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أثر برنامج تعليمي قائم على استراتيجية التخيل في تدريس العلوم في 

التفكير الناقد والدافعية نحو التعلم لدد  للبدة المرحلدة     تنمية مهارات
 .ناألساسية  في األرد

 
 *كوثر عبود احلراحشة.د

 
 الملخص

 
ء أثددب نبمددامل تي قادد  لدداست ا دد  الدد باتقيقا ال  قدد   دد  ت اقددا تهدد ه هددلد ال  الددا تلدد  ال   ددا

ث انحددأطالبدداا ال ددس ال ددانا  افلالدد   دد  مهددا اا ال يرقددب ال الدد  عال ا يقددا محددد الدد ي ت لدد   
طالبددا ىددب  ار قددا هن نةبا ددا ( 26)عتردمددع اق ددا ال  الددا مددن . الي دددم م ا مددا نالةبا ددا ايا قا اددا
افلال  من م  لا  حاب افلالقا ل ب اا ال انيدا لا ابادا لدداء  ل  اا من طالباا ال س ال انا

 :ميادا قن تل  م  اا تل  شيب قن عزاع اشداسقا  , ل با الايبق
 , ال  ق  طالبا   لع نال   ام ال باتقيقا( 13)مياداا تيبابقا تردمع من  -
عل ح قدد  . اطالبددا   لددع نالدد   ام الةبا ددا ايا قا ادد( 13)عمياداددا بددانةا تردمددع مددن  -

أه اه ال  الا لامع الباحثا نإا ا  ار با  ل قاس مها اا ال يرقب ال ال  مردن ن د ته ال هاسقا من 
لامع نإا ا  م قداس ل  ا يقدا محدد الد ي ت مرددن مدن    بة من مدع اير قا  من م ي   عأاضا  ( 62)
قيقا ال  قد  ل د  اا الايداهقت   بة عكللك أا ا الباحثدا نبماميدا  تي قاقدا  لاسادا  ا د  الد بات( 12)

نددقن م دلددة  طالبدداا ميادددا   ال  الددا ا دد   تح دداسقا    اي   عأظهددبا م دداسل ال  الددا  بلددا  . الي اقددا
ار بدددا  مهدددا اا ال يرقدددب ال الددد  عم قددداس ال ا يقدددا محدددد الددد ي ت ل دددال  الةالبددداا ال ددددات     لدددن 

 . لن نالةبا ا ايا قا اانال   ام ال باتقيقا ال  ق  م ا ما نزمقالتهن ال دات     
 
 
 
 
 
 
 
 .كلية العلوم الرتبوية، جامعة آل البيت، األردن* 



 4102 –العدد األول -المجلد الثاني عشر . …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 811 

 :املقدمة -1

يشههههدر سههههرري  العلههههوم عاايههههاً كبليههههاً اً مامههههاً كبههههحتاً كساههههوراً م هههه مراً  اواجدههههة  ههههريا  ال ههههرن احلههههاد  
ت ههر بحههبل  ال اههور  ،لااقههةكمهها فيضر ههن  مهه  ساههور ًارهه  ا ااعرتههة كاضسءههاض   كالض هها  كا ،كالعشههري 

 ،كاواكبة ًذا ال اور كال غحت اا  مري   تال بهر مه  اعهادل ال يفهر ا العمليهة الرتبويهة. كال غحت مسة ًذا العءر
كثهههر تاعليهههة ا م هههاعرل بتهههراد اك مههه  علهههت ال ايهههد مههه  م ههه  را  احليهههال ا ريهههرل  مههه   هههالل  بل ءهههبل 

كقهر بهدهر  العريهر مه  الررافها   .  ل اهور  ال هري  كاا ه مراعراد بجيهال قهادرل علهت مواجدهة مثه  ًهذا ا
دم كثهحتاً ا امااييهة    يه  يهواس   فهالي  كرراره   سهرري  م افهبة ي هبكالعربية كالعااية بن اف خرام  احمللية

حيث س وعت سلك الاهر  كفهاعر   ا ايهادل  الراتعيهة  ،ا اك م  كهن  ن ي سربوية ذا  قيمة  كبثر كبحت 
 . الالبة علت ال  رم ا جمال ال حءي  لرى

دكن ال يفههر اق  ،ب يفههرل عامههة اق رههر  ال ههرري  ال  ليريههة يالحههل بهنهها سركهه  علههت عمليههة احلضههل كال ل ههن
ممههها  ،كي  هههل ذلهههك ا دكر ااعلهههم كمل ههه  كياقههه  للمعلومههها  ،س ميهههة عمليههها  كمدهههارا  ال ضاهههحت ااخ لضهههة

كقههر هدههر ا ا كيههة األ ههحتل . سهه عا  بال ههاى علههت عمليههة الهه علمالهه   ،ي ههاعر علههت  ايههة عمليههة ال ههرري 
اً مام كبحت ل  ري  العرير م  الار  كاضفرتاسي يا  غحت ال  ليرية ا عملي  ال عليم كال علم ساهون تيدها 

ي  بما عملية ال رر  ،عملية ال علم عملية ب ا  يشاة للمعلوما  كااضاًيم كياون تيدا الاال  بوراً بفافياً 
كال   ،كس مت ًذه الضل ضة ااعرتية لعملية ال علم بالضل ضة الب ارية ،ت  وم بركر اجيايب سرعيمي هلذه العملية

يشههه   م دههها عهههرل افهههرتاسي يا  ليءهههبل دكر ااعلهههم مرتهههراً كموجدهههاً حيهههث س ههها  الضهههر  للالبهههة ضك  ههها  
 .ال خي  ااعلومة باري ة تعالة كيشاة كم  ًذه اضفرتاسي يا  افرتاسي ية

ال عليميههة ت سعههر  -يؤكههر الرتبويههون ا م ههاً  العلههوم كافههرتاسي يا  سرري ههدا بنت العمليههة ال علميههة، كعليههن
هها سعلههم  الالبههة كيههد ي علمههون، جمههرد ي هه  ااعرتههة العلميههة اق ااهه علم ، ككيههد يضاههركن، بهه  ًههي عمليههة بوًر

ال ههليمة ا س ضيههذ بيشههاة الهه علم كمعا  دهها  ككيههد ي هه خرمون العههادا  الع ليههة، معههرت دم(  يب ههون)ككيههد 
اف  ءههههارياً كسوهيضدهههها ا حيههههال الضههههرد ا ال ههههرن احلههههاد  كالعشههههري  كتهههه  اا يفههههورا  كاحلاجهههها  الشخءههههية 

الرغم م  كجهود اسضها  عهام علهت امااييهة سعلهيم ب ها  كعلت (. 7002،اي ون) كاضج ماعية علت حر فوا 
اض بيهههن يوجهههر  ، هههرري  كاامارفهههة للمدهههارا  اا  هههم ة هلهههذه األ ههها ال ضاهههحت ااخ لضهههة مههه   هههالل عمليههه  ال

كبءههضة   ،ا هه الح حههول احمل ههوى الههذ  داهه  افهه خرامن ا عمليهه  ال ههرري  كاامارفههة ل علههيم ًههذا ال ضاههحت
اضجتاه اضكل  يرى بن سعليم  ال ضاحت ياون م   الل  ب وى حر :  يوجر  اجتاًان  ل عليم ال ضاحت  عامة
بمهها اضجتههاه الثهها   تههحتى بن سعلههيم  ،يهه م سعلههيم ال ضاههحت تيههن بشهها  مباتههر اذ ،اً عهه  اا ههاً  الررافههيةبعيههر

ن  عمليهههة ال ضاهههحت ض  هههر  بشههها  ا اذ ،ال ضاهههحت  جيههه  ان ياهههون مههه   هههالل سهههرري  احمل هههوى الررافهههي
رتههة  ههركرل سههرري  سوجهه  ال اههورا  اا الح ههة للمع(.7002 ،الب هها)م هه    عهه  ب ههوى  اا ههاً  الررافههية 

ال ضاحت كاضً مام ب  مية بفاليبن كعملياسن ا ال يفم ال عليمية؛ إل ا  اا علم كمداراسن كمعلوماسن لياون قادراً 
كدكر الرتبيهة احل ي هي ًهو اعهراد مه علم ، دماً ا احراثنمكياون عاماًل ، علت م ايرل ال اور كال غحت بإجيابين
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كس كيهر ااه علم اءهادر ااعرتهة اا احهة ،  ال هري  كافه يعابن ا جمهال ا  ءاحهنقادر علت مواكبة ال غحت ااعهرا
كبتههار األد  الرتبههو  ا الع ههر األ ههحت اق س ههامي (. 7002، محههاده)كسوهيضههن ا عمليهه  الهه علم كال علههيم 

ة الور يهة للعلهوم كقهر بكهر  األكادديه، ا را  ال  سرعو اق ال غيحت ا فيافا  سرري  العلوم عااياً كبليهاً 
ها العاايهة للرتبيهة ( National Academy of Science , 1996)ا الوضيا  اا حهرل األمريايهة  ا معايحًت

علت بن تدم العلوم ي دم ا س مية مدارا  ح   ال رار كال ضاحت باري ة ابراعية كي رية ( NSES)العلمية 
لهذلك ضبهر مه  كجهود يشها  ع لهي  ،رمهن ا  هركن هلهمكبن سعلم العلوم ًو ما يعملن الالبهة كلهي  مها ي ، 

 .   دارس  اللن الالبة اخلربا  ااخ لضة
ة لعمليهههة ساهههوير اا هههاً  ا كاارل الرتبيهههة كال علهههيم علهههت س ميهههة مدهههارا  كا األردن سركههه  األًهههراح الرري ههه

للاهر  اله  ي وحه  مه   كاعاها  بييهة ضفهيما ،كبفالي  البحث العلمي ،ال ضاحت ال اقر كال ضاحت اإلبراعي
 ،مههههؤلر ال اههههور الرتبههههو ) الهلهههها اق ااعرتههههة العلميههههة كعههههرم اضك ضهههها  بههههالرتكي  علههههت افهههه يفدار ااعلومهههها   

اض بيههن ضبههر مهه   ،كعلههت الههرغم ممهها لل علههيم ااررفههي مهه  بثههر بههالو ا هن ههة اك معهها  كس ههرمدا(. 2292
ههي اضعهرتاح به ن ً هاص قءهوراً ا األفهلو  ال عليمهي ك  الهربام  الرتبويهة س محهور غالبهاً حهول م ه لة مدمهة ًك
كعهههههههههههههرم كجهههههههههههههود الراتعيهههههههههههههة لهههههههههههههرى الالبهههههههههههههة للههههههههههههه علم  ،سهههههههههههههر  ال هههههههههههههررا  ال ضاحتيهههههههههههههة لهههههههههههههرى الالبهههههههههههههة

(Bembenutty&Zimmerman,2003 .) لهههذا سعالهههت اضي  هههادا  ااوجدهههة اق ااهههرارس م دمهههة اياًههها
ا علت  ،بإمخاد رغبة كداتعية الالبة ا ال ضاحت مما جيع  الالبهة يهرددكن  ،عملية احلضل ا معيفم ااوادلرتكيً 

ههم بتههبن  مهها ي ههرم هلههم مهه  معلومهها  دكن س مهه  بك فههعي كرا  اف اشههاح احل ههار  تيخههرب ًههؤض  الالبههة ًك
باإلي ان ا ى الذ  ض دا  بن يعاي تيئاً جريراً مه  ذاسهن تدهو ض دلهك فهوى مها بد ه  اليهن مه  بكامهر 

كاثهارل داتعيه دم  هو  ،احلاجة ملحة اق س ميهة مدهارا  ال ضاهحت ال اقهر لهرى الالبهةكم  ً ا تإن . كسعليما 
كذلك بإد ال افرتاسي يا  سرري ية جريرل  م  اا د  ااررفي س اعر اا علم ا س مية مدارا   ،ال علم

 .فرتاسي ية ال خي كم  ًذه اضفرتاسي يا  ا ،كاثارل الراتعية لل علم لريدم ،ال ضاحت ال اقر كاك  اهبا لريدم
كب ا  علت ذلك تالررافة احلالية  هاكل ال وحه  اق  ريهر مهرى امااييهة سعلهيم بعهت مدهارا  ال ضاهحت 
لههرى رلبههة اارحلههة األفافههية كاثههارل داتعيهه دم للهه علم مهه   ههالل م هه وى مههادل العلههوم م هه خرمة ا ذلههك 

 .افرتاسي ية ال خي 
 : موضوع البحث -2

 ،األردييهة بن اله ما ال هارر ا رري هة ال هرري  ًهو كقهوح ااعلهم بمهام الالبهة يالحل ا بغل  ااهرارس
ل و يل تارل  ،كعرض الررس ع  رري  الشر  كال ل ن كاحملا رل م  اف خرام ال لي  م  الوفار  ال عليمية

كا بح هه   ،عهه  عمليههة ال علههيم ا ًههذه الاههر  ث ااعلههم تيدهها ًههو اا ههؤكل الههرري حيهه ،بك مضدههوم جريههر
يههركر حوهلهها ي ههاي حههضي ي خللههن  ،األحههوال تههإن ااعلههم ياههر  مهه   ههالل ًههذه الاههر  جمموعههة مهه  األفههئلة

بك ب فهههلو  سعهههاك  علهههت تههها   ،داههه  بن ي هههوم هبههها الالبهههة بءهههورل ترديهههة ،جمموعهههة مههه  األيشهههاة الءهههضية
ههذا الو هه  ال ههارم ل ههرري  العلههوم ا اارحلههة األفافههية جيعهه  مههادل العلههوم جا ،جمموعهها  مملههة س ضههر  ،مههرلًك
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ممهها جيعههه  م دهها مههادل حهههعبة كغريبههة عههه دم لههذا ت ههر هدهههر  رههر  سرري ههية س ماتهههت مهه   ءهههار   ،الالبههة
كاق  ،عههات اخليههال كال خيهه  ،كرههر  سشههوقن كسههرت  بههن اق عااههن اخلهها  ،كم وماسههن الع ليههة ،الاالهه  ال ماريههة

كجتعلن يشااً  ،احلاجة ب ي ر الار  كبفرعداالبحث ع  ااعلوما  كاف يعاهبا كلثلدا كاضف ضادل م دا كقت 
بث هها  احلءهههول علههت ااعلومهههة كاي اجدههها كافهه خرامدا كمههه  ًهههذه ا كمضاههراً كبلهههاًل كياقهههراً  ،م شههوقاً للمعرتهههة

 . اضفرتاسي يا  افرتاسي ية ال خي 
اهوي  الع ليهة ان س مية ال ضاحت العلمهي كال ضاهحت ال اقهر مه  بًهم األًهراح اله  يده م العلهوم ب ح ي دها ل 

العلمية ال  سواجن ااشاال  باري ة اجيابيهة ا عءهر ي  هم ب اهور ااعلومها  كال غهحتا  اا الح هة ا جمهال 
كي ال  ذلك البحهث عه  ال يفريها  كاضفهرتاسي يا   كال مهاذب ااخ لضهة اله  مه  ته هنا بن س هدم  ،العلوم

  ااشهاال  كافه خرام بفهلو  ال  هاال كافه   اب ا  و ًذه الع لية العلمية كال  سع مهر بفافهاً علهت حه
كسعاي الضرحة لل الميذ امارفة األفلو  العلمي ا ال ضاحت لل يام االحيفا  دقي ة  ،األفئلة م  ال الميذ

كمج  البيايا  كاجرا  اضف رضض  كاضف   اجا  م   هالل ال خيه  ك حهر األيشهاة الع ليهة اله  دارفهدا 
اض بن ااواقد ال  يعم  هبا ال ضاهحت ال اقهر ًهي يهو  مه  ااواقهد اله  س هوم علهت . يرلالضرد لب ا  حورل جر

كقههر بك ههحت ي ههار  الررافههة الهه  بجراًهها ميشهه  (. 7002 ،الب هها)ال خيهه  إلثههارل داتعيههة ااهه علم  ههو الهه علم 
حيههر  مهه  بن لثيل هها للءههور الع ليههة ااخ لضههة مشههابن جههراً اهها (  Michael & Mark, 2000)كمههارص 

ل ر سوحلت بي اً اق بن ال اس يعا ون الءور الع لية باري ة مشاهبة اا ي م تيدا  ،لثيل ا لألتيا  الضي يارية
 . كياون ًذا ال مثي   بك ل م   الل ال خي  ،معا  دم لألتيا  الضي يارية

ة ي يفهركن كم   الل ما فهب  عر هن مه  ي هار  الررافها  كمه   هالل عملهي ضحيفهت بن معيفهم الالبه
اق م د  العلوم علت بين م د  حع  كض جمال لضدمن كبن لرى بع دم سءورا  بريلة ع  بعت ااضاًيم 

ا كممهها  ،كعههرم ال ههررل علههت سابيهه  مهها ت سعلمههن ا سض ههحت اليفههواًر الابيعيههة احملياههة هبههم ،العلميههة الهه  درفههًو
ككهذلك ربيعهة بفهئلة اض  بهارا   ،ال ل هن ي اعر علهت ذلهك رراره  ال هرري  ال  ليريهة اا بعهة ال ارمهة علهت

ا علت اا ه ويا  ااعرتيهة الهرييا هذا مها بكرسهن الررافهة اضفه االعية اله  بجر ها  ،ال  جييبون ع دا كسركيً  ًك
 .الباحثة  كااشار اليدا ا اجرا ا  الررافة علت عي ة م  رلبة اارحلة األفافية  ارب عي ة الررافة

ن بعت الالبة جيركن حعوبة ع ر درافة بعت ااضاًيم اكردل كع ر ح  بعهت كما كجر  الباحثة  ب
ذا ما بكره س رير اارك  الورين ل  مية ااوارد . اا ار  احل ابية مما ي عا  فلبياً علت داتعي دم  و ال علم ًك

د ال  ريهر عه  قءهور كش  اذ. البشرية حول ي ار  الالبة األرديين ا الررافة الركلية ا الريا يا  كالعلوم
كقهر ياهون مه   ،كا ل ا اجابا  الالبة قر يرج  فببن اق اف خرام بفالي  س ليريهة ا رراره  ال هرري 

احللول اا رتحة هلهذه ااشهالة ساهوير ًهذه الاراره  ك  هي دا مه   هالل الرتكيه  علهت مدهارا  ال ضاهحت ال اقهر 
كمه  ً هها كمه   ههالل (. 7007 ،رين ل  ميههة ااهوارد البشههريةااركهه  الهو )كاثهارل داتعيهة الالبههة  هو سعلههم العلهوم 

العههرض ال ههاب  جهها  اضً مههام بافههرتاسي ية ال خيهه  ك حههر األيشههاة الع ليههة الهه  دارفههدا الضههرد ا حءهه  
العلوم ضرسباردا ارسباراً كثي اً بال ضاحت الذ  مه  ته ين بن ياهور قهررل الضهرد علهت ادراص ااواقهد كاألحهرا  

