الدراسة وجؽد عىر  ذو داللىة 6-5السدتؽ  الياني برةاض ا لفا  )

( بيؼ متؽسىطي درجىات ألفىا  السجسىؽيتيؼ الزىابطة والتجرة يىة 2‚22إحراىية يشد مدتؽ  )
العلى العشدسىية يمى  كىى بعىد )لفةيىر الىشعػ، وانجىاد عي التط يه البعدة لساياس للدير يادات 

السذكًت، والترؽر البررة، والتحديؼ، واالبتةار، والتفا  ، والتةيف، والتعاو ، والتؽا ىى، 
واالنتباد إل  االيتبارات ا ضًيية( ومجسؽ  ا بعاد لرالح ألفا  السجسؽية التجرة ية، ووجؽد 

( بىىىىىيؼ متؽسىىىىىطي درجىىىىىات ألفىىىىىا  السجسؽيىىىىىة 2‚22عىىىىىر  ذو داللىىىىىة إحرىىىىىاىية يشىىىىىد مدىىىىىتؽ  )
التجرة ية، عي التط يلىيؼ الل مىي والبعىدة لسايىاس للىدير يىادات العلىى العشدسىية )يمى  كىى بعىد 
ومجسؽ  ا بعاد( لرالح التط يىه البعىدة0 ويىدق وجىؽد عىر  ذو داللىة إحرىاىية بىيؼ متؽسىطي 

 تبعي لعادات العلى العشدسية0 درجات ألفا  السجسؽية التجرة ية، عي الاياسيؼ البعدة والت

ولرجىىع الباحيىىة أهسيىىة لشسيىىة يىىادات العلىىى إلىى  أ  ا لفىىا  نحتىىاجؽ  إلىى  لعمىىػ معىىارات      
وادىىىحة لدىىىايدهػ يمىىى  التعامىىىى مىىىع مجسؽيىىىة واسىىىعة مىىىؼ التحىىىدنات وا زمىىىات التىىىي سىىىتمليعا 

ةير التي لسكشعػ الحياة يميعػ، كسا أ  ا لفا  بحاجة إل  لعمػ مجسؽية متشؽية مؼ لر  التف
 مؼ مجابعة التحدنات والسذكًت والشعر إل  العالػ بذكى مختمي0

 ثانياا: نطخية تجييد السعمػمات ومعالجتيا:

لل ى نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا السعمؽمات كؽسيمة أساسية لمتعمػ، ولذرح الىتعمػ      
لىىى  الىىى اكرة، وكيىىىف يىىىتػ مىىىؼ حيىىىث نعىىىاق الىىى اكرة0 وهىىىي لركىىىم يمىىى  كيفيىىىة انتلىىىا  السعمؽمىىىات إ

لخمةشعىىا هشىىا  وكيىىف يىىتػ اسىىترجايعا عىىي حالىىة الحاجىىة، عفىىي نعرةىىة معالجىىة السعمؽمىىات، ل ىىدأ 
العسميىىىة بتملىىىي التحفيىىىم اللىىىادق مىىىؼ الخىىىارج مىىىؼ ضىىىً  أجعىىىمة اإلحدىىىاس، ولدىىىتسر عىىىي و ىىىي 

 ورةولخمةؼ ه د السحفمات، وه د السعمؽمات السخمنة نسكؼ اسىترجايعا واسىتخدامعا يشىد الزىر 
(Çeliköz, Erisen, & Sahin, 2019, 25).0 
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ونعرةىىة معالجىىة السعمؽمىىات هىىي نعرةىىة معر يىىة لركىىم يمىى  كيفيىىة لذىىفير السعمؽمىىات عىىي      
الشعرةىىىة كيىىىف نلىىىؽق الىىىدماع بترىىىفية السعمؽمىىىات، ومىىىا نشتبىىى  إليىىى  عىىىي الؽ ىىىب  ولرىىىيالىىى اكرة، 

عاممة وعىي الشعانىة إلى  الى اكرة لؽةمىة الحالي، إل  ما يتػ لخمةش  عي ال اكرة  ريرة السد  أو ال
 0(Lawless, 2019) السد 

وللىىىىد لعىىىىددت لعرةفىىىىات نعرةىىىىة لجعيىىىىم ومعالجىىىىة السعمؽمىىىىات بتعىىىىدد الىىىىر   التىىىىي لشاولتعىىىىا      
 بالبحث والدراسة، ومشعاب

أنعا مجسؽية مؼ العسميات التي نلؽق بعا الستعمػ يشىد لشاولى  لمسىادة الستعمسىة مىؼ اسىتابا       
مؽمات ولجعيم ومعالجىة لعىا، مىؼ ضىً  ييامىة بدمدىمة مىؼ اإلجىراتات العلميىة مىؼ لفدىير، لمسع

لحميىىى، لرىىشيف، لشعىىيػ، ربىىف وا ىىتلا  لمعً ىىات بىىيؼ السعمؽمىىات الجديىىدة ولمىىغ السؽجىىؽدة عىىي 
بشيت  السعر ية، ولرميمها واكدابعا السعاني والدالالت، ودمجعا عي بشاى  السعرعي واالحتفاظ بعا 

 (770، 0229عا واستدياىعا يشد الحاجة إليعا )إنسا  دمحم، ولخمةش

ولعىىرف بأنعىىا مجسؽيىىة مىىؼ الخطىىؽات أو السراحىىى التىىي نلىىؽق بعىىا الذىىخص يشىىد معالجتىى       
لسعمؽمىىىة مىىىا ولتسيىىىى الخطىىىؽات عىىىي اسىىىتابال  لمسعمؽمىىىات  ىىىػ لذىىىفيرها ولخمةشعىىىا عىىىي الىىى اكرة  ىىىػ 

يتىى  السعر يىىة واسىىتخداق هىى ا الشىىالئ السىىدمئ عىىي اسىىتدياىعا يشىىد الحاجىىة إليعىىا، ودمجعىىا عىىي بيش
 (250، 0229مؽاجعة ظروف الحياة الستغيرةة ) فات ي د الجؽاد، 

يتزح مسا س ه أ  التعمػ هؽ نؽ  مؼ معالجة السعمؽمات ولي  مجىرد اسىتابا  هلىي لعىا،      
ملاهىىا الفىىىرد عالسعمؽمىىات التىىي يتملاهىىىا السىىتعمػ لسيىىىى مىىدضًت  ىىادرة يىىىؼ ال ي ىىة الخارجيىىىة، وةت

 يلؽق بسجسؽية مؼ العسميات والسعالجات الستتابعة إل  أ  يشتعي ب  ا مر إل  لرىديرها يمى  
 ىىىكى مخرجىىىات، وهىىى د السجسؽيىىىة مىىىؼ العسميىىىات هىىىي مىىىا ندىىىسيعا أ ىىىحار هىىى ا االلجىىىاد باسىىىػ 
االسىتراليجيات السدىتخدمة والتىي لتسيىى عىي يسميىات ميىى اسىتابا  السعمؽمىات حدىي ا، ولحؽةمعىىا 

 لرميمها، ولشعيسعا، ودمجعا عي ال شات السعرعي ولخمةشعا واستدياىعا0و 
 مكػنات نسػذج معالجة السعمػمات:

معالجىىىىىة السعمؽمىىىىىات يتةىىىىىؽ  مىىىىىؼ  ً ىىىىىة يشا ىىىىىر رىيدىىىىىة متسيمىىىىىة عىىىىىي، مخىىىىىاز   نسىىىىىؽذج     
السعمؽمىىات، العسميىىات السعر يىىة، والؽظىىاىي التشفي نىىة، ولتشىىاو  الباحيىىة هىى د السكؽنىىات بالتحميىىى 
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 ،,Çeliköz, Erisen and Sahin (2019) ،( 2012)  Pylyshyn كسا ودحعا كى مؼ
David, (2015) ،(2010) Woolfolk, Winne, Perry and Shapka  يمى  الشحىؽ ،

 التاليب

هىىىي العشرىىىر ا و  عىىىي نسىىىؽذج معالجىىىة information stores مخىىىاز  السعمؽمىىىات   
ؼ السعمؽمىىات عيعىىا0 وهىىؽ يتىىألي مىىؼ  ً ىىة أنىىؽا  السعمؽمىىات وةذىىير إلىى  ا مىىاكؼ التىىي يىىتػ لخىىمة

 short-term memory مختمفىىىة مىىىؼ الىىى اكرةب الىىى اكرة الحدىىىية،  الىىى اكرة  رىىىيرة السىىىد 
)السعىىىالئ(، والىىى اكرة لؽةمىىىة السىىىد 0 وهىىى د هىىىي ضطىىىؽات معالجىىىة السعمؽمىىىات عىىىي نفىىى  الؽ ىىىب0 

ة الحدىىىية،  ىىىىػ يىىىتػ نلىىىىى السحفىىىمات الىىىؽاردة لىىىى هت أوال  إلىىى  الىىى اكرة الحدىىىىية مىىىؼ ضىىىىً  ا جعىىىم 
)السعىىالئ( بسدىىايدة  short-term memory السعمؽمىىات الخىىاق إلىى  الىى اكرة  رىىيرة السىىد 

االنتباد واإلدرا 0 عي ال اكرة  ريرة السىد  لةىؽ  السعمؽمىات الخىاق مشطايىة يىؼ لرةىه التفةيىر 
تػ ندىىىىيا  عيعىىىا ولؽحيىىىدها وملارنتعىىىا بالسعمؽمىىىات السؽجىىىؽدة عىىىي الىىى اكرة لؽةمىىىة السىىىد 0 هشىىىا يىىى

السعمؽمىىات أو نلمعىىا إلىى  ذاكىىرة لؽةمىىة السىىد  مىىؼ أجىىى االحتفىىاظ بعىىا يىىؼ لرةىىه الترميىىم ذة 
ب هي ال اكرة حيث يتػ لخمةؼ السعمؽمات long term memoryالسغم 0 ال اكرة لؽةمة السد 

برىىؽرة داىسىىة، ولتةىىؽ  مىىؼ  ً ىىة أجىىمات مختمفىىة  نىىؽا  مختمفىىة مىىؼ السعمؽمىىات، وهىىيب الىى اكرة 
ب وهي جمت مؼ ال اكرة لؽةمىة السىد  السدىؤولة يىؼ معرعىة Procedural memory راىيةاإلج

كيفية الاياق با  يات، أة ذاكرة السعارات الحركية0 وال اكرة اإلجراىية لذسى معارات ميى معرعة 
 كيفيىىة العىىمف يمىى  ال يىىانؽ، وركىىؽر الدراجىىة والسعىىارات الحركيىىة ا ضىىر ، والىى اكرة الدالليىىة

Semantic memory ب هي جمت مىؼ الى اكرة لؽةمىة السىد  السدىؤولة يىؼ لخىمةؼ السعمؽمىات
حىىؽ  معىىان  الةمسىىات وكىى لغ السعرعىىة العامىىة0 يمىى  سىى يى السيىىا ، أنلىىرة هىىي يا ىىسة لركيىىا0 

ب هىي جىمت مىؼ Episodic memory ال اكرة الداللية لذسى التفةير الؽايي، وال اكرة العردىية
يىؼ لخىمةؼ السعمؽمىات حىؽ  ا حىداث0 الى اكرة العردىية لذىسى  ال اكرة لؽةمة السىد  السدىؤولة

أنزىىا التفةيىىر الىىؽايي عالطفىىى الىى ة يتىى كر اليىىؽق ا و  عىىي السدرسىىة أو الذىىخص الىى ة يتىى كر 
 لفا يى و ؽ  حادث أو كار ة غير مرغؽر عيعا ندتخدق ال اكرة العردية0 
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 Cognitive ت السعر يىىةالعشرىىر اليىىاني عىىي نسىىؽذج معالجىىة السعمؽمىىات هىىؽ العسميىىا     
Processes 0 العسميات السعر يىة هىي ا نذىطة العلميىة التىي لدىايد يمى  نلىى السعمؽمىات مىؼ

ذاكرة إل  أضر 0 ولتةؽ  ه د العسميات مؼ االنتباد واإلدرا  والتةرار والترميم واالسترجا 0 عي 
ؼ لرةىىىه االهتسىىىاق العسميىىىة السعر يىىىة يىىىتػ اضتيىىىار السعمؽمىىىات التىىىي يرغىىىت الفىىىرد عىىىي لعمسعىىىا يىىى

كسحفىىىم وةىىىىتػ لحؽةمعىىىىا إلىىىى  معمؽمىىىات ذات معشىىىى  مىىىىؼ ضىىىىً  اإلدرا 0 مىىىؼ  ىىىىػ يىىىىتػ نلىىىىى لمىىىىغ 
السعمؽمات التي يرغت الفىرد عىي االحتفىاظ بعىا إلى  ا بىد مىؼ الى اكرة  رىيرة السىد  إلى  الى اكرة 
لؽةمىىىىة السىىىىد  يىىىىؼ لرةىىىىه التةىىىىرار، مىىىىؼ ضىىىىً  الترميىىىىم الىىىى ة نعشىىىىي لذىىىىكيى الرمىىىىؽز العلميىىىىة 

سعمؽمىىات يىىتػ نلىىى السعمؽمىىات إلىى  الىى اكرة لؽةمىىة السىىد  ولخمةشعىىا هشىىا ، ويشىىدما يرةىىد الفىىرد لم
اسىىىىتخداق السعمؽمىىىىات مىىىىرة أضىىىىر  لىىىىألي يسميىىىىة االسىىىىترجا  )التىىىى كر( حيىىىىث يىىىىتػ البحىىىىث يىىىىؼ 
السعمؽمىىات السطمؽبىىة والعيىىؽر يميعىىا بىىيؼ السعمؽمىىات السخمنىىة عىىي الىى اكرة لؽةمىىة السىىد   ىىػ يىىتػ 

 كرة  ريرة السد  لًستخداق0نلمعا إل  ال ا

 Executive يتةؽ  العشرر اليالث مؼ نسؽذج معالجة السعمؽمات مؼ العسميات التشفي نة     
cognition  حيىىث أ  مخىىاز  السعمؽمىىات والعسميىىات السعر يىىة لعسىىى عىىي لشاسىىه مىىؼ أجىىى ،

 معالجة السعمؽمات0 
 الجور التخبػي لشطخية تجييد ومعالجة السعمػمات:

دع  نعرةة لجعيم ومعالجة السعمؽمات إل  محاولة ععػ العسميات الشؽعية الستزسشة عي ل     
السعر يىىة، ومحاولىىة الؽ ىىؽ  إلىى  ععىىػ أيسىىه لةيفيىىة اسىىتراجا  ا عىىراد السعمؽمىىات  السعىىاقأدات 

السختمنىىة عىىي الىى اكرة، ومىىا نحىىدث لمسعمؽمىىات مىىؼ معالجىىات، وامكانيىىة اسىىتخدامعا عىىي مؽا ىىي 
 Dinsmore and  (97 ,2012)(، وةحىىدد كىىى مىىؼ  82، 0228 )جديىىدة أسىىامة دمحم

Alexander ا هسية التربؽةة لمشعرةة عي الشلار التاليةب 

 لحدد العسميات السعر ية الستزسشة عي أدات معاق مرلبطة ببعؤ اللدرات0 -

لدىىىع  إلىىى  ععىىىػ اإلندىىىا ، حيىىىث ندىىىتخدق امكانالىىى  العلميىىىة والسعر يىىىة أعزىىىى اسىىىتخداق  -
ي الشعرةىىة مىىؼ حيىىث السفىىاهيػ وا هىىداف يىىؼ نعرةىىات السييىىر واالسىىتجابة وبعىى ا لختمىى

 التلميدنة، والتي لركم يم  التحميى الد يه لمدمؽ  إل  وحدال  الرغر 0
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نعىد نسىىؽذج لجعيىىم السعمؽمىىات مىىؼ أعزىىى الشسىىاذج حيىىث نلىىدق لفدىىيرات جديىىدة وملشعىىة  -
 لمتعمػ السعرعي ومحددال 0

لعمىىىػ السىىىؽاد الدراسىىىية عىىىي إدرا  ال شيىىىة السعر يىىىة  لةسىىىؼ أهسيىىىة لجعيىىىم السعمؽمىىىات عىىىي -
 لمطًر، والتعرف يم  العسميات الستزسشة عي السؽاد الدراسية0

للدق لفديرات جديدة لمىتعمػ للىؽق يمى  الىدور الى ة لم بى  العسميىات السعر يىة مىؼ ناحيىة  -
 ويم  السحتؽ  السعرعي مؼ ناحية أضر 0

سىىتخداق لجعيىىم السعمؽمىىات كفمدىىفة لتشسيىىة العديىىد مىىؼ و ىىد اهتسىىب العديىىد مىىؼ الدراسىىات با     
( 0229الجؽانىىت لىىد  الستعمسىىيؼ ومشعىىا يىىادات العلىىى، ومشعىىا مىىا يمىىيب دراسىىة حدىىيؼ يىىؽض )

التي هدعب إل  الؽ ؽف يم  أ ىر اسىتخداق الىتعمػ السىدمئ عىي دىؽت نعرةىة معالجىة السعمؽمىات 
الجان ي وبلات أ ر التعمػ، ولةؽنىب  لتدرة  يمػ الشف  يم  لشسية بعؤ يادات العلى والتفةير

( لالبا  ولالبة، وأودحب الشتاىئ التأ ير اإلنجابي لمتعمػ السدمئ عي 62مجسؽية الدراسة مؼ )
دؽت نعرةة معالجة السعمؽمات يم  بلات أ ر لعم ػ لًر السجسؽية التجرة ية لسحتؽ  الؽحىدة 

مىىتعمػ السىدمئ عىىي دىؽت نعرةىىة معالجىىة ملارنىة  بطىىًر السجسؽيىة الزىىابطة والتىأ ير اإلنجىىابي ل
السعمؽمىىىات يمىىى  لشسيىىىة بعىىىؤ يىىىادات العلىىىى لىىىد  لىىىًر السجسؽيىىىة التجرة يىىىة لمىىىتعم ػ ملارنىىىة  
بطىىىىًر السجسؽيىىىىة الزىىىىابطة والتىىىىأ ير اإلنجىىىىابي لمىىىىىتعمػ السىىىىدمئ عىىىىي دىىىىؽت نعرةىىىىة معالجىىىىىة 

رنىىىىة  بطىىىىًر السعمؽمىىىىات يمىىىى  لشسيىىىىة التفةيىىىىر الجىىىىان ي لىىىىد  لىىىىًر السجسؽيىىىىة التجرة يىىىىة ملا
 السجسؽية الزابطة0 

التى    ,Juntorn, Sriphetcharawut and  Munkhetvit( 2017ودراسة كى مؼ )     
هىىدعب إلىى  التحليىىه مىىؼ ععاليىىة التىىدرةت يمىى  اسىىتراليجية معالجىىة السعمؽمىىات مىىؼ ضىىً  الىىدمئ 

ا كادنسيىة لىد  بيؼ مدضً  يتشاوال  اللدرة يمى  لط يىه اسىتراليجيات السعالجىة أ شىات ا نذىطة 
ً  مىىؼ ذوة  ىىعؽبات  ا لفىىا  السرىىابيؼ برىىعؽبات الىىتعمػ، ولةؽنىىب العيشىىة مىىؼ يذىىرةؼ لفىى
الىىىتعمػ، وأ ىىىارت الشتىىىاىئ إلىىى  أ  الجسىىىع بىىىيؼ نعىىىػ التىىىدضى عىىىي اإلدرا  واالسىىىتديات والتخطىىىيف 
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وا دات، والشسىىىىؽذج الربىىىىايي لسىىىىدضى الىىىىتعمػ السيدىىىىر  ىىىىد نحدىىىىؼ  ىىىىدرة السذىىىىاركيؼ يمىىىى  لط يىىىىه 
 اليجيات معالجة السعمؽمات أ شات ا نذطة ا كادنسية0 استر 

( الت  ودىعب اسىتراليجية ملترحىة لدىتشد إلى  نعرةىة 0227أما دراسة يراق ي داللادر )     
معالجىىة السعمؽمىىات والىىتعمػ االجتسىىايي لتشسيىىة بعىىؤ أسىىاليت التفةيىىر عىىي العمىىؽق لىىد  لًميىى  

ة يؼ ععالية االسىتراليجية السلترحىة عىي لطىؽةر الري الدادس االبتداىي0 وكذفب نتاىئ الدراس
أسىىاليت التفةيىىر، لىىػ لرلي عىىا لشازلي ىىا وعلىىا لتفزىىيًت ييشىىة الدراسىىة يمىى  الشحىىؽ التىىاليب الىىؽا عي 
والتحميمىىىىي والسيىىىىالي والعسمىىىىي0 وأو ىىىىب الدراسىىىىة بزىىىىرورة لشسيىىىىة أسىىىىاليت التفةيىىىىر بىىىىيؼ لًميىىىى  

ة، ودرورة لعسيػ نتاىئ الدراسة يم  يدد ك ير مؼ السرحمة االبتداىية عي السؽاد الدراسية مختمف
لًميىىى  السرحمىىىة االبتداىيىىىة لتدىىىميف الزىىىؽت يمىىى  أسىىىاليت التفةيىىىر السشاسىىىبة لعىىىػ0 كسىىىا أو ىىىب 
الدراسىىىة بزىىىرورة ودىىىع بىىىرامئ لمسدىىىاهسة عىىىي لطىىىؽةر أسىىىاليت التفةيىىىر بىىىيؼ لًميىىى  السىىىدارس 

 االبتداىية العمؽق0 

لتىىى   امىىىب ب شىىىات نسىىىؽذج لسعالجىىىة السعمؽمىىىات ومعرعىىىة ( ا0226ودراسىىىة حسىىىدا  مسىىىدوح )     
لمسيىى  ا مىؼ لًميى  الرىىي  62لىأ يرد عىي يىًج  ىىعؽبات لعمىػ الرةادىيات، لةؽنىىب العيشىة مىؼ 

الياني الستؽسف بالسسمةة العربية الدعؽدنة، وجاتت نتاىئ الدراسة إل ب وجىؽد عىرو  ذات داللىة 
االضتبىىىار التحرىىىيمي لرىىىالح السجسؽيىىىة  إحرىىىاىية بىىىيؼ السجسىىىؽيتيؼ التجرة يىىىة الزىىىابطة عىىىي

