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فبعلية بزنبمج إحزائٍ قبئم علً نتبئج حبىث املخ البشزٌ يف تنمية 
 املفبهيم وامليىل العلمية لدي تالميذ الصف الخبلج االبتدائٍ لغبت

 إعداد: دعاء ناجي محمد عصفور                   

 مقدمة البحج :
تعػػػد المرحمػػػة ايبتدائيػػػة المرحمػػػة ايتاتػػػية التػػػي يتػػػاح فياػػػا ل طفػػػاؿ تعمػػػـ الماػػػارات  
كاكتتػػاا المعػػارؼ كالتبػػرات  كتكػػكيف االتراهػػات بطرياػػة منظمػػة هادفػػ  فػػي إطػػار عمميػػة 

زء مػف مػناج اينشػطة التربكيػة فػي الصػفكؼ التعمـ في المدرتة .كتعد اينشػطة العمميػة رػ
 (3122)كزارة التربية كالتعميـ   الثالثة ايكلى مف المرحمة االبتدائية.

كيتميز تفكير تالميذ المرحمة االبتدائية بنمك الادرة العامية لدياـ  كتتميػز هػذا المرحمػة 
لػػػدياـ تحكيػػػؿ  بتػػػاكلة التفكيػػػر المنطاػػػي لػػػدل ايطفػػػاؿ المػػػرتبط بػػػالتبرة الحتػػػية  كيتػػػاؿ

المعمكمػػات التػػي يتػػتابماا العاػػؿ مػػف البيئػػة المحيطػػة باػػـ نتيرػػة اتػػتتداـ ايشػػياء كالتعامػػؿ 
معاا مف تالؿ الحكاس التمس. كما تتطكر في هذا المرحمة تككيف المفػاهيـ   كالعمميػات 

؛ تفيػػػدة مػػػانـ   Wadsworth,2004المنطايػػة مػػػف تصػػػنيؼ كترميػػػا  كعمميػػػات التفكيػػػر. )
3127 :72) 

كتشػػير نتػػائج الدراتػػات كالبحػػكث فػػي مرػػاؿ الاػػدرات المعرفيػػة كتكػػكيف المفػػاهيـ لػػدل 
تالميذ الصؼ الثالث االبتػدائي إلػى  ف التالميػذ فػي هػذا المرحمػة لػدياـ الاػدرة عمػى تكػكيف 
ككتابػػة التفتػػيرات العمميػػة عنػػدما يتماػػكف تدريتػػا يػػدعـ بنػػاء الفاػػـ كالبنػػاء المفػػاهيمي لػػدياـ 

(Zangori & forbes, 2014كذلؾ لدياـ الاػدرة عمػى .)  اكتتػاا المفػاهيـ العمميػة  كادراؾ
عالقػػػات التػػػبا كالنتيرػػػة  كتحميػػػؿ كتفتػػػير البيانػػػات  كالتفاعػػػؿ فػػػي المناقشػػػة  كالحصػػػكؿ 

(  كلػدياـ الاػدرة  ي ػا عمػى Hortone & Fridenstap, 2013عمػى المعمكمػات كتاكيماػا )
العمػػػـك مػػػف تػػػالؿ ايتػػػئمة كالتغذيػػػة الرارعػػػة فػػػي  التتػػػااؿ العممػػػي   كالتفاعػػػؿ مػػػا معممػػػي

 & Reinsvold)حػػدكد المػػادة العمميػػة  كالماػػاـ المطمكبػػة فػػي النشػػاط العممػػي الماػػدـ. 

Cochran, 2012) 

( إلػػػػى  هميػػػػة تعمػػػيـ العمػػػػـك فػػػي المرحمػػػػة المبكػػػػرة Trundle, 2009كتشػػػير ترنػػػػدؿ )
يعػد مػف ايهميػة فػي عمميػة التطػكر ل طفاؿ فػي المدرتػة  فتعمػيـ العمػـك فػي هػذا المرحمػة 

المعرفػي لػدياـ  فايطفػاؿ فػي التػنكات ايكلػى مػف المدرتػة لػدياـ ميػؿ طبيعػي لالتػتمتاع 
بالمالحظػػة كالتفكيػػر فػػي الطبيعػػة  كمػػا  ف لػػدياـ الدافعيػػة الطبيعيػػة التتكشػػاؼ العػػالـ مػػف 

 حكلاـ.
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اهيـ العممية بصكرة كذلؾ فاف دراتة الظكاهر الطبيعية في تف مبكرة يادم لفاـ المف
 ك ح في المراحؿ التالية   كاتتتداـ المغة العممية منذ الصغر يتاعد  ي ا في تنمية 

 (Haim, 2006المفاهيـ العممية  كما يتاؿ تنمية االتراهات العممية منذ الصغر. )
كتشير نتائج الدراتات كالبحكث في مراؿ تعميـ كتعمـ العمـك في المراحؿ المبكرة  

تدريس العمـك ل طفاؿ في المراحؿ المبكرة يتاعد عمى انتااؿ  ثر التعمـ إلى إلى  ف 
المكاد الدراتية ايترل مما يزيد مف تحصيؿ التالميذ  كاحتاتاـ بالفاعمية الذاتية في 
التعمـ   كما  ف تككف الميكؿ نحك تعمـ العمـك لدل ايطفاؿ في المراحؿ المبكرة يتاعد 

ـ في المراحؿ التالية مف تعمماـ  فاد كرد  ف هناؾ عالقة في زيادة تحصيماـ لمعمك 
ارتباطية مكربة بيف حصكؿ ايطفاؿ عمى فرصة تعميـ العمـك في المراحؿ المبكرة كازدياد 

 ( Alexander& Kelley,2012ميكلاـ نحك تعمـ العمـك في المراحؿ التالية )
كتدريس العمـك تشير إلى  باال افة إلى  ف االتراهات العالمية في التربية العممية

 همية تدريس العمـك في المرحمة االبتدائية منذ الصؼ ايكؿ االبتدائي  باتتتداـ المنااج 
( كذلؾ لتنمية المفاهيـ العممية  Child- Centered Approachالمتمركز حكؿ الطفؿ )

 Watters et) كالماارات كاالتراهات العممية الالزمة لبناء الفرد المثاؼ كالمتنكر عمميا.

(al,2001 
كبذلؾ تدعـ مرمكعة مف الدراتات كالبحكث الدعكة إلى تدريس العمـك منذ المراحؿ 
الدراتية المبكرة يهمية تعميـ ايطفاؿ العمـك منذ المراحؿ ايكلى  كتدعك لالهتماـ بتنمية 

دة طرؽ المفاهيـ العممية  كعمميات العمـ  كماارات التفكير  كحا االتتطالع باتتتداـ ع
ك تاليا في تدريس العمـك   كاتتتداـ  تاليا التعمـ النشط  كالتي تنمي المفاهيـ العممية 
كالماارات العامية لدل ايطفاؿ في الصفكؼ ايكلى مف المرحمة االبتدائية.) تفيدة مانـ  

3127  74) 
لتعمـ كيت ح مما تبؽ  ف تنمية المفاهيـ العممية  ككذلؾ الميكؿ العممية مف نكاتج ا

ايتاتية المتتادفة مف تدريس العمـك في المراحؿ المبكرة مف التعميـ االبتدائي  كذلؾ 
باتتتداـ نظريات تربكية حديثة   مثؿ نظرية التعمـ المتتند إلى نتائج بحكث المخ   

 كالذم يتعى هذا البحث لتكظيفاا .
را كالتي بمكرت فاد ظارت العديد مف االكتشافات الحديثة في مراؿ بحكث المخ مات

العالقة بيف تركيا المخ كالتعمـ مف تالؿ فاـ تركيب   كظار مصطمح متنامـ ما المخ 
(Brain compatible  ليدؿ عمى التعميـ المصمـ لتكييؼ المكاقؼ التعميمية كالتدريس )

 (227  3123) فراح ياتيف   ما طبيعة المخ
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راتيريات قائمػة عمػى مبػادو  ك فالتعمـ المتػتند إلػى نتػائج بحػكث  المػخ  يكظػؼ اتػت 
قكاعػد متػػتمدة مػػف فاػػـ عمػػؿ المػخ  كهػػك ياػػتـ بلمثػػؿ طرياػػة يػتعمـ باػػا المػػخ  كلاػػد  حػػدثت 
هػػػػذا الطرياػػػػة لمتفكيػػػػر فػػػػي الػػػػتعمـ حركػػػػة هائمػػػػة العػػػػادة تصػػػػميـ التعمػػػػيـ. )ايريػػػػؾ رنتػػػػف  

3125  29-2:) 
ـ بطرياػة متتػاة كقد  كدت العديد مف الدراتات عمى  همية تصػميـ بػرامج تعمػيـ العمػك 

؛ ررػا المياػي  3119ما كيفية تعمـ المػخ كمػف هػذا الدراتػات دراتػة )حمػداف اتػماعيؿ 
(   3126؛ رمػػػػػػػػػػػػاؿ الزعػػػػػػػػػػػػانيف  3123 ؛ ناديػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػمعاف:311كرياػػػػػػػػػػػػاف محمػػػػػػػػػػػػد  

(Calhoun,2012 كما  كدت العديػد مػف الدراتػات فاعميػة الػتعمـ المتػتند لنتػائج بحػكث   )
 &.Curic,Aاحػػػؿ التعميميػػػػة المتتمفػػػػة  كمناػػػا دراتػػػػة )المػػػخ  فػػػػي تػػػدريس العمػػػػـك بالمر 

Avakan,O., 2013(؛)Saleh,S.,2013( )Oktay& Shakir,2013.) 
كيتعى هذا البحث لك ا تصكر ماترح لبرنامج اثرائي قائـ عمى نتائج بحكث المخ 
ة لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي لغات  كقياس فاعميت  في تنمية المفاهيـ كالميكؿ العممي

 لدل التالميذ.
 اإلحسبس ببملشكلة :

بالنظر إلى كاقا تعميـ العمـك في الصفكؼ الثالثة ايكلى مف المرحمة االبتدائية 
بصفة عامة  كالصؼ الثالث االبتدائي بصفة تاصة نرد  ن  ليس هناؾ مناهج في 

العممي  العمـك لمصفكؼ الثالثة ايكلى مف المرحمة االبتدائية   بينما يتـ تدريس النشاط
 مف مناج اينشطة التربكية كالذم يت مف مرمكعة متنكعة مف مراالت اينشطة  

( إلى انتفاض متتكل تعمـ 3124؛ ك ماني محمد  3127كتشير كؿ مف )تفيدة مانـ  
العمـك متمثمة في مناج اينشطة العممية في الصفكؼ ايكلى مف المرحمة االبتدائية  

مناهج العمـك المكممة لاا في الصفكؼ التالية   كما  ن   ال كعدـ كركد ترابط بيناا كبيف 
يتـ تررمة معايير كماشرات محتكل مناهج اينشطة العممية لمصفكؼ الثالثة مف المرحمة 
االبتدائية التي ك عتاا كزارة التربية كالتعميـ إلى مناهج في اينشطة العممية كتدريتاا 

 حتى ايف.
ظاـ كالذم يرعػؿ مػادة العمػـك مػادة ميػر  تاتػية لمصػفكؼ كما كرد  ن  نتير  لاذا الن

الثالثة ايكلى مف الحماة ايتاتية في مصر ككؿ ما يتػص هػذا النظػاـ هػك نشػاط عممػي 
كاحػػد ينفػػذ فػػي فتػػرة كلػػيس لػػ  اتتبػػار ناػػائي كال ي ػػاؼ إلػػى ممػػؼ االنرػػاز  زادت المشػػكمة 

ابػا االبتػدائي  حيػث ات ػح  ف تعايدا بتطبيؽ مناج العمـك الحديث عمػى تالميػذ الصػؼ الر 
التالميػػذ لػػـ يكػػف لػػدياـ إعػػداد معرفػػي  كماػػارم  ك كرػػداني فػػي الػػثالث تػػنكات ايكلػػى مػػف 
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الحماػػة االبتدائيػػػة يتػػاعدهـ عمػػػى دراتػػة مػػػادة متتصصػػة هػػػي مػػادة العمػػػـك   كتاصػػػة  ف 
مػا يمثػؿ مناج الصؼ الرابا االبتدائي ب  الكثير مف المفاهيـ مير المللكف  لاـ كالمركبػة  م

صػعكبة لػػدل تالميػذ الصػػؼ الرابػػا فػي تعمػػـ العمػـك  كتتفػػاقـ المشػػكمة  كثػر بالنتػػبة لتالميػػذ 
مػػػدارس المغػػػات كالػػػذيف يدرتػػػكف العمػػػـك بالمغػػػة االنرميزيػػػة  فتكػػػكف المفػػػاهيـ ميػػػر مللكفػػػة 
كمعاػػػدة   كمػػػف هنػػػا يت ػػػح  هميػػػة تػػػدريس العمػػػـك لمصػػػفكؼ الثالثػػػة ايكلػػػى مػػػف المرحمػػػة 

ك ثرها عمػى المراحػؿ التاليػة  كػذلؾ  هميػة النظػر ل تػاليا المتبعػة فػي تػدريس االبتدائية   
العمػـك بحيػث تكػػكف  تػاليا ممتعػة كشػػياة تزيػد مػػف دافعيػة التالميػذ لدراتػػة العمػـك كتتكافػػؽ 

 ما عمؿ المخ.
كمػػا  كػػدت العديػػد مػػف الدراتػػات  ػػعؼ متػػتكل اكتتػػاا تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة 

ة ايكلػػى مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة تاصػػة لممفػػاهيـ العمميػػة  كمػػا  ف عامػػة كال ػػفكؼ الثالثػػ
كاقػػا تػػػدريس العمػػػـك يركػػػز عمػػػى الرانػػػا المعرفػػي متمثػػػؿ فػػػي الحفػػػظ كاالتػػػتظاار كيامػػػؿ 

(؛ كدراتػة 3128الرانا الكرداني  كمف هذا الدراتػات دراتػة )كريمػة عبػد الػالا محمػكد  
 (3126)عزة عبد الحميد  

تػػدريس العمػػـك فػػي الصػػفكؼ الثالثػػة ايكلػػى مػػف المرحمػػة  كيت ػػح ممػػا تػػبؽ  اهمػػاؿ
االبتدائيػػػة  كقصػػػكر منػػػاهج اينشػػػطة العمميػػػة فػػػي تحايػػػؽ اكتتػػػاا تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث 
االبتدائي نكاتج الػتعمـ المالئمػة كمػف  هماػا المفػاهيـ كالميػكؿ العمميػة   لػذا ظاػرت الحارػة 

بحيػػػث يػػػتـ تعمػػػـ العمػػػـك باتػػػتتداـ  لبػػػرامج  نشػػػطة اثرائيػػػة تتنػػػامـ مػػػا عمػػػؿ المػػػخ البشػػػرم
  تاليا تدريتية كفي بيئة تعميمية متناممة ما المخ  بما يحاؽ تعمـ  ف ؿ.

كبػػذلؾ تتمثػػؿ مشػػكمة البحػػث فػػي ب الحارػػة لبرنػػامج اثرائػػي فػػي العمػػـك لتالميػػذ الصػػؼ 
باتػتتداـ الثالث االبتدائي لغات الكتاا  التالميذ المفػاهيـ العمميػة كتنميػة ميػكلاـ العمميػة 

  طرائؽ كاتاليا تدريتية ك نشطة تاـك عمى نتائج بحكث المخب

 أسئلة البحج : 
 :  يسعى البحث لالجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي

بما فاعميػة برنػامج اثرائػي فػي العمػـك قػائـ عمػى نتػائج بحػكث المػخ فػي تنميػة المفػاهيـ 
 كالميكؿ العممية لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي لغات؟ب

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس عدة أسئمة فرعية كما يمي:
ما المفاهيـ العممية المراد اكتتاباا لتالميذ الصؼ الثالث ايبتدائي لغػات مػف تػالؿ  .2

 البرنامج االثرائي ؟ 
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 ما التصكر الماترح لمبرنامج االثرائي في العمـك الاائـ عمى نتائج بحكث المخ ؟ .3

الماتػػرح فػػي العمػػـك الاػػائـ عمػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ فػػي مػػا فاعميػػة البرنػػامج ايثرائػػي  .4
 تنمية المفاهيـ العممية لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي لغات؟ 

مػػا فاعميػػة البرنػػامج االثرائػػي الماتػػرح فػػي العمػػـك الاػػائـ عمػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ فػػي  .5
   تنمية الميكؿ العممية لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي لغات؟

 أهمية البحج: 
 يتكقع مف نتائج البحث أف تفيد كؿ مف:

متططػػػي بػػػرامج اينشػػػطة العمميػػػة لتالميػػػذ الصػػػفكؼ الثالثػػػة ايكلػػػى مػػػف المرحمػػػة  .2
االبتدائيػػػة  فػػػي تصػػػميـ كحػػػدات دراتػػػية مناتػػػبة لتالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث االبتػػػدائي 

 لغات  باتتتداـ  تاليا تعميمية شياة كممتعة متناممة ما نتائج بحكث المخ .

العمػػـك لتنفيػػذ اينشػػطة العمميػػة فػػي البرنػػامج االثرائػػي باتػػتتداـ الػػتعمـ الاػػائـ معممػػي  .3
عمػػى المػػخ لتنميػػة المفػػاهيـ العمميػػة كالميػػكؿ لػػدل تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي 

 لغات.

الاػػػائميف عمػػػػى تطػػػػكير بػػػرامج تػػػػدريس العمػػػػـك  كتنبػػػيااـ لمحاكلػػػػة مكاكبػػػػة التطػػػػكر  .4
ا يتكافػػػػؽ مػػػػا النتػػػػائج الحديثػػػػة لبحػػػػكث المػػػػخ التربػػػػكم كالتكنكلػػػػكري كالتعميمػػػػي بمػػػػ

 .كتطبيااتاا التعميمية  لتحايؽ بعض  هداؼ تعميـ العمـك  مف برامج اثرائية

 أهداف البحج :
 ىدؼ البحث إلى ما يمي : 

بنػػاء برنػػامج اثرائػػي فػػي العمػػـك قػػائـ عمػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث  .2
 االبتدائي لغات.

