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 ةمقدم

وتنبع المكانة تعد الخريطة مصدرًا مهمًا من مصادر الحصول على المعرفة ،    
 تلميذتعبر عن الظواهر الطبيعية ، والبشرية التي ال يستطيع المن أنها  لهاالمتميزة 

فعلى . كما لو كانت بين يديه  يهامشاهدتها بصورة مباشرة ، فتجعل أي ظاهرة ممثلة عل
وما تؤديه من فاعلية وتأثير ، إال أن االعتماد ، الرغم من أهمية الخبرات المباشرة في التعلم 

 اتلبعدين الزماني والمكاني ، وارتباطهما بالتغير ب اببس عليها من األمور الصعبة غالباً 
 . والسياسية واالقتصاديةية االجتماع

خرى ، وعالقة الموقع بالمواقع األماكن عليها د الخريطة التالميذ على تحديد األتساعكما     
ذا إيحقق استخدام الخرائط اإلحساس المكاني للتالميذ خاصة و ، ليها إوطريقة الوصول 

مما يزيد من المعارف والخبرات للتالميذ حيث يساعد ذلك ، المدرسة  طاقنخدمت خارج است
 .من المعلم من األنشطة التي تتطلب تفسيرالعديد ستخدام إيجاد فرص للمشاركين العلى 

Tracy, 2006)). 

الخرائط مقومًا أساسيًا من مقومات التدريس الجيد للدراسات االجتماعية بصفة  مثلوت   
والجغرافيا بصفة خاصة ـ إذ أنها تمثل ظاهرات السطح وما بينها من عالقات مكانية ،  عامةـ

وزمانية باعتبارها المحور الرئيسي الذى تدور حوله عمليتا تعليم الدراسات االجتماعية 
 .وتعلمها

نها تمكن من تصور ظاهرة مكانية إحيث . تعد الخرائط هي األدوات األساسية للجغرافيا    
  يمكن تفسيرها كما تمثل وسيلة إيضاح تعتمد على مفتاح يتضمن رموز مختلفة. لورقعلى ا

(Rosenberg, 2007). 
، ومحتوى ، من أهـداف الدراسات االجتماعية الخريطة وثيقة الصلة بمختلف عناصر منهج ف 

المناهج التعليمية أن تعزز يجب وأنشطة تعليمية ، وأساليب تقويم ، ولذلك  وطرق تدريـس،
 .على تنميتها واكسابها للتالميذ ستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد الا

لذلك يكاد يكون هناك اتفاق تام بين التربويين االجتماعيين على أهمية تعليم مهارات     
نه إ االجتماعية ، حيث دراساتيسر تعليم وتعلم الالخريطة ، إذ يعتقدون أن هذه المهارات ت

 .المبكرة  ينبغي أن تتقن المهارات األساسية للخريطة منذ الطفولة

http://geography.about.com/bio/Matt-Rosenberg-268.htm
http://geography.about.com/bio/Matt-Rosenberg-268.htm
http://geography.about.com/bio/Matt-Rosenberg-268.htm
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تلزم المواطن  التيكما أن قراءة الخريطة وحسن استخدامها أصبح من األمور الضرورية    
تميز بثورة عصرنا الحاضر الذى ي فيمجاالت حياته اليومية المختلفة خاصة  في العادي

 .المعلومات ، والذى أصبح فيه العالم بمثابة قرية صغيرة 
ضافة إاستخدام الطرق التقليدية ، يعتمد على تلك المهارات  فيالتالميذ بعض أداء اال ان    
يسمح بتطبيقها من  يدرسون الخرائط في مقررات الدراسات االجتماعية بشكل النهم ألى إ

ت االمشروعات التعليمية المرتبطة بمهار  فيمشاركة التالميذ  ، نظرًا لضعفخالل البيئة
 .بما يعوق تحقيق التعلم الجيد  (Kim & Lynn ,2010,pp 315–340) الخريطة

أن من أهم شروط التعلم الجيد هو توجيه ( 31ص، 2330عطية خميس،) ويشير
رة لتوجيه تعلمهم ومساعدات مستم، وتوجيهات ، لي تعليمات إالمتعلم حيث يحتاج المتعلمون 

وكذلك تقدم ، منهم  المهام المطلوبة وانجاز ،في االتجاه الصحيح نحو تحقيق األهداف
 .المساعدات في الوقت المناسب عند الحاجة اليها

ويمكن النظر الى المساعدات والتعليمات على أنها دعامات تعليمية تساعد التالميذ 
ما ينادي  التلميذ على نفسه ، وذلك اعتمادى ، إلمعلعلى االنتقال من االعتماد الكلي على الم

ضافة إمحورًا للعملية التعليمية، التلميذ به أصحاب االتجاه التربوي الحديث، من خالل جعل 
من أقرانه ومن مصادر التعلم  استفادتهومدى د االجتماعي للتلميذ ، إلى التركيز على البع

رعد مهدي و فاطمة عبد .)الحديثة في التعليمالمختلفة لكونها من أهم ما يميز االتجاهات 
 (.2332األمير ،

معلم الكرمز لوصف نوع من المساعدات المقدمة من قبل ' الدعامة'ويشير مصطلح 
 يساعد المعلم التلميذ على إتقان مهمة أو مفهوم يصعب عليه فهمهحيث  .لدعم عملية التعلم

التي تتجاوز ى اكتساب التلميذ للمهارة فويقدم المعلم المساعدة  ، في البداية بشكل مستق
دون مساعدة ، وتقتصر محاوالت  على السماح له إلكمال أكبر قدر ممكن من المهمة  قدرته

بتحمل  المعلم فقط لمساعدة التلميذ على المهام التي من المتوقع أن يخطئ بها التلميذ ويبدأ
يذ للعمل بشكل مستقل المسؤولية ثم يتم نزع الدعامات تدريجيًا حتى يسمح للتلم

.(Lindsay, & Anne, 2005)      تنمية المهارات من  فىالدعامات التعليمية  وتستخدم
خالل إشراك التالميذ بشكل تعاوني في مهام من شأنها أن تكون صعب عليهم استكمالها من 

هنا تلقاء أنفسهم فى االعمال التي ليسوا مستعدين تمامًا إلنجازها بشكل مستقل ، وتصبح 
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 ,Jamesالدعامات مؤقته لحين االنتهاء من  المهمة، وتتم إزالتها في نهاية المطاف
يغفل دور المعلم فى توفير هياكل الدعم للوصول إلى المرحلة التالية أو  وال( .  (2011

  (Nonye & . Nwosu ,2011) .المستوى المرجو
نفسهم، أدائها من تلقاء أطيعون يست وتساعد الدعامات التالميذ على إنجاز المهمة التى ال   

ن يصل الى حالة من الكفاءة تمكنه فى نهاية المطاف إلتمامها أمما يجعلهم قادرين على 
 :(MICHAEL , 2005). بمفرده بنجاح

نها تركز أالتعليمية أن تقدم خبرات تعليمية تحفز التالميذ على التعلم حيث  دعاماتويمكن لل  
اهتمامات التالميذ، حتى بمكن اكسابهم المهارات  ينفصل عن على تقديم المحتوى، بشكل ال 

بالشكل المناسب لهم ، ويتطلب ذلك تهيئة الفصول الدراسية بشكل يسمح بتحقيق االهداف 
(DelliCarpini, 2006) 
تساعد فى تحقيق أفضل التعلم عند التالميذ ألول مرة عن  التعليمية كما أن الدعامات   

يمكنها أن تساعد التالميذ عن طريق تنشيط المعرفة السابقة فى  الموضوع الجديد ، كما
 ن يساعد على تحفيزأتحفيز التالميذ الكتساب المهارة ، مع وضع نماذج لنشاط محدد يمكن 

 .رةكتساب المهاال  التلميذ
وتعتمد الدعامات التعليمية على توفير بيئة التالميذ للتعلم،  يزيد من دافعيةمر الذى األ    
دعم أقرانهم االستفادة من الحرية في طرح األسئلة، و بسمح لهم تعلمين تيمية داعمة للمتعل

  (Hartman, & Lange, 2002) .محتوى جديدتعلم خاصة عند 
التعليمية توفر الدعم الكافي  دعامةأن ال (Rodgers,. 2004) يرى رودجرز و  

ناسب ذلك مع مهارات ، ويت مرة لتشجيع التعلم عندما يتم اكتساب المفاهيم والمهارات ألول
عن المتعلم  إزالة الدعم تدريجياً ويتم  ول مره للتالميذأحيث تعد تدريسها  قراءة الخريطة

، ممايزيد من  لمساعدته على تطوير قدرته على الحكم الذاتي ،  حتى يصل الى إتقان المهارة
 .رغبته فى التعلم 

لمتعلم نحو التعلم من الشروط األساسية التى ويعد الدافع ذو أهمية كبيرة فى إثارة ميل ا
فيالحظ أن سلوك المتعلم يتميز بالنشاط ، يتوقف عليها تحقيق الهدف من عملية التعلم

والرغبة فى بعض مواقف التعلم، وفى مواقف أخرى يكون مترددًا ومنسحبًا، وذلك يرجع إلى 
 (.232، ص2332،الخولى هشام )مستوى الدافعية لدى المتعلم لممارسة سلوك دون غيره 
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عوامل التي التعرف هدفت الى فقد     ) Frick &Kim, 2011)كيم وفريكدراسة أما 
المستوى  وكيف يتغير ذلك ،في التعلم، واستقصاء مستوى الدافعية لديهم تالميذتثير دافعية ال

لعوامل األساسية التى تؤثر في دافعية خالل المساقات، وقد خلصت الدراسة إلى وجود بعض ا
، والثقة، والرضا، وتوفير هذه العوامل فى بيئة التعلم تمكن المتعلم من االهتمام: المتعلم هي

