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 وبعض التحصيل تنمية يف التعليمية السقاالت فاعلية
 املتىسطة املزحلة تلميذات لدي العلم عمليات مهارات

 املكزمة مكة مبدينة
ىدفت الدراسة الحالية إلى استخدام السقاالت التعميمية  _الممخص

لتمميذات المرحمة المتوسطة في تنمية التحصيل وبعض ميارات 
عمميات العمم  في مادة العموم، من خالل اإلجابة عمى السؤال الرئيس 
وىو ما فاعمية السقاالت التعميمية في تنمية التحصيل وبعض ميارات 

عموم لدى تمميذات الصف األول المتوسط عمميات العمم في مادة ال
بمدينة مكة المكرمة؟ ولقد استخدمت الباحثة منيجًا شبو تجريبي عمى 
عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة الذي شمل تمميذات الصف 
األول المتوسط بالمدرسة المتوسطة )التاسعة( بمدينة مكة المكرمة، 

يذة مقسمة عمى النحو التالي ( تمم108وقد بمغ عدد تمميـذات العينة )
( تمميذة في المجموعة 52( تمميذة في المجموعة الضابطة، و)56)

التجريبية، ولقد ُدرست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة، وُدرست 
المجموعة التجريبية بالسقاالت التعميمية، من خالل أدوات الدراسة 

يبيا( واختبار وىي اختبار تحصيمي في وحدة )خصائص المادة وترك
بعض ميارات عمميات العمم في نفس الوحدة، وتم تطبيق ىذه 
االختبارات تطبيقا )قبميًا وبعدياً( بعد التأكد من صدقيا وحساب ثباتيا، 
والختبار صحة الفروض ُعولجت بياناتيا إحصائيًا باستخدام اختبار 
)ت(، وكان من أىم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

وسطات درجات تمميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مت
بالسقاالت التعميمية ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة الالتي 
يدرسن بالطريقة المعتادة في االختبار التحصيمي البعدي بمستوياتو 
الثالث )التذكر، الفيم، التطبيق(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 

يذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن بين متوسطات درجات تمم
بالسقاالت التعميمية ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة الالتي 
يدرسن بالطريقة المعتادة في اختبار عمميات العمم البعدي ومياراتو 
 )المالحظة، التصنيف، االستنتاج، القياس( كما تم حساب مربع إيتا

(ή) معرفة حجم فاعمية السقاالت التعميمية عمى متغيرات الدراسة ل
التابعة وىي التحصيل وعمميات العمم، فكان حجم األثر كبير في 

مستويات التحصيل الثالث )التذكر والفيم والتطبيق(، أما حجم األثر 
في عمميات العمم فقد كان متوسطا في )المالحظة(، وكبيرا في 

قياس(، وىذا يدل عمى فاعمية السقاالت )التصنيف واالستنتاج وال
التعميمية في تنمية التحصيل وبعض ميارات عمميات العمم، وتوصي 
الباحثة في ضوء النتائج السابقة إلى ضرورة توظيف السقاالت 

 .المعرفية في تعميم ميارات العمم، وتدريب المعممين والمعممات عمييا
لتحصيل، ميارات عمميات : السقاالت التعميمية، االكممات المفتاحية

  .العمم

 . المقدمة1
يشيد العالم المعاصر اليوم ثورة ىائمة من التقدم العممي      

والتقني أدت إلى تغيرات جذرية في انماط الحياة وأساليبيا، كما 
أدى ذلك إلي تولد حصيمة ضخمة من المعارف والمعمومات في 

المتالحقة في كافة المجاالت وفي ظل تمك التطورات السريعة و 
شتى فروع المعرفة والزيادة المتنامية في اعداد الدارسين 

المتخصصين في مجال عمى  والراغبين في التعمم أصبح لزاما
التعميم ضرورة إعادة النظر في األساليب والطرق التربوية 
والتعميمية التي تالئم ىذا الوضع والعمل عمى تغيير فمسفة 

التعميم التقميدية المستخدمة منذ فترة وطبيعة طرق التعمم، فطرق 
طويمة لم تشجع االىتمام بنتيجة البحث عن المعرفة أو بتوظيفيا 
في الحياة العممية وذلك ألنيا تدعم التمقين والحفظ في التعميم 
فكانت بمثابة القالب الذي ييدف إلى جعل المتعممين يتخذون 

ات التي ظيرت أسموبا ونمطا واحدا أما اآلن فقد تغيرت األولوي
استعداداتو وأصبح االىتمام عمى  في المجتمع والتي أثرت

 .بالمتعمم يتناسب مع التغيرات التي يشيدىا العالم اليوم
 وــــــــــــــــــلذلك أصبح تصميم التعميم ىو الحقل الذي تتبمور حول     
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عمميات التربية والتعميم ولقد امتدت جذور ىذا الحقل من  
سموكية التي تركز عمى االحداث الخارجية لمتعميم المدرسة ال

وتتجاىل األنشطة العقمية من خالل تطبيق نموذج المثير 
واالستجابة إلي التحول نحو المدرسة البنائية التي ركزت عمى 
المنظور المعرفي وكيفية تكوين المعمومات وتخزينيا واستخداميا 

 .في المواقف المختمفة
بالفمسفة البنائية  ثيراً أكثر الميادين تأ وتعتبر التربية من     

فيي تنظر لممتعمم بأنو نشط  وتياراتيا المعرفية واالجتماعية،
يبني معارفو من خالل تفاعمو مع المعمومات ومع خبرات 
اآلخرين، وليس من خالل تكوين صور أو نسخ من الواقع ويؤكد 

االفكار  [ أن النظرية البنائية الحديثة ركزت عمى تطبيق1الفالح ]
الحديثة في مجال التدريس، وأن المعرفة يتم بناؤىا في عقل 

 .المتعمم بواسطة المتعمم ذاتو
ولقد ظيرت العديد من النماذج واالستراتيجيات غير      

النظرية البنائية، والتي عمى  ة التعميم القائمةعمميالتقميدية في 
يم بأنفسيم تسعي إلى مساعدة التالميذ من التمكن من بناء معرفت

 ].2باستخدام ما لدييم من معمومات مسبقة ]
وتعتبر النظرية البنائية من أكثر نظريات التعمم مالئمة في      

تدريس العموم بصفة عامة وتدريس العموم بالمرحمة المتوسطة 
بصفة خاصة، ألن كثيرا من أىداف تدريس العموم بالمرحمة 

الطرق واالستراتيجيات المتوسطة تتفق مع أىداف تدريس العموم ب
 ].3] البنائية والتي منيا تنمية ميارات عمميات العمم

[ ضرورة عبور الفجوة بين ما 4] المرداني وعزمي ىوير      
وتقميل التعقيد المعرفي  يعرفو المتعمم وما يسعي لمعرفتو،

من خالل ما يعرف بالسقاالت  المتضمن في بعض ميام التعمم،
 وتأتي (CONGNITIVE SCAFOLDINGS) التعميمية

أو  أو من كتاب، ىذه السقاالت إما من المعمم أو أحد الزمالء،
مع ضرورة تقديم خطوات إرشادية  أي مصدر أخر لممعرفة،

أنو لحل مشكمة التعقيد المعرفي  [5] بيركنز لتصميميا، وأضاف
ينبغي تزويد المتعمم ببعض المساندات أو المعينات أو السقاالت 

ساعده عمى عبور الفجوة بين ما يعرف وما يحاول التعميمية لت

 [6]  دويرنج وفيميتسيوناس معرفتو، وىذا ما أكدتو نتائج دراسة
فالتعميم يحدث من خالل  [،17] [ ودراسة مولينار7ودراسة آن ]

ليؤثر في طريقة  المشاركة والتفاعل مع األكثر معرفة أو قدرة،
 ].7,8] التفكير وتفسير المواقف المختمفة

[ إلى أن مفيوم السقاالت التعميمية يتضمن 9] وأشار أمين     
عادة الدعم الى وضعو السابق وفقا لحاجة المتعمم  عزل وا 

التي يحتاجيا  ةقتؤ ي تقديم المساعدة الوقتية أو المأ والمفيوم،
المتعمم بيدف إكسابو الميارات والقدرات التي تساعده عمى حل 

 .المشكالت بشكل ذاتي منفرد
حدوتعتبر السقاالت التعميمية امتدادًا لمنظرية البنائية        ىوا 

تطبيقاتيا إال أنيا تركز عمى المتعمم بقصد إكسابو بعض 
الميارات والقدرات التي تمكنو وتؤىمو بأن يواصل بقية تعممو 

حيث أن التعميم يحقق أىدافو عندما تقدم لممتعمم  [،10منفردا ]
ساعدات لمتفكير أكثر مما لو تمميحات ومعمومات إرشادية وم

ىذا ما  [،11ترك بمفرده ليكتشف المفاىيم والمعرفة الجديدة ]
 إيرتمر وسمونز ودراسة [12] ريسير أكدتو نتائج دراسة كال من

  [14]. شين وسيمفر ودونكان ودراسة  [13] 
األمر الذي يجعل السقاالت التعميمية توظف بمثابة الدعم المقدم 

إلشراكيم في األنشطة التي كانوا ال يستطيعون لممتعممين 
 ].7] الوصول إلييا دون مساعدة اآلخرين

عمى دور المعممون في  [15] بافيسكار وساندىاي كما أكد     
دعم التالميذ لتطوير أنفسيم من خالل السقاالت المستخدمة في 

ويتجسد دور المعمم في اإلدارة واإلشراف  داخل غرفة الصف،
طات التي يقوم بيا المتعمم لتطوير مياراتو وعمى عمى النشا

الربط بين المعمومات القديمة والحديثة واستخداميا عند مواجيتو 
األمر الذي يظير  وذلك من خالل السموك النموذجي، لموقف،

أىمية استخدام السقاالت التعميمية في التعميم منذ مراحل مبكرة 
 ما أكدتو نتائج دراسةلتطوير ميارات وقدرات التالميذ، وىذا 

 ].17مولينار وآخرون ] ودراسة  [16]فالنسيا وآخرون
وبذلك تدرك الباحثة أن المعمم يستخدم السقاالت التعميمية      

 مـــــمؤقتا ليقدم من خالليا المساعدة الوقتية التي يحتاجيا المتعم



 

177 

بقصد إكسابو بعض الميارات والقدرات التي تمكنو من مواصمة 
لتعمم ذاتيا، باإلضافة إلي التركيز عمى البعد االجتماعي عممية ا

لممتعمم واالستفادة من األقران في عمميات التعمم، وبناء جسر 
من التوصل بين المعمم والتالميذ يستطيع من خاللو المعمم 
الوقوف عمى احتياجات التالميذ عمى اختالفيا ونقل خبراتو 

 .المعرفية والميارية ليم
ثناء أميذ عمى عمميات العمم المختمفة تدريب التالكذلك      

[، محمد 18] كدتو نتائج دراسة الخميسأ تدريس العموم وىذا ما
 ].22] [، العيسي21] [، السيد20] [، عبدالعزيز19]

 مشكمة الدراسة. 2
تشير كثير من نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بالنظرية       

إلى التفاعل واالنخراط مع المادة البنائية إلى حاجة المتعممين 
وىذا ما تفتقر  التعميمية وبناء معرفة متوالدة وصقميا وتطويرىا،

إليو طرق التدريس المتبعة من قبل المعممين، إضافة الى 
المناىج وبالنظر الى الواقع الحالي في تدريس مادة العموم في 

بدل مدارسنا نجد أنيا تركز عمى عممية نقل وتوصيل المعمومات 
من التركيز عمى توليدىا، كما أن دور المعمم ىو التمقين ودور 
المتعمم ىو االستماع والحفظ مما يحرم التمميذات من فرصة 
التدريب عمى ميارات عمميات العمم وخاصة في مادة العموم 

أي االىتمام  ألنيا تحتاج إلى فيم وتطبيق طبيعة العمم وعممياتو،
 .ات العقميةباألنشطة والعمميات والميار 

لذلك أصبح فيم طبيعة العمم ىدفا رئيسيا وميما من أىداف      
تدريس العموم؛ ألن طبيعة العمم ليا أثر كبير عمى محتوى 
المنيج المدرسي وتنظيم خبراتو التعميمية حيث يعمل العمم عمى 
إيجاد العالقات بين السبب والمسبب ودراسة الظواىر الطبيعية 

عالقات مما يقود المتعمم إلى مزيد من والوصول إلى ىذه ال
المعرفة العممية كما يعد فيم معمم العموم لطبيعة العمم أمرا 

 ].23] ضروريا وميما ومؤثرا في ادائو لمميارات التدريسية
وفي ضوء ما تقدم وارتكازا عمى نتائج الدراسات والبحوث      

وم السابقة التي أكدت ضرورة تحديث طرق وأدوات تدريس العم
لذلك  وفقا لمتوجو الحديث لتطوير التعميم ومواكبة العصر،

ظيرت العديد من مداخل التدريس التي يتم بيا ربط المفاىيم 
المعرفية،  والجديدة بالمعمومات المتاحة لدي المتعمم في بنيت

ومن  وبالتالي تساعد التمميذات عمى تعمم وفيم المفاىيم الجديدة،
ميمية، وىي من االستراتيجيات الميمة ىذه المداخل السقاالت التع

وكذلك لفيم المفاىيم  لرفع معدل التحصيل الدراسي لمتمميذات،
 .العممية الصعبة والمجردة وخاصة في مادة العموم

 :تحديد مشكمة الدراسة
مما سبق تتضح مشكمة الدراسة الحالية في الصعوبات التي      

واستيعاب كثير من  تواجو التمميذات بالمرحمة المتوسطة في فيم
المفاىيم العممية الواردة بكتب العموم وينعكس ذلك أيضا عمى 
اكتساب ميارات عمميات العمم في مادة العموم، وبذلك يمكن 

 :تحديد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
 أ. أسئمة الدراسة

ما فاعمية السقاالت التعميمية في تنمية التحصيل وبعض ميارات 
العمم لدي تمميذات الصف االول المتوسط بمدينة مكة عمميات 
 المكرمة؟

 :ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس االسئمة الفرعية التالية
ما فاعمية السقاالت التعميمية في تنمية التحصيل في مادة . 1

العموم لدى تمميذات الصف األول المتوسط مقارنًة بالطريقة 
 المعتادة؟

تعميمية في تنمية بعض ميارات ما فاعمية السقاالت ال .2
عمميات العمم لدى تمميذات الصف األول المتوسط مقارنًة 

 بالطريقة المعتادة؟
 أهداف الدراسةب. 