التجرة ية وذلغ بحجػ لأ ير ك ير، ويدق وجىؽد عىرو  بىيؼ متؽسىف درجىات السجسؽيىة التجرة يىة 
 يم  االضتبار التحريمي عي الاياسيؼ البعدة والتتبعي0 

علىد هىىدعب إلىى  لحدىيؼ  ىىدرات معالجىىة السعمؽمىات لىىد  لًميىى   Lee( 2015أمىا دراسىىة )     
ا إل  نسؽذج التعمػ اللاىػ يم  السذكمة، ولةؽنب العيشة مؼ السدارس ا  البتداىية استشاد 

ىىىا عىىىي اضتيىىىار 03) ( لالب ىىا بالرىىىي الخىىىام  االبتىىىداىي0 وكذىىىفب نتىىىاىئ الدراسىىىة لحدىىىش ا ممحؽظ 
السعمؽمىىىىىىات، ومؽ ؽييىىىىىىة السعمؽمىىىىىىات، ولرىىىىىىشيف السعمؽمىىىىىىات، ولحميىىىىىىى السعمؽمىىىىىىات، وملارنىىىىىىة 

 السعمؽمات، واستيعابعا0 

ومسىىا سىى ه لىىر  الباحيىىة أ  اسىىتخداق نعرةىىة لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا عىى  كىىى هىى د      
الدراسىىىاتع لتحليىىىه كىىىى هىىى د ا هىىىداف، إنسىىىا يىىىؽح  بالىىىدور التربىىىؽ  الىىى ة لم بىىى  هىىى د الشعرةىىىة 
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وأهسيىىة االيتسىىاد يميعىىا كفمدىىىفة لتشسيىىة يىىادات العلىىى لىىىد  ألفىىا  الرودىىة، ولحدىىيؼ مدىىىتؽ  
 لفةيرهػ0

 ت تجييد ومعالجة السعمػمات:استخاتيجيا

لعىىىرض الباحيىىىة عىىىي هىىى ا الجىىىمت بعىىىؤ اسىىىتراليجيات لجعيىىىم ومعالجىىىة السعمؽمىىىات والتىىىي      
(، 33-32، 0229لشاولتعا العديد مؼ ا دبيات والدراسات، مشعاب همشة ضراونة،  ادنة التى )

 (ب وهي كسا يميب657، 0220(، وحامد بؼ أحسد )05، 0225وعؽاز الفؽرة )

 استخاتيجيات الترػر العقمي:(1) 

نعىىىرف الترىىىؽر العلمىىىي بأنىىى   ىىىدرة الطفىىىى يمىىى  نكىىىؽةؼ  ىىىؽرة يلميىىىة وادىىىحة لمسىىىدركات      
الحدىىىية الستسيمىىىة أ ىىىؽات وحركىىىات وأ ىىىكا  كتابىىىة الحىىىروف والةمسىىىات عىىىي حالىىىة بيىىىار هىىى د 

 السدركات، ومؼ استراليجيات الترؽر العلميب

ستراليجية بأ  الترىؽر البرىرة التسييمىي عبىارة يىؼ ب ولذير ه د االالترػر البرخي التسثيمي
لرجسة الشص المفعي إل   ؽر بررةة ملابمة، كالتسييى البررة الىداضمي لخرىاىص وأنذىطة 

 وأحداث روانة  ررية معيشة0

ب و د اضت رت ه د االستراليجية مىؼ ضىً  حىى السذىكًت الترػر البرخي السكاني الترػيخي 
ؽر  ىىىؽر ا  جىىىمات السشبىىى  عىىىي  ىىىؽرة حركيىىىة أو  ابتىىىة بعىىىدف الرةادىىىية، بحيىىىث يتزىىىسؼ الترىىى

 الؽ ؽ  لحى مذكمة ما0
ب وةختمىي يىؼ الترىؽر البرىرة السكىاني الترىؽةرة عىي الترػر البرخي السكاني التخصيصـي

 أ  الفرد مؼ ضً  ه د االستراليجية يدر  العً ات بيؼ أجمات السشب  التي لػ لرؽةرها0

ؼ ضىً  هى د االسىتراليجية نحىاو  السذىار  الؽ ىؽ  إلى  وحىدة ب ومالترػر البرخي التفاعمي
 إدراكية بيؼ مفردليؼ أو مؽدؽييؼ أو أكير يربطعسا يً ات معيشة0

وهىىىىي إحىىىىد  االسىىىىتراليجيات التىىىىي لحدىىىىؼ مىىىىؼ يسميىىىىة التىىىى كر والتخىىىىمةؼ  تفرــــي ت الرــــػرة:
 لمسعمؽمات0
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الترىىىؽر، حيىىىث ندتحزىىىر  ب لىىرلبف هىىى د االسىىىتراليجية بعسميىىىةاســـتخاتيجية التػليـــف القررـــي
الستعمػ  ؽر ا متخيمة لمخ ىرات والسعمؽمىات السىراد لعمسعىا مىؼ ضىً  لرىؽر  رىة ضياليىة، نلىؽق 
السىىىتعمػ عيعىىىا بمنجىىىاد روابىىىف ولرىىىؽر يً ىىىات بىىىيؼ مىىىا لدنىىى  مىىىؼ مخىىىمو  ومىىىا يرةىىىد لعمسىىى  مىىىؼ 

 معمؽمات جديدة0

 استخاتيجيات التفاصيل: (2)

ب وعيعىىىا يىىىتػ لؽليىىىد أو ا ىىىتلا  يً ىىىات بىىىيؼ السعمؽمىىىات اســـتخاتيجية اســـتخجام معيشـــات الـــحاكخة
 الجديدة وبعؤ الترؽرات البررةة ل ماكؼ، أو ا  خاص، أو ا  كا ، أو ا حداث0

ب وعيعىا يىتػ اسىتخداق الحىرف ا و  عىي استخاتيجية تخاكيب الحخوف األولـى لمكمسـات والسفـاليع
 بة، أو جسمة، أو عبارة، أو بيب  عر0 اىسة الةمسات أو السفاهيػ لتةؽةؼ كمسة مألؽعة مرك

لعتسىىىد يمىىى  عةىىىرة لىىى كر العً ىىىات عىىىي رحمىىىة معروعىىىة، حيىىىث يىىىتػ ربىىىف  باســـتخاتيجية الخحمـــة
السعمؽمىىىات مىىىع يًمىىىات، أو و فىىىات عىىىي الرحمىىىة لتىىى كر  اىسىىىة عبىىىارات سىىىؽات يىىىؼ أ ىىىيات، أو 

لدىىىتخدق  أ ىىىخاص، أو أحىىىداث، وةسكىىىؼ بشىىىات  ىىىؽرة مرمىىىمة معلىىىدة عىىىي الؽ فىىىات ضىىىً  الرحمىىىة،
 لتخمةؼ السعمؽمات السرلبة

 استخاتيجية التدسي :(3)

 لةرار الةمسات بعدف ل كرها، وهي مفيدة عي استخداق الذيت مرة  ػ نديان 0 -

 ربف السعمؽمات السراد ل كرها مع  يت معروف سابل ا ومخم  عي ال اكرة لؽةمة السد 0 -

 استخاتيجية التخيل:  (4)

 عىىراد بترىىؽةر ا  ىىيات مىىؼ ضىىً  مؽدىىععا عىىي الرىىؽرة التىىي ب حيىىث نلىىؽق اشخيقــة السػاضــ 
نكؽنؽها لمسعمؽمة عي ال اكرة، حيث لعت ر ه د السش عىات أو ا  ىيات أجىمات داضىى هى د الرىؽرة، 
ويشد استديات ه د السش عات يتػ التحر  يلمي ا بيؼ ه د السؽادع لشرى إلى  كىى مفعىؽق حدىت 

 لرليب 0
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عبارة يؼ كمسة لذب  الةمسىة السىراد حفععىا عىي الشغسىة الخا ىة وهي  شخيقة الكمسة السفتاحية:
بعىىا ولةىىؼ نحىىاو  الفىىرد إدىىاعة لىى لغ أ  ناىىيػ يً ىىة غيىىر مشطايىىة ولخيميىىة بىىيؼ الةمستىىيؼ، أو 

 لرؽر  كى أو  ؽرة لعا، وهي مشاسبة لحف  الةمسات الخا ة بمغة جديدة0
 استخاتيجيات التشطيع:(5) 

يىىة مىىؼ الخطىىؽات السشعسىىة التىىي نكتدىى عا الطفىىى بالتىىدرةت، ب وهىىي مجسؽ اســتخاتيجية التجديــل
بعىىدف اسىىتخداق العسميىىات العلميىىة السعر يىىة عىىي لجسيىىع يشا ىىر السذىىكمة عىىي وحىىدات أك ىىر لعىىا 

 معش  ندايد الطفى يم  استخداق معارات حى السذكًت بكفاتة وعايمية0

ا سيسانتي ا يشد االستديات وهي لعشي دمئ أو لجسيع السفردات السرلبطة م استخاتيجية التعشقج: ع 
ا0  لديعػ بغؤ الشعر يؼ لرليت يردعا كي لعيشعػ يم  الت كر ملاس 

ا يمىىىى  نميتىىىى  التشطــــيع الــــحاتي ب وهىىىىي لعشىىىىي ييىىىىاق السفحىىىىؽص  ىىىىعؽرة ا أو ال  ىىىىعؽرة ا، ايتسىىىىاد 
الترىىشيفية بتشعىىيػ السعمؽمىىات التىىي لعىىرض يميىى  سىىؽات كانىىب مجسؽيىىة مىىؼ الةمسىىات أق غيرهىىا 

 الي ا ي دو مؼ ضً  ل كر السفحؽص لةمسة معيشة أو مجسؽيات معيشة مؼ الةمسات0لشعيس ا ذ

 :ثالثاا: تشسية عادات العقل لجى شفل الخوضة

أ  ا لفا  عي الدشؽات ا ولى  مىؼ   Costa and Kallick  (7 ,2019)ير  كى مؼ      
ع ب شىات أسىىاس لمسفىىردات الحيىاة نلمىىدو  وةتفىايمؽ  مىىع الشىىاس وبي ىتعػ، ونتيجىىة لى لغ نلىىؽق الىىدما

والايػ والعسميات السعر ية والسعارات االجتساعية التي نكتد عا0 مؼ  ىػ يمى  السعمسىيؼ مدىؤولية 
لطؽةر ه د اللدرات مؼ ضً  لؽعير الفرص والسؽا ي التي مؼ  أنعا مدىايدة الطفىى الرىغير 

 يم  لشسية معارات الخاذ اللرار واإلبدا  وحى السذكًت0 

( أ  لتشسية يادات العلى لد  ا لفا  أهسية ك يرة لةسؼ 06، 0222ماني حدؼ )ولر  أ     
عي أنعا لدايدهػ يم  لعمػ أنة ض رة نحتاجؽنعىا عىي السدىتل ى0 كسىا حىدد مىشعئ والنىة نيىؽجرس 

 :ا مرةكية أهداف لربؽةة لتشسية العادات العلمية التي يشبغي لحايلعا لد  ا لفا  وهي

 ذكات الطفى ولشسية العادات والسعارات السعر ية0التأكيد يم  لشسية    -
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يتعمػ الطفى مؼ ضًلعا لحسى مدؤولية لفةيرد وةدر  أ  التأني والتخطىيف يؤدنىا  إلى   -
  نتاىئ أعزى داىسا )التخطيف والتأني(0

لدعػ عي لؽسعة ضيال  ولشسي معارات التفةيىر لدنى ، ومىؼ  ىػ رعىع مدىتؽة ذكاىى  الى ة  -
 متفةير )ضيا  أو لفةير(0نعد الطا ة الةامشة ل

لذىىعرد با مىىا  مسىىا ندىىايدد يمىى  الدراسىىىة والتلرىىي واكتذىىاف  درالىى  العلميىىة الةامشىىىة  -
 عتيير لدن  الحساس  لً عا )ا ما (0

لدىىايدد يمىى  أ  نكىىؽ  أكيىىر اسىىتعدادا لسؽاجعىىة السذىىكًت والعسىىى يمىى  حمعىىا بطىىر   -
 م تةرة0

إلى  أ  ا لفىا  عىي مرحمىة رةىاض ا لفىا    .Lippard, et al (2019)ولؤكىد دراسىة      
نععىىرو  يىىادات يلميىىة ميىىى العىىادات العشدسىىية لمعلىىى عىىي جسيىىع أنحىىات الفرىىى، وأ  و ىىؽ  

حمىىؽ  لسذىىاكمعػ الخا ىىة التىىي لعسعىىػ أمىىر بىىال  ا هسيىىة،  ا لفىىا  إلىى  السىىؽاد والؽ ىىب لتؽليىىد
ت هشدسىية لمعلىى0 والجىدير وغالب ا ما كا  السعمسؽ  غيىر مذىاركيؼ يشىدما أظعىر ا لفىا  يىادا

ىىىىا عىىىىي لشسيىىىىة يىىىىادات العلىىىىى لىىىىد  ا لفىىىىا  علىىىىد لىىىىؽح  أ   بالىىىى كر، أ  الخ ىىىىرة لمعىىىىت دور ا معس 
سىشؽات عىي مجىا  التىدرة  لىشخفؤ لىديعػ ععاليىة التىىدرة   5السعمسىيؼ الى يؼ للىى ض ىرلعػ يىؼ 

إلى  أ  السعمسىيؼ الستعملة بمدارة الدمؽ  وا ىرا  ا لفىا  عىي أنذىطة الىتعمػ0 كسىا لذىير الشتىاىئ 
 ىىىد نحتىىىاجؽ  إلىىى  الىىىديػ إل ىىىرا  ا لفىىىا  عىىىي أنذىىىطة الىىىتعمػ وادارة االنزىىىبار عىىىي الفرىىىؽ  
الدراسية   ى أ  نلؽمؽا بالتطؽةر السعشي الخاص بالعشدسة0 وةجت أ  لركم السؽدىؽيات التىي 

فا  نجت معالجتعا عي التطؽةر السعشي السدتسر يم  بي ات الفرؽ  الدراسية التي لذجع ا ل
يمىى  لؽليىىد وحىىى السذىىكًت كؽسىىيمة لتدىىعيى التفةيىىر كأحىىد يىىادات العلىىى الًزمىىة ل لفىىا  عىىي 

 ه د السرحمة0

ا لم ي ىىىة التعميسيىىىة التىىىي لدىىىايد يمىىى  نسىىىؽ، 0220،82كسىىىا  ىىىدق إبىىىراهيػ الحىىىار ي)      ( و ىىىف 
أ  لترىي  وازدهار الدمؽ  ال كي، ومعارات التفةير والعادات العلمية الدميسة، حيىث أنعىا البىد

 بالرفات التاليةب
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 اإلنسا  بأ  جسيع ا لفا   ادرو  يم  التفةير0  -

 .نجت أ  نعي ا لفا  أ  التفةير هؽ هدف لربؽة يشبغي الدعي لتحايل   -

 .لعرض ا لفا  إلي مذكًت لتحدة  درالعػ التفةيرةة -

 .إنجاد بي ة لعميسية همش  ضالية مؼ التعديد ولحسى ا ضطار   -

 لعميسية غشية بالسييرات0إنجاد بي ة   -

 يرض الشذالات التي لشسي ال كات بطرةلة متؽاعلة مع السدتؽة العلمي ل لفا 0 -

اللىىىدوة الحدىىىشةب يىىىتعمػ ا لفىىىا  بالشس جىىىة أكيىىىر مىىىؼ لعمسعىىىػ بىىىالةًق وضا ىىىة مرحمىىىة   -
 الرودة0

أهسيىة لطىؽةر يىادات العلىى ل لفىا  حيىث أنعىا لدىايدهػ  Richets  (2004) وأودح      
م  لشعيػ السخمو  السعرعي،  كسا أنعا لسكشعػ مؼ إدارة ععالة  عةارهػ ولدرة عػ يم  لرليىت ي

ا  ىىيات بطىىر  جديىىدة ويردىىعا بذىىكى مختمىىي مىىؼ أجىىى حىىى السذىىكًت0 إ  لطىىؽةر يىىادات 
أ  يىادات العلىى  Kamal  (2014) العلى عي السشاهئ الدراسية ل  أهسيىة ك يىرة، وةؤكىد كسىا 

لجديىىىد وابتةىىىار واللىىىا  يسميىىىات التفةيىىىر و ىىىلى السؽاهىىىت ولؽظيفعىىىا أ شىىىات لدىىىايد الطفىىىى يمىىى  
الىىتعمػ، مسىىا نطىىؽر ميىىؽ  إنجابيىىة نحىىؽ الدراسىىة، وةشذىىف الطفىىى لسسارسىىة هىى د العىىادات عىىي حىىى 

 السذكًت، وةحدؼ مخرجات التعمػ0

التىىى  هىىىدعب إلىىى  التعىىىرف يمىىى  أ ىىىر برنىىىامئ  ىىىاىػ يمىىى   Ali (2014)وعىىى  دراسىىىة يمىىى       
 62تات الستعددة عي لشسية يادات العلى يشىد لفىى الرودىة ولةؽنىب ييشىة الدراسىة مىؼ )ال كا

ً ، ولػ جسىع السعمؽمىات مىؼ ضىً  مايىاس يىادات العلىى، علىد كذىفب نتىاىئ الدراسىة يىؼ  ( لف
وجىىىىؽد عىىىىرو  ذات داللىىىىىة إحرىىىىىىاىية بىىىىىيؼ متؽسىىىىىىف درجىىىىىىات أعىىىىىىراد السجسىىىىىىؽيتيؼ السشفرىىىىىىمتيؼ 

التجرة يىىىىة عىىي متؽسىىطات درجىىات الليىىىاس البعىىىدة لسليىىىاس يىىىادات العلىىىى لرىىىالح الزىىىىابطة و 
السجسؽيىىىة التجرة يىىىة، ووجىىؽد عىىرو  ذات داللىىىة إحرىىىاىية بىىىيؼ متؽسىىىف درجىىىات الليىىىاس اللىىى مي 
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والبعىىىىدة  عىىىىراد السجسىىىؽيتيؼ السىىىرلبطتيؼ التجرة يىىىة عىىىي متغيىىىر يىىىادات العلىىىى لرىىىىالح الليىىىىاس 
وأظعىىىىرت الشتىىىاىئ أنزىىىا بأنىىى  ال لؽجىىىد عىىىرو  بىىىيؼ متؽسىىىىف درجىىىىات الليىىىىاس البعىىىىدة البعىىىىدة، 

والتتبعىىي  عىىراد السجسىىؽيتيؼ السىىرلبطتيؼ التجرة يىىة عىىي مايىىاس يىىادات العلىىىى وهىىى ا يىىىد  يىىىم  
  .استسرارةة أ ر التعمػ

يىة عىي ( إلى  التعىرف يمى  عايميىة ا لعىار إلةترون0222وهدعب دراسة ضدنجة إسىساييى)     
لشسيىىة يىىادات العلىىى التاليىىة )الىىتحكػ بىىالتعؽر، السيىىابرة، التفةيىىر بسرونىىة، والتفةيىىر عىىي التفةيىىر(، 

ألفىىىا ، واسىىىتخدمب  8ولبلىىىب الدراسىىىة يمىىى  ييشىىىة مىىىؼ ألفىىىا  مىىىا   ىىىى السدرسىىىة بمىىى  يىىىددها 
الباحيىىة مايىىاس يىىادات العلىىى، ودليىىى مًحعىىة يىىادات العلىىى، وبطا ىىة مًحعىىة الطفىىى أ شىىات 

0 وكذىىىفب الشتىىىاىئ دراسىىىة يىىىدق وجىىىؽد داللىىىة بىىىيؼ الاياسىىىيؼ الل مىىىي والبعىىىدة لمسجسؽيىىىات المعىىىت
التجرة ية، ووجدت الدراسة أ  هلية لعامىى الطفىى مىع الم بىة أ ىرت يميى  بذىكى عىردة عىي داللىة 

 الفر  بيؼ الاياسيؼ الل مي والبعدة0

  (37-36 ,2020)أ تىرح ول شات أساس لتحليه ولعمةم لطىؽةر العىادات التجرة يىة لمعلىى،      
Butler  ا )انعىىىر الذىىىكى (، حيىىىث نلدىىىػ التفةيىىىر التجرة ىىىي إلىىى  مكؽنىىىات 2إلىىىارا نعرة ىىىا جديىىىد 

متسيمة0 وةذسى التفةير التجرة ي مجسؽية واسعة مؼ اللدرات وةتطمت مؼ ا لفا  لشديه يدة 
ضطىىىىؽات رىيدىىىىة، لتزىىىىسؼ كىىىىى ضطىىىىؽة لؽظيىىىىف اللىىىىدرات السعر يىىىىة ذات الرىىىىمة لًنخىىىىرار عىىىىي 
لفا ىىيى الخطىىؽة والتعلىىى بذىىأنعا، باإلدىىاعة إلىى  التشلىىى عىىي العابىىات التىىي لحىىؽ  دو  اسىىتخداق 

 ه د اللدرات0

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة بشي سؽةف -كمية التربية لمطفؽلة السبكرة     

1119 

 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

اخلطوات 
:التجريبية  

اخلطوة األوىل: طرح األسئلة 
 وتشكيل الفرضيات.

حتليل اخلطوة الثانية: مجع و 
 البياانت.

اخلطوة الثالثة: دليل 
 التواصل.

 .حساسية للمفاجأة القدرات:

 .الوعي بعدم اليقني

 طرح األسئلة.

 .توليد التفسريات احملتملة

 .تقييم الفرضيات ادلمكنة

.والتخمينات ادلزاعمتقييم   

 .االستكشاف السبيب االنتقائي

القدرة على صياغة التدخالت 
 .اإلعالمية

الت م  األاما  االستدال
 .اإلحصائية واالحتمالية

القدرة على التمييز بني التغاير 
 .والسببية

 .ادلنطق ادلضاد األساسي

لثقةلآليات انتقائية  . 

التوقعات احمليطة ابلتدريس 
 .ادلفيد والفعال

القدرة على اختيار عينات 
مناسبة م  األدلة ألهداف 

 .تواصلية حمددة

عات السابقةادلعرفة والتوق العقبات: . 

والسقاالت غياب التأطري . 

