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الجعائم التعميسية كالتعميم الستسايد في تحريل طالب الرف  الثاني  فاعمية ستخاتيجيتي
 الستهسط في مادة الفيدياء

 ـ.د. مدمع دمحم جاسع الشبيافأ.
 جامعة القادسية –كمية التخبية لمبشات 

============================================== 
 ممخص البحث

ىجؼ البحث إلى التعخؼ عمى فاعمية التجريذ باستخجاـ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد        
في تحريل شالب الرف الثاني الستػسط  في مادة الفيدياء مغ خالؿ التحقق مغ صحة الفخضية الرفخية 

ت درجات شالب مجسػعات البحث ( بيغ متػسصا0.05)اليػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) اآلتية
 الثالث  في االختبار التحريمي(.

ولتحقيق ىجؼ البحث استخجـ الباحث الترسيع التجخيبي ذا السجسػعات الستكافئة)التجخيبيتيغ      
والزابصة( ، إذ تع اختيار ثالث شعب )أ ، ب، ج ( عذػائيا كعيشة لمبحث مغ شالب الرف الثاني 

مجرسة متػسصة وثانػية تابعة  31السالـ لمبشيغ  التي اختيخت عذػائيا مغ بيغ الستػسط في متػسصة فجخ ا
تع تكافؤ السجسػعات في متغيخات  ) العسخ باألشيخ ، الحكاء ، درجات اختبار لسجيخية تخبية الجيػانية ،و 

لفت عيشة البحث السعمػمات الدابقة الفيدياء( و تع حداب تحميل التبايغ وكانت الشتائج غيخ دالة إحرائيا ، تأ
( شالبا في السجسػعة التجخيبية الثانية 30( شالبا في السجسػعة التجخيبية االولى و)29( شالبا ،)88مغ )

( شالبا في السجسػعة الزابصة ، درس شالب السجسػعات الثالث الفرػؿ ) الدادس والدابع والثامغ 29و)
سانية أسابيع بػاقع حرتيغ أسبػعيا ، درس شالب والتاسع( مغ كتاب الفيدياء لمرف الثاني الستػسط لسجة ث

السجسػعة التجخيبية االولى باستخجاـ ستخاتيجية الجعائع التعميسية و درس شالب السجسػعة التجخيبية الثانية 
باستخجاـ ستخاتيجية التعميع الستسايد ودرس شالب السجسػعة الزابصة بالصخيقة االعتيادية ، وقج درس 

لثالث بشفدو وبشفذ والسكاف والسّجة الدمشية ، اعج الباحث اختبار التحريل مغ نػع الباحث السجسػعات ا
وتع التحقق مغ صجقو وثباتو وتصبيقو بعج نياية التجخبة، وتع استخجاـ البخنامج  ،فقخة(  40اختيار مغ متعجد )

تسييد ، فعالية لحداب تحميل التبايغ ، مخبع كاي ، معامل صعػبة الفقخات ، معامل ال SPSSاإلحرائي 
البجائل الخاشئة ومعامل ألفا كخونباخ ، وقج أضيخت الشتائج  وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات 
درجات التحريل في مادة الفيدياء بيغ شالب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ وشالب السجسػعة الزابصة ولرالح 

ية بيغ شالب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ . وفي شالب السجسػعتيغ التجخيبيتيغ ولع تكغ ىشاؾ فخوؽ احرائ
ضػء الشتائج استشتج الباحث فاعمية ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد في تحريل شالب الرف 
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وأوصى بعجة تػصيات مشيا استخجاـ الدتخاتيجيتيغ  في التجريذ  و  الثاني الستػسط  في مادة الفيدياء ،
استخجاـ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية استكساال لمبحث الحالي  تخجاميا ، واقتخحتجريب السجرسيغ عمى اس

  في مخاحل دراسية أخخى و مع متغيخات أخخى.والتعميع الستسايد في تجريذ باقي السػاد الجراسية واستخجاميا 
 التعميع الستسايد ،الجعائع التعميسية   ،فاعمية  :السفتاحية الكمسات 

The effectiveness of the two strategies of educational Scaffoldins and 

differentiated education in the achievement of second-grade 

students in the middle school in physics 

Dr. Muslim Mohammed Jasim Al Nabhan 

College of Education for Girls - University of Al-Qadisiyah 

 

Abstract 

       This research aimed to identify the effectiveness of teaching by using 

Strategies of  instructional scaffolding and differentiated instruction in the 

achievement of second grade intermediate  students in physics by verifying the 

following null hypotheses ( There is no statistically significant difference at the 

level (0.05) among the averages  of students  scores in  three research groups in the 

achievement test). 

     To investigate the aims  of research, the researcher used the experimental 

design a equivalent  groups (two experimental and control three branches  (a, b, c) 

were selected randomly from the second grade intermediate students in Fajr Al- 

Islam for Boys was randomly selected too from 31 schools  in Directorate of 

Education of  Diwaniya, groups equivalent in the variables (age in months, 

intelligence, previous physics information, and the scale of the attitude toward 

physics) by using ANOVA, where the results were not statistically significant, 

research sample of 88 students, (29 ) students in the first experimental group , 30 
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students in the second experimental group and 29 students in the control group, the 

three groups studied chapters (sixth, seventh, eighth and ninth) content  of physics 

of second grade intermediate  for eight weeks by two lessons per week, The first 

experimental group using a strategy of instructional scaffolding , the second 

experimental group students by using the strategy of differentiated instruction and 

the control group students studied in the usual way, the researcher has  taught the 

three groups in himself and in the same place and time, the researcher prepared 

Achievement test  of type multiple-choice , (40 items) and verified its validity  and 

reliability and applied after the end of the experiment , SPSS to calculate the 

ANOVA, chi square, the difficulty of items coefficient, discrimination coefficient, 

the effectiveness of the wrong alternatives and Cronbach's alpha, the results 

showed statistically significant differences between the averages  scores of the 

achievement among the two experimental groups students and students of the 

control group and in favor of the two experimental groups students and there were 

no statistical differences between the two experimental groups students. In light of 

the results the researcher concluded effectiveness of instructional scaffolding 

strategy  and differentiated instruction strategy in the achievement of second grade 

students in physics, number of recommendations were put, including the use of the 

two strategies in teaching , training teachers to use it, and the proposed using the 

two strategies in the teaching of the other materials and used in other stages , with 

other variables. 

Keywords: effectiveness, educational Scaffoldings , differentiated education 
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  The problem of The Researchمذكمة البحث 
احل السشتيية التي تعمشيا الػزارة سشػيا او غيخ مغ خالؿ متابعة ندب  نجاح  الصمبة سػاء لمسخ         

 السخحمة شالب مغ الكثيخ السشتيية التي اشمع عمييا الباحث مغ سجالت السجارس، نتػصل الى اف تحريل
ويعتبخ  يختبط بالتعمع السجرسي الجراسي ومغ السعخوؼ اف التحريل الفيدياء، مادة في الستػسصة مشخفس

 لألساليب السجرسيغ بفزل استخجاـ يتحقق بشدبة كبيخة وىحا العمسية الستعمع وحريمتو مدتػى  مؿياس لتقػيع
 يعدى  التي االسباب مغ بيغ يكػف  اف يسكغ لحا ذلظ، عمى الصالب التي تداعج واالنذصة والػسائل والصخائق

، بخغع فاعميتيا في في التجريذ التقميجية الصخائق في استخجاـ السجرسيغ استسخار ىػ التحريل ضعف الييا
مػاقف وضخوؼ معيشة، اال انيا مع التصػر العمسي وزيادة اعجاد الصالب في الرف وتصػر السشاىج لع تعج 

مادة صعبة  واصبح الستعمسػف يعجوف الفيدياءكاؼية لتحقيق اىجاؼ التعمع مسا ادى الى ضعف التحريل ، 
 لمصالب الخارجية بالبيئة يترل ما سيغ ليا، ومشيامشيا شخائق عخض السحتػى وعجـ تقبل الستعم أسباب لعجة

 تدايج إلى ايزا ذلظ أدى ولقج والتمقيغ، اإللقاءو  الشسصية والخوتيغ عمييا التي يديصخ التجريذ بصخائق الستسثمة
، 2012)والقادري،  ( ، )الذايع 2011 ليا )  بمجػف، تحريميع الفيدياء، وضعف دراسة مغ الصمبة نفػر

اف الصخائق التقميجية تجعل مغ الستعمع عشرخا ثانػيا اثشاء التعمع او ال تػليو أي دور غيخ  باإلضافة الى
الستمقي وال تقجـ لو الجعع وال تخاعي الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ وتعصييع نفذ السدتػى والسختبة، ومغ ىشا 

رفع  عمى تعسل اف شأنيا مغ تجريذ متصػرة شخائق واستخاتيجيات الستخجاـ ىشالظ ضخورة أف الباحث يخى 
 ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايدااستخجاـ  يكػف  وقج مدتػى التعمع وحريمة الصمبة مغ السادة ،

 في  الصالب بسدتػى تحريل واالرتقاء فاعمية اكثخ تجريذ تحقيق في قج تديع التي الصخائق، ىحه بيغ مغ
كمة البحث باالتي: ما فاعمية التجريذ بدتخاتيجيتي الجعائع التعميسية مادة الفيدياء، لحا يسكغ اجساؿ مذ

 والتعميع الستسايد في تحريل شالب الرف الثاني الستػسط في مادة الفيدياء ؟
  Importance of The Researchاهسية البحث 

 التي العالقة أف شظ مغ وما ليا السجتسعات، تتعخض التي التغييخات في بارزا دورا  التخبية تمعب       
 ونػعيا، مدتػى التغييخات االجتساعية في ونػعيا التخبية مدتػى  أي أف شخدية، عالقة ىي التغيخ ىحا تسثل

 تغييخات  شظ بال ستحجث وآلياتيا وأىجافيا ووسائميا وأدواتيا أشخوحاتيا في ومتقجمة جيجة التخبية كانت فاف
وتيجؼ التخبية الى إحجاث نقمة أساسية في سمػؾ ،  ( 3: 2012)عمي، كافة السجاالت في متقجمة نػعية

الستعمع وإكدابو السعمػمات والسعارؼ والسيارات واالتجاىات والؿيع االجتساعية والتخبػية، ومغ اجل تحقيق 
األىجاؼ التعميسية التي تدعى الى إحجاث تمظ التغيخات الدمػكية السخغػبة يتػجب عمى السجرس أف يقػـ بشقل 

ؼ والسعمػمات السصمػبة لتحقيق التغيخ الدمػكي التعميسي بصخيقة مشطسة تغيخ اىتساـ الستعمع ورغبتو السعار 
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وتجفعو إلى التعمع مع األخح بالحدباف صفاتو وخرائرو الشفدية واالجتساعية والعقمية والجدسية )البكخي 
 (.43:  2002وعفاؼ، 

وقج سعت الشطخة الحجيثة في تجريذ العمـػ عامة وتجريذ الفيدياء خاصة الى تػضيف العمع في الحياة العسمية 
ثع تعجتيا الى دراسة العمع كعمع، ويشرب االىتساـ حاليا عمى كل مغ السحتػى والصخيقة باعتبارىسا مغ 

ائق التي يتع بيا تجريذ الفيدياء عمى أساسيات التجريذ، لحلظ أصبح َىعَّ التخبػييغ التفتير عغ أفزل الصخ 
فتجريذ الفيدياء ىجفا اساسيا، ذلظ ، أساس أف شخائق التجريذ ىي وسائل لتصػيخ العمع في مجتسعات اليػـ 

و أف تعميسو يعكذ صػرة العمع نفدو، فالفيدياء تشذأ مغ إثارة التداؤالت حػؿ العالع السادي باستخجاـ شخائق 
 بل والعسمية، العمسية السجاالت معطع في ميًسا دوًرا كعمع يمعب فالفيدياء،   ( 55، 2001حجيثة ) نذػاف ، 

والجيػلػجيا  كالكيسياء األخخى  الشطخية العمـػ وفي التقشي التصػر في الخئيدة السجاالت ويعتبخ أحج
 واسعة انتذارىا مجاالت بأف القػؿ ويسكغ والدراعة، واليشجسة كالصب والتصبيؿية واألحياء، والفمظ والخياضيات

 تشبع ليا األىسية ىحه ومغ خالؿ بجقائقيا، والسادة بطػاىخه الكػف  في بحثيػا بحكع الخيادة ليا يحقق بسا جًجا
( ، ويتفق التخبػيػف عمى أف 178:  2013تجريديا )ابػ جحجػح ،  بصخائق والعشاية بيا االىتساـ أىسيػة

ىا ال يسكغ أف تتع إال مغ خالؿ استخجاـ السشيج العمسي القائع الصخيقة السثمى لتحديغ تجريذ الفيدياء وتصػيخ 
عمى البحث والتجخيب، واستخجاـ العقل وبشاء السعخفة، ومداعجة الستعمع لمتفاعل مع كافة السػاقف التعميسية 
 وىحا عامل مفقػد في التعميع التقميجي  الحي يشبغي العسل عمى تحخر السعمع مشو  كسا تشادي بو االتجاىات

 السعمػمات مع تفاعمو خالؿ مغ معخفتو نذط يبشي بأنو لمستعمع تشطخ (، التي 70: 2003الحجيثة )دمحم ، 
 االفكار تصبيق عمى كسا ركدت الػاقع مغ ندخ أو صػر تكػيغ خالؿ مغ وليذ خبخات اآلخخيغ، ومع

 الشساذج مغ العجيج ضيخت وقج، مغ قبمو الستعمع عقل في بشاؤىا يتع السعخفة وأف التجريذ، مجاؿ في الحجيثة
 مداعجة إلى ىوالتي تدع البشائية، الشطخية عمى القائسة التعميع عسمية في غيخ التقميجية واالستخاتيجيات

 ( ،5:  2003)صادؽ،  معمػماتيع الدابقة وربصيا بالحالية باستخجاـ بأنفديع معخفتيع بشاء عمى الستعمسيغ
أف يتجخل شخز آخخ في األوقات السشاسبة لسداعجة الستعمع عمى انجاز وكحلظ تخى انو مغ الزخوري 

ميسة او عسل كمف بو باإليحاءات مغ خالؿ التحكيخ أو عغ شخيق اقتخاح بجاية الصخيق لمستعمع عشج تػقفو 
في السػقف التعميسي، ويختبط ىحا بفكخة ؼيكػتدكي لسشصقة الشسػ القخيب، التي تسثل  السياـ التي يسكغ 

تعمع انجازىا وحجه، والسياـ التي يسكغ أف يشجدىا  بسداعجة االخخيغ وىحا ما يدسى بالجعائع التعميسية وىي لمس
بسعشى اخخ الجعع الحي يقجـ لمستعمسيغ عشج الزخورة ليداعجىع في إنجاز السياـ السصمػبة وتخكيع ليتعمسػا 

 . ( Reiser , 2012: 275)بسفخدىع واعتسادا عمى قجراتيع الحاتية 
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نػفاؾ"  "جاء ثع "ؼيكػتدكي" البشائية االجتساعية نطخية مغ  الجعائع التعميسية ستخاتيجية وقج انبثقت      
 أف عمى وأكج لمسعخفة الفخد اكتداب في االجتساعي التفاعل عمى ؼيكػتدكي تصبيؿية وركد برػرة ليتشاوليا

 كسا خبخة، أكثخ قخيغ أو بالغ شخز مع االجتساعيتشسية مشصقة التفكيخ لجى الستعمع يتع مغ خالؿ التفاعل 
 الستعمع والسسارسة لتفكيخ كػسيط فيي السعخفة عمى الحرػؿ بكيؽية تسجه ، االجتساعية التفاعالت لجور أف

والستعمع )عفانة ويػسف ،  السعمع بيغ السخجع نقصة اذ تسثل السخكدية القخيبة الشسػ لسشصقة أىسيتيا الثقاؼية
2007  :121.) 

يجب عمى السجرسيغ االلتفات الييا وىي الفخوؽ الفخدية بيغ وىشاؾ مدألة اخخى غاية في االىسية    
 ذلظ ومغ التشػع ليحا مختمفة أوجو ىشالظ أف أدركشا السيسا إذا مدتػياتيع في الكبيخ التشػعالستعمسيغ و 

 مغ وغيخىا العالع إدراؾ وشخؽ  الجراسة لستصمبات الثقافة، الخبخة، االستجابة السشدلية، البيئة في اختالفات
 واالساليب الصخائق اف في والشظ، لمصالب الستسايدة التعمع وأنساط واالحتياجات والخمؽيات العجيجة االختالفات

 كمسا وتتصػر تتبجؿ والحاجات الطخوؼ وىحه الطخوؼ والحاجات االجتساعية وليجة ىي الستبعة التعميسية
 االساليب وتتصػر تتبجؿ اف لداما فاصبح مذاكميا وتعجدت مصالبيا وتشػعت االجتساعية الحياة تعقجت

 ىشاؾ تكػف  ال أف ىي التجريذ في شخيقة االجتساعية، فافزل واالتجاىات الطخوؼ تصػرات لتالئع التعميسية
تشػيع شخائق التجريذ ، وعميو فاف  ( 15:  2008الػاحج ) كػجظ واخخوف ،  الجرس في فقط واحجة شخيقة

استجابة الحتياجات ومدتػيات واستعجادات وميػؿ الستعمسيغ، االمخ الحي يتصمب مغ يأتي  الػاحج الجرس في
السجرسيغ تبديط وتجريج السحتػى، وتشػيع شخائق التجريذ، والسػارد، وأنذصة التعمع، لتمبية االحتياجات 

متعمع في الرف الجراسي ويتع  الستشػعة لمصالب فخادى ومجسػعات لتحقيق أقرى قجر مغ فخص التعمع لكل
ذلظ باستخجاـ التعميع الستسايد، الحي يتع ؼيو التخكيد عمى األفكار والسيارات األساسية في كل مجاؿ مغ 
مجاالت السحتػى والقجرة عمى االستجابة لمفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ، فصالب الرف الػاحج واف كانػا في 

بيخ في حياتيع وضخوفيع وتجاربيع الساضية، واستعجادىع لمتعمع وىحه نفذ الدغ يسكغ أف يختمفػا إلى حج ك
 تحقيق عمى الصمبة ولكي نداعج ( Scott , 2012 : 2االختالفات يكػف ليا تأثيخ كبيخ عمى تعمسيع ) 

الصمبة، ومغ  ىؤالء مغ السختمفة الفئات وسسات خرائز يتفق مع بسا التجريذ تشػيع مغ البج السشيج اىجاؼ
تتزح أىسية ستخاتيجية التعميع الستسايد مغ أنيا تدتخجـ التشػيع في اساليب التعميع ليتسكغ كل متعمع مغ ىشا 

الحرػؿ عمى السعخفة وتشسية مياراتو وفقًا لقجراتو وإمكانياتو، كسا أنيا تخاعي الفخوؽ الفخدية لمتالميح وبحلظ 
 التعميع اف مبجأ عمى الستسايد التعميع ستخاتيجية  ـػفيي تداعج عمى تحديغ دافعية التمسيح نحػ ما يتعمسو، وتق

 الجراسي  الرف اف تفتخض فيي  الدابقة خبخاتيع او ادائيع ومدتػى  عغ قجراتيع الشطخ بغس الصمبة لجسيع
وخبخاتيع لحا يجب  الثقاؼية مدتػياتيع واختالؼ  السشدلية بيئاتيع باختالؼ مختمفيغ عمى متعمسيغ يحتػي 
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، ويبجا التعميع الستسايد بالتقػيع الحي يحجد قجرات كل متعمع لتكػف اساسا لتعميسو ثع  الستسايد استخجاـ العميع
نؿِيع التعميع بخمتو بجءا مغ اىجافو واساليبو ومرادره لشحكع ما اذا كاف الستعمع قج تمقى ما يالئسو مغ تعميع ، 

(،  109:  2009ع ) عبيجات وسييمة ، والتقػيع لمػقػؼ عمى تحريل الستعمع والحي يجؿ عمى حرػؿ التعم
ويعج التحريل ىػ األكثخ ارتباشا بتعمع الفخد والسجسػعة فيػ يداعج في تذخيز كثيخ مغ الطػاىخ 
التعميسية، و مجى امتالؾ الصالب لسعمػمات وميارات في مادة دراسية، ُعّمست مدبقا، ويقاس عغ شخيق 

لتي تسثل محتػى السادة الجراسية، أو ؾياس عيشة مغ سمػؾ إجاباتيع عغ مجسػعة مغ األسئمة )الفقخات(، ا
 ( .             269:  2010الستعمع )نتاجات التعمع( )عاشػر ودمحم،

 -كتتجمى أهسية البحث الحالي بسا يأتي :
في  استخجاـ إستخاتيجيات حجيثة كالجعائع التعميسية والتعميع الستسايد في تجريذ مادة الفيدياء قج يؤثخ إيجاباً  -

 مدتػى تحريل الستعمسيغ في السادة .
حاجة السجرسيغ والستعمسيغ إلى استخجاـ إستخاتيجيات حجيثة مجخبة يسكغ اف تديع في تحقيق األىجاؼ  -

 التعميسية  السشذػدة، والتي تتفق مع الفمدفة التخبػية لمجولة ومدتقبميا.
ذ الفيدياء وفي إعجاد السجرسيغ وتجريبيع عمى إمكانية اإلفادة مغ نتائج البحث الحالي في تصػيخ شخائق تجري -

 الصخائق واإلستخاتيجيات الحجيثة كالجعائع التعميسية والتعميع الستسايد.
اوؿ دراسة )عمى حج عمع الباحث( جسعت إستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد معا في دراسة  -

 واحجة.
حمقة وصل بيغ السخحمتيغ االبتجائية واإلعجادية، إذ يبجأ مشيا تشاوؿ البحث السخحمة الستػسصة التي تعتبخ  -

 الستعمع بجراسة مادة الفيدياء.
 اضافة دراسة عمسية تخبػية في ىحا السجاؿ الى السكتبة العخبية. -
يسكغ اإلفادة مغ نتائج البحث في تصػيخ العسمية التعميسية في العخاؽ ومػاكبة التصػر العالسي وتػجيو  -

األنطار إلى أىسية استخجاـ إستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد في رفع مدتػى الستعمسيغ السعخفي 
 والػججاني والسياري.

  The aim of the Researchهجؼ البحث 
يجؼ البحث الى التعخؼ عمى فاعمية التجريذ باستخجاـ إستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد في ي

 تحريل شالب الرف الثاني الستػسط في مادة الفيدياء.
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 The Hypothesis of the Research فخضية البحث
 لغخض التحقق مغ ىجؼ البحث تع صياغة الفخضية االتية :     

( بيغ متػسصات درجات شالب مجسػعات البحث الثالث  0.05فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) اليػجج
 في اختبار التحريل.

  The Limitation of the Researchحػجكد البحػث 
 اقترخ البحث الحالي عمى:     

سجيخية تخبية شالب الرف الثاني الستػسط في السجارس الستػسصة الشيارية الحكػمية لمبشيغ التابعة ل -
 محافطة القادسية )السخكد(.

 ( .2016 -2015الكػرس الثاني مغ العاـ الجراسي)  -
،  6الفرػؿ الجراسية ) الدادس والدابع والثامغ والتاسع ( مغ كتاب الفيدياء لمرف الثاني الستػسط ، ط -

2014. 
  The Termsالسرطمحات تحجيج

 Effectivenessاكاًل: الفاعمية  
 -عخفيا كل مغ:

 (.384: 2009)عبج الكخيع، ( بأنيا "القجرة عمى عسل شيء أو إحجاث  تغييخ" 2009)عبج الكخيع ، -1
(  بأنيا "القجرة عمى التأثيخ وبمػغ األىجاؼ وتحقيق الشتائج السخجػة بأفزل صػرة مسكشة" 2009)مججي ، -2

 (.457: 2009)مججي، 
ويعخفيا الباحث إجخائيا عمى إنيا : مقجار األثخ الستػقع مغ تجريذ مادة الفيدياء باستخجاـ إستخاتيجيتي 

 الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد في تحريل شالب الرف الثاني الستػسط.
  Scaffolding strategy  Instructional التعميسية ستخاتيجية الجعائمثانيًا: 

 كل مغ : عخفيا 
 1 - (2010 Bikmaz, بانيا "خصػات تجريذ تعتسج عمى جيج تعاوني لحل السذكالت يبحؿ مغ قبل )

 (. , 2010Bikmaz 26:)     .   الصالب بسداعجة السجرس او مداعجتيع لبعزيع في مػقف تعميسي"
 شالبو عمى تديل التي السؤقتة السداعجة لتقجيع السجرس بيا يقـػ التي األنذصة( بانيا "2015)بمجػف ، – 2

 (178: 2015" ) بمجػف، تجاوز السػاقف التعميسية بجيػدىع الفخدية
  التعخيف الشطخي لمباحث:

 ( كػنو يشدجع مع شبيعة دراستو. , 2010Bikmaz 26:يتبشى الباحث تعخيف )
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بشاء  ساعية، وعسميةاالجت لمشطخية وفقاً  معجة تعميسية ستخاتيجية: التعخيف االجخائي لدتخاتيجية الجعائع التعميسية
اجتياز لصالب الرف الثاني الستػسط لسداعجىع في  ؤقتالس السعخفي الجعع عمى تقـػ، ونذصة مدتسخة

 .السػاقف التعميسية السعجة مغ قبل السجرس 
  Differentiated Instruction strategyالستسايد  ستخاتيجية التعميم

 عخفيا كل مغ :  
 الحيغ الصمبة وليذ، الصمبة مدتػى جسيع رفع الى ييجؼ تعميع بانيا) 2009، وسييمة )عبيجات -1

 وسييمة، )عبيجات . األدائية تيعراوقج   يع امكانات زيادة الى وتيجؼ التحريل في مذكالت يػاجيػف 
2009 :117 ). 

( بانيا " تعميع يخمي إلى تحقيق مخخجات تعميسية واحجة بإجخاءات وعسميات وأدوات 2009عصية )- 2
 ( . 324:  2009) عصية ،  مختمفة
 تأخح والتيفي شخح وتػضيح مادة الفيدياء  الباحث يتبعيا االجخاءات التي  :بانيا اجخائيا الباحث وعخفيا

 .   البحث( الستػسط )عيشة الثاني الرف شالب  بالحدباف خرائز
  Achievementالتحريل 

 عخفو كل مغ :
الصالب مغ نتاجات التعميع نتيجة مخورىع بخبخة تجريدية معيشة "     ( بأنو" "مجى ما حققو  2001زيتػف ) -1

 ( 479:  2001)زيتػف،
:  2008( بأنو "محرمة ما يتعمسو الستعمع بعج مخور مجة زمشية محجدة " )أبػ جادو ، 2008أبػ جادو ) -2

425.) 
االختبار التحريمي الحي ويعخفو الباحث إجخائيا بأنو: الجرجات التي يحرل عمييا شالب عيشة البحث في 

 أعجه الباحث. 
 

 الفرل الثاني
 االطار الشظخي كدراسات سابقة

يتزسغ ىحا الفرل مفيػـ ستخاتيجية الجعائع التعميسية واالساس الشطخي ليا والستسثل بالشطخية البشائية    
االجتساعية، كسا يتزسغ مفيػـ الجعائع التعميسية، واىع خصػاتيا التعميسية واىع مبخرات استخجاميا في 

يا، فزال عغ اىع الدتخاتيجيات الستبعة التجريذ، كسا يتزسغ ستخاتيجية التعميع الستسايد واالسذ الشطخية ل
 في تجريديا.
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 Strategy of Instructional Scaffoldingاكاًل: إستخاتيجية الجعائم التعميسية 
 Instructional Scaffoldingمفههـ الجعائم التعميسية  -1

تعج الجعائع التعميسية احجى الشطع التعميسية التي تؤكج عمى ديشاميكية وحخكة وتفاعل الستعمسيغ في     
التعمسية، اذ تقجـ االنذصة والسػاد التعميسية عمى وفق قابميات وامكانيات واستعجادات  -السػاقف التعميسية

التعميسية الى اشباع حاجات الستعمسيغ  الستعمسيغ، فزال عغ خمؽياتيع السعخؼية الدابقة، وتيجؼ الجعائع
( ،ويختكد 177: 2011وزيادة دافعيتيع نحػ التعميع، وبالتالي زيادة خبخاتيع وتشسية مياراتيع وقجراتيع )حسادة، 

مفيػـ  الجعائع التعميسية عمى تقجيع السداعجة السؤقتة التي يحتاجيا الستعمع، وقج تكػف السداعجة عمى شكل 
مات ارشادية  بقرج اكدابو بعس السيارات والقجرات التي تسكشو مغ مػاصمة تعمسو، بعجىا تمسيحات او معمػ 

 Nwosu)يتخؾ ليكسل بؿية تعمسو مشفخدا معتسجا عمى قجراتو الحاتية في اكتذاؼ السفاـيع والسعخفة الججيجة. 
& Azih, 2011,P 86)    

 اهجاؼ الجعائم التعميسية -2
 لتعميسية الى:تيجؼ ستخاتيجية الجعائع ا   
  معمػماتو الدابقة والسػقف التعميسي الججيج. بيغ الخبط تسكيغ الستعمع مغ -
التقػيع الدميع لألفكار واستثسار ما لجيو مغ وسائل وادوات لسعالجة السػاقف والتعامل تجريب الستعمع عمى  -

 .معيا
 التػصل الى نتائج ججيجة تزاؼ الى خبخة الستعمع. -
  (Veresov , 2004 : 12واالعتساد عمى الشفذ اثشاء التعمع.  )تعديد االستقاللية  -
 االساس الشظخي لمجعائم التعميسية -3
 الخوسي الشفذ عالع وضعياتعج الجعائع التعميسية احجى تصبيقات الشطخية البشائية االجتساعية التي    

الشذاط التعاوني لمستعمع،  ، وىي مغ نطخيات التعمع التي تؤكج عمى ؼيكػتدكي" سػميشػفيتر ليف "األصل
الحي يبشي معخفتو بشفدو وبسداعجة االخخيغ االكثخ خبخة، اذ يجخي التعمع وبشاء السعخفة مغ خالؿ عسمية 
التػاصل والتفاعل االجتساعي لمستعمع مع افخاد بيئتو كإخػانو واصجقاءه وابػيو وزمالئو ومعمسو ثع بذكل فخدي 

(Wang ,2012 : 15.) 
 ة االجتساعية أسذ الشظخي- 4

 وضعت الشطخية االجتساعية عمى نقصتيغ جػىخيتيغ في عسمية بشاء السعخفة ىسا :
يتع بشاء السعخفة داخل الفخد بذكل مدتقل بعج اف تتع عسمية التفاعل في بيئتو السحيصة مع االشخاص  -

 مو.االكثخ خبخة مشو، أي اف عسمية البشاء تبجأ مغ خارج الستعمع )البيئة( ثع الى داخ
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 (Z.P.D(.)Churcher,et. al , 2014 : 35التعمع يحجث في مشصقة الشسػ القخيب ) -
 Zone of Proximal Development (Z.P.D)مشطقة الشسه القخيب - 5
( التي  يقرج بيا ما يدتصيع الستعمع انجازه  Z.P.Dركد "ؼيكػتدكي" عمى مفيـػ مشصقة الشسػ القخيب )   

بسفخده واعتسادا عمى نفدو، وما يسكشو انجازه بسداعجة االخخيغ فعشج تفاعمو مع السجرسيغ واألقخاف االكثخ 
  (، Wang ,2012 : 16) خبخة فانو يدتخجـ الػسائل التي تداعجه عمى التعمع

 .التعميسية الجعائم ستخاتيجية خطهات -6
 السثيخة والتداؤالت التمسيحات استخجاـ مع الجرس عغ عامة فكخة السجرس يعصي الخصػة ىحه في : التقجيم 

 . الجرس عشاصخ في الصمبة والتفكيخ مع
 ليع تاركاً  التداؤالت عمييع ويصخح الجرس افكار بعس في شمبتو السجرس يذارؾ ىشا: الجساعية السسارسة 

 يعسل بحيث اصغخ بتقديع يعقبيا صغيخة مجسػعات في يعسمػف  الصمبة يجعل وباإلمكاف اف عشيا، االجابة
 . معاً  شالبيغ كل
 مع السجرس يذتخؾ كسا اشخافو، وتحت بسفخده ليتعمع شالب كل يتخؾ السجرس الخصػة ىحه في: الفخدي التعمم 

 . حػار متبادؿ في الصمبة
 ثع الصمبة ألخصاء )مداعجة( وترحيحاُ  راجعة تغحية السجرس يعصي الخصػة ىحه في : الخاجعة التغحية 

 . ذاتياً  الخاجعة التغحية ذلظ استخجاـ بعج شالب كل مغ يصمب
 لو السقجـ الجعع وإلغاء الصالب الى السجرس مغ التعميسية السدؤوليات جسيع تشقل: لمستعمم السدؤكلية نقل 

 تدداد الصالب الى نقل السدؤولية وبعج التعمع، إلتقاف يرل حتى دورياً  الصالب أداء مخاجعة مع السجرس مغ
 بيا يقـػ اخخى  تعميسية لسسارسة التسييج مع السجرس تجخل دوف  بسفخده ليتعمع الصالب فيتخؾ استقاللية درجة

 . بسفخده الصالب
 بذكل نذاشو الصالب ويسارس لمصالب، ججيجة تعميسية مػاقف السجرس يقجـ: لمستعمم مدتقمة مسارسة تقجيم 

 (78:  2012) دمحم واخخوف ،  . لمسػضػع فيع الصالب وتعسيق لتػسيع فخدي
 ثانيًا: ستخاتيجية التعميم الستسايد

 مفههـ التعمم الستسايد:
التعميع الستسايد ىػ فمدفة في التجريذ مػجو لسداعجة السجرس عمى تشطيع السػقف التعميسي تبعا      

لالختالفات السػجػدة بيغ الصمبة مغ حيث االىتسامات وانساط وتفزيالت التعمع والخمؽيات السعخؼية وبسا 
 يكفل لمجسيع تحقيق اكبخ قجر مسكغ مغ تحقيق االىجاؼ التعميسية. 
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 الشظخي لمتعميم التسايد  االساس
 ودراسة ( Koeze, 2007كجراسة )  الستسايد تشاولت التعميع التي مغ الجراسات العجيج ىشاؾ     

(Stavroula, 2011 و )(Williams, 2012(و )Scott,2012( و )Aliakbari & Jaber, 2014 ، )
التحجي واستشجت تمظ  مغ نػع إلى يتعخضػف  عشجما األمثل الشحػ عمى األفخاد يتعمسػف  أف الشتائج كانتو 

 الحكاءات مغ مجسػعة يحجد الحي استصاع أف الجراسات عمى اسذ نطخية الحكاءات الستعجدة لػ "كاردنخ"
 الحكاءات الستعجدة نطخية إف والحؿيقة متفاوتة، بجرجات ولكغ األفخاد جسيع لجى تػجج لإلنداف  والتي السختمفة

مغ  بأكثخ ذاتو لمستعمسيغ السػضػع يقجـ أف السجرس يحاوؿ حيث الستسايد التعميع مفيـػ مع تتساشي تساماً 
 لمستعمسيغ كسا اكجت تمظ الجراسات. السختمفة الحكاءات مع األساليب ىحه تتشاسب لكي أسمػب

 
  Multiple Intelligences Theoryنظخية الحكاءات الستعجدة 

 نطخية وىػ  Gardnerإليو  تػصل ما البذخي  بالسخ السختبط الحجيث السيسة في العمع نجازاتاإل مغ        
 األفخاد ذكاء مدتػى  عمى بيا نحكع التي كشا العاـ الحكاء فكخة وىحه الشطخية ترحح لشا ،الستعجدة الحكاءات

اساسية ىي  عمى ثسانية ذكاءات Gardner، وقج اكج ( 57:  2008مصمقة ) كػجظ واخخوف،  برػرة
المغػي )المفطي(، والسشصقي)الخياضي(، والبرخي، والحخكي، والسػسيقي، واالجتساعي، والصبيعي، والذخري 

 )الحاتي(  
 افتخاضات كاردنخ 

 الحكاءات وراثية مكتدبة، أي يػلج االنداف بيا ثع ياتي دور البيئة السحيصة.-
 عشيا بأشكاؿ وميارات مختمفة .يستمظ كل شخز جسيع الحكاءات وليذ واحجا مشيا ويعبخ -
 يسكغ تشسية ما نستمكو مغ ذكاءات فيي ليدت ثابتة.-
 تصػيخ احج الحكاءات يسكغ اف يديع في تصػيخ نػع اخخ مغ انػاعيا.-
 الحكاءات تعسل عادة وتتفاعل دائسا مع بعزيا البعس.-
 يسكغ تصػيخ الحكاء ألعمى مدتػى مغ االداء اذا تػفخ التذجيع والتعديد.-

 ( 365:  2010) قصامي واخخوف ،                                            
 نظخية الحكاءات الستعجدة في العسمية التخبهية

 ساىست نطخية الحكاءات الستعجدة عمى تصػيخ العسمية التخبػية مغ خالؿ:     
المغػية والسشصؿية واالجتساعية، لجعل تحجيج ودمج خبخات الستعمع الفشية والخياضية والسػسيؿية مع الخبخات  -

 التعمع اكثخ فعالية وحيػية.
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 رفع أداء السجرسيغ الستعساليع شخائق وستخاتيجيات تجريذ متشػعة تتشاسب  مع  الفخوؽ الفخدية لمستعمسيغ. -
 زيادة  مذاركة  السجتسع واالسخة مع السجرسة  في العسمية التعميسية. - 
 ات واىتسامات الستعمسيغ لتحقيق التعمع وجعمو اكثخ فاعمية.مخاعاة ميػؿ وحاجات وقجر  -
 التجريذ مغ أجل التعمع. -

 خطهات التعميم الستسايد
 عمى السجرس الحي يدتخجـ ستخاتيجية التعميع الستسايد اف يقـػ باالتي:   
 .واالمكانيات العمسية لكل متعمع الدابقة والقجرات السعمػمات يحجد-
لخصػة االولى يزع الستعمسيغ في مجسػعات كل مجسػعة تزع افخادا متقاربيغ في في ضػء ما ورد في ا-

 الرفات.
 يحجد اىجاؼ التعمع.- 
 . التعمع ومرادر التعميسية واالدوات واألنذصة السػاد يختار-
 .التعميسية بسا يشاسب السجسػعات البيئة يشطع-
 .السجسػعات أو لمستعمسيغ  السالئسة التجريذ يختار ستخاتيجيات-
 ( Tomlinson , 2013 : 24)  .يحجد السياـ التي تؤدييا كل مجسػعة-
 اشكاؿ التعميم الستسايد 

 يتخح التعميع الستسايد اشكاال متعجدة مشيا:
السجرس  :ويتع تقديع الستعمسيغ في مجسػعات مغ خالؿ تعخؼ الستعجدة الحكاءات التجريذ كفق نظخية-

 . الحكاءات ىحه وفق ويتع تجريدو متعمع،لكل  الحكاءات عمى أنػاع
:يرشف التخبػيػف انساط التعمع الى سسعي وبرخي وحخكي ويزيف بعزيع التجريذ كفق انساط الستعمسين 

نسصا حديا، ويتع التجريذ وفق انساط التعمع بتجريذ كل متعمع بحدب الشسط السشاسب لو والسفزل لجيو 
ريذ الفيدياء الفعاؿ، فعشجما يدتصيع السجرس أف يػافق نسصو فالتجريذ بشسط تعميسي واحج ال يحقق تج

التعميسي مع الشسط التعميسي لمصالب، سشجج اف إتجاىات الصالب نحػ السادة قج تحدشت، وكحلظ العسل 
السجرسي، واألنذصة، والتحريل، والتفكيخ وصػال الى تحقيق األىجاؼ والغايات السشذػدة في مشاىج الفيدياء 

 .(166:  2003زيتػف ، وتجريديا ) 
ويسكغ اعتبار التعمع التعاوني تعميسا متسايدا اذا راعى السجرس تشطيع السياـ وتػزيعيا وفق : التعمم التعاكني 

تصبيق  إلى أحيانا (، وقج يمجأ 101:  2009اىتسامات الستعمسيغ وتسثيالتيع السفزمة )عبيجات وسييمة، 
 ذكاءاتيع أو تعمسيع، نسط أو لسيػليع وفقاً  مجسػعات متجاندة،إلى  الستعمسيغ ؼيقدع التعاوني، التعمع
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(، وقج استخجـ الباحث الذكل االوؿ 166: 2008التعمع )كػجظ وآخخوف ،  أىجاؼ وذلظ لتحقيق السختمفة
 وىػ التعميع الستسايد وفق الحكاءات الستعجدة .

 الستعمسين لجى الحكاءات أنهاع تحجيج
 ثع تسأل،  اإلجابة عغ فقخاتيا مفتاح ضعوو  الستعجدة الحكاءات استسارة تع تييئةلتحجيج الحكاءات لكل متعمع ي

الحكاءات  عانػا  عمى بيانات كل متعمع ليتعخؼ السجرس يفخغ األمخ ثع وولى السجرس والستعمع مغ كل بسذاركة
الحكاءات  تحجيج انػاع السجرس يدتصيع وبيحا، السدتػى  ومشخفزة والحكاءات الستػسصة، التكخار، عالية

 .متعمع  كل لجى السدتػى  السختفعة
 الدتخاتيجيات التي تجعم التعميم الستسايد

اىع الدتخاتيجيات التي تجعع التعميع الستسايد بحدب استعجادات الستعمع واىتساماتو  Wallas , 2011)يحكخ )
 وذكاءاتو  وىي :

4MAT  -    التداؤؿ الحاتي- KWL            -                ضغط السحتػى 
 فكخ زاوج شارؾ         -مجسػعات التعمع الرغيخة  -عقػد التعمع       -مرادر التعمع 
 Jigsaw -التعميع الستجرج   -مجسػعات التحقق  -التعمع الفخدي 

       االنذصة االثخائية -العرف الحىشي  -االنذصة الثابتة  االنذصة  الستجرجة
 (Wallas , 2011: 13) 

      -السجسػعات السخنة -دراسة الحالة ( 2008) كػجظ واخخوف ، ويزيف 
 ( 119: 2008الرحيحة) كػجظ واخخوف ،  االجابات تعجد-حل السذكالت-

 كقج استخجـ الباحث عجة ستخاتيجات  في البحث الحالي مشها : 
 العرف الحهشي 

عجة انػاع مغ الحكاء مشيا، الحكاء االجتساعي والسشصقي والحاتي والمفطي  تعدز ىحه الدتخاتيجية    
(Mallican,2013 : 29.  .) 

 : شارؾ ، زاكج ، فكخ
 سؤاؿ خالؿ تػجيو مغ وذلظ ، التعميع الستسايد تؤيج التي االستخاتيجيات إحجى االستخاتيجية ىحه ُتعج     

 (.102: 2014بسذاركتيع جسيعا )نرخ ،  يفكخوا كي تفكيخ، وإعصائيع الفخصةاليدتجعي 
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 2Jigsawستخاتيجية  
 يسكغ أنذصة  مختمفة يتزسغ االجتساعي الحكاء خاللو مغ يتزح الحي التعاوني وىي مغ انػاع التعمع    
:  2009األخخى مثل الحكاء الحخكي والمغػي والسشصقي )االىجؿ ،  الحكاءات مغ كل في التالميح تجمج أف

273 ). 
 KWLستخاتيجية 

ماذا اريج اف اعخؼ  –معيغ ) ماذا اعخؼ  مػضػع حػؿ بسعمػمات الصالب تحكيخ عمى تداعج ستخاتيجية    
 وىحه الدتخاتيجية تشاسب الستعمسيغ ذوي الحكاءات الحاتي والسشصقي والمغػي  ماذا تعمست ( ، –
(Mallican,2013 : 28) . 

 االنذطة الستجرجة
 لجسيع إبقاء نفذ االىجاؼ بالشدبة الرعػبة مع متجرجة مغ حيث ذات مدتػيات بأنذصة الصالب يتع تدويج
 .( Wallas , 2011: 15)وتشاسب ىحه الدتخاتيجية انػاع الحكاءات البرخي والصبيعي والسشصقي الصالب

 عشاصخ التعميم الستسايد
 ىشاؾ ثالثة عشاصخ يسكغ اف يذسميا التسايد وىي:      

 )السفاـيع والسبادئ والسيارات التي يتعمسيا الصالب والسػاد التي تدتخجـ في تحقيق أىجاؼ التعمع(.: السحتهى 
 : )كيؽية تجريذ السحتػى "مجسػعات مخنة أو مجسػعة مشاقذة كبيخة أو مجسػعات صغيخة"(.العسميات 
 & Aliakbariي تجؿ عمى التعمع: )ويقرج بو التعمع ويدسح لمصالب باختيار شخائق التقييع الشيائية التالشهاتج 

Jaber, 2014 : 185 ).) 
 

 دراسات سابقة
 وتع تختيبيا في محػريغ كاالتي :

 :االكؿ يتزسن الجراسات التي تشاكلت الجعائم التعميسية مع التحريل السحهر
Bikmaz ,2010) )  

وىجفت التعخؼ عمى فاعمية الجعائع التعميسية في تحريل الخياضيات واستخجمت السشيج   تخكيااجخيت في 
كسجسػعة  16شالب كسجسػعة تجخيبية و 14 التجخيبي لسجسػعتيغ تجخيبية وضابصة وتكػنت العيشة مغ

 ضابصة مغ السخحمة الخابعة كمية التخبية وكانت اداة البحث اختبار تحريمي والػسائل االحرائية  ىي
ودلت الشتائج عمى تفػؽ السجسػعة  ANOVAو  t-testالستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري و  

 التجخيبية )الجعائع التعميسية( في التحريل.
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 ( 2115)الذهخي ،
اجخيت في  الدعػدية وىجفت الكذف عغ فاعمية الجعائع التعميسية في تجريذ الفيدياء عمى تشسية التحريل 

شالبة مغ الرف الثاني الستػسط  65لسشيج التجخيبي لسجسػعتيغ تجخيبية وضابصة مغ الجراسي واستخجمت ا
شالبة مجسػعة ضابصة(  وكانت االداة اختبار التحريل والػسائل  33شالبة مجسػعة تجخيبية( و ) 32)

حريل تفػؽ السجسػعة التجخيبية في اختبار التt-testاالحرائية )الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري و 
 الجراسي(

 :يتزسن الجراسات التي تشاكلت التعميم الستسايد مع التحريل  السحهرالثاني
Scott  ,2012 )) 

استخجاـ التعميع الستسايد في مجارس  اجخيت في الػاليات الستحة االمخيكية وىجفت الى التعخؼ عمى  
الستسيديغ و السقارنة عمى مدتػى الشػع االجتساعي والسػاد الجراسية واستخجمت السشيج التجخيبي لسجسػعتيغ 

شالبة وشالبة بالتداوي كسجسػعة  36شالب وشالبة مغ الرف الخابع االعجادي ) 75تجخيبية وضابصة
شالبة مجسػعة ضابصة( واالداة كانت اختبار تحريمي  19شالب و  20مقدسة الى  39تجخيبية و )

مدتقمتيغ ومعامل الفا كخونباخ t-testوالػسائل االحرائية ىي الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري و 
لع تثبت فاعمية ىحا الشػع مغ التعميع ولع يكغ ىشاؾ فخؽ بيغ الصالب والصالبات وال بيغ السػاد  
 الجراسية

Aliakbari & Jaber ,2014)) 
ايخاف وىجفت التعخؼ عمى اثخ التعميع الستسايد في تعميع المغة الفارسية واستخجمت السشيج اجخيت في 

شالبة 14شالب و  14شالبة كسجسػعة تجخيبية و)14شالب و 14 التجخيبي لسجسػعتيغ تجخيبية وضابصة
والػسائل االحرائية الستػسط  كسجسػعة ضابصة( مغ السخحمة االعجادية وكانت االداة اختبار تحريمي

تفػؽ السجسػعة التجخيبية في   ANOVAلعيشتيغ مدتقمتيغ وِ  t-testالحدابي واالنحخاؼ السعياري و 
 االختبار التحريمي وتفػؽ االناث عمى الحكػر

 
 الفرل الثالث

يتزسغ ىحا الفرل ، تحجيج  الترسيع التجخيبي ، ومجتسع البحث ، وشخيقة اختيار عيشتو، و تػضيح 
الخصػات التي اتبعيا الباحث في إعجاد أدوات البحث ومتصمباتو و تصبيق التجخبة والػسائل اإلحرائية 

 السدتخجمة في البحث وكاالتي : 
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 Experimental Designأكاًل : الترسيم التجخيبي 
استخجـ الباحث ترسيع السجسػعات الستكافئة الحي يتزسغ ، السجسػعة التجخيبية األولى التي تتعخض ألثخ 
الستغيخ السدتقل )ستخاتيجية الجعائع التعميسية ( ، السجسػعة التجخيبية الثانية تتعخض ألثخ الستغيخ السدتقل 

 1زابصة ( بالصخيقة السعتادة ويػضح السخصط ) )ستخاتيجية التعميع الستسايد( ، وتجرس السجسػعة الثالثة ) ال
 ( الترسيع التجخيبي السدتخجـ في البحث .      

 The Population and Sampleثانيًا : مجتسع كعيشة البحث 
والثانػية الشيارية   الستػسصة السجارس في تحجد مجتسع  البحث الحالي بصالب الرف الثاني الستػسط     

( مجرسة .اختار 31) ( والبالغ عجدىا 2016-2015الجراسي ) حافطة القادسية لمعاـمخكد م الحكػمية  في
تحتػي عمى ثالث شعب لمرف الثاني  التي الباحث بذكل عذػائي)بالقخعة( مغ بيشيا متػسصة فجخ االسالـ

السجسػعة الستػسط ، واختار عذػائيا )بالقخعة( شعبة )ب( لتسثل السجسػعة التجخيبية االولى وشعبة )جػ( 
 ( يبيغ ذلظ . 1والججوؿ ) ،التجخيبية الثانية وشعبة ) أ ( لتسثل السجسػعة الزابصة

 وبعجه ( عجد شالب مجسػعات البحث قبل االستبعاد1ججوؿ )
عجد الطالب بعج  عجد الطالب الخاسبين عجد الطالب قبل االستبعاد السجسهعة الذعبة

 االستبعاد
 29 7 36  1التجخيبية  ب
 31 5 35 2التجخيبية  ج
 29 7 36 الزابطة  أ

 88 19 117 السجسهع

 Equivalence of The Research Groupsثالثا ػػ تكافؤ مجسهعات البحث 
  -اختار الباحث مجسػعات البحث عذػائيا، وارتأى التأكج مغ تكافؤىا إحرائيا مغ خالؿ الستغيخات اآلتية :

 درجات اختبار السعمهمات الدابقة في مادة  الفيدياء -1
( فقخة مغ نػع االختيار مغ  20شبق الباحث اختبار السعمػمات الدابقة الحي أعجه بشفدو والسكػف مغ)       

( مسا يجؿ عمى تكافؤ السجسػعات الثالث في ىحا 2(متعجد عمى عيشة البحث وكانت الشتائج كسا في ججوؿ 
 الستغيخ.
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 ( تحميل التبايغ األحادي لجرجات السجسػعات الثالث في اختبار السعمػمات الدابقة2ؿ )ججو 

 الجاللة .Sig ججكليةf f متهسط السخبعات مجسهع السخبعات df مرجر التباين

 4.357 8.715 2 بين السجسهعات
غيخ  1372 331 1333

 13.176 1120.001 85 داخل السجسهعات دالة
  1128.716 87 السجسهع

 العسخ الدمشي محدهبًا باألشهخ  -2
تع حداب االعسار باألشيخ وادخاليا ومعالجتيا بالبخنامج االحرائي ودلت الشتائج عمى  تكافؤ مجسػعات    

 ( يبيغ ذلظ . 3البحث في العسخ الدمشي والججوؿ )
 ( نتائج تحميل التبايغ االحادي ألعسار شالب مجسػعات البحث  . 3ججوؿ )

 الجاللة .Sig ججكليةf f متهسط السخبعات مجسهع السخبعات df مرجر التباين

 22.362 44.723 2 بين السجسهعات

1371 331 0.49 

 
 غيخ دالة

8 داخل السجسهعات
5 2661.266 31.309 

8 السجسهع 
7 2705.989  

 درجات اختبار الحكاء : -3
( لمسرفػفات الستتابعة عمى شالب مجسػعات البحث بدبب  Ravenشبق الباحث اختبار رافغ )        

 ( يػضح ذلظ .4مالئستو لسدتػاىع ، ودلت الشتائج عمى تكافؤ السجسػعات في اختبار الحكاء، والججوؿ )
 مجسػعات البحث في اختبار الحكاء( نتائج تحميل التبايغ االحادي لصالب 4ججوؿ )

 الجاللة .Sig ججكليةf f متهسط السخبعات مجسهع السخبعات df مرجر التباين

 116.964 350.891 2 بين السجسهعات
0.36 331 132

6 
 85.657 7195.188 85 داخل السجسهعات غيخ دالة

  7546.080 87 السجسهع

 الجخيمة( ( رابعًا : ضبط الستغيخات غيخ التجخيبية 
 حاوؿ الباحث ضبط بعس الستغيخات غيخ التجخيبية التي يخى بأنيا تؤثخ في سالمة التجخبة وىي :
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وقج سعى الباحث لمديصخة عمى الفخوؽ بيغ شالب مجسػعات البحث وذلظ باختيار العيشة  3 اختيار العيشة :1
 عذػائيا وكحلظ إجخاء عسمية التكافؤ في عجد مغ الستغيخات.

: لع تتعخض التجخبة إلى أي حادث يعخقل سيخىا ويؤثخ في  3 أحهاؿ التجخبة كالحهادث السراحبة2
 خيغ السدتقميغ. الستغيخيغ التابعيغ  بجانب اثخ الستغي

: لع يتعخض البحث الحالي لسثل ىحه الحاالت ، باستثشاء حاالت الػياب الفخدية التي  3 االنجثار التجخيبي3
 تحجث في السجارس بذكل اعتيادي .

: لع يكغ ليحا العامل أثخ في البحث الحالي ، ألف مجة التجخبة كانت محجودة ومػحجة  3عامل الشزج4
 لمسجسػعتيغ التجخيبيتيغ والزابصة.

 : شبق الباحث نفذ االداة عمى مجسػعات البحث الثالث في نفذ الػقت. 3 أداة الكياس5
لتي يسكغ أف يكػف ليا أثخ في : مغ أجل حساية التجخبة مغ بعس العػامل ا 3 أثخ اإلجخاءات التجخيبية6

 قجر السدتصاع ، عمى الحج مغ أثخ ىحه العػامل في سيخ التجخبة وتسثمت في :، الستغيخ التابع عسل الباحث 
: اتفق الباحث مع إدارة السجرسة عمى عجـ إخبار الصالب بصبيعة السيسة التي يقـػ بيا  أ3 سخية البحث

 ػصػؿ إلى نتائج أكثخ دقة.حخصًا عمى سيخ التجخبة بذكل شبيعي ولم
 درست السجسػعات الثالث نفذ السادة الجراسية . ب3 السادة الجراسية:

 : قاـ الباحث بتجريذ مجسػعات البحث بشفدو لمػصػؿ إلى نتائج عمسية مػثػؽ بيا.ج3 السجرس
جروس دّرس الباحث كل مجسػعة مغ السجسػعات بػاقع حرتيغ أسبػعيًا وفق تػزيع ال تهزيع الحرص: -د

 األسبػعي السعج مغ قبل السجرسة .
 كانت السجة الدمشية لمتجخبة متداوية لسجسػعات البحث وىي ثسانية أسابيع . :السجة الدمشية -ق
 كل السجسػعات درست في مختبخ الفيدياء .:  البيئة الرفية  -ك

 The Research Requirementsخامدا / مدتمدمات البحث 
 (  تحجيج السادة العمسية 1) 

قبل البجء بتصبيق التجخبة تع تحجيج السادة العمسية التي تجرس في الكػرس الثاني مغ العاـ الجراسي        
( وتع اعتساد تػزيع مفخدات السشيج عمى الحرز األسبػعية السقخر مغ قبل الػزارة ،  2016 -2015)

 (.  5وكسا ىػ مػضح في ججوؿ )
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 ػزيع مفخدات السشيج عمى الحرز الجراسيةت (5ججوؿ )

   

 صياغة األهجاؼ الدمهكية (2)
تع صياغة األىجاؼ الدمػكية في السجاؿ السعخفي اعتسادًا عمى محتػى السادة التعميسية التي شسمتيا  

( السعخفي بسدتػياتو الثالثة األولى وىي )التحكخ،  ( ىجفا129)مجة التجخبة وبمغت  سمػكيا وفق ترشيف )بمـػ
 سحكسيغ.والفيع، والتصبيق( وتع التاكج مغ صجقيا ضاىخيا بعخضيا عمى عجد مغ ال

 الخطط التجريدية اليهمية
عخض السادة االولى  ( خصة تجريدية لكل مجسػعة، تزسشت خصط السجسػعة التجخيبية16تع إعجاد )    

عخض السادة وفق خصػات الثانية  وخصط السجسػعة التجخيبية وفق خصػات ستخاتيجية الجعائع التعميسية،
يدية الخاصة بالسجسػعة الزابصة التي ُدِرست وفق الصخيقة ستخاتيجية التعميع الستسايد، أما الخصط التجر 

 االعتيادية. 
 

  The Research Tool سادسا/ أداة البحث
  The Achievement Test االختبار التحريمي   

السػضػعي( ثع اعج ججوؿ السػاصفات في ضػء وزف السحتػى واالىجاؼ حجد الباحث نػع االختبار) 
صاغ فقخات االختبار مغ نػع االختيار مغ متعجد وكل فقخة تحتػي عمى  االربعة ولكل فرل مغ الفرػؿ 

أربعة بجائل ، واحج مشيا فقط صحيح ، وتع عخض الريغة األولية لفقخات االختبار مع األىجاؼ الدمػكية، 
وتحجيج السادة العمسية ، عمى عجد مغ الستخرريغ في الفيدياء وشخائق التجريذ وفي ضػء آرائيع 

 ( فقخة. 40االختبار مكػنا مغ) وبقيمالحطاتيع عجلت بعس الفقخات و 
وصاغ  الباحث تعميسات االختبار وكيؽية اإلجابة عشو بحيث تكػف واضحة لمصالب اشتسمت عمى السعمػمات 
الخاصة بالصالب وزمغ اإلجابة عغ االختبار وتع وضع إجابة نسػذجية لجسيع فقخات االختبار حيث أعصيت 

 الحرص السهضهع الفرل
  6 الزهء كانعكاس الزهء الدادس
  3 انكدار الزهء الدابع
  3 العجسات الخقيقة الثامن
  4 المهف كالطيف الكهخكمغشاطيدي التاسع
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ة لمفقخة التي تكػف إجابتيا صحيحة ، وصفخ لمفقخة التي تكػف إجابتيا خاشئة او متخوكة أو تحسل درجة واحج
 ( درجة.40أكثخ مغ إجابة وبحلظ أصبحت الجرجة الكمية لالختبار) 

 التطبيق االستطالعي لالختبار  -ك
ابة، والتحميل لمتحقق مغ وضػح فقخات االختبار وتعميسات اإلجابة عشو والػقت السدتغخؽ في اإلج 

اإلحرائي لفقخاتو لسعخفة مدتػى صعػبتيا ، وتسييدىا ، وحداب معامل الثبات ، ُشبَِّق االختبار عمى عيشة 
( شالب مغ شالب الرف الثاني الستػسط في متػسصة السعخاج لمبشيغ في  100استصالعية مكػنة مغ ) 

لجراسة مػضػعات الفرػؿ األربعة بعج التأكج مغ اكساليع  2016/ 6/4مخكد محافطة القادسية في 
السذسػلة بسادة االختبار ، وتبيغ مغ خالؿ التصبيق أف التعميسات واضحة والفقخات مفيػمة وتع حداب 

 ( دؾيقة.   40متػسط الدمغ التقخيبي لإلجابة وكاف )
 تحميل فقخات االختبار إحرائيا  -ز

فحز الباحث إجابات افخاد العيشة االستصالعية ، ثع رتبت درجات الصالب تشازليًا وُأخحت       
%( مغ أدنى الجرجات لتسثل السجسػعة 27%( مغ أعمى الجرجات لتسثل السجسػعة العميا، وندبة )27ندبة)

ا والجنيا ، وتع حداب ( شالبا مغ كمتي السجسػعتيغ العمي27الجنيا ، حيث بمغ عجد الصالب في كل مجسػعة )
 معامل الرعػبة ، ومعامل التسييد لكل فقخة مغ فقخات االختبار وكسا يأتي :

a-  : معامل صعهبة الفقخة 
( 0.69 – 0.52عشج حداب معامل صعػبة كل فقخة مغ فقخات االختبار، وجج أنو يتخاوح بيغ )  

 .وىحا يعشي أف فقخات االختبار جسيعيا مقبػلة

b- الفقخة : معامل تسييد 
– 0.48تع حداب معامل التسييد لكل فقخة مغ فقخات االختبار ووجػػػػػػػػػػج انو يػػػػػػػػػػػػػتخاوح بيغ )

 (،وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا يعشي أف فقػػػػػػػػخات االختبار جسيعػػػػػػػػػيا مسِيػػػػػػػػػػدة.0.78
 
 c- فعالية البجائل الخاطئة 
( وىحا يعشي أف  -0.296و -0.148ػػػاب فعاليػػػػػػػػة البجائل الخاشئة ووجج أنيا تتخاوح بيغ )تع حدػػػػػػػػ  

البجائل الخاشئة قج جحبت إلييا عجدًا مغ شالب السجسػعة الجنيا أكبخ مغ عجد شالب السجسػعة العميا ، 
 وبحلظ تقخر اإلبقاء عمى البجائل عمى ما ىي عميو مغ دوف تغييخ. 

 الختبار ثبات ا -ح  
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( وىػػػػ   0.96استخجـ الباحث معامل ألفا كخونباخ لحداب ثبات اختبار التحرػػػػيل ، إذ بمغػػػػػػػػػػػػت ؾيستو )
معامل ثبػػات عػالي ، وبعج إتساـ إجخاءات الرجؽ والثبات يكػف اختبار التحريل بريغتو الشيائية جاىدًا 

 لمتصبيق عمى افخاد العيشة. 
 

 Applying of The Experiment     التجخبةسابعًا : تطبيق 
 شبق الباحث تجخبتو عمى شالب السجسػعات الثالث وكاالتي :  

تع إجخاء اختباري الحكاء ) رافغ ( والسعمػمات الدابقة لمتكافؤ  لصالب مجسػعات البحث الثالث وممئ  -
ة والتعميع الستسايد وتختيب الججوؿ مع استسارات التعميع الستسايد وايزاح خصػات ستخاتيجيتي الجعائع التعميسي

 ـ . 2016/ 2/  16والثالثاء  2016/ 2/ 15ادارة السجرسة وذلظ يػمي االثشيغ 
ـ بتجريذ السجسػعة التجخيبية االولى باستخجاـ  2/2016/ 17بجأ الباحث بتصبيق التجخبة يػـ االربعاء  - 

انية بدتخاتيجية التعميع الستسايد والسجسػعة الزابصة ستخاتيجية الجعائع التعميسية والسجسػعة التجخيبية الث
 بالصخيقة االعتيادية.

 .2016/  4/ 13انتيت التجخبة يـػ االربعاء   -
 

 Achievement test applyثامشًا : تطبيق اختبار التحريل 
قبل انتياء التجخبة بأسبػع أخبخ الباحث الصالب باف ىشاؾ اختبارًا سيجخى ليع في مػضػعات الفرػؿ    

في بجاية الجرس الثاني وبعج أف ـيأ الباحث القاعة  17/4/2016األربعة التي دّرسيا ليع ، وشبق في يػـ 
لمرف الثاني الستػسط  ومجرس اإلمتحانية ، ونطع مقاعج جمػس الصالب ، وأشخؼ مع مجرس مادة الفيدياء 

 .آخخ عمى سيخ االختبار 
 

 Statistical Treatmentعاشخًا : السعالجة اإلحرائية  
 -لحداب : SPSSاستخجـ الباحث البخنامج اإلحرائي 

 الشدبة السئػية .1
 الستػسط الحدابي .2
 االنحخاؼ السعياري  .3
 تحميل التبايغ االحادي  .4
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 (  2مخبع كاي ) كا .5
 لفقخات االختبارمعامل الرعػبة  .6
 معامل تسييد فقخات االختبار .7
 فعالية البجائل الخاشئة لفقخات االختبار .8
 معامل ألفا كخونباخ إليجاد ثبات اختبار التحريل. .9

 اختبار شيؽيو. .10
 الفرل الخابع

 )عخض الشتائج كتفدػيخها(
 

 يتزسغ ىحا الفرل عخض الشتائج وتفديخىا واالستشتاجات والتػصيات والسقتخحات .
 عخض الشتائج

( بيغ 0.05لمتحقق مغ الفخضية الرفخية لمبحث  )ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )
متػسصات درجات شالب مجسػعات البحث الثالث  في االختبار التحريمي( ، تع استخخاج الستػسط 

والسجسػعة التجخيبية الثانية الحدابي واالنحخاؼ السعياري لجرجات شالب كل مغ السجػعة التجخيبية االولى 
 ( . 6والسجسػعة الزابصة   وكسا ىػ مػضح في الججوؿ )

 ( 6)ججوؿ 
 األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجات شالب مجسػعات البحث الثالث في التحريل

 االنحخاؼ السعياري  الستػسط الحدابي السجسػعة       
 8.33 26.28 التجخيبية االولى
 8.1 27.9 التجخيبية الثانية

 9.48 19.55 الزابصة
ولمتعخؼ عمى الفخوؽ بيغ متػسصات درجات شالب مجسػعات البحث الثالث تع استخجاـ تحميل التبايغ    

( 7.666(السحدػبة  f( وؾيسة 0.05( وىي اقل مغ مدتػى الجاللة )0.001) pاالحادي ، وحداب ؾيسة 
( ، وىحا يعشي وجػد فخوؽ دالة بيغ الستػسصات، وبيحا تخفس الفخضية 3.1اكبخ مغ الؿيسة الججولية )

( بيغ متػسصات 0.05الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة )تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )
 (.7درجات شالب مجسػعات البحث الثالث  في االختبار التحريمي الكمي( ، ججوؿ )
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 (7ججوؿ)

 نتائج تحميل التبايغ والؿيسة الفائية لجرجات شالب مجسػعات البحث الثالث في االختبار التحريمي

 مرجر التبايغ
مجسػع 

 السخبعات
 درجة الحخية

متػسط 
 السخبعات

f 
Sig. 

الجاللة 
عشج 

 ججولية محدػبة 0.05

1147.19 بيغ السجسػعات
8 

2 573.599 
 دالة 0.001 3.1 7.666

 74.82 85 6359.66 داخل السجسػعات

ولسعخفة اتجاه الفخوؽ بيغ متػسصات درجات السجسػعات الثالث تع اجخاء السقارنة البعجية بيشيا كسا في 
 (  8ججوؿ )

 (8ججوؿ)
 السقارنات الدوجية بيغ اوساط درجات االختبار التحريمي لصالب مجسػعات البحث الثالث

السػازنة بيغ 
 السجسػعات

 ؾيسة شيؽيو
 )الفخؽ السالحظ(

 ؾيسة شيؽيو الحخجة
 )الفخؽ الحخج(

Sig.  الجاللة اإلحرائية عشج
 0.05مدتػى 

 غيخ دالة  0.772 5.61 1.624 االولى والثانية 
 دالة 0.002 5.61 8.348 الثانية والثالثة
 دالة  0.015 5.656 6.724 األولى والثالثػة

 ( ما ياتي :11يتزح مغ الججوؿ )
. اليػجج فخؽ ذو داللة احرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ التجخيبيتيغ االولى والثانية اذ بمغت 1

 ( .5.61( وىي اقل مغ الؿيسة  الحخجة )1.624ؾيستو )
. يػجج فخؽ ذو داللة احرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ التجخيبية الثانية والزابصة اذ بمغت 2

 ( ولرالح السجسػعة التجخيبية الثانية .5.61بخ مغ الؿيسة الحخجة والبالغة )( وىػ اك8.348ؾيستو )
. يػجج فخؽ ذو داللة احرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ التجخيبية االولى والزابصة اذ بمغت 3

 ( ولرالح التجخيبية االولى.5.656( وىي اكبخ مغ الؿيسة  الحخجة )6.724ؾيستو )
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 قذتهاتفديخ الشتائج كمشا
 أسفخت الشتائج  عغ اآلتي:     

* تفػؽ شالب السجسػعة التجخيبية األولى الحيغ درسػا باستخجاـ ستخاتيجية  الجعائع التعميسية عمى اقخانيع 
 في السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا بالصخيقة االعتيادية في التحريل .

 ويعدو الباحث ذلظ لألسباب اآلتية:   
السعمػمات  التعمع والتفاعل مع السػقف التعميسي واستخجاع  عمى الصالب قجرة التعميسية مغ الجعائع تديج -

الالزمة لمصالب مغ قبل اقخانو او السجرس او أي شخز ذي خبخة في مػضػع  تقجيع السداعجة نتيجة بديػلة
وفي  التعمع عسمية أثشاء الجرس  إلعانة الستعمع عمى عبػر الفجػة بيغ ما يعخفو فعال وما يخيج اف يتعمسو 

 وجعل التعمع اكثخ فاعمية.  ZPDمشصقة 
تزع الجعائع التعميسية الستعمع بسػاجية حؿيؿية مع السػقف التعميسي ليكتذف ما اذا كاف بإمكانو اجتيازه  -

بسفخده اـ انو يحتاج الى دعع ومداعجة االخخيغ وفي كمتي الحالتيغ يخخج الستعمع مغ السػقف بحريمة مغ 
 سعمػمات السشطسة التي تبقى في الحاكخة لفتخة اشػؿ.ال

التفاعل سبيل إلى  تػجيييع خالؿ مغ ومداعجة دعسا لمصالب يقجـ التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ إف - 
بالتالي اجتياز السػقف وتحقيق  يذعخ بو الستعمع و قج الحي واالحباط االرتباؾ مع السػقف التعميسي لتقميل

 دو وزيادة تحريمو السعخفي.بشف تعمسو
 أف يسكغ الحي الػقت في لمصالب تقجيع السداعجة السعَتِسجة عمى التعميسية الجعائع تػفخىا التي البيئة اف - 

 معو والتفاعل التعميسي السػقف اجتياز مغ تسكشو التي تراوالسيا تدويجه بالسعارؼ الى ، مسا يؤدي ؼيو يتعثخ
 واستخجاع عمى اكتداب الصالب تشسية قجرات إلى كسا تؤدي  السخجػة، التعميسية االىجاؼ يحقق بسا إيجابيا

عمى  قجراتو تشسية إلى باإلضافة والحقائق، السعمػمات فيع واستيعاب قجراتو عمى تشسية ثع ومغ السعمػمة
 . ججيجة تعميسية مػاقف في السعمػمات وتصبيقيا ىحه تػضيف

تقـػ  التعميسية الجعائع ألف وذلظ والصالب السجرس بيغ يقمز الفجػة التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ  -
 تحقيق في سبيل الستاحة السعخفة مرادر مغ مرجر أي مغ أو مغ السجرس، السداعجة تقجيع مبجأ عمى

 .التعميسي اليجؼ
 والسجرس الصالب بيغ والفعاؿ السدتسخ مغ التػاصل السديج الى يؤدي التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ -
ويدتصيع  ، العمسي التحريل إيجابية عمى برػرة يشعكذ مسا أخخى، جية مغ خانووأق جية والصالب مغ

 السعخؼيةبخاتو خ اختالفيا ونقل عمى الصالب احتياجات عمى الػقػؼ خالؿ التػاصل والتفاعل  السجرس مغ
 .ليع والػججانية والسيارية
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 عمى تذجع  ومتشػعة ، غشية تعميسية بيئة في السعمػمات لمصالب قجـي التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ -
 .السشذػدة االىجاؼ التعميسية تحقيق إلى ودفعيع ذاتيا، التعمع مدؤولية تحسل

 شعػرا وتسشحو لجى الصالب السعخؼية تحديغ القجرات عمى يعسل التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ إف  -
 .الحاتي تييئتو لمتعمع والثقة بشفدو و اآلخخيغمغ  بالقبػؿ

 تختمف بصخيقة الجراسية السادة مفاـيع لمصالب لعخض الفخصة التعميسية الجعائع باستخجاـ ريذ التج يتيح - 
  .والحي يعتسج كميا عمى السجرس التجريذ في الشسط التقميجي عغ
الرف  في الصالب عجد مذكمة عمى عمى التغمب السجرس التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ يداعج  - 

 .يعبيش الفخدية والفخوؽ  الػاحج ،
ويقمل مغ السمل والخوتيغ  قجرا مغ التذػيق والحخية لمصالب  التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ يزيف  - 

. 
 يؤدي مسا لمصالب ، فػرية جعةار   تغحية عمى  تقجيع السجرس التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ يداعج - 
 .فػري  وبذكل التعمع مدار ترحيح الى
 الدابقة الخبخات عمى التعخؼ وىػ التعمع في مبجا أساسي عمى التعميسية الجعائع باستخجاـ التجريذ يقـػ - 

 الرعػبات تتجاوز يجعمو بسا لمصالب وتقجيع السداعجة تشطيسيا اعادة عمى والعسل مشيا االنصالؽ الصالب ليتع
 . التعمع تخافق عسمية قج التي

 نتيجة  بديػلة السعمػمات التي درسػىا  اسًتخجاع عمى الصالب قجرة تصػيخ في) التعميسية الجعائع (أثخ -
 ذلظ أدى وبالتالي االقخاف أوالسجرس  قبل مغ التعمع عسمية أثشاءالالزمة لمستعمع   الستجرجة السداعجات تقجيع
 وجعل   وتشطيسيا في الحاكخة ثع استخجاعيا وصػال الى السعخفة التعميسي السػقف أثشاء السدتخ  التفاعل إلى

 .فاعمية أكثخ التعمع عسمية
 وذكخ والتػضيح الػصف عمى وزيادة قجرتو السدتسخ لمتفاعل تعصي الفخصة لمصالب) التعميسية الجعائع – (

 عسمية أثشاء ور السداعجة الستجرجةود أسيل فيسو لمسادة إمكانية وتفديخ الطػاىخ الفيديائية وجعل التفاصيل
 اخخى . مػاقف في تصبيقيا سيػلة وبالتالي،  السػضػعات فيع في التعمع
 (  2015( و )الذيخي ،  Bikmaz , 2010الجراسات كجراسة ) مغ عجد مع نتائج الشتيجةىحه   وتتفق

تفػؽ شالب السجسػعة التجخيبية الثانية الحيغ درسػا  السادة باستخجاـ ستخاتيجية التعميع الستسايد عمى  -
 اقخانيع في السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا بالصخيقة االعتيادية في التحريل. 

 : االتية االسباب مغ اكثخ او سبب الى البحث نتيجة تفديخ ويسكغ
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تقديع الصالب في مجسػعات عمى اساس ذكاءاتيع ورغباتيع وميػليع واستعجاداتيع يػفخ ليع بيئة جيجة -
لمتعمع فيع يتعمسػف نفذ السحتػى كٌل وفق الصخيقة التي يخغبيا ويسكغ مغ خالليا الػصػؿ الى السعمػمات 

 وزيادة التحريل.
مسا  السجسػعة الػاحجة وتشافذ مع السجسػعات االخخى  شالببيغ  فخصة لمتعاوف  الدتخاتيجية ىحه تػفخ -

 زاد في الخغبة في التعمع واكتداب السعمػمات.
تتيح ىحه الدتخاتيجية لمصالب ذوي التحريل السشخفس االختالط واالستفادة مغ السجرس ومغ زمالءىع  -

 .عخبختي مغ واالستفادة السعمػمات عمى لمحرػؿ التحريل مختفعي
 التجريذ غيخ متػفخة في التجريذ وحخية لمصالب بالجمػس والحخكة لمتعمع مخيحا جػا جيةالدتخاتي تػفخ -

 التقميجي . 
 تصػيخ عمى التخكيد ويدداد ، سمبييغ متمقيغ كػنيع تتعجى فعالة تتعامل الدتخاتيجية مع الستعمسيغ برػرة-

 في دورىع تفعيل خالليا مغ ويتع ومتعجدة، وأولية رئيدة مرادر استخجاـ عمى وتذجيعيع األساسية،يع ميارات
 . التعمع عسمية

دور ستخاتيجية التعميع الستسايد  في ما يسارسو الصالب مغ عسميات وأنذصة مختمفة أثشاء التعمع ، كسا أف  -
ىشاؾ اعتسادًا ذاتيًا وجساعيًا ومدؤولية فخدية وجساعية بيغ أفخاد السجسػعة في تعمع السعمػمات وإتقانيا ، 

ضافة إلى وجػد السشاقذة بيغ أفخاد السجسػعة الػاحجة وتبادؿ األفكار وإعصاء الصالب الػقت الكافي لمتعمع ، إ
وكحلظ استخجاـ التقػيع السدتسخ والتعديد السادي والسعشػي ، كل ذلظ بسجسمو ساعج في زيادة التحريل 

ة الزابصة وىحا يتفق مع دراسة كل الجراسي لجى شالب السجسػعة التجخيبية مقارنة بشطخائيع في السجسػع
 ( . Aliakbari & Jaber , 2014( و ) Scott,2012مغ و )

ال يػجج فخؽ في التحريل الكمي وفي السدتػيات السعخؼية ) التحكخ ، الفيع ، التصبيق(  بيغ شالب 
 السجسػعتيغ التجخيبيتيغ االولى والثانية.

 اف :  إلى الشتيجة ىحهويعدو الباحث 
الدتخاتيجيتيغ  مغ الدتخاتيجيات الحجيثة في التجريذ التي تدتشج إلى اعصاء الجور االكبخ لمصالب، والحي كمتا 

بجوره يؤكج عمى التعمع الحاتي مسا يجعمو قادرا عمى تخصيط وتشطيع السعخفة العمسية وتصبيقيا في مػاقف التعمع 
ػف عمى التشافذ ؼيسا بيشيع لإلجابة عمى السختمفة وبالتالي أصبح  الصالب وفي كمتي السجسػعتيغ يقبم

التعمع وىحا  لعسمية ومشطع األسئمة السصخوحة مغ قبل السجرس ، مسا يجعل دور السجرس مداعج ومػجو
التذابو جعل اثخ كل مغ الدتخاتيجيتيغ  متقارب عمى السجسػعتيغ التجخيبيتيغ األولى والثانية في التحريل 

)التحكخ والفيع والتصبيق ( عمى الخغع مغ اختالؼ خصػاتيسا في التجريذ  وفي السدتػيات السعخؼية الثالثة
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وقج يخجع سبب ذلظ أيزا الى اف كال مغ الدتخاتيجيتيغ قج ساعجتا عل تػفيخ بيئة تعميسية اثارة اىتساـ 
الصالب وجعمتيع أكثخ نذاشا وايجابية أثشاء عسمية التعمع وىحا بجوره  أدى الى زيادة بشاءىع وفيسيع 

 لمسعمػمات وكحلظ زيادة ثقتيع بأنفديع وبالتالي زيادة في مدتػى تحريميع الجراسي في مادة الفيدياء .
  Conclusionsاالستشتاجات 

 مغ خالؿ نتائج البحث الحالي ، يسكغ استشتاج االتي : 
الجراسي لصالب  فاعمية التجريذ باستخجاـ  ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد  في التحريل -

 الرف الثاني الستػسط  في مادة الفيدياء .
لع يثبت افزمية احجى الدتخاتيجيتيغ عمى االخخى في زيادة تحريل شالب الرف الثاني الستػسط في مادة 

 الفيدياء.
 

  Recommendationsالتهصيات 
 في ضػء الشتائج واالستشتاجات ، يػصي الباحث بسا يأتي: 

ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد  في تجريذ مادة الفيدياء لمرف الثاني الستػسط ، اعتساد  -
 لفاعميتيسا في تحديغ التحريل الجراسي.

تزسيغ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد، ضسغ مفخدات مادة شخائق التجريذ في كميات  -
 ػات تشفيحىسا. التخبية ، مع بياف مسيداتيسا وخص

ضخورة تزسيغ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد  في مخشج السجرس في الفيدياء لجسيع  -
 الرفػؼ. 

 تجريب السجرسيغ عمى التخصيط وخصػات تشفيح ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد.   -
  Propositionsالسقتخحات 

 ي يقتخح الباحث ما يأتي :استكسااًل لمبحث الحال
إجخاء دراسات أخخى تدتخجـ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد عمى مخاحل دراسية اخخى 

 )االبتجائية، االعجادية ، او الجامعية ( . 
الستسايد( مع ستخاتيجيات تجريدية  إجخاء دراسة مساثمة تدتخجـ احجى الدتخاتيجيتيغ )الجعائع التعميسية أوالتعميع

 أخخى في الستغيخ التابع نفدو .
 دراسة فاعمية ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية والتعميع الستسايد في متغيخات تابعة أخخى ومػاد دراسية مختمفة.
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 ، دار وائل ، عساف. كالتطبيقعمم الشفذ التخبهي ، الشظخية ( : 2010قصامي ، يػسف ، واخخوف )  -

 طخؽ  لتحدين السعمم الفرل ، دليل في التجريذ تشهيع( :  2008كػجظ ، كػثخ حديغ واخخوف )  -
، مكتب اليػندكػ االقميسي ، مكتب التخبية لمجوؿ العخبية ،  العخبي الهطن مجارس في كالتعمم التعميم

 بيخوت .
يع ) -  ، عالع الكتب، القاىخة .السرطمحات كمفاليم التعمم كالتعميممعجم ( :  2009مججي ، عديد إبخـا
، السجيخية العامة  العمسي الدادس لمرف الفيدياء مجرس مخشج( : 2012دمحم ، قاسع عديد ، واخخوف )  -

 لمسشاىج ، وزارة التخبية ، العخاؽ.
( : فعالية الشسػذج التػليجي في تجريذ العمػـ لتعجيل الترػرات البجيمة 2003دمحم ، ناىج عبج الخاضي ) -

حػؿ الطػاىخ الصبيعية السخيفة واكتداب ميارات االستقراء العمسي واالتجاه نحػ مادة العمػـ لجى تالميح 
 3، العجد  6عة عيغ شسذ ، السجمج ، كمية التخبية : جام مجمة التخبية العمسيةالرف األوؿ اإلعجادي ، 

. 
 ، دار الفخقاف، عساف.الججيج في تعميم العمـه( :   2001نذػاف ،يعقػب حديغ ) -
 القخاءة والكتابة مياراتي تشسية في الستسايد التعميع ستخاتيجية استخجاـ فاعمية (: 2014) سالمة ، ميا نرخ -

، كمية التخبية ، الجامعة  ، رسالة ماجدتيخالعخبية  المغة مقخر في االبتجائي الثاني الرف تالميح لجى
 االسالمية ، غدة.
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