 .ل اا احة للمشاال  ال  سواجدنكختي  احللو 
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 :كبشا  بكثر  ريراً لثلت مشالة الررافة بال ؤال البحثي الرري  اّضيت
مها بثهر بريهام  سعليمهي قهارم علهت افهرتاسي ية ال خيه  ا سهرري  العلهوم ا س ميهة مدهارا  ال ضاهحت ال اقهر 

 .كالراتعية  و ال علم لرى رالبا  اارحلة األفافية  ا األردن
 :أهداف الدراسة -3

 :سيةًراح ا س عت الررافة اق   ي  األ
سعرح بثر الربيام  ال عليمي ال ارم علت افرتاسي ية ال خي  ا سرري  العلوم ا س مية مدارا   -1-3

 .ال ضاحت ال اقر
اتعيهة سعرح بثر الربيام  ال عليمي ال ارم علت افرتاسي ية ال خي  ا سرري  العلوم ا س مية الر -1-6

 . و ال علم
 .سعاي مضاًيم ك بتاار حول افرتاسي ية ال خي  ككيضية سوهيضدا ا سرري  العلوم -1-1
 : أسئلة الدراسة -4

ما بثر بريام  سعليمي قارم علت افرتاسي ية ال خي  ا سرري  العلوم ا س مية مدارا  ال ضاحت  -4-3
 .ال اقر لرى رالبا  اارحلة األفافية ا األردن؟

مهها بثههر بريههام  سعليمههي قههارم علههت افههرتاسي ية ال خيهه  ا سههرري  العلههوم ا الراتعيههة  ههو الهه علم  -4-6
 .لرى رالبا  اارحلة األفافية ا األردن؟

 :فرضيات الدراسة -5

بههههن م وفههههاا  درجهههها  بتههههراد ( 05.0)ض سوجههههر تههههرك  دالههههة احءههههارياً ع ههههر م هههه وى  -5-3
ريبيههة كم وفههاا  درجهها  بتههراد اكموعههة ال ههاباة ا س ميههة مدههارا  ال ضاههحت ال اقههر سعهه ى اق اكموعههة ال  

 (. الاري ة اضع يادية ،الربيام  ال ارم علت افرتاسي ية ال خي )افرتاسي ية ال رري  
 بههههن م وفههههاا  درجهههها  بتههههراد( 05.0)ض سوجههههر تههههرك  دالههههة احءههههارياً ع ههههر م هههه وى  -5-6

اكموعهههة ال  ريبيهههة كم وفهههاا  درجههها  بتهههراد اكموعهههة ال هههاباة ا الراتعيهههة  هههو الههه علم سعههه ى اق رري هههة 
 (. الاري ة اضع يادية ،الربيام  ال ارم علت افرتاسي ية ال خي )ال رري  
 :أهمية الدراسة -6

فههة الب اريههة ب ههركرل كاارر  ،كالهه علم عهه  رريهه  العمهه  ،كال ههرري  للضدههم ،يههاد  كهه  مهه  بدهها  الراتعيههة
كدا  بن س دم  ،بث ا  عملي  ال علم كال عليما كبن ياون يشااً كم  معاً  ،دم  اا معلم ا عملية ال علم

افرتاسي ية ال خي  ا سهرري  العلهوم اها س  هم ن مه  سشهوي  ك ضيه  خليهال اا علمهن كمه  س ميهة لل ضاهحت ا 
الررافة ب هنها سهرًب  علهت مهرى تاعليهة الربيهام  ال عليمهي ال هارم لذا سام  بيية ًذه .   ي  سلك اااال 

علههت افههرتاسي ية ال خيهه  ا اك هها  رلبههة ااههرارس مدههارا  ال ضاههحت ال اقههر الهه  حي اجوهنهها ا ال عامهه  مهه  
كمهها بن ًههذه الررافههة سلضههت األييفههار اق افههرتاسي ية . ااشههاال  الهه   قههر يواجدوهنهها حا ههراً بم م هه  بالً 
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اذ فهعت ًهذه الررافهة اق افه خرام ال خيه  . ع  كاقع ا الرتبو  دا  اف خرامدا ا سهرري  العلهوممغيبة 
حيهث بن ًهذه  ،بع احره ااخ لضة ا اي اب كاف خرام مادل علمية سعليمية تي ة للالبة ا اارحلة األفافية

ءهة كاقعيهة  مه  بهن ث اياًها كم ابعة احلر  م   الل ختيه  ق ،اضفرتاسي ية هلا ال ررل علت جذ  اضي باه
كس هههرمدا لل الميههذ بءههورل غهههحت  ،ت مههر الالبهههة بااعلومهها  العلميههة ،ااضههاًيم العلميههة كههركابا بهههن األحههرا 

كب هها  علهههت مهها س هههضر ع ههن ي هههار  الررافههة داهه  ال خاهههيا مهه  قبههه  ا دهها  ااع يهههة بههواارل الرتبيهههة .  مباتههرل
ة مماثلهههة هلهههذه الههه  ت ال  كهههر مههه  مهههرى جهههركاًا ا الب ههها  ااعهههرا كال علهههيم ا األردن ل ابيههه  بهههرام  سعليميههه

كضفههيما بن ي هار  ًههذه الررافهة سؤكههر بييههة اعهادل ال يفههر ا ال يافهة الرتبويههة كبًهراتدا احلاليههة مهه  .  للالبهة
عدها  الل اماايية اد ال بيشاة م د ية قارمة علت افرتاسي ية ال خي  ل  مية مدارا  ال ضاحت ال اقر ب يوا

كمهها داهه  بن سضيههر ًههذه الررافههة ا سعريههد ااعلمههن . ااخ لضههة لههرى الالبههة ا ااراحهه  الررافههية ااخ لضههة
ا ا سرري هدم  كماور  م اً  العلوم كمؤلضي الا ه  ااررفهية بافهرتاسي يا  جريهرل داه  بن ي ه خرمًو

 .معلمي العلوم ت اًل ع  اماايية اضف ضادل م دا كمادل ييفرية ا برام  اعراد كسرري 
 :حدود الدراسة وحمدداتها -7

 .اق ءر  ًذه الررافة  علت الاالبا  ت ا مما يءع  سعميم ي ار دا علت الذكور -7-3
ههي كحهههرل  -7-6 اق ءههر  ًههذه الررافهههة علههت كحهههرل مهه  ك ههها  العلههوم للءهههد ال ههاب  األفافهههي ًك

 . سركي  ااادل لذلك يءع  سعميم ي ار دا علت كحرا  درافية ب رى
اق ءر  ًذه الررافة علت رالبا  الءد ال اب  األفافي ا مريرية الرتبية كال علهيم ل ءهبة  -7-1

 . ااضر  لذلك يءع  سعميم ي ار دا علت رلبة آ ري 
سع مهههر دقهههة ي هههار  ًهههذه الررافهههة علهههت مهههرى قهههررل الباحثهههة علهههت سعمهههيم ااهههادل ال عليميهههة كتههه   -7-4

كعلت كضا ا  األدكا  اا  خرمة ا ًذه  ،سي ية ال خي  بشا  فليمالربيام  ال عليمي ال ارم علت افرتا
 . الررافة
 :مصطلحات الدراسة -8

رية كتيما ي يت ال عريد اإلجراري لا  م دا  :كرد ا ًذه الررافة عرد م  ااءالحا  ا ًو
عمليههة ع ليههة س ههوم علههت ايشهها  عالقهها  جريههرل بههن اخلههربا  كس يفيمدهها ا حههور  :التخيلل  -8-1

البءههرية : كيع مههر علههت افههرتجا  ااهه علم للءههور احل ههية ااخ لضههة . بتههاال لههي  للضههرد  ههربل هبهها مهه  قبهه ك 
 .كال معية كالشمية كاللم ية كالذكقية

ًهي افههرتاسي ية سهرري  معرتيههة سعمه  علههت افه ثمار كسوجيههن الءههور  :اسللتاتيةية التخيلل  -8-2
ا بىن معرتية جريرل ي م ال عبحت ع دا بالرفم بك اا اقشة مما ي    ع د، الذً ية ع ر اا علم حول يشا  معن

كقهههر ت ا  ،كا ًهههذه الررافهههة حهههرد ال خيههه  اجراريهههاً بههه رب   اهههوا  م  اليهههة س هههحت عليدههها الاالبهههة. الشهههضوية
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 ههههوردا   ههههحت دركس كحههههرل سركيهههه  ااههههادل مهههه  ك هههها  العلههههوم للءههههد ال ههههاب  األفافههههي كتهههه  اخلاههههوا  
ي ،(2221 ،جالين) اإلفرتاسي ية ال  حرد ا  : ًك

ي مراجعة اخلربا  ال اب ة ذا  العالقة باخلربل ا ريرل ااراد سعلمدا :ال هقئا -  .ًك
مث قيهههادل ااعلمهههة هلهههم كتههه   ،سههه م بعهههر  يئهههة الالبهههة للرتكيههه  ،ًهههو معا هههة ع ليهههة للمعلومههها  :ال  قددد  -

 . اوا  م  ل لة للوحول اق اخلربا  ا ريرل
 .تيدا م اقشة الاالبا  تيما سوحل  الين م   ربا  ي ي ة مركًر  بعملية ال خي  ر كجي :الا الشا -
حءهول ااه علم كممارفه ن كموعهة مه  مدهارا  ال ضاهحت  :تنمية مهلارات اللتري ا النا لد    -8-3
 كي ههاس اجراريههاً ب دارههن علههت ا  بههار ال ضاههحت ،(اضفهه  را  ،اضفهه   اب ،اضفهه رضل ،ال  ههوم ،ال حليهه )ال اقههر 

ر ال اقر اا ه خرم ا ًهذه الررافهة مه  مدهارا   هالل العالمهة اله  حءهلت عليدها الاالبهة ا ًهذا اض  بها
 .الذ  بعرسن الباحثة هلذا الغرض

حالة دا لية ع  اا علم سرتعن اق اضي باه للموقد ال عليمي كاإلقبال : الدافعية حنو التعلم -8-4
كا ًذه الررافة حرد  داتعية الاالبة . شا  حىت ي ح   ال علمعلين ب شا  موجن كاضف مرار ا ًذا ال 

 و ال علم ا كحرل اهليررككربويا  بالعالمة ال  حءلت عليدا الاالبة ا م ياس الراتعية  و ال علم ااعر 
 .هلذه الررافة

رل ًي افرتاسي ية سرري  س ه خرم تيدها ااعلمهة بفهلو  احملا ه :اإلستاتيةية االعتيادية -8-5
كاجههههرا  بعههههت ال  هههار  ااخربيههههة كذلهههك ل وحههههي  ااعرتههههة  ،كاا اقشهههة الشههههضوية كسبهههادل األفههههئلة كاإلجابههها 

، كياههون الههركر األكههرب ا العمليههة ال عليميههة للمعلمههة ،اا  ههم ة ا ك هها  العلههوم للءههد ال ههاب   األفافههي
 .ا ال وح  اليداكي حءر دكر الاالبة س ريباً ا كوهنا م   بلة للمعلوما  دكن بن س دم 

 :خلريية الدراسة -9

 :استاتيةية التخي  -9-1

ن اً مامههاً كبههحتاً او ههو  ال خيهه  باع بههاره يوعههاً مهه  العمليهها  الع ليههة ذا  و يبههر  علمهها  الهه ض  ااعرتيهه
 ،كساههوي  ااضههاًيم ،كاحملاكمههة الع ليههة ،كتدههم اللغههة ،كال ههذكر ،ال ضاههحت -:العالقههة بالعريههر مهه  األيشههاة مثهه 

ت عرتهن  ،الرغم م  فدولة احلريث ع  ال خيه  اض بن ً هاص حهعوبة ا اجيهاد سعريهد كا هل كبهرد لهنلت عك 
ب ين عملية ذً ية ي م م   الهلها معا هة الءهور احل هية ديهث ياهون األتهراد هبها م  هادي  ( 2221)جالين 

 هههدم ي هههرت  ب يلهههة  تبع ،ا رحهههال  م خيلهههة عهههرب ع هههوهلم كي ههه  يبون هلهههذه األ يلهههة بوفهههارة حهههور ع ليهههة
كي وم الع ه  اا خيه  قله  اليفهركح اله  س ضه  مه   ،بك ال حر  اق رج  حايم ،كال حت ا حري ة مجيلة

كمهها سشههحت بي ههاً اق بن ال خههيال  اا هه خرمة ا ال علههيم س ههاعر علههت س ههري  اإلس ههان ااعههرا . ًههذا ااغهه ى
ت دم بههههااواد ااعرتيههههة كااوا ههههي  األفافههههية اذ ي هههه خرم الالبههههة يشههههارا  ال خيهههه  ا ايههههادل معههههر  ،كسوفههههيعن

كمهها بهنهها سعمهه  علههت سعميهه  ال مههو اضيضعههاى كالههوعي باحليههال الرا ليههة   ،كاادههارا  ال   يههة كاليركيههة كااضههاًيم
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قههول مءههورل س مثهه  " كيعههرح ال خيهه  بي ههاً علههت بيههن . حيههث س مههو اجتاًهها  اا علمههن كميههوهلم ك داتعيهه دم
هو قهول م خيلهة  اهم علهت احمل وفها  كسه حام تيدها برتكيه   ،ضا  ذً ية  اكينالواق  كس  ح ره ب  لي ًك

 ،احلضههههين" )بع ههههدا اق بعههههت سركيبهههها  مبرعههههة ي ضهههه  ا بع ههههدا بن ساههههون موات ههههة بك  الضههههة للمح ههههوس
ب  ساهوي  حهور  ،ال هررل علهت رايهة األتهيا  بعهن الع ه " ال خي  ب يهن( 7007)كسعرح ال ركر (. 7000

العمليهة الع ليهة اله  س هوم ا " علهت ايهن ( 7009)كيعرتن بين عهامر ". ة كم  مث ال يام اعا  داكبتاار ع لي
ا علت ايشا  عالقا  جريرل بن اخلربا  ال هاب ة ًر ديهث س يفمدها ا حهور كبتهاال ض  هربل للضهرد ، جًو

حل هية كضفهيما ا غيهها  كس ضه  ال عريضها  ال هاب ة به ن ال خيه  ًهو ااعا هة الع ليهة للءهور ا". هبها مه  قبه 
كسعرح الباحثة ال خي  علت بيهن ال هررل علهت ابهرا  الءهور الذً يهة عه  بتهيا  غهحت ، ااءرر احل ي األحلي

 . بك ت سشاًر م  قب  ا عات احل ي ة ،ماثلة بمام احلواس
بن اللعهه  ال خيلههي ًههو ح ههر األفههاس لل ضاههحت ال لخيءههي ع ههر ( Church, 2005)كسؤكههر تههحتي 

م كجمههه معدم ،لاألرضههها  ،تمههه   هههالل ال خيههه  يلخههه  األرضهههال مشهههاًر حياسيهههة كههههواًر اج ماعيهههة ألفهههًر
كمههها بن لهههرى الاضههه  قهههررل علهههت ختيههه  حههه    ،كس هههيد بن ال ضاهههحت ال لخيءهههي ًهههو مض ههها  حههه  ااشهههاال 

كمهه   ههالل ال خيهه  ي ههوم الاضهه  بعمليههة سرميهه  لألتههيا  . ااشههاال  بكثههر مهه  حلدهها بشهها  جتههري  كتعلههي
كس هيد بن اللعه  ال خيلهي ي هاعر األرضهال علهت ال ضاهحت  ،  كااواقد كت   يل ن ك رباسهن اخلاحهةكاحلواد

ذا ما جيع  اللع  ال خيلي م رمة بفافية لل ضاحت اكرد ،اكرد كب ا  سءور بت   ل  ايا حياسية ً اص . ًك
ًريههة مهها بههن لثيل هها تههبعت الررافهها  سوحههلت اق كجههود ا  التهها  جو  ،سههرا   مهها بههن اإلدراص كال خيهه 
كلاههي يءههبل ادراك هها كلثيل هها لألتههيا  اا خيلههة م ااب ههاً تههال بههر مهه  سههواتر  ،للءههور الع ليههة اا خيلههة كاإلدراص

ههي ت ههاًل عهه  سوحههلدا كموعههة سض ههحتا   ،كجههود جمموعههة بضهه ا  لاهه  حههورل م خيلههة: بعههت الشههرك  ًك
 (.  Michael& Mark, 2000)م ايرل هلا 

ا حن يرى الهبعت بن ال خيه  ذك ربيعهة  ،ن ربيعة ال خي  بءرية م   الل ادراكدمكيع  ر البعت ب
تههاألتراد الههذي  يبءههركن كالههذي  ض يبءههركن ي هه خرمون العمليهها  الع ليههة  ،مااييههة ت ههارية كلي ههت بءههرية

هههذا مؤتهههر علهههت بن ييفهههام ال خيههه  ض يعهههين بال هههركرل بن ياهههون حهههوراً ع ليههه ،يض هههدا ا ال ضاهههحت كال هههذكر ة ًك
هذا مها بكرسهن كراتهت (. Thomas, 1997)م خيلهة ذا  رهاب  بءهر   بتهار   اذ ،(Craft, 2004)ًك

ي كا يت  :اق بن ً اص بيواعاً لل خي  حيث يرسبا ك  يو  ب يشاة ح ية س  اف  معن ًك
كيعهر ًهذا ال هو  مه  ال خيه  بقهوى بيهوا  ال خيه  كويهن  ،مواقهد ،مشهاًر ،رفهوم ،حهور: ختي  بءر  -

 .رركا  حوريةيرسبا ا
 .كبحوا  موفي ت ،كبحوا  آض  ،كبحوا  حيوايا  ،بحوا  بشرية :ت ق  لاي  -
ار ،ركارل عارية :ت ق  شا  - وا  ،كبًا  .ًك
 .كباردل ،كفا  ة ،كحارل ،كحلول ،برعمة ماحلة: ت ق  ذعل  -
 .كحغحتل ،ككبحتل ،كباردل ،كفا  ة ،ك ش ة ،بتيا  ياعمة :ت ق  لا   -
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سشهه   الالبههة  اذ ،ية ال خيهه  مهه  اضفههرتاسي يا  ااعرتيههة الهه  سضعهه  عمهه  تههار  الههرما سعههر افههرتاسي 
 .كا ذلك س مية م ااملة اخ لد جواي  ال مو ،علت م ب قررا م اإلبراعية ك ض  مدارا م األكاددية

