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لتتوسع" -ستراتيجيتي "خططا نموذج تدريسي قائم على التفاعل بين

 ط الذهنية لتنمية التحصيل المعرفي ومهارات التفكير البصريوالخرائ

التعلم بالصف صعوبات  والدافعية لتعلم العلوم لدى التالميذ الموهوبين ذوي

 الثاني اإلعدادي

 د/ سعيد محمد صديق حسن*

  

    :مستخلصال

ستراتيجيتي اعلى التفاعل بين يسي قائم نموذج تدرهدف البحث الحالى إلى قياس فاعلية 

ومهارات  في تدريس العلوم لتنمية التحصيل المعرفىلتتوسع" والخرائط الذهنية -"خطط

التفكير البصرى والدافعية لتعلم العلوم لدى التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بالصف 

صف الثانى ن تالميذ ال( تلميذاً م11وقد تكونت مجموعة البحث من )الثاني اإلعدادي، 

استـخدم واإلعدادى تم انتقاؤهم وفقاً للتعريف اإلجرائى للموهوبين ذوى صعوبات التعلم، 

الوصفي في إعداد اإلطار النظرى للبحث والوحدة التجريبية بما  ين:المنهج ثــباحــال

بار )اخت تشتمل عليه من: كتاب التلميذ، كراسة النشاط، ودليل المعلم، وأدوات البحث

، وفى لتحصيل المعرفى، اختبار مهارات التفكير البصرى، مقياس الدافعية لتعلم العلوم(ا

والمنهج التجريبى فى الجزء الميدانى المتمثل فى التصميم ، هاتحليل النتائج وتفسير

وقد أظهرت النتائج فاعلية تدريس العلوم باستخدام ، التجريبى ذى المجموعة الواحدة

فى كل من: التحصيل المعرفى، ومهارات التفكير البصرى، والدافعية لتعلم  النموذج التدريسى

ى مناهج العلوم للتالميذ الموهوبين ذوى مخطط أوصى الباحث بضرورة تبنىو، العلوم

  لها. صعوبات التعلم بوزارة التربية والتعليم للنموذج التدريسى عند تخطيطهم 

 

بون الموهو التالميذ - ومالدافعية لتعلم العل - رىبصلمهارات التفكير ا :الكلمات المفتاحية

 اإلعدادي الثانيالصف  - ذوو صعوبات التعلم
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A Suggested Instructional Model Based on The 

Interaction Between "sketch-to- stretch" Strategy and 

Mind Maps Strategy to Develop Cognitive 

Achievement, Visual Thinking Skills, and Motivation 

to Learn Science Among Gifted Students with 

Learning Disabilities in Preparatory Second Grades 
Dr. Saied Mohamed Sedeek Hassan*   

 

Abstract 
The current research aims at identifying the effectiveness of an 

instructional model based on the interaction between "sketch-to- 

stretch" strategy and mind maps Strategy to develop cognitive 

achievement, visual thinking skills, and motivation to learn science 

among gifted students with learning disabilities in preparatory 

second grades. The sample of the research includes eleven students 

from the second stage of Preparatory school who are selected 

according to the procedural definition for gifted students with 

learning disabilities in this research. The researcher uses: the 

descriptive methodology in preparing the experimental unit, and 

analyzing and explaining the results, and the experimental 

methodology is used in the field part (one sample group 

experimental design). The results showed the effectiveness of 

science teaching using an instructional model .The research 

recommended the necessity for science curriculum planners for 

gifted students with learning disabilities in the Ministry of 

Education to adopt an instructional model when planning curricula. 

 

Key words: A Suggested Instructional Model - Cognitive 

Achievement - Visual Thinking Skills - Motivation to Learn Science 

- Gifted Students with Learning Disabilities - Preparatory Second 

Grades. 
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   :البحث مةمقد

د مكانة الئقة لها في المستقبل بين تسعى المجتمعات الراغبة في إيجا

مجتمعات العالم إلى البحث والتنقيب عن الموهوبين في كافة المجاالت والحفاظ 

عليهم ورعايتهم وتنشئتهم بطرق تعليمية راقية تضمن لهم تلبية حاجاتهم وتراعى 

م وهى في سعيها الدؤوب لتنفيذ ذلك تعمل خصائصهم وتحافظ على تفوقهم ونبوغه

لة العقبات والتغلب على الصعوبات التي تواجه هؤالء الموهوبين إيماناُ على إزا

منها بأن رخاء وازدهار أي أمة يعتمد على قدرتها على إدراك ورعاية التالميذ 

 ، وهذا(Miyares, 2012,98) الموهوبين المتنوعين واستخدامهم للتقدم المستقبلي

المنظرون التربويون من أن إحراز التقدم في تعليم الموهوبين أمراً بهنا له ما ين

ً لألمة للحفاظ على مكانتها في االقتصاد العالمى   .Washington, et)جوهريا

Al., 2016) ؛ حيث يمتلك الموهوبون قدرات ذهنية في مجاالت متعددة ومتنوعة

رة المعرفية لناجمة عن الثوتمكنهم من إيجاد حلول لمشكالت مجتمعاتهم ا

باحتياجات تلك المجتمعات والنهوض بها ودفع عجلة التقدم والتكنولوجية الهائلة والوفاء 

 (.1، 2112واالزدهار )الملحم، 

ويحتل الموهوبون ذوو صعوبات التعلم مكانة مهمة بين التالميذ الموهوبين حيث 

وإمكانيات  هم قدرات عاليةمن مجتمع الموهوبين الذين يمتلكون بدور %6يمثلون 

، كما إن نسب (Synder, et. Al., 2019)مرتفعة ويحتاجون لتدريس مالئم لحاجاتهم 

انتشارهم في تزايد مستمر حيث بلغت معدالت تفوق التوقع بمقارنتها مع الفئات األخرى 

(، وهذا ما أكدته دراسة محمد و آل عثمان 48، 2116من التالميذ )جليل و النجار، 

من  %1,16ة التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بلغت (  من أن نسب2111)

إجمالي التالميذ الموهوبين الملتحقين ببرامج تعليم الموهوبين بالرياض بالسعودية، كما 

إلى أن التالميذ الموهوبين ذوى  Ziegler & Stoeger (2003)توصلت دراسة 

ع الموهوبين وهذه من مجتم %11لى إ %11صعوبات التعلم تتراوح نسبتهم ما بين 

نسبة كبيرة تستحق الدراسة وتقديم الرعاية التعليمية؛ ومن المالحظ أن التالميذ 

الموهوبين ذوى صعوبات التعلم يعتبروا فئة غير مرئية وغير مكتشفة ومهملة فبالرغم 

 أنهم ال من معاناتهم في التعلم الصفى ومشكالتهم المعرفية واالنفعالية واالجتماعية إال

 ((.2116(؛ )البحيرى، 2112ون خدمات تربوية مالئمة الحتياجاتهم ) )الحروب، يتلق
وقد ظهرت فئة التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم للنور خالل العقدين 

الماضيين باعتبارهم تالميذ تم تحديدهم على أنهم موهوبون ولديهم صعوبة أو 

يمتلكون مواهب أو قدرات عقلية عالية أنهم ؛ أي (Sokatch, 2017)إعاقة عقلية 

في مجال أو أكثر ويعانون في نفس الوقت من صعوبة أو أكثر في التعلم )إبراهيم، 

(، وقد تنوعت وتعددت المصطلحات والمفاهيم التي تعبر عن تلك الفئة 12، 2112

، Duel Exceptionalمن التالميذ من أهمها ذوى الخصوصية المزدوجة 

، واألطفال األذكياء ذوى المشكالت Crossover Childrenلين لمتحوواألطفال ا

، وثنائي االستثناء Smart Kids With School Problemsالمدرسية 
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2Exceptional والتالميذ ذوى االستثنائية المزدوجة ،Twice Exceptional 

Students ومتعدد االستثناء ،Multi-exceptional والموهوب/ذي صعوبة ،

، والتالميذ الموهوبين Gifted and Talented/Learning Disabled التعلم

 ,GT with Exceptionalities ((Sabanci & Bulutذوى االستثناءات 

( ، (Winebrenner, 2003)؛  (Baldwin, et. Al., 2015)؛ (2018

واستخدمت جميعها بصورة متبادلة ومترادفة وتشير إلى التالميذ الموهوبين الذين 

ً لقدراتهم وال ون صعيمتلك وبة أو إعاقة تعلمية ويعانون من تعليم غير متحديا

 ,Winebrenner)يخاطب إمكاناتهم حيث ال يتم إدراك حاجتهم ومواجهتها 

 Individuals Withوبصدور القانون األمريكي لألفراد ذوى اإلعاقة ، (2000

Disability Act  وبات التعلم وى صعفقد تم تحديد التالميذ الموهوبين ذ 2118عام

بصورة رسمية بأنهم التالميذ الذين يحتاجون إلى مزيد من الخدمات المستهدفة لمقابلة 

 ,Coleman & Shah-Coltrane)؛  (Cain, et. Al., 2019))  حاجاتهم الفريدة

2015)) . 

وعلى ذلك فإن التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم هم المتعلمون ذوو 

الذين يظهرون إمكانية القدرة على اإلنجاز العالي المرتفع في دوجة االستثنائية المز

مجاالت مثل: األكاديمية النوعية، و/أو القدرة العقلية العامة، و/أو اإلبداع، و/أو 

ً يظهرون صعوبة أو  القيادة، و/أو الفنون األدائية أو المكانية أو البصرية، وأيضا

اقات اللغوية، وإعاقات الحديث، واإلعإعاقة واحدة أو أكثر من صعوبات التعلم 

 ,.Weinfeld, et. Al)واإلعاقات االنفعالية السلوكية، واإلعاقات البدنية وغيرها 

؛ وقد أصبح مصطلح التالميذ الموهوبين ذوى االستثنائية المزدوجة أكثر (2013

ً ألنه تبنى التجميع للتناقض الظاهري  ً وشيوعا  Paradoxicalاستخداما

Combination ى يوضح الفكرة التناقضية لهذا الحدوث المتزامن معاً للموهبة الذ

والصعوبة أو اإلعاقة المالزمين للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم 

(Ronksley-Pavia, 2015). 

ولكنه يهتم  ،ثابتونظراً ألن تعليم العلوم ال يقوم بإعداد جميع التالميذ لعالم 

 مع التغيرات والتحديات في حياتهمسجمين بجعل التالميذ متناغمين ومن

(Shamsudin, et. Al., 2013, 583) ، فإن الحكومات حول العالم أدركت أهمية

ً للعلوم وذو جودة عالية لمواطنيها  ً ثريا  ,Ireland,et.Al.,2012)تقديم تعليما

، وعلى ذلك فإن معلمى العلوم في القرن الحادى والعشرين لديهم مسئولية (159

م فرص تعليمية تقابل حاجات التعلم المتنوعة لكل التالميذ وأهمهم التالميذ تقدي

، (Da Fonte & Barton-Arwood, 2017)الموهوبين ذوى صعوبات التعلم 

جب أن يصف الصراع وحيث إن تعريف التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم ي

وبات التعلم الناشئ عن االستثنائية المزدوجة التي تدمج الموهبة مع صع

(Bourne, 2005) ويظهر هذا الصراع في التباين الكبير بين القدرات المرتفعة ،

ً حيث  يسجلون لهؤالء التالميذ وعدم قدرتهم على التعبير عن هذه القدرات عمليا
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معامل الذكاء الفرعية المختلفة ومتوسط هذه النتائج يكون تبايناً ملحوظاً في اختبارات 

هم وقدراتهم الواقعية وهذا ما يطلق عليه المواهب غير المرئية بعيداً عن إمكانات

Invisible Gifts  أو اإلعاقات غير المرئيةInvisible Handicaps  وهذا بدوره

؛  Supportive Lessons ((McCallum, et. Al., 2013)يستلزم دروساً تدعيمية 

(Brody&Mills, 1997) ؛(Simons, 1996)م التالميذ ويوجد مدخلين لتعلي (؛

ن ذوى صعوبات التعلم أولهما معالجتهم كمجموعة غير متجانسة من حيث الموهوبي

تنوع المواهب والصعوبات ودمجهم في الفصول الدراسية االعتيادية، وثانيهما 

ات وخصائص فريدة يجب إعطائها اهتمام ينظر لهم على أنهم مجموعة ذات صعوب

ً لقدراتهم وه و المدخل األكثر مالءمة من الناحية خاص واستجابة سريعة طبقا

؛ (Lovett &Sparks, 2011)التدريسية والرعاية التربوية )

(Lovett&Lewandowski,2006).) 

إلى ضرورة تقديم تعليم مالئم في Welsh (2010) وقد توصلت دراسة

وذى معنى للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بشكل يمكنهم مستوى أعمق 

داعاتهم ومواهبهم، ذلك أنهم ال يتلقون في المدارس استجابات مالئمة من استخدام إب

م ألنه يصعب على معلمى العلوم ومرشدى المدرسة اكتشافهم وتشجيعهم لحاجاته

بأن معظم المعلمين في  David (2011)ويرى ، (Millman, 2012)على التعلم 

صعوبات التعلم  أثناء تدريسهم يركزون على نقاط ضعف التالميذ الموهوبين ذوى

زهم مما ويتعمدون تقديم واجبات وتعيينات مكتوبة لهم تخاطب نقاط ضعفهم وعج

يسهم في تخفيض مستويات تحصيلهم بالرغم من تفوقهم في قدرات التفكير ذات 

 المستويات العليا. 

كد عديد من الباحثين على أن أفضل طريقة لتعليم هؤالء التالميذ هي ولذلك أ

بقدر اإلمكان وفقاً لمجاالت قوتهم حيث يعزز ذلك من موهبتهم وفى ضرورة تعليمهم 

ن إعاقتهم أي أن استخدام الممارسات القائمة على نقاط القوة يشجع نفس الوقت يقلل م

سة وهذا بدوره يؤدى إلى مخرجات من مجاالت المتعة والسعادة في حجرات الدرا

 .Josephson, et)) االجتماعيتعلم أكثر رقياً ويقلل من صعوبات ويعزز من النمو 

Al., 2018) ؛(Foley-Nicpon, et. Al., 2015)؛ (Reis, et. Al., 2014) ) إال ؛

أن التربويين لم يقدموا وصفاً محدداً للعمليات والممارسات المستخدمة في تدعيم نقاط 

القوة لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم في حجرات الدراسة وينسحب ذلك 

 ,.Galloway, et. Al)؛ (Niemiec, et. Al., 2017)ى تعليم العلوم لهؤالء التالميذ عل

إلى افتقار المعلمين إلى أساليب  Moore (2019)حيث توصلت دراسة  ،((2016

ى صعوبات التعلم وصعوبة التعامل مع تشخيص وتحديد التالميذ الموهوبين ذو

ئص الموهوبين ذوى صعوبات سلوكياتهم المتناقضة التي تجمع بين سمات وخصا

يس تتناسب مع حاجاتهم التعلم في ذات الوقت مما يتطلب استخدام استراتيجيات تدر

 وخصائصهم.
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وقد أجريت عديد من الدراسات حول التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات 

ا ما اهتم بدراسة خصائصهم؛ المعرفية واالجتماعية واالنفعالية وحاجاتهم التعلم منه

 Mayes & Moore(، ودراسة 2114مثل دراسة الصليلى ) ومشكالتهم

، ومنها ما سعى إلى بناء برامج Wang & Neihart (2015)، ودراسة (2016)

وإرشادية لتنمية نقاط الضعف الموجودة لديهم وتعظيم نقاط القوة مثل سلوكية 

(، ودراسة وهب 2111، ودراسة خليفة وعيسى )McDonald (2021)دراسة 

ومنها ما استخدم تقنيات واستراتيجيات وبرامج تدريسية لمخاطبة  (2111الله )

علية برنامج ( التي توصلت إلى فا2111حاجات هؤالء التالميذ مثل دراسة راشد )

في العلوم قائم على الفصول المعكوسة في تنمية التحصيل وبعض مهارات الحل 

ين ذوى صعوبات اإلبداعى للمشكالت والدافعية لإلنجاز لدى الطالب الموهوب

( التي أثبتت 2116التعلم في الصف الرابع اإلبتدائى، ودراسة المعداوى، وآخرين )

عى للمشكالت لتريز في تنمية التفكير المنظومى فاعلية برنامج تدريبى للحل اإلبدا

والتحصيل األكاديمى لدى الطالب الموهوبين ذوى صعوبات التعلم في العلوم، 

ي خلصت إلى فاعلية برنامج ألعاب تعليمية في تنمية ( الت2114ودراسة أمين )

بعض المفاهيم البيولوجية لدى الموهوبين ذوى صعوبات التعلم النمائية في رياض 

( األلعاب الذكية التفاعلية في تدريس 2118األطفال، كما استخدمت دراسة زارع )

ى التالميذ الجغرافيا لتنمية المفاهيم االقتصادية ومهارات التفكير البصرى لد

الموهوبين ذوى صعوبات التعلم. ومن المالحظ أن تلك الدراسات لم تسعى إلى 

ذوى صعوبات التعلم وتكييف التدريس  استخدام نقاط القوة لدى التالميذ الموهوبين

الذى يتفق مع تلك النقاط، وبذلك فنحن في حاجة إلى تدريس للعلوم قائم على نقاط 

للتالميذ الموهوبين ذوى  Signatureيزة لمموا Characterالقوة الشخصية 

(، (Proyer, et. Al., 2017)؛ (Sharp, et. Al., 2017)صعوبات التعلم )

العلوم في التغلب على التحديات داخل حجرة الدراسة وتشجيع  وهذا يساعد معلمى

السلوكيات اإليجابية وزيادة مشاركة التالميذ مما يقلل من الخالف بين التالميذ 

ً أفضل )ويحق  ,.Weber, et.Al)؛  (Quinlan, et. Al., 2018)ق تعلما

2016).) 
ون بصريون ويتميز التالميذ الموهوبون ذوو صعوبات التعلم بأنهم متعلم

؛ أي أنهم يظهرون ميالً للتعلم البصرى باستخدام (211، 2112)الزيات، مكانيون 

(؛ 221، 2116مد، المسارات الحسية المتعددة كالسمعية والبصرية )شريف ومح

فكثير من الوظائف المتعلقة بالمسارات التعليمية التي تتطلب الجانب المعرفى تعتمد 

ة المكانية ترتبط بشدة مع التفكير البصرى لكنها ليست التفكير المكانى، والقدرعلى 

كيان مستقل وبذلك يعالج التالميذ الموهوبون ذوو صعوبات التعلم المعلومات 

ً ويستخدم ون الصور بصورة عقلية ويكونون متميزين في بناء النماذج بصريا

 ,Mann))وقراءة الخرائط واأللغاز والمتاهات وممارسة األنشطة المتداخلة معرفياً 

 (. (Silverman, 2002)؛ (2006
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ومن أهم االستراتيجيات التدريسية القائمة على التعلم البصرى والتي تساعد 

شجيع الفهم العميق ومهارات التفكير المتنوعة على توضيح األفكار وإظهارها وت

-"خطط استراتيجيةلتتوسع"، والخرائط الذهنية حيث تعتبر -إستراتيجيتي "خطط

مثيل بصرى لأللوان والخطوط والرموز واألشكال لنقل فهم المتعلم لتتوسع" ت

للموضوع أو لالنفعاالت أو للشخصيات الواردة في جزء من الكتابات أو المؤلفات 

 تعتمد على قدرة المتعلم على الرسم ولكنها تسعى إلى نقل الفكرة والفهم للنص وال

طبيعة تفسيرية تستخدم المكتوب من خالل التمثيل البصرى،  وبذلك فهى ذات 

                                   Metaphoricalالرسومات بصورة مجازية 

((Wood,2008,3) ؛(Whitin, 1994,103)بينما تم ،) الذهنية ثل الخرائط

منظم تخطيطى بصرى يقع المفهوم الرئيسى في مركزه وتتفرع منه األفكار 

شموالً مع استخدام األلوان والرسومات  والمعلومات من األكثر شموالً إلى األقل

، 2111الداعمة للكلمات بشكل يحاكى آليات التفكير التي تحدث في العقل )عامر، 

64.) 