 :تيدف ىذه الدراسة إلي
التعرف عمى فاعمية السقاالت التعميمية في تدريس وحدة  -1

)خصائص المادة وتركيبيا( في مادة العموم لدي تمميذات الصف 
متوسط عمى تنمية التحصيل لممستويات العقمية وىي االول ال
 (.التطبيق -الفيم -)التذكر

التعرف عمى فاعمية السقاالت التعميمية في تدريس وحدة  -2
)خصائص المادة وتركيبيا( في مادة العموم لدى تمميذات الصف 



492015 
 

178 

 ول المتوسط عمى تنمية بعض ميارات عمميات العمم ومنيااأل
 (.القياس - االستنتاج – التصنيف – )المالحظة

 أهمية الدراسةج. 
تختمف أىداف التعميم من مرحمة دراسية إلي مرحمة اخرى،      

ففي المرحمة المتوسطة تأتي أىمية التعمم لممتعمم من أجل الفيم 
 ىكير وىذا ما يؤكد أىمية الحرص عموالنقد وحشد مستوى التف

دور المعمم في تفعيل عمى  توظيف السقاالت التعميمية القائمة
ورفع مستوى التحصيل الدراسي وفيم بعض  العممية التعميمية،

عمميات العمم في الوقت نفسو االمر الذي سوف يجعل ليذه 
 :الدراسة أىمية تنطمق من النقاط التالية

البنائية التي  تتفق ىذه الدراسة مع التوجو الحديث لمنظرية -1
والفعال لمتالميذ في كيد عمى الدور النشط أتنادي بضرورة الت
تاحة الفرصة ليم لتطوير معرفتيم  العممية التعميمية، وا 

ومعموماتيم القديمة، بشكل يساعدىم عمى استيعاب المصطمحات 
 .الجديدة وذلك من خالل السقاالت التعميمية

تحاول ىذه الدراسة إزالة بعض الصعوبات التي تواجييا  -2
المفاىيم الصعبة،  تمميذات المرحمة المتوسطة في فيم بعض

 .وذلك باستخدام السقاالت التعميمية
توجيو نظر معممات العموم في المرحمة المتوسطة عمى  -3

ضرورة استخدام مثل ىذه االستراتيجيات البنائية لتنمية التحصيل 
 .وبعض ميارات عمميات العمم

توجو نظر معممات العموم عمى ضرورة تدريب التمميذات  -4
يارات العممية باعتبارىا أحد أىم أىداف تدريس عمى استخدام الم

 .العموم
تقدم ىذه الدراسة إلى القائمين عمى تطوير المناىج  -5

ومعدي برامج تدريب المعممين وواضعي  والمشرفين التربويين،
عداد المعممين  السياسات التعميمية فائدة في مجال تطوير وا 

 .باستخدام السقاالت التعميمية
 الدراسةحدود د. 

تقتصر الدراسة الحالية عمى وحدة خصائص المادة      
وتركيبيا في مادة العموم المطور لمفصل الدراسي األول من عام 

عينة من تمميذات الصف األول المتوسط عمى  ىـ1434/1435
  .بإحدى مدارس مدينة مكة المكرمة الحكومية

 التعريفات اإلجرائيةه. 
 Instruction Scaffolding :السقاالت التعميمية

وىي األنشطة التي يقوم بيا المعمم لتقديم المعارف المؤقتة التي 
تسيل عمى التمميذات االنتقال إلى بيئة التعمم، وىي تتحدث في 

 .ىذه الدراسة عن ميارات عمميات العمم
 Achievement: :التحصيل الدراسي

 ىو ما تحصل عميو التمميذات من درجات عمى اختبار التحصيل
 .والذي صمم خصيصا لتحقيق أىداف ىذه الدراسة

 Processes Of Science: :عمميات العمم
مجموعة من القدرات والعمميات العقمية الخاصة لتطبيق ىي "

طرق العمم والتفكير العممي وتتمثل في الدراسة الحالية بعمميات 
 ،Classifying: ، التصنيفObserving: المالحظة
 Measuring القياس ،Deducting: االستنتاج

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
  :النظرية البنائية

 ي المعجم الدولي لمتربية بأنيا:تعرف النظرية البنائية ف     
رؤية في نظرية التعمم ونمو الطفل قواميا أن الطفل يكون نشطا "

نتيجة تفاعل قدراتو الفطرية مع  في بناء أنماط التفكير لديو،
وبتعبير فمسفي فإن البنائية تمثل تفاعال، أو لقاء بين كل الخبرة، 

[. وىناك عدد من التعريفات لمنظرية 24] من التجريبية والجبمية"
البنائية منيا ما أكد عمى دور المتعمم في البناء الشخصي 

أن النظرية البنائية عبارة   [25]كانسكالر المعرفي حيث يرى
في البناء الشخصي عن نظرية معرفية تركز عمى دور المتعمم 

تؤكد عمى المعرفة ال يتم استقباليا بشكل سمبي بل  يالمعرفي "أ
يجابي، أىاد  وأكد عمى ذلك أيضاً  تبني بشكل فعال وا 

عمم يوكد " يث عرف النظرية البنائية بأنيا:ح [26]وريتشاردسون 
فراد يبنون فيميم أو معرفتيم الجديدة من خالل عمى أن األ

التفاعل بين معرفتيم السابقة وبين األفكار واألحداث واألنشطة 
 ".التي ىم بصدد تعمميا
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اكتسبت النظرية البنائية شعبية كبيرة في السنوات األخيرة      
عمى الرغم أن فكرتيا ليست حديثة، إذ يمكن مالحظة 

بنائية من خالل أعمال كل من االتجاىات نحو النظرية ال
م(، الذين  ق. 470-320)من  أرسطوو  وأفالطون، سقراط،

تحدثوا جميعا عن "تكوين المعرفة" ولعل جذورىا التاريخية تعود 
إلى الفيمسوف اليوناني أفالطون الذي يؤمن بأن المعرفة 

آخر أن ميمة  ىالشخصية ىي معرفة غير موروثة، بمعن
 المعممين تكمن في مساعدة التالميذ عمى استذكار ىذه المعرفة،
 والتذكر عند افالطون ىو البحث واكتشاف األفكار الحيوية،

حيث يتم اتباعيا باستنباط مجموعة من المفاىيم الجديدة من 
كما أن سقراط الذي يؤمن بالتعميم المركب  خالل ىذه األفكار،

 نبطون أفكاره دون أن يقول ليم شيئا،الذي يجعل طالبو يست
فأفكار افالطون وسقراط ىي أساس األفكار الحديثة التي تعتبر 
 التعميم عممية استكشافية، وترى أن المعرفة تشتق من الحواس

[27.[ 
 :مبادئ التعمم في النظرية البنائية

ىناك خمسة مبادئ يبنى عمييا التعمم في ضوء النظرية البنائية 
 :ىي [28زيتون وزيتون ]كما ذكرىا 

 .التعمم عممية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجو -1
 .تتييأ أفضل الظروف لمتعمم بمشكمة أو ميمة حقيقية -2
تتضمن عممية التعمم إعادة بناء الفرد لمعرفتو من خالل  -3

 .عممية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين
 .مم ذي معنىالمعرفة القبمية لممتعمم شرط أساسي لبناء تع -4
اليدف الجوىري من عممية التعمم ىو إحداث تكيفات تتواءم  -5

 .خبرة الفردعمى  مع الضغوط المعرفية الممارسة
مع ما ذىب إليو  [29] وولفولك وزمالئو ويتفق     

"فيوجوتسكي" في أن العمميات العقمية يمكن أن تنمو من خالل 
 .عمميات التفاوض االجتماعي

أن دور المعمم ىو تعميم المتعممين كيفية  [30] كننجيام ويضيف
بناء المعرفة، وأن يعزز لدييم التعاون مع اآلخرين، لكي ينسبوا 

  .تعدد الرؤى المختمفة

وتقوم الدراسة الحالية عمى نموذج التعمم البنائي، والمطابقة عمى 
 Perkins [5]والتي أشار إلييا أسس ودعائم السقاالت التعميمية،

 :ن أىمياوم ،
 .التفاعل والمشاركة بين المتعممين -1
القيام بتوجيو مفاىيم المتعممين وأفكارىم عند القيام باألنشطة  -2

 .التعميمية
 .القيام بمناقشة المتعممين لما تم جمعو من أفكار مختمفة -3
العمل عمى تحفيز المتعممين الستخدام مصادر مختمفة عن  -4

 .ليم طريق القيام بتوجيو األسئمة
المساعدة عمى تحسين وتعديل ما تم التوصل إليو من  -5

 .المتعممين
 :السقاالت التعميمية

تعد السقاالت التعميمية إحدى التطبيقات التربوية لمنظرية      
البنائية، حيث يتم التركيز عمى كيفية اكتساب المعرفة، وعمى 
 صنع المعني لمظواىر المختمفة، وأىمية البناء االجتماعي

والنظر إلي المتعمم  لممعرفة، وتشجيع المنافسة في الفصول،
حيث تنادي السقاالت التعميمية بأن التعمم ال يتم  نظرة واسعة،

إال من خالل التعرف عمى الخبرات السابقة لممتعمم واالنطالق 
التعمم النشط، والتعمم االجتماعي سواء أكان عمى  منيا لمتركيز

ومن ثم إعادة تنظيم خبرات  ان،ذلك مع المعمم أم مع األقر 
وبالتالي تتحقق  المتعمم لينتقل إلى مرحمة االعتماد عمى النفس،

 المؤقتةو ن خالل تقديم المساعدة الوقتية استمرارية التعمم م
 .لممتعمم

 :الجذور التاريخية لمسقاالت التعميمية
 Instructionظير مفيوم السقاالت التعميمية     

Scaffolding  ألول مرة من خالل دراسة لودد براون Wood 

Brune وروس  Ross والتي كان ىدفيا  ،1976في عام
التوصل الى دور المعمم في جعل المتعمم المبتدئ أو الطفل لديو 
القدرة الواسعة عمى حل المشكالت التي تتفوق عمى قدرتو 

 ].31] الفردية
 عن  يــفيجوتسكحيث تعد السقاالت التعميمية تطبيقا لنظرية      
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  Sociocultural Theoryالتعمم االجتماعي في المفاىيم

 Zone Of Actual ومفيومو عن منطقة النمو الوشيك

Development(ZAD)  وظير ىذا في الوقت الذي تزايد فيو
باالىتمام بالمجال االجتماعي في مفاىيم وأفكار فيجوتسكي 

  [33].ونظرياتو
ومن خالل النظرية االجتماعية لمعالم فيجوتسكي الذي      

أوضح فييا أن التعمم يحدث عن طريق المشاركة في التجارب 
فالمتعمم ال يتعمم بصورة مستقمة ومنفصمة عن  االجتماعية،

اآلخرين بل بفاعمية ومشاركة مع المتعممين اآلخرين األكثر 
سيرىم لممواقف معرفة أو قدرة في التأثير في طريقة تفكيرىم وتف

المختمفة، والذي يتم من خالل أنماط وسياقات ودعامات لجعل 
 ].33المتعمم قادرا عمى حل المشكالت التي تواجيو ]

نظريات فيجوتسكي ظيرت ما يسمي بمنطقة عمى  وبناء     
 Zone Of Actual Development(ZAD)النمو الوشيك

يقوم بو وىو مصطمح يشير لممسافة بين ما يمكن لمشخص أن 
كما أن مصطمح النمو الوشيك يشير  بمساعدة أو بدون مساعدة،

 إلى أن المساعدة المقدمة ىي عمى مسافة قريبة من المتعمم،
 ].34] وتقوم عمى أساس القدرات الموجودة لديو