الرتبوية  الدالئلغياب 
 .واالجتماعية األخرى

 .تقييمات ادلعقولية

القيود االجتماعية على طرح 
 .األسئلة

 .ادلعرفة والتوقعات السابقة

العلمية  تتعقد ادلشاكال
 .السببية

والتوافق أتثري ادلطابقة . 

ثري امجمموعة االجتماعيةأت . 

سمات الشخصيةالأتثري  . 

 .أتثري ادلطابقة والتوافق

 .أتثري معقولية تقييم دقة

احلدس االفرتاضي للثقة 
 .وقبول الشهادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1شكل )

 ، تخجسة الباحثة(Butler, 2020, 35)اإلشار الشطخي السقتخح لمتحقيق في السشصق التجخيبي لألشفال 
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 الرىيدة لتسيى عيبوبالشعر لمسخطف الدابه نجد أ  الخطؽات 

الخطىؽة ا ولى  عىي التحليىه هىي التعىرف يمى  مذىكمة لىػ  :لرح ا س مة ولذىكيى الفردىيات -
لحىىىىى ولؽليىىىىد سىىىىؤا  أو عردىىىىيات أو أكيىىىىر0 لتزىىىىسؼ هىىىى د الخطىىىىؽة لحديىىىىد ا نسىىىىار، مًحعىىىىة 
السعمؽمىىات التىىي لتعىىارض مىىع السعتلىىدات الحاليىىة، التعىىرف يمىى  ا دلىىة الغامزىىة أو السربكىىة، 

اولر  ا وادح   .ح ا س مة أو ودع التش ؤات بطر  لديػ استشتاج 

بعد لحديد سؤا  وانذات عرديات، نجت يم  ا لفا  التفةير  ػ جسىع ولحميىى واسىتخًص  -
 الشتاىئ مؼ ال يانات0

أضيىىرا، بعىىد لىىرح أسىى مة لجرة يىىة وجسىىع بيانىىات لىىديػ االسىىتدالالت اللاىسىىة يمىى  ا دلىىة، نجىىت -
واالنخرار عي يسمية نلى السعرعة إل  اآلضرةؼ0 بعىد السذىاركة عىي العسميىة  يم  ا لفا  التلييػ

 التجرة ية، نحتاج العمسات الرغار إل  لؽ يى يسمعػ، وااللتماق بسعايير الشماهة العمسية0

 ومؼ ضً  يرض االلار الشعر  والدراسات الدابلة ل يؼ ما نأليب

يم  لشسية يادات العلىع مسا ندايد يم   حاجة ألفا  الرودة لؽجؽد برامئ لدرة ية لعسى -
 لشسية معارات التفةير واإلبدا  والتخيى واللدرة يم  حى السذكًت0

 رؽر مدتؽ  يادات العلى لىد  ا لفىا ع نتيجىة دىعي ال ىرامئ التعميسيىة الحاليىة التىي ال  -
ة لتىىىىىيح عىىىىىرص حايايىىىىىة ل لفىىىىىا  لمتعىىىىىرف واالستةذىىىىىاف والىىىىىتعمػ مىىىىىؼ ضىىىىىً  السعالجىىىىىة ال اليىىىىى

 لمسعمؽمات0

وبطا ىات مًحعىة  –لشؽ  ا دوات السدتخدمة عي يياس مدتؽ  يادات العلى بىيؼ) ملىايي  -
 واضتبارات معر ية(0 –

 اضتًف يدد ييشة التط يه بيؼ أيداد  ميمة، وأيداد ك يرة وعل ا لمعدف0 -

ت كسا أمكىؼ مىؼ ضىً  يىرض االلىار الشعىر  لمبحىث التعىرف يمى  نعرةىة لشعىيػ السعمؽمىا -
وأهىىىػ الفشيىىىات واإلسىىىتراليجيات التىىى  للىىىؽق يميعىىىا الشعرةىىىة، وعىىى  دىىىؽت ذلىىىغ اسىىىتطايب الباحيىىىة 

 لحديد أهػ االستراليجيات الت  ايتسدت يميعا ع  بشات ال رنامئ، ومشعاب
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 إستراليجية الترؽر العلمي البررة0  -

 إستراليجية التؽليف اللرري0  -

 إستراليجية الرحمة0  -

 ة0 إستراليجية الرؽر  -

 إستراليجية المؽ 0  -

 إستراليجية السؽادع السكانية0  -

 إستراليجية الترؽر غير السألؽف0  -

 إستراليجية ا غاني0 -

كسا أن  مؼ ضً  يرض الجمت الخاص بعادات العلى لؽ مب الباحية إلى  لحديىد ضسى       
يانىىات باسىىتخداق يىىادات لمعلىىى نسكىىؼ لشسيتعىىا لىىد  ألفىىا  الرودىىة وهىى  كسىىا يمىى  ب ) جسىىع ال 

اإل ىىىغات بىىىتفعػ  -التفةيىىىر بسرونىىىة -التخيىىىى -التدىىىا   ولىىىرح السذىىىكًت-الحىىىؽاس السختمفىىىة 
 ولعالي(0

 مشيج البحث وإجخاءات تصبيقو:
 أوًلا: مشيج البحث: 

لتحليه هدف البحث  امب الباحية باستخداق السىشعئ  ىب  التجرة ىي، لرىسيػ السجسىؽيتيؼ      
دابطة، مع الاياساتب الل مية، والبعدنة والتتب ية يمى  ييشىة البحىث إحداهسا لجرة ية وا ضرة 

وذلغ لتعىرف مىد  عايميىة ال رنىامئ اللىاىػ يمى  نعرةىة لجعيىم السعمؽمىات ومعالجتعىا عى  لشسيىة 
 يادات العلى لد  لفى الرودة0

 ثانياا: عيشة البحث: 

( لفىى ولفمىة 02ة  ؽامعىا)استعانب الباحية بعيشة مؼ أعراد مجتسع البحث بطرةلة يذىؽاىي     
( سىىىشؽات، بسشطلىىىة إدارة الشمهىىىة التعميسيىىىة 6ب 5مىىىؼ ألفىىىا  الرودىىىة لتىىىراوح أيسىىىارهػ مىىىا بىىىيؼ )
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بسحاععىىىىة اللىىىىاهرة، وذلىىىىغ مىىىىىؼ )رودىىىىة جسىىىىا  ي ىىىىد الشا ىىىىىر الرسىىىىسية لمغىىىىات(،  دىىىىسؽا إلىىىىى  
م مجسىىؽيتيؼ لجرة يىىة ودىىابطة، وذلىىغ لمتعىىرف يمىى  عايميىىة ال رنىىامئ اللىىاىػ يمىى  نعرةىىة لجعيىى

 السعمؽمات ومعالجتعا ع  لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة0

و د لػ مراياة لةاعؤ السجسىؽيتيؼ عىي متغيىرات العسىر الممشىي، ومدىتؽ  الى كات، والسدىتؽ       
 اال ترادة واالجتسايي ل سرة، ومدتؽ  يادات العلى لد  لفى الرودة، وهي كسا يم ب

مشىىىيب لىىىػ التأكىىىد مىىىؼ لةىىىاعؤ السجسىىىؽيتيؼ عىىى  العسىىىر لةىىىاعؤ السجسىىىؽيتيؼ يمىىى  العسىىىر الم      
الممشي، حيث لػ حدار العسر الممؼ لةىى لفىى بىالسجسؽيتيؼ التجرة يىة والزىابطة، ولىػ ر ىد 

نعىر ا  –( Mann-Whitneyوةتشى  ) –ا يسار  ىػ معالجتعىا إحرىاى يا باسىتخداق اضتبىار مىا  
 لتال ب ( ا2لرغر حجػ العيشة0 وكانب الشتاىئ كسا يؽدحعا جدو  )

ة ومدتؽة داللتعسا لمفر  بيؼ متؽسط  رلت أيسار ألفا  السجسؽيتيؼ التجرة ية U,Z( ييسة ة2جدو  )
 والزابطة0

 يدد ا لفا  السجسؽية

  

متؽسف 
 الرلت

مجسؽ  
 الرلت

 ((Uييسة 

 السحدؽبة

 ((Zييسة 

 السحدؽبة

 مدتؽ  

 الداللة

 40.500 114.50 11.45 10 الزابطة

 

.731 

 

غير دالة 
 95.50 9.55 10 التجرة ية اىيااحر

    03022لداو  2025وع  مدتؽ  داللة   22=  0،   22=  2الجدولية يشد    Uييسة

   2096لداو   2025الجدولية يشد مدتؽ  داللة   Zييسة
(يىىىىىدق وجىىىىىؽد عىىىىىر  دا  إحرىىىىىاىي ا بىىىىىيؼ السجسىىىىىؽيتيؼ التجرة يىىىىىة 2وةتزىىىىىح مىىىىىؼ جىىىىىدو )       

وهى ا نعشى  أ  السجسؽيتىا  متةاع تىا  عى  مدىتؽ  العسىر الممشىي  والزابطة ع  العسر الممشىي،
   ى التجرةت0 

ـــحكاءلةىىىاعؤ السجسىىىؽيتيؼ يمىىى        ب هىىىدف لط يىىىه )اضتبىىىار ة جؽدانىىىي هىىىارة  ة مدـــتػى ال
لم كاتة( إل  التأكد مؼ لةاعؤ السجسؽيتيؼ ع  مدتؽ  ال كات، و د لىػ التط يىه يمى  أعىراد ييشىة 

ة، ولػ لرىحيح أورا  اإلجابىة باسىتخداق  ؽايىد الترىحيح، ولىػ ر ىد البحث التجرة ية والزابط
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

نعىىر ا  –( Mann-Whitneyوةتشىى  ) –الشتىىاىئ  ىىػ معالجتعىىا إحرىىاىيا باسىىتخداق اضتبىىار مىىا  
 ( التال  ب 0لرغر حجػ العيشة0 وكانب الشتاىئ كسا يؽدحعا جدو  )

درجات ألفا  السجسؽيتيؼ التجرة ية ة ومدتؽة داللتعسا لمفر  بيؼ متؽسط  رلت U,Z( ييسة ة0جدو  )
 والزابطة ع  التط يه الل م  الضتبار ال كات0

 عجد األشفال السجسػعة

 ن

متػســــــ  
 الختب

مجســــــــــػع 
 الختب

 ((Uقيسة 

 السحدػبة

 ((Zقيسة 

 السحدػبة

 مدتػى 

 الجًللة 

 47.500 102.50 10.25 10 الزابصة

 

.192 

 

ـــــــــة  ـــــــــخ دال غي
 107.50 10.75 10 التجخيبية احرائيا

    03022لداو  2025وع  مدتؽ  داللة   22=  0،   22=  2الجدولية يشد    Uييسة

  2096لداو   2025الجدولية يشد مدتؽ  داللة   Zييسة
( يدق وجؽد عىر  دا  إحرىاىي ا بىيؼ السجسىؽيتيؼ التجرة يىة 0وةتزح مؼ نتاىئ جدو  )       

ا نعشىىى  أ  السجسىىىؽيتيؼ متةاع تىىىا  عىىى  والزىىىابطة عىىى  التط يىىىه الل مىىى  الضتبىىىار الىىى كات، وهىىى 
 درجات اضتبار ال كات، أ  أ  السجسؽيتا  متةاع تا  ع  مدتؽ  ال كات   ى التجرةت0 

 السدتػى اًلجتساعى / اإلقترادى لألسخة:

لىىػ لي يىىب السدىىتؽ  اال ترىىاد  ع االجتسىىاي  ل سىىرة مىىؼ ضىىً  لط يىىه إسىىتسارة السدىىتؽ       
سىىرة مىىؼ إيىىداد ع ي ىىد العمةىىم الذىىخص، و ىىد وجىىد أ  أعىىراد العيشىىة اال ترىىاد  ع االجتسىىاي  ل 

 اًلجتساعى " الستػس  " بعج التصبيق. مؼ نف  السدتؽ  اال تراد  ع 

 السجسؽيتيؼ ع  يادات العلىب تكاف 

هدف لط يه )ماياس يادات العلى لطفى الرودة( إل  التأكىد مىؼ لةىاعؤ السجسىؽيتيؼ عى      
لىىىػ التط يىىىه يمىىى  أعىىىراد ييشىىىة البحىىىث التجرة يىىىة والزىىىابطة، ولىىىػ مدىىىتؽ  يىىىادات العلىىىى، و ىىىد 

لرىىىحيح أورا  اإلجابىىىة باسىىىتخداق  ؽايىىىد الترىىىحيح، ولىىىػ ر ىىىد الشتىىىاىئ  ىىىػ معالجتعىىىا إحرىىىاىيا 



 جامعة بشي سؽةف -كمية التربية لمطفؽلة السبكرة   

1124 

 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

نعىىىر ا لرىىىغر حجىىىػ العيشىىىة، وكانىىىب  –( Mann-Whitneyوةتشىىى  ) –باسىىىتخداق اضتبىىىار مىىىا  
 ( التال ب 3الشتاىئ كسا يؽدحعا جدو )

 (3جدو  )

ة ومدتؽة داللتعسا لمفر  بيؼ متؽسط  رلت درجات ألفا  السجسؽيتيؼ التجرة ية والزابطة ع  U,Zيسة ةي
 0يادات العلىالتط يه الل م  لساياس 

يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد  السجسؽية ا بعاد
 ا لفا   

متؽسىىىىىف 
 الرلت

مجسىىىىىىىىىىىىىؽ  
 الرلت

 ((Uييسة 

 السحدؽبة

 ((Zييسة 

 السحدؽبة

 مدتؽ  

 الداللة 

العىىىىىىىىىىىىادة 
 ا ول 

 39.500 115.50 11.55 10 الزابطة

 

.830 

 

غيىىىىىىىىىىىىىىىر دالىىىىىىىىىىىىىىىة 
 94.50 9.45 10 التجرة ية احراىيا

 45.000 110.00 11.00 10 الزابطة اليانية

 

.391 

 

غيىىىىىىىىىىىىىىىر دالىىىىىىىىىىىىىىىة 
 100.00 10.00 10 التجرة ية احراىيا

 39.000 94.00 9.40 10 الزابطة اليالية

 

.854 

 

غيىىىىىىىىىىىىىىىر دالىىىىىىىىىىىىىىىة 
 116.00 11.60 10 التجرة ية احراىيا

 38.000 93.00 9.30 10 الزابطة الرابعة

 

.929 

 

غيىىىىىىىىىىىىىىىر دالىىىىىىىىىىىىىىىة 
 117.00 11.70 10 التجرة ية احراىيا

 36.000 91.00 9.10 10 الزابطة الخامدة

 

1.080 

 

غيىىىىىىىىىىىىىىىر دالىىىىىىىىىىىىىىىة 
 119.00 11.90 10 التجرة ية احراىيا

الساياس 
 ككى

 43.000 98.00 9.80 10 الزابطة

 

.536 

 

غيىىىىىىىىىىىىىىىر دالىىىىىىىىىىىىىىىة 
 112.00 11.20 10 التجرة ية اىيااحر

    03022لداو  2025وع  مدتؽ  داللة   22=  0،   22=  2الجدولية يشد    Uييسة

    2096لداو   2025الجدولية يشد مدتؽ  داللة   Zييسة
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

( يىىىىدق وجىىىىؽد عىىىىر  دا  إحرىىىىاىيا   بىىىىيؼ السجسىىىىؽيتيؼ 20وةتزىىىىح مىىىىؼ نتىىىىاىئ جىىىىدو  )       
  التط يىىىىىه الل مىىىىى  لسايىىىىىىاس يىىىىىادات العلىىىىىى ككىىىىىى، وهىىىىى ا نعشىىىىىى  أ  التجرة يىىىىىة والزىىىىىابطة عىىىىى

السجسىىؽيتيؼ متةاع تىىا  عىى  درجىىات مايىىاس يىىادات العلىىى، أ  أ  السجسؽيتىىا  متةاع تىىا  عىى  
 مدتؽ  يادات العلى   ى التجرةت0

 ثالثاا: إعجاد قائسة بعادات العقل لصفل الخوضة:

ى الرودىىىة التىىى  نحتىىىاج إليعىىىا، أيىىىدت عىىىي سىىى يى الؽ ىىىؽ  إلىىى   اىسىىىة بعىىىادات العلىىىى لطفىىى     
 الباحية  اىسة وعه الخطؽات اآلليةب

مدىىح ا بحىىاث والدراسىىات الدىىابلة )يربيىىة وأجش يىىة( التىىي أجرةىىب عىىي مجىىا  يىىادات العلىىى،  -
وكيفيىىة إيىىداد اللىىؽاىػ، وااللىىً  يمىى  لرىىشيف لمىىغ العىىادات، التىىي لىىػ يردىىعا سىىابل ا، ومشعىىاب 

دعب إلىىى  التحلىىىه مىىىؼ ععاليىىىة برنىىىامئ إر ىىىادة لتشسيىىىة بعىىىؤ ( التىىىي هىىى0229دراسىىىة أمىىىى دمحم)
 Hassouna et   (2019)يادات العلىى لىد  ألفىا  الرودىة السؽهىؽبيؼ، ودراسىة كىى مىؼ 

al    التي سعب إل  التحله مؼ ععالية برنامئ إر ادة لتشسيىة بعىؤ يىادات العلىى لىد  ألفىا
لتىىىىي هىىىىدعب إلىىىى  لعىىىىرف عايميىىىىة ( ا0228دراسىىىىة داليىىىىا دمحم)و  الرودىىىىة ذو   ىىىىعؽبات الىىىىتعمػ،

دراسىة و  استراليجية ضراىف التفةير عي لشسية يادات العلى ومفعىؽق الى ات لىد  ألفىا  الرودىة،
التي هدعب إل  معرعة أ ىر   برنىامئ ملىترح ل ي ىة لعمىػ إلةترونيىىة  Mohammed (2018)دمحم 

 &Al-Mounirوي ىدالعميػ مدمجىىة عىي لشسيىىة يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة، ودراسىة السشيىر 
Abdul Alim (2018)    التىي هىدعب إلى  التحلىه مىؼ عايميىة اسىتراليجية ملترحىة  اىسىة يمى

 يسمية الترسيػ العشدسي عي لشسية بعؤ يادات العلى العشدسية لد  ألفا  الرودة0

االلً  يم  ا دبيات والسراجع الستخررة عي مجا  لشسية يىادات العلىى لطفىى الرودىة  -
 ي لػ يردعا سابل ا0الت

 ل يعة ألفا  الرودة وض رلعػ، وضراىرعػ و درالعػ0 -

 وجعة نعر بعؤ الستخرريؼ، وأيزات هي ة التدرة  عي مجا  رةاض ا لفا 0 -
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

و ىىي اللاىسىىةب مىىؼ السرىىادر الدىىابلة لىىػ إيىىداد  اىسىىة بعىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة، و ىىد  -
 ا تسمب اللاىسة يم  السعارات التاليةب

 (4) ججول

 عادات العقل الخئيدة لصفل الخوضة

 العادات الرىيدة 

 جسع ال يانات باستخداق الحؽاس السختمفة 

 التدا   ولرح السذكًت 

 التخيى 

 التفةير بسرونة 

 اإل غات بتفعػ ولعالي 

 ضس  يادات رىيدة

دىىبف اللاىسىىة بعردىىعا يمىى  مجسؽيىىة مىىؼ السحكسىىيؼ والخ ىىرات عىىي رةىىاض ا لفىىا  ع  -
تأكد مؼ مشاسبة العادات، ود ىة  ىياغتعا،  ىػ إجىرات التعىدنًت الًزمىة التىي أو ى  لم

 بعا السحكسؽ ، والخ رات عي ه ا السجا 0

 0وب لغ لػ إيداد  اىسة نعاىية لعادات العلى لطفى الرودة 

ومىىؼ هشىىا نسكىىؼ اللىىؽ  بأنىى  لسىىب اإلجابىىة يىىؼ الدىىؤا  ا و  عىىي البحىىث وهىىؽب مىىا يىىادات     
 ًزق لشسيتعا لد  ألفا  الرودة؟العلى ال

 

 
                                                           

 ( قائمة عادات1ملحق ) .العقل لدى طفل الروضة 
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

 رابعاا: مكياس عادات العقل لصفل الخوضة.)إعجاد الباحثة(

ا عي يادات العلى لطفى الرودة التي هدف البحث إل  لشسيتعا لد        أيدت الباحية ماياس 
ألفا  الرودةع ولسعرعىة عايميىة ال رنىامئ اللىاىػ يمى  نعرةىة لجعيىم السعمؽمىات ومعالجتعىا عىي 

 شسيتعا، و د  ار بشات الساياس لبل ا لسا يميب ل

 ىجف السكياس: -أ

 هدف الساياس إل  لحديد مدتؽ  يادات العلى لطفى الرودة، ومالستسيمة  يسا يم ب      

 البعد ا و ب جسع ال يانات باستخداق الحؽاس السختمفة0

 البعد اليان ب التدا   ولرح السذكًت0

 البعد اليالثب التخيى0

 د الرابعب التفةير بسرونة0البع

 بتفعػ ولعالي0 البعد الخام ب اإل غات
 مرادر إعجاد السكياس: -ب

 ايتسدت الباحية عي إيداد الساياس يم  مجسؽية مؼ السرادر الستعددة الستشؽية، مشعاب      

المعىىب الباحيىىة عىىي حىىىدود مىىا لىىؽعر لىى  يمىىى  مىىا عىىي التىىراث الدىىىيكؽلؽجي مىىؼ ألىىر نعرةىىىة  -
ع 0223ع يا ىىىػ دمحم 0220دات العلىىىى لطفىىىى الرودىىة،) حدىىىشية ي ىىىد السلرىىىؽد، لشاولىىب يىىىا
 Kamal,2014  Kirova,  Massing, Prochner  and ع 0222سىىعا بكىىر، 

Cleghorn,20162019 ع 0228ع  داليا دمحم  Hanafi, Hassouna and Habd, ع أمى
رةفات، وأبعاد مختمفة ( وما يتزسش  ه ا التراث مؼ مفاهيػ، ولعHassan,2020ع 0229دمحم 

 لعادات العلى لطفى الرودة، ولحديد التعرةف اإلجراىي لعا0

بعىىؤ ملىىايي  يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة0) مايىىاس يىىادات العلىىى  )  ىىؽرة السعمسىىة (  -
ع مايىاس معىارات يىادات العلىى إيىدادع  Hanafi, Hassouna and Habd , 2019 إيىداد
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