 الثالث االبتدائي لغات بعض المفاهيـ العممية .اكتاا تالميذ الصؼ  .3

 اكتاا تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي لغات بعض الميكؿ العممية. .4

إيراد مدل ايرتباط بيف المفاهيـ العممية كالميكؿ العممية لدل تالميذ الصػؼ الثالػث  .5
 ايبتدائي لغات.
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 حدود البحج:
مفاهيـ العممية لكحدة ب الكائنػات اقتصر محتكل البرنامج ايثرائي عمى مرمكعة ال .2

ب كالتػػػػي تشػػػػمؿ معيػػػػاراف مػػػػف مصػػػػفكفة معػػػػايير  Living organismsالحيػػػػة 
كماشرات محتكل مناهج اينشطة العممية لمصفكؼ الثالثة مف المرحمػة االبتدائيػة 
  هما  ف يفاـ التمميذ تصػائص الكائنػات الحيػة كالمتطمبػات ايتاتػية لاػا   ك ف 

 ا  رتاـ الكائنات الحية كالمالئمة الكظيفية فياا.يفاـ التمميذ تركي

اقتصػػر البحػػث عمػػى مرمكعػػة ترريبيػػة كاحػػدة مػػف تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي  .3
 لغات باحدل المدارس الترريبية التابعة لمحافظة الااهرة  مدرتة )بف لاماف لمغات(

دراتػػػي اقتصػػػرت حػػػدكد البحػػػث الزمانيػػػة عمػػػى الفصػػػؿ الدراتػػػي ايكؿ مػػػف العػػػاـ ال .4
  كذلػػػؾ تػػػالؿ الحصػػػص المتصصػػػة ل نشػػػطة العمميػػػة لتالميػػػذ  :3129/312

 الصؼ الثالث االبتدائي لغات )مرمكعة البحث(.

 مصطلحبت البحج:
 :البرنامج االثرائي القائـ عمى نتائج بحكث المخ -2

( البرنػامج االثرائػي بلنػ ب رػزء مػف البرنػامج :4: 7::2يعرؼ ) حمد حتيف المااني  
لمتالميذ ممف يحتػاركف إلػى مزيػد مػف الػتعمـ   كقػد تكػكف هػذا البػرامج فػي شػكؿ العاـ يادـ 

قراءات    ك  نشطة    ك  عماؿ ياـك باا المتعمـ   كهك برنػامج يتػاـ فػي تتطيطػ  المعمػـ 
 عندما يرل  ف هناؾ مرمكعة مف التالميذ في حارة إلى ذلؾب.
صػػميـ التعمػػيـ بحيػػث يعكػػس كيعػػرؼ الػػتعمـ المتػػتند إلػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ: ب بلنػػ  ت

المعرفػػػة بكيفيػػػة عمػػػؿ المػػػخ   كمعالرتػػػ  لممعمكمػػػات كاتػػػتتدام  لاػػػا   كفاػػػـ كيفيػػػة تعمػػػـ 
 ( Bonnenia,T.R.,2009 التالميذ  ككيفية تطكيرا كتنميت  في الفصؿ الدراتي ب)

كتعػػرؼ الباحثػػة البرنػػامج االثرائػػي الاػػائـ عمػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ بلنػػ ب برنػػامج قػػائـ 
ب  يػتـ  living organismsمكعة مف المفاهيـ العممية حكؿ كحدة بالكائنات الحية عمى مر

عر ػػاا مػػف تػػالؿ مراحػػؿ الػػتعمـ المتػػتند إلػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ   كيعتمػػد البرنػػامج عمػػى 
عدة  تاليا كطرؽ تدريتية ك نشطة متناممة مػا المػخ ؛ تاػدؼ الكتتػاا المفاػـك العممػي 

 ب.ذ الصؼ الثالث االبتدائي لغاتكتنمية الميكؿ العممية لتالمي
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 المفاىيـ العممية:  -2

تعرفاػػػا الباحثػػػة بلناػػػا ب صػػػكرة ذهنيػػػة يككناػػػا تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث االبتػػػدائي عػػػف 
 Livingالتصػػػائص العامػػػة ل شػػػياء ك اينػػػكاع المت ػػػمنة بكحػػػدة ب الكائنػػػات  الحيػػػة 

organisms كالاػػدرة عمػػى ايرػػاد ب كالتػػي تػػدكر حكلاػػا محتػػكل ك نشػػطة البرنػػامج ايثرائػػي  
 العالقات بيف تمؾ ايشياء كاينكاعب .

 الميكؿ العممية:  -3

تعػػػرؼ الميػػػكؿ بلناػػػا باهتمامػػػات كتنظيمػػػات كردانيػػػة ترعػػػؿ الفػػػرد يعطػػػي انتباهػػػا  ك 
اهتماما لمك كع معيف   كيشترؾ في  نشطة عامية  ك عممية تػرتبط بػ   كيشػعر باػدر مػف 

كمػف ثػـ فػاف الميػكؿ تمثػؿ نزعػات )تػمككية( إيرابيػة  االرتياح في ممارتػت  لاػذا اينشػطة 
 (419: 3114نحك شيء  ك مك كع ماب . )حتف شحاتة ك تركف  

كتعػرؼ الباحثػة الميػكؿ العمميػة بلناػػا :ب االهتمامػات كالتنظيمػات الكردانيػة التػي تػػدفا 
ينشػػطة تالميػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي لالهتمػػاـ بدراتػة المفػػاهيـ العمميػػة كالمشػػاركة فػػي ا

العممية المتناممة ما المخ  ما الشعكر باالرتياح كالتعادة مما يرعماـ يابمكف عمى دراتػة 
 العمـك في المتتابؿ ب.

 :فزوض البحج
يكرػػد فػػرؽ داؿ احصػػائيا بػػيف متكتػػط دررػػات المرمكعػػة الترريبيػػة فػػي التطبيػػؽ  .2

العمميػػػة الابمػػػي  كبػػػيف متكتػػػط دررػػػاتاـ فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم التتبػػػار المفػػػاهيـ 
 لصالح التطبيؽ البعدم.

يكرػػد فػػرؽ داؿ احصػػائيا بػػيف متكتػػط دررػػات المرمكعػػة الترريبيػػة فػػي التطبيػػؽ  .3
الابمي  كبيف متكتط درراتاـ في التطبيؽ البعدم لماياس الميػكؿ العمميػة لصػالح 

 التطبيؽ البعدم.

يػؽ تكرد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف دررات المرمكعػة الترريبيػة فػي التطب .3
 .البعدم التتبار المفاهيـ العممية كدرراتاـ في ماياس الميكؿ العممية

 منهج البحج ومتغرياته:
فػػي بنػػاء البرنػػامج ايثرائػػي الماتػػرح  ك دكات  المػػنيج الكيػػفي التحميمػػياتبػػا البحػػث 

باػدؼ قيػاس فاعميػة المتغيػر المتػتاؿ فػي  المنيج شبو التجريبػيالبحث  كما اتبا البحث 
المتغيػػػرات التابعػػػة مػػػف تػػػالؿ تصػػػميـ المرمكعػػػة الكاحػػػدة  كتطبيػػػؽ ايدكات قبميػػػا كبعػػػديا. 
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كتمثػػؿ المتغيػػر المتػػتاؿ فػػي البرنػػامج االثرائػػي الاػػائـ عمػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ فػػي العمػػـك 
  كتمثمػت المتغيػرات  بLiving organisms متمثؿ في الكحدة الدراتػية ب الكائنػات الحيػة 

التابعػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاهيـ العمميػػػة   كالميػػػكؿ العمميػػػة لتالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث االبتػػػدائي 
 )لغات(. 

 خطىات البحج واجزاءاته:
 اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية لإلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف فركضو:

مرارعػػة ايدبيػػات كالبحػػكث التػػاباة فػػي مرػػاؿ بنػػاء البػػرامج االثرائيػػة فػػي العمػػـك    .1
 كنتائج بحكث المخ   كالمفاهيـ العممية   كالميكؿ العممية . 

 ,إعػػداد قائمػػة المفػػاهيـ العمميػػة المناتػػبة لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي )لغػػات( .2
ة التربيػػػة كالتعمػػػيـ لمػػػناج كالتػػػي تناتػػػا المعػػػايير كالماشػػػرات التػػػي ك ػػػعتاا كزار 

اينشػطة العمميػة لمصػفكؼ الثالثػػة ايكلػى مػف المرحمػػة االبتدائيػة  كعر ػاا عمػػى 
مرمكعة مف المحكميف لتحديػد مػدل مناتػبتاا لتالميػذ الصػؼ الثالػث االبتػدائي   

 كتعديماا في  كء  رائاـ   كاعداد الصكرة الناائية لماائمة  . 

ج ايثرائي الاائـ عمى نتائج بحكث المخ  مػف حيػث تحديد التصكر الماترح لمبرنام .3
تحديد :  تػس البرنػامج االثرائػي الماتػرح  كايهػداؼ العامػة كاالررائيػة لمبرنػامج   
ك تػػػػػاليا كطػػػػػرؽ التػػػػػدريس  كمصػػػػػادر الػػػػػتعمـ  كاينشػػػػػطة التعميميػػػػػة  كالبرنػػػػػامج 

 الزمني  كطرؽ التاكيـ.

 Livingلماترحػة ب الكائنػات الحيػة إعداد دليؿ البرنامج ايثرائي لتػدريس الكحػدة ا .4

organisms"  ب  كعر ػػػ  عمػػػى مرمكعػػػػة مػػػف المحكمػػػيف لتحديػػػػد مػػػدل مناتػػػػبت
لتالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث االبتػػػدائي   كتعديمػػػ  فػػػي  ػػػكء  رائاػػػـ  كاعػػػداد الصػػػكرة 

 الناائية مف الدليؿ.

 إعداد  دكات البحث   كتشمؿ: .5

ا عمى مرمكعة مػف تالميػذ الصػؼ إعداد اتتبار المفاهيـ العممية  كترريب  اتتطالعي -
 الثالث االبتدائي  كقياس مدل صدق  كثبات .

إعداد ماياس الميكؿ العمميػة  كترريبػ  اتػتطالعيا عمػى مرمكعػة مػف تالميػذ الصػؼ  -
 الثالث االبتدائي  كقياس مدل صدق  كثبات .
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 تطبيؽ الدراتة الترريبية: -2
 ئي.اتتيار مرمكعة البحث مف تالميذ الصؼ الثالث االبتدا -

 تطبيؽ  دكات البحث قبميا عمى مرمكعة البحث. -

تطبيؽ البرنػامج االثرائػي الماتػرح الاػائـ عمػى نتػائج بحػكث المػخ متمػثال فػي كحػدة  -
 ب عمى مرمكعة البحث.living organismsبالكائنات الحية 

 تطبيؽ  دكات البحث بعديا عمى مرمكعة البحث.  -

 البحث. المعالرة االحصائية لمبيانات  كتحديد نتائج -3
 تفتير كمناقشة النتائج  كتاديـ التكصيات كالماترحات في  كء نتائج البحث. -4

 اإلطبر النظزٌ والدراسبت السببقة :
 :التعمـ المستند إلى نتائج بحكث المخ -2

شػاد الربػا ايتيػر مػف الاػرف العشػريف كبدايػة الاػرف الحػادم كالعشػريف ثػكرة كبيػرة فػي 
كالتػػػػػداتؿ بػػػػػيف عمػػػػػـك ايعصػػػػػاا كالفتػػػػػػيكلكريا بحػػػػػكث المػػػػػخ  ممػػػػػا  دل إلػػػػػى التعػػػػػػاكف 

كالبيككيميػػاء كالطػػا كعمػػـ المعرفػػة كعمػػـ الػػنفس كعمػػـك الحاتػػكا   كنشػػلت نظريػػة الػػتعمـ 
 المتتند إلى نتائج بحكث المخ.

كفػػي  ػػكء  نتػػائج بحػػكث المػػخ يػػرل العممػػاء  ف المػػخ يتغيػػر فيزيائيػػا بػػالتعمـ   ككػػؿ 
خ مػف إعػادة تنظػيـ نفتػ    كتغييػر شػبكة التكصػيؿ تبرة رديدة  ك إثارة  ك تمكؾ تمكف الم

الكارككيميػػائي   فعنػػدما يتػػتابؿ المػػخ مثيػػرا فػػذلؾ ينشػػط عمميػػة التكاصػػؿ فيمػػا بػػيف التميػػة 
كالتمية   ككممػا كػاف المثيػر رديػدا ك كثػر تحػديا ؛ زاد احتمػاؿ تنشػيط ممػرات رديػدة   فػاذا 

كلكيػة  قػؿ    مػا اذا قػدر المػخ  ف كاف المثير مير ذم معنى بالنتبة لممخ فتػكؼ يعطيػ   
المثيػػر هػػاـ فتػػكؼ يكدعػػ  فػػي الػػذاكرة طكيمػػة المػػدل  كيشػػير العممػػاء إلػػى  ف هػػذا العمميػػة 

 ( Jensen,E.,2000االشارية الكارككيميائية تشكؿ الذاكرة.)
( الػػػتعمـ المتػػػتند إلػػػى المػػػخ بلنػػػ : تكظيػػػؼ :2-29  3125كيعػػػرؼ )ايريػػػؾ رنتػػػف  

مبػػادو  ك قكاعػػد متػػتمدة مػػف فاػػـ عمػػؿ المػػخ  فاػػك الػػتعمـ كفػػؽ اتػػتراتيريات قائمػػة عمػػى 
الطرياة التي ربؿ المخ عمػى الػتعمـ مػف تاللاػا  كمػا  نػ  طرياػة لمتفكيػر فػي الػتعمـ ؛حيػث 

 ياتـ بلمثؿ طرياة يتعمـ باا المخ.
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( الػتعمـ المتػتند إلػى المػخ بلنػ : 761: 3127كتعرؼ )ميرفت حتف  تػحر حمػدم  
د إلى مبادو كمراحؿ نظرية التعمـ المتػتند إلػى المػخ   كيػتـ فيػ  تايئػة بنكع مف التعمـ يتتن

تبػػػرات تعميميػػػة تتكافػػػؽ مػػػا طبيعػػػة عمػػػؿ المػػػخ لػػػدل المػػػتعمـ  كتتتػػػـ بالتتػػػدم كالدافعيػػػة 
 كترعؿ التعمـ ذك معنىب.

كتػػػتتناكؿ الباحثػػػة فيمػػػا يمػػػي مبػػػادو الػػػتعمـ المتػػػتند إلػػػى المػػػخ  كمراحمػػػ    كعناصػػػر 
تند إلػػى المػػخ  ك تػػس التػػدريس كفاػػا لمػػتعمـ المتػػتند إلػػى نتػػائج بحػػكث تصػػميـ الػػتعمـ المتػػ

 المخ .
 :مبادئ التعمـ المستند إلى نتائج بحكث المخ 

تشتمؿ نظرية التعمـ المتتند إلى نتػائج بحػكث المػخ عمػى اثنػي عشػر مبػد  تػـ تعػديماا 
عػػرض لاػػػذا كتطكيرهػػا باتػػتمرار لتتناتػػا كبحػػكث المػػخ المتػػػتمرة كالمتطػػكرة  كفيمػػا يمػػي 

  3128المبػػادو  كاالتػػتراتيريات كايتػػاليا المتناممػػة مػػا كػػؿ مبػػد   : )حيػػدر الزهيػػرم  
  3124؛ فاطمػػة التميفػػة   274-271  3126؛طػػارؽ عبػػد الػػراكؼ عػػامر 343-346
323-334) 

المخ نظاـ حيكم  فالمخ كالعاؿ كالرتـ كحدة: بالرمـ مػف  ف مػخ االنتػاف يتكػكف  .2
المتتمفػػػة ذات الكظػػػائؼ المتعػػػددة إال  ناػػػا تتفاعػػػؿ مػػػا مػػػف مرمكعػػػة مػػػف المنػػػاطؽ 

 بع اا بع ا في ظؿ ظركؼ متباينة مما يمكناا مف العمؿ بشكؿ متكامؿ.

ايتتراتيريات كايتاليا التدريتية المتناممة: لعا ايدكار  محطػات اينشػطة    .3
 كاينشطة العممية.

ر المػػػػػخ بالتفاعػػػػػؿ المػػػػػخ / العاػػػػػؿ ارتمػػػػػاعي : الػػػػػتعمـ عمميػػػػػة ارتماعيػػػػػة   كيتػػػػػلث .4
االرتماعي المريط بالفرد  كهك نكع مف اثػراء البيئػة التعميميػة الػذم يتػاعد عمػى نمػك 

 الشبكة العصبية كزيادة قدرة التمميذ عمى التعمـ.

: المنػاظرة  كالػتعمـ التعػاكني  كالمناقشػة ايتتراتيريات كايتػاليا التدريتػية المتناممػة
 كالحكار  كتعميـ ايقراف.

فػػالفرد يكلػػد مػػزكد بالاػػدرات مػػف اتػػتعدادات كدكافػػا حػػا :  ف المعنػػى فطػػرمالبحػػث عػػ -2
االتػػتطالع   كيكػػكف لديػػ  ترايػػزات بيكلكريػػة اتاتػػية تتػػمح لػػ  بتكػػكيف معنػػى عػػف العػػالـ 
المحيط ب  بشكؿ فطرم  فعندما يككف لمحتكل التعمـ الرديد معنى كيمكػف ربطػ  بػالتبرات 
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الحفػظ كالفاػـ كاالتػػتيعاا تػزداد نظػرا لزيػادة نشػػاط  التػاباة فػاف كفػاءة المػتعمـ فػػي عمميػات
 المخ.

: االتتاصػػػػاء كيشػػػػمؿ ارػػػػراء ترربػػػػة ايتػػػػتراتيريات كايتػػػػاليا التدريتػػػػية المتناممػػػػة
عمميػػػػة  ك مشػػػػاهدة فمػػػػـ فيػػػػديك  ك عمػػػػؿ زيػػػػارة تارريػػػػة  كالمشػػػػركعات كتكظيؼ ايحػػػػداث 

 الرارية   كالترائط العامية كالمتناق ات. 
يتعامػؿ المػخ مػا مكقػؼ الػتعمـ مػف تػالؿ  نمػاط  بكاسطة األنمػاط: البحث عف المعنى -3

الترتيػػا كالتصػػنيؼ كالتنمػػيط  كيبرػػث عػػف التشػػبياات كاالتتالفػػات كالماارنػػات كالعالقػػات 
 بيف ايشياء مف  رؿ تككيف معنى لاذا المعمكمات  كهذا ينشط الفصكص ايمامية لممخ.

المعرفػػي   V: تػػرائط التفكيػػر  كالشػػكؿ مػػةايتػػتراتيريات كايتػػاليا التدريتػػية المتنام
تتراتيرية   . KWLكالرتـك البيانية  كا 

تاكػػد  بحػػاث المػػخ  ف االنفعػػاالت كالتفكيػػر  االنفعػػاالت حاسػػمة فػػي تشػػكيؿ األنمػػاط : -4
بينامػػػػا شػػػػراكة حايايػػػػة  فػػػػالتفكير كاالنفعػػػػاالت عمميػػػػات مترابطػػػػة  ككػػػػال مػػػػف االنفعػػػػاالت 

منامػا ايتػر  كيعػزز الػتعمـ الفعػاؿ كالدافعيػة بػالتبرات  كايدراؾ يتفاعالف معا كيشكؿ كػال
 االنفعالية كالعاطفية كالتي تمثؿ العامؿ الحاتـ فيما تيتذكرا التالميذ  ثناء التعمـ.

