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 امللخص  باللغة العسبية

إلى تحديد فاعمية استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية  البحث الحالي ىدؼ
نموذج التنظيـ الذاتي في تنمية بعض ميارات التفكير التحميمي والحس العممي القائمة عمى 

 لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في مادة العموـ.
وقد تـ تطبيؽ اختبار التفكير التحميمي وتضمف الميارات التالية: ) الفحص 

 ومقياستحديد العالقات والروابط(  –التتابع  –تحديد األسباب  –التصنيؼ  –والمالحظة 
 –تمخيص المعمومات  –الحس العممي ) الجانب المعرفي وأبعاده ىي ) اإلحساس بالمشكمة 

الحس العددي واستخداـ األرقاـ( عمى عينة مف  –استدعاء الخبرات السابقة وربطيا بالحالية 
( طالب وطالبة قسمت بالتساوي إلى 73تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي وعددىا حوالي )

 ريبية وتوصمت الدراسة إلى فعاليتيا. مجموعة ضابطة وتج
وأوصت بضرورة تدريب المعمميف عمى نماذج استراتيجية السقاالت وتطبيؽ 

نموذج التنظيـ الذاتي لتحقيؽ أىداؼ العموـ القائمة عمى استراتيجية السقاالت التعميمية 
.المتنوعة وأىمية تنمية ميارات التفكير التحميمي والحس العممي أثناء تدريس م  ادة العمـو
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The use of Scaffolding Self-Regulated Learning Strategy to develop 

some analytical thinking skills and scientific sense in science for 

students in the preparatory stage 

Abstract 
This study aimed to determine the effectiveness of using Scaffolding 

Self-Regulated Learning Strategy to develop some analytical thinking 

skills and scientific sense among second grade students in science.  

The test of analytical thinking and the development of the following 

skills (examination and observation – classification – identification of 

causes – sequences – identification of relationships and links) 

And the test of scientific sense (congnititive aspect) whose 

dimensions are (sense of the problem – summarizing of information) were 

applied on a sample of second grade students consists of (62) students 

divided equally into two groups: a control group and experimental one 

and the study reached its effectiveness.  

It recommended the necessity to train teacher on the models of scaffolding 

strategy and the implementation of Scaffolding Self-Regulated Learning 

Strategy to achieve the objectives of various sciences and the importance 

of developing analytical thinking skills and scientific sense during the 

teaching of science. 
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 :البخح مكدمة

عمػػى  يتسػػـ العصػػر الحػػالي بػػالثورات العمميػػة والتقنيػػة  والتػػي أضػػفت تحػػديات متنوعػػة 
ابتكػػار كافػػة المجػػاالت التربويػػة   وبػػاألخص ميػػداف التربيػػة العمميػػة   األمػػر الػػذي يسػػتوجب 

وتعػػػد  .ميػػارات التفكيػػر التحميمػػػى والحػػس العممػػى التالميػػذاسػػتراتيجيات تدريسػػية تنمػػى لػػػدى 
مػف أبػرز اسػتراتيجيات  Scaffolded Learning Strategyالتعميمية  السقاالتاستراتيجية 

اليائػؿ الػذى تتضػمنو المقػررات العمميػة  كمػا تػتالئـ مػع  فػىالكػـ المعر  عالتعمـ التى تتناسب مػ
 فيى متعددة النماذج واإلجراءات. العمـو ويات الطالبية المتمايزة فى فصوؿكافة المست
تسػػػكى صػػػاحب النظريػػػة البنائيػػػة  وجػػػوارتػػػبط مفيػػػـو السػػػقاالت التعميميػػػة بالعػػػالـ في 

والتػػى حققػػت انتشػػارًا عمميػػًا كبيػػرًا عمػػى مسػػتوى  (Vygotsky, 1987, 1960)االجتماعيػػة 
 The Zone of proximalخاصة عندما اكتشػؼ منطقػة التطػوير التقريبيػة لممػتعمـ   العالـ

Development (ZPD) وتمثػػػؿ   والتػػػى أصػػػبحت ترتكػػػز إلييػػػا فكػػػرة السػػػقاالت التعميميػػػة
عمـ فعمػو بنفسػو ومػا يسػتطيع عممػو بمسػاعدة مػف ىػـ تالمساحة التى تقع بيف ما يسػتطيع المػ

 (Hardjito, D., 2010,130:135) ... الػ أو الػزمالء المعمػـأكثر منو خبرة ومعرفة سواء 

(Fretz,E.B., 2010,12)      وتعتبر السقاالت التعميمية بمثابػة التػدعيـ القػائـ عمػى االمػداد
 :Goben, A. & Nelson, M.R., 2018, 1)بالمعمومات والبيانػات المسػاعدة لممتعممػيف. 

 ,Goh) .وأيضػػػًا تسػػػاعد فػػػى تحسػػػيف األداء الميػػػارى وتنمػػػى ميػػػارات التواصػػػؿ العممػػػى (7

C.C.M., 2017, 247). 
دمج بػأنػو  (Feez, S. & Quinn, F., 2017, 192: 204) وكػوينف وأشػار فييػز 

اسػػػتراتيجية السػػػقاالت التعميميػػػة بنماذجيػػػا المتنوعػػػة فػػػى تػػػدريس العمػػػـو خاصػػػة بالمرحمػػػة 
ينمػػى كػػذلؾ التصػػميـ حة  كمػػا ؾ التنػػور العممػػى والملػػة العمميػػة الصػػحيبػػذل ىمسػػينالمتوسػػطة 

  االبػداعى لممتعممػػيف خاصػػة عنػدما تكػػوف فػػى شػكؿ ألعػػاب عمميػػة وأنشػطة متسمسػػمة األحػػداث
ويسػاعد ذلػؾ فػى اكتسػاب   وفػؽ حاجػة المػتعمـ معدلةوبالتالى يمكف استخداـ سقاالت تعميمية 

 ,Kao, G.Y.M., Chiang, C-H. & Sun)ؿ بشػكؿ أفضػ العمميػةالمعرفػة والمفػاىيـ 

C.T., 2017, 294: 321) 
أنػو يجػب تزويػد المعممػيف ومعممػى عمػـو مػا  (Sasser, S.K., 2014)وأكػد ساسػير  

فػػى تػػدريس  قبػػؿ الخدمػػة بتليػػات اسػػتخداـ وتطبيػػؽ اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة بنماذجيػػا
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 ,Landrum, J., Gao)وىػاراوليو وجيػانج وأوضػ  النػدريـ وجػاو المػادة وتحقيػؽ أىػدافيا  

L., Jiang, Z., Hara, N. & Liu, x., 2014, 1: 4)  أف اسػتخداـ نمػاذج السػقاالت
 الفيـ العميؽ لممعرفة العممية. المتعمـ التعميمية تعجؿ مف التعمـ وتحقؽ أىدافو فى اكساب

السػقاالت التعميميػة توجد كثير مف التحديات والعوائؽ التى تواجو المعمـ فى استخداـ و  
الطػالب بحاجػة إلػى وكػذلؾ   حصػةقصػيرة بالالمػدة الػتعمـ و قد المعمومات  عفى التدريس منيا ت

 & .Fisher, D)خبػرات كبيػرة وثػراء معمومػاتى كمعيػار واضػ  لمسػقاالت لتحقيػؽ أىػدافيا  

Frey, N., 2014, 347: 351)  ا السػقاالت التعميميػة مػف ناحيػة اعػدادىا وتقػديمي وتصػنؼ
أفػراد خخػروف(  –األسػرة  –تعمـ مػال –مف خػالؿ )المعمػـ  Human Agents إما تكوف بشرية
والمصػػادر الرقميػػة  -األجيػػزة  –مثػػؿ )الكمبيػػوتر  Non Human Agentsأو غيػػر بشػػرية 

 .(Fretz, E.B, 2010, 1).... ال ( 
أيضػًا  أنو يمكف تصػنيفيا (An, Y. & Cao, L., 2014, 554)ف وساو خكما أشار  

 التػػػدعيماتوىػػى  Hard Scaffoldsإلػػػى سػػقاالت تعميميػػة صػػعبة  عمػػى أسػػاس الصػػعوبة
اممة والتى يػدفع بيػا قبػؿ موعػدىا أو خغير المتليرة أو الىي و    Static Supports ساكنوال

صػعوبات النموذجيػة لمطػالب بالميػاـ  وترتكػز إلػى ال مسػبقاً  ليػا يخطػطو   لمطالػب بدفعيايعجؿ 
وىى عمػى العكػس مػف الصػعبة فتػ تى Soft Scaffolds وأخرى سقاالت ناعمة أو غير صعبة 

يسػػػيرة أو بسػػػػيطة وتػػػػوفر التػػػػدعيمات الحيويػػػػة والنشػػػػطة المسػػػػتمرة وترتكػػػػز إلػػػػى اسػػػػتجابات 
 Dynamic and Spontaneous Support Based on Learnerالمتعممػػيف 

Responses. 
   قاالت التعميميػة إلػى: سػإلػى تقسػيـ ال (Chen, C.-H., 2014, 345)وأضاؼ تشػيف  

وتتضػػمف ثالثػػة مسػػتويات: المعرفػػة  Cognitive Scaffolds)أ( سػػقاالت تعميميػػة معرفيػػة 
    Synthesisوالتركيػػػب والتخميػػػؽ   Applicationوالتطبيػػػؽ   Knowledge)المعمومػػػات( 

وتتضػػػمف المسػػػتويات  :Motivational Scaffoldingة فػػػز )ب( السػػػقاالت التعميميػػػة المح
  Extrinsic ريػػػػػةأو غيػػػػػر الجوى يةرضػػػػػعوال  Intrinsic ةأو والحقيقػػػػػ ىالتاليػػػػػة: الجػػػػػوىر 

 ,.Bakker, A)كمػا صػنفيا بػاكر وسػميت وويجريػؼ   Motivation والدافعية أو الحافزية

Smit, J. & Wegeri F,R., 2015, 1048)   إلػػى سػػقاالت تعميميػػة ذاتيػػة واجتماعيػػة
كػؿ  اتفػؽكمػا   Mexed Scaffoldsوتكنولوجيػة وأخػرى خاصػة بػالمعمـ أو سػقاالت مختمطػة 
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. ومػولينير وفػاف بوكسػميؿ (Sun, J & Rao, N., 2011, 246: 266)مػف سػوف وراوو 
 :Molenaar, I. Vanboxlel, C.A. & Sleegers, P.J., 2011, 785)وسػميجرز 

عمػى التصػنيؼ التػالى لمسػقاالت التعميميػة وىػى:  (Wu, H,-L., 2010, 39)وواى   (803
 Meta  ومػػػػػػا وراء المعرفػػػػػػة Cognitivesوالمعرفيػػػػػػة   Conceptualالمفاىيميػػػػػػة 

Cognitives   واالجرائيػػػػػػػػػػةProcedurals واالسػػػػػػػػػػتراتيجية  Strategics والسػػػػػػػػػػياقية  
Contexts  والحفزيةMotivationals. 
االسػتخدامات المتنوعػة شػارت إلػى الدراسات والبحوث السابقة التػى أ مف وتوجد العديد 

والتػػى أثبتػػت   المتنوعػػة وتطبيقيػػا فػػى كافػػة المراحػػؿ التعميميػػة بنماذجيػػا مسػػقاالت التعميميػػةل
ىػػدفت إلػػى التقيػػيـ   (Fretz, E.B., 2010)دراسػػة فرتيػػز  ومنيػػا: ؛يػػة كبيػػرةفعالأىميػػة و 

 باسػػتخداـ االختبػػار الخطػػى أو الطػػولى لطػػالب المرحمػػة المتوسػػطة )الصػػؼ السػػابع والثػػامف(
المسػتخدميف لمسػقاالت التعميميػة فػى تعمػـ  A Mid-Sized Midwes Terncity بمػدارس
 ذات العالقػةديد فعاليتيا عند استخداميا فى دراسة الظواىر العممية المعقػدة خاصػة حالعمـو وت

حيػث يبتكػر الطػالب عػدة سػقاالت تعميميػة سػواء بشػرية أو   باألنظمة البيئية المرتبطة بالميػاه
وتػـ تحميػؿ النتػائج وتوصػمت إلػى   غير بشرية فى أربع وحدات بالمنيج وكانت تصور بالفيديو

 (Wu, H-L., 2010)وىػدفت دراسػة واى  .التػى صػمميا الطػالب االلكترونيػة جػودة النمػاذج
ة السػػقاالت التعميميػػة التكنولوجيػػة فػػى تعزيػػز بيئػػة تعمػػـ العمػػـو وتنميػػة المفػػاىيـ تحديػػد فعاليػػ

وتػـ تطبيػؽ اختبػار المفػاىيـ العمميػة   العممية وكذلؾ بعض ميػارات التحقػؽ واإلسػتعالـ العممػى
 س( طالػب وطالبػة بمدرسػتيف مػف المػدار 253واختبار التحقؽ واالستعالـ العممى عمى حػوالى )

الحكوميػة وتوصػمت إلػى فعاليتيػا   Texas suburbsتكسػاس المتوسػطة  المتوسطة بمدارس
ثر استراتيجية الدعائـ التعميميػة فػى تنميػة أ( معرفة 3124استيدفت دراسة )تلريد سعيد  كما 

وتػـ تطبيػؽ   المفاىيـ وبعض ميارات حؿ المسائؿ الفيزيائية لػدى طالبػات الصػؼ العاشػر بلػزة
 صػؼ( طالبػة مػف طالبػات ال79اختبار المفاىيـ الفيزيائية واختبار ميارات حػؿ المسػ لة عمػى )

كمػا وتوصػمت الدراسػة إلػى فعاليتيػا    العاشر فى مدرسة نسبية بنت كعب األساسية العميا بلزة
يمينيتش ووانػج وشػونيفيمد وخندرسػوف   ,.Yoon, S.A., Elinich, K)أشارت دراسة يووف وا 

Wang, J., Schooneveld, J.B.V., & Anderson, E., 2013, 848: 877)  إلػى
تطبيػػؽ السػػقاالت الرقميػػة والمعرفيػػة فػػى معػػارض العمػػـو لتنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة والتحصػػيؿ 
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وتػػػـ تطبيػػػؽ اختبػػػارى   Informal Learningالمعرفػػػى مػػػف خػػػالؿ الػػػتعمـ غيػػػر الرسػػػمى 
( طالب بالمدرسػة المتوسػطة بالواليػات المتحػدة 418ى )المفاىيـ العممية والتحصيؿ العممى عم

USA  وتناولػت دراسػة كيػرف   وتوصػمت الدراسػة إلػى فعاليتيػا(Kern, C.L., 2013)  أثػر
العمػػـو والتسػػا ؿ  حصػػيؿاسػتخداـ اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػة المرتكػػزة إلػػى الكمبيػػوتر فػى ت

لتحصػيؿ العممػى والتسػا ؿ العممػى عمػى طػالب وتػـ تطبيػؽ اختبػارات ا  العممى وبقاء أثر التعمـ
بيولػوجى ال( مسجموف رسميًا فى ثالثة مقررات 356الصؼ العاشر بالمرحمة الثانوية وعددىـ )

 (Chen, C-H., 2014, 342: 355)وىػدفت دراسػة تشػف وصػمت الدراسػة إلػى فعاليتيػا  وت
زيػادة و جػراء تجػارب الفيزيػاء إلى استخداـ السػقاالت التعميميػة االلكترونيػة فػى تنميػة ميػارات ا

( 281وتػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس لمدافعيػػة وبطاقػػة مالحظػػة ميػػارات األداء عمػػى )  الدافعيػػة نحوىػػا
كمػػا تناولػػت دراسػػة )كػػوثر بمجػػوف  الصػػؼ الثػػامف وتوصػػمت إلػػى فعاليتيػػا  طالػػب مػػف طػػالب 

( اسػػػتخداـ السػػػقاالت التعميميػػػة فػػػى تنميػػػة التحصػػػيؿ وبعػػػض ميػػػارات 313: 285  3126
وتػػـ تطبيػػؽ اختبػػار تحصػػيمى   مكػػة المكرمػػةبميػػات العمػػـ لػػدى تمميػػذات المرحمػػة المتوسػػطة عم

بالمدرسػػة ( تمميػػذة بالصػػؼ األوؿ المتوسػػط 219واختبػػار بعػػض ميػػارات عمميػػات العمػػـ عمػػى )
دراسػػػة بجػػػوننيس  قصػػػتتوقػػػد وتوصػػػمت إلػػػى فعاليتيػػػا    المتوسػػػطة التاسػػػعة بمكػػػة المكرمػػػة

مفتػوح  استطالع رأى باستخداـ (Bjonness, B. & Kolsto, 2015, 223: 237)وكولستو 
( أسػػبوع بالمػػدارس 23لمعممػػى العمػػـو عػػف السػػقاالت التعميميػػة أثنػػاء مشػػروع كبيػػر تضػػمف )

( طالػػب 561تػػـ تطبيػؽ برنػػامج فػػى العمػـو عمػػى حػػوالى )كمػػا   الثانويػة العميػػا فػػى مػادة العمػػـو
فػػى فصػػوؿ العمػػـو  A Norwegian Upper Secondary Schoolبمػػدراس النػػرويج 

ميتيػػا عوتوصػػمت إلػػى فافػػى المػػادة اختبػػار تحصػػيمى وتػػـ تطبيػػؽ باسػػتخداـ السػػقاالت التعميميػػة 
( معرفػة فاعميػة 3126ورضا المعمموف عػف اسػتخداميا  واسػتيدفت دراسػة )جميمػة الشػيرى  

صػػؼ السػػقاالت التعميميػػة فػػى تػػدريس العمػػـو عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػى لػػدى تمميػػذات ال
بالصػؼ الثػانى  ( تمميذة69وتـ تطبيؽ اختبار تحصيمى عمى )  الثانى المتوسط بمدينة الطائؼ

كمػػػػػػا أشػػػػػػارت  وية بالطائؼ وتوصمت إلى فعاليتيا  بالمدرسة المتوسطة األولى بالح المتوسط
إلى استخداـ السقاالت التعميميػة المرتكػزة إلػى  (Monaghan, J.R., 2015)دراسة موناجاف 

حػػؿ المشػػكالت فػػى التػػدريس فػػى فصػػوؿ المدرسػػة المتوسػػطة فػػى مػػادة العمػػـو لتنميػػة التنػػور 
العممى وتنمية ميػارات التعػاوف بػيف الطػالب والدافعيػة نحػو التعػاوف واسػتخداـ للػة عمميػة فػى 
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 طاقػػة مالحظػػة ومقيػػاس الدافعيػػة عمػػىوبـ تطبيػػؽ اختبػػار التنػػور العممػػى تػػو   الحػػوار والتواصػػؿ
يػػػػات المتحػػػػدة وتوصػػػػمت إلػػػػى فاعميتيػػػػا  المػػػػدارس المتوسػػػػطة بالوالب ( طالػػػػب وطالبػػػػة86)

 .Hsu, C-C., Chiu, C-H., Lin, C-H)ووتشػيووليف ووانػج سوىدفت دراسػة ى 

& Wang, T.I, 2015, 46: 59)  إلػى اسػتخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة البنائيػة
ة عمػى المنػاظرات والمجػادالت فػى تنميػة ميػارات التفسػير العممػى واالسػتعالـ العممػى فػى القائم

( 61مادة العمـو وتـ تطبيػؽ اختبػار ميػارات التفسػير العممػى واختبػار االسػتعالـ العممػى عمػى )
فػػى دراسػػة )زينػػب راجػػى   توبحثػػالصػػؼ السػػادس وتوصػػمت إلػػى فاعميتيػػا  طالػػب وطالبػػة ب

فػى  (Swom) سػـوأثر استخداـ استراتيجى السػقاالت التعميميػة و ( عف 289: 262  3127
تنمية التحصيؿ فى مػادة طرائػؽ التػدريس والتفكيػر عػالى الرتبػة لػدى طمبػة السػنة الثالثػة كميػة 

( 216بػة عمػى )تى واختبػار التفكيػر عػالى الر تحصػيمالتربية جامعة بلػداد  وتػـ تطبيػؽ اختبػار 
 .االستراتيجيتيفوتوصمت الدراسة إلى فعالية   طالبًا وطالبة
 ,Mulder, Y.G, Bollen)وكػذلؾ ىػدفت دراسػة ميمػدر وبػوليف وجػونج والزونػدر  

L., Jong, T.D., & Lazonder, W, 2016, 502: 523) اسػتخداـ السػقاالت  إلػى
األحيػػاء فػػى التعميميػػة القائمػػة عمػػى النمػػاذج الكمبيوتريػػة االبداعيػػة القابمػػة لمتنفيػػذ فػػى تػػدريس 

وتػـ تطبيػؽ اختبػار تحصػيمى   الطػالب مػاليكممي يفوتػـ تطبيػؽ نمػوذج  تنمية التحصيؿ العممى
وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى   ( طالػػػب وطالبػػػة مػػػف طمبػػػة المدرسػػػة العميػػػا81عمػػػى )األحيػػػاء فػػػى 

اسػتخداـ  (Mutonyi, H., 2016, 943: 971)واسػتيدفت دراسػة ميتػونى  فاعميتيا  
  القائمة عمى القصص والنوادر والحكايات واألمثاؿ فى تعمػيـ مفػاىيـ العمػـو السقاالت التعميمية

( طالب بالمدارس الثانوية فػى أوغنػده 71وتـ تطبيؽ اختبار المفاىيـ العممية والمقابالت عمى )
Uganda  وأشػػارت دراسػػة سػػميث وتشػػيف   وتوصػػمت إلػػى فاعميتيػػا(Smith, B.E. & 

Chen, J., 2017, 85: 90) ديػد فعاليػة اسػتخداـ السػقاالت التعميميػة المرتكػزة إلػى تح إلػى
 Science (STEAM)التنػػػػورات الرقميػػػػة لػػػػدى تالميػػػػذ المرحمػػػػة المتوسػػػػطة بمػػػػدارس 

Technology – Engineering – Arts – Mathematics  الصػػياغات فػػى تنميػػة
  وتػـ تطبيػؽ بطاقػة مالحظػة  عددة الصياغة لقصص الخيػاؿ العممػىالمتعددة وت ليؼ نماذج مت

وتوصػمت الدراسػة   ذ( تمميػ43) عمػى وأداة لتحميؿ القصص الخيالية التى يبتكرىا الطالب وذلؾ
 إلى فاعميتيا.
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 Holisticمقاباًل لمتفكير الشمولى  Analytical Thinkingويعد التفكير التحميمى  

Thinking  ف كػػاف الشػػمولى ينظػػر إلػػى الظػػاىرة كميػػة دوف تفاصػػيميا فػػالعكس مػػف بصػػورة وا 
  ما كانت تشكمت الظػاىرة الكميػة امف دوني ألفذلؾ التحميمى الذى يفرض التفاصيؿ فى التعميـ 

والبنػػاء   فػػى تنػػاوؿ الموضػػوعات الدقػػةوالفيػػـ العميػػؽ و  رفػػىوبالتػػالى فهنػػو ينمػػى الثػػراء المع
 المعرفى لممتعمـ عمى أسس ثابتة.