 (2018)ات العلىىىىىىىىىىى لطفىىىىىىىىىىى الرودىىىىىىىىىىة إيىىىىىىىىىىداد ع بطا ىىىىىىىىىىة مًحعىىىىىىىىىىة يىىىىىىىىىىاد0228دليىىىىىىىىىىا دمحم 
Mohammed) 

السراجىىىىىىع العربيىىىىىىة وا جش يىىىىىىة عىىىىىىي مجىىىىىىا  ييىىىىىىاس وللىىىىىىؽةػ معىىىىىىارات يىىىىىىادات العلىىىىىىى لطفىىىىىىى  -
(ع أحسىىىىد عزىىىىى 0229(ع يؽسىىىىي  طىىىىامي، وعىىىىدو   ابىىىىب)0220الرودىىىىة0)إبراهيػ الحىىىىار ي )

 ,Alhamlan( ع 0222(ع ي د اللادر لؽرسي، وياىذة زر ي)0222(ع أماني حدؼ )0225)
Aljasser Almajed, Almansour & Alahmad, (2018) عÇalik, & Karatas, 

(2019) 0 ) 

 هرات بعؤ الستخرريؼ عي مجا  رةاض ا لفا 0 -

 تحجيج أبعاد السكياس: -ج

بعد أ  حددت الباحية يادات العلى لطفى الرودة، التىي هىدعب جمدىات ال رنىامئ إلى  لشسيتعىا 
 العادات0علد ا ترر الساياس يم  ه د 

 ضس  أبعاد يم  الشحؽ التاليب ( مفردة، لتؽز  يم 52مؼ ) الساياس ه ا حيث يتألي

 ( مفردات220البعد ا و ب جسع ال يانات باستخداق الحؽاس السختمفة وةذسى )-2

 ( مفردات220البعد اليان ب التدا   ولرح السذكًت وةذسى )-0

 ( مفردات220البعد اليالثب التخيى وةذسى )-3

 ( مفردات220البعد الرابعب التفةير بسرونة وةذسى )-2

 ( مفردات220البعد الخام ب اإل غات بتفعػ ولعالي وةذسى )-5

 صياغة مفخدات السكياس: -د

 رايب الباحية يشد  ياغة مفردات الساياس مجسؽية مؼ االيتبارات، هيب      

 ير مؼ معش 0أ  لةؽ  السفرادات وادحة، وبعيدة يؼ الةمسات التي لعا أك -

 أ  ال لتحسى أكير مؼ لفدير، وأ  يتجشت الحذؽ، وما هؽ بعيد يؼ مؽدؽ  الساياس0  -
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 أ  ناي  مجسؽ  السفردات يادات العلى السدتعدعة0  -

 االبتعاد يؼ السفردات السعلدة0  -

ا يم  ما س ه علد لػ ودع الساياس، ولةؽ  الساياس مؼ )  ( مفردة520ولأسيد 

 متخية لمسكياس )الرجق والثبات(:   الخرائز الديكػ -ه

 ونتشاولعسا  يسا يمي بذيت مؼ التفريىب 
ب لىىػ التحلىىه مىىؼ االلدىىا  الىىداضم  لسايىىاس حدــاب اًلتدــاق الــجاخمى لسكيــاس عــادات العقــل

يىىىىادات العلىىىىى لطفىىىىى الرودىىىىة وذلىىىىغ مىىىىؼ ضىىىىً  التط يىىىىه الىىىى ة لىىىىػ لمسايىىىىاس يمىىىى  العيشىىىىة 
ً  22االستطًعية الت   ؽامعا )  ولفمة كسا يم ب  ( لف

 أ( حداب معام ت اًلرتباط بيغ مفخدات السكياس والجرجة الكمية لمسكياس.
 (5ججول )

 (. معام ت اًلرتباط بيغ مفخدات مكياس عادات العقل والجرجة الكمية لمسكياس) 

 رقع

 السفخدة

 معامل ارتباط السفخدة

 بالجرجة الكمية لمسكياس

 مدتػى 

 الجًللة

 رقع

 السفخدة

 ارتباط السفخدة معامل

 بالجرجة الكمية لمسكياس

 مدتػى 

 الجًللة

1 .516** 0.01 26 .549** 0.01 

2 .419** 0.01 27 .468** 0.01 

3 .478** 0.01 28 .621** 0.01 

4 .453** 0.01 29 .468** 0.01 

5 .505** 0.01 30 .543** 0.01 

6 .552** 0.01 31 .462** 0.01 

                                                           

( .رقم ادلفردة ىف اجلدول يشري إىل رقمها تبعاً للمقياس ككل ىف صورته النهائية ) 
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7 .568** 0.01 32 .442** 0.01 

8 .621** 0.01 33 .525** 0.01 

9 .490** 0.01 34 .416** 0.01 

10 .578** 0.01 35 .543** 0.01 

11 .657** 0.01 36 .572** 0.01 

12 .499** 0.01 37 .533** 0.01 

13 .546** 0.01 38 .475** 0.01 

14 .597** 0.01 39 .458** 0.01 

15 .480** 0.01 40 .621** 0.01 

16 .622** 0.01 41 .524** 0.01 

17 .491** 0.01 42 .465** 0.01 

18 .577** 0.01 43 .590** 0.01 

19 .426** 0.01 44 .421** 0.01 

20 .612** 0.01 45 .473** 0.01 

21 .745** 0.01 46 .530** 0.01 

22 .465** 0.01 47 .413** 0.01 

23 .583** 0.01 48 .541** 0.01 

24 .640** 0.01 49 .465** 0.01 

25 .564** 0.01 50 .557** 0.01 
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 ب( حداب معام ت اًلرتباط بيغ الجرجة الكمية لكل بعج والجرجة الكمية لمسكياس.
 (6ججول )

 والجرجة الكمية لمسكياس. معام ت اًلرتباط بيغ الجرجة الكمية لكل بعج مغ أبعاد مكياس عادات العقل

 مدتػى الجًللة تباطمعامل اًلر  أبعاد السكياس

 0.01 **817. البعج األول )جس  البيانات باستخجام الحػاس السختمفة(

 0.01 **756. البعج الثانى )التدالل وشخح السذك ت(

 0.01 **819. البعج الثالث )التخيل(

 0.01 **743. البعج الخاب  )التفكيخ بسخونة(

 0.01 **791. البعج الخامذ )اإلصااء بتفيع وتعاش (

 

 ج( حداب معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج والجرجة الكمية لمبعج.

 حداب معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج األول والجرجة الكمية لمبعج. -
 (7ججول )

 (. معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج األول والجرجة الكمية لمبعج ) 

 الجًللة مدتػى  بالجرجة الكمية لمبعج معامل ارتباط السفخدة السفخدة رقع

1 .475** 0.01 

2 .526** 0.01 

3 .462** 0.01 

4 .507** 0.01 

                                                           

( رقم ادلفردة ف )ى اجلدول يشري إىل رقمها تبعاً للمقياس ككل ىف صورته النهائية.7 
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5 .538** 0.01 

6 .421** 0.01 

7 .482** 0.01 

8 .541** 0.01 

9 .635** 0.01 

10 .588** 0.01 

 مفخدات البعج الثانى والجرجة الكمية لمبعج. حداب معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ -
 (8ججول )

 (. معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج الثانى والجرجة الكمية لمبعج ) 

 الجًللة مدتػى  بالجرجة الكمية لمبعج معامل ارتباط السفخدة السفخدة رقع

11 .654** 0.01 

12 .451** 0.01 

13 .419** 0.01 

14 .524** 0.01 

15 .526** 0.01 

16 .450** 0.01 

17 .487** 0.01 

18 .512** 0.01 

19 .429** 0.01 

20 .520** 0.01 

                                                           

( رقم ادلفردة ىف اجلدول يشري إىل رقمها تبعاً للمقياس ككل ىف صورته النها ).ئية 
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 حداب معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج الثالث والجرجة الكمية لمبعج. -
 (9ججول )

 ( ة الكمية لمبعج ) معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج الثالث والجرج

 رقع

 السفخدة

 معامل ارتباط السفخدة

 بالجرجة الكمية لمبعج

 مدتػى 

 الجًللة

21 .652** 0.01 

22 .514** 0.01 

23 .487** 0.01 

24 .563** 0.01 

25 .471** 0.01 

26 .581** 0.01 

27 .455** 0.01 

28 .527** 0.01 

29 .564** 0.01 

30 .423** 0.01 

 

 

 
 

                                                           

( . رقم ادلفردة ىف اجلدول يشري إىل رقمها تبعاً للمقياس ككل ىف صورته النهائية ) 
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 حداب معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج الخاب  والجرجة الكمية لمبعج.
 (10ججول )

 (.  معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج الخاب  والجرجة الكمية لمبعج )

 رقع

 السفخدة

 معامل ارتباط السفخدة

 بالجرجة الكمية لمبعج

 مدتػى 

 الجًللة

31 .541** 0.01 

32 .414** 0.01 

33 .547** 0.01 

34 .623** 0.01 

35 .589** 0.01 

36 .476** 0.01 

37 .522** 0.01 

38 .499** 0.01 

39 .487** 0.01 

40 .502** 0.01 

 

 

 

 

 
                                                           

(.رقم ادلفردة ىف اجلدول يشري إىل رقمها تبعاً للمقياس ككل ىف صورته النهائية ) 
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 حداب معام ت اًلرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج الخامذ والجرجة الكمية لمبعج.
 (11ججول )

 (. بيغ كل مفخدة مغ مفخدات البعج الخامذ والجرجة الكمية لمبعج ) معام ت اًلرتباط

 
 رقع

 السفخدة

 معامل ارتباط السفخدة

 بالجرجة الكمية لمبعج

 مدتػى 

 الجًللة

41 .624** 0.01 

42 .456** 0.01 

43 .511** 0.01 

44 .652** 0.01 

45 .474** 0.01 

46 .509** 0.01 

47 .621** 0.01 

48 .543** 0.01 

49 .415** 0.01 

50 .550** 0.01 

( وهىى ا 22,2يتزىىح مىىؼ الجىىداو  الدىىابلة أ  معىىامًت االرلبالىىات دالىىة يشىىد مدىىتؽ   )     
يىىد  يمىى  لىىرابف ولساسىىغ السفىىردات وا بعىىاد والدرجىىة الةميىىة مسىىا يىىد  يمىى  أ  السايىىاس يتستىىع 

 بالدا  داضم 0 

                                                           

(.رقم ادلفردة ىف اجلدول يشري إىل رقمها تبعاً للمقياس ككل ىف صورته النهائية ) 
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 حداب ثبات مكياس عادات العقل. -

بات الساياس وعلا  لجيمفؽرد الشدبة بيؼ التبايؼ الحايل  إل  التبايؼ السذاهد )الةم ( نلرد بي   
لىدرجات السايىىاس، وهىؽ مىىؼ أهىػ الذىىرور الدىيكؽمترةة لمسايىىاس بعىد الرىىد   نى  يتعمىىه بسىىد  

 (2630، 0228د ة الساياس ع  يياس ما يدي  يياس  )يم  ماهر ضطار، 

 حدار  بات الساياسب واستخدمب الباحية الطر  التالية ل
 (0050، 0228)يم  ماهر ضطار،  شخيقة ألفا كخونباخ

)يمى  مىاهر ضطىار،  شخيقة التجدئة الشرفية باستخجام معادلتى سـبيخمان بـخاون، وجػتسـان
 و يسا يم  لؽديح لةى ه د الطر ب (2790، 0228

 شخيقة ألفا كخونباخ. -1

لمتأكىىد مىىؼ  بىىات السايىىاس، وذلىىغ مىىؼ ضىىً   امىىب الباحيىىة باسىىتخداق معادلىىة ألفىىا كرونبىىاخ    
ً  ولفمىىة ولؽدىىح 22التط يىىه الىى ة لىىػ لمسايىىاس يمىى  العيشىىة االسىىتطًعية التىى   ؽامعىىا ) ( لفىى

 ( التال ب20الباحية معامًت اليبات ل بعاد الخسدة ولمساياس ككى مؼ ضً  جدو  )
 (12ججول ) 

 بصخيقة ألفا كخونباخ. معام ت ثبات أبعاد مكياس عادات العقل والسكياس ككل

 معامل ثبات ألفا كخونباخ عجد السفخدات أبعاد السكياس

 715. 10 البعج األول )جس  البيانات باستخجام الحػاس السختمفة(

 823. 10 البعج الثانى )التدالل وشخح السذك ت(

 764. 10 البعج الثالث )التخيل(

 806. 10 البعج الخاب  )التفكيخ بسخونة(

 796. 10 الخامذ )اإلصااء بتفيع وتعاش ( البعج

 841. 50 السكياس ككل

 .الساياس  بات يؤكد ( مسا2082)  بات الساياس ككى معامى
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 شخيقة التجدئة الشرفية.  -2

ً  ولفمىىة، 22 امىب الباحيىىة بتط يىىه السايىىاس يمىى  العيشىىة االسىىتطًعية التىى   ؽامعىىا )    ( لفىى
لسايىاس )الموجى  والفىرد ( )لمسايىاس ككىى( وكى لغ لةىى وحدار معامى االرلبىار بىيؼ نرىف  ا

حيىىث لىىػ حدىىار معامىىى االرلبىىار   SPSSبعىىد مىىؼ ا بعىىاد، باسىىتخداق ال رنىىامئ اإلحرىىاى  
)معامىىى  بىىات التجمىىىة الشرىىفية( باسىىتخداق معادلىىة جؽلسىىا  وكىى لغ باسىىتخداق معادلىىة لرىىحيح 

 ( التال ب23الطؽ  لد يرما  براو  و يسا يم  لؽديح مؼ ضً  جدو  )
 (13ججول )

 معامل ثبات التجدئة الشرفية لسكياس عادات العفل ككل ولكل بعج مغ األبعاد

 باستخجم معادلة جػتسان وسبيخمان بخاون.
 باستخجام معادلة أبعاد السكياس

 جػتسان

 باستخجام معادلة

 سبيخمان بخاون 

 798. 734. البعج األول )جس  البيانات باستخجام الحػاس السختمفة(

 895. 855. البعج الثانى )التدالل وشخح السذك ت(

 735. 719. البعج الثالث )التخيل(

 862. 786. البعج الخاب  )التفكيخ بسخونة(

 827. 805. البعج الخامذ )اإلصااء بتفيع وتعاش (

 879. 831. السكياس ككل

 .الساياس  بات يؤكد ( مسا2087)  بات الساياس ككى معامى

مىىىىؼ الجىىىىداو  الدىىىىابلة أ  السايىىىىاس ندىىىىتشد يمىىىى  معامىىىىى  بىىىىات مرلفىىىىع مسىىىىا نطسىىىى ؼ  يتزىىىىح   
 الستخدام 0
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رابعاا: البخنامج القائع عمى نطخية تجييد السعمػمات ومعالجتيا في تشسية بعس عادات العقل 
 لصفل الخوضة.

بعىؤ  هدف البحث إل  بشات برنامئ  اىػ يم  نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا لتشسية     
يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة، وهىى ا لسىىا لسيمىى  يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة مىىؼ أهسيىىة ك يىىرة0 
ولتمغ ا هسية سعب الباحية إل  بشات برنامئ لدرة   لتؽاعر  ي  يشا ر التذؽةه، وج ر انتباد 
ا لفىىا  مىىؼ ضىىً  لبدىىيف ولشدىىيه ولرليىىت لرةلىىة يىىرض السىىادة وعىىه عشيىىات لتشاسىىت ول يعىىة 

 0  ا لفا 

 و د ايتسدت الباحية ع  بشات ال رنامئ يم  السرادر التاليةب     

 التراث الديكؽلؽج  والسراجع التربؽةة وا دبية والشفدية )اإللار الشعر  لمبحث(0 -

 البحؽث والدراسات الدابلة الت  لشاولب يادات العلى لطفى الرودة )دراسات سابلة(0 -

لراىىىىه التىىىدرة  وعشيىىىات التىىىدرة  السشاسىىىبة اللاىسىىىة يمىىى  االلجاهىىىات الحدييىىىة عىىى  التعمىىىيػ و  -
 نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا ل لفا 0

 سسات ا لفا  وأوج  اللرؽر لديعػ0 -

 بشات ال رامئ التدرة ية ل لفا 0 -

 مخاحل بشاء البخنامج:

لىىار عىىي دىىؽت مىىا لسىىب اإل ىىارة إليىى  عىىي السفىىاهيػ ا ساسىىية لمبحىىث، لىىػ ودىىع لرىىؽر لق     
العاق لم رنامئ اللاىػ يم  نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا لتشسية بعؤ يادات العلى لطفى 

 الرودة، وعل ا لعدد مؼ السراحىع كى مرحمة لسر بعدد مؼ اإلجراتات0

وةسكىىىؼ لعرةىىىف ال رنىىىامئ إجراىي ىىىا عىىىي البحىىىث بأنىىى ب ةمجسؽيىىىة مىىىؼ ا نذىىىطة واإلجىىىراتات      
ه استراليجيات وعشيات لجعيم السعمؽمات والت  للدق ل لفىا  ضىً  السشعسة وغير السشعسة وع

عترة زمشية محددة بعدف لشسية بعىؤ بعىؤ يىادات العلىىة0 و يسىا يمى  لعىرض الباحيىة مراحىى 
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بشات ال رنامئ، وهيب لحديد الفمدفة العامة لم رنامئ، وأس  بشاىى ، ومشطملالى ، والىارد السرجعىي 
 والعاقب

 حمة اإلعجاد:مخ  -السخحمة األولى 

 ولتزسؼ ه د السرحمة مجسؽية مؼ الخطؽات ه ب           

 فمدفة بشاء البخنامج: -1

 ايتسد بشات ال رنامئ لمبحث الحالي يم  يميب

 عشيات ولراىه واستراليجيات لجعيم السعمؽمات ع  لشسية بعؤ يادات العلى0 -

 التأكيد يم  م دأ أ َّ الطفى هؽ محؽر وجؽهر يسمية التعمػ0  -

 استخداق أساليت لعمةم مختمفة، ولدرة عػ يم  برؽرة مدتسرة وعه امكانيالعػ0 -

 التشؽ  ع  استخداق لراىه التعمػ لتًىػ  درات ا لفا 0 -

االهتسىىىاق بطىىىرح ا سىىى مة عىىىي جسيىىىع ضطىىىىؽات لجعيىىىم السعمؽمىىىاتع كىىى  ندىىىعى يمىىى  هىىىىؤالت  -
 ا لفا  معالجتعا وعه ل يعتعػ0

 مات يم  أساس لةؽةؼ السعش  أكير مؼ الحف  والت كر0االهتساق بتجعيم السعمؽ  -

التأكيد يم  انتباد ا لفىا ، ويىدق لذىتب أذهىانعػ يىؼ الخطىؽات التىي لتطمىت مىشعػ معالجىة  -
 السعمؽمات التي يردب يميعػ0

التركيىىىم يمىىى  نذىىىار هىىىؤالت ا لفىىىا  عىىىي اسىىىتيعار السعمؽمىىىات الجديىىىدةع مىىىؼ أجىىىى سىىىعؽلة  -
 عي أة و ب الحه0استرجا  ه د السعمؽمات 

 لجعيم السعمؽمات برؽرة مشطاية وعه سمدمة مشعسة مؼ الخطؽات وا نذطة0 -

 

 



 جامعة بشي سؽةف -كمية التربية لمطفؽلة السبكرة   

1140 

 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

 مشصمقات بشاء البخنامج: -2

ّرويي يشد ودع ال رنامئ اللاىػ يم  نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا الخاص بتشسية      
 ا ال رنامئ هيب يادات العلى لطفى الرودة، لحديد السشطملات التي ندتشد إليعا ه 

 نتاىئ البحؽث والدراسات الدابلة ذات الرمة بسؽدؽ  البحث0  -

 اإللار الشعرة لمبحث0  -

لراىىىه التىىدرة ، واسىىتراليجيال ، وعشيالىى  ومىىا يىىرلبف بعىىا مىىؼ مشا ىىف لعميسيىىة، ومرىىادر لعمىىػ  -
ت لدىىايد عىىي لشسيىىة بعىىؤ يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة وبخا ىىة السرلبطىىة بتجعيىىم السعمؽمىىا

 ومعالجتعا0 

 يادات العلى، التي حددلعا الباحية0 -
 تحجيج اإلشار السخجعي لمبخنامج السقتخح:  -3

 ّيرض اإللار السرجعي لم رنامئ مؼ ضً  ا س مة اآلليةب

  

 

 

 

 

 

 
 ( اإلشار السخجعي لمبخنامج2شكل )

 

 

 دل ؟

 أي ؟

 دلاذا؟

 كيف؟

 مىت؟
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 وةسكؼ اإلجابة يؼ ه د ا س مة يم  الشحؽ اآلليب 
رنىىىامئ ل لفىىىا  عىىى  مرحمىىىة الرودىىىة، ول ىىىه يمىىى  مجسؽيىىىة لجرة يىىىة  ىىىسػ هىىى ا ال  لســـغ )أ( 

 ( ألفا 0 22 سمب )
 هدف ه ا ال رنامئ إل  لشسية يادات العلى لطفى الرودة0  لساذا )ب( 

مىؼ ضىً  إيىداد ال رنىامئ اللىاىػ يمى  نعرةىة لجعيىم السعمؽمىات ومعالجتعىا، ولشفيى د  ج( كيف 
مىؼ السؽدىؽيات، واإلجىراتات، والسشا ىف والتىي  يم  جسيع ا لفا ، وال ة يتزىسؼ مجسؽيىة

 لعدف إل  يادات العلى لطفى الرودة0 
عىىى  رودىىة جسىىىا  ي ىىد الشا ىىىر الرسىىسية لمغىىىات )مجسؽيىىة لجرة يىىىة( بسشطلىىة الشمهىىىة  د( أيــغ 

 بسحاععة اللاهرة0
 ق0 0202ع 0202الفرى الدراسي ا و  مؼ العاق الدراسي  ىـ( متى 

 نامج:أسذ ومختكدات بشاء البخ  -4

ّرويىى  يشىىد بشىىات ال رنىىامئ اللىىاىػ يمىى  نعرةىىة لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا لتشسيىىة بعىىؤ      
يادات العلى لطفى الرودة، لحديد ا س  التي ندتشد يميعا ال رنامئ، وةسكؼ لؽديحعا  يسىا 