لتتوسع" في تدريس -"خطط استراتيجيةدراسات فاعلية وقد أثبتت عديد من ال

العلوم حيث ارتفعت بمستوى معارف ومهارات تالميذ الصف التاسع بالمدرسة 

 ,Wood)بوالية تكساس وساعدتهم على إتقان مهارات الفهم القرائى العليا 

، وساعدت التالميذ على توسيع أفكارهم والمحادثة السببية والرغبة في (2008

، وطورت من مهارات التفكير البصرى (Whitin, 1994)آراء اآلخرين قبول 

)األشقر،  والثقة بالنفس لطالب الصف األول الثانوى من خالل تدريس الكيمياء

الخرائط الذهنية في  استراتيجية، كما أكدت عديد من الدراسات كفاءة (2111

ل المفاهيم البصرية تحسين المخرجات التعلمية المتنوعة من خالل تدريس العلوم مث

، والتحصيل وبقاء أثر التعلم وتحسين الذاكرة (2114واالتجاهات العلمية )موسى، 

(، ومهارات التفكير التحليلى والدافعية )هانى، 2114العاملة )أبو شامة وإسماعيل، 

)رضا، (، ومهارات التفكير المنظومى والبصرى وبعض عادات العقل ) 2111

)السيد، تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العلمية و (،(2118)خليل، ؛ (2118

2112). 

إلى ضرورة سد الفجوة بين حاجات التالميذ  Millman (2012)ويشير 

الموهوبين ذوى صعوبات التعلم وتقديم تدريس ينسجم مع تحدياتهم وخصائصهم 

ً متمايزاً يتناسب مع قدراتهم على التعلم البصرى و ما وهذا بدوره يتطلب تدريسا

 National Association for)يستلزمه ذلك من محتوى معدل أو متمايز 

Gifted Childern, 2015) تدريسية مفردة يمكن لمعلم  استراتيجية، وال توجد

العلوم االعتماد عليها في تقديم تدريساً متمايزاً بل البد من إدراك استعدادات هؤالء 

ف التدريس الذى يخاطبها التالميذ واهتماماتهم وأساليب تعلمهم لتكيي

(Tomlinson, 2005)، يناميكياً لتعليم العلوم وهذا بدوره يستلزم نموذجاً تدريسياً د

؛ وهنا تبرز الحاجة إلى (Finkelstein, et. Al., 2019)لتلك الفئة من التالميذ 
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لتتوسع" -نموذج لتدريس العلوم قائم على التفاعل بين إستراتيجيتي "خطط

ً متمركزاً حول التلميذ يستخدم فيه التالميذ والخرائط الذهن ية حيث يوفر تعلما

ات التعلم قدراتهم التفكيرية في تحويل النصوص المكتوبة الموهوبون ذوو صعوب

إلى رسوم وأشكال تصويرية تحاكى ما يدور في عقولهم بأسلوبين مختلفين أولهما 

سريعة تحويل النص المقروء إلى رسم تخطيطى أو شكل مرسوم بصورة 

 )اسكتش( وثانيهما بناء خريطة ذهنية بعد قيامهم بمجموعة من األنشطة والتجارب

ثم مقارنة االسكتشات المرسومة بالخريطة الذهنية المتكونة للتوصل إلى العالقة 

بينهما وفى أثناء ذلك يمارسون عديد من مهارات التفكير ذات المستويات العليا 

 وتزداد ثقتهم بأنفسهم.

أية دراسات أو بحوث أجريت لتجريب  –ود علم الباحث في حد – وال توجد

لتتوسع" والخرائط الذهنية في تعليم -إستراتيجيتي "خططفاعلية نموذج يجمع بين 

 العلوم للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم.
 مشكلة البحث: 

 نعيش عالم اليوم في مجتمعع ملعئ بالرسعائل البصعرية فسعواء كانعت تلعك الرسعائل

مطبوعععة أو مصععورة أو حتععى تخيليععة فععي العقععل البشععرى فععإن الشععخص يكتسععب خبععرة 

؛ فكععل شععيء نععراه (Ahmed, 2020,307)بصععرية مععن الصععور التععي يراهععا حولععه 

يتطلب إدراك والذى يعتمد بعدوره علعى المثيعرات الحسعية الملموسعة ثعم يعؤدى اإلدراك 

أكثعر المثيعرات التعي يفهمهعا  والصعور هعيإلى تكعوين المفهعوم وصعوالً للتفكيعر المجعرد، 

التالميععذ علععى نحععو أفضععل ويععدركون مععن خاللهععا المعلومععات وتعتمععد المفععاهيم العلميععة علععى 

إدراك اإلنسععان لمععا يحععدث سععواء كععان إدراكععاً صععحيحاً أو خاطئععاً وتحتععاج المفععاهيم العلميععة 

 نحتععى يععتم إدراكهععا علععى نحععو صععحيح فمععثالً معع Visualizationإلععى التصععوير البصععرى 

الصعععب فهععم المععوالت فععي الكيميععاء أو الكائنععات الحيععة غيععر المرئيععة فععي األحيععاء بععدون 

تصععوير بصععرى خععاص بهمععا والععذى يسععهم بععدوره فععي تكععوين النمععاذج العقليععة الصععحيحة     

((Moore, 2019,149) ؛(Bilbokaite, 2008,7) ؛(Bilbokaite, 2007, 3).) 

ى هععدفاً مهمععاً مععن أهععداف تععدريس وهععذا مععا جعععل إنمععاء مهععارات التفكيععر البصععر

، ذلععك أن مهععارات التفكيععر (Zhukovskiy & Pivovarov, 2008,150)العلععوم 

البصرى تساعد المتعلم على تنمية اللغعة البصعرية للعتعلم وتنظعيم أفكعاره وزيعادة قدرتعه 

كليعة للمعرفعة وتفسعير الظعواهر  على التخيل وتصعور األفكعار والمفعاهيم وبنعاء صعورة

كمععععا تععععرتبط مهععععارات التفكيععععر ، (141، 2112)جحجععععوح وحععععرب، مل بمنظععععور أشعععع

البصععرى بالقععدرة علععى حععل المشععكلة فعنععدما يععتم رؤيععة عناصععر المشععكلة بصععرياً نكتشععف 

ارتباطعععات وعالقعععات نفتقعععدها عنعععدما نفكعععر فيهعععا ببسعععاطة كمعععا أن حالعععل المشعععكلة يمعععارس 

واألفكعععار ععععن طريعععق صعععرى فعععي أثنعععاء معالجتعععه العقليعععة للمفعععاهيم مهعععارات التفكيعععر الب

 ,Avgerinou)؛ (Avgerinou, et. Al., 2011,99-100)اإلدراكععات والصععور )

عععالوة علععى أنهععا تععؤدى دوراً مهمععاً فععي عمليتععى تعلععيم وتعلععم العلععوم ألنهععا  (،(2009,29
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جاهعاتهم العلميعة واالرتقعاء تؤثر في التصوير البصرى للتالميذ للمفاهيم العلميعة وإنمعاء ات

 .(Elhosiny, et. Al., 2019,35)كاديمى بتحصيلهم األ

وبالرغم من سعى عديد من الدراسات إلى تنمية مهارات التفكير البصعرى معن 

(؛ )محمععد، 2114خععالل تععدريس العلععوم )مععن أمثلععة تلععك الدراسععات: )جععاد الحععق، 

((، إال أن هناك نعدرة 2118(؛ )سليمان، 2111(؛ )السيد، 2111(؛ )زكى، 2114

ن خععالل تععدريس سعععت إلععى إنمععاء مهععارات التفكيععر البصععرى معع فععي الدراسععات التععي

العلوم  للتالميذ الموهعوبين بصعفة عامعة والتالميعذ الموهعوبين ذوى صععوبات العتعلم 

( إلععى فاعليععة برنععامج 2116علععى وجععه الخصععوص فقععد توصععلت دراسععة )محمععد، 

لكترونععى ونات فعي تنميععة مهعارات الععتعلم العذاتي االإثرائعى فعي العلععوم باسعتخدام المععد

لموهوبين بالمرحلة االبتدائيعة بينمعا اسعتخدم )زارع، والتفكير البصرى لدى التالميذ ا

( األلععععاب الذكيعععة التفاعليعععة فعععي الجغرافيعععا فعععي تنميعععة المفعععاهيم االقتصعععادية 2118

لععتعلم، كمععا ومهععارات التفكيععر البصععرى لععدى التالميععذ الموهععوبين ذوى صعععوبات ا

إلععى اسععتخدام المالحظععة المبنيععة علععى  (Sanders-White, 2013)سعععت دراسععة 

التصوير البصرى وبعض مهعارات التفكيعر البصعرى فعي تنميعة التحصعيل المعرفعى 

واالتجاهععات العلميععة لععدى التالميععذ ذوى صعععوبات الععتعلم بصععفة عامععة والموهععوبين 

 منهم.

وبات العععتعلم بصعععريين ومكعععانيين فعععي ونظعععراً ألن التالميعععذ الموهعععوبين ذوى صعععع

 Whole-to-Partكععل إلععى الجععزء ويعععالجون المعلومععات بأسععلوب الععتعلم مععن التعلمهععم 

Processing  بطعيء العتعلم عنعدما يععالجون مععارف وهذا معا يجعلهعم يظهعرون وكعأنهم

جديععدة علععيهم ويفسععرونها ويدرسععون أهميتهععا فإنععه ينبغععي أن يكععون تعلععيم العلععوم لهععم قععائم 

-Watts))ز مهعارات التفكيععر البصععرى علعى األسععاليب البصعرية التععي تمكععنهم معن إحععرا

Taffe, et al., 2012) ؛(Mann, 2005) )وهعذا معا أكدتعه دراسعة (Andersen, 

من أن اإلنتاج اإلبداعى في العلعوم والتكنولوجيعا والهندسعة والرياضعيات يتطلعب  (2014

مهعععارات التفكيعععر البصعععرى والقعععدرات المكانيعععة وهعععذه المهعععارات ينبغعععي تنميتهعععا لعععدى 

ين ذوى صععععوبات العععتعلم. ولكعععن بعععالنظر إلعععى واقعععع تعععدريس العلعععوم نجعععد أن الموهعععوب

تعععادة التعععي تشعععتمل علعععى الحفعععظ المعععدارس تتبنعععى بصعععورة متسععععة طعععرق التعععدريس المع

االستظهارى والقراءة الشفوية والتدريس القائم علعى العنص واسعتخدام األنشعطة الموجهعة 

التفكيعر البصعرى لعدى التالميعذ  بالمعلم وكعل هعذه الممارسعات تقعود إلعى تنعاقص مهعارات

 ,.Weinfeld, et. Al)؛ (Ahmed, 2020)الموهععوبين ذوى صعععوبات الععتعلم )

2002).) 

بر تنمية الدافعية لتعلم العلوم لعدى التالميعذ معن أهعم أهعداف تعلعيم العلعوم ألنهعا وتعت

ا غايععة ووسععيلة معععاً فهععى غايععة الرتباطهععا بععالنمو الشععامل للمتعلمععين حيععث يععتم فععي ضععوئه

اختيعار مواقعف الععتعلم وخبراتعه لتنميععة الجوانعب السععلوكية لعدى المتعلمععين، ووسعيلة يشععبع 

(، 21، 2114تهم للععتعلم وتجعععل دراسععتهم محببععة )عطيععة، المتعلمععون مععن خاللهععا حاجععا

فوجعععود الدافعيعععة لعععدى المعععتعلم تضعععمن حعععدوث العععتعلم حيعععث تحفعععزه نحعععو بعععذل الجهعععد 
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(؛ أي أنهععا 881، 2111علععى نفسععه )زيتععون،  والمشععاركة والبحععث عععن المعرفععة معتمععداً 

ه التعلمعى وفعى تؤدى الدور األكثر أهمية فعي مثعابرة المعتعلم إلنجعاز العمعل وصعوالً لهدفع

(. وقعد سععت 62، 2112أثناء ذلك يمارس أنشطة معرفية ومهارية ووجدانية )مطعاوع، 

مقترحعة قائمعة  اسعتراتيجيةدراسات عدة إلى تنمية الدافعيعة لعتعلم العلعوم منهعا معا اسعتخدم 

(، ومنهععا مععا استقصععى التععدريس بمنحععى 2114علععى أنمععاط الععتعلم لععدى التالميععذ )قنععديل، 

(، ومنهععا مععا درس فاعليععة التععدريس 2114الحوسععنية، )أمبوسعععيدى و الصععف المقلععوب

(، ومنهعا معا قعام بتجريعب نمعوذج عجلعة 2114بالمدخل القائم على السياق )عبد الكعريم، 

(، ومنهعا معا تقصعى فاعليعة 2118السعيد، حعل المشعكالت )صعالح و االستقصاء وأسعلوب

 (.2111العصف الذهنى في تنميتها )جواد، 

الميعععذ الموهوبعععون ذوو صععععوبات العععتعلم معععن انخفعععاض فاعليعععة العععذات ويععععانى الت

ونقص الثقة الذاتية وقلة الرغبة في التعلم وانخفاض الدافعيعة وهعذا معا أشعارت إليعه عديعد 

 ,Roberts، ودراسعة Ottone-Cross, et. Al.(2017)ل: دراسعة معن الدراسعات مثع

et. Al.(2015) ودراسععة ،Wang (2011)لععى الميععل إلععى نقععد ؛ وقععد يرجععع ذلععك إ

أنفسعععهم وشععععورهم باإلحبعععاط  والقلعععق فعععي أثنعععاء أدائهعععم ونقعععص اعتقعععادهم فعععي قعععدراتهم 

إلعى  Yssel, et. Al. (2010)؛ فقعد توصعلت دراسعة (1، 2112)إبعراهيم، وإمكانعاتهم 

مععععن التالميععععذ الموهععععوبين ذوى صعععععوبات الععععتعلم لععععديهم مشععععكالت  %61أن حععععوالى 

قععدير ذاتععى مععنخفض نتيجععة لميععولهم نحععو الكمععال عععالوة اجتماعيععة انفعاليععة ويظهععرون ت

على توقعاتهم المستمرة بالفشعل ممعا يعؤدى إلعى أداء أكعاديمي غيعر متنعاغم وأداء سعلوكي 

تقععديم تعدريس يسععتثير دافعيععتهم للععتعلم يمكععن أن يسععاعد  يمنعع قععدراتهم مععن الظهععور؛ لععذلك

العقليعة ممعا يكعون لعه األثعر في أن يكعون أداؤهعم الفعلعى فعي مسعتوى قعدراتهم وإمكانعاتهم 

، ومعن (Hiemstra & Yperen, 2015) اإليجعابى فعي مسعتويات عليعا معن الدافعيعة

ة الدافعيععة لععتعلم المالحععظ أن هنععاك نععدرة فععي الدراسععات والبحععوث التععي تسعععى إلععى تنميعع

 العلوم لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم من خالل تدريس العلوم.

يتضح مما سبق أن هناك حاجة ملحة لتدريس العلوم باستخدام نمعاذج تدريسعية 

تتمشى مع النظريات التربوية والعلمية الحديثة والتقدم التكنولوجي والمعرفي الهائعل 

ين ذوى صععوبات العتعلم بأسعلوب يركعز علعى للتالميعذ الموهعوب وتقدم تعليماً متمايزاُ 

المعنععى والجععودة بععدالً مععن مععلء العقععل بمقععدار ضععخم مععن المعرفععة يععؤدى إلععى الفقععد 

؛ وهععذا يتطلععب (Hariri, 2011,314)التعليمععي فععي المراحععل التعليميععة المختلفععة 

الموهعوبين ذوى تدريساً للعلوم يحسن من التحصيل المعرفي ويقابل حاجات التالميذ 

بات العععتعلم ومتطلبعععاتهم التعليميعععة ويطعععور معععن مهعععارات تفكيعععرهم البصعععرى صععععو

 ودافعيتهم لتعلم العلوم.