ر التحميمػػػى والتػػػى اتفقػػػت عمييػػػا عػػػدد مػػػف الدراسػػػات نػػػوع ميػػػارات التفكيػػػتوتتعػػػدد وت 
 (Charuni, S., 2012, 597: 607)والبحػػوث السػػابقة ومنيػػا دراسػػة كػػؿ مػػف: شػػارونى 

)مرفػت ىػانى  و  (Kay Ton, B. & Vasloo, S., 2008, 1: 10)كػايتوف وفوسػمو و 
 ( وىػػػى كالتػػػالى: تحديػػػد253: 252  3128)ناريمػػػاف اسػػػماعيؿ  و(  328: 327  3128

والتفرقػة   واجراء المالحظة والتتػابع    وعالقة الجزء بالكؿالخواصالسمات أو الصفات وتحديد 
والترتيػػب ووضػػع   وبنػػاء المعيػػار  والتصػػنيؼ  والمقابمػػة  والمقارنػػة  بػػيف التشػػابو والمختمػػؼ

  والتنب  أو التوقػع أو التخمػيف  وايجاد األنماط  وعمؿ المتسمسالت ور ية العالقات  األولويات
 والتعميـ  والتجميع والتبويب.  واجراء القياس  وتحديد السبب والنتيجة

والػتحكـ فػى االنػدفاع   ؿ مثػؿ المثػابرةقػويرتبط التفكير التحميمى بشكؿ قوى بعػادات الع 
الدقػػة  يـ وتعػػاطؼ  والتفكيػر بمرونػة  والتفكيػػر حػوؿ التفكيػر  والكفػػاح مػف أجػؿ تفواالصػلاء بػ
والتواصػؿ   والتفكيػر  وتطبيػؽ المعرفػة السػابقة فػى مواقػؼ جديػدة  وطػرح المشػكالتوالتسا ؿ 

والتجديػػػد    والتخيػػػؿ  واالبػػػداع  ووضػػػوح وجمػػػع البيانػػػات باسػػػتخداـ جميػػػع الحػػػواس  بدقػػػة
ة  والتفكيػر التبػادلى  بػواالستجابة بدىشة ورىبة  واالقداـ عمػى مخػاطر مسػ ولة  وايجػاد الدعا

 (.214 :213  3124 ستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر )ابراىيـ البعمى واال
االسػتقرائى )ويتداخؿ التفكير التحميمى ومياراتػو مػع أنمػاط أخػرى لمتفكيػر مثػؿ التفكيػر  

  .مما يزيد مف أىميتو (والمنظومى والتوليدى واالبداعى والعممى والناقد
نػػى عمػػى التفكيػػر بالػػتعمـ التػػى ت( أف بػػرامج 4:: 57  :311وأشػػارت )ثنػػاء حسػػف  

 الوعى بعمميات التفكير المتنوعة.و التحميمى تنمى ميارات الفيـ القرائى 
ويتضمف التفكير التحميمى فحص الوقائع بدقة وكذلؾ األفكار والمواقػؼ وتقسػمييا إلػى  

وسػوؼ نشػير إلػى بعػض الدراسػات (  258  3125وتجزئتيا )فاطمة رزؽ  مكوناتيا الفرعية 
دراسػػة )ماجػػد  حػػوث السػػابقة التػػى تناولػػت التفكيػػر التحميمػػى ومياراتػػو فػػى التػػدريس ومنيػػا:والب



 ........................ استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية القائمة على نموذج التنظيم الذاتي

- 044 - 

بهعػداد برنػامج تػدريبى قػائـ عمػى التفكيػر التحميمػى لتنميػة ميػارات  حيػث قػاـ (3119الخيػاط  
حؿ المشكالت الحياتية والتحصيؿ األكػاديمى لػدى طمبػة كميػة األميػرة رحمػة الجامعيػة / جامعػة 

وتـ تطبيؽ مقياس مواقؼ لبعض المشػكالت الحياتيػة   لتطبيقية وت ثير الجنس فى ذلؾالبمقاء ا
ى فاعميتػو وتفػوؽ الػذكور عػف اإلنػاث  وتوصمت إل  ( طالبًا وطالبة:6واختبار تحصيمى عمى )

( تحديػػد فعاليػػة وحػػدة مقترحػػة فػػى 246: 4:  3124اسػػتيدفت دراسػػة )ابػػراىيـ البعمػػى   كمػػا
اوكاليؾ لعادات العقؿ فى تنمية التفكير التحميمى والميوؿ العمميػة لػدى العمـو وفؽ منظور كوست

تالميػػذ الصػػؼ األوؿ المتوسػػط وتػػـ تطبيػػؽ اختبػػار التفكيػػر التحميمػػى ومقيػػاس الميػػوؿ العمميػػة 
  بالسػعودية ( تمميذًا بمدرسة "متوسط الممؾ فيد" بمدينة بيشة التابعة لمنطقة عسير55عمى )

( التحقػػؽ مػػف أثػػر اسػػتخداـ 3124وأشػػارت دراسػػة )عػػادؿ المػػالكى  وتوصػػمت إلػػى فاعميتيػػا  
الخػػرائط الذىنيػػة االلكترونيػػة الفائقػػة فػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى لػػدى تالميػػذ الصػػؼ 

وتػـ   تى الخالدة باستخداـ برمجية الكترونيػة معػدة لػذلؾلالثانى المتوسط بالسعودية فى مادة ل
وىػػدفت   وتوصػػمت إلػػى فاعميتيػػا طالػػب (61عمػػى ) التحميمػػى تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات التفكيػػر

( الكشػؼ عػف 6:2: 684  3125اديػا السػمطى  ندراسة )فلاير أبو عواد وصػال  أبػو جػادو و 
دالالت الفػػروؽ فػػى أسػػاليب التفكيػػر التحميمػػى مقابػػؿ الشػػمولى لػػدى طمبػػة كميػػة العمػػـو التربويػػة 

لشػػػمولى ومقيػػػاس لمتفكيػػػر التحميمػػػى عمػػػى وتػػػـ تطبيػػػؽ مقيػػػاس التفكيػػػر ا  األنػػػروا –واآلداب 
وتوصمت الدراسة إلى أف أسموب التفكير التحميمى كاف أكثر شػيوعًا بػيف   ( طالب وطالبة336)

  3125كمػػا قامػػت دراسػػة )فاطمػػة رزؽ    كور واإلنػػاثالطػػالب وعػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف الػػذ
التفكيػػر التحميمػػى ( باسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التقيػػيـ مػػف أجػػؿ الػػتعمـ فػػى تحسػػيف 2:3: 252

وتػـ تطبيػؽ اختبػار التفكيػر   والتواصؿ العممى فى العمـو لدى تالميذ الصػؼ السػادس االبتػدائى
وتوصػمت إلػى فاعميتيػا  ( تمميذ وتمميػذة 1:التحميمى فى العمـو واختبار التواصؿ العممى عمى )

ة ( أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجي272: :22  3128دراسػػة )ناريمػػاف اسػػماعيؿ   توبحثػػ 
جػػالييف لمتخيػػؿ الموجػػو عمػػى تنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى فػػى العمػػـو لػػدى تالميػػذ 

( تمميػػذ بالصػػؼ 75وتػػـ تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى عمػػى )  المرحمػػة االعداديػػة
( :36: 2:8  3128وىػدفت دراسػة )مرفػت ىػانى  وتوصمت إلى فاعميتيا    األوؿ اإلعدادى

خداـ التكامؿ بػيف الخػرائط الذىنيػة اليدويػة واإللكترونيػة لتنميػة التحصػيؿ فػى تحديد فاعمية است
العمػػـو وميػػارات التفكيػػر التحميمػػى والدافعيػػة لػػدى التالميػػذ مضػػطربى االنتبػػاه مفرطػػى النشػػاط 
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بالمرحمػػة االبتدائيػػة  وتػػـ تطبيػػؽ اختبػػار تحصػػيمى واختبػػار ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى ومقيػػاس 
   .( تمميذ مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى وتوصمت إلى فاعميتيا42الدافعية عمى )
مف األنشطة العقمية اليامة التى يمارسػيا  Scientific Senseالحس العممى ويعتبر 

ويتطمب امتالكيـ لممعمومات والميارات التػى تسػاعدىـ فػى اإلسػراع   األفراد فى حياتيـ اليومية
ذ القػرار ... الػ   اتخػاو نجاز المياـ المطموبة منيـ  مثػؿ اسػتخداـ األرقػاـ أو حػؿ المشػكالت ال 

 :ف مػف مكونػات الحػس العممػى مػا يمػىإلػى أ( 344: 334  3122وأشارت )ايماف الشػحرى  
ط بوضػ  اتخػاذ القػرار  وسػرعة األداءو حؿ المشػكالت  و الوعى  و اإلدراؾ  و االنتباه  و اإلحساس  

البيئػة  :ىو نتاج ثالث عناصػر تتفاعػؿ معػًا وىػى كما أف الحس العممى  داء الذىنىواأل الوقت 
لمطػالب ويعػد كػذلؾ تنميػة الحسػى العممػى  المصاحبة والقاعػدة المعرفيػة والسػمات الشخصػية  

.  ىدفًا مف أىداؼ تدريس العمـو
مػػف يمكػف تنميػػة الحػػس العممػػى لمطػػالب والػػذى يقػع ضػػمف أولويػػات النظػػاـ التعميمػػى و  

خالؿ مناىج العمـو نظر لطبيعة المػادة العمميػة فيػى مػادة ذات مسػتوى تجديػد عػاؿ  ويتخمميػا 
لذا توجػد محػاوالت جػادة لتنميػة ميػارات الحػس العممػى بواسػطة البػرامج   العديد مف المشكالت

ية تنمػػي الحػػس العممػػي ات تدريسػػيجوبػػذلؾ نحػػف بحاجػػة السػػتراتي  التدريبيػػة والمنػػاىج المطػػورة
 (.259: 258  3127)سياـ مراد   ب.لمطال

( أف الفػرؽ بػيف الحػس العممػى وعػادات العقػؿ 35  3128وضحت )كريمػة محمػد  أو  
أداءات ذىنيػة يتبعيػا المػتعمـ عنػد معالجػة أى مشػكمة أو اتخػاذ العممػى  كبير  حيػث أف الحػس

عمـ عمػػى قػػرار  وعنػػد تكػػرار ىػػذه الممارسػػات تصػػب  عمميػػات خليػػة أو عػػادات عقميػػة يتعػػود المػػت
 تكرارىا فى المواقؼ وحؿ المشكالت.

 طػالبالومف الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت أىمية تنمية الحس العممػى لػدى  
وىػدفت  (Ash, D., 2004, 855: 884)دراسػة خش  المراحػؿ التعميميػة المختمفػة مػا يمػى: فى

مػػف  إلػػى تنميػػة الحػػس العممػػى مػػف خػػالؿ الحػػوار فػػى تعمػػـ العمػػـو وكػػذلؾ تنميػػة التنػػور العممػػى
وتنميػة الحػوار مػع الطػالب فػى   خالؿ التعمـ الرسمى بالمدارس وغير الرسمى مف خالؿ األسػر

ـ توجيػػػو األسػػػر لتالميػػػذ تػػػو   موضػػوعات البيولػػػوجى باسػػػتخداـ الملتػػػيف االنجميزيػػػة واألسػػػبانية
( سػنوات وتػـ تطبيػؽ مقػابالت ومقيػاس الحػس العممػى وكػذلؾ 21-6وح أعمارىـ مػا بػيف )تترا

جػػونز  واسػػتيدفت دراسػػة  تػػواختبػػار التنػػور العممػػى عمػػى الطػػالب وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى فعالي
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ارى يػتصػميـ مقيػاس مع (Jones, M.G. & Taylor, A.R., 2009; 460: 475) وتػايمور
إلػى البػالليف  Childhoodلتالميذ مف مرحمة رياض األطفاؿ لمحس العممى بالمفاىيـ العممية 

Adulthood  ( مػػػف المحترفػػػوف وذوى 61وذلػػػؾ بعمػػػؿ مقػػػابالت واستشػػػارات مػػػع حػػػوالى )
وتـ اعداد المقياس وتطبيقو عمى عينػة مػف التالميػذ ذوى   الخبرات سواء بالمدارس أو خارجيا

: :31  3122راسة )ايماف الشػحرى  كما تقصت دنينو وضبطو  األعمار المختمفة حتى تـ تق
( عف فعالية برنامج مقترح فى العمػـو قػائـ عمػى تكامػؿ بعػض النظريػات المعرفيػة لتنميػة 3:7

( 93وتػـ تطبيػؽ مقيػاس الحػس العممػى عمػى )  الحس العممػى لػدى تالميػذ المرحمػة االعداديػة
ت دراسة )سػياـ مػراد  وتناول  وتوصمت إلى فاعميتو  طالبة مف طالبات الصؼ الثانى االعدادى

( أثػػر اسػػتخداـ خػػػرائط التفكيػػر فػػػى تػػدريس العمػػـو عمػػػى تنميػػة الحػػػس 278: 254  3127
( 85وتػـ تطبيػؽ مقيػاس الحػس العممػى عمػى )  العممى لدى طالبات الصؼ الخػامس االبتػدائى

كمػػا ىػػدفت دارسػػة )حيػػاة رمضػػاف    طالبػػة بالصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى وتوصػػمت إلػػى فاعميتيػػا
( إثبػػػػات فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات التفكيػػػػر المتشػػػػعب فػػػػى تنميػػػػة 225: 74  3127

وتػـ   التحصيؿ والحس العممى وانتقاؿ أثر التعمـ فى مادة العمـو لدى تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة
( طالػب وطالبػة 91انتقػاؿ أثػر الػتعمـ عمػى )و الحس العممػى و التحصيؿ العممى  اتتطبيؽ اختبار 

وقػػػد أشػػػارت دراسػػػة )ناىػػػد حبيػػػب  وتوصػػػمت إلػػػى فاعميتيػػػا  مػػػف الصػػػؼ السػػػادس االبتػػػدائى 
( إلى فعالية برنامج تدريبى مقترح لمعممى العمـو قائـ عمى استخداـ تقنيػات 81: 32  3127

وتػـ تطبيػؽ   دى طالبيػـالحاسوب واالنترنت لتدريبيـ عمػى ممارسػات الحػس العممػى لتنميتػو لػ
وبطاقػة مالحظػة أداء المعممػة   اختبار التحصػيؿ المعرفػى فػى أبعػاد الحػس العممػى وممارسػاتو

( معممػػػة عمػػػـو بمػػػدارس المرحمػػػة 36لتػػػدريس العمػػػـو لتنميػػػة الحػػػس العممػػػى وذلػػػؾ عمػػػى )
 وأعػدتودية وتوصػمت الدراسػة إلػى فاعميتػو  بمحافظة حفػر البػاطف بالسػع –المتوسطة لمبنات 

( وحدة مقترحة فػى العمػـو قائمػة عمػى التعمػيـ المتمػايز :5: 2  3128دراسة )كريمة محمد  
اختبػار  تطبيػؽوتػـ   إلكساب المفاىيـ العمميػة والحػس العممػى لتالميػذ الصػؼ الثػانى االبتػدائى

الصػػؼ الثػػانى وتوصػػمت إلػػى ( تمميػػذ ب55ومقيػػاس الحػػس العممػػى عمػػى )  المفػػاىيـ العمميػػة
( تحديػػػد تػػػ ثير اسػػػتخداـ 245: :8  3129ىػػػدفت دراسػػػة )منػػػى الخطيػػػب   كمػػػافاعميتيػػػا  

استراتيجية التخيؿ الموجو فى تنمية التحصػيؿ وميػارات حػؿ المشػكالت البيئيػة والحػس العممػى 
وتػـ تطبيػؽ اختبػار تحصػيمى واختبػار ميػارات حػؿ  جامعة عيف شمس لدى طالبات كمية البنات
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شػػعبة  طالبػػة مػػف طالبػػات الفرقػػة الثانيػػة (51مػػى عمػػى )المشػػكالت البيئيػػة واختبػػار الحػػس العم
 .الكيمياء وتوصمت إلى فاعميتيا

 :مف خالؿمشكمة البحث الحالى  اتضحت :اإلحطاع باملشكلة *
  اجػػراء مقابمػػة مػػع معممػػي عمػػـو المرحمػػة اإلعداديػػة الػػذيف اتفقػػوا عمػػى أىميػػة االسػػتعانة

لمتالميػذ أثنػاء تػدريس العمػـو حتػى يػتـ  بالسقاالت التعميمية القائمػة عمػى التنظػيـ الػذاتي
تفعيػػؿ دور المػػتعمـ وايجابيتػػو واسػػتقالليتو فػػى الػػتعمـ وتصػػميـ التػػدعيـ الػػذاتى  وتشػػجيع 
الفيػػـ العميػػؽ والتفكيػػر والذاتيػػة أثنػػاء تعمػػـ العمػػـو  وأف يقػػيـ المػػتعمـ تعممػػو أثنػػاء الػػتعمـ 

سػواء ذاتيػًا أو مػف المعمػـ  باستمرار وتحديد توقيت حاجتػو إلػى طمػب المسػاعدة والتػدعيـ
أو مػػف اآلخػػريف  بجانػػب تشػػجيع المتعممػػيف عمػػى االىتمػػاـ بالتفاصػػيؿ وممارسػػة ميػػارات 
التفكيػر التحميمػى عنػد مواجيػة الظػواىر المختمفػػة سػواء عمميػة أو حياتيػة  وأيضػا تنميػػة 

 الحس العممى الذى يساعد المتعمـ عمى إثراء معارفو العممية وتنمية مياراتو.
 د الدراسػػات والبحػػوث السػػابقة عمػػى أىميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػةت كيػػ 

د فػى تحقيػؽ ألنيػا تسػاع  تعميميػةالمراحػؿ ال بكافػةتػدريس العمػـو  نماذجيا المتنوعة فػى
 .التعمـ أىداؼ

  نػػػدرة الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابقة التػػػى تناولػػػت نمػػػوذج التنظػػػيـ الػػػذاتى ك حػػػد نمػػػاذج
لتنميػػػة التفكيػػػر كػػػاف مػػػف الضػػػرورى اسػػػتخداميا  لػػػذا  السػػػقاالت التعميميػػػةاسػػػتراتيجية 

 .التحميمى والحس العممى
 االسػتعانة و   الحاجة إلى نقؿ المتعمـ مف مرحمػة عػدـ القػدرة عمػى إنجػاز عمػؿ مػا بمفػرده

لينجػػػػز عممػػػػو ويتحمػػػػؿ   تطػػػػوير خدائػػػػول اً المعمػػػػـ واآلخػػػػريف أو ذاتيػػػػبتػػػػدعيـ ومسػػػػاعدة 
 .باستقاللية لالنجازالمس ولية 

  تحقيؽ معايير الجودة فى تعميـ وتعمػـ العمػـو باسػتخداـ اسػتراتيجية مبتكػرة تحقػؽ أىػداؼ
 الب يواجو مشكالت الحياة.المادة وتعد ط
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 التالى: ة البحث الحالى فى الس اؿ الرئيسمشكم تبمورت * مشكلة البخح:
نمػػوذج التنظػػيـ الػػذاتى فػػى القائمػػة عمػػى مػػا فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة 

الحػس العممػى لػدى تالميػذ الصػؼ الثػانى االعػدادى فػى و تنمية بعض ميارات التفكير التحميمى 
؟  مادة العمـو
 :الس اليف التالييفويتفرع مف ىذا الس اؿ  

التنظػيـ الػذاتى القائمػة عمػى نمػوذج ما فاعمية استخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة  .2
تنمية بعض ميارات التفكير التحميمى لػدى تالميػذ الصػؼ الثػانى االعػدادى فػى مػادة فى 

؟    العمـو
التنظػيـ الػذاتى القائمػة عمػى نمػوذج ما فاعمية استخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة  .3

؟  فى تنمية الحس العممى لدى تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادى فى مادة العمـو

 * أٍداف البخح:  

التنظػػيـ القائمػة عمػػى نمػػوذج التعػرؼ عمػػى فاعميػػة اسػتخداـ اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة  -
فػػى  يالػذاتى فػى تنميػػة بعػض ميػػارات التفكيػر التحميمػػى لػدى تالميػػذ الصػؼ الثػػانى االعػداد

.  مادة العمـو
الػذاتى التنظػيـ القائمػة عمػى نمػوذج تحديد فاعميػة اسػتخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة  -

. الميذ الصؼ الثانى اإلعداديفى تنمية الحس العممى لدى ت  فى مادة العمـو

 أىمية البحث الحالى فيما يمى: تكمف * أٍنية البخح:
الػػػتعمـ الػػػذاتى فػػػى القائمػػػة عمػػػى نمػػػوذج االسػػػتعانة باسػػػتراتيجية السػػػقاالت  لمتمميػػػذ يمكػػػف -

 .ثناء تعمـ العمـو بفروعو المتنوعةالموضوعات الصعبة أ
التنظػػيـ الػػذاتى المعمػػـ فػػى القائمػػة عمػػى نمػػوذج تسػػاعد اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة قػػد  -

.  االستفادة منيا لتحقيؽ أىدافو التدريسية األخرى فى مادة العمـو
( لمعممى العمـو فى ضػوء اجػراءات اسػتراتيجية السػقاالت الصوت والضوءتقديـ دليؿ لوحدة ) -

التنظيـ الذاتى لتيسير فيـ اجراءاتيا وتطبيقيا فػى موضػوعات ذج القائمة عمى نمو التعميمية 
 أخرى.
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المعمػػـ والقػػائميف عمػػى العمميػػة التعميميػػة لالىتمػػاـ بتنميػػة ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى  ويػػبتن -
 والحس العممى عند اعداد مناىج العمـو أو تدريسيا.