تزداد عند شعورهم  تالميذتحقيق أهداف التعلم بنجاح ، كما أكدت الدراسة على أن دافعية ال
 .اسبة من بداية التعلم بالرضا وذلك يتحقق من خالل توفير وسائل الدعم المن

بتنمية الدافع وتوفير محفزات للتعلم ألن ذلك يمكن أن يسهم  باالهتمامويوصى التربويون 
حد العوامل األساسية التي تؤثر أ يمثلبدوره فى استمرار المتعلم فى بذل الجهد أثناء التعلم ف

لمين تعزيز عمليات يجب على المع وعلى نواتج التعلم، و تالميذبشكل مباشر على تحصيل ال
                                                                                            Shih, 2001). )التعلم وتوفير استراتيجيات تحفيزية للمتعلم

ن الى أ قد أشارتف  (Rasku,  & Arvaja, 2002)  راسكيو وارفاجا دراسة ما أ  
وذلك من خالل مساعدة ، تعريف التالميذ بالمهام التي يمكن تنفيذها ودفعهم المعلم عليه 

دي ذلك إلى تحسين الكفاءة الذاتية وتقديم المساعدة بما تساعد على تعزيز الثقة سيؤ  ضئيلة 
سيساعد على خفض مستويات  ممافيه الكفاية للسماح للطالب لتحقيق النجاح بسرعة، 

 .اإلحباط وضمان أن تظل دوافع الطلبة للتقدم إلى الخطوة التالية
تماعية من توظيف الدعامات التعليمية فى تدريس الدراسات االج االستفادةويمكن   
تسهم بشكل مناسب فى تنميه بعض المهارات ل العديد من المشكالت التى يمكن أن لح
، بشكل يتناسب مع قدراتهم  وزياده دافعية التالميذ للتعلم ألنها ترتكز على تقديم االنشطة،

 . كثر صعوبة ن من خالل الدعامات فى المهام األ وتقديم العو
 :البحثكشلةة االحساس مب

ن أهمية استخدام الخريطة فى العملية التعليمية ومايمكن أن تحققه على الرغم م
طة ن هناك مشكله تتعلق بقراءة الخرين الباحث شعر بأدى التالميذ اال أوتكسبه من مهارات ل

وذلك من خالل ،  ةالتى تتطلب منهم قراءة الخريط ةنشطى األ لإيميلون  نهم الأو  التالميذلدى 
شكال أيمكنهم من خالل ن التالميذ الحظ أ كما ،ت الميدانية للمدارسلزياراثناء اأ لهمه تمتابع

قد ، ثناء استخدام الخريطة أقران عن طريق المعلم أو األقدم لهم تالتى دعم مختلفة من ال
 وقد أكد إحساس الباحث. ضلبشكل أف قراءة الخريطةارات المتعلقة بلمهيكتسبوا العديد من ا

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Rasku%5C-Puttonen%2C+H.%29
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أن هناك صعوبات كدت أالتى والبحوث ، العديد من الدراسات نتائج اليه  تشار أما  الشخصى
 ,(Mothersole, 2008).وما يرتبط بها من مهارات كدراسة ، تتعلق بتعليم وتعلم الخرائط 

 (Rosenberg, 2007).  ،  (2332ودراسه محمد فارس 
دعامات التعليمية فى الشارت اليه نتائج العديد من الدراسات حول دور ما أكذلك 

، عبد القادر (2333)   الشيخدراسة هاني مثل واالرتقاء بمخرجات التعلم ، حداث التعلم إ
 نبيل جاد عزمي ;(2332)، رعد مهدي وفاطمة عبد األمير ( 2330)محمد عبد القادر 

،شاهيناز محمود ( 2332)،عائشة حسن ( 2332) ،زينب حسن( 2333) ومحمد المردانى
 (2331 )،(Tracey,2006 ) ،(Azevedo,2003 )– (Alber, R  2011)  حيث
 حيث ،مهارات التعلمفى تنمية  همية الدعامات التعليميةأالدراسات على  تلككدت جميع أ

مع  هتعاملأيًضا عند ورغبته في المساعدة والتوجيه و ، المتعلم الدعم وفق حاجته يكيف 
 . تتعلق بالمعارف والمهاراتمشكالت ومتغيرات 

وأكدت العديد من الدراسات والبحوث على أن هناك حاجة ملحة الستخدام الدعامات 
داء ولتقليل احتماالت االخفاق ألواتج التعلم ثرها على نفي العملية التعليمية لبيان أ التعليمية

الكفاءة مقبول من مستوى ب هاعلى اتماممساعدة المتعلم المهمة المطلوبة و 
(Mclaughlin,2002.) 

 The annual( 2003) جمعية البحث التربوى االمريكية مؤتمر نتائج كذلك أشار
conference of the American Educational Research Association  إلى

امات شكال متنوعة من الدعأستخدام ااالهتمام بالدعامات التعليمية فى عملية التعلم و  ةضرور 
 الدعامات تلكمع األخذ في االعتبار أسس تصميم  ثناء التعلم ،أ والثابتة، التعليمية المرنة 

 . فى البرامج التعليمية
من المقابالت عبارة عن عدد  كشافيهجرى الباحث دراسة استقد ألما سبق ف اً كيدً تأو   

فى تعلم الدراسات عن الصعوبات التى تقابلهم  وبسؤالهم، ية ئتالميذ المرحلة االبتدا بعضمع 
صعوبة  ن هناك بعض المهارات المرتبطة بقراءة الخريطة يجدونألى توصل إاالجتماعية 

د مهارات مركبة مما أن معظم تلك المهارات تعمما يعوق تقدمهم خاصة كبيرة فى تعلمها، 
 .بهم بشكل متكامل حتى النهاية ةطيصعب استمرار التالميذ فى استكمال المهام المنو 

http://geography.about.com/bio/Matt-Rosenberg-268.htm
http://www.edutopia.org/user/91
http://www.edutopia.org/user/91
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  :البحث حتديد مكشلةة

 ةمحاولوجد قصور فى تعلم مهارات قراءة الخريطة و  فيتحددت مشكلة البحث 
ورفع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  تهاالدعامات التعليمية فى تنميبرنامج قائم على استخدام 

 .الدافعية لديهم توىمس
 :أسئلة البحث فيما يلى  تتحدد .البحث أسئةة

 ة لتالميذ المرحلة االبتدائية ؟الزممهارات قراءة الخرائط الما -3
مهارات قراءة الخريطة  لتنميةة يالتعليم دعاماتالللبرنامج القائم على ما التصور المقترح -2

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ؟
الخريطة لدى  هارات قراءةمتنمية  في دعامات التعليميةرنامج القائم على البال ثرأما -0

 لة االبتدائية ؟ حتالميذ المر 
لدى تالميذ  الدافعية للتعلمزياده على  البرنامج القائم على الدعامات التعليمية ثرأما -3

 المرحلة االبتدائية؟
 :هدف البحث الحالى إلى تحقيق ما يلي  :البحث أهداف

الخريطة  قراءةتنمية مهارات التعليمية ل دعاماتال برنامج قائم علىلوضع تصور مقترح  -3
 .لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

مهارات قراءة الخريطة تنمية  فيالدعامات التعليمية برنامج قائم على  ثرأالكشف عن -2
 .لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

لدعامات التعليمية في تنمية الدافعيه للتعلم لدى ابرنامج قائم على  ثرأالكشف عن  -0
 .تالميذ المرحلة االبتدائية 

 :البحث الحالى على النحو التالى  اتحدد فرض .البحث افرض

يوجد فرق دااًل احصائيًا بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين الضابطة  -3
لصالح المجموعة  مهارات قراءة الخريطة الختبار البعدى والتجريبية فى التطبيق

 .التجريبية
ية احصائيًا بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريب يوجد فرق داالً -2

 .لصالح المجموعة التجريبية  مقياس الدافعية للتعلملفى التطبيق البعدى 
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 :من عدة اعتبارات أهمها ما يلي  بحثال أهمية تنبع    : البحث أهمية
 ين على التعليم الى إتباع طرائق ومداخل تدريسية جديدة تتناسب لفت أنظار القائم

 .وخصائص التالميذ ، مثل الدعامات التعليمية 
  التأكيد على ضرورة زياده دافعية التالميذ للتعلم. 
 الخريطة  قراءةمهارات لى ضرورة االهتمام بتنمية إتعليم التوجيه نظر المعنيين ب  
  االبتدائيةمقررات الدراسات االجتماعية بالمرحلة إعادة النظر في أهداف ومحتوى  ،

 .التالميذ  التي يحتاج إليها ومحاولة تضمينها لبعض الموضوعات
 : البحثأداتا 

 .فى الدراسات االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية الخريطة  قراءةاختبار مهارات  -
  .مقياس الدافعية للتعلم -
 البحث منهج : 

، وذلك عند تطبيق برنامج قائم على  التجريبيشبه  المنهج ىحالال بحثال اتبع   
فى الدراسات الخريطة  قراءةتنمية مهارات فى  تهاللتأكد من فعالي الدعامات التعليمية 

حداهما إتيار مجموعتين حيث تم اخ، لتالميذ المرحلة االبتدائية، والدافعية االجتماعية 
سلوب المعتاد بينما درست وعة الضابطة باألجمة، درست الميبيخرى تجر ضابطة واأل
 .حث قبليًا وبعدياً الب اتىتطبيق أدتم و ،  التعليمية لدعاماتاباستخدام تجريبية المجموعة ال

 حيث من البحث اتددحم: 
  رحلة االبتدائيةمصف الرابع بالمن تالميذ ال مجموعة:   البحثمجموعة 

