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اثر استخدام اسرتاتيجية السقاالت التعليمية فى تدريس الدراسات 
االجتماعية لتالميذ الصف األول االعدادى على تنمية املفاهيم التارخيية 

(*)ومهارات التفكري االستدالىل
 

 
 إعداد

 محادة رمضان عبد اجلوادأ/ 
 أ.م.د/محمود حافظ أحمد    

أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات 
ماعية المساعد والقائم بأعمال رئيس اإلجت

 قسم المناهج  وطرق التدريس
 جامعة الفيوم -كلية التربية 

 د/مديحة قرنى معبد
مدرس المناهج وطرق تدريس الدراسات 

 اإلجتماعية
 جامعة الفيوم -كلية التربية 

 المقدمــــــــة 

                                                 
 بحث مستخلص من رسالة ماجستير. (*) 
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Scaffolding Instruction

 Scaffolds

( Clark, &Grves, 2005 , 571(Pressley,2002)

  

 (Green Field,  1984, 118)

                                                 
                      تم التوثيق علي النحو )اسم المؤلف، عام النشر، الصفحة(  (1 )
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 مشكلة الدراسة:
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 أهداف الدراسة:

 

 

 

 

 

 

:أهمية الدراسة
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 منهج الدراسة: 

 

 

 دوات الدراسة:أ 
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 فروض الدراسة: 

o 

o 
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 Scaffolding Instruction

 Deductive Thinking
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HISTORICAL Concept 

 

 

 إستراتيجية السقاالت التعليمية : مراحل

 Present the Newديم النمةةو ا التدريسةةى الجديةةد   المرحلةةة الولةةى : تقةة

Cogntive strateg   ) 

 وهذه المرحلة تتضمن الخطوات اآلتية  : 

 استخدام المحسوسات والتلميحات والتساؤالت 

 قائمة بالخطوات  التي سوف تتبع في النموذج ةباكت 

 ة .فدهم نموذج لتعليم المهارات العقلية والعملية  المستيقدت 
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 أحد األفكار .عند اختيار  بصوت عالر يفكالت 

 المرحلة الثانية : تدرا الصعوبات أثناء الممارسة الجماعية الموجهة :

           Regulate Difficulty during guided practice ) 

 تطلب أن يقوم المعلم بما يلى :توهذه المرحلة 

 وبة بالتدريج .زيد الصعالمعرفة والمعلومات البسيطة ثم تالبدء باستخدام  

 يشارك التالميذ جزئياً عند الضرورة بإتمام األجزاء الصعبة في المهمة . 

 تزويد التلميذ ببطاقات خاصة بالتلميحات واإلرشادات الالزمة إلتمام المهمة . 

 تقديم المادة العلمية في  خطوات صغيرة . 

 تصحيح أخطاء التالميذ ومعالجة صعوبات التعلم  التي يقابلونها . 

 المرحلة الثالثة : تقديم مجموعة متنوعة من سياقات التعلم لتدريب التالميذ . 

                Provide varying context for student practice ) 

 ممارسة المهام واألنشطة لمجموعات التالميذ تحت إشراف المعلم . 

 (Reciprocal Teachingيشترك المعلم مع التالميذ في التدريس التبادلى. )  

, تلميللذ ورفيقلل   كللا ثللم, ون فللي مجموعللات عمللا صللغيرة لللجعللا التالميللذ يعم 

 تمهيداً للعما بمفرده 

   Provide Feed Backالمرحلة الرابعة :  تقديم التغذية الراجعة :  

 Corrective  Feed       يعطي المعلم تغذية راجعلة مصلححة للدال تالميلذ 

Back  

تتضمن جميع  الخطلوات ومعلدة    Check listsيستخدم المعلم قوائم تصحيح  

 جيداً ويشرحها لدال تالميذ.

 يقدم المعلم نماذج من الخبرات الناجحة السابقة . 

 Self cheking   التلميذ  استخدام المراجعة الذاتية لزيادة استقإللية 

 المرحلة الخامسة : زيادة مسئوليات التلميذ :

 Increase Student Responsibility 

 هذه تتطلب من المعلم :و

إلغاء الدعم المقدم للتلميذ من نماذج وتلميحات وغيرها بمجرد بدء التلميذ تحما  

 مسئولية إتمام المهمة .

 الزيادة التدريجية في تعقيد المعلومات والمعرفة وصعوبتها . 
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 تعزيز ممارسة التلميذ لجميع خطوات التعلم . 

 صول  لدرجة إتقان التعلم .التحقق من وواإلطالع علي أداء التلميذ  

 المرحلة السادسة : إعطاء ممارسة مستقلة لكل تلميذ :

  Provide  Independent Practice  

 يعطي المعلم فرصة لدال التالميذ لممارسة التعلم بطريقة مكثفة وشاملة . 