واالسػػتفادة منػػو فػػى تصػػميـ  اعػػداد اختبػػار لمتفكيػػر التحميمػػى وبعػػض مياراتػػو يمكػػف تطبيقػػو -
 نماذج أخرى فى ضوئو.

الحػس العممػى يمكػف االسػتفادة منػو فػى اعػداد أو تصػميـ نمػاذج مماثمػة فػػى  مقيػاساعػداد  -
 ضوءه أو تطبيقو فى دراسات أخرى.

 اقتصر البحث الحالى عمى: * حدود البخح:
( مف كتاب عمػـو الصػؼ الثػانى االعػدادى الفصػؿ  الصوت والضوءاعادة صياغة وحدة ) -

ـ فػػى ضػػوء اجػػراءات اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة 3128/3129الدراسػػى الثػػانى لمعػػاـ 
 التنظيـ الذاتى.القائمة عمى نموذج 

 -إدارة غػرب الزقػازيؽ التعميميػة   – القومية العربيػة سةدر بم االعدادي ثانىتالميذ الصؼ ال -
قسمت إلػى مجمػوعتيف متكػافئتيف ضػابطة  ؛( تمميذًا وتمميذة73وعددىا )محافظة الشرقية  

وتمميػذة يدرسػوف  اً ( تمميػذ42وتمميذة يدرسوف بالطريقػة المعتػادة  وتجريبيػة ) اً ( تمميذ42)
القائمػة عمػى نمػوذج نفس الموضػوعات باسػتخداـ اجػراءات اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة 

 التنظيـ الذاتى.
 –التصػنيؼ  –تضمف الميارات التالية )الفحص والمالحظػة يالتفكير التحميمى و  اعداد اختبار -

 تحديد العالقات والروابط(. –التتابع  - تحديد األسباب
اإلحسػػػاس )الحػػػس العممػػى فػػػى بعػػػض أبعػػاد الجانػػػب المعرفػػػى لػػو  ومنيػػػا:  مقيػػػاساعػػداد  -

الحػػس  –ة يػػبالحال اسػػتدعاء الخبػػرات السػػابقة وربطيػػا –تمخػػيص المعمومػػات  –بالمشػػكمة 
 .(ى واستخداـ األرقاـدالعد

  * فسوض البخح:  

تالميػػػذ  ت( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػا,12توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) -
المجمػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة فػػى التطبيػػؽ البعػدى الختبػػار التفكيػػر التحميمػػى وذلػػؾ فػػى 

تحديػػػد  –التصػػػنيؼ  –االختبػػػار ككػػػؿ وفػػػى كػػػؿ ميػػػارة مػػػف مياراتػػػو )الفحػػػص والمالحظػػػة 
 تحديد العالقات والروابط( لصال  المجموعة التجريبية. –التتابع  –األسباب 
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بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ  (,12)صػػػائية عنػػػد مسػػػتوى توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إح -
المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػى التطبيػػػؽ القبمػػػى والبعػػػدى الختبػػػار التفكيػػػر التحميمػػػى وذلػػػؾ فػػػى 

تحديػػػد  –التصػػػنيؼ  –االختبػػػار ككػػػؿ وفػػػى كػػػؿ ميػػػارة مػػػف مياراتػػػو )الفحػػػص والمالحظػػػة 
 البعدى.تحديد العالقات والروابط( لصال  التطبيؽ  –التتابع  –األسباب 

بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ  (,12)توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى  -
وذلػػؾ فػػى   الحػػس العممػػى لمقيػػاسالمجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة فػػى التطبيػػؽ البعػػدى 

تمخػيص  –)اإلحسػاس بالمشػكمة لػو ككؿ وفى كػؿ بعػد مػف أبعػاد الجانػب المعرفػى  المقياس
ى واسػػػتخداـ دالحػػػس العػػػد –ات السػػػابقة وربطيػػػا بالحاليػػػة اسػػػتدعاء الخبػػػر  –المعمومػػػات 

 األرقاـ( لصال  المجموعة التجريبية.
بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ  (,12)توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى  -

وذلػػػؾ فػػػى   الحػػػس العممػػػى لمقيػػػاسالمجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػى التطبيػػػؽ القبمػػػى والبعػػػدى 
ص يتمخػ  - )اإلحسػاس بالمشػكمة لػو وفى كؿ بعد مف أبعاد الجانب المعرفى  ككؿ المقياس

ـ ى واسػػػتخدادالحػػػس العػػػد –اسػػػتدعاء الخبػػػرات السػػػابقة وربطيػػػا بالحاليػػػة  –المعمومػػػات 
 .  لصال  التطبيؽ البعدى(األرقاـ

اتبع البحث الحالى المنيج التجريبى التصػميـ شػبو التجريبػى ذو المجمػوعتيف  * ميَج البخح:
( الصػوت والضػوءالمجموعة التجريبيػة وحػدة ) درستالمتكافئتيف الضابطة والتجريبية حيث 

والمصػػػاغة فػػػى ضػػػوء  المقػػػررة عمػػػى تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػانى اإلعػػػدادى مػػػف مػػػادة العمػػػـو
التنظػػػيـ الػػذاتى ودرسػػت المجموعػػػة عمػػى نمػػوذج  القائمػػػةاسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة 

ا أدوات البحػػػث قبميػػػًا مػػػالضػػػابطة نفػػػس الوحػػػدة باسػػػتخداـ الطريقػػػة المعتػػػادة وطبقػػػت عميي
 وبعديًا.

تـ تحديدىا فى ضوء مػا ورد مػف تعريفػات متعػددة بالدراسػات والبحػوث  :مصطلخات البخح* 
 حو التالى:ابات النظرية  ويمكف بيانيا عمى النتالسابقة وبعض الك

 نموذج التنظيـ الذاتى:القائمة عمى * استراتيجية السقاالت التعميمية 
Scaffolding Self-regulated learning Strategy: 
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مجموعػػة االجػػراءات والخطػػوات التػػى تسػػتند إلػػى  وتعرفيػػا الباحثػػة إجرائيػػًا عمػػى أنيػػا: 
وتيػػدؼ إلػػى تزويػػد تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى بالمسػػاعدات   تطبيقػػات النظريػػة البنائيػػة

والتػػدعيـ المعرفػػى والتطبيقػػى الم قػػت أثنػػاء مػػواجيتيـ لػػبعض المشػػكالت عنػػد دراسػػتيـ لوحػػدة 
)الصوت والضوء( والمقررة عمييـ بمادة العمـو  حيث يقـو التالميػذ بتحديػد توقيػت طمػب الػدعـ 

باسػػتمرار باسػػػتخداـ  ـخػػروف مػػػف خػػالؿ تقيػػيـ خدائيػػػوالمسػػاعدة مػػف المعممػػػوف والػػزمالء واآل
ذاتيػًا  ويكػوف  ــ تعمميػيظػلتنعمػى أنفسػيـ  يطرحونيػا Quizاختبارات موجزة أو أسئمة قصػيرة 

فػػى ظػػؿ ثػػالث مراحػػؿ وىػػى الػػتحكـ والتوجيػػو والمػػردودات  ويكػػوف تقػػديـ المسػػاعدة لػػنقميـ مػػف 
منطقػػة الػػتعمـ التػػى ال يمكػػف تجاوزىػػا إال بالمسػػاعدة والػػدعـ إلػػى أخػػرى يعتمػػدوف فييػػا عمػػى 
أنفسػػيـ ويتحممػػوف مسػػ ولية تعمميػػـ مػػف أجػػؿ تنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى والحػػس 

.ال  عممى لدييـ أثناء دراسة العمـو
مجموعػػة القػػدرات  :ويعػػرؼ إجرائيػػًا عمػػى أنػػو :Analytical Thinkingالتفكيػػر التحميمػػى  -

العقميػػة التػػى يمارسػػيا تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى عنػػد تعرضػػيـ لموقػػؼ أو مشػػكمة مػػا 
 –الحظػة تتطمب فحص مكوناتيا بدقة وبالتفصيؿ مف خػالؿ اسػتخداـ ميػارات )الفحػص والم

تحديػد العالقػات والػروابط( وذلػؾ عنػد دراسػة وحػدة  –التتػابع  –تحديد األسػباب  –التصنيؼ 
القائمػة عمػى )الصوت والضوء( مف مػادة العمػـو  باسػتخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة 

التفكيػػر  مقيػػاسحصػػؿ عمييػػا التالميػػذ فػػى يالتنظػػيـ الػػذاتى  ويقػػاس بالدرجػػة التػػى نمػػوذج 
 التحميمى المستخدـ بالبحث الحالى.

ويعرؼ اجرائيًا عمى أنو: أنشطة عقميػة راقيػة تتضػمف  :Scientific Senseالحس العممى  -
مجموعػػة مػػف الجوانػػب المعرفيػػة والمياريػػة والوجدانيػػة وتوجػػد بػػدرجات ومسػػتويات متنوعػػة 

ويمارسػػيا التالميػػذ لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر لػػدييـ كمػػا يسػػتخدموف فييػػا   لػػدى المتعممػػيف
بكفاءة عادات العقؿ والمعرفة العممية لربطيا بػالواقع المممػوس أو المحسػوس  والتػى يمكػف 
تنميتيػػا لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى مػػف خػػالؿ دراسػػتيـ مػػادة العمػػـو باسػػتخداـ 

ويقػػاس بالدرجػػة التػػي  التنظػػيـ الػػذاتى.قائمػػة عمػػى نمػػوذج الاسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة 
 يحصؿ عمييا التالميذ في مقياس الحس العممي المستخدـ بالبحث.
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 ثاىيًا: اإلطاز اليظسى للبخح:

 :، مساتَا، اجساءاتَامناذجَا، ، مبادؤٍاماٍيتَا ؛احملوز األول: الطكاالت التعلينية

  * ماٍية الطكاالت التعلينية:

مػا  ونعػرض منيػا  اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػةالتى تناولػت مفيػـو تعريفات تنوعت ال      
 :يمى

السػقاالت التعميميػة يسػتخدـ  مصػطم  أف (Moro, B., 2012, 14)تعريػؼ مػورو 
مػد بيػا المتعممػوف لػتعمـ المػواد أو األشػياء وفر وي  لوصؼ المساعدة التدعيمية المناسبة التى ت ػ

 (Boblett, N., 2012, 1)وعرفيػا بوبميػت   يستطيعوف تعمميػا بمفػردىـالصعبة عمييـ وال 
 المسػتمر فػى الفصػوؿ التعميميػة بػيف المعمػـ والمػتعمـ والتفاعػؿ ب نيا تجسيد وتشخيص لمنشاط

وجيػػو التػػى تقػػدـ حيػػث تعبػػر عػػف كػػؿ أنمػػاط الػػتعمـ بالتػػدعيـ وتػػوفير المسػػاعدة والت  والػػزمالء
( ب نيػػػا مجموعػػػة االجػػػراءات :  3124ت )تلريػػػد حمػػػودة  وأيضػػػًا أضػػػافبالفصػػػوؿ الدراسػػػية  

والخطوات والحركات التى يقػـو ب دائيػا المعمػـ داخػؿ غرفػة الفصػؿ ليػتـ مػف خالليػا التػدرج فػى 
وأيضػػًا تعمـ  الػعمػى نفسػػو فػى عمميػة  اً صػب  معتمػديتقػديـ المسػاعدة والػدعـ لمطالػب  إلػػى أف 

نػتج خػاص لمتصػميـ التعميمػى الػذى يمػد ب نيػا م (Kern, C.L., 2013, 34)عرفيػا كيػرف 
بالمعرفػة والتػػدعيمات االجتماعيػة المطػػورة لتقويػػة اكتسػاب المػػتعمـ لممحتػوى والتحقػػؽ المعرفػػى 

 ,Rojas)والفيػػـ العميػػؽ  وكػػذلؾ عرضػػيا روجػػاز وىويػػوز وساناجوسػػتيف وليػػونى وكمػػووس 
I.G., Hoyos, C.A., Sanagustin, M. P., Leony, D. & Kloos, C.D., 

ب نيػػا وسػػيمة تسػػتيدؼ المتعممػػوف األقػػؿ خبػػرة وتحػػوليـ إلػػى متعممػػوف ذاتيػػًا  (43 ,2014
ومساعدتيـ لتخطيط التعمـ وتحديد اجراءاتو لتحقؽ ليـ النجاح  تقدـ وجيػًا لوجػو أو الكترونيػًا 

 ,An, y. & Cao, L., 2014)خف وسػاو  ضػاؼوأف خػالؿ المصػادر الرقميػة المتنوعػة  مػ
بالفصػؿ  أو  الػزمالءمػف خػالؿ  وأب نيا محاوالت الدعـ المسػتمر مػف المعمػـ لتالميػذه   (554

أو مساعدتيـ إلنجػاز ميمػة ال يسػتطيعوف   زمالء الكمبيوتر لحؿ بعض المشكالت أثناء التعمـ
النصػػػائ   و وتتخػػػذ المسػػاعدة أشػػػكاؿ متنوعػػػة منيػػا النمذجػػػة    انجازىػػا بشػػػكؿ فػػردى مسػػػتقؿ

( ب نيػا 8  3126يا )جميمة الشيرى  تعرف كما  ة العاجمة  الوسائؿ واألدواتير الفو  يناتالتمقو 
فػى ضػوء النظريػة النبائيػة المعرفيػة  وتعػد عمميػة بنػاء مسػتمرة ونشػطة  دتطريقة تعميمية أعػ
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المرحمػػة المتوسػػطة ممػػا يسػػاعد عمػػى ايجػػاد تراكيػػب  لتمميػػذتقػػـو عمػػى الػػدعـ المعرفػػى الم قػػت 
وأشػػارت رفيػػة اعتمػػادًا عمػػى مػػا سػػبؽ مػػف دعػػـ  نػػاء منظومتيػػا المعمعرفيػػة جديػػدة أو إعػػادة ب

( ب نيا: األنشطة التػى يقػـو بيػا المعمػـ لتقػديـ المعػارؼ الم قتػة 289  3126)كوثر بمجوف  
قػػػاؿ إلػػػى بيئػػػة الػػػتعمـ  وقػػػد تنػػػاوؿ بػػػاكير وسػػػميت وويجريػػػؼ تميػػػذ االنالتػػػى تسػػػيؿ عمػػػى التال

(Bakker, A., Smit, J. & Wegerif, R., 2015, 1048)  تعريفيػا ب نيػا: الطريقػة
صػػعوبة أو مشػػكمة مػػا تػػواجييـ عنػػد الػػتعمـ أو أثنػػاء انجػػاز  لحػػؿسػػاعد بيػػا المتعممػػوف تالتػػى 

أيضػًا ضػافر الجيػود لنسػاعدىـ فػى تحقيقيػا  و المياـ المكمفوف بيا أو تحصػيؿ ىػدؼ يتطمػب ت
 – Gonzalez)ىيرراييػػز  –خرنػػايى  وبيػػيج  وأريفػػا ليممػػو  ووكػػالير  –عرفيػػا جػػونز اليػػز 

Calero, J.A., Arnau, D., Puig. L. & Arevalillo – Herraez, M., 2015, 
 Set ofعمػػػى أنيػػػا: مجموعػػػة مػػػف االسػػػتراتيجيات المفاىيميػػػة أو االجرائيػػػة   (1189

Conceptual Scaffolding Strategies ؿ مشػػكمة مػػا تواجػػو لحػػ  يسػػتخدميا المعمػػـ
وتسػتخدـ عنػدما يتطمػب   انة بطريقة تدريس أو أنشطة أو ..... الػ وقد تكوف االستع  المتعمـ

( ب نيػػػا اسػػػتراتيجية تػػػدريس 264  3127وأشػػػارت )زينػػػب راجػػػى   ذلػػػؾ  الموقػػػؼ التعميمػػػى
تتضمف مجموعة مف الخطوات االجرائية القائمة عمى ست مراحؿ  ىى: مرحمة التقديـ  وتنظػيـ 

عميمػػػى متنػػػوع  والتلذيػػػة الراجعػػػة  وزيػػػادة تػػػدرج صػػػعوبة الميمػػػة  ودعػػػـ المػػػتعمـ بمحتػػػوى ت
وقػد عرفيػا فميػدز   معدة لػذلؾالمستقمة لمطالب وفؽ الخطط وتقديـ ممارسة مس ولية الطالب  

عمػى أنيػا: مسػاعدة المتعممػيف   (Fields, D.L. & Marsh, F.D., 2017, 11)ومارش 
أكثػػر  بواسػػطة خخػػريفوتقػػدـ المسػػاعدة   ىا فػػى الػػتعمـدبعػػ والموصػػوؿ لمرحمػػة يجػػب أف يسػػتمر 

وتيدؼ إلى مساعدة المػتعمـ لتحقيػؽ األىػداؼ المنشػودة   أو مف خالؿ مواد التعمـ  خبرة منيـ
ا ال وسػػيمة قويػػة لتحقيػػؽ الػػتعمـ  والمسػػاعدة التػػى ي خػػذوني ىفيػػ  ومخرجػػات تعمػػـ مقصػػودة

ت تعريفػو لمسػقاال (Bik Maz, 2010, 26)وأضاؼ بيؾ مػاز يمكنيـ تنمية مياميـ بدونيا  
عمميػة بنػاء مسػػتمرة معػدة وفقػػًا لمنظريػة االجتماعيػة وتعػد  التعميميػة ب نيػا اسػتراتيجية تعميميػة

واقؼ التعميميػػة مطػػالب لمسػػاعدتيـ فػػى اجتيػػازالملونشػػطة  تقػػـو عمػػى الػػدعـ المعرفػػى الم قػػت 
مكػػف التوصػػؿ إلػػى التعريػػؼ اإلجرائػػى التػػى تناولتػػو الباحثػػػة يومػػف ىنػػا المعػػدة قبػػؿ الػػدرس  

مجموعػػػة  نمػػػوذج التنظػػػيـ الػػػذاتى عمػػػى أنيػػػا:القائمػػػة عمػػػى السػػػتراتيجية السػػػقاالت التعميميػػػة 
االجػػراءات والخطػػوات التػػى تسػػتند إلػػى تطبيقػػات النظريػػة البنائيػػة  وتيػػدؼ إلػػى تزويػػد تالميػػذ 
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ـ المعرفػػى والتطبيقػػى الم قػػت أثنػػاء مػػواجيتيـ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى بالمسػػاعدات والتػػدعي
لبعض المشكالت عنػد دراسػتيـ لوحػدة )الصػوت والضػوء( والمقػررة عمػييـ بمػادة العمػـو  حيػث 

ف مػف خػالؿ الدعـ والمساعدة مف المعممػيف والػزمالء واآلخػرييقـو التالميذ بتحديد توقيت طمب 
يطرحونيػػا عمػػػى  Quizأسػػئمة قصػػيرة تقيػػيـ خدائيػػـ باسػػتمرار باسػػتخداـ اختبػػػارات مػػوجزة أو 

أنفسيـ التنظيـ تعمميـ ذاتيًا  ويكوف فػى ظػؿ ثػالث مراحػؿ وىػى الػتحكـ والتوجيػو والمػردودات  
ويكوف تقديـ المساعدة لنقميـ مف منطقػة الػتعمـ التػى ال يمكػف تجاوزىػا إال بالمسػاعدة والػدعـ 

ـ مػػف أجػػؿ تنميػػة بعػػض إلػػى أخػػرى يعتمػػدوف فييػػا عمػػى أنفسػػيـ ويتحممػػوف مسػػ ولية تعمميػػ
.  ميارات التفكير التحميمى والحس العممى لدييـ أثناء دراسة العمـو

 :الطكاالت التعلينية اضرتاتيجية إليَا املستكصة ةسئيطال املبادئ* 

بعضػًا منيػا فػى ضػوء مػا سػبؽ وكػذلؾ باالسػتعانة    وبيػافتتنوع وتتعدد تمؾ المبػاد   
 :D'Casta, R., Schlueter, M.A., 2013, 18)بدراسة كؿ مف: دى كوستا وسكوليتر 

 ,Belland, B.R. Walker, A.E., Olsen) وليػػرى   وبيالنػد ووالكػرو أولسػيف(28
M.W. & Leary, H., 2015, 183: 197) وجػونزالز وديجػارينتى  (Gonzalez, G. 