: الػػػػتعمـ بالمعػػػػا  كالاصػػػػص  كلعػػػػا ايتػػػػتراتيريات كايتػػػػاليا التدريتػػػػية المتناممػػػػة
 تابة التاارير الذاتية.ايدكار  كمترحة المناهج  كالتدريا كاالتترتاء  كك

فػػالمخ اييتػػر يػػدرؾ الرػػزء فالكػػؿ  كالمػػخ اييمػػف : يعػػالج المػػخ األجػػزاء كالكػػؿ تمقائيػػا -5
يػػدرؾ الكػػؿ فػػالرزء  كهػػذا يػػتـ مػػف تػػالؿ الرتػػـ الراتػػ  الػػذم يػػربط مػػا بػػيف المػػخ اييمػػف 

رات كاييتر   كبذلؾ تتكامؿ الادرات التحميمية كالتي هي مف كظائؼ المخ اييتر مػا الاػد
 الترميعية التركيبية كالتي هي مف قدرات الرانا اييمف في كقت متزامف .

: تصػػميـ  نشػػطة تتطمػػا تفاعػػؿ رػػانبي ايتػػتراتيريات كايتػػاليا التدريتػػية المتناممػػة
الػػػػدماغ معػػػػا مثػػػػؿ تكظيػػػػؼ التريطػػػػة الذهنيػػػػة  كالتنكيػػػػا فػػػػي اتػػػػتتداـ الكتػػػػائؿ التػػػػمعية 

الميدانيػػػة.  كػػػذلؾ ايتػػػئمة التباعديػػػة كالتااربيػػػة  كالعصػػػؼ كالبصػػػرية  كتكظيػػػؼ الػػػرحالت 
 الذهني  كالمنظمات المتادمة.

فالمخ ياـك بانتاػاء المنباػات  :التعمـ يتضمف كؿ مف االنتباه المركز كاإلدراؾ الجانبي -6
التػػي يتعػػرض لاػػا  كيعمػػؿ ايدراؾ الطرفػػي عمػػى تكػػكيف االدراؾ الكمػػي لممنباػػات  كيتػػلثر 
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بالماثرات التاررية كلتمكا المعمـ  كالداتمية مثػؿ كيماكيػات الرتػـ المػاثرة  انتباا التالميذ
 في المخ.

: الػػػػػػػتعمـ المبنػػػػػػػي عمػػػػػػػى الاػػػػػػػدؼ  ايتػػػػػػػتراتيريات كايتػػػػػػػاليا التدريتػػػػػػػية المتناممػػػػػػػة
كالمشػػػػركعات  كالتػػػػرائط المعرفيػػػػة  كالتتيػػػػؿ  كالاصػػػػص  كالمػػػػنظـ الشػػػػكمي  كالعمػػػػؿ فػػػػي 

 مرمكعات.
يحدث الػتعمـ مػف تػالؿ اتػتاباؿ الحػكاس لممثيػرات  كاعية معا: التعمـ عممية كاعية كال -7

بطرياػػة كاعيػػة  ك ميػػر كاعيػػة ثػػـ الفاػػـ الػػكاعي لاػػا؛ فالمعالرػػة النشػػطة تعطػػي معنػػى لػػتعمـ 
التالميذ  كيمكف لمتمميذ اتتح ػار الالكعػي كربطػ  بػالكعي بػالتركيز عمػى بعػض الركانػا 

شػػػػػكاؿ  كتلمػػػػػؿ ايفكػػػػػار كتفعيػػػػػؿ مثػػػػػؿ رمػػػػػا كفػػػػػرز كتصػػػػػنيؼ المعمكمػػػػػات   كماارنػػػػػة اي
 اتتراتيريات ما كراء المعرفة.

: دكرة الػػتعمـ فػػكؽ المعرفيػػة  كتػػرالت ايتػػتراتيريات كايتػػاليا التدريتػػية المتناممػػة
التفكيػػػػر  كالػػػػكعي الػػػػذاتي  كالػػػػتعمـ المبنػػػػي عمػػػػى تنظػػػػيـ الػػػػذات  كالػػػػتعمـ الاػػػػائـ عمػػػػى حػػػػؿ 

 اتي.المشكالت ذاتيا  كمراقبة الذات  كالتتااؿ الذ
يكمػػف المفتػػاح الػػرئيس لنرػػاح الػػتعمـ فػػي متػػاعدة : لػػدينا عمػػى األقػػؿ اتجاىػػاف لمػػذاكرة -8

التالميذ عمى تتزيف المعمكمات في  حد  رازة الذاكرة التترراعاا  كتصؼ  نظمػة الػذاكرة 
إلى الذاكرة الصريحة ماابؿ الذاكرة ال منية  كذاكرة المعػاني ماابػؿ الػذاكرة االررائيػة  كمػا 

ذاكرة إلى طكيمة كقصيرة المدل  كيمكػف لمطالػا تتػزيف المعمكمػات فػي ذاكػرة  ك تصنؼ ال
  كثر في  ف كاحد .

: التتيؿ البصػرم  دكرة الػتعمـ  اتػتتداـ ايتتراتيريات كايتاليا التدريتية المتناممة
 الممصاات كالمنظمات التتطيطية.

از بالمركنػػػة كالاابميػػػة فػػػالمخ شػػػديد التعايػػػد كلػػػ  امكانػػػات هائمػػػة كيمتػػػ الػػػتعمـ تطػػػكرم : -9
لمتطػػػكير كالتغييػػػر مػػػف تػػػالؿ التبػػػرات الحتػػػية كالمثيػػػرات الغنيػػػة التػػػي تزيػػػد مػػػف الػػػركابط 

 العصبية كاالفرازات الكيميائية الناقمة لالشارات.
: تػػػرائط المفػػػاهيـ  مشػػػاريا التالميػػػذ  ايتػػػتراتيريات كايتػػػاليا التدريتػػػية المتناممػػػة

 KWLلمتتمر  كالتتامي  كاتتراتيرية تكظيؼ  دكات التاكيـ الابمي  كا
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يتػلثر كػؿ مػف التفكيػر كالػذاكرة بحالػة  :التعمـ المعقػد يعػزز بالتحػدم كيكػبل بالتيديػد -:
التػػكتر كالتاديػػد  كتاػػؿ قػػدرة المػػخ عمػػى عمػػؿ الترابطػػات  فػػي حػػيف  ف بع ػػا مػػف التػػكتر 

 يككف مطمكبا كماما التتثارة تحدم الدماغ.
: ايلغػػػػػػػاز التعميميػػػػػػػة  كتكظيػػػػػػػؼ ريتػػػػػػػية المتناممػػػػػػػةايتػػػػػػػتراتيريات كايتػػػػػػػاليا التد

 المشكالت الكاقعية  المناظرة  كايلعاا التعميمية.
فػػالبرمـ مػػف تشػػاب  ايفػػراد مػػف الناحيػػة التشػػريحية  : كػػؿ دمػػاغ مػػنظـ بطريقػػة فريػػدة  -21

لممػػػخ  إال  ف التبػػػرات التػػػي يتعػػػرض لاػػػا ايفػػػراد متباينػػػة   إذ إف إرثاػػػـ الػػػكراثي متتمػػػؼ 
ف ػػال عػػف كميػػة كنكعيػػة التبػػرات التػػي يتعر ػػكف لاػػا متباينػػة  مػػا يرعػػؿ كػػؿ مػػخ يتتمػػؼ 

 عف ايتر. 
الػػػتعمـ الػػػذاتي  كتكظيػػػؼ الػػػذكاءات  :ايتػػػتراتيريات كايتػػػاليا التدريتػػػية المتناممػػػة

 المتعددة  كقبعات التفكير التت.
كقػػػػػد راعػػػػػت الباحثػػػػػة تكظيػػػػػؼ هػػػػػذا المبػػػػػادو كايتػػػػػتراتيريات كايتػػػػػاليا التدريتػػػػػية 
 –المتناممػػػػة معاػػػػا فػػػػي البرنػػػػامج ايثرائػػػػي المعػػػػد  حيػػػػث اتػػػػتتدمت )المناقشػػػػة كالحػػػػكار 

تكظيػؼ  –العػركض العمميػة  –يػر تػرائط المفػاهيـ كالتفك –لعا الػدكر  –العصؼ الذهني 
 –الترػػارا العمميػػة  -تكظيػػؼ المكتػػياى  –الرتػػـك المتحركػػة العمميػػة فػػي تػػدريس العمػػـك  

 الرحالت الميدانية (.
 :مراحؿ التعمـ المتتند إلى نتائج بحكث المخ 

؛  مػػػػاني تػػػػعيدة   :311؛ ايريػػػػؾ رنتػػػػف     657  3127تشػػػػير)تالد العصػػػػيمي  
 مراحؿ التعمـ الدمامي كما يمي:إلى  )  52-55  3118
 : preparation مرحمة اإلعداد -  

  كترايػػػػز كاعػػػػداد الػػػػدماغ لمترابطػػػػات الممكنػػػػة frameworkتت ػػػػمف اطػػػػار العمػػػػؿ 
كالمتكقػػػا تنشػػػيطاا كعمماػػػا  ثنػػػاء عػػػرض مػػػادة الػػػتعمـ  كذلػػػؾ مػػػف تػػػالؿ عمميػػػات ماقبػػػؿ 

ك ػكع لتنشػيط : حيث يتـ عرض عنكاف  ك فكرة عامة عػف الم pre-exposureالعرض 
المعرفػػة التػػاباة كالتمفيػػة المعرفيػػة عنػػ   كهػػذا التطػػكة مػػف شػػلناا تتػػايؿ عمميػػات الػػتعمـ 

 المعاد كاتراع .
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  Acquition: مرحمة االكتساب  - ا
مرحمػػة تكػػكيف كتشػػكيؿ ترابطػػات شػػبكية رديػػدة تػػربط المعمكمػػات الحديثػػة بالتػػاباة فػػي 

كالترابطات عاا دتػكؿ المعمكمػة الرديػدة نتؽ معرفي كاحد   كيعاد فياا تنظيـ الكصالت 
   ك تعػػديؿ المعمكمػػة الاديمػػة   كتشػػمؿ عمميػػػات الػػتعمـ المباشػػر كميػػر المباشػػر  ك يماػػػد 
االكتتػػاا لػػتعمـ  تػػرع ك عمػػؽ فػػي مراحمػػ  الالحاػػة  كتتػػتتدـ كتػػائؿ متنكعػػة تيتػػر عمميػػة 

راءات  كالفيػػػػديك  االكتتػػػػاا مثػػػػؿ المناقشػػػػة   كايدكات البصػػػػرية   كمثيػػػػرات البيئػػػػة  كالاػػػػ
 كالمشاريا الرماعية  كالمكحات التك يحية كالطريفة.

 :  Elaboration مرحمة التفييؿ -ج
يػػػتـ فياػػػا التركيػػػز عمػػػى ادمػػػاج الطالػػػا فػػػي  نشػػػطة   كيكػػػكف عنصػػػرا فعػػػاال كمنترػػػا 
كمصػػػنعا لممعمكمػػػة فياػػػا ممػػػا يػػػادم إلػػػى تعميػػػؽ الفاػػػـ كتررمػػػة الػػػتعمـ ينمػػػاط متتمفػػػة   

اتػػػتتداـ  -ؿ  ثػػػر الػػػتعمـ لمكاقػػػؼ متنكعػػػة   كمػػػف اينشػػػطة )طػػػرح تتػػػااالتكتحايػػػؽ انتاػػػا
اتػػػتتداـ إتػػػتراتيريات الػػػتعمـ الصػػػريحة كال ػػػمنية(  كمػػػا يػػػتـ فػػػي هػػػذا  –التغذيػػة الرارعػػػة 

المرحمة عممية تصحيح ل تطاء متكاصػمة  كالتػي يصػؿ مػف تاللاػا الػدماغ إلػى المعمكمػة 
غ عمػى محافظتػ  عمػى الترابطػات التشػابكية التػي المتعممة الصػحيحة التػي ياكػد فياػا الػدما

  فالػػػػدماغ ينمػػػك مػػػػا التغذيػػػػة الرارعػػػة المتػػػػتمرة  كهنػػػػاؾ كتػػػائؿ تاصػػػػة بتنشػػػػيط  تككنػػػت
 تػاليا الػػتعمـ الصػريح مثػػؿ اتػتتداـ مفػػاتيح ايرابػػة عػف  تػػئمة محػددة  ك شػػرطة الفيػػديك  

تاصػػة بتنشػػيط الػػتعمـ كرميعاػػا تكػػكف مصػػاحبة كمػػكفرة لمتغذيػػة الرارعػػة   مػػا ايتػػاليا ال
 ال مني فتشمؿ لعا الدكر  كالرحالت الميدانية  كتبرات الحياة الكاقعية.

 :  Memory formation مرحمة تككيف الذاكرة -د
تعد الراحة التي تعاا عمميات الػتعمـ مػف الكتػائؿ التػي تتػاعد عمػى ربػط المعمكمػات 

الداتميػة كالتارريػة تتػاعد عمػى تاكيػة كتاكية  ثرها فػي الػذاكرة   كمػا  ف عمميػات التتػميا 
الترابطػػات كتكػػرار تنشػػيطاا  كيت ػػح هنػػا  هميػػة االنفعػػاالت االيرابيػػة فػػي حػػدكث الػػتعمـ  
فالمتتكل المتكتط مف هرمكف الامػؽ بالكػكرتيزكفب يحتػف الػتعمـ   كالمتػتكيات العاليػة مػف 

 ايدريناليف كالمنافتة تعزز التعمـ كالذاكرة .
 Functional integration الكظيفي مرحمة التكامؿ -ق

كتشػػػمؿ االتػػػتتداـ المكتػػػا لمػػػتعمـ الرديػػػد فػػػي مكاقػػػؼ حػػػؿ المشػػػكالت  كالتكتػػػا فػػػي 
اتتتداـ الػتعمـ كتعميمػ  عمػى مكاقػؼ كمرػاالت متعػددة. كقػد اعتمػدت الباحثػة التػير كفػؽ 

لػػى تمػػؾ المراحػػؿ فػػي البرنػػامج ايثرائػػي   كتكظيػػؼ اينشػػطة كفػػؽ مراحػػؿ الػػتعمـ المتػػتند إ



 

131 

 

فاعمية برنامج إثرائي قائـ عمى نتائج بحكث المخ البشرم في تنمية المفاهيـ كالميكؿ العممية لدل تالميذ 
 الصؼ الثالث االبتدائي لغات.

 

 2019العدد الرابع ابريؿ      كالعشركف الخامس المجمد 

كالتػػي تػػارت كفػػؽ  (3127المػػخ.  كبػػذلؾ يتفػػؽ هػػذا البحػػث مػػا دراتػػة )تالػػد العصػػيمي  
 اتتراتيرية لمتعمـ المتتند لمدماغ تعتمد عمى المراحؿ التمس التاباة .

 : عناير تيميـ التعميـ المستند الى المخ 
تمثػؿ نتػائج البحػكث العمميػػة التػي  رريػت حػكؿ كظػػائؼ المػخ البشػرم تػالؿ التػػنكات 
ايتيرة مصدرا ماما لمكشؼ عف  فاؽ رديدة لتصميـ التعميـ تتعى لتحريػر امكانػات المػخ 
البشػػرم فػػي مكاقػػؼ التعمػػيـ كالػػتعمـ بمػػا يمكنػػ  مػػف التكيػػؼ كالتفاعػػؿ االيرػػابي مػػا متغيػػرات 
عصر المعرفة   كتكرد مرمكعة مػف العناصػر الرئيتػة لتصػميـ التعمػيـ كفػؽ نظريػة الػتعمـ 

 (231-228  3121ي : )حمداف اتماعيؿ  المتتند إلى المخ ه
يرتكػػز عمػػى تػػياؽ حاياػػي لممفاػػـك  Meaningful conten:تاػػديـ محتػػكل ذك معنػػى  .1

المراد تعمم   كيرتبط باهتمامات المتعمميف بحيث يكلد اتػترابات انفعاليػة ايرابيػة 
 تدعـ التشابكات العصبية .

اذ تمكػف بيئػة الػتعمـ االثرائيػة  Enriched Environmentتػكفر البيئػة ايإثرائيػة :  .3
مػػف الحصػػكؿ عمػػػى قشػػرة متيػػة  كبػػػر تػػماكة  كمزيػػد مػػػف التشػػابكات العصػػػبية  
كمزيػػد مػػف التكاصػػؿ الفعػػاؿ بػػيف التاليػػا العصػػبية  كبالتػػالي مزيػػد مػػف الػػتعمـ ذم 

قػراءة  )المعنى  كيمكف اثراء التعمـ بعدة  تاليا مناا عمى تبيؿ المثػاؿ مػا يمػي: 
تػػكفر  -.التفكيػػر كحػػؿ المشػػكالت  -ايثػػارة الحركيػػة  -عممػػي قصػػص التيػػاؿ ال

تكظيػػؼ المػػاثرات الصػػكتية  -تػػكفر التغذيػػة الرارعػػة المكراػػة لممػػتعمـ  -التحػػدم 
 تكفر كقت كاؼ لمتعمـ( -تكفر البيئة ايمنة كمياا التاديد -كالمكنية كال كئية

ئػة التعميميػة كيعػزز تعمػـ كترل الباحثة  ف اتتتداـ الرتـك المتحركػة العمميػة يثػرم البي
المػػخ حيػػث تكظػػؼ المػػاثرات الصػػكتية كالمكنيػػة كال ػػكئية   كتعتمػػد عمػػى التيػػاؿ العممػػػي 
ل طفاؿ  كتفيد مف معطيات التكنكلكريا   بما يتكافػؽ مػا المػخ   كمػا تصػائص ايطفػاؿ 

برنػامج في تمؾ المرحمة كما  ف لاا تلثير انفعالي ايرابي لذا قامػت الباحثػة بتكظيفاػا فػي ال
 ايثرائي.
 :  أداء المعمـ مجمكعة متنكعة مف األدكار -3

اذ تكرد مرمكعة مف ايدكار ينبغي  ف يادياا المعمـ فػي تصػميـ التعمػيـ المتػتند الػى 
 المخ هي : 

 يدمج التالميذ في تبرات اثرائية حاياية تتتـ بالتعايد كتشرا التفاعمية كالنشاط. - 
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يػػكفر التحػػدم ذم المعنػػى فيمػػا يادمػػ  مػػف  نشػػطة تعميميػػة  تتػػتثير الدافعيػػة الداتميػػة  -ا
 لممتعمميف. 

يتػػػاعد التالميػػػذ عمػػػى التعمػػػؽ فػػػي المشػػػكالت كفاماػػػا  كاتػػػتتداـ العمميػػػات العاميػػػة  -ج
 النشطة في مكاقؼ التعميـ كالتعمـ. 