 الدعامات التعليمية -دافعية للتعلمال –الخريطة  مهارات قراءة: لحدود الموضوعيةا 

 :مصطةحات البحث

 .الدعامات التعةيمية

التعليمية  المساعداتمن مجموعة تقديم  : التعريف االجرائى للدعامات التعليمية
الدافعية يمكنهم انجازها بمفردهم و  ال ، التى الخريطةلتنمية مهارات قراءة التى تقدم للتلميذ 

 ةلى مرحله االستقالليإحتى يصل زالتها تدريجيًا إ، ويتم  االبتدائية لدى تالميذ المرحلةللتعلم 
  . ةالكامل
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  .قراءة اخلرائطمهارات 

تحديد  " فىتقان ا  بدقه و داءات التالميذ أ :مهارات قراءة الخرائطل التعريف االجرائى
 على الخريطة،مقياس الرسم المناسب وتحديد الجهات والمواقع موضوع الخريطة وتحديد 

  .استخدام دليل الخريطة قراءة الرموز واأللوان بو 
 .الدافعية لةتعةم

 واالنتباه االهتمام، التالميذ إلى حالة تدفع:  للتعلم لدافعيةالتعريف االجرائى ل
الدعامات التعليمية  من خالل استخدام المرتبط بمهارات قراءة وفهم الخريطة للموقف التعليمي

 يتحقق حتى النشاط تلكب واالستمرار بنشاط، على التعلم قبالالمقدمة لتبسيط المعرفة واإل
عن فقرات  اإلجابةمن  التلميذيحصل عليها  بالدرجة التى لتعلم الدافعية وتتحدد عالمة التعلم

 .الباحث لهذا الغرض أعدهالمقياس الذي 
 : النظري اطاراال

 :التعةيمية  دعاماتاملقصود بال

نها هياكل الدعم المؤقتة التي وضعت لمساعدة التعليمية على أ دعاماتتعرف ال
التالميذ في انجاز المهام الجديدة والمفاهيم التي ال يمكن أن يحققوها من تلقاء أنفسهم من 

المعلم تتالشى ويقتصر دوره على  ةالبداية وتتم إزالة السقاالت تدريجيا كما أن مسؤولي
 ,Northern) .ير في المحتوى العلمي التوجيه واإلرشاد وميسر للمعرفة بداًل من كونه خب

2006) 
على أنها أسلوب تعليمي تقدمه  دعاماتال (James, , 2011) جيمز يعرف و   

 .المرجوة ، ثم تنتقل تدريجيًا المسؤولية للتالميذ للمهمةالمدرسة مع صياغة مناسبة 

به من قبل  أنها المسافة بين ما يمكن القيام( (Rebecca, 2011وترى ريبكا 
 .تحقيق ذلك باالستعانة بالمعلم التالميذ أنفسهم والتعلم المكلفين به وتساعدهم على

أنها الدعم المقدم خالل عملية التعلم التي تتناسب واحتياجات  Sawyer  يعرفها سوير
 (Sawyer, 2006 ) .حقيق وتعزيز أهداف التعلم بشكل اعمقالتلميذ وتهدف الى مساعدته لت

على أن الدعامه أسلوب تعليمي يرتبط بمنطقة  ((Heather,  2010تعريف هيزر     
ى لكل ودعمها بشكل فرد ،التنمية القريبة للتلميذ، والذي يحرص المعلم على معرفتها جيداً 

http://www.edutopia.org/user/91
http://www.edutopia.org/user/91
http://www.learnnc.org/lp/people/1227
http://www.learnnc.org/lp/people/1227
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ويمكن استخدام الدعامات  ،تلميذ عن طريق تحسين قدرته تدريجيًا على بناء المعرفة السابقة
 .في مجموعات متنوعة من المحتوى بما يتناسب مع أعمار التالميذ

التعليمية على االستفادة من المعرفة السابقة واستيعاب معلومات  دعاماتوتعتمد ال     
أن يشجع  لدعاماتتعليمات، ويجب على المعلم عند استخدام اجديدة من خالل تقديم بعض ال

من الدعم حتى يمكن إزالة  على التعلم بشكل مستقل وذاتي التنظيم  ويقلل تدريجياً  التلميذ
 السقاالت الخارجية التي تقدم حيث يمكن تعليم التلميذ كيفية ربط المعلومات القديمة أو

 (.(Stuyf, 2002 .الحاالت المألوفة لديه بالمعرفة
 :لفلرة الدعامات التعةيمية النظريات املؤيدة  أهم 

يرى ليف فيجوتسكي عالم النفس السوفيتي وهو من أصحاب النظرية البنائية االجتماعية 
 Zone of (ZPD)أن فكرة الدعامات التعليمية جاءت من مفهوم منطقة النمو القريبة 

Proximal Development  رئيسة التي يحدث فيها التعلم وينظر وتعنى مساحة النشاط ال
بشكل مستقل، وما يمكن أو يحتمل  ذتلميإليها على أنها المسافة بين ما يمكن أن يفعله ال

هى المسافة بين مستوى النمو أو تحقيقه مع دعم يقدم من المعلم أو من شخص لديه خبرة، 
للنجاح فيها بمفردة   ذيتلمالفعلي ومستوى النمو المحتملة وهى منطقة ال يستطيع أن يصل ال

لكن يمكنه تحقيق ذلك  فى حالة تلقى المساعدة المالئمة أو المعونة وهى دعامة مؤقته يتم 
 .  (Walqui, 2006,p160)إزالتها تدريجيًا 

في تنمية  هماً م وحيث أن التفاعل االجتماعي الذى تقوم عليه دعامات التعلم يلعب دوراً 
ال يتجزأ  جزءاً يعد يحدث من خالل المشاركة االجتماعية الذى ن التعلم أحيث يعتقد  .اإلدراك

ن يتعلم في عزلة، ألنه يتأثر بالتفاعالت االجتماعية، أالتلميذ ال يمكن ن لذا فإ  .من الخبرات
األطفال من خالل التفاعل االجتماعي يصبحون قادرين على  ن كما أ. حوله التي تجري 

 . كبيراً  التأثير في بيئتهم  تأثيراً 
أن المنطقة الواقعة بين ما يمكن للتلميذ القيام به بشكل يرى سكى تفيوجن ونظرًا أل 

صل اليه عن مستقل وما يمكن تحقيقه بمساعدة مختصة من الكبار أو األقران يمكن أن ي
 كبيراً  التعليمية من خالل تطبيقها باعتبارها استراتيجية تدريسيه تعتمد اعتماداً  دعاماتالطريق 

 ,Azih) لمعرفة الصحيحه من ا كبيراً  التالميذ يأتون إلى اإلعداد التربوي ولديهم قدراً على أن 

&. Nwosu. 2011)  
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 .التعةيمية دعاماتال هميةأ

 :همية الدعامات التعليمية فيما يلىأمن خالل القراءات السابقه يمكن ايجاز 
 عن موضوع يدرس تحقيق أفضل تعلم ممكن لدى التالميذ وخاصة على  دعاماتتساعد ال

 .ألول مرة 
 أحرار في طرح األسئلة، وتوفير المعلومات ودعم  ميذالتتوفير بيئة تعليمية داعمة وال

 . أقرانهم في تعلم المواد الجديدة
 حيث . في العملية التعليمية الخاصة بهم للقيام بدور أكثر نشاطاً  ميذالللت وفر حافزاً ت

وفر كما ت، ب منهم لتجاوز مهاراتهم الحاليةتطل ىمسؤولية التالفي  ةشاركيمكنهم الم
  .همفرصة إلعطاء ردود فعل إيجابية ل

 إيقاف ورفض ، ومايترتب عليه من .يذتسهم فى التقليل من مستوى اإلحباط لدى التلم
 .المشاركة في مزيد من التعلم

  وفق قدراته  تلميذستفيد كل يحيث يمكن أن  دعامات الفردية. 
 خصائصهم مع  .بشكل مستقل وفق حيث تنقلهم تدريجياً ميذ التوفر وسيلة فعالة للت

تعطى  حيثتباه، ونقص المهارات األكاديمية مشاكل في الذاكرة وصعوبات االنالمراعاة  
التالميذ الحرية في طرح األسئلة، وتوفير المعلومات ودعم أقرانهم في تعلم المواد 

 .الجديدة
 تشكيلها،  ثناء التدريس، مما يسمح إلعادةأ تالميذفرصة لتقييم فهم ال لمعلموفر لت

 .بشكل مستقل  لتصحيحية، والتأكيد على توقع أدائهموتقديم التغذية الراجعة ا
  ًمما  للقيام بدور أكثر نشاطا في العملية التعليمية الخاصة بهم تالميذلل توفر حافزا

 . يزيد من دافعيتهم للتعلم
 والتعلم من خالل الدعامات التي تتطلب منهم  مشاركون في مسؤولية التعليم يذمالتال

 TA Connections) .المطلوبة لتجاوز مهاراتهم الحالية ومستويات المعرفة
Newsletter,2008). 