 : (ZAD)  مفيوم منطقة النمو األقرب
التي افترضيا  (ZAD) تعتبر منطقة النمو األقرب      

 ن المسافة بين مستوى النمو الحقيقي أو الفعميع فيجوتسكي،

Zone Of Actual Development (ZAD)  كما تعمل عمى
وبين مستوى النمو  تحديد الحل المستقل لممشكمة وتحديدىا،

 ].33الممكن بالتعاون مع معممين أكثر قدرة ودراية ]
بأنيا "المسافة بين  (ZAD) وتعرف منطقة النمو األقرب     

التطوير الفعمي الذي ينشأ من حل المشكمة بصورة مستوى 
مستقمة وبين مستوى التطور المحتمل حدوثو خالل حل المشكمة 

 ].33] يو بالغ أو التعاون مع األقران "بتوج
ىي ما ينجزه  (ZAD) ويمكن القول بأن منطقة النمو األقرب

بشكل  المتعمم اليوم بمساعدة اآلخرين ويتمكن من فعمو غداً 
 .مستقل

عمى أربع مراحل أساسية  (ZAD) تنشأ منطقة النمو األقرب
 :ىي
 .األداء المساعد من اآلخرين األكثر قدرة. 1
 .األداء المساعد الذاتي. 2
 (.يتطور األداء ويصبح تمقائيا )التثبيت. 3
إزالة تمقائية األداء يؤدي إلى العودة لمخمف من خالل منطقة . 4

 (ZAD)  النمو األقرب
 :االت التعميميةأىداف السق

تيدف السقاالت التعميمية إلى اتاحة الفرصة لممتعمم لتنمية 
 :ومنيا ميارتو العقمية وقدراتو الخاصة،

 .القدرة عمى الربط بين األفكار والمفاىيم المختمفة -1
 .القدرة عمى تقويم الحقائق والمعمومات بشكل نقدي -2
 .المشكالتالقدرة عمى استخالص نتائج جديدة لحل  -3
 .القدرة عمى مواجية المشكالت المعقدة -4
 ].35] رة عمى فيم مواقف جديدة في نوعياالقد -5

أن السقاالت التعميمية تعمل  [35] أزيو وناوسو ويضيف     
عمى اتاحة الدعم المؤقت لممتعمم في اثناء التعمم، بمساعدة 

ا معتمدا اآلخرين ومن ثم يترك لكي يكمل بقية تعممو لذاتو منفرد
 .عمى قدراتو الذاتية

بإشارتيما لمفيوم  [36] سوكايدي وىساناه ويبين كل من     
عمى  السقاالت التعميمية بأنيا سميت بيذا االسم ألنيا ركزت

الدعم المؤقت لممتعمم ومن ثم تركو لكي يكمل بقية تعممو معتمدا 
 ).البناء)سقالة  فيي تشبو إلى حد كبير سنادة البناء عمى نفسو،

عممية فيوم السقاالت التعميمية بأنيا "م [5] بيركنز ويوضح     
تساعد المتعمم عمى عبور الفجوة بين ما يعرف وما يحاول 
معرفتو لحل المشكالت وتخطييا عن طريق تقديم المساعدة من 
المعمم أو الزميل أو الكتاب أو مجمة وغير ذلك من مصادر 

 ".المعرفة المتاحة لمجميع
ويعرف برونر السقاالت التعميمية بأنيا "عبارة عن عممية      

تفوق  تتم عن طريقيا معاونة المتعمم عمى حل مشكمة معينة،
قدراتو من خالل مساعدة المدرس أو شخص ذي خبرة وأكثر 
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تقدما ومن المالحظ بأن مفيوم السقاالت التعميمية عند برونر 
 ].37] ية النمو التقريبي عند فيجوتسكمشابية لمنطق

وترى الباحثة مما سبق بأن السقاالت التعميمية ال تعني      
بل ىي عبارة عن تقديم مساعدة  بأنيا طريقة لمتدريس المباشر،

أي باعتبارىا مساعدة طارئة في أي وقت  مؤقتة وضرورية،
 .يكون الحاجة إلييا باستمرار وذلك في بناء المعرفة

ة التعرف عمى الخبرات وتنادي السقاالت التعميمية إلى ضرور 
السابقة لممتعمم لكي يتم االنطالق منيا والعمل عمى اعادة 

وتقديم المساعدات لممتعمم من أصحاب الخبرة األكبر  تنظيميا،
منو عمرا ليتمكن من التعمم وتجاوز الكثير من المراحل ذات 

 ].38الصعوبات عن طريق المساعدة ]
يمكن القول  التعميمية،ومن خالل ما تم عرضو لمفيوم السقاالت 

 :بأنيا تأخذ أربع مراحل وىي كآالتي
والمتعممين  األقران( تبادل الخبرات بين االكثر خبرة )المعمم، -1

ويشمل مشاركتيم في المعني وفي األنشطة بجانب فيم 
 .المتعممين واستيعاب قدرة تحكميم في عممية التعمم

الخبرات والكبار تحدد مدى المساعدة المقدمة من أصحاب  -2
خالل تفاعميم مع المتعممين، وذلك عن طريق تشخيص مستوى 

وتقديم الدعم  استيعاب المتعممين لممفاىيم وامتالكيم لمميارات،
 .والمساعدات من أجل إتمام الميمة أو اليدف

تقديم أصحاب الخبرات والبالغين أنواعًا مختمفة من الدعم  -3
 .يعتمد عمى طبيعة الميمةوذلك  لممتعممين والتفاعل معيم،

العمل عمى تنمية المسؤولية ونقميا من األكثر الخبرة إلى  -4
وذلك من خالل تقديم الدعم والمساعدات المتدرجة  المتعممين،
 ].39] والمؤقتة ليم

 :السقاالت التعميمية في الغرف الصفية
تستخدم السقاالت التعميمية في الغرف الصفية كدعائم      

تعممين وتمكنيم من تطوير معرفتيم ومعموماتيم القديمة لتعميم الم
وتطويرىا من أجل مساعدتيم عمى استيعاب المعمومات 
والمصطمحات الحديثة، حيث يجب عمى المعمم استخدام الوسائل 
والطرق المناسبة لمساعدة المتعممين عمى تحمل المسؤولية 

حيث  صة،والقيام بالميام المطموبة منيم وتطوير مياراتيم الخا
 يقوم المعممون بتقديم الدعم لممتعممين من أجل تطوير أنفسيم،
وذلك عن طريق استخدام السقاالت التعميمية داخل غرف الصف 
وما ليا من تأثير واضح في رفع مستوي أداء المتعممين 

ويظير دور المعمم في االشراف عمى النشاطات  وتحصيميم،
ميذ عمى الربط بين التي يقوم بيا المتعمم ومساعدة التال

المعمومات القديمة والحديثة وكيفية استخداميا عند المشكالت 
حيث يتم ذلك من خالل تقديم  ومواجيتيا لممواقف المشابية ليا،

التوجييات من المعمم لممتعمم باستخدام األسموب المفظي أو 
عمى  الغير لفظي أو عن طريق السموك النموذجي وقد يحتم

مور القيام باستخدام السقاالت التعميمية في المعمم وأولياء األ
التعميم منذ مراحل مبكرة من أجل تطوير قدراتيم ومياراتيم 

 ].40المعرفية من خالل القيام باألنشطة التالية ]
تحفيز المتعممين والربط بين األعمال التي ييتموا بيا  -1

 .إلييم الموكمةوالميمات 
مكانية تحقيقيا  تبسيط الميام من أجل جعميا أكثر -2 سيولة وا 

 .لدى المتعممين
اإلرشادات لكي تساعد المتعمم عمى توفير التوجيات و  -3

 .التركيز في تحقيق اليدف
 .تقميل حجم المخاطر واإلحباط التي تواجو المتعممين -4
اإلشارة إلى إيضاح الفرق بين النتائج التي حققيا المتعمم  -5

  .ةوبين النتائج المثالية أو المطموب
العمل عمى وضع نموذج واضح لألىداف التي سوف يتم  -6

 .تحقيقيا من النشاطات المتوقع تنفيذىا
فإنو يستخدم  وعند استخدام المعمم لمسقاالت التعميمية،     

الحمول  الحوافز، بعض النماذج المألوف عمييا كالتنبييات،
 .رةوالتعميمات المباش والتمميحات البصرية والصوتية، الجزئية،

 :عالقة المعمم بالسقاالت التعميمية
السقاالت التعميمية تستعمل كجسر لموصول إلى ما ال      

يعرفو المتعممين وبالتالي فإن السقاالت التعميمية التي تدار بشكل 
صحيح ىي التي تعمل كمساعد وليس كمعطل لمعممية التعميمية 
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المعمم عمى  بعدة مبادئ توجييية تحتم[41]  الركن وقد جاء
 :اتباعيا عند استخدامو لمسقاالت التعميمية أال وىي

االعتماد عمى أىداف المنيج إليجاد الميام المناسبة  -1
 .لممتعممين

تحديد اليدف المشترك بين جميع المتعممين والمشاركة في  -2
 .الميام المحددة لدييم

تحديد قدرات المتعممين الفردية ورصد التطور المعرفي عمى  -3
 .س تمك القدراتاسا
إتاحة أدوات التعميم وتوفيرىا بحيث تتناسب مع قدرات  -4

 .المتعممين المختمفة
تحفيز المتعممين وتشجيعيم عمى االستمرار في التركيز عمى  -5

 .االنشطة
 .تقديم ردود فعل واضحة لما حققو المتعممين من إنجازات -6
باألمان خمق جو ممتع ومريح يشعر المتعممين من خاللو  -7

 .عند القيام باألنشطة
زيادة المسئولية لدى المتعممين وتعزيزىا من أجل التعمم  -8

 .المستقل
 :خصائص السقاالت التعميمية

إلى أن ىناك عدة خصائص تمييز  [17] مولينار وزمالؤه أشار
السقاالت التعميمية، ومن أىميا أن السقاالت التعميمية تعمل 

 :عمى
رش -1  .ادات واضحة لدي المتعممينتقدم توجييات وا 
ومتطمبات التعمم  توضح الغرض من تعمم موضوع ما، -2

 .المطموبة
نجاز الميام بالشكل  تضمن استمرار المتعممين في التعمم، -3 وا 

 .الصحيح
تقدم فرصة لممتعممين بالتنبؤ بالتوقعات عن طريق اإلجابة  -4

  .عن األسئمة المطروحة عمييم
تعممين إلي مصادر المعرفة ومصادر تعمل عمى توجيو الم -5

 .التعمم الحديثة
  رـــــــــــاإلحباطات التي تسيطتعمل عمى التقميل من المفاجآت و  -6

 .المتعممينعمى 
تعمل عمى استقطاب جيد المتعمم في التركيز عمى موضوع  -7

 .الدرس
 .تعمل عمى والدة قوة التعمم وزيادة الحماس عند المتعممين -8

 :السقاالت التعميميةمراحل 
استخدام السقاالت التعميمية يتطمب التعرف عمى المعارف      

والخبرات السابقة لمتالميذ واستخداميا لجعل محتوى الدرس 
الجديد منطقة النمو الوشيك وعمى ىذا فالسقاالت التعميمية قد 
تكون غير ذات فائدة، إذا كان التمميذ ال يمتمك بعض المعارف 

لخاصة بالمادة العممية، فيبدأ المعمم أواًل بما يعرفو األساسية ا
 .المتعمم ثم البناء عميو

ومن خالل ما جاء في الكثير من الدراسات واألدبيات التي 
تحدثت عن السقاالت التعميمية ومراحل تطبيقيا والتي تناولتيا 

[ وبعد مراجعة مراحل وخطوات 31دراسة كل من قطامي ]
كن تنفيذ السقاالت التعميمية بالصورة تطبيق االستراتيجية يم

 :التالية
 (:قبل الدرس )التييئة - أ

التعرف عمى الخمفية المعرفية لمتالميذ وربطيا بالمعمومات 
 .الحالية

 :تقديم النموذج التدريسي - ب
 .استخدام التمميحات والدالالت والتساؤالت -1
المتضمنة في التفكير الجيري لمعمميات والميارات العقمية  -2

 .الميمة
كتابة الخطوات التي سوف تتبع في أداء الميمة )يطمب  -3

عن الموضوع وما يريدون  والمعمم من التالميذ كتابة ما يعرفون
 (أن يعرفوه

 .إعطاء نموذج لتعمم الميارات العقمية والعمميات المستيدفة -4
 :الممارسة الجماعية الموجية لمحتوى عممي وميام متنوعة -ج
 .يعمل التمميذ مع رفيقو ثم في مجموعات صغيرة -1
 مالحظة ورصد أخطاء التالميذ والعمل الفوري عمى -2

 .تصحيحيا
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توجيو التالميذ لطرح األسئمة وكذلك االستفسار الذاتي عند  -3
 .أداء الميمة

ممارسة مجموعة التالميذ لمميام واألنشطة تحت إشراف  -4
 .المعمم

 .التالميذ في تدريس تبادلييشترك المعمم مع  -5
 :تقديم التغذية الراجعة -د
 .يعطي المعمم تغذية راجعة مصححة اإلجابات لمتالميذ -1
يستخدم المعمم قوائم التصحيح والتي تتضمن جميع خطوات  -2