 ينكع كتائؿ التاكيـ  كيكفر التغذية الرارعة الكاقعية كالمتتمرة.  -د
يػػػدمج التالميػػػذ فػػػي  نشػػػطة تعميميػػػة تتػػػاعدهـ عمػػػى ادراؾ الكميػػػات كالتفاصػػػيؿ فػػػي  -ق

 الكقت نفت   كمتاعدتاـ عمى اتتتداـ التفكير الكمي لممخ كتكظيف  في التعمـ. 
برمريػػات العصػػبية  كماتعكتػػ  عمػػى يراعػػي مػػا بػػيف التالميػػذ مػػف فػػركؽ فرديػػة فػػي ال -ك

فػػػركؽ فػػػي  تػػػاليا التفكيػػػر كالػػػتعمـ كاالدراؾ كالمعالرػػػة المعرفيػػػة كفػػػكؽ المعرفيػػػة لتبػػػرات 
 التعميـ كالتعمـ . 

يمـ بكيفية عمػؿ المػخ كتصػميـ التعمػيـ كفػؽ مبػادو الػتعمـ المتػتند الػى المػخ   كيطمػا  -ز
 باتتمرار عمى ايبحاث المتعماة بالمخ .

إتػػػتراتيريات تػػػدريس متكافاػػػة مػػػا المػػػخ  مثػػػؿ الػػػتعمـ التعػػػاكني  كالمناقشػػػة   يتػػػتتدـ -ح
 كالمنظمات كايشكاؿ البيانية  كالترائط الذهنية.

 يدرا التالميذ عمى تكظيؼ المعرفة كالتبرة المتعممة في مكاقؼ الحياة اليكمية. -ط
لتػي تتاطػا ياكد عمى اتػتتداـ مػدتؿ الحػكاس المتعػددة كيػكفر المعطيػات الحتػية ا -م

  كبر عدد مف الحكاس   كيدعـ اتتتداـ الكتائط المتعددة لمحاكاة التياؽ. 
 يدرا تالميذا عمى كيفية بناء الترائط المفاهيمية كالذهنية كقراءتاا.  -ح
التػػػي تتػػػيح اتػػػتتداـ متتمػػػؼ  تػػػاليا (: Choiceتػػػكفير تيػػػارات متعػػػددة لممتعممػػػيف ) -5

مػػػى اتتػػػاذ الاػػػرار بشػػػلف تعمماػػػـ   كتحمػػػؿ متػػػئكليت  التفكيػػػر كتكظيفاػػػا   كتنمػػػي قػػػدرتاـ ع
 كزيادة دافعيتاـ لالنراز كالتعمـ.

لتتػػػػػػايؿ الػػػػػػتعمـ االرتمػػػػػػاعي  كمحاكػػػػػػاة متطمبػػػػػػات المػػػػػػخ تػػػػػػكفر الػػػػػػتعمـ التعػػػػػػاكني:  -6
 االرتماعي. 

ككتػػائم  المتكافاػػة مػػا المػػخ : فػػالتاكيـ كفػػؽ نظريػػة الػػتعمـ المتػػتند تػػكفر نظػػـ التاػػكيـ  -7
مشػاعر المػتعمـ نحػك االنفعػاالت )ما الذم يعرف  المتعمـ(  ك المحتكل)عمى : الى المخ يركز



 

133 

 

فاعمية برنامج إثرائي قائـ عمى نتائج بحكث المخ البشرم في تنمية المفاهيـ كالميكؿ العممية لدل تالميذ 
 الصؼ الثالث االبتدائي لغات.

 

 2019العدد الرابع ابريؿ      كالعشركف الخامس المجمد 

كيفيػة معالرػة المػتعمـ كالمعالرة)كيؼ يربط المتعمـ مػا تعممػ  بالعػالـ(  التياؽ)ما يتعمم ( ك 
 )ماعمؽ التعمـ الذم حصؿ عمي  الطالا ككيؼ يكظف (كاالتتغراؽ لمبيانات؟(   

( عمػى عناصػر  ك شػركط  تاتػية لػتعمـ 338-337  3128كياكد )حيدر الزهيرم  
المػػخ؛ حيػػث إف الػػتعمـ كفاػػا لنظريػػة الػػتعمـ المتػػتند إلػػى المػػخ  هػػك نمػػك مػػادم فػػي المػػخ  

 –الحركػػة  -التعػػاكف -المحتػػكل ذك المعنػػى -البيئػػة الغنيػػة كتتمثػػؿ تمػػؾ الشػػركط فيمػػا يمي:
ميػػػاا  -االتاػػػاف  -ريػػػة التغذيػػػة الرارعػػػة الفك  -الكقػػػت الكػػػافي لمػػػتعمـ  -البػػػدائؿ كالتيػػػارات

 عنصر التحدم ( -التاديد 
االنفعػاالت كالبيئػة ( إلػى هػذا العناصػر كايتػس ) Laura,E.,2003كت يؼ لػكرا )

 .التقييـ كالتغذية الراجعة ( –بتبرات رديدة تتكفر فياا التحدم  إثراء المخ -األمنة 
الماتػػػػرح محتػػػػكاا كقػػػػد راعػػػػت الباحثػػػػة هػػػػذا العناصػػػػر فػػػػي تصػػػػميـ البرنػػػػامج االثرائػػػػي 

ك نشػػػػطت  ك تػػػػاليا كاتػػػػتراتيريات التػػػػدريس  ك تػػػػاليا التاػػػػكيـ   كمصػػػػادر الػػػػتعمـ كالبيئػػػػة 
 التعميمية  ك دكار المعمـ كالمتعمـ.

 : أسس التدريس كفقا لمتعمـ المستند إلى نتائج بحكث المخ 

( المككنػػات الرئيتػػة لمتػػدريس المتنػػامـ  Patricia,W.,2010يمتػػص ككلػػؼ باتركيػػا )
 المخ فيما يمي:  ما
  حيػث يػتـ الػتعمـ بشػكؿ  ف ػؿ مػف  Experimental learningتػكفير تعمػيـ ترريبػي  .2

التبرات الكاقعية   التي تدمج  كبر عدد مف الحػكاس؛ فاػي مػف  ف ػؿ الطػرؽ لتكػكيف 
ترابطات عصبية قكيػة كطكيمػة المػدل  كيمكػف ذلػؾ مػف تػالؿ تػكفير مشػكالت كاقعيػة 
لمتالميػػذ كػػي يحمكهػػا  ك نشػػطة يدكيػػة لينترطػػكا فياػػا   ككتػػائؿ تعميميػػة؛ ممػػا يزيػػد مػػف 

 المعمكمات كتذكرها كاتتتداماا في الحياة تارج المدرتة. فاـ

البنػػػاء عمػػػى المعرفػػػة التػػػاباة ؛ فػػػالمخ يتػػػعى لتكػػػكيف  نمػػػاط ذات معنػػػى  ككػػػؿ تبػػػرة  .3
رديػػدة ترعػػؿ المػػخ يبحػػث تػػالؿ الشػػبكات العصػػبية المكرػػكدة ليرػػد ارتباطػػات  لػػذلؾ  

الرديػػد بمػػا يعرفػػ   يرػػا اكتشػػاؼ التبػػرات التػػي مػػر باػػا التالميػػذ بالفعػػؿ لػػربط الػػتعمـ
 التالميذ كيفاكن .

اتتتداـ اتتراتيريات تدريس متناممة ما المخ كالتي تحاؽ التعمـ ذك المعنػى كتناتػا  .4
 الذاكرة طكيمة المدل .
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تػػكفير العديػػد مػػف الفػػرص لمتالميػػذ لمرارعػػة المعمكمػػات كتلمماػػا  حيػػث  ف المعمكمػػات  .5
 تحتاج كقت لدمراا في الذاكرة طكيمة المدل.

يػػد عمػػى المفػػاهيـ  كثػػر مػػف الحاػػائؽ المفػػردة  فعنػػدما تػػدرس المعمكمػػات فػػي تػػياؽ التلك .6
مفاهيـ  كبر يمكف تعميماا عبػر الػزمف تصػبح معرفػة متػتمرة  كيمكػف اتػتتداماا مػف 
قبػػػؿ التالميػػػذ فػػػي حيػػػاتاـ  ممػػػا يعػػػزز الػػػتعمـ كالػػػذاكرة  كمتػػػاعدة التالميػػػذ عمػػػى فاػػػـ 

 الحاياي. المعمكمات  كمتى ككيؼ تتتتدـ في العالـ

يحػػػدث الػػػتعمـ فػػػي بيئػػػة نفتػػػية تػػػيككلكرية  منػػػة ؛ فػػػالمخ ال يعمػػػؿ ريػػػدا تحػػػت تػػػلثير  .7
التاديػػػػد المحتػػػػكس  كالمتػػػػتكيات العميػػػػا مػػػػف التفكيػػػػر تترارػػػػا عنػػػػدما يكػػػػكف المركػػػػز 
العػػاطفي لممػػخ تحػػت التػػيطرة  لػػذلؾ يرػػا تتطػػيط دركس صػػارمة كلكػػف ميػػر ماػػددة 

 تالميذ.لمحفاظ عمى  ف ؿ راد كتفكير مف قبؿ ال

االتػػػػتفادة مػػػػف حاياػػػػة  ف ايحػػػػداث العاطفيػػػػة )االنفعاليػػػػة( يػػػػتـ تػػػػذكرها مػػػػدة  طػػػػكؿ   .8
فاالنفعػػػػاالت تػػػػالح ذك حػػػػديف  فبينمػػػػا يعيػػػػؽ التاديػػػػد الػػػػتعمـ   فايحػػػػداث كاينشػػػػطة 
الصػػػفية التػػػي لاػػػػا مكػػػكف انفعػػػػالي ايرػػػابي تعػػػػزز الػػػتعمـ كالػػػػذاكرة  مثػػػؿ اتػػػػتراتيريات 

ة اليدكيػػػة  كالتػػػرد الاصصػػػي  كػػػذلؾ تػػػرل الباحثػػػة  ف المحاكػػاة  كالمكتػػػياى  كاينشػػػط
تكظيػػػػؼ الرتػػػػـك المتحركػػػػة العمميػػػػة فػػػػي تػػػػدريس المفػػػػاهيـ العمميػػػػة تعػػػػد مػػػػف التبػػػػرات 

 االنفعالية االيرابية التي تحفز تعمـ المخ.

كقػػػد راعػػػػت الباحثػػػػة فػػػػي  ثنػػػػاء تصػػػػميـ البرنػػػػامج ايثرائػػػػي  تػػػػس كعناصػػػػر التػػػػدريس 
لبرنػػامج حػػكؿ مفػػاهيـ عمميػػة تنشػػط المػػخ  كيراعػػى الػػربط المتنػػامـ مػػا المػػخ  حيػػث يػػدكر ا

بيناا كبيف المعرفة الابمية كحياة التالميذ كتبراتاـ  في رػك مػف المتعػة كالتشػكيؽ باتػتتداـ  
 فػػالـ رتػػـك متحركػػة عمميػػة تػػكفر تبػػرات انفعاليػػة ايرابيػػة كرديػػدة   كيػػتـ مناقشػػة محتكاهػػا 

متكافاة ما المخ تحفػز التعػاكف  مػا تػكفير  مناقشة رماعة  كتكظيؼ  نشطة كاتتراتيريات
 تغذية رارعة كتاييمات متتمرة.

كقد تعت العديد مف الدراتػات التتاصػاء  ثػر الػتعمـ المتػتند إلػى نتػائج بحػكث المػخ 
ك ثبتػػػت فعاليتاػػػا فػػػي تػػػدريس العمػػػـك عمػػػى متغيػػػرات تابعػػػة متتمفػػػة   كمػػػف هػػػذا الدراتػػػات  

؛ رمػاؿ 3127؛ مرفت حتف  تػحر حمػدم   3128دراتة )محمد تير  مارد الزهراني  
؛ 3123؛ محمػػد فػػتح اع  كعيػػد عبػػد العزيػػز  3126الػػديف تكفيػػؽ  كتميفػػة حتػػا النبػػي  

-Shabatat,K.; Al؛ :311؛ ررػا المياػي  كرياػاف الشػافعي  3123ناديػة تػمعاف  
Tarawnah,M.,201 ) 
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حػكث المػخ فػي العديػد كيت ح مف الدراتات التاباة فاعمية التعمـ المتتند إلى نتائج ب
مف المتغيرات التابعة فػي تػدريس العمػـك كالمفػاهيـ العمميػة  كالتحصػيؿ الدراتػي  كماػارات 

 التفكير  كاالتراهات العممية .
 المفاىيـ العممية: -3

حيث  ف هذا البحث يتعى الكتاا تالميذ الصؼ الثالػث االبتػدائي )لغػات( لممفػاهيـ 
ايثرائػػي  فتػػكؼ يػػتـ تنػػاكؿ المفػػاهيـ العمميػػة مػػف حيػػث العمميػػة التػػي يػػدكر حكلاػػا البرنػػامج 

 التعريؼ  كالتصائص  ك همية تعمماا :
 تعريؼ المفاىيـ العممية: 

( بلناػػػػػا ب ترريػػػػػد 62-61: 3112يعرفاػػػػػا )مصػػػػػطفى عبػػػػػد التػػػػػالـ عبػػػػػد التػػػػػالـ  
لمعناصػػر  ك الصػػفات المشػػتركة بػػيف عػػدة مكاقػػؼ  ك مرمكعػػة مػػف ايشػػياء كعػػادة يعطػػى 

ب.اتما  ك   عنكانا  كيتككف مف رز يف)الرمز  ك المصطمح(  كالداللة المفظية لممفاـك
( بلناػا ب كممػة  ك مصػطمح لػ  داللػة لفظيػة 956: 3115كما عرفاا )مرػدم عزيػز  

  م  ن  ترريد لمعناصر المشتركة بيف عدة مكاقؼ  ك حاائؽب.
ي عاػػػؿ ( بلناػػا ب تصػػكر ذهنػػػي يتكػػكف فػػ96: 3121كيعرفاػػا )تػػمير عبػػد الكهػػػاا  

الطفػػؿ نتيرػػة لمػػركرا بتبػػرات مباشػػرة كميػػر مباشػػرة  كيعبػػر بػػ  عػػف مرمكعػػة مػػف ايشػػياء 
 كايحداث التي تشترؾ في صفات معينة كيتمثماا في صكرة رمز  ك اتـ ب 

(  ناػػػا ب تصػػػكر عامػػػي قػػػائـ عمػػػى مرمكعػػػة مػػػف 32:  3123كيعرفاػػػا )التػػػيد شػػػادا 
 ك مالحظػػػػات  ك تػػػػمات لظػػػػاهرة مػػػػا العناصػػػػر المشػػػػتركة بػػػػيف عػػػػدة مكاقػػػػؼ  ك مػػػػدركات 

 كيعطى لاذا التصكر اتـ قد يككف رمز  ك كممة  ك مصطمحب.
( بلناػػا ب ترريػػد يعبػػر عنػػ  بكممػػة  ك 9  3128كتعرفاػػا )كريمػػة عبػػد الػػالا محمػػكد  

رمػػز  ك اتػػـ يشػػير إلػػى مرمكعػػة مػػف ايشػػياء  ك اينػػكاع التػػي تتميػػز بتػػمات كتصػػائص 
 مشتركة ب . 

بلناػػػا ب صػػػكرة ذهنيػػػة يككناػػػا تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث االبتػػػدائي عػػػف كتعرفاػػػا الباحثػػػة 
 Livingالتصػػػائص العامػػػة ل شػػػياء  ك اينػػػكاع المت ػػػمنة بكحػػػدة ب الكائنػػػات  الحيػػػة 

organisms ب كالتػػي تػػدكر حكلاػػا محتػػكل ك نشػػطة البرنػػامج ايثرائػػي   كالاػػدرة عمػػى ايرػػاد
 العالقات بيف تمؾ ايشياء كاينكاعب 
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  يس المفاىيـ العممية :أىمية تدر 

(  ف لممفػػػاهيـ العمميػػػة  هميػػػة بالغػػػة مػػػف 78: 3113 كػػػد ) حمػػػد النرػػػدم  ك تػػػركف  
 حيث ككناا: 

  كثر ثباتا كاتتارارا مف الحاائؽ العممية الرزئية. .2

 الزمة لتككيف المبادو كالاكاعد كالاكانيف كالنظريات العممية. .3

 اائؽ العممية المتناثرة.لاا عالقة كبيرة بحياة المتعمميف  كثر مف الح .4

 تعتبر  حد مداتؿ بناء المناهج الدراتية . .5

 (  همية تعمـ المفاهيـ العممية :3115كي يؼ )عادؿ  بك العزتالمة  
 تتمح بالتنظيـ كالربط بيف مرمكعات ايشياء كايحداث. .2

 تعمـ المفاهيـ يادم إلى انتااؿ  ثر التعمـ . .3

 ة العمـك   كتزيد مف دكافعاـ .تادم إلى زيادة اهتماـ التالميذ بماد .4

تػػػػادم إلػػػػى تػػػػكفير  تػػػػاس التتيػػػػار التبػػػػرات كتنظػػػػيـ المكقػػػػؼ التعميمػػػػي كتحديػػػػد  .5
 الادؼ مف المناج.

 تدريس المفاهيـ العممية يمكف مف ابراز الترابط بيف فركع العمـ. .6

: 3128؛ كريمػػػة عبػػػد الػػػالا   27: 3126كتاكػػد كػػػؿ مػػػف ) تاػػػاني محمػػػد تػػػميماف  
العممية  همية تاصة كقصكل في تعميـ ايطفاؿ حيػث  ناػا : تنمػي لػدياـ ( ف لممفاهيـ 32

الادرة عمى تفتير الظػكاهر  كتعػكدهـ عمػى ايتػمكا العممػي فػي التفكيػر  كتكتػباـ العديػد 
 مف االتراهات كالميكؿ العممية .

كما ياكد التدريس المتنامـ ما المخ عمى المفاهيـ العممية  كثر مػف الحاػائؽ المفػردة  
تػػػدريس المعمكمػػػات فػػػي تػػػياؽ مفػػػاهيـ  كبػػػر يمكػػػف تعميماػػػا عبػػػر الػػػزمف كتصػػػبح معرفػػػة ك 

 ( Wolf, P.,2010متتمرة  كيمكف اتتتداماا مف قبؿ التالميذ في حياتاـ.) 
 خيائص المفاىيـ العممية : 

 ( تصائص المفاهيـ العممية كما يمي:3115يذكر )حافظ بطرس  
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التػػاباة التػػي يكتتػػباا الطفػػؿ مػػف تػػالؿ تعتمػػد المفػػاهيـ فػػي تككيناػػا عمػػى التبػػرة  -
ايترة كالفرص التعميميػة التػي يتعػرض لاػا   عمػى هػذا إف هنػاؾ ركانػا انفعاليػة 

 كركانا ادراكية ترتبط بتككيف المفاهيـ المدركات.

ال يمتمػػػؾ ايطفػػػاؿ نفػػػس المفاػػػـك يف كػػػؿ طفػػػؿ يتتمػػػؼ عػػػف ايتػػػر مػػػف حيػػػث  -
 الادرات العامية كالتبرات التعميمية .