  تراعى دعامات التعلم الفروق الفردية عند تقديم الدعمScaffolding   والذي يعني
لنمو الوشيك، مع كم وشكل المساعدة الذي يحتاجها كل متعلم ليجاوز منطقة ا

 . (Rodgers,2004) تالميذمراعاة تنوع احتياجات ال
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 :يةميدعامات التعةالاستخدام  صعوبات

 :استخدام الدعامات التعليمية فيما يلىصعوبات يمكن تلخيص 
  صعباً  أمراً  يعد تالميذالفردية في الفصول الدراسية مع عدد كبير من ال الدعاماتتنفيذ 
 تعليمات ، وقد ال تنفذ الستخدام الدعامات  مناسباً  المعلم تلقى تدريباً ون قد ال يك

لطبيعه  ، وبالتالي ال نرى األثر الكامل لنتائجها تنبعاً بشكل صحيحاستخدام الدعامات 
 . (Coffey, 2010)  .د بشكل كبير على التالميذ مالدعامات التى تعت

  كبيراً  وتتطلب جهداً  طويالً  عامات يستغرق وقتاً تخطيط وتنفيذ الد. 
 أدلة المعلمين والمرشدين لطرق و  وأمثلةنشطة المقررات والمناهج أل اشتمال  ندرة

 للمحتوى درس معين التي من شأنها أن تكون مالئمة بالدعاماتاالستعانة 
(.Rachel , 2002)  

 :التعةيمية  دعاماتمراحل تصميم ال

 تمر بالخطوات التالية أن مراحل استخدام الدعامات التعليمية ( 2330)ينمأيرى محمد السيد  
 تقديم النموذج التدريسيPresent the new cognitive strategy   

 .استخدام التلميحات والدالالت والتساؤالت -
 .التفكير الجهري للعمليات والمهارات العقلية المتضمنة في المهمة - 
 .وف تتبع في أداء المهمةكتابة الخطوات التي س - 
 .إعطاء نموذج لتعلم المهارات العقلية والعمليات المستهدفة -

 الممارسة الجماعية الموجهةRegulate Difficulty During Guided Practice   

 .يعمل التلميذ مع رفيقه ثم في مجموعات صغيرة -
 .والعمل الفوري على تصحيحها ميذالمالحظة و رصد أخطاء الت -
عند أداء  self –Questionتوجيه التالميذ لطرح األسئلة وكذلك االستفسار الذاتي  -

 المهمة  
 ممارسة موجهة لمحتوى علمي ومهام متنوعة -

 .ممارسة المهام واألنشطة لمجموعات التالميذ تحت إشراف المعلم - 
 .يشترك المعلم مع التالميذ في تدريس تبادلي -

file:///H:/د%20محمد/البحوث/3(فاعلية%20استراتيجية%20السقالة%20التعليمية%20%20فى%20تنمية%20مهارات%20%20قراءة%20الخريطة2/%20Coffey
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 إعطاء التغذية الراجعةProvide Feed Back   

 .يعطي المعلم تغذية راجعة مصححة للتالميذ -
 .والتي تتضمن جميع خطوات أداء المهمة  Check Listيستخدم المعلم قوائم التصحيح -
 .تقديم نماذج ألعمال معدة سابقاً  -
 .مساعدة التلميذ في تقويم عمله بنماذج معدة سابقاً  -
 .اجعة الذاتيةإتاحة الفرصة للتلميذ الستخدام المر  -

 التلميذ تزيادة مسؤولياIncrease Student Responsibility  
 .ويتضمن ذلك بعض أنشطة التدعيم والتعزيز من أجل ربط اإلجراءات والعمليات ببعضها

 والعمل على إلغاء الدعم المقدم للتلميذ تدريجياً 
 .مراجعة أداء التلميذ 

 عطاء ممارسة مستقلة لكل تلميذإProvide Independent Practice   

 .يعمل المعلم على تيسير التطبيق لمهمة أخرى ومثال جديد  -
 يعطي المعلم فرصًا للتالميذ لممارسة التعلم بطريقة مكثفة وشاملة -
بد أن يمر بالخطوات ة الن بناء الدعامات التعليميأ(  (Heather,2010 . هيثر حددكما    

  :التالية
المعلم . تتعلم تتساءل لماذا هم منخرطون في نشاطاذ حيث ال يترك للتلمي.توضيح الغرض• 

ن ذلك يسمح التالميذ على فهم الكيفية التي يتم بها بناء على يشرح الهدف من الدرس أل 
 .المعرفة المسبقة

على االستمرار  ذيساعد التلمياه الذي فهم على بينة من االتج. إبقاء التالميذ في المهمة• 
 .في عملية التعلم قدماً والمضى 

ن توقعات واضحة من بداية النشاط والمعلمحيث يضع . تقديم التقييم لتوضيح التوقعات• 
 .باستخدام نماذج التقييم

المخصصة للبحوث والتعلم لتقليل  بالمصادرتزويد المعلمين . ةدالطالب نقطة لمصادر جدي• 
ضاعهباك واإلحباط و االرت  .الوقت ا 

أو  جيداً  معدة إعداداً  ةنشطأار ييتم اخت. والمفاجأة، وخيبة األمل، الحد من عدم اليقين• 
 .تنفيذ للحد من المشاكل وتحقيق أقصى قدر من التعلم المحتملالبشكل كامل قبل  درس 

http://www.learnnc.org/lp/people/1227
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 .التعليمية بكفاءةفي الدرس ، ويتم تحقيق كل األهداف  قليالً  يضيع وقتاً  .كفاءة حقيقت• 
الهدف من دعامات التعلم هو إلهام التالميذ على تريد معرفة المزيد، . خلق قوة دافعة• 

 وزيادة معارفهم
لديه القدرة على المالحظة الدقيقة لتالميذه واستخدام المخططات :  المالحظة الدقيقه

 .ة والرسوم البيانيةوالمقاييس والقصة المصور  مثل الخرائط  والجداول الزمنية، الرسومية
 .اخلريطة قراءة   

أو جزء منه على سطح مستٍو رسم بمقياس رسم  تفاصيل سطح األرض الخريطة تمثل 
معين ومسقط معين ورموز معينة متفق عليها ، وتعد أداة الجغرافى فى توزيع الظاهرات 

دراك ما بينها من عالقات  مام بدراستها لى االهتإدى أمر الذى األ.وربطها وتفسيرها ، وا 
 واستخدامها فى كثير من العلوم عامه والجغرافيا خاصه 

 :أهمية اخلريطة فى تدريس اجلغرافيا

 :يطة فى تدريس الجغرافيا فيما يلىالخر من خالل القراءات السابقه يمكن ايجاز أهمية  
  فى يبدأ تعليم الجغرافيا للتالميذ من البيئة المحلية التى يعيشون فيها ، ثم يتدرجون

ومن هنا يأتى دور الخريطة ؛ إذ . دراستهم إلى البيئات األخرى ، ثم إلى البيئة العالمية 
يستطيع التلميذ أن يتعرف على بيئته عن طريق الخريطة ، التى يساهم رسمها بإشراف 
المعلم ، الذى يقوم بمناقشة التالميذ فى محتويات كل خريطة رسمت ، وما بها من 

يساعد التالميذ على دراسة مما ليق على ما بها من معلومات ، رموز وأفكار ، والتع
 .بيئتهم والبيئات األخرى 

  تساهم الخريطة فى تنمية قدرة التلميذ على التفكير بمستوياته المختلفة من المالحظة
والتعليل واالستدالل واالستنباط ، حيث يمكن للمعلم أن يقدم للتالميذ خريطة للضغط 

فيها ؛ مما يجعلهم يدركون العالقة بينهما ، ويستنتجون أماكن  والرياح، ويناقشهم
 . سقوط المطر وكمياته، وبالتالى النشاط البشرى المترتب على ذلك فى مكان ما 

  تساهم الخريطة فى إثارة انتباه التالميذ واهتمامهم ، وجذبهم للدراسة ، وحث التالميذ
يثار من مناقشات حول موضوع الدرس على المشاركة الفعالة فى الدرس ، من خالل ما 

 .، وحول البيانات التى توضحها الخريطة 
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  تعد الخريطة مصدرًا للخبرات البديلة ، فالخريطة بالنسبة للتلميذ هى دعوة للتنقل والرؤية
 .وللتعلم والفهم ، حيث تمكنه من تخطى حدود الزمان والمكان 

 المعلومات وتجمعها فى مكان  تساعد الخريطة على تلخيص المعلومات ، حيث تسجل
واحد أمام التالميذ، ثم أنها برموزها وألوانها تجمع فى المكان الواحد أمام التالميذ عدة 
ظاهرات طبيعية وبشرية ، يستطيع التالميذ بسهولة أن يقوموا بدراسة عالقة هذه 

زة أكثر فالخرائط تحول الكثير من المعلومات إلى معلومات مرك. الظاهرات بعضها ببعض 
 .وضوحًا وأقرب إلى الفهم 

  تعد الدراسة الميدانية إحدى وسائل اكتساب المعلومات الجغرافية ، وذلك عن طريق
المالحظة الدقيقة المسجلة للظاهرات الجغرافية ، فعند التخطيط لزيارة منطقة ما أو عمل 

ها على دراسات مسحية لها يحتاج الدارس إلى خريطة تفصيلية لها ليتعرف من خالل
دمها فى تحديد خطوات السير المنطقة وطبيعتها ، ووسيلة الوصول إليها ، كما يستخ

 فيها 
  يمكن استخدام الخريطة فى تقويم تعلم التالميذ للجغرافيا ، فعند دراسة المناخ على

الخريطة  يستطيع المعلم أن يتعرف على مدى فهم التالميذ للعالقة بين الحرارة والضغط 
 . والرياح 

  ًتساعد الخريطة على تفسير األحـداث الجـارية وربطها بمواقعها عالميًا ومحليا. 
 :اخلريطةمهارات قراءة 

 : منها مايلى من المهارات الفرعية ضمن مهارات قراءة الخريطة العديد تت
 الخريطة وموضوع عنوان  تحديد:  

القارئ بمحتوى الخريطة  رشدي سمها ، فالعنوانإتبدأ قراءة الخريطة بمالحظة عنوانها أو       
تعرف مضمون الخريطة األمر ساعد على ، والعنوان جزء مهم وبالتالى فالتمهيد للتدريس ي