 .أداء الميمة
 .مساعدة التمميذ في تقويم عممو بنماذج معدة سابقا -3
 .لمراجعة الذاتيةإتاحة الفرصة لمتمميذ الستخدام ا -4
 .اعادة تقديم النموذج التدريسي الصحيح عند الحاجة -5

 :ىـ ـ زيادة مسئوليات التمميذ
يتضمن ذلك بعض األنشطة التدعيم والتعزيز من أجل ربط  -1

 .اإلجراءات والعمميات ببعضيا
 .العمل عمى الغاء الدعم المقدم لمتمميذ تدريجيا -2
 .مراجعة أداء التمميذ -3
 .إعطاء ممارسة مستقمة لكل تمميذ –و
يعمل المعمم عمى تيسير التطبيق لميمة أخرى ومثال جديد  -1

 (لمموضوع ة)جوانب إثرائي
يعطي المعمم فرصة لمتالميذ لممارسة التعمم بطريقة مكثفة  -2

 .وشاممة
 :السقاالت التعميمية وتعميم العموم

وتدريس العموم قدم الباحثون إطار عمل لمعممي العموم لتخطيط 
 :باستخدام السقاالت التعميمية يتمخص في ما يمي

اجعل المفاىيم العممية ممموسة حيث يمكن لمتالميذ رؤيتيا  -1
 .أثناء عمميات التفكير والتأمل

 .سيل الوصول إلى العمم وأجعمو متاحا لممتعممين -2
أعط دعما اجتماعيا لجميع التالميذ أثناء عمميتي التعمم  -3

 .العموم وتعميم
 دفـــــبي حدد ميامًا تتطمب تحدى التالميذ لقدراتيم المستعممة -4

مات ذات معنى وتشجيعيم عمى دفع التالميذ إلى إنجاز مي
 ].42] إعطاء تفسيرات مختمفة )توليد األفكار(

مجموعة من االعتبارات  [43] ليبسكومب وسوانسون ويقترح
لتقديم السقاالت التعميمية الميمة الواجب مراعاتيا من قبل المعمم 

 :وىي
قدم لمتالميذ أوال الميام التي يمكن أن يؤدييا بقميل من  -1

 .المساعدة فيذا يحسن الكفاءة الذاتية لمتمميذ
فيذه  زود التمميذ بمساعدة كافية لإلنجاز الناجح والسريع، -2

وتزيد من حماس التالميذ  الخطوة تقمل من مستوى اإلحباط،
 .التالية لمتقدم الخطوة

فالتالميذ يعممون بجدية ‘اترك التالميذ لمساعدة أنفسيم  -3
 .عندما يدركون أنيم يشبيون أقرانيم أكبر،

 .ال تجيد التمميذ عند تعممو ميارة معينة -4
ثم بشكل كامل عند  فكر كيف تزيل الدعائم بشكل تدريجي، -5

 .إتقان التمميذ لمميمة
 :مزايا السقاالت التعميمية

استخدام السقاالت التعميمية يزيد من قدرة معظم التالميذ عمى 
التفاعل واالنخراط في بيئة تعميمية محفزة عمى اإلبداع مع بناء 

مزايا   [6]دويرنغ معرفة متوالدة وتطويرىا وصقميا وقد بين
 :السقاالت التعميمية ومنيا

 .تعرف التمميذ عمى المعمومات والمفاىيم الجديدة -1
التمميذ فرصة من التمييز واإلبداع قبل االنتقال إلى  إعطاء -2

 .مرحمة غير معروفة لو
 .تقمل من الفشل واإلحباط لدى التالميذ -3
في  إعطاء التالميذ الحرية في توظيف قدراتيم اإلبداعية، -4

نجاز الميمات  .إطار معين من قبل المعمم إلتمام وا 
 .السابقة والحديثة تساعد التالميذ عمى الربط بين المعمومات -5
تستخدم السقاالت التعميمية لمتالميذ ذوي االحتياجات  -6

 .الخاصة
 :عيوب السقاالت التعميمية

 ةــــعمى الرغم من المميزات التي تمتاز بيا السقاالت التعميمي     
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إال أن ىناك بعض العيوب عند استخداميا في التدريس فيي  
تستغرق الكثير من الوقت الذي يقتطعو المعمم من وقت كل 

ويحتم عمى المعممين التخمي عن  تمميذ من أجل االستيعاب،
بعض السيطرة عمى الصف من أجل إعطاء الحرية لمتالميذ 

تعميمية كما أن استخدام السقاالت ال الكتشاف عالميم الخاص،
يحتاج لمعمم متدرب بشكل جيد وذو كفاءة وميارة عالية لكي 
يجاد نشاطات فعالة يشارك فييا جميع  يستطيع تطبيقيا وا 

ومن عيوبيا أيضا استحالة قدرة المعمم عمى مواجية  التالميذ،
وشعور المعمم والتالميذ بالممل بسبب  احتياجات جميع التالميذ،

المعمم عمى التوصل مع كل تمميذ  التكرار لممعمومات وعدم قدرة
 ].10] واالستماع إليو بمفرده

  عمميات العمم
 :ماىية عمميات العمم

 Schwab يعتبر بعض عمماء التربية من أمثال شواب     
أن طريقة الوصول إلى المعرفة  Tyler وتايمر Gagne وجانييو

 العممية ىي الجانب األكثر أىمية بالنسبة لكافة مجاالت العمم،
وعمى ذلك فإن الطرق، أو العمميات التي تتم بواسطتيا التوصل 
إلى المعرفة العممية، ىي التي ينبغي أن يوجو إلييا االىتمام في 

 ].44عممية التعميم والتعمم، ومن ىنا ظيرت عمميات العمم ]
 :مفيوم عمميات العمم

عرفيا زيتون بأنيا: "مجموعة من القدرات والميارات العقمية 
والالزمة لتطبيق طرق العمم والتفكير بشكل صحيح،  الخاصة

وتسمى ىذه القدرات بميارات التقصي واالكتشاف، وتطمق عمييا 
 ].45أحيانا العمميات اإلجرائية" ]

مجموعة من القدرات العقمية التي وكذلك عرفيا ميشيل بأنيا: "
تمثل سموك العمماء، وتناسب كافة فروع العمم، وىي قابمة 

ن موقف ألخر، ويمكن تعمميا باستخدام أي محتوى لالنتقال م
 ].46عممي" ]

سمسمة من الميارات تميز سموك وعرفيا درويش بأنيا: " 
 العمماء، حيث يقوم بأدائيا المتعمم بغرض الوصول إلى حقيقة

 ].47] عممية، أو اكتشاف مبدأ، أو قانون عممي"

 :أىمية اكتساب ميارات عمميات العمم
ت عمميات العمم ذو أىمية كبيرة لجميع إن اكتساب ميارا 

 :المتعممين في مختمف المراحل التعميمية ألنيا
 .تساعد المتعمم لموصول إلى المعمومة بنفسو -1
تنمي بعض االتجاىات العممية لدى المتعمم كحب  -2

 .االستطالع
 .تنمي قدرة المتعمم عمى التعمم الذاتي -3
 .تنمي التفكير الناقد لممتعمم -4
 .تساعد في تعميم المفاىيم الجديدة وكيفية حل المشكالت -5
 ].48تنمي لدى المتعمم بعض الميارات العقمية ] -6

 :تصنيفات عمميات العمم
 :ىناك أكثر من تصنيف لعمميات العمم منيا

  Downa. Wllfinger   تصنيف دونا، ولفنجر
، 1984تصنيفًا لعمميات العمم في عام  قدمت دونا ولفنجر

 :ووزعت فيو تمك العمميات عمى ثالثة أنواع رئيسة ىي
 ةعمميات العمم األساسي -1
  Basic Processes Of Science 
 عمميات العمم السببية -2
  Causal Processes Of Science 
 عمميات العمم التجريبية -3
 Experimental Processes Of Science [49]. 
ويرى بعض التربويين أن عمميات العمم تصنف إلى فئتين ىما:  

عمميات العمم األساسية، وعمميـات العمم التكاممية بينما يصنفيا 
البعض اآلخر إلى ثالث فئات ىي عمميات العمم األساسية، 

 ].50وعمميات العمم التكاممية، وعمميات العمم التجريبية ]
 American: طوير العمومتصنيف الرابطة األمريكية لت

Association for the Advancement Science: 
 1977عام  (AAAS) حددت الييئة القومية لتطوير العموم

 :عمميات العمم بثالث عشرة عممية وصنفتيا إلى نوعين ىما
 :عمميات العمم األساسية -1
 Basic Processes Of Science  
 :تتمثل في ثمان عمميات ىيىي و 
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 Classifying التصنيف - Observing  المالحظة -
 Predicting  التنبؤ - Deducting  االستنتاج -
 Communication  االتصال - Measuring  القياس -
 استخدام العالقات الزمنية والمكانية -

 Using Space –Time Relation 
  Using Numbers  استخدام األرقام -
  عمميات العمم التكاممية -2

 Processes Of Science Integrated  
 :وتشمل خمس عمميات ىي كالتالي

  Formulation  صياغة الفروض -
 Operational  التعريف اإلجرائي -
 Controlling Variables  التحكم في المتغيرات -
 Interpreting Data  تفسير البيانات -
 Experimenting [51]  التجريب -

الحالية تتناول بعض من عمميات العمم  وبما أن الدراسة     
 األساسية وفقا لتصنيف الرابطة األمريكية لتطوير العموم

(AAAS)اول بعض ىذه العمميات ، فبناًء عمى ذلك سيتم تن
( بشيء القياس –االستنتاج  –التصنيف  – المالحظةاألساسية )

 .من التفصيل، وعمميات العمم التكاممية بإيجاز
 :ساسيةعمميات العمم األ

  Observing: المالحظة
استخدام الحواس المختمفة، أو االستعانة بأدوات تعرف بأنيا: "

وأجيزة من أجل الحصول عمى معمومات عن الشيء، أو 
 ].52] الظاىرة التي تقع عمييا المالحظة"

 :وتتضمن المالحظة نوعين
المالحظات الكيفية: تستخدم الحواس فقط لمحصول عمى  -1

 .المعمومة
المالحظات الكمية: تستخدم القيـاس واألدوات مثل: المسطـرة  -2

 .ـ الميزان... الخ
 المالحظة أساس الكتساب جميع ميارات عمميات العمم األخرى، 
وىي تكون أكثر دقة، إذا اعتمدت عمى المالحظات الكيفية، 

 .والكمية معاً 

 :كما تشمل المالحظة عنصرين متكاممين ىما
واألدوات في عممية المالحظة لتسجيل ما  استخدام األجيزة -1

 .ُيالحظ بدقة وموضوعية
الجيد العقمي الذي يبذلو المالحظ من أجل تنسيق  -2

 .المالحظات التي تم التوصل إلييا
 :ويشترط لممالحظات العممية عدة اعتبارات أىميا

أن يستخدم المالحظ أكبر عدد ممكن من الحواس، ومع  -1
ينجم من أخطار نتيجة الستخدام بعض االنتباه إلى ما قد 

 .الحواس
أن تكون المالحظـة كمية، كمما أمكن ذلك، فال ينبغي  -2

 .االعتماد عمى المالحظات الكيفية فقط
تشمل المالحظة التغـيرات التي تحدث لممادة، كمما أمكن  -3

 .مثل التغيرات الطبيعية والكيميائية.. الخ
ف بين األشياء شبو واالختاليراعى أثناء المالحظة أوجو ال -4

 ].53] التي يتم مالحظتيا
  Classifying  التصنيف

العممية التي تستخدم لتقسيم ويعرف التصنيف بأنو: "     
 ].54] إلى مجموعات طبقًا لصفات معينة"األشياء، أو األحداث 

وكذلك يعرف بأنو العممية التي ُيستخدم فييا صفات تمت 
 ].55أو األجسام ] مالحظتيا لتقسيم األشياء

 :اليدف من التصنيف
ييدف تعمم تصنيف األشياء واألحداث عمى أساس       

السمات والخصائص المرئية القابمة لممالحظة، وإلبداء أوجـو 
 ].53التشابو واالختالف والعالقات بين األشياء ]

وييدف كذلك إلى التوصل إلى نماذج تقسيمية بغرض      
والتنبؤ بخصائص األعضاء المنتمية  تسييل البحث من جانب،

إلى ىذا التقسيم من جانب آخر، وقد يعتمد ىذا التقسيم عمى 
 .الجانب الوصفي فقط، أو الكمي، أو كمييما

ومن األساليب التي تساعد في تنمية التصنيف اإللمام      
بمدى التماثل، والتباين في خصائص مجموعة من األشياء، 

دة خصائص مشتركة بين مجموعة والتوصل إلى خاصية، أو ع
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األشياء المراد تقسيميا، وتقسيم األشياء في ضوء ىذه 
الخصائص المشتركة، والتحقق من صدق التقسيم بإجراء 

 ].56مالحظات جديدة ]
 :أىمية التصنيف

يعتمد عمى التصنيف لفيم األحداث، واألشياء الحية في      
حظيا عمى نحو العالم من حولنا، أي ترتيب األشياء التي نال

معين تخدم أغراضنا، فنحن نتعامل مع العديد من صور 
التصنيفات يوميا منيا: تصنيف الصحف ـ التصنيف العشري 

عمى  الدىاناتلدى المكتبات ـ طرق ترتيب السمع وتصنيف 
أساس المون والحجم، وترتيب المالبس طبقًا لممقاسات، وكل ذلك 

 ].53اء والمعمومات ]يساعد في اكتساب العالقات بين األشي
 :خطوات عممية التصنيف

 :يتم التصنيف بعدة خطوات وىي
تقديم التصنيف لمتالميذ: من األفضل تقديم مفيوم التصنيف  -1

لمتالميذ وبطرق متعددة ليم، وحثيم عمى القيام بعمميات 
 .التصنيف

 :تقديم الخطوات التي تتبع في عممية التصنيف كما يمي -2
 ؟األشياء التي أريد أن أضعيا معا ما -
 ؟متشابيةف يمكن أن أضعيا في فئات كي -
 ؟ةما وجو الشبو بين األشياء في كل مجموع -
 ؟ال ينتمي لممجموعة التي وضع فييا شيءىل ىناك  -
؟ مع إعطاء أمثمة ىل يمكن أن أضعو في مجموعات أخرى -

 .لكل خطوة
 .إعدادىميقدم المعمم لمتالميذ ميام تصنيف من  -3
يقدم المعمم لمتالميذ قائمة باألشياء المراد تصنيفيا، ويطمب  -4

من التالميذ أن يحددوا فئات التصنيف، والقواعد، التي سوف 
 .يستخدمونيا في التصنيف

مع مالحظة أن التصنيف في كل مرحمة يعتمد عمى صفات     
 ].56قد تختمف من مستوى إلى آخر ]

 : Deducting االستنتاج
 يعرف االستنتاج بأنو: " العممية التي تتكون فييا مجموعة من   

التوضيحات المبنية عمى المالحظات، وىذه التوضيحات بعضيا 
 ].55يكون معتمد عمى الخبرات السابقة " ]

وىو عممية تيدف إلى التوصل إلى نتائج معينة تعتمد عمى      
عممية أساس من الحقائق واألدلة المناسبة، ويتم في ىذه ال

االنتقال من العام إلى الخاص، ومن الكميات إلى الجزئيات، 
ويحدث االستنتاج عند الربط بين المالحظات والمعمومات 
المتوفرة عن الظواىر بالمعمومات السابقة عنيا، ثم يمي ذلك 

 ].57إصدار حكم معين تفسر بو ىذه المالحظة ]
 :مع مالحظة الفرق بين المالحظة واالستنتاج

الحوادث ي إلى التعرف عمى خواص األشياء و المالحظة: تؤد -أ
التي يمكن الحصول عمييا من خالل الحواس، وال يحدث 

 .آخرظة بين شخص و اختالف بشأن المالح
االستنتاج: تفسيرات لمالحظاتنا، يحدث فييا اختالف بين  -ب

شخص وآخر، فاألشخاص يختمفون في تفسيرىم لما يدركونو عن 
 .طريق حواسيم

 Measuring  القياس
العممية التي تستخدم فييا أدوات القياس يعرف القياس بأنو: "    

لمحصول عمى مالحظات كمية مثل قياس األطوال والمساحات، 
 ].55والحجوم، والكتل ]

العممية التي تستخدم فييا أدوات القياس لمحصول وىي      
وم عمى مالحظات كمية مثل قياس األطوال والمساحات والحج

 ].58واألوزان... الخ ]
عممية تدريب المتعممين عمى استخدام أدوات القيـاس المختمفـة 
في دراسـة العموم، إما باستخدام المالحظة، أو استخدام أجيزة 

 ].44قياس موثوق بيا. ]
   Integrated Science Processes  عمميات العمم التكاممية

عمميات العمم  ىي عمميات عقمية متقدمة تعتمد عمى      
 :األساسية، وتستخدم في مراحل التعميم المتأخرة وتشمل

 Procedural Definition  التعريف اإلجرائي . 1
ىو قدرة الفرد عمى وصف الظاىرة أو الحدث وتحديد       

 .خصائصيا بصورة قابمة لممالحظة والقياس
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 Hypothesizing  فرض الفروض . 2
مبدئي لمشكمة معينة في ضوء  ىي القدرة عمى صياغة حلو     

مجموعة من المالحظات، ويحدد العالقة بين الصواب، أو 
 .الخطأ بناًء عمى نتائج التجربة العممية

  Controlling Variables ضبط المتغيرات.  3
تعد من أىم العمميات في التجارب العممية، حيث تؤدي إلى      

عممية ضبط وتتم اكتشاف العالقة بين السبب والنتيجة، 
تحديد المتعمم لممتغيرات التي قد تؤثر في  قالمتغيرات عن طري

نتائج التجربة، وعزل المتعمم لجميع المتغيرات عدا متغير واحد، 
وىو المتغير المستقل، ومالحظة التغيرات الحادثة وقياس قيمتيا، 

 :لذلك يوجد ثالثة أنواع من المتغيرات ىي
ر أو العامل الذي يغير أو يؤثر المتغير المستقل: وىو المتغي -

  .في المتغير التابع
المتغير التابع: وىو المتغير الذي يظير فيو تأثير المتغير  -

 .المستقل
المتغيرات الضابطة: وىي المتغيرات التي يتم عزليا بحيث ال  -

 .تؤثر في نتائج التجربة
 Experimenting  التجريب . 4
صحة الفروض حيث  باختبارد ىو العممية التي يقوم فييا الفر  

عمى  يثبت المتغيرات الضابطة، ويدرس أثر المتغير المستقل
 .المتغير التابع

  Data Interpretation  تفسير البيانات . 5
 تعني قدرة الفرد عمى إعادة صياغة األفكار المتضمنة وىي     
 

نتائج التجربة بأسموبو الخاص وفيم العالقات المتبادلة بين  في
 ].23ىذه األفكار ]

 . الطريقة واالجراءات4
 الدراسة منهج .أ

المنيج المستخدم في ىذه الدراسة ىو المنيج شبو       
التجريبي نظرا ألن طبيعة الدراسة تستمزم معرفة فعالية السقاالت 
التعميمية في تنمية التحصيل وبعض ميارات عمميات العمم لدى 

بمدينة مكة المكرمة، وألن ىدف تمميذات الصف األول المتوسط 
الدراسة ىو معرفة داللة الفرق بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة المتين تدرس كل واحدة منيما بطريقة مختمفة عن 

 .األخرى، لتحقيق أىداف الدراسة
 مجتمع وعينة الدراسة ب.

 :مجتمع الدراسة
يـة ىو جميع تمميذات الصف األول المتوسـط بالمـدارس الحكوم

التابعة لوزارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة في العام 
 .ىـ1434/1435الدراسي 

  :عينة الدراسة
تم اختيار مدرسة متوسطة واحدة وىي المتوسطة )التاسعة( 

 .بطريقة عشوائية
عة التجريبية وقد اختارت الباحثة فصمين يمثالن المجمو      

 وفصمين يمثالن المجموعة( تمميذة 52وعددىم ) 4/ 1و 1/1
( تمميذة، وقد تم اختيار 56وعددىم ) 3/ 1و 1/2الضابطة ىما 

الفصول أيضا بطريقة عشوائية، وبالتالي يكون مجموع التمميذات 
 .( توصيف لعينة الدراسة1(، ويوضح جدول )108)

 1جدول 
 توصيف عينة الدراسة

 عدد التمميذات رمز الفصل التدريسطريقة  المجموعة

 السقاالت التعميمية التجريبية
1  /1 
1  /4 

52 

 الطريقة المعتادة الضابطة
1  /2 
1  /3 

56 

 108 المجموع
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( 108يتضح من الجدول السابق أن الحجم الكمي لمعينة )      
( 56التجريبية، و)( تمميذة تمثل المجموعة 52تمميذة منيا )

 .تمميذة تمثل المجموعة الضابطة
 :ثالثًا: التصميم التجريبي عمى عينة الدراسة

في ىذا التصميم التجريبي تم اختيار وتقسيم عينة الدراسة      
بطريقة عشوائية إلى مجموعتين: مجموعة ضابطة تدرس 
 بالطريقة المعتادة، ومجموعة تجريبية تدرس بالسقاالت التعميمية،
وقد استخدم ىذا التصميم لمكشف عن فاعمية السقاالت التعميمية 

المتغير المستقل( عمى تنمية التحصيل وبعض ميارات ) وىي
المتغيرات التابعة( لدى تمميذات الصف ) عمميات العمم وىي

األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة، وقد تم تحديد فاعمية 
مي والبعدي لممتغير المتغير التجريبي عن طريق التطبيق القب

 .المستقل باستخدام أدوات الدراسة
 :رابعًا: اختيار الوحدة الدراسية

خصائص المادة وتركيبيا( من ) قامت الباحثة باختيار وحدة -1
كتاب العموم المطور و المقرر عمى تمميذات الصف األول 

ىـ 1434/1435المتوسط في الفصل الدراسي األول لعام 
 :لألسباب التالية

 .مناسبة الوحدة لتطبيق ىذه االستراتيجية في التدريس -
وحدة خصائص المادة تتضمن مفاىيم ومعمومات تمثل جزًء  -

 .رئيسًا في مادة العموم، وتساعد في تفسير الظواىر الطبيعية
تشمل خصائص المادة وتركيبيا العديد من المفاىيم الصعبة  -

والمجردة التي تحتاج إلى إيضاح من خالل العديد من الوسائل 
 .المعينة

 :خامسًا: تحميل محتوى الوحدة
قامت الباحثة بتحميل محتوى وحدة )خصائص المادة      

فاىيم وتركيبيا(، وفقًا لنواتج التعمم المعرفي )الحقائق العممية، الم
العممية، المبادئ والتعميمات العممية، القوانين العممية، النظريات 
العممية(، وقد استيدفت عممية التحميل التعرف عمى الجوانب 

 .التي سيتم في ضوئيا تصميم االختبار التحصيمي

وبعد تحميل المحتوى قامت الباحثة بحساب كل من صدق 
 .التحميل وثبات التحميل

 :الدراسة والمواد التعميميةسادسًا: أدوات 
 :اشتممت الدراسة عمى األدوات والمواد التعميمية التالية

خصائص المادة وتركيبيا(ُ معد وفقًا ) أواًل: دليل المعممة لوحدة 
السقاالت التعميمية في مادة العموم لمصف األول المتوسط، ولقد 
تم عرض دليل المعممة عمى مجموعة من المتخصصين في 

 .وطرق التدريس، وتم التعديل في ضوء توجيياتيم المناىج
حصيمي لقياس التحصيل بمستوياتو )التذكر ـ ثانيًا: اختبار ت
( في وحدة خصائص المادة وتركيبيا من كتاب الفيم ـ التطبيق

العموم المطور لتمميذات الصف األول المتوسط من إعداد 
 .الباحثة
االختبار التحصيمي اتبعت الباحثة أربع خطوات في إعداد      
 :وىي

 :تحديد اليدف من االختبار -1
حددت الباحثة اليدف األساسي من االختبار التحصيمي، وىو 

خصائص ) معرفة مستوى تحصيل التمميذات في الوحدة المختارة
 (.المادة وتركيبيا

 :التخطيط لالختبار -2
 :اشتمل التخطيط عمى النقاط التالية

 .أبعاد االختبار -أ
 .مستويات المعرفية التي يقيسيا االختبارال -ب 
 .تحديد نوع االختبار، ونوع مفرداتو وصياغتو -ج
 :مراجعة المفردات وبناء االختبار في صورتو النيائية -د

 تم إجراء التعديالت بناًء عمى آراء وتوجييات المتخصصين     
المحكمين(، حيث قامت الباحثة بحـذف المفردات غير )

( 2( مفردة، والجدول )40) بح االختبار مكونًا منالمناسبة، وأص
يوضح توصيف االختبار التحصيمي في وحدة خصائص المادة 

 .وتركيبيا

 
 



 

189 

 2جدول 
 جدول المواصفات لالختبار التحصيمي في وحدة )خصائص المادة وتركيبها(

  مستويات األهداف المحتوى
 النسبة المئوية المجموع التطبيق الفهم التذكر 

 %15 6 1 3 2 مفيوم المادة. -1
 %7.5 3 _ 2 1 المادة وحاالتيا. -2
 %10 4 1 1 2 حجم المادة. -3
 %10 4 1 3 _ أنواع األجسام. -4
 %10 4 2 1 1 قياس حجم السؤال والغازات. -5
 %7.5 3 _ 2 1 تركيب المادة. -6
 %10 4 _ 2 2 نماذج لتمثيـل الجزيئات -7
 %12.5 5 1 2 2 حركة الجزيئات وأثر الحرارة عمى حركتيا. -8
 %17.5 7 _ 2 5 الذرة ومكوناتيا. -9

  40 6 18 16 المجموع
 %100 __ %15 %45 %40 النسبة المئوية

 :طريقة تصحيح االختبار -ىـ
عند كل مفردة تم رصد درجة واحدة لكل إجابة صحيحة      

من مفردات أسئمة االختبار، وصفر لإلجابـة الخاطئـة، وبذلـك 
 (، والدرجة الصغرى40تكون الدرجة القصوى لالختبار )

 (.صفر)
 :استطالعياً  وتجريبوبناء االختبار  -3

بعد صياغة مفردات االختبار في صورتيا المبدئية،      
تدريس وعرضيا عمى مجموعة من المحكمين المختصين في 

العموم الستطالع آرائيم فييا، والتأكد من صالحيتيا، ومدى 
تمثيل كل مفردة لميدف الذي وضع لقياسو، وبعد التعديالت التي 
أجراىا المختصون قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعية 

غير عينة  - عمى عينة من تمميذات الصف األول المتوسط
السابعة( والتي بمغ عدد في المتوسطة ) - الدراسة األصمية

 .( تمميذة30تمميذاتيا )
وقد كان اليدف من وراء ىذه التجربة االستطالعية الحصول 

 :عمى البيانات التالية
  Reliability: ثبات االختبار -أ
تم حساب معامل ثبات االختبار بأسموب إعادة التطبيق، وكان  

يشير  ، مما0.01وىو دالة عند مستوى  0.85معامل الثبات = 
 .إلى ثبات االختبار

  Validity:الصدق -ب
 :تحققت الباحثة من صدق االختبار التحصيمي بالطرق التالية

  Face validity:الصدق الظاىري -
 validity Self: الصدق الذاتي -

، وبالتالي 0.92تم حساب الصدق الذاتي لالختبار وقد بمغ 
، مما 0.01يتضح داللة معامل الصدق الذاتي عند مستوى 

 .يشير إلى صدق االختبار التحصيمي صدقًا ذاتياً 
 :زمن تطبيق االختبار -ج

( دقيقة، واستغرق قراءة 40تم حساب الزمن الالزم لالختبار ىو )
( دقائق، وبذلك يكون الزمن الكمي ألداء االختبار 5التعميمات )

 .( دقيقة45ىو )
االختبار معامل السيولة والصعوبة والتميز لمفردات  -4

 :التحصيمي
تم حساب معامل السيولة والصعوبة والتميز لمفردات      

االختبار التحصيمي من خالل التجربة االستطالعية، ووجد أن 
 -0، 47معامل السيولة والصعوبة لمفردات االختبار ما بين )

(، األمر الذي يجعل مفردات االختبار عمى درجة مقبولة 0، 63
 والصعوبة، وأن معامالت التميز )التباين( ما بينمن السيولة 

 .( وىي تمثل مستوى مناسب لمتميز0، 25 - 0، 23)
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختبار عمميات العمم لقياس بعض عـمميات العـمـ ثالثًا: 
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 .المالحظة ـ التصنيف ـ االستنتاج ـ القياس( في مادة العموم)
احثة في ىذه الدراسة بإعداد اختبار لميارات قامت الب     

 .عمميات العمم
 :خطوات إعداد اختبار ميارات عمميات العمم

 :تحديد اليدف من االختبار -1
حددت الباحثة اليدف األساسي من االختبار، وىو إكساب     

المالحظة، التصنيف، ) التمميذات لبعض عمميات العمم
 (.خصائص المادة وتركيبيا) االستنتاج، القياس( في وحدة

 .التخطيط لالختبار -2
تم اختيار ميارات عمميات العمم التالية )المالحظة،      

التصنيف، االستنتاج، القياس( دون بقية العمميات األخرى لمدى 

مناسبتيا لموحدة كما تم صياغة مفردات االختبار في صورة 
اختبار موضوعي وفي صورتو األولية، وتم عرضو عمى 
مجموعة من المتخصصين في المناىج وطرق التدريس؛ إلبداء 
الرأي حول مدى مالئمة االختبار لمستوى التمميذات بالصف 
األول المتوسط، ومدى انعكاس كل بند من بنود االختبار لمميارة 
التي يقيسيا، ومدى مالئمة الصياغة المغوية لممفردات، ومدى 

ار ـ وتم تعديل مفـردات صحة المادة العممية الواردة في االختب
االختبار في ضوء ىذه اآلراء، وأصبح االختبار في صورتو 

( مفردة، موزعة عمى الميارات األربعة 20النيائية مكون من )
( يوضح عدد وأرقام العبارات في اختبار عمميات 3وجدول )

 .العمم
 3 جدول
 اختبار عمميات العممعدد وأرقام العبارات في 

 المجموع أرقام المفردات عمميات العمم
 5 5،4،3،2،1 المالحظة
 5 10،9،8،7،6 التصنيف
 5 15،14،13،12،11 االستنتاج
 5 20،19،18،17،16 القياس

 مفردة 20 المجموع الكمي
االختبار، وقد وضعت بعض التعميمات في مقدمة ورقة      

وعميو تم رصد درجة  وذلك من أجل توضيح طريقة اإلجابة،
واحدة لكل إجابة صحيحة عن كل مفردة من مفردات أسئمة 
االختبار، وصفر لإلجابة الخاطئة، وبذلك تكـون الدرجـة القصوى 

 (.صفر) ( والدرجة الصغرى20لالختبـار )
 :بناء االختبار وتجريبو استطالعياً  -3

ن صالحية وتمثيل كل مفردة لميدف الذي وضع بعد التأكد م
لقياسو بناء عمى توجييات المحكمين والمختصين قامت الباحثة 

غير  - بإجراء التجربة االستطالعية عمى عينة من التمميذات
( تمميذة، 30) والتي بمغ عدد تمميذاتيا - عينة الدراسة األصمية

االستطالعية الحصول واليدف األساسي من وراء ىذه التجربة 
 :عمى البيانات التالية

 Reliability: ثبات االختبار -أ
 تم حساب معامل االرتباط لبيرسون بطريقة إعادة االختبار      

( تمميذة مرتين متتاليتين بفارق 30حيث تم تطبيقو تجريبيًا عمى )
زمن قدره أسبوعان وبحساب قيمة )ت( بين درجات التمميذات 

، وىو دالة عند مستوى 81بين أن معامل الثبات = في المرتين ت
 .، مما يشير إلى ثبات االختبار0.01

 Validity: الصدق -ب
  Face validity:الصدق الظاىري

تم عرض مقياس اختبار ميارات عمميات العمم عمى عدد من  -
المتخصصين إلبداء الرأي فيو، وبناًء عمى توجيياتيم تم تعديمو 

 .( فقرة25( فقرة من )20النيائية إلى )في وصورتو 
 validity Self: الصدق الذاتي -

وبالتالي  0.90تم حساب الصدق الذاتي لالختبار وقد بمغ      
، مما 0.01يتضح داللة معامل الصدق الذاتي عند مستوى 

 .يشير إلى صدق عمميات العمم صدقًا ذاتياً 
 :زمن تطبيق االختبار -ج
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عمميات العمم وقد بمغ  الختبارالالزم  تم حساب الزمن      
( دقيقة، واستغرق قراءة 30الزمن الالزم ألداء االختبار ىو )

( دقائق، وبذلك يكون الزمن الكمي ألداء االختبار 5التعميمات )
 .( دقيقة35ىو )

 :سابعًا: تنفيذ تجربة الدراسة
 :اليدف من تجربة الدراسة -1

تيدف إلى تطبيق المعالجة إن تجربة الدراسة الحالية       
التجريبية، ومن ثم الحصول عمى بيانات عن تحصيل تمميذات 
المجموعتين التجريبية والضابطة من أدوات تقويم الدراسة وىي: 
االختبار التحصيمي، واختبار عمميات العمم، حيثُ تدرس 
تمميذات المجموعة التجريبية وحدة )خصائص المادة وتركيبيا(، 

ت التعميمية، ُوتدرس تمميذات المجموعة الضابطة وفقًا لمسقاال
 .الوحدة نفسيا طبقًا لمطريقة المعتادة في التدريس

 :تطبيق أدوات الدراسة قبمياً  -2
االختبار التحصيمي، واختبار ميارات ) تم تطبيق أدوات الدراسة

  عمميات العمم( عمى أفراد العينة
 :التدريس لممجموعتين الضابطة والتجريبية -3

تم التدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة المتبعة      
في معظم المدارس في الوقت الحاضر، والتدريس لممجموعة 
 التجريبية باستخدام السقاالت التعميمية وفقًا لدليل المعممة،
وقامت الباحثة قبل كل درس بالتأكد من األدوات، والمواد الالزمة 

 .إلجراء التجارب
 :أدوات الدراسة بعدياً تطبيق  -4 

 خصائص المادة) بعد االنتياء من تدريس موضوعات وحدة     

وتركيبيا( محل الدراسة تم تطبيق االختبار التحصيمي، واختبار 
عمميات العمم بعديًا عمى المجموعتين التجريبية والضابطة لجميع 

ومن ثم  التمميذات الالتي استكممن حضور جميع الدروس،
إجابات التمميذات وأعقب ذلك رصد الدرجـات تصحيح أوراق 

دخال البيانات في الحاسوب، بغرض معالجتيا إحصائياً   .وا 
تصحيح التطبيق البعدي ألدوات الدراسة ورصد نتائج  -5

 تم تصحيح االختبار البعـدي لمتحصـيل )التذكر،حيث  :التمميذات
المالحظة، التصنيف، ) التطبيق(، ولعمميات العمم الفيم،
 (.ستنتاج، القياساال

 نتائج. ال5
 :أواًل: نتائج التطبيق القبمي ألدوات الدراسة

تم رصد نتائج التطبيق القبمي من واقع تطبيق أدوات      
االختبار التحصيمي، واختبار ميارات عمميات العمم( ) الدراسة

بيدف التعرف عمى مستويات األداء القبمي ألفراد مجموعات 
االستفادة من الدرجات القبمية في إجراء  الدراسة، باإلضافة إلى

مقارنات بينيا، وبين الدرجات البعدية، سواء ألفراد المجموعة 
القبمية والبعدية(، أو بين متوسطات درجات مجموعتي ) الواحدة

 :الدراسة، وقد تم حساب المعادالت اإلحصائية التالية
التباين حساب المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية،  -

 .لدرجات كل مجموعة عمى حده
 .لكال المجموعتين T-test حساب -
 :االختبار التحصيمي .أ

( نتائج التطبيق القبمي في االختبار 4) يوضح الجدول
 .التحصيمي

 4 جدول
متوسطي درجات المجموعتين، الضابطة والتجريبية، في االختبار  المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة " ت " لمتعرف عمى الفرق بين

 التحصيمي قبمياً 
 مستوى الداللة قيمة "ت" (56) المجموعة التجريبية (52) المجموعة الضابطة المتغير

 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط
التحصيل 
 الدراسي

 غير دالة 1.49 2.25 5.30 2.17 5.94 تذكر
 غير دالة 1.67 2.49 7.10 2.90 7.98 فيم
 غير دالة 1.03 0.99 2.01 1.13 2.23 تطبيق

 غير دالة 1.81 4.62 14.41 5.21 16.15 درجة كمية
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 درجات بين لمتجانس"  ت" قيمة أن يتضح( 4) الجدول من
 يدل مما إحصائيا دالة غير وىي( 1.81) تساوي المجموعتين

 .تقريباً  المجموعتين درجات تجانس عمى

 :العمم عمميات ميارات اختبار ـ.ب
 ميارات الختبار القبمي التطبيق نتائج( 5) الجدول يوضح
 .العمم عمميات

 5 جدول
 القبمي التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين الفرق عمى لمتعرف" ت" وقيمة المعياري، واالنحراف الحسابي المتوسط

 العمم عمميات لمهارات
 مستوى الداللة قيمة "ت" (56) المجموعة التجريبية (52) المجموعة الضابطة المتغير

 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط
مقياس عمميات 

 العمم
 غير دالة 1.78 0.96 3.37 0.87 3.69 المالحظة
 غير دالة 0.72 0.82 4.26 1.08 4.13 التصنيف
 غير دالة 1.09 0.99 2.19 0.77 2.38 االستنتاج
 غير دالة 1.07 1.36 2.12 0.90 1.88 القياس

 غير دالة 0.27 2.69 11.94 2.17 12.08 الدرجة الكمية
ن درجات المجموعتين من الجدول أن قيمة "ت" بييتضح      

وىي غير دالة إحصائيًا، مما يدل عمى تجانس  (0.27تساوي )
 .درجات المجموعتين تقريباً 

 :ثانيًا: نتائج التطبيق البعدي ألدوات الدراسة
االختبار ) تم عرض نتائج التطبيق البعدي ألدوات الدراسة     

عمميات العمم(، التي تم التوصل التحصيمي، واختبار ميارات 
 .إلييـا لإلجابة عمى أسئمـة الدراسة، والتحقق من صحة فروضيا

 :نتائج االختبار التحصيمي أ.
لإلجابة عن السؤال األول والذي نصو: ما فاعمية السقاالت     

التعميمية في تنمية التحصيل في مادة العموم لدى تمميذات 
  الطريقة المعتادة؟الصف األول المتوسط مقارنًة ب

 :تم اختبار صحة الفرض األول 
والذي ينص عمى أنو: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات درجات تمميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن 
باستخدام السقاالت التعميمية، ودرجات تمميذات المجموعة 

االختبار الضابطة الالتي يدرسن بالطريقة المعتـادة في 
التذكر، الفيم، والتطبيق، الدرجة ) التحصيمي البعدي بمستوياتو