رحلهة بن افهرتاسي ية ال خيه  ًهي افهرتاسي ية تعالهة مه  رلبهة اا( Campbell, 1991)كيؤكهر كامبه   -
س ههرم قاعههرل للاضهه  لههرعم  اذ ،األفافههية م خض ههي الراتعيههة كذلههك ل  ههدي  د ههوهلم ا اا اقشهها  الءههضية

كم  ال د  علت ااعلم اد ال افرتاسي ية ال خي   ،ث  ن ب ض ن كب رراسن علت ال حر  كال عبحت كابرا  الرب 
كيؤكر . ضفرتاسي ية ًي ع ول الالبةضفيما العلوم حيث بن ااءادر الوحيرل هلذه اك  ،ا ب  بريام  حضي

اق بن افههرتاسي ية ال خيهه  ( 7009)ااشههار اليههن ا درافههة  ال ههيوح ( Thompson, 1983)ثومب ههون 
ااوجههن سههرسبا مهه  العءههد الههذًين مهه  حيههث  ضيهه  مدههارا  الههرتابا بههن األتاههار كساههوير م هه وى الا ابههة 

كقر برب العرير م  الربام  ال عليمية س  خرم ال خي  ا  اإلبراعية للالبة كمدارا  اضسءال الشضوية لريدم
اا هههاً  كررارههه  ال هههرري  كداههه  بن ي ههه  ًهههذا اضفههه خرام ا كاحهههرل بك بكثهههر مههه  الضئههها  األربعهههة ا سيهههة 

 (: 2221 ،جالن)
هذه  يها الع هه  لله علم عه  رريه  ختضهيت ال ههغا: ال هقئدا عال بكقدز – كابعهاد األتاهار ال هلبية عهه   ،ًك
 .كايادل حرل  الرتكي  كس لي  اضيضعاض  ال لبية ما بما  ،لمال ع

ان اف خرام يشارا  ال خي  س اعر األتراد علت ايهادل معهرت دم بااوا هي  : زاا ة اإلت ان الايب   -
ذا يع رب ع ءراً بفافياً كتعاضً ا م  ،األفافية كااواد ااعرتية كس مية اادارا  ال   ية كاليركية لريدم يفومة ًك

 .ال ضاحت كال شا  الع لي لرى األتراد
ان اف خرم يشارا  ال خي  س اعر األتراد علت اف عمال ال خي  اضيضعاى  :زاا ة ال اد ايمييال  -

 .كاحل  كال  رير ،كالذ  ي اًم ا سعلمدم مدارا  تدم الذا 
ت اك شهههاح ميفهههاًر ان افههه عمال يشهههارا  ال خيههه  ااوجهههن س هههاعر األتهههراد علههه :ال ادددد ايى اددداا  -

 .الشعور ال  ل ر اق ما كرا  حاض  الي يفة كس اًم ا قررل الضرد علت ال واح  م  ا  ري 
تال ءهه   ،كداهه  بن يو هه  ال خيهه  ا م ههاً  العلههوم ا قوالهه  لضيفيههة قءءههية ديههث ياههون لههن معههىن

حيث يشحت اق بين ع ر ( Egan, 1992)كيؤكر ذلك ايغان  ،رري  جير لب ا  ا اي  اابر  ا الشخءية
عرض كحرا  ال ءة ب  ل   م ا ي تإن ال خي  ي وم  بعم  ارسبارا  بن بج ا  ال ءة ك هنا تلم ذًين 

حيههث لعهه  الاههال  ي خيلههون   ،ًك ههاص بمثلههة كثههحتل ا العلههوم داهه  مهه   الهلهها افهه خرام ال خيهه  ،قءههحت
يب ت رالبن م ابعن لشرحن روال ترتل الررس كض ي وق  ااررس بن . DNAعملية ايشاار اخللية بك بج ا  

لذلك ض بر م  األ ذ بعن اضع بار ع ر اعراد مذكرل الررس بعت ال شارا  ضف غالل قررا  الاال  
 (. Ianonne, 2001)ال خيلية ا العملية ال عليمية كما ي    ع دا م  س مية ل ررا  الالبة ااخ لضة 

اق مها ( 2229)خرام افهرتاسي ية ال خيه  ا ال هرري  يشهحت قاهامي بث ها  افه ا ل و يل دكر الااله  
 :ي يت
 .ياون اا علم حيوياً كيشيااً  -
ا -  .يربا اا علم  رباسن ال اب ة بالءورل ا ريرل لاي ي ذكًر
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 .يبذل جدراً ح ياً بءرياً ذً ياً  -
 .يوهد اا علم حوافن بار  جريرل -
 .ك ياض  سثر  ال علمي رر  الذً  علت ابرا  حور ذً ية  -

الرغم م  بن ال خيه  حيضه  كياهور ال علهيم اض بن ً هاص حهعوبا  قهر  هر مه  افه خرامن ا غرتهة كعلت 
ههي ككههذلك حههعوبة افهه خرامن ا قاعههة  ،حههعوبة بن يالحههل ااعلههم مهها يهه م ختيلههن مهه  قبهه  الالبههة: الءههد ًك

 خي  كت   اوا  معي ة ي م سرري  ااعلهم حيث ي ال  سوتحت بيئة سعليمية م افبة دارس تيدا ال  ،الررس
 ,Egan)عليدههها تهههر  بن ي ميههه  ااعلهههم بااركيهههة الههه  لا هههن مههه  س هههرم ااو هههو  بشههها  جريهههر كجهههذا  

 :بيية ال خي  كافرتاسي ية سرري   م  ال  ا  ا سية( 7002)كيورد عبيرا  كببو ال مير (. 1992
 . يثحت ال خي  مشاركة تاعلة كح ي ية م  الاال -
 .ان ما ي علمن الالبة عرب ال خي  ًو بتبن قربل حية ح ي ية م  ت هنا بن سب ت ا ذاكر م -
 .يعلم ال خي  الالبة معلوما  كح ار  كعالقا  -
 .ألن اا علم يعيش م  احلر  ،ال علم ال خيلي ًو سعلم اس ا  -

م  بين يشغ  ج  اً كبحتاً  اذيعر  ال خي   يوال ال ضار لرى الالبة ؛  م  بيشا دم اليومية ضرسااا بتاهاًر
تيشههحت اق بن ال خيه  ًههو ال ضاههحت  ،ال خيه  بههال ضاحت Potter,2008))كيههربا  بههوسر ،كبلعهاهبم علههت ال خيه 

ا حههن  ،حيههث بن الهرما  كال خيهه  يعمههالن معههاً ا ارههار كاحههر ،العميه  للضههرد  ي وحهه  بههن اق مهها برا لههن
  ،كم احر ك اااً للرما  ،كلا ن بًراح كرغبا  ،اً  يالية جمردليذً  بع دم اق بن ال خي  لي  حور 

مههه  ً ههها  جيههه  سضعيههه  اضفهههرتاسي يا  ال رري هههية ال ارمهههة علهههت . كبدال الضدهههم الهههواعي ،ض بههه  قلههه  ال ضاهههحت
ا ههههاتة اق ذلههههك  تههههإن  اثههههارل داتعيههههة الالبههههة للهههه علم ا مرحلههههة ااررفههههة ض سهههه م اض مهههه   ههههالل  ،ال خيهههه 

سعليمية يشاة كسضاعليهة سشهحذ اي بهاًدم كس مهي ادراكدهم ا بيئهة سعليميهة غ يهة س هدم ا ب ها  افرتاسي يا  
 اذكلعهه  افههرتاسي ية ال خيهه  س ههضي جههواً سعلميههاً سضاعليههاً بههن ااعلههم كالالبههة . ج ههور للمشههاركة اضج ماعيههة

كسا هههبدم مدهههارا   ،ايتس دًهههر حريهههة الالبهههة كسشههه   مبهههادرا م ال ل اريهههة كس هههيل هلهههم الضرحهههة ا الههه علم الهههذ
كيا شضوا بيئا م لي ايضوا م  قواين البيئة ااادية  ،اضسءال كح  ااشاال  لياويوا ذكا م كخي ربكا قررا م

 (. 7002 ،ال يوح)كاضج ماعية ا ااررفة 
ن كاقرت  ب ،مة ا جمال سعليم الالبةدمبن ال خي  بدال سعليمية قوية ك  (Egan, 2003)كقر بكر اجيان 

كس همن ال خيهه   هم  األيشهاة ال رري هية كاحههرتام  ،يعهاد ال يفهر ا ب هوى اا ههاً  ك اامارفها  ال رري هية
كسهؤد  افهرتاسي يا  ال خيه  اق بلضهة ااضهاًيم كسركيه  اضي بهاه .  ًذه ال ررل ع ر اا علمن كوهنا قررل ع لية

م لل خي  الع لي ي  اي  ح  ااشاال  كاا  خر. كاف خرام م  ويا  بعم  ل  دي  كمعا ة ااعلوما 
كما دا  للضرد الذ  ي  خرم   ،اكردل كاإلدراكية ألهنا سعر بحر اضفرتاسي يا  ااعرتية ا ال ضاحت كال ذكر

 ،كاك شهاح معهىن م  هم  ا تاهرل مها ،ًذا ااضدوم اعاا  برار  م  وعة او هوعا  م لوتهة بك غهحت م لوتهة
يههة هلههذه الضاههرل؛ كلههذا تدههو ي مههي كههاًل مهه  ااخااهها  الع ليههة كالضرافههة لههرى كالعمهه  علههت ساههوي  حههوراً كل

حيهههول األتاهههار  اذ ،كيلعههه  ال خيههه  الع لهههي دكراً كبهههحتاً ا حيهههال األتهههراد الع ليهههة(. Black, 2005)األتهههراد 
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بكرب م  كما ي اعريا ا  وي  اا بدا  اق ب ا ا  علت قرر   ،اهلشة غحت اارتاباة اق بتاار بكثر حالبة
كمهها يعههر ال خيهه  الع لههي بحههر بتههاال . ااع وليههة كذلههك بإعههادل سركيبدهها كدمهه  بع ههدا ال ههاب  اق الالحهه 

كمها ي هيل الضرحهة لل عبهحت   ،ال ضاحت األفافية ال  ي ما  الضرد م   الهلا لث  الواق  دا   ي  ن ال ءور 
 ،ببوياتههي)احههرا  ال اامهه  ا الشخءههية كمهها ي ههوم بوهيضههة   ،عهه  ال ههوسرا  كاألتاههار كااشههاعر كاضيههرتا 

7009 .) 
ي  ل مما فهب  بن افه خرام افهرتاسي ية ال خيه  داه  بن س يهر ترحهة ممارفهة العمليها  الضاريهة كالرم يهة 

ككهذلك الوحهول اق تدهم  ،كاف خرام لغة الضه  كال عبهحت ضك شهاح الهذا   كال واحه  مه  ا  هري  كتدمدهم
كم  ً ا جها  اضً مهام بال خيه    ،كمعا ة ااؤثرا  البيئية ،اادارا  األكادديةكس مية  ،بعم  للمواد ااعرتية

كيههرى بعههت البههاحثن بن ال خيهه  مههرسبا . ك حههر األيشههاة الع ليههة الهه  دارفههدا الضههرد لب هها  حههورل جريههرل
واقههههد ارسبارههههاً كثي ههههاً بههههال ضاحت كيههههؤد  اق اإلبههههرا  الههههذ  مهههه  تهههه ين بن ياههههور قههههررل الضههههرد علههههت ادراص اا

كقر بي ت الررافا  األثر اضجيايب ضفه خرام .  كختي  احللول اا احة للمشاال  ال  سواجدن ،كاألحرا 
 ،Leboutillier & Marks)ك  ،(7002 ،الءهاا)ال خيه  ا م غههحتا    لضهة مثهه  اإلبهرا  كالههذكا   

ا ض  بهار امااييهة كم  ً ا جا   تاهرل ًهذه الررافهة كاإلح هاس هبه(.  Kosslyn, 2000)ك (  2003
س ميههة مدههارا  ال ضاههحت ال اقههر كالراتعيههة  ههو الهه علم لههرى رلبههة اارحلههة األفافههية بافهه خرام بريههام  سعليمههي 

ككههان ال ههب  كرا  ا  يههار رلبههة ًههذه اارحلههة بهنههم ض ي الههون د لاههون بعههت  ،قههارم علههت افههرتاسي ية ال خيهه 
ة ل  ميهة قهررا م علهت ال ضاهحت ال اقهر كايهادل داتعيه دم كبذلك سءبل الضرحة م افب ،مدارا  ال ضاحت احل ي

 .   و ال علم
ت ههر كههان اً مهههام الباحثههة ا ب ههها  بريههام  سعليمههي قهههارم علههت افهههرتاسي ية  ،كمهه   ههالل مههها فههب  تهههرحن

ال خي  ل  ضيذه ا غرتة الءد ا حء  العلوم ل  مية مدارا  ال ضاحت ال اقر كاثارل داتعية الاالبا   هو 
ا اتة اق ذلك ت ر ضحيفت الباحثة كم   الل ايار ا للمرارس  م  بريام  الرتبية العملية  ،العلومسعلم 

ههها مهههه   ،بن ً هههاص  لههههاًل ا ربيعهههة األيشههههاة ال عليميهههة اا رمههههة للالبهههة ا حءهههه  العلهههوم س مثهههه  ا   لًو
ضحيفهت سهريياً كا هحاً  كمها  ،األيشاة ال خيلية ال  سعر احرى ال ما  األفافية لالبة اارحلهة األفافهية

كاق ءهار ال هرري  علههت  ،ا سوهيهد افهرتاسي يا  ال هرري  ااشهوقة كااثهحتل خليههال الالبهة ا حءه  العلهوم
الهه  ض سراعههي احلمههاس كال شهه ي  كاثههارل الراتعيههة للهه علم لههرى  ،ررارهه  س ليريههة س ههوم علههت احلضههل كال ل ههن

داتعيه دم  هو اله علم الضعهال اذا مها افه خرمت الاهر   الالبة كالهذ  يهؤد  اق س هل  االه  كبال هاى  ضهت
 .ال  ليرية

هي ب هها  بريهام  سعليمههي قهارم علهت افهه خرام افهرتاسي ية ال خيهه        كمه  ً ها جهها   تاهرل ًههذه الررافهة ًك
ك مه  ا ريا ها مبهرب اإلثهارل  ،كوهنا افرتاسي ية معرتية س وم علت سضعي  ته ي الهرما  ا العمليهة ال عليميهة

 . ً ية كس مية مدارا  ال ضاحت ال اقر كاثارل الراتعية  و سعلم العلومالذ
 :ال يرقب ال ال 
 كبحبل يشار الين ، ام م  ام م  الضالفضة كال يافين كالرتبوينهههههههههههو  ال ضاحت سارخيياً باً مهههههههههحيفي مو 
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كم الهه  للموار هههة اا هههؤكلة ا ، علمبيهههن مسههة بفافهههية للضههرد ااههه : حههريثاً بافههه خرام سعبههحتا  عهههرل م دهها
كي يفههر اليهن حههريثاً بوحهضن مدههارل  هركرية ا البها  فههو  العمه  ا كقههت س  ه  تيههن . اك معها  الرد راريهة

ببهرا مها ديه ه ال غيهحت اا هه مر  ،كحهىت يءهبل الالبهة تهاعلن ا جم مه  عهاى ال   يهة. بتهاال الوههارد كس  هو 
اً لل علهيم ااررفهي لم اا ه رام كاع بهاره ًهرتاً رري هًم ادهارا  ال ضاهحت كاله عككهان ضبهر مه  س كيهر ،كاا  ار 

كما بن اهلرح م  الرتبية كت  رايهة بياجيهن ًهو اعهراد بتهراد قهادري  علهت حه   بتهيا  (. 7009 ،فويران)
ضون كما ما شك راا بتراٌد مبرعون كمب اركن  ،يارركن ما سوحلت الين األجيال ال اب ة جريرل كلي  بتراداً 

اذ ض .  رح اق اي هاب بتهراد لهريدم ال هررل علهت ال ضاهحت ال اقهر كاإلبهراعي ض ي بلهون كه  مها يعهرض علهيدم
لههذا جيهه   ،داهه  للالبههة بن ياههوركا ال ضاههحت األت هه  حههىت ي دماههوا بال شههارا  الهه  س ههود اق ًههذا ال ضاههحت

اله  مه  بجه  الوحهول اق ي هار  سوحه  اليدها اضً مام بال شارا  كالعمليا  كااعا ا  ال  ي وم هبا الا
تهوارس  )العلما  فاب اً مما ي ال  سءميم مواقد سعليمية يواجن هبا الالبة مشهاال  لل هرر  علهت ال ضاهحت

 (.  7001 ،كبحتك  
ان بفههالي  ال ههرري  احلريثههة كافههرتاسي ياسن ي بغههي بن   هه  ماالهه  الرتبيههة احلريثههة ك هه م بعههرل بًههراح 

ديث يعلم الاال   ،اثارل سضاحت الاال  كاف خرام مدارا  ال ضاحت ال اقر ل  مية ميولن كقرراسن سربوية م دا
كهلهذا علي ها بن يعهر الااله  ااب اهر ال اقهر كاابهر  ، كيد يضار؟ ككيد ي  ضير م  رري ة سضاحته ا احليال

بييههة افهه خرام ررارهه  الهه علم ككههذلك سركهه  بههرام  الرتبيههة العلميههة ا الوقهت احلههاى علههت (. 7007، فهالمن)
كال علههيم الضعالههة الهه  لاهه  ااهه علم مهه    يهه  سعلههم بت هه  ي هه ست مهه   ههالل س ميههة مدههارا  عريههرل لل ضاههحت  

كافههه يعا  ااعهههارح العلميهههة كال ا ولوجيهههة الههه   ،كحههه  ااشهههاال  ،كاضسءهههال ،كمدهههارا  ال ضاهههحت ال اقهههر
 رياسههن اا هه  بلية الههذ  جيعهه  مهه  س ميههة مدههارا  س ههاعره علههت تدههم كافهه يعا  م هه  را  ًههذا العءههر ك 
 ،يعههالوه)كمهها يرات ههن مهه  ساههور علمههي كسا ولههوجي  ،ال ضاههحت ال اقههر  ههركرل ملحههة اواجدههة اضيض ههار ااعههرا

 (. 7002؛ عبير 7002
كيؤكهر  ،كيعر ال ضاحت ال اقر م  بكثر بيوا  ال ضاحت ال  حيفيهت باً مهام البهاحثن كالرتبهوين كااخ ءهن

كس ههعن ًههرتاً مهه  األًهههراح  ،ذلههك بن األييفمههة الرتبويههة ا كثههحت مهه  بلههران العههات سعاههي اً مامههاً كبههحتاً لههن
ها. الرتبوية ال  ي بغي بن س  دي اليدا العملية ال عليمية ي يهر مه  : كيعود ًذا اضً مام لعهرل بفهبا  مه  ببرًا