& Dejarne tte, A.F., 2015, 1: 45)  وفيمدز ومػارش(Fields, D.L. & Marsh, 
F.D., 2017, 13: 15)  وفوسػتر كينجسػتوف ايػت وكػيـ و و و(White, T.G., Kim, 

J.S., Kingston, H.C. & Foster L., 2014, 5: 30  :التنسػيؽ  وىػى كالتػالى
 تنػوع الميػاـ حيػث يكػوف منيػاالتواصػؿ والملػة العمميػة الصػحيحة  و ميػارات  وامػتالؾوالتعػاوف 

النظريػػة  أوالجماعيػػة  أوالتعاونيػػة  أوالفرديػػة  وأالبسػػيطة  وأ )العاديػػة أو المتعػػددة أو المركػػب
بحيػث تتناسػب مػع  Scaffolded Contentانتقػاء محتػوى السػقاالت ... الػ (  و  العممية أو

الػػذى سػػتتبعو السػػقاالت  نمػػوذجالنمط أو الػػتحديػػد وع الػػدرس  وتػػوفير البيئػػة اآلمنػػة  و موضػػ
نتقػػػاء األنشػػػطة المصػػػاحبة االعميقػػػة  و الفيػػػـ والتفكيػػػر والمعرفػػػة تشػػػجيع الػػػتعمـ و التعميميػػػة  و 
التقػويـ المسػتمر قبػؿ وأثنػاء وبعػد تنفيػذ   و Closing The Gapغمػؽ الفجػوات لمسػقاالت  و 

يميػػة  وتحديػػد مسػػتوى صػػعوبة السػػقاالت  وتػػوفير التلذيػػة الراجعػػة المناسػػبة  السػػقاالت التعم
مراعػػاة تبػػايف لمتالميػػذ  و والوسػػائؿ واألدوات المسػػتخدمة أثنػػاء الػػدرس وخليػػة عرضػػيا وتقػػديميا 

 ومراعػاة  ثقافيػًا .... الػ  أواجتماعيػًا  أووتمايز التالميذ والفػروؽ الفرديػة بيػنيـ سػواء عمميػًا 
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موضػػوعات أو محتػػوى مقػػرر سػػتطبؽ عمييػػا السػػقاالت التعميميػػة  و  سػػمات الفئػػة العمريػػة التػػى
 .ياباستخدامالذى سينفذ العمـو 

 التعلينية:* مناذج اضرتاتيجية الطكاالت 

منيػا فػى بعضػًا نعػرض ونمػاذج ترتكز استراتيجية السقاالت التعميميػة إلػى عػدة صػور 
 Helmo-silver, C.E., Dun)ضػوء دراسػة كػؿ مػف: ىيممػو سػيمفر ودانكػاف وتشػاييف 

Can, R.G. & Chinn, C.A., 2007, 99: 107) وزيػدنى  (Zydny, J., 2010, 
 :Vattam, S.S. & Kolonder, J.L, 2008, 406) ر  وفاتػاـ وكولونػد(370 :360

 ,.Rimor, R., Reingold, R. & Heiman, T)ريمورورينجولػد وىيمػاف و   (437
 Bulu, S. & Pedrs)  وبولو وبيدرسػوف (Laru, J, 2012)  والرى (54 :43 ,2008

on, S., 2010, 507: 529) وفانػدر فالػؾ وديجػوف  (Vander Valk, T. & De 
jong, O., 2009, 829: 850)  وتشػانج وكػاو وشػيو وتشػيف(Shih – K., – P., 

Chen, H. – C., Chang, C. –y, & Kao, T-C., 2010, 80: 93)  وموناجػاف
(Monaghan, J.R., 2015) ولػو كػاوزا تشػاريا  (Louca, L-T. & Zacharia, 
Z.C., 2015, 192: 215) وميوتػػونى  (Mutonyi, H., 2016, 943: 971)  

 ,.Rojas, I.G., Hoyos, C.A)وسػانا جوسػتيف وليػونى وكمػووس   وروجػاس وىويػوس
Sanagustin, P., Leony, D. & Kloos, C.D., 2014, 43: 49)   وروؿ

 ,.Roll, I., Holmes, N.G., Day, J. & Bonn, D)وىيممػوس وداى وبػووف 
 – Gonzalez)جونزالزكػػاليرو وأرنػػاى وبيػػوج وأرفػػاليممو ىيراييػػز   (710 :691 ,2012

calero, Arnau, D., Puig, L., & Arevalillo – Herrao – Z.M., 2015, 
   وىى كالتالى:(1200 :1189

 Scaffolding Based onالمشػػػروعات السػػػقاالت التعميميػػػة المرتكػػػزة إلػػػى 
Projects السقاالت التعميمية المرتكزة إلػى المشػكمة   وProblem Based scaffolding  

  والسػػػقاالت Heuristic Scaffoldingالسػػػقاالت التعميمػػػة المرتكػػػزة إلػػػى االستكشػػػاؼ و 
 Scaffolding Based Scientific Inqueryالتعميميػػة المرتكػػزة إلػػى التحقػػؽ العممػػى 

السػػقاالت التعميميػػة المرتكػزة إلػػى الحػػوار   و Self-Scaffoldingالسػقاالت التعميميػػة الذاتيػة و 
-Scaffolding eالسػقاالت التعميميػة االلكترونيػة    Dialoge scaffoldingوالمناقشػات 
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Learing System ة إلػػػى الوسػػػائط المتعػػػددة والفائقػػػة  السػػػقاالت التعميميػػػة المرتكػػػز    و
يػة السػقاالت التعميم  و .Multimedia & hypermedia – based – scaffoldingو

السػقاالت   و .Metacognitive – Based – Scaffoldingالمرتكػزة إلػى مػا وراء المعرفػة 
 Scaffodling in a socialالػتعمـ فػى وسػط اجتمػاعى أو تعػاونى التعميميػة المرتكػزة إلػى 

system والسقاالت التعميمية البنائيػة  Structuring scaffolding السػقاالت التعميميػة  و 
تعميميػػة السػػقاالت ال  و .Computerizing scaffoldingالمرتكػزة إلػػى تطبيقػػات كمبيوتريػة 
السػقاالت التعميميػة المرتكػزة إلػى   و Virtual Scaffoldingالمرتكزة إلى األوسػاط االفتراضػية 

 – Activitiesال صػػفية أو عاديػػة أو اثرائيػػة ... الػػ (.   –األنشػػطة ب نواعيػػا )صػػفية 
Based – Scaffolding السػػقاالت التعميميػػة المرتكػػزة إلػػى الرسػػومات أو التنظيمػػات   و

الرسػػػـو التخطيطيػػػة  –الرسػػػـو البيانيػػػة والتوضػػػيحية  –التصػػػويرية المتنوعػػػة )مثػػػؿ األشػػػكاؿ 
السػقاالت   و .Graphics Organization – Based scaffolding.... الػ (  الصػورو 

السػقاالت المرتكػزة إلػى تمثيػؿ ... الػ   و والتشػبييات والالمرتكزة إلى القصص والنوادر واألمثػاؿ 
السػقاالت التعميميػة   Cultural Tools Based Scaffoldingالوسػائؿ الثقافيػة المتنوعػة 
السػقاالت التعميميػة المرتكػزة   Online Based Scaffoldingالمرتكزة إلى التعمـ أوف اليف 

ت التعميميػة المرتكػزة السقاال  Games – Based – Scaffoldingإلى األلعاب وتصميميا 
الخػرائط  –الخػرائط التتابعيػة  –خػرائط المفػاىيـ  –إلى خرطنة الػتعمـ باسػتخداـ )خػرائط التفكيػر 

السػػقاالت   Mapping Based Scaffoldingالخػػرائط التعارضػػية ... الػػ (  –الذىنيػػة 
تػػػدريس )المعمػػػـ الػػػذكى فػػػى التعمػػػيـ( فػػػى الدقػػػة( التعميميػػػة الشػػػاممة أو المكثفػػػة )الفائقػػػة ال

Intensive Scaffolding In On Intelligent Tutoring System For 
Learning. السػػػػػقاالت التعميميػػػػػة المرتكػػػػػزة إلػػػػػى النمذجػػػػػة   وModling Based 

Scaffolding  السػػػقاالت التعميميػػػة المتعػػػددة  Multi – Scaffolded learning  
  والسػػػقاالت التعميميػػػة المرتكػػػزة أو Digital scaffoldingيػػػة قمالسػػػقاالت التعميميػػػة الر و 

القائمػػة عمػػى التنظػػيـ الػػذاتى )وخالليػػا يػػتـ توليػػد المتعممػػيف لالختبػػارات المػػوجزة أى صػػناعة 
 Scaffaldingأسئمة ذاتية لمتقويـ لمدى الحصوؿ عمى المعرفة واجراء تلذية راجعػة فوريػة( 

Self – Regulated Learning (Through Students Generated Quizzes 
Or Examination)  السػقاالت التعميميػة يمكػف أف  النمػاذج مػف وأشػارت الدراسػات أف ىػذه
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وذلػؾ يفضػؿ فػى تعمػـ العمػـو يطمػؽ عمييػا   تقدـ بمفردىػا أو يمكػف دمػج عػدة أنػواع منيػا معػاً 
لوجيػػة معػػػًا ة والتكنو يػػػالسػػقاالت المدمجػػة حيػػػث يمكػػف دمػػػج بعػػض السػػػقاالت المعرفيػػة والرقم

 لتحقيؽ ىدؼ معيف.

منــوذج التيظــيه الــرات  فــ   الكائنــة ىلــ  اجــساءات اضــرتاتيجية الطــكاالت التعلينيــة  * 

 :تعليه العلوو

 :Jones, J.A., 2017, 1)جػونز  ويمكػف عرضػيا باالسػتعانة بدراسػة كػؿ مػف: 
  (Warburton, N. & Volet, S., 2012, 9: 22)  ووار بيورتػوف وفوليػت (12

  وديفولػػدر وفػػاف بريػػؾ وتونػػديور (Kereluik, K.M., 2012, 13: 14)وكيريميػػؾ 
(Devolder, A., Van Braak, J. & Tonderu, J, 2012, 295)   و)قاسػـ عزيػز

(  و 321: :31  3126(  و )عبدالواحػػػد الكبػػػيس وفائػػػدة ياسػػػيف  89  3123وخخػػػروف  
 ,Lan) ف(  وال 289  287  3127(  و )ناصر حممى  51: :4  3127)سعيد المطوؽ  

Z., 2013, 28)    واستيفانوى وستولؾ وبرينس وخخروف(Stefanou, C., Stolk, 
J.D., Prince, M., et al., 2013, 22: 109).  :وىى كالتالى   

 Activeوفييا المتعممػوف يعػدوف مػف العوامػؿ النشػطة  مرحمة ما قبؿ الدرس وتتضمف: -
Agents  ووضع أىداؼ لػتعمميـ حيػث يتصػف    والتخطيط ليا  ميـمياحيث عمييـ تحديد

ليحػػاوؿ اإلجابػػة   عنػػو (a quiz)كػػؿ طالػػب موضػػوع الػػدرس ويعػػد مجموعػػة مػػف األسػػئمة 
يقػػـو كػػذلؾ و   عميػػو يحػػتفظ بػػو ويدونػػو ليعرضػػو عمػػى المعمػػـ فيمػػا بعػػدومػػا يصػػعب   عنيػػا

كػذلؾ المعمػـ فػى يعػد رس ويسجؿ مالحظاتو فػى نقػاط محػددة  و بتكويف رأى عف موضوع الد
ىػػذه المرحمػػة مجموعػػة متنوعػػة مػػف السػػقاالت التعميميػػة الخاصػػة بعناصػػر الػػدرس والتػػى قػػد 

 نفس العنصر ثـ يقسـ الدرس لمياـ   تكوف متعددة فى
يقػدـ المعمػـ شػرح مػوجز ألىػـ نقػاط الػدرس ثػـ يسػتمع إلػى مرحمة )أثناء الدرس( وفييا:  -

ثـ يعرض عمػييـ مجموعػة مػف السػقاالت التػى   درسليحدد معيـ النقاط الصعبة بالالتالميذ 
أو يسػتعيف ىػو بنفسػو   ؽ معػو منيػافػانتقػاء مػا يتوا تمميػذوعمػى كػؿ   التالميػذأعدىا عمػى 
مػا فى تعممو وبيئة التعمـ وخلياتػو يختػار التمميذ وفى خالؿ ىذه المرحمة يتحكـ   بعمؿ سقالة

 ./تعممػو بنفسػو تمميػذأف يػنظـ ال) ى:ىػلمتنظيـ الػذاتى و خطوات ثالث   وتوجد يناسبو بنفسو
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بيئػػة تعمػػـ )تتضػػمف المعمػػـ(  التمميػػذيتبػػع ./ التنظيـ الػػذاتى والخػػارجى معػػاً التمميػػذ بػػيسػػتعيف 
   (لتنظيـ تعممو.

دد نقػاط القػوة والضػعؼ حػألدائو باستمرار أثناء التعمـ بطرح أسئمة مستمرة لي تمميذيتـ تقييـ الو 
ليػتعمـ بمفػرده ويكتفػى  تمميػذيتػرؾ المعمػـ كػؿ الراجعة التقاف تعممػو  و ف بالتلذية لديو ثـ يستعي

معرفتػو ودافعيتػو  توجيػو تمميػذوعمػى ال  باالشراؼ عميو ومالحظػة أدائػو والحػوار المسػتمر معػو
ذا احتاج المتعمـ مساعدة عميو انوسموكو ... ال   و  و أثنػاء الػتعمـ قػاء أحػد الػزمالء لمسػاعدتتا 

يسػتمر المعمػـ فػى التلذيػة الراجعػة المسػتمرة أثنػاء الػدرس لمواجيػة أى أو مماسة األنشػطة  و 
الليتيـ قاسػػتخداـ التلذيػػة الراجعػػة ذاتيػػًا لزيػػادة اسػػت  التالميػػذمػػف مشػػكمة أو صػػعوبة ثػػـ يطمػػب 

يػػتـ و   ـالمسػػ ولية فػػى انجػػاز الميمػػة المطموبػػة مػػني واحيػػث يتحممػػ   تيـوفييػػا تزيػػد مسػػ ولي
 تالميػػذعػػزز توجيػػو اليلتػػدريج حتػػى يػػتـ اللػػاء التػػدعيـ نيائيػػًا  و سػػحب السػػقاالت التعميميػػة با

مػف  ـمـ حتى نت كػد مػف تمكػنيومف خالؿ المع ـنفسي ب ـلممارسة خطوات التعمـ ومراجعة أدائي
كػػؿ تمميػػذ ليحػػدد المػػردود مػػف الػػتعمـ مػػف خػػالؿ معرفتػػو وسػػموكياتو ودافعيتػػو ثػػـ يتحػػوؿ الػتعمـ  

ميػذ بمواقػؼ تعميميػة جديػدة يمػارس فييػا نشػاطو بشػكؿ مسػتقؿ والقرائف  ثـ بعدىا يستعيف التم
 تمامًا لتوسيع وتعميؽ فيمو ومعرفتو لموضوع الدرس )أى تطبيؽ ما تعممو سابقًا(.

يعمػػؿ غمػػؽ لػػو يقػػـو الطالػػب بعمػػؿ تقػػويـ نيػػائى وكػػذلؾ المعمػػـ  الػػدرس وفييػػا: ختػػاـمرحمػػة  -
 التنظيـ الذاتى لمتعمـ:والشكؿ التالى يوض  خطوات   لمتمميذوتقويـ نيائى 

 
 
 

 
 
 

 (Kere luik, K.M., 2013, 14) التنظيـ الذاتى لمتعمـنموذج ( يوض  عناصر وخطوات 2شكؿ )
منـوذج التيظـيه الـرات  فـ  تعلـه      الكائنـة ىلـ    * بعض اليتائج املرتتبة ىل  اضـتخداو الطـكاالت التعلينيـة    

 ,Azevedo, 2008)بعضػيا فػى ضػوء دراسػة كػؿ مػف: خز يفيػدو  ويمكف عػرض  العلوو:

Fore Thought 

 النظر في العواقب –التروى  –التدبر

Self - reflection 

 ذاتيالالمردود أو االنعكاس 

Per Formance Controle 

 التحكم فى األداء
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 ,Bernacki, M.L., Aguilar, A.C. & Byrnes)  بيرنػاكى وأجػيالر وبيرنيػز (140
J.P., 2011, 1: 26)   وتونػػديور  وفانبرييػػؾوديفولػػدر(Devolder, A., Van 

Braak, J. & Tondeur, J., 2012, 557: 573)   وميكنتػرى(Mcintry e, 
S.E., 2015, 255: 258) وجونز  (Jones, J.A., z). :وىى كالتالى 

 .Increasing Transparencyزيادة الشفافية والوضوح فى التربية العممية  -
 العممى والثقافة العممية والتفكير العميؽ وما وراء المعرفة.تنمية التنور  -
 تنمية روح االبداع واالبتكار لدى المتعمـ والفيـ العميؽ. -
تشجيع المعمـ والمػتعمـ عمػى تصػميـ وسػائؿ وأدوات الػتعمـ مثػؿ األلعػاب والوسػائؿ التعميميػة  -

Designer of learning and tools سيرات العممية.التوضيحات والتفاستخداـ   و 
 اإلستعالـ واالستقضاء العممى وطرح التسا الت ب سموب عممى. -
 مع محتوى السقاالت التعميمية بنماذجيا المتنوعة. المتعمـتفاعؿ  -
 لتعمـ العمـو بشكؿ ممتع ومرغوب. المتعمـتحمس  -
 Top-downتكػػوف مػػف أعمػػى ألسػػفؿ  قػػدتطػػوير ميػػارات التنظػػيـ الػػذاتى لممػػتعمـ وىػػذه  -

Self-regulates  ـ لػددارة المسػتقمة لػتعممي وفالدعـ ثـ يتوجيػ المتعمموفيتمقى  وفييا 
ويحفػػز سػػموكيـ مػػف خػػالؿ اتجػػاتيـ   ويسػػتقموف بػػذاتيـ بطػػرؽ تعمميػػـ نحػػو تحقيػػؽ ىػػدفيـ

ما أف تكوف مػف أسػفؿ إلػى أعمػى عمى الحفز والمكاف ة مف المعمـ   وحصوليـ  نحو التعمـ وا 
Bottom-up Self-regulation  وتظيػػر عنػػد مػػا تػػوفر البيئػػة أشػػكاؿ المكافػػ ة والتػػى

وتمعػب البيئػة والمعمػـ ىنػا الػدور األساسػى والمفتػاحى   ـ بػالتعمـ بػالتنظيـ الػذاتىتترعى وتيػ
(akey)  دوره جزئػى فػى تمميػذ ويصػب  ال  المتعممػوففى تنمية ميارات التنظيـ الذاتى لتعمـ

 صناعة واتخاذ القرار.
إلنى  ويمكن  اشانارة :منـوذج التيظـيه الـرات    الكائنة ىل  الطكاالت التعلينية  اضرتاتيجية مسات* 

و وتشػانج سػ  وى(Read, C., 2008, 6: 7)رييند  بعن  منينا فنى  نوء درالنم كن  من  
 ,Lin, T.C., Hsu, Chang Lai, M.L., Yang, K.Y. & Lai)لػى ويػانج والى 

T.L., 2012, 437: 455)  وميكنتػرى(Mc In try, E.S., 2015, 255: 258)  
 ,.Shih, K. – Pو وتشػيف وتشػانج وكػاو يوشػ (Lan, Z., 2013, 25: 30)والف 
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Chen, H. – C., (Chang, C.Y., & Kao, T.C., 2010, 80: 93)  وموناجػاف
(Monaghan, J.R., 2015) وكػاو  (Cao, L., 2012, 515: 545)  و )ناصػر

و )سػعيد   (379: 378  3127اذه وفائػدة ياسػيف  ح(  و )ندى شػ289  3127حممى  
 وىى كالتالى:(  52  3127المطوؽ؛ 

وىػػػي ذات معػػػايير تشػػػويؽ لممتعممػػػيف مػػػف حيػػػث   قػػػدرات المتعممػػػيف وميػػػاراتيـ وفػػػؽبنػػػى ت   -
 التنفيذ.

