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 الملخص:  
يهاارا الدث ااح الد ااضدي الدااع الدكعااة ااام جضالياا  الدية جاا  الطدكت واياا  جااي  يةياا  
الدةهاضرالا الد يضياي  وضعاه مهااضرالا الدتاكبا  الدثصا ط داارط وفااض  الد ويا  ااام 

يااضة   و  30( فاااو وفالاا   60ااايتالا و و كتااان ابياا  الدث ااح ماام   5-6
ح اايتالا و والااتمرف جاي الدث ا 6-5 ج يبي ( مم م ضجظ  الدقضر   مم ام   30

ومجةتا   30الدةيهج الدتج يبي الد ط يعتةر الي وجتد مجةتا  يضة   اردرم
( مساااتمرمض الدسياااضل الدقبلاااي والدثعااارطو والطدوالا الدةساااتمرم  30 ج يبيااا  ااااردرم 

ب ااااااضمج الدث اااااح(  -مسياااااضل الدتاكبااااا  الدثصااااا ط  - مسياااااضل الدةهاااااضرالا الد يضياااااي 
تااض ج الدااع وجةاايعهم ماام دااارالد الدثضبعاا ل وضعاار الدةعضدجاا  الطبصااض ي   ت االن الدي

جضالياا  ب ااااضمج الدث اااح جاااي  يةيااا  الدةهاااضرالا الد يضياااي  وضعاااه مهاااضرالا الدتاكبااا  
ايتالاو كةض  ت لن دداي وجاتد جا و    6-5الدثص ط درط وفاض  الد وي  ام  

دالده البصض يض ببم متتا ي درجضا الدسيضل الدقبلي والدثعرط دصضدح الدثعرط درط 
بم  يةيااا  الدةهاااضرالا الدةجةتاااا  الدتج يبيااا  مةاااض الدد الداااع وجاااتد اوقااا  ف ديااا  بااا

وياار  كدااى الااع الاااه كلةااض  اام الد يضيااي  وضاابم ةعااه مهااضرالا الدتاكباا  الدثصاا ط 
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الطر ااااض   اعبااال الدةهاااضرالا الد يضياااي  دااارط وفااااض  الد ويااا  كلةاااض ودد كداااى دداااع 
 ةةهضرالا الدتاكب  الدثص طل

مهضرالا الدتاكب    -الدةهضرالا الد يضيي   -الدية ج  الطدكت واي الكلمات المفتاحية:  
 وفاض  الد وي  -الدثص ط 
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The Effectiveness of Electronic Modeling in Developing 

Mathematical Skills and Some Visual Thinking Skills 

Among Kindergarten Children 5-6 years old 

Walaa Muhammad Abdul Aziz Muhammad Al-Kadash 
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Azhar University - Cairo - Egypt 

Email: dr.walaamohamed1982@gmail.com 

Abstract: 

 The current research aims to reveal the effectiveness of 

electronic modeling in the development of mathematical skills 

and some visual thinking skills in kindergarten children aged 

5-6 years, and the research sample consisted of (60) children 

and children (30 female officers, 30 experimental) from the 

governorate of Cairo from the age of 5-6 years, the 

experimental method based on the presence of a controlled 

group (30 and 30 experimental groups) using tribal and 

dimensional measurement, and the tools used (mathematical 

skills scale - visual thinking scale - research program) were 

used, all of which were prepared by the researcher. After the 

statistical treatment reached the effectiveness of the research 

program in the development of mathematical skills and some 

visual thinking skills in kindergarten children age 5-6 years, as 

well as the existence of statistically significant differences 

between the average degrees of tribal and dimension 

measurement in favor of the dimension of the experimental 

group, which led to the existence of a direct relationship 

between the development of mathematical skills and some 

skills of visual thinking, and this indicates that the more the 

mathematical skills of kindergarten children are activated the 

higher the skills of visual thinking. 

Keywords: electronic modeling - mathematical skills - visual 

thinking skills- Kindergarten children. 
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  :البحث مقدمة
بضياااا رض جهاااات و ضا  كااااتيم الدةجتةعاااايةعاااال الد ااااال الديااااتال  ال ودااااع جااااي  

ة بلاا  الد وياا  ماام وراام الدة الباال جااي  عاا بل ج داا ال ؛ومسااتقبلهض ووملهااض الدةيعااتد 
؛ جضد ااااال وإكسااااضةه دلةاااااضعيم والدةعااااضرا والدمباااا الا ال اضاااااي شمصااااي  الد ااااال 

يتةباااي جبهاااض ةاااضديةت الدسااا يج جاااي كضجااا  الدجتالااااو الدجساااةي  والطااعضديااا  والدعقليااا ؛ 
ايًضو و يدالد قرر ه الع الدتاكب  والدت ك  والدميض و ببح ييةت ةس ا  كبب   جسةض

ةضإلياضج  دقات  الطااعاضطا وكعا    قلثض هاض؛ دا ال جاما الطرتةاضف بتلاى الدة بلا  يعار 
 ي ور  مل   دبيضء شمصي  الد ال وإارالده دلة البل الدعة ي  الدتضدي ل

و عاار الد يضياايضا مااام الدعلااتف الدةهةااا  الدتااي ط ية ااام الطااات يضء ايهاااض  
ةضديسااااث  د ااااال الد وياااا ؛ جهااااي مااااضد  ديقااااضب الداكاااا و وشاااا   الدةتالرااااوو وضيااااضء 

اظ اًل  ا م بلا  الد ويا  مام الدةاراوا الدتيةتيا  الدةهةا  جاي  يةيا  ؛ و الدعقت 
جقاار وجةااج اباا الء الدت ضياا   يةياا  الدةجتةااج؛ داا ال  يسااهم جاايالدةااتالرد الدثعاا ي  مةااض 

الدمباااا الا  والةااااضء الد يضياااايضا الااااع  تطيااااا م بلاااا  الد اتداااا  الدةث اااا   دبيااااضء
دقضبلبتااه الدكبباا   الااع الدااتعلمو الد يضيااي  دل ااال و كتييهااض ة  ال اا؛ متيتااا ؛ اظاا اًل 

ووثاا   علةااه دهاا ه الدمباا الا جااي  قرماااه جااي الدة الباال الدتعليةياا  الدةقبلاا و والدعةااال 
الاااااااااااااع  كاااااااااااااتيم ال جضراااااااااااااضا ديجضبيااااااااااااا  ا ااااااااااااات  علااااااااااااام الد يضيااااااااااااايضا جاااااااااااااي 

 (Clements, 2001, 5الدةستقبلل 
 الد ويا   فاالدارد  ييث ي  عليةهاض و يةبتهاض    والدةهضرالا الد يضيي  الدتي 

الدمض اااا  ةااااضدجةج  جةيهااااض مهاااضرالا الدعاااار والدعةليااااضا الد ساااضبي  كعبااا   ومتيتااااا ؛
  جة  الدعوقا  و و ارالد وق الء هضو والاتمرالف ال دوالا الدهيراي والد  ح وكتضة  الط

مهاضرالا الدسياضف ةعةلياضا الدسياضل و و ددع  تر ريضيي  وبل الدةع وا الدلاظي 
جهااي  وودوالا ممتلااا و والدسيااضل مباا  الدةثضشاا  ااام ف ياا؛ الد سااض  ةضاااتمرالف و
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الدهيراااااي  ةااااضدتع ا الااااع ال شاااا ض   الدةتعلقاااا ةهااااضرالا دل ةضإليااااضج والدقااااتالابمو 
 (2001والدةص ل ضا الدمض   بهضل  م ةر ابر الد ليمو 

والياااه جقااار ااااعن درالااااضا وض ااات  متعااارد  دتيةيااا  ةعاااه الدةهاااضرالا  
رهالا ااااتي  ومااام  لاااى الدررالااااضا درالاااا   و الد ويااا وفااااض  دااارد   يالد يضيااا

؛ رشااض 2009و واااعبر اباار الدةعااي ؛ جهةااي يااتا 2005وبساايضء وباات الديااترو 
؛ Waller., R, 2002 ؛2012جبهاضا الدية اايو ؛ 2010و  اوح الداريم

Ziqiang X, 2007 ) وا معظام  لاى الدررالااضا قار ركايا ةعا ل كضمال  دط
و والدةاااضعيم الد يضيااي  بي  والدعاار الاع  يةياا  الدةهااضرالا الدةتعلقاا  ةضدعةلياضا الد سااض

ي  ال ا د الع الدةهضرالا الد يضي  الدررالاضا الدتي ركيا جي ببم  تجر ارر  جي 
وضمض   مهضر   ع ا و ةببي ال ش ض  الدهيراي ؛ د ال جقر اعع الدث اح الد اضدي 

 دتيةي   لى الدةهضر  درد وفاض  الد وي ل
-دا  يةي  قرر  الد اال جاي الدتعا ا الاع ال شا ض  الدهيرااي  الدةمتلاا   الدةعلاح 

الداارال   ( والدتةببااي باابم اصض صااهض ةصاا يًض كاباار الدةهااضرالا -الدةساات بل-الدة ضااج
الد يضيي و قر يسهم جي  يةي  الدجضاو الدثص ط درياهو ومام ثام قار  ساضار الاع 

الدا    دل ال د ؤي  يتيح الد ط  قتي  ودال ه الدتعليةيو و يةي  الدتاكب  الدثص ط 
ال شا ض  الدهيرااي  ةصا يًض واةال مقضرااضا ةصا ي  بابم ااتالش  لاى ال شا ض و 

 لكريهمةض يسهم جي  عببتهض جي 

وبار واةاضا الدتاكبا  الدا ط ي ار  اتيجا   Visual thinkingالدتاكبا  الدثصا ط و 
الداااتعلم الدثصااا ط الدااا ط يهااارا دداااع  يةيااا  قااارر  الد اااال الاااع بياااضء الدةعلتماااضا 

الدااا د الااع الدتصااتر الدثصاا ط قاارر  اقلياا  م كثاا   ترااةم قاارر  الدثصاا ي و جهاات 
والدت جةاا  الدثصاا ي و والدتةببااي الدثصاا ط داشاا ض و والدت لباال الدثصاا طو والدتيظاايم 
الدثصاا طو وإاتااضا اةااضكا ةصاا ي  جرياار و جةااعًو يترااةم الدتاكباا  الدثصاا ط قاارر  
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الدعاثه الدا د الاع الدتةبباي الدثصا ط بابم ال شا ض  مام ااو  الدتةبباي بابم ووجاه 
والطاتوا ببيهضو ةضإليضج  ددع قرر  الدا د الع   تيل الدل   الدلاظي  دداع د ا  

 (25 -21و 2011ةص ي  والدع  ل م ةر ابر و اجتالا بضمر و 
وو ااان الدعريااار مااام الدررالااااضا ةرااا ور  واظااا اًل  رةيااا  الدتاكبااا  الدثصااا ط جقااار 

ررالاااضا الاااتمرالف واااضدبو متيتااا  وميضاااث  دتيةبتااه داارد الدتومباا  وماام  لااى الد
م ةاار اباار الدةاايعمو ؛ 2009م ةاار م ةااتدو ؛ 2006اباار ع الاايو   درالااا 
بباااااح (؛ Boakes,2009؛ 2015و و يضاااااا  م ةاااااتد  ؛ وبةااااار باااااض م2014

 والطرتةاااضفوو اان ةرااا ور   اارريو الد اااو  الااع مهاااضرالا الدتاكباا  الدثصااا طو 
بترةبم الدكتو  لى ال اضدبو الدتاي  ساهم جاي  يةيا  مهاضرالا الدتاكبا  الدثصا ط 

و كةاااااض وو ااااان ةرااااا ور   ااااارريو الدةعلةااااابم الاااااع الااااااتمرالف و تطياااااا داااااريهم
الاات ال يجيضا  يةياا  الدتاكبا  الدثصاا ط جاي  علاايم و علام الد يضياايضا جاي الدة الباال 

 الدتعليةي  الدةمتلا و وضمض   م البل الدتعليم الدةث   ل

  واصاااض ل الد اااال جاااي م بلااا  الد ويااا  الدتاااي   كااار الاااع وا واظااا اًل د بيعااا
الد اااااال ياااااتعلم مااااام ااااااو  ال اعااااا   الدتعليةيااااا  الدتاااااي  رااااام الدصاااااتر الدعضبتااااا و 
والدةت  كاااااا و والد اااااااتف الدةت  كاااااا و والدتةعاااااابوا الدثصاااااا ي  داشاااااايضء الدةجاااااا د و 
والد مااتهو وال شاا ض  الدثصاا ي و والد مااته الد يضيااي و والاااتمرالف الدابااريت جااي  علاايم 

ضياايضا؛ داا ال جقاار اااعع الدث ااح الد ااضدي ددااع م الاااض   لااى الدمصااض ل و علاام الد ي
الدتعليةياااا  د ااااال الد وياااا  جااااي الاتيااااضر ال ااااالت  الدةيضاااااو دتيةياااا  الدةهااااضرالا 
الد يضيي  الدمض ا  بتعا ا و ةبباي ال شا ض  الدهيرااي  وضعاه مهاضرالا الدتاكبا  

  الد ميي الدثص ط وري الات ال يجي  الدية ج  

ية ام الااتمرالمهض  Electronic Symbolic modeling الد مييا  الدية جا و  
دتعلاااايم فااااال الد وياااا  وإكسااااضةه الدمباااا الا والدةعااااضرا والدةهااااضرالا ةةااااض يتيضاااااو 
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جااوف الدك  ااتاو ورااي اثااضر  ااام الاااتمرالف الدابااريت وو الدتلاييااتا وو و واصض صااه 
وكال ماض ية ام وا ي اتا   مبااياًل دلسالته الدةساتهرا  عليةاه دلتومبا و جضدية جاا  

 مصاااتر  اااام ف يااا؛ الدتااااض ل الدة  يااا  والدةساااةتا لالد مييااا   قااارف جاااي  اااتر  
 Bigge, 1982, 164 451و 1990؛ جضب  ابر الد ةبرو ) 

وماااااام الدررالاااااااضا الدتااااااي  يضوداااااان جضالياااااا  الااااااات ال يجي  الدية جاااااا  جااااااي الدتاااااارري  
( الدتاي وكارا جضاليا  الااتمرالف الدتارري  Coll & Treagust, 2003درالاا  

الإلدكت وااضاو الدا ر و الدةارالرالا ةضديةضكا جي مسضار  الدتومبا  الاع جهام مااضعيم 
( 2007و وكاا دى درالااا  اضداار  ااوح  ئياا و الدسااثض ىو جااي مااضد  الدكيةيااضءالدجيي

الدتااي ووياا ن ال ثاا  الإليجااضبي طاااتمرالف الااات ال يجي  الدية جاا  جااي الدت صاابل 
والطاترط  الدعلةي والط جضه ا ت الدكيةيضء درد فاو  الدصاة الدعاضاي الدعاضاتطو 

( جقاااار وكاااارا اتض جهااااض ددااااع جضالياااا  2007ومااااض درالااااا  ااااايا اباااار الداااا ؤوا  
جاااي  علااام الدببتداااتجي الاااع الدت ببااا  الدةااااضعيةيو  الدةااااضعيةيالااااتمرالف الدية جااا  

و يةياا  ةعااه مهااضرالا الدتاكباا  الديضقاار داارد فااو  الدصااة ال و  الدعااضاتطو جااي 
( ددع جضاليا  الااتمرالف الدةيظةاضا 2007ببم وشضرا درالا  ثيضء ابر الدةيعم  

الدةتقرم  مج الدية جا  جاي   سابم الدكتضةا  الدتطيويا  وضقاضء الداتعلم والط جاضه ا ات 
( 2011د  ومب  الدة بل  الإلارالدي و ومض درالا  ميرور ابر الدسوف  الدكتضة  در 

جقاار وكاارا الااع ال ثاا  الإليجااضبي دلتاارري  ةضدية جاا  و تضةعااه مااج دعااو ال دوالر 
جااي  يةياا  الطاااتيعض  الدةاااضعيةيو والط جااضه ا اات  علاام الدكيةيااضء داارد الدتومباا  

 لعتدي كوط  عتضضا الدتعلم ةضدة بل  الدةتتا   ةضدةةلك  الدع ضي  الدس

وجاتد اارر  جاي الدررالااضا الدت ضتيا  الدتاي الااتمرمن   وفي ضوء ما سبق يتضح
سعع الدث ح الد ضدي طاتمرالمهض يالات ال يجي  الدية ج  جي م بل  الد وي ؛ د ال  

كضااات ال يجي   رريسااي  وثبتاان جضالبتهااض مااج متعلةااي الدة الباال الدتعليةياا  الدااعو  
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ه الدةهااااضرالا الد يضيااااي و الدعضاتياااا (و كدااااى دتيةياااا  ةعاااا-الإلارالدياااا - الطبترال ياااا 
  و يةي  ةعه مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درد وفاض  م بل  الد وي ل

 : وتساؤالته مشكلة البحث
الدمبااا   الدعمصاااي  دلثضبعااا ؛ بباااح  بااا ها معااا ل  الدث اااح الد اااضدي مااام ااااو 

طبظااان مااام ااااو  الإلشااا الا الاااع الدتااارريو الدةبااارالاي د ضدثاااضا قسااام رياااض  
ال فاض  ة لي  الدررالاضا الإلاساضاي  جضمعا  ال هرا  ةضدقاضر   الطرتةاضف ةضدةهاضرالا 
الد يضياااي  الدةتعلقااا  ةضدعةلياااضا الد ساااضبي  وإمااااض  الدةهاااضرالا الد يضياااي  ال اااا د 

-الدةسات بل-الدة ضاج ال شا ض  الدهيرااي  الدةمتلاا    وضمض   مهضر  الدتةبباي بابم
الدرال   ( ال م  الد ط وااهم جاي وجاتد ياعة دارد وفااض  الد ويا  جاي -الدةعلح 

 لى الدةهضر و كةض وطه ا  لى الدييضرالا يعة الرتةضف فضدثضا ريض  ال فاض  
الدةعلةااضا بتيةياا  مهااضرالا الدتاكباا  الدثصاا ط داارد ال فاااض و ودلتاكاار ماام وجااتد 

دجااا الء مجةتاااا  مااام الدةقاااضبوا جقااار  ااام    رياااض  ال فااااض معااا ل  دااارد وفااااض
ضد ويا  ةة ضجظاا  الدقااضر  و ببااح وطهاا ا ةالدعمصاي  مااج ااارد ماام الدةعلةااضا 

اتاااااض ج  لاااااى الدةقاااااضبوا الرتةاااااضف مقااااا رالا رياااااض  ال فااااااض  باااااثعه الدةااااااضعيم 
الد يضياااي  والدعةلياااضا الد ساااضبي  كعةلياااضا الدجةاااج والد ااا ح والدرااا   والدقساااة و 

ال ارالدو وكتضبتهضو وقا الء  الد ماته الد يضياي و دوا الطرتةاضف بتيةيا  قارر  وق الء   
فااال الد وياا  ةااضدتةببي باابم ةعااه ال شاا ض  الدهيراااي و ةضإليااضج  ددااع  ااراي 
مهاااااضرالا الدتاكبااااا  الدثصااااا ط الدمض ااااا  ةاااااضدتةببي الدثصااااا ط بااااابم  لاااااى ال شااااا ض  
الدهيرااااااي  واتال اااااهض دااااارد وفااااااض  الد ويااااا و كةاااااض وطهااااا  ج ااااال الدث ااااات  

ا الدساااااضةق  الدتاااااي  يضودااااان الدةهاااااضرالا الد يضياااااي  وجاااااتد ياااااعة دااااارد والدررالااااااض
الدةتعلةااابم ةعااا ل ااااضف جاااي الدةهاااضرالا الد يضياااي و ومااام  لاااى الدررالااااضا درالاااا  

( والرتةاااضف  لاااى الدررالااااضا بتيةيااا  Waller, 2002؛ 2008قضاااايو اااالية   
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الدةهاااضرالا الد يضياااي  الدةتعلقااا  ةضدعةلياااضا الد ساااضبي  الدمض ااا  ةاااضدجةج والدقساااة  
راااا   والدةاااااضعيم الد يضيااااي  دوا الدت كبااااي الااااع الطرتةااااضف بتيةياااا  والد اااا ح والد

مهااااضرالا ال شاااا ض  الدهيراااااي و كةااااض وطهاااا  الطفااااو  الااااع الدررالاااااضا الدسااااضةق  
يااعة الطرتةااضف بتيةياا  مهااضرالا الدتاكباا  الدثصاا ط داارد وفاااض  الد وياا و كةااض 
قضمااااان الدثضبعااااا  ةااااامج الء الاتثاااااضر الاااااات واي دلةهاااااضرالا الد يضياااااي  الدمض ااااا  

الدااااااارال   ( الاااااااع ابيااااااا  -الدةسااااااات بل-الدةعلاااااااح -رااااااااي   الدة ضاااااااجةض شااااااا ض  الدهي
  وفاض ل 5الات واي  مم وفاض  الد وي  واردرم 

 ةعلااان معااا ل  الدث اااح الد اااضدي جاااي ياااعة الطرتةاااضف والا وقاااًض مةاااض ااااب؛ جقااار 
ةضدةهاااضرالا الد يضياااي  الدةتعلقااا  ةض شااا ض  الدهيرااااي  دااارد فاااال الد ويااا ؛ مةاااض 

يهمو ال مااا  الدااا ط جعااال الدث اااح وااااهم جاااي  اااراي مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا ط دااار 
 الدتعليةيااا كمبااارد الطاااات ال يجيضا  الد مييااا الد اااضدي يتبياااع الاااات ال يجي  الدية جااا  

الدةيضااث  دمصاض ل وفااض  الد ويا ؛ كداى دة ضودا  الدت لاو الاع ياعة  لااى 
  الدتسضؤطا الدتضدي :وية م بلتر  مع ل  الدث ح الد ضدي جي  الدةهضرالا دريهمو

ددااي وط ماارط  متلاااة متتااا ضا درجاااضا وجاا الد الدةجةتاااا  الدتج يبياا  مااام  -1
 وفاض  الد وي  الي مسيضل الدةهضرالا الد يضيي  جي الدسيضابم الدقبلي والدثعرطل

دداااااي وط مااااارط  متلاااااة متتاااااا ضا درجاااااضا وجااااا الد الدةجةتاااااا  الدتج يبيااااا   -2
والدةجةتا  الدرضة   مم وفاض  الد وي  الي مسيضل الدةهضرالا الد يضيي  جاي 

 الدثعرطلالدسيضل 
مااام ددااي وط ماارط  متلاااة متتااا ضا درجاااضا وجاا الد الدةجةتاااا  الدتج يبياا   -3

وفااااااض  الد ويااااا  الاااااي مسياااااضل الدةهاااااضرالا الد يضياااااي  جاااااي الدسيضاااااابم الدثعااااارط 
 والدتتثعيل
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ددااي وط ماارط  متلااة متتااا ضا درجااضا وجاا الد الدةجةتااا  الدتج يبياا  ماام   -4
قبلااي وفاااض  الد وياا  الااي مسيااضل مهااضرالا الدتاكباا  الدثصاا ط جااي الدسيضااابم الد

 والدثعرطل
دداااااي وط مااااارط  متلاااااة متتاااااا ضا درجاااااضا وجااااا الد الدةجةتاااااا  الدتج يبيااااا   -5

والدةجةتااااا  الدرااااضة   ماااام وفاااااض  الد وياااا  الااااي مسيااااضل مهااااضرالا الدتاكباااا  
 الدثص ط جي الدسيضل الدثعرطل

ددااي وط ماارط  متلاااة متتااا ضا درجاااضا وجاا الد الدةجةتاااا  الدتج يبياا  مااام  -6
وفاااض  الد وياا  الااي مسيااضل مهااضرالا الدتاكباا  الدثصاا ط جااي الدسيضااابم الدثعاارط 

 والدتتثعيل

 وررالا الدث ح:

 الدية جاا الدتعاا ا الااي جضالياا  ب اااضمج قااض م الااي  راارا الدث ااح الد ااضدي ددااي 
 الطدكت واياا  جاااي  يةيااا  الدةهاااضرالا الد يضياااي  وضعاااه مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا ط 

 ومرط الاتة الري  الدب اضمج   ايتالا  6-5درط وفاض  الد وي  ام 

 ورةي  الدث ح مم ببح الدجتالاو الدت ضتي  الدتضدي :

 - :الإلجضد  مم الدث ح الد ضدي جي الدجتالاو الدت ضتي  الدتضدي  ةضإلم ضا
دلةهاااضرالا الد يضياااي  الدةتعلقااا  ةض شااا ض  الدهيرااااي  دااارد ضاتثاااضر ك الاتةاااضده ل1

 وفاض  الد وي  ديستمرف كردبل درشضدط دبيضء الاتثضرالا وا د مةضثل ل
ضاتثضر دةهاضرالا الدتاكبا  الدثصا ط دارد وفااض  الد ويا  ديساتمرف ك  الاتةضده ل2

 كردبل درشضدط دبيضء الاتثضرالا وا د مةضثل ل
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الاااااات ال يجي  الدية جااااا  ردبل دةعلةاااااضا رياااااض  ال فااااااض  ةضااااااتمرالف كااااا يعااااار  ل3
دةسضار هم جي  يةي  الدةهاضرالا الد يضياي  الدةتعلقا  ةض شا ض  الدهيرااي  وضعاه 

 مهضرالا الدتاكب  الدثص طل
تيةي  الدةهضرالا الد يضيي  الدةتعلقا  ةض شا ض  الدهيرااي  دارد وفااض  يسضرم ب ل4

 الد وي ل

 تيةي  ةعه مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درد وفاض  الد وي ليسضرم ب ل5
ميضرج رياض  ال فااض  دورتةاضف ةضدةهاضرالا   ترط ومصةةيدة  يقرف رؤي  ل6

الد يضيي  الدةتعلق  ةض ش ض  الدهيراي  والدةهضرالا الد يضيي  ال ا د الدتاي ية ام 
  عليةهض د ال الد وي ل

ميااضرج ريااض  ال فاااض  دورتةااضف ةةهااضرالا  دة ااترط ومصااةةي يقاارف رؤياا  ل7
 الدتاكب  الدثص ط الدتي  تيضاو وفبيع  فال الد وي ل

