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 ...مقـــدمة

تعتبـــر المر لـــة المتوســـطة مـــر المرا ـــل الرئيســـة ،ـــذ أ    ـــام تعليمـــذ   ، ـــذ      
ــ ــة التــذ ت ــدد مســتربل الطالــم الدراســذ  لــذلك كــار مــر المر ل ــة ال ا وي ة تعــد الطــلم للمر ل

الضرور  االهتمام بطلم هذ  المر لة بشكل كبير  يث تعتبـر المر لـة المتوسـطة مـر التعلـيم 
 . الركيزة األساسية للتعليم العام

الم ــاهل  وتتعـدد الم ــاهل الدراسـية التــذ يدرســ ا طـلم المر لــة المتوســطة ومـر هــذ 
وقــد شــرعم المملكــة العربيــة الســعودية ،ــذ تطــوير م ــاهل العلــوم والرياضــيام . م ــاهل العلــوم

لـذلك ،مـر . ب يث أصب م تساير أ دث االتجاهام العالمية ،ذ التربية العلمية وتدريس العلـوم
 .الم تمل أر يعا ذ بعض طلم المر لة المتوسطة مر صعوبام ،ذ تعلم العلوم

مـر الموضـوعام ال امـة   Learning Disabilitiesصعوبام التعلم ويعتبر موضوع 
،ــذ الوقــم ال اضــر وقــد أهــتم ب ــذا الموضــوع علمــاة الــ  س  والتربيــة   وطــم األط ــال    لــ  
ـــر مـــر العلمـــاة  ـــا  ك ي ـــاة والمـــربيير   وكـــذلك اســـت ار هـــذا الموضـــوع ا تب جا ـــم اهتمـــام ااب

صــام   وعلــم الطــم ال  ســذ  وعلــم أمــراض علــم األع: المتخصصــير ،ــذ مجــاالم مختل ــة م ــل
الكلم  ولذا ،رد بدأ العلماة والمتخصصور ،ذ التركيـز علـ  هـذا الجا ـم ب ـدف تشـخي  تلـك 

عبـد ) الصعوبام ال تراة أ سم االستراتيجيام للتخ يف مـر  ـدة تلـك الصـعوبام قـدر ا مكـار 
عـــض التلميـــذ  لـــ  أر ه ـــاك ب( 672: 6114)  ويشـــير علـــذ (612  :  6114ال تـــا   

يتـــد   مســـتول ت صـــيل م بـــالر م مـــر قـــدرت م العاليـــة علـــ  األداة  بســـبم الشـــك ،ـــذ الرـــدرة 
والخــوف مـــر ال شــل وا  ســـاس بضــعف الرـــدرة   ممـــا يجعل ــم يرللـــور مــر الج ـــد المبـــذول 

 .وبالتالذ يؤدل  ل   دوث صعوبام ،ذ التعلم لدي م

لمر لـة االبتدائيـة والمتوسـطة أ  ـاة وتتعدد أ واع الصعوبام التـذ يعـا ذ م  ـا تلميـذ ا
ــالر م مــر أر   ــوم ب ــة   وال ســام   والعل ــة كــالرراةة   والكتاب ــواد الدراســية األكاديمي تعلم ــم الم
األط ال ذو  صعوبام التعلم عاديور ،ـذ تعـاملت م وتصـر،ات م وسـلوكيات م   وترـم معـاملم 

 (.24: 6117سليمار   )عل  مراييس الذكاة ال ردية 21-77ذكائ م بير 
ومر بير الصعوبام التذ يمكر أر يعا ذ م  ا تلميذ المر لة المتوسطة صعوبام 
تعلم العلوم  وي تاج علج صعوبام التعلم األكاديمية وم  ا مادة العلوم لدل تلميذ المر لة 
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المتوسطة  ل  الب ث عر أ،ضل االستراتيجيام وطرق التدريس التذ يمكر أر تساهم ،ذ  ل 
شكلة   و  رم العديد مر االستراتيجيام وال ماذج ال دي ة التذ ا  رم الدراسام هذ  الم

،عاليت ا مم العاديير ويمكر استخدام ا مم ذو  صعوبام تعلم العلوم لمعر،ة ،عاليت ا ،ذ 
 .علج هذ  الصعوبام ومر هذ  ال ماذج  موذج مارازا و ألبعاد التعلم

   ريام  لث يعكس التعلم أبعاد  موذج  ل   ر( 01: 6111)وقد أشار مارزا و واخرور     
 brain – basedالمخ و ائف مم المتوا،ق التعلم :،ذ التعليمذ تتم ل الت اعل ،ذ أساسية

learning  ول المشكلم المتمركز   والتعلم  problem based learning    والتعلم 
 .Cooperative learning التعاو ذ 
 وتصميم للدروس   وت  يذها  التخطيط كي ية يتضمر   تدريسذ  موذج وه و موذج مارزا و      
 تتطلم التعلم عملية أر أساس عل  ال موذج ويروم أداة المتعلم  وترويم   التعليمذ الم  ل
 التعلم  عر ا يجابية االتجاهام   وا دراكام :هذ التعلم مر  أبعاد أو أ ماط خمسة بير الت اعل

 المعر،ة واستخدام وتكامل ا  وت ريت ا وصرل ا المعر،ة توسيم و تكامل ا و  المعر،ة اكتسام و
 (.7:  6111 وآخرور  مارزا و )الم تجة العرل عادام واستخدام مع    ذ  بشكل

 بير وتطوير التكامل ت مية أر  موذج مارزا وا ي دف  ل  ( 7: 6117)وترل الر يلذ         
مر   طار ،ذ ل ا  المع   ذ    واالستخدام ت ريت او  وتوسيع ا العلمية المعر،ة اكتسام

مر  الم تجة العرلية للعادام الم اسم واالستخدام التعلم  عر ا يجابية واالدراكام االتجاهام
  . المتعلم قبل

 موذج مارزا و ألبعاد التعلم ،ذ علج لذلك جاة اهتمام الدراسة ال الية باستخدام 
 .المر لة المتوسطة صعوبام تعلم العلوم لدل تلميذ

 مشكلة الدراسة

اهتمم المملكة العربية السعودية بذو  صعوبام التعلم اهتماما بالغاً   يث ا شأم داخل 
اقسام التربية الخاصة مسارام  عداد معلم متخص  لصعوبام التعلم  كما خصصم ،صول 

بعيدًا عر ال صل بالمدارس يتلر  ،ي ا ذو  صعوبام التعلم ما ي تاجو ه مر برامل علجية 
الدراسذ  ومر خلل اشراف البا  ار عل  التربية الميدا ية لذو  صعوبام التعلم برسم التربية 
الخاصة  وعمل مرابلم مم معلمذ العلوم بمدارس المر لة المتوسطة اتضح أر ه اك طلبًا يعا ور 
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جية لعلج هذ  مر ضعف ،ذ الت صيل ،ذ مجال العلوم وي تاج هؤالة الطلم  ل  برامل عل
 .المشكلة لدل الطلم

وقد أكدم دراسام عديدة عل  وجود صعوبام تعلم العلوم ،ذ المدارس وخاصة ،ذ 
المر لة المتوسطة  واجمعم هذ  الدراسام عل  أر صعوبام تعلم العلوم هذ مشكلم التعلم ،ذ 

ية والعمليام العرلية المرتبطة العلوم لدل التلميذ ،ذ المرا ل التعليمية المختل ة ،ذ الم اهيم العلم
  ودراسة ( 6112)الخولذ  ودراسة   (Eliot, 2006)دراسة أليومبالعلوم ومر هذ  الدراسام 

دراسة شي رر وكال ار   و  (Seifert. 2008)دراسة  سي رم   و  (Taylor, 2008)تايلور
(Shifrer &Callahan, 2008) جرير   ودراسة(Green, 2010)  م ابراهي  ودراسة
 .  (6106)دراسة السيد  و (Morals, 2011)مورال   ودراسة (6100)

وي تاج التلميذ الذير يعا ور مر صعوبام تعلم العلوم  ل  استخدام تدخلم علجية 
ت د مر هذ  الصعوبام لدي م  لذلك ال بد مر الب ث عر االستراتيجيام وال ماذج وطرق التدريس 

 .لج صعوبام تعلم العلومالتذ يمكر أر تساهم بشل ،عال ،ذ ع
ويعتبر  موذج مارزا وا ألبعاد التعلم أ د ال ماذج التذ يمكر أر يكور ،عااًل مم ذو  
صعوبام تعلم العلوم؛  يث أكدم دراسام عدة عل  ،اعليته ،ذ التدريس ومر هذ  الدراسام 

ودراسة (  6117زيدار )ودراسة ( 6112أبو بكر   )ودراسة ( Brown, 1995) دراسة براور 
خير )ودراسة (  6101عيس    و كامل)ودراسة (  6112السيد   )ودراسة( 6117الر يلذ   )

 (.6100عبد السميم   )ودراسة ( 6100الدير  
لذلك اهتمم الدراسة ال الية باستخدام  موذج مارزا وا لعلج صعوبام تعلم العلوم لدل 

 .تلميذ المر لة المتوسطة بمدي ة الطائف
 ثأسئلة البح

 ت ددم مشكلة الدراسة ،ذ السؤال التالذ
ما ،عالية استخدام  موذج مـارزا و ،ـذ عـلج صـعوبام تعلـم العلـوم وبرـاة أ ـر الـتعلم لـدل تلميـذ 

 المر لة المتوسطة بمدي ة الطائف؟
 :ويت رع مر السؤال السابق األسئلة التالية

علوم لدل تلميذ المر لة ما ،عالية استخدام  موذج مارزا و ،ذ علج صعوبام تعلم ال -0
 المتوسطة بمدي ة الطائف؟
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ما ،عالية استخدام  موذج مارزا و ،ذ براة أ ر التعلم لدل تلميذ المر لة المتوسطة بمدي ة -6
 الطائف؟

 أهداف البحث

 :هدف البحث إىل      
 .تشخي  صعوبام تعلم العلوم لدل تلميذ المر لة المتوسطة -0
استخدام  موذج مارزا و ،ذ علج صعوبام تعلم العلوم لدل تلميذ التعرف عل  ،عالية   -6

 .المر لة المتوسطة بمدي ة الطائف؟
،عالية استخدام  موذج مارزا و ،ذ براة أ ر التعلم لدل تلميذ المر لة التعرف عل    -2

 المتوسطة بمدي ة الطائف؟
 فروض البحث

ذو  بير درجام مجموعة الب ث  1017ع د مستول  توجد ،روق ذام داللة ا صائية  -0
المعر،ذ لصالح الت صيل  الختبار،ذ التطبيرير الربلذ والبعد   صعوبام تعلم العلوم

 .التطبيق البعد  
ذو  بير درجام مجموعة الب ث  1017ع د مستول  توجد ،روق ذام داللة ا صائية  -6

المعر،ذ لصالح يل الت ص والمؤجل الختبار،ذ التطبيرير البعد   صعوبام تعلم العلوم
 . التطبيق البعد 

 أهمية الدراسة

 :،  ال راط التالية  الدراسةأهمية  تم لم       
مر المتوقم أر ت يد  تائل هذ  الدراسة الرائمير عل  التدريس ،ذ المر لة المتوسطة ،ذ  -0

يذ التعرف عل  ذو  صعوبام تعلم العلوم واالهتمام ب م   ووضم م اهل مادة العلوم للتلم
 .ذول صعوبام التعلم

يمكر أر ت يد الرائمير عل  اعداد الدورام التدريبية بالتربية والتعليم ،ذ عرد دورام  -6
تدريبية لمعلمذ العلوم بالمر لة المتوسطة  ول استخدام  موذج مارزا وا ،ذ تدريس 

 .العلوم بالمر لة المتوسطة
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  مذ صعوبام التعلم بص ة خاصةمر المتوقم أر تساعد هذ  الدراسة معلمذ العلوم ومعل -2
 .عل  علج صعوبام تعلم العلوم بالمر لة المتوسطة

مر المتوقم أر تعمل هذ  الدراسة عل  ر،م مشاركة التلميذ  وت اعل م مم المعلم أ  اة  -4
 .عملية التعلم

التذ ت اولم ،عالية استخدام  موذج  -،   دود علم البا  ير - درة الدراسام والب وث  -2
زا و ،ذ علج صعوبام تعلم العلوم وبراة أ ر التعلم لدل تلميذ المر لة المتوسطة مار 

 .وتأتذ هذ  الدراسة لتعالل هذ  ال غرة الب  ية
 حدود البحث

قتصر الب ث عل  التلميذ ذو  صعوبام التعلم بالصف األول بالمر لة المتوسطة بمدي ة ا -
 .الطائف

مر كتام علوم الصف األول المتوسط لل صل ( ألرضما وراة ا)قتصر الب ث عل  و دة ا -
 .الدراسذ ال ا ذ

 . قتصر الب ث عل  استخدام  موذج مارزا و كمتغير مسترلا -
 .قتصر الب ث عل  علج صعوبام تعلم العلوم وبراة أ ر التعلم كمتغيرام تابعةا -
 .هـ 0422/ 0427تم تطبيق تجربة الب ث ،ذ العام الدراسذ  -

 :البحثمنهج 

تستخدم الدراسة ال الية الم  ل الوص ذ لتشخي  صعوبام تعلم العلوم يتبعه 
استخدام الم  ل شبه التجريبذ   تصميم الرياس الربلذ والبعد  لمجموعة وا دة لعلج هذ  