 تتعامؿ مع المخرجات الضرورية اليامة ذات المعنى واليدؼ والداللة. -
 الذكاءات المتعددة لممتعمميف.تشجع عمى االستفادة مف  -
 تبدو فى اجراءاتيا نمط متميز ومختمؼ عف أنماط التعمـ األخرى. -
 يـ البعض وباألخريف فى المجتمع حوليـ.عضتعزز الجوانب االجتماعية بيف المتعمميف ب -
 مباد  وأسس وقواعد يستطيع المتعمـ استيعابيا. الي -
 استخداـ أكثر مف نمط مف السقاالت فى التعمـ. ذات طبيعة دمجية أو تعددية حيث يمكف -
يكػوف نػاج  عنػػد اسػتخدامو فػى المقػػررات العمميػة التػى تبنػػى عمػى نظػاـ الػػدمج بػيف العمػػـو  -

 .(STEM)والرياضيات والتكنولوجيا واليندسة 
التعزيػز  -ؿ المتعمميف وىى )التعزيز السػموكييتضمف ثالثة أنماط مف التعزيز والتشجيع لعم -

 والتعزيز الفعاؿ أو الت ثيرى(.  المعرفى
ويعنػػى التكػػرار الواضػػ  والتواصػػؿ بػػيف الفػػرد واآلخػػريف باسػػتمرار  Continuityاالسػػتمرارية  -

 واالعتماد عمى الذات فيما بعد فى التعمـ المستمر.
وبيػػػا يكػػػوف الخطػػػ   Contextual Supportيتضػػػمف التػػػدعيـ المفػػػاىيمى أو السػػػياقى  -

 مف التعمـ. ميـمقبوؿ وجزء 
التوقػػع او و  وتعػػديؿ األخطػػاء بصػػفة مسػػتمرة ف خػػالؿ األنشػػطة توصػػيؿ المعرفػػة لممػػتعمـ مػػ -

 .Contingencyث شئ ما طار  أو مصادفة أثناء التعمـ و االحتمالية لحد
 أثناء التعمـ. Inter Subjectivityالتخمؿ الذاتى )الذاتية( بشكؿ كبير  -
 اؿ.فعاالعتماد عمى الحوار المستمر بيف المعمـ والمتعمـ لتوصيؿ المعرفة بشكؿ  -
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 لمموضوعات. معرفةنحو اليدؼ باستخداـ طرؽ عرض مناسبة  المتعمموفتوجيو  -
 ؿ ومستمر بطريقة طبيعية.ص: ويكوف بشكؿ متواFlowالتدفؽ والتتابعية  -
  )االختفػاء التػدريجى( Fadingاالضمحالؿ أو التضا ؿ التدريجى حتػى يظيػر مشػيد خخػر  -

لمستوى الكفاءة المطموب حتى يواصػؿ  المتعمـبشكؿ تدريجى عندما يصؿ  وذلؾ مسقالةلأى 
 تحوؿ المس ولية إلى المتعمـ بشكؿ كامؿ.حيث  بنفسووانجاز عممو وميمتو  ـماتا
التوضػػػي  واالسػػػتعانة و  المػػػتعمـ ميمتػػػو ينجػػػز و لضػػػماف أفالػػػتحكـ فػػػى اإلحبػػػاط وتوجييػػػ -

تسػػميط الضػػوء عمػػى السػػمات المنيجيػػة و  .التػػ طير أو البنػػاء المعرفػػىواألمثمػػة و والنمذجػػة 
 .البارزة

الحػس العممػى  صػناعةو  ز ميارات التفكير المختمفة وكذلؾ ميارات التفكير عالى الرتبة.يتعز  -
 .  المتعمميفلدى 

أى   أف تكػػوف دليػػؿ تػػدريس يقمػػؿ مػػف التضػػخـ والتكػػدس لممعرفػػة العمميػػةيمكػػف لمسػػقاالت  -
وبقػاء أثػر  يػاتحوؿ العمـ لمياـ ذات أىػداؼ محػددة ممػا يعمػؿ عمػى اختػزاؿ المعرفػة وتخزين

 العمـ.
 اعطاء الطالب الحرية فى توظيؼ قدراتيـ االبداعية فى اطار المياـ. -
 فى انجاز المياـ وأدائيا. لممتعمـاتية يحسف الكفاءة الذ مما النفسرفع الثقة فى ت -
 سحب الدعائـ التعميمية بشكؿ تدريجى ثـ بشكؿ كامؿ عند اتقاف المتعمـ لمتعمـ والمياـ. -

التيظـيه الـرات  فـ     الكائنة ىل  منوذج * الفلطفة الت  تكوو ىليَا اضرتاتيجية الطكاالت التعلينية 

 التعله:

وميػػارى  فػػىقػػاؿ مػػف مسػػتوى معر تالمػػتعمـ لالنإف السػػقالة التعميميػػة تتضػػمف مسػػاعدة  
أقؿ إلى مستوى أعمػى تمامػًا مثػؿ اسػتخداـ عمػاؿ البنػاء السػقاالت لموصػوؿ إلػى منػاطؽ أعمػى 

أو مػف خالليػا مى أفضؿ صورة مف أسفمو إلى أعاله  مف البناء إلتماـ عمميـ واخراج بنائيـ ع
بمػة وتعمػؿ ىنػا السػقالة التعميميػة مػف نقطػة معرفيػة إلػى أخػرى مقا المػتعمـيمكف نقؿ أو عبور 

كسػجر بػيف معمػػومتيف مػف معمومػػة ألخػرى  واالنتقػػاؿ بػيف النقػػاط المعرفيػة المتنوعػػة فػى نفػػس 
لمػػتعمـ يػػتـ مػػف خػػالؿ سػػقاالت تعميميػػة متنوعػػة حيػػث تعػػد ا يدرسػػيامجػػاؿ الموضػػوعات التػػى 

لتحقيػؽ وانجػاز   الػ  بمثابػة دعامػات أو تػدعيمات يقػـو بيػا المعمػـ أو األسػرة أو الػزمالء ....
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فمسػفة السػقاالت التعميميػة  ويمكػف توضػي وتحقيػؽ اليػدؼ المرجػو    المياـ التعميمية المركبة
  وتقريػر وزارة (Bruinsma, P., et al., 2008, 55: 57)يما نسػبر  فى ضوء دراسة كؿ مف:

    (Minister of Education, Alberta Education, 2010, 74: 76)ترا بالتعمػيـ بػال
 كالتالى: (Moro, B., 2012, 14: 17)  ومورو (Lan, Z., 2013, 26: 27)والف 
التعمـ دائمًا يقود إلى معرفة الجديد والتدريس الفعاؿ يبنى عمػى التواصػؿ المعرفػى مػف خػالؿ  -

لميػارات ومفػاىيـ جديػدة تبنػى  المػتعمـتعمػـ  بوالسقاالت التعميمية مثمو مثؿ البناء الػذى يشػ
مثؿ المنزؿ الػذى يبػدأ بنائػو مػف أسػفؿ ألعمػى أى أف كػؿ بنػاء يبنػى   وت سس فوؽ بعضيا
وكػذلؾ المعرفػة تبنػى عمػى أسػاس مػا الػذى نعرفػو بالفعػؿ ونسػتطيع   عمى أسػاس أو قاعػدة

يبتكرىػا  والسػقاالت  عمػى قمػة مػا تعرفػو بالفعػؿ يبنىعممو لنبنى عميو  فالجديد الذى تعرفو 
 تعطى فى صورة مياـ لممتعمـ لتطوير قدراتو ومياراتو.و المعمـ لتدعيـ التدريس والتعمـ 

عناصر ومباد  التدريس الفعاؿ لمسقاالت التعميمية ومنيا: التعمـ فى سػياقات وبيئػات  تعددت -
مػف توجيػو  المتعممػيفمتنوعة ومتعددة  وتصميـ األنشطة التػى تمثػؿ سػقاالت تعميميػة تنقػؿ 

لممارسػػة التجػػارب وخبػػرات الػػتعمـ باسػػتقاللية وحريػػة  وتعزيػػز  المتعممػػيفالمعمػػـ إلػػى توجيػػو 
  المتعممػػيفوالعمػػؿ عمػػى التطػػوير وتحسػػيف مسػػتوى   وتشػػجيع تواجػػد تحػػديات أثنػػاء الػػتعمـ

وتنويع األنشطة بحيث تكػوف متدرجػة  وبنػاء الفيػـ المرتكػز إلػى الخبػرات والمعرفػة السػابقة 
لنمذجػة وبعضػيـ والمعمػـ  واسػتخداـ أنمػاط ا المتعممػيفعمى التفاعػؿ بػيف  لممتعمـ  والحرص

عػالـ عمػـ أخبرنػا عنػو فيجػو تسػكى  مػا مػع توتمػؾ الفمسػفة اتفقػواألمثمة المرشدة ... ال   
فػى شػرحو لمنظريػة  (Vygotsky, Russian psychologist, 1986)الػنفس الروسػى 

 The Zone Of)طقػة التطػػوير التقريبيػة البنائيػة االجتماعيػػة فيمػا يسػػمى بنطػػاؽ أو من

Proximal Development – ZPD)  حيػث عرفيػا فيجػو تسػكى عمػى أنيػا: المسػافة
والمستوى المحتمػؿ   مى والحقيقى مف خالؿ الحؿ الذاتى لممشكالتفعبيف مستوى التطوير ال

رشػػاداتو لمشػػكالت مػػف خػػالؿ توجييػػات حػػؿ الوالممكػػف   اآلخػػريف أو التعػػاوف مػػع الرفػػاؽ ا 
ال يجػب تجاىميػا فيػى تمثػؿ الحافػة أو  (ZPD)وقػوة   والمعمموف واالكفػاء الم ىمػوف لػذلؾ

وتعػػد تمػػؾ الفجػػوة التػػى تظيػػر   سػػتطيع أف تعرفػػوتسػػر بػػيف مػػا تعرفػػو بالفعػػؿ ومػػا الػػذى جال
 .والشكؿ التالى يوض  دور المعمـ فى السقاالت التعميمية  التعمـ
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 ومس وليات المعمـ فى السقاالت التعميمية( يوض  دور 3شكؿ )
(Radford, J., Bosanquet, P., Webster, R. & Blatchford, P., 2015, 8) 

جػدوؿ يمثػؿ انتقػاؿ المػتعمـ مػف نطػاؽ تطػوير  بعمػؿ وقد قامت وزارة التعميـ ب لبرتا ب ونتػاريو -
 خر كما يمى:خإلى 

  إلٔ آخس( يوثل اًخقال الوخؼلن هي ًطاق حطْيسٓ 4خدّل )

New zone of actual 

development 

 هٌطقت حطْيس حقيقيت خديدة

Zone of approximal development  

 هٌطقت الخطْيس الخقسيبيت

Zon of actural 

development 

 الوٌطقت الحقيقيت للخطْيس

 الوشازكت االلخقاء studentالطالب 

joint 

 studentالطالب  Teacherالوؼلن 

ها يسخطيغ الطالبب بالعؼبل ػولبَ 

بشبببمل هسبببخقل هبببغ الببب ه ء  ّ 

 اًسببحا قيببا ة الودوْػبباث بؼببد 

الببببدػن هٌببببَ ّححوببببل هسبببب ّليت 

 الخؼلن.

االًخقبببببببببال ّححبببببببببْل 

الوسبببببب ّليت ّحسببببببلن 

الوسبباػدة لبببدء الؼوببل 

 بحسيت ّاسخق ل

الوساػدة هي الوؼلبن 

 ّ السفببباق  ّ البي بببت 

الوحيطبببت ّالودخوبببغ 

 ّاألسسة ... الخ

هببا يسببخطيغ بالعؼببل ػولببَ 

 بحسيت ّاسخق ليت

Independent  االسبببببخق ليت- 

 الحسيت

 الوداخل الخدزيسَ: -

 .Guidedالخْخيَ ّاالزشا   -

 .Sharedالوشازكت  -

 .Modelledالٌورخت  -

Independent 

 الحسيت -االسخق ليت 

*source:(Minister of Education, Alberta Education 2010, 74) 

Support 

 repair التدعيم

 االصالح -الترميم 
Heuristic 

 االلتكااف

ذج لالصالح عند يقدم نمو 
مواجيم المتعممو  لماكالت أو 

 صعوبات أثناء التعمم

يحدد المعمم التراتيجيات 
التدريس المنالبم 

 ذجياونما

المعمم يقدم النصائح والحاجات 
 الخاصم بتدعيم المتعمم
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 األسئمة التالية:   يمكف التركيز عمىلمسقاالت التعميمية  التخطيط وبناء عميو  فعند
 ؟عؿ  وما الذى يستطيع فعمو حالياً حاليًا بالف متعمـ: ماذا يعرؼ ال2س
   ويستطيع عممو وتنفيذه؟المتعمـ : ما الذى يحتاج أف يعرفو 3س
  وما الذى يحتاج معرفتػو بالمسػتقبؿ بعػد الػتعمـ؟ ؟بالفعؿ المتعمـ: ما حجـ الفجوة بيف ما يعرفو 4س
مػا ىػو نمػط و مػف تمقػى التػدعيـ إلػى تحمػؿ مسػ ولية الػتعمـ واالسػتقاللية   متعمـ: كيؼ ننقؿ ال5س

والشػكؿ جية السػقاالت التعميميػة  وىذه التسا الت تكوف مستمرة ودائرية فػى اسػتراتي التدعيـ المقدـ؟
 :(ZPD)بية التالى يوض  منطقة التطوير التقري

 
 
 
 
 
 
 

 ( يوض  منطقة التطوير التقريبية4شكؿ )
Zon of Proximal Development (ZPD) (Moro, B., 2012, 15) 

 

 يات املعله، مَازاتُ:لاحملوز الجاى : التفكري التخليل ، مستكصاتُ، آ

دراسػة كػؿ باالسػتعانة بونعػرض بعضػًا منيػا  :* مرتكزات التفكير التحميمى فػى الظػواىر العمميػة
 & .Siribunnam, R)(  وسػػيربيوناـ وتايرايكػػاـ 68  3124مػػف: )عػػادؿ المػػالكى  

Tayraukham, S., 2009, 279: 282)    (51  3128و )سػػامى السػػنيدى 
 كالتالى:

ىتمػػػاـ بالتفاصػػػيؿ ميمػػػا كانػػػت بسػػػيطة  والبحػػػث فػػػى الجػػػزء دوف الكػػػؿ  ودقػػػة التنػػػاوؿ اال -
مقػػرر عممػػى يشػػجع وبحػػث  تنظػػيـ المعمومػػات واألداء الميػػارى  ووجػػودترتيػػب و و  والضػػبط  

 التدريجى لمسؤولية المتعلماإلدراك 

 

What I Can't Do? 

 ما ال ألتطيع عممو بمفردى

Zon of Aproximal 

Development (ZPD) 

منطقة التطوير التقريبية 
)المنطقة الوسط التى يتـ بيا 
التعمـ مف خالؿ التدعيـ 

والمساعدة التى تقدـ لممتعمـ 
إلنجاز عمؿ ما ال يستطيع 

 عممو بمفرده(
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والخيػاؿ الت كيػد عمػى التفكيػر التوسػعى ير التحميمى ومػدعـو باألنشػطة  و فى تضميناتو لمتفك
والنظػرة العميقػة لمظػواىر ادراؾ العالقػات والػروابط وتنظيميػا العممى والقصػص التصػويرية  و 

ليػػر حسػػب نمػػو الفػػرد وزيػػادة معارفػػو  رى آلخػػر ويتيخمتػػؼ مػػف مسػػتوى عمػػ أنػػوو العمميػػة  
 يسػتخدـخطػوات متتابعػة وذات معػايير خاصػة  و  يرتبط بالخبرة السابقة لمفػرد ويسػير وفػؽو 

 الجانب األيسر مف الدماغ. فيو
وتتنػوع تمػؾ اآلليػات التػى يسػتعيف بيػا  * خليات المعمـ لتنمية التفكير التحميمى لدى المتعممػيف:

 :Sitt hip on, A., 2012, 3339)سػتيبوف دراسػة باالسػتعانة بونعرضػيا   المعمػـ
 كالتالى: (4 ,334

تػػػدريب المتعممػػػيف عمػػػى مياراتػػػو ت تعمػػػيـ واضػػػحة ومنطقيػػػة متسمسػػػمة  و اجػػػراءااسػػػتخداـ  -
اإلطػالع عمػى اعية عمى تفكيره ورفع ثقتػو بنفسػو  و المتنوعة العطاءه احساسًا بالسيطرة الو 

التحميمػػى بميػػارات التفكيػػر األخػػرى  يػػر المتنوعػػة لػػربط ميػػارات التفكيػػر بػػرامج تعمػػيـ التفك
تخطػػػيط الػػػدروس ومراعػػػاة تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر التحميمػػػى خػػػالؿ التػػػدريس مػػػف خػػػالؿ و 

الدرس وتػوفير ف أثناء وقبؿ وبعد يممالتقويـ المستمر لممتعالمستخدمة  و األنشطة والوسائؿ 
التى فى ضوئيا يتوجػو المعمػـ أثنػاء التػدريس لتنميػة وضع المعايير تلذية راجعة مناسبة  و 

راعػػاة الوقػػت عنػد ممارسػػة الميػػارات  توقػػع األخطػػاء وتقبميػا ومفكيػػر التحميمػى  و ميػارات الت
طػرح ومع اآلخػريف  و مع بعضيـ البعض  متعمميفوتفاعؿ وتعاوف ال المتعمميفالتفاعؿ مع و 

تجاباتيـ جميعيػا ميمػا ملمقػة وتقبػؿ اسػاألسئمة المتنوعة سواء مفتوحة النيايات أو الشبو 
بػػػؿ أى أسػػػئمة استرشػػػادية مػػػف تػػػوفير وقػػػت كػػػاؼ لممارسػػػة الميػػػارات وتقكانػػػت سػػػاذجة  و 

 استخداـ التوجييات واالرشادات المكتوبة لممياـ المختمفة.  و المتعمميف
التػػى سػػيتـ تطبيقيػػا بالبحػػث وسػػوؼ نقتصػػر ىنػػا عمػػى الميػػارات  * ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى:

( و )محمػػد 54  53  3119ونعرضػيا فػى ضػوء دراسػػة كػؿ مػف: )ماجػد الخيػاط  حػالى  ال
  3121( و )سػػػعاد جعفػػػر  252  3123(  و )السػػػيد شػػػيده  53  52  3128السػػػيد  

 ( وىى كالتالى::3
فحصػو بحاسػة النظػر بدقػة ويربطػو يوفييا يقـو الفرد بترجمة مػا يػراه و  الفخص واملالحظة: -1

 ويتـ ذلؾ مف خالؿ:  لجمع المعمومات عنيابالظواىر العممية 
 التوصؿ مف حقائؽ عينية ممموسة ومحسوسة ومرئية إلى تصميمات ونتائج وحاالت عامة. -



 ........................ استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية القائمة على نموذج التنظيم الذاتي

- 044 - 

 استخداـ حاسة النظر وتوظيفيا فى دراسة الظواىر العممية وخلية حدوثيا. -
 تحدث فى وقت قصير.التى الوصؼ الدقيؽ والسريع لمظواىر التى تحدث خاصة  -
 مراقبة التفاصيؿ بدقة لموصوؿ إلى الظاىرة العامة. -
 التعبير عف المشاىدات ب فكار واضحة ومحددة. -
ويعنػػى بيػػا تحديػػد سػػمات أو خصػػائص ظػػواىر عمميػػة أو أشػػياء أو معمومػػات  التصــيي : -2

 ويتـ ذلؾ مف خالؿ:  ووصفيا فى مجموعات نتيجة دالئؿ معينة تنظـ وترتب وفقيا
 لظواىر العممية ومسبباتيا.التوسع فى فيـ ا -
 دقة المالحظة لمخصائص والسمات المشتركة بيف األشياء أو الكائنات. -
 الترتيب المتسمسؿ والعممى لمكائنات الحية. -
 وضع معايير معينة وممزمة لمتصنيؼ عمى أساسو. -
 الثراء المعرفى حوؿ الظاىرة مما يمكف تصنيؼ الكائنات فى ضوئيا. -
 مالحظة أوجو التشابو واالختالؼ والتداخؿ بيف الصفات.القدرة عمى  -
ويعنػى بػو تحديػد األسػباب التػى أدت لحػدوث ظػاىرة مػا ومحاولػة تفسػير  حتديد األضباب: -3