حول  عنوان خريطة معلومات مهمةويوفر  .الذى يوضح للتالميذ عالقة الخريطة بالدرس 
على الخريطة  دافها حيث يمكن توقع المعلومات المراد الحصول عليهانوايا رسام الخرائط وأه

  .( (Rosenberg, 2007 من خالل معرفة عنوانها
 جهات األصلية والفرعيةتحديد ال : 

 جهةوعندما تسير فى .الشمال والجنوب والشرق والغرب :  جهات رئيسة هناك أربعة 
القطب الشمالى ، ويكون الشرق على يمينك والغرب على يسارك  جهةالشمال فإنك تسير فى 

http://geography.about.com/bio/Matt-Rosenberg-268.htm
http://geography.about.com/bio/Matt-Rosenberg-268.htm
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القطب الجنوبى ، وعادة يكون الشمال  جهةالجنوب فإنك تسير فى  جهة، وعندما تسير فى 
فالشمال قد يكون . الحافة العليا من الخريطة ، ولكن هذا الحال ليس هو الحال دائمًا  جهة

لخريطة اعتمادًا على الطريقة التى رسمت بها ألعلى ، أو ألسفل ، أو فى أى من جانبى ا
 .دون سهم الشمال الخريطة جهة نه من الصعب تحديد أ كما. الخريطة 

 استخدام خطوط الطول ودوائر العرض : 

خطوط الطول هى أنصاف دوائر تمتد شمااًل وجنوبًا على الكرة األرضية ، وعن طريقها        
أما دوائر العرض " . جرينتش " من خـط الطـول الرئيسىيتحدد ُبعـد المكان شرقًا أو غربًا 

الخطوط والدوائر ،  تلكعرف توالبد للمعلم أن ي. فهى دوائر موازية لخط االستواء 
ويستخدمها فى تحديد المواقع سواء إلى الشرق أو الغرب من خط جرينتش ،أو إلى 

اب الفرق الزمنى وتستخدم خطوط الطول فى حس. الشمال أو الجنوب من خط االستواء 
 . تستخدم دوائر العرض فى تقسيم العالم إلى نطاقات مناخية كبرى  كمابين مكان وآخر ، 

 استخدام مقياس الرسم :  
مقياس الرسم هو النسبة أو العالقة الثابتة بين األبعاد الخطية بين نقطتين على      

ويستخدم مقياس . بيعة الخريطة ، وما تمثله هذه األبعاد بين نفس النقطتين على الط
الرسم فى قياس المسافة بين نقطتين على الخريطة لمعرفة المسافة الحقيقية على الطبيعة 
، كما يستخدم فى حساب المساحات على الخريطة لمعرفة المساحة الحقيقية التى تمثلها 

 . الخريطة 
 (مفتاح الخريطة ) استخدام دليل الرموز  : 

تها إلى ترجمة ئلسطح األرض أو جزء منه ؛ لذا فهى تحتاج فى قراالخريطة تمثيل رمزى       
ما تحتويه من رموز عن طريق دليل الخريطة ، وبعض هذه الرموز يمثل أشياء موجودة على 
الطبيعة كاألنهار والجبال ، وبعضها ال يوجد له ما يمثله على الطبيعة كالحدود السياسية 

الخرائط ألنه يشرح ما تعنيه الرموز المختلفة  وخطوط التساوى ، والدليل أمر الزم فى
 .والمستخدمة فى الخريطة 

ن يكون مفتاح الخريطة على الجانب األيسر ويتم فيها تجميع الرموز مع مالحظة يجب أ     
الكلمات أو الحروف وسوف تجد أن رموز من  كيف تستخدم الشكل واألسلوب واللون، وأحياناً 

وفي المرحلة . بالخرائط كثر إلماماً أ ن تكونألتعرف على الرموز السهل جدا تعلمها ويتطلب ا
األساسية نحن ال نتوقع من التالميذ تذكر كل الرموز، ولكن يجب أن يعرف كيفية استخدام 
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 ,Mothersole).وال تختلف الرموز تبعا للعمرفتاح لتحديد المالمح على الخريطة، الم

 .الدافعية للتعلم (2008
وهى الحافز أو الطاقة المطلوبة لتحقيق ( سمة نفسية)ية على أنها الدافعيشار إلى 

 & Ghergulescu) التعلميتمثل في المعرفة والحفاظ على المشاركة في عملية هدف 

Muntean, 2010). 

على أنها حالة داخلية تحرك السلوك ( 222 ص،2333)ويعرفها سليمان عبد الواحد
 .وتوجهه مما تجعله مهيًأ إلى القيام بسلوك معين 

 & ,Hartnett, George) هارتنت وآخرون ويذكروفى تعريف آخر 

Dron,2011) لعملية الموجهة نحو تحفيز المتعلم ورفع وزيادة نشاطهالدافعية هي ا إن، 
 2004) بروفى ويذكر. تعلميتعلم، ومتى وكيف يتعلم، وكيف يوتؤثر الدافعية على ماذا 

(Brophy,  أن وجهات النظر المعاصرة تربط الدافعية بقدرات المتعلم التفكيرية والعمليات
والعالقة التفاعلية بين  ،واألوضاع ،والتطلعات ،واألهداف ،والمعتقدات ،واألفكار ،نفعاليةاإل 

 .المتعلم والبيئة
حالة فسيولوجية ونفسية داخل الفرد تجعله يقوم بأنواع  بأنهاالدافعية للتعلم وتعرف 

محمود المنسى، )معينة من السلوك فى اتجاه معين وتهدف إلى خفض حالة التوتر لدى الفرد
 .(322 ص ،2332سيد الطواب،

 .فعيةأهمية الدا

 المواقف فأفضل وعليه، التعلم عملية في أساسي عامل الفرد عند د الدافعيةتع   
 خبرات لهم توفر المتعلمين حيث يمكن أن عند دوافع تكوين على التي تعمل هي التعليمية

يدفع  واضح دافع وجود أهمية على التركيز على الحديثة التربية حرصت دوافعهم وقد تثير
اختيار  في فعلياً  يشتركوا كي التالميذ أمام الفرصة بإتاحة فتهتم لذلك , علمالت نحو التالميذ

 تحديد في بإشراكهم تهتم كما ، حياتهم في مهمة نواحي تمس التي والمشكالت الموضوعات
 ,Keller) .أهدافهم تحقيق إلى توصلهم التي واألنشطة والوسائل والدراسة طرق العمل

2008). 
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 دافعية فاستثارة , ذاتها في تربوياً  هدفاً  فى كونها التربوية الوجهة من الدافعية تظهر أهمية
 نشاطات ممارسة على يقبلون تجعلهم لديهم معينة اهتمامات وتوجيهها وتوليد التالميذ
 . المستقبلية حياتهم وفي المدرسة نطاق وحركية خارج معرفية

 على معينة تعليمية زاتإنجا تحقيق في استخدامها يمكن وسيلة الدافعية تعتبر كما
التحصيل، حيث  على تلميذال لقدرة المحددة العوامل أحد اعتبارها خالل من وذلك فعال، نحو
 في بعض المثيرات معززات تؤثر من فتجعل وحاجاته التلميذ بميول لها عالقة الدافعية أن

 عملية في كبير أثر لها فالدوافع وفعال، لذا نشط بشكل والعمل على المثابرة سلوكه، وتحثه
 (Tuckman, & Kennedy ,2009)بدونها  تعلم فال التعلم

دوافع التالميذ للتعلم حتى يضمن  استثارة ن يعمل على ويجب على المعلم أ
ن يراعى الحذر فى استخدام المكافآت وال يفرط فى السعى لتحقيق اهداف التعلم، وأاستمرارهم 

وق استعداداتهم مما قد يصيبهم باالحباط والشعور فيها، واال يدفع التالميذ الى مستويات تف
 (.2332 ثائر غبارى،. )بالفشل

 :اجراءات البحث

 :تمثلت اجراءات البحث فى الخطوات التالية
 : عداد قائمة مبهارات قراءة  اخلريطةإ: أواًل

 : وقد تم ذلك علي ضوء ما يلي
من خالل االستفادة من اإلطار  دراسة التصنيفات المختلفة لمهارات قراءة الخرائط ، وذلك -

مهارات رئيسة (5)عددها الخرائط الرئيسة قراءة تم إعداد قائمة بمهارات  -النظري للبحث 
وعرضها على الخبراء ، وقد .تندرج تحتها المهارات الفرعية  –كل مهارة على حده –

 .الخريطة أجريت التعديالت الالزمة ، تم التوصل إلى القائمة النهائية لمهارات قراءة
 .الربنامج املقرتح القائم عةى استخدام الدعامات التعةيمية: ثانيًا 

 هداف البرنامج  أ : 
تنميـة مهـارات قـراءة الخريطـة والدافعيـة للـتعلم يهدف البرنامج الخاص بالبحث الحالى إلى 

 .لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى 
 البرنامج    تحديد واختيار محتوى: 

 :وفق ما يلي  وى العلمي للبرنامج وتنظيمه لدروس البرنامج المقترح تم اختيار المحت
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 إمكانية تحقيقه ألهداف البرنامج المقترح  -

 مناسبته لطبيعة الخرائط ومهاراتها وكذا مناسبته لمستوى التالميذ -

ـــي تســـمح  - ـــة والت ـــة االبتدائي ـــة بالمرحل ـــررات الدراســـات االجتماعي ـــة ارتباطـــه بمق لتنمي
ختيار موضوعات مرتبطه بالوحده األولى بالصـف الرابـع الميذ لذا تم االمهارات لدى الت

هـــداف ها ألموضـــوعاتوكـــذلك مناســـبه ، مكانيـــة ارتباطهـــا بتلـــك المهـــارات االبتـــدائى إل
 .البحث

 تصميم الدعامات التعليمية للبرنامج المقترح: 

 :مية للبرنامج المقترح بالخطوات التالية ييمر تصميم الدعامات التعل
 ( لتنمية مهارات قراءة الخريطة ، والدافعية للتعلم )د األهداف تحدي 

   (األقران / المعلم )تحديد مصدر الدعم 

  صور -ايماءات واشارات)تحديد أشكال الدعامات المقدمة ويراعى فيها التنوع-
 ..(مشاركه األقران   -لقطات فيديو-معلومات-خرائط-رسوم

 للتالميذ المرتبطة والمتدرجه ة نشطاأل من خالل مجموعه من موضوع تقديم ال
 .وتعريفهم المطلوب منهم وشكل العمل بالبرنامج وفق الدعامات التعليمية 

  العمل بشكل جماعى للتالميذ وتقديم الدعامات المختلفة حسب نوع النشاط
 .ومايستلزم من دعامات 

  زاله بعض الدعامات إى للدعامات حيث يتم أسلوب االنسحاب التدريجاتباع
 .ثناء النشاط مع مراعاه تقليل المجموعات أ دريجياً ت

 (مستقلة) ، وتنفيذ النشاط بصوره فردية زاله الدعامات نهائياً إ. 

