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 دادإـع 

 (**)عبداهلل عيسىحممد جابر د/  أ. & )*(امل بنت عبداهلل بن حممد السليماني

 ص ــــــــملخ
فعالية برنامج قائم على أنماط التعلم والتفكيرر فري ضفرد  رد  إلى تحديد  الحاليهدف البحث 

 الصررررث ال الررررثب قرائيررررةصررررع تال  لرررردي  تلميرررر    (١٦)عينررررة مرررر وتك نرررر  الصررررع تال تعلررررم ال رررررا    
مقيرراأ أنمرراط الررتعلم : األدوالوت ريبيررة  وامررتمل   ضرراب ةتي  العينررة إلررى م مرر ع قسررم و   االبترردائي
والبرنرامج ال رائم    ال ررا   واضتبرار   دانرث(  واضتبرار الر ءا  ل2003) لت رانس تعرير  الرب   والتفكير

واسررررتادب البحررررث المررررن ج ال رررربة الت ريبرررري واألسررررالي   إعررررداد البا  ررررا   علررررى أنمرررراط الررررتعلم والتفكيررررر
 درجرررررال بررررري  دالرررررة إ صرررررائيا   فررررررو   ت جرررررداإل صرررررائية ال بارمتريرررررة  وترررررم الت صررررر  للنترررررائج التاليرررررة: 

 برري  دالررة إ صررائيا   فرررو   ت جررد  الت ريبيررة الم م عررة لصررال  البعررد  ال رررا   ضتبررارا فرري تي الم مرر ع
ة فتترءر  بح رد الت ريبير الم م عرة لدى والتفكير التعلم أنماط مقياأ في والبعد  ال بلي درجال القياأ

 أنمراط لمقيراأ البعرد  درجرال القيراأ في دالة إ صائيا   فرو   ت جدال انبي  بال بلي وتت زع بالبعد   
 فرري دالررة إ صرائيا   فررو   ت جرردال   الضراب ة لصررال  األيمر  ال انرر ب تي الم مر ع برري  والتفكيرر الرتعلم

تي   ت جرد فرررو  الم مر ع بري  األيسرر  ال انرب والتفكيررر الرتعلم أنمراط لمقيراأ البعرد  درجرال القيراأ
دالة إ صائيا  فري درجرال القيراأ البعرد  لمقيراأ أنمراط الرتعلم والتفكيرر بري  الم مر عتي  فري ال انر  

 اضتبرار فري البعرد و  ال بلري درجرال القيراأ بري  دالرة إ صرائيا   فررو   ت جدالمتكام  لصال  الت ريبية  
 درجررال القيرراأ برري  دالررة إ صررائيا   فرررو   ت جررد ال  البعررد  لصررال  الت ريبيررة الم م عررة لرردى ال رررا  
للت ريبيررة  ومرر  أبرررز الت صرريال للبحررث الحررالي: ادرال أنمرراط الررتعلم  ل رررا باضتبررار ا والتتبعرري البعررد 

والتفكير بدلي  المعلم ءح د االسرتراتي يال المسرتادمة مرو  و  صرع تال الرتعلم عم مرا  و و  صرع تة 
   ع د الدورال التدريبية  وإعراد  النررر فري صريا ة ال را   باألضص  وتدري  المعلمال علي ا م  ض

من ج ال را    والتن يو في االسرتراتي يال بحيرث تن را ءافرة ج انر  الردمام  وتتمامرى مرو ءافرة أنمراط 
التعلم والتفكير  وي صي البحث أيضا  بت ديم برامج إرمادية ألوليا  األمر ر بييييرة التعامر  مرو أبنرا هم 

  وتنمية نم  م في التعلم والتفكير  وتن يا األنماط الغير ن  ة و  صع تال التعلم  
  صع تال تعلم ال را    السي ر  الدماغية  ربرنامج  أنماط التعلم والتفكيفعالية  :الكلمات املفتاحية

                                           
 ثررررائررررة ال ررررامعررررج ماجستير الترتية الااصة تاصص صع تال التعلم )*(

 ثررررائررررة ال ررررامعررررالترتية ج كلية  -الترتية الااصة ب سم أستا   (**)
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The effectiveness of a program based on learning and thinking styles 

to reduce severity of reading disability for primary school female 

students in Taif city 

By 
Amal Al-Sulaymani & Prof. Dr. Jaber Issa  

Abstract 

The aim of the current research is to determine the effectiveness of a 

program based on learning and thinking patterns in reducing the severity of 

the difficulties of learning to read, and the sample consisted of (16) students 

with reading difficulties in the third grade, and the sample was divided into 

two control and experimental groups, and the tools included: a scale of 

learning and thinking patterns for Torrance Arabization (2003), Godanf's IQ 

test, reading test, and program based on learning and thinking patterns 

prepared by the researcher. The research used the semi-experimental method 

and the non-parametric statistical methods, and the following results were 

reached: There are statistically significant differences between the two 

groups' scores in the post-test reading in favor of the experimental group. 

There are statistically significant differences in the degrees of dimensional 

measurement of the scale of learning and thinking patterns between the two 

groups on the right side in favor of the control. There are no statistically 

significant differences in the degrees of post-measurement of the scale of 

learning patterns and thinking on the left side between the two groups. 

Learning and thinking between the two groups in the integrated aspect for 

the benefit of the experimental. There are statistically significant differences 

between the pre and post measurement scores in the reading test of the 

experimental group in favor of the postmodern. 

Key words: Effectiveness Program, Learning and Thinking styles, reading 

disabilities, cerebral Dominance. 
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 ة:  ــــــدمــــمق
لردى  رفةوالمع ب بعه  وم  أبرز ما ييّ   العلم با ث ع  المعرفة ومتعلم اإلنسا ضلق هللا 
مرر  أهررم الم ررارال الدراسررية الترري علررى ال الرر  أ  يت ن ررا فرري الصررف ف  والترري تعررداإلنسررا  ال رررا    

ل رررا أهميرررة فررري  ءمرررا  يرررث يعتمرررد علي رررا تعلرررم ءررر  المررر اد األضررررى  ؛األوليرررة مررر  المر لرررة االبتدائيرررة
بيرر  وتصصرع  الت اص  في متى مناما الحيا   ون رد أ  الصرع تة فري تعلرم ال ررا   تسرب  م راك  ء

   ال يعرف ال را ا ماص  في ا في ه ا العصر ال   يندر أ  ن د  االحيا  ضص ص  

مرر  أبرررز الصررع تال لرردى    وهرريلف رر  الدراسرريمرر  أسرربا  ا صررع تال تعلررم ال رررا  وتعررد 
(  وال لبررة  وو صررع تال الررتعلم يتميرر و  ١0٥  20١2  أبرر  الررديارصررع تال الررتعلم ) و  ت ميرر  ال

في المت سا أو ف   المت سا  لكن م ال يست يع   أ  يتعلمر ا برال ر  الت ليديرة  ءمرا  ب درال ع لية
 مرو مامريأثبت  الدراسال أ  ال لبة  و  صع تال التعلم ين  و  ب ي  أفض  عندما يتعلمر   بالت

 Mehrdad,& Ahghar(  وأمرررارل دراسرررة ١02  2007  أسرررالي  تعلررريم م )خيسرررى وضليفرررة

( على وج د اضت فال بي   و  هيمنرة النصرث الكررو  األيمر  20١7  )ودراسة المحمد (2011)
السرري ر  وت رري  معرفررة أنمرراط  واأليسررر مرر  الرردمام فرري أسررالي  الررتعلم وءرر لا اسررتراتي يال التعلرريم 

السائد  لدى المتعلمي  أهمية قص ى في تحسي  العملية التعليمية لكافرة ج انب را و لرا مررر   الدماغية
ي استاداب أسالي  وطر  التدريس واضتيار األن  ة التعليمية المناسبة وتنرريم قاعرة ض   التن يو ف

ول د  ( Sinatra, 1983على تحصي  المتعلمي  ) اينعيررس إي ابي   بما التدريس وإدار  عملية التعليم 
أوضرررررح  األبحررررراا أ  ءررررر  دمرررررام يعمررررر  ب ري رررررة ماتلفرررررة وفررررري م ررررراالل عرررررّد   فك رررررف  بحررررر ا 

Ornstein & Sperry  عرر  أ  ال رر   األيسررر ي ررتم باللغررة والمن ررق والتفكيررر المن  رري والتحليلرري
والترتي  واألرقاب  أو في األن  ة التي تسمى عاد  باألن  ة األكاديميرة  أمرا ال انر  األيمر  في رتم 
بررررررالنغم والتصرررررر ر واللرررررر   وأ رررررر ب الي رررررررة والتصررررررر ر الميرررررراني والنرررررررر  الكليررررررة )عبيرررررردال  وأبررررررر  

نصفا الدمام ببعض ما البعد مر  الرداض  ب اسر ة   مرة ءبيرر  مر   (  ويتص 2٦  2007السميد 
األلياف المستعرضة البيضا  تم   األضدود العميرق الر   يفصر  بري  نصرفي الرردمام دو  أ  ييرر   

(  ون رد أ  هنراك وئرائث ي ر ب ب مرا أ رد النصرفي  3٩  ١٩٩٤هناك مانٌو ل تصا  بين ما )ع    
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للتعبيرررر عررر  ت سررريم العمررر  بررري   صرررث ا،ضرررر  ولررر ا يررررستادب مف ررر ب السررري ر بصررر ر  أفضررر  مررر  الن
ح  التي عبر عن ا ت رانس بحن ا أنماط التعلم والتفكير ب الدماغيةكرويي  وي صد بالسي ر  الالنصفي  

فررري سرررل ك الفررررد مررر  المراكررر   اوترررحثير   االمراكرررر  العررررصبية الم جررر د  فررري أ رررد النصرررفي  أك رررر ن ررراط  
أ  هناك مرونة في نم  الردمام وأ   Solso (2004)وي ءر  م ج د  في النرصث ا،ضرالعصبية ال

  وإنمرررا هررري م رررترءة بررري  اوئرررائث نصرررفي الررردمام ليسررر  منفصرررلة ب ضررر ب ءمرررا ءرررا  يعت رررد سررراب   
 النصفي  وتعد األج ا  األضرى م  الدمام 

  :ثـــة البحـــمشكل

ا    اهتمامابسرعة والقنم   التي م االلم  الم ا  صع تال التعلم يعد  فإ  أعداد  واسع 
ممرا ي عر  هر ه الفئرة   المتعلمي  ال ي  يندرج   تح  ه ه الفئة فري زيراد  مسرتمر  فري الفترر  األضيرر 

 أجري  التي( 2000) الدي  دراسة ففي م  المتعلمي  تم   أكبر الفئال في م ا  الترتية الااصة 
٪( 20-2) مر  والنمائيرة األكاديميرة الرتعلم صرع تال بةنسر أ  نتائ  را أوضح  السع دية البيئة في
وت در نسبة صع تال الرتعلم فري المملكرة  ٪( ١2.٨) ال امعي المست ى  وعلى المرا   ماتلث على

  (23  20١2٪ مررر  ت ميررر  المررردارأ لررردي م صرررع تال تعلرررم )أبررر  نيرررا  7العرتيرررة السرررع دية برررح  
م   %٨0 يث ا   ا مي ع   األكاديمية سيةعلم الدراصع تال الت ك ر أنماطال را   تم   أ وصع تال

 اللرةسرتاداب دا يفت ررو  إلرى تعلرم فن ردهملدي م صع تال في ال ررا     صع تال التعلم  و   ت مي ال
صرررع تال   الصرررث ال ررراني  و   ميررر ت مررر  %٨3 ن رررد أ  لررردىالكلمرررال  و علرررى تعررررف لالحرررروف ل

  (١0٥  20١2)أبرررر  الررررديار  سررررتادام اوا فرررري معرفررررة ن ررررق الحررررروف واألصرررر ال اال رررررا   قصرررر ر  
ا تعليمي اوصع تة التعلم ب  ه النس  تعد  وم يلة ينبغي التصد  ل ا  وترى باتمرا  أ  عردب ال ردر   فاقد 

 ( ١٥٦  2002علررى الررتعلم بصررع تة الررتعلمب ترجررو إلررى مررا يسررمى بررن ص السرري ر  المايررة )سررليما   
نصررفي الرردمام والع رر  فرري التكامرر  برري  الررنرم الحسررية  وترجررو إلررى الع رر  فرري االنتبرراه والتنررريم برري 

إلررى وجرر د ع قررة برري  اضرر را  وئررائث نصررفي  ديررور  مي(  ءمررا ي ررير ءررRudel,1985الماتلفررة )
(  وءرررر لا تعرررر د صررررع تال الررررتعلم ١٥  2002المررررأل )األيمرررر  واأليسررررر( وصررررع تال الررررتعلم )ك ررررا 

 ( 272  2002)مص فى   ناسبة ير ممعل مال المعال ة لالت مي  أنماط  ادابستال
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 ,Gladstone, Best, &Davidsonم ار  ال را   إلى تكام  م ارال نصفي الدمام ) وتحتال

 ,Aylward, Richards, Berninger, Nagy, Field, & Grimmeة أمرارل دراسرقرد (  و 1989

(2003); Blachman, Schatschneider, Fletcher, Francis, Clonan, & Shaywitz, 

(2004); Shaywitz, Shaywitz, Blachman, Pugh, Fullbright, & 

Skudlarski,(2003) آثرررار ل رررا  ال يرررد  لرر و  عسرررر ال رررا   ةلبررررامج الع جيررر واالمبيرر التررردض أ   إلررى
 إي ابية في تحس  مست ى ال را   وتن يا أج ا  الدمام التي تكم  ورا  ال را   الماهر  