استخدام  موذج مارزا و ،ذ علج ،اعلية الصعوبام   رًا لطبيعة الب ث   الذ  ي تم بدراسة 
 براة أ ر التعلم لدل تلميذ المر لة المتوسطة بمدي ة الطائف؟صعوبام تعلم العلوم و 

 :     عينة البحث

ـــم العلـــوم بالصـــف األول المتوســـط  ـــذ ذو  صـــعوبام تعل ـــة الب ـــث التلمي شـــملم عي 
وتــم اختيــار عي ــة الب ــث ( 7)بمدرســة األميــر م مــد المتوســطة وبلــد عــدد أ،ــراد عي ــة الب ــث 

 . صعوبام تعلم العلوم ،ذ الصف األول المتوسط بالطريرة المرصودة وهم الطلم ذو 
 :مواد وأدوات البحث 
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 : تم لم أدوام الدراسة ،  
 .اختبار تشخي  صعوبام تعلم العلوم لدل تلميذ المر لة المتوسطة -0
 .كتيم للطالم ودليل للمعلم يتم اعدادهما و،ق  موذج مارزا و ألبعاد التعلم -0
صـــعوبام الـــتعلم ،ـــذ العلـــوم لتلميـــذ المر لـــة اختبـــار الت صـــيل المعر،ـــذ لـــدل ذو   -6

 .المتوسطة
وسوف يتم  عداد األدوام السابرة اعتمادا عل  األدم التربو  وعل  بعض المراييس        

 .وسيتم ضبط األدوام   صائيا مر خلل  سام الصدق وال بام ل ا. المعدة مسبراً 
 مصطلحات الدراسة

: Marzano's Dimensions of Learning Modelمنوذج مارزانو ألبعاد التعلم  -
با ه  طار عمل تعليمذ  ألبعاد التعلم  مارزا و يلتزم البا  ار بتعريف مارزا و  ل موذج

يست د  ل  أ،ضل ما يعر،ه البا  ور والم  رور عر التعلم باعتبار   تاجًا لخمسة أ ماط 
 جراةام تخطيط وتصميم مر الت كير تعبر عر كيف يعمل العرل أ  اة التعلم ب دف تغيير 

االتجاهام ا يجابية   و التعلم   اكتسام : وترويم الم  ل ،ذ ضوئ ا وهذ  األبعاد هذ
المعر،ة وتكامل ا   تعميق المعر،ة وصرل ا   االستخدام ذو المع   للمعر،ة   عادام العرل 

  (.7: 6111؛ مارزا و   2 : 0222مارزا و وآخرور   ) الم تجة 
 : Science Learning Disabilitiesالعلوم  صعوبات تعلم -

تعرف صعوبام التعلم أجرائيًا ،ذ هذا الب ث با  ا المشكلم التذ يعا ذ م  ا التلميذ   
بالمر لة المتوسطة والمتم لة ،ذ صعوبام تعلم الم اهيم وعمليام العلم والعمليام العرلية 

 .  المرتبطة بتعلم العلوم
 السابقةاالطار النظري والدراسات 

مر الموضوعام ال امة ،ذ  Learning Disabilitiesيعتبر موضوع صعوبام التعلم     
مر ب ذا الموضوع الك ير مر البا  ير ،ذ مجال التربية والتربية الخاصة الوقم ال اضر وقد أهتم 

 .خلل الدراسام والب وث المتعددة التذ اجريم لت ديد الصعوبام التعليمية المختل ة
 ل  أ ه استخدمم الك ير مر المصطل ام قبل استخدام ( 6110)شير مصط  يو     

األط ال الذير ال تت اسم  ماذج سلوكيات م وتعلم م  مصطلح صعوبام التعلـّم لوصف أولئك
الدما ية أول مصطلح  از  لرد كار مصطلح ا صابة المخية أو    مم ،ئام ا عاقة الموجودة



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 221 - 
 

لدل ك ير مر ال االم  وتبير  لم ت  ر وجود  صابة دما يةعل  قبول عام  ولكر ال  وصام 
قبل الك يرير  و ير تم  عادة  عدم م اسبته للتخطيط التربو   وكار م ار  رد وهجوم مر

مخياً  بسيطًا  ،رد واجه ذلك المصطلح  تعريف هؤالة األط ال عل  أر لدي م خللً  و ي يا ً 
 . رداً  مشاب اً  للمصطلح السابق

ــتعلم  و     ــد  ــاول العلمــاة  (Learning Disability)مصــطلح صــعوبام ال مصــطلح جدي
استخدامه ليوض وا  عاقة  ير واض ة و ير  اهرة   يث يصف هـذا المصـطلح مجموعـة مـر 
األط ال  ير الرادرير عل  مواكبة أقرا  م ،ذ التردم األكاديمذ   را أل  ـم يعـا ور مـر م ـاهر 

ــــر ا ــــل قصــــور ،ــــذ التعبي ــــذه ذ و يرهــــامتعــــددة م  ــــد أو الشــــرود ال  لل  ــــذ أو ال شــــاط الزائ
 (.6106الوق ذ )

   :مفهوم صعوبات التعلم 

 ر األط ال ذو  (: "  NASHC) اللج ة الوط ية االستشارية لألط ال المعوقير  عر،م   
صعوبام التعلم هم أولئك الذير ت  ر لدي م اضطرابام ،ذ وا دة أو أك ر مر العمليام 

أو اللغة الم طوقة  و ت  ر   والتذ تتضمر ، م واستعمال اللغة المكتوبة  سية ال  سية األسا
تعود  ل   .وال سام   والت جئة  والرراةة  والكلم   والت كير  عل  شكل اضطرابام ،ذ السمم

 صابة و ي ية بسيطة ،ذ الدماغ و ليس ل ا علقة بأية  عاقة مر ا عاقام سواة أكا م 
 (.6117:62كوا، ة ) و بصريةأ  سمعية   أوعرلية

التربو  لتعريف صعوبام التعلم  ل  عدم  مو الردرام العرلية بطريرة ويشير التعريف 
وال يكور سبم    االكاديمية م ارامالوخاصة ،ذ  ويصا م ذلك عجز أكاديمذ   م ت مة 

،ذ  كما ويشير التعريف التربو   ل  وجود تباير  ذلك العجز األكاديمذ عرليا أو  سيا
 (.6117:67كوا، ة )والردرة العرلية للشخ    الت صيل األكاديمذ

  0221أما التعريف الذ  اعتمد أك ر مر  ير  تعريف اللج ة الوط ية المشتركة لعام  
صعوبام التعلم عبارة عر مجموعة  ير متجا سة مر االضطرابام  :الذ  يخل   ل  أرّ 
عود  ل  خلل و ي ذ ،ذ الج از العصبذ المركز   التذ ي ترض أ  ا ت  ال ابعة مر داخل ال رد

  و ير الل  ية  تبدو عل  شكل صعوبام ذام داللة ،ذ اكتسام وتو يف الم ارام الل  ية
ت  ر ،ذ  ياة ال رد  وتكور مرتبطة بما ال يعتبر م ل ا مر مشكلم ،ذ الت  يم   وال كرية
ال يعتبر سببا ل ا مر  عاقام  سية أو والت اعل االجتماعذ  وقد تكور متوا،رة بما    الذاتذ
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البطاي ة و ) أو التعليم   ومر مؤ رام خارجية كاختل،ام ال را،ة  عرلية  أو ا  عالية اجتماعية
 (.6117آخرور 
بأر األط ال ذول صعوبام التعلم هم  الذير يعا ور مر (  6112)وذكرم ي ي         

ة التذ تتطلم ، م   أو استخدام اللغة قصور ،ذ وا دة أو أك ر مر العمليام األساسي
المكتوبة   أو الم طوقة   وي  ر هذا الرصور ،ذ  ر  الردرة عل  االستماع   أو الت كير   
أو الكلم   أو الكتابة  أو الت جئة   أو ،ذ أداة العمليام ال سابية   وقد يرجم هذا الرصور  ل  

 ل  الخلل الو ي ذ المخذ البسيط   أو  ل  عسر   عاقة ،ذ ا دراك   أو  ل   صابة ،ذ المخ   أو
 . ةالرراةة   أو  بسه الكلم ال مائي

بإر األط ال ذو  صعوبام التعلم هم األط ال الذير يعا ور ( 6117)وذكر عص ور          
مر اضطرام ،ذ وا دة أو أك ر مر العمليام ال  سية األساسية التذ ت تاج  ل  ، م 

طوقة أو المكتوبة   ويتم ل هذا االضطرام ،ذ  ر  الردرة عل  االستماع واستخدام اللغة الم 
 أو الت كير   أو الكلم   أو الكتابة  أو الت جئة   أو ،ذ أداة العمليام ال سابية   أو التعبير 
الش و    ويعود هذا الرصور  ل  خلل دما ذ و ي ذ بسيط أو  ل  العسر الررائذ  او 

 .ترجم  ل  أ   رمار  را،ذ أو اجتماعذ أو بيئذ  او ا  عالذ  ال بسة الكلمية   وال
المشكلم التذ يعا ذ م  ا التلميذ وتعرف صعوبام التعلم ،ذ هذا الب ث بأ  ا   

بالمر لة المتوسطة والمتم لة ،ذ صعوبام تعلم الم اهيم وعمليام العلم والعمليام العرلية 
  .  المرتبطة بتعلم العلوم

 : ذوي صعوبات التعلم خصائص األطفال

يتميز ذو  صعوبام ،ذ المجال المعر،ذ   أ  م أك ر اعتمادًا عل  الم ب ام : الخصائ  المعر،ية -
البيئية ،ذ  صدار أ كام م ا دراكية  واال د،اعية ،ذ ا جابة  وسرعة وضم الخيارام  ،ذ  ير 

البيئية ،ذ ت سير  دراكات م مم أر األط ال العاديير لدي م الردرة عل  االسترلل عر الم يرام 
دراكات م أك ر ص ة   (. 6112  ي ي )الترد  ،ذ  صدار األ كام   مما يجعل أ كام م وا 

 :و،يما يلذ أهم خصائ  األط ال ذو  صعوبام التعلم ،ذ مجال األسلوم المعر،ذ      
 (رللية االسترللية وعدم االست)االعتماد عل  الم ب ام البيئية ،ذ ت سير  دراكاته  -0
اال د،اعية    يث  البًا ما يتسرع هؤالة األط ال ،ذ  جابات م مما يجعل ا خاطئة   -6

 .والذ  ي عكس عل  األداة المدرسذ بصورة سلبية 
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 (.صعوبة الذاكرة )يواجه صعوبة ،ذ م ام الذاكرة مرار ة مم أقرا ه  -2

علومام ال شل ،ذ استخدام استراتيجيام سليمة تمك ه مر تخزير واسترجاع الم -4
 .بس ولة كما ي عل العاديور 

 . الصعوبة ،ذ اال تبا  اال ترائذ ا راد  لمدة كا،ية للتعلم -7

 :يف اجملال اللغوي   -

 :(6112  سالم وآخرور ) يتميز ذوي صعوبات التعلم في المجال اللغوي بما يلي 
 .يواجه صعوبة ،ذ ، م اللغة االستربالية  -0
 (. ديث ا  سار مم   سه )لية يواجه مشكلم ،ذ ، م اللغة الداخ -6

 .يواجه صعوبة ،ذ  دراك أصوام اللغة  -2

أسماة األشياة  واأل،عال  والص ام  والم اهيم : يواجه صعوبة ،ذ ، م الكلمام م ل -4
 .المجردة وم  ا م اهيم العلوم

يواجه مشكلة ،ذ التعبير عر األصوام اللغوية والتذ عل  صورة  ذف ال رف   أو  -7
 .و تشويه ال رف  بدال ال رف   أ

يواجه صعوبة ،ذ تكوير الكلمام والجمل   والتذ تبرز عل  صورة عدم الردرة عل   -2
ضا،ة  ت  يم األ،كار بصورة م اسبة  لذلك  جدهم يميلور  ل   ذف الكلمام   وا 

 .كلمام  ير ملئمة   وقواعد  ير ص ي ة 

  واسترجاع صعوبة الع ور عل  الكلمام   والتذ ت  ر بصورة صعوبة ،ذ تذكر  -7
 .كلمام معي ة للستعمال ال ور  التلرائذ 

 .رداةة ،ذ ت  يم كتاباته-2

 .ال يكتم عل  السطر -2

 .ال يترك ،را ام م ت مة بير الكلمام -01

 .يشو  أشكال ال روف واألرقام ع د الكتابة-00

 :يف اجملال االجتماعي   -

ا السلوك  ير التلبث ،ذ ال شاط   والذ  يرصد به تكرار السلوك بعد أر يصبح هذ -0
تكرار كتابة  رف عل  صورة م ددة دور االلت ام  ل  : ملئم لعدم  اجته  ليه م ل 

 .الصور األخرل لل رف والبراة ع د هذا ال د ،رط 



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 222 - 
 

 .صعوبة ت مل المسؤولية الشخصية أو االجتماعية  -6

 .العدوا ية تجا  ااخرير ألسبام  ير مبررة أو موجبة  -2

 .تشتم اال تبا   -4

 ( .7002،كوافحة)تدنية عن ذاتهم ضعيفة ، فهي في العادة دائمًا سلبية أومفاهيمهم  -7

  :اجملال احلركي  -

وجود مشكلم ،ذ الم ارام ال ركية الكبيرة والتذ تعود  ل  التأخر ،ذ ال مو التطور  م ل  -0
 .الز ف والمشذ والرمذ والر ز أو المشذ عل  خشبة التوازر 