 الدتع ياضا الطج ال ي  دةاضعيم الدث ح 

" الات ال يجي   عليةي  يتم جبهض  قاريم ال شا ض    الدية ج  الد ميي  دج ال يًض ةااهض -1
الدارال   ( د اال الد ويا  مام اااو   –الدةسات بل  -الدةعلاح  –الدهيرااي   الدة ضاج 

مقااضفج الدابااريت الدتعليةياا  الدجااضري  وو الدةعاار  مسااثقًضو بهاارا  يةياا  مهضرال ااه جااي 
الدتعاا ا البهااض والدتةببااي باابم اتال ااهض ماام ببااح الدعاا ل والدلااتا والد جاام وااارد 

و ببااااح يوباااات الد ااااال  لااااى ال شاااا ض  ماااام اااااو  اةااااتكا الدابااااريت ال يااااو 
 الدةع و  اليهو و تًط دتكتيم  صتر ةص ط اقلي ام  لى ال ش ض ل

مجةتا   ري الدقرر  الع ودالء  :ا الط ي دلةهضرالا الد يضيي ي م  بيع الدتع   -2
 ال دوالا الدهيرااي  الااتمرالفمعال يا  يرو ضًط اةان و و اتالء وكضاابرق مم ال اةض   
معااااال الدعةلياااااضا الد ساااااضبي  والدجب يااااا    دج ال يااااا واةاااااضطً  ن و وف كضااااااجاااااي الدسياااااضل
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معااااال ددراله الدةااااااضعيم وبااااال الدةساااااض ل  ً كرييااااا  واةاااااضطً  ن والدهيرااااااي و وماااااض كضاااااا
 م ةر ابار  والدتصييا والدتةببي ببم ال ش ض  الدهيراي والدةع وا الد يضيي و  

 (30و2001الد ليم

ةاااااه قااارر  فاااال الد ويااا  الاااع الدسياااضف باااثعه  التفكيرررر البصرررري اجرا يرررا   -3
ال اعاااا   الدعقلياااا  الدتااااي  ة يااااه ماااام ددراله وقاااا الء  ةعااااه ال شاااا ض  الدهيراااااي  
الدثصااا ي  والدتةبباااي بااابم اصض صاااهض مااام بباااح الدعااا ل والدلاااتا والد جااام واااارد 
ال يااو و والدتعاا ا البهااض اياارمض  عاا   البهااض اضقصاا  وإكةضدهااضو والدتت اال 

 ض ودمجهض جي بيبته الدةع في لميهض ددع معلتمضا بهرا  يظيةه

 البحث: محددات
ابيااا  مااام وفااااض  الد ويااا  مااام الدة بلااا  الدعضايااا  الدااا يم  بشررررية:محرررددات  -

ايتالا ببح  تيضاو  لى الدةهضرالا مج اصض صهم  6-5 ت الوح واةضررم ببم 
الدعقلياا و واظاا اًل  اهااض الدة بلاا  الدت رااب ي  دودت ااض  ةة بلاا  الدتعلاايم الطبتاارال يو 

 ومم ثم ي تا مهةًض  رريبهم الع  لى الدةهضرالا إلارالدرم دهضل

م ضجظااا   –رويااا  معهااار اسثااا  بااام ااااضجج الطهرااا ط ة: مكانيررر محرررددات  -
 الدقضر  ل

الدب اضمج( جي الداصل   م   بب؛ الدوالا الدث ح   جلسضا زمنية:    محددات  -
ويضف جي الطابت  وضعار شاه يم  3بتالقج   -2020الدررالاي الطو  دلعضف الدررالاي  

 اهضي  الدب اضمج  م   بب؛ الدتتثعيل مم

الاااتمرمن الدثضبعاا  الدةاايهج الدتج يبااي كو الدةجةااتاتبم  محررددات منهةيررة:  -
 (ل30ارد  ومجةتا   ج يبي  -30اردرم  مجةتا  يضة  
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شا ض  داتةبباي الدتعا ا و الدالدةهضرالا الد يضيي : مهضرالا :    الدال ي م ردالا    -
صااا ط: مهاااضرالا الدتاكبااا  الدث - الدااارال   (-الدةسااات بل-الدةعلاااح -الدة ضاااج الدهيرااااي  

 ب اضمج الدية ج  الطدكت واي ل -مو  الدثص ط مهضر ي الدتةببي الدثص طو والط

 مصطلحات البحث:

( ةااهاااض 227و 2012يع جهاااض ابااار الدااا اله  م ةاااتد   : النمذجرررة االلكترونيررررة
اةليااا   كاااتيم  صاااتر اقلاااي دلعوقاااضا الدتاااي  ااا ضأ بااابم وشااايضء وو طاااتالر  وو 
وبرال  ةضاتمرالف  ةعبوا ووش ض   يس  ش ح و اساب  را ه ال شايضء وال بارال  

( ددااااع وا 623و 2015 و ساااضار الاااع الدتيباااا  بهاااضو كةااااض  عاااب  بهياااا  وبةااار 
ياااتم جبهاااض  قاااريم اةاااضكا دلم اااتالا الدتاااي ية ااام وا يتثعهاااض الدية جااا  راااي اةليااا  

الدةتعلم والدتي  سضاره الع  كتيم  صتر اقلي داجكضر والدةاضعيم والدةعلتماضا 
 لةع ل ية يه مم الاتمرالمهض فيةض ةعر وجهةهض جهةًض اليم

و ااتالء برقا مجةتاا  مام ال اةاض    ري الدقرر  الع ودالء  المهارات الرياضية :
 ن و وف كضااااجاااي الدسياااضل ال دوالا الدهيرااااي  الااااتمرالفمعااال يااا  يرو ضًط اةااان و وكضاااا

 واةاضطً  ن معال الدعةلياضا الد ساضبي  والدجب يا  والدهيرااي و وماض كضاا   دج ال ي  واةضطً 
والدتصااييا معاال ددراله الدةاااضعيم وباال الدةسااض ل والدةعاا وا الد يضيااي و  ً كريياا 

 (30و2001 م ةر ابر الد ليم والدتةببي ببم ال ش ض  الدهيراي 

( ةاااه ميظتما  مام 8و  2006ا جاه بسام مهارط    :التفكير البصري مهارات  
الدعةليضا الدعقلي   ت جم قرر  الدةتعلم الع ق الء  الدع ل الدثص طو و  تيل الدل   
الدثص ي  الدتي ي ةلهض الدع ل ددع د ا  داظيا  م تتضا  وو مي تقا و والااتموش 

ضا ( ةاااه اةاأ مام واةا23و  2009 الدةعلتمضا ميهو كةض ي ك  م ةر م ةتد  
الدتاكبااا  الدااا ط يعبااا  اقااال الدةاااتعلم ةضااااتمرالف ةعاااه الدةعبااا الا الدثصااا ي  إلدراله 
الدعوقااااا  بااااابم الدةعاااااضرا والااااااتيعضبهض و ةعبلهاااااض و يظيةهاااااض ودمجهاااااض جاااااي بيبتاااااه 
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الدةع في و والدةتال ة  ببيهض وضبم اب ال ه الدسضةق  و  تيلهض ددع اب   م تسث  كالا 
 معيعل

 لنظري للبحث:اإلطار ا
ي كاااي  علااايم و علااام الد يضيااايضا جاااي م بلااا  الد ويااا  الاااع  يةيااا  ةعاااه  

الدةااااااضعيم والدةهاااااضرالا الد يضيااااااي  الدثساااااي   الدتاااااي  تيضاااااااو واصاااااض ل فااااااال 
الد وياا ؛ ببااح  ةعاال ةعااه الدةهااضرالا الد يضيااي  بجاا  ال اااضل دل يضياايضا 
اظ اًل  رةبتهض جي بيض  الد ال إلارالده دلة البل الدتعليةي  الدتضدي و و يةي  قرر ه 

الدتاكباا  وباال الدةعاا واو وجااي راا ال الدجاايء ماام الدث ااح  اام ددقااضء الدرااتء  الااع
وري الدةهضرالا الد يضيي و ومهضرالا ةضدث ح الع الدةاضعيم ال اضاي  الدةترةي  
 الدتاكب  الدثص طو وواب اًل الدية ج ل

 (أهميتها-أنواعها-ماهيتها)الرياضية أوال : المهارات 
جااي  علاايم الد يضياايضاو والدتااي دوراًل مهةااًض ياا دط  علاايم الدةهااضرالا الد يضيااي   

 ابااار الد اااال جاااي وماااتر بيض اااه الدبتميااا و ومتضةعااا  درالااااته الدعلةيااا  جاااي الدة البااال 
الدتعليةيااا  الدةتتضةعااا ؛ دااا ال يعتبااا  الدكعبااا وا وا  علااام الد يضيااايضا رااات الكتساااض  
الد ااااال الدةهااااضرالا الد يضيااااي  ال اضاااااي  اض اااا  جااااي مجااااض  ال ااااارالد والدتاااا  يم 

و 1997 و عااااا ا كاااااتث  بسااااابم يرااااااي و والدعةلياااااضا الد ساااااضبي  وال شااااا ض  الده
ةااهااض مجةتاااا  مااام الدةااااضعيم الد مييااا  الدةجااا د  و  بيقهاااض ةعااا ل بساااي  (169

كةاض يعاب  دلرطد  الع ارد وو بجم وو وها وو مب رض مم الدةاضعيم الدةتعرد و 
ضدةهاااااضر  دداااااع وا الدةقصاااااتد ة( 302و 2003بسااااام شااااا ض ه وهيياااااو الديجاااااضر  

دبو الد يضيااااي  الإلج ال ياااا  معاااال دجاااا الء الد سااااضبي  الدقاااارر  الااااع الاااااتمرالف ال اااااض
رهالا و والطااااترط و والدتج يااارو جاااي بااابم  ااا د الدعةلياااضا الد ساااضبي و والطااااتق الء

قرر  الد ال ري الدةهضر  الد يضيي   ( وا 380و  2005اضمي وبسيضء وبت الديتر 
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الع الدتعبب  داظيًضو ودال يًضو كتضبيًض( ام وبار الدةااضعيم الد يضياي  الدتضدي  الدعا لو 
و 1997ااي  البال   ش ض  الدهيراي  جتع جهاضومض ال  الدعردو الديقتد(والدتصيياو  

 -( الع واهض مجةتا  مم الدم تا  تصة ةمصض ل معبي  ميهض الدة ضج32
لررذا كمكررن تعريرر  الداارال   ( الدةتيتااا  ال بجااضف وال دااتالا؛  -الدةساات بل-الدةعلااح 

الاع  ةبباي شاا ل  فاال الد ويا ةااهاض قارر   اجرا يرا  مهرار  اشكركال الهندسرية 
 يااو  ماام باابم وااارد الوالدلااتا ريراااي كضدةعلااح ماام ببااح الدعاا ل والد جاام 

 الدرال   ( الدتي  ع   اليهل -الدةست بل -ال ا د الدة ضجال ش ض  الدهيراي  

 أنواع المهارات الرياضية:

و برقاا مجةتااا  ماام ال اةااض   قاارر  الااع ودالءالد راايالدةهااضر  الد يضيااي          
و وف جاااي الدسياااضل ال دوالا الدهيرااااي  الااااتمرالفمعااال  يااا يرو ضًط اةااان و ااااتالء وكضاااا

 ن معاال الدعةليااضا الد سااضبي  والدجب ياا  والدهيراااي و ومااض كضااا  دج ال ياا واةااضطً  ن كضااا
معااااال ددراله الدةااااااضعيم وبااااال الدةساااااض ل والدةعااااا وا الد يضياااااي و  ً كرييااااا  واةاااااضطً 

والدتصااييا والدتةببااي باابم ال شاا ض  الدهيراااي و وجااي يااتء مااض اااب؛ جقاار  ااية 
 ( الدةهضرالا الد يضيي  ددع ال اةضا الدتضدي :2001 ةر ابر الد ليم  م

د اا  ووااالت  الد يضياايضا  الاااتمرالف ويقصاار بهااض الدقاارر  الااع مهررار  فيةيررة:. 1
ددراله معياع  وط  الدكياايالدتعبب  والدع ح وجاع ددراله الدةااضعيم كالا الد اضةج    جي

ياا (ل وماام ومعلاا  اةليااضا كةياا  بسااضبي  كضااان وف جب   جاايماهااتف دوا   بيقااه 
 لب  ام الد مته والدةاضعيم الد يضيي الدتعب جيدرق  ال  لى الدةهضرالا 

الداا ضأ باابم الدةتالقااة الدعةلياا  والدةتالقااة الدقاارر  الااع  و عيااي مهررارات أدا يررة:. 2
و ددااع اةليااضا الد يضيااي  ماام ببااح   جةتهااض ددااع اوقااضا واةااضكا ريضيااي و و

بااال الدةعااا وا  و و الدعوقااا  دداااع  اااتر ريضياااي   جةااا  لتهاااضومعدج ال يااا و ومااام 
 الدلاظي ل
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قا الء  وكتضةا  ال اارالدو وإجا الء الدعةلياضا  الدقارر  الاع  و عيي:  مهارات فمية  .3
 والدجب ي ل الدجةج والدر   والدقسة  والد  ح( الد سضبي  

ال دوالا الدهيراااااي و  الااااتمرالف الااااعويقصااار بهااااض الدقااارر   عمليررررة:مهررررارات  .4
الدسياااضل ةضااااتمرالف وجهاااي  وودوالا ممتلاااا و وجاااع الدسياااضل  جااايوالدسياااضف ةعةلياااضا 

 مب  الدةثضش  ام ف ي؛ الد سض  والدقتالابمل

الدتعااا ا الاااع الااااتمرالف ااااتالش  و عياااي الدقااارر  مهرررارات متعلقرررة بالشرررك : .5
مع جاا  الدمااتالش  جاايال شاا ض  ةعضماا و وال شاا ض  الدهيراااي  ةمض اا و و ااتلمل 

  و والدةص ل ضا الدةتعلق  بثعه ال ش ض لالدهيراي

 أهمية المهارات الرياضية:
دالجعبتااه  وهيااضد و و اكباا هاقلااه يسااهم  علاام الد ااال دلةهااضرالا الد يضيااي  جااي اةاات 

ا ت الدتعلمو وقر وكرا الدتقضري  الد يضيي  والدثضبعتا الاع يا ور    كباي كتاو 
الد يضييضا الع الدةهضرالا الد يضيي  دةض  سهم ةه جي  يةي  قرر  الدتومب  الاع 

و وجهم ال جكضر ددراله الدعوقضا ببم ال ارالد والدعةليضاو وجهم الدقتالابم الد يضيي 
 National Mathematics Panel) جيدد    ً  والدةاااضعيم الد يضيااي  جهةااض 

Report, 2008)ي كر الدةتمصصتا الع وا  علم الدةاضعيم والدةهضرالا كةض  ل
الد يضياااي  يساااضار الاااع  يةيااا  و تاااايج قااارر  الد اااال الاااع الدتاكبااا  الدةي قااايو 
والدةقضراااا  والدةتالءمااا  والدت  باااو داشااايضء الدةتجاااتد  جاااي ببئتاااهو ةضإلياااضج  دتيةيااا  

ماااضر  وشاااضر  كةاااض ل(131و 2001الديضشاااةو  رااارد  مهاااضرالا بااال الدةعااا وا 
( ددااع وا مهااضر  الدعةليااضا الد سااضبي  ال رضااج  ةعاال بجاا  الديالوياا  2007 بساام

 دةيااااضرج الد يضياااايضا؛ جهااااي ال اااااضل دتيةياااا  الد اااا  الدعااااردط داااارد ال فاااااض ل
ةضإليضج  ددع وا مع ج  الد ال ةضدةهاضرالا الد يضياي  و يةبتهاض درياه يساهل ودالء 
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  والدبتمي  دل اال جاي الدعةال والدببان ويساضاره الاع الدكعب  مم ال اةض  الد يض ي
 (2009خال  حلمي ومحم   بر هيم، واهتد   الدتعضمل مج ال ا يم بيس  

؛ واظاا اًل د بيعاا  واصااض ل فااال الد وياا  وفرري ضرروء طبيعررة البحررث الحررالي
وضمض   الدمصض ل الدعقلي و ومض وكاره ال د  الدت ضاتط والدررالااضا الدساضةق  مام 

ةعاا ل وجراال ماام اااو  الديةااضكا الدثصاا ي  كضدصااتر وا فااال الد وياا  يااتعلم 
وال دوالا الدة  يااا  جقااار القتصااا  الدث اااح الد اااضدي الاااع  يةيااا  الدةهاااضرالا الدةتعلقااا  
ةضدعااااا ل وضعااااا ل وكعااااا    رياااااراًل مهاااااضرالا الدتعااااا ا الاااااع ال شااااا ض  الدهيرااااااي  

  الدرال   (ل–الدةست بل -الدة ضج- الدةعلح 

 مهاراته(-أهميته -ماهيته)البصري ثانيا : التفكير  
 عر بضا  الدثص  مم الد تالل الدةهة  درد الإلاسضا جقر ووي ن درالاضا     

مةض ي توو جي بابم  %35جقأ مةض يسةجو و  %10ارير  ةاا الإلاسضا يت ك   
و م ةااار ابااار واجاااتالا بضمااار   %80يصااال ماااض يتااا ك ه مااام ااااو  الد ؤيااا  دداااع 

 ل(18و 2011
والدتاكبااا  الدثصااا ط وبااار واةاااضا الدتاكبااا  الدااا ط يعتةااار ةعااا ل ر اااي  الاااع      

الاااااتمرالف بضااااا  الدثصاااا  جهاااات يسااااتمرف الدصااااتر وال دااااتالا وال شاااا ض  الدبيضاياااا  
( ةاااه ميظتما  مام الدعةلياضا 8و 2006مهارط   بسام ومب رضو دا ال جقار ا جاه

ي  ل الدثص طو و  تيل الدل ا  الدثصا  الدعقلي   ت جم قرر  الدةتعلم الع ق الء  الدع 
الدتاااااي ي ةلهاااااض الدعااااا ل دداااااع د ااااا  داظيااااا  م تتضااااا  وو مي تقااااا و والااااااتموش 

( ةاااه اةاأ مام واةاضا 23و  2009   م ةر م ةتد الدةعلتمضا ميهو كةض ي ك   
الدتاكبااا  الدااا ط يعبااا  اقااال الدةاااتعلم ةضااااتمرالف ةعاااه الدةعبااا الا الدثصااا ي  إلدراله 
ه الدعوقااااا  بااااابم الدةعاااااضرا والااااااتيعضبهض و ةعبلهاااااض و يظيةهاااااض ودمجهاااااض جاااااي بيبتااااا

الدةع في و والدةتال ة  ببيهض وضبم اب ال ه الدسضةق  و  تيلهض ددع اب   م تسث  كالا 
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وا الدتاكباااا  الدثصاااا ط راااات  (58و 2013 ياااا د وبةاااار الاااايمعيااااعو جااااي باااابم 
السااال  مااام الدعةلياااضا الدعقليااا  الدتاااي  اااتم دالاااال الدعقااال ايااار  ع ياااه دةعبااا   ااام 

جاااي  الااااتسثضده اااام ف يااا؛ بضاااا  الدثصااا ؛ بباااح  ساااضار رااا ه الدعةلياااضا الداااا د 
الدت اات  ددااع الدةعيااع الداا ط ي ةلااه راا ال الدةعباا و والطاااتجضة  دااهو و ميييااه جااي 

، لرررذا فقرررد عرفررر  الباحررررة التفكيرررر  الاااات جضاه ميهاااض ايااار الد ضجااا الدااا الك  و و 
ةاااه قارر  فاال الد ويا  الاي الدسياضف باثعه الطاعا   الدعقليا  البصري اجرا يرا  

صا ي  والدتةبباي بابم الدتي  ة يه مام الدراله وقا الء  ةعاه الطشا ض  الدهيرااي  الدث
اصض صهض مم ببح الدعا ل والدلاتا والد جام واارد الطياو و والدتعا ا البهاض 
اياارمض  عاا   البهااض اضقصاا  وإكةضدهااضو والدتت اال ميهااض ددااي معلتمااضا بهاارا 

  يظيةهض ودمجهض جي بيبته الدةع في ل

 أهمية التفكير البصري 
دلتاكب  الدثص ط ورةيا  كببا   جاي الدعةليا  الدتعليةيا ؛ بباح  ساضار د ا  الدصاتر 
الع الدتقلبل مم الد عات الدلاظايو وإيصاض  الدةعلتماضا دلةتعلةابم ةعا ل جا ال  

؛ م ةار 2006بسام مهارطو كك  كل مم  ييير مم دالجعبتهم ا ت الدتعلم وقر  
و ةاار مااضر  م  ؛2012و آمااض  اباار الدقااضدر ؛28و 2011اباار واجااتالا بضماارو 

 وا الدتاكب  الدثص ط: (Logotron Site, 2007؛ 63و 2013

ييضاااااو كضجاااا  الدة الباااال الدتعليةياااا  ماااام ريااااض  ال فاااااض  وبتااااع الدتعلاااايم  ل1
 الدجضمعيو جهت يعةل الع ةقضء وث  الدتعلم جي الد الك   دات   وفت ل

  يةي  مهضرالا الدل   الدثص ي  درد الدةتعلمل ل2

 الدة ي   ةضدةتعلمل يةي  الدقرر  الع جهم الد اض ل الدثص ي   ل3

  يةي  الدقرر  الع الدتمبل وبل الدةع وال ل4
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الاااااع جهااااام و يظااااايم و  كباااااو الدةعلتماااااضا جاااااي الدةاااااتالد مساااااضار  الدةاااااتعلم  ل5
 لالع الطبتكضر و تدبر ال جكضرالدررالاي و ومسضار هم 

جااااتح الد  ياااا؛ ومااااضف الدةااااتعلم دةةضرااااا  واااااتال  ممتلااااا  ماااام الدتاكباااا  معاااال   ل6
 الدتاكب  الديضقر والدتاكب  الطبتكضرطل

  يةي  الدقرر  الع الدتصتر الدثص ط والدقرر  الدة ضاي ل ل7

 ج   الدةتعلم ا ت متيتاضا الدررالا  الدتي  ترةم وش ضًط ةص ي ل ل8

 مسضار  الدةتعلم الع جهم الدةاضعيم الدةج د ل ل9

يتسااام ةضد بتيااا  والديعاااضاو ويساااضاره جاااي  كاااتيم ال جضراااضا  يجعااال الدةاااتعلم ل10
ديجضبيااا  ا ااات الدقااا الء  ةصاااا  اضمااا و والديصاااتش الدةااايود  ةض شااا ض  الدثصااا ي  

 ةصا  اض  ل

 اارريو الدةااتعلم الااع رؤياا  الدعوقااضا الدرالالياا  داشاا ض و و  ااتي  قرر ااه  ل11
 الع الدةوبظ  الدر يق ل

 اتيعضبهض وجهةهضلالد ضأ ببم الدةعلتمضا وال جكضر ةصتر ووش ض  يسهل ال ل12

 مسضار  الدةتعلةبم الع الاتراضء و  ك  الدةعلتمضا ةسهتد  ويس ل ل13
مساااضار  الدةتعلةااابم الاااع اةااال الدةقضرااااضا الدثصااا ي و ومااام ثااام الدت ااات   ل14

 دواتيتضجضا ةسهتد ل

 مهارات التفكير البصري 
 يضوداان الدعرياار ماام الدث اات  والدررالاااضا وال دبيااضا الدت ضتياا  الدتاكباا        

الدثصااا طو وقااار الاتلاااان جةيعهاااض جاااي   ريااار مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا طو كةاااض 
الاتلان  لى الدةهضرالا مام ماضد   اا دو وية ام  لمايل ورام مهاضرالا الدتاكبا  
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و 2011م ةااار ابااار واجاااتالا بضمااارو ؛ 1998الديياااضاو الدثصااا ط فيةاااض يلاااي:  
و 2015؛ ميااع ماا والاو 160و 2011و الدساابر وبةاار وكااتث  ق ااو ؛ 45-85
23) 

: قاارر  الدةااتعلم الاع الدسيااضف بتصااتر ال شاا ض  الدةساا    التصررور البصررري  ل1
والدةجساااة  و مبلهاااض جاااي ووياااض  ممتلاااا  اااام ف يااا؛   اااتيوا وو   كبثاااضا 
ريراااي  متعاارد  معاال الطاع ااضل والداارورالاو والطاتقااض و وو اةليااضا معاال الإلجاا الد 
والدعيااايو والد ااا او والإلياااضج و والدااااىو كداااى جاااي دفاااضر  كاااتيم بياااع ماضعيةيااا  

 م ضاي   اثض  ممتلا ل

قرر  الدةاتعلم الاع الدت تيال الدثصا ط دل ماته الدثصا ي    الترجمة البصرية: ل2
والدلاظياا ؛ ة بااح   اات  الد مااته الدثصاا ي  د مااته داظياا و وويرااًض   اات  الد مااته 

 الدلاظي  د مته ةص ي ل

ر  الدةااتعلم الااع  اسااب  الد مااته الدثصاا ي و والدتعاا ا قاار  التمييررز البصررري: ل3
الاااع ووجاااه الدعاااثه والطااااتوا بااابم اااار  رماااته ةصااا ي و وإدراله الدعوقااا  بااابم 

 ةبباااي  الدةتعاااضةهو وووو  ةبباااي الدعااا ل  الدةعبااا الا والد ماااته الدثصااا ي  الدةمتلاااا و
الدعااا ل الدةمتلاااة وو الدعاااضكو ةاااضد جت  دداااع متال ااااضا الدلاااتا والدعااا ل والد جااام 

 والط جضهل

قاارر  الدةااتعلم الااع   لباال الدةتقااة الدثصاا ط دلةعباا الا  التحليرر  البصررري: ل4
والد مااته الدثصاا ي  الدة تااا  دااهو اااتالء وكضااان راا ه الدةعباا الا وف الد مااته الدثصاا ي  

 م تا  مم  تر وو راتف ا ي ل

قاارر  الدةااتعلم الااع داتااضا والبتكااضر ةصاا ط  انترران نمرراذن ومواصرر  بصرررية: ل5
 دل اتمضال
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يااج ال جسااضف جااي الدقاارر  الااع الدتعاا ا الااع متال المكانيررة:ادراك العالقررات  ل6
 الدا الغل

الدقاارر  الااع  اا ك  والاااتراضء  ااتر ةصاا ي  متتضةعاا  وو  التتررابا البصررري: ل7
 ا    تر متسلسل  مم ببح جك   معبي  ثم الاتيضر الد مي الديضقلل