فري مدارسرنا يرءر  ب رر  مبامررر  و يرر مبامرر  علرى منراهج  األبحاا أ  التعلريم الت ليرد  وت ير
وطر  تردريس وأن ر ة تعليميرة تعمر  علرى تنميرة وئررائث النصرث الكررو  األيسرر ممرا يرةد  إلرى تنميرة 

ونح هررررا  ةوالتايليررررة وال جدانيررررة والميانيرررر االبتكاريررررةوئائفرررره واهمررررا  وئررررائث النصررررث الكرررررو  األيمرررر  
ت رر ا تصررب  الع قررة عيسررية مررا برري  قرردرال التحصرري  واإلبررداع لرردى و (  3٤  200٦الحررازمي و رر ني  )

الترردري  أك ررر مرر  الرر زب لل رردرال اللفريررة والرم يررة  ول رر ا فررإ  النم يررررة فرري األسررالي    يررث يررتمالتلميرر  
  أمرررا التنررر ع فرري العمليرررة التعليمررة وتمامررري ا مررو عمررر  الررردمام االبتكاريررةالتعليميررة ت قرررث وتعيررق ال ررردرال 

ني تةد  إلى إعداد أفراد يمتازو  بالفكر قادري  على اإلنتال المتن ع وال ديرد الر   تحتاجره التنميررة االنسا
ءبيرررر  ت رررو علرررى عررراتق واضرررعي المنررراهج والم تمررري  بحسرررالي   مسرررةوليةف نررراك  ولررر اال املررررة لم تمعنرررا  

 أنمرراط الررتعلم والتفكيرررتحديررد   يررث ينبغرري ة الترردريس ومعلمرري ومعلمررال ال رررا   بماتلررث المرا رر  الدراسرري
السائد  لدى الت مي  والتلمي ال  وتا يا وإعداد برامج ومناهج واستراتي يال تعليمية متمي   تاتلرث عر  

الم قررث التعليمرري   مررو تلررا الترري ت رردب بال ري ررة الت ليديررة وتنمررري الرررنما األيسررر  لت عرر  التلميرر  متفرراع   
 تكام  ل ئائث النصفي  في الدمام وت بي  ا في الصث االستاداب الم م فالتعلم الفعا  البد له 

هرر ا المن لررق فررإ  البحررث الحررالي يسررعى إلررى ترردارك  لررا اإلمرريا  عنررد تعلررم ال رررا    ومرر 
 الم تررب وتنمية النما المتكام  للدمام باسررتاداب برنررامج م تررب لتردريس ال ررا    مر  ضر   البرنرامج

 ئرائثوت ديم استراتي يال تدريس وت نيال تعليم وأن  ة تعليمية تساهم في تعلرم ال ررا   فري ضر   و 
  في التعليم الفعا   اأساسري   انما التعلم المتكام  للدمام الست مار وتنمية طاقاته التي تعد م لب  
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 ث:ـــة البحـــأسئل

البرنامج القائم على  نناىاا الىمعلم  ةعاليف ما الترالي: الرئيس في التساؤ  م يلة البحث تتحدد
 ؟لدى تلايذات الارحلة االبمدائية بادينة الطائف والمفكير في خفض حدة صعوبات تعلم القراءة

 التالية: األسئلةم  التساؤ  الرئيس  ويتفرع
   الضاب ة؟لم م عة وا الم م عة الت ريبيةما الفرو  في درجال القياأ البعد  لل را   بي 
   مقياأ أنماط التعلم والتفكير لدى الت ريبية؟لال بلي والبعد   القياأ درجال بي ما الفرو 
 ما الفرو  في درجال القياأ البعد  لمقياأ أنماط التعلم والتفكير بي  الت ريبية والضاب ة؟ 
    ؟الت ريبيةال بلي والبعد  لدى الم م عة في القياأ ما الفرو  بي  درجال اضتبار ال را 

   بي  درجال اضتبار ال را   في القياأ البعد  والتتبعي لدى الم م عة الت ريبية؟ما الفرو 

  ث:ــــداف البحــــأه

فرري  برنررامج قررائم علررى أنمرراط الررتعلم والتفكيرررعاليررة ف لك ررث عرر :لبحررث الحررالي إلررى اهرردف ا
  لدى تلمي ال المر لة االبتدائية بمدينة ال ائث ضفد  د  صع تال تعلم ال را  

 :التالية الفرخية األهداف الك ث ع  ويتضم 
  الك ررث عرر  الفرررو  برري  درجررال القيررراأ ال بلرري والبعررد  الضتبررار ال رررا   لرردى الم م عرررة

 الت ريبية بعد إجرا  البرنامج ال ائم على أنماط التعلم والتفكير 
  لم م عرة با عنرد م ارنت را الم م عرة الت ريبيرةالك ث ع  الفر  الر   أ دثره البرنرامج لردى

  الضاب ة في درجال القياأ البعد  في اضتبار ال را  

  فري درجرال القيراأ ال بلري  الم م عة الت ريبيةالك ث ع  الفر  ال   أ دثه البرنامج لدى
 مقياأ أنماط التعلم والتفكير في والبعد  

  لم م عرة با عنرد م ارنت را الم م عرة الت ريبيرةالك ث ع  الفر  الر   أ دثره البرنرامج لردى
 مقياأ أنماط التعلم والتفكير ب ة في درجال القياأ البعد  في الضا

 ( أسرابيو مر  نترائج القيراأ البعرد  فري درجرال ٤الك ث ع  مدى ثبال أثر البرنامج بعد )
 اضتبار ال را   لدى الم م عة الت ريبية 
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 :ثـــــالبح ةــــــأهمي

  الررردمام االنسررراني والترءيررر  علرررى أنمررراط الرررتعلم طررررب طرررر  وأسرررالي  للرررتعلم المتمامررري مرررو
 والتفكير )السي ر  الدماغية( لدى المتعلم في تعلم ال را   

 فري  قليلرةالرتعلم والتفكيرر التري ن ردها  أنمراطالميتبة العرتية بدراسة ع   ي ر  البحث الحالي
 فيما يتعلق بصع تال التعلم ال رائية  االبيئة العرتية وضص ص  

 التعلم والتفكير ع  أنماطبمعل مال ع  ال را   وع   و  صع تال التعلم و   با  يي ود ال  

  ي ود المعلمي  ببرنامج ت بي ي لع ل الصع تال ال رائية قائم على أنماط التعلم والتفكير 
   ئة السع دية مو البي اصع تال ال را   للصف ف األولية متمامي  باضتبار لتحديد ي ود الم تمي 
  تدريسررية لعرر ل صررع تال الررتعلم ال رائيررة وضفررد  رردت ا بمررا يعرر د بالف ائررد  اسررتراتي يةإي رراد

 بحكمله على التلمي  واألسر  والمةسسة التعليمية وعلى الم تمو 

 ث:ـــدود البحـــح
 .مدينة ال ائث الحدود الاكانية:

 هر ١٤٤١الفص  الدراسي األو  لعاب  الحدود الزمانية:
 صع تال تعلم ال را    وأنماط التعلم التفكير  الحدود الاوضوعية:
 تلمي ال الصث ال الث االبتدائي بمدينة ال ائث  الحدود البشرية:

  البحث: مصطلحات

أمرررار إلرررى السررري ر   Torranceأ  تررر رانس  (١3  200١: يررر ءر مرررراد وأ مرررد )اصىىىط حا
وي صررد ب ررا Learning Style and Thinking) ) الدماغيررة علررى أن ررا أنمرراط الررتعلم والتفكيررر

سررتاداب وئررائث النصررفي  فرري ااسرررتاداب الفرررد لل ئررائث الدماغيررة عنررد م اج ررة الم رري ل ويتم رر  
 الكرويي  األيسر أو األيمر  أو ءلي ما معا )المتكام ( في العمليال الع لية والسل ك 

  في مقياأ أنماط التعلم والتفكير ة ال را  صع ت ال التلمي    حص  علي اتالدرجة التي  :اإجرائي  
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ا برررري  مسررررت ى قرررردرات م وتحصرررريل م  :ااصىىىىط ح   هررررم الت ميرررر  الرررر ي  ير رررررو  تباين ررررا واضررررح 
األكررراديمي فررري ال ررررا    وقرررد ييررر   لررردي م اضررر را  فررري إ ررردى العمليرررال النفسرررية ءالررر اكر  واإلنتبرررراه 
واإلدراك والتفكير  وال تك   الصع تال نات ة عر  عر   ع لري أو اضر را  سرل ءي أو أسربا   سرية 

 ررا ع قررة بعرردب م ئمررة ئررروف الررتعلم أو الرعايررة األسرررية  وأ  ي برر  بررح  الارردمال أو أسرربا  أضرررى ل
 ( ٤3  20١٥العادية  ير فاعلة لتعليم م مما يت ل  ت فير ضدمال ضاصة )وزار  التعليم 

  تم اعتماد المصنفي  في برامج صع تال ال را   في المدارأ الحي مية ب زار  التعلم :اإجرائي  

 

ىىا: م م عررة مرر  اإلجرررا ال المحرردد  والترري تعتمررد علررى اسررتراتي يال إلعمررا  نصررفي  إجرائي 
 الدمام أثنا  ال را    ب اقو اثنا  وع رو  جلسة ت دب ل وال صع تال تعلم ال را   

 ةــابقــات الســدراســري والــار النظــاإلط

 ا:ــــــهومـــمفه -1
صرع تة فري  بحن را صرع تال ال ررا  (: APA  2015تعرف جمعيرة علرم الرنفس األمريييرة )

ف ررم اقترررا  الحررروف مررو أصرر ات ا  وهرري مرتب ررة بالالرر  العصرربي أو ضررعث وتررده ر فرري عمليررال 
 اللغة وم االل التفكير البصر  في الدمام  

(: ٤3  20١٥التعريف لصع تال تعلرم ال ررا   مرا  ءرتره وزار  التعلريم )وتتبنى البا  ا  في 
ا برري  مسررت ى قرردرات م وتحصرريل م األكرراديمي فرري ال رررا     برحن م الت ميرر  الرر ي  ير رررو  تباين ررا واضررح 
وقد يي   لردي م اضر را  فري إ ردى العمليرال النفسرية م ر  الر اكر  واإلنتبراه واإلدراك والتفكيرر  وأ  

الصررع تال نات ررة عرر  عرر   ع لرري أو اضرر را  سررل ءي أو أسرربا   سررية أو أ  أسرربا  ال تكرر   
أضرررى ل ررا ع قررة بعرردب م ئمررة ئررروف الررتعلم أو الرعايررة األسرررية  وأ  ي برر  بررح  الارردمال العاديررة 

( 2٤- ١٨) ويرتم تحديرد الترحضر بري  ير فاعلة وقليلة لتعليم م ممرا يت لر  تر فير ضردمال ضاصرة  
فررحك ر  ءمررا ي رر   سررا  هرر ا التررحضر برردرجال االنحررراف للقيمررة العاديررة  الترري يتحصرر  علي ررا  مرر ر ا
قرا   نص م ن  مو مت سا انحراف معيار   وتتعلق ه ه الدرجال المعيارية والمت سر ال د في الفر 

  (Nuyts, 2012, 261)والسرعة ب م  ال را   وعدد األض ا   االحسابية أساس  
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 راءة:ـــات القـــوبـــل صعـــاموـــاب وعـــأسب -2
 ة:ــوجيــولــوروبيــالن ابـــاألسبأ( 

 مررا تصرر  الا يررا وهرر ه الكبيررر   العصرربية الا يررا نررراب فرري ضلرر  وجرر د إلررى الدراسررال ت ررير
 معل مررال علررى اعتمرردل الترري الدراسررال ّبينرر  وقررد لرردمام ا فرري البصرررية وال  ررر  العرري  مرربيية برري 

 العصربية الا يرا أ  المغناطيسري برالرني  التصر ير م    دي ة ت نيال إلى باإلضافة دقي ة ت ريحية
ا وا رد    ررف كر  علرى العري  ت بير  علرى المسراعد  فريا  اسم   ادور   تلع  التي الا يا وهي الكبير  

 صررع تة ال رررا   تكرر   لرردي م أقرر ب المصررابي  وتبرري  أ  الحررروف  ترتيرر  تحديررد وتالتررالي ا،ضررر تلرر 
 ( ١0  200٦)أب   ية   ٔاب أ  ب ي  المعل مال تن   أن ا كما اوتنريم   ا  م  

 :يــونيمــالف يــوعــالب( 

 مرءبات را إلرى الملف ئرة الكلمرال تحلير  أردنرا إ ا بحنره النغمري ٔاو الفر نيمي برال عي الم ص د
 ال ررا   عمليرة تن لرق هنرا ومر   ةالنغمر تسرمى والتي الكلمة في ص تية و د  أصغر إلى نص  فإننا

 (  و و  صع تة ال را   لدي م م اك  في ال عي الف نيمي 3٩  20١١)ال لي  
الع ام  البيئية: ويصرجو بعرد الترتر يي  صرع تة ال ررا   لعردب تر فر التردري  الم ئرم والفعرا  
لم ارال ال را    ووج د ممارسرال مر  المعلمري  تسرب  وتضراعث صرع تة ال ررا   لردى التلمير  ومر  

ه الممارسرال: ممارسرة تعلريم ال يتناسر  مرو اسرتعدادال التلمير   إهمرا  التفاعر  مرو الت مير   و  ه 
 ( ١٨٦  20١٦صع تة ال را    وممارسة تعليم يف   استعدادات م )أ مد  

والمي  دافو م م لتعلم ال را   ويرتبا المي  لل ررا    عدم توفر الميل والقدرة لتعلم القراءة:ج( 
بمسررت ى ال فرر  الع لرري والعمررر ال منرري وال ررنس  ويعررد الميرر  وال رردر  علررى امررت ك الم ررارال 