 يميب 

 أسذ تختب  بخرائز الستعمسيغ: - أ

 مرايالعا يشد لعميػ ا لفا  مشعابوجؽد بعؤ االيتبارات التربؽةة السعسة التي نجت      

 لؽعير لعمةم عؽرة كمسا أحرز الطفى للدما  عي يسمية التعمػ0 -

 سيادة روح الؽد والردا ة بيؼ الباحية وا لفا  لتذجيععػ يم  االستسرار ع  ب   الجعد0  -

  مراياة التدرج ع  مسارسة ا نذطة والتسرةشات مؼ الدعى إلى  الرىعت ومىا هىؽ مىألؽف إلى -
 ما هؽ غير السألؽف0 

 لجمىة ا نذطة ولتابععا بحيث ال يشتلى الطفى مؼ جمت إل  هضر إال بعد لساق ععس  واللان 0 -
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 لعمةم ا لفا  مادن ا ومعشؽة ا الستيارلعػ لسسارسة ا نذطة0  -

يشد إيطات التعميسات ل لفا  لسسارسة الشذار البد أ  لةؽ   رىيرة وبدىيطة ووادىحة مىع  -
 إللالة ع  الذرح المفع  حت  ال يشررعؽا يؼ االهتساق بسسارسة الشذار0 يدق ا

 حدؼ لؽزةع عترات العسى والراحة بحيث ال نذعر الطفى باإلرها  الجدس  والعلم 0 -

 التشؽ  ع  لراىه التعميػ وا دوات والؽساىى السدتخدمة ع  الذكى والمؽ  والحجػ0 -

 أسذ تختب  باألىجاف:ب_ 

 رنامئ ا هداف كجمت مؼ السحتؽ 0أ  يتزسؼ ال 

  ياغة ا هداف ع   ؽرة أععا  سمؽكية0 -

 لؽاعه ا هداف مع سسات ا لفا 0 -

 لدمدى ا هداف وامكانية يياسعا0  -
 أسذ تختب  بسحتػى الجمدات: -ج

 التدرج ع  يرض السحتؽ  العمس  لبلا  لتدمدى ا هداف0-

ا وجاذبية0أ  نكؽ  السحتؽ  العمس  لم رنامئ أكير  -   رات 

 أ  نذسى السحتؽ  العمس  أنذطة لعسى يم  لشسية بعؤ يادات العلى لطفى الرودة0 -

اسىىىتخداق السييىىىىرات المفعيىىىة، وغيىىىىر المفعيىىىىة السشاسىىىبة لط يعىىىىة السىىىىادة مىىىؼ ناحيىىىىة، ولدىىىىسات  -
 ا لفا  مؼ ناحية أضر 0 

 لؽظيف الرؽر عي العرض وعشيات واستراليجيات لجعيم السعمؽمات0  -

 أسذ تختب  بفشيات التجريذ وشخائقو: -د

مشاسبة عشيات التدرة  السدتخدمة  هداف الجمدىات، ومحتؽاهىا، ولدىسات ا لفىا  وضا ىة  -
 اللاىسة يم  نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا0 
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استخداق عشيات وأساليت لدرة  متشؽية لركم يم  السدضى البررة واسىتراليجيات الترىؽر   -
 العلم 0 

 نجت أ  لراي  لراىه التدرة  الفرو  الفردنة بيؼ ا لفا 0 -

 التةرار والسسارسة والسراجعة لمسعمؽمات والسعارات السكتدبة0 -

 ال دت بالسعمؽمات البديطة  ػ السعلدة0 -

 االستعانة بالؽساىى التعميسية0 -

 التعميػ عي مجسؽيات  غيرة ليحرى التعاو   يسا بيشعػ0 -
 نذصة ومرادر التعمع:أسذ تختب  باأل  -ىـ

 االستعانة بالرؽر والرسؽق بأنؽايعا السختمفة0 -

 التشؽ  عي استخداق السييرات0 -

 لحديد هدف لةى جمدة نسيى العادة العلمية الرىيدة مع محاولة لحايلعا وعلا  آلرات الخ رات0  -

ييشىة  مشاسبة ا نذطة مع ضرىاىص واحتياجىات ومدىتؽ  و ىدرات ورببىات وميىؽ  ا لفىا  -
 البحث0 

 أسذ تختب  بأدوات وأساليب التقػيع: -و

 أ  لةؽ  أدوات وأساليت التلؽةػ مرلبطة با هداف التعميسية السرجؽ لحايلعا0  -

 لذسى جسيع مؽدؽيات ال رنامئ0  -

 مدتسرة بحيث نكؽ  التلؽةػ   ى، وأ شات، وبعد يسمية التعميػ والتعمػ0  -

 أجم 0   اد ة بحيث لاي  ما ّودَعب مؼ -

  ابتة بحيث لعطي نف  الشتاىئ يشد لط يلعا أكير مؼ مرة0  -

 لؽعير نتاىئ التغ نة الراجعة لمؽ ؽف يم  مد  لحليه ا هداف التعميسية السحددة0 -
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 تحجيج األىجاف العامة البخنامج. -5

ة نعىىىد العىىىدف العىىىاق لم رنىىىامئ اللىىىاىػ يمىىى  نعرةىىىة لجعيىىىم السعمؽمىىىات ومعالجتعىىىا هىىىؽ لشسيىىى     
ً  لعى ا العىدف لىػ التؽ ىى إلى  أهىداف رىيدىة، لىػ  بعؤ يادات العلىى لطفىى الرودىة، ولفرىي

 للديسعا  يسا بعد ع  جداو  جمدات ال رنامئ إل  أهداف إجراىية سيتػ لؽديحعا  يسا يم 0

 مخحمة التخصي : -السخحمة الثانية 

 -لدع  ه د السرحمة )مرحمة التخطيف( لم رنامئ إل  لحديد ما يم ب 
 تحجيج األىجاف اإلجخائية )الدمػكية( لمبخنامج.-1

لىىػ إيىىداد ا هىىداف الدىىمؽكية بحيىىث لتزىىسؼ أهىىداعا  معر يىىة وأهىىداعا  وجدانيىىة ونفدىىحركية لتةامىىى 
(، وال نسكىؼ عرىمعا 22ولتداند لتحليىه العىدف ا ساسى  لم رنىامئ كسىا هىؽ مؽدىح عى  جىدو )

 السطمؽر مًحعت ، مع مراياة اآلل ب يؼ بعزعا البعؤ، والت  لراع بحيث لحدد الدمؽ 

  ياغة ا هداف  ياغة سمؽكية محددة لعدف إل  سعؽلة يياسعا وامكانية التحله مشعا0 -

 ودؽح العدف التعميس  بحيث ال نل ى إال لفديرا  واحدا 0 -

 أ  يتشاست العدف مع مدتؽ  الطفى و درال 0 -

 لمشذار0 أ  نكؽ  العدف وا  يا  ومًىسا  لمممؼ الستاح -

 اختيار وتجييد محتػى البخنامج: -2

للىىىؽق ا نذىىىىطة داضىىىىى ال رنىىىىامئ اللىىىىاىػ يمىىىى  نعرةىىىىة لجعيىىىىم السعمؽمىىىىات ومعالجتعىىىىا يمىىىى       
مسارسىىة مجسؽيىىة مىىؼ ا نذىىطة الستشؽيىىة التىى  لىىدور حىىؽ  يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة وعىىه 

ػ بشىىات ا نذىىطة بطرةلىىة عشيىىات واسىىتراليجيات ولراىىىه لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا بحيىىث يىىت
 ندعى لجعيمها وةدعى استرجععا وعه استراليجيات لجعيم السعمؽمات السشاسبة ل لفا 0 

يتةؽ  ه ا ال رنامئ مىؼ  ً ىؽ  جمدىة بؽا ىع ضسى  جمدىات أسى ؽعي ا، وهى ا نعشىي أ  مىدة      
 ال رنامئ  عر ونري للرةب ا، ومدة كى جمدة ستؽ  دييلة0 ملدسة كالتاليب 
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 (14) ججول

 تخصي  جمدات البخنامج القائع عمى تجييد السعمػمات ومعالجتيا

العادة العقمية  اليجف اإلجخائى مغ الجمدة م
 السدتيجفة

استخاتيجيات تجييد السعمػمات 
 السدتخجمة بالجمدة

 يحكخ اسع الباحثة. 1

 –الدغ  –يعجد بعس السعمػمات الخاصة بو )اًلسع 
 اليػاية السفزمة(. –الفرل 

 يج تقجيع نفدو مخة أخخى.يع

 يذارك زم ئو في األنذصة السختمفة.

 لعب الجور. تسييج وتعارف

 

 يحكخ الحػاس الخسدة. 2

 يفخق بيغ الحػاس الخسدة.

 يتقغ الكيام باألنذصة السختمفة.

 يشتبو لشعع هللا تعالى عمى اإلندان.

جسي  البيانات 
باستخجام جسي  

 الحػاس.

 إستخاتيجية الرػرة.

 تيجية السػاض  السكانية.إستخا

 يحكخ الحػاس الخسدة. 3

 يعجد أىسية كل حاسة مغ الحػاس الخسدة.

 يعيج األنذصة مخة أخخى بسفخده.

 يبجي اىتساماا لمسذاركة في األنذصة.

جسي  البيانات 
باستخجام جسي  

 الحػاس.

 إستخاتيجية السػاض  السكانية.

 إستخاتيجية الرػرة.

 

 ختمفة.يفخق بيغ الحػاس الس 4

 يحكخ أىسية الحػاس السختمفة.

 يقمج الباحثة في تشفيح األنذصة.

 يعاون زم ئو في تشفيح األنذصة.

 

جسي  البيانات 
باستخجام جسي  

 الحػاس.

 إستخاتيجية األغاني.

 إستخاتيجية الرػرة.
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 يعجد أىسية كل حاسة مغ حػاس اإلندان. 5

 يحكخ العزػ السدئػل عغ كل حاسة.

 األنذصة السختمفة.يجيج الكيام ب

 يذتخك شػاعية في األنذصة.

جسي  البيانات 
باستخجام جسي  

 الحػاس.

 إستخاتيجية التػليف القرري.

 

 يفخق بيغ األصػات السختمفة. 6

يبحث عغ األشياء متتبعاا األصػات التي ترجر 
 عشيا.

 يدتخجم حاسة الدس  بفاعمية.

 يتقغ تشفيح األنذصة السختمفة.

 خح الباحثة.يتاب  باىتسام ش

جسي  البيانات 
باستخجام جسي  

 الحػاس.

إستخاتيجية الترػر العقمي 
 البرخي.

 إستخاتيجية السػاض  السكانية.

 يدتخخج اًلخت فات بيغ األشياء. 7

 يدتخجم حاسة البرخ بفاعمية.

 ي دي األنذصة السصمػبة مشو بصخيقة صحيحة.

 يػاضب عمى السذاركة في األنذصة.

جس  البيانات 
استخجام جسي  ب

 الحػاس.

 إستخاتيجية السػاض  السكانية.

إستخاتيجية الترػر العقمي 
 البرخي.

 إستخاتيجية الرػرة.

 يفخق بيغ السحاقات السختمفة. 8

 يدتخجم حاسة التحوق بفاعمية.

 يعيج تشفيح األنذصة دون أخصاء.

 يداعج زم ئو في األنذصة السختمفة.

جس  البيانات 
باستخجام جسي  

 اس.الحػ 

إستخاتيجية الترػر العقمي 
 البرخي.

 

 يفخق بيغ الخوائح السختمفة. 9

 يدتخجم حاسة الذع بفاعمية.

 يقمج الباحثة في تشفيح األنذصة.

 يشتبو ألىسية الحػاس السختمفة لإلندان.

جس  البيانات 
باستخجام جسي  

 الحػاس.

إستخاتيجية الترػر العقمي 
 البرخي.
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 خذغ(. –ختمفة )ناعع يفخق بيغ الس مذ الس 10

 يدتخجم حاسة المسذ بفاعمية.

 يبتكخ شخق أخخى لتشفيح الشذاط.

 يتاب  بذغ  األنذصة السختمفة.

جس  البيانات 
باستخجام جسي  

 الحػاس.

إستخاتيجية الترػر العقمي 
 البرخي.

 

 يريغ السذكمة صياغة مشاسبة. 11

 يقتخح حمػًلا مشاسبة لمسذكمة.

 ق مختمفة.يعيج شخح السذك ت بصخ

 يبجي اىتساماا بالسذك ت السصخوحة.

التدالل وشخح 
 السذك ت.

 إستخاتيجية التػليف القرري.

 إستخاتيجية الخحمة.

 يريغ السذكمة صياغة مشاسبة. 12

 يقتخح مذك ت مختبصة بذيء معيغ.

 يقتخح حمػًلا مشاسبة لمسذكمة.

 يتعاون م  زم ئو في حل السذك ت.

التدالل وشخح 
 ت.السذك 

 إستخاتيجية الرػرة.

 إستخاتيجية المػن.

 

 يخب  بيغ السذكمة وأسبابيا. 13

 يحجد األسباب الحكيكية لمسذكمة.

 يقتخح حمػًلا مشاسبة لمسذكمة.

 يعيج صياغة السذك ت بصخيقة مشاسبة.

 يشتبو لمسذك ت السحيصة بو.

التدالل وشخح 
 السذك ت.

 إستخاتيجية الرػرة.

 القرري.إستخاتيجية التػليف 

 

 يعجد العادات اليػمية الرحيحة. 14

 يعجد العادات اليػمية غيخ الرحيحة.

التي تدببيا العادات غيخ يشاقر السذك ت 
 الرحيحة

 يقتخح الحمػل السشاسبة ليحه السذك ت.

التدالل وشخح 
 السذك ت.

 ية الرػرة.إستخاتيج

 إستخاتيجية التػليف القرري.
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 يتقغ الكيام بالعادات اليػمية الرحيحة.

 يتاب  بذغ  تشفيح األنذصة.

 يعجد أىسية الساء في حياتشا. 15

 يقتخح مذك ت تختب  بعجم وجػد السياه.

 يحجد أىسية الاحاء.

 يقتخح بعس السذك ت التي قج تختب  بالاحاء.

 يعيج شخح السذك ت بصخق مختمفة.

 يداعج اآلخخيغ في حل السذك ت.

التدالل وشخح 
 السذك ت.

 خاتيجية الرػرة.إست

إستخاتيجية الترػر العقمي 
 البرخي.

 

 يدتخجم خيالو بصخيقة جيجة. 16

 يبجع في تكػيغ أشكال عجيجة.

 يدتخجم الخامات الستاحة في تكػيغ أشكال عجيجة.

 يبجي اىتساماا باألنذصة السختمفة.

 إستخاتيجية السػاض  السكانية. عادة التخيل.

 إستخاتيجية المػن.

 

 لحيػانات السػجػدة في حجيقة الحيػانات.يحجد ا 17

يتخيل أشكال الحيػانات السػجػدة في حجيقة 
 الحيػانات.

يدتخجم األدوات السػجػدة في تكػيغ أشكال 
 الحيػانات.

 يشتبو ألىسية الحيػانات السختمفة.

 إستخاتيجية السػاض  السكانية. عادة التخيل.

 إستخاتيجية المػن.

 إستخاتيجية الخحمة.

 

 يعجد السيغ السختمفة. 18

 يحكخ أىسية كل ميشة مغ السيغ.

 يتخيل نفدو يقػم بأدوار بعس السيغ.

 يقمج أصحاب السيغ السختمفة.

 يػاضب عمى السذاركة في األنذصة.

 إستخاتيجية التػليف القرري. عادة التخيل.
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 يكػن قرة مغ األشخاص السػجػدة أمامو. 19

 ىا.يتقسز أحج الذخريات السألػفة ويقمج

يتخيل نفدو أحج الذخريات الخيالية مثل سػبخمان 
 وسبايجرمان, ويقمجىا.

 يقمج أفخاد األسخة بصخيقة صحيحة.

 يشتبو ألىسية الػالجيغ في حياتشا.

 إستخاتيجية الرػرة. عادة التخيل.

 إستخاتيجية التػليف القرري.

 

 يتخيل األشياء السػجػدة في الدساء. 20

 في البحخ.يتخيل األشياء السػجػدة 

 ي دي األنذصة السصمػبة بصخيقة صحيحة.

 يبجي اىتساماا بتعخف مكػنات البيئة.

 إستخاتيجية الخحمة. عادة التخيل.

 

 يترخف بفعالية م  السػاقف الججيجة. 21

 يجيج تسثيل السػاقف مخة أخخى.

ا لمتكيف م  األشياء الاخيبة.  يبجي استعجادا

 .يفكخ بسخونة في التعامل م  السػاقف

 يػاضب عمى السذاركة في األنذصة السختمفة.

إستخاتيجية الترػر غيخ  عادة التفكيخ بسخونة.
 السألػف.

 إستخاتيجية الرػرة.

 

 يحجد األماكغ الرحيحة لألشياء. 22

 يفكخ بسخونة في إح ل أشياء مكان أشياء.

 يكػن قرة غيخ مألػفة مغ الرػر.

 يبجع في استخجام األشياء بصخق مختمفة.

 اون زم ئو في تشفيح األنذصة.يع

إستخاتيجية الترػر غيخ  عادة التفكيخ بسخونة.
 السألػف.

 إستخاتيجية الرػرة.

 

ا لمقشاع الحي يختجيو. 23  يفكخ بسخونة وفقا

 يعجد أىسية السيغ السختمفة.

 إستخاتيجية الترػر العقمي. عادة التفكيخ بسخونة.
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 يفكخ بسخونة في األىسية السختمفة لمسيغ.

 يتقغ تقميج أدوار السيغ السختمفة.

 لسيغ السختمفة.يشتبو ألىسية ا

 يفكخ بسخونة في كيفية إقشاع اآلخخون. 24

 يعجد حق الرجيق عمى صجيقو.

 يكتدب أساليب مختمفة لمتفكيخ.

 ي دي السيارة السصمػبة مشو بكفاءة.

 يذتخك شػاعية في تشفيح األنذصة.

 لتػليف القرري.إستخاتيجية ا عادة التفكيخ بسخونة.

 

 يعجد أنػاع الاحاء الرحي. 25

يز  قائسة بأىع األفكار التي يسكغ استخجاميا في 
 اإلقشاع.

 يفكخ بسخونة في السػاقف السختمفة.

 يبتكخ شخقاا مختمفة لمكيام باألنذصة.

 يشتبو ألىسية الاحاء الرحي.

 إستخاتيجية التػليف القرري. عادة التفكيخ بسخونة.

 

ا إلى الباحثة.يشرت جي 26  جا

 يشفح األوامخ والتعميسات السدسػعة.

 يفيع ما يدتس  إليو.

 يعيج صياغة السذكمة بصخيقة صحيحة.

 يبجي اىتساماا بسذك ت األخخيغ.

اإلصااء بتفيع 
 وتعاش .

 إستخاتيجية التػليف القرري.

 إستخاتيجية الرػرة.

ا إلى الباحثة. 27  يشرت جيجا

 إلييا. يشفح التعميسات التي يدتس 

 يبجع في تكػيغ كمسات ججيجة.

اإلصااء بتفيع 
 وتعاش .

 إستخاتيجية الرػرة.

 إستخاتيجية الترػر العقمي.
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 التعميسية السدتخجمة: اختيار الػسائل-3

لتعىىدد الؽسىىاىى التعميسيىىة حدىىت الشذىىار التعميسىى ، وكمسىىا أحدىىؼ اضتيىىار الؽسىىيمة التعميسيىىة      
وايىىىىدادها بذىىىىكى مشاسىىىىت كمسىىىىا زادت عايميتعىىىىا وأسىىىىعسب بذىىىىكى ععىىىىا  عىىىى  لحليىىىىه ا هىىىىداف 

 السشذؽدة0

    

 يخكد انتباىو لسجة شػيمة.

 يعاون زم ئو في تشفيح األنذصة.

ا إلى التعميسات. 28  يراي جيجا

 يدتخخج األشياء السصمػبة مشو.

ا إلى الباحثة.  يشرت جيجا

 ذصة بصخيقة صحيحة.يجيج تشفيح األن

 يشتبو لشعع هللا سبحانو وتعالى عمى اإلندان.

اإلصااء بتفيع 
 وتعاش .

 إستخاتيجية التػليف القرري.

 إستخاتيجية الرػرة.

 يحجد اليجف مغ القرة. 29

ا إلى الباحثة أثشاء حكاية القرة.  يراي جيجا

 يبتكخ شخقاا مختمفة لحل السذك ت.

 يغ.يبجي اىتساماا بسذك ت األخخ 

اإلصااء بتفيع 
 وتعاش .

 إستخاتيجية التػليف القرري.

 

ا إلى القرة. 30  يراي جيجا

 يفيع الاخض مغ القرة.

 يبجي رأيو في القرة.

 يعيج صياغة السذكمة بصخيقة صحيحة.

 يذتخك شػاعية في حل مذك ت األخخيغ.

اإلصااء بتفيع 
 وتعاش .