الدقااارر  الاااع الدتعااا ا الاااع الدصاااي   الدكليااا  دعااا ل وو  اإلغرررالل البصرررري: ل8
جي ي  داهو وو مع جا  الدكال بابم ياقار جايء وو وكعا    شيء مض مم او   ي  

ماام راا ال الدكاالو وو رااي الدقاارر  الااع ددراله الدعاا ل الدكلااي اياارمض  ظهاا  وجاايالء 
م اارد  ميااهو وو قاارر  الدةااتعلم الااع الاااتكةض  ال جاايالء الديضقصاا  جااي شاا ل ماام 

 ال ش ض ل
وية ااام  يةيااا  مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا ط دااارد الدةتعلةااابم ةعااا ل ااااضفو        
الد ويااا  ةعااا ل ااااضش مااام ااااو  الااااتمرالف ال اعااا   الدثصااا ي  الدتاااي وفاااال 

يةضراهض الدةتعلمو وو الاتمرالف ال اضدبو وو الد    وو الطات ال يجيضا الدترريساي  
الدةيضاااث و معاال الاااتمرالف ال اعاا   الدة تاااث  والدايياا و ةضإليااضج  ددااع الاااتمرالف 

مقاااضفج الدمااا ال أ الدثصااا ي و والدصاااتر الدكضري ض تريااا و والد ااااتف الدتتياااي ي و وو 
الداباااريت الدتعليةيااا  وو وجاااوف الدك  اااتا ومب راااض مااام وااااضدبو ية ااام وا  ساااتمرف 
دتيةي  ر ال الديت  مم الدتاكب  مج ال ا  جي الطاتثضر الاتيضر ال الت  الدةيضاو 

 د بيع  واصض ل الدةتعلمل

 (خطواتها-أنماطها-ماهيتها) االلكترونية النمذجة
ر يسا  دلةاتعلمو ويي لا؛ كداى مام ورةيا  الديةتكا وو الدقرو  يعا ل قضاار         

و جهاي  ا ث  جاي اارد كببا  ا   واتال  الدسلته الدة مت  جبهض ومضف الدةتعلةابم
جاااراًل مااام الدةتعلةااابم واصت اااًض جاااي م البااال الدتعلااايم الدةث ااا   كة بلااا  رياااض  
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ال فاااض و والدة بلاا  الطبترال ياا و داا ال جقاار  بيااع الدث ااح الد ااضدي  لااى الطااات ال يجي  
ه الدةهااضرالا الد يضيااي  وضعااه مهااضرالا الدتاكباا  الدثصاا ط اااايًض ددااع  يةياا  ةعاا
 درد وفاض  الد وي ل

 وفلسفتها ماهيتها

وو الداتعلم ةضدقارو و وو الداتعلم ةضدةوبظا و راي اةليا   Modeling الدية ج     
 ,Beattie ثسايأ و قلبار شايء وو بار  وو طاضر   دت قبا؛ جهام وجرال دهاض  

( وا الدااتعلم ةضدية جاا  راات 19و 2005  ثيااضء بساام (و ببيةااض  اا د 1999,11
كدى الدتعلم الد ط يتم فيه الكتسض  الاتجضة  جرير و وو  عريل الاتجضة  متجاتد و 

و وجرالايااا و اتيجااا  الدةوبظااا  و مهضرياااهورااا ه الطااااتجضة  قااار  كاااتا مع فيااا  وو 
ديةتكا يسات يج ودالء الدسالته ااتالء وكاضا اةتكجاًض بسايًضو وو داظياًضو وو رميياًضو 

( ةااهااض اةلياا   كااتيم  صااتر 227و 2012ض اباار الداا اله  م ةااتد  يع جهااببيةااض 
اقلي دلعوقضا الدتي   ضأ ببم وشيضء وو طتالر  وو وبرال  ةضاتمرالف  ةعابوا 
ووشا ض   يسا  شا ح و اساب  را ه ال شايضء وال بارال  و ساضار الاع الدتيبا  بهاضو 

( ددااع وا الدية جاا  رااي اةلياا  يااتم جبهااض 623و 2015كةااض  عااب  بهياا  وبةاار  
ريم اةضكا دلم تالا الدتي ية م وا يتثعهض الدةتعلم والدتي  سضاره الع  كتيم  ق

 صتر اقلي داجكضر والدةاضعيم والدةعلتمضا ةعا ل ية ياه مام الااتمرالمهض فيةاض 
وفي ضوء ما سبق كمكرن تعرير  النمذجرة الرمزيرة و  ةعر وجهةهض جهةًض االيةضً 

 -شا ض  الدهيرااي   الدة ضاج عليةيا  ياتم جبهاض  قاريم الط  "الاات ال يجي بأنهرا  اجرا يا  
الدرال    ( د ال الد وي  مم ال مقضفج الدابريت الدتعليةي    -الدةست بل -الدةعلح 

 يةي  مهضرال ه جي الدتعا ا البهاض والدتةبباي بابم   مسثقض بهراالدجضري  وو الدةعر   
اتال اااهض مااام بباااح الدعااا ل والدلاااتا والد جااام واااارد الطياااو  وبباااح يوبااات 
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ابااريت الدةعاا وا اليااهو و ااتط دتكااتيم الد اال  لااى الطكااض  ماام اااو  اةااتكا الد
  صتر ةص ط اقلي ام  لى الطش ض ل

 Socialويساااتير الداااتعلم ةضدية جااا  دداااع اظ يااا  الداااتعلم الطجتةاااضاي دثضاااارورال 
Learning Theory   الدتااي  ااتدي ورةياا  كبباا   دلااتعلم ااام ف ياا؛ الدةوبظاا

والدتقلباارو وماام وراام جاا و   لااى الديظ ياا  وا الدعةليااضا الدتااي   اار  جااي كرااام 
الدةتعلم  عر مهةا  جاراًل جاي اةليا  الداتعلمو كةاض وا الدتاضاال بابم الدةاتعلم والدببئا  
الدة ي اا  ةااه يسااهم جااي دباا اله  قاارف جااي اةلياا  الدااتعلمو وي ااتا اااض ج الدااتعلم جااي 

 اضداار يتاااةو  ل  دشااضرالا ااالتكي  وو وشاايضء م  ياا   صاارر ااام الدةااتعلم ااتر 
 (61و 1996وبةرو  هالر  ( 38و 2000

 أنماط النمذجة:
 ,Bigge تجاار واةااضا دلااتعلم ةضدية جاا  ورااي كةااض دمصااهض كاال ماام     

 ( فيةض يلي:451و 1990و ؛ جضب  ابر الد ةبر 164 ,1982

دمباا الا بسااي  متتضةعاا   كااتا : وجبهااض يتعاا   الدةااتعلم النمذجررة الحسررية ل1
 مت الة  ؛ ببح  تكضمل جي الته معبمو وميهض الدصترل

: وي اار  الدااتعلم جبهااض ماام اااو  الدت ااة النمذجررة اللفظيررة أو المةرررد  ل2
الدلاظي دلةهضر ؛ ببح  ستمرف الدكلةضا جي و ة الدسالته الدةا الد  عليةاه معال 

 ددقضء م ضي   ام مهضر  مضل

اودهااض ماام اااو  الديةااتكا الدةتجااتد : وي اار  الدااتعلم ماام النمذجررة الحيررة ل3
ةضداعل جي ببئ  الدتعلمو ورت الدةعلم؛ ببح  تم الدةوبظ  الدةثضش   دليةاتكا مام 

 قبل الدةتعلةبم دلةعلم جي الدةتالقة الدتعليةي  الد بياي ل
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: وجبهااض ط يسااتعضا ةضديةااضكا الد ياا  الدتالقاياا  باال يسااتعضا النمذجررة الرمزيررة ل4
وف الدك  ااتاو الدابااريت وو الدتلاييااتا وو وجاا تمرالفب متهرااضو جعااضد  مااض يااتم جبهااض الااا

وكال ماض ية ام وا ي اتا   مبااياًل دلسالته الدةساتهرا  عليةاه دلتومبا و جضدية جاا  
 الد ميي   قرف جي  تر  مصتر  ام ف ي؛ الدتاض ل الدة  ي  والدةسةتا ل

 خطوات النمذجة:
الدااااتعلم ةضدية جاااا  كةاااارال جعااااض  جااااي الدتاااارري  يسااااب  وجاااا؛ الدة الباااال    

 (Ornstein, 1995, 323-326الد  يس  الدتضدي : الدمة  

: وجبهض ياتم  ع ياا الدتومبا  ةضدسالته؛ بباح ياتم شا ح كداى الدسالته لعرضال ل1
 دهم ة بح ي واه ويسةعتاهل

وجبهض يتم  تجيه الاتثضه الدتومب  ددع الدت كبي الع الدسلته الد ط يتم   االنتباه: ل2
 ش بهل

 ةضرا  الدةهضر  وو الدسلتهل: وجبهض يتم الا ضء الدا    دلتومب  دلةالممارسة ل3

: وجبهض يتم  قاريم الدةعلتماضا دلتومبا  اام تقدكم التغذكة الراجعة الصحيحة ل4
اتااض ج مةضراااتهم دلساالته جااي الدة بلاا  الدسااضةق ؛ ببااح يتيااح دهاام الدةعلاام اقااضا 
الدقاات  والدرااعة جااي واةااضدهمو ويااتم  صاا يح الدساالته الدمااضف  و عييااي الدساالته 

 الدسليمل

علاام دلتومبا  ةعااه ال اعا   والدةتالقااة جاي بجاا   وجبهااض ياتج  الدة التطبيرق: ل5
 الدث ح دت بب؛ مض  علةتهل
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 دراسات سابقة:
اظ ال دقل  الدررالاضا الدسضةق  جي ر ال الدةجض  جي بارود الام الدثضبعا  جقار  ام     

ويج درالاضا اضةق  كضان الدعبي  جبهاض وكبا  مام اام ابيا  را ال الدث اح وكداى 
و اام    ببهاض ماام دوااتاضد  ميهاض جااي وياج الدةقااضيي  والاتياضر مت باا الا الدث اح 

 درالااااضا  دداااع ال بااار و كةاااض  ااام  قسااايةهض دداااع ثاااو  مجةتااااضا راااي:ال قااارف 
هااضرالا الدتاكباا  الدثصاا طو الدمض اا  ةضدةهااضرالا الد يضيااي و ودرالاااضا الدمض اا  ةة

 درالاضا الدمض   ةضات ال يجي  الدية ج  الإلدكت واي لوواب اًل 

 دراسات خاصة بالمهارات الرياضية -أ
( الدتاي الااتهرجن الدكعاة اام جضاليا  الدلعاو 2012 م ةاتد درالا  جبهضا   ل1

الدةهاضرالا الد ساضبي  اض ا  مهاضر  الدجةاج الد ساضبي ةض د ضه جي   سبم ةعاه  
جاي الدة بلا  الدعضايا   فااوً  12درد فال الد ويا و و كتاان ابيا  الدررالاا  مام 

و ُقساااةض دداااع ( اااايتالا 7-5مااام رياااض  ال فااااض  مةااام   الوبااان واةاااضررم مااام 
 الاتثااضر   صاابليمجةااتاتبم  ج يبياا  ويااضة  و وقاار  ةعلاان ودال  الدررالااا  جااي 

دلكعاة اام جضاليا  تمرمن الدررالا  الدةيهج الدتج يباي و وقر الادلجةج الد سضبي
الدلعاااو ةض د اااضه جاااي  يةيااا  ةعاااه الدةهاااضرالا الد ساااضبي  دااارد فاااال الد ويااا و 
و ت االن الدررالااا  ددااع وا  اارريو الد ااال الااع باال ال د ااضه الدة  ث اا  ةةهااضر  
الدجةااج الد سااضبي قاار واااهم جااي  يةياا  راا ه الدةهااضر  دريااهو وقاار وو اان الدررالااا  

لاااع ال اعااا   ووااااتال  الدلعاااو الدةتجاااه جاااي  علااايم الدةهاااضرالا ةرااا ور  الطاتةاااضد ا
 الدتعليةي  اضم  والدةهضرالا الد سضبي  اض    فاض  الد وي ل

الدتاي رارجن دداع الدكعاة اام وثا  ب ااضمج  (2013درالا  كتث  ابر رضاه   ل2
 اارريبي جااي  يةياا  مهااضرالا الد سااض  داارد ابياا  ماام وفاااض  الدتتباار جااي جااره؛ 

اااًو وفالاا  ماام الدةصااضببم ةضياا  ال  ف 40ببااح  كتااان ابياا  الدررالااا  ماام 
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الدتتبااارو وقااار  اااام  قسااايم الدعبيااا  ددااااع مجةاااتاتبم ياااضة   و ج يبياااا و وقااار  اااام 
الاااتمرالف الدةااايهج الدتج يباااي دلكعاااة اااام جضاليااا  الدب ااااضمج الدتااارريبي جاااي  يةيااا  
مهضرالا الد سض  درد وج الد ابي  الدررالا و والاتمرمن الدررالا  مسياضل مهاضرالا 

وشااااضرا اتاااض ج الدررالاااا  دداااع جضاليااا  الدب اااااضمج دجةاااج الدبيضااااضاو وقااار الد ساااض  
الدترريبي جي  يةي  مهاضرالا الد ساض  دارد وفااض  الدتتبارو كةاض وو ان الدررالاا  
ةراا ور  دااارالد باا المج دلعةاال الااع  يةياا  الدجتالاااو الدةمتلااا  داارد ال فاااض  جااي 

 الدةهضرالا ال كضديةي  كضدق الء  والدكتضة  والد سض  ومب رضل

( (Ilham Rizkianto, Zulkardi& Darmawijaya, 2013درالاا   ل3
بيااضء  جاايالدتااي راارجن دتيةياا  قاارر   ومباا  الدصااة الدعضدااح الطبتاارال ي ةمارواساايض 

الدةعلااح( جااي الدبيياا  الدةع فياا   -الدة ضااج -الدةساات بلو كااتيم ال شاا ض  الدهيراي  
دريهمو والدتع ا الع اصض صهض والدتةببي ببيهضو مم او  ال اع   الدتعليةيا  

و ببااااح وشااااضرا الديتااااض ج ددااااع وا الدجةااااج باااابم واعاااا   ةضد ضااااات  الدةراتماااا  
الدصة الدعضدح الطبتارال ي جاي   ومب  يرام قررالا  الدةراتم  ةهومب     الد ضات  

دهيراي  دلة ضج والدةست بل والدةعلحو كةض ييةي قررال هم الاع بيضء الدمصض ل ال
 الدتاكب ل

الدتااي رارجن ددااع الدتعا ا الااع   ((Tahani Al-ebous, 2016درالاا  ل4
 ااااثب  اةاااتكا جاااضا ربااال جاااي الكتساااض  الدةااااضعيم الدهيرااااي  والط جاااضه ا ااات  علااام 

الدصاااااتا الدعوثاااا  ال وداااع ماااام الدة بلااا  الطبترال ياااا  جااااي   ومبااا  الدهيراااا  داااارد 
الدصاة  ومبا  مام   لةب اًل و لةب    60ا؛ ببح  كتان ابي  الدررالا  مم  ال رد 

الدعضدااااح الطبتاااارال ي ةة ضجظاااا  اةااااضا و اااام  قساااايةهم ددااااع مجةااااتاتبم يااااضة   
و ج يبي و وقر الاتمرمن الدررالا  الدةيهج الدتج يبي دلكعة ام جضاليا  اةاتكا 

جااضه جااضا رباالو والشااتةلن الدررالااا  الااع الاتثااضر الدةاااضعيم الدهيراااي و ومسيااضل ال 
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الدتومب  ا ت  علم ال ش ض  والدةاضعيم الدهيراي و والاتثضر الاتقض  وث  الدتعلمو وقر 
ووياا ن اتااض ج الدررالااا  وجااتد جضالياا  ديةااتكا جااضا رباال جااي  اارري  الدةاااضعيم 
وال ش ض  الدهيراي  ورت مض طه  مم ااو   اات   ومبا  الدةجةتاا  الدتج يبيا  

 ا الدررالا  ةعريًضلالع  ومب  الدةجةتا  الدرضة   ةعر   بب؛ ودوال

الدتااي راارجن ددااع الدتعاا ا الااع  (2017درالااا  بليةاا  بياان جااضب  ج بااضا  ل5
وثااا  الداااتعلم ةضدلعاااو الدة تااااو جاااي  ااارري  الد يضيااايضا الاااع  يةيااا  مهاااضرالا 
الدعةليضا الد سضبي  درد فضدثضا الدصة الدعضداح الطبتارال ي؛ بباح  كتاان ابيا  

  ويااضة  و وقاار  لةباا  و  اام  قسااةهم ددااع مجةااتاتبم  ج يبياا 52الدررالااا  ماام 
درااااان الدةجةتااااا  الدتج يبياااا  ةض دعااااض  الدة تاااااث  دتيةياااا  مهااااضرالا الدعةليااااضا 
الد سضبي  الدرااااا   والدقساااااة (و ببيةاااااض دراااااان الدةجةتاااااا  الدراااااضة   ةضد  يقااااا  

الدررالااا  الدةاايهج الدتج يبااي دلكعااة ااام  الدةعتااضد  جااي الدتاارري و وقاار الاااتمرمن 
الدةهضرالاو وقر  ت لن اتض ج الدررالا  جضالي  ال دعض  الدة تاث  جي  يةي   لى 

دداااع  اااات   لةبااا الا الدةجةتاااا  الدتج يبيااا  جاااي الاتثاااضر ال دالء الدةتعلااا؛ بتيةيااا  
مهاااضرالا الدعةلياااضا الد ساااضبي  الاااع  لةبااا الا الدةجةتاااا  الدراااضة  و مةاااض يعياااي 
جضالي  ال دعض  الدة تاث و وجي يتء كدى جقر وو ن الدررالاا  بت اتي  الدبييا  

  والدتقييا  جاي كضجا  الدةارالرلو وإاراض  الدةعلةاضا دبا المج الدت تي  الدةضدي  والدايي
ودورالا  رريبيااا  ميتظةااا  جاااي  كيتدتجياااض الدتعلااايم ةعااا ل ااااضف والد ضااااو ال داااي 

 ةع ل اضشل

( الدتي ررجن ددع الدكعة ام جضالي  ب اضمج 2017درالا  جبهضا مضر    ل6
قااااض م الااااع الدت ضياااا  الد  كياااا  جااااي  يةياااا  ةعااااه الدةهااااضرالا الدعردياااا  والدهيراااااي  

فااااًو وفالااا   30 ساااضبي  د اااال الد ويااا و وقااار  كتاااان ابيااا  الدررالاااا  مااام والد
( ايتالا جي رويضا ا ضكض الد  تمي و وقر ال ثعن 6-4 ت الوح واةضررم ببم  
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الدررالاااااا  الدةيهجااااابم الدت ااااااي والدتج يبااااايو كةاااااض الااااااتمرمن الدررالاااااا  مسياااااضل 
ياا و وااائل  دلةاااضعيم الدعرد  6الدةاااضعيم الدعردياا  والد سااضبي  والدهيراااي  و كااتا ماام 

وائل  دلةاضعيم الد سضبي و وقر   4وائل  دةاضعيم  ةببي ال ش ض  الدهيراي و و  5و
 ت االن اتااض ج الدررالااا  ددااع جضالياا  ب اااضمج الدت ضياا  الد  كياا  جااي  يةياا  ةعااه 
الدةااااضعيم الدعردياااا  والدهيراااااي  والد ساااضبي  د ااااال الد وياااا  جاااي كاااال ماااام  ةببااااي 

 بي لال ش ض  الدهيراي و و يةي  الدةاضعيم الدعردي  والد سض

 درالاضا اض   ةةهضرالا الدتاكب  الدثص ط   -  

( الدتي ررجن ددع  يضل مرد جعضدي  الات ال يجي  2008درالا  رالارال الدةيب   ل1
مقت ب  قض ة  الع ق الء  الدصتر جي  يةيا  مهاضرالا الدتاكبا  الدتتدبارط الدثصا ط 

فااااًو وفالااا  جاااي  65دااارد وفااااض  الد ويااا و وقااار  كتاااان ابيااا  الدررالاااا  مااام 
ااااايتالاو و اااام دااااارالد و  بباااا؛ الاتثااااضر مهااااضرالا الدتاكباااا  ( 5ل6 – 5ل5اةاااا  

الدتتدبااااارط الدثصااااا ط د اااااال الد ويااااا و وشاااااةلن الدررالاااااا  مهاااااضرالا الطااااااتيتضا 
الدثصااا طو الدتيبااا  الدثصااا طو الد وقااا  الدثصااا ي و الدة واااا  الدثصااا ي و كةهاااضرالا 
دلتاكب  الدتتدبرط الدثص طو وقر الاتمرمن الدررالا  الدةيهج الدتج يباي دلتاكار مام 

 يجي  الدةقت باااا و وكااااضا ماااام وراااام الديتااااض ج الدتااااي  ت اااالن ددبهااااض جعضديااا  الطااااات ال
الدررالاااا  جعضديااا  الطاااات ال يجي  الدةقت بااا  الدقض ةااا  الاااع قااا الء  الدصاااتر جاااي  يةيااا  

 مهضرالا الدتاكب  الدتتدبرط الدثص طل

ررجن ددع الاتكعضا مرد  ااثب  واعا     الدتي(  Boakes,2009درالا    ل2
الع  يةي  الدقررالا الدة ضاي  الدثص ي  طاتيعض  ال ش ض  الدهيراي    ال وري ضمي

درد  ومبا  الدصاة الدساضةج ال اضااي جاي ماضد  الد يضيايضاو وقار  كتاان ابيا  
 لةباا اًلو والاااتمرمن الدررالااا  الدةاايهج شااثه الدتج يبااي؛ ببااح  اام  56الدررالااا  ماام 

 قسااااايم الدتومبااااا  دداااااع مجةاااااتاتبم ورضاااااج مجةتااااااضاو مجةاااااتاتبم  جااااا يببتبم 
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ومجةااتاتبم يااضة تبم ماام الداا كتر والإلاااض و ووطهاا ا الديتااض ج وا الداارمج باابم 
اةاااتكا الدتااارري  ةض وري اااضمي والدتعليةاااضا الدمض ااا  ةضد يضيااايضا داااه وثااا  قاااار 
يقااضر  وثاا  الدتاارري  ةضد  يقاا  الدتقلبرياا  ماام ببااح الداهاام والطاااتيعض  مباا  واااه 

 ي  الدة ضاي لييةي قررالا الدتومب  ككتراًل وإاضثًض الع  يةي  الدقرر  الدثص  
( الدتي ررجن دداع مع جا  مارد دااهضف مهاضرالا 2010   درالا  عث  ج بضا  ل3

الإلدراله الدثصاا ط والإلدراله الد  كااي جااي مهااضرالا الطاااتعرالد دلكتضةاا  داارد وفاااض  
فاًو وفال  ةضدةستتد الدعاضاي  38مض قبل الدةررا و و كتان ابي  الدررالا  مم 

تمرمن الدررالااا  الدةاايهج ( ااايتالاو وقاار الااا6-5الداا يم   الوباان واةااضررم باابم  
الدتج يبيو و م   بب؛ ودوالا الدررالا  الدتي  ةعلن جي الاتثضر رام الد جل دجاتد 
الاة ر ي و والاتثضر مهضرالا الإلدراله الدثص طو ومسيضل داليتتا دلتاي الد   

( والاتثااضر  يااضل الطاااتعرالد دااتعلم الدكتضةاا  ماام دااارالد  اااعر اباار 1974ب كااي 
ا ا اتاض ج الدررالاا  اام وا الطااتعرالد (و وواا2003الد بةمو جض ق  الع وبةر 

دلكتضةاااا  يعتةاااار الااااع مهااااضرالا الدتيضااااا؛ الد  كااااي الدثصاااا طو والدتاااا هر الدثصاااا ط 
 الدبروطل

( الدتااااااي الااااااتهرجن   ريااااار مهااااااضرالا الإلدراله 2011ومااااال م ةااااار   درالاااااا  ل4
الدثص ط و يةبتهض درد فال الد وي و والدكعة ام جضاليا  بقبثا   عليةيا  جاي 

رد فال الد وي و و كتان ابي  الدررالا  مم  يةي  مهضرالا الإلدراله الدثص ط د
( اااايتالا 6-5وفااااض  الدةساااتتد الدعاااضاي دل ويااا  الدااا يم  تااا الوح واةاااضررم بااابم 

ةةااارالرل رياااض  ال فااااض  الدتضةعااا  داااتالهر  الدت ضيااا  والدتعلااايم ةة ضجظااا  الدرقهليااا و 
و كتاااان ودوالا الدررالااااا  مااام الاااااتثضا    ريااار مهااااضرالا الإلدراله الدثصااا ط الدتااااي 

ل الد وياا و والاتثاااضر مهااضرالا الإلدراله الدثصاا ط د اااال ية اام  يةبتهااض دااارد فااا
الد ويااااا و وقااااار الااااااتمرمن الدررالاااااا  الدةااااايهج الدتج يباااااي دررالاااااا  وثااااا  الد قبثااااا  
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الدتعليةياا  جااي  يةياا  مهااضرالا الإلدراله الدثصاا ط داارد فااال الد وياا و و ت االن 
اتض ج الدررالا  ددع جعضدي  الد قبث  الدتعليةي  جي  يةيا  مهاضرالا الإلدراله الدثصا ط 

الد وياا و وقاار وو اان الدررالااا  ةراا ور   رااةبم مهااضرالا الإلدراله داارد وفاااض  
الدثص ط جي ميضرج ريض  ال فاض و والاتمرالف ف   ومارالال  عليةيا  متيتاا  

 دتيةي   لى الدةهضرالا درد فال الد وي ل

( الدتي ررجن ددع الدكعة ام جضاليا  الااتمرالف 2012   درالا  ومضاي رضيج ل5
  ةعه مهضرالا الدتاكب  الدثص ط ا ال أ الدتاكب  جي   صبل مضد  الدعلتف و يةي

دااارد الدتومبااا  الدةعاااضقبم ااااةايًض ةضدة بلااا  الطبترال يااا و وكضاااان ابيااا  الدث اااح قااار 
 كتااان ماام  ومباا  الدصااة الدسااضدل الطبتاارال ي ةةررااا  ال ماال دلصاام ويااعضا 
الدسةج ةةريي  الدةيصتر  كةجةتا   ج يبي و ببيةض الدةجةتاا  الدراضة   شاةلن 

