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دادإـع
 

 ستاذ املناهج والرتبية العلمية املشاركأ
 لطائفجامعة ا –كلية الرتبية 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استراتيجية سكامبر لتدريس العلوم في  تمييية التيكيير 
، اقيد تكوتييت اليتوسي  االسيتدالل  االتميييا الييات  االياياراح اليياتيية ليدا صي ا ال يف ا ا 

( صالبيا  40، بواقي  )ضياطةةياا إلى مجيوعتين تجريبية ا ، تا تقسي( صالبا  80)عيمة الدراسة من 
، فيييي  دييييين درسييييت سييييكامبر ، درسييييت اليجيوعيييية التجريبييييية طاسييييت دام اسييييتراتيجيةعييييةلكييييم مجيو 

: اختبييييار التيكييييير اتييييا تةبيييييا أدااح الدراسيييية التالييييية، جيوعيييية الةيييياطةة طالةريقيييية اليعتيييياد الي
اليعلومياح اتيليلايا ، ابعيد ميي  ستدالل ، امقيا  التمييا اليات ، ااختبار اليااراح اليياتييةاال

  :تا التوصم إلى عد  تتائج من أهياا
( بين متوسة  درماح ص ا اليجيوعتين 0.05امود فرق دا  إد ائيا  عمد مستوا ) -1

 . ل الح ص ا اليجيوعة التجريبية التجريبية االةاطةة ف  أدااح الدراسة طعديا  

تبيييار التيكيييير االسيييتدالل ، اميييود ع قييية ارتباصيييية دالييية إد يييائيا  بيييين الدرمييية الكليييية الخ -2
بعييدل لةيي ا اليجيوعيية ، ااختبييار اليايياراح اليياتييية للتةبيييا الامقيييا  التمييييا اليييات 

 التجريبية.

: اختبييييار التيكييييير كييييان كبيييييرا  فيييي  تميييييية كييييم ميييين أن دجييييا تييييرثير اسييييتراتيجية سييييكامبر -3
)ت قييية ، ديي  بل يالستدالل  امقيا  التمييا الييات ، ااختبيار الياياراح اليياتييةا

2
) 

فييي  تمييييية مييييا د كيييد فاعليييية االسيييتراتيجية ، (0.98، 0.94، 0.92) :عليييى التيييوال  لايييا
، اقييد أدرمييت الدراسيية عييددا  ميين تمييييا اليييات  االيايياراح اليياتييية، االالتيكييير االسييتدالل 

 . مراء اليزيد من الدراساح االبيوثالتوصياح بماء على المتائج، كيا اقتردت إ

 



  مد العييم خالد بن محود بن حم د/
 

 272 

االتييي  تعتبييير عقيييو  مييييا أعيييد عليييى تمييييية ال، يشييياد العيييالا تةيييور كبيييير امتميييام  لليعرفييية
ليواعبية هييا اتعكس أثر ذلي  عليى التربيية طشيكم كبيير ف  همدسة اليعرفة اصماعتاا، ا ضرارية 

 أنعليى تعييم االتجاهياح التربويية اليدد ية  ابالتال  أصيبيتالتةيور اتلبيية ادتياماتيل اليتجيدد .
 امماا التيكير االستدالل . يئ لليرد فرصا  عددد  لييارسة مااراح التيكير الي تليةُتا

( على ضرار  تدريب الة ا على 14، 2008، القاسا اآخران )اف  هيا ال دد د كد 
معةييياح هيييا الع يير طجيييي  مايياراح التيكييير لي ييبيوا أفييرادا  قييادرين علييى التياعييم ط يجابييية ميي  

بح مين الةيرار  االهتييام بتيعييم الييارسياح التربويية لتمييية التيكيير ليدا ، امن هما أصمت يراتل
. عليى أن ي يبيوا ميكيرين أعيياء ابالتال  دمب   أن يكون هدف التربية مساعد  ا فراد، الة ا

تدريج  أن التعلا عيلية ذاح قاعد  معرفية تعتيد عليى التيكيير، و اعليل يجب أن تدرك اعلى تي
ميياد  معيميية فيي  يميين معييين دتوقييف ك يييرا علييى خبراتييل ا اليييرد عيين موضييو  أاأن كييم مييا دتعليييل 

 (.328 ،2006مابر، )الساطقة. 
( أن هماك اتياقا  بين ك ير مين التربيويين عليى أن اسيت دام 99، 2005اي كد )قةام ، 

االسييتدال  العقليي  ميين قبييم اليييرد فيي  موامايية اليواقييف الي تلييية اميااليية الكشييف عيين اليشييكلة 
 العم ر اليشترك بين ميي  صور التيكير العلي  الي تلية. و ية هطيوضوع

عيلية معالجة عقلية تتةين ثي ث مكوتياح ديتا مين خ لايا تميييي العيليية و ااالستدال  ه
ةلوبيية، ، االيعرفيية التوضييييية اائمرائييية الي  العقلييية اليةلوبيية  داء اليايييةالعقلييية هيي : الياييار 

خييي   اسيييت دام الياييياراح العقليييية فييي  اليييرب  بيييين اليعرفييية اأداء ، مييين االيايييية اليةليييوا تمييييييها
ايعتبر التيكير االستدالل  تيةا   .(48، 2008ليلى معوض، )، (101، 2007الباي، ) .الياية

مييين أتييييياي التيكييييير الييييل يقتةيييي  ميييين الييييرد اسييييت دام العيلييييياح العقليييية العليييييا كالت يييييم االمقييييد 
 (. 243، 2007اراشد، اعبدالاادل  ،المجدل) .تعيياااالستمتاج االتعليم االتيييز اال

( أن الةيي ا عمييدما يسييت دمون مايياراح التيكييير الي تلييية 15، 2007، ايةيييف )عليي 
ا ي لون إلى مردلة من التيكير هي : التيكيير ئدراك الع قاح بين اليعلوماح طشكم ممتيا ف تا

 االستدالل . 
اليب عليى توفييف خبيراتاا السياطقة في  ديم ايسعى التيكير االسيتدالل  إليى مسياعد  الة

مشييكلة مييا فيي  مواقييف الييييا  العاميية للوصييو  إلييى معلوميياح مددييد  بميياء علييى معلوميياح متاديية، 
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 . يييييييد  لتيقيييييييا أهدافييييييل اأهييييييداف مجتيعييييييلاكيييييييل  التعييييييرف علييييييى اليعلوميييييياح ال ييييييييية االيي
 . (2، 2007آ  عوض، )(. 224، 2005يبيد  مييد، )

أن للتيكييييير االسييييتدالل  دارا  مايييييا  فيييي  يييييياد  فاييييا  (Zimmerman, 2005) ايييييرا 
، كييا أتيل يسياها أيةيا في  ييياد  ميريياح اليرتبةية طالعيالا الةبيعي الة ا، اتعددم اليياهيا اال

 . (49، 2008معوض،  ليلى) .تيقيا الت ير اليياهيي  لدا الة ا
ةييييية طيييييالييتوا االتيكيييييير االسيييييتدالل  يعتبييييير مييييين أهيييييا متةلبييييياح ديييييم اليشيييييك ح اليرتب

التي ييم و الدراس ، د دل اليى إثيراء اتمييية بميية العليا اصيرق البيي  فييل، ايعييم أيةيا عليى تي
 (Norman, 1997, 1067) ,(Niaz, 1996, 525) ف  العلوم.

( أن معيا االتجياياح العلييية تتياج 407، 2009االس ماح، ، اييكر )الزعب ، االشر 
اات اذ القراراح العليية اليماسبة، اهيا ال دتا إال بتوفيف  عيلية عقلية قادر  على دم اليشك ح

  .االستدال  العلي  لدا الة ا ف  اليواقف التعلييية الي تلية
 اتاقشيييييييت العدديييييييد مييييييين الدراسييييييياح اليتعيييييييدد  التيكيييييييير االسيييييييتدالل  فييييييي  العليييييييوم م يييييييم: 

بيييييي ، (، )ماييييييا العتي2009ديييييييد، (، )آمييييييا  أ2009(، )عبييييييد الييييييرديا، 2008)ليلييييييى معييييييوض، 
 (. 2015(، )دسن، 2011(، )عبد اليجيد امييم، 2012سياح بن سليان، )(، 2009

من أع ر اليوضوعاح أهيية ف   Self-regulated learningايعد التعلا اليميا ذاتيا  
مجا  تةوير العيلية التعلييية، دي  د كد التربويون على ضيرار  تمييية ماياراح تميييا الةي ا 

 (.117، 2003)عامم،  .دل بداره إلى تيسين ا داء ا عاديي لياتاا ا مر اليل د  
ايترعد دار التعلا اليميا ذاتيا  طاعتباره أدد االتجاهاح التربوية اليدد ة، الت  تركز على 

(، ايركيز هييا الميو  مين 41، 2007، السواح) .ا داار المشةة للة ا ف  عيلية التعلا االتعلا
، ميييا دييمعكس علييى تعييددم الةالييب ميين خ لايا أن دمشيي  ذاتيييا  ةي  اليتعلا علييى الةريقيية التيي  يسييت

ميييا يسيييح للةالييب طيراقبيية .(472، 2013، أديييد) .ميارسيياتل التعلييييية داخييم البيتيياح التعلييييية
، ايمير لليشك ح االياام التعلييية طاعتبارها تيدياح، ايرغب ف  الت يير ادم اليشك ح لأدائ

 ( 279، 2012، ف هللاتادية لة) .ايستيت  طالتعلا
الةالييييب عيييين تعليييييل، ميييين خيييي   معرفتييييل  ةاالتمييييييا اليييييات  للييييتعلا د كييييد علييييى مسيييي الي

اإداصتل الكاملة االجيد  لألهداف اليرغوا تعليايا طييراره في  خبيراح تعليييل تعليييية تمشير أثمياء 
اأيةيا ، العليوم عيلية التعلا، االياام الت  دمب   القيام بايا، ايي دل ذلي  إليى تسيايم عيليية تعليا
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تميية الدافعية للتعلا لديل، االقدر  على است دام اليعرفية طكاميم صيورها الي تليية في  تكيوين تعليا 
 ،(381 -380، 2002البييييياي، .)شيييييك حمعميييييى يسييييياعده عليييييى اتتقيييييا  أثييييير اليييييتعلا اديييييم اليا ذ
 (،112 -111، 2013اليبش  اتالة ماد اليا، ) (،268، 2004يبيد  قرت ، )

(Fuchs, Fuchs, Prentice, Burch, Hamlett, Owen & Schroeter, 2003, 306), 

(Perry, Hutchinson,. & Thauberger et al., 2008., 1-2) 
االتييي   ،اليييتعلا ايتييييز هيييا الييتعلا طالتوميييل اليييات ، اليييي دل للمشيياي االياعلييية ميين قبييم

يعرفية ا ع ر استقرارا  لديل، اليل  بدارها تعيم على إعاد  تمييا الياد  التعلييية لتكوين البمى ال
يعد التمييا اليات  للتعلا مةلبا  أع ر أهيية مين قييا  التي ييم ا عياديي ، ديي  أتيل يسياا في  
ا إثيييار  الدافعيييية االي يييابر  ااالسيييتق لية ااالتةيييباي الييييات  اال قييية فييي  اليييميس ليييدا الةاليييب لتيقيييي

 ، (267، 2003(، )عامييييييييم، 18 ،2006رشييييييييوان، )أهييييييييداف الييييييييتعلا اليييييييييل اضييييييييعاا لميسييييييييل. 
 .(53، 2015)علياء السيد، 

اعلى ذل  تبري أهيية أن يكون لدا الة ا أهدافا  معيمة ادافعية لتيقيا هيه ا هداف 
اأيةيييا عليييى الةييي ا تميييييا أفعيييالاا اداافعايييا الداخليييية ، االتييي  دتةلبايييا التميييييا الييييات  اليعيييا 

اتةيف  (Schunk, 2008, 138) .الموايا االومدانامعارفاا اليرتبةة طالتي يم االيعتقداح ا 
( أن أهيية التمييا اليات  للتعلا 334، 2010، )الجراح، (282، 2007ت ر  ملجم، ) عم من

تتةح ف  أن الة ا اليمتييين ذاتيا  دتييزان بتياعم امتياع  مبم  على السي ا  ااالستيسيار 
، مييييا ديييمعكس عليييى اليييتعلا ثمييياء عيلييييةاصليييب اليعوتيييل فييي  الوقيييت اليماسيييب االيكيييان ال يييييح أ

االعكيس صيييح طالمسيبة ل ييرها مين الةي ا ا قيم تمييييا  ذاتييا ، كييا أتيل هييا ، مستواها العليي 
، ليية، امين ثيا ييياد  الدافعيية لدييلالمو  من التعلا يةيف إلى الةالب شعورا  طيسين ا داء االياع

اليسيتير  تشيكم عم يرا  ماييا  مين عماصير اليتعلا اعليل في ن اليدااف  الداخليية اال ارميية الدائيية ا 
 اليميا ذاتيا . 

اتييييرا   هييييية اليييتعلا الييييميا ذاتييييا  فقيييد أمرييييت العدديييد مييين الدراسييياح دوليييل فييي  العليييوم 
، )اليبش  اتالة مياد (2012(، )تادية لةف هللا، 2011م،توف)، (2010أميية أديد، : )امماا
(، 2015، )آ  فرديييان، (2013رل، اصييا  العييي)(، 2013(، )فاصييية ال لييييية، 2013اليييا، 

(. اف  ضوء التقدم الاائيم عليييا اتقمييا في  هييا الع ير في ن الييرد ييتياج إليى 2015)الشيرل، 
ضيييرار  إعسييياطل للعدديييد مييين الياييياراح ال يمييية لييارسييية دياتيييل اليوميييية اتشييياصاتل اليياتيييية التييي  

 .التعاميم مي  البيتية طيعةياتايا الي تليية تجعلل مسادرا  للع ر طيا فيل من مسيتجداح اتيكميل مين
 (.6-5، 2001 الشماال، اصبي ،ا ت ريد عيران )
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اتعتبيير اليايياراح اليياتييية ضييرارية فيي  ع يير التيجيير العلييي  االتقميي  االتيي  تقييود الييى 
، اتيي دل الييى مت يييراح الع يير اليييل تعييي  فيييل اميي  ااقيي  الييييا  اليعاصيير ، تكيييف ا فييراد ميي 

، اامييت ك هيييه ا دييمعكس أثييره علييى اليييرد االيجتييي ة متكييرر  امت ييير  ميييموامايية مشييك ح دومييي
اليااراح ه  الت  تيكن اليرد من العيي  طشيكم أفةيم، امين هميا دتةيح أهييية البيدء في  تمييية 

 .ادييم الييتعلا الي تلييية ال دقيية لاييااليايياراح اليياتييية لييدا اليييرد فيي  مرادييم تيييوه ا الييى افيي  مر 
 (. 2، 2005ير الشرقاال، ، )عب(51، 2007عةية، ) 

اتيار مااراح التعليا اليةلوبة ف  ع ر اليعلوماتية االتقمية طشيكم طياري في  اليمياهج 
ديي  إن الياياراح اليياتيية تعيد إديدا الياياراح ، (134، 2000، باياء اليددن)التعلييية ددد ا. 

(، افي  201، 1996ا ساسية الت  يجب أن يكتسباا الةاليب في  أثمياء مراديم التعلييا. )عبييد، 
إعيييداد و ( أن الايييدف مييين تمييييية الياييياراح اليياتيييية ه93، 1990عومييي ، )هييييا ال يييدد يةييييف 

إتسييان دتيتيي  طالقييدر  علييى التعييرف علييى أهييدافا  معيميية ادافعييية لتيقيييا هيييه ا هييداف فيي  دياتييل 
ك ح ات تلف توعية اليااراح اليياتيية الةيرارية للةي ا تييرا الخيت ف لةبيعية اليشي، اليومية

 (.15-13، 2001ت ريد عيران اآخران، )الت  توامل اليجتي  من اقت  خر. 
اقييد أضيييت اليايياراح اليياتييية طال يية ا هيييية عالييييا ميين خيي   التومييية االترعيييد علييى 

عيا أعد ذلي  كيم مين اليمييية العربيية للتربيية اال قافية االعليوم عيام  ضرار  اعساا اليتعليين لاا
 American Assocition For the  ة ا مريكييية لتقيييدم العلييوماأيةييا الجيعيييي ،2004

Advancement of Science: (AAAS, 1998) إذ ، ميين خيي   مشييرا  ال قافيية العليييية
أشارح توصيياح ذلي  اليشيرا  إليى ضيرار  أن تةي  اليدرسية ميم اهتيامايا في  إعيداد الييواصن 

جيييييي  اليرادييييم التعلييييييية يميييية ل، ميييين خيييي   صييييياغة اليايييياراح اليياتييييية ال اليعاصيييير للييييييا  
 (.75 -74، 2015اتة، امما  دسن، الةرا). الي تلية

القييد تعييددح الجاييود الدالييية التيي  دعيييت اليايياراح اليياتييية امماييا مشييرا  ايار  التربييية 
، (2006امشييرا  اليوتسيييف )  New gersy department of educationميرسيي  و بمي

( في  ا ردن، االتي  أعيدح في  مجيلايا 2001دا  العربيية مامعية الي)اأيةا امتيا  مجلس قيية 
لتيكييين اليتعليييين ميين التعامييم ال ييييح ميي  مشييك ح الييييا   ،علييى تةيييين اليايياراح اليياتييية

ااعتسييياا السيييلوك العليييي  اليماسيييب مييين خييي   اليعلومييياح االيقيييائا االييييياهيا ذاح الي تليييية، 
 (.2 ،2011ريياا ت ر، )اليعمى. 

، من خي   ممياهج اليااراح اليياتيةمن ييتل  و ترعيد أن الي قف علييا  هامن هما دتا ال
  .(3، 2011ريياا ت ر، )، (27، 2002ماين، ). عليية ميد 
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اتيرا  الرتبياي ممياهج العليوم اليباشير طجيلية مين التييدياح العلييية االتقميية في  هييا الع ير، 
بح مييداتا  خ يبا  لتمييية الياياراح اليياتيية ف ن هيا أتتج ض وصا  متزادد  عليى ممياهج العليوم لكي  ت ي

  .(389، 2004. )ت ر، ة ا على اخت ف قدراتاا العقليةالت  ييتاماا ميي  ال
 .اتعتبييييييييييييييييير الياييييييييييييييييياراح اليياتيييييييييييييييييية مييييييييييييييييين أهيييييييييييييييييداف تيييييييييييييييييدريس العليييييييييييييييييوم اليايييييييييييييييييية

، تكتسب طرساليب تربوية تمي  لدا اليتعليين القدر  على التعاميم (4، 2007)المجدل اآخران، 
الت يراح  االتعامم العلي  ال ييح م  ،اليواقف اا دداث العددد  االيتموعة االيت ير  بمجاح م 

 (، 1، 2001ت رييييييييييييد عييييييييييييران، اآخيييييييييييران، ) .التكمولوميييييييييييية اليتسيييييييييييارعة فييييييييييي  عيييييييييييالا الييييييييييييوم
  (.3، 2010)سير صايية،

: امماا اتيرا   هيية اليااراح اليياتية فقد أمريت العددد من الدراساح دولاا ف  العلوم
(، 2012(، )ا غييييا، 2012مييييرا  الجييييدل، ) ،(2011دجر، و (، )دراييييي  اأبيييي2008)قشييييةة، 
 (. 2015(، )الزهرات ، 2013)علوا، 

امييين االسيييتراتيجياح اليدد ييية فييي  تيييدريس العليييوم التييي  تسيييتمد إليييى فلسيييية تربويييية مييييدد  
 Bob Eberleالتيي  ابتكرهييا بييوا إبريييم  (SCAMPER)إسييتراتيجية توليييد ا فكييار )سييكامبر( 

م( باييدف تمييييية مايياراح التيكييير االبيييداع  لييدا الةيي ا، ابمييياء اتجاهيياح إيجابيييية 1971)عييام 
 .(2015،1)آما  مييود، ، (Ebrele, 2008, 5) .التيكير اائبدا  ادب االستة  و لدداا تي

 ( 240، 2013مرفت هات ، )ل يا  اا اإستراتيجية سكامبر تقوم على االبدا  
تعيييددم لشييي ء و جية سيييكامبر عليييى فلسيييية م داهيييا دأن كيييم شييي ء مدديييد هاتعتييييد إسيييتراتي

 (.131، 2002لسويدان االعدلوت ، ا)مومود طاليعمد 
( إلييييييييييييييييييى أن 1، 2015آمييييييييييييييييييا  مييييييييييييييييييييود، )ا( 22، 2000ايشييييييييييييييييييير )هييييييييييييييييييارمن، 

بددليييية، ديييييي  أن كييييم ديييييرف ا إسييييتراتيجية سيييييكامبر تسيييياعد الةييييي ا فيييي  تولييييييد أفكييييار مدديييييد  أ
يي يييييم مجييييياال  مييييييددا  مييييين مجييييياالح صيييييرح ا سيييييتلة التييييي   SCAMPERمييييين الكليييييية سيييييكامبر 

 تتةلب التيكير العييا من الة ا. 
أارده كيييييييييم مييييييييين  اتتيييييييييييز إسيييييييييتراتيجية سيييييييييكامبر طييييييييييييزاح عدديييييييييد  مييييييييين أهيايييييييييا ميييييييييا

(Eberel,2008,8) ، ص قيية  ( فيي  أتاييا تسيياعد الةيي ا علييى:111، 2015، )دمييان الةييويرق
أل  ور اليهمية لدا الة ا الت  ليس لايا اميود فعلييا ، تشكيم الا ، ا فكار االيراتة اا صالة
 . تميية دب االستة   اال يا ، اتميية التيكير االتتام ، ا القدر  على رؤية غير اليرئ 

 7هييييييي  كليييييييية اصييييييييية ات ت ييييييير  "SCAMPER”م يييييييةلح سيييييييكامبرا إن ميايييييييوم أ
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، Cالجيييييي   ،Sميييييياهيا تييييي دل اليييييى اعييييياد  اتشيييييكيم اليعميييييى طييييييرح، اتتي يييييم فييييي : االسيييييتبدا  
، إعييييييياد  E، ائل ييييييياء االيييييييييف P، االسيييييييت دام فييييييي  أغيييييييراض أخيييييييرا M، التعيييييييددم Aالتكيييييييف 
: اتيجية سييييكامبر أداار متعييييدد  ممايييياالليعلييييا فيييي  إسييييتر  R (Eberle, 1997, 1)  الترتيييييب

، اتقبليييييل لألفكييييار ائبداعيييييية، امسييييياعد  الةيييي ا لتولييييييد دليييييوال  تلة الةيييي ا اأفكيييييارهااسييييتجابتل  سييييي
، االقييييييدر  علييييييى التجددييييييد فيييييي  عييييييرض الييييييدر ، لليييييييوار االيماقشيييييية تاديييييية اليرصيييييية لاييييييامددييييييد ، اإ