 ؤكد للتالميذ مدى تقدمهم من خالل الدعامات تغذيه راجعة ت. 
  الق ائم على الدعامات التعليمية لتنمية مهارات قراءة  غ  االمص  برنامجضبط ال

   :لتعلمالخريطة والدافعية ل

طرق مجال  خبراء فيعلى مجموعة من الالقائم على الدعامات تم عرض البرنامج     
ستطالعية ، وذلك بتطبيق بعض االأجريت التجربة   كما تدريس الدراسات االجتماعية ،

بالمرحلة تالميذ الصف الرابع االبتدائى جلسات البرنامج على مجموعة عشوائية من 
وذلك بهدف تحديد المشكالت التي يمكن ظهورها عند التعليمية  بإدارة قنااالبتدائية 
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التجربة االستطالعية التي أجريت على خبراء و وعلى ضوء آراء ال.التطبيق وذلك لتالفيها 
فق الخطوات السابقة ليأخذ الصورة النهائية له والصالحة و ، تم تعديل البرنامج،تالميذال

 .للتطبيق  
  :سةإعداد أداتى الدرا: ثالثًا

 تم إعداد المقياس وفًقا للخطوات التالية.إعداد مقياس الدافعية للتعلم. 
يتمثــل الهــدف فــى قيــاس مســتوى الدافعيــة للــتعلم لــدى تالميــذ  :حتديددد افدددف مددا املقيدداس -3

 . المرحلة االبتدائية
تــم تحديــد محــاور المقيــاس وبنــوده بعــد اإلطــالع علــى العديــد مــن  :حتديددد حمدداور املقيدداس -2
محمدد مقدداد  ، ودراسـة(532-325، 2332)راسات مثـل دراسـة علـى محمـد وحسـين احمـدالد

 تلــك وعلــى ضــوء( 232-2332،313)عبــد الســالم محمــد خالــد محمــد،، ودراسددة (0202)
الدراسات ووفقًا لطبيعة المقيـاس والهـدف منـه تـم صـياغة العبـارات، حيـث تـأتى العبـارات تحـت 

اإلهتمـام ـ المثـابرة )أربعـة محـاور رئيسـة للمقيـاس هـى محاور محددة ، وقد حدد البحث الحالى
 (.واإلصرار ـ الثقة فى التعلم ـ رضا المتعلم

حدد البحث الحالى مجموعة مـن العبـارات تحـت كـل محـور مـن المحـاور  :حتديد العبارات-0.
الســـابقة ، روعـــى عنـــد صـــياغتها أن تكـــون مرتبطـــة ببعضـــها الـــبعض مـــن ناحيـــة وبموضـــوع 

عبــارة فــى الصــورة األوليــة ( 50) حيــة أخــرى ، وبلغــت عــدد عبــارات المقيــاسالمقيــاس مــن نا
وفقـــًا لمقيـــاس ليكـــرت  للمقيــاس، وقـــد تـــدرجت اإلجابـــة علـــى عبـــارات المقيــاس تـــدرج خماســـياً 

 (.موافق بشدة ـ موافق ـ غير متأكد ـ غير موافق ـ غير موافق بشدة)الخماسى تمثلت فى 
 .اللفاءة السيلومرتية لةمقياس-3
تـــم تطبيـــق المقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن تالميـــذ المرحلـــة .حس  اث اب   ات المقي   اس-أ

، وذلـك لحســاب ثبــات المقيـاس ، وقــد اســتخدمت طريقـة حســاب معامــل (35)االبتدائيـة عــددهم
وذلـك يعـد مؤشـرًا ( 3،25)اإلتساق الداخلى أللفاكورنباخ، وبلغت قيمة معامل الثبـات للمقيـاس 

ة مقبولــة مــن الثبــات ،أمــا زمــن اإلجابــة علــى المقيــاس فقــد كانــت علــى أن المقيــاس علــى درجــ
 (. دقيقة35)
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 معامل الفاكورنباخ لحساب ثبات المقياس. 0جدول

 .صدق املقياس

 .تم حساب الصدق البنائى بتطبيق معامل ارتباط بيرسون .الصدق البنائى-
 لمحاور مقياس الدافعية الصدق البنائي. 2جدول

 معامل االرتباط المحور

 *298.0 االهتمام : المحور األول

 *29800 واإلصرارالمثابرة : ور الثانيالمح

 *290.0 الثقة في التعلم :المحور الثالث

 *29800 رضا المتعلم :المحور الرابع

 (.292)دال إحصائيا عند مستوي االرتباط *       

يتضح من الجدول السابق أن كل محور من محاور االستبيان يرتبط مع الدرجة  
الصدق مما يؤكد أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من ، 3.35الكلية عند مستوي داللة 

 .البنائي
تم عرض المقياس فى صورته األولية على مجموعة من السادة .الصدق الظاهرى-

للتأكد من الصدق الظاهرى للمقياس، وعلى ضوء استطالع آراء المحكمين تم ( 0)المحكمين
ضافة ال بعض اآلخر ليصل عدد مفردات التعديل فى صياغة بعض مفردات المقياس، وحذف وا 

 .مفردة( 53)المقياس بعد تحكيمه فى صورته النهائية إلى 
و " موافق بشدة"إلجابة ( 5)تم تصحيح المقياس بحيث تخصيص درجة .تصحيح المقياس-ج
غير "إلجابة ( 3)غير موافق و"إلجابة ( 2)و" غير متأكد"إلجابة ( 0)و" موافق"إلجابة ( 3)

التدرج فى حالة العبارات السلبية وبذلك تكون النهاية العظمى للمقياس ويعكس "  موافق بشدة
 (.درجة253) 
 

                                                 
 
 قائمة باسماء السادة المحكمين( 2)ملحق- 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المجال

 29080 00 االهتمام . المحور األول

 ..296 00 المثابرة واإلصرار. المحور الثاني

 29088 00 التعلمالثقة في . المحور الثالث

 29000 00 رضا المتعلم. لمحور الرابع

 ..298 2. المقياس ككل
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 .الصورة النهائية لةمقياس-5

 محاور المقياس وأرقام المفردات المدرجة بكل منهما. 3جدول

 عددها أرقام المفردات بالمقياس المحاور

 00 03-00-.0-08-03-00-00-.0-00-03-0-3 االهتمام 

 00 08-00-.0-38-36-33-30-00-06-00-06-0-6-. واإلصرار المثابرة

 00 2.-.0-06-00-02-30-.3-30-.0-00-.-8 الثقة فى التعلم

 00 00-.3-30-32-02-.0-08-00-00-02-0-0 رضا المتعلم

  تالميذ املرحةة اخلريطة  فى الدراسات االجتماعية ل قراءة مهاراتإعداد اختبار

 :االبتدائية 

لتنمية فى تدريس الدراسات االجتماعية التعليمية  لدعاماتاراسة تهتم باستخدام لما كانت الد
  .لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةالخريطة  قراءة مهارات

  :وقد مر اعداد اختبار المهارات بالخطوات التالية
 .تحديد الهدف من االختبار - أ
ألهــداف الســلوكية تــم صــياغة مفــردات االختبــار علــى ضــوء ا صــياغة مفــردات االختبــار - ب

 (.االختيار من متعدد)مفردة من نوع ( 03)حيث أصبح عدد مفردات االختبار 
ــار -ج ــة االســتطالعية لالختب ــذ .التجرب ــة عشــوائية مــن تالمي ــى عين ــار عل ــق االختب ــم تطبي ت

وذلـــك لحســـاب ثبـــات وصـــدق االختبـــار ( تلميـــذ وتلميـــذه 35)المرحلـــة االبتدائيـــة عـــددهم 
 .وزمنه

وذلـك لحساب معامل الثبات لالختبار تم حسـاب معامـل ألفـا كورنبـاخ .الختبارثبات وصدق ا -د
 :وضح ذلكيالتالي  ولالجد( SPSS.22)باستخدام البرنامج اإلحصائي
 اختبار المهاراتوصدق ثبات . 0جدول

د الصـدق الظـاهرى لالختبـار مـن خـالل عرضـه علـى مجموعـة مـن المحكمـين كما تم تحدي
فى مجال المناهج وطرق التدريس للتأكد من سالمة االختبار ووضـوح تعليماتـه ودقتـه العلميـة 
واللغوية ومناسبته للتالميذ عينة البحث،  وعلـى ضـوء آراء المحكمـين تـم تعـديل بعـض البـدائل 

