
  

   غزة–الجامعة اإلسالمية 

  ات العلياـعمادة الدراس

  ةـــربيـة التـــكلي

  تكنولوجيا التعليم -تدريس المناهج وطرق القسم 
  

  

  أثر استخـدام إسـرتاتيجية التعلـم املتمركـز حـول املشـكلة 
  على تنمية بعض املهارات يف التكنولوجيا لطالب 

  الصف السادس األساسي بغزة
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َلله الحمد رب السماوات ورب األرض رب العالمني َف* َ ْ ْ َّ
ِ ِ َِ َ َّ ُ ْ َِّ َ ْ ِّ َ َ َ ِّ َِ َ ْ ِ*  

א:36 
  

ُقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات *  َ َ ْ َ َ ً َ ْ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ ْ َ َّ ُْ ُ َ ِّ َ ُ َ ِْ ِ
ًربي ولو جئنا بمثله مددا  َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ ِّ َ* 
א:109 

  
  

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  



ب  

  

  اإلهـداء
  

 ...والدتي الغالية ... إلي والدي العزيز  

 ...إلى من لم تدخر جهداً في توفير كل سبل الراحة  

 .، رمز العطاء والوفاء الغاليةزوجتي       

 .إلى إخواني وأخواتي 

 ).معاذ(إلى ابني الغالي  

 .إلى أصدقائي وزمالئي 

 .هل في الداخل والخارجإلى جميع األ 

  .إلى شهداء فلسطين وأبطال االنتصار 

  

  ...أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع ... ًإليهم مجيعا 
  

  
  
  
  



ج  

  الشكر والتقدير
  

 على عظيم عطايـاه، ووافـر نعمـه    -عز وجل- إن خير ما أستهل به هو حمد المولى    

اللهـم  … أعان فيسر، ويسر فأعان     وآالئه، فالحمد هللا العلي األعلى، له سبحانه الفضل والمنة،          

علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم، وأصلي وأسلم على النبـي األكـرم           

  إلى يوم الـدين    وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستن بسنته واقتفى أثره          سيدنا محمد   

  .أما بعد... 
  

 أو تصل إلى هذه المرحلة إال بفضل اهللا          إلى حيز النور،   إن هذه الدراسة لم تكن لتخرج     

 أوالً ثم فضل أصحاب الفضل، الذين ذللوا الصعاب، وأفاضوا بعلمهم، ولـم             -وتعالىسبحانه  -

  .يبخلوا بنصحهم، حتى أثمر جهدي، وظهر هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود
  

 أجد لزاماً   له، ألصحاب الفضل، وإسداء الثناء لمن هم أهل          بالفضل ومن باب االعتراف  

 الجامعة اإلسالمية بغـزة،     –على أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الصرح العلمي الشامخ           

التي أتاحت لي فرصة االلتحاق ببرنامج الدراسات العليا، رائدة البحث العلمي المتميز وملتقـى              

  .العلم والعلماء
  

  م جليـل  ومن عظـيم شـرفي أن قـدر لهـذه الدراسـة رعايـة كريمـة مـن عـال                   

 اإلداريـة بالجامعـة     ن نائب الرئيس للـشؤو    – محمد عبد الفتاح عسقول   / الدكتور   ذاألستا 

والمشجع الذي   فكان نعم المشرف   ى هذه الدراسة،   الذي تفضل باإلشراف عل    –اإلسالمية بغزة   

  كل عقبة تعتـرض الطريـق،       بتوجيهاته ونصائحه  يبدد بكلماته الصادقة عناء البحث، ويقوض     

  أن  اهللا فـي عليائـه     سألفأ لمت منه كيف تكون دقة العلم وكيف يكون صبر الباحث،         والذي تع 

 لطلبة العلم من أبناء      وقدوة، وعوناً  يشمله برعايته، ويجعله مناراً   و يسدد خطاه، ويديم عطاياه،   

  .هذا الوطن
  

 أستاذ المناهج – عزو عفانـة / لألستاذ الدكتور وأتقدم بأصدق عبارات  الشكر والتقدير      

طرق التدريس بالجامعة اإلسالمية، الذي تتلمذت على يديه الكريمتين في مرحلـة الـدبلوم،              و

فنهلت من فيض علمه، وقد زادني شرفاً بقبول مناقـشة هـذه الدراسـة، نفعنـي اهللا بآرائـه                   

  .وتوجيهاته الرشيدة، فاهللا أسال أن ينعم عليه من فضله وأن يجزيه عني خير الجزاء
  

 نائب عميد القبـول     – فتحية اللولو / للدكتورة  شكر وعظيم االمتنان      كما أتقدم بجزيل ال   

والتسجيل بالجامعة اإلسالمية، التي لم تبخل يوماً بعلمها وجهدها ووقتها ومـساعدتها للباحـث              



د  

بالتوجيهات العظيمة التي انعكست آثارها واضحة جلية على هذه الدراسة، فأسأل اهللا تعالى أن              

  . علها من سعداء الدارين الفائزين في الدنيا واآلخرةيبارك في جهدها وأن يج
  

، ومديرية التربية والتعليم بغزة، ومدير       العالي  بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم     وأتوجه

معين بسيسو األساسية للبنين، لما قدموه للباحث من تسهيالت يـسرت لـه إجـراءات               مدرسة  

  .التطبيق الميداني ألدوات الدراسة
  

في تحكيم أدوات هذه      ومشكوراً  طيباً للسادة المحكمين الذين بذلوا جهداً     موصول   والشكر

 بالجامعـة   المنـاهج وطـرق التـدريس      الدراسة، وأخص بالذكر أعضاء هيئة التدريس بقسم      

  . أعضاء هيئة التدريس بقسم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بجامعة األقصى، وكذلكاإلسالمية
  

ر، واالعتراف بالجميل إلى جميع أفراد أسرتي لما عـانوه معـي            وأتوجه بخالص التقدي  

 ، أو أمضى وقتاً   ، أو بذل جهداً    قدم نصحاً   شجعني، أو   من ، وإلى كل  طوال إعدادي لهذه الدراسة   

  .اهللا عنى خير الجزاءاهم على طريق إنجاز هذه الدراسة، فجز
  

   ،  جمـال الفليـت   / الـدكتور   وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الـشكر لألخـوة الـزمالء            

 ، لما بذلوه من جهد ومشورة في إتمـام هـذه            عطية مزيد / واألستاذ   ،   منير حسن / األستاذ  و

  .دراسةال
  

وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق الغرض المنشود من هذه الدراسة، فهي كأي               

ـ                   شرفي عمل إنساني ال يخلو من نقص أو قصور ،فإن وفقت فمن اهللا سبحانه وتعـالى، ثـم لم

الفاضل وتوجيهاته السديدة، وإن قصرت فمني ومن الشيطان، فلست إال بشراً والبـشر ينتـابهم               

الضعف والقصور، والحمد هللا الذي تفرد لنفسه بالكمال، وجعل النقص سمة تستولي على جميـع              

  .البشر
  

ِباللِّه علَيِه تَوكَّلْتُ    وما تَوِفيِقي ِإالَّ      …"،  " أبى اهللا أن يتم إال كتابه     : "وأختم بقول من قال     

 ِه ُأِنيبِإلَي88آية: سورة هود" (و(  
  

  احلمد هللا رب العاملنيو
  

א
  برغوت/ محمود محمد فؤاد
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  الفصل األول 
א מ א א

:

 ، فيه المعرفـة تضاعفت وتنوعت الذي هذا القرن، ي والعشرينادنعيش اآلن في القرن الح       

 شبه   إلى  المجتمع الحالي   عنه تحول  نتجمما  . واإلنترنتواألقمار الصناعية   وتكنولوجيا االتصال   

ن إوحيـث   ،  ع لجميع فئات المجتم    الهين  باألمر اليسير  للمعلوماتوأصبح الوصول   قرية صغيرة   

 هي التربية ومناهجها لذلك كـان لزامـاً          السريعة ات العلمية الطريق الوحيد لمواكبة هذه التطور    

للوصـول   واسـتراتيجياتهم    ا من مناهجهم وأنشطتهم   وعلى المختصين في هذا المجال أن يطور      

 جيل يتسلح بأكبر قدر من المعارف والمهـارات         إعدادبأبنائنا إلى قمة هذا التطور، والعمل على        

  .لمجتمعية في خدمة اة، وممارسة دوره بإيجابالمواجهة الحي
  

 التعليمية  للعملية، والتخطيط    أن تترك عمليات التعلم والتعليم     لم يعد مقبوالً  هذا العصر   وفي        

، بل ال بد من إعداد مسبق في ضـوء فلـسفة            جال والعشوائية والمحاولة والخطأ   وتنفيذها لالرت 

تهدف عليم المناسبة للمجتمع المـس    واستراتيجيات الت ،  ةالعملية التعليمي واضحة تنبثق عنها أهداف     

، ومتطلبات نموه في بيئة ثقافية معينة وظروف تعلم ذات طبيعـة            بكل خصائصه النفسية وقدراته   

  ).766 :1999أحمد، ( التعليم القائم على أسلوب النظمخاصة وفي ظل مفهوم تكنولوجيا
  

 مهنـة   ات له  أكثر مما تعرض   نه ال توجد مهنة تعرضت للدراسة والبحث المستمر       إحيث  

، الذين لهـم    نها تتعامل مع بني البشر مباشرة     ، أل ي ال تشبه غيرها من المهن األخرى      ، الت التعليم

من مواقف   وهم عناصر مفكرة تؤثر وتتأثر بما حولها         أحاسيسهم ومشاعرهم وطبائعهم المتباينة   

  وأن هنالك مـن    ،لتعليم تعد من أصعب المهن وأدقها     ، ولهذا فإن مهنة ا    وأشياء وأفكار ومعتقدات  

يسمو بها عن المهن األخرى، فإن العاملين فيها قد حملهم المجتمع مسؤولية كبيـرة ألنـه أودع                 

بيدهم أعز ما يملك وهم األبناء الذين يشكلون الثروة البشرية التي سوف تمسك بيدها زمام األمر                

  .في مستقبل األيام
  

ن إ التكنولوجيا يمكننـا القـول       وإذا كنا نتحدث عن التغيير والتطوير المتسارع في ظل        

 للمنهاج المدرسي الذي تسعى وزارة      اليد المنفذة المعلم هو أحد رواد مسيرة التطوير، فالمعلم هو         

 على مواكبة التطوير في عصر الثـورة التكنولوجيـة          التربية والتعليم نقله إلى طالبها، وحرصاً     

ة والتعليم الفلسطينية إدخـال مبحـث       ، قررت وزارة التربي   وفق خطة المنهاج الفلسطيني األول    و
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التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ألول مرة إلى مدارسها كمادة إجبارية من الصف الخامس األساسي             

إلى الصف الثاني عشر الثانوي، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تمكين طلبتنا األعـزاء                

 مـن خـالل      فاعالً جعلهم عنصراً من مواكبة عصرهم واستيعاب نتاجه التكنولوجي من جهة و        

  ).3: 2006حسن،(ت التنمية المنشودة من جهة أخرى مدخال
  

ولقد سعت العديد من الدراسات إلى تطوير تدريس التكنولوجيا بهدف تحـسين مـستوى         

أداء الطالب فيها، وذلك من خالل تجريب العديد من االستراتيجيات والطرائق واألساليب أو بناء              

 والبرمجيات التعليمية الهادفة، وقدمت هذه الدراسات دليالً على إمكانية تنميـة            البرامج الموجهة 

  .تحسين تدريس التكنولوجيا ورفع مستوى التحصيل فيها
  

وفي إطار النظرية البنائية وما تتضمنه من منطلقات فكرية لتنظيم تعلم فعـال أجريـت               

لتحسين مستوى  مة على الفلسفة البنائية     العديد من الدراسات الختبار فاعلية وأثر استراتيجيات قائ       

 التعلـيم المتمركـز حـول       إستراتيجيةالطالب في مباحث مختلفة، ومن بين هذه االستراتيجيات         

  .المشكلة التي كشفت بعض الدراسات عن فاعليتها في تنمية التحصيل وبعض أنواع التفكير

جديد في واقعنا الفلـسطيني     وعلى اعتبار أن منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية منهاج         

ج بالطرق واالستراتيجيات    قادرين على تدريس هذا المنها     معلمينتكوين وإعداد    فهو بحاجة إلى  

جلها، فقد وجد الباحث في نفسه حاجة تدعوه للبحـث          الحديثة بما يحقق األهداف التي وضع من أ       

 بكل  ها تمكن المعلم من تدريس    التكنولوجيا التي مادة  في مجال إعداد استراتيجيات حديثة في تعليم        

وسـوف  ،   قدرات الطالب  كفاءة لتحقيق األهداف التي بني عليها المنهاج والتي تهدف إلى تعزيز          

وهذه الحاجة التي وجدها الباحث في       المشكلة    حول المتمركزيقوم الباحث تبني إستراتيجية التعلم      

 أعوام ومـن    خمسةدريسه للمساق خالل    تكونت لديه أثناء ت    لمادة التكنولوجيا    معلماعتباره  نفسه ب 

  طرق خالل لقاءات مختلفة مع زمالء العمل في نفس المجال، حيث وجد الجميع أنهم بحاجة إلى              

 بما يتناسب مـع      فيها التكنولوجيا وتنمية مهاراتهم  مادة  استراتيجيات جديدة تمكنهم من تدريس      و

اسات السابقة ذات الصلة بموضوع      على الدر  طالعهاومن خالل خبرة الباحث و     .المنهاج المقرر 

 قليلة جـداً فـي العـالم        اإلستراتيجية التي استخدمت هذه      والدراسات األبحاث وجد أن    ،الدراسة

  واإلبـداعي  التفكير العلمي تنمية   في   اإلستراتيجيةالعربي، ولم يجر أي بحث حول تطبيقات هذه         

  . في مادة التكنولوجيا في قطاع غزةوالمهاري
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א :א
  : اآلتي السؤال الرئيس مشكلة الدراسة في تتحدد    

  

 في المهاراتبعض  المشكلة على تنمية  حولالمتمركزالتعلم  إستراتيجية  استخدامأثرما "

  .؟ بغزة األساسيالسادس لطالب الصف التكنولوجيا
  

  :اآلتيةيتفرع منه األسئلة الفرعية و   
  

  ؟ة صناعة وآالت من كتاب التكنولوجيا للصف السادسما المهارات المراد تنميتها في وحد -1

 طالب أداء متوسط   بين )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         هل   -2

  ؟ المهارات التكنولوجية بعض في المجموعة الضابطة طالبأداءمتوسط المجموعة التجريبية، و

 طالب الصف الـسادس     بين )α ≥ 0.05 (عند مستوى داللة  دالة إحصائياً   هل توجد فروق     -3

  ؟التكنولوجية في بعض المهارات  والضابطة التجريبيةالمجموعتيني التحصيل في مرتفع

 طالب الصف الـسادس     بين )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة     هل توجد فروق دالة إحصائياً     -4

  ؟ولوجية في بعض المهارات التكنمتدني التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة

ختبار المعرفي فـي    االدرجات طالب المجموعة التجريبية على      متوسط  بين   هل توجد عالقة     -5

  اقة مالحظة المهارات التكنولوجية؟ بطفيدرجاتهم وبين التكنولوجيا 

  

א :א
 أداء متوسـط    بـين   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            -1

 المهـارات    بعـض   فـي   المجموعة الضابطة   طالب أداءمتوسط  وعة التجريبية، و   المجم طالب

  .التكنولوجية

 أداء متوسـطي    بـين   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -2

 المهـارات    بعـض  فـي   والـضابطة   التجريبيـة  تين المجمـوع  الطالب مرتفعي التحصيل في   

  .التكنولوجية

 أداء متوسـطي    بـين   )α ≥ 0.05(  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        ال توجد فروق   -3

  .المهارات التكنولوجيةبعض في   والضابطة التجريبيةتين المجموعالطالب متدني التحصيل في

 بـين درجـات طـالب        )α ≥ 0.05(  ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى داللـة           -4

 بطاقـة مالحظـة     فيدرجاتهم  وبين  معرفي في التكنولوجيا    ختبار ال االالمجموعة التجريبية على    

  .المهارات التكنولوجية
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א א :א
  

  :األهداف اآلتيةسعت الدراسة إلى تحقيق     
  

  . تحديد المهارات األساسية الواردة في كتاب التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة-1

 المتمركز حول المشكلة على تنميـة بعـض المهـارات            بيان أثر استخدام إستراتيجية التعلم     -2

  .التكنولوجية لطالب الصف السادس األساسي

  

א :א
  

  :النقاط التالية يمكن تحديد أهمية الدراسة في 
  

  توقع إفادة الفئات التالية : أوالً 
  

خطـط  وذلك عند صياغة وتطوير منهاج التكنولوجيا، أو عند وضع          :  المنهاج    واضعي -1

  .السادسمساعدة وإثرائية لرفع مستوى المهارات التكنولوجية عند طالب الصف وبرامج 

 قد تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين في عقد دورات تدريبيـة     :ن  ين التربوي ي المشرف -2

للمعلمين من أجل توعيتهم بأهمية المهارات التكنولوجية، وطرائق تدريسها وبعض الخطـط            

  .ي يمكن أن تسهم في تنمية مهاراتها ومجاالتهاالعالجية الت

 بإستراتيجيةقد تساعد هذه الدراسة معلمي التكنولوجيا عن طريق االسترشاد          : ن  ي المعلم -3

  . المهارات التكنولوجية بعض في تنميةا أثرهتثبتأ المشكلة إذ ما  حولالمتمركزالتعلم 

: ديدة من استراتيجيات التعليم وهي     ج يةإستراتيج فهذه الدراسة قد توفر للطالب       : الطالب   -4

  .مهاراتهم التكنولوجيةبعض ساعدهم في تنمية قد ت المشكلة  حولالمتمركز التعلم إستراتيجية
  

الدراسة المجال أمام دراسـات أخـرى فـي ميـدان التكنولوجيـا وتجريـب                تفتح هذه    :ثانياً  

  .استراتيجيات جديدة بهدف رفع مستوى أداء الطالب
  

  بعـض  هدف إلى تنميـة   جديدة ت تطرح إستراتيجية    قد تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها         :ثالثاً  

بالمهارات التكنولوجيـا   ، فضالً عن تقديمها قائمة      السادسالمهارات التكنولوجية لطالب الصف     

  .)صناعة وآالت( الرابعة وحدةالالواردة ب
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א :א
  

  

  : بالحدود اآلتية الدراسة تقتصر  
  

   .في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية  : األساسيالسادسطالب الصف  -1

  .للبنين) ب(مدرسة معين بسيسو األساسية الدنيا  : محافظة غزة -2

  .م2007-2006من العام الدراسي :  الفصل الدراسي الثاني -3

عة وآالت من كتاب التكنولوجيـا      المتضمنة في وحدة صنا   :  المهارات التكنولوجية األدائية   -4

  .للصف السادس

א :א

  :  المشكلة حولالمتمركزإستراتيجية التعلم  -1

 تتـيح   فهـي ،  هي إحدى استراتيجيات النظرية البنائية والتي تعتمد على العمل الجماعي         

 حيث تبـدأ    ه،ما تم تعلم   مع    ودمجها  المعرفة السابقة   معنى من خالل ربط    يللمتعلم صنع فهم ذ   

 بتحليلها والعمل علـى إيجـاد        ويقومون ، الطالب  بتقديم مشكلة حقيقية يواجهها    اإلستراتيجيةهذه  

 اإلسـتراتيجية  وتتكون هذه    ،لها من خالل المعرفة والمهارات التي يتم اكتسابها       المناسبة  الحلول  

  .المهام، والمجموعات الصغيرة، والمشاركة: من ثالثة عناصر أساسية هي 
  

   : المهارات التكنولوجية -2

صناعة وحدة  " التي يجب أن يكتسبها الطالب نتيجة مرورهم بدراسة          األداءاتمجموعة  

 .وإتقانبكفاءة للصف السادس  التكنولوجيا  كتاب في"وآالت
  

   :  األساسيالسادس الصف -3

  والذي يتراوح أعمـار    ل التعليم في فلسطين   من مراح األساسية   صفوف المرحلة    أحد هو

سنة، حيث قررت وزارة التربية والتعلـيم الفلـسطينية تـدريس    ) 12-11(الطالب فيه من سن   

بواقـع   ا الجديدة وكمادة أساسـية إلزاميـة      منهاج التكنولوجيا لهذا الصف ألول مرة في مناهجه       

  .م2000 منذ عام حصتين في األسبوع
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  الفصل الثاني 

א מ א א
  

  

 
א  א:א א

א  א:א א א א

א  א:א
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   الثانيالفصل 
א א

  

لقد عِنيت التربية الحديثة بالتفكير الذي يتمشى مع جهد الطالـب وعمـره واسـتعداداته               

تعليمية التعلمية، وتدريبه على حل المشكالت التعليمية داخل الفصل         وميوله واتجاهاته وخبراته ال   

 سليمة، وذلك بمساعدة معلّميه، بحيث تُطرح المناهج على شكل          علميةالدراسي وخارجه بطريقة    

مشكالت تثير تفكير الطالب ودافعيته للتعلم، ويحاول جاهداً مع مجموعة من الطالب الوصـول              

  .إلى حلول لها
  

ذه الدراسة تسعى إلى تنمية المهارات التكنولوجية مـن خـالل اسـتخدام             ولما كانت ه  

وإطارها الفكري، فإن    التي تنطلق من النظرية البنائية        التعلم المتمركز حول المشكلة    إستراتيجية

باإلضافة إلـى    ،واالستراتيجيات المنبثقة عنها  هذا الفصل سيتناول الحديث عن النظرية البنائية،        

  :هي وذلك في ثالثة محاور هداف تدريسها وأالتكنولوجيا 
  

  .النظرية البنائية : المحور األول

  .استراتيجيات تدريس النظرية البنائية : المحور الثاني

  .التكنولوجيا : المحور الثالث
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א א

א )(Constructivismא

  ؟ما البنائية 

  .البنائية في التدريس 

  .نيم التعلم لدى البنائيمفهو 

  .تصميم التعليم تبعاً للفكر البنائي 

  .بيئة التعلم البنائي 

  .سمات المعلم البنائي 
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א א:א )(Constructivismא
  

  

؟ א
 يعد فـي حـد ذاتـه        Constructivismإن البحث عن معنى أو تعريف محدد للبنائية         

فيما نعلم أن المعاجم الفلسفية والنفسية والتربوية قد خلت من إشـارة لمـادة البنائيـة،                إشكالية، ف 

رؤية في نظرية التعلم ونمـو الطفـل        : باستثناء المعجم الدولي للتربية، الذي عرفها بما يفيد أنها        

لخبرة، قوامها أن الطفل يكون نشطاً في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع ا               

مذهب ينـسب المعرفـة     (وبتعبير فلسفي فإن البنائية تمثل تفاعالً أو لقاًء بين كل من التجريبية             

) مـذهب يـرى أن األفكـار موجـودة فـي العقـل مـن قبـل                (، والجبلية   )للخبرات الحسية 

  .)1 :1992،زيتون؛زيتون(

 الـذي   ولقد حاول بعض منظري البنائية تعريفها من خالل رؤى تعكس التيار الفكـري            

ينتمون إليه سواء أكان تياراً جذرياً، أم اجتماعياً، أم ثقافياً، أم نقدياً، إال أن خالصة تحليل تلـك                  

عملية استقبال تحوي إعادة بناء المتعلمين لمعـاٍن        : الرؤى تدور حول تعريف البنائية على أنها        

تمثل كل من خبرات الحيـاة      جديدة داخل سياق معرفتهم اآلتية مع خبرتهم السابقة وبيئة التعلم إذ            

ويمثل المنظور البنائي   ،  الحقيقية، والمعلومات السابقة، بجانب مناخ التعلم األعمدة الفقرية للبنائية        

علم النفس المعرفي، وعلم    : توليفاً أو تزاوجاً بين عدد من األفكار المستقاة من مجاالت ثالثة هي           

ول بفكرة أن العقل يكون نشطاً في بناء تفسيراته         نفس النمو، واألنثربولوجيا، فقد أسهم المجال األ      

للمعرفة وتكون استدالالته منها، كما أسهم المجال الثاني بفكرة تباين تركيبات الفرد في مقدرتـه               

على التنبؤ تبعاً لنموه المعرفي، أما المجال الثالث فقد أسهم بفكرة أن الـتعلم يحـدث بـصورة                  

 سوياً  اإذ يعملو ) كممارسين اجتماعيين (عية يدخل فيها األفراد     طبيعية باعتباره عملية ثقافية مجتم    

ويمثل استخدام األفكـار التـي       ويحلون مشكالتهم بصورة ذات مغزى،       إلنجاز مهام ذات معنى   

مذهب الرئيس فـي    تستحوذ على لب المتعلم لتكوين خبرات جديدة والتوصل لمعلومات جديدة ال          

  .)212 :2002زيتون، (النظرية البنائية

وتؤكد النظرية البنائية على أن عملية اكتساب المعرفة تعد عملية بنائية نشطة مـستمرة              

 .(Appleton,1997: 309) نظومات والتراكيب المعرفية للفردتتم من خالل تعديل الم

 بأنها عبارة عن منظومة عالقات وقواعد تركيـب متبادلـة           ) :ليفي شتراوس (ويعرفها  

ة الواحدة بحيث يتحدد المعنى الكلي للمجموعـة مـن خـالل            تربط بين مختلف حدود المجموع    

المعنى العام للعناصر ذاتها، وأن البنائية تتسم بطابع المنظومة، وتتألف من عناصر ينـتج عـن                

  .)420 :2001ناصر، (تغير إحداها تغير العناصر األخرى
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א :א
ني قديم يحمل أهداف البنائية      صي يمكن وصف البنائية بطريقة مبسطة جداً من خالل مثل        

وتختزن هذه العبـارات الـثالث الكثيـر مـن          " أسمع وأنسى، أرى وأتذكر، أعمل وأفهم     : "وهو

إن نوعاً واحداً من الخبرة الحسية غير كاف عندما يحاول المتعلم الفهم، وتتطلب الخبرة              . الحكمة

أراد الحصول على تعلـم ذي معنـى   إثارة مهمة لجميع الحواس والعمليات العقلية لكل متعلم إذا       

والخبرة هي العامل األساسي الذي يوحد وجهات النظر السائدة في تعلم الطلبة، ولكن ليست كـل   

  .الخبرات متساوية، والخبرة وحدها غير كافية

ويشير البنائيون إلى وجود عدة مناٍح إلثارة األفعال الذهنية والتعليمية بشكل يرتبط مـع              

ية هي المفهوم الذي نستخدمه عند النظر في تعلم الطلبة، وتركز وجهة النظـر              الخبرة، إن البنائ  

ن المعرفة ال يمكن أن توجد خارج عقل المتعلم،         إهذه على المتعلم، وما يفعله أثناء التعلم، وتقول         

  .)114 :2005خطايبة،(وال يمكن أن تنقل مباشرة، ويجب أن تمثل الواقع عند كل متعلم 
  

מ א :אמ
 االسم الذي ُأعطي للتطور السائد في التعليم، وإن        ي ه (Constructivism)إن البنائية     

علم مالمنظور البنائي في التعليم يختلف كثيراً عن النظرة التقليدية المستخدمة في التـدريس، فـال              

 وفـق التسلـسل     الذي يدعم فكرة البنائية يختار مادة التدريس وينظمها بصورة منطقية ويقدمها          

المفاهيمي الذي يبدأ بالمفاهيم الكبرى واألكثر شمولية ويتدرج في النزول إلى المستويات األقـل              

، ويشدد المنظور البنائي على الـدور النـشط         )األقل شموالً (التي تتحدد فيها المفاهيم الصغرى      

عن الـسبل التـي تعـزز       للمعلم بوصفه نشاطاً جسمياً وعقلياً واجتماعياً، ويبحث التعلم البنائي          

االشتراك الفعال للمتعلمين في الدروس ويشجعهم على بناء سالسل المفاهيم والمهـارات التـي              

  .)97: 2005أبو جاللة، (لمحيط بهم والذي ينشأ من خبراتهمترتبط بالواقع ا

وتنظر البنائية لعملية التعلم بأنها عملية نشطة، يمارس المتعلم فيها النشاط بنفسه وذلك               

لمعالجة معلوماته، وتعديل بنيته المعرفية، فبذلك يبذل المتعلم جهداً عقلياً حتى يكتشف المعرفـة              

 منهج علمي في الحل بدءاً باإلحساس بالمـشكلة،         تباعإببنفسه، فعندما يواجه مشكلة معينة فيقوم       

اختبـار   و وتحديها، وجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بها، وضع الفروض والحلول المؤقتة          

   .)اختباره(تطبيق الحلوالفروض، وضع الحلول، 

والتعلم من منظور البنائية يعني التكيفات الحاصلة في المنظومات المعرفية الوظيفيـة              

ولو تأملنا  . للفرد، والتي تحدث لمعادلة التناقضات الناشئة من تفاعله مع معطيات العالم التجريبي           

ر جان بياجيه وال غرابة في ذلك فمعظـم منظـري البنائيـة              بفك ذلك المفهوم، فإننا نجده مفعماً    
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ـ              ه واضـع اللبنـات األولـى       المحدثين وهم الـذين نظـروا للبنائيـة بعـد بياجيـه يعتبرون

  )32: 1992زيتون،؛زيتون(.للبنائية

وال يفوتنا ما قامت به جيسيكا التي أحضرت أوراق الكرتون والمقصات والمـساطر               

ذلك، وقامت بتوزيعها على مجموعات من األطفال، وطلبت من كل          والبركار والخيوط وما شابه     

مجموعة صغيرة أن يعملوا جماعياً من خالل المجموعات منظراً طبيعياً حـسب رغبـتهم دون               

تحديد نوع المنظر مستخدمين خبراتهم السابقة، وقد تجنبت جيسيكا أي تقليد في ذلك، وشـجعتهم               

خذ األطفال بالتفكير في تنفيذ ما طلب مـنهم مـستخدمين           على أال يتقيدوا بتحديد نوع المنظر وأ      

  )97: 2005أبو جاللة،. (تصوراتهم المبنية على خبراتهم السابقة
  

)1(מ
אא א א

  

  )53: 2005الهويدي،(

  الصفوف البنائية  الصفوف التقليدية وجه المقارنة

  :المنهاج* 

  
م من الجزء إلى الكل، يؤكد       يقد -

  .فيه على المهارات األساسية

  . منهاج ثابت-

 يعتمد على الكتـاب المدرسـي       -

  .وكتاب النشاط العملي

 يقدم من الكل إلى الجزء، يتم التأكيد فيـه          -

  .على المفاهيم الكبيرة ومهارات التفكير

  .الطالب يستجيب الهتمامات وميول -

ألولية والمواد   يعتمد كثيراً على المصادر ا     -

  .التي سيجري التعامل معها

دور * 

  :الطالب
  . سلبي، يتلقى المعلومات-

  . يعمل بشكل منفرد-

 إيجابي نشيط، يفكر، ويبني نظريات عن       -

  .العالم

  . يعمل ضمن مجموعة-

دور * 

  :المعلم

  

  . ملقن وناقل للمعلومات-

 يبحث عن الجـواب الـصحيح       -

  .لكي يثبت تعلم الطالب

ومرشد للعملية التعليميـة بحيـث      موجه   -

يتفاعل مع الطالب، ويهئ البيئة المناسـبة       

  .للتعلم

 يبحث عن وجهات نظر الطـالب لكـي         -

يستوعب مفاهيمهم الحالية الستخدامها فـي      

  .دروس الحقة
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  : التقويم* 

  
  يتم من خالل

  . اختبار-

  . مالحظة أداء الطالب أثناء العمل-

  . تقييم المشاريع-

  .طالب من خالل األدوار مالحظة ال-

   اختبار-
  

يتضح من خالل الجدول السابق أن التعلم في الصفوف النظرية البنائية أفضل بكثير من              

التعلم بالطريقة التقليدية ألن الطالب فيها له دور إيجابي وفعال فهو محور العملية التعليمية، حيث               

لية كما أن فيها ترسيخ لمبـادئ العمـل         تحترم ميوله وأفكاره وتستنهض قدراته واستعداداته العق      

 وتَعـاونُواْ علَـى الْبـر       :"...نطالقاً من قوله تعالى     االجماعي التي يحث عليها ديننا اإلسالمي       

  .)2المائدة،آية" (والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن
  

א מ א )31 :2003شاليل،(  :מ

 تحليل معالم تصميم التعليم في بلورة العناصر التي تعكس تصميم التعليم وفقـاً              أسهملقد  

  :على النحو التالي للفكر البنائي وذلك 
  

  األهداف التعليمية : أوالً 

تصاغ األهداف التعليمية في صورة أغراض عامة يتفق عليها المعلم والطـالب بحيـث              

 الطالب لتحقيقه كهدف للتعلم باإلضافة إلى أغـراض شخـصية           تشمل غرضاً عاماً يسعى جميع    

  .تخص كل متعلم بمفرده
  

  محتوى التعلم : ثانياً 

  .غالباً ما يكون محتوى التعلم عبارة عن مشكالت حقيقية تنبع من احتياجات التالميذ وبيئتهم     
  

  استراتيجيات التدريس : ثالثاً 

وذج البنائي غالباً على وضـع الطـالب بمواقـف        تعتمد استراتيجيات التدريس وفقاً للنم    

 من خالل البحث واالستكشاف والتنقيب والتعاون       امشكالت حقيقية، يحاولون فيها إيجاد حلول له      

  .فيما بينهم والتفاوض الجماعي لهذه الحلول

بينما تعتمد استراتيجيات التدريس وفقاً للنموذج الموضوعي على استراتيجيات التعليم الفـردي،            

ثل التعليم بالكتب المبرمجة، والتعليم بالحاسوب الشخصي، والتعليم بأشرطة التسجيل الصوتية،           م

  .والتعليم بأشرطة الفيديو التعليمية
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  دور المتعلم: رابعاً 

يتقمص المتعلم دور العالم الصغير المكتشف لما يتعلمه من خـالل ممارسـته للتفكيـر               

مهام التعلم، باإلضافة إلى أنه بان لمعرفته ومـشارك         العلمي، فهو باحث عن معنى لخبراته مع        

  .في مسؤولية إدارة التعلم وتقويمه
  

  دور المعلم : خامساً 

يتمثل دور المعلم في تنظيم بيئة التعلم وتوفير األدوات والمواد المطلوبة إلنجـاز مهـام               

دراً احتياطيـاً   التعليم بالتعاون مع الطالب فهو ميسر ومساعد لبناء المعرفة، كما يعتبـر مـص             

للمعلومات إذا لزم األمر، ومشاركاً في عملية إدارة التعلم وتقويمه، فالمعلم يخطط ويـنظم بيئـة               

فالمعلم وفقاً للفكر البنائي يمارس عدة      . التعلم ويوجه تالميذه ويرشدهم لبناء تعلم ذي معنى لديهم        

  :فيما يلي أدوار تتمثل 

االنفتاح العقلي وديمقراطية التعبير عـن الـرأي        منظم لبيئة التعلم بحيث يشيع فيها جو         -1

  .وقبول المخاطرة، وإصدار القرارات

 .مصدر احتياطي للمعلومات إذا لزم األمر -2

نموذج يكتسب منه الطالب الخبرة ويكون حاله في ذلك كحال المعلم في ورشة يـتعلم                -3

بعض المهام أمامه   منه الصبيان بمالحظته أوالً أو ما يسمى بالتلمذة، ثم يكلفون بالقيام ب           

 .وتحت مالحظة دقيقة منه، ثم ينطلقون للعمل بمفردهم معظم الوقت بعد ذلك

األجهزة والمواد المطلوبة إلنجاز مهام التعليم بالتعاون مـع          : مثلموفر ألدوات التعلم     -4

 .الطالب

 .مشارك في عملية إدارة التعلم وتقويمه -5
  

  الوسائل التعليمية : سادساً 

بنائي على استخدام الوسائل المتعددة التفاعلية والتي يتم من خاللها دمج           يركز النموذج ال  

الخ بما يسمح للمتعلم بالتفاعل والـدخول    ...وتوظيف كل من عناصر الصوت والصورة والنص        

  .في مسارات متعددة للتعلم
  

  

  التقويم : سابعاً 

ون االعتماد علـى    ال يقبل البنائيون نمطي التقويم مرجعي المحك ومرجعي المعيار، ويك         

التقويم الحقيقي أو التقويم البديل أو التقويم الذاتي، كما يـولي بعـض البنـائيين دوراً للتقـويم                  

   .التكويني
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א מ :Constructivist Learning Environmentא
  

ن حتمل أن يعمل فيه المتعلمـو     المكان الذي ي   : بأنها بيئة التعلم البنائي  " ولسون"وصف  

معاً ويشجع بعضهم البعض، مستخدمين في تحقيق ذلك األدوات المختلفة ومصادر المعلومـات             

المتعددة لتحقيق األهداف التعليمية وأنشطة حل المشكالت وبيئة التعلم البنائي بيئة مرنـة تهـتم               

 بالتعلم ذي المعنى الذي يحدث من خالل األنشطة الحقيقية التي تساعد المتعلم فـي بنـاء الفهـم                 

  )158: 2003زيتون،؛زيتون. (وتنمية المهارات المناسبة لحل المشكالت

ويرى الباحث أن بيئة التعلم البنائي بيئة مرنة تتالقى فيها الجهـود الفرديـة للطـالب                

وصوالً إلى مستوى أفضل من األداء والعمل ضمن المجموعات، سعياً لتحقيق األهداف التعليمية             

  .وإيجاد حلول للمشكلة
  

אא )190: 2003زيتون،؛زيتون(  :מ
  

  :فيما يلي    تتلخص السمات المقترحة للمعلم البنائي 

  .المعلم أحد المصادر التي يتعلم منها المتعلم، وليس المصدر الرئيسي للمعلومات -1

 Previousيدمج المتعلمين في خبـرات تتحـدى المفـاهيم أو المـدركات الـسابقة      -2

Conceptionsلديهم . 

