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( في تدريس العلوم على SCAMPERفاعليَّة استراتيجية سكامبر )

  طالبات المرحلة المتوسطة لدىاالستيعاب المفاهيمي 

   صديق رحنين أنور عبد الغفو. أ
 ** بابطين نمد حسيمح هدىد. 

  

 المستخلص:
 ستراتيجية دراسة الدرس اإللكترونيةالتعرف على فاعلية ا هدف البحث الحالي إلى

لدى طالبات المرحلة  البحث تنمية االستيعاب المفاهيمي هذا ستهدفا

المتوسطة من خالل استخدام استراتيجية سکامبر في تدريس العلوم؛ ولتحقيق ذلک 

تيعاب نهج شبه التجريبي؛ حيث تمثلت أداتا البحث في اختبار االستم استخدام الم

 بلغتالمفاهيمي، ومهارات التفکير التأملي، وقد تم اختيار عينة ممثلة للمجتمع 

صف الثاني المتوسط، تم اختيارهم وتوزيعهم عشوائيًا إلى ( طالبة من ال46)

د أظهرت النتائج (، وق23(، واألخرى تجريبية )23مجموعتين إحداهما ضابطة )

استخدام استراتيجية سکامبر( على تفوق طالبات المجموعة التجريبية )تدرس ب

عاب اختبار االستيطالبات المجموعة الضابطة )تدرس بالطريقة المعتادة( في 

( بين 0.0.؛ حيث اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )المفاهيمي

دي والمجموعة الضابطة في التطبيق البعمتوسطات درجات المجموعة التجريبية 

وقد أوصى البحث  لصالح المجموعة التجريبية، ،المفاهيميالختبار االستيعاب 

في تدريس بعض  (SCAMPERبضرورة استخدام إستراتيجيَّة سکامبر )

موضوعات العلوم بالمرحلة المتوسطة؛ لما له من أثر إيجابي في االستيعاب 

القائمين على ، وكذلك ضرورة اهتمام حلة المتوسطةالمفاهيمي، لدى طالب المر

في مناهج  اج مستويات االستيعاب المفاهيمي،علوم وواضعيها على إدرمناهج ال

 العلوم بالمراحل الدراسية المختلفة.

 .االستيعاب المفاهيمي - جية سكامبراستراتي الكلمات المفتاحية:

  

 

 

 

 

                                           
 المملكة العربية السعوديةدارة مكة المكرمة معلمة بإ. 

 .أم القرى، المملكة العربية السعوديةكلية التربية، جامعة  ،المناهج وطرق تدريس العلوم مشاركأستاذ  **
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The Effectiveness of the SCAMPER Strategy for 

teaching science on Conceptual Comprehension among 

Middle School Students  

Mrs. Hanin Anour Abd-Elghafour Seedek* 

Dr. Hoda Mohamed Hussein Babtin** 

 

 

Abstract 

The research aimed to develop conceptual comprehension among 

the middle school students through the use of the SCAMPER 

strategy in science teaching. To achieve this, the quasi-experimental 

method was used. The research tools consisted of test of conceptual 

comprehension. A representative sample of the community was 

selected, amounting to (64) female students from the second middle 

stage. They were chosen and distributed randomly into two groups, 

one is a control group (32), and the other is an experimental one 

(32).The results showed that the students of the experimental group 

(using the SCAMPER strategy) outperformed the students of the 

control group (studying in the usual way) in the conceptual 

comprehension; as there were statistically significant differences at 

the level (0.05) between the mean scores of the two groups of 

students in the post conceptual comprehension test.  

 

Key words: Effectiveness, SCAMPER strategy, conceptual 

comprehension. 
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 المقدمة:
ى بوضوحٍ في الكم المعرفي 

يشهد العالم حاليًّا تقدًما علميًّا وتطوًرا تقنيًّا، يتجلَّ

واالكتشافات واالبتكارات العديدة التي قدَّمها اإلنسان في مجاالِت الحياة المختلفة، 

والتوجيه،  ة للتغيير والتطويروفي إطار ذلك تعد التربية والتعليم قوةً أساسيَّ 

رفة العلميَّة المتجددة، وتطبيقاتها التقنيَّة في خدمة الفرد والمجتمع، لالستفادة من المع

من خالل تعليم الطالب بشكٍل أفضل، وتنمية قدراتهم على بناء المعرفة، باالعتماد 

 على أنفسهم من خالل التأمل والمالحظة، وفهم الذات، واستخدامها في حل ِ 

 . ة والحياتيَّة التي تواجههمالمشكالت العلميَّ 

وتعدُّ مادة العلوم إحدى المواد العلميَّة التي ترتبط بالخبرة اإلنسانيَّة، وبالكثير 

العصريَّة؛ إذ يقع العبء األكبر عليها في تثقيف المتعل ِمين  الحياةمن مشكالت 

نهم من  علميًّا، وتمكينهم من المهارات واالتجاهات العلميَّة مسايرة هذا التي تمك ِ

في مختلف المراحل التعليميَّة، مما جعل من الضروري توجيه العصر ومتطلباته، 

النظر إلى مناهج العلوم وتطويرها، وإعداد معل ِميها إعداد متكاماًل، لتزويد الطالب 

هم بالمعرفة العلميَّة بصورة علميَّة ووظيفيَّة، تَظهر آثارها في حياتهم وسلوكيات

 (.3.02)زيتون، 
ات العالميَّة، بإعادة النظر في تشكيل مناهج وفي هذا االتجاه بدأت المجتمع

العلوم وتطويرها في ضوء متطلبات العصر، وانطالقًا من هذا االهتمام؛ سعت 

وزارة التعليم بالمملكة العربيَّة السعوديَّة إلى إعداد الطالب علميًّا وفكريًّا ومعرفيًّا، 

، باعتبارها من أهم امجها المتنوعة بشكل مستمر ٍ برو المناهجطوير هذه من خالل ت

علوم المستقبل، وتقديمها لهم بصورة وظيفيَّة، تُسِهم في تنمية مهاراتهم العلميَّة 

 .والمعرفيَّة، بما ينسجم مع معايير التربية العلميَّة في المراحل التعليميَّة المختلفة
مملكة العربيَّة السعوديَّة، مناهج العلوم في الوفي ظل ِ التطور الذي شهدته 

غم من أهميتها إال أن  تدريسها يواجه عدَّة انتقادات، حيُث تشير دراساُت كل ٍ  وبالر 

( إلى أن  أغلَب .3.3؛ الناشري وزيدان، 3.02؛ الحربي، .3.3من: )األشرم، 

ترك ز ةَ المعتادةَ التي معل ِمي العلوم بالمملكة العربيَّة السعوديَّة يستخدمون الطريق

للتعلُّم، وإعطاِء معلوماٍت بطريقٍة غير مترابطة، بحيُث  على المستويات الدُّنيا

يكتسبها الطالب بطريقٍة متناثرة، فتَتَرتَّب داخل بنيته المعرفيَّة بشكٍل عشوائي، فال 

لجدوى يستطيع ربَطها مَع ما هو موجود لديه، وبالتالي تكون هذه المعلومات قليلةَ ا

ض للفقد والنسيان، وهذا يتنافى مع أهداف كالت اليوميَّة، كما أنَّها تفي حل ِ المش تعرَّ

 مادة العلوم التي تسعى الكتساب الطالب المفاهيم العلميَّة بصورةٍ وظيفيَّة. 
حيث أكد التربويين أن تنمية أساسيات المعرفة تعتبر من الحلول الفعالة 

دئ ا يعني تأكيد المفاهيم والمباالحديث، وأن تأكيدهلمواجهة تحديات هذا العصر 

التي تعمل على تشكيل هذه المعرفة، والتي في ضوئها يمكن فهم العديد من الحقائق 

 (..3.0الجزئيَّة لمجال معيَّن )عليان، 
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، والتي يتم بواسطتها تنظيم تعلم العلوموتعدُّ المفاهيم العلميَّة من أهم ِ نواتج 

جهة ألي معرفة لعناصر المنظمة والمبادئ الموة، حيث تعدُّ من االمعرفة العلميَّ 

علميَّة يتم اكتسابها؛ ولذلك أصبح التعلم ذو المعنى للمفاهيم العلميَّة هدفًا رئيًسا من 

(، ويتَّفق 3.02أهداف تدريس العلوم، بداًل من التعليم السطحي التلقيني )مصطفى، 

هات التربية   بداًل منة العمق في المعرفة، تي تنادي بأهميَّ ال، العلميَّةذلك مع توجُّ

التوسُّع األفقي لها، وفق شعار "قليل من المعرفة يتم تعلُّمها بعمق، خير من معرفة 

سطحيَّة  كثيرة"، ويتم ذلك من خالل الخبرات المباشرة وغير المباشرة، واالشتراك 

 (.3.02واالندماج الفعلي فيما يتعلَّمه المتعل ِمون )زيتون، 
راسة في كيفيَّة قياس االستيعاب المفاهيمي  التربويونلجأ وفي هذا الصدد  بالد ِ

كناتجٍ للعمليَّة التعليميَّة، وفي إطار ذلك استطاعوا تحديد جوانب الفهم في ستة أبعاد، 

وهي: )الشرح، والتفسير، والتطبيق، واتخاذ المنظور، والتعاطف، ومعرفة الذات(؛ 

المشاريع التربويَّة، مثل ، من خالل بعض يعاب المفاهيميالستكما ظهر االهتمام با

( الذي أطلقته كليَّة التربية للدراسات العليا بجامعة Project Zeroمشروع زيرو )

( منذ سنوات، وهذا المشروع قائٌم على فلسفة التعل م من أجل Harvardهارفارد )

 (.2..3الفهم )جابر، 
والتصورات لسليم لألفكار الفهم العلمي امدى : "ويٌقصد باالستيعاب المفاهيمي

الذهنية الموجودة في البنية العقلية، أي هو البناء العقلي الذي نتج عن إدراك 

أو األحداث، أو األشياء"  ،الظواهرالعالقات والصفات المشتركة للمفاهيم، أو 

فة بأنه: القدرة على استخدام المعر كما يعرفه جوزيف (.40، ص. 2..3)زيتون، 

ألخرى ونقل ما تم تعلمه وفهمه من موقف واحد إلى المواقف ابمرونة، وتطبيق 

 (.Joseph, 2012بطريقة مناسبة )

عدة مستويات تتحدد فيما ذكره كالً من: )جابر،  المفاهيميلالستيعاب و

 ( على النحو التالي:Wiggins & Metigh, 2006؛ 2..3

هر ديم وصرف دقيرق للظررواقردرة المرتعلم علررى تقر :(Explanationالشررح ) .0

ومالحظتهرررا، وتحديرررد األفكرررار  واألحرررداث العلميرررة التررري يصرررعب إدراكهرررا

الرئيسة، والتعبير عنها بوضوح وإيجاز، وتقديم مبررات موثوقة ومدعومة 

 .لى التصور لتلك الظواهر العلميةلتضفي معنى ع

مرا (: قدرة المتعلم على تقديم وصف ذي المعنى لInterpretationالتفسير ) .3

ات، وإجررراء االسررتدالالت واسررتخالص االسررتنتاجات، يتعلمرره مررن موضرروع

التي أدت إلى حردوث ظراهرة أو حردث علمري معرين؛ وهرذا  وتحديد األسباب

تفسيرات مقنعرة ومالئمرة عرن يتطلب منه التحليل وإدراك العالقات، ليعطي 

 .الحدث

القبليررة  قرردرة المررتعلم علررى اسررتخدام بنيررة العلررم (:Applicationطبيررق )الت .2