 إستخاتيجية التػليف القرري.
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 ومغ الػسائل التعميسية التى تست اًلستعانة بيا ما يمى : 

 ات لعميسية لحتؽة يم   ؽر إ ارات السرور0 بطا  -

 لحر (0  –استعد  –بطا ات لعميسية لحتؽة يم  كمسات ) ي  -

  ساش0 – شفرة  –رما   –بًستيغ  –رةذة  -

 رةحا  0000 (0 –أيذار مجففة )نعشا   -

 – ىؽت رةىاح  – ىؽت ضرةىر مىات  –هالي مدجى يمي  يدد مؼ ا  ؽات ) ؽت أسىد  -
 000 (  ؽرة جرس البار

 عيديؽ لعميسي  نذؽدة الحؽاس الخسدة0 -

 بطا ات لعميسية لحتؽة يم   ؽر ا لمحؽاس الخسدة0    -
 تجييد البيئة التعميسية السشاسبة لمبخنامج: -4

يمىىمق الحىىرص يمىى  دىىرورة لىىؽعير كاعىىة التجعيىىمات وا دوات الًزمىىة إليىىداد بي ىىة الىىتعمػ      
تؽاعه مع ل يعة أساليت واستراليجيات التدرة  السدتخدمة، السشاسبة الحتياجات الطفى، وبسا ي

حيىىث إ  إيىىداد ولجعيىىم ال ي ىىة التعميسيىىة لمطفىىى نعىىد مىىؼ العشا ىىر السعسىىة وا ساسىىية التىى  ال 
 نسكؼ التغاد  يشعا0 

 -اختيار الفشيات واستخاتيجيات تشطيع السعمػمات السدتخجمة فى البخنامج :(1) 

دمة ع  ال رنامئ والت  لعدف إل  لحليه أهداف ال رنىامئ ولشفيى  هشا  يدد مؼ الفشيات السدتخ
 ا نذطة ومشعاب

 التعمةم -

 التغ نة الراجعة  -

 التةرار  -

 الحث والتمليؼ0  -
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 الحؽار والشلاش والشس جة0 -

 اًلستخاتيجيات السدتخجمة في البخنامج:

 إستراليجية الترؽر العلمي البررة0 -

 ري0 إستراليجية التؽليف اللر -

 إستراليجية الرحمة0  -

 إستراليجية الرؽرة0  -

 إستراليجية المؽ 0  -

 إستراليجية السؽادع السكانية0  -

 إستراليجية الترؽر غير السألؽف0  -

 إستراليجية ا غاني0 -

 مخحمة التشفيح : -السخحمة الثالثة

عي ىىة ال رنىامئ السلتىىرح لىػ عى  هىى د السرحمىة لشفيى  مىىا لىػ لحديىىدد عى  السراحىى الدىىابلة حيىث لىتػ ل
والاحىىة الفر ىىة ل لفىىا  لمىىتعمػ، ولتطمىىت هىى د السرحمىىة مىىؼ السعمسىىة )الباحيىىة( الايىىاق بالسعىىارات 

 التاليةب

 لةؽةؼ يً ات ليبة مع ا لفا  أ شات ال رنامئ والتحم  بالر ر0-

 االلتمق بالؽ ب السحدد لعرض كى يشرر مؼ العشا ر داضى ال رنامئ0 -

 ايى ا لفا  مع الشذار واستيعار ما نلدق لعػ0التأكد مؼ لف -

 السرونة أ شات لشفي  ال رنامئ0 -

 الخاذ اللرارات السشاسبة الت  نلتزيعا ال رنامئ0 -
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 مخحمة التقػيع: -السخحمة الخابعة

 ندتخدق ال رنامئ ا ساليت التالية عي التلؽةػب 
ــــي والبعــــجي والتتبعــــي يىىىىادات العلىىىىى لىىىىد  لفىىىىى  ع مىىىىؼ ضىىىىً  لط يىىىىه مايىىىىاسالتقــــػيع القبم

الرودىىة0)مؼ إيىىداد الباحيىىة(، ومًحعىىة الفىىرو  عىىي رلىىت درجىىات ا لفىىا    ىىى وبعىىد لط يىىه 
 ال رنامئ مبا رة، وبعد مرور عترة يم  نعايت 0 

ــائي  وذلىىغ أ شىىات جمدىىات ال رنىىامئ وذلىىغ لتفىىادة ا ضطىىات ولرىىحيحعا أوال  بىىأو ،  التقــػيع البش
 ذ اللرارات السشاسبة بالشدبة لجمدات ال رنامئ0وك لغ مدايدة الباحية عي الخا

ا: مخحمة البحث السيجانية:   خامدا

ىا   مي ىاب هىدف التط يىه الل مىي  داة البحىث  تصبيق أداة البحث-1 )ماياس يادات العلى( لط يل 
إل  لحديد مدتؽ  ألفا  الرودة ع  يادات العلى، و ىد لىػ التط يىه الل مىي  داة البحىث يمى  

ق، حيىىىث ميمىىىؽا 0202أكتىىىؽبر  02و 02( لفىىىى ولفمىىىة، يىىىؽمي02فىىىا  الرودىىىة )ييشىىىة مىىىؼ أل
( ألفىىا  مىىؼ رودىىة جسىىا  ي ىىد 22( ألفىىا  والسجسؽيىىة الزىىابطة )22السجسؽيىىة التجرة يىىة )

الشا ىىر الرسىىسية لمغىىات، ولىىػ لرىىحيح أورا  اإلجابىىة باسىىتخداق  ؽايىىد الترىىحيح التىىي حىىددلعا 
وةتشىىىى   –الجتعىىىىا إحرىىىىاىيا باسىىىىتخداق اضتبىىىىار مىىىىا  الباحيىىىىة سىىىىابل ا، ولىىىىػ ر ىىىىد الشتىىىىاىئ  ىىىىػ مع

(Mann-Whitney )–  0نعر ا لرغر حجػ العيشة 
ب بدأت الباحية عي لط يه جمدات ال رنامئ اللاىػ لجعيم السعمؽمىات تشفيح جمدات البخنامج-2

ومعالجتعا لتشسية يادات العلى لد  لفى الرودة، و د استغر  لط يلعا عترة زمشية  درها  عر 
ي للرةب ىىىا، وذلىىىغ عىىىي رودىىىة جسىىىا  ي ىىىد الشا ىىىر الرسىىىسية لمغىىىات )بسشطلىىىة إدارة الشمهىىىة ونرىىى

التعميسيىىة بسحاععىىة اللىىاهرة(، حيىىث  امىىب الباحيىىة بتط يىىه جمدىىات ال رنىىامئ يمىى  يذىىرة ألفىىا  
 ق02020دندس ر  22ق، حت 0202أكتؽبر  05( سشؽات، عي الفترة ما بيؼ 6-5مؼ سؼ )

ا بعجياا:تصبيق أداة البحث )مكياس -3 حيث ٌل ه ماياس يىادات العلىى  عادات العقل( تصبيقا
ق، ومىىىؼ  ىىىػ ييىىىاس عايميىىىة 0202دندىىىس ر  22و  23لىىىد  لفىىىى الرودىىىة بعىىىدن اع وذلىىىغ يىىىؽق 

 ال رنامئ اللاىػ لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا لتشسية يادات العلى لد  لفى الرودة0
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ــا تتب-4 ــاتصبيــق أداة البحــث )مكيــاس عــادات العقــل( تصبيقا ب حيىىث ٌل ىىه مايىىاس يىىادات عيا
ق، ومىىىىؼ  ىىىىػ ييىىىىاس مىىىىد  0202دندىىىىس ر  32العلىىىىى لىىىىد  لفىىىىى الرودىىىىة لتب ي ىىىىاع وذلىىىىغ يىىىىؽق 

اسىىتسرارةة عايميىىة ال رنىىامئ اللىىاىػ لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا عىى  لشسيىىة يىىادات العلىىى لىىد  
ا السىىتخًص الشتىىاىئ، ومعالجتعىىا إحرىىاىي ا، ومشا ذىىتعا، ولفدىىيرها  لفىىى الرودىىة، وذلىىغ لسعيىىد 

 عي دؽت الدراسات الدابلة0 و يسا يمي و ي لفريمي ل لغ0

ا: أساليب معالجة نتائج التجخبة إحرائياا:  سادسا

 ( spss 18)اسىتخدمب الباحيىة عىى  هى ا البحىث الحممىىة اإلحرىاىية لمعمىىؽق االجتساعيىة     
خدمة عى  هى ا (، ع  إجرات التحميًت اإلحراىية، وا ساليت السدىت0222)يمت ي د الحسيد، 

 البحث ه ب

لمعيشتىىىىيؼ السدىىىىتلمتيؼ لحدىىىىار الفىىىىر  بىىىىيؼ  Mann-Whitneyوتيشــــى  –اختبــــار مــــان -1
متؽسىىط  رلىىت درجىىات لًميىى  السجسىىؽيتيؼ التجرة يىىة والزىىابطة عىى  التط يىىه البعىىد  ) ىىًح 

 (0350، 0225يًق، 

ؽسىط  رلىت لمعيشتيؼ السرلبطتيؼ لحدار الفر  بىيؼ مت (Wilcoxonاختبار ويمكػكدػن )-2
، 0222درجات لًمي  السجسؽية التجرة ية ع  التط يليؼ الل مى  والبعىد  )يىمت ي ىد الحسيىد، 

2990) 
لمعيشات الرغيرة السدىتلمة لحدىار حجىػ  (Wilcoxonحجع التأثيخ ًلختبار ويمكػكدػن )-3

 (0820، 0222لأ ر الستغير السدتلى يم  الستغير التابع )يمت ي د الحسيد، 

ـــأث-4 ـــان حجـــع الت ـــار م لمعيشىىىات الرىىىغيرة السدىىىتلمة  Mann-Whitneyوتيشـــى  –يخ ًلختب
 (082، 0222لحدار حجػ لأ ر الستغير السدتلى يم  الستغير التابع )يمت ي د الحسيد، 
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 :سابعاا: نتائج البحث ومشاقذتيا

ا لمشتاىئ الت  أسفرت يشعا لجربة البحث السيداني، وذلغ مؼ ضً        نتشاو   يسا يمي يرد 
اإلجابىىة يىىؼ أسىى مة البحىىث واضتبىىار  ىىحة كىىى عىىرض مىىؼ عىىروض البحىىث،  ىىػ لفدىىير ومشا ذىىة 
هىى د الشتىىاىئ عىى  دىىؽت اإللىىار الشعىىر  لمبحىىث والدراسىىات الدىىابلة، وذلىىغ بعىىدف التعىىرف يمىى  
عايمية برنامئ  اىػ يم  نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا عي لشسية يادات العلى لد  لفى 

 الرودة0

 غ صحة الفخض األول مغ فخوض البحث.التحقق م

يشص الفرض ا و  يم  أن ب ة يؽجد عر  ذو داللة إحراىية بيؼ متؽسطي رلت درجات      
لرىىىالح  يىىىادات العلىىىىألفىىىا  السجسىىىؽيتيؼ التجرة يىىىة والزىىىابطة عىىىي الايىىىاس البعىىىدة لسايىىىاس 

 السجسؽية التجرة ية ة0 

ساليت اإلحراىية الًبارامترةة اضتبار ما  ولمتحله مؼ  حة ه ا الفرض لػ استخداق ا      
( ومىىىد  U,Zلحدىىىار ييسىىىة ) -نعىىىر ا لرىىىغر حجىىىػ العيشىىىة  –( Mann-Whitneyوةتشىىى  ) –

داللتعسا لمفر  بيؼ متؽسط  رلت درجات ألفا  السجسؽيتيؼ التجرة ية والزابطة ع  التط يه 
 ( التالي يؽدح ذلغ250وجدو  ) يادات العلىالبعد  لساياس 
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

" ومدتػي دًللتيسا لمفخق بيغ متػسصى رتب درجات أشفال السجسػعتيغ التجخيبية U,Zقيسة " (15ججول )
 عادات العقلوالزابصة فى الكياس البعجى لسكياس 

يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد  السجسؽية ا بعاد
   التًمي 

متؽسىىىىىف 
 الرلت

مجسىىىىىىىىىىىىىؽ  
 الرلت

 ((Uييسة 

 السحدؽبة

 ((Zييسة 

 السحدؽبة

 مدتؽ  

 الداللة 

 ييسة 

 ر ر

جىىىىىىىىىىىىىػ ح
 التأ ير

جسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع 
ال يانىىىىىىىىىىىات 
باسىىىىىىتخداق 

 الحؽاس

 000. 55.00 5.50 10 الزابطة

 

3.857 

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىىر  2022
 155.00 15.50 10 التجرة ية جدا 

التدىىىىىىىىىىىا   
ولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرح 
 السذكًت

 000. 55.00 5.50 10 الزابطة

 

3.820 

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىىر  2022
 155.00 15.50 10 التجرة ية جدا

 500. 55.00 5.50 10 الزابطة التخيى

 

3.826 

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىىر  2022
 155.00 15.50 10 التجرة ية جدا

التفةيىىىىىىىىىىىىىىىر 
 بسرونة

 000. 55.00 5.50 10 الزابطة

 

3.807 

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىىر  2022
 155.00 15.50 10 التجرة ية جدا

اإل ىىىىىىغات 
بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتفعػ 

 ولعالي

 000. 55.00 5.50 10 الزابطة

 

3.808 

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىىر  2022
 155.00 15.50 10 التجرة ية جدا

السايىىىىىىىىىاس 
 ككى

 000. 55.00 5.50 10 الزابطة

 

3.790 

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىىر  2022
 155.00 15.50 10 التجرة ية جدا

    29022لداو  2022و مدتؽ  داللة   22=  0 ،  22=  2يشد    الجدولية  Uييسة

  0033لداو   2022الجدولية يشد مدتؽ  داللة   Zييسة
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

 ( الدابق ما يمى:15يتزح مغ ججول )

إرلفىىا  متؽسىىف رلىىت درجىىات ألفىىا  السجسؽيىىة التجرة يىىة يىىؼ متؽسىىف رلىىت درجىىات ألفىىا   -
، حيىىىث حرىىىى ألفىىىا  ككىىىى يىىىادات العلىىىىالسجسؽيىىىة الزىىىابطة عىىى  التط يىىىه البعىىىد  لسايىىىاس 

( بيشسىىىا حرىىىى ألفىىىا  السجسؽيىىىة الزىىىابطة 15.50السجسؽيىىىة التجرة يىىىة يمىىى  متؽسىىىف رلىىىت )
 (5.500يم  متؽسف رلت )

وةؽجىىىىىد عىىىىىر  دا  إحرىىىىىاىي ا بىىىىىيؼ متؽسىىىىىط  رلىىىىىت درجىىىىىات ألفىىىىىا  السجسىىىىىؽيتيؼ الزىىىىىابطة  -
دالىىة (  وهىى  ييسىىة 000.= )U ككىىى، علىىد كانىب ييسىىة  يىادات العلىىىوالتجرة يىة يمىى  مايىىاس 
( وهىى  ييسىىة دالىىة إحرىىاىي ا يشىىد 3.790= )Z (، وكانىىب ييسىىة 2022إحرىىاىي ا يشىىد مدىىتؽ  )

 (20220مدتؽ  )

وةعش  ه ا   ؽ  الفرض ا و  مؼ عروض البحث، كسا أنى  نجيىت يىؼ الدىؤا  اليالىث الى ة  -
ورد عىىىى  مذىىىىكمة البحىىىىث وهىىىىؽب ة مىىىىا عايميىىىىة ال رنىىىىامئ اللىىىىاىػ يمىىىى  نعرةىىىىة لجعيىىىىم السعمؽمىىىىات 

 الجتعا ع  لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة؟ة0ومع

ا، حيىث بمغىب ييسىة حجىػ التىأ ير  يىادات العلىىكسا أ  حجىػ التىأ ير لسايىاس  - ككىى ك يىر ا جىد 
ا، وكىىىىا  الفىىىىر  لرىىىىالح متؽسىىىىف رلىىىىت درجىىىىات ألفىىىىا  2022) ( وهىىىىؽ حجىىىىػ لىىىىأ ير ك يىىىىر جىىىىد 

ككىى لىد   يىادات العلىىعى  السجسؽية التجرة ية، وةذىير هى ا إلى  أنى  حىدث نسىؽ وادىح ودا  
ألفىىا  السجسؽيىىة التجرة يىىة الىى يؼ لعردىىؽا لم رنىىامئ يىىؼ ألفىىا  السجسؽيىىة الزىىابطة الىى يؼ لىىػ 

 يتعردؽا لم رنامئ0

وّلرجىىع الباحيىىة التحدىىؼ الىى ة لىىرأ يمىى  يىىادات العلىىى السدىىتعدعة  لفىىا  الرودىىة )جسىىع      
التفةيىر بسرونىة  -التخيى   -سذكًتالتدا   ولرح ال -ال يانات باستخداق الحؽاس  السختمفة 

اإل ىىىغات بىىىتفعػ ولعىىىالي ( الىىى يؼ لىىىػ لط يىىىه ال رنىىىامئ يمىىىيعػ إلىىى  محتىىىؽ  ال رنىىىامئ، ومىىىا  -
لزىىىىسش  مىىىىؼ لىىىىدرةبات يسميىىىىة وأنذىىىىطة لفايميىىىىة  اىسىىىىة يمىىىى  اسىىىىتراليجيات لشعىىىىيػ السعمؽمىىىىات 

  اسىترجايعا ومعالجتعا، والت  لدع  ع  مجسمعا إلى  لشعىيػ دضىؽ  السعمؽمىات مسىا سىايد يمى
بدعؽلة، وبالتال  لحديؼ يادات العلى السدىتعدعة، حيىث لىؽح  بعىد لط يىه ال رنىامئ أ  هشىا  
لحدش ا ممحؽظ ا عي كىى يىادة مىؼ العىادات العلميىة السدىتعدعة، والى ة ظعىر مىؼ ضىً  مًحعىة 
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

السعمسات وكى لغ مىؼ ضىً  لط يىه مايىاس يىادات العلىى، مسىا نذىير إلى  عايميىة ال رنىامئ عىي 
شسيىىىة بعىىىؤ يىىىادات العلىىىى مىىىؼ ضىىىً  الايىىىاق يمىىى  عمدىىىفة أال وهىىى  نعرةىىىة لشعىىىيػ ومعالجىىىة ل

 السعمؽمات0 

و د لشاو  البحث الحالي وبعؤ الدراسات الدابلة مؽدؽ  لشسية يادات العلى لد  لفى      
( التىىي 0229أمىىى دمحم ) الرودىىة، وواعلتىى  نتىىاىئ العديىىد مىىؼ الدراسىىات ومشعىىا ب دراسىىة كىىى مىىؼ

ل  التحله مؼ ععالية برنامئ إر ادة لتشسيىة بعىؤ يىادات العلىى لىد  ألفىا  الرودىة هدعب إ
التىىي سىعب إلىى  التحلىه مىىؼ ععاليىىة  Hanafi et al  (2019)السؽهىؽبيؼ، ودراسىىة كىى مىىؼ 

دراسىة و  برنامئ إر ادة لتشسية بعؤ يادات العلى لد  ألفا  الرودة ذو   ىعؽبات الىتعمػ،
إلى  لعىرف عايميىة اسىتراليجية ضىراىف التفةيىر عىي لشسيىة يىادات  ( التي هىدعب0228داليا دمحم )

التىي هىدعب إلى   Mohammed (2018)دراسىة و  العلى ومفعؽق الى ات لىد  ألفىا  الرودىة،
برنىىىىىامئ ملىىىىىترح ل ي ىىىىىة لعمىىىىىػ إلةترونيىىىىىة مدمجىىىىىة عىىىىي لشسيىىىىىة يىىىىىادات العلىىىىىى لطفىىىىىى  معرعىىىىة أ ىىىىىر  

التىىي هىدعب إلىى  التحلىىه مىىؼ   Al-Mounir& Abdul Alim (2018)الرودىىة، ودراسىىة 
عايمية استراليجية ملترحة  اىسة يم  يسميىة الترىسيػ العشدسىي عىي لشسيىة بعىؤ يىادات العلىى 
العشدسية لد  ألفا  الرودة0 و د أ ارت جسيعا إل  لحدؼ يادات العلى لىد  ا لفىا  ييشىة 

، وامكانيىة لحليىه لحدىؼ البحث مسا يؽح  بأهسية االهتساق بعادات العلى لىد  ألفىا  الرودىة
ا عىى  جؽانىىت الشسىىؽ السختمفىىة لىىد  لفىىى الرودىىة،  عىى  لمىىغ العىىادات والتىى  لسيىىى جانىىت معىىػ جىىد 

 حيث نعد التفةير ولشسيت  مؼ االلجاهات الحديية ع  التعميػ والتعمػ0
 التحقق مغ صحة الفخض الثانى مغ فخوض البحث.