 وذلك بسؤالهم أسئلة تثيـر  Spirit of Questioningجع روح االستفسار والتساؤل يش -3

 .التفكير وخاصة األسئلة مفتوحة النهاية

 .يشجع المناقشة البنائية بين المتعلمين -4

 .يفصل بين المعرفة، واكتشافها -5

يسمح بوجود قدر ما من الضوضاء، إذا كانت هذه الضوضاء ناجمـة عـن الحركـة                 -6

 .تفاوض االجتماعيوالتفاعل وال

المعلم البنائي معلم متعلم، أو بكلمات أخرى معلم مستعد لتعلم الموضوعات التي تقـع               -7

 .في حيز اهتمام طالبه

 .ينوع في مصادر التقويم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدريسية -8

 .يتسم بالذكاء في انتقاء أنشطة التعلم -9
  

تي يجدر بالمعلم البنائي العمـل علـى دمـج          وفيما يلي لمحة عن أنشطة التعليم البنائي ال       

المتعلمين بين جنباتها، وليس الغرض من استخدام تلك األنشطة شغل المتعلمـين فقـط، ولكـن                

دمجهم في موقف التعلم، وإثارة فضولهم وأسئلتهم والتأمل في المعرفة السابقة لديهم، وهنا يجب              
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رات المناسبة لهم، وقد ترتكز هذه األنشطة      على المعلم أن يتفهم طالبه حتى يتمكن من توفير الخب         

  :المشكلة المعايير التالية على مشكلة، وعند ذلك البد أن تتحقق في 

  .تتطلب من المتعلمين التعبير عن تنبؤاتهم -1

 .تسمح باالستخدام األمثل غير المكلف لألدوات والمعدات -2

 .معقدة، أو مركبة بدرجة كافية تسمح بوجود مداخل مختلفة لحلها -3

 .حقق االستفادة من جهد المجموعةت -4

 .تجلب لدى المتعلمين اإلحساس بأن هذه المشكلة متعلقة بذواتهم -5

  . تعمق لدى المتعلمين اإلحساس بالفهم -6
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א א

א א א א

 .اإلستراتيجية 

 .إستراتيجية التدريس 

  . الجيدة والناجحةمميزات إستراتيجية التدريس 

  .كيفية اختيار إستراتيجية  التدريس 

  .استراتيجيات تدريسية تنطلق من فكر النظرية البنائية 
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א א:א א א א
 

  

א :א
ات غيـر   منذ نهاية الثمانينات ظهر اهتمام كبير لتجريب العديد منه الطرق واالستراتيجي          

التقليدية في عمليتي التدريس والتعلم ومن هذه الطرق الفلسفة البنائية، التي يشتق منها عدة نماذج               

  .تدريسية متنوعة ومفيدة ولها قيمة كبيرة في عملية التعليم والتعلم
 (Tobin&Tippins,1993: 16) 

  

ومـصدرها  إن كلمة إستراتيجية هي نحت عربي أي ليس لها كلمة مرادفة في العربيـة               

 (Strategia) اإلنجليزية ، وهي مشتقة بدورها من كلمة إغريقية قديمة هـي             (Strategy)كلمة  

 وتعني  (Agein) والكلمة اإلغريقية هذه مكونة من شقين هما         (Generalship)وتعني الجنرالية   

قها  الشـتقا   وتعني يقود، وبذلك فإن المعنى األصلي لكلمة إستراتيجية وطبقـاً          (Stratos)جيش،  

 إلى فن قيادة الجيوش أو إلى أسلوب القائد العسكري، وفـي األدبيـات              اللغوي، يشير في مجمله   

التربوية تجد أن إستراتيجية التدريس تأخذ مسميات أخرى هي إجراءات التدريس أو األنـشطة              

  .الخ... التعليمية أو استراتيجيات التعليم والتعلم 
  

قبل العديد من رواد الفكـر اإلداري والتربـوي         حيث تم تناول مفهوم اإلستراتيجية من       

 والذي يجد بأن اإلستراتيجية تمثل الخطـة أو         (Minzberg,1973)ومن هذه التعاريف تعريف     

  )123: 2003يوسف،األحمد؛. ( الموضوع لتحقيق هدف مااالتجاه أو منهج العمل

   :هما في المجال التربوي ويشير زيتون إلى معنيين عامين لكلمة اإلستراتيجية عند استخدامها    

 وفيه ينظر إلى اإلستراتيجية على أنها فن استخدام اإلمكانات والوسائل المتاحـة             :المعنى األولى   

  .بطريقة مثلى لتحقيق األهداف المتوخاة بدرجة عالية من اإلتقان

ق، يـتم    وفيه ينظر إلى اإلستراتيجية على أنها خطة محكمة البناء ومرنة التطبي           :المعنى الثاني   

  .خاللها استخدام كافة اإلمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مثلى إلتقان األهداف المتوخاة
  

إجراءات أو طرائـق محـددة       : االستراتيجيات بأنها ) 1988(ويعرف جونز وآخرون    

لتنفيذ مهارة معينة، ويكون التعلم استراتيجياً عندما يعي المتعلمون المهـارات واالسـتراتيجيات             

ة التي يستعملونها في الـتعلم ويـضبطون محـاوالتهم السـتعمالها، ويعـرف التعلـيم                الخاص

ـ دور وعملية في آن واحد فهو يصف المعلم على أنه شخص يفكر و            : االستراتيجي بأنه    صنع ي

 التعلـيم   تالقرارات على الدوام، وأنه يمتلك قاعدة وافرة من المعرفة للمحتـوى والسـتراتيجيا            

  ).159: 2003الحيلة،(ووسيط للتعلم الصفي ، وأنه نموذج والتعلم
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عركافـة    المعلم إجراءات محكمة النسج يستخدم فيها     :  بأنها اإلستراتيجيةف الباحث   وي 

  . من أجل تحقيق األهداف المرجوةواإلمكاناتالوسائل 

:אא
 أدوار  هي أول خطوة عملية يوضع فيها المنهج موضع التنفيذ، وهي دور أساسي مـن             

المعلم، إذ يتم من خاللها اتصال المتعلم بمادة المنهج بعد أن يتم اختيارها من قبل المتعلم وفـق                  

  .فلسفة معينة وبناًء على قواعد ومعايير معينة وتحقيقاً ألهداف منشودة من هذا المتعلم

واستراتيجيات التدريس كثيرة من حيث عددها، ومتنوعة من حيث طبيعتها ويؤدي هـذا             

ختالف إلى اختالف النظريات الفلسفية والنفسية والتربوية التي تقوم عليها، واختالف المواقف            اال

  .التعليمية وتنوعها بحيث يصبح لكل موقف طريقة أو إستراتيجية تناسبه
  

 بأنها الخطط التي يستخدمها المعلم من أجـل مـساعدة           : التدريس   إستراتيجيةوتُعرف  

موضوع معين، وتكون عملية االكتساب هذه مخططـة ومنظمـة          المتعلم على اكتساب خبرة في      

  )217: 2001قطامي،قطامي؛. (الهدف النهائي من التعلمومتسلسلة، بحيث يحدد فيها 
  

 التدريس ينبغي أن تعمـل علـى        إستراتيجية أن   وتؤكد النظرية البنائية اإلنسانية لنوفاك          

وبالتالي تركز البنائية اإلنسانية    تعلمين،علمين والم تشجيع المشاركة النشطة والتفاعل الفعال بين الم      

على األنشطة التي تتطلب المشاركة النشطة والتفاعل المركز والمناظرات والمناقشات والتخاطب           

  .)127: 2005الوهاب، عبد(  األنشطة التي تشجع التعلمفرداً لفرد واألنشطة الصفية وغيرها من

يهدف إلى ترجمة الهدف التعليمي إلى موقـف        وعلى اعتبار أن التدريس نشاط مقصود       

بالخبرة التعليميـة    الطالب يتم ربط    ولكيالسلوك المنشود،   الطالب ويكتسب   خبرة يتفاعل معها    و

يجب على المعلم التخطيط والقيام بعدة خطوات قبل البدء في عملية التدريس واختيـار الطـرق                

  .زيد من فاعلية تلك االستراتيجيات، ويستخدم وسائل تعليمية تواالستراتيجيات المناسبة
  

 هـي مجموعـة مـن األداءات التـي       :وبذلك يمكن القول بأن إستراتيجية التـدريس        

يستخدمها المعلم لتحقيق سلوك متوقع لدى المتعلمين، وهي أحد عناصر المنهج التي تحتاج جهاداً              

التعلم وأساليبه لتنظيم   من المعلم في اختيار األفضل من الطرق واألساليب بما يعرفه عن مصادر             

المجال الخارجي الذي يحيط بالمتعلم كي ينشط ويغير من سلوكه، بمعنى أن إستراتيجية التدريس              

  .هي جزء متكامل من موقف العلمية واألساليب التي تتبع في تنظيم المجال للمتعلم
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א א א א )148: 2006شاهين،(  :א
  

 تعتمد اإلستراتيجية التي يدرس بها المعلم على بعض األسس العامة التـي تجعـل منهـا                     

   :وهيإستراتيجية ناجحة 
  

أن تكون موافقة لمستوى المتعلمين ومراحل نموهم العقلـي، وظـروفهم االجتماعيـة              -1

  .واألسرية واالقتصادية

عد المنطقية العقلية   أن تراعي الترتيب المنطقي في عرض المادة حسب ما تتطلبه القوا           -2

مثل التدرج من المركب إلى المعقد، ومن المحسوس إلى المعقول، ومن المألوف إلـى              

 .غير المألوف ومن المباشر إلى غير المباشر، ومن الواضح إلى المبهم

أن تراعي األساس السيكولوجي في عرض المادة مراعاة لميـول المـتعلم ورغباتـه               -3

 .وقدراته واستعداداته

قـدراتهم  لفروق الفردية بين تالميذ الفصل الواحد فـي مـستويات فهمهـم و            تراعي ا  -4

 .هم وأخالقهم وتعامل كل فرد حسب مواهبه واحتياجاتهوأمزجتهم وشخصياتهم وذكائ

أن تثير تفكير المتعلم من خالل مشاركته اإليجابية، وخلق المواقف والمـشكالت التـي             -5

 .تدفعه لحلها وعالجها بجهده وتفكيره ونشاطه

 .أن تحقق أهداف التعليم الموضوعة لهذا الدرس أو مجموعة الدروس المعطاة -6

 .أن تنمي في المتعلم القدرة على المبادرة واالكتشاف واالبتكار -7

 .أن تكون مرنة صالحة ومتكيفة مع أي وضع قد تحكم به ظروف طارئة -8

 .أن تنظم خطواتها حسب الوقت المخصص للحصة -9

لقيم الجيدة كالتعاون والمشاركة فـي الـرأي، واحتـرام          أن تنمي االتجاهات السليمة وا     -10

 .اآلخرين، وتحمل المسئولية، ورعاية المجتمع، والمصلحة العامة

 .أن تراعي صحة المتعلم النفسية والعقلية -11

أن تستند على طرق التعلم وتستفيد من نظرياته وقوانينه، مثل التعلم بالعمل، والتجارب              -12

 .الخ... بالخبرة، األثر والنتيجة، التدريب، االستعداد والمالحظة والمشاهدة، التعلم 

 .أن تشتمل على وسائل تعليمية تساعد المتعلمين على الفهم وتجدد فيهم النشاط -13

 .تنوعة وال تستمر على وثيرة واحدةأن تشتمل على خطوات م -14
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א א )147: 2006شاهين،(:א

، كيف يمكن للمعلم أن يختار منها، فهناك عوامل          عدد استراتيجيات التدريس   نظراً لكثرة 

   :مثلكثيرة تتدخل في عملية االختيار 

إسـتراتيجية   نوعية المادة الدراسية أو الموقف التعليمي، فبعض المواد الدراسية يناسـبها             -1

  .معينة دون أخرى

  .العقلية ونضجهم الوجداني واالجتماعي من حيث مستوياتهم  الفروق الفردية بين المتعلمين،-2

 وما يتوفر فيها من إمكانيات وعلى المعلم الموازنة بين          ، الجو والبيئة االجتماعية والمدرسية    -3

  . هذه األمور جميعاً واختيار إستراتيجية التدريس المناسبة

)2(מ
א אא אא
  )http://www.makkaheshraf.gov.sa/st.htm ،2007اإلنترنت،(

  العنصر  المرحلة

  اإلعداد الكتابي للدرس وفق اإلستراتيجية

  :وتشتمل على أوراق العمل 

  نشاطات تقويمية للخبرات السابقة 

  نشاطات عالجية للخبرات السابقة 

  نشاطات عالجية للصعوبات المتوقعة 

  يمية لكل مهارة جديدةنشاطات تقو 

  نشاطات تعزيزية 

  التخطيط

  نشاطات إثرائية 

  توزيع الطالب في مجموعات 

  مناسبة الزمن المخصص لكل نشاط 

  توفير األدوات والتسهيالت الالزمة لتنفيذ الدرس 

  التسلسل المنطقي لتنفيذ أوراق العمل 

  استخدام النشاطات العالجية عند الحاجة 

  ت إثرائية للطالب المتميزينتقديم نشاطا 

  التنفيذ

  متابعة عمل المجموعات وتقديم المساعدة لهم 
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  مالحظة عمل المجموعات واألفراد 

  استخدام النشاطات التقويمية 

  تقويم تعلم الطالب بعد تنفيذ كل مهارة جديدة 

  توظيف التغذية الراجعة في التخطيط للتعليم المستقبلي 

  التقويم 

  )أساليب وأدوات(

  ستخدام بطاقة متابعة ألداء عمل الطالبا 
  

  

א א א :א
  

א: א מ א א
(Problem Centered Learning Strategy)  

     

 أن" لتوضيح فرضية (Passion for Life) قصة فيلم بهجة الحياة ويشير زيتون إلى  

  ."التعلم يكون أفضل عندما يواجه المتعلم مشكلة أو مهمة حقيقية

تحكي هذه القصة عن مدرس حديث التخرج عين في قرية يعد تالميذها من المتخلفين دراسياً 

ال أن تخلى إغير أنهم ناجحون في ممارسة بعض األعمال في القرية فما كان من هذا المدرس 

المملة، وشجع تالميذه على حل بعض مشكالت البيئة الجديدة عن المناهج المدرسية التقليدية 

  .عليهم ومن ثم نجح التالميذ في حلها وعليه شعروا ببهجة الحياة

قد عبر عن حالة بهجة ) Grayson Wheatley(إنني أرى أن جريسون ويتلي   

 problem Centered Learningالحياة عندما أشار إلى أهمية التعلم القائم على حل المشكالت

حيث يرى أن هذا النوع من التعلم يساعد التالميذ على بناء معنى لما يتعلمونه ينمى الثقة لديهم 

في قدراتهم على حل المشكالت فهم اآلن يعتمدون على أنفسهم وال ينتظرون أحداً لكي يخبرهم 

المعنى بهذا الحل بصورة جاهزة، فضالً عن أن التالميذ يشعرون حينئذ أن التعلم هو صناعة 

Meaning Making وليس مجرد حفظ معلومات عقيمة، إنهم يشعرون أن التعلم طريقهم 

  )53: 1992زيتون،؛زيتون(. للنجاح ومن ثم بهجة الحياة

ويؤكد البنائيون على أن أفضل الظروف لحدوث التعلم عندما يواجه المتعلم بمشكلة أو مهمة     

  (Louden, et al,1994: 650)سيرات متعددة حقيقية تتحدى أفكاره وتشجعه على إنتاج تف

كما وأكد ويتلي على أهمية أن تكون مهام المتعلم أو مشكالت التعلم حقيقية، أي ذات عالقة 

  )Wheatly,1991: 13( بالخبرات الحياتية كي يرى المتعلم عالقة المعرفة بحياته
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دى تالميذ الصف الثامن بين  التي قارنت المهارات اليدوية لStohr-Huntsكما أن دراسة       

الذين استخدموا هذه اإلستراتيجية مع تالميذ الطريقة التقليدية أوضحت أن هؤالء التالميذ سجلوا 

  . أعلى بوضوح من تالميذ التقليديةتقدماً

فتكرار تلك النشاطات في غرفة الدراسة يرتبط بقوة اإلنجاز العلمي والتحصيل الدراسي، حتى 

  (Dempsey,2000: 33).  يقيس المهارات المعمليةلو كان االختبار ال
  

אא א מ :א
جريسون ويتلي -       تترجم هذه اإلستراتيجية أفكار البنائيين في التدريس ويعتبر مصممها

Grayson Wheatley دة  على مساعاإلستراتيجية من أكبر مناصري البنائية الحديثة، وتعمل

التالميذ في بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية وذلك من خالل بيئة تعلم تساعد التالميذ على بناء 

المعنى من خالل مواقف اجتماعية مثل هذه البيئات تعطي وتتيح للتالميذ مشاركة أفكارهم مع 

 أقرانهم في كل مجموعة عمل صغيرة، وداخل الفصل ككل، فالمعنى يبنى اجتماعياً من خالل

فالتالميذ يعيشون في مواقف مشكلية حقيقية وذات معنى،وهذا يدفعهم للقيام . التفاوض بين األفراد

باالستقصاء واالكتشاف من خالل عمل التالميذ مع بعضهم البعض مما يزيد من دافعيتهم ألداء 

  )10: 2003الجندي، (.مالمهام ويزيد من فرص المشاركة والحديث لنمو التفكير والمهارات لديه
  

، والمجموعات المتعاونة Tasksالمهام : وهيوتتكون هذه اإلستراتجية من ثالثة مراحل 

Cooperative Group والمشاركة ،Sharing.  

 تتضمن موقفاً مشكالً يجعل المتعلمين Taskوالتدريس بهذه اإلستراتيجية يبدأ بمهمة   

 لهذه المشكلة من خالل يستشعرون وجود مشكلة ما، ثم يلي ذلك بحث المتعلمين عن حلول

عض في مناقشة مجموعات صغيرة كل على حده، ويختتم التعلم بمشاركة المجموعات بعضها الب

  .ما تم التوصل إليه
  

  )195: 2003،زيتون؛زيتون(      :  بالتفصيلمكوناتهاوسنحاول فيما يلي التعرف على 
  

   :Tasks المهام -1

م المتمركز حول المشكلة ؛ ومن ثم فإن تمثل هذه المرحلة المحور األساسي للتعل  

األمر الذي . نجاح هذا النوع من التعلم رهن باالختيار المدقق لهذه المهام من قبل المعلمين

   : وهييتطلب أن يتوافر في هذه المهام مجموعة من الشروط األساسية

  .أن تتضمن المهمة موقفاً مشكالً -
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ن البداية بحيث ال تكون مفرطة في أن تكون مناسبة من حيث المستوى لكل متعلم م -

 .التعقيد

أن تحث المتعلمين على اتخاذ القرارات، فتكون لها أكثر من طريقة للحل وأكثر من  -

 .جواب صحيح

السؤال :  مثل What Ifأن تشجع المتعلمين على طرح أسئلة من النوع المسمى ماذا لو  -

 ة؟ر الماء من الكرة األرضياماذا يحدث لو انعدمت ظاهرة بخ

أن تشجع المتعلمين على استخدام أساليبهم البحثية الخاصة، حيث يوظفون ما يملكون من  -

فمهمة تتعلق . عمليات أو مهارات في التعامل مع المشكلة المتضمنة في مهمة التعلم

بنقص المياه الصالحة للشرب تشجع التالميذ في النهاية على المضي في البحث طالما 

 .التي تمكنهم من التعامل مع هذه المشكلة) عمليات العلم(لفة يملكون المهارات المخت
  

  

  :ومن سمات هذه المشكلة أو المهمة ما يلي 

  .أن تؤدي إلى نتيجة معينة -

  .أن تشتمل على عنصر االستثارة العقلية -

 .أن يمثل البحث فيها متعة عقلية للمتعلم -

تعدد االجتهادات واآلراء أن تشجع المتعلمين على المناقشة والحوار، بمعنى أن تسمح ب -

 .حولها

 أي تفتح المجال للمتعلمين الذي يبحثون فيها بأن Extendableأن تكون قابلة لالمتداد  -

يواصلوا البحث وال يتوقفوا عنه لمجرد أنهم قد توصلوا لحلول لها، فقد يطرحون أسئلة 

 .جديدة ومن ثم يواصلون البحث عن إجابة لها
  

  :Cooperative Group  المجموعات المتعاونة -2

، كما في  Cooperative Learning التعاونيالتعلم تتبنى هذه اإلستراتيجية مبدأ 

إستراتيجية التعلم التعاوني، فيقسم المتعلمين لعدة مجموعات تضم كل مجموعة اثنين من 

لك المتعلمين أو أكثر، يعمل أفراد كل مجموعة على التخطيط لحل المشكلة وتنفيذ هذا الحل، وذ

وطبقاً لهذه . من خالل مبدأ المفاوضة االجتماعية، وقد يتطلب األمر توزيع األدوار فيما بينهم

اإلستراتيجية، فالمعلم ليس منعزالً عن المشاركة الجماعية، بل إنه عضو في كل مجموعة من 

خالل مروره على كل منها، غير أنه ال يمارس هنا دور موزع المعرفة وال دور الحكم الذي 

قول هذه فكرة خطأ وتلك فكرة صحيحة، وإنما يوجه بعض المجموعات أحياناً إلى إعادة التفكير ي

   .والتأمل فيما وصلوا إليه
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فالتعلم الجيد ينتج عن الجدل والتعارض الناتج من داخل المجموعة وهذا يؤدي إلى فهم 

هم وهذا يتطلب أن أفضل، فعندما يعمل التالميذ معاً في مجموعات صغيرة يحدث تحدي ألفكار

يكون لكل تلميذ دور أثناء التفاعل داخل مجموعات العمل، فمجموعات العمل المتعاونة تساعد 

التالميذ على اكتساب المهارات االجتماعية ونمو التواصل االجتماعي، كما أنها تساعد على 

  (Webb,et al,1995: 407). تصحيح الفهم الخاطئ عن طريق االستقصاء
  

مل من خالل المجموعات يساعد على إثارة التالميذ من خالل تحدي أفكار كما أن الع

بعضهم البعض، أثناء جمع المعلومات وإجراء التجارب وتفسيرها والوصول إلى حلول 

  (Mintzes, et al,1998: 226). للمشكالت

ؤيد وجدير بالذكر أن هناك كثيراً من األدلة النظرية المدعمة بالدراسة اإلمبريقية التي ت

هل تنتهي مرحلة مهام : واآلن نتساءل ي تنمية أنواع مختلفة من المعرفة،أهمية التعلم التعاوني ف

 يقودنا هذا السؤال إلى ! بوصول كل مجموعة إلى حل خاص بها؟Learning Taskالتعلم 

  .المكون الثالث من مكونات اإلستراتيجية
  

  : Discussing المشاركة -3

ة األخيرة من مراحل التدريس بهذه اإلستراتيجية، حيث يعرض يمثل هذا المكون المرحل

  . كل مجموعة حلولهم على الفصل، واألساليب التي استخدموها وصوالً لتلك الحلولطالب

ونظراً الحتمالية حدوث اختالف بين المجموعات حول تلك الحلول واألساليب، فإن المناقشات 

إذ أن تلك المناقشات . يما بينهما إن كان ذلك ممكناًتدور بين الطالب وصوالً لنوع من االتفاق ف

إنما تعمل على تعميق فهمهم لكل من الحلول واألساليب المستخدمة في الوصول لحل تلك 

 المشكالت، وتكون هذه المناقشات بالنسبة لهم كمنتدى فكري ينمون فيه استدالالتهم الفعلية من

  .)199: 2003ون،زيتون،زيت(خالل تفسير استدالالتهم العقلية 
  

א א מ א )145: 2000الحذيفي،(:א
  

  :ما يلي من الخصائص التي تميز هذه اإلستراتيجية    

تحمل التالميذ المسؤولية أثناء التعليم، كونهم يضعون حلوالً محتملة للمشكالت التي  -1

  .عة للمعلومات التي يتوقعون أن تساعدهمتواجههم، ويستخدمون المصادر المتنو

محور التدريس بهذه اإلستراتيجية يعتمد على مهارة تصميم المشكلة، بطريقة تسمح  -2

 .بالبحث الحر المفتوح
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تساعد هذه اإلستراتيجية على تنمية مفهوم التعلم التعاوني، كما تنمي كثيراً من  -3

 .ترام آرائهم، واالستماع لهمالمهارات االجتماعية، مثل االتصال مع اآلخرين، واح

التعاون مبدأ أساسي في هذا النوع من التعلم كون التالميذ يتناقشون في خالله،  -4

ويتعلمون سوياً ويساعد بعضهم بعضاً في الحصول على فهم لما يتعلمونه، ومن ثم يتم 

 .تطبيقه

دون تسلط من ال يشعر التلميذ بتقييد على أفكاره أو آرائه، بل يشعر بحرية في التعبير  -5

 .المعلم

 .يقتصر دور المعلم في هذا النموذج على التوجيه واإلرشاد لعملية التعلم -6

 .يتم تقويم التالميذ عن طريق قياس أدائهم، عندما يواجهون مشكالت أخرى -7

إن من شأن هذه اإلستراتيجية أن تعدل من االتجاهات السلبية للتالميذ نحو المادة  -8

ى العمل بشوق وحماس، دون شعور بالحرج أو الخجل من التعليمية نتيجة تعودهم عل

  . الخطأ

א א מ א א אמ א (Dempasey,2000: 5):א
  

 أربعـة مبـررات السـتخدام    Bridges and Hallinger)(يحدد بريدج وهالينجر   

  :وهي كما يلي ، ريقة التقليديةكلة، بدالً من الطإستراتيجية التعلم المتمركز حول المش
  

  .يحتفظ التالميذ بقليل مما تعلموه في إطار المحاضرة التقليدية -1

 .ال يستخدم التالميذ عادة المعرفة التي يتعلمونها بطريقة صحيحة -2

 .ما تعلمواالتالميذ ينسون كثيراً  -3

في ثالثة أوجه، كون المعلومات توظف من خالله له التعلم المتمركز حول المشكلة  -4

مواقف الحياة المختلفة، مما يساعد على استردادها وربطها بالمعلومات السابقة، كما أنه 

 .ينشط المعرفة السابقة، ويعيد بناءها لتتوافق مع المعرفة الجديدة

א א מ א א אמ א :א
 

كلة بتقديم مشكلة حقيقة يمارسها التالميذ بدون       تبدأ إستراتيجية التعلم المتمركز حول المش     

أي تقديم مسبق لها، ويتمكن التالميذ من التعرف على مناطق التعلم من خالل التحليل المبـدئي                

للمشكلة، كما أن المعرفة والمهارات التي يتم اكتسابها بهذه الطريقة تطبق لحل المـشكلة، ممـا                

جه مع المعرفة السابقة لكل تلميذ، ومن بـين المزايـا   يمكن التالميذ من تلخيص ما تم تعلمه ودم  

المزعومة لهذا النوع من التعلم أنه يزيد الدافعية، ويتاح من خالله دمج المعرفـة فـي الفـروع                  
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المختلفة بالنسبة للمناهج األخرى، والسبب في ذلك أن نظريات التعلم المتمركز حـول المـشكلة               

  . اإلعداد الفني ووصوالً إلى خبرة الممارسةتلبي احتياجات برامج المتعلم، بدءاً ب

  )141: 2000الحذيفي،(
  

  :وهذه الخطوات موضحة كالتالي 

  .طرح المشكلة على الطالب واستثارة دافعيتهم للعمل وشعورهم بها 

إعطاء الفرصة لمجموعات الطالب التفكير في حلول مختلفة واستخدام األدوات المختلفة            

 . وتدوين الحلول التي توصلت إليها كل مجموعةالالزمة لهم في إنجاز الحل،

التجوال بين مجموعات الطالب ومحاورتهم ومراقبتهم مع توضيح بسيط لبعض األمور            

 .الغامضة

بعد االنتهاء من الوقت المخصص لمرحلة المجموعات المتعاونة يتم العمل ضمن فريق             

ـ          ي توصـلت إليهـا     واحد من خالل عرض المجموعات المتعاونة للحلول واألفكار الت

 ).الفصل مجموعة واحدة(ومناقشتها مع باقي المجموعات 

 السليمة وتقـديمها للطـالب بالـشكل         والحلول يقوم المعلم بتلخيص اإلجابات واألفكار     

  .المطلوب وتوضيحها لجميع المجموعات

א א מ א א א :א
)200: 2003،زيتون؛زيتون(

  

  :وهي كما يليتتمثل المحددات المتصلة باختبار هذه االستراتيجيات كأحد البدائل في التدريس    
  

 :وهيقد تناسب هذه اإلستراتيجية بعض مهام التعلم ذات العالقة بحل المشكالت  -1

  .المشكالت مفتوحة النهاية التي يمكن حلها بأكثر من طريقة ويكون لها أكثر من حل

 :وهي  اإلستراتيجية في ضوء مجموعة من المتغيرات تتحدد فاعلية هذه -2

  . االختيار الصحيح لمهام التعليم وفق الشروط التي سبق تبيانها-أ

  . تفاعل المتعلمين مع مهام التعلم، ومع بعضهم البعض-ب

  . ممارسة المعلم ألدواره وفق النموذج البنائي في التعلم-ج

  .ة األنشطة المتضمنة في مهام التعلم توفر األدوات واألجهزة الالزمة لممارس-د

 توافر الوقت الكافي لممارسة هذه األنشطة، بحيث ال يكون الوقت عنصراً -هـ

 .ضاغطاً على المتعلم أو المعلم
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لم تتضمن هذه اإلستراتيجية مكوناً خاصاً بعملية التقويم، لذا يجب على من يستخدمها  -3

ض األفكار التي قدمناها من قبل عند أن يكون نظاماً خاصاً بعملية التقويم وفق بع

 .تناولنا لمشكلة التقويم في النموذج البنائي للتعليم المعرفي

ال تصلح هذه اإلستراتيجية لتدريس حل المشكالت إذا كان في يد المتعلم كتب تقليدية  -4

 . تقدم حلوالً جاهزة لهذه المشكالت
  

 حول المشكلة أنها تمر بمراحـل       يتضح من خالل استعراضنا إلستراتيجية التعلم المتمركز      

مجموعات الصغيرة، مرحلة المشاركة، بحيث يـتم فيهـا         مرحلة المهام، مرحلة ال    : وهيثالث  

صياغة الخبرة التعليمية على شكل مشكلة محورية يتم التعامل معها بأساليب متنوعة باإلضـافة              

م قد وكلـت إليـه      يذ مها تنفبحيث يقوم الطالب من خاللها      إلى أوراق عمل وأنشطة مرتبطة بها       

، فهي تستخدم في المنهاج ككل وتستخدم أكثر من طريقـة فـي الموقـف           ضمن مجموعة العمل  

  الخ…التعليمي الواحد مثل طريقة المناقشة والمحاضرة واالكتشاف والتعلم التعاوني 

أما بالنسبة ألسلوب حل المشكالت، فهذا األسلوب ال يختلف كثيراً عن إستراتيجية الـتعلم              

المتمركز حول المشكلة، فهناك عدة فروق ولعل من أهمها أن أسلوب حـل المـشكالت يمـر                 

يستلزم التعامل مع هـذه      مراحل   )9(بمراحل عدة تختلف حسب المرحلة العمرية وقد تصل إلى          

المشكلة من خالل خطوات محددة ومتسلسلة ال يمكن تجاوزها وتصلح لموقف تعليمـي معـين               

 الـتعلم المتمركـز حـول       إستراتيجية فبهذا يتضح أن     .تج تكنولوجي حل يكون عبارة عن من    وال

  .المشكلة أعم وأشمل من أسلوب حل المشكالت

מא: )Learning Cycle Strategy(א
)137: 2000الحذيفي،(

  

  فـي ميـدان   (Piaget Theory) التعلم من التطبيقات التربوية لنظرية بياجيهةعد دورت

 ومايرون أتكـن  Robert Karplusالمناهج وطرق التدريس، وقد قام كل من روبرت كاربلس 

Mayron Atkinن بإدخال بعض التعديالت على أفكار النظريـة البنائيـة، ونظريـة    و وآخر

  .ه، وذلك في فترة الستينات بالواليات المتحدة األمريكيةيالمعرفة عند جان بياج

  :مراحل هي ثالث  التعلم من ةتكون دورتو
  

  .مرحلة االستكشاف -1

 ).مرحلة تطوير المفهوم(مرحلة اإلبداع المفاهيمي  -2

 ). مرحلة تطبيق المفهوم(مرحلة االتساع المفاهيمي  -3



 29

)(Appelton Constructivist Modelא:
  

تمثل فـي نظريـة     يعتمد بناء التراكيب النظرية لذلك النموذج على ثالثة مصادر بنائية، ت           

 فـي   Howard وهـوارد    klaxtonبياجيه عن علم النفس النمائي، وأعمال كل من كالكستون          

البنائية االجتماعية، فقد أسهم فكر بياجيه حول المواءمة وعدم االتزان في إرسـاء معـالم ذلـك           

ث  وكيف يحد  Schemataالنموذج فضالً عما قدمه علم النفس المعرفي حول المنظومة المعرفية           

التكيف بين الخبرات السابقة والالحقة داخل تلك المنظومة، وصوالً لحالة االتزان المعرفي، ثـم              

 وقد حاول   Vygotskyتفسر تلك الخبرات وبخاصة الخبرات المدرسية داخل السياق المجتمعي          

ن  المنظر التربوي بكلية التربية بمركز الجامعة الملكية بأستراليا مKen Appletonبلتون كين أ

خالل النموذج الذي قدمه أن يبرز العوامل المتداخلة السابقة ويحـددها، وأن يوجـه المقـاالت                

 بين التنظير والممارسة وبخاصة بين الطالب والمعلمين وبين الطـالب           Scaffoldingالمعرفية  

أربعة وأنفسهم بما يجعل ذلك النموذج فعاالً في تنفيذ التدريس البنائي، ويتسم ذلك النموذج بمعالم               

   :وهيتعكس المعالم الرئيسة ألي نموذج بنائي 
  

  .Existing Ideasفرز األفكار التي بحوزة المعلم  -1

 .Processing Informationمعالجة المعلومات  -2

 .Seeking Informationالبحث عن المعلومات  -3

 .The Social Contextالسياق المجتمعي  -4

א:א מ א )27: 2005فرج،(א

Cooperative Learning Strategy)(
  

  

لقد تباينت األدبيات في تحديد مفهوم موحد للتعليم التعاوني إال أنه يمكن أن يستخلص مـن                

  :التعليم التعاونيتلك التعريفات النقاط التالية التي تبين المراد بمفهوم 
  

صيل األكاديمي المعزز لشخصية الفرد من      أنه أحد األساليب التعليمية الهادفة لتنمية التح       

  .خالل الجماعة التي ينتمي لها

 .)5-3( أفراد أو )6-2(أن عدد أفراد المجموعة يتكون من  

 .للجماعة أهداف تسعى إلى تحقيقها من خالل ما يؤكل لها من مهام تعليمية 

ـ      ا بـشكل  يتسم العمل الجماعي بالتفاعل بين أفراد المجموعة لتبادل الخبـرات وتوظيفه

 .متكامل
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التقييم ال يكون فردياً بل جماعي وبذلك يعمل كل فرد إلنجاح المجموعة وذلك بتطبيقـه                

 .ما أوكل إليه من مهام

 .التنافس إذا وجد فإنه ال يكون بين أفراد المجموعة الواحدة بل بين المجموعات 

فراد المجموعة  يتم العمل الجماعي في شكل منظومة متكاملة تعمل التغذية الراجعة بين أ            

  .ء بما يحقق األهداف المرجوة منهاعلى تحسين األدا
  

 إلى أسلوب العمل الـذي  (Cooperative Learning)ويشير مصطلح التعلم التعاوني 

ينظم التفاعل االجتماعي بين أناس متعاونين من طلبة ومدرسين وإداريين، ألجل زيادة فاعليـة              

  .يل يتسم بالتعاون في مختلف مجاالت الحياةالتدريس، بحيث ينتج من هذا التفاعل ج

فالتعلم التعاوني ينشأ بين الطلبة أنفسهم، عندما يجتمعون في حجرة صغيرة أو كبيـرة،              

يتشاركون في تبادل المعلومات فيما بينهم، ويساعدون بعضهم بعضاً للوصول إلى درجـة مـن               

مين على اختالف تخصصاتهم، حيث     اإلتقان، وهناك شكل آخر من التعلم التعاوني ينشأ بين المعل         

يتعاون معلمو المادة مع معلمي المواد األخرى لتلبية حاجات الطلبة المتعددة؛ األمر الذي يزيـد               

من الكفاية المهنية للمعلمين، وفي ظل هذه الظروف يتبادل المعلمون الزيارات، ويـسارع كـل               

للتكنولوجيا التعليمة، كما أن هناك     منهم إلفادة اآلخر بما يتفق معه من مفاهيم وطرائق وتوظيف           

تعاوناً بين المعلمين واإلداريين حيث يشتركون معاً في رسم السياسة الداخلية للمدرسة، وتنفيذها             

على الوجه األكمل، لذلك تحرص المدارس على إنـشاء المجـالس المدرسـية إلدارة شـؤون                

  .ة فعالةالمدرسة، وباستطاعة لجان المعلمين إدارة شؤون المدارس بصور
  

ويحدد جونسون تعريفاً دقيقاً للتعلم التعاوني أورداه من خالل الوثيقة المدونة عن مركز             

إنه عالقة تربوية تنشأ بين مجموعة من الطلبة،        : التعلم التعاوني في جامعة مينوسوتا التي تقول        

 مهـارات   تتطلب اعتماداً إيجابياً، ومسؤولية فردية، بحيث يسهم كل فرد فـي تعلـيم زمالئـه              

االتصال الناجح، القيادة، واتخاذ القرار، ومواجهة تضارب القرارات، بأسـلوب          : شخصية، مثل   

  . ترويحي وجهاً لوجه، وتعمل المجموعة على تحسين أضاع التعليم

أن الجانب اإليجابي في التعلم التعاوني يكمن في تحقيق أعلـى           ) 1986،كارني(ويقرر  

بيت، وهذا أمر معروف ولكن دوره بدأ يضعف نظراً لفقـدان           درجات التعاون بين المدرسة وال    

  )100: 2004أبو حرب وآخرون،. (التعاون بين البيت والمدرسة
  

  

  



 31

     )27: 2005فرج،(        :م التعاوني عناصر التعل

  إن التعليم التعاوني ال يتحقق إال إذا تـوفرت فيـه خمـس عناصـر ويمكـن إيجازهـا                  

  :فيما يلي 

  .ادلة من أطراف المجموعةاإليجابية المتب -1

 .المسؤولية المشتركة الفردية والجماعية -2

 .التفاعل وجهاً لوجه -3

 .المهارات االجتماعية والشخصية -4

 . معالجة عمل المجموعة -5
  

א:  (Vee)א
(Vee Mapping Teaching Model) 

  

م، وذلـك   1977 عـام    Gowin عالمة إبداع صنعتها يد جوين       (V)تعد خريطة الشكل    

  .لتوضيح العالقة بين المفاهيم المتضمنة في المادة الدراسية

 قد نجحت في الدراسـة      (V) أن خريطة الشكل     Gowin وجوين   Novakويرى نوفاك   

العملية، حيث تعمل الخريطة على تجميع المفاهيم والمبادئ لبناء هيكل مفاهيمي لما تم تعلمـه،               

 للمعلومات الجديدة وتساعد الطالب على فهـم طبيعـة المعرفـة          فهي بذلك تعمل كجسر معرفي      

  )103: 2005أبو جاللة، (.وكيفية تنميتها
  

  :(V)نبذة عن خرائط الشكل 
  

 اسـتخدام   Gowin تطبيقاً ألفكار أوزوبل، حيث اقتراح جوين        (V)تعتبر خرائط الشكل    

 (V) حيث يركـز الـشكل        المعرفي لمساعدة التالميذ على فهم عملية بناء المعرفة،        (V)الشكل  

على جعل المفاهيم عنصراً رئيساً في البنية المعرفية وبناء المعنى والشكل التالي يوضح اإلطار              

  .العام للنموذج
  

  

  

  
  

  
 األشياء واألحداث  

 )النظري(الجانب المفهومي  )العملي(الجانب اإلجرائي

  القيم المستخلصة

  المعارف المستخلصة

  معالجة البيانات

 التسجيالت

  النظرية

  المبادئ

 المفاهيم

  السؤال الرئيس

 تفاعل نشط
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األول هـو الجانـب     :  يتكون من جانبين     (V)واإلطار السابق يوضح أن نموذج الشكل       

والمبادئ والنظريات والثاني وهو الجانب     األيسر ويمثل الجانب المفهومي ويشتمل على المفاهيم        

األيمن ويمثل الجانب اإلجرائي ويشتمل على التسجيالت وأساليب معالجة البيانـات والمعـارف             

 تكتب األشياء واألحداث ويتم التفاعل بين هذين        (V)والقيم المستفادة، وعند نقطة تقاطع الحرف       

  )14: 2003نصار،( .(V) تقع أعلى الشكل الجانبين من خالل السؤال أو األسئلة الرئيسة التي

א: מ  א

  )221: 2003زيتون؛زيتون،(
  

نموذجاً تدريسياً بنائيـاً يـسمى   ) Trowbridge and Bybee(طور توربردج وبايبي 

  :س في المراحل الخموتتمثل " "E" ، Five E.S"بالمراحل الخمس المبتدئة بحرف 
  

  Engagement االقتران -1

  Exploring االستكشاف -2

  Explanation التفسير -3

  Elaboration التوسع -4

  Evaluation التقويم -5
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א א

)(Technologyא

  .أصل كلمة تكنولوجيا 

  .تعريف التكنولوجيا 

  .األهداف العامة لمنهاج التكنولوجيا 

  .نولوجياالبنائية والتك 

  .العالقة المثلثة للعملية التكنولوجية 

 ).التكنولوجي(نموذج التعليم المستقبلي  

  .نمية مهارات معلمي التكنولوجيات 

  



 34

א Technologyא:א
 

أصبحت التكنولوجيا سمة من سمات هذا العصر، وضرورة فرضتها الحاجات اإلنسانية، 

لعلم العبء األكبر في مواجهة التحديات التي تقابل اإلنسان، تلك التحديات وبالتالي يقع على هذا ا

التي تتمثل في التغير المستمر وزيادة عدد السكان واالنفجار المعرفي ولحل مشكالت هذا التغير، 

أصبحت التكنولوجيا ضرورة فرضها التطور العصري لإلنسان في سعيه المستمر لتوفير الوقت 

، وهي طريقة التربية الذي ينبغي ارتيادها بتوسع حتى ال تتخلف التربية عن والجهد والتكاليف

الميادين األخرى، ويصبح الحقل التعليمي بمؤسساته المختلفة يعيش في عصر متخلف عن 

  )18: 2002مسلم، (.المجتمع خارج المؤسسات التعليميةالعصر الذي يعيش 

ا يتعلق بظهور كم هائل من حيث شهدت السنوات األخيرة طفرة غير مسبوقة فيم

المعلومات والمصطلحات العلمية والتطبيقية في مختلف المجاالت التربوية، حتى أصبح تداخل 

هذه المصطلحات وتقاربها من الظواهر الملحوظة والسمات الواضحة التي تستحق التوقف عندها 

ة غير قادرة على ومن أمثلة هذه المصطلحات ما ظهر في مجال التكنولوجيا، وأصبحت المدرس

تهيئة الطالب بصورة جيدة للتعامل مع التكنولوجيا، مما أدى إلى المطالبة بإعادة النظر في 

، واستراتيجيات، التكنولوجيا في العملية التعليمية، بحيث طرائقالمناهج المدرسة واستخدام 

لتعليمية مثقفاً تساعد الطالب وترفع من مستواهم التعليمي ويصبح الفرد عند نهاية المرحلة ا

  .تكنولوجيا واعياً لمستحدثات التكنولوجيا
  

:
 وهي (Techno) مصطلح مركب من جزأين، األول Technologyكلمة تكنولوجيا 

 بمعنى علم، ويوجد من يعتبر أن الجزء (logy)كلمة يونانية بمعنى الصناعة أو الفن، والثاني 

 بمعنى التقنية أو Techniqueشتق من الكلمة اإلنجليزية  مTechnologyاألول من كلمة 

الصناعة أو األداء التطبيقي مستنداً إلى أن هناك صلة بين الكلمتين اليونانية واإلنجليزية من 

حيث االشتقاق اللغوي، ومن حيث المعنى، فالحرفة أو الصنعة ما هي إال تقنية أو تطبيق أدائي 

نولوجيا كلمة مركبة تدل على علم التقنية أو العلم الذي يهتم لفكرة معينة، ومن هنا فإن التك

  )12: 1987الفرجاني، (.بتحسين األداء والصياغة أثناء التطبيق العملي

اللغة التقنية، أو العلم :  كذلك يعرف قاموس المورد للغة اإلنجليزية التكنولوجيا بأنها

  )954: 1999بكي،البعل( .التطبيقي أو هي طريقة فنية لتحقيق غرض عملي
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حيث أن التكنولوجيا تعنى المعالجة النظامية للفن، أو جميع الوسائل التي تستخدم إلنتاج 

األشياء الضرورية لراحة اإلنسان، واستمرارية وجوده، وهي طريقة فنية ألداء أو إنجاز 

  )14 :2002الحيلة، (.ةأغراض عملي

:א
  

  :تكنولوجيا كاآلتي ال   ومما سبق يمكن تعريف 
  

 التطبيق المنظم للمعرفة العلمية وتكمن فحواها في :يعرف جلبرت التكنولوجيا بأنها 

  )6: 2006عسقول، (.االت كالزراعة والصناعة والتربيةتنظيم المعرفة من أجل تطبيقها في مج

  تطبيق النظريات والقوانين واألسس العلمية بحيث تهدف إلى:بأنها وتُعرف أيضاً 

التحكم في األشياء والظواهر التي تسعى إلى حسن استخدام المصادر الطبيعية لنفع اإلنسان ونفع 

  )771: 1999أحمد،(. همجتمع

 طريقة نظامية تسير على وفق المعارف المنظمة وتستخدم جميع :بأنها عرف أيضاً وتُ

 المرغوب فيه إلى درجة اإلمكانات المتاحة مادية كانت أم غير مادية بأسلوب فعال إلنجاز العمل

  )22: 1998الحيلة،. (عالية من اإلتقان أو الكفاية

مخزون المعرفة المتاحة للمجتمع في مجال الفنون : ويصف مهران التكنولوجيا بأنها 

 وتتجسد التكنولوجيا في السلع واألساليب اإلنتاجية واإلدارية عند Industrial Artsالصناعية 

 التقدم التكنولوجي فإنه يتمثل في تحسين مستوى ونوعية التكنولوجيا األفراد أو المؤسسات، أما

اكتشاف أساليب إنتاجية جديدة وسلع غير معروفة سابقاً وتصاميم هندسية مبتكرة : المتاحة مثل 

تفيد اإلنسان وتحقق له الرفاهية، ومما تتميز به التكنولوجيا أنها قابلة للتعلم وللنقل واالستيعاب 

  )222: 1992مهران، (.ولة منتجة إلى دولة أخرى تحتاجها مكان ومن دمن مكان إلى

المعالجة النظامية للفن، أو  : وتفيد القواميس اإلنجليزية بأن معنى التكنولوجيا هو

جميع الوسائل التي تستخدم إلنتاج األشياء الضرورية لراحة اإلنسان، واستمرارية وجوده، وهي 

راض عملية، ولقد ارتبط مفهوم التكنولوجيا بالصناعات لمدة تربو طريقة فنية ألداء، أو إنجاز أغ