ير المفاهيـ مف البتيطة إلى المعادة كمػف المحتػكس إلػى المرػرد  ك ف الكقػت تتغ -
 الذم تتتغرق  هذا التغيرات يعتمد عمى ذكاء الطفؿ كفرص التعميـ المتاحة .

لكي يتعمـ طفػؿ مفاػـك عػاـ كالبػد ك ف يػتعمـ بعػض المفػاهيـ التاصػة التػي يتكػكف  -
 مناا المفاـك العاـ .

-57: 3121(  ك)محمػػػد الطيطػػػي  51-:4 :3123ك  ػػػاؼ )التػػػيد شػػػادا    -
 (  ف مف تصائص المفاهيـ العممية :58

قػػد يكػػكف لممفاػػـك  كثػػر مػػف معنػػى  ك داللػػة كيمكػػف تػػدريس المفاػػـك الكاحػػد لعػػدة  -
 مراحؿ تعميمية.

 مدلكالت المفاهيـ يمكف  ف تتغير نتيرة لمتادـ في مراؿ المعرفة العممية. -

 ة متتمرة تتدرج مف الغمكض إلى الك كح.تككيف المفاهيـ العممية كنمكها عممي -

 قد تنتج المفاهيـ مف التبرة المباشرة  ك التفكير المررد . -

كترل الباحثة  ف التػدريس المتنػامـ مػا المػخ يتفػؽ مػا تػكاص المفػاهيـ العمميػة  ففػي 
حػيف تعتمػػد المفػػاهيـ فػػي تككيناػػا عمػػى التبػرات التػػاباة  ياكػػد التػػدريس المتنػػامـ مػػا المػػخ 

مية البناء عمى المعرفة التاباة حيث يتعى المػخ لتكػكيف  نمػاط ذات معنػى  لػذلؾ عمى  ه
مػف الكارػػا اكتشػػاؼ التبػرات التػػي مػػر باػػا التالميػذ بالفعػػؿ لػػربط الػتعمـ الرديػػد بمػػا يعرفػػ  
التالميذ كيفامكن   كما ياكد التدريس المتنامـ ما المخ عمى التػماح بكقػت كػافي لمتالميػذ 

بعمػػػؽ   كدمػػػج المعمكمػػػات الرديػػػدة تػػػدريريا  كتكرارهػػػا عمػػػى فتػػػرات  لمعالرػػػة المعمكمػػػات 
كذلػػؾ لتكػػكيف ترابطػػات عاميػػة ذات معنػػى  بػػدال مػػف  تػػمكا التغطيػػة كالػػذم يشػػمؿ المػػركر 
عمػػػػػػػػػػػى المعمكمػػػػػػػػػػػات بشػػػػػػػػػػػكؿ تػػػػػػػػػػػطحي كالػػػػػػػػػػػذم اليبنػػػػػػػػػػػي ترابطػػػػػػػػػػػات عصػػػػػػػػػػػبية قكيػػػػػػػػػػػة 

((Pactiria,Wolf,2010نمػػػك    كهػػذا ينطبػػؽ مػػا تصػػائص المفػػاهيـ العمميػػة مػػف حيػػث
 المفاـك العممي.  
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كمػػا ياكػػد التػػدريس المتنػػامـ مػػا المػػخ عمػػى مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة ؛ فكػػؿ مػػخ فريػػد 
بذاتػػػ   كذلػػػؾ مػػػف تػػػػالؿ تنكيػػػا االتػػػتراتيريات  كالكتػػػػائؿ التعميميػػػة التػػػمعية كالبصػػػػرية  
كاينشػطة العمميػة  ك تػػاليا التاػكيـ  كيتفػؽ هػػذا مػا التاصػػية التػي تاكػد عػػدـ امػتالؾ كػػؿ 

 فؿ نفس المفاـك التتالؼ كؿ طفؿ في الادرات العامية كالتبرات التعميمية.ط
كنظػػرا يهميػػة اكتػػاا ايطفػػاؿ المفػػاهيـ العمميػػة بصػػفتاا  هػػـ نػػكاتج تعمػػـ العمػػـك  فاػػد 
تػػػعت العديػػػػد مػػػف الدراتػػػػات التػػػػاباة الكتػػػاا ايطفػػػػاؿ فػػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػػة كريػػػػاض 

( التػي تػعت لك ػا كحػدة 3128)كريمػة عبػد الػالا   ايطفاؿ المفاهيـ العممية مناا دراتة
ماترحػػػة فػػػي العمػػػـك قائمػػػة عمػػػى التعمػػػيـ المتمايزيكتػػػاا المفػػػاهيـ العمميػػػة كالحػػػس العممػػػي 
لتالميػػػػذ الصػػػػؼ الثػػػػاني االبتػػػػدائي  ك ك ػػػػحت النتػػػػائج فاعميػػػػة الكحػػػػدة الماترحػػػػة  كدراتػػػػة 

العمميػػػة قػػػائـ عمػػػى  ( التػػػي تػػػعت لبنػػػاء برنػػػامج ل نشػػػطة3126)تاػػػاني محمػػػد تػػػميماف  
المحطات العممية الكتاا  طفاؿ الرك ة بعض المفاهيـ العمميػة كعمميػات العمػـ  كدراتػة 

( كالتػػي تػعت لبنػػاء برنػامج ماتػػرح فػي التنشػػئة العمميػة الكتػػاا 3126)عػزة عبػػد الحميػد  
تالميػػػذ الصػػػؼ ايكؿ االبتػػػدائي المفػػػاهيـ العمميػػػة كالػػػكعي التكنكلػػػكري  ك ك ػػػحت النتػػػائج 

( فاعميػػػػة  Al-tarawneh,M.,2016عميػػػػة البرنػػػػامج الماتػػػػرح  كمػػػػا  ك ػػػػحت دراتػػػػة )فا
 ايلعاا التعميمية في اكتاا تالميذ الصؼ ايكؿ االبتدائي المفاهيـ العممية .

كيتفػػػػؽ هػػػػذا البحػػػػث مػػػػا الدراتػػػػات التػػػػاباة فػػػػي اكتػػػػاا التالميػػػػذ المفػػػػاهيـ العمميػػػػة  
نتػائج بحػكث المػخ  حيػث تػعت الدراتػات  كتتتمؼ معاػـ فػي اتػتتداـ الػتعمـ المتػتند إلػى

 لتاصي  ثر طرؽ ك تاليا متتمفة الكتاا التالميذ المفاهيـ العممية .
 الميكؿ العممية:   

يعػػػد تنميػػػة الميػػػكؿ العمميػػػة  حػػػد ايهػػػداؼ ايتاتػػػية التػػػي يتػػػعى تػػػدريس العمػػػـك إلػػػى 
ف  هميػػػة فػػػي تحايااػػػا لػػػدل المتعممػػػيف فػػػي كافػػػة مراحػػػؿ التعمػػػيـ المتتمفػػػة كذلػػػؾ لمػػػا لاػػػا مػػػ

تشػػػكيؿ شتصػػػية المػػػتعمـ العمميػػػة  إذ  ناػػػا تثيػػػر االهتمػػػاـ كالنزعػػػة العمميػػػة لديػػػ  كبالتػػػالي 
 اشراك  بصكرة فاعمة في العممية التعميمية .

( الميػػػكؿ العمميػػػة بلناػػػاب تنظيمػػػات كردانيػػػة 5: 3127كيعػػػرؼ )محمػػػد عبػػػد الػػػرازؽ   
العمميػػة مػػا الشػػعكر باالرتيػػاح كالتػػعادة تػػدفا الفػػرد إلػػى االهتمػػاـ كالمشػػاركة فػػي اينشػػطة 

 مما يكرا  في اتتيار الماف ذات الطابا العممي في المتتابؿب.
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بلناػاب االهتمامػات الكردانيػة التػي ترعػؿ  ::: (3124كيعرفاا )ابراهيـ عبػد العزيػز  
التمميذ ياـك بلعماؿ كنشاطات عمميػة محببػة إليػ   كيشػعر تاللاػا باػدر كبيػر مػف االرتيػاح 

ب. نحك  مادة العمـك
( بلناػا ب االهتمامػات كالتنظيمػات 247: 3116كتعرفاا )فاطمة محمػد عبػد الكهػاا  

الكردانيػػة التػػي ترعػػؿ التالميػػذ يف ػػمكف رمػػا العينػػات مػػف البيئػػة  كااللتحػػاؽ بالرمعيػػات 
كبػػالنكادم العمميػػة  كيابمػػكف عمػػى حصػػة العمػػـك  كيػػادكف اينشػػطة التػػي يطمباػػا مػػناـ معمػػـ 

ب  العمـك
( بلناػػػػػػا باهتمامػػػػػػات 276: :311؛ مػػػػػػازف  43: 3114يعرفاػػػػػػا ) حمػػػػػػد الماػػػػػػاني  ك 

كردانيػػة تكرػػ  تػػمكؾ المػػتعمـ نحػػك الايػػاـ باينشػػطة العمميػػة بػػدافا مػػف الحػػا كالرمبػػة مػػا 
 الشعكر باالرتياح كالتعادةب.

( الميػػػػػكؿ 3114؛ رميػػػػػؿ الحكيمػػػػػي  226: 5::2بينمػػػػػا يعػػػػػرؼ )عػػػػػايش زيتػػػػػكف   
ات كتنظيمات كردانية ترعؿ التمميذ يعطػي انتباهػا كاهتمامػا لمك ػكع العممية بلناا باهتمام

معػػػيف كيشػػػترؾ فػػػي  نشػػػطة عاميػػػة  ك عمميػػػة تػػػرتبط بػػػ   كيشػػػعر باػػػدر مػػػف االرتيػػػاح فػػػي 
ممارتػػػػة هػػػػذا اينشػػػػطة   كالميػػػػكؿ العمميػػػػة مػػػػا ياػػػػتـ بػػػػ  التالميػػػػذ كيف ػػػػمكن  مػػػػف  شػػػػياء 

ر مػف الحػا كاالرتيػاح   كالر ػا كنشاطات كدراتات عممية يشعركف مػف تاللاػا باػدر كبيػ
 عف الاياـ باذا اينشطة ب.

تعرفاػػا الباحثػػة بلناػػا :ب االهتمامػػات كالتنظيمػػات الكردانيػػة التػػي تػػدفا تالميػػذ الصػػؼ 
الثالػػػث االبتػػػدائي لالهتمػػػاـ بدراتػػػة المفػػػاهيـ العمميػػػة كالمشػػػاركة فػػػي اينشػػػطة العمميػػػة مػػػا 

 كف عمى دراتة العمـك في المتتابؿ ب.الشعكر باالرتياح كالتعادة مما يرعماـ يابم
كيت ح مما تبؽ  ف الميكؿ العممية تنتمػي لمرانػا الكرػداني  كبالتػالي يمكػف تنميتاػا 
مػػف تػػالؿ  تػػاليا كطػػرؽ تتاطػػا الرانػػا الكرػػداني لمتمميػػذ  كتػػرل الباحثػػة  ف التػػدريس 

ات التػي لاػا المتنامـ ما المػخ يركػز عمػى االنفعػاالت   كاتػتتداـ اينشػطة الصػفية كالتبػر 
 مككف انفعالي ايرابي؛ مما ينمي الميكؿ العممية ك الرانا الكرداني لمتالميذ .

كػػذلؾ فػػاف الميػػػكؿ العمميػػة تشػػػعر المػػتعمـ باالرتيػػاح كالتػػػركر  ثنػػاء الػػػتعمـ بمػػا يحفػػػز 
افػراز النكاقػؿ العصػبية الكيميائيػة التػي تحفػز الػتعمـ كالػذاكرة  كالميػكؿ هػي ايتػاس لتكػكيف 

كاالتراهػػػات كالاػػػيـ  كمػػػا تتػػػاعد الميػػػكؿ فػػػي بنػػػاء شتصػػػية المػػػتعمـ العمميػػػة ممػػػا العػػػادات 
 (21: 3127يدفع  لممشاركة بفاعمية في الماارات التعميمية .)محمد عبد الرازؽ  
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كقد  شػارت نتػائج الدراتػات التػاباة التػي اهتمػت بتنميػة الميػكؿ العمميػة لػدل التالميػذ 
ـ المداتؿ كايتػاليا كالكتػائؿ التعميميػة التاليػة لتنميػة إلى  ن  يمكف  ف يتتتدـ معمـ العمك 

المػػدتؿ المنظػػكمي  –المػػدتؿ الاصصػػي  –الميػػكؿ العمميػػة لػػدل تالميػػذا ) المػػدتؿ البيئػػي 
 تػػػمكا  –الػػػتعمـ باالكتشػػػاؼ كاالتتاصػػػاء  –المنظمػػػات المتادمػػػة  –الطرائػػػؼ العمميػػػة  –

الاػػػػراءة فػػػػي الكتػػػػا  -الػػػػتعمـ الفػػػػردم –الػػػػتعمـ التعػػػػاكني  –دكرة الػػػػتعمـ  –الػػػػتعمـ البنػػػػائي 
الكتػػػػائط الكمبيكتريػػػػة  –المحاكػػػػاة الكمبيكتريػػػػة  –ايلغػػػػاز المصػػػػكرة  –كالمرػػػػالت العمميػػػػة 

النمػػاذج  –الصػػكر الثابتػػة كالرتػػـك  –الشػػفافيات كراػػاز العػػرض فػػكؽ الػػر س  –المتعػػددة 
 الترارا العممية البتيطة( –العممية 

ؿ العمميػػة لػػدل التالميػػذ فػػي  ثنػػاء تدريتػػ  لمعمػػـك  فػػيمكف لمعمػػـ العمػػـك  ف ينمػػي الميػػك 
كيمكػػف ذلػػؾ بكاتػػطة المشػػركعات كالنػػدكات كالمناقشػػات العمميػػة كالػػرحالت التعميميػػة كفػػي 
الرمعيػػػات العمميػػػة كميرهػػػا مػػػف اينشػػػطة العمميػػػة داتػػػؿ مرفػػػة الصػػػؼ ك ترهػػػا.)عكاطؼ 

 (3122حتاف  
ي البرنػػامج االثرائػػي متكافاػػة كقػػد  ػػمنت الباحثػػة  تػػاليا ك نشػػطة ككتػػائؿ تعميميػػة فػػ

ما المخ لتنمية الميكؿ العممية لمتالميذ   كمف الدراتات التػاباة التػي تػعت لتنميػة الميػكؿ 
؛ ابػراهيـ عبػد العزيػز  3127العممية مػف تػالؿ تػدريس العمػـك دراتػة )محمػد عبػد الػرازؽ  

 (3116؛ فاطمة محمد 3124

 إجزاءات البحج:
 :  ية لتالميذ اليؼ الثالث اإلبتدائيإعداد قائمة المفاىيـ العمم -2

بعد اطالع الباحثة عمى البحكث كالدراتػات التػاباة فػي مرػاؿ تعمػيـ العمػـك لمصػفكؼ 
ايكلػػى مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة  كمصػػػفكفة الماشػػػرات كالمعػػػايير لتػػػدريس العمػػػـك لمصػػػفكؼ 

ية  كمعػايير تػدريس الثالثة ايكلى مف المرحمة االبتدائية التي ك عتاا كزارة التعميـ المصػر 
العمػػـك التػػػي تتػػػاير االتراهػػػات العالميػػػة  اتتػػػارت الباحثػػػة عػػػدد مػػػف المفػػػاهيـ العمميػػػة فػػػي 

(  كقامػػػت 2مرػػػاؿ عمػػػـك الحيػػػاة تناتػػػا طبيعػػػة تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث االبتػػػدائي )ممحػػػؽ 
بعػػػرض قائمػػػة المفػػػاهيـ العمميػػػة عمػػػى مرمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف كتعػػػديماا فػػػي  ػػػكء ايراء 

 الماترحة.
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إعداد البرنامج اإلثرائي المقترح القائـ عمى نتائج بحكث المخ, كذلػؾ مػف خػالؿ مػا  -2
 يمي: 
طبيعػػة تالميػػذ الصػػؼ تحديػد ايتػػس العمميػػة لمبرنػػامج ايثرائػػي الماتػرح  كتشػػمؿ:  -  

الثالػػػث ايبتػػػدائي  كالػػػتعمـ المتػػػتند إلػػػى نتػػػائج بحػػػكث المػػػخ  مصػػػفكفة معػػػايير كماشػػػرات 
العمميػػػة لمصػػػفكؼ الثالثػػػة ايكلػػػى مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة التػػػي محتػػػكل منػػػاهج اينشػػػطة 

ك ػػعتاا كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ   قائمػػة المفػػػاهيـ العمميػػة لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػػدائي 
 )لغات( التي ك عتاا الباحثة  ك هداؼ البحث .

 تحديد ايهداؼ العامة كالتاصة لمبرنامج االثرائي   كما يمي:  - ا
 التطبيؽ(. –الفاـ  –يـ العممية لدل التالميذ عند متتكيات) التذكر تنمية المفاه -
 تنمية الميؿ نحك دراتة العمـك لدل التالميذ. -

كتـ تحديد ايهداؼ التاصة كاالررائية فػي  ػكء ايهػداؼ العامػة   كمعػايير مرتػكل 
 البرنامج االثرائي الماترح . 

 تحديد محتكل البرنامج اإلثرائي المقترح:  -ج
اطمعػػػت الباحثػػػة عمػػػى مرمكعػػػة مػػػف الدراتػػػات التػػػاباة كالتػػػي تناكلػػػت تػػػدريس  حيػػػث

(  3127العمـك لتالميػذ الصػفكؼ الثالثػة ايكلػى لممرحمػة االبتدائيػة  كدراتػة )تفيػدة مػانـ  
(  كاالتػػػػتفادة مػػػػف تمػػػػؾ الدراتػػػػات فػػػػي تحديػػػػد المحتػػػػكل 3124كدراتػػػة ) مػػػػاني المػػػػكري  

كمػػػا  تػػػذت الباحثػػػة فػػػي االعتبػػػار مصػػػفكفة معػػػايير العممػػػي لمبرنػػػامج ايثرائػػػي الماتػػػرح  
كماشرات محتكل مناهج اينشطة العممية لمصػفكؼ الثالثػة مػف المرحمػة االبتدائيػة   كالتػي 

 تت مف تبعة معايير رئيتية كالتالي: 
 المعيار ايكؿ :  ف يفاـ التمميذ حاالت كتكاص المادة.

 تحكالتاا كاتتتداماتاا.المعيار الثاني :  ف يعرؼ التمميذ صكر الطاقة ك 
 المعيار الثالث:  ف يفاـ التمميذ  نكاع الاكل كالحركة .

 المعيار الرابا:  ف يعرؼ التمميذ مككنات ايرض كالككف. 
 المعيار التامس:  ف يعرؼ التمميذ تصائص الكائنات الحية كالمتطمبات ايتاتية لاا.