 ويتـ ذلؾ مف خالؿ:  حدوثيا
 جمع البيانات والمعمومات. -
 ممارسة االستقصاء واالكتشاؼ الموجو نحو ظاىرة ما. -
 البحث والمعرفة والتفكير العميؽ فى الظواىر.دافعية المتعمميف نحو  -
 بناء نماذج معرفية فى ضوء خبراتيـ السابقة وخبرات اآلخريف. -
 مشاركة الزمالء والتفاعؿ معيـ أثناء المناقشات. -
 البحث المستمر فى مصادر المعرفة العادية وااللكترونية. -
يػب معػيف ودقيػؽ وبعنايػة فائقػة ويػتـ ويعنى بو تنظيـ األحداث واألشػياء وفػؽ ترت  التتابع -5

 شكؿ متسمسؿ ومرتب.براسة ما اتدويف الخطوات الخاصة بمم -ذلؾ مف خالؿ: 
 تنظيـ المعمومات وفؽ ترتيب معيف يدؿ عمى دقة فائقة. -
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 يراعى المعمومات أو الموضوعات المركبة ذات األفرع الكثيرة لتنظيميا. -
 األخطاء وتعديميا.مراجعة التنظيـ والترتيب الكتشاؼ  -
ويعنى بو توضي  االرتباطات بػيف الشػواىد الموجػودة وتحميميػا  حتديد العالقات والسوابط: -6

لتحديػػد العالقػػة بػػيف اللػػرض والنتيجػػة   لموصػػوؿ إلػػى عالقاتيػػا أثنػػاء حػػدوث الظػػاىرة العمميػػة
 ويتـ ذلؾ مف خالؿ:  والسبب والمسبب

 ؿ التخطيطية.االستعانة بالرسومات البيانية واألشكا -
 اإلستعانة بتنظيـ المعمومات فى جداوؿ. -
 ممارسة بعض التجارب العممية وتسجيؿ نتائجيا. -
 استخداـ اجراءات وأدوات مناسبة ودقيقة القياس لفحص الظواىر العممية. -
 التدويف المستمر لممالحظات وترتيب األلويات وتسمسميا. -

 ظ العلن ، دوز املعله ف  تينيتُ:احلظ العلن ، مسات املتعله ذو احل احملوز الجالح:

ويعػػد أنشػػػطة عقميػػة يمارسػػػو   يػػرتبط الحػػػس العممػػى بالمشػػػاعر وأحاسػػيس االنسػػػاف 
"وتنميػة الحػس العممػى لػدى   المتعمـ بشكؿ ىادؼ وذو معنػى لتحقيػؽ ممارسػة عمميػة منطقيػة

الذى يسعى إلى تنمية ميارات التفكير واألنشػطة   المتعمـ يعتبر ىدفًا مف أىداؼ تدريس العمـو
س واعى  وىػذا مػا أوصػت بػو بححيث يستخدـ عادات العقؿ والمعرفة العممية بكفاءة   الذىنية

(. 55  3126" )حسػػاـ مػػازف  (project 2061)المشػػروعات العالميػػة الكبػػرى كمشػػروع 
 The Level Scientificولوصوؿ المتعمـ إلى مستوى الحس العممػى لممعػارؼ والمعمومػات 

Sense   ويعػد أساسػًا لممعرفػة   توجد طرؽ عديدة منيػا التجريػب والمالحظػة الدقيقػة ... الػ
العممية حيث يربط بيف المادة العممية والواقع المممػوس أو المحسػوس  كمػا يػربط بػيف المعرفػة 

 .(Le bedev, S. 2015, 163)  ككؿ. ىالمستقبمية والمعرفة السابقة والبناء المعرف
دراسػػػة كػػػؿ مػػػف: ليبيػػػديؼ الحػػػس العممػػػى: ونعػػػرض بعضػػػيا فػػػى ضػػػوء  ذوالمػػػتعمـ سػػػمات * 

(Lebe dev, S.A., 2015, 163: 168)  ( وشػريف 58 57  3126  و )حسػاـ مػازف
(Sherin, B., 2006, 535: 555) وأيػودت وىيكمػاف ودوبرينينػا  (Audet, R.H., 

Hickman, P; Dobrynina, G, 1996, 205: 222)  3129  و )منػى الخطيػب  
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 ,Bracey, B., 2017)(  وبراسػى 93: 91  3127(  و )حيػاة رمضػاف  216: 214
 ونوضحيا فى الشكؿ التالى:  (57 :29

 :ذّ الحس الؼلؤ يخضوي ث ثت خْاًب ُّٔ وخؼلنسواث ال(: 0شمل )

 

 

 )الداًب الوؼسفٔ(

 

 )الداًب الوِازٓ(

 

 )الداًب الْخدأً(

 بالوشم ثاالحساس  -

 حلخيص الوؼلْهاث -

 الخٌظين الراحٔ للوؼسفت -

 الحس الؼد ٓ  -

 )اسخخدام األزقام(

 الخقيين لأل لت الؼلويت -

 الخْسغ ّاإلفاضت -

 سؼت الخيال الؼلؤ -

 الحس الديٌاهيمٔ -

 الحس العي يائٔ -

 .حسي الخخويي ّصدقت -

 .الوٌطقيت الؼلويت -

 خوغ البياًاث ّالوؼلْهاث. -

 خحصيل الوؼسفٔ.ال -

اسببببخدػاء الخبببببساث ّزبطِببببا  -

 بالحاضس بسسػت.

 االسخدالل الؼلؤ -

 الوسًّت -

 الخحدد بلغت ػلويت سليوت -

 ا ازة ّقج الخؼلن  -

 الط قت العمسيت -

 حْليد األفماز -

 الخصْزاث الودس ة -

الوحافظببببببببت ػلببببببببٔ األهبببببببباى  -

 الشخصٔ

 ااًخقال السسيغ للودس اث -

 الدقيقت الو حظت  -

 الخدسيب -

 الخعميس فيوا ّزاء الخعميس. -

 

 

 الوبا زة ّاالقدام -

 ححول الوس ّليت -

 االسخوخاع ّهخؼت الخؼلن -

 حب االسخط ع -

 الوثابسة ّاالصساز -

 اسخخدام الحْاس ّحعؼيلِا -

 اليقظت الؼقليت -

 الخسحيب فٔ اصداز األحمام -

 حقديس الراث -

 

 –بعػػض أبعػػاد الجانػػب المعرفػػى وىػػى )اإلحسػػاس بالمشػػكالت  عمػػى البحػػث الحػػالى واقتصػػر -
الحػػػػس العػػػػددى  –اسػػػػتدعاء الخبػػػػرات السػػػػابقة وربطيػػػػا بالحاليػػػػة  –تمخػػػػيص المعمومػػػػات 
 واستخداـ األرقاـ(.

دراسػػة كػػؿ مػػف: باالسػػتعانة بويمكػػف بيانػػو * دور المعمػػـ فػػى تنميػػة الحػػس العممػػى لتالميػػذ: 
(  وواريػف 425  3127)نجالء محمػد وميػا زويػف  ( و 576: 575  3124)حساـ مازف  

 ,.Warren, B., Ballengrer, C)نجر وأوجونوسػػػكى وروزبيػػػرى وبػػػارنيز يوبػػػال
Ogonowski, M., Rosebery, A.S., Barnes, J.H., 2001, 529: 552)  

 ,Zangori, L., Fores)(  وزانجػورى وفػوريس وبيججيػرز 37  3128)كريمػة محمػد  و
C.T., & Biggers, M., 2013, 989: 1017) :كالتالى 

 أثناء التدريس والتخطيط. ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة وتنظيـ المعموماتالسعى ل -
 .التدريس لممادةاستخداـ أفكار النظرية البنائية واستراتيجياتيا فى  -
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 الكتابى والشفيى عنيا.العمـو والتعبير  لمادةالتركيز عمى تنمية فيـ واستيعاب المتعمـ  -
 التكامؿ والدمج بيف العمـو والمواد األخرى. -
 الدمج بيف استراتيجيات تدريس متنوعة فى تدريس المادة. -
 الت كيد دائمًا عمى تطبيقات المادة وربطيا بالميارات الحياتية. -
 تناوؿ مشكالت معاصرة وربطيا بموضوعات المادة. -
. العقميةاألنشطة الت كيد عمى االستفادة مف  -  وعادات العقؿ عند تعمـ العمـو
 دقة تناوؿ وتحميؿ الموضوعات واالستفادة مف كؿ ىدؼ مف أىدافيا. -
 قبوؿ خراء المتعمـ وتقديرىا وتنمية ثقتو بنفسو. -
 تشجيع المتعمميف عمى المنطقية العممية ودقة المالحظة والتجريب العممى. -
 لمتالميذ تتي  ليـ ممارسة عممية سميمة. توفير بيئة تعمـ مناسبة وخمنو -

 ثالجًا: اجساءات البخح:

 ـ اتباع الخطوات التالية:ت  البحث والتحقؽ مف صحة الفروض أسئمةلدجابة عف  
 اختياز الوحدات الت  ضيته تدزيطَا: -1

( مػػف كتػػاب عمػػـو الصػػؼ الثػػانى االعػػدادى الفصػػؿ الصػػوت والضػػوءتػػـ اختيػػار وحػػدة )
 ـ( كمجاؿ لمدراسة لعدة أسباب منيا:3129-3128لمعاـ الدراسى ) الدراسى الثانى

أنيا مف الوحدات ذات المعمومات الفيزيائيػة التػى يمكػف مػف خالليػا تنميػة التفكيػر التحميمػى  -
ممػػا يتطمػػب ذلػػؾ الػػدعـ  تالميػػذكمػػا تتميػػز بصػػعوبة اسػػتيعاب معموماتيػػا عمػػى ال  بمياراتػػو

أنيػػا تتضػػمف ظػػاىرتيف ىػػامتيف عمػػـ واآلخػػريف  كمػػا ليػػـ مػػف قبػػؿ الموالمسػػاعدة المسػػتمرة 
الحػس  تحدثاف فى الطبيعة وىما الصوت والضوء ممموستيف لدنسػاف وبالتػالى يمكػف تنميػة

مػف تدريسػيا مناسػب لمتليػرات موضػوعاتيا متنوعػة وز العممى لمتالميذ مف خالليػا  وكػذلؾ 
أرض خصػبة  تعػد أنشػطتياطبيعة موضوعاتيا النظرية والعمميػة وصػعوبتيا وكثػرة البحث  و 

نمػػوذج التنظػػيـ الػػذاتى التػػى تتضػػمف إيجابيػػة القائمػػة عمػػى السػػتخداـ السػػقاالت التعميميػػة 
 المتعمـ أثناء التعمـ.
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ــه:   -2 ــع املعل قامػػت الباحثػػة باعػػداد دليػػؿ المعمػػـ ليسػػتعيف بػػو فػػى تػػدريس وحػػدة  اىــداد دلي
القائمػة ( والمصػاغة فػى ضػوء اجػراءات اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة الصوت والضػوء)

 التنظيـ الذاتى  واشتمؿ عمى االجراءات التالية:عمى نموذج 
القائمػة السقاالت التعميميػة  ةتتضمف اليدؼ مف الدليؿ وفكرة عف فمسفة استراتيجي مكدمة: -

مكانية تطبيقيا فعمى نموذج  .التنظيـ الذاتى وأىميتيا وا   ى تدريس العمـو
 الوجدانية(. –الميارية  –وتكوف متنوعة بيف )المعرفية  األٍداف العامة للوحدة: -
: ويتضػمف ذلػؾ تقسػيـ الموضػوعات وتحديػد زمػف التوشيع الصمي  لتدزيظ موضوىات الوحـدة  -

 ( حصة دراسية.22تدريسيا ووجد أنو سيتـ تدريسيا فى حوالى )
خدـ أثناء تػدريس موضػوعات الوحػدة المختػارة  والتػى تتسالتى و  حتديد الوضائع واألىشطة: -

تنوعت ما بيف رسـو تخطيطية وخرائط عقمية وتفكير ومفػاىيـ وأوراؽ تكممػة  وصػور وأفػالـ 
وأبحػػاث   والػػواف وأوراؽ  واسػػطوانات  فيػػديو  وعمػػؿ تعميقػػات ولوحػػات مػػف الػػورؽ المقػػوى

يػزة العػرض المختمفػة مثػؿ البروجكتػور وفالشات ومواد أخرى لمعرض مف خػالؿ أج  وتقارير
وأجيزتػػو  مػػوادهباإلضػػافة لالسػػتعانة بمعمػػؿ العمػػـو وأدواتػػو و   والكمبيػػوتر والداتاشػػو ... الػػ 

.  فى تنفيذ بعض التجارب العممية فى العمـو
القائمػة عمػى ويتـ ذلؾ وفؽ اجراءات استراتيجية السقاالت التعميميػة  خطة الطري ف  الدزع: -

انتقػاء و  –التنظيـ الذاتى  واشتمؿ ذلؾ عمى  تحديػد األىػداؼ السػموكية لكػؿ موضػوع نموذج 
واالثػػارة والتشػػويؽ لموضػػوع الػػدرس مػػف خػػالؿ طػػرح أسػػئمة  –الوسػػائؿ واألنشػػطة التعميميػػة 

ثػػـ عػػرض محتػػوى الػػدرس باسػػتخداـ خطػػوات اسػػتراتيجية ... الػػ    حياتيػػةمثيػػرة أو مواقػػؼ 
التنظػػيـ الػػذاتى  ويتخمػػؿ ذلػػؾ العػػرض اسػػتخداـ عمػػى نمػػوذج القائمػػة السػػقاالت التعميميػػة 

األنشػػطة والتقػػويـ المسػػتمر  وفػػى نيايػػة الػػدرس يقػػدـ التقػػويـ النيػػائى الشػػامؿ لكػػؿ عناصػػر 
 الدرس.

وتػػـ عػػرض الػػدليؿ بعػػد االنتيػػاء مػػف اعػػداده  عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف أسػػاتذة  -
وأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس المنػػػاىج وطػػػرؽ تػػػدريس العمػػػـو وبعػػػض المعممػػػيف ذوى الخبػػػرة 
والموجييف بالمدارس تخصص عمـو إلبداء الرأى بو  والت كد مف صػالحيتو لالسػتخداـ  وتػـ 
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بػػذلؾ أصػػب  الػػدليؿ صػػالحًا لالسػػتخداـ والتطبيػػؽ عمػػى تعديمػػو وفػػؽ خرائيػػـ ومالحظػػاتيـ  و 
 التالميذ.

 اىداد أدوات الدزاضة: -3

 تـ اعداده وفقًا لمخطوات التالية: ( اىداد اختباز التفكري التخليل :3/1)
عينػة البحػث   –قياس مدى اكتساب تالميذ الصؼ الثػانى االعػدادى   اليدؼ مف االختبار -

 –تحديػػد األسػػباب  –التصػػنيؼ  –لػػبعض ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى وىػػى )الفحػػص والمالحظػػة 
( مػػف مػػادة العمػػـو الصػػوت والضػػوءتحديػػد العالقػػات والػػروابط( بعػػد دراسػػتيـ لوحػػدة ) –التتػػابع 

التنظػػيـ القائمػػة عمػػى نمػػوذج والمصػػاغة فػػى ضػػوء اجػػراءات اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة 
 الذاتى وذلؾ مف خالؿ اجابتيـ عف مفردات االختبار.

ذى  ار بػنمط أسػئمة االختيػار مػف متعػددتـ صػياغة مفػردات االختبػ صياغة مفسدات االختباز: -
فييا الوضػوح والدقػة ومالئمتيػا لمسػتوى التالميػذ  وكػذلؾ تػـ صػياغة  عىاألربعة بدائؿ ورو 

 عف مفرداتو. التالميذ لدجابة اتعميمات لالختبار ليسترشد بي
ــاز  - ــدب االختبـ ــد صـ لمت كػػػد مػػػف صػػػدقو  ثػػػـ عرضػػػو عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف : حتديـ

المتخصصػػيف فػػى مجػػاؿ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس وبعػػض المعممػػيف المػػوجييف فػػى مػػادة 
البػػػداء الػػػرأى حػػػوؿ مػػػدى صػػػحة صػػػياغة مفرداتػػػو عمميػػػًا وللويػػػًا ومػػػدى مناسػػػبتو   العمػػػـو

لمسػػتوى التالميػػذ وتضػػمنو بصػػورة شػػاممة لمميػػارات التػػى تػػـ تحديػػدىا مػػف ميػػارات التفكيػػر 
 خرائيـ. فؽالتحميمى  وتـ تعديمو و 

ثػانى ( تمميػذ بالصػؼ ال31وقػد طبػؽ االختبػار عمػى حػوالى ) التجسيب االضتطالى  لالختباز: -
ـ وتػػـ اعػػادة 5/3/3129 وذلػػؾ فػػى يػػـو األحػػد الموافػػؽ  االعػػدادى مػػف غيػػر عينػػة البحػػث

 رض:لوذلؾ ب  ( يوماً 32ـ  بفارؽ زمنى )36/3/3129تطبيقو يـو السبت الموافؽ 
 ( ( وىو معامؿ ثبات مرتفػع ومناسػب )عمػى 1.99حساب ثبات االختبار: وجد أنو يساوى

 (.366  3111ماىر  
 ( دقيقة.31تبار: ووجد أنو كاف حوالى )تحديد زمف االخ 
 ( مفردة.26الصورة النيائية لالختبار: وتكوف مف ) 
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  تصحي  االختبار: تـ اعطاء درجة واحدة لكؿ اجابػة صػحيحة عػف كػؿ مفػردة  وصػفر إذا
( 26ة  وبػػػذلؾ كانػػػت الدرجػػػة النيائيػػػة الختبػػػار التفكيػػػر التحميمػػػى )ئػػػكانػػػت االجابػػػة خاط

فات اختبػػػار صػػػ( التػػػالى يوضػػػ  موا3والجػػػدوؿ )درجػػػة  والدرجػػػة الصػػػلرى لػػػو )صػػػفر(  
 :التفكير التحميمى بصورة شاممة  كما يمى

 ( مواصفات اختبار التفكير التحليلى2جدول )
 

 أرقام مفردات االختبار عدد المفردات مهارات التفكير التحليلى

 3، 2، 1 3 الفحص والمالحظة -1

 6، 5، 4 3 التصنيف -2

 9، 8، 7 3 تحديد األسباب -3

 12، 11، 11 3 التتابع -4

 15، 14، 13 3 تحديد العالقات والروابط -5

 15 15 المجموع

 التالية: تـ اعداده وفقًا لمخطوات احلظ العلن  )اجلاىب املعسف (: مكياع( اىداد 3/2)
قياس مدى اكتساب تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادى لبعض أبعاد الجانػب  :املكياعاهلدف مً  -

اسػػػتدعاء  –تمخػػػيص المعمومػػػات  –المعرفػػػى لمحػػػس العممػػػى وىػػػى )اإلحسػػػاس بالمشػػػكمة 
الحػػػس العػػػددى واسػػػتخداـ األرقػػػاـ( نظػػػرًا السػػػتخداـ  –الخبػػػرات السػػػابقة وربطيػػػا بالحاليػػػة 

التنظػػػيـ الػػػذاتى فػػػى تػػػدريس وحػػػدة ذج القائمػػػة عمػػػى نمػػػو اسػػػتراتيجية السػػػقاالت التعميميػػػة 
( مػػف مػػادة العمػػـو والمقػػررة عمػػييـ  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف مفػػردات الصػػوت والضػػوء)

 .المقياس
تػـ صػػياغتيا بػنمط أسػػئمة االختيػار مػف متعػػدد ذى األربعػة بػػدائؿ  :املكيــاعصـياغة مفـسدات    -

تعميمػػػات  ةتػػـ صػػػياغ وروعػػى فييػػػا الدقػػة والوضػػػوح ومالئمتيػػػا لمسػػتوى التالميػػػذ  وكػػػذلؾ
 لتوجيو التالميذ لكيفية اإلجابة عف مفرداتو. المقياس

مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف عمػػى  و  ثػػـ عرضػػولمت كػػد مػػف صػػدق :املكيــاعحتديــد صــدب   -
 أساتذة المناىج وطرؽ التدريس وبعض معممى العمـو والموجييف  وتـ التعديؿ وفؽ خرائيـ.
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مى نفس العينة التى طبػؽ عمييػا اختبػار التفكيػر عوقد طبؽ  :للنكياعالتجسيب االضتطالى   -
  ( يومػػاً 32التحميمػػى فػػى نفػػس اليػػـو وكػػذلؾ إعػػادة التطبيػػؽ وبػػنفس الفػػارؽ الزمنػػى وىػػو )

 وذلؾ لتحديد:
  ( وىػو معامػؿ ثبػات مناسػب ومرتفػع )عمػى 1.97ووجد أنو يسػاوى ) المقياسحساب ثبات

 (.366  3111ماىر  
  ( دقيقة.26ووجد أنو كاف حوالى ) :المقياستحديد زمف 

 ( مفردة.23: وتكوف مف )لممقياسالصورة النيائية 
   تـ اعطاء درجة واحدة لدجابة الصحيحة وصفرًا لمخاطئػة وبالتػالى كانػت المقياستصحي :

( التػالى يوضػ  4والجػدوؿ )( درجػة والدرجػة الصػلرى )صػفر(  23) لممقيػاسالدرجػة النيائيػة 
 لمختمفة  كما يمى:المحس العممى ب بعاده  الجانب المعرفى مقياسمواصفات 

 الداًب الوؼسفٔ للحس الؼلؤ ّ بؼا ٍ هقياس( هْاصعاث 4خدّل )
 

 الوقياس زقام هعس اث  ػد  الوعس اث  بؼا  الداًب الوؼسفٔ للحس الؼلؤ

 4، 4، 4 4 االحساس بالوشملت. -4

 4، 4، 0 4 حلخيص الوؼلْهاث. -4

الخبساث السابقت ّزبطِا اسخدػاء  -4

 بالحاليت.