 ( ٨3  20١١أم ر متراب ة )صباب  

 ا:ـــــهومـــــمفه -1
 ك لمرررا  اسرررتادب ف رررد النرريررة  األطررر واضررت ف عررددبت الدماغيررة السرري ر  مسررميال تعررددل

Coleman  الرردمام عمليررال مصرر ل Brain Processes رري  فرري الدماغيررة للسرري ر  كمرررادف  
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 الررررتعلم تعبيررررر Gebhardt وجيبررررارل & Rephetti ورفيرررر  ؛ Zenhausern زين  سررررير   اسررررتادب
 Thinking style الررررتفكير وأسررررل    Memory والررر اكر   Complexity learning المع رررد

 أنمراطأن را  علرى الدماغيرة السري ر  إلى أمار Torrance ت رانس  وأما الدماغية للسي ر  كمرادفال
 ( ١٨  200٦ر )الحازمي و  ني  والتفكي التعلم

أو سي ر  أ د نصفي الدمام إلى عالم األعصا  جر    أنماط التعلم والتفكيريرجو مف  ب و 
 The)ال انر  ال ائرد مر  الردمام  الر   رءر  في را علرى ١٨٨٦عراب  (John Jackson)جاكسر   

Leading Hemisphere)  عبرر جاكسر   عر   لرا  إ  أنمراط الرتعلم والتفكيرر مف ر ب منره امرتق و
  200١)عبرررد ال ررر     ب  لررره بإ  نصرررفي الررردمام ال يميررر  أ  يي نرررا م ررررد تكررررار لبعضررر ما بعضررراب

 (  2٩  200٩عيد  ؛ ١37
تعنري تمير  أ رد  أنمراط الرتعلم والتفكيررأ   إلرى Springer & Deutsch( 2003) ي ريرو 

النصرث ا،ضرر  النصرفي  أك رر مر  أ دنصفي الدمام بالتحيم في ن اطال الفرد  أو االعتماد على 
أليسر أو النصث الكرو  اي صد بحنماط التعلم والتفكير استاداب الفرد للنصث و  في تلا الن اطال 

أو همررا معرررا فرري العمليررال الع ليررة والمعرفيررة  ويميرر  تلايصرر ا ءمررا  ررددها  أليمرر  للرردمامالكرررو  ا
 ( فيما يلري:Torranceت رانس )

ويفضرررر  األعمرررررا  المنرمرررررة  االفرررررد  و الرررررنما األيسررررر هررررر  الررررر   يميرررر  أل  ييررررر   محررررردد  
الما  ة والرتي يي   في ا االكت اف منرم متدرل ع  طريق تر ءر المعل مرال ب ري رة لفريرة لي رد 

ويرت  األفكار في ص ر  ض ة تمينه م  الت ص  إلى استنتاجال لح  الم ي ل  المعنيرة الح ائق 
ويفضر  األعمرا   يرر  محردد أل  يير    يرر  فيمير أمرا الفررد  و الرنما األيمر   ما  مي وتحسي  

ة المنت يررة والترري يسررت يو مرر  ض ل ررا االستك رراف )اإلبررداع( عرر  طريررق اسررترجاع المعل مررال الميانيرر
ليحررردد األفكرررار العامرررة التررري ت ضررر  الع قرررال فررري صررر ر  مررر ج   تسررراعده علرررى إنترررال أفكرررار لحررر  

 التساو  فيالنما المتكام  وه   اوأضير   ما  مي الم ي ل ب ري ة  دسية وم  ثم يرست يو ابتكار 
رررالاسرررتاداب النصرررفي   ررر اكررررويي  للررردمام األيمررر  واأليسرررر  بحيرررث يعمررر   مع  الم ررريلة ل بيعرررة ا تبع 
 ( ١٩٩٤المعروضة )مرراد  
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 االسرتاتيجية القائمة على أمناط التعلم والتفكري: -2
تتضم  عملية التعلم الرئيسة في االستراتي ية ال ائمرة علرى أنمراط الرتعلم والتفكيرر الا ر ال 

 (:2٤٩  20١٨التالية ءما عرض ا آدب )
  الت يئة وإثار  االهتماب 

  ل انبي الدمام اكتسا  الابر  ال ديد  وف  ا 

  التفصي  وتعمي ى الف م )ت بيق المعرفة( ل انبي الدمام 

  ت سير وانت ا  التعلم الميتس  وتع ي  جانبي الدمام 

  م رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يررررررررالت 

  التلايص ووضو ض ة تع ي  التعلم المست بلي 

واتبررو البرنررامج ال ررائم علررى أنمرراط الررتعلم والتفكيررر لافررد  ررد  صررع تال ال رررا   الا رر ال 
( فرري التررردريس  فرري  رري  اسرررتادب البرنررامج اسررتراتي يال: الترءيررر  2٤٩  20١٨اتبع ررا آدب )الترري 

والتحليررر   والايرررا  والمن رررق  التامررري  واالسرررتنتال  والتعليمرررال الحرررر  والمحررردد   والت ريررر  العملررري 
 وال رب اللفري  واأللحا  وإدراك ال ق  

 أمناط التعلم والتفكري وتعليم وتعلم القراءة: -3
تحسرررري  التحصرررري  وت رررر ير البيئررررة التعليمررررة مرررر  الم الرررر  الترررري يسررررعى ل ررررا الم تمررررو  إ 

أ  التدريس باستاداب أنماط الرتعلم والتفكيرر فري العمليرة التعليميرة  والبا  ي   وقد أمار البا     إلى
 وفي تعلم ال را   ضص صا   تحثير إي ابي في التحصي  وتن يا لل درال الدماغية  عم ما  

يس م تعليم وتعلم ال را   بالترءي  على تنمية وئائث النصفي  الكررويي  للردمام   ويمي  أ 
وضاصرررة تنميرررة نمرررا الرررتعلم والتفكيرررر األيمررر  للررردمام الم مررر    يرررث يرررتم اسرررتاداب عمليرررال البحرررث 
والت صي  واستاداب ال ري ة الكلية واألن  ة في تدريس ال را    واالهتماب بتحفي  قدر  ال البة على 

ايررر  وإنترررال الم ارنرررال  فينبغررري عنرررد اكتسرررا  التلميررر ال للمعرررارف والمعل مرررال تن ررريا وئرررائث الت
 ( 2٤٦-232  2007النصفي  الكرويي  للدمام )أب  الع ايا وتيرب  
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( إلى ضررور  تحديرد أنمراط الرتعلم والتفكيرر ٤٤  20١3وفي ه ا السيا  أمارل ع  الدي  )
ث الكررررو  األيمررر   ومتعلمرررة بالنصرررث الكررررو  األيسرررر  للتلميررر ال  وتصرررنيف   إلرررى متعلمرررة بالنصررر

ا  فم  ض    لا يمي :  ومتعلمة بالنصفيي  مع 
  التكام  بي  عم  النصرفيي  الكررويي  للردمام مر  ضر   أن ر ة وتررامج تعلرم ال ررا     يرث

تررررى نرريرررة الرررتعلم المسرررتند إلرررى الررردمام أ  السررري ر  الدماغيرررة ال تعيرررس اسرررتاداب ال انررر  
 واأليسر ف ا ب در ما تد  على أننا ط رنا بعد قدراتنا ولم ن  ر قدرال أضرى األيم  

   اضتيار االستراتي يال واألسالي  المناسبة لتعليم وتعلم ال را    وهر ا يعرد أداه لقيراأ الفررو
الفرديرررة للتلميررر ال  وتالترررالي مرررن  التلميررر ال الفرصرررة للت صررر  إلرررى األدوال التررري يميررر  أ  

 م ال را   في الم اقث الماتلفة تساعده  في تعل

وفي ض   مما سبق ترى البا  ا  األهميرة الكبيرر  للتعررف علرى أنمراط الرتعلم والتفكيرر لردى 
ررا تلميرر ال الصررث ال الررث االبترردائي مرر   وال صررع تال تعلررم  تلميرر ال المر لررة االبتدائيررة وضص ص 

اغيرررة )األيمررر   األيسرررر( لتحسررري  ال ررررا   وت ررر ير قررردرات   فررري ال ررررا   بررراضت ف نمرررا السررري ر  الدم
  تحصي  التلمي ال في ال را   

   :ةـــــــابقـــات الســـدراســـال
عرردد مرر  الدراسررال السرراب ة الترري رت رر  مررا برري  صررع تال الررتعلم والسرري ر  الدماغيررة هنرراك 

التي أجري  ب دف الم ارنة بري  العراديي  و و  عسرر  Gladstone, et al. (1989دراسة ) :ومن ا
 أعمرارهمتترراوب  ا( تلمير   3٦الدراسة علرى عينرة مي نرة مر  ) وطب  ال را   في إعما  نصفي الدمام 

( مرر  العرراديي  ١٨( تلمير  يعرران   مر  عسررر ال ررا   و)١٨( عرراب وقسرم  لم مرر عتي  )١٤-٩بري  )
دى  و  عسرررر ال ررررا   م ررراك  فررري التكامررر  بررري  نصرررفي وت صرررل  النترررائج أ  لررر  رررموترررم اضتبرررار أدائ

 الدمام م ارنة بالعاديي  
التري هردف  إلرى ت يريم آثرار تعلريم ال ررا   علرى  Aylward, et al. (2003) وءر لا دراسرة

( ١0وتك نرر  عينررة البحررث مرر  )  التن رريا الرردما ي عنررد األطفررا  الرر ي  يعرران   مرر  عسررر ال رررا  
ثررم تررم الترردض  للرر ي    علرري م fMRI( قارئ ررا عادي ررا تررم فحررص ١١و) أطفررا  مصررابي  بعسررر ال رررا  
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بي   ( ساعة  وت صل  النتائج: إلى فرو  2٨يعان   م  عسر ال را   ببرامج لل را   ماملة بمعد  )
تن يا أقر  فري جرانبي المرأل وا  ب  الع ل  أئ ر االضتبار ال بلي والبعد  لصال  االضتبار البعد   ف

 ما بعد الع ل أئ روا تحس  في نتائج ال را   وزياد  تن يا الدمام  واأليسر  أ األيم 
 اقياأ مدى فاعلية برنامج تدري  المرأل يتضرم  )ألعاب ر Nussbaum (2010)دراسة وهدف  

دماغيررة( فرري تحسرري  األدا  المعرفرري والسررل ءي واألكرراديمي لرردى األطفررا  ومعرفررة التررحثيرال العصرربية 
وتلميررر   مررر زعي  إلرررى م مررر عتي   ا( تليمررر   3٦٤التررري يحررردث ا البرنرررامج  وتك نررر  عينرررة الدراسرررة مررر  )

النترائج  وأسرفرلاإلصابة بصع تال تعلم ال را   والرياضريال   ضاب ة وت ريبية م  المعرضي  لا ر
  فعالية البرنامج التدريبي في تحسي  األدا  السل ءي والمعرفي لدى العينة الت ريبية ع 

 رردف  إلررى التعرررف علررى نمررا ال يمنررة المايررة لرردى ف( 20١2دراسررة مرر يع   و مررد  )أمررا 
م ( تلمير ا وتلمير   تر20ت مي  المر لة االبتدائية م   و  عسر ال ررا    وتك نر  عينرة الدراسرة مر  )

اضتيررارهم بحسررل   المعاينررة اال تماليررة ال صرردية مرر  ت ميرر  السررنة ال انيررة وال ال ررة ابترردائي  وأئ رررل 
نترررائج الدراسرررة عررردب صرررحة الفررررع األو  الررر   نرررص علرررى ب هيمنرررة الرررنما األيمررر  لررردى الت ميررر  

بعرردب وجرر د هيمنررة مايررة  المعسررري  قرائيرراب  فرري  رري  أثبترر  صررحة الفرررع ال رراني الرر   نررص علررى
ونفر  النترائج المت صر  إلي را مر  ضر   نترائج   تامة لدى الت مي  المعسري  قرائيا في عينرة البحرثب

البحررث مررا نصرر  عليرره الفرضررية ال ال ررة فرري البحررث الترري نصرر  برردورها علررىب وجرر د اضررت ف برري  
ة أ  مر  ضر   هر ه الدراسر وتبري ال نسي  في أنماط ال يمنة المايرة لردى ت مير  العينرة المدروسرةب  

يتم   في غيا  النما النم  جي في المعال ة اللغ يرة والر   يت لرى   عسر ال را    ا أص  عصبي
 ال ئيفي بي  نصفي المأل بالنسبة للغة ال تنائر في 

هرررردف  إلررررى عرررر ل صررررع تال ال رررررا   لرررردى ت ميرررر   (20١٥دراسررررة السررررما  )فرررري  رررري  أ  
علم المسرتند علرى الردمام  وترم اضتيرار عينرة مي نرة المر لة االبتدائية م  ض   برنامج قائم علرى الرت

بالصررث الرابررو االبترردائي بمحافرررة ال رراهر  بمصررر  وت صررل  الدراسررة إلررى فعاليررة  ا( تلميرر   20مرر  )
نرريررررة الررررتعلم المسررررتند علررررى الرررردمام لعرررر ل صررررع تال ال رررررا   فرررري الن ررررق والتعرررررف والف ررررم ومرررر  

  يا جانبي الدمام االستراتي يال التي اعتمد علي ا البرنامج تن
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 ,Richards, Grabowski, Boord, Yagle, Askren, Mestre, Robinsonدراسة أما 

Welker, Gulliford, Nagy, & Berninger, (2015) ردف  إلرى الك رث عر  االضت فرال فري ف 
 الدمام بي  العاديي  و و  صع تال الكتابرة وال ررا    وتك نر  العينرة مر  ثر ا م م عرال م م عرة مر 

( تلمير ا   ١٤  وم م عة م  صع تال الكتابرة مي نرة مر  )ا( تلمي   ١7 و  صع تال ال را   مي نة م  )
م م عرة صرع تال ال ررا   وم م عرة  أنى ( ت مي   وائ رل النتائج٩وم م عة م  العاديي  مي نة م )

دي م اضت فرال فري أنمراط لو في الماد  البيضا  في الدمام م ارنة بالعاديي    ضل   لدي م صع تال الكتابة 
الت صرري  الرر ئيفي للم مررة وءرر لا اضت فررال فرري منرراطق الت صرري  فرري نصررفي الرردمام األيمرر  واأليسررر 

 واضت فال في أنماط االرتباطال بالنسبة لم م عة العاديي  
( إلررى اضتبررار مرردى فعاليررة برنررامج للنصررث 20١7) ومرر ء  و مرر ده دراسررة محمرر دوأمررارل 

ل صع تال التعلم  ير اللفرية ألطفا  المدرسة االبتدائية  وتك ن  عينرة البحرث األيم  م  المأل لع 
مرر  سررتة أطفررا   وى صررع تال الررتعلم  يررر اللفريررة بالمدرسررة االبتدائيررة  وء ررف  النتررائج عرر   رردوا 
تحسرررر  فرررري الم ررررا  اللفررررري للرررر ءا  لرررردى الم م عررررة الت ريبيررررة مرررر  أطفررررا  المدرسررررة االبتدائيررررة  وى 

م  ير اللفرية بعد البرنرامج  وتحسر  الم را  األدائري أو العملري للر ءا  لردى الم م عرة صع تال التعل
الت ريبيررة  وتحسرر  العمليررال المعرفيررة األرتعررة فرري منر مررة الت يرريم المعرفرري )عمليررة التا رريا  عمليررة 

  -سرتريث او  -االنتباه  عملية التحني  عملية التتابو(  وتحس  األدا  على اضتبار ال ي  المع د لررأى 
 وأيضا تحس  األدا  على اضتبار بندر ج ت ال  البصرى الحرءي لدى الم م عة الت ريبية  

( التي هدف  إلى الك ث ع  أنماط السي ر  الماية لردى المعسرري  20١7ودراسة اليامي )
 (١0٨( تلمير    مرن   )2٤0قرائي ا وع قت ا بال ءا  اللغر    وتمر  الدراسرة علرى عينرة مي نرة مر  )

( معسرال قرائي ا م  المدارأ الحي ميرة بمردارأ ن ررا   وت صرل  الدراسرة ١32تلمي ال عاديال  )
إلى أ  النما السائد لدى المعسرال قرئي ا ه  النما األيم   ووج د ع قة سالبة  ير دالة بي  نمرا 

 السي ر  األيم  ومست ى ال ءا  اللغ   
 ردف  ف Dimitriadis, Simos, Fletcher, & Papanicolaou (2018دراسرة )وأمرا 

إلى الك ث ع  طري ة عم  الدمام لدى األفراد ال ي  يعران   مر  صرع تال قرائيرة  وتك نر  العينرة 
( مرر  الرر ي  ال تت افررق قرررا ت م مررو 27( مرر  الرر ي  يعرران   مرر  صررع تال قرائيررة مررديد   و)2٥مرر  )
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الر ي  يعران   مر   ئ ررل النترائج أ سرنة  وأ ١٤-7عمرهم ال مني  وتتراوب أعمرار أفرراد العينرة مر  
عسر ال را   ال ديد لدي م م م عة م  الت  هال ال ئييية في الدمام  يث ءانر  ءفرا   ال صر ل 
العصبية لدي م ضعيفة  أما ال ي  ال تت افق قرا ت م مو عمرهم ال مني فكان  لردي م نسربة أعلرى مر  

ي ال ر   األيسرر مر  الردمام ترد  علرى قردر  ال ص ل  وأسفرل نتائج الدراسرة أ  زيراد  ال صر ل فر
 قرائية وقدر  على اكتسا  الم ارال ال رائية 

هردف  إلرى  Peters, Bulthé, Daniels, Beck, & Smiedt (2018)دراسرة ون رد أ  
  م ارنررة ن رراط الرردمام لاطفررا  المصررابي  بعسررر ال رررا    واألطفررا  الرر ي  يعرران   مرر  عسررر الحسررا 

ر تترراوب أعمرارهم  طفر    ٦2  وتك نر  العينرة مر  اواألطفا  ال ي  يعان   م  عسر ال ررا   والحسرا  مع 
عرراب  تررم ت سرريم م لرر  ا م م عررال م م عررة لرردي ا عسررر قرررا   وم م عررة لرردي ا عسررر  ١2و  ٩برري  

   سررا  وم م عررة لرردي ا ءرر  االضرر رابيي   وأمررارل نتررائج التحلرري ل إلررى ت ررابه عصرربي ءبيررر برري
األطفا  ال ي  يعان   م  اض رابال التعلم  وأئ رل الم ارنة المبامر  بي  م م عرال األطفرا  الر ي  

 يعان   م  اض رابال في التعلم مست يال مماثلة م  التن يا العصبي في جميو أنحا  الدمام 

 ث:ــــروض البحــــف
 روع التالية:في ض   الدراسال الساب ة ونتائ  ا واإلطار النرر  تم وضو الف

اضتبرار ضاب ة والم م عة الت ريبية فري ة الالم م عدرجال بي   ت جد فرو  دالة إ صائيا   -١
 لصال  الم م عة الت ريبية  لبعد ال را   ا

ال ت جررد فرررو  دالررة إ صررائيا  برري  درجررال القيرراأ ال بلرري والبعررد  فرري مقيرراأ أنمرراط الررتعلم  -2
 والتفكير لدى الم م عة الت ريبية 

فررو  دالرة إ صرائيا  فري درجرال القيراأ البعرد  فري مقيراأ أنمراط الرتعلم والتفكيررر  ال ت جرد -3
 بي  الم م عة الت ريبية والضاب ة 

البعررد  فرري اضتبررار ال رررا    والقيرراأال بلرري  القيرراأ درجررال ت جررد فرررو  دالررة إ صررائيا  برري  -٤
  لصال  القياأ البعد  لدى الم م عة الت ريبية

البعرررد  والتتبعررري الضتبرررار ال ررررا   لررردى  درجرررال القيررراأال ت جرررد فررررو  دالرررة إ صرررائيا  بررري   -٥
 الم م عة الت ريبية 
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 :ثــــج البحــــمنه
 البرنررامج: وهرر  المسررت   المتغيررر أثررر لبحررث و لررا الت ريبرري  مرربه المررن ج علررى البحررث اعتمررد

 تلميرر ال مرر  عينررة لرردى ال رررا   صررع تال وهرر  التررابو المتغيررر علررى والتفكيررر  الررتعلم أنمرراط علررى ال ررائم
 وضربا وت ريبيرة  ضراب ة لم مر عتي  ت سريم   وترم ال را    صع تال  وال االبتدائي ال الث الصث

 والعمرر الر ءا : وهري والت ريبية الضاب ة الم م عتي  تكافة على تةثر أ  الممي  م  التي المتغيرال
 إعررداد مرر  ال رررا   اضتبررار) المتضررمنة الم مرر عتي  علررى ال بلرري القيرراأ أدوال ت بيررق تررم ثررم وال ررنس 
 ت بيرررقثرررم ترررم   (2003لتررر رانس وآضرررري  تعريررر  الرررب   ) والتفكيرررر الرررتعلم أنمررراط ومقيررراأ البا  رررا  
 البعرد  القيراأ أدوال طب ر  ثرم الت ريبيرة  لم م عرةعلرى ا والتفكيرر الرتعلم أنمراط علرى ال ائم البرنامج
  الم م عتي  بي  والفرو   الت ريبية الم م عة على البرنامج أثر لمعرفة الم م عتي  على

 :هــث وعينتــع البحــجمتم

يتررحلث م تمررو البحررث مرر  التلميرر ال  وال صررع تال ال رررا   بالصررث ال الررث االبترردائي بمدينررة 
ال رائث ت رتم  علرى ال ائث بالمدارأ الحي مية  وهي ثمانية وع رو  مدرسرة  ي ميرة داضر  مدينرة 

 برامج لصع تال التعلم  وعدد تلمي ال الصث ال الث االبتدائي  وال صع تال ال را   أرتعي  تلمي   

 صررع تال  وال ومرر  عاديررالالمرر   تلميرر   (33) اضتيررار تررم :االسىىمط عية البحىى  عينىىة
بالمرردارأ الحي ميررة بمدينررة ال ررائث  والمرردارأ هرري: )االبتدائيررة ال ال ررة  والاامسررة  والحاديررة  الررتعلم

 ع ر  والتاسعة ع ر  والع رو   وال امنة والامس    واألولى بالح ية( 
مر  ضمرس مردارأ تتضرم  بررامج صرع تال  تلمير   (١٦) اضتيرار ترم :األساسية البح  عينة

ينررة ال ررائث  وهررري ءالتررالي: االبتدائيررة ال ال ررة ب ررا تلمرر تي   واالبتدائيرررة الررتعلم بالمرردارأ الحي ميررة بمد
الع رو  ب ا ث ا تلمي ال  واالبتدائية الاامسة ع رر ب را ثر ا تلمير ال )الم م عرة الت ريبيرة ثمرا  
تلميررر ال(  واالبتدائيرررة التاسرررعة ع رررر ب رررا ثررر ا تلميررر ال  واالبتدائيرررة الرابعرررة والع ررررو  ب رررا ضمسرررة 

ال )الم م عررة الضرراب ة ثمررا  تلميرر ال(  وجمرريع   مصررنفال ءتلميرر ال  وال صررع تال قرررا   تلميرر 
 وتحددل العينة م  ض   الا  ال التالية:

 م  ض   م  رة المعلمة أو األسر  أو م  س  ل المدرسة  طل  اإل الة 
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 للتلمي   والم اك  التي ت اج  ا والتحكد م   يالم ابلة مو المعلمة للك ث ع  المست ى األول
 استاداب التعليم المناس  ل درال ومست ى التلمي   

    مراجعة الفحص ال بي للتلمي 
  مراجعة استبانة الحالة االجتماخية 
  مراجعة االضتبار النمائي 
  لقياأ ال ءا  اضتبار رسم الرج  ت بيق 
   ت بيق اضتبار ال را   م  إعداد البا  ا 
 (  2003ت بيق مقياأ أنماط التعلم والتفكير لت رانس تعري  الب ) 
  ت سريم السرتة ع رر  تلمير   مر   وال صرع تال ال ررا   لم مر عتي  م م عرة ضراب ة مي نرة

 م  ثما  تلمي ال  وم م عة ت ريبية مي نة م  ثما  تلمي ال 

  التح ق م  التكافة بي  الم م عتي  الت ريبية والضاب ة 

مر  تكرافة الم مر عتي  الت ريبيرة والضراب ة فري متغيرر )الر ءا   ودرجرال ال ررا    وأنمرراط وللتح رق 
 التعلم والتفكير  والعمر ال مني( تم استاداب اضتبار ما  ويتني ءما ه  م ض  في ال دو  التالي:

 التكافؤ بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف بعض املتغريات (1)جدول 

مستوى  Uقيمة مان ويتين  Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب اتـــــوعـــــاجملم رياتـــــاملتغ
 الداللة

 ٦٤.0 ٨.00 ( ٨الضاب ة )  = 72١  2٨.00 ٦20  72.0 ٩.00 ( ٨الت ريبية )  = ال ءا 

 72.0 ٩.00 ( ٨الضاب ة )  = 72١  2٨.00 ٤2١  ٦٤.0 ٨.00 ( ٨الت ريبية )  = درجال ال را  

 ٥٨.٥ 7.3١ ( ٨الضاب ة )  = 32٨  22.00 ١.00٥ 77.٥ ٩.٦٩ ( ٨الت ريبية )  = األيم  النما

 77.0 ٩.٦2 ( ٨الضاب ة )  = 3٨2  23.00 ٩٥3  ٥٩.0 7.3٨ ( ٨الت ريبية )  = النما األيسر
النما 
 المتكام 

 72.0 ٩.2٥ ( ٨الضاب ة )  = ٥7٤  2٦.00 ٦٦٩  ٦2.0 7.7٥ ( ٨الت ريبية )  =

 ٦٨.0 ٨.٥0 ( ٨الضاب ة )  = ١.00 32.00 000  ٦٨.0 ٨.٥0 ( ٨الت ريبية )  = العمر ال مني
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ويتض  م  ال دو  السابق أ  الفرو  بي  الم م عتي  الت ريبيرة والضراب ة  يرر دالرة مر  
والعمر ال مني مما يرد   يث درجة ال ءا   ومست ى ال را    ودرجال مقياأ أنماط التعلم والتفكير  

 على تكافةهما  ء لا تتكافى  الم م تي  الت ريبية والضاب ة في ال نس  يث أ  جميع   إناا 

 (.1979 ، وآخرون أبوحطب) تقنني الرجل رسم اختبار -1
 كاضتبرار ١٩20 عاب فى Goodenough ج دانث األمرييية البا  ا  االضتبار ه ا أعدل