 (.الكمية
لمتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار الفروق بين 

لممجموعة الضابطة، والمجموعة  T.test المتوسطات المستقمة
التجريبية في القياس البعدي لالختبار التحصيمي، وقد أسفر ذلك 

 :التاليعن بيانات الجدول 
 6جدول 

تبار المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى داللتها لمفروق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي الخ
 التحصيل الدراسي

 مستوى الداللة قيمة "ت" (56ن = ) المجموعة التجريبية (52) ن = المجموعة الضابطة المتغير
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

 0.01 5.54 3.09 10.60 2.32 7.67 التذكر
 0.01 4.20 3.09 11.60 3.10 9.09 الفيم
 0.01 4.53 1.22 3.87 1.22 2.80 التطبيق

 0.01 5.60 6.25 26.08 5.78 19.57 الدرجة الكمية
 :( يتضح ما يمي6) من الجدول

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -
 المجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية

يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية( في التطبيق البعدي، ) 
حيث كانت قيمة الختبار التحصيل الدراسي في مستوى التذكر 

 ةــــلصالح المجموع 0.01وىي قيمة دالة عند مستوى  5.54ت=
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 .التجريبية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -

 المجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية
يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية( في التطبيق البعدي، )

اسي في مستوى الفيم، حيث كانت قيمة الختبار التحصيل الدر 
لصالح  0.01وىي قيمة دالة عند مستوى  4. 20ت = 

 .المجموعة التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -

 المجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية
يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية( في التطبيق البعدي، )
ختبار التحصيل الدراسي في مستوى التطبيق، حيث كانت ال

لصالح  0.01وىي قيمة دالة عند مستوى  4.53قيمة ت = 
 .المجموعة التجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -
 المجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية

التطبيق البعدي،  يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية( في)
الختبار التحصيل الدراسي في الدرجة الكمية، حيث كانت قيمة 

 ةـــلصالح المجموع 0.01وىي قيمة دالة عند مستوى  5.60ت=

 .التجريبية
وعميو يتم رفض الفرض الصفري ويقبل الفرض البديل    

 :ويصبح الفرض عمى النحو التالي
بين  0.01مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند      

متوسطات درجات تمميذات المجموعة التجريبية، الالتي يدرسن 
باستخدام السقاالت التعميمية، ودرجات تمميذات المجموعة 
الضابطة، الالتي يدرسن بالطريقة المعتادة في االختبار 

التذكر، الفيم، التطبيق، الدرجة ) التحصيمي البعدي، بمستوياتو
التجريبية الالتي يدرسن بالسقاالت  الكمية( لصالح المجموعة

 .التعميمية
ولتحديد فاعمية السقاالت التعميمية مع المجموعة التجريبية      

من خالل المقارنة بين األداء البعدي لممجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة، تم حساب " مربع إيتا " من خالل المعادلة 

-(  2+ ن 1+ ) ن 2/ ) ت2ت  = ( η )2التالية: مربع إيتا 
2 [ )59.[ 

وباستخدام تمك المعادلة في التحصيل الدراسي ومستوياتو،     
 :أسفر ذلك عن بيانات الجدول التالي

 7جدول 
 حساب الفاعمية لتأثير التدريس بالسقاالت التعميمية في التحصيل

 األثرحجم  قيمة األثر 2ن 1ن 2ت ت المؤشرات
 كبير 0.22 56 52 30.69 5.54 التذكر
 كبير 0.14 56 52 17.64 4.20 الفيم
 كبير 0.19 56 52 20.52 4.53 التطبيق

 كبير 0.22 56 52 31.36 5.60 الدرجة الكمية
( يتضح أن حجم األثر كبير في مستوى 7) من الجدول    

 .والتطبيق والدرجة الكميةالتذكر، والفيم، 
 :نتائج اختبار بعض ميارات عمميات العمم ب.
لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصو: ما فاعمية التدريس     

باستخدام السقاالت التعميمية في تنمية بعض ميـارات عمميات 
العمم لدى تمميذات الصف األول المتوسط، مقارنًة بالطريقة 

 المعتادة؟
 والذي ينص عمى أنو: ال  حة الفرض الثاني لمبحثتم اختبار ص

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تمميذات 
المجموعة التجريبية الالتي يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية، 
ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن بالطريقة 

: عدي ومنياالمعتادة في اختبار ميارات عمميات العمم الب
 (.المالحظة، التصنيف، االستنتاج، القياس، الدرجة الكمية)

لمتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار الفروق بين      
لممجموعة الضابطة والمجموعة   T-testالمتوسطات المستقمة

 رـــــــــــــالتجريبية في القياس البعدي الختبار عمميات العمم، وقد أسف
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 :ات الجدول التاليذلك عن بيان 
 8جدول 

ختبار المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت"، ومستوى داللتها لمفروق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي ال
 عمميات العمم

مستوى  قيمة "ت" (56) المجموعة التجريبية (52) المجموعة الضابطة المتغير
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط الداللة

مقياس 
عمميات 
 العمم

 0.01 2.56 0.62 4.57 0.96 4.17 المالحظة
 0.01 3.90 0.55 4.73 0.99 4.13 التصنيف
 0.01 4.35 1.21 3.94 0.98 3.01 االستنتاج
 0.01 7.18 1.05 3.83 1.01 2.40 القياس

 0.01 7.425 2.12 17.08 2.56 13.73 الدرجة الكمية
 :( يتضح ما يمي8) من الجدول    
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -

 المجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية
التطبيق البعدي، يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية( في )

المالحظة(، حيث كانت قيمة ت = ) الختبار عمميات العمم
لصالح المجموعة  0.01وىي قيمة دالة عند مستوى  2.56

 .التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -

 المجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية
ميمية( في التطبيق البعدي، يدرسن باستخدام السقاالت التع)

التصنيف(، حيث كانت قيمة ت = ) الختبار عمميات العمم
لصالح المجموعة  0.01وىي قيمة دالة عند مستوى  3.90

 .التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -

 المجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية
االت التعميمية( في التطبيق البعدي، يدرسن باستخدام السق)

االستنتاج( حيث كانت قيمة ت = ) الختبار عمميات العمم
لصالح المجموعة  0.01وىي قيمة دالة عند مستوى  4.35

 .التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -

 المجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية
يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية( في التطبيق البعدي، )

 7.18القياس(، حيث كانت قيمة ت = ) الختبار عمميات العمم
 .لصالح المجموعة التجريبية 0.01وىي قيمة دالة عند مستوى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -
 جريبيةالمجموعة الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة الت

يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية( في التطبيق البعدي، )
الدرجة الكمية(، حيث كانت قيمة ت = ) الختبار عمميات العمم

لصالح المجموعة  0.01وىي قيمة دالة عند مستوى  7.425
 .التجريبية
وعميو يتم رفض الفرض الصفري، ويقبل الفرض البديل،        

 :التاليويصبح الفرض عمى النحو 
بين  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

متوسطات درجات تمميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن 
باستخدام السقاالت التعميمية، ودرجات تمميذات المجموعة 
الضابطة الالتي يدرسن بالطريقة المعتادة في اختبار عمميات 

واالستنتاج، والقياس والدرجة المالحظة، والتصنيف، ) العمم
الكمية( لصالح العينة التجريبية الالتي يدرسن بالسقاالت 

  التعميمية
ولتحديد فاعمية السقاالت التعميمية مع المجموعة التجريبية       

من خالل المقارنة بين األداء البعدي لممجموعة التجريبية 
ل المعادلة والمجموعة الضابطة، تم حساب " مربع إيتا " من خال

(  2+ ن 1+ ) ن 2/ ) ت 2ت = ( η )2مربع إيتا   :التالية
-2 [ )59[. 
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 :عن بيانات الجدول التاليوباستخدام تمك المعادلة لعمميات العمم ومستوياتيا، أسفر ذلك 
 9جدول 

 العممحساب الفاعمية لتأثير التدريس بالسقاالت التعميمية لعمميات 
 حجم األثر قيمة األثر 2ن 1ن 2ت ت المؤشرات
 متوسط 0.06 56 52 6.55 2.56 المالحظة
 كبير 0.14 56 52 15.21 3.90 التصنيف
 كبير 0.18 56 52 18.92 4.35 االستنتاج
 كبير 0.49 56 52 51.55 7.18 القياس

 كبير 0.33 56 52 53.83 7.425 الدرجة الكمية
( يتضح أن حجم األثر تراوح بين الحجم 9) من الجدول     

المتوسط في عممية المالحظة، والحجم الكبير في باقي عمميات 
 .العمم والدرجة الكمية

 مناقشة النتائج .6
 :مناقشة النتائج الخاصة بالفرض األول وقد أظيرت ما يمي     
داللة إحصائية بين متوسطات درجات  توجد فروق ذات     

تمميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن باستخدام السقاالت 
التعميمية، ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن 
بالطريقة المعتادة في االختبار التحصيمي البعدي، والذي 

 (.6) أوضحو جدول
عة التجريبية الالتي ويعزى السبب وراء تفوق تمميذات المجمو     

يدرسن باستخدام السقاالت التعميمية عن تمميذات المجموعة 
الضابطة الالتي يدرسن بالطريقة المعتادة، إلى أىمية استخدام 

 :السقاالت التعميمية، والتي تتمخص فيما يمي
إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية قدم لمتمميذات قوة  -

توجييين إلى مصادر المعرفة، دعم ومساعدة من خالل 
ومصادر التعمم الجيد لتقميل االرتباك واالحباط الذي قد تشعر بو 
التمميذة خالل الموقف التعميمي مما أدى بالتالي الى زيادة تعمم 

 .وتحصيل التمميذات
تقديم عمى  ان البيئة التي وفرتيا السقاالت التعميمية والقائمة -

 الذي يمكن أن تتعثر فيو التمميذة،المساعدة لمتمميذة في الوقت 
أدت الى تزويدىا بالمعارف والميارات التي تمكنيا من التعامل 
مع الموقف التعميمي والتفاعل معو إيجابيا بما يحقق االىداف 
التعميمية المرجوة، كما أدت إلى تنمية قدرات التمميذة عمى 

فيم المالحظة واسترجاع المعمومة ومن ثم تنمية قدراتيا عمى 
إلى تنمية قدراتيا عمى  باإلضافةواستيعاب المعمومات والحقائق، 

 .توظيف ىذه المعمومات في مواقف تعميمية جديدة
إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية قمص الفجوة التي  -

تنشا بين المعممة والتمميذة وذلك ألن السقاالت التعميمية تقوم 
وىو طمب المساعدة من  عمى مبدأ تعمنو المعممة لمتمميذة

المعممة، أو من أي مصدر من مصادر المعرفة المتاحة في 
 .سبيل تحقيق اليدف التعميمي

إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية أدت الي المزيد من  -
والمعممة من جية  التمميذةالتواصل المستمر والفعال بين 
 رة إيجابيةمما انعكس بصو  والتمميذة وأقرانيا من جية أخري،

واستطاعت المعممة من حالل  التحصيل العممي لمتمميذات،عمى 
اختالفيا عمى  احتياجات التمميذاتعمى  ىذا التفاعل الوقوف

 .ونقل خبراتيا المعرفية والميارية لين
إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية قدم المعمومات  -

 شجعت التمميذاتلمتمميذات في بيئة تعميمية غنية ومتنوعة، 
تحمل مسؤولية تعممين ذاتيا، ودفعتين إلي تحقيق االىداف عمى 

 .التعميمية المنشودة
تحسين عمى  إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية عمل -

كما اعطتيا شعورا بالقبول من  التمميذةالقدرات المعرفية لدي 
 .تييئتيا لمتعمم الذاتيعمى  اآلخرين وعممت

يس باستخدام السقاالت التعميمية أتاح الفرصة لممعممة إن التدر  -
لعرض مفاىيم الوحدة الدراسية بطريقة تختمف عن النمط 

 .التقميدي في التدريس
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إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية ساعد المعممة عمى  -
مشكمة عدد التمميذات في الفصل، كما ساعدت ىذه عمى  التغمب

 .ز الفروق الفردية بين التمميذاتاالستراتيجية عمى تجاو 
إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية أدى إلى التغمب  -

 .عمى ما قد يرافق عممية التعمم من جفاف وممل
إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية ساعد المعممة عمى  -

تصحيح عمى  تقديم تغذية راجعة فورية لمتمميذات، مما ساعدىن
 .وبشكل فوري مسار التعمم

إن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية قام عمى مبدا  -
أساسي في التعمم وىو التعرف عمى الخبرات السابقة لمتمميذة. 
لكي يتم االنطالق منيا والعمل عمى اعادة تنظيميا وتقديم 
المساعدة لمتمميذة بما يجعميا تتجاوز الصعوبات التي قد ترافق 

 .عممية التعمم
النتيجة التي توصمت إلييا الباحثـة مع عدد من الدراسات  وتتفق

تشين  ودراسة  [13]إيرتمر وسيمسون  السابقة ومنيا دراسة
في تحقيق أىداف التعميم وتقديم تمميحات  [14]وسيمفر ودونكان 

