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 ممخص الدراسة

لتنمية ميارات  P5BLالكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ ىدفت الدراسة إلى: 
  حؿ المشكمة لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.

 الباحثة المنيج التجريبي. استخدمتتحقيًقا ألىداؼ الدراسة  الدراسة:منيج 

( طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي 56تكونت عينة الدراسة مف ) عينة الدراسة:
( طالبة لممجموعة التجريبية 30بمنطقة غرب غزة، حيث تـ تقسيميـ إلى ) بمدرسة دار األرقـ

( طالبة لممجموعة الضابطة درسف 26، و)P5BLالتعمـ  درسف بالبرنامج القائـ عمى نموذج
 بالطريقة التقميدية االعتيادية.

، واختبار ميارات P5BLتمثمت في دليؿ المعمـ القائـ عمى نموذج التعمـ  أدوات ومواد الدراسة:
 حؿ المشكالت.

 لييا الدراسة:إأىم نتائج التي توصمت 

بيف متوسطي درجات   (α=.0.0) لةمستوى دال وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند -1
طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 

 لمقياس ميارات حؿ المشكالت.
فاعمية في تنمية ميارات حؿ المشكالت  P5BLيحقؽ البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ  -2

 لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.
 ىذه النتائج أوصت الدراسة بما يأتي:وفي ضوء 

في تدريس العموـ بمراحؿ دراسية أخرى، ومواد  P5BLضرورة استخداـ  نموذج التعمـ  -1
 دراسية مختمفة.

 االىتماـ بتدريس ميارات التفكير بشكؿ عاـ وخاصة ميارات حؿ المشكالت. -2
 مف الطالب.توفير البيئة المالئمة واألدوات الالزمة لتطبيؽ المشروعات المطموبة  -3

 ميارات حؿ المشكالت. -P5BLنموذج التعمـ  -البرنامج ممات مفتاحية: ك

 

 

 



 ث

 

Abstract 

The study aimed to demonstrate the effectiveness of P5BL learning 

program which is based to develop problem solving skills among 

seventh grade students in Gaza. 

Study Methodology: To achieve the objectives of the study, the 

researcher used the experimental method.    

The study sample consisted of (56) seventh grade students in Dar Al 

Arqam School in West Gaza, where they were divided in to (30) students 

of the experimental group who studied the program based on the P5BL 

learning model, and (26) students of the control group studied in the 

traditional way study. 

Tools and Materials: A P5BL-based teachers guide and problem-

solving skills test. 

The main findings of the study:  

1- There are statistically significant differences at 0.00 between the 

avarege scores of the students of the control group in the post-

application of the problem-solving skills scale. 

2- The P5BL-based learning program-solving skills among seventh 

grade students in Gazaz. 

In light of these results, the study recommended the following: 

1- The importance of using the P5BL learning model in teaching 

science in other stages of study materials. 

2- Pay attention to teaching thinking skills in general, especially 

problem solving skills. 

3- Provide the appropriate environment and tools to implement the 

projects required of students. 

Keywords: Program- Learning Model P5BL- Problem Solving Skills. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

إلى الذيف يحمموف شعمة الفكر وىاجة، ومصابيح الثقافة وضاءة، فيبددوف بشعاعيا ظممة ليمنا، 
 ويعبدوف بنورىا طريؽ نيارنا.

أف يممي حمو البياف، وتكؿ اليد مف كتابة ما يختمج في الوجداف.. لكف سأكتب قد يعجز القمـ 
إلى قمبي النابض، إلى الحناف والحب والتضحية.. إلى مف ربتني وليدا وسقتني مف حنانيا شيد 
المداـ، إلى التي قاست لنكبر وتألمت لنفرح، وأعطت بحب وحناف لنحيا، أىديؾ رسالتي لحنًا 

 ختيار الخترت قمبؾ ألناـ ىناؾ مطمئنا وأصحو بسالـ.. إليؾ أمي الغالية.فمو كاف بيدي اال

إلى قدوتي األولى، نبراسي الذي ينير دربي، إف كاف حبر قممي ال يستطيع التعبير عف 
 مشاعري نحوؾ فمشاعري أكبر مف أف أسطرىا عمى ورؽ.. إليؾ أبي الغالي.

الصافية في جنة أيامي، إلى األيادي الحانية  إلى الزىور النادية في بستاف حياتي، إلى العيوف
 المشجعة دومًا لممضي قدمًا إلى األماـ.. أخوتي وأخواتي.

إلى مف سيشاركني دربي وحياتي، ومف سيكوف عونًا إلكماؿ مسيرتي العممية والعممية..عبد 
 الرحمف.

سمة مشجعة.. إلى الذيف صادقوا فصدقوا، إلى كؿ يد حانية، وكممة صادقة، وقطرة دامعة، وب
 إلى كؿ أىمي وأحبتي.

إلى صديقاتي.. كنتـ خير عوف وسند، كنتـ كحبات السكر الذي يذىب مرارة العيش ويسمي 
 النفس، سعادتي بكـ كبيرة ولف أتخمى عنكـ ما حييت.

لمشيداء.. لألسرى.. لمجرحى ..لمعمماء ورثة األنبياء.. ألساتذتي.. إلي القابضيف عمى جمرتي 
 .الديف والوطف

 أىدي لكـ رسالتي ىذه.. راجيًة مف اهلل أف يجعميا عممًا نافعًا خالصًا لوجيو الكريـ.
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 وتقديرٌ شكٌر 

عمى نعمو حمدًا يميؽ بجالؿ وجيو وعظيـ  الحمد هللالذي بنعمتو تتـ الصالحات،  الحمد هلل
وصحبو وسمـ..  سمطانو، والصالة والسالـ عمى خير خمؽ اهلل محمد بف عبداهلل وعمى آلو

جؿ عمى عظيـ نعمو ووافر فضمو وتماـ كرمو.. لو الحمد  وبعد.. فالشكر أواًل وأخيرًا هلل عزو
والشكر عمى أف وىبني الصبر والعزيمة وذلؿ لي الصعاب إلتماـ ىذه الدراسة. وامتثااٌل لقوؿ 

، إنني وفي بداية النبي صمى اهلل عميو وسمـ "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" )رواه الترمذي(
حديثي ىذا إذ أتقدـ بالشكر الكبير واالمتناف العظيـ لجامعتي التي طالما اعتززت بيا، وطالما 
بحثت فييا عف دىشة الحياة، لف أراىا في يوـ مف األياـ إال عزيزة جميمة، وأخص بالذكر عمادة 

بقسـ المناىج وطرؽ الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية وخاصة أساتذتي 
التدريس. وبأجزؿ العبارات وأوفاىا أقدـ شكري وتقديري لممشرفيف عمى رسالتي، األستاذ الدكتور 

 الذيف لـ يبخال، و محمد فؤاد أبو عودة مشرفاً محمد عبد الفتاح عسقوؿ مشرفًا ورئيسًا، والدكتور 
رشادىـ في كافة مراحؿ الدراسة ومنذ لحظة او  عمي بعمميـ ونصحيـ ختيار العنواف، فمكـ مني ا 

كؿ ود واحتراـ. كما أقدـ شكري إلى عضوي لجنة المناقشة، الذيف أكف ليـ كؿ التقدير 
فضميما بقبوؿ مناقشة ىذه لت عماد جميؿ كشكو والدكتور صالح أحمد الناقة، واالحتراـ، الدكتور

ـ باقات الشكر والعرفاف ، وأسأؿ اهلل العظيـ أف يجازييما خير الجزاء. كما يسعني أف أقدالدراسة
عمي بالتوجيو والنصح كؿ في مجالو. وال  جادواوالذيف ميف ألدوات ىذه الدراسة، إلى المحك

لمبنات متمثمة بإدارتيا ومعممتيا  ري إلى مدرسة دار األرقـأنسى توجيو صادؽ شكري وتقدي
. وختامًا أتقدـ الفاضمة: صابريف بارود، لما قدموه مف دعـ ومساندة في تطبيؽ ىذه الدراسة

حبة والتقدير ألقمار تضيء سبمي، وواكبت مسيرتي، وفاضت عمي مف مبالشكر المشوب بال
خوتي الطيبيف، وأخواتي  عطائيا إلتماـ ىذه الدراسة، لوالدي الحنونيف، ومخطوبي الغالي، وا 

 تعالى العزيزات، ليـ جميعًا ولكؿ مف ساندني وشجعني أقدـ شكري وامتناني. وأخيرًا أسأؿ اهلل
العمي العظيـ أف أكوف قد وفقت في ىذه الرسالة فما كاف مف توفيؽ فمف اهلل وما كاف مف خطأ 

 أو نسياف فمف نفسي والشيطاف.            

 واهلل مف وراء القصد

 عوض الباحثة: رويدة موسى محمد أبو
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة:
لمحقيقة بشكؿ موضوعي ومنيجي واضح، وىو يعتبر التفكير العممي الطريؽ الموصؿ 

المنيج الذي يستطيع اإلنساف مف خاللو تجاوز الصعوبات والمشكالت التي تواجيو، وقدرة الفرد 
عمى حؿ مشكالتو تنمي لديو الشعور بالكفاءة والثقة بالذات، والتركيز عمى ميارة حؿ المشكالت 

يبمغو الطالب لموصوؿ إلى حؿ أمر ميـ يتطمب بذؿ الجيد والتمحيص في البحث حتى 
 المشكالت في كافة المراحؿ الدراسية وفي المجاالت المختمفة سواء الدراسية أو الحياتية.

وبالنظر إلى واقع تدريس العموـ في مدارس فمسطيف فيما يتعمؽ بتنمية ميارات حؿ 
العممية  المشكالت نجد أف االىتماـ بتمؾ الميارات ضئيؿ وعدـ االىتماـ بتنمية الخبرات

والواقعية، وذلؾ بسبب عدة أمور منيا : تركيز الكتاب المدرسي لمعمـو مف حيث طبيعة المحتوى 
العممي ومحتوى الخبرات التعميمية وتنظيميا يتـ أساًسا عمى المعارؼ وحفظيا، فضاًل عمى أف 

باع الكتاب المدرسي ال يتضمف مف المواقؼ والمشكالت التي تحث عمى التفكير ، وكذلؾ ات
المعمميف لطرؽ التدريس التقميدية والتي تعتمد عمى الحفظ والتمقيف، وأيًضا طبيعة المقررات 
الدراسية الضخمة والممتمئة بالمعمومات، وزيادة عدد الطالب في الفصوؿ، كؿ ىذه األسباب 

 وغيرىا تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ المرجوة.

عمى حياة الطالب " باعتبارىا في قمة وتبرز أىمية ميارة حؿ المشكالت ومكانة تعمميا "
ىـر التعمـ حيث إنيا بمثابة اجتياد يصب في نموذج معالجة المعمومات عمى اعتبار الفرد يقـو 
بسموكو في ضوء المعمومات التي يتمقاىا، حيث إف استراتيجيات التفكير تمكف الطمبة مف ضبط 

يبو بالنسبة لممشكمة، وبالتالي يكوف عمميات التفكير الخاصة بيـ، ويبقى في ذىنيـ ما تـ تجر 
تعميـ وتعمـ ألواف السموؾ المتصؿ بحؿ المشكالت أمًرا سيؿ الحدوث فيتـ انتقالو إلى مواقؼ 

 (.229 ـ، ص2001جديدة ". )ممحـ، 

عداد عقمي لمطالب عمى كيفية مواجية يعد و  استخداـ حؿ المشكمة بمثابة تدريب عممي وا 
ـ، 2009ة، وتثير كوامف التفكير وتزيد مف نشاط الطالب.)عمواف، مشكالت الحياة بطريقة إيجابي

 (.3ص
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وقد أصبح حؿ المشكالت مطمًبا أساسًيا لمتعمـ، حيث يواجو الفرد في حياتو اليومية "
الكثير مف المشكالت والتي تتطمب أساليب متعممة لمواجيتيا، فعندما يقوـ الفرد بحؿ مشكمة ما 

.)الحمفاوي ، "عممية ومفاىيـ مترابطة تساىـ في حؿ المشكالتفإنو يشرع في تطبيؽ مبادئ 
 (.15ـ، ص2000

لواجب شكالت خاصة مف الميارات اوميارات حؿ الم بشكؿ عاـ ميارات التفكير تبروتع
يد يجب حؿ المشكالت بشكؿ ج اتميار لتنمية مراحؿ التعميـ العاـ، و  مف طمبةتنميتيا لدى ال

طمبة يث يمكف التدخؿ ومساعدة المشكمة، حمواجيتيـ لم أثناء طمبةالتعرؼ عمى تفكير ال
متعمـ إلى حموؿ مختمفة مف خالؿ ممارسة ميارات لموصوؿ باليييـ في الوقت المناسب وتوج

 (.2 ـ، ص2013حؿ المشكالت.)الضفيري، 

ولكي ننمي لدى طالبنا ميارات حؿ المشكالت ونكسبيـ السموكيات العممية والتطبيقية  
إلى استخداـ طرؽ تدريس تعتمد عمى نشاط الطالب اإليجابي والعمؿ المثمر  فإف ىذا يحتاج

والفعاؿ مف قبؿ الطالب، وفاعميتو في عممية التعمـ وىذا ما تدعمو النظرية البنائية، حيث تدعـ 
 ,Peopleاختصاًرا ؿ ) P5BLالعديد مف النماذج وطرؽ التدريس ومنيا نموذج التعمـ 

Process, Project, Problem Product.) 

وترجع بدايات استخداـ ىذا النموذج لقسـ اليندسة المدنية بجامعة ستانفورد، وباألخص 
مجاؿ اليندسة البيئية، فيو أوؿ المجاالت التي استخدمت ىذا النموذج لتدريب الخريجيف 
والطالب قبؿ التخرج بيدؼ تحسيف كفاءة طالب اليندسة، واتضح ذلؾ مف خالؿ إنشاء معمؿ 

PBL  بقسـ  1993، وىو يمثؿ مركز يتضمف األبحاث وجيود تطوير المناىج التي تمت عاـ
اليندسة البيئية والمدنية بكمية اليندسة بجامعة ستانفورد، ومنيا دراسة فراتشر الذي اعتبر أف 

 (.75Fruchter, 2000,pىذا النموذج يعد مبادرة ورؤية لمتعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت.)

حاجة األنظمة التعميمية أف تتيح الفرصة لممتعمميف كي يشاركوا في فرؽ العمؿ وقد كانت 
في بيئات العمؿ العالمية والتعاوف داخؿ النظـ القائمة عمى المشروع سبًبا لتطوير وتنمية نموذج 

لمواجية ىذه المسالة. وقدـ نماذج توجيو في خبرات تعمـ الفريؽ داخؿ النظاـ  P5BLالتعمـ 
ويرىا خالؿ برنامج جامعة ستانفورد، ويتـ تقديـ فرص التوجيو مف خالؿ منظور والتي تـ تط

بنائي حوؿ التعمـ لمكشؼ عف النظريات البنائية ) البناءات واليياكؿ النظرية والتطبيقات العممية 
 (.663Frucher&Lewis, 2003,pلممجتمعات النامية لتطبيؽ ذلؾ خارج أسوار الجامعة(.)
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ر منذ فترة ليست بالبعيدة لمتعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت والتعمـ وقد توجيت األنظا"
القائـ عمى المشروع وذلؾ في جميع المجاالت، فقد بدأ التعميـ الطبي بتطبيؽ التعمـ القائـ عمى 
المشكمة ثـ سار عمى شاكمتو التدريس بكميات الصيدلة ، كما تنبو القائموف عمى التعميـ في 

ة التعمـ القائـ عمى المشكالت والتعمـ القائـ عمى المشروعات لحؿ المجاؿ اليندسي بأىمي
المشكالت التي تواجو الخريجيف والطالب قبؿ التخرج حيث ينظروف لمتعمـ القائـ عمى المشكمة 

 (.2 ـ، ص2016.) عبد المجيد، "عمى أنو طريقة ناجحة ومبتكرة لمتعميـ في مجاؿ اليندسة

ـ ، 1960امعة ماستر في كندا في أواخر عاـ بج P5BLنموذج  استخداـوقد بدأ 
لعمؿ مشروع يتشارؾ في صفاتو وسماتو مثؿ المبدأ النظري لتحميؿ المشكمة  Aalborgونموذج 

عمى أساس عممية التعمـ، وتكامؿ المعرفة والممارسة، والتعاوف وعمؿ الفريؽ، وعند مقارنة 
أنيا قد تحصؿ عمى درجة كبيرة في  تبدو ىذه النماذج PBLمناىج اليندسة التقميدية ونماذج 

 PBLالمشاركة في األنشطة الدراسية، وبالتبعية مستوى عاٍؿ مف الفيـ المعقد، ففي منيج الػ 
يصبح المتعمموف متعمميف مدى الحياة يتعمموف تحمؿ مسئولية عممية التعمـ الخاصة بيـ وىذا 

(. )عبد المجيد، Graaf E., Kolmos A., 2003ما أكدتو العديد مف األبحاث منيا )
 (.3 ـ، ص2016

وفي ضوء األىمية المعطاة لتنمية ميارات حؿ المشكالت وأىمية تدريب الطالب عمى 
حؿ المشكالت ضمف فريؽ عمؿ، فقد اىتمت الدراسة الحالية ببحث تدريس العموـ باستخداـ 

التي تتناوؿ ىذا  والذي يعد في حدود عمـ الباحثة مف أوائؿ الدراسات P5BLنموذج التعمـ 
النموذج في تدريس العموـ ، والتعرؼ عمى فاعميتو في تنمية ميارات حؿ المشكالت في وحدة 

 التقانة والعمـ في حياتنا في العمـو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.

وقد وقع اختيار الباحثة ليذه الوحدة الدراسية باألخص ألف الطالب يعاني مف صعوبة في 
يا ألنيا غنية بالمشاريع العممية والتطبيقية والتي يتـ عرضيا عمى الطالب بشكؿ نظري دراست

 مما يشعره بالممؿ وعدـ اإلفادة مف ميارة حؿ المشكالت وعدـ تنميتيا لدى الطمبة.

ومما سبؽ ومف خالؿ شعور الباحثة بمشكمة الدراسة خالؿ فترة التربية العممية تبدى 
في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى طالبات الصؼ  P5BLوذج لمباحثة دراسة فاعمية نم
 السابع األساسي بغزة.

إضافة إلى شعور الباحثة بالمشكمة، قامت الباحثة بسؤاؿ العديد مف معممات الصؼ 
السابع عف وجود مشكمة حقيقية في تدريس ىذه الوحدة ) العمـ والتقانة في حياتنا( بالطريقة 
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وأكدوا عمى أىمية استخداـ طرؽ ونماذج حديثة في التدريس لزيادة دافعية التقميدية النظرية، 
 الطالب وتنمية ميارات حؿ المشكالت لدييـ.

 مشكمة الدراسة:
 تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:

وـ لدى لتنمية ميارات حؿ المشكالت في العم P5BLما فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ 
 طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة؟

 وينبثؽ مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

لتنمية ميارات حؿ المشكالت لدى  P5BLما صورة البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ  -1
 ؟طالبات الصؼ السابع األساسي

؟ما ميارات حؿ المشكالت المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ السابع في ماد -2  ة العمـو
( بيف متوسطي  α 0.05 ≤ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ 
 البعدي الختبار ميارات حؿ المشكالت ؟

مؿ الكسب فعالية بناًء عمى معا P5BLىؿ يحقؽ البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ  -4
 لبالؾ في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة ؟ 

 فروض الدراسة:
 لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ صياغة الفرضيات التالية:

( بيف متوسطي درجات  α 0.05 ≤ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1
طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 

 الختبار ميارات حؿ المشكالت .
فعالية بناًء عمى معامؿ الكسب  P5BLال يحقؽ البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ  -2

 األساسي بغزة.لبالؾ في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى طالبات الصؼ السابع 
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 أىداف الدراسة:
إف ىدؼ كؿ دراسة ىو الوصوؿ إلى النتائج المرجوة وتحقيؽ األىداؼ وبموغ الغايات مف أجؿ 
الرقي بما ىو موجود أو تعديمو أو تقويـ الجيد اليادؼ الذي يحقؽ اآلماؿ، وتيدؼ الدراسة 

 الحالية إلى :

 طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.تحديد ميارات حؿ المشكالت المراد تنميتيا لدى  -
المستخدـ في تدريس وحدة التقانة  P5BLمعرفة المالمح األساسية لنموذج التعمـ  -

 والعمـ في حياتنا لطالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.
 .P5BLتصميـ برنامج تعميمي قائـ عمى نموذج التعمـ  -
تنمية ميارة حؿ المشكالت  ( فيP5BLدراسة فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ ) -

 في العمـو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.

 أىمية الدراسة:
 ترجع أىمية الدراسة عمى االعتبارات التالية :

تساىـ في تكويف اتجاىات إيجابية لدى الطالبات نحو العمؿ في مشروعات ضمف  -
 فريؽ.

 .  P5BLتطوير طرائؽ التدريس ووسائمو وذلؾ مف خالؿ نموذج التعمـ  -

 وقد تفيد الدراسة كاًل مف:

واستخدامو في  P5BLالباحثيف في مجاؿ التربية وذلؾ بإلقاء الضوء عمى نموذج التعمـ  -
 التدريس.

معممي العموـ في التأكيد عمى أىمية تدريب الطالب عمى العمؿ كفريؽ واستخداـ طرؽ  -
 حديثة. تدريس

القائميف عمى بناء وتطوير المناىج بتصميـ المناىج في صورة مشكالت واقعية تتيح  -
 لممعمميف والطالب العمؿ كفريؽ.
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 حدود الدراسة:
 -التزمت الدراسة بالحدود التالية:

ـ عمى  2016/2017تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي   -
 طالبات الصؼ السابع األساسي مف مدرسة دار األرقـ لمبنات بمنطقة غرب غزة.

واقتصرت ىذه الدراسة عمى تدريس الوحدة التاسعة "التقانة والعمـ في حياتنا" مف كتاب  -
 P5BLتوظيؼ برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ  العموـ لطالبات الصؼ السابع مف خالؿ

 وقياس فاعميتو عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت.

 مصطمحات الدراسة:
تحدد في ىذه الدراسة بعض المصطمحات والتي يجب الوقوؼ عمى داللتيا، لكي تكوف واضحة، 

 والتي تعرفيا الباحثة إجرائًيا.
قؿ في ىذه الدراسة "البرنامج القائـ عمى نموذج ىو األثر الذي يحدثو المتغير المست الفاعمية:
 " في المتغير التابع "ميارات حؿ المشكالت".P5BLالتعمـ 

ىو عبارة عف مجموعة الخطوات المنظمة والمتسمسمة، التي تنظـ مراحؿ نموذج التعمـ  البرنامج:
P5BL  ،والتي تيدؼ لتنمية ميارات حؿ المشكالت لدى طالبات الصؼ السابع األساسي

 والوصوؿ بيـ إلى درجة الكفاءة، وممارسة ميارات حؿ المشكالت المختمفة.
مراحؿ منظمة وىي:             5ىو عبارة عف نموذج تعمـ قائـ عمى :  P5BLنموذج التعمم 

(Problem, Project, Processes, People, Product  ييدؼ إلى حؿ المشكالت ، )
المطروحة في وحدة العمـ والتقانة في حياتنا في مادة العموـ عف طريؽ تصميـ مشاريع مف 
خالؿ العمؿ ضمف فريؽ لتقديـ منتج نيائي يستفيد منو الطالب، وذلؾ مف خالؿ توجييات مف 

 قبؿ المعمـ  وبذلؾ يصبح المتعمموف متعمميف مدى الحياة.
ىي الممارسات والنشاطات الحيوية التي يقوـ بيا الطالب أثناء مواجيتو حل المشكالت:  اتميار 

لمشكالت تحتاج إلى إيجاد حؿ باتباع خطوات منظمة تمكنو مف اختيار البديؿ المناسب لتحقيؽ 
المطموب تحت إشراؼ المعمـ، وىي قابمة لمنمو والتطور مف خالؿ تدريب وممارسة عمميات 

 يد ميارات حؿ المشكالت ليذه الدراسة وىي كما يأتي:ذىنية. وتـ تحد
، تحميؿ المشكمة، تحميؿ المشكمة، وضع البدائؿ، الوصوؿ إلى الحؿ المناسب، تحديد المشكمة)

 تطبيؽ الحؿ(.
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 الصف السابع األساسي: 

ىو أحد صفوؼ المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ العاـ، والتي تبدأ مف الصؼ األوؿ حتى 
 ( عاـ.12-11، وتتراوح أعمار الطالب في ىذا الفصؿ بيف )العاشر
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 الفصــل الثاني

 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

في تنمية  P5BLتيتـ الدراسة الحالية بدراسة فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ 
ميارات حؿ المشكالت لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة، وقد تناولت الباحثة في ىذا 

 -الفصؿ عرًضا مفصاًل لمحاور الدراسة والتي تتضمف:
 مف حيث مكوناتو، أىميتو،... إلخ. P5BL: يتناوؿ نموذج التعمـ المحور األول

 مشكالت بالتفصيؿ.: يتناوؿ الحديث حوؿ ميارات حؿ الالمحور الثاني

 :P5BL: نموذج التعمم المحور األول
برنامج التعميـ في إدارة اليندسة البيئية والمدنية لتوفير بيئة التعمـ التي  P5BLيعتبر 

تعالج مشكمة اإلطار الضيؽ في التطبيؽ وممارسة الميارات، مف خالؿ تقديـ فرص فريدة 
لممارسة الميارات المتخصصة لمطالب والخريجيف لتحسيف الكفاءات والميارات التي تؤىميـ 

 مية والمستقبمية.لحياتيـ التطبيقية والعم

وترجػػع بػػدايات اسػػتخداـ ىػػذا النمػػوذج لقسػػـ اليندسػػة المدنيػػة بجامعػػة سػػتانفورد، وبػػاألخص 
مجػػػػاؿ اليندسػػػػة البيئيػػػػة، فيػػػػو أوؿ المجػػػػاالت التػػػػي اسػػػػتخدمت ىػػػػذا النمػػػػوذج لتػػػػدريب الخػػػػريجيف 
 والطػػػػػػالب قبػػػػػػؿ التخػػػػػػرج بيػػػػػػدؼ تحسػػػػػػيف كفػػػػػػاءة طػػػػػػالب اليندسػػػػػػة، واتضػػػػػػح ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

 ، وىػػػو يمثػػػؿ مركػػػز يتضػػػمف األبحػػػاث وجيػػػود تطػػػوير المنػػػاىج التػػػي تمػػػت  PBLإنشػػػاء معمػػػؿ 
 بقسـ اليندسة البيئية والمدنية بكمية اليندسة بجامعة ستانفورد، ومنيا دراسة فراتشػر  ـ1993عاـ 

(Fruchter الػػػػػػػػػذي اعتبػػػػػػػػػر أف ىػػػػػػػػػذا النمػػػػػػػػػوذج يعػػػػػػػػػد مبػػػػػػػػػادرة ورؤيػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػتعمـ القػػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػػى )
 (.75Fruchter,2000,pالمشكالت.)

وقد توجيت األنظار منذ فترة ليست بالبعيدة لمتعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت والتعمـ "
القائـ عمى المشروع وذلؾ في جميع المجاالت، فقد بدأ التعميـ الطبي بتطبيؽ التعمـ القائـ عمى 
المشكمة ثـ سار عمى شاكمتو التدريس بكميات الصيدلة ، كما تنبو القائموف عمى التعميـ في 

مجاؿ اليندسي بأىمية التعمـ القائـ عمى المشكالت والتعمـ القائـ عمى المشروعات لحؿ ال
المشكالت التي تواجو الخريجيف والطالب قبؿ التخرج حيث ينظروف لمتعمـ القائـ عمى المشكمة 

 (.2ـ، ص2016.) عبد المجيد، "يندسةعمى أنو طريقة ناجحة ومبتكرة لمتعميـ في مجاؿ ال
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 Problem, Project, Processes, Peopleىو اختصاًرا لػػ ) P5BL نموذج التعمـ
Product (  ، عمى وجود مشكمة ما، يتـ طرحيا عمى مجموعة مف وىو منيجية لمتدريس تعتمد

األفراد والذيف يمثموف فريؽ العمؿ، حيث يتـ االتفاؽ عمى حؿ ىذه المشكمة مف خالؿ مشروع 
 ج نيائي يستفيد منو الزبوف.ما، عبر خطوات عمؿ محددة إلنتاج منت

بأنو "منيجية لمتدريس والتعمـ  P5BL( Fruchter,1998, p65وقد عرؼ فراتشر )
تركز عمى األنشطة المنظمة لمتعمـ القائـ عمى المشكالت والتعمـ القائـ عمى المشروعات إلنتاج 
منتج جديد، ويركز عمى العمميات التي تـ إعادة ىندستيا لكي تجمع الناس مف مختمؼ 

 األنظمة".

مى تناوؿ الطالب لممشكمة ( بأنو " التعمـ القائـ ع4، صـ2016وعرفتو عبد المجيد )
المطروحة، ومف ثـ القياـ تعاونًيا بمجموعة مف اإلجراءات، وباستخداـ األدوات المتاحة لدييـ 
في تصميـ وتنفيذ المشروع، والعمؿ عمى تقديـ منتج ممموس يساىـ في حؿ المشكمة المطروحة، 

 وذلؾ تحت إشراؼ المعمـ وتوجييو".

ه الدراسة : بأنو عبارة عف نموذج تعميمي قائـ عمى في ىذ P5BLويقصد بنموذج التعمـ 
، ) Problem, Project, Processes, People Productخمسة عناصر أساسية: ػ )

ييدؼ إلى حؿ المشكالت المطروحة عف طريؽ تصميـ مشروعات مف خالؿ العمؿ ضمف فريؽ 
المعمـ، وبذلؾ يصبح  لتقديـ منتج نيائي يستفيد منو الطالب، وذلؾ مف خالؿ توجييات مف قبؿ

 المتعمموف متعمميف مدى الحياة.

لتسييؿ عمؿ الفريؽ والتفاعؿ مع األساتذة والمرشديف  P5BLوقد تـ تصميـ نموذج التعمـ 
وأصحاب الصناعات والتدريب، الذيف يساعدوف عمى التعمـ سواء في مرحمة التصميـ أو البناء، 

نتاج التقنيات التي تعكس العمميات المعرفية لدى األفراد.  كذلؾ المساعدة في التصميمات وا 
Fruchter & Lewis ,2003, p663 ).) 

يحوؿ محور التركيز في التعميـ مف الفردية إلى العمؿ  P5BLإف منظور نموذج التعمـ 
الجماعي، ومف التفكير المنفرد إلى التفكير عبر الجماعات مما يعمؿ عمى زيادة استنباط 

إلى اآلراء السديدة الناتجة عف التفكير والتخطيط الجماعي، وىذا ما األفكار ونموىا والوصوؿ 
يميز العمؿ ضمف ىذا النموذج حيث يزيد مف فعالية األفراد في المجتمع وينمي لدييـ روح 
العمؿ ضمف فريؽ، باإلضافة إلى تنمية اكتساب المفاىيـ والميارات والممارسات العممية 

 والتطبيقية.
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 :P5BL مكونات نموذج التعمم

 
 P5BLيوضح مكونات نموذج التعمم  :(2.1شكل )

يتكوف مف خمس مراحؿ أساسية  P5BLيتضح مف الشكؿ السابؽ أف نموذج التعمـ 
وميمة تبدأ مف وجود مشكمة يتـ االتفاؽ عمييا مف قبؿ فريؽ العمؿ ويقوموا بإعداد الخطط 
والتصميـ لحؿ ىذه المشكمة مف خالؿ مشروع ما، ثـ تطبيؽ العمميات والخطوات التي تـ 

شرا نتاج المنتج، ويكوف ذلؾ تحت توجيو وا  ؼ مف قبؿ المعمـ االتفاؽ عمييا إلنجاز المشروع وا 
 وىي المراحؿ ذاتيا التي اتبعتيا الباحثة في دراستيا.

 : P5BLأىمية التعمم القائم عمى النموذج  
في البنود التالية والتي ذكرىا  P5BLتكمف أىمية التعمـ القائـ عمى نموذج التعمـ 

(Fruchter,2000, p77:)- 

 قط عمى اإلطار النظري.ينظر إلى التعمـ مف وجيات نظر متعددة أي ال يقتصر ف -
 يساعد الطالب عمى اكتساب الميارات القائمة عمى األداء الممموس. -
 يكتسب الطالب الفيـ لممفاىيـ التي يتـ تحديدىا عند مناقشة التعميـ مف منظور إدراكي. -
 اكتساب الوعي بأثر مختمؼ ناتج عف المعوقات والحموؿ الممكنة. -

نموذج
التعلم
P5BL 

Problem 

 المشكلة

  
Process 

 العمليات


People 
 الفريق

Project 
 المشروع

Product 
المنتج
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، لما لو دور كبير إخراج P5BLوأكدت الباحثة عمى أىمية التعمـ القائـ عمى نموذج التعمـ 
 الطالب مف نطاؽ التعميـ النظري والمجرد إلى التطبيؽ الحسي والممموس.

 : P5BLخصائص التعمم القائم عمى النموذج  
قامت  P5BLذكر فراتشر ولويس مجموعة مف خصائص التعمـ القائـ عمى نموذج التعمـ 

 (.( Fruchter & Lewis ,2003, p664مخيصيا في البنود اآلتية : بت الباحثة

 توظيؼ تقنيات جديدة ومبتكرة. -
 توجيو الطالب إلى غير المألوؼ. -
 توفير بيئة غنية بالتكنولوجيا المعاصرة. -
يتـ العمؿ مف خالؿ مشكالت مفتوحة عمى بناء مشروع مع أىداؼ غير محددة وغير  -

 مقيدة.
مجموعة متنوعة مف تقنيات التعاوف والعمؿ الجماعي ألنيا تعتمد عمى التعمـ القائـ يقدـ  -

 عمى المشروعات.

ويرجع األساس الفمسفي ليذا النموذج لعدد مف االستراتيجيات التعميمية منيا ) التعمـ القائـ عمى 
 Projectوالتعمـ القائـ عمى المشروعات  – Problem Based Learning حؿ المشكالت 

Based Learning  ية البنائية. ) عبد المجيد، ( ، وكالىما يرجع أساسيما الفمسفي لمنظر
 (.2ـ، ص2016

 :(النظرية البنائية)P5BL النظرية القائم عمييا نموذج التعمم 
إف العممية التربوية ىي عممية اجتماعية منظمة ىادفة، فيي تسعى لبناء المواطف الصالح 

مية، والمعرفية، والعقمية(، وتسعى إلى تعديؿ سموؾ المتعمـ، مف في جميع المجاالت )الجس
 خالؿ معايير تربوية وأسس منطقية، تقـو عمييا مف خالؿ المناىج التعميمية.

وعميو فإف ما يشيده القرف الحالي مف تحديات عديدة يتصدرىا االنفجار المعرفي 
جية ىذه التحديات، ويعتبر المجاؿ الممحوظ؛ يفرض عمى التربية أف تخوض معارَؾ حقيقيًة لموا

التعميمي أحد أكثر المجاالت والمياديف تأثًرا بالفمسفات والنظريات التربوية المتعددة، وذلؾ لدوره 
البارز في إعداد النشء إعداًدا شاماًل، متكاماًل، ومؤثًرا يواكب حياة العصر الذي نعيش، والذي 

يف في اكتساب مجموعة مف القدرات، والكفايات، يفرض تباًعا عمى التربوييف مساعدة المتعمم
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يأتي في مقدمتيا القدرة عمى الحصوؿ عمى المعمومات مف مصادر عدة، بداًل مف االعتماد عمى 
 المعمـ فقط.

 ماىية النظرية البنائية ونشأتيا:
شيد البحث التربوي خالؿ العقديف الماضييف تحواًل رئيسًيا في رؤيتو لعمميتي التعميـ 

مـ، وفحوى ذلؾ ىو التحوؿ مف التركيز عمى العوامؿ الخارجية التي تؤثر في تعمـ المتعمـ، والتع
مثؿ: متغيرات المعمـ )شخصيتو، حماسو، تعزيزه، ...إلخ( وبيئة التعمـ، والمنيج، ومخرجات 
التعمـ وغير ذلؾ مف العوامؿ، إلى التركيز عمى العوامؿ الداخمية التي تؤثر في المتعمـ، وخاصة 

ا يجري داخؿ عقؿ المتعمـ، مثؿ: معرفتو السابقة، سعتو العقمية، نمط معالجتو لممعمومات، م
دافعيتو لمتعمـ، أنماط تفكيره، أسموب تعممو وأسموبو المعرفي. أي أنو تـ االنتقاؿ مف "التعمـ 

واكب  الكاذب أو السطحي" إلى ما يسمى بػ "التعمـ ذي المعنى"، أو "التوجو الحقيقي لمتعمـ"، وقد
ـ، 2003. )زيتوف، وزيتوف Constructivismذلؾ التحوؿ ظيور ما سمي بنظرية "البنائية" 

 (.17ص

وتعد النظرية البنائية فمسفة تربوية ضمف فئة أكبر مف الفمسفات التي تعرؼ باسـ 
(؛ والتي تعرؼ بإيمانيا بأف السبب ىو Rationalism Philosophiesالفمسفات السببية )

 (.57ـ، ص2009وال تكتشؼ. )الفميح وآخروف، س لممعرفة، وأف الحقيقة تبنى المصدر الرئي

 مفيوم النظرية البنائية:
إف المتفحص ألدبيات البحث التربوي يدرؾ جيًدا أف تحديد مفيوـ لمنظرية البنائية يعد 
إشكالية صعبة، حيث تعددت تعريفات ومفاىيـ النظرية البنائية، بشكؿ يعكس رؤى التيارات 
الفكرية التي اشتقت منيا ىذه التعريفات، إال أف الباحث يوجز بعًضا مف ىذه التعريفات كما 

 يمي:

يعرؼ المعجـ الدولي لمتربية النظرية البنائية بأنيا: "رؤية في نظرية التعمـ، ونمو الطفؿ، 
ة مع قواميا أف الطفؿ يكوف نشًطا في بناء أنماط التفكير لديو، نتيجة تفاعؿ قدراتو الفطري

 الخبرة".

"النظرية البنائية عممية تفاعؿ بيف ثالثة ( 339ـ، ص2006)ويشير عفانة و أبو مموح 
عناصر في الموقؼ التعميمي: الخبرات السابقة، المواقؼ التعميمية المقدمة لممتعمـ، والمناخ 

تمتاز البيئي الذي تحدث فيو عممية التعمـ وذلؾ مف أجؿ بناء و تطوير تراكيب معرفية جديدة 
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بالشمولية والعمومية مقارنة بالمعرفة السابقة، واستخداـ ىذه التراكيب المعرفية الجديدة في 
 معالجة مواقؼ بيئية جديدة". 

( بأنيا :"اعتماد المتعمـ عمى خبراتو ومعارفو السابقة 16ـ، ص2010ويعرفيا أبو عاذرة )
د لبناء المعرفة مف خالؿ القياـ لكي يقوـ ببناء المعرفة الجديدة في وجود معمـ ميسر ومساع

باألنشطة وما يستخدمو مف استراتيجيات في الموقؼ التعميمي وتشجيعيـ عمى إنتاج تفسيرات 
 متعددة لكي يصبح التعمـ ذا معنى لدييـ".

ومف خالؿ التعريفات السابقة لخصت الباحثة مفيوـ النظرية البنائية بأنو عبارة عف 
برات السابقة لديو في مواجية المواقؼ التعميمية مف خالؿ القياـ استخداـ الطالب لممعرفة والخ

 باألنشطة المختمفة لبناء وتطير تراكيب معرفية جديدة.