اىية بيؼ متؽسىطي رلىت درجىات ألفىا  وال ة يشص يم  أن ب ة يؽجد عر  ذو داللة إحر     
لرىىىىالح التط يىىىىه  يىىىىادات العلىىىىىالسجسؽيىىىىة التجرة يىىىىة عىىىىي الاياسىىىىيؼ الل مىىىىي والبعىىىىدة لسايىىىىاس 

 البعدةة0
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

ولمتحلىىه مىىؼ  ىىحة هىى ا الفىىرض لىىػ اسىىتخداق ا سىىاليت اإلحرىىاىية الًبارامترةىىة اضتبىىار      
( ومىد  داللتعسىا T,Zيسىة )لحدىار ي -نعر ا لرغر حجػ العيشة  –( Wilcoxonوةمةؽكدؽ  )

لمفىىر  بىىيؼ متؽسىىط  رلىىت درجىىات ألفىىا  السجسؽيىىة التجرة يىىة عىى  التط يلىىيؼ الل مىى  والبعىىد  
 ( التال  يؽدح ذلغ260وجدو  ) يادات العلىلساياس 

 (16ججول )

" ومدتػي دًللتيسا لمفخق بيغ متػسصى رتب درجات أشفال السجسػعة التجخيبية فى الكياسيغ T, Zقيسة "
 .عادات العقلبمى والبعجى لسكياس الق

إلجىىىىاد عىىىىرو   ا بعاد
 الرلت

يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
 التًمي  

متؽسىىف 
 الرلت 

مجسىىىىىىؽ  
 الرلت 

 ((Tييسة

 السحدؽبة

 (Z)ييػ

 السحدؽبة

 مدتؽ  

 الداللة 

 ييسة 

 رث ر

حجىىىىىىىىىىىىػ 
 التأ ير

جسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع 
ال يانىىىىىىىىىىىات 
باسىىىىىىتخداق 

 الحؽاس

 2.829 00. 00. 00. 0 سالت

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىر  2022
 55.00 5.50 10 مؽجت ا جد

   0 محايد

التدىىىىىىىىىىىا   
ولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرح 
 السذكًت

 2.809 00. 00. 00. 0 سالت

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىر  2022
 55.00 5.50 10 مؽجت جدا 

   0 محايد

 2.807 00. 00. 00. 0 سالت التخيى

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىر  2022
 55.00 5.50 10 مؽجت جدا 

   0 محايد

التفةيىىىىىىىىىىىىىىىر 
 بسرونة

 2.814 00. 00. 00. 0 سالت

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىر  2022
 55.00 5.50 10 مؽجت جدا 

 محايد

 

0   
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

اإل ىىىىىىغات 
بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتفعػ 

 ولعالي

 2.816 00. 00. 00. 0 سالت

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىر  2022
 55.00 5.50 10 مؽجت جدا 

   0 محايد

السايىىىىىىىىىاس 
 ككى

 2.805 00. 00. 00. 0 سالت

 

دالىىىىىىىة يشىىىىىىىد 
مدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتؽ  

2022 

ك يىىىىىىىىىىىىىر  2022
 55.00 5.50 10 مؽجت جدا 

   0 محايد

الجدوليىة يشىد مدىتؽ  داللىة   Zييسىة   5022لدىاو   2022و مدىتؽ  داللىة   22الجدولية يشد   =  Tييسة 
  0033لداو   2022

 ( الدابق ما يمى:16ول )يتزح مغ جج

( وه  لدىاوة أ ىى مىؼ 2022ككى لداو  ) يادات العلى( السحدؽبة لساياس Tأ  ييسة )     
مسىا يىد  يمىى  وجىؽد عىىر  دالىة احرىىاىي ا  2022ومدىتؽ  داللىىة  22الايسىة الجدوليىة يشىىد   = 

( 2.805( السحدىىؽبة لدىىاو  )Z، كسىىا أ  ييسىىة )2022لرىىالح التط يىىه البعىىد  يشىىد مدىىتؽ  
 20220وه  دالة يشد مدتؽ  داللة 

وةعشىى  هىى ا   ىىؽ  الفىىرض اليىىان  مىىؼ عىىروض البحىىث، كسىىا أنىى  نجيىىت يىىؼ الدىىؤا  اليالىىث      
الىى   ورد عىى  مذىىكمة البحىىث وهىىؽب ة مىىا عايميىىة ال رنىىامئ اللىىاىػ يمىى  نعرةىىة لجعيىىم السعمؽمىىات 

 ومعالجتعا ع  لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة؟؟ة

( وهؽ 2022ككى )رث ر( بمغب ) يادات العلىأ  ييسة حجػ التأ ير لساياس  كسا يتزح     
ا0  حجػ لأ ير ك ير جد 

ولىىر  الباحيىىة أ  التحدىىؼ الىى   لىىرأ يمىى  أدات ا لفىىا  عىى  الايىىاس البعىىد  يمىى  يىىادات      
العلىىى السدىىتعدعة يرجىىع إلىى  محاولىىة االلسىىاق ، كىىى ذلىىغ كىىا  لىى  دور إنجىىاب  عىى  لحدىىيؼ  أدات 

 السجسؽية التجرة ية ع  الاياس البعد 0 ألفا 
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 0202(، يؽنيؽ 5)3مجمة بحؽث ودراسات الطفؽلة،    

و ىىد إلفلىىب نتىىاىئ البحىىث مىىع نتىىاىئ العديىىد مىىؼ الدراسىىات التىى  لىىػ ذكرهىىا مىىؼ   ىىى الباحيىىة      
سىىابلا ، مسىىا يىىدي ػ مىىا لؽ ىىى إليىى  البحىىث الحىىالي مىىؼ نتىىاىح، وةؤكىىد يمىى  عايميىىة ال رنىىامئ عىى  

( الت  هدعب 0222ة نادنة  رةف )لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة، ومشعاب نتاىئ دراس
إلىىى  الةذىىىي يىىىؼ الفىىىرو  بىىىيؼ ألفىىىا  لعردىىىؽا ل رنىىىامئ أنذىىىطة متةاممىىىة وألفىىىا  عىىىي ال ىىىرامئ 
التلميدنىىة عىىي بعىىؤ يىىادات العلىىى السيىىابرة والتدىىا   وحىىى السذىىكًت وجسىىع ال يانىىات باسىىتخداق 

د عىىىىر  دا  جسيىىىىع الحىىىىؽاس0 واسىىىىتخدق السىىىىشعئ الدىىىى  ي السلىىىىار 0 ولؽ ىىىىمب الشتىىىىاىئ الىىىىي وجىىىىؽ 
بىىىىيؼ متؽسىىىىف درجىىىىات ألفىىىىا  السجسؽيىىىىة التجرة يىىىىة والزىىىىابطة  2022احرىىىىاىيا يشىىىىد مدىىىىتؽ  

الضتبىىار يىىادات العلىىى لرىىالح السجسؽيىىة التجرة يىىة0 وأو ىى  البحىىث بزىىرورة لخطىىيف ولشفيىى  
دورات لدرة ية لسعمسات رةاض ا لفا  عي مجا  يىادات العلىى لىدة ألفىا  الرودىة0 ودراسىة 

( التى  هىىدعب إلى  لشسيىىة بعىىؤ معىارات التفةيىىر البرىرة، ويىىادات العلىىى، 0228رةعىاق سىىالػ )
ولتحليه أهداف البحث لػ استخداق السشعئ  ب  التجرة ي والسشعئ السختمف، الةسي والشؽيي عي 
جسىىىع ومعالجىىىة ال يانىىىات، وأسىىىفرت نتىىىاىئ البحىىىث إلىىى  وجىىىؽد عىىىرو  ذات داللىىىة إحرىىىاىية بىىىيؼ 

لتجرة ية ولًمي  السجسؽية الزىابطة عىي التط يىه البعىدة متؽسطي درجات لًمي  السجسؽية ا
الضتبىىار التفةيىىر البرىىرة، ومىىا لزىىسش  مىىؼ معىىارات عرعيىىة، وكىى لغ مايىىاس يىىادات العلىىى ومىىا 
لزسش  مؼ يادات عرعية، وذلغ لرىالح السجسؽيىة التجرة يىة البعىدة0 وبشىات يمى  هى د الشتىاىئ 

الىتعمػ السىدمئ عىي العسميىة التعميسيىة، وضا ىة أو ب الدراسة بالتؽسع عىي اسىتخداق اسىتراليجية 
  Ali (2014)عىىي لشسيىىة أنىىؽا  معىىارات التفةيىىر العمسىىي بأنؽايىى  ا ضىىر ، وكذىىفب نتىىاىئ دراسىىة 

إل  عايمية ال رنامئ اللاىػ يم  ال كاتات الستعددة عي لشسية يادات العلىى يشىد لفىى الرودىة0 
 -جسع ال يانىات باسىتخداق الحىؽاس  السختمفىة ولر  الباحية أ  لشسية يادات العلى السدتعدعة )

اإل ىغات بىتفعػ ولعىالي( باسىتخداق  -التفةيىر بسرونىة  -التخيى   -التدا   ولرح السذكًت
برنامئ  اىػ يم  لشعيػ السعمؽمات ومعالجتعا يؽدح أهسية لمغ العادات وأهسية استخدامعا ع  

 الحياة0

ديد مؼ الدراسات الت  استخدامب لجعيم السعمؽمىات و د الفلب انزا  الشتاىئ مع نتاىئ الع     
كفمدفة لتشسيىة العديىد مىؼ الجؽانىت لىد  الستعمسىيؼ ومشعىا يىادات العلىى، ومشعىا مىا يمىيب دراسىة 

( التىىي هىىدعب إلىى  الؽ ىىؽف يمىى  أ ىىر اسىىتخداق الىىتعمػ السىىدمئ عىىي دىىؽت 0229حدىىيؼ يىىؽض )
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عؤ يادات العلى والتفةير الجىان ي نعرةة معالجة السعمؽمات لتدرة  يمػ الشف  يم  لشسية ب
  Juntorn, Sriphetcharawut and( 2017وبلىىات أ ىىر الىىتعمػ، ودراسىىة كىىى مىىؼ )

Munkhetvit,   التىىىىى  هىىىىىدعب إلىىىىى  التحليىىىىىه مىىىىىؼ ععاليىىىىىة التىىىىىدرةت يمىىىىى  اسىىىىىتراليجية معالجىىىىىة
 السعمؽمىىات مىىؼ ضىىً  الىىدمئ بىىيؼ مىىدضً  يتشىىاوال  اللىىدرة يمىى  لط يىىه اسىىتراليجيات السعالجىىة

أ شات ا نذطة ا كادنسية لد  ا لفا  السرىابيؼ برىعؽبات الىتعمػ0 ودراسىة يرىاق ي ىداللادر 
( التىىىى  ودىىىىعب اسىىىىتراليجية ملترحىىىىة لدىىىىتشد إلىىىى  نعرةىىىىة معالجىىىىة السعمؽمىىىىات والىىىىتعمػ 0227)

االجتسىىايي لتشسيىىة بعىىؤ أسىىاليت التفةيىىر عىىي العمىىؽق لىىد  لًميىى  الرىىي الدىىادس االبتىىداىي0 
( الت   امب ب شات نسؽذج لسعالجة السعمؽمات ومعرعة لأ يرد عىي 0226دوح )ودراسة حسدا  مس

علىىد هىىدعب إلىى  لحدىىيؼ  ىىدرات  Lee( 2015يىىًج  ىىعؽبات لعمىىػ الرةادىىيات، أمىىا دراسىىة )
ا إلىىىى  نسىىىؽذج الىىىتعمػ اللىىىاىػ يمىىىى   معالجىىىة السعمؽمىىىات لىىىد  لًميىىىى  السىىىدارس االبتداىيىىىة اسىىىتشاد 

أ  استخداق نعرةة لجعيم السعمؽمات ومعالجتعا عى  كىى هى د السذكمة0 ومسا س ه لر  الباحية 
الدراسىىىاتع لتحليىىىه كىىىى هىىى د ا هىىىداف، إنسىىىا يىىىؽح  بالىىىدور التربىىىؽ  الىىى ة لم بىىى  هىىى د الشعرةىىىة 
وأهسيىىة االيتسىىاد يميعىىا كفمدىىىفة لتشسيىىة يىىادات العلىىى لىىىد  ألفىىا  الرودىىة، ولحدىىيؼ مدىىىتؽ  

 لفةيرهػ0
 البحث. التحقق مغ صحة الفخض الثالث مغ فخوض

والىى ة يىىشص يمىى  أنىى ب ة ال يؽجىىد عىىر  ذو داللىىة إحرىىاىية بىىيؼ متؽسىىطي رلىىت درجىىات      
 ة0 يادات العلىألفا  السجسؽية التجرة ية عي الاياسيؼ البعد  والتتبع  لساياس 

ولمتحلىىه مىىؼ  ىىحة هىى ا الفىىرض لىىػ اسىىتخداق ا سىىاليت اإلحرىىاىية الًبارامترةىىة اضتبىىار      
( ومىد  داللتعسىا T,Zلحدىار ييسىة ) -نعر ا لرغر حجػ العيشة  –( Wilcoxonوةمةؽكدؽ  )

لمفىىر  بىىيؼ متؽسىىط  رلىىت درجىىات ألفىىا  السجسؽيىىة التجرة يىىة عىى  التط يلىىيؼ البعىىد  والتتبعىى  
 ( التال  يؽدح ذلغ270وجدو  ) يادات العلىلساياس 
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أشفال السجسػعة التجخيبية  " ومدتػي دًللتيسا لمفخق بيغ متػسصى رتب درجاتT, Zقيسة " (17ججول )
 .عادات العقلفى التصبيقيغ البعجى والتتبعى لسكياس 

إتجــاه فــخوق  األبعاد
 الختب

 عجد الت ميح

 ن

متػســـــــــ  
 الختب 

ـــــــــػع  مجس
 الختب 

 ((T قيسة

 السحدػبة

 (Z)قيسة

 السحدػبة

 مدتػى 

 الجًللة 

ـــــــــــــــــــــ   جس
ــــــــــــات  البيان
باســــــــتخجام 

 الحػاس

  7.50 37.50 6.25 6 سالب

1.826 

ـــــــــــة غيـــــــــــ خ دال
 7.50 2.50 3 مػجب إحرائيا

   1 محايج

التدـــــــــــالل 
وشــــــــــــــــــخح 

 السذك ت

  12.50 42.50 6.07 7 سالب

1.551 

 

ـــــــــــة  غيـــــــــــخ دال
 12.50 4.17 3 مػجب إحرائيا

   0 محايج

 1.638 4.50 23.50 3.92 6 سالب التخيل

 

ـــــــــــة  غيـــــــــــخ دال
 4.50 4.50 1 مػجب إحرائيا

   3 محايج

لتفكيـــــــــــــــخ ا
 بسخونة

 905. 15.00 30.00 6.00 5 سالب

 

ـــــــــــة  غيـــــــــــخ دال
 15.00 3.75 4 مػجب إحرائيا

   1 محايج

اإلصـــــــــــااء 
بـــــــــــــــــــتفيع 

 وتعاش 

 7 5.79 40.50 14.50 1.341 

 

ـــــــــــة  غيـــــــــــخ دال
 14.50 4.83 3 سالب إحرائيا

   0 مػجب

السكيــــــــــاس 
 ككل

 1.551 12.50 42.50 6.07 7 محايج

 

ـــــــــــة  غيـــــــــــخ دال
 12.50 4.17 3 سالب إحرائيا

   0 مػجب

  2096لداو   2025الجدولية يشد مدتؽ  داللة   Zييسة
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 ( ما يمى:17يتزح مغ ججول )

( Z(، كسىا أ  ييسىة )12.50( السحدؽبة لساياس يادات العلى ككى لدىاو  )Tأ  ييسة )     
 ( وهي غير دالة إحراىي ا1.5510السحدؽبة لداو  )

  الفىىرض اليالىىث مىىؼ عىىروض البحىىث، كسىىا أنىى  نجيىىت يىىؼ الدىىؤا  اليالىىث وةعشىى  هىى ا   ىىؽ      
الىى ة ورد عىى  مذىىكمة البحىىث وهىىؽب مىىا عايميىىة ال رنىىامئ اللىىاىػ يمىى  نعرةىىة لجعيىىم السعمؽمىىات 

 ومعالجتعا ع  لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة؟0

السجسؽيىىة ولىىر  الباحيىىة أ  يىىدق وجىىؽد عىىرو  بىىيؼ الايىىاس البعىىد  والتتبعىى  يمىى  ألفىىا       
التجرةبة إنسا يؽح  باستسرارةة أ ر ال رنامئ ع  لشسية يادات العلى لد  ألفىا  الرودىة، وهىؽ 
مىىا نعطىى  أهسيىىة السىىتخداق لمىىغ الفمدىىفة الستسيمىىة عىى  لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا عىى  لشسيىىة 

نىامئ جؽانت أضر  مؼ جؽانت التفةير والشسؽ لد  ا لفا  ع  السدتل ى، كسا نعط  أهسية لم ر 
 الحال  ع  لشسية يادات العلى لطفى الرودة0

ً  مىىىىىؼ ب دراسىىىىىة غىىىىىادة ي ىىىىىد الىىىىىرحسؼ       ولتفىىىىىه نتىىىىىاىئ هىىىىى د الدراسىىىىىة مىىىىىع نتىىىىىاىئ دراسىىىىىة كىىىىى
( التىى  هىىدعب إلىى  معرعىىة أ ىىر برنىىامئ ملتىىرح ل ي ىىة لعم ىىػ إلةترونيىىة مدمجىىة عىىي 0228السؽسىى )

التجرة ىي كسىشعئ لمدراسىة0  لشسية يادات العلى لطفى الرودة، واستخدمب الدراسة السىشعئ  ىب 
وذلغ مؼ ضً ب لرسيػ برنامئ ل ي ة لعم ػ إلةترونية مدمجة لسرحمة الرودىة، وييىاس أ ىر هى ا 
ال رنىىامئ عىىي لشسيىىة يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة0 ولؽ ىىمب الدراسىىة إلىى  العديىىد مىىؼ الشتىىاىئ، 

ة الزىىابطة عىىي أهسعىىاب وجىىؽد عىىرو  ذات داللىىة إحرىىاىية بىىيؼ السجسؽيىىة التجرة يىىة والسجسؽيىى
الايىىاس البعىىىدة مىىىؼ حيىىىثب )اإل ىىىغات بىىىتفع ػ ولعىىىالي، التدىىىا   ولىىىرح السذىىىكًت، السيىىىابرة، 
التفةيىىر بسرونىىة، اإلبىىدا  والترىىؽر واالبتةىىار( لرىىالح السجسؽيىىة التجرة يىىة، ويىىدق وجىىؽد عىىرو  

يىىثب ذات داللىىة إحرىىاىية بىىيؼ االضتبىىار البعىىدة واالضتبىىار التتبعىىي لمسجسؽيىىة التجرة يىىة مىىؼ ح
)يىىىادة اإلبىىىدا  والترىىىؽر واالبتةىىىار، يىىىادة التفةيىىىر بسرونىىىة، يىىىادة التدىىىا   ولىىىرح السذىىىكًت، 
ويىىىادة اإل ىىىغات بىىىتفع ػ ولعىىىالي(، ووجىىىؽد عىىىرو  ذات داللىىىة إحرىىىاىية عىىىي متؽسىىىف درجىىىات 
السجسؽيىىة التجرة يىىة عىىي الايىىاس البعىىدة مىىؼ حيىىثب )يىىادة الترىىؽر واالبتةىىار، ويىىادة التفةيىىر 
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  لستغير الجش 0 وأو ىب الدراسىة بالعديىد مىؼ التؽ ىيات، أهسعىاب دىرورة لىؽعير بسرونة( ّلعمَ 
ر يىىىىىادات العلىىىىىى، إيىىىىىداد دورات لدرة يىىىىىة لمسعمسىىىىىات والسذىىىىىرعات التربؽةىىىىىات  بي ىىىىىة مدرسىىىىىية للىىىىىدِ 
لًسىىتفادة مىىؼ يىىادات العلىىى عىىي التعمىىيػ والىىتعم ػ، ولؽجيىى  نعىىر السعتسىىيؼ بدراسىىة جؽانىىت نسىىؽ 

كسىىا لتفىىه نتىىاىئ البحىىث مىىع نتيجىىة  .إلىى  االسىىتفادة مىىؼ برنىىامئ الدراسىىةألفىىا  مىىا   ىىى السدرسىىة 
( حيىث هىدف البحىث إلى  التحلىه مىؼ ععاليىة برنىامئ إر ىادة لتشسيىة 0229دراسة أمى حدؽنة)

بعؤ يادات العلى لد  ألفا  الرودة السؽهؽبيؼ ولػ استخداق السشعئ  ىب  لجرة ىي، وةتسيىى 
لؽجد عىرو  :( سشؽات، وكانب الشتاىئ كالتالي6-2)مجتسع البحث ع  ألفا  الرودة مؼ سؼ 

ذات داللىىىة إحرىىىاىية بىىىيؼ متؽسىىىطات رلىىىت أعىىىراد السجسىىىؽيتيؼ التجرة يىىىة والزىىىابطة عىىىي لشسيىىىة 
بعىىؤ يىىادات العلىىى بعىىد لط يىىه ال رنىىامئ اإلر ىىادة يمىى  أعىىراد السجسؽيىىة التجرة يىىة، ال لؽجىىد 

ؽيتيؼ التجرة يىىىة والزىىابطة عىىىي عىىرو  ذات داللىىة إحرىىىاىية بىىيؼ متؽسىىطات رلىىىت أعىىراد السجسىى
لشسيىىة بعىىؤ يىىادات العلىىى بعىىد لط يىىه ال رنىىامئ اإلر ىىادة يمىى  أعىىراد السجسؽيىىة التجرة يىىة عىىي 

 0التط يه التتبعي

 تفديخ عام لشتائج فخوض البحث:
أ ارت نتاىئ البحث إل  عايمية ال رنامئ اللاىػ يمى  نعرةىة لجعيىم السعمؽمىات ومعالجتعىا      

ت العلى لد  لفى الرودة، حيث لحللب  حة الفروض اليً ة لمبحث عي لشسية بعؤ يادا
 ولػ اإلجابة يؼ الدؤا  الرىي  وما ان يه يش  مؼ لدا الت عرعية0 

ولرجىىىع الباحيىىىة لفىىىؽ  ألفىىىا  السجسؽيىىىة التجرة يىىىة يمىىى  ألفىىىا  السجسؽيىىىة الزىىىابطة عىىىي      
الخسى  التاليىة )جسىع الاياس البعدة يم  ماياس يىادات العلىى  لفىا  الرودىة عى  العىادات 

التفةيىر بسرونىة  -التخيى   -التدا   ولرح السذكًت -ال يانات باستخداق الحؽاس  السختمفة 
اإل ىىىغات بىىىتفعػ ولعىىىالي( لتىىىأ ير برنىىىامئ البحىىىث وأنذىىىطت  التىىىي ركىىىمت يمىىى  لشسيىىىة هىىى د  -

ي العىىادات بذىىكى يسمىىي، والىى ة أد  إلىى  ارلفىىا  متؽسىىف رلىىت درجىىات السجسؽيىىة التجرة يىىة عىى
الايىىاس البعىىدة يمىى  مايىىاس يىىادات العلىىى لطفىىى الرودىىة، ولفدىىر الباحيىىة هىى د الشتيجىىة بعىىدة 

 :أسبار، مشعا
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حيث لػ اضتيار أنذطت  عي دؽت معايير وأس  يمسية لرايىي ضرىاىص  محتػى البخنامج-1
نسىؽ لفىى الرودىىة ولحلىه التشىؽ ، وهىى ا الزىح عىي  ىىدرة ألفىا  السجسؽيىة التجرة يىىة يمى  نلىىى 

 يادات العلى مؼ مؽ ي إل  هضر0استخداق 
التىى  للىىؽق يمىى  نعرةىىة لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا  اســتخجام العجيــج مــغ اًلســتخاتيجيات-2

والت  سايدت ع  لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة، وكىا  السىتخداق هى د االسىتراليجيات 
  لىىىػ ذكرهىىا عىىى  ا  ىىر الة يىىر عىىى  لحليىىه أهىىىداف ال رنىىامئ، باإلدىىىاعة إلىى  مرايىىاة اّ سىىى  التىى

ال رنىىامئ وكانىىب ذات لىىأ ير إنجىىاب  عىى  لشفيىى  ال رنىىامئ ولحليىىه ا هىىداف السرجىىؽة مشىى  أنزىىا 0 
 ومشعا ما يم ب 

 إستراليجية الترؽر العلمي البررة0  -

 إستراليجية التؽليف اللرري0  -

 إستراليجية الرحمة0  -

 إستراليجية الرؽرة0  -

 إستراليجية المؽ 0  -

 كانية0 إستراليجية السؽادع الس -

 إستراليجية الترؽر غير السألؽف0  -

 إستراليجية ا غاني -

ــامج-3 ــاء األنذــصة داخــل جمدــات البخن بحيىىث سىىايدت يمىى  لىىؽعير بي ىىة لعميسيىىة مذىىؽ ة  بش
وج ابة لتشاست مع ا لفا  ولرةلة لجعيم السعمؽمة لديعػ، ولم ي احتياجالعػ التعميسية، وذلىغ 