س  هم  ،ك ي هاًم ا اجيهاد بيئهة حهضية ،خ لضهةاقبال الالبة علت ال علم الءضي كااواقهد كاخلهربا  الءهضية اا
حي ه   ،كاجياد بيشاة كبرام  دا  ممارف دا م  قب  الالبة دا   الغرتة الءضية ك ارجدها ،باحلوار اهلادح

م ك هههبان ، ءهههي  الالبهههة ا   لهههد ااهههواد الررافهههية كيشههه   اا اقشهههة  ،كيهههؤد  اق مراقبهههة الالبهههة ل ضاهههحًت
 (. 7002 ،اا؛ قا 7002 ،غامن)كاحلوار 

( 7001) اذ عرتههن ااءههر ، كقههر كرد ا األد  الرتبههو  سعريضهها  م عههردل هلههذا ال ههو  مهه  بيههوا  ال ضاههحت
كاعاا  سض حٍت كحاٍم مو وعٍي دقي  بعيراً ع  ال حي   ،كسضاحت ا األفبا  كاا ببا ، ب ين يشا  ع لي

ث  ا قررل الضهرد علهت ال مييه  بهن الضر هيا  اق بن ال ضاحت ال اقر ي م( 7001)كبتار  ال ركر . كاحملابال
كمها عرتهن كوسهون . كال عميما  كبن احل هار  كاضدعها ا  كبهن ااعلومها  اا  حهة كااعلومها  غهحت اا  حهة
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(Cotton, 1999 ) ب يههههن ال ههههررل علههههت س ههههوم ااعلومهههها  كتحهههه  مجيهههه  كجدهههها  ال يفههههر ا ااو ههههو  قيههههر
 ،وعهههة مههه  اادهههارا  الههه  داههه  سعلمدههها كال هههرر  عليدههها كاجاد هههاب يهههن جمم( 7002)كعرتهههن غهههامن . البحهههث

كتحه  ا را  مهه  األ هذ بعههن اضع بههار كجدها  ال يفههر ااخ لضههة  ،كاا مثلهة ا ال ههررل علهت س ههوم ااعلومهها 
لررافة مضدوم ال ضاحت ال اقر ( Delphi)ع ر مؤلر دلضي ( 2220)كا عام .  حول ااو و  قير البحث

كقههر عههرح ًههؤض  اخلههربا  ال ضاههحت ال اقههر ب يههن . مهه   ههربا  الوضيهها  اا حههرل األمريايههة كك ههرا مهه  قبهه  ًيئههة
كتر  اضع بهارا  اا عل هة  ،كاضف   اب ،كال  وم ،كال حلي  ،الذ  يؤد  اق ال ض حت ،احلام اهلادح اا يفم

كقههر حههرد ًههذا . ذلههك احلاههم كالهه  بههين علههت بفافههدا ،كال ههيا  ،كالاههر  كاا ههايي  ،كااضههاًيم ،بههالرباًن
ر ال ضاحت ال اقر   ،ال ض هحت: لثلهت اها يلهي( 7001،العبهرض )ااؤلر جمموعة م  اادارا  ال  سشا  جًو

 .كس يفيم الذا  ،كالشر  ،كاضف رضل ،كال  وم  ،كال حلي 
ل د لادهها كقههرر ، ال ضاههحت ال اقههر يشهها  ع لههي سهه ملي: كعلههت  ههو  مهها فههب  ت ههر سوحههلت الباحثههة اق بنت 

مرعم )الضرد كي  خرمدا ع رما يواجن موقضاً ي ال  م ن ابرا  رب  بك اختاذ قرار بك احرار حام مو وعي
ت هر قامهت الباحثهة ، كم  بج  ًذه الررافهة. تيما ي وج  عملن بك اضع  اد بن( باألدلة كالشواًر اا ا ية

: اادهههارا  الههه  ي ي هههدا ًهههذا اض  بهههار ًهههيك ، بإعهههراد ا  بهههار ل يهههاس مدهههارا  ال ضاهههحت ال اقهههر لهههرى الالبهههة
 .كاضف  را ، كاضف   اب، كاضف رضل، كال  وم، ال حلي 

اق بن ال ضاهحت العلمهي كال ضاهحت ال اقهر كبفهلو  حه  ااشهاال  ( Tobin, etal, 1983)يشهحت سهوب  
ههههو افهههه خرام العمليهههها  الع ليههههة الهههه    هههه م مهههها ًههههي اض م ههههميا  لشههههي  كاحههههر بيهههه دم ع ءههههر مشههههرتص ًك

هو مها ياله  عليهن عمليها  العلهم ،كترض الضركض ،بااالحيفا  كال  بؤ كمها يو هل ري شهارد . كال  ريه  ًك
كي بغهي بن يشه   ال الميهذ  ،بن ال ضاحت ال اقر حيرتم اف  اللية ال لميذ كيهرعو اق الع الييهة(  2222)بول 

 ،ا م لاههههي يضاههههركا ب يض ههههدمعلههههت اك شههههاح ااعلومهههها  كعلههههت افهههه خرام معههههارتدم كمدههههارا م كاف ض ههههار 
 امها ت يهؤثر فهلباً  ،تاضق ءار علت جمرد اعاا  ال الميذ احل ار  بك سو يل الاري  الءهحيل حله  مشهالة

 .ي ر كسعري  ااع  را  ال اررل م   الل ااعرتة ا ريرل علتقرر م 
كك   احللول ااالرمة  ،ليلداكس يفيم البيايا  كس  ي دا ك  ،كي  ل دكر ال ضاحت ال اقر ا  رير ااشالة

كان ااواقد ال  يعم  تيدا ال ضاحت ال اقر ًي يو  م  مواقد ح  ااشاال  اض  ،مو   ال ابي  كس وددا
ألن ااشاال  ً ا ا مواقد ال ضاهحت ال اقهر ض س اله   ،بهنا ضسال  اسبا  اخلاوا  ااعركتة حل  ااشالة

ت  مية ال ررل علهت ال ضاهحت ال اقهر  ، رر ما ي ال  سض ي  رب  علت رب حاًل معي اً ي دي ااوقد ااشا  ب
اذاً  ههركرية بال  ههبة ل ههلوص حهه  ااشههالة حيههث بيههن مهه  ال ههركر  بن خي هه  الاالهه  ال  ههار  ايهه ان ال  ههر 
هههههي كلدههههها مههههه  ال هههههواحي كالعمليههههها  األفافهههههية ا ال ضاهههههحت ال اقهههههر  ههههها ًك كي ومدههههها كي اقشهههههدا كي ارهنههههها بغحًت

(Facione, 1998.) 
اذ بن  ،ان سوتحت بيئة سعليمية مش عة لل  اي كال  اال كااعار ة كال  مه  سعمه  كسشه   ال ضاهحت ال اقهر

مدههارا  ال ضاههحت ال اقههر للاالهه  ض داهه  هلهها بن س مههو دكن م ههاعرل مهه  ااعلههم كمهها بهنهها لهه  س ح هه  ي ي ههة 
كان مدمههة ال ههرري  علههت ال ضاههحت .  اقههرافهه ما  الاالهه  اق معلمههن كممارفهه ن مدههارا  كاجتاًهها  ال ضاههحت ال
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ال اقر مدمة حعبة س ال  سرريباً ديث يءبل لرى الاال  ال ررل علت ممارف دا كاد اهلها ا ب ي هن ااعرتيهة 
ا لرى ك  رال  كذلك م   الل اعراد اخلربا   كاادارية م  م ال  بن ال ضاحت ال اقر مدارل دا  ساويًر

 (.Cotton, 1999)كاادارا  الالامة 
اق بن بًههم  ءههار  األتههراد ذك  ال ههررل علههت ال ضاههحت ال اقههر ال ضاعهه  ديويههة ( 2222)كيشههحت عثمههان 

كبهاكل دم جت ه  األ اها   ،كلريدم تك م واح  باضترتا ها  ،كيشا  ا بث ا  سضاعلدم م  ع احر البيئة
ي ههه خرمون مءهههادر علميهههة كبهههاكل دم الضءههه  بهههن ال ضاهههحت العهههارضي كال ضاهههحت اا ا هههي كهههذلك  ،الشهههارعة
كدا  س مية سضاهحت ال اقهر لهرى اا علمهن مه   هالل ثالثهة بفهالي  ًهي . كيعرتون ااشالة بو و  ،موثوقة

 (:7002 ،؛ قاامي7007 ،احليلة)
كي مثهه  ًههذا األفههلو  ب علههيم ال ضاههحت ال اقههر   ؛األفههلو  اا هه    بك ااباتههر ا سعلههيم ال ضاههحت ال اقههر -

يُررس كغحته م  ااواد الررافية عه  رريه  بهرام  ضفهيما هبهذا ال هو  . اا داب ااررفي كمادل م   لة  ارب
مهههه  ال ضاههههحت حيههههث  ههههرح ًههههذه الههههربام  اق اضرس هههها  ب ضاههههحت الالبههههة ا كثههههحت مهههه  ا وايهههه  الهههه  س عههههرى 

 .ال حءي 
يم ال ضاحت ال اقر كي مث  ًذا األفلو  ب عل ؛بفلو  سعليم ال ضاحت ال اقر م   الل اا داب الررافي -

م   الل اا اً  الررافية كيرى دعال ًذا األفلو  بن سعليم ال ضاحت ال اقر كمادل م ه  لة  هارب اا دهاب 
ا حن ي رم سعليم ال ضاحت ال اقر م   الل اا اً  الررافية  ،الررافي تين ختبا ك ركب ع  ا و الابيعي

 .تدماً بت   للمح وى الررافي
كي هههاد  بيءهههار ًهههذا األفهههلو  ل هههركرل سعلهههيم مدهههارا   ؛ا ا سعلهههيم ال ضاهههحت ال اقهههراألفهههلو  ااعهههر  -

ال ضاحت ا اتة اق اا د  ااررفي كما يرك كن علهت سعلهم مدهارا  ال ضاهحت مه   هالل اادمها  ااوجهودل ا 
 .مث  سءميم الالبة بك اي اجدم اشاري  ذا  حلة ديا م اليومية ،احليال الواقعية
اض بن  ،م م  بن لا  عملية سعلم كسعليم العلوم يع مر علت الاثحت م  العوام  كم دا اا اً كعلت الرغ

ااخ ءهههن ا الرتبيهههة العلميهههة يؤكهههركن بن معلهههم العلهههوم ا يهههر داههه  بن يعهههوض الههه    احمل مههه  ا اا هههاً  
كقررسههن علههت  ،ل مركي ههنمهه   ههال ،كالا هه  كاأليشههاة كالههربام  ااررفههية كاإلماايهها  اااديههة كالض يههة األ ههرى

كاف عمالن ارى كاف  م  الاراره  كاضفهرتاسي يا  ال رري هية اله  سه ال م مه   ،ال ضاع  كال ايد م  الالبة
– Darling 7000؛7002 ،اي هههههون)كس مههههي لهههههريدم مدههههارا  ال ضاهههههحت ال اقههههر  ،حاجهههها م ااخ لضهههههة

Hammond ، .)  كافهههرتاسي يا  سرري هههية حريثهههة كمههه  ً ههها سعالهههت األحهههوا  ضفههه خرام ااعلهههم لارارههه
ليههررس رلب ههن ااضههاًيم العلميههة بشهها  م اامهه  مهه  مدههارا  ال ضاههحت كتهه  اابههاد   ،ي بعدهها ا غرتههة الءههد

كمهه  ً هها جهها   ًههذه الررافههة لب هها  بريههام  سعليمههي قههارم  ،كاضترتا ها  األفافههية ل يفريهها  الهه علم احلريثههة
 . حت ال اقر لرى الالبةعلت افرتاسي ية ال عليم ل  مية مدارا  ال ضا

 :ال ا يقا محد ال ي ت -
يشحت مءالل الراتعية اق جمموعة اليفركح الرا لية كاخلارجيهة اله   هرص الضهرد مه  بجه  اعهادل ال هواان 
الههذ  ا  هه ؛ تالههرات  هبههذا يشههحت اق ي عههة للوحههول اق ًههرح معههن قههر ياههون ار هها  حاجهها  دا ليههة بك 
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س ش  لرى الاار  احلهي ع هر ا هراح الشهرك  البيولوجيهة بك ال هياولوجية  بما احلاجة تدي. رغبا   ارجية
بما اهلرح تدو ما يرغ  الضرد ا احلءول علين كيشب   ،الالامة حلضل ب ا  الضرد ع ر الو   اا   ر اا  ن

اعهام تال، كع رما ياهون اهلهرح  ارجيهاً؛ ب  مهرسبا بالبيئهة اخلارجيهة ي همت احلهات . الرات  ا الوقت يض ن
بهنها حالهة دا ليهة " كمها سعهرح الراتعيهة اع اًها العهام(. 7002، الءهاا)ًو حات  أليهن يشهب  داته  ا هو  

بمهها الراتعيههة ، "لههرى الضههرد س هه ثحت فههلوكن كسعمهه  علههت افهه مرار ال ههلوص كسوجيدههن  ههو   يهه  ًههرح معههن 
د ال عليمهي كاإلقبهال عليهن ب شها  موجهن لل علم ت شحت اق حالة دا لية ع ر اا علم سرتعن اق اضي باه للموق

كبي هها سعههرح الراتعيههة (. 7001 ،كعههرس ،قاههامي ،سههو )كاضفهه مرار ا ًههذا ال شهها  حههىت ي ح هه  الهه علم 
سلك ال ول الذاسية ال   رص فلوص الضرد كسوجدن ل ح ي  غايهة معي هة يشهعر باحلاجهة اليدها بك ب يي دها " ب هنا

حاجاسههن )كس هه ثار ًههذه ال ههول احملركههة بعوامهه  س بهه  مهه  الضههرد يض ههن . بال  ههبة لههن( ال ض ههية)اااديههة بك ااع ويههة 
كا (. 7002 ،فهات علهي ،حهاح")بك م  البيئة ااادية بك ال ض ية احملياة بهن ( ك ءارءن كميولن كاً مامن

م سرتعهن لالي بهاه ي بن بن الراتعية لل علم سشحت اق حالهة دا ليهة لهرى ااه عل ، و  ااضاًيم ال اب ة للراتعية
كاضفهههه مرار ا ًههههذا ال شهههها   حههههىت ي ح هههه  الهههه علم كدههههرح  ،اق ااوقههههد ال عليمههههي كال يههههام ب شهههها  موجههههن

كافهه ثارل داتعيههة  ،كسهه يت بييههة الراتعيههة مهه  الوجدههة الرتبويههة مهه  حيههث كوهنهها ًههرتًا سربويههاً دههر  ذا هها. للمهه علم
علدهم ي بلههون علههت ممارفههة يشههارا  معرتيههة ككجراييههة الاهال  كسوجيددهها كسوليههر اً مامهها  معي ههة لههريدم جت

كهلهها آثههار  ،كمهه  ً هها تههإن الراتعيههة سعههر مهه  األًههراح الرتبويههة اهلامههة الهه  ي شههرًا ب  ييفههام سربههو . كحركيههة
كايههادل ا دههر  ،كسشههم  ًههذه ا ثههار سوجيههن ال ههلوص  ههو بًههراح معي ههة ،دمههة علههت سعلههم الاالهه  كفههلوكنم

 ،ب يعههي)برل لههرى ااهه علم كايههادل قررسههن علههت معا ههة ااعلومهها  كبال ههاى   هه  األدا  كالااقههة كاابههادرل كااثهها
7002 .) 

 ،العمههه  كالههه علم  هههم  اكموعهههة: كسشههه م  الراتعيهههة ا الههه علم الءهههضي علهههت عهههرل جوايههه  مههه   هههم دا
م بااو ههوعا  كاضً مهها ،ك مهه  اا ههؤكلية ا الهه علم ،كاضفهه م ا  باألتاههار ا ريههرل ،كاضفهه غرا  ا العمهه 

كاضل ههه ام اعهههايحت كقهههواين الءهههد  ،كساهههوير كمعا هههة ااعرتهههة كمههها ي علههه  هبههها مههه  مدهههارا  درافهههية ،ال عليميهههة
كيضرتض معيفم الرارفن بن . كال  ضيذ ،كااررفة كااشاركة ا األيشاة ااررفية كساوي  الءراقا  كالااعة

لهه  ييفدههر فههلوص ااهه علم مهها ت يهه م سوليههر الااقههة الالامههة الراتعيههة مرسباههة بهه دا  مجيهه  اضفهه  ابا  اا علمههة ك 
ههي ،لههذلك  ،الراتعيههة بك الرغبههة ا ال يههام بالعمهه : كعمومههاً تههإن بدا  الضههرد ي حههرد بثالثههة عوامهه  رري ههية ًك

 .بيئة العم  ،كقررل الضرد علت ال يام بالعم 
كان كايهت  ،بال هرري  اا افه كاذا كان لرى الضرد ي   ا ال ررل علت ال يام بالعمه  تهيما  س كيهره 

بما اذا كايت ااشالة  ا الراتعية تهإن اادمهة  ،ً اص مشالة  دا  اجرا   ال عريال   ل اوير بدا  بت  
 (.7002،ابو جادك)بكثر حعوبة ك رياً 
ب ين ض دا  تدم الراتعية ااررفية بعيراً ع  ال  ي  اضج ماعي ااغركفهة ( Weiner)كقر ذكر  كي ر

كعههههارال م  ،كي اههههون ال  ههههي  اضج مههههاعي مهههه  مجعيهههها  الاالهههه  ذا  اكموعهههها  الث اتيههههة كالعرقيههههة ،نتيهههه
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كقر ياون س ثحت جمموعة األقهران اجيابيهاً بك . كبحرقاردم ت اًل ع  اح افدم باضي ما  للمررفة بك الءد
و    (. Grass& Sleap, 2001)فلبياً علت داتعية الاال  ااًو

م هه وى : بك اياثههاً بعههرد مهه  ا وايهه  م دهها عيههة ا الهه علم ااررفههي لههرى الالبههة ذكههوراً يههرسبا مضدههوم الرات
ن الضهههرد ا فهههعين  هههو   يههه  م ههه وى مههه  اضلهههاا يبهههذل جدهههره كراق هههن هبهههرح   يههه  ذلهههك ااذ  ،اإللهههاا
علهت كمها سهرسبا الراتعيهة اضدهوم الهذا  بي هاً   ،كسعم  الراتعية علهت حهث ذلهك ا دهر كافه مراره ،اا  وى

كم   م دا ااواقد  ،اترتاض بن اا علم ياور مضدوم الذا  لل ررل األكاددية عرب سضاعلن ا مواقد   لضة
الرتكيهه  علههت اادمههة كالرتكيهه  علههت  -:ً ههاص يوعههان مهه  بيههوا  الراتعيههة (. 7002 ،دكديهه )ال عليميههة الءههضية 