 مرتكزات ومبادئ النظرية البنائية:

البنائية ترتكز عمى أف يكوف المتعمـ ىو "أف  (23-22ـ، ص ص2012)أشار ميميباري 
و بنفسو مف خالؿ األنشطة التعميمية التي تساعده عمى محور العممية التعميمية حيث يبني معرفت

ذلؾ، وىذا ما يشار إليو مف أف التعمـ عممية معرفية اجتماعية نشطة، تبنتيا النظرية البنائية 
، وبيذا تنطمؽ تصورات النظرية البنائية مف ثالثة مرتكزات، "بتوجياتيا وتياراتيا الفكرية المختمفة

 وىي:

المعرفة اعتماًدا عمى خبرتو وال يستقبميا بصورة سمبية مف اآلخريف، يبني الفرد الواعي  -
ويمثؿ ىذا عماد األبستمولوجيا البنائية التي يتكشؼ منيا المضاميف التي مف أىميا ما 

 يمي:
 .معرفة الفرد دالة عمى  خبرتو التي مر بيا مف خالؿ البيئة وتفاعمو معيا 
 نيا تمثؿ األفكار التي يمكف أف يستخدميا في   الفرد يبني معرفتو ومعموماتو السابقة أل

 خبراتو الجديدة.
 . المفاىيـ واألفكار ال تنتقؿ مف فرد آلخر بنفس معناىا فيو يبني معنى آخر مغايًرا ليا 
المعنى يبنى )ذاتًيا( مف قبؿ الجياز المعرفي لممتعمـ نفسو، وال يتـ نقمو مف المعمـ إلى  -

ؿ عقؿ المتعمـ نتيجة لتفاعؿ )حواسو( مع العالـ المتعمـ، فإف المعنى يتشكؿ داخ
 الخارجي. 

البنى المعرفية لممتعمـ تقاـو التغير، فيتمسؾ المتعمـ بما لديو مف معرفة مع أنيا قد  -
 تكوف خاطئة، ويتشبث بيا، ألنيا تقدـ تفسيرات مقنعة بالنسبة لو.
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 مسفة البنائية، وىي:وتستند البنائية عمى ثالثة مبادئ رئيسة اشتيرت باسـ أعمدة الف

أف المعنى يبنى ذاتًيا مف قبؿ الجياز المعرفي لممتعمـ نفسو، وال يتـ نقمو مف المعمـ إلى  -
المتعمـ، ويتشكؿ المعنى داخؿ عقؿ المتعمـ كنتيجة لتفاعؿ حواسو مع العالـ الخارجي 

الذي  وليس نتيجة سرد المعمـ ليا، ويتأثر المعنى المتشكؿ بخبراتو السابقة وبالسياؽ
يحصؿ عنو التعمـ الجديد إذ إف المعاني العممية التي تتشكؿ لدى المتعمـ ال تكوف متفقة 

 مع المعاني السميمة التي يتفؽ عمييا العمماء وتقدميا الكتب.
أف تشكيؿ المعاني عند المتعمـ عممية نفسية نشطة تتطمب جيًدا عقمًيا ويكوف المتعمـ  -

معطيات الخبرة متفقة مع ما يتوقع وبالعكس مف في حالة اتزاف معرفي عندما تكوف 
ذلؾ يصبح بنائو المعرفي مضطرًبا أي غير متزف عندما ال تتفؽ الخبرة مع توقعاتو 

 التي بناىا عمى ما لديو مف فيـ سابؽ لممفاىيـ العممية.
أف البنى المعرفية المتكونة لدى المتعمـ تقاوـ التغيير بشكؿ كبير، اذ يتمسؾ المتعمـ بما  -

لديو مف معرفة مع أنيا قد تكوف خاطئة ويتشبث بيا لقناعتو بأنيا تقدـ تفسيرات تبدو 
 (.7 -6 ـ، ص ص2010بمعطيات الخبرة. )التميمي،  مقنعة لو فيما يتصؿ

 مراحل وخطوات التعمم البنائي:

عمى اتفقت غالبية المراجع ومصادر األدب التربوي المتوفر عمى أف أنموذج التعميـ البنائي يقوـ 
 أربع مراحؿ ىي:

 :Invitation Engagement phase مرحمة الدعوة أو االنشغاؿ -

وفييا يتـ طرح بعض األسئمة التي تجذب انتباه المتعمميف، وتدعوىـ لمتعمـ، واستثارة حب 
االستطالع لدييـ، ويفترض أف تكوف األسئمة المطروحة عمى المتعمميف مرتبطة ارتباًطا وثيًقا 

ميمات التي يشتمؿ عمييا الدرس، وفي ضوء خبرات المتعمميف السابقة، بعد ذلؾ بالمفاىيـ والتع
يتـ استعراض استجابات المتعمميف المحتممة عف األسئمة المطروحة، وتحديد المواقؼ عف 
تصورات المتعمميف عنيا، وعند نياية ىذه المرحمة يفترض أف يضع المعمـ يد المتعمـ عمى 

 (.2010ر. )التميمي، مشكمة تحتاج البحث والتفكي

 :Explore, and Createمرحمة االستكشاؼ أو االبتكار  -

في ىذه المرحمة يتـ تقسيـ التالمذة إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة، وتقوكـ كؿ مجموعة 
بتنفيذ األنشطة وحؿ األسئمة الخاصة بيا، استعداًدا لعمؿ جمسة حوار عامة مع المعمـ، ويقتصر 

المرحمة عمى توجيو التالمذة أثناء قياميـ باألنشطة وتشجيعيـ عمى مواصمة دور المعمـ في ىذه 
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عطائيـ الوقت الكافي مف أجؿ التوصؿ إلى اقتراحات وتفسيرات ونتائج بخصوص  القياـ بيا، وا 
مكانات الطالب، ففي ىذه  المشكمة المطروحة عمييـ، وتعتبر ىذه المرحمة بمثابة تحٍد لقدرات وا 

الب بطرح ما توصؿ إليو مف نتائج وتفسيرات داخؿ مجموعتو، فيتـ تبادؿ المرحمة يقوـ كؿ ط
جراء المشاورات بيف طالب كؿ مجموعة مف المجموعات التي تـ تقسيميا، بحيث  األفكار وا 

 (.162ـ، ص2012عة مياـٌ خاصة بيا. )قرشـ، يكوف لكؿ مجمو 

 Explanation and propose solution phaseمرحمة التفسيرات واقتراح الحموؿ  -

في ىذه المرحمة يقوـ التالمذة بتقديـ التفسيرات وطرح الحموؿ، واختبار صحة ىذه الحموؿ 
والمقارنة بينيا، مف خالؿ األنشطة المختمفة التي تظير االتصاؿ والتواصؿ بيف المتعمميف 

ى جميع والمعمـ، وبيف المتعمميف بعضيـ بعًضا، إذ يقوموف ببناء المعرفة بعضيـ مع بعض عم
المستويات المعرفية المختمفة، وينبغي أف نوفر لممتعمميف الوقت الالـز لمقياـ بأنشطة ىذه 

المعرفة. )عفانة وأبو المرحمة، ويقتصر دور المعمـ عمى تيسير عممية التعمـ واالبتعاد عف تمقيف 
 (.19ـ، ص2006مموح، 

 :Take Action phaseمرحمة اتخاذ اإلجراء  -

ة إلى توسيع تعمـ المتعمميف لألفكار والمفاىيـ والمعارؼ والميارات التي وتيدؼ ىذه المرحم
توصموا إلييا في المرحمة الثالثة وتعميقيا، وذلؾ عف طريؽ إجراء نشاط أو أنشطة ذات عالقة 
بالموضوع المبحوث، أي انتقاؿ أثر التعمـ إلى مواقؼ تعميمية جديدة، وليذا تسمى ىذه المرحمة 

التوسع(، ويتـ فييا التطبيقات عممًيا لما توصؿ إليو التالميذ مف حموؿ أحيانًا مرحمة )
 (.443ـ، ص2012استنتاجات. )العفوف ومكاوف، و 

وترى الباحثة أف المراحؿ السابقة الذكر تسير بشكؿ متتابع تبدأ بالدعوة وتنتيي باتخاذ 
 القرار، كما أنيا متداخمة ومتكاممة مع بعضيا البعض.

استراتيجيات التعمـ القائمة عمى حؿ المشكالت والقائمة عمى المشروعات مف وتعتبر 
االستراتيجيات الفعالة والتي تعتمد عمى التعمـ النشط والتعمـ الذاتي، بحيث تسمح ألفراد بتطبيؽ 
أفكارىـ وممارسة ىواياتيـ مما يسيـ في تطوير شخصية الفرد واكتساب ميارات عممية وتطبيقية 

 ارؼ والمعمومات النظرية إلى مشروعات عممية مثمرة.وترجمة المع

( أف التعمـ القائـ عمى المشروع ال ينطمؽ مف Delaney ,2005, p67ويرى ديالني ) 
التعمـ القائـ عمى المشروعات، ىي أساس عممية فراغ ولكف بالبحث والخبرة  وجد أف المشكمة  

ر عمى: ما، وكيؼ يتعمـ الطالب، وتميؿ عممية التقييـ لتصبح أكثر تحديًدا، حيث تقتص
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وانطالًقا مف كوف أكبر مشكمة تواجو المتعمميف في المجتمع الغربي ليست ىي نقص المعرفة، 
بؿ المصادر المرتبطة بالمعمومات وتطبيقيا بطريقة مفيومة. وقد قاـ بتصميـ دورة تدريبية عمى 

جوىرية واألساسية لمعمؿ، مما التعمـ القائـ عمى المشروعات، وكانت المشكمة ىي المسألة ال
يجعؿ الطالب يواجو العديد مف التحديات والصعوبات التي يجب أف يتغمب عمييا، وتدفع ىذه 

وليذا  P5BLالصعوبات والتحديات الطالب لمتعمـ. وىذه الدورة استخدمت نموذج التعمـ 
ومكوناتو وىي  النموذج خمس مكونات، وتعد المشكمة ىي المثير والحافز لعمؿ مشروع الفريؽ

المنتج ( لتشجيع الطالب كي يكونوا  -األفراد -العممية -المشكمة -التعمـ القائـ عمى: ) المشروع
متعمميف تمقائييف مستقميف، وأف يقدروا الجوانب المادية، وأف يتعمموا ميارة التواصؿ بشكؿ 

الطالب في  صحيح، وأف يكونوا مفكريف ناقديف وأف يصبحوا ىـ مدراء تعميميـ حيث يعمؿ
مجموعات مستقمة، ويمعب المعمموف دور الميسريف مع دور اإلرشاد ومساعدة الطالب لتطبيؽ 

 مبدأ استقاللية التعميـ.

ويعتبر التعمـ القائـ عمى المشروعات مف استراتيجيات التعمـ المتمركزة حوؿ المتعمـ، حيث 
القائـ عمى المشروعات في تنمية أكدت العديد مف األبحاث والدراسات التربوية فاعمية التعمـ 

العديد مف الميارات، منيا: ميارات حؿ المشكالت وميارات االتصاؿ والتواصؿ والعمؿ 
الجماعي، بحيث ينقؿ الطالب مف تعمـ المفاىيـ والمعارؼ النظرية داخؿ غرفة الصؼ إلى 

ختمفة ودمج الطالب تطبيؽ ىذه المعارؼ وممارستيا عمميًا لالستفادة منيا في مجاالت الحياة الم
شباع رغبة المتعمـ في التطبيؽ والممارسة.  مع أساليب الحياة واحتياجاتيا وا 

 :P5BLمكونات نموذج التعمم 
 كل عمى حدة بشيء من التفصيل:  P5BLسوف نتناول مكونات نموذج التعمم 

 Problem based learningأوًل: التعمم القائم عمى المشكمة 
 و يختصر إلى Problem Based Learning عمى حؿ المشكالتيعتبر التعمـ المبني 

PBL  و ىو عبارة عف استراتيجية تدريس تعتمد عمى مواجية الطالب بمشكالت في أطر معينة
ثـ يطمب منيـ إيجاد حموؿ مناسبة ليا مف خالؿ توفير بيئة تعميمية تكوف المشكمة فييا الموجو 

مشكمة أماـ الطالب قبؿ عممية اكتسابيـ المعمومات األساسي لمعممية التعميمية، حيث تطرح ال
الالزمة لحؿ تمؾ المشكمة. و ىو مف الطرؽ التعميمية التي تنتيجيا الكثير مف الكميات العالمية 

)موقع .بؿ و بدأت أيضا الكميات التي تنتيج النظاـ التقميدي إلى التحوؿ ليذا النظاـ
 الكتروني.جامعة القصيـ(
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التفكير المتنوعة ومساعدة التالميذ عمى تطبيؽ المفاىيـ العممية فػي  ويعد تشجيع ميارات"
مشػػػػكالت الحيػػػػاة الواقعيػػػػة مػػػػف أىػػػػـ األىػػػػداؼ الرئيسػػػػية لتعمػػػػيـ العمػػػػوـ، وقػػػػد انعكػػػػس ذلػػػػؾ عمػػػػى 
اإلصػػػالحات المرتبطػػػة بالتربيػػػة العمميػػػة التػػػي سػػػعت بػػػدورىا إلػػػى الػػػدمج بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ 

فػي مواقػؼ واقعيػة واسػتخداـ ميػارات التفكيػر فػي مواقػؼ الػتعمـ  وتطوير القدرة عمى حػؿ المشػكمة
 (.Lou,2011, p2. )"المتنوعة

إال أف عممية حؿ المشكالت ال يمكف أف يتـ مخاطبتيا داخؿ حجرات دراسة العموـ، والتي 
؛ الػػذي يقػػـو فيػػو Subject based learningتعتمػػد فقػػط عمػػى الػػتعمـ القػػائـ عمػػى الموضػػوع 

محاضػػر ويتمقػػى الطػػالب المعمومػػات بصػػورة سػػمبية، ممػػا يتطمػػب ضػػرورة االنتقػػاؿ المعمػػـ بػػدور ال
: قعية ومف خالليا يتـ تطوير كؿ مفإلى تدريس يتحد الطالب مف خالؿ دمجيـ في مشكالت وا

حػؿ المشػػكالت وأسػػس المعرفػػة النظريػػة والميػػارات التػي تضػػع الطالػػب فػػي مركػػز الػػتعمـ النشػػط ، 
تعمـ القػػػػائـ عمػػػػى المشػػػػكمة، والتػػػػي يواجػػػػو فييػػػػا المتعممػػػػوف مشػػػػكمة  وىػػػػذا ىػػػػو روح اسػػػػتراتيجية الػػػػ

ويحػػػػاولوف حميػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ تحديػػػػد مػػػػا يعرفونػػػػو ومػػػػا يحتػػػػاجوف معرفتػػػػو لتحقيػػػػؽ فيػػػػـ أفضػػػػؿ 
 (.6Bentley,2007, p5لممشكمة.)

ويعتبػػػر الػػػػتعمـ القػػػػائـ عمػػػػى المشػػػػكمة ىػػػػو االنتقػػػاؿ بالطالػػػػب مػػػػف نمطيػػػػة التعمػػػػيـ التقميػػػػدي 
ب المعمومػػات فػػي الػػذىب واالىتمػػاـ فقػػط بكػػـ المعمومػػات والمعػػارؼ إلػػى نمػػط واالعتمػػاد عمػػى صػػ

جديػػػد فػػػي الػػػتعمـ يعتمػػػد عمػػػى وضػػػع الطالػػػب فػػػي مشػػػكمة أو موقػػػؼ محيػػػر يثيػػػر تفكيػػػر الطالػػػب 
ويجعمػػو يسػػتخدـ جميػػع إمكانياتػػو العقميػػة والمعرفيػػة لموصػػوؿ إلػػى حػػؿ ليػػذه المشػػكمة وبػػذلؾ يكػػوف 

 والمعمومات وكذلؾ الميارات العممية والوجدانية أيًضا.الطالب تمكف مف تنمية المعارؼ 

( اسػػتراتيجية الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المشػػكالت عمػػى أنيػػا: " 87ـ، ص2009يعػػرؼ عبػػداهلل )
استراتيجية يتـ فييا عرض مواقؼ مشكمة عمى الطمبػة تكػوف ذات معنػى وحقيقػة بحيػث يمكػف أف 

 تكوف نقطة انطالؽ لمبحث واالستقصاء".

( بأنيا: " إحدى استراتيجيات النظرية البنائية، والتي تعتمد 6ـ، ص2008ؤاد )بينما يرى ف
عمػػى العمػػؿ الجمػػاعي، فيػػي تتػػيح لممػػتعمـ صػػنع فيػػـ ذي معنػػى مػػف خػػالؿ ربػػط المعرفػػة السػػابقة 

 ودمجيا مع ما تـ تعممو".

ومػػف خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة تػػرى الباحثػػة أف الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المشػػكمة يتضػػمف وضػػع 
عمػػاؿ عقمػػو، بحيػػث يسػػتخدـ الطالػػب المعرفػػة ال طالػػب فػػي موقػػؼ محيػػر إلثػػارة تفكيػػر الطالػػب وا 
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السػػػابقة لديػػػو ويػػػتـ ربطيػػػا مػػػع المعرفػػػة الجديػػػدة والخبػػػرات لموصػػػوؿ إلػػػى حػػػؿ ليػػػذه المشػػػكمة أو 
 الموقؼ.

 وات التعمم القائم عمى المشكمة :خط

خطػػوات الػػتعمـ القػػائـ عمػػى تتبػػايف وجيػػات نظػػر العممػػاء والبػػاحثيف التربػػوييف فػػي تحديػػد 
( فػػي تنفيػػذ 326ـ، ص2007راحػػؿ التػػي حػػددىا )أبػػو سػػعيدي،المشػػكمة وتطبيقيػػا، وفيمػػا يمػػي الم

 -التعمـ القائـ عمى المشكمة، حيث لخصيا في أربع خطوات رئيسية وىي:

 أواًل: اإلعداد إلجراء التعمـ المبني عمى المشكمة:

 .ماعية أو موقؼ تحديد مشكمة واق -1
 .صياغة المشكمة بطريقة تبسط فيميا وتؤكدهإعادة  -2
اليػػػدؼ مػػػف المشػػػكمة، ومػػػا يمكػػػف الحصػػػوؿ عميػػػو مػػػف مخرجػػػات بعػػػد حػػػؿ ىػػػذه تحديػػػد  -3

 .المشكمة
 .تحديد المصادر واالدوات التي تفيد الطمبة في حؿ المشكمة -4
 .مبةعمؿ الطلإعداد خطة سير  -5

 ثانيًا: توجيو المتعمميف لمتعمـ المبني عمى المشكمة:

: عػػدة سػػيناريوىات وذلػػؾ مػػف خػالؿ توجيػػو الطمبػة نحػػو الموقػػؼ المشػكؿو تقػديـ المشػػكمة  -1
 منيا عمى ىيئة قصة أو لغز أو ما شابو.

 المخرجات واألىداؼ التعميمية لمطمبة. تحديد -2

 ثالثًا: تنفيذ التعمـ المبني عمى المشكمة:

 تحديد خطة العمؿ وتنظيـ الطمبة لمدرس. -1
 .التي تنمي ميارات التفكير لدى الطمبةتقديـ مجموعة مف األسئمة  -2
 تنظيـ الطمبة بصورة مجموعات. -3
 توزيع األدوار. -4
 عمؿ الطمبة ومساعدتيـ عمى البحث المستقؿ والعمؿ الجماعي. -5
 إلى النتائج وعرضيا عمى باقي المجموعات. وصوؿال -6
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 رابعًا: تقويـ التعمـ المبني عمى المشكمة:

وتقويميػػا مػػف خػػالؿ تمخػػيص مػػا تعممػػو الطمبػػة وتحديػػد مػػا  وفييػػا يػػتـ تحميػػؿ عمميػػة حػػؿ المشػػكمة
 تحقؽ مف األىداؼ وتقويـ إنجاز الطالب.

 واتبعت الباحثة الخطوات التالية في مرحمة التعمـ القائـ عمى المشكمة:

 استكشاؼ المشكمة قيد الدراسة. .1
لممشػكمة محاولة حؿ المشكمة بما لدى الطالب مف معمومات. ) التعرؼ عمى الحمػوؿ البديمػة  .2

  مف قبؿ الطالب (.
  تحديد ما يعرفونو ومف ثـ ما يحتاجوف معرفتو. ) ىؿ لدى الطالب فكرة عف حؿ المشكمة(. .3
  رسـ خطة بحثية لحؿ المشكمة. .4
التأمؿ في عممية حؿ المشكمة. ) مف حيث مدى توافر اإلمكانات واألدوات والقدرة عمػى حػؿ  .5

 المشكمة (. 
مفيدة التـي يمكـن لممعمـم اسـتخداميا لمسـاعدة التالميـذ فـي حـل وىناك العديد من اإلجراءات ال
 (: 278، ص2012المشكالت ذكرتيا )أبو عاذرة،

ميتمػػيف بالمشػػكمة  طػػالبال يظػػؿيفيمػػوف المشػػكمة: مػػف الصػػعب أف  أواًل: التأكػػد مػػف أف تالميػػذؾ
 إذا كانوا ال يفيمونيا.

عمػػػى جمػػػع األفكػػػار المتصػػػمة بالمشػػػكمة لمسػػػاعدتيـ عمػػػى ابتكػػػار خطػػػة  طػػػالبثانًيػػػا: مسػػػاعدة ال
العالقػة بػيف المعطيػات ىػي إحػدى طػرؽ الحصػوؿ عمػى األفكػار التػي تتصػؿ بحػؿ معرفػة الحؿ: 

 وىناؾ بعض اإلجراءات التي تساعد في ذلؾ منيا: المشكمة.

 والحؿ االفتراضي أحياًنا. والمعطيات طتحميؿ الشرو  طالبمساعدة ال -1
 .مف خالؿ النظر لمشكمة مناظرة موماتفي الحصوؿ عمى مع طالبمساعدة ال -2
 عمى النظر إلى المشكمة برؤية مختمفة. طالبمساعدة ال -3

يشػػػػجع عمػػػػى تركيػػػػز التالميػػػػذ عمػػػػى القػػػػدرات الخالقػػػػة لحػػػػؿ  جػػػػو مناسػػػػبب طػػػػالبثالثًػػػػا: تزويػػػػد ال
 المشكمة.

 حميا: خطواتمى التأمؿ في حؿ المشكمة و ع طالبرابًعا: تشجيع ال

اإلجػػراءات التػػي يمكػػف  العديػػد مػػفجيػػودىـ يشػػعرىـ بالمتعػػة، وىنػػاؾ عمػػى تأمػػؿ  طػػالبتشػػجيع ال
 لممعمـ أف يستخدميا لتحقيؽ ذلؾ :
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 .تبديمة لحؿ المشكالوحموؿ بحث وتقديـ طرؽ العمى  طالبتشجيع ال -1
 لمبحث في حموؿ إبداعية لممشكالت. طالب تحدي تفكير الإثارة و  ةمحاول -2

  Project based learningثانًيا: التعمم القائم عمى المشروعات 
يعتبػػػر التعمػػػيـ القػػػائـ عمػػػى المشػػػروعات مػػػف النمػػػاذج التعميميػػػة الجػػػديرة بالدراسػػػة والتػػػدريس 
لمطالب، حيث تعتمد بشكؿ كبير نظريات العمـ الحديثة التي تعطي الطالػب الػدور األساسػي فػي 

 مياراتو األدائية إضافة إلى المعرفية.عممية التعميـ وتيتـ بتنمية 

إف تطبيؽ الطالب لمراحؿ التعمـ القائـ عمى المشروعات ينقمو مػف مرحمػة المعرفػة النظريػة 
إلى مرحمة الفيـ واإلدراؾ ثـ إلى التطبيؽ العممي ثـ إلػى مرحمػة التقػويـ والتغذيػة الراجعػة لممنػتج، 

ذا أراد الطالب عرض منتجو فإنو يكتسب ميارات  االتصاؿ والتواصؿ مع الناس. وا 

( أف الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المشػػروعات ىػػو: " نمػػوذج تعميمػػي 16ـ، ص2013) يػػرى محمػػد
يكػػػوف فيػػػو الطالػػػب محػػػور العمميػػػة التعميميػػػة وينمػػػي فيػػػو المعرفػػػة والميػػػارات التػػػي تتعمػػػؽ بمجػػػاؿ 

بالعمػػؿ، ممارسػػة المحتػػوى التعميمػػي بمػػا يحقػػؽ مسػػاعدة الطمبػػة عمػػى التمييػػز بػػيف المعرفػػة والقيػػاـ 
دارة الػػذات، تشػػجيع تطػػوير مسػػتويات التفكيػػر الذىنيػػة،  الميػػارات فػػي حػػؿ المشػػكالت والتواصػػؿ وا 
بناء التواصػؿ اإليجػابي والعالقػات التعاونيػة بػيف مجموعػات مختمفػة مػف الطمبػة، وسػد احتياجػات 

 المتعمميف مف ذوي المستويات المختمفة مف الميارات وأساليب التعمـ ".

( بأنػػو: "أحػػد طػػرؽ التػػدريس التػػي تػػربط الجوانػػب النظريػػة 10ص ـ،2016زيػػود ) ويعرفػػو
بالجوانب التطبيقية، ويقـو الطالب مف خالليا بحػؿ مشػكمة معينػة أو قضػية عمميػة أو اجتماعيػة 
تثير تفكيرىـ بشكؿ بناء، ضمف مجموعة مف الخطػوات المرتبػة مػف خػالؿ قيػاميـ بعمميػات العمػـ 

، بشػػكؿ مجموعػػات تعاونيػػة أو بشػػكؿ منفػػرد تحػػت إشػػراؼ وتوجيػػو مػػف وسػػموكيـ سػػموؾ العممػػاء
 المعمـ أو المدرب.

وترى الباحثة أف التعمـ القائـ عمى المشػروع  عبػارة عػف سمسػمة مػف الخطػوات واإلجػراءات 
التػػي يقػػوـ بيػػا الطالػػب فعمًيػػا سػػواء بشػػكؿ فػػردي أو جمػػاعي بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى تحقيػػؽ ىػػدؼ 

ثمػػر، ومػػف خػػالؿ قيامػػو بيػػذه اإلجػػراءات فإنػػو يكتسػػب العديػػد مػػف معػػيف والحصػػوؿ عمػػى منػػتج م
 الميارات والخبرات التي تفيده في المستقبؿ.
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 يا التعمم القائم عمى المشروعات:األسس التي يقوم عمي

( مجموعة مف األسس التي يعتمد عمييا التعمـ القائـ عمى 6ـ، ص2016ذكرت زاىد )
 -المشروعات والموجزة بما يأتي:

 .يكوف واقعياً  أف -1
 .اىتماـ المشروع بالتطبيؽ وليس مجرد أفكار -2
 العمؿ في المشروع جماعًيا تشاركًيا وال يخضع لسيطرة المعمـ. -3
 .ىو المسئوؿ األوؿ عف المشروع في كافة مراحموطالب ال -4
 التقييـ متعددة األساليب في جميع مراحؿ المشروع. -5
 مراحؿ المشروع. كافةاستخداـ التكنولوجيا في  -6

 -خطوات التعمم القائم عمى المشروعات :

يتطمب السير في التعمـ القائـ عمى المشروعات اتباع مجموعة مف الخطوات، وذكرت 
 -( خطوات تطبيؽ المشروع وىي كاآلتي :17ـ، ص2016ىزىوزي )

 اختيار المشروع : -1

أف وىو أىـ مرحمة في مراحؿ المشروع، إذ يتوقؼ عمييا مدى جدية المشروع ولذلؾ يجب 
يكوف المشروع متفًقا مع ميوؿ التالميذ واتجاىاتيـ، وأف يعالج ناحية ىامة في حياة التالميذ، وأف 
يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب، وأف يكوف مالئًما لمستوى التالميذ، وأف تكوف 

 المشروعات متنوعة وتراعي ظروؼ المدرسة والتالميذ وبيئة العمؿ.

مى المعمـ في ىذه المرحمة تحفيز الطالب عؿ العمؿ الجماعي وترى الباحثة أنو يجب ع
 والعمؿ بروح الفريؽ، كذلؾ دمج الطالب في الخبرات والمواقؼ الواقعية.

 التخطيط لممشروع : -2

إذ يقوـ الطالب بإشراؼ معمميـ بوضع الخطة ومناقشة تفاصيميا مف أىداؼ وخطوات 
المحتممة، ويدوف في الخطة ما يحتاج إليو وتحديد مصادر المعرفة والميارات والصعوبات 

الطالب في التنفيذ، ويتـ توزيع األدوار عمى التالميذ، عمى أف يقسـ التالميذ في مجموعات، 
وتدوف كؿ مجموعة عمميا في تنفيذ الخطة، ويكوف دور المعمـ في رسـ الخطة ىو اإلرشاد 

كماؿ النقص والتوجيو فقط.  والتصحيح وا 
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 التنفيذ: -3

رحمة التي يتـ فييا ترجمة الخطة والمقترحات مف عالـ التفكير والتخيؿ إلى حيز وىي الم
الوجود والتنفيذ، وىي مرحمة النشاط والحيوية، حيث يبدأ التالميذ الحركة والعمؿ، ويقـو كؿ تمميذ 
بالمسؤولية والدور المكمؼ بو، ودور المعمـ تييئة الظروؼ وتذليؿ الصعوبات، كما يقوـ بعممية 

وجيو التربوي ويسمح بالوقت المناسب لمتنفيذ حسب قدرات كؿ منيـ، ويالحظيـ أثناء التنفيذ الت
ويشجعيـ عمى العمؿ والتعاوف معيـ إذ دعت الضرورة لمناقشة بعض الصعوبات ويقـو 

 بالتعديؿ في سير المشروع.
 التقويم: -4

ستمرة تالـز جميع تقويـ ما وصؿ إليو التالميذ أثناء تنفيذ المشروع. والتقويـ عممية م
خطوات ومراحؿ المشروع منذ البداية وحتى النياية، إذ في نياية المشروع يستعرض كؿ تمميذ ما 

 قاـ بو مف عمؿ، وبعض الفوائد التي عادت عمييـ مف ىذا المشروع.

وفي دراستنا الحالية تـ اتباع الخطوات السابقة في إنجاز المشروعات حيث نبدأ أواًل 
ع واالتفاؽ عميو مف قبؿ فريؽ العمؿ ثـ التخطيط لكيفية تطبيؽ المشروع ثـ باختيار المشرو 

االنتقاؿ لمرحمة التنفيذ والعمؿ وىي مف أىـ المراحؿ التي تحتاج إلى الدقة والسرعة في اإلنجاز 
 والجودة في العمؿ وأخيًرا مرحمة التقييـ لممشروع مف قبؿ المعمـ أو المشرؼ.

 المشروعات:مميزات التعمم القائم عمى 

 -( مميزات التعمم القائم عمى المشروعات منيا ما يمي:Mioduser,2007, p61حدد )

 حاجة حقيقية أو مشكمة واقعية نحو حؿ المشكمة. وجود -1
، مثؿ التعريؼ الدقيؽ لممشكمة ومتطمبات وقيود التدرج في جميع مراحؿ حؿ المشكمة -2

 المعيار المناسب، وبناء النموذج.حميا، وتوليد الحموؿ البديمة وتقييميـ عف طريؽ 
الميارات المتعمقة بوظائؼ مختمفة مثؿ البحث عف المعمومات واسترجاعيا  الحاجة إلى -3

 وتمثيؿ األفكار باستخداـ الترميز، وبناء النماذج.
ميارات العمؿ التعاوني مثؿ: توزيع الوظائؼ وفًقا لمخبرة، العمؿ المتوازي والعمؿ  توافر -4

 التعاوني.
 ـ المستمر لمنتجات كؿ مرحمة ولمحؿ عامة.التقيي -5
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وأكدت الباحثة عمى إيجابية التعمـ القائـ عمى المشروعات لما لو مف مزايا واسعة، فيو 
عممية حقيقية عممية تحركيا مشكمة واقعية مما يدفع الطالب والمتعمميف ينغمسوف في العمؿ 

 مع وجود حافز داخمي إلنجاز المشروعات.
 التعمم القائم عمى المشروعات : ة فيالصعوبات المتمثم

ترى الباحثة أف ىناؾ بعضًا مف السمبيات أو المعيقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ المرجوة 
 -مف التعمـ القائـ عمى المشروعات منيا:

 الحاجة إلى وقت كبير لتنفيذ المشروعات. -1
 لتنفيذ المشروعات.الحاجة إلى جيد كبير مف المعمـ في التصميـ وتجييز البيئة  -2
يفتقر التعمـ بالمشاريع إلى التنظيـ والمتابعة بحيث أف الطالب يمتمكوف الحرية في  -3

 الحركة بشكؿ كبير.
 عدـ إمكانية توفر المواد واألدوات الالزمة لتطبيؽ المشروعات لجميع األفراد. -4
اعتماد الطالب ضعاؼ التحصيؿ عمى غيرىـ مف المتفوقيف في المجموعة إلتماـ  -5

 المشروع.

 Process-Based Instructionثالثًا: التعمم القائم عمى العمميات )المعالجة( :
لـ يأِت ىذا المفيوـ مف فراغ فيو انعكاس لمتطور الذي تشيده العممية التعميمية ككؿ، مف 
تطور تكنولوجي، وتغيير في طرؽ التدريس، وتبدؿ التعمـ القائـ عمى المحتوى لمتعمـ القائـ عمى 
العمميات، وتحوؿ مسمى المعمـ إلى ميسر لمعممية التعميمية، وىذا كمى يتطمب مف المعمـ القياـ 

ـ، 2016بسمسمة مف اإلجراءات التي مف شأنيا تحقؽ األىداؼ التعميمية. )عبد المجيد،
 (.18ص

ويعتبر التعمـ القائـ عمى العمميات نيًجا شاماًل ومتكاماًل يعتمد بشكؿ أساسي عمى 
حيث يتحوؿ نظاـ التعميـ فيو مف تعميـ األجزاء واألىداؼ المحددة إلى التعميـ ككؿ،  الطالب،

حيث يتـ وضع الطالب في مشكمة أو موقؼ محير والمطموب مف الطالب ىو وضع الخطوات 
واإلجراءات التي تحؿ ىذه المشكمة وبالتالي فإف الطالب يتعامؿ مع الموقؼ أو المشكمة ككؿ 

ع االستراتيجيات لممباشرة في حؿ ىذه المشكمة، وبذلؾ يكوف المتعمـ ىو ويحاوؿ التخطيط ووض
 الذي يقود العممية التعميمة ويعرؼ إلى أف يريد أف يصؿ.

( أف انتقاؿ Bergstrom & Granberg,2007, p34ويرى بيرغسسترـو وغرانبرغ )
يج يركز عمى الطالب عممية التعميـ مف الممارسة الروتينية إلى الممارسة المينية يعزز بدوره ن
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والتعمـ النشط الذي يصؿ بالطالب إلى رؤى جديدة في الممارسة أو الموضوع متناوؿ اليد، 
ويعكس ىذا التحوؿ في العالقة بيف الطالب والمعمميف حيث يوجو المعمموف الطالب بدعـ مف 

 التغذية الراجعة التكوينية.

 العمميات:المراحل التي يمر بيا التعمم القائم عمى 
ال يعتبر عمؿ واستخداـ الخطط ىي كؿ ما يشممو نموذج التعمـ المبني عمى العممية. 
وبالتأكيد فإف استخداـ الخطة ضرورًيا ولكف بالفعؿ فإف عناصر )متى وأيف وكيؼ( الستخداـ 
الخطة ىي التي تمكف الطالب مف التعمـ نظامًيا حوؿ عممية التخطيط وحؿ المشكالت. 

رتيا تعمـ وىي كاآلتي كما ذك -استخداـ الخطة مف خالؿ أربع مراحؿ تدريس PBIويتضمف 
 .( في الترجمة عف )أشماف أدرياف وكونواي(261ـ، ص2008)عبد المقصود و السرسي،

 التحديد : أيف وكيؼ نبدأ. -1
 اإلجراء: التسمسؿ الضروري لألفعاؿ الالزمة. -2
 المتابعة: تقدير فاعمية الخطة. -3
 انت الميمة قد تـ إكماليا بنجاح.التحقؽ: تقييـ إذا ك -4

( أف التعمـ القائـ عمى المعالجة يمر بعدة خطوات (Thorpe, 2004, p331ويرى ثورب 
 -قامت الباحثة باختصارىا فيما يأتي:

تحديد الخبرات السابقة: بحيث يصؼ الطالب المعرفة السابقة مف وجية نظر حياتيـ  -1
 وعمميـ والدراسات السابقة.

 ومتابعتو لمطالب. مناقشة المعمـ -2
 تمخيص ما توصؿ إليو الطالب مع المعمـ بعد المناقشة واالتفاؽ. -3
 توفير التغذية الراجعة عمى نصوص الطالب مف قبؿ المعمـ. -4
 إصدار الحكـ النيائي. -5
توثيؽ الطالب لمخبرات والمفاىيـ التي اكتسبيا مف عممية المناقشة والحوار مع زمالئو  -6

 والمعمـ.
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أن تحول الطالب من التعميم التقميدي إلى التعمم القائم عمى العمميات لو  ولحظت الباحثة
 -العديد من اإليجابيات منيا:

 ازدياد الوعي والخبرة لدى الطمبة مف خالؿ الحوار والمناقشة مع المعمـ والزمالء. -1
 مساعدة الطالب عمى اتخاذ القرارات المختمفة. -2
 ع المعمـ بمستوى راٍؽ.اكتساب الطالب أساليب الحوار والتعامؿ م -3
 االىتماـ بتقديـ الميمة الواجبة بأكمؿ وجو. -4
 التزاـ الطالب بضوابط وأخالقيات العمـ والعمؿ. -5

  People Based Learning :لفريقرابعًا: التعمم القائم عمى ا
ىـ فريؽ العمؿ الذيف يقوموف بإنجاز مشروع  P5BLالمقصود بالناس في نموذج التعمـ 

عمى المشكمة في البداية ثـ تحديد خطوات حؿ ىذه المشكمة وتطبيؽ المشروع  ما بعد اتفاقيـ
والحصوؿ عمى منتج مثمر يستفيد منو كؿ فرد مف أفراد الفريؽ. ويشترط أف تكوف العالقات 

 جيدة بيف أعضاء الفريؽ الواحد؛ ألف االنسجاـ والتوافؽ بيف الناس يزيد مف اإلنتاج واإلبداع.
( مجموعة من الشروط ( Fruchter & Lewis ,2003, p666وذكر فراتشر ولويس 

 -الواجب توافرىا في أعضاء الفريق منيا ما يأتي:

جزر المعرفة: وىو أف يكوف لدى المتعمـ قدر عاٍؿ مف االنضباط حتى إذا لـ يكف لديو  -1
 خبرة في التخصصات المختمفة.

 والقيود.الوعي: أف يكوف المتعمـ عمى بينة مف االنضباط واألىداؼ  -2
 التقدير: بحيث يقـو المتعمـ ببناء المفاىيـ في إطار االنضباط واحتراـ اآلخريف. -3
الفيـ: بحيث يطور المتعمـ مفاىيـ معينة في التخصصات األخرى مف خالؿ المناقشات  -4

 والمشاركات مع التخصصات األخرى.

أعضاء  وترى الباحثة أف األخالؽ الحسنة ىي أفضؿ وسيمة لمتعامؿ مع الناس ومع
الفريؽ الواحد بحيث تجعؿ الفرد يفرض احترامو عمى زمالئو، وعندما تسود المودة  واأللفة بيف 
الناس يتـ العمؿ بروح الفريؽ، بحيث يصبح كؿ فرد يحتـر رأي الفرد اآلخر، وتنمو األفكار 

 والمفاىيـ ويصؿ الفريؽ إلى تحقيؽ ىدفو.

لمعمؿ الجماعي عبر الناس مف خالؿ ثالثة  ويمكف رؤية أثر تحقيؽ أىداؼ التعمـ الجماعي
 (( Fruchter & Lewis ,2003, p666مستويات: 
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 فئة السكاف عموًما. -1
 مستوى المجتمع الميني. -2
 مستوى الفرد. -3

 Product Based Learningخامًسا: التعمم القائم عمى المنتج: 
ىو الحصوؿ عمى منتج مثمر يستفيد منو  P5BLإف اليدؼ النيائي مف نموذج التعمـ 

الطالب وأف يصبح المتعمموف متعمميف مدى الحياة. ولتحقيؽ ما سبؽ والوصوؿ إلى تحقيؽ 
 اليدؼ ال بد مف االىتماـ ببيئة العمؿ التي يتـ مف خالليا إنجاز المشروع.