 ويمكن تحديد مشكلة البحث في المحورين التاليين:

المحععور األول: عجععز تععدريس العلععوم ومناهجععه الدراسععية عععن تقععديم منظومععة  -

هم وقعد اتضعح بات العتعلم ورععايتتعليمية الكتشاف التالميذ الموهعوبين ذوى صععو

( معلمعاً معن معلمعى المرحلعة 12ذلك بعد قيعام الباحعث بعإجراء ععدة مقعابالت معع )
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اإلعداديععععة وأربعععععة مععععن موجهيهععععا وثالثععععة مسععععئولين بععععإدارة التربيععععة الخاصععععة 

والموهععوبين بمديريععة التربيععة والتعلععيم بأسععوان تبععين مععن خاللهععا أنععه ال توجععد لععدى 

الموهععوبين ذوى صعععوبات الععتعلم كمععا أنهععم الكتشععاف التالميععذ معلععم العلععوم آليععة 

يعتبروا من وجهة نظره تالميذ ذوى صعوبات تعلم وينبغعي إدراجهعم ضعمن فئعات 

التربية الخاصعة التعي يسعتوجب عمعل معدارس خاصعة لهعم، ععالوة علعى أن معظعم 

لفئععة مععن معلمعي العلععوم لعم يتلقععوا تعدريباً أو برنامجععاً حعول كيفيععة التعامعل مععع تلعك ا

وأساليب التدريس المتبعة معهم باإلضافة إلى عدم تعوافر األنشعطة العلميعة التالميذ 

 والعملية المناسبة لهم.

المحععور الثععانى: نععدرة االهتمععام بتنميععة مهععارات التفكيععر البصععرى والدافعيععة لععتعلم  -

العلععوم لععدى التالميععذ الموهععوبين ذوى صعععوبات الععتعلم وللتحقععق مععن ذلععك قععام الباحععث 

)جبععر، األسععئلة التععي تقععيس بعععض مهععارات التفكيععر البصععرى بتطبيععق مجموعععة مععن 

ومجموعععة مععن العبععارات التععي تقععيس بعععض أبعععاد الدافعيععة لععتعلم العلععوم  ،(2111

علعى سعبعة معن الموهعوبين ذوى صععوبات العتعلم  (2114)أمبوسعيدى والحوسعنية، 

صعل نعين وذلعك خعالل الفمن تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة عزيعز إبعراهيم ب

م اتضعععح معععن خعععالل إجابعععاتهم 2112/2121الدراسعععى الثعععانى معععن الععععام الدراسعععى 

(، %21قصععور مهععارات التفكيععر البصععرى )حيععث كانععت نسععبة متوسععط درجععاتهم 

( ممعا %81وتدنى مستوى الدافعية لتعلم العلوم )حيث كانعت نسعبة متوسعط درجعاتهم 

الخصعوص علعى تنميعة م العلعوم علعى وجعه يعنى عدم قدرة التعليم بصفة عامعة وتعلعي

 مهارات التفكير البصرى والدافعية لتعلم العلوم لديهم.

وبذلك فإن مشكلة البحث تكمن فعي أن تعلعيم العلعوم للتالميعذ الموهعوبين ذوى 

صعععععوبات الععععتعلم بالمرحلععععة اإلعداديععععة ال يتناسععععب مععععع قععععدراتهم وإمكانيععععاتهم 

ة مهعارات التفكيعر ال يسععى إلعى تنميع وخصائصهم وال يستجيب لحاجاتهم ومعن ثعم

 البصرى والدافعية لتعلم العلوم لديهم.

 أسئلة البحث:

ذج تدريسعي " معا فاعليعة نمعو يسعى البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التالى:

لتتوسععع" والخععرائط الذهنيععة لتنميععة -سععتراتيجيتي "خطععطاقععائم علععى التفاعععل بععين 

التالميعذ لبصعري والدافعيعة لعتعلم العلعوم لعدى التحصيل المعرفي ومهعارات التفكيعر ا

ويتطلعب ذلعك االجابعة ، الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بالصف الثعاني اإلععدادي "

 عن األسئلة الفرعية التالية:

ما صورة وحدة )الصوت والضوء( المقررة على التالميذ الموهوبين ذوى  -1

 لنموذج التدريسي صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى والمعدة وفقاً ل

ما فاعلية تدريس وحدة )الصوت والضوء( باستخدام النموذج التدريسى في  -2

لثانى التحصيل المعرفى للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف ا

 اإلعدادى لمحتوى تلك الوحدة 



 م2022 إبريل     الثانىالعدد     والعشرون  مسالخامجلد ال    يةالمصرية للتربية العلممجلة ال
 

 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  34232رقم اإليداع: 

 ومةدار المنظ Edu Search و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى،

13 

 

ما فاعلية تدريس وحدة )الصوت والضوء( باستخدام النموذج التدريسى في  -3

تفكير البصرى لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم تنمية مهارات ال

 بالصف الثانى اإلعدادى 

ما فاعلية تدريس وحدة )الصوت والضوء( باستخدام النموذج التدريسى في  -4

تنمية الدافعية لتعلم العلوم لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم 

 بالصف الثانى اإلعدادى 

 أهداف البحث:

 لى ما يأتى:الحالى إ هدف البحث

صياغة وحدة )الصوت والضوء( المقررة على التالميذ الموهوبين ذوى  -1

لتدريس القائم صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى وتنظيمها وفقاً للنموذج ا

لتتوسع" والخرائط الذهنية، وما يتضمنه -"خطط استراتيجيتىعلى التفاعل بين 

ة النشاط ودليل المعلم؛ يستخدمه عند ذلك من وجود كتاب التلميذ وكراس

 تدريس هذه الوحدة.

قياس فاعلية تدريس وحدة )الصوت والضوء( باستخدام النموذج التدريسى  -2

لتتوسع" والخرائط الذهنية في -"خطط استراتيجيتىالقائم على التفاعل بين 

التحصيل المعرفى لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف 

 إلعدادى لمحتوى تلك الوحدة.الثانى ا

قياس فاعلية تدريس وحدة )الصوت والضوء( باستخدام النموذج التدريسى  -2

خرائط الذهنية في لتتوسع" وال-"خطط استراتيجيتىالقائم على التفاعل بين 

تنمية مهارات التفكير البصري لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم 

 بالصف الثانى اإلعدادى.

ة تدريس وحدة )الصوت والضوء( باستخدام النموذج التدريسى فاعليقياس  -8

لتتوسع" والخرائط الذهنية في -"خطط استراتيجيتىالقائم على التفاعل بين 

لتعلم العلوم لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم تنمية الدافعية 

 بالصف الثانى اإلعدادى.

 فروض البحث:

 الفروض التالية: يحاول البحث التحقق من صحة

الرتب لدرجات تالميذ المجموعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى   -1

التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار التحصيل المعرفى فى كل من التحصيل 

التحليل  –التطبيق  –الفهم  –المعرفى ككل وفى كل مستوى من مستوياته الستة ) التذكر 

 التقويم(. –ب التركي –

ب لدرجات تالميذ المجموعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى الرت -2

التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات التفكير البصرى ككل وفى كل 

تفسير وإدراك  –مهارة رئيسية من مهاراته الستة: التعرف على الشكل البصرى ووصفه 
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تحليل الشكل البصرى  –استخالص المعانى )االستنتاج البصرى(  –الغموض البصرى 

 ربط العالقات في الشكل البصرى. –تمييز البصرى ال –

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى الرتب لدرجات تالميذ المجموعة  -2

د من التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس الدافعية لتعلم العلوم ككل وفى كل بع

إستراتيجيات التعلم  –ات بيئة التعلم مثير –قيمة تعلم العلوم  –أبعاده الستة: الكفاءة الذاتية 

 .أهداف األداء –أهداف التحصيل  –النشط 

 أهمية البحث:

 نبعت أهمية الدراسة الحالية في مدى االستفادة منها من قبل الجهات التالية:

باستخدام جة وحدة )الصوت والضوء( يقدم مثاالً لكيفية معال معلمو العلوم: -1

لتتوسع" والخرائط -ستراتيجيتي "خططاالتفاعل بين نموذجاً تدريسياً قائماً على 

الذهنية يمكن للمعلم أن يطبقه في تدريس وحدات دراسية أخرى في العلوم، يقدم 

اختباراً للتحصيل المعرفى في العلوم للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم 

الثانى اإلعدادى ال يقتصر على المستويات الدنيا لتصنيف بلوم بالصف 

معرفى بل يتضمن مستوياته الست؛ مما يساعد معلمى العلوم فى إعداد ال

 اختبارات مماثلة وفى وحدات دراسية أخرى.

التفكير يزود الباحثين باختبار لمهارات  الباحثون والتربويون العلميون: -2

الميذ ة منه عند قياس تلك المهارات لدى التالبصرى بحيث يمكنهم االستفاد

الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية أو عند بناء اختبارات 

مماثلة لتالميذ مراحل دراسية مختلفة، ويشتمل على مقياٍس للدافعية لتعلم العلوم 

 لتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلميمكن االستفادة منه عند قياس دافعية ا

 ييس مماثلة لتالميذ مراحل دراسية مختلفة.بالمرحلة اإلعدادية أو عند بناء مقا

يمكن أن يفيد مخططى مناهج العلوم للتالميذ الموهوبين  مخططو مناهج العلوم: -2

ذوى صعوبات التعلم ومطوريها في إعادة صياغة مناهج العلوم بما يفيد 

 التعلم بالمرحلة اإلعدادية.اجات التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات مواجهة احتي

 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي على:

مجموعة من التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم في الصف الثانى  -1

اإلعدادى بمدرسة المؤاساة اإلعدادية بنين بإدارة أسوان التعليمية حيث محل 

 عمل الباحث.

إلعدادى للعام وحدة )الصوت والضوء( من كتاب العلوم للصف الثانى ا -2

( حصة 12سها ثالثة أسابيعٍ؛ )م حيث يستغرق تدري2121/2121الدراسى 

 دراسية؛ ما يوازى ست فتراٍت دراسية.

ى فى العلوم فى المستويات الستة لتصنيف بلوم لألهداف التحصيل المعرف -2

 التقويم(. –التركيب  –التحليل  –التطبيق  –الفهم  –المعرفية )التذكر 
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تفسير  –عرف على الشكل البصرى ووصفه ر البصرى؛ التمهارات التفكي -8

 –استخالص المعانى )االستنتاج البصرى(  –وإدراك الغموض البصرى 

ربط العالقات في الشكل  –التمييز البصرى  –ى تحليل الشكل البصر

 البصرى.

 مثيرات –قيمة تعلم العلوم  –الدافعية لتعلم العلم بأبعادها الستة: الكفاءة الذاتية  -1

 أهداف األداء. –أهداف التحصيل  –إستراتيجيات التعلم النشط  –بيئة التعلم 

الدراسى  تنفيذ تجربة البحث خالل الفصل الدراسى الثانى من العام  -6

 م.22/2/2121م إلى 2/2/2121م خالل الفترة من 2121/2121

 منهج البحث:

لنظرى اعتمد البحث الحالى على المنهجين؛ الوصفى فى: إعداد اإلطار ا

وتقديم توصيات البحث  للبحث، ومواد البحث، وأدواته، وتحليل النتائج وتفسيرها

وذج التدريسى )كمتغير مستقل( ومقترحاته، والتجريبى لقياس فاعلية استخدام النم

على كل من التحصيل المعرفى ومهارات التفكير البصري والدافعية لتعلم العلوم 

 ة(. لدى مجموعة البحث )كمتغيرات تابع

 خطوات البحث وإجراءاته:

لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه تم اتباع الخطوات 

 اآلتية:

ميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم من حيث: دراسة نظرية للتعرف على التال -1

عالوة على خصائصهم، وحاجاتهم، ومشكالتهم، وأساليب تعليم العلوم لهم، 

احل كل لتتوسع" والخرائط الذهنية ومر-"خطط ستراتيجيتىاألسس النظرية ال

 منهما وأهمية استخدامهما في تعليم وتعلم العلوم.

واألجنبية التي تناولت تعليم التالميذ  االطالع على الدراسات والبحوث العربية -2

 استراتيجيةلتتوسع"، و-"خطط استراتيجيةوالموهوبين ذوى صعوبات التعلم 

 .نها في إعداد النموذج التدريسىالخرائط الذهنية لالستفادة م

( المقررة على التالميذ وحدة الصوت والضوءإعداد الوحدة التجريبية ) -2

م فى الصف الثانى اإلعدادى بما تشتمل عليه الموهوبين ذوى صعوبات التعل

ً لمراحل النموذج  من: كتاب التلميذ، كراسة النشاط، ودليل المعلم وفقا

 . التدريسى

كتاب التلميذ، وكراسة النشاط، ودليل المعلم ( على بية )عرض الوحدة التجري -8

 مجموعة من المتخصصين فى مجال المناهج وتعليم العلوم وإجراء التعديالت

 المناسبة عليها فى ضوء آرائهم.

 التوصل إلى الصورة النهائية للوحدة التجريبية القابلة للتطبيق. -1

وحدة "الصوت والضوء"، إعداد أدوات البحث )اختبار التحصيل المعرفى في  -6

البصرى، ومقياس الدافعية لتعلم العلوم( والتأكد من  مهارات التفكيرواختبار 
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صالحيتها للتطبيق وفق الطرق السليمة المتبعة في إعداد االختبارات 

 والمقاييس.

اختيار مجموعة البحث من مدرسة المؤاساة اإلعدادية بنين بإدارة أسوان  -1

الصف الثانى اإلعدادى موهوبين ذوى صعوبات التعلم في التالميذ ال –التعليمية 

وعقد لقاءات مع معلمى العلوم بالمدرسة لشرح تجربة البحث وكيفية تنفيذها  –

 استراتيجيتىوالتدريب على استخدام النموذج التدريسى القائم على التفاعل بين 

 لتتوسع" والخرائط الذهنية لتدريس وحدة )الصوت والضوء(.-"خطط

 ة التجريبية على مجموعة البحث.وات البحث قبل تدريس الوحدق أدتطبي -4

تدريس الوحدة التجريبية المعدة وفقاً للنموذج التدريسى القائم على التفاعل بين  -2

 لتتوسع" والخرائط الذهنية لمجموعة البحث.-"خطط استراتيجيتى

 تطبيق أدوات البحث بعد تدريس الوحدة التجريبية على مجموعة البحث. -11

11-   ً  .رصد الدرجات ومعالجتها إحصائيا

 مناقشة النتائج وتحليلها وتفسيرها، وتقديم المقترحات والتوصيات. -12

 مصطلحات البحث:

 :Sketch-to-Stretch Strategyلتتوسع  –خطط  استراتيجية -3

هععي مجموعععة مععن اإلجععراءات التدريسععية تعتمععد علععى اسععتخدام التالميععذ الرسععم 

فهعم العنص علعى شعكل والتحدث إلعادة تقعديم المعنعى وبالتضافر مع القراءة والكتابة 

صعععور وأنظمعععة بصعععرية يتشعععاركون فيهعععا معععن أجعععل توسعععيع أفكعععارهم واسعععتيعابهم 

 للموضوع.

 :Minds Maps Strategyالخرائط الذهنية  استراتيجية -3

تدريسية قائمة على النظرية البنائية يتم فيها اسعتخدام األلعوان  استراتيجيةهي 

ات والتلميحععععات الرمزيعععة والبصععععرية فعععي تمثيععععل المعععععارف واألوراق والملصعععق

ية بصرية يحتعل المفهعوم الرئيسعى والمعلومات العلمية على شكل منظمات تخطيط

األقعل عموميعة بشعكل  مركزها ويتفرع منه المفاهيم من الععام الشعامل إلعى الخعاص

معرفيعة يحاكى العمليات الذهنية وأساليب التفكيعر فعي عقعل التلميعذ ويعكعس بنيتعه ال

 ويساعده على استدعاء تفاصيل غير متوقعة للموضوع المراد دراسته.

 النموذج التدريسي:  -2

يمكن وصف النموذج التدريسى لهذا البحث على أنه نموذج لتدريس العلوم 

ن ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى يقوم على التفاعل للتالميذ الموهوبي

 استراتيجيةلتتوسع" وإجراءات تنفيذ -خطط" استراتيجيةبين خطوات إجراء 

معالجة الموضوعات العلمية  الخرائط الذهنية بحيث يمكن االستفادة من كلتيهما في

ة العلمية، والرسم المقررة عليهم؛ ويتكون من أربع مراحٍل هي: التمهيد والقراء

 ييم.والمشاركة، وإجراء األنشطة وبناء الخريطة الذهنية، والتأمل والعرض والتق
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 التالميذ الموهوبون ذوو صعوبات التعلم: -4

للبحث يمكن تعريف التالميذ من خالل اإلطالع على اإلطار النظرى 

الموهوبين ذوى صعوبات التعلم إجرائياً بأنهم تالميذ الصف الثانى اإلعدادى الذين 

، (1248)موسى، ( 121يحصلون على نسبة ذكاء مرتفعة )أكبر من أو يساوى 

(، ويسجلون %61م الدراسى )أقل من أو يساوى انخفاض تحصيلهويعانون من 

خصائص الموهوبين ذوى صعوبات التعلم )أكبر من درجات مرتفعة على مقياس 

 .(2111)شرف الدين،  (%11أو يساوى 

 التحصيل المعرفى: -5

هو مستوى أداء التلميذ الموهوب ذي صعوبات التعلم بالصف الثاني 

لضوء( مقدراً بالدرجات التي يحصل عليها في اإلعدادي في وحدة )الصوت وا

 غرض.اختبار التحصيل المعرفى المعد لهذا ال

 مهارات التفكير البصرى: -6

هي مجموعة العمليات العقلية التي تمكن التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات 

التعلم بالصف الثانى اإلعدادى من قراءة الشكل البصرى واستخالص المعلومات 

غة البصرية للشكل إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة وتشتمل على منه وتحويل الل

عرف على الشكل البصرى ووصفه، وتفسير وإدراك ست مهارات؛ هي: الت

الغموض البصرى، واستخالص المعانى )االستنتاج البصرى(، وتحليل الشكل 

البصرى، والتمييز البصرى، وربط العالقات في الشكل البصرى. وتقاس بالدرجة 

 تي يحصل عليها التلميذ في االختبار المعد لذلك الغرض.ال

 الدافعية لتعلم العلوم: -7

حالة المتعلم الداخلية التي توجه سلوكه نحو أداء األنشطة والمهام  هي

األكاديمية لتحقيق أهداف التعلم والتغلب على الصعوبات بكفاءة دون النظر إلى 

ع البيئة المدرسية وتقاس بالدرجة التي اإلثابة أو المكافأة مما يساعد على التكيف م

علم بالصف الثاني اإلعدادي في يحصل عليها التلميذ الموهوب ذي صعوبات الت

 مقياس الدافعية لتعلم العلم المعد لذلك.