صام وياعضا الدساةج ةةرييا  الدة لا  الدكبا دو ابي  مم  ومب  مررا  ال مل دل
وقاار الااااتمرمن الدررالاااا  الدةاايهج الدتج يباااي  دبياااضا وثاا  الدةت بااا  الدةساااتقل الاااع 
الدةت ب الا الدتضةع و وقر الشتةلن الدررالا  الع ودال ي رةاض الطاتثاضر الدت صابليو 
والاتثضر مهضرالا الدتاكب  الدثصا طو و ت الن اتاض ج الدررالاا  دداع جعضديا  اا ال أ 

يضد  الدةع ج  الدعلةي  والدت صبل الدررالااي جاي ماضد  الدعلاتفو و يةيا  الدتاكب  جي ه 
اكبااا  الدثصااا طو وقااار وو ااان الدررالاااا  ةرااا ور  اقااار دورالا ةعاااه مهاااضرالا الدت

 رريبياااا  دلةعلةاااابم دتعاااا ياهم ةضااااات ال يجي  ااااا ال أ الدتاكباااا  وال دوالا الدثصاااا ي  
 لتاكب  الدثص ط ومهضرالا الد

الدتي ررجن ددع  قاتيم الدقاررالا   ( (Kurtulus & Yolcu, 2013درالا   ل6
الدة ضايااااا  الدثصااااا ي  دااااارد  ومبااااا  الدة بلااااا  الطبترال يااااا  ال  ااااا اله بهااااارا   ريااااار 
الطااااات ال يجيضا الدعقلياااا  الدتااااي يتطاهااااض الدتومباااا  دهاااا ال الد اااا  و ودت قباااا؛ راااا ال 
الدهاارا  اام درالااا  الدقااررالا الدثصاا ي  الدة ضاياا   جسااضف وم اثااضا ثوثياا  ال ةعااضد 
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او وكاا دى درالااا  قاارر  الدتومباا  الااع جهاام و مباال  اام  صااةيةهض بتباار  الدة اثااض
الدصتر ثيض ي  الدثعار ثوثيا  ال ةعاضدو والقتصا ا الدررالاا  الاع الدقاررالا الدثصا ي  
الدة ضاياا  جااي جهاام مااضد  الد يضياايضا دتومباا  الدة بلاا  الطبترال ياا و و كتااان ابياا  

جااي الاتثااضر دسيااضل الدقاارر   لةباا اًلو كةااض  ةعلاان ودوالا الدررالااا   60الدررالااا  ماام 
دثصااا ي  الدة ضايااا  يتراااةم رااااتمضا متيتاااا  دلة اثاااضا  ااام  صاااةيةه دسياااضل ال

 قررالا الدتومب  الع الدتاكب  والدتمبل داهم ال جسضف والدة اثضا ثوثي  ال ةعضدل

 درالاضا اض   ةضدية ج   -ا

( الدتي الاتهرجن الدتع ا الاع  اعتضضا 2012درالا  ابر الد اله  ممتضر  ل1
جهم الدةق وءو وك دى الدتقتا الع جضالي  الات ال يجبتي الدية ج  والدتلمايل جاي 
اااااوا جهاااام الدةقاااا وءو وااااااه قلاااا؛ الدقاااا الء  داااارد الدرالراااااضاو و كتااااان ابياااا  

دالراااا  مااام درالااااضا الدصاااة الدساااضدل الطبتااارال ي ةضدةااارالرل  21الدررالاااا  مااام 
ق  دلاتيااضاو و ةعلاان ودال  الدررالااا  جااي الاتثااضر  عميصااي دلتقااتا الااع الدصااري

 عتضضا جهم الدةق وءو وقر الاتمرمن الدررالاا  الدةايهج شاثه الدتج يباي دلتقاتا 
الع جضالي  الطات ال يجيضا الدةستمرم و وقر واا ا اتض ج الدررالا  اام جضاليا  

ه قل؛ جهم الدةق وء وااالات ال يجبتي الدية ج  والدتلميل جي اوا  عتضضا 
 الدق الء  درد دالراضا الدصة الدسضدل الطبترال ي ةضدةرالرل الدصريق  دلاتيضال

الدتي ررجن ددع الدتع ا الع جضاليا   ((Grace Barker, 2012درالا   ل2
اة جااا  الدة تاااتد الدتعليةاااي الاااع   صااابل فاااو  الدة بلااا  الدعضاتيااا  جاااي ماااضد  

فضدو وفضدث  قسةض ددع مجةتاتبم  129الدكيةيضءو و كتان ابي  الدررالا  مم 
يضة   و ج يبي و وقر الاتمرمن الدررالاا  الدةايهج الدتج يباي دلتاكار مام جضاليا  

 ت ااالن اتاااض ج الدررالاااا  دداااع جعضديااا  الااااتمرالف الدية جااا  الاااع الدت صااابلو وقااار 
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الدية جاااا  مااااج فااااو  الدة بلاااا  الدعضاتياااا  جااااي  يةياااا  الدت صاااابل والط جااااضه ا اااات 
 الدكيةيضءل

( الدتي ررجن ددع الدكعة ام جضاليا  الدية جا  2013درالا  بيضا وبةر   ل3
جااااي  يةياااا  مهااااضرالا باااال الدةساااااد  الد يضيااااي  داااارد الدتلةباااا الا ة بئااااضا الدااااتعلم 

 لةب   مم ة بئاضا الداتعلم؛  95و و كتان ابي  الدررالا  مم  الطبترال ي   ةضدة بل 
 لةب  و والدةجةتا  الدراضة     45ببح بلغ ارد  لةب الا الدةجةتا  الدتج يبي   

الدررالااااا  جااااي دج الءال ااااه الااااع الدةاااايهج شااااثه الدتج يباااايو  ا  لةباااا  و والاتةاااار  50
اتض جهض ددع جضالي  الاتمرالف الدية ج  جي  يةي  مهضرالا بل الدةسااد  و ت لن  

 -ويااج ا اا  دل اال - يضيااي  ك االو وكاا دى الدةهااضرالا الدا اياا  جهم الدةساااد الد
الدتاكاار ماام  اا   الد اال(و وقاار وو اان الدررالااا  بتاارريو معلةااضا  - ياباا  الد اال

 الد يضييضا ةضدة بل  الطبترال ي  الع الاتمرالف الدية ج  جي الدترري ل
( الدتاي الااتهرجن الدتعا ا الاع جضاليا  الدية جا  2015درالا  بهيا  وبةار   ل4

م  ةمبرد الدةست رثضا الدتكيتدتجي  الع  يةي  ةعه الدةاضعيم الدي تي  الدةرات 
 لةبااا اًل  60دااارد  ومبااا  الدة بلااا  الطبترال يااا و وقااار  كتاااان ابيااا  الدررالاااا  مااام 

و لةباااا   ماااام الدصااااة الدسااااضدل الطبتاااارال ي مقسااااةبم ددااااع مجةااااتاتبم يااااضة   
  و ج يبي و وقر الااتمرمن الدررالاا  الدةايهج شاثه الدتج يباي دلتقاتا الاع جضاليا

الطات ال يجي  الدةستمرم  و  بب؛ ودوالا الدث حو والااتموش الديتاض جو و ةعلان 
ودال  الدررالا  جي الاتثضر   صبلي دلةاضعيم الدي تي و وقار وشاضرا اتاض ج الدررالاا  
ددااع جضالياا  الدية جاا  الدةراتماا  ةمباارد الدتاااض أ الدتكيتدتجياا  جااي  يةياا  ةعااه 

 درد  ومب  الدة بل  الطبترال ي ل الدةاضعيم الدي تي 

  علب؛ اضف الع درالاضا اضةق  ومرط الطاتاضد  ميهض:
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الدررالااااضا الدساااضةق  الدتاااع وم ااام الد صااات  البهاااض  ةعاااه  مااام ااااو  الااااتع ال  
 :مم ببح  فيةض يلي ابتم ميضقع  الدررالاضا الدتي ا يتهض الدثضبع 

 درالاضا اض   ةضدةهضرالا الد يضيي : ل1

الدررالاضا  :  الدهرا .أ ةعه  الد سضبي    يةي    يضودن  وفاض  الدةهضرالا  درد 
الد سضبي    الدعةليضا  مهضرالا  واض    الدهرا   سبيهض  كضا  ببح  الد وي ؛ 

والدر  ( والدقسة   والد  ح  م ةتد    ال رضج  الدجةج  جبهضا  درالا   جي  كةض 
كتث  2012 رضه  ودرالا   ابر  ج بضا    2013   جضب   بين  بلية   ودرالا  
  الاضا ال ا د ةعه الدرر كةض ررجن  و    2017ودرالا  جبهضا مضر     2017

ةعه    ددع والد سضبي و    الدةاضعيم يةي   والدهيراي   الاتهرجن الدعردي   ببم  جي 
وا د   قرر   ومب   درالاضا  الطبترال ي   يةي   و كتيم    الدة بل   بيضء  الع 

الدهيراي  الدةةبي  داش ض     الدرال   ( -الدةعلح -الدة ضج  –   الدةست بل  الدمصض ل 
درالا    جي  ببم     Ilham Rizkianto,2013كةض  جي  ددع  و  وا د  ررجن 

الدة بل    ا ت  علم    الطبترال ي الكتسض   ومب   والط جضه  الدهيراي   دلةاضعيم 
 ل Tahani 2016درالا  معل  الدهيرا 
الاتمرمن الدررالاضا الدسضةق  الدةيهج الدتج يبي والد ط يسةع وبيضاًض   الدةيهج: .ب

الدعلتف   جي  الدرابل   الدةت ب الا  كل  يثأ  دصعتض   الدتج يبي  شثه  ةضدةيهج 
 الإلاسضاي ل 

مت ب الا   :ال دوالا  .ن بسو  كل  الدسضةق   الدررالاضا  جي  ال دوالا   يتان 
 الدررالا ل

الدعبي :ل  د وبجم  مم    فبيع   ابي   الاتمرمن  الدررالاضا  ةعه  وا  ال رح 
مم   واةضررم  الد وي    الوبن  ايتالا 7-5  وفاض   درالا     (  جبهضا  جي 
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الدعبي     2012م ةتد   اة   وضعرهض   الوح  ايتالا 6-5 مم  و  جي   (  كدى 
الدررالاضا الدتي الرتةن بتيةي  الدةهضرالا الد يضيي  الدمض   ةضدعةليضا الد سضبي   

و ببيةض الاتلان الدعبي       2017جبهضا مضر   كةض جع درالا     والد  ح(   الدجةج
كضان ابي  الدررالا  مم وفاض  الدة بل  الطبترال ي و  جي درالاضا وا د؛ ببح  

معل    كدى الد سضبي   الدعةليضا  ةعه  الع  يةي   ركيا  الدتي  الدررالاضا  جي 
ال ش ض    اصض ل  الع  كتيم  الدتومب   قرر   وو  يةي   والدقسة و  الدر   

درالا     الدهيراي    Tahani 2016  و   Ilham Rizkianto,2013معل 
  ل 2017بلية  بين جضب  ج بضا  ودرالا  

الدمض ااا  ةضدةهاااضرالا دررالااااضا ال لررربعض وفررري ضررروء العررررض السرررا ق   
علقااااا  الد يضياااااي و ال راااااح الرتةاااااضف الدررالااااااضا بتيةيااااا  الدةهاااااضرالا الد يضياااااي  الدةت

ةضدعةليضا الد سضبي  درد فال الد وي  وضمض   اةليضا الدجةج والد  حو كةاض 
وا الدررالاااضا قاار ركاايا الااع  يةياا  مهااضرالا الدتعاا ا الااع ال شاا ض  الدهيراااي  

درد وفااض  الد ويا ؛  يةبتهض  الن ومو الدةمتلا  درد  ومب  الدة بل  الطبترال ي و  
داا ال كااضا راا ال وداااع دلسيااضف ةضدث ااح الد ااضدي الداا ط راارا ددااع  يةياا  الدةهااضرالا 

الدةعلاح(  – الدرال   -الدةست بل –الدة ضج الدهيراي     ةض ش ض الد يضيي  الدةتعلق   
 لايتالا  6-5مم وفاض  الد وي  مم ام الع ابي  

 درالاضا اض   ةضدتاكب  الدثص ط: ل2
ررجن   .أ ددعالدهرا:  الدررالاضا  الدتاكب      يةي   ةعه   الدتتدبرط مهضرالا 

  الدة وا  -الدثص ي    الد وق -الدثص د   الدتيب -الدثص د   الطاتيتضا الدثص ط  
الدةيب     الدثص ي ( رالارال  درالا   جي  ببم  2008كةض  جي  ددع  وا د  ررجن  و 

الد وي  وفاض   درد  و يةبتهض  الدثص ط  الإلدراله  مهضرالا  ومل      رير  كررالا  
دررجن    ببيةض  و2011م ةر   وا د  مهضرالا  درالاضا  الاهضف  مرد  مع ج   دع 
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درد وفاض  مض    مهضرالا الطاتعرالد دلكتضة   يةي   جي    والد  كيالدثص د    الإلدراله
الدةررا  ج بضا    قبل  عثه  درالا   ةعه   الاتهرجن   ببيةضو    2010معل 
الدثص د الدررالاضا   الدتاكب   الدة بل  الطبترال ي    يةي  مهضرالا  معل    درد  ومب  

رضيج   ومضاي  الدقررالا  2012درالا   الدررالاضا  يةي   الاتهرجن  لى  ببح  ؛ 
الدهيراي  ال ش ض   طاتيعض   الدثص ي   درالا    الدة ضاي   الشضرا  كةض 

Boakes,2009     الدة بل درد  ومب   الدثص ي   الدة ضاي   الدقررالا  و قتيم  و 
الطات ال يجيضا  بهرا   رير  ده ال   الطبترال ي   الدتومب   يتطاهض  الدتي  الدعقلي  

 ل Kurtulus&Yolcu,2013كةض جي درالا   الد    

 ل  الدتج يبيالدةيهج: الاتمرمن الدررالاضا الدسضةق  جةيعهض الدةيهج  .ب

 مت ب الا الدررالا ل  كًو بسو  يتان ال دوالا  ال دوالا: .ن

 الع وفاض  الد وي  فبيع  وبجم الدعبي : ةعه الدررالاضا الشتةلن الدعبي    .د
مم   واةضررم  الد يم  ت الوح  الدعضاي   الدة بل   ايتالا 6-5جي  درالا     (  جي  كةض 

الدةيب    ج بضا    و  2008رالارال  م ةر    و  2010عثه  ببيةض   2011ومل    و 
جي   الدعبي   الع  ومب   يتان  الدررالاضا  وج ين  لى  ببح  وا د  درالاضا 

ودرالا     2012و ومضاي رضيج    Boakes,2009معل درالا     الطبترال ي ل   الدة ب
Kurtulus&Yolcu,2013   ل 

الدتاكب  الدتتدبر  يةي  مهضرالا  دع ورةي   شضرا الدررالاضا الدسضةق  الوالديتض ج:   .ه
ة ضاي  الدثص ي و و يةي  مهضرالا الإلدراله  ورةي   يةي  الدقرر  الدوك دى    طوالدثص  

   لى الدررالاضا ددع    ت لن الدثص ط درد وفاض  الد وي  ةع ل اضشو جقر  
الدتيضا؛  و مهضرالا  الع  يعتةر  دلكتضة   الطاتعرالد  والدت هر   ط الدثص    الد  كيا 

الدررالاضا    ط الدثص   اتض ج  الدتاكب   ورالدبروطو كةض ووي ن  ةي   يةي  مهضرالا 
 بل  الطبترال ي  والدة البل الدتعليةي  ال ا دل الدثص ط درد  ومب  الدة  
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الام الدثضبعا  ال راح اارر  الدررالااضا   سربق وفرى حردود  على ما  ء  بناو      
بباح ؛   الد ويا ضفااوا الدتاكبا  الدثصا د دارد الدتي ركيا الاع  يةيا  مهاضرال

ا معظم الدررالاضا قر ركيا الع  يةبتهض درد الدةتعلةابم جاي م البال  عليةيا  و
الع الد مم مم اصض ل وفبيع  وفاض  الد وي  الدعقلي  والدتعليةيا    وكب  ايضً 

الدتاااي وثبتااان وا  علةهااام ةصااا يًض مااام ااااو  الدتااااض ل الدة  يااا  وو ال شااا ض  وو 
لةعلتمااااااضا الكسااااااضبهم دال اعاااااا   والدقصاااااال الدةصااااااتر  كو ورةياااااا  كبباااااا   جااااااي 

 دداااع يساااععالدااا ط جعااال الدث اااح الد اااضدي  والدةعاااضرا ومهاااضرالا الدتاكبااا و ال مااا 
مام ورةيا   ة بلا  الد ويا د ودةاض؛ مم او  الات ال يجي  الدية ج   يهمدر  يةبتهض  
 الدوبق لالدة بل  الدت رب ي  دلة البل الدتعليةي   جهي  عر  كبب  ؛

 درالاضا الدمض   ةضدية ج  ل3

الدتع ا  ررجن   :الدهرا .أ ددع  الدية ج     الات ال يجي جضالي     الع  الدررالاضا 
او جي  قل؛  والدتلميل  وااه  الدةق وء  جهم  ابر   الدق الء ا  درالا   جي  كةض 

ممتضر   ددع    و2012الد اله   وا د  درالاضا  ررجن  ببم  الع  جي  الدتع ا 
جي   الدعضاتي   الدة بل   الع   صبل فو   الدتعليةي  الدة تتد  اة ج   جضالي  

  ددع و ببيةض ررجن وا د    Grace Barker,2012معل درالا     مضد  الدكيةيضء
يي  درد الدتلةب الا جي  يةي  مهضرالا بل الدةساد  الد يض  جضالبتهضالدكعة ام  
الدتعلم وبةر    ة بئضا  بيضا  الع و  2013كررالا   الدتع ا  ددع    ةضإليضج  

جضالي  الدية ج  الدةراتم  ةمبرد الدةست رثضا الدتكيتدتجي  الع  يةي  ةعه  
 ل 2015معل درالا  بهي  وبةر  الدةاضعيم الدي تي  درد  ومب  الدة بل  الطبترال ي 

 لشثه الدتج يبي( الدتج يبي الدةيهج: الاتمرمن جةيج الدررالاضا الدةيهج  .ب

 ال دوالا:  يتان ال دوالا كًو بسو مت ب الا الدررالا ل  .ن
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الدتي الاتمرمن الدعبي  جي الدررالاضا     فبيع  ن فبيع  وبجم الدعبي :  يتا .د
الاتمرمت ببح  الدية ج ؛  الدة بل   ومب     مج  الدررالاضا   ةعه   هضالات ال يجي  

ووا د   و   201بيضا وبةر    و  2012كررالا  ابر الد اله  ممتضر    الطبترال ي 
الدكيةيضء مضد   جي  الدعضاتي   الدة بل   مج فو    Graceكررالا     الاتمرمتهض 

Barker,2012    جي الدتعلم  ة بئضا  الدتلةب الا  مج  الاتمرمتهض  ووا د  و 
 ل  2015معل درالا  بهي  وبةر   الدة بل  الطبترال ي 

ميل جي جضالي  الات ال يجي  الدية ج  والدتل  ددع  اضا الدررال ت لن    الديتض ج: .ه
الدةق وء جهم  جي  اوا  عتضضا  جعضدبتهض  وك دى  الدت صبل  و    والط جضه  يةي  

جي  يةي  مهضرالا بل الدةساد  الدكيةيضءو كةض  ت لن وا د ددع جضالبتهض ا ت 
ددع  وواب الً   والد يضيي  ةعرهض  ةمبرد    وشضرا  الدةراتم   الدية ج   جضالي  

 الدتاض أ الدتكيتدتجي  جي  يةي  ةعه الدةاضعيم الدي تي ل

الات ال يجي  الدية ج  كالا جضالي  كبب   جي    وا  في ضوء ما سبق اتضح  
و و يةي  مهضرالا بل  اوا  عتضضا الدتعلم    يةي  الدعرير مم الدةت ب الا ميهض

كبب      جضالي  كالا  ؛ جهي  الدي تي   تيةي  الدةاضعيم و ةضإليضج  دالد يضيي   الدةساد 
الدررالاضا  لى  ا  وط  دجي اةلي   علم الد و  جي الدة البل الدتعليةي  الدةمتلا   

الدة البل   مج  الاتمرالمهض  الع  والدعضاتي قر ركيا  والطارالدي   وجع الطبترال ي   و 
برود الم الدثضبع   تجر ارر  جي الدررالاضا الدتي الاتمرمن الدية ج  مج وفاض  

الدتعلم ةضديةتكا وموبظ  و قلبر    ددعا الد ال يةبل  وم مم  الد وي  الع الد م
الدية ج  جي  يةي     البحث الحالي توظي  استراتيةية  تبنىفقد  لذا  الدسلته؛  

ةض   الدةتعلق   الد يضيي   الدتاكب   الدةهضرالا  مهضرالا  وضعه  الدهيراي   ش ض  
 لالدتةببي الدثص دو الطمو  الدثص د(  ط الدثص  
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 ج و  الدث ح كةض يلع:  ومةض اب؛ ية م  يضمه

درجضا وفاض  الدةجةتا    ي تجر ج و  كالا دطده دبصض ي  ببم متتا  -1
الد يضيي  درط  الدةهضرالا  الدقبلي والدثعرط الي مسيضل  الدسيضابم  الدتج يبي  جي 

 الدسيضل الدثعرطل جي ال جضهوفاض  الد وي  

 تجر ج و  كالا دطده البصض ي  ببم متتا ي درجضا وفاض  الدةجةتا   -2
مسيضل    الدتج يبي  الي  الدثعرط  الدسيضل  جي  الدرضة    الدةجةتا   ووفاض  

جي   الدتج يبي   الدةجةتا   دصضدح  الد وي   وفاض   درط  الد يضيي   الدةهضرالا 
 الدسيضل الدثعرطل 

وفاض   -3 درجضا  متتا ي  ببم  دبصض ي   دطده  كالا  ج و   ط  تجر 
الدةهضرالا   مسيضل  الي  والدتتثعي  الدثعرط  الدسيضابم  جي  الدتج يبي   الدةجةتا  

 ي  درط وفاض  الد وي لالد يضي

وفاض   -4 درجضا  ر و  متتاأ  ببم  البصض ي   دطده  كالا  ج و    تجر 
الدةجةتا  الدتج يبي  جي الدسيضابم الدقبلي والدثعرط الي مسيضل مهضرالا الدتاكب   

 الدثص د درط وفاض  الد وي  جي ال جضه الدسيضل الدثعرطل

دبصض يض ببم متتا ي درجضا وفاض  الدةجةتا     كالا دطده   تجر ج و   -5
مسيضل   الي  الدثعرط  الدسيضل  جي  الدرضة    الدةجةتا   ووفاض   الدتج يبي  

 مهضرالا الدتاكب  الدثص د درط وفاض  الد وي  دصضدح الدةجةتا  الدتج يبي ل

متتا   -6 ببم  البصض ي   دطده  كالا  ج و   وفاض    ي ط  تجر  درجضا 
الدثع الدسيضابم  جي  الدتج يبي   مهضرالا  الدةجةتا   مسيضل  الي  والدتتثعي  رط 
 الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي ل
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 ميهج والج الءالا الدث ح:
الاتمرمن الدثضبع  الدةيهج الدتج يباي الدقاض م الاي مجةاتاتبم   ووط ميهج الدث ح:

( دلت قاا؛ ماام جضاليااا  والدثعاارطمسااتمرمض الدسيااضل الدقبلااي يااضة   و ج يبياا (   
دتيةياااا  الدةهااااضرالا الد يضيااااي  وضعااااه مهااااضرالا الدةت باااا  الدةسااااتقل   الدب اااااضمج( 

 الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي ل

 
 ثضايض: الدةعضركتا جي الدررالا : 

فثقاان الدثضبعاا  ودوالا الدررالااا  جااي  الدةعااضركتا جااي الدررالااا  الطااات واي : -1
الدررالااي الطو   الداصال ( فاال وفالا  وكداى جاي50 تر هض الطودي  وااردرم  

 (ل5,5( ةةتتاأ اة ط   6-5 ت الوح واةضررم مض ببم   و 2020دعضف 

 : الدصر  الد ال ي دلعبي  الطات واي  -معضمل الدعثضا الداض ك واثضخ  
الدعثضا  الداضك واثضخ(و    الدثضبع   ن قضم - معضمل  إلجةضدي  ةضاتمرالف 

الد يضيي    الدةهضرالا  جي  يةي   الإلدكت واي   الدية ج   الدررالا   جضالي   مقضيي  
و ر ال وقر بلغ معضمل   الدثص ط درط وفاض  الد وي ( وضعه مهضرالا الدتاكب
الإلجةضدي    وث ه  782ل0الدعثضا  الاع    الد د  الدة  اج  الدعثضا  ير  الع  مض  (و 
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جبلغ    الدعثضا(و   دةعضمل  الدت ضيعي  الدج ر  يةعل  الد ال ي  الد د  الدصر   الع 
 (ل  884ل0 

مسيضل   - الإلجةضدي  الدعثضا  معضمل  بلغ  وقر  الد يضيي   ر ال  الدةهضرالا 
(و الد د الاع   وث ه الع الدصر  الد ال ي ببح 731ل0(    الد وي درط وفاض

 (ل 854ل0بلغ  

مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط ببيةض بلغ معضمل الدعثضا الإلجةضدي دثعر   -
(و الد د الاع   وث ه الع الدصر  الد ال ي ببح بلغ  818ل0(  وفاض  الد وي 

مقضيي     و(904ل0  دجةيج  الدة  اج  الدعثضا  يرديض الع  مض  ور ال    الدررالا لمةض 
 (:1الدجرو    هيتي 
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 (1جرو   
معضمل الدعثضا والدصر  إلجةضدي مهضرالا " جضالي  الدية ج  الإلدكت واي  جي  
 يةي  الدةهضرالا الد يضيي  وضعه مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  

عبي   الد( Alpha cronbacةضاتمرالف معضمل الداضك واثضخ ( الد وي 
 50= ا   الطات واي 

الدبيتد  مقضيي  الدررالا  
 الدا اي 

معضمل  
ثثضا وداض 
 ك واثضخ 

معضمل  
 الدصر  

 0.854 0.731 4 الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي   -1

 0.904 0.818 7 مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي   -2

الدةهضرالا   جي  يةي   الإلدكت واي   الدية ج   جضالي  
درط  الدثص ط  الدتاكب   مهضرالا  وضعه  الد يضيي  

 وفاض  الد وي   
11 0.782 0.884 

االساسية:   -2 الدراسة  في  الدررالا  المشارفون  جي  الدةعضركتا  ارد  بلغ 
الد وي   60الطاضاي      وفاض   مم  وفال   فاو  مم   6-4ام    (  ايتالا 

 . م ضجظ  الدقضر  ( -معهر   اسث  بم اضجج ال هر ط 

-4 م الاتيضر الدعبي  مم ام    مبررات اختيار المشارفين في الدراسة: -3
( ايتالا وكدى طا ام ريض  الطفاض  يعتب  مم الرم الدة البل الدتع ية م 6

ورم الدة البل جي  ع بل  الدةهضرالا متيت  الدث ح و عتب   الا يتعلم جبهض الد ال  
جضد ال   ال اضاي ؛  والدمب الا  والدةعضرا  دلةاضعيم  وإكسضةه  الد ال  شمصي  
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كضج  جي  الدس يج  ةضديةت  جبهض  والدعقلي     يتةبي  والطااعضدي   الدجسةي   الدجتالاو 
الد ال   دبيضء شمصي   مل    يعر ي ور   الدة بل   بتلى  الطرتةضف  كضا  ود دى 

 وإارالده دلة البل الدعة ي  الدتضدي ل 

 ثضدعض: يثأ الدةت ب الا الدتاي  :

                            ( ايتالا 6-4الدعة  الديميع:   -و

   الدعة  الديميي (  -1
  ج يبي    30-يضة   30ا=   (2جرو   

الدةتعلق  مم ببح الدعة  الديميع دكل مم الدعبي  الدرضةأ   الدث ح  جضا  ابي  
والدتج يبي  الع مستتد مقضيي  " جضالي  الدية ج  الإلدكت واي  جي  يةي   
 الدةهضرالا الد يضيي  وضعه مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي 

 2ةضاتمرالف معضمل كض"

 مت ب  الدررالا  
الدةتتاأ 
 الد سضبي 

الطا  الا 
 الدةايضرط 

معضمل 
 الديتيج   الدرطد  2كض

 الدائ  الدعة ي  -1
مب    0.41 1.267 0.50 5.47

 دالد 

 يتضح من الةدول السا ق ما يلي: 

ط  تجااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصاااض ي  باااابم وجاااا الد ابيااا  الدررالااااا   الدرااااضة   -
 2ببااااااح بل اااااان  يةاااااا  كااااااض مت باااااا   الدعةاااااا  الديميااااااي(والدتج يبياااااا ( ماااااام ببااااااح 



 

 
 

 

 

1721 

(ل مةااض ياار  الااع  جااضا  وجاا الد 05ل0(و ةةسااتتد دطداا  الكباا  ماام  267ل1 
 .الدعة  الديمييالدعبي  مم ببح 

الدراسة:   عينة  جضالي   تكافؤ  مقضيي   مستتد  جي  الع  الإلدكت واي   الدية ج  
وفاض    درط  الدثص ط  الدتاكب   مهضرالا  وضعه  الد يضيي   الدةهضرالا   يةي  
الدررالا   يضة     ابي   ةضدةجةتاضا  يتعل؛  فيةض  الدقبلي(  الد وي   الدت بب؛ 

 و ج يبي ( 
مجةتاتي    الي الد ضدي    الدث ح   الاتةر - ببم  الدتكضج    يضة     الدث ح   ق؛ 

" الدررالا   مقضيي   مم  كل  الع  جي    و ج يبي (  الإلدكت واي   الدية ج   جضالي  
وفاض    درط  الدثص ط  الدتاكب   مهضرالا  وضعه  الد يضيي   الدةهضرالا   يةي  

 " الد وي 

 وجاءت النتا ج فما يلي:

 مقياس المهارات الرياضية لدي أطفال الروضة-أ
ميماه(و ة بح   -متتاأ  -ثوثي  م  اج  مسيضل دي  ا   الدثضبع   ن الاتمرم

درجتضا   والطاتجضة   متتاأ(  والبر   درج   الطاتجضة   ميماه(   اا  
 والطاتجضة   م  اج( ثوث  درجضال 

 (و اثضر   مرج دةسيضل دي  ا ثوثيل 28 تكتا اثضرالا الدةهضر  مم  -

 (ل 84( ووالع درج  إلجةضدي الدةسيضل   28ر ال وضل ن القل درج    -
الدةجةتا   ط  تج- درجضا  متتا ضا  ببم  دبصض ي   دطد   كالا  ج و   ر 

 جةيج الةعضد الدرضة   والدةجةتا  الدتج يبي  جع الدت بب؛ الدقبلي الع مستتد  
الد وي ) وفاض   درط  الد يضيي   الدةهضرالا  مم  مسيضل  الكب   دطد   ةةستتد   )
 (ل05ل0 
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  كما يوضحه الةدول التالي:

    ج يبي  30 –يضة    30ا=  (3جرو   
دطد  الدا و  ببم الدةجةتا    الدرضة   والدتج يبي ( مسيضل الدةهضرالا 

الد يضيي  درط وفاض  الد وي   الدت بب؛ الدقبلي( ةضاتمرالف الاتثضر "ا" دعبيتبم  
 Independent t testمستقلتبم   

 ال ةعضد

الدعبي  الدرضة    
 30 ) 

الدعبي  الدتج يبي  
 30 ) 

مستتد   ية  ا 
 الدق الر  الدرطد  

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

ار ثم الكتو الدعرد  -و
الدص يح ومضف كل 
 ش ل مم ال ش ض  

مب   0.68 0.415 1.62 5.96 1.47 6.13
 دالد  

ار ثم الاتضر  - 
الد قم الدةيضاو مم 
 واال كل  تر  

مب   0.37 0.902 1.21 5.80 1.35 5.50
 دالد  

ار والكتو الد قم  -ا
مب   0.92 0.101 1.28 6.26 1.27 6.23   ن الدصتر  

 دالد  

و ل الدعرد   -د
مب   0.54 0.604 1.10 6.50 1.02 6.33 ةضدصتر الدةيضاث  ده 

 دالد  

 0.78 0.275 2.41 24.36 2.28 24.20 دجةضدي الدعر -1
مب  
 دالد  
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مب   0.91 0.109 1.17 5.70 1.18 5.66 الدتصييا -2
 دالد  

مب   0.46 0.735 1.0 5.56 1.09 5.36 الدجةج -3
 دالد  

مب   0.57 0.560 1.04 5.26 0.77 5.13 الد  ح  -4
 دالد  

الجةضدي: مسيضل  -
الدةهضرالا الد يضيي   
 درط وفاض  الد وي  

مب   0.77 0.287 2.87 40.56 2.51 40.36
 دالد  

والدتج يبي (   الدرضة    الدةجةتا     ببم  الدا و   دطد   يتيح  بيضاي  ش ل 
 مسيضل الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي   الدت بب؛ الدقبلي( 

مقياس المهارات الرياضية لدي أطفال الروضة

الضابطة والتجريبية-التطبيق القبلي

 العدالتصنيف الجمعالطرح

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا

30.0

20.0

10.0

0.0

العينة الضابطة 

العينة التجريبية 

5.35.65.7

24.4

5.15.45.7

24.2
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 مسيضل مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي -  

دي  ا    الدثضبع  ن الاتمرم  - ميماه(و    -متتاأ  -ثوثي  م  اج   مسيضل 
ة بح  اا  الطاتجضة   ميماه( درج  والبر  والطاتجضة   متتاأ( درجتضا  

 والطاتجضة   م  اج( ثوث  درجضال 

 (و اثضر   مرج دةسيضل دي  ا ثوثيل 28 تكتا اثضرالا الدةهضر  مم  -

 (ل 84والع درج  إلجةضدي الدةسيضل   ( و 28ر ال وضل ن القل درج    -

الدية ج  الإلدكت واي  جي    وقر  م- دقض ة   جضالي   الدتصةيم الدتج يبي  الاتمرالف 
وفاض    درط  الدثص ط  الدتاكب   مهضرالا  وضعه  الد يضيي   الدةهضرالا   يةي  

 الد وي (ل ةم تالا ثوث  كةض يلي: 
 مم ببح   الدعة  الديميي (  جضا  الدعبي  -1

الدةقضيي  ببح    مم  الدعبي   مسيضل     جضا   مم  دكل  وكدى  الدررالا   م ل 
الدثص ط   الدتاكب   مسيضل مهضرالا  و  الد وي   وفاض   درط  الد يضيي   الدةهضرالا 

 درط وفاض  الد وي : يضة ه (

ط  تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةتااااا  -
 جةياج الةعاضد الدرضة   والدةجةتا  الدتج يبي  جع الدت ببا؛ الدقبلاي الاع مساتتد 

( ةةساااتتد دطدااا  الكبااا  مااام الدتاكبااا  الدثصااا ط دااارط وفااااض  الد ويااا مهاااضرالا (
 (ل05ل0 
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 كةض يتي ه الدجرو  الدتضدي: 
  ج يبي    30  –يضة    30ا= (  4  جرو   

والدتج يبي ( مسيضل مهضرالا الدتاكب   دطد  الدا و  ببم الدةجةتا    الدرضة  
الدثص ط درط وفاض  الد وي   الدت بب؛ الدقبلي( ةضاتمرالف الاتثضر "ا" دعبيتبم  

   Independent t testمستقلتبم 

 ال ةعضد 

الدعبي  الدرضة    
  30) 

الدعبي  الدتج يبي   
  30) 

مستتد    ية  ا 
 الدق الر  الدرطد  

الدةتتاأ  
 الد سضبي 

الطا  الا  
 الدةايضرط 

الدةتتاأ  
 الد سضبي 

الطا  الا  
 الدةايضرط 

 0.81 0.235 1.19 5.40 0.99 5.33  ل ال ش ض  الدةتةضثل  -1
مب  
 دالد  

دتا ال ش ض  كالا   -2
الد جم الدةتةضثل ةضدلتا  

 ال بة 
4.70 0.75 4.93 1.04 0.992 0.32 

مب  
 دالد  

 0.62 0.497 0.90 5.07 1.15 5.20 الدع ل الدةمتلة  -3
مب  
 دالد  

 0.21 1.252 1.08 4.73 1.18 5.10 الدع ل ةظل   ل   -4
مب  
 دالد  

 0.71 0.370 0.88 4.80 1.18 4.90 وكةل    بو الدع ل -5
مب  
 دالد  

دتا ال ش ض  جي   -6
 الد اة  كةض رت م لت  

5.0 1.28 5.07 0.94 0.229 0.82 
مب  
 دالد  

وكةل الدع ل الديضقل   -7
 جي الدصتر  

5.10 1.18 5.93 2.37 1.719 0.09 
مب  
 دالد  

الجةضدي: مسيضل مهضرالا  -
الدتاكب  الدثص ط درط وفاض   

 الد وي  
35.33 2.52 35.93 3.22 0.802 0.42 

مب  
 دالد  
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والدتج يبي  مسيضل   ش ل بيضاي يتيح دطد  الدا و  ببم الدةجةتا    الدرضة  
 :مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي   الدت بب؛ الدقبلي(

مقياس مهارات التفكير البصري لدي أطفال الروضة

الضابطة والتجريبية-التطبيق القبلي

ص
الشكل الناق

لون الشكل المطلوب

الترتيب
الظل

الشكل المختلف

لون المتماثل

صل المتماثل

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

العينة الضابطة 

العينة التجريبية 

5.9

5.1
4.84.7

5.1
4.9

5.4
5.15.04.9

5.15.2

4.7

5.3

" جضالياا  الدية جاا  الإلدكت واياا   جااي  الدةقااضيي  م اال الدررالااا  متةعلاا  :الدةقااضيي 
جااي  يةياا  الدةهااضرالا الد يضيااي  وضعااه مهااضرالا الدتاكباا  الدثصاا ط داارط وفاااض  

 الد وي " كةض يلي:
 مسيضل الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي  -1

-5 يةي  الدةهضرالا الد يضيي   فاض  الد وي  ام  :  الدهرا مم الدةسيضل -
 ( ايتالال6

ةااااضد جت  الدااااع الدررالاااااضا والدةقااااضيي  الدتااااي  اااام : : مباااا رالا بيااااضء الدةسيااااضل -
 صااةيةهض دسيااضل الدةهااضرالا الد يضيااي   داام  جاار الدثضبعاا  الااع باار الةهااض وماام 

يتجااااار مسياااااضل دتيةيااااا  الدةهاااااضرالا الد يضياااااي    ابياااااه  ط الدقااااا الءالا الدساااااضةق  الا
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الدث ااح(و وكااضا كدااى دالايااًض دتصااةيم مسيااضل اااضش ةةتياات  الدث ااح الد ااضدي 
 ( ايتالال6-5وابيته مم ال فاض  ام  

ر ال الدةسياضل ةعار الطفاو   ةمارالد قضمن الدثضبع    خطوات  ناء المقياس: -
 الدةقاضيي  الدتاي  ام الاارالدرض ةعاه  الي ةعاه درالااضا ااضةق  الدتاع الااتمرمن 

(  6-5والي بر الم الدثضبعا   دام ي ام رياضه مسياضل  يضااو دعبيا  الدث اح   
 ايتالال

 (الروضةالمهارات الرياضية لدي أطفال ابعاد المقياس ) -
( وةعااضد    ااار ثاام الكتااو الدعاارد الدصاا يح ومااضف كاال  4يتكااتا الدةسيااضل ماام    

اار  -اار ثام الاتاضر الدا قم الدةيضااو مام وااال كال  اتر  -شا ل مام ال شا ض 
 اااااااااا دارالد الدثضبع و ل الدعرد ةضدصتر الدةيضاث  ده(-والكتو الد قم   ن الدصتر 

 العد -1

 ش ل مم ال ش ض ار ثم الكتو الدعرد الدص يح ومضف كل  -و

 ار ثم الاتضر الد قم الدةيضاو مم واال كل  تر   -  

 ار والكتو الد قم   ن الدصتر    -ا

 و ل الدعرد ةضدصتر الدةيضاث  ده  -د 

 التصني   -2

 الةما  -3

 الطرح  -4

اسررلوب االسررتةابة وصررياغة التعليمررات واعررداد مفترراح التصررحيح لمقيرراس 
 -مسيااااضل دي اااا ا ثوثااااي  م  اااااج الدثضبعاااا  ن الاااااتمرمالمهررررارات الرياضررررية  
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ماااااايماه(و ة بااااااح  اااااااا  الطاااااااتجضة   ماااااايماه( درجاااااا  والباااااار   -متتاااااااأ
 والطاتجضة   متتاأ( درجتضا والطاتجضة   م  اج( ثوث  درجضال 

 (و اثضر   مرج دةسيضل دي  ا ثوثيل 28 تكتا اثضرالا الدةهضر  مم  -

 (ل 84( ووالع درج  إلجةضدي الدةسيضل   28ر ال وضل ن القل درج    -

 مقياس تكون فالتالي:الخصا ص السيكومترية لل
درط   الد يضيي   الدةهضرالا  الدررالا : مسيضل  دةقضيي   والدصر   الدعثضا  دج الءالا 

 وفاض  الد وي :
الداض   -و ك واثضخ  معضمل  الد ال ي   Cronbach's Alphaف يق   والدصر  

 الدتجي   الديصوي  دلعبي  الدتج يبي :  والدتةبيد و
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 (  5  جرو   
دلعبي  الدتج يبي  الدةتعلق  ةةسيضل " الدةهضرالا  معضمل الدعثضا والدتجي   الديصوي  
( ةضاتمرالف معضمل الداضك واثضخ  30  ا= " الد يضيي  درط وفاض  الد وي 

 وابب مضا ب الوا 

معضمل ثثضا  الدةسيضل
 ك واثضخ الداض 

معضمل الدصر   
 الد ال ي 

معضمل ثثضا الدتجي   
الديصوي   ابب مضا 

 Split-half ب الوا(

 769ل0 846ل0 716ل0 الدعر  -1

 814ل0 919ل0 845ل0 الدتصييا-2

 735ل0 893ل0 798ل0 الدجةج -3

 706ل0 867ل0 753ل0 الد  ح -4

الدةهضرالا  مسيضل  الجةضدي: 
وفاض    درط  الد يضيي  

 الد وي  
 767ل0 904ل0 819ل0

الداض    - ك واثضخ  معضمل  مستتد    Cronbach's Alphaوكرا  يم  الع 
ةضدعثضا الدة  اج ببح بلغ  مسيضل  الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي (و  

( ال م  الد د الاع   وث   الع الدصر   819ل0الجةضدي معضمل ك واثضخ الداض  
 (ل904ل0الد ال ي الد د يةعل  الدج ر الدت ضيعي دةعضمل الدعثضا(و ببح بلغ  
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(  ومعضموا 845ل0ع   ت ب  716ل0ببح   الوبن معضموا الدعثضا مم  -
 (ل 917ل0ع   تب 855ل0الدصر  الد ال ي مم  

 (ل 814ل0  706ل0كةض   الوبن معضموا ثثضا الدتجي   الديصوي  مض ببم   -

الدرالالي  -ب الط سض   الدبيض ي:  دلعبي   Internal consistencyالدصر  
 الدتج يبي  

الد يضيي   " إلجةضدي مسيضل الدةهضرالا  دقر  م بسض   ر  الط سض  الدرالالي  
دسيضل الدعوق  ببم كل ةعر مم وةعضد الدةسيضل  والدررج   درط وفاض  الد وي "و

 الدكلي  إلجةضدي الدةسيضل الدةتعل؛ بهضل 

  (ف يق   ر  الدتةببي  الدةقضرا  الد  في (: دةسيضل  مهضرالا ريضيي  -ا
يتم   بب؛ الدصتر  ال ودي  دلةسيضل ثم يتم    بو الدررجضا  يضهديض دت رير 

و ال رح   مسيضل مهضرالا ريضيي ي الطالي والطرضضاي الطداي دبيتد الطرضضا 
( ورع دالد  816ل21الاه  تجر ج و  دالد  دبصض يض ببح بل ن  ية   ا(  

ببح بلغ الدةتتاأ الد سضبي   (و دصضدح الطرضضاي الطالي01ل0اير مستتد   
( 50ل43(و مقضبل متتاأ بسضبي دورضضاي الطداي   27ل71   
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 (  6  جرو   
الدصر  الدتةبيط   مسيضل الدةهضرالا الد يضيي ( ةضاتمرالف "ا" دعبيبتم  

 مستقلتبم 

Independent t test   

 الدةسيضل

 
ابي  
 الدررالا  

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

  ية  ا 

t 

 

 الدقاا الر

مستتد 
 الدرطد   الدةعيتي  

الدررج  الدكلي   -
دبيتد مسيضل  
 مهضرالا ريضيي  

الطرضضاي 
 5.64 43.50 الطداي

 دالد   *0.01 21.816
الطرضضاي 
 الطالي 

71.27 4.09 

 ل(ل  01* دالد  اير مستتد معيتي  القل مم  

 :ال الت  الإلبصض ي الدةستمرف

بب اتا    الر ثضا  معيتي   Pearson Correlationمعضمل  بسض   ثم   )
( دبر  الع وجتد ج و   05ل0الطاتثضر الع واضل مستتد معيتي  وقل مم  

مم    وكب   الدةعيتي   مستتد  كضا  وإكال  دبصض يضو  الع  05ل0دالد   كدى  د    )
 .ارف وجتد ج و  دالد  دبصض يض

  



 

1732 

 (   7 جرو   
مم وةعضد "مسيضل "  معضموا الط سض  الدرالالي دتتيح الدعوق  ببم كل ةعر 

الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي  " دلعبي  الدتج يبي  ةضاتمرالف معضمل  
 ( 30 ا=الر ثضا  بب اتا(  

 ال ةعضد  (rمعضمل الطر ثضا   الدرطد 

 الدعر  -1 769ل0** 01ل0

 الدتصييا -2 681ل0** 01ل0

 الدجةج  -3 591ل0* 05ل0

 الد  ح  -4 825ل0** 01ل0

** دالد  اير مستتد معيتي        (05ل0مستتد معيتي  وقل مم  * دالد  اير  
 (01ل0وقل مم  

 يترح مم الدجرو  الدسضب؛ مض يلي: 
ية اام  تثااج معااضموا الطر ثااضا باابم كاال ةعاار دلةسيااضل وإجةااضدي الدةسيااضل   -

ييتةي دديهو ببح يع   الدعةتد ال و  ال ةعضدو والدعةتد الدعضاي معضموا   الد د
 والدرطداااااا  الطر ثااااااضا دكاااااال ةعاااااار والدررجاااااا  الإلجةضدياااااا  دلةسيااااااضل الدةتعلاااااا؛ بهااااااض

 ل الطبصض ي 
 وةعاااااضد مسياااااضل  اااااوبي  جةياااااج الدبياااااتد الاااااع مساااااتتد دجةاااااضدي مسياااااضل  -
ط سااض  و ببااح جااضءا معااضموا الالدةهااضرالا الد يضيااي  داارط وفاااض  الد وياا ("
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( جضقل وقر   الوبان را ه الدةعاضموا بابم 05ل0الدرالالي ةةعيتي  اير مستتد  
(و ال ماااا  الداااا د يع اااا  قاااات   اااايم الدةعااااضموا وماااارد 825ل0ددااااع   591ل0 

القت البهااض ماام الدتالباار الدصاا يح مةااض يع اا  الدعوقاا  باابم ال ةعااضد الدةمتلااا  وماارد 
راا ال مااض ياايع   و و  دةسيااضل الدةهااضرالا الد يضيااي  داارط وفاااض  الد وياا (  ةعبلهااض

 ةع ل كبب  الع درج  مصرال ي  ر ه ال ةعضدل

 مهضرالا الدتاكب  درد وفاض  الد وي مسيضل  -2
 فاض  الد وي  ام   مهضرالا الدتاكب  الدثص ط  يةي   :  الدهرا مم الدةسيضل -
 ( ايتالال4-6 

ةااااضد جت  الدااااع الدررالاااااضا والدةقااااضيي  الدتااااي  اااام : : مباااا رالا بيااااضء الدةسيااااضل -
دااام  جااار الدثضبعااا  الاااع بااار الةهاااض ومااام   مهاااضرالا الدتاكبااا  صاااةيةهض دسياااضل 

 ابيااه  الدثصاا ط  مهااضرالا الدتاكباا الدقاا الءالا الدسااضةق  الا ط يتجاار مسيااضل دتيةياا  
الدث ااح(و وكااضا كدااى دالايااًض دتصااةيم مسيااضل اااضش ةةتياات  الدث ااح الد ااضدي 

 ( ايتالال6-4وابيته مم ال فاض  ام  
قضمن الدثضبعا   ةماارالد را ال الدةسياضل ةعار الطفاو    :ا تالا بيضء الدةسيضل -

الااتمرمن ةعاه الدةقاضيي  الدتاي  ام الاارالدرض  الي ةعاه درالااضا ااضةق  الدتاع
(  6-4والي بر الم الدثضبعا   دام ي ام رياضه مسياضل  يضااو دعبيا  الدث اح   

 ايتالال
 (درط وفاض  الد وي  مهضرالا الدتاكب  الدثص ط الةعضد الدةسيضل   -

(  7 يتكاااتا الدةسياااضل مااام    مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا ط دااارط وفااااض  الد ويااا 
دااتا ال شاا ض  كالا الد جاام الدةتةضثاال ةااضدلتا  -وةعااضد    اال ال شاا ض  الدةتةضثلاا 

دااتا  -وكةاال    بااو الدعاا ل- اال الدعاا ل ةظلاا  -الدعاا ل الدةمتلااة  -ال بةاا 
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اااااااااااااااا وكةال الدعا ل الدياضقل جاي الدصتر ( -ال ش ض  جي الد اة  كةض رت م لت  
 لالارالد الدثضبع 

( 7ض  الد وي : يتكتا الدةسيضل مم   مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفا  -2
 وةعضد  كةض يلي: 

  ل ال ش ض  الدةتةضثل    -1

 دتا ال ش ض  كالا الد جم الدةتةضثل ةضدلتا ال بة   -2

 الدع ل الدةمتلة   -3

  ل الدع ل ةظل    -4

 وكةل    بو الدع ل -5

 دتا ال ش ض  جي الد اة  كةض رت م لت   -6

 وكةل الدع ل الديضقل جي الدصتر   -7

اسلوب االستةابة وصياغة التعليمات واعداد مفتاح التصحيح لمقياس    -
البصري   التفكير  دي  ا    الدثضبع  ن الاتمرم مهارات    -ثوثي  م  اج   مسيضل 

والبر     -متتاأ درج   الطاتجضة   ميماه(  ة بح  اا   ميماه(و 
 والطاتجضة   متتاأ( درجتضا والطاتجضة   م  اج( ثوث  درجضال 

 (و اثضر   مرج دةسيضل دي  ا ثوثيل 28 تكتا اثضرالا الدةهضر  مم  -

 (ل 84( ووالع درج  إلجةضدي الدةسيضل   28ر ال وضل ن القل درج    -

  



 

 
 

 

 

1735 

  ص السيكومترية للمقياس تكون فالتالي:الخصا

الدتاكب     -2 مهضرالا   " مسيضل  الدررالا :  دةقضيي   والدصر   الدعثضا  دج الءالا 
 الدثص ط درط وفاض  الد وي  ":

الداض   -و ك واثضخ  معضمل  والدصر    Cronbach's Alphaف يق  
 الد ال ي و الدتجي   الديصوي  دلعبي  الدتج يبي : 

 ( 8جرو    -  
والدتجي   الديصوي  دلعبي  الدتج يبي  الدةتعلق  ةةسيضل "مسيضل  معضمل الدعثضا 

( ةضاتمرالف معضمل  30  ا= "مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي 
 الداضك واثضخ وابب مضا ب الوا 

معضمل ثثضا  الدةسيضل 
 ك واثضخ الداض 

معضمل الدصر   
 الد ال ي

معضمل ثثضا الدتجي    
الديصوي   ابب مضا  

 Split-halfب الوا( 

 0.711 0.860 0.741  ل ال ش ض  الدةتةضثل  -1

دتا ال ش ض  كالا الد جم   -2
 0.702 0.857 0.736 الدةتةضثل ةضدلتا ال بة  

 0.816 0.910 0.829 الدع ل الدةمتلة  -3

 0.792 0.902 0.814  ل الدع ل ةظل   -4

 0.715 0.843 0.712 وكةل    بو الدع ل -5

دتا ال ش ض  جي الد اة  كةض  -6
 0.767 0.897 0.805 م لت  رت 
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وكةل الدع ل الديضقل جي   -7
 0.729 0.857 0.736 الدصتر  

الجةضدي: مسيضل مهضرالا الدتاكب  
 0.753 0.874 0.765 الدثص ط درط وفاض  الد وي  

الاااع مساااتتد Cronbach's Alphaوكااارا  ااايم معضمااال ك واثاااضخ الدااااض  -
ةضدعثاااضا الدة  ااااج  الد ويااا (ومسياااضل  مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا ط دااارط وفااااض  

( ال ماا  الداا د الاع اا  وثاا   765ل0ببااح بلااغ الجةااضدي معضماال ك واثااضخ الداااض  
الع الدصر  الدا ال ي الدا د يةعال  الدجا ر الدت ضيعاي دةعضمال الدعثاضا(و بباح بلاغ 

 (ل874ل0 
(  ومعااضموا 829ل0بيااع   712ل0ببااح   الوباان معااضموا الدعثااضا ماام  -

 (ل910ل0بيع   843ل0الدصر  الد ال ي مم  

 (ل 816ل0  702ل0كةض   الوبن معضموا ثثضا الدتجي   الديصوي  مض ببم   -

دلعبيااا  Internal consistencyالدصاار  الدبياااض ي: الط ساااض  الدااارالالي -  
 الدتج يبي 

" إلجةاااضدي مسياااضل مهاااضرالا الدتاكبااا  دقااار  ااام بساااض   ااار  الط ساااض  الدااارالالي 
الدعوقاااا  باااابم كاااال ةعاااار ماااام وةعااااضد  دسيااااضل الدثصاااا ط داااارط وفاااااض  الد وياااا  "و

 الدةسيضل والدررج  الدكلي  إلجةضدي الدةسيضل الدةتعل؛ بهضل 
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ف يقااااا   ااااار  الدتةبباااااي  الدةقضراااااا  الد  فيااااا (: دةسياااااضل  مهاااااضرالا  اكبااااا   -ا
 ةص ط(:

يااتم   بباا؛ الدصااتر  ال ودياا  دلةسيااضل ثاام يااتم    بااو الدااررجضا  يضهديااض دت رياار -
و  مسياااضل مهاااضرالا  اكبااا  ةصااا ط الطرضاااضاي الطالاااي والطرضاااضاي الطدااااي دبياااتد 

( ورع 620ل32ال رح الاه  تجر ج و  دالد  دبصض يض ببح بل ن  ية   ا(  
أ (و دصاااضدح الطرضاااضاي الطالاااي بباااح بلاااغ الدةتتاااا01ل0دالدااا  ايااار مساااتتد  

 (ل17ل36(و مقضبل متتاأ بسضبي دورضضاي الطداي  87ل67الد سضبي  

 (  9جرو     

الدصر  الدتةبيد" دةسيضل مهضرالا الدتاكب  الدثص ط ةضاتمرالف الاتثضر "ا"  
 دعبيبتم مستقلتبم 

Independent t test ) 

 الدةسيضل

 
ابي  
 الدررالا  

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

  ية  ا 

t 

 

 الدقاا الر

مستتد 
 الدرطد   الدةعيتي  

الدررج  الدكلي  دبيتد -
مهضرالا  اكب   مسيضل 

 ةص ط 

الطرضضاي 
 الطداي

36.17 3.54 

 دالد   *0.01 32.620
الطرضضاي 
 الطالي 

67.87 3.97 

ل(ل  01* دالد  اير مستتد معيتي  القل مم    
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 ال الت  الإلبصض ي الدةستمرف:
( ثاااااام بسااااااض  معيتياااااا  PearsonCorrelationمعضماااااال الر ثااااااضا بب اااااااتا  

( دبر  الع وجتد ج و  05ل0الطاتثضر الع واضل مستتد معيتي  وقل مم  
( د  كدااى الااع 05ل0دالداا  دبصااض يضو وإكال كااضا مسااتتد الدةعيتياا  وكباا  ماام  

 .ارف وجتد ج و  دالد  دبصض يض

 (   10  جرو   
ةعر مم وةعضد "مسيضل  معضموا الط سض  الدرالالي دتتيح الدعوق  ببم كل 

مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي " دلعبي  الدتج يبي " ةضاتمرالف  
 (30 ا= معضمل الر ثضا  بب اتا(  

معضمل الطر ثضا    الدرطد  
 r)  ال ةعضد 

  ل ال ش ض  الدةتةضثل  -1 **0.736 01ل0
 ال بة دتا ال ش ض  كالا الد جم الدةتةضثل ةضدلتا  -2 **0.619 01ل0
 الدع ل الدةمتلة   -3 **0.657 01ل0
  ل الدع ل ةظل   -4 *0.532 01ل0
 وكةل    بو الدع ل-5 **0.760 01ل0
 دتا ال ش ض  جي الد اة  كةض رت م لت  -6 *0.519 01ل0
 وكةل الدع ل الديضقل جي الدصتر  -7 **0.856 05ل0

 ( 05ل0* دالد  اير مستتد معيتي  وقل مم  

 (01ل0مستتد معيتي  وقل مم  ** دالد  اير 
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 يترح مم الدجرو  الدسضب؛ مض يلي: 
ية اام  تثااج معااضموا الطر ثااضا باابم كاال ةعاار دلةسيااضل وإجةااضدي الدةسيااضل   -

الد د ييتةي دديهو ببح يع   الدعةتد ال و  ال ةعضدو والدعةتد الدعضاي معضموا 
  والدرطداااااا الطر ثااااااضا دكاااااال ةعاااااار والدررجاااااا  الإلجةضدياااااا  دلةسيااااااضل الدةتعلاااااا؛ بهااااااض

 ل الطبصض ي 

 وةعاضد مسياضل مهاضرالا  وبي  جةيج الدبيتد الع مساتتد دجةاضدي مسياضل   -
و ببااااح جااااضءا معااااضموا الط سااااض  الدتاكباااا  الدثصاااا ط داااارط وفاااااض  الد وياااا (

( جضقل وقر   الوبان را ه الدةعاضموا بابم 05ل0الدرالالي ةةعيتي  اير مستتد  
ا وماااارد (و ال ماااا  الداااا د يع اااا  قاااات   اااايم الدةعااااضمو856ل0ددااااع   519ل0 

القت البهااض ماام الدتالباار الدصاا يح مةااض يع اا  الدعوقاا  باابم ال ةعااضد الدةمتلااا  وماارد 
و ورااا ال ماااض  دةسياااضل مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا ط دااارط وفااااض  الد ويااا (  ةعبلهاااض

 ييع   ةع ل كبب  الع درج  مصرال ي  ر ه ال ةعضدل

 الطدكت واي ( : الارالد الدثضبع  الدب اضمج الدترريبي   الدية ج  -3
 عتباا  ب اااضمج ريااض  ال فاااض  وباار الدتاااض أ الدت ضتياا  والدةصااضدر الد  يسااي  ماام 

راااا ال الدب اااااضمج الااااع مجةتااااا  ماااام  ر وجاااال  يوياااار ال فاااااض  ةااااضدمب الال ويعتةاااا
وراات الدبااتر بتيياان  ال اعا   الدكت واياا  ااام ف ياا؛ الباارد باا المج الدةي  واااتجن 

ه الدةهااااضرالا الد يضيااااي  ومهااااضرالا الدتاكباااا  الدثصاااا ط داااارد وكدااااى دتيةياااا  ةعاااا
 ايتالال 6: 5ال فاض  مم ام 
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 التعري  اإلجرا ي للبرنامج )النمذجة االلكترونية( موضوع البحث:
 6: 5مجةتاااه ماام ال اعاا   الطدكت واياا  الدتااي  عاا   دافاااض  ماام ااام     

ااايتالا ااام ف ياا؛ الد ضاااو ال دااع ووباارط باا المج الدةي  واااتجن الوفااي  وراات 
 الدبتر بتيينل

يعااار الدت ريااار الدااارقب؛ دارااارالا وراااي مااام ورااام  اشهررردال التربويرررة للبرنرررامج:
ا ي ااتا ا اتالا الدب اااضمجو طا الدهارا اثااضر  ااام  ايضم   عباا  ااام ماض ااات 

 اليه الته الد ال ةعر  ع يه والكتسضةه الدمب   الدتعليةي ل

: الدهرا الدسالتكي وو الإلج ال اي اشهدال اإلجرا ية " السلوفية" لبرنامج البحث
رت و ة دةض  ساعي الدةعلةا  دداع وا يصاثح وفاضدهاض قاضدريم الاع ودال اه ةعار 

عااررض ماا وررم ةااضدةتقة الدتعليةااي ةةااض يترااةيه ماام اباا الا وواعاا    عليةياا   
 دهمو ويت لو   سيقهض مرد هميي قصب  رت مر  الدةتقة الدتعليةيل

 (2004و 272 ج مضوط م ةرو بيض  الدةجضدط:                             

 : تطبيق البرنامج ومحتوى  زمن
بتالقاج  -2020جلسضا الدب اضمج جي الداصل الدررالاي الطو  دلعضف الدررالااي  -
 ضي  الدب اضمج  م   بب؛ الدتتثعيلويضف جي الطابت  وضعر شه يم مم اه 3
جلس  ميهض جلس  الدتعاضرا والدتعا ا الاع متالابار   23يتكتا الدب اضمج مم   -

 هيضر  الدثضبع و وجلستبم الدمتضف وجلس  الدسيضل الدثعرطل

 :يثأ و   يم الدب اضمج
قضمن الدثضبع  ةع   الدب اضمج الع مجةتا  مم ال اض    الدة  ةبم وكدى    

و يضمتهض   الطاع    الاتيضر  ميضاث   مرط  بت   آرال هم  الع  الدتع ا  ة    
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وال ررالا الدعضم  والإلج ال ي  والدة تتط وواض ل الدتقبيم وقر روط الدة  ةتا وا  
ومهضرال الد يضيي   الدةهضرالا  ةعه  دتيةي   وميضاو  مةبي  الدتاكب   الدب اضمج  ا 

 ايتالا   6 -5الدثص ط متيت  الدث ح د ال ام 

 ( 11 جرو   

ارد  ال ررالا
 الدة  ةبم 

مب    الدةتالجقتا 
 الدةتالجقبم 

الديسث   
 الدةئتي  

 ال ررالا الدعقلي  "الدةع في " -

ال رااااااااااااااارالا الطااعضديااااااااااااااا "  -
 الدتجرالاي "

ال راااارالا الدةهضرياااا  "الد اااا   -
 "هكي

 الطات ال يجيضا  -

 الطاع   -

5 

5 

 

5 
 

5 

5 

4 

4 

 

5 
 

5 

5 

1 

1 

 

 ا
 

 ا

 ا

80 % 

80 % 

 

100 % 
 

100 % 

100 % 

( وا اسااثه ال اااض  الدة  ةاابم ةضديسااث  داراارالا الإلج ال ياا  11 يتيااح الدجاارو  
 %100ددع  %80وقر بل ن مم   مهضريه-الااعضديه-و قسيةهض ددع وررالا اقليه

مةاااض ي كااار ثثاااضا ال رااارالا وال اعااا   والدقصااال الطدكت وايااا  متيااات  الدث اااح 
 ايتالال 6-5وواضدبو الدتقبيم وكدى دت بيقه الع وفاض  ام 
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 الدتم يأ الدعضف دجلسضا الدب اضمج: -1

( 12جرو      

رقم 
 الةلسة 

 الهدل  الةلسة عنوان 
االستراتيةيات  
والفنيات  
 المستخدمة

 االنشطة

 الدتعضرا 1
ينتبه الطفل  لللت تيميتل   

 الب حثة.
تقلللللبا الب حثلللللة  الدلعو

ب لميب تيها ليبه 
الكراسلللللللللللللت 

 التبسيقية
يتيرف الطف  عمت   متالابر الدييضر  2

 رام متضره الدلعو  تباعيد زي رة الب حثة 

 ( 1الدعرد  3

يتيلللللللرف تفهللللللللبا  -
 (.1اليدد)

 يقرأ اليدد باحد. -
( 1يكتللللللب اليللللللدد ) -

 ب لرتز.

 الدمب   الدةثضش   -
 الد تالر والدةيضقع -

 الدية ج  الطدكت واي 

تيلللللرا الب حثلللللة 
 صبرا. أرنب، قطة،
عصللفبر، كتلل ب ثللا 
تطمب الب حثة تن ك  
طفلل  أن يرللير عملل  

 (1اليدد رقا)

 ( 2الدعرد  4

يتيلللللللرف تفهللللللللبا  -
 (.2اليدد)

 (.2يقرأ اليدد ) -
يتيلللز الطفللل  تفهلللبا  -

( علللن تفهلللبا 2اليلللدد )
 (1اليدد)

الدمباااااااااااااااااااااااا    -
 الدةثضش  

الد ااااااااااااااااااااااااااتالر -
 والدةيضقع 

الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  
 الطدكت واي 

تيلللللللللللرا    
الب حثلللة صلللبر 
ليلللللللدد تلللللللن 
الحيبانلللللللللللل   
بالطيللللبر  للللت 
تجتبعل    رك  
عم  الببرببينل  
بهل   تع تجتبعة 
 بردتين قطتين

 ( 2اليدد ) 5

 

يمللبن التجتبعللة التللت  -
 (.2تد  عم  اليدد )

( 2يكتللللللب اليللللللدد ) -
 ب لرتز

 الدمب   الدةثضش  
الدية جاااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

تستتر الب حثلة  لت 
عللرا تجتبعللة 
تللن الصللبر عملل  
األطف   ترلير الل  

 2الرقا  

 ( 3الدعرد  6

يتيلللللللرف تفهللللللللبا  -
 (.3اليدد)

 (.3يقرأ اليدد ) -
يتيلللز الطفللل  تفهلللبا  -

( عن تفهبا اليدد 3اليدد )
(2 .) 

الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
 الدةثضش  

الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  
 الطدكت واي 

تيللللرا الب حثللللة 
صلللبر ليلللدد تلللن 
الحيبانلللللللللللللل   
بالطيبر  لت رلك  
تجتبعللل   عمللل  
الببرببينلللل  تللللع 
تجتبعلللللة بهلللللل  

 قطط3بردا ،  3
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 ( 3 ضةج الدعرد   7

يمللبن التجتبعللة التللت  -
 (.3تد  عم  اليدد )

( 3يكتللللللب اليللللللدد ) -
 ب لرتز.

 

الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
 الدةثضش  

الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  
 الطدكت واي 

تسلللتتر الب حثلللة 
 لللللت علللللرا 
تجتبعللللة تللللن 
الصللللبر عملللل  
األطفللل   ترلللير 

 3ال  الرقا 

 ( 4اليدد ) 8

 

يتيلللللللرف تفهللللللللبا  -
 (.4اليدد)

 (4يقرأ اليدد ) -
الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

 الدةثضش  
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

تيللرا الب حثللة 
صللبر ليللدد تللن 
الحيبانلللللللللللل   
بالطيللللبر  للللت 
تجتبعل    رك  
عم  الببرببينل  
بهل   تع تجتبعة 

 4دببلللللللللللة،  4
 كت كي 

 (4ت بع اليدد) 9

 

يمللبن التجتبعللة التللت  -
 (.4تد  عم  اليدد )

 ب لرتز(4يكتب اليدد ) -
الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

 الدةثضش  
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

تسلللتتر الب حثلللة 
 لللللت علللللرا 
تجتبعللللة تللللن 
الصللللبر عملللل  
األطفللل   ترلللير 

 4ال  الرقا 

 ( 5اليدد ) 10

 

يتيللرف تفهللبا اليللدد  -
(5.) 
 (.5يقرأ اليدد ) -
يتيلللز الطفللل  تفهلللبا  -

( عن تفهبا اليدد 5اليدد )
(4) 

الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
 الدةثضش  

الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  
 الطدكت واي 

تيللرا الب حثللة 
صللبر ليللدد تللن 
الحيبانلللللللللللل   
بالطيللللبر  للللت 
تجتبعل    رك  
عم  الببرببينل  
بهل   تع تجتبعة 

تللللللن كلللللل   5
 تجتبعة  

 ( 5 ضةج الدعرد   11

يمللبن التجتبعللة التللت  -
 (.5تد  عم  اليدد )

( 5يكتللللللب اليللللللدد ) -
 ب لرتز

الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
 الدةثضش  

الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  
 الطدكت واي 

تسلللتتر الب حثلللة 
 لللللت علللللرا 
تجتبعللللة تللللن 
الصللللبر عملللل  
األطفللل   ترلللير 

 5ال  الرقا 
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12 
-4-3-2 -1اليدد )

5) 

 

 (.5ال 1يقرأ اليدد )تن -
يتيلللز الطفللل  تفهلللبا  -

( عن تفهبا اليدد 1اليدد )
( عللن 3( عللن تفهللبا )2)

( عللللن 4تفهللللبا اليللللدد)
 ( . 5تفهبا اليدد )

-2-1) االعللداد يكتللب -
 ب لرتز( 3-4-5

الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
 الدةثضش  

الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  
 الطدكت واي 

تيللرا الب حثللة 
صللبر ليللدد تللن 
الحيبانلللللللللللل   
بالطيللللبر  للللت 
تجتبعل    رك  
عم  الببرببينل  
بهل   تع تجتبعة 
صبر تلد  عمل  
 1االعلللداد تلللن 

تللن كلل    5اللل  
 تجتبعة  

 ( 6اليدد ) 13

 

يتيللرف تفهللبا اليللدد  -
(6.) 
 (6يقرأ اليدد ) -

الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
 الدةثضش  

الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  
 الطدكت واي 

تيللرا الب حثللة 
ليللدد تللن صللبر 

الحيبانلللللللللللل   
بالطيللللبر  للللت 
تجتبعل    رك  
عم  الببرببينل  
بهل   تع تجتبعة 

تللللللن كلللللل   6
 تجتبعة

 ( 6 ضةج الدعرد   14

يمللبن التجتبعللة التللت  -
 (.6تد  عم  اليدد )

 ( ب لرتز6يكتب اليدد ) -
الدمباااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

 الدةثضش  
تسلللتتر الب حثلللة 
 لللللت علللللرا 
تجتبعللللة تللللن 
الصللللبر عملللل  
األطفللل   ترلللير 

 6ال  الرقا 

15 
ال    7العداد تن )ا

10) 

 

يتيلللرف الطفللل  عمللل   -
  10ال   7االعداد تن 

يتيز الطف  االعداد تن  -
 10ال   7

 دعو الطدوالر
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

 عااااااا   الدثضبعااااااا  
بط قللل   عميهللل  

 صبر بأرق ا.

ال    7العداد تن )ا 16
10 

يتيلللرف الطفللل  عمللل   -
  10ال   7االعداد تن 

يتيز الطف  االعداد تن  -
 10ال   7

 دعو الطدوالر
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

 عااااااا   الدثضبعااااااا  
بط قللل   عميهللل  

 صبر بأرق ا



 

 
 

 

 

1745 

رقم 
 الهدل  الةلسة عنوان  الةلسة 

االستراتيةيات  
والفنيات  
 المستخدمة

 االنشطة

 التربع  17

يتيلللرف الطفللل  عمللل   -
 رك  التربع.

يتيز بين رلك  التربلع  -
بغيللللر  تللللن االرللللك   

 الهندسية

 الدلعو
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

بط قلل   ترسللبا 
عميهللل  أرلللك   ) 

 -تثملل  –تربللع 
 دائرة( -تستطي 

 الدائرة 18

 

يتيلللرف الطفللل  عمللل   -
 رك  الدائرة.

يتيز بين رلك  اللدائرة  -
بغيرهلللل  تللللن االرللللك   

 الهندسية االخرى

 الدلعو
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

بط قلل   ترسللبا 
عميهللل  أرلللك   ) 

 -تثملل  –تربللع 
 دائرة( -تستطي 

 التستطي   19

 

يتيلللرف الطفللل  عمللل   -
 رك  التستطي .

يتيلللللز بلللللين رلللللك   -
التسلللتطي  بغيرهللل  تلللن 
 االرك   الهندسية االخرى

 الدلعو-
الدةيضقعاااااااااااااااااا  -

 والد تالر
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

تقسللللللا الب حثللللللة 
األطفلللللل   اللللللل  
تجتبعلللل   كلللل  
تجتبعلللة تتكلللبن 

أطفلللللل    4تللللللن 
تيللللرا الب حثللللة 

األطفللللل   عمللللل  
 بيللا التجسللت  

 -كللللرة -)تكيللللب
تربللع( ثللا تب لل  
نلللللباحت الرلللللبة 

 باالختالف.

 التثم  20

 

يتيلللرف الطفللل  عمللل   -
 رك  التثم .

يتيز بين رلك  التثمل   -
بغيرهلللل  تللللن االرللللك   

 الهندسية االخرى

 الدلعو
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

   الطدكت واي 

تقسللللللا الب حثللللللة 
األطفلللللل   اللللللل  
تجتبعلللل   كلللل  
تجتبعلللة تتكلللبن 

أطفلللللل    4تللللللن 
تيللللرا الب حثللللة 
عمللللل  األطفللللل   
التجسلت  )  بيا 

 -كلللللرة -تكيلللللب
تربللع( ثللا تب لل  
نلللللباحت الرلللللبة 

 باالختالف.

21 
التنحن  التفتبح  

 بالتغمق 

 

يتيللرف الطفلل  رللك   -
 التنحن  التغمق /التفتبح.

يتيز بين رك  التنحن   -
التنحنللل  التغملللق برلللك  

 التفتبح

 الدقص 
الدية جاااااااااااااااااااااااااااا  

 الطدكت واي 

تحكللل  الب حثلللة 
 القصة
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 الدجلس  الدمتضمي   22

الدت بب؛ الدثعاارط  دوالا -1
 الدث حل

 تهياااااااج ةعاااااااه الدهاااااااراليض -2
 الع الطفاض ل

 –الدلعااااااااااااااااااااااااو 
  تهيج الدهراليض

  تديج الطفاض 

 جلس  الدةتضةع   23
 الدت قااااااا؛ مااااااام وجاااااااتد الثااااااا 
الدب اااااضمج ةعاااار ماااا ور شااااه  

 مم الدت بب؛ ال و ل  

 تهيااااااااااااج ةعااااااااااااه  الدلعو الد  
 الدهراليض  

 اةتكا  بر واع   الدب اضمج:

 الديعضا  الدة ضج( م( الا17الدجلس  رقم  

يتتقاج ةعار الطاتهاضء مام را ال الديعاضا الا ي اتا الد اال قاضدرال الاع ماض   ال ررالا:
 يا ي:

 الا يتع ا الد ال ش ل الدة ضجل -1

 يةبي الد ال ببم ش ل الدة ضج ومب ه مم الطش ض  الدهيراي  ال ا دل -2

  الدية ج  الطدكت واي : الات ال يجي  الدتعليم

 : الطش ض  الدهيراي   الدة ضج( الام الديعضا

بترضتييااان اااام الديعاااضا وراااي اثاااضر  اااام ة ضقاااضا  اااا   : الدتااااض ل الدتعليةيااا 
 الدرال   ل -الدةست بل-الدةعلح -م اتف البهض وش ض  ريراي  معل: الدة ضج
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 الإلج الءالا: 
 عااا   الدثضبعااا  الشااا ض  ريرااااي  ممتلاااا  الاااع ب ااااضمج الدبترضتييااان ثااام  قاااتف   

بتتيااايح الداااا   بااابم الطشااا ض  الدهيرااااي  الدةتجاااتد و ثااام  ياااضق  ال فااااض  بااات  
ش ل الدة ضج وإا اضء ومعلا  والقايا  اام الطشا ض  الدهيرااي  جاي الدببئا  الدة ي ا  

 ةضد الل

 الدتقبيم:
الدة ضااااج مااام اااااو  قضااااا     لاااو الدثضبعاااا  مااام ال فاااااض  ومعلاااا  واااا د الااااع  

 –الديعااااضاو وو الدةتالقااااة الد يض ياااا  بتااااع  اااارام دااااريهم ماهااااتف الدة ضااااج  الديضجاااا   
 لا ح الدة تولللل( –الدسبتر  

 (17  بب؛ الع الدجلس   

 داث  مةه ابتاى-  بب؛   ضتط الع ماهتف الدة ضج :الام الديعضا   

 ع   الدثضبع  الع ال فاض  مجسةضا الاع الطشا ض  الدهيرااي  ماج الدت ار   
 ثم  قتف ببرء الدلاث  مج ال فاض  كضط ي: ام ش ل الدة ضج

  لو مم كل فال الا ي ةه ابيي  ثم   لو ميه   رير الدع ل الدة لت    
-الدةسات بل –الدة ضاج - الدة ضج( مم ببم اارد مام الطشا ض  الدهيرااي   الدةعلاح 

 الدرال   (ل

 علاام الااام  مي اارد الد ااال شاا ل الدة ضااج وراات م ةااه ابيياا  ةااضدتع ا اليااهل ثاا
الداااض يل ثاام يسااتيتج ال فاااض  الا الد ااال اساا  الدلاثاا   اااه داام يساات ج الاااتم الا 

 الدع ل الدهيراي الدة لت  والدتع ا اليهل



 

1748 

 ع ااع الدثضبعاا  شاا ل الدة ضااج جااي وويااض  ممتلااا  و  لااو ماايهم  ةببااي  :الدتقباايم
 ش ل الدة ضجل

 دداض  ومعضدج  الدبيضاضا م بل  
ثم  ا ي هض ةضد ضاو ال دي    الدث ح بتكتير    مبي( مقضيي      الدثضبع  ن قضم  -و

الطجتةضاي    دلعلتف  الإلبصض ي   الد يم   دب اضمج   SPSS)Statisticalوجقًض 
Package for Social Sciences   20ال ررال ) 

 م بل  الإلبصضءالا الدت وي : -  
ر ال و عب  معظم الدررالاضا ددع جئضا الدةتتاأ الدة جح وجقًض دوجضةضاو جي 