ومعمومات إرشادية ومساعدات لمتفكير لممتعمم ودراسة مولينار 
نجاز في ضمان استمرار المتعم [17] وآخرون مين في التعمم، وا 

في قدرة السقاالت  [9] أمين الميام بالشكل الصحيح ودراسة
عمى إكساب التمميذات الميارات والقدرات التي تساعدىن عمى 

 حل المشكالت بشكل ذاتي منفرد
 :مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثاني وقد أظيرت ما يمي

ت درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا     
تمميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن باستخدام السقاالت 
التعميمية، ودرجات تمميذات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن 
بالطريقة المعتادة في اختبار عمميات العمم البعدي، والذي 

 (.8) جدولالأوضحو 
ويرجع تفوق تمميذات المجموعة التجريبية عمى تمميذات     

ة الضابطة إلى استخدام السقاالت التعميمية لتمميذات المجموع
المجموعة التجريبية في التدريس، حيث أنيا أتاحت لمتمميذات 
جراء  الوصول إلى المعمومات عن طريق المناقشة والتساؤالت وا 

األنشطة والتجارب ومالحظتيا، والقدرة عمى تصنيف األشياء 
لتشابو واالختالف واألحداث التي تم مالحظتيا، إلبداء أوجو ا

بين األشياء، ومن ثم تفسير ما تم مالحظتو أي استنتاجيا، 
وكذلك قدرتين عمى استخدام أدوات القياس، وبذلك نمت لديين 

 :العديد من ميارات عمميات العمم، ومنيا
المالحظة، التصنيف، االستنتاج، القياس(، كما استطعن )

حور العممية الوصول إلى المعمومات بأنفسين مما يجعمين م
التعميمية، ونمى لديين حب االستطالع والبحث والقدرة عمى 

وىذا المطموب  التعمم الذاتي، وبالتالي يكن أكثر إيجابية ونشاطًا،
 .في العممية التعميمية

وتتفق النتيجة التي توصمت إلييـا الباحثـة مـع ما توصمت      
التمميذات  [ في قدرة57عبد المجيد وكامل ] إليو دراسة كل من

عمى االستنتاج والربط بين المالحظات والمعمومات المتوفرة عن 
في قدرة  [2] صادق، الظواىر بالمعمومات السابقة عنيا ودراسة

السقاالت عمى مساعدة التالميذ عمى التمكن من بناء معرفتيم 
 سالم، بأنفسيم باستخدام ما لدييم من معمومات مسبقة،، ودراسة

 .في تمكين التمميذات من القدرة عمى التجريب [51]
 توصياتال .7

ضوء أىداف الدراسة الحالية ونتائجيا توصي الباحثة  في     
 :بما يمي

إعادة النظر في أساليب التدريس المستخدمة حاليًا في .  1
مدارسنا بوجو عام، حيث ينبغي التركيز عمى نشاط التمميذة 

 .المعرفة واعتمادىا عمى نفسيا في تحصيل
استخدام السقاالت التعميمية في تدريس المفاىيم العممية كمما  . 2

أمكن ذلك، لما قد يميزىا من ربط التمميذة بين ما تتعممو، وما 
تحتويو بنيتيا المعرفية، وما ليذا من أثر في احتفاظ التمميذة 

 .بنتائج التعمم
العمل عمى إكساب التمميذات ميارات عمميات العمم من  . 3

خالل استخدام السقاالت التعميمية في التعمم، ولتحقق ذلك البد 
من إعادة صياغة الوحدات الدراسية باستخدام السقاالت التعميمية 

 .لزيادة فاعميتيا
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 باالستراتيجياتتوجيو نظر الباحثين إلى ضرورة االىتمام  . 4
نائية المختمفة، والتي تساعد عمى تدريس العموم التعميمية الب

 .وتنمية القدرات العقمية
توعية وتدريب موجيات ومعممات العموم بأىمية استخدام  . 5

البنائية، وبخاصة السقاالت التعميمية في  االستراتيجياتوتطبيق 
 .تخطيط، وتنفيذ الدروس

ل مادة تطوير برامج إعداد المعممات بكميات التربية من خال . 6
البنائية، وبخاصة  االستراتيجياتطرق تدريس العموم، لتتضمن 

 .االستراتيجياتالسقاالت التعميمية، وكيفية التدريس بيذه 
  خامسًا: توصيات الدراسة

 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة ما يمي
إجراء بحوث مماثمة لمبحث الحالي في فروع العموم األخرى،  . 1

 .المراحل التعميمية المختمفةوفي 
استخدام السقاالت التعميمية مع بعض المتغيرات األخرى  . 2

الناقد واالبتكاري(، واالتجاه نحو مادة العموم ) مثل: أنواع التفكير
 .في جميع المراحل الدراسية المختمفة

استخدام السقاالت التعميمية في تصحيح المفاىيم الخاطئة .  3
 .حمة المتوسطةلدى تمميذات المر 

استخدام السقاالت التعميمية في تنمية التحصيل، وميارات  . 4
 .عمميات العمم لمتمميذات المتفوقات، والمتأخرات دراسياً 

المقارنة بين استخدام السقاالت التعميمية، وبعض  . 5
األخرى في تنمية التحصيل، وميارات عمميات  االستراتيجيات

 .العمم في تدريس العموم
 المراجع

 أ. المراجع العربية
م(. فاعمية النموذج الواقعي في 2003الفالح، سمطانة قاسم ) [1]

تنمية التحصيل الدراسي وعمميات العمم وتعديل الفيم الخطأ 
واالتجاه نحو العموم لدى طالبات الصف األول متوسط في 

، الجمعية المصرية مجمة التربية العمميةمدينة الرياض، 
لمتربية العممية، القاىرة، كمية التربية: جامعة عين شمس، 

 (. 1(، العدد )6المجمد )

 Seven E`sفعالية نموذج  :(2003)صادق، منير موسى  [2] 
البنائي في تدريس العموم في تنمية التحصيل وبعض 

صف الثاني اإلعدادي ميارات عمميات العمم لدى تالميذ ال
(، العدد 6، المجمد )مجمة التربية العممية، ُعمانبسمطنة 

(3.) 

التدريس نماذجو  :(2003)زيتون، كمال عبد الحميد  [3] 
 ، القاىرة، عالم الكتب.ومياراتو

(. أثر 2010عزمي نبيل جاد )المرادني محمد مختار و  [4] 
التفاعل بين أنماط مختمفـة من دعامات التعمم البنائية داخل 

روني في التحصيل وكفاءة التعمم لدى طالب الكتاب اإللكت
مجمة دراسات تربوية  ،الدراسات العميا بكميات التربية

ص  3، ع16 مصر مج –جامعة حموان  - واجتماعية
 .322-251 ص

الدعائم  استراتيجية(. فاعمية 2008أمين محمد عمر السيد ) [9]
التعميمية في تنمية ميارات البرىان الرياضي لدى التالميذ 

مجمة ذوي صعوبات تعمم الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية، 
 جامعة قناة السويس. – كمية التربية باإلسماعيمية

أثر استخدام كل من  :(2002)الخميس، ميا عبد السالم  [18]
باالستقبال ذي المعنى نموذج ويتمي لمتعمم البنائي والتعمم 

في تنمية التحصيل وميارات عمميات العمم والتفكير 
لخامس االبتدائي في مادة االبتكاري لدى تالميذ الصف ا

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية لمبنات، العموم
 جامعة عين شمس.

أثر أسموب التعمم  :(2003)محمد، وفاء صابر رفاعي  [19]
دام المتناقضات عمى تنمية عمميات العمم باالكتشاف باستخ

لدى تالميذ الصف األول واكتساب المفاىيم العممية 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية اإلعدادي

 لمبنات، جامعة عين شمس.
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فاعمية وحدة  :(2004)عبد العزيز، نجوى نور الدين  [20]
 مقترحة باستخدام مدخل االكتشاف شبة الموجة عمى كل
من عمميات العمم والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة 

المعتمدين )العموم لتالميذ الصف األول اإلعدادي 
، مجمة التربية العممية، عن المجال اإلدراكي (والمستقمين
 (.4(، العدد )7المجمد )

أثر تفاعل أسموب التعمم  :(2006)السيد، صابر محمد  [21]
المفاىيمي في تصحيح وبعض استراتيجيات التغير 

العمم  التصورات البديمة لممفاىيم البيولوجية وتنمية عمميات
، رسالة دكتـوراه غير منشـورة، لطالب الصف األول الثانوي

 جامعة عين شمس، كمية التربية لمبنات.

فاعمية نموذج المراحل  :(2007)العيسى، ىنادي عبد اهلل  [22]
موم عمى التحصيل البنائية السبعة في تدريس مادة الع

الدراسي والتفكير العممي وبعض ميارات عمميات العمم 
الث المتوسط بمدينة مكة األساسية لدى تمميذات الصف الث

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية لمبنات المكرمة
 األقسام األدبية، جامعة أم القرى.

طرق تدريس العموم بين  :(2006)، محمد نجيب ةعطي [23] 
 ، الرياض، مكتبة الرشد.النظرية والتطبيق

البنائية: منظور ( 1992زيتون كمال )و  زيتون حسن، [24] 
 . االسكندرية: جميورية مصر العربية.إبستمولوجي وتربوي

تحميل المناىج ونقدىا  ،(2002) عزمي أحمد ،ضمرة [27]
 .1التوزيع، ط سسة الوراق لمنشر و ؤ ، متقويمياو 

التعمم والتدريس من (. 2003) وزيتون، كمالزيتون، حسن  [28]
 ، القاىرة، عالم الكتب.١، طمنظور النظرية البنائية

: منطقة النمو الممكنة(. 2004) س ل. فيجوتسكي. [33]
مقاربة جديدة. ترجمة: وسيم الكردي، مجمة رؤى تربوية، 

 -7مركز القطان، رام اهلل، العدد الخامس عشر، ص ص
14. 

، نظريات التعمم والتعميم(. 2005محمود ) قطامي، يوسف [31]
 عمان: دار الفكر.

المدخل في تدريس : (1999)النجدي، أحمد وآخرون  [44]
 ، القاىرة، دار الفكر العربي.العموم

، يس العمومأساليب تدر : (1996زيتون، عايش محمود ) [45]
 ، عمان، دار الشروق لمنشر والتوزيع.2ط

طرق وأساليب تدريس : (2001)ميشيل، كامل عطا اهلل  [46]
 ، عمان، دار المسيرة لمنشر والتوزيع.العموم

عمميات العمم وأثرىا عمى  :(2001)درويش، عطا حسن  [47]
النمو العقمي والتحصيل لدى طمبة الصف السابع في 
محافظة غزة، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، 

التربية،  ، كميةمجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس
 (.71جامعة عين شمس، العدد )

برنامج تدريبي في  :(1994سرور، عايدة عبد الحميد ) [48]
عمميات البحث واالستعالم العممي لطالب كمية التربية 

سي وفيم شعبة الطبيعة والكيمياء وفعاليتو عمى أدائيم التدري
، مجمة دراسة استكشافية تجريبية .تالميذىم لعمميات العمم

 ، جامعة المنصورة. التربيةكمية 

فاعمية نموذج التعمم  :(2002)العجمي، لبنى حسين راشد  [49]
البنائي والمعرفي في تنمية التحصيل الدراسي وتعديل 
التصورات البديمة وتنمية عمميات العمم األساسية 
واالتجاىات نحو مادة العموم لدى تمميذات الصف الثاني 

نشورة، كمية التربية لمبنات، ، رسالة دكتوراه غير مالمتوسط
 الرياض. 
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قائمة  استراتيجيةأثر  :(2006)عمى  سالم، صالح الدين [51]
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EFFECTIVE OF EDUCATIONAL 

SCAFFOLDINGS IN IMPROVING 

ACHIEVEMENTS AND SOME OF 

SCIENCE OPERATION SKILLS FOR 

STUDENTS IN PREPARATORY     

LEVEL IN MECCA. 

 

KAWTHER BALGOON 

College of education - Om _Elqura  University 

 

ABSTRACT _ This study aims to use the educational scaffoldings in improving achievements and 

some of science skills for female students in preparatory level in Mecca through answering the 

main question which is: what is the Effective of educational scaffoldings in improving 

achievements and some of science skills for students in preparatory level in Mecca?, the 

researcher uses Quasi-experimental method on a random stratified sample which is (108) 

students, (56) as an experimental group and (52) is the control group, the control group was 

studied in the traditional method and the experimental group in the scaffoldings method, through 

the tools of the study which is an exam in the unit (Attributes material) which applied twice (pre 

and post) before and after the program, the most important result that there is a statistical 

significant between students in the favor of training program through scaffoldings method in 

(understanding, Assimilation, application) and anther statistical significant between students in 

the favor of training program through scaffoldings method in (Observation, classification, 

Measurement, reasoning), The effect size was calculated to Extract The strength of significance by 

Eta Square (ή), it sows' a large effect size in (understanding, Assimilation, application), and 

middle effect size in (classification, Measurement, reasoning), finally researcher recommends to 

need to apply the educational scaffoldings in studying science skills, and to train the teachers to 

use it. 

KEYWORD_ educational scaffoldings, achievement , science operation skills 

  

 

 

 

 

 