4 4 ،4 ،4 

 44، 44، 44 4 الحس الؼد ٓ ّاسخخدام األزقام. -0

 44 44 الودوْع

اشػػتممت عينػػة البحػػث الحػػالى عمػػى مجمػػوعتيف احػػداىما  ىييــة البخــح وتيفيــر التجسبــة:  -4
( تمميػػذًا وتمميػػذة  مػػف 42وأخػػرى ضػػابطة وعػػددىا )  ( تمميػػذًا وتمميػػذة42تجريبيػػة وعػػددىا )

 غػرب الزقػازيؽ التعميميػةالتابعػة إلدارة  القوميػة العربيػةميذ الصؼ الثانى اإلعدادى بمدرسة تال
 بمحافظة الشرقية.

 التجربة كما يمى:التابعة وبعد ضبط كافة العوامؿ الم ثرة فى المتليرات تـ تنفيذ  
الحػس العممػػى )الجانػب المعرفػػى(  عمػػى  ومقيػػاستفكيػػر التحميمػى التطبيػؽ القبمػػى الختبػار ال -

تالميذ المجموعتيف الضػابطة والتجرييػة وتػـ تصػحيحيما ورصػد نتائجيمػا  ولبيػاف مػدى تكػاف  
 ( والذيف يبيف نتائج التطبيؽ القبمى ألدوات البحث كما يمى:5المجموعتيف أنظر جدوؿ )
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از الخعميس بلٌخائح الخطبيق القبلٔ الخخ الوؼيازٓ، ّقيوت )ث(( يْضح الوخْسطاث ّاالًحساف 0خدّل )

 مل هي الودوْػخيي الضابطت ّالخدسيبيتلالحس الؼلؤ هقياس الخحليلٔ ّ

 ًْع االخخباز

الودوْػت 

 الخدسيبيت
 الودوْػت الضابطت

قيوت 

 )ث(

هسخْٓ 

 44ى=  44ى=  الداللت

 4ع 4م 4ع 4م

 غيس  الت 444,4 444,4 44,0 404,4 44,0 اخخباز الخعميس الخحليلٔ -4

 غيس  الت 444,4 444,4 44,4 044,4 44,4 الحس الؼلؤ هقياس -4

( السابؽ أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات 5ويتض  مف جدوؿ ) 
الحس  ومقياسدرجات المجموعتيف التجريبية والضابطة فى كؿ مف اختبار التفكير التحميمى 

 مما يدؿ عمى وجود تكاف  بيف المجموعتيف.  العممى )الجانب المعرفى( قبمياً 
( مف كتاب العمـو باستخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية الصوت والضوءتدريس وحدة ) -

التنظيـ الذاتى عمى تالميذ المجموعة التجريبية  وتـ تدريس نفس القائمة عمى نموذج 
( حصة زمف 22وذلؾ فى حوالى )  المعتادة لتالميذ المجموعة الضابطةالوحدة بالطريقة 

ـ إلى يـو األحد 5/4/3129ترة ما بيف يـو األحد الموافؽ ( دقيقة فى الف56الحصة )
وفى يع متتالية بواقع حصتيف أسبوعيًا  ( أساب7) بما يعني أنيـ ـ 26/5/3129الموافؽ 

الحس العممى عمى مقياس التفكير التحميمى و  ارـ التطبيؽ البعدى الختبتنياية التدريس 
 النتائج ومعالجتيا إحصائيًا. رصدالمجموعتيف الضابطة والتجريببية  وثـ تصحيحيما و 

 

  زابعًا: ىتائج البخح ومياقشتَا وتفطريٍا

 اليتائج اخلاصة باختباز التفكري التخليل : -1

وينص عمى أنو "توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى  اختباز صخة الفسض األول: -
بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػى التطبيػؽ البعػدى  (,12)

وذلػػؾ فػػى االختبػػار ككػػؿ وفػػى كػػؿ ميػػارة مػػف مياراتػػو )الفحػػص   الختبػػار التفكيػػر التحميمػػى
تحديػػد العالقػػات والػػروابط( لصػػال   –التتػػابع  –تحديػػد األسػػباب  –التصػػنيؼ  –والمالحظػػة 

المجموعػػة التجريبيػػة وقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار )ت(  والجػػدوؿ التػػالى يوضػػ  المتوسػػطات 
 واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( كما يمى:
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الخعميس  لٌخائح الخطبيق البؼدٓ الخخباز (: الوخْسطاث ّاالًحسافاث الوؼيازيت ّقيوت )ث(4خدّل )

 ضابطت فٔ كل هِازة هي هِازاحَ ّاالخخباز كملالالخدسيبيت ّ لودوْػخييالخحليلٔ لمل هي ا

هِازاث الخعميس 

 الخحليلٔ

الودوْػت 

 الخدسيبيت

الودوْػت 

 الضابطت
 هسخْٓ الداللت قيوت )ث(

 44ى=  44ى= 

 4ع 4م 4ع 4م

العحص  -4

 الو حظت.ّ

 الت ػٌد هسخْٓ  040,4 ,444 44,4 ,044 44,4

(44,) 

 الت ػٌد هسخْٓ  444,44 ,444 44,4 ,044 44,4 الخصٌيف. -4

(44,) 

 الت ػٌد هسخْٓ  444,44 ,444 44,4 ,004 40,4 ححديد األسبا . -4

(44,) 

 الت ػٌد هسخْٓ  444,44 ,444 44,4 ,044 44,4 الخخابغ. -0

(44,) 

ححديد الؼ قاث  -4

 األسبا .ّ

 الت ػٌد هسخْٓ  440,44 ,440 44,4 ,044 44,4

(44,) 

 الت ػٌد هسخْٓ  440,44 444,4 04,4 ,444 44,44 االخخباز كمل

(44,) 

بػيف  (,12)( السابؽ وجود وفروؽ دالة إحصائيًا عند مسػتوى 6ويتض  مف الجدوؿ )
المجموعتيف الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبػار التفكيػر  ذمتوسطات درجات تالمي

التحميمػػى فػػى كػػؿ ميػػارة مػػف مياراتػػو وفػػى االختبػػار ككػػؿ لصػػال  المجموعػػة التجريبيػػة وبالتػػالى 
 يقبؿ الفرض األوؿ لمبحث.

توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى "وينص عمى أنو  اختباز صخة الفسض الجاى : -
( بػػيف متوسػػطات درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػى التطبيػػؽ القبمػػى والبعػػدى 1.12)

الختبػػار التفكيػػر التحميمػػى وذلػػؾ فػػى االختبػػار ككػػؿ وفػػى كػػؿ ميػػارة مػػف مياراتػػو )الفحػػص 
الػػروابط( لصػػال  تحديػػد العالقػػات و  –التتػػابع  –تحديػػد األسػػباب  –التصػػنيؼ  –والمالحظػػة 

 التطبيؽ البعدى". وقد تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  كمػا بجػدوؿ 
 ( التالى:7)
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لٌخائح الخطبيق القبلٔ ّالبؼدٓ للودوْػت  ( الوخْسطاث ّاالًحسافاث الوؼيازيت، ّقيوت )ث(4دّل )خ

 هي هِازاحَ فٔ اخخباز الخعميس الخحليلٔ كمل ّفٔ كل هِازة الخدسيبيت

 هِازاث الخعميس الخحليلٔ

 الخطبيق القبلٔ

 44ى= 

 الخطبيق البؼدٓ

قيوت  44ى= 

 )ث(
 هسخْٓ الداللت

 4ع 4م 4ع 4م

 الت ػٌد هسخْٓ  044,4 ,444 44,4 ,444 ,40 العحص ّالو حظت. -4

(44,) 

 الت ػٌد هسخْٓ  444,4 ,444 44,4 ,444 ,44 الخصٌيف. -4

(44,) 

 الت ػٌد هسخْٓ  444,4 ,444 44,4 ,444 ,44 األسبا .ححديد  -4

(44,) 

 الت ػٌد هسخْٓ  440,4 ,444 44,4 ,404 ,44 الخخابغ. -0

(44,) 

ححديد الؼ قاث  -4

 ّاألسبا .

 الت ػٌد هسخْٓ  444,4 ,444 44,4 ,444 ,40

(44,) 

 الت ػٌد هسخْٓ  444,4 444,4 44,44 444,4 44,0 االخخباز كمل

(44,) 

بػػيف  (,12)( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى 7يتضػػ  مػػف جػػدوؿ ) 
متوسػطات درجػات تالميػػذ المجموعػة التجريبيػة فػػى التطبيقػيف القبمػى والبعػػدى الختبػار التفكيػػر 

التصػنيؼ  –التحميمى وذلؾ فى االختبار ككؿ وفػى كػؿ ميػارة مػف مياراتػو )الفحػص والمالحظػة 
بالتػػالى و   تحديػػد العالقػػات والػػروابط( لصػػال  التطبيػػؽ البعػػدى –التتػػابع  –تحديػػد األسػػباب  –

ويعنػػى ذلػػؾ ارتفػػاع معػػدؿ التفكيػػر التحميمػػى لػػدى التالميػػذ  وأف يقبػػؿ الفػػرض الثػػانى لمبحػػث  
التػػدريس باسػػتخداـ اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة نمػػوذج التنظػػيـ الػػذاتى عمػػؿ عمػػى تنميػػة 

 مياراتو لدييـ.
التنظػػيـ الػػذاتى فػػى القائمػػة عمػػى نمػػوذج اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة * ولبيػػاف قػػوة تػػ ثير 

تػػـ حسػػاب مربػػع أوميجػػا  –المجموعػػة التجريبيػػة  – تنميػػة التفكيػػر التحميمػػى لػػدى التالميػػذ
(2)   ( 8( ورصػػػدت النتػػػائج بالجػػػدوؿ )551  7::2)فػػػ اد وأبػػػو حطػػػب وأمػػػاؿ صػػػادؽ
   التالى:
القائوت لبياى قْة حأثيس اسخساحيديت السقاالث الخؼليويت  (2)( يْضح قيوت هؼاهل  ّهيدا 4خدّل )

 الودوْػت الخدسيبيت ًوْذج الخٌظين الراحٔ فٔ حٌويت الخعميس الخحليلٔ لدٓ ح هيرػلٔ 

الودوْػت 

 الخدسيبيت

 ػد  الخ هير 

 44ى= 
 قْة الخأثيس 2قيوت  4قيوت )ث( قيوت )ث(

 هسحعؼت ,44 444,044 440,44 44= 4= ى4ى 
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(  وىػػى قيمػػة ,:9( السػػابؽ أنػػو: بملػػت قيمػػة مربػػع أوميجػػا  )8ويتضػػ  مػػف جػػدوؿ ) 
القائمػة عمػى عالية تشير إلى قوة ت ثير ايجابية عالية الستخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية 

التفكيػر التحميمػى  تنميػة ميػارات التنظيـ الذاتى فى تػدريس العمػـو كمتليػر مسػتقؿ عمػىنموذج 
 لدى التالميذ كمتلير تابع.

التنظػػيـ القائمػػة عمػػى نمػػوذج * ولبيػػاف مػػدى فعاليػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة 
الذاتى فى تدريس العمـو  عمى تنمية التفكير التحميمى لدى تالميػذ الصػؼ الثػانى االعػدادى  

  فعاليػة الختبػار التفكيػر التحميمػى ككػؿوال (Blacke)تـ حساب نسبة الكسب المعػدؿ لبميػؾ 
 (  التالى:9وفى كؿ ميارة مف مياراتو  كما ىو موض  بالجدوؿ )

هِازة هي هِازاث اخخباز الخعميس الخحليلٔ  ( يْضح ًسبت المسب الوؼدل، ّالعؼاليت لمل4خدّل )

 لوخْسط  زخاث ح هير الودوْػت الخدسيبيت ّاالخخباز كمل

هِازاث الخعميس 

 الخحليلٔ

الٌِايت 

الؼظؤ 

 للدزخاث

 الوخْسط )م(
االًحساف الوؼيازٓ 

 )ع(

ًسبت 

المسب 

 الوؼدل

 العؼاليت

 بؼدٓ قبلٔ بؼدٓ قبلٔ

العحص  -4

 ّالو حظت.

4 40, 44,4 444, 444, 40,4 44, 

 ,444 044,4 ,444 ,444 44,4 ,44 4 الخصٌيف. -4

 ,444 444,4 ,444 ,444 44,4 ,44 4 ححديد األسبا . -4

 ,440 444,4 ,444 ,404 44,4 ,44 4 الخخابغ. -0

الؼ قاث  يدححد -4

 ّالسّابط.

4 40, 44,4 444, 444, 044,4 404, 

 ,444 444,4 444,4 444,4 44,44 44,0 44 االخخباز كمل

( السػابؽ أف: نسػبة الكسػب المعػدؿ الختبػار التفكيػر التحميمػى 9ويتض  مف الجػدوؿ ) 
قػيـ تزيػد عػف  ى( وىػ539,2  45,2( بينما تراوحت فى مياراتػو مػا بػيف )462,2ككؿ بملت )

( وىػى ,8:6(  وكذلؾ وجد أف فعالية االختبار التحميمى ككؿ بملػت )3,2الحد األدنى ليا وىو )
( وىػػى كػػذلؾ ,956  ,89قريبػة مػػف الواحػػد الصػػحي   كمػػا تراوحػػت الفعاليػة لمياراتػػو مػػا بػػيف )

الصحي   ويدؿ ذلؾ عمى أف اسػتخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة نمػوذج قريبة مف الواحد 
التنظػػيـ الػػذاتى فػػى تػػدريس العمػػـو ذات فعاليػػة كبيػػرة فػػى تنميػػة التفكيػػر التحميمػػى لػػدى تالميػػذ 

 المجموعة التجريبية  وذلؾ لعدة أسباب ىامة منيا:
وكػػذلؾ   فسػػيرات العمميػػةعتمػػد عمػػى التفاصػػيؿ والتتأنيػػا اسػػتراتيجية تيػػتـ بالميػػارات و  

تجعػػؿ التالميػػذ فػػى حالػػة تحميػػؿ لمظػػواىر باسػػتمرار وجمػػع المعمومػػات حوليػػا والبحػػث والتحقػػؽ 
يػػنظـ تعممػػو ويطمػػب الػػدعـ والمسػػاعد حػػيف يحتاجيػػا حسػػب تمميػػذ المسػػتمر  كمػػا أنيػػا تجعػػؿ ال
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ارسػة ميػارات تقدمو فى تعمـ المادة مما يجعمو أكثر إيجابية ونشاط  وتوليػد أفكػار جديػدة  ومم
التفكير التحميمى المتعددة  وكػذلؾ تركيػز االسػتراتيجية عمػى األنشػطة التعميميػة تشػجع التالميػذ 

 عمى االستفادة مف البيئة المحيطة بيـ والمواقؼ الحياتية.
 :)اجلاىب املعسف ( حلظ العلن ا ملكياعاليتائج اخلاصة  -2

وينص عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى  اختباز صخة الفسض الجالح: -
بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػى التطبيػؽ البعػدى  (,12)

ككػؿ وفػى كػؿ بعػد مػف أبعػاد الجانػب المعرفػى لػو  المقيػاسالحس العممى وذلؾ فػى  لمقياس
خبػػرات السػابقة وربطيػا بالحاليػػة اسػتدعاء ال –تمخػػيص المعمومػات  –)اإلحسػاس بالمشػكمة 

الحػػس العػػددى واسػػتخداـ األرقػػاـ( لصػػال  المجموعػػة التجريبيػػة وقػػد تػػـ حسػػاب قػػيـ )ت( 
 ( التالى::والمتوسطات واالنحرافات المعيارية  كما بالجدوؿ )

الحس الؼلؤ  لوقياسالخطبيق البؼدٓ  ّاالًحسافاث الوؼيازيت ّقين )ث( لٌخائح الوخْسطاث (4خدّل )

 كمل الوقياسّفٔ  ٍخ هير الودوْػخيي الضابطت ّالخدسيبيت، فٔ كل بؼد هي  بؼا ل

 بؼا  الداًب 

 لوقياسالوؼسفٔ 

 الحس الؼلؤ

الودوْػت 

 الضابطت

 44ى= 

الودوْػت 

 الخدسيبيت

 هسخْٓ الداللت قيوت )ث( 44ى= 

 4ع 4م 4ع 4م

االحساس  -4

 بالوشملت

 الت ػٌد  444,44 ,444 44,4 ,004 40,4

 (,44)هسخْٓ 

حلخيص  -4

 الوؼلْهاث

 الت ػٌد  044,44 ,444 44,4 ,044 44,4

 (,44هسخْٓ )

اسخدػاء  -4

الخبساث السابقت 

 ّزبطِا بالحاليت

 الت ػٌد  444,44 ,444 44,4 ,004 40,4

 (,44هسخْٓ )

الحس الؼد ٓ  -0

 ّاسخخدام األزقام

 الت ػٌد  444,44 ,440 44,4 ,044 44,4

 (,44)هسخْٓ 

 الت ػٌد  444,44 444,4 44,0 ,444 40,44 كمل الوقياس

 (,44هسخْٓ )

دالػػة عنػػد ( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى :ويتضػػ  مػػف الجػػدوؿ )
بػػيف متوسػػطات تالميػػذ المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة لصػػال  المجموعػػة  (,12مسػػتوى )

ككػؿ وفػى    وبالمقياسالحس العممى )الجانب المعرفى(  لمقياسالتجريبية فى التطبيؽ البعدى 
 وبذلؾ يقبؿ الفرض الثالث لمبحث.  كؿ بعد مف أبعاده
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وينص عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى  اختباز صخة الفسض السابع: -
بػػيف متوسػػطات درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػى التطبيقػػيف القبمػػى والبعػػدى  (,12)

ككػؿ وفػى كػؿ بعػد مػف أبعػاد الجانػب المعرفػى لػو  المقيػاسالحس العممى وذلؾ فػى  لمقياس
اسػتدعاء الخبػرات السػابقة وربطيػا بالحاليػة  –تمخػيص المعمومػات  - )اإلحساس بالمشػكمة

وتػػػـ حسػػػاب قػػػػيـ )ت(   "واسػػػتخداـ األرقػػػاـ( لصػػػال  التطبيػػػؽ البعػػػدى ىددعػػػالحػػػس ال –
 ( التالى:21ارية  كما بالجدوؿ )والمتوسطات  واالنحرافات المعي

 لوقياسالبؼدٓ القبلٔ ّ الخطبيق ( الوخْسطاث، ّاالًحسافاث الوؼيازيت، ّقين )ث( لٌخائح44خدّل )

 كمل الوقياسالخدسيبيت، فٔ كل بؼد هي  بؼا  الداًب الوؼسفٔ لَ ّفٔ لخ هير الودوْػت  الحس الؼلؤ

 بؼا  الداًب 

 لوقياسالوؼسفٔ 

 الحس الؼلؤ

 الخطبيق القبلٔ

 44ى= 

 الخطبيق البؼدٓ

قيوت  44ى= 

 )ث(
 هسخْٓ الداللت

 4ع 4م 4ع 4م

االحساس  -4

 بالوشملت

 (,44 الت ػٌد هسخْٓ ) 444,4 ,404 04,4 ,444 ,44

حلخيص  -4

 الوؼلْهاث

 (,44 الت ػٌد هسخْٓ ) 044,4 444,4 40,4 ,440 ,44

اسخدػاء  -4

الخبساث السابقت 

 بالحاليتّزبطِا 

 (,44 الت ػٌد هسخْٓ ) 044,4 ,404 44,4 ,444 ,44

الحس الؼد ٓ  -0

 ّاسخخدام األزقام

 (,44 الت ػٌد هسخْٓ ) 404,4 ,444 44,4 ,404 ,40

 (,44 الت ػٌد هسخْٓ ) 044,4 044,4 44,44 444,4 44,4 كمل الوقياس

بػيف  (,12)( وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى 21يتض  مف الجػدوؿ ) 
الحػػس  لمقيػػاسمتوسػػطات درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػى التطبيقػػيف القبمػػى والبعػػدى 

ككػػؿ وفػػى كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد الجانػػب المعرفػػى لػػو لصػػال  التطبيػػؽ  المقيػػاسالعممػػى وذلػػؾ فػػى 
القائمػػػة عمػػػى نمػػػوذج االت التعميميػػػة اسػػػتراتيجية السػػػقالبعػػػدى  وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف اسػػػتخداـ 

التنظػػيـ الػػذاتى أدى إلػػػى تنميػػة الحػػس العممػػػى وأبعػػاده المعرفيػػة لػػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػػانى 
 المجموعة التجريبية. –االعدادى 

التنظػػيـ الػػذاتى فػػى القائمػػة عمػػى نمػػوذج تيجية السػػقاالت التعميميػػة * ولبيػػاف قػػوة تػػ ثير اسػػترا
فػػى مػػادة العمػػـو  لػػدى تالميػػذ المجموعػػة  هالمعرفػػى( وأبعػػادتنميػػة الحػػس العممػػى )الجانػػب 

 ورصدت النتائج بالجدوؿ التالى: (2)ـ حساب مربع أوميجا تالتجريبية  
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ًوْذج الخٌظين القائوت ػلٔ ، لبياى قْة حأثيس اسخساحيديت السقاالث الخؼليويت (2)( قيوت 44خدّل )

 الودوْػت الخدسيببيتالراحٔ فٔ حٌويت الحس الؼلؤ لدٓ ح هير 

الودوْػت 

 الخدسيبيت

ػد  الخ هير )ى= 

44) 

 قْة الخأثيس 2قيوت  4قيوت )ث( قيوت )ث(

 هسحعؼت ,440 44,444 4444,44 44= 4= ى4ى

( وىػى قيمػة عاليػة ,975  )(2)( أف قيمػة مربػع أوميجػًا 22ويتض  مف الجدوؿ ) 
القائمػة عمػى نمػوذج تشير إلى قػوة التػ ثير اإليجػابى السػتخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة 

 التنظيـ الذاتى فى تدريس العمـو فى تنمية الحس العممى )الجانب المعرفى( لدى التالميذ.
التنظػيـ الػذاتى ذج القائمػة عمػى نمػو ولبياف فعاليػة اسػتخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة  -

 نىفػػى تػػدريس العمػػـو فػػى تنميػػة الحػػس العممػػى الجانػػب المعرفػػى لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػا
  والفعالية  لكؿ بعد مػف أبعػاده (Blacke)  تـ حساب نسبة الكسب المعدؿ لبميؾ ىاالعداد

 ( التالى:23ولالختبار ككؿ  كما ىو بالجدوؿ  )
 ّالوقياسالحس الؼلؤ  هقياسبؼد هي  بؼا   ّالعؼاليت لمليْضح ًسب المسب الوؼدل ( 44خدّل )

 لوخْسطاث  زخاث ح هير الودوْػت الخدسيبيت كمل

  بؼا  الداًب الوؼسفٔ 

 الحس الؼلؤ لوقياس

الٌِايت 

الؼظؤ 

 للدزخاث

االًحساف الوؼيازٓ  الوخْسط )م(

 )ع(

ًسبت 

المسب 

 الوؼدل

 العؼاليت

 بؼدٓ قبلٔ بؼدٓ قبلٔ

االحساس  -4

 بالوشملت.