 اإلطار النظري، والدراسات السابقة

 التالميذ الموهوبون ذوو صعوبات التعلم: -أوالا 

-National Twiceالقومية للممارسة  تؤكد جماعة االستثنائيين المزدوجين

Exceptional Community of Practice (2eCop) التالميذ الموهوبين  إن

ذوى صعوبات التعلم هم التالميذ الذين يظهرون قدرة استثنائية وإعاقة وينشأ ذلك 

من مجموعة فريدة من الظروف والمالبسات ويمكن لقدرتهم االستثنائية وإعاقتهم 

هما األخرى مما يؤدى إلى انخفاض أو ارتفاع أدائهم الصفى أن تحجب أحدا
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مخصصة للتحديد، وتقديم فرص تعليمية متقدمة تقابل  المدرسى وهذا يتطلب: طرق

حاجاتهم، وتدعيمات تدريسية مخصصة لضمان النجاح األكاديمى والسعادة 

 .(Baldwin, et. Al., 2015)االنفعالية االجتماعية 

قة لتعليم التالميذ الموهوبين ذوى ثين على أن أفضل طريوقد اتفق معظم الباح

ً لمجاالت صعوبات التعلم هي فهمنا بأ نهم يجب أن يتم تعليمهم بقدر اإلمكان وفقا

قوتهم ما يعزز من موهبتهم ويقلل من إعاقتهم وهذا بدوره يقودهم إلى مستقبل 

دراسة أو أكاديمى أكثر إنتاجية ومستقبل انفعالى صحى سواء داخل حجرة ال

 McDonald (2021)، وهذا ما أكدته دراسة (Moore, 2019,32-33)خارجها 

في تحسين المخرجات التعلمية وزيادة السعادة  PERMAاستخدمت نموذج  التي

لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم، وبناء على ذلك فإنه يفضل استخدام 

لتقديم تدريس  Evidence-based strategiesاالستراتيجيات القائمة على الدليل 

 ,.Josephson, et.Al) :تيةاآلفعال لهؤالء التالميذ والتي تشتمل على الخطوات 

فهم االختالف بين التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم والتالميذ  (2018

التدريس الذى يخاطب كل من نقاط القوة الموهوبين منخفضى التحصيل، وتقديم 

ال المستمر تدعيم الحاجات االجتماعية واالنفعالية، وتقديم االتصونقاط الضعف، و

 بصورة متناغمة بين معلمى التعليم العام والتربية الخاصة والموهوبين.

ا   لتتوسع: –خطط  استراتيجية -ثانيا

دراسة بالخطوات اآلتية لتتوسع داخل حجرة ال –خطط  استراتيجيةيمر تنفيذ 

((Whitin, 2002) ؛(Short, et. Al., 1996):) 

تقسيم التالميذ إلى مجموعات بحيث تضم كل  -أ

مجموعة أربعة أو خمسة تالميذ والتأكد من وجود نسخة من النص المطلوب 

 قراءته وقلم رصاص وأقالم ملونة وممحاة مع كل تلميذ.

قراءة النص بصوت عال أو قراءة التالميذ له داخل مجموعاتهم سواء بصوت  -ب

 لك على طول النص وتعقده ومستوى نمو التالميذ.عال أو صامتاً ويتوقف ذ

طرح التعليمات للتالميذ لرسم اسكتش )رسم سريع( يصف المعنى أو األفكار  -ج

كافى للتفكير التي ظهرت في أثناء قراءتهم للنص، وإعطاء التالميذ الوقت ال

 حول اسكتشاتهم أو رسوماتهم وإتمامها.

فية ورقة الرسم لتفسير االسكتش، اجعل التالميذ يكتبون عبارة مختصرة في خل -د

 اسكتشاتهم أو رسومهم ألعضاء المجموعة بصورة متناوبة. يعرضونو

اشتراك كل أعضاء المجموعة في تفسيراتهم فإن الرسامين يشاركون تفسيراتهم  -ه

للمجموعة، وتختار المجموعة صورة واحدة أو اسكتش واحد  المقصودة

مشاركة التفسير مع الفصل  تللمشاركة مع الفصل ويتم ممارسة إجراءا

 بأكمله.
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ا   الخرائط الذهنية: استراتيجية -ثالثا

)بوزان وبوزان، يمكن إيجاز خطوات إعداد الخريطة الذهنية في النقاط اآلتية 

2114:) 
، وقلم A4دمة في تصميم الخريطة الذهنية وهى: ورقة بيضاء تجهيز األدوات المستخ -أ

 رصاص، وأقالم ملونة. 

 وع لتمثيل الصورة المركزية للخريطة.ة أو الموضلكاختيار المش  -ب

 تجميع أي مواد أو معلومات إضافية تفيد في بناء الخريطة.  -ج

 رسم صورة في مركز الورقة واختيار كلمة تمثل الفكرة الرئيسية للموضوع. -د

رسم تفريعات من المركز لتعبر كل منها عن فكرة وعمل فروع من تلك التفريعات  -ه

 ن الشجرة بشكل حر.اصبخطوط منحنية كأغ

استخدام ثالثة ألوان على األقل في الصورة المركزية لجذب االنتباه وجعل الفروع  -و

 للمركز أكثر سمكاً.األقرب 

رسم الخطوط األقل سمكاً لتتفرع عند نهاية كل فرع لتضع عليها المعلومات المعززة  -ز

 للفكرة الرئيسية.

ما أمكن لتدعيم الفكرة المطلوب لكاستخدام الصور أو الرسوم التوضيحية السريعة  -ح

 توضيحها.

استخدام األلوان كشفرة خاصة تمثل األشخاص والموضوعات لجعل الخريطة أكثر  -ط

 وإعادة تنظيمها وتجميلها. ،ومراجعة الخريطةجاذبية، 

ا   النموذج التدريسى: -رابعا

لتتوسع" والخرائط -"خطط استراتيجيتىيمكن االستفادة من التفاعل بين 

صعوبات التعلم حيث يستطيع ند تعليم العلوم للتالميذ الموهوبين ذوى ع يةالذهن

التالميذ من خالل العمل في مجموعات رسم اسكتشات )رسوم سريعة( للنصوص 

العلمية التي قاموا بقراءتها لتتفق كل مجموعة على اسكتش واحد يلى ذلك تنفيذ 

ن معارف ومعلومات م لهبعض األنشطة والتجارب العلمية واستخدام ما يتوصلون 

إتمام واستكمال الخريطة الذهنية لموضوع الدرس،  من خالل تلك األنشطة في

ولكى يتم ترسيخ معارفهم ومعلوماتهم والتحقق منها يقارنوا بين االسكتشات 

والخرائط الذهنية التي أنتجوها حيث يمكنهم إعادة التجارب واألنشطة أو إعادة بناء 

حيحة تش وصوالً لمعلومات ومعارف متفق عليها وصسكالالخريطة الذهنية أو ا

 علمياً ويمكن إيضاح ذلك من خالل المراحل التالية للنموذج التدريسى:

يستثير المعلم التالميذ للتركيز في موضوع الدرس عن  التمهيد والقراءة العلمية:  -1

طريق عرض قصة مثيرة أو موقف غامض ثم يقرأ التالميذ النص العلمى الذى 

ء قراءته له ويوضح لهم المعلم أن عليهم المعلم أو يستمعون للمعلم في أثنا عهوزي

كل تلميذ سيكون صورة عقلية مختلفة عن غيره لما تم قراءته وهى تمثل تفسيره 

 وفهمه للنص المقروء.

وفيها يطلب المعلم من كل تلميذ رسم أشكاالً توضيحية  الرسم والمشاركة:  -2

أن يرسم تي كونوها لما قرأوه في النص ومن الممكن الة )اسكتشات( للصور العقلي
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كل تلميذ أكثر من اسكتش ثم يقوم المعلم بتقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة 

تالميٍذ وهنا يُسمح  1 – 2متعاونة غير متجانسة بحيث تضم كل مجموعة من 

ك ارتشللتالميذ باختيار بعضهم البعض ويتم إعطاء الفرصة ألفراد المجموعات لت

اق على اسكتش واحد يقدم أفضل في االسكتشات التي رسمها لكى يتم االتف

التفسيرات المقدمة من وجهة نظرهم؛ وهنا يمكن للمعلم أن يسأل المجموعات عدة 

أسئلة مثل: لماذا رسمتم هذا الشكل ، وما التعديالت التي أدخلتموها على رسم كل 

ى يمكن استنتاجه من الرسم النهائي لذا منكم لكى تصلوا إلى الرسم النهائي ، وما

تش المتفق عليه( ، وهل يمكن تحويل الرسم النهائي )االسكتش المتفق )االسك

 عليه( إلى رسماً آخر  ولماذا 

وفيها يطلب المعلم من المجموعات  إجراء األنشطة وبناء الخريطة الذهنية: -2

موضوع الدرس ثم ل حوالمتعاونة القيام بمجموعة من التجارب واألنشطة العلمية 

لوا له من معارف ومعلومات في إتمام الخريطة يطلب منهم استخدام ما توص

الذهنية التي يعرضها عليهم المعلم على شاشة العرض واستكمالها بعد أن يتم 

 إعطائهم األوراق وأقالم الرصاص واأللوان المطلوبة.

ل المجموعات: " ما لكى وهنا يوجه المعلم السؤال اآلت التأمل والعرض والتقييم: -8

بين االسكتش النهائي التي توصلت إليه كل مجموعة شبه واالختالف أوجه ال

والخريطة الذهنية التي قاموا بإتمامها واستكمالها  وفى رأيكم ما األفضل فيهما  

"، ويترك لهم الفرصة للتفاوض والنقاش مع بعضهم البعض، ثم تقوم كل 

هنية على باقى الفصل كله وهنا تتقبل كل لذا مجموعة بعرض االسكتش والخريطة

جموعة أوجه النقد المقدمة من تالميذ الفصل ويحاولون الرد عليها حتى يتفق م

الفصل بأكمله على االسكتش النهائي والخريطة الذهنية اللذين يعبران عن 

موضوع الدرس وتمثالن المعلومات العلمية الصحيحة والمتفق عليها )يتم تسجيلها 

 التلميذ(. ابكتفي 

 –وأحياناً القارئ أيضاً  –غير من العارض للنص ومن المالحظ أن دور المعلم يت

والموجه لتفكير التالميذ باستخدام شاشة العرض أو اللوحة السبورية )في المرحلتين 

األولى والثانية( إلى الموجه والميسر )في المرحلتين الثالث والرابعة( عالوة على كونه 

 كام.حلألغير مصدر 

ا  أهمية تنمية مهارات التفكير البصرى من خالل تدريس العلوم للتالميذ  -خامسا

 الموهوبين ذوى صعوبات التعلم:

تعتبر مهارات التفكير البصرى مستويات عليا للتفكير تساعد المتعلمين على 

الرؤية المستقبلية وتشجعهم على إدراك جوانب العملية التعليمية وتدريبهم على 

ب التخطيط وإدارة المعلومات والتقويم وبناء استبصارات أفضل أساليم دااستخ

. ويمكن إيجاز أهمية (112، 2116)عامر والمصرى، وتدعيم الثقة والفهم 

 ,Ahmed)مهارات التفكير البصرى في تدريس العلوم في النقاط اآلتية 
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يذ متالمهارات اللغة البصرية للتالميذ، ومساعدة ال: تطوير (2020,307-308

، وتنمية القدرة على حل المشكالت على ابتكار صور جديدة وتخيالت عقلية

بواسطة تحديد المفاهيم البصرية، ومساعدة التالميذ على فهم وتنظيم وتركيب 

المعلومات ومساعدتهم على تجديد األفكار وإنتاجها، والوصول للفهم العميق 

 المتسارع. جىلوفاهيم العلمية في ظل التقدم العلمى والتكنوللم

وتعتبر مهارات التفكير البصرى مكوناً مهماً من مكونات تعليم العلوم للتالميذ 

 Structurallyالموهوبين ذوى صعوبات التعلم ألنها تقدم المعلومات مبنية 

وقوانين  ، كما أنها مهمة في فهم حركة النجومSeriallyومتسلسلة ومرتبة 

 Spatial Processesلمكانية الفراغية ا اتالمجموعة الشمسية ومرتبطة بالعملي

حيث يعتبر التفكير المكانى جزء من التفكير البصرى وله وظائف كثيرة في فروع 

العلوم الطبيعية بسبب القدرات المكانية والتي تحتاج بدورها إلى إدراك واستيعاب 

ة ميالتفكير البصرى تعطى المعنى للمفاهيم العل المفاهيم عالوة على أن مهارات

والتي يتميز بها تلك الفئة  Visual Representationsبسبب التمثيالت البصرية 

 ,Gazit)؛ (Zeithamova & Maddox, 2007)؛ (Lee, 2007)من التالميذ )

2005).) 

ويمكن القول أن هناك ترابط عملى بين الثقافة البصرية ومهارات التفكير 

، وعلى ذلك فإنه يمكن (Avgerinou, 2011,99)لبصرى وقدرات حل المشكلة ا

لمهارات التفكير البصرى أن تنمى مهارات حل المشكالت وتطور من عمليات 

وتساعد على التعلم الذاتي  –الوصف والتفسير والتنبؤ  –العلم وتحقق أهداف العلم 

التفكير االبتكاري، والتفكير  وتفتح الطريق لممارسة أنواع مختلفة من التفكير مثل:

، وقد توصلت دراسة (26-21، 2112)عقيلى وأحمد، العلمى  يرفكالناقد، والت

إلى فاعلية برنامج إثرائى في العلوم باستخدام المدونات في تنمية  (2116محمد )

مهارات التعلم الذاتي االلكترونى والتفكير البصرى لدى التالميذ الموهوبين 

اعلية في ة التفكيلذاأللعاب ا (2118زارع )دائية، بينما استخدم بالمرحلة االبت

الجغرافيا في تنمية مهارات التفكير البصرى والمفاهيم االقتصادية  لدى التالميذ 

دراسات  –في حدود علم الباحث  –الموهوبين ذوى صعوبات التعلم، وال توجد 

دى التالميذ مصرية أو عربية سعت إلى تنمية مهارات التفكير البصرى ل

ل تدريس العلوم برغم أهميتها لهم خالن الموهوبين ذوى صعوبات التعلم م

مادهم عليها في إدارة أهداف تعلمهم وإنماء لمهارات تفكيرهم األخرى واعت

ً لقدراتهم مما يجعلهم أكثر سعادة واستمتاع في أثناء  ومعالجة المادة المتعلمة وفقا

 .McDonald (2021) تعلمهم للعلوم وهذا ما توصل إليه
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ا  من خالل تدريسها للتالميذ الموهوبين عية لتعلم العلوم افلدأهمية تنمية ا -سادسا

 ذوى صعوبات التعلم:

يعتبر تنمية الدافعية لتعلم العلوم لدى التالميذ من أهم أهداف تعليم العلوم ألنه يعتبر 

تعلمين وفى ضوئها يتم غاية ووسيلة في نفس الوقت؛ غاية الرتباطها بالنمو الشامل للم

كية للمتعلمين ووسيلة إلشباع براته المناسبة لتنمية الجوانب السلووخم اختيار مواقف التعل

؛ ولذلك ينبغي على (21، 2114)عطية، رغبات المتعلمين وتجعل الدراسة محببة لهم 

تعلمين المعلمين استخدام عديد من استراتيجيات إثارة الدافعية من بينها تحديد حاجات الم

هم على مهام تعليمية مناسبة لتلبيتها وتشجيعم ميوالتعرف على خصائصهم وقدراتهم وتص

المشاركة الفعالة بها والتنويع في استراتيجيات التدريس والمواد واألدوات المستخدمة 

، والعديد من التالميذ الموهوبين ذوى (114، 2111)غبارى، لتصميم المهام التعليمية 

 أنهم يخفقون مراراً وتكراراً إالم يبدون دافعية داخلية وإيمان قوى بقدراته صعوبات التعلم

ض الواجبات ومع مرور الوقت تتناقص الدافعية لتعلم العلوم لديهم نتيجة تعرضهم في بع

 .(Gunnar, 2003)لإلحباطات المتكررة من خالل تفاعالتهم االجتماعية والمدرسية 

يدي سعبومية الدافعية لتعلم العلوم منها دراسة أموقد اهتمت عديد من الدراسات بتن

ا فاعلية استخدام القصص الشعبية في اكتساب ( التي أظهرت نتائجه2121وآخرين )

المفاهيم العلمية وتنمية دافعية طالبات الصف السادس األساسى لتعلم العلوم، ودراسة قنديل 

على أنماط التعلم لدى تالميذ  مقترحة قائمة استراتيجية( التي توصلت إلى فاعلية 2114)

ية لتعلم العلوم، ودراسة عبد الكريم ائية لتنمية التحصيل المعرفى والدافعتدبالمرحلة اإل

( التي أثبتت فاعلية تدريس وحدة )دورية العناصر وخواصها( بالقصص المضمنة 2114)

تنمية دافعية تالميذ بالمدخل القائم على السياق في فهم المفاهيم وبقاء وانتقال أثر تعلمها و

ً لتعلم العلوم في سياالى الصف الثانى اإلعداد ق أما بالنسبة للتالميذ متأخرين دراسيا

إلى فاعلية برنامج في  (2111راشد )الموهوبين ذوى صعوبات التعلم فقد توصلت دراسة 

المعكوسة لتنمية التحصيل وبعض مهارات الحل اإلبداعى العلوم قائم على الفصول 

ذوى صعوبات التعلم في الصف ن بيللمشكالت والدافعية لإلنجاز لدى الطالب الموهو

بدراسة هدفت إلى مقارنة الدافعية المدرسية  Gunnar (2003)الرابع االبتدائى، وقام 

موهوبين ذوى صعوبات التعلم من الداخلية والخارجية لدى التالميذ الموهوبين والتالميذ ال

وجود ى إلالصف الرابع إلى الصف التاسع بوالية جنوب أوهايو حيث توصلت الدراسة 

الموهوبين ذوى بين التالميذ الموهوبين و 11,1فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ى الموهوبين ذوفي الدافعية الخارجية لصالح التالميذ  11,1صعوبات التعلم عند مستوى 

 صعوبات التعلم. 