 الكائنات الحية كالمالءمة الكظيفية لاا.المعيار التادس:  ف يعرؼ التمميذ تركيا  رتاـ 
المعيػػػػػار التػػػػػابا:  ف يفاػػػػػـ التالميػػػػػذ العالقػػػػػات المتبادلػػػػػة بػػػػػيف الكائنػػػػػات الحيػػػػػة كبيئاتاػػػػػا 

 الطبيعية.



 

142 

 

فاعمية برنامج إثرائي قائـ عمى نتائج بحكث المخ البشرم في تنمية المفاهيـ كالميكؿ العممية لدل تالميذ 
 الصؼ الثالث االبتدائي لغات.

 

 2019العدد الرابع ابريؿ      كالعشركف الخامس المجمد 

كلعؿ المعايير الثالثة ايتيرة تعكس معايير عمػـك الحيػاة  كقػد اتػتفادت مناػا الباحثػة 
ب   كقػد اتتػارت الباحثػة تمػؾ Living Organismsفي الكحدة الماترحػة ب الكائنػات الحيػة 

 الكحدة ل تباا ايتية : 
تعػػد المفػػاهيـ العمميػػة المت ػػمنة فػػي الكحػػدة  تػػاس لممفػػاهيـ العمميػػة فػػي مرػػاؿ عمػػـك  -

 الحياة لممراحؿ التالية.

تتناتػػا مفػػاهيـ الكحػػدة مػػا طبيعػػة تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي  حيػػث تاػػـك عمػػى  -
التالميػذ فػي حيػاتاـ كالنباتػات كالحيكانػات   كتثيػر ف ػكلاـ  مفاهيـ بتيطة يالحظاا 

 كتمثؿ محتكل ذك معنى لاـ مرتبط بتبراتاـ مما يتكافؽ ما المخ .

تحتاج مفػاهيـ الكحػدة لكتػائط تعميميػة تك ػح المفػاهيـ كتشػرحاا كتبتػطاا لمتالميػذ    -
ء حيػث تاػػـك بعػػض مك ػكعات الكحػػدة عمػػى تتيػؿ مايحػػدث داتػػؿ الكػائف الحػػي تػػكا

النبػػات   ك داتػػؿ رتػػـ االنتػػاف ممػػا يرعػػؿ اتػػتتداـ الرتػػـك المتحركػػة العمميػػة فعػػاؿ 
 في دراتتاا.

تتفػػؽ الكحػػدة مػػا المعػػايير العالميػػة لعمػػـك الحيػػاة فػػي الصػػفكؼ ايكلػػى مػػف المرحمػػة  -
االبتدائية  كالتي تشمؿ : تركيا ككظيفة الكائنات الحيػة  كتصػنيؼ الكائنػات الحيػة   

 (.3127كائنات الحية ما البيئة. )تفيدة مانـ  كالتطكر كتكيؼ ال

 كبذلؾ يتحدد محتكل البرنامج االثرائي في المكضكعات التالية : 
 . living organisms characteristicsتصائص الكائنات الحية  .2

 seedانبػات البػذكر  – parts of plants: كيشػمؿ:  رػزاء النبػات Plantsالنبػات  .3

germination –نبػػات دكرة حيػػاة الplant life cycle–   عمميػػة البنػػاء ال ػػكئي
photosynthesis process. 

كتشػمؿ  Vertebrates: الفااريػات Animals classificationتصنيؼ الحيكانػات  .4
 – Amphibiansالبرمائيػػػات  – Reptilesالزكاحػػػؼ  -  mammals)الثػػػديات 
 Life cycle of(  دكرة حياة بعض الفااريػات   Fishايتماؾ  – Birdsالطيكر 

some vertebrates –  الالفااريػػػػػاتInvertebrates  الحشػػػػػرات (Insects – 
 (Butterfly lifecycleدكرة حياة الفراشة 
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: Human body (structure and function)رتػـ االنتػاف التركيػا كالكظيفػة  .5
 Food نػكاع الغػذاء كالغػذاء الصػحي  – Digestive system)الراػاز الا ػمي 

types &healthy food الرااز التنفتي  Respiratory system) 

حيػػث يتػػير الػػدرس كفػػؽ مراحػػؿ الػػتعمـ المتػػتند تحديػػد طػػرؽ ك تػػاليا التػػدريس :  -د
التكامػػػؿ  –تكػػػكيف الػػػذاكرة  –التفصػػػيؿ  –االكتتػػػاا  –إلػػػى نتػػػائج بحػػػكث المػػػخ )االعػػػداد 

مػػا المػػخ )المناقشػػة الػػكظيفي(   باتػػتتداـ مرمكعػػة مػػف طػػرؽ ك تػػاليا التػػدريس المتكافاػػة 
العػركض العمميػة  –تػرائط المفػاهيـ كالتفكيػر  –لعػا الػدكر  –العصؼ الذهني  –كالحكار 

الترػػػارا -تكظيػػػؼ المكتػػػياى –تكظيػػػؼ الرتػػػـك المتحركػػػة العمميػػػة فػػػي تػػػدريس العمػػػـك  –
 الرحالت الميدانية (. –العممية 
 تحديد األنشطة االثرائية المتضمنة , كتشمؿ: -ق

 Seedفػػػي ظػػػركؼ مكاتيػػػة   كنشػػػاط مصػػػاحا لػػػدرس انبػػػات البػػػذكر زراعػػػة نبػػػات  -

germination 

 الاياـ بترربة عممية لتك يح  همية  كء الشمس لمنبات . -

زيػػػػػػارة لحدياػػػػػػة الحيػػػػػػكاف بػػػػػػالريزة   كنشػػػػػػاط مصػػػػػػاحا لػػػػػػدرس تصػػػػػػنيؼ الحيكانػػػػػػات  -
Animals classification . 

عمميػػػة فػػػي بعػػػض الػػػدركس رتػػػـ تػػػرائط لممفػػػاهيـ كتػػػرائط لمتفكيػػػر  لػػػربط المفػػػاهيـ ال -
 بمتاعدة المعمـ.

كظػػائؼ   -لعػا الػدكر لتمثيػػؿ بعػض محتػػكل الػدركس) تك ػػيح كظيفػة  رػػزاء النبػات -
 كمككنات الرااز الا مي كالتنفتي(. 

 اتتاصاء بعض ايتئمة كالمشكالت باتتتداـ شبكة االنترنت. -

مشػػاهدة بعػػض  فػػالـ الرتػػـك المتحركػػة العمميػػة التػػي تت ػػمف محتػػكل اثرائػػي مػػرتبط   -
( مػف اعػداد الباحثػة  كمناقشػة المعمػـ  Facebookبالكحدة عمػى صػفحة عمػى مكقػا )

 في محتكل تمؾ ايفالـ. 

تػػـ اتتيػػار فالـ الرتػػـك المتحركػػة العمميػػة الاصػػيرة   تحديػػد مصػػادر الػػتعمـ المالئمػػة : -
كؿ المفػػػاهيـ العمميػػػة الرئيتػػػة   التػػػي تػػػـ تحديػػػدها فػػػي قائمػػػة المفػػػاهيـ كالتػػػي تػػػدكر حػػػ

العممية كما يت مف فمػـ الرتػـك المتحركػة معمكمػات اثرائيػة مرتبطػة بػالمفاـك   كذلػؾ 
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( عمػػى شػػبكة االنترنػػت ؛ كالػػذم ي ػػـ مرمكعػػة مػػف الانػػكات  YouTubeمػػف مكقػػا )
االنرميزيػػػػػػة  مثػػػػػػؿ قنػػػػػػاة المتتصصػػػػػػة لمرتػػػػػػـك المتحركػػػػػػة العمميػػػػػػة الاصػػػػػػيرة بالمغػػػػػػة 

Makemegenius  كقنػػاة  Smart Learning for all كتتػػراكح مػػدة فمػػـ الرتػػـك  
دقػػػائؽ كتتاطػػػا الرتػػػـك المتحركػػػة العمميػػػة تيػػػاؿ الطفػػػؿ    9 -6المتحركػػػة مػػػا بػػػيف 

كهػػي تػػامة الفاػػـ كاالتػػتيعاا حيػػث تحػػكم لغػػة عمميػػة تػػامة  كتعػػرض المفػػاهيـ فػػي 
 تتمتؿ قصصي .
حيػػث تػػرل الباحثػػة  ناػػا تتكافػػؽ مػػا المػػخ    الرتػػـك المتحركػػة العمميػػةكيررػػا اتػػتتداـ 

فتتػػػػكفر فياػػػػا عناصػػػػر المػػػػكف كالحركػػػػة كالصػػػػكت كالصػػػػكرة كبالتػػػػالي فاػػػػي تػػػػدمج الحػػػػكاس 
التػػمعية كالبصػػرية ممػػا يرعماػػا تتػػتتدـ متػػارات متعػػددة لتتػػزيف المعمكمػػات كاتػػترراعاا  

كقػد اثبتػت البحػكث  ف الصػكر  كثػر  كما  ننا نتتكعا المعمكمػات البصػرية بشػكؿ  ف ػؿ 
  Wircala, Clarice, 2010قابمية لمتذكر   كما  ف البصريات تعمؿ عمى زيادة الفاـ 

كما  ف الرتـك المتحركة تادـ المعمكمات عمى شكؿ قصػص رذابػة  ك حكايػات مثيػرة 
االت   كبالتػػالي يكػػكف لاػػا تػػلثير انفعػػالي قػػكم يرعماػػا تتنػػامـ مػػا المػػخ   حيػػث  ف االنفعػػ

االيرابيػػػة تعػػػزز الػػػتعمـ كالػػػذاكرة  كػػػذلؾ اتػػػتتداـ المكتػػػياى فػػػي الػػػتعمـ  بتكظيػػػؼ بعػػػض 
 ايماني التي تدكر حكؿ المفاهيـ العممية  فالمكتياى تنشط النصفيف الكركييف لممخ.

تػػػـ عػػػػرض  فػػػالـ الرتػػػػـك المتحركػػػة العمميػػػػة التػػػػي : تحديػػػد الكسػػػػائط التعميميػػػػة -ؿ
  ك اتػػػتتداـ  Smart boardتت ػػػمف المحتػػػكل العممػػػي لمكحػػػدة  عمػػػى التػػػبكرة الذكيػػػة 

بطاقػػات تحتػػكم عمػػى رتػػـك ك شػػكاؿ تك ػػيحية مػػف انتػػاج التالميػػذ التػػتتداماا فػػي لعػػا 
 الدكر  ككذلؾ بعض ايدكات المتتتدمة في ارراء الترارا العممية .

 د أساليب التقكيـ, كتتضمف :تحدي -ك
مف تالؿ المناقشة كالحػكار  كمالحظػة :   Formative Evaluationتقكيـ تككيني -

  داء التالميذ ينشطة الدرس  كرتـ ترائط المفاهيـ كالتفكير.

كيت ػػػػمف االرابػػػػة عػػػػف بعػػػض ايتػػػػئمة عمػػػػى المفػػػػاهيـ العمميػػػػة  الكارػػػا المنزلػػػػي :  -
راعػػة نبػػات الفػػكؿ   ك البحػػث عػػف معمكمػػات كارػػراء بعػػض اينشػػطة الالصػػفية   كز 

 عمى شبكة االنترنت كمشاهدة بعض الرتـك المتحركة التي تت مف محتكل اثرائي.

بتطبيؽ اتتبار المفاهيـ العممية   كمايػاس الميػكؿ العمميػة عمػى تالميػذ : تقكيـ نيائي -
 كات البحث.نتائج التطبيؽ البعدم كالتطبيؽ الابمي يد لماارنة  المرمكعة الترريبية 
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: يت ػػػمف ايهػػػداؼ االررائيػػػة لػػػدركس اعػػػداد دليػػػؿ لمبرنػػػامج االثرائػػػي المقتػػػرح -ـ
الكحػػػػدة الماترحػػػػة   كاالرػػػػراءات التدريتػػػػية المت ػػػػمنة  كالرػػػػدكؿ الزمنػػػػي لتطبيػػػػؽ الكحػػػػدة 

 (.3الماترحة  ممحؽ )
 ػػبط البرنػػامج االثرائػػي الماتػػرح الاػػائـ عمػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ  بعر ػػ  عمػػى  -م
ة مػػف المحكمػػيف فػػي مرػػاؿ تعمػػيـ العمػػـك   لمتعػػرؼ عمػػى  رائاػػـ فػػي مػػدل مالءمػػة مرمكعػػ

التصػػكر الماتػػرح لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي  كمػػدل مالءمتػػ  ل هػػداؼ التػػي ك ػػا 
يرماػػا   كمػػدل مالءمػػة محتػػكاا العممػػي كمصػػادر الػػتعمـ كالكتػػائط التعميميػػة  كاينشػػطة  

  راء المحكميف.كارراء التعديالت الالزمة في  كء 
 كتشمؿ اتتبار المفاهيـ العممية كماياس الميكؿ العممية إعداد  دكات البحث :  -4

 إعداد اتتبار المفاهيـ العممية :  -  
تػػػـ اعػػػداد اتتبػػػار المفػػػاهيـ العمميػػػة فػػػي  ػػػكء قائمػػػة المفػػػاهيـ العمميػػػة  كذلػػػؾ كفاػػػػا 

 لمتطكات التالية :
تحديػػد الاػػدؼ مػػف االتتبػػار : قيػػاس مػػدل اكتتػػاا تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي  -

ب   كذلػػؾ Living organismsلممفػػاهيـ العمميػػة المرتبطػػة بكحػػدة ب الكائنػػات الحيػػة 
 التطبيؽ(. –الفاـ  –عند  متتكل )التذكر 

ف اعداد الصكرة ايكليػة لالتتبػار :تػـ صػيامة مفػردات االتتبػار فػي صػكرة اتتيػار مػ -
( مفػػػردة) مصػػػامة بالمغػػػة 41متعػػػدد  كتككنػػػت الصػػػكرة ايكليػػػة التتبػػػار الفاػػػـ مػػػف ) 

( بػػػدائؿ  كتػػػـ صػػػيامة تعميمػػػات االتتبػػػار كك ػػػا 4االنرميزيػػػة(  يمػػػي كػػػؿ مفػػػردة )  
 مفتاح تصحيح االتتبار .

تحديػػػد صػػػدؽ االتتبػػػار : تػػػـ عػػػرض االتتبػػػار فػػػي صػػػكرت  ايكليػػػة عمػػػى عػػػدد مػػػف  -
كطػرؽ تػدريس العمػـك  كذلػؾ البػداء  رائاػـ حػكؿ ك ػكح المحكميف فػي مرػاؿ منػاهج 

مفردات االتتبار كالصحة العممية كالمغكية لممفردات  كمالءمػة البػدائؿ الماترحػة لكػؿ 
مفردة  كمالءمة االتتبػار لمتػتكل تالميػذ الصػؼ الثالػث االبتػدائي لغػات  كتػـ ارػراء 

 حية المحتكل.تعديالت كفاا يراء المحكميف ليصبح االتتبار صادقا مف نا

الترربػػػة االتػػػتطالعية لالتتبػػػار : تػػػـ تطبيػػػؽ االتتبػػػار عمػػػى مرمكعػػػة اتػػػتطالعية  -
)ميػػر مرمكعػػة البحػػث( مػػف تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي )لغػػات( بمدرتػػة ب ابػػف 

 ( تمميذ كتمميذا   كذلؾ بادؼ تحديد  ما يمي:31لاماف لمغاتب  كعددهـ )
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ف تػالؿ متكتػط الػزمف الػذم اتػتغرق  تالميػذ الزمف المناتا لالتتبار: كتـ حتاب  م -
 دقياة. 51العينة االتتطالعية لالرابة عف مفردات االتتبار   كتمثؿ الزمف في 

 : حيث تـ اتتتداـ صدؽ المحكميف.يدؽ المقياس -

: تػػػػـ حتػػػػاا معامػػػػؿ ثبػػػػات االتتبػػػػار باتػػػػتتداـ معادلػػػػة كيػػػػكدكر  ثبػػػػات االختبػػػػار -
( ممػػػا يػػػدؿ  ف االتتبػػػار 1896التتبػػػار) ريتشاردتػػػكف  ككانػػػت قيمػػػة معامػػػؿ ثبػػػات ا

 يتمتا بدررة مابكلة مف الثبات.

( 41(   كبمغػت عػدد مفرداتػ  )4كبذلؾ  صبح االتتبار في صكرت   الناائية )ممحػؽ  -
دررة(   بكاقا دررػة لكػؿ مفػردة يريػا عناػا   41مفردة  كالدررة الناائية لالتتبار )

 التمميذ إرابة صحيحة.
 :لعمميةإعداد مقياس الميكؿ ا - ب

ياػػػدؼ المايػػػػاس لايػػػػاس الميػػػػكؿ العمميػػػػة لتالميػػػػذ الصػػػػؼ الثالػػػػث االبتػػػػدائي  كاتبعػػػػت 
 الباحثة التطكات التالية في إعداد الماياس:

إعػػػداد الصػػػكرة ايكليػػػة لممايػػػاس: حيػػػث تػػػـ صػػػيامة عبػػػارات المايػػػاس طباػػػا لمايػػػاس  -
 مكافؽ(.مير  –مير متلكد  –ليكارت ذم الثالثة متتكيات مف االتترابة )مكافؽ 

تحديػد صػدؽ المايػاس : حيػث تػـ عػػرض المايػاس عمػى مرمكعػة مػف المحكمػيف فػػي  -
مرػػاؿ المنػػاهج كطػػرؽ تػػدريس العمػػـك يبػػداء  رائاػػـ فػػي عبػػارات المايػػاس  مػػف حيػػث 
مػػدل مالءمػػة الصػػيامة المفظيػػة لعبػػارات المايػػاس لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي  

تػػـ تعػػديؿ المايػػاس فػػي  ػػكء  راء كمػػدل دقػػة كك ػػكح صػػيامة عبػػارات المايػػاس  ك 
 المحكميف.

: تػػـ تطبيػػؽ المايػػاس عمػػى مرمكعػػة اتػػتطالعية التجربػػة االسػػتطالعية لممقيػػاس -
)ميػػػر مرمكعػػػة البحػػػث( مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث ايبتػػػدائي )لغػػػات( مدرتػػػة )بػػػف 

 ( تمميذا كتمميذة كذلؾ مف  رؿ ما يمي: 31لاماف( عددها )

: مػػف تػػالؿ حتػػاا متكتػػط الػػزمف الػػذم اتػػتغرق  التالميػػذ  حسػػاب زمػػف المقيػػاس -
 ( دقياة .31لإلرابة عمى عبارات الماياس  كقد بمغ الزمف )

: تػـ حتػاا ثبػات المايػاس باتػتتداـ معادلػة  لفػا كركنبػاخ   حساب ثبات المقيػاس -
ممػا يػدؿ  ف المايػاس يتمتػا بدررػة مابكلػة مػف ) 1893ككػاف معامػؿ ثبػات المايػاس )

 الثبات .
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( عبػػارة  كتػػـ تاػػدير 31كبػػذلؾ  صػػبح المايػػاس فػػي صػػكرت  الناائيػػة   حيػػث ي ػػـ ) -
 2دررػػػات  ميػػػر مكافػػػػؽ:  3دررػػػات  ميػػػر متلكػػػػد :  4الػػػدررات كالتػػػالي) مكافػػػػؽ: 

( 31( دررػػة  كالناايػػة الصػػغرل )71دررػػة( كبػػذلؾ تكػػكف الناايػػة العظمػػى لممايػػاس )
 دررة.