ومثال جديد يطبق في  خطلوات , يعما المعلم على تيسير التطبيق لمهمة أخرال  

 . التعلم

flick(Mcgonigal,J,A,1999

1, Davis,.A.&Linn,M.,2000Chang,K.,

Sung, Y.&Chen,S.,2001guevas,H.M.&T.Al.,2002

Quintana,C.&Et.Al.,2002Zambal.Saul,C.&L&,S.,2002

Flik,2003 (Azvdo,R.&Et.Al.,2004) (Zydny,J.,

M.,2005song,H.&Et.Al.,2006

أشكال السقاالت التعليمية :
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(scaffolding tools 

 

 

 

 

 

(scaffolding strategies

 

 

التعلميةةةة :تيجيات المعرفيةةةة  المسةةةتخدمة  سةةةقاالت اإلسةةةترا

  : Analogies Learning Strategyالتعلم بالمتشابهات ستراتيجية

 خطةةةوات التةةةدريس باسةةةتخدام المتشةةةابهات :
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 Bridging     :التجسير  إستراتيجية

    

 

 

 

 

 

 

 

( Brown&Clement, 1989,237- 261 ;  Bouillion & Gomez , 2001,878-898)

: حل المشكالت إستراتيجية

Chin and chia , 2004,706-

727                   
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:  طرق التدريس بحل المشكالت

 

 

 

: االستداللي والمفاهيم التاريخيةوتنمية التفكيرتدريس الدراسات االجتماعية 

سات االجتماعية  أحد المناهج الدراسية المنوط بها تنمية تعد مناهج الدرا 

االستداللى، فتنمية مهارات التفكير عاما أساسي في  تدريس  مهارات التفكير

الدراسات االجتماعية  وذلك نظراً لطبيعة هذه المادة و التي تتناول العالقات القائمة 

قات بطبيعتها متسعة ومتشعبة بين اإلنسان وبيئت  الطبيعية واالجتماعية، وهذه العال

وتحوي الكثير من المعلومات التي ال يمكن إدراكها واإللمام بها إال بالتمكن من 

الطريقة العلمية في  التفكير العلمي والقائمة علي أساس االستدالل بأنواع  المختلفة 

لبيئة  والتي تمكن المتعلم من التفسير العلمي للكثير من القضايا ، وتساعده علي فهم ا

التي يعيش فيها وعلي إدراك ما لها من مزايا وما بها من عيوب وأوج  نقص 

ومشكالت وتساهم في التغلب عليها وتقديم الحلول الذكية لتلك 

 المشكالت. 

ولما كان التفكير االستداللى أحد الصور العملية للتفكير حيث أن  يعتمد  

المختلفة  التي تتضمنها على األساليب المنطقية في بحث وتفسير الظواهر 

المشكالت التي قد يواجهها التالميذ أثناء دراستهم وفي حياتهم المستقبلية فان تنميت  

لديهم يعتبر هدفاً يجب أن نهتم ب  وأن ينظر إلي  بعين االعتبار لما ل  من دوراً فعال 

 .في حياة التالميذ
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: يتضااامل التفكيااار االساااتداللا عااادد مااال المهاااارات االساااتداللي التفكيرمهاااارات 

 نستعرضها علا النحو اآلتي  :

: يتضااامل التفكيااار االساااتداللا عااادد مااال المهاااارات االساااتداللي التفكيرمهاااارات 

 نستعرضها علا النحو اآلتي  :

:  التفكير االستداللى  المحسوس 

 

 التفكير االستداللى  الشكلى :  

: االسااتدال   االسااتنتاجا

 

: االستدال  االستنباطي
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(Snodgrass & others , 1985 , p.236 ) ( Damen , 1999 , p.52 )

( Buskist & Gerbing , 

1990 , 308 )  

( أهمية القدرة االستنباطية إلي األسباب  14،  4991وترجع ) عزة سعيد ،       

 اآلتية:

 ا البعض .* تساهم في  إدراك العالقات بين المواد بعضه

 * تساهم في  التحقق من صحة الفروض العلمية .  

 * تساهم في  تنمية االبتكار العلمي لدي التالميذ . 

* تساااهم فااي  توضاايو الفااروة الفرديااة بااين التالميااذ ه وباااآلتي تااوجيههم الوجهااة 

 السليمة إلي الكليات العلمية .  

 : و  االسااتدال  االسااتيرا ي
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  ( Damen , 1999 , 52 ) (Snodgrass & 

others , 1985 ,236 )

 

(Buskist&Gerbing,1990,.308)( Medin & Ross , 

1992 , 428 )

 وترجع أهمية االستدال  االستيرا ي للعوام  اآلتية:       

 الطريقة العلمية للتفكير . أساساالستدالل االستقرائي  يعتبر*

سااتدالل االسااتقرائي للوصااول إلااي أفكااار جدياادة كت مينااات أو * يمكاان اساات دام اال

 Damen )فروض تتطلب البرهان، وكذلك اكتشاف براهين لبعض القوانين . 

, 1999 , 49 ) 

* تنبع أهمية االستقراء من الحرص على إيجاد الروابط العقلية  التاي تجعال نتاائ  

 ن والنظرياات العلمياة .المالحظات والتجارب تنتظم في ما بينها لتشاكل القاواني

 (  491،  4999)بناصر البعزاتي ، 

* يعود التقدم العلمي بدرجة كبيرة إلي التفكير االستقرائي الذي است دمه كثير مان 

 العلماء في  سالف الزمان ، وما زال يست دمها البعض األ ر حتى وقتنا هذا .   