4 44, 04,4 444, 404, 44,4 44, 

 ,404 404,4 444,4 ,440 40,4 ,44 4 حلخيص الوؼلْهاث. -4

اسخدػاء الخبساث  -4

السابقت ّزبطِا 

 بالحاليت.

4 44, 44,4 444, 404, 044,4 444, 

الحس الؼدّٓ  -0

 ّاسخخدام األزقام.

4 40, 44,4 404, 444, 444,4 444, 

 ,444 044,4 044,4 444,4 44,44 44,4 44 كمل الوقياس

الحػػس العممػػى  لمقيػػاس( السػػابؽ أف نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ 23ويتضػػ  مػػف الجػػدوؿ ) 
  44,2(  بينمػػػا تراوحػػػت أبعػػػاده األربػػػع مػػػا بػػػيف )573,2)الجانػػػب المعرفػػػى( ككػػػؿ بملػػػت )

( وبحسػاب الفعاليػة وجػد أف فعاليػة 3,2(  وىػى قػيـ تزيػد عػف الحػد األدنػى ليػا وىػو )694,2
مػػف الواحػػد الصػػحي   كػػذلؾ تراوحػػت  قريبػػة( وىػػى ,968الحػػس العممػػى ككػػؿ بملػػت ) مقيػػاس

( وىى قريبة كػذلؾ مػف الواحػد الصػحي   ويػدؿ ذلػؾ عمػى ,:97  ,87الفعالية ألبعاده ما بيف )
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الػػذاتى فػػى تػػدريس التنظػػيـ القائمػػة عمػػى نمػػوذج أف اسػػتخداـ اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة 
لحػػس العممػػى لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى  أبعػػاد الجانػػب المعرفػػى العمػػـو ذات فعاليػػة فػػى تنميػػة

 اإلعدادى وذلؾ يرجع لعدة أسباب منيا:
ف االسػػػتراتيجية تتضػػػمف اعتمػػػاد التالميػػػػذ عمػػػى أنفسػػػيـ وممارسػػػة أداءات ذىنيػػػػة إ 

ت ومواقػؼ أثنػاء الػتعمـ  كمػا جعمتيـ فى حالة مف التحمس المسػتمر عمػى مواجيػة أى مشػكال
شػرح لممػادة والمفػاىيـ العمميػة ممػا  مثػؿ: أثناء التعمـقاموا بممارسات عممية كثيرة أف التالميذ 

عمػى أنفسػيـ فػى تنظػيـ  التالميػذساعدىـ عمى عمؿ عالقػات وارتباطػات بينيػا  وكػذلؾ اعتمػاد 
وتفسػػير العديػػد مػػف الظػػواىر   تعمميػػـ جعميػػـ أكثػػر وعيػػًا وادراكػػًا لممعػػارؼ العمميػػة الصػػحيحة

وكػػذلؾ اسػػتخداـ السػػقاالت التعميميػػة عنػػد الحاجػػة إلييػػا أدى إلػػى تنظػػيـ المعمومػػات   العمميػػة
نجاز التعمـ   األىداؼ المرجوة.نحو واتخاذ القرارات المناسبة مف التالميذ لمتقدـ وا 

 خامطًا: التوصيات واملكرتحات:

 يمكف تقديـ التوصيات التالية:  البحث مف نتائجفى ضوء ما توصؿ إليو  * توصيات البخح:
التنظػيـ الػذاتى فػى بػرامج اعػداد القائمة عمى نمػوذج تضميف استراتيجية السقاالت التعميمية  -

 وتدريب معممى العمـو فى كافة المراحؿ التعميمية.
 االىتماـ بميارات التفكير التحميمى وتنمييا عند تدريس المادة. -
لػػدى  العمػػـو بحيػػث تيػػتـ بتنميػػة ميػػارات التفكيػػر التحميمػػى والحػػس العممػػىتنظػػيـ منػػاىج  -

 .المتعمميف
حث المعمميف عمى تنظيـ وقت التدريس واالىتماـ بػاجراءات اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة  -

 التنظيـ الذاتى.القائمة عمى نموذج 
تدريسػػية مبتكػػرة مثػػؿ  تنظػػيـ دورات تدريبيػػة أو مػػ تمرات ونػػدوات ترتكػػز إلػػى اسػػتراتيجيات -

 السقاالت.
باعداد أدلػة تدريسػية فػى ضػوء اجػراءات اسػتراتيجية قياـ مخططى المناىج والقائميف عمييا  -

الىتمػػاـ بالمػػادة لالتنظػػيـ الػػذاتى لحفػػز المعممػػيف القائمػػة عمػػى نمػػوذج السػػقاالت التعميميػػة 
 تفكيرىـ. عميؽوت
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 الحالى يمكف اجراء الدراسات الحالية: * مقترحات البحث: فى ضوء اجراءات ونتائج البحث
التنظػيـ الػذاتى القائمػة عمػى نمػوذج تحديد فاعميػة اسػتخداـ اسػتراتيجية السػقاالت التعميميػة  -

 فى:
- .  تنمية التفكير الشمولى بمادة العمـو
 تنمية ميارات البحث العممى. -
- .  تنمية الفيـ العميؽ فى مادة العمـو

ممػى العمػـو قػائـ عمػى السػقاالت التعميميػة فػى تنميػة ميػارات ادارة * برنامج تدريبى مقترح لمع
 تعمـ العمـو والتدريس االبداعى لممادة.

* اسػػتراتيجية تػػدريس مقترحػػة قائمػػة عمػػى السػػقاالت التعميميػػة لتنميػػة ميػػارات العمػػؿ المعممػػى 
.  وبقاء أثر التعمـ فى مادة العمـو
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 ضادضًا: مساجع البخح:

 * املساجع العسبية:

(  "فعالينننم وحننندة مقترحنننم فنننى العمنننوم وفننن  من نننور كولنننتا 3112إبنننراىيم عبننندالعزيز محمننند البعمنننى   -1
وكالينننع لعنننادات العقننن  فنننى تنمينننم التفكينننر التحميمنننى والمينننو  العممينننم لننندى تالمينننذ الصنننف األو  

 بر.(، لبتم5(، العدد  16، مجمد  مجمة التربية العمميةالمتولط بالمممكم العربيم اللعوديم"، 
 القاىرة، دار الفكر العربى. الجزء األوؿ  –تدريس مناىج العموـ (  3113الليد عمى الليد ايده   -3
(  "فعالينننم برننننامح مقتننرح فنننى العمنننوم  ننائم عمنننى تكامننن  بعننن  3111ايمننا  عمنننى محمنننود الاننحرى   -2

لعممى الخامس الم تمر االن ريات المعرفيم لتنميم الحس العممى لدى طالب المرحمم اشعداديم"، 
الجمعيننم المصننريم لمتربيننم العمميننم، لننبتمبر،  فكػػر جديػػد لواقػػع جديػػد  –التربيػػة العمميػػة  –عشػػر 
 القاىرة.

(  "أثر التخدام التراتيجيم الدعائم التعميميم فى تنميم المفناىيم ومينارات 3112تغريد لعيد حمودة   -4
، كمينم التربينم، الجامعنم رسالة ماجستيرح  الملألم الفيزيائيم لدى طالبات الصف العاار بغزة"، 

 اشلالميم بغزة.
(  "برنننامح مقتننرح لتعمننيم التفكيننر التحميمننى، وفاعميتننو فننى تنميننم 3119ثننناء عبنندالمنعم رجننب حلنن    -5

دراسػػػات فػػػى المنػػػاىج الفينننم القرائنننى والنننوعى بعممينننات التفكينننر لننندى تالمينننذ المرحمنننم اشعدادينننم"، 
 مارس. (،144العدد   وطرؽ التدريس 

(  "فاعمينننم اللنننقاالت التعميمينننم فنننى تننندريس العمنننوم عمنننى تنمينننم 3115جميمنننم عمنننى انننرف الانننيرى   -6
، جامعننننم أم القننننرى، رسػػػػالة ماجسػػػػتيرالتحصنننني  الدرالننننى لنننندى تمميننننذات المرحمننننم المتولننننطم"، 

 اللعوديم.
من  من نور تندريس العمنوم  Sense Scientific(  "الحنس العممنى 3112حلام الدي  محمند مناز    -7

 (، يوليو، مصر.24العدد   المجمة التربوية والتربيم العمميم"، 
(  "تصنميم وتفعين  بيئنات التعمنيم االلكتروننى الاخصنى فنى التربينم 3115حلام الدي  محمند مناز    -8

عشػر  المػ تمر العممػى السػابعالعمميم لتحقي  المتعم والطرافم العمميم والتاوي  والحس العممنى"، 
الجمعينننم المصنننريم لمتربينننم العممينننم، القننناىرة،  التربيػػػة العمميػػػة وتحػػػديات الثػػػورة التكنولوجيػػػة  –

 أغلطس.
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(  "فاعمينننم النننتخدام النننتراتيجيات التفكينننر المتانننعب فنننى تنمينننم 3116حيننناة عمنننى محمننند رم نننا    -9
مجمػة م االبتدائينم"، التحصي  والحس العممى وانتقا  آثر التعمم فى مادة العموم لدى تالميذ المرحمن

 (، يناير.1(، العدد  19المجمد   التربية العممية 
فننى تحصنني  مننادة  (Swom)(  "أثنر الننتراتيجيى اللننقاالت التعميمينم و 3116زيننب حمننزة راجننى   -11

،  المجمننند مجمػػػة األسػػػتاذطرائنن  التننندريس والتفكينننر عنننالى الرتبنننم لننندى طمبنننم الثالنننث كمينننم التربينننم" 
 (.318الثانى، العدد  

(  "فاعمينننم النننتخدام النننتراتيجيم المجموعنننات التعاونينننم الصنننغيرة 3117لنننامى بننن  فيننند اللننننيدى   -11
المعتمندة عمننى النتعمم الملننتند إلنى النندماة فنى تنميننم التفكينر التحميمننى والانمولى فننى تندريس مقننرر 

دراسػػػات عربيػػة فػػى التربيػػة وعمػػػـ التوحينند بالمرحمننم المتولننطم فننى المممكننم العربيننم اللننعوديم"، 
 (، ابري .84العدد    (ASEP)النفس 

 اللعوديم، مكتبم الراد. المدخؿ إلى عمـ المناىج والتدريس الفعاؿ (  3111لعاد جعفر عمر   -13
(  "أثر التخدام اللقاالت التعميميم فى إكلاب مفاىيم وميارات 3116لعيد أحمد محمد المطو    -12

ا نننيم واالتجننناه نحنننو الريا نننيات لننندى طنننالب الصنننف العاانننر األلالنننى بغنننزة"، حننن  الملنننألم الري
 ، جامعم األزىر، كميم التربيم، غزة.رسالة ماجستير

(  "أثنننر النننتخدام خنننرائط التفكينننر فنننى تننندريس العمنننوم عمنننى تنمينننم 3116لنننيام اللنننيد صنننالح منننراد   -14
 بويػػة الدوليػػة المتخصصػػة المجمػػة التر الحننس العممننى لنندى طالبننات الصننف الخننامس االبتنندائى"، 

 (، الجمعيم األردنيم لعمم النفس، األرد ، آيار.5(، العدد  5مجمد  
(  "الننتخدام الخننرائط الذىنيننم االلكترونيننم الفائقننم فننى تنميننم 3112عنناد  حمينندى صننالح المننالكى   -15

حنم، كمينم جامعنم البا رسػالة ماجسػتير ميارات التفكير التحميمى لدى تالمينذ المرحمنم المتولنطم"، 
 التربيم، اللعوديم.

(  "فاعميننم الننتراتيجيم النندعائم التعميميننم عمننى 3115عبدالواحنند حمينند الكيننيس وفائنندة يالنني  طننو   -16
مجمػػػػة جامعػػػػة القػػػػدس التحصننني  والتفكيننننر التفنننناعمى لطالبنننات األو  متولننننط فننننى الريا نننيات"، 

 (، تاري  األو . 13، العدد  المجمد الثالث المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية 
(  "الننتخدام الننتراتيجيات التقيننيم منن  أجنن  الننتعمم فننى تحلنني  3114فاطمننم مصننطفى محمنند رز    -17

دراسػػات التفكيننر التحميمننى والتواصنن  العممننى فننى العمننوم لنندى تالميننذ الصننف اللننادس اشبتنندائى"، 
 (، الجزء الثانى، نوفمبر، اللعوديم.55العدد   عربية فى التربية وعمـ النفس 
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(  "التقصناء دالالت 3114فلاير محمد أبنو عنواد وصنالح محمند أبنو جنادوا ونادينا لنميح اللنمطى   -18
 –الفننرو  فننى ألنناليب التفكيننر  التحميمننى مقابنن  الاننمولى( لنندى طمبننم كميننم العمننوم التربيننم وا داب 

 (، األرد .1(، الممح   41المجمد   دراسات العموـ التربوية األنروا وفقًا لعدد م  المتغيرات"، 
منػػاىج البحػػث وطػػرؽ التحميػػؿ اإلحصػػائى فػػى العمػػوـ (  1996فننؤاد أبننو حطننب وآمننا  صنناد    -19

 ، القاىرة، مكتبم األنجمو المصريم.النفسية والتربوية واالجتماعية
المديريننم  ؼ السػػادس العممػػى مرشػػد مػػدرس الفيزيػػاء لمصػػ(  3113 الننم عزيننز محمنند وآخننرو    -31

 العامم لممناىح وزارة التربيم، العرا .
(  "وحننندة مقترحنننم فنننى العمنننوم  ائمنننم عمنننى التعمنننيم المتمنننايز 3117كريمنننم عبننندالاله محمنننود محمننند   -31

مجمػػػة التربيػػػة المفننناىيم العممينننم والحنننس العممنننى لتالمينننذ الصنننف الثنننانى االبتننندائى"،  -شكلننناب 
 (، فبراير.1، العدد  (31المجمد   العممية 

(  "فاعميم اللقاالت التعميميم فى تنميم التحصي  وبع  ميارات 3115كوثر جمي  لالم بمجو    -33
المجمػػة الدوليػػة التربويػػة عمميننات العمننم لنندى تمميننذات المرحمننم المتولننطم بمدينننم مكننم المكرمننم"، 

 (، أيمو .9(، العدد  4المجمد   المتخصصة 
(  "أثننر برنننامح تنندريبى فننى تنميننم التفكيننر التحميمننى عمننى حنن  3112ماجنند محمنند ابننراىيم الخينناط   -32

الجامعننم األردنيننم، كميننم  رسػػالة دكتػػوراه الماننكالت الحياتيننم لنندى كميننم األميننرة رحمننم الجامعيننم"، 
 الدرالات العميا، األرد .

ف المعمومننننات  الننننتنباطى / (  "التفاعنننن  بنننني  طريقننننم اكتاننننا3117محمنننند حمنننندى احمنننند اللننننيد   -34
الننننتقرائى( داخنننن  بيئننننات المعامنننن  اشلكترونيننننم التعميميننننم وألننننموب الننننتعمم  المالح ننننم التأمميننننم / 
التجريب الناط( فى تنميم ميارات التجارب المعمميم لدى طنالب كمينم التربينم النوعينم وتصنوراتيم 

 (، يناير.318العدد   مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس نحو ليمم التخداميا"، 
(  "فاعميننم الننتراتيجيم اللننقاالت التعميمينننم فننى تنميننم التفكينننر 3111محمنند محمننود محمنند حمنننادة   -35

التنننأممى واألداء الكتنننابى والتحصننني  فنننى منننادة الريا نننيات لتالمينننذ الصنننف األو  اشعننندادى ذوى 
 (.3عدد  (، ال14المجمد   مجمة تربويات الرياضيات ألاليب التعمم المختمفم"، 

(  "فاعميننننم النننننتخدام التكامنننن  بنننني  الخننننرائط الذىنيننننم اليدوينننننم 3117مرفننننت حامنننند محمنننند ىننننانى   -36
واشلكترونيننننم لتنميننننم التحصنننني  فننننى العمننننوم وميننننارات التفكيننننر التحميمننننى والدافعيننننم لنننندى التالميننننذ 

المجمند  مميػة المجمػة المصػرية لمتربيػة العم طربى االنتباه مفرطى النااط بالمرحمم االبتدائينم"، 
 العارو ، العدد الثام ، أغلطس.
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(  "تأثير التخدام التخي  الموجو فنى تنمينم التحصني  ومينارات 3118منى فيص  أحمد الخطيب   -37
المجمند  مجمػة التربيػة العمميػة ح  المانكالت البيئينم والحنس العممنى لندى طالبنات كمينم البننات"، 

 (، يناير.1(، العدد  31 
(  "اثننر الننتخدام الننتراتيجيم جنناليي  لمنخينن  الموجننو عمننى تنميننم 3117م الننماعي   ناريمننا  جمعنن -38

 مجمة التربيػة العمميػة بع  ميارات التفكير التحميمى فى العموم لدى تالميذ المرحمم اشعداديم"، 
 (، فبراير.3(، العدد  31مجمد  

اللنقاالت التعميمينم والتفكينر (  "درالنم التفاعن  بني  النتراتيجيم 3116ناصر حممى عمى يولنف    -39
النا نند وأثننره عمننى التحصنني  وكفنناءة الننذات الريا ننيم لنندى طننالب كميننم التربيننم تخصنن  الصننفوف 

 العدد اللادس، الجزء الثانى. مجمة جامعة الفيوـ لمعموـ التربوية والنفسية األولى"، 
معممننى العمنننوم  نننائم عمنننى (  "فعاليننم برننننامح تننندريبى مقتنننرح ل3116ناىنند محمننند عبننندالفتاح حبينننب   -21

التخدام تقنيات الحالوب واالنترنت لتدريبيم عمى ممارلنات الحنس العممنى لتنمينم لندى طالبينم"، 
 (، يناير.171العدد   مجمة القراءة والمعرفة 

(  "فاعميم وحندة مقترحنم فنى العمنوم 3116نجالء الماعي  الليد محمد وليا حمدى محمد زوي    -21
ينننم  ائمنننم عمنننى الدرالنننات البيئينننم فنننى تنمينننم مينننارات التفلنننير والحنننس العممنننى والدرالنننات االجتماع

(، العدد 23المجمد   مجمة كمية التربية ب سيوط والجغرافى لدى تالميذ الصف األو  االعدادى"، 
 (، أكتوبر.4 

(  "أثنر النتخدام النتراتيجيم الندعائم 3116ندى احاذة م حى الجورى وفائدة يالي  طو البدرى   -23
التعميمينننننم فنننننى التحصننننني  والتفكينننننر الجنننننانبى لننننندى طالبنننننات الصنننننف الثنننننانى متولنننننط فنننننى منننننادة 

 (.96(، العدد  33المجمد   مجمة كمية التربية األساسية الريا يات"، 
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