 إجزاءات تطبيق األدوات وجتزبة البحج :
عػػػػة البحػػػػث : تػػػػـ تطبيػػػػؽ البحػػػػث عمػػػػى مرمكعػػػػة مػػػػف تالميػػػػذ الصػػػػؼ الثالػػػػث مرمك  -

( تمميػػذ كتمميػػذا   بمدرتػػة )بػػف لامػػاف لمغػػات( بػػادارة 55ايبتػػدائي )لغػػات(  قكاماػػا )
 حمكاف التعميمية محافظة الااهرة  يمثمكف المرمكعة الترريبية.

 –فػػاهيـ العمميػػة التطبيػػؽ الابمػػي يدكات البحػػث: تػػـ تطبيػػؽ  دكات البحػػث )اتتبػػار الم -
مايػػػػاس الميػػػػكؿ العمميػػػػة( عمػػػػى تالميػػػػذ الصػػػػؼ الثالػػػػث االبتػػػػدائي)لغات( )مرمكعػػػػة 
البحػث(  كذلػػؾ باػدؼ تحديػػد متػػتكاهـ قبػؿ التػػدريس  كالحظػػت الباحثػة تػػدني متػػتكل 

 التالميذ في التطبيؽ الابمي التتبار المفاهيـ كماياس الميكؿ العممية.
 تنفيذ ترربة البحث : -

 فػي :312/   3129ربة في الفصػؿ الدراتػي ايكؿ مػف العػاـ الدراتػي تـ تنفيذ التر
(فتػػرات   كدرتػػت المرمكعػػة الترريبػػة كحػػدة ب 9(  تػػابيا  بمػػا يعػػادؿ )5مػػدة زمنيػػة )

الكائنػػػات الحيػػػة ب الماترحػػػة  باتػػػتتداـ الػػػتعمـ المتػػػتند إلػػػى نتػػػائج بحػػػكث المػػػخ كفاػػػا 
دريا معممػػة المػػادة عمػػى اتػػتتداـ لمبرنػػامج ايثرائػػي الماتػػرح  حيػػث قامػػت الباحثػػة بتػػ

دليؿ البرنامج االثرائي الماترح كفاا لمتعمـ المتػتند إلػى نتػائج بحػكث المػخ  كذلػؾ قبػؿ 
تػػػدريس الكحػػػدة   كالتلكػػػد مػػػف تػػػكافر الكتػػػػائؿ التعميميػػػة مثػػػؿ التػػػبكرة الذكيػػػة داتػػػػؿ 
الفصػػػؿ لعػػػرض  فػػػالـ الرتػػػـك المتحركػػػة العمميػػػة التػػػي تػػػدكر حػػػكؿ مفػػػاهيـ الكحػػػدة  

 ايدكات كالنماذج المتتتدمة  مف  نشطة البرنامج  ك كراؽ العمؿ لمتالميذ .ك 
التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدم يدكات البحػػػػػث : تػػػػػـ التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدم يدكات البحػػػػػث ) اتتبػػػػػار  -

مايػػػػػاس الميػػػػػكؿ العمميػػػػػة( عمػػػػػى مرمكعػػػػػة البحػػػػػث )المرمكعػػػػػة  –المفػػػػػاهيـ العمميػػػػػة 
  بعػد االنتاػاء مػف تػدريس كحػدة الترريبية( مف تالميذ الصػؼ الثالػث ايبتػدائي لغػات

بالكائنات الحيةب لمبرنامج ايثرائي الماترح كفاا لمتعمـ المتتند إلى نتائج بحػكث المػخ  
 كفيما يمي عرض يهـ نتائج تطبيؽ البحث.
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 عزض نتبئج البحج : 
في  كء مشػكمة البحػث ك هدافػ  ك تػئمت   تػـ اتػتتداـ ايتػاليا االحصػائية المناتػبة 

حة فػػركض البحػػػث  كفيمػػا يمػػي تك ػػيح لنتػػػائج اتتبػػار صػػحة هػػذا الفػػػركض التتبػػار صػػ
 كايرابة عف  تئمة البحث.

 أكال: اختبار يحة الفرض األكؿ كاإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث:
نػػص الفػػرض ايكؿ عمػػى ب يكرػػد فػػرؽ داؿ احصػػائيا بػػيف متكتػػط دررػػات المرمكعػػة 
الترريبية في التطبيؽ الابمي  كبيف متكتط دررػاتاـ فػي التطبيػؽ البعػدم التتبػار المفػاهيـ 
العمميػػة لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدمب   كالتتبػػار صػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ اتػػتتداـ اتتبػػار بتب 

دررات تالميذ المرمكعة الترريبية في التطبيػؽ الابمػي  لحتاا داللة الفركؽ بيف متكتطي
 (  2كالبعدم التتبار المفاهيـ العممية   كيك ح ذلؾ ردكؿ )

 (1جدكؿ )
قيمة "ت" كداللتيا االحيائية لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي 

 كالبعدم الختبار المفاىيـ العممية

 التطبيؽ
 

عدد 
 ميذ)ف(التال

المتكسط 
 الحسابي )ـ(

االنحراؼ 
 المعيارم  )ع(

قيمة 
 "ت"

الداللة 
 االحيائية 

مربع 
 ايتا 

 حجـ التأثير 

  قبمي 

44  
10,98 1,42  

25,62 
دالة عند 

 0,01مستكل 
 

 

5,62 
 

 كبير 
 1,83 20,15 بعدم

( كرػػػػػكد فػػػػػرؽ داؿ احصػػػػػائيا بػػػػػيف متكتػػػػػط دررػػػػػات تالميػػػػػذ 2يت ػػػػػح مػػػػػف رػػػػػدكؿ )
المرمكعة الترريبية في التطبيؽ الابمػي كالبعػدم التتبػار المفػاهيـ العمميػة لصػالح التطبيػؽ 
البعػدم .ممػا يػدؿ عمػى  ف تػدريس البرنػامج ايثرائػي الماتػرح فػي  ػكء نتػائج بحػكث المػػخ 
 دل إلػػى اكتػػاا تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي لممفػػاهيـ العمميػػة المت ػػمنة فػػي كحػػدة ب 

ب   كعمى هذا ايتاس تػـ قبػكؿ الفػرض ايكؿ .كػا  ف حرػـ التػلثير لمفػركؽ الكائنات الحية 
  مما يعني فعالية البرنامج ايثرائي الماترح فػي  ػكء نتػائج ) 1858بيف المتكتطيف كبير)

بحػػكث المػػخ فػػي تنميػػة المفػػاهيـ العمميػػة لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث ايبتػػدائي )لغػػات(  كبػػذلؾ 
التااؿ الثالث لمبحػث  كالػذم يػنص  عمػى )مػا فاعميػة البرنػامج يككف قد تمت االرابة عف 

االثرائػػػي الماتػػػرح فػػػي العمػػػـك الاػػػائـ عمػػػى نتػػػائج بحػػػكث المػػػخ فػػػي تنميػػػة المفػػػاهيـ العمميػػػة 
 لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي لغات؟ (
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 كيمكف تفسير ىذه النتائج بما يمي:
بكرة ل طفاؿ فػي المدرتػة  دكر كاف لتدريس برنامج إثرائي في العمـك في المرحمة الم -

فػػي اكتػػاا التالميػػذ المفػػاهيـ العمميػػة   كبػػذلؾ يتفػػؽ هػػذا البحػػث مػػا دراتػػة )كريمػػة 
؛  مػػاني محمػػد  3126؛ عػػزة عبػػد الحميػػد  3127؛ تفيػػدة مػػانـ  3128عبػػد الػػالا  

3124) 

كمػػػا كػػػاف التػػػتتداـ الػػػتعمـ المتػػػتند إلػػػى نتػػػائج بحػػػكث المػػػخ دكر كبيػػػر فػػػي اكتتػػػاا  -
 –التفصػػػيؿ  -االكتتػػػاا –ذ لممفػػػاهيـ العمميػػػة  مػػػف تػػػالؿ مراحػػػؿ )االعػػػداد التالميػػػ

االنػػدماج الػػكظيفي (  كاتػػتتداـ طػػرؽ تدريتػػية متكافاػػة مػػا مبػػادو  –تكػػكيف الػػذاكرة 
التعمـ المتتند إلى المخ   مما يرعؿ التعمـ ذك معنػى   كبػذلؾ يتفػؽ هػذا البحػث  مػا 

؛ 3127رفػت حتػف  تػحر حمػدم  ؛ م3128دراتة )محمد تيػر  كمارػد الزهرانػي  
؛ محمػػد فػػتح اع  عيػػد عبػػد العزيػػز  3126رمػػاؿ الػػديف تكفيػػؽ  تميفػػة حتػػا النبػػي  

   ؛ ررػا المياػي  رياػاف3121اعيؿ  ؛ حمداف اتػم3123  نادية تمعاف  3123
( Saleh,S.,2012؛  Shabatat,K.,Al-PTarawneh,M.,2016؛ :311الشػػػافعي  

 تتند إلى نتائج بحكث المخ.التي  ك حت فاعمية التعمـ الم

كمػػػا اف لمحتػػػكل البرنػػػامج االثرائػػػي الػػػذم يشػػػمؿ  كحػػػدة) الكائنػػػات الحيػػػة ( دكر فػػػي  -
اكتتػػاا التالميػػذ لممفػػاهيـ العمميػػة  حيػػث يػػرتبط المحتػػكل بتبػػرات التالميػػذ كبيئػػتاـ  
كما تـ عر   بشكؿ مشكؽ كممتػا   مػف تػالؿ كتػائط تعميميػة  كالرتػـك المتحركػة 

ممػػا رػػذا انتبػػاا التالميػػذ ك كتػػباـ المفػػاهيـ العمميػػة   ك يتفػػؽ هػػذا البحػػث العمميػػة   
مػػػا بعػػػض الدراتػػػات التػػػي  ك ػػػحت فاعميػػػة الرتػػػـك المتحركػػػة العمميػػػة فػػػي اكتػػػاا 
التالميػػذ المفػػاهيـ العمميػػة  كفػػي تػػدريس العمػػـك عامػػة  مثػػؿ دراتػػة )تػػعيد نػػزاؿ عمػػي  

 &Long؛ 3125؛  تػػػػػماء بتػػػػػػاـ  3122؛ مػػػػػلمكف المػػػػػػكني ك تػػػػػػركف  3119

Marson,2002  ؛Kapabinar,2005  ؛Dalacosta et al,2009 ) 

كمػػا كانػػت ل نشػػطة كاتػػتراتيريات التػػدريس المتػػتتدمة التػػي يت ػػمناا البرنػػامج دكر  -
فػػي تنميػػة المفػػاهيـ العمميػػة؛ ممػػا رعػػؿ الػػتعمـ نشػػط كذك معنػػى لممػػتعمـ كمتنػػامـ مػػا 

 (3126الباز  المخ  كبذلؾ يتفؽ هذا البحث ما دراتة )مركة 

 ثانيا : اختبار يحة الفرض الثاني كاإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث:
نػػػص الفػػػرض الثػػػاني لمبحػػػث عمػػػى ب يكرػػػد فػػػرؽ داؿ احصػػػائيا بػػػيف متكتػػػط دررػػػات 
المرمكعػػػة الترريبيػػػة فػػػي التطبيػػػػؽ الابمػػػي  كبػػػيف متكتػػػط دررػػػػاتاـ فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػػدم 
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لمايػػػاس الميػػػكؿ العمميػػػة لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدمب   كالتتبارصػػػحة الفػػػرض تػػػـ اتػػػتتداـ 
اتتبػػار )ت( لحتػػاا داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكتػػط دررػػات تالميػػذ المرمكعػػة الترريبيػػة فػػي 

 ( هذا: 3التطبيؽ الابمي كالبعدم لماياس الميكؿ العممية  كيك ح ردكؿ )
 (2جدكؿ )

لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في قيمة "ت" كداللتيا االحيائية 
 .التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس الميكؿ العممية

 التطبيؽ
 

عدد 
 التالميذ
 )ف(

المتكسط 
الحسابي 

 )ـ(

 متكسط
 الفركؽ
 )ؼ(

الداللة  قيمة "ت" ؼ 2ح
 االحيائية

حجـ  مربع ايتا
 التأثير

  قبمي

44 
38,71 13,12 875,68  

19,30 
دالة عند 

 0,01مستكل 
 

5,89 
 
   51,83 بعدم كبير

كيت ح مف الرػدكؿ التػابؽ كرػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متكتػطي دررػات 
تالميػػذ المرمكعػػة الترريبيػػة فػػي التطبيػػؽ الابمػػي كالبعػػدم لمايػػاس الميػػكؿ العمميػػة لصػػالح 

 ك ػػحت  التطبيػػؽ البعػػدم  كباػػذا فاػػد تػػـ قبػػكؿ الفػػرض الثػػاني مػػف فػػركض البحػػث  كمػػا
(   ممػػا يػػدؿ عمػػى فاعميتػػ   :689النتػػائج  ف حرػػـ التػػلثير لمبرنػػامج ايثرائػػي الماتػػرح كبيػػر)

كباػػػذا تػػػـ ايرابػػػة عػػػف التػػػااؿ الرابػػػا مػػػف  تػػػئمة البحػػػث  كالػػػذم يػػػنص عمػػػى )مػػػا فاعميػػػة 
البرنامج االثرائي الماترح في العمـك الاائـ عمى نتائج بحكث المخ في تنمية الميػكؿ العمميػة 

 ميذ الصؼ الثالث االبتدائي لغات؟ (لتال
 كيمكف تفسير ىذه النتائج بما يمي : 

كػػاف لمػػتعمـ المتػػتند إلػػى نتػػائج بحػػكث المػػخ دكر كبيػػر فػػي تنميػػة الميػػكؿ العمميػػة لػػدل 
التالميػػذ  حيػػث ياػػتـ الػػػتعمـ المتنػػامـ مػػا المػػخ بػػػالتبرات االنفعاليػػة االيرابيػػة التػػي تعػػػزز 

الكرػػػداني لػػػدل التالميػػػذ   كبالتػػػالي تزيػػػد مػػػف حػػػباـ لمػػػادة العمػػػـك  الػػػتعمـ  كتنمػػػي الرانػػػا 
كرمبتاـ في المشاركة في اينشطة العممية   كتعمـ المزيد حكؿ المفاهيـ العمميػة  كقػد كػاف 

ايثػػر فػػي  لمحتػػكل البرنػػامج االثرائػػي كطػػرؽ التػػدريس كاينشػػطة المتناممػػة مػػا المػػخ  كبػػر
حيػػث تػػـ تعمػػـ العمػػـك فػػي رػػك مػػف المتعػػة كالتشػػكيؽ  الميػػكؿ العمميػػة لػػدل التالميػػذ   نمػػك

باتتتداـ  تاليا ممتعة كتكظيؼ الرتـك المتحركة العمميػة  كالزيػارات كالػرحالت التعميميػة 
)زيػػػػارة حدياػػػػة الحيػػػػكاف(  كرمػػػػا صػػػػكر لمحيكانػػػػات الفااريػػػػة كالالفااريػػػػة  كزراعػػػػة نباتػػػػات  
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تفػػػؽ هػػػذا الدراتػػػات مػػػا ت, كبػػػذلؾ كتاصػػػي بعػػػض ايتػػػئمة حػػػكؿ  راػػػزة رتػػػـ اينتػػػاف 
.  الدراتات التاباة التي  ثبتت فاعمية التعمـ المتتند إلى المخ في تدريس العمـك

 ثالثا: اختبار يحة الفرض الثالث:
يػػػػنص الفػػػػرض الثالػػػػث عمػػػػى بتكرػػػػد عالقػػػػة ارتباطيػػػػة دالػػػػة احصػػػػائيا بػػػػيف دررػػػػات 

دررػػاتاـ فػػي مايػػاس المرمكعػػة الترريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم التتبػػار المفػػاهيـ العمميػػة ك 
الميػػػكؿ العمميػػػةب  كالتتبػػػار صػػػحة هػػػذا الفػػػرض تػػػـ حتػػػاا معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف دررػػػات 
التالميػػػذ فػػػي اتتبػػػار المفػػػاهيـ العمميػػػة  كدررػػػاتاـ فػػػي مايػػػاس الميػػػكؿ العمميػػػة  ككرػػػد  نػػػ  

  كبالتػػالي تػػـ قبػػكؿ 1812( كهػػي قيمػػة ذات داللػػة احصػػائية عنػػد متػػتكل 18923يتػػاكم )
 .الفرض الثالث

 كيمكف تفسير ىذه النتيجة كما يمي : 
فاػػػد كػػػاف لمػػػتعمـ المتػػػتند إلػػػى نتػػػائج بحػػػكث المػػػخ دكر فػػػي تنميػػػة الرانػػػا الكرػػػداني 
كالميػػػكؿ العمميػػػة  كالػػػذم  دل الكتتػػػاا المفػػػاهيـ العمميػػػة كتعمماػػػا فػػػي رػػػك مػػػف الدافعيػػػة 

المفػػاهيـ  الداتميػػة كحػػا االتػػتطالع كالرمبػػة فػػي المشػػاركة فػػي اينشػػطة العمميػػة   كتعمػػـ
العمميػػة  ممػػا يعنػػي  ف نمػػك الميػػكؿ العمميػػة  دل الكتتػػاا المفػػاهيـ العمميػػة  كبػػذلؾ يتفػػؽ 

( التػػػي  ك ػػػحت كرػػػكد عالقػػػة بػػػيف الميػػػكؿ 3125هػػػذا البحػػػث مػػػا دراتػػػة)عايش زيتػػػكف  
.  العممية كمتتكل التحصيؿ في العمـك

 :  التىصيبت واملقرتحبت
 يمكف تقديـ التكييات األتية:في ضكء ما أسفرت عنو نتائج ىذا البحث 

االهتمػػاـ ببػػرامج تعمػػيـ العمػػـك لمصػػفكؼ ايكلػػى مػػف المرحمػػة ايبتدائيػػة  ك ػػركرة  .2
اكتاا التالميذ في هذا الصفكؼ المبكرة لممفاهيـ العمميػة كالميػكؿ العمميػة ؛ ممػا 

 يشرا انتااؿ  ثر التعمـ .

عمػػػػـك بالمراحػػػػؿ اتػػػػتتداـ الػػػػتعمـ المتػػػػتند إلػػػػى نتػػػػائج بحػػػػكث المػػػػخ فػػػػي تػػػػدريس ال .3
 التعميمية المتتمفة ؛ لما ل  مف  ثر كبير في نكاتج تعمـ العمـك المتتمفة.