 .لبعض المفردات

 صدق االختبار معامل ألفا كرونباخ عدد األسئلة المجال

 .2،86 ..2،0 32 اختبار المهارات
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تم حساب زمن من خالل تطبيق التجربة االستطالعية على عينة التالميذ  :بارزمن االخت -هـ
 .دقيقة55بلغ تطبيق االختبار و 

 .جتربة الدراسة ونتائجها وتفسريها

التعليمية فى  الدعاماتبرنامج مقترح قائم على  ثرأ إلى تحديددراسة هدفت تجربة ال
 .يةبتدائرحلة االالميذ المدى تومستوى الدافعية لقراءة الخريطة مهارات تنمية 

 :خطوات الدراسة التجريبية -

 :اختيار العينة:اواًل

إحدى مدارس ادارة قنا تالميذ الصف الرابع االبتدائي ب من ةتم اختيار مجموع
ضابطة خرى أومجموعة  ،وتلميذهتلميذًا ( 03)كمجموعة تجريبية بلغ عددها ، التعليمية 

ك روعى عند اختيار المجموعتين التجانس بين وتلميذه، وكذل تلميذاً (03)عددها و 
 (.بنين وبنات)التالميذ

 :تلافؤ اجملموعتنيثانًيا 

ومستوى الداللة الختبار ( ت)الجدول التالى يوضح واالنحراف المعيارى وقيمة 
 عند تطبيقه قبليا على مجموعتيى البحث قراءة الخريطةمهارات 
 مهارات قراءة  الخريطةومستوى الداللة الختبار ( ت)المتوسط واالنحراف المعيارى وقيمة ..جدول

 عند تطبيقه قبليا على مجموعتيى البحث

التطبيدددددددد  علددددددددى 

 مجموعة البحث

 المجموعة

 ن

االنحددددددددددراف  المتوسطات

 المعيارى

مسدددددددددتوى  ( ت)قيمة

 الداللة

 غير دالة 2،62 0،03 03،. 32 الضابطة قبلى

 .0،0 02،. 32 التجريبية قبلى

ول السابق عدم وجود فرق دااًل احصائيًا بين متوسطات درجات يتضح من الجد
، مما يدل قراءة الخريطة تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى االختبار القبلى لمهارات

 .على وجود قدر كاف من التكافؤ بين المجموعتين 
بعض  دوات الدراسة قبليًا والتاكد من تكافؤ المجموعتين ، تم عقدأوبعد تطبيق 

 الدعامات التعليميةاللقاءات مع معلم الدراسات االجتماعية لتعريفه بكيفية التدريس باستخدام 
المرحلة قراءة الخريطة والدافعية لدى تالميذ فى تعليم الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات 

  .االبتدائية 
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 أسابيع من(3)بعد ذلك تم تجريب الوحدة الدراسية على المجموعة التجريبية لمدة 
على كل من المجموعة الضابطة  ثم تم تطبيق اداتى الدراسة بعدياً . بدايه العام الدراسى

 .والمجموعة التجريبية ، وتم رصد النتائج واجراء المعالجات االحصائية لها 
 : اوتفسريه بحثنتائج ال 

الى  بحثل التوصSPSS باستخدام البرنامج االحصائى  إجراء المعالجات اإلحصائية بعد    
 : عدة نتائج يمكن توضيحها فيما يلى 

مهارات تنمية فى التعليمية  الدعاماتبرنامج مقترح قائم على  ثرأبالنسبة لقياس -أوالً 
 :تم اتباع الخطوات التالية : قراءة الخريطة 

 :والذى ينص على  :بالنسبة الختبار صحة الفرض االول 
درجات تالميذ المجموعتين الضابطة  يوجد فرق دااًل احصائيًا بين متوسطى 

 .والتجريبية فى التطبيق البعدى إلختبار مهارات قراءة الخريطة لصالح المجموعة التجريبية
مهارات قراءة ومستوى الدالله الختبار " ت"تم حساب المتوسط واالنحراف المعيارى وقيمة 

لبعدى ، ويمكن توضيح ذلك لتالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق االخريطة 
 :التالى ( 2)فى جدول 

  مهارات قراءة الخريطةومستوى الداللة الختبار( ت)المتوسط واالنحراف المعيارى وقيمة . 6جدول

 لتالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبي  البعدى

ات مجموعددددددددد

 البحث

 المجموعةعدد 

 ن

االنحددددددددراف  المتوسطات

 المعيارى

درجدددددددات 

 يةالحر

مسددددددتوى  ( ت)قيمة

 الداللة

 2،20 .0،. 8. 3،83 00،86 32 الضابطة

 2.،0 06،.0 32 التجريبية

 :يتضح من الجدول السابق 
بين متوسطى درجات تالميذ  ( 3،33)وجود فرق ذو دالله احصائية عند مستوى -

مهارات تبار المجموعة الضابطة  ودرجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى الخ
عند  وهى قيمة داله احصائياً ( 2،35)المحسوبة " ت" حيث بلغت قيمة .قراءة الخريطة

لصالح   لى وجود فرق دال احصائياً ا  وهى تشير ( 52)عند درجات حرية و  (3،33) مستوى
وجود فرق دال احصائيًا بين )وبذلك يثبت صحة الفرض األول وهو المجموعة التجريبية،  

مهارات تجريبية فى التطبيق البعدى الختبار لالميذ المجموعتين الضابطة وامتوسطى درجات ت
 ( .لصالح تالميذ المجموعة التجريبية قراءة الخريطة 
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  :ولالجابة على السؤال الثالث والذى ينص على
تنمية مهارات قراءة الخريطة لدى تالميذ فى الدعامات التعليمية برنامج قائم على  ثرأما 

 بتدائية؟المرحلة اال
وهى قيمة باستخدام مربع ايتا فى حالة المجموعات المستقلة  فقد تم حساب حجم األثر   

فهى  3،33 ىتساو تراوح من بين الصفر الى الواحد الصحيح فاذا جاءت قيمةحجم االثر ل
،  هفهى كبير  أعلىفما  3،3فهى متوسطة واذا جاءت  3،32وعندما تساوى  قيمة ضعيف،

وهى قيمة تدل على أن حجم األثر كان ( 3،2)يساوى حجم االثر اتضح أنهبتطبيق معادلة و 
 .كبيًرا
على البرنامج القائم على الدعامات التعليمية  ثرأبالنسبة لقياس -ثانياً 

 .مستوى دافعية التعلم لدى التالميذ
يوجد فرق دااًل احصائيًا بين متوسطى والذى ينص على  اختبار صحة الفرض الثانى-أ

الميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى مقياس الدافعية للتعلم درجات ت
 3لصالح المجموعة التجريبية

" ت"تم حساب المتوسط واالنحراف المعيارى وقيمة وللتأكد من صحة الفرض  
لتالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق  لمقياس الدافعية للتعلمومستوى الدالله 

 :التالى (  1)يمكن توضيح ذلك فى جدول  البعدى و
 لمقياس الدافعية للتعلمومستوى الداللة ( ت)المتوسط واالنحراف المعيارى وقيمة . 0جدول

 اتمجموعددددددددددددددددد

 البحث

عدد 

 المجموعة

 ن

االنحدددددددراف  المتوسطات

 المعيارى

درجددددددات 

 الحرية

مسدددددددتوى  ( ت)قيمة

 الداللة

 2،20 .02،8 8. 03،. 0،.02 32 الضابطة

 00،00 .،006 32 التجريبية

 :يتضح من الجدول السابق  
بين متوسطى درجات تالميذ (3،33) مستوى  وجود فرق ذو دالله احصائية عند 

 حيث جاءت قيمة لمقياس الدافعية للتعلمالتجريبية فى التطبيق البعدى و المجموعة الضابطة 
وهذا يشير الى تفوق تالميذ  (52)عند درجات حرية (3،33) عند مستوى (33،22) " ت"

 .مقياس الدافعية للتعلمالمجموعة التجريبية فى 
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 :ولالجابة على السؤال البحثى الرابع والذى ينص على
تالميذ المرحلة للتعلم لدى دافعية الالدعامات التعليمية على برنامج قائم على  ثرأما 

 االبتدائية؟ 
وهى 3،2ساوى يتا وقد جاءت القيمة لتو مربع افقد تم تطبيق معادلة حجم األثر أ 

 .على الدافعية للتعلم ثر كبير جداً تدل على أن الدعامات التعليمية كان لها أ قيمة كبيرة جداً 
 تفسري نتائج البحث

بين متوسطى درجات تالميذ ( 3،33)  عند مستوى  بالنسبة لوجود فرق دال احصائياً : والً أ-
 مهارات قراءة الخريطةالتطبيق البعدى الختبار المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 

 .يةميدعامات التعلالثير استخدام تألصالح المجموعة التجريبية فقد يرجع ذلك الى 
ساعدت الدعامات التعليمية على رفع قدرة التالميذ على استخدام مهارات قراءة الخريطة،  -

دة واالخذ بأيديهم من منطقة واالرتقاء بالمستوى المهارى لديهم من خالل تقديم المسان
لمساعدة  ون فيهاإلى منطقة الخبرة التى يحتاج متنفيذها بمفرده مالخبرة التى يمكنه

يضا البرنامج، أمن خالل  ماليها والتى تمثلت فى الدعامات التى قدمت له واليصل
 ساهمت الدعامات التعليمية المستخدمة بشكل كبير في تحقيق الحاجات الفردية للمتعلم

يجابي على تنمية اإل ثركان له األ مما  والتى تؤهله للوصول للمستوى المطلوب منه
 .  مهارات قراءة الخريطة

فتقديمها أثناء  الدعامات التعليمية توفر بناء يجعل الوصول إلي التعلم أسهل،كما أن  -
عد على مهمة ويساالقيام باألنشطة والمهام التعليمية يساعد على التركيز على النقاط ال