 لتعامى مع السعمؽمة ومعالجتعا0 لةؽ  ا لفا  لديعػ أسمؽبعػ الخاص ع  ا
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لسذىاركة ا لفىا  أد  إلى  السدىايدة عى  لشسيىة بعىؤ  تعديد الباحثة وتذـجيعيا السدـتسخ-4
 يادات العلى لديعػ0 

يمىى  جىى ر انتبىىاد ا لفىىا  وعىى  لشسيىىة بعىىؤ يىىادات ســاعج اســتخجام العجيــج مــغ الفشيــات -5
 العلى، وا ارة اهتسامعػ ومشعا ما يميب  

 التعمةم  -

 ة الراجعة التغ ن -

 التةرار  -

 الحث والتمليؼ0  -

 الحؽار والشلاش0 -

 الشس جة0 -
)ألفىىا  الرودىىة( الىى يؼ ندىىتعدععػ إيىىداد  كســا ســاعج تحجيــج ســسات وخرــائز األشفــال -6

ال رنىىامئ اللىىاىػ يمىى  اسىىتراليجيات لجعيىىم السعمؽمىىات ومعالجتعىىا مىىؼ حيىىث  ىىدرالعػ وحاجىىالعػ 
 واهتسامالعػ، يم  لحليه أهداع 0

ــخ  -7 ــال مخاعــاة الف ــيغ األشف ــة ب بحيىىث نعسىىى ال رنىىامئ يمىى  للىىدنػ كىىى جمدىىة مىىؼ وق الفخدي
 جمدال  باستخداق عشيات ولراىه واستراليجيات حديية ومتشؽية  اىسة يم  انجابية الستعمػ0

الؽ ب يشد لعميػ العادات العلميىة السدىتعدعة، حيىث أ  لعمىػ  مخاعاة بخنامج البحث ألىسية -8
 ؼ جمدة المتًكعا0العادة الؽاحدة نحتاج  كير م

حيىىث أنىى  لةىى  نستمىىغ  لفىىى الرودىىة العىىادة العلميىىة  التكــخار عشــج تشسيــة العــادات العقميــة:-9
 السدتعدعة كا  البد مؼ لةرارها أ شات الجمدة الؽاحدة وع  أكير مؼ جمدة0
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 ممخز نتائج البحث:

 جؽد لحدؼ لجسيع يادات العلى الت  استعدععا البحث0و -2

رو  ذات داللىىة إحرىىاىية بىىيؼ متؽسىىط  رلىىت درجىىات ألفىىا  لؽ ىىى البحىىث إلىىي وجىىؽد عىى-0
السجسؽيىىة التجرة يىىة عىى  الاياسىىيؼ الل مىى  والبعىىد  يمىى  مايىىاس يىىادات العلىىى ككىىى وكىىى يىىادة 
يمىى  حىىدد عىى  الجىىاد الايىىاس البعىىد 0 مسىىا يىىد  يمىى  لحدىىؼ درجىىات أعىىراد السجسؽيىىة التجرة يىىة 

 بعد لعردعا لجمدات ال رنامئ0

داللة إحراىية بيؼ متؽسط  رلت درجات ا لفا  ع  السجسؽيتيؼ كسا وجؽد عرو  ذات  -3
التجرة ية والزابطة يم  ماياس يىادات العلىى ككىى وكىى يىادة يمى  حىدد عى  الايىاس البعىد  
عىى  الجىىاد السجسؽيىىة التجرة يىىة0 مسىىا يىىد  يمىى  لحدىىؼ درجىىات أعىىراد السجسؽيىىة التجرة يىىة التىىي 

 الزابطة التي لػ لتعرض لشف  ال رنامئ0  لعردب لجمدات ال رنامئ ملارنة بالسجسؽية

كسىىىا لؽ ىىىى البحىىىث إلىىىي يىىىدق عىىىرو  دالىىىة إحرىىىاىيا  بىىىيؼ متؽسىىىط  رلىىىت درجىىىات ألفىىىا    -2
السجسؽية التجرة ية ع  الاياسيؼ البعىد  والتتبعى  يمى  مايىاس يىادات العلىى ككىى وكىى يىادة 

م السعمؽمىىىىات يمىىىى  حىىىىدد، مسىىىىا يىىىىد  يمىىىى  اسىىىىتسرارةة أ ىىىىر ال رنىىىىامئ اللىىىىاىػ يمىىىى  نعرةىىىىة لجعيىىىى
 ومعالجتعا ع  لشسية يادات العلى لد  لفى الرودة0

 ثامشاا: تػصيات البحث: 
ق بعىىىؤ  عىىىي دىىىؽت نتىىىاىئ البحىىىث، ومىىىؼ ضىىىً  معانذىىىة الباحيىىىة لتجربىىىة البحىىىث، نسكىىىؼ أ  ّللىىىدِ 
التؽ ىىيات التىىي مىىؼ  ىىأنعا أ  لعسىىى يمىى  معالجىىة أوجىى  اللرىىؽر ونىىؽاحي الزىىعي عىى  لشسيىىة 

 مشعاب معارات ا لفا ، و 

يلىىىىىد دورات لدرة يىىىىىىة لمسعمسىىىىىات بسرحمىىىىىىة الرودىىىىىة يمىىىىىى  اسىىىىىتخداق اسىىىىىىتراليجيات معالجىىىىىىة -2
 السعمؽمات ولجعيمها وبا ضص استراليجيات الترؽر العلم 0

دىىرورة االهتسىىاق بتذىىجيع السعمسىىات يمىى  اسىىتخداق اسىىتراليجيات الترىىؽر العلمىى  عىى  الىىتعمػ -0
 عارات ا لفا 0حيث   تب ععالية ه د االستراليجيات ع  لشسية م
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مراياة ما يؽجد بىيؼ ا لفىا  مىؼ عىرو  عردنىة لرجىع إلى  ل يعىة يىادات العلىى أ شىات يسميىة -3
الىىىىتعمػ بالسراحىىىىى السختمفىىىىة بحيىىىىث يؽجىىىى  ا لفىىىىا  ذوة االسىىىىتعدادات إلىىىى  السعالجىىىىة التعميسيىىىىة 

 السشاسبة لعػ0 

ا  لمتغمىت يمى  نفىؽر درورة ل ش  ا ساليت، واالستراليجيات غير التلميدنة ع  لعمىيػ ا لفى-2
 ا لفا  مؼ التعمػ0 

االهتسىىاق بتشسيىىة معىىارات اللىىراتة ومدىىتؽةالعا لىىد  ا لفىىا  عىى  السراحىىى التعميسيىىة السختمفىىة، -5
وذلغ مؼ ضً  لطؽةر لراىه التدرة  الحالية، والعسى يم  زةادة مذىاركة الستعمسىيؼ بفعاليىة، 

جة السعمؽمات ولجعيمها، والتى  لمةىد مىؼ ونذار مؼ ضً  استخداق استراليجيات لدرةدية لسعال
 مذاركة ا لفا  ع  يسمية التعمػ، ولمةد مؼ  درالعػ اإلبداعية0

 تاسعاا: البحػث السقتخحة:
 عي دؽت ما أسفرت يش  نتاىئ ه ا البحث، للترح الباحية إجرات البحؽث التاليةب

العلمية والدىمؽكية لىدة عايمية برنامئ لدرة   باستخداق لجعيم السعمؽمات لتحديؼ الؽظاىي -2
 ألفا  الرودة0

عايمية برنامئ لدرة   لتشسية معىارات الحىؽار لىد  ا لفىا  عى  دىؽت اسىتراليجيات الترىؽر -0
 العلم 0 

عايمية برنامئ باستخداق استراليجيات الترؽر العلم  لتشسية معارة االنتباد واإلدرا  البررة -3
 لدة ا لفا  ع  مرحمة الرودة0

سىتراليجية الترىؽر التفىايم  واسىتراليجية الترىؽر العلمى  عى  لحدىيؼ الفعىػ أ ر الدمئ بيؼ ا-2
 اللراى  لد  ألفا  الرودة0 

أ ىىر اسىىتراليجيات الترىىؽر العلمىى  يمىى  لحدىىيؼ الفعىىػ اللراىىى  لىىد  ا لفىىا  ذوة  ىىعؽبات -5
 التعمػ0 
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 سخاج  لا
ات العلميىىىىة ولشسيتعىىىىا لىىىىد  التًميىىىى 0 مكتبىىىىة (0 العىىىىاد0220إبىىىىراهيػ أحسىىىىد مدىىىىمػ الحىىىىار ي0 )

 الذلرةب الرةاض0

(0 عايميىة برنىامئ  ىاىػ يمى  نعرةىة لجعيىم السعمؽمىات عىي لشسيىة 0202إبراهيػ كحمي يمىي0 )
التفةير السدىتل مي لىد  لىًر السرحمىة اليانؽةىة الدارسىيؼ لعمىػ االجتسىا 0 مجمىة اللىراتة 

 2880-267، 032 والسعرعة، كمية التربية، جامعة ييؼ  س ، 

(0 أ ىىىر التىىىدرةت يمىىى  ضىىىراىف التفةيىىىر عىىىي لشسيىىىة معىىىارات الىىىتعمػ 0225أحسىىىد  ابىىىب عزىىىى0 )
السشعػ ذاليا وبعؤ يادات العلى لدة ييشة مؼ لًمي  السرحمىة االبتداىيىة0 مجمىة كميىة 

 820-2، 58جامعة لشطا، يدد  –التربية 

يميؽ السطىؽر اللىاىػ يمى  نعرةىة لجعيىم (0 أ ر استخداق ال ؽرلف0228أسامة دمحم ي د الدًق0 )
السعمؽمات عي لطؽةر ا دات السعارة والتفةيىر التىأممي لىد  لىًر  دىػ التربيىة ال دنيىة 

 0 292-85(، 208) 28كمية التربية جامعة حاىى0 اليلاعة والتشسية، 

(0 عايمية برنامئ  اىػ يم  ا نذطة الستةاممىة عىي لشسيىة 0222أماني حدؼ سيد مرطف 0 )
بعىىؤ يىىادات العلىىى لىىد  ألفىىا  مىىا   ىىى السدرسىىة0 رسىىالة دكتىىؽراد غيىىر مشذىىؽرة، مععىىد 

 الدراسات التربؽةة، جامعة اللاهرة0

(0 ععاليىىة برنىىامئ إر ىىادة لتشسيىىة بعىىؤ يىىادات العلىىى لىىدة لفىىى 0229أمىىى دمحم حدىىؽنة0 )
-359(، 22)2الرودىىىة السؽهىىىؽر0 مجمىىىة كميىىىة رةىىىاض ا لفىىىا ، جامعىىىة بؽرسىىىعيد، 

2220 

(0 أ ىىر برنىىامئ لىىدرة ي ندىىتشد إلىى  بعىىؤ 0229شىىة حكسىىب ضرىىاونة،  ىىادنة أحسىىد التىىى0 )هم
استراليجيات الت كر عي لشسية أدات ال اكرة العاممة لد  ييشة مىؼ لمبىة الرىي الدىادس 

 6860-653(، 0)26ا ساسي0 دراسات العمؽق التربؽةة، 
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اللاىسة يم  نعرةىة  MURDER (0 عايمية استراليجية ميردر0229إنسا  دمحم ي د الؽارث0 )
لجعيم ومعالجة السعمؽمات عي لشسية الفعػ العسيه عي مادة الدراسىات االجتساعيىة لىد  

، 223لًميىىىى  السرحمىىىىة اإليدادنىىىىة0 مجمىىىىة الجس يىىىىة التربؽةىىىىة لمدراسىىىىات االجتساعيىىىىة،  
55-2360 

ؽمات عي (0 أ ر برنامئ لعميسي وعه نعرةة معالجة السعم0223إيشاس حكسب ي د الحاع 0 )
اكتدىىار السفىىىاهيػ والعسميىىات الةيسياىيىىىة لىىىد  لالبىىات الرىىىي اليىىاني الستؽسىىىف، رسىىىالة 

 ماجدتير غير مشذؽرة، كمية التربية ا ساسية، الجامعة السدتشررةة، بغداد0

(0 أ ىىر بعىىؤ اسىىتراليجيات لجعيىىم السعمؽمىىات عىىي معىىارات 0220حامىىد بىىؼ أحسىىد بىىؼ دمحم0 )
الخىىام  االبتىىداىي0 رسىىالة ماجدىىتير غيىىر مشذىىؽرة، حىىى السذىىكمة لىىد  لًميىى  الرىىي 

 كمية التربية، جامعة الطاىي، السسمةة العربية الدعؽدنة0

(ب لشسيىىىىة بعىىىىؤ يىىىىادات العلىىىىى لىىىىد  لفىىىىى الرودىىىىة، مجمىىىىة 0220حدىىىىشية ي ىىىىد السلرىىىىؽد )
 35الطفؽلىة، كميىة رةىاض ا لفىا ، جامعىة اللىاهرة، مجمىة  مىث سىشؽةة، العىدد العا ىر، 

– 55. 

(0 أ ىىىىر اسىىىىتخداق الىىىىتعمػ السىىىىدمئ عىىىىي دىىىىؽت نعرةىىىىة معالجىىىىة 0229ض حدىىىىيؼ0 )حدىىىىيؼ يىىىىؽ 
السعمؽمات لتدرة  يمػ الشف  يم  لشسية بعىؤ يىادات العلىى والتفةيىر الجىان ي وبلىات 
أ ىىىر الىىىتعمػ لىىىد  لىىىًر السرحمىىىة اليانؽةىىىة0 رسىىىالة دكتىىىؽراد غيىىىر مشذىىىؽرة، كميىىىة التربيىىىة، 

 جامعة أسيؽر0

0 عايميىىىىة أنسىىىىؽذج ملتىىىىرح لتجعيىىىىم السعمؽمىىىىات عىىىىي يىىىىًج (0226حسىىىىدا  مسىىىىدوح إبىىىىراهيػ0 )
 عؽبات لعمػ مادة الرةاديات لد  ييشة مؼ لًمي  الري اليىاني الستؽسىف بالسسمةىة 

 520-25(، 79)79العربية الدعؽدنة0 دراسات يربية عي التربية ويمػ الشف ، 

اإلبدايي يشد لمبة (0 أ ر برنامئ كؽستا وكاليغ عي لشسية التفةير 0222حيدر ي د الردا0 )
 0620 -005(، 2)5اليانؽة باستخداق يادات العلى0 مجمة يمؽق التربية الرةادية، 
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(0 عايمية استخداق ألعار إلةترونية عي لشسية يادات العلىى 0222ضدنجة إسساييى الدعتار0 )
 0لىىد  لفىىى مىىا   ىىى السدرسىىة0 مجمىىة البحىىث العمسىىي عىىي التربيىىة، جامعىىة يىىيؼ  ىىس ، 

(25 ،)2-050 

(0 برنىىىامئ  ىىىاىػ يمىىىي اسىىىتراليجية ضىىىراىف التفةيىىىر عىىىي لشسيىىىة بعىىىؤ 0228داليىىىا دمحم هسىىىاق0 )
معىىىارات يىىىادات العلىىىى ومفعىىىؽق الىىى ات لىىىد  ألفىىىا  الرودىىىة0 مجمىىىة الطفؽلىىىة، جامعىىىة 

 2500 -98(، 09)2دمشعؽر، 

(0 مى  اإلندىىا  هلىة لجعيىم ومعالجىة السعمؽمىات )مىىدضى 0225سىميسا  ي ىد الؽاحىد يؽسىي0 )
 التربية السعر ية(0 اللاهرةب مركم الةتار لمشذر0إل  

(0 عايميىة برنىىامئ لتشسيىة بعىؤ العىادات العلميىىة ويً تعىا بالتؽا ىى لىىد  0222سىعا بكىر0  )
 .لفى الرودة، رسالة دكتؽراد، كمية رةاض ا لفا ، جامعة اللاهرة

الجة السعمؽمات (0 عايمية برنامئ ملترح  اىػ يم  مع0226 فات ي د الجؽاد ي د الحفي 0 )
عىىىي لشسيىىىة السعىىىارات العلميىىىة واسىىىتلًلية السىىىتعمػ وا دات التدرةدىىىي لىىىد  الطالبىىىة معمسىىىة 
الفمدىىفة واالجتسىىا 0 رسىىالة دكتىىؽراد غيىىر مشذىىؽرة، كميىىة ال شىىات لىىبدار والعمىىؽق والتربيىىة، 

 جامعة ييؼ  س 0

ة ومعىىىىارات (0 نعرةىىىىة معالجىىىىة السعمؽمىىىىات ولشسيىىىى0229 ىىىىفات ي ىىىىد الجىىىىؽاد ي ىىىىد الحفىىىىي 0 )
 التفةير، االسكشدرةةب دار التعميػ الجامعي0

(0 برنىىامئ ملتىىرح عىىي التربيىىة العمسيىىة داىىىػ يمىى   ىىبكات التؽا ىىى 0223يا ىىػ دمحم يسىىر0 )
االجتسىىىىايي لتشسيىىىىة السفىىىىاهيػ العمسيىىىىة ويىىىىادات العلىىىىى لىىىىد  الطالبىىىىات معمسىىىىات رةىىىىاض 

 00 – 292(، 22) 2ا لفا ، مجمة دراسات يربية عي التربية ويمػ الشف ، 

(0 أ ىىر برنىىامئ ملتىىرح ل ي ىىة لعمىىػ إلةترونيىىة مدمجىىة عىىي 0228غىىادة ي ىىد الىىرحسؼ السؽسىى 0 )
 -60(، 22)0لشسيىىىة يىىىادات العلىىىى لطفىىىى الرودىىىة0 مجمىىىة العمىىىؽق الشفدىىىية والتربؽةىىىة، 

890 
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(0 لشسيىىىىة يىىىىادات العلىىىىىى يشىىىىد لفىىىىى التربيىىىىىة 0222ي ىىىىد اللىىىىادر لؽرسىىىىي، وياىذىىىىىة زر ىىىىي0 )
 2080 -227(، 0)2جمة الجماىرةة لمطفؽلة والتربية، التحزيرةة0 الس

(0 عايميىىىىة اسىىىىتراليجية ملترحىىىىة  اىسىىىىة يمىىىى  نعرةتىىىىي لجعيىىىىم 0227يرىىىىاق دمحم ي ىىىىداللادر0 )
السعمؽمات والتعمػ االجتسايي عىي لشسيىة بعىؤ أسىاليت التفةيىر عىي العمىؽق لىد  لًميى  

 520-32(، 28) 222السرحمة االبتداىية ا زهرةة0 رسالة الخميئ العربي، 

(0 أ ىىىر برنىىىامئ  ىىىاىػ يمىىىي الىىى كاتات الستعىىىددة عىىىي لشسيىىىة 0223يمىىىي مرىىىطف  العميسىىىات0 )
مركىىىم البرىىىيرة لمبحىىىؽث  –يىىىادات العلىىىى يشىىىد لفىىىى الرودىىىة0 دراسىىىات عىىىي الطفؽلىىىة 

 360-2، 2واالستذارات والخدمات التعمسية،   

جيات التىىى كر عىىىي لحدىىىيؼ (0 عايميىىىة برنىىىامئ لىىىدرة ي باسىىىتخداق اسىىىترالي0225عىىىؽاز الفىىىؽرة0 )
الىى اكرة العاممىىة لىىد  ييشىىة مىىؼ لمبىىة الحملىىة ا ولىى  التعمىىيػ ا ساسىىي بالرىىي الرابىىىع0 

 رسالة ماجدتير غير مشذؽرة، جامعة الدمطا   ابؽس0

حىىىىىى  –(0 ملدمىىىىة عىىىىي سىىىىيكؽلؽجية التفةيىىىىر )التفةيىىىىر اإلبىىىىدايي و الشا ىىىىد 0222دمحم غىىىىانػ0 )
ييىىىاس التفةيىىىر(، اللىىىاهرةب  –عمىىىػ و لعمىىىيػ التفةيىىر بىىرامئ ل –السذىىكًت الخىىىاذ اللىىىرارات 

 . إبترا  لمطباية والشذر والتؽزةع

(0 ععاليىىىىة برنىىىىامئ لىىىىدرة ي  ىىىىاىػ يمىىىى  معىىىىارات الىىىىتعمػ 0222دمحم مرىىىىطف ،  ووليىىىىد الدىىىىيد0 )
التعىىىىاوني عىىىىي لشسيىىىىة السدىىىىؤولية االجتساعيىىىىة ولخفيىىىىف  ىىىىعؽبات الىىىىتعمػ االجتساعيىىىىة، 

حمىىىىىىىة االبتداىيىىىىىىىة بالطىىىىىىىاىي0 السجمىىىىىىىة الدوليىىىىىىىة التربؽةىىىىىىىة واالنفعاليىىىىىىىة لىىىىىىىد  لًميىىىىىىى  السر 
 2800-203(، 0)3ا رد ،  -الستخررة، الجس ية ا ردنية لعمػ الشف  يسا 

(0 الفىرو  بىيؼ ألفىا  لعردىؽا ل رنىامئ أنذىطة متةاممىة وألفىا  0222نادنة محسىؽد  ىرةف0)
السذىكًت، جسىع عي ال رامئ التلميدنة عي بعؤ يادات العلى )السيىابرة، التدىا   وحىى 

كميىىىىىة  -ال يانىىىىىات باسىىىىىتخداق جسيىىىىىع الحىىىىىؽاس(0 مجمىىىىىة العمىىىىىؽق التربؽةة،جامعىىىىىة اللىىىىىاهرة 
 5900-572(،0)00الدراسات العميا لمتربية، 
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(0 عايميىىة ضىىراىف التفةيىىر عىىي لشسيىىة يىىادات العلىىى ومفعىىؽق الىى ات 0223ودىىح  العتي ىى 0 )
ة أق اللىىىر  لمعمىىىؽق التربؽةىىىة ا كىىىادنسي لىىىد  لالبىىىات  دىىىػ ا حيىىىات بكميىىىة التربيىىىة، مجمىىى

 0520 -287(، 2)5والشفدية، 

(0 يىادات العلىى لطفىى الرودىة0 ا رد ب مركىم دي شىؽ 0229يؽسي  طامي، وعدو   ابىب0 )
 لمطباية والشذر والتؽزةع0
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