 الم تلفة . * يمكن است دام االستقراء في  تدريس المواد الدراسية 
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* يمكااان اسااات دام االساااتقراء بفعالياااة وب اصاااة ماااع تالمياااذ المااارحلتين االبتدائياااة 

م مع طالب واإلعدادية ، في  حين يكون االستقراء شبه عديم الجدوى إذا است د

 (633،  0222) مجدي عزيز إبراهيم ،   المرحلة الثانوية

 

 إجـــــــراءات الدراســـــة
 إعداد قا مة مهارات التفكير االستداللي :   
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:  إعداد قا مة بالمفاهيم التاريخياة الماراد تنميتهاا  

 

 

 

 

 

 كراسة التلميذإعداد 
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  صورت  األولية:  االختبار فى  -المرحلة األولى 

 

 

 

  االختبار فى   صورت  النهائية:  -المرحلة الثانية 

 

 

 

 

 

 * أوالً: الهدف مل االختبار :

يهاادف ا تبااار التفكياار االسااتداللي إلااى تحقيااق الجوانااب التاليااة : قياااس قاادرة       

 اللى ، على ممارسة مهارات التفكير االستدالتالميذ بالصف األول اإلعدادى 
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 * ثانياً : وضع مفردات االختبار :

 االختبار : * ثالثاً : حدود

اقتصرت حدود اال تبار على ثالث مهارات لتناسب المرحلة الدراساية عيناة       

الدراسااة وهااي : ) االسااتدالل االسااتقرائي ل االسااتدالل االسااتنباطي ل االسااتدالل 

 االستنتاجي ( .

 رابعاً : الصورة المبد ية لالختبار :* 

( مفاردة ، وينقسام إلاي  11)  صورته المبدئياة الكلياة مانتكون اال تبار فى       

ثالثة ا تبارات فرعية صممت لقياس المهارات التي تتصل بالمفهوم الكلي للتفكير 

االسااتداللي هااي : ) االسااتدالل االسااتقرائي ل االسااتدالل االسااتنباطي ل االسااتدالل 

 االستنتاجي ( . 

وقااد حاارص الباحااث علااى أن يااتم قياااس كاال مهااارة ماان مهااارات التفكياار       

الستداللي بمفاردتين علاى األكثار ، وذلاك ليتاكاد الباحاث مان مادى إتقاان التالمياذ ا

 لتلك المهارات ، ويتحقق االتساة 

 خامساً : تعليمات االختبار :* 

تعتبر تعليمات اال تبار من العناصر المهمة لال تبار ، إال أنه من الممكن أن       

ضوح تعليمات اال تبار أو عادم دقتهاا لعدم و ةت تلف أو تتاثر نتائ  اال تبار نتيج

 ، لهذا يحرص الباحث على دقة تعليمات اال تبار ووضوحها وشمولها 

 سادساً : تصحيح االختبار :* 

نفاس ورقاة األسائلة ماع علاى جمياع مفاردات اال تباار فاى   حيث تتم اإلجابة      

دالل مراعاااة الباحااث وضااع مسااافات مناساابة لفجابااة عاان مفااردات ا تبااار االساات
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المكاااان يكتاااب التالمياااذ اساااتنتاجاتهم فاااى  االساااتنتاجي حياااث تتطلاااب اإلجاباااة أن 

 الم صص لذلك ، وقد قام الباحث بتحديد درجة كل مفردة 

 سابعاً : ضبط االختبار :* 

( تلمياذا   12أجريت التجربة االستطالعية علاى عيناة مان التالمياذ بل ات )         

غيار عيناة الدراساة وذلاك مان أجال حسااب ماا من تالميذ الصف األول اإلعادادي 

 يلي:

ـ حساب معام  ثبات االختبار :1

معامل ثباات اال تباار أيضاا   كما تم حساب  

يشاير ( . مماا  2700وقد بلا  معامال ثباات اال تباار )  بطريقة ) ألفا كرونباخ ( ،

سااواء إلااي اتسااام اال تبااار بدرجااة عاليااة ماان الثبااات طبقااا  لقيمتااي معاااملي الثبااات 

   .(  كرونباخ ألفا) بطريقة 

 ـ  صدق االختبار :2

يعتبر صدة اال تبار من أهم شروط اال تبار إذ بدوناه ال يصالو اال تباار ،       

 وتعتمد نتائ  اال تبار بناء على صدقه .

هري لال تبااار تاام عاارض اال تبااار علااى مجموعااة ماان ولحساااب الصاادة الظااا  

ادة فاااى المنااااه  وطااارة التااادريس وعلااام الااانفس والسااا ال باااراء والمت صصاااين

 :الموجهين بالتربية والتعليم وذلك للتاكد من صالحيته من حيث

 مدى مالئمة التعليمات لال تبار ومستوى التالميذ . -4

 تداللي .مدى مالئمة اال تبار لقياس مهارات التفكير االس -0

 مدى مالئمة مفردات اال تبار لمستوى التالميذ . -6

اقتااراح الصااياغة الصااحيحة ألي مفااردة ال يتااوافر بهااا دقااة الصااياغة أو  -1

ضاوء التحكايم ، تقارر  لنسبة لمستوى قبول المفردات فىالوضوح . وبا

( من  %02اعتبار السؤال الذي يجمع على تحقيقه للمهارات أقل من ) 

تطلااب إعااادة الهاادف بالشااكل المطلااوب ،  وبالتااالي يالمحكماين ال يحقااق 

وقاد قاام الباحاث باءجراء  صصاين ه وفقا  آلراء ال باراء والمت النظر في

التعااديالت التااي رأى ال بااراء والمت صصااون عملهااا سااواء بالحااذف أو 

 ضة ، وبذلك أصبو اال تبار فى إعادة الصياغة أو توضيو األسئلة ال ام

( مفااردة موزعااة كالتااالي : ا تبااار  11)  يتكااون ماان صااورته النهائيااة
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( مفااردة ، ا تبااار االسااتدالل االسااتنباطي  41االسااتدالل االسااتقرائي ) 

 ( مفردة  43 ( مفردة ، ا تبار االستدالل االستنتاجي ) 41)

 ـ حساب معام  السهولة لمفردات االختبار :3

ردات اال تباار قام الباحث بحساب معامل السهولة ال اص بكل مفردة من مفا      

كل مفردة علي حده من مفاردات ف إلي الكشف عن أوجه النقص فى  ، والتي تهد

 اال تبار وذلك من  الل المعادلة التالية:                         

 ص                        

 معامل السهولة =   للللللل

 ص + خ                                

 بات الصحيحة ، ) خ ( عدد اإلجابات ال اطئة .حيث ) ص ( عدد اإلجا

وتم حساب معامالت السهولة لكل مفردة من مفردات اال تبار ، وقد اعتبرت       

( هي مفاردة شاديدة الصاعوبة ،  02,2المفردات التي يصل معاملها إلى أقل من ) 

( هاي مفاردة  02,2وكذلك اعتبرت المفردات التي يصل معاملها إلاى أكثار مان ) 

 سهلة جدا  .

 ـ تحديد زمل االختبار:4

أتبع الباحث طريقلة التسلجيا التتلابعي لللزمن اللذي أسلتغرق  كلا تلميلذ فلى      

ووجاد أن الازمن المناساب  الجابة عن االختبلار,وتم حسلاب المتوسله لهلذه األزمنلة,

( دقيقة ، وبذلك أصبو اال تبار صالحا  للتطبيق  32لفجابة عن هذا اال تبار هو ) 

أظهللرت نتللائج الدراسللة بشللكا عللام أن تالميللذ  : نتةةا ج الدراسةةةلااى عينااة الدراسااة ع

المجموعة التجريبيلة قلد تفوقلوا عللى نظلرائهم فلي المجموعلة الضلابطة فلي متوسله 

، وقللد كللان هللذا التفللوح داالً إحصللائياً ،  اختبللار تحصلليا المفللاهيم التاريخيللةدرجللات 

وبنللاء علللى ذلللك توصلللت الدراسللة إلللى  ، االسللتدالليوكللذلك تنميللة مهللارات التفكيللر 

 النتائج التالية:

 أ(:اختبار صحة الفرض األول  :

 



حمادة  أ/              ستراتيجية السقاالت التعليمية فى تدريس الدراسات االجتماعيةاثر استخدام ا

 رمضان عبد الجواد
 

 041 

    

البيانات 

 اإلحصا ية

 

 المجموعة

 العدد

  ن(

المتوسط 

الحسابي 

  م(

االنحراف 

المعياري 

  ع(

درجة 

 الحرية

قيمة  ت( 

 وليةالجد
 قيمة ت(

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصا ية

حجم 

 التأثير

(d) .0.0 .0.0 

 01010 10012 .0 التجريبيــة
82 0999 4912 3033 .0.0 .080 

 .800 03080 .0 الضابطــة

ب( : اختبار صحة الفرض الثاني  :

 (1جدول   

قيمة  ت( وداللتها اإلحصا ية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 

 التطبيقين القبلــي و البعدي لالختبار التحصيلي

البيانات    

 اإلحصا ية

 

 التطبيـق

 العدد

  ن(

المتوسط 

الحسابي 

  م(

االنحراف 

المعياري 

  ع(

درجة 

 الحرية

قيمة  ت( 

 ة ت(قيم الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصا ية

حجم 

 التأثير

(d) .0.0 .0.0 

 1911 1910 01929 1080 10.1 19 04942 40941 21 البعـــدي
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 1911 1911 21 القبلـــي

 ج(: اختبار صحة الفرض الثالث  :

 

    

البيانات 

 اإلحصا ية

 

 المجموعة

 العدد

  ن(

المتوسط 

الحسابي 

  م(

االنحراف 

اري المعي

  ع(

درجة 

 الحرية

قيمة  ت( 

 الجدولية
 قيمة ت(

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصا ية

حجم 

 التأثير

(d) .0.0 .0.0 

 00001 .1001 .0 التجريبيــة
82 0011 10.0 0000 .0.0 00.0 

 .800 00000 .0 الضابطــة
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 البيانات اإلحصا ية  

 

 الستداللي مهارات التفكير ا

 الر يسية 

 التجريبية 

 0.) 
 (.0الضابطة  

درجة 

 الحرية

قيمة  ت( 

 قيمة ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصا ية

حجم 

 التأثير

(d) 0.0. 0.0. ع م ع م 

  80.0 0000 3002 1080 82 0011 10.0 0030 .0.0 1.21 

  8030 3088 3002 1028 82 0011 10.0 00.0 .0.0 1.14 

  .01. 000. 000. 30.8 82 0011 10.0 0010 .0.0 0.44 

1001. 00001 00000 800. 82 0011 10.0 0000 .0.0 1.01 

د( : اختبار صحة الفرض الرابع  :
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 (0جدول  
قيمة  ت( وداللتها اإلحصا ية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 

 في التطبيقين القبلــي و البعدي لالختبار االستداللي

البيانات     

 اإلحصا ية

 

 التطبيـق

 العدد

  ن(

المتوسط 

بي الحسا

  م(

االنحراف 

المعياري 

  ع(

درجة 

 الحرية

قيمة  ت( 

 قيمة ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصا ية

حجم 

 التأثير

(d) .0.0 .0.0 

 00929 40941 21 البعـــدي
19 10.1 1080 01919 1910 1941 

 2941 1901 21 القبلـــي

وقللللد قللللام الباحللللث 

 يانات اإلحصا يةالب  

 

 مهارات التفكير االستداللي 

 الر يسية 

 القبلي

 0.) 
 (.0البعدي  

درجة 

 الحرية

قيمة  ت( 

 قيمة ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصا ية

حجم 

 التأثير

(d) 0.0. 0.0. ع م ع م 

 

 1003 10.0 80.0 0001 31 10.1 1080 1033 .0.0 

2.99 

 

 10.3 0001 8030 3088 31 10.1 1080 1001 .0.0 

3.02 
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 يانات اإلحصا يةالب  

 

 مهارات التفكير االستداللي 

 الر يسية 

 القبلي

 0.) 
 (.0البعدي  

درجة 

 الحرية

قيمة  ت( 

 قيمة ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصا ية

حجم 

 التأثير

(d) 0.0. 0.0. ع م ع م 

 

 00.. 0002 .01. 000. 31 10.1 1080 8030 .0.0 

2.35 

.000 0018 1001. 00001 31 10.1 1080 0.0.1 .0.0 3.23 

: اختبار صحة الفرض اخلامس  :و( 

 :عالقة نتا ج الدراسة بالدراسات السابقة 
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Davis,.A.&Linn,M.,2000Chang,K.,Sung,Y.&Chen,S.,

2001Guevas,H.M.&T.Al.,2002Quintana,C.&Et.

Al.,2002(Zydny,J.,M.,2005

 

( Raghavan, Et 

Al.,1998 ) 

Zambal.Saul,C.&L&,S.,2002Flik,2003

(Azvdo,R.&Et.Al.,2004)song,H.&Et.Al.,2006

Watanabe 

Kramarski 

Beller & Spada

  في ضوء نتا ج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:  توصيات الدراسة: 
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دد ـــــالع                                   للعلوم التربوية والنفسية جامعة الفيوممجلة 

 4102 الثالث

 011 

 قا مة المراجع

 أوالً: المراجع العربية :  

الااادعائم  (:   "فاعلياااة اسااات دام اساااتراتيجية0224اباااراهيم محماااد ساااعيد ) .4

عقلية واالتجاه نحو دراساة الفلسافة لادى تالمياذ التعليمية فى تنمية السجايا ال

 (.61الصف األول الثانوى "مجلة كلية التربية ,جامعة الزقازيق ,العدد )

(: "فاعليااة اساات دام نمااوذ  تعلاام بالوسااائط 0224أحمااد جااابر أحمااد الساايد)  .0

الفائقة فى تادريس التااريع علاى اكتسااب المفااهيم التاري ياة وتنمياة بعاض 

مجلاااة التباعااادى لااادى تالمياااذ الصاااف األول اإلعااادادى"  مهاااارات التفكيااار

 (.03,العدد )الجمعية المصرية للمناه  وطرة التدريس

معجم المصطلحات التربوية (: 0226أحمد حسين اللقانى ,على الجمل ) .6

  .6,القاهرة ,عالم الكتب ,طبعة  المعرفية فى المناه  وطرة التدريس

طااااارة واسااااااليب (:  0226أحماااااد عباااااد الااااارحمن النجااااادى ,وا ااااارون) .1

 دار الفكر العربى ,القاهرةواستراتجيات حديثة فى تدريس العلوم  ,

(:     أثر المعرفاة المسابقة واالساتدالل العلماى 0220أمة الكريم طة أحمد ) .1

فااى التحصاايل وعمليااات العلاام باساات دام النمااوذ  البنااائى فااى تاادريس مااادة 

ريااة اليمنيااة ,رسااالة البيولااوجى لاادى طااالب المرحلااة الثانويااة فااى الجمهو

 جامعة عين شمس . دكتوراه ,غير منشوره ,

(:    "دراساة التفاعال باين 0221أمينة السيد الجنادى ، نعيماة حسان أحماد ) .3

بعااض أساااليب الااتعلم والسااقاالت التعليميااة فااى تنميااة التحصاايل و التفكياار 

التولياادى ،واإلتجاااه نحااو العلااوم لاادى تلميااذات الصااف الثااانى اإلعاادادى "، 

جمعية المصرية للمناه  وطرة التدريس ، المؤتمر العلمى السادس عشر ال

 00-04المجلد الثانى , دارالضيافة , جامعاة عاين شامس  ، تكوين المعلم ,

 .000-309يوليو, 



حمادة  أ/              ستراتيجية السقاالت التعليمية فى تدريس الدراسات االجتماعيةاثر استخدام ا

 رمضان عبد الجواد
 

 010 

( : "فاعلياااة اسااات دام اساااتراتيجيه 0220إينااااس محماااود  علاااى أباااو زاياااد) .0

كير الناقاد لادى تالمياذ السقاالت التعليمية فى تنمية  التحصيل ومهارات التف

الصف الثامن من التعلايم األساسي,رساالة ماجساتير , كلياه التربياة ,جامعاة 

 الفيوم .

االستدالل والبنااء :بحاث فاى  صاائص العقلياة (:  4999بناصر البعزاتي)  .0

 ",المملكة الم ربية ,الرباط ,دار األمان بالمركز الثقافى العربى .  العلمية

اسااتراتجيات التاادريس رؤيااة معاصاارة  (:      0226حساان حسااين ذيتااون ) .9

 .القاهرة ,عالم الكتاب.  لطرة التعليم والتعلم

(:   فاعليااة برنااام  مقتاارح لتنميااة مهااارات  0224 الااد محمااد العتيبااى ) .42

التفكير االستداللى لدى عينة من طالب المرحلة الثانوياة بمديناة الريااض , 

 سعود .رسالة ماجستير ,كلية التربية جامعة الملك 

(:    القدرات االستداللية وفهام العالقاات ,مالماو 0223رضا الموسوى ) .44

(جريادة 0-0التفكير االساتداللى لادى االطفاال فاى مرحلاة ماقبال المراهقاة )

  . http://www.kaadesingcom المدى 

حمااد نجيااب , ترجمااة :معلاام الاانفس المعرفااى(: 4993روباارت سولسااو ) .40

 الصبوة وآ روان ,الكويت ,دار الفكر الحديث. 

(:   "فاعلياااة برناااام  مقتااارح لاااتعلم التفكيااار 0220زبيااادة محماااد قرناااى ) .46

االستداللى المنطقى وبعض جوانب التعلم من  الل تادريس وحال المساائل 

تمر العلمااى السااادس ؤ"المااالفيزيائيااة لاادى طااالب الصااف األول الثااانوى 

الجمعياة المصارية للتربياة العملياة ,فنادة ثقافة المجتمع ","التربية العلمية و

 يوليو ,المجلد االول .00/64أبو سلطان ,االسماعلية ,–بالما 

( :"أثاار اساات دام اسااتراتجية الااتعلم للااتمكن فااي 4990سااعيد عبااده نااافع ) .41

تدريس التاريع علي تنمية التفكير االستداللى لدى تالميذ الصف السابع من 

"الموتمر العلماى الراباع "نحاو تعلايم أساساى أفضال " , سى ", التعليم االسا

 6/3الجمعيااااة المصاااارية للمناااااه  وطاااارة التاااادريس , المجلااااد األول , 

 .  040-499القاهرة ,  أغسطس,

http://www.kaadesing/


دد ـــــالع                                   للعلوم التربوية والنفسية جامعة الفيوممجلة 

 4102 الثالث

 014 

( :   "فاعلياااة توظياااف ساااقاالت الاااتعلم 0220شااااهيناز محماااود احماااد ) .41

تابااااة ببرمجياااات الاااتعلم  القاااائم علاااى الكمبياااوتر فاااى تنمياااة مهاااارات الك

 اإللكترونية  "رسالة دكتوارة ,كليه البنات ,جامعة عين شمس ".

(:   "أثاار أساات دام دورة الااتعلم فااوة 0220صااباح رحومااة عيااد حساان ) .43

المعرفياااة فاااى تنمياااة المفااااهيم العلمياااة واإلحتفااااظ بهاااا ومهاااارات التفكيااار 

كليااة  االسااتداللى لاادى تالميااذ الصااف االول االعاادادى ,رسااالة ماجسااتير ,

 ية ,جامعة عين شمس. الترب

(  :  "فاعليااة السااقاالت التعليميااة فااى 0220عائشااة حساان الساايد حساان ) .40

تنمية التعلم المتعمق فى تدريس العلوم للمرحلة اإلعدادية" ,رساله دكتوراة, 

 كلية البنات ,جامعة عين شمس

(:    أثار اسات دام نماوذ  جانيياه لتادريس 4990عادل رسمي النجادي )  .40

تحصيل فى الدراسات االجتماعية وتنمية التفكير االستداللى المفاهيم على ال

لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ",رساالة ماجساتير غيار منشاورة ,كلياة 

 التربية ,جامعة أسيوط .

(: "تاااثير بعااض ماادا ل  تاادريس المفاااهيم 4994عااادل لطيااف رجيعااة ) .49

األساساااى التاري ياااة علاااي تنمياااة التفكيااار والتحصااايل لااادى تالمياااذ التعلااايم 

واتجاهاااتهم نحااو المااادة الدراسااية " رسااالة دكتااوراه غياار منشااورة ,كليااة 

 التربية ببنها ,جامعة الزقازيق 

( :  تطااوير تاادريس الفيزياااء 0222عبااد السااالم مصااطفي عبااد السااالم ) .02

, العدد الثانى ,المجلد الثالث  مجلة التربية العمليةلطالب المرحلة الثانوية , 

 للتربية العملية , كلية التربية جامعة عين شمس , , الجمعية المصرية 

فاعلياة نماوز  دورة الاتعلم فاى    (:0226عبد الناصر عبد الكريم سايد ) .04

تنميااة التفكياار االسااتداللى والتحصاايل لاادى تالميااذ المرحلااة االعداديااة فااى 

 الرياضيات ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,جامعة حلوان
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(:  أثاار التفاعاال بااين أساااليب التاادريس 4991لعزيااز )عاازة سااعيد عبااد ا .00

والقدرة االستداللية على نمو التفكيار العلماى واالتجاهاات نحاو العلاوم لادى 

 تالميذ المرحلة االعدادية " ,رسالة ماجساتير غيار منشاورة ,كلياة التربياة ,

 المنوفية .  جامعة

 اتيجية(: "فاعليااة اساات دام اسااتر0224عااالء عبااد العظاايم محمااد يوسااف ) .06

دورة التعلم فى تدريس التاريع لتنمية التفكير االستداللي وتحصيل المفاهيم 

التاري ية لدى تالميذ الصف الثاامن مان التعلايم األساساي ",رسالةماجساتير 

 ,كلية التربية, جامعه االسكندرية

(:  "أثر است دام  رائط المفاهيم فى  0221كرامى محمد بدوى عزب  ) .01

ج رافيا على التحصيل وتنمية التفكيار االساتداللي لادى تدريس الدراسات ال

تالميااذ الصااف الثااانى االعدادى",رسااالة ماجسااتير ,كليااة التربيااة ,جامعااة 

 جنوب الوادى

,القاهرة موساااوعة المنااااه  التربوياااة (:0222مجااادي عزياااز إباااراهيم )  .01

 ,مكتبة األنجلو المصرية 

القاااهرة,  دار الفكاار محمااد الساايد علااى :التربيااة العلميااة وتاادريس العلااوم , .03

 . 0224العربى , 

(:  "تنمياة بعاض المفااهيم التاري ياة 4990محمد رمضان شحات أحماد ) .00

لاادى تالميااذ الحلقااة الثانيااة ماان التعلاايم االساسااى", رسااالة ماجسااتير )غياار 

 منشورة (كلية التربيةبالفيوم ,جامعة  القاهرة  .

شبيه وتشبيه التمثيل (:  أثر است دام الت0222محمد عبد الرؤوف الشيع )  .00

كمنظماات متقدماة إلكسااب تالمياذ المرحلاة اإلبتدائياة معلوماات جديادة ماان 

,كليااة التربيااة  ", دراسااات فااى المناااه  وطاارة التاادريسالاانص المكتااوب 

 . 410-429,جامعة عين شمس 

(: "فعالية است دام مصادر تعلم متعددة  0223محمد محمد أحمد الحال )   .09

ى تنميااة مهااارات التفكياار االسااتداللي  لاادى تالميااذ فااى تاادريس التاااريع علاا

 الصف الثانى االعدادى",رسالة ماجستير ,كلية التربية ,جامعة عين شمس, 
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(:   "أثار اسات دام أسالوب الاتعلم باالكتشااف 0220وفاء صابر رفاعى  ) .64

باست دام المتناقضات فى تنمية المفاهيم العلمية وبعاض عملياات العلام لادى 

تالميااذ الصااف األول األعاادادى ",رسااالة ماجسااتير )غياار منشااورة (,كليااة 

 . البنات ,جامعة عين شمس

(: "ماادى فاعليااة مجموعااات الااتعلم 0221يوسااف جااالل أبااو المعاااطي)  .60

التعاونى فى تنمية القدرة على االستدالل الرمزى واللفظى وبعض العاادات 

,جامعاااة  ",مجلاااة كلياااة التربياااةالعقلياااة لااادى طاااالب المرحلاااة المتوساااطة 

 . 614- 646,سبتمبر , 13المنصورة ,العدد

 ثانيا :المراجع االجنبية :

33. Azepeda ,R.&Et.Al.,(2004:"Does A Depicitive Scaffolding    

Facilitate Student's Ability To Regulate Their Learning 

With Hypermedia ?"Contemporary Educational 

Psychology,Vol. (29),No.(3),Pp.344-370  (Eric Document 

Ej 735611)    

34.   Beller,S &Spada,H.(2003):'The Logic of content effects in 

ProRositional reasoning :The case of conditional raesoning 

with a point of view ",thinking and Reasoning , V.9,N.4, 

November, pp335-378. 

35. Bouillion L.m. and   Gomez , L.M.,(2001):Connecting 

school community with science learning :Real world 

problems and scool –community patnerships as contextual 

scaffolds .Journal of research in science teaching 

.38(8)878-898. 



حمادة  أ/              ستراتيجية السقاالت التعليمية فى تدريس الدراسات االجتماعيةاثر استخدام ا

 رمضان عبد الجواد
 

 011 

36. Brown ,D.E&Clement,( 1989):Overcoming misconception 

by analogical reasoning abstract transfer versus 

explanantory model construction ,instructional  

37. Buskist ,W . & Gerbing ,D . ( 1990) :"Psychology" , 

Boundaries and Frontiers, Harper Collins college publishers 

view ',Thinking and Reasoning , V 9 , N. 4, November , 

pp.335-378 

38. Chain,C., &chia ,L.,( 2004):Problem-based learning 

:UsingStudentQuestion to Drive Knowledge constrution 

sciwnce education , 88(5),706-727. 

          science,18,237-261.  

39. Clang, K.,Sung, .& Chen,S. (2001):"Learning Though 

Computer-Based Concept Mapping Wih Scaffolding Aid 

"Journal Of Computer Assisted Learning ,Vol. (17),No. 

(1),Pp21-33. (Eric Document Ej 628334) 

40. Clark, K&Grves,M .(2005):Scaffolding Student's 

Comprehension of Text . The Reading Teacher, .58(6).570-

580 .  

41. Kramarski,B . And   Others (2001):'Effects of Multilevel 

versus Un- ilevel Metacongnative Training on 

Mathematical Reasoing ", the Journal of eductional 

Research,v . 94, N.5, pp.292 -298. 

42. Damen , R.(1999):"Induction And Deduction :An 

Introduction, Teacher-Student ,Journal ,Learning And 

Education District, Oman , Jordon ,Issues .4-4,January 

,Pp.49-52     



دد ـــــالع                                   للعلوم التربوية والنفسية جامعة الفيوممجلة 

 4102 الثالث

 011 

43. Devis,E.,A.&Linn,M., C.(2000):" Scaffolding Student 

Knowledge Integration:Prompts For Reflection In Kle" 

International Journal Of Science Education, Vol. 

(22),No.(8),Pp.819-847.  

44. Flick, L, B, (1998):"    Teaching Practices That Provide 

Scaffolding For Classroom In Query "Eric Document Ed 

442640" 

45. ( Flick, L, B, (2003) :" Teaching Science As Inquiry By    

Scaffolding Student Thinking " Journal Of Science 

Scope,Vol.(126),No.(8),Pp.34-38. (Eric Document Ej 

673788)                                    

46. Green Field,P. M . ( 1984) :ATheory of theTeacher in 

learning Acitivties ofEverday life. Ln Rogoff , B.and Lave 

,J.(eds).Ever day conition : its development in ever day 

context . 

47. . Guevas,H.M.&T.Al.,(2002):"Scaffolding Cognitive And 

Meta Cognitive Processes In Low Verbal Ability Learners : 

Use Of Diagrams In Computer-Based Training 

Environment ."Instructional  Science 

48. Mc- Gonigal, Judith, A. (1999):Constructing a Learning 

Environment that Scaffolds Science Inquiry in first garde 

learning Environments Research , vol .2,  No.1,;p.21-4 

49. . Medin   ,D.  & Ross,D. (1992) :"CognitivePsychology" 

Harcourt brace college publishers , fort worth  

50. Quintana, C. &Et.Al. (2002):" Scaffolding Design 

Guidelines For Learner –Centered Software 

Environments."  ( Eric Document Ed 467503)       



حمادة  أ/              ستراتيجية السقاالت التعليمية فى تدريس الدراسات االجتماعيةاثر استخدام ا

 رمضان عبد الجواد
 

 011 

51.   Raghavan,K.,etal.,(1998):Why does it go up ? the impact 

of the MARS curriculum as revealed through change in 

student explanation of a Helium Balloon"Journal of 

Research in Science  teaching .vol 35,No.(5),547-567   

52. Snodgrass, l. And & Other (1985):"Human Experimental 

Psychology ", oxford university press, new York   

53.      Song,H.&Et.Al.,(2006): "Patterns Of    In Structional 

Desing Factors Prompting  Reflective Thinking In Middle 

School And College Level  Problem- Based   Learning 

Environment  International Journal Of  Learning And 

Cognitive.Vol.(34).No(1),Pp.63-86 (Eric Document 

Ej733374) 

54. Zambal.Saul, C. & Land,S.,(2002) :"  Scaffolding The 

Construction Of Scientific Arguments By Prospective 

Teachers Using Inquiry- Empowering Technologies"( Eric 

Documented465744)  

55. Zydny,J.,M.,(2005):"Deeping Our Understanding Through 

Multiple Perspectives Effectiveness Of   Scaffolding In A   

Learning Environment  "Paper Presented At The Annual 

Meeting Of The American Educational Research . "( Eric 

Document ED 4899962) 