دراسات مصرية أو عربية هدفت إلى تنمية  –في حدود علم الباحث  –وال توجد 

 علم العلوم لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم من خالل تدريس العلوملتة الدافعي

بالرغم من أهميتها لهم لمواصلة تعلمهم الحياتى والمدرسى بشكل يلبى حاجاتهم ويتناسب 

 ائصهم وقدراتهم.مع خص
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 اإلجراءات المنهجية للبحث: 

 إعداد الوحدة التجريبية: -أ

 ة:بقاً للخطوات التاليط يةتم إعداد الوحدة التجريب

 اختيار الوحدة موضع التجريب:   -3

الدراسية المقررة على تم اختيار وحدة )الصوت والضوء( وهي من الوحدات 

التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادي من كتاب العلوم للعام 

ية تنقسم إلى أفكار يسرئم؛ وذلك ألنها تشتمل الوحدة على أفكار 2121/2121الدراسى 

فرعية مما يسمح للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بإضافة أفكار علمية أخرى 

كل يساعد على الفهم العميق واتساع المعارف، كما يمكن صياغة موضوعات ودروس بش

لتتوسع" -"خطط استراتيجيتىالوحدة باستخدام النموذج التدريسى القائم على التفاعل بين 

ط الذهنية مما يسمح بتوظيف أنشطة متباينة للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات ائخروال

 التعلم.

 ليمية للوحدة: تحديد األهداف التع  -3

فى ضوء اطالع الباحث على األهداف العامة لمادة العلوم بالمرحلعة اإلعداديعة 

 للوحععدة، وفععى ضععوئها تععم تحديععد )*(تمكععن الباحععث مععن تحديععد األهععداف التعليميععة 

 ن دروس الوحدة.هداف السلوكية لكل درس مألا

ا للخطوات اآلتية:  -2  تحليل محتوى الوحدة طبقا

 تحديد فئات التحليل التي تمثل عناصر المحتوى وذلك على النحو اآلتى: -أ

المالحظات الخاصة بموقف معين أو مادة معينة الحقيقة هي مجموعة النتائج أو  -

 .(2، 2116)صالح،  باشرلما والناتجة من المالحظة أو اإلحساس

المفهوم هو تجريد للعناصر المشتركة بين مجموعة من الحقائق وعادة ما يعطى  -

 .(11، 2116)صالح، هذا التجريد اسماً 

مكانية التطبيق على مجتمع جملة صحيحة علمياً لها صفة الشمول وإ“التعميم هو  -

 .(11، 2111)عليان،  األشياء أو األحداث أو الظواهر"

ً للتعاريف اإلجرائية لفئات التحليل حيث تم  -ب تحليل محتوى وحدة )الصوت والضوء( وفقا

التوصل إلى قائمة مبدئية بها، والتأكد من ثبات التحليل عن طريق إعادة عملية التحليل مرة أخرى بعد 

ل ليتحر من التحليل األول، حيث تم الحصول على قائمة أخرى للتحليل، ثم حساب ثبات المضى شه

 :التالى بالجدول موضحكما هو  (226، 2114)طعيمة،  Holstiباستخدام معادل هولستى 
 

 

 

 

                                           
 111ث، ص:( بمالحق البح2ق رقم )ر دليل المعلم ملحانظ )*(
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 1جدول 
 نتائج ثبات عملية تحليل محتوى وحدة )الصوت والضوء(

 الموضوع
فئات 

 التحليل

عدد المفردات 

ل فى التحلي

 األول

عدد المفردات 

 فى التحليل الثانى

عدد المفردات 

المتفق عليها فى 

 يلينالتحل

معامل 

 الثبات

خصائص 

الموجات 

 الصوتية

 

 الحقائق

 المفاهيم

 التعميمات

21 

6 

4 

21 

6 

4 

21 

6 

4 

24,1 

1 

1 

الطبيعة 

الموجية 

 للضوء

 

 الحقائق

 المفاهيم

 التعميمات

4 

6 

1 

2 

6 

1 

4 

6 

1 

28,1 

1 

1 

انعكاس 

وانكسار 

 الضوء

 الحقائق

 المفاهيم

 التعميمات

11 

11 

2 

11 

11 

2 

11 

11 

2 

1 

1 

1 

 22,1 11 12 11 ------- المجموع

ويتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات بالنسبة لعناصر التحليل 

 ( مما يدل على ثبات التحليل بدرجة جيدة.22,1)

تم عمل قائمة أولية لجوانب التعلم التي اٌتفق عليها فى التأكد من صدق التحليل:  -جـ

ً للخطوة السابقة ثم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين فى  التحليلين وفقا

ً وشامل  حيث أشاروا إلى أن التحليل **()مجال المناهج وطرق تعليم العلوم صحيح علميا

للوحدة المختارة فى مجمله عدا بعض التعديالت فى صياغة بعض المفاهيم وقد قام الباحث 

ات التحليل تتفق مع التعريف بإعادة صياغتها فى ضوء آرائهم عالوة على أن كل فئة من فئ

  اإلجرائى لها.

ة تم التوصل إلى التوصل إلى القائمة النهائية للتحليل: فى ضوء الخطوات السابق -د

( 24فى الوحدة المختارة حيث تضمنت ) )*(قائمة نهائية لجوانـب التعلم الواردة

ً تمثل الجوانب التي تم االتفاق ع16( مفهوماً، )22حقيقة، ) ليها فى ( تعميما

 التحليلين.

 **()إعداد كتاب التلميذ -8
قام الباحث بإعادة صياغة محتوى وحدة ) الصوت والضوء ( بما يتمشى مع 

بحيث يحقق المحتوى العلمى األهداف السلوكية الموضوعة لكل درس النموذج التدريسى 

من دروس الوحدة وأن يصاغ المحتوى بحيث يصل التالميذ الموهوبون ذوو صعوبات 

                                           
 .162(، بمالحق البحث، ص: 4انظر ملحق رقم ) )**(

 .111(، بمالحق البحث، ص:2انظر دليل المعلم، ملحق ) )*(
 .12(، بمالحق البحث، ص: 1انظر ملحق رقم ) )**(
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رهم بالمراحل األربعة للنموذج تعلم بأنفسهم للمعلومات العلمية من خالل مروال

صوراً وأشكاالً ورسوماً توضيحية وخرائط ذهنية التدريسى، ويتضمن كتاب التلميذ: 

وخطوات إلجراء األنشطة والتجارب؛ وعلى ذلك فقد ضم كتاب التلميذ في صورته 

ام الكتاب، ودروس الوحدة التجريبية بحيث النهائية: مقدمة توضح للتلميذ كيفية استخد

كل درس مقدمة صغيرة تشتمل على قصة مثيرة أو موقف غامض يتبعها نص  يضم

علمى يتطلب رسم اسكتش يعبر عنه ثم تنفيذ عدداً من األنشطة الالحقة ويضم كل نشاط: 

ت، المواد المستخدمة، وخطوات العمل، والمالحظات واألسئلة، والمالحظات والتفسيرا

مالها، ثم أسئلة مقالية وموضوعية للتقييم في يعقبها خريطة ذهنية تستلزم إتمامها واستك

 نهاية الدرس. 

 ***()إعداد كراسة النشاط -1

تم تصميم كراسة النشاط بحيث تضم دروس الوحدة موضع التجريب ويضم 

كل درس موضع للنص العلمى المراد قراءته ومكان لرسم االسكتش/االسكتشات 

المستخدمة، وخطوات العمل،  شطة المطلوبة حيث يتكون كل نشاط من: الموادواألن

والمالحظات والتفسيرات التي يسجل فيها كل تلميذ ما يالحظه ويستنتجه، وخريطة 

ذهنية يستكملها التلميذ مع باقى أفراد الفصل وترفق كراسة النشاط مع كتاب التلميذ 

 عقب كل درس.

 ****()إعداد دليل المعلم -6
ً لمجموعة من الخطوإ تم ات وأصبح يتكون من: مقدمة عداد هذا الدليل وفقا

توضح أهمية الدليل ومحتوياته، ونبذة مختصرة عن النموذج التدريسى ، وتوجيهات 

ً لفئات التحليل المتفق  عامة للمعلم، وتحليل محتوى وحدة )الصوت والضوء( طبقا

مى والتوزيع الزمنى لدروس الوحدة، عليها، واألهداف العامة للوحدة، واإلطار التنظي

بالكتب والمراجع التي يمكن للمعلم االستعانة بها عند تدريس وحدة )الصوت وقائمة 

والضوء( باستخدام النموذج التدريسى ، ودروس وحدة )الصوت والضوء(؛ وقد 

تضمن كل درس: عنوان الدرس، وزمن تدريسه، واألهداف السلوكية، وجوانب 

ر فى الدرس، وأسئلة ت الالزمة، والوسائل التعليمية، وخطة السيالتعلم، واألدوا

 التقييم.

عرض كتاب التلميذ وكراسة النشاط ودليل المعلم على مجموعة من  -1

معرفة  المتخصصين فى مجال المناهج وطرق تدريس العلوم بهدف: )*(الُمحكًّمين

وبات التعلم مدى مالءمة األنشطة العلمية لمستوى التالميذ الموهوبين ذوى صع

، من ناحية أخرىحية ولمراحل النموذج التدريسى بالصف الثانى اإلعدادي من نا

المادة ومعرفة مدى مناسبة األهداف وصحتها ووضوحها، وتقدير مدى صحة 

                                           
 .41(، بمالحق البحث، ص:2انظر ملحق رقم ) )***(

 .111ث، ص: (، بمالحق البح2) انظر ملحق رقم )****(
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العلمية وانسجامها وتوافقها فى كل من: كتاب التلميذ، وكراسة النشاط، ودليل المعلم، 

ى كل عليمية والرسوم واألشكال التوضيحية لمحتووتقدير مدى مالءمة الوسائل الت

درس من دروس الوحدة التجريبية، عالوة على تقدير مدى مناسبة أسئلة التقييم ألهداف 

 الدرس.

كمون إلى تغيير بعض األنشطة عالوة على إجراء بعض  وقد أشار الُمحَّ

 التعديالت اللغوية الالزمة.

 التجريبية:التوصل إلى الصورة النهائية للوحدة  -4

دليل  –كراسة النشاط  –ريبية )كتاب التلميذ للتأكد من مالءمة الوحدة التج

المعلم( قام الباحث بتجربة استطالعية للوحدة على تسعة تالميٍذ من التالميذ 

الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى بمدرسة كيما اإلعدادية 

ذلك تم إجراء بعض التعديالت من حيث المشتركة بمدينة أسوان، وفى ضوء 

بعض التعديالت على بعض غة اللغوية لبعض األنشطة العلمية، باإلضافة إلى الصيا

 وبذلك أصبحت الوحدةالنصوص العلمية المكتوبة وإعادة ترتيب بعض األنشطة، 

ألول قابلة للتطبيق وبهذا تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال االتجريبية فى صورتها النهائية 

والضوء( المقررة على التالميذ  من أسئلة البحث الذى نصه: " ما صورة وحدة )الصوت

ً للنموذج  الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى والمعدة وفقا

  التدريسى ".

ا   أدوات البحث: -ثانيا

 إعداد اختبار التحصيل المعرفى: -أ

ة )الصوت والضوء( المقررة على تم إعداد اختبار التحصيل المعرفى لوحد

ً للخطوات التالمي ذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى وفقا

 التالية:

وهو قياس مستوى التحصيل المعرفى للتالميذ  تحديد الهدف من االختبار:  -3

ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى فى وحدة )الصوت الموهوبين 

 والضوء(.

استخدم الباحث تصنيف بلوم لألهداف التربوية للجانب  اد االختبار:د أبعتحدي  -3

المعرفى بمستوياته الستة، وهى: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، 

التى  **() قياس األهداف السلوكيةوالتقويم وقد استقر الباحث فى ضوء ما سبق على 

 تغطى جميع دروس الوحدة.

عدد أسئلة االختبار على األهداف المختلفة  مواصفات وتوزيعإعداد جدول ال  -2

 كما هو موضح بالجدول اآلتى:
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 2جدول 

 مواصفات اختبار التحصيل المعرفى فى وحدة )الصوت والضوء(

 األهداف التعليمية

وموضوعات 

 حــــــدةالــــــــــو

 تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
تقو

 يم
 المجموع

خصائص  -1

 تية.وصالموجات ال
2 2 2 2 2 2 12 

الطبيعة الموجية  -2

 للضوء.
1 2 2 2 1 - 12 

انعكاس  -2

 وانكسار الضوء.
2 2 2 2 - 1 11 

 28 2 2 6 6 1 2 المجموع

ويتضح من الجدول السابق أنه يمكن قياس كل هدف بمفردة من مفردات 

 .( مفردة28االختبار وبذلك يكون العدد اإلجمالى لمفردات االختبار هو )

تم تحديد مفردات االختبار من نوع االختيار من  تحديد نوعية مفردات االختبار: -4

 ً من التالميذ فى اإلجابة  متعدد؛ وذلك ألنها تقلل من عامل التخمين، وتلقى استحسانا

 عنها، عالوة على سهولة تصحيحها.

وقد روعى عند صياغتها أن تتضمن مقدمة السؤال  صياغة مفردات االختبار: -5

ة واحدة صحيحة وتكون أكبر قدر من المفردة بقدر اإلمكان وأن تضم البدائل إجاب

اإلجابة المرفقة مع  متسقة نحوياً مع مقدمة المفردة، مع توضيح أن اإلجابة تتم في ورقة

الذى يمثل اإلجابة ( فى خانة الحرف كراسة األسئلة، ويجيب التلميذ بوضع عالمة )

 الصحيحة.

والوضوح، حيث روعى عند صياغتها: السهولة،  صياغة تعليمات االختبار: -6

ومالءمتها لمستوى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى 

ً لفكرة االختبار، وتحديداً لزمن اإلجابة عنه باإلضافة  اإلعدادي، وتضمنها شرحا

 ضح كيفية اإلجابة. إلى تقديم مثال محلول يو

كل مفردة تم تحديد درجة واحدة ل نظام تقدير الدرجات وطريقة تصحيح االختبار: -7

من مفردات االختبار يجاب عنها بصورة صحيحة، وصفٍر لإلجابة الخاطئة أو 

 المتروكة.

فى مجال  )*(عرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة من الُمحكًّمين -8

لتأكد من الصحة العلمية له ومدى صالحية كل مفردة من المناهج وتعليم العلوم ل

لوكى المطلوب باإلضافة إلى وضوح تعليمات مفردات االختبار لقياس الهدف الس

 االختبار، وفى ضوء آراء المحكمين تم إعادة الصياغة اللغوية ألحد بنود االختبار.

م على مجموعة من 1/11/2121تم تطبيق االختبار يوم  تجريب الصورة األولية لالختبار: -9

رسة كيما اإلعدادية التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثالث اإلعدادي بمد

                                           
 .162(، بمالحق البحث، ص: 4نظر ملحق رقم )ا )*(
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المشتركة بلغ عددهم تسعة تالميٍذ بوصفهم درسوا وحدة )الصوت والضوء( في العام السابق؛ 

 وذلك بهدف:

الصياغة اللغوية لمفردات االختبار: حيث تم تعديل صياغة بعض تصحيح  -

 الكلمات حتى تكون مناسبة لمستوى التالميذ.

تحديد زمن االختبار: عن طريق حساب متوسط الزمن الذي استغرقه تالميذ  -

 ( دقيقةً.81المجموعة فى اإلجابة عن االختبار، وقد وجد أنه يساوى )

لمفردات االختبار؛ حيث وجد أن معامالت  حساب معامالت السهولة والصعوبة -

 وهي قيم مقبولة. 42,1و 26,1حصرت بين السهولة والصعوبة ان

 21,1حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار؛ حيث وجد أنها انحصرت بين  -

 وهي معامالت تمييز موجبة ومقبولة. 21,1و

حساب ثبات االختبار عن طريق تطبيق االختبار مرة أخرى يوم  -

ارتباط م على نفس مجموعة التالميذ السابقة ثم حساب معامل 11/11/2121

( مما يدل على أن االختبار على درجة مناسبة من 44,1بيرسون وجد أنه يساوى )

 الثبات. 

صدق المحكمين حيث أشار المحكمون إلى أن حساب صدق االختبار: عن طريق  -

 السلوكي الذى وضعت لقياسه.كل مفردة من مفردات االختبار تصلح لقياس الهدف 

ذلك أصبح االختبار فى صورته النهائية مكوناً وب: )*(الصورة النهائية لالختبار -31

( مفردةً موزعة على موضوعات الوحدة، وصالحاً للتطبيق على مجموعة 28من )

 البحث كما يتضح من الجدول اآلتى:
 2جدول 

 توزيع مفردات اختبار التحصيل المعرفى على األهداف التي يقيسها االختبار وموضوعات الوحدة
مستويات      

      ف األهدا

التعليمية 

 ودروس الوحدة

 تذكر

 رقم

 السؤال

 فهم

 رقم

 السؤال

 تطبيق

رقم 

 السؤال

 تحليل

رقم 

 السؤال

 تركيب

رقم 

 السؤال

 تقويم

رقم 

 السؤال

العدد 

اإلجمالي 

لبنود 

 االختبار

خصائص  -1

الموجات 

 الصوتية

8 ،4 1 ،11 2 ،12 1 ،11 2 ،6 1 ،2 12 

الطبيعة  -2

الموجية 

 للضوء.

12 ،11، 

14 ،21 ،

22 

16 ،21 
22 ،

28 

11 ،

12 
18 

-- 

 
12 

انعكاس  -2

وانكسار 

 الضوء.

22 ،22 
21 ،21 ،

28 

24 ،

21 

26 ،

22 
-- 21 11 

 28 2 2 6 6 1 2 المجموع
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 إعداد اختبار مهارات التفكير البصرى: -ب

تم إعداد اختبار مهارات التفكير البصرى للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات 

 انى اإلعدادى وفقاً للخطوات اآلتية:الثالتعلم بالصف 

يهدف هذا االختبار إلى قياس مهارات التفكير  تحديد الهدف من االختبار: -1

البصرى لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى 

 اإلعدادى. 