، اإيجيييييياد دلييييييو  امقترديييييياح لليشييييييك ح اليةراديييييية. )عبييييييد  ييييييييا الوسييييييائم التعلييييييييية اليبتكيييييير ات
 (. 223، 2005، )إبراهيا، (148، 2006العزيز، 

تييياح م ةييي  : أتيييل ي تيييار ميييا دماسيييب مييين مكو للييييتعلا فيايييا أداارا  عدديييد  مماييياعييييا أن 
طاد  عن إستراتيجية سكامبر ليم اليشك ح العليية، ايشارك طياعلية ف  عرض ا فكار، اأتل 

 . (224، 2005باة. )إبراهيا، ، ايمقم خبراتل إلى مواقف مشااليعلوماح
العددييييييييد ميييييييين الدراسيييييييياح دولاييييييييا  اتيييييييييرا   هيييييييييية اسييييييييتراتيجية سييييييييكامبر فقييييييييد أمريييييييييت

(، 2013رسييييييييييية مةييييييييير، )(، 2013رفيييييييييت هيييييييييات ، م)(، 2012)ميييييييييريا الراي ييييييييي ، : اممايييييييييا
 . (2015)آما  مييود، 

 : طيشكلة الدراسة من خ   شعر الباد 
الي دييية أثميياء ائشييراف علييى صيي ا التربييية العليييية إلييى افتقييار طعيي  الةيي ا لليايياراح  -1

 .تدريس لياد  العلوم اليياتية امااراح التمييا اليات  االتيكير االستدالل  أثماء
 ، كيييا أعييدح علييىييير االسييتدالل ، االتمييييا اليييات ، االيايياراح اليياتيييةضييعف مايياراح التيك -2

 (، 2015، (، )دسيييين2012: )سييييياح بيييين سييييليان، ذليييي  طعيييي  الدراسيييياح السيييياطقة امماييييا
 (. 2015(، )الزهرات ، 2012، )مرا  الجدل، (2015، )الشيرل، (2015)آ  فردان، 

االياياراح اليياتيية ، ، االتميييا الييات مكاتية تميية التيكير االسيتدالل اح على إتاعيد الدراس -3
 . لية، اذل  طاست دام إستراتيجياح تدريس ددد ة م تلدا الة ا من خ   تدريس العلوم

اف  ضوء ما سبا استشعر الباد  اليامة إلى إمراء دراسة تسيتادف الكشيف عين أثير 
عليييوم فييي  تمييييية التيكيييير االسيييتدالل  االتميييييا الييييات  االياييياراح اسيييتراتيجية سيييكامبر لتيييدريس ال

 اليياتية لدا ص ا ال ف ا ا  اليتوس . 
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ييكيين أن تتبلييور تتيييدد مشييكلة الدراسيية فيي  تييدت  مايياراح التيكييير االسييتدالل  االيايياراح 
 . اليتوس ا ا   اليياتية امااراح التمييا اليات  لدا ص ا ال ف

 : الدراسة في السؤال الرئيس التاليويمكن صياغة مشكلة 
ما أثر استراتيجية سيكامبر لتيدريس العليوم في  تمييية التيكيير االسيتدالل  االتميييا الييات   -1

 : س  ؟ ايتير  ممل ا ستلة التاليةااليااراح اليياتية لدا ص ا ال ف ا ا  اليتو 

تيييدريس العليييوم فييي  تمييييية التيكيييير االسيييتدالل  ليييدا صييي ا ميييا أثييير اسيييتراتيجية سيييكامبر ل -2
 ال ف ا ا  اليتوس ؟

ما أثر اسيتراتيجية سيكامبر لتيدريس العليوم في  تمييية التميييا الييات  ليدا صي ا ال يف  -3
 ا ا  اليتوس ؟ 

ميييا أثييير اسيييتراتيجية سيييكامبر لتيييدريس العليييوم فييي  تمييييية الياييياراح اليياتيييية ليييدا صييي ا  -4
 ؟ ال ف ا ا  اليتوس 

: اختبييار التيكييير  ييائيا  بييين الدرميية الكلييية لكييم ميينهييم تومييد ع قيية ارتباصييية داليية إد -5
، ااختبييار اليايياراح اليياتييية للتةبيييا البعييدل لييدا سييتدالل ، امقيييا  التمييييا اليييات اال

 ص ا اليجيوعة التجريبية ؟ 

علييوم فيي  تميييية التيكييير االسييتدالل  لييدا الكشييف عيين أثيير اسييتراتيجية سييكامبر لتييدريس ال -1
 . اليتوس  ص ا ال ف ا ا 

الكشف عن أثر استراتيجية سكامبر لتدريس العلوم ف  تميية التميييا الييات  ليدا صي ا  -2
 . اليتوس ال ف ا ا  

الكشييف عيين أثيير اسييتراتيجية سييكامبر لتييدريس العلييوم فيي  تميييية اليايياراح اليياتييية لييدا  -3
 يتوس .الص ا ال ف ا ا  

كليييية بيييين الدرمييية ال –إن اميييدح  –الكشيييف عييين اميييود ع قييية ارتباصيييية دالييية إد يييائيا   -4
، ااختبار اليااراح اليياتية للتةبييا الختبار التيكير االستدالل ، امقيا  التمييا اليات 

 . عدل لدا ص ا اليجيوعة التجريبيةالب
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الداراح التدريبية كاليشرفين التربويين ف  تدريب معلي   من الييكن تييد اليس الين عن -1
  .سكامبر العلوم أثماء ال دمة على التدريس طاست دام إستراتيجية

قييد تسييياها فيي  لييييت تييير القيييائيين عليييى بميياء ممييياهج العلييوم اتةويرهيييا ميين خييي   دميييج  -2
  .مااراح التيكير االستدالل  االيااراح اليياتية ضين تعليا العلوم

أن تسيياا فيي  تييوفير دليييم لليعلييا اآخيير للةالييب افقييا  السييتراتيجية سييكامبر دوفيييل ميكيين  -3
  .معلي  العلوم ف  التدريس

ربيا تساا ف  تقديا اختبار لكم من الياياراح اليياتيية، امقييا  ماياراح التميييا الييات   -4
  لة ا ال ف ا ا  اليتوس 

ف  تةوير برامج  –ا ما أخي باا إذ –قد تييد تتائج اتوصياح امقترداح الدراسة اليالية  -5
إعيييداد معليييي  العليييوم امعالجييية طعييي  أاميييل الق يييور الييييل أشيييارح إلييييل طعييي  تتيييائج 

  .الدراساح الساطقة

 : ى ما يلياقتصرت عل
عيمة عشوائية من ص ا ال ف ا ا  اليتوسي  طيدرسية أبي  ميجين اليتوسيةة طيددمية  -1

  .هي1439/ 1438لعام الدراس  الةائف التعلييية ل
  .ادد  د الت يراح الييزيائية االكيييائية د ف  ضوء إستراتيجية سكامبر -2

 :
 : ياليةتا است دام ا دااح التالية ف  الدراسة ال

  .(Lawson,2004)اختبار التيكير االستدالل  من إعداد  -1
  .مقيا  التمييا اليات  من إعداد الباد  -2
  .اختبار اليااراح اليياتية من إعداد الباد  -3

 :  (SCAMPER Strategy)توليد األفكار( )إسرتاتيجية سكامرب  -1
.د، اقييييد اضيييي  .بيرحا الجييييرل، االعييييدا إن كلييييية سييييكامبر تعميييي  اصيييية دا  د االتةيييي ق أ
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راتيجية علييى اتشيياء أفكييار مددييد  اتعمييى هيييه ائسييت، (Bob Eberle)أسييا  هيييه ائسييتراتيجية 
 ميسيييمة مييين خييي   تسلسيييم خةيييوات  تييي دل فييي  الماايييية اليييى صيييياغة ع قييياح مدديييد  ميسيييمل. 

 (.236 -235، 2013مرفت هات ، )
طاسييييت دام  Ebrelاتعتيييييد هيييييه االسييييتراتيجية علييييى مجيوعيييية ميييين ا سييييتلة قييييام بترتيباييييا 

اييكيين تل يييو خةييواح  SCAMPERاليييرف ا ا  لكييم مكييون ميين مكوتيياح كلييية سييكامبر 
اإعياد  بليور  اليشيكلة اصيياغتاا، ، تيددد اليشكلة امماقشتاا :تةبيا هيه االستراتيجية ف  التال 

)صييبرل امييريا  (Ebrel, 2008, 3) .اعييرض ا فكييار االيلييو ، ااسييتيةار ا فكييار اتقويياييا
 (.25، 2013الراي  ، 

تيييرا  لي ئيتيييل لةبيعيية اهيييدف  (Eberel)افيي  هيييه الدراسييية تييا تبميي  التعريييي  ا خييير 
  .الدراسة اليالية

 :Reasoning Thinkingالتفكري االستدالل   -2
ااالسييتمتاج، اإدراك ، طرتييل دالقييدر  علييى التعليييم اليمةقيي  (Rips, 1990, 321) عرفييل

الع قييياح لليييرب  بيييين ا سيييباا االمتيييائج، االتوصيييم إليييى ديييم لليشيييك ح، اتقيييييا ا راء ااسيييتمباي 
  .المتائجد

دمجيوعة من أتياي التيكير تمتدرج مين التيكيير  طرتل (Gerber, et al., 2001)ايعرفل 
االسيييتقرائ  التجريبييي  الييييل دتيييييز طالقيييدر  عليييى الترتييييب االوصيييف اليييدقيا لألشيييياء إليييى التيكيييير 

  .اليرض  االستمباص  اليل يسيح للة ا بتكوين تيسيراح ليواهر فرضية غير مرئيةد
( طرتييييل د تشيييياي عقليييي  مومييييل يعتيييييد علييييى ال بييييراح السيييياطقة 17، 2007، عليييي )عرفييييل 

  .ايتةين است دام قدر كبير من اليعلوماحد، ايتةين االتتقا  من اليقدماح إلى المتائج
تيييي  مييين أتيييياي ( طرتيييل د243، 2008، امميييى عبيييدالاادل، اراشيييد، المجيييدل)عييييا عرفيييل 

عيلييية تتةييين الوصييو  إلييى و اه،  دييم ذهمييا التيكييير اليييل يسييتادف دييم مشييكلة اات يياذ قييرار أ
  .تتيجة من مقدماح معلومةد

  .االباد  تبمى التعري  ا خير لدقة اشيولية امماسبة  هداف الدراسة اليالية

   :Self-Regulated- Learning (SRL)التعلم املنظم ذاتيًا  -3
الة ا التعلا اليميا طرتل: دعيلية بمائية تشةة يقوم  (Pintrich, 2005, 453)عرف 

اميييين ثييييا اليراقبيييية االتمييييييا االييييتيكا طيعييييارفاا، اداافعاييييا ، ميييين خ لاييييا بوضيييي  أهييييداف تعلياييييا
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 و السياق ف  البيتة التعليييةد.اسلوكياتاا اليوماة االيرتبةة طرهدافاا اخ ائ
مقيدر  الةاليب عليى الت ةيي  طشيكم طرتيل د (Wirth and Leutner, 2008, 103) عيا عرفل
يا عيلييياح الييتعلا، االتيي  تمةييول علييى ات يياذ قييراراح طشييكم مسييتير دييو  الجواتييب مسييتقم، اتمييييي اتقييو 

مجيوعيية د (Zimmerman, 2005, 14) اعرفيل .اليعرفيية االدافعيية االجواتيب السيلوكية لعيليية اليتعلا
 .  تيقيا ا هدافد واا اتوميااا تي، االيشاعر، اا فعا  اليولد  ذاتيا ، الت  دتا ت ةيةمن ا فكار
 .مى الباد  التعري  ا ا  لدقتل اشيوليتل امماسبتل  هداف الدراسة الياليةايتب

   :Self Reulated Learning Skillsمهارات التنظيم الذات   -4
مين العيليياح  مجيوعية :طرتايا (Kitsantas and Kavussanu, 2011, 217)عرفايا 

 .ئرية للترثير على ا داءد، االعيلياح اليييز  الت  تتياعم ط ور  دااليعرفية االسلوكية
مجيوعييية مييين العيليييياح اليمييييية التييي   :اتعيييرف ماييياراح التميييييا الييييات  إمرائييييا  طرتايييا

تتةيييين ماييياراح التميييييا الييييات  اليعرفييي  اميييا اراء اليعرفييي  اإدار  الي يييادر االوقيييت التييي  مييين 
طالدرمة الت  يجعم خ لاا يستةي  الة ا توميل ذاتاا ااعتقاداتاا الياتية دو  تعلياا، ايقا  

  .علياا الةالب ف  اليقيا  اليل أعده الباد  لايا ال رض

   :Life Skillsاملهارات احلياتية  -5
أل عيييم يقييوم د :( اليايياراح اليياتييية هيي 215، 2001عييرف )اللقييات ، افارعيية دسيين، 

  طييل الةالييب فيي  الييييا  اليومييية التيي  دتياعييم فياييا ميي  أشييياء امعييداح اأشيي ا  ام سسيياح فيي
 ضوء مااراح أساسية أخرا ييتلكاا الةالب ايكون متيكما  ممااد.

دمجيوعييييية مييييين الياييييياراح  :(18، 2008عبيييييد اليعةييييي  ادعييييياء م يييييةيى، )ايعرفايييييا 
دتعليايييا ، اليرتبةييية طالبيتييية التييي  يعيييي  فيايييا الةاليييب، اميييا دت يييم بايييا معيييارف ااتجاهييياح اقييييا

ب ييييور  غييييير ا أ، يقيييياح العيليييييةالةالييييب ط ييييور  مق ييييود  امميييييية عيييين صريييييا ا تشييييةة االتةب
مي  بادف بماء الش  ية اليتكاملة طال ور  الت  تيكمل من تييم اليس الية االتياعم ، مق ود 

 مقتةياح الييا  اليوميةد.
قييدراح فردييية متعلييية تميييى طالتييدريب للتكيييف ميي  ( طرتاييا د14، 2012عرفاييا )يهييران، ا 

 ومية.امم م  متةلباح الييا  اليالبيتة اليييةة االتع
اتعيييرف الياييياراح اليياتيييية إمرائييييا  طرتايييا: مجيوعييية مييين القيييدراح التييي  ييتلكايييا الةاليييب 

اليايييار   :اتيكميييل مييين التكييييف مييي  اليواقيييف اليياتيييية طكيييياء  افاعليييية اتتي يييم طالياييياراح التاليييية
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لتي  اماياراح إدار  الي يادر االوقيت، اييتا قياسياا طالدرمية ا، امااراح ما اراء اليعرفة، اليعرفية
 .يي م علياا الةالب طاالختبار اليعد خ ي ا  ليل 

   SCAMPER (سكامرب)إسرتاتيجية توليد األفكار  :أواًل
( إسييتراتيجية توليييد ا فكييار )سييكامبر( 1971عييام ) Bob Ebreleابتكيير بييوا ابريييم 

كييا أشيار إليى ذلي  ابرييم في  ، لتميية ال يا  االبتكارل اعتياد على ماود مين سيبقل مين العليياء
 (Richard de mille)، (1963عيام ) (Alex Osborn) :( اهيا1997أا  إصيداراتل عيام )

، (235، 2013مرفيييت هيييات ، )( 1970عيييام ) (Frank E. Williams)، (1967عيييام )
( 56، 55، 2012الراي ييي ، )( 131، 2002( )السيييويدان االعيييدلوت ، 12، 2007)اليسييييم ، 

 (.15، 2013الراي  ،  صبرل امريا)
اتي م هيه االستراتيجية مجيوعة من ا ستلة قام بترتيباا ابرييم طاسيت دام الييرف ا ا  لكيم 

دييي  تي ييم كييم مجيوعيية ميين ا سييتلة دييرف ميين  SCAMPERمكييون ميين مكوتيياح كلييية سييكامبر 
تةبيقاييا فيي   ا دييرف السييبعة لكلييية سييكامبر، اا سييتلة التالييية تسيياعد علييى اسييت ار  ال يييا  اإمكاتييية

مواقف امشك ح عددد  على ضوء ما دماسب هيه اليواقيف مين بميود قائيية إسيتراتيجية تولييد ا فكيار 
، (Ebrele, 2008, 3) (Eberle, 1997, 37-39) (Michalko, 2008, 2-3) :)سيكامبر(

 (، 680، 2009اليسييييييم ، ) ،(142، 2006عبيييييد العزييييييز، ) ،(11-10، 2015)آميييييا  ميييييييود، 
  .(245 -242، 2013مرفت هات ، )، (210، 2004قةام ، )

شي ء آخير اليميتج ط االتيكير طاستبدا  مزء مين اليشيكلة أ واه :Substituteاالستبدا   -1
 مزئيا. اعليا أ سواءا

  أقم ئتتاج ممتج مددد. اأمزاء أ التيكير طجي  عد  و: اهCombineالتجيي   -2
   إعياد  د  لييم اليشيكلة مين خيالتيكير ف  تةابا أفكار موميو  و: اهAdaptالتكييف  -3

 التعددم. االشكم أ

الميو  مين خي    االتيكيير في  ت ييير الشيكم أ :Modify (الت  ير االتكبير أ)التعددم  -4
 . التكبير اصواح من خ   الت  ير أأ ادجا أ ادركة أ ااست دام ألوان أ

اضيي   التيكييير فيي  كييييية القييدر  علييى :Put to other usesاالسييت داماح ا خييرا  -5
  .ف  مواق  مددد ، الش ء  غراض م تلية مددد 
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إيالية ميزء مين اليكير   اتيا دييف أ والتيكيير فيييا قيد يي يم لي وه :Eliminateالييف  -6
 .ياا طشكم أفةمليا االيةرادة لتبسي  اليعلومة أ

التيكيير طييا تسيتةي  أن تيعيم إذا تيا ت ييير  وه :Rearrangeإعاد  التركيب  االعكس أ -7
 عكسل. اما أترتيب ش ء 

اإتيييييا ييكيييين اختيييييار ، اليييييس ميييين الةييييرارل اسييييت دام ميييييي  ال ةييييواح السييييب  السيييياطقة
كيير  طيسييب مييا تيليييل الي اأ، المشيياي اأ، اليوضييو  اأ، ال ةييواح التيي  تتماسييب اتعليييياح الييدر 

 صبيعة اليشكلة. 
قائيييييية تيقيييييد ا فكيييييار  :اقيييييد تعيييييددح الي يييييةلياح اليرادفييييية السيييييتراتيجية سيييييكامبر م يييييم

 ، تييييام ا سيييتلة ، قائيييية تولييييد ا فكيييار الجدديييدليييتييو، القائيييية اليعيييد  مسيييبقا ، صريقييية القيييوائااا أ
اتعيييد  "Chech lists idea"، أسيييلوا سيييكامبر، أسيييلوا ا سيييتلة اليكييييةد طييياليراف ا اليييى

، 2001دليقيية،  وف رييية بيي). إسييتراتيجية توليييد ا فكييار )سييكامبر( هيي  الي ييةلح ا ع يير شيييوعا  
، (12، 2007الم ير،  وأبي)(، 195، 2007)صياء ا عسر،  ،(73، 2002زان، ، )اليي(57
  .(62، 2012مريا الراي  ، ) ،(398، 2010قةام ، )

اتادف إلى مساعد  الة ا على توليد أفكار مددد  تدعا التيكيير، اتسيعى إليى تيقييا 
)مرفيت  (،678، 2009، اليسييم )، (Eberel, 2008, 4): ايامجيوعية مين ا هيداف مين أهي

 (. 240، 2013هات ، 
، إعسيييياا الةيييي ا أسيييياليب صييييرح وياح عالييييية ميييين الةيييييوح لييييدا الةيييي اإيجيييياد مسييييت

مييييييي  التركييييييييز عليييييييى  ،يييييييية ماييييييياراح تولييييييييد ا فكيييييييار الجدديييييييد ا سيييييييتلة التيييزيييييييية الي تليييييييية، تمي
ثييييار  ، إالتيكييييير اال يييييا  العلييييي  وابييييية تييييي، ميييي  تميييييية اتجاهيييياح إيجابييييية إيجال يييييا  ائبييييداع 

 . ب االستة   اتييم الي اصرد
  :مميزات إستراتيجية سكامبر

تركيزهيا ( 12، 2015يايا: )آميا  ميييود، تيتياي هييه االسيتراتيجية طعيد  ميييزاح مين أه
، ، تيتاج اقتا  ق يرا ليم اليشكلة اليةرادةاليةرادة اعدم ال راج عن ددادها على اليشكلة

 تلييييية تشييييج  علييييى اسييييت دام أتييييياي تعلييييييية م ،تشييييج  علييييى التيكييييير اائثييييار  االتيييييدل العلييييي 
(، تقييوم علييى مشيياركة فاعليية مياعييية ميين ميييي  ا عةيياء أثميياء )عالسيييع  االب ييرل االيركيي 

 . تمييي أتشةة سكامبر
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 الدراسات التي اهتمت بإستراتيجية سكامبر: 
يية اقد أمريت العددد من الدراساح التي  اهتييت ط سيتراتيجية سيكامبر في  اليراديم التعليي

هيدفت إلييى تمييية ائبييدا  لييدا  (Cheng, 2001)دراسيية : الي تليية اأثبتييت فعاليتايا مييعييا م يم
 (Turner, 2009)  دراسييةا معلييي  العلييوم طاليردليية االبتدائييية طاسييت دام إسييتراتيجية سييكامبر، 

التييي  هيييدفت إليييى تةيييوير إسيييتراتيجياح تعليييييية لتمييييية التيكيييير االبتكيييارل طاسيييت دام إسيييتراتيجية 
هيدفت إليى الكشيف عين قيدر  صي ا ال يف  (Rul et al., 2009)ادراسية  كامبر، الي تليية.سي

ال ات  اليتوس  على اخترا  اابتكيار ممتجياح طسييةة ديو  تكييف الييواتياح في  البيتية طاسيت دام 
هييدفت إلييى الكشييف عيين فاعلييية اسييتراتيجية : (Founds, 2009) دراسييةا إسييتراتيجية سييكامبر، 
، ميريا الراي ي )ادراسية ، ااراح التيكير االبتكارل ليعلي  العلوم قبم ال دميةسكامبر ف  تميية م

: هييييدفت إلييييى التعييييرف علييييى فاعلييييية اسييييتراتيجية سييييكامبر فيييي  تميييييية مايييياراح التيكييييير (2012
 :(2013مرفيييت هيييات ، )ادراسييية  االبتكييارل ليييدا موهوبييياح اليردلييية االبتدائيييية طاليددمييية اليميييور ،

ة استراتيجية سكامبر ف  تميية التي يم امااراح التيكير التولييدل هدفت إلى الكشف عن فاعلي
(: هيييدفت إليييى 2015، آميييا  ميييييود)ادراسييية ، فييي  العليييوم ليييدا ت مييييي ال يييف الراطييي  االبتيييدائ 

الكشف عن فاعلية تدريس العلوم طاست دام إستراتيجية سكامبر ف  تميية مااراح التيكير الت يل  
 ي ال ف ا ا  ائعدادل. ابع  عاداح العقم لدا ت مي

 :  : التفكري االستدالل انياث
يساا التيكير االستدالل  بدرمية كبيير  بتوفييف اليعيارف االيعلومياح ليواماية مشيك ح 

اتيدديد الع قياح ، الييا  الي تلية العتياده على ا سياليب اليمةقيية في  تيسيير الييواهر العلييية
راسيية العلييوم ديي  يسييعى إلييى التوصييم إلييى مكوتيياح بمييية أقرا أتييوا  التيكييير لدو اهيي، اليتعلقية باييا

العلييييييا، ايي ييييييم عيلييييييية البييييييي  فيييييي  اليعلوميييييياح االيعييييييارف اليتعلقيييييية طكييييييييية دييييييداث ا شييييييياء 
 (.69، 2015، دسن) (Karl, 2000, 81) (Lawson and clark, 2000, 85)االيواهر.