نين، لديه فري بنراءه المعرفري مرن حقرائق ومفراهيم وتعميمرات، وقرواالمتكونة 

 .ونظريات، وتطبيقها بفاعلية في مواقف جديدة وسياقات ألحداث متنوعة
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 قرردرة المررتعلم علررى تكرروين وجهررات نظررر (:perspectiveاتخرراذ المنظررور ) .6

ت، ناقرردة ومستبصرررة لمررا يطرررح عليرره مررن موضرروعات وأفكررار أو مشرركال

إليهررا مررن زوايررا مختلفررة، للوصررول إلررى النتررائج، ومررن ثررم  وذلررك بعررد النظررر

تنبطة من وجهات النظر المتباينرة الخاصرة بموضروع تحليل هذه النتائج المس

أن  أو حدث ما، وتكوين رؤيته الخاصة المحايدة الناقدة، القائمة علرى أسراس

وأن السراال  هناك آراء ووجهات نظر مختلفة حول المشركلة أو الموضروع،

 .يحتمل أكثر من اجابة، وأن المشكلة الواحدة لها عدة حلول الواحد

قرردرة المررتعلم علررى اإلدراك  (:Empathyالمشرراركة الوجدانيررة والتعرراطف ) .0

بحساسررية، وأن يضررع نفسرره مكرران اكخررر إلدراك العررالم مررن وجهررة النظررر 

يرث تضرم األخرى، أي قدرته علرى اسرتخدام الخيرال أو مواقرف المحاكراة، بح

خبررات مباشررة، تسراعده علرى فهرم أفضرل للمفراهيم المجرردة؛  تلك المواقف

صررفها، وهررذا ال يعنرري مررن أجررل التعمررق فرري مشرراعر اكخرررين وأفكررارهم وو

الموافقة عليها أو المشراركة الوجدانيرة فيهرا، وإنمرا يعنري الخلروص إلرى فهرم 

مفرراهيم  معقررول لرره معنررى عنررد اكخرررين، ويتضررمن أيضرراً التعبيررر بدقررة عررن

 .واطفهم ومشکالتهماكخرين وع

قرردرة المررتعلم علررى تحديررد مررا يفهمرره  (:Self-Knowledgeمعرفررة الررذات ) .4

موضوعات، وأفكار، واستخدام أنماط تفكيرره لتحقيرق الفهرم وماال يفهمه من 

المسررتنير، أو التصررررف الرررواعي مررع مرررا يعرفررره ومررا ال يعرفررره، ويتضرررمن 

عيوبررره وتحيزاتررره تعلم يعررررف قدراتررره والتخطررريط والتنظررريم والتقيررريم، فرررالم

الشخصية تجاه أي موضوع أو أي معلومة، فرالمتعلم العرارف لذاتره يتسرائل: 

ي وطبيعيتي علرى رؤيتري لألشرياءا مرا مردى فهمري لهرذه كيف تاثر شخصيت

المشكلة أو هذا الموضروعا مرا المراثرات الخارجيرة التري تراثر علرى وجهرة 

خررينا وغيرهرا تمع جيرداً كراء اكنظريا هل أنا متعصب كرائيا هل أس

 من األسئلة.

في قياس االستيعاب المفاهيمي على أربعة مستويات  وقد اقتصر هذا البحث

، والتفسير، والتطبيق، واتخاذ المنظور(؛ لكونها تمثل الجانب التوضيح) هي:

 المعرفي لالستيعاب المفاهيمي؛ من أجل إنجاز المهام األكاديمية الحقيقية القائمة

(، وتاكد دراسة Newton, 2000واالستكشافات العلمية ) على البحث والتقصي

المتعلمين للتركيز على ( أن هذه المستويات األربع توجه 3.02جاد الحق )

استيعاب المعلومات والقدرة على تطبيقها في مواقف جديدة أكثر من تركيزهم على 

ات ( أن هذه المستوي3.02تذكر المعلومات بشكل سطحي، ويذكر سالمة وآخران )

 األربع هي األنسب لطالب المرحلة المتوسطة.

قليَّة من األهداف المهمة المفاهيمي بما يتطلَّبه من مهارات ع االستيعابويعدُّ 

لتعليم العلوم؛ لما له من دور إيجابي، حيث يساعد في إعداد الفرد المثقف علميًّا، 

وكذلك يسهم في  ،ها، والتوسُّع فيهاويعزز من قدرته على توضيح المفاهيم وتفسير
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العالقات الربط بين الحقائق وتوضيح و ،المادة العلمية وفهم طبيعة العلمزيادة فهم 

تزيد من استخدام الطالب لوظائف العلم المختلفة، التي تتمثل في التفسير ، كما بينها

لومات وجعلها مساعدة المتعلمين على االحتفاظ بالمع، باإلضافة إلى والتحكم والتنبا

إدراك المتعلمين للمادة العلمية؛ نتيجة إدراكهم ، فضاًل عن بقاًء في أذهانهمأكثر 

ساسية األمر الذي يادي إلى اثارة انتباههم ويساعدهم على اإلبداع المفاهيم األ

المشكلة وحل ِها بطرق مختلفة، وسرعة استرجاعها بشكل  وتصوير، واالبتكار

ق للعالقات بين جميع حتياج لها؛ نتيجة اصحيح من الذاكرة عند اال لفهم المتعم ِ

، لمعرفة في مواقف جديدةعناصرها؛ بالتالي يكون المتعل ِم قادًرا على استخدام ا

استيعاب المفاهيم العلمية ينمي التفكير العلمي لدى الطالب من خالل وأخيًرا يساعد 

فتح الله، ؛ 3.02، زيتون )التساؤل والبحث والمالحظة والتجريب واالستكشاف.

  .(2..3؛ النجدي وآخران، 3.00

، إال أن تدني الطالب فيه يعود وعلى الرغم من أهميَّة االستيعاب المفاهيمي

إلى استخدام طريقٍة واحدةٍ في التدريس، ال تت فق مع تعد ديَّة البُنى العقليَّة للطالب، 

ي إ ا ياد ِ على الِحفظ لى التعل م القائم والتركيُز على أسلوب التلقين واالستظهار، مم 

ات ونماذج تدريسيَّة بال فهم؛ لذا لجأ التربويون في دراساتهم إلى تبن ِي إستراتيجي

حديثة، تُسهم بدورها في تنمية االستيعاب المفاهيمي لدى المتعل ِمين، كدراسة كل ٍ 

؛ الزهراني، 3.02؛ الخطيب والناقة، 3.02كدراسة كل ٍ من: )جاد الحق، من: 

القحطاني، ؛ 3.02؛ العيسى، 3.02؛ عبد السالم، 3.02؛ الشهراني، 3.02

ستخدمت استرراتيجيات ونماذج وبرامج تدريسية ، التي ا(3.02؛ مراد، 3.00

لتنمية االستيعاب المفاهيمي مثل: البيت الدائري، ونموذج تنبأ الحظ، فسر المدعوم 

، (PDEODEاسية )ستراتيجية األبعاد السدبتجارب المعمل االفتراضي، وا

جية الكرسي الساخن في تدريس العلوم، ومدخل التدريس المتمايز، تراتيواس

 ل المنظومي.والمدخ

ر الهائل في نظريات علم النفس المعرفي، ظهر العديد من  ومع التطو 

هات الحديثة  مجال التعليم والتعلُّم، حيث تعتبر النظريَّة البنائيَّة أحد أهم ِ هذه  فيالتوج 

رورة بناء المتعل ِم لمعرفته، وفهمها واستخدامها؛ األمر جهات، والتي تاكد ضالتو

عة، التي تتخذ من الذي يتطلَّب وجو ِ د عدد من اإلستراتيجيات التدريسيَّة المتنو 

االستقصاء والتفكير والعصف الذهني أساًسا ومحوًرا جوهريًّا لها )آل ربيع، 

3.02.) 
إلى إبريل دايات نشأتها ( التي تعود بSCAMPERسكامبر ) إستراتيجيَّةوتعدُّ 

(Eberle( عام )إحدى اإلستراتيجيات الفعَّال0242 ) ة في تنمية التفكير وتوليد

األفكار، وحل المشكالت لدى المتعل ِمين، أثناء جلسات العصف الذهني، حيث تعتمد 

ديدة، هذه اإلستراتيجيَّة على تطوير األفكار وتحسينها، والخروج منها بفكرة ج

عشرة إجراءات تشكل في مجملها قائمة توليد األفكار، وهي  وذلك من خالل
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ل أحرفها األولى كلمة )الكلمات المفتاحيَّ  ( )الهيالت، SCAMPERة التي تُشك ِ

3.00.) 
ً بأنها: "مهيجات األفكار أو األسئلة الذكية" و ف كلمة سكامبر لغويا تُعرَّ

ف كما  (.342، ص. 3..3)جروان،  تَعلُّم  ستِراتيجيَّةارة عن: "إبأنها عبتُعرَّ

تجمع بين توليد األفكار، وتدريب المتعلمين على مهارة استخدام األسئلة أثناء 

موضوع التعلم في صورة مهمات يتم تكليف المتعلم  تقديمالتطبيق، وتعتمد على 

ير، بالقيام بها، وطرح أسئلة متسلسلة تشمل: التبديل، والتجميع، والتكييف، والتطو

العكس، والتغلب على أي تحد أو مشكلة تواجه ى، والحذف، وواستخدامات أخر

 (.200، ص. 0..3المتعلم" )محمود، 

( ، Subsstituteإستراتيجية سكامبر في: االستبدال) إجراءاتوتتمثَّل 

(، Modify(، والتطوير )Adapt(، والتكيف )Combineوالتجميع )

ير (، والتكبEliminate(، والحذف )Put to other usesواستخدامات أخرى) 

(Magnify( والتصغير ،)Minify( والعكس ،)Reverse وإعادة الترتيب ،)

(Rearrangment ،3.00( )أبو جمعة.) 
بين المجال المعرفي، والمهاري، استراتيجية سكامبر وتتنوع أهداف 

نتيجة والوجداني وهذا بدوره ياثر بشكل إيجابي على العملية التعليمية؛ وذلك 

تُحدثها في سلوك المتعلمين بقصد تنمية الفكر وتهذيب  يجابية التيللتغييرات اإل

الوجدان وتكوين آداء قد يكون أفضل من المتوقع؛ األمر الذي يزيد من الحصيلة 

؛ القواسمة 3.02: )أمبو سعيدي، ويمكن تلخيص هذه األهداف فيما يلي المعرفية

 ( كالتالي:3.02وأبو غزلة، 

وتبسيط المعاني، بما يسهم في تنمية االتجاهرات ة مكانات المتاحر االتثمااس -

 االيجابية نحو التفكير.

 تنمية القدرات التخيلية بشكل عام والخيال اإلبداعي بشكل خاص. -

 التهيئة والتدريب على المهام االنتاجية القائمة على التفكير االبداعي. -

 تنمية مهارة طرح التساؤالت المختلفة. -

 ألفكار.ا أساليب انتاجب على التدري -

 زيادة فترات االنتباه، وبناء روح الجماعة بين أعضاء الفريق الواحد. -

 تنمية حب االستطالع والحدس وتحمل المخاطر. -

 التعود على االستفادة من أفكار اكخرين والبناء عليها. -

 تعزيز مفهوم الذات وإيجاد مستويات عالية من الطموح واكمال. -

تسرربة فرري مواقررف حياتيررة مختلفررة، بعررد مكبرررات الى تعمرريم الخالمسرراعدة علرر -

 تقديمها في سياقات متنوعة.

وإلستراتيجيَّة سكامبر أهميَّة في تكوين اتجاهات إيجابيَّة لدى المتعل ِمين نحو 

تعلم العلوم، والتشجيع على الخيال العلمي، ورفع التحصيل، وتنمية أنماط تفكير 
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عة ِ ، والتوليدي لي، والمتشعب والبصريدالواإلبداعي، واالست : كالتفكير الناقد،متنو 

وهذا ما  ، وتنمية الدافعية،وتنمية مهارات التفكير العليا، وزيادة الوعي بين الطالب

؛ العصيمي، 3.02؛ الحربي، .3.3أسفرت عنه نتائج دراسة كل ٍ من: )األشرم، 

؛ 3.02 ؛ الشهري وغنام،3.02الناقة وصقر، ؛ 3.02؛ عيد وعقل، 3.02

 ,Altiparmak ؛3.02هنداوي،  ؛3.02؛ الشيخ، 3.02حرم، م ؛3.04محمد، 

Eryilmaz, 2021 ؛ (Çelikler & Harman, 2015. 

   :البحث مشكلة
في ضوء واقع تدريس العلوم في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربيَّة 

ز على المعلومات، ويبتعد عن طريقة االكت شاف، وتنمية السعوديَّة، ُوجد أنه يرك ِ

التفكير، وال ينظر إلى الفهم، حيث لُوحظ تركيز الطالب على عمليتي  مهارات

جود أي اهتمام بتنمية أدنى مستويات المعرفة، دون و وهيالحفظ والتذكر، 

مستويات التفكير العليا، وتبيَّن أنهم ال يستوعبون المفاهيم العلميَّة كما ينبغي، وإنما 

ال يستطيعون حلَّ المشكالت  اقف أخرى، كما أنهميحفظونها دون ربطها بمو

و الحياتيَّة والعلميَّة التي تواجههم في حياتهم، وبهذا يصبح لديهم ات ِجاهات سلبيَّة نح

 (.3.02؛ اللزام، 3.06العلم ومعل ِميهم )البارقي، 

( لعام TIMSSوجاءت هذه النتيجة متفقةً مع نتائج االختبارات الدوليَّة )

ة في مادة العلوم توى طالب المملكة العربيَّة السعوديَّ ستي تُثبت تدن ِي م( وال3.02)

نتائج هذه االختبارات لعام للمرحلة المتوسطة؛ وذلك بالرغم من تقدُّم المملكة في 

( إال أن هذا التقدُّم طفيف؛ 3.00( في جميع الماشرات مقارنة بنتائج )3.02)

رت في الترتيب خامس دون أي تحسُّنحيث ظلَّ ترتيبها عربيًّا في المركز ال ، وتأخَّ

(، وفي ضوء ذلك اعتبرت وضوح شرح المعل ِم ومدى فهم 20العالمي إلى المركز )

دة العلميَّة من القضايا المهمة في التعليم، كما أظهرت النتائج أن العديد الطالب للما

ادة العلوم، إذ من طلبة الصف الثاني المتوسط يفتقرون إلى المعرفة األساسيَّة في م

( إلى المعيار الدولي المنخفض في مادة %62-64يصل حوالي نصف الطلبة )لم 

عض المعرفة األساسيَّة المتوقَّعة منهم في العلوم، وهذا يعني أنهم ال يمتلكون حتى ب

ا حول جودة تعليم العلوم بالمملكة العربيَّة  هذا العمر، األمر الذي يجعل القلق مستمرًّ

ن يستطيع هاالء الطالب مواصلة التعليم بنجاح، بل إن ؛ ألنه في الغالب لالسعوديَّة

لمجتمع؛ األمر الذي معرفتهم المحدودة قد ال تسمح لهم بالمشاركة الكاملة في ا

ل تحديًا لمستقبل التعليم في المملكة )هيئة تقويم التعليم العام والتدريب،  يشك ِ

3.3..) 

، بصورٍة يعاب المفاهيميمام بتنمية االستهتوتأسيًسا على ما سبق؛ ونظًرا لال

وظيفيَّة لدى المتعل ِمين في مادة العلوم، التي تقوم على التجريب واالستقصاء 

ر، وانطالقًا من توصيات الماتمر العالمي األول لإلبداع والموهبة "تخيل والتفكي

ن؛ بما "، الذي أكد ضرورة تقديم الرعاية النوعيَّة ألبناء الوط.3.3 المستقبل

(، 3.30هم الفضول والخيال والشغف بالعلوم والمعرفة )آل غرسان، يُحق ِق لدي
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( التي 3.02؛ مراد، 3.02؛ فتح الله، 3.02اد الحق، وتوصيات دراسة )ج

أوصت باستخدام النماذج واالستراتيجيات المنبثقة من النظرية البنائية؛ لتنمية 

 .هيمياالستيعاب المفا

في ضعف مستويات االستيعاب ث ت مشكلة هذا البحضوء ما سبق تمثل وفي

الذي  األمر، بالمملكة العربية السعودية لدى طالبات المرحلة المتوسطة المفاهيمي

البحث لمحاولة التغلب على تلك المشكلة من خالل ا هذ إجراء علىع الباحثة شج

 .( في تدريس العلومSCAMPERإستراتيجيَّة سكامبر ) استخدام

   :أسئلة البحث
 : التاليلبحث في الساال لة امشك صياغةأمكن 

العلرروم علررى ( فرري ترردريس SCAMPERمررا فاعليَّررة إسررتراتيجيَّة سرركامبر ) 

 لدى طالبات المرحلة المتوسطةا االستيعاب المفاهيمي

  :البحث هدف
مي، لدى طالبات المرحلة االستيعاب المفاهيتنمية الحالي  البحث َهدفَ است

 .(SCAMPERإستراتيجيَّة سكامبر )م م باستختدريس العلومن خالل ت المتوسطة

  البحث: فرض
  :التالي الفرضالبحث التحقق من صحة  حاول

( برين متوسرطي α ≤ 0.05ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مسرتوى الداللرة ) .0

دي  درجرررات طالبرررات المجمررروعتيبن التجريبيرررة والضرررابطة فررري التطبيرررق البَعررر

 .اهيميالختبار االستيعاب المف

  :البحث ةأهمي
 تمثلت أهميَّة البحث الحالي فيما يأتي:

: األهميَّة النظريَّة:  أوالا

، في كونه  للبحثاألهميَّة النظريَّة  تمثلت  أتي كاستجابة لما يلي: يالَحاليَّ

راسررة الدوليَّررة ) .0 (، والتررري ركَّررزت علررى ضرررورة امرررتالك TIMSSنتررائج الد ِ

 د في فهم الطالب. المعل ِم ألسلوب شرح واضح يساع

(، والتري SCAPERاالتجاهات العالميَّة ونتائج بحوث إسرتراتيجيَّة سركامبر ) .3

 تنادي بضرورة التغيير في البيئة التعليميَّة، بما يتوافق مع مبادئها.

"، .3.3بداع "تخيرل المسرتقبل توصيات الماتمر العالمي األول للموهبة واإل .2

رردت أهميَّررة الفضررول والخيررا وم لرردى المتعلمررين؛ ل والمعرفررة فرري العلرروالترري أكَّ

 لدورها في فتح آفاق جديدة لحل ِ المشكالت العلمية لديهم.

 ثانياا: األهميَّة التطبيقيَّة: 

 فيما يلي: الحاليَّ  للبحثاألهميَّة التطبيقيَّة  تمثلت
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العلرروم، والبرراحثين فرري مجررال المنرراهج وطرررق ترردريس  يمكررن لمعل ِمرري مررادة .0

عاب المفاهيمي المعرد ِ فري هرذه الدراسرة فري ة من اختبار االستيالعلوم، االستفاد

يَّررة والموجررات(، لرردى طالبررات تقيرريم اسررتيعاب مفرراهيم وحرردة )الطاقررة الحرار

 الصف الثاني المتوسط.

ي مررادة العلرروم؛ باسررتخدام ترروفير دليررٍل لترردريس الوحرردة التعليميَّررة المختررارة فرر .3

مطوريره، لمرنهج وفيرد مخططري ا(، مما قد يSCAPERإستراتيجيَّة سكامبر )

والباحثين في مجال المنراهج وطررق تردريس العلروم، فري ومعل ِمي مادة العلوم 

 االستفادة من الدليل، وإعداد أدلة مماثلة. 

اهج، بتضرمين من قبل القرائمين علرى تطروير المنر البحث ااالسترشاد بنتائج هذ .2

ررز علررى االسررتيعاب المفرراهيمي أسررئلة ذكيَّررة يَّة سررئلة السررطحعررن األ ، بعيرردةً ترك ِ

 ل ِم قادر على تحقيق المنافسة العلميَّة.المباشرة؛ إلعداد متع

  :بحثحدود ال
 اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:

مرن طالبرات الصرف الثراني  عشروائيةعلى عينة  البحث : ُطبقالحدود البشريَّة .0

 المتوسط.

دراسرري ال سرري الثرراني للعررامفرري الفصررل الدرا البحررث ُطبررق الحدددود الامانيَّددة: .3

-هرررررررر 34/2/0663م(، خررررررررالل الفترررررررررة الزمنيَّررررررررة )3.30-هرررررررر 0663)

 ( أسابيع.6ه (، حيث استغرقت فترة التطبيق )34/2/0663

مرة، فري المتوسرطة الرابعرة في مدينة مكة البحث  : ُطبقالحدود المكانيَّة .2 المكرَّ

ة مدرستي.  التابعة لمكتب تعليم شمال مكة، عبر منصَّ

 ى ما يلي:عل البحث اهذ : اقتصريَّةالموضوعالحدود  .6

أربعة اقتصر هذا البحث على مستويات االستيعاب المفاهيمي:  -

: )التوضيح، والتفسير، والتطبيق، واتخاذ المنظور(؛ مستويات هي

لكونها تمثل الجانب المعرفي لالستيعاب المفاهيمي؛ من أجل إنجاز 

تكشافات لبحث والتقصي واالسالمهام األكاديمية الحقيقية القائمة على ا

( أن هذه 3.02، وتاكد دراسة جاد الحق )(Newton, 2000)العلمية 

المتعلمين للتركيز على استيعاب المعلومات  المستويات األربع توجه

والقدرة على تطبيقها في مواقف جديدة أكثر من تركيزهم على تذكر 

 .المعلومات بشكل سطحي

  مصطلحات البحث:
نت       تعريفاِت التالية:بحث المصطلحاُت ال تضمَّ

 (:Effectivenessالفاعليَّة )

فت بأنها: "مدى األثر الذي يمكن أن  تحدثه المعالجة التجريبيَّة، باعتبارها ُعر ِ

 (..32، ص. 2..3مستقالًّ في أحد المتغيرات التابعة" )شحاتة والنجار،  متغيًرا
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فتكما  مدخالت لبلوغ نجاز األهداف أو البأنها: "القدرة على التأثير وإ ُعر ِ

 (.60، ص. 3.02حد ٍ ممكن" )زيتون،  النتائج المرجو  الوصول إليها، بأقصى

إستراتيجيَّة سكامبر  تحدثهيمكن أن  الذيمقدار األثر  :صد بها إجرائيًاويق

(SCAMPER في تدريس مقرر )لدى طالبات  العلوم على االستيعاب المفاهيمي

 مة.بمدينة مكة المكرَّ  الصف الثاني المتوسط

 (:SCAMPERإستراتيجيَّة سكامبر )

إستراتيجيَّة تعلُّم تجمع بين توليد األفكار، بأنها: " (0..3ها محمود )فعر ِ 

وتدريب المتعل ِمين على مهارة استخدام األسئلة أثناء التطبيق، وتعتمد على تقديم 

لة قيام بها، وطرح أسئموضوع التعلُّم في صورة مهمات يتم تكليف المتعل ِم بال

ت أخرى، متسلسلة تضمن: التبديل، والتجميع، والتكييف، والتطوير، واستخداما

والحذف، والعكس، واإلعادة، والتغلب على أي تحد ٍ أو مشكلة تواجه المتعل ِم" )ص. 

20.) 

مجموعة من اإلجراءات التدريسية المستخدمة في تدريس  :ويٌقصد بها إجرائيًا

ت( بمادة العلوم بطريقة منظَّمة ومخطَّط لها في كل الحراريَّة والموجاوحدة )الطاقة 

لحذف، واالستبدال، والدمج، وإعادة الترتيب، درس، وتتمثل هذه اإلجراءات في: )ا

زيادة االستيعاب والتكيف، التعديل، العكس، استخدامات أخرى(؛ وذلك بهدف 

المتوسط عن البات الصف الثاني المفاهيمي، وتنمية مهارات التفكير التأملي، لدى ط

، وتقاس فاعليتها من خالل الدرجة طريق تقديهم إلجابات على التساؤالت الذكية

 الستيعاب المفاهيمي.التي تحصل عليها طالبات الصف الثاني المتوسط في اختبار ا

 :Conceptual Understanding ميالمفاهي االستيعاب

ك العالقات المتبادلة، إدراة تعتمد على "عمليَّة عقليَّ  ( بأنه2..3عرفه طلبة )

لقدرة على شرح األفكار، وتوضيح المفاهيم وتفسيرها، والتوسع فيها، وتظهر في ا

 (..00وتطبيقها في مواقف جديدة، وتصوير المشكلة وحل ِها بطرق مختلفة" )ص.

قدرة طالبات الصف الثاني المتوسط على توضيح المادة  :بها إجرائيًاويٌقصد 

والموجات( وتفسيرها، وتطبيق ما  الحراريَّةفي وحدة )الطاقة لميَّة المقدمة له الع

اكتسبنه من معارف في مواقف جديدة، وقدرتهنَّ على استخدامها في ميادين الحياة 

لطالبات في اختبار االستيعاب المختلفة، ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها ا

والتفسير، والتطبيق،  مستويات: )التوضيح،المفاهيمي المعد ِ لذلك، ويتمثَّل في ال

 واتخاذ المنظور(.

 للبحث اإلجراءات المنهجية

 :  البحثمنهج أوالا
على المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي، ذي  البحث اعتمد

القياسين القبلي والبعدي لمجموعتين: إحداهما تجريبيَّة، واألخرى ضابطة؛ وذلك 

ف على أث ( في SCAMPERإستراتيجيَّة سكامبر )ر المتغير المستقل للتعرُّ
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دى طالبات الصف المتغيرات التابعة: )االستيعاب المفاهيمي، التفكير التأملي( ل

ح التصمي0الثاني المتوسط، والشكل رقم ) ا م شبه التجريبي المستخدَم في هذ( يوض ِ

 :البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د الباحثةإعدامن  للبحثالشبه التجريبي  التصميم 0شكل 

 

 البحثمجتمع : يااثان

من جميع طالبات الصف الثاني المتوسط، الالئي يدرسن  البحثمجتمع  تكون

منطقة مكة المكرمة، في الفصل الدراسي  شمالبالمدارس الحكوميَّة بمكتب تعليم 

( طالبة حسب 3226ه (، والبالغ عددهنَّ )0660/0663الثاني من العام )

 .ة من مكتب التعليماإلحصائيَّة الصادر

 البحث عينةثالثاأ: 
تم  التيعلى عينة من طالبات الصف الثاني المتوسط، الاقتصر البحث الحالي 

م مكة يدارة تعلإلبمدرسة من المدارس التابعة  ،اختيارهنَّ بطريقة عشوائيَّة

بلغ  حيث ، وهي المتوسطة الرابعةمكة المكرمة منطقة بمكتب تعليم شمال ،المكرمة

والبالغ عددهن  لمجموعة التجريبيةا (3/0ليُمثل فصل ) ،( طالبة46)العينة  عدد

فصل (، وSCAMPER)( طالبة، والالتي تم تدريسهن باستراتيجية سكامبر 23)

( طالبة والالتي تم تدريسهن 23( المجموعة الضابطة والبالغ عددهن )3/6)

 ين:لعينة على المجموعت( يوضح توزيع أفراد ا0بالطريقة المعتادة، والجدول رقم )
 0جدول

 عينة البحثتوزيع 
 عدد الطالبات الفصل الصف المجموعة

 المجموعة الضابطة
 الثاني المتوسط

3/6 23 

 23 3/0 المجموعة التجريبية

 46 المجموع

 

 التطبيق البعدي عالجةالم المجموعة التطبيق القبلي

اختبار 
الستيعاب ا

 المفاهيمي

اختبار 
االستيعاب 
 المفاهيمي

 الضابطة

 التجريبية

التدريس بالطريقة 

 المعتادة

باستراتيجية التدريس 

 سكامبر
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 البحث واتأدرابعاا: مواد و
، وهي من إعداد وأداة البحث التالية المعالجةمواد  الحاليَّ  البحث تضمن 

 لباحثة:ا

س وحدة )الطاقة الحراريَّة والموجات( وفرق إسرتراتيجيَّة مة لتدريدليل المعل ِ  (أ

 سكامبر.

كراسة أنشطة الطالبة لدراسة وحدة )الطاقة الحراريَّة والموجات(، وفرق  (ب

 .اتيجيَّة سكامبرإستر

، وهرري مررن إعررداد األدوات التاليررةتضررمن البحررث الحرراليَّ كمررا تضررمن البحررث 

 :الباحثة

 .مييعاب المفاهياالست اختبار (ج

 وفيما يلي استعراض إلجراءات إعداد مواد وأدوات البحث: 

دليل المعل ِّمة لتدريس وحدة )الطاقة الحراريَّة والموجات( وفق إعداد أ( 

 إستراتيجيَّة سكامبر.

تضمن دليل المعل ِمة كلَّ ما من شأنه أن يوجه المعل ِمة في عملها، ويرشدها في 

المعل ِمة في صورته األوليَّة لالستعانة به في  يللدلباحثة بإعداد ت اقامتدريسها، وقد 

، باستخدام إستراتيجيَّة )الطاقة الحراريَّة والموجات(تدريس موضوعات وحدة 

أهميَّة ، والهدف العام واألهداف الفرعيَّةالدليل: المقدمة، وسكامبر، حيث تضمن 

تضمنة يم المالمفاهضافة إلى اإل، بوالموجات( دراسة وحدة )الطاقة الحراريَّة

ها في تدريس الوحدة، باإلضافة نبذة عن إستراتيجيَّة سكامبر، وإجراءاتبالوحدة، و

الخطة الزمنيَّة ، وكذلك دور المعل ِمة والمتعل ِمة في إستراتيجيَّة سكامبرتوضيح إلى 

الحراريَّة )الطاقة تحضير دروس وحدة ، وشرح مفصل لكيفية لتدريس الوحدة

 مراجع الدليل.سكامبر، وكذلك  ةإستراتيجيَّ باستخدام  الموجات(و

وتم عرض الدليل في صورته األوليَّة على مجموعة من المحكمين 

صين في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم، من أعضاء هيئة التدريس  المتخص ِ

لة لعلوم بالمرحفي الجامعات العربيَّة، باإلضافة إلى عدد من مشرفي ومعل ِمي ا

إلجراءات المتبعة في الدليل، إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول اوذلك  المتوسطة،

وسالمة صياغة األهداف التعليميَّة، ومالءمة محتوى الدرس لألهداف المحددة له، 

إلى جانب اتفاق صياغة الوحدة المختارة وفق إستراتيجيَّة سكامبر 

(SCAMPER)علم، وصحة ي ألنشطة الت، ومدى صحة المحتوى العلم

اإلضافة إلى مالءمة أسئلة التقويم لقياس ت العلميَّة الواردة بالدليل، بمعلوماال

األهداف، وقد أشار بعض المحكمين إلى بعض التعديالت التي يرون ضرورة 

 إجرائها؛ ليكون الدليل في صورته النهائيَّة قاباًل للتطبيق على عينة البحث.
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ة الحراريَّة والموجات(، لدراسة وحدة )الطاقكراسة أنشطة الطالبة إعداد  ب(

  ة سكامبروفق إستراتيجيَّ 

نت كراسة أنشطة الطالبة المقدمة، والهدف من إعداد كراسة أنشطة  تضمَّ

الطالبة، وبعض اإلرشادات التي ينبغي على الطالبة مراعاتها، ودور المتعل ِم في 

ءات درس وفقًا الجرا األنشطة الخاصة بكل ِ  عرض، وكذلك إستراتيجيَّة سكامبر

 إستراتيجيَّة سكامبر.

تم عرض كراسة األنشطة في صورتها األوليَّة، على مجموعة من قد و

المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم، من أعضاء هيئة 

ي ومعل ِمي العلوم التدريس في الجامعات العربيَّة، باإلضافة إلى عدد من مشرف

حظاتهم حول اإلجراءات المتبعة في آرائهم ومال وذلك إلبداء، توسطةبالمرحلة الم

الكراسة، ومدى صحة المحتوى العلمي ألنشطة التعلم، باإلضافة إلى مدى مالءمة 

أسئلة التقويم لقياس األهداف، وقد أشار بعض المحكمين إلى بعض التعديالت التي 

بيق ة للتط، قابليَّةا النهائ؛ لتكون كراسة األنشطة في صورتهيرون ضرورة إجرائها

 البحث.على عينة 

 لطالبات الصف الثاني المتوسط اختبار االستيعاب المفاهيميج( إعداد 

 بوحدة )الطاقة الحراريَّة والموجات( تم إعداد اختبار االستيعاب المفاهيمي

راَسات السابقة؛ لتحديد ، بعد االطالع علالمقررة على الصف الثاني المتوسط ى الد ِ

من: )آل ربيع، المفاهيمي، وكيفيَّة إعداد االختبار، كدراسة كل ٍ مستويات االستيعاب 

 (، وذلك وفقًا لإلجراءات التالية:3.04، القرني؛ 3.00؛ القحطاني، 3.04

االختبار إلى قياس االسرتيعاب المفراهيمي،  هدف: تحديد الهدف من االختبار .4

الضرابطة، عتين التجريبيَّة ولدى طالبات الصف الثاني المتوسط، في المجمو

؛ وذلرك بهردف معرفرة )الطاقة الحراريَّة والموجرات(للمحتوى العلمي لوحدة 

فعاليَّرررة إسرررتراتيجيَّة سررركامبر فررري تنميرررة االسرررتيعاب المفررراهيمي بمسرررتوياته: 

 .لدى الطالبات فسير، والتطبيق، واتخاذ المنظور()الشرح، والت

 (ريَّرة والموجرات)الطاقرة الحرا وحردةترم اختيرار  اختيار المحتوى التعليمي: .3

مررن مقرررر العلرروم للصررف الثرراني المتوسررط، للفصررل الدراسرري الثرراني، بالعررام 

 هرذه الوحردة؛ ألنهرا تتضرمنهر (، وقرد ترم االختيرار 0663-0660الدراسي )

باسررتخدام الهامررة، وإلمكانيَّررة تدريسررها  وضرروعات والمفرراهيمالعديررد مررن الم

عات تُصراغ فري صرورة الحتوائهرا علرى موضروإستراتيجيَّة سركامبر؛ نظرًرا 

، كمررا  تسرراؤالت ذكيَّررة، ومهمررات، تشررتمل ومشرركالت علميَّررة بحاجررة إلررى حررل ٍ

علررى العديررد مررن التجررارب واألنشررطة العمليَّررة الترري تقرروم الطالبررات بأدائهررا، 

 ن من خاللها تنمية االستيعاب المفاهيمي والتفكير التأملي.ويمك

)الطاقررة الحراريَّررة ى وحردة تررم تحليرل محتررو ة:تحليدل محتددوى المدادة العلميَّدد .2

اهيم العلميَّررة المتضررمنة بالوحرردة، حيررث تررم تحديررد المفرربغرررض  والموجررات(

الفقرات المتضمنة بمحتوى الوحدة، وذلرك مرن خرالل تحليرل كرل ِ فقررة تحلي 
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 .تم إعداد قائمة بالمفاهيم العلميَّة، وبذلك الستخراج مابها من مفاهيم علميَّة

تمَّت صياغة مفردات  المبدئيَّة: ي صورتهات االختبار فمفرد صياغة .1

مختارة، من اختبار االستيعاب المفاهيمي، في صورته المبدئيَّة للوحدة ال

صيغت كل مفردة على هيئة ساال أو عبارة حيث نوع االختيار من متعدد؛ 

 بدائل من بينها ناقصة، بحيث تشمل على مقدمة تمث ِل جذر الساال، وأربعة

( ساااًل، مع تباين أعداد .2عدد األسئلة )قد بلغ ، وبديل واحد صحيح

( 2وى الشرح )األسئلة في كل مستوى من مستويات االستيعاب، ففي مست

( أسئلة في مستوى التطبيق، 4( أسئلة في مستوى التفسير، و)2أسئلة، و)

 ( أسئلة في مستوى اتخاذ المنظور.2و)

بار االستيعاب تعليمات اختصياغة  : تمَّتصياغة تعليمات االختبار .5

لطالبات الصف الثاني المتوسط؛ لتوضيح طريقة اإلجابة عن  المفاهيمي

مفردات االختبار، مع مراعاة البساطة والوضوح في الصياغة، كما تم فيها 

ح  توضيح الهدف من االختبار، وتحديد عدد المفردات، وعرض مثال يوض ِ

 كيفيَّة اإلجابة، وتوجيه الطالبات إلى أهميَّة اإلجابة عن جميع األسئلة.

دت درجة واحدة عند إجابة الطالبة عن كل ِ  زيع درجات االختبار:تو .6 ُحد ِ

بديل صحيح، وصفر عند اجابتها عن كل ِ بديل خاطئ، وذلك وفقًا لنموذج 

 ( درجة..2اإلجابة الذي تم إعداده، وبهذا تكون الدرجة النهائيَّة لالختبار )

وليَّة على تم عرض االختبار في صورته األ الصدق الظاهري لالختبار:  .7

مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق تدريس العلوم، 

من أعضاء هيئة التدريس، في الجامعات السعوديَّة وجامعات الدول 

مرحلة المتوسطة العربيَّة، باإلضافة إلى عدد من مشرفي ومعل ِمي العلوم بال

وح وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم، حول وضوالموضحة أسمائهم، 

تعليمات االختبار، والصياغة العلميَّة واللغويَّة لمفردات االختبار، ومدى 

مالءمة البدائل المقترحة لكل ِ مفردة، إلى جانب مالءمة االختبار لمستوى 

أي  وفي ضوء ذلك أُجريت التعديالت، ليصبح االختبار صادقًا،الطالبات، 

 يقيس ما وضع من أجله.

بعد إعداد االختبار في صورته األوليَّة، تم  تبار:االستطالعيَّة لالخالتجربة  .8

راسة نفسه )من غير عينة  تطبيقه على عينة استطالعيَّة من مجتمع الد ِ

راسة(، وقد شملت أحد فصول الصف الثاني المتوسط، حيث بلغ حجم  الد ِ

عيَّة ( طالبة، وكان الهدف من التجربة االستطال23العينة االستطالعيَّة )

، وتحديد الزمن المناسب لالختبار، ضوح تعليمات االختبارعرفة مدى وم

حساب معامالت الصعوبة والسهولة لمفردات االختبار، حساب معامل 

 التمييز لمفردات االختبار، حساب ثبات االختبار.

 ، وبعد تطبيق االختبار على وتصحيح استجابات الطالبات ورصد درجاتهنَّ

 اتضح ما يلي:
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يَّن أن تعليمات االختبار كانت واضحة، ولم تسأل عنها ليمات االختبار: تبتع -

 أيَّة طالبة.

الزمن المناسب لالختبار: تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن مفردات  -

االختبار، وذلك برصد الزمن الذي استغرقته أول طالبة انتهت من اإلجابة، 

، وهو ر طالبة من اإلجابة( دقيقة، ورصد الزمن الذي استغرقته آخ.2وهو )

( دقيقة، وبحساب متوسط الزمنين، أظهرت النتائج أن الزمن المناسب .0)

لتطبيق االختبار بما يتطلَّبه من قراءة التعليمات واألسئلة واإلجابة عنها هو 

 ( دقيقة..6)

تم حساب معامالت الصعوبة  معامالت الصعوبة والتمييز لمفردات االختبار: -

وقد تراواحت معامالت الصعوبة بين ، مفردات االختبار مفردة من لكل ِ 

الصعوبة، حيث يعتبر ، وهذا يدل على أن االختبار معتدل (042.-.06.)

( )النبهان، .00.االختبار معتدل الصعوبة كلما كانت المعامالت قريبة من )

، وهذا يعني (042.-022.)(، بينما تراواحت معامالت التمييز بين 3.02

اعتبار أن معامل التمييز يعتبر مقبوالً إذا أنها معامالت تمييز مقبولة، ب

 (.3.03( )العساف، .02.-.03.)تراوحت قيمته بين 

حسرراب االتسرراق الررداخلي: تررم حسرراب االتسرراق الررداخلي الختبررار االسررتيعاب  -

لي الرداخ االتسراقحساب مي باستخدام معامل ارتباط بيرسون؛ حيث تم المفاهي

( مفررردة، والدرجررة .2غ عررددها )بررين كررل مفررردة مررن مفررردات االختبررار البررال

 (.3الكلية لالختبار، كما هو موضح بالجدول رقم )
 3جدول 

 (23معامل ارتباط مفردات اختبار االستيعاب المفاهيمي بدرجته الكلية )ن=
رقم 

 المفردة
 معامل االرتباط

رقم 

 المفردة
 معامل االرتباط

رقم 

 المفردة
 معامل االرتباط

0 .0426 00 .0026 30 .0622 

3 .0022 03 .0022 33 .0646 

2 .0243 02 .0060 32 .0006 

6 .0020 06 .0026 36 .0606 

0 .0022 06 .0022 30 .0602 

4 .0226 04 .0602 34 6.002  

2 .0402 02 .04.2 32 .0622 

2 .0022 02 .0026 32 .0602 

2 .0204 02 .0022 32 .04.2 

0. .04.2 3. .0002 2. .0026 

لمفردات االختبار مع رتباط االمعامالت  جدول السابق أن قيمةيتضح من ال

(، حيث إن معامالت االرتباط التي 0426.-0204.الدرجة الكلية تراوحت بين )

 Robinson, Shaver, and)( تعتبر معامالت ارتباط مثاليَّة 02.تتعدَّى )
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Wrightsman, 1991)،  ستويات حساب العالقة االرتباطية بين كل من المكما تم

 (.2كلية لالختبار، كما هو موضح بجدول رقم )األربع لالختبار وبين الدرجة ال
 2جدول 

 الكليَّرررة لالختبرررار بالدرجرررة وبرررين برررين مسرررتويات االسرررتيعاب المفررراهيمي ارتبررراطمعرررامالت 
 (23)ن=

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط الداخلية بين اختبار 

 -0042.حدة تراوحت بين ) ستيعاب المفاهيمي ككل ومستوياته كالً علىاال

مرتفعة تسمح  اتساق داخليأن االختبار له معامالت وبهذا اتضح ، (0230.

 البحث.بتطبيقه على عينة 

بألفررا كرونبررال والترري تتضررح الثبررات معررامالت تررم اسررتخدام ثبررات االختبررار:  -

 (:6)نتائجها بالجدول رقم 
 6 جدول

 مالت ثبات اختبار االستيعاب المفاهيميمعا 

 التطبيق التفسير التوضيح المستوى
اتخاذ 

 المنظور

االختبار 

 الكلي

قيمة ألفا 

 كرونبال
.0422 .0424 .0422 .0402 .02.2 

السابقة بالجدول نطمئن إلى استخدام االختبار  معامالت الثباتوبالنظر إلى 

راسة الحاليَّة أداةً ك نها معامالت إضوء خصائص عينتها؛ حيث  في ،للقياس بالد ِ

 مر الذي يجعلها مقبولة إحصائيًّا.(؛ األ.04.؛ نظًرا لكونها أكبر من )مرتفعةثبات 

: في ضوء آراء المحكمين ونتائج التجربة الصورة النهائيَّة لالختبار .9

( مفردة، .2االختبار، والتي تبلغ )االستطالعيَّة؛ تم اإلبقاء على عدد مفردات 

اعتماد طريقة التصحيح المتبعة، والتي تعتمد على إعطاء كل ِ مفردة تجيب وتم 

الجابة خاطئة، عنها الطالبة اجابة صحيحة درجة واحدة، وصفر إذا كانت ا

( درجة، والصغرى )صفر(، .2تكون الدرجة النهائيَّة لالختبار )وبذلك 

ح مواصفات اختبار االستيعاب المفاهيمي في ص0والجدول ) ورته ( يوض ِ

 النهائيَّة.
 

 اتخاذ المنظور التطبيق التفسير الشرح المستويات

                         الشرح

                        **0242. التفسير

                       **0042. **02.6. التطبيق

اتخاذ 

 المنظور
.0426** .042.** .0020**                      

االختبار 

 الكلي
.0230** .0224** .0200** .0232** 



 م2022 إبريل     انىالثالعدد     والعشرون  الخامسمجلد ال    المصرية للتربية العلميةمجلة ال
 

 
 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  31242رقم اإليداع: 

 دار المنظومة Edu Searchصرى، و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة الم

 611 

 

 0جدول 

 مواصفات اختبار االستيعاب المفاهيمي في صورته النهائيَّة
 مستويات

 االستيعاب

 المفاهيمي

 المفرداتأرقام 
عدد 

 المفردات

الدرجة 

 المستحقة

النسبة 

 المئوية

 %32 2 2 30-30-04-03-2-0-3 الشرح

 التفسير
2-4-0.-06-02-32-34-

32 
2 2 32% 

 %.3 4 4 32-.3-02-02-2-6 التطبيق

 المنظور اتخاذ
0-2-00-00-02-33-36-

32-2. 
2 2 2.% 

 %..0 .2 .2 المجموع

 

 البحثاجراءات تنفيذ خامساا: 

 كالتالي: للبحثمرَّ التطبيق الميداني 

الحصررول علررى الموافقررة مررن قبررل إدارة التعلرريم بمنطقررة مكررة المكرمررة، بترراريخ  -أ

بيررة المكلررف بجامعررة أم القرررى؛ رهرر ، علررى خطرراب عميررد كليَّررة الت32/4/0663

 .وسطة الرابعة بمدينة مكة المكرمة، موجًها إلى المتالبحثومواد  أداةلتطبيق 

عشرروائيَّة البسرريطة، ( بالطريقررة ال6قامررت الباحثررة باختيررار فصررلين مررن أصررل ) -ب

(، والبررالغ عررددهنَّ 3/0حيررث تتمثررل المجموعررة التجريبيَّررة فرري طالبررات الفصررل )

تي تم تدريسهنَّ بإستراتيجيَّة سكامبر، بينما تتمثرل المجموعرة ( طالبة، والال23)

( طالبرة، والالتري ترم 23( والبرالغ عرددهنَّ )3/6الضابطة فري طالبرات الفصرل )

 عتادة. تدريسهنَّ بالطريقة الم

قبليًّررا علررى طالبررات المجمرروعتين )التجريبيَّررة والضررابطة(،  البحررث ةأدا تطبيررق -ج

الموافررق  ألحررد جريررب فرري اليرروم الترراليوضررع التموذلررك قبررل دراسررتهنَّ للوحرردة 

ه ؛ وذلك للتأكُّد مرن تجرانس المجمروعتين فري المتغيررات موضرع 32/2/0663

ا؛ تمهيررردًا إلجرررراء ، ومرررن ثرررم ُرصررردت الررردرجات بعرررد تصرررحيحها آليًّرررالبحرررث

 المعالجات اإلحصائيَّة المناسبة كالتالي:

-T)اسرتخدام اختبرار "ت"  ترم التطبيق القبلي الختبدار االسدتيعاب المفداهيمي: .0

test)  ،للمقارنرررة برررين متوسرررطي درجرررات المجمررروعتين التجريبيَّرررة والضرررابطة

رقررم ومسررتوى الداللررة فرري التطبيررق القبلرري لالختبررار، كمررا هررو موضررح بالجرردول 

(0..) 
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 .0جدول

للتعرررف علررى الفررروق بررين متوسررطي درجررات طالبررات المجمرروعتين  (T-test)قيمررة "ت"  
 (46)ن= والضابطة قبليًّا الختبار االستيعاب المفاهيمي التجريبيَّة

 المتوسط العدد المجموعة المستوى
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

p 

 الشرح
 0432. 0004 23 ضابطة

43 00.36 .020. 
 0023. 0020 23 تجريبية

 التفسير
 0620. 0020 23 ضابطة

43 .0062 .0020 
 .066. 0030 23 تجريبية

 التطبيق
 0420. 00.2 23 ضابطة

43 .0226 .020. 
 0460. 00.2 23 تجريبية

اتخاذ 

 المنظور

 0020. 022. 23 ضابطة

43 .0462 

.003. 

 

 
 0046. 00.4 23 تجريبية

االختبار 

 الكلي

 02.2. 6062 23 ضابطة
43 002.6 .0022 

 0232. 6023 23 تجريبية

باستقراء بيانات الجدول السابق؛ يتَّضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًّا عند 

( في التطبيق القبلي الختبار االستيعاب المفاهيمي، بين 0.0.مستوى داللة )

؛ وعليه يصبح البحثدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبيَّة من عينة  متوسطي

ر االستيعاب المفاهيمي ككل، اهناك تكافا وتجانس بين المجموعتين في اختب

 .ومستوياته )الشرح، التفسير، التطبيق، اتخاذ المنظور(

علرى المجمروعتين التجريبيَّرة والضرابطة، يروم الثالثراء  البحثبتطبيق تجربة  البدء-د

( حصرص 0أسرابيع، بواقرع )( 6ه ؛ واستغرقت مدة التطبيق )30/2/0663الموافق 

تررررا المجمرررروعتين يرررروم األربعرررراء الموافررررق لأسرررربوعيًّا، حيررررث انتهررررى التطبيررررق لك

 .ه 34/2/0663

انتهررراء طالبرررات المجمررروعتين التجريبيَّرررة والضرررابطة مرررن دراسرررة الوحررردة  بعرررد-هررر 

)االسررتيعاب المفرراهيمي(، وذلررك يرروم الثالثرراء  رارة، تررم القيرراس البعرردي لالختبرراالمخترر

رجررات دهرر ، ثررم تررم تصررحيح االختبررارين إلكترونيًّررا، ورصررد 0/2/0663الموافررق 

 المجموعتين؛ تمهيدًا إلجراء المعالجات اإلحصائيَّة.

  :بحثنتائج ال
تناول هذا الجزء عرًضا للنتائج المرتبطة بأسرئلة البحرث والتحقُّرق مرن صرحة 

 فروضه، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي:

: اإلجابة عن   ما فاعليَّة إستراتيجيَّةونصه: ، السؤال األول من أسئلة البحثأوالا

مي، لردى (، في تدريس العلوم في تنميرة االسرتيعاب المفراهيSCAMPERسكامبر )

ال وارتبطت هرذه النتيجرة بفررض البحرث األول ونصرة: ، طالبات المرحلة المتوسطة

متوسرطي درجرات ( برين α ≤ 0.05توجد فروق دالة إحصائياً عند مسرتوى الداللرة )
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الختبرار االسرتيعاب  ق البَعردي  يرطالبات المجمروعتيبن التجريبيرة والضرابطة فري التطب

 المفاهيمي.

األول للبحث، الصفري هذا الساال، والتحقق من صحة الفرض  عن ولإلجابة

-Independent-Samples T)( لعينتين مستقلتين T-testاستخدام اختبار )تم 

test)  )لحساب المتوسطات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة للداللة، وقميَّة )ت

لة على الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبيَّة للدال

لبيان فاعليَّة استخدام  ؛تيعاب المفاهيميوالضابطة، في التطبيق البعدي الختبار االس

ح03الجدول رقم )يعاب المفاهيمي، واالست مستوياتإستراتيجيَّة سكامبر في   ( يوض ِ

 لنتائج االختبار: املخصً 
 03جدول 

وحجم األثر للفروق بين متوسرطي درجرات عينرة  ت " ومستوي الداللة اإلحصائيَّة "قيمة  
راسة الضابطة والتجريبيَّة على اختبار االستيعاب المفاهيمي بعديًّ   (46)ن= االد ِ

 المتوسط العدد المجموعات المستوى
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

p 

قيمة 

( 

 الشرح
 02.4. 6033 23 ضابطة

43 060220* .0... .022. 
 00.2. .400 23 تجريبية

 التفسير
 0430. 6002 23 ضابطة

43 3.002.* .0... .0242 
 0620. 2020 23 تجريبية

 التطبيق
 0622. 2060 23 ضابطة

43 02022.* .0... .0240 
 .066. 0020 23 تجريبية

اتخاذ 

 المنظور

 0242. 0020 23 بطةاض
43 020623* .0... .0264 

 00.2. .200 23 تجريبية

االختبار 

 الكلي

 00460 020.4 23 ضابطة
43 320020* .0... .0226 

 .0223. 320.4 23 تجريبية

 أتضح ما يلي:بيانات الجدول السابق  باستقراء

تخاذ المنظور علرى اقيمة )ت( لمستويات: الشرح، والتفسير، والتطبيق، وبلغت  -

( بداللرررة إحصرررائي ة 32,02، 02,62، 02,22، 3.002، 060220)الترتيرررب 

، ممررا يرردل علررى وجررود فررروق بررين ( لجميررع تلررك المسررتويات0...0.بلغررت )

لصرررالح المجموعرررة التجريبيَّرررة ذات  ،البحرررثمتوسرررطات درجرررات مجمررروعتي 

، 0,20 ،2,20، .400) الرررذي بلرررغ علرررى الترتيرررب األكبرررر الحسرررابي المتوسرررط

(، وبحجرم أثرر بلرغ 6033مقابل متوسط المجموعة الضابطة األصغر ) ،(.2,0

ا يعنررري أن حجرررم التبررراين (، ممررر026.، 024.، 024.، .022.)علررى الترتيرررب

المفسرررر الحرررادث لتلرررك المسرررتويات نتيجرررة اسرررتخدام اسرررتراتيجية سررركامبر بلرررغ 

(22% ،24% ،24% ،26%). 

بمستوى داللة ( 320020اهيمي ككل )فختبار االستيعاب المال )ت(بلغت قيمة 

أقل من مستوى (، وهي قيمة دالة إحصائيًا حيث أنها ...0.محسوبة بلغت )
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مما يدل على وجود فروق بين متوسطات درجات  (،0.0.الداللة المفروضة )

 الذي بلغ لصالح المجموعة التجريبيَّة ذات المتوسط األكبر البحثمجموعتي 

ما يعني أن حجم التباين المفسر ( م0226.)جداً بلغ  عوبحجم أثر مرتف ،(320.4)

(، %22الحادث لالستيعاب المفاهيمي نتيجة استخدام استراتيجية سكامبر بلغ )

ومقدار التغير الذي حدث  ،حجم الفروق بين المتوسطين (3الشكل رقم )ح ويوض ِ 

 اسيالقفي  ،التجريبيَّةو على المجموعتين الضابطة البحثبعد تطبيق وحدات 

التفسير، التطبيق، ، عند المستويات: )الشرح، الستيعاب المفاهيميالبعدي الختبار ا

 اتخاذ المنظور( وعلى االختبار ككل.

الفروق بين المجموعة الضابطة والتجريبيَّة في القياس البعدي لمستويات اختبار  3شكل 

 وعلى االختبار ككل االستيعاب المفاهيمي

تفوق طالبات المجموعة التجريبيَّة )الالتي درسن  وفي ضوء ما سبق؛ يتَّضح

إستراتيجيَّة سكامبر(، على قريناتهنَّ في المجموعة الضابطة )الالتي  باستخدام

ال ونصه:  البحثدرسن بالطريق المعتادة(؛ وبالتالي تم رفض األول من فروض 

جات ( بين متوسطي درα ≤ 0.05توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

الختبار االستيعاب  طالبات المجموعتيبن التجريبية والضابطة في التطبيق البَعدي  

ا  ينصُّ على أنه: "، وقبول الفرض البديل الذي المفاهيمي توجد فروق دالة إحصائيا

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعتْين α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

لصالح  دي  الختبار االستيعاب المفاهيميالتجريبية والضابطة في التطبيق البَع

 المجموعة التجريبية.
اتيجيَّة هذه النتيجة في ضوء إجراءات التدريس باستخدام إستر تعزىوقد 

 سكامبر إلى أن:
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عررض المشرركلة فري المرحلررة األولرى )تحديررد المشركلة ومناقشررتها(، علرى هيئررة  -

د مرن األسرئلة موقف مشكل، جعرل الطالبرات يشرعرن بالحاجرة إلرى طررح المزير

التي تساعدهنَّ على توضيح كل ِ ما يتعلَّق بالموقف التعليمري؛ وأدى هرذا بردوره 

لمحرردَّدة، والتعبيررر عنهررا بوضرروح بلغررتهنَّ إلررى تقررديم وصررف دقيررق للمشرركلة ا

الخاصة، وقد اتَّضح ذلك جليًّا عند طرح المشكلة المتعلقة بمفاهيم طررق انتقرال 

مرراد فيهررا علررى أسرراس تأمررل المواقررف الحياتيَّررة درجررة الحرررارة، والترري تررم االعت

المرتبطة بتسخين المواد واألشياء المختلفة برالمنزل، حيرث الحظرت الباحثرة أن 

ض المفهوم على شكل مشركلة، أسرهم فري تفعيرل دور الطالبرات فري وصرف عر

المشكلة بدقة، وتحديد سياق المشكلة، المتمث ِل في شعورنا بالحرارة، وفي أثنراء 

شكلة تم توجيه العديرد مرن األسرئلة مرن قبرل مجموعرة مرن الطالبرات، عرض الم

ن قبرل الطالبرات ومن جهة أخرى كان يقابلها إجابات متنوعة ومتفاوتة الدقة، م

األخريات، لما صعُب على زميالتهنَّ إدراكه، تال هذه الملحمة العلميَّة توضريح 

علررى تنميررة وصررياغة المشرركلة بصررورة أكثررر تفصررياًل ووضرروًحا؛ ممررا سرراعد 

.  مستوى )الشرح( لديهنَّ

تنفيررذ الطالبررات لعرردد مررن األنشررطة العلميَّررة، فرري المرحلررة الثالثررة مررن مراحررل  -

ة )عررررض األفكرررار والحلرررول(، مارسرررن فيهرررا تطبيقرررات عمليَّرررة اإلسرررتراتيجيَّ 

للوصول إلى المشكلة، أدى بدوره إلرى اسرتخدام بنيرة العلرم )الحقرائق، المفراهيم، 

ي سرربق تعملُهررا فرري مواقررف جديرردة، وسررياقات حياتيَّررة مختلفررة التعميمررات(، الترر

يردة، واتَّضرح ومتنوعة؛ وبالتالي استخدام المعرفة بشكل فعَّال في المواقرف الجد

ذلرك بشرركل واضررح فرري تنفيررذ الطالبرات لألنشررطة المتضررمنة فرري كراسررة أنشررطة 

رارة الطالبة، فعلرى سربيل المثرال تطبيرق الطالبرات لقروانين تحويرل درجرات الحر

.  بين المقاييس الثالثة المختلفة، أسهم في تنمية مستوى )التطبيق( لديهنَّ

ررلن الررى  فرري المرحلررة الثالثررة )عرررض األفكررار والحلررول( - كانررت الطالبررات يتوصَّ

اسررتنتاجات تقررودهنَّ إلررى اسررتنتاج المفهرروم العلمرري، وذلررك مررن خررالل الحرروار 

خررالل وضررعهنَّ فرري موقررف  والمناقشررة والررتالقح العلمرري لألفكررار المختلفررة، مررن

علمي جديد، يستلزم منهنَّ تطبيرق مرا تعلَّمنره فري مواقرف حياتيَّرة جديردة؛ بهردف 

ى قدرة الطالبرات  على جميع المواقف الحياتيَّة؛يه تعميم ما توصلن إل وهو ما نمَّ

على تحليل النتائج واستنباطها، من وجهرات النظرر المتباينرة الخاصرة برالموقف 

وين رؤيرررة خاصرررة بالطالبرررة بعرررد سرررماعها وجهرررات النظرررر التعليمررري، مرررع تكررر

المختلفة، وقد الحظت الباحثة أن الطالبات خالل هذه المرحلة، يستفدن وبشركل 

نترائج فري المواقرف المتضرمنة باألنشرطة السرابقة،  كبير مما تم التوصل إليه من

قة للتوصررل إلررى حررل ٍ للموقررف الجديررد المشرركل، وبالتررالي ربطهررنَّ للمعرفررة السرراب

بالمعرفررة الجديرردة فرري بنيررتهنَّ المعرفيَّررة؛ فعلررى سرربيل المثررال: ترتيررب الطالبررات 

للمررواد المختلفررة تصرراعديًّا، مررن حيررث قرردرتها علررى توصرريل درجررة الحرررارة، 

علهنَّ يقررن المشي على الماء في يوم ُمشمس، بداًل من المشي علرى الرمرل؛ ج
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د مقارنتهررا بجزيئررات الرمررل نتيجررة تباعررد جزئيررات المرراء )المررادة السررائلة( عنرر

)المادة الصرلبة(؛ األمرر الرذي أدى بردوره إلرى تنميرة مسرتوى )اتخراذ المنظرور( 

.  لديهنَّ

دة في المرحلة األولى أن عمليَّة جمع البيانات والحقائق المتعل ِ  - قة بالمشكلة المحد ِ

)تحديررد المشرركلة ومناقشررتها(، جعررل الطالبررات يقمررن بكتابررة التفسرريرات اعتمررادًا 

على المعلومات المتوافرة، والتي تم جمعها وصواًل الختيار األنسب من بينهرا، 

وأدى هررذا برردوره إلررى تنميررة قرردرة الطالبررات علررى الوصررف ذي المعنررى لمررا تررم 

مرره، وإجررراء العديررد مررن االسررتدالالت، واسررتخالص االسررتنتاجات، وتحديررد تعلُّ 

ن، ممررا يتطلَّررب األسررباب الترري أدَّت إلررى حرردوث ظرراهرة أو حرردث علمرري معرريَّ 

التحليل وإدراك العالقات، وإعطاء تفسريرات مالئمرة وواضرحة عرن األحرداث، 

 ويتجلَّررى ذلررك بوضرروح أثنرراء ترردريس مفهرروم )درجررة الحرررارة(، حيررث قامررت

اد الطالبررات بجمررع المعلومررات المتعل ِقررة باكثررار اإليجابيَّررة والسررلبيَّة لتمرردُّد المررو

يل المثررال تمرردُّد أسررالك الكهربرراء صرريفًا ، فعلررى سرربالمختلفررة بدرجررة الحرررارة

وانكماشها شتاًء، فاألثر السلبي يتمثَّل في انقطاع الكهرباء، أمرا األثرر اإليجرابي 

البيئررة، النرراتج عررن اسررتخدام بعررض اكالت الباعثررة يتمثَّررل فرري التقليررل مررن تلرروث 

ة؛ األمر الذي ساعد علرى تنميرة مسرتوى )التفسرير( لردى  لبعض الغازات الضارَّ

 الطالبات.

منبثقرررة مرررن أسرررهمت األسرررئلة الذكيَّرررة المتضرررمنة فررري إسرررتراتيجيَّة سررركامبر، وال -

مث ِلرة فري: تنمية مستويات االستيعاب المفراهيمي، المتفي  اإلجراءات العشرة لها

)الشرح، التفسير، التطبيق، اتخاذ المنظور(، وذلرك عرن طريرق توليرد األفكرار، 

مألوفرة، بنراًء علرى الفهرم المتعمرق للموقرف وإعطاء اإلجابرات الجديردة، وغيرر ال

التعليمي المعتمدة على أسراس التحليرل واالسرتنتاج، باإلضرافة إلرى طررح أسرئلة 

فهًمرا أعمرق للمفهروم، األمرر الرذي سراعد جديدة من زوايا أخرى، بحيرث تُحق ِرق 

 على االستيعاب المفاهيمي بشكل عميق، وأكثر اتساًعا.

داء طالبات المجموعة التجريبيَّة( التي درست وتتَّفق هذه النتيجة )تفوق أ

باستخدام إستراتيجيَّة سكامبر على )أداء طالبات المجموعة الضابطة( التي درست 

ار االستيعاب المفاهيمي، مع عدد من الدراسات السابقة بالطريقة المعتادة في اختب

ظريَّة البنائيَّة، في إلى فعاليَّة اإلستراتيجيات والنماذج المستندة على الن أشارتالتي 

تدريس العلوم لتنمية مستويات االستيعاب المفاهيمي، كدراسة كل ٍ من: )جاد الحق، 

؛ عبد 3.02الشهراني، ؛ 3.02؛ الزهراني، 3.02؛ الخطيب والناقة، 3.02

، التي (3.02؛ مراد، 3.00القحطاني، ؛ 3.02؛ العيسى، 3.02السالم، 

مج تدريسية لتنمية االستيعاب المفاهيمي استخدمت استرراتيجيات ونماذج وبرا

مثل: البيت الدائري، ونموذج تنبأ الحظ، فسر المدعوم بتجارب المعمل 

، واستراتيجية الكرسي (PDEODE)ستراتيجية األبعاد السداسية االفتراضي، وا

 الساخن في تدريس العلوم، ومدخل التدريس المتمايز، والمدخل المنظومي.
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)الحربي، جة مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة كل من: كما اتفقت هذه النتي

العصيمي،  ؛ 3.02الشيخ،  ؛3.02الشهري وغنام،  ؛.3.3األشرم، ؛ 3.02

؛ محمد، 3.02؛ هنداوي، 3.02الناقة وصقر، ؛ 3.02؛ عيد وعقل، 3.02

 & Çelikler) ؛ Altiparmak, Eryilmaz, 2021؛ 3.02؛ محرم، 3.04

Harman, 2015كامبر أهميَّة في تكوين ت نتائجها فاعلية استراتيجية س، التي بين

التشجيع على الخيال العلمي، اتجاهات إيجابيَّة لدى المتعل ِمين نحو تعلم العلوم، و

عة: كالتفكير الناقد، واإلبداعي،  ِ ورفع التحصيل، وتنمية أنماط تفكير متنو 

التفكير العليا،  وتنمية مهارات، والتوليدي واالستداللي، والمتشعب والبصري

  وزيادة الوعي بين الطالب، وتنمية الدافعية.

 بحثتوصيات ال
ل إليه هذه البحث من نتائج،  ضوءفي   بما يلي: ةالباحث توصيما توصَّ

( فررررري تررررردريس بعرررررض SCAMPERاسرررررتخدام إسرررررتراتيجيَّة سررررركامبر ) .0

موضررروعات العلررروم بالمرحلرررة المتوسرررطة؛ لمرررا لررره مرررن أثرررر إيجرررابي فررري 

 المفاهيمي، لدى طالب المرحلة المتوسطة.االستيعاب 

توظيررررف إسررررتراتيجيَّة سرررركامبر ترررردريب معل ِمرررري ومعل ِمررررات العلرررروم علررررى  .3

(SCAMPER.؛ لتمكين المتعل ِمين من استيعاب المفاهيم العلميَّة) 

عقد ورش تدريبيَّة لمعل ِمري العلروم أثنراء الخدمرة؛ لتردريبهم علرى كيفيَّرة تنفيرذ  .2

(، فررري إعرررداد SCAMPERسرررتراتيجيَّة سررركامبر )الخطررروات اإلجرائيَّرررة إل

ة مصرروغة فرري صررورة مشرركلة الرردروس، بحيررث تكررون متضررمنة علررى أنشررط

تحاكي واقع حياة المتعل ِمين، ومن ثم تدريبهم على كيفيَّة التدريس فري ضروء 

 هذه اإلستراتيجيَّة.

( SCAMPERترروفير اإلمكانررات الالزمررة السررتخدام إسررتراتيجيَّة سرركامبر ) .6

 ارس؛ لتسهيل عمليَّة التطبيق بشكل فعلي في تدريس العلوم.في المد

ى منررراهج العلررروم وواضرررعيها علرررى إدراج مسرررتويات اهتمرررام القرررائمين علررر .0

االستيعاب المفاهيمي، ومهارات التفكير التأملي في مناهج العلروم بالمراحرل 

 الدراسية المختلفة.

  :بحثمقترحات ال
 :مستقباًل  التالية إجراء الدراسات البحثية الباحثة تقترح

ترردريس العلرروم (، فرري SCAMPERدراسررة فاعليَّررة إسررتراتيجيَّة سرركامبر ) .0

بالمرحلررة المتوسررطة، فرري تحقيررق أهررداف ترردريس العلرروم؛ لتنميررة مهررارات 

 التفكير المنتج.

(، فرري ترردريس العلرروم SCAMPERدراسررة فاعليَّررة إسررتراتيجيَّة سرركامبر ) .3

األوجره االنفعاليَّرة للطالبرات، مثرل على مستويات عمق المعرفة، وفي تنميرة 

 اليَّة الذاتيَّة.االتجاه نحو المواد العلميَّة والفع
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دراسة أثر استيعاب المفاهيم العلميَّة لدى المتعل ِمين، في دافعيتهم نحرو الرتعلُّم  .2

 واإلنجاز والثقة بالذات.

( علررى تنميررة اسررتيعاب SCAMPERدراسررة فاعليَّررة إسررتراتييجة سرركامبر ) .6

 يم العلميَّة في مراحل دراسيَّة أخرى ومواد دراسيَّة أخرى.المفاه

  المراجع:
. للتفكير االبداعي SCAMPERمدخل الى برنامج (. 3.00)عبد الكريم. أبو جمعة، نهى 

 مركز ديبونو لتعليم التفكير.

في تنمية  (SCAMPER)(. أثر استراتيجية ساكمبر .3.3األشرم، شادي منير. )

في مادة العلوم لدى طلبة الصف الرابع من مرحلة التعليم التفكير اإلبداعي 

 ..02-20(، 2)63، مجلة جامعة البعثاألساسي. 

. مكتبة تطبيقات علم النفس المعرفي في تدريس العلوم(. 3.02آل ربيع، سعيد محمد. )

 الفالح للنشر والتوزيع.

لموهوبين على تمكين "موهبة" الكتشاف ا(. 36، سبتمبر3.30آل غرسان، عبد الله. )
صحيفة الرياض.  مستوى العالم.

https://www.alriyadh.com/1852576 

)مع  استراتيجياته-نماذجه  -التدريس: مداخله(. 3.02) .أمبو سعيدي، عبد الله خميس
 . دار المسيرة.األمثلة التطبيقية(

مشكالت تدريس مناهج العلوم المطورة في المرحلة (. 3.06) .البارقي، صديق علي
المتوسطة من وجهة نظر معلمي العلوم لهذه المرحلة في محافظة القريات في 

 الجامعة األردنية. .]غير منشورة ماجستيررسالة [ المملكة العربية السعودية

. دار الفكر قالمتعددة والفهم، تنمية وتعمي الذكاءات(. 2..3)جابر. جابر، عبد الحميد 

 العربي.

استخدام استراتيجية الكرسي الساخن في تدريس (. 3.02جاد الحق، نهلة عبد المعطي. )

العلوم لتنمية االستيعاب المفاهيمي وحب االستطالع لدى تالميذ الصف الرابع 

 .024-040 (،2)33 ،العلمية للتربية المصرية المجلة. االبتدائي

 -خصائصه -نظرياته -مكوناتخ -اإلبداع معاييره(. 3..3) .جروان، فتحي عبد الرحمن
 دار الفكر للنشر والتوزيع. .قياسه تدريبه -مراحله

سكامبر في التحصيل الدراسي  فاعلية استراتيجية(. 3.02الحربي، مثايل صالح. )
والتفكير االبداعي في مقرر الكيمياء لدى طالبات الصف األول الثانوي بمكة 

 . منصة درر المعرفية. ]ماجستير، جامعة ام القرى [ رسالةالمكرمة

توظيف مدخل التدريس  ثر. أ(3.02) أحمد. الناقة، صالحو سعدي الخطيب، أمل
مفاهيمي وعمليات العلم في مادة العلوم لدى المتمايز في تنمية االستيعاب ال

. مبتعث ]ماجستير، جامعة غزةرسالة [ طالبات الصف الخامس األساسي

 للدراسات واالستشارات األكاديمية.

استخدام استراتيجية شكل البيت الدائري على فاعلية (. 3.02الزهراني، هنادي عبد الله. )

. ادس االبتردائي فرري مررادة العلرروماالسرتيعاب المفرراهيمي لرردى طالبرات الصررف السرر

 .022-002(، 2)02، مجلة البحث العلمي في التربية

https://www.alriyadh.com/1852576
https://www.alriyadh.com/1852576
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0157&page=1&from=
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 . دار الشرق.النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم(. 2..3) .زيتون، عايش

 للنشر والتوزيع. (. دار الشروق2)ط.  أساليب تدريس العلوم(. 3.02زيتون، عايش. )

(. أثر 3.02)وعوض، أحمد عوض.  عز الدين ، هالةمحمد عبد الرحيم أحمد،سالمة، 

العلوم  فيالمفاهيمى  االستيعابتنمية  فيمحطات التعلم  استراتيجية استخدام

، جامعة جنوب الواديبوم التربوية مجلة العل لدى طالب المرحلة اإلعدادية.

22 ،430 - 400. 

.  الدار ة والنفسيةمعجم المصطلحات التربوي(. 2..3شحاتة، حسن، والنجار، زينب. )

 المصرية اللبنانية.

أثر تدريس العلوم باستخدام التعليم المتمايز القائم  (.3.02)الحق.  ، جواهريالشهران

االستيعاب المفاهيمی وتنمية عادات العقل لدى على األنشطة العلمية فی تنمية 

 (،02).3، التربيةفي  ةمجلة الدراسة العلمي .المتوسط الثانيطالبات الصف 

622-00.. 

(. أثر تدريس الكيمياء في ضوء 3.02) عبده. م، محرزناغمحمد و الشهري، ابتسام

( على التحصيل وتنمية مهارات التفكير العليا SCAMPERبرنامج سكامبر )

المجلة العربية للعلوم ونشر لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة أبها. 
 .32-0(، 0).0، األبحاث

في تنمية المفاهيم الوراثية لدى  (. أثر أنموذج سكامبر3.02د الرؤوف. )الشيخ، محمد عب

 .226-242(، 0)02، مجلة كلية التربيةطالب الصف األول الثانوي. 

(. أثر التفاعل بين استراتيجيتي التفكير التشابهي ومستويات 2..3) .طلبة، إيهاب جودة

ائل الفيزيائية لدى تجهيز المعلومات في تحقيق الفهم المفاهيمي وحل المس

، دراسات في المناهج وطرق التدريسثانوي. طالب الصف األول 

0(032،)40-0.4 . 

فاعلية التدريس بنموذج تنبأ، الحظ، فسر (. 3.02عبد السالم، مندور عبد السالم. )

في تنمية عمليات العلم  االفتراضي-المدعوم بتجارب المعمل التقليدي 

ئي بمدينة علوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتداواالستيعاب المفاهيمي في ال

 .332-022(، 032)23، المجلة التربوية، عنيزة

(. 3. )ط. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. 3.03العساف، صالح محمد. )

 الرياض: درا الزهراء.

فكير لتدريس العلوم في تنمية الت (. أثر استراتيجية سكامبر3.02) حمود. العصيمي، خالد

نظيم الذاتي والمهارات الحيايتية لدى طالب الصف األول تاالستداللي وال

 .220-.32(، 004)32، جامعة بنهاب كلية التربيةمجلة المتوسط. 

مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها: النظرية (. .3.0) ربحي. عليان، شاهر
 للنشر والتوزيع.، دار المسيرة والتطبيق

أثررر توظيررف اسررتراتيجيتي سرركامبر (. 3.02. )مجرردي سررعيدعقررل، و عيررد، انتصررار أحمررد
والتخيل الموجه لتنميرة مهرارات التفكيرر البصرري فري مرادة العلروم والحيراة لردي 

. ]ماجسرتير، الجامعرة اإلسرالميةرسرالة [ تلميذات الصف الرابرع األساسري بغرزة

 المكتبة المركزية.
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فاعلية تدريس العلوم باستخدام استراتيجية شكل البيت (. 3.02العيسى، هنادي عبد الله. )

الدائري في تنمية االستيعاب المفاهيمي والعادات العقلية لدى تلميذات الصف 

 .020-020(، 033)20، التربوية المجلة. الثاني المتوسط بمدينة مكة المكرمة

(. فعالية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمية 3.00) .عبد السالمفتح الله، مندور 

في العلوم وعادات العقل لدى طالب الصف السادس  االستيعاب المفاهيمي

(، 22) 30المجلة التربوية، االبتدائي بمدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية. 

060-022. 

 على األحياء تدريس في المنظومي مدخلال استخدام أثر(. 3.00) .القحطاني، بدرية سعد

 الصرف طالبرات لردى البصرري التفكيرر ومهرارات االسرتيعاب المفراهيمي تنميرة

منصرة درر . ]ماجسرتير، جامعرة أم القررىرسرالة [. أبهرا بمدينرة الثرانوي الثراني

 المعرفية.

علم التفاعل بين استراتيجيتي الخرائط الداللية ودورة الت(. 3.04القرني، علي أحمد. )
والسعة العقلية في تدريس الكيمياء وأثره على االستيعاب المفهومي وتنمية 

رسالة دكتوراه غير [مهارات التفكير العليا لدى طالب الصف الثاني الثانوي

 . جامعة الملك خالد.]منشورة

تنمية مهارات التعلم والتفكير (. 3.02) .محمد أحمدأبو غزلة، و القواسمة، أحمد حسن
 ار صفاء للنشر والتوزيع.. دوالبحث

(. مشكالت تدريس مناهج العلوم المطورة في المرحلة 3.02) .اللزام، إبراهيم محمد

المجلة التربوية الدولية المتوسطة من وجهة نظر معلميها بمدينة الرياض. 
 .02 - 0(، 0) 2 ،المتخصصة

في تنمية  (SCAMPER)(. فعالية استراتيجية سكامبر 3.02) .محرم، هبة عبد الحميد

، مجلة كلية التربيةب المرحلة الثانوية. التفكير التوليدي في الفيزياء لدى طال

2.4-232. 

لتنمية  Scamper فاعلية استخدام استراتيجية سكامبر(. 3.04) .محمد، أحمد عمر

مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى تالميذ 

جامعة بمجلة كلية التربية  ".مملكة العربية السعوديةالصف الثاني المتوسط بال
 .622 - 602(، 2)23، أسيوط

تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعليم (. 0..3محمود، صالح الدين عرفه. )
 . عالم الكتب.التفكير وتعلمه

لتنمية  PDEODE(. فاعلية استراتيجية األبعاد السداسية 3.02) السيد. مراد، سهام

تيعاب المفاهيمي في الفيزياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة االس

 .22-0(، 0)00، مجلة جامعة أم القرىحائل. 

(. أثر اختالف أسلوب االنتقال .3.3) أحمد. زيدان، أشرفأحمد، و الناشري، علي

قطع( في برامج الحاسوب القائمة على تتابعات الفيديو  -)التفريغ اللوني 

تحصيل المفاهيم العلمية في مادة العلوم لدى طالب المرحلة  الرقمية في

 .264 - 232، 302، مجلة القراءة والمعرفة المتوسطة.

(. فاعلية برنامج قائم على نموذج 3.02) عمر. صقر، نجالءو أحمد، الناقة، صالح

( في تنمية مهارات التفكير الناقد في العلوم والحياة SCAMPERسكامبر )

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=121874
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=121874
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=121874
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=121874
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مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  .الصف الرابع األساسي بغزةلدى تلميذات 
 .36 - 0(، 3)32 ،التربوية والنفسية

 (. دار الشروق.3)ط.  العلوم السلوكيةأساسيات القياس في (. 3.02النبهان، موسى. )

طرق وأساليب استراتيجيات (. 2..3راشد، علي )وعبد الهادي، منى  ،النجدي، أحمد
 . دار الفكر العربي.العلوم حديثة في تدريس

في تنمية  SCAMPER (. فاعلية استراتيجية سكامبر3.02)محمد. هنداوى، عماد 

العلمي في مادة العلوم لدى طالب المرحلة مهارات التفكير المتشعب والخيال 

 ..03 – 40(، 2)30، العلميةالمجلة المصرية للتربية  .اإلعدادية

رنامج سكامبر لتنمية التفكير اإلبداعي )النظرية ب(. 3.00) .الهيالت، مصطفى قسيم
 مركز ديبونو لتعليم التفكير. والتطبيق(.

الدليل اإلرشادي لالختبارات الدولية (. .3.3هيئة تقويم التعليم العام والتدريب )
(TIMSS 2019.) .المملكة العربية السعودية: المركز الوطني للقياس 
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