الدقيرة والتذ تعود  ل  ضعف الم ارام م ل الرسم  وجود مشكلم ،ذ الم ارام ال ركية -6
والكتابة والر  والتذ تتصل ،ذ العادة بالم ارام ا دراكية ال ركية ،أط ال صعوبام 
التعلم يعا ور مر  شكاالم كبيرة ،ذ  رل الرسومام أو  تباع األ ماط  واألشكال  وهذ 

 (.6112  ي ي )م ارام تتطلم الت اسق بير اليد والعي ير

وقد اهتمم دراسام متعددة بعلج صعوبام التعلم باستخدام طرائق واستراتيجيام  
تعليمية  دي ة وأوض م هذ  الدراسام ،عالية االستراتيجيام المختل ة ،ذ علج صعوبام 

هد،م الدراسة ال  اعداد بر امل تدريبذ ( 6106)دراسة السمارالتعلم ومر هذ  الدراسام 
مة لل د مر صعوبام تعلم الكتابة لدل تلميذ الصف الخامس باستخدام الم  مام المترد

( 6106)دراسة  سر و  .وأشارم ال تائل  ل  ،عالية البر امل ،ذ ال د مر صعوبام التعلم
ت مية م ارام الوعذ  ذأشارم  تائل هذ  الدراسة  ل  أر  ت ليل السلوك التطبيرذ ساهم ،

أشارم  تائج ا  ل  ( 6102)دراسة م مد و . الصوتذ لدل ذو  صعوبام التعلم ،ذ الرراةة 
،عالية بر امل معد بالوسائط المتعددة ،ذ علج صعوبام تعلم التاريخ  لدل تلميذ الصف 

 .األول االعداد 
والدراسام السابرة تشير  ل  أ ه يمكر ت سير أداة الطلم الذير يعا ور مر صعوبام 

 .يجيام وطرق تدريس م اسبة،ذ المجاالم األكاديمية مر خلل استخدام استرات
 صعوبات تعلم العلوم

تعتبر صعوبام تعلم العلوم ا دل الصعوبام األكاديمية التذ يمكر أر يعا ذ م  ا 
تلميذ المدارس وخاصة المر لة المتوسطة  وقد اهتمم ك ير مر الدراسام ال دي ة بصعوبام 

الدراسام  ل  الب ث عر أ،ضل وسعم مع م هذ  . تعلم العلوم ،ذ المرا ل الدراسية المختل ة
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االستراتيجيام التعليمية ال دي ة التذ يمكر ار تساهم ،ذ علج صعوبام تعلم العلوم ومر 
دراسة  الدراسام التذ اهتمم بعلج صعوبام تعلم العلوم واستخدمم استراتيجيام  دي ة 

ت سير ، م   ل  ،عالية طريرة االسترصاة  ،ذ  تائج اأشارم التذ  (Eliot, 2006)أليوم
الم اهيم العلمية لدل ذو  صعوبام التعلم كما أوض م ال تائل عدم وجود ،روق ،ذ تصور 

اشارم التذ ( 6112)دراسة الخولذ  و الك اةة الذاتية بير ذو  صعوبام التعلم والعاديير
 تائج ا  ل  ،عالية البر امل المرتر  لمعلمذ العلوم ،ذ التدريس لذو  صعوبام التعلم الذير 

 ل    (Taylor, 2008)تايلور  كما أوض م  تائل دراسة  يعا ور مشكلم ،ذ تعلم العلوم
أر التدريس باالسترصاة المصا م بالك اةة االجتماعية والتعلم التعاو ذ عزز مر ال جا  

 . األكاديمذ للطلم ذو  صعوبام التعلم ،ذ العلوم
راسة  سيفرت اهتمت د )Seifert. 2008بعالج صعوبات تعلم قراءة  (و

واستخدم الباحث ، العلمية لدى طالب المرحلة الثانوية ذوي صعوبات التعلم  المصطلحات 

 ، وأشارت نتائجها استراتيجية التدخل القرائي والتي تشمل قراءة النص وتعلم المفردات العلمية

 (Shifrer &Callahan دراسة شيفرر وكالهانوهدفت . إلى فعالية هذه االستراتيجية  

إلى التعرف على فعالية التكنولوجيا واالتصال في تسهيل وتحسين تقدم 2008 ,) 

وأشارت النتائج إلى  العلياالطالب ذوي صعوبات التعلم في العلوم والرياضيات بالمدارس 

اثر استراتيجية  بمعرفة  (Boyle, 2010)    دراسة بويل، واهتمت الطالب تحسن أداء 

والفهم لدى طالب المدارس المتوسطة ذوي صعوبات التعلم في  تدوين المالحظات على التذكر

العلوم وأشارت النتائج إلى فعالية االستراتيجية في تحسين أداء الطالب ذوي صعوبات التعلم 

 .في العلوم  وبقاء أثر التعلم لديهم

أشارم  ل  ،عالية بر امل تدريبذ للدراك السمعذ ،رد ( 6101)دراسة سلمةأما 
  ذ تخ يف صعوبام تعلم العلوم لدل تلميذ ال لرة ال ا ية مر التعليم األساسذوالبصر  ،
بتو،ير الدعم األكاديمذ  (Marno & Beecher, 2010)دراسة مار و وبوشر واهتمم 

للطلم ذو  صعوبام التعلم مر خلل ألعام ال يديو التعليمية عر طريق مستويير مر الدعم 
دراسة جرير   وهد،م تعليمية لدل ذو  صعوبام التعلماألكاديمذ لتعزيز الممارسام ال

(Green, 2010 ) ل  استخدام اجراةام تدخل علجية مم ذو  صعوبام التعلم بالصف 
السابم وكا م التدخلم العلجية هذ تعليم األقرار والتعليم الم رد وأشارم ال تائل  ل  أر 

دراسة ابراهيم وأوض م  .م ،ذ العلومتعليم االقرار كار أك ر ،عالية مم ذو  صعوبام التعل
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أر ت مية و ائف ال مط المتكامل للمخ لذو  صعوبام التعلم ،ذ العلوم بالمر لة ( 6100)
 (Morals. 2011)دراسة مورال   كما اهتمم  االعدادية ساهم ،ذ زيادة الت صيل لدي م

لمتوسطة ذو  باستخدام أساليم متعددة الستكشاف ووصف تدريس العلوم لطلم المر لة ا
صعوبام التعلم  داخل ال صول الدراسية ومعتردام معلمذ العلوم وممارسات م تجا  ذو  

كما  .صعوبام التعلم والعاديير   كما هد،م  ل  ترديم أم لة تدريسية ،ذ ،صول المعلمير
بصعوبام تعلم العلوم وعلج ا باستخدام المدخل الرصصذ ،ذ ( 6106)دراسة السيداهتمم 
واشارم  تائج ا  ل  ،عاليته ،ذ ت مية الميول والم اهيم العلمية لدل ذو  صعوبام العلوم 
تطوير م  ل العلوم لتلميذ المر لة االبتدائية   ل  (6106)دراسة السيد   وهد،م التعلم

العاديير والمعاقير بصريًا ،ذ ضوة ابعاد الم  ل التكعيبذ   وأشارم ال تائل  ل  ،عالية 
 .ذ ت مية االستيعام الم اهيم وعمليام العلم لدل ذو  صعوبام التعلمالم  ل المطور ،

ومر العرض السابق يتضح أ ه يمكر علج صعوبام تعلم العلوم مر خلل استخدام           
لذلك جاةم . استراتيجيام التدريس الم اسبة التذ تراعذ طبيعة التعلم لدل صعوبام التعلم

م تعلم العلوم لدل تلميذ المر لة المتوسطة والذ  اوضح الدراسة ال الية لمعالجة صعوبا
 المسح الذ  قام به البا  ار وجود  درة ،ذ دراساته بالمر لة المتوسطة بمدي ة الطائف 

      Marzano’s Dimensionns Of  Learning Model : التعلم ألبعاد مارزانو نموذج
عددة مر أبرز أهداف العملية التعليمية يعد  ت مية الت كير بأ واعه وم اراته المت      

،السبيل  ل    ضة أ  مجتمم   ما يكور بعرول أب ائه الم كرير المبتكرير لذا اتجه 
التربويور والبا  ور  لذ الب ث ،ذ سبل ت مية الت كير لدل التلميذ ومر هؤالة البا  ير 

مسة أبعاد أطلق علي ا أبعاد مارزا و والذ  توصل  لذ  موذجًا تدريسيًا متكامًل يتكور مر خ
التعلم أو أبعاد الت كير وذلك  تيجة قيام مارزا و وزملؤ  بمراجعة األب اث التربوية وخاصة ،ذ 
مجاالم علم ال  س المعر،ذ والم اهل والرياس والترويم والتذ أجريم علذ مدار  ل ير عامًا 

 (. 7 :0222مارزا و وآخرور   )  ول عمليام التعلم والت كير 
،أبعاد التعلم  طار عمل يست د  لذ أ،ضل ما يعر،ه البا  ور والم  رور عر التعلم  

باعتبار   تاجًا لخمسة أبعاد مر الت كير تعبر عر كيف يعمل العرل خلل التعلم ب دف تغيير 
هذا   وقد  أطلق عل   ( 64 : 6112أبوبكر  )  جراةام تخطيط وتصميم الم  ل والترويم

 .مارزا و ألبعاد التعلم ا طار  موذج 
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 طار عمل تعليمذ يست د  ل  أ،ضل ما يعر،ه البا  ور  بأ هويعرف  موذج مارزا و  
والم  رور عر التعلم باعتبار   تاجًا لخمسة أ ماط مر الت كير تعبر عر كيف يعمل العرل 

بعاد أ  اة التعلم ب دف تغيير  جراةام تخطيط وتصميم وترويم الم  ل ،ذ ضوئ ا وهذ  األ
االتجاهام ا يجابية   و التعلم   اكتسام المعر،ة وتكامل ا   تعميق المعر،ة وصرل ا   : هذ

؛  2 : 0222مارزا و وآخرور   ) االستخدام ذو المع   للمعر،ة   عادام العرل الم تجة 
 (.7: 6111مارزا و  

 ريسيةوالممارسام التد ا جراةام بأ ه مجموعة( 00: 6117الر يلذ  )وتعر،ه  
 عل  تعمل الذ  والتذ المدرسذ ال صل ،ذ يتبع ا المعلم  التذ التعليمية / التعليمية الص ية
 قبل مر مع   له   و عل  وتكامل ا واستخدام ا المعر،ة وتعميق و، م واستيعام اكتسام
 .الم تجة العرلية وت مية للعادام التعلم عر ا يجابية البيئة مر  طار ،ذ المتعلم 
 : مارزا و  موذج ،ذ التعلم أبعاد أ واع

أسماها  الت كير أ ماط مر خمسة ت اعل وتتطلم تتضمر التعلم تتضمر عملية  
 التذ توضح الت كير أبعاد  واتل هذ الخمسة األبعاد وهذ  التعلم أبعاد Marzano  مارزا و 

 42-61: 6117يلذ   الر )يلذ كما هذ الخمسة  األبعاد وهذ  التعلم  خلل العرل يعمل كيف
 (241: 6100؛ خير الدير  

  Toward Positive Attitudes التعلم حنو االجيابية االجتاهات : األول البعد
Learning 

 أر واعتبر  يجابا  أو سلًبا عل  التعلم الطلم قدرة ،ذ واالدراكام االتجاهام تؤ ر 
دراكام مو رسخ اتجاها كور ّّ  ر أر ال عال التعلم ،ذ الم تا ية الع اصر مر  عر  يجابية وا 

  .التعلم
  Acquisition and Integration of املعرفة وتكامل اكتساب : الثاني البعد

Knowledge 
 تعلمه سبق ما مم المكتسبة دمل المعر،ة يتضمر وتكامل ا المعر،ة اكتسام ر 
 الخطوة وهذ  المدل  طويلة ذاكرة المتعلم ،ذ وتخزي ه وداللة  مع   ذام أ ماط ،ذ وت  يمه
 ال اجة وقم استرجاع المعلومام عل  الطلم قدرة تتضمر أل  اا هامة األخيرة
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المكتسبة  أ ماط المعر،ة مر  مطير بير تميز التعلم عملية أر  ل  وأشار مارزا و
 ما  د  ل  المعر،ة أ ماط مر  مط ويتضمر كل ا جرائية المعر،ة هما المعر،ة الترريرية و

 .مختل ة تعليمية ويتطلم استراتيجيام مت وعة  تعلم عمليام
  Extending and Refining Knowledge وصقلها املعرفة تعميق : الثالث البعد

 بالمعلومام العرل وملة المعر،ة اكتسام مر وأعمق أبعد الجيد التعليم مر ال دف  ر 
عادة الذاكرة ،ذ المعلومام هذ  عر الب ث وا  ما ،رط  والم ارام وه ا  .رل اوص صيا ت ا وا 

 .ل ا جديدة واستخدامام لرؤية  ل  التوصل يؤد  بما المعلومام ت  يم يروم يجم  عادة
  Using Knowledge Meaningfully للمعرفة املعنى ذي االستخدام : الرابع البعد

ال جاز  المعر،ة استعمال عل  قادرير يكو وا ع دما ،اعلية أك ر بصورة األ،راد يتعلم 
واشار . الذاتية والم ا،م الخاصة المصالح استكشاف ل م تتيح التذ الجادة باموالواج الم ام

 وتعميق التعلم لت مية المتعلم يروم ب ا  التذ العمليام أر  تذكر أر الم م مر مارزا و  ل  أ ه
 المرار ة أجل مر  رارر ال أل  ا ذات ا ،ذ هدً،ا ليسم المعر،ة