كيع  هركن  ،م لهريدم داتعيهة دا ليهة لله علمتالالبة الذي  يرك كن علت اادمة م  ذك  بًراح اله عل. الذا 
 ،ب ن الاضها ل سه يت مه  الوقهت مه   هالل ا دهر كال هرري  كخي هاركن اادهام اله  س يهر مه  ترحه دم ا اله علم

كيع هربكن الضشهه  اتهارل حلههاج دم اق  ،كي ه خرمون افهرتاسي يا  سعلههم سشه   علههت الضدهم احل ي هي للمههادل
ة الههذي  يركهه كن علههت الههذا  مهه  ذك  األًههراح األداريههة تلههريدم داتعيههة بمهها الالبهه. بههذل اا يههر مهه  ا دههر

كخي هاركن اادهام اله  س يهر مهه   ،كي يفهركن اق الاضها ل علهت بهنها حهضة ثاب هة ع هر األتهخا ،  ارجيهة لله علم
كي هه خرمون افههرتاسي يا  الهه علم الهه  سشهه   علههت ال اههرار  ،تههر  اهدههار الاضهها ل كضفههيما اادههام ال ههدلة

ًك ههاص تههرك  بههن ذك  (.  7002 ،ب يعههي)كيع ههربكن األ اهها  اتههارل اق الضشهه  كعههرم الاضهها ل  ،لكاحلضهه
بي ت ي هار  البحهو  ا ًهذا اكهال بن ذك  الراتعيهة اارسضعهة ياويهون بكثهر  اذ ،الراتعية اا خض ة كاارسضعة

عمهههاهلم بكثهههر مههه  ذك  كحيءهههلون علهههت سرقيههها  ا كههههارضدم كعلهههت لاحههها  ا ادارل ب ،لاحهههاً ا ااررفهههة
كذلك تإن ذك  الراتعية العالية ديلون اق ا  يار مدام م وفاة الءعوبة كال  س م  . الراتعية اا خض ة

راهها )كمهها بهنههم ي   بههون اادههام الءههعبة جههراً   ،كي   بههون اادههام الءههعبة جههراً لعههرم سههوتر ال حههر  هلهها ، ههرياً 
 (. 7002 ،ا واكدل( )ضرسضا  اح ماض  الضش  تيدا

 :ال  الاا ال ان ا -31
كمه  ًهذه الررافها  اله  حءهلت عليدها  ،بجريت جمموعة م  الررافا  ال  س اكلت مو و  ال خي  

 :الباحثة بعر مراجعة األد  الرتبو  اا عل  او و  ًذه الررافة 
 :الدراسات العربية -11-1

بثهر افه خرام ال خيه  ا س ميهة ال هررل  هرح اق اف  ءها  ( 7002)ا درافة قامت هبا ببو عهاذره  -
كساويهت عي هة الررافهة مه  ، كاك  ا  ااضاًيم العلمية لهرى رلبهة اارحلهة األفافهية ،علت ح  ااشاال 

رالبهاً كرالبههة مهه  رلبههة الءههد الثههام  األفافههي مهه  ااههرارس ال ابعههة لوكالههة الغههو  ا م ا ههة اربههر ( 292)
كاأل رى  اباة ( ذكور كايا  معاً )احرايا جتريبية : اق جمموع ن  كت س  يم الشع  عشوارياً  ،ال عليمية

، رب ت الررافة ارل ف ة بفهابي  حيهث درفهت اكموعهة ال  ريبيهة بافه خرام ال خيه (. ذكور كايا  معاً )
كقههر ت سابيهه  ا  بههار اك  هها  ااضههاًيم العلميههة كم يههاس ، كدرفههت اكموعههة ال ههاباة بالاري ههة اضع ياديههة

 خي  علت كقر بهدر  ال  ار  كجود بثر اجيايب ضفرتاسي ية ال. ال ررل علت ح  ااشاال  علت اكموع ن
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كما بهدر  ي ار  الررافة عرم كجهود تهرك  دالهة احءهارياً ا ا  بهار   ،م ياس ال ررل علت ح  ااشاال 
 .اك  ا  ااضاًيم العلمية بن م وفاي عالما  اكموع ن ال  ريبية كال اباة

  خرام افرتاسي ية ا  بثر ال رري  بافههههههههههرح اق اف  ءهههههه ( 7002)درافة ب رى قامت هبا ياجي  -
. ال خيههه  ا  ءهههي  رلبهههة اارحلهههة األفافهههية العليههها كا اضجتهههاه  هههو الايميههها  كتههه  يءهههضي الاهههرل الرماغيهههة

رالبههة مهه  رالبهها  الءههد العاتههر األفافههي مواعهها  علههت تههعب ن ا ( 22)كساويههت عي ههة الررافههة مهه  
ة الغههو  الركليههة ا م ا ههة ج ههو  عمههان مررفههة ايهها   ههيم عمههان اإلعراديههة الرابعههة ال ابعههة اههرارس ككالهه

كجمموعهههة  ،اق جمموعهههة  هههاباة درفههه  باضفهههرتاسي ية اضع ياديهههة كقهههر ت سعيهههن الشهههع  عشهههوارياً . ال عليميهههة
احءارياً علت اض  بار  لٍ ابهدر  ي ار  الررافة كجود تر  دك . جتريبية درف  باف خرام افرتاسي ية ال خي 

كسوحهلت ي هار  الررافهة بي هاً اق كجهود بثهر افهرتاسي ية  ،كموعهة ال  ريبيهةال حءيلي ا الايميها  لءهاح ا
كان ال خي  قر ح   سعلماً  ،(األي ر ،األد )ال خي  ا  ءي  الاالبا  ت ي غحت ب غحت سء يد الاالبا  

ي ية ال خيه  كما بهدر  ي ار  ًذه الررافة كجهود بثهر اجيهايب ضفهرتاس  ،تعاًض باف خرامن  اي  الرما  معاً 
 .  ا م ياس اضجتاًا   و الايميا 

بررافههة  هههرح اق اف  ءهها  تعاليهههة بعههت افهههرتاسي يا  ال خيههه  ( 7009)ياتهههي  كمهها قامهههت ببههو   -
الع لهههي علهههت ال هههررل ااااييهههة كاك  ههها  ااضهههاًيم العلميهههة لهههرى سلميهههذا  الءهههد الثههها  اإلعهههراد  ا ا هههة 

سلميهههذل مههه  سلميهههذا  الءهههد الثههها  اإلعهههراد  مههه  ااررفهههة  (220)كساويهههت عي هههة الررافهههة مههه   ،جهههااان
كت س  ههيمدا اق  ،كت ا  يههار عي ههة الررافههة ككههان م هه وى ذكاردهها م وفهها ،اا وفههاة األكق ا ا ههة جههااان
كس اكلههههت الررافههههة ا  بههههار ال ههههررل الع ليههههة كا  بههههار ال ههههررل  ،كاأل ههههرى  ههههاباة ،جممههههوع ن احههههرايا جتريبيههههة

ي ار  الررافة اق كجود بثر لل رري  علت ال خي  الع لي ا   ن ال ررل اااايية لرى  كسوحلت. اااايية
سلميذا  الءد الثا  اإلعراد  كبما اضفرتاسي يا  اا  خرمة لل خيه  الع لهي ت هر بد  اق كجهود بلضهة 

 .كمعا ة ااضاًيمكما بد  اق اف خرام م  ويا  عمي ة ا جتدي    ،اضاًيم م رر العلوم كفدولة س اكهلا
درافة  رح اق الاشد ع  بثر ال رري  بافرتاسي ية ال خي  ااوجن ا ( 7002)كبجرى ال يوح  -

( 22)كساويت بتراد الررافة مه  . س مية مدارا  اضسءال كح  ااشاال  لرى برضال الرك ة ا األردن
لهيم اخلها  ا م ا هة عمهان الثاييهة مهواعن رضاًل كرضلة م  برضهال رك هة ال مهو الرتبهو  ال ابعهة اريريهة ال ع

م باري ة قءهرية األكق  هاباة كالثاييهة جتريبيهة ضفهيما ك كقهر بعهر الباحهث بيشهاة  ،علت تعب ن ت ا  ياًر
 ،م يههاس مدههارا  اضسءههال: بافههرتاسي ية ال خيهه  ااوجههن كم يافههن قههام الباحههث بب اردمهها ألغههراض الررافههة 

كبهدههر  ي ههار  الررافههة كجههود تههرك  دالههة احءههارياً بههن بدا  بتههراد عي ههة . كم يههاس مدههارا  حهه  ااشههاال 
 ،الررافهههة علهههت م يهههاس مدهههارا  اضسءهههال سعههه ى اق افهههرتاسي ية ال خيههه  ااوجهههن لءهههاح اكموعهههة ال  ريبيهههة

ككههذلك كجههود تههرك  بههن بتههراد عي ههة الررافههة علههت م يههاس مدههارا  حهه  ااشههاال  سعهه ى اق افههرتاسي ية 
 . وجن لءاح اكموعة ال  ريبيةال خي  اا
 :الدراسات األجنبية -11-2

  CognitiveLoad and)بررافة بع وان ( Leahy & Sweller, 2004)ويلر هههههههههام ى كفهههههههههق -
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Imagination Effect Cognitive Psychology )  ههرح اق اا اريههة بههن بثههر رري ههة ال ههرري 
رالبهاً مه  الءهد الرابه   مه  ااهرارس ( 17)كقهر ساويهت العي هة مه   ،  ليريهةباف خرام ال خيه  كالاري هة ال

جتريبيههة سههررس  -:اضب راريههة الاههربى ا  فههير   ا ييههو فههاك  كيلهه  كاعههوا باري ههة عشههوارية اق جممههوع ن 
كدربهههت اكموعهها  علههت قهههرا ل  ،ك  ههاباة سههررس بافههه خرام الاري ههة ال  ليريههة ،العلههوم بافهه خرام ال خيههه 

مث رب  عليدم اض  بار تاايت ال  هار  لءهاح اكموعهة ال  ريبيهة اله   ،لرفم البيا  لل غحت ا درجة احلرارلا
 . درفت باف خرام ال خي 

ر كآ ههركن درافههة  -     Acomparison of) بع ههوان (  SooHoo et al., 2004)كبجههرى فههًو
Modeling and Imagery on the Performance of Motor Skill ) هرح اق اا اريهة بهن 

اقرتحههههت بعههههت الررافهههها  ال ههههاب ة بهههه ن رههههري   ال مذجههههة كال خيهههه  اذ  ،األدا  ابثههههر ال خيهههه  كال مذجههههة 
رالبة جامعية  م  ( 77)كساويت عي ة الررافة م  . م شاهب ان م  حيث العمليا  ااعرتية ك  ن األدا 

س هوم احهرايا ب  ضيهذ اادهارا  مه   هالل : اق جممهوع ن ت سهوايعد  عشهوارياً  ،جامعة ًايوارد ا كاليضورييها
كبتهار  ال  هار  اق بن . كبعر ذلك ت س  هيم األدا  اق جممهوع ن ،كاأل رى م   الل ال مذجة ،ال خي 

اا وفهها احل هههايب ألدا  ااشههاركا  اللهههوايت دربهه  بافههه خرام ال مذجههة بعلهههت مهه  اا وفههها احل ههايب كموعهههة 
بما بال  هبة للاري هة ااض هلة لل يهام  ،ار  ال  ار  اق     ا األدا   مي  بتراد العي ةككذلك بت ،ال خي 

ههذه ال  ههار  س ههرت  بهه ن ال مذجههة س ههود اق . بههاألدا  ت ههر ا  ههار  األغلبيههة مهه  ااشههاركا  رري ههة ال مذجههة ًك
ي رري ة مض لة لألتراد ع ر سعلم اادارا  ألكل مرل  . اك  ا  بت   لألدا  ًك

 he Development of Movement)بررافهة بع هوان ( Caimels, 2004)كمها قهام كهاديل   -

Imagery Vividness Through a Structured Intervention in Softball ) هرح اق 
ك ساويهت عي هة الررافهة  ،ح دكر ال خي  ا   هن الءهورل الرا ليهة كاخلارجيهة ألدا  اادهارا  الريا هيةسعرّ 

ت سههرريبد  عشههر ، فهه ة 72 – 22عبهها  ا مري ههة بههول ًههوا  ا تري هها سههرتاك  بعمههاًر  مهه  مهه  بربهه  ض
كذلك باف خرام تريا س  ي  حيث اا رربا  علت ال خي  خلاوا   ،دقار   الل بربعة بيام ا األفبو 

اق     الءورل كبتار  ال  ار   ،كقر ت اف خرام اف باية ل ياس الءورل احلركية قب  كبعر ااعا ة ،اللعبة
كيشهههههحت ذلهههههك بن لل خيههههه  دكراً تعهههههاًض ا   هههههن بدا  اادهههههارا  . الرا ليهههههة كاخلارجيهههههة للمدهههههارا  الريا هههههية

 .الريا ية
كبعهههر عهههرض الررافههها  ال هههاب ة يالحهههل تعاليهههة افهههرتاسي ية ال خيههه  ا ساهههوير األدا  كايهههادل ال حءهههي  

لهوم ك  هن بداردهم ا اادهارا  الريا هية م اريهة بالاري هة للالبة للمضاًيم العلميهة كس ميهة اجتاًها م  هو الع
 ،ياجي)ك  Leahy & Sweller, 2004), (Caimels, 2004ل رري  مث  درافة ك  م  لاضع يادية 
كما بي ت الررافا  تعالية افرتاسي ية ال خي  ا س مية ال ررل علت حه  ااشهاال  لهرى رلبهة (. 7002

كما بهدر  ي ار  بعهت الررافها  (. 7009)كال يوح  ،(7002)العاذرل اارحلة األفافية مث  درافة 
ر كآ ركن  سشابن رري ة ال خي  م  رهر  سهرري  ب هرى مثه  ال مذجهة مه  ( SooHoo, 2004)مث  فًو

حيهث العمليها  ااعرتيهة كا   ههن األدا  لهرى الالبهة اض بن األت هلية ا ا  يههار رري هة ال هرري  بال  ههبة 
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كمهها سبههن مهه  جممهه  الررافهها  ال ههاب ة بن الالبههة ض دلاههون مدههارا  افههرتاسي ية . مذجههةللالبههة كههان لل 
اهذا كمه   هالل مراجعهة الررافها  ال هاب ة اله  سشهحت بشها  عهام  ،ال خي  بهركن سهرري  م هب  عليدها ًك

دهم كاجتاًها م اق األثر اإلجيايب ضفرتاسي ية ال خي  ا تدم الالبة كاك  اهبم للمضهاًيم العلميهة كس ميهة بدار
كما بهدر  الررافا  ال  لا ت الباحثة م  الوحول اليدا اق عرم كجود دلي  علت س ثحتا    ، و العلم

فلبية ملحوهة جرا  اف خرام افرتاسي ية ال خي  ا سرري  العلوم علت ال حءهي  الررافهي بك اضجتهاه  هو 
اههه  ً هههاص درافههها  عربيهههة س اكلهههت م اريهههة كا حهههركد علهههم الباحثهههة ت ي. العلهههم كمدهههارا  حههه  ااشهههاال 

كقهر سعهود قلهة  ،س ثحتا  ك  م  افهرتاسي ية ال خيه  مه  افهرتاسي يا  ب هرى كعلهت م غهحتا  الررافهة احلاليهة
الررافهها  كاألدهها  العربيههة ا ًههذا اكههال اق حراثههة اضً مههام هبههذه اضفههرتاسي ية ممهها تهه   الباحثههة علههت 

الررافههها  ال ليلهههة علهههت اا ههه وين احمللهههي كالعهههريب ا حهههركد معرتهههة الباحثهههة ال يهههام هبهههذه الررافهههة كوهنههها مههه  
 .كارالعدا
 :التعليق على الدراسات السابقة -11-3

كافههه ضاد  الباحثهههة مههه  ًهههذه الررافههها  مههه  حيهههث اإلرهههار ال يفهههر  هلهههذه الررافهههة كمههها افههه ضاد  مههه  
ام د ية البحث كم  ب ا  بدكا  الررافة ت اًل ع  افدامدا ا م اق اض ان الررافهة  ،شهة ال  هار  كسض هحًت

احلاليههة س ميهه  عهه  الررافهها  ال ههاب ة ا ااشههالة الهه  س عههرض لبحثدهها ؛ اذ  هه م بالاشههد عهه  بثههر بريههام  
س ميهههة مدهههارا   -:سعليمهههي قهههارم علهههت افهههرتاسي ية ال خيههه  ا بعهههري  مدمهههن ي عل هههان ب هههرري  العلهههوم يههها 

ءة  ت  ء  الباحثة علت بية درافة  كم  ً ا س يت بيي دا اذ  ،ال علم كس مية الراتعية  و ،ال ضاحت ال اقر
 .ا العلوم اع  ت بررافة ًذا ااو و 

 :املنهج وإجراءات الدراسة -11

 :جمتمع الدراسة وعينتها -11-1

 ساون جم م  الررافة م  مجي  رالبا  الءد ال اب  األفافي ا مريرية الرتبية كال عليم ل ءبة ااضر 
كت ا  يار العي ة قءرياً م  مررفة رحا  اضفافهية للب ها  كوهنها قريبهة  ،م7022/7027للعام الررافي 

ك و  علت بكثر م  تعبة  ،م  ماان فا  الباحثة ككذلك ل رهبا م  مرك  عم  الباحثة ل دولة ال واح 
الربيههام  ال عليمههي كقههر ا  ههحت  احههرى الشههع  عشههوارياً لل ههرري  بافهه خرام  ،للءههد ال ههاب   األفافههي

بمهههها الشههههعبة الثاييههههة ت ههههر درفههههت بالاري ههههة  ،رالبههههة( 12)ككههههان عههههردًا  ،ال ههههارم علههههت افههههرتاسي ية ال خيهههه 
 . رالبة( 12)كعرد رالهبا  ،اضع يادية
 :أ عاا ال  الا -

 : ر جرى اف خرام األدكا  ال اليةكت اً  لابيعة الررافة ت
 :ار با  ال يرقب ال ال 

بههار قامههت الباحثههة بههالرجو  اق األد  الرتبههو  كالررافهها  ال ههاب ة ا جمههال ال ضاههحت إلعههراد ًههذا اض  
، 7002 ،جههوده ببههو ،7009 ،الربابعههة ،7002 ،بمههود)ال اقههر الهه  افهه خرمت م ههايي  مهه  ًههذا ال ههو  
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Smith ,1999, Facione, 1998 .) أليههن  ،كبعههر ًههذا اض  بههار بشهها  مشههابن اهها جهها  ا األدبيهها
كي  لد اض  بار بءورسن األكلية بشا  ي اف  البيئهة  ،يوعية اا علمن الذي  قءر م الررافةحمم ل ض  