بيمايا امين يكير، اضر تميية ميي  مااراح التامن أهداف تدريس العلوم ف  ع رتا الي
خليييييية، )ميييييا ي لييييا تيسييييير ممةقيييي  لليييييواهر العليييييية الي تلييييية.  مايييياراح التيكييييير االسييييتدالل ،

، 2008مييراان، )اميين أهييا العيلييياح العقلييية فيي  التيكييير االسييتدالل  مييا دليي : ، (211، 2006
 (.49، 2003، )عياتة اعبيد، (257

، ربييي  المتيييائج طا سيييباا، راديييةديييم اليشيييكلة الية، توفييييف الع قييياح فييي  مواقيييف مدديييد 
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التوصيييم إليييى المتيييائج مييين خييي   مكوتييياح اليوقيييف التعلييييي ، اسيييتمتاج السيييياح اليييياهر  لليوقيييف 
 .ح اليومود  بين العماصر اا تييةالتعليي ، اض  القواتين اليرتبةة طالعماصر، التمبوء طالع قا

  :أهمية التفكير االستداللي
المجيييدل ): ييكييين توضييييياا فييي  المقييياي التاليييية ة كبيييير يكتسيييب التيكيييير االسيييتدالل  أهييييي

 (.71، 2015، دسن)( 183 -182، 2010، )ق د ، (224، 2007اآخران، 
االسييتدال  أدا  ئثييراء الييتعلا ميين خيي   اسييت دام االسييتقراء لتكييوين اليييراض، ااالسييتمباي 

سييتقراء ااالسييتمباي ااالسييتدال  كيييماج للبييي  يسييت دم كييم ميين اال، للكشييف عيين المتييائج اليمةقييية
كيا ، للبدء طاليسلياح االتعاري  اصوال  الشتقاق المتائج االميرياح، ايساعد على التمب  طالمتائج

االتمبيي  طاليسييتقبم، ، أتييل يسيياعد الةالييب علييى اسييتقراء الياضيي  ااالسييتياد  ميين خبييراح السيياطقين
 . ايةا مكون رئيس  للتيكير اليمةق ايعتبر 

تربييييية أن التيكييييير االسييييتدالل  دمقسييييا إلييييى التيكييييير االسييييتقرائ ، اتتيييييا معيييييا أدبييييياح ال
، )ميراان، (217 -215، 1999المجدل، ): اص  االت  ييكن تماالايا كيا دل االتيكير االستمب

2002 ،72- 77.) 
  التوصيم إليى  عيلية استدال  عقل  مين ال يا  اليى العيام تايدف اليىو : هالتيكير االستقرائ

 . ااستقراء تاقو، اء تامتعييياح ايتةين استقر 

  عكس مييا سييبا و عيلييية اسييتدال  ممةقيي  ميين العييام الييى ال ييا  اهييو : هالتيكييير االسييتمباص
معرفية مدديد  اعتيياد عليى الييراض، طيعميى أتيل تشياي ا أ، بادف الي يو  عليى اسيتمتاج ميا

 . لعقم من العيومياح إلى ال  وصياحعقل  دمتقم فيل ا

  :يس العلومتنمية التفكير االستداللي في تدر
، (65، 2007أدييييد، ) :ييكييين تمييتيييل مييين خييي   قييييام معليييا العليييوم طيييائمراءاح التاليييية

 (.27 -26، 2000تيرمين عبد اليييد، )
تايتيية مميياي صييي  م ئييا يسييوده الييبيية، البعييد عيين اسييت دام الةييرق التقليدييية اليعتيياد  فيي  

شراك الة ا في  اليماقشياح التدريس، عرض الدر  ف  صور  مشك ح تتيدا عقو  الة ا، إ
الجياعييييية، ت ييييييا ا تشييييةة اليعرفييييية التيييي  تسيييياعد الةالييييب علييييى ميارسيييية التيكييييير االسييييتدالل ، 
مسييياعد  الةاليييب عليييى تميييييا اليعيييارف اليكتسيييبة فييي  البميييية اليعرفيييية، تمييييية قيييدر  الةاليييب عليييى 

 لدا الة ا. كيراستدعاء ا فكار ال يمة ليم اليشكلة، صرح ا ستلة الت  ت ير التي
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 :الدراسات التي اهتمت بالتفكير االستداللي
أمرييييت العدديييد مييين الدراسييياح التييي  اهتييييت طيييالتيكير االسيييتدالل  فييي  اليراديييم التعليييييية 

  :أهيية مااراح التيكير االستدالل  اأهييتاا للةلبة امماا االت  كشيت عن الي تلية
االسيتقراء ااالسيتمتاج في   هيدفت للكشيف عليى دار Lawson. Anton ,2005)دراسية )

( اهييدفت الييى الكشييف عيين مسييتوا Schen,2007ادراسيية )، البييي  العلييي  االتيكييير االسييتدالل 
ادراسية ، تةوير مااراح االستدال  العلي  ليدا الةلبية اليلتيقيين في  مسياق ميدخم العليوم اليياتيية

يخ العليا في  تمييية هيدفت إليى الكشيف عين فاعليية التيدريس طاسيت دام تيار  :(2008ليلى معيوض، )
دراسيية ، العلا لييدا ت ميييي اليردليية ائعداديييةو التيكييير االسييتدالل  االتي يييم اليعرفيي  ااالتجيياه تييي

 طعياد اليتعلا في  تمييية  و(: هدفت إلى التعرف على فعاليية اسيت دام تييوذج مياريات2009، )صالح
لييييدا ت ميييييي ال ييييف ا ا  الييييياد  و التيكييييير االسييييتدالل  االتي يييييم فيييي  ميييياد  العلييييوم ااالتجيييياه تي

م(: هيييدفت إليييى الكشيييف عييين 2009، عبيييد اليييرديا)اليتوسييي  طالييلكييية العربيييية السيييعودية، ادراسييية 
فاعلييية تييدريس ادييد  فيي  العلييوم قائييية علييى التعزيييز اليعرفيي  فيي  تميييية التيكييير االسييتدالل  االييييم 

(: هيدفت إليى الكشيف عين م2009، آميا  أدييد)ادراسية ، العلوم لدا ت ميي اليردلة ائعداديةو تي
فاعلية است دام إستراتيجية دائر  التعلا ف  تي يم طع  اليياهيا اتميية التيكير االستدالل  ابقاء 

هيدفت  :م(2009، مايا العتيبي )ادراسية ، أثر التعلا لدا تلييياح ال ف ال يامن طيالتعليا ا ساسي 
كييييير االسييييتدالل  االتيكييييير إلييييى الكشييييف عيييين قييييدر  صالبيييياح ال ييييف السيييياد  االبتييييدائ  علييييى التي

عبييد اليجييييد )ادراسييية  ،االبتكييارل ادييم اليشيييك ح اع قتاييا بتي ييييلان الدراسيي  فيي  مييياد  العلييوم
(: هدفت إلى التعرف عليى أثير اسيت دام أصليس الييياهيا في  تيدريس اديد  مقتردية 2011، امييم

تمييية التي ييم االتيكيير قائية على التكامم بين مياهيا مادت  العليوم االدراسياح االمتياعيية عليى 
(: التي  هيدفت إليى 2012، سيياح بين سيليان)ادراسية ، االستدالل  لدا صي ا اليردلية ائعداديية

التعرف على أثر است دام تيوذج التعلا التوليدل ف  تميية التيكير االسيتدالل  االتي ييم في  مياد  
هييدفت إلييى  :(2015، )دسيينالكييييياء لييدا صالبيياح ال ييف ا ا  ال يياتول طيكيية اليكرميية، ادراسيية 

التعييييرف علييييى أثيييير اسييييت دام مييييدخم الق يييية فيييي  تييييدريس العلييييوم علييييى التي يييييم اتميييييية التيكييييير 
 ت ميي ال ف الراط  االبتدائ . االستدالل  ااالتجاهاح العليية لدا 
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   Self Regulated Learning (SRL) :ثالثًا: التعلم املنظم ذاتيًا
  :نشأة التعلم المنظم ذاتيًا

  ائصيييار الميسييي  لليييتعلا مييين اليدرسييية السيييلوكية إليييى اليدرسييية اليعرفيييية مميييي بدايييية تييييو 
اإعاد  تمييا ابماء ، ات يرح المير  للة ا إلى مشاركين فاعلين اتشةين ف  تعلياا، الستيماح

 (Chen, 2002, 11) معارفاا اليالية للي و  على معارف مددد .
لا أمير ال يي ييم للةيي ا، بييم يي ييم بواسييةة اي كيد الييتعلا اليييميا ذاتيييا  علييى أن الييتع

 .صيييييريية االةيييي ا، ميييين خييييي   مشيييياركة الةاليييييب طياعلييييية سييييواء تيييييا ذليييي  ط يييييور  ضيييييمية أ
(Zimmerman, 2001, 33) 

إن م ةلح التعلا اليميا ذاتيا  يعتبر من الي ةلياح اليدد ة تسبيا  ف  العلوم التربوية 
ا االقييييام بيييدار تشييي  افعيييا  فييي  عيليييية اليييتعلا االييييل د كيييد عليييى قييييام الةييي ا طيسييي الية تعلياييي

  .(13، 2013اليات . )السواي، 
البدايييية و م( ه1989الييييل فاييير عيييام ) (Schunk & Zimmerman)ايعيييد كتييياا 

اتبعيييل العدديييد مييين الي ليييياح التييي  أسيييايت فييي  بليييور  هييييا ، اليقيقيييية ليايييور اليييتعلا الييييميا ذاتييييا  
 (Paris and Paris, 2001, 95) .اليياوم طشكم أشيم اأدق

إن االهتييييييام طيييييالتعلا الييييييميا ذاتييييييا  فاييييير فييييي  بدايييييية ال ياتيمييييياح ديييييي  قاميييييت مجلييييية 
Educational Psychologist  طيييالتركيز عليييى موضيييو  اليييتعلا الييييميا ذاتييييا  فييي  العدديييد مييين

( مقالية علييية 30( قامت بمشر ما ال يقم عن )1990ا عداد عبر سمواح متتاطعة، اممي عام )
االيتتبي  لجييار اليتعلا الييميا ذاتييا  يجيد  .(14، 2015)آ  فرديان،  .تعلا الييميا ذاتييا  تتماا  ال

 Behavioralالميريية السيلوكية  :أتل استيد إصاره الميرل طشكم أساس  من أرب  تيريياح هي 

Theory ، االميرييييييية االمتياعيييييييةSocial Cognitive Theory ، االميرييييييية البمائييييييية
Constructivist Theory،  اتيرييية معالجيية اليعلوميياحInformation Processing 

Theory. (15، 2013، السواي ) 
  :أهمية التعلم المنظم ذاتيًا من خالل اآلتيو ويمكن استعراض ضرورة 

يساها ف  مواماة الةرق التقليدية في  التيدريس، امواماية ا عيداد الكبيير  مين الةي ا، 
يسيياا فيي  تيكييا الةالييب فيي  ، (6، 2006رشييوان، ) .االت لييب علييى ضييعف ائمكاتيياح الي تلييية

عيلية تعليل من خ لل يقيوم الةي ا طاختييار ا هيداف ااالسيتراتيجياح اليماسيبة التي  تسياا في  
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يسيياا فيي  إعةيياء اليرييية للةيي ا فيي  اسييت دام  (Jule, 2004, 235) .تيقيييا تليي  ا هييداف
، ااعتشيياف اهتياميياتاا الش  ييية، ان االتعليييا طالسييرعة التيي  دريييد، أسيياليب الييتعلا التيي  تماسييباا

 (Johnson, 2002, 83) .اتميية مواهباا طاست دام إستراتيجياح اأساليب التعلا الت  ييبيياتاا
ايعييييييزي بيتيييييية ، ايعييييييين اليعليييييييين علييييييى أداء مايييييياماا طياعلييييييية، ييسيييييين ايةييييييور توعييييييية الييييييتعلا

زين الييدن دتيتعيون معالجة مشكلة طع  تقيو اليعلييين اليتييي (Cooney, 2008, 30)التعلا.
 ن التعلا اليميا ذاتيا  يعة  اليرصية للةاليب العتسياا اليعرفية اعتييادا  عليى ، طكياءاح خاصة

  .(23، 2006، ذاتل. )تسرين الشيادلة
اعلى الرغا من ا هيية التعلييية للتعلا اليميا ذاتييا  إال أن همياك العدديد مين التييدياح التي  

 ,Zumbrunn, Tadlock and Danielle) :ور  فعاليية اممايياتوامييل اليعليييين فيي  تةبيقييل ط يي

2011, 17 – 18)   ،(Lienemann and Reid, 2006, 10) ،(54 -53، 2013، السواي) 
، صييعوبة إعييداد الييدرا  التيي  تعييد الةيي ا لليشيياركة فيي  ميارسيياح الييتعلا اليييميا ذاتيييا  

اأتيييية ، ة إلييى تمييييا اليميياهجتييوفير الوقييت اليي يم لتييدريس الةيي ا يي ييم عقبيية أساسييية، الياميي
التقيييويا الي يييادبة طةريقييية تيييدعا االسيييتق لية، تيييرثير البيتييية االمتياعيييية للةييي ا عليييى ا هيييداف 

ضيعف ، التعلييية اا داء ا عاديي ، ضعف التعاان بين اليعليا االةاليب ابيين الةاليب ايم ئيل
 .التعاان بين اليعليين أتيساا

 :لم المنظم ذاتياً أدوار المتعلم والمعلم في التع
هماك عدد مين ا داار اليييدد  لكيم مين الييتعلا االيعليا في  هييا الميو  مين اليتعلا ييكين 

  :ذكرها كيا دل 
 :أدوار المتعلم في التعلم المنظم ذاتياً 

 sardareh, et) :هماك طع  ا داار الي   ة لليتعلا ف  هيا المو  مين اليتعلا اممايا

al., 2012, 7)  ،(Salmeron - Perez, et al., 2010, 3) ،(51 -50، 2013، السواي) 
اكييل  تميييا بيتيية ، االدافعييية االسيلوكية ليدداا، مراقبية اضيب  اتميييا الجواتيب اليعرفيية
اا هييداف، ااالسييتراتيجياح ميين خيي   اليعلوميياح ، الدراسيية، البميياء المشيي  لليعييات  ال اصيية باييا
اخةيية العيييم ميين أمييم الوصييو  إلييى دييم مماسييب اليتاديية فيي  البيتيية ال ارمييية، ت ييور اليشييكلة 

لةبيعيية اليشييكلة، تمييييي عيلييية الت ةييي  ط ييور  صييييية، التمييييا اليييات  لعيلييية تمييييي الياييية، 
االسييتدال  ال ييييح ميين اليعلوميياح اليتييوفر ، القييدر  علييى اسييت دام مييا تييا تعليييل ليييم مشييك ح 

 .مياثلة أخرا 
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  :أدوار المعلم في التعلم التنظيم ذاتياً 
هميياك العددييد ميين ا داار التيي  يقييوم باييا اليعلييا ميين أمييم تسييايم عيلييية ماييية اليتعليييين 

 Harbackova) (Bagents, 2008, 57) :لتميييي اليتعلا الييميا ذاتييا  طشيكم صيييح اممايا

and Vavrova, 2012, 230) (Vialle et al., 2005, 177) ( ، 26، 2006سويان البيل )
  .(53 -52، 2013السواي، )

عييرض أخةيياء اليتعليييين ل سييتياد  ، تشييجي  اليتعليييين علييى مسيياعد  طعةيياا الييبع 
اليتعلا، تشيجي   ومماا كير  تعلا الدقة، غر  الييا  االيشاعر ائيجابية لدا اليتعليين تيي

اليتعليييين علييى الترمييم اليسييتير ميين أمييم تعلييا التيكييير، تشييجي  اليتعليييين علييى الييتعلا التعيياات  
التيدريس الةييم  اال يريح السيتراتيجياح اليتعلا الييميا ، توياح التيكيير العلييااالوصو  إلى مسي

اتميية االستق لية لدداا، تشجي  اليتعلييين عليى اليتعلا ، ذاتيا ، تشجي  اقبو  مبادراح اليتعليين
التجريب ، تعزيز اليوار اليتبياد  بيين اليتعلييين، تشيجي  اليتعلييين عليى عيمية الدافعيية الداخليية 

تشييجي  اليتعليييين علييى ، التعلا، تييدريباا علييى مايياراح إدار  الوقييت امايياراح الت ةييي و داا تيييلييد
  .تميية عدد من معادير التقييا ال اصة باا

ماياراح التميييا الييات  إليى  (Schraw & Ennison, 1994: 460 – 475) اصيمف
بة الياا، امايار  تجميب ماار  الت ةي ، اماار  إدار  اليعلوماح، اماار  مراق :خيس مااراح ه 

مااراح التمييا اليات   (Callins & et al., 2011: 19) ال يوض، اماار  التقويا. كيا صمف
امراقبية اليايا أثمياء القيرار، ، اليعرفة الياتية، االت ةي  لعيلية القراراح :إلى تمسيا اليعرفة: م م

في يمف ماياراح  (Zimmerman, 2002: 50) اتيددد اليشم ف  الياا، اأساليب ع ميل. أميا
تيددييد ا هييداف، مراقبيية ا داء، إدار  الوقييت طكييياء ، التقييييا اليييات ،  :التمييييا اليييات  إلييى التييال 

 للمتائج، التكيف م  صرق مددد .  السبب ا العز 
 :اقد اقت رح الدراسة اليالية على مااراح التمييا اليات  التالية

 اائسااا(.، التسيي ، االتمييا: )المهارات المعرفية
 الت ةي ، االيراقبة، االتقويا(.) :مهارة ما وراء المعرفة
ا قيييران،  تميييييا بيتييية الييييتعلا االوقيييت، اتميييييا الجايييد، اتعليييا): مهاااارات ردارة المصااادر

 االبي  عن اليساعد (. 
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 :الدراسات اليت اهتمت بالتعلم املنظم ذاتيًا
لييميا ذاتييا  في  اليراديم التعليييية الي تليية أمريت العددد من الدراسياح التي  اهتييت طيالتعلا ا

 (Neber., Liu., & Schofield, 2008) اأعييدح أهيييية مايياراح التمييييا اليييات  امماييا: دراسيية
ما إذا كان صلبة اليدار  في  ال اتويية ال يين ييتلكيون ماياراح اليتعلا الييميا الكشف عن هدفت إلى 

هيدفت إليى الكشيف  (Eilam, Zeidner & Aharon, 2009) ادراسية، ذاتيا خ   تعلياا الييزيياء
عن الع قة االرتباصية بيين اليتعلا الييميا ذاتييا  االتي ييم ا عياديي  في  العليوم ليدا عيمية مين صلبية 

(: التيي  هييدفت إلييى التعييرف علييى فاعلييية الييتعلا القييائا 2010، أميييية أديييد)ادراسيية ، ال ييف التاسيي 
 يييم افاييا صبيعيية العلييا االتمييييا اليييات  لييتعلا العلييوم ليييدا علييى الييتعلا اليييميا ذاتيييا  فيي  تميييية التي
التيييي  هييييدف إلييييى الكشييييف عيييين فاعلييييية  :(2011توفييييم، )ت ميييييي ال ييييف ا ا  ائعييييدادل، ادراسيييية 

إستراتيجية قائيية عليى التميييا الييات  في  تمييية ماياراح اليتعلا الييميا ذاتييا  في  الكيييياء ليدا صي ا 
(: هييدفت إلييى إعييداد تيييوذج تدريسيي  مقتييرح 2012، دييية لةييف هللاتا)ال ييف ا ا  ال يياتول، ادراسيية 

ف  ضوء التعلا القائا على الدماغ لتمييية اليعيارف ا عاديييية ااالسيتدال  العليي  االتميييا الييات  في  
(: هييدفت إلييى 2013، اليبشيي ، اتاليية ميياد اليييا)ادراسيية ، العلييوم لت ميييي ال ييف ا ا  ائعييدادل

ت  فيي  تييدريس العلييوم لتميييية اليييم ائبييداع  لليشييك ح لييدا ت ميييي اليردليية معرفيية أثيير التمييييا اليييا
هييدفت إليييى الكشييف عيين فاعلييية برتييامج تييدريب  قيييائا  :(2013، فاصييية ال ليييية)ادراسيية ، ائعدادييية

عليييى تيريييية اليييتعلا اليسيييتمد إليييى اليييدماغ فييي  تمييييية الييارسييياح ال ييييية اليتماغيييية مييي  اليييدماغ ليييدا 
ة ال اتيييية مييين التعلييييا ا ساسييي  اتيدديييد أثيييره عليييى التميييييا الييييات  ليييدا صالبييياح معليييياح عليييوم اليلقييي

(: هييدفت إلييى الكشييف عيين درميية امييت ك 2013، اصييا  العيييرل )ال يف التاسيي  ا ساسيي ، ادراسيية 
آ  فردييان، )ادراسيية ، صلبيية اليردليية ا ساسييية العليييا ليكوتيياح الييتعلا اليييميا ذاتيييا  فيي  مميياهج العلييوم

لى الكشف عن فاعلية استراتيجية مقتردية قائيية عليى اليتعلا الييميا ذاتييا  في  تمييية (: هدفت إ2015
طعييي  عييياداح العقيييم اماييياراح التميييييا الييييات  لةييي ا ال يييف ال الييي  اليتوسييي  ذال أتيييياي اليييتعلا 

(: هدفت إلى معرفية فاعليية اسيتراتيجية م ةي  البييت اليدائرل 2015علياء السيد، )الي تلية، ادراسة 
س اديد  د التييياع ح الكيييائييةد لتمييية التي ييم امايياراح التيكيير الب يرل االتميييا اليييات  في  تيدري

التييي  هيييدفت إليييى التعيييرف عليييى  :(2015، الشييييرل )دراسييية ا ، لليييتعلا ليييدا ت مييييي ال يييف ائعيييدادل
الك ، اليي)مةالب اسيت دام اليتعلا الييميا ذاتييا  في  تيدريس العليوم الةبيعيية طاليردلية ال اتويية، ادراسية 

هدفت إلى التعرف على درمة امت ك ص ا اليردلية ال اتويية ليكوتياح اليتعلا الييميا ذاتييا   :(2016
   .ف  مماج العلوم ف  ضوء طع  اليت يراح



2018  (8ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 291 

 :ةــاتيــارات احليـــامله :رابعًا
  :أهداف تعلم المهارات الحياتية

عبيد ) :التيال  وى الميييكن تيددد هيه ا هداف ف  ضوء ما ماء ف  أدبياح التربية عل
  .(40، 2010)الجددب ، ، (61، 2007، )عةية، (22، 2008، اليعة  ادعاء م ةيى

يييياد  تقييددر الييياح االيسيي الية الياتييية، تةييوير مايياراح الةيي ا االمتياعييية اااليجابييية، 
دداا، إتادة اليرصة للة ا لتييم مس اليتاا أمام أتيساا اأمام اليجتي ، تميية الوع  اليات  لي

اعتسيياا قيييا الع قيياح ائتسييياتية، اعتسيياا مايياراح إدار  الوقييت اادتراميييل، تميييية مايياراح ات ييياذ 
 القرار، إعساا الة ا مااراح التيكير العلي  ادم اليشك ح. 