تدريا المعمميف عمى تصميـ التػدريس كالبػرامج التعميميػة كفاػا لمػتعمـ المتػتند إلػى  .4
نتائج بحكث المخ  مف حيث المحتػكل كطػرؽ التػدريس كاينشػطة ككتػائؿ التاػكيـ 

 بما يعززالتعمـ .
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بالكتػػػػائط التعميميػػػػة التػػػػي تعػػػػزز تعمػػػػـ المػػػػخ   مثػػػػؿ تكظيػػػػؼ الرتػػػػػـك االهتمػػػػاـ  .5
المتحركػة العمميػػة لتعمػيـ ايطفػػاؿ المفػاهيـ العمميػػة فػي رػػك مػف المتعػػة كالتشػػكيؽ  

 باتتتداـ الحكاس التمعية كالبصرية  كتلثير المكف كالحركة كالصكت.

طػرؽ تػدريس االهتماـ بالرانػا الكرػداني فػي تػدريس العمػـك  باتػتتداـ نظريػات ك  .5
 .ككتائط تعميمية ك نشطة مناتبة متناممة ما المخ

 البحىث املقرتحة : 

 تقترح الباحثة اجراء الدراسات التالية:
قيػػاس فاعميػػة البرنػػامج ايثرائػػي الماتػػرح فػػي العمػػـك فػػي  ػػكء نتػػائج بحػػكث المػػخ  .2

 –لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث ايبتػػدائي فػػي متغيػػرات تابعػػة  تػػرل )التفكيػػر االبتكػػارم 
 االتراا نحك دراتة العمـك (. –التفكير العممي 

لتنميػػػة الحػػػس العممػػػي  STEMفاعميػػػة برنػػػامج إثرائػػػي ماتػػػرح قػػػائـ عمػػػى مػػػدتؿ  .3
 لتالميذ المرحمة ايبتدائية.

فاعميػػػػة برنػػػػامج إثرائػػػػي قػػػػائـ عمػػػػى الرتػػػػـك المتحركػػػػة العمميػػػػة فػػػػي تنميػػػػة حػػػػا  .4
 االتتطالع العممي لتالميذ المرحمة االبتدائية.

إتتراتيرية ماترحة في  كء الػتعمـ المتػتند إلػى نتػائج بحػكث المػخ لتنميػة  فاعمية .5
 المفاهيـ كالميكؿ العممية لتالميذ المرحمة االعدادية.

فاعميػػة إتػػتراتيرية المحطػػات العمميػػة فػػي تنميػػة المفػػاهيـ كالميػػكؿ العمميػػة لتالميػػذ  .6
 الصؼ الثالث االبتدائي لغات.

 املزاجع :
 : أوال : املزاجع العزبية

(: فعاليػػة كحػػدة ماترحػػة فػػي العمػػـك كفػػؽ منظػػكر 3124إبػػراهيـ عبػػد العزيػػز محمػػد البعمػػي)
ككتػػػتا ككاليػػػؾ لعػػػادات العاػػػؿ فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر التحميمػػػي كالميػػػكؿ العمميػػػة لػػػدل 
تالميذ الصػؼ ايكؿ المتكتػط بالمممكػة العربيػة التػعكدية  مرمػة التربيػة العمميػة  

 .3124التامس  تبتمبر المرمد التادس عشر العدد 

(: معرػػػـ المصػػػطمحات التربكيػػػة المعرفػػػة فػػػي 3114 حمػػػد حتػػػيف الماػػػاني  كعمػػػي الرمػػػؿ)
   الااهرة  عالـ الكتا.3المناهج كطرؽ التدريس  ط
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(: تػػػػدريس العمػػػػـك فػػػػي العػػػػالـ 3114 حمػػػػد النرػػػػدم  كمنػػػػى عبػػػػد الاػػػػادم  كعمػػػػي راشػػػػد)
ـ العمػػػـك  الاػػػاهرة  دار طػػػرؽ ك تػػػاليا كاتػػػتراتيريات حديثػػػة فػػػي تعمػػػي-المعاصػػػر

 الفكر العربي.

(: فاعميػػة تصػػميـ تعميمػػي بالكتػػائط المتعػػددة قػػائـ عمػػى نظريػػة 3123 فػػراح ياتػػيف محمػػد)
الػػتعمـ المتػػتند الػػى الػػدماغ فػػي تنميػػة ماػػارات التفكيػػر البصػػرم فػػي مػػادة التانيػػات 

 .278-227  ص ص 3التربكية  مرمة العمـك النفتية كالتربكية   العدد 

(: تنميػػػػة مػػػػا كراء المعرفػػػػة باتػػػػتتداـ كػػػػؿ مػػػػف 3118ي تػػػػعيدة تػػػػيد ابػػػػراهيـ تػػػػالـ ) مػػػػان
المعدلػػػػػػة كبرنػػػػػػامج دافعيػػػػػػة االلتػػػػػػزاـ بالاػػػػػػدؼ ك ثػػػػػػرا عمػػػػػػى  KWLHاتػػػػػػتراتيرية 

التحصػػػيؿ لػػػدل ايطفػػػاؿ )فػػػي  ػػػكء نظريػػػة الػػػتعمـ المتػػػتند إلػػػى الػػػدماغ كنظريػػػة 
 3118الادؼ   مرمة العمـك التربكية   العدد الثاني ابريؿ 

(: تطػػػػكير منػػػػاهج العمػػػػـك ب اينشػػػػطة العمميػػػػةب 3124 مػػػػاني محمػػػػد تػػػػعد الػػػػديف المػػػػكري)
لمصػػػفكؼ الثالثػػػة ايكلػػػى مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة فػػػي  ػػػكء بعػػػض االتراهػػػػات 
العالميػػة كفاعميتػػ  فػػي المػػدركات العمميػػة لمتالميػػذ  مرمػػة التربيػػة العمميػػة  المرمػػد 

 .3124التادس عشر  العدد الثالث  مايك 

(: تػدريس منػاهج العمػـك )الرػزء ايكؿ(  الاػاهرة  دار الفكػر 3123يد عمي التيد شادة)الت
 العربي.

(: الػػػتعمـ اتػػػتنادا إلػػػى الػػػدماغ: النمػػػكذج الرديػػػد لمتػػػدريس  تررمػػػة: 3125ايريػػػؾ رنتػػػف )
   دار الفكر العربي.2هشاـ تالمة  كحمدم عبد العزيز ط

  3العمـ الرديد لمتعميـ كالتدريا  ط(: التعمـ المبني عمى العاؿ  :311_________)
 مكتبة ررير.

(: مناج ماترح فػي العمػـك لمصػؼ الثالػث االبتػدائي فػي  ػكء 3127تفيدة تيد  حمد مانـ)
االتراهػػػػات العالميػػػػة كفاعميتػػػػ  فػػػػي اكتتػػػػاا التالميػػػػذ بعػػػػض الماػػػػارات العمميػػػػة 

  3127يكليك  كالحياتية  مرمة التربية العممية  المرمد التاتا عشر العدد الرابا 

(: برنػػػػامج  نشػػػػطة ماتػػػػرح قػػػػائـ عمػػػػى المحطػػػػات العمميػػػػة 3126تاػػػػاني محمػػػػد تػػػػميماف )
يكتػػاا  طفػػاؿ الرك ػػة بعػػض المفػػاهيـ العمميػػة كعمميػػات العمػػـ   مرمػػة التربيػػة 

 3126العممية  المرمد الثامف عشر العدد الثاني  مارس 
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كذج تدريتػػػي قػػػائـ عمػػػى (: فاعميػػػة نمػػػ3126رمػػػاؿ الػػػديف تكفيػػػؽ   كتميفػػػة حتػػػا النبػػػي)
نظرية التعمـ المتتند إلى الدماغ فػي اكتتػاا المفػاهيـ الفيزيائيػة كباػاء  ثػر الػتعمـ 
كتنميػػػة االترػػػاا نحػػػػك الفيزيػػػاء لػػػػدل طػػػالا الصػػػؼ ايكؿ الثػػػػانكم العػػػاـ  مرمػػػػة 

 . 3126دراتات عربية في التربية كعمـ النفس  العدد التابا كالتتكف  نكفمبر 

(: فعاليػػة تصػػميـ تعميمػػي كفاػػا لنظريػػة الػػتعمـ المتػػتند الػػى الػػدماغ 3126رمػػاؿ الزعػػانيف )
فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ الثػػامف ايتاتػػي لممفػػاهيـ الفيزيائيػػة كمتػػتكل تفكيػػرهـ 
العممػػي باطػػاع مػػزة  مرمػػة رامعػػة النرػػاح ل بحػػاث )العمػػـك االنتػػانية(   المرمػػد 

(3:( )3  ) 

تؿ المنظكمي في تدريس عمػـك الحيػاة (:  ثر اتتتداـ المد3114رميؿ منصكر الحكيمي)
فػػػػي التحصػػػػيؿ كالميػػػػكؿ العمميػػػػة كباػػػػاء  ثػػػػر الػػػػتعمـ لػػػػدل طمبػػػػة الصػػػػؼ التاتػػػػا 

-324ص ص  3114ايتاتي   مرمة التربية العممية  العدد الرابػا   ديتػمبر 
34: 

  دار 2(: اتراهػػػات حديثػػػة فػػػي تعمػػػيـ كتعمػػػـ العمػػػـك  ط:311حتػػػاـ الػػػديف محمػػػد مػػػازف)
 لتكزيا.الفرر لمنشر كا

(:تنميػػة المفػػاهيـ كالماػػارات العمميػػة يطفػػاؿ ماقبػػؿ المدرتػػة  3115حػػافظ بطػػرس بطػػرس)
   عماف  دار المتيرة.6ط

 (: تنمية المفاهيـ العممية كالريا ية لطفؿ الرك ة  عماف  دار المتيرة.3118)

(: معرػػػػـ المصػػػػطمحات التربكيػػػػػة 3114حتػػػػف شػػػػحاتة  كزينػػػػا النرػػػػار  كحامػػػػد عمػػػػار)
   الدار المصرية المبنانية.2ط كالنفتية 

(: فاعميػػة نمػػكذج ماتػػرح قػػائـ عمػػى الػػتعمـ البنػػائي كنظريػػة 3119حمػػداف محمػػد اتػػماعيؿ )
المػػػخ لتعمػػػيـ العمػػػـك لتالميػػػذ المرحمػػػة االعداديػػػة  رتػػػالة دكتػػػكراا  كميػػػة  التربيػػػة   

 رامعة حمكاف.

يػػر  نمػػكذج لتعمػػيـ (: المكهبػػة العمميػػة ك تػػاليا التفك3121حمػػداف محمػػد عمػػي اتػػماعيؿ)
   دار الفكر العربي.2العمـك في  كء التعمـ البنائي المتتند إلى المخ  ط

(: الػدماغ كالتفكير) تػس نظريػة كاتػتراتيريات تدريتػية(  3128حيدر عبد الكريـ الزهيرم)
   عماف  مركز ديبكنك لتعميـ التفكير.2ط
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إلػى الػدماغ فػػي تنميػة ماػػارات  (: فاعميػػة اتػتراتيرية الػتعمـ المتػػتند3127تالػد العصػيمي)
( ذكات  نمػػاط 3التفكيػػر االبتكػػارم كالثاافػػة العمميػػة لػػدل طالبػػات العمػػـك متػػاؽ )

التػػػػػػػػيطرة الدماميػػػػػػػػة المتتمفػػػػػػػػة برامعػػػػػػػػة الطػػػػػػػػائؼ  المرمػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػة التربكيػػػػػػػػة 
 3127(  4( العدد )6المتتصصة  المرمد)

لبيئػػػػة تعمػػػػـ مػػػػادة  (: فاعميػػػػة تصػػػػميـ ماتػػػرح:311ررػػػا المياػػػػي  رياػػػػاف  حمػػػد محمػػػػكد)
الكيميػػػاء منتػػػرـ مػػػا الػػػدماغ فػػػي تنميػػػة عػػػادات العاػػػؿ كالتحصػػػيؿ لػػػدل طػػػالا 
المرحمة الثانكية ذكم  تاليا معالرة المعمكمات المتتمفة   مرمة دراتػات تربكيػة 

-418  ص ص :311كارتماعيػػة  المرمػػد التػػامس عشػػر العػػدد ايكؿ  ينػػاير 
462 

 نميتاا في رياض ايطفاؿ  دمياط  مكتبة نانتي.(: المفاهيـ كت3121تمير عبد الكهاا)

(: تنمية المفاهيـ كالماارات العممية كطػرؽ تدريتػاا  عمػاف  3115عادؿ  بك العز تالمة)
 دار الفكر لمنشر كالتكزيا.

(:  تػػػػػاليا تػػػػػدريس العمػػػػػـك  عمػػػػػاف  دار الشػػػػػركؽ لمنشػػػػػر 5::2عػػػػػايش محمػػػػػكد زيتػػػػػكف)
 كالتكزيا.

(: فعالية برنامج ماترح في التنشػئة العمميػة يكتػاا 3126عزة عبد الحميد تيد مصطفى)
المفػػػاهيـ العمميػػػة كتنميػػػة الػػػكعي التكنكلػػػكري لتالميػػػذ الصػػػؼ ايكؿ مػػػف المرحمػػػة 
ايبتدائيػػػػػػػة  مرمػػػػػػػة التربيػػػػػػػة العمميػػػػػػػة  المرمػػػػػػػد الثػػػػػػػامف عشػػػػػػػر العػػػػػػػدد التػػػػػػػادس  

 . 3126نكفمبر

لمصػػػػػؼ ايكؿ (: فاعميػػػػػة مػػػػػناج العمػػػػػـك المطػػػػػكر 3122عكاطػػػػػؼ حتػػػػػاف عبػػػػػد الحميػػػػػد )
ايعدادم برماكرية مصر العربية في تنمية بعض الميكؿ العمميػة لػدل التالميػذ  

 . 3122المرمة التربكية  العدد التاتا كالعشركف  يناير 

(: فعالية برنامج تدريبي قائـ عمػى نظريػة الػتعمـ المتػتند الػى 3124فاطمة محمد التميفة )
ممػػة لػػدل معممػػات العمػػـك  ثنػػاء التدمػػة الػػدماغ فػػي تنميػػة الممارتػػة الصػػفية المتنا

ك ثرا عمى التنظيـ الذاتي لػتعمـ تمميػذاتاف  المرمػة التربكيػة رامعػة الككيت المرمػد 
 -312  ص ص 3124الرػػزء ايكؿ   تػػبتمبر  219التػػابا كالعشػػريف  العػػدد 

363 

(: فعاليػة اتػتتداـ بعػض اتػتراتيريات الػتعمـ النشػط فػي 3116فاطمة محمػد عبػد الكهػاا)
تحصػػيؿ العمػػـك كتنميػػة بعػػض ماػػارات الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة كالميػػكؿ العمميػػة لػػدل 
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تالميػػػذ الصػػػؼ التػػػامس االبتػػػدائي  مرمػػػة التربيػػػة العمميػػػة  المرمػػػد الثػػػامف العػػػدد 
 . 3116الثاني  يكني 

(: كحػػدة ماترحػػة فػػي العمػػـك قائمػػة عمػػى التعمػػيـ المتمػػايز 3128كريمػػة مبػػد الػػالا محمػػكد )
العممية كالحس العممي لتالميذ الصػؼ الثػاني ايبتػدائي  المرمػة يكتاا المفاهيـ 

 3128المصرية  لمتربية العممية   المرمد العشركف العدد ايكؿ  يناير 

(: البنيػػػػة المعرفيػػػػة يكتتػػػػاا المفػػػػاهيـ  ايردف  دار ايمػػػػؿ 3121محمػػػػد حمػػػػد الطيطػػػػي)
 لمنشر كالتكزيا.

اتػػتتداـ برنػػامج تعميمػػي قػػائـ عمػػى الػػتعمـ (: فاعميػػة 3128محمػػد تيػػر  كمارػػد الزهرانػػي )
المتػػتند إلػػى الػػدماغ فػػي تنميػػة المفػػاهيـ العمميػػة كالماػػارات الحياتيػػة لػػدل تالميػػذ 

الرػػزء  35المرحمػػة المتكتػػطة  المرمػػة التربكيػػة   المرمػػد الحػػادم كالثالثػػكف العػػدد 
 . 3128الثاني  تبتمبر 

ماتػػػػرح فػػػػي العمػػػػـك لممرحمػػػػة  STEM(: برنػػػػامج 3127محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرازؽ عبػػػػد الفتػػػػاح)
ايبتدائيػػػة لتنميػػػة ماػػػارات التصػػػميـ التكنكلػػػكري كالميػػػكؿ العمميػػػة  مرمػػػة التربيػػػة 

 . 3127العممية  المرمد التاتا عشر العدد التادس  نكفمبر 

(:  ثػػر اتػػتتداـ نمػػكذج ماتػػرح قػػائـ عمػػى الػػتعمـ 3123محمػػد فػػتح اع  عيػػد عبػػد العزيػػز )
ية المفاهيـ العمميػة كماػارات التفكيػر الناقػد كاالتػتعداد المتكافؽ ما الدماغ في تنم

الدراتػػي كاالترػػاا نحػػك دراتػػة العمػػـك لػػدل تالميػػذ الصػػؼ ايكؿ ايعػػدادم  مرمػػة 
دراتػػات عربيػػة فػػي التربيػػة كعمػػـ الػػنفس  العػػدد الثالػػث كالعشػػركف  الرػػزء الثالػػث  

 3123مارس 

قػػػائـ عمػػػى نظريػػػة الػػػتعمـ (: فعاليػػػة برنػػػامج تػػػدريبي 3127مرفػػػت حتػػػف  كتػػػحر حمػػػدم)
المتػػتند إلػػػى الػػدماغ فػػػي تنميػػة المركنػػػة المعرفيػػة كالتفكيػػػر البصػػرم فػػػي الفيزيػػػاء 
كماارات التنظيـ الػذاتي لمػتعمـ لػدل طػالا الصػؼ ايكؿ الثػانكم  مرمػة دراتػات 

 . 3127تربكية كارتماعية  المرمد الثاني كالعشركف  العدد الرابا   كتكبر 

(: االتراهات الحديثة في تدريس العمػـك  الاػاهرة   دار الفكػر 3112مصطفى عبد التالـ)
 العربي.

(: نمػػػكذج تدريتػػػي ماتػػػرح فػػػي  ػػػكء الػػػتعمـ الاػػػائـ عمػػػى 3123ناديػػػة تػػػمعاف لطػػػؼ اع)
الدماغ لتنميػة المعػارؼ ايكاديميػة كاالتػتدالؿ العممػي كالتنظػيـ الػذاتي فػي العمػـك 
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ة العمميػػػػة  العػػػػدد الثالػػػػث يكليػػػػك لتالميػػػػذ الصػػػػؼ ايكؿ ايعػػػػدادم  مرمػػػػة التربيػػػػ
3123 
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