 ،اضفهههه رضل ،ال  ههههوم ،ال حليهههه : ت ههههرل سغاههههي مدههههارا  ال ضاههههحت ال اقههههر ا سيههههة( 17)األردييههههة كي هههه لد مهههه  
اه  ت هرل بربعهة بههرار   كت حهياغة ت هرا  اض  بهار علهت  ها اض  يهار مه  م عهرد كل. كاضفه  را  ،اضفه   اب

ساويههت عالمههة اض  بههار اذ  ،(7)ت ههرل ملحهه  رقههم ( 79)بمهها الءههورل ال داريههة لال  بههار ت ههر ساويههت مهه  
ا حههن  ءءههت  ، ءءههت عالمههة كاحههرل لاجابههة الءههحيحة علههت الض ههرلك  ،عالمههة( 79)الاليههة مهه  

 (.1) بار ملح  رقم مض ا  اإلجابة ع  ت را  اض  ك    ك  ،عالمة حضر لاجابة اخلارئة
رض علهت احملامهن مه  ذك  اض  ءها  ا م هاً  سهرري  ّعه ،كلل ح   م  حر  اض  بار اليفهاًر 

 ،العلوم كبع ا  ًيئة ال رري  كمعلمن ا مريريا  الرتبية إلبرا  الرب  ا مرى مالرم ن ل ياس ما بعر لن
كقهر  ،كمهرى اس ها  البهرار  ، ضاحت ال اقهركمرى ارسبا  الض را  ادارا  ال ،كمرى فالمة حياغة األفئلة
كافه برال بع هدا  ،كاعهادل حهياغة بعهت الض هرا  ،كت سعري  بعهت الض هرا  ،ببرى احملامون بعت ا را 

ال ح   م  ثبا  اا ياس م   الل  جرىك  ،ل اون بكثر ك وحاً كذلك للخركب بالءيغة ال دارية لال  بار
كت ح ها  معامه  الثبها  بافه خرام  ،االعية  هارب عي هة الررافهةال ابي  اضفه االعي علهت العي هة اضفه 

ي كاتية كم افبة ألغراض الررافة ( 0892)حيث بلغت قيم ن ( KR-20)ري شاردفون  -معادلة كودر ًك
كح ههبت معههامال  الءههعوبة كال مييهه  لض ههرا  اض  بههار مهه   ههالل سابي ههن علههت العي ههة (. 7002 ،عههوده)

كبهذلك بحهبل  ،ل بع هدا اّض هررّ ُعهك  ،بعهت الض هرا  تذتُحه ت هر علهت ذلهككب ها   ،اضف االعية يض هدا
 .ت رل( 79)اض  بار ا حورسن ال دارية ماون م  

 :م قاس ال ا يقا محد ال ي ت -
قامههت الباحثههة بإعههراد م يههاس الراتعيههة للهه علم لههرى رالبهها  اارحلههة األفافههية باضع مههاد علههت مراجعههة 

كدرافههههة فهههه  ر كسياايههههن ( 7002)ة او ههههو  الهههه علم مثهههه  درافههههة دكديهههه  الررافهههها  ال ههههاب ة ذا  العالقهههه
كبعههههههر افهههههه عراض ت ههههههرا  اا ههههههايي  (. 7002 ،كاحلراحشههههههة، كاالاههههههاك ، احلراحشههههههة)كدرافههههههة ( 7002)

كاأل ههذ بهءرا  احملامهن لا ههت الباحثهة مه  مجهه   ،للررافها  ال هاب ة ذا  العالقهة او ههو  الراتعيهة لله علم
 :جمالن مواعة علتت رل ( 19)

كم ه وى ، كاضفه  اللية، كالض هول، ال حهر :  جمال الراتعية الرا ليهة كي ه لد مه  مخ هة ببعهاد ًهي -
 . كم  وى الامو ، الر ا الذايت

 . كاألً  ،كاألقران ،كااعلم ،اإلدارل ااررفية:جمال الراتعية اخلارجية كي  لد م  بربعة ببعاد ًي  -
( درجا  2)موات  بشرل : را  اا ايي  ت ر حولت اق درجا  كبال  بة ل ءحيل اإلجابا  علت ت 

كعاهههه   ،(درجههههة 2)ض بكاتهههه  بشههههرل  ،(درجههههة 7)ض بكاتهههه   ،(درجهههها  1)بايههههر  ،(درجهههها  2)مواتهههه  
 – 19)كبههذلك ساههون الررجههة الاليههة علههت ًههذا اا يههاس قههر سراكحههت مهها بههن . الههررجا  للض ههرا  ال ههلبية

كلل  كهر مه  . لاه  تهرد مه  بتهراد العي هة ل يهاس داتعي هن  هو اله علم    جممو  الررجا كحُ  ،درجة( 220
حر  احمل وى لألدال قامت الباحثهة بعر هن علهت جمموعهة مه  احملامهن مه  األفهاسذل بع ها  ًيئهة ال هرري  
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كم ههاً   ،كسا ولوجيهها الهه علم ،كال يههاس كال  ههوم ،ا كليههة العلههوم الرتبويههة ا ا  ءهها  علههم الهه ض  الرتبههو 
بجههههرى احملامههههون بعههههت ال عههههريال  علههههت ت ههههرا   اذ ،م ا ا امعهههها  احلاوميههههة كالالفههههيما األردييههههةالعلههههو 

 ،٪90كقر ب ذ  الباحثة هبذه ال عريال  ال  كايت ي بة اضسضا  بن احملامن عليدا بق  م   ،اا ايي 
ههذا مؤتههر علههت حههر  ب هها  األدال ا يههاس علههت عي ههة ت ههر ت سءهه يد ًههذا ا ،بمهها بال  ههبة اعامهه  الثبهها . ًك

كقر بلو معامه  الثبها  (. كركيباخ الضا)   معام  اضس ا  الرا لي كحُ  ،اف االعية  ارب عي ة الررافة
 . كيعر ًذا ااعام  م بوًض ألغراض ًذه الررافة ،(0892)ا ياس الراتعية  و ال علم   

 :الاا ة ال ي قاقا ع   الببمامل ال ي قا  -
 :يةسي ية ال خي  باإلجرا ا  ا ام  ال عليمي ال ارم علت افرتاسدا  سلخي  ب ا  الربي

 . مراجعة األد  ال يفر  كالررافا  ال اب ة ال  س اكلت افرتاسي ية ال خي  -
ا ه   )مه  ك ها  العلهوم للءهد ال هاب  األفافهي ( سركي  ااادل)ا  ار  الباحثة كحرل درافية ًي  -
ًذه الوحرل   اب ل  بة ختي  عالية لألتاال الضراغية ك الءيو الب اريهة كذلك ألن ربيعة ااادل ا  ،(الثا 

 . كا  يئية
 ،جهههالين)اعهههراد  اههها ل هههرري  مو هههوعا  ًهههذه الوحهههرل كتههه  افهههرتاسي ية ال خيههه  كمههها كرد  ا  -

 .كاا اقشة ،كال خي  ،ال ديئة: كس م ت ،(2221
م  ذك  اض  ءها  ا م هاً  العلهوم  عر ت  اا ال رري  قب  س ضيذًا علت   ة م  احملامن -

إلبههرا  الههرب  حوهلهها كمههرى مال م دهها كاي هه امدا مهه   ،كمعلمههن ،كمشههرتن ،كالايميهها  ،كبفههالي  سرري ههدا
 . اخلاوا  األفافية لعملية ال خي  كاقرتا  بية سعريال  بك مالحيفا 

حيههث  ،علههت  ههو  ذلههكمث بجريههت ال عههريال  كال ح ههي ا   ،ت مجهه  اقرتاحهها  احملامههن ك براردههم -
داريهة ك ااعهرل اق ءر  ال عريال  علهت ا هاتة بعهت األفهئلة اق مرحلهة اا اقشهة ل   هذ الوحهرل حهور ا ال 

 (.(2)رقم ملح  )لل ابي  
 :تىباءاا ال  الا -

 :كت  ا يت تسلخي  اإلجرا ا  ال  ت اف خرمدا  
ل ابيه  الررافهة ، رية الرتبية كال علهيم ل ءهبة ااضهر مري/احلءول علت ااوات ة م  كاارل الرتبية كال عليم  -

 . علت رالبا  الءد ال اب  األفافي ا مرارفدا
ي مررفهة رحها  األفافهية للب ها  ال ابعهة اريريهة قءهبة  ،حرد  ااررفة ال  يضذ  هبا الررافة - ًك
 . ااضر 
 . حيث ببر  اف عراداً كبحتاً لل عاكن ،اضل  ا  اريرل ااررفة -
 .عي ت تعب ا الررافة ال  ريبية كال اباة بالاري ة العشوارية م  ااررفة -
بعههههههر ا  بههههههار ل يههههههاس مدههههههارا  ال ضاههههههحت ال اقههههههر ي  هههههه م مهههههه  احمل ههههههوى كاألًههههههراح الرتبويههههههة لوحههههههرل  -

 . كقر ت ال ح   م  حر  اض  بار كثباسن ،اهليررككربويا  ا ك ا  الايميا  للءد العاتر األفافي
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ال ههههرري  لوحههههرل اهليههههررككربويا  كت ههههاً  إلفههههرتاسي ية ال خيهههه  مهههه   ههههالل الربيههههام  بعههههر   اهههها  -
 .ال  كر م  حرقدا جرىمث  ،ال عليمي
 . بعر م ياس الراتعية  و ال علم -
ت كقههر ح ههب ،ار ال ضاههحت ال اقههر كم يههاس الراتعيههة  ههو الهه علم قبهه  البههر  ب ابيهه  ااعا ههةهههههههههههههههربهه  ا  ب -

 . ابية كاض راتا  ااعيارية بعر ال ءحيل كرحر ال  ار ا وفاا  احلا
كقههر  ،البههر  ب ابيهه  الررافههة كتهه   اهها ال ح ههحت الهه  ت اعههرادًا م ههب اً  ههم  الربيههام  ال عليمههي -

 . قامت الباحثة ب رري  ااعلمة علت سرري  اكموع ن ال اباة كال  ريبية
ية  و ال علم كح ضت الاالبا  كت هاً  ضفه  اب د  لال ها رب  ا  بار مدارا  ال ضاحت ال اقر كالراتع -

 . اكموع ن ال اباة كال  ريبية
 .اف مر  عملية سابي  الررافة مثايية بفابي  بواق  حء ن بفبوعياً  -
ربههه  ا  بهههار مدهههارا  ال ضاهههحت ال اقهههر البعهههر  كالراتعيهههة  هههو الههه علم البعهههر  للم مهههوع ن ال هههاباة  -

 . عر اضي دا  م  سابي  الررافة مباترلكال  ريبية كذلك ب
كبجريههههههت  ،حههههههححت افهههههه  ابا  رالبهههههها  اكمههههههوع ن ال ههههههاباة كال  ريبيههههههة كجههههههركلت البيايهههههها  -

 . ال حليال  اإلحءارية اا افبة
 :منهج الدراسة -11-3

سعهههر ًهههذه الررافهههة مههه  يهههو  الررافههها  تهههبن ال  ريبيهههة ض  بهههار تاعليهههة الربيهههام  ال عليمهههي ال هههارم علهههت 
كالراتعيهههة  هههو الههه علم لهههرى رالبههها  الءهههد ال هههاب    ،افهههرتاسي ية ال خيههه  ا س ميهههة مدهههارا  ال ضاهههحت ال اقهههر

 .األفافي ا قءبة ااضر 
 :تصميم الدراسة -11-4

 ،اسبعت الباحثة اا د  تبن ال  ري  كموع  الررافة ال  ريبيهة كال هاباة ،كلاجابة ع  بفئلة الررافة
سعليمهي قهارم علهت افهرتاسي ية ال خيه  ا سهرري  مهادل العلهوم ا س ميهة مدهارا  ال ضاهحت لررافة بثر بريهام  

كب هها  علههت  ،ال اقههر كالراتعيههة  ههو الهه علم لههرى رلبههة اارحلههة األفافههية ا األردن م اريههة بالاري ههة اضع ياديههة
 :كت  ا يتا   رير م غحتا  الررافة ذلك تإين د

 : ية ال رري  كهلا م  ويانافرتاسي: اق م غحت اا     -
 .ال رري  كت  بريام  سعليمي قارم علت افرتاسي ية ال خي  -
 .ال رري  بالاري ة اضع يادية -

 :كس  م  ،اا غحتا  ال ابعة -
 .مدارا  ال ضاحت ال اقر -
 .الراتعية  و ال علم -

 :كدا  ال عبحت ع  سءميم الررافة بالرموا علت ال حو ال اى
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G1:O1O2  XO1O2                                G2:O1O2    O1O2        
 اكموعة ال اباة -:G2اكموعة ال  ريبية                             -:G1 :حيث بن 

X:-  ااعا ة باف خرام الربيام  ال عليمي ال ارم علت افرتاسي ية ال خي . 
O1:-           ا  بار مدارا  ال ضاحت ال اقر       O2:- م ياس الراتعية  و ال علم . 
 الاياليا اإلح اسقا -

للوقههوح علههت بثههر بريههام  سعليمههي قههارم علههت افههرتاسي ية ال خيهه  ا سههرري  العلههوم  ا س ميههة مدههارا  
ال ضاحت ال اقر كالراتعية  و ال علم ح بت اا وفاا  احل ابية كاض راتا  ااعيارية لعالما  الاالبا  ا 

كمههههههه  مث افههههههه خرام  ليهههههه  ال بهههههههاي  ااءهههههههاح   ،ار ال ضاهههههههحت ال اقهههههههر كم يههههههاس الراتعيهههههههة  هههههههو الهههههه علما  بهههههه
(ANCOVA ) ض  بار الضرك  بن سلك اا وفاا . 

 :نتائج الدراسة ومنا شتها -12

 :يتلررافة كت  بفئل دا علت ال حو ا في ر  عرض ي ار  ا
 :ئج املتعلقة بسؤال الدراسة األولالنتا -12-1

مههها بثهههر بريهههام  سعليمهههي قهههارم علهههت افهههرتاسي ية  : ))جابهههة عههه  فهههؤال الررافهههة األكل الهههذ  يههه  علهههتلا
ح بت ((. ال خي  ا سرري  العلوم ا س مية مدارا  ال ضاحت ال اقر لرى رلبة اارحلة األفافية ا األردن

  بهههار مدهههارا  ال ضاهههحت اا وفههاا  احل هههابية كاض راتههها  ااعياريهههة لعالمههها  رالبههها  عي هههة الررافهههة علهههت ا
 (.2)ال اقر ال بلي كالبعر  كت اً  اق م غحت افرتاسي ية ال رري  كما ًو مو ل ا ا ركل رقم 

   (3)الي عل 
الا دلةاا الح انقا عايمحبا اا الايقا اا ليالماا طالباا اق ا ال  الا ا   ار با  مها اا ال يرقب ال ال  

 قا ال   ااال ب   عالبي ي ع  ا   يل باتقي

 (.79)العالمة ال ءوى لال  بار * 
بن اا وفا احل ايب لعالما  الاالبا  اللوايت درف  م   الل الربيام  ( 2) ركل رقم كيالحل م  ا

ههو بعلههت مهه  اا وفهها احل ههايب لعالمهها   ،(70829)ال عليمههي ال ههارم علههت افههرتاسي ية ال خيهه  قههر بلههو  ًك
كايهت الضهرك  كاعرتة تيما اذا  (. 21822)الاالبا  اللوايت درف  باف خرام الاري ة اضع يادية كالذ  بلو 

 ليههه  ال بهههاي  ااءههههاح    جهههر بُ كقههههر  ،(05.0)بهههن ًهههذه اا وفهههاا  دالههههة احءهههارياً ع هههر م ههه وى 
(ANCOVA ) لعالمههها  رالبههها  عي هههة الررافهههة علهههت ا  بهههار مدهههارا  ال ضاهههحت ال اقهههر كت هههاً  اق م غهههحت

اض  بهار يض هن كالهذ  ت سابي هن قبه  البهر   بعهر األ هذ بعهن اضع بهار عالمها   علهت ،افرتاسي ية ال رري 
 . ي ار  ًذا ال حلي ( 7)كييفدر ا ركل  ،بااعا ة ال  ريبية كم غحت مءاح 

 اكموعة
 البعر  ال بلي

الوفا  عرد بتراد اكموعة
 احل ايب

اض راح 
 ااعيار 

عرد بتراد 
 اكموعة

الوفا 
 احل ايب

اض راح 
 ااعيار 

 1821 21822 12 7822 2892 12 ال اباة
 7812 70829 12 1812 2829 12 ال  ريبية
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  (6)الي عل 
ليالماا ط با اق ا ال  الا ا   ار با  مها اا ال يرقب ال ال  ( ANCOVA)م اسل تح ق  ال باان الا احب 

 .ل   ااالبي ي ع  ا   تل  م غقب ال باتقيقا ا
 الرضلة اإلحءارية قيمة ح احمل وبة م وفا ااربعا  درجا  احلرية جممو  ااربعا  مءرر ال باي 
 08902 08027 0822 2 0822 اض  بار ال بلي

 0800 22822 272822 2 272822 افرتاسي ية ال رري 
   2829 22 222899 اخلا 
    22 2107812 الالي

بن اا وفاا  ( 05.0)بن ً اص تركقاً دالة احءارياً ع ر م  وى  ( 7)يالحل م  ا ركل رقم 
بلغهههت قيمهههة  اذ ،احل هههابية لعالمههها  رالبههها  عي هههة الررافهههة علهههت ا  بهههار مدهههارا  ال ضاهههحت ال اقهههر البعهههر 

هههذه ال يمهههة دالهههة احءهههارياً ع هههر م ههه وى ( 22822( )ح)اإلحءهههاري  كاعرتهههة لءهههاح ب  مههه  (. 0800)ًك
ت ههر ت ح ها  اا وفهاا  احل هابية ااعرلهة لعالمها  رالبهها   ،افهرتاسي يا  ال هرري  سعه ى ًهذه الضهرك 

 . ًذه اا وفاا ( 1)حيث يبن ا ركل رقم  ،عي ة الررافة علت ا  بار مدارا  ال ضاحت ال اقر البعر 
 (1)الي عل 

 ر با  مها اا ال يرقب ال ال  البي يالا دلةاا الح انقا الاي لا ليالماا طالباا اق ا ال  الا ا   ا
 اض راح  ااعيار  اا وفا احل ايب ااعرل العرد اكموعة

 0822 21822 12 ال اباة
 0822 70822 12 ال  ريبية
 .(79)العالمة ال ءوى علت اض  بار* 

 ضاهحت ال اقههر سشهحت اا وفهاا  احل ههابية ااعرلهة لعالمها  رالبهها  عي هة الررافههة علهت ا  بهار مدههارا  ال
اق  كجود تر  داٍل احءهارياً بهن اا وفهاا  احل هابية ااعرلهة لعالمها  رالبها  ( 1)البعر  ا ركل رقم 
ههذا  ،( 21822)كاا وفهها ااعههرل لعالمهها  رالبهها  اكموعههة ال ههاباة  ،(70822)اكموعههة ال  ريبيههة  ًك

ههذه ال  ي ههة سعههين ا ،(0800)الضههر  دال احءههارياً ع ههر م هه وى  ل ضههو  ا ا  بههار مدههارا  ال ضاههحت ال اقههر ًك
لءاح الاالبا  اللوايت درف  باف خرام الربيام  ال عليمي ال ارم علت افرتاسي ية ال خيه  م اريهة ب يفهحتا   

كب هها  علههت ذلههك سههرتت الضر ههية الءههضرية ممهها يههرل علههت بثههر  ،اللههوايت درفهه  بافهه خرام الاري ههة اضع ياديههة
كداههه  سض هههحت ًهههذه .  س ميهههة مدهههارا  ال ضاههحت ال اقهههر اعلهههت افههرتاسي ية ال خيههه   الربيههام  ال عليمهههي ال هههارم

ال  ي هة به ن الربيهام  ال عليمهي ال هارم علهت افههرتاسي ية ال خيه  فهاعر الاالبها  علهت ختيه  األتهيا  اك ههمة 
ربيعهة ااهادل  حيهث ،كسءور حركة األتيا  اخلاية كالركرايية كال ذكر كاك  ا  ااضاًيم كال ررل علهت الرتكيه 

ههي مههادل العلههوم ههي مهه  ااههواد الثريههة بالءههور كاأليشههاة العلميههة ااخ لضههة كالهه  سعههر مههادل  ههام  ،الررفههية ًك ًك
 . لل خي  الع لي

م   الل اف عراض ال  هار  ال هاب ة سشهحت اق بن اضي  هال مه  بفهالي  ال هرري  ال  ليريهة اق بفهالي  
حيث س يل  ،ن سؤد  اق س مية مدارا  ال ضاحت ال اقر لرى الالبةب رى غحت  اية مث  ال خي  م  ت هنا ب

افههرتاسي ية ال خيهه  ال ارمههة علههت ال يفريههة الب اريههة ترحههة للاالهه  للم اقشهها  كاحلههوار مهه  غههحته مهه  الالبههة بك 
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ررل مما يهؤد  بال دايهة اق اك ها  الالبهة ال ه ،كال ضاحت باري ة علمية ،ااعلم مما يا بن لغة احلوار ال ليمة
 .علت احرار احلام ال ليم علت ااواقد كاألحرا  كبال اى اق س مية ال ضاحت ال اقر

 ،ا اتة اق  ذلك تإن افرتاسي ية ال خي  س او   هت ال يفريهة الب اريهة اله  س هوم علهت اله علم ذ  ااعهىن
ذا مها كترسهن تعهاًل افهرتاسي ية ال خيه  حيهث فهاعر  ا ،كب ا  الاال  اعرت ن ب ض ن لاالبها  علهت ال ديهؤ ًك

كالهه    ،كافهه ثارل معههارتد  ال ههاب ة مث ال عههرض خلههربل جريههرل س حههرى البههىن  ااعرتيههة ال ههاب ة لههريد  ،يض ههياً 
 اذ ،ب  بهنههها كويهههت بهههىن معرتيهههة جريهههرل لهههرى الاالبههها  ا ااهههادل ال رري هههية ،كويهههت حهههورا ذً يهههة جريهههرل

رتاسي ية ال خي  علت ال ما  م  احلوار كاا اقشة اف ااعت الاالبا  كم   الل اإلجرا ا  ال رري ية ضف
ا مرحلههة اضف اشهاح الهه  بفههدمت ب يههادل  ك  ههحًت  للههر ول ،كم اقشهة الضر ههيا  كال  بههؤا  ال ض هحتية

ككههذلك مهه   ههالل اجههرا ا  ال ههرري  كتهه  افههرتاسي ية ال خيهه  الهه   هه م  ،داتعيهه د   ههو البحههث كال  ءههي
براية ك  درس علت تا  بفئلة س عل  بااضاًيم العلمية مو هو  الهررس ممها  ب  رم ااعلوما  كاألتاار ا

ك ليلدهها كسءهه يضدا ك ريههر بكجههن الشههبن  ،تهه   الاالبهها  كبشهها  تههرد  علههت درافههة ًههذه األفههئلة بع ايههة
كاض  الح بي دا كم اري دا كربادا اا لريد  مه  بتاهار كمعلومها  كمه  مث ك ابهة تر هيا  كس بهؤا  س عله  

ككههان افهه خرام ال خيهه  م ههاعراً  ،ضههاًيم العلميههة الهه  يررفهه دا ا  ههو  تدمدهه  ال ههاب  ل لههك ااضههاًيمباا
ايهادل علههت مها فههب  ان ال خيه  الع لههي ي هدم ا س ههدي  عمليهة ختهه ي  . للاالبها  ا ادراص ًهذه العالقهها 

مهها  كافههرتجاعدا بشهها  كمهها ي ههد  عمليههة سههذكر ااعلو   ،ااعلومهها  ا الههذاكرل كاضح ضههاف هبهها لضههرتل برههول
ذا كلن ي عا  علت مدارا  ال ضاحت ال اقر ،كي د  عملية ربا ااعلوما  معاً ا الذاكرل ،بفر  ن اذ ا ،ًك

كاعهادل  ،كع ر اا اريا  بن  رباس ا ال هاب ة ،ااشاال  دا  حلدا ع  رري  اعادل سرسي    كهنا ااعرا
اد د لاون راقة ل ولير األتاار كممارفة بفالي  ذكية كبارعة ا كقر يعود ذلك بي اً اق بن األتر . س يفيمدا

تابيعة ال اس  ال خي  ا ال رري  ترحة لذلك كقر بسا  بفلو  ،ح  ااشاال  اذا ما سوتر  هلم الضر 
ًههي بههاكل دم ختيهه  ااواقههد العلميههة باههر    لضههة كديلههون اق ختيهه  بيض ههدم ا بدكا    لضههة ممهها ي يههر مهه  

ا س مهي مدهارا  ال ضاهحت ال اقهر قررا   ,Costa & Kallick)م اإلبراعية علت حه  ااشهاال  اله  بهركًر

الهههه  بكههههر  علههههت  ههههركرل ( Antonietti، 1999)كس ضهههه  ًههههذه ال  ي ههههة مهههه  درافههههة اي ههههوييي (.  2000
هذا مهها يهه عا  اجيابيهاً علههت  ءههيلدم ،افه خرام افههرتاسي ية ال خيهه  ا حه  ااشههالة ا العلههوم ذلك ككهه ،ًك

ال  بهدر  ي ار دا األثر اإلجيايب لل خي  ا ح  ( 7009)ياتي  كدرافة ابو( 7002)عاذره  درافة ببو
 . ااشاال  كال ررل اااايية كاك  ا  ااضاًيم العلمية

 :النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني الذي نص على ما يلي -12-2

ل خيهه  ا سههرري  العلههوم علههت الراتعيههة  ههو الهه علم لههرى مهها بثههر بريههام  سعليمههي قههارم علههت افههرتاسي ية ا
اا وفهههههاا  احل ههههههابية  ت ههههههبت هههههر حُ ، رلبهههههة اارحلهههههة األفافههههههية ا األردن؟ كلاجابهههههة عههههه  ًههههههذا ال هههههؤال

كمها   ،كاض راتا  ااعيارية لعالما  رالبا  عي ة الررافة علت م ياس الراتعيهة  هو اله علم ال بلهي كالبعهر 
         (. 2)م ًو مو ل ا ا ركل رق
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   (4)الي عل 
الا دلةاا الح انقا عايمحبا اا الايقا اا ليالماا طالباا اق ا ال  الا ا   م قاس ال ا يقا محد ال ي ت ال ب   

 .عالبي ي ع  ا  تل  م غقب ال باتقيقا ال   اا

 اكموعة
 البعر  ال بلي

الوفا  عرد بتراد اكموعة اض راح ااعيار  الوفا احل ايب عرد بتراد اكموعة
 احل ايب

اض راح 
 ااعيار 

 22822 22829 12 22821 92822 12 ال اباة
 72822 272872 12 71872 92822 12 ال  ريبية

بن اا وفا احل ايب لعالما  الاالبا  اللوايت درفه  بافه خرام الربيهام  ( 2)يالحل م  ا ركل رقم 
هو ( 272872)ل خي  علت م ياس الراتعية  و اله علم البعهر  قهر بلهو ال عليمي ال ارم علت افرتاسي ية ا ًك

كاعرتههة تيمهها اذا كايههت . بعلههت مهه  اا وفهها احل ههايب لعالمهها  الاالبهها  اللههوايت درفهه  بالاري ههة اضع ياديههة
ال بهههاي  كل هههر ت اجهههرا   ليههه   ،(05.0)الضهههرك  بهههن ًهههذه اا وفهههاا  دالهههة احءهههارياً ع هههر م ههه وى 

لعالما  رالبا  عي ة الررافة علت م ياس الراتعية  هو اله علم البعهر  كت هاً  ( ANCOVA)ااءاح   
بعههر األ ههذ بعههن اضع بههار عالمهها   علههت م يههاس الراتعيههة يض ههن كالههذ  ت  ،اق م غههحت افههرتاسي ية ال ههرري 

 . ي ار  ًذا ال حلي ( 2)ل رقم كييفدر ا رك  ،سابي ن قب  البر  بااعا ة ال  ريبية كم غحت مءاح 
 (5)الي عل 

ليالماا ط با اق ا ال  الا ا   م قاس ال ا يقا محد ال ي ت ( ANCOVA)م اسل تح ق  ال باان الا احب 
 .البي ي ع  ا   تل  م غقب تل باتقيقا ال   اا

فهههاا  بهههن اا و ( 05.0)بن ً هههاص تركقهههاً دالهههة احءهههارياً ع هههر م ههه وى ( 2)يالحهههل مههه  ا هههركل 
سعهههه ى اق م غههههحت  ،احل ههههابية لعالمهههها  رالبهههها  عي ههههة الررافههههة علههههت م يههههاس الراتعيههههة  ههههو الهههه علم البعههههر 

هههذه ( 20812)اق م غهههحت افهههرتاسي ية ال هههرري  ( ح)بلغهههت قيمهههة اإلحءهههاري  اذ ؛افهههرتاسي ية ال هههرري  ًك
اسي يا  ال ههرري  كحههىت يعههرح لءههاح ب  مهه  افههرت (. 0800)ال يمههة دالههة احءههارياً ع ههر م هه وى الرضلههة 

ت ح ا  اا وفاا  احل ابية ااعرلة لعالما  رالبا  عي ة الررافة علت م ياس الراتعيهة  ،سع ى الضرك 
 . ًذه اا وفاا ( 2)حيث يبن ا ركل رقم  ، و ال علم البعر 

 (2)الي عل 
 حد ال ي ت البي يالا دلةاا الح انقا الاي لا ليالماا طالباا اق ا ال  الا ا   م قاس ال ا يقا م

 اض راح  ااعيار  الوفا احل ايب ااعرل العرد اكموعة
 1811 22827 12 ال اباة
 1811 272817 12 ال  ريبية

 ة اإلحءاريةالرضل قيمة ح احمل وبة م وفا ااربعا  درجا  احلرية جممو  ااربعا  مءرر ال باي 
 00800 22829 2917802 2 2917802 اض  بار ال بلي

 00800 20812 21922827 2 21922827 افرتاسي ية ال رري 
   121827 22 70722822 اخلا 
    22 12912822 الالي
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( 272817)بن اا وفها احل هايب ااعهرل لعالمها  اكموعهة ال  ريبيهة ًهو ( 2)ي  ل م  ا هركل رقهم 
هذا يعهين بن للربيهام  ال عليمهي ( 22827)ال هاباة ًهو بي ما اا وفا احل ايب ااعرل لعالما  اكموعهة  ًك

كبهههذلك سهههرتت الضر هههية . ال هههارم علهههت افهههرتاسي ية ال خيههه  بثهههراً تهههاعاًل ا اثهههارل داتعيهههة الاالبههها   هههو الههه علم
كس ب  الضر ية البريلة اعىن بن ً الك ترقًا دًض احءارياً يع ى اق ال رري  باف خرام افرتاسي ية  ،الءضرية
  بههن م وفههاي عالمهها  كهه  مهه  اكمهههوع ن ال  ريبيههة كال ههاباة علههت م يههاس الراتعيههة  ههو الههه علم ال خيهه

مما يرل علت تاعلية ًذه اضفرتاسي ية ا اثارل داتعية الاالبا   و ال علم م ارية  ،لءاح اكموعة ال  ريبية
بثههر افهرتاسي ية ال خيه  ا الراتعيههة  كسعه ى ًههذه ال  ي هة اق سضهو . مه  اضفهرتاسي ية اضع ياديههة ا ال هرري 

ت ههر لههوحل ا بث هها   ، ههو الهه علم ًههو كسعههر ًههذه اضفههرتاسي ية حريثههة العدههر ا سعلههيم الاالبهها  ا ااههرارس
كقهر لثه  ذلهك ا اً مهامد  الوا هل  ،سابي  الررافة اإلقبهال كاحلمهاس الابهحتي  لله علم مه  قبه  الاالبها 

كم هههابع د  للهههرركس بشههها  م ههه مر دكن  ،ا بث ههها  ال ح هههحت ا اا ههه لقاهههوا  ال خيههه  ا بث ههها  الهههررس ك 
كما كايت سبريهن الاالبها  مه  رغبهة ا اضفه مرار بافه خرام ًهذه اضفهرتاسي ية ا سعلهم  ،اي اا  بك غيا 

بتههاد  الاالبهها  بن ًههذه اضفههرتاسي ية بت هه  مهه  اضفههرتاسي ية  اذ ،مههادل العلههوم حههىت هنايههة العههام الررافههي
ت ههاًل عهه  اح ههوا   افههرتاسي ية ال خيهه  ا  اوا هها األكق علههت ال ديئههة . ياديههة الهه  سرتكهه  حههول ااعلههماضع 

ب  بهنهها سثههحت داتعيههة الاالبهها  كس يهه  ال ههوسر كال لهه  اللههذي  قههر  ،كاضفههرت ا  الههذ  ي ههاعر ا عمليههة الهه علم
يه  الاالبها  ضفه  بال ااعرتهة باه  كبال اى ح   ال خي  الراحهة ال ض هية ًك ،جيعالن عملية ال ضاحت بحع 

 . ارمئ ان كراحة مما ااد م  قول  ءيلد  للمعرتة
ة كمههه  مث ايهههادل كمهها بن افههه خرام افههرتاسي ية ال خيههه  ا سههرري  العلهههوم سهههؤد  اق ايههادل داتعيهههة الالبهه  

 مه   هالل -يع مهر ًهذا ااهر   علهت مواجدهة الالبهة اوقهد مشها  ح ي هي ي  هل  اذ ؛ال حءي  لريدم
كما سو هل يشها  الااله  كب هااه ااعرتهة ب ض هن كسضاعلهن مه  امالرهن   -سوح  الاال  اق ح  ًذا ااوقد 

. ككذلك ي يل لن الضرحة ضك شاح ااعلومة ب ض ن كممارف ن ال ضاحت العلمي. مما ي ير م  داتعي ن  و ال علم
 حءههي  تدههو يعههر بحههر احملههردا  كعلههت ا ايهه  ا  ههر ي  ههل مههرى سهه ثحت اا هه وى ااعههرا للاالهه  علههت ال

تههإذا كههان اا هه وى ااعههرا . ككههذلك داتعي ههن  ههو الهه علم ،اهلامههة الهه   ههر مهه  قههررل الاالهه  ا عمليههة الهه علم
للاالهه  يشههحت اق مهها لريههن مهه  معلومهها  ككيضيههة معا  ههن هلهها كافههرتاسي يا  افهه خرام سلههك ااعلومهها  ا 

ي  ااعهههرا لهههن األمهههر الهههذ  يو هههل بييهههة بن ياهههون لهههرى تإيهههن بهههذلك يعاههه  ال اهههو  ،مواجد هههن للمشهههاال 
تهاألكثر س يفيمهاً كسراباهاً كلهاي اً لهريدم ال هررل علهت   يه  بًهراح  ،الاال  ب ية معرتية م يفمة باري ة معي ة

كبال اى ساون داتعي دم لل علم بعلت بءورل بت   م  األق  س يفيماً كسراباهاً كلهاي اً   ،ال علم د  ااشاال 
و ما يرسبا بام كيوعية ااعلوما  ال  يب يدا الاال  لبعت ااعارح كاحل هار  كااضهاًيم  ،ي دم ااعرتيةلب  ًك

تإذا ت ياه  للااله  مثه  ًهذه الب يهة ااعرتيهة اا يفمهة تإيهن فهوح يشهعر به ن  ،ال  يءع  اك شاتدا ب ض ن
 .تعية لرين حل  ًذه ااشالةااشالة ال  ي وم دلدا بكثر سع يراً مما يؤد  اق عرم كجود دا

كداههه  سض هههحت ًهههذه ال  ي هههة بي ههها بههه ن بفهههرتاسي ية ال خيههه  ااد  مههه  ث هههة الاالبههها  ب يض هههد  حيهههث 
اف اع  ال عبحت باري هة تهضوية بك بالرفهم بك ب عمهال يركيهة عمها ت ال وحه  اليهن دكن  هوح مه  احهراب بك 



 4102 –العدد األول -المجلد الثاني عشر . …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 181 

. لههم العلههوم س ولههر لههريد  داتعيههة بكثههر للهه علمكالاالبهها  ع ههرما يههث   ب يض ههد  كب ههررا   علههت سع ،احبهها 
اله  (  Leahy & Sweller,2004)كدرافهة ى كفهويلر ( 7002)كس ض  ًذه ال  ي ة مه  درافهة يهاجي 

بهدهر  ي ار دها بن ال خيه  حي ه  مه  اجتاًها  الالبهة كعهوارضدم كيثهحت داتعيه دم  هو ااهادل ال عليميهة الهه  
ا  . درفًو
 :الا  بحاا -31

 علت ي ار  الررافة ال  بي ت األثر اإلجيايب للربيام  ال عليمي ال ارم علت افرتاسي ية ال خي  ا  اع ماداً 
داه  س هرم ال وحهيا   ،م اريهة باضفهرتاسي ية اضع ياديهة ،س مية مدارا  ال ضاحت ال اقر كالراتعية  و اله علم

