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 الملخص
لية التعرف إلى أءر استخدام استراتيجية حل المشكال  في تنمية األمن الفكري هدف  الدراسة الحا

لدى ط بة الصف العاشر في محافظة طولكرم، وقد اتبع  الباحءة المنهج التجريبي بتصميم شبه 
( طالبة، ُقسم  إلى مجموعتين، مجموعة 44تجريبي، وُطبق  الدراسة ع ى عينة قصديه تكون  من )

استخدام إستراتيجية حل المشكال ، ومجموعة ضابطة درس  بالطريقة االعتيادية، تجريبية درس  ب
وصمم  الباحءة دروس وحد  " قضايا بيئية عالمية" وفق استراتيجية حل المشكال ، وتمء   أدا  

( فقر ، كما تّم التأكد من صدقه بعرضه 21( مجاال  و)3الدراسة في مقياس لألمن الفكري، تضمن )
من المحكمين، وتّم استخراج معامل الءبا  وفق معادلة كرونباخ ألفا وب غ   ع ى مجموعة

  وترميزها ومعالجتها إحصائيا عن طريق استخدام برنامج الرزمة يانا(، وتم تجميع الب0.83قيمته)
، وقد أشار  نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذا  داللة spss)اإلحصائية ل ع وم االجتماعية)

ن مجموعتي الدراسة تعزى الستخدام إستراتيجية حل المشكال  في تنمية األمن الفكري إحصائية بي
  أخرى متع قة باألمن الفكري ، لدى الط بة، وبناً  ع ى النتائج أوص  الباحءة بإجرا  دراسا

باستخدام استراتيجيا  أخرى وفي مناهج أخرى. و 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

 :المقدمة1:1 

ستتتت وك  فيوأءر   ،العالم اليوم تحوال  وتغيرا  متستتتتارعة طال  جميع مناحي الحيا يعيش 
أصتتبا العالم وبستتبب التطور الع مي والتكنولوجي عبار  عن  إذ، ام هم مع محيطهمالناس وطريقة تع

النفتاح الءقافي ، مما أدى إلى ا وفق ما يعرف بالعولمة،قرية صتتتتتتغير  منفتحة ع ى بعضتتتتتتها البعضتتتتتت
التي أصتتتتتبح  تحاول جاهد  مجارا   ،ل هذا التطور واالنفتاح خطرًا ع ى بعض المجتمعا شتتتتتكّ وقد 

وقد أدرك  ت ك المجتمعا  أنها ال تستتتتطيع  ،ل مع الحفاظ ع ى خصتتتوصتتتيتها الءقافيةالتقدم الحاصتتت
مما يجع هم  ،مستتتتتتتتتتتوى الوعي لديهممن مواجهة ذلك الخطر إال من خالل تربية أبنائها بطريقة ترفع 

 .قادرين ع ى تحمل مسؤولياتهم وبنا  مجتمعاتهم

 يها ومن خالل اعتمادها ع ى أنظمتها أصتتتتتتتتتتتتبا لزامًا ع ،مهمة التربية تعقيداً  ونتيجة إلزدياد
عن طريق إعداد الناشتتتتتتتتتتتتتتئة وتزويدهم بمعارف  ،التع يمية أن تعمل ع ى ت بية متط با  العصتتتتتتتتتتتتتتر

كيف ال وقد  ،المستتتتتتتتتتاهمة في تقدمها وتطورهاقيق ذواتهم وبنا  مجتمعاتهم، و ومهارا  تمكنهم من تح
أصتتتتتبا الستتتتتباق العالمي ستتتتتباقًا تع يميا و  ،أصتتتتتبا تقدم الدول والشتتتتتعوب يقاس بمستتتتتتوى تع يم أبنائها

 (.2003 ،)بشار   تأمنو  تبنى األمم وتتقدم وتستقر فبالتع يم ،بالدرجة األولى

من أجل تقدم األمم  ع ى الع م والتع م باعتباره طريقاً نشتتتتتتتتتتتتتتتأته قد حرص اإلستتتتتتتتتتتتتتالم منذ و و 
مِ  اْقَرأ)قال تعالى : ,ع ى الرستتتتتتول الكريم ك مة اقرأأول ما أنزل ، فكانواستتتتتتتقرارها  َخَ قَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباستتتتتتْ

ْنَسانَ  َخَ قَ ( 1) ْنَسانَ  َع َّمَ ( 4) ِباْلَقَ مِ  َع َّمَ  الَِّذي( 3) اأْلَْكَرمُ  َوَربُّك اْقَرأْ ( 2)َعَ ق   ِمن اإْلِ  ،(َيْعَ مْ  َلمْ  َما اإْلِ
َتِوي  َهلْ  ُقلْ : "تعالى وقال ،الع م أهمية تأكيدع ى هذاو  وهنا  ،" َيْعَ ُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َ ُمونَ َيعْ  الَِّذينَ  َيستتتتتتتتتتتتتتْ

 هاتستتتتتعى لبنا  مؤستتتتتستتتتتاتالمجتمعا  بات  وبستتتتتبب أهمية الع م والتع م  ،تفضتتتتتيل ل عالم ع ى الجاهل
أجل الحفاظ ع ى أمنها من ذلك و  ،التي يعتمد ع يها في بنا  شتتتتتتخصتتتتتتية األجيال القادمةو ،التع يمية 
 (.2010)الغامدي،واستقرارها 
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ستتتتراتيجيا  تدريس إكان البد لها من اتباع  ،تهامستتتؤوليبع المؤستتتستتتا  التع يمية القيام وحتى تستتتتطي
ستتتتتتتع   لذا،الستتتتتتتتءار  دافعية الط بة نحو الع م والمعرفة ،حديءة يستتتتتتتتخدمها المع م في صرفة الصتتتتتتتف

تركيز وقد تم ال ،الكءير من الب دان المتقدمة تربويًا إلى بنا  مناهج دراستتتتتتتتتتية تعمل ع ى تع يم التفكير
والذي يعمل ع ى الربط  ،كأحد أستتتاليب التدريس الحديءة ع ى استتتتخدام أستتت وب حل المشتتتكال  هافي

 ،بين المشتتتتتتتكال  التي يتدرب ع يها الطالب في صرفة الصتتتتتتتف وبين المشتتتتتتتكال  المتوقعة في حياته
  ول بدي ةفكير بحنه من التوالتي تمكّ  ،ومن ءم تزويده بالمهارا  الضتترورية لمواجهة مشتتكال  الحيا 

وجع هم أكءر استتتتقاللية  ،روح التجديد واالبتكار عند الط بة يؤدي إلى تنمية مما ،لحل مشتتتك ة واحد 
كيف ال وهم من يقع ع ى عاتقهم بنا  المجتمع والدفاع عن الوطن  ،وقدر  ع ى تحمل المستتتتتتتتتتتتتتؤولية

 (. 2004،)طافش

ولم يعد  ،ى ستتتتتتتتاحة المعركة فقطولم يعد الدفاع عن الوطن يقتصتتتتتتتتر ع ى حمل الستتتتتتتتالح والنزول إل
وأصتتتتتبا يشتتتتتغل بال الكءير من   ،أمٌن حديٌث نستتتتتبياً بل ظهر  ،األمن متع ق باألمن العستتتتتكري فقط 

األستتتتتتتتتتتاس  إذ يعدّ  ،إنه األمن الفكري  ،الباحءين لما له من أهمية كبرى في تحقيق األمن في المجتمع
عي واألمن الستتتتياستتتتي واألمن االقتصتتتتادي مءل األمن االجتما ،الذي تعتمد ع يه أنواع األمن األخرى 

 اً ك يًا ن األمن الفكري مرتبط ارتباطوهذا ليس بالشتتتي  المستتتتغرب أل ،واألمن الغذائي واألمن الءقافي
 (.2013،)الط يعةبسالمة العقل والتفكير عند اإلنسان 

ي الحنيف الدين اإلستتتتتتتالم إلىمن خالل الرجوع  اإلنستتتتتتتانوُيمكن االستتتتتتتتدالل ع ى أهمية العقل عند 
والذي كان  ،الذي يتضتتتتتتتتتتتمن الكءير من ابيا  التي تبين أهمية العقل عند اإلنستتتتتتتتتتتان ،والقرآن الكريم

ْمَنا َوَلَقدْ " هللا تعالى: قالقد ف ،الستتتتتتتتتتتتبب في تفضتتتتتتتتتتتتي ه ع ى ستتتتتتتتتتتتائر المخ وقا  َوَحَمْ َناُهم   آَدمَ  َبِني َكرَّ
ْ َناُهْم َعَ ى   َبا ِ الطَّيِّ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  يفِ  ياًل  َخَ ْقَنا ِممَّنْ  َكِءير   َوَفضتتتتتتتتَّ وبستتتتتتتتبب هذه  ، "َتْفضتتتتتتتتِ

كان البد ل مجتمعا  من أن تحافظ ع ى ستتتتتالمة عقول أبنائها من االنحراف  اإلنستتتتتاناألهمية لعقل 
 (.2013،)الغامدي لديهموالتي من بينها تنمية األمن الفكري  ،والتشوه بكل الطرق الممكنة

د ُذكر األمن في وق ،األمن والفكر  ،يرى أنه يتكون من جزأين  ،األمن الفكري  ظر إلى مصط اوالنا
ِذي َأْطَعَمُهم ِمْن ُجوع  وآَمَنُهْم ِمْن َخْوف  "قتتال تعتتال :" القرآن  الكريم  ِ  ِ التتَّ َذا اْلَبيتتْ ُدوا َربَّ هتتَ  ."َفْ َيْعبتتُ
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في المع وم فكر فهو : إعمتتال العقتتل أمتتا ال ،من هنتتا بمعنى اطمتتأن وهو ضتتتتتتتتتتتتتتتتد الخوفويكون األ
عدد من الباحءين قام وهذا ما تم ذكره في المعجم الوستتتتيط وبهذا المعنى  ،ل وصتتتتول لمعرفة المجهول

بتتتل هو يخت ف  ألمن الفكري ليس بتتتالمفهوم الجتتتامتتتد،فمفهوم ا األمن الفكري كتتتل بطريقتتتته،بتعريف 
 .(2008،)العبيسي المجتمع والزمانو  باختالف الباحث

 ،ومبتكراته ،و فكره ،ع ى أنه " حماية عقل اإلنستتتتتاناألمن الفكري ( 104:1981عرف الدعيج )قد ف
أو  ،ستتتتتوا  من قبل الشتتتتتخص نفستتتتته ،من أي مؤءر، و حرية رأيه ووجها  نظره ،ومنتجاته ،ومعارفه

 ."من قبل الغير

ن مجتمعاتهم وبييش المستتتتتتت مون في ب دانهم وأوطانهم, أن يعأنه"ع ى ( 16:2005) ستتتتتتتديسالوعرفه 
فكرية المنبءقة من الكتاب ومنظومتهم ال نين مطمئنين ع ى مكونا  أصتتتتتتتتتتالتهم، وءقافتهم النوعية،آم،

 ."والسنة

واالعتتتدال في فهمتته  ،( بتتأنتته "تتتدعيم فكر الطتتالتتب بمنهج الوستتتتتتتتتتتتتتطيتتة 9:2015كمتتا عرفتته الوهيبي )
 القضايا الدينية واالجتماعية والسياسية وصيرها من قضايا الوطن ".

موضوع  بل ًا يخص فردًا بعينه أو فئة محدد ،ّن موضوع األمن الفكري ليس موضوعوترى الباحءة أ
و في المجتمع الف ستتتتتطيني تزداد الحاجة لتنمية  ،أو مؤستتتتتستتتتتة اً ستتتتتوا  كان فرد المجتمع،يخص عام 

 ،تقاليدفهو بمءابة الوقاية والحصتتتتتتتتتتتتتتتانة ل حفاظ ع ى الهويةوالعادا  وال ،األمن الفكري لدى األبنا 
 ،ستتوا  بالقتل ،والتماستتك في مواجهة االحتالل وأستتاليبه الخبيءة ل قضتتا  ع ى اليافعة بطرقه المخت فة

باإلضتتتتتتتتافة إلى وصتتتتتتتتول التكنولوجيا الحديءة وما قد تحتويه من  ،أو بالمخدرا  ...الخ ،أو باألستتتتتتتتر
تضتتتتتتتتتتتان األبنا  ولذلك يجب امتالك الوعي الكافي الح ،فكءير ما يدس الستتتتتتتتتتتم في الدستتتتتتتتتتتم ،مخاطر

 وحمايتهم.

لذا يقع ع ى  ،بالكءير منالخبرا  والمعارف الط بة وبما أن المدرستتتتتتتتتتتتتتتة هي التي تعمل ع ى تزويد
وبالتالي  ،وحمايتهم من أي انحراف أو تشتتتوه همعاتقها مستتتؤولية كبير  في الحفاظ ع ى ستتتالمة تفكير 
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 ،والمع م ،والمرشتتتتتتتتتد ،اون بين اإلدار وذلك ال يتم إال عن طريق التع ،ع ى تنمية األمن الفكري لديهم
 .(2009،)مباركي  التع يميةوكل من له عالقة بالعم ية  ،والطالب

هم في تشتتتكيل شتتتخصتتتيا  الط بة وتنميتها في العم ية التع يمية، فهو الذي يستتتجدًا  هامول مع م دور 
 ئق التفكيرحيث أنه ر ورا  اكتستتتتتتاب المتع مين طراالعقل المدبّ  هوو ، وتشتتتتتتكيل الوعي اإلنستتتتتتاني لديهم

وهو القادر ع ى استتتتتتتتتتتتخدام ،(2009)بدران وستتتتتتتتتتت يمان، في نفس الوق والط بة  يتعامل مع المنهاج 
لدى  تنمية األمن الفكري  هم في حديءة  كإستراتيجية حل المشكال ، مما قد يس تدريس إستراتيجيا 

 الط بة.

 تهأوصتت  بضتترور  العمل ع ى تنميو وهناك العديد من الدراستتا  التي تناول  موضتتوع األمن الفكري 
دور المدرستتتتة الءانوية في تعزيز  إلى التعرف ( وهدف  2008مءل دراستتتتة قضتتتتيب )، لدى المتع مين

( 2011) الحربيالفكري لدى طالبها من وجهة نظر المع مين في مدينة الرياض، ودراستتتتتتتتتتتتتتة  األمن
المرح ة بة لط الوقائي  الفكري  األمن تحقيقدور اإلدارا  المدرستتتتتتتتتتتتتتية في  إلىهدف  التعرف التي 

 . الءانوية من وجهة نظر مديري ووكال  ت ك المدارس

حل المشكال  في تنمية األمن الفكري  إستراتيجيةأءر استخدام  لتوضا ،الحالية الدراسة لذا جا  
ألنها تضع الطالب أمام مشك ة معينة وتط ب  ،حل المشكال  إستراتيجيةوقد تم توظيف  ،لدى الط بة

من خالل إتباع خطوا   ،نه أن يقوم بنفسه بالبحث واالستقصا  ل وصول إلى حل لهذه المشك ةم
ءم  ،ووضع الفروض واختبار صحتها ،وجمع المع وما  ،تحديدهاكالشعور بالمشك ة و   ،محدد

الطالب مهارا   إكسابوهذه العم ية تساعد ع ى  ،ع ى المواقف الحياتية وتعميمهالتوصل إلى الحل 
فيصبا  ،وتعمل ع ى تنمية شخصيته وتقويتها ،كير المخت فة مءل التفكير التأم ي والتفكير الناقدالتف

)أبو التي تزداد يومًا بعد يومل المسؤولية الم قا  ع ى عاتقه و ع ى مواجهة الصعاب وتحم اً قادر  اً إنسان
 .(2008،رياش وقطيط 
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 :مشكلة الدراسة 2:1

يحاول بكل الوستتتتتائل القضتتتتتا  ع ى الشتتتتتباب وكستتتتتر  ،بغيضيخضتتتتتع المجتمع الف ستتتتتطيني الحتالل 
وباإلضافة إلى ما يواجهه أولئك الشباب من مشكال  في  ،شوكتهم والعمل ع ى إبعادهم عن التع يم

قد ال يدركون   كال، وما أنتجه ذلك من مشتتتتحياتهم نتيجة العولمة وانفتاح المجتمعا  ع ى بعضتتتتها
من أجل حمايتهم وصتتتون عقولهم ى رفع الوعي لدى الط بة ،بد من العمل ع كان ال ،لذلك خطورتها

 كونهم عماد األمة وبنا  المستقبل. ،من التشوه واالنحراف

وبما أن الباحءة أم ألطفال وباحءة اجتماعية وطالبة ماجستتتتتتتتتتتتتتتير في المناهج وطرق التدريس،       
تؤءر ستتت بًا ع ى تفكير األبنا  و ت حظ ما أنتجه التقدم التكنولوجي واالنفتاح الءقافي من مشتتتكال  قد 

معتقداتهم وستت وكاتهم, فقد كان من الهام بالنستتبة لها حماية األبنا  والحفاظ ع ى ستتالمة عقولهم من 
أي تشتتتتوه أو انحراف، إذ أنه من خالل حماية عقولهم نستتتتتطيع تكوين مناعة ذاتية وحصتتتتانة داخ ية 

 شكالتهم وبنا  مستقب هم.لهم، مما يجع م قادرين ع ى تحمل مسؤولياتهم وحل م

وذلك باستتتتتتخدام إستتتتتتراتيجية  ،من هنا جا  موضتتتتتوع األمن الفكري وتنميته لدى الط بة في ف ستتتتتطين
 ى تقصتتي الحقيقة وتءبيتها باألدلة،التي تستتاعد الط بة ع حديءة كإستتتراتيجية حل المشتتكال   تدريس

 ويؤدي إلى خصية الط بة وتقويتها،في تنمية ش همبنا  ع ى مسارا  مخت فة،مما يسواتخاذ القرارا  
 ترسيخ األمن الفكري لديهم.

حل المشتتتكال  في  إستتتتراتيجيةوفي ضتتتو  ما ستتتبق تظهر مشتتتك ة الدراستتتة في تناولها ألءر استتتتخدام 
 :ابتيالسؤال الرئيس اإلجابة عن  ويمكن تحديد مشك ة الدراسة في ، بةطالتنمية األمن الفكري لدى 

 بةألمن الفكري لدى ط الممارستتتا  المتع قة باتنمية  فيحل المشتتتكال   جيةإستتتتراتيما أءر استتتتخدام 
 الصف العاشر في مدارس محافظة طولكرم ؟ 
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 :أهمية الدراسة3:1 

 :يأتي فيما الدراسة أهميةهذه تتمءل

 فياألساسية الع يا  المرح ة ط بة لدى الفكري  منألا تنمية موضوع تتناول دراسة أول كونها 
 ،الحديءة التدريس ستراتيجيا إ حدىإ استخدام خالل من ،حدود معرفة الباحءة()في  ف سطين
 .المشكال  حل ستراتيجيةإ هيأال و 

 وحداءته الفكري  مناأل موضوع أهمية. 

 بغيض حتاللا ظل في الف سطيني المجتمع يعيشها التي المرح ة أهمية. 

 يتهم من اإلنزالق في مشكال  أهمية المرح ة العمرية التي يمر بها الط بة و دورها في حما
 مستعصية .

 المشكال  حل ستراتيجيةإ استخدام أهمية إلى المع مين أنظار توجيه ع ى الدراسة تعمل قد 
 .الط بة لدى الفكري  مناأل تنمية في

 بواقع هنيتع مو  ما ربط خالل من ،المتع مين لدى الوعي مستوى  رفع في الدراسة هذه تساهم قد 
 .لديهم الفكري  مناأل تنمية في ممايساهم والعالمية مح يةوال اليومية حياتهم

 ع ى تعمل التي التربوية الخطط وضع لىإ والتع يم التربية وزار  في العام ين نتباها ت ف  قد 
 .ف سطين في الط بة لدى الفكري  مناأل تنمية

 حديءة اتيجيا ستر إ باستخدام تتع ق أخرى  بدراسا  ل قيام الباحءين أمام واسعاً  الباب تفتا قد 
 صير أخرى  مناهج وفي ،في مراحل تع يمية مخت فةو  ،لتنمية األمن الفكري لدى الط بة أخرى 

 .هذه الدراسة في المستخدم المنهاج

 :فرضيات الدراسة 4:1

 تفحص الدراسة الفرضيات اآلتية :
  وذ ق ال يوجد فر ( داللة إحصتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتوى الداللةα =0.05 في متوستتتتتتتتتتتطي درجا ) 

 ( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتتتتتتخدام االعتياديةالمجموعة الضتتتتتتتتتابطة )الطريقة  با طال
 .الدرجة الك ية لألمن الفكري حل المشكال ( في إستراتيجية 
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  وذ ