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مكدمة
تعد الخريطة مصد ارً ميماً من مصادر الحصول عمى المعرفة  ،وتنبع المكانة

المتميزة ليا من أنيا تعبر عن الظواىر الطبيعية  ،والبشرية التي ال يستطيع التمميذ

مشاىدتيا بصورة مباشرة  ،فتجعل أي ظاىرة ممثمة عمييا كما لو كانت بين يديو  .فعمى
الرغم من أىمية الخبرات المباشرة في التعمم  ،وما تؤديو من فاعمية وتأثير  ،إال أن االعتماد
عمييا من األمور الصعبة غالباً بسبب البعدين الزماني والمكاني  ،وارتباطيما بالتغيرات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية .

كما تساعد الخريطة التالميذ عمى تحديد األماكن عمييا  ،وعالقة الموقع بالمواقع األخرى
وطريقة الوصول إلييا  ،ويحقق استخدام الخرائط اإلحساس المكاني لمتالميذ خاصة إذا
استخدمت خارج نطاق المدرسة  ،مما يزيد من المعارف والخبرات لمتالميذ حيث يساعد ذلك
عمى إيجاد فرص لممشاركين الستخدام العديد من األنشطة التي تتطمب تفسير من المعمم.
)2006

.)Tracy,

وتمثل الخرائط مقوماً أساسياً من مقومات التدريس الجيد لمدراسات االجتماعية بصفة

عامةـ والجغرافيا بصفة خاصة ـ إذ أنيا تمثل ظاىرات السطح وما بينيا من عالقات مكانية ،
وزمانية باعتبارىا المحور الرئيسي الذى تدور حولو عمميتا تعميم الدراسات االجتماعية
وتعمميا.
تعد الخرائط ىي األدوات األساسية لمجغرافيا .حيث إنيا تمكن من تصور ظاىرة مكانية
عمى الورق .كما تمثل وسيمة إيضاح تعتمد عمى مفتاح يتضمن رموز مختمفة يمكن تفسيرىا
., 2007)(Rosenberg
فالخريطة وثيقة الصمة بمختمف عناصر منيج الدراسات االجتماعية من أىـداف  ،ومحتوى ،
وطرق تدريـس ،وأنشطة تعميمية  ،وأساليب تقويم  ،ولذلك يجب أن تعزز المناىج التعميمية
االستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد عمى تنميتيا واكسابيا لمتالميذ .
لذلك يكاد يكون ىناك اتفاق تام بين التربويين االجتماعيين عمى أىمية تعميم ميارات
الخريطة  ،إذ يعتقدون أن ىذه الميارات تيسر تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية  ،حيث إنو
ينبغي أن تتقن الميارات األساسية لمخريطة منذ الطفولة المبكرة .

- 053 -

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

كما أن قراءة الخريطة وحسن استخداميا أصبح من األمور الضرورية التي تمزم المواطن
العادي في مجاالت حياتو اليومية المختمفة خاصة في عصرنا الحاضر الذى يتميز بثورة
المعمومات  ،والذى أصبح فيو العالم بمثابة قرية صغيرة .
اال ان أداء بعض التالميذ في تمك الميارات يعتمد عمى استخدام الطرق التقميدية  ،إضافة
إلى أنيم يدرسون الخرائط في مقررات الدراسات االجتماعية بشكل ال يسمح بتطبيقيا من
بميارت
ا
خالل البيئة ،نظ ارً لضعف مشاركة التالميذ في المشروعات التعميمية المرتبطة

الخريطة ( )Kim & Lynn ,2010,pp 315–340بما يعوق تحقيق التعمم الجيد .

ويشير (عطية خميس، 2330،ص )31أن من أىم شروط التعمم الجيد ىو توجيو
المتعمم حيث يحتاج المتعممون إلي تعميمات  ،وتوجييات  ،ومساعدات مستمرة لتوجيو تعمميم
في االتجاه الصحيح نحو تحقيق األىداف ،وانجاز الميام المطموبة منيم  ،وكذلك تقدم
المساعدات في الوقت المناسب عند الحاجة الييا.
ويمكن النظر الى المساعدات والتعميمات عمى أنيا دعامات تعميمية تساعد التالميذ
عمى االنتقال من االعتماد الكمي عمى المعمم ،إلى اعتماد التمميذ عمى نفسو  ،وذلك ما ينادي
بو أصحاب االتجاه التربوي الحديث ،من خالل جعل التمميذ محو ارً لمعممية التعميمية ،إضافة

إلى التركيز عمى البعد االجتماعي لمتمميذ  ،ومدى استفادتو من أقرانو ومن مصادر التعمم
المختمفة لكونيا من أىم ما يميز االتجاىات الحديثة في التعميم(.رعد ميدي و فاطمة عبد
األمير .)2332،
ويشير مصطمح 'الدعامة ' كرمز لوصف نوع من المساعدات المقدمة من قبل المعمم
لدعم عممية التعمم .حيث يساعد المعمم التمميذ عمى إتقان ميمة أو مفيوم يصعب عميو فيمو
في البداية بشكل مستق ،ويقدم المعمم المساعدة فى اكتساب التمميذ لمميارة التي تتجاوز
قدرتو عمى السماح لو إلكمال أكبر قدر ممكن من الميمة دون مساعدة  ،وتقتصر محاوالت
المعمم فقط لمساعدة التمميذ عمى الميام التي من المتوقع أن يخطئ بيا التمميذ ويبدأ بتحمل
المسؤولية ثم يتم نزع الدعامات تدريجياً حتى يسمح لمتمميذ لمعمل بشكل مستقل
(Lindsay, & Anne, 2005) .

وتستخدم الدعامات التعميمية فى تنمية الميارات من

خالل إشراك التالميذ بشكل تعاوني في ميام من شأنيا أن تكون صعب عمييم استكماليا من
تمقاء أنفسيم فى االعمال التي ليسوا مستعدين تماماً إلنجازىا بشكل مستقل  ،وتصبح ىنا
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الدعامات مؤقتو لحين االنتياء من

الميمة ،وتتم إزالتيا في نياية المطاف James,

) . )2011وال يغفل دور المعمم فى توفير ىياكل الدعم لموصول إلى المرحمة التالية أو
المستوى المرجو(Nonye & . Nwosu ,2011) .
وتساعد الدعامات التالميذ عمى إنجاز الميمة التى ال يستطيعون أدائيا من تمقاء أنفسيم،
مما يجعميم قادرين عمى أ ن يصل الى حالة من الكفاءة تمكنو فى نياية المطاف إلتماميا
بمفرده بنجاح .(MICHAEL , 2005):
ويمكن لمدعامات التعميمية أن تقدم خبرات تعميمية تحفز التالميذ عمى التعمم حيث أنيا تركز
عمى تقديم المحتوى ،بشكل ال ينفصل عن اىتمامات التالميذ ،حتى بمكن اكسابيم الميارات
بالشكل المناسب ليم  ،ويتطمب ذلك تييئة الفصول الدراسية بشكل يسمح بتحقيق االىداف
()DelliCarpini, 2006
كما أن الدعامات التعميمية تساعد فى تحقيق أفضل التعمم عند التالميذ ألول مرة عن
الموضوع الجديد  ،كما يمكنيا أن تساعد التالميذ عن طريق تنشيط المعرفة السابقة فى
تحفيز التالميذ الكتساب الميارة  ،مع وضع نماذج لنشاط محدد يمكن أن يساعد عمى تحفيز
التمميذ ال كتساب الميارة.
األمر الذى يزيد من دافعية التالميذ لمتعمم ،وتعتمد الدعامات التعميمية عمى توفير بيئة
تعميمية داعمة لممتعممين تسمح ليم بالحرية في طرح األسئمة ،واالستفادة من دعم أقرانيم
خاصة عند تعمم محتوى جديد(Hartman, & Lange, 2002).
ويرى رودجرز

) (Rodgers,. 2004أن الدعامة التعميمية توفر الدعم الكافي

لتشجيع التعمم عندما يتم اكتساب المفاىيم والميارات ألول مرة  ،ويتناسب ذلك مع ميارات
قراءة الخريطة حيث تعد تدريسيا أول مره لمتالميذ ويتم إزالة الدعم تدريجياً عن المتعمم
لمساعدتو عمى تطوير قدرتو عمى الحكم الذاتي  ،حتى يصل الى إتقان الميارة  ،ممايزيد من

رغبتو فى التعمم .
ويعد الدافع ذو أىمية كبيرة فى إثارة ميل المتعمم نحو التعمم من الشروط األساسية التى
يتوقف عمييا تحقيق اليدف من عممية التعمم ،فيالحظ أن سموك المتعمم يتميز بالنشاط
والرغبة فى بعض مواقف التعمم ،وفى مواقف أخرى يكون متردداً ومنسحباً ،وذلك يرجع إلى
مستوى الدافعية لدى المتعمم لممارسة سموك دون غيره (ىشام الخولى  ،2332،ص.)232
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أما دراسة كيم وفريك((Kim & Frick, 2011

فقد ىدفت الى تعرف العوامل التي

تثير دافعية التالميذ في التعمم ،واستقصاء مستوى الدافعية لدييم ،وكيف يتغير ذلك المستوى
خالل المساقات ،وقد خمصت الدراسة إلى وجود بعض العوامل األساسية التى تؤثر في دافعية
المتعمم ىي :االىتمام  ،والثقة ،والرضا ،وتوفير ىذه العوامل فى بيئة التعمم تمكن المتعمم من
تحقيق أىداف التعمم بنجاح  ،كما أكدت الدراسة عمى أن دافعية التالميذ تزداد عند شعورىم
بالرضا وذلك يتحقق من خالل توفير وسائل الدعم المناسبة من بداية التعمم .
ويوصى التربويون باالىتمام بتنمية الدافع وتوفير محفزات لمتعمم ألن ذلك يمكن أن يسيم
بدوره فى استمرار المتعمم فى بذل الجيد أثناء التعمم فيمثل أحد العوامل األساسية التي تؤثر
بشكل مباشر عمى تحصيل التالميذ وعمى نواتج التعمم ،و يجب عمى المعممين تعزيز عمميات
التعمم وتوفير استراتيجيات تحفيزية لممتعمم(Shih, 2001( .
أما دراسة راسكيو وارفاجا )(Rasku, & Arvaja, 2002

فقد أشارت الى أن

المعمم عميو تعريف التالميذ بالميام التي يمكن تنفيذىا ودفعيم  ،وذلك من خالل مساعدة
ضئيمة تساعد عمى تعزيز الثقة سيؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة الذاتية وتقديم المساعدة بما
فيو الكفاية لمسماح لمطالب لتحقيق النجاح بسرعة ،مما سيساعد عمى خفض مستويات
اإلحباط وضمان أن تظل دوافع الطمبة لمتقدم إلى الخطوة التالية.
ويمكن االستفادة من توظيف الدعامات التعميمية فى تدريس الدراسات االجتماعية
لحل العديد من المشكالت التى يمكن أن تسيم بشكل مناسب فى تنميو بعض الميارات
 ،وزياده دافعية التالميذ لمتعمم ألنيا ترتكز عمى تقديم االنشطة بشكل يتناسب مع قدراتيم ،
وتقديم العون من خالل الدعامات فى الميام األ كثر صعوبة .

االحساس مبكشلةة البحح:
عمى الرغم من أىمية استخدام الخريطة فى العممية التعميمية ومايمكن أن تحققو
وتكسبو من ميارات لدى التالميذ اال أن الباحث شعر بأن ىناك مشكمو تتعمق بقراءة الخريطة
لدى التالميذ وأنيم ال يميمون إلى األ نشطة التى تتطمب منيم قراءة الخريطة  ،وذلك من خالل
متابعتو ليم أثناء الزيارات الميدانية لممدارس ،كما الحظ أن التالميذ يمكنيم من خالل أشكال
مختمفة من الدعم التى تقدم ليم عن طريق المعمم أو األقران أثناء استخدام الخريطة  ،قد
يكتسبوا العديد من الميارات المتعمقة بقراءة الخريطة بشكل أفضل .وقد أكد إحساس الباحث
- 050 -

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

الشخصى ما أشارت اليو نتائج العديد من الدراسات  ،والبحوث التى أكدت أن ىناك صعوبات
تتعمق بتعميم وتعمم الخرائط  ،وما يرتبط بيا من ميارات كدراسة (Mothersole, 2008), .
ودراسو محمد فارس .(Rosenberg, 2007) ، )2333
كذلك ما أشارت اليو نتائج العديد من الدراسات حول دور الدعامات التعميمية فى
إحداث التعمم  ،واالرتقاء بمخرجات التعمم مثل دراسة ىاني الشيخ (  ،)2333عبد القادر
محمد عبد القادر ( ، )2330رعد ميدي وفاطمة عبد األمير ( ;)2332نبيل جاد عزمي
ومحمد المردانى (، )2333زينب حسن (، )2332عائشة حسن (، )2332شاىيناز محمود
( , R 2011) – (Alber )Azevedo,2003( ، )Tracey,2006(، )2331حيث
أكدت جميع تمك الدراسات عمى أىمية الدعامات التعميمية فى تنمية ميارات التعمم ،حيث
أيضا عند تعاممو مع
يكيف المتعمم الدعم وفق حاجتو  ،ورغبتو في المساعدة والتوجيو و ً
مشكالت ومتغيرات تتعمق بالمعارف والميارات.
وأكدت العديد من الدراسات والبحوث عمى أن ىناك حاجة ممحة الستخدام الدعامات
التعميمية في العممية التعميمية لبيان أثرىا عمى نواتج التعمم ولتقميل احتماالت االخفاق ألداء
الميمة المطموبة ومساعدة المتعمم عمى اتماميا بمستوى مقبول من الكفاءة
(.)Mclaughlin,2002
كذلك أشار نتائج مؤتمر جمعية البحث التربوى االمريكية (The annual )2003

 conference of the American Educational Research Associationإلى

ضرورة االىتمام بالدعامات التعميمية فى عممية التعمم واستخدام أشكال متنوعة من الدعامات
التعميمية المرنة  ،والثابتة أثناء التعمم  ،مع األخذ في االعتبار أسس تصميم تمك الدعامات
فى البرامج التعميمية.
كيداً لما سبق فقد أجرى الباحث دراسة استكشافيو عبارة عن عدد من المقابالت
وتأ ً

مع بعض تالميذ المرحمة االبتدائية  ،وبسؤاليم عن الصعوبات التى تقابميم فى تعمم الدراسات
االجتماعية توصل إلى أ ن ىناك بعض الميارات المرتبطة بقراءة الخريطة يجدون صعوبة
كبيرة فى تعمميا ،مما يعوق تقدميم خاصة أن معظم تمك الميارات تعد ميارات مركبة مما
يصعب استمرار التالميذ فى استكمال الميام المنوطة بيم بشكل متكامل حتى النياية.
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حتديد مكشلةة البحح:
تحددت مشكمة البحث في وجد قصور فى تعمم ميارات قراءة الخريطة ومحاولة
استخدام برنامج قائم عمى الدعامات التعميمية فى تنميتيا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ورفع
مستوى الدافعية لدييم.

أسئةة البحح.

تحددت أسئمة البحث فيما يمى :

-3ما ميارات قراءة الخرائط الالزمة لتالميذ المرحمة االبتدائية ؟
-2ما التصور المقترح لمبرنامج القائم عمى الدعامات التعميمية لتنمية ميارات قراءة الخريطة
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ؟
-0ما أثر البرنامج القائم عمى الدعامات التعميمية في تنمية ميارات قراءة الخريطة لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية ؟
-3ما أثر البرنامج القائم عمى الدعامات التعميمية عمى زياده الدافعية لمتعمم لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية؟

أهداف البحح:

ىدف البحث الحالى إلى تحقيق ما يمي :

 -3وضع تصور مقترح لبرنامج قائم عمى الدعامات التعميمية لتنمية ميارات قراءة الخريطة
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .
-2الكشف عن أثر برنامج قائم عمى الدعامات التعميمية في تنمية ميارات قراءة الخريطة
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .
 -0الكشف عن أثر برنامج قائم عمى الدعامات التعميمية في تنمية الدافعيو لمتعمم لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية .

فزضا البحح.

تحدد فرضا البحث الحالى عمى النحو التالى :

 -3يوجد فرق داالً احصائياً بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين الضابطة
والتجريبية فى التطبيق البعدى الختبار ميارات قراءة الخريطة لصالح المجموعة

التجريبية.
-2يوجد فرق داالً احصائياً بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية
فى التطبيق البعدى لمقياس الدافعية لمتعمم لصالح المجموعة التجريبية .
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أهمية البحح :


تنبع أىمية البحث من عدة اعتبارات أىميا ما يمي :

لفت أنظار القائمين عمى التعميم الى إتباع طرائق ومداخل تدريسية جديدة تتناسب
وخصائص التالميذ  ،مثل الدعامات التعميمية .



التأكيد عمى ضرورة زياده دافعية التالميذ لمتعمم .



توجيو نظر المعنيين بالتعميم إلى ضرورة االىتمام بتنمية ميارات قراءة الخريطة



إعادة النظر في أىداف ومحتوى مقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ،
ومحاولة تضمينيا لبعض الموضوعات التي يحتاج إلييا التالميذ .

أداتا البحح :
 اختبار ميارات قراءة الخريطة فى الدراسات االجتماعية لتالميذ المرحمة االبتدائية . مقياس الدافعية لمتعمم.

مههر البحح :
اتبع البحث الحالى المنيج شبو التجريبي  ،وذلك عند تطبيق برنامج قائم عمى

الدعامات التعميمية لمتأكد من فعاليتيا فى تنمية ميارات قراءة الخريطة فى الدراسات
االجتماعية  ،والدافعية لتالميذ المرحمة االبتدائية ،حيث تم اختيار مجموعتين إحداىما
ضابطة واألخرى تجريبية ،درست المجموعة الضابطة باألسموب المعتاد بينما درست
المجموعة التجريبية باستخدام الدعامات التعميمية  ،وتم تطبيق أداتى البحث قبمياً وبعدياً.


حمددات البحح



مجموعة البحث  :مجموعة من تالميذ الصف الرابع بالمرحمة االبتدائية



من حيث:

الحدود الموضوعية :ميارات قراءة الخريطة – الدافعية لمتعمم-الدعامات التعميمية

مصطةحات البحح:
الدعامات التعةيمية.
التعريف االجرائى لمدعامات التعميمية  :تقديم مجموعة من المساعدات التعميمية
التى تقدم لمتمميذ لتنمية ميارات قراءة الخريطة  ،التى ال يمكنيم انجازىا بمفردىم والدافعية
لمتعمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية  ،ويتم إزالتيا تدريجياً حتى يصل إلى مرحمو االستقاللية

الكاممة .
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مهارات قزاءة اخلزائط.
التعريف االجرائى لميارات قراءة الخرائط :أداءات التالميذ بدقو واتقان فى " تحديد
موضوع الخريطة وتحديد مقياس الرسم المناسب وتحديد الجيات والمواقع عمى الخريطة،
وقراءة الرموز واأللوان باستخدام دليل الخريطة .

الدافعية لةتعةم.
التعريف االجرائى لمدافعية لمتعمم  :حالة تدفع التالميذ إلى االىتمام ،واالنتباه
لمموقف التعميمي المرتبط بميارات قراءة وفيم الخريطة من خالل استخدام الدعامات التعميمية
المقدمة لتبسيط المعرفة واإلقبال عمى التعمم بنشاط ،واالستمرار بتمك النشاط حتى يتحقق
التعمم وتتحدد عالمة الدافعية لتعمم بالدرجة التى يحصل عمييا التمميذ من اإلجابة عن فقرات
المقياس الذي أعده الباحث ليذا الغرض.

االاطار الهظزي :
املكصود بالدعامات التعةيمية :
تعرف الدعامات التعميمية عمى أنيا ىياكل الدعم المؤقتة التي وضعت لمساعدة
التالميذ في انجاز الميام الجديدة والمفاىيم التي ال يمكن أن يحققوىا من تمقاء أنفسيم من
البداية وتتم إزالة السقاالت تدريجيا كما أن مسؤولية المعمم تتالشى ويقتصر دوره عمى
التوجيو واإلرشاد وميسر لممعرفة بدالً من كونو خبير في المحتوى العممي (Northern, .
)2006
ويعرف جيمز ) (James, , 2011الدعامات عمى أنيا أسموب تعميمي تقدمو
المدرسة مع صياغة مناسبة لمميمة المرجوة  ،ثم تنتقل تدريجياً المسؤولية لمتالميذ.

وترى ريبكا  )011)Rebecca, 2أنيا المسافة بين ما يمكن القيام بو من قبل

التالميذ أنفسيم والتعمم المكمفين بو وتساعدىم عمى تحقيق ذلك باالستعانة بالمعمم.
يعرفيا سوير  Sawyerأنيا الدعم المقدم خالل عممية التعمم التي تتناسب واحتياجات
التمميذ وتيدف الى مساعدتو لتحقيق وتعزيز أىداف التعمم بشكل اعمق). ( Sawyer, 2006
تعريف ىيزر ) 2010)Heather,عمى أن الدعامو أسموب تعميمي يرتبط بمنطقة
التنمية القريبة لمتمميذ ،والذي يحرص المعمم عمى معرفتيا جيداً ،ودعميا بشكل فردى لكل
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تمميذ عن طريق تحسين قدرتو تدريجياً عمى بناء المعرفة السابقة ،ويمكن استخدام الدعامات
في مجموعات متنوعة من المحتوى بما يتناسب مع أعمار التالميذ.

وتعتمد الدعامات التعميمية عمى االستفادة من المعرفة السابقة واستيعاب معمومات
جديدة من خالل تقديم بعض التعميمات ،ويجب عمى المعمم عند استخدام الدعامات أن يشجع
التمميذ عمى التعمم بشكل مستقل وذاتي التنظيم ويقمل تدريجياً من الدعم حتى يمكن إزالة
السقاالت الخارجية التي تقدم حيث يمكن تعميم التمميذ كيفية ربط المعمومات القديمة أو

الحاالت المألوفة لديو بالمعرفة).). Stuyf, 2002

أهم الهظزيات املؤيدة لفلزة الدعامات التعةيمية:
يرى ليف فيجوتسكي عالم النفس السوفيتي وىو من أصحاب النظرية البنائية االجتماعية
أن فكرة الدعامات التعميمية جاءت من مفيوم منطقة النمو القريبة (ZPD) Zone of
 Proximal Developmentوتعنى مساحة النشاط الرئيسة التي يحدث فييا التعمم وينظر
إلييا عمى أنيا المسافة بين ما يمكن أن يفعمو التمميذ بشكل مستقل ،وما يمكن أو يحتمل
تحقيقو مع دعم يقدم من المعمم أو من شخص لديو خبرة ،أوىى المسافة بين مستوى النمو
الفعمي ومستوى النمو المحتممة وىى منطقة ال يستطيع أن يصل التمميذ لمنجاح فييا بمفردة
لكن يمكنو تحقيق ذلك فى حالة تمقى المساعدة المالئمة أو المعونة وىى دعامة مؤقتو يتم
إزالتيا تدريجياً ). (Walqui, 2006,p160

وحيث أن التفاعل االجتماعي الذى تقوم عميو دعامات التعمم يمعب دو ارً ميماً في تنمية

اإلدراك .حيث يعتقد أن التعمم الذى يحدث من خالل المشاركة االجتماعية يعد جزءاً ال يتج أز
من الخبرات  .لذا فإن التمميذ ال يمكن أن يتعمم في عزلة ،ألنو يتأثر بالتفاعالت االجتماعية،

التي تجري حولو  .كما أن األطفال من خالل التفاعل االجتماعي يصبحون قادرين عمى
التأثير في بيئتيم تأثي ارً كبي ارً .

ونظ ارً ألن فيوجتسكى يرى أن المنطقة الواقعة بين ما يمكن لمتمميذ القيام بو بشكل

مستقل وما يمكن تحقيقو بمساعدة مختصة من الكبار أو األقران يمكن أن يصل اليو عن
طريق الدعامات التعميمية من خالل تطبيقيا باعتبارىا استراتيجية تدريسيو تعتمد اعتماداً كبي ارً

عمى أن التالميذ يأتون إلى اإلعداد التربوي ولدييم قد ارً كبي ارً من المعرفة الصحيحو (Azih,
)&. Nwosu. 2011
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أهمية الدعامات التعةيمية.
من خالل القراءات السابقو يمكن ايجاز أىمية الدعامات التعميمية فيما يمى:
 تساعد الدعامات عمى تحقيق أفضل تعمم ممكن لدى التالميذ وخاصة عن موضوع يدرس
ألول مرة .
 توفير بيئة تعميمية داعمة والتالميذ أحرار في طرح األسئمة ،وتوفير المعمومات ودعم
أقرانيم في تعمم المواد الجديدة.
 توفر حاف ازً لمتالميذ لمقيام بدور أكثر نشاطاً في العممية التعميمية الخاصة بيم .حيث
يمكنيم المشاركة في المسؤولية التى تطمب منيم لتجاوز مياراتيم الحالية ،كما توفر
فرصة إلعطاء ردود فعل إيجابية ليم.
 تسيم فى التقميل من مستوى اإلحباط لدى التمميذ ،.ومايترتب عميو من إيقاف ورفض
المشاركة في مزيد من التعمم.
 فردية الدعامات حيث يمكن أن يستفيد كل تمميذ وفق قدراتو .
 توفر وسيمة فعالة لمتالميذ حيث تنقميم تدريجياً بشكل مستقل وفق .خصائصيم مع

مراعاة المشاكل في الذاكرة وصعوبات االنتباه ،ونقص الميارات األكاديمية حيث تعطى
التالميذ الحرية في طرح األسئمة ،وتوفير المعمومات ودعم أقرانيم في تعمم المواد

الجديدة.
 توفر لممعمم فرصة لتقييم فيم التالميذ أثناء التدريس ،مما يسمح إلعادة تشكيميا،
وتقديم التغذية الراجعة التصحيحية ،والتأكيد عمى توقع أدائيم بشكل مستقل .
 توفر حاف ازً لمتالميذ لمقيام بدور أكثر نشاطا في العممية التعميمية الخاصة بيم مما
يزيد

من

دافعيتيم

لمتعمم

.

 التالميذ مشاركون في مسؤولية التعميم والتعمم من خالل الدعامات التي تتطمب منيم
لتجاوز مياراتيم الحالية ومستويات المعرفة المطموبة(.

TA Connections

.)Newsletter,2008
 تراعى دعامات التعمم الفروق الفردية عند تقديم الدعم  Scaffoldingوالذي يعني
كم وشكل المساعدة الذي يحتاجيا كل متعمم ليجاوز منطقة النمو الوشيك ،مع
مراعاة تنوع احتياجات التالميذ ). (Rodgers,2004
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صعوبات استددام الدعامات التعةيمية:
يمكن تمخيص صعوبات استخدام الدعامات التعميمية فيما يمى:
 تنفيذ الدعامات الفردية في الفصول الدراسية مع عدد كبير من التالميذ يعد أم ارً صعباً

 قد ال يكون المعمم تمقى تدريباً مناسباً الستخدام الدعامات  ،وقد ال تنفذ تعميمات
استخدام الدعامات بشكل صحيح ،وبالتالي ال نرى األثر الكامل لنتائجيا تنبعاً لطبيعو

الدعامات التى تعتمد بشكل كبير عمى التالميذ . (Coffey, 2010).


تخطيط وتنفيذ الدعامات يستغرق وقتاً طويالً وتتطمب جيداً كبي ارً.

 ندرة اشتمال المقررات والمناىج أل نشطة وأمثمة وأدلة المعممين والمرشدين لطرق
االستعانة بالدعامات التي من شأنيا أن تكون مالئمة لممحتوى درس معين
)(.Rachel , 2002

مزاحل تصميم الدعامات التعةيمية :
يرى محمد السيد أمين( )2330أن مراحل استخدام الدعامات التعميمية تمر بالخطوات التالية

 تقديم النموذج التدريسي Present the new cognitive strategy
 استخدام التمميحات والدالالت والتساؤالت. التفكير الجيري لمعمميات والميارات العقمية المتضمنة في الميمة. كتابة الخطوات التي سوف تتبع في أداء الميمة. -إعطاء نموذج لتعمم الميارات العقمية والعمميات المستيدفة.

 الممارسة الجماعية الموجية Regulate Difficulty During Guided Practice
 يعمل التمميذ مع رفيقو ثم في مجموعات صغيرة. مالحظة و رصد أخطاء التالميذ والعمل الفوري عمى تصحيحيا. توجيو التالميذ لطرح األسئمة وكذلك االستفسار الذاتي  self –Questionعند أداءالميمة
 ممارسة موجية لمحتوى عممي وميام متنوعة ممارسة الميام واألنشطة لمجموعات التالميذ تحت إشراف المعمم. -يشترك المعمم مع التالميذ في تدريس تبادلي.
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 إعطاء التغذية الراجعة Provide Feed Back
 يعطي المعمم تغذية راجعة مصححة لمتالميذ. يستخدم المعمم قوائم التصحيح  Check Listوالتي تتضمن جميع خطوات أداء الميمة. -تقديم نماذج ألعمال معدة سابقاً.

 مساعدة التمميذ في تقويم عممو بنماذج معدة سابقاً. -إتاحة الفرصة لمتمميذ الستخدام المراجعة الذاتية.

 زيادة مسؤوليات التمميذ Increase Student Responsibility
ويتضمن ذلك بعض أنشطة التدعيم والتعزيز من أجل ربط اإلجراءات والعمميات ببعضيا.
والعمل عمى إلغاء الدعم المقدم لمتمميذ تدريجياً
مراجعة أداء التمميذ .

 إعطاء ممارسة مستقمة لكل تمميذ Provide Independent Practice
 يعمل المعمم عمى تيسير التطبيق لميمة أخرى ومثال جديد. -يعطي المعمم فرصاً لمتالميذ لممارسة التعمم بطريقة مكثفة وشاممة

كما حدد ىيثر ) ). Heather,2010أن بناء الدعامات التعميمية البد أن يمر بالخطوات

التالية:

• توضيح الغرض.حيث ال يترك لمتمميذ تعمم تتساءل لماذا ىم منخرطون في نشاطات .المعمم
يشرح اليدف من الدرس أل ن ذلك يسمح التالميذ عمى فيم الكيفية التي يتم بيا بناء عمى
المعرفة المسبقة.

• إبقاء التالميذ في الميمة .فيم عمى بينة من االتجاه الذي يساعد التمميذ عمى االستمرار
والمضى قدماً في عممية التعمم.

• تقديم التقييم لتوضيح التوقعات .حيث يضع المعممون توقعات واضحة من بداية النشاط
باستخدام نماذج التقييم.
• الطالب نقطة لمصادر جديدة .تزويد المعممين بالمصادر المخصصة لمبحوث والتعمم لتقميل
االرتباك واإلحباط واضاعو الوقت.

• الحد من عدم اليقين ،والمفاجأة ،وخيبة األمل .يتم اختيار أنشطة معدة إعداداً جيداً أو
درس بشكل كامل قبل ال تنفيذ لمحد من المشاكل وتحقيق أقصى قدر من التعمم المحتمل.
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• تحقيق كفاءة .يضيع وقتاً قميالً في الدرس  ،ويتم تحقيق كل األىداف التعميمية بكفاءة.

• خمق قوة دافعة .اليدف من دعامات التعمم ىو إليام التالميذ عمى تريد معرفة المزيد،
وزيادة معارفيم

المالحظة الدقيقو  :لديو القدرة عمى المالحظة الدقيقة لتالميذه واستخدام المخططات
الرسومية مثل الخرائط والجداول الزمنية ،والمقاييس والقصة المصورة والرسوم البيانية.

قزاءة اخلزيطة.

ٍ
مستو رسم بمقياس رسم
تمثل الخريطة تفاصيل سطح األرض أو جزء منو عمى سطح

معين ومسقط معين ورموز معينة متفق عمييا  ،وتعد أداة الجغرافى فى توزيع الظاىرات
وربطيا وتفسيرىا  ،وادراك ما بينيا من عالقات .األمر الذى أدى إلى االىتمام بدراستيا
واستخداميا فى كثير من العموم عامو والجغرافيا خاصو

أهمية اخلزيطة فى تدريس اجلغزافيا:
من خالل القراءات السابقو يمكن ايجاز أىمية الخريطة فى تدريس الجغرافيا فيما يمى:
 يبدأ تعميم الجغرافيا لمتالميذ من البيئة المحمية التى يعيشون فييا  ،ثم يتدرجون فى
دراستيم إل ى البيئات األخرى  ،ثم إلى البيئة العالمية  .ومن ىنا يأتى دور الخريطة ؛ إذ
يستطيع التمميذ أن يتعرف عمى بيئتو عن طريق الخريطة  ،التى يساىم رسميا بإشراف
المعمم  ،الذى يقوم بمناقشة التالميذ فى محتويات كل خريطة رسمت  ،وما بيا من
رموز وأفكار  ،والتعميق عمى ما بيا من معمومات  ،مما يساعد التالميذ عمى دراسة
بيئتيم والبيئات األخرى .
 تساىم الخريطة فى تنمية قدرة التمميذ عمى التفكير بمستوياتو المختمفة من المالحظة
والتعميل واالستدالل واالستنباط  ،حيث يمكن لممعمم أن يقدم لمتالميذ خريطة لمضغط
والرياح ،ويناقشيم فييا ؛ مما يجعميم يدركون العالقة بينيما  ،ويستنتجون أماكن
سقوط المطر وكمياتو ،وبالتالى النشاط البشرى المترتب عمى ذلك فى مكان ما .
 تساىم الخريطة فى إثارة انتباه التالميذ واىتماميم  ،وجذبيم لمدراسة  ،وحث التالميذ
عمى المشاركة الفعالة فى الدرس  ،من خالل ما يثار من مناقشات حول موضوع الدرس
 ،وحول البيانات التى توضحيا الخريطة .
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 تعد الخريطة مصد ارً لمخبرات البديمة  ،فالخريطة بالنسبة لمتمميذ ىى دعوة لمتنقل والرؤية
ولمتعمم والفيم  ،حيث تمكنو من تخطى حدود الزمان والمكان .

 تساعد الخريطة عمى تمخيص المعمومات  ،حيث تسجل المعمومات وتجمعيا فى مكان
واحد أمام التالميذ ،ثم أنيا برموزىا وألوانيا تجمع فى المكان الواحد أمام التالميذ عدة
ظاىرات طبيعية وبشرية  ،يستطيع التالميذ بسيولة أن يقوموا بدراسة عالقة ىذه
الظاىرات بعضيا ببعض  .فالخرائط تحول الكثير من المعمومات إلى معمومات مركزة أكثر
وضوحاً وأقرب إلى الفيم .

 تعد الدراسة الميدانية إحدى وسائل اكتساب المعمومات الجغرافية  ،وذلك عن طريق
المالحظة الدقيقة المسجمة لمظاىرات الجغرافية  ،فعند التخطيط لزيارة منطقة ما أو عمل
دراسات مسحية ليا يحتاج الدارس إلى خريطة تفصيمية ليا ليتعرف من خالليا عمى
المنطقة وطبيعتيا  ،ووسيمة الوصول إلييا  ،كما يستخدميا فى تحديد خطوات السير
فييا
 يمكن استخدام الخريطة فى تقويم تعمم التالميذ لمجغرافيا  ،فعند دراسة المناخ عمى
الخريطة يستطيع المعمم أن يتعرف عمى مدى فيم التالميذ لمعالقة بين الحرارة والضغط
والرياح .
 تساعد الخريطة عمى تفسير األحـداث الجـارية وربطيا بمواقعيا عالمياً ومحمياً.

مهارات قزاءة اخلزيطة:
تتضمن ميارات قراءة الخريطة العديد من الميارات الفرعية منيا مايمى :

تحذَذ ػُىاٌ ويىضىع انخزَطت :



تبدأ قراءة الخريطة بمالحظة عنوانيا أو إسميا  ،فالعنوان يرشد القارئ بمحتوى الخريطة
 ،والعنوان جزء ميم وبالتالى فالتمييد لمتدريس يساعد عمى تعرف مضمون الخريطة األمر
الذى يوضح لمتالميذ عالقة الخريطة بالدرس  .ويوفر عنوان خريطة معمومات ميمة حول
نوايا رسام الخرائط وأىدافيا حيث يمكن توقع المعمومات المراد الحصول عمييا عمى الخريطة
من خالل معرفة عنوانيا.), 2007) Rosenberg


تحذَذ انجهبث األصهُت وانفزػُت :
ىناك أربعة جيات رئيسة  :الشمال والجنوب والشرق والغرب .وعندما تسير فى جية

الشمال فإنك تسير فى جية القطب الشمالى  ،ويكون الشرق عمى يمينك والغرب عمى يسارك
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 ،وعندما تسير فى جية الجنوب فإنك تسير فى جية القطب الجنوبى  ،وعادة يكون الشمال
جية الحافة العميا من الخريطة  ،ولكن ىذا الحال ليس ىو الحال دائماً  .فالشمال قد يكون
ألعمى  ،أو ألسفل  ،أو فى أى من جانبى الخريطة اعتماداً عمى الطريقة التى رسمت بيا

الخريطة  .كما أنو من الصعب تحديد جية الخريطة دون سيم الشمال.


استخذاو خطىط انطىل ودوائز انؼزض :
خطوط الطول ىى أنصاف دوائر تمتد شما ًال وجنوباً عمى الكرة األرضية  ،وعن طريقيا

يتحدد ُبعـد المكان شرقاً أو غرباً من خـط الطـول الرئيسى" جرينتش "  .أما دوائر العرض
فيى دوائر موازية لخط االستواء  .والبد لممعمم أن يتعرف تمك الخطوط والدوائر ،
ويستخدميا فى تحديد المواقع سواء إلى الشرق أو الغرب من خط جرينتش ،أو إلى
الشمال أو الجنوب من خط االستواء  .وتستخدم خطوط الطول فى حساب الفرق الزمنى
بين مكان وآخر  ،كما تستخدم دوائر العرض فى تقسيم العالم إلى نطاقات مناخية كبرى .


استخذاو يمُبس انزسى :
مقياس الرسم ىو النسبة أو العالقة الثابتة بين األبعاد الخطية بين نقطتين عمى
الخريطة  ،وما تمثمو ىذه األبعاد بين نفس النقطتين عمى الطبيعة  .ويستخدم مقياس
الرسم فى قياس المسافة بين نقطتين عمى الخريطة لمعرفة المسافة الحقيقية عمى الطبيعة
 ،كما يستخدم فى حساب المساحات عمى الخريطة لمعرفة المساحة الحقيقية التى تمثميا
الخريطة .



استخذاو دنُم انزيىس( يفتبح انخزَطت ) :
الخريطة تمثيل رمزى لسطح األرض أو جزء منو ؛ لذا فيى تحتاج فى ق ارئتيا إلى ترجمة

ما تحتويو من رموز عن طريق دليل الخريطة  ،وبعض ىذه الرموز يمثل أشياء موجودة عمى
الطبيعة كاألنيار والجبال  ،وبعضيا ال يوجد لو ما يمثمو عمى الطبيعة كالحدود السياسية
وخطوط التساوى  ،والدليل أمر الزم فى الخرائط ألنو يشرح ما تعنيو الرموز المختمفة
والمستخدمة فى الخريطة .
يجب أن يكون مفتاح الخريطة عمى الجانب األيسر ويتم فييا تجميع الرموز مع مالحظة
كيف تستخدم الشكل واألسموب والمون ،وأحياناً الكممات أو الحروف وسوف تجد أن رموز من
السيل جدا تعمميا ويتطمب التعرف عمى الرموز أن تكون أكثر إلماماً بالخرائط .وفي المرحمة
األساسية نحن ال نتوقع من التالميذ تذكر كل الرموز ،ولكن يجب أن يعرف كيفية استخدام
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المفتاح لتحديد المالمح عمى الخريطة ،وال تختمف الرموز تبعا لمعمر(Mothersole, .
)2008الدافعية لمتعمم.
يشار إلى الدافعية عمى أنيا (سمة نفسية) وىى الحافز أو الطاقة المطموبة لتحقيق
ىدف يتمثل في المعرفة والحفاظ عمى المشاركة في عممية انتؼهى & (Ghergulescu
).Muntean, 2010
ويعرفيا سميمان عبد الواحد(،2333ص  )232عمى أنيا حالة داخمية تحرك السموك
وتوجيو مما تجعمو مييأً إلى القيام بسموك معين .
وفى تعريف آخر ويذكر ىارتنت وآخرون ( & Hartnett, George,
 )2011Dron,إن الدافعية ىي العممية الموجية نحو تحفيز المتعمم ورفع وزيادة نشاطو،
وتؤثر الدافعية عمى ماذا يتعمم ،وكيف يتعمم ،ومتى وكيف يتعمم .ويذكر بروفى (2004
 (Brophy,أن وجيات النظر المعاصرة تربط الدافعية بقدرات المتعمم التفكيرية والعمميات
اإل نفعالية ،واألفكار ،والمعتقدات ،واألىداف ،والتطمعات ،واألوضاع ،والعالقة التفاعمية بين
المتعمم والبيئة.
وتعرف الدافعية لمتعمم بأنيا حالة فسيولوجية ونفسية داخل الفرد تجعمو يقوم بأنواع
معينة من السموك فى اتجاه معين وتيدف إلى خفض حالة التوتر لدى الفرد(محمود المنسى،
سيد الطواب ،2332،ص .)322

أهمية الدافعية.
تعد الدافعية عند الفرد عامل أساسي في عممية التعمم ،وعميو فأفضل المواقف
التعميمية ىي التي تعمل عمى تكوين دوافع عند المتعممين حيث يمكن أن توفر ليم خبرات
تثير دوافعيم وقد حرصت التربية الحديثة عمى التركيز عمى أىمية وجود دافع واضح يدفع
التالميذ نحو التعمم  ,لذلك فتيتم بإتاحة الفرصة أمام التالميذ كي يشتركوا فعمياً في اختيار
الموضوعات والمشكالت التي تمس نواحي ميمة في حياتيم  ،كما تيتم بإشراكيم في تحديد

طرق العمل والدراسة والوسائل واألنشطة التي توصميم إلى تحقيق أىدافيم . (Keller,
2008).
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تظير أىمية الدافعية من الوجية التربوية فى كونيا ىدفاً تربوياً في ذاتيا  ,فاستثارة دافعية

التالميذ وتوجيييا وتوليد اىتمامات معينة لدييم تجعميم يقبمون عمى ممارسة نشاطات
معرفية وحركية خارج نطاق المدرسة وفي حياتيم المستقبمية.

كما تعتبر الدافعية وسيمة يمكن استخداميا في تحقيق إنجازات تعميمية معينة عمى
نحو فعال ،وذلك من خالل اعتبارىا أحد العوامل المحددة لقدرة التمميذ عمى التحصيل ،حيث
أن الدافعية ليا عالقة بميول التمميذ وحاجاتو فتجعل من بعض المثيرات معززات تؤثر في
سموكو ،وتحثو عمى المثابرة والعمل بشكل نشط وفعال ،لذا فالدوافع ليا أثر كبير في عممية
التعمم فال تعمم بدونيا )(Tuckman, & Kennedy ,2009
ويجب عمى المعمم أن يعمل عمى

استثارة دوافع التالميذ لمتعمم حتى يضمن

استمرارىم فى السعى لتحقيق اىداف التعمم ،وأن يراعى الحذر فى استخدام المكافآت وال يفرط
فييا ،واال يدفع التالميذ الى مستويات تفوق استعداداتيم مما قد يصيبيم باالحباط والشعور
بالفشل( .ثائر غبارى.)2332 ،

ادزاءات البحح:
تمثمت اجراءات البحث فى الخطوات التالية:

أوالً :إعداد قائمة مبهارات قزاءة اخلزيطة:
وقد تم ذلك عمي ضوء ما يمي:
 دراسة التصنيفات المختمفة لميارات قراءة الخرائط  ،وذلك من خالل االستفادة من اإلطارالنظري لمبحث  -تم إعداد قائمة بميارات قراءة الخرائط الرئيسة عددىا ()5ميارات رئيسة
–كل ميارة عمى حده – تندرج تحتيا الميارات الفرعية .وعرضيا عمى الخبراء  ،وقد
أجريت التعديالت الالزمة  ،تم التوصل إلى القائمة النيائية لميارات قراءة الخريطة.

ثانياً  :الربنامر املكرتح الكائم عةى استددام الدعامات التعةيمية.
 أهداف البرنامج :
ييدف البرنامج الخاص بالبحث الحالى إلى تنميـة ميـارات قـراءة الخريطـة والدافعيـة لمـتعمم
لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى .

 تحديد واختيار محتوى البرنامج :
تم اختيار المحتوى العممي لمبرنامج وتنظيمو لدروس البرنامج المقترح وفق ما يمي :
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 إمكانية تحقيقو ألىداف البرنامج المقترح مناسبتو لطبيعة الخرائط ومياراتيا وكذا مناسبتو لمستوى التالميذ ارتباطـــو بمقـــررات الدراســـات االجتماعيـــة بالمرحمـــة االبتدائيـــة والتـــي تســـمح لتنميـــةالميارات لدى التالميذ لذا تم اختيار موضوعات مرتبطو بالوحده األولى بالصـف الرابـع
االبتـــدائى إلمكانيـــة ارتباطيـــا بتمـــك الميـــارات  ،وكـــذلك مناســـبو موضـــوعاتيا ألىـــداف
البحث.

 تصميم الدعامات التعليمية للبرنامج المقترح:
يمر تصميم الدعامات التعميمية لمبرنامج المقترح بالخطوات التالية :
 تحديد األىداف (لتنمية ميارات قراءة الخريطة  ،والدافعية لمتعمم )
 تحديد مصدر الدعم (المعمم  /األقران )
 تحديد أشكال الدعامات المقدمة ويراعى فييا التنوع (ايماءات واشارات -صور-
رسوم-خرائط-معمومات-لقطات فيديو-مشاركو األقران )..
 تقديم الموضوع من خالل مجموعو من األ نشطة المرتبطة والمتدرجو لمتالميذ
وتعريفيم المطموب منيم وشكل العمل بالبرنامج وفق الدعامات التعميمية .
 العمل بشكل جماعى لمتالميذ وتقديم الدعامات المختمفة حسب نوع النشاط
ومايستمزم من دعامات .
 اتباع أسموب االنسحاب التدريجى لمدعامات حيث يتم إزالو بعض الدعامات
تدريجياً أثناء النشاط مع مراعاه تقميل المجموعات .

 إزالو الدعامات نيائياً  ،وتنفيذ النشاط بصوره فردية (مستقمة).
 تغذيو راجعة تؤكد لمتالميذ مدى تقدميم من خالل الدعامات .

 ضبط البرنامج المصاغ الق ائم على الدعامات التعليمية لتنمية مهارات قراءة
الخريطة والدافعية للتعلم:
تم عرض البرنامج القائم عمى الدعامات عمى مجموعة من الخبراء في مجال طرق
تدريس الدراسات االجتماعية  ،كما أجريت التجربة االستطالعية  ،وذلك بتطبيق بعض
جمسات البرنامج عمى مجموعة عشوائية من تالميذ الصف الرابع االبتدائى بالمرحمة
االبتدائية بإدارة قنا التعميمية وذلك بيدف تحديد المشكالت التي يمكن ظيورىا عند
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التطبيق وذلك لتالفييا .وعمى ضوء آراء الخبراء والتجربة االستطالعية التي أجريت عمى
التالميذ ،تم تعديل البرنامج،وفق الخطوات السابقة ليأخذ الصورة النيائية لو والصالحة
لمتطبيق .

ثالجاً :إعداد أداتى الدراسة:


إعداد مقياس الدافعية للتعلم.تم إعداد المقياس وفقًا لمخطوات التالية.

 -3حتديددد افدددف مددو املكيدداس :يتمثــل اليــدف فــى قيــاس مســتوى الدافعيــة لمــتعمم لــدى تالميــذ
المرحمة االبتدائية .
-2حتديددد حمدداور املكيدداس :تــم تحديــد محــاور المقيــاس وبنــوده بعــد اإلطــالع عمــى العديــد مــن
الدراسات مثـل دراسـة عمـى محمـد وحسـين احمـد( ،)532-325 ،2332ودراسـة يحًدذ يمدذاد
( ،)0202ودراسددت خالــد محمــد ،عبــد الســالم محمــد( )232-2332،313وعمــى ضــوء تمــك
الدراسات ووفقاً لطبيعة المقيـاس واليـدف منـو تـم صـياغة العبـارات ،حيـث تـأتى العبـارات تحـت
محاور محددة  ،وقد حدد البحث الحـالى أربعـة محـاور رئيسـة لممقيـاس ىى(اإلىتمـام ـ المثـابرة
واإلصرار ـ الثقة فى التعمم ـ رضا المتعمم).
-0.حتديد العبارات :حدد البحث الحالى مجموعة مـن العبـارات تحـت كـل محـور مـن المحـاور
الســـابقة  ،روعـــى عنـــد صـــياغتيا أن تكـــون مرتبطـــة ببعضـــيا الـــبعض مـــن ناحيـــة وبموضـــوع
المقيــاس مــن ناحيــة أخــرى  ،وبمغــت عــدد عبــارات المقيــاس(  )50عبــارة فــى الصــورة األوليــة
لممقيــاس ،وقـــد تـــدرجت اإلجابـــة عمـــى عبـــارات المقيــاس تـــدرج خماســـياً وفقـــاً لمقيـــاس ليكـــرت
الخماسى تمثمت فى (موافق بشدة ـ موافق ـ غير متأكد ـ غير موافق ـ غير موافق بشدة).

-3اللفاءة السيلومرتية لةمكياس.

أ-ح س اث اب ات المقي اس.تـــم تطبيـــق المقيـــاس عمـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن تالميـــذ المرحمـــة
االبتدائيـة عــددىم( ،)35وذلـك لحســاب ثبــات المقيـاس  ،وقــد اســتخدمت طريقـة حســاب معامــل
مؤشـر
ًا
اإلتساق الداخمى أللفاكورنباخ ،وبمغت قيمة معامل الثبـات لممقيـاس ( )3825وذلـك يعـد
عمــى أن المقيــاس عمــى درجــة مقبولــة مــن الثبــات ،أمــا زمــن اإلجابــة عمــى المقيــاس فقــد كانــت
(35دقيقة).
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جذول .0يؼبيم انفبكىرَببخ نحسبة ثببث انًمُبس
انًجبل
انًحىر األول .االهتًبو
انًحىر انثبٍَ .انًثببزة واإلصزار
انًحىر انثبنث .انثمت فٍ انتؼهى
نًحىر انزابغ .رضب انًتؼهى
انًمُبس ككم

ػذد انؼببراث
00
00
00
00
.2

يؼبيم أنفب كزوَببخ
2.080
2.6..
2.088
2.000
2.8..

صدق املكياس.
الصدق البنائى .تم حساب الصدق البنائى بتطبيق معامل ارتباط بيرسون.جدول .2الصدق البنائي لمحاور مقياس الدافعية
انًحىر
انًحىر األول :االهتًبو
انًحىر انثبٍَ :انًثببزة واإلصزار

يؼبيم االرتببط
*2.8.0
*2.800

*2.0.0
انًحىر انثبنث :انثمت فٍ انتؼهى
*2.800
انًحىر انزابغ :رضب انًتؼهى
* االرتببط دال إحصبئُب ػُذ يستىٌ ()2.2.

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

-الصدق الظاهرى.تم عرض المقياس فى صورتو األولية عمى مجموعة من السادة

المحكمين( )0لمتأكد من الصدق الظاىرى لممقياس ،وعمى ضوء استطالع آراء المحكمين تم
التعديل فى صياغة بعض مفردات المقياس ،وحذف واضافة البعض اآلخر ليصل عدد مفردات
المقياس بعد تحكيمو فى صورتو النيائية إلى ( )53مفردة.

ج-تصحيح المقياس.تم تصحيح المقياس بحيث تخصيص درجة ( )5إلجابة "موافق بشدة" و
( )3إلجابة "موافق" و( )0إلجابة "غير متأكد" و( )2إلجابة "غير موافق و( )3إلجابة "غير
موافق بشدة" ويعكس التدرج فى حالة العبارات السمبية وبذلك تكون النياية العظمى لممقياس
( 253درجة).

- 1ملحق( )2قائمة باسماء السادة المحكمين
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- 5الصورة الههائية لةمكياس.
جذول .3يحبور انًمُبس وأرلبو انًفزداث انًذرجت بكم يُهًب
أرلبو انًفزداث ببنًمُبس
انًحبور
03-00-0.-08-03-00-00-0.-00-03-0-3
االهتًبو
انًثببزة واإلصزار 08-00-0.-38-36-33-30-00-06-00-06-0-6-.
.2-0.-06-00-02-30-3.-30-0.-00-.-8
انثمت فً انتؼهى
00-3.-30-32-02-0.-08-00-00-02-0-0
رضب انًتؼهى



ػذدهب
00
00
00
00

إعداد اختبار مهارات قزاءة اخلزيطة فى الدراسات االدتماعية لتالميذ املزحةة
االبتدائية :

لما كانت الدراسة تيتم باستخدام الدعامات التعميمية فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية
ميارات قراءة الخريطة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
وقد مر اعداد اختبار الميارات بالخطوات التالية:
أ -تحديد اليدف من االختبار.

ب -صــياغة مفــردات االختبــار تــم صــياغة مفــردات االختبــار عمــى ضــوء األىــداف الســموكية
حيث أصبح عدد مفردات االختبار () 03مفردة من نوع (االختيار من متعدد).

ج -التجربــة االســتطالعية لالختبــار.تــم تطبيــق االختبــار عمــى عينــة عش ـوائية مــن تالميــذ
المرحمـــة االبتدائيـــة عـــددىم ( 35تمميـــذ وتمميـــذه) وذلـــك لحســـاب ثبـــات وصـــدق االختبـــار
وزمنو.
د -ثبات وصدق االختبار.لحساب معامل الثبات لالختبار تم حسـاب معامـل ألفـا كورنبـاخ وذلـك
باستخدام البرنامج اإلحصائي( )SPSS.22الجدول التالي يوضح ذلك:
جذول .0ثببث وصذق اختببر انًهبراث
انًجبل
اختببر انًهبراث

ػذد األسئهت
32

يؼبيم أنفب كزوَببخ
250..

صذق االختببر
2586.

كما تم تحديد الصـدق الظـاىرى لالختبـار مـن خـالل عرضـو عمـى مجموعـة مـن المحكمـين
فى مجال المناىج وطرق التدريس لمتأكد من سالمة االختبار ووضـوح تعميماتـو ودقتـو العمميـة
والمغوية ومناسبتو لمتالميذ عينة البحث ،وعمـى ضـوء آراء المحكمـين تـم تعـديل بعـض البـدائل
لبعض المفردات.
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ىـ -زمن االختبار :من خالل تطبيق التجربة االستطالعية عمى عينة التالميذ تم حساب زمن
تطبيق االختبار وبمغ 55دقيقة.

جتزبة الدراسة ونتائذها وتفسريها.
ىدفت تجربة الدراسة إلى تحديد أثر برنامج مقترح قائم عمى الدعامات التعميمية فى
تنمية ميارات قراءة الخريطة ومستوى الدافعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

خطوات الدراسة التذزيبية :اوالً:اختيار العيهة:
تم اختيار مجموعة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي بإحدى مدارس ادارة قنا
التعميمية  ،كمجموعة تجريبية بمغ عددىا ( )03تمميذاً وتمميذه ،ومجموعة أخرى ضابطة
وعددىا ()03تمميذاً وتمميذه ،وكذلك روعى عند اختيار المجموعتين التجانس بين

التالميذ(بنين وبنات).

ثانيًا تلافؤ اجملموعتني:
الجدول التالى يوضح واالنحراف المعيارى وقيمة (ت) ومستوى الداللة الختبار
ميارات قراءة الخريطة عند تطبيقو قبميا عمى مجموعتيى البحث
جذول..انًتىسظ واالَحزاف انًؼُبري ولًُت (ث) ويستىي انذالنت الختببر يهبراث لزاءة انخزَطت
ػُذ تطبُمه لبهُب ػهً يجًىػتًُ انبحث
االَحددددددددددزاف لًُت(ث) يسدددددددددتىي
انتطبُددددددددك ػهددددددددً انًجًىػت انًتىسطبث
انذالنت
انًؼُبري
ٌ
يجًىػت انبحث
غُز دانت
2562
0503
.503
32
انضببطت لبهً
050.
.502
32
انتجزَبُت لبهً

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق داالً احصائياً بين متوسطات درجات

تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى االختبار القبمى لميارات قراءة الخريطة ،مما يدل
عمى وجود قدر كاف من التكافؤ بين المجموعتين .
وبعد تطبيق أدوات الدراسة قبمياً والتاكد من تكافؤ المجموعتين  ،تم عقد بعض

المقاءات مع معمم الدراسات االجتماعية لتعريفو بكيفية التدريس باستخدام الدعامات التعميمية
فى تعميم الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات قراءة الخريطة والدافعية لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية .
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بعد ذلك تم تجريب الوحدة الدراسية عمى المجموعة التجريبية لمدة ()3أسابيع من
بدايو العام الدراسى .ثم تم تطبيق اداتى الدراسة بعدياً عمى كل من المجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية  ،وتم رصد النتائج واجراء المعالجات االحصائية ليا .

نتائر البحح وتفسريها :
بعد إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام البرنامج االحصائى  SPSSتوصل البحث الى
عدة نتائج يمكن توضيحيا فيما يمى :

أوالً-بالنسبة لقياس أثر برنامج مقترح قائم عمى الدعامات التعميمية فى تنمية ميارات
قراءة الخريطة  :تم اتباع الخطوات التالية :

بالنسبة الختبار صحة الفرض االول  :والذى ينص عمى :
يوجد فرق داالً احصائياً بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين الضابطة

والتجريبية فى التطبيق البعدى إلختبار ميارات قراءة الخريطة لصالح المجموعة التجريبية.

تم حساب المتوسط واالنحراف المعيارى وقيمة "ت" ومستوى الداللو الختبار ميارات قراءة
الخريطة لتالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى  ،ويمكن توضيح ذلك
فى جدول ( )2التالى :
جذول .6انًتىسظ واالَحزاف انًؼُبري ولًُت (ث) ويستىي انذالنت الختببريهبراث لزاءة انخزَطت
نتاليُذ انًجًىػتٍُ انضببطت وانتجزَبُت فً انتطبُك انبؼذي
يجًىػدددددددددبث ػذد انًجًىػت انًتىسطبث االَحددددددددزاف درجدددددددبث لًُت(ث) يسددددددتىي
انذالنت
انحزَت
انًؼُبري
ٌ
انبحث
2520
.50.
.8
3583
00586
32
انضببطت
05.2
0.506
32
انتجزَبُت

يتضح من الجدول السابق :
وجود فرق ذو داللو احصائية عند مستوى ( ) 3833بين متوسطى درجات تالميذالمجموعة الضابطة ودرجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى الختبار ميارات
قراءة الخريطة.حيث بمغت قيمة " ت" المحسوبة ( )3835وىى قيمة دالو احصائياً عند

تشيرلى وجود فرق دال احصائياً لصالح
ا
مستوى ( )3833وعند درجات حرية ( )52وىى
المجموعة التجريبية ،وبذلك يثبت صحة الفرض األول وىو (وجود فرق دال احصائياً بين

متوسطى درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى الختبار ميارات
قراءة الخريطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية ) .
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ولالجابة عمى السؤال الثالث والذى ينص عمى:
ما أثر برنامج قائم عمى الدعامات التعميمية فى تنمية ميارات قراءة الخريطة لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية؟
فقد تم حساب حجم األثر باستخدام مربع ايتا فى حالة المجموعات المستقمة وىى قيمة
تراوح من بين الصفر الى الواحد الصحيح فاذا جاءت قيمةحجم االثر لتساوى  3833فيى
قيمة ضعيف ،وعندما تساوى  3832فيى متوسطة واذا جاءت  383فما أعمى فيى كبيره ،
وبتطبيق معادلة حجم االثر اتضح أنو يساوى( )382وىى قيمة تدل عمى أن حجم األثر كان
كبير.
ًا

ثانياً-بالنسبة لقياس أثر البرنامج القائم عمى الدعامات التعميمية عمى
مستوى دافعية التعمم لدى التالميذ.