عيا أن هماك شبل اتياق دو  ا هيية التربوية االتعلييية التي  تعيود عليى الةاليب طعيد اعتسياا 
ييي  تعتبيير هيييه اليايياراح اسيييلة لتيقيييا غاييياح أعبيير لييدا الةيي ا، اتبييري أهيييية د، اليايياراح اليياتييية

   .(28، 2011( )ريياا ت ر، 47، 2008قشةة، ) :اعتساا اليااراح اليياتية ف  التال 
تمييي  ليييدا الةاليييب القيييدر  علييى الت ةيييي  الجييييد، تسييياعد علييى تةيييوير فايييا اليييياح ليييدا 

ليواقف اليومية، ت هم الة ا لتييم اليس الية اال قية الة ا، تساعد على تعددم سلوكل افقا  ل
طالميس، تكسب الةالب مي   إلى العلا االتعيا ف  دراستل، تيقا اليااراح اليياتية التكامم بيين 

 ادر قادر  على اليمافسة عالييا .اليدرسة االيجتي ، تجااي اليجو  العليية االتكمولومية اإعداد كو 
 دل :  يياح م تلية مماا ماالليااراح اليياتية ت م

االت يييية  االيجيياب  ميي  ا خييرين، التياعييم :ايشيييم (Prince, 1995, 173) ت ييميف
 ت ييييميف السييييليية، اترشيييييد االسييييتا ك، االتعامييييم ميييي  التيييييدياح االمتياعييييية، اإدار  ا مييييوا .

(Fischer, 1991, 8) اليايياراح ال يييية، االيايياراح ال يائييية، امايياراح االت ييا :ايشيييم  ،
 :( كالتيييييال 32، 2015ت يييييميف )الزهراتييييي ، ، الش  ييييي و اماييييياراح االسيييييتا ك، اماييييياراح المي

امااراح دم اليشكلة، امااراح التيكير ائبداع ، امااراح التيكير الماقيد، ، مااراح ات اذ القرار
  .امااراح الع قاح الش  ية، امااراح الوع  طالياح، امااراح التعاي  م  الة وي

لعرض السابا تا التوصم إلى ت ميف لليااراح اليياتية دي  اتسقت هيه امن خ   ا
اأيةا اقت رح الدراسة اليالية على ، الدراسة م  طع  الت ميياح الساطقة ف  طع  اليجاالح

مايييار  ا مييين االسييي مة، االياييياراح ال ييييية، االياييياراح ال يائيييية، االياييياراح  :الياييياراح التاليييية
 ليداية، االيااراح البيتية.راح االوقائية، االياا
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  :عالقة المهارات الحياتية بمناهج العلوم
امعلوميياح عليييية ددد يية ، تعييد مميياهج العلييوم طيييا تيتويييل ميين قةييايا امشييك ح متعييدد 

مييا ديمعكس أثيره  مجاال  خ با  امماسبا  لتميية اليااراح اليياتية الي تلية لدا الةي ا، امتجدد 
اتييييدريب  .(98، 2005دجيييير،  واح السييييريعة فيييي  اليجتييييي . )أبييييعلييييى موامايييية الةيييي ا للت ييييير 

اابتكيار ، الة ا على مواماة اليشك ح البيتية اليياتيية التي  دتعرضيون لايا في  بيتيتاا الييليية
( على أن 51، 2008قشةة، )(، اف  هيا ال دد د كد 70، 2001دلوال  مماسبة لاا. )تشوان، 

اا الةيي ا اليايياراح اليياتييية الي تلييية الياييية للةالييب مميياهج العلييوم تعتبيير ميييداتا  خ ييبا  ئعسيي
اليايياراح ال يائييية، االيايياراح  :فيي  الييييا  اليومييية خاصيية اليتعلييا مماييا طاليايياراح العليييية م ييم

الوقائية، االيااراح الش  ية، اماار  است دام ا دااح اا ماز  اليمزلية، اماار  است دام ميوارد 
  .البيتة اترشيد االستا ك

اليعلييا العلييوم دار طيياري اماييا فيي  تميييية اليايياراح اليياتييية داخييم البيتيية ال يييية خاصيية إذا 
امتليي  اليعليييا ال بييير  الكافيييية ا مييير الييييل ديييمعكس إيجاطييا  عليييى ص طيييل فييي  اعتسييياا اتمييييية الياييياراح 

لتييي  ( أن الدراسييياح التربوييية ا52، 2008افيي  هييييا ال ييدد د كيييد )قشييةة، ، اليياتييية الي تلييية ليييدداا
ليييس علييى مسييتوا ، تيييت فيي  العقييددن الياضيييين أشييارح تتائجاييا إلييى تييرثير سييلوك اليعلييا فيي  ص طييل

 اقدراح التيكير.، االع قاح االمتياعية، التي يم فق ، اإتيا تجااي ذل  إلى مياوم الياح
  :الدراسات التي اهتمت بالمهارات الحياتية

اح اليياتيييية فييي  اليراديييم التعليييييية أمرييييت العدديييد مييين الدراسييياح التييي  اهتييييت طاليايييار 
هج م م دراسة اكشييت عين تةيين  (2005فتيية اللولو، )الي تلية من خ   التيليم لليماهج 

الييتوا مااراح عليية ايداية، اصيية، اأما اليااراح ال يائية، االوقائية لا دتا تماالايا ط يور  
الياياراح اليياتييية  تيلييم إلييى االتي  هيدفت (Benjamin ,2006)  &butter ادراسية، مماسيبة
 اليايييياراح ييتييييول علييييى الك ييييير ميييين تةييييين اليمايييياج أن: إلييييى عولومبيا.اتوصييييلت فيييي  لليماييياج
هدفت إلى تيليم كتب العلوم  :(2013علوا، ) من أبريها اليااراح اليياتية ا ساسية، اليياتية

المتيييائج عييين تيييوفر  اأفايييرح، لليردلييية ا ساسيييية فييي  ضيييوء الياييياراح اليياتيييية اليتةييييمة فيايييا
 .اليااراح بمسب متيااتة ف  ف و  اليردلة

عيا أمرييت العدديد مين الدراسياح اليت   ية في  اسيت دام اسيتراتيجياح متعيدد  ابيرامج 
 :تعلييية أعدح عن فاعليتاا ف  تميية اليااراح اليياتية مماا
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يدرسي  في  (: الت  أثبتيت فعاليية برتيامج قيائا عليى المشياي ال2005دجر،  وأب)دراسة ا 
دراسيية ا تميييية اليايياراح اليياتييية فيي  ميياد  العلييوم لييدا صلبيية اليردليية ا ساسييية العليييا طيلسييةين، 

اأفاييييرح تتائجايييا فعالييييية توفيييييف إسيييتراتيجياح مييييا اراء اليعرفييية فيييي  تميييييية  :(2008قشيييةة، )
دراسية ا اليياهيا االيااراح اليياتية طالعلوم لدا صلبية ال يف ال يامس ا ساسي  ط يز  طيلسيةين، 

(: اأفاييرح المتييائج تييوافر اليايياراح اليياتييية فيي  ميتييوا كتييب العلييوم 2011دجر، و )دراييي  اأبيي
الياياراح البيتية اماياراح ا برياض ا صيا  ط ز  طيلسةين م م مواقف التيكير الماقد اات اذ القرار 

(: اأفايييرح 2011سيييير دوسيييف، )دراسييية ا ، التواصيييم امواقيييف ديييم اليشيييك ح بمسيييب متيااتيييل
ائج فاعليييية اليييتعلا المشييي  فييي  اعسييياا الةييي ا طعييي  الياييياراح اليياتيييية اتمييييية التي ييييم المتييي

مييرا  )ادراسيية ، الدارسيي  لييدا صيي ا ال ييف الراطيي  ا ساسيي  فيي  مقييرر العلييوم االتربييية ال يييية
اأفايرح المتيائج فاعليية توفييف طعي  اسيتراتيجياح اليتعلا المشي  في  تيدريس  :(2012الجيدل، 

دراسية ، اليااراح اليياتية ليدا صلبية ال يف الراطي  في  ميافيية غيز  طيلسيةينالعلوم على تميية 
اأفاييييرح المتييييائج عييييدم فاعلييييية توفيييييف اسييييتراتيجية ، (: هييييدفت إلييييى استق يييياء2012)ا غييييا، 

Sevene's  البمائية ف  تميية اليااراح اليياتية ف  مبي  العليوم العامية اليلسيةيم  ليدا صي ا
اأفاييرح ، هييدفت إلييى الكشييف :(2015ة. دراسيية )الزهراتيي ، ادراسيي، ال ييف ال ييامس ا ساسيي 

المتيييائج عييين فاعليييية اسيييت دام برتيييامج تعلييييي  قيييائا عليييى اليييتعلا اليسيييتمد إليييى اليييدماغ فييي  تمييييية 
 .اليياهيا العليية االيااراح اليياتية لدا ص ا اليردلة اليتوسةة

 يقا من صية اليراض التالية:ن التف  ضوء تتائج الدراساح الساطقة ييك
( بيييييين متوسيييييةاح درمييييياح صييييي ا 0.05توميييييد فيييييراق داليييييل إد يييييائيا  عميييييد مسيييييتوا ) -1

 .اليجيوعتين التجريبية االةاطةة ف  التةبيا البعدل الختبار التيكير االستدالل 
( بيييييين متوسيييييةاح درمييييياح صييييي ا 0.05توميييييد فيييييراق داليييييل إد يييييائيا  عميييييد مسيييييتوا ) -2

 ا البعدل ليقيا  التمييا اليات .اطةة ف  التةبياليجيوعتين التجريبية االة

( بيييييين متوسيييييةاح درمييييياح صييييي ا 0.05توميييييد فيييييراق داليييييل إد يييييائيا  عميييييد مسيييييتوا ) -3
 .اليجيوعتين التجريبية االةاطةة ف  التةبيا البعدل الختبار اليااراح اليياتية

سيييتدالل  توميييد ع قييية ارتباصيييية دالييية إد يييائيا  بيييين الدرمييية الكليييية الختبيييار التيكيييير اال -4
مقييا  التميييا الييات ، ااختبيار الياياراح اليياتيية في  التةبييا  :االدرمة الكلية لكم من

 دل لدا ص ا اليجيوعة التجريبية.البع
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 :للتوصم الى إماطة عن أستلة الدراسة االتيقا من صية فراضاا اتبعت ائمراءاح التالية
   وإعداد دليل املعلم وكراس نشاط الطالباختيار الوحدة  :أواًل

اقييي  االختييييار عليييى اديييد  د الت ييييراح الييزيائيييية االكيييائيييية د مييين مقيييرر العليييوم لل يييف 
  .هي1438/1439ا ا  اليتوس  للعام الدراس  

 :تمييا صياغة الودد  افقا  الستراتيجية سكامبر :ثاتيا  
السيييتراتيجية سيييكامبر اذلييي  طاتبيييا  تييييت إعييياد  اتميييييا صيييياغة الوديييد  الي تيييار  افقيييا  

  :ال ةواح التالية
، ف  ضوء أهداف ايار  التعليا ليوضوعاح الوديد  :تيددد ااختيار ا هداف التعلييية للودد  -1

 .ا هداف العامة للودد  تا اض 
اهيدف إليى د ير اتيدديد الييياهيا العلييية اليتةييمة  :تيليم ميتيوا اليياد  العلييية للوديد  -2

اتيييت عيلييية التيليييم مييرتين طيييارق يمميي  قييدره ث ثيية أسييابي  ميين قبييم ، تعليييييةفيي  الودييد  ال
ابييييل  تيييا  ،%92البادييي  ايمييييم أخييير اذلييي  ليسييياا ثبييياح التيلييييم ابل يييت تسيييبة االتيييياق 

  .تيددد قائية اليياهيا اليتةيمة ف  الودد  التعلييية
ييم ميتيوا الوديد ، في  ضيوء ا هيداف التي  سيبا تيدديدها اتيل :إعداد كرا  تشاي الةاليب -3

مقدميية، الاييدف  :اتةييين الكييرا ، تييا إعييداد سييجم تشيياي الةالييب افقييا  السييتراتيجية سييكامبر
ا تشييةة العليييية اليماسييبة لكييم مردليية، اأسييتلة مقترديية فيي  ، مرادييم تمييييي ائسييتراتيجية، ممييل

 .تااية كم در ، اقائية طيرام  السجم
 جيوعية مين ا سياتي  الي ت يين تا ذل  من خي   عرضيل عليى م :صدق كرا  المشاي

اتيييا ا خيييي طيييكراء الييكييييين ابعيييد إميييراء التعيييدي ح أصيييبح ، فييي  مجيييا  التربيييية العلييييية
  .الكرا  صاليا  ل ست دام ط ورتل الماائية ف  الدراسة اليالية

اقييد تةييين ، ااالسترشيياد طييل فيي  عيلييية التييدريس، تييا إعييداده لألخييي طييل :إعييداد دليييم اليعلييا -4
إرشييياداح عاميييية ، اليلسيييية التيييي  تقيييوم عليايييا اسيييتراتيجية سيييكامبر،  : اليقدميييةاليييدليم ميييا دلييي

التوييي  الزممي  لليوضيو ، اخةية السيير ، للتدريس، خةواح التدريس، أهداف تيدريس الوديد 
اتيا ا خيي ، اتا عيرض ذلي  عليى مجيوعية مين الي ت يين في  التربيية العلييية .ف  الدرا 

ح أصبح اليدليم صياليا  ل سيت دام ط يورتل الماائيية في  طكراء الييكيين ابعد إمراء التعدي 
  .الدراسة اليالية
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   :إعداد أدوات الدراسة :ثانيًا
 :إعداد اختبار التفكير االستداللي -1

، فيي  ضييوء ائصيي   علييى أدبييياح التربييية السيياطقة ذاح ال ييلة طاختبييار التيكييير االسييتدالل 
)آ  ، (2004( )القيييييياعود، 2004 ييييييير، (، )سيييييياام ت2006افيييييياء الزغييييييم، ) :عدراسيييييية كييييييم ميييييين

 .(2012، سياح بن سليان)(، 2009(، )ماا العتيب ، 2007عوض،
  :تم رعداد االختبار وفقًا للخطوات اآلتية

االيييل ، ال ييا  طالقييدر  علييى االسييتدال  (Lawson, 2004)اسييت دم الباديي  اختبييار 
من خ   تةبيقل عليى عيمية مين ربية العاقمن االختبار على البيتة ، تقلل إلى العربية افاء الزغم

اكييييان معامييييم ثبيييياح االختبييييار ، ( صالبيييية33( صالبييييا  ا)32صلبيييية اليردليييية ال اتوييييية بليييي  قواماييييا )
 (65-60، 2006افاء الزغم، ) دقيقة. 45اتا دساا يمن االختبار ابل  ، (0.85)
ييية الكشييف عيين علييى أثيير الييدمج بييين إسييتراتيجية سييكامبر فيي  تمي :الاييدف ميين االختبييار (أ 

 التيكير االستدالل  لدا ص ا ال ف ا ا  اليتوس . 

ل سيتدال  العليي  في   (Lawson,2004)تا تةبيا اختبار  :صياغة ميرداح االختبار (ا 
اكييم ، ( ميييرد  ميين تييو  االختيييار ميين متعييدد12( ميين )2004صييورتة اليعدليية لييل عييام )

ايتبيي  كييم ، ال يييييةإدييدا هيييه البييدائم هيي  االماطيية ، ميييرد  لاييا أربعيية بييدائم ل ماطيية
أسييباا ممةقييية الختيييار ائماطيية علييى شييكم أربعيية بييدائم ي تييار مماييا  اادييد  ميين البييدائم

 .الةالب السبب اليمةق  ال ييح
ا الييية ل ختبييار علييى مجيوعيية ميين اليت   ييين  تييا عييرض ال ييور  :صييدق االختبييار (ج 

ر امماسييبتاا اذليي  ل صيتمييان ميين صييدق اسيي مة ميييرداح االختبييا، فيي  التربييية العليييية
 .للة ا، اقد تا ا خي طكراء الييكيين ف  إعداد ال ور  الماائية ل ختبار

صبييييييا االختبيييييار فييييي  صييييييورتل ا اليييييية عليييييى عيميييييية  :التجربييييية االسيييييتة عية ل ختبيييييار (د 
( صالبا  من غير عيمة الدراسة ط رض دسياا يمين االختبيار 30استة عية مكوتة من )
تييا ذليي  طاسييت دام  :تييا أيةييا دسيياا ثبيياح االختبييار ( دقيقيية. كيييا40االييل اتةييح أتييل )
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( ميييا دييد  علييى أتييل دتيتيي  بدرميية 0.81ابل ييت قييتييل ) 20معادليية كييودر ريتشاردسييون 
 :االجدا  التال  دوضح ذل ، عالية من ال باح

 (1)دول ــــــج
 (:30املوضح لقيم ثبات اختبار التفكري االستدالل  لعينة الدراسة االستطالعية )ن = 

 الثبات قيمة البنود عدد حساب الثبات طبيعة داة ومهاراتهااأل
 0.812 12 20كودر ريتشاردسون اختبار التفكري االستدالل  - 1/  1

( مييرد ، 12أصبح االختبار في  صيورتل الماائيية مكوتيا  مين ) :ال ور  الماائية ل ختبار (ه 
بييددم اتيسيييره معييا ، اقيد أعةيي  الةالييب درمية اادييد  فيي  دالية ائماطيية ال ييييية عليى ال

عليى كلياييا ا عليى التيسيير، أا اصيرا  إذا أماا الةالب إماطة خةر سواءا  عليى البيددم، أ
  :ايوضح الجدا  التال  مواصياح اختبار التيكير االستدالل ، معا  

 (2دول )ـــــج
 يوضح مواصفات اختبار التفكري االستدالل 

 رةــــم الفقــــقر راتــــدد الفقــــع رةــــون الفقــــمضم
 1 1 االحتفاظ بالوزن

 2 1 االحتفاظ باحلجم املزاح
 3 1 التفكري النسيب

 4 1 التفكري النسيب املتقدم
 5 1 تعريف وضبط املتغريات

 7، 6 2 تعريف وضبط املتغريات والتفكري االحتمال 
 9، 8 2 التفكري االحتمال / االحتمال  املتقدم

 10 1 ا يف ذلك النسب واالحتماالت(التفكري االرتباط  )مم
 11 1 الفرض  -التفكري االستنتاج 

 12 1 الفرض  -االستدالل االستنتاج 
 - 12 وعـــــاجملم

  :إعداد مقياس التنظيم الذاتي -2
تيييا إعيييداد اليقييييا  طعييييد مرامعييية طعييي  أدبيييياح التربييييية السييياطقة ذاح الع قييية طيقيييياديس  

(، )تسيرين الشييادلة، 2006)مياان خلييية،  :سكامبر كدراسة كم منالتمييا اليات  ااستراتيجية 
(، 2015(، )الشييييييييييرل، 2015(، )آ  فرديييييييييان، 2013(، )السيييييييييواي،2011(، )توفييييييييم، 2006
  :(. افقا  لل ةواح التالية2016)اليالك ،
الاييدف ميين اليقيييا : التعييرف علييى أثيير اسييتراتيجية سييكامبر فيي  تميييية مايياراح التمييييا  (أ 

  ا ال ف ا ا  اليتوس . اليات  لدا ص
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، الياييييار  اليعرفييييية :تةييييين اليقيييييا  اليييييياار الرئيسييييية التالييييية :تيددييييد أطعيييياد اليقيييييا  (ا 
  .مااراح ما اراء اليعرفة، مااراح إدار  الي ادر االوقت

صي ت عباراح اليقيا  ف  شكم عباراح تقريرية على لسيان  :صياغة ميرداح اليقيا  (ج 
أميام  ،ء تعليا العليوم افقيا  لةريقية ليكيرح في  سيلا خياسي الة ا تعبر عن سلوكاا أثميا
، ضييعيية، متوسييةة، كبييير ، موافييا بدرميية كبييير  مييدا  ) :عييم عبييار  خيسيية اسييتجاطاح هيي 

، 5) :ايكون تويي  الدرماح كالتيال ، اي تار الةالب استجاطة اادد  فق ، (ضعيية مدا  
ا  تعلييييياح تشيييرح لايييا اقيييدم للةييي ا فييي  مقدمييية اليقيييي، عليييى الترتييييب (1، 2، 3، 4

 .اكييية ائماطة عن ميرداتل، اليةلوا مماا
، تا عرض اليقييا  في  صيورتل ا اليية عليى تييس مجيوعية الييكييين :صدق اليقيا  (د 

 .اقد تا إمراء التعدي ح اليماسبة ف  ضوء آرائاا
صبا اليقيا  ف  صورتل ا الية على عيمة اسيتة عية  :التجربة االستة عية لليقيا  (ه 

ليسيياا ثبيياح اليقييا  ميين خيي    ( صالبيا  ميين غييير عيمية الدراسيية اذلي 30كوتية ميين )م
( ميا يشير إلى أن اليقيا  دتيت  0.92است دام معامم أليا كراتباي اامد أتل يساال )

االجيدا  ، ايةيتن إلى است دامل كردا  للقيا  ف  هيه الدراسية، بدرمة عالية من ال باح
  :التال  دوضح ذل 

 (3ول )ـــــدج
 (30لعينة الدراسة االستطالعية )ن= مقياس التنظيم الذات  و املوضح لقيم ثبات

 قيمة الثبات عدد البنود طبيعة حساب الثبات :األداة ومهاراتها
 التسميع - 1 املهارات املعرفية - 1مقياس التنظيم الذات   - 2/  2

باخ
رون
فا ك

آل
 

5 0.831 

 0.779 5 استخدام التفاصيل -2 املهارات املعرفية - 1مقياس التنظيم الذات   - 2/  3

 0.840 5 التنظيم - 3 املهارات املعرفية - 1مقياس التنظيم الذات   - 2/  4

 0.860 15 املهارات املعرفية الكلية - 1مقياس التنظيم الذات   - 2/  5

 0.773 5 اقبة الذاتيةاملر – 1مهارات ما وراء املعرفة  - 2مقياس التنظيم الذات   - 2/  6

 0.871 5 التخطيط – 2مهارات ما وراء املعرفة  - 2مقياس التنظيم الذات   - 2/  7

 0.789 5 التقويم الذات  – 3مهارات ما وراء املعرفة  - 2مقياس التنظيم الذات   - 2/  8

 0.880 15 مهارات ما وراء املعرفة الكلية - 2مقياس التنظيم الذات   - 2/  9

 0.761 5 الضبط البيئ  – 1مهارات إدارة امليادر والوقت  - 3مقياس التنظيم الذات   - 2/  10

 0.801 5 إدارة الوقت – 2مهارات إدارة امليادر والوقت  - 3مقياس التنظيم الذات   - 2/  11

 0.884 5 رانتعلم األق – 3مهارات إدارة امليادر والوقت  - 3مقياس التنظيم الذات   - 2/  12

 0.792 5 البحث عن املعلومة – 4مهارات إدارة امليادر والوقت  - 3مقياس التنظيم الذات   - 2/  13

 0.875 20 مهارات إدارة امليادر والوقت الكلية - 3مقياس التنظيم الذات   - 2/  14

 0.918 50 مهارات التنظيم الذات  الكلية – 4مقياس التنظيم الذات   - 2/  15
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  ( دقيقة35)واتةح أن الزمن اليماسب لليقيا  ه :دساا يمن اليقيا.  
االجييدا  ، ( ميييرد 50بليي  عييدد ميرداتييل فيي  صييورتل الماائييية ) :ال ييور  الماائييية لليقيييا  ( ا

  :التال  دوضح مواصياح مقيا  التمييا اليات 
 (4ـــــدول )ج

 املوضح ملواصفات مقياس التنظيم الذات 
 اراتـــع العبـــوزيـــت اراتـــدد العبـــع ةـــرعيـــاور الفـــاحمل ةـــرئيســـاور الـــاحمل

 ةـــرفيـــارات املعـــامله
 5-1 5 عــــــالتسمي

 10-6 5 لــاصيــدام التفــاستخ
 15-11 5 مــــــــــالتنظي

 ةــرفــا وراء املعــارات مــمه
 20-16 5 ةــذاتيــة الــراقبــامل

 25-21 5 طــــطيــتخال
 30-26 5  ــذاتــم الــويــالتق

 مهارات إدارة امليادر والوقت
 35-31 5  ــط البيئــالضب

 40-36 5 تــوقــإدارة ال
 45-41 5 رانــم األقــــتعل

 50-46 5 البحث عن املعلومات
 50 50 وعـــــــــاجملم 

 :إعداد اختبار املهارات احلياتية رابًعا: 
طعيييد ائصييي   عليييى طعييي  أدبيييياح التربيييية السييياطقة ذاح ال يييلة االتييي  تمااليييت اختبيييار 

(، )ال يييييول ، 2005دجر، و )أبييييي :اإسيييييتراتيجية سيييييكامبر كدراسييييية كيييييم مييييين، الياييييياراح اليياتيييييية
 (. 2010(، )الجددب ، 2012(، )مرا  الجدل، 2012(، )ا غا، 2006

  :تا إعداد االختبار افقا  لل ةواح التالية
التعرف عليى أثير اسيتراتيجية سيكامبر في  تمييية الياياراح اليياتيية  :ادف من االختبارال (أ 

  .لدا ص ا ال ف ا ا  اليتوس 
، تيت صياغة ميرداح االختبار من تيو  االختييار مين متعيدد :صياغة ميرداح االختبار (ا 

 كيا تيا اضي  تعلييياح االختبيار، دتةين أرب  إماطاح اادد  مماا تي م إماطة صييية
  .ط ور  شددد  الوضوح ابدقة عالية

تيييا عيييرض االختبيييار فييي  ال يييور  ا اليييية عليييى تييييس اليجيوعييية مييين  :صيييدق االختبيييار (ج 
 اقد تا ا خي طالتعدي ح اليماسبة. ، اليكيين اليدن سبا ائشار  إلياا

صبييييييا االختبيييييار فييييي  صييييييورتل ا اليييييية عليييييى عيميييييية  :التجربييييية االسيييييتة عية ل ختبيييييار (د 
 ( صالبا  اذل  ليساا:30قواماا ) عيمة الدراسةاستة عية من غير 
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 دييييي  تبيييين أن متوسيييي  الييييزمن اليماسييييب ل ماطييية عيييين ميييييي  ميييييرداح  :يمييين االختبييييار
عيييا تييا دسيياا  دقييائا لقييراء  تعليييياح االختبييار. 5طيييا فياييا ، ( دقيقيية45) واالختبييار هيي
( 0.94)ييتيل ابل ت ق 20تا ذل  طاست دام معادلة كودر رددتشاردسون  :ثباح االختبار

  .ميا دد  على أتل دتيت  بدرمة عالية من ال باح
 (5دول )ـــــج

 يوضح ثبات اختبار املهارات احلياتية
 اتــة الثبــقيم ودــدد البنــع طبيعة حساب الثبات اــــاراتهــــاألداة ومه

 مهارة األمن والسالمة – 1اختبار املهارات احلياتية  - 3/  16
سون

ارد
تش
ر ري
كود

20
 

8 0.766 

 0.844 8 املهارات اليحية – 2اختبار املهارات احلياتية  - 3/  17

 0.731 8 املهارات الغذائية – 3اختبار املهارات احلياتية  - 3/  18

 0.756 8 املهارات الوقائية – 4اختبار املهارات احلياتية  - 3/  19

 0.866 8 ليدويةاملهارات ا – 5اختبار املهارات احلياتية  - 3/  20

 0.865 8 املهارات البيئية – 6اختبار املهارات احلياتية  - 3/  21

 0.943 48 املهارات احلياتية الكلية - 7اختبار املهارات احلياتية  - 3/  22

( مييرد ، 48اصبح االختبار ف  صورتل الماائيية دتكيون مين ) :ال ور  الماائية ل ختبار (ه 
اصيييرا  فيي  داليية ائماطيية ، ااديد  فيي  داليية ائماطيية ال ييييةاقيد أعةيي  الةالييب درميية 

 .االدرمة ال  را )صييرا (، ( درمة48ابيل  تكون الدرمة الماائية ل ختبار )، ال اصتة
 ايوضح الجدا  التال  مواصياح اختبار اليااراح اليياتية. 

 (6ـــــدول )ج
 املوضح ملواصفات اختبار املهارات احلياتية

 ة %ـــالنسب ةـــدد األسئلـــع ةـــام األسئلـــأرق ةـــاتيـــاحليارات ـــامله
 16.66 8 8-1 ةـــــالمـــــن والســـــارة األمـــــمه -1
 16.66 8 16 -9 ةـــــــــارات اليحيـــــــــامله -2
 16.66 8 24 -17 ةـــــــذائيـــــــارات الغـــــــــامله -3
 16.66 8 32-25 ةـــــائيــــــوقـــــالارات ـــــــــامله -4
 16.66 8 40-33 ةــــــــدويـــــــارات اليـــــــــامله -5
 16.66 8 48 -41 ةــــــــــارات البيئيــــــــــامله -6

 100 48  وعــــــــــاجملم

 :ةــربــراءات التجـــإج -4
 :منهج الدراسة -1

 .علييييى ت يييييا اليعالجيييياح التجريبييييية القبلييييية االبعديييييةاسيييت دم اليييييماج التجريبيييي  القييييائا 
 (217، 1996)عةيية، 
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 :من خ   اليجيوعتين التاليتين

 اتةا مجيوعة الة ا الييدن درسيوا ميتيوا اديد  د الت ييراح  :اليجيوعة التجريبية
 .الييزيائية االكيييائية د افقا  الستراتيجية سكامبر

 ا اليدن درسيوا ميتيوا اديد  د الت ييراح اتةا مجيوعة الة  :اليجيوعة الةاطةة
 .الييزيائية االكيييائية د افقا  للةريقة اليعتاد 

 متغيرات الدراسة: -2

 االتدريس طالةريقة اليعتاد . ، مت يراح مستقلة: التدريس طاست دام استراتيجية سكامبر 

 كيييا  :يات كيييا يقيسييل اختبييار الاسييون، التمييييا اليي :التيكييير االسييتدالل  :مت يييراح تاطعيية
كيييييا يقيسيييياا اختبييييار  :يقيسييييل مقيييييا  التمييييييا اليييييات  اليعييييد ليييييل ، اليايييياراح اليياتييييية

  .اليااراح اليياتية اليعد ليل 

 :ايوضح الشكم التال  الت ييا شبل التجريب  للدراسة اليالية
 
 
 
 

 (2ـــــل )شك
 التيميم شبه التجرييب للدراسة

  :اسةاختيار مجموعة الدر  -3
تييا اختييييار مجيوعييية الدراسيية مييين صييي ا مدرسيية أبييي  ميجييين ال قييي  اليتوسيييةة التاطعييية 

اذلييي  لييييتيكن البادييي  مييين ضيييب  اليت ييييراح اليييي ثر  فييي  ، ئدار  تعلييييا الةيييائف طيددمييية الةيييائف
اكييان العييير الزمميي  ، التجربيية، دييي  كاتييت العيميية ميين بيتيية اادييد  متجاتسيية امتياعيييا  ااقت يياديا  

اتةيييمت مجيوعيية الدراسيية ف ييلين أدييداهيا يي ييم اليجيوعيية التجريبييية ، ةيي ا متقييارالايي الء ال
  .صالبا  لكم مجيوعة (40)اا خر يي م الةاطةة بواق  

  :التطبيق القبلي ألدوات الدراسة -4
صبقييت أدااح الدراسيية علييى اليجيييوعتين التجريبييية االةيياطةة باييدف معرفيية مييدا تكيياف  

  :  التال  تتائج التةبيا القبل اليجيوعتين، ايوضح الجدا 
 

 التطبيق البعدي اتـــاجلـــاملع راسةد جمموعات التطبيق القبل 

 اختبار التفكري االستدالل 
 مقياس التنظيم الذات 
 اختبار املهارات احلياتية

 جمموعة جتريبية
 جمموعة ضابطة

التدريس باسرتاتيجية 
 سكامرب

 املعتادة بالطريقة التدريس

 التفكري االستدالل  اختبار
 مقياس التنظيم الذات 
 اختبار املهارات احلياتية
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 للفروق Independent – Samples T Testللعينات املستقلة  (ت)يوضح نتائج اختبار  (7)جدول 
 (اختبار التفكري االستدالل )أدوات الدراسة واملكونة من يف التطبيق القبل  بني املتوسطات الكلية ملختلف 

 :جملموعيت عينة الدراسة الكلية (ات احلياتيةاختبار املهار)و (مقياس التنظيم الذات )و

 االحنراف املتوسط ن مج األداة ومهاراتها
 املعياري

 Levene’sاختبار 
 لتجانس التباين

 قيمة
 اختبار

 (ت)
 درجة
 احلرية

 مستوى
 1الداللة

 متوسط
 داللته قيمته االختالف

 0.074 0.984 4.425 40 التجريبية اختبار التفكري االستدالل  - 1
0.786 

 د .غ
- 0.503 

 
78 0.617 

 د .غ
 0.784 4.525 40 الضابطة 0.100 -

 املهارات املعرفية :أواًل :مقياس التنظيم الذات  - 2
 التسميع -أ

 0.246 0.247 1.725 40 التجريبية
0.609 

 د .غ
1.897 78 0.061 

 د .غ
 0.293 1.610 40 الضابطة 0.115

 0.131 0.179 1.530 40 التجريبية التفاصيل استخدام - ب
0.719 

 د .غ
- 0.470 78 0.640 

 د .غ
 0.201 1.550 40 الضابطة 0.020 -

 1.432 0.160 1.555 40 التجريبية التنظيم - ج
0.235 

 د .غ
0.125 78 0.901 

 د .غ
 0.196 1.550 40 الضابطة 0.005

 0.666 0.114 1.603 40 التجريبية ةللمهارات املعرفي الكليةالدرجة 
0.417 
 د .غ

1.230 78 0.222 
 د .غ

 0.128 1.570 40 الضابطة 0.033
 مهارات ما وراء املعرفة ثانيًا:

 املراقبة الذاتية – أ
 0.850 78 0.190 - 0.05 5.021 0.189 1.605 40 التجريبية

 د .غ
 0.273 1.615 40 الضابطة 0.010 -

 3.581 0.212 1.590 40 التجريبية لتخطيطا –ب
0.062 

 د .غ
1.095 78 0.277 

 د .غ
 0.274 1.530 40 الضابطة 0.060

 0.800 0.225 1.550 40 التجريبية التقويم الذات  –ج
0.374 

 د .غ
0.092 78 0.927 

 د .غ
 0.260 1.545 40 الضابطة 0.005

 0.364 0.144 1.582 40 التجريبية ملعرفةالدرجة الكلية ملهارات ما وراء ا
0.548 

 د .غ
1.300 78 0.197 

 د .غ
 0.137 1.541 40 الضابطة 0.041

 مهارات إدارة امليادر والوقت :ثالثًا
 الضبط البيئ  – أ

 1.378 0.266 1.785 40 التجريبية
0.244 
 د .غ

0.366 78 0.715 
 د .غ

 0.221 1.765 40 الضابطة 0.020
 2.624 0.222 1.655 40 التجريبية إدارة الوقت –ب

0.109 
 د .غ

1.618 78 0.110 
 د .غ

 0.298 1.560 40 الضابطة 0.095
 0.397 0.237 1.665 40 التجريبية تعلم األقران – ج

0.531 
 د .غ

1.790 78 0.077 
 د .غ

 0.238 1.570 40 الضابطة 0.095
 3.720 0.226 1.505 40 التجريبية اتالبحث عن املعلوم –د

0.057 
 د .غ

1.024 78 0.309 
 د .غ

 0.187 1.458 40 الضابطة 0.048
 3.925 0128 1.652 40 التجريبية الدرجة الكلية ملهارات إدارة امليادر والوقت

0.051 
 د .غ

0.640 78 0.524 
 د .غ

 0.087 1.637 40 الضابطة 0.016
 0.829 0.077 1.617 40 التجريبية ية ملقياس التنظيم الذات الدرجة الكل

0.365 
 د .غ

1.980 78 0.051 
 د .غ

 0.067 1.585 40 الضابطة 0.032
 اختبار املهارات احلياتية - 3

 مهارة األمن والسالمة: أواًل
 1.631 0.660 3.775 40 التجريبية

0.205 
 د .غ

0.566 78 0.573 
 د .غ

 0.516 3.700 40 بطةالضا 0.075
 2.743 0.597 3.450 40 التجريبية املهارات اليحية ثانيًا:

0.102 
 د .غ

0.407 78 0.685 
 د .غ

 0.496 3.400 40 الضابطة 0.050
 0.010 0.622 3.350 40 التجريبية املهارات الغذائية ثالثًا:

0.920 
 د .غ

- 0.551 78 0.583 
 د .غ

 0.594 3.425 40 ةالضابط 0.075 -
 1.888 0.954 3.575 40 التجريبية املهارات الوقائية: رابعًا

0.173 
 د .غ

0.405 78 0.686 
 د .غ

 0.506 3.525 40 الضابطة 0.050
 0.132 0.751 3.475 40 التجريبية املهارات اليدوية خامسًا:

0.717 
 د .غ

- 0.944 78 0.348 
 د .غ

 0.668 3.658 40 الضابطة 0.150 -
 0.632 78 0.481 - 0.05 5.988 0.554 3.475 40 التجريبية املهارات البيئية سادسًا:

 د .غ
 0.815 3.550 40 الضابطة 0.075 -

 0.550 2.678 21.100 40 التجريبية الدرجة الكلية الختبار املهارات احلياتية
0.461 

 د .غ
- 0.219 78 0.827 

 د .غ
 2.423 21.225 40 الضابطة 0.125 -

                                           
 عند أي مستوى من املستوايت اإلحصائية املعروفة .غ . د / قيمة االختبار اإلحصائي غري دالة إحصائياً  (1)
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دتةيييح مييين الجيييدا  السيييابا أن الييييراق بيييين متوسيييةاح درمييياح كيييم مييين اليجييييوعتين 
امقيا  التميييا الييات ، ااختبيار الياياراح ، التجريبية االةاطةة على اختبار التيكير االستدالل 

بيين اليجييوعتين التجريبيية ميا يعم  أتل ال تومد فراق ذاح داللة إد يائية ، اليياتية غير دالة
 اهيا دد  على تكاف  اليجيوعتين.، االةاطةة قبليا  

قبم البدء ف  عيلية التدريس ألتقى البادي  طيعليا العليوم اليكليف طالتيدريس  :تدريس الوحدة -5
، اأهييتايا، سيمة خبير  في  التيدريس( بايدف تعريييل طيال رض مين الدراسية17لليجيوعة التجريبية )

ادار كييييم ميييين اليعلييييا االةالييييب أثميييياء عيلييييية ، ئييييية علييييى االسييييتراتيجية اليسييييت دمةااليلسييييية القا
، التيدريس، اتيا تزايييده بيدليم اليعليا ل سترشيياد طيل فيي  عيليية التيدريس افقييا  السيتراتيجية سييكامبر

 (سيييمة خبييير  فييي  التيييدريس 16أميييا طالمسيييبة لليجيوعييية الةييياطةة فقيييد قيييام معليييا هييييه اليجيوعييية )
( د يية دراسييية، أل مييا يقييارا 20اقييد اسييت رقت عيلييية التييدريس )، اليعتيياد  طالتييدريس طالةريقيية

  .( د و أسبوعيا  4( أسابي  بواق  )5)
أعيد تةبيا أدااح الدراسة طعد اتتااء التجربة على ص ا  :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة -6

 .ياتاح إد ائيا  امن ثا تا الت ييح تيايدا  لتيليم الب، اليجيوعتين التجريبية االةاطةة
   :املعاجلة اإلحيائية :خامسًا

ل ماطيية علييى أسييتلة الدراسيية االتيقييا ميين صييية فراضيياا، تييا تيليييم البياتيياح طاسييت دام 
 طاست دام ا ساليب ائد ائية التالية:  (SPSS)البرتامج ائد ائ  للعلوم االمتياعية 

  لقبليييي   دااح الدراسييييةتكيييياف  اليجيييييوعتين التجريبييييية االةيييياطةة فيييي  التةبيييييا ا لقيييييا 
  .(T-Test)اختبار )ح( است دم 

  أثيير اسييتراتيجية سييكامبر لتييدريس العلييوم فيي  تميييية مت يييراح الدراسيية التاطعيية للكشييف عيين
. (Ancova)تيلييييم التبيييادن الي يييادب اسيييت دم  ليييدا صييي ا ال يييف ا ا  اليتوسييي 

 (.121، 1992)عود  امكاال، 

  دجييا ا ثيير دتييدد(Effect Size)   عليى قيييية مربيي  إدتيا  بميياءا(2)  أثيير للكشييف عيين
( علييييى اليت يييييراح التاطعيييية أثيييير اسييييتراتيجية سييييكامبر لتييييدريس العلييييوماليت ييييير اليسييييتقم )

إذا كاتيت قييية مربي  )كالتيال :  (التميييا الييات ، الياياراح اليياتيية، التيكير االستدالل )
أقييم ميين  -0.2ميين )أعبيير  أما اذا كييانفرقييم( فايي  تي ييم دجييا أثيير ضييعيف. 0.2إدتييا )
 0.08) (2)إدتييييا اذا كاتييييت قيييييية مربيييي   ا  اأخير ( فايييي  تي ييييم دجييييا أثيييير متوسيييي .0.8

 (115-114، 2003ع م، و فرعلى( فا  تي م دجا أثر كبير. )أب
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 :لقيييييا لم( 1979ت ييييميف همكييييم اآخييييران ) علييييىد اعتييييياال تييييا معامييييم ارتبيييياي بيرسييييون
 (.146 م،  1988 -ليل الييتيلة ليعامم ارتباي بيرسون طيي : )عود  اال 

 (8)دول جـــــ
 لقيم احملتملة ملعامل ارتباط بريسونلتينيف هنكل وآخرون يوضح 

 احملتملة ملعامل بريسون قيمة االرتباط
 عاٍلية جدًا عالية متوسطة منخفضة منخفضة جدًا

 1.0 -0.90 0.90أقل من  -0.70 0.70أقل من  -0.50 0.50أقل من  -0.30 0.30أقل من  -صفر

   :عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها :سادسًا
، فييا دل  عرض امماقشة  ها المتائج الت  تا التوصم إلياا ل ماطة عن أستلة الدراسية

  :اذل  كيا دل ، االتيقا من صية فراضاا
  :عرض ومناقشة النتائج الخاصة باختبار التفكير االستدالليأ( 
 ا  دمو على أتل د تومد فراق داليل إد يائيا  عميد اليرض ا :اختبار صية اليرض ا ا  -1

( بييييين متوسييييةاح درميييياح صيييي ا اليجيييييوعتين التجريبييييية االةيييياطةة فيييي  0.05مسييييتوا )
د اتييييا اسييييت دام تيليييييم التبييييادن الي ييييادب  التةبيييييا البعييييدل الختبييييار التيكييييير االسييييتدالل 

(Ancova) االجدا  التال  دوضح ذل  الختبار صية هيا اليرض:  
 للفرق بني (ANCOVA)املبني مللخص نتائج اختبار حتليل التباين املياحب  (9)جدول 

 املتوسطات البعدية لدرجات كل من اجملموعة التجريبية والضابطة لعينة الدراسة الكلية عند الدرجة الكلية
 (:اختبار التفكري االستدالل )لـ 

 ميدر التباين الدرجة املقاسة
 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة اختبار
 (ف)

 مستوى
 الداللة اإلحيائية

 (2)مربع إيتا 
 حجم التأثري

الدرجة  - 1/  1
 الكلية الختبار
التفكري 
 االستدالل 

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.628 0.237 0.141 1 0.141

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.92 0.001 853.886 507.442 1 507.442

( بيين متوسية  0.05من الجدا  السيابا دتبيين اميود فيرق دا  إد يائيا  عميد مسيتوا )
درماح ص ا اليجيوعتين التجريبية االةاطةة ف  التةبيا البعدل الختبار التيكيير االسيتدالل  