 :يةسا 
كسههوتحت ال ههرري  الاههاا ا   ،سههرري  العلههوماضً مهام بافهه خرام ال خيهه  مهه  قبهه  ااعلمهن ا  -31-3

 . كيضية اعراد اخلاا ال رري ية كآلية س ضيذًا كس وددا
 .سعريد معلم العلوم ا بث ا  اعراده كسرريبن بافرتاسي ية ال خي  -31-6
س رم سوجيدا  كبمثلة سابي ية للمعلم ا بدلة ااعلم م   الل  اا سرري ية س هاعره ا  -31-1

 .ل خي  ا ال رري اف خرام ا
س ههههرت  الباحثههههة اجههههرا  درافهههها  مماثلههههة حههههول ، ا جمههههال البحههههث العلمههههي مو ههههو  الررافههههة -31-4

كس ههاكل م غههحتا  ب ههرى غههحت . افهه خرام ال خيهه  ا سههرري  مههواد علميههة ب ههرى كا م هه ويا  حههضية   لضههة
ها مه  اا غهحتا سلك ال  س اكل دا ًذه الررافة ل  مية اإلبرا  كاضجتاه  و العلوم كال  كمها . يم العلمية كغحًت

س رت  الباحثة بإجرا  درافة مشاهبة علت الالبة الذكور ت ا س  اكل بثر اف خرام افرتاسي ية ال خيه  م اريهة 
 .باإليا 
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 املراجع

 :املراجع العربية     
 .حتل لل شر كال واي دار اا : عمان ,(2 ). علم ال ض  الرتبو (. 7002. )حاح بمر ،ببو جادك -
سعلمي م   ر علت ييفرية الع   ااعرا  –بثر بريام  سعليمي (. 7002. )حاتية فليمان ،ببوجوده -

عمان : جامعة عمان العربية للررافا  العليا ،برركحة دك وراه غحت م شورل .ا س مية مدارا  ال ضاحت ال اقر
 .األردن –

بثر بريام  سرري  مبين علت ال خي  ااوجن ا (. 7002. )عبر احلايم ،كالءاا ،ح ن ،رياي ببو -
جملهة البحههو  جامعهة اا وتيههة، . س ميهة الاضها ل الذاسيههة اارركهة لههرى رلبهة الءههد الرابه  األفافههي ا األردن

 .12-2،(7)،جامعة اا وتية  ,ال ض ية  كالرتبوية
لهي علهت ال هررل ااااييهة كاك  ها  تعالية بعت افرتاسي يا  ال خيه  الع (. 7009. )مىن، ابوياتي -

 ،جملههة كليهههة الرتبيههة كعلههم الههه ض . ااضههاًيم العلميههة لههرى سلميهههذا  الءههد الثهها  اإلعهههراد  ا ا ههة جههااان
 .229-272 ،(17) ،جامعة عن مش 

. بثههر بريههام  سههرري  للمدههارا  تههو  ااعرتيههة ا ال حءههي  كالراتعيههة للهه علم(. 7002. )يههاتر ،ب يعههي -
 .اضردن ،اربر: جامعة الحتموص ، وراه غحت م شورلرفالة دك 

س ميههة مدههارا  عمليهها  العلههم ال اامليههة كال ضاههحت ال اقههر ضفهه خرام  ههوذب (. 7002. )محههر  ،الب هها -
 (.22) ،جملة كلية الرتبية جامعة اا ءورل. ال علم الب اري ا سرري  العلوم لرى سالميذ اارحلة اإلعرادية

مؤف هههة محهههادل للررافههها  ا امعيهههة : اربهههر ، (2 . )تهههذرا  سربويهههة (.7009). بمهههر ،بهههين عهههامر -
 .لل شر كال واي 

. بفهه  علههم الهه ض  الرتبههو (. 7001. )عبههر الههرمح  ،يوفههد كعههرس ،قاههاميك بههي الههري    ،سههو  -
 .دار الضار: عمان
لل ههاس مهه  ال خههيال  ااوجدههة  ،الهه علم مهه   ههالل ال خيهه : بءههحتل الع هه (. 2221. )بضههرى ،جههالين -

/ اضكيههركا . معدههر الرتبيههة –عمههان  ،( ليهه  يوفههد  ليهه  كتههضي  تههال  عالكيههة: مههرتجم) .مجيهه  األعمههار
 (. م 2299الا ا  األحلي م شور عام . )اليوي او

تاعلية بعت افرتاسي يا  ال رري  ا س مية مدارل (. 7001. )كاى عبر الرمح  ،لضة كامحر ،ا  ار -
كلية الرتبية   ،جملة البحو  ال ض ية كالرتبوية. ضج ماعية لرى سالميذ اارحلة األفافيةال خي  ا الررافا  ا

 .221-222 ،(1) ،جامعة اا وتية
بثر افرتاسي ية سرري ية ب ارية قارمة علت  وذب باي  ا ال حءي  العلمي (. 7002. )مرم ،ا واكدل -

برركحهة . ى رلبة اارحلة األفافية   لضي داته  اضلهااكمدارا  العلم األفافية كاضجتاًا   و العلوم لر
 .األردن ،عمان: جامعة عمان العربية للررافا  العليا  ،دك وراه غحت م شورل
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بثهههر الههه علم ال هههارم علهههت ااشهههالة (. 7002. )كههوثر، هنهههت  كاحلراحشهههة، ملاهههاك ك  بمهههر، احلراحشههة -
م العلمية كعلم اثارل الراتعية  هو اله علم ا مبحهث علهوم باف خرام بيئة الوفارا اا ضاعلة علت تدم ااضاًي

 ,(22) ,جملههههة دههههو  جامعههههة حلهههه . األرض كالبيئههههة لههههرى رالبهههها  الءههههد ال افهههه  األفافههههي ا األردن
702-717. 
 ،جملههههة الرتبيههههة. ال خيهههه  كدكرل ا سعلههههيم ذك  حههههعوبا  الهههه علم(. 7002. )امحههههر ابوفههههيد ،ح ههههام -

 .227-217,(212) ،جامعة قار
 .ما بة مربوى: ال اًرل . ااع م الشام  اءالحا  الضل ضة(. 7000. )عبر اا عم ،احلضين -
افهههه خرام ال ههههرري  ال بههههادى ل  ميههههة ال ضاههههحت الريا ههههي كال واحهههه  الا ههههايب (. 7002. )تههههاي ه، محههههاده -

 ،(2) 72 ،افهيو  جامعهة ,جملهة كليهة الرتبيهة. باارحلة اضعرادية ا  و  بعت معايحت الريا يا  ااررفهية
100-112. 
افهههههرتاسي يا  اإلدراص كم شهههههاا ا   ،بفافهههههيا  ا علهههههم الههههه ض  الرتبهههههو (. 7002. )بت هههههان ،دركال -

 .دار الشرك  لل شر كال واي : عمان. ك فاس ل ءميم ال عليم
ها علهت الراتعيهة(. 7002. )ثريا يهوي  ،دكدي  -  درافهة م اريهة بهن بهرام  ال  هري  كاإلثهرا  كقيهاس بثًر

ههوبن ا األردن جامعههة عمههان . برركحههة دك ههوراه غههحت م شههورل. للهه علم كال حءههي  كس ههرير الههذا  للالبههة ااًو
 .األردن. عمان. العربية للررافا  العليا

تاعليهة افه خرام ااهر   اا يفهومي ا اك  ها  ااضهاًيم العلميهة (. 7009. )تارمة عي هت ،الربابعة -
. اههحت ال اقهههر ا مهههادل العلههوم لهههرى رلبههة اارحلهههة األفافهههية ا األردنكس ميههة مدهههارا  حهه  ااشهههاال  كال ض

 .األردن –عمان  –جامعة عمان العربية للررافا  العليا  ،برركحة دك وراه غحت م شورل
قهههرا ا  ا مدهههارا  ال ضاهههحت كسعلهههيم ال ضاهههحت ال اقهههر : ال ضاهههحت ال اقهههر(. 2222. )بهههول. ك. ري شهههارد -

 .دار ال د ة العربية: ال اًرل ،(تيء  يوي : ممرتج) ،كال ضاحت اإلبراعي
 .دار الشرك  لل شر كال واي : عمان. بفالي  سرري  العلوم(. 7002. )عايش ،اي ون -
دار الشهرك  لل شهر  :عمهان. ال يفريهة الب اريهة كافهرتاسي يا  سهرري  العلهوم(. 7002. )عايش ،اي ون -
 .كال واي 
 . دار كار  لل شر: عمان . إلبرا م رمة ا ا(. 7007. )ياديا ،ال ركر -
ههوبن(. 7001. )ياديهها ًايهه  ،ال ههركر - دار الضاههر للاباعههة : عمههان . مههر   اق سربيههة اا ميهه ي  كااًو

 .كال شر كال واي 
ا ا س مية ال ضاحت(. 7007. )عادل ،فالمة - دار الضار  ،عمان، (2 ). ررار  سرري  العلوم كدكًر

 .للاباعة كال شر كال واي 
تاعلية بريام  سرري  موجن ل عليم ال ضاحت ا ال حءي  ا العلوم كس مية (. 7009. )رجا  ،فويران -

 ،عمهان. ن العربية للررافها  العليهاجامعة عما. برركحة دك وراه. اادارا  العلمية كال ررل علت اختاذ ال رار
 .األردن
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خي  ااوجن ا س مية مدهارا  اضسءهال بثر ال رري  بإفرتاسي ية ال (. 7002. )امحر علي، ال يوح -
جامعة عمان العربية للررافها  : عمان  ،برركحة دك وراه .كح  ااشاال  لرى برضال الرك ة ا األردن

 .العليا
: مههرتجم) ،سعلهيم مدههارا  ال ضاهحت ال  هايا كاألفهالي (. 7001. )كد  ان ،ركبهر  كبحتكه ، تهوارس  -

 .ال ات  لبحو  كاضف شارا  ال عليمية: الرياض(. 2 ) ،(ير دًانعبر اهلل ال ات  ال تار   كتاد  كل
اا ههاخ ااررفههي كعالق ههن براتعيههة اضلههاا كم هه وى الامههو  لههرى عي ههة  (.7002. )عبههر اهلل،الءههاا  -

 .20-22 ،(22) ،رفالة اخللي  العريب. م  رال  كرالبا  اارحلة الثايوية اري ة بهبا
 ،جملة كليهة الرتبيهة. قل  اض  بار كعالق ن بالراتعية لاللاا(. 7002. )مر  ،م حتل كفات علي ،حاح -

 .222-202 ،(2) 72 ،جامعة بفيو 
بثههههر افهههه خرام ال خيهههه  ا سههههرري  العلههههوم ا س ميههههة ال ههههررل علههههت حهههه  (. 7002. )فهههه ا  ،العههههاذره -

عمهههان  ،رركحهههة دك هههوراهب. ااشهههاال  كاك  ههها  ااضهههاًيم العلميهههة لهههرى رلبهههة اارحلهههة األفافهههية ا األردن
 .األردن ،عمان ،العربية للررافا  العليا

بثهههر بريهههام  سهههرري  مبهههين علهههت الههه علم بااشهههاال  ا س ميهههة مدهههارا  (. 7001. )فهههعاد ،العبهههرض  -
جامعههة عمههان العربيههة . برركحههة دك ههوراه غههحت م شههورل . ال ضاههحت ال اقههر لههرى رلبههة الءههد العاتههر األفافههي

 .األردن. نعما.للررافا  العليا
بثر افرتاسي ي  ال ضاحت اضف  راري كال ضاحت احلر ا ال ضاحت ال اقر كاإلدراص (. 7002. )ادكارد ،عبحت -

جامعهة . برركحهة دك هوراه غهحت م شهورل .تو  ااعرا كال حءي  لرى رلبة اارحلة األفافية ا مادل األحيها 
 .األردن. عمان.عمان العربية للررافا  العليا

دار : ال هههههاًرل .افهههههرتاسي ية ب ههههها  اادهههههارا  ال هههههلوكية لل هههههادل اإلداريهههههن(. 2222. )تهههههارك  ،انعثمههههه -
 .ااعارح
تاعلية بريام  سعليمهي ا العلهوم العامهة م ه  ر اق ييفريهة فه حتيبحت  ا (. 7002. )مجيلن، الع ركا  -

جامعهة . برركحهة دك هوراه .األردنس مية الذكا  اإلبراعي كالعملي كال حءي  لرى الالبة اا ضوقن ع ليها ا 
 .األردن. عمان.عمان العربية للررافا  العليا

 ،عمههان: دار األمهه  لل شههر كال وايهه  .ال يههاس كال  ههوم ا العمليههة ال رري ههية(. 7002. )امحههر، عههوده -
 .األردن
 .دار الث اتة:  عمان. ال ضاحت ع ر األرضال(. 7002. )بمود بمر ،غامن -
 .دار الضار للاباعة كال شر كال واي : عمان. سعليم ال ضاحت لألرضال(. 7002. )يايضة ،قاامي -
 .مابعة الركايا: اربر. سعليم ال ضاحت ا الررافا  اضج ماعية(. 7001. )قافم، ااءر  -
 .22 -21 ،(7)2 .رفالة ااعلم(. 2292. )مؤلر ال اوير الرتبو  العام -
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 هرري  بافه خرام افهرتاسي ية ال خيه  ا  ءهي  رلبهة اارحلهة اثهر ال(. 7002. )فدت حاح ،ياجي -
جامعهة  ،برركحهة دك هوراه غهحت م شهورل. ا اضجتاه  و الايميا  كت  يءضي الاره الرماغية ،األفافية العليا
 .األردن ،عمان، عمان العربية

ن ا الاشد ع  الالبة ب ا  ا  بار لل ضاحت ال اقر كال ح   م  تاعلية ت راس(. 7002. )رارر ، الوه -
وبن  .األردن. عمان.جامعة عمان العربية للررافا  العليا. برركحة دك وراه غحت م شورل .ااًو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحراحشة. د. ……........................أثر برنامج تعليمي قائم على استراتيجية التخيل في تدريس العلوم في تنمية
 

 

 111 

 :املراجع األجنبية
   -Antonietti, A. (1999). Can Students Predict when Imagery will Allow 

Them to Discover the Problem Solution?. European Journal of Cognitive 
Psychology,11 (3), 407-428. 

-Armstrong, M. (2005). Teaching Imagination, Forum,47(2),38-44. 
-Bembenutty,H. & Zimmerman,B.(2003). The Relation of Motivational 

Believes and Self regulatory processes to Home Work Completion and 
Academic Achievement. Paper presented at Annual Metting of American. 
Education Research Association, Chicago,April 21-25.  

-Black, A,.(2005) Spatial Ability and Earth Science Conceptual 
Understanding, Journal of geoscience's education ,53 (4), 402-414. 

-Burns,C.(1998). Masonic And Occult  Symbols. Illustrated Bermuda : 
Christian Resource Center. 

-Caimels ,C. (2004). The Development of Movement Imagery Vividness 
Through a Structured Intervention in Softball. Journal of Sport Behavior,  27 
(4),307-322. 

- Campbell, C. (1991). Group Guidance for Academically under 
motivated children. Elementary School, Guidance and Counseling, 25, (4): 
302-307 

- Church, E. (2005). Great pretenders Why Imaginary Play the Stepping 
Stone to Thinking abstractly. Scholastic Parent and Chil, 12 (4): 80-81. 

-Costa, A and Kallick. B. (2000). Habits of Mind, Development Series, 
Discovering and Exploring. Association for Supervision and Curriculum 
Development, alexandria, virginia, USA. 

-Cotton, K. (1999). Teaching Thinking Skills. School Improvement 
Research Series. Northwest Regional Educational Laboratory, port land. 

-Cotton ,K. (1991). Teaching Thinking Skills, retrieved may 26 form. 
www.nwrel.org/scpd/sirs/6/cu11.html.  

-Darling – Hmmond, L. (2000). Teacher Quality and Student 
Achievement : a Review of State Policy Evidence. Education Policy 
Analysis Archives, 8 (1). 

- Egan, K. (1992). Imagination in teaching and learning. the University of 
Chicago press, USA. 

-Egan ,K.(2003). Start With What the Student Knows or What the Student 
Can Imagine ?. Phi Delta kappan, 84 96), 443- 339. 

-Facion, P. (1998).Critical Thinking : What Is and Why It Counts. 
California Academic Press USA. 

-Gross,M.,& Sleap,B.(2001). Literature review on the education of gifted 
and talented children. Australia,The University of New South Wales, Gifted 
Education Research, Resource and Information Center(GERRIC). 

- Ianonne, E. (2001). Imagination. The missing link in curriculum and 
teaching. Education, 122 (2) 307-310. 

-King ,N.(2007).Developing Imagination Creativity and Literacy through 
collaborative Story making : Away of Knowing, Harvard Educational 
Review ,77(2),204-227. 



 4102 –العدد األول -المجلد الثاني عشر . …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 118 

-Kosslyn, S.. (2005) Shared Mechanisms in Visual – Imagery & Visual 
Perception. Retrieved may 23,2010 
from:http://www.calslateta.edu/faculty/kosslyn. 

-Leahy, W. and Sweller, J. (2004). CognitiveLoad and Imagination Effect. 
Cognitive Psychology. 18 (1),  857-875. 

-Leboutillier, N & Marks, D. (2003). Mental Imagery & Creativity : 
Ameta-analytic Review Study. British Journal of Psychology, 94 (1), 29-45. 

- Michael, W. & Mark, K. (2000). Cognitive Psychology A student hand 
book, Royal Holloway, University of London, Y K 

-National Academy of Science (NAS), National Research Council. 
(1996). National Science. education standards. second printing, USA, 
national academy press. 

-Potter, H.(2008). Every Imagination of heart, Fairies ,Inc, Resource 
Centre Bermuda. 

-Smith ,R.(1999). The Study of Geography : a Means to Strengthen 
Student Understanding of the world and build critical thinking skills. 
Doctoral Dissertation, DAI,A37/1,P48. 

-SooHoo,S., Takemoto, k. and McCullagh,p. (2004). Acomparison of 
Modeling and Imagery on the Performance of Motor Skill. Journal of Sport 
Behavior,  27 (4),  349-366. 

-Sungur S., Tekkaya, G. (2006). Effect of problem Based learning and 
traditional instruction on self – regulated learning, The Journal of 
Educational Research, V99(5):P307-317. 

-Thomas, n. (1997). Imagery & the coherence of imagination : critique of 
white. Journal of philosophical research, (22), 95-127. 

- Tobin, K. &  Capie, W. (1982). Development and Validation Of Group 
test of integrated. Science Process. Journal of Research in Science Teaching, 
19 (2), 133-144. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 <<8/1/2112خ بتاريت الموافقة على نشره صدرو 5/11/2112ريخ صل هذا البحث إلى المجلة بتاو>>   