بيف أعضاء  وإلنجاز المشروع والحصوؿ عمى منتج مثمر البد مف االىتماـ بالتعمـ التعاوني
 المجموعة الواحدة.

خبارىـ بما سيقوموف  والتعمـ التعاوني ليس مجرد وضع الطالب في مجموعات صغيرة، وا 
ـ، 2012)أبو عاذرة، -بو، ولكف توجد عدة شروط يجب أف تتوافر في الموقؼ التعميمي وىي:

 (213ص

نجاح احد  بمعنى وجود عالقة طيبة بيف الطمبة، وأفاالعتماد اإليجابي المتبادؿ:  -1
 .أعضاء الفريؽ يعني نجاح زميمو في المشروع

وىذا يعني أف كؿ فرد مف أفراد فريؽ العمؿ مسئوؿ عف المشروع  المحاسبة الفردية:  -2
 .والمنتج النيائي

التفاعؿ المباشر وجًيا لوجو: أي أف يكوف أعضاء المجموعة في وضع يسمح ليـ  -3
 بالحوار والمناقشة بسيولة ويسر.

ؿ الجماعي: أي أف تنفيذ الدرس التعاوني يتطمب تدريب الطالب عمى ميارات العم -4
 ميارات العمؿ بإيجابية وفعالية.

برمجة المجموعة: أي مناقشة المجموعة ألسموب عمميا بعد االنتياء مف الدرس  -5
)الميمة( لتحديد العوامؿ التي ساعدت المجموعة أو التي حالت دوف تحقيؽ العمؿ 

 ألىدافو.

 لموجييف الدور البارز في تحقيؽ اليدؼ والحصوؿ عمى المنتج المثمر.ولممعمميف وا

( بأف عمى الموجييف 82Fruchter,2000, pوأكد ذلؾ فراتشر مف خالؿ بحثو المنشور )
 -إعادة النظر والتحدي باستمرار لمقيود ألف ذلؾ قد يغير أشياء كثيرة منيا :
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 غمقة.فتح األبواب في االتجاىات التي كانت في السابؽ م -1
 إعادة توجيو الموجييف بشأف فيـ أعمؽ لمنصيحة.  -2
 تجنب الكسر في عممية التصميـ. -3
 الوقاية مف إضاعة الوقت أو ىدره بدوف فائدة. -4
 تجنب التكاليؼ المادية التي مف الممكف خسارتيا نتيجة اإلىماؿ. -5

أمور وترى الباحثة أف المعمـ أو الموجو يجب أف يقوـ بتقييـ الطالب بناًء عمى عدة 
وليس عمى المنتج النيائي فقط، ألف اليدؼ مف النموذج ىو الحصوؿ عمى المنتج  وأيًضا 
تكويف شخص قادر عمى حؿ مشكالتو التي تواجيو في الحياة وقادر عمى التعامؿ مع الناس في 

 -العمؿ الجماعي وغيرىا مف األخالقيات، ومف ىذه األمور ما يأتي:

 جودة المنتج. -1
 المشروع. خطوات عممو أثناء -2
 درجة االنضباط أثناء العمؿ. -3
 عالقة الطالب مع زمالئو أثناء العمؿ ودرجة احترامو ألعضاء الفريؽ. -4
 التقرير الذي يمخص عمؿ المشروع. -5
عطاء الخطط اإلبداعية. -6  مدى تفكير الطالب وا 

، واتبعت خطوات كؿ مرحمة مف P5BLوبيذا اتبعت الباحثة جميع مراحؿ نموذج التعمـ 
نموذج. حيث اتبعت أواًل أسموب التعمـ القائـ عمى المشكمة مروًرا بخطواتو التفصيمية، مراحؿ ال

ثـ التعمـ القائـ عبر المشروعات، وقامت باتباع خطوات إنجاز المشروع والتي تـ ذكرىا سابًقا 
وذلؾ مف خالؿ التعمـ القائـ عمى العمميات ) المعالجة( وىي مجموعة الخطوات المتسمسمة التي 

االتفاؽ عمييا مف خالؿ التعمـ القائـ عمى الفريؽ إلنجاز المنتج النيائي الذي يستفيد منو  تـ
 جميع األفراد.

 : P5BLمزايا التعمم القائم عمى نموذج التعمم 
ترى الباحثة بأف التعمـ القائـ عمى نموذج التعمـ  P5BLمف خالؿ دراسة نموذج التعمـ 

P5BL : يتميز بما يأتي 

 الميارات القائمة عمى األداء في سياؽ متزايد مف النماذج المعرفية.اكتساب  -1
 اكتساب الخبرة العممية مف خالؿ المشروعات التي يتـ إنجازىا. -2
 تكويف العالقات االجتماعية وبناء الثقة التي تدعـ الفرد مستقباًل. -3
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 التركيز عمى التعميـ الجماعي وليس الفردي. -4
 أدوات الدعـ  والتعمـ لمطالب. يقدـ النموذج مجموعة متنوعة مف -5
 يساعد في نمو تفكير الطالب نظًرا لتعامميـ مع عقميات مختمفة. -6
 يكتسب الطالب أو الخريج ميارات عميا تمكنو مف ممارسة مينتو في المستقبؿ. -7
 الحصوؿ عمى التدريب والممارسة وتطبيؽ المشروعات يدوًيا. -8
 الية.تكويف رؤية منطقية إلنجاز المشروعات بميارة ع -9

 : P5BLعيوب التعمم القائم عمى نموذج التعمم 
ترى الباحثة أنو عمى الرغـ مف المزايا الكبيرة لمنموذج إال أف ىناؾ بعض المعيقات التي 

 مف الممكف أف تواجينا أثناء التطبيؽ منيا ما يأتي :

 الحاجة إلى تصميـ بيئة خاصة جيدة ومالئمة لتطبيؽ المشروعات العممية. -1
 إلى وقت إضافي عف وقت الحصص المخصصة لتدريس المواد النظرية.الحاجة  -2
يحتاج إلى معمميف وموجييف ذوي خبرة عالية وكفاءة في إدارة أعضاء الفريؽ وتوجيييـ  -3

 في الوقت المناسب.
 يمـز توفير األدوات والمعدات التي يحتاجيا الفريؽ إلنتاج المنتج. -4
ائيـ مساحة مف الحرية في إنجاز الصعوبة أحياًنا في ضبط الطالب نتيجة إعط -5

 المشروعات.
قد يقتصر العمؿ عمى بعض الطالب دوف اآلخريف أثناء العمؿ في حاؿ عدـ وجود  -6

 مراقبة وتوجيو مف المعمـ.

 : P5BLدور المعمم في التعمم القائم عمى نموذج التعمم 
 : P5BLالتعمـ ترى الباحثة أف المعمـ يمعب دور كبير جًدا في التعمـ القائـ عمى نموذج 

إعطاء الطالب محاضرة قبؿ البدء بتطبيؽ النموذج يتعرؼ فييا الطالب عمى مراحؿ  -1
 النموذج بشكؿ عاـ.

تقسيـ الطالب إلى مجموعات متناسقة فيما بينيا ليسيؿ التواصؿ بيف أعضاء الفريؽ  -2
 الواحد.

ي الحموؿ طرح المشكمة قيد الدراسة عمى الطالب ومحاولة إثارة تفكيرىـ والمناقشة ف -3
 المقترحة.

 االتفاؽ مع الطالب عمى مشروع ما، وآلية خطواتو لمحصوؿ عمى منتج مثمر. -4



3. 
 

 تقديـ النصائح والتوجيو واإلرشاد لمطالب عند الحاجة. -5
 تقييـ كؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج خوًفا مف ىدر الوقت دوف فائدة. -6
لطالب أثناء العمؿ وكذلؾ تقييـ المنتج النيائي لممشروع باإلضافية إلى تقييـ ميارات ا -7

 تقييـ ميارات التواصؿ بيف األعضاء وااللتزاـ بالعمؿ بروح الفريؽ.

 :P5BLدور المتعمم في التعمم القائم عمى نموذج التعمم 
 -يتضح مف خالؿ ما يأتي: P5BLلممتعمـ دور بارز في نموذج التعمـ 

 الفريؽ وخارجو.االلتزاـ بأخالقيات التعامؿ مع المعمـ والزمالء داخؿ  -1
 أف يكوف المتعمـ عمى بينة ومعرفة مف األىداؼ المرجوة. -2
 مشاركة جميع الطالب في تطبيؽ المشروع. -3
 مسئولية كؿ عضو مف أعضاء الفريؽ عف جودة المنتج النيائي. -4
 مراعاة عامؿ الزمف ومرور الوقت أثناء تطبيؽ المشاريع. -5
 بأقؿ التكاليؼ إف أمكف.توظيؼ التقنيات المتوافرة إلنجاز المشروعات  -6
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 : ميارات حل المشكالتالمحور الثاني
يشيد عالمنا في اليوـ الحاضر ثورة عممية وفكرية وتقنية كبيرة في كافة مجاالت الحياة، 
وىذا يستمـز وجود أفراد يمتمكوف عقوؿ نيرة ومفكرة، قادرة عمى مواجية التغيرات الحديثة التي 

حي الحياة. وذلؾ يستمـز التغيير في نمط التربية والتعميـ والتدريس الذي تحدث في كافة منا
يستخدـ في المدارس والمؤسسات التعميمية، واالىتماـ بتنمية ميارات التفكير عامة وميارات حؿ 
المشكالت بشكؿ خاص لدى جميع األفراد، حتى يتسنى ليـ مواجية المشكالت التي تتحدى 

العقبات التي تقؼ في طريؽ نجاحيـ ورفعتيـ باستخداـ طرؽ عممية  عقوليـ والتغمب عمى جميع
 ومنطقية.

أف اإلنساف يتعمـ عف طريؽ حؿ المشكالت، حيث إنو  John Deweyيرى جوف ديوي "
يواجو كثيرًا مف المواقؼ التي يصعب فيميا أو تعديميا وىو في سبيؿ معرفتو ليا يقوـ بعدة 

التمميذ عمى الوسائؿ المختمفة مف مراجع ومشاىدات محاوالت الكتشاؼ الحؿ، حيث يعتمد 
وزيارات ومقابالت لالىتداء إلى الحؿ، وىو بذلؾ يقوـ بتحميؿ المشكمة وتنظيـ خطة العمؿ، 
وتبويب النتائج وتمخيصيا، كما أف نجاح التالميذ في معالجة المشكالت والمواقؼ المشكمة 

. "ايا والمشكالت التي تصادفيـ في حياتيـوحميا سوؼ يعد التالميذ لمنجاح في معالجة القض
 (.33ـ، ص2007)عفانة والخزندار،

تباينت وجيات نظر العمماء والباحثيف التربوييف حوؿ تعريؼ التفكير؛ إذ قدموا تعريفات 
مختمفة استناًدا إلى أسس واتجاىات نظرية متعددة، وليس مف شؾ أف لكؿ فرد أسموبو الخاص 

ر بنمط تنشئتو ودافعيتو وقدراتو وخمفيتو الثقافية، وغيرىا مما يميزه عف في التفكير، الذي قد يتأث
اآلخريف، األمر الذي قاد إلى غياب الرؤية الموحدة عند العمماء والباحثيف بخصوص تعريؼ 

 ( 27ـ، ص2007التفكير وخصائصو وأشكالو وأساليبو.)نوفؿ،أبوجادو،

نشاط عقمي يقوـ بو الفرد " ( أف التفكير ىو 47ـ، ص2008ويرى أبو رياش وقطيط )
عندما يتعرض لموقؼ مشكؿ أو مثير عف طريؽ واحدة أو أكثر مف حواسو الخمس، ويسيـ في 

 ."تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت؛ واتخاذ القرار

وكما ىو معروؼ فإف التفكير مف أرقى النشاطات العقمية التي يقوـ بيا اإلنساف 
 د واإلمكانات المتاحة لديو أفضؿ استغالؿ والخروج مف نطاؽ التبعية لمغير.الستغالؿ الموار 
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 مفيوم التفكير:
تعددت التعريفات التي وضعت لمفيوـ التفكير نتيجة لتبايف وجيات نظر العمماء 
والباحثيف التربوييف حوؿ ماىية التفكير، وبالتالي قدـ لنا التربويوف العديد مف التعريفات مف 

 -أبرزىا:

عممية ذىنية نشطة، وىو نوع مف الحوار الداخمي "( أنو 15ص ـ،2011يعرفو مصطفى)
 ."المستمر مع الذات أثناء القياـ بعمؿ، أو مشاىدة منظر، أو االستماع لرأي

عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية "( أف التفكير ىو 33ص ـ،1999ويرى جرواف )
لمثير، عف طريؽ واحدة أو أكثر مف الحواس الخمس، التي يقوـ بيا الدماغ عندما يتعرض 

 ."والتفكير بمعناه الواسع ىو عممية بحث عف معنى في الموقؼ أو الخبرة

وترى الباحثة مف خالؿ التعريفات السابقة أف التفكير عبارة عف نشاط ذىني يقوـ بو 
ضع الحالي لموصوؿ العقؿ عندما يتعرض لمثير ما، ليساعد الفرد عمى التكيؼ والتالؤـ مع الو 

 إلى حالة االستقرار.

 خصائص التفكير:
 :(16ـ، ص2007عة مف الخصائص ذكرىا عبوي )يتميز التفكير كعممية عقمية معرفية بمجمو 

 التفكير سموؾ ىادؼ غالًبا، وال يحدث مف فراغ أو بال ىدؼ. -1
 .أي يزداد نموًا وتعقيدًا بنمو اإلنسافالتفكير سموؾ تطوري  -2
 .أفضؿ األساليب واالستراتيجيات الحديثة ىو التفكير الذي يستند إلى التفكير الفعاؿ -3
 تفكير الفعاؿ غاية يمكف بموغيا بالتدريب والممارسة.ال -4
يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماف )فترة التفكير(، والموقؼ أو  -5

 المناسبة والموضوع الذي يجري حولو التفكير.
بأشكاؿ وأنماط مختمفة )لفظية، رمزية، كمية، مكانية، شكمية( ولكؿ منيا يحدث التفكير  -6

 خصوصيتيا.

وتتفؽ الباحثة مع عبوي في خصائص التفكير، وأف التفكير الفعاؿ ىو التفكير الذي يستند  
إلى أفضؿ المعمومات وتوافرىا، ويسترشد بأفضؿ السبؿ والوسائؿ التي تؤدي إلى تحقيؽ 

 اليدؼ مف التفكير.
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 مستويات التفكير:
( وىي 60ص ـ،2011، وييف لمتفكير يبينيا )سعادةحدد بعض الباحثيف والميتميف بالتفكير مست

 كالتالي :

والتي تتطمب  البسيطةالتفكير األساسي: وىو عبارة عف األنشطة العقمية أو الذىنية  – 1
عرفي أو العقمي والمتمثمة ممارسة أو تنفيذ المستويات الثالثة الدنيا مف تصنيؼ بموـ لممجاؿ الم

في مستويات الحفظ والفيـ والتطبيؽ، مع بعض الميارات القميمة األخرى مثؿ المالحظة 
 مستوى التفكير المركب. ىوالمقارنة والتصنيؼ، وىي ميارات ال بد مف إتقانيا قبؿ االنتقاؿ إل

 تضػػػػػـ ميػػػػػاراتالتفكيػػػػػر المركػػػػػب: ويمثػػػػػؿ مجموعػػػػػة مػػػػػف العمميػػػػػات العقميػػػػػة المعقػػػػػدة التػػػػػي  – 2
 التفكيػػػر الناقػػػد واإلبػػػداعي وحػػػؿ المشػػػكالت وعمميػػػة صػػػنع القػػػرارات والتفكيػػػر فػػػوؽ المعرفػػػي 

Metacognition Thinking. 

 أىمية تعميم التفكير:
ازداد االىتماـ العممي بموضوع التفكير ازدياًدا ممحوًظا في النصؼ الثاني مف القرف 

في تحصيؿ المعرفة ، ولـ تعد المؤسسات  العشريف، حيث إف التفكير يعتبر أداة أساسية
التعميمية تقتصر عمى تمقيف المعرفة وحفظ المعمومات بؿ تعدى ذلؾ إلى تعميـ طرؽ التفكير 

 التي تمكف الفرد أو الطالب مف التعامؿ مع متطمبات الحياة المستمرة.

 ( أىمية التفكير عمى الصعيد المدرسي كاآلتي :83ص ـ،2008ولخصت مجيد )

المواقؼ الصفية أكثر حيوية ومشاركة الطالب فييا أكثر فاعمية،  يجعؿ التفكير تعميـ -1
 فتزداد ثقتيـ بأنفسيـ في مواجية ظروؼ الحياة المتغيرة مف حوليـ.

البحث عف المعمومات وتصنيفيا واستخداميا في التعامؿ الواعي مع  مفالطالب  مكفي -2
 ظروؼ الحياة المتغيرة المحيطة بيـ.

اكتساب ميارات عديدة، وتنمية اتجاىات مرغوبة، وبالتالي معرفة  عمى الطالب ساعدي -3
 ماذا يفعموف وكيؼ ولماذا.

يساعد الطالب عمى ربط معموماتيـ بشكؿ أفضؿ، ويمكنيـ مف رفع كفاءاتيـ التفكيرية  -4
 في تصريؼ أمورىـ عمى أسس قوية مف الوعي والفيـ.

لمبدعيف القادريف عمى مواجية تحديات يؤدي في النياية إلى إعداد أجياؿ مف المفكريف ا -5
 المستقبؿ.
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وترى الباحثة أف تعميـ التفكير مف أىـ أسس التعميـ الواجب التركيز عمييا، حيث يعتبر 
العقؿ رأس ماؿ اإلنساف فيجب عمينا إعماؿ عقؿ الطالب وتوجيييـ نحو آلية التفكير السميـ 

أمورىـ سواء عمى صعيد المدرسة أو في حياتيـ التي تمكنيـ مف أخذ القرارات السميمة في كافة 
اليومية، ونحف في عصرنا ىذا بأمس الحاجة إلى العقوؿ المفكرة والمبدعة القادرة عمى تحدي 

 الصعاب ورسـ المستقبؿ بأفضؿ صورة.

 ميارات التفكير:
نجاز.  يمكف تعريؼ مفيوـ الميارة عمى أنو القدرة عمى القياـ بعمؿ ما بدقة وسرعة وا 

( : عمى أنيا "عبارة عف عمميات 45ـ، ص2011 مفيـو ميارات التفكير فقد عرفيا )سعادة، أما
عقمية محددة نمارسيا ونستخدميا عف قصد في معالجة المعمومات ووصؼ األشياء وتدويف 
المالحظات، إلى التنبؤ باألمور وتصنيؼ األشياء وتقييـ الدليؿ وحؿ المشكالت والوصوؿ إلى 

 استنتاجات".

( ميارة التفكير بأنيا "عمميات إدراكية بسيطة 85ص ـ،2012يعرؼ نشواف وآخروف ) كما
 كالمالحظة أو المقارنة أو االستدالؿ".

مف خالؿ التعريفات السابقة عمى أنيا القياـ بالعمميات  ميارة التفكيرواستخمصت الباحثة مفيوـ 
تقاف.  سواء كانت عقمية أو أدائية بسرعة ودقة وا 

 ت التفكير:تصنيف ميارا
لقد اختمؼ الباحثوف والميتموف بتنمية عممية التفكير في تصنيفيـ لمميارات التي تتعمؽ بالتفكير، 

 ومف أشير التصنيفات ما يأتي :

 -( ميارات التفكير كاآلتي :20ص م،2002صنف أبو رياش وقطيط )

عمى التذكر والفيـ  وىي الميارات التي تتطمب مف المتعمـ القدرةميارات تفكير أساسية:  -1
 والتطبيؽ وبالتالي في تشكؿ المستويات الثالثة األولى.

 ميارات تفكير عميا وتشمؿ ما يمي : -2
 التحميؿ والتركيب. -
 االستقراء واالستنتاج. -
 التقويـ: ويتطمب قدرة المتعمـ عمى التحميؿ والتركيب. -
 ميارة حؿ المشكالت: وتتضمف ميارة التحميؿ والتركيب والتقويـ. -
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 ميارة التفكير الناقد: وتتطمب قدرة الطالب عمى االستقراء واالستنتاج. -
 -( فإنو يطرح التصنيف اآلتي لميارات التفكير :82ص م،2003أما سعادة)

 أوًل: ميارات التفكير الناقد وتشمل الميارات الميمة اآلتية:

 ميارة االستنتاج. -1
 ميارة االستقراء. -2
 والنتيجة.ميارة تحديد العالقة بيف السبب  -3
 ميارة المقارنة والتبايف أو التناقض. -4
 ميارة تحديد األولويات. -5
 ميارة التتابع. -6
 ميارة التمييز. -7
 ميارة التعرؼ إلى وجيات النظر. -8
 ميارة التحقؽ مف التناسؽ أو عدـ التناسؽ في الحجج والبراىيف. -9

 -ثانًيا: ميارات التفكير اإلبداعي :

 ميارة األصالة. -1
 ميارة الطالقة. -2
 ميارة المرونة. -3
 ميارة التوضيح أو التفصيالت الزائدة. -4

 ثالثًا: ميارة جمع المعمومات حفظيا وعرضيا وتشمل اآلتي:

 ميارة التذكر. -1
 ميارة الوصؼ. -2
 ميارة الوصوؿ إلى المعمومات. -3
 ميارة تدويف المالحظات. -4
 ميارة المالحظة. -5
 ميارة اإلصغاء. -6
 ميارة شد االنتباه. -7
 ميارة عرض المعمومات. -8
 ارة طرح األسئمة أو المساءلة.مي -9
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 رابًعا: ميارات التقييم وحل المشكالت وتتضمن الميارات اآلتية:

 ميارة تقييـ الدليؿ. -1
 ميارة وضع المعايير أو المحكات. -2
 ميارة إصدار األحكاـ أو الوصوؿ إلى حموؿ. -3
 ميارة تحمؿ المسؤولية. -4
 ميارة عمؿ الخيارات الشخصية. -5
 واختبارىا.ميارة طرح الفرضيات  -6
 ميارة حؿ المشكالت. -7

 خامًسا: ميارات بناء المفاىيم والتعميم والتنظيم: وتشمل الميارات اآلتية:

 ميارة تنمية المفاىيـ أو تطويرىا. -1
 ميارة التعميـ. -2
 ميارة عمؿ األنماط المعرفية واستخداميا. -3
 ميارة التصنيؼ. -4
 ميارة تطبيؽ اإلجراءات. -5
 ميارة التنبؤ. -6
 بانتظاـ.ميارة التفكير  -7
 ميارة إدارة الوقت. -8
 ميارة التنظيـ المتقدـ. -9

 ميارات حل المشكالت:
إف التفكير نشاط معرفي يشير إلى عمميات داخمية كعمميات معالجة المعمومات وترميزىا 
ال يمكف مالحظتيا وترميزىا عمى نحو مباشر، غير أنو يمكف استنتاجيا مف السموؾ الظاىري 

انيماكيـ  في حؿ مشكمة معينة، وال يضع عمماء النفس عادة  الذي يصدر عف األفراد لدى
حدوًدا فاصمة حادة بيف التفكير وحؿ المشكمة، ألنيـ يفترضوف أف نشاطات حؿ المشكمة تمثؿ 
عمميات التفكير ذاتو، وأف ىذا النوع مف النشاطات ىو الذي يمكنيـ مف االستدالؿ عمى 

"التفكير" وحؿ المشكمة عمى نحو ترادفي  لتداخؿ  التفكير، لذلؾ ينزعوف إلى استخداـ مصطمحي
 (. 452ص ـ،1984النشاطات المعرفية المتعمقة بيما. )نشواني، 
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 تعريف المشكمة:
تعرؼ المشكمة عمى أنيا حالة يشعر فييا الفرد )الطالب( بأنو أماـ موقؼ )مشكؿ( أو 

ـ، 2001الصحيحة.)زيتوف،سؤاؿ )محير( يجيؿ اإلجابة عنو )ويرغب( في معرفة اإلجابة 
 (.151ص

عبارة عف "( بأنيا 60: 2008وكذلؾ تعرؼ المشكمة مف وجية نظر )أبو رياش وقطيط،
موقؼ يجابو الفرد ويتطمب حاًل، وتميز الطريؽ الذي يؤدي إلى الحؿ بأنو ال يمكف معرفتو 

 ."بصورة مباشرة

نشأ عند إدراؾ وجود حالة مف عدـ الرضا والتوتر ت"وتعرؼ المشكمة بشكؿ عاـ بأنيا 
عوائؽ تعترض الوصوؿ إلى اليدؼ، أو عجز أو تصور في الحصوؿ عمى النتائج المتوقعة مف 

 (.36ـ، ص2001.)الحمو،"ت واألنشطة المألوفةالعمميا

وترى الباحثة أف المشكمة ىي عبارة عف موقؼ محير أو مثير يتعرض لو الفرد ويتطمب 
 عاجز عف تصور النتائج المترتبة عف تفكيره ونشاطاتو.منو إيجاد حؿ مناسب، ويكوف الفرد 

 تعريف ميارة حل المشكالت:
إف حؿ المشكالت ليس إال نوًعا مف التعمـ يشبو في طبيعتو األنواع األخرى التي تتضمف 
عالقات معقدة، ويخضع لنفس القوانيف التي تخضع ليا، فالفرد الذي يعمؿ عمى حؿ مشكمتو 

متو، بحيث يحقؽ أىدافو ويتعمـ الحؿ بما يتفؽ مع قانوف األثر أو لديو دافع لمواجية مشك
عادة  التعزيز، وحؿ المشكالت في األساس عبارة عف بحث بيانات عف مشكمة ال يتوافر حميا وا 
ترتيبيا وتقويميا وىو يستمـز استبصاًرا أي اكتشاًفا لمعالقات بيف الوسائؿ والغايات أكثر مما 

 ـ،1997لتعمـ واالختالؼ في الدرجة ال في النوع. )جابر،تستمزمو أشكاؿ أخرى مف ا
 (.124ص

وتعد تنمية ميارة حؿ المشكالت لدى المتعمميف مف أىـ أىداؼ تدريس العموـ في جميع 
مراحؿ التدريس لكونيا األداة األساسية التي تمكف الطالب مف استخداـ بنيتو المعرفية في حؿ 

 فية أو تطبيقية.المشكالت التي تواجيو سواء كانت معر 

أنيا تمؾ الميارة التي تستخدـ لتحميؿ  ووضع " ويمكف تعريؼ ميارة حؿ المشكالت عمى 
استراتيجيات تيدؼ إلى حؿ سؤاؿ صعب أو موقؼ معقد أو مشكمة تعيؽ التقدـ في جانب مف 

 (.469ص ـ،2011، . )سعادة"جوانب الحياة
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( ميارة حؿ المشكالت " بأنيا ذلؾ الجيد المعرفي 25ص ـ،2003) ويعرؼ زيتوف
والمياري الذي يبذلو التمميذ عف طريؽ توظيؼ مخزوف كبير مف المعمومات والميارات لموصوؿ 
 إلى الحؿ ويرتبط ىذا المخزوف بالعديد مف موضوعات المواد الدراسية وخبرات حياتية مختمفة".

مجموعة العمميات التي يقوـ بيا الفرد " (   بأنيا 81ص ـ،2009أبو جاموس ) ويعرفيا
مستخدًما الخبرات السابقة وما يمتمكو مف معمومات ومعارؼ وميارات ومفاىيـ في التغمب عمى 
موقؼ جديد، وغير مألوؼ لو في تفسيره والسيطرة عميو والتحكـ بو، لموصوؿ إلى حؿ بشكؿ 

 ."سميـ

الممارسػػػات والنشػػػاطات العقميػػػة ىػػػي وتػػرى الباحثػػػة أف ميػػػارة حػػػؿ المشػػػكالت عبػػارة عػػػف: 
والمعرفية والمياريػة والسػموكية التػي يقػوـ بيػا الطالػب أثنػاء مواجيتػو لمشػكالت تحتػاج إلػى إيجػاد 
حؿ بإتباع خطوات منظمة تمكنو مف اختيار البديؿ المناسب لتحقيؽ المطموب، وىي قابمة لمنمو 

 والتطور مف خالؿ التدريب والممارسة.

 Strategic Thinkingلحل المشكمة   التفكير الستراتيجي
وىػػو التفكيػػر الػػذي يعنػػى بمراحػػؿ الحػػؿ وأفضػػؿ الخطػػوات التػػي تقػػود إلػػى الحػػؿ، وتػػوفير 
البػػػػػػدائؿ التػػػػػػي يمكػػػػػػف اإلفػػػػػػادة منيػػػػػػا فػػػػػػي الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى أفضػػػػػػؿ الحمػػػػػػوؿ الممكنػػػػػػة. )قطػػػػػػامي 

 (.ـ2002وزمالؤه،

الػػػػذىني عنػػػػد حػػػػؿ ( إلػػػػى العوامػػػػؿ التػػػػي تحكػػػػـ النشػػػػاط ـ2002ويشػػػػير قطػػػػامي وزمػػػػالؤه )
المشكمة، أي العوامؿ التػي تقػرر النشػاط الػذىني )مسػتوى التفكيػر( المبػذوؿ بيػدؼ حػؿ المشػكمة، 

 مف ىذه العوامؿ:
 أوًل: مدى قابمية المشكمة لمحل :

يجب أف تكوف المشكمة موضوع البحث، قابمة لمحؿ باستخداـ استراتيجية ال تتوقؼ عمى افتراض 
 محدودة.أف سعة الذىف أو التفكير 

 ثانًيا: محدودية السعة الذىنية :

يواجو األفراد عند معالجة المشكمة صعوبات متعددة ومتباينة، بسبب ضيؽ السعة الذىنية التي 
 تظير في صورة:

 الفشؿ في استخداـ المعمومات المتعمقة بالموقؼ المشكؿ. -
 نسياف المحاوالت المبكرة لموصوؿ إؿ الحؿ. -
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 ودرجة المعرفة :ثالثًا: مستوى الخبرة 

إذ إف األفراد الخبراء في حؿ المشكمة يكوف استيعابيـ لممشكمة التي تواجييـ أيسر، بسبب أف 
 مياراتيـ ال تسمح ليـ بحؿ المشكمة بدرجة متدنية مف التوتر والضغط عمى عممياتيـ الذىنية.

 رابًعا: مستوى ذاكرة الفرد وطبيعة أنواع الذاكرة المسيطرة:

مى سعة ذاكرة الفرد، ونوعيا فيما إذا كانت طويمة المدى أـ قصيرة المدى. وىذا يتوقؼ ع
ويفترض أف الفرد حينما يواجو مشكمة تتطمب حاًل يصبح في حالة ذىنية تسمى دمج األىداؼ، 

 وأحد ىذه األىداؼ ىو الميؿ نحو إكماؿ الميمة بالمستوى المحدد.

ن يراعي في اختيار المشكالت أو المواقف ويقترح األدب التربوي العممي عمى معمم العموم أ
 -العممية التي تتخذ محور لمدرس عدة أمور من أبرزىا ما يمي:

أف يحس المتعمـ الطالب أىمية المشكالت المبحوثة كأف ترتبط المشكالت بحاجة  -1
 الطالب أو اىتماماتو أو حاجات مجتمعو.

تستثير أفكاره وتتحدى أف تكوف المشكالت المبحوثة في مستوى تفكير الطالب بحيث  -2
 قدراتو وتدرجو إلى حميا.

أف ترتبط المشكالت والمواقؼ بأىداؼ الدرس بحيث يكتسب الطالب مف خالؿ حميا  -3
مبادئ ..... ( والميارات واالتجاىات والميوؿ  -مفاىيـ -المعرفة العممية ) حقائؽ

 (.78ص ـ،1987العممية المناسبة.)عميرة والديب،

 :أنواع المشكالت
حصر أنواع المشكالت في خمسة أنواع، استناًدا إلى درجة وضوح المعطيات واألىداؼ،  يمكف

 ( ىي :73ص ـ،2008وىذه األنواع وفًقا لما جاء بو )أبورياش وقطيط،

 مشكالت تحدد فييا المعطيات واألىداؼ بوضوح تاـ. -1
 مشكالت توضح فييا المعطيات، واألىداؼ غير محددة بوضوح. -2
 دة وواضحة، ومعطياتيا غير واضحة.مشكالت أىدافيا محد -3
 مشكالت تفتقر إلى وضوح األىداؼ والمعطيات. -4
مشكالت ليا إجابة صحيحة، ولكف اإلجراءات الالزمة لالنتقاؿ مف الوضع القائـ إلى  -5

 الوضع النيائي غير واضحة، وتعرؼ بمشكالت االستبصار.
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 تجاىات الفكرية في حل المشكالت:ال 
التربية وعمـ النفس بصورة عامة والميتموف منيـ بميارات التفكير ومنيا لقد تطور الباحثوف في 

 حؿ المشكالت عمى وجو الخصوص اتجاىات فكرية ذات عالقة بيذه الميارة كالتي:
  Behaviorisim Approachالتجاه السموكي )الرتباطي( : -1

حيث يعتبر سموًكا حيث يرى أصحاب ىذا االتجاه أف التفكير يقوـ عمى االرتباط في أساسو، "
متضمًنا لعمميات المحاولة والخطأ، فعندما يواجو الطالب مشكمة ما يحاوؿ حميا باالستجابات أو 

 (67ص ـ،1997. )نشواني،"ضاع تعميمية معينةالعادات المتوفرة لديو، والتي ترتبط بأو 

مـ الكائف ويقوـ ىذا االتجاه في تناولو ألسموب حؿ المشكالت عمى عدد مف الفروض ىي: يتع"
الحي حؿ المشكمة عف طريؽ المحاولة والخطأ، يحدث التعمـ بصورة تدريجية مع تكرار 
المحاوالت ويقاس بتناقص الزمف أو عدد األخطاء، تكوف االستجابات األولى لمحؿ عشوائية ثـ 
تتحوؿ تدريجًيا إلى قصدية عف طريؽ االختبار والربط، يعمؿ كؿ مف التعزيز والتكرار عمى 

ة الروابط العصبية بيف المثير واالستجابة المعززة، قوة االستجابة دالة لكؿ مف نمط المثيرات تقوي
 (.181ص ـ،1996. )الزيات،"ودرجة استعداد الكائف الحي والتفاعؿ بينيما

ووفًقا ليذا االتجاه فإف الفرد عندما تواجيو مشكمة جديدة فإنو يستخدـ الخبرة والمعمومات المتوافرة 
ؿ ىذه المشكمة، وبالتالي يكوف بإمكانو حؿ المشكالت البسيطة أما المشكالت الجديدة لديو لح

 المعقدة والتي تحتاج إلى تفكير منظـ وعميؽ فال يستطيع اكتشاؼ الجديد وال يتضمف حميا.
 Cognitive Approachالتجاه المعرفي :  -2

المعرفي، ويتـ إصالحو عف  يرى أنصار ىذا االتجاه أف المشكمة ىي انعداـ توازف في المجاؿ"
طريؽ إعادة بناء أو تشكيؿ ىذا المجاؿ في ىيئة توازف جديد أو شكؿ منتظـ، ولقد أكدوا عمى 
الحاجة إلى التفكير المثمر الكتساب االستبصار في الحموؿ الممكنة لممشكالت، فالمتعمـ يبدأ 

 (.37ص ـ،2001. )جمؿ،"في إدراؾ الشكؿ أواًل وبعدىا يفحص التفاصيؿ

ويتـ ىذا النظاـ وفؽ استراتيجية االستبصار التي تتـ فييا محاولة صياغة مبدأ أو اكتشاؼ "
نظاـ عالقات يؤدي إلى حؿ المشكمة، ويتضمف النشاط الذىني معالجة أشكاؿ أو صور أو 
رموز. ويتضمف أيًضا صياغة فرضيات مجردة بدؿ معالجة أشياء حسية ظاىرة، وتختمؼ 

 (.472ص ـ،2011. )سعادة،"د عممية حؿ المشكمةلتي يعالج فييا األفراالمستويات المعرفية ا
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وبذلؾ في ىذا االتجاه فإف الطالب يضع فرضيات ويقـو باكتشاؼ وتصميـ عالقات جديدة تربط 
 بيف متغيرات المشكمة والتي تمكنو مف حميا.

 Gestalt Approachالتجاه الجشطالتي:  -3

أف التفكير نوع مف التنظيـ اإلدراكي لمعالـ المحيط بالفرد، ويمكف فيمو  يرى عمماء الجشطالت
مف خالؿ معرفة األسموب الذي يتبعو المتعمـ في إدراؾ المثيرات التي يتضمنيا مجالو اإلدراكي. 
لذلؾ يعتبر التفكير وحؿ المشكمة عمميات معرفية داخمية، وىي العمميات التي يعني بيا 

 ـ،2011عمميات حؿ المشكمة. )سعادة، التي عمى نحو أولى لتفسيرأصحاب االتجاه الجشط
 (.473ص

 Informaition Processing Approachاتجاه معالجة المعمومات:  -4

تقوـ الفكرة األساسية ليذا االتجاه عمى افتراض وجود تشابو بيف العمميات المعرفية التي يمارسيا 
بيا الحاسب اآللي في معالجة المعمومات،  الفرد أثناء حؿ المشكالت والعمميات التي يقـو

فكالىما )اإلنساف والحاسب اآللي( يستقبؿ المعمومات أو المثيرات الخارجية ويعالجيا 
 (Brightman,1990, p15باستراتيجيات معرفية محددة، وينتج استجابات نيائية. )

مشكمة متمثمة يقدـ ىذا االتجاه تفسيرات منطقية لمعمميات العقمية التي تحدث لحؿ أي 
بالمعطيات والمدخالت لموصوؿ إلى المخرجات وتحقيؽ األىداؼ وتركز عمى الخطوات 

 المتسمسمة والعمميات الفكرية لحؿ المشكالت.

وترى الباحثة وجود االختالؼ في حؿ المشكالت مف وجيات نظر كؿ مف االتجاىات الفكرية، 
إذ يرى أصحاب االتجاه السموكي أف حؿ المشكمة يتـ عبر خطوات متسمسمة تـ تحديدىا مسبًقا 
وال يمكف االنتقاؿ لممرحمة التالية إال بإتماـ المراحؿ السابقة، أو باستخداـ عممية المحاولة 

طأ، أما االتجاه المعرفي فييتـ بالنشاط الذىني المعرفي في معالجة األشكاؿ والصور والخ
والرموز وبالتالي صياغة فرضيات مجردة تمكف الفرد مف حؿ المشكالت، أما بالنسبة لالتجاه 
الجشطالتي فإنو يستند إلى التفكير االستبصاري الذي يسمح لمفرد مف التأني لمحظات مف الزمف 

في حؿ المشكمة بداًل مف استخداـ المحاولة والخطأ، وأخيًرا يرى أصحاب اتجاه معالجة والتفكير 
المعمومات أىمية العالقة واالرتباط بيف المعطيات والمدخالت والعمميات العقمية والفكرية التي 

 تحدث لموصوؿ إلى المخرجات وتحقيؽ األىداؼ.
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 خطوات حل المشكالت:
الخطوات التي اقترحوىا لطريقة حؿ المشكالت، إال أف ىذا رغـ اختالؼ المربيف حوؿ 

االختالؼ كاف شكمًيا، مع بقاء الجوىر عمى حالو وتأثره بدرجة كبيرة بما طرحو ديوي في 
 األصؿ.

 ( حؿ المشكالت بالخطوات التالية:478ص ـ،2011سعادة ) وقد حدد

 الشعور بالمشكمة وتحديدىا. -1
 حؿ مؤقت ليا.تطوير حؿ تجريبي لممشكمة أو وضع  -2
اختبار اإلجابات أو الحموؿ التجريبية المؤقتة عف طريؽ جمع المعمومات والبيانات ذات  -3

 العالقة.
 الوصوؿ إلى حكـ عاـ أو قرار. -4
 تطبيؽ القرار أو الحؿ النيائي. -5

كما أف اتباع خطوات حؿ المشكالت يتطمب مف المتعمـ نشػاًطا ذىنًيػا معرفًيػا يسػير فػي خطػوات 
 آلتي )أبوريػػػاش وقطػػػيط،مرتبػػػة ومنظمػػػة، ويمكػػػف تحديػػػد عناصػػػرىا وخطواتيػػػا كػػػا معرفيػػػة ذىنيػػػة

 (:99ص ،2008

 الشعور بالمشكمة. -1
 تحديد المشكمة. -2
 تحميؿ المشكمة. -3
 جمع البيانات المرتبطة بالمشكمة. -4
 اقتراح الحموؿ. -5
 دراسة الحموؿ المقترحة. -6
 الحموؿ اإلبداعية. -7

عمى عناصر خطوات حؿ المشكمة إال أف وعمى الرغـ مف أنو ال يوجد اتفاؽ مطمؽ حرفي 
األدب التربوي العممي يتفؽ عمى العناصر األساسية المشتركة في الطريقة العممية لحؿ 

 ( :67ص ـ،1989شكالت وىي كما حددىا زيتوف )الم

 الشعور )الحس( بالمشكمة. -1
تحديد المشكمة وصياغتيا في صورة إجرائية قابمة لمحؿ إما في صيغة سؤاؿ )موقؼ  -2

 كؿ( أو في صورة تقريرية.مش
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 وضع أحسف الفرضيات أو التفسيرات لحؿ المشكمة. -3
 جمع البيانات أو المعمومات ذات الصمة بالمشكمة المدروسة. -4
 اختبار الفرضية بأي وسيمة عممية. -5
 الوصوؿ إلى حؿ المشكمة. -6
 استخداـ الفرضية كأساس لمتعميـ في مواقؼ أخرى مشابية. -7

 حثة ميارات حل المشكمة في خمس خطوات وىي:بناًء عمى ما سبق حددت البا

 أوًل: ميارة تحديد المشكمة:

تعتبر ميارة تحديد المشكمة مف أىـ ميارات حؿ المشكالت، ألنو إذا تـ تحديد المشكمة بوضوح 
ومعرفة األسس والمرتكزات ليذه المشكمة فإف الطالب سوؼ يسير في خطوات واضحة لحؿ 

 لموصوؿ لحؿ المشكمة. المشكالت، ويبذؿ كؿ ما بوسعو

إف تحديد المشكمة بدقة ووضوح يعتبر عماًل عممًيا بالدرجة األولى، وقد تكوف ىذه المشكمة "
مرتبطة بالتالميذ أو البيئة، وتعتبر ىذه الخطوة مف أىـ خطوات حؿ المشكالت والتي تساعد 

ذا ما تييأ الجو إلثارة المشكمة و  احتمت مكانيا في عقوؿ كثيًرا في الوصوؿ إلى حؿ المشكمة، وا 
 (.111ص ـ،2010. )جعفر، "أسيؿ عمى التالميذ التالميذ فإف تحديدىا يكوف

وترى الباحثة أف  المقصود بميارة تحديد المشكمة ىو: التعبير الدقيؽ والممثؿ لقضية ما بجممة 
 نصية ترمز إلى جوىر القضية المطروحة والمطموب حميا، وتحديد المشكمة يتوجب مف الطالب

 تحمؿ المسئولية في اتباع الخطوات القادمة المتضمنة لحؿ ىذه المشكمة.

 خطوات ميارة تحديد المشكالت:

( 546ص ـ،2006سعادة،تتمخص خطوات ميارة حؿ المشكمة )تحمؿ المسئولية( كما ذكرىا )
 بما يأتي:

 شد االنتباه نحو المياـ المناط بيا المتعمـ. -1
 ميمة وضرورية.اإللماـ بأف المسئولية الشخصية  -2
 تنمية ودعـ االتجاىات اإليجابية نحو مفيوـ تحمؿ المسئولية وتحديد المشكمة. -3
 تحديد األغراض البعيدة المدى ذات العالقة بتحديد المشكمة. -4
 تحديد األىداؼ الخاصة بميارة تحديد المشكمة. -5
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ع عمى تحمؿ القياـ بعممية األنشطة التشاركية أو التعاونية لمطمبة في األعماؿ التي تشج -6
 المسئولية.

 التدرب عمى تنظيـ الوقت وضبطو. -7
 ثانًيا: ميارة تحميل المشكمة :

بعد تحديد المشكمة تحديًدا دقيًقا يتوجب عمى الطالب البدء في تحميؿ المشكمة مف حيث: 
أسبابيا، العوامؿ المؤثرة فييا، أعراضيا، نتائجيا وغيرىا مف التفسيرات التي تساعد في فيـ 

بشكؿ جيد والذي بدوره يساعدىـ في وضع البدائؿ والفرضيات التي تؤدي إلى حؿ  المشكمة
المشكمة، حيث يقوـ الطالب بتجميع المعمومات حوؿ المشكمة مف مصادر مختمفة منيا: المعمـ، 
الطالب، أولياء األمور، الجيات المختصة، المصادر االلكترونية والمكتبات وغيرىا مف 

 المصادر المتاحة.
 ا: ميارة وضع البدائل )الفرضيات( :ثالثً 

يمكف تعريؼ البدائؿ أو الفرضيات عمى أنيا: تعبير يستخدـ لإلشارة إلى أي استنتاج أو قوؿ "
غير مثبت، ويخضعيا الباحثوف لمفحص والتجريب مف أجؿ التوصؿ إلى إجابة أو نتيجة معقولة 

 (.296ص ـ،1999. )جرواف،"الغموض في المشكمة تفسر

الباحثة ميارة وضع البدائؿ أو الفرضيات عمى أنيا: اقتراحات وتخمينات ذكية يضعيا وتعرفيا 
الطالب كحموؿ مؤقتة لممشكمة قيد الدراسة ليتـ بعد ذلؾ فحصيا ودراستيا والتأكد مف فعاليتيا 

 في حؿ المشكمة.

ويقدـ الباحث مور ورفاقو ثالثة مبادئ إرشادية لمراعاتيا عند وضع الفرضيات: 
(Moore,Mccann,Mccann,1985( وترجميا جرواف )في كتابو كما 296ص ـ،1999 )

  -يأتي:

 يجب أف تحؿ الفرضية أو تساعد في حؿ المشكمة كما تـ تحديدىا. -1
 كمما كاف عدد الفرضيات الموضوعة أكثر كاف ذلؾ أفضؿ. -2
يجب بذؿ مجيود كبير لصياغة فرضيات قد تكوف غير سارة مف خالؿ إطالؽ العناف  -3

 دوف تقييد أو كبح بتأثير مفيـو الذات. لمخياؿ

ويتـ تدريس ميارة الفرضيات واختبارىا مف أجؿ إثارة التفكير واكتشاؼ المفاىيـ واألفكار "
الجديدة وغرس روح الثقة في نفوس الطمبة، كما ترجع أىمية تدريس ىذه الميارة إلى تشجيع 
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مؤقتة لممشكمة أو ما يسمى بالفرضيات الطمبة عمى المخاطرة وتعميميـ باف الحموؿ التجريبية ال
ثباتو بحؿ نيائي أو لـ يتـ التثبيت  ميمة لموصوؿ إلى حؿ المشكمة، سواء ما تـ دعمو باألدلة، وا 

 .(42ص ـ،2012،. )أبو قورة"عميو ودعمو باألدلة المطموبة
 رابًعا: ميارة الوصول إلى الحل الصحيح :

ائية عمى أنيا: تمؾ الميارة التي يتـ استخداميا مف يمكف تعريؼ ميارة الوصوؿ إلى الحموؿ الني"
أجؿ تطبيؽ معمومات معطاة واستنتاجات مقدمة لموصوؿ إلى أحكاـ عامة أو حموؿ نيائية. أما 
عف تعريفيا مف جانب الطمبة: فيي عبارة عف إصدار أحكاـ بعد األخذ بالحسباف جميع 

 (.550ص ـ،2003. )سعادة،"المعمومات المتوفرة

لباحثة أف ميارة الوصوؿ إلى الحؿ الصحيح تتمثؿ في التفكير العميؽ مف قبؿ الطالب وترى ا
في المعطيات واالفتراضات الحالية، والتفكير في النتائج التي مف الممكف الحصوؿ عمييا مف 

 كؿ فرضية ثـ المجوء إلى أفضؿ الحموؿ وأنسبيا لممشكمة قيد الدراسة.

 إصدار األحكام( :خطوات ميارة الوصول إلى الحل) 

 -( أىـ خطوات ميارة الوصوؿ إلى الحموؿ في اآلتي:551ص ـ،2003لخص )سعادة،

 جمع المعمومات الممكف جمعيا عف موقؼ تعممي أو سؤاؿ معيف أو مشكمة محددة. -1
ربط الخبرات أو المعارؼ السابقة لدى الطمبة بالمعمومات التي تـ جمعيا عف قضية ما  -2

 أو موضوع معيف.
 فيما إذا كانت تمؾ الخبرات أو المعارؼ السابقة قابمة لمتطبيؽ أـ ال.تحديد  -3
 عمؿ استنتاجات في ضوء المعمومات المتوفرة. -4
استخداـ مجمؿ ما لديؾ مف معمومات إلصدار حكـ حوؿ الموقؼ المطروح لمنقاش أو  -5

 الدراسة.
 تطبيؽ خطوات التفكير الخاصة بميارة الوصوؿ لمحؿ. -6
الميارة بعد تطبيقيا أو تنفيذىا، وذلؾ في ضوء اإلجابة عف الحكـ عمى فعالية ىذه  -7

األسئمة الثالثة اآلتية: ما الذي تـ إنجازه مف العمؿ حتى اآلف؟ وما الذي لـ يتـ إنجازه 
 بعد؟ وما الذي يمكف إنجازه مستقباًل بطرؽ جديدة ومختمفة؟.

 :خامًسا: ميارة تطبيق الحل

 النيائي فإنو ال بد مف وضع خطة لمتطبيؽ العممي.بعد قبوؿ الحؿ أو الوصوؿ إلى الحكـ "



46 
 

يمكف تعريؼ ميارة التطبيؽ لمحؿ أو لإلجراءات عمى أنيا تمؾ الميارة التي تستخدـ لفيـ 
وتطبيؽ خطوات معقدة في ضوء عناصرىا المتعددة. أما عف التعريؼ الخاص بالطمبة ليذه 

ال يصبح مف الضروري التفكير كثيًرا الميارة، فيي عبارة عف تعمـ شيء ما بدقة عالية، بحيث 
. "شكؿ عادي أو تمقائيفي تمؾ الخطوات أثناء القياـ بيا، ألف تطبيقيا أو تنفيذىا أصبح يتـ ب

 (.563ص ـ،2003)سعادة 

وتعرؼ الباحثة ميارة تطبيؽ الحؿ عمى أنيا تمؾ الميارة التي يكتسبيا الطالب مف خالؿ 
يخرج الطالب مف اإلطار النظري لحؿ المشكالت، بؿ الممارسات والتدريبات العممية بحيث 

 يتعدى ذلؾ التطبيؽ والتنفيذ عمى أرض الواقع.
 خطوات ميارة تطبيق اإلجراءات )الحل(:

تتمثؿ أىـ األىداؼ التربوية والتعميمية التي تحاوؿ ميارة تطبيؽ اإلجراءات تحقيقيا في أف "
سيكوف قادًرا عمى أف يحمؿ الموضوعات، الطالب بعد قيامو باألنشطة والقرارات المختمفة 

وتقسيميا إلى عناصر وأجزاء صغيرة، وأف يتعود عمى الخطوات مف خالؿ التدريب، وأف يحكـ 
. ويمخص سعادة "عمى فاعمية الميارة مف خالؿ في ضوء ممارستيا في الميداف الحياتي اليومي

 -( أىـ خطوات تطبيؽ اإلجراءات فيما يأتي:564ص ـ،2003)

 تحديد أجزاء أو عناصر الموضوع أو القضية قيد الدراسة. -1
 تحديد الخطوات المتتابعة الضرورية الستكماؿ الموضوع. -2
 كتابة الخطوات عمى الورؽ بشكؿ متتابع. -3
 التدرب عؿ الخطوات بشكؿ فردي مف أجؿ إتماميا. -4
 يؽ.العمؿ عمى قراءة الخطوات المكتوبة، مع ضرورة تشكيؿ صورة ذىنية إلجراء التطب -5
 العمؿ عمى تكرار اإلجراءات أو الخطوات مع تقييـ األداء مف وقت آلخر. -6

ويتمثؿ اليدؼ النيائي لميارة تطبيؽ الحؿ في تشجيع الطمبة عمى تشكيؿ الميارة  نفسيا دوف "
عناء التفكير في كؿ خطوة مف خطواتيا عمى حدا عند التنفيذ، وىذا ما يسمى في المجاؿ 

الحركي بالوصوؿ إلى مستوى اآللية أو التعويد. ففي البداية يكوف أداء الطمبة بطيئًا  المياري
وحذرًا، وىذا ليس بغريب عمى طبيعة ىذه الميارة بالذات، فالتغذية الراجعة التي يتـ تصويبيا 

. "وية في ىذه المرحمةألداء الميارة باإلضافة إلى العناية واالىتماـ تمثالف أموًرا حي
 (.568ص ـ،2003،)سعادة
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وتعتبر ميارة تطبيؽ الحؿ مف الميارات التي تحتاج إلى جيد عقمي وبدني كبير، فيو ليس مف 
السيؿ االنتقاؿ بالطالب مف مرحمة المعرفة النظرية إلى جانب التطبيؽ والممارسة العممية فيي 

بيؽ ىذه تحتاج إلى الجرأة مف قبؿ الطالب، كذلؾ يجب عمى المعمـ تشجيع الطالب عمى تط
الميارة في جوانب مختمفة لمنيوض بالطالب و وضعو عمى بداية الطريؽ، واكتساب الطالب 
لميارة التطبيؽ العممي والممارسة سوؼ يجعمو يستخدـ ىذه الميارة في كافة المواقؼ الحياتية 

 التي تواجيو وتساعده في الخروج مف المساحة الضيقة التي تتمثؿ التفكير المحدود.

 عمم في تنمية ميارات حل المشكالت:دور الم
لممعمـ دور كبير جدًا في تعميـ الطالب ميارات التفكير وميارة حؿ المشكالت خاصة بدءًا 

 بالتعرؼ عمى المشكمة مرورًا باألنشطة والعمميات وصواًل لمحؿ المناسب وتطبيقو إف أمكف.

ميارات حل المشكمة ( دور المعمم في تنمية 112ص م،2008أبو رياش وقطيط )يعرض 
 لدى الطالب من خالل إتباع اآلتي:

يوجو أداء وبحث واختبار الفرضيات لمطمبة مف خالؿ أسئمة تثير فييـ الدافعية لمبحث  -1
 واالستقصاء.

 يثري خبرات الطمبة مف خالؿ مواقؼ ومشكالت ترتبط بحياتيـ وواقعيـ الذي يعيشونو. -2
 بة إلجراء البحث واالستقصاء واالستطالع.يحدد المعرفة والميارات التي يحتاجيا الطم -3
 يحدد النتائج األولية أو المفاىيـ التي يكتسبيا الطمبة نتيجة قياميـ بالبحث واالستقصاء. -4
 يحدد الطمبة نماذج تساعدىـ عمى المشكالت والبحث مستقباًل. -5
 يساعد الطمبة عمى تحديد المراجع المطموبة إلجراء البحث. -6
 لدعميـ كمما تطمب األمر. يرقب نقد الطمبة ويتدخؿ -7

دور المعمـ في تنمية ميارات حؿ المشكالت وتتفؽ الباحثة مع أبو رياش وقطيط عمى 
ثراء خبرات الطمبة، وتحديد  لدى الطالب بحيث يقتصر دوره عمى التوجيو واإلرشاد، وا 
المعارؼ والميارات التي يحتاجيا الطمبة وتوجيييـ إلى أفضؿ السبؿ التي مف خالليا 

 ؿ الطالب إلى أعمى المستويات في حؿ المشكالت.يص

وكذلك يوصي جانييو المعممين بشكل عام ومعممي العموم خاصًة لتعميم ميارات حل المشكالت 
 (156ص م،2001)زيتون، -ب بمراعاة ما يمي:لمطال

تطوير واجبات أو ميمات حؿ المشكالت حوؿ أفكار جديدة غير مألوفة لمطمبة،  -1
 التماريف والنشاطات العممية الروتينية المممة. وبالتالي البعد عف
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تحميؿ النشاط التعميمي المتضمف حؿ المشكالت لتحديد المعرفة العممية السابقة  -2
 والميارات والعمميات الضرورية الالزمة لحؿ المشكالت.

ينبغي لمعمـ المعمـو التأكد مف أف الفرد المتعمـ يستوعب طبيعة المشكالت المبحوثة،  -3
ر الطالب وحسو بالمشكالت ومعرفة طبيعتيا ىو الذي يدفعو )داخمًيا( إلى ألف شعو 

 الرغبة في البحث عف حؿ ليا أو معرفة أسبابيا.
يجب عمى معمـ العموـ أف يكوف حذًرا مف أف يعطي الحؿ )حؿ المشكالت( لمطالب،  -4

ويجب أف يتذكر معممو العموـ أف عمى الطالب أف يتوصؿ أو يكتشؼ الحؿ بنفسو مف 
 خالؿ القاعدة أو المبدأ التنظيمي العالي الذي يطوره لنفسو.

( بعض المبادئ اإلضافية لممعممين عند تعميم )حل م1986باإلضافة إلى ما سبق يقدم بل )
المشكالت( لمطمبة وتطبيقيا والتدريب عمييا، من أبرزىا ما ذكره زيتون في كتابو وىي كما 

 -(:156ص م،2001يأتي: )زيتون،

 طمبة عمى استخداـ أساليب واستراتيجيات منفردة.تشجيع ال -1
 تشجيع التفكير التباعدي )المتشعب(. -2
 إعطاء الطمبة الكثير مف التدريبات لحؿ المشكالت في العموـ. -3
التأكد مف أف الطمبة متمكنوف مف )المتطمبات السابقة( الالزمة لحؿ المشكمة قبؿ أف  -4

 مفاىيـ والمبادئ العممية ذات العالقة.يبدؤوا في حؿ المشكمة، كما في : الحقائؽ وال
تشجيع الطمبة عمى أف يكتشفوا أو يقترحوا ألنفسيـ مشكالت عممية وأف يجدوا بأنفسيـ  -5

 حمواًل ليا.
 تعممي مريح وعدـ التوتر داخؿ الصؼ أثناء تدريبات حؿ المشكمة. -خمؽ مناخ تعميمي -6
 تركيب والتقويـ.تشجيع العمميات العقمية العميا لدى الطمبة كالتحميؿ وال -7
 تجنب تقديـ الحموؿ لممشكالت المبحوثة. -8
تقديـ حوافز داخمية )إيجابية( لمطمبة الذيف يستخدموف مناحي جديدة في حؿ  -9

 المشكالت.

كما أن لممتعمم دورًا فعاًل في اكتساب ميارات حل المشكالت واستخداميا وىي كالتالي كما 
 -(:113ص م،2008قطيط )ذكرىا أبو رياش و 

 يبدي الرغبة في التعمـ باستخداـ ميارات حؿ المشكالت. -1
 يبحث ويجرب دوف الطمب مف اآلخريف المساعدة أو االتكاؿ عمى اآلخريف. -2
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 يظير اىتماًما فعااًل في التعمـ ويمارس ميارات حؿ المشكالت. -3
 يقترح مواضيع ذات اىتماـ شخصي. -4
 والمشكالت.يظير حب االستطالع حوؿ اكتساب معرفة جديدة مف القضايا  -5
 يبدي المثابرة في حؿ المشكالت. -6
 يكوف راغًبا في تجريب طرؽ مختمفة لحؿ المشكالت وتقويـ نفع ىذه الطريقة. -7
 يعمؿ مستقاًل أو في فريؽ لحؿ المشكالت. -8

وترى الباحثة أف لممتعمـ الدور البارز في تعمـ ميارات حؿ المشكالت واكتسابيا، بحيث يتـ 
ستخالص المشكالت مف الواقع، واقتراح الحموؿ المناسبة االعتماد عمى الطالب في ا

واختيار الحؿ المناسب ثـ تطبيؽ الحؿ الذي تـ الوصوؿ إليو سواء مف قبؿ الطالب بمفرده 
 أو عف طريؽ جماعة.

  المشكالت:ت حل عوامل نجاح تعمم الطالب لميارا
 أف تكوف المشكمة نابعة مف حياة الطالب أنفسيـ. -1
 متحدية لتفكير الطالب.أف تكوف المشكمة  -2
 أف تكوف المشكمة ذات معنى وليا أىمية في المجتمع. -3
 أف تكوف متالئمة مع مستوى نضج الطالب فال ىي سيمة وال ىي صعبة المناؿ. -4
 أف تكوف مصادر المعرفة ووسائميا متوفرة لدى الطالب. -5
ب الموجية أف يكوف المعمـ ممًما بالمشكمة مف جميع جوانبيا حتى يستطيع توجيو الطال -6

 السميمة.
 أف يسود جو العمؿ روح المحبة والتعاوف العممي. -7

وتتفؽ الباحثة مع أبوقورة بأنو إذا كانت المشكمة نابعة مف الحياة الواقعية لمطالب ومتحدية 
لتفكيره وليا معنى وأىمية في حياتو وفي مجتمعو فيذا مؤشر قوي لنجاح تعمـ ميارات حؿ 

 المشكالت.
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 :حل المشكالتشروط تحسين 
( شروط تحسين حل المشكالت ومن أبرزىا ما 80ص م،2008ذكر أبو رياش وقطيط )

 -يأتي:

 التأىب لحؿ المشكمة. -1
 إدراؾ العالقة بيف المبادئ التي تعمميا الطمبة وموقؼ حؿ المشكمة. -2
 توافر الحموؿ البديمة لممشكمة الواحدة. -3
 مة.استدعاء جميع المفاىيـ والمبادئ المرتبطة بالمشك -4
 تزويد المتعمـ ببعض التوجييات المفظية التي تفيد في تنظيـ تفكير المتعمـ. -5

 تنمية تفكير حل المشكالت: 
ــالطرق ــة ب ــد الطمب ــر حــل المشــكالت عن ــة تفكي ــاش  يســتطيع المعممــون تنمي ــو ري ــة : )أب التالي

 (83-82ص ص م،2008وقطيط،

بحيث تضع الطمبة في حالة صياغة المواد الدراسية عمى شكؿ مشكالت متحدية لمطمبة،  -
 مف عدـ التوازف العقمي، وتثير لدييـ الدافعية والرغبة في إيجاد حموؿ مناسبة ليا.

إثارة دافعية الطمبة وتشجيعيـ عمى االستجابة لمثؿ ىذه المواقؼ مف خالؿ استخداـ أساليب  -
 التعزيز المختمفة.

تقصاء والتعبير الحر لدى توفير الجو الصفي الذي يمتاز باليدوء والدؼء ويشجع االس -
 الطمبة.

تدريب الطمبة عمى ميارات فيـ وتحديد المشكمة والعناصر المرتبطة بيا وتدريبيـ عمى  -
وضع الفرضيات المناسبة وطرؽ جمع البيانات المناسبة الختبارىا واختيار البديؿ المناسب 

 ومف ثـ تنفيذه.
االعتماد عمى الحوار والنقاش كأسموب تعميمي وتشجيع التعمـ الذاتي واالكتشافي لدى  -

 الطمبة.
رشاده مصادر  - تقديـ التغذية الراجعة لممتعمـ التي تمكف مف الوصوؿ إلى الحموؿ المطموبة وا 

 التعمـ اإلضافية.
 تشجيع العمؿ الجماعي التعاوني بيف الطمبة. -
 ممية التدريس.استخداـ أسموب لعب الدور في ع -
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تزويد الطمبة باأللغاز واألحاجي والمسائؿ اإلضافية وبالمواقؼ االجتماعية التي تتطمب  -
 حمواًل وتشجيعيـ عمى إيجاد حموؿ ليا.

 ما استفادتو الباحثة من اإلطار النظري في فصل اإلجراءات:
، كما P5BLاستفادت الباحثة مف اإلطار النظري في تكويف حصيمة أدبية عف نموذج التعمـ 

استفادت في معرفة خطوات النموذج وكيفية تطبيقو عمى دروس الوحدة التاسعة في العمـو 
)التقانة والعمـ في حياتنا( لمصؼ السابع األساسي، مما ساعد عمى تنظيـ المعمومات واألفكار 

 التعمـالتي تعمؿ عمى نجاح تطبيؽ النموذج بكافة مراحمو، وىي عبارة عف خمسة مراحؿ ىي: 
القائـ عمى المشكمة، التعمـ القائـ عمى المشروعات، التعمـ القائـ عمى العمميات، التعمـ القائـ 

يعتمد عمى التعمـ النشط و يكوف  نموذج عمى الناس، التعمـ القائـ عمى المنتج، فيو بطبيعتو
ميارات حؿ ، ثـ انتقمت لممحور الثاني والحديث حوؿ الطالب العنصر األساسي في عممية التعمـ

ساسي، وبعد االطالع عمى الدراسات افرىا لدى طالبات الصؼ السابع األالمشكالت الواجب تو 
 ميارات المناسبة لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة.السابقة واألبحاث تمكنت الباحثة مف تحديد ال

وسوؼ تقوـ الباحثة بتطبيؽ العديد مف المشروعات مع طالبات الصؼ السابع األساسي مف 
 يأتي:رسة دار األرقـ لمبنات منيا ما مد

 مشروع إنتاج الغاز الحيوي )الميثاف(. -
 مشروع إنتاج المضاد الحيوي )البنسميف( مف فطر البنسيميوـ. -
 مشروع إنتاج األجباف. -
 مشروع صناعة المخمالت. -
 مشروع معرفة أثر ىرموف النمو )الجبريمؾ أسيد( عمى فطر عيش الغراب. -
 أنواع األدوية.مشروع تمييز وفحص بعض  -
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 P5BLتيدؼ ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ 
، لذلؾ قامت الباحثة باالطالع عمى البحوث والدراسات  لتنمية ميارات حؿ المشكالت في العمـو
السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، مف أجؿ االستفادة منيا في بناء أدوات الدراسة واإلطار 

إلى النظري واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة. وقامت الباحثة بتقسيـ الدراسات السابقة 
 -العينة -محوريف رئيسيف يمي كؿَّ محور تحميٌؿ لمدراسات المتضمنة فيو مف حيث: )اليدؼ

أىـ النتائج(، وعقبت الباحثة عمى محوري الدراسات السابقة كما  -األدوات المستخدمة -المنيج
 قامت بوضع تعقيب ختامي.

 وقد جاءت محاور الدراسة عمى النحو التالي:
 .P5BL: الدراسات التي تناولت نموذج التعمـ المحور األول

 الدراسات التي تناولت تنمية ميارات حؿ المشكالت. المحور الثاني:

  P5BLالمحور األول: الدراسات المتعمقة بنموذج التعمم 
 ( : م2016دراسة عبد المجيد )

عمػػػػػػى ىػػػػػػدفت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى معرفػػػػػػة فعاليػػػػػػة تػػػػػػدريس العمػػػػػػـو باسػػػػػػتخداـ نمػػػػػػوذج الػػػػػػتعمـ القػػػػػػائـ 
، المنػػػتج People، الفريػػػؽ Process، الخطػػػوات Project، المشػػػروع  Problem)المشػػػكمة
Product )P5BL  فػػػػي تنميػػػػة التحصػػػػيؿ واالتجػػػػاه نحػػػػو العمػػػػؿ الجمػػػػاعي لػػػػدى طمبػػػػة المرحمػػػػة
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، حيث طبقت الدراسة عمى  اإلعدادية.

( طالػػػب وطالبػػػة مػػػػف طمبػػػة الصػػػؼ الثػػػػاني اإلعػػػدادي بمػػػدارس المسػػػػار 32عينػػػة تكونػػػت مػػػػف )
المصػػري بجػػدة، واسػػتخدمت الباحثػػة اختبػػاًرا تحصػػيمًيا فػػي وحػػدة التكػػاثر المقػػررة فػػي كتػػاب العمػػوـ 

تجاىات الطالب نحو العمؿ الجماعي، وأظيرت نتائج الدراسػة أف الػتعمـ الفصؿ الثاني ومقياس ا
يعمؿ عمى تنمية التحصيؿ وتعزيز التعاوف وتحسيف االتجاىات  P5BLالقائـ عمى نموذج التعمـ 

 نحو التعمـ.
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 (Fruchter & Lewis, 2003دراسة لويس وفرتشر )

 الجماعي مف خالؿ نموذج التعمـ ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر نماذج التوجيو لدعـ العمؿ
P5BL.  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمدت الباحثة نمط تطبيؽ المشروعات في بيئة العمؿ

الجماعي لتقديـ منتج نيائي لمعميؿ، حيث طبقت الدراسة عمى طمبة اليندسة في ثالث جامعات 
األمريكية وأوروبا و شريكة في تصميـ المشروعات وىي جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة 

الياباف وكاف االلتقاء األوؿ والختامي وفي جامعة ستانفورد، وتكوف فريؽ العمؿ مف طالب 
اليندسة المعمارية والمدنية وأصحاب التدريب والممارسيف والموجييف، واستخدمت الباحثة بطاقة 

معدؿ اإلتقاف في  المالحظة لممنتج النيائي لمتصميمات كدليؿ لإلنجاز في العمؿ والحكـ عمى
العمؿ، وأظيرت نتائج الدراسة أف برنامج العمؿ الجماعي العالمي ومتعدد األبحاث يوفر خبرة 

 غنية في تصميـ التعمـ القائـ عمى المشروعات.
 (Fruchter,2000دراسة فراتشر )

. P5BLىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التوجيو في التعميـ المتعدد التخصصات في برنامج 
مف خالؿ تجربة متعددة  P5BLحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة أسموب التوجيو في ولت

األبعاد والتي تتجاوز المعتاد مف تصميـ التعمـ القائـ عمى المشاريع بيف عدة دوؿ، حيث طبقت 
الدراسة عمى طمبة اليندسة المدنية والمعمارية وكاف الطالب يمعبوف دور المتدرب، وىيئة 

ممارسيف تعمب دور المقاوؿ، والموجيوف يقدموف تحمياًل لفرص التوجيو ضمف التعمـ التدريس وال
واستكشاؼ البنى النظرية واآلثار العممية، وتـ استخداـ أدوات وأوراؽ عمؿ وبطاقات مالحظة 

والعمميات واآلثار المترتبة عمييا، وأظيرت نتائج الدراسة  PBLتناقش آثار تصميـ بيئات التعمـ 
يوفر تجربة متعددة األبعاد الغنية التي تتجاوز المعتاد وتعمـ عادات  P5BLيو في أف التوج

العمؿ وممارسات التفكير وأنماط المشاركة بيف الميندسيف المعمارييف والمدنييف في السياؽ 
مكانيات العمؿ في القيود التي يعمموف فييا، وتوفر تجربة  الفعمي لمزمالء واالىتمامات المينية وا 

P5BL .التوجيو لمطالب وتطوير ىوية ذات صمة بالممارسات العممية والمينية 

 ( :م2015دراسة عبسي )

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشكمة في تنمية 
التفكير االبتكاري لدى التالميذ الموىوبيف، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج 

( طالًبا مف طالب الصؼ السادس االبتدائي مف الذيف 16جريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )الت
حققوا مستوى عالًيا في الموىبة والقدرات اإلبداعية بناًء عمى درجاتيـ في مقياس التعرؼ عمى 
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التالميذ الموىوبيف. وقاـ الباحث بتطبيؽ اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري، ومقياس التعرؼ 
ى الطالب الموىوبيف، واختبار المصفوفات المتتابعة لمذكاء، والبرنامج التدريبي المقترح )مف عم

بيف متوسطي  0.01إعداد الباحث(، وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى 
رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي في اختبار تورانس لمتفكير 

بيف متوسطي  0.01ي في اتجاه القياس البعدي، وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى االبتكار 
رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي في اختبار تورانس لمتفكير 
االبتكاري في اتجاه المجموعة التجريبية، كما أظيرت النتائج أيًضا أنو ال توجد فروؽ ذات داللة 

ا بيف متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي عمى إحصائيً 
 مقياس اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري مما يدلؿ عمى استمرارية فعالية البرنامج التدريبي.

 (: م2013دراسة حسن )

القائـ عمى ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج في العمـو مبني عمى استراتيجية التعمـ 
المشكمة في التحصيؿ وتنمية ميارات حؿ المشكمة والتفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، 
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة، وتكونت عينة 

ارة أسواف الدراسة مف طالب الصؼ السابع االبتدائي بمدرسة السيدة نفيسة االبتدائية بإد
( طالًبا، وعدد أفراد المجموعة الضابطة 51التعميمية، حيث بمغ عدد أفراد المجموعة التجريبية )

( طالًبا. واستخدـ الباحث اختباًرا تحصيمًيا في محتوى وحدة الطاقة الكيربية لمصؼ السابع، 44)
التفكير الناقد لطالب  واختبار ميارات حؿ المشكمة لتالميذ المرحمة االبتدائية، واختبار ميارات

 0.01المرحمة االبتدائية. وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بيف متوسطات درجات الطالب في المجموعتيف التجريبية والضابطة في كؿ مف: التطبيؽ 

ار ميارات البعدي الختبار التحصيمي ككؿ لصالح المجموعة التجريبية، التطبيؽ البعدي الختب
حؿ المشكمة لصالح طالب المجموعة التجريبية، التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير الناقد 

 لصالح طالب المجموعة التجريبية.
 (:م2016دراسة زيود )

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى واقع استخداـ التعمـ القائـ بالمشاريع في المدارس الحكومية 
لعموـ في محافظة جنيف، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج مف وجية نظر معممي ا

الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف جميع معممي ومعممات العموـ لممرحمة األساسية 
( معمًما ومعممة، وكانت المقابمة 159العميا في مدارس محافظة جنيف الحكومية، والبالغ عددىا )
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لدراسة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود استخداـ منخفض في الدرجة واالستبانة ىما أداتا ا
الكمية حوؿ واقع استخداـ التعمـ القائـ عمى المشاريع في المدارس الحكومية مف وجية نظر 
معممي العمـو في محافظة جنيف، كذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 

القائـ عمى المشاريع في المدارس الحكومية مف وجية نظر  استجابتيـ حوؿ واقع استخداـ التعمـ
معممي العموـ في محافظة جنيف تبًعا لمتغير )المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، متوسط عدد طمبة 
الصؼ، مكاف المدرسة(. وأوضحت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 

عمى المشاريع في المدارس الحكومية مف وجية نظر استجابتيـ حوؿ واقع استخداـ التعمـ القائـ 
 معممي العموـ في محافظة جنيف تبًعا لمتغير الجنس، وىذه الفروؽ لصالح الذكور.

 (:Jean&other,2014دراسة جان وزمالؤه )

ولتحقيؽ  ىدفت ىذه الدراسة إلى إعادة تعريؼ التدريس باستخداـ التعمـ القائـ عمى المشروعات،
تبع المشاركوف في المشروع المنيج التجريبي، حيث قامت أكاديمية التدريس في ىدؼ الدراسة ا

جامعة بوردو، وكمية التربية في جامعة إنديانا، وبرنامج التكنولوجيا في جامعة كارولينا الجنوبية 
شراؼ مف المعمميف والموجييف، وتـ  باالتفاؽ عمى إنجاز طالبيـ لمشروعات معينة، بتوجيو وا 

اقة المالحظة لتقييـ اإلنتاج لممشروعات، وأكدت النتائج عمى فعالية التعمـ القائـ استخداـ بط
عمى المشروعات في كافة المراحؿ الدراسية وخاصة المراحؿ العميا والمراحؿ الجامعية، وأكد 

 المشروع عمى الدور الفعاؿ لممتعمـ بحيث يتحمؿ مسئولية عممو ومنتجو النيائي.

 (:م2013دراسة محمد )

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ الحقائب التعميمية المعدة وفؽ استراتيجية التعمـ القائـ 
عمى المشروعات في تنمية ميارات حؿ المشكالت. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث 
المنيج التجريبي، وشممت عينة الدراسة مجموعة طالب الفرقة الرابعة بقسـ تكنولوجيا التعميـ 

كمية التربية وتـ اختيار المجموعة بطريقة مقصودة ممف يمتمكوف أجيزة الحاسب اآللي، حيث ب
( طالًبا. واستخدمت الباحثة بطاقة 30تكونت العينة مف مجموعة تجريبية واحدة عددىا )

مالحظة لتقييـ ميارات حؿ المشكالت، ومف خالؿ النتائج التي ظيرت يتضح األثر اإليجابي 
يمية المعدة وفؽ استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات عمى تنمية ميارات حؿ لمحقائب التعم

المشكالت وىذا ما يتميز بو الحقائب التعميمية مف توظيؼ لموسائط التعميمية المختمفة وتوفير 
وكذلؾ االىتماـ بتنمية ميارات حؿ المشكالت وفؽ  البدائؿ التعميمية وتحقيؽ التعمـ المتقف.
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ة التعمـ القائـ عمى المشروعات لدى طالب تكنولوجيا التعميـ لما لو مف مؤشرات قوية استراتيجي
 في إعداد الطالب.

 (:م2009دراسة لشين )

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية التعمـ القائـ عمى المشروعات لتنمية كؿ مف ميارات 
الرياضيات، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبعت التنظيـ الذاتي، واألداء األكاديمي لممتعمـ في مادة 

( طالًبا مف طالؿ الصؼ األوؿ 60الباحثة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
اإلعدادي بمدرسة تيمور بإدارة شرؽ مدينة نصر التعميمية في محافظة القاىرة، تكونت 

( طالًبا، واستخدمت 28( طالًبا وتكونت المجموعة الضابطة مف )32المجموعة التجريبية مف )
الباحثة أدوات الدراسة المتمثمة في: اختبار التنظيـ الذاتي وبطاقة مالحظة لميارات التنظيـ 
الذاتي، واختبار األداء األكاديمي في وحدة اليندسة. وأظيرت النتائج فاعمية التعمـ القائـ عمى 

ت داللة إحصائًيا عند مستوى المشروعات في تنمية ميارات التنظيـ الذاتي ككؿ ووجود فروؽ ذا
بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي  0.01داللة 

الختبار ميارات التنظيـ الذاتي لصالح التطبيؽ البعدي، كما أكدت النتائج وجود فروؽ دالة 
التطبيؽ البعدي إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في 

 الختبار األداء األكاديمي وأبعاده لصالح طالب المجموعة التجريبية.
 :(Peter Bergström,2010دراسة بيتر )

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التعمـ القائـ عمى العمميات عمى العالقة بيف الطالب 
وتكونت عينة الدراسة مف  والمعمميف. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي،

( طالًبا تـ استخداـ أداة المقابمة المتعمقة لمطالب وتـ استخداـ االستبياف وتحميؿ البيانات 14)
باستخداـ تحميؿ مواضيعي استقرائي لممادة. وتشير النتائج إلى وجود أثر لمتعمـ القائـ عمى 

زيادة فيـ العالقة بيف الطالب العمميات عمى العالقة بيف الطالب والمعمميف، حيث يؤدي إلى 
والمعمميف في سياؽ التعميـ عف بعد، وعمى وجو الخصوص الطرؽ التي تنطوي عمى عالقة 
القوة بدور المعمـ وعممية التعمـ وعممية التقييـ، وأيًضا مف النتائج التي ظيرت أف الخبرة المينية 

ويظير انفتاح أكثر مف االستبداد  تمبية نموذج جديد لمتعمـ تزيد مف عالقة الطالب مع المعمميف
مف ناحية المعمـ، ولكف طبيعة العالقة تكشؼ عف مطالب أكبر لمطالب بتحمؿ المسئولية عف 
تعممو، كذلؾ فإف عالقة القوة تضيء التحوؿ في التفكير واتخاذ القرارات واإلجراءات فيما يتعمؽ 

 .بتجربة جديدة مف االنفتاح في التعمـ القائـ عمى العمميات
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 (:م2005دراسة ليفر )

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية التعمـ القائـ عمى المنتج، ولتحقيؽ ىدؼ المشروع تـ اتباع 
المنيج التجريبي، حيث يعمؿ الطالب بشكؿ تعاوني في مجموعات صغيرة بتوجيو مف المعمـ 

ف طالب قسـ اليندسة إلنشاء منتج يعكس الممارسة في العالـ الحقيقي، وتكونت عينة الدراسة م
المدنية والبيئية في جامعة ستانفورد، وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية التعمـ القائـ عمى المنتج 
وتأثيره بشكؿ كبير عمى المتعمميف، كذلؾ زيادة االحتفاظ بالمعمومات وتطوير قاعدة معرفية 

 متكاممة وزيادة الدافع لممتعمـ وتطوير ميارات التفكير النقدي.

 قيب عمى دراسات المحور األول:التع
 أوًل: بالنسبة لألىداف:

فػي تنميػة العمػؿ الجمػاعي  P5BLىدفت بعض الدراسػات إلػى معرفػة فاعميػة نمػوذج الػتعمـ  -
 (.ـ2000( و )فرتشر،ـ2003( و)فرتشر ولويس،ـ2016مثؿ دراسة )عبد المجيد،

تنميػة التفكيػر اإلبػداعي  وىدفت دراسات أخرى إلى معرفة أثر التعمـ القائـ عمى المشكمة في -
 (.ـ2013( و)حسف،ـ2015أو الناقد مثؿ دراسة )عبسي،

كػػػذلؾ ىػػػدفت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػى معرفػػػة أثػػػر الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى المشػػػروعات فػػػي تنميػػػة  -
( و)جػػػػػػػػػاف ـ2016ميػػػػػػػػػارات حػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػكالت والتنظػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػذاتي مثػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػة )زيػػػػػػػػػود،

 (.ـ2009( و)الشيف،ـ2014وزمالؤه،
( إلى معرفة أثػر الػتعمـ القػائـ عمػى العمميػات عمػى العالقػة ـ2010)بيتر،كما ىدفت دراسة   -

 بيف المعمـ والطالب.
 ( إلى معرفة أثر التعمـ القائـ عمى المنتج عمى التعمـ التعاوني.ـ2005وىدفت دراسة )ليفر، -
متغيػػػػًرا  P5BLواتفقػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي اعتبػػػػار نمػػػػوذج الػػػػتعمـ  -

 ، واختمفت مف الغرض مف استخداـ النموذج وىو تنمية ميارات حؿ المشكالت.مستقاًل 
كػػذلؾ اتفقػػت بعػػض الدراسػػات السػػابقة مػػع جػػزء مػػف دراسػػتي الحاليػػة، نظػػًرا لنػػدرة الدراسػػات  -

 كاماًل. P5BLالمتعمقة بنموذج التعمـ 
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 ثانيًا: بالنسبة لممنيج:

بحيػث تػـ اسػتخداـ التصػميـ التجريبػي اتبعت معظـ الدراسػات السػابقة المػنيج التجريبػي،  -
 ذي المجموعتيف )الضابطة والتجريبية(.

 (.ـ2016واتبعت بعض الدراسات المنيج الوصفي مثؿ دراسة )زيود، -
واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج التجريبػي مثػؿ دراسػة  -

(، كمػػا اتفقػػت ـ2005،( و)بيتػػرـ2009( و)الشػػيف،ـ2013( و)حسػػف،ـ2015)عبسػػي،
عػػداد ـ2016مػػع دراسػػة )زيػػود، ( فػػي اسػػتخداميا لممػػنيج الوصػػفي فػػي عمميػػة التحميػػؿ وا 

 االختبار.

 ثالثًا: بالنسبة لمعينة:

تنوعػػت عينػػات الدراسػػات السػػابقة حسػػب طبيعػػة الدراسػػة وىػػدفيا، حيػػث اختػػارت بعػػض  -
 (.ـ2015بسي،الدراسات السابقة العينة مف طالب المرحمة االبتدائية كدراسة )ع

( ـ2013كما اختارت بعض الدراسات العينػة مػف المرحمػة اإلعداديػة مثػؿ دراسػة )حسػف، -
 (.ـ2009و )الشيف، (ـ2016و)عبد المجيد،

واختػػػػػػػػارت دراسػػػػػػػػات أخػػػػػػػػرى العينػػػػػػػػة مػػػػػػػػف طػػػػػػػػالب الجامعػػػػػػػػات مثػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة )فرتشػػػػػػػػر  -
 (.ـ2000( ودراسة )فرتشر،ـ2003ولويش،

 مف معممي ومعممات المرحمة األساسية.( ـ2016كذلؾ كانت العينة لدراسة )زيود، -
( فػي اختيػار عينػة الدراسػة ـ2013واتفقت الباحثة في الدراسة الحالية مع دراسػة )حسػف، -

 مف طمبة الصؼ السابع.
 رابعًا: بالنسبة لألدوات:

 تنوعت أدوات الدراسات السابقة نتيجة اختالؼ أغراضيا. -
اس مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة )عبػػػػػػػد اسػػػػػػػتخدمت بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة االختبػػػػػػػار كػػػػػػػأداة قيػػػػػػػ -

( لقيػاس التفكيػر اإلبػداعي، ـ2015( لقياس التحصػيؿ، ودراسػة )عبسػي،ـ2016المجيد،
( ـ2009( لقيػػػػاس ميػػػػارات حػػػػؿ المشػػػػكالت، ودراسػػػػة )الشػػػػيف،ـ2013ودراسػػػػة حسػػػػف )

 لقياس التنظيـ الذاتي.
 كذلؾ استخدمت بعض الدراسات السابقة بطاقة المالحظة أو االستبياف كأداة قياس منيا -

 (.ـ2009( ودراسة )الشيف،ـ2016( ودراسة )زيود،ـ2003دراسة )فرتشر ولويس،
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( فػي اسػتخداـ اختبػار لقيػاس ميػارات حػؿ ـ2013ووافقت الدراسة الحالية دراسة )حسػف، -
المشػػػكالت. كمػػػا اختمفػػػت مػػػع العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػي تسػػػتخدـ بطاقػػػة المالحظػػػة أو 

 االستبياف.
 خامسًا: بالنسبة لمنتائج:

فػي تنميػة ميػارات  P5BLأظيرت جميع الدراسات السابقة فعالية استخداـ نموذج الػتعمـ  -
(، ـ2016العمؿ الجماعي والتحصيؿ والعمؿ التعاوني وغيرىا، مثؿ دراسة )عبد المجيد،

 (.ـ2000(، ودراسة )فروتشر،ـ2003ودراسة)فروتشر ولويس،
(، ـ2015فػػػي دراسػػػة )عبسػػػي،كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج فعاليػػػة الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى المشػػػكمة  -

(. وفعاليػػػػػػػػة الػػػػػػػػتعمـ القػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػى المشػػػػػػػػروعات فػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػة ـ2013ودرايػػػػػػػػة )حسػػػػػػػػف،
(، ودراسػػة ـ2009(، ودراسػػة )الشػػيف،ـ2014(، ودراسػػة )جػػاف وزمػػالؤه،ـ2016)زيػػود،
(، ـ2010(. كػػذلؾ فعاليػة الػػتعمـ القػػائـ عمػى العمميػػات فػي دراسػػة )بيتػػر،ـ2013)محمػد،

 (.ـ2005عمى المنتج في دراسة )ليفر، وفعالية التعمـ القائـ

 ما استفادت بو الدراسة الحالية من دراسات المحور األول:
 بناء اإلطار النظري. -1
الستخدامو في تنمية ميارات حؿ المشكالت  P5BLالتعرؼ عمى منيجية نموذج التعمـ  -2

 في دراستي الحالية.
 كيفية اختيار أدوات البحث واألساليب اإلحصائية المناسبة -3
 االستفادة في منيجية البحث التجريبي. -4
 مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة. -5
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 : الدراسات التي تتعمق بتنمية ميارات حل المشكالت:المحور الثاني
 (:م2016دراسة ميرية )

تخصص ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي ميارات حؿ المشكالت لدى طالب السنة الثانية ثانوي 
العموـ وتحديد االختالؼ في ىذه الميارات بحسب الجنس، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 
باعتباره األنسب لمثؿ ىذه الدراسات، وتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة المعاينة العشوائية، وكاف 

ا لميارات ( طالًبا وطالبة مف مرحمة الثاني الثانوي، واستخدمت الباحثة مقياسً 300حجـ العينة )
حؿ المشكالت، وأظيرت نتائج الدراسة أف تالميذ السنة الثانية تخصص العموـ يمارسوف 
ميارات حؿ المشكالت بدرجات متفاوتة مف ميارة إلى أخرى، كما توصمت نتائج الدراسة إلى أف 
ىناؾ توظيؼ لميارات حؿ المشكالت مف لطمبة الثاني الثانوي، حيث أظيرت طريقة التعمـ 

قارنة بالكفاءات( تفوًقا مف حيث فاعميتيا في تنمية ميارات حؿ المشكالت عمى الطريقة )الم
العادية في التدريس، كذلؾ أكدت النتائج عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور 

 واإلناث في مقياس ميارات حؿ المشكالت.
 (:م2014دراسة عبد القادر )

ثر استخداـ نموذج مقترح في التعمـ االلكتروني قائـ عمى حؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أ
المشكالت لتنمية ميارات التفكير االبتكاري وميارات حؿ المشكالت لدى طالبات كمية التربية 
بجامعة نجراف. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، وتـ اختيار عينة 

( 125مس بكمية التربية لمبنات بجامعة نجراف، وبمغت العينة )الدراسة مف طالبات المستوى الخا
طالبات في كؿ مجموعة.  6-5طالبة مف ثالث تـ تقسيميـ إلى مجموعات اختيارية مف 

وتكونت أدوات الدراسة مف كؿ مف: اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ومقياس حؿ المشكالت. 
في المتوسطات الحسابية لصالح التطبيؽ وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

البعدي، مما أكد مدى فاعمية النموذج المقترح في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات حؿ 
 المشكالت لدى الطالبات عينة الدراسة.

 ( :م2013دراسة الضفيري )

المفاىيـ العممية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية نموذج أبعاد التعمـ لمارازانو في تنمية 
وميارات حؿ المشكالت في مادة العموـ لدى تالميذ الصؼ الثامف المتوسط في دولة الكويت. 

( 60ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة مف )
أخرى طالب، وقسمت إلى مجموعتيف مجموعة تجريبية درست وفًقا لنموذج التعمـ مارازانو و 
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ضابطة درست وفًقا لمطريقة التقميدية، حيث استخدـ الباحث أدوات اختبار التحصيؿ ومقياس 
ميارات حؿ المشكالت، وأظيرت النتائج التي توصؿ إلييا الباحث وجود فروؽ ذات داللة 

( بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
 طبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ومقياس ميارات حؿ المشكالت.والضابطة في الت

 (:م2013دراسة عبد الفتاح )

ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد وحدة مقترحة في النانوبيولوجي لتنمية المفاىيـ النانوبيولوجية 
وميارات حؿ المشكالت وتقدير العمـ والعمماء، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث التصميـ 

لتجريبي ذا المجموعة الواحدة نظًرا ألف الوحدة المقترحة وحدة جديدة تماًما عمى الطالب. ا
وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة منارة الثانوية بإدارة 

( طالًبا.واستخدـ الباحث اختبار 30( طالًبا أكمؿ منيا التطبيؽ عدد )34عيف شمس عددىا )
اىيـ النانوبيولوجي لقياس المفاىيـ النانوبيولوجية واختباًرا لميارات حؿ المشكالت ومقياس المف

بيف  0.01تقدير العمـ والعمماء. وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار مفاىيـ النانوبيولوجي، 

بيف متوسطي درجات مجموعة  0.01كذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
الدراسة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات حؿ المشكالت، ويتضح أيًضا وجود فروؽ ذات 

بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيؽ  0.01داللة إحصائًيا عند مستوى داللة 
 لمقياس تقدير العمـ والعمماء لصالح التطبيؽ البعدي.القبمي والتطبيؽ البعدي 

 (:م2012دراسة أبو قورة )

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ برنامج الكورت في تنمية المفاىيـ العممية وميارات 
حؿ المشكمة بالعموـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت 

جريبي، حيث تـ اختيار عينة مف مدرسة بنات القدس الثانوية )ب( لمبنات الباحثة المنيج الت
التابعة لمحكومة لتكوف ميداًنا لمدراسة، وتـ اختيار العينة بصورة عشوائية، والتي تكونت مف 

( طالبة 48( طالبة كمجموعة تجريبية، و)46صفيف دراسييف مف طالبات الصؼ العاشر، منيا )
لباحثة بإعداد أدوات الدراسة والتي تكونت مف أداة تحميؿ محتوى، كمجموعة ضابطة، وقامت ا

باإلضافة الختبار المفاىيـ العممية واختبار ميارات حؿ المشكالت. ومف أىـ النتائج التي 
توصمت إلييا الدراسة: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالبات 

ي القياس البعدي الختبار المفاىيـ العممية المتضمنة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف
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في وحدة قوانيف الحركة، كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات 
الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار ميارات حؿ المشكمة في 

 العموـ.
 ( :م2010دراسة أبو زيتون )

إلى التعرؼ عمى مستوى التكيؼ ومستوى ميارة حؿ المشكالت لدى الطمبة  ىدفت الدراسة
الموىوبيف والمتفوقيف، كما ىدفت التعرؼ عمى العالقة بيف التكيؼ وميارة حؿ المشكالت لدييـ. 
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االستطالعي المسحي إذ يتـ جمع 

طمبة عمى أدوات الدراسة واإلجابة عنيا، وتكونت عينة الدراسة مف البيانات مف خالؿ اطالع ال
( طالًبا مف الموىوبيف والمتفوقيف الممتحقيف بالمركز الريادي في عيف الباشا، واستخدمت 99)

الباحثة مقياس التكيؼ النفسي ومقياس ميارة حؿ المشكالت واستخداـ تحميؿ التبايف األحادي، 
التكيؼ لدى الموىوبيف والمتفوقيف كاف منخفًضا، وأف ميارة توليد وأظيرت نتائج الدراسة أف 

البدائؿ كانت أعمى ميارات حؿ المشكمة لدى الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف وأقميا ميارة تقييـ 
الحموؿ المقترحة، كما أشارت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتغير حؿ المشكالت كاف 

 عمى المستوى الشخصي واألسري لمطمبة الموىوبيف والمتفوقيف.لو أثر في التكيؼ النفسي 
 (:م2010دراسة الصيعري ) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التعمـ بالمشاريع القائـ عمى الويب عمى تنمية ميارة حؿ 
المشكالت والتحصيؿ في مادة الحاسب اآللي. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج 

ي لمعرفة فاعمية المتغير المستقؿ عمى المتغيريف التابعيف، وتكونت عينة الدراسة مف شبو التجريب
( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي لنظاـ المقررات بجدة والتي تمثؿ المجموعة 21)

التجريبية. واستخدمت الباحثة اختباًرا قبمًيا وبعدًيا لميارات حؿ المشكالت وكذلؾ اختباًرا 
قبمًيا وبعدًيا. وتشير نتائج الدراسة لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح التطبيؽ تحصيمًيا 

البعدي لنفس المجموعة لمتعمـ بالمشاريع. حيث نمت ميارة حؿ المشكالت لدى الطالبات، 
وكذلؾ زيادة التحصيؿ في مادة الحاسب اآللي، ومف خالؿ نتائج مربع إيتا وىذا يدؿ عمى تأثير 

اريع في تنمية ميارة حؿ المشكالت وزيادة التحصيؿ في مادة الحاسب اآللي لمصؼ التعمـ بالمش
 الثاني الثانوي.

 

 



64 
 

 (:م2010دراسة مرشد)

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ طريقتي التعمـ التعاوني واالكتشاؼ الموجو في 
ى طالبات الصؼ تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت وبقاء أثر التعمـ لد

الثامف مف مرحمة التعميـ األساسي في اليمف. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج 
التجريبي. وتكونت عينة الدراسة مف ثالث مجموعات تـ اختيارىـ عشوائًيا مف تالميذ الصؼ 

عة الثامف األساسي بمدرسة النيضة الحديثة في مدينة صنعاء باليمف، بحيث تكوف كؿ مجمو 
شعبة دراسية. حيث درست المجموعة األولى )تجريبية( الوحدة الدراسية بطريقة التعمـ التعاوني، 
ودرست المجموعة الثانية )تجريبية( بطريقة االكتشاؼ الموجو، ودرست المجموعة الثالثة 
)ضابطة( بالطريقة التقميدية. وأعد الباحث األدوات التالية: اختبار تحصيمي في الرياضيات، 
واختبار قياس ميارات حؿ المشكالت، واختبار قياس بقاء أثر التعمـ. ومف أىـ النتائج التي 
توصؿ إلييا الباحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف 
التجريبيتيف والمجموعة الضابطة في كؿ مف التحصيؿ وميارات حؿ المشكالت وبقاء أثر التعمـ 

ى التدريس باستخداـ طريقتي التعمـ التعاوني واالكتشاؼ الموجو وذلؾ لصالح يعزى إل
 المجموعتيف التجريبيتيف.

 (:م2009دراسة عبد الرحمن )

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي فعالية استخداـ بعض خرائط التفكير لتدريس مادة العموـ في 
عميـ األساسي. ولتحقيؽ ىدؼ التحصيؿ واكتساب ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ مرحمة الت

( طالبة مف طالبات 75الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( 36الصؼ الثاني اإلعدادي بمارس محافظة الشرقية، قسمت لمجموعتيف ضابطة وعددىا )

في وحدة المادة، ( طالبة، واستخدمت الباحثة اختباًرا تحصيمًيا 39طالبة وتجريبية وعددىا )
واختبار ميارات حؿ المشكالت. وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متوسطات درجات طالبات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في كؿ مف االختبار التحصيمي 

 واختبار ميارات حؿ المشكالت وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.
 :(م2009دراسة عموان ) 

دراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف تجييز المعمومات والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى ىدفت ال
طمبة المرحمة الثانوية. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي 

( طالًبا وطالبة مف طمبة 270العالئقي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة قصدية مكونة مف )
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ارس الصالح الخيرية في قطاع غزة، حيث استخدـ الباحث مقياس تجييز المرحمة الثانوية بمد
المعمومات ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت، وأظيرت نتائج الدراسة عف وجود عالقة جوىرية 

 بيف تجييز المعمومات والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طمبة المرحمة الثانوية.
 :(م2007زكري )

التعميـ المعزز بالحاسوب في تنمية ميارة حؿ المشكالت في مادة  ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر
العموـ الطبيعية لمصؼ الثاني الثانوي العممي. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج 
التجريبي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة طالب مختارة بطريقة قصدية مف مستوى السنة الثانية 

طالًبا، وكانت المجموعة التجريبية  80طالًبا وطالبة مف أصؿ ( 30ثانوي حيث تـ اختبار )
(، واستخدمت الباحثة في أدوات الدراسة اختبار 15( طالًبا وطالبة والمجموعة الضابطة )15)

ميارات حؿ المشكالت واختبار المصفوفات المتتابعة والبرنامج التعميمي، وأظيرت نتائج الدراسة 
مـ بالحاسوب وتنمية ميارات حؿ المشكالت حيث أظيرت طريقة وجود عالقة إيجابية بيف التع

 التعمـ بالحاسوب تفوًقا مف حيث فاعميتيا في تنمية الميارات بالنسبة لمطريقة العادية.

 التعقيب عمى الدراسات التي تناولت ميارات حل المشكالت:
عبارة عف ميارات حؿ  مف المالحظ أف جميع الدراسات السابقة في المحور الثاني متغيرىا التابع

المشكالت وىذا يدلؿ عمى أىمية تنمية ميارات حؿ المشكالت عند المتعمميف، وتنوع الطرؽ 
واألساليب واالستراتيجيات التي تـ استخداميا لتنمية ميارات حؿ المشكالت لتحقيؽ ىذا 

 -الغرض. وبعد عرض الدراسات السابقة في المحور الثاني تبيف ما يمي :
 نسبة لألىداف:أوًل: بال

اختمفت أىداؼ الدراسات تبًعا الختالؼ مشكمة الدراسة واختالؼ المادة التدريسية  -
(، ودراسة ـ2013فالعديد مف الدراسات كاف في مادة العموـ منيا دراسة )عبد الفتاح،

( ودراسة ـ2007(، ودراسة )زكري، ـ2016(، ودراسة )ميرية،ـ2009)عبد الرحمف،
(. ومنيا في الرياضيات مثؿ دراسة ـ2013)الضفيري، (، ودراسةـ2014)جابر،
 (.ـ2010(، ومنيا في الحاسوب مثؿ دراسة )الصيعري،ـ2010)مرشد،

كذلؾ تنوعت االستراتيجيات والنماذج التدريسية مف أجؿ تنمية ميارات حؿ المشكالت،  -
(، ـ2013فبعض الدراسات استخدـ نموذج أبعاد التعمـ لمارازانو مثؿ دراسة )الضفيري،

(، والبعض ـ2008والبعض استخدـ استراتيجية التعمـ التعاوني مثؿ دراسة )فراج،
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(، والبعض استخدـ ـ2009استخدـ خرائط التفكير في العموـ مثؿ دراسة )عبد الرحمف،
 (.ـ2010الدمج بيف التعمـ التعاوني واالكتشاؼ الموجو مثؿ دراسة )مرشد،

السابقة في سعييا لتنمية ميارات حؿ واتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات  -
المشكالت في العموـ، لكنيا اختمفت عف جميع الدراسات السابقة في استخداميا لمبرنامج 

 لتحقيؽ ذلؾ. P5BLالقائـ عمى نموذج التعمـ 

 ثانيًا: بالنسبة لمنيج الدراسة:

راسػػة (، ودـ2014اتبعػػت معظػػـ الدراسػػات السػػابقة المػػنيج التجريبػػي مثػػؿ دراسػػة )جػػابر، -
(، ودراسػػة )عبػػد ـ2010(، ودراسػػة )مرشػػد،ـ2011( ودراسػػة )فػػالح،ـ2013)الضػػفيري،
 (.ـ2009الرحمف،

(، ـ2008كمػػا أف بعػػض الدراسػػات اسػػتخدمت المػػنيج شػػبو التجريبػػي مثػػؿ دراسػػة )فػػراج، -
 (.ـ2010(، ودراسة )الصيعري،ـ2014ودراسة )عبد القادر،

في التحميمػػػػػػي مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة وىنػػػػػػاؾ بعػػػػػػض الدراسػػػػػػات التػػػػػػي اسػػػػػػتخدمت المػػػػػػنيج الوصػػػػػػ -
 (.ـ2016(، ودراسة )ميرية،ـ2009(، ودراسة )عمواف،ـ2010)أبوزيتوف،

واتفقت الباحثة مع الدراسات السابقة التي اتبعت المنيج التجريبػي لدراسػة فاعميػة برنػامج  -
لتنميػة ميػارات حػؿ المشػكالت، باإلضػافة إلػى اسػتخداـ  P5BLقائـ عمى نمػوذج الػتعمـ 

التحميمػػي فػػي تحميػؿ الوحػػدة الدراسػػية فػػي ضػوء ميػػارات حػػؿ المشػػكالت المػنيج الوصػػفي 
 في وحدة التقانة والعمـ في حياتنا في كتاب العمـو لمصؼ السابع األساسي.

 ثالثًا: بالنسبة لألدوات:

تنوعػػت األدوات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػات السػػابقة تبًعػػا الخػػتالؼ اليػػدؼ مػػف الدراسػػة،  -
فػي اسػتخداـ االختبػار لقيػاس ميػارات حػؿ المشػكالت مثػؿ ولكف اتفقػت معظػـ الدراسػات 

(، ودراسػػػػػػػػػػة )عبػػػػػػػػػػد ـ2013(، ودراسػػػػػػػػػػة )عبػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػاح،ـ2016دراسػػػػػػػػػػة )اسػػػػػػػػػػماعيؿ،
 (.ـ2009الرحمف،

كمػػا أف بعػػػض الدراسػػػات اسػػػتخدمت اختبػػػاًرا تحصػػػيمًيا أو مقػػػاييس أخػػػرى باإلضػػػافة إلػػػى  -
دراسػػػػػػػػة (، و ـ2010اختبػػػػػػػػار ميػػػػػػػػارات حػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػكالت مثػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة )أبػػػػػػػػو زيتػػػػػػػػوف،

 (.ـ2010(، ودراسة )الصيعري،ـ2010(، ودراسة )مرشد،ـ2009)عمواف،
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واتفقػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي اسػػػػتخداميا الختبػػػػار ميػػػػارات حػػػػؿ  -
فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات حػػػػؿ  P5BLالمشػػػػكالت وذلػػػػؾ لمتحقػػػػؽ مػػػػف فعاليػػػػة نمػػػػوذج الػػػػتعمـ 

 المشكالت.
 رابعًا: بالنسبة لمعينة:

اسػػات السػػابقة فػػي العينػػة، مػػف حيػػث كونيػػا مػػف نفػػس المرحمػػة الدراسػػية اتفقػػت بعػػض الدر  -
لطػػالب المدرسػػة، حيػػث اتفقػػت بعػػض الدراسػػات فػػي العينػػة مػػف المرحمػػة اإلعداديػػة مثػػؿ 

(، ـ2016(، ودراسػػػة )إسػػػماعيؿ،ـ2013(، ودراسػػػة )الضػػػفيري،ـ2014 دراسػػػة )جػػػابر،
 (.ـ2009(، ودراسة )عبد الرحمف،ـ2010 ودراسة )مرشد،

(، ـ2011بعػػض الدراسػػات كانػػت العينػػة مػػف المرحمػػة الجامعيػػة منيػػا دراسػػة )فػػالح،وفػػي  -
 .(ـ2014 (، ودراسة )عبد القادر،ـ2008 ودراسة )فراج،

 خامسًا: بالنسبة لمنتائج:

أظيػػػرت جميػػػع الدراسػػػات السػػػابقة فعاليػػػة الطػػػرؽ واالسػػػتراتيجيات والبػػػرامج التعميميػػػة فػػػي  -
ذلػػػػػؾ مػػػػػف تفػػػػػوؽ المجموعػػػػػات التجريبيػػػػػة عمػػػػػى تنميػػػػػة ميػػػػػارات حػػػػػؿ المشػػػػػكالت وتبػػػػػيف 

 المجموعات الضابطة في االختبار البعدي لميارات حؿ المشكالت.

 ما استفادت بو الدراسة الحالية من دراسات المحور الثاني:
 بناء اإلطار النظري. -1
 بناء اختبار ميارات حؿ المشكالت. -2
 اختيار أدوات البحث واألساليب اإلحصائية المناسبة. -3
 االستفادة في منيجية البحث التجريبي. -4
 مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة. -5
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ اإلجراءات التي تـ اتباعيا في ىذه الدراسة، والتي اشتممت 
المنيج المتبع في الدراسة، ووصؼ مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأسموب اختيارىا، وبياف عمى 

بناء أدوات الدراسة واستخراج صدقيا وثباتيا واتساقيا الداخمي وضبط المتغيرات، كما يحتوي 
الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات 

 -إلى االستنتاجات. وفيما يمي تفصيؿ لذلؾ :والوصوؿ 

 منيج الدراسة :
 اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة:

  -المنيج التجريبي : -1

والمقصود بالمنيج التجريبػي: "ىػو الػذي يقػوـ بمعالجػة متغيػر مسػتقؿ واحػد عمػى األقػؿ، ويضػبط 
أو أكثػػػػػر"  بعػػػػػض المتغيػػػػػرات األخػػػػػرى ذات العالقػػػػػة، ويالحػػػػػظ أثػػػػػر التجربػػػػػة عمػػػػػى متغيػػػػػر تػػػػػابع

(، حيث أخضعت الباحثة المتغير المسػتقؿ فػي ىػذه الدراسػة وىػو: " 255ص ـ،2013)أبوعالـ،
"، لقيػػػػاس أثػػػػره عمػػػػى المتغيػػػػر التػػػػابع " ميػػػػارات حػػػػؿ  P5BLبرنػػػػامج قػػػػائـ عمػػػػى نمػػػػوذج الػػػػتعمـ 

المشكالت " ، لدى طالبات الصػؼ السػابع األساسػي، بحيػث يعتبػر المػنيج التجريبػي ىػو األكثػر 
لموضػػػوع الدراسػػػػة، حيػػػث تػػػػـ اتبػػػاع أسػػػػموب تصػػػميـ المجمػػػػوعتيف الضػػػابطة والتجريبيػػػػة  مالئمػػػة

( (P5BLالمتكػافئتيف، وتػدرس المجموعػػة التجريبيػة باسػػتخداـ البرنػامج القػائـ عمػػى نمػوذج الػػتعمـ 
 والضابطة بالطريقة المعتادة، حيث يوضح الجدوؿ أدناه التصميـ التجريبي لمدراسة.

 تجريبي لمدراسةالتصميم ال (4.1جدول )

قياس قبمي لميارات  المجموعة التجريبية
 حؿ المشكالت

معالجة باستخداـ 
)برنامج قائـ عمى 

 (P5BLنموذج التعمـ 

قياس بعدي لميارات 
 حؿ المشكالت

قياس قبمي لميارات  المجموعة الضابطة
 الطريقة المعتادة حؿ المشكالت

قياس بعدي لميارات 
 حؿ المشكالت
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 :عينة الدراسة 
( طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي تـ اختيارىّف 56شممت عينة الدراسة عمى )

-2016طالبة مف طالبات مدرسة دار األرقـ بمنطقة غرب غزة لمعاـ الدراسي )  90مف  
ـ ( والتي تمثؿ مجتمع الدراسة، وقد تـ اختيار المدرسة بطريقة قصدية لسيولة متابعة 2017

اوف إدارة المدرسة مع الباحثة وسيولة التواصؿ مع معممة العموـ والطالبات إجراءات الدراسة وتع
في المدرسة، وتـ اختيار المجوعتيف بطريقة عشوائية، وتـ تعييف المجموعة الضابطة والتجريبية 

 بطريقة عشوائية أيًضا.
 توزيع عينة الدراسة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة (4.2جدول )

 حجـ العينة العدد المجموعة الشعبة
  26 الضابطة (1) سابع

 30 التجريبية (3) سابع 56

 :مواد وأدوات الدراسة
لإلجابة عمى أسئمة الدراسة والتحقؽ مف فرضياتيا قامت الباحثة بإعداد مواد وأدوات الدراسة 

 -والتي تتمثؿ فيما يمي:

 اختبار ميارات حؿ المشكالت. -1
 دليؿ المعمـ. -2

 اختبار ميارات حل المشكالت:: أولً 

قامت الباحثة ببناء اختبار موضوعي لميارات حؿ المشكالت مف نوع االختيار مف متعدد، 
( فقرة، حيث خصص لكؿ ميارة ست فقرات، ولكؿ فقرة أربعة 30تكونت صورتو النيائية مف )

ولمعرفة مدى وجود بدائؿ، واستخدـ االختبار لقياس تكافؤ المجموعتيف قبؿ تطبيؽ التجربة، 
 فروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية بعد انتياء التجربة.
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 خطوات بناء الختبار:

 -اليدف من تصميم الختبار : – 1

ييدؼ االختبار إلى قياس مستوى ميارات حؿ المشكالت لدى طالبات الصؼ السابع األساسي 
تطبيؽ  -الوصوؿ إلى الحؿ –وضع البدائؿ   –تحميؿ المشكمة  –والمتمثمة في ) تحديد المشكمة 

 الحؿ (، وذلؾ لمتمكف مف اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.

  -بناء قائمة ميارات حل المشكالت : – 2

قامت الباحثة بالرجوع لعدد مف الدراسات السابقة واألدبيات، لبناء قائمة الميارات وتـ استخالص 
ميف مف ذوي االختصاص وذلؾ الستطالع خمس ميارات، عرضت عمى مجموعة مف المحك

 آرائيـ حوؿ:

 مدى شمولية الميارات. -
 مدى سالمة الصياغة المغوية والعممية لمفقرات. -
 مدى مناسبة السؤاؿ لمستوى طالبات الصؼ السابع األساسي. -

وقد اعتمدت الباحثة قائمة ميارات حؿ المشكالت في صورتيا النيائية والمكونة مف خمس 
تطبيؽ  –الوصوؿ إلى الحؿ  –وضع البدائؿ  –تحميؿ المشكمة  –تحديد المشكمةميارات ) 
 الحؿ (.

 -بناء فقرات الختبار : -3

( فقرة مف نوع اختيار 30قامت الباحثة ببناء اختبار ميارات حؿ المشكالت والمكوف مف )
ت متعدد، حيث تـ تقسيـ االختبار إلى خمس ميارات، لكؿ ميارة خصص ست فقرات، وقد راع

 -الباحثة عند صياغة فقرات االختبار ما يمي :

 تمثيؿ فقرات االختبار لميارات حؿ المشكالت المراد قياسيا. -
 صحة فقرات االختبار عممًيا ولغوًيا. -
 مناسبة فقرات االختبار لمستوى الطالبات. -
 ممثمة لممحتوى واألىداؼ المرجو قياسيا. -
 ث.الفقرات شاممة لموحدة الدراسية المختارة لمبح -

 وبالنسبة لمبدائؿ أو اإلجابات المحتممة لمسؤاؿ تـ مراعاة:

 أف تكوف البدائؿ واضحة ومحددة. -
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 أف يرمز لألسئمة باألرقاـ ولمبدائؿ بالحروؼ. -
 أف توزع اإلجابة الصحيحة بطريقة عشوائية عمى األسئمة. -

 -تعميمات الختبار : -4

شرح كيفية اإلجابة عمى فقرات قامت الباحثة بصياغة تعميمات لالختبار والتي تيدؼ إلى 
 -االختبار، وقد راعت الباحثة عند وضع االختبار ما يمي :

 البيانات األولية لمطالبة : االسـ ، الشعبة . -
 تعميمات خاصة بوصؼ فقرات االختبار : وىي عدد الفقرات وعدد البدائؿ. -
 القراءة الواعية لألسئمة نصؼ الطريؽ لإلجابة. -
 لسيؿ يساعدؾ عؿ التغمب عمى قمؽ االختبار.البدء بإجابة السؤاؿ ا -
 ال تتركي أي سؤاؿ دوف إجابة. -
 ال تعتمدي في اإلجابة عمى التخميف. -
 ال تختاري أكثر مف إجابة لمسؤاؿ الواحد. -

وبعد عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس 
العموـ، وذلؾ الستطالع آرائيـ حوؿ فقرات العموـ وبعض مشرفي العمـو وبعض معممي 

االختبار، تـ اعتماد االختبار في صورتو النيائية بعد إجراء التعديالت في ضوء آراء السادة 
 أعضاء لجنة التحكيـ.

  -تجريب الختبار :  -5

بعد إعداد اختبار ميارات حؿ المشكالت، طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية مف 
( طالبة مف مدرسة دار األرقـ. حيث تـ اختيار المجموعة 30ؼ الثامف قواميا )طالبات الص

االستطالعية بالطريقة العشوائية مف بيف صفوؼ الصؼ الثامف في المدرسة نفسيا، وقد أجريت 
 -التجربة االستطالعية الختبار ميارات حؿ المشكالت بيدؼ :

 التأكد مف صدؽ االختبار وثباتو. -
 عوبة والتمييز لفقرات االختبار.حساب معامالت الص -
 تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسية. -
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 -تحديد زمن الختبار : -6

( 40في ضوء التجربة االستطالعية وجدت الباحثة أف الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار وىو )
خمس طالبات وآخر خمس طالبات، ومف ثـ  دقيقة، حيث تـ تسجيؿ الوقت الذي استغرقتو أوؿ
 حساب متوسط الزمف باستخداـ المعادلة التالية :

 متوسط الزمف = مجموع الزمف بالدقائؽ / عدد الطالب.

ىذا وتـ إضافة خمس دقائؽ لقراءة التعميمات واالستعداد لإلجابة، والرد عؿ استفسارات 
 ( دقيقة.45تبار ىو )الطالبات، وبذلؾ نجد أف الزمف الكمي لتطبيؽ االخ

 -تصحيح الختبار :  -7

حصػػمت عمييػػا تػػـ تصػػحيح االختبػػار بحيػػث حػػددت درجػػة لكػػؿ فقػػرة، وبػػذلؾ تكػػوف الدرجػػة التػػي 
( 30( درجػة، حيػػث تكػوف االختبػار فػػي صػورتو النيائيػة مػػف )30–الطالبػة محصػورة بػػيف )صػفر

 فقرة.
 -صدق وثبات اختبار ميارات حل المشكالت : -8

 صدق الختبار :

ويقصد بصدؽ االختبار قدرتو عمى قياس ما وضع لقياسو، وقد تأكد صدؽ االختبار بالطرؽ 
 التالية :

( بنًدا اختبارًيا 30تـ إعداد االختبار في صورتو األولية بحيث اشتمؿ عمى ) صدق المحكمين:
ا لكؿ بند أربعة بدائؿ واحد فقط منيا صحيح، وبعد كتابة بنود االختبار تـ عرضيا في صورتي

األولية عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس 
بشكؿ عاـ وطرؽ تدريس العموـ بشكؿ خاص، ومشرفي ومعممي العموـ مف ذوي الخبرة بمغ 

 رائيـ حوؿ مدى:آ(، وذلؾ الستطالع 1(. ممحؽ رقـ )15عددىـ )

 االختبار.سالمة الصياغة المغوية والعممية لفقرات  -
 مناسبة السؤاؿ لمستوى طالبات الصؼ السابع األساسي. -
 تمثيؿ فقرات االختبار لميارات حؿ المشكالت "محؿ الدراسة" . -
 إمكانية الحذؼ واإلضافة. -

عادة الصياغة المغوية لبعض األسئمة.  وقد أشار المحكموف إلى تعديؿ بعض البنود والبدائؿ وا 
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المحكموف وتـ في النياية إخراج االختبار في صورتو  وقامت الباحثة بتعديؿ ما أوصى بو
 ( بنًدا اختبارًيا.30النيائية والمكوف مف )

 صدق التساق الداخمي:  

قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ محور مف محاور االختبار والدرجة الكمية 
 لدرجة الكمية لالختبار.لالختبار، ويوضح الجدوؿ التالي معامالت االرتباط بيف كؿ محور وا

 يوضح معامالت الرتباط بين كل محور والدرجة الكمية لالختبار. (4.3جدول )

 ( sigالقيمة الحتمالية ) معامل الرتباط الميارة
 0.000 **0.785 الميارة األولى: تحديد المشكمة
 0.000 **0.751 الميارة الثانية: تحميؿ المشكمة

 0.000 **0.758 البدائؿالميارة الثالثة: وضع 
الميارة الرابعة: الوصوؿ إلى 

 الحؿ
0.750** 0.000 

 0.000 **0.725 الميارة الخامسة: تطبيؽ الحؿ
 0.34=  29ودرجة حرية  0.05*قيمة معامؿ االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة 

 0.44=  29ودرجة حرية  0.01** قيمة معامؿ االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع محاور االختبار حققت ارتباطًا دااًل مع الدرجة الكمية 
 ( مما يدلؿ عمى أف االختبار يتسـ باالتساؽ الداخمي.0.01لالختبار عند مستوى داللة )

 -حساب ثبات الختبار :

عمى نفس الطمبة مرة ثانية، يقصد بو أف يعطي االختبار النتائج نفسيا تقريبًا إذا أعيد تطبيقو 
ويعبر عنو إحصائيًا بأنو معامؿ االرتباط بيف عالمات األفراد بيف مرات إجراء االختبار المختمفة 

( وقد قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات لالختبار بالطريقتيف 120: 1999) الظاىر وآخروف،
 التاليتيف:
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ريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار بعد تـ استخداـ ط طريقة التجزئة النصفية: أوًل :
( طالبة مف طالبات الصؼ 30تجريبو عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا )

الثامف، حيث تـ تجزئة االختبار إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية، ثـ حسب 
تـ حساب معامؿ الثبات لالختبار ككؿ معامؿ االرتباط بيف النصفيف في االختبار ككؿ، و 

 براوف وفًقا لمقانوف التالي: -باستخداـ معادلة سبيرماف

 ر2ر ث =            

 + ر1                  

 حيث إف ر ث = معامؿ ثبات االختبار.

 ر = معامؿ االرتباط بيف درجات النصؼ الفردي والنصؼ الزوجي.

 0.96=    0.92*2 معامؿ الثبات = 

                 1+0.9 

 يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات الختبار (4.4جدول )

 معامل الرتباط المعدل معامل الرتباط الميارات م
 0.707 0.547 تحديد المشكمة -1
 0.827 0.706 تحميؿ المشكمة -2
 0.781 0.640 وضع البدائؿ -3
 0.723 0.566 الوصوؿ إلى الحؿ -4
 0.791 0.656 تطبيؽ الحؿ -5

 0.922 0.855 الدرجة الكمية لالختبار

براوف( مرتفع،  -مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبف لنا أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ )سبيرماف
(، وتكوف الباحثة قد تحققت 4وبذلؾ يكوف االختبار في صورتو النيائية كما ىو في الممحؽ )

مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة األداة المستخدمة، وصالحيتيا مف صدؽ وثبات االختبار، 
 لتحميؿ النتائج، واإلجابة عف أسئمة الدراسة، واختبار فرضياتيا.
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 :20ريتشاردسون -ثانيًا : طريقة كودر

، وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار، حيث 20لقد استخدمت الباحثة طريقة كودر ريتشاردسوف 
لمدرجة الكمية لالختبار ككؿ كانت  20كودر ريتشاردسوف  حصؿ عمى قيمة معامؿ

 (،وفًقا لممعادلة التالية:0.92)

  ؾ( -ـ )ـ -1=  20معامؿ كودر ريتشاردسوف 

 ؾ  2ع                                       

 : التبايف2حيث إف ـ: المتوسط         ؾ: عدد الفقرات           ع

 وىي قيمة تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. 

وبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ وثبات اختبار المفاىيـ، وأصبح االختبار في صورتو النيائية 
 ( فقرة. 30مكوًنا مف )

 تحميل نتائج اختبار ميارات حل المشكالت :

طالبات العينة االستطالعية  ىمقامت الباحثة بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المشكالت ع
 -أسئمة االختبار وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى : ىبتحميؿ نتائج إجابات الطالبات عم

 معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

 معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
 درجة صعوبة كل فقرة من فقرات الختبار:

أجبف إجابة صحيحة في الفقرة، أو النسبة المئوية لمواتي أجبف ويقصد بو نسبة الطالبات المواتي 
إجابة خاطئة. حيث قامت الباحثة بحساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ 

  .(237ـ، ص2005المعادلة التالية: )ممحـ، 
 x 100%  عدد المواتي أجبن إجابة خاطئةدرجة الصعوبة لمفقرة =  

 عدد المواتي حاولن اإلجابة                             

وكاف اليدؼ مف حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة 
 (.170ص ـ2008% )أبو دقة، 80%، أو تزيد عف 20صعوبتيا عف 
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 معامل تمييز كل فقرة من فقرات الختبار:

وبة ومعامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار قامت ولكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ صع
بتقسيـ الطالبات إلى مجموعتيف مجموعة عميا، وىف المواتي حصمف عمى أعمى الدرجات في 

 االختبار، ومجموعة دنيا وىف الطالبات المواتي حصمف عمى أدنى الدرجات في االختبار.

تي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة ويقصد بمعامؿ التمييز الفرؽ بيف نسبة الطالبات الال
العميا ونسبة الطالبات الالتي أجبف إجابة صحيحة مف الفئة الدنيا، حيث قامت الباحثة بحساب 

 .(140ص ـ،2009، المنيزؿمعامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية )
 عدد اإلجابات الصحيحة في الدنيا-العمياعدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة معامل التمييز= 

 نصف عدد األفراد في المجموعتين                                

وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ 
 (.172ص، ـ2008% ألنيا تعتبر ضعيفة )أبو دقة، 20تمييزىا عف 

 صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار ميارات حل المشكالت ( يوضح درجة4.5جدول )

رقم  
رقم   معامل التمييز معامل الصعوبة السؤال

 السؤال
معامل 
 معامل التمييز الصعوبة

1 .70 .25 16 .47 .25 
2 .47 .50 17 .40 .38 
3 .43 .38 18 .33 .38 
4 .47 .25 19 .43 .63 
5 .30 .63 20 .40 .63 
6 .47 .38 21 .40 .25 
7 .33 .50 22 .30 .25 
8 .27 .38 23 .53 .25 
9 .33 .50 24 .37 .38 
10 .57 .25 25 .33 .25 
11 .37 .63 26 .53 .25 
12 .23 .25 27 .33 .50 
13 .60 .25 28 .50 .50 
14 .27 .25 29 .27 .25 
15 .53 .50 30 .70 .38 
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الصعوبة كاف مناسبًا لجميع الفقرات، حيث تراوح ما لقد اتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ 
( وىذا يعني أف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مناسب ويقع في الحد 700. – 270.بيف )

 المعقوؿ.

كما يتضح مف الجدوؿ أف معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار كاف مناسًبا، حيث تراوح 
فقرة مف فقرات االختبار مناسب ويقع في الحد ( وىذا يعني أف كؿ  630. - 250.مابيف ) 

 المعقوؿ. وعميو يتـ قبوؿ جميع فقرات االختبار.
 :ائية لختبار ميارات حل المشكالتالصورة الني

وبعد تأكد الباحثػة مػف صػدؽ وثبػات اختبػار ميػارات حػؿ المشػكالت، وفػي ضػوء آراء المحكمػيف 
( موزعػة عمػى ميػارات 4فقػرة، ممحػؽ رقػـ ) (30أصبح االختبار في صورتو النيائية يتكوف مف )

 حؿ المشكالت.

 ضبط متغيرات الدراسة:
 قامت الباحثة بالتأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة مف حيث :

 العمر الزمني. .1
 التحصيؿ في مادة العموـ. .2
 االختبار القبمي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية لميارات حؿ المشكالت. .3

يمي عرض موجز لتكافؤ المجموعتيف في كؿ جانب مف ىذه الجوانب والجداوؿ التالية وفيما 
تبيف المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروؽ باستخداـ اختبار )ت( بيف المجموعتيف 

 التجريبية والضابطة:
 ( يوضح تكافؤ مجموعتي الدراسة في العمر الزمني4.6جدول )

النحراف  لمتوسطا العدد العينة المتغير
الدللة  (tقيمة) المعياري

 اإلحصائية

 العمر الزمني
غير داؿ عند  0.724 0.37 12.40 30 المجموعة التجريبية

 0.42 12.53 26 المجموعة الضابطة 0.05
 (. 1.671بمغت ) 0.05ومستوى داللة  54قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 

( والمتوسط الحسابي في  12.80كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي ) 
( وكانت قيمة  " ت "  المحسوبة تساوي  12.65التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي ) 
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. وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ 050.( وىي غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة عند 0.724)
( في متوسطي العمر الزمني في المجموعتيف التجريبية α ≤ 0.05ًا عند )دالة إحصائي
 والضابطة.

 ( يوضح تكافؤ مجموعتي الدراسة في التحصيل في مادة العموم4.7جدول )

النحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
الدللة  (tقيمة) المعياري

 اإلحصائية
التحصيؿ في 
 مادة العمـو

غير دالة عند  0.537 18.23 62.16 30 المجموعة التجريبية
 19.36 61.93 26 المجموعة الضابطة 0.05

 (. 1.671بمغت ) 0.05ومستوى داللة  54قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 

( والمتوسػط الحسػابي فػي  62.16كاف المتوسط الحسابي فػي التطبيػؽ لمعينػة التجريبيػة يسػاوي )
(  وىػي 0.537وكانت قيمة "ت" المحسػوبة تسػاوي )( 61.93التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )

. وىذا يعنػي أنػو ال توجػد فػروؽ دالػة إحصػائًيا عنػد   0.05غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
 (α ≤ 0.05  فػػػػي متوسػػػػطي درجػػػػات الطػػػػالب لمتحصػػػػيؿ فػػػػي مػػػػادة العمػػػػـو فػػػػي المجمػػػػوعتيف )

 التجريبية والضابطة.
 تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبمي:

قامت الباحثة بالتأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حؿ 
:  المشكالت في مادة العمـو
( يبيف 4.12لتكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية والجدوؿ رقـ ) وفيما يمي عرض موجز

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروؽ باستخداـ اختبار "ت" بيف المجموعتيف 
 التجريبية والضابطة:

 ( يوضح تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار ميارات حل المشكالت4.8جدول )

النحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

الدللة  (tقيمة)
 اإلحصائية

 الدرجة
 الكمية

 3270. 2.41 4.66 30 المجموعة التجريبية
 

غير داؿ 
 2.24 4.46 26 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 (. 1.671بمغت ) 0.05ومستوى داللة  54قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 
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( 4.66المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )أف  يتبيف مف الجدوؿ السابؽ
( وكانت قيمة "ت" المحسوبة 4.46طبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )والمتوسط الحسابي في الت

. وىذا يعني أنو ال توجد 0.05( وىي غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 327.تساوي )
سطي درجات الطالب الختبار ميارات حؿ ( في متو α ≤ 0.05فروؽ دالة إحصائُيا عند )

 المشكالت القبمي لممجموعتيف التجريبية والضابطة.

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مجموعتي الدراسة متكافئتاف في اختبار ميارات حؿ المشكالت.

 التعقيب عمى ضبط التطبيق القبمي لختبار ميارات حل المشكالت:
ر يتضػح لمباحثػة أنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية وفي ضوء نتائج الضبط القبمي لالختبا

بػػػػػػيف المجموعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة والمجموعػػػػػػة الضػػػػػػابطة فػػػػػػي المتغيػػػػػػرات الموضػػػػػػحة أعػػػػػػاله، أي أف 
 المجموعتيف متكافئتاف في تمؾ المتغيرات وىذا بدوره يطمئف الباحثة لتطبيؽ أدوات الدراسة.

 : P5BLالبرنامج القائم عمى نموذج التعمم إعداد 
لعمـو العامة في تدريس وحدة )التقانة والعمـ فػي حياتنػا( اييدؼ إعداد دليؿ المعمـ لمساعدة معمـ 

مف كتاب العموـ العامة لمصػؼ السػابع األساسػي )الفصػؿ التػاني( باسػتخداـ البرنػامج القػائـ عمػى 
عمػػى ، حيػػث قامػػت الباحثػػة بتصػػميـ المػػادة العمميػػة باسػػتخداـ برنػػامج قػػائـ P5BLنمػػوذج الػػتعمـ 
 وفؽ خطوات تنفيذ النموذج. P5BLنموذج التعمـ 

 لذلؾ قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ وفقًا لمخطوات التالية:

، P5BLاالطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتخصصة في نموذج التعمـ  -
 والتعمـ عف طريؽ المشروعات، والتعمـ القائـ عمى المنتج.

عمى محتوى وحدة التقانة والعمـ في حياتنا في كتاب العمـو لمصؼ السابع الجزء  االطالع -
 الثاني.

 تحديد اليدؼ مف الدليؿ ويتمثؿ في : -
 .صياغة األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا بشكؿ صحيح 
 .تحديد المادة العممية التي يسعى المعمـ لتعميميا لمطالب 
 محتوى التعميمي.تحديد األنشطة التعميمية المناسبة لم 
 .تحديد وتجييز األدوات والمواد الالزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية 
 .تحديد أساليب التقويـ المناسبة لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ التعميمية 
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 .وضع الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ الدرس 
خطوات نموذج التعمـ تنفيذ وحدة التقانة والعمـ في حياتنا في المجموعة التجريبية باستخداـ  -

P5BL :وىي كالتالي 
 أوًل : خطوات التعمم القائم عمى المشكمة:

 استكشاؼ المشكمة قيد الدراسة. .1
محاولة حؿ المشكمة بما لدى الطالب مف معمومات. ) التعرؼ عمى الحموؿ البديمة لممشكمة  .2

  مف قبؿ الطالب (.
  لدى الطالب فكرة عف حؿ المشكمة(.تحديد ما يعرفونو ومف ثـ ما يحتاجوف معرفتو. ) ىؿ  .3
  رسـ خطة بحثية لحؿ المشكمة. .4
التأمؿ في عممية حؿ المشكمة. ) مف حيث مدى توافر اإلمكانات واألدوات والقدرة عمى حؿ  .5

 المشكمة (. 

 ثانًيا : خطوات التعمم القائم عمى المشروعات:

 اختيار المشروع. .1

  وضع خطة لتنفيذ المشروع . .2

 روع بإتباع الخطوات التي تـ االتفاؽ عمييا مف خالؿ فريؽ العمؿ.تنفيذ خطوات المش .3

  تقويـ المشروع: استخداـ بطاقة مالحظة لتقويـ األداء. .4
 ثالثًا :خطوات التعمم القائم عمى المعالجة  )اإلجراءات (:

  التحديد : أيف وكيؼ أبدأ المشروع. .1

  اإلجراء : التسمسؿ الضروري لألفعاؿ الالزمة. .2

  : تقدير فاعمية الخطة المحددة مسبقًا بيف المعمـ والطالب.المتابعة  .3

  التحقؽ : تقييـ إذا كانت الميمة قد تـ إكماليا بنجاح. .4

 رابًعا : التعمم القائم عمى الناس:

العمؿ كفريؽ ىو العمود الفقري ليذا النموذج ، حيث يتـ تطبيؽ المشروع مف خالؿ مجموعة مف 
المطروحة وعرض األفكار والحموؿ المقترحة، ومف ثـ التعاوف  الطالب الذيف تناولوا المشكمة

  لتنفيذ المشروعات المقترحة ومف ثـ تقييميا لتقديـ منتج مثمر.
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 خامًسا: التعمم القائم عمى المنتج:

والحصوؿ عمى منتج مثمر في النياية ال بد مف توافر  P5BLلتحقيؽ فاعمية نموذج التعمـ    
  األمور التالية:

ؽ اإليجابي بيف الطالب في المجموعة، وبذؿ الطالب قصارى جيدىـ خالؿ إنجاز التواف .1
  المشروع.

التفاعؿ المشجع وجًيا لوجو : وذلؾ أف يشجع جميع الطالب نجاح بعضيـ البعض وكذلؾ  .2
  تشجيع المعمـ لمطالب.

  المسؤولية الفردية والجماعية عف توضيح ما تعممو وعممو الطالب. .3

رات التي يجب أف تنمي لدى الطالب وتتمثؿ في : ميارة تحديد التركيز عمى الميا .4
ميارة  -ميارة الوصوؿ إلى الحؿ -ميارة وضع البدائؿ -ميارة تحميؿ المشكمة -المشكمة

 تطبيؽ الحؿ(. 

عرض الدليؿ عمى مجموعة مف معممي العموـ لمصؼ السابع األساسي ومشرفي العموـ،  -
 ناىج وطرؽ التدريس وذلؾ إلبداء آرائيـ مف حيث :ومجموعة مف األساتذة المختصيف في الم

  مدى شمولية الدليؿ لمحتوى وحدة التقانة والعمـ في حياتنا وفؽ نموذج التعمـP5BL. 
 .مدى مناسبة الدليؿ لمستوى طمبة الصؼ السابع األساسي 
 .الصحة العممية والمغوية 
 .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى 
خراج الدليؿ في صورتو النيائية  - تعديؿ الدليؿ بناء عمى  آراء المحكميف ومالحظاتيـ، وا 

 ( .5)كما في ممحؽ 
تطبيؽ وتنفيذ الدليؿ؛ قامت الباحثة بنفسيا بتنفيذ الدروس مع طالبات المجموعة التجريبية  -

( حيث بمغ مجموع الحصص لتنفيذ دروس 2017-5-8( و )2017-4-20خالؿ الفترة )
 ( حصة تـ تنفيذىا بمعدؿ )أربع حصص( أسبوعًيا.12الدليؿ )

 

 

 

 



83 
 

 خطوات الدراسة :
 :وتمثمت في الخطوات التالية

 أوًل: قبل تطبيق الدراسة :

تحميؿ محتوى وحدة التقانة والعمـ في حياتنا موضوع البحث لتحديد مدى تضمف الوحدة  -
 لميارات حؿ المشكالت.

 ت.إعداد قائمة بميارات حؿ المشكال -
إعداد اختبار ميارات حؿ المشكالت والتأكد مف صدقو مف خالؿ عرضو عمى مجموعة  -

جراء التعديالت في ضوء آرائيـ .  مف المحكميف وا 
تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف طالبات الصؼ الثامف وحساب معامالت  -

 االرتباط وثبات االختبار ومعامالت الصعوبة والتمييز.
جراء التعديالت في ضوء آراء إعداد دليؿ لممع - مميف وعرضو عمى المحكميف لتحكيمو وا 

 المحكميف.
 ثانًيا: أثناء تطبيق الدراسة: 

 تحديد عينة الدراسة والمتمثمة في المجموعة الضابطة والتجريبية. -
تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المشكالت عمى المجموعتيف قبمًيا لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف  -

 ـ. 15/4/2017بتاريخ 
، والمجموعة P5BLتدريس المجموعة التجريبية باستخداـ البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ  -

 (.8/5/2017إلى 20/4/2017الضابطة بالطريقة التقميدية بدًءا مف تاريخ )
 ( .10/5/2017تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المشكالت عمى المجموعتيف بعديًا بتاريخ ) -

 الدراسة :ثالثًا: بعد تطبيق 

 رصد النتائج واستخداـ األسموب اإلحصائي المناسب الختبار صحة الفروض. -
 الحصوؿ عمى النتائج وتحميميا وتفسيرىا. -
 تقديـ التوصيات والمقترحات. -
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 المعالجات اإلحصائية:
في تحميؿ   (SPSS)لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة برنامج الرزمة اإلحصائية 

ومعالجة بيانات الدراسة، واستخدمت فييا مجموعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة عمى 
 النحو التالي:

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات الختبار: - أ
 معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -
 معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -
 االرتباط بيرسوف لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي.معامؿ  -
 براوف لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -معادلة سبيرماف -
 ( إليجاد ثبات االختبار.20معامؿ كودر ريتشاردسوف ) -
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة:  - ب
 نتيف مستقمتيف.لحساب الفرؽ بيف متوسطي عي  (t-testاختبار )  -
 مربع إيتا لمتحقؽ لقياس حجـ األثر. -
 معدؿ الكسب لبالؾ. -

وستقوـ الباحثة بعرض النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف 
 األسئمة باألساليب اإلحصائية المناسبة.
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة
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 لفصل الخامسا
 نتائج الدراسة

لمنتائج التي توصمت إلييا الباحثة، والمتعمقة بيدؼ الدراسة  يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً 
لتنمية ميارات حؿ المشكالت  P5BLالمتمثؿ في " ما فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ 

 "SPSS"في العموـ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي "، حيث استخدـ البرنامج اإلحصائي 
نات الدراسة وسيتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وكذلؾ مناقشة النتائج في معالجة بيا

 وتفسيرىا.

 نتائج السؤال األول:
 " ؟ P5BLينص السؤال األول عمى ما يمي " ما صورة البرنامج القائم عمى نموذج التعمم 

قامت الباحثة بالتحقؽ مف السؤاؿ األوؿ عف طريؽ تصميـ برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ 
P5BL وىو عبارة عف مجموعة الخطوات التي تنظـ خطوات ومراحؿ النموذج والتي تتكوف ،
وىي: )المشكمة ،  ) Problem, Project, Processes, People, Productمف : )

منتج(، حيث قامت الباحثة باستخداـ خطوات نموذج التعمـ المشروع، العمميات ، الفريؽ، ال
P5BL  في تدريس وحدة التقانة والعمـ في حياتنا في مادة العموـ لطالبات الصؼ السابع

األساسي. حيث طبقت الباحثة العديد مف المشروعات المثمرة منيا : إنتاج الغاز الحيوي، إنتاج 
، إنتاج الجبف، إنتاج المخمالت، الكشؼ عف أثر المضاد الحيوي) البنسميف( مف فطر البنسي ميـو

ىرموف الجبريمؾ أسيد عمى فطر عيس الغراب وأيًضا مشروع في تمييز العديد مف أنواع األدوية 
والكشؼ عف تاريخ اإلنتاج واالنتياء. وبعد االنتياء مف فترة التطبيؽ تـ إعطاء االختبار البعدي 

(، وأخيًرا SPSSحممت النتائج إحصائًيا باستخداـ برنامج ) لممجموعتيف الضابطة والتجريبية، ثـ
أظيرت النتائج تأثيًرا إيجابًيا لمبرنامج، وتحسف في ميارات حؿ المشكالت موضع الدراسة والتي 

 بدورىا انعكست عمى نتائج االختبار البعدي.
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 نتائج السؤال الثاني:
المشكالت المراد تنميتيا لدى طالبات ينص السؤال الثاني عمى ما يمي " ما ميارات حل 

 الصف السابع في مادة العموم؟ "

لقد قامت الباحثة باالطالع عمى الدراسات السابقة واالستفادة منيا؛ وذلؾ لبناء قائمة 
ميارات حؿ المشكمة. حيث تـ تحديد قائمة الميارات ومف ثـ عرضيا عمى مجموعة مف 

، لمتأكد مف صحتيا وشموليتيا، ومف المختصيف، والخبراء في المناىج وطرؽ ا لتدريس في العمـو
بداء الرأي. وبعد جمعيا ورصدىا؛ توصمت الباحثة إلى  أجؿ التعديؿ، والحذؼ أو اإلضافة، وا 

 (:5.1قائمة ميارات حؿ المشكمة الموضحة في الجدوؿ )
 (: قائمة ميارات حل المشكالت5.1جدول )

 تعريفيا اإلجرائي ميارات حل المشكمة
التعبير الدقيؽ والممثؿ عف المشكمة الرئيسية قيد الدراسة والتي  تحديد المشكمة

 تحتاج إلى حؿ.
 

 تحميل المشكمة
إجراء دراسة تفصيمية عف المشكمة قيد الدراسة باستخداـ جميع 

أسبابيا، العوامؿ المؤثرة بيا، نتائجيا  المصادر المتاحة مف حيث:
 وغيره.

 
 وضع البدائل)الفرضيات(

اقتراحات وتخمينات ذكية يضعيا الطالب كحموؿ مؤقتة لممشكمة 
قيد الدراسة ليتـ بعد ذلؾ دراستيا والتأكد مف فعاليتيا في حؿ 

 المشكمة.
 

الوصول إلى الحل 
 المناسب

التفكير العميؽ مف قبؿ الطالب في المعطيات واالفتراضات الحالية 
كؿ فرضية ثـ والتفكير في النتائج التي مف الممكف الحصوؿ مف 
 المجوء إلى أفضؿ الحموؿ وأنسبيا لحؿ المشكمة.

 
 تطبيق الحل

ىي تمؾ الميارة التي يكتسبيا الطالب مف خالؿ الممارسات 
والتدريبات العممية، بحيث يخرج الطالب مف اإلطار النظري لحؿ 

 المشكالت، بؿ يتعدى ذلؾ التطبيؽ والتنفيذ عمى أرض الواقع.

السابؽ أف ميارات حؿ المشكالت المراد تنميتيا لدى الطالبات تتركز في ويتبيف مف الجدوؿ 
الوصوؿ إلى الحؿ  –وضع البدائؿ  –تحميؿ المشكمة  –خمس ميارات وىي ) تحديد المشكمة 

 تطبيؽ الحؿ (. –المناسب 
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 نتائج السؤال الثالث:
  ( α ≤ 0.05) ينص السؤال الثالث عمى ما يمي " ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في 
 التطبيق البعدي لمقياس ميارات حل المشكالت؟ "

وتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي: "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند 
بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات  (  α ≤ 0.05عند ) مستوى داللة 

 طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات حؿ المشكالت.

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة 
بعدي لكؿ مف المجموعة الفرؽ بيف متوسطي األداء في اختبار ميارات حؿ المشكالت ال

 التجريبية والضابطة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ .
(: نتائج استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف عن فاعمية البرنامج القائم عمى نموذج 5.2جدول )

 لتنمية ميارات حل المشكالت في التطبيق البعدي لختبار ميارات المشكالت P5BLالتعمم 

نوع  الميارة
 لتطبيقا

المتوسط  العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة "ت"
 الدللة

الميارة األولى/تحديد 
 المشكمة

 0.01 4.03 1.01 4.88 30 تجريبية
 1.02 3.72 26 ضابطة

الميارة الثانية/تحميل 
 المشكمة

 0.01 2.52 970. 4.88 30 تجريبية
 1.54 3.96 26 ضابطة

 0.01 3.21 0.95 5.20 30 تجريبية وضع البدائل الميارة الثالثة/
 1.22 4.20 26 ضابطة

الميارة الرابعة/ الوصول إلى 
 حل صحيح

 0.01 3.79 1.24 4.96 30 تجريبية
 1.22 3.64 26 ضابطة

الميارة الخمسة/ تطبيق 
 الحل

 0.01 4.52 0.98 5.16 30 تجريبية
 1.01 3.88 26 ضابطة

 0.01 5.27 3.47 25.08 30 تجريبية الدرجة الكمية
 4.11 19.40 26 ضابطة
 .(2.390بمغت ) 0.01د مستوى داللة ( وعن54قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 يتضح من الجدول ما يمي :

 -أوًل : بالنسبة لميارة تحديد المشكمة كأحد ميارات حل المشكمة :

( وىو أكبر مف  4.88كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )
( وكانت قيمة "ت"  3.72المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات 0.01( وىي دالة إحصائيًا عند 4.03المحسوبة تساوي ) 
بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة   ( α =0.01لة ) داللة إحصائية عند مستوى دال

 التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات حؿ المشكالت لصالح المجموعة التجريبية.

 -ثانًيا: بالنسبة لميارة تحميل المشكمة كأحد ميارات حل المشكالت :

( وىو أكبر مف  4.88كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )
( وكانت قيمة "ت"  3.96المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات 0.01( وىي دالة إحصائًيا عند  2.52المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة   (α =0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات حؿ المشكالت لصالح المجموعة التجريبية.التجريبية 

 -ثالثًا: بالنسبة لميارة وضع البدائل كأحد ميارات حل المشكالت :

( وىو أكبر مف  5.20كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )
( وكانت قيمة "ت"  4.20يساوي )المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي 

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات 0.01( وىي دالة إحصائًيا عند  3.21المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة   ( α  =0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 ة التجريبية.التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات حؿ المشكالت لصالح المجموع

 -رابعًا: بالنسبة لميارة الوصول إلى الحل الصحيح كأحد ميارات حل المشكالت :

( وىو أكبر مف  4.96كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )
( وكانت قيمة "ت"  3.64المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات 0.01( وىي دالة إحصائًيا عند  3.79المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة   ( α  =0.01لة ) داللة إحصائية عند مستوى دال

 التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات حؿ المشكالت لصالح المجموعة التجريبية.
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 -خامًسا: بالنسبة لميارة تطبيق الحل كأحد ميارات حل المشكالت :

( وىو أكبر مف  5.16كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )
( وكانت قيمة "ت"  3.88المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات 0.01( وىي دالة إحصائًيا عند  4.52المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة   ( α  =0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات حؿ المشكالت لصالح المجموعة التجريبية. التجريبية

 -بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

( وىو أكبر مف  25.08كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )
ت" ( وكانت قيمة " 19.40المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات 0.01( وىي دالة إحصائيًا عند  5.27المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة   ( α  =0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات حؿ المشكالت لصالح المجموعة التجريبية، 
 فرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.وبذلؾ ترفض ال

 (:5.4(، كما يوضحيا الجدول ) ولحساب حجم التأثير تم استخدام مربع إيتا )

والجدوؿ التالي يمثؿ المرجع المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف 
 مقاييس حجـ التأثير 

 حجم األثرمستويات  (5.3جدول )

 كبير متوسط صغير درجة التأثير
 0.01 0.06 0.14 ( ηمربع إيتا)

( P5BLيوضح الجدوؿ التالي حجـ التأثير لممتغير المستقؿ ) البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ 
 عمى المتغير التابع )ميارات حؿ المشكالت(:
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 ( قيمة "ت" وحجم التأثير5.4جدول )

درجات الحرية  الميارة
df " مربع قيمة  قيمة " ت

 حجم التأثير ( 𝛈إيتا)

 كبير 0.23 4.03 54 تحديد المشكمة
 متوسط 0.10 2.52 54 تحميؿ المشكمة
 كبير 0.16 3.21 54 وضع البدائؿ

الوصوؿ إلى الحؿ 
 الصحيح

 كبير 0.21 3.79 54

 كبير 0.27 4.52 54 تطبيؽ الحؿ
 كبير 0.34 5.27 54 الدرجة الكمية

(، وعند مستوى داللة  1.671بمغت ) 0.05( وعند ومستوى داللة 54درجة حرية )قيمة "ت" الجدولية عند 
 (.2.390بمغت ) 0.01

 -أوًل: بالنسبة لميارة تحديد المشكمة كأحد ميارات حل المشكالت :
 ( وىي كبيرة. 0.23لميارة تحديد المشكمة بمغت )  𝛈يتضح مف الجدوؿ أف قيمة 
 -المشكمة كأحد ميارات حل المشكالت :ثانًيا: بالنسبة لميارة تحميل 
 .متوسطة( وىي  0.10لميارة تحميؿ المشكمة بمغت )  𝛈يتضح مف الجدوؿ أف قيمة 

 -ثالثًا: بالنسبة لميارة وضع البدائل كأحد ميارات حل المشكالت :
 ( وىي كبيرة. 0.16لميارة وضع البدائؿ بمغت )  𝛈يتضح مف الجدوؿ أف قيمة 

 -ة لميارة الوصول إلى الحل كأحد ميارات حل المشكالت :رابًعا: بالنسب
 ( وىي كبيرة. 0.21لميارة الوصوؿ إلى الحؿ بمغت )  𝛈يتضح مف الجدوؿ أف قيمة 

 -خامًسا: بالنسبة لميارة تطبيق الحل كأحد ميارات حل المشكالت :
 كبيرة.( وىي  0.27لميارة تطبيؽ الحؿ بمغت )  𝛈يتضح مف الجدوؿ أف قيمة 

 -بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار :
 ( وىي كبيرة. 0.34لمدرجة الكمية لالختبار بمغت )  𝛈يتضح مف الجدوؿ أف قيمة 

" لو تأثير عؿ المتغير  P5BLوىذا يدؿ أف المتغير المستقؿ " البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ 
لية في الدرجة الكمية لالختبار وفي كافة التابع " ميارات حؿ المشكالت " بدرجة كبيرة مف الفعا

 الميارات باستثناء ميارة تحميؿ المشكمة كانت بدرجة متوسطة مف الفعالية. 
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 نتائج السؤال الرابع:
فعالية  P5BLينص السؤال الرابع عمى ما يمي: ىل يحقق البرنامج القائم عمى نموذج التعمم 

بناًء عمى معامل الكسب لبالك في تنمية ميارات حل المشكالت لدى طالبات الصف السابع 
 األساسي بغزة؟ 

ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باختبار الفرض التالي : ال يحقؽ البرنامج معامؿ 
بات الصؼ فعالية بناًء عمى معامؿ الكسب لبالؾ في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى طال

السابع األساسي بغزة. والختبار ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ معامؿ الكسب لبالؾ وفًقا 
 .ـ(2011لممعادلة التالية : )حسف، 

  نسبة الكسب لبالؾ
د

ص س
 

د س
ص س

             

النياية  يث: ص= المتوسط الحسابي في االختبار البعدي، س= المتوسط الحسابي االختبار القبمي، د=ح
 العظمى لالختبار.

  4.83د  كانت نسبة الكسب لبالؾ =  ووفقًا لممعادلة السابقة وبناًء عمى قيـ ص ،س،

 ( يوضح معامؿ الكسب بالؾ ومتوسط التطبيؽ القبمي والبعدي.5.5والجدوؿ رقـ )
 (: معامل الكسب بالك ومتوسط التطبيق القبمي والبعدي.5.5جدول )

التطبيق متوسط  النياية العظمى
 القبمي

متوسط التطبيق 
 البعدي

نسبة معدل الكسب 
 لبالك

30 4.67 25.08 4.83 

( وىذا يدؿ عمى درجة كبيرة 4.83( وتساوي )1.2مما سبؽ يتضح أف درجة الفاعمية أكبر مف )
، وأنو كاف فاعاًل وأسيـ بالفعؿ في تنمية P5BLمف الفاعمية لمبرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ 

 حؿ المشكالت لدى أفراد العينة. ميارات
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 التعقيب العام عمى نتائج الدراسة :
في تنمية ميارات حؿ المشكالت في  P5BLأظيرت نتائج الدراسة فاعمية نموذج التعمـ 

العموـ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي، حيث كانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية في 
 مشكالت وظيرت النتيجة كالتالي :االختبار البعدي لميارات حؿ ال

بيف متوسطات (  α ≤ 0.01) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار 

 ميارات حؿ المشكالت في العموـ.
تنمية ميارات حؿ المشكالت فاعمية في  P5BLيحقؽ برنامج التعمـ القائـ عمى نموذج  -

 لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.

 وترى الباحثة أن ىناك العديد من األسباب التي أدت إلى ظيور تمك النتائج منيا ما يمي:

يؤكد عمى الدور الفعاؿ الذي يقـو بو  P5BLاستخداـ البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ  -1
 الطالب مما ينمي لديو ميارة حؿ المشكالت بشكؿ كبير.

عرض المشكمة عمى الطالب في أوؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج تنمي تفكير الطالب  -2
 وتثير دافعيتيـ نحو تطبيؽ األفكار عمميّا وليس مجرد فكرة.

الطالب مسئوؿ عف المنتج النيائي وبالتالي اختيار الطالب لممشروع وآلية تطبيقو يجعؿ  -3
 تحسيف أدائو.

عمؿ الطالب ضمف فريؽ عمؿ يجعمو يمتـز بأخالقيات العمؿ التعاوني والعمؿ بروح  -4
 الفريؽ مما يساىـ في إنجاز العمؿ بأفضؿ صورة.

 المتابعة المستمرة لعمؿ أعضاء الفريؽ مف قبؿ الموجييف والمشرفيف. -5
 ماعية وليس الفردية.التركيز عمى المعرفة الج -6
السماح لمطالب بحرية الحركة وتبادؿ المعمومات ضمف فريؽ العمؿ مما يساعد في نقؿ  -7

 الخبرات بيف األفراد.
 وضع قائمة بالضوابط واإلرشادات يجب عمى جميع الطالب االلتزاـ بيا. -8
يستخدـ المعمـ مجموعة متنوعة مف ممارسات التفكير والمشاركة لموصوؿ بشكؿ  -9

 لالتفاؽ عمى عمؿ ما.جماعي 
توظيؼ التقنيات المساعدة في إنجاز العمؿ بأسرع وقت وأفضؿ أداء مع االستثمار  -10

 األمثؿ لموقت وذلؾ بإشراؼ المعمـ.
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كاف لو الدور  P5BLوتوضح الباحثة أف استخداـ البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ 
ابع األساسي بغزة، وتتفؽ ىذه الكبير في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى طالبات الصؼ الس

 :Fruchter & Lewis(، ودراسة )2016النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف: )عبد المجيد،
(. فيما لـ تجد الباحثة أي دراسة تختمؼ مع نتائج Fruchter:2000(، ودراسة  )2003
 دراستيا.
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 التوصيات والمقترحات
الدراسة ترى الباحثة ضرورة تقديـ بعض التوصيات  في ضوء النتائج التي توصمت إلييا

 والمقترحات لكؿ المعنييف والميتميف والعامميف بالعممية التعميمية.

 أوًل: التوصيات :
 في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يمي :

مراحؿ في تدريس العموـ ب P5BLضرورة استخداـ البرنامج القائـ عمى نموذج التعمـ  -1
 دراسية أخرى، ومواد دراسية مختمفة.

تفعيؿ دور الطالب في العممية التعميمية وأف يصبح الطالب فعاؿ في الجانب العممي  -2
 والعممي.

 االىتماـ بتدريس ميارات التفكير بشكؿ عاـ وخاصة ميارات حؿ المشكالت. -3
المطموبة مف محاولة توفير البيئة المالئمة واألدوات الالزمة لتطبيؽ المشروعات  -4

 الطالب.
تدريب المعمميف عمى استخداـ نماذج التعمـ العممية والتطبيقية والبعد عف وسائؿ التعميـ  -5

 التقميدية.
ضرورة استخداـ التعمـ القائـ عمى المشروعات كجزء أساسي مف العممية التربوية لتدعيـ  -6

 المعمومات وبقاء أثر التعمـ.

 ثانًيا: المقترحات:
 في مناىج دراسية مختمفة. P5BLإجراء دراسات أخرى تستخدـ نموذج التعمـ  -1
 تنمية ميارات حؿ المشكالت باستخداـ استراتيجيات ونماذج جديدة. -2
 استخداـ التعمـ القائـ عمى المشروعات في تنمية نمط مف أنماط التفكير. -3
 دراسة مدى تمكف معممي العمـو مف ممارسة ميارات حؿ المشكالت. -4
 عة المشرفيف والموجييف ألداء المعمميف وفقًا لمنظريات والنماذج الحديثة في التدريس.متاب -5
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم
 المراجع العربية:أوًل: 

االستقصائي في تدريس  ـ(. فاعمية نموذج سكماف2016إسماعيؿ، رضى السيد شعباف.)
الجغرافيا عمى تنمية التحصيؿ وميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ الصؼ الثاني 

 .137 -190 ،(1)71 ،السعودية دراسات عربية في التربية وعمـ النفس.اإلعدادي. 

 :. غزة2. طمقدمة في تصميـ البحث التربويـ(. 2009األغا، إحساف واألستاذ، محمود.)
 جامعة األقصى.

الساعة  اءيوـ الثالث ـ8/8/2017جامعة القصيـ.  ـ(.2015)التعميـ المبني عمى المشكالت.
3:50 .http://www.dent.qu.edu.sa/Educational/PBL/Pages/default.aspx 

فاعمية استعماؿ النموذج البنائي وتأثيره عمى تحصيؿ . (2010التميمي، محسف عمي )
 .7-6، (1)4،مجمة ديالى الرياضيات لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

 :. دار النيضة العربية1. طقراءات في تعميـ التفكير والمنيجـ(. 1997جابر،عبد الحميد.)
 جامعة القاىرة.

. دار المسيرة 1. طالتفكير النظرية والتطبيؽتعميـ ـ(. 2007، صالح ونوفؿ، محمد.) جادو أبو 
 .عماف: لمنشر والتوزيع

 .االضطرابات االنفعالية وميارات حؿ المشكالت لد المراىقيف .ـ(2009، أسامة.) جاموس أبو
 ، غزة.الجامعة اإلسالمية  غير منشورة( رسالة ماجستير)

دار صفا لمنشر  .1ط . منيجية البحث العممي .(ـ2012) .الجبوري، حسيف محمد جواد
 والتوزيع.
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 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة (1ممحق رقم )
 مكان العمل التخصص الدرجة العممية السم م
مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ دكتور إبراىيـ األسطؿ 1

 الرياضيات
 الجامعة اإلسالمية

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ دكتور صالح الناقة 2
 العمـو

 الجامعة اإلسالمية

 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعميـ أستاذ دكتور شقير محمد أبو 3
مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ دكتور درويشعطا  4

 العمـو
 جامعة األزىر

مناىج وطرؽ تدريس  دكتوراة عمي نصار 5
 الرياضيات

 جامعة األزىر

مناىج وطرؽ تدريس  أستاذ مشارؾ عبداهلل عبد المنعـ 6
 العمـو

 جامعة القدس المفتوحة

 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعميـ دكتوراة مجدي عقؿ 7
 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعميـ دكتوراة منير حسف 8
 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعميـ أستاذ مشارؾ محمود الرنتيسي 9

الكمية الجامعية لمعموـ  تكنولوجيا التعميـ دكتوراة محمود برغوت 10
 التطبيقية

لدى وكالة مشرؼ تربوي  أساليب تدريس العمـو بكالوريوس أحمد أبو جريباف 11
 الغوث

مناىج وطرؽ تدريس  ماجستير نداء عزو عفانة 12
 العمـو

 -جامعة فمسطيف
 مشرؼ تربوي

معممة في وكالة الغوث  أساليب تدريس العمـو بكالوريوس أمؿ جودة 13
 الدولية

 مدرسة الصالح الخيرية كيمياء ماجستير حسيف أحمد الطالع 14
 مدرسة الصالح الخيرية فيزياء ماجستير محمد كماؿ عياش 15
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  (2ممحق رقم )
 الصورة النيائية لقائمة ميارات حل المشكالت المناسبة لطالبات 

 الصف السابع األساسي

 التعريف اإلجرائي لمميارة ميارات حل المشكمة م
التعبير الدقيؽ والممثؿ عف المشكمة الرئيسية قيد الدراسة  تحديد المشكمة 1

 والتي تحتاج إلى حؿ.
2  

 تحميل المشكمة
إجراء دراسة تفصيمية عف المشكمة قيد الدراسة باستخداـ 

أسبابيا، العوامؿ المؤثرة  جميع المصادر المتاحة مف حيث:
 بيا، نتائجيا وغيره.

3  
 وضع البدائل)الفرضيات(

اقتراحات وتخمينات ذكية يضعيا الطالب كحموؿ مؤقتة 
والتأكد مف  لممشكمة قيد الدراسة ليتـ بعد ذلؾ دراستيا

 فعاليتيا في حؿ المشكمة.
4  

 الوصول إلى الحل المناسب
التفكير العميؽ مف قبؿ الطالب في المعطيات واالفتراضات 
الحالية والتفكير في النتائج التي مف الممكف الحصوؿ مف 

كؿ فرضية ثـ المجوء إلى أفضؿ الحموؿ وأنسبيا لحؿ 
 المشكمة.

5  
 تطبيق الحل

التي يكتسبيا الطالب مف خالؿ الممارسات ىي تمؾ الميارة 
والتدريبات العممية، بحيث يخرج الطالب مف اإلطار النظري 
لحؿ المشكالت، بؿ يتعدى ذلؾ التطبيؽ والتنفيذ عمى أرض 

 الواقع.
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 الصورة األولية لختبار ميارات حل المشكالت (3ممحق رقم )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 حفظو / ىا اهلل   ...........................................................السيد / ة : 
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،، وبعد :
 

 الموضوع : تحكيم اختبار ميارات حل المشكالت

قوـ الباحثة بدراسة تكميمية لمحصوؿ عمى درجة ماجستير في تخصص مناىج وطرؽ التدريس ت
 تحت عنواف:

لتنمية ميارات حؿ المشكالت في العمـو لدى  P5BL"  فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ  
 طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة "

ومف أجؿ ذلؾ تـ إعداد اختبار لقياس الجانب المعرفي لميارات حؿ المشكالت وىي:" القدرة 
ؿ، اختيار البديؿ المناسب، عمى تحديد المشكمة، القدرة عمى تحميؿ المشكمة، وضع البدائ

 الوصوؿ إلى الحؿ" في وحدة التقانة والعمـ في حياتنا لمصؼ السابع األساسي.

 لذا المرجو مف سيادتكـ قراءة االختبار، و إبداء الرأي حولو مف حيث:

 مدى سالمة الصياغة المغوية و العممية لفقرات االختبار. .1
 األساسي . مدى مناسبة السؤاؿ لمستوى طالب الصؼ السابع .2
 تمثيؿ فقرات االختبار لميارات حؿ المشكالت "محؿ الدراسة". .3

 

ولكـ مطمؽ وعناف الحرية في الحذؼ، أو التعديؿ، أو اإلضافة إليو حسب ما ترونو مناسًبا 
 لصالح الدراسة.

 ولكم مني جزيل الشكر و عظيم المتنان لحسن تعاونكم ،،
 
 الباحثة : رويدة موسى أبو عوض 
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 المحكم بيانات
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

......................................: 
التخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 

.....................................: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الدرجة العممية : .......................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العم  مك

.................................. 
 

 ميارات حل المشكالت المتضمنة في كتاب العموم ) الجزء الثاني ( 
 في وحدة التقانة والعمم في حياتنا

 :ًل : مفيوم ميارات حل المشكالتأو 

ىي الممارسات والنشاطات الحيوية، العقمية واإلجرائية التي يقـو بيا الطالب أثناء مواجيتو 
لمشكالت تحتاج إلى إيجاد حؿ بإتباع خطوات منظمة تمكنو مف اختيار البديؿ المناسب لتحقيؽ 

لمعمـ، وىي قابمة لمنمو والتطور مف خالؿ تدريب وممارسة عمميات المطموب تحت إشراؼ ا
 ذىنية وأدائية.

 :ثانيًا: ميارات حل المشكالت 
 القدرة عمى تحديد المشكمة. -1
 القدرة عمى تحميؿ المشكمة. -2
 وضع البدائؿ. -3
 الوصوؿ إلى الحؿ. -4
 تطبيؽ الحؿ. -5
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 اختبار ميارات حل المشكالت

 عزيزي الطالب:

مقياس لميارات حؿ المشكمة، يتضمف مجموعة مف المواقؼ ذات العالقة بمحتوى بيف يديؾ 
المادة الدراسية في وحدة العمـ والتقانة في حياتنا، ويوجد عقب كؿ موقؼ أربعة بدائؿ )إجابات(، 
اقرأ الموقؼ بعناية وتفحص البدائؿ المرافقة لكؿ منيا، ثـ اختر البديؿ الذي تراه مناسبًا، وأكثر 

 وذلؾ بوضع دائرة حوؿ الرمز الذي يعبر عف موقفؾ مف فحوى الفقرة.دقة، 

 أوًل : القدرة عمى تحديد المشكمة :

( فقرات، يمي كؿ منيا أربعة أسئمة تمثؿ مشكالت تحتاج إلى حموؿ، يمكف 6يتضمف ىذا القسـ )
ؿ المشكمة الرئيسة اختبارىا وتجريبيا، اقرأ كؿ فقرة ثـ األسئمة التي تمييا، واختر السؤاؿ الذي يمث

 -التي تتضمنيا الفقرة :

قاـ شخص بشراء عمبة مف  المبف الجاىز مف أحد محالت األغذية، وعندما أكؿ منيا  -1
 شعر بألـ في بطنو:  فإف السؤاؿ المتوقع الذي يمثؿ المشكمة ىو :

 ما ىو نوع المبف الذي أكمو الشخص؟- أ
 لماذا أكؿ الشخص مف المبف؟- ب
 ما طبيعة األلـ الذي أصاب الشخص؟ - ت
 كيؼ يتـ إنتاج لبف خالي مف المواد الحافظة في البيت؟- ث

يعتبر النفط مف أىـ مصادر الطاقة غير المتجددة وكمفتو عالية، لكف اإلنساف يستيمؾ   -2
 نسبة كبيرة مف الغاز الحيوي يوميًا : فإف السؤاؿ الذي يمثؿ تحديد المشكمة ىو:

 ز الحيوي في المنازؿ؟كيؼ يتـ إنتاج الغا- أ
 ما ىي مصادر الطاقة المتجددة؟- ب
 ما ىي مصادر الطاقة غير المتجددة؟- ت
 ما ىي استعماالت الغاز الحيوي؟- ث
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تحتاج الفطريات مثؿ فطر ) عيش الغراب ( إلى بيئة مناسبة وبعض اليرمونات لتسريع  -3
 نموىا : فإف السؤاؿ المتوقع الذي يمثؿ المشكمة ىو :

 الغراب؟أيف ينمو فطر عيش - أ
 كيؼ تؤثر اليرمونات في نمو الفطريات؟- ب
 ما دور البكتيريا في إنتاج الفطر؟- ت
 ما دور البكتيريا في إنتاج اليرموف؟- ث

أصيب شخص بمرض ناتج عف بكتيريا، ولمقضاء عمى المرض فإننا بحاجة إلى  -4
إضعاؼ أو قتؿ البكتيريا المنتجة لممرض عف طريؽ المضادات الحيوية : إف السؤاؿ 

 س الذي يمثؿ المشكمة ىو :الرئي
 كيؼ تنمو البكتيريا المسببة لممرض؟- أ
 كيؼ نستطيع وقؼ نمو البكتيريا؟- ب
 كيؼ يمكف القضاء عمى المرض؟- ت
كيؼ يتـ إنتاج المضاد الحيوي البنسميف مف فطر البنسيميـو لمقضاء عمى - ث

 المرض؟
ف طريؽ يعاني العالـ مف مشكالت بيئية خطيرة نتيجة لتراكـ الفضالت البيئية، وع -5

التقانة الحيوية استطاع العمماء استغالؿ الفضالت في إنتاج مواد نافعة ومفيدة لإلنساف: 
 السؤاؿ الرئيس الذي يمثؿ المشكمة ىو:

 كيؼ تستخدـ التقانة الحيوية في تحويؿ الفضالت البيئية إلى مواد نافعة؟- أ
 ما ىي الفضالت الصناعية والزراعية؟- ب
 يعاني منيا العالـ؟ما ىي المشكالت البيئية التي - ت
 ما ىي أضرار تراكـ الفضالت الصناعية؟- ث
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يستخرج  المطاط الطبيعي مف عصارة تشبو الحميب، وتوجد في العديد مف النباتات  -6
االستوائية، ومتوافر بكميات قميمة، ويصعب الحصوؿ عميو : فإف السؤاؿ الرئيس الذي يمثؿ 

 المشكمة ىو:
 أيف يوجد المطاط الطبيعي؟- أ
 استخراج المطاط الطبيعي؟كيؼ يتـ - ب
 ما ىي استخدامات المطاط الطبيعي؟- ت
 كيؼ يتـ إنتاج المطاط الصناعي كبديؿ عف المطاط الطبيعي؟- ث

 ثانيٌا : القدرة عمى تحميل المشكمة :

تتمثؿ ىذه الميارة في معرفة الطالب لمعناصر األساسية في مشكمة ما، وتجزئة المشكمة 
 تتضمنيا المشكمة .واستبعاد العناصر التي ال 

( فقرات، يمي كؿ منيا أربعة عبارات تمثؿ تحميؿ لممشكمة، اقرأ كؿ فقرة ثـ 6يتضمف ىذا القسـ )
العبارات التي تمييا، واختر العبارة الذي تمثؿ توضيحًا وتفسيرًا أقرب لممشكمة  التي تتضمنيا 

 -الفقرة :

ب السمبية المؤثرة عمى صحة شراء الخبز الجاىز مف مصنع الخبز لو العديد مف الجوان -7
 اإلنساف ومف أىميا ما يتمثؿ في :

 إىدار الماؿ.- أ
 احتواءه عمى المحسنات الغذائية الضارة باإلنساف.- ب
 توفير الوقت والجيد.- ت
 الحفاظ عمى صحة األـ.- ث
 تناوؿ أقراص الفيتامينات كعالج ال يعتبر الحؿ األمثؿ لنقص الفيتامينات في الجسـ ألنو:  -8
 الجسـ. تزيد مف مناعة- أ
 تقوي الدـ وتعوض السوائؿ في الجسـ.- ب
 تعوض الجسـ عف نقص الفيتامينات.- ت
 لو أعراض جانبية قد تحدث في الجسـ وتؤثر أقراص العالج عمى جدار المعدة.- ث
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يعتبر فطر عيش الغراب مف الفطريات التي ال تنمو بشكؿ جيد في الظروؼ العادية ألنيا  -9
: 
 ؿ جيد.تحتاج إلى ىرمونات خاصة لنموىا بشك- أ
 ال تتحمؿ درجات حرارة مرتفعة.- ب
 ال تتحمؿ درجات حرارة منخفضة.- ت
 تحتاج إلى الماء بكميات كبيرة.- ث

 النفط مف مصادر الطاقة غير المتجددة : مف األمور المقترحة التي تترتب عمى ذلؾ :  

 عدـ استخداـ النفط مطمقًا.- أ
 استخداـ النفط بشكؿ مستمر.- ب
 الطاقة المتجددة.عدـ المجوء الستخداـ مصادر - ت
 البحث عف بدائؿ إلنتاج النفط ومشتقاتو وترشيد استيالكو.- ث
قمة توافر المطاط الطبيعي وصعوبة الحصوؿ عميو وارتفاع سعره، مف أىـ األسباب   -10

 التي أدت إلى :
 التفكير بإنتاج بديؿ لممطاط الطبيعي.- أ
 اإلعتماد عمى المطاط الطبيعي.- ب
 يعي.عدـ السماح باستيالؾ المطاط الطب- ت
 استخداـ المطاط الطبيعي في صناعة جميع لواـز اإلنساف.- ث
 حدوث أزمات توفر الغذاء في بعض دوؿ العالـ تعود لعدة أسباب مف أىميا: -11
 عدـ االىتماـ باإلنتاج النباتي والحيواني وتحسيف السالالت .- أ
 حاجة اإلنساف المستمرة لمغذاء.- ب
 تخزيف البالد لمغذاء وحرماف الناس منو.- ت
 الغذاء لدوؿ خارجية.تصدير - ث

 ثالثًا : وضع البدائل :

( فقرات يمي 6تشير الميارة إلى اقتراح تخمينات أو حموؿ تجريبية مؤقتة، يتضمف ىذا القسـ )
كؿ منيا أربعة خيارات تمثؿ بدائؿ لحؿ المشكمة ويتوجب عمى الطالب اختيار أحد البدائؿ 

 المقترحة لديو .
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كؿ منيا أربعة عبارات تمثؿ بدائؿ مختمفة لمشكمة ما، اقرأ ( فقرات، يمي 6يتضمف ىذا القسـ )
كؿ فقرة ثـ العبارات التي تمييا، واختر العبارة الذي تمثؿ البديؿ المقترح لحؿ المشكمة  التي 

 -تتضمنيا الفقرة :

تسرب النفط مف إحدى ناقالت النفط وتجمع عمى شكؿ بقعة كبيرة، مما تسبب في  -12
 سماؾ: اختر أحد الطرؽ المقترحة لمتخمص مف بقعة النفط :تموث مياه البحر وموت األ

 تنمية فطريات في تمؾ المنطقة.- أ
 تنمية البكتيريا في تمؾ المنطقة .- ب
 عدـ صيد األسماؾ في تمؾ المنطقة.- ت
 إضافة مواد كيميائية إلى تمؾ المنطقة.- ث

ة: حباتيا لديؾ ساللتاف مف القمح، األولى: حباتيا كبيرة وغير مقاومة لمرض ما، والثاني -13
 صغيرة ومقاومة لممرض نفسو، كيؼ يمكف إنتاج ساللة حباتيا كبيرة ومقاومة لممرض:

 إجراء التيجيف بيف الساللتيف.- أ
 االىتماـ بساللة القمح مف النوع األوؿ.- ب
 االىتماـ بساللة القمح مف النوع الثاني.- ت
 إىماؿ كال النوعيف والبحث عف نوع آخر مف القمح.- ث

ف بعيد بالعديد مف األمراض التي سببت ليـ الوفاة بسبب عدـ أصيب اإلنساف منذ زم -14
 القدرة عمى عالجيـ، ولتفادي حصوؿ تمؾ األمراض فإننا نستخدـ أحد الحموؿ التالية:

 المحافظة عمى التغذية السميمة لمجسـ.- أ
 شرب الكثير مف السوائؿ.- ب
 إعطاء الشخص لقاح ضد المرض.- ت
 تناوؿ العالج بشكؿ مستمر.- ث

نسوليف يسبب أمراضًا مختمفة لإلنساف، مف أفضؿ الطرؽ التي تعالج نقص ىرموف األ -15
 ىذه المشكمة :

 استخداـ التقانة الحيوية إلنتاج كميات كبيرة مف األنسوليف.- أ
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 استخالص ىرموف األنسوليف مف بنكرياس بعض الحيوانات.- ب
 الحفاظ عمى ىرموف األنسوليف في الجسـ.- ت
 تناوؿ نسبة كبيرة مف السكر.- ث

المبممرات الطبيعية كالصوؼ والحرير والمطاط الطبيعي تجعؿ اإلنساف يفكر في ندرة  -16
 بدائؿ يستفيد منيا، اختر أحد الحموؿ لتعويض النقص في المبممرات  الطبيعية:

 إنتاج المدائف )البالستيؾ( مف مشتقات النفط.- أ
 عدـ استعماؿ المبممرات الطبيعية.- ب
 االعتماد عمى الصوؼ والحرير الطبيعي.- ت
 تيراد المنتجات مف البالد المجاورة.اس- ث

يعتبر النفط مف أىـ مصادر الطاقة المستخدمة حاليًا، إال أنو مصدر غير متجدد  -17
وتكمفتو عالية، لذا يجب عمى اإلنساف أف يفكر في بدائؿ ممكنة: اختر أحد الحموؿ 

 المقترحة لعالج المشكمة في البيوت:
 تجميع الفضالت العضوية.إنتاج الغاز الحيوي في البيوت عف طريؽ - أ
 إنتاج الكحوؿ عف طريؽ زراعة قصب السكر.- ب
 إنتاج الكحوؿ باستخداـ الخمائر.- ت
 االعتماد عمى الدوؿ المجاورة في استيراد الغاز.- ث

 رابعًا : اختيار البديل المناسب :

تتضمف ىذه الميارة قدرة الفرد عمى اختيار البديؿ األفضؿ والمناسب طبقًا لمظروؼ المحيطة 
مكانية تطبيقو.و   البيئة وا 

( فقرات، يمي كؿ منيا أربعة عبارات تمثؿ بدائؿ مختمفة لمشكمة ما، اقرأ 6يتضمف ىذا القسـ )
كؿ فقرة ثـ العبارات التي تمييا، واختر العبارة الذي تمثؿ البديؿ األفضؿ لحؿ المشكمة  التي 

 -تتضمنيا الفقرة :
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كاف المناطؽ الصحراوية جعؿ الناس تمجأ نقص توافر األغذية الغنية بالبروتيف لدى س -18
 إلى :
 تناوؿ أقراص عالجية غنية بالبروتيف.- أ
 تربية الحيوانات والتغذية عمييا.- ب
 تنمية الطحالب في برؾ اصطناعية لالستفادة منيا كغذاء غني بالبروتيف.- ت
 المجوء إلى مناطؽ أخرى لمحصوؿ عمى الغذاء الغني بالبروتيف.- ث

األغذية الميمة لمكائنات الحية بشكؿ عاـ ولمحيوانات بشكؿ خاص، تعتبر البكتيريا مف  -19
 مف المقترحات لتوفير البكتيريا كغذاء لمحيواف :

 تنمية البكتيريا في أحواض كبيرة ثـ تؤخد وتيرس وتجفؼ وتقدـ لمحيواف.- أ
 تعويض الحيوانات بأغذية أخرى.- ب
 توفير بعض األغذية المحتوية عمى بكتيريا.- ت
 غذية الحيوانات.عدـ االىتماـ بت- ث

أصيب أحد األشخاص بالتيابات شديدة في حمقو، فإف البديؿ األفضؿ المتوقع أف يصفو  -20
 الدكتور لذلؾ الشخص ىو :

 المقاح.- أ
 المضاد الحيوي.- ب
 مسكف آالـ.- ت
 ىرموف النمو.- ث

اختر أفضؿ الحاالت التي إذا حصؿ بينيا تزاوج فإنيا سوؼ تعطي أفضؿ النتائج : إذا  -21
 حصؿ تزاوج بيف :

 األبقار األكثر قوة واألبقار األكثر إنتاجًا لمحوـ و الحميب.- أ
 األبقار األقؿ قوة واألبقار األكثر إنتاجًا لمحوـ و الحميب.- ب
 األبقار األقؿ قوة واألبقار األقؿ إنتاجًا لمحوـ و الحميب.- ت
 األبقار األكثر قوة واألبقار األقؿ إنتاجًا لمحوـ و الحميب.- ث
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مف شجر البرتقاؿ فإف البديؿ األفضؿ إلعطاء منتج إذا حصؿ تيجيف بيف صنفيف  -22
 مثمر ىو حصوؿ التيجيف بيف :

 شجرة برتقاؿ ثمارىا كبيرة وشجرة برتقاؿ تحتوي عمى بذور.- أ
 شجرة برتقاؿ ثمارىا كبيرة وشجرة برتقاؿ ال تحتوي عمى بذور.- ب
 شجرة برتقاؿ ثمارىا صغيرة وشجرة برتقاؿ ال تحتوي عمى بذور.- ت
 ثمارىا صغيرة وشجرة برتقاؿ ال تحتوي عمى بذور.شجرة برتقاؿ - ث

كاف اإلنساف قديمًا يعتمد عمى مواد الطبيعة لسد حاجاتو وصنع أدواتو ولكف عند زيادة  -23
عدد الناس وبعد اكتشاؼ النفط وجب عمى اإلنساف التفكير في بدائؿ لتمبية احتياجاتو، 

 وأفضؿ البدائؿ المقترحة ىي :
 في صناعة مالبسو.استخداـ التقانة الحيوية - أ
 تحويؿ مشتقات النفط إلى مواد بالستيكية وأدوات مختمفة .- ب
 االىتماـ بالبيئة واالكتفاء بما ىو موجود.- ت
 استخداـ البكتيريا في صنع احتياجاتو.- ث

 خامسًا : الوصول إلى الحل الصحيح :

عامة أو  تشير ىذه الميارة إلى تطبيؽ معمومات معطاة واستنتاجات مقدمة لموصوؿ إلى أحكاـ
 حموؿ نيائية.

( فقرات، يمي كؿ منيا أربعة عبارات تمثؿ حموؿ مختمفة لمشكمة ما، اقرأ 6يتضمف ىذا القسـ )
كؿ فقرة ثـ العبارات التي تمييا، واختر العبارة الذي تمثؿ الحؿ األفضؿ لممشكمة  التي تتضمنيا 

 -الفقرة :

ئية لمخبز في بعض مصانع لمتخمص مف األضرار الناتجة عف إضافة المحسنات الغذا -24
 الخبز فإننا نمجأ إلى :

 إنتاج الخبز في المنازؿ.- أ
 وضع محظورت عمى استخداـ المخابز لممحسنات الغذائية.- ب
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 مراقبة عمؿ عف مصانع الخبز.- ت
 تجنب استخداـ الخبز الجاىز.- ث

تفحص شخص ما صيدلية المنزؿ ورأى بعض المضادات الحيوية قد انتيت مدة  -25
 ؿ المناسب لمتعامؿ مع ىذه األدوية ىو :صالحيتيا، فإف الح

 حفظ األدوية في الثالجة.- أ
 التخمص مف األدوية المنتيية صالحيتيا.- ب
 يمكف اعطاؤىا لممريض عند الحاجة.- ت
 يحتفظ بيا في صيدلية المنزؿ.- ث

إذا تـ زراعة خيوط فطر عيش الغراب في بيئة خاصة، وتبيف أنيا ال تنمو بشكؿ جيد  -26
 نموىا بالشكؿ المطموب ىو : فإف الحؿ الوحيد لتسريع

 إضافة ىرموف النمو ) جيبريمؾ أسيد (.- أ
 إضافة بكتيريا.- ب
 إضافة فطريات أخرى.- ت
 إضافة بروتيف.- ث

إذا انتشر مرض يسببو فيروس معيف، و لـ يستطع الجسـ القضاء، فإنو مف المفترض  -27
 االىتماـ بالجسـ قبؿ اإلصابة بالفيروس عف طريؽ :

 إنتاج لقاح ضد ىذا المرض.- أ
 إنتاج مضاد حيوي ضد المرض.- ب
 إعطاء الشخص مسكنات لأللـ.- ت
 إنتاج ىرموف لتخفيض المرض.- ث

النقص في توافر المبممرات الطبيعية كالصوؼ والحرير والمطاط الطبيعي يضع اإلنساف  -28
في حالة حيرة الكتشاؼ مواد جديدة يسد فييا حاجاتو ومف الحموؿ التي تقترحيا لعالج 

 تمؾ المشكمة :
 المبممرات الصناعية.إنتاج - أ
 االعتماد الكامؿ عمى المبممرات الطبيعية.- ب
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 عدـ استعماؿ المبممرات الطبيعية حتى ال تنفذ.- ت
 االعتماد عمى الدوؿ المجاورة في استيراد المواد الالزمة.- ث

يستخرج المطاط الطبيعي مف عصارة تشبو الحميب، توجد في النباتات االستوائية،  -29
مكانية الحصوؿ عمييا صع بة، ولكف اإلنساف بحاجة إلى استعماؿ المطاط بشكؿ كبير وا 

 لذلؾ: اختر أحد الحموؿ المقترحة :
 إنتاج المطاط الصناعي.- أ
 الحصوؿ عؿ المطاط الطبيعي بأقؿ التكاليؼ.- ب
 تخزيف المطاط الطبيعي لمحفاظ عميو مف االنقراض.- ت
 زراعة األشجار التي تنتج المطاط الطبيعي في كؿ مكاف.- ث
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 لختبار ميارات حل المشكالت نيائيةالصورة ال (4ممحق )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 حفظو / ىا اهلل   السيد / ة : ...........................................................

 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،، وبعد :

 

 المشكالتالموضوع : تحكيم اختبار ميارات حل 
 

تقـو الباحثة بدراسة تكميمية لمحصوؿ عمى درجة ماجستير في تخصص مناىج وطرؽ 
 التدريس تحت عنواف :

 

لتنمية ميارات حل المشكالت في  P5BL"  فاعمية برنامج قائم عمى نموذج التعمم  
 العموم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة "

 

الجانػب المعرفػي لميػارات حػؿ المشػكالت وىػي:" ومف أجؿ ذلؾ تـ إعداد اختبار لقيػاس 
القدرة عمى تحديد المشكمة، القػدرة عمػى تحميػؿ المشػكمة، وضػع البػدائؿ، اختيػار البػديؿ المناسػب، 

 الوصوؿ إلى الحؿ" في وحدة التقانة والعمـ في حياتنا لمصؼ السابع األساسي.
 مف حيث: لذا المرجو مف سيادتكـ قراءة االختبار، و إبداء الرأي حولو

 مدى سالمة الصياغة المغوية و العممية لفقرات االختبار. .1
 مدى مناسبة السؤاؿ لمستوى طالب الصؼ السابع األساسي . .2
 تمثيؿ فقرات االختبار لميارات حؿ المشكالت "محؿ الدراسة". .3

 
ولكػػـ مطمػػؽ وعنػػاف الحريػػة فػػي الحػػذؼ، أو التعػػديؿ، أو اإلضػػافة إليػػو حسػػب مػػا ترونػػو مناسػػًبا 

 لح الدراسة.لصا
 ولكـ مني جزيؿ الشكر و عظيـ االمتناف لحسف تعاونكـ ،،

 
 الباحثة : رويدة موسى أبو عوض 
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 بيانات المحكم

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
......................................: 

التخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 
.....................................: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  الدرجة العممية : .......................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : مك العم
.................................. 

 

ميارات حل المشكالت المتضمنة في كتاب العموم ) الجزء الثاني ( في وحدة التقانة والعمم في 
 حياتنا

  :ًل : مفيوم ميارات حل المشكالتأو 

مواجيتو ىي الممارسات والنشاطات الحيوية، العقمية واإلجرائية التي يقـو بيا الطالب أثناء 
لمشكالت تحتاج إلى إيجاد حؿ بإتباع خطوات منظمة تمكنو مف اختيار البديؿ المناسب لتحقيؽ 

المطموب تحت إشراؼ المعمـ، وىي قابمة لمنمو والتطور مف خالؿ تدريب وممارسة عمميات 
 ذىنية وأدائية.

 :ا: ميارات حل المشكالت ثانيً 
 القدرة عمى تحديد المشكمة. -1
 ؿ المشكمة.القدرة عمى تحمي -2
 وضع البدائؿ. -3
 الوصوؿ إلى الحؿ. -4
 تطبيؽ الحؿ. -5
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 اختبار ميارات حل المشكالت

 عزيزي الطالب:

بيف يديؾ مقياس لميارات حؿ المشكمة، يتضمف مجموعة مف المواقؼ ذات العالقة بمحتوى 
)إجابات(، المادة الدراسية في وحدة العمـ والتقانة في حياتنا، ويوجد عقب كؿ موقؼ أربعة بدائؿ 

اقرأ الموقؼ بعناية وتفحص البدائؿ المرافقة لكؿ منيا، ثـ اختر البديؿ الذي تراه مناسًبا، وأكثر 
 دقة، وذلؾ بوضع دائرة حوؿ الرمز الذي يعبر عف موقفؾ مف فحوى الفقرة.

 أوًل : القدرة عمى تحديد المشكمة :

ثؿ مشكالت تحتاج إلى حموؿ، يمكف ( فقرات، يمي كؿ منيا أربعة أسئمة تم6يتضمف ىذا القسـ )
اختبارىا وتجريبيا، اقرأ كؿ فقرة ثـ األسئمة التي تمييا، واختر السؤاؿ الذي يمثؿ المشكمة الرئيسة 

 -التي تتضمنيا الفقرة :

قاـ شخص بشراء عمبة مف  المبف الجاىز مف أحد محالت األغذية، وعندما أكؿ منيا  -1
 وقع الذي يمثؿ المشكمة ىو :شعر بألـ في بطنو:  فإف السؤاؿ المت

 ما ىو نوع المبف الذي أكمو الشخص؟- أ
 لماذا أكؿ الشخص مف المبف؟- ب
 ما طبيعة األلـ الذي أصاب الشخص؟ - ت
 كيؼ يتـ إنتاج لبف خالي مف المواد الحافظة في البيت؟- ث

يعتبر النفط مف أىـ مصادر الطاقة غير المتجددة وكمفتو عالية، لكف اإلنساف يستيمؾ   -2
 كبيرة مف الغاز الحيوي يومًيا : فإف السؤاؿ الذي يمثؿ تحديد المشكمة ىو:نسبة 
 كيؼ يتـ إنتاج الغاز الحيوي في المنازؿ؟- أ
 ما ىي مصادر الطاقة المتجددة؟- ب
 ما ىي مصادر الطاقة غير المتجددة؟- ت
 ما ىي استعماالت الغاز الحيوي؟- ث
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بعض اليرمونات لتسريع تحتاج الفطريات مثؿ فطر ) عيش الغراب ( إلى بيئة مناسبة و  -3
 نموىا : فإف السؤاؿ المتوقع الذي يمثؿ المشكمة ىو :

 أيف ينمو فطر عيش الغراب؟- أ
 كيؼ تؤثر اليرمونات في نمو الفطريات؟- ب
 ما دور البكتيريا في إنتاج الفطر؟- ت
 ما دور البكتيريا في إنتاج اليرموف؟- ث

بحاجة إلى أصيب شخص بمرض ناتج عف بكتيريا، ولمقضاء عمى المرض فإننا  -4
إضعاؼ أو قتؿ البكتيريا المنتجة لممرض عف طريؽ المضادات الحيوية : إف السؤاؿ 

 الرئيس الذي يمثؿ المشكمة ىو :
 كيؼ تنمو البكتيريا المسببة لممرض؟- أ
 كيؼ نستطيع وقؼ نمو البكتيريا؟- ب
 كيؼ يمكف القضاء عمى المرض؟- ت
يـو لمقضاء عمى كيؼ يتـ إنتاج المضاد الحيوي البنسميف مف فطر البنسيم- ث

 المرض؟
يعاني العالـ مف مشكالت بيئية خطيرة نتيجة لتراكـ الفضالت البيئية، وعف طريؽ  -5

التقانة الحيوية استطاع العمماء استغالؿ الفضالت في إنتاج مواد نافعة ومفيدة لإلنساف 
 : السؤاؿ الرئيس الذي يمثؿ المشكمة ىو :

 الفضالت البيئية إلى مواد نافعة؟كيؼ تستخدـ التقانة الحيوية في تحويؿ - أ
 ما ىي الفضالت الصناعية والزراعية؟- ب
 ما ىي المشكالت البيئية التي يعاني منيا العالـ؟- ت
 ما ىي أضرار تراكـ الفضالت الصناعية؟- ث
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يستخرج  المطاط الطبيعي مف عصارة تشبو الحميب، وتوجد في العديد مف النباتات  -6
ويصعب الحصوؿ عميو : فإف السؤاؿ الرئيس الذي  االستوائية، ومتوافر بكميات قميمة،

 يمثؿ المشكمة ىو :
 أيف يوجد المطاط الطبيعي؟- أ
 كيؼ يتـ استخراج المطاط الطبيعي؟- ب
 ما ىي استخدامات المطاط الطبيعي؟- ت
 كيؼ يتـ إنتاج المطاط الصناعي كبديؿ عف المطاط الطبيعي؟- ث

 ثانيٌا : القدرة عمى تحميل المشكمة :

رة في معرفة الطالب لمعناصر األساسية في مشكمة ما، وتجزئة المشكمة تتمثؿ ىذه الميا
 واستبعاد العناصر التي ال تتضمنيا المشكمة .

( فقرات، يمي كؿ منيا أربعة عبارات تمثؿ تحميؿ لممشكمة، اقرأ كؿ فقرة ثـ 6يتضمف ىذا القسـ )
أقرب لممشكمة  التي تتضمنيا  العبارات التي تمييا، واختر العبارة الذي تمثؿ توضيحًا وتفسيراً 

 -الفقرة :

شراء الخبز الجاىز مف مصنع الخبز لو العديد مف الجوانب السمبية المؤثرة عمى صحة  -7
 اإلنساف ومف أىميا ما يتمثؿ في :

 إىدار الماؿ.- أ
 احتواءه عمى المحسنات الغذائية الضارة باإلنساف.- ب
 توفير الوقت والجيد.- ت
 الحفاظ عمى صحة األـ.- ث
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تناوؿ أقراص الفيتامينات كعالج ال يعتبر الحؿ األمثؿ لنقص الفيتامينات في الجسـ  -8
 ألنو: 
 تزيد مف مناعة الجسـ.- أ
 تقوي الدـ وتعوض السوائؿ في الجسـ.- ب
 تعوض الجسـ عف نقص الفيتامينات.- ت
لو أعراض جانبية قد تحدث في الجسـ وتؤثر أقراص العالج عمى جدار - ث

 المعدة.
راب مف الفطريات التي ال تنمو بشكؿ جيد في الظروؼ العادية يعتبر فطر عيش الغ -9

 ألنيا :
 تحتاج إلى ىرمونات خاصة لنموىا بشكؿ جيد.- أ
 ال تتحمؿ درجات حرارة مرتفعة.- ب
 ال تتحمؿ درجات حرارة منخفضة.- ت
 تحتاج إلى الماء بكميات كبيرة.- ث

 رتب عمى ذلؾ :النفط مف مصادر الطاقة غير المتجددة : مف األمور المقترحة التي تت  -10
 عدـ استخداـ النفط مطمًقا.- أ
 استخداـ النفط بشكؿ مستمر.- ب
 عدـ المجوء الستخداـ مصادر الطاقة المتجددة.- ت
 البحث عف بدائؿ إلنتاج النفط ومشتقاتو وترشيد استيالكو.- ث

قمة توافر المطاط الطبيعي وصعوبة الحصوؿ عميو وارتفاع سعره، مف أىـ األسباب   -11
 التي أدت إلى :

 التفكير بإنتاج بديؿ لممطاط الطبيعي.- أ
 االعتماد عمى المطاط الطبيعي.- ب
 عدـ السماح باستيالؾ المطاط الطبيعي.- ت
 استخداـ المطاط الطبيعي في صناعة جميع لواـز اإلنساف.- ث
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 حدوث أزمات توفر الغذاء في بعض دوؿ العالـ تعود لعدة أسباب مف أىميا: -12
 واني وتحسيف السالالت .عدـ االىتماـ باإلنتاج النباتي والحي- ج
 حاجة اإلنساف المستمرة لمغذاء.- ح
 تخزيف البالد لمغذاء وحرماف الناس منو.- خ
 تصدير الغذاء لدوؿ خارجية.- د

 : وضع البدائل : اً ثالث

( فقرات يمي 6تشير الميارة إلى اقتراح تخمينات أو حموؿ تجريبية مؤقتة، يتضمف ىذا القسـ )
لحؿ المشكمة ويتوجب عمى الطالب اختيار أحد البدائؿ  كؿ منيا أربعة خيارات تمثؿ بدائؿ

 المقترحة لديو .