 عينررة علررى طب تررهو  لرجرر   صرر ر  يرسررم أ  مرر  أك ررر ال فرر  مرر  يت لرر  ال االضتبررار وهرر ا للرر ءا  
 ترم النترائج ضر   ومر  ني جرسرى ب اليرة األطفرا  ريراع ت مير  مر  أمرييرى طف  ٤000 مي نة م 
 عنصررر كرر  ويصع ررى األطفررا  عنررد الع ليررة لل رردر  كمقيرراأ مفرررد  ٤0 اتاررا  يميرر  أنرره إلررى الت صرر 
 علرى االضتبار ه ا ويةءد للدرجال  الم ابلة ال ءا  نسبة  سا  ويتم الدرجال ت مو ثم وا د  درجة
 أضراف   لرا بعد ولك   الرسم فى الفنية الم ار  وليس الم رد تفكيره ونم  الم  رة فى ال ف  دقة

 تعردي  ئ رر ب ١٩٦3 عراب وفرى ب ١٩2٦ عراب فرى مفررد  ٥١ المفرردال عردد ووص  جديد مفردال
 وترم مفررد   73 المفرردال عردد فيره ووصر  وهراريس ل  دانرث الرجر  رسرم باسم االضتبار ل  ا جديد
 ف مرى  مصر فى) المصررية البيئرة فرى ت نينرة تم  يث والب د اللغال م  للعديد االضتبار ه ا ترجمة

 الغرتية المن  ة على السع دية البيئة على المقياأ بت ني  البا  ي  م  فريق وقاب واألردنية(  ل  د
 فررى البررا  ي  مرر  العديررد ب اسرر ة االضتبررار وثبررال صررد   سررا  وتررم(  ١٩7٩  وآضرررو   أب   رر )

 مر  و لرا مفررد  77 عردد علرى االعتمراد ترم السرع دية العرتيرة بالمملكرة أمرا واألرد   مصرر م  ك 
 والرر ي  االبتدائيررة المرردارأ وتعررد الحضررانة دور مرر  وطفلررة طفرر    2٥١٦ عرردد علررى ت بي رره ضرر  
 صرد  ض   م  السع دية البيئة فى االضتبار صد  م  التحكد وتم عاب  ١٥ -3 م  أعمارهم تمتد

 بال يراد  المت سر ال فرى زيراد  تحردا  يرث الفرضرى التكر ي  صرد  اسرتاداب وترم ال رفيرة  الم ارنة
 بردرجال االرتبراط معرام ل  سرا  ترم  يث بالمحيال المرتبا الصد   سا  تم وأيضا   العمر فى

 ( ب١٩7٩ وآضرو   أب    ) راف  مصف فال اضتبار
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 – سرتانف رد واضتبرار الرجر  رسرم اضتبرار ت بيرق ترم ال رائث من  رة أطفرا  علرى دراسرة وفي
 كانررر  االضتبررراري  مررر  الررر ءا  نسررر  بررري  االرتبررراط معامررر  وتحسرررا  وطفلرررة طفررر    ١٥ علرررى بينيررره

 الرجر  رسم اضتبار ت بيق إعاد  تمف د  ال بال ع  أما  الرج  رسم اضتبار صد  يةءد مما 0.73٦
 الت بي ي  درجال بي  االرتباط معام   سا  وتم أسابيو ث ثة زمنى بفاص  وطفلة طف    ١٥ على
 (  20١2   أب زيدو   خيسى)  0.٨27 امساوي   وءا 

 اختبار القراءة من إعداد الباحثان: -2

ررررمم االضتبررررار ب رررردف قيرررراأ قرررردر  التلميرررر   فرررري التعرررررف علررررى الكلمررررة وقرا ت ررررا بصرررر ر   صص
صررررحيحية  وتحديررررد درجررررة صررررع تة التعرررررف علررررى الكلمررررة لرررردى التلميرررر ال  وال صررررع تال ال رررررا   

 بالصث ال الث االبتدائي 

 ( و 20١٦الفررا اإلط ع على األد  النرر  والدراسال الساب ة على سبي  الم را  دراسرة  )
 (Faramarzi, Abedi, Ghamarani,2019(  و)20١7لحييظ  وعلرررري  )عبرررردا

 (  Harold, 2019و)

 االطر ع علرى بعرد اضتبرارال ال ررا   ومن را Faramarzi,et.al.,2019)  ( و)عبرردالحييظ
 ( ١0٥  20١2أ(  والبحير  في )أب  الديار  20١7(  و)وزار  التعليم  20١7وعلي  

 إعداد االختبار:

 م :تك   االضتبار 
    م دمة تتضم  البيانال العامة للتلمي 

  تعليمال ل ضتبار وءلمال ت ريبية ت ض  طري ة االضتبار 
  االضتبررار الميرر   مرر  وا ررد وع ررري  ءلمررة متدرجررة فرري الصررع تة  وم ررتملة علررى م ررارال

متعرردد  ي ررر  ات ان رررا للتعررررف علرررى الكلمرررة  ومن عررة بررري  أسرررما  وأفعرررا   وترررم بنا هرررا وفرررق 
ا علرررى ال يررررارال الميدانيرررة لترتيب ررررا وانت ررررا  الم رررارال  الم ل تررررة للتعررررف علررررى الكلمرررة  بنررررا  
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وترررم عرررررع االضتبرررار فرررري صررر رته األوليررررة علرررى ضمررررس معلمرررال مرررر   الكلمرررال المناسرررربة 
معلمرال الصرث ال الرث االبتردائي للتحكرد مرر  محل فيرة الكلمرال لمسرت ى الصرث ال الرث وتنررا  

 ستبدا  البعد االضر على  لا تم تعدي  بعد الكلمال وا

  مفتررراب التصرررحي   يرررث يرررتم وضرررو ع مرررة صررر  عنرررد الكلمرررة التررري يرررتم قرا ت رررا بصررر ر  صرررحيحة
وتحسرر  ل ررا درجررة  وع مررة ض ررح عنررد الكلمررة الترري ت رررأ ب ري ررة ضاطئررة وتحسرر  صررفر  ثررم يررتم 

     سا  عدد الكلمال الصحيحة التي تم قرائت ا في دقي ة ووضو الدرجة الكلية م  وا د وع ري

 اخلصائص السيكومرتية لالختبار:

تم ت بيق االضتبار على عينة است  خية م   ير عينة البحث  مي نرة مر  ث ثرة وث ثري  
بالمرردارأ  الررتعلم صررع تال  وال ومرر  عاديررالال مرر  تلميرر   مرر  تلميرر ال الصررث ال الررث االبترردائي

الحي ميررة بمدينررة ال ررائث  والمرردارأ هرري: )االبتدائيررة ال ال ررة  والاامسررة  والحاديررة ع ررر  والتاسررعة 
 اسرررت اع  الررر   األقصرررى الحرررد وءرررا ع رررر  والع ررررو   وال امنرررة والامسررر    واألولرررى بالح يرررة(  

 العردد هر ا علرى برالوال  الصد   سا  تم ل افي الدقي ة ال ا د    ف ا كلمة( 2١) قرا ته التلمي ال
 وتم التح ق م  الصد  وال بال و ساب ما على النح  التالي: الكلمال م 

 دق: ــــالص

 ي:ـــداخلـــاق الـــدق االتســـص
تم  سا  صد  االضتبار ل ا رد وع رري  ءلمرة صرحيحة تص ررأ فري الدقي رة ال ا رد  وارتباط را 

وجميرو المعرام ل دالرة  804.و 367.الصرد  مرا بري ب ري رة بيرسر   وتترراوب نترائج  بالدرجرة الكليرة
 إ صائي ا  مما ي ير إلى صد  اضتبار ال را   

 ات:ــــالثب

ترم ت سرريم ءلمررال االضتبررار ال ا ررد  والع رررو  إلرى ءلمررال فرديررة وأضرررى زوجيررة  ثررم  سرراب ا 
 كما في ال دو  التالي:

 راءةـــــــار القـــــــات اختبـــــــثب (2)جدول 
 معامل ألفا كرونباخ معامل جثمان براون -سبريمانمعامل  معامل االرتباط

0.٨30 0.٩07 0.٩07 0.٨30 
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 صر  ية يةءرد ممرايتض  م  ال دو  السرابق ارتفراع معامر  ثبرال االضتبرار بدرجرة م ب لرة 
  الحالي البحث في ل ستاداب االضتبار

 :(2003) مقياس أمناط التعلم والتفكري لتورانس وآخرين تعريب البالل

 :اســـالمقي رةـــفك

 والتفكيررر الررتعلم أنمرراط مقيرراأ فكررر  ت رر بو (1977) وآضرررو  عرراب ترر رانس المقيرراأ هرر ا أعررد
 م اج رة عنرد الفررد عنرد اسرتعماال   األك رر( متكامر  أو – أيسرر – أيمر ) الردما ي الفرص تحديد على

 المسرتادب واألسرل   المفضرلة التعلم طري ة تحديد يتم السي ر  نما بتحديد  يث والتعلم  الم ي ل
 التلمير ؛ نمرا مو المعلم أسل   يتعارع وقد الم ي ل  وم اج ة والتفكير التعلم عند الفرد قب  م 

 الفصرري  أ ررد ينمررى أسررل   علررى الترردريس ي تصررر قررد أو تعلررم  صررع تال وئ رر ر ف ررم لسرر   فيررةد 
  الدماغية ال درال م  الك ير يضيو مما ا،ضر وي م 

 :اســـالمقي فـــوص

  يث العبارال  م  م م عة وث ث    ثمانية للصغار المعد ( أ) ص رته في المقياأ ي م 
  يرث للردمام كررويي  النصفي  ب ئائث متعل ة ماتلفة اضتيارال ث ثة على تحت    م م عة ك  أ 

 بالمتكام   وال ال ة للدمام األيسر بالنصث واألضرى  للدمام األيم  بالنصث العبارال إ دى تتعلق
 : اســـالمقي قــتطبي ةــريقــط

 ومرب ت ضي  ويمي  لعباراته  تلمي الال ف م م  التحكد مو جماخية بص ر  المقياأ ي بق
 الترري االضتيررارال أ ررد اضتيررار العبررارال قرررا   بعررد تلميرر  ال مرر  ي لرر  ثررم  للتلميرر ال العبررارال بعررد
 أك ررر باضتيررار مسررم ب و يررر العبررار   أمرراب( √) ع مررة ب ضررو و لررا  يرهررا مرر  أكبررر بدرجررة تصررف ا

  دقي ة 2٥   الي المقياأ ت بيق ويستغر   العبارال  م  م م عة كر  في خبار  م 

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

تم تحييم البرنامج م  قب  تسعة محيمي  م  أسات   ال امعة وتم تعدي  ب رأوه مناسبا   ءما 
  والت ص  إلى الصد  وال بال (تلمي   33= )  االست  خية البحث عينة على المقياأ ت بيقتم 

 وتم  ساب ما على النح  التالي:
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 دق: ــــــالص 

جميرررررو   يرررررث 76.و 35.صرررررد  االتسرررررا  الرررررداضلي: وتراو ررررر  درجرررررال الصرررررد  مرررررا بررررري 
 مقياأ أنماط التعلم والتفكير  المعام ل دالة إ صائي ا  مما ي ير إلى صد 

 ات:ــــــالثب 

ثبال مقياأ أنماط التعلم والتفكير للبحث علرى العينرة االسرت  خية المي نرة مر  تم  سا  
 تلمي   ب ر  عد  وهي طري ة الت  ئة النصيية والفا ءرونباخ وال دو  التالي ي ض  النتائج: 33

 ثبات مقياس أمناط التعلم والتفكري (3)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ معامل جثمان براون-معامل سبريمان معامل االرتباط بني النصفني اجلانب

 0.٦٨2 ٦77  737  ٥٨٤  األيم 
 0.٦٤2 702  7١١  ٥٥2  األيسر
 0.7٥٨ ٨١0  ٨2٩  70٨  المتكام 

 وم  ال دو  السابق يتض  أ  مقياأ أنماط التعلم والتفكير له قيم ثبال جيد  

قائم على أمناط التعلم والتفكري خلفض حدة صعوبات تعلم القراءة لدى تلميـاات الصـف   الربنامج ال
 .من إعداد الباحثان االبتدائيالثالث 

 ج: ــامـرنـدف البــه

الصرث لردى تلمير ال ضفد  د  صع تة ال را   )التعررف علرى الكلمرة(  إلىلبرنامج هدف ا
يسعى البرنامج  م م عة األهداف الفرخية التالية التيوينب ق م  ه ا ال دف العاب  ال الث االبتدائي 

 وهي: لتحقي  ا لدى أفراد العينة الت ريبية
  ترءي  الحروف لتك   م اطو وترءي  الم اطو لتك   ءلمال 

  تحلي  الكلمال لم اطو والم اطو إلى أص ال 

  قرا   ءلمال مو الحرءة ال  يلة وال صير  والساكنة 

  ال مسرية وال مريرة  الر ب-وال را قرا   ءلمال ب ا ئ اهر لغ ية )التا  المرت طرة والمفت  رة– 
  (التن ي -التضعيف
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 ج:ـامـرنـللبري ـاس النظـاألس

تفكيرر  و  صرع تال الرتعلم وأنمراط الرتعلم والاإلطرار النررر   ا الصرلة بربعرد االطر ع علرى 
(  والسررررما  20١3وعفانرررة وال ررري  ) Nussbaum (2010),دراسرررة ومن رررا علرررى سررربي  الم رررا  

وال يرررارال الميدانيرررة لمعلمرررال   ومراجعرررة المنررراهج ( 20١7(  ومحمررر د ومررر ء  و مررر ده )20١٥)
داد البرنرامج علرى أنمراط الرتعلم والتفكيرر والتن يرو بري  نمرا إعصع تال التعلم  استندل البا  ا  في 

   ام  بي  نصفي الدمامالتعلم المعتمد على النصث ءرو  األيسر واأليم  والتك
 ج:ـامـرنـص في البـت الحصواـخط

اكتسرررا  الابررررال   الت يئرررة واثرررار  االهتمرررابالتاليرررة: الا ررر ال ترررتم  صرررص البرنرررامج وفرررق و 
ت سرررير وتحصررري  الرررتعلم وتعميرررق المعال رررال   التفصررري  وتعميرررق الف رررم )ت بيرررق المعرفرررة(  ال ديرررد 

  التلايص  فالت  يم  الدماغية )انت ا  أثر التعلم(
 لمستخدمة في البرنامج:ااالستراتيجيات 

اسررتادب البرنرررامج االسررتراتي يال التاليرررة لم  مت رررا طبيعررة ال ررررا   وطبيعررة الفئرررة المسرررت دفة 
 وهي: التدريسية  والستنادها على جانبي الدمامميانية ت بي  ا في األسالي  وإل

 االسرتاتيجيات املستخدمة يف الربنامج (4)جدول 
يجيات اسرتات

اسرتاتيجيات  راءــــــــاإلج اجلانب األمين
 راءـــــــاإلج اجلانب األيسر

جمررررررو  ررررررروف مرتبررررررة و يررررررر مرتبررررررة  المركيب
 تحلي  الكلمال لم اطو او  روف التحلي  لتع ي ءلمال  ال معنى

 سرد قصة واقعية المن ق سرد قصة م  الايا  الخيال
 است ار  التلمي   لتستالص الم ل   االستنتال است ار  اإلجابال والت قعال المخاين
المعلياات 
 الحرة

إع ررررررا  تعليمررررررال متعرررررردد  الايررررررارال 
 تاتار التلمي   من ا

التعليمال 
 المحدد 

إع رررررررا  تعليمرررررررال محررررررردد  تنفررررررر ها 
 التلمي  

المجريب 
 العالي

ال صررررر   إلرررررى المعل مرررررة مررررر  ضررررر   
واإلل رررا  ال رررف   لعررررع  لمحاضرررر ا ال رب اللفري الت ري  العملي

 الماد 
 تحديد وق  اإلجابة ب م  محدد ال ق  إدراك إعاد  صيا ة المعل مة بن يد يلح  االلحان

 ج:ـامـبرنـة في الـدفـة المستهـالفئ

صع تال ال را   في مست ى التعرف على الكلمة في الصث ال الث االبتدائي فري مدينرة  وال 
إلى مر لة م  المفترع أ  يير     وصل  ك ن لواضتارل البا  ا  الصث ال الث االبتدائي  ال ائث 

   مست ى التعرف على الكلمة مت   ويتم ت بيق البرنامج لع ل صع تة ال را   لدي   لدي 
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 ج:ـامـبرنـة للـادة التعليمـالم

تنحصرررر فررري م رررارال ترررم االعتمررراد في رررا علرررى م رررارال ومعرررايير وأهرررداف وزار  التعلررريم التررري 
ضتبررررارال يماثرررر  االاالضتبررررار الت ايصرررري )اضتبررررار التعرررررف علررررى الكلمررررة( و  التعرررررف علررررى الكلمررررة 

الت ايصررية للمعلمرري  والمتضررم  علررى الف رررال الترري تاررتص باضتبررار ال رررا   مسررت ى التعرررف علررى 
-( ١/١2)-( ١/٩)-( ١/7)-( ٥-١)-( ١/3)-( ١/١) الكلمرررررة والمحررررردد فررررري المعرررررايير التاليرررررة:

  (20١7وزار  التعليم  ) (١/2)-( ١/١3)
 ج:ـامـبرنـة للـزمنيـدة الــالم

 سرتة م زعرة علرىاسرب خي ا(  صرص  )ثر ا  صرة اثنتري  وع رري البرنرامج ب اقرو  تم ت ديم
 الررستةوتنب رق مر  األهرداف قصرير  المردى سرتة  إلرى  وا ردوهي األهداف م    أهداف قصير  المدى

 ضمرس وأرتعر   لكر  هردف تدريسري  صرة مردت ا ضمسة ع ر هدف ا تدريسي ا   المست دفة في البرنامج
وتنرا    و صة في بدايرة الل را  تكر   تعريييرة  المدى  قصير  األهداف  صص لمراجعة س دقي ة و 

فرري م رارال التعرررف علرى الحررروف  وتنحصرر  ومراجعرة للمت لبررال السراب ة الم ل تررة للبرنرامج  ألفرة
 ال  ائية ءاملة بحميال ا الماتلفة وأص ات ا ال صير  وال  يلة والساكنة 

 جــــربنامــــة للــــزمنيــــدة الــــامل (5)جدول 
 دةـــــــــامل دافـــــــــاأله

 حصة واحدةت دب ب اقو  الحصة التعرييية
لتكر   م رراطو  ترءيرر  األصر ال(: ١ال ردف قصرير المردى )

والم رراطو لتكرر   ءلمررال مرر  مرر ءر  الترردريس بنسرربة ال ت رر  
 ٪٨0ع  

م سررمة علررى هرردفي  ثىى ح حصىى  ي رردب ب اقررو 
 تدريسيي  و صة مراجعة لل دف قصير المدى

تحلير  الكلمرال إلرى م راطو والم راطو (: 2ال دف قصير المردى )
 ٪٨0إلى أص ال م  م ءر  التدريس بنسبة ال ت   ع  

م سررمة علررى هرردفي  حصىى   ثىى حي رردب ب اقررو 
 تدريسيي  و صة مراجعة لل دف قصير المدى

قررررا   ءلمرررال مرررو الحرءرررة ال  يلرررة (: 3ال ررردف قصرررير المررردى )
 ٪٨0وال صير  والساكنة م  م ءر  التدريس بنسبة ال ت   ع 

م سرمة علرى هرردفي   حصى  ةث ثىي ردب ب اقرو 
 تدريسيي  و صة مراجعة لل دف قصير المدى

قرررا  ءلمررال ب ررا ئرر اهر لغ يررة (: ٤ال رردف قصررير المرردى )
)التا  المفت  ة  التا  المرت طرة  ال را ( مر  مر ءر  التردريس 

 ٪٨0بنسبة ال ت   ع  

ث ثرررة م سرررمة علرررى  حصىىى  نربىىى ي ررردب ب اقرررو 
 صرة مراجعرة لل ردف قصرير ة و تدريسي أهداف
 المدى

 قرررا   ءلمررال ب ررا ئرر اهر لغ يررة(: ٥ال رردف قصررير المرردى )
)التضررعيف  ا  ال مسررية  ا  ال مريررة( مرر  مرر ءر  الترردريس 

 ٪٨0بنسبة ال ت   ع  

ث ثرررة م سرررمة علرررى  حصىىى نربىىى  ي ررردب ب اقرررو 
 صرة مراجعرة لل ردف قصرير ية و تدريس أهداف
 المدى

قرررا   ءلمررال ب ررا ئرر اهر لغ يررة (: ٦ال رردف قصررير المرردى )
)تنرر ي  الفررت  والكسررر والضررم( مرر  مرر ءر  الترردريس بنسرربة ال 

 ٪٨0   ع  ت

ث ثرررة م سرررمة علرررى  حصىىى  نربىىى ي ررردب ب اقرررو 
 صرة مراجعرة لل ردف قصرير ة و تدريسي أهداف
 المدى
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 ج:ـــامـــبرنـــق الـــتطبي

تررم ت بيررق البرنررامج علررى العينررة الت ريبيررة المي نررة مرر  ثمانيررة تلميرر ال مرر  الصررث ال الررث 
تتضررم  برررامج صررع تال تعلررم و لررا االبترردائي  وال صررع تال ال رررا   فرري المرردارأ الحي ميررة الترري 

ب اقررو: تلميرر تي  فرري االبتدائيررة ال ال ررة  وث ثررة تلميرر ال باالبتدائيررة الاامسررة ع ررر   وث ثررة تلميرر ال 
باالبتدائية الع رو   و لا بالتعاو  مو معلمال صرع تال الرتعلم اللر اتي ترم تردريب   علرى البرنرامج 

ة الت ريبيرة واالسرتفاد  مر  م  ررات    وترم الت بيرق والت اص  مع   ط ا  فتر  الت بيق على العينر
هررر ول صررر الترررب تررم إضررافة  صررة ءرر  أسررب ع بحيررث تصررب  ١٤٤١فرري الفصرر  الدراسرري األو  لعرراب 

 أرتعة  صص أسب خي ا بدال  م  ث ثة 

 :ثــق البحـــراءات تطبيـــإج
 تتلاص إجرا ال البحث ب ي  ماتصر في التالي:

 ض ة  تحديد م يلة البحث ووضو 

  االط ع على األد  النرر  والدراسال الساب ة 

  إعداد أدوال البحث المي نرة مر : اضتبرار ال ررا    ومقيراأ أنمراط الرتعلم والتفكيرر  والبرنرامج
 ال ائم على أنماط التعلم والتفكير لافد  د  صع تال ال را   

  التح ق م  صد  وثبال أدوال البحث 

  تحديد م تمو وعينة البحث 

 ق أدوال البحرررث مررر  ضررر   الت بيرررق ال بلررري الضتبرررار ال ررررا    ومقيررراأ أنمررراط الرررتعلم ت بيررر
 والتفكير  واضتبار رسم الرج  لل ءا   على العينة الت ريبية والضاب ة 

  ت بيرررق البرنرررامج ال رررائم علرررى أنمررراط الرررتعلم والتفكيرررر لافرررد صرررع تال ال ررررا   علرررى العينرررة
 الت ريبية ف ا 

   ضررر   الت بيرررق البعرررد  الضتبرررار ال ررررا    ومقيررراأ أنمررراط الرررتعلم ت بيرررق أدوال البحرررث مررر
 والتفكير  على العينة الت ريبية والضاب ة 

  ت بيرررق أدوال البحرررث مررر  ضررر   الت بيرررق التتبعررري الضتبرررار ال ررررا    ومقيررراأ أنمررراط الرررتعلم
 والتفكير  على العينة الت ريبية بعد م ر م  الت بيق البعد  

  واستا ص النتائج تحلي  بيانال الت بيق 
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 (  اضتبار ويلك ءسW وما  ويتني )(U)   

  طري ة الت  ئة النصيية  وألفا ءرونباخ 

  المت سا الحسابي 

  براو   وجاتما  -ومعام  ارتباط بيرس    وسبيرما 

 ا:ــاقشتهــومن ثــج البحــائــنت

 

ت جد فرو  دالة إ صائيا  بي  درجال الم م عة الضاب ة والم م عة الت ريبية فري اضتبرار 
 ال را   البعد  لصال  الم م عة الت ريبية 

( لداللررة الفرررو  برري  رترر  Uويتنري )-والضتبرار صررحة هرر ا الفرررع ترم اسررتاداب اضتبررار مررا 
 والمست لة وءان  النتائج ءما في ال دو  التالي:  درجال الم م عال الصغير 

 الضابطة واجملموعة التجريبية يف اختبار القراءة البعديالفروق بني اجملموعة  (6)جدول 

 مستوى الداللة Zقيمة  (Uقيمة ) متوسط الرتب املتوسط اجملموعة االختبار

 اضتبار ال را  
 ١١.٥٦ ٨.37٥0 الت ريبية

7.٥00 2.٦0٤  00٩  
 ٥.٤٤ ٤.0000 الضاب ة

 009.ومر  العررع السررابق يتضر  أ  هنراك فرررو  دالرة إ صرائي ا  يررث إ  مسرت ى الداللررة 
ت جرد ممرا يعنري أنره ت جرد فررو  وتالترالي ن بر  الفررع البردي  الر   يرنص علرى ) 05.وهي أق  م  

ضتبار ال را   درجال اي فرو  دالة إ صائيا  بي  درجال الم م عة الضاب ة والم م عة الت ريبية ف
(  ويةءرررد مت سرررا درجرررال الم مررر عتي  أ  هنررراك فررررو  دالرررة البعرررد  لصرررال  الم م عرررة الت ريبيرررة

بينمرررا مت سرررا  8.375لصرررال  الم م عرررة الت ريبيرررة  يرررث ن رررد أ  مت سرررا الم م عرررة الت ريبيرررة = 
  4.0درجال الم م عة الضاب ة =

والت ريبية إلى البرنامج ال ائم على أنماط  وتع و البا  ا  الفرو  بي  الم م عتي  الضاب ة
التري تن را  لالتعلم والتفكير لافد  د  صع تال ال را    يث تم مراعا  التالي: تن ع االسرتراتي يا
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رررا مررر  الررردمام  وتنررر ع طرررر  التع يررر  واعتمادهرررا علرررى اضتيرررار  ال انررر  األيمررر  واأليسرررر وال رررانبي  مع 
لميرر    وا ترر ا  البرنررامج علررى  صررة مراجعررة بعررد ءرر  هرردف التلميرر   ممررا ي عرر  المعرر ز  ا قيمررة للت

قصير المردى  وتنر ع األن ر ة والتردريبال بحيرث ت لر  مر  الملر  وت يرد مر  الدافعيرة للرتعلم  ومراعرا  
وج د واج  بعد ء   صة مما يساعد على انت ا  أثر التعلم في بيئال ماتلفة ع  البيئرة الصريية  

لررى إزالررة الارر ف وتررث ال ررع ر برراألم  ممررا يسرراعد علررى ضلررق ووجر د  صررة تعارفيرره  يررث تسرراعد ع
بيئررة صررحية للررتعلم  والعرررع واألسررل   ب ري ررة م ئمررة لل  يررة والبيئررة ال  افيررة للتلميرر   ممررا ي عرر  

 التعلم  ا معنى وقري  م  مفاهيم التلمي ال 
 (2003)  ودراسرررة (20١٥) السرررما  دراسرررةو  Nussbaum (2010)وتتفرررق النترررائج مرررو دراسرررة 

Shaywitz, et. Al.   دراسةو Aylward, et.al. (2003)  دراسةو Blachman, et. Al. (2004)  
 

ال ت جررد فرررو  دالررة إ صررائيا  برري  درجررال القيرراأ ال بلرري والبعررد  فرري مقيرراأ أنمرراط الررتعلم 
 والتفكير لدى الم م عة الت ريبية 

الفرررع تررم اسررتاداب اضتبررار ويلك ءسرر   ويتفرررع مرر  الفرضررية السرراب ة والضتبررار صررحة هرر ا 
 ث ا ج ان  )األيم  واأليسر والمتكام ( والنتائج ءما في التالي:

 الفروق بني درجات القياس القبلي والبعدي يف مقياس أمناط التعلم والتفكري لدى اجملموعة التجريبية. (7)جدول 
 مستوى الداللة Z جمموع الرتب متوسط الرتب ن اجتاه القياس رياتــــــاملتغ

 الناط األيان-1

 2٦.٥ ٤.٤2 ٦ الرت  السالبة

 ١.٥0 ١.٥0 ١ الرت  الم جبة 03٤  ١١7.2
   ١ الرت  المتساوية

   ٨ الم م ع

 الناط األيسر-2

 3٤.٥ ٤.٩3 7 الرت  السالبة

 ١.٥0 ١.٥0 ١ الرت  الم جبة 02١  2.3١٦
   0 المتساويةالرت  

   ٨ الم م ع

 الناط الامكامل-3

00  0 الرت  السالبة   00 

 3٦.0 ٤.٥0 ٨ الرت  الم جبة 0١2  ٥2٤.2
   0 الرت  المتساوية

   ٨ الم م ع
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   ومرر  العرررع السررابق يتضرر  أ  النتررائج دالررة إ صررائي ا ممررا ي علنررا نرررفد الفرررع الصررفر
فررو  دالرة إ صرائيا  بري  درجرال القيراأ ال بلري والبعرد  فري  ال   ينص على أ  )ال ت جد

مقيرراأ أنمرراط الررتعلم والتفكيررر لرردى الم م عررة الت ريبيررة( ون برر  الفرررع البرردي  الرر   يررنص 
)ت جررد فرررو  دالررة إ صررائيا  برري  درجررال القيرراأ ال بلرري والبعررد  فرري مقيرراأ أنمرراط الررتعلم 

الدرجال في أ د ال انبي  في القيراأ ال بلري والتفكير لدى الم م عة الت ريبية  يث تترء  
وتترر زع ب رري  مت ررار  برري  ال انرر  األيمرر  واأليسررر والمتكامرر  فرري القيرراأ البعررد ( وتعرر و 
البا  ررررا  الفرررررو  إلررررى البرنررررامج ال ررررائم علررررى أنمرررراط الررررتعلم والتفكيررررر و لررررا ال ت ائرررره علررررى 

نتررررررائج مررررررو دراسررررررة متن عررررررة ت رررررردف إلررررررى تن رررررريا جررررررانبي الرررررردمام  وتتفررررررق ال لاسررررررتراتي يا
(Shaywitz, et al. (2003 وAylward, et al. (2003) وNussbaum (2010)   

ال ت جرد فررو  دالرة إ صرائيا  فري درجرال القيراأ البعرد  فري مقيراأ أنمراط الرتعلم والتفكيررر 
 بي  الم م عة الت ريبية والضاب ة 

( ويتفررررع مررر  الفرضرررية Uويتنررري )-اسرررتاداب اضتبرررار مرررا والضتبرررار صرررحة هررر ا الفررررع ترررم 
 الساب ة ث ا ج ان  )األيم  واأليسر والمتكام ( والنتائج ءما في التالي:

 الفروق يف درجات القياس البعدي يف مقياس أمناط التعلم والتفكري بني اجملموعة التجريبية والضابطة (8)جدول 

 مستوى الداللة Zقيمة  (Uيمة )ق متوسط الرتب املتوسط اجملموعة اجلانب

 األيم 
 ٤.7٥ ١2.٨7٥ الت ريبية

2.000 3.١٦7  002  
 ١2.2٥ 23.٥00 الضاب ة

 األيسر
 ٨.٦٩ ١٤.2٥0 الت ريبية

30.٥00  ٨٦٤  ١٥٨  
 ٨.3١ ١٤.000 الضاب ة

 متكام 
 ١2.٥0 ١0.٨7٥ الت ريبية

 000  3.٤١٩  00١  
٥00  الضاب ة  ٤.٥0 
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 تفسير النتائج لل  ا ج ان  )األيم   واأليسر  والمتكام (:وفيما يلي 
 :الجانب األيان 

ممررا يعنرري أ   05.وهرري أقرر  مرر   002.هنرراك فرررو  دالررة إ صررائيا   يررث مسررت ى الداللررة 
ال ت جررد فررو  دالرة إ صررائيا  هنراك فررو  دالرة وتالتررالي نررفد الفررع الصررفر  الر   يرنص علرى )

( وت بر  لمقياأ أنماط التعلم والتفكير بي  الم م عة الت ريبية والضراب ةفي درجال القياأ البعد  
ت جررد فرررو  دالررة إ صررائيا  فرري درجررال القيرراأ البعررد  لمقيرراأ الفرررع البرردي  الرر   يررنص علررى )

أنمررراط الرررتعلم والتفكيرررر بررري  الم م عرررة الت ريبيرررة والضررراب ة فررري ال انررر  األيمررر  لصرررال  الم م عرررة 
مت سررا يتضرر  أ  الفرررو  لصررال  الم م عررة الضرراب ة  يررث أ  مت سررا الضرراب ة(  ومرر  درجررة ال

   23.5فرري  ررري  أ  مت سرررا درجررال الم م عرررة الضررراب ة  12.875درجررال الم م عرررة الت ريبيرررة 
وه ا يد  على أ  الم م عة الضاب ة ءان  درجات ا مرتفعة في االعتمراد علرى ال انر  األيمر  مر  

(  ودراسررة Shannon & rice, 1982)ءمررا فرري دراسررة الرردمام  وهرر ا مررا يفسررر صررع تة ال رررا   
(Obrzut & boliek, 1986(و  )Morrison, 1989( وعبدالباسررا  )(  و )2000Zera, 

 ( 20١0( في )إبراهيم  Cox, 2007(  و)200٥(  وعبدال ا د )2002(  و نيمة )2001
 :الجانب األيسر 

ممرررا يعنررري أننرررا ن بررر   864. يرررر دالرررة إ صرررائي ا =uومررر  ال ررردو  السرررابق يتضررر  أ  قيمرررة 
الفرضية الصفرية التي تنص على )ال ت جد فرو  دالة إ صائيا  في درجال القياأ البعد  لمقياأ 
أنمررراط الرررتعلم والتفكيرررر بررري  الم م عرررة الت ريبيرررة والضررراب ة(  ومت سرررا الررردرجال بررري  الم مررر عتي  

  14اب ة= أما الض 14.25مت ار   يث أ  مت سا درجال الم م عة الت ريبية= 
 :الجانب الامكامل 

ممرررا  05.وهررري أصرررغر مررر   001.هنرراك فررررو  دالرررة إ صرررائي ا  يرررث أ  مسرررت ى الداللرررة = 
ي علنا نرفد الفرع الصفر  الر   يرنص علرى )ال ت جرد فررو  دالرة إ صرائيا  فري درجرال القيراأ 
البعد  لمقياأ أنماط التعلم والتفكير بي  الم م عة الت ريبية والضاب ة( ون ب  الفرع البدي  ال   

والتفكير بري  ينص على )ت جد فرو  دالة إ صائيا  في درجال القياأ البعد  لمقياأ أنماط التعلم 
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الم م عة الت ريبية والضاب ة في ال ان  المتكام  لصال  الم م عرة الت ريبيرة(   ءمرا أ  مت سرا 
وهرر  فررر  برري  المت سرر ي  ممررا يررد   5.أمررا الضرراب ة =  10.875درجررال الم م عررة الت ريبيررة = 

التفكيرر ءانر  تعتمرد على أ  الم م عة الت ريبية التي تم ت بيق البرنامج ال رائم علرى أنمراط الرتعلم و 
 بدرجة أكبر على ال ان  المتكام  وه  يساعد على تعلم ال را   وتاييف الصع تال ءما في دراسة

Gladstone, et. Al. (1989) واالعتماد على ال ان  المتكام  يعد م  أهداف البحث   

البعررد  فرري اضتبررار ال رررا    والقيرراأال بلرري  أدرجررال القيررات جررد فرررو  دالررة إ صررائيا  برري  
 لدى الم م عة الت ريبية لصال  االضتبار البعد  

 والضتبار صحة ه ا الفرع تم استاداب اضتبار ويلك ءس   وءان  النتائج ءما في ال دو  التالي:
 موعة التجريبيةالبعدي يف اختبار القراءة لدى اجمل والقياسالقبلي  درجات القياسفروق بني ال (9)جدول 

 مستوى الداللة Z جمموع الرتب متوسط الرتب ن اجتاه القياس رياتــــاملتغ

 اخمبار القراءة

00  0 الرت  السالبة   00 

2.٥2٤  0١2 
 3٦.0 ٤.٥0 ٨ الرت  الم جبة
   0 الرت  المتساوية

   ٨ الم م ع

ممرررا  012.يتضرر  مرر  ال رردو  أ  النتررائج دالررة إ صرررائي ا  يررث إ  مسررت ى الداللررة يسرراو  
 القيراأ درجرال ت جرد فررو  دالرة إ صرائيا  بري ي علنا نرفد الفرع الصفر  ال   ينص علرى )ال 

( ون برر  البعررد  القيرراأالبعررد  فرري اضتبررار ال رررا   لرردى الم م عررة الت ريبيررة لصررال   والقيرراأال بلرري 
 والقيرراأال بلرري  درجررال القيرراأت جررد فرررو  دالررة إ صررائيا  برري  لبرردي  الرر   يررنص علررى )الفرررع ا

(  وتع و البا  ا  الفررو  البعد  القياأالبعد  في اضتبار ال را   لدى الم م عة الت ريبية لصال  
 و  فرري اضتبررار ال رررا   البعررد  إلررى البرنررامج ال ررائم علررى أنمرراط الررتعلم والتفكيررر  يررث تررم مراعررا  أ  

صررع تال الررتعلم لرردي م م رريلة فرري السرري ر  الدماغيررة ممررا يررةد  لصررع تال تعليميررة ءمررا فرري دراسررة 
ا علررى  لررا تررم بنررا  البرنررامج الرر   يراعرري التنرر ع فرري 2002( ومصرر فى )2002ك ررا) (  واسررتناد 
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أثبتررر  الدراسرررال أ  ال لبرررة  و  صرررع تال الرررتعلم ين ررر و  ب ررري  أفضررر  تن ررريا ج انررر  الررردمام  و 
 (  ١02  2007  يتعلم   بالترءي  على أسالي  تعليم م )خيسى وضليفةعندما 

البعرررد  والتتبعررري الضتبرررار ال ررررا   لررردى  درجرررال القيررراأال ت جرررد فررررو  دالرررة إ صرررائيا  بررري  
 الم م عة الت ريبية  

 النتائج ءما في ال دو : وللتح ق م  صحة ه ا الفرع تم استاداب اضتبار ويلك ءس   وءان 
 البعدي والتتبعي الختبار القراءة لدى اجملموعة التجريبية درجات القياسفروق بني ال (10)جدول 

 مستوى الداللة Z جمموع الرتب متوسط الرتب ن اجتاه القياس رياتــــــــاملتغ

 اضتبار ال را  

 ١.٥0 ١.٥0 ١ الرت  السالبة

١.٦33  ١02 
 ١3.٥ 3.3٨ ٤ الرت  الم جبة
   3 الرت  المتساوية

   ٨ الم م ع

 102.وم  العرع السابق يتض  أ  النتائج  ير داله إ صائي ا  يرث إ  مسرت ى الداللرة =
درجرال ال ت جرد فررو  دالرة إ صرائيا  بري  وه ا ي علنرا ن بر  الفررع الصرفر  الر   يرنص علرى أ  )

(  وتعر و البا  ررا  اسررتمرارية أثررر البعررد  والتتبعرري الضتبررار ال ررا   لرردى الم م عررة الت ريبيررة القيراأ
البرنامج إلى االستراتي يال المتن عة التي تن ا ءافة ج ان  الدمام  وإلى اتبراع البرنرامج الا ر ال 

رررا ل رررالتدريسررية مررر  ضررر    انبي الررردمام  ثرررم الت يئرررة وإثررار  االهتمررراب  ثرررم اكتسرررا  الابرررر  ال ديررد  وف  
التفصي  وتعميق الف م )ت بيق المعرفة( ل انبي الدمام  ثم ت سرير وانت را  الرتعلم الميتسر  وتع ير  

وأيضرررا ال رررع ر بالرضرررا وال  رررة عنرررد ال ررردر  علرررى قررررا    جرررانبي الررردمام  ثرررم التلاررريص  ثرررم الت ررر يم 
 Geary Heyman (2013)( و2018) Marshall الكلمال  وتتفق نتي ة ه ا الفرع مو دراسة

  Kaya (2014) ( و(2011
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 :اتــــوصيــــالت 

في ض   األد  النررر  والدراسرال السراب ة ونترائج البحرث الحرالي  تسرتالص البا  را  أهرم 
 الت صيال وهي ءالتالي:

  ادرال أنماط التعلم والتفكير بدلي  المعلم ءح د االستراتي يال المستادمة مو  و  صع تال
و و  صرررع تة ال ررررا   بررراألضص  وتررردري  المعلمرررال علي رررا مررر  ضررر   ع رررد الرررتعلم عم مرررا  