 كةض يلي: Likert Scaleدفضر مسيضل دي  ا الدعوثي الط جضه  

 الط جضه  الدائ  

  ةبل الإلجضةضا ددع  يايا( 1.00-1.66

  ةبل الإلجضةضا ددع  جبر( 1.67-2.37

  ةبل الإلجضةضا ددع  دال ةض(  2.38-3

دثثضا الدا و  الدث عي  بتجتد ج و  دالده دبصض يض الو ارف وجتد ج و    -ا
 دالده دبصض يض الع مستتد كل مهضر  ةض ةعضد الد  يسي  والدا اي ل  

 ال اضدبو الإلبصض ي  الدةستمرم  :
1-" دالد  SquareTest-"  Chi2كض  الاتثضر  ج و   وجتد  مرد  دررالا  

 الدةتعلق  ةضدعة  الديمييلدبصض يض ببم متتا ضا درجضا ابي  الدررالا  
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دررالا  مرد وجتد  Independent t testالاتثضر "ا" دعبيتبم مستقلتبم   -2
 ج و  دالد  دبصض يض ببم متتا ضا درجضا الدعبي  الدرضة   والدتج يبي ل 

دررالا  مرد وجتد ج و  Paired t testالاتثضر "ا" دعبيتبم مت الة تبم     -3
الدثعرط( الع مستتد   -؛  الدقبلي دالد  دبصض يض ببم متتا ضا درجضا الدت بب

 كل مم  الدةهضرالا الد يضيي  و مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي 

دررالا  مرد وجتد ج و  Paired t testالاتثضر "ا" دعبيتبم مت الة تبم     -4
الدت بب؛  الدثعرط   درجضا  متتا ضا  ببم  دبصض يض  الع  -دالد   الدتتثعي( 

مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض    مستتد  كل مم  الدةهضرالا الد يضيي  و
  لالد وي

 الفروض البحرية: 

 الدا   ال و :  -1

درجضا وفاض  الدةجةتا    ي تجر ج و  كالا دطد  دبصض ي  ببم متتا -1
والدثعرد الع  مسيضل الدةهضرالا الد يضيي  درط    الدقبليالدسيضابم    جيالدتج يبي   

 ل جي ال جضه الدسيضل الدثعرط وفاض  الد وي 
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 ( 13جرو   
( دةسيضل " الدةهضرالا الد يضيي   دطد  الدا و  ببم الدسيضابم  الدقبلع والدثعرد

درط وفاض  الد وي  "  الدةجةتا  الدتج يبي ( ةضاتمرالف الاتثضر "ا" دعبيتبم  
  ج يبي 30يضة  و 30ا=  paired  t testمت الة تبم 

 ال ةعضد 
 (30 يضل ةعرط   ( 30 يضل قبلي  

مستتد   ية  ا 
الدةتتاأ  الدق الر الدرطد  

 الد سضبي
الطا  الا 
 الدةايضرط 

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

اااااااااار ثاااااااااام -و
الكتاااو الدعاااارد 
الدصاااااااااااااااااا يح 
ومااااااااااضف كاااااااااال 
شاااااااا ل ماااااااام 

 ال ش ض 

 دالد   *0.01 10.929 1.49 10.80 1.62 5.97

ااااار ثاااام  - 
الاتاااضر الداااا قم 
الدةيضاو مم 
واااااااااال كاااااااال 

  تر 

 دالد   *0.01 16.0 1.30 11.13 1.21 5.80

ااااااااااااااااااااااار  -ا
والكتااو الداا قم 
  ااااااااااااااااااااااااااااااااان 

 الدصتر 

 دالد   *0.01 12.739 1.26 10.70 1.28 6.27

و ااااااااااااال  -د
الدعااااااااااااااااااااااااااااااااارد 
ةضدصااااااااااااااااااااتر 
 الدةيضاث  ده

6.50 1.10 6.33 1.02 1.542 0.13 
مب  
 دالد  
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دجةااااضدي  -1
 دالد   *0.01 19.462 3.27 38.93 2.41 24.37 الدعر

 دالد   *0.01 12.425 1.63 10.57 1.17 5.70 الدتصييا-2
 دالد   *0.01 24.457 0.92 11.03 1.0 5.57 الدجةج  -3
 دالد   *0.01 14.275 1.67 10.63 1.04 5.27 الد  ح  -4
الجةاااااااااااااااااااااااضدي: -

مسياااااااااااااااااااااااااااااااااااااضل 
الدةهاااااااااااااااااااااااااااااضرالا 
الد يضيااااي  داااارط 
 وفاض  الد وي 

 دالد   *0.01 27.457 4.44 71.07 2.87 40.57

   05ل0*دالده اير مستتد القل 

 مم الدجرو  الدسضب؛ يترح مض يلي: 

 مهضر  الدعر: -1

 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -
(و 462ل19الدتج يبياااا  جااااع الدسيضااااابم  الدقبلااااع والدثعاااارد( ببااااح بل اااان  يةاااا   

( دصااضدح الدسيااضل 93ل38(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  
 ( دلسيضل الدقبليل 37ل24الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  

 الدتصييا:مهضر   -2
 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -

(و 425ل12بل ااااان  يةااااا    الدتج يبيااااا  جاااااع الدسيضاااااابم  الدقبلاااااي والدثعااااارط(ببح 
( دصااضدح الدسيااضل 57ل10(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  

 ( دلسيضل الدقبليل 70ل5الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  
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 مهضر  الدجةج: -3

 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -
(و 457ل24ن  يةااااا   الدتج يبيااااا  جاااااع الدسيضاااااابم  الدقبلاااااع والدثعااااارد(ببح بل ااااا

( دصااضدح الدسيااضل 03ل11(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  
 ( دلسيضل الدقبليل 57ل5الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  

 مهضر  الد  ح: -4
 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -

(و 275ل14  الدتج يبيااااا  جاااااع الدسيضاااااابم  الدقبلاااااع والدثعااااارد(ببح بل ااااان  يةااااا 
( دصااضدح الدسيااضل 63ل10(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  

 ( دلسيضل الدقبليل 27ل5الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  

 الدررج  الدكلي : دةسيضل الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي :-
 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -

(و 457ل27دسيضاااااابم  الدقبلاااااع والدثعااااارد(ببح بل ااااان  يةااااا   الدتج يبيااااا  جاااااع ال
( دصااضدح الدسيااضل 07ل71(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  

 ( دلسيضل الدقبليل 57ل40الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  

  دثثضا الدا يي :-
اقباااال الدااااا   الإلبصااااض ي الدقض اااال بتجااااتد جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم -

مسياضل متتا ضا درجضا الدسيضابم الدقبلي والدثعرط دلةجةتاا  الدتج يبيا  الاع 
 جع الدت بب؛ الدثعرطل الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي  
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ش ل بيضاي يتيح دطد  الدا و  ببم الدسيضابم  الدقبلع والدثعرد( دةسيضل  
  الدةجةتا  الدتج يبي ( درط وفاض  الد وي   الا الد يضيي الدةهضر 

المهارات الرياضية لدي أطفال الروضة 

مجموعة التجريبية القبلى والبعدى-ال

العدالتصنيف الجمعالطرح

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

قياس قبلي 

قياس بعدي 

10.611.010.6

38.9

5.35.65.7

24.4

 معضدد  كسو بوه
وية اااام  يااااضل الداعضدياااا  ااااام ف ياااا؛ درجااااضا الدةااااتعلم جااااع الطاتثااااضر  

بسضةه الع اساث  الدكساو  جيالدت صبلع الد د ي ب؛ قبليًض وضعريًض ببح يعتةر 
 الدةعضدد  الدتضدي : جيالدةعر  دبوه والدةتةعل  

 
الدررج    وا: ش=  الدررج   الدثعرطالطاتثضر    جيببح  الطاتثضر    جيل  ل= 

 ل الدقبلي
 د=الديهضي  الدعظةع دواتثضرل     
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ر ال الدعاا وا ي تا الد ر الداض ل ده ه الديسث  رت    جيويقت ح بوه   
 الدةيهج مقبت ل  بتع ية م الاتثضر جضالي  %2ل1

  % 02ل2معضدده كسو بوه جقر بل ن اسث  الدكسو دبوه=    جيوضضدتعتيه  
الدب اضمج   داضالي   الدةقبتد   الديسث   بردرض بوه و ويرديض    والدتيورع الالي مم 

 كدى الع جضالي  الدب اضمج دةسيضل الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي 

الدعض-2 دطد   -:ايالدا    كالا  ج و   متتا  تجر  ببم  درجضا    يدبصض ي  
الدسيضل الدثعردو   جيوفاض  الدةجةتا  الدتج يبي  ووفاض  الدةجةتا  الدرضة    

الدةجةتا    دصضدح  الد وي   وفاض   درط  الد يضيي   الدةهضرالا  مسيضل  الع 
 ل الدثعرطالدسيضل  جيالدتج يبي   
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 ( 14جرو   
والدتج يبي ( دةسيضل الدةهضرالا  دطد  الدا و  ببم الدةجةتاتبم   الدرضة  

الد يضيي  درط وفاض  الد وي   الدسيضل الدثعرد(ةضاتمرالف الاتثضر "ا" دعبيتبم  
  ج يبي  30يضة  و  30ا=   Independent t testمستقلتبم   

 ال ةعضد

الدعبي  الدرضة    
 30 ) 

الدعبي  الدتج يبي  
 30 ) 

مستتد   ية  ا 
 الدق الر  الدرطد  

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

ااار ثاام الكتااو الدعاارد -و
الدصااااااا يح وماااااااضف كااااااال 

 ش ل مم ال ش ض 
 دالد   *0.01 10.568 1.49 10.80 1.67 6.46

ااااار ثاااام الاتااااضر  - 
الدااا قم الدةيضااااو مااام 

 واال كل  تر 
 دالد   *0.01 12.914 1.30 11.13 1.68 6.10

اااااااار والكتاااااااو  -ا
الداااااااااااااااا قم   اااااااااااااااان 

 الدصتر 
 دالد   *0.01 12.947 1.26 10.70 1.42 6.20

و اااااااااااااال الدعاااااااااااااارد  -د
 دالد   *0.01 2.026 1.02 6.33 1.13 5.76 ةضدصتر الدةيضاث  ده

 دالد   *0.01 15.243 3.27 38.93 3.73 25.10 دجةضدي الدعر  -1
 دالد   *0.01 11.494 1.63 10.57 1.55 5.83 الدتصييا-2
 دالد   *0.01 15.546 0.92 11.03 1.45 6.13 الدجةج  -3
 دالد   *0.01 9.700 1.67 10.63 1.51 6.63 الد  ح  -4
الجةاااااااااضدي: مسياااااااااضل -

الدةهاااااااضرالا الد يضيااااااااي  
 درط وفاض  الد وي 

 دالد   *0.01 19.350 4.44 71.07 6.34 43.70

 05ل0*دالده اير مستتد القل 
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 مم الدجرو  الدسضب؛ يترح مض يلي: 
 مهضر  الدعر: -1
 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -

(و 243ل15 الدرااضة   والدتج يبياا (  الدسيااضل الدثعاارد(ببح بل اان  يةاا   ا(  
( دصااااااضدح 93ل38(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  

 ( دلةجةتا  الدرضة  ل10ل25الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  

 يا:مهضر  الدتصي -2
 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -

(و 494ل11 الدراااضة   والدتج يبيااا ( الدسيضل الدثعااارد(ببح بل ااان  يةااا   ا(  
( دصااااااضدح 57ل10(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  

 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 83ل5الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  

 جةج:مهضر  الد -3

 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -
(و 546ل15 الدراااضة   والدتج يبيااا ( الدسيضل الدثعااارد(ببح بل ااان  يةااا   ا(  

( دصااااااضدح 03ل11(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  
 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 13ل6الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  

 د  ح:مهضر  ال -4

 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -
(و 700ل9 الدراااااضة   والدتج يبيااااا ( الدسيضل الدثعااااارد(ببح بل ااااان  يةااااا   ا(  

( دصااااااضدح 63ل10(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  
 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 63ل6الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  
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 كلي : دةسيضل الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي  :الدررج  الد-
 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -

(و 19.350 الدراااضة   والدتج يبيااا ( الدسيضل الدثعااارد(ببح بل ااان  يةااا   ا(  
( دصااااااضدح 71.07(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  

 ( دلةجةتا  الدرضة  ل43.70 الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  الدةجةتا  

 دثثضا الدا يي : -
اقبااال الداااا   الإلبصاااض ي الدقض ااال بتجاااتد جااا و   كالا دطدااا  دبصاااض ي   بااابم -

جاع الدةجةتاا  الدتج يبيا  ووفااض  الدةجةتاا  الدراضة   متتاأ  درجضا وفااض   
دصاضدح   ويا الدةهضرالا الد يضيي  درط وفااض  الدو الع مسيضل الدسيضل الدثعرد

 الدةجةتا  الدتج يبي   جع الدسيضل الدثعردل 
شااا ل بياااضاي يتياااح دطدااا  الداااا و  بااابم الدةجةاااتاتبم   الدراااضة   والدتج يبيااا ( 

 الدسياااااضل الدثعااااارد(   الدةهاااااضرالا الد يضياااااي  دااااارط وفااااااض  الد ويااااا دةسياااااضل 
  الدةجةتا  الدتج يبي (

المهارات الرياضية لدي أطفال الروضة

الضابطة والتجريبية-القياس البعدى

 العدالتصنيف الجمع الطرح
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 تجااااار جااااا و  كالا دطدااااا  دبصاااااض ي  بااااابم متتااااااأ   ط الدعضداااااح:الداااااا    -3
الع مسيضل  والدتتثعي الدثعرطالدسيضابم  جيدرجضا وفاض  الدةجةتا  الدتج يبي   

 الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي ل
 ( 15جرو   

الدةهضرالا الد يضيي  درط   والدتتثعي(دةسيضل الدثعرطدطد  الدا و  ببم الدسيضابم   
وفاض  الد وي   الدةجةتا  الدتج يبي ( ةضاتمرالف الاتثضر "ا" دعبيتبم  

  ج يبي 30يضة  و 30ا=  paired  t testمت الة تبم 

 ال ةعضد 

 (30 يضل  تثعي    (30 يضل ةعرط   

مستتد    ية  ا 
الدةتتاأ   الدق الر  الدرطد  

 الد سضبي 
الطا  الا  
 الدةايضرط 

الدةتتاأ  
 الد سضبي 

الطا  الا  
 الدةايضرط 

اااااااااار ثااااااااام الكتاااااااااو الدعااااااااارد -و
الدصاا يح ومااضف كاال شاا ل ماام 

 ال ش ض 
10.80 1.49 10.87 1.38 1.43 0.16 

مب  
 دالد  

ااااااار ثااااااام الاتاااااااضر الدااااااا قم  - 
الدةيضااااااااو مااااااام وااااااااال كااااااال 

  تر 
11.13 1.30 11.20 1.21 0.387 0.70 

مب  
 دالد  

اااار والكتاااو الدااا قم   ااان  -ا
 الدصتر 

10.70 1.26 10.73 1.17 0.215 0.83 
مب  
 دالد  

و ااااااال الدعااااااارد ةضدصاااااااتر  -د
 الدةيضاث  ده

6.33 1.02 6.43 1.0 1.36 0.18 
مب  
 دالد  

 دجةضدي الدعر -1
38.93 3.27 39.43 3.36 1.76 0.08 

مب  
 دالد  
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 الدتصييا-2
10.57 1.63 10.47 1.69 0.462 0.64 

مب  
 دالد  

 الدجةج -3
11.03 0.92 11.10 0.96 1.43 0.16 

مب  
 دالد  

 الد  ح -4
10.63 1.67 10.77 1.63 1.68 0.10 

مب  
 دالد  

الجةاااضدي: مسياااضل الدةهاااضرالا -
الد يضيااااااااااااي  داااااااااااارط وفاااااااااااااض  

 الد وي 
71.07 4.44 71.33 4.42 1.39 0.17 

مب  
 دالد  

 يترح مض يلي:  مم الدجرو  الدسضب؛
 مهضر  الدعر: -1
ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -

الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام 
 (ل05ل0 
 مهضر  الدتصييا: -2
ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -

ةةساتتد دطدا  الكبا  مام   الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي(
 (ل05ل0 
 مهضر  الدجةج: -3
ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -

الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام 
 (ل05ل0 
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 :مهضر  الد  ح -4
ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -
ةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام الد
 (ل05ل0 

 الدررج  الدكلي : دةسيضل الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي :-

ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -
  مام الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا

 (ل05ل0 

  دثثضا الدا يي :-
اقبااال الداااا   الالدعااارمي الدقض ااال ةعااارف وجاااتد جااا و  كالا دطدااا  دبصاااض ي  بااابم -

متتاااأ  درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  الدتج يبياا  جااع الدسيضااابم الدثعاارد والدتتثعااع 
  الع مسيضل الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي ل
الدثعاارد والدتتثعااي( دةسيااضل شاا ل بيااضاي يتيااح دطداا  الدااا و  باابم الدسيضااابم  

 الدةهضرالا الد يضيي  درط وفاض  الد وي   الدةجةتا  الدتج يبي (
المهارات الرياضية لدي أطفال الروضة

البعدى والتتبعي-المجموعة التجريبية

 العدالتصنيفالجمع الطرح
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ط ال
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درجضا     ي تجر ج و  كالا دطد  دبصض ي  ببم متتا    :الد الةجالدا    -  4
الع مسيضل مهضرالا   والدثعرط  الدقبليالدسيضابم    جيوفاض  الدةجةتا  الدتج يبي   

 الدسيضل الدثعرطل  جي ال جضهالدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي  و 

 ( 16جرو   
( دةسيضل مهضرالا الدتاكب  الدثص ط  والدثعرطدطد  الدا و  ببم الدسيضابم  الدقبلي 

درط وفاض  الد وي   الدةجةتا  الدتج يبي ( ةضاتمرالف الاتثضر "ا" دعبيتبم  
  ج يبي  30يضة  و 30ا=  paired  t testمت الة تبم   

 ال ةعضد

 ( 30 يضل ةعرط   (30 يضل قبلي  

مستتد   ية  ا 
الدةتتاأ  الدق الر  الدرطد  

 الد سضبي
الطا  الا 
 الدةايضرط 

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

 اااااال ال شاااااا ض  -1
 دالد   *0.01 17.17 1.20 11.27 1.19 5.40 الدةتةضثل 

دااااااااااتا ال شاااااااااا ض   -2
كالا الد جاااام الدةتةضثاااال 

 ةضدلتا ال بة 
 دالد   *0.01 21.76 1.09 11.33 1.04 4.93

الدعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ل  -3
 الدةمتلة 

 دالد   *0.01 25.86 1.07 11.13 0.90 5.07

الدعاااااااا ل  اااااااال  -4
 دالد   *0.04 3.16 1.93 5.90 1.08 4.73 ةظل 

وكةاااااااااال    بااااااااااو -5
 دالد   *0.01 27.20 0.92 11.40 0.88 4.80 الدع ل
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دااااااتا ال شاااااا ض   -6
جي الد اة  كةااض راات 

 م لت 
 دالد   *0.03 2.19 1.49 5.67 0.94 5.07

وكةااااااال الدعااااااا ل  -7
 دالد   *0.01 11.15 1.20 11.17 2.37 5.93 الديضقل جي الدصتر 

الجةاااااضدي: مسياااااضل -
مهااااااااااضرالا الدتاكباااااااااا  
الدثصااااااااااااااا ط دااااااااااااااارط 

 وفاض  الد وي 

 دالد   *0.01 31.43 3.97 67.87 3.22 35.93

 05ل0*دالده اير مستتد القل 

 مم الدجرو  الدسضب؛ يترح مض يلي: 
 مهضر   ل ال ش ض  الدةتةضثل :  -1
 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -

(و 17ل17ببااح بل اان  يةاا   ا(   الدتج يبياا  جااع الدسيضااابم  الدقبلااع والدثعاارد(
( دصاضدح الدسياضل 27ل11ةةتتااأ بساضبي   (ل05ل0ةةستتد دطد  القال مام  

 ( دلسيضل الدقبليل 5.40الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  

  ض  كالا الد جم الدةتةضثل ةضدلتا ال بة :مهضر  دتا ال ش -2

 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -
(و 99ل33بباح بل ان  يةا   ا(     الدتج يبي  جاع الدسيضاابم  الدقبلاع والدثعارد(

( دصااضدح الدسيااضل 73ل22(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  
 ( دلسيضل الدقبليل 40ل8الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  
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 مهضر  الدع ل الدةمتلة: -3
 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -

(و 86ل25 ا(   الدتج يبياا  جااع الدسيضااابم  الدقبلااع والدثعاارد(ببح بل اان  يةاا  
( دصااضدح الدسيااضل 33ل11(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  

 ( دلسيضل الدقبليل 07ل5الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  
 مهضر   ل الدع ل ةظل : -4
 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -

(و 16ل3 يةااا   ا(    الدتج يبيااا  جاااع الدسيضاااابم  الدقبلاااع والدثعااارد(ببح بل ااان 
( دصاااضدح الدسياااضل 90ل5(لةةتتااااأ بساااضبي  05ل0ةةساااتتد دطدااا  القااال مااام  

 ( دلسيضل الدقبليل 73ل4الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  
 مهضر  وكةل    بو الدع ل: -5
 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -

(و 20ل27والدثعاارد(ببح بل اان  يةاا   ا(   الدتج يبياا  جااع الدسيضااابم  الدقبلااع 
( دصااضدح الدسيااضل 40ل11(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  

 ( دلسيضل الدقبليل 80ل4الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  
 مهضر  دتا ال ش ض  جي الد اة  كةض رت م لت : -6
 تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا  -
(و 19ل2ج يبيااا  جاااع الدسيضاااابم  الدقبلاااع والدثعااارد(ببح بل ااان  يةااا   ا(   الدت

( دصاااضدح الدسياااضل 67ل5(لةةتتااااأ بساااضبي  05ل0ةةساااتتد دطدااا  القااال مااام  
 ( دلسيضل الدقبليل 07ل5الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  

 مهضر  وكةل الدع ل الديضقل جي الدصتر : -7
وفاااض  الدةجةتااا   تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا -

(و 15ل11الدتج يبياا  جااع الدسيضااابم  الدقبلااع والدثعاارد(ببح بل اان  يةاا   ا(   
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( دصااضدح الدسيااضل 17ل11(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  
 ( دلسيضل الدقبليل 93ل5الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  

 الدررج  الدكلي : دةسيضل مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي :-

تجاار جاا و  كالا دطداا  دبصااض ي  باابم متتااا ضا درجااضا وفاااض  الدةجةتااا   -
(و 43ل31الدتج يبيااا  جاااع الدسيضاااابم  الدقبلاااع والدثعااارد(ببح بل ااان  يةااا   ا(  

( دصااضدح الدسيااضل 87ل67(لةةتتاااأ بسااضبي  05ل0ةةسااتتد دطداا  القاال ماام  
 ( دلسيضل الدقبليل 93ل35الدثعرط مقضبل ةةتتاأ بسضبي  

  دثثضا الدا يي :-
باااال الدااااا   الإلبصااااض ي الدقض اااال بتجااااتد جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم اق-

مسياضل متتا ضا درجضا الدسيضابم الدقبلي والدثعرط دلةجةتاا  الدتج يبيا  الاع 
 جع الدت بب؛ الدثعرطل  مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي 

شااا ل بياااضاي يتياااح دطدااا  الداااا و  بااابم الدسيضاااابم  الدقبلاااع والدثعااارد( دةسياااضل 
 مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي   الدةجةتا  الدتج يبي (

مهارات التفكير البصري لدي أطفال الروضة 

القبلي والبعدى-المجموعة التجريبية

ص
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 معضدد  كسو بوه
وية اااام  يااااضل الداعضدياااا  ااااام ف ياااا؛ درجااااضا الدةااااتعلم جااااع الطاتثااااضر  

بسضةه الع اساث  الدكساو  الدت صبلع الد د ي ب؛ قبليًض وضعريًض ببح يعتةر جع
 الدةعر  دبوه والدةتةعل  جع الدةعضدد  الدتضدي :

 
الطاتثضر   جع  الدررج   الدثعردل  ل=  الطاتثضر  جع  الدررج   وا: ش=  ببح 

 الدقبلعل 

 د=الديهضي  الدعظةع دواتثضرل     
ويقتا ح باوه جاع را ال الدعااا وا ي اتا الد ار الداض ال دها ه الديساث  راات  

 الدةيهج مقبت ل بتع ية م الاتثضر جضالي  %2ل1

 %89ل1وضضدتعتيه جع معضدده كساو باوه جقار بل ان اساث  الدكساو دابوه= 
ورااع الالااي ماام الديسااثه الدقبتدااه داضالياا  الدب اااضمج والدتااع بااردرض بااوه و وياارديض 
كداااى الاااع جضاليااا  الدب ااااضمج دةسياااضل مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا ط دااارط وفااااض  

 الد وي ل

درجاضا وفااض    يدبصض يض ببم متتا  تجر ج و  دالد   -:الدمضم الدا    -4
و الااع الدثعاارطالدسيااضل  جاايالدةجةتااا  الدتج يبياا  ووفاااض  الدةجةتااا  الدرااضة   

مسياااضل مهاااضرالا الدتاكباااا  الدثصااا ط دااارط وفاااااض  الد ويااا  دصاااضدح الدةجةتااااا  
 الدتج يبي 
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 ( 17جرو   
دطد  الدا و  ببم الدةجةتاتبم   الدرضة   والدتج يبي ( دةسيضل مهضرالا  

ط درط وفاض  الد وي   الدسيضل الدثعرد( ةضاتمرالف الاتثضر "ا"  الدتاكب  الدثص  
  ج يبي  30يضة  و   30ا=   Independent t testدعبيتبم مستقلتبم   

 ال ةعضد

الدعبي  الدرضة    
 30 ) 

الدعبي  الدتج يبي  
 30 ) 

مستتد   ية  ا 
 الدق الر  الدرطد  

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

 اال ال شاا ض  -1
 دالد   *0.01 19.972 1.20 11.27 1.07 5.40 الدةتةضثل 

دااااااااااتا ال شاااااااااا ض   -2
كالا الد جااام الدةتةضثاااال 

 ةضدلتا ال بة 
 دالد   *0.01 13.678 1.09 11.33 2.21 5.17

 دالد   *0.01 21.037 1.07 11.13 1.06 5.33 الدع ل الدةمتلة   -3
 اااال الدعاااا ل  -4

 دالد   *0.05 1.931 1.93 5.90 1.18 5.10 ةظل 

وكةاااااااااااااال    بااااااااااااااو -5
 دالد   *0.01 24.306 0.92 11.40 1.08 5.07 الدع ل

دااتا ال شاا ض  جااي  -6
الد اااااااااااة  كةااااااااااض راااااااااات 

 م لت 
مب   0.06 1.853 1.49 5.67 1.28 5.0

 دالد  
وكةااااااال الدعااااااا ل  -7

 دالد   *0.01 19.657 1.20 11.17 1.18 5.10 الديضقل جي الدصتر 

الجةاااااااااضدي: مسياااااااااضل -
مهاااااااااااااااضرالا الدتاكبااااااااااااااا  
الدثصااا ط دااارط وفااااض  

 الد وي 

 دالد   *0.01 32.620 3.97 67.87 3.54 36.17

 05ل0*دالده اير مستتد القل 
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 مم الدجرو  الدسضب؛ يترح مض يلي: 
 مهضر   ل ال ش ض  الدةتةضثل : -1
 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -

(و 972ل19 الدرااضة   والدتج يبياا ( الدسيضل الدثعاارد( ببااح بل اان  يةاا   ا(  
( دصااااااضدح 27ل11(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  

 ( دلةجةتا  الدرضة  ل40ل5الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  

 ال ش ض  كالا الد جم الدةتةضثل ةضدلتا ال بة :مهضر  دتا  -2

 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -
(و 678ل13 الدرااضة   والدتج يبياا ( الدسيضل الدثعاارد( ببااح بل اان  يةاا   ا(  

( دصااااااضدح 33ل11(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  
 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 17ل5ي  الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضب

 مهضر  الدع ل الدةمتلة: -3

 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -
(و 037ل21 الدرااضة   والدتج يبياا ( الدسيضل الدثعاارد( ببااح بل اان  يةاا   ا(  

( دصااااااضدح 13ل11(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  
 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 33ل5متتاأ بسضبي  الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل 

 مهضر   ل الدع ل ةظل : -4

 تجااار جااا و  كالا دطدااا  دبصاااض ي  بااابم متتاااا ضا درجاااضا الدةجةاااتاتبم   -
(و 931ل1الدرااااضة   والدتج يبياااا ( الدسيضل الدثعاااارد( ببااااح بل اااان  يةاااا   ا(  

( دصضدح الدةجةتاا  90ل5(ل ةةتتاأ بسضبي  05ل0ةةستتد دطد  القل مم  
 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 10ل5 ( مقضبل متتاأ بسضبي   الدتج يبي
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 مهضر  وكةل    بو الدع ل: -5

 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -
(و 306ل24 الدرااضة   والدتج يبياا ( الدسيضل الدثعاارد( ببااح بل اان  يةاا   ا(  

( دصااااااضدح 40ل11(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  
 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 07ل5تا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  الدةجة

 مهضر  دتا ال ش ض  جي الد اة  كةض رت م لت : -6

ط  تجااار جااا و  كالا دطدااا  دبصاااض ي  بااابم متتاااا ضا درجاااضا الدةجةاااتاتبم -
(و 853ل1 الدراااضة   والدتج يبيااا ( الدسيضل الدثعااارد( بباااح بل ااان  يةااا   ا(  

( دلةجةتاااااا  67ل5ل ةةتتااااااأ بساااااضبي  (05ل0مااااام   ةةساااااتتد دطدااااا  الكبااااا 
 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 0ل5 الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  

 مهضر  وكةل الدع ل الديضقل جي الدصتر : -7

 تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا درجااااضا الدةجةااااتاتبم -
(و 657ل19( ببااح بل اان  يةاا   ا(   الدرااضة   والدتج يبياا ( الدسيضل الدثعاارد

( دصااااااضدح 17ل11(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  
 ( دلةجةتا  الدرضة  ل 10ل5الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  

 الدررج  الدكلي : دةسيضل مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي :-
جااااضا الدةجةااااتاتبم  تجاااار جاااا و  كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم متتااااا ضا در -

(و 620ل32 الدرااضة   والدتج يبياا ( الدسيضل الدثعاارد( ببااح بل اان  يةاا   ا(  
( دصااااااضدح 87ل67(ل ةةتتاااااااأ بسااااااضبي  05ل0ةةسااااااتتد دطداااااا  القاااااال ماااااام  

 ( دلةجةتا  الدرضة  ل17ل36الدةجةتا   الدتج يبي ( مقضبل متتاأ بسضبي  
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  دثثضا الدا يي :-
كالا دطداااا  دبصااااض ي  باااابم  اقباااال الدااااا   الإلبصااااض ي الدقض اااال بتجااااتد جاااا و  -

الدةجةتاا  الدتج يبيا  ووفااض  الدةجةتاا  الدراضة   متتاأ ر و درجضا وفاض   
مهااااضرالا الدتاكباااا  الدثصاااا ط داااارط وفاااااض  و الااااع مسيااااضل الدسيااااضل الدثعااااردجااااع 

 دصضدح الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضل الدثعردل  الد وي 
الدرااضة   والدتج يبياا  ( شاا ل بيااضاي يتيااح دطداا  الدااا و  باابم الدةجةااتاتبم   

دةسياااضل مهااااضرالا الدتاكباااا  الدثصاااا ط دااارط وفاااااض  الد وياااا   الدسيااااضل الدثعاااارد(  
  الدةجةتا  الدتج يبي (

مهارات التفكير البصري لدي أطفال الروضة

الضابطة والتجريبية-القياس البعدى
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الدسضدل:-6 متتا   الدا    ببم  دبصض ي   دطد   كالا  ج و     ي ط  تجر 
الع مسيضل   والدتتثعي  الدثعرطالدسيضابم    جيدرجضا وفاض  الدةجةتا  الدتج يبي   

 مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي ل

 ( 18جرو   
والدتتثعي( دةسيضل مهضرالا الدتاكب    الدثعرطدطد  الدا و  ببم الدسيضابم   

الدثص ط درط وفاض  الد وي   الدةجةتا  الدتج يبي ( ةضاتمرالف الاتثضر "ا"  
  ج يبي  30يضة  و  30ا=   paired  t testدعبيتبم مت الة تبم   

 ال ةعضد

 ( 30 يضل  تثعي   ( 30 يضل ةعرط  

مستتد   ية  ا 
الدةتتاأ  الدق الر  الدرطد  

 الد سضبي
الطا  الا 
 الدةايضرط 

الدةتتاأ 
 الد سضبي

الطا  الا 
 الدةايضرط 

 ااااااااال ال شااااااااا ض  -1
مب   0.16 1.409 1.10 11.43 1.20 11.27 الدةتةضثل 

 دالد  

دااااااااتا ال شاااااااا ض   -2
كالا الد جاام الدةتةضثاال 

 ةضدلتا ال بة 
مب   0.07 1.882 0.85 11.57 1.09 11.33

 دالد  

مب   0.18 1.361 0.88 11.33 1.07 11.13 الدع ل الدةمتلة   -3
 دالد  

 اااااااااال الدعااااااااااا ل  -4
مب   0.16 1.439 2.0 6.17 1.93 5.90 ةظل 

 دالد  

وكةاااااااااااال    بااااااااااااو -5
مب   0.71 0372 0.89 11.43 0.92 11.40 الدع ل

 دالد  
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دااااااااتا ال شاااااااا ض   -6
جااي الد اااة  كةااض رااات 

 م لت 
مب   0.07 1.819 1.58 6.10 1.49 5.67

 دالد  

وكةااااااااال الدعااااااااا ل  -7
مب   0.21 1.278 1.11 11.30 1.20 11.17 الديضقل جي الدصتر 

 دالد  

الجةاااااااضدي: مسيااااااااضل -
مهاااااااااااااضرالا الدتاكبااااااااااااا  
الدثصاا ط داارط وفاااض  

 الد وي 

مب   0.16 1.424 4.22 68.10 3.97 67.87
 دالد  

 مم الدجرو  الدسضب؛ يترح مض يلي: 
 :مهضر   ل ال ش ض  الدةتةضثل  -1
ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -

الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام 
 (ل05ل0 
 :مهضر  دتا ال ش ض  كالا الد جم الدةتةضثل ةضدلتا ال بة  -2
ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -

الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام 
 (ل05ل0 
 مهضر  الدع ل الدةمتلة: -3
ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -

الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام 
 (ل05ل0 
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 مهضر   ل الدع ل ةظل : -4

ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -
الدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد و 

 (ل05ل0 

 مهضر  وكةل    بو الدع ل: -5

ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -
الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام 

 (ل05ل0 

 مهضر  دتا ال ش ض  جي الد اة  كةض رت م لت : -6

  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  ط  تجاااااار جاااااا و -
الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام 

 (ل05ل0 

 مهضر  وكةل الدع ل الديضقل جي الدصتر : -7
ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -

الدةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام 
 (ل05ل0 

 الدررج  الدكلي : دةسيضل مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي : -

ط  تجاااااار جاااااا و  كالا دطداااااا  دبصااااااض ي  باااااابم متتااااااا ضا درجااااااضا وفاااااااض  -
ةجةتا  الدتج يبي  جع الدسيضاابم  الدثعارد والدتتثعاي( ةةساتتد دطدا  الكبا  مام الد
 (ل05ل0 
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  دثثضا الدا يي : -
الدقض ااال ةعااارف وجاااتد جااا و  كالا دطدااا  دبصاااض ي  بااابم  الدعااارمياقبااال الداااا   -

 والدتتثعاااي الدثعااارطالدسيضاااابم  جااايالدةجةتاااا  الدتج يبيااا  متتااااأ درجاااضا وفااااض  
  .الدثص ط درط وفاض  الد وي مهضرالا الدتاكب  الع مسيضل 

والدتتثعااي( دةسيااضل  الدثعاارطشاا ل بيااضاي يتيااح دطداا  الدااا و  باابم الدسيضااابم  
 مهضرالا الدتاكب  الدثص ط درط وفاض  الد وي 

مهارات التفكير البصري لدي أطفال الروضة
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 التوصيات :
الدتت يضا        القت الح  ية م  الدثضبع   الدبهض  الدتي  ت لن  الديتض ج  جي يتء 
 الدتضدي :  

الدب المج   -1 الع  الدةعلةضا(  الطفاض     راضي   الع  الدقض ةبم   رريو 
 الطدكت واي  الدتي ية م الاتمرالمهض مج ال فاض ل 

 تاي  الدةعلةضا والوديضء الطمتر ةارةي  الدتكيتدتجيض والاتمرالف الد ضاو  -2
 ليم ببح واه و ثح مم مستجرالا الدعص  الد ريحلالطدي جي الدتع

 الطة ض  الدةقت ب : 

اليب اضمج   -1 ةعه    قض م  دتيةي   الد ريع   الدتعليم  الات ال يجيضا  ةعه 
 ايتالال 9  -7الدةهضرالا الد يضيي  دة البل  علية  مم ام  

درط   -2 الدةهضرالا  ةعه  جي  يةي   الطدي  الد ضاو  الاتمرالف  جضالي  
 ريض  ال فاض ل الد ضدث  الدةعلة  جي 
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 لمراجاال

 أوال : المراجا العربية
(ل الدمياااض  2015وبةااار باااض م ااااعبر ابااار الدةااايعم ويضاااا  م ةاااتد جاااتهط   ل1

والدتاكبااا  الدثصااا ط كاااااضل دبياااضء  علااام ةصااا ط قاااض م الاااع الدجةاااج بااابم الدتالقاااج 
-و جةاياا  المساايض الدت ضياا  ااام ف ياا؛ الداااممةلررة امسررياوالدصااتر  الدةةعلاا  دااهو 

 ل232-174و ش ش 1مص و   

حوسر  فري تنميرة فاعلية فتاب تفاعلي م(ل 2013وبةر الي وبت هاليار   ل2
مهرررارات التفكيرررر البصرررري فررري التكنولوجيرررا لررردى طرررالب الصررر  الخرررام  

 و درالا  مضجستب و الدجضمع  الإلاومي  ة ي لاشساسي بغز 

فاعليررة توظيرر  اسررتراتيةية (ل 2012آمااض  اباار الدقااضدر وبةاار الدك لااتا  ل3
البي  الدا ري في تنمية المفاهيم ومهرارات التفكيرر البصرري بالةغرا يرا لردى 

و راااضد  مضجسااتب و الدجضمعاا  الإلاااومي  البررات الصرر  الحررادي عشررر بغررز ط
 ة ي ل
(ل جعضدياا  الاااتمرالف ااا ال أ الدتاكباا  جااي 2012ومااضاي رضيااج الد ساابيي ابااره  ل4

  صااابل ماااضد  الدعلاااتف و يةيااا  ةعاااه مهاااضرالا الدتاكبااا  الدثصااا ط دااارد الدتومبااا  
و مصررر-ر مةلررة فليررة التربيررة بالمنصررو الدةعاضقبم اااةايًض ةضدة بلاا  الطبترال ياا و 

 ل32-1و ش ش 80و  1مح
(ل جضاليااا  الدية جااا  مراتمااا  ةمبااارد 2015بهيااا  وبةااار ا يااا  ابااار ع  ل5

الدةساات رثضا الدتكيتدتجياا  دتيةياا  ةعااه الدةاااضعيم الدي تياا  داارد  ومباا  الدة بلاا  
 ل656-616و ش ش 4و  31و مج مةلة فلية التربية بأسيوطالطبترال ي و  
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المنظمررات المتقدمررة مررا  . أثررر اسررتخدا (2007ثيااضء اباار الدةاايعم رجااو  ل6
النمذجة على تحسرين الكتابرة الوظيةيرة وبقراء الرتعلم واالتةراه نحرو الكتابرة 

و الدةااا  ة  الدقاااتمي الدسااايتط الدساااضدل اعااا  لررردى تالميرررذ المرحلرررة اإلعدادكرررة
ةعيااااتالا" الدتعلاااايم الدجااااضمعي الدع ضااااي ودوره جااااي   ااااتي  الدتعلاااايم قباااال الدجااااضمعيل 

 ل369-312مص و ش ش 
(ل وث  الاتمرالف مرال الدتعلم ةضدية ج  جاي 2005م ثيضء م ةر م ةر بس ل7

 يةياا  ةعااه الدةهااضرالا ال دال ياا  جااي مجااض  ال بيااضء وجااي مجااض  الدكيةيااضء داارد 
-مةلرررة دراسرررات فررري المنررراهج وطررررل التررردري فضدثااضا ومبياااضا الدةعضمااالل 

 ل47-14و ش ش 102مص و  

نظريررررررات الشخصررررررية: البنرررررراء، (ل 1990جااااااضب  اباااااار الد ةباااااار جااااااضب   ل8
 و الدقضر  : دالر الديهر  الدع ضي للنمو، التقويمالديناميات، ا

(ل جضاليااا  الدلعاااو ةض د اااضه جاااي   سااابم 2012 جبهاااضا م ةاااتد الدية ااااي  ل9
و ماج مصرر-مةلة علم الرنف ةعه الدةهضرالا الد سضبي  درد فال الد وي و  

 ل102-118و ش ش 95و   25

معةرررم المصرررطلحات التربويرررة (ل 2003بسااام شااا ض ه وهيياااو الديجاااضر  ل10
 و الدقضر  و الدرالر الدةص ي  الدلبيضاي لوالنفسية

فاعلية استخدا   رمةيات تعلمية علرى التفكيرر (ل  2006بسم مهرط  ل11
البصررري والتحصرري  فرري تكنولوجيررا المعلومررات لرردى طالبررات الصرر  الحررادي 

 و راضد  مضجستب و الدجضمع  الإلاومي  ة ي لعشر

ضدلعااااااو (ل وثاااااا  الدااااااتعلم ة2017بليةاااااا  بياااااان جااااااضب  ج بااااااضا الدةااااااضدكي  ل12
الدة تاو جي  رري  الد يضييضا الع  يةي  مهضرالا الدعةلياضا الد ساضبي  دارد 
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المةلرررررة العربيرررررة للدراسرررررات التربويرررررة فضدثاااااضا الدصاااااة الدعضداااااح الطبتااااارال يو 
 ل250-169و ش ش 10و   السعودكة-واالجتماعية

(ل جضالياااا  الاااااتمرالف الدية جااا  جااااي  يةياااا  2013بياااضا وبةاااار الدساااعبرط  ل13
مهااااضرالا بااااال الدةساااااد  الد يضياااااي  داااارد الدتلةبااااا الا ة بئااااضا الداااااتعلم ةضدة بلااااا  

و 3و ماجالسرعودكة-مةلة دراسات عربية في التربيرة وعلرم الرنف الطبترال ي و  
 ل223-196و ش ش 34 

منرراهج الرياضرريات (ل 2009اضداار بلةااي اعااضا إم ةاار دباا العيم رالشاار  ل14
 اةضاو دالر الدجيضدري  دليع ليسها للصفول الر يسية، وأسالي  تدر 

(ل وث  الااتمرالف الاات ال يجي  الدية جا  جاي 2007اضدر  وح الي الدثضه  ل15
الدت صااابل والطااااترط  الدعلةاااي والط جاااضه ا ااات الدكيةياااضء دااارد فاااو  الدصااااة 

 ل121-91و ش ش 2و   10و مج مةلة التربية العلميةالدعضاي الدعضاتطو 

اعلية أسلوبي التعزيرز والنمذجرة لخفرض مدى ف(ل  2000اضدر يتاة  ل16
و رااااضد  السرررلوك العررردواني لررردى اشطفرررال المتخلفرررين عقليرررا  القرررا لين للرررتعلم

 مضجستب و كلي  الدت ضي و جضمع  وابتال
(ل جضالياااا  الااااات ال يجي  مقت باااا  قض ةاااا  2008رالااااارال اباااار الدعلاااايم الدةيباااا   ل17

الد وياا و  الدصااتر جااي  يةياا  مهااضرالا الدتاكباا  الدتتدباارط الدثصاا ط داارد وفاااض 
 و كلي  الدت ضي و جضمع  ابم شة ل78و   مةلة القراء  والمعرفة

(ل جضالياااا  الدلعااااو جااااي 2005رهالا ااااضمي اااااتي  وبساااايضء وباااات الدياااتر  ل18
دكسااااض  وفاااااض  الد وياااا  مجةتااااا  ماااام الدةهااااضرالا الد يضيااااي و مجلاااا  جضمعاااا  

 ل398-367و ش ش 1و   12دمع؛و مج 
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التعليميررة فرري اسررتخدا  الحقا رر  (ل 2010رشااض  ااوح الدااريم  هااضمي  ل19
 تنميررة مفهررو  العرردد فأحررد المفرراهيم الرياضررية فرري مرحلررة ريرراض اشطفررال،

 راضد  مضجستب و معهر الدررالاضا الدعليض جي الد اتد ل

تكنولوجيرا التعلريم -تكنولوجيا التعليم الةزء اشول(ل  1996هالر  وبةر  ل20
 و الدقضر   الدة تث  ال كضديةي لكفلسفة ونظا 

تقيررريم مهرررار  الحسررراب الرررذهني ودورهرررا فررري (ل 2007اااالية  قضااااي  ل21
و التحكم في ح  المشكالت الرياضية عند تالميرذ الصر  السرادس اال تردا ي

راااضد  مضجسااتب و كلياا  الدعلااتف الإلاسااضاي  والدعلااتف الطجتةضاياا و جضمعاا  ميتااترط 
 قسي بي ل

(ل جعضدياااا  ب اااااضمج 2011الدساااابر وبةاااار  ااااق  وكااااتث  ق ااااو وباااات قااااتر   ل22
مهااضرالا الإلدراله الدثصاا ط الااع  ااعتضضا الدكتضةاا  داارد  ومباا   اارريبي دتيةياا  

جضمعاا   مةلررة التربيررة،الدصااة الدعضدااح ةضد لقاا  ال ودااع ماام الدتعلاايم ال اضااايو 
 ل224-135و ش ش 2و   21الإلا يرري و مج 

 الدية جاا  الااات ال يجبتي جضالياا (ل 2012اباار الداا اله  ممتااضر م ةااتد  ل23
 دالراضا  درد الدق الء  ؛قل الدةق وء وااه  جهم  عتضضا  اوا جي والدتلميل 
و جضمعاا  . المةلررة الدوليررة لثبحرراب التربويررةدلاتيااضا  الدصااريق  الدةاارالرل

 ل258-219و ش ش 31ال مضرالا الدع ضي  الدةت ر و   

فاعليرة اسرتخدا  كربكات التفكيرر (ل 2006ابر ع الاي م ةار دبا العيم  ل24
يررر البصررري فرري العلررو  لتنميررة مسررتويات" جانييرره " المعر يررة ومهررارات التفك

و الدةاا  ة  الدعلةااي الدعضشاا  ةعيااتالا" البصررري لرردى طررالب المرحلررة المتوسررطة
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  اااريضا الد ضيااا  ورؤد الدةساااتقبلو الدةيعقااار ةضإلااااةضابلي   –الدت ضيااا  الدعلةيااا  
 ل135-73و ش ش 2006يتدبت  ومس   

و الدقاضر  و اشنشطة فري ريراض اشطفرال(ل 1997اي  البل ابر الداتضح  ل25
 دالر الداك  الدع ضيل

فاعليرررررة اسررررتخدا  اسرررررتراتيةية  (ل2007ااااايا اباااار الداااا ؤوا الااااي  ل26
النمذجررة المفاهيميررة فرري تعلرريم البيولرروجي علررى التغييررر المفرراهيمي وتنميررة 

و الدةاا  ة  بعررض مهررارات التفكيررر الناقررد لرردى طررالب الصرر  اشول الرررانوي 
الدعلةي الدتضاج اس  ةعيتالا"   تي  مياضرج الدتعلايم جاي ياتء معاضيب  الدجاتد و 

 ل1060-1024و ش ش 3ج مص و م

فاعليرة  رنرامج (ل 2009جهةي يتا  الدبووا  واعبر ابر الدةعي الاي  ل27
قررا م علررى اشنشررطة الرياضررية فرري تنميررة الحرر  العررددي والمكرراني لطفرر  

و الدة  ة  الدعلةي الد ضدط والدعع وا ةعيتالا"   تي  الدةياضرج الدررالااي  الروضة
و ش ش 2009اتاا   يتدباات باابم ال  ااضد  والدةعض اا  و الدةيعقاار ةضدقااضر   جااي الد

 ل412-443

اتةاهررات حديرررة فرري المنرراهج وطرررل (ل 1997كااتث  بساابم كتجااى  ل28
 و الدقضر  و اضدم الدكتول2و ا التدري 

(ل وثااا  ب ااااضمج  ااارريبي دتيةيااا  مهاااضرالا 2013كاااتث  ابااار رضاااه قتالااااة   ل29
مةلررة الد سااض  داارد ابياا  ماام وفاااض  الدتتباار جااي الدةةلكاا  الدع ضياا  الدسااعتدي و 

 ل223-193و ش ش 3و  التربية الخاصة



 

1780 

أثر استخدا   رنامج محوس  في تردري  (ل  2007مضر  بسم بروط  ل30
ص  الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي واالتةاه نحوها لدى طالبات ال

 و راضد  مضجستب و الدجضمع  الإلاومي  ة ي لالرامن اشساسي بغز 

(ل وثاا  ب مجياا   اضالياا  قض ةاا  الااع 2013مااضر  م ةاار  ااضدح هاقااتر  ل31
الدة ضكض  داش ض  الدهيراي  ثوثي  الطةعاضد جاي  يةيا  مهاضرالا الدتاكبا  الدثصا ط 

مةلة و والدتعلم الدةيظم كال يًض درد فو  الدصة الدعضاي الدةتتاأ ةةي ق  الدثضب 
 ل104-30و ش ش 2و  16و مج مصر-تربويات الرياضيات

تنمية المفراهيم الرياضرية لردى (ل 2001م ةر ابر الد ليم بسو ع   ل32
 و الدةيصتر و الدة تث  الدعص ي لطف  الرياض

(ل ب اااضمج دث ال ااي مقتاا ح 2014م ةاار اباار الدةاايعم اباار الدعييااي شاا ض ه   ل33
الدثصاا ط جااي الد يضياايضا داارد  ةضاااتمرالف الدكةبباات   دتيةياا  الدت صاابل والدتاكباا 

-مةلررة دراسررات عربيررة فرري التربيررة وعلررم الررنف  ومباا  الدة بلاا  الطبترال ياا و 
 ل286-144و ش ش 48و   2و مجالسعودكة

التفكير البصرري فري (ل 2011م ةر ابر بضمر واجتالا بضمر الدسثاضاي   ل34
 و الإلا يرري و دالر الدجضمع  الدجرير لضوء تكنولوجيا التعليم

(ل جضاليا  شاث ضا الدتاكبا  الدثصا ط 2009ر بةاضد   م ةر م ةتد م ة ل35
جي  يةي  مهضرالا الدتاكب  الدثص ط والدقرر  الع بل وفا ح الدةعا وا الدلاظيا  

مةلرة جي الد يضييضا والط جاضه ا ات بلهاض دتومبا  الدصاة الدماضم  الطبتارال يو 
 ل64-14و ش ش 146و   مصر-دراسات في المناهج وطرل التدري 

(ل وث  الدترري  ةضدية ج  و تضةعه ماج 2011 ميرور ابر الدسوف جتح ع ل36
دعو ال دوالر جي  يةي  الطاتيعض  الدةاضعيةي والط جضه ا ت  علم الدكيةياضء دارد 
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الدتومب  كوط  عتضضا الدتعلم ةضدة بل  الدةتتا   ةضدةةلكا  الدع ضيا  الدساعتدي ل 
 ل253-187و ش ش 121و الدسعتدي و   مةلة رسالة الخليج العربي

(ل الإلاااهضف الديساابي دةهااضرالا الإلدراله الدثصاا ط 2010عثاا  الااع ج بااضا  ل37
والإلدراله الد  كاااي جاااي  يةيااا  مهاااضرالا الطااااتعرالد دلكتضةااا  دااارد وفااااض  ماااض قبااال 

 و جضمع  الدستي ل2و  مةلة فلية التربية بالسوي الدةررا و  

تصرررميم البررررامج التعليميرررة شطفرررال مرررا قبررر  (ل 2001رااارد الديضشاااة  ل38
 الد ريحلو الدقضر  و دالر الدكتض  المدرسة
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