( فقرات، يمي كؿ منيا أربع عبارات تمثؿ بدائؿ مختمفة لمشكمة ما، اقرأ 6يتضمف ىذا القسـ )
كؿ فقرة ثـ العبارات التي تمييا، واختر العبارة الذي تمثؿ البديؿ المقترح لحؿ المشكمة  التي 

 -تتضمنيا الفقرة :

تسرب النفط مف إحدى ناقالت النفط وتجمع عمى شكؿ بقعة كبيرة، مما تسبب في  -13
 تموث مياه البحر وموت األسماؾ: اختر أحد الطرؽ المقترحة لمتخمص مف بقعة النفط :

 تنمية فطريات في تمؾ المنطقة.- أ
 تنمية البكتيريا في تمؾ المنطقة .- ب
 عدـ صيد األسماؾ في تمؾ المنطقة.- ت
 كيميائية إلى تمؾ المنطقة.إضافة مواد - ث
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لديؾ ساللتاف مف القمح، األولى: حباتيا كبيرة وغير مقاومة لمرض ما، والثانية: حباتيا  -14
 صغيرة ومقاومة لممرض نفسو، كيؼ يمكف إنتاج ساللة حباتيا كبيرة ومقاومة لممرض:

 إجراء التيجيف بيف الساللتيف.- أ
 االىتماـ بساللة القمح مف النوع األوؿ.- ب
 االىتماـ بساللة القمح مف النوع الثاني.- ت
 إىماؿ كال النوعيف والبحث عف نوع آخر مف القمح.- ث

أصيب اإلنساف منذ زمف بعيد بالعديد مف األمراض التي سببت ليـ الوفاة بسبب عدـ  -15
 القدرة عمى عالجيـ، ولتفادي حصوؿ تمؾ األمراض فإننا نستخدـ أحد الحموؿ التالية:

 ة السميمة لمجسـ.المحافظة عمى التغذي- أ
 شرب الكثير مف السوائؿ.- ب
 إعطاء الشخص لقاح ضد المرض.- ت
 تناوؿ العالج بشكؿ مستمر.- ث

نقص ىرموف األنسوليف يسبب أمراًضا مختمفة لإلنساف، مف أفضؿ الطرؽ التي تعالج  -16
 ىذه المشكمة :

 استخداـ التقانة الحيوية إلنتاج كميات كبيرة مف األنسوليف.- أ
 وليف مف بنكرياس بعض الحيوانات.استخالص ىرموف األنس- ب
 الحفاظ عمى ىرموف األنسوليف في الجسـ.- ت
 تناوؿ نسبة كبيرة مف السكر.- ث

ندرة المبممرات الطبيعية كالصوؼ والحرير والمطاط الطبيعي تجعؿ اإلنساف يفكر في  -17
 بدائؿ يستفيد منيا، اختر أحد الحموؿ لتعويض النقص في المبممرات  الطبيعية:

 )البالستيؾ( مف مشتقات النفط. إنتاج المدائف- أ
 عدـ استعماؿ المبممرات الطبيعية.- ب
 االعتماد عمى الصوؼ والحرير الطبيعي.- ت
 استيراد المنتجات مف البالد المجاورة.- ث
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يعتبر النفط مف أىـ مصادر الطاقة المستخدمة حالًيا، إال أنو مصدر غير متجدد  -18
ائؿ ممكنة: اختر أحد الحموؿ وتكمفتو عالية، لذا يجب عمى اإلنساف أف يفكر في بد

 المقترحة لعالج المشكمة في البيوت:
 إنتاج الغاز الحيوي في البيوت عف طريؽ تجميع الفضالت العضوية.- أ
 إنتاج الكحوؿ عف طريؽ زراعة قصب السكر.- ب
 إنتاج الكحوؿ باستخداـ الخمائر.- ت
 االعتماد عمى الدوؿ المجاورة في استيراد الغاز.- ث

 يل المناسب :رابًعا : اختيار البد

تتضمف ىذه الميارة قدرة الفرد عمى اختيار البديؿ األفضؿ والمناسب طبقًا لمظروؼ المحيطة 
مكانية تطبيقو.  والبيئة وا 

( فقرات، يمي كؿ منيا أربع عبارات تمثؿ بدائؿ مختمفة لمشكمة ما، اقرأ 6يتضمف ىذا القسـ )
ي تمثؿ البديؿ األفضؿ لحؿ المشكمة  التي كؿ فقرة ثـ العبارات التي تمييا، واختر العبارة الذ

 -تتضمنيا الفقرة :

نقص توافر األغذية الغنية بالبروتيف لدى سكاف المناطؽ الصحراوية جعؿ الناس تمجأ  -19
 إلى :
 تناوؿ أقراص عالجية غنية بالبروتيف.- أ
 تربية الحيوانات والتغذية عمييا.- ب
 ء غني بالبروتيف.تنمية الطحالب في برؾ اصطناعية لالستفادة منيا كغذا- ت
 المجوء إلى مناطؽ أخرى لمحصوؿ عمى الغذاء الغني بالبروتيف.- ث
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تعتبر البكتيريا مف األغذية الميمة لمكائنات الحية بشكؿ عاـ ولمحيوانات بشكؿ خاص،  -20
 مف المقترحات لتوفير البكتيريا كغذاء لمحيواف :

 وتيرس وتجفؼ وتقدـ لمحيواف. تنمية البكتيريا في أحواض كبيرة ثـ تؤخد- أ
 تعويض الحيوانات بأغذية أخرى.- ب
 توفير بعض األغذية المحتوية عمى بكتيريا.- ت
 عدـ االىتماـ بتغذية الحيوانات.- ث

أصيب أحد األشخاص بالتيابات شديدة في حمقو، فإف البديؿ األفضؿ المتوقع أف يصفو  -21
 الدكتور لذلؾ الشخص ىو :

 المقاح.- أ
 المضاد الحيوي.- ب
 آالـ.مسكف - ت
 ىرموف النمو.- ث

اختر أفضؿ الحاالت التي إذا حصؿ بينيا تزاوج فإنيا سوؼ تعطي أفضؿ النتائج : إذا  -22
 حصؿ تزاوج بيف :

 األبقار األكثر قوة واألبقار األكثر إنتاجًا لمحوـ و الحميب.- أ
 األبقار األقؿ قوة واألبقار األكثر إنتاجًا لمحوـ و الحميب.- ب
 األقؿ إنتاجًا لمحوـ و الحميب.األبقار األقؿ قوة واألبقار - ت
 األبقار األكثر قوة واألبقار األقؿ إنتاجًا لمحوـ و الحميب.- ث

إذا حصؿ تيجيف بيف صنفيف مف شجر البرتقاؿ فإف البديؿ األفضؿ إلعطاء منتج  -23
 مثمر ىو حصوؿ التيجيف بيف :

 شجرة برتقاؿ ثمارىا كبيرة وشجرة برتقاؿ تحتوي عمى بذور.- أ
 ثمارىا كبيرة وشجرة برتقاؿ ال تحتوي عمى بذور.شجرة برتقاؿ - ب
 شجرة برتقاؿ ثمارىا صغيرة وشجرة برتقاؿ ال تحتوي عمى بذور.- ت
 شجرة برتقاؿ ثمارىا صغيرة وشجرة برتقاؿ ال تحتوي عمى بذور.- ث
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كاف اإلنساف قديًما يعتمد عمى مواد الطبيعة لسد حاجاتو وصنع أدواتو ولكف عند زيادة  -24
تشاؼ النفط وجب عمى اإلنساف التفكير في بدائؿ لتمبية احتياجاتو، عدد الناس وبعد اك

 وأفضؿ البدائؿ المقترحة ىي :
 استخداـ التقانة الحيوية في صناعة مالبسو.- أ
 تحويؿ مشتقات النفط إلى مواد بالستيكية وأدوات مختمفة .- ب
 االىتماـ بالبيئة واالكتفاء بما ىو موجود.- ت
 جاتو.استخداـ البكتيريا في صنع احتيا- ث

 خامسًا : الوصول إلى الحل الصحيح :

تشير ىذه الميارة إلى تطبيؽ معمومات معطاة واستنتاجات مقدمة لموصوؿ إلى أحكاـ عامة أو 
 حموؿ نيائية.

( فقرات، يمي كؿ منيا أربع عبارات تمثؿ حموؿ مختمفة لمشكمة ما، اقرأ 6يتضمف ىذا القسـ )
واختر العبارة الذي تمثؿ الحؿ األفضؿ لممشكمة  التي تتضمنيا كؿ فقرة ثـ العبارات التي تمييا، 

 -الفقرة :

لمتخمص مف األضرار الناتجة عف إضافة المحسنات الغذائية لمخبز في بعض مصانع  -25
 الخبز فإننا نمجأ إلى :

 إنتاج الخبز في المنازؿ.- أ
 وضع محظورات عمى استخداـ المخابز لممحسنات الغذائية.- ب
 ع الخبز.مراقبة عمؿ عف مصان- ت
 تجنب استخداـ الخبز الجاىز.- ث
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تفحص شخص ما صيدلية المنزؿ ورأى بعض المضادات الحيوية قد انتيت مدة  -26
 صالحيتيا، فإف الحؿ المناسب لمتعامؿ مع ىذه األدوية ىو :

 حفظ األدوية في الثالجة.- أ
 التخمص مف األدوية المنتيية صالحيتيا.- ب
 يمكف إعطاؤىا لممريض عند الحاجة.- ت
 بيا في صيدلية المنزؿ. يحتفظ- ث

إذا تـ زراعة خيوط فطر عيش الغراب في بيئة خاصة، وتبيف أنيا ال تنمو بشكؿ جيد  -27
 فإف الحؿ الوحيد لتسريع نموىا بالشكؿ المطموب ىو :

 إضافة ىرموف النمو ) جيبريمؾ أسيد (.- أ
 إضافة بكتيريا.- ب
 إضافة فطريات أخرى.- ت
 إضافة بروتيف.- ث

معيف، و لـ يستطع الجسـ القضاء، فإنو مف المفترض  إذا انتشر مرض يسببو فيروس -28
 االىتماـ بالجسـ قبؿ اإلصابة بالفيروس عف طريؽ :

 إنتاج لقاح ضد ىذا المرض.- أ
 إنتاج مضاد حيوي ضد المرض.- ب
 إعطاء الشخص مسكنات لأللـ.- ت
 إنتاج ىرموف لتخفيض المرض.- ث

الطبيعية كالصوؼ والحرير والمطاط الطبيعي يضع اإلنساف  النقص في توافر المبممرات -29
في حالة حيرة الكتشاؼ مواد جديدة يسد فييا حاجاتو ومف الحموؿ التي تقترحيا لعالج 

 تمؾ المشكمة :
 إنتاج المبممرات الصناعية.- أ
 االعتماد الكامؿ عمى المبممرات الطبيعية.- ب
 عدـ استعماؿ المبممرات الطبيعية حتى ال تنفذ.- ت
 العتماد عمى الدوؿ المجاورة في استيراد المواد الالزمة.ا- ث
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يستخرج المطاط الطبيعي مف عصارة تشبو الحميب، توجد في النباتات االستوائية،  -30
مكانية الحصوؿ عمييا صعبة، ولكف اإلنساف بحاجة إلى استعماؿ المطاط بشكؿ كبير  وا 

 لذلؾ: اختر أحد الحموؿ المقترحة:
 إنتاج المطاط الصناعي.- أ
 الحصوؿ عؿ المطاط الطبيعي بأقؿ التكاليؼ.- ب
 تخزيف المطاط الطبيعي لمحفاظ عميو مف االنقراض.- ت
 زراعة األشجار التي تنتج المطاط الطبيعي في كؿ مكاف.- ث
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 خطاب تحكيم دليل المعمم (5ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 غػػػػػػػػػػػزة  –الجامعػػػػػػػة اإلسػػالمية 

 البحث العممي والدراسات العميػا شؤوف
 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػة 

 تخصص منػػػػػػػاىج وطػػػػػرؽ تدريس
 

 حفظو / ىا اهلل   السيد / ة : ...........................................................
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،، وبعد :
 

  الموضوع : تحكيم دليل المعمم
 

تقـو الباحثة بدراسة تكميمية لمحصوؿ عمى درجة ماجستير في تخصص مناىج وطرؽ 
 التدريس تحت عنواف :

 

لتنمية ميارات حل المشكالت في  P5BL"  فاعمية برنامج قائم عمى نموذج التعمم  
 العموم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة "

 

قامت الباحثة بإعداد دليؿ إرشػادي لممعمػـ لتنميػة ميػارات حػؿ المشػكالت  ومف أجؿ ذلؾ 
 في وحدة التقانة والعمـ في حياتنا الفصؿ الدراسي الثاني لمصؼ السابع األساسي.

 

 لذا نرجو مف سيادتكـ التكّرـ لقبوؿ تحكيـ المادة العممية ، نرجو تحديد :
  األساسي.مدى صالحيتو لمتطبيؽ عمى طالبات الصؼ السابع 
 .مدى مالئمة مكوناتو ألىداؼ البحث ولطبيعة الوحدة الدراسية المراد تطبيقيا 
 الصحة العممية و المغوية لألسئمة. 

 .إمكانية الحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ 

 و تقبموا فائؽ شكري واحترامي وعظيـ امتناني  ،،
 الباحثة : رويدة موسى أبو عوض 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 غػػػػػػػػػػزة  –الجامعػػػػػػػة االسػػالمية 
 شؤوف البحث العممي والدراسات العميا                      

 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػة 
 تخصص منػػػػػػػاىج وطػػػػػرؽ تدريس

 
 

 دليؿ المعمـ 
لتنمية ميارات حل المشكالت في العموم لدى  P5BLلفاعمية برنامج قائم عمى نموذج التعمم  

 طالبات الصف السابع األساسي بغزة

 

 إعداد الباحثة 

 رويدة موسى محمد أبو عوض

 إشراف 

 أ.د. محمد عسقول 

 د.محمد أبوعودة

 

 م 2017 -2016
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 المقدمة...

لقد أضحى تعميـ الطالب كيؼ يفكر، مطمًبا ممًحا مف المطالب التي يفرضيا العصر الحاضر 
عؿ النظـ التعميمية، ذلؾ ألف تعميـ ميارات التفكير يساعد الطالب عمى تعرؼ إمكاناتو العقمية 
وقدراتو، ومف ثـ تنميتيا واستثمارىا بشكؿ أفضؿ مما يساعد عمى تكويف فيـ أفضؿ لمحياة 

 يا والقدرة عمى حؿ المشكالت التي يواجييا الطالب سواء في حياتو العممية أو العممية.وأحداث
ويقع العبء األكبر في تنمية ميارات التفكير وتعميمو عمى مؤسسات التعميـ، ذلؾ ألنيا مطالبة 

أداة وتأييًدا لذلؾ فقد اتجيت المناىج الدراسية إلى أف تكوف  بإخراج العقوؿ المثمرة والمفكرة.
رئيسية في تنمية التفكير وتمكيف المعمميف مف تدريس ميارات التفكير لنقؿ معاف جديدة لمطالب 
في سبيؿ مواجية األحداث الواقعية بفكر واع، مف خالؿ التركيز عمى التدريس مف أجؿ 

 التفكير.

ـ، يجعؿ وعميو فإف تعميـ ميارات التفكير ضمف المناىج الدراسية المقررة، ومنيا مناىج العمو 
الخبرات التربوية ذات معنى بالنسبة لمطالب والمعمـ، ويساعد عمى تنمية اتجاىات إيجابية 

 لدييـ، ويحسف البيئة بشكؿ عاـ.

لذا ظير االىتماـ مف قبؿ الباحثيف، بتنمية ميارات حؿ المشكالت لدى الطالب، كأحد ميارات 
 حموؿ المنشودة.التفكير التي يستخدـ فييا الطالب المعمومات لموصوؿ لم

ومف البرامج التي تيتـ بتنمية ميارات التفكير عند الطالب ىو برنامج قائـ عمى  نموذج التعمـ 
P5BL حيث يعمؿ عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت بشكؿ مباشر، بحيث يضع الطالب في ،

ؿ موقؼ محير أو مشكمة تحتاج إلى حؿ، واالتفاؽ عمى مجموعة مف اإلجراءات التي تنظـ عم
المشروع بواسطة فريؽ العمؿ ثـ الوصوؿ إلى المنتج النيائي الذي يستفيد منو الطالب في حياتو 

 العممية والعممية.

ىو أف يجعؿ المتعمميف متعمميف مدى  P5BLواليدؼ األسمى مف استخداـ نموذج التعمـ 
 الحياة. 

 .واهلل ولي التوفيؽ
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 : عزيزي المعمم

بيف يديؾ دليؿ إرشادي لتدريس ميارات حؿ المشكالت لمصؼ السابع األساسي باستخداـ نموذج 
، حيث ُيقدـ الخطوات التفصيمية لكيفية تناوؿ ميارات حؿ المشكالت المتضمنة P5BLالتعمـ 

، حيث أعدتو P5BLفي وحدة الثقافة والعمـ في حياتنا وفؽ مجموعة مف خطوات نموذج التعمـ 
" فاعمية برنامج قائم عمى نموذج التعمم   ف إجراءات تطبيؽ دراستيا والتي بعنوافالباحثة ضم

P5BL " لتنمية ميارات حل المشكالت في العموم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة 

 ويتضمن الدليل ما يمي : 

 : الخطة الزمنية المقترحة.  أوُل 
 :تحديد األىداؼ العامة لموحدة.  ثانًيا 
 فكرة عامة عف نموذج التعمـ  :ثالثًاP5BL. 
 :فكرة عامة عف ميارات حؿ المشكالت. رابًعا 
 :تخطيط دروس الوحدة وفًقا لنموذج التعمـ  خامًساP5BL :ويتضمف العناصر التالية ، 
 .عنواف الدرس 
 .عدد الحصص المقترحة لمتدريس 
 .األىداؼ السموكية لكؿ درس 
 ة.المتطمبات األساسية و البنود االختباري 
 .الوسائؿ و األدوات التعميمية 
  خطة السير في الدرس، وتشمؿ: األنشطة و الخبرات " دور المعمـ و المتعمـ" و طرؽ

 التدريس.
 :التقويـ بأنواعو، و يتضمف 

 ويكوف في بداية الدرس الجديد. التقويم القبمي:
 ويكوف أثناء شرح الدرس وبعد االنتياء مف كؿ ىدؼ سموكي. التقويم التكويني:
 (.أوراؽ العمؿ)ويكوف في نياية الدرس. التقويم الختامي:
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أوًل : الخطة الزمنية المقترحة لتنمية ميارات حل المشكالت في الوحدة المختارة باستخدام 
 .P5BLنموذج التعمم 

 عدد الحصص العنوان الدرس
 4 الحيويةالتقانة  األوؿ
 4 تقانة المواد الثاني

 

 ثانًيا : تحديد األىداف العامة لموحدة :

 .يوضح المقصود بالتقانة 
 .يبيف أىمية التقانة الحيوية ومجاالتيا 
 .يصؼ بعض التطبيقات في مجاؿ التقانة الحيوية 
 .يبيف دور تقانة المواد في الحياة 
 .يتعرؼ بعض التطبيقات في مجاؿ تقانة المواد 
 .يقدر جيود العمماء والباحثيف في مجاالت التقانة المختمفة 

 : P5BLثالثًا : فكرة عامة عن نموذج التعمم 

  التعريف بنموذج التعممP5BL : 

 ,Problem, Projectعناصر أساسية وىي: )  5ىو عبارة عف نموذج تعمـ قائـ عمى 
Processes, People, Product  وحة في وحدة العمـ ( ، ييدؼ إلى حؿ المشكالت المطر

والتقانة في حياتنا في مادة العموـ عف طريؽ تصميـ مشاريع مف خالؿ العمؿ ضمف فريؽ لتقديـ 
منتج نيائي يستفيد منو الطالب، وذلؾ مف خالؿ توجييات مف قبؿ المعمـ  وبذلؾ يصبح 

 المتعمموف متعمميف مدى الحياة.
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 P5BL يوضح الشكؿ مكونات نموذج التعمـ 

 

 :P5BLمراحل نموذج التعمم 

 أواًل : خطوات التعمـ القائـ عمى المشكمة:

 استكشاؼ المشكمة. -1
 محاولة حؿ المشكمة بما لدى الطالب مف معمومات.  -2
 تحديد ما يعرفونو ومف ثـ ما يحتاجوف معرفتو.  -3
 رسـ خطة بحثية. -4
 التأمؿ في عممية حؿ المشكمة.  -5

 

P5BL

Problem

Process

PeopleProject

Product
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 المشروعات:ثانًيا : خطوات التعمـ القائـ عمى 

 اختيار المشروع . -1
 وضع خطة لتنفيذ المشروع . -2
 تنفيذ خطوات المشروع .  -3
 تقويـ المشروع: استخداـ بطاقة مالحظة لتقويـ األداء. -4

 ثالثًا : خطوات التعمـ القائـ عمى المعالجة ) اإلجراءات (:

 التحديد : أيف وكيؼ أبدأ المشروع. -1
 الالزمة.اإلجراء : التسمسؿ الضروري لألفعاؿ  -2
 المتابعة : تقدير فاعمية الخطة المحددة مسبًقا بيف المعمـ والطالب. -3
 التحقؽ : تقييـ إذا كانت الميمة قد تـ إكماليا بنجاح. -4

 رابًعا : التعمـ القائـ عمى الناس:

العمؿ كفريؽ ىو العمود الفقري ليذا النموذج ، حيث يتـ تطبيؽ المشروع مف خالؿ مجموعة مف 
تناولوا المشكمة المطروحة وعرض األفكار والحموؿ المقترحة، ومف ثـ التعاوف  الطالب الذيف

 لتنفيذ المشروعات المقترحة ومف ثـ تقييميا لتقديـ منتج مثمر.

 خامًسا : التعمـ القائـ عمى المنتج :

والحصوؿ عمى منتج مثمر في النياية ال بد مف توافر  P5BLلتحقيؽ فاعمية نموذج التعمـ 
 تالية:األمور ال

التوافؽ اإليجابي بيف الطالب في المجموعة، وبذؿ الطالب قصارى جيدىـ خالؿ  -1
 إنجاز المشروع.

التفاعؿ المشجع وجًيا لوجو : وذلؾ أف يشجع جميع الطالب نجاح بعضيـ البعض  -2
 وكذلؾ تشجيع المعمـ لمطالب.
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 المسؤولية الفردية والجماعية عف توضيح ما تعممو وعممو الطالب. -3
 عمى الميارات التي يجب أف تنمي لدى الطالب . التركيز -4
  دور المعمم أثناء توظيف نموذج التعممP5BL: 
يشجع المتعمميف عمى العمؿ التعاوني، وتبادؿ األفكار، وعدـ التحيز، وانتقاد أفكار  -1

 البعض.
 يتيح الفرصة لممتعمميف تقويـ أعماليـ و أعماؿ زمالئيـ. -2
 الصحيح والبديؿ األفضؿ لممشكمة.يوجو الطالب إلى اختيار الحؿ  -3
 مرشد وموجو أثناء تطبيؽ المشروعات. -4
 توزيع األدوار عمى جميع الطالب في كافة األنشطة. -5
 يعمؿ عمى تنظيـ الوقت التعميمي لتوفير فرص التدريب المناسب. -6
 يستجيب ألسئمة المتعمميف وأفكارىـ، ويتقبؿ أفكارىـ االبتكارية. -7
  دور المتعمم في نموذج التعممP5BL: 

 يشارؾ بفاعمية في إنتاج المشروعات. .1
 يستكشؼ المشكالت ويحاوؿ وضع حموؿ ليا. .2
 يبادر لمقياـ باألعماؿ ويكوف نشط عقمًيا وجسمًيا أثناء العمؿ. .3
 ينقؿ خبراتو إلى مواقؼ مشابية. .4
 ذو عمؿ تعاوني جماعي. .5
لتنفيػذ الحػػؿ و طػرح أكبػػر عػدد مػػف  P5BLيختػار مػا يناسػػب مػف مكونػػات نمػوذج الػػتعمـ  .6

 األفكار الجديدة والمبتكرة.
 تطبيؽ األنشطة والمشروعات العممية في حياتو اليومية لالستفادة منيا. .7

 رابًعا : فكرة عامة عن ميارات حل المشكالت :
ىي الممارسات والنشاطات الحيوية التي يقـو بيا الطالب أثناء  مفيوم ميارات حل المشكالت /

مواجيتو لمشكالت تحتاج إلى إيجاد حؿ باتباع خطوات منظمة تمكنو مف اختيار البديؿ 
المناسب لتحقيؽ المطموب تحت إشراؼ المعمـ، وىي قابمة لمنمو والتطور مف خالؿ تدريب 

 وممارسة عمميات ذىنية.
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 لمشكمة.القدرة عمى تحديد ا -1
 القدرة عمى تحميؿ المشكمة. -2
 وضع البدائؿ. -3
 الوصوؿ إلى الحؿ. -4
 تطبيؽ الحؿ. -5
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 نموذج لتخطيط الدروس

 P5BLلتنمية ميارات حل المشكالت باستخدام نموذج التعمم 
 

:  التاريخ: ............  اليوم حصص  4الزمن :  الدرس األول :التقانة الحيوية
............. 

 

 : أوًل :اليدف العام 
 أف يبيف الطالب أىمية التقانة الحيوية ومجاالتيا.         

 

  

 : ثانًيا :األىداف السموكية 
 . يشرح عممية صناعة الجبف 
 .يوضح كيفية استخداـ الفطر كمصدر غذائي 
 .يبيف كيفية استخداـ البكتيريا في صناعة األغذية 
 .يوضح كيفية إنتاج المضاد الحيوي البنسميف مف فطر البنسيميوـ 
 .يقترح مجموعة مف الحموؿ التي تعمؿ عمى تحسيف البيئة ومعالجة التموث المائي 
 .يوضح عممية صناعة المخمالت الغذائية 
 .يشرح عممية إنتاج الغاز بعد التطبيؽ العممي ليا 
 ويتخمص مف المضادات المنتيية صالحيتيا. يفحص صيدلية المنزؿ ويحضر المضادات الحيوية 

 
 

 : ثالثًا : الوسائل التعميمية 
السبورة ،الكتاب المدرسي ، أوراؽ العمؿ ، مشاريع عممية تطبيقية ، نماذج واقعية ممثمة لمموضوع، طحالب، فطريات، 

 حقف لقاح، مضادات حيوية.
 

 

 : رابًعا : البند الختباري 
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 البند الختباري  المتطمب األساسي 
أف يعدد المجاالت  -

التي تستخدـ فييا 
 التكنولوجيا

أف يحدد الصناعات  -
التي تعتمد عمى 
 الكائنات الحية

 أكمؿ العبارات التالية:
مف المجاالت التي تستخدـ فييا التكنولوجيا الحيوية................ 

 و................. .
الحية الدقيقة ............... مف الصناعات التي تعتمد عمى الكائنات 

 و................ .

 : خامًسا : طريقة عرض الدرس 

 التقويم اإلجراءات و األنشطة  األىداف السموكية
 دور الطالب دور المعمم

يستخدـ الطالب  
البكتيريا لصناعة 
الجبف ) مشروع 
 إنتاج الجبف (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقـو المعمـ بعرض خطوات إنتاج الجبف ثـ يقوـ 
 بالتطبيؽ العممي مع فريؽ الصؼ بإنتاج الجبف :

أواًل : استكشاؼ المشكمة مع الطالب وىي: احتواء 
األجباف الجاىزة عمى المواد الكيمائية الضارة 

 بالصحة.
محاولة حؿ المشكمة بما لد الطالب مف أفكار أي 

 ؼ عمى الحموؿ البديمة،التعر 
تحديد ما يعرفو الطالب ومف ثـ ما يحتاجوف 

معرفتو.) أي ىؿ لدى الطالب  فكرة عف طريقة 
 إنتاج الجبف (

رسـ خطة إلنتاج الجبف والتأمؿ في مدى توافر 
 اإلمكانيات والمواد واألدوات الالزمة إلنتاج الجبف.
ثانًيا :وضع خطة لتنفيذ المشروع وتوزيع المياـ 

ى الطالب ضمف فريؽ العمؿ وتنفيذ خطوات عم
 المشروع وفقًا لمخطوات التالية:

ليتر( وقبؿ الغمياف  2نقوـ بغمي الحميب تقريبا ) 
نضيؼ نصؼ كاسة )خؿ عنب الحتوائو عمى نسبة 

 
 

المسؤولية الفردية 
ة عف والجماعي

توضيح ما تعممو 
 عممو.

 
يقـو الطالب بتطبيؽ 

 المشروع بنفسو.
 

أف يمتـز بالمياـ 
 المكمؼ بيا.

 
 
 
 

أف يشجع الطالب 

 
 

استخداـ بطاقة 
لتقويـ المالحظة 

 أداء الطالب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أكمؿ العبارات 



044 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 طبيؽت

مشروع إنتاج 
المضاد الحيوي 

البنسميف مف فطر 
 البنسيميـو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالية مف البكتيريا التي تساعد في تكوف الجبف( مع 
التحريؾ المستمر... تفريغ الخميط في قطعة مف 

نفصؿ الجبف عف الحميب الزائد... تـ  القماش حتى
الضغط عمى ما تبقى في قطعة القماش بشيء ثقيؿ 
لمدة ربع ساعة... وتوضع الجينة في بقايا الحميب 

 الزائدة....
 ومف ثـ تقويـ المشروع.

حيث يقـو المعمـ بالمتابعة والتحقؽ والتركيز عمى 
الميارات المراد تنميتيا لدى الطالب، وبذؿ أقصى 

ليجعؿ توافؽ إيجابي بيف الطالب في جيده 
 المجموعة.

 تشجيع الطالب عمى العمؿ بميارة ومراعاة الوقت.
 

بعد التمييد لموضوع الدرس يقـو المعمـ بمناقشة 
الطالب واستكشاؼ المشكمة: كيؼ تستخدـ التقانة 

الحيوية في مجاالت الصحة والبيئة؟ عدد المجاالت 
 ي الصحة والبيئة؟ التي تدخؿ فييا التقانة الحيوية ف

ماذا تتناوؿ لو أصبت بالتياب الحمؽ والموزتيف؟ ما 
 ىو المضاد الحيوي؟

 ما ىو أشير المضادات الحيوية؟
المضاد الحيوي مع  يتـ مناقشة مشروع انتاج

الطالب ومعرفة المعمومات السابقة المتوافرة لدييـ 
حوؿ المشروع. ثـ تقسيـ الطالب إلى مجموعات كؿ 
مجموعة تقوـ بإنتاج المضاد الحيوي بنفسيا وذلؾ 

بعد االتفاؽ عمى الخطوات واإلجراءات، ثـ بعد ذلؾ 
نجاز المشروع والحصوؿ  يبدأ العمؿ ضمف فريؽ وا 

 الحيوي البنسميف مف فطر البنسيميـوعمى المضاد 
 

نجاح بعضيـ 
 البعض.

 
 
ارؾ في المناقشة يش

 الشفوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعدد بعض أنواع 
 المضادات الحيوية

 
 
 
فحص الطالب ي

صيدلية المنزؿ 
ويعرض ما أحضره 

الطالب مف 
 مضادات حيوية...

 

 التالية:
مف الصناعات 
القائمة عمى 

الكائنات الحية في 
مجاؿ الصحة 

والبيئة .......... 
 و ............ .
اكتب المفيوـ 

 العممي:
........... مادة 
كيميائية تنتجيا 

كائنات حية 
كالفطريات 

والطحالب وليا 
القدرة عمى 
البكتيريا إضعاؼ 
 أو قتميا.

 .......... 
 

أشير المضادات 
الحيوية التي تـ 

 اكتشافيا.
تقويـ عمؿ الطالب 
عف طريقة بطاقة 

 المالحظة.
 
 

أكمؿ العبارات 
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)مشروع فحص 
صيدلية المنزؿ 
لمتعرؼ عمى 
المضادات 

 الحيوي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يطمب المعمـ مف الطالب أف يتفحص صيدلية منزلو 
ويميز المضادات الحيوية عف غيرىا ويحضر نماذج 

 مف المضادات الحيوية لعرضيا عمى زمالئو.
بعد إحضار الطالب ألنواع عديدة مف األدوية، يتـ 

تقسـ الطالب إلى مجموعات عمؿ ويتـ تناوؿ 
لتي تـ احضارىا مف قبؿ الطالب، ويقوـ األدوية ا

عطائيـ المعمومات التي  المعمـ بتوجيو الطالب وا 
تساعدىـ في تمييز أنواع األدوية التي بيف يدييـ. 

وفي النياية يستطيع الطالب بالخروج مف ىذا 
المشروع بتمييز ألنواع األدوية بشكؿ عاـ، وتمييز 

 المضادات الحيوية عف غيرىا مف األدوية.
 
 
 
قـو المعمـ بشرح خطوات المشروع عمى الطالب ي

وآلية استخداـ ىرموف النمو لتحسيف إنتاج ونمو 
 فطر عيش الغراب.

حيث يتـ عرض المشكمة عمى الطالب وىي النقص 
في وجود فطر عيش الغراب أو المحار أو فطر 

 البنسيميوـ.
ثـ التفكير في الحؿ وىو استخداـ ىرمونات النمو 

أسيد( ومف ثـ شرح الخطوات  ومنيا )الجبريمؾ
 بالتفصيؿ وىي:

( مع إضافة PADتحضير وسط غذائي )
المحسنات الغذائية ومستخمص الخميرة، يتـ تعقيـ 
 15الوسط الغذائي باستخداـ جياز األوتوكميؼ لمدة 
دقيقة، بعد ذلؾ يتـ صب الوسط في أطباؽ بتري 
وتركيا حتى تبرد، ويتـ زراعة جراثيـ الفطريات 

يجيب الطالب عمى 
األسئمة المعروضة 
 ويناقش مع المعمـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
عرض الطالب حقف ي

 األنسوليف.
 

يقـو الطالب بإنجاز 
المشروع والحصوؿ 
 عمى المنتج النيائي.

 
و مشاركة المعمـ في 

وضع الخطوات 
واإلجراءات التي 
سوؼ يتـ تنفيذىا 
وتركيز االنتباه في 
 ىا.الخطوات وتفسير 

 
 
 
 

 التالية:
* المقاح ىو عبارة 

عف بكتيريا 
المرض 

أو............ 
وتكوف بشكؿ 

............... 
 
 

*يقـو جسـ 
اإلنساف بتكويف 
تعطي مادة بروتيف 

اإلنساف المناعة 
ضد المرض تسمى 

............ 
 عمؿ:

*ينصح بعدـ 
تناوؿ المضادات 
الحيوية إال بعد 
 االستشارة الطبية؟

 
 
 

يقـو المعمـ بتقويـ 
األداء عف طريؽ 
 بطاقة المالحظة.
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مشروع استخداـ 
ىرموف 

النمو)جبريمؾ 
أسيد( لتحسيف 
إنتاج ونمو 
 الفطريات

 
 
 
 
 
 

مشروع إنتاج الغاز 
 الحيوي

 
 
 
 
 
 
 
 

مشروع إنتاج 
 المخمالت 

المذكورة أعاله، ثـ يتـ تركيا في الحضانة عمى 
أياـ، ثـ بعد ذلؾ يتـ  7-5درجة لمدة  25درجة 

 تقييـ النمو بمقارنتيا بالطبؽ الضابط.
 
 

أواًل : يقوـ المعمـ باستكشاؼ المشكمة مع الطالب 
وىي النقص في توافر الغاز الحيوي ) الميثاف ( في 

ة بما لدى كثير مف األحياف، ثـ محاولة حؿ المشكم
الطالب مف معمومات وتحديد ما يعرفو الطالب وما 
يحتاجوف معرفتو ، وىؿ لدييـ فكرة عف عممية إنتاج 

الغاز؟ ثـ رسـ خطة بحثية لعممية إنتاج الغاز 
والتأكد مف توافر اإلمكانات والمواد واألدوات الالزمة 
إنتاج الغاز، ثـ توزيع المياـ عمى الطالب ووضع 

أجراء الخطوات وتنفيذ المشروع  خطة التنفيذ ثـ
 بواسطة فريؽ العمؿ )الصؼ(.

ويقـو المعمـ بإجراء المتابعة والتحقؽ مف أداء الطمبة 
، وتشجيع الطالب عمى العمؿ بميارة عالية ودقة 

 في الوقت.
 

أواًل : يقوـ المعمـ باستكشاؼ المشكمة مع الطالب 
وىي النقص في احتواء المخمالت في المحالت 

ية عمى كمية كبيرة مف المواد الحافظة، ثـ التجار 
محاولة حؿ المشكمة بما لدى الطالب مف معمومات 
وتحديد ما يعرفو الطالب وما يحتاجوف معرفتو ، 

وىؿ لدييـ فكرة عف عممية إنتاج المخمالت؟ ثـ رسـ 
خطة بحثية لعممية صناعة المخمالت والتأكد مف 

مة لصناعة توافر اإلمكانات والمواد واألدوات الالز 
المخمالت، ثـ توزيع المياـ عمى الطالب ووضع 

 
 

يقـو الطالب بااللتزاـ 
 بالمياـ الكمؼ بيا.

 
 
 
 

تشجيع زمالئو خالؿ 
 العمؿ.

 
 
 
 

كؿ طالب مسئوؿ 
عف عممو الفردي 
والعمؿ الجماعي 

 كاماًل.
 
 
 

يقـو كؿ طالب مف 
الطالب بصناعة 
أنواع مختمفة مف 
المخمالت منيا 

الميموف، الخيار، 
 الجزر، الفمفؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يالحظ المعمـ 
الطالب أثناء إنتاج 

 الغاز. 
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خطة التنفيذ ثـ إجراء الخطوات وتنفيذ المشروع 
 بواسطة فريؽ العمؿ )الصؼ(.

ويقـو المعمـ بإجراء المتابعة والتحقؽ مف أداء الطمبة 
، وتشجيع الطالب عمى العمؿ بميارة عالية ودقة 

 في الوقت.

مالحظة الطالب 
العمؿ أثناء 

وصناعة 
 المخمالت.
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 اليدؼ العاـ : أف يبيف مفيـو التقانة الحيوية ومجاالت تطبيقيا.

 المطمب األساسي: أكمؿ المخطط التالي :

                  

 (  1نشاط )

 اكتب اسم المفيوم العممي:

................... ( األساليب والوسائؿ التي يستخدميا اإلنساف في توظيؼ الكائنات )  – 1
 الحية ، وبخاصة الدقيقة منيا، في مجاالت صناعية مختمفة.

 عمل بدقة:

 توظيؼ التقانة الحيوية في مجاالت صناعية مختمفة؟ – 1

  ........................................................... ............................... 

 

 

 

 

الكائنات
الحيةالدقيقة

 ( 1ورقت عمل )

 التقانت الحيويت  

  

 يالس
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 ( 2نشاط )

 أكمل المخطط المفاىيمي التالي:

          

 أذكر أمثمة لكل مجال من مجالت التقانة الحيوية التالية:

الصناعات الغذائية:  -1
. ...................................................................... 

الصحة والبيئة:  -2
. ........................................................................... 

الزراعة:  -3
. .................................................................................. 

إنتاج الطاقة:  -4
....................................................................... ........ 

 لتقويم الختاميا

 أكمل الفراغات التالية:

 .... ....تعتبر الطحالب مصدر غذائي غني ب ............... و ............... و  -1
 مف أمثمة الفطريات الغنية بالبروتيف ......................... . -2
 يستخدـ فطر ............... في صناعة الخبز. -3
 ................. في عممية إنتاج الغاز.تستخدـ  -4
 .............. تدخؿ البكتيريا في صناعة ................... و .................. و  -5

مجاالتتطبيق
التقانةالحيوية
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 فسر بدقة :

 يمجأ سكاف الصحراء عمى تنمية الطحالب في برؾ اصطناعية : – 1

 .............................. السبب / ................................................... 

 تنمية البكتيريا في بيئة غذائية مناسبة في أحواض كبيرة ثـ تيرس وتجفؼ : – 2

 .............................. السبب / .................................................... 

 النشاط البيتي )بحث (

 تواجو سكان العالم :اقترح حاًل لكل مشكمة من المشاكل التي 

نقص الغذاء /  -1
. ............................................................................. 

انتشار األمراض /  -2
. ....................................................................... 
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 المتطمب األساسي 

 اكتب اسم المفيوم العممي الدال عمى العبارة التالية:

)...................( األساليب والوسائؿ التي يتبعيا اإلنساف في توظيؼ الكائنات الدقيقة في 
 مختمؼ مجاالت صناعية مختمفة بيدؼ تحسيف حياتو.

 (1نشاط )

 تالية:اكتب اسم المفيوم العممي الدال عمى العبارات ال

 )................( الصناعات التي تقوـ عمى مشتقات النفط. -1
)................( األساليب والطرؽ الفنية التي استخدـ فييا اإلنساف اآلالت والمعدات  -2

 لتحويؿ المواد الخاـ إلى أشكاؿ مفيدة.

 / أىمية توظيؼ تقانة المواد: عمل بدقة

 .............................. .........................السبب : ............................

 

 

 (2نشاط )

 اكتب اسم المفيوم العممي الدال عمى العبارات التالية:

 كبير. )................( عممية اتحاد عدد كبير مف الجزيئات الصغيرة لتكويف جزيء -1
 )................( الجزيء الصغير الذي يتحد مع غيره أثناء عممية البممرة. -2
 )................( الجزيء الكبير الناتج مف عممية البممرة. -3

 (2)ورقت عمل 

 تقانت المواد

تذكر.....تنتجالصناعاتالبتروكيمياوية

 بواسطةعمليةالبلمرة
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 (3نشاط )

 أكمل المخطط المفاىيمي التالي:

 

 اكتب اسم المفيوم العممي الدال عمى :

 ( جزئ مف سكر الغموكوز. 1000 – 60ناتج مف اتحاد )  ).................( مبممر -1
).................( مبممر ناتج مف اتحاد عدة آالؼ مف جزيئات سكر الغموكوز ويوجد في  -2

 خشب النباتات.
 ألمينية.ا).................( مبممر يتكوف مف عدد كبير مف مونمرات تسمى الحموض  -3

 نشاط بيتي

 أذكر أىمية كل من :

 ............................................................................. النشا -1
 السميموز............................................................................  -2
 البروتيف ..........................................................................  -3

 / أىمية البروتيف لجسـ اإلنساف: بدقةعمل 

 السبب / ................................................................................. .

أنواع
المبلمرات

المبلمرات
الصناعية

المبلمرات
الطبيعية

السليلوز
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  (6ممحق رقم )
 كتاب تسييل ميمة الباحث من الجامعة اإلسالمية لمدرسة دار األرقم
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 صور تطبيق الدراسة (7ممحق رقم )
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