  .على قرن ونصف قبل أن يدخل المفهوم عالم التربية

 في أثناء حديثه عن التكنولوجيا بأن أساس تكنولوجيا (Heinich,1984)ويقرر هاينك 

عريفين يمكن التربية ليست نظريات التعلم كما هو االعتقاد عند بعض التربويين، وبأن هناك ت

 حيث يرى (Galbraith,1976)هما تعريف جلبرت : االستفادة منهما في تعريف التكنولوجيا 

أن التكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة العلمية، أو معرفة منظمة من أجل أغراض معملية، 

ي  الذي يرى بأن التكنولوجيا ه(Donald Bell,1973)وتعريف عالم االجتماع دونالد بيل 
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التنظيم الفعال لخبرة اإلنسان من خالل وسائل منطقية ذات كفاءة عالية، وتوجيه القوى الكامنة 

في البيئة المحيطة بنا، لالستفادة منها في الربح المادي، وبناًء على ذلك، فإنه يذهب إلى القول 

أي جستافسون ن الطريقة بمفردها ليست تقنية، وال اآللة بمفردها تقنية، ويشاركه في هذا الربأ

(Gustafson,1983) فيؤكد أن الحاسوب ال يعد تقنية، وإنما هو جزء من التقنية المتقدمة 

  .قيقة حتى ينجز األعمال بشكل فعالوعمليات د يتطلب مهارات متخصصة،

  )23: 2002الفرجاني،(

وفق   هي طريقة نظامية تسير:وفي ضوء ما تقدم يرى الباحث أن التكنولوجيا 

 بأسلوب فعال، من أجل خدمة حةف جميع اإلمكانات المتايتوظتعمل على نظمة، والمعارف الم

  .هاإلنسان وتلبية رغباته وسد حاجاته والسيطرة على معيقات
  

א א א )30: 2002مسلم،(:א

يشير دليل المعلم منهاج التكنولوجيا وتعلمه للصف السادس في مدارس وكالة الغوث 

 خبير التربية المهنية –وهو من إعداد صبحي خميس سالمة (ولية في الضفة الغربية وغزة الد

إلى أهداف تعليم هذا المنهاج وهي إطالع المتعلم على ) في وكالة الغوث الدولية في األردن

المنجزات العلمية من اآلالت واألدوات التقنية التي تم ابتكارها بفضل تطبيق بعض المبادئ 

 المكتسبة في مختلف فروع العلم، كذلك تعرف المتعلم على مواد العمل الميداني والمعارف

وأدواته وقواعده من أجل تمكينه من االختيار األفضل لمهنة المستقبل، وضرورة استجابة هذا 

المنهاج لألبعاد الفكرية  واإلنسانية والوطنية واالجتماعية لخطة النهوض التربوية في دولة 

  :حقيق ما يلي ت بهدففلسطين 

تعزيز االتجاه لدى الطلبة الكتساب المعرفة العلمية واستيعابها لتحسين تعاملهم مع  -1

  .معطيات التكنولوجيا بما يخدم المجتمع الفلسطيني وتقدمه

 .تعزيز االنتماء للوطن وحسن التعامل مع بيئته المحلية والحفاظ عليها -2

 .قتعزيز التكامل بين العلم وبين النظرية والتطبي -3

تمكنه من تحويل األفكار ) تطبيقية(مساعدة المتعلم على اكتساب مهارات علمية وأدائية  -4

 .والنظريات إلى تطبيقات عملية ومشروعات ذات أبعاد اقتصادية وإنمائية نافعة

مساعدة المتعلم على اكتساب مهارة التخطيط باعتبارها من العناصر األساسية إلنجاز  -5

 .أي عمل متقن

على التعامل بصورة متقنة مع المواد واألدوات واألجهزة المتداولة لم تعويد المتع -6

 .االستعمال
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 بالمعارف التقنية التي تمكنه من االنفتاح على منجزات التكنولوجيا  المتعلمتزويد -7

واستيعاب مستجداتها  الزراعية والصناعية والخدماتية، المعاصرة في مختلف القطاعات

 .هاوحسن استخدامها واإلفادة من

 .تعويده على المراعاة الدائمة لقواعد السالمة والوقاية أثناء العمل -8

ألبعاد االقتصادية واإلنمائية للتكنولوجيا وإدراك عالقتها بسوق العمل ااستيعاب  -9

 .واإلنتاج ومساعدته على حسن اختيار المهنة

النفس، والذوق الفني والحس الجمالي والشعور بالمسؤولية والثقة ب الدقة واإلتقان، -10

 .واإلبداع واالبتكار والقدرة على حل المشكالت

 ومعارفه حول المؤسسات الوطنية واإلنتاجية واإلنمائية، وذلك من تنمية خبرات المتعلم -11

 .خالل مشروعات صفية وزيارات ميدانية أو استضافة مهنيين من ذوي الخبرة واإلبداع

 .ته الحرةتعويد المتعلم على القيام بنشاطات مفيدة أثناء أوقا -12

تقدير العالقة القائمة والموجودة بين عمليات التحليل والفهم والتحقيق من جهة واستخدام  -13

 .من جهة أخرى) التكنولوجية(الوسائل التقنية 

 .إظهار الفهم للظواهر التكنولوجية في سياقها التطوري -14

م التعرف عن كثب إلى مختلف مؤسسات اإلنتاج وإلى العالقة الناشئة بين التقد -15

 .التكنولوجي والتطورات االقتصادية واالجتماعية

 .االطالع على مختلف التطبيقات التكنولوجية وبخاصة ذات الصلة باالستعمال اليومي -16

 :من خالل المشاركة في تربية المواطن  -17

  .تنمية حسه النقدي المتعلق بأشكال التواصل التجاري المختلفة  )أ 

 .هلكاً واعياً ويقظاًإيجاد النزعة والميل لدى الفرد ليكون مست )ب 

 .تقدير العمل اليدوي وبخاصة ما يتمتع بمستوى رفيع  )ج 

 .االطالع الواسع على المصطلحات التكنولوجية -18

 .التقيد بقواعد الوقاية والسالمة وترشيد استعمال المواد واألدوات -19

  .تنمية اإلبداع -20
  

تقاطع مع كل من إن منهاج التكنولوجيا يتكامل مع مواد المناهج األخرى ويتداخل معها وي

كالهندسة والصناعة واآلالت والبيئة والزراعة : التطبيقات العلمية المختلفة والمهارات الفنية 

  .والحاسوب وغيرها
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ومع أن موضوعات المحاور قد تبدو متباعدة في مضامينها إال أن هذا التباعد في المحتوى 

النقص في المناهج األخرى من يعطي المبحث سمة الشمولية والتكامل من جهة، كما أنه يسد 

خالل اشتماله وتعرضه لموضوعات كان من الصعب تضمينها ومعالجتها بالطريقة والكيفية 

  .المقترحة في المناهج األخرى

  :منها وفي ضوء األهداف فإن المنهاج يؤكد على جوانب عديدة ينبغي أخذها بعين االعتبار 

  .استعمال لغة تكنولوجية صحيحة -1

ف التكنولوجية في مختلفة المواد التعليمية لتمكين المتعلم من حل مشاكل تطبيق المعار -2

 .واقعية

االستعمال المعقول والمنطقي للمعدات ووسائل التحكم الموجودة في متناول يده بما  -3

 .يضمن التزامه بقواعد السالمة المهنية في أثناء العمل

 .ة المستقبلالتزود بثقافة تكنولوجية قادرة على توجيه اختياره لمهن -4

استغالل المعلومات المتخصصة في مجال معين عن طريق إخضاعها للتطبيق العملي  -5

  . المحسوس
  

א   )179: 2003،زيتون؛زيتون(:א
  

قبل االنتقال للمعلم ومالمحه قد يتبادر إلى األذهان التساؤل حول تقابـل البنائيـة مـع                

يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في مساندة المـتعلم والمعلـم، وقـد     التكنولوجيا، وبالتالي الدور الذي     

حاول الكثيرون تغيير النظرة االجتماعية السائدة تجاه التعليم واستبدالها بالنظرة الحديثة باستخدام            

 في التعليم، ولكن لم ينجحوا في تحقيق ذلك بسبب اعتقـاد             وأساليبها وسائل التكنولوجيات الحديثة  

تعليم بأن الكمبيوتر ووسائل التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تعوق النظام التعليمـي،            القائمين على ال  

ولكن نظرة البنائيين كانت مختلفة إذ حاولوا تغيير االتجاهات األساسية السائدة وكذلك الممارسات             

  .ليموالمعتقدات التعليمية في المجتمع وهذا التغير يعمل بدوره على تعميق النظرة البنائية في التع

فكيف تكون التكنولوجيا مناسبة لالستخدام؟ وكيف تكون سيئة االستخدام إذ يوجد العديد من             

الحقائب التكنولوجية المناسبة لقليل من التدريبات والمهارات الموجودة حاليا في النظام التعليمـي      

 المهـارات   وكي تنجح عملية توظيف التكنولوجيا فال بد أن تعتمد األنظمة التعليمية أوالً علـى             

العملية ويعني ذلك أن المؤسسات التعليمية ال بد أن تغير من مهارات المـستوى األدنـى إلـى                  

فلو أدى النظام الحالي إلى وجود متعلمين ليس لـديهم مـن الخبـرة              . مهارات المستوى األعلى  

ت التعليمية ما يتوافق مع احتياجات األمة، فسوف يكون هذا النظام غير صالح لتغييـر مخرجـا               
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العملية التعليمية ويصبح ما تعلمه المتعلمين مجرد معلومات سطحية سرعان ما تتالشى ويظـل              

وضع التعليم كما هو وربما يسوء أكثر من ذلك، وقد تستخدم التكنولوجيا بشكل مؤثر وفعال في                

ديدة، ولكن هناك خمسة أهداف أساسية يتطلبها اإلصالح التعليمي ذو المعنى والتي فـي              نواٍح ع 

  يجب أن يكون التعليم: وهيلها، تتحقق االستفادة من التكنولوجيا ظ

  .أكثر استقاللية -1

 .أكثر تفريداً -2

 .أكثر تفاعالً مع المتعلم -3

 .أكثر انضباطاً للنفس -4

  .أكثر اعتماداً على العقل أو يمتاز بالعقالنية -5

א א )24: 2002الفرجاني،(         :א
  

اإلنسان، : (لتطبيق التكنولوجي عالقة التفاعل بين ثالثة أضالع لمثلث واحد هي يمثل ا

  :موضحة كما يلي ) والمواد، واألدوات
  
  

  :  اإلنسان -1

يحتل اإلنسان الضلع األول في التطبيق التكنولوجي باعتباره المحرك الحقيقي لهذا 

 التطبيق لتحقيق أهدافه، سواء التطبيق والقائم بتصحيحه وتنفيذه والمتحكم في إخضاع عملية

أكانت هذه األهداف للعمار أم للدمار، واإلنسان هو مكتشف المواد ومبتكر وظائفها، وهو 

المصمم لألدوات والمنفذ لها، وبذلك فإن اإلنسان هو أهم األضالع الثالثة وأولها، وسوف يستمر 

  . التكنولوجيدور اإلنسان تأكيداً لخالفته في األرض على رأس عناصر التطبيق
  
  

  : المواد -2

تمثل المواد الضلع الثاني في التطبيق التكنولوجي، وتأتي بعد اإلنسان في األهمية، 

فاإلنسان حينما وجد على سطح األرض فكر في المواد، وكلما وجد مادة تهمه، فكر في أدوات 

 معدنية هي تصنيعها وصياغتها، والمواد في جميع صورها سواء أكانت علمية أم زراعية أم

التي أوحت لإلنسان باألدوات الالزمة لتهذيبها ووضعها موضع االستخدام الفعلي لتفي بمتطلباته، 

فوجود الصوف مثالً كمادة أوحى بالتفكير في أدوات الغزل والنسيج، وكذلك مادة الحديد جعلت 

د، هذا هو اإلنسان يفكر في أدوات صهرها، وبالمثل فإن وجود األدوات مرهون بوجود الموا

  .السبب في أن تكون المواد في المستوى الثاني بعد اإلنسان مباشرة وقبل األدوات
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  : األدوات -3

تمثل األدوات الضلع الثالث في عملية التطبيق التكنولوجي، وتشمل األدوات جميع العدد 

ان، وفي واآلالت واألجهزة الالزمة لصياغة المادة وإخراجها بشكل صالح لتحقيق أهداف اإلنس

وضع يتيح لها تأدية وظائفها بأقل قدر من المشكالت، وعملية اختيار األدوات وتحديد مهامها 

عمل يقوم به اإلنسان وفق ما لديه من مواد، واألدوات وإن كانت تأتي في المرتبة الثالثة من 

قصوى في حيث األهمية في العالقة المثلثة للعملية التكنولوجية إال أنها جانب له أهميته ال

المحصلة النهائية للتطبيق، ويكفي أن ننظر لما حولنا من مواد لنتبين أن األدوات هي التي 

أعطتها مقومات أداء وظائفها، ويمكن القول بأنه ال توجد مادة صالحة لالستخدام بدرجة كافية 

  . بدون صياغتها بأدوات معينة

א מ   )45: 2005،الهادي():א(א
  

من المالحظ أن النموذج التعليمي الحالي للتعليم هو نموذج بيروقراطي، مستمد من   

  :بالخصائص التالية القوالب اإلدارية الجامدة، التي تتسم 

  .Official Characterالصبغة الرسمية للتعليم  

  .المتطلبات التنظيمية العالية 

  .Formalityالرسمية المطلقة  

  .Inflexibilityعدم المرونة  

  .Short Term Visionالنظرة القصيرة األجل  

  .Accountabilityاالعتمادية  

  .Stabilityاالستقرارية  

  .Staticالثبات  

  .Regulation-Basedالصبغة التشريعية  
  

 الذي سوف يحتضن التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات :أما نموذج التعليم المستقبلي

ويتسم تبر نموذجاً ديناميكياً مستمداً من االنفتاح ومتابعة المتغيرات واالتصاالت المتقدمة، فيع

  :بالتالي 

 .Dexterityالعقالنية والبراعة  

 .Pragmaticالواقعية  

 .Flexibilityالمرونة  
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 .Efficiencyالكفاءة  

 .Long Term Visionالرؤية البعيدة المدى  

 .Profitabilityالربحية  

 .Changeabilityالتغيير  

 .Dynamicيناميكية الد 
  

א )71: 2005الهادي،(:א

يعتمد االستخدام الناجح للتكنولوجيا في المدارس والمعاهـد التعليميـة علـى مهـارات              

المعلمين والعاملين اآلخرين فيها، وقد أدت زيادة استخدام التكنولوجيا وانتشارها فـي المـدارس       

تعليمية المختلفة إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية في تأهيل وتنمية المعلمـين            والمؤسسات ال 

قبل تقلدهم العمل وبعده، كما ساهم أيضاً في إصالح السياسات التعليميـة التـي توجـه تنميـة                  

  .المعلمين مهنياً

  :دوران أساسيان هما للتغيرات المرتبطة  باالستخدام التكنولوجي المكثف 

مثل في تنمية المهارة، حيث يجب أن يتعلم المعلمون والعاملون كيفيـة تطبيـق              يت: الدور األول   

  .التكنولوجيا بفعالية في التدريس والتعلم

يوضح أن التكنولوجيا ليست إال وسيلة تنمية المهارات، حيـث يمكنهـا إتاحـة              : الدور الثاني   

  .المعلومات والتدريب المحتاج إليه

ئات التعلم المبنية على التكنولوجيا المتقدمة، يوجد طلب متزايد         فإنه في إطار بي   ... على أي حال    

  :الوظائف التالية على كثير من المهارات اإلضافية، حيث يتوقع من المعلمين أداء 

  .إعادة تقويم الطالب وتقدير مدى تقدمهم 

  .خلق فرص تعلم مالئمة للطالب 

  .المدرسةربط األنشطة التعليمية المتفرقة باألهداف التعليمية في  

  .وصول الطالب للمواد التي يحتاجون إليها في أداء مشروعاتهم وواجباتهم الدراسية 
  

ومن المالحظ في البيئة الفلسطينية يتوافر قليل من المعلمين والعاملين الذين أعدوا بكفاءة عاليـة               

مـساعدة  ألداء تلك الوظائف، ويعتمد تنفيذ أهداف ورسالة المدارس المعانة بالتكنولوجيا علـى             

  .المعلمين الحاليين والمتوقعين في تطوير المهارات المطلوبة ألداء تلك الوظائف بفعالية وكفاءة

وفي هذا اإلطار، يمكن اقتراح ثالثة متطلبات أساسية مشتركة لدعم المعلمين نحو التحرك لخلق              

  :المتطلبات في التالي بيئات تعلم جديدة، وتتمثل هذه 
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تنظيمه للمعلمين؛ لكي يمكنهم اكتساب المهارات وتخطيط برنامج        توفير الوقت المالئم و    -1

  .وأنشطة المدرسة التعليمية

تقديم المساعدة والدعم المتطلب لتلبية احتياجات المعلمين والعاملين اإلداريين في الوقت            -2

 .المناسب عند الحاجة لذلك

ـ            -3 ي توجيـه   إعداد رؤية واضحة ترتبط باألغراض واألهداف التعليمية، التي تـسهم ف

  . برنامج المدرسة والفصل الدراسي
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  الفصل الثالث
א א א

  

  

 

א: א א .א
  .األولنظرة تحليلية على دراسات المحور 

מ: א א א א אא .א
.الثانيليلية على دراسات المحور نظرة تح

א: א .א
.نظرة تحليلية على دراسات المحور الثالث

א:א א א .א

  .من حيث النتائج المتعلقة بأثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة - أ

  .لدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه التشابه بين ا - ب

  .أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة - ج

  .أوجه االستفادة من الدراسات السابقة -د

  .أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة - هـ
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   الثالثالفصل 
א א א

  

مما أتيح للباحـث    اولت موضوع الدراسة،    يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة التي تن      

اإلطالع عليها من خالل مصادر متعددة تمثلت في الرسائل العلمية واألبحـاث المنـشورة فـي                

، )اإلنترنـت (الدوريات والمجالت العلمية والمواقع المتخصصة على شبكة المعلومات العالميـة           

 فكان من بينهـا     على عينة الدراسة  ها  أدوات الدراسة الحالية وتطبيق   منها في إعداد    وذلك لإلفادة   

بالتكنولوجيا ودراسات اهتمت بالنظرية البنائية وأخـرى بإسـتراتيجية الـتعلم           دراسات اهتمت   

 الـتعلم   إستراتيجيةفتبين للباحث أن ميدان الدراسات السابقة في مجال         . المتمركز حول المشكلة  

  .ندرة كبيرةالمتمركز حول المشكلة والمهارات التكنولوجية يعاني من 
  

 محاور رئيسة، ومـن ثـم       ة ثالث عرضها في وتسهيالً لإلفادة من هذه الدراسات، فقد تم        

  .التعليق على كل محور، ومقارنته مع هذه الدراسة

وفيما يلي عرض لهذه الدراسات بحسب تسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم في ثالثة محاور               

  :ثالثاً،  الدراسات المتعلقة باإلستراتيجية     : ثانياً ،   البنائيةالدراسات المتعلقة بالنظرية     :أوالًهي  

  :وهي كما يلي الدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا، 
  

א: א א א
  

א* א :א
  

  ) :2005( دراسة علي -1
يـة الحـس العـددي      هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام نموذج بنـائي لتنم          

والتحصيل في الرياضيات والذكاء المنطقي الرياضي لدى تالميذ الـصف الـسادس االبتـدائي              

 –اختبار الحس العددي    (واستخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث قام ببناء أدوات الدراسة وهي           

هـا علـى    وطبق)  اختبار الذكاء المنطقي الرياضي    – اختبار تحصيلي    –اختبار المواقف العددية    

تلميذاً، واآلخر  ) 55(عينة مكونة من فصلين دراسيين أحدهما يمثل المجموعة التجريبية وعددها           

تلميذاً، وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد فروق ذات داللة         ) 57(يمثل المجموعة الضابطة وعددها     

  . األربعة البعديةتإحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االختبارا
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  ) :2005(ي  دراسة حج-2
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج مقترح في ضوء الفلـسفة البنائيـة               

لتعديل التصورات البديلة لبعض مفاهيم مادة األحياء على كل من التحصيل واالتجاه لدى طالبات              

المجموعـة  (الصف العاشر األساسي بمحافظة غزة، واستخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي             

وقامت بإعداد اختبار تحصيلي ومقياس االتجاه وطبقتهما على مجموعة مـن           ) ية الواحدة التجريب

طالبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فـروق ذات   ) 40(طالبات الصف العاشر األساسي وعددهم      

داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي في االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه، أي أن البرنـامج              

  .سفة البنائية له فاعلية في تعديل المفاهيم البديلة والتحصيل في مادة األحياءالمقترح بالفل
  

  ) :2005( دراسة محسن -3
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر إستراتيجية مقترحة قائمة على الفلسفة البنائية لتنمية             

ي بفلسطين،  مهارات ما وراء المعرفة وتوليد المعلومات لطالب الصف التاسع من التعليم األساس           

واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وقام بإعداد مقياس مهارات ما وراء المعرفة، واختبار توليد             

المعلومات، وطبقهما على عينة من طالبات الصف التاسع من التعليم األساسي بفلسطين بمدينـة              

قـسيمهم إلـى    طالبـة تـم ت    ) 85(بنات جباليا اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية وعـددها          

) 41(طالبة، والثانية ضابطة وعـدد طالباتهـا        ) 44(مجموعتين أحدها تجريبية وعدد طالباتها      

طالبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبـات              

المجموعة التجريبية والضابطة في كل من اختبار مقياس مهارات ما وراء المعرفـة، واختبـار               

وليد المعلومات لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكد فاعلية اإلستراتيجية المقترحة والقائمـة            ت

  .على الفلسفة البنائية المستخدمة مع طالبات المجموعة التجريبية
  

  ) :2004( دراسة حسام الدين -4
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية تدريس وحدة مقترحة قائمة على النظرية البنائيـة             

لتنمية وعي طالبات المدارس الثانوية التجارية بالتربية الغذائية، حيث استخدمت الباحثة المـنهج             

 مقيـاس   – مقيـاس االتجـاه      –اختبار تحصيلي   (التجريبي، وقامت ببناء أدوات الدراسة وهي       

، )نظام الـثالث سـنوات    (وطبقتهما على عينة بمدرسة سرس الليان الثانوية التجارية         ) التصرف

طالبة، ) 45( تم اختيار فصلين بطريقة عشوائية ليمثل أحدهما المجموعة الضابطة وعددها            حيث

طالبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة        ) 45(واآلخر المجموعة التجريبية وعددها     

إحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبارات الـثالث            

  .صالح المجموعة التجريبيةالبعدية ل
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  ) :2003( دراسة صبح -5
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية منهج النشاط ألطفال الرياض بغزة علـى تنميـة               

جوانب نموهم في ضوء الفلسفة البنائية، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبـي، وقامـت ببنـاء               

)  مقياس النمو االجتمـاعي    –العقلي   مقياس النمو    –مقياس النمو الجسمي    (أدوات الدراسة وهي    

 طفالً من روضة النمو التربوي بمنطقة التفاح بغزة وقسمتهما إلى           )80(وطبقتهم على عينة من     

طفالً، وتوصلت  ) 40(طفالً، والثانية تجريبية وعددها     ) 40(مجموعتين األولى ضابطة وعددها     

 االختبارات الثالث في المجموعـة      الدراسة إلى أن متوسط أفراد العينة على المقياس البعدي في         

التجريبية أعلى من متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبارات الثالث، وهذا يدل             

  .على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية
  

  ) :2002( دراسة المومني -6
موذج بنائي في تدريس    هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية المعلمين في تطبيق ن          

مادة العلوم الصف الثالث األساسي في األردن، وقام بإعداد بطاقة مالحظة غرفة الصف، تحليل              

أشرطة الفيديو وطبقهما على ست معلمات في منطقة عمان، ممن يدرسن طالب الصف الثالـث               

) 3(ة  األساسي، اشتركن في ورشة عمل واستغرقت شهرين بمعدل جلستين أسبوعياً، كل جلـس            

معلماً ومعلمة، ولعدم تمكن الباحث من متابعة هـؤالء      ) 30(ساعات واشترك في الورشة حوالي      

معلمات ممن يدرسن الصف الثالث في المدارس التابعة        ) 6(جميعهم في مدارسهم فقد تم اختيار       

غبـة  لمنطقة عمان، وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمين تقربوا أكثر إلى السلوك البنائي وأبدوا ر             

في استخدام استراتيجيات بنائية في تدريسهم، وظهر ذلك واضحاً في تحرر المعلمين من قيـود               

الطريقة التقليدية في التعليم الصفي، وبخاصة في مجال تسهيل الخبرة التعليمية، وتحفيز الطالب             

  .على التعلم
  

  ) :2000( دراسة قنديل -7
ين إستراتجية بنائية مقترحة ومـستوى      هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التفاعل ب        

التصور البصري المكاني على التفكير الهندسي وتحصيل الهندسة لدى تالميـذ الـصف األول              

اإلعدادي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث قام بإعداد اختبار تحديد مـستوى التفكيـر              

تصور البصري المكـاني،    الهندسي، واختبار لقياس مستوى التحصيل، واختبار قياس مستوى ال        

 فصول تم اختيارهم عشوائياً )8(وطبقهم على عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي مكونة من        

باثنتين من المدارس اإلعدادية بمحافظة البحيرة، حيـث خصـصت أربعـة            )  بنات 4+ بنين  4(



 47

) ت بنـا  2+ بنـين   2(للمجموعة التجريبية وأربعة فـصول أخـرى        )  بنات 2+ بنين  2(فصول  

للمجموعة الضابطة، وتوصلت الدراسة إلى أن اإلستراتيجية البنائية المقترحة لتدريس الهندسـة            

  .لها أثر فعال في تنمية التفكير والتحصيل الهندسي والتصور البصري المكاني
  

  ) :1998( دراسة عبد السالم -8
ات الطالب  هدفت الدراسة إلى الكشف على مدى فاعلية المدخل البنائي في تغيير تصور           

المجموعـة  (واستخدم الباحث المنهج التجريبي     ) العلم، والتدريس، والتعلم  (المعلمين عن مفاهيم    

العلـم ،   (حيث قام بإعداد اختبار تشخيصي لتصورات معلمي العلـوم عـن مفـاهيم              ) الواحدة

 بكليـة ) تعلـيم ابتـدائي   (وطبقه على جميع الطالب المعلمين شعبة علـوم         ) والتدريس، والتعلم 

 في المستوى السابع، وبعض معلمـي العلـوم بالمرحلـة    طالباً) 28(المعلمين في أبها، وعددهم   

معلماً تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المدارس االبتدائيـة بمـدينتي           ) 28(االبتدائية، وعددهم   

أبها، وخميس مشيط، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين درجـات                

معلمين في اختبار التصورات ككل وذلك لصالح التطبيق البعـدي لالختبـار، حيـث              الطالب ال 

أظهرت نتائج االختبار البعدي تفوقاً وتحسناً واضحاً في التغير المفاهيمي لدى الطالب المعلمـين     

  .عن االختبار القبلي
  

א* א :א
  

  ) :Donley) 1999 دراسة دونلي -1
  

 تصميم برنامج قائم على النظرية البنائية يتضمن أنشطة طالبيـة     هدفت هذه الدراسة إلى   

  واستخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي، حيـث         تساهم في زيادة إثارة التفكير والدافعية لديهم،      

 المقررة لطلبة الكيمياء في المدارس العليا بوالية مـشجن          )تصنيف حاالت المادة  (اختارت وحدة   

الفرضيتين ية، ليتم إعداد البرنامج من خاللها، وقد افترضت الباحثة          في الواليات المتحدة األمريك   

  :التاليتين 
  

 سيكون الطالب قادرين على التفريق والمقارنة وإيجاد العالقات بين المخاليط           :الفرضية األولى   

  .غير المتجانسة والمركبات والعناصر
  

 حول المادة من خالل توظيـف        سيكون الطالب قادرين على تغيير مفاهيمهم      :الفرضية الثانية   

  .مهارات التفكير الناقد في األنشطة المهارية والعقلية
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وقد استخدمت الباحثة أدوات متنوعة الختبار هاتين الفرضيتين تتضمن مقابالت قبلية وبعديـة،             

. أعمال كتابية، تمارين مخبرية، مجموعات عمل، تفاعل الطالب أثناء الـشرح، والمالحظـات            

 الدراسة إلى نجاح بعض األنشطة فيما يتعلق بمكونات الفهـم وفـشل بعـضها،               وأشارت نتائج 

 إلى أن كل األنشطة الجديدة التي تحتاج إلى ربط عقلي كانت فعالة في بقـاء                وتوصلت الدراسة 

  .الدافعية لدى الطالب طول فترة تدريس الوحدة
  

  ) :Appleton) 1997 دراسة أبليتون -2
صف تعلم التالميذ وتحليله أثناء استخدام نموذج يعتمد على النظرية          هدفت هذه الدراسة إلى و        

البنائية في تدريس العلوم، ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحث عينة مكونة مـن ثالثـة فـصول                 

عـام  ) 13-11(وتحتوي على تالميذ ذوي مستويات عقلية مختلفة من سن         ) بنات-بنين(مختلطة  

ستراليا، وقد قام بإعداد نموذج يتكون من ثالثة دروس تتضمن          في المدن المحلية في كويسالند بأ     

 حيث تـم تـدريس   ) الشد– البندول المزدوج -الطفو والغطس(أحداث متناقضة في موضوعات    

المجموعات الثالثة باستخدام هذا النموذج، وقام بإجراء مقابالت منفردة لثالثة تالميذ مـن كـل               

 مقابلة، وكانـت هـذه      )27(بح مجموع المقابالت    فصل بعد كل درس من الدروس الثالثة ليص       

المقابالت والدروس المصورة بالفيديو والمالحظات الميدانية هي مصادر جميع المعلومات لهـذه            

  ووصـفه  الدراسة، ومن خالل الصورة النهائية للنموذج أمكن بوضوح تحديد التطور المعرفـي           

يم نموذج لتدريس العلوم يسمح بتحديـد       وتوصلت الدراسة إلى تصم   العلوم،للتالميذ أثناء دروس    

التطور المعرفي للتالميذ أثناء الدروس، ويزود المعلم بمعرفة مسبقة حول كيفية تصرف التالميذ             

  .أثناء حل المشكالت خالل الدروس وبالتالي تحديد االستراتيجيات التدريسية المناسبة
  

  ) :Caprio) 1994 دراسة كابريو -3
  الباحـث   واسـتخدم  ،لبنـائي بالنموذج ا مقارنة النموذج التقليدي     هدفت هذه الدراسة إلى   

 تم تطبيقه القبلي في منتصف الفصل،        قياس  كأداة يامتحان تحصيل المنهج التجريبي، وقام بإعداد     

 الواليات طالباً من طالب مدارس   ) 88(على عينة مكونة من     وتطبيقه البعدي في نهاية الفصل،      

االمتحان القبلـي   ، وتوصلت الدراسة إلى أن نتائج       تمع دراسة ليلية   كلية مج  فيالمتحدة األمريكية   

) 44(لعينـة قوامهـا     ) 69.7(كان معدل درجات تحصيل الطالب لألسلوب البنائي في التعلـيم           

) 44(لعينة قوامهـا  ) 60.8(طالباً، أما معدل درجات تحصيل الطالب في الطريقة التقليدية فكان         

  .سة أثر التدريس بالطريقة البنائيةوضحت الدراأ وهذا وقد طالباً،
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  ) :Trumper) 1991 دراسة ترمبر -4
 تحسين عملية التعلم من خالل الفلسفة البنائية وتعـديل األطـر            ت هذه الدراسة إلى   هدف

 واستخدم الباحث المـنهج التجريبـي، حيـث تـم اختيـار             لبديلة لمفهومين مرتبطين بالطاقة،   ا

  واألخرى تم فيها تدريس المفاهيم     ) ضابطة( بالطريقة التقليدية    رست المفاهيم مجموعتين أحدهما د

طالباً مـن المـدارس     ) 40(ن  ، وكانت عينة الدراسة مكونة م     )تجريبية(بطريقة الفلسفة البنائية    

وتوصلت الدراسة إلى أن التدريس الذي يعتمد على الفلسفة البنائيـة ويأخـذ فـي               اإلسرائيلية،  

  .بقة، يعطي نتائج أفضل من التقليدياعتباره معلومات الطالب المس
  

  ) :Lawson and Others) 1991 دراسة الوسن وآخرون -5
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فروض النظرية البنائية التي نصت على ضرورة امتالك               

المتعلم إلطار معرفي سابق لكي يكتسب مفاهيم نوعية جديدة، ويتمثل ذلك في استخدام المـتعلم               

، ولتحقيـق ذلـك اختـار       )مهارات التفكير التأملي  (التفكير االفتراضي واالستنتاجي    لنموذج من   

 طالباً من طلبة الكيمياء والبيولوجي من جميع األعمـار فـي            )314(الباحثون عينة مكونة من     

المدارس العليا بوالية أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية، ولقد تم اختبار أفراد العينة في البداية              

 االستنتاجي، وبناًء على نتائج االختبار تـم        -تحديد مدى استخدامهم لمهارات التفكير االفتراضي     ل

   :إلى ثالثة مجموعات تصنيف الطلبة 

  ).استنتاجي-تفكير افتراضي(طلبة ذوي تفكير تأملي : المجموعة األولى 

  . طلبة ذوي تفكير انتقالي:المجموعة الثانية 

  .ي تفكير حدسيطلبة ذو: المجموعة الثالثة 

وتوصلت نتائج  ثم وضع جميع الطالب في أربع مهمات متتالية الكتساب بعض المفاهيم،            

 أن الطلبة ذوي التفكير التأملي اكتسبوا هذه المفاهيم، بينمـا الطلبـة ذوي التفكيـر                الدراسة إلى 

ابها، وهـذه   الحدسي لم يكتسبوها، أما الطلبة ذوي التفكير االنتقالي فقد نجحوا نسبياً فـي اكتـس              

االستنتاجي هي التي لها عالقة باألداء في مهمات        -الدالئل أثبتت أن مهارات التفكير االفتراضي     

  .اكتساب المفهوم وليس العمر، وهذا يدعم افتراضات النظرية البنائية
  

  ) :Chamot) 1988 دراسة شاموت -6
لتعلم بعـض اللغـات     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية التدريس بإستراتيجية بنائية          

 والطلبة غير الفعالين في تعلم اللغتين       Effectiveاألجنبية، حيث توصلت إلى أن الطلبة الفعالين        

 يـستخدمون    والـذين   الثانويـة  وكانت عينة الدراسة من طلبـة المرحلـة       األسبانية والروسية   
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م الذاتي، واالنتباه  والتقويSelf Monitoringمثل مراقبة الذات " ما وراء المعرفة"إستراتيجيات 

االختباري، وتحديد المشكلة، والتخطيط، واالسـتدالل، والتلخـيص، والترجمـة، واالسـتنتاج،            

 أن المتعلمين الفعالين يستخدمون استراتيجيات منصبة علـى         إلى الدراسة   وتوصلتوالتعويض،  

ام استراتيجياتهم،  الهدف مباشرة أكثر من المتعلمين غير الفعالين، كما أنهم أكثر مقدرة في استخد            

  .وفي مقابلة االستراتيجيات بالمهمات
  

א א(אא :א (
  

  :من حيث أغراض الدراسة وأهدافها  -1

تنبثق هذه اإلستراتيجية من فلسفة النظرية البنائية، وتعتبر أهداف النظرية هـي نفـسها              

قد اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات العربية واألجنبية والتي          أهدافاً لإلستراتيجية، لذلك ف   

  .تناولت النموذج البنائي

في حين أنها اشتركت جزئياً مع بعض الدراسات العربية التي تناولت المهارات، مثـل              

في ) 2005محسن،( في تنمية مهارات عمليات العلم األساسية، ودراسة         )2003الجندي،(دراسة  

  . ما وراء المعرفةتنمية مهارات
  

  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة  -2

فقد اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة العربية فـي اسـتخدامها المـنهج               

التجريبي كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات، وبعض الدراسات األجنبية مثل دراسـة              

)Appleton,1997 (،) Trumper,1991( ، )Caprio,1994.(  
  

  :من حيث أداة الدراسة  -3

 مـع معظـم     )االختبـار (فقد اشتركت هذه الدراسة في استخدام األداة األولى للدراسـة           

 ،) 1998عبد الـسالم،   ( ، )2004حسام الدين،  ( ، )2005علي،(الدراسات العربية مثل دراسة     

، )2003صـبح،  (،) 2005محـسن، (،  ) 2003الجنـدي،  (،) 2005حجي، (،) 2000قنديل،(

ــة    ــل دراس ــة مث ــات األجنبي ــض الدراس  ،) Caprio,1994 (،) Lawson,1991(وبع

)Chamot,1988( .     أما األداة الثانية للدراسة) فقد اشتركت هذه الدراسة مـع       )بطاقة المالحظة 

 مـن   )Appleton,1997(، ودراسة   )2002المومني،(واحدة من الدراسات العربية هي دراسة       

  .الدراسات األجنبية

 التي استخدمت مقـابالت     )Donley,1999(فت مع بعض الدراسات األجنبية مثل دراسة        واختل

  .)Trumper,1991(قبلية وبعدية، أعمال كتابية، تمارين مخبرية، ودراسة 
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   : وعينتهمن حيث مجتمع الدراسة -4

 )2005علي،(فقد اشتركت مع هذه الدراسة في عينتها طالب الصف السادس مع دراسة             

ت العربية، وقد اختلفت عن باقي الدراسات السابقة في مجتمع الدراسـة وعيتنهـا،              من الدراسا 

، وآخر علـى    )2003الجندي،(فمنهم من طبق على عينة من طالب الصف الخامس مثل دراسة            

 وآخر على طالب الصف التاسع مثل دراسـة         ،)2000قنديل،(طالب الصف السابع مثل دراسة      

، وآخـر علـى     )2005حجي،(ف العاشر مثل دراسة     ، وآخر على طالب الص    )2005محسن،(

ــة مثــل دراســة  ــدين،(طــالب المــدارس الثانوي  ،)Chamot,1988 (،)2004حــسام ال

)Donley,1999(            وآخر على الطلبـة المعلمـين مثـل دراسـة ،) ،عبـد   (،)2002المـومني

  .)1998السالم،

א: א מ א א א א א
  

א* א :א
  

  ) :2005( دراسة حمادة -1
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام نموذج ويتلي البنائي المعدل في تنمية         

مهارة حل المشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضـيات لـدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة،                

د أدوات الدراسة، وتوصـلت الدراسـة إلـى         واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وقامت بإعدا     

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، بمعنى أن استخدام نموذج ويتلـي              

  .البنائي له أهمية كبيرة في تنمية مهارة حل المشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضيات
  

  ) :2003( دراسة الجندي -2
 نموذج ويتلي في تنمية التحصيل ومهارات عمليـات         هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر     

العلم األساسية والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلـوم، واسـتخدمت              

الباحثة المنهج التجريبي، وقامت ببناء اختبار تحصيلي، واختبار عمليات العلم األساسية، واختبار            

لدراسة والمكونة من فصلين من تالميذ الـصف الخـامس           على عينة ا   االتفكير العلمي وطبقتهم  

االبتدائي بمدرسة طابا االبتدائية الحكومية بمحافظة القاهرة، أحدهما يمثل المجموعة التجريبيـة            

، وتوصلت الدراسة   اًتلميذ) 45(، واألخر يمثل المجموعة الضابطة وعددها       اًتلميذ) 42(وعددها  

ين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ       إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ب      
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 – اختبار عمليات العلم األساسية      –اختبار التحصيل   (المجموعة الضابطة في االختبارات الثالث      

  .البعدية لصالح المجموعة التجريبية) اختبار التفكير العلمي
  

 ) :2002( دراسة أحمد -3
خدام كل من نموذج ويتلـي للـتعلم البنـائي    هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر است 

والتعلم باالستقبال ذي المعنى في تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم والتفكير االبتكاري لدى             

تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبـي، وقامـت              

مهـارات عمليـات العلـم، اختبـار التفكيـر          اختبار تحصيلي، مقياس    (بإعداد أدوات الدراسة    

، وطبقهما على عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجـد فـروق ذات داللـة                )االبتكاري

إحصائية لكل من نموذج ويتلي للتعلم البنائي والتعلم باالستقبال ذي المعنى لـصالح المجموعـة               

بال لهما أثر كبير في تنميـة التحـصيل         التجريبية، حيث أن استخدام نموذج ويتلي والتعلم باالستق       

  .ومهارات عمليات العلم والتفكير االبتكاري
  

  ) :2000( دراسة الحذيفي -4
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية التدريس بإستراتيجية التعلم  المرتكـز               

صف الثـاني   على المشكلة في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذات ال            

المتوسط واستخدم الباحث المنهج التجريبي وقام ببناء اختبار تحصيلي في العلوم لقياس التحصيل             

ن يمثالن  أربعة فصول دراسية فصلي   واستبانه اتجاه لقياس االتجاه وطبقهما على عينة مكونة من          

) 71(م  ن يمثالن المجموعة الـضابطة وعـدده      ي وآخر  تلميذة )76(المجموعة الضابطة وعددهم    

تلميذة تم اختيارهم بطريقة عشوائية وتوصلت الدراسة إلى أن لهذه اإلسـتراتيجية المـستخدمة              

تأثيراً كبيراً في تنمية التحصيل الدراسي بمستوياته المختلفة وكذلك فاعليتها في تنمية االتجاه نحو              

  .العلوم
  

 ) :1999( دراسة سالم -5
ستراتيجية التعلم  المرتكز على المشكلة فـي  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية إ     

تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو العمل التعاوني في مادة العلوم واستخدم الباحث             

اختبار تحصيلي، اختبار التفكير االبتكاري، مقيـاس       (المنهج التجريبي، وقام ببناء أدوات الدراسة       

 فروق ذات   وجودلتعليم األساسي، وتوصلت الدراسة إلى      ، وطبقهما على عينة من طالب ا      )اتجاه

داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، حيث أن إستراتيجية التعلم المرتكز حول المشكلة لها             

 .فاعلية في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو العمل التعاوني في مادة العلوم
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א* א :א
  

  ) :1999 ((Butler.Susan)سوزان . بلتر دراسة-1
  

 ، واستخدم الباحـث    إلى وصف فاعلية التعلم المتمركز حول المشكلة       هدفت هذه الدراسة  

 على إظهار مهارة التفكير النقدي للطالب والعالقة بين المفاهيم العلمية           وركزت،  الوصفيالمنهج  

ـ   والتي تدرس،   والتخصصات   دوار المعلـم والطـالب،     ة، وتغييـر أ   طبيعة المشاكل المطروح

  .والتقارير تدلل على أن المساق صمم ليسمح إمكانية التنمية الناجحة لحكم الطالب الذاتي
  