 الدورال التدريبية 

   إعاد  النرر في صيا ة من ج ال را    والتن يو في االستراتي يال بحيث تن ا ءافة ج ان
 الدمام  وتتمامى مو ءافة أنماط التعلم والتفكير 

 مررر  مرررو أبنرررا هم  و  صرررع تال الرررتعلم  ت رررديم بررررامج إرمرررادية ألوليرررا  األمررر ر بييييرررة التعا
 وتنمية نم  م في التعلم والتفكير  وتن يا األنماط الغير ن  ة 

 :اتــــرحــــاملقت

 :التالية الدراسال إجرا  اقتراب يمي  الحالية الدراسة إليه ت صل  ما ض   في
   صرف ف إجرا  الم يد مر  الدراسرال لرنفس م ضر ع البحرث الحرالي علرى عينرال ماتلفرة مر

 عد   وصع تال أضرى  وفي بيئال جديد  

   إجرررا  دراسررال وصرريية لحصررر نسرر  انت ررار أ  مرر  أنمرراط الررتعلم والتفكيررر  لرردى العرراديي
و و  صرررع تال الرررتعلم  وتحليررر  المنررراهج وتصرررنيف اسرررتاداب اسرررتراتي يات ا لتن ررريا أنمررراط 

 التعلم والتفكير 
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 عـــــراجـــــامل

م األكاديميررررة والنمائيررررة صررررع تال الررررتعلالمرجررررو فرررري  ( 20١0إبررررراهيم  سررررليما  عبدال ا ررررد ي سررررث )
 ميتبة األن ل  المصرية : ال اهر   واالجتماخية واالنفعالية

الك يرررررر : مرءرررررر   القيرررررراأ والت ررررررايص لرررررر و  صررررررع تال الررررررتعلم (  20١2أبرررررر  الررررررديار  مسررررررعد )
 ت  يم وتعليم ال ف  

(  برنرررامج م تررررب قرررائم علرررى التررردريس 2007أبررر  الع ايرررا  أمررررف ي سرررث؛ بيررررب  أ مرررد عبررردال ادر )
ال معيررة ل ررانبي الرردمام لتنميررة ال  انرر  المعرفيررة فرري العلرر ب لرردى طرر   الصررث التاسررو  

  2٦3 -22٩ ( ١) ١0المصرية للترتية العلمية  
المرررةتمر المصرررابي  بالدسلييسررريا   (  ترررحثير ت نيرررة ءرومررراجي  علرررى200٦أبررر   يرررة   سررراب مرررعبا  )

 الرياع: المملكة العرتية السع دية  الدولي لصع تال التعلم 
 صرررررع تال الرررررتعلم طرررررر  التررررردريس واالسرررررتراتي يال المعرفيرررررة  ( 20١2نيرررررا   إبرررررراهيم سرررررعد ) أبررررر 

 السع دية: دار النامر الدولي للت ر والت زيو 
 محمرررد  ي سرررث ع اطرررث؛  زم مرررى علرررى؛  ضضرررر أمرررا ؛  صررراد   امرررد؛ زهررررا   فرررةاد؛ أب   ررر  

 ت ني (  ١٩7٩) فائ ة بدر  ي سث؛  محم د عبدالحى؛ عبدهللا  م سى إل اب؛ وقاد  جمي ؛
 والنفسرية  الترت يرة البحر ا مرءر   الغرتيرة المن  رة السرع دية البيئة على الرج  رسم اضتبار
  عبدالع ي  الملا جامعة الترتية  كلية

(  فاعلية برنام  تدريبي لتحسي  مست ى ال عي الف ن ل جي وأثره على 20١٦أ مد  عبير ط س   )
 ( ٤٥م لرة اإلرمراد النفسري  )تحسري  مسرت ى ال ررا   لردى الت مير   و  صرع تال ال ررا    

  222 -١77يناير  
المسررتند إلررى (  فعاليررة اسررتراتي ية م تر ررة فرري ضرر   نرريررة الررتعلم 20١٨آدب  مرفرر  محمررد ءمررا  )

جرررانبي الررردمام علرررى التحصررري  وم رررارال التفكيرررر البصرررر  والكفرررا   ال اتيرررة المدرءرررة لررردى 
  2٨١ -2١3يناير  (  2١)١م لة ترت يال الرياضيال   طالبال المر لة اإلعدادية 
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 صرررع تال و وال العاديرررال لررردى المايرررة والسررري ر  الرررتعلم أسرررالي (  2003) سررررور ال ررراب الرررب   
  الترتية كلية: الرياع(  من  ر   ير) دءت را   رسالة  االبتدائية المر لة تلمي ال م  التعلم

فاعليررة اسررتاداب برنررامج م ترررب فرري (  200٦الحرازمي  هنررا  محمررد سررليما    رر ني  منصرر ر أ مررد)
تنميررة نمررا تعلررم النصررث الكرررو  األيمرر  للرردمام لرردى طالبررال العلرر ب بالمر لررة المت سرر ة 

 رسالة ماجستير  جامعة طيية  ءلية الترتية والعل ب االنسانية بالمدينة المن ر   
(  الفرررو  برري   و  صررع تال الررتعلم والعرراديي  فرري بعررد السررمال 2000الرردي   محمررد مصرر فى )

ينراير    (3٤)م لة ءلية الترتية بال قازيق  جامعرة ال قرازيق  ال اصية م  ط   ال امعة 
١73- 227  

  يبرنامج في ع ل صرع تال اإلدراك البصرر  وتحسر ةي(  فاعل2002) ديعبد الحم ديالس ما  يسل
 ةيركل ة يرواجتماخ ةيرم لرة دراسرال ترت    مست ى ال ررا   لردى األطفرا   و  صرع تال الرتعلم

 جامعة  ل ا  مصر:  ة يالترت
(  برنررامج قررائم علررى نرريررة الررتعلم المسررتند إلررى الرردمام لعرر ل 20١٥السررما   مررروا  أ مررد محمررد )

  (١٥٩)  مصرر – م لرة ال ررا   والمعرفرةصع تال ال را   لردى ت مير  المر لرة االبتدائيرة  
  ٦١ -2٩ يناير 
عرروف عنررد أ لرر  (  الدسلييسرريا فري المدرسررة االبتدائيررة المغرتيرة: واقررو  يررر م20١١ال رلي  ضالررد )

  ٥١ -3٥يناير   ( ٦٤م لة عل ب الترتية  )المدّرسي  )نيابة العرائ  نم  جا (  
(  دراسرررة ال يمنررة المايرررة لررردى التلميرر  المصرررا  بعسرررر 20١2 مررد   أب الايرررر )؛ مرر يع   سرررامية

  (3٨)م لرة العلر ب االنسرانية   ال را   )الدسلكسيا( بمن  ة تمنراس  ب تناو  نفرس عصربي 
  2١٤ -١٩٥مبر  ديس

 دافعية اإلن از وع قت ا بعسر ال را   لدى عينرة مر  المر لرة االبتدائيرة  ( 20١١صباب  رميد  )
 رسالة الماجستير  ال  ائر: جامعة قس ن ينة 

 ألطفررررا  ال رررررا   عسررررر لت ررررايص اضتبررررار تصررررميم ( 20١7) م رررررط وعلرررري  مرررر بي  عبرررردالحييظ 
 العلرر ب كليررة تلمسررا   -بل ايررد بيررر ابرري جامعررة: ال  ائررر دءترر را   رسررالة  االبتدائيررة المر لررة

  االنسانية والعل ب االجتماخية
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: المتحررررد  العرتيررررة األمررررارال  الت يرررريم وطررررر   العصرررربي الررررنفس علررررم ( 200١) سررررامي ال رررر    عبررررد
  المتحد  العرتية األمارال جامعة م ب عال

أبنائرررا الم هررر تي  والمبررردعي   مررروكيرررف تتعامررر   ( 2007)عبيررردال   وقرررا   أبررر  السرررميد  سررر يلة 
 .الرياع: ميت  الترتية للاليج العرتي ؟ والمتف  قي 

برنرررامج م تررررب قرررائم علرررى التكامررر  بررري  البنائيرررة والرررتعلم  .(20١3) سرررحر محمرررد ي سرررث  عررر  الررردي 
المسررتند للررردمام لتنميرررة م رررارال مررا ورا  المعرفرررة فررري االست صرررا  المعملرري فررري العلررر ب لررردى 

 رسالة دءت راه  ءلية الترتية  جامعة بن ا رتية  ط   ءلية الت
فري  ال رانبي     بالردمام التعلريمأثرر اسرتاداب اسرتراتي ية  ( 20١3) ي سث وال ي   ع و  عفانة 

  تدريس العل ب لتنمية بعد عادال الع   المنتج لدى طالبال الصث التاسو األساسي بغ  
  رسالة ماجستير     : ال امعة االس مية

 ر دار الفكرر للنر : عما  األساسيال في ت ري  اإلنسا  (  ١٩٩٤ع    محم د بدر )
 م ررارال بعررد لتنميررة الرردمام جررانبي علررى قررائم م ترررب برنررامج(  200٩) محمررد رجرر  أيمرر  عيررد 

 كليرة ماجسرتير  رسرالة  بغر   األساسري الارامس الصرث طر   لردى الرياضيال في التفكير
      اإلس مية  ال امعة الترتية 

ءيررف يررتعلم المررأل  و صررع تال الكتابررة والعسررر   (2007 )وليررد سرريد ؛ ضليفررة  علرري؛ مررراد  خيسررى
 دار ال فا  لدنيا ال باعة والن ر  :اإلسيندرية  ١ط الكتابي 

 األقرررا  مررو اللعرر  أنمرراط(   20١2) ر  الرر جرراد محمررد أ مرردأب زيررد   ؛عبرردهللا محمررد جررابر  خيسررى
  والعرراديي  الم هرر تي  الروضررة أطفررا  لرردى اإلبتكاريررة بال رردرال كمنبئررال اللفريررة وال  قررة

  ١3٤ -٨١   (2٥)  النفس وعلم الترتية فى عرتية دراسال م لة
وت ايصر ا وأسرالي  م  رت را ومعال ت را  (  صرع تال تعلرم ال ررا  20١٦الفرا  إسماعي  صرال  )

 ال امعررة) والنفسرية الترت يرة للعلرر ب IUG م لرة(  ٦-١وفرق آرا  معلمري المر لررة األساسرية)
  CC BY 4.0( /     في اإلس مية

برنامج إرماد  في ضفد  د  الن راط ال ائرد لردى أطفرا   ةيفعال(  2002ك ا  رضا عبد الستار )
  قيجامعة ال قاز   ةيالترت ةيءل  من  ر  ري  ريرسالة ماجست :مصرالروضة  
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السرري ر  الدماغيررة وع قت ررا بحسررالي  الررتعلم واضتيررار التاصررص  ( 20١7المحمررد   عفرراف سررالم )
 السع دية: جامعة الملا سع د  ءلية الترتية  والمست ى الدراسي لدى طالبال ال امعة 

   مررر ده  محمررر د عبررردالر م و  و مررر ء   ع اطرررث إبرررراهيم أ مرررد محمررر د  أميرررر  عبررردالمنعم محمرررد
للنصرث األيمرر  مرر  المرأل لعرر ل صررع تال فعاليررة برنررامج  (.2٠1٧)سرليما   سررنا  محمرد 

 -م لرررة البحرررث العلمررري فررري الترتيرررة  الرررتعلم  يرررر اللفريرررة لررردى أطفرررا  المر لرررة االبتدائيرررة 
  ٦73 – ٦٤7  (١٨)٥ مصر 

م لة ءليرة الترتيررة  ءليرة الترتيرة     ت ني  مقياأ أنماط التعلم والتفكير )١٩٩٤مراد  ص ب أ مد )
  ٤٦٦ -٤١3  ماي   (2٥)جامعة المنص ر   

(  أنمررراط الرررتعلم والتفكيرررر وع قترررر ا بالتفرررراؤ  200١و أ مرررد  محمرررد عرررامر )  مرررراد  صررر ب أ مرررد
الم لرررة المصررررية للدراسرررال النفسرررية  :  ال ررراهر  والت ررراؤب ل لبرررة التاصصرررال التكن ل جيرررة 

٤١-١١  ١١  
المةثر  في صرع تال  ةيواالجتماخ ةيوالع ل ةيبعد الع ام  النفس (.2002) م د مص فى  أ مد 
  2٨0 -2٤٩ ( ١١0) امعة األزھر  ب ةيالترت ةيم لة ءلالتعلم  
السرع دية: وءالرة الر زار  للتعلريم  اإلدار   دلير  معلرم/ معلمرة صرع تال الرتعلم (  20١٥وزار  التعليم )

 العامة للترتية الااصة  إدار  صع تال التعلم 
ايصررية لرر و  صررع تال الررتعلم فرري مررادتي اللغررة العرتيررة االضتبررارال الت أ(    20١7وزار  التعلرريم )

 السع دية  والرياضيال بالمر لة االبتدائية 
م ررررررارال اللغررررررة العرتيررررررة والرياضرررررريال لرررررر و  صررررررع تال الررررررتعلم بالمر لررررررة (  20١7وزار  التعلرررررريم )

 السع دية  االبتدائية 
(  أنمرررراط السرررري ر  المايررررة وع قت ررررا بالرررر ءا  اللغرررر   لرررردى 20١7اليررررامي  سررررلمى هرررراد  صررررال  )

المةسسة العلمية ل ست ارال العلمية وتنمية الم ارد (  ٦0)١عالم الترتية  المعسري  قرائيا   
  ١٥7 -١22الب رية  أكت تر  
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