في ضوء اآلراء  تحديد مهارات التفكير البصرى التي يقيسها االختبار: -2

لت التفكير البصرى ومهاراته كما سبقت اإلشارة إليها في ناوالمتعددة التي ت

النظرى للبحث، وباالطالع على الدراسات والبحوث التي تناولت اإلطار 

بناء وإعداد اختبارات ومقاييس لمهارات التفكير البصرى )من أمثلة تلك 

جاد الحق ؛ (2112حجاج، وآخرين )؛ Ahmed (2020)الدراسات: 

( تمكن الباحث من تحديد مهارات (2116كالب ) ؛(2111زكى )؛ (2114)

التفكير البصرى المتضمنة في االختبار وهى كاآلتى: التعرف على الشكل 

البصرى ووصفه وتعنى القدرة على وصف الشكل المعروض تفصيلياً 

وتحديد طبيعته وأبعاده، وتفسير وإدراك الغموض البصرى: وتشير إلى 

زئيات الشكل البصرى، بين عناصر وجاء توضيح وتفسير الفجوات واألخط

واستخالص المعانى )االستنتاج البصرى( ويقصد بها القدرة على استنتاج 

معانى جديدة من خالل الشكل المعروض، وتحليل الشكل البصرى وفيها يتم 

تجزئة الشكل البصرى إلى مكوناته وأجزائه األساسية ليتم التعرف على 

مييز الشكل البصرى عن بصرى وتعنى تال خصائصها وعالقاتها، والتمييز

غيره من األشكال البصرية األخرى، وربط العالقات في الشكل البصرى 

وفيها يتم الربط بين عناصر العالقات في الشكل البصرى من خالل معرفة 

 وجوه التوافق بين العناصر وأوجه االختالف والخطأ.

ختبار غة مفردات االصياتم  صياغة مفردات االختبار وتحديد نوع األسئلة: -2

في الست مهارات سالفة الذكر من نوع االختيار من متعدد وتتكون كل مفردة 

من مقدمة تحتوى على شكل بصرى أو أشكال بصرية يليها أربعة بدائٍل 

بحيث يخصص لقياس كل مهارة من مهارات التفكير البصرى ست مفرداٍت 

ءمة الشكل ومالروعى في صياغتها سهولة اللغة ووضوح العبارات 

 لبصرى أو األشكال البصرية لمحتوى المفردة.ا

تم وضع  وضع تعليمات االختبار ونظام تقدير الدرجات وطريقة التصحيح: -8

تعليمات االختبار ككل في الصفحة األولى من كراسة األسئلة، موضح بها 

الزمن الكلى لالختبار، مع توضيح أن اإلجابة تتم في نفس كراسة األسئلة، 

درجةً( حيث تم تحديد درجة  26لكلية لالختبار لتكون )ديد الدرجة اتح وتم

واحدة لكل مفردة تكون إجابة التلميذ عنها صحيحة وصفراً لكل مفردة 

 متروكة أو أجاب عنها إجابة خاطئة. 
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عرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة من الُمحَّكمين والخبراء المتخصصين  -1

لك للتأكد من مدى صالحية تعليمات االختبار وذ )*(لعلومم افي مجال المناهج وتعلي

ومدى صحة الصياغة اللغوية والعلمية ألسئلة االختبار ومدى صالحية كل سؤال لقياس 

المهارة المحددة لها، ومدى مناسبة كل سؤال لمستوى التلميذ الموهوب ذي صعوبات 

اغة اللغوية إعادة الصي تم التعلم بالصف الثانى اإلعدادي؛ وفى ضوء آراء المحكمين

 لسؤالين من مهارتى: تحليل الشكل البصرى، والتمييز البصرى.

م على 2/11/2121تم تطبيق االختبار يوم  التجربة االستطالعية لالختبار: -6

مجموعة من التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى 

عددهم البحث بلغ  وعةاإلعدادي بمدرسة كيما اإلعدادية المشتركة غير مجم

 سبعة تالميٍذ؛ وذلك بهدف:

التأكد من مالءمة الصياغة اللغوية والعلمية ألسئلة االختبار: حيث تم  -

تعديل الصياغة اللغوية للسؤال السادس التابع لمهارة التعرف على 

 الشكل البصرى ووصفه.

تحديد زمن االختبار: عن طريق حساب متوسط الزمن الذي استغرقه  -

( 11إلجابة عن االختبار، وقد وجد أنه يساوى )مجموعة في اال تالميذ

 دقيقةً.

حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار؛ حيث وجد أن  -

وهى قيم  16,1و 28,1معامالت السهولة والصعوبة انحصرت بين 

 مقبولة.

حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار؛ حيث وجد أنها انحصرت  -

 ت تمييز موجبة ومقبولة.وهى معامال 14,1و 21,1بين 

حساب ثبات االختبار: تم حساب ثبات االختبار عن طريق تطبيق  -

م على نفس مجموعة التالميذ 16/11/2121االختبار مرة أخرى يوم 

( مما 46,1السابقة ثم حساب معامل ارتباط بيرسون وجد أنه يساوى )

 يدل أن االختبار على درجة مناسبة من الثبات.

صدق المحكمين الذين أشاروا إلى بار: عن طريق ب صدق االختحسا -

أن كل سؤال من أسئلة االختبار يقيس المهارة التي وضع لقياسها، 

ويتناسب مع مستوى التلميذ الموهوب ذي صعوبات التعلم بالصف 

 الثانى اإلعدادى وقدراته وخصائصه.

                                           
 .162(، بمالحق البحث، ص: 4انظر ملحق رقم ) )*(
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( سؤاالً 26)ضم بحيث أصبح ي)*( التوصل إلى الصورة النهائية لالختبار -1

موزعة على المهارات الست الرئيسية لمهارات التفكير البصرى كما يتضح 

 من الجدول التالى:
 8جدول 

 توزيع مفردات االختبار على المهارات الست الرئيسية للتفكير البصرى
 مهارات التفكير البصري

 
 الوزن النسبى عدد األسئلة أرقام األسئلة

التعرف على الشكل  -1

 ووصفه.بصرى ال
1 – 6 6 61,16 

تفسير وإدراك الغموض  -2

 البصرى.
1 – 12 6 61,16 

استخالص المعانى  -2

 )االستنتاج البصرى(.
12 – 14 6 61,16 

 61,16 6 28 – 12 تحليل الشكل البصرى. -8

 61,16 6 21 – 21 التمييز البصرى. -1

ربط العالقات في الشكل  -6

 البصرى.
21 – 26 6 61,16 

 %111 26 --- وع اإلجمالىالمجم

وبذلك أصبح االختبار أداة صالحة لقياس مهارات التفكير البصرى لدى 

 التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى.

 إعداد مقياس الدافعية لتعلم العلوم: -جـ

ت صعوباتم إعداد مقياس الدافعية لتعلم العلوم لدى التالميذ الموهوبين ذوى 

 التعلم بالصف الثانى اإلعدادى وفقاً للخطوات اآلتية:

هدف المقياس إلى قياس الدافعية لتعلم العلوم لدى  تحديد الهدف من المقياس:  -3

التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى بعد انتهائهم 

 ً ذج للنمومن دراسة وحدة )الصوت والضوء( بالطريقة التجريبية وفقا

 التدريسى.

لت موضوع في ضوء األدبيات والدراسات التربوية التي تناو تحديد أبعاد المقياس: -3

عبد (، 2114الدافعية لتعلم العلوم )من أمثلة تلك األدبيات والدراسات: قنديل )

تم التوصل إلى أبعاد  (Tuan,et. Al.(2005)،(2114الباز )، (2114الكريم )

الذاتية وتعنى معتقدات التلميذ حول قدرته وثقته بنفسه  كفاءةالالمقياس اآلتية وهى: 

تعلم العلوم، وقيمة تعلم العلوم وتركز على أهمية تعلم على األداء الجيد في مهام 

العلوم في الجوانب الحياتية المتنوعة للتلميذ وكفاءته في حل المشكالت واألنشطة 

ي حماس التلميذ لدراسة مثل فاالستقصائية المختلفة، ومثيرات بيئة التعلم وتت

                                           
 .181(، بمالحق البحث، ص: 6انظر ملحق رقم ) )*(
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راتيجيات التعلم المحتوى العلمى وتفاعله مع زمالئه داخل غرفة الدراسة، واست

النشط وتظهر في دور التلميذ النشط في بناء المعرفة الجديدة عن طريق ربطها 

بمعارفه السابقة وباستخدام استراتيجيات متنوعة لتحقيق ذلك، وأهداف التحصيل 

ميذ في الوصول ألعلى الدرجات واستيعاب المحتوى بشكل التل ويقصد بها رغبة

اباته، وأهداف األداء: وتشير إلى رغبة التلميذ في جيد وتقبل المعلم وزمالئه إلج

تقديم أداء مرتفع وظهوره بمستوى أفضل بين أقرانه وحصوله باستمرار على مدح 

 المعلم وتقديره له.

تم صياغة عبارات  المحتملة:ابات صياغة عبارات المقياس وتقدير االستج  -2

ً لطريقة  ليكرت ذات المقياس المقياس في ضوء كل بعد من أبعاده الستة ووفقا

أبداً ( وقد روعى أن تكون العبارات سهلة وواضحة  –أحياناً  –الثالثى ) دائماً 

بالنسبة للتالميذ وأن بعضها عبارات موجبة وأخرى سالبة؛ بحيث يحصل دائماً 

ً على درجتين، وأبداً على درجة واحدة وذلك في  رجات،على ثالث د وأحيانا

في حالة العبارات السالبة فيحصل دائماً على درجة  حالة العبارات الموجبة، أما

واحدة، وأحياناً على درجتين، وأبداً على ثالث درجات، ويوضح الجدول اآلتى 

لنسبية، وتصنيف نها اأبعاد المقياس، وأرقام العبارات الدالة على كل بعد، وأوزا

 العبارات الموجبة والسالبة.
 1جدول 

 أبعاد المقياس وعدد العبارات الدالة على كل بعد، وأوزانها النسبية وأرقامها 

 م

 
 أبعاد المقياس

عدد 

 العبارات

الوزن 

النسبى 

 للبعد

 تصنيف العبارات

 سالبة موجبة

 1، 2 6، 8، 2، 1 61,16 6 الكفاءة الذاتية. 1

 2 12، 11، 11، 4، 1 61,16 6 تعلم العلوم.قيمة  2

 11 14، 16، 11، 18، 12 61,16 6 مثيرات بيئة التعلم. 2

8 
استراتيجيات التعلم 

 النشط.
6 61,16 12 ،21 ،21 ،22 22 ،28 

 21 22، 24، 21، 26، 21 61,16 6 أهداف التحصيل. 1

 21 28، 22، 22، 21 61,16 6 أهداف األداء. 6

 4 24 %111 26 6 وعالمجم

ومن الجدول السابق يمكن استنتاج أن النهاية العظمى لدرجة المقياس تساوى  

 ( درجة.26( درجة في حين أن النهاية الصغرى لدرجة المقياس تساوى )114)

وقد روعى عند صياغة تعليمات المقياس أن تكون  صياغة تعليمات المقياس: -4

وتشجعه على  دف من المقياسيذ بالهالتعليمات واضحة وبسيطة وتعرف التلم

إبداء رأيه بصراحة وصدق، وبيان طريقة اإلجابة عن المقياس عن طريق تقديم 

مثال والتنبيه على التلميذ بقراءة كل عبارة بعناية، ووضع العالمة في الخانة 

التي تعبر عن رأيه بحرية، مع ضرورة عدم اإلجابة عن المقياس حتى يؤذن 

 له.
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في ضوء الخطوات السابقة تم التوصل إلى  ة للمقياس:األولي تحكيم الصورة -5

في مجال  )*(الصورة األولية للمقياس وعرضها على مجموعة من المحكمين 

المناهج وطرق تدريس العلوم، وأقر المحكمون بإجراء تعديالت في الصياغة 

 زمة.اللغوية لبعض عبارات المقياس وتم إجراء تلك التعديالت الال

تم تطبيق الصورة األولية للمقياس يوم  عية للمقياس:االستطالالتجربة  -6

م على مجموعة من التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم 2/11/2121

بالصف الثانى اإلعدادى بمدرسة كيما اإلعدادية المشتركة غير مجموعة البحث 

 بلغ عددهم سبعة تالميٍذ؛ وذلك بهدف:

لمقياس: في ضوء مالحظات الباحث بارات اغة اللغوية لعالتأكد من حسن الصيا -

تم إجراء بعض التعديالت اللغوية على بعض األلفاظ الواردة بعبارات 

 المقياس.

تحديد زمن المقياس: حيث تم حساب متوسط الزمن الذى استغرقه التالميذ فى  -

 ( دقيقة.21اإلجابة عن أسئلة المقياس؛ وقد وجد أنه يساوى )

ت المقياس عن طريق تطبيق المقياس مرة ساب ثباالمقياس: تم ححساب ثبات  -

م على نفس مجموعة التالميذ السابقة ثم حساب 11/11/2121أخرى يوم 

( مما يدل على أن المقياس على 42,1معامل ارتباط بيرسون وجد أنه يساوى )

 درجة مناسبة من الثبات. 

صدق المقياس: عن طريق صدق المحكمين الذين أشاروا إلى أن حساب  -

صحيحة من الناحية العلمية، وصياغتها سليمة، وأن كل عبارة تنتمى  لعباراتا

 للبعد المراد قياسه من أبعاد المقياس، وأن المقياس صادق لما وضع لقياسه.

إلى  بعد القيام بالخطوات السابقة تم التوصل الصورة النهائية للمقياس: -7

د ويضم كل بعد تة أبعاللمقياس بحيث أصبح يشتمل على س **()الصورة النهائية 

ست عباراٍت وبذلك أصبح المقياس في صورته النهائية أداة صالحة لقياس 

 الدافعية لتعلم العلوم لمجموعة البحث. 

 التصميم التجريبى للبحث: 

لواحدة ذات القياس حيث استخدم البحث الحالي التصميم التجريبي للمجموعة ا

 القبلي والبعدي

مدرسة  –بعدة زيارات للمدرسة موضع التجريب القيام تم  تحديد مجموعة البحث:

خالل الفصل الدراسى األول من العام الدراسى  –المؤاساة اإلعدادية بنين 

م تمكن فيها الباحث من شرح تجربة البحث إلدارة المدرسة ومعلمى 2112/2121

وع هم طبق الباحث اختبار القدرات العقلية، واالطالع على المجمالعلوم وبمعاونت

                                           
 .162(، بمالحق البحث، ص: 4نظر ملحق رقم )ا )*(

 .114، ص: (، بمالحق البحث1انظر ملحق رقم ) )**(
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إتمام المرحلة االبتدائية، ودرجاتهم التحصيلية الشهرية، ثم تطبيق  –ى للتالميذ الكل

مقياس خصائص الموهوبين ذوى صعوبات التعلم على تالميذ الصف األول 

ميذ الموهوبين ذوى اإلعدادى؛ وتم الوقوف على عدد تالميذ مجموعة البحث )التال

في العام التالى وكان عددهم  ث عليهمصعوبات التعلم( المراد تطبيق تجربة البح

بالمدرسة. وتم االتفاق مع أحد معلمى العلوم  1/1أحد عشر تلميذاً ليمثلوا فصل 

على قيامه بتدريس الوحدة التجريبية باستخدام النموذج التدريسى القائم على التفاعل 

كرة لتتوسع" والخرائط الذهنية وهنا قام الباحث بشرح ف-"خطط استراتيجيتىبين 

يقه مع التالميذ وتم االتفاق على عقد لقاء قبل تدريس كل درس من دروس تطب

الوحدة التجريبية يجمع بين الباحث ومعلم العلوم بالمدرسة يتم فيه توفير المواد 

ط وتوضيح كيفية إجراء واألدوات الالزمة وإمداده بكتاب التلميذ وكراسة النشا

ً لمراحل النموذج ا ، ثم تقديم دليل المعلم له؛ حيث تم  لتدريسىوتنفيذ الدرس وفقا

 طباعة كتاب التلميذ وكراسة النشاط بأعداد تكفى تالميذ المجموعة التجريبية.

 إجراءات تطبيق أدوات البحث: -3

حيث تم تطبيق اختبار التحصيل المعرفى فى معلومات تطبيق أدوات البحث قبلياا:  -أ

ى، ومقياس الدافعية لتعلم ر البصروحدة )الصوت والضوء(، واختبار مهارات التفكي

ً على تالميذ مجموعة البحث خالل الفترة من  م إلى 2/2/2121العلوم قبليا

 م.8/2/2121

الفترة من خالل  تدريس وحدة )الصوت والضوء( باستخدام النموذج التدريسى -ب

م )ثالثة أسابيع( بما يتفق مع الخطة الدراسية 21/2/2121إلى  6/2/2121

 صٍص دراسية أسبوعياً أو فترتان دراسيتان كل أسبوعٍ(أربع ح المعمول بها )

ا: -ج فبعد انتهاء تدريس الوحدة التجريبية تم تطبيق أدوات البحث  تطبيق أدوات البحث بعديا

 م.22/2/2121إلى  21/2/2121الفترة من  على تالميذ مجموعة البحث خالل

ومقياس البصرى تصحيح اختبار التحصيل المعرفى واختبار مهارات التفكير  -د

ا؛ والتوصل  الدافعية لتعلم العلوم ورصد الدرجات وجدولتها ومعالجتها إحصائيا

 إلى نتائج البحث، وتفسيرها، ومن ثم تقديم التوصيات والمقترحات.