 .ذتلميربط بين المعلومات الجديدة والمعارف السابقة للالالتعلم من خالل تنمية عملية 
تتفق هذه النتيجة مع فكر النظرية البنائية االجتماعية التي تستند الي أن الدعم يقدم في -

والمعلم، وأنه ال يمكن الوصول إلي إتمام المهمة المطلوبة  ذتلميسياق اجتماعي بين ال
 .ن توجيه ومساندة خارجية من قبل المعلم أو األقران األكثر خبرة بدو

عائشة ) Azevedo, 2003))    (James , 2011) تتفق هذه النتيجة مع دراسةكذلك -
 ,Azevedo , Hadwin) ، ودراسة(Brophy, 2004)دراسة و  (2332حسن، 

ئهم أفضل الدراسات إلى أن المتعلمين كان أدا تلكحيث أشارت نتائج ( .(2005
 .باستخدام الدعامات التعليمية



 ...... قراءة الخريطة والدافعية التعليمية فى تنمية بعض مهارات دعاماتالبرنامج قائم على  أثر

- 015 - 

حصائية عند إبوجود فرق ذو دالله يتبين ثبوت الفرض الخاص ( 1)ستقراء جدولإب ثانياً  -
بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة الضابطة والتجريبية فى (3،33) مستوى 

 .لىالنتائج لما ي تلكرجع الباحث يو ، التطبيق البعدى لمقياس الدافعية للتعلم 
مما ترتب  الميذتالوتقريبها لذهن  والمهارات توضيح األفكار التعليمية فى دعاماتالساهمت -

قد يصيب  و المهارةأ عليه زيادة الدافع للتعلم حيث أن الغموض وعدم وضوح المحتوى
 .فى التعلم مبخيبة أمل ويقلل من مستوى الدافعية لديه تالميذال

ة من حيث تدرج تقديمها عند تنظيم المحتوى من حيث استخدام الدعامات التعليمي ساعد-
  .تقديم الدعم الكامل للتالميذ ثم تحقيق االستقاللية الكامله فى زياده دافعيتهم للتعلم

ن الدافع للتعلم يزداد من خالل العالقة أ  ,Brophy) 2004)بروفى ل نه ووفقا ً كما أ-
لها مساعدات ودعامات ساهمت فى التفاعلية بين المتعلم والبيئة والتى قدمت من خال 

لى مرحلة إشعوره بالثقة بعد اجتيازه مرحلة عدم الفهم وعدم القدرة على ممارسة المهارة 
ما يؤكد عليه  ذلك، و القدرة على تنفيذ المهاراة بكفاءة من خالل ما قدم له من دعامات 

 .ثير على الدافع للتعلمأن العمليات اإلنفعالية لها تفى أ بروفى
 :ما توصل اليه البحث يمكن تقديم التوصيات التالية على ضوء  :صيات البحثتو
  عند تعليم موضوعات الدراسات  التعليمية الدعاماتاستراتيجية ضرورة استخدام

 االجتماعية بمراحل التعليم المختلفة 

 عند تعليم موضوعات  تعلقة بالخرائطضرورة االهتمام بتنمية المفاهيم والمهارات الم
 . راسات االجتماعية بمراحل التعليم المختلفة الد

  إعادة صياغة مقررات الدراسات االجتماعية بالمراحل التعليمية عامة وبالمرحلة االبتدائية
وتضمين المقررات خاصة بما يتالءم وخصائص التالميذ ، وكذلك احتياجاتهم ، 

 . باالنشطة المتنوعة التى تناسبهم
 مداخلمعلم التدريب علي للمن االهتمام بإعداد  إعطاء كليات التربية المزيد 

الخرائط ، والمجسمات و توفير الوسائل التعليمية و واستراتيجيات التدريس المناسبة 
والنماذج للكرات األرضية المناسبة للتالميذ التي تساعد في تدريس العديد من 

 .الموضوعات الدراسية 
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 :راسات التالية تقترح الدراسة اجراء الد :قرتحة املبحوث ال
رحلة الخريطة لتالميذ المفهم لتنمية بعض مهارات التعليمية  دعاماتاستراتيجية الفاعلية  -

 .االعدادية 
 دعاماتالعلى استخدام للتدريب إعداد برنامج تدريبى لمعلمى الدراسات االجتماعية  -

 .فى تعليم الدراسات االجتماعية التعليمية 
 والمهارات الجغرافية فى تنمية بعض المفاهيم التعليمية  اماتدعاستراتيجية الفاعلية  -
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 املدددراجع

 .اواًل املراجع العربية

 للنشروالتوزيع المسيرة دار: عمان، والتطبي  النظرية بين الدافعية (8002)غباري أحمد ثائر-
 .والطباعة

وعالقته  االلكتروني التعلم اتبيئ استخدام(.8008)خالد محمد عبد الدايم، عبد السالم محمد نصار-
متاح على  التعليمية، غزة شمال منطقة في القدس المفتوحة جامعة طلبة لدى اإلنجاز بدافعية
 :الموقع

http://www.qou.edu/arabic/magazine/openEdu/issued3_6/research6.pdf 
ئمة على كل من السنادات فاعلية إستراتيجية تدريسية قا(. 8008)رعد مهدي ، وفاطمة عبد األمير   -

التعليمية ودورة التعلم السباعية في تدريس العلوم العملي في تنمية كل من مهارات التفكير 
 .المنطقي واتخاذ القرار،بحث منشور ،العراق

أثر التفاعل بين نمطين من سقاالت التعلم وأسلوب التعلم عند "(.8002) السالمي زينب حسن حامد-
تر متعددة الوسائط على التحصيل وزمن التعلم مهارات التعلم الذاتي لدى تصميم برامج الكمبيو 

 .كلية البنات ،جامعة عين شمس رسالة دكتوراه، ، "الطالبات المعلمات
 .ايتراك للطباعة والنشر:القاهرة ،المدخل الى علم النفس المعاصر. (8000)سليمان عبد الواحد يوسف-

لية توظيف سقاالت التعلم ببرامج التعلم القائم على الكمبيوتر في فعا"(. 8002)شاهيناز محمود أحمد  -
،رسالة دكتوراه،كلية : تنمية مهارات الكتابة اإلليكترونية لدى الطالبات معلمات اللغة اإلنجليزية

 البنات ،جامعه عين شمس
دريس العلوم فاعلية السقاالت التعليمية في تنمية التعلم المتعمق في ت"(. 8002)عائشة حسن السيد -

 .،رسالة دكتوراه،كلية البنات،جامعه عين شمس "للمرحلة االعدادية
دراسة التفاعل بين السقاالت التعليمية ومستويات التحصيل على (. 8002)عبد القادرمحمد عبد القادر-

مهارات التفكير الرياضي واالتجاه نحو المادة لدى طالب تالميذ الصف الخامس األساسي، 
 .2،ج(23)ع، راسات عربية في التربية وعلم النفسد.بحث منشور

المدارس  في المتمازج التعلم طريقة استخدام أثر .(8008)على محمد الزعبى ،حسن احمد الدومى-
 نحو دافعيتهم وفي الرياضيات في مادة األساسي الرابع الصف تالميذ تحصيل في األردنية

 .402-324ص ص  ،(0)العدد (02)تعلمها، مجلة جامعة دمشق، المجلد

 .دار الحكمة : منتجات تكنولوجيا التعليم ،القاهرة(.8002)محمد عطية خميس -



 ...... قراءة الخريطة والدافعية التعليمية فى تنمية بعض مهارات دعاماتالبرنامج قائم على  أثر

- 012 - 

فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية في تنمية مهارات البرهان (. "  8002)محمد عمر السيد أمين  -
ة جله كليم، " الرياضي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االعدادية 

 .التربية ، جامعه الفيوم 
فعاليددة برنددامج مقتددرح لعددالج األخطدداف الشددائعة فددي رسددم الخريطددة لدددى "  ( . 8002)محمددد عيددد فددارس -

" وأثره على إكسابهم بعض مهدارات رسدمها ، معلمي الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية 
 .083-20 ، ص ص( 84)كلية التربية بسوهاج ، العدد  المجلة التربوية، 

الدافعية إلى التعليم لدى طلبة التعليم اإللكتروني، المؤتمر الدولي الثالث حول   (. 8000)حمد مقداد م-
 02 -6الفترة من  دور التعلم اإللكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة،:التعليم اإللكتروني

 .أبريل ، البحرين
، القاهرة ،مكتبة االنجلو س التربوىمدخل إلى علم النف(.8008)سيد الطواب محمود المنسى،-

 .المصرية
أثر التفاعل بين أنماط مختلفة من الدعامات "(. 8000)دانير ومحمد مختار الم نبيل جاد عزمي، -

البنائية داخل الكتاب االلكتروني في التحصيل وكفافة التعلم لدى طالب الداسات العليا بكليات 
،كلية (2)،العدد (06)، المجلد  جلـة كلية التربيةم، دراسات تربوية واجتماعيدة، " التربية
 .280-840،ص ص جامعة حلوان:التربية

 الحديث الكتاب دار: القاهرة ،النفس علم في المعرفية األساليب (.2002)الخولي محمد هشام-
للطالب في  أثر التفاعل بين توقيت الدعم التعليمي واالسلوب المعرفي(. 8003)هاني محمد الشيخ -

على التحصيل الدراسي وكفافة التعلم، بحث مقدم  8ة التعلم االلكتروني القائمة على الويب بيئ
تكنولوجيا التعليم :بعنوان  المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم الي 
للجمعية المصرية . دريب االلكتروني عن بعد وطموحات التحديث في الوطن العربيوالت

    .8003،أبريل (03)لتكنولوجيا التعليم ،المجلد 
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