 .ل الح ص ا اليجيوعة التجريبية، ابايا يقبم اليرض ا ا  للدراسة
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تيا الكشيف عين دجيا تيرثير اسيتراتيجية سيكامبر في   (2)ايجياد قييية مربي  إدتيا  امن خ  
   :مبين طالجدا  التال  وكيا ه (Kiess,1989,486)( 59، 1997تميية التيكير االستدالل . )فام، 

 يبني مقدار حجم تأثري إسرتاتيجية سكامرب (2( قيمة مربع ايتا )10جدول )
 ر مهارات التفكري االستدالل يف اختبا

 مقدار حجم التأثري (2قيمة مربع إيتا ) املتغري التابع املتغري املستقل
 كبري 0.92 التفكري االستدالل  استخدام إسرتاتيجية سكامرب

ابالتال  يكون دجا تيرثير ، (0.8من الجدا  السابا دتبين أن قيية مرب  إدتا أعبر من )
تيسر هييه المتيجية ا ستراتيجية سكامبر ف  تميية مااراح التيكير االستدالل  لعيمة الدراسة كبيرا  .ا

التيكيير االسيتدالل ( درمي  إليى تيرثير )( مين التبيادن الكلي  لليت يير التياط  0.92على أسيا  أن )
  .(73، 1997)فام،  (اليت ير اليستقم )استراتيجية سكامبر
ت دام إسييتراتيجية سييكامبر فيي  تميييية مايياراح التيكييير االسييتدالل  اهيييا د كييد إلييى فاعلييية اسيي

اسيتراتيجية سيكامبر  دي  يجيب ذل  على الس ا  ا ا  من أستلة الدراسة االيل دمو على )ميا أثير
   .لتدريس العلوم ف  تميية مااراح التيكير االستدالل  لدا ص ا ال ف ا ا  اليتوس  ؟(

ت إلييييل طعييي  الدراسييياح السييياطقة فييي  تمييييية التيكيييير اتتسيييا هييييه المتيجييية مييي  ميييا توصيييل
مرفييييت هييييات ، ) :اميييين هيييييه الدراسيييياح مييييا دليييي ، الكيييين طاسييييت دام مت يييييراح أخييييرا ، االسييييتدالل 
(، 2000سييييير عبييييد الكييييريا، )(، 2010)سييييياح الجيييييرل، ، (2015آمييييا  مييييييود، )، (2013

)تاديية لةيف ، (2012ميريا الراي ي ، )( 2008، )ليليى معيوض، (2011عبد اليجييد اميييم، )
 اييكن إرما  هيه المتيجة إلى:  .(2013)رسيية مةر، ، (2012هللا، 
 ديي  تقيوم فكير  االسيتراتيجية عليى أن ، تةيمت االستراتيجية م ةةا  دتةين عيد  مكوتياح

 ،دتوصم الة ا لتميية اتةوير أفكارها ميا ييقيا لايا تبمي  أفكيار مدديد  امتموعية اددد ية
من ال ةواح اليتدرمة ليعالجة معةياح ممتج ما اال راج  امتماسقةتمتج عن مرادم متسقة 

اصيييرح الةييي ا  سيييتلة م تليييية ، اقيييد أدا اسيييت دام خةيييواح االسيييتراتيجية، طع قييياح مدديييد 
ديييو  التيكيييير اليتعييييا اليييي دل إليييى اتتييياج اتولييييد أعبييير عيييدد ميكييين مييين ا فكيييار االيليييو  

إلييييى تميييييية مايييياراح التيكييييير االسييييتدالل   تيييي دل فيييي  المااييييية، الجددييييد  لليشييييك ح اليياتييييية
  .(2015آما  مييود، )(، 2013مرفت هات ، )اهيا ما أعدتل دراست  ، الي تلية
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  إن تقييديا ا تشييةة االتجييارا العيلييية الي تلييية افييا مرادييم اسييتراتيجية سييكامبر أثييار دافعييية
كيل  ، ية ال يييةكيا أتاح لاا الير  للوصو  إلى االستدالالح العلي، التعلاو الة ا تي

ف ن التياعم االمتياع  اليستير اترك اليريية للةاليب للتعبيير االيماقشية االييوار االتييااض 
بيمييل ابييين معليييل ايم ئييل أدا إلييى تبيياد  ا راء االيعلوميياح التيي  سيياعدح طشييكم كبييير فيي  

راسييية اهييييا ميييا أعدتيييل د، إثيييار  التيكيييير االسيييتدالل  ليييدا الةييي ا للوصيييو  إليييى تتيييائج مدديييد 
  .(2010سياح الجيرل، )

  اسيييت دام إسيييتراتيجية سيييكامبر سييياعد الةييي ا عليييى اعتشييياف ااسيييتدال  الع قييياح اليياهيييييية
امييين ثيييا التيسييين فييي  قيييدر  الةييي ا عليييى اسيييت دام ، التييي  تسييياعد عليييى التيكيييير االسيييتدالل 

ا مييا أعدتييل اهييي، اليعلوميياح اليتييوفر  لييدداا اربيي  اليييياهيا الجددييد  طالبمييية اليعرفييية للةالييب
  .(2011امييم، ، دراسة )عبد اليجيد

  سيييياعدح االسييييتراتيجية علييييى اسييييت ار  ال بييييراح السيييياطقة لييييدا الةيييي ا، خاصيييية أن التيكييييير
االسييتدالل  دتةلييب دمييج ال بييراح السيياطقة التيي  ييتلكاييا الةالييب عمييدما يييياا  دييم مشييكلة 

آما  )يا ما أعدتل دراسة معيمة، أل أتل دتةين عيلية دمج اتركيب ا فكار طشكم مددد، اه
  .(2015، مييود

  اسييت دام اسييتراتيجية سييكامبر قييد سيياها فيي  تميييية التيكييير االسييتدالل  لييدا صيي ا اليجيوعيية
التجريبية، طيا افره لايا مين مواقيف تعليييية ييارسيون فيايا ماياراح االسيتقراء ااالسيتمباي مين 

رح ائسيييتراتيجية خبيييراح تعلييييية خييي   تميييييي ا تشيييةة االتجيييارا العلييييية الي تليييية، كييييا افييي
اميارسية صيريقتاا في  البيي  االتي  تقيوم عليى ، للة ا أتادت لاا فير  التيكيير كالعليياء

  .(2008ليلى معوض، )اهيا ما أعدتل دراسة ، االستدال 
  اسييييت دام إسييييتراتيجية سييييكامبر أتيييياح للةالييييب ميارسيييية العيييييم اليعيليييي  ميييين خيييي   اليرصيييية

إدميييياج اليعلوميييياح الجددييييد  فيييي  البمييييية اليعرفييييية ا ، االسييييتدال  للتجريييييب ااسييييت دام مايييياراح
اتعددم هييه البميية اتميييايا، كييا أن التيدريس افقيا  ل سيتراتيجية اليسيت دمة يعتييد ، الساطقة

ببيتييية ، االيماقشييية االييييوار البمييياء لليعميييى، التييييااض :عليييى عيييدد مييين الركيييائز اليايييية اممايييا
علييا كيميياي تعليييي  مماسييب للييتعلا اتميييية التيكييير اإتاديية الي ييم االمتياعييية التيي  دوفرهييا الي
  .(2000اهيا ما أعدتل دراسة )سير عبد الكريا، ، اليرية للة ا للتعبير عن أفكارها
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  :عرض ومناقشة النتائج الخاصة بمقياس التنظيم الذاتيب( 
د ائيا  عمد دمو اليرض ال ات  على أتل د تومد فراق دالل إ :اختبار صية اليرض ال ات  -2

( بين متوسةاح درماح ص ا اليجيوعتين التجريبية االةاطةة في  التةبييا 0.05مستوا )
 (Anacova)تيييييا اسييييت دام تيليييييم التبييييادن الي يييييادب ا البعييييدل ليقيييييا  التمييييييا اليييييات  د 

  :دوضح ذل  الختبار صية هيا اليرض االجدا  التال 
املتوسطات البعدية  للفرق بني (ANCOVA)تباين املياحب املبني مللخص نتائج اختبار حتليل ال (11)جدول 

 (:مقياس التنظيم الذات )لدرجات كل من اجملموعة التجريبية والضابطة ملختلف مهارات 

 :ميدر التباين :املقاسة املهارة
 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمةاختبار
 (ف)

الداللة  مستوى
 اإلحيائية

 (2)مربع إيتا 
 حجم التأثري

مقياس  - 2/  2
 التنظيم الذات 

 1 املهارات املعرفية - 1
 التسميع -

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.00 د .غ 0.942 0.005 0.011 1 0.011

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.90 0.001 707.119 84.607 1 84.607

مقياس  - 2/  3
 التنظيم الذات 

 2 املهارات املعرفية - 1
استخدام  -

 التفاصيل

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.604 0.271 0.045 1 0.045

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.89 0.001 590.208 97.628 1 97.628

مقياس  - 2/  4
 التنظيم الذات 

 - 3 املهارات املعرفية 1
 التنظيم

االختبار )ر التغاي
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.07 0.05 5.973 0.467 1 0.467

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.90 0.001 713.281 55.789 1 55.789

مقياس  - 2/  5
 التنظيم الذات 

املهارات املعرفية  - 1
 الكلية

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 أثري ضعيفت 0.00 د .غ 0.883 0.22 0.001 1 0.001

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.97 0.001 2318.274 65.230 1 65.230

مقياس  - 2/  6
 التنظيم الذات 

مهارات ما وراء  - 2
املراقبة  – 1املعرفة 

 الذاتية

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.377 0.790 0.083 1 0.083

األثر التجرييب 
 (موعةاجمل)

 تأثري كبري 0.89 0.001 675.254 71.136 1 71.136

مقياس  - 2/  7
 التنظيم الذات 

مهارات ما وراء  - 2
 التخطيط – 2املعرفة 

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.00 د .غ 0.987 0.000 0.000 1 0.000

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.90 0.001 668.007 88.721 1 88.721

مقياس  - 2/  8
 –التنظيم الذات  

مهارات ما وراء  - 2
التقويم  – 3املعرفة 

 الذات 

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.292 1.128 0.142 1 0.142

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.89 0.001 667.840 81.113 1 84.113

مقياس  - 2/  9
 تنظيم الذات ال

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.04 د .غ 0.099 2.783 0.092 1 0.092
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 :ميدر التباين :املقاسة املهارة
 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمةاختبار
 (ف)

الداللة  مستوى
 اإلحيائية

 (2)مربع إيتا 
 حجم التأثري

مهارات ما وراء  - 2
 املعرفة الكلية

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.96 0.001 2081.253 68.944 1 68.944

مقياس  - 2/  10
 التنظيم الذات 

مهارات إدارة  - 3
 – 1ت امليادر والوق

 الضبط البيئ 

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.375 0.795 0.082 1 0.082

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.90 0.001 684.285 70.181 1 70.181

مقياس  - 2/  11
 التنظيم الذات 

مهارات إدارة  - 3
 – 2امليادر والوقت 
 إدارة الوقت

ختبار اال)التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.549 0.363 0.027 1 0.027

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.93 0.001 1088.756 79.479 1 79.479

مقياس  - 2/  12
 التنظيم الذات 

مهارات إدارة  - 3
 – 3امليادر والوقت 
 تعلم األقران

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.574 0.318 0.026 1 0.026

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.91 0.001 775.647 62.606 1 62.606

مقياس  - 2/  13
 التنظيم الذات 

مهارات إدارة  - 3
 – 4امليادر والوقت 

 البحث عن املعلومة

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 أثري ضعيفت 0.04 د .غ 0.071 3.343 0.200 1 0.200

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.94 0.001 1195.443 71.685 1 71.685

مقياس  - 2/  14
 التنظيم الذات 

مهارات إدارة  - 3
 امليادر والوقت الكلية

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.487 0.488 0.015 1 0.015

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.97 0.001 2124.640 64.499 1 64.499

مقياس  - 2/  15
 التنظيم الذات 

مهارات التنظيم  – 4
 الذات  الكلية

االختبار )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.03 د .غ 0.143 2.192 0.089 1 0.089

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 ريتأثري كب 0.94 0.001 1241.983 50.550 1 50.550

( بيييييين 0.05مييييين الجيييييدا  السيييييابا دتبيييييين اميييييود فيييييراق داليييييل إد يييييائيا  عميييييد مسيييييتوا )
متوسةاح درماح ص ا اليجيوعتين التجريبية االةياطةة في  التةبييا البعيدل ليقييا  التميييا 

 .ابايا يقبم اليرض ال ات  للدراسة .اليات  ل الح ص ا اليجيوعة التجريبية
تيا الكشيف عين دجيا تيرثير اسيتراتيجية سيكامبر  (2)امن خ   ايجاد قييية مربي  إدتيا 

مبين و كيييييا هيييي (Kiess,1989,486)( 59، 1997)فييييام،  .فيييي  تميييييية مايييياراح التمييييييا اليييييات 
  :طالجدا  التال 

 يبني مقدار حجم تأثري إسرتاتيجية سكامرب يف مقياس التنظيم الذات  (2( قيمة مربع ايتا )12جدول )
 مقدار حجم التأثري (2قيمة ) املتغري التابع ري املستقلاملتغ

 كبري 0.94 التنظيم الذات  استخدام إسرتاتيجية سكامرب
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ابالتييال  يكييون دجييا تييرثير ، (0.8ميين الجييدا  السييابا دتبييين أن قيييية مربيي  إدتييا أعبيير ميين )
لعيميية الدراسيية كبييير تيييرا   ن قيييية مربيي  إدتييا  اسييتراتيجية سييكامبر فيي  تميييية مايياراح التمييييا اليييات 

( مين التبيادن الكلي  لليت يير التياط  0.94( اييكن تيسير هيه المتيجة على أسيا  أن )0.8أعبر من )
  .(73، 1997)فام،  (درم  إلى ترثير اليت ير اليستقم )استراتيجية سكامبر (مااراح التمييا اليات )

إسيييتراتيجية سييكامبر فييي  تمييييية طعيي  ماييياراح التعلييييا اهيييا يشيييير إليييى فاعلييية اسيييت دام 
اليات ، اهيا يجيب على الس ا  ال يات  مين أسيتلة الدراسية االييل ديمو عليى دميا أثير اسيتراتيجية 

 دا ص ا ال ف ا ا  اليتوس ؟دسكامبر لتدريس العلوم ف  تميية التمييا اليات  ل
قة فيي  تمييييية طعيي  ماييياراح اتتسييا هيييه المتيجييية ميي  ميييا أبريتييل طعييي  الدراسيياح السييياط

اليبشي  اتالية مياد اليييا، )امين هييه الدراسياح ، التميييا الييات  الكين طاسيت دام مت ييراح أخيرا 
  .(2015آ  فردان، )، (2015( )علياء السيد، 2013

 :اييكن إرما  هيه المتيجة إلى
  ا اسييتمدح إسييتراتيجية سييكامبر إلييى العددييد ميين ائمييراءاح التيي  سيياعدح علييى تيييييز الةيي

ميييا ، اإثييار  توقعيياتاا للمتييائج، يييياد  دافعيييتاا ميين خيي   اضييعاا لألهييداف ال اصيية طييالتعلاا 
أتييياح لايييا إيجييياد تيييو  مييين الع قييياح بيييين الييييياهيا العلييييية ابعةييياا اليييبع  االتوصيييم إليييى 

  .(2015آ  فردان، )اهيا ما أعدتل دراسة  .التعييياح العليية
 االيماقشييية اليعالييية داخيييم ، ييييب معلومييياتاا اأفكيييارهاإن إتادييية اليرصييية للةييي ا للتيكيييير اترت

اليجيوعيييية اأيةييييا بييييين اليجيوعيييياح الي تلييييية ربيييييا أدا إلييييى أن أصييييبح الةيييي ا دتييييييزان 
ميا ساعد ربيا على تيوق ص ا اليجيوعية التجريبيية في  ، ااالستق   ف  التيكير، طالتمييا

  .(2012هللا، اهيا ما أعدتل دراسة )تادية لةف  .تمييا معارفاا ذاتيا  
 للةييي ا عليييى الت ةيييي  السيييليا، اتمشيييي  الجواتيييب اليايييية لليعرفييية السييياطقة  اتادييية اليرصييية

ااض  ا هداف، اتمييا الوقت ال يم لليتعلا، اتيدديد م يادر ، ادمجاا م  اليعرفة اليدد ة
الييييييتعلا اصريقييييييية الي ييييييو  عليييييييى اليعلوميييييياح ربييييييييا سيييييياعد فييييييي  تميييييييية ماييييييياراح التميييييييييا 

 (Printrich, 1999, 461)اليات .
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  مسييياعد  الةييي ا فييي  دعيييا خةيييواح تعليايييا االسييييةر  عليييى اعيييياا بتيكييييرها ااسيييتمتاماتاا
االيوع  ، ات رفاتاا، اميارسة التيكير اليل ييكين الةي ا مين معرفية درمية قيدراتاا الياتيية

 (Tomei, 2010, 195) .طقدراتاا اإمكاتاتاا، ابالتال  اعساباا مااراح التمييا اليات 

  سيياعد  الةيي ا علييى ترتيييب اإعيياد  ال ييياغة اليمييييل لليعلوميياح ربيييا سيياعد علييى فاييا م
الييياد  الدراسييية، ميين خيي   تجيييي  العماصيير اليتشيياباة معييا  لليسيياعد  علييى الييتعلا، اتيددييد 
اليواضييي  اليييراد تعلياييا، ااسييت دام مجيوعيية متموعيية ميين التقمييياح الييييدد  الختيييار اتمييييا 

  .موضو  الدراسة ا فكار الوارد  ف 
 ميين دييي  اإدار  اضييب  الوقييت، االجاييد، ديي  الةيي ا علييى إدار  امراقبيية البيتيية اليييةيية ،

ابيتة الدراسية، اتلقي  مسياعد  ا خيرين طييا فيياا اليعلييين اا قيران، كيم ذلي  سياعدها عليى 
 (Printrich, 1999, 462) .التعلا اتيقيا أهدافاا

  الييكيياح ئمييراء ا ميين خي   تيددييد اليعيادير أ، عياديي مراقبية الةيي ا لتيكييرها اسييلوكاا ا
اليقارتية بيماييا ابيين أدائييل مين أمييم تومييل عيلييية اليراقبية التيي  تيوفر للةالييب معلومياح قيييية 
عن تعليل، م م معرفة مستوا فايل، االت يير الياصم ف  مسيتوا قدراتيل، اهييه اليعلومياح 

  .(2013السواي، )اهيا ما أعدتل دراسة  ،تومل الةالب لقةاء مزيد من الوقت ف  الدراسة
  شيعور الةاليب برغبية ادافيي  داخلي  لليتعلا دييي  أن ذلي  دي دل إلييى اسيتيتاعل بتعلييل ابي ييل

اهييا مييا دققتيل إسييتراتيجية سيكامبر ديي  افييرح لةي ا اليجيوعيية ، عين اليزييد ميين اليعرفية
لجياع  امن خ   است دام التجريبية فرصا  لليشاركة االيتعة أثماء التعلا من خ   العيم ا

اال قيية فييييا ييتلكوتييل ميين معييارف دييو  ، الرسييوم الي تلييية، ميييا ياد ميين فعالييية الييياح لييدداا
اهيا ما أعدتل دراسية ، مااراح التمييا اليات  لددااو ا مر اليل أدا إلى تي، الودد  الي تار 

  .(2015علياء السيد، )
  :مهارات الحياتيةعرض ومناقشة النتائج الخاصة باختبار الج( 
اختبييار صييية اليييرض ال اليي : دييمو اليييرض ال اليي  علييى أتييل د تومييد فييراق دالييل إد ييائيا   -3

( بييين متوسييةاح درميياح صيي ا اليجيييوعتين التجريبييية االةيياطةة فيي  0.05عمييد مسييتوا )
 ااراح اليياتية د.التةبيا البعدل الختبار الي

(الختبيار (Anacova ،Kiess ،1989 ،480)تا است دام تيددد التبيادن الي يادب )ا 
  :دوضح ذل  صية هيا اليرض االجدا  التال 
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البعدية لدرجات كل  للفرق بني املتوسطات (ANCOVA)املبني مللخص نتائج اختبار حتليل التباين املياحب  (13)جدول 
 (:رات احلياتيةاختبار املها)من اجملموعة التجريبية والضابطة لعينة الدراسة الكلية عند خمتلف مهارات 

 ميدر التباين املهارات املقاسة
 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة اختبار
 (ف)

 مستوى
 الداللة اإلحيائية

 (2)مربع إيتا 
 حجم التأثري

/ اختبار املهارات  16
 احلياتية

مهارة األمن  – 1
 والسالمة

االجتاه )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.366 0.828 0.302 1 0.302

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.85 0.001 418.318 152.513 1 152.513

/ اختبار املهارات  17
 احلياتية

 املهارات اليحية – 2

االجتاه )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.493 0.475 0.245 1 0.245

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.86 0.001 468.452 241.709 1 241.709

/ اختبار املهارات  18
 احلياتية

 املهارات الغذائية – 3

االجتاه )التغاير 
 (القبل 

4.267 1 4.267 10.761 0.01 
تأثري  0.12

 ضعيف

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.89 0.001 640.742 254.075 1 254.075

هارات / اختبار امل 19
 احلياتية

 املهارات الوقائية – 4

االجتاه )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.04 د .غ 0.078 3.192 1.380 1 1.380

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.85 0.001 814.998 181.176 1 181.176

/ اختبار املهارات  20
 احلياتية

 املهارات اليدوية – 5

االجتاه )التغاير 
 (لقبل ا

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.391 0.745 0.285 1 0.285

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.86 0.001 484.739 185.490 1 185.490

/ اختبار املهارات  21
 احلياتية

 املهارات البيئية – 6

االجتاه )التغاير 
 (القبل 

 تأثري ضعيف 0.01 د .غ 0.539 0.380 0.106 1 0.106

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.88 0.001 584.559 162.419 1 162.419

اختبار املهارات  - 3/  22
 احلياتية

املهارات احلياتية  - 7
 الكلية

االجتاه )التغاير 
 (القبل 

11.305 1 11.305 4.888 0.05 
تأثري  0.06

 ضعيف

األثر التجرييب 
 (اجملموعة)

 تأثري كبري 0.98 0.001 3040.608 7031.703 1 7031.703

( بيييييين 0.05مييييين الجيييييدا  السيييييابا دتبيييييين اميييييود فيييييراق داليييييل إد يييييائيا  عميييييد مسيييييتوا )
متوسييييةاح درميييياح صيييي ا اليجيييييوعتين التجريبييييية االةيييياطةة فيييي  التةبيييييا البعييييدل الختبييييار 

 .ابايا يقبم اليرض ال ال  للدراسة .اليااراح اليياتية ل الح ص ا اليجيوعة التجريبية
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تييييييا الكشييييييف عيييييين دجييييييا تييييييرثير اسييييييتراتيجية  (2)ميييييين خيييييي   ايجيييييياد قيييييييية مربيييييي  إدتييييييا ا 
كيييييييييييا  (Kiess,1989,486)( 59، 1997)فييييييييييام،  .سييييييييييكامبر فيييييييييي  تميييييييييييية اليايييييييييياراح اليياتييييييييييية

 :مبين طالجدا  التال و ه
 ختبار املهارات احلياتية( يبني مقدار حجم تأثري إسرتاتيجية سكامرب يف ا2( قيمة مربع ايتا )14جدول )

 مقدار حجم التأثري (2قيمة ) املتغري التابع املتغري املستقل
 كبري 0.98 املهارات احلياتية استخدام إسرتاتيجية سكامرب

ابالتال  يكون دجا تيرثير ، (0.8من الجدا  السابا دتبين أن قيية مرب  إدتا أعبر من )
ر ف  تميية اليااراح اليياتية لعيمة الدراسة كبير تيرا   ن قيية مرب  إدتا أعبر استراتيجية سكامب

 (0.98( اييكن تيسير هيه المتيجة على أسا  أن )0.8من )
درميي  إلييى تييرثير اليت ييير اليسييتقم  (اليايياراح اليياتييية)ميين التبييادن الكليي  لليت ييير التيياط  

 .(73، 1997)استراتيجية سكامبر( )فام، 
اهيييا ، شييير إلييى فاعلييية اسييت دام إسييتراتيجية سييكامبر فيي  تميييية اليايياراح اليياتيييةاهيييا ي

ميييا أثييير اسيييتراتيجية سيييكامبر ن أسيييتلة الدراسييية االييييل ديييمو عليييى ديجييييب عليييى السييي ا  ال الييي  مييي
 .لتدريس العلوم ف  تميية اليااراح اليياتية لدا ص ا ال ف ا ا  اليتوس ؟د

إلييييل طعييي  الدراسييياح السييياطقة فييي  تمييييية طعييي  اتتسيييا هييييه المتيجييية مييي  ميييا توصيييلت 
( 2015الزهراتييي ، ) :امييين هييييه الدراسييياح، الياييياراح اليياتيييية الكييين طاسيييت دام مت ييييراح أخيييرا 

اييكيين  .(2011)رييياا ت ير، ، (2008)قشيةة، ، (2012)ميرا  الجيدل، ، (2012)ا غيا، 
  :إرما  هيه المتيجة إلى

 الجاتيييييب اليعرفييييي  اليايييييارل الييييييرتب  طيييييالواق   ربييييييا سييييياعدح إسيييييتراتيجية سيييييكامبر عليييييى تمييييييية
الييييييييات  للةيييييي ا، ميييييين خيييييي   ميارسيييييية الةيييييي ا لييييييبع  ا تشييييييةة العليييييييية التيييييي  سيييييياعدح 

معايشيييييية الةييييييي ا ا علييييييى ربيييييي  الةيييييي ا طالبيتييييييية اليييةيييييية باييييييا، اات يييييياذ القيييييييراراح السييييييليية 
ار المشييييي  لليواقيييييف اليياتيييييية الي تليييييية، كييييييا أن اسيييييت دام إسيييييتراتيجية سيييييكامبر أعيييييد عليييييى اليييييد

اأهييييييييية أن تكيييييييون مايييييييام اليييييييتعلا فاعلييييييية امشيييييييك تل دقيقيييييييية أل ذاح ، للةييييييي ا أثمييييييياء اليييييييتعلا
ا ميييييير اليييييييل ربيييييييا سيييييياعد فيييييي  تميييييييية اليايييييياراح اليياتييييييية ، صييييييلة ط بييييييراح الةالييييييب اليياتييييييية

   .(2008، قشةة)اهيا ما ت كده دراسة ، لدا الة ا
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 مييا كيان ليل أعبير ، طيامياتاا امييولاا ارتباي اليوضوعاح اا تشةة العليية اليقيدم للةي ا
اسيرعة امت عايا، اأيةيا ميرار ، ا ثر ف  مساعد  الة ا على اعتسياا الياياراح اليياتيية

الةييييي ا ط بيييييراح تعليييييييية مربيييييية امشيييييوقة ديييييو  الياييييياراح اليياتيييييية مييييين خييييي   اسيييييت دام 
ميييا كييون ، د إسييتراتيجية سييكامبر أدا إلييى اتتقييا  أثرهييا، اتوفيياييا فيي  مواقييف دياتييية مدديي

  .لدداا القدر  على التعامم م  اليواقف اليياتية الي تلية
  عيييا إن إسييتراتيجية سييكامبر ربيييا عيلييت علييى يييياد  الدافعييية لييدا الةيي ا، اتزيييد ميين ثقيية

الة ا طرتيساا، االيشاركة االتعاان ف  إتجاي الياياح التعلييية من أمم تيقيا ا هداف 
  .(2012مرا  الجدل، )ليياتية الي تلية، اهيا ما أعدتل دراسة اليرمو  ااعتساا اليااراح ا

  ربيييا كيييان لليييدار االتياعيييم المشييي  لةييي ا اليجيوعييية التجريبيييية مييين خييي   اليعالجييية اليعالييية
ربييي  البميييية اليعرفيييية الجدديييد  مييي  اليعرفييية السييياطقة طييياليواقف اليياتيييية ا  لليعلومييياح الجدديييد 

ابالتيال  ييياد  ثقية الةي ا طرتيسياا اهييا بيداره ، مة لايااليتةيمة ف  ا تشةة العليية اليقد
  .(2012اهيا ما أعدتل دراسة )ا غا، ، أدا إلى تميية اليااراح اليياتية لدداا

  ربيييا أن إسييتراتيجية سييكامبر عيلييت علييى يييياد  دافعييية الةيي ا لييارسيية اليايياراح اليياتييية
الةيي ا االبيتية ادييم مشييك تاا الي تلييية، الي تليية، ميييا د كييد التياعييم اليسيتير االبميياء بييين 

، االتييي  ادح اليييى مواماييية اليشيييك ح طةريقييية علييييية صيييييية ئيجييياد اليليييو  اليماسيييبة لايييا
 ( 2015الزهرات ، )اتةبيا ما تعليوه ف  مواقف دياتية أخرا، اهيا ما أعدتل دراسة 

فكير االستداللي عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالعالقة االرتباطية بين اختبار التد( 
  .ومقياس التعليم الذاتي واختبار المهارات الحياتية

د توميد ع قية ارتباصيية  :دمو اليرض الراط  للدراسية عليى أتيل :اختبار صية اليرض الراط  -4
 :دالييية إد يييائيا  بيييين الدرمييية الكليييية الختبيييار التيكيييير االسيييتدالل  االدرمييية الكليييية لكيييم مييين

ختبييييار اليايييياراح اليياتييييية فيييي  التةبيييييا البعييييدل لييييدا صيييي ا مقيييييا  التمييييييا اليييييات ، اا
 .اليجيوعة التجريبية

بيين الدرمية الكليية الختبيار التيكيير االسيتدالل   (عار  بيرسون )تا دساا معامم ارتباي 
امقييييا  التميييييا الييييات  ااختبيييار الياييياراح اليياتيييية ليييدا صييي ا اليجيوعييية التجريبيييية الختبيييار 

  :  التال  دوضح ذل االجدا ، صية هيا اليرض
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البينية باستخدام معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية لـكل  *املبني لنتائج العالقة االرتباطية (15)جدول 
للمجموعة  (اختبار املهارات احلياتية)و (مقياس التنظيم الذات )و (اختبار التفكري االستدالل ) من

 (40 ن =) املتوسط اليف األول طالبالتجريبية من عينة الدراسة الكلية من 
 ** :العالقة االرتباطية البينية بني الدرجة الكلية ألدوات الدراسة الثالثة

 :الدرجة الكلية لـ

 اختبار – 1/  1
 التفكري االستدالل 

مقياس التنظيم  - 2/  15
 الذات 

مهارات التنظيم الذات   – 4
 الكلية

اختبار املهارات  - 3/  22
 احلياتية

 ملهارات احلياتية الكليةا - 7

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتباط

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتباط

 التباين
 املفسر

 القيمة
 االرتباطية

 قوة
 االرتباط

 التباين
 املفسر

 0.72 عالية ** 0.847 0.71 عالية **0.844 - - - اختبار التفكري االستدالل  - 1/  1
 4ياس التنظيم الذات  مق - 2/  15
 0.75 عالية ** 0.863 - - - - - - مهارات التنظيم الذات  الكلية –

 7اختبار املهارات احلياتية  - 3/  22
 - - - - - - - - - املهارات احلياتية الكلية -

من الجدا  السابا دتبين امود ع قة ارتباصية دالة إد ائيا  بين الدرمة الكلية الختبار 
ر االسييتدالل  االدرمييية الكلييية ليقيييا  التميييييا اليييات  ااختبييار الياييياراح اليياتييية للتةبييييا التيكييي

اكييل  ائماطية عليى ، ابايا يقبم اليرض الراط  للدراسية، البعدل لدا ص ا اليجيوعة التجريبية
ن هيم توميد ع قية ارتباصيية دالية إد يائيا  بييد :الس ا  الراط  من أستلة الدراسة اليل ديمو عليى

ااختبييار اليايياراح ، اختبييار التيكييير االسييتدالل ، امقيييا  التمييييا اليييات  :الدرميية الكلييية لكييم ميين
 .اليياتية للتةبيا البعدل لدا ص ا اليجيوعة التجريبية؟د

اتتسيييا هييييه المتيجييية مييي  ميييا توصيييلت إلييييل طعييي  الدراسييياح السييياطقة )مزئييييا ( الكييين مييي  
  (.2015 آما  مييود،) مت يراح أخرا امماا دراسة

افيي  ضييوء هيييه المتيجيية دتةييح أتييل دومييد ع قيية ارتباصيييل مومبيية اذاح دالليية إد ييائية 
بيييين الدرمييية الكليييية لةييي ا اليجيوعييية التجريبيييية البعيييدل لكيييم مييين اختبيييار التيكيييير االسيييتدالل  

اهييا يعمي  أن ماياراح ، (0.05امقيا  التمييا اليات  ااختبار الياياراح اليياتيية )عميد مسيتوا 
كير االستدالل  تستمد إليى ماياراح التميييا الييات ، اتيرتب  ماياراح التميييا الييات  طالياياراح التي

                                           
( القاليم االرتباطيالة الالواردة  *( ، )  0.01( القيم االرتباطية الواردة أيف اجلدول عاله  اات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى )   * *) 

 ( . 0.05يف اجلدول أعه  اات داللة إحصائية عند مستوى )  
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ديييييي  أن اميييييت ك الةاليييييب ليييييبع  ماييييياراح التيكيييييير ، اليياتيييييية الي تليييييية طع قييييية تيييييرثير اتيييييرثر
اليايياراح )االسييتدالل  الي تلييية ددفعييل إلييى ميارسيية طعيي  مايياراح التمييييا اليييات  الي تلييية م ييم 

كييييا ددفعيييل أيةيييا  إليييى  (رفيييية، اماييياراح ميييا اراء اليعرفييية، اماييياراح إدار  الي يييادر االوقيييتاليع
الياييياراح ال ييييية، ، مايييار  ا مييين االسييي مة)ميارسييية طعييي  الياييياراح اليياتيييية الي تليييية م يييم 

اليايياراح ال يائييية، اليايياراح الوقائييية، اليايياراح اليداييية، اليايياراح البيتييية( أثميياء تييدريس الودييد  
  .التعلييية لة ا ال ف ا ا  اليتوس  طاست دام إستراتيجية سكامبر

  :ف  ضوء تتائج الدراسة دوص  الباد  طيا دل 
عيم داراح تدريبل ليعلي  العلوم على است دام إستراتيجية سكامبر في  تيدريس مقيرراح  -1

  .العلوم طاليردلة اليتوسةة
كييييية اسييت داماا فيي  اليسيياقاح ال اصيية بتييدريس العلييوم تةيييين إسييتراتيجية سييكامبر ا  -2

  .( ف  برامج إعداد معلا العلوم طكلياح التربية2، 1)
لييييت تيييير م ةةييي  ام ييييي  ممييياهج العليييوم فييي  ايار  التعلييييا إليييى إعييياد  الميييير فييي   -3

ت ةييي  مميياهج العلييوم طكلييياح التربييية لتتيركييز طشييكم أعبيير علييى تميييية مايياراح التيكييير 
  .  االيااراح اليياتية ف  اليساقاح الي تلية لبرامج إعداد معلا العلوماالستدالل

  :من الييكن اقتراح إمراء الدراساح التالية
دراسيية فاعلييية إسييتراتيجية سييكامبر فيي  العلييوم علييى التي يييم ابقيياء أثيير الييتعلا االتيكييير  -1

  .اليتشعب لدا ص ا ال ف ال ال  اليتوس 
يييية برتيييامج مسيييتمد عليييى إسيييتراتيجية سييكامبر فييي  تمييييية التيكيييير عيييال  الرتبييية دراسيية فاعل -2

  .الياد  لدا ص ا اليردلة ال اتويةو االقيا العليية ااالتجاه تي
دراسيييية فاعلييييية اسييييت دام إسييييتراتيجية سييييكامبر فيييي  تييييدريس العلييييوم علييييى تميييييية التيكييييير  -3

  .االبتكارل ادافعية االتجاي لدا ص ا ال ف ا ا  اليتوس 
دراسة فاعلية إستراتيجية سكامبر ف  تميية التيكيير العليي  ابقياء أثير اليتعلا ليدا صي ا  -4

  .اليردلة اليتوسةة ذال أتياي التعلا الي تلية
  .إمراء دراسة مياثلة لايه الدراسة ف  ت   اح عليية أخرا كالرياضياح -5
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 املراجع العربية  :أواًل
 ، القاهر ، عالا الكتب. 1(: التدريس ائبداع  اتعلا التيكير، ي2005إبراهيا، مجدل عزيز )

تميييية القييدراح االبتكارييية لييدا اليييرد االيميييية، القيياهر ، مجيوعيية  :(2007الم يير، مييددت ) وأبيي
  .الميم العربية

(: برتيييامج مقتيييرح فييي  المشييياي اليدرسييي  لتمييييية الياييياراح اليياتيييية فييي  2005دجييير، فيييادز ) وأبييي
يردليية ا ساسييية العليييا فيي  فلسييةين، رسييالة دكتييوراه غييير ممشييور ، كلييية التربييية، العلييوم لل

 مامعة ا ق ى، غز . 
، (SPSS)(: التيليييم ائد ييائ  للبياتيياح طاسييت دام برتييامج 2003عيي م، رميياء مييييود ) وأبيي

 .القاهر ، دار المشر للجامعاح
اياراح التميييا الييات  في  تمييية (: أثر برتيامج قيائا عليى م2013ال ير ) وأديد مييد أب، أديد

، اليااراح اليياتية اعاداح االستيكار لدا ص ا اليدرسة ال اتويية، مجلية العليوم التربويية
 . 506 -469(،     2(،   )21م ر، إبريم، مج )
فاعلييية اسيييت دام إسييتراتيجية دائييير  الييتعلا فييي  تي يييم طعييي   :(2009أديييد، آميييا  سييعد سييييد )
ييية التيكيير االسيتدالل  ابقيياء أثير اليتعلا ليدا تليييياح ال يف ال ييامن الييياهيا العلييية اتم

(،   12مامعيية عييين شيييس، م )، طييالتعليا ا ساسيي ، مجليية التربييية العليييية، كلييية التربييية
(4) ، 138- 214 . 

(: فاعلية إستراتيجية التعلا القائا على دم اليشك ح الييميا 2010أديد، أميية مييد عييي  )
تمييييية التي ييييم افايييا صبيعييية العليييا االتميييييا الييييات  ليييتعلا العليييوم ليييدا ت مييييي ذاتييييا  فييي  

 مجلة التربية العليية، العدد الساد ، اليجلد ال ال  عشر. ، ال ف ا ا  ائعدادل
(، 1سلسيييلة عليييا اليييميس اليعرفييي ،   )، تمييييية ماييياراح التيكيييير :(2007ميسييين ميييييد )، أدييييد

  .مكتبة اليتمب ، الدمام
 ، الرياض، دار الزهراء للمشر االتويي . 2(: ائبدا  ف  دم اليشك ح، ي2007، صياء )ا عسر

البمائية في   Seven E'sد استق اء فاعلية توفيف إستراتيجية  :(2012ا غا، ديدان دوسف )
تميية اليااراح اليياتية ف  مبيي  العليوم العامية اليلسيةيم  ليدا صي ا ال يف ال يامس 

  .مامعة ا يهر ط ز ، فلسةين، امستيرا ساس د. رسالة م
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(: است دام إستراتيجية قائية على ا ستلة ذاح اليستوياح 2007آ  عوض، يييى عل  مييد )
اليعرفييية العلييييا فييي  تيييدريس العليييوم اأثرهيييا فيي  التي ييييم اتمييييية التيكيييير االسيييتدالل  ليييدا 

التربيييية، مامعييية صييي ا ال يييف السييياد  االبتيييدائ ، رسيييالة مامسيييتير غيييير ممشيييور ، كليييية 
 اليل  خالد، أباا. 

(: فاعلييية إسييتراتيجية مقترديية قائييية علييى الييتعلا اليييميا 2015آ  فردييان، إبييراهيا أديييد إبييراهيا )
ذاتيا  في  العليوم عليى تمييية عياداح العقيم اماياراح التميييا الييات  لةي ا ال يف ال الي  

ممشور ، مامعة أم القيرا، مكية اليتوس  ذال أتياي التعلا الي تلية. أصرادة دكتوراه غير 
 اليكرمة، السعودية. 

(: أثر اسيت دام أتشيةة ائتترتيت في  تيدريس الكيييياء طاليردلية ال اتويية 2002الباي، خالد ص ح )
فيييي  التي يييييم االتمييييييا اليييييات  للييييتعلا، الييييي تير العلييييي  السيييياد ، التربييييية العليييييية اثقافيييية 

 . 398 -365(،   1ة، ائسياعيلية، مج )اليجتي ، الجيعية الي رية للتربية العليي
(: أثيير اسييت دام إسييتراتيجية المييميية فيي  التي يييم ااالسييتدال  2007البيياي، خالييد صيي ح عليي  )
الكييياء لدا ص ا ال ف ال ات  ال اتول، مجلة التربية العليية، كلية و العلي  ااالتجاه تي

 . 120 – 91 ، (2(، العدد )10التربية، مامعة عين شيس، مجلد )
 دار اليعارف. ، (: الوصمية ف  عالا ط  هوية، القاهر 2000بااء الددن، دسين )

قيييييية اليقيييياديس العقلييييية ااالبتكارييييية االتي يييييلية اخ ييييائو  :(2001دليقيييية، ف رييييية عليييي  )و ب
الش  يييية فييي  الكشيييف عييين اليتييييوقين االيوهيييوبين، ارقييية عييييم مقدمييية لليييي تير اليييوصم  

، 15-13ئقين االيوهوبين ثرا  متجيعة من مس الية اصمية، ف  لليائقين االيوهوبين: اليا
  .64 -1 ، مار 

(: فعاليييية إسيييتراتيجياح ميييا اراء اليعرفييية فييي  ت يييويب الت يييوراح 2006البيلييي ، سيييويان ميييييد )
ال اصتة اتميية التيكير االستدالل  في  مياد  العليوم ليدا ت مييي اليردلية االبتدائيية، رسيالة 

 مامعة اليم ور . ، علية التربية ،مامستير غير ممشور 
إسيييتراتيجياح  –(: تمييييية تيكيييير الييييراهقين ال ييي ار االكبيييار 2006ميييابر، ميييابر عبيييد الييييييد )

  .القاهر ، دار اليكر العرب ، (37لليدرسين، سلسلة اليرام  ف  التربية اعلا الميس،   )
لمشي  في  تيدريس العليوم (: أثر توفيف طعي  إسيتراتيجياح اليتعلا ا2012الجدل، مرا  عدتان )

على تميية اليااراح اليياتية لدا صلبة ال ف الراط  ف  ميافيية غيز ، رسيالة مامسيتير، 
 مامعة ا يهر، ط ز ، فلسةين. 



2018  (8ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 317 

تميية اليااراح اليياتية ليدا صي ا اليردلية ال اتويية في  ضيوء  :(2010الجددب ، رأفت مييد )
 السعودية. ، ، مامعة أم القرا طيكةالتيدياح ااالتجاهاح اليعاصر ، رسالة دكتوراه 

(: الع قة بين التعلا اليميا ذاتيا  االتي ييم ا عياديي  ليدا عيمية 2010الجراح، عبد الماصر )
(،   4  )، (6اليجلة ا ردتيية في  العليوم التربويية، مجليد )، من ص ا مامعة اليرموك

  333- 348 . 
عيييييان، دار اليكيييير ، ر مييييياهيا اتةبيقيييياحتعليييييا التيكييييي :(2002مييييراان، فتييييي  عبييييد الييييردين )
  .للةباعة االمشر االتويي 
، عييان: دار اليكير 3ي، تعلييا التيكيير ميياهيا اتةبيقياح :(2008مراان، فتي  عبيد اليردين )
  .للةباعة االمشر االتويي 

(. أثيييير اسييييت دام غرائييييب صييييور ارسييييوم ا فكييييار 2010سييييياح بمييييت دسييييين صييييالح )، الجيييييرل 
ف  تمييية التي ييم ابعي  عياداح العقيم ليدا صالبياح  مقرر العلوم االبداعية لتدريس

قسيا اليمياهج ، رسالة دكتورا  غيير ممشيور ، ال ف ا ا  اليتوس  طيددمة مكة اليكرمة
 الييلكة العربية السعودية.، اصرق التدريس .علية التربية.مامعة أم القرا 

التعلا الييميا ذاتييا  في  تقيددر اليياح (: أثر التدريب على إستراتيجياح 2007ملجم، ت ر  مييد )
االدافعييية للييتعلا اا داء ا عيياديي  علييى الياسييب ا ليي  لييدا صيي ا شييعبة الياسييب ا ليي  

 طكلية التربية الموعية، مجلة البيوث الميسية االتربوية، كلية التربية، مامعة اليموفية. 
يييا الييات  في  تيدريس العليوم التم :(2013اليبش ، فويل أديد اتالة عبد اليعة  ماد اليا )

مجليييية دراسيييياح فيييي  ، لتميييييية اليييييم ائبييييداع  لليشييييك ح لييييدا ت ميييييي اليردليييية ائعدادييييية
  .144 – 110    ، (12) 9اليماهج اصرق التدريس، 

أثيير اسيييت دام ميييدخم الق يية فييي  تيييدريس العلييوم عليييى التي ييييم  :(2015سيييعيد ميييييد )، دسيين
اح العليييية، لييدا الت ميييي اليكيييوفين طال ييف الراطيي  اتميييية التيكييير االسييتدالل  ااالتجاهيي

مجلية التربيية العلييية، م ، مامعة عين شيس، الجيعية الي رية للتربيية العلييية، االبتدائ 
(18) ،(  2) ،    47- 117. 

تميييييية قييييدراح التيكييييير ائبييييداع  طاسييييت دام برتييييامج  :(2007اليسيييييم ، عبييييد الماصيييير ا شييييعم )
 مامعة ال ليج العرب ، البيرين. ، ير غير ممشور سكامبر، رسالة مامست

(: تمييييية قيييدراح التيكيييير االبتكيييارل طاسيييت دام برتيييامج 2009اليسييييم ، عبيييد الماصييير ا شيييعم )
  .السعودية، سكامبر، مركز دراساح ابيوث اليعوقين، مد 
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فايييد  ، مكتبييية اليلييي 1(: لييييياح فييي  التيكيييير ائبيييداع ، ي2002اليييييزان، عبيييد ائليييل إبيييراهيا )
  .الوصمية للمشر، الرياض
(: ع قييييية إسيييييتراتيجياح التميييييييا الييييييات  لليييييتعلا طياعليييييية اليييييياح 2006خلييييييية، ميايييييان قرتييييي  )

ات ييوراح الييتعلا لييدا صيي ا اليردليية الجامعييية د دراسيية مقارتيية د، رسييالة مامسييتير غييير 
  .ربيةمياورية م ر الع، ممشور ، معاد الدراساح االبيوث التربوية، مامعة القاهر 

(: أثر است دام تيوذج التعلا البميائ  في  تيدريس تكمولومييا الكاربياء 2006خليية، دسن مييد )
علييى التي يييم ابقيياء أثيير الييتعلا اتميييية التيكييير االسييتدالل  لييدا صيي ا ال ييف ال ييات  

، التعليييييا االتميييييية فيييي  اليجتيعيييياح الجددييييد ()ال يييياتول ال ييييماع ، الييييي تير العلييييي  ا ا  
 .228 -209وي، م ر،     مامعة أسي

(: فعاليييية برتيييامج تيييدريب  قيييائا عليييى تيريييية اليييتعلا اليسيييتمد إليييى 2013فاصيييية ميييييد )، ال لييييية
الدماغ ف  تميية الييارسة ال يية اليتماغية لدا معلياح العليوم أثمياء ال دمية اأثيره عليى 

  ، (108)  ، (27التميييييييا الييييييات  ليييييتعلا لتيييييييياتان، اليجلييييية التربويييييية، الكوييييييت، م )
201- 252.  

(: أثر است دام ا تشةة البي ية ف  تدريس العلوم على التي يم اتميية 2006ال ول ، مييد )
طعييييي  الياييييياراح اليياتيييييية ليييييدا ت مييييييي ال ييييييين ال يييييامس االسييييياد  االبتيييييدائ ، رسيييييالة 

 مامستير غير ممشور ، م ر. 
ليياتيية في  ميتيوا كتيب العليوم درمة تيوافر الياياراح ا :(2011دجر، فادز )و دراي ، عةا اأب

  .300 -283، (8مجلة الةيولة، )، طيردلة رياض ا صيا  ط ز 
  .(: التعلا اليميا ذاتيا  تومااح أهداف ائتجاي، القاهر : عالا الكتب2006رشوان، ربي  )

(: فاعليييية إسيييتراتيجية سيييكامبر لتعلييييا العليييوم فييي  تمييييية ماييياراح 2012الراي ييي ، ميييريا عيييال  )
ير االبتكارل لدا موهوباح اليردلة االبتدائيية طاليددمية اليميور ، رسيالة مامسيتير غيير التيك

 ممشور ، مامعة صيبة، كلية التربية، اليددمة اليمور .
(: مسيتوا االسيتدال  العليي  2009الس ماح، ميييد خيير هللا )، إبراهيا، الزعب ، ص  ، الشر 

صيي   تييرثره طيت يييراح الجييمس، اليسييتوا لييدا صلبيية كلييية العلييوم فيي  مامعيية اليسييين بيين 
العييدد ، (23الدراسي ، الت  ييو، مجليية مامعية المجيياح  طييياث العليوم ائتسيياتية، مجلييد )

(2) ،    401- 437 . 
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(: الع قة بين التي يم في  مبيي  ا ديياء االقيدر  عليى االسيتدال  2006الزغم، افاء دسين )
، دا صلبية اليردلية ا ساسيية العلييا في  إربيدالعلي  ف  ضوء ا تياي التعليييية الييةيلة لي

كليية الدراسياح التربويية ، رسالة دكتوراه غير ممشور ، مامعة عيان العربية للدراسياح العلييا
  .العليا، ا ردن
، القيييياهر : اليكتبيييية 1مايييياراح الييييييا  ابميييياء مجتييييي  اليعرفيييية، ي :(2012يهييييران، يييييييى عليييي  )
 الع رية. 

(: فاعليية اسيت دام برتيامج تعلييي  قيائا عليى اليتعلا اليسيتمد 2015ييز )الزهرات ، ماميد عبيد العز 
إلى الدماغ ف  تميية اليياهيا العليية االياياراح اليياتيية ليدا صي ا اليردلية اليتوسيةة، 
 رسالة مامستير غير ممشور ، مامعة الةائف، كلية التربية، الييلكة العربية السعودية. 

است دام تيوذج التعلا التوليدل ف  تميية التيكير االستدالل   أثر :(2012سليان، سياح مييد )
رسيييالة ، االتي يييم فيي  ميياد  الكييييياء لييدا صالبييياح ال ييف ا ا  ال يياتول طيكيية اليكرميية

  .الييلكة العربية السعودية، مامستير غير ممشور ، مامعة أم القرا، كلية التربية
ا اليميا ذاتيا  ليدا الةي ا مرتيعي  امم يةي  (: إستراتيجياح التعل2007السواح، عبد الرؤاف )

التي ييييم الدراسييي  بت  يييو إعيييداد معليييا الياسيييب ا لييي  اائعييي م التربيييول طكليييية التربيييية 
 . 105 -39(،     10الموعية، مجلة التربية الموعية طجامعة اليم ور ،   )

الييميا ذاتييا  فيي   (: فاعليية إسيتراتيجية مقترديية قائيية عليى الييتعلا2013السيواي، دييدبن ديييود )
تيسييين طعيي  مايياراح الكتاطيية امايياراح التمييييا اليييات  لييدا صيي ا قسييا الل يية االتجليزييية 

  .طجامعة الةائف، رسالة دكتوراه غير ممشور ، مامعة أم القرا، مكة اليكرمة
، الكوييت، شيركة 2(: مبياد  ائبيدا ، ي2002السويدان، صارق مييد، االعدلوت ، مييد اعرام )

  .  ال ليج  ل ست ياراح االتدريبائبدا 
فاعلييييية إسييييتراتيجية م ةيييي  البيييييت الييييدائرل فيييي  تييييدريس ادييييد   :(2015السيييييد، علييييياء عليييي  )

التييياع ح الكيييائييية لتميييية التي يييم امايياراح التيكييير الب ييرل االتمييييا اليييات  للييتعلا 
تربييييية لييييدا ت ميييييي ال ييييف ا ا  ائعييييدادل، مامعيييية عييييين شيييييس، الجيعييييية الي ييييرية لل

  .111 -51    ، (4  )، (18م )، مجلة التربية العليية، العليية
برتيامج لتمييية طعي  ماياراح اليييا  ليدا عيمية مين أصييا  الريياض،  :(2005الشرقاال، عبير )

  .كلية التربية، مامعة صمةا، رسالة مامستير غير ممشور 
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لية لليتعلا عليى درمية اليتعلا الييميا أثر برتامج تدريب  للدافعية الداخ :(2006الشيادلة، تسرين )
كليية الدراسياح التربويية العلييا، مامعية ، ذاتيا  لةلبة اليردلة ا ساسية العليا، رسالة دكتيوراه 

  .عيان العربية للدراساح العليا
(: مةاليييب اسيييت دام اليييتعلا الييييميا ذاتييييا  فييي  تيييدريس العليييوم 2015الشييييرل، ضييييول سيييلييان )
  .توية، رسالة مامستير غير ممشور ، مامعة أم القرا، مكة اليكرمةالةبيعية طاليردلة ال ا

 طعييياد اليييتعلا فييي  تمييييية و فعاليييية اسيييت دام تييييوذج ماريات :(2009ميييددت ميييييد دسييين )، صيييالح
الياد  لدا ت ميي ال ف ا ا  و التيكير االستدالل  االتي يم ف  ماد  العلوم ااالتجاه تي

مجلييية التربيييية العلييييية، كليييية التربيييية، مامعييية عيييين ، يةاليتوسييي  طالييلكييية العربيييية السيييعود
  .128 -73(،     1العدد )، (12شيس، مجلد )

تييييدياح الياييياراح اليياتيييية اليتةييييمة فييي  ممييياهج الل ييية  :(2010صيييايية، سيييير عبيييد الييييمعا )
 العربية لل ف ال ال  ا ساس د رسالة مامستير، مامعة ا يهر، ط ز ، فلسةين. 

(: فاعلية إستراتيجية سكامبر لتعلييا العليوم في  2013ياعيم االراي  ، مريا عال  )صبرل، ماهر إس
تميية مااراح التيكير االبتكارل لدا التليييياح اليوهوبياح طاليردلية االبتدائيية طاليددمية اليميور ، 

 . 1 (33     ،)13- 42، (ASEP)مجلة دراساح عربية ف  التربية اعلا الميس 
اليايييياراح اليياتييييية التيييي  ييتلكاييييا  :(2015ادسيييين، ممييييا  صييييبي  )، الةرااتيييية، مييييييد دسيييين

الييييدار  مييين اماييية تيييير اليعلييييين فييي  مددريييية تربيييية اتعلييييا ليييواء اادل السيييير فييي  ا مددر 
العاصيييييية ا ردتيييييية، عييييييان، مامعييييية اليم يييييور ، مجلييييية كليييييية التربيييييية للبييييييوث العلييييييية 

 . 95-71(،    23(،   )2) ج، ااالمتياعية االميسية
فاعلييية اسيت دام إسيتراتيج  تييكلف ا شيتاح اسيكامبر لتييدريس  :(2015ةيويرق ، دميان ميييد )ال

ميياد  اليييدد  اال قافيية ائسيي مية فيي  تميييية القيييا ال لقييية امايياراح التيكييير ائبييداع  لييدا 
رسالة دكتوراه غيير ممشيور ، مامعية أم ، صالباح ال ف ا ا  ال اتول طيددمة مكة اليكرمة

  .مكة اليكرمة، السعودية، لتربيةالقرا، كلية ا
(: أثر برتامج مقترح لتميية االستدال  اليمةقي  عليى اعتسياا 2000عبد اليييد، تيرمين ع م )

اميارسيية طعيي  مايياراح االسييتدال  اليمةقيي  لييدا صيي ا اليرقيية الراطعيية ت  ييو علييوم 
  .كلية التربيةطكلية التربية مامعة اليميا، رسالة مامستير غير ممشور ، مامعة اليميا، 
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(: فاعليية تيدريس اديد  في  العليوم قائيية عليى 2009عبد الرديا، اليعتز طاهلل يين الددن مييد )
العليييوم ليييدا ت مييييي اليردلييية و التعزييييز اليعرفييي  فييي  تمييييية التيكيييير االسيييتدالل  االيييييم تي

عييدد (، ال12كلييية التربييية، مامعيية عييين شيييس، مجلييد )، ائعدادييية، مجليية التربييية العليييية
(2 ،)27- 81.  

 ، عيان، دار ال قافة للمشر االتويي . 1(: اليدخم إلى االبدا ، ي2006عبد العزيز، سعيد )
(: فعالييييية التييييدريس افقييييا  لميريتيييي  بياميييييل افيجوتسييييك  فيييي  2000عبييييد الكييييريا، سييييير مييييييد )

 تي يييم طعيي  اليييياهيا الييزيائييية االقييدر  علييى التيكييير االسييتدالل  لييدا صالبيياح ال ييف
مامعيييية عييييين شيييييس، (، التربييييية العليييييية للجيييييي )ا ا  ال ييياتول، الييييي تير العلييييي  الراطيييي  

  .235 -203القاهر ،     
(: است دام أصليس الييياهيا في  2011عبد هللا عبد ال الا )، امييم، عبد اليجيد، ميداح مييد

االمتياعيية  تدريس ادد  مقتردة قائية على التكاميم بيين ميياهيا ميادت  العليوم االدراسياح
مامعيية عييين ، علييى تميييية التي يييم االتيكييير االسييتدالل  لييدا صيي ا اليردليية ائعدادييية

  ، (2  )، (14م )، شيييس، الجيعييية الي ييرية للتربيييية العليييية، مجليية التربييية العلييييية
  159- 219.  

اا ، القياهر : دار السيي1ي، الياياراح اليياتيية :(2008عبد اليعة ، أديد ام ةيى، دعياء )
  .للمشر االتويي 

الياييياراح ا ساسيييية فييي  ممييييور كيييوت  ليييياهر  تربويييية، اليييي تير العليييي   :(1996عبييييد، الييييا )
السييمول ا ا  عيين االتجاهيياح اليدد يية فيي  التربييية بييين الميرييية االتةبيييا، القيياهر ، مركييز 

 صيبة للدراساح التربوية. 
االسييتدالل  االتيكييير االبتكييارل اديييم  القييدر  عليييى التيكييير :(2009العتيبيي ، ماييا مييييد دييييد )

اليشييك ح اع قتاييا طالتي يييم الدراسيي  فيي  ميياد  العلييوم لييدا عيميية ميين صالبيياح ال ييف 
مامعة ، رسالة مامستير غير ممشور ، كلية التربية، الساد  االبتدائ  طيددمة مكة اليكرمة

  .أم القرا، مكة اليكرمة.
ية قائية على المشياي في  الدراسياح االمتياعيية فاعلية ادد  دراس :(2007عةية، عل  دسين )

لتميية اليااراح اليياتية ليدا ت مييي اليردلية االبتدائيية، مجلية الجيعيية التربويية للدراسياح 
  .98 -48،   13االمتياعية، م ر:   
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مماجييية البييي  العلييي  اتةبيقاتاييا فيي  الدراسيياح التربوييية  :(1996اليتييوح ) وعةيييية، ديييدل أبيي
  .القاهر ، دار المشر للجامعاح االميسية،

  .، الرياض: مكتبة الي ح1(: التيكير االيمااج اليدرس ، ي2003عياتة، عزا، عبيد، اليا )
 –ائسييترايجياح  –اليايياراح  –الميرييياح  –اليييياهيا  –(: التيكييير 2007عليي ، ميييا  مييييد )
  .الرياض: مكتبة الرشد، القيا ، بدان ي

، القييياهر ، 1ي، (: الياييياراح اليياتيييية2001رمييياء اصيييبي ، عيييياف ) الشيييماال،ا عييييران، ت رييييد 
 مكتبة يهراء الشرق. 
(: درمة امت ك صلبة اليردلة ا ساسية العليا ليمةقة اربيد ليكوتياح 2013العيرل، اصا  هات  )

التعلا الييميا ذاتييا  في  ممياهج العليوم في  ضيوء طعي  اليت ييراح، مجلية الجامعية ائسي مية 
 . 127 -95(،     4التربوية االميسية، اليجلد اليادل االعشران،   )للدراساح 

(: ائد ييييياء للبادييييي  فييييي  التربيييييية االعليييييوم 1988اال ليلييييي ، دوسيييييف )، عيييييود ، أدييييييد سيييييلييان
 ائتساتية، عيان، ا ردن، دار اليكر للمشر االتويي . 

  فييي  التربيييية (: أسييياليب البيييي  العليييي1992املكييياال، فتيييي  دسيين، )، أدييييد سيييلييان، عييود 
  .مكتبة الكتات ، االعلوم ائتساتية، ا ردن

(: دجا الترثير الومل اليكيم للداللة ائد ائية، اليجلية الي يرية 1997فام، مم ور رشدل، )
  .77 -57    ، (16  )، (17للدراساح الميسية، م )
، الرياض: مكتبية 2دليم اليعلا لتميية مااراح التيكير، ي :(2008القاسا، اميل قاسا اآخران )
 .اليل  فاد الوصمية
(: أثر است دام التي يم الجزئ  على التي يم ااالستدال  العلي  2004القاعود، مااد مييود )

ااعتساا اليياهيا الكيييائيية ليدا صلبية ال يف العاشير ا ساسي  في  ميددرت  إربيد ا اليى 
لدراساح العليا، كليية الدارسياح اال اتية، رسالة دكتوراه غير ممشور ، مامعة عيان العربية ل

 التربوية العليا، ا ردن.
(: فعالييية اسييت دام إسييتراتيجياح مييا اراء اليعرفيية فيي  تميييية مايياراح 2004قرتيي ، يبيييد  مييييد )

الياييا القرائيي  االت لييب علييى صييعوباح تعلييا اليييياهيا الييزيائييية لييدا صيي ا ال ييف ا ا  
  .309 -267    ، (56  )، بيةال اتول، مامعة اليم ور ، مجلة كلية التر 

أثيير توفيييف إسييتراتيجياح مييا اراء اليعرفيية علييى تميييية اليييياهيا  :(2008قشييةة، أديييد عييود  )
، صلبة ال ف ال يامس ا ساسي ، رسيالة مامسيتير العليية االيااراح اليياتية طالعلوم لدا
  .الجامعة ائس مية ط ز ، فلسةين
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 لليردلة ا ساسية، عيان، دار اليكر للةباعة االمشر االتويي .  (: تعليا التيكير2004قةام ، تايية )
 دار اليكر.  :، عيان2ي، تعليا التيكير لليردلة ا ساسية :(2005قةام ، تايية )
، عيان، دار اليسير  1مماهج اأساليب تدريس اليوهوبين االيتيوقين، ي :(2010قةام ، تايية )

 للمشر االتويي . 
 : الميرية اليعرفية االمتياعية اتةبيقاتاا، عيان: دار اليكر للمشر االتويي . (2004قةام ، دوسف )

صرائا تدريس العلوم اديز اليخ البشرل على إتياء التيكيير، كيير  :(2010ق د ، ف اد سلييان )
  .الداار، مكتبة طستان اليعرفة

تير العلييي  ال ييامن تييياذج تيرييية، الييي   :(: التمييييا اليييات  لليتعلا2003عاميم، م ييةيى مييييد )
  .عشر لكلية التربية مامعة صمةا، التعلا اليات  اتيدياح اليستقبم

(: ت يييور مقتيييرح ئثيييراء الياييياراح اليياتيييية اليتةييييمة طيماييياج 2013عليييوا، عيييير إسيييياعيم )
، رسيالة مامسييتير، العليوم لليردليية ا ساسيية الييدتيا اميدا اعتسيياا صلبية ال ييف الراطي  لاييا

 ، ط ز ، فلسةين. الجامعة ائس مية
(: اليايياراح اليياتييية االتيكييير ااالرتقيياء المييوع  طييالتعليا، الييي تير العلييي  السييمول 1990عوميي ، كييوثر )

 الراط  عن مستقبم التعليا ف  الوصن العرب  بين ائقلييية االعاليية، كلية التربية، مامعة دلوان. 
  ضييوء الييتعلا القييائا علييى الييدماغ (: تيييوذج تدريسيي  مقتييرح فيي2012لةييف هللا، تادييية سيييعان )

لتميييية اليعييارف ا عادييييية ااالسييتدال  العلييي  االتمييييا اليييات  فيي  العلييوم لت ميييي ال ييف 
مجلية التربيية العلييية، م ، ا ا  ائعدادل، مامعة عين شيس، الجيعيية الي يرية العلييية

(15) ،(  3) ،    229- 279 . 
 ، القاهر ، عالا الكتب. 1مماهج التعليا بين الواق  االيستقبم، ي(: 2001اللقات ، أديد افارعة، دسن )

الياييياراح اليياتيييية اليتةييييمة فييي  ميتيييوا ممييياهج العليييوم اليلسيييةيمية  :(2005اللوليييو، فتييييية )
اليييييي تير التربيييييول ال يييييات  لكليييييية التربيييييية طالجامعييييية ، لل ييييييين ا ا  اال يييييات  ا ساسييييييين

، 23 -22ياح الواقيي  اصيوديياح اليسييتقبم، غييز  ائسيي مية، الةيييم اليلسييةيم  بييين تيييد
 . 678 -658    ، توفيبر، الجزء ال ات 

(: تييييوذج مقتييرح لتةييييين طعييي  اليايياراح اليياتيييية فيي  مميومييية الييييماج 2002ميياين، دسيييام الييددن )
التعليي  ف  إصار مياهيا ا داء االجود  الشاملة، مامعة عين شيس، الجيعية الي رية لليماهج 

 (، القاهر . 1دريس، الي تير العلي  الراط  عشر: مماهج العلوم ف  ضوء ا داء، م )اصرق الت
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(: درميية امييت ك صيي ا اليردليية ال اتوييية ليكوتيياح الييتعلا اليييميا 2016اليييالك ، خالييد مييييد )
رسالة مامستير غير ممشور ، مامعة أم ، ذاتيا  ف  مماج العلوم ف  ضوء طع  اليت يراح
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طالكويييت، مامعيية عييين شيييس، الجيعييية الي ييرية لليميياهج، مجليية دراسيياح فيي   اليتوسييةة
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  .(: الجددد ف  تدريس العلوم، عيان، دار اليرقان2001تشوان، يعقوا )
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(14(   ،)2) ،    1-61.  
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Abstract 

Effect of Scamper's science teaching strategy on the development 

of deductive thinking ،self-regulation and life skills among the first class 

intermediate students. 

The aim of the study was to explore the effect of Skamper's 

strategy on teaching science in the development of self-reflection ،self-

regulation and life skills among students in the first grade ،The study 

sample consisted of (80) students ،divided into two experimental and 

control groups ،with 40 students per group. The experimental group 

studied using the Skamper strategy ،while the control group was studied 

in the usual way. The following study tools were applied: the reasoning 

test ،the self-regulation measure ،the life skills test ،and after collecting 

and analyzing the data ،several results were reached ،the most important 

of which were: 

1- There was a statistically significant difference at (0.05) between 

the average scores of the experimental and control groups in the 

study tools in favor of the experimental group. 

2- There is a statistically significant relationship between the total 

score for the reasoning test ،the self-regulation scale ،and the life 

skills test for the post-application of the experimental group. 

Experimental. 

3- The magnitude of the impact of Skamper's strategy was significant 

in the development of the self-regulation ،self-regulation ،and life 

skills test. The value of (
2
) respectively was (0.92 ،0.94 ،0.98) 

Self-regulation and life skills. The study included a number of 

recommendations based on the results ،and further studies and 

research were proposed. 

 