  ) :1997 ((.Glasgow , Neal A) دراسة جالسجوا، نيل -2
واسـتخدم الباحـث   ،  المتمركز حول المشكلة كيفية تصميم التعلم   إلى تهدف هذه الدراسة  

حيث توضح المحتويـات    ،  للتعلم المتمركز حول المشكلة    الدروس وفقاً    تصميمالمنهج البنائي في    

 مشاريع الطالب عبر مجموعة من      وإدارةللمعلمين كيفية تطوير المنهج المتمركز حول المشكلة،        

المواضيع والتخصصات، وتقييم هذه المشاريع باستخدام الحقائب، وإشراك أفراد المجتمع ليكونوا           

 أمثلة كثيرة في مجاالت متنوعة ومـستويات الـتعلم المختلفـة مـع              موجهين للمشروع، وتقديم  

واألفكار واالقتراحات المطروحـة صـممت لتوسـيع        . مجموعة من األفكار، إلشراك الطالب    

استخدام أدوات المعلم الفصلية، وتقديم أمثلة عملية متنوعة من مختلف المناهج، تتـراوح بـين               

ناهج العمليـة وأعمـال     جيه اإلبداع وتنفيذ وإدارة وتقييم الم     التقليدية إلى أقل البدائل الرئيسة لتو     

 من قبـل المعلمـين      ت بحث ، وكذلك  وتقييم الفصل الدراسي   األساسياحتياجات المنهج   الطالب، و 

  .وتناقش بها التربويون واإلداريون واألهالي واألطراف المعنية وكانت محل اهتمامهم
  

  ) : Hill;Hannafin) (1995( دراسة هيل؛هنافن -3

آثار استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المـشكلة        إلى معرفة   هذه الدراسة   تهدف  

دريس والتعلم اليوميـة، واسـتخدم الباحـث المـنهج          في تدريس التكنولوجيا لمعالجة مشاكل الت     

 العوامل التي تساهم    دإيجاو) التكنولوجيا للمعلمين ( تم تقديم لمحة عامة عن مسار        الوصفي، حيث 

خلق موقف تعليمي، التدريس بنفس الطريقة التي تعلـم بهـا           : ي إنجاح طريقة التدريس وهي      ف

ن الفصل ويمتلكون الخبرات المتنوعة ورؤية مختلفة عـن التكنولوجيـا           والطالب، يدخل المتعلم  

لتعلم التكنولوجيا، وتم أيضاً مناقشة األسس النظرية       ) الخبرات والعقول (ورغبة إلعداد بيئة عن     

 تقوم عليها هذه البيئة المفتوحة للتعلم وتم تقديم المشاركين واألهداف والغايات وآلية التنفيـذ               التي

والمتطلبات ومناقشة الفوائد والمشاكل وقضايا التدريس في هذا المجال في بيئة الـتعلم بالنـسبة               

 .للمتعلم والمعلم
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  ) : Kadel,stephanie) (1992( دراسة كادل، ستيفين -4
 

 الـتعلم   إستراتيجيةلتكون مرجعاً ومرشداً لمساعدة المعلمين في دمج        الدراسة  أعدت هذه   

وتتناول المكونات النموذجية للتعلم المتمركز حول المشكلة       . المناهجالمتمركز حول المشكلة في     

في مادة الرياضيات واألنشطة العلمية، وتقدم اقتراحات عملية وأمثلة ومصادر للمساعدة في هذا             

ما هو الـتعلم المتمركـز حـول         : الفصل األول يث تضمن الوثيقة عدة فصول تناول       االتجاه، ح 

 التعلم المتمركز حول المشكلة والطريقة التقليديـة للتـدريس،          إستراتيجيةالمشكلة؟ والفرق بين    

أمـا  . وماذا يمكن أن يقدم التعلم المتمركز حول المشكلة للطالب؟ واالهتمامات العملية للمدرسين           

فيتناول كيف يمكنك تنفيذ إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في الفصل؟،            : انيالفصل الث 

وكيفية طرح األسئلة المناسبة، والعمل في مجموعات صغيرة لضمان مشاركة جميع الطالب في             

وصف مادة الرياضيات، بـرامج     :  فيتضمن   أما الفصل الثالث  . الفصل، ويتم تقييم تعلم الطالب    

ة، المراجع، الفهارس، الكتب المدرسية، كتب األنـشطة، المنـشورات األخـرى،            تعليمية علمي 

األفكار الديناميكية والتي تلقي     : بعنوانونشر في كل جزء من الوثيقة فصل        . والموارد البشرية 

الضوء على نموذج يقتدى به في برامج التعلم المتمركز حـول المـشكلة بالواليـات المتحـدة                 

ا البحث بالتفصيل ضرورة التعلم المتمركز حول المشكلة وفوائده، أما في           األمريكية، ويناقش هذ  

  .الملحق فتوجد األسئلة التي يمكن أن تستخدم لتحديد أساليب التعلم للطالب في الفصل
  

א מאאאא א
א :א

  

  :لدراسة وأهدافها من حيث أغراض ا -1
  

فقد تناولت الدراسات المتعلقة باإلستراتيجية مجموعة من األغراض واألهداف، فبعضها          

تناول إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأكثر من مسمى لها فمنهم مـن أطلـق عليهـا                 

 الذي صـممها     التعلم المرتكز على المشكلة، وآخر إستراتيجية ويتلي نسبة إلى العالم          إستراتيجية

، وهو ما يتشابه تماماً من حيث المضمون والمفهوم مع هـذه الدراسـة مثـل                )جيرسون ويتلي (

ــة  ــادة،(دراس ــدي،(، ) 2005حم ــد،(، ) 2003الجن ــذيفي،(، ) 2002أحم ، ) 2000الح

 ،)Butler;Susan1999 (  ،)Kadel,1992 (،)Hill;Hannafin,1995(،  ) 1999سالم،(

)Glasgow,1997(.  
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 جزيئاً مع الدراسات العربية      وأهدافها ي هذا المجال تتفق أغراض هذه الدراسة      وبذلك فف 

التي تناولت إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة، وتتفق من حيث المضمون مع الدراسات             

، فقد كـان االتفـاق      )Hill;Hannafin,1995 (  ،)Kadel,1992(األجنبية، فيما عدا دراسة     

  .كبيراً
  

  :منهج المستخدم في الدراسة من حيث ال -2

فقد اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة العربية فـي اسـتخدامها المـنهج                 

بعـض الدراسـات األجنبيـة مثـل        واختلفت مع   التجريبي كمنهج يناسب طبيعة هذه الدراسة،       

)Butler,1999 (،)Glasgow.Neal,1997 (،)Kadel,1992(،)Hill;Hannafin,1995 (

، )Susan,1999(    البنائي، والوصـفي، حـسب طبيعـة         كالمنهج  التي استخدمت مناهج أخرى 

  .الموضوع
  

  :من حيث أداة الدراسة  -3

فقد اشتركت هذه الدراسة مع كل الدراسات السابقة العربية في األداة األولـى للدراسـة               

 ، )2002أحمــد،( ، )2003الجنــدي،( ، )2005حمــادة،( مثــل دراســة )االختبــار(وهــي 

واختلفت مع بعض الدراسـات الـسابقة التـي اسـتخدمت           ،  )1999سالم، ( ، )2000لحذيفي،ا(

 ولم تتفق أي من الدراسـات الـسابقة العربيـة           )استبانة، مقياس اتجاه، مقياس عمليات العلم     (

الدراسة الحاليـة تعـالج    وذلك ألن )بطاقة المالحظـة (واألجنبية في األداة الثانية للدراسة وهي       

، مع العلم أن جميع الرسائل السابقة في هذا المحـور            مالحظة تطلب قياسه بطاقة   ي جانب مهاري 

  .لم تتطرق إلى الجانب المهاري
  

   : وعينتهمن حيث مجتمع الدراسة -4

فقد اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة العربية في اختيار طالب المرحلة             

لذي اختار طالب الصف الثـاني المتوسـط، أمـا           ا )2000الحذيفي،(االبتدائية باستثناء دراسة    

، )Hill;Hannafin,1995 (  ،)Kadel,1992(الدراسات األجنبية فقد اتفقـت مـع دراسـة          

  .مستويات التعليم المختلفةكانت عينتها  التي )Glasgow.Neal,1997(واختلفت مع دراسة 
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א: א א
  

א* א :א
  

  ) :2007( دراسة أبو طاحون -1
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج مقترح قائم على النموذج البنائي              

 مهارة الرسم الهندسي بمنهج التكنولوجيا لطلبة الصف التاسـع، واسـتخدم الباحـث              إكسابفي  

واختبـار تحـصيلي، وبطاقـة      المنهج التجريبي، وقام بإعداد برنامج قائم على النموذج البنائي،          

 طالباً) 40(مالحظة، وطبقهما على عينة الدراسة والمكونة من فصلين دراسيين أحدهما تجريبية            

 من مدرسة ذكور الرمال اإلعدادية، وقد توصلت الدراسـة إلـى            طالباً) 40(واألخرى ضابطة   

ة، فـي جميـع     وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الـضابط          

 لصالح أفراد المجموعة    المهارات والدرجة الكلية لالختبار وبطاقة المالحظة، ولقد كانت الفروق        

 فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل المهارات قبل وبعد          التجريبية، وتوصلت أيضاً إلى وجود    

 تـصميمه   تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي بسبب استخدام البرنامج المقترح والـذي تـم            

  .بواسطة النموذج البنائي وتم تدريسه لطلبة المجموعة التجريبية
  

  ) :2007( دراسة عابد -2
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهـارات البرمجـة               

لدى معلمي التكنولوجيا بغزة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي، والمـنهج البنـائي،              

ج التجريبي، وقام بإعداد اختبار معرفي، وبطاقة مالحظة، وطبقهما على عينـة الدراسـة              والمنه

معلماً ومعلمة ممن يعلمون طلبة الصف العاشر في مديرية التربية و التعلـيم   ) 20(والمكونة من   

مـستوى اكتـساب   (بشمال غزة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في      

بـين التطبيـق القبلـي      )  مستوى المهارة العملية للبرمجة    -لعلمية لمهارة البرمجية  المعلومات ا 

والبعدي لصالح التطبيق البعدي، وكذلك إلى فاعلية البرنامج المقترح لتنمية مهارة البرمجة لدى             

  .معلمي التكنولوجيا بغزة
  

  ) :2006( دراسة الحناوي -3
الج صعوبات تعلم التكنولوجيا لدى طلبة      هدفت هذه الدراسة إلى تقديم برنامج مقترح لع       

الصف التاسع األساسي بمدارس شمال غزة، واستخدم الباحث المنهج البنائي التجريبـي، وقـام              

طالباً وطالبـة تـم     ) 72(ببناء أداة تحليل المحتوى، واختبار تحصيلي، وطبقهما على عينة من           
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باً من طـالب الـصف التاسـع        طال) 40(اختيارهم بطريقة عشوائية بواقع فصل طالب ويشمل        

طالبة من طالبات   ) 32(للبنين، وفصل طالبات ويشمل     ) أ(بمدرسة أسامة بن زيد األساسية العليا       

للبنات، وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـود         ) أ(الصف التاسع بمدرسة عمواس األساسية العليا       

تعريف صـعوبات   صعوبات حقيقية لتعلم التكنولوجيا لطالب الصف التاسع مقارنة بما ورد في            

  .تعلم الحاسوب، وكذلك إلى فاعلية البرنامج المقترح في عالج الصعوبات تعلم التكنولوجيا
  

  ) :2006( دراسة أبو ورد -4
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب مهـارة              

الصف العاشر، واستخدم الباحـث     البرمجة األساسية واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات         

المنهج البنائي والتجريبي، وقام بإعداد بطاقة مالحظة، ومقياس اتجاه، وطبقهما على عينة مـن              

طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظـة             ) 60(

للبنات اختيرت بطريقة قصدية،    ) ب(غزة موزعة على شعبتين في مدرسة بشير الريس الثانوية          

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في عملية التـدريس، وكـذلك              

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط اكتساب مهارات البرمجية األساسية لبرنـامج              

  .و مادة التكنولوجيالغة بيسك بين طالبات المجموعة التجريبية وكذلك في متوسط االتجاه نح
  

  ) :2006( دراسة مهدي -5
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام برمجيات تعليميـة علـى التفكيـر          

البصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر، واستخدم الباحث المـنهج             

صري، واختبار التحصيل، وطبقهما على     البنائي والمنهج التجريبي، وقام بإعداد اختبار التفكير الب       

طالبة من مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات شعبة الصف الحـادي عـشر             ) 83(عينة مكونة من    

طالبـة،  ) 42(آداب اختيرت بطريقة قصدية، وقسمت إلى مجموعتين، األولى ضابطة وعـددها       

دالة إحصائياً بـين    طالبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق       ) 41(واألخرى تجريبية وعددها    

متوسطات درجات الطالبات في المجموعة التجريبية بعد تجريب البرمجيات التعليميـة لـصالح             

المجموعة التجريبية، وكذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائياً بين متوسطي درجات طالبات             

اسة إلى  المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل، وأوضحت الدر         

أن الزيادة في متوسط درجات اختبار التفكير البصري يؤدي إلى زيادة في متوسط درجاتهم في               

  .اختبار التحصيل والزيادة في اختبار التحصيل يؤدي إلى زيادة في اختبار التفكير البصري
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  ) :2005( دراسة حسن -6
هارة العروض العمليـة    هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تقني لتنمية م          

المجموعـة  (في تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة، واستخدم الباحث المـنهج التجريبـي             

فقـرة  ) 60(، وقام ببناء أداة الدراسة المتمثلة في بطاقة المالحظة والتي تحتوى علـى              ) الواحدة

 - العمليـة    مهارة التحضير للعـروض   ( موزعة على ثالث مهارات فرعية هي على الترتيب         

) 18(وطبقها علـى    )  ومهارة تقويم التعلم بالعروض العملية       -ومهارة التنفيذ للعروض العملية     

طالبة من طالبات قسم العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم والمسجالت لمساق مهارات التدريس،            

روض العملية  وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة الع            

نسبة قبل وبعد التطبيق لدى الطالبة المعلمة تعزى إلى البرنامج التقني، كما وأظهرت النتائج أن               

 نسبة الكسب   وأن) 0.938(وللتقويم   )1.111( وللتنفيذ    ، )1.159(الكسب المعدل للتحضير هي     

أن للبرنـامج   عنـي   ي  مما عاليةذه النسب للكسب المعدل     وه) 1.094 (هيالمعدل للدرجة الكلية    

 .فاعلية عالية
  

  ) :2004( دراسة غباين -7

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج مقترح لتدريب معلمي التكنولوجيا في             

مرحلة التعليم األساسي العليا في فلسطين بناًء على احتياجاتهم التدريبية، واستخدم الباحث المنهج             

عداد استبانة وطبقها على عينـة مـن معلمـي ومعلمـات            الوصفي التحليلي، والبنائي، وقام بإ    

التكنولوجيا الذين يعلمون الصف السابع من التعليم األساسي في محافظات غزة وشـمال غـزة،               

مدرسة حكوميـة   ) 41(معلماً ومعلمة يعملون في     ) 107) (عينة الدراسة (وقد بلغ عدد المعلمين     

مـن مجتمـع    %) 60(د بلغت نسبة العينة حوالي      مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية، وق     ) 33(و

من الكفايـات   %) 23(الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود احتياجات تدريبية للمعلمين بنسبة          

الالزمة لهم لتدريس مادة التكنولوجيا للصف السابع وغالبية هذه االحتياجات في مجال الكفايـات              

ين الذي يقومـون بتـدريس التكنولوجيـا غيـر          المهارية والعملية، وكذلك إلى أن غالبية المعلم      

تـم تكلـيفهم بتـدريس      ) بتخصـصات مختلفـة   ( متخصصين لتدريسها فمعظمهم معلمي علوم    

التكنولوجيا، وكذلك إلى عدم توافق إعداد المعلمين في المعاهد والجامعات وتكاملها مع محتـوى              

معلم أثناء دراسته الجامعية وبـين      المناهج الجديدة كالتكنولوجيا، حيث توجد فجوة بين ما يتلقاه ال         

  :وهذه النتائج مبينه كالتاليالموضوعات التي يقوم بتدريسها بعد تخرجه 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي التكنولوجيا الذكور واإلناث في احتياجـاتهم               -

  .التدريبية وذلك في جميع المجاالت
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  .علمي التكنولوجيا تعزى لعدد سنوات الخبرة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م-

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الحاجة التدريبية لمعلمـي التكنولوجيـا تعـزى         -

  .لمتغير التخصص العلمي

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الحاجة التدريبية لمعلمي التكنولوجيا تعزى لمتغير              -

  .جهة العمل
  

  ) :2003(ي م دراسة المي-8
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة التعليميـة فـي               

نموذج تدريس مقترح قائم على المستحدثات التكنولوجية والنظرية البنائية على التحصيل وتنمية            

مهارات قراءة الصور والتفكير االبتكاري في العلوم لدى طالب المرحلة الثانويـة ذوي مركـز               

لتحكم الداخلي والخارجي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وقام بإعداد اختبـار تحـصيلي،             ا

طالبة من طالبـات    ) 44(اختبار مهارات قراءة الصور، اختبار التفكير االبتكاري، وطبقهم على          

الصف األول الثانوي بإحدى المدارس الثانوية بدولة الكويت، حيث اختيـرت العينـة بطريقـة               

 ورِعيت العشوائية أيضاً عند توزيع الطالبات أفراد العينة على المجموعات التجريبيـة             عشوائية

طالبة في كل مجموعة، وقد اقتصرت العينة على هذا العدد نظراً لـصعوبة             ) 11(األربع، بواقع   

تطبيق التجربة بسبب بعض التعقيدات اإلدارية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللـة              

  .في كل من االختبارات الثالث لصالح التطبيق البعديإحصائية 
  

  ) :2002( دراسة مسلم -9
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات تطبيق كتاب التكنولوجيا للـصف الـسادس            

األساسي بغزة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام ببناء استبانه لتحديـد معوقـات              

صف السادس من وجهة نظر المعلمين وأخرى من وجهة نظر الطلبة،           تطبيق كتاب التكنولوجيا لل   

مدرسة اختيرت بطريقة عشوائية والتي تضم شعبة الصف        ) 21(وطبقهما على عينة مكونة من      

من المجتمع األصلي، وقد اعتبـر الباحـث جميـع معلمـي            %) 26.25(السادس أي ما نسبته     

معلماً ومعلمـة ضـمن     ) 80(لبالغ عددهم   ومعلمات التكنولوجيا للصف السادس في المدارس وا      

عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد معوقات في تطبيق كتـاب التكنولوجيـا وقـام                

بتحديدها من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا والطلبة، وكذلك إلى وجود فروق دالة إحصائياً حول              

  .معلمات، والطالب والطالباتمعوقات تطبيق كتاب التكنولوجيا من وجهتي نظر المعلمين وال
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:אאא*
  

  ) :مFulton, Kathleen) 1997كاثلين   دراسة فولتن،-1

كيفيـة  و هذه الدراسة إلى كيفية تغيير مهارات التكنولوجيا الالزمة بمرور الوقت            تهدف

 واستخدم  ية،تأثير هذه التغيرات في الطرق المستخدمة في تدريس وتقييم هذه المهارات التكنولوج           

 آراء المربين في الطالقة التكنولوجيـة التـي          الباحث ستعرضا حيث   الباحث المنهج الوصفي،  

زيادة الطاقة التكنولوجية والتطبيقات التي تؤثر على ما ينبغي أن يعرفه            : أوالًتشكلت من خالل    

 يتوقع أن يتعلمه    معرفه محتوى المعايير التي تؤثر على ما       : ثانياًالطالب في مجتمع المعلومات،     

وتناولت الدراسة نهج مختلف الدول إلعـداد هـذه          فية تأسيس اآلراء الجديدة للتعلم،    الطالب وكي 

المعايير ويتضمن السؤال عن كفاءة المدرس وكمية االختبارات الالزمة ونوعيتها لمعرفة التقـدم     

ير التعريفات، العوامل   تغي:  فصول تتعلق بالمواضيع التالية      دراسة ال  هذه تضمنتوآثار البحث، و  

المؤثرة في المهارات الالزمة في الحاضر، معلومات محو األمية في عصر االنترنـت، تحديـد               

التقنية في المشاريع الموعـود بهـا، وتوصـلت         ، الكفاءة    وتقسيمها معاير المهارات التكنولوجية  

د مناهج تالءم التطـور     عداالدراسة إلى إمكانية تغيير المهارات والطالقة التكنولوجية من خالل إ         

  .ما تحتويه من معارف وتطبيقات عمليةالعلمي ب
  

א א :א(א (
  

  :من حيث موضوع الدراسة وأهدافها  -1

اشتركت هذه الدراسة مع العديد من الدراسات العربية التي تناولت مـادة التكنولوجيـا              

) 2006الحناوي، (،) 2004غباين،( ،   )2002مسلم،( دراسة   هاية، ومن باختالف المرحلة الدراس  

 كمـا واشـتركت مـع بعـض         ،)2007أبو طـاحون،  ( ،)2006مهدي، (،) 2006أبو ورد،  (،

 ،  )2006أبـو ورد،  ( ،   )2007عابـد، (الدراسات العربية التي تناولت المهارات مثل دراسـة         

لتي تناولت المهارات التكنولوجية مثـل      ، واشتركت أيضاً مع الدراسات األجنبية ا      )2006حسن،(

  ).Fulton,Kathleen,1997(دراسة 
  

  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة  -2

فقد اتفقت هذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة العربيـة فـي اسـتخدامها المـنهج                

،  )2006الحنـاوي، (التجريبي كمنهج مناسب لمثل هذا النوع مـن الدراسـات مثـل دراسـة               

   .)2007أبو طاحون،( ، )2007عابد،( ، )2003الميهي،( ، )2006مهدي،( ، )2006حسن،(
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 التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، ودراسـة        )2002مسلم،(واختلفت مع دراسة    

المنهج  التي استخدمت    )2004غباين،( التي استخدمت المنهج البنائي، ودراسة       )2006أبو ورد، (

  .الذي استخدمت المنهج الوصفي) Fulton,Kathleen,1997(اسة البنائي، ودر-التحليلي
  

  :من حيث أداة الدراسة  -3

من الدراسـات    )2007أبو طاحون، (،   )2007عابد،(فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة       

  ).اختبار معرفي،بطاقة مالحظة(السابقة العربية في أداتي الدراسة 

 مثل دراسـة  )االختبـار (اة الدراسة األولى وقد اتفقت مع بعض الدراسات العربية في أد  

بطاقـة  (، وفـي أداة الدراسـة الثانيـة         )2003الميهي، (،) 2006مهدي، (،) 2006الحناوي،(

  .)2005حسن،( ، )2006أبو ورد،(لقياس الجانب المهاري مثل دراسة ) مالحظة
  

   : وعينتهامن حيث مجتمع الدراسة -4

عربية في عينة ومجتمع الدراسـة فـي طلبـة      اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات ال      

أبـو   (،) 2006مهدي،(مدارس محافظة غزة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي مثل دراسة           

 لطلبة الـصف التاسـع بمحافظـة شـمال غـزة، ودراسـة              )2006الحناوي، (،)2006ورد،

أبـو  (راسـة    واختلفـت مـع د      لطلبة المدارس الثانوية في دولـة الكويـت،        )2003الميهي،(

 في عينة الدراسة والتي كانت من طلبة الصف التاسع بمدارس وكالة الغـوث ،              )2007طاحون،

دراسـة،   مـع     أيـضاً فـي مجتمـع الدراسـة وعينتهـا مـن طلبـة المـدارس                واتفقتكما  

)Fulton,Kathleen,1997( من الدراسات األجنبية.  

، حيث كـان مجتمـع       وعينتها راسةوقد اختلفت مع باقي الدراسات العربية في مجال مجتمع الد         

 ،) 2007عابـد، ( في تلك الدراسات يتناول المعلمين والمعلمات مثـل دراسـة             وعينتها الدراسة

 فكانت عينة الدراسة الطالبـة      )2005حسن،(دراسة  ، أما في    )2002مسلم، (،) 2004غباين،(

  .المعلمة في الجامعة اإلسالمية
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א א א :א
  

عناصرها الرئيسة يمكن رصد العديـد مـن        وتحليل  الل عرض الدراسات السابقة     من خ 

  .جوانب التشابه وجوانب االختالف بينها وبين هذه الدراسة، والتي كان لها أثر كبير في بنائها

ولرصد هذه النقاط نلقي نظرة تحليلية على كل نوع من هذه الدراسات، ثم نلقي نظرة لمقارنـة                 

الدراسات السابقة من حيث أوجه التـشابه، وجوانـب االخـتالف، وجوانـب             الدراسة الحالية ب  

  .االستفادة، وأهم ما تتميز به هذه الدراسة
  

א− מ א א אמ א א א
א א א א :א

  

السابقة التي تناولت موضوع اإلستراتيجية بـأن هنـاك داللـة           أجمعت جميع الدراسات    

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية أو االختبار البعدي حسب نوع البحـث، ذلـك يفـسر أن                

اإلستراتيجية لها أثر فعال في التدريس، وكذلك في تنمية مهـارة حـل المـشكالت والتفكيـر                 

رورة تبني هذه اإلستراتيجية واسـتراتيجيات      كما وأجمعت الدراسات السابقة على ض     . اإلبداعي

  .النظرية البنائية في التعليم لجميع المراحل الدراسية ولشتى التخصصات العلمية
  
א− א א א א א :א

  

  :من حيث موضوع الدراسة وأهدافها  -1

أثر استخدام إستراتيجية التعلم يتشابه موضوع هذه الدراسة وأهدافها في التعرف على 

المتمركز حول المشكلة على تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا مع بعض الدراسات السابقة 

، ومع بعض )Hill;Hannafin,1995( ، )Kadel,Stephanie,1992(األجنبية مثل دراسة 

مركز حول المشكلة  التعلم المتإستراتيجيةالدراسات العربية والتي هدفت إلى التعرف على أثر 

) 2000الحذيفي،(، ) 2002أحمد،(، ) 2003الجندي،(، ) 2005حمادة،(في التعليم، مثل دراسة 

 ، في تنمية المهارات في مادة التكنولوجيا)2007أبو طاحون،(مع دراسة و ،) 1999سالم،(، 

  .)Butler,1999(،)Glasgow,997 (األجنبية مثل دراسةبعض الدراسات وتشابهت أيضاً مع 
  

  :من حيث مجتمع الدراسة وعينتها  -2

يتكون مجتمع الدراسة وعينتها في هذه الدراسة من طالب المرحلـة االبتدائيـة عامـةً               

وطالب الصف السادس خاصة من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعلـيم العـالي              
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اسات السابقة، فيمـا عـدا      الفلسطينية بمحافظة غزة، وهي بذلك لم تتفق مع أي دراسة من الدر           

، وتشابهت مـع    )الصف السادس ( فقد تشابهت معها في المرحلة الدراسية        )2005علي،(دراسة  

بعض الدراسات العربية واألجنبية في اختيار العينة من طلبة المدارس مثل دراسـة كـل مـن                 

، ) 2006مهـــدي،( ، )2006أبـــو ورد،( ، )2006الحنـــاوي،(،  )2007طـــاحون،أبو(

 )2002أحمد،(،  ) 2003الميهي،(،  ) 2003الجندي،(،  ) 2004الدين، حسام(،  ) 2005حمادة،(

ــذيفي،(،  ــالم،(، ) 2000الحـ  ، )Glasgow,1997( ،)Appleton,1997( ، )1999سـ

)Trumper,1991( ، )lawsnon,1991(، )Chamot,1988.(  
  

  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة -3 

راسات السابقة العربية في استخدامها المنهج التجريبي       اشتركت هذه الدراسة مع أغلب الد     

 ،  )2006أبو ورد، ( ،   )2002مسلم،(كمنهج يناسب طبيعة هذه الدراسة فيما عدا كل من دراسة           

 التي استخدمت مناهج أخرى كالمنهج الوصفي التحليلي والبنائي، كما وتشابهت    )2004غبـاين، (

  ).Appleton,1997 (،) Trumper,1991(مع بعض الدراسات األجنبية  مثل دراسة 
  

  :من حيث أداة الدراسة -4

)  بطاقة المالحظـة   -االختبار المعرفي : (اعتمدت هذه الدراسة على أداتي للدراسة وهما      

 من الدراسـات الـسابقة      )2007أبو طاحون، ( ،   )2007عابد،(وهي بذلك تتفق كلياً مع دراسة       

  ).بطاقة المالحظةاالختبار المعرفي،(العربية في أداتي الدراسة 

 مع معظم الدراسـات     )االختبار(وقد اشتراكت جزئياً في استخدام األداة األولى للدراسة         

، ) 2000الحـذيفي، (،  ) 2002أحمد،(،   )2003الجندي،( ،   )2005حمادة،( العربية مثل دراسة  

) 2000قنديل،(،  ) 1998عبد السالم، (،  ) 2004حسام الدين، (،  ) 2005علي،(  ،) 1999سالم،(

، ) 2006الحنـاوي، ( ،   )2003صبح،(،  ) 2005محسن،(،  ) 2003الجندي،(،  ) 2005حجي،(،  

، ) Caprio,1994 (وبعض الدراسات األجنبية مثل دراسة     ،   )2003الميهي،(،  ) 2006مهدي،(

)Lawson,1991 ( ،)Chamot,1988.(  
  

ـ        )بطاقة المالحظة (أما األداة الثانية للدراسة      ع بعـض    فقد اشتركت هـذه الدراسـة م

، ) 2005حـسن، (،  ) 2006أبو ورد، (،  )2002المومني،(الدراسات السابقة العربية مثل دراسة      

  . من الدراسات األجنبية)Appleton,1997(ودراسة 
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א− א א א א א :א

   : من حيث موضوع الدراسة وأهدافها -1
  

مية بعض المهارات في التكنولوجيا لدى طالب الـصف         تناول موضوع هذه الدراسة تن    

السادس بغزة، وهذا يمثل أحد أهم نقاط االختالف عـن الدراسـات الـسابقة والتـي تناولـت                  

إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة، والنظرية البنائية، والتكنولوجيا،        : الموضوعات التالية   

رات التكنولوجيا كمتغير تابع، وهذا يدلل على أصـالة         ولم تتناول أي من الدراسات السابقة المها      

  .الموضوع وحداثه

   :من حيث مجتمع وعينة الدراسة -2

تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم            

ة من فصلين   العالي الفلسطينية بمحافظة غزة للصف السادس االبتدائي، حيث تكونت عينة الدراس          

طالباً، وآخر يمثـل المجموعـة      ) 40(دراسيين أحدهما يمثل المجموعة الضابطة وعدد طالبها        

طالباً، وهي بذلك لم تتشابه مع أي من الدراسات الـسابقة، علـى             ) 40(التجريبية وعدد طالبها    

  .    في المرحلة الدراسية الصف السادس)2005علي،(الرغم من تشابهها جزئياً مع دراسة 

  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة  -3

استخدمت هذه الدراسة المنهج التجريبي كمنهج يناسب لطبيعة الموضوع، حيث جـاءت            

مختلفة لبعض الدراسات العربية واألجنبية والتـي اسـتخدمت منـاهج أخـرى مثـل دراسـة                 

 التـي   )2006أبـو ورد،  ( التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلـي، ودراسـة          )2002مسلم،(

البنـائي،  - التي استخدمت المـنهج التحليلـي      )2004غباين،(استخدمت المنهج البنائي، ودراسة     

  .، الذي استخدمتا المنهج الوصفي)Fulton,Kathleen,1997 ( ،)Kadel,1992(ودراسة 

  :من حيث أداة الدراسة  -4

وهي بـذلك  ) ة بطاقة المالحظ -االختبار(اعتمدت هذه الدراسة على أداتي الدراسة وهي        

لم تتفق مع أي من الدراسات السابقة العربية واألجنبية في أداتـي الدراسـة باسـتثناء دراسـة                  

  .)2007أبو طاحون،( ، )2007عابد،(
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א− א א :א
  :عدة أمور من أهمها   لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في 

 .و المنهج التجريبياختيار منهج الدراسة وه .1

بناء أداتي الدراسة المستخدمة وهي اختبار لقياس الجانب المعرفي، وبطاقة المالحظـة             .2

 .لقياس الجانب المهاري، وتحديدها بناًء على المتغير التابع

 .عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها، وتقديم التوصيات والمقترحات .3

 .راسةتحديد نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للد .4

 .اإلجراءات المناسبة للدراسة .5
  

אא− א א א :א
 

 الـتعلم   إسـتراتيجية تتميز الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات بتناولها لموضـوع            .1

 محافظـة غـزة فـي       -المتمركز حول المشكلة وتطبيقها على طالب الصف الـسادس        

 في اختيار   أيضاًالتعليم العالي، وكما امتازت      التربية و  وزارةالمدارس الحكومية التابعة ل   

وهذا لم تتطرق إليه أي رسالة من رسـائل         ) تنمية المهارات التكنولوجية  (المتغير التابع   

 .الدراسات السابقة

تعتبر هذه الرسالة من أوائل الدراسات التي تتعلق بالجانب المهاري بشكل عام، ومـادة              . 2

لوم التطبيقية بشكل خاص وذلك في مدارس محافظة غزة، لحداثة منهاج           التكنولوجيا والع 

  .التكنولوجيا وإقراره حديثاً من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
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  الفصل الرابع

  

א א א א
   
  
  

א  א

א  א

א  א א

א 

א  אאא

א  א
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  رابعالالفصل 
א א א א

  

يتناول الباحث في هذا الفصل منهج الدراسة وعينتها، باإلضافة إلـى أدوات الدراسـة              

وفيما يلي وصـفاً    . وتكافؤ المجموعات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة       وإجراءاتها

  : للعناصر السابقة 
  

א* :א
ببناء بعض الدروس في  قام الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي، حيث اتبع          

وفقاً إلستراتيجية التعلم المتمركز حول )  صناعة وآالت–الوحدة الرابعة (مادة التكنولوجيا 

طلبات  بحيث تتضمن األهداف والمتتلك اإلستراتيجية، مراعياً أسس ومبادئ ومعايير المشكلة

  بتجريبها علىوقامخطوات التقويم بأنواعه، الالسابقة وعرض المحتوى والوسائل التعليمية و

لمعرفة أثرها في تنمية بعض المهارات في  )طالب الصف السادس األساسي( عينة الدراسة

  .التكنولوجيا
  

  :كما يلي) تجريبية وضابطة ( واتبع التصميم التجريبي المعتمد على مجموعتين 
  

  قياس قبلي           معالجة             قياس بعدي:   المجموعة التجريبية

  قياس قبلي                               قياس بعدي:   المجموعة الضابطة

  

א* :א
  

 للبنين ) ب(من طالب مدرسة معين بسيسو األساسية الدنيا        الدراسة  قام الباحث باختيار عينة         

 مما يسهل عليه إجراءات تنفيـذ التجربـة،         قصدية وذلك لكون الباحث يعمل معلماً فيها،      طريقة  ب

يمثل الصف األول   ، بحيث   عشوائيةصفين بطريقة    واختار الباحث من بين صفوف هذه المدرسة      

طالباً ، في حين يمثل الصف الثـاني المجموعـة الـضابطة      ) 40(المجموعة التجريبية وعددها    

طالباً من طالب الصف الـسادس      ) 80( ليكون العدد اإلجمالي لعينة الدراسة       طالباً) 40(وعددها  

عدد أفراد عينة الدراسة فـي المجمـوعتين        يوضح  الجدول التالي   األساسي في محافظة غزة، و    

  .التجريبية والضابطة
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)3(מ
   والنسبة المئوية لهاالمجموعتين التجريبية والضابطة في الطالبعدد 

    

  المجموع  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  بالطال

  80  40  40  العدد

  %100  %50  %50  النسبة المئوية
  

א* א :א
   : على أدوات الدراسة تشتمل

  . ) بعدي–قبلي (معرفي في التكنولوجيا اختبار  

  . ) بعدي–قبلي (بطاقة مالحظة أداء الطالب للمهارات التكنولوجية  
  

   :فيما يلي باحث عن كل أداة بالتفصيل وسيتحدث ال
  

אא: א
   :متبعاً الخطوات التالية  معرفي في مادة التكنولوجيا          قام الباحث بإعداد اختبار 

البحث فـي األدب  االطالع على محتوى مادة التكنولوجيا وبعض المراجع المتعلقة بها، ثم    -1

 المهارات واستراتيجيات التعلم بصفة عامة وإسـتراتيجية الـتعلم          بمجالالتربوي المتعلق   

 الفقـرات   المتمركز حول المشكلة بصفة خاصة للتعرف على كيفيـة قياسـها وصـياغة            

  .بصورتها األولية

 المستهدفة بواقع فقرة واحـدة لكـل         المعرفية يغطي كافة المهارات  ختبار بحيث   االإعداد   -2

فقرة من نوع    25 ن االختبار في صورته األولية من     كوقد تَ  و مهارة من بطاقة المالحظة،   

   ).(أو ) (، اكتب المصطلح العلمي، االختيار من متعدد

مـدى  عرض االختبار على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي في فقرات االختبـار و             -3

ـ    ما يرونه مناسباً   موضوع البحث، وتعديل     المهاراتصالحيتها لقياس    ن ، وتم االستفادة م

 وتحويلها كلها إلى اختيار من متعدد       فقراتال بعضآراء المحكمين بحيث تم تعديل صياغة       

مـع   بما يـتالءم     وذلك%) 25(بحيث تصبح نسبة التخمين لإلجابة الصحيحة       )  بدائل 4(

  . المتعلمينمستوى 
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طالباً من طالب الصف الـسادس      ) 33(تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من         -4

 تحساب معـامال   من إحدى مدارس محافظة غزة، وذلك لتحديد زمن االختبار و          األساسي

   :كما هو موضح فيما يلي ، اتهالصعوبة والتمييز لفقر

  )170: 1998عليان،؛الزيود (      :تم حساب معامل الصعوبة وفقاً للمعادلة  -
  

  

  

  

  

  

  
  

  

من درجـات   % 33نى  وقد تم اختيار المجموعتين العليا والدنيا بحيث تمثالن أعلى وأد         

 أن مـستويات أو درجـات        العلماء ويعتقد،  ) طالباً في كل مجموعة    11(الطالب على االختبار    

الصعوبة المناسبة هي التي تقع في منتصف المسافة بين قيمة معامل الـصعوبة الـذي يمكـن                 

جابات الحصول عليه عندما تتم إجابات جميع المفحوصين باستخدام التخمين، وقيمته عندما تتم إ            

  .جميع المفحوصين على الفقرة بشكل صحيح

، والـبعض   %50وقد فضل البعض أن تكون معامالت الصعوبة لجميع الفقرات مساوية           

، في حين اقترح آخـرون       % 80 – 50اآلخر وضع مدى لمعامالت الصعوبة يتراوح ما بين         

الختبار يجـب   معامل صعوبة خاص بكل نوع من أنواع الفقرات، ويرى فريق آخر أن فقرات ا             

أن تكون متدرجة في صعوبتها، بحيث تبدأ بالفقرات السهلة و تنتهي بالفقرات الصعبة، و بالتالي               

صعوبة االختبار ككـل فـي      ، بحيث يكون معدل      %90إلى   % 10تتراوح قيمة صعوبتها بين     

  .)339: 1982أبو لبدة، ( %50حدود 
  

بحيث تكـون الفقـرات التـي       % 80إلى  % 20وقد حدد الباحث معامالت تتراوح بين         

  .تحصل على معامل صعوبة خارج هذا المدى غير مقبولة

  )171: 1998عليان،؛الزيود: ( التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية تتم حساب معامال -

  

  
  

  
  

ـ       %25وقد رأى معظم العلماء أن معامل التمييز يجب أال يقل عن            " ة ، وأنه كلما ارتفعـت درج

  )172: 1998عليان،؛الزيود ( ."ك كلما كانت أفضلالتمييز عن ذل

   على الفقرة من المجموعتين العليا والدنياالخطأمجموع اإلجابات                       

   %100× ــــــــــــــــ ــــــــــــ = درجة صعوبة الفقرة
 عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين                                 

  

   عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا        –عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا                             

    100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معامل تمييز الفقرة
                                                                     عدد أفراد إحدى المجموعتين 
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الجدول التالي معامالت الـصعوبة  يوضح و  هذا المدى كمعيار لقبول الفقرات،     وقد اعتمد الباحث  

  .رختبااالوالتمييز لفقرات 
  

)4(מ
  ختبار االمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات 

  

  رقم الفقرة
معامل 

  الصعوبة

معامل 

  التمييز
  م الفقرةرق

معامل 

  الصعوبة

معامل 

  التمييز

1  %0.59 %0.55 11  %0.41 %0.73 

2  %0.68 %0.73 12  %0.23 %0.45 

3  %0.41 %0.55 13  %0.77 %0.45 

4  %0.64 %0.64 14  %0.50 %0.55 

5  %0.45 %0.91 15  %0.59 %0.36 

6  %0.32 %0.82 16  %0.36 %0.27 

7  %0.27 %0.45 17  %0.77 %0.45 

8  %0.55 %0.64 18  %0.55 %0.64 

9  %0.50 %0.36 19  %0.41 %0.64 

10  %0.27 %0.55 20  %0.59 %0.55 
  

 بينما بلغ )%77ـ%27(تراوحت بين نالحظ من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة للفقرات 

 تراوحت معامالت التمييز بين وقد، %49.3متوسط معامالت الصعوبة لالختبار ككل 

حيث يتضح من ، %56لغ متوسط معامالت التمييز لالختبار ككل بينما ب)  %91ـ27%(

  .الجدول أن جميع معامالت الصعوبة والتمييز للفقرات مقبولة ضمن المدى الذي حدده الباحث
 

الوقت الذي استغرقه آخر طالب فـي       (تم تحديد الزمن الالزم لالختبار عن طريق حساب          -5

استغرقه أول طالب في اإلجابة عن فقـرات        الوقت الذي   ) + (اإلجابة عن فقرات االختبار   

وبعد تطبيق هذه المعادلة تبين أن الزمن الـالزم لالختبـار   ) 2مقسوماً على  (÷ ) االختبار

  دقيقة 32 = 2÷ ) 20 +44( : التاليعلى النحو 

)  درجـة  20 (، وعالمته الكليـة    فقرة )20( من   اًكونفي صورته النهائية م   ختبار  االأصبح   -6

 ")2"انظر االختبار بصورته النهائية في ملحق رقم (. ة لكل فقرةبواقع درجة واحد
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)5(מ
   كل فقرةأرقام الفقرات والمهارات التي تقيسهايوضح 

  

رقم 

 الفقرة
  المهارة التي تقيسها

رقم 

 الفقرة
  المهارة التي تقيسها

  .ائيةيصون مكابح الدراجة الهو  11  عة الورقيحضر المواد الخام الالزمة لصنا  1

  .يزود الدراجة بمصدر لإلنارة الليلية  12  .يعجن المواد الخام مع بعضها البعض  2

  .يقيس الوقت باستخدام ساعة الظل  13  .يمد العجين على الشبكة  3

  .يصمم ساعة مائية  14  .يشكل المواد الورقية لغرض االستخدام  4

  .يقيس الوقت باستخدام الماء  15  .يلون المواد الورقية  5

  .يقيس الوقت باستخدام الرمل  16  فرز مجموعة من الورق حسب خصائصهاي  6

  تالك الزييصمم ساعة تعمل على معدل استه  17  .يفكك بعض أجزاء الدراجة الهوائية  7

  .يقيس الوقت باستخدام ساعة الزيت  18  .يركب بعض أجزاء الدراجة  8

  .م ساعة تعمل على معدل احتراق الشمعيصم  19  .سلة الناقلة في الدراجة الهوائيةيصون السل  9

  .يقيس الوقت باستخدام ساعة الشمع  20  .يعالج ثقب عجلة الدراجة الهوائية  10
  

  )  Test Validity: (صدق االختبار 
  

قدرة االختبار على قياس ما وضـع        " :صدق االختبار بأنه  ) 15: 1988عبيدات،(      يعرف  

  : ين للتأكد من صدق االختبار ، و قد استخدم الباحث طريقت"لقياسه
  

  : ) Trusties Validity(صدق المحكمين )  أ  
  

 ، مـن    " )1"ملحـق رقـم     (        قام الباحث بعرض االختبار على مجموعة من المحكمـين          

ين التربـويين لمبحـث     ف، ومـن المـشر    المناهج وأساليب تدريس التكنولوجيا   المتخصصين في   

ب الباحث من السادة المحكمـين إبـداء الـرأي و المالحظـات              والمعلمين، وقد طل   تكنولوجياال

  .   التي يتناولها البحثالمهاراتوالمقترحات حول االختبار ومدى مالءمته لقياس 

وقد حصل الباحث على بعض اآلراء و المقترحات من السادة المحكمـين، وقـام فـي                

  .بعض الفقرات بتعديل صياغة هائضو
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   ) :  Internal Consistency Validity (صدق االتساق الداخلي )  ب 
التجانس في أداء الفرد من     " :  صدق االتساق الداخلي بأنه   ) 72: 1982أبو لبدة، (عرف         ي

  ."فقرة ألخرى، أي اشتراك جميع فقرات االختبار في قياس خاصية معينة في الفرد

  ب الصف السادس األساسي باً من طالطال) 33(على عينة استطالعية مكونة من  طبق االختبار

حـساب   عـن طريـق   له  وقد تم إيجاد صدق االتساق الداخلي       في إحدى مدارس محافظة غزة،      

االختبار مع البعد الذي تنتمي إليه ومع الدرجة الكليـة          معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات        

   :ضح ذلك يو) 6(والجدول رقم ، وذلك للتعرف على قوة معامل االرتباط الناتج لالختبار
  

)6(מ
  االختبار بأبعادها وبالدرجة الكلية لالختبارمعامالت ارتباط فقرات 

  

  الفقرة  البعد 
معامل ارتباط الفقرة 

  بالبعد

معامل ارتباط الفقرة 

   ككلباالختبار

1  0.48**  0.45**  

2  0.56**  0.64**  

3  0.53**  0.68**  

4  0.38*  0.59**  

5  0.61**  0.37*  

  صناعة الورق

6  0.49**  0.72**  

7  0.58**  0.61**  

8  0.48**  0.58**  

9  0.63**  0.52**  

10  0.55**  0.41*  

11  0.49**  0.63**  

  الدراجة الهوائية

12  0.72**  0.61**  

13  0.65**  0.57**  

14  0.57**  0.74**  

15  0.39*  0.46**  

  الوقت وقياسه

16  0.44**  0.50**  
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17  0.50**  0.69**  

18  0.64**  0.66**  

19  0.67**  0.54**  

20  0.60**  0.53**  
  

  0.325يساوي  0.05عند مستوى دالة قيمة معامل االرتباط * 

  0.418يساوي  0.01عند مستوى دالة قيمة معامل االرتباط ** 
  

 أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً، وهذا يـدل علـى قـوة              السابقويتضح من الجدول    

  .تساق الداخلي لالختباراال
  

   ):الصدق التمييزي(صدق المقارنة الطرفية ) ج
تم حساب صدق المقارنة الطرفية لالختبار عن طريق إيجاد الفروق في األداء عليه لكل              

)      مـن مجمـوع اسـتجابات أفـراد العينـة االسـتطالعية           % 33أعلـى   (من المجموعة العليا    

، وقـد تـم     )موع استجابات أفراد العينـة االسـتطالعية      من مج % 33أدنى  ( والمجموعة الدنيا   

 في المقارنة بين المجموعتين نظراً لصغر حجم        Mann-Whitneyويتني  -استخدام اختبار مان  

  :والجدول التالي يوضح ذلكالعينتين، 

)7(מ
  صدق المقارنة الطرفية لالختبار

  

متوسط  المجموعة  المجال
  الرتب

مجموع 
اللة الد Zقيمة  الرتب

  اإلحصائية

  صناعة الورق  66.00  6.00  دنيا 
 187.00  17.00  عليا

 0.01دالة عند   4.073

  الدراجة الهوائية  66.50  6.05  دنيا 
 186.50  16.95  عليا

 0.01دالة عند   4.045

  الوقت وقياسه  66.00  6.00  دنيا 
 187.00  17.00  عليا

 0.01دالة عند   4.178

  االختبار آكل  66.00  6.00  دنيا 
 187.00  17.00  عليا

 0.01دالة عند   4.120
  

  2.576 يساوي   0.01 عند مستوى داللة Zالقيمة الحرجة لإلحصائي * 

 مما يدلل 0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) Z(يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم 

  ).يزيالصدق التمي(على أن االختبار يتمتع بصدق المقارنة الطرفية 
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    ) : Reliability( ثبات االختبار 
  

إعطاء االختبـار للنتـائج     ": أو هو    .)345: 1998عودة،" (دقة القياس  ":     المقصود بالثبات 

  ) 261: 1982أبو لبدة، (."نفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نفسها من التالميذ
  

  

، حيث تعتمد هذه الطريقـة      التجزئة النصفية طريقة  وقد تم حساب معامل ثبات االختبار ب      

األول الجزء  ، بحيث يشتمل    ات فقر 10على تجزئة االختبار إلى نصفين، يحتوي كل منهما على          

الثاني على الفقرات الزوجية، وتم إيجاد معامل االرتبـاط         الجزء  على الفقرات الفردية، ويشتمل     

ئي لمعامل الثبات المحـسوب بطريقـة       بين نصفي االختبار، ثم تم إجراء تصحيح وتعديل إحصا        

 Spearman–Brownــ بـراون التنبؤيـة     التجزئة النصفية وذلك بواسطة معادلة سبيرمان

Prophecy Formula)( وهذه المعادلة هي :  

  

  

                 
  

  ) 14: 1980صادق،؛أبو حطب(                                                 : حيث أن 

  . معامل ثبات االختبار كله=  ث          

  .القيمة المحسوبة لمعامل االرتباط بين الدرجات على نصفي االختبار=          ر   

  :والجدول التالي يوضح قيم معامل الثبات لالختبار وأبعاده بطريقة التجزئة النصفية
  

)8(מ
  ئة النصفيةقيم معامل الثبات لالختبار وأبعاده باستخدام طريقة التجز

  

  معامل الثبات  البعد

  0.79  صناعة الورق

  0.82  الدراجة الهوائية

  0.81  الوقت وقياسه

  0.84  االختبار ككل
  

 النصفية مرضية مما يؤكـد علـى        نالحظ أن جميع قيم معامل الثبات المحسوب بطريقة التجزئة        

  .تمتع االختبار بدرجة عالية من الثبات
  

   ر 2                         

  ــــــــــــ =          ث  

  ر     +    1                    
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א:
هي نوع من أدوات القياس المباشر للسلوك أو المهارة وتعتمد على حصر المهارات في                      

قائمة ويوضع أمامها أعمدة تمثل درجات متفاوتة من األداء، ويقوم المالحظ بمالحظـة سـلوك               

الطالب أثناء أداءه للمهارة ووضع إشارات في األعمدة المقابلة تحـدد درجـة إتقـان الطالـب                 

  .للمهارة
  

  : وصف البطاقة وخطوات إعدادها
 الـتعلم   إسـتراتيجية  تحديد أثـر اسـتخدام       لتحقيق الهدف الرئيس من هذه الدراسة، هو             

المتمركز حول المشكلة على تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطـالب الـصف الـسادس               

دراسة، والتـي تـصلح     ؛ فإن ذلك يتطلب تحديد المهارات الالزمة للطالب عينة ال         األساسي بغزة 

  في عدة خطوات بـدأت أوالً      البطاقة، وقد سارت عملية بناء      دليل المعلم  لبناء   ألن تكون محوراً  

 بالمهارات، ثـم    أولية بطاقة، والتوصل إلى    ها، وتحديد مصادر اشتقاق   البطاقةبتحديد الهدف من    

ي عرض تفصيلي لهذه    وفيما يل . السادس ومناسبتها لطالب الصف     البطاقةالتأكد من سالمة هذه     

  :الجوانب
  

   :البطاقةالهدف من 
 التكنولوجية الـواردة    مهاراتل قياس األداء العملي   هو   البطاقةكان الهدف من إعداد هذه      

 والمراد تنميتها باستخدام اإلستراتيجية     صناعة وآالت  وحدة   –في كتاب تكنولوجيا الصف السادس    

 ومن ثم قيـاس أداء      ؛الدروس الواردة فيها   ترتيب هذه المهارات حسب      بحيث وضعت  ،المقترحة

بعد ) عينة الدراسة ( تم اكتسابها من قبل الطالب       ا وذلك للتحقق ما إذ    الطالب على هذه المهارات   

  . المقترحةاإلستراتيجيةتدريس الوحدة باستخدام 
  

   :البطاقةمصادر بناء 
   :خالل المصادر التالية من المهارات التكنولوجية بطاقةتم بناء     

  .الدراسةالدراسات واألبحاث السابقة التي أجريت في موضوع  

  .تكنولوجيا التعليمالمراجع والكتب المختلفة في طرق تدريس  

  . وطرق تدريسهاالتكنولوجياالخبراء والمتخصصين في  المعلمين وآراء بعض 

 ).وحدة صناعة وآالت(كتاب التكنولوجيا المقرر على طالب الصف السادس األساسي  
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  : في صورتها األولية البطاقة

الباحث المهارات التكنولوجيا الواردة في الوحدة       فقد تم حصر      على المصادر السابقة   اعتماداً     

بعبـارات لغويـة    تها  ، واستبعاد المهارات المكررة، وبعد صـياغ      الرابعة من كتاب التكنولوجيا   

 مهارة تم إدراجها بـشكل      25لى   في صورتها األولية مشتملة ع     البطاقةواضحة الداللة أصبحت    

حيث قام الباحث بتوزيع فقرات البطاقة بناًء على الدروس الواردة في الوحدة إلى ثالثـة               . تلقائي

  :وهي كما يلي عاد أب

 عن كيفية صناعة الورق والمواد الخام الالزمـة         ويتضمن الحديث ،  صناعة الورق : البعد األول   

  . والخطوات التي تمر بهالها

إجـراء  ، ويتضمن الحديث عن الدراجة الهوائية وتركيبها وكيفية         الدراجة الهوائية : ثاني  البعد ال 

  .بعض أعمال الصيانة لها

، ويتضمن الحديث عن الساعات بأنواعها المختلفة وكيفية تـصميها          الوقت وقياسه : الثالث  البعد  

  .وقياس الوقت بها
  

   :  لبطاقةصدق ا

  : ) Trusties Validity(صدق المحكمين ) أ 
المنـاهج  ، من المتخصصين في      على مجموعة من المحكمين    بطاقة       قام الباحث بعرض ال   

 والمعلمين، وقد طلب    تكنولوجياين التربويين لمبحث ال   ف، ومن المشر  وأساليب تدريس التكنولوجيا  

 اته ومدى مالءم  لبطاقةالباحث من السادة المحكمين إبداء الرأي والمالحظات والمقترحات حول ا         

  .  دراسةها الت التي تناولالمهاراتلقياس 
  

 بتعديل  هائوقد حصل الباحث على بعض اآلراء والمقترحات من السادة المحكمين، وقام في ضو            

  .بعض الفقرات وحذف بعضها وإضافة مهارات أخرىصياغة 
  

    ) : Internal Consistency Validity(صدق االتساق الداخلي ) ب 
طالباً من طالب الـصف     ) 33(على عينة استطالعية مكونة من       ةطبقت بطاقة المالحظ  

عن ها   تم إيجاد صدق االتساق الداخلي ل      السادس األساسي في إحدى مدارس محافظة غزة، ولقد       

ها مع البعد الذي تنتمي إليه ومع الدرجـة         حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات        طريق

    :يوضح ذلك ) 9( والجدول رقم  معامل االرتباط الناتج ذلك للتعرف على قوة، والكلية للبطاقة
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)9(מ
  وبالدرجة الكلية لهاالثالث بطاقة المالحظة بأبعادها معامالت ارتباط فقرات 

  الفقرة  البعد 
معامل ارتباط 

  الفقرة بالبعد

معامل ارتباط الفقرة 

  بالبطاقة ككل

1  0.62**  0.54**  

2  0.55**  0.56**  

3  0.58**  0.52**  

4  0.46**  0.53**  

5  0.51**  0.61**  

  صناعة الورق

6  0.64**  0.57**  

7  0.59**  0.49**  

8  0.39*  0.50**  

9  0.44*  0.48**  

10  0.56**  0.41*  

11  0.55**  0.51**  

  الدراجة الهوائية

12  0.49**  0.44*  

13  0.71**  0.63**  

14  0.66**  0.59**  

15  0.53**  0.51**  

16  0.55**  0.50**  

17  0.60**  0.54**  

18  0.62**  0.47**  

19  0.55**  0.44*  

  الوقت وقياسه

20  0.63**  0.58**  

    0.05عند مستوى دالة قيمة معامل االرتباط *   

    0.01عند مستوى دالة قيمة معامل االرتباط ** 
  

 إحصائياً، وهذا يـدل علـى قـوة          أن جميع معامالت االرتباط دالة     السابقويتضح من الجدول    

  .االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة
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  : ثبات البطاقة
  :وهي كالتالي قام الباحث بحساب ثبات البطاقة باستخدام طريقة التجزئة النصفية     
  

   ) : Split Half Method( طريقة التجزئة النصفية 

، بحيث يشتمل   ات فقر 10منهما على    إلى نصفين، يحتوي كل      بطاقةتجزئة ال ب قام الباحث        

األول على الفقرات الفردية، و يشتمل الثاني على الفقرات الزوجية، وتم إيجـاد معامـل               الجزء  

  .الجزأيناالرتباط بين 

  :الجدول التالي قيم معامل الثبات للبطاقة وأبعادها بطريقة التجزئة النصفيةويوضح 

)10(מ
  لمالحظة وأبعادها باستخدام طريقة التجزئة النصفيةقيم معامل الثبات لبطاقة ا

  معامل الثبات  البعد

  0.84  صناعة الورق

  0.86  الدراجة الهوائية

  0.91  الوقت وقياسه

  0.93  االختبار ككل
  

نالحظ أن جميع قيم معامل الثبات المحسوب بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة ومرضية مما يؤكد              

  .درجة عالية من الثباتعلى أن البطاقة تتمتع ب
  

  :معامل االتفاق بين المالحظين 

 لحساب معامل االتفـاق بـين   Cooper Coefficientباستخدام طريقة كوبر قام الباحث 

ء  بحساب عدد مرات االتفاق وعدد مرات االخـتالف بـين المالحظـين أثنـا              المالحظين وذلك 

 من خالل المعادلة    لمتضمنة في الفقرة،  ه للمهارة المستهدفة وا   مالحظتهما لسلوك الطالب في أدائ    

  )Cooper,1974: 152( :التالية 
  

   عدد مرات االتفاق                                   

      100× ـــــــــــــــــــ =  معامل كوبر               

  عدد مرات االختالف+            عدد مرات االتفاق              
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  :تالي معامالت كوبر لكل فقرة من الفقرات التي تتضمنها بطاقة المالحظةالجدول الويوضح 
  

)11(מ
  معامل كوبر للفقرات التي تتضمنها بطاقة المالحظة

  

  معامل كوبر  الفقرة  معامل كوبر  الفقرة

1  %93.94 11  %78.79 

2  %96.97 12  %87.88 

3  %90.91 13  %81.82 

4  %84.85 14  %90.91 

5  %87.88 15  %100.00 

6  %93.94 16  %93.94 

7  %90.91 17  %90.91 

8  %81.82 18  %84.85 

9  %84.85 19  %87.88 

10  %90.91 20  %78.79 
  

االتفـاق  نالحظ من الجدول السابق أن جميع معامالت كوبر مرضية مما يدلل على قوة معامـل    

  .بين المالحظين
  

  : في صورتها النهائية البطاقة

في صورتها النهائية   أصبحت البطاقة    التعديالت السابقة التي اقترحها المحكمون       بعد إجراء      

وحـدة صـناعة وآالت مـن كتـاب         مرتبة حسب الدروس الواردة في       مهارة   20مشتملة على   

  . ")3 " ملحق رقم( للصف السادس التكنولوجيا
  

  

א א מ א א א א :א
 التي تم إعدادها من حيـث مـصادرها وطـرق           الدروس التعليمية  سيتناول هذا الجزء  

   .  إعدادها والتعرف على صالحيتها وطريقة السير في تدريسها
  

   وتنظيمها  التعليميةالدروسإعداد : أوالً 

ها التي من المتوقع بعد اسـتخدام     و دروس التي أعدها الباحث    تلك ال  هي التعليمية   دروس     ال 

  . األساسيسادس الصف الطالب عند المهارات في مادة التكنولوجياداخل الفصل أن تنمي بعض 
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  : التعليمية دروسمصادر إعداد ال* 

  :  التعليمية من المصادر التالية دروس     قام الباحث باشتقاق مضامين ال

تعلـق   الم التربـوي دب  األمعطيات اإلطار النظري، حيث قام الباحث بـاإلطالع علـى            -1

المبادئ والشروط  وذلك للتعرف على األسس و     المشكلةبإستراتيجية التعلم المتمركز حول     

  .الالزم توافرها في الدروس المعدة وفقاً لتلك اإلستراتيجية

بعض الدراسات السابقة المشابهة لدراسة الباحث، حيث تم االطالع على طريقـة تنظـيم               -2

 المختلفة التي استخدمتها تلك الدراسـات       الدروس وعرضها في ضوء استراتيجيات التعلم     

  .المشكلةوبالذات إستراتيجية التعلم المتمركز حول 

كتاب التكنولوجيا المقرر على طالب الصف السادس األساسي وبعض المراجع المتعلقـة             -3

 .بمحتوى الكتاب
  

   :دروسها الت التي تضمن التكنولوجيةاألهداف* 

  :التي تناولتها  جية والدروس التعليمية التكنولواألهدافالجدول التالي يوضح 
  

)12(מ
   التي تتضمنها التكنولوجيةواألهدافالدروس التعليمية 

   التكنولوجية المتضمنة في الدرساألهداف  رقم الدرس  .م

  . الالزمة لصناعة الورق المواد الخامتحضير

  . البعضعجن المواد الخام مع بعضها

  .شبكةالالعجين على مد 

  .ل المواد الورقية لغرض االستخداميشكت

  .ن المواد الورقيةتلوي

  صناعة الورق  -1

  . مجموعة من الورق حسب خصائصهافرز

  .تفكيك بعض أجزاء الدراجة الهوائية

  . الدراجةتركيب بعض أجزاء

  . السلسلة الناقلة في الدراجة الهوائيةصيانة

  . ثقب عجلة الدراجة الهوائيةجةمعال

  .بح الدراجة الهوائيةصيانة مكا

  الدراجة الهوائية  -2

  .الليلية لإلنارة الدراجة بمصدر تزويد
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  . الوقت باستخدام ساعة الظلقياس

  . ساعة مائيةصيانة

  . الوقت باستخدام الماءقياس

  . الوقت باستخدام الرملقياس

  .عدل استهالك الزيت ساعة تعمل على مصيانة

  . الوقت باستخدام ساعة الزيتقياس

  . ساعة تعمل على معدل احتراق الشمعصيانة

  الوقت وقياسه  -3

  . الوقت باستخدام ساعة الشمعقياس
  

   للمهارات التكنولوجيةعناصر الدروس المتضمنة  : ثالثاً
نة فـي الوحـدة      المتضم ثالثة دروس ضمن  وتنظيمها   المهارات التكنولوجية  قام الباحث بإعداد    

 )صناعة الورق ، الدراجة الهوائية ، الوقت وقياسه       (وهذه الدروس هي    ) صناعة وآالت (الرابعة  

  : تضمنت العناصر التالية وقد 
   

 .الهدف المرجو تحقيقه بعد تدريس كل درس :هدف العام ال 

حيث تم تحديد األهداف السلوكية لكل درس والتـي مـن المتوقـع             :األهداف السلوكية    

  .تدريسالقها بعد االنتهاء من حقيت

 طـرق تـدريس     تضمنه من ي وما   درس حيث تم عرض محتوى كل        :درسمحتوى ال  

       .، وفقاً إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةذوخطوات تنفي أنشطة وإجراءاتو

  .التكويني، الختامي: حيث تم استخدام أساليب تقويم مختلفة وهي :التقويم  
  

   التعليمية دروسحكيم الت : رابعاً
وفقـاً  المعـد   والمتضمنة فـي دليـل المعلـم         بعد االنتهاء من إعداد الدروس التعليمية     

إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة تم عرضها على مجموعة من المحكمـين مـن ذوي               

دى إلبداء الرأي والمالحظات والمقترحات وتحديد م     االختصاص من معلمين ومشرفين تربويين      

  . مالءمتها لتنمية المهارات التكنولوجية، وللتأكد من صدقها وثباتها
  

بتعـديلها،  وقد حصل الباحث على بعض اآلراء والمقترحات من السادة المحكمين، وقام            

  .للخروج بالدروس بصورتها النهائية، قبل التطبيق
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:א*
   : هيأثيرها على التجربة، وهذه المتغيرات      قام الباحث بضبط بعض المتغيرات المتوقع ت

   .التحصيل في التكنولوجيا                             * .عمر الطالب* 

  .بطاقة المالحظة القبلية                 * . القبلي المعرفيختبار اال* 
  

  :ةالجدول التالي تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات السابقويوضح 
  

)13(מ
   المجموعتين التجريبية و الضابطة في بعض المتغيراتطالبتكافؤ 

  

  المجموعة الضابطة

  40= ن 

  المجوعة التجريبية

  البيان  40= ن 

  المتوسط
االنحراف 

  المعياري
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري

  قيمة ت
الداللة 

 اإلحصائية

  غير دالة  1.005  0.2879  11.430  0.4447  11.514  السن

  غير دالة  0.616  27.738  46.225  25.927  49.925  التحصيل في التكنولوجيا

  غير دالة  0.224  0.9737  1.975  1.0225  1.925  صناعة الورق

  غير دالة  0.525  1.025  2.225  1.1048  2.10  الدراجة الهوائية

  غير دالة  0.095  1.1742  2.425  1.1723  2.40  الوقت وقياسه

االختبار 

المعرفي 

  القبلي
  غير دالة  0.327  2.7427  6.625  2.726  6.425  االختبار ككل

  غير دالة  0.667  3.055  3.95  2.977  4.400  صناعة الورق

  غير دالة  0.00  2.732  4.15  3.085  4.15  الدراجة الهوائية

  غير دالة  0.309  2.917  4.05  2.878  3.85  الوقت وقياسه

بطاقة 

المالحظة 

  القبلية
  غير دالة  0.222  5.289  12.15  4.754  12.40  ة ككلالبطاق

  

  1.99يساوي   )α ≥ 0.05( الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة * 

  2.64 يساوي  )α ≥ 0.01( الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة ** 
  

 طالب غير دالة إحصائياً مما يدل على تكافؤ )ت(قيم جميع أن  ) 13( يتضح من الجدول رقم 

  .المتغيرات الموضحة أعالهموعتين التجريبية والضابطة في المج
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א* אא :א
  :المراحل التالية  في من اإلجراءات لتنفيذ الدراسة، وتمثلت هذه اإلجراءات عدداتبع الباحث   

  

  :المرحلة األولى 

ي كتب طرق    إعداد اإلطار النظري للدراسة من خالل اإلطالع على األدب التربوي المتمثل ف            *

  .المتعلقة بموضوع الدراسة، واألبحاث السابقة التكنولوجياتدريس 

 والمهـارات   ،سـتراتيجيات التـدريس    استعراض الدراسات السابقة التي أجريت في ميدان ا        *

  .، واإلفادة منها في بعض جوانب الدراسة الحاليةالتكنولوجية
  

  :المرحلة الثانية 

 الوحـدة الرابعـة     –وجية الواردة في كتاب الـصف الـسادس         بالمهارات التكنول  إعداد قائمة    *

ـ  صين، وصوالً تالمخ وعرضها على مجموعة من المعلمين والمشرفين و       ،)صناعة وآالت (  ى إل

  .الصورة النهائية لها

وذلك باالستعانة ببطاقة المهارات بحيث تأخذ كـل        ) تحصيلي(إعداد اختبار الجانب المعرفي     * 

 صين، وصوالً تالمخ، وعرضه على مجموعة من المعلمين والمشرفين و       مهارة سؤاالً في االختبار   

  .إلي الصورة النهائية له

طالبـاً مـن    ) 33(االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة على عينة استطالعية عـددها           تطبيق   *

 وللتأكد مـن     الصعوبة والتمييز  تحساب معامال طالب الصف السادس لحساب زمن االختبار و      

  . وصالحيتهما للتطبيق والوصول إلى الصورة النهائية لهمااتهمامصداقيتهما وثب
  

   :المرحلة الثالثة 

التكنولوجيـة  لتنمية المهارات   وفقاً إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة        دليل المعلم  بناء   *

  . المحكمين للتأكد من سالمته، وصالحيته للتطبيقى علهوعرض
  

   :المرحلة الرابعة 

  . )الضابطة والتجريبية ( عينة الدراسةىعلبطاقة المالحظة من ثم المعرفي والختبار  تطبيق ا*

ـ   الوحدة باستخدام الدليل المعد وفقاً إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المـشكلة            تدريس *  ى عل

  .)المجموعة التجريبية (العينة المختارة

الوحـدة  نتهـاء مـن تـدريس        بعـد اال   بطاقة المالحظـة  من ثم   المعرفي و  تطبيق االختبار    *

  .، ورصد النتائجباإلستراتيجية المقترحة على المجموعتين الضابطة والتجريبية

  .، وتحليلها، وتفسيرها معالجة النتائج إحصائياً*
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  2 تـ  مجـ )    1  + 2ن ( 2  ن  +2 ن1ن =  2يو
                           2

א* :א
 

  )82: 1998عفانة،(    :  ) T : Test(لعينتين مستقلتين ومتساويتين ) ت(اختبار  -1
  للفرق بين متوسـطي عينتـين مـستقلتين        )ت(، حيث قيمة    )ت  ( ختبار  استخدم الباحث ا  

   :كما يليومتساويتين 

  2  ـ  م1م                                           

                =قيمة ت                          
2     ع                                    

2 ع   +1
2                   

      ن                                             
  

   )1ن ـ  ( 2=  درجات الحرية 
  

  : حيث أن 

  .    متوسط كل من العينتين2 ، م1م

  .   تباين كل من العينتين2 ، ع1ع

  .ن    عدد أفراد كل عينة
  

  )128: 1998عفانة،(: لعينتين مستقلتين ) يو ( اختبار مان ـ ويتني -2

  

  

  

  

                                    

  : حيث أن 

  .         حجم العينة األولى1ن

  .          حجم العينة الثانية2ن

  .    مجموع رتب المتغير األول1مجـ ت

  .   مجموع رتب المتغير الثاني2مجـ ت

  .          فروق المتغير األول1يو

   .         فروق المتغير الثاني2يو

 من أنحجم التأثير الذي يسهم فيه المتغير التابع في التأثير على نتائج التجربة، وللتأكد من  -3

 :تين التاليتينخالل المعادلالفروق لم تحدث نتيجة الصدفة قام الباحث بالتأكد من ذلك من 

   

  1 تـ  مجـ )    1  + 1ن ( 1 ن + 2 ن1ن =  1يو
                           2
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  ):ت(في حالة اإلحصائي ) أ    

  

            
  

  

  )1 –ن  (2= ح .بدرجات حرية د

  )42: 2000عفانة،(      ) ت(محسوبة عند استخدام اختبار قيمة ت ال= حيث أن  ت 
  

   ) : Z( الدرجة المعيارية في حالة) ب    
   
  

  

  
  

  )43: 2000عفانة،(   ويتني_  عند استخدام اختبار مان  المحسوبة Zقيمة  =  Z: حيث أن 
  

، ) مربع إيتا (و الجدول التالي يوضح مستويات حجم التأثير عند استخدام كالً من اختبار  ت 

  ) 38: 2000عفانة، ) : ( Zالدرجة المعيارية ( اختبار مان ـ ويتني و
  

)14(מ
    ) Z( قيم الخاصة بمربع إيتا والدرجة المعيارية لمستويات حجم التأثير ل

  

  مستويات حجم التأثير
  نوع المقياس  م

  صغير  متوسط  كبير

  η2(   0.14  0.06  0.01( مربع إيتا   1

  Z(  0.80  0.50  0.20( الدرجة المعيارية   2

 :معامل ارتباط بيرسون -4
  

  

  

  

  )148: 2000مراد،( 

  2ت                                         
    =     2يتاا )ت(حجم التأثير لإلحصائي 

ح        .د  +  2ت                                    

                                       Z2  
    =     )Z(حجم التأثير لإلحصائي 

                                Z2    +    4 

   مجـ س مجـ ص–                                           ن مجـ س ص 

   ) =ر(معامل االرتباط 

  }2)مجـ ص (– 2ن مجـ ص }{ 2)مجـ س (– 2ن مجـ س       {                       
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  سـل اخلامـالفص
  

א א
  

א  .א

א  .א

א  .א

א  א .א

א  .א

א  .א
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  اخلامسالفصل 
א א

  

 علـى المعالجـات      بنـاءً   الباحـث  يعرض هذا الفصل أهم النتائج التي تم توصل إليهـا                

الجانب المعرفـي   اإلحصائية التي أجريت على ما تم جمعه وتحليله من بيانات من خالل اختبار              

  ردة فـي كتـاب التكنولوجيـا       في مادة التكنولوجيا وبطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية الـوا        

  . للصف السادس

א  :א
   :ما يلي نص الفرض األول على    ي

 طالب أداء متوسط   بين  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          "  

 المهـارات    بعـض   فـي   المجموعـة الـضابطة     طـالب  أداءمتوسط  المجموعة التجريبية، و  

  ."التكنولوجية
  

وذلك للتعرف على داللـة      ومتساويتين   لعينتين مستقلتين ) ت( اختبار    الباحث استخدموقد  

من خالل أداتـي     بين المجموعتين التجريبية والضابطة      المهارات التكنولوجية الفروق في تنمية    

 ، الجانب المعرفي في التكنولوجيا وبطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية        اختبارالدراسة المتمثلة ب  

  : يوضح ذلك التاليوالجدول 

)15(מ
   في اختبار الجانب المعرفيداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة

  

  العدد  المجموعة  البعد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  قيمة 

  )ت ( 

الداللة 

  اإلحصائية

مربع 

  η2إيتا 

حجم 

  التأثير

  1.43133  2.4500  40  تجريبية
  صناعة الورق

  1.27702  1.1000  40  ضابطة
دالة عند   4.451

0.01  
 كبير 0.202

  0.76753  2.0250  40  تجريبية
  الدراجة الهوائية

  0.80861  0.7500  40  ضابطة
دالة عند   7.233

0.01  
 كبير 0.401

  1.60108  3.2750  40  تجريبية
  الوقت وقياسه

  1.96752  1.9750  40  ضابطة
دالة عند   3.241

0.01  
 متوسط 0.118

  2.39390  7.7500  40  تجريبية
  االختبار ككل

 2.58087  3.8250  40  ضابطة
دالة عند   7.052

0.01  
 كبير 0.389

  2.64  تساوي  0.01 عند مستوى 78 الجدولية بدرجات حرية )ت(قيمة * 
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  :السابق ما يليجدول اليتضح من 

" صناعة الورق " في بعد     )α = 0.01( اللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د        -1

بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسـط درجـات طـالب المجموعـة              

  .  الضابطة على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيا لصالح طالب المجموعة التجريبية

لدراجـة  ا" فـي بعـد       )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -2

بين متوسط درجات طالب المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط درجـات طـالب              " الهوائية

المجموعة الضابطة على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيا لصالح طالب المجموعـة            

 .  التجريبية

" الوقت وقياسه " في بعد     )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -3

درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسـط درجـات طـالب المجموعـة            بين متوسط   

 .  الضابطة على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيا لصالح طالب المجموعة التجريبية

بين " االختبار ككل" في ) α  = 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4

توسط درجات طالب المجموعة الـضابطة      متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وم     

 .  على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيا لصالح طالب المجموعة التجريبية
  

)16(מ
   في بطاقة المالحظةداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة

  

  العدد المجموعة  البعد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  قيمة 

  )ت ( 

الداللة 

  اإلحصائية

مربع 

  η2إيتا 

حجم 

  التأثير

  3.07586  12.2250  40  تجريبية
  صناعة الورق

  3.34501  6.1250  40  ضابطة
دالة عند   8.490

0.01  
 كبير 0.480

  3.25970  12.2000  40  تجريبية
  الدراجة الهوائية

  2.99358  5.7500  40  ضابطة
دالة عند   9.217

0.01  
 كبير 0.521

  3.14439  16.4000  40  تجريبية
   وقياسهالوقت

  3.67589  9.2250  40  ضابطة
دالة عند   9.381

0.01  
 كبير 0.530

  5.57875  40.8250  40  تجريبية
  البطاقة ككل

 6.19263  21.1000  40  ضابطة
دالة عند   14.967

0.01  
 كبير 0.741

  2.64    تساوي0.01 عند مستوى 78 الجدولية بدرجات حرية )ت(قيمة * 
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  :السابق ما يليجدول اليتضح من 

صـناعة  " في بعـد      )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -1

بين متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طـالب المجموعـة            " الورق

 .  يةالضابطة على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريب

الدراجـة  " في بعـد      )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -2

بين متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طالب المجموعـة           " الهوائية

 .  الضابطة على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية

الوقـت  " فـي بعـد       )α = 0.01( صائية عند مستوى داللة     توجد فروق ذات داللة إح     -3

بين متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طـالب المجموعـة            " وقياسه

 .  الضابطة على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية

" البطاقة ككـل  " في    )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -4

بين متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طالب المجموعة الـضابطة            

  .  على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية
  

  :وبشكل عام وبناء على ما سبق فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، أي أنه

 طـالب   متوسط أداء  بين  )α = 0.01( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       توجد فروق   * 

 المهارات التكنولوجية    بعض  في  المجموعة الضابطة  متوسط أداء طالب  المجموعة التجريبية، و  

  .لصالح طالب المجموعة التجريبية

دام  للتأكد من أن حجم الفروق الناتجـة باسـتخ         )η2 (وقد قام الباحث باستخدام مربع إيتا     

هي فروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود إلى الصدفة إذ يعتبر حجـم               ) ت(اختبار  

 مربع  أن قيم ) 15(الجدول رقم   وقد بين   ،  لوجه المكمل للداللة اإلحصائية وال يحل محلها      التأثير ا 

جانب المعرفي   باستثناء بعد الوقت وقياسه في اختبار ال       تأثير كبير  تدل على حجم     بصفة عامة إيتا  

أن حجم التأثير يعتبر كبيراً إذا      ) 42 :2000،عفانة( حيث أشار  الذي كان حجم التأثير فيه متوسطاً     

  .0.14–0.06 بينما يعتبر متوسطاً إذا انحصرت تلك القيمة بين ،0.14 ≥كانت قيمة مربع إيتا

توسـط  بين م  نالحظ من خالل الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية          حيث  

درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة علـى اختبـار             

صـناعة  (لصالح طالب المجموعة التجريبية، بجميـع أبعـاده         الجانب المعرفي في التكنولوجيا     

 ، )1999سـالم، (سة ، وتتفق هذه النتيجة مع كٍل من درا    )الورق،الدراجة الهوائية، الوقت وقياسه   
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التي أظهـرت وجـود     و )2005حمادة،( ،   )2003الجندي،(،  )2002أحمد،(،  )2000ي،الحذيف(

رست بإستراتيجية التعلم المتمركز     لصالح المجموعة التجريبية التي د     روق ذات داللة إحصائية   ف

  .حول المشكلة

  )α = 0.01(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          كما ونالحظ أيضاً وجود   

 فـي داء طالب المجموعة التجريبية ومتوسط أداء طالب المجموعة الـضابطة           ين متوسط أ  بفي  

) صناعة الورق، الدراجة الهوائية، الوقت وقياسه     (في أبعادها الثالثة    بطاقة المهارات التكنولوجية    

ـ    اإلستراتيجيةوهذا يدل على أن     . لصالح طالب المجموعة التجريبية    ر فـي تنميـة      لها أثر كبي

 أتاحت ألفراد المجموعة  التجريبية نوعاً        المقترحة اإلستراتيجيةجية، حيث إن    المهارات التكنولو 

من التعلم يعتمد على التفاعل النشط والمشاركة اإليجابية في األنشطة المعـدة، باإلضـافة إلـى                 

تحمل الطالب للمسئولية أثناء التعليم كونهم يضعون حلوالً محتملة للمـشكالت التـي تـواجههم               

زيد من دافعيتهم نحو الموقف التعليمي خاصة بعد إنجاز المهام الموكلة إليهم بنجاح             األمر الذي ي  

  .واقتدار
 

א  :א
  :  ما يلي  علىثانينص الفرض ال  ي  

 أداء متوسـطي    بـين   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           "

المهـارات  بعـض   فـي     والـضابطة  التجريبيـة  تين المجمـوع  الطالب مرتفعي التحصيل في   

  ."لصالح طالب المجموعة التجريبية التكنولوجية
  

مـن درجـات الطـالب فـي        % 33اشتملت مجموعة الطالب مرتفعي التحصيل على أعلـى         

 طالباً في المجموعة التجريبية ومثلهم في       13المجموعتين التجريبية والضابطة الذين يبلغ عددهم       

 )Mann-WhitneyU( ويتنـي يـو      –مـان    اختبار    الباحث استخدمقد  المجموعة الضابطة، و  

الطـالب   بين   المهارات التكنولوجية وذلك للتعرف على داللة الفروق في تنمية         لعينتين مستقلتين 

من خالل أداتـي الدراسـة المتمثلـة        المجموعتين التجريبية و الضابطة     مرتفعي التحصيل في    

 التاليوالجدول  ،  جيا وبطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية     الجانب المعرفي في التكنولو    اختبارب

  :يوضح ذلك 
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)17(מ
   الضابطةالمجموعتين التجريبية والطالب مرتفعي التحصيل في داللة الفروق بين 

  في اختبار الجانب المعرفي
  

  العدد  المجموعة  البعد
متوسط 

  الرتب

مجموع 

  الرتب

قيمة 

)U(  

  قيمة 

 )Z(   

 الداللة

  اإلحصائية
حجم  Zقوة 

  التأثير

  230.00  17.69  13  تجريبية
  صناعة الورق

 121.00  9.31  13  ضابطة
دالة عند   2.826 30.0

0.01  
 متوسط  0.666

  231.00  17.77  13  تجريبية
  الدراجة الهوائية

 120.00  9.23  13  ضابطة
دالة عند   2.946 29.0

0.01  
 متوسط  0.684

  189.50  14.58  13  بيةتجري
  الوقت وقياسه

 161.50  12.42  13  ضابطة
    غير دالة  0.739 70.5

  247.00  19.00  13  تجريبية
  االختبار ككل

 104.00  8.00  13  ضابطة
دالة عند   3.736 13.0

0.01  
 متوسط 0.777

  

   2.58 تساوي 0.01 الجدولية عند مستوى داللة ) (Zقيمة * 

   1.96 تساوي 0.05ستوى داللة  الجدولية عند م) (Zقيمة * 
  

  :السابق ما يليجدول اليتضح من 

صـناعة  " في بعـد      )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -1

بين متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصيل فـي المجمـوعتين التجريبيـة            " الورق

 طـالب المجموعـة     والضابطة على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيـا لـصالح         

  .  التجريبية

الدراجـة  " في بعـد      )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -2

بين متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجمـوعتين التجريبيـة           " الهوائية

والضابطة على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيـا لـصالح طـالب المجموعـة              

  . التجريبية

الوقـت  " في بعد     )α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -3

بين متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجمـوعتين التجريبيـة           " وقياسه

 .والضابطة على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيا
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" االختبار ككـل  "في    )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -4

بين متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبية والـضابطة           

 .  على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيا لصالح طالب المجموعة التجريبية
  

ائية بـين متوسـطي     نالحظ من خالل الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات داللة إحـص           

التحصيل في المجموعة الضابطة والتجريبيـة فـي اختبـار الجانـب            درجات الطالب مرتفعي    

 الثالـث   بعـد الفي  ، بينما   "الدراجة الهوائية "، والثاني   " صناعة الورق "المعرفي في بعديه األول     

  . فروق ذات داللة إحصائيةال يوجد" الوقت وقياسه"
  

تحصيل لديهم ارتفاع   أن الطالب مرتفعي ال    :  إلى ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعود     

نسبي إذا ما قورنوا بذوي المستويات المتدنية في المعارف المتنوعة والخبرات المتعددة نتيجـة              

 وهـذا   معرفة اكتسبها الطالب منذ الصغر من خالل الدروس التعليمية،        " الوقت وقياسه "أن درس   

بيرة مـن قبـل     ، حيث كان هناك تجاوب ومشاركة ك      للطالبما لمسه الباحث من خالل تدريسه       

أن طالب مرتفعي   إلى   وكذلك   ، في المجموعتين الضابطة والتجريبية    الطالب مرتفعي التحصيل  

التحصيل لديهم قدرة على االستيعاب والحفظ، فاالختبار التحصيلي هنا يقيس قدرة الطالب علـى              

 بإستراتيجية  التذكر واالستيعاب فقط، سواًء تعلموا بإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أم          

  . أخرى، وهذا ما لوحظ من نتائج الطالب على االختبار التحصيلي
  

        رسوا كتاب التكنولوجيا تم التوصل     ومن خالل خبرة الباحث وآراء بعض الزمالء ممن د

 من فصول دراسية سابقة   الطالبفي الوحدة الرابعة هو خبرة يكتسبها       " الوقت وقياسه "إال أن بعد    

وال يجدوا صعوبة في    ختلفة ويستخدمون الساعات المختلفة في قياس الوقت،        وفي مواد دراسية م   

 وهذا أدى إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بـين المجموعـة             ،حفظ المعلومات واسترجاعها  

  .  بالذاتالبعدالضابطة والتجريبية في هذا 
  

 وفرقـاً داالً  على العكس في بطاقة المالحظة كان حجم التأثير كبيراً أي أن هناك تفوقـاً          

 المستخدمة لهـا أثـر      اإلستراتيجيةإحصائياً لصالح طالب المجموعة التجريبية، وهنا يتضح أن         

  .وفاعلية كبيرة في تنمية المهارات التكنولوجية
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)18(מ
   الضابطةالمجموعتين التجريبية والطالب مرتفعي التحصيل في داللة الفروق بين 

  في بطاقة المالحظة
  

العدد  المجموعة  عدالب  
متوسط 

  الرتب

مجموع 

  الرتب

قيمة 

)U(  

  قيمة 

 )Z(   

الداللة 

  اإلحصائية
حجم  Zقوة 

  التأثير

  254.00  19.54  13  تجريبية
  صناعة الورق

 97.00  7.46  13  ضابطة
دالة عند   4.053  6.0

0.01  
 كبير  0.804

  258.00  19.85  13  تجريبية
  الدراجة الهوائية

 93.00  7.15  13  ضابطة
عند دالة   4.265  2.0

0.01  
 كبير  0.819

  255.00  19.62  13  تجريبية
  الوقت وقياسه

 96.00  7.38  13  ضابطة
دالة عند   4.089  5.0

0.01  
 كبير  0.806

  260.00  20.00  13  تجريبية
  البطاقة ككل

 91.00  7.00  13  ضابطة
دالة عند   4.356  0.0

0.01  
 كبير  0.825

   2.58 تساوي 0.01 الجدولية عند مستوى داللة ) (Zقيمة * 

   1.96 تساوي 0.05 الجدولية عند مستوى داللة ) (Zقيمة * 
  

  :السابق ما يليجدول اليتضح من 

صـناعة  " فـي بعـد    )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        -1

عتين التجريبيـة   بين متوسطي أداء الطالب مرتفعـي التحـصيل فـي المجمـو           " الورق

 .  والضابطة على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية

الدراجـة  " في بعـد      )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -2

بين متوسطي أداء الطالب مرتفعي التحـصيل فـي المجمـوعتين التجريبيـة             " الهوائية

 .  اقة مالحظة المهارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبيةوالضابطة على بط

الوقـت  " فـي بعـد       )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -3

بين متوسطي أداء الطالب مرتفعي التحـصيل فـي المجمـوعتين التجريبيـة             " وقياسه

 .  الح طالب المجموعة التجريبيةوالضابطة على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية لص

بين " البطاقة ككل " في    )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -4

متوسطي أداء الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبيـة والـضابطة علـى             

  .  بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية
  



 94

 بـين متوسـطي      خالل الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات داللة إحـصائية          نالحظ من 

 فـي بطاقـة المالحظـة       درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة والتجريبية       

  .هاجميع أبعادب

 الـتعلم المتمركـز حـول       إستراتيجيةأن    : إلى ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعود     

نمية المهارات التكنولوجية لدى طـالب الـصف الـسادس مرتفعـي       المشكلة لها أثر فعال في ت     

يتضح ذلك من خالل مقارنة أداء طالب المجموعة الضابطة والتجريبية على بطاقة            والتحصيل،  

 إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية كما هو موضح         داالً اً أن هناك فرق    أيضاً المالحظة، ولوحظ 

ن اإلستراتيجية استطاعت أن تنمي الجانب المهاري المتمثل         إلى أ  ويعزى هذا في الجدول السابق    

  .في بطاقة المالحظة

إلى أن الطالب في المجموعة الضابطة قد درسوا المضمون التقليدي الذي لم يتح              وكذلك

نما طالب المجموعة التجريبيـة تعلموهـا       ي، ب  لهذه المهارات وأهميتها   اً وعميق اًسع وا اًلهم اكتساب 

 وفقـاً  من خـالل دليـل المعلـم المعـد            وكيفية تطبيقها  وفهم لهذه المهارات  وكانوا على وعي    

، فقد كانت المهارات المتضمنة في بطاقة       إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بطريقة جيدة      

 الطالـب   يستطيع بحيثالمالحظة متسلسلة ومنطقية ومرتبة حسب وردوها في المنهاج ومبسطة          

ه فوراً وتقديم التغذية الراجعة له، وكما أن استخدام دليل          مالئه وتقييم أدائ   وز تنفيذها أمام مدرسه  

األساليب غير التقليدية فـي التـدريس مثـل طريقـة           و لألنشطة وأوراق العمل المتنوعة      المعلم

ـ      انتباه المجموعات والمناقشة قد ساعد على جذب      ومـشاركتهم   ه الطالب للدروس المتضمنة في

، وإعطاء  المعلم وتوفير مناخ صفي ديمقراطي    اإلعداد الجيد للبطاقة ودليل      إضافة إلى ،  اإليجابية

  قد زاد من فهـم الطـالب        بحرية وتنفيذ المهارات المختلفة    الفرصة للطالب للتعبير عن أفكارهم    

ردة في بطاقة المالحظة بشكل أفضل مـن قبـل           للمهارات التكنولوجية الوا   هم وتطبيق همواستيعاب

  .يبيةطالب المجموعة التجر
  

  :وبشكل عام وبناًء على ما سبق فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، أي أنه

  متوسـطي أداء   بـين   )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          * 

 المهـارات    بعـض   فـي  الـضابطة  و التجريبيـة مرتفعي التحصيل في المجمـوعتين       الطالب

  .المجموعة التجريبيةالتكنولوجية لصالح طالب 
  

 الفـروق الناتجـة      للتأكد من أن حجم    )Z(ختبار اإلحصائي   االوقد قام الباحث باستخدام     

ال تعـود إلـى     هي فروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسـة و         ويتني   – مان   باستخدام اختبار 
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 في التكنولوجيا   بالنسبة الختبار الجانب المعرفي   تأثير  ال أن حجم    السابقالجدول  وقد بين   ،  الصدفة

لم تكن دالة إحـصائياً،     ) Z(باستثناء بعد الوقت وقياسه حيث أن قيمة         كان متوسطاً بصفة عامة   

  .اًكبيربينما كان حجم التأثير المتعلق ببطاقة مالحظة المهارات وأبعادها 

 مع نتائج كل من دراسـة     في تنمية المهارات التكنولوجية     وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة      

 دراسـة وكـذلك اتفقـت مـع       من الدراسات العربية،    ) 2007طاحون، أبو( ،   )2005دة،حما(

)Fulton,Kathleen,1997( من الدراسات األجنبية. 
  

א  :א
   :ما يلي  على ثالثنص الفرض الي   

 أداء متوسـطي    بـين   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           "

 المهارات التكنولوجية بعض  في    والضابطة  التجريبية تين المجموع دني التحصيل في  الطالب مت 

  ."لصالح طالب المجموعة التجريبية
  

من درجات الطـالب فـي      % 33اشتملت مجموعة الطالب متدني التحصيل على أدنى        

هم في   طالباً في المجموعة التجريبية ومثل     13المجموعتين التجريبية والضابطة الذين يبلغ عددهم       

 )Mann-WhitneyU( ويتنـي يـو      –مـان    اختبار    الباحث استخدم، وقد   الضابطةالمجموعة  

الطـالب   بين   المهارات التكنولوجية وذلك للتعرف على داللة الفروق في تنمية         لعينتين مستقلتين 

 اختبـار من خالل أداتي الدراسة المتمثلة ب     المجموعتين التجريبية والضابطة    متدني التحصيل في    

ــة    الج ــارات التكنولوجي ــة المه ــة مالحظ ــا وبطاق ــي التكنولوجي ــي ف ــب المعرف   ، ان

  : يوضح ذلك التاليوالجدول 
  

)19(מ
  الضابطةالمجموعتين التجريبية والطالب متدني التحصيل في داللة الفروق بين 

  في اختبار الجانب المعرفي
  

  المجموعة  البعد
متوسط   العدد

  الرتب

مجموع 

  الرتب

قيمة 

)U(  

  قيمة 

 )Z(   

الداللة 

  اإلحصائية
حجم  Zقوة 

  التأثير

  213.50  16.42  13  تجريبية
  صناعة الورق

 137.50  10.58  13  ضابطة
دالة عند   2.036  46.5

0.05  
 متوسط  0.508

  247.50  19.04  13  تجريبية
  الدراجة الهوائية

 103.50  7.96  13  ضابطة
دالة عند   3.913  12.5

0.01  
 متوسط  0.792
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  221.00  17.00  13  تجريبية
  الوقت وقياسه

 130.00  10.00  13  ضابطة
دالة عند   2.524  39.0

0.05  
 متوسط  0.614

  260.00  20.00  13  تجريبية
  االختبار ككل

 91.00  7.00  13  ضابطة
دالة عند   4.416  0.0

0.01  
 كبير  0.829

  

   1.96وي  تسا0.05 الجدولية عند مستوى داللة ) (Zقيمة * 

   2.58 تساوي 0.01 الجدولية عند مستوى داللة ) (Zقيمة * 
  

  :السابق ما يليجدول اليتضح من 

صـناعة  " في بعد     )α = 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -1

بين متوسطي درجات الطالب متدني التحصيل فـي المجمـوعتين التجريبيـة            " الورق

لجانب المعرفي في التكنولوجيا لـصالح طـالب المجموعـة          والضابطة على اختبار ا   

  .  التجريبية

الدراجـة  " في بعد     )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -2

بين متوسطي درجات الطالب متدني التحصيل في المجمـوعتين التجريبيـة           " الهوائية

ا لـصالح طـالب المجموعـة       والضابطة على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجي      

 .  التجريبية

الوقـت  " في بعـد      )α = 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -3

بين متوسطي درجات الطالب متدني التحصيل فـي المجمـوعتين التجريبيـة        " وقياسه

والضابطة على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيا لـصالح طـالب المجموعـة             

 .  التجريبية

" االختبار ككل " في    )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -4

بين متوسطي درجات الطالب متدني التحصيل في المجموعتين التجريبية والـضابطة           

 .  على اختبار الجانب المعرفي في التكنولوجيا لصالح طالب المجموعة التجريبية
  

ائية بـين متوسـطي      يوجد فروق ذات داللة إحـص      نالحظ من خالل الجدول السابق أنه     

  التحصيل في المجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار الجانب المعرفي         متدنيدرجات الطالب   

  .بأبعاده الثالثة
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ليس لديهم أي    التحصيل   متدنيأن الطالب    : ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعود إلى      

أما بالنسبة   ،موليس لديهم دافعية واهتمام للتعل     عرفيحول موضوعات االختبار الم   معرفة مسبقة   

إلعداد للمجموعة التجريبية فقد أشارت النتائج إلى أن هناك فروقاً دالةً إحصائياً لصالحها نتيجة ل             

 وفقاً الستراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول         ةمعدأنشطة بنائية    لدليل المعلم بما يحتويه من       الجيد

 وما يتضمنه من أوراق عمل ساعدت على جذب انتبـاه الطـالب             قة بطريقة سهلة وشي   المشكلة

والعمل ضـمن    واإلجابة عليها     في إبداء الرأي   والممارسة العملية لألنشطة المتنوعة والمشاركة    

لذا فقـد  نقل المعرفة ومناقشتها فيما بينهم، بروح الفريق، وعمل ال على  هم  مما ساعد  مجموعات،

   فـي اختبـار    ) فئة متدني التحـصيل   (الب المجموعة التجريبية     لصالح ط  كان هناك تفوقُ كبير

  .الجانب المعرفي
  

)20(מ
   الضابطةالمجموعتين التجريبية والطالب متدني التحصيل في داللة الفروق بين 

  في بطاقة المالحظة
  

  العدد  المجموعة  البعد
متوسط 

  الرتب

مجموع 

  الرتب

قيمة 

)U(  

  قيمة 

 )Z(   

الداللة 

  صائيةاإلح
حجم  Zقوة 

  التأثير

  245.50  18.88  13  تجريبية
  صناعة الورق

 105.50  8.12  13  ضابطة
دالة عند   3.605  14.5

0.01  
 متوسط  0.764

  249.50  19.19  13  تجريبية
  الدراجة الهوائية

 101.50  7.81  13  ضابطة
دالة عند   3.813  10.5

0.01  
 متوسط  0.784

  244.50  18.81  13  تجريبية
  الوقت وقياسه

 106.50  8.19  13  ضابطة
دالة عند   3.556  15.5

0.01  
 متوسط  0.759

  260.00  20.00  13  تجريبية
  البطاقة ككل

 91.00  7.00  13  ضابطة
دالة عند   4.347  0.0

0.01  
 كبير  0.825

   1.96 تساوي 0.05 الجدولية عند مستوى داللة ) (Zقيمة* 

   2.58 تساوي 0.01د مستوى داللة الجدولية عن ) (Zقيمة* *
  

  :السابق ما يليجدول اليتضح من 

صـناعة  " في بعد     )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -1

بين متوسطي أداء الطالب متـدني التحـصيل فـي المجمـوعتين التجريبيـة              " الورق

ـ           الب المجموعـة   والضابطة على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجيـة لـصالح ط

 .  التجريبية
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الدراجـة  " في بعد     )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -2

بين متوسطي أداء الطالب متدني التحـصيل فـي المجمـوعتين التجريبيـة             " الهوائية

والضابطة على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجيـة لـصالح طـالب المجموعـة             

 .  التجريبية

الوقـت  " في بعـد      )α = 0.01( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        توجد   -3

بين متوسطي أداء الطالب متدني التحـصيل فـي المجمـوعتين التجريبيـة             " وقياسه

والضابطة على بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجيـة لـصالح طـالب المجموعـة             

 .  التجريبية

" البطاقة ككـل  " في    )α = 0.01( لة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال        -4

بين متوسطي أداء الطالب متدني التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة على           

  .  بطاقة مالحظة المهارات التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية
  

 بـين متوسـطي     نالحظ من خالل الجدول السابق أنه يوجد فروق ذات داللة إحـصائية           

جميع ب في بطاقة المالحظة      التحصيل في المجموعة الضابطة والتجريبية     متدنيالب  درجات الط 

  .هاأبعاد

 الـتعلم المتمركـز حـول       إستراتيجيةأن    : إلى ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعود     

 متـدني المشكلة لها أثر فعال في تنمية المهارات التكنولوجية لدى طـالب الـصف الـسادس                

 خالل مقارنة أداء طالب المجموعة الضابطة والتجريبية على بطاقـة           التحصيل، يتضح ذلك من   

 كما هو موضح فـي  ، إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية داالًاًالمالحظة، ولوحظ أن هناك فرق 

مهاري المتمثل في   الجدول السابق وهذا راجع إلى أن اإلستراتيجية استطاعت أن تنمي الجانب ال           

  . فئة متدني التحصيلبطاقة المالحظة لدى طالب
  

ويعزي الباحث أيضاً سبب تفوق المجموعة التجريبية إلى أن دليل المعلم المعـد وفقـاً               

 بشكل جيد ومتسلسل للدروس حسب وردودها في        أعد التعلم المتمركز حول المشكلة      إلستراتجية

 منطقي  وإعداد بطاقة المالحظة بشكل   ) وحدة صناعة وآالت  (منهاج التكنولوجيا للصف السادس     

ستثارة دافعية الطـالب    الدمت في صورة أوراق عمل      سليم وعبارات واضحة مخصصة هادفة قُ     

  .للتعلم واإلجابة على هذه األوراق وتنفيذ المهارات الواردة فيها) فئة متدني التحصيل(
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ونقـل الخبـرات    ،  الفريـق الواحـد   والعمل ضمن    مع أقرانهم وكذلك إلى دمج الطالب     

ي توفير مناخ صف  وكذلك إلى   يتعلم الطالب من قرينه بشكل أفضل،       بحيث  ،  ينهمت فيما ب  والمهارا

تنفيذ المهارات ومتابعتها ومناقشتها مـع بـاقي المجموعـات          مناسب وإعطاء الفرصة للطالب ل    

  .وتقديم التغذية الراجعة
  

  :وبشكل عام وبناًء على ما سبق فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، أي أنه

  متوسـطي أداء   بـين   )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           *

 المهـارات    بعـض   فـي تنميـة    الضابطة و التجريبيةمتدني التحصيل في المجموعتين      الطالب

  .التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية

تبـار الجانـب    بالنـسبة الخ  تأثير  الأن حجم    )Z(ويتضح من قيم اختبار قوة اإلحصائي       

المعرفي في التكنولوجيا كان متوسطاً في أبعاد االختبار وكان كبيراً في االختبار ككـل، وهـذه                

النتيجة تنسحب على بطاقة مالحظة المهارات فقد كان حجم التأثير متوسطاً في أبعـاد البطاقـة                

  .وكبيراً في البطاقة ككل
  

ستراتيجية المقترحة لها أثر فعال في تنميـة        أن اإل  :ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعود إلى      

المهارات التكنولوجية لدى طالب الصف السادس متدني التحصيل، يتضح ذلك من خالل مقارنة             

ختبـار المعرفـي،    االعلى  ) فئة متدني التحصيل  (إجابات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية      

 لصالح المجموعة التجريبية كما هـو       اً كبير اً هناك فرق   أن الحظو ،بطاقة المالحظة وأدائهم على   

 وهذا راجع إلى أن اإلستراتيجية استطاعت أن تنمي الجانب المعرفي           ،موضح في الجدول السابق   

  .المهارات التكنولوجيةلدى الطالب وكذلك الجانب المهاري المتمثل في 

 كل مـن     مع نتائج دراسة    في تنمية المهارات التكنولوجية    وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة    

مـن الدراسـات    ) 2005حـسن، (،  ) 2007عابـد، (،  ) 2007طاحون، أبو(،  ) 2005حمادة،(

  .من الدراسات األجنبية) Fulton,Kathleen,1997(قد اتفقت مع دراسة والعربية، 

، نتائج دراسة كـل مـن        مع   تنمية الجانب المعرفي  هذه الدراسة في    نتائج  واتفقت  كما  

، من الدراسات العربية،    )1999سالم،(،  ) 2000الحذيفي، (،) 2002أحمد،(،  ) 2003الجندي،(

ــن  و ــل مـ ــة كـ ،  )Butler.Susan,1999 ( ،)Glasgow,Neal A,1997(دراسـ

)Hill,Hannafin,1995(،)Kadel,Stephanie,1992(،من الدراسات األجنبية . 
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א  א :א
  :ما يلي ينص الفرض الرابع على   
  

 بين درجات طالب المجموعـة       )α ≥ 0.05( ائياً عند مستوى داللة     ال توجد عالقة دالة إحص    "

 بطاقة مالحظة المهـارات     فيدرجاتهم  بين  ختبار المعرفي في التكنولوجيا و    االالتجريبية على   

  ".التكنولوجية
  

 Pearson Correlationوالختبار صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسـون  

Coefficient والجدول التالي يوضح ذلكلى قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين  للتعرف ع:  
  

)21(
  معامل ارتباط بيرسون بين درجات طالب المجموعة التجريبية في االختبار وبطاقة المالحظة

   

  معامل االرتباط  المجال

  **0.466  صناعة الورق

  *0.336  الدراجة الهوائية

  **0.568  الوقت وقياسه

  **0.980  ر ككلاالختبا
  

  0.304 تساوي 0.05 عند مستوى الجدولية معامل االرتباط  قيمة*     

  0.393 تساوي 0.01 عند مستوى  االرتباط الجدولية معامل قيمة**    
  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 بين درجات طالب المجموعـة       )α = 0.01( توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى        -1

لى بعد صناعة الورق في االختبار ودرجاتهم على بعد صناعة الورق فـي             التجريبية ع 

  . بطاقة المالحظة

 بين درجات طالب المجموعـة       )α = 0.05( توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى        -2

التجريبية على بعد الدراجة الهوائية في االختبار ودرجاتهم على بعد الدراجة الهوائية في             

 .بطاقة المالحظة
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 بين درجات طالب المجموعـة       )α = 0.01( توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى        -3

التجريبية على بعد الوقت وقياسه في االختبار ودرجاتهم على بعد الوقت وقياسـه فـي               

 .بطاقة المالحظة

 بين درجات طالب المجموعـة       )α = 0.01( توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى        -4

 .تبار ككل ودرجاتهم على بطاقة المالحظة ككلالتجريبية على االخ
  

 أن بطاقة المالحظة قد أعدت بطريقة علمية منهجية من          :ويفسر الباحث النتائج السابقة بما يلي     

خالل تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف السادس األساسي التابع لوزارة التربيـة والتعلـيم              

 صدقها وثباتها ومناسبتها للعنـوان ومطابقتهـا        الفلسطينية، وعرضها على المحكمين للتأكد من     

للمنهاج وصياغة عباراتها وبعد حساب اتساقها الداخلي ألبعادها الثالثة والتأكـد مـن سـالمتها               

والخروج بالصورة النهائية لها، وحيث أن االختبار قد أعد معتمداً على بطاقة المالحظة بحيـث               

الختبار بحيث يكون عدد فقرات البطاقة مساوياً لعدد        تأخذ كل فقرة من فقرات البطاقة سؤاالً في ا        

   رض االختبار أيضاً على مجموعة من المحكمين من ذوي االختـصاص           فقرات االختبار وقد ع

 أن االختبار منشق من بطاقة المالحظة وبالتـالي فإنـه           إلبداء الرأي واالقتراحات، وبهذا يتضح    

التجريبية على االختبـار بأبعـاده الثالثـة         هناك عالقة بين درجات طالب المجموعة        يتضح أن 

  .ودرجاتهم في بطاقة المالحظة بأبعادها الثالثة
  

א :א
  :يوصي الباحث بما يلي في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية     

  

ضرورة تنويع االستراتيجيات واألساليب المستخدمة في تدريس التكنولوجيا، بحيث يـتم            

عيل االستراتيجيات التي تتيح فرص التفاعل والمشاركة اإليجابية مثل إستراتيجية التعلم           تف

  .المتمركز حول المشكلة

الواردة في منهاج التكنولوجيا وتحليل هـذه المهـارات          األدائيةالتركيز على المهارات     

 .وتوجيه المعلمين إلى تنميتها بطريقة منظمة ومقصودة

ي التكنولوجيا لتدريبهم على آلية  توظيف إستراتيجية الـتعلم          عقد دورات تدريبية لمعلم    

  .المتمركز حول المشكلة في تدريس المهارات التكنولوجية

والطـرق  األساليب  االستراتيجيات و  هنيتضمو التكنولوجيافي تعليم   " معلمالدليل   "تطوير 

  .التي أثبتت الدراسات فاعليتها في تدريس التكنولوجيا
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א :א
  :الدراسات والبحوث التالية     في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يقترح الباحث إجراء 

  

أثر استخدام إستراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة على تنميـة التفكيـر اإلبـداعي               

 .واالبتكاري في التكنولوجيا

 في صـفوف    ولوجيةالتكنمهارات  ال لتنمية    باستخدام النظرية البنائية   برنامج مقترح بناء   

  .       سية مختلفةراومراحل د

فاعلية برنامج مقترح باستخدام النظرية البنائية على تحصيل الطـالب واتجـاههم فـي               

 .التكنولوجيا

  .المهارات التكنولوجية علي تدريس التكنولوجياإعداد برنامج لتدريب معلمي  

 .تكنولوجيةاللمهارات لبناء مقاييس موضوعية لقياس مدى إتقان الطلبة  
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  ملخص الدراسة
  

א" א מ א א אמ א
א א א א א "א

     

إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على تنميـة        إلى معرفة أثر استخدام     هدفت هذه الدراسة    

، وذلك من خالل اإلجابة عـن       ي التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة      بعض المهارات ف  

  : وهوالسؤال الرئيس للدراسة 
  

ما أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على تنمية بعـض المهـارات فـي                "

  .التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة؟
  

 مجموعة من األسئلة الفرعية     علىقام الباحث باإلجابة    ولإلجابة عن هذا السؤال الرئيس      

 المهارات التكنولوجية الواردة في منهاج التكنولوجيا للـصف         المنبثقة منه، والتي تمحورت حول    

، وأثر استخدام اإلستراتيجية على تنميتها، والفروق في المهارات         "وحدة صناعة وآالت  "السادس  

ل ومتدنيه فـي المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة،          التكنولوجية لدى طالب مرتفعي التحصي    

  :وهي كالتالي   والعالقة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار وبطاقة المالحظة

  ؟ما المهارات المراد تنميتها في وحدة صناعة وآالت من كتاب التكنولوجيا للصف السادس -1

 طالب أداء متوسط   بين )α ≥ 0.05( داللة   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      هل   -2

  ؟ المهارات التكنولوجية بعض في المجموعة الضابطة طالبأداءمتوسط المجموعة التجريبية، و

 طالب الصف الـسادس     بين )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة    هل توجد فروق دالة إحصائياً       -3

  ؟التكنولوجيةمهارات ي التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المرتفع

 طالب الصف الـسادس     بين )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة    هل توجد فروق دالة إحصائياً       -4

  متدني التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المهارات التكنولوجية؟

ختبار المعرفي فـي    االدرجات طالب المجموعة التجريبية على      متوسط  بين   هل توجد عالقة     -5

  اقة مالحظة المهارات التكنولوجية؟ بطفيدرجاتهم وبين لتكنولوجيا ا
  

لمالءمتـه لموضـوع    المـنهج التجريبـي     ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث       

بمدرسة الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من ثمانين طالباً من طالب الصف السادس األساسي              
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 غزة، حيث تم تقـسيمهم إلـى مجمـوعتين األولـى            محافظةللبنين  ) ب(معين بسيسو األساسية    

  .وتضم أربعين طالباً تجريبية وتضم أربعين طالباً، واألخرى ضابطة

ولبيان أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة علـى تنميـة المهـارات              

ونـاً مـن    اختبار الجانب المعرفـي، مك    : التكنولوجية قام الباحث بتصميم أداتي الدراسة وهما        

عشرين فقرة جميعها اختيار من متعدد، وكذلك بطاقة مالحظة، مكونة من عشرين فقرة تقـيس               

  .أداء الطالب للمهارات العملية المستهدفة
  

وقد تم عرض أداتي الدراسة على مجموعة من المحكمين المختـصين، والتحقـق مـن                 

طالباً مـن أحـد مـدارس       ) 33(صدقهما وثباتهما، وتطبيقهما على عينة استطالعية مكونة من         

محافظة غزة من خارج عينة الدراسة، وذلك قبل تطبيقها على عينة الدراسـة لالطمئنـان إلـى         

  .صالحيتهما للتطبيق
  

هذا وقد تم اختيار الوحدة الرابعة من منهاج التكنولوجيا للصف السادس وبناء دروسـها              

ـ       إلستراتيجيةوفقاً   اة أسـس ومبـادئ ومعـايير تلـك          التعلم المتمركز حول المشكلة مع مراع

اإلستراتيجية بحيث تضمنت األهداف والمتطلبات السابقة وعرض المحتوى والخطوات والتقويم          

بأنواعه، ثم تم تدريسها لطالب المجموعة التجريبية، بينما درست المجموعة الضابطة الوحـدة             

توصـلت    المجمـوعتين  نفسها بالطريقة المعتادة، وبعد تطبيق االختبار وبطاقة المالحظة علـى         

  :الدراسة إلى النتائج التالية 
  

 طالب  متوسط أداء  بين  )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -1

 المهارات التكنولوجيـة     بعض  في  المجموعة الضابطة  متوسط أداء طالب  المجموعة التجريبية، و  

  .لصالح طالب المجموعة التجريبية

  متوسـطي أداء   بـين   )α = 0.01( ات داللة إحصائية عند مستوى داللـة        توجد فروق ذ   -2

 المهارات التكنولوجية    بعض  في الضابطة و التجريبيةمرتفعي التحصيل في المجموعتين      الطالب

  .لصالح طالب المجموعة التجريبية

  متوسـطي أداء   بـين   )α = 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           -3

 المهـارات    بعـض   فـي تنميـة    الضابطة و التجريبيةمتدني التحصيل في المجموعتين      بالطال

  .التكنولوجية لصالح طالب المجموعة التجريبية

 بين درجـات طـالب المجموعـة         )α = 0.01(  توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى        -4

 .التجريبية على االختبار ككل ودرجاتهم على بطاقة المالحظة ككل



 105

  

                              :من أهمها  الباحث مجموعة من التوصيات، أوصى ضوء نتائج الدراسة وفي *
  

تنويع االستراتيجيات واألساليب المستخدمة في تدريس التكنولوجيا، بحيث يـتم تفعيـل             

االستراتيجيات التي تتيح فرص التفاعل والمشاركة اإليجابية مثـل إسـتراتيجية الـتعلم             

  .ول المشكلةالمتمركز ح

الواردة في منهاج التكنولوجيا وتحليل هـذه المهـارات          األدائيةالتركيز على المهارات     

 .وتوجيه المعلمين إلى تنميتها بطريقة منظمة ومقصودة

عقد دورات تدريبية لمعلمي التكنولوجيا لتدريبهم على آلية  توظيف إستراتيجية الـتعلم              

  .رات التكنولوجيةالمتمركز حول المشكلة في تدريس المها

والطـرق  األساليب  االستراتيجيات و  هنيتضمو التكنولوجيافي تعليم   " معلمالدليل   "تطوير 

  .التي أثبتت الدراسات فاعليتها في تدريس التكنولوجيا
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  قائمة املصادر واملراجع
  

א: א א
  

  

  .القرآن الكريم     * 
 

ديد في تـدريس تجـارب العلـوم فـي ضـوء            الج) : 2005(أبو جاللة، صبحي     -1

 ، الطبعة األولى ، مكتبة الفالح للنـشر والتوزيـع ،            استراتيجيات التدريس المعاصرة  

 .الكويت

أساليب التدريس العامة   ) : 2001(، صبحي حمدان ؛ عليمات، محمد مقبل        أبو جاللة  -2

 . ، الطبعة األولى ، مكتبة الفالح ، الكويتالمعاصرة

التعلـيم  ) : 2004(الموسوي،علي بن شرف ؛ أبو جبين،عطـار        أبو حرب،يحيى ؛     -3

 . ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، الكويتالتعاوني لمراحل التعليم والتعليم العالي

 ، الطبعة الثانيـة ،      علم النفس التربوي  ) : 1980(أبو حطب، فؤاد ؛ صادق ،آمال        -4

 .مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة

أثر برنامج مقترح بـالنموذج البنـائي فــي         ) : 2007(الد  أبو طاحون ، أحمد خ     -5

 ،  إكساب مهارة الرسم الهندسي بمنهج التكنولوجيا للصف التاسـع في محافظة غزة          

  .رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية بغزة

 ، الطبعة الثالثة    مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي    ) : 1982( أبو لبدة ، سبع      -6

  .ردنية ، عمان، الجامعة األ

أثر برمجيات الوسـائط المتعـددة فـي        ) : 2006(أبو ورد ، إيهاب محمد مرزوق        -7

اكتساب مهارة البرمجة األساسية واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الـصف            

 . ، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطينالعاشر

لوجي لدى معلمي العلـوم بالمرحلـة       مستوى التنور التكنو  ) : 1999(أحمد ، آمال     -8

 ، الجمعيـة    2 ، المؤتمر العلمي الثالث ، يوليـو ، مجلـد          الثانوية العامة أثناء الخدمة   

 .المصرية للمناهج وطرق التدريس ، القاهرة

 ،   مكتبـة النهـضة     ، طرق تعليم اللغة العربية    :) 1979(أحمد ، محمد عبد القادر       -9

 .القاهرة
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أثر استخدام كل من نموذج ويتلي للتعلم البنـائي         ) : 2002(أحمد ، مها عبد السالم       -10

والتعلم باالستقبال ذي المعنى في تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلـم والتفكيـر             

 .االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم

 مـنهج ،  (طرائق التدريس   ) : 2003(األحمد، ردينة عثمان ؛ يوسف، حذام عثمان         -11

 .، الطبعة الثانية ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، األردن) أسلوب ، وسيلة

 ، الطبعـة الثالثـة       قاموس إنجليزي عربـي    –المورد  ) : 1999(البعلبكي ، منير     -12

 .والثالثون ، بيروت ، لبنان

أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات على تنمية      ) : 2002(بيرم ، أحمد عبد القادر       -13

 ، رسـالة    كير الناقد في العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي بغـزة          مهارات التف 

ماجستير ، برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة األقصى ،             

 .غزة

أثر استخدام نموذج ويتلي فـي تنميـة التحـصيل          ) : 2003(الجندي ، أمنية السيد      -14

لمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في      ومهارات عمليات العلم األساسية والتفكير الع     

 .م2003 ، مارس ، 1 ، العدد6، مجلة التربية العلمية ، مجلدمادة العلوم 

برنامج مقترح في ضوء النظرية البنائيـة       ) : 2005(حجي ، انتصار عبد المعطي       -15

، رسالة دكتـوراه ،     لتعديل المفاهيم البديلة في مادة األحياء لدى طلبة الصف العاشر           

 .نامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة األقصى ، غزةبر

فاعلية إستراتيجية التعليم المرتكز على المشكلة      ) : 2000(الحذيفي ، خالد بن فهد       -16

في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مـادة العلـوم لـدى تلميـذات المرحلـة                

عية المصرية للمناهج وطرق التدريس      ، المؤتمر العلمي الخامس عشر للجم      المتوسطة

 .م2003، ديسمبر ، ) 91(، العدد 

فعالية تدريس وحدة مقترحـة قائمـة علـى         ) : 2004(حسام الدين ، ليلى عبد اهللا        -17

 ،  النظرية البنائية لتنمية وعي طالبات المدارس الثانوية التجارية بالتربيـة الغذائيـة           

 . ، سبتمبر7 ، المجلد 3مجلة التربية العلمية ، العدد 

برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العمليـة فـي         ) : 2005(حسن ، منير سليمان      -18

 ، رسالة ماجستير ، كلية التربيـة ، الجامعـة    تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة    

  .اإلسالمية بغزة
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فعالية استخدام نموذج ويتلي البنائي المعـدل فـي         ) : 2005(حمادة ، فايزة أحمد      -19

مهارة حل المشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لـدى تالميـذ المرحلـة    تنمية  

 .1، ع21، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، جاالبتدائية

برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم التكنولوجيـا لـدى         ) : 2006(الحناوي ، هاني     -20

التربيـة ،    ، رسالة ماجستير ، كلية       طلبة الصف التاسع األساسي بمدارس شمال غزة      

 .الجامعة اإلسالمية بغزة

 ، الطبعة األولى تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيـق ) : 1998(الحيلة ، محمد   -21

 .، عمان ، األردن

تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول        ) : 2002(الحيلة ، محمد محمود      -22

توزيـع والطباعـة ، عمـان ،         ، الطبعة األولى ، دار المسيرة للنـشر وال         والممارسة

 .األردن

 ، دار المـسيرة     تصميم التعليم نظرية وممارسـة    ) : 2003(الحيلة ، محمد محمود      -23

 .للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان

 ، الطبعـة األولـى ، دار        تعليم العلوم للجميـع   ) : 2005(خطايبة ، عبد اهللا محمد       -24

 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن

 ، عالم الكتب    طرائق وأساليب التدريس المعاصرة   ) : 2006(عي ، محمود داود     الربي -25

 .الحديث ، األردن

 ، الطبعـة     رؤية بنائية  –تدريس العلوم للفهم    ) : 2002(زيتون ، كمال عبد الحميد       -26

 .األولى ، عالم الكتب ، القاهرة

ـ    ) : 1992(زيتون، حسن ؛ زيتون، كمال       -27  ،  ويالبنائية منظور ابستمولوجي وترب

 .الطبعة األولى ، االسكندرية

التعلم والتدريس مـن منظـور النظريـة        ) : 2003(زيتون، حسن ؛ زيتون، كمال       -28

 . ، الطبعة األولى ، القاهرةالبنائية

دار   ، الطبعـة الرابعـة،  أساليب تدريس العلـوم ) : 2004(زيتون، عايش محمود  -29

 .الشروق للنشر والتوزيع ، عمان

، مبادئ القياس والتقـويم فـي التربيـة          ) :1998( هشام   الزيود، فهمي ؛ عليان،    -30

  .الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة
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فاعلية إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في       ) : 1999(سالم ، ريهام السيد      -31

تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو العمل التعاوني في مادة العلوم لـدى             

 . ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة طنطاذ التعليم األساسيتالمي

 ، الطبعة   أساسيات وتطبيقات في علم المناهج    ) : 2006(شاهين، نجوى عبد الرحيم      -32

 .األولى ، دار القاهرة ، جمهورية مصر العربية

أثر استخدام دور التعلم في تدريس العلوم على        ) : 2003(شاليل ، أيمن عبد الجواد       -33

 ، رسـالة    التحصيل وبقاء أثر التعلم واكتساب عمليات العلم لدى طالب الصف السابع          

 .ماجستير ، فلسطين

فعالية منهج النشاط ألطفال الرياض بغـزة علـى         ) : 2003(صبح ، فاطمة محمود      -34

 ، رسـالة دكتـوراه ، برنـامج         تنمية بعض جوانب نموهم في ضوء الفلسفة البنائية       

 . بين جامعة عين شمس وجامعة األقصى ، غزةالدراسات العليا المشترك

 إعـدادها، "األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربيـة         :) 2000(طعيمة ، رشدي     -35

  .، القاهرة دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ،" تطويرها، تقويمها

فاعلية البرنامج المقترح لتنمية مهـارة البرمجـة لـدى          ) : 2007(عابد ، عطايا     -36

 . ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزةتكنولوجيا بغزةمعلمي ال

معايير تدريس العلوم والتطوير المهني لمعلمي      ) : 1998(عبد السالم ، عبد السالم       -37

:  ، المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية للتربيـة العلميـة            "رؤية مستقبلية "العلوم  

 . أغسطس ، المجلد األول5-2ادي والعشرين ، أبو سلطان إعداد معلم العلوم للقرن الح

فعالية استخدام بعض اسـتراتيجيات الـتعلم       ) : 2005(عبد الوهاب ، فاطمة محمد       -38

النشط في تحصيل العلوم وتنمية مهارات التعلم مدى الحياة والميـول العلميـة لـدى      

 جمهوريـة مـصر      ، 2 ، العدد  8 ، مجلة التربية العلمية ، مجلد      تالميذ الصف الخامس  

 .العربية

 ، الطبعـة األولـى ، دار        القياس والتقويم التربـوي   ) : 1988(عبيدات ، سليمان     -39

 .الشروق للنشر والتوزيع ، عمان

الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطـار       ) : 2006(عسقول، محمد عبد الفتاح      -40

 . ، الطبعة الثانية ، غزةالفلسفي واإلطار التطبيقي

 ،  واإلحصاء االستداللي الجزء الثاني،   : اإلحصاء التربوي   ) : 1998(زو  عفانة ، ع   -41

 . ، غزةالطبعة األولى ، دار المقداد
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ثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج       أحجم الت ) : 2000(عفانة ، عزو     -42

 .3 ،العددالتربوية الفلسطينية مجلة البحوث والدراسات ، التربوية والنفسية في البحوث

نموذج بنائي لتنمية الحس العددي وتـأثيره       ) : 2005(لي ، وائل عبد اهللا محمد       ع -43

على تحصيل الرياضيات والذكاء المنطقي الرياضي لـدى تالميـذ الـصف الـسادس              

 . ، نوفمبر108 ، دراسات في المناهج وطرق التدريس ، العدد االبتدائي

أسـاليب تـدريس     ) :2001(عليمات ، محمد مقبل ؛ أبو جاللة ، صبحي حمـدان             -44

 ، الطبعة األولى ، مكتبة الفـالح للنـشر والتوزيـع ،             العلوم لمرحلة التعليم األساسي   

 .الكويت

 ، الطبعة الثانيـة ،      القياس والتقويم في العملية التدريسية    ) : 2002(عودة ، أحمد     -45

 .دار األمل للنشر والتوزيع ، عمان

ريب معلمي التكنولوجيـا فـي      برنامج مقترح لتد  ) : 2004(غباين ، اسحق إبراهيم      -46

، رسـالة   مرحلة التعليم األساسي العليا في فلسطين بناًء على احتياجاتهم التدريبيـة            

 .ماجستير ، الجامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطين

تطوير كفاءات تدريس الجغرافيـا باسـتخدام الوحـدات               :)1988(الفرا ، فاروق     -47

  .، الكويتت للتقدم العلمي  مؤسسة الكوي ، الطبعة األولى ،النسقية

طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين      ) : 2005(فرج ، عبد اللطيف بن حسين        -48

 .، الطبعة األولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن

 ، الطبعة الثانيـة ،      تكنولوجيا المواقف التعليمية  ) : 1987(الفرجاني ، عبد العظيم      -49

 .ة ، القاهرةدار النهضة العربي

 ، دار   التكنولوجيـا وتطـوير التعلـيم     ) : 2002(الفرجاني، عبد العظيم عبد السالم       -50

 .غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة

 ، الطبعـة األولـى ،       سيكولوجية التدريس ) : 2001(قطامي،يوسف ؛ قطامي،نايفه     -51

 .دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن

 بنائيـة مقترحـة     إسـتراتيجية أثر التفاعل بـين     ) : 2000(ي  قنديل ، محمد راض    -52

ومستوى التصور البصري المكاني على التفكير الهندسي وتحـصيل الهندسـة لـدى             

 . ، جامعة طنطا ، جمهورية مصر العربيةتالميذ الصف األول اإلعدادي

 مقترحة قائمة على الفلسفة     إستراتيجيةأثر  ) : 2005(محسن ، رفيق عبد الرحمن       -53

لبنائية لتنمية مهارات ما وراء المعرفة وتوليد المعلومات لطالب الصف التاسع مـن             ا
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 ، رسالة دكتوراه ، برنامج الدراسات العليا المـشترك بـين            التعليم األساسي بفلسطين  

 .جامعة عين شمس وجامعة األقصى، غزة

العلـوم النفـسية والتربويـة      فـي اإلحصائية األساليب) : 2000(مراد ، صالح  -54

 . ، الطبعة الثانية ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرةاالجتماعيةو

معومات تطبيق كتاب التكنولوجيا للصف الـسادس        ) : 2002( مسلم ، جمال كامل      -55

  . ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطين ، رسالة ماجستيراألساسي

التفكير الرياضي لدى طلبـة     برنامج مقترح لتنمية      :)1999(المشهراوي ، إبراهيم     -56

 كلية ،اه ، غير منشورة ، جامعة عين شمس  رسالة دكتور  ،الصف الثامن األساسي بغزة   

  .التربية

 ، الطبعة األولى    القياس والتقويم في التربية وعلم النفس      ) :2005(ملحم ، سامي     -57

  .، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، بيروت

وسائط المتعـددة فـي اكتـساب مهـارة         أثر برمجيات ال  ) : 2006(مهدي ، حسن     -58

 ، رسالة   البرمجة األساسية واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر         

 .ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطين

التربية التكنولوجية في التعلـيم األساسـي ، المـؤتمر          ) : 1992(مهران ، عادل     -59

 ، الجمعية المصرية    1 أغسطس ، مجلد   6-3و تعليم أساسي أفضل ،      ، نح العلمي الرابع   

 .للمناهج وطرق التدريس ، القاهرة

فاعلية المعلمين في تطبيق نموذج بنائي في تـدريس         ) : 2002(المومني ، إبراهيم     -60

 ، مجلـة دراسـات ، العلـوم التربويـة ،            العلوم للصف الثالث األساسي في األردن     

 .ار ، آذ1 ، العدد 29المجلد

أثر اختالف نمـط ممارسـة األنـشطة    : ) 2003(الميهي ، رجب السيد عبد الحميد   -61

التعليمية في نموذج تدريس مقترح قائم على المـستحدثات التكنولوجيـة والنظريـة             

البنائية على التحصيل وتنمية مهارات قراءة الصور والتفكير االبتكاري فـي العلـوم             

، مجلـة التربيـة     التحكم الداخلي والخارجي    لدى طالب المرحلة الثانوية ذوي مركز       

 .3العلمية ، المجلد السادس ، العدد

 ، الطبعة األولى ، دار وائـل للطباعـة          فلسفات التربية ) : 2001(ناصر ، إبراهيم     -62

 .والنشر ، عمان ، األردن
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برنامج مقترح في التربية البيئية من خالل مناهج العلوم           :)2000(وان ، تيسير    نش -63

ه ، غيـر منـشورة ،   رسالة دكتورا، رحلة األساسية العليا بمحافظات غـزة  لطالب الم 

 . كلية التربية،جامعة عين شمس

 المعرفي فـي  (V)أثر استخدام نموذج الشكل  ) : 2003(نصار ، عبد الحكيم محمد       -64

التحصيل واكتساب االتجاهات العلمية لدى طالب الصف العاشر فـي مـادة الفيزيـاء          

 .ماجستير ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، رسالة بمحافظة غزة

 ، الطبعة األولى ،     التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت    ) : 2005(الهادي ، محمد     -65

 .الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة

دار  ،   "تقويمهـا ،  تخطيطها،  أسسها"المناهج    :)1980(جابر، جابر   ؛  ، يحيى   هندام -66

  . ، القاهرةالنهضة العربية

 ، الطبعـة    أساليب تدريس العلوم في المرحلة األساسـية      ) : 2005(، زيد   الهويدي   -67

 .األولى ، دار الكتاب الجامعي ، العين

كتـاب التكنولوجيـا للـصف      ) : 2006(وزارة التربية والتعليم العالي الفلـسطينية        -68

 . ، الطبعة الثالثة التجريبية ، رام اهللا ، فلسطينالسادس األساسي
  

א: א א
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)1(מ
א א

מ.מ א/א/אא
  الجامعة اإلسالمية بغزة  عزو عفانة. د .1

  الجامعة اإلسالمية بغزة  فتحية اللولو. د .2

  الجامعة اإلسالمية بغزة   عبد المعطي األغا.د .3

  جامعة األقصى  فؤاد عياد. د .4

  جامعة األقصى  حسن النجار. د .5

  جامعة األقصى  تيسير نشوان. د .6

  جامعة األقصى  رياض ياسين. د .7

  محاضر غير متفرغ +  رياضياتمدرس  أسعد عطوان. د .8

  جامعة األقصى  يحيى أبو جحجوج. د .9

   الوسطى-رف تربوي بمديرية التربية والتعليممش  جمال الفليت. د .10

  جامعة األقصى  مصباح موسى. د .11

  جامعة القدس المفتوحة  ياب سهيل ذ. د .12

  جامعة األقصى  سامح العجرمي. أ .13

  الجامعة اإلسالمية بغزة  منير حسن. أ .14

  الجامعة اإلسالمية بغزة  أدهم البعلوجي. أ .15

  جامعة األقصى  منير عوض. أ .16

  جامعة األقصى  كريم محيسنعبد ال. أ .17

  الجامعة اإلسالمية بغزة  محمد فؤاد أبو عودة. أ .18

   غرب غزة–مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم   أيمن العكلوك. أ .19

   شرق غزة–مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم   فايق قاسم. أ .20

   غرب غزة– مديرية التربية والتعليم  رامي فارس. أ .21

  مدرس لغة عربية  زيدعطية م. أ .22

  مدرس تكنولوجيا  أكرم أبو خوصة. أ .23

  مدرس تكنولوجيا  معتصم سمور. أ .24

  مدرس تكنولوجيا  علي أبو سعدة. أ .25
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)2(מ
  

אאא 
  

א .א_____________________:א/א
  

  ...اته     السالم عليكم ورمحة اهللا وبرك
  

  اختبارحتكيم : املوضوع 
  

   :بعنوان بإجراء بحث تربوي محمود محمد فؤاد برغوت/ الباحث يقوم 

א" מ א א אמ אא
א אאא א للحصول علـى    ،   "א

  .التربية بالجامعة اإلسالميةدرجة الماجستير من كلية 
  

ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال 

  :من حيث 

  .صياغة عبارات االختبار 

 .مطابقته للمنهاج وبطاقة المالحظة 

 .مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار 

  .وما ترونه مناسباً 
  

אאא 
  

  ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
  

  
                                                                          الطالب
  برغوت/ محمود محمد فؤاد
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  اختبار لقياس اجلانب املعريف يف مادة التكنولوجيا للصف السادس
  ـــــ:   الدرجة                ــــــــــــ: سم الطالب ا

                                                                   20  
  

   :اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

  : ما عدا تدخل في صناعة الورقجميع المواد التالية  -1

  البالستيك) األقمشة البالية       د) ج    النفايات الورقية   ) األخشاب      ب)   أ

  : من المواد التي يتم إضافتها إلى الورق أثناء عملية العجن -2

  الجبس)   د         الكيماويات) الغراء          ج) الزيت           ب)   أ

  :شبكة للتخلص من ال يمد العجين على -3

  الشمع)     د    صباغ    األ)   ج   الماء     )    ب  الكيماويات    )   أ

  : هو ورق حفظ المواد وشحنها  أكثر أنواع الورق استخداماً في -4

  المحارم)          دالكرتون)           ج)الزجاج (البرداخ)         بالدفاتر)   أ

  :للحصول على ورق ملون يضاف مع العجين قبل عملية العصر  -5

  الكيماويات) الزيت            د)     ج  الشمع     )   ب   األصباغ    )   أ

  : أقل أنواع الورق امتصاصاً للماء هو ورق -6

  )الزجاج(البرداخ )        د  الكرتون ) المحارم         ج)     ب  الدفاتر )   أ

  :  األداة المناسبة لفك هذا البرغي -7

  المفك المصلب)      دالكماشة    ) جالمفتاح          ) المفك العادي         ب          )   أ

  : من األدوات المستخدمة في تركيب أجزاء الدراجة -8

  المبارد) معاً           د" أ ، ب) "المفكات         ج) المفاتيح         ب)   أ

  :والتي يمكن إصالحها بشكل سهل ) قائد الدراجة( من أهم المشكالت التي تواجه الدراج -9

     وصيانتهاتركيب العجالت) ب               ها   تركيب السلسلة وتزييت) أ  

  تغيير المسننات)   د                 تبديل الهيكل المعدني  )   ج
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  : عند معالجة ثقب عجلة الدراجة الهوائية يفضل -10

   تجفيف مكان الثقب) بوضع قطعة المطاط والعجلة منفوخة        )   أ

  تكبير قطعة المطاط) د                 صق اإلكثار من وضع الال) ج  

   :جميع ما يلي من مكونات مكبح اليد ما عدا -11

  الفكين) الدواسة            د) السلك             ج)   بالمقبض         )   أ

  : جهاز تزود به الدراجة يعمل على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة ضوئية -12

  المصباح)     د      الكابح)      ج  مو   الدينا)  ب         الدواسة) أ  

   :استخدم قدماء المصريين لقياس الوقت -13

  الساعة الشمعية)   د الساعة الذرية ) الساعة الرملية    ج) ب)    المزولة(ساعة الظل )   أ

  : صناعة الساعة المائية ما عدا  في تلزمالتالية جميع المواد -14

  الماء)            دالبندول) زجاجي        جالوعاء ال) محقن         بال)   أ

  : ساعة تعمل على مبدأ معدل ارتفاع منسوب السائل في إناء آخر-15

  الساعة المائية) الساعة الميكانيكية     د) الساعة الرملية     ج) الساعة الكهربائية    ب) أ  

  :لساعة الرملية ما عدا جميع ما يلي من األمور الواجب مراعاتها عند تصميم ا -16

  المادة المصنوع منها اإلناء)          ب  قطر الثقب بين اإلناءين )   أ

  مناسبة التدريج على اإلناء للوقت الحقيقي) نوع الرمل المستخدم              د)   ج

  : جميع ما يلي يدخل في تصميم الساعة الزيتية ما عدا -17

  الوقود الزيتي ) سلك التنجستن         د) الزجاجي          جاإلناء ) ب     الفتيل    )   أ

   :الوقود ساعة تعمل على مبدأ معدل استهالك -18

  الساعة الذرية)     د الساعة الشمعية ) الساعة الرملية      ج) الساعة الزيتية      ب)   أ

  : من المواد المؤثرة في قياس الوقت بالساعة الشمعية -19

  جميع ما سبق) نوع الفتيل          د) قوة اللهب          ج) لشمع           بنوع ا)   أ

  :ما عدا  عيوب الساعة الشمعية  جميع ما يلي من-20

  تحتاج إلى شمع كثير)       دتعمل ليالً)      جغير دقيقة )      بتلوث الهواء الجوي)   أ
  

  ***مع متنياتي لكم بالتوفيق *** 
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)3(מ
  

אאא 
  

א .א_____________________:א/א
  

  ...    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  

  بطاقة مالحظةحتكيم : املوضوع 
  

   :بعنوان بإجراء بحث تربوي  برغوت/ محمود محمد فؤاد:الباحث يقوم 

א" א אמ אא אמ
א אאא א للحصول علـى    ،   "א

  .درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية
  

ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذه المهارات في ضوء خبرتكم في هذا المجال 

  :من حيث 

  .ت بطاقة المالحظةصياغة عبارا 

 .مطابقتها للمنهاج 

 .مناسبتها للعنوان 

  .وما ترونه مناسباً 
  

אאא 
  

  ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
  
  

            الطالب                                                                   
  برغوت/ محمود محمد فؤاد
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  بطاقة مالحظة املهارات التكنولوجية الواردة يف كتاب التكنولوجيا
  )صناعة وآالت(الوحدة الرابعة للصف السادس 

  

א א
א.מ

  )صناعة الورق: (البعد األول 

        .واد الخام الالزمة لصناعة الورقيحضر الم.1

        .يعجن المواد الخام مع بعضها البعض.2

        .يمد العجين على الشبكة.3

        .يشكل المواد الورقية لغرض االستخدام.4

        .يلون المواد الورقية.5

        .يفرز مجموعة من الورق حسب خصائصها.6

  )الدراجة الهوائية: (البعد الثاني 

        .جزاء الدراجة الهوائيةيفكك بعض أ.7

        .يركب بعض أجزاء الدراجة.8

        .يصون السلسلة الناقلة في الدراجة الهوائية.9

        .يعالج ثقب عجلة الدراجة الهوائية.10

        .يصون مكابح الدراجة الهوائية.11

        .يزود الدراجة بمصدر لإلنارة الليلية.12

  )الوقت وقياسه: (البعد الثالث 

        .قت باستخدام ساعة الظليقيس الو.13

        .يصمم ساعة مائية.14

        .يقيس الوقت باستخدام الماء.15
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        .يقيس الوقت باستخدام الرمل.16

        .يصمم ساعة تعمل على معدل استهالك الزيت.17

        .يقيس الوقت باستخدام ساعة الزيت.18

        .يصمم ساعة تعمل على معدل احتراق الشمع.19

        .م ساعة الشمعيقيس الوقت باستخدا.20
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)4(מ
  

אאא 
   

א .א_____________________:א/א
  

  ...    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  

  دليل معلمحتكيم : املوضوع 
  

   :بعنوان بإجراء بحث تربوي محمود محمد فؤاد برغوت/ الباحث يقوم 

א" מ א א אמ אא
א אאא א للحصول علـى    ،   "א

  .درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية
  

من ذا المجال ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا الدليل في ضوء خبرتكم في ه

  :حيث 

  .تنفيذ الدروس حسب اإلستراتيجية 

 .مطابقته للمنهاج 

 .مناسبته للموضوع 

  .وما ترونه مناسباً 
  

אאא 
  

  ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
  

  
א                                                                             

/א
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

   غزة–الجامعة اإلسالمية 

  ات العلياـعمادة الدراس

  ةــربيـة التـــكلي

  مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليمالقسم 
  

  

  

ة على تنمية أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم املتمركز حول املشكل
  بعض املهارات يف التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة

  

  

מ א
  

)(
  

  
   الدليلمرحلة بناء :  أوالً

  

   الدليل مرحلة تنفيذ: ثانياً
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  مـــــل املعلـــــدلي
)(

  

מ :א
  ).175 :2000نشوان،( معلم ويسترشد به في تدريس وحدة معينةهو كتيب يرجع إليه ال  

  

:
مـن كتـاب    ) صـناعة وآالت  ( بإعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة الرابعـة         الباحثلقد قام   

 إستراتيجية التعلم   ين على النظرية البنائية مستخدم    يا للصف السادس االبتدائي معتمدين    التكنولوج

  :ضوء ما يلي في المتمركز حول المشكلة 

  .مراجعة األدبيات التربوية ذات الصلة بموضوع اإلستراتيجية وتطبيقاتها •

استطالع الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت بدراسة إستراتيجية الـتعلم المتمركـز             •

 .حول المشكلة

لتحديد ) صناعة وآالت (تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف السادس الوحدة الرابعة          •

 . الواردة فيهاالمهارات

 .إعداد دليل المعلم باإلستراتيجية المقترحة •
  

 ولتحقيق  والهدف من ذلك هو تنمية المهارات التكنولوجية الواردة في كتاب التكنولوجيا،          

 مـن   دليل المعلـم   الخطوات واإلجراءات التي اتبعها الباحث في بناء         فيهناول  نتذلك سوف   

   :هماخالل مرحلتين رئيسين 

  دليل مرحلة تنفيذ ال-2            دليل مرحلة إعداد ال-1                

:מ
  .على المعلم أن يوفر بيئة صفية مناسبة لتطبيق دليل المعلم باإلستراتيجية المقترحة -1

 . طالب)5-3(تقسيم الطالب إلى مجموعات متناسقة، بحيث تتكون كل مجموعة من  -2

 انتباه الطالب وطرح المهمة على المجموعـات        بجذبالفصل  يبدأ المعلم الدرس داخل      -3

 .على شكل مشكلة علمية أو سؤال أو استفسار

 .يزود المعلم الطالب باألنشطة والوسائل واألدوات التي تساعدهم على إنجاز العمل -4

 .يطلب المعلم من الطالب تنفيذ المهام من كل مجموعة -5
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شطة المختلفـة واسـتنباط حلـول جديـدة         إعطاء الوقت الكافي للمجموعات لتنفيذ األن      -6

 .للمشكلة

 .إطالق الحرية للمجموعات في التعبير عن أفكارهم -7

مساعدة المجموعات على إدارة األفكار والحلول وتعديلها وتطويرها سعياً للوصول إلى            -8

 .أحسن األفكار وأدق الحلول

ها مـع   يطلب المعلم من المجموعات تدوين األفكـار التـي توصـلوا إليهـا لمناقـشت               -9

 .المجموعات األخرى

 .تَعرض كل مجموعة ما توصلت إليه من أفكار وحلول واستنباطات  -10

 .يفتح باب النقاش أمام كل مجموعة من المجموعات األخرى  -11

غرس العديد من القيم اإلنسانية والسلوكيات المحببة كـاحترام آراء الغيـر، وحـسن                -12

 .اإلنصات، وتقبل الرأي اآلخر
  

א אא :א
   :العناصر التالية  الدليلتضمن كل درس من دروس      

 .العامةاألهداف  

  ).السلوكية(األهداف الخاصة  

  .التمهيد 

  .المصادر والوسائل التعليمية المقترحة 

  .خطوات التنفيذ 
  

אא:
لدراسات السابقة التي تناولـت     بعد أن اطلع على مجموعة من ا      دليل المعلم    الباحثأعد  

، ) 2005حمـادة، ( مثـل دراسـة      )إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة     (الموضوع نفسه 

  ).2000الحذيفي،(، ) 2002أحمد،(، ) 2003الجندي،(
  

 وعناصره ،   الدليلوكان الهدف من وراء االطالع على هذه الدراسات هو تعرف مكونات               

 الباحـث ، وقد اسـتفاد  دليل المعلم عند بناء إتباعهاات التي ال بد من وتحديد الخطوات واإلجراء 

  :وأهمها ه إعداد الخطوات األساسية في ، متبعاًللدليلمن تلك الدراسات عند تصميمه 

  .هدافاألتحديد  -1

  .للدليلمحتوى الكتابة  -2
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  .الدليلتنظيم محتوى  -3

  .هتحديد الطرائق واألساليب المستخدمة في تدريس -4

  .نفيذهشطة والوسائل المساعدة في تاختيار األن -5

  .الدليلتقويم  -6
  

  : وفيما يلي توضيح لهذه الخطوات 
  

מא :א
عد قيامه  يقصد بالهدف التعليمي المحدد النتاج التعليمي الذي ينتظر من الدارس أن يبلغه ب            

ا يـستطيع الـدارس     ، ويصاغ هذا النوع من األهداف على نحو يبين م         بجميع األنشطة المطلوبة  

  )180 :1988الفرا، (.أداءه بصورة ملحوظة وقابلة للقياس
  

مـن   إلى تحقيقهـا     الدليل يتطلب تحديد األهداف التي يسعى       دليل المعلم والتخطيط لبناء   

  .خالل دراسة موضوعاته المختلفة
  

؛ وذلك ألن األهداف تعبـر عمـا         هو الخطوة األولى في بنائه     الدليلويعد تحديد أهداف    

 بعد الخبرة التي اكتسبها، بحيث يمكن أن يظهر في مستوى أداء            الطالبسوف يكون عليه سلوك     

 فـي اختيـار محتواهـا،       الدليل يعتمد عليه    التلميذ في مواقف أخرى، كما تمثل األهداف أساساً       

وتحديدها بوضوح يعين المعلم على التدريس، فالهدف المحدد يوفر للمعلم األساس الـسليم فـي               

 من مادة علمية، أو طرق تدريس، ووسائل تعليمية، إضافة إلى أنـه يـوفر               الدليل محتوى   انتقاء

  )206 :1999المشهراوي، (. للتقويم سليماًأساساً

الـتعلم   يسعى إلى توفير فرص تعليمية تعلميه قائمة على اسـتخدام            الدليلولما كان هذا    

 إمكانية التفاعل بـشكل أفـضل مـع       ، مما يتيح ألفراد العينة في المجموعة التجريبية         الجماعي

مهـارات  السهم فـي تنميـة      مما ي ،   دافعيتهم لوضع الحلول لها    وإثارةالمشكلة المطروحة عليهم    

 إلى أهداف عامة، وأهداف أخرى سلوكية في بداية         الدليل، فقد تم تقسيم أهداف      تكنولوجية لديهم ال

  .الدليل أثناء وبعد دراسة بالطال بغرض استخدامها في تقويم أداء الدليلكل درس من دروس 
  

א− א :א
  . ينتج عينات ورقية مختلفة-1

  . يجري بعض أعمال الصيانة للدراجة الهوائية-2

  . يصمم نماذج لساعات مختلفة ويقيس الوقت بها-3
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א− א :)א(א
  

  : ما يلي  الخاصة األهداف أخذ في االعتبار عند إعدادوقد 

  . أن تركز على سلوك المتعلم ال على سلوك المعلم -1

  . أن تكون قابلة للمالحظة والقياس -2

  . أن تكون واضحة المعنى قابلة للفهم -3

  . أن تصاغ في عبارات تمثل نواتج التعلم وليس عملية التعليم -4

  . واحداً تعليمياً أن يتضمن كل هدف ناتجاً -5
  

   :فيما يلي  الخاصةاألهداف ويمكن تحديد 

  . المواد الخام الالزمة لصناعة الورقيحضر .1

  .يعجن المواد الخام مع بعضها البعض .2

  .يمد العجين على الشبكة .3

  .يشكل المواد الورقية لغرض االستخدام .4

  .يلون المواد الورقية .5

  .يفرز مجموعة من الورق حسب خصائصها .6

  .يفكك بعض أجزاء الدراجة الهوائية .7

  .يركب بعض أجزاء الدراجة .8

  .لناقلة في الدراجة الهوائيةيصون السلسلة ا .9

  .يعالج ثقب عجلة الدراجة الهوائية .10

  .يصون مكابح الدراجة الهوائية .11

  .يزود الدراجة بمصدر لإلنارة الليلية .12

  .يقيس الوقت باستخدام ساعة الظل .13

  .يصمم ساعة مائية .14

  .يقيس الوقت باستخدام الماء .15

  .يقيس الوقت باستخدام الرمل .16

  .الك الزيتيصمم ساعة تعمل على معدل استه .17

  .يقيس الوقت باستخدام ساعة الزيت .18

  .يصمم ساعة تعمل على معدل احتراق الشمع .19

  .يقيس الوقت باستخدام ساعة الشمع .20
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)186 :1988الفرا،(:א

    :وهي الدليلهناك مجموعة من الشروط ال بد من مراعاتها عند اختيار محتوى       
  

  . أن تنوع المحتوى يجب أن يحقق األهداف نفسها كماأهداف معينة،أن يستند المحتوى إلى  -1

  .، وترتيبه طبقاً لوروده في الكتاب المدرسينيف المستعملطبقا لنظام التص تنظيم المحتوى -2

 أن يكون النشاط المصاحب للمحتوى في مستوى الدارسين، وذلك لمناسبته لمستوى النـضج              -3

 مـشكالت واستفـسارات   ، وأن يكون على شكل       والمهاري يالجسمي والعقلي والتحصيل الدراس   

  .ومناقشات

 متنوعة، وأن يختار أكثر من خبـرة ، لتحقيـق           الدليل أن تكون الخبرات التي يشتمل عليها        -4

  .الهدف نفسه

  . متعددة لنشاط التالميذ فرصاًالدليل أن تتيح الخبرات التعليمية المتضمنة في -5

، كأن   أللوان النشاط المصاحبة للمحتوى    نفسية عند ممارستهم   على راحة    الطالب أن يحصل    -6

   .كون متفقة مع ميولهم واهتماماتهمتشبع عندهم حاجة، أو ت
  

 باختيار المحتوى   الباحث، قام   لدليلأهداف ا  ، وفي ضوء  لسابقةوباالستفادة من الشروط ا   

 في اختيار المحتوى    ثالباح، وقد استرشد    سهم في تحقيق هذه األهداف    والخبرات التي يمكن أن ت    

  . حول الموضوع ودراسات سابقةبما توفر له من أدبيات

بطاقة المالحظة   في اختيار دروس المحتوى هو       الباحثوكان األساس الذي اعتمد عليه      

بعد أن عرضت   ) الوحدة الرابعة (التي تم إعدادها من كتاب التكنولوجيا للصف السادس األساسي          

  :من األسس منهاوقد روعي في كتابة المحتوى مجموعة اص،  االختصيومن ذ المحكمين على

  .خاصة العامة والالدليلـ ارتباط المحتوى بأهداف 1

  .ـ مناسبة المادة الدراسية للطالب الدارسين2

  .، والوسائل التعليمية، واألنشطةالدليلـ الربط بين المادة التعليمية، وأهداف 3

 من مصادرها العلمية كالمراجع واألبحـاث  الباحث ؛ حيث استقاها ـ دقة المعلومات وصحتها 4

  .التربوية

يوضـحها الجـدول     كمـا    ثالثة دروس  في مجموعة من الدروس بلغت       الدليلوتمثل محتوى     

  :التالي
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  )22 (جدول رقم
  الدليليوضح دروس 

  

  موضوع الدرس  رقم الدرس

  صناعة الورق  الدرس األول

  الدراجة الهوائية  الدرس الثاني

  الوقت وقياسه   الثالثالدرس
   

:אמ
يقصد بتنظيم المحتوى ترتيبه بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكبر قدر من أهداف             

  )34 :2000طعيمة، (.المنهج

أن نوع تنظيم المحتوى المتبع في المنهج من أكثر         : ) 175 :1980وجابر،؛هندام(ويرى  

علم، وقد يفقد المنهج فاعليته؛ ألن محتواه غير سليم، بـل ألن             في تحديد مسار الت    العوامل تأثيراً 

، أو ألن خبرات التعلم منظمة بطريقة تقلل مـن كفايتـه            تنظيم هذا المحتوى يجعل التعليم صعباً     

وإنتاجيته، فإذا كان المحتوى غير منظم وكانت خبرات التعلم غير منسقة فإن هـذا يقلـل مـن                  

  .مةفاعليتها في تحقيق األهداف الها

على  همن دروس  اشتمل كل درس     بحيث على شكل دروس،     الدليلوقد تم تنظيم محتوى     

واألنشطة  ،  تعليمية، والتمهيد ، والمصادر والوسائل ال   )المهارات المراد تحقيقها   (السلوكيةاألهداف  

  .أساليب التقويم، والتعليمية

 فـي كتـاب     ورودهاحسب  ة   بطريقة تراعي الترتيب المنطقي للماد     الدليلولقد تم ترتيب دروس     

  ).الوحدة الرابعة(التكنولوجيا للصف السادس 
  

א א א א א :אא
يقصد بطريقة التدريس األسلوب الذي يستخدمه المعلم في معالجة النشاط التعليمي ليحقق            

وقت والنفقات، وتستطيع الطريقة الناجحة أن      ، وأقل ال  لوصول المعارف إلى تالميذه بأيسر السب     

التلميذ، ومن المسلم به أن       من النواقص التي يمكن أن تكون في المنهج أو الكتاب أو           تعالج كثيراً 

األهداف التي نتوخاها من تدريس أي مادة تحتاج دائما إلى طريقة لتحقيقها، وتتـأثر الطريقـة                 

طرائق التربية، تبعا لتعـدد األسـس المـستمدة مـن           نفسها باألهداف المرسومة للمادة وتتعدد      

  )6 :1979،أحمد (.النظريات السيكولوجية كما تتعدد تبعا لتعدد الفلسفات التربوية
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 ونوعيـة   ،متعددة مـن أهمهـا خـصائص المتعلمـين        واستخدام طرق التدريس تحكمه عوامل      

  .الموضوع الذي يتم تدريسه

متمركز حـول المـشكلة      وفقاً إلستراتيجية التعلم ال     هنا إعداد دروس الدليل    الباحثوسوف يقوم   

  . أي المتغير المستقلحسب موضوع الدراسة

  

א א א א :אא
تقوم األنشطة التعليمية على سلسلة من اإلجراءات  المصممة على نحو يكفل تحقيق األهداف                 

ولتنفيذ  ، بين األنشطة التعليمية واألهداف     عضوياً ، حيث إن هناك ارتباطاً    للدليلالتعليمية المحددة   

  ) 188 :1988الفرا، (.بد للمعلم من تحديد أشكال مختلفة من هذه األنشطةالالدليل 

وم بها الطـالب داخـل       لتشتمل على أنشطة يق    الدليلولقد تنوعت األنشطة التي تضمنها      

  : ما يلي اختيارهاوقد روعي في . الفصل وخارجه

  .ـ أن تكون مرتبطة باألهداف والمحتوى وأساليب التقويم1

  .جميع الطالب بالمشاركة اإليجابيةـ أن تتيح الفرصة ل2

  . في تحقيق األهداف المرجوة فعاالًـ أن تسهم إسهاما3ً
  

لها ولقد كان االعتماد على التعلم الجماعي وفقاً لإلستراتيجية المقترحة فهي تمر بثالثة مراحل أو             

: المجموعـات التعاونيـة، والمجموعـة الثالثـة         : مرحلة توزيع المهام، أما المرحلة الثانية       : 

  .المشاركة
  

א א א א א אמ
:

 . السبورة والطباشير الملون -

  .مجموعة من الشفافيات الخاصة بجهاز العرض -

  .O.H.Pاز جه -

  .أوراق عمل -

  . ولوحات تعليميةصور ورسومات -

 .نشارة خشب -

 .ورق مستعمل -

 . أقمشة بالية -

 .مجسمات ورقية -
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 . ومشارطمقصات -

 .مساطر معدنية -

 .صمغ والصق شفاف -

 .ألوان غواش ولباد -

 .فراشي خشبية -

 .نموذج لدراجة هوائية -

 .نموذج للعجلة -

 .مسننات خشبية مختلفة األحجام -

 .أدوات وعدد يدوية -

  .عصا خشبية -

 .محقن -

 .وعاء زجاجي -

 .قرص خشبي -

 .قاعدتان خشبيتان -

 .قضيب خشبي طويل -

 .وقود زيتي -

 .شمع -

 .نموذج لساعة رملية -

 .نموذج لساعة مائية -

 .نموذج لساعة تعمل على معدل استهالك الزيت -

 .نموذج ساعة تعمل على معدل استهالك الشمع -
  

:אמ
اإلجراءات التي يتم بواسطتها جمع بيانات خاصة بفـرد أو        مجموع   :التقويم بمفهومه العام هو   

مشروع أو ظاهرة، ودراسة هذه البيانات بأسلوب علمي ؛ للتأكد من مدى تحقيق أهداف محددة               

  )36 :2000طعيمة، (.سلفا من أجل اتخاذ قرارات معينة

ئيس من عناصر    من عملية التعليم، وبالتالي فهو عنصر ر        أساسياً وعلى هذا فالتقويم يعد جزءاً    

 إلـى   الـدرس  تعليمي؛ ألنه يكشف عن مقدار ما تحقق من أهداف مرسومة يـسعى              درسأي  
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 أن هناك مجموعة من المعايير التي تحكمنا عند تقويم الطالب في مـادة           الباحثويرى   .تحقيقها

  : هي التكنولوجيا

  . ارتباط التقويم باألهداف-1

  . شمول عملية التقويم-2

  .ويم استمرارية التق-3
  

  :من خالل  الحالي الدليلولقد تطلب ذلك مراعاة هذه المبادئ عند وضع نظام تقويم 

ارتباط وسائل التقويم وأدواته باألهداف العامة، واألهداف السلوكية المتعلقة بالمهـارات            -1

  .نميتها في األساس تالدليلالتي استهدف 

يم أداء الطالب، وممارسـتهم     قيق الشمولية لتقو  تنوعت أدوات التقويم تنوعا يسهم في تح       -2

وكذلك اسـتخدام   ،  ألسئلة الشفوية في أثناء التدريس     حيث تم استخدام ا    للمهارات المستهدفة 

  .الموضوعيةو ،األسئلة التحريرية

لية التدريس بعد كل    حيث تم استخدام التقويم البنائي أثناء عم       : هيتواستمرار تتابع التقويم    -3

  .، وفي نهاية الدليل في نهاية كل درسالتقويم الختامي، ومهمة تعليمية
  

מ א מ :א
وتم استخدامه عند تدريس موضوعات الـدليل حيـث تـستمر          ) : البنائي( التقويم التكويني    -1

، واألعمال الكتابية التـي     األسئلة الشفوية المتنوعة  عملية التقويم طوال فترة التدريس عن طريق        

، تحقق من أهداف تعليمية أوال بأول     ؛ وذلك لمعرفة ما      من الطالب، ومالحظة صحة األداء     تطلب

  . المستهدفةالمهارات التكنولوجيةولمعرفة مدى تمكن الطالب من 

وتم استخدامه في نهاية كل درس؛ لمعرفة ما تحقق من أهداف           ) : الختامي( التقويم النهائي    -2

  .  وتدريبات متنوعةعملأوراق خاصة بموضوع الدرس من خالل 
  

:אא
أكـد مـن سـالمته       ، ووضعه في صورته األوليـة،ومن أجـل الت        إعداد الدليل بعد أن تم          

  :الفئات التاليةضمت ) "4" ملحق رقم(، تم عرضه على لجنة من المحكمين وصالحيته للتطبيق

  .لتدريسأساتذة جامعات متخصصين في المناهج وطرق ا -1

  .تكنولوجيا التعليمأساتذة جامعات متخصصين في  -2

  .تكنولوجيا التعليممشرفين تربويين متخصصين في  -3

 .معلمين -4

  .زمالء -5
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אאאמ א א א :מ
  .دليلالمة الصياغة العامة لل س-1

  .حقيقهامة األهداف، وإمكانية تءال م-2

  .مالءمة المحتوى وارتباطه باألهداف -3

  .الءمة األنشطة والوسائل المقترحةم -4

  .الدليلقديم أية مقترحات تسهم في إثراء  ت-5

  . للتطبيقالدليللحكم على صالحية  ا-6
  

א א א א מא :א
بعض المهارات في التكنولوجيـا  ض الذي أعد من أجله وهو تنمية      يخدم الغر  دليل المعلم  إن   -1

  .لطالب الصف السادس األساسي

  . مناسب، وواضح، وقابل للتطبيق، ومالئم لألهدافالدليل إن محتوى -2

  .تنفيذل مناسبة األنشطة واألساليب والوسائل المقترحة ل-3
  

، أسـهمت   الدليلرية على   وقد أسفرت عملية التحكيم عن إجراء بعض التعديالت الضرو        

 يتمتع بصدق   الدليلأصبح   المطلوبة في ضوء أراء المحكمين        وبعد إجراء التعديالت   ،في إثرائه 

  . للتطبيقوبذلك يكون صالحاً)  "4 " ملحق رقم( وأخذ صورته النهائية المحكمين
  

א )א(אא
اختبـار الجانـب     كيفية بناء األداة الرئيسة للدراسة المتمثلة في          فيما سبق  الباحثتناول  

 وفيما يلي يتناول كيفية إجراء تجربة الدراسة ، والتي تمثل مرحلة            . وبطاقة المالحظة  ،المعرفي

  . وتدريس موضوعاتهالدليلتطبيق 

يم؛ لـذا   وقبل البدء في تنفيذ التجربة كان ال بد من أخذ الموافقة من وزارة التربية والتعل              

 بغرض الحصول    وأدواتها  بتقديم طلب معتمد من الجامعة، ومرفق معه خطة الدراسة         الباحثقام  

 على الطالب عينة الدراسة، ولما جاء الرد بالموافقة         دليل المعلم على موافقة الوزارة على تطبيق      

  . في إجراءات التجريبالباحثبدأ 
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  : سة وفيما يلي توضيح كل ما يتعلق بتجربة الدرا
  

א :א
استخدام دليل المعلم المعـد وفقـاً إلسـتراتيجية الـتعلم           تهدف التجربة إلى معرفة أثر      

  .ادسطالب الصف الس في التكنولوجيا لمهاراتال تنمية بعض علىالمتمركز حول المشكلة 
  

א א :א
كتـاب  تـي جـاءت فـي       المهارات المستهدفة في هذه الدراسة هي تلك المهـارات  ال          

   : هي، وهذه المهارات ) صناعة وآالت –الوحدة الرابعة (التكنولوجيا للصف السادس األساسي 

        .ر المواد الخام الالزمة لصناعة الورقيحضت .1

        .عجن المواد الخام مع بعضها البعض .2

        .مد العجين على الشبكة .3

        .ل المواد الورقية لغرض االستخداميشكت .4

        .اد الورقيةن المويلوت .5

        .فرز مجموعة من الورق حسب خصائصها .6

        . بعض أجزاء الدراجة الهوائيةتفكيك .7

        .ب بعض أجزاء الدراجةيركت .8

        . السلسلة الناقلة في الدراجة الهوائيةةنياص .9

        . ثقب عجلة الدراجة الهوائيةمعالجة .10

        . مكابح الدراجة الهوائيةصيانة .11

        .ارة الليليةد الدراجة بمصدر لإلنيزوت .12

        . الوقت باستخدام ساعة الظلقياس .13

        . ساعة مائيةتصميم .14

        . الوقت باستخدام الماءقياس .15

        . الوقت باستخدام الرملقياس .16

        . ساعة تعمل على معدل استهالك الزيتتصميم .17

        . الوقت باستخدام ساعة الزيتقياس .18

        .م ساعة تعمل على معدل احتراق الشمعتصمي .19

        .الوقت باستخدام ساعة الشمعس اقي .20
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מ א א מ :א
مجموعـة  (،  ) مجموعـة ضـابطة   ( في هذه الدراسة التصميم التجريبي       الباحثاستخدم  

، ثـم   دليل المعلم ختبار القبلي الذي يسبق تطبيق      الاب في المجموعتين ب    حيث يمر الطال   )تجريبية

  :وهي موضحة كالتالي م في المجموعة التجريبية، دليل المعلاالختبار البعدي بعد تطبيق 

  قياس قبلي           معالجة             قياس بعدي:   المجموعة التجريبية

  قياس قبلي                               قياس بعدي:   المجموعة الضابطة
  

א מ :א
 وكـان الـزمن     ،التجريبيةطة و  الضاب تم التطبيق القبلي لالختبار على مجموعة الدراسة      

 لمقارنتهـا  ؛ تمهيـداً  رصد درجات كل طالب في كشوف خاصـة ، تم دقيقة 32المحدد لالختبار   

  .، وكذلك بطاقة المالحظةبنتائج التطبيق البعدي
  

:א
  حيـث  ،م2006/2007 للعام الدراسـي     الثاني في الفصل الدراسي     دليل المعلم تم تنفيذ   

نصاب مادة التكنولوجيا فـي      هما    بواقع حصتين أسبوعياً    تقريباً شهر ونصف ة  استغرقت التجرب 

  . حصص لكل درس4 بواقع الجدول المدرسي
  

מ :א
  :لألسباب التالية   نظراًدليل المعلم نفسه بتدريس الباحثقام 

  .تجربةسة عينها التي تجري فيها ال في المدرالسادس للصف  مدرساًالباحثطبيعة عمل  -1

  . في عملية التدريس أو إيجاباً قد يؤثر اتجاه المعلمين سلباً-2

  . كما هو مخطط لهدليل المعلم عدم ضمان أن يقوم أحد المعلمين اآلخرين بتنفيذ -3
  

א מא :א
دليل المعلم للمجموعة التجريبيـة، أمـا المجموعـة الـضابطة            في تدريس    الباحثاتبع  

من الخطوات األساسية التي من شأنها أن تسهم في تيسير تـدريس            و. رست بالطريقة التقليدية  فد

  : وأهمها ، الدليل

 يهدف إلى تنمية    الدليل بأن هذا    الطالب، وإعالم    الباحث بتوضيح الهدف من التجربة     قيام -1

  .المهارات التكنولوجية
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مناسب لموضوع الدرس،    بالتمهيد ال  لتنفيذ الدليل بدء كل حصة من الحصص المخصصة        -2

   . في صورة مشكلة أو تساؤل أو استفسار حسب ما ورد في اإلستراتيجيةكما تم تصميمه 

المجموعـات الـصفية    واألساليب المختلفة بأسـلوب     تنوع أساليب تنفيذ أنماط األنشطة       -3

  . ومن تم فتح باب النقاش بين المجموعات ككلالصغيرة
  

א מ :א
 بالتطبيق البعـدي    الباحثقام  للمجموعة التجريبية،    دليل المعلم تدريس  بعد االنتهاء من    

التحقـق مـن اكتـساب الطـالب للمهـارات           وذلك بهدف    بطاقة المالحظة،  ومن ثم    ،لالختبار

 التي استهدفتها الدراسة حيث اتبع فيه ما اتبع في التطبيـق القبلـي، وتـم تـسجيل                  التكنولوجية

  .جراء المعالجة اإلحصائية إلالدرجات في كشوف خاصة تمهيداً
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  .وفيما يلي عرض لدروس الدليل حسب ورودها في كتاب التكنولوجيا للصف السادس
  

א א:א
  

  . حصص4 :زمن الدرس 

   أن ينتج عينات ورقية مختلفة:الهدف العام 
  

األهداف 

  الخاصة

المصادر 

  والوسائل
  خطوات التنفيذ

ــضر -1  يحـ

المــواد الخــام 

ــة  الالزمـــ

  .لصناعة الورق

نشارة خـشب ،    

ــستعمل، ورق  م

ــة،   ــشة بالي أقم

، جهـاز   شفافيات

O.H.P  أوراق ،

  .عمل

أينما نكن نشاهد أنواعاً مختلفة     :  نعرض شفافية تتضمن المشكلة اآلتية       -

من الورق، فمنه ما صنع ألغراض الكتابة ومنه ما صنع لحفظ المنتجات            

على مجموعـات   ) 1(قة العمل رقم    الغذائية وحملها، ثم نقوم بتوزيع ور     

  .الطالب

 وتدوين إجاباتهم ومـن   )1(على نشاط    نطلب من كل مجموعة اإلجابة       -

ثم ندير حلقة النقاش حول الموضوع مع التركيز على إعطاء لمحة عـن             

  .صناعة الورق قديماً ثم نطرح السؤال اآلتي ونطلب اإلجابة شفاهيةً

  . حياتناعدد بعضاً من استخدامات الورق في* 

بعد اإلجابة عن السؤال السابق نتطرق للحديث عن كيفية صناعة الورق           

  :من خالل طرح المشكلة اآلتية 

يعاني شعبنا الفلسطيني اليوم من جراء ممارسات االحتالل الصهيوني         * 

الق الـشامل لمنافـذ قطاعنـا       البشعة بحق شعبنا والتي كان آخرها اإلغ      

اع أسعار المواد األساسية وشحها ومن هذه     ، مما كان سبباً في ارتف     الحبيب

  .مواد القرطاسية والورقالالمواد التي عانينا من نقصها 

  . هيا بنا عزيزي الطالب نساهم في حل مشكلة نقص المواد الورقية*

من ورقة العمـل    ) 2( نطلب من مجموعات الطالب اإلجابة عن نشاط         -

  .مع إتاحة الفرصة والوقت الكافي لإلجابة

من نفس ورقة العمـل،     ) 3(ب من كل مجموعة اإلجابة عن نشاط        نطل* 

وإتاحة الفرصة للمجموعات لالجابة عن النشاط، ومتابعة أداء الطـالب          

وتوجيههم، بحيث تقوم كل مجموعة باختيار المـواد الالزمـة لـصناعة            
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  .الورق ووضعها على الطاولة

ـ          * ف كـل   جعل الفصل مجموعة واحدة وإدارة النقاش معهم ويقوم عري

مجموعة بتحديد األدوات التي تمت اختيارهـا، ومناقـشتها مـع بـاقي             

  .المجموعات

 الصحيحة الالزمة في صناعة الورق وعرضها على        األدواتنقوم بتحديد   

  .مجموعات الطالب

 يعجــــن -2

المواد الخام مع   

  .بعضها البعض

إناء بالسـتيكي ،    

معلقة بالستيكية ،   

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  لعم

مـن ورقـة    ) 1( نطلب من مجموعات الطالب اإلجابة عن نشاط رقم          -

  ).2(العمل رقم 

نحـدد كيفيـة    ) 1(من خالل إجابات مجموعات الطالب على نشاط رقم         

عجن المواد الخام مع بعضها البعض، وذلك باالستعانة بالمواد التي تـم            

  ).2(ورقة العمل ) 2(اختيارها من قبل مجموعات العمل نشاط رقم 

ورقة عمـل   ) 2( نطلب من مجموعات الطالب اإلجابة عن نشاط رقم          -

  .وتدوين إجاباتهم عليها) 2(

 مناقشة جميع المجموعات مع بعضهم البعض من خالل ما توصـلت            -

إليه كل مجموعة وجعل الفصل مجموعة واحدة، وتحديد المـواد التـي            

  .يجب إضافتها إلى الورق أثناء عملية العجن وتحديد فائدتها

 نترك المجال لمجموعات الطالب عجن المواد الخام الموجـودة علـى      -

  .الطاولة مع بعضها البعض ومتابعة دقة أداء المجموعات

 يمد العجين   -3

  . على الشبكة

طاولة خـشبية ،    

شبكة ، شـوبك ،     

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

ب نطلب مـن مجموعـات الطـال      ) العجن(مستعيناً بالخطوة السابقة     -

وتحديد كيفية مـد العجـين      ) 3(من ورقة العمل    ) 1( عن نشاط    اإلجابة

  .وتدوينها على ورقة العمل

وتشجيعهم ومتابعـة    ومحاورتهم، ومراقبتهم    المجموعاتالتجوال بين    -

  . دون إعطائهم األجوبة الصحيحةتقدم كل مجموعة

من نفس ورقة   ) 2( عن نشاط رقم   ةباإلجا نطلب من مجموعات الطالب      -

  .لعمل، وتحديد الهدف من وضع العجين على الشبكةا

 ما توصـلت     جعل الفصل مجموعة واحدة وتقوم كل مجموعة بعرض        -

ومناقشتها مع باقي المجموعـات،     إليه من حلول أو نتائج أو استفسارات        

  .ونقوم بعرض خطوات مد العجين على الشبكة
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 يــــشكل -4

المواد الورقيـة   

ــرض  لغـــ

  .االستخدام

أوراق مختلفـــة 

  ورقية مجسمات،

مقصات،مشارط، ،

مساطر معدنيـة،   

ــق  صمغ،الصـ

شفاف وملـون ،    

 O.H.Pشفافيات،  

  .، أوراق عمل

كرتونـة حلويـات ،     :  نعرض نماذج لمجسمات ورقية جاهزة مثـل         -

مـا األدوات التـي     : الخ ، ثم نطرح السؤال اآلتـي        ...بسكويت ، دواء    

تخدام حسب ما تـم     نحتاجها لتشكيل العينات الورقية لتصبح جاهزة لالس      

  . ، بعد إدارة النقاش حول السؤال السابق؟عرضه

) 4(من ورقة العمل رقـم      ) 1( نطلب من الطالب تطبيق النشاط رقم        -

  .ومتابعة دقة عمل المجموعات وإدارة النقاش

  .من نفس ورقة العمل) 2( نطلب من الطالب تنفيذ نشاط -

هم ومراقبـة دقـة     متابعه المجموعات وتوجيههم وتوضيح الغامض لدي     -

  .العمل وإدارة النقاش مع باقي المجموعات

 يلون المواد   -5

  .الورقية

أو ألوان غـواش    

شـي  ا، فر سائلة  

ألـوان  خشبية ،   

ــاذج  ــاد ، نم لب

مجسمات ورقية ،   

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  عمل 

لملونة والمشكَلة بأشكال    نعرض مجموعة مختلفة من النماذج الورقية ا       -

 كيف يمكن تلون العينـات الورقيـة؟      : ، ثم نطرح السؤال اآلتي      مختلفة

  .إتاحة الفرصة للمجموعات اإلجابة عن هذا السؤال ومناقشتهم بإجاباتهم

 نستنتج مع الطالب طرق تلوين العينات الورقية ثم نبدأ بتنفيذ النـشاط             -

بعد أن نطلـب مـن عريـف كـل          )  5(من ورقة العمل رقم     ) 1(رقم  

  . النماذج التي شكلتها كل مجموعة على مجموعتهمجموعة بتوزيع

) 5(من ورقة العمـل رقـم       ) 2( نطلب من الطالب تنفيذ النشاط رقم        -

ونعطي المجموعات الوقت الكافي إلنجاز العمل وإدارة النقاش مع بـاقي           

مجموعات الفصل وبعدها يقوم المعلم بتلخيص إجابات الطالب وتحديـد          

  .عض المعجنات الورقيةلماذا يتم إضافة أصباغ إلى ب

ــرز -6  يفــ

مجموعة مـن   

الورق حـسب   

  .خصائصها

مجموعة  كبيـرة    

مــــن األوراق 

المختلفة ، لوحـة    

تعليمية ، شفافيات   

 O.H.P، جهاز   

  .، أوراق عمل

  

 نعرض مجموعة كبيـرة مـن األوراق المختلفـة االسـتخدام أمـام -

  .مجموعات الطالب

 من ورقة العمل رقـم      )1(ب عن نشاط    من خالل مشاهدتك لألوراق أج    

، نعطي المجموعات الوقت الكافي لإلجابة عن هذا النـشاط ونـدير            ) 6(

  .حلقة النقاش مع باقي الفصل

من نفس ورقـة    ) 2( نطلب من مجموعات الطالب اإلجابة عن نشاط         -

العمل ندير حلقة النقاش ونحدد أنواع الورق المختلفة المتوفرة في بيئتنـا            

  .المحلية

  ما هي استخدام الورق؟: ل التالي ثم نطرح السؤا
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من خالل السؤال السابق نحدد استخدامات الورق في حياتنا ونميز بـين            

  .هذه األنواع المختلفة

من نفس ورقة العمـل،     ) 3( عن نشاط    اإلجابة نطلب من كل مجموعة      -

 عليه، ومتابعة أداء المجموعـات، وتـشجيع        لإلجابة الفرصة لهم    وإتاحة

  .هم وإرشادهمالمجموعات ومحاورت

 جعل الفصل مجموعة واحدة، ويقوم عريف كـل مجموعـة بعـرض       -

  . النقاشوإدارةاألوراق التي تم فرزها وعرضها على مجموعات الفصل 

 نقوم بتعديل فرز األوراق وتحديد خصائص كل مجموعة وعرضـها           -

  .على المجموعات
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א א א א:א
  

  )1(رقم ورقة عمل 
  

)1(:
   صناعة الورق ألول مرة؟تكيف تم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

)2: (
  .لورقعدد بعض المواد األساسية التي تدخل في صناعة ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

)3: (
 تجـده   أمامك مجموعة من المواد التي قد تدخل في صناعة الورق، قم باختيار ما            

  .مناسبا لعملية صناعة الورق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )2(ورقة عمل رقم 

)1: (
؟ א מ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2: (
؟ א מ א א א

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )3(ورقة عمل رقم 

)1: (
؟ א

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2: (
؟ א א

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )4(مل رقم ورقة ع
  

)1: (
:             حد المجسمات اآلتيـة     استخدم أدوات القص والقياس في تشكيل علبة مجسمة أل        

  ). متوازي مستطيالت– اسطوانية –مكعب (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)2: (

قم بعمل نموذج لمجسم من العجينة الورقية حسب الخطوات المعروضة على جهاز            

O.H.P.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 5(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
استخدم األلوان المناسبة في تلوين النموذج الذي قمت بصنعه حـسب مـا تـراه               

  .مناسباً لالستخدام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)2: (

  لماذا تم إضافة أصباغ إلى بعض المعجنات الورقية لبعض النماذج؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )6(ورقة عمل 

)1: (
  وكيف يتم ذلك؟. هل تختلف األوراق عن بعضها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2: (
؟ א א

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3: (
؟ מ ، א

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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א א:א א א א
  

  . حصص4 :زمن الدرس 

  . أن يجري بعض أعمال الصيانة للدراجة الهوائية:الهدف العام 
  

  األهداف الخاصة
المصادر 

  والوسائل
   التنفيذخطوات

 يفكك بعـض    -7

أجزاء الدراجـة   

  .الهوائية

نموذج لدراجـة   

ــة  ، أدوات هوائي

، شفافيات  وعدد  

،O.H.P  أوراق ،

  .عمل

 لدراجة هوائية أمـام مجموعـات الطـالب بحيـث           نموذجعرض  ن -

جـزاء  ، قـم بكتابـة األ     للدراجةمن خالل مشاهدتك     .يشاهدها الجميع 

  .األساسية للدراجة الهوائية

ات يوم دراجة صديقة لقضاء حاجة لك من السوق وعنـد            استعرت ذ  -

صعودك الدراجة وجدت أنها أعلى من مستوى قدميك مما يعيقك مـن            

استخدام الدراجة والتحرك بها والسيطرة عليها، كيف يمكنـك تجهيـز           

  .الدراجة لتتناسب مع مستوى قدميك وأنت جالس على المقعد

  ).7(ورقة العمل ) 1(شاط  اقترح حلوالً لهذه المشكلة ودونها في ن-

 بعد أن قمت بتجهيز الدراجة لتناسب مستوى قدميك وتمكنـت مـن             -

قيادتها فوجئت بصعوبة بالتحكم في اتجاه الدراجة وذلك بسبب انحراف          

فماذا تفعل؟ قم بتدوين الحل في نفس ورقة العمـل          . المقود لجهة اليمين  

  ).2(نشاط رقم 

  :ة  نعرض شفافية تحمل المشكلة التالي-

 أثناء سيرك بدراجتك الهوائية توقفت فجأة نتيجة صعوبة حركتهـا،           -

وعند فحص الدراجة وجدت أن هناك حبالً بالستيكياً قـد لـف حـول              

  .محور العجلة الخلفية، وحاولت إزالته ولكن األمر كان صعباً

من نفس ورقـة    ) 3(اقترح حالً لمعالجة هذه المشكلة ودونه في نشاط         

  .العمل

 يـتم جمـع     الصغيرة من اإلجابة عن األنشطة    لمجموعات  ء ا بعد انتها 

تقوم كل مجموعـة    حيث   الفصل مجموعة واحدة،     وجعلأوراق العمل   

، وندير الحـوار    ا توصلت إليه  التيتفسيرات  النتائج و الو بتقديم الحلول 

والنقاش مع باقي المجموعات وذلك لتعميق الفكرة وترسيخها في عقول          
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  . ومناقشتهم بهاالطالب

الحل السليم ونطلب مـن الطـالب بتطبيقـه         في األخير نقوم بتحديد     و

  .ومتابعة أدائهم

 يركب بعض   -8

أجزاء الدراجـة   

  .الهوائية

نمــوذج دراجــة 

ــة ،  أدوات هوائي

وعدد ، بعـض    

أجزاء الدراجـة   

الهوائيـــــة ، 

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

ة العمل رقـم    عرض نموذج الدراجة أمام الطالب واالستعانة بورق      ن -

  .األجزاء الرئيسة للدراجة الهوائيةفي تحديد ) 1(نشاط رقم ) 8(

كيف يستطيع سائق  :  شد انتباه الطالب من خالل طرح السؤال اآلتي          -

ومن خالل هذا السؤال نحدد طريقة       الدراجة التحكم في اتجاه الدراجة؟    

  . باستخدام المقودالتحكم في اتجاه الدراجة

 على حدا في إجابتها ثم نناقش مناقشة جماعيـة           نناقش كل مجموعة   -

على السبورة  األجزاء الرئيسية للدراجة وتدوينها     من أجل التوصل إلى     

  .ضيحها على نموذج الدراجة الهوائية أمام المجموعاتتوو

وبعـد  ) 2(نشاط رقـم  ) 7( مستعيناً بالمشكلة الثانية من ورقة العمل        -

تجهيزه يقوم بتركيبه وتثبيته، ومتابعة     قيام الطالب بتعديل اتجاه المقود و     

  .أداء الطالب

) 3(نـشاط رقـم     ) 9( مستعيناً بالمشكلة الثالثة من ورقة العمل رقم         -

ويقوم الطالب بتركيب السلسلة الناقلة والتأكد من عدم خروجهـا مـن            

  .مكانها على المسننات، ومتابعة دقة أداء الطالب

ــصون -9  يــ

السلسلة الناقلة في   

  .الهوائيةالدراجة 

نمــوذج دراجــة 

 سلـسلة   هوائية ، 

مـسننات  ناقلة ،   

خــشبية مختلفــة 

 ، زيت   المقاييس

معدني ، شفافيات   

 O.H.P، جهاز   

  ، أوراق عمل

  كيف تسير الدراجة؟* 

ونتوصل مع الطالب إلى طريقة     نمهد للدرس من خالل السؤال السابق       

  .عمل الدراجة من خالل المسننات الموجودة

، )9(من ورقة العمل رقـم      ) 1(ط رقم    تنفيذ النشا   نطلب من الطالب   -

ثم نعرض إجابات المجموعات ونناقشها مع باقي الفصل ونحدد أنـواع           

  .المسننات ووظيفتها

رض إجابات المجموعات ومناقشتها مع باقي الفصل ونحدد أنواع         ع ن -

  .المسننات ووظيفتها

موجـودة   عرض نموذج الدراجة وتحديد كل من المسننات المختلفة ال         -

  .في الدراجة

من نفس ورقة العمـل وإتاحـة       ) 2( أطلب منهم اإلجابة على نشاط       -
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الفرصة للمجموعات لإلجابة على هذا النشاط وتدوين إجابـاتهم علـى           

  .ورقة العمل

 إدارة النقاش مع باقي المجموعات وتحديد مكان المسننات المحركـة           -

 وتـسمى مـسننات      وكذلك تحديد أي المسننات تتحرك أوالً      والمستقبلة

محركة وأي المسننات تستقبل الحركة وتسمى مسننات مستقبلة وأطلب         

  .منهم تحديدها على الدراجة

عند ذهابك للـسوق بـدراجتك وجـدت أن          : نطرح المشكلة التالية     -

السلسلة تخرج عن مكانها بين فترة وأخرى بشكل متكرر، فعملت دائماً           

ذه المشكلة من وجهة نظرك     على تركيبها ولكن دون جدوى، فما حل ه       

  ).3(نشاط رقم ) 9(واقترح حلول لها ودونها في ورقة العمل 

 بعد إصالحك لسلسلة الدراجة بإتباع الحلول التـي توصـلت إليهـا             -

فوجئت بأن حركة الدراجة بطيئة وصعوبة تحريـك الدواسـة، فعنـد            

فحصك للدراجة تبين أن السلسلة مشدودة وعليها بعض الصدأ مما يعيق           

فماذا تفعل؟ اقترح حلول ودونها في نفس ورقـة         . حركتها على الترس  

  ).4(العمل نشاط رقم 

 نناقش هذه الحلول مع مجموعات الطالب ونتوصل إلى أفضل هـذه            -

الحلول وندونها على السبورة، ونطلب من مجموعات الطالب تطبيقهـا          

  .على نموذج الدراجة، ومتابعة أداء الطالب

 يعالج ثقـب    -10

 الدراجــة عجلــة

  .الهوائية

نمــوذج دراجــة 

هوائية، نمـوذج   

ــة  ــة دراج لعجل

ــاء  ــة ، إن هوائي

بالستيكي به ماء   

، منفاخ ، قطـع     

معدنية صغيرة ،   

الصق ، إطـار    

  .مطاطي داخلي

 نعرض نموذج لعجلة دراجة أمام الطالب وأطلب مـنهم مـشاهدتها            -

ورقـة  من ) 1(والتدقيق بها ومن ثم المشاركة واإلجابة على نشاط رقم         

  ).10(العمل رقم 

 استأذنت من والدك في أحد األيام لزيارة صـديقك وبعـد موافقتـه              -

أسرعت إلى دراجتك للذهاب فوجدت أن العجلة مثقوبة فأردت أن تعالج           

  .هذا الثقب مسرعاً للذهاب إلى صديقك

 كيف تستطيع تحديد ثقب العجلة؟ من خالل هذا السؤال نترك المجال            -

فكار ومناقشتها مع باقي المجموعات ونقوم بعد ذلـك         للطالب بإبداء األ  

بتحديد طريقة فحص اإلطار المطاطي باستخدام المياه وكذلك طريقـة          

  .إخراجه من داخل اإلطار الخارجي
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  .من نفس ورقة العمل) 2( نطلب من الطالب اإلجابة على نشاط -

بعض التجوال بين مجموعات الطالب ومحاورتهم ومراقبتهم وإعطائهم        

  .موتشجيعهم على الحوار والمناقشة والتفكير العلمي السلي إلرشاداتا

 يتم جمع أوراق العمل وتحويل الفصل       الصغيرةلمجموعات  بعد انتهاء ا  

تقوم كل مجموعة بتقديم الحلول وكل مـا        وبأكمله إلى مجموعة واحدة،     

توصلت إليه من حلول ونتائج وتفسيرات، وندير الحوار والنقاش مـع           

  .موعات وذلك لتعميق الفكرة وترسيخها في عقول الطالبباقي المج

 العجلة وتـدوينها علـى      خطوات معالجة ثقب  وفي األخير نقوم بتحديد     

، ونطلب من مجموعات الطالب تنفيذها      عجلةلالسبورة مستعيناً بنموذج    

  .على نماذج لعجالت بها ثقوب مختلفة، ومتابعة أداءهم

ــصون -11  يـ

مكابح الدراجـة   

  .الهوائية

نموذج لدراجـة   

هوائية ، مقـبض    

كابح اليد ، سلك    

معــدني ، قطــع 

، ) الفكين(معدنية  

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  عمل

  . نعرض نموذج لدراجة هوائية أمام مجموعات الطالب-

مـن ورقـة   ) 1( على نـشاط     اإلجابة نطلب من مجموعات الطالب      -

  .وإعطائهم الوقت المناسب لإلجابة) 11(العمل 

وتحديـد  ير النقاش مع باقي المجموعات لتبادل اآلراء واألفكـار           ند -

وتدوينها على  ) كبح القدم واليد  م(المكابح الموجودة في الدراجة الهوائية      

  .وتحديدها من قبل مجموعات الطالب على نموذج الدراجة. السبورة

 .من نفس ورقة العمل   ) 2(نطلب من المجموعات اإلجابة على نشاط        -

رصة للمجموعات لإلجابة على النشاط مع إعطـائهم بعـض          وإتاحة الف 

  .التوجيهات واإلرشادات التي تساعدهم في اإلجابة على النشاط

  من قبل مجموعـات الطـالب      جابة عليها اإل نجمع أوراق العمل بعد      -

  .تها مع باقي المجموعاتومناقش

عاد محمد إلى البيت ونزل عن دراجته وهو        :  نطرح المشكلة التالية     -

فسأله والده عن الـسبب، مـن وجهـة         ) نجوت بحمد اهللا  (يقول عبارة   

  .ورقة العمل من) 3( في نشاط رقم إجابتكنظرك ما هو السبب؟ دون 

 نوزع مجموعة من الدرجات الهوائية مزودة كل منها بمكابح ونطلب           -

  :منهم تفحص مكابحها اليدوية، ثم نطلب منهم اإلجابة عن السؤال التالي

  .ت مكابح اليد في الدراجة عدد مكونا-

 ندير النقاش مع باقي المجموعات لتبادل اآلراء واألفكار بين طالب           -
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 لمكونات مكبح    الصحيحة اإلجاباتالمجموعات األخرى والتوصل إلى     

 بتوجيه المعلم وتدوينها على السبورة وقراءتها مـن قبـل بعـض             اليد

 الدراجـة   ، وتحديدها من قبل مجموعات الطالب على نمـوذج        الطالب

  .الهوائية

ــزود -12  يــ

الدراجة بمـصدر   

  .لإلنارة الليلية

نمــوذج دراجــة 

دائـرة  هوائية ،   

كهربائية بـسيطة   

مزودة بمحرك ،   

دينامو ، شفافيات   

 O.H.P، جهاز   

  .، أوراق عمل

 طلب والد علي منه الذهاب ليالً لشراء بعض األشياء للمنزل فرفض            -

مـن وجهـة    .  على األقدام  الذهاب على دراجته، وفضل الذهاب سيراً     

نظرك لماذا رفض علي الذهاب بالدراجة، اذكر هذه األسباب في ورقة           

  ).1(نشاط رقم ) 12(العمل رقم 

ومناقـشة   لـذكر هـذه األسـباب     نعطي المجموعات الوقت الكافي      -

  .رحتها ونحدد هذه األسباب وندونهاالمجموعات باألسباب التي ط

يع أن نقول أنـك تحتـاج لمـصدر          من خالل المشكلة السابقة نستط     -

إضاءة ينير لك الطريق عند استخدامك للدراجة الهوائية ليالً، فمن أيـن      

) 2(تستطيع الحصول على هذا المصدر؟ دون إجابتك في نشاط رقـم            

  .من نفس ورقة العمل

 من خالل إجابات مجموعات الطالب نحدد مصادر اإلضـاءة التـي            -

  .مثل الديناموتنير الطريق والتي تصلح للدراجة 

   ما المبدأ الذي يقوم عليه عمل الدينامو؟-

لكي يعمل علـى     مناسبة للدينامو في الدراجة الهوائية        اقترح توصيلة  -

  .جيداً

 ومناقشتها  األسئلة على هذه    اإلجابة نترك المجال لمجموعات الطالب      -

  .مع باقي المجموعات والتوصل إلى إجابات سليمة لها وتدوينها

جابة على هذه األسئلة نعرض نموذج لدراجة هوائية موصلة          بعد اإل  -

بدينامو ونقوم بتحريك العجلة وإدارة الدينامو ليعطي المصباح إضاءة،         

ثم نناقش مع الطالب كيفية ربط الدينامو بالدراجة مع الجزء الخاص به            

  .ونركز على األجزاء الضرورية لتركيب الدينامو بشكل سليم

متعددة لدراجة هوائية غير مـزودة بالـدينامو         نقوم بإحضار نماذج     -

ونطلب من كل مجموعة توصيل الدينامو بها ليعمل بشكل سـليم مـع             

  .متابعة أداء الطالب وتوجيههم
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א א א א:א א א א
  

  )7(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  :الحلول المقترحة للمشكلة األولى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

  
)2: (

  :الحلول المقترحة للمشكلة الثانية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

  
)3: (

  :الحلول المقترحة للمشكلة الثالثة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4
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  ) 8(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  

  .اء الرئيسة في الدراجة الهوائيةحدد األجز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

  



 154

  ) 9(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  ؟في الدراجة الهوائيةما أنواع المسننات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

)2: (
  أي المسننات في الدراجة المسئول عن الحركة فيها؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ) :3(نشاط 

  :اقترح الحلول المناسبة للمشكلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
  

  ) :4(نشاط 

  :اقترح الحلول المناسبة للمشكلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
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  ) 10( ورقة عمل رقم 
  

)1: (
تتكون العجلة ؟مم   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

)2: (
  ما األدوات الالزمة لمعالجة ثقب العجلة؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 11(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  ما أنواع المكابح في الدراجة الهوائية ؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)2: (
  ؟ وأيهما أهم بالنسبة لك؟)مكبح اليد والقدم(ظيفة كٍل من ما و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 12(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  األسباب التي دعت علي إلى رفض طلب والده؟ما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

)2: (
  من أين تستطيع الحصول على مصدر إضاءة ينير لك الطريق ليالً؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

)3: (
  ؟)نجوت بحمد اهللا(قول لاألسباب التي دعت محمد ما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
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א א:א
  

  . حصص4 :زمن الدرس 

  . أن يصمم نماذج لساعات مختلفة ويقيس الوقت بها:الهدف العام 

  

  األهداف الخاصة
المصادر 

  والوسائل
  خطوات التنفيذ

 يقيس الوقت   -13

باستخدام سـاعة   

  .الظل

ــصا   ، عـــ

شــــفافيات ، 

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

  : تمهيد 

: ذُكر الوقت في الكثير من المواضع في كتاب اهللا العزيز فقال تعـالى              

وهذا يدل على أهمية الوقت في حياتنا       ". والعصر إن اإلنسان لفي خسر    "

عـدم  و إلى احترام المواعيد والمحافظة عليها     الكريمة   اآليةلذلك تلزمنا   

يسأل المرء عن   وعلينا استغالل كل ثانية في حياتنا حين        ،  إهدار الوقت 

اذكر بعض األحاديث الدالة على أهمية الوقت فـي         ... عمره فيما أفناه    

  ).1(نشاط ) 13(ورقة العمل رقم 

وحتى نستغل كل فترة زمنية في حياتنا اليومية ال بد لنـا مـن تنظـيم                

د من وجـود أداة     أوقاتنا وضبط أعمالنا وتحركاتنا وللقيام بذلك كله ال ب        

  ما هذه األداة؟، فتمكنا من عمل ذلك

من خالل مجموعات الطالب نقوم بتحديد األداة التي بواسطتها يمكـن           

  .تحديد الوقت وهي الساعة

هل جميع الساعات لها نفس فكرة      :  نطرح السؤال اآلتي على الطلبة       -

  العمل؟

) 13(نطلب من مجموعات الطالب اإلجابة في ورقة العمـل رقـم             -

اإلجابات التـي تـم     الفصل في   ت  مجموعاوندير النقاش مع    ) 2(نشاط  

  .التوصل إليها

   كيف كان القدماء يقيسون الوقت؟-

ونطلب من مجموعات الطالب اإلجابة     ) 13( نوزع ورقة العمل رقم      -

  .منها) 3(على نشاط 

نتيح الفرصة لمجموعات الطالب االجابة علـى النـشاط ومناقـشة            -

ونحـدد  توصل إليها   إجاباتهم مع باقي المجموعات في الحلول التي تم ال        
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 يستخدمونها في قيـاس      المصريون قدماء الصحيحة والتي كان     الطريقة

  .الوقت وهي ساعة الظل

 نحدد مكان مناسب في ساحة المدرسة ونذهب إليه لتنفيـذ الطريقـة             -

التي تم التوصل إليها وتوضيح كيفية قياس الوقت باسـتخدام العـصا             

  .والظل

 يصمم ساعة   -14

  .مائية

اء محقــن ، وعــ

زجاجي به ماء ،    

قرص خـشبي ،    

قاعدتان خشبيتان  

، قضيب خـشبي    

طويل ، مسنن ،    

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

ال يمتلك جميع طالب    :  نمهد للدرس من خالل طرح المشكلة التالية         -

 أداة تمكنهم من    ئالفصل ساعات تمكنهم من معرفة الوقت، صمم وانش       

  .اليةمعرفة الوقت دون تكلفة مادية ع

) 14(نطلب من مجموعات الطالب اإلجابة في ورقة العمـل رقـم             -

المـواد الالزمـة    الفصل فـي    مجموعات  وندير النقاش مع    ) 1(نشاط  

. لصناعة ساعة مائية وتقوم كل مجموعة بإحضارها ووضعها أمامهـا         

من خالل مناقشة إجابات الطالب نتوصل إلى أفـضل طريقـة هـي             

  .صناعة ساعة مائية

 طلب من المجموعات اإلجابـة عـن      نو) 14(رقة عمل رقم     نوزع و  -

، ونناقش كل مجموعة بالحلول التي توصلت إليها وندير         )2(نشاط رقم   

حلقة النقاش مع باقي المجموعات وتوضيح فكرة عمل الساعة المائيـة           

  .التي تم عرضها

 نترك المجال لمجموعات الطالب بالتعاون فيمـا بيـنهم ومـساعدة            -

النشيط الماهر للطالب الضعيف لصناعة سـاعة مائيـة         الطالب الذكي   

 دون  الطالب ومـراقبتهم وتـوجيههم وارشـادهم       رةحاوبمونقوم  

  . ومتابعة دقة أداء الطالب في تنفيذ المهارةإعطاء األجوبة الصحيحة

 يقيس الوقت   -15

  .باستخدام الماء

ــة  نمــاذج مختلف

لساعات مائيـة ،    

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

 التي تم صنعها في المهـارة الـسابقة         مائيةال للساعةذج  و نعرض نم  -

  . على مجموعات الطالب

 طلب من المجموعات اإلجابة عـن     نو) 15(عمل رقم   ال نوزع ورقة    -

باإلجابات التي تم التوصل إليها،     ، ونناقش كل مجموعة     )1(نشاط رقم   

 الوقـت  وتحديد طريقة قيـاس وندير حلقة النقاش مع باقي المجموعات    

  .باستخدام الساعة المائية

التي تم تصميمها من     نطلب من كل مجموعة استخدام الساعة المائية         -
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في ورقـة العمـل،     ه   وتدوين  وتحديده في قياس الوقت  قبل كل مجموعة    

المجموعات، ونناقش إجابات الطالب واألوقات التي تم تدوينها مع باقي          

وقت باسـتخدام الـساعة     والتوصل إلى الطريقة الصحيحة في قياس ال      

  .المائية

 يقيس الوقت   -16

  .باستخدام الرمل

ــة  نمــاذج مختلف

  لساعات رملية ،

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

 نشاهد في التلفاز وفي برامج المسابقات التي تعتمد علـى الـسرعة             -

وجود إناء من الرمل يفرغ في إناء آخر فيقوم المذيع بقلبه ليفرغ فـي              

 بمجرد بدء الالعب، فما هذا الذي تم رؤيتـه، هـل يمكنـك              إناء أخر 

  .تسميته

مختلفة ونطلـب   رملية  نعرض نماذج لساعات     من خالل هذا التمهيد      -

  .تسميتها وتحديد فكرة عملهامن مجموعات الطالب 

 اإلجابة   الطالب طلب من مجموعات  نو) 16(عمل رقم   ال نوزع ورقة    -

باإلجابات التي تم التوصـل     ، ونناقش كل مجموعة     )1( نشاط رقم    عن

وتحديد طريقـة قيـاس     وندير حلقة النقاش مع باقي المجموعات       إليها،  

  .الوقت باستخدام الساعة الرملية

طلب من كل مجموعة استخدام الساعات الرملية التي تم عرضـها            ن -

في ورقة العمل،   ه   وتدوين  وتحديده في قياس الوقت  من قبل كل مجموعة     

المجموعات، ب واألوقات التي تم تدوينها مع باقي        ونناقش إجابات الطال  

  .وتحديد الطريقة الصحيحة في قياس الوقت باستخدام الساعة الرملية

 يصمم ساعة   -17

تعمل على معدل   

  .استهالك الزيت

وقود زيتي ، إناء    

زجاجي ، فانوس   

ــة ،  ــي ، لمب ليل

فتيل ، شفافيات ،    

 ،  O.H.Pجهاز  

  .أوراق عمل

 طلب من المجموعات اإلجابـة عـن      نو) 17(م   نوزع ورقة عمل رق    -

 توصـلت إليهـا   باألفكار التـي    ، ونناقش كل مجموعة     )1(نشاط رقم   

وندير حلقة النقاش مع باقي المجموعات وتوضيح فكرة عمل الـساعة           

الزيتية، وتدوينها وقراءتها من قبل مجموعات الطالب لتعميم اإلجابات         

  .الصحية

) 17(ابة في ورقة العمـل رقـم        نطلب من مجموعات الطالب اإلج     -

المـواد الالزمـة    الفصل فـي    مجموعات  وندير النقاش مع    ) 2(نشاط  

لصناعة الساعة الزيتية وتقوم كل مجموعة باختيارها ووضعها علـى          

من خالل مناقشة إجابات الطالب نحـدد المـواد         . الطاولة أمام طالبها  

نـدونها  الالزمة لصناعة ساعة زيتية وكذلك إلى خطوات صـناعتها و         
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  .على السبورة

 نترك المجال لمجموعات الطالب بالتعاون فيمـا بيـنهم ومـساعدة            -

بـالتجوال بيـنهم    بعضهم البعض في تصميم ساعة زيتيـة، ونقـوم          

 ومتابعة دقة أداء الطـالب      دون إعطاء األجوبة الصحيحة   تهم  مراقبو

  .في تنفيذ المهارة وتزويدهم بالتوجيهات الالزمة لهم

ت  يقيس الوق  -18

سـاعة  باستخدام  

  .الزيت

ــة  نمــاذج مختلف

زيتية ،  لساعات  

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

، )1(نشاط رقم   ) 18( استثارة انتباه الطالب بتوزيع ورقة عمل رقم         -

  .ونطلب من مجموعات الطالب اإلجابة عليه وإعطاءهم الوقت الالزم

  قياس الوقـت   ة نناقش كل مجموعة بفكرة عمل الساعة الزيتية وكيفي        -

  .هم في ورقة العمل وتدوين إجاباتبها

 بـين جميـع   حلقـة النقـاش      جعل الفصل مجموعة واحـدة وإدارة        -

  .فكرة عمل الساعة الزيتيةالمجموعات ونحدد 

 تعرض كل مجموعة النموذج الذي تم صناعته للساعة الزيتية فـي            -

ين وتـدو ) 2(المهارة السابقة، ونطلب منهم اإلجابة عن نـشاط رقـم           

  .اإلجابات التي توصلت إليها كل مجموعة

الب المشاركة واإلجابة عن النشاط مع       إتاحة الفرصة لمجموعات الط    -

مراقبة المجموعات ومحاورة الطالب ومساعدتهم فـي فهـم النـشاط           

عض اإليحاءات والتفسيرات الالزمة، ويتم العمل كفريق واحد        ونعطي ب 

  .في كل مجموعة

 الزيتيـة موعة لكيفية اسـتخدام الـساعة        من خالل مالحظة كل مج     -

وتعـديل وتقـويم االسـتخدام الخـاطئ أمـام          واألوقات التي وضعها    

  . األخرىالمجموعات

 يصمم ساعة   -19

تعمل على معدل   

  .احتراق الشمع

ــف  ــمع مختل ش

األحجام واألنواع  

ــاد ،   ــم لب ، قل

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

  من المجموعات اإلجابـة عـن      طلبنو) 19( نوزع ورقة عمل رقم      -

 توصـلت إليهـا   باألفكار التـي    ، ونناقش كل مجموعة     )1(نشاط رقم   

وندير حلقة النقاش مع باقي المجموعات وتوضيح فكرة عمل الـساعة           

الشمعية، وتدوينها وقراءتها من قبل مجموعات الطالب لتعميم اإلجابات         

  .الصحية

) 19(العمـل رقـم     نطلب من مجموعات الطالب اإلجابة في ورقة         -

المـواد الالزمـة    الفصل فـي    مجموعات  وندير النقاش مع    ) 2(نشاط  
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لصناعة الساعة الشمعية وتقوم كل مجموعة باختيارها ووضعها علـى          

من خالل مناقشة إجابات الطالب نحـدد المـواد         . الطاولة أمام طالبها  

الالزمة لصناعة ساعة شمعية وكذلك إلى خطوات صناعتها ونـدونها          

  .لسبورةعلى ا

 نترك المجال لمجموعات الطالب بالتعاون فيمـا بيـنهم ومـساعدة            -

بعضهم البعض في تصميم ساعة شمعية، ومتابعة دقة أداء الطالب في           

  .تنفيذ المهارة وتزويدهم بالتوجيهات الالزمة لهم

 يقيس الوقت   -20

باستخدام سـاعة   

  .الشمع

ــة  نمــاذج مختلف

لساعات شمعية ،   

شفافيات ، جهاز   

O.H.P   أوراق ، 

  .عمل

، )1(نشاط رقم   ) 20( استثارة انتباه الطالب بتوزيع ورقة عمل رقم         -

  .ونطلب من مجموعات الطالب اإلجابة عليه وإعطاءهم الوقت الالزم

  قياس الوقت   نناقش كل مجموعة بفكرة عمل الساعة الشمعية وكيفية        -

  .هم في ورقة العمل وتدوين إجاباتبها

 بـين جميـع   حلقـة النقـاش     حـدة وإدارة     جعل الفصل مجموعة وا    -

  .فكرة عمل الساعة الشمعيةالمجموعات ونحدد 

 تعرض كل مجموعة النموذج الذي تم صناعته للساعة الشمعية فـي            -

وتـدوين  ) 2(المهارة السابقة، ونطلب منهم اإلجابة عن نـشاط رقـم           

  .اإلجابات التي توصلت إليها كل مجموعة

ب المشاركة واإلجابة عن النشاط مع      ال إتاحة الفرصة لمجموعات الط    -

مراقبة المجموعات ومحاورة الطالب ومساعدتهم فـي فهـم النـشاط           

عض اإليحاءات والتفسيرات الالزمة، ويتم العمل كفريق واحد        ونعطي ب 

  .في كل مجموعة

 الـشمعية  من خالل مالحظة كل مجموعة لكيفية اسـتخدام الـساعة            -

االسـتخدام الخـاطئ أمـام      وتعـديل وتقـويم     واألوقات التي وضعها    

  . األخرىالمجموعات
  

אא 
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א א א א:א
  

  ) 13(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  .األحاديث الدالة على أهمية الوقتاذكر بعض 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

)2: (
  ؟ ا وحدد فكرة عمل كل منهاتي تعرفهعدد بعض أنواع الساعات ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

)3: (
  .كيف نقيس الوقت باستخدام الظل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 14(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
אא .א

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2: (
   ؟المائيةما فكرة عمل الساعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 15(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
   ن قياس الوقت باستخدام الساعة المائية؟كيف يمك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 16(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  كيف يتم قياس الوقت باستخدام الرمل؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 17(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  ما فكرة عمل الساعة الزيتية؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)2: (
  .دوات الالزمة لصناعة ساعة زيتيةعدد األ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 18(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  .حدد فكرة عمل الساعة الزيتية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)2: (

  .تية في قياس الوقتاستخدم الساعة الزي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 19(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  .اذكر فكرة عمل الساعة الشمعية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)2: (
  .ات الالزمة لصناعة ساعة شمعيةدوعدد األ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 20(ورقة عمل رقم 
  

)1: (
  .ذكر فكرة عمل الساعة الشمعيةا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)2: (

اسـتخدامها فـي    مستعيناً بالنماذج المختلفة للساعات الشمعية التي تم صنعها قم ب         

  .قياس الوقت وتحديده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract 
 

"The Effect of the Problem - Centered Learning Strategy on 
developing some skills for students of grade Six in Gaza" 

 
This study aims at knowing the effect of the problem -centered 

learning strategy on some skills development in technology for the sixth 
graders in Gaza. 
 
Studying the problem: 
 

This study tries to answer this main question: "What is the effect of 
the problem-centered learning strategy on some skills development in 
technology for sixth graders in Gaza?"  
The researcher answered a group of sub-questions which are derived from 
the main one. The sub-questions centered on the technological skills in 
technology curriculum for the sixth grade in the unit of tools and industry. 
The effect of the strategy on improving it. The differences in technological 
skills for high and low achievement pupils in The experimental and control 
groups, the relation between the two groups in test and observation card 
Sub-questions are as follows :  
 

1- What are the targeted developing skills in technology books for sixth 
grade? 
 

2- Are there any statistical significant differences at the level (α ≤ 0.05) 
between the average performance at the experimental group pupils and the 
control group pupils in some technological skills ?   
 

3- Are there any statistical significant differences at the level (α ≤ 0.05) 
between the high sixth graders achievement in the experimental and the 
control groups in some technological skills? 
 

4- Are there any statistical significant differences at the level (α ≤ 0.05) 
between the low sixth graders achievement in the experimental and the 
control groups in some technological skills? 
 

5- Is there any relation between the marks of the group of the experimental 
group in technology on cognitive domain test and their marks on 
observation card of technological skills? 
 

To answer the questions of the study the researcher used  the 
experimental method for it suits the subject of the study.  

The sample study consisted of (80) pupils registered in the sixth 
grade in Mo'een Bseiso primary boy school (B) in Gaza governorate.



 The pupils were divided into two groups the first experimental and it 
consisted of (40) pupils, The second was a control group and it consisted of 
(40) pupils. 

 
To demonstrate the effect of using the centered – problem learning 

strategy on developing the technology skills. The researcher designed two 
study tools : the cognitive test which consists of (20) multiple choose 
question and the observation card which consists of (20) question which 
measure the pupils' performance of the targeted practical skills.  
 

The two study tools were referred to a group of specialists to 
investigate stability and validity of the study and they were applied to an 
exploratory sample off the study sample which consisted of (33) pupils 
from one of Gaza governorate schools before applying it to the study 
sample. The researcher used statistical program to analyze the sample 
responses. 

 
 The researcher chose the forth chapter of the sixth grade technology 
curriculum and demonstrated it the experimental sample group according to 
the centered – problem learning strategy taking into his consideration the 
principles, the basis and the standards of this strategy. The demonstration 
contained the objectives , the requirements , the content and the varying 
types of evaluation. He also demonstrated the same chapter to the control 
sample study according to the traditional method. After applying the test 
and the observation card on the two groups the study concluded the 
following results : 
 

1- There are significant statistical differences at the level (a =o.o1) 
between pupils performance of experimental group and the pupils 
performance of the control group in some technological skills for the 
experimental group pupils. 

2- There are significant statistical differences at the level (a =o.o1) 
between performance of high pupils achievement in two groups 
experimental and control in developing some technological skills for 
the experimental group pupils. 

3- There are significant statistical differences at the level (a =o.o1) 
between performance of low pupils achievement in two groups 
experimental and control in developing some technological skills  for 
the experimental group pupils. 



4- There is a statistical significance at the level (a =o.o1)   between the 
experimental group pupils marks on test and the marks on 
observation card. 

 
In the light of the results of the study the researcher recommended the 
following : 
 

 To vary the strategies and methods at teaching technology as to 
activate dynamic and positive participation like the strategy at 
problem – centered learning. 

 To focus on the practical skills included in the technology 
curriculum to analyze these skills and to urge the teachers to develop 
them in an organized and purposeful way. 

 To hold training courses for the technology teachers to train them on 
how to employ the problem – centered strategy in teaching the 
technological skills. 

 To develop the teacher guide book of teaching technology to include 
the strategies and methods which the study proved so efficient in 
teaching technology. 
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