  Productive habits of Mind املنتجة العقل عادات : اخلامس البعد

 أ  لتعلم اللزمة الم ارام المتعلمير اكتسام هد،ه يكور الذ  هو الجيد التعليم  ر 
 العرل عادام ،ذ المتم لة للمتعلمير العرلية الم ارام ت مية بمع   ب ا    خبرة يمرور

 . ة للعرلالكام الطاقة هذ الم تجة العرلية العادام أر وأشار مارزا و  ل  .الم تجة
 :التعلم أبعاد  موذج باستخدام التدريس

؛ خير الدير  42-46: 6117؛ الر يلذ  664-602: 6111)أشار مارزا و 
ألبعاد  موذج أبعاد التعلم  للتخطيط صور أو  ماذج  لث يوجد أ ة(. 241: 6100

 :يستخدم ا المعلم ،ذ التدريس وهذ
 Focus on knowledge عليها والرتكيز باملعرفة االهتمام :األول النموذج

 ب ا المرتبطة والعمليام والخطوام تدريس ا المراد المعلومام المعلم ي دد  :األول  لخطوةا
 الدرس ،ذ علي ا التركيز سيكور والتذ
 األ شطة وت ديد وصرل ا المعر،ة تعميق ،ذ تس م التذ الم ام المعلم يختار :ال ا ية الخطوة

 .الخطوة األول  ،ذ الموجودة للمعلومام الطلم ، م ذ، ذلك يس م ب يث والتعزيزام
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 تدعيم ،ذ والتطبيق والتذ تس م للستخدام مع   ذام م ام المعلم يختار :ال ال ة الخطوة
 .األول  الخطوة ،ذ الموجودة وا جراةام للمعلومام ال  م وتعميق

  : Focus on issues والقضايا املوضوعات على الرتكيز :الثاني النموذج

 للمعلومام المع   ذام الم مة ي دد  م المسألة  أو الموضوع المعلم ي دد :األول  الخطوة
 .ترتبط ب ا التذ
 وا جرائية الترريرية المعر،ة  والم ارام وا جراةام الم اهيم المعلم ي دد : ال ا ية الخطوة

 .للمعر،ة المع   ذ  باالستخدام الم مة وا جاز  تمام اللزمة
 .العمل  تمام اللزمة الموسعة والتص ي ية التعميرية األ شطة المعلم ي دد :ال ال ة ةالخطو  

 Focus on student exploration التلميذ استكشاف على الرتكيز :الثالث النموذج
 التركيز التذ سيكور والم ارام وا جراةام الم اهيم مجموعة المعلم ي دد :األول  الخطوة 

 .دةالو  هذ  ،ذ علي ا
 الطلم والتذ تساعد والتص ي ية المرتبطة التعميرية األ شطة المعلم ي دد :ال ا ية الخطوة

 .الترريرية وا جرائية بالمعر،ة العلقة ذام والم ارام والمعلومام الم اهيم ، م عل 
 م ام وا تراة اختيار عل  الطلم لمساعدة الطرق مر مجموعة المعلم ي دد :ال ال ة الخطوة
  مع   ذا استخداًما المعر،ة خدمتست

: ويمكــر ت ديــد أســس ت  ــيم وعــرض الم تــو  و،ــق  مــوذج أبعــاد الت كيــر ،يمــا يلــذ
 (  240 : 6100خير الدير   )

عرض األ،كار والم اهيم األساسية للموضوع ،ـذ البدايـة ،ـذ صـورة خـرائط معر،يـة أو  -0
 .مخططام هرمية أو صور أو رسوم ب ث تبرز األ،كار بوضو  

تأكيد علذ  يجابية المتعلم عر طريق المشاركة ال عالـة ،ـذ أداة الم ـام التـذ تسـ م ال -6
 .،ذ بلو ه لل دف ال  ائذ المراد ت ريره 

التأكيــد علــذ ضــرورة تــو،ير م ــاي صــ ذ جيــد يســاعد علــذ  تمــام عمليــة الــتعلم وبمــا  -2
 .يساعد علذ تكوير االتجاهام االيجابية   و عملية التعلم 

يد بالخبرام السابرة للمـتعلم ليصـبح كـًل متكـامًل ،ـذ البي يـة المعر،يـة ربط التعلم الجد -4
 .وبشكل يدرك معه ال رد الجا م الو ي ذ ل ذ  الخبرام الجديدة ،ذ  ياته 
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ت ويــم الم يــرام التــذ يتعــرض ل ــا المــتعلم لجــذم ا تباهــه و  ــه علــذ الريــام بالم ــام  -7
 المطلوبة م ه 

رام الت كيـــر المختل ـــة كـــالت كير ال اقـــد والت كيـــر التأكيـــد علـــذ ممارســـة المـــتعلم لم ـــا -2
االبتكــار  والت كيــر الرــائم علــذ ت  ــيم الــذام وعمليــام العلــم واالسترصــاة وذلــك مــر 

 .خلل  تا ة ال رصة له للريام باأل شطة المعر،ية المختل ة 
ـــدير   ـــر ال ـــوع االســـتراتيجيام (  246 :6100)واشـــار خي ـــز ت  ـــ  أر ال مـــوذج يتمي  ل

،يه ومراعاة ال موذج لجوا م المعر،ة المختل ة مر معر،ذ وم ـار  ووجدا يـة يتضـح  المتضم ة
 :ذلك ،يما  يلذ

تضــمر  مــوذج مــارزا و ،ــذ  جراةاتــه التدريســية لب ــاة االتجاهــام ا يجابيــة لــد  المتعلمــير * 
 . ،ذ الم تول وهذا م اسم للعلوم .   و الم ام الص ية 

ــوعذ ال*  ــير   ــرق  مــوذج مــارزا و ب ــة ، ــة الترريري ــاهيم والتعميمــام ) معر، ــة ( الم  ) وا جرائي
و دد االستراتيجيام التدريسية التذ ت اسم  كسام كل  ـوع م  ـا وهـذا ( الم ارام والعمليام 

 .قلما  جد  ،ذ  موذج أو استراتيجية تدريس وا دة 
م تدريســية اهــتم  مــوذج مــارزا و  بتعميــق اكتســام التلميــذ للمعر،ــة مــر خــلل اســتراتيجيا*  

 .مت وعة كالمرار ة والتص يف واالسترراة واالست باط و يرها 
 موذج مارزا و لم يكتـف باكتسـام التلميـذ للمعلومـام بـل واسـتخدام ا اسـتخداما لـه مع ـذ *  

،ــذ  ــل المشــكلم واتخــاذ الرــرارام واالسترصــاة بأ واعــه والتــذ تبــير و ي يــة المعلومــام 
 .   زهم علذ تعلم اوأهميت ا ،ذ  ياة التلميذ وت

وقد أكدم العديد مر الدراسام والب ـوث علـ  أهميـة  مـوذج أبعـاد الت كيـر ،ـذ ت ريـق  
العديد مر ال تـائل التعليميـة وهـذ بم ابـة أهـداف أساسـية للعمليـة التعليميـة م ـل دراسـة بـراور 

(Brown, 1995 ) الر يلـذ )ودراسة (  6117زيدار )ودراسة ( 6112أبو بكر   )ودراسة  
ـــدير )ودراســـة (  6112الســـيد   )ودراســـة( 6117 ـــر )ودراســـة (  6101عيســـ    وخيرال خي
 (. 6100عبد السميم   )ودراسة ( 6100الدير  

ــرام متعــددة وأ بتــم  ــذ ت ميــة متغي ــد اســتخدمم دراســام عديــدة  مــوذج مــارزا وا ، وق
علـــ  التـــذ اهتمـــم بـــالتعرف ( 6117)،اعليتـــه ومـــر هـــذ  الدراســـام دراســـة شـــعبار وع ي ـــذ

الممارســـام التدريســـية لمعلمـــذ المر لـــة االعداديـــة ،ـــذ ضـــوة  مـــوذج ابعـــاد التعلـــيم لمـــارزا و 
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أهتمــم بــالتعرف علــ  ،اعليــة اســتخدام  مــوذج مــارزا و ألبعــاد  التــذ( 6112)البعلــذ ودراســة 
،اعليـة اسـتخدام  التذ درسم ( 6117) براهيمالتعلم ،ذ تدريس العلوم ،ذ الت صيل   ودراسة 

رزا و ،ــذ ت ميــة الم ــاهيم الجغرا،يــة وبعــض م ــارام الت كيــر االبتكــار  لــدل تلميــذ  مــوذج مــا
التــذ اهتمــم بــالتعرف علــ  ( 6112)ودراســة عبــدالعزيز   المــؤتمر. الصــف األول ا عــداد 

ــة ،ــذ ضــوة  مــوذج  ــة ذو  التخصصــام األكاديمي ــة التربي ــزة لطــلم كلي ــر الممي م ــارام الت كي
 ".مارزا و"

ا ـر تـدريس و ـدة تعليميــة بدراسـة  (6100)العجـاجذ وآل سـعود ة كمـا اهتمـم دراسـ
متطــورة مــر مرــرر التــاريخ قائمــة علــ   مــوذج ابعــاد الــتعلم ،ــذ ت ميــة م ــارام الت كيــر ال اقــد 

 ودراســــــة والســــــمام العرليــــــة والت صــــــيل الدراســــــذ لــــــدل طالبــــــام الصــــــف ال ــــــا ذ ال ا و 
رزا و ألبعـاد التعلـيم ،ـذ ت ميـة العمليـام ،اعلة استخدام  موذج ما التذ درسم (6106)الكلبذا

المعر،ية العليا و الت صيل الدراسذ ،ذ مررر ال ره و االتجا    ـو العمـل التعـاو ذ لـدل طـلم 
ــا ذ المتوســط ــداهو المصــيل ذ   ودراســة  الصــف ال  ــة  مــوذج  التــذ درســم (6106)عب ،اعلي

  ودراسـة   يـذ الصـف الرابـم ا بتـدائذمارزا و ألبعاد التعلم ،ذ ت مية الت كير الرياضـذ لـدل تلم
ــذ اهتمــم بدراســة  ( 6102)وأخــرور  أ مــد ــة و ــدة تعليميــة قائمــة علــ   مــوذج الت " ،اعلي

ألبعاد التعلم ،ذ ت مية بعض م ارام تصميم وت  يذ الباترو ـام لـدل طالبـام المر لـة " مارزا و 
 . ال ا وية

مر الدراسام  لـ  ،اعليـة  مـوذج  أما ،ذ مجال تدريس العلوم ،رد أشارم  تائل العديد
مـــارزا و ،ـــذ تـــدريس العلـــوم بالمرا ـــل الدراســـية المختل ـــة ومـــر هـــذ  الدراســـام دراســـة البـــاز 

التــذ هــد،م  لــ  التعــرف علــ  ،عاليــة اســتخدام  مــوذج مــارزا و ألبعــاد الــتعلم ،ــذ ( 6110)
لـدل طـلم الصـف تدريس مادة الكيمياة عل  الت صيل والت كير المركـم واالتجـا    ـو المـادة 

،اعليــة التــذ هــد،م  لــ  التعــرف علــ  ( 6112)البعلــذاألول ال ــا و  العــام بــالب رير  ودراســة 
استخدام  موذج مـارزا و ألبعـاد الـتعلم ،ـذ تـدريس العلـوم ،ـذ الت صـيل وت ميـة بعـض عمليـام 

رف التــذ اهتمــم بــالتع( 6112)  ودراســة ،ــتح اه  العلـم لــدل تلميــذ الصــف ال ــا ذ االعـداد 
علـ  ،عاليـة  مـوذج أبعـاد الـتعلم لمـارزا و ،ـذ ت ميـة االسـتيعام الم ـاهيمذ ،ـذ العلـوم وعـادام 

التـذ هـد،م  لـ  التعـرف ( 6112)العرل لدل تلميذ الصف السادس االبتدائذ  ودراسة صـالح 
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عل   ،عالية استخدام  موذج مارزا و ألبعاد التعلم ،ذ ت مية الت كير االسـتداللذ والت صـيل ،ـذ 
ـــادة العلـــوم واالتجـــا    ـــو المـــادة لـــدل تلميـــذ الصـــف األول المتوســـط بالمملكـــة العربيـــة  م

التــذ اهتمــم بــالتعرف علــ  أ ــر اســتخدام ( 6100)الســعودية  ودراســة الزعبــذ  والســلمام 
استراتيجية مب ية عل   موذج مارزا و ألبعاد الـتعلم لطلبـة المر لـة األساسـية العليـا ،ـذ م طرـة 

يل م للم ـاهيم ال يزيائيـة وت ميـة م ـارام الت كيـر ال اقـد واتجاهـات م   ـو مـادة السلط ،ـذ ت صـ
ـــزة  ـــف و  م ـــاة  ودراســـة خل ـــارام العرليـــة ( 6106)ال يزي ـــ  الم  ـــالتعرف عل ـــم ب التـــذ اهتم

المتضــم ة ،ــذ أ شــطة و أســئلة كتــام العلــوم للصــف الســادس االبتــدائذ ،ــذ ضــوة أ مــوذج 
التذ ركزم عل  دراسة ،عالية  موذج أبعاد الـتعلم لمـارزا و ( 6100)ودراسة ،تح اه .  مارزا و

  ،ــذ ت ميــة االســتيعام الم ــاهيمذ ،ــذ العلــوم وعــادام العرــل لــدل تلميــذ الصــف الســادس 
التـــذ (  6102)االبتـــدائذ   بمدي ـــة ع يـــزة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية  و دراســـة الوســـيمذ 

ــ ــاد ال ــة اســتخدام  مــوذج ابع ــة اهتمــم بدراســة  ،اعلي ــوم و ت مي تعلم لمــارزا و ،ــذ ت صــيل العل
 .م ارام الت كير االبتكار  و دا،عية اال جاز لدل تلميذ الصف االول االعداد 

و،ذ مجال علج صعوبام التعلم استخدمم بعض الدراسام  موذج مارزا وا ،ـذ عـلج 
د،م  لـ  التـذ هـ( 6102)واخـرور عبـدال ليم الصعوبام التعليمية ومر هـذ  الدراسـام دراسـة 

بر امل تعلم الكترو ذ مدمل قـائم علـ   مـوذج مـارزا و لت ميـة م ـارام قـراةة الصـور  استخدام 
 . لدل تلميذ المر لة ا عدادية ذو  صعوبام التعلم

لــذلك كــار اهتمــام الدراســة ال اليــة باســتخدام  مــوذج مــارزا و ألبعــاد الــتعلم ،ــذ عــلج  
المتوسطة وايضا دراسـة ،اعليتـه ،ـذ برـاة ا ـر الـتعلم  صعوبام تعلم العلوم لدل تلميذ المر لة

 .لدل ذو  صعوبام التعلم ،ذ العلوم
 إعداد مواد وأدوات البحث 

  (أ،ب)صورتان متكافئتان األول املتوسط لتالميذ الصف  العلوم فى  التحصيليختبار إعداد اال :أواًل

للتعــرف ،ــذ العلــوم  ت صــيلذالتــ  تتطلــم تطبيــق اختبــار  الب ــث ال ــالذ  ــرًا لطبيعــة 
وت ديـد مـا لـدي م مـر صـعوبام ،ـذ تعلـم العلـوم    العلـومعل  التلميذ م خ ض  الت صيل ،  

اســتخدام  مــوذج مــارزا و ألبعــاد ول بعــد للختبــار األ  ئــاً خــر مكا،آ ياً ت صــيل اً اختبــار  كمــا تتطلــم
 .ومتابعة مدل ا ت ا  م بالمادة المتعلمةداة  لت ديد مردار الت سر ،  األ التعلم
 :  (أ م)مر االختبار الت صيلذ ،ذ العلوم الصورة  عداد الصورة األولية   -0
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 ارختبـار الت صـيل  اتبـم البا  ــر للير المتكـا،ئتيعـداد الصـورة األوليـة مـر الصـورت 
 : تيةالخطوام اا

األرض مـر مـ  ل العلـوم  للصـف األول مـا وراة : الو ـدة الرابعـةعلـ  ار وقم اختيار البا   -
ــيم)المتوســط  ــتعلم لصــيا ت ا ( م6104: شــركة العبيكــار للتعل ــاد ال ــا ل مــوذج مــارزا و ألبع طبر

 :وذلك لألسبام التالية
 .    ا الو دة تم دراست ا مر قبل الطلم ،ذ ال صل الدراسذ ال ا ذ –أ 
الم ـاهيم العلميـة التـذ تتكور الو دة مر مجموعة مر الدروس تتضـمر العديـد مـر  -م

 .يمكر أر يكور ب ا صعوبة لدل الطلم وكذلك عمليام العلم ب ا
" تصــ يف المســتويام ال ل ــة األولــ  ل ،ــ  ضــوةمــا وراة األرض  و ــدة ت ليــل م تــولتــم  -6

بأ ــد الــزملة  اروقــد اســتعار البا  ــ .التــذكر  ال  ــم  التطبيــق: ألهــداف الســلوكيةل" بلــوم
 ت ليــلللريــام بــ  س الت ليــل وتــم التأكــد مــر  بــام ال العلــومتــدريس  برســم الم ــاهل وطــرق

ب سام معامل االت اق بير الم للير  والتأكد مر  باته بإعادة الت ليـل مـرة  ا يـة بعـد ،تـرة 
يجــاد معامــل االرتبــاط بي  مــا وقــد بلغــم قيمتــه  وهــذ قيمــة  1072زم يــة مرــدارها شــ ر وا 

 .رير المتكا،ئتيعليه تم صيا ة الصورت وب اةً مربولة 
ال  رية ،  مجـال صـعوبام الـتعلم بصـ ة عامـة  ومجـال  كتاباممر ال االطلع عل  العديد -2

مــر  تــائل الدراســام ة ســت اداال با ضــا،ة  لــ بصــ ة خاصــة   العلــومصــعوبام الــتعلم ،ــ  
 .السابرة ،  هذا الميدار

هـذا  ،ـذعدم أ  والعربية الت  ج بية عل  عدد م اسم مر االختبارام والبطاريام األ االطلع -4
ر مــر االختبــار ير المتكــا،ئتيوليــة للصــورتللســت ادة م  ــا ،ــ  صــيا ة الصــورة األ المجــال 

 ،  الدراسة ال الية  الت صيلذ ،ذ العلوم
 : ([أ  م)الصورة الت صيلذ ،ذ العلوم ختبار وصف الصورة األولية لل -

" تصـ يف ستويام ال ل ة األولـ  لالم ضوةبعد اال ت اة مر ت ليل م تول الو دة ،ذ 
والتأكـد مـر صـدق و بـام الت ليـل ب ســام   التـذكر  ال  ـم  التطبيــق: ألهـداف السـلوكيةل" بلـوم

 :معامل االت اق بير الم للير  تم ااتذ
 : ت ديد هدف االختبار -0
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للختبار الت صـيلذ  لـ  تشـخي  صـعوبام الـتعلم ،ـذ العلـوم لـدل ( أ)هد،م الصورة 
 .مر م  ل العلوم ( ما وراة األرض)لصف األول المتوسط ،ذ و دة تلميذ ا

للختبـار الت صـيلذ  لـ  قيـاس مـدل ت سـر تلميـذ الصـف االول ( م)هد،م الصورة 
 .مر م  ل العلوم( ما وراة األرض)المتوسط ،ذ و دة 

 وضم جدول مواص ام للختبار الت صيلذ -6
ـــة صـــورة ،وتو را، ـــر جـــدول المواصـــ ام بم اب ـــار يعتب ـــزود مصـــمم االختب ـــار وي ـــة للختب ي

جــدول مواصــ ام االختبــار الت صــيلذ ،ــذ ( 0)ويوضــح جــدول . بــالخطوط العريضــة لب ــاة االختبــار
 .العلوم

 (1)جدول 
 (.أ، ب)جدول مواصفات االختبار التحصيلي في العلوم الصورة 

 م ردة ( 24)ر  وتتكور كل صورة مر ير متكا،ئتييتكور االختبار الت صيل  مر صورتوبذلك 
المعلومـام المتضـم ة ،ـذ و ـدة مـا وراة األرض مـر شمل االختبار : ت ديد م تول االختبار -

 م  ل علوم الصف األول المتوسط
 .تم صيا ة أسئلة االختبار ،ذ صورة أسئلة االختيار مر متعدد: ت ديد  وع أسئلة االختبار -
  6  0يــث يرمــز لألســئلة باألرقــام تــم صــيا ة أســئلة االختبــار ب : صــيا ة أســئلة االختبــار -
 24)  د وقد بلد عـدد أسـئلة االختبـار ،ـذ صـورته األوليـة .وللبدائل بال روف أ  م   ـ...  2

 :موزعة كما يلذ( سؤاالً 
  ( .سؤاالً  22)مستول التذكر 
  (سؤاالً  24)مستول ال  م 
  (سؤاالً  66)مستول التطبيق 

بيا ــام الطالــم ـ : تبــار ب يــث تتضــمر مــا يلــ تــم ت ديــد تعليمــام االخ: تعليمــام االختبــار -
 .تعليمام ا جابة  م ال توضي ذ لكي ية ا جابة

تــم تصــ يح االختبــار بإعطــاة درجــة لكــل ســؤال  جابتــه صــ ي ة  : طريرــة تصــ يح االختبــار -
 .وص ر لإلجابة الخاطئة  م تجمم الدرجام لتعط  الدرجة الكلية للختبار

 :الم كمير السادة  عل  ([أ  م)الصورة ]الت صيلذ ،ذ العلوم ار ختبعرض الصورة األولية لل -
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علـ  مجموعـة  (أ  م)العلوم الصـورةلختبار الت صيل  ،  ل تم عرض الصورة األولية
مــر  عضــاة هيئــة التــدريسبالمر لــة المتوســطة  وكــذلك بعــض  أ العلــوم ومشــر،ذ معلمــ مــر 

 .لعلوماالمتخصصير ،  الم اهل وطرق تدريس كليام التربية 
 جــراة التعــديلم التــ  أقرهــا الســادة الم كمــير ،يمــا يتعلــق بتعــديل أو  ــذف أو وتــم 
 تـ  يت رـق تكا،ؤهمـا  وتت اسـم مـم مسـتول تلميـذ الصـف  األسـئلة للصـورتير ضا،ة بعـض 

 المتوسط األول
بعــد اال ت ــاة مــر  عــداد الصــورة األوليــة للختبــار  وعرضــ ا : التجربــة االســتطلعية للختبــار

مـر تلميـذ عل  السادة الم كمـير وعمـل التعـديلم المطلوبـة  تـم تطبيـق االختبـار علـ  عي ـة 
ــة الصــف األول المتوســط  ــذا 26  وبلغــم العي  ــام تلمي ــلل مــر الصــدق وال ب ــك ل ســام ك ؛ وذل

تصـ يح  جابـام وتـم ومعاملم الس ولة والصعوبة ومعـاملم التمييـز وزمـر تطبيـق االختبـار  
 .درجام ،ذ جدأول تم يدًا لمعالج ا   صائياً ورصد ال التلميذ

 : (أ  م)بصورتيه صدق االختبار  -
 : ما يلذ تم ( أ  م)بصورتيه ل سام صدق االختبار   
  تــم عــرض االختبــار علــ  الم كمــير  وقــد أجمــم الســادة : صــدق الم تــول أو المضــمور

 .الم كمور عل  أر االختبار يريس ما وضم لرياسه
 لت ديد االتساق الداخلذ للختبـار تـم  سـام معـاملم االرتبـاط بـير كـل : االتساق الداخلذ

علـ  ال اسـم االـذ  SPSS  باسـتخدام بر ـامل للبعـد الم تمـذ  ليـهسؤال والدرجـة الكليـة 
أسـئلة ،ـذ  2وبلغـم  1017االختبـار التـذ لـم تكـر دالـة ع ـد مسـتول أسـئلة وقد تم  ذف 

 .كل صورة مر صور االختبار
 (أ  م)ر الت صيلذ ،ذ العلوم بصورتيه االختبا بام  -
  سام ال بام بطريرة الصور المتكا،ئة  : 

يمكر استخدام طريرة الصور المتكا،ئـة ،ـ   سـام معامـل ال بـام  وي تـرض ،ـ  هـذ  
الطريرة أ ه يمكر   شـاة صـورتير متكـا،ئتير مـر االختبـار الوا ـد  متكا،ئتـار مـر  يـث تم يـل 

  :التكا،ؤ يجم أر يشمل الجوا م ااتية أر أل هجا م السلوك المطلوم قياس
 وكار معامل ال بام بطريرة الصورة المتكا،ئة 

 1027التذكر : المستول األول
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 1022ال  م : المستول ال ا ذ 
 1026:التطبيق: المستول ال الث

ب ســـام معـــاملم الســـ ولة والصـــعوبة لم ـــردام  ارقـــام البا  ـــ: مســـتول صـــعوبة ال رـــرام -
وتزيـد   (1007) عـرل سـ ولت ا ـقيمة معام ترلر  وتم استبعاد ال ررام الت  صورت  االختبا

مر كل صورة مر صورت  االختبـار  وهـ   أسئلة ( 2) عدد  وقد تم استبعاد  (1027) عر 
االختبـارام   س الم ـردام التـ  تـم اسـتبعادها مـر خـلل  سـام االتسـاق الـداخل  لم ـردام 

 . ال ل ة ال رعية
 دد البا ث الزمر الم اسم لتطبيق كل مر صـورتذ االختبـار مـر : سم للختبارلزمر الم اا -

مــر تلميــذ ،صــول % 77خــلل التجربــة االســتطلعية  وهــو عبــارة عــر الــزمر الــذ  اســتغرقه 
موزعـة ( دقيرـة 71)كـار الـزمر الم اسـم لكـل مـر صـورت  االختبـار قـد و  العي ة االستطلعية 

 .ةال ل  االختبارام ال رعيةعل  
 :العلومختبار الت صيل  ،  الصورة ال  ائية للصورتير المتكا،ئتير مر اال -

وصـل يته للسـتخدام ،ـ  ( أ م)صـدق و بـام االختبـار بصـورتيه  مر الت رقبعد أر 
كـل مـر الصـورتير  تم الوصول  ل  الصورة ال  ائية مر االختبار  وقد اشـتملم ال الية  الب ث

 :  مستويام بلوم المعر،ية التاليةم ردة موزعة عل( 22( )أ  م)
 ( .سؤاالً  24)مستول التذكر 
 (سؤاالً  26)مستول ال  م 

 (سؤاالً  61)مستول التطبيق 
 وبذلك اصبح االختبار بصورتيه المتكا،ئتير جاهزا للتطبيق 

 إعداد كتيب التلميذ : ثانيًا

شركة ) تم صيا ة و دة ما وراة األرض مر م  ل العلوم  للصف األول المتوسط 
 :طبرا ل موذج مارزا و ألبعاد التعلم وذلك لألسبام التالية( م6104: العبيكار للتعليم

 . أ ه الو دة تم دراست ا مر قبل الطلم ،ذ ال صل الدراسذ ال ا ذ –أ 
تتكور الو دة مر مجموعة مر الدروس تتضمر العديد مر الم اهيم العلمية التذ يمكر  -م

 .لطلم وكذلك عمليام العلم ب اأر يكور ب ا صعوبة لدل ا
 ت ديد أهداف تدريس الو دة  -



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 222 - 
 

،  ضوة األهداف العامة لتدريس العلوم ،  المر لة المتوسطة تم ت ديد أهداف  
 :الو دة ،ذ األتذ

  األهداف العامة للوحدة -1

 :بعد دراسة التلميذ لو دة ما وراة األرض ي بغذ أر يكور قادرًا عل  أر
 وعمليام العلم الموجودة بالو دةيكتسم المعلومام 

  للب ثت ليل م تول الو دة المختارة  -
 :بت ليل م تول الو دة المختارة الستخراج كلل مما يأتذ ارقام البا  

 .احلقائق واملفاهيم املتضمنة بهما -أ 

بعرض  تائل الت ليل عل  مجموعة مر السادة الم كمير العاملير ،ذ  اروقام البا   
العلوم  بداة آرائ م ومرتر ات م عل   تائل الت ليل وذلك للتأكد مر صدق  مجال تدريس

الت ليل  ولت ريق ال بام للت ليل استعار البا ث بأ د الزملة مر قسم الم اهل وطرق 
التدريس  للريام بت ليل م تول الو دة معتمدًا ،  ذلك عل   بام األ،راد الذير يرومور بعملية 

 .الت ليل
جراة التعديلم وبعد ا ت   اة الت ليل وعرضه عل  الم كمير واألخذ بآرائ م وا 

 : المطلوبة تم التوصل  ل  الروائم التالية هذ
 .قائمة الم اهيم وال رائق العلمية -أ 
 قائمة عمليام العلم المتضم ة بالو دة -م
 . إعادة صياغة الوحدة املختارة -

 موذج مارزا و ألبعاد التعلم ب يث تم  عادة صيا ة الو دة المختارة بما يت ق و  
 : يتضمر كل درس ما يلذ

رشادام للتلميذ  ول  -أ  مردمة تتضمر التعريف بكتيم التلميذ  وال دف مر استخدامه وا 
ومر،ق به شريط كاسيم للم تول . كي ية استخدامه أ  اة الدرس مصا ة بكتابة برايل

 .العلمذ بالكتيم
 : التخطيط للدروس -م
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ألبعاد  للتخطيط صور أو الدرس عل  استخدام ال موذج ال ا ذ مر  ماذجركز تخطيط 
 موذج مارزا و ألبعاد التعلم التذ يمكر أر يستخدم ا المعلم ،ذ التدريس  وهو  موذج  

 :وسار التخطيط كما يلذ.  : Focus on issues والرضايا الموضوعام عل  التركيز
 .الم ام التذ ل ا مع   بالموضوع  ت ديد الموضوع   م ت ديد  :األول  الخطوة
) والمعر،ة ا جرائية ( الم اهيم والتعميمام ) المعر،ة الترريرية ت ديد   :ال ا ية الخطوة

 .ل ا المع   ذ  باالستخدام التذ ي تاج ا التلميذ  جراة وا جاز الم مة  (الم ارام والعمليام 
 .العمل  تمام اللزمة الموسعة  يةوالتص ي التعميرية األ شطة ت ديد  ال ال ة الخطوة

تضمر ترويم كل درس مر الدروس مجموعة مر األسئلة التذ تغط  الدرس  : الترويم -ج
الصوام ) وقد راع  البا ث ت ويم األسئلة ما بير أسئلة المرال  واألسئلة الموضوعية 

 ( . والخطأ  وأسئلة االختيار مر متعدد  والمزاوجة 
كتيم تم عرضه عل  المتخصصير ،ذ مجال الم اهل وطرق وبعد اال ت اة مر ال

تدريس العلوم با ضا،ة  ل  بعض المشر،ير ومعلمذ العلوم ب دف استطلع آرائ م ،ذ الكتيم 
وب اة عل  آرائ م تم  جراة التعديلم . كما طلم م  م اقترا  ما يرو ه مر تعديلم م اسبة

 . ودة بمل ق الب ث  ت  أخذ كتيم الطالم الصورة ال  ائية الموج
 إعداد دليل املعلم : ثالثًا

بإعداد دليل المعلم لكذ يساعد ،ذ ت  يذ دروس العلوم المختارة  ارقام البا   
 :    وتضمر الدليل ما يلذ موذج مارزا و ألبعاد التعلم باستخدام 

  يذ ومرا ل ت  يذ  والخطة المرتر ة لت  موذج مارزا و ألبعاد التعلممردمة توضح  -0
 . باستخدامهالدروس 

 :ال دف مر الدليل وتوجي ام استخدامه وقد تضم م هذ  ا رشادام ما يلذ -6
 . رشادام عامة أ  اة التدريس يجم أر يراعي ا المعلم -
 . الو دة المختارةتوزيم زم ذ مرتر  لتدريس  -
ضمر الع اصر يت موذج مارزا و ألبعاد التعلم تخطيط مرتر  لتدريس كل موضوع باستخدام  -

 : التالية
 ع وار الدرس  -0
وعذوقد  :األهداف السلوكية للدرس  -6  . مم مرا ل ت  يذ الدرسات اق ا ،  صيا ت ا  ر 
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تضمر كل درس قائمة باألدوام والمواد اللزمة لت  يذ    :األدوام والمواد التعليمية  -2
داخل  التلميذعام وتم ت ديد العدد المطلوم مر كل  وع ب يث يت اسم مم مجمو 

 . ال صل
وتضم م مخططًا عامًا يضم الخطوط العريضة لدور المعلم : خطة السير ،ذ الدرس  -4

 :ودور التلميذ أ  اة الدرس وتتكور مر
 . لكل م مة تعليمية وكار مت وعاً  :التم يد للدرس  -أ 
ضوع يبدأ المعلم قبل البدة ،ذ تدريس المو : م ام تعليمية  ل  ت ديد الموضوع وترسيمة  -م

والتلميذ ،ذ ت ديد الم ام المتضم ة ،ذ الموضوع ويطلم المعلم مر التلميذ وضم 
 .تصور لدراسة هذ  الم مة ،ذ شكل خطة

ت ديد المعلومام والم ارام والعمليام التذ ي تاج ا التلميذ  جراة وا جاز الم مة مر  -ج
 ذ  االستخداماقم  ياة التلميذ و خلل مشاركة المعلم مم تلميذ  مر خلل ربط ا بو 

 .ل ا المع  
التعليمية المختل ة التذ سوف يروم ب ا الطلم   جاز الم ام المختلة  األ شطة دي دت  -د

 و،ق  موذج مارزا و 
يتم    اة خطة كل درس برائمة  جابام أسئلة الترويم الواردة :  جابة أسئلة الترويم  -7

 بكتيم الطالم
المتخصصير ،ذ مجال مر  عداد الدليل تم عرضه عل  مجموعة مر وبعد اال ت اة 

بالتربية والتعليم   يث طلم م  م  المشر،يربعض و الم اهل وطرق تدريس العلوم بكليام التربية 
 ب اة عل  آراة السادة الم كمير تم  جراة التعديلم المطلوبةو  . بداة ااراة التذ يرو  ا م اسبة

 . ل  ائذ الموجود ،ذ مل ق الب ث ت  أخذ الدليل شكله ا
:وتنفيذ جتربة البحثالدراسة امليدانية جراءات إ  

 حتديد الطالب ذوي صعوبات التعلم يف العلوم: أواًل

طالبًا ،  الصف األول ا عداد   بمدرسة  42مر تكو م عي ة الدراسة األساسية  
ا ل بعد تطبيق أدوام الدراسة األمير م مد المتوسطة بالطائف   وقد مرم هذ  العي ة بعدة مر 

الخاصة بالتعرف عل  التلميذ ذول صعوبام التعلم ،  العلوم  ت  يمكر الوصول  ل  عي ة 
 :الدراسة ال  ائية وه  كما يل  
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 2تم استبعاد التلميذ الذير لم يستكملوا ا جابة عل  االختبار جميم االختبارام وعددهم  -0
 .طالبًا ( 46)  قوام ا طلم  وبذلك أصب م عي ة التشخي

تم ت ديد الطلم م خ ض  الت صيل ،  العلوم  وذلك بعد تطبيق االختبار الت صل  ،   -6
عل  عي ة الدراسة األساسية  وقد اعتبرم الدراسة أر الطالم الذل ( أ)العلوم الصورة 
كم ك ،اصل % 21اعتمدم الدراسة ال الية الـ %)21أقل مر درجة خام ي صل عل  

العلوم ،ذ مرا ل التعليم العام الذ  أقرته وزارة التربية  تبار أل ه  يم ل ال د األد   لل جا  ،ذللخ
ي َعدُّ مر م خ ضذ ختبار للكل مجال مر المجاالم ال ل ة لمر الدرجة الكلية  ( والتعليم

  و ت  يمكر التعرف عل   طالم( 04)وقد بلد عددهم  الت صيل ،ذ مجاالم تعلم العلوم 
مر بير الطلم م خ ضذ الت صيل تم تطبيق  صعوبام التعلم ،  العلوم لتلميذ ذولا

 :م كذ االستبعاد والتباعد   يث تم استبعاد التلميذ م خ ض الت صيل الذير
عل  اختبار را،ر للمص و،ام ( 67)أقل مر المئي ذ الـ]ترل درجة ذكائ م عر المتوسط  -

  . مطل( 4)  وعددهم [المتتابعة للذكاة
 عاقام  سية م ل ضعف السمم أو ضعف البصر ال يوجد مر الطلم يعا ور مر  -
 يث تم استبعاد الطلم الذير ترل يعا ور مر ال رمار االقتصاد  واالجتماعذ وال را،    -

عل  استبيار المستول االجتماعذ واالقتصاد  ( درجة 77)عر متوسط عي ة التر ير درجت م 
 .طلم( 2)عددهم   وقد بلد  وال را، 

باستخدام طريرة الدرجام (الذكاة)يعا ور مر التباعد بير الت صيل ال عل  والت صيل المتوقم  -
ارية ي سام مدل التباير بير الدرجة المعيارية للذكاة والدرجة المع يث تم  المعيارية 
مر  وريعا  أ  ميدل عل   مما" وا د كبر مر ا  راف معيارلأ" وقد كار مردار التباعد للت صيل 

  وبذلك تم التعرف عل  عل  العي ة ال  ائية مر التلميذ ذو  التباعد بير الت صيل و الردرة
صعوبام التعلم ،ذ العلوم  وقد بلغم العي ة ال  ائية مر الطلم الذير يعا ور مر صعوبام 

 طلم( 7)التعلم 
:ما يليتضمن اإلعداد لتجربة البحث  :اإلعداد لتجربة البحث: ثانيًا  

هد،م تجربة الب ث  ل  التعرف عل  ،اعلية استخدام : ت ديد ال دف مر تجربة الب ث-0
 موذج مارزا و ،ذ علج صعوبام تعلم العلوم وبراة أ ر التعلم لدل تلميذ المر لة 

 المتوسطة 
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تم ت ديد  عي ة الب ث مر تلميذ الصف األول المتوسط الذير : ت ديد عي ة الب ث -0
 تلميذ( 7)صعوبام تعلم العلوم بالمر لة المتوسطة وبلد عدد أ،راد العي ة يعا ور مر 

تم تطبيق اختبار الت صيل المعر،ذ الصورة  :التطبيق الربلذ  ختبار الت صيل المعر،ذ-4
 . قبليًا عل  عي ة الب ث قبل البدة ،ذ التدريس باستخدام  موذج مارزا وا ( م)
 :ت ددم متغيرام التجربة ،ذ ااتذ: متغيرام التجربة وأساليم ضبط ا-7

تم لم ،ذ استخدام  موذج مارزا و ،ذ تدريس و  (:التجريبية)المتغيرام المسترلة -أ 
 الو دة المختارة ،ذ العلوم للصف األول المتوسط

 الت صيل المعر،ذ وبراة أ ر التعلم : وتم لم ،ذ :المتغيرام التابعة-م
:تنفيذ جتربة البحث  

وا ت   ،ذ يوم الخميس  02/4/6107ربة مر يوم األ د الموا،ق بدأ ت  يذ التج -
 . م07/7/6107

سار تطبيق تجربة الب ث عل  خطة م  مة لتدريس الو دة  تم  عدادها و،ق الجدول  -
الدراسذ للطلم وبموا،رت م وتمم موا،رة المدرسة عل  ذلك وكا م الدراسة تتم لمدة 

 .  لث  ص  أسبوعياً 
 .مجموعة الب ث باستخدام  موذج مارزا و ألبعاد التعلم سار التدريس ل -
بعد اال ت اة مر ت  يذ تجربة الب ث تم : التطبيق البعد  الختبار الت صيل االكاديمذ -

 .ا ختبار تطبيرًا بعديًا عل  عي ة الب ث
تم تطبيق ا ختبار الت صيلذ بعد أسبوعير : التطبيق المؤجل  ختبار الت صيل األكاديمذ -

 .مر التطبيق البعد  
تم تص يح االختبار للتطبيرير وتم رصد الدرجام تم يدًا : تص يح االختبار الت صيلذ -

 .لمعالجت ا   صائيًا والوصول لل تائل وت ليل ا وت سيرها
 نتائج البحث وحتليلها وتفسريها  

:املتعلقة بإجابة السؤال األول من أسئلة البحث والذي نص على النتائج: أواًل  
ما ،عالية استخدام  موذج مارزا و ،ذ علج صعوبام تعلم العلوم لدل تلميذ المر لة  -0

 المتوسطة بمدي ة الطائف؟
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ألول الذ     وقد تم لم ا جابة عر هذا السؤال ،ذ اختبار مدل ص ة ال رض ا 
بير درجام مجموعة الب ث ذو   1017توجد ،روق ذام داللة ا صائية  ع د مستول  :عل 
وبام تعلم العلوم ،ذ التطبيرير الربلذ والبعد  الختبار الت صيل المعر،ذ لصالح التطبيق صع

 البعد  

 ير )استخدام اختبار ولكوكسر لألزواج المترابطة تم  وللت رق مر ص ة ال رض السابق
للمرار ة بير درجام عي ة الب ث ،ذ التطبيرير الربلذ  67 ≤ر  ≤ 2 يث ( المسترلة
 SPSS (Statisticalالبر امل ا  صائذ  سام ال تائل باستخدام  وتم.  والبعد 

Package for Social SciencE’s ) بواسطة ال اسم االذ  و،ذ الجدول التالذ عرض
 :ل ذ  ال تائل
 االختبار الت صيلذ ،ذ العلومتطبيق اختبار ولكوكسر عل  درجام   تائل(: 6) جدول
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83.7 0 82 0 4 0 0 7 7 التذكر

1 

03012 

83.7 0 82 0 4 0 0 7 7 الفهم

5 

03012 

83.7 0 82 0 4 0 0 7 7 التطبيق

5 

03012 

االختبار 

 ككل

7 7 0 0 4 0 82 0 83.7

5 

03012 

 :تضح ااتذا( 6)مر جدول 
علــ  اختبــار  تــائل تطبيــق اختبــار ولكوكســر بــير التطبيرــير الربلــذ والبعــد  أشــارم 

 يـث .  لـ  أر ه ـاك ،روقـًا دالـة   صـائيًا لصـالح التطبيـق البعـد الت صيل األكاديمذ وأجزائه 
ــد مســتول  Z ر قيمــة  ــة   صــائيًا ع  ــ( 10102)الم ســوبة دال  1017ل مــر مســتول وهــو أق

 .7= لداللة الطرف الوا د ع دما ر 
،ـــذ  1017الم ســـوبة دالـــة   صـــائيًا ع ـــد مســـتول  Zممـــا ســـبق يتضـــح أر قيمـــة 

وعلــ  ذلــك يربــل ال ــرض األول مــر  .االختبــار ككــل وجميــم مســتوياته لصــالح التطبيــق البعــد 
 .،روض الب ث
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ابعاد الـتعلم سـاهم ،ـذ عـلج وتشير ال تائل السابرة  ل  أر استخدام  موذج مارزا و أل
صــعوبام تعلــم  العلــوم لــدل تلميــذ الصــف األول المتوســط  وبــذلك أمكــر ا جابــة عــر الســؤال 

 .األول مر أسئلة الب ث
 ,Eliot)أليوم :ما توصلم  ليه  تائل دراسام كل مروتت ق هذ  ال تائل مم  

سي رم     ودراسة ( Taylor, 2008) ودراسة  تايلور( 6112)  ودراسة الخولذ( 2006
(Seifert. 2008 ) ودراسة شي رر وكال ار  (Shifrer &Callahan, 2008 ودراسة  

  ودراسة ( 6100)  ودراسة ابراهيم ( 6100)ودراسة سلمة  ( Boyle, 2010)بويل
التذ أوض م أ ه يمكر علج صعوبام ( 6106)  ودراسة السيد( Morals. 2011)مورال 

 .طرق واستراتيجيام التدريس الم اسبةتعلم العلوم باستخدام 
وبــالر م مــر تعــدد الدراســام التــذ أجريــم باســتخدام  مــوذج مــارزا وا ،ــذ مجــال تعلــيم 

اسـتخدمته ،ـذ عـلج صـعوبام تعلـم العلـوم ،ـذ  أيـة دراسـةعل   الم يع ر  ارالعلوم  ال أر البا  
ــة   المر لــة المتوســطة ــ  أر اســتخدام  ال أر الدراســة ال الي  مــوذج مــارزا و ألبعــاد توصــلم  ل

 .التعلم أس م ،ذ علج صعوبام تعلم العلوم لدل تلميذ المر لة المتوسطة
 

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول حتليل وتفسري

 : ل  ااتذ الت صيل المعر،ذاختبار يمكر ت سير ارت اع مستول طلم عي ة الب ث ،ذ  
ايــة ،ــذ صــورة خــرائط معر،يــة أو ،ــذ البد للــدرسعــرض األ،كــار والم ــاهيم األساســية  -0

ســاهم ،ــذ تكــوير مخططــام هرميــة أو صــور أو رســوم ب ــث تبــرز األ،كــار بوضــو  
خريطة معر،ية للم اهيم الجديدة بالـدرس بال سـبة للطـلم ممـا أسـ م ،ـذ ت بيـم هـذ  

 .الم اهيم ،ذ أذها  م
واأل شـطة  التأكيد علذ  يجابيـة المـتعلم عـر طريـق المشـاركة ال عالـة ،ـذ أداة الم ـام -6

التذ ساهمم ،ذ ت ريق أهداف الدروس وساعدم التلميذ علـ  أر يكـور الـتعلم ذ  
مع   بال سبة ل م كما أر تو يف الم ـاهيم وربط ـا ب يـاة التلميـذ سـاهم بشـكل كبيـر 

 .،ذ اكتسام الطلم للمعلومام العلمية
 وسـاعدلـتعلم  تمام عمليـة االذ  يو،ر   موذج مارزا و ساعد ،ذ  جيدالص ذ الم اي ال -2

 .علذ تكوير االتجاهام االيجابية   و عملية التعلم 
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ربط التعلم الجديد بالخبرام السابرة للمـتعلم ليصـبح كـًل متكـامًل ،ـذ البي يـة المعر،يـة  -4
سـاهم ،ـذ  وبشكل يدرك معه ال رد الجا م الـو ي ذ ل ـذ  الخبـرام الجديـدة ،ـذ  ياتـه

 . ة أ،ضلاكتسام التلميذ للمعلومام العلمية بصور 
ت ويــم الم يــرام التــذ يتعــرض ل ــا المــتعلم لجــذم ا تباهــه و  ــه علــذ الريــام بالم ــام  -7

 المطلوبة م ه 
التأكيـــد علـــذ ممارســـة المـــتعلم لم ـــارام الت كيـــر المختل ـــة كـــالت كير ال اقـــد والت كيـــر  -2

االبتكــار  والت كيــر الرــائم علــذ ت  ــيم الــذام وعمليــام العلــم واالسترصــاة وذلــك مــر 
 .تا ة ال رصة له للريام باأل شطة المعر،ية المختل ة خلل  
:والذي نص علىالثاني من أسئلة البحث ل االنتائج املتعلقة بإجابة السؤ: ثانيًا  

ما ،عالية استخدام  موذج مارزا و ،ذ براة أ ر التعلم لدل تلميذ المر لة المتوسطة بمدي ة -6
 الطائف؟

 :الذ     عل  ال ا ذاختبار مدل ص ة ال رض  تم لم ا جابة عر هذا السؤال ،ذ وقد
بير درجام مجموعة الب ث ذو   1017توجد ،روق ذام داللة ا صائية  ع د مستول 

صعوبام تعلم العلوم ،ذ التطبيرير البعد  والمؤجل الختبار الت صيل المعر،ذ لصالح التطبيق 
  البعد 

كسر لألزواج المترابطة استخدام اختبار ولكو تم  وللت رق مر ص ة ال رض السابق
للمرار ة بير درجام عي ة الب ث ،ذ التطبيرير الربلذ  .67 ≤ر  ≤ 2 يث (  ير المسترلة)

 :و،ذ الجدول التالذ عرض ل ذ  ال تائل  والبعد 
 تطبيق اختبار ولكوكسر عل  درجام اختبار عمليام العلم  تائل(: 2)جدول
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 030.2 13151 1.35 135 3.2. 135 8 4 1 7 التذكر

 038.4 131.0 11 5 4 835 1 4 8 7 الفهم

 031.7 .1382 235 135 .832 135 . . 1 7 التطبيق

 03114 13521 12 . 31. . 1 5 1 7االختبار 
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 ككل

 :تضح ااتذا( 2)مر جدول 
االختبـار علـ   البعـد  والمؤجـل تائل تطبيق اختبـار ولكوكسـر بـير التطبيرـير أشارم 

 يـث  ر قيمـة . البعـد بـير التطبيرـير الربلـذ و ،روقًا دالة   صـائيًا  ال توجد ل  أر  الت صيلذ
Z  أجـزاة االختبـار و،ـذ االختبـار ككـل ،ـذ ( 1017)دالة   صائيا ع ـد مسـتول  ير الم سوبة

 .7= ع دما ر  الوا دلداللة الطرف 
،ـذ  1017دالـة   صـائيًا ع ـد مسـتول  يـر الم سـوبة  Zمما سـبق يتضـح أر قيمـة 

 .وعل  ذلك ير،ض ال رض ال ا ذ مر ،روض الب ث .االختبار ككل وجميم مكو اته
ا و أسـ م ،ـذ برـاة ا ـر الـتعلم لـدل اسـتخدام  مـوذج مـارز وتشير ال تـائل السـابرة  لـ  

وبــذلك أمكــر ا جابــة تلميــذ الصــف األول المتوســط الــذير يعــا ور مــر صــعوبام تعلــم العلــوم  
 .عر السؤال ال ا ذ مر أسئلة الب ث

.الثانيحتليل وتفسري النتائج املتعلقة بالسؤال   

وبام تعلــم يمكــر ت ســير  تــائل برــاة أ ــر الــتعلم لــدل التلميــذ الــذير يعــا ور مــر صــع
 :العلوم لألتذ

ــتعلم تســاعد التلميــذ علــ  ربــط مــا  -0 ــة لل ــة ،عال مــا يتي ــه  مــوذج مــارزا و مــر بيئــة ايجابي
 .يتعلمو ه ب يات م وتو يف المعلومام 

المشــاركة ال عالــة ،ــذ األ شــطة التعليميــة المتعلرــة بموضــوعام الو ــدة ســاهم ،ــذ ت بيــم  -6
 .رت مالمعلومام لدل الطلم وبرائ ا ،ذ ذاك

 ت وع األ شطة التعليمية واساليم الترويم ساهم ،ذ براة ا ر التعلم لدل التلميذ -2
 :البحثتوصيات 

 :،ذ ضوة ما توصل  ليه الب ث مر  تائل يردم البا ث مجموعة مر التوصيام وه  
 باستخدام  موذج مارزا و ،ذ التدريس للمر لة المتوسطةيجم االهتمام -0
ـــة -6 ـــاور كلي ـــذ ضـــرورة تع ـــة لمعلم ـــيم  قامـــة دورام تدريبي ـــة والتعل ـــم  دارة التربي ـــة م التربي

ـــتعلم  ـــدريس   صـــعوبام ال ـــوع ،ـــذ اســـتخدام أســـاليم الت ـــة الت  ـــاة الخدمـــة لتعـــري  م بأهمي أ  
  موذج ماررزا زا ألابعاد التعلم ،ذ التدريس لذو  صعوبام التعلم وتدريب م عل  استخدام 
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ية ع د التدريس لذو  صعوبام الـتعلم لمـا لـه مـر أهميـة بتو يف المعلومام العلماالهتمام -2
 كبيرة ،ذ براة ا ر التعلم لدي م

 حبوث ودراسات مقرتحة

ــة دراســة ،عاليــة اســتخدام -0 ــيم العلــوم بالمر ل  مــوذج مــارزا وا ،ــذ ت ريــق بعــض أهــداف تعل
 .،ذ ت ريق بعض أهداف التعليم الجامعذ المتوسطة

 وا ،ذ علج صـعوبام الـتعلم األكاديميـة للم ـاهل الدراسـية  موذج مارزادراسة أ ر استخدام -6
 .األخرل م ل الرياضيام واللغة العربية

صــــعوبام الــــتعلم علــــ  اســــخدام ال مــــاذج واالســــتراتيجيام  عــــداد بــــرامل لتــــدريم معلمــــذ -2
 .التدريسية التذ تساهم ،ذ علج صعوبام التعلم
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 املراجع العربية

،اعلية استخدام  موذج مارزا و ،ذ ت مية الم اهيم الجغرا،ية (. "6117) براهيم   جمال  سر السيد
المؤتمر العلمذ األول ". وبعض م ارام الت كير االبتكار  لدل تلميذ الصف األول ا عداد 

 .67 - 07لشبام البا  ير بكلية التربية جامعة أسيوط       
ال مط المتكامل لل ص ير الكرويير  أ ر ت مية و ائف(. "6100)سليمار عبد الوا د يوسف  ابراهيم

بالمخ لذول صعوبام التعلم عل  الت صيل ،ذ مادة العلوم ،ذ  طار  موذج المعالجة 
رسالة " . المعر،ية المتتابعة والمتزام ة لتكامل المعلومام بالمخ لتلميذ المر لة ا عدادية

 جامعة ق اة السويس -كلية التربية.  كتوراة
أ ر استخدام  موذج أبعاد التعلم ،ذ ت صيل طلم (."   6112)عبد الرادر  أبو بكر  عبد اللطيف

الجمعية  مجلة الرراةة والمعر،ية   " ال ا وية بسلط ة عمار للبل ة واتجاه م   وها
 . 47 - 61      64المصرية للرراةة والمعر،ة  

،اعلية و دة . مصل ذجاد    بيل صل  ال؛  سر   م مد السيد م مد؛ أ مد   هيام م مد مصط  
ألبعاد التعلم ،ذ ت مية بعض م ارام تصميم وت  يذ " مارزا و " تعليمية قائمة عل   موذج 

  027ع  مصر -مجلة الرراةة والمعر،ة . الباترو ام لدل طالبام المر لة ال ا وية
(6102)      007 - 042. 

بعاد التعليم ،ذ ت مية العمليام المعر،ية ،اعلة استخدام  موذج مارزا و أل. االكلبذ   م لح دخيل م لح
العليا و الت صيل الدراسذ ،ذ مررر ال ره و االتجا    و العمل التعاو ذ لدل طلم الصف 

    (6106)  072ع  مصر -دراسام ،  الم اهل وطرق التدريس . ال ا ذ المتوسط
  24 - 040. 

ا ر تدريس و دة تعليمية . "بر ابراهيمالعجاجذ   عبداه ؛ آل سعود   سارة ب م   يار بر م مد
متطورة مر مررر التاريخ قائمة عل   موذج ابعاد التعلم ،ذ ت مية م ارام الت كير ال اقد 

رسالة الخليل . والسمام العرلية والت صيل الدراسذ لدل طالبام الصف ال ا ذ ال ا و 
 .671 - 647      (6100)  002ع   26س   السعودية -العرب  

،عالية استخدام  موذج مارزا و ألبعاد التعلم ،ذ تدريس مادة الكيمياة عل  . ز   خالد صل  علذالبا
الت صيل والت كير المركم واالتجا    و المادة لدل طلم الصف األول ال ا و  العام 

  (6110) 6مل   مصر -التربية العلمية للمواط ة -المؤتمر العلم  الخامس. بالب رير
    402 - 447. 
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دار المسيرة : عمار. صعوبام التعلم ال  رية الممارسة(.م6117.)البطا ية أسامة والرشدار  مالك 
 .لل شر والتوزيم

،اعلية استخدام  موذج مارزا و ألبعاد التعلم ،ذ تدريس العلوم ،ذ . البعلذ    براهيم عبدالعزيز م مد
مجلة التربية . ذ االعداد الت صيل وت مية بعض عمليام العلم لدل تلميذ الصف ال ا 

 .24 - 27      (6112)  4ع   2مل   مصر -العلمية 
بر امل قائم عل  الت ليل التطبير  للسلوك لت مية م ارام (." 6106)داليا ممدو  ابراهيم    سر

الوع  الصوت  للط ال ذول صعوبام التعلم المعرضير لخطر صعوبام الرراةة". رسالة 
  ماجيستير. كلية التربية  - جامعة االسك درية

الم ارام العرلية المتضم ة ،ذ أ شطة و أسئلة كتام (. "6106) مزة   لي ا ؛ خلف   كريم بلسم
مجلة الرادسية ،ذ اادام ". العلوم للصف السادس االبتدائذ ،ذ ضوة أ موذج مارزا و

 . 622 - 642      (0) 00  العراق  -والعلوم التربوية 
،عالية بر امل مرتر  لمعلم  العلوم لتدريس التلميذ ذول ( "6112)ح  سرالخول   ايام صال

 جامعة عير شمس -كلية الب ام . رسالة دكتورا " . صعوبام التعلم
أ ر استخدام  موذج أبعاد الت كير ،ذ تدريس (. "6100)مجد  خير الدير كاملخير الدير  

ا بداعذ لدل تلميذ المر لة  االجتماعيام عل  ت مية الم ارام الجغرا،ية والت كير
جامعة سوهاج   –  كلية التربية المجلة التربوية". المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

21      267-274. 
أ ر استخدام  موذج مارزا و ألابعاد التعلم ،ذ تدريس العلوم ،ذ (. "6117)الر يلذ  مريم أ مد ،ائز

". طالبام الصف ال ا ذ المتوسط بالمدي ة الم ورة الت صيل وت مية الذكاةام المتعددة لدل
 جامعة أم الررل –كلية التربية . رسالة دكتورا 
أ ر استخدام استراتيجية مب ية عل  (. "6100)السلمام   م مد خير م مود؛ الزعبذ   طلل عبداه

ذ ت صيل م  موذج مارزا و ألبعاد التعلم لطلبة المر لة األساسية العليا ،ذ م طرة السلط ،
المجلة ". للم اهيم ال يزيائية وت مية م ارام الت كير ال اقد واتجاهات م   و مادة ال يزياة

 .062 - 27      (22)67التربوية    
مارزا و ،ذ ت ريق بعض معايير / استخدام  موذج أبعاد الت كير (. "  6117)زيدار  عبير  براهيم 

 .  دكتورا    كلية التربية   جامعة ط طا " دية العمليام الرياضياتية بالمر لة ا عدا
. 6ط. صعوبام التعلم التشخي  والعلج(. م6112)سالم  م مود والش ام  مجد  وعاشور   سر

 دار ال كر للطبم وال شر: عمار
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دور  موذج سوخمار ا سترصائذ ،ذ تصويم التطورام (. "6100)سلمة  بدر عبد العزيز بريك
رسالة " م لد  التلميذ ذو  صعوبام التعلم بالمر لة ا عداديةالخطأ ،ذ مادة العلو 

 .جامعة الم صورة -كلية التربية. ماجستير
الراهرة . أساليم التعرف والتشخي  ،ذ ميدار التربية الخاصة(.م6117)سليمار عبد الر مر سيد

 الطبر  للتوزيم وال شر:
 امل تدريبذ باستخدام الم  مام ،عالية بر (. " 6106)السمار  سعاد م مود  سماعيل م مد

رسالة " . المتردمة ،ذ ال د مر صعوبام تعلم الكتابة لد  تلميذ الصف الخامس االبتدائذ
 . جامعة ب   سويف -كلية التربية . ماجستير

تطوير م  جذ العلوم لتلميذ المر لة االبتدائية العاديير  (."6106)تامر شعبار دسوق   السيد
،  ضوة ابعاد الم  ل التكعيب  لعلج صعوبام التعلم وت مية االستيعام والمعوقير بصريا 

 .كلية التربية -كلية التربية. رسالة  دكتورا ". الم اهيمذ وبعض م ارم عمليام التعلم
،اعلية استخدام  موذج مارزا و ،ذ ت مية الم اهيم الجغرا،ية ( . "  6112) السيد  جمال  سر 

   رسالة ماجستير" بتكار  لدل تلميذ الصف األول ا عداد  وبعض م ارام الت كير اال
 .كلية التربية   جامعة أسيوط 

أ ر استخدام المدخل الرصصذ ،ذ تدريس العلوم علذ (." 6106)السيد  عمرو م مد ال سر عل 
ت مية الميول والم اهيم العلمية لد  تلميذ المر لة ا عدادية العاديير وذو  صعوبام 

 . جامعة الزقازيق -كلية التربية.  سالة ماجستيرر " التعلم
الممارسام التدريسية لمعلمذ المر لة (. "6117)ع ي ذ   أ مد م مود أ مد؛ شعبار   رجم علذ

مجلة الرراةة ". دراسة استكشا،ية: االعدادية ،ذ ضوة  موذج ابعاد التعليم لمارزا و 
 .20 - 76      (22)والمعر،ة   
،عالية استخدام  موذج مارزا و ألبعاد التعلم ،ذ ت مية الت كير (. "6112) سرصالح   مد م م مد 

االستداللذ والت صيل ،ذ مادة العلوم واالتجا    و المادة لدل تلميذ الصف األول 
 - 72      (0)06مجلة التربية العلمية   ". المتوسط بالمملكة العربية السعودية

062. 
بر امل تعلم  لكترو ذ مدمل قائم عل   موذج مارزا و  (. "6100)ري ام م مد ا مد  عبد ال ليم

لت مية الت صيل ،  العلوم وم ارام قراةة الصور والم ارام االجتماعية لد  تلميذ 
 -كليه التربية باالسماعيلية. رسالة ماجستير". المر لة االعدادية ذول صعوبام التعلم

 . جامعة ق ا  السويس
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ا ر استخدام  موذج مارزا و ألبعاد التعلم ،ذ تدريس (."6100)رياض عبد السميم عبد العال
الدراسام االجتماعية عل  ت مية الم اهيم الجغرا،ية وبعض م ارام الخرائط وا دراك المكا ذ 

 جامعة ب ذ سويف -  كلية التربية   رسالة دكتورا ". لدل تلميذ المر لة االبتدائية
عة الذاكرة واستراتيجيام ومستويام التش ير لدل عي ة مر تلميذ س(." 6114)عبد ال تا    ،وقية 

المجلة المصرية للدراسام   " المر لة االبتدائية مر ذو  صعوبام تعلم الرراةة والعاديير
 671 - 617:        (46) 04   ال  سية

تخصصام م ارام الت كير المميزة لطلم كلية التربية ذو  ال(. "6112)عبدالعزيز   أمل أ ور
جامعة الم يا  -مجلة الب ث ،  التربية وعلم ال  س ". األكاديمية ،ذ ضوة  موذج مارزا و

66(0)      201 - 247. 
المشكلم السلوكية الشائعة لدل اط ال  رف المصادر و،اعلية اسلوبذ (." 6117.)عص ور   قيس 

  الجامعة االرد ية    اةرسالة دكتور " . التعاقد السلوكذ والتعزيز الت اضلذ ،ذ معالجت ا
 . الجامعة األرد ية

األساليم المعر،ية وعلقت ا بالت صيل الدراسذ لد   ذو  صعوبام (." 6114)عل  معد  الش ر  
جامعة . مجلة كلية التربية" . التعلم والعاديير مر طلبة المر لة ال ا وية بمدي ة الطائف 

 .21 – 72:        (74)6الم صورة  
،عالية  موذج أبعاد التعلم لمارزا و ،ذ ت مية االستيعام (. "6112)م دور عبدالسلم ،تح اه  

مجلة التربية ". الم اهيمذ ،ذ العلوم وعادام العرل لدل تلميذ الصف السادس االبتدائذ
 .067 - 22      (6)06  مصر -العلمية 

لمارزا و   ،ذ ت مية االستيعام  ،عالية  موذج أبعاد التعلم(. "6100)،تح اه   م دور عبدالسلم
الم اهيمذ ،ذ العلوم وعادام العرل لدل تلميذ الصف السادس االبتدائذ بمدي ة ع يزة 

 047       (22)67  المجلة التربوية  بجامعة الكويم ". بالمملكة العربية السعودية
- 022. 

وذج أبعاد التعلم ،ذ ت مية أ ر استخدام  م (. "6101)كامل  مجد  خير الدير وعيس   يسر  سيد 
م ارة قراةة الخريطة والت كير ال اقد لد  تلميذ الصف الخامس االبتدائذ ذو  صعوبام 

 ي اير  جامعة أسيوط 6 ع مجلة كلية التربية" التعلم بالمملكة العربية السعودية
المسيرة دار : عمار.صعوبام التعلم والخطة العلجية المرتر ة(. 6117)كوا، ة  تيسير م لح

 للطباعة وال شر



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 701 - 
 

سلط ة عمار -رسالة التربية ".  طار شامل للتدريس ال عال: ،ر وعلم التدريس . "مارزا و   روبرم ج
 .042 - 041      (6100)  26ع  

جابر عبد ال ميد جابر وص اة : ترجمة.  دليل المعلم -أبعاد التعلم   (  0222)مارزا و وآخرور 
 .دار قباة للطباعة وال شر والتوزيم : اهرة األعسر و ادية شريف   الر

جابر عبدال ميد  : ترجمة. أبعاد التعلم ب اة مختلف لل صل المدرسذ(.  0222)مارزا و وآخرور 
 .دار قباة للطباعة وال شر والتوزيم : جابر وص اة األعسر و ادية شريف  الراهرة 

 ال ميد عبد جابر :ترجمة . المدرسذ لل صل مختلف ب اة التعلم أبعاد(. 6111)مارزا و وآخرور 
 .والتوزيم وال شر قباة للطباعة دار :  الراهرة شريف و ادية األعسر ص اة و جابر

أ ر بر امل وسائطذ ،ذ علج صعوبام تعلم التاريخ لد  تلميذ " ( 6102)م مد  ماجد صبر 
 جامعة الم و،ية-كلية التربية . رسالة ماجستير" الصف االول االعداد 

،اعلية  موذج مارزا و ألبعاد التعلم ،ذ (. "6102)عبداه    براهيم م مد؛ المصيل ذ    بيل صل 
دراسام عربية ،ذ التربية وعلم ". ت مية الت كير الرياضذ لدل تلميذ الصف الرابم ا بتدائذ

 .602 - 022      (20) 2ال  س   
ستخدام  موذج ابعاد التعلم لمارزا و ،ذ ،اعلية ا(. "6102)الوسيمذ   عماد الدير عبد المجيد

ت صيل العلوم و ت مية م ارام الت كير االبتكار  و دا،عية اال جاز لدل تلميذ الصف االول 
 .77 - 0      (0)02مجلة التربية العلمية   ". االعداد 
التوزيم دار المسيرة لل شر و : عمار. صعوبام التعلم ال  ر  والتطبيرذ(. م6106)الوق ذ   راضذ 

 والطباعة
 دار ال كر : عمار.  الخطة التربوية ال ردية(. 6112)ي ي   خولة 
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