أ-اختبار صحة الفرض الثانى والذى ينص عمى يوجد فرق داالً احصائياً بين متوسطى
درجات تال ميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى مقياس الدافعية لمتعمم
لصالح المجموعة التجريبية3
ولمتأكد من صحة الفرض تم حساب المتوسط واالنحراف المعيارى وقيمة "ت"
ومستوى الداللو لمقياس الدافعية لمتعمم لتالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق
البعدى و يمكن توضيح ذلك فى جدول ( ) 1التالى :
جذول .0انًتىسظ واالَحزاف انًؼُبري ولًُت (ث) ويستىي انذالنت نًمُبس انذافؼُت نهتؼهى
يسدددددددتىي
انًتىسطبث االَحدددددددزاف درجددددددبث لًُت(ث)
ػذد
يجًىػدددددددددددددددددبث
انذالنت
انحزَت
انًؼُبري
انًجًىػت
انبحث
ٌ
2520
0258.
.8
.503
02.50
32
انضببطت
00500
0065.
32
انتجزَبُت

يتضح من الجدول السابق :
وجود فرق ذو داللو احصائية عند مستوى ( )3833بين متوسطى درجات تالميذ
المجموعة الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى لمقياس الدافعية لمتعمم حيث جاءت قيمة
"ت" ( )33823عند مستوى( )3833عند درجات حرية ( )52وىذا يشير الى تفوق تالميذ
المجموعة التجريبية فى مقياس الدافعية لمتعمم.
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ولالجابة عمى السؤال البحثى الرابع والذى ينص عمى:

ما أثر برنامج قائم عمى الدعامات التعميمية عمى الدافعية لمتعمم لدى تالميذ المرحمة

االبتدائية؟

فقد تم تطبيق معادلة حجم األثر أو مربع ايتا وقد جاءت القيمة لتساوى 383وىى
قيمة كبيرة جداً تدل عمى أن الدعامات التعميمية كان ليا أثر كبير جداً عمى الدافعية لمتعمم.

تفسري نتائر البحح
أوالً :بالنسبة لوجود فرق دال احصائياً عند مستوى (  )3833بين متوسطى درجات تالميذالمجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى الختبار ميارات قراءة الخريطة

لصالح المجموعة التجريبية فقد يرجع ذلك الى تأثير استخدام الدعامات التعميمية.
 ساعدت الدعامات التعميمية عمى رفع قدرة التالميذ عمى استخدام ميارات قراءة الخريطة،واالرتقاء بالمستوى الميارى لدييم من خالل تقديم المساندة واالخذ بأيدييم من منطقة
الخبرة التى يمكنيم تنفيذىا بمفردىم إلى منطقة الخبرة التى يحتاجون فييا لمساعدة
ليصموا الييا والتى تمثمت فى الدعامات التى قدمت ليم من خالل البرنامج ،أيضا
ساىمت الدعامات التعميمية المستخدمة بشكل كبير في تحقيق الحاجات الفردية لممتعمم
والتى تؤىمو لموصول لممستوى المطموب منو مما كان لو األ ثر اإليجابي عمى تنمية
ميارات قراءة الخريطة .
 كما أن الدعامات التعميمية توفر بناء يجعل الوصول إلي التعمم أسيل ،فتقديميا أثناءالقيام باألنشطة والميام التعميمية يساعد عمى التركيز عمى النقاط الميمة ويساعد عمى
تنمية عممية التعمم من خالل الربط بين المعمومات الجديدة والمعارف السابقة لمتمميذ.
 تتفق ىذه النتيجة مع فكر النظرية البنائية االجتماعية التي تستند الي أن الدعم يقدم فيسياق اجتماعي بين التمميذ والمعمم ،وأنو ال يمكن الوصول إلي إتمام الميمة المطموبة
بدون توجيو ومساندة خارجية من قبل المعمم أو األقران األكثر خبرة .
كذلك تتفق ىذه النتيجة مع دراسة )( (Azevedo, 2003( (James , 2011عائشةحسن )2332 ،ودراسة ( ،)Brophy, 2004ودراسة ( Azevedo , Hadwin,
)2005).حيث أشارت نتائج تمك الدراسات إلى أن المتعممين كان أدائيم أفضل
باستخدام الدعامات التعميمية.
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 ثانياً بإستقراء جدول( )1يتبين ثبوت الفرض الخاص بوجود فرق ذو داللو إحصائية عندمستوى ( )3833بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة الضابطة والتجريبية فى
التطبيق البعدى لمقياس الدافعية لمتعمم  ،ويرجع الباحث تمك النتائج لما يمى.
ساىمت الدعامات التعميمية فى توضيح األفكار والميارات وتقريبيا لذىن التالميذ مما ترتبعميو زيادة الدافع لمتعمم حيث أن الغموض وعدم وضوح المحتوى أو الميارة قد يصيب
التالميذ بخيبة أمل ويقمل من مستوى الدافعية لدييم فى التعمم.
ساعد استخدام الدعامات التعميمية من حيث تدرج تقديميا عند تنظيم المحتوى من حيثتقديم الدعم الكامل لمتالميذ ثم تحقيق االستقاللية الكاممو فى زياده دافعيتيم لمتعمم.
كما أنو ووفقاً لبروفى ( (Brophy, 2004أن الدافع لمتعمم يزداد من خالل العالقةالتفاعمية بين المتعمم والبيئة والتى قدمت من خال ليا مساعدات ودعامات ساىمت فى
شعوره بالثقة بعد اجتيازه مرحمة عدم الفيم وعدم القدرة عمى ممارسة الميارة إلى مرحمة
القدرة عمى تنفيذ المياراة بكفاءة من خالل ما قدم لو من دعامات  ،وذلك ما يؤكد عميو
بروفى فى أن العمميات اإلنفعالية ليا تأثير عمى الدافع لمتعمم.
توصيات البحح :عمى ضوء ما توصل اليو البحث يمكن تقديم التوصيات التالية :
 ضرورة استخدام استراتيجية الدعامات التعميمية عند تعميم موضوعات الدراسات
االجتماعية بمراحل التعميم المختمفة
 ضرورة االىتمام بتنمية المفاىيم والميارات المتعمقة بالخرائط عند تعميم موضوعات
الدراسات االجتماعية بمراحل التعميم المختمفة .
 إعادة صياغة مقررات الدراسات االجتماعية بالمراحل التعميمية عامة وبالمرحمة االبتدائية
خاصة بما يتالءم وخصائص التالميذ  ،وكذلك احتياجاتيم  ،وتضمين المقررات
باالنشطة المتنوعة التى تناسبيم .
 إعطاء كميات التربية المزيد من االىتمام بإعداد لممعمم التدريب عمي مداخل
واستراتيجيات التدريس المناسبة وتوفير الوسائل التعميمية  ،والمجسمات والخرائط
والنماذج لمكرات األرضية المناسبة لمتالميذ التي تساعد في تدريس العديد من
الموضوعات الدراسية .
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البحوخ املكرتحة :

تقترح الدراسة اجراء الدراسات التالية :

 فاعمية استراتيجية الدعامات التعميمية لتنمية بعض ميارات فيم الخريطة لتالميذ المرحمةاالعدادية .
 إعداد برنامج تدريبى لمعممى الدراسات االجتماعية لمتدريب عمى استخدام الدعاماتالتعميمية فى تعميم الدراسات االجتماعية .
 -فاعمية استراتيجية الدعامات التعميمية فى تنمية بعض المفاىيم والميارات الجغرافية
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