 المعالجة اإلحصائية: -3

 –بعد االنتهاء من التطبيق القبلى والبعدى ألدوات البحث )اختبار التحصيل المعرفى 

مقياس الدافعية لتعلم العلوم ( تم معالجة نتائج البحث إحصائياً  –كير البصرى ات التفاختبار مهار

،  Wilcoxon Signed Ranks Testباستخدام اختبار ويلكوكسون للعينتين المرتبطتين 

، 2111(؛ )عالم، 111-822، 2111) )حسن،   Blakeة الكسب المعدلة لبليك ومعادلة نسب

 (.284-281، 2111(؛ )مراد، 214-268

 

 



 م2022 إبريل     الثانىالعدد     والعشرون  مسالخامجلد ال    يةالمصرية للتربية العلممجلة ال
 

 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  34232رقم اإليداع: 

 ومةدار المنظ Edu Search و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى،

35 

 

 نتائج البحث:

للتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث الذى نصه: " ال توجد  -أ

بين متوسطى الرتب لدرجات تالميذ المجموعة فروق ذات داللة إحصائية 

التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار التحصيل المعرفى فى كل من 

 –الفهم  –اته الستة )التذكر ن مستويالتحصيل المعرفى ككل وفى كل مستوى م

التقويم(؛ فقد تم استخدام اختبار ويلكوكسون  –التركيب  –التحليل  –التطبيق 

Willcoxon  لداللة الفروق لعينتين مرتبطتين كأحد أساليب اإلحصاء

الالبارامترى، وذلك بالنسبة للتحصيل ككل، وللتحصيل فى مستوياته الستة عن 

 داللتها اإلحصائية كما يوضحه الجدول اآلتى: ودراسة (Zطريق معرفة قيم )
 6جدول 

فى ( وداللتها للفروق بين متوسطات الرتب لدرجات التطبيقين القبلى والبعدى Zقيم )

 اختبار التحصيل المعرفى ومستوياته الستة

مستويات 

 التحصيل

نوع 

 التطبيق
 العدد

مجموع 

رتب الفروق 

الموجبة 

(T+) 

 

مجموع 

رتب 

ق الفرو

 T)-(السالبة 

متوسط 

رتب الفروق 

الموجبة 

)+(T 

متوسط 

رتب 

الفروق 

 T)-(البة الس

قيمة 

(Z) 

 التذكر
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 261,2- صفر 6 صفر 66

 الفهم
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 262,2- صفر 6 صفر 66

 التطبيق
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 111,2- صفر 6 صفر 66

 التحليل
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 211,2- صفر 6 صفر 66

 التركيب
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 211,2- صفر 6 صفر 66

 التقويم
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 211,2- صفر 6 صفر 66

لتحصيا

 الكلىل 

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 212,2- صفر 6 صفر 66

( المتعارف عليها فى المنحنى Z( المحسوبة فى الجدول السابق وقيم )Zوبمقارنة قيم )

أى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 11,1أنها دالة عند مستوى ) عتدالى نجداال

بين متوسطى الرتب لدرجات التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالصف الثانى  (11,1)

فى كل مستوى من مستوياته اإلعدادى فى التطبيقين القبلى والبعدى بالنسبة للتحصيل الكلى و

يق البعدى، وهذا يرجع إلى المتغير التجريبى وهو تدريس العلوم باستخدام صالح التطبالستة ل

 النموذج التدريسى ، وهذا يعنى عدم قبول الفرض األول من فروض البحث.
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للتحقق من صحة الفرض الثانى من فروض البحث الذى نصه: " ال توجد فروق ذات  -ب

وعة التجريبية فى التطبيقين القبلى ميذ المجمائية بين متوسطى الرتب لدرجات تالداللة إحص

والبعدى الختبار مهارات التفكير البصرى ككل وفى كل مهارة رئيسية من مهاراته الستة: 

استخالص  –تفسير وإدراك الغموض البصرى  –التعرف على الشكل البصرى ووصفه 

عالقات ربط ال –ى التمييز البصر –يل الشكل البصرى تحل –المعانى )االستنتاج البصرى( 

في الشكل البصرى."، فقد تم استخدام اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق لعينتين مرتبطتين 

كأحد أساليب اإلحصاء الالبارامترى، وذلك بالنسبة لمهارات التفكير البصرى ككل، ومهارته 

جدول داللتها اإلحصائية كما يوضحه ال ( ودراسةZالرئيسية الستة عن طريق معرفة قيم )

 :اآلتى
 1جدول 

فى ( وداللتها للفروق بين متوسطات الرتب لدرجات التطبيقين القبلى والبعدىZقيم )

 اختبار مهارات التفكير البصرى ككل، ومهاراته الرئيسية 

مهارات التفكير 

 البصرى

نوع 

 التطبيق
 العدد

مجموع 

رتب 

الفروق 

الموجبة 

)+(T 

مجموع 

رتب 

الفروق 

 السالبة

)-(T 

ط متوس

رتب 

الفروق 

لموجبة ا

)+(T 

متوسط 

رتب 

الفروق 

 السالبة

)-(T 

قيمة 

(Z) 

التعرف على 

الشكل البصرى 

 ووصفه

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 212,2- صفر 6 صفر 66

تفسير وإدراك 

الغموض 

 البصرى

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 262,2- صفر 6 صفر 66

ستخالص ا

المعانى 

)االستنتاج 

 البصرى(

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 228,2- فرص 6 صفر 66

تحليل الشكل 

 البصرى

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 212,2- صفر 6 صفر 66

التمييز 

 البصرى

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 222,2- صفر 6 صفر 66

ربط العالقات 

في الشكل 

 البصرى

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 244,2- صفر 6 صفر 66

مهارات التفكير 

 البصرى ككل

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 282,2- صفر 6 صفر 66

( المتعارف عليها فى Z( المحسوبة فى الجدول السابق وقيم )Zوبمقارنة قيم )

ً ذات داللة ( 11,1المنحنى االعتدالى نجد أنها دالة عند مستوى ) أى أن هناك فروقا

بين متوسطى الرتب لدرجات التالميذ الموهوبين ذوى  (11,1إحصائية عند مستوى )



 م2022 إبريل     الثانىالعدد     والعشرون  مسالخامجلد ال    يةالمصرية للتربية العلممجلة ال
 

 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  34232رقم اإليداع: 

 ومةدار المنظ Edu Search و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى،

37 

 

عدادى فى التطبيقين القبلى والبعدى بالنسبة الصف الثانى اإلصعوبات التعلم ب

البصرى ككل وفى كل مهارة من مهاراته الرئيسية الستة لصالح  لمهارات التفكير

التطبيق البعدى، وهذا يرجع إلى المتغير التجريبى وهو تدريس العلوم باستخدام 

 فروض البحث النموذج التدريسى ، وهذا يعنى عدم قبول الفرض الثانى من 

وجد فروق التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث الذي نصه:" ال ت -جـ

ذات داللة إحصائية بين متوسطى الرتب لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية فى 

التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس الدافعية لتعلم العلوم ككل وفى كل بعد من أبعاده 

إستراتيجيات التعلم  –مثيرات بيئة التعلم  –وم قيمة تعلم العل –الستة: الكفاءة الذاتية 

أهداف األداء، فقد تم استخدام اختبار ويلكوكسون  –التحصيل  أهداف –النشط 

Willcoxon  ،لداللة الفروق لعينتين مرتبطتين كأحد أساليب اإلحصاء الالبارامترى

الفرعية الستة  بعد من أبعاده وذلك بالنسبة لمقياس الدافعية لتعلم العلوم ككل وفى كل

 ئية كما يوضحه الجدول اآلتى:( ودراسة داللتها اإلحصاZعن طريق معرفة قيم )
 4جدول 

فى ( وداللتها للفروق بين متوسطات الرتب لدرجات التطبيقين القبلى والبعدى Zقيم )

 مقياس الدافعية لتعلم العلوم ككل، وأبعاده الفرعية 

 أبعاد المقياس
نوع 

 لتطبيقا
 العدد

ع مجمو

رتب 

الفروق 

الموجبة 

)+(T 

مجموع 

رتب 

الفروق 

 السالبة

)-(T 

متوسط 

رتب 

الفروق 

الموجبة 

)+(T 

متوسط 

رتب 

الفروق 

 السالبة

)-(T 

 (Zقيمة )

 الكفاءة الذاتية
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 282,2- صفر 6 صفر 66

 قيمة تعلم العلوم
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 212,2- صفر 6 صفر 66

مثيرات بيئة 

 علمالت

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 212,2- صفر 6 صفر 66

إستراتيجيات 

 التعلم النشط

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 282,2- صفر 6 صفر 66

أهداف 

 التحصيل

 القبلى

 البعدى

11 

11 
 242,2- صفر 6 صفر 66

 أهداف األداء
 القبلى

 البعدى

11 

11 
 211,2- صفر 6 صفر 66

مقياس الدافعية 

م العلوم لتعل

 ككل

 لىالقب

 البعدى

11 

11 
 221,2- صفر 6 صفر 66

( المتعارف عليها فى Z( المحسوبة فى الجدول السابق وقيم )Zوبمقارنة قيم )

أى أن هناك فروقاً ذات داللة ( 11,1المنحنى االعتدالى نجد أنها دالة عند مستوى )

ذ الموهوبين بين متوسطى الرتب لدرجات التالمي (11,1إحصائية عند مستوى)

عوبات التعلم بالصف الثانى اإلعدادى فى التطبيقين القبلى والبعدى بالنسبة ذوى ص
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لمقياس الدافعية لتعلم العلوم ككل وفى كل بعد من أبعاده الفرعية الستة لصالح 

عدى، وهذا يرجع إلى المتغير التجريبى وهو تدريس العلوم باستخدام التطبيق الب

 لفرض الثالث من فروض البحث.ا يعنى عدم قبول االنموذج التدريسى، وهذ

 تفسير ومناقشة نتائج البحث وربطهما بالدراسات السابقة:

أسفرت نتائج البحث عن األثر اإليجابى والفعال الستخدام نموذج تدريسى قائم 

لتتوسع" والخرائط الذهنية في تنمية  –"خطط  استراتيجيتىلتفاعل بين على ا

الضوء( لدى التالميذ الموهوبين ذوى توى وحدة )الصوت والتحصيل المعرفى لمح

صعوبات التعلم بالصف الثاني اإلعدادي عالوة على تنمية مهارات التفكير البصرى 

ً ذا ت داللة إحصائية عند مستوى والدافعية لتعلم العلوم لديهم؛ حيث وجدت فروقا

فى التطبيقين بين متوسطى الرتب لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية  (11,1)

لى والبعدى بالنسبة للتحصيل الكلى وفى كل مستوى من مستوياته الستة، القب

وبالنسبة لمهارات التفكير البصرى ككل وفى كل مهارة من مهاراته الرئيسية الستة، 

الدافعية لتعلم العلوم ككل وفى كل بعد من أبعاده الفرعية الستة  وبالنسبة لمقياس

 لنقاط اآلتية:ويمكن إرجاع ذلك للصالح التطبيق البعدى 

الجهد العقلى والنشاط المتواصل من جانب التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات  -أ

 التعلم في قراءة النص ورسم االسكتش والعودة مرة أخرى للقراءة وتعديل الرسم

عالوة على إتمام الخريطة الذهنية بالمعلومات التي توصلوا لها بأنفسهم ساعد على 

ويل النص المقروء إلى رسم واستخدام المعارف مستوى تذكرهم، وتحتحسين 

المستقاه من األنشطة في إتمام الخريطة الذهنية ساعد على تقديم عديد من التمثيالت 

لمهم ذي معنى وفهمهم أعمق، وإجراء البصرية والدالالت اللفظية مما جعل تع

لك ديم تفسير أفضل لتاألنشطة والتجارب واستخدام المعلومات المقروءة في تق

األنشطة وتوظيف كل ما توصلوا إليه في إتمام الخريطة الذهنية سمح بتطبيق ما 

تعلموه، كما أن عقد المقارنات بين االسكتشات من جانب وبين الخريطة الذهنية 

من جانب آخر، وبحثهم عن أوجه الشبه واالختالف بين االسكتش واالسكتش 

ل لديهم، عالوة على ممارساتهم تفع بمستوى التحليالنهائي والخريطة الذهنية ار

للتخيل والتمثيل البصرى في سبيل تحويل صورهم الذهنية إلى اسكتشات ثم إصدار 

الفصل كله وتقييم  األحكام حولها الختيار أفضلها سواء داخل المجموعة أو أمام

االرتقاء الفائدة والمنفعة العلمية لالسكتش والخريطة الذهنية كل ذلك من شأنه 

 التركيب والتقويم لديهم.بمستويي 

التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم في أثناء تعلمهم للعلوم باستخدام  -ب

مليات عقلية النموذج التدريسى ومن خالل مرورهم بمراحله المتنوعة استخدموا ع

م إلى متنوعة من التخيل والتمثيل والتفسير وإيجاد العالقات وغيرها لتحويل أفكاره

بدقة عن ما يدور في أذهانهم كما أن محاوالتهم المستمرة إلتمام بناء  رسومات تعبر

الخريطة الذهنية ساعدهم على التصور البصرى لألشياء وتفسير الظواهر وإصدار 

شكال والرسومات التي تعبر عن بنيتهم المعرفية في شكل األحكام حول أفضل األ
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للرسوم وتكوين صورة  ى الترجمة البصريةتصويرى وهذا من شأنه مساعدتهم عل

بصرية متكاملة للعالقات بين المعارف السابقة والجديدة سواء كانت مكتوبة أو 

ً من االنسجام والتناسق الالزمين لدمج  التمثيل مقروءة عالوة على إيجاد نوعا

البصرى في البنية المعرفية بشكل ذي معنى واستخدامه الحقاً في الترجمة البصرية 

 .للصور وفهم مغزاها

النموذج التدريسى عزز من ثقة تالميذ مجموعة البحث بأنفسهم من خالل  -جـ

تحويل صورهم الذهنية إلى رسومات، والعمل الجماعى الختيار أفضلها كما أن 

على المعارف العلمية سواء مكتوبة أو مقروءة أو مرسومة  تنوع مصادر الحصول

وتقدير أهمية تعلم العلوم وهذا ن المحتوى العلمى أو إجرائية عملية مكنهم من إتقا

من شأنه تعزيز الكفاءة الذاتية وقيمة تعلم العلوم؛ وقيام التلميذ بأنشطة تعلمية 

الجديدة موضع الدراسة ورغبته متمركزة حوله يربط فيها مفاهيمه السابقة بالمفاهيم 

مرة للوصول إلى الملحة في تأمل االسكتش والخريطة الذهنية ومحاوالته المست

عالقة بينهما في مناخ صفى جماعى يسوده التعاون وروح الفريق بعيداً عن ال

المنافسة الفردية وفر بيئة تعلم محفزة تركز على استراتيجيات التعلم النشط وتعزز 

 من األداء والتحصيل.من أهداف كل 

، McDonald (2021)وتتفق هذه النتائج مع عديد من الدراسات مثل: دراسة 

(، 2111ودراسة راشد )، Salem (2018)، ودراسة Ahmed (2020)ودراسة 

 Welsh(، ودراسة 2118(، ودراسة زارع )2116ودراسة المعداوى، وآخرين )

(2010). 

 توصيات البحث:

 فى ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإنه يمكن طرح التوصيات اآلتية:

وبات التعلم الموهوبين ذوى صع التأكيد على مخططى مناهج العلوم للتالميذ -1

التعليم بضرورة تبنى نماذج تدريسية قائمة على الدمج بين بوزارة التربية و

االستراتيجيات التدريسية البصرية عند تخطيطهم للمناهج في مراحل التعليم 

 المتنوعة، ويمكن االستفادة من استخدام النموذج التدريسى موضع البحث الحالي.

الفنية  على التعاون مع معلمى التربيةلمرحلة اإلعدادية حث معلمى علوم ا -2

إليجاد نمطاً من التكامل بين مادة العلوم ومادة التربية الفنية بشكل يسهم من تفعيل 

 .النموذج التدريسى

عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعلمى العلوم بمراحل التعليم المختلفة في  -2

قائم على التفاعل بين نموذج التدريسى الأثناء الخدمة لمساعدتهم على استخدام ال

 لتتوسع" والخرائط الذهنية. –"خطط  استراتيجيتى

توفير المواد واألدوات المعملية المتنوعة بمعمل العلوم بالمدرسة وكتيبات  -8

التجارب واألنشطة العلمية وكراسات الرسوم السريعة )االسكتش( واألشكال 

لمية وبناء خرائط ار وتصميم أنشطة عالتخطيطية للسماح لمعلمى العلوم باختي
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م سريعة وتوظيفها بما يدعم استخدامهم للنموذج التدريسى في تدريس ذهنية ورسو

 العلوم.

إعداد كتيب استرشادى لألسرة والمدرسة لكيفية الكشف عن التالميذ  -1

الموهوبين ذوى صعوبات التعلم منذ مراحل التعليم المبكرة وتقديم الرعاية 

 .ذوى خبرة وكفاءة للتدريس لهمم واختيار معلمين التعليمية له

عقد برامج تدريبية لموجهى ومعلمى العلوم بالمدارس اإلعدادية والثانوية  -6

تهدف إلى تعريفهم بمهارات التفكير البصرى والدافعية لتعلم العلوم وأهمية 

ذ تنميتهما من خالل تدريس العلوم والقيمة التربوية جراء تنميتهما لدى التالمي

 عوبات التعلم.الموهوبين ذوى ص

راسية تدرس ضمن برامج كليات التربية للطالب المعلمين قبل إعداد وحدات د -1

الخدمة وطالب الدراسات العليا بحيث تتناول كيفية بناء نماذج تدريسية مقترحة 

لمخاطبة حاجات التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم وخصائصهم وقدراتهم 

ء دروس التربية تربية على استخدامها في أثناريب طالب كليات الوإمكانياتهم وتد

 العملية )التدريب الميدانى( والتدريس المصغر.

 مقترحات البحث: 

 يقترح البحث الحالى إجراء البحوث التالية: 

إجراء دراسات أخرى لقياس فاعلية النموذج التدريسى القائم على التفاعل بين  -1

ية في تنمية مهارات ما وراء والخرائط الذهنع" لتتوس – إستراتييجتى "خطط

المعرفة، ومهارات ما وراء النمذجة، ومهارات ما وراء االبتكار لدى التالميذ 

 الموهوبين ذوى صعوبات التعلم.

تجريب النموذج التدريس في تنمية مهارات التفكير العليا واالتجاهات والقيم  -2

 ن.ديين والموهوبيلعاالعلمية والمهارات العملية لدى التالميذ ا

بناء برامج في العلوم وفروعها المتنوعة قائمة على النموذج التدريسى وقياس  -2

فاعليتها في تنمية الخيال العلمى والتفكير المستقبلي وعادات العقل لدى التالميذ 

 الموهوبين ذوى صعوبات التعلم ذوى أنماط التعلم المختلفة.

وقياس فاعليتها في  نموذج التدريسىال بناء وحدات لتدريس العلوم باستخدام -8

تنمية أوجه التعلم المتنوعة لدى التالميذ ذوي المشكالت االجتماعية واالنفعالية 

 بمراحل التعليم المتنوعة.

قياس فعالية التعلم المدمج القائم على النموذج التدريسى في تنمية مهارات  -1

نية الجوانب الوجداعض التفكير التكنولوجى والحس العلمى عالوة على تنمية ب

 والنفس حركية من خالل تعليم العلوم للتالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم.

تجريب استخدام النموذج التدريسى مع تالميذ الفئات الخاصة األخرى مثل:  -6

الصم وذوى صعوبات التعلم وذوى اإلعاقات العقلية البسيطة والتوحديين ....... 

 وغيرهم.
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ي تعليم العلوم للتالميذ الموهوبين ذوى وذج التدريسى فلنمتجريب استخدام ا -1

صعوبات التعلم في ضوء ذكاءاتهم المتعددة وقياس فاعلية ذلك في تنمية الميول 

 العلمية ومهارات اتخاذ القرار والطموح الوظيفى لديهم.

 المراجع:

ى وأثره على عال(. برنامج لتنمية الذكاء االنف2112إبراهيم، أحمد عبد السالم على على. )

رسالة ماجستير غير  علية الذات لدى التالميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم،فا
 جامعة عين شمس: كلية التربية النوعية. منشورة.

(. فاعلية استخدام شبكات التفكير البصرى فى 6002إبراهيم، عبد الله على محمد. )
ى التفكير البصرى لدومهارات العلوم لتنمية مستويات "جانييه" المعرفية 

المؤتمر العلمى العاشر: التربية العلمية تحديات طالب المرحلة المتوسطة. 
 70فايد:  -. اإلسماعيلية 171-37، ص ص: 1 الحاضر ورؤى المستقبل.

 أغسطس: الجمعية المصرية للتربية العلمية. 1يوليو إلى 
 (. فاعلية استخدام2114ن. )أبو شامة، محمد رشدى ، و إسماعيل، رباب صالح الدي

الخرائط الذهنية فى تدريس العلوم على التحصيل وبقاء أثر التعلم وتحسين 

الذاكرة العاملة لدى التالميذ مضطربى االنتباه ذوى النشاط الزائد بالمرحلة 

 .68-1(، 2)21المجلة المصرية للتربية العلمية، اإلبتدائية. 

لتتوسع" فى -"خطط استراتيجيةم . استخدا(2111األشقر، سماح فاروق المرسى. )

تدريس الكيمياء لتنمية مهارات التفكير البصرى والثقة بالنفس لطالب الصف 

 .111-111(، 1)21المجلة المصرية للتربية العلمية، األول الثانوى. 

(. أثر التدريس بمنحى 2114أمبوسعيدى، عبد الله بن خميس ،  و الحوسنية، هدى. )

مية الدافعية لتعلم العلوم ( فى تنClassroom Flipped)الصف المقلوب 

مجلة جامعة النجاح والتحصيل الدراسى لدى طالبات الصف التاسع األساسى. 
 .1618-1162(، 4)22العلوم اإلنسانية،  -لألبحاث 

خميس ، الجامعية، أمل بنت عبد الله ، و الحوسنى، هدى بنت أمبوسعيدي، عبد الله بن 

الشعبية فى اكتساب المفاهيم ثر استخدام القصص (. أ2121على بن سعيد. )

مجلة العلمية وتنمية دتفعية طالبات الصف السادس األساسى لتعلم العلوم. 
 .122-21(، 116)86 دراسات الخليج والجزيرة العربية،

(. فاعلية برنامج ألعاب تعليمية لتنمية بعض المفاهيم 2114أمين، عبير صديق. )

علم النمائية فى رياض األطفال. ين ذوى صعوبات التالبيولوجية لدى الموهوب

 .228-262، 1مجلة دراسات فى الطفولة والتربية، 

(. فعالية نموذج مقترح للمعرفة العلمية الموزعة فى 2114الباز، خالد صالح على. )

يل وأنماط الدافعية لتعلم العلوم لدى طالب الصف األول اإلعدادى تنمية التحص

شر: التربية العلمية والواقع المجتمعى: التأثير ر العلمى الثانى عالمؤتمبالبحرين. 
 8 - 2جامعة عين شمس:  -. القاهرة 111-41، ص ص: مجلد المؤتمر والتأثر.

          أغسطس: الجمعية المصرية للتربية العلمية.

(. الطالب الموهوبين ذوى صعوبات التعلم تضمينات 2116البحيرى، عبد الرحيم أحمد. )

اإلرشاد  -المؤتمر السنوى الثالث عشر ذى التناقضات. نظرية للمتعلمين و
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. القاهرة: جامعة 162-112، ص ص: 1 النفسى من أجل التنمية المستدامة.

 عين شمس، مركز اإلرشاد النفسى.

(. )ترجمة:مكتبة جرير( 1)ط.  خرائط العقل(. 6002زان، بارى. )بوزان، تونى، و بو
 للنشر والطباعة.الرياض: مكتبة جرير 

التحليل الشبكى لتنمية  استراتيجية(. 2114اد الحق، نهلة عبد المعطى الصادق. )ج

مهارات التفكير البصرى والحس العلمى فى العلوم لدى تالميذ المرحلة 

 .121-12(، 8)21ة للتربية العلمية، المجلة المصرياإلعدادية. 

المعرفية على تنمية  دورة التعلم فوق استراتيجية(. أثر توظيف 2111جبر، يحيى سعيد. )

المفاهيم ومهارات التفكير البصرى فى العلوم لدى طلبة الصف العاشر 

 الجامعة اإلسالمية بغزة: كلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة.األساسى، 

(. فاعلية التصميمين األفقى 2112يحيى محمد، و حرب، سليمان أحمد. ) جحجوح،

فى اكتساب مهارات فرونت بيج والتعلم الذاتى ع الويب التعليمى والعمودى لموق

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والتفكير البصرى لدى الطلبة المعلمين. 
 .216 - 162(، 1)1 والدراسات التربوية والنفسية،

الموهوبون (. 2116ل، نصرة محمد عبد المجيد ، و النجار، حسنى زكريا السيد. )جلي
 سس النظرية والتشخيصية واإلستراتيجيات التربوية.عوبات التعلم: األذوو ص

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

(. فاعلية العصف الذهنى فى تحصيل مادة العلوم لدى تالميذ 2111جواد، مهدى محمد. )

-216(، 1)22مجلة العلوم اإلنسانية، لرابع اإلبتدائى ودافعيتهم نحوها. الصف ا

218. 

تاح ، البعلى، إبراهيم عبد العزيز محمد ، و صبرى، ماهر آية أحمد عبد الف حجاج،

(. اختبار مهارات التفكير البصرى لتلميذات الصف األول 2112إسماعيل. )

 .18-62، 4مجلة إبداعات تربوية، اإلعدادى. 

(. قضايا نظرية حول مفهوم الطالب الموهوبين ذوى صعوبات 2112حروب، أنيس. )ال

 .61 - 21، 21ألبحاث التربوية، المجلة الدولية ل التعلم.

اإلحصاء النفسى والتربوى تطبيقات باستخدام (. 6011حسن، عزت عبد الحميد محمد. )
 .القاهرة: دار الفكر العربى. .SPSS 18برنامج 

(. فعالية التدريب 2111خليفة، وليد السيد أحمد محمد، و عيسى، ماجد محمد عثمان. )

هيربرت الما وراء معرفى المحوسب فى وء أنموذج دينيس واإلثرائى فى ض

ً ذوى صعوبات  تنمية االبتكار وما وراء االبتكار لدى التالميذ المتفوقين عقليا

 .121-11، 1ة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، المجلالتعلم. 

م العلمية (. خرائط العقل وأثرها فى تنمية المفاهي2118خليل، نوال عبد الفتاح فهمى. )

ر البصرى وبعض عادات العقل لدى الصف الرابع اإلبتدائى فى مادة والتفكي

 .112-122(، 1)11مجلة التربية العلمية، العلوم. 

(. فاعلية برنامج فى العلوم قائم على الفصول المعكوسة 2111. )راشد، طاهر صدقى

لإلنجاز  لتنمية التحصيل وبعض مهارات الحل اإلبداعى للمشكالت والدافعية

العلوم ب الموهوبين ذوى صعوبات التعلم فى الصف الرابع اإلبتدائى. لدى الطال
 .126-112(، 2)21التربوية، 
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(. نموذج مقترح الستخدام الخرائط الذهنية اليدوية 2118رضا، حنان رجاء عبد السالم. )

ى والرقمية فى تدريس مقرر الثقافة الصحية وأثره على تنمية التفكير المنظوم

-62(، 1)11مجلة التربية العلمية، التربية بجامعة جازان.  لدى طالبات كلية

124. 

لتفاعلية فى الجغرافيا (. فاعلية استخدام األلعاب الذكية ا2118زارع، أحمد زارع أحمد. )

فى تنمية المفاهيم االقتصادية ومهارات التفكير البصرى لدى التالميذ الموهوبين 

-122، 61ية للدراسات اإلجتماعية، لة الجمعية التربومجذوى صعوبات التعلم. 

112. 

ً للمدخل الجمالى فى تدريس 2111زكى، حنان مصطفى أحمد. ) (. برنامج مقترح وفقا

ه فى تصويب المفاهيم البديلة وتنمية التفكير البصرى والتذوق العلمى العلوم وأثر

 .11-1(، 11)21علمية، المجلة المصرية للتربية الالجمالى لطالب كلية التربية. 
المتفوقون عقلياً ذوو صعوبات التعلم قضايا التعريف والتشخيص (. 2112الزيات، فتحى. )

 القاهرة: دار النشر للجامعات. والعالج.

 القاهرة: عالم الكتب. التدريس نماذجه ومهاراته.(. 2111زيتون، كمال عبد الحميد. )

الدائرى فى تدريس  شكل البيت استراتيجية(. استخدام 2118سليمان، تهانى محمد. )

العلوم لتنمية التفكير البصرى وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف الثانى 

 .41-81(، 2)11مجلة التربية العلمية، اإلعدادى. 

الخرائط الذهنية غير  استراتيجية(. فاعلية استخدام 2112السيد، سوزان محمد حسن. )

م العلمية وتنمية التحصيل ديلة لبعض المفاهيالهرمية فى تصويب التصورات الب

مجلة وبقاء أثر التعلم فى مادة األحياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بالسعودية. 
 .111-61(، 2)16التربية العلمية، 

مخطط البيت الدائرى فى  استراتيجية(. فاعلية 2111السيد، علياء على عيسى على. )

ل ومهارات التفكير البصرى ية" لتنمية التحصيتدريس وحدة "التفاعالت الكيميائ

مجلة التربية العلمية، والتنظيم الذاتى للتعلم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى. 
14(8 ،)11-111. 

 مقياس خصائص الموهوبين ذوى صعوبات التعلم.(. 2111الدين، نبيل فضل. )شرف 

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

(. فاعلية برنامج مقترح 2116كانزى على. )ل رمضان ،و محمد، شريف، سناء عبد الجلي

قائم على توظيف فنون الميديا للتأهيل بالفن للطالب ذوى االحتياجات الخاصة. 

 .224-246(، 1)6لمية لجمعية إمسيا التربية عن طريف الفن، المجلة الع

عجلة  (. أثر كل من نموذج2118صالح، آيات حسن، و السيد، نجالء إسماعيل. )

أسلوب حل المشكالت فى تنمية التحصيل المعرفى ومهارات االستقصاء و

المجلة االستقصاء العلمى والدافعية لتعلم العلوم لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى. 
 .41-1(، 6)11المصرية للتربية العلمية، 

بغداد: جامعة  طرائق واستراتيجيات تدريس العلوم.(. 2116صالح، حسام يوسف. )

 الى.دي

(. دراسة الخصائص المعرفية واالنفعالية واالجتماعية 2114)م عيفان. الصليلى، سال

ومستوى دافعية اإلنجاز لدى الطالب الموهوبين ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة 
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جامعة عمان العربية:  رسالة دكتوراة غير منشورة. المتوسطة فى دولة الكويت،

 كلية الدراسات التربوية العليا.

يل المحتوى فى العلوم اإلنسانية، سلسلة المراجع فى تحل(. 2114مة، رشدى أحمد. )طعي
 القاهرة: دار الفكر العربى. التربية وعلم النفس، الكتاب التاسع عشر.

الخرائط الذهنية ومهارات التعلم طريقك إلى بناء (. 2111عامر، طارق عبد الرؤوف. )
 .ية للتدريب والنشرالقاهرة: المجموعة العرب األفكار الذكي.

التفكير البصرى (. 6012عامر، طارق عبد الرؤوف، و المصرى، إيهاب عيسى. )
 القاهرة: دار الكتب المصرية. إستراتيجياته(.-مهاراته-)مفهومه

(. فاعلية تدريس وحدة دورية العناصر 2114عبد الكريم، سحر محمد. )

فى فهم المفاهيم  وخواصها بالقصص المضمنة بالمدخل القائم على السياق

قاء وانتقال أثر تعلمها وتنمية دافعية تالميذ الصف الثانى اإلعدادى وب

المجلة المصرية للتربية العلمية، المتأخرين دراسياً لتعلم العلوم فى سياق. 
21(1 ،)121-141. 

عمان: دار  اإلستراتيجيات الحديثة فى التدريس الفعال.(. 2114عطية، محسن على. )

 ر والتوزيع.صفاء للنش

(. فاعلية تطوير 6017سمير محمد عقل ، و أحمد، خالد عبد القادر يوسف. )، عقيلى
مقرر )تعليم العلوم للمعاقين سمعياً( باستخدام التعلم الخليط فى تنمية التحصيل 
األكاديمى وبعض المهارات التدريسية والتفكير البصرى لدى طالب قسم 

المجلة يجيات تفعيلها. اتعادات العقل واسترجامعة الطائف و -التربية الخاصة 
 .26-1(، 73)1التربوية، 

األساليب اإلحصائية االستداللية فى تحليل بيانات (. 6010عالم، صالح الدين محمود. )
(. 6)ط.  البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعية ) البارامترية والالبارامترية (

 القاهرة: دار الفكر العربى.
عمان: دار  هج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها.نام(. 2111ر ربحى. )عليان، شاه

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

عمان: دار المسيرة للنشر  الدافعية: النظرية والتطبيق.(. 6001غبارى، ثائر. )
 والتوزيع.

 مقترحة قائمة على أنماط التعلم استراتيجية(. 2114قنديل، شيماء عبد القادر عباس. )

اإلبتدائية لتنمية التحصيل المعرفى والدافعية لتعلم العلوم.  لةلدى تالميذ المرح

 .212-226، 81دراسات فى التعليم الجامعى، 

(. فعالية برنامج قائم على الخيال العلمى فى تنمية 2116كالب، هبه زكريا محى الدين. )

الثامن  المفاهيم ومهارات التفكير البصرى فى العلوم لدى طالبات الصف

الجامعة اإلسالمية بغزة: كلية  رسالة ماجستير غير منشورة. ة،غزاألساسى ب

 التربية.

(. فاعلية برنامج إثرائى في العلوم باستخدام المدونات 2116محمد، حاتم محمد مرسى. )

في تنمية مهارات التعلم الذاتي االلكترونى والتفكير البصرى لدى التالميذ 

-22(، 2)12مصرية للتربية العلمية، الالمجلة بتدائية. الموهوبين بالمرحلة اال

42. 
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(. 2111محمد، عوض الله محمد أبو القاسم ، و آل عثمان، عبد العزيز بن عبدالله. )

التعرف على ذوى صعوبات التعلم من الطلبة الموهوبين والمتفوقين عقلياً 

سعودية للتربية المجلة الالملتحقين ببرامج تعليم الموهوبين بمدينة الرياض. 
 .81-12، 6صة، خاال

التعلم  استراتيجية(. تدريس العلوم باستخدام 2114محمد، كريمة عبد الاله محمود. )

المستند إلى الدماغ وأثره على التحصيل وتنمية مهارات التفكير البصرى 

وبعض عادات االستذكار لدى طالب الصف السادس االبتدائى ذوى أنماط 

-12(، 2)21صرية للتربية العلمية، لمالمجلة المختلفة. السيطرة الدماغية ا

121. 

األساليب اإلحصائية فى العلوم النفسية والتربوية (. 6000مراد، صالح أحمد. )
 القاهرة: عالم الكتب. واإلجتماعية.

  التنمية البشرية بالتعليم والتعلم فى الوطن العربى.(. 2112براهيم عصمت. )إ مطاوع،

  عربى.الدار الفكر  قاهرة:ال            
المعداوى، رجب السعيد على أحمد بدوى ، عجاج، خيرى المغازى بدير ، جلجل، نصرة 

(. فاعلية برنامج 2116محمد عبد المجيد ، و صقر، السيد أحمد محمود. )

تدريبى للحل اإلبداعى للمشكالت لتريز فى تنمية التفكير المنظومى والتحصيل 

مجلة كلية ات التعلم فى العلوم. وبالموهوبين ذوى صع األكاديمى لدى الطلبة
 .114-861(، 1)16التربية كفر الشيخ، 

(. أثر برنامج إثرائى قائم على التقييم الدينامى 2112الملحم، نورة فريد عبد الله السليم. )

فى تنمية التفكير الناقد والمعتقدات المعرفية للطالبات الموهوبات بالمرحلة 

 جامعة الملك فيصل: كلية التربية. نشورة.ماجستير غير مالة رس المتوسطة،

(. أثر الخرائط الذهنية الرقمية فى تنمية 2114موسى، أسماء عبد السالم عبد الحميد. )

، بعض المفاهيم البصرية واالتجاهات العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 ربية.الت جامعة جنوب الوادى: كلية رسالة ماجستير غير منشورة.

 - 2كراسة تعليمات اختبار القدرات العقلية لألعمار (. 1248اروق عبد الفتاح. )موسى، ف
 القاهرة: مكتبة النهضة العربية. .11 - 11، 18 - 12، 11

(. فاعلية استخدام التكامل بين الخرائط الذهنية اليدوية 2111هانى، مرفت حامد محمد. )

تفكير التحليلى والدافعية لدى وم ومهارات الالعلوااللكترونية لتنمية التحصيل فى 

المجلة المصرية التالميذ مضطربى االنتباه مفرطى النشاط بالمرحلة اإلبتدائية. 
 .212-121(، 14)21للتربية العلمية، 

(. فعالية برنامج إرشادى قائم على 2111وهب الله، نجالء إبراهيم أبو الوفا. )

الموهوبين ذوى صعوبات التعلم لدى التالميذ ذات السيكودراما فى تنمية مفهوم ال

 جامعة أسوان: كلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة. بالمرحلة اإلعدادية،

Ahmed, S. (2020). The impact of fishbone strategy in the 

achievement of chemistry and visual thinking among the 

seven grade students. Utopia y Praxis Latinoamericana, 

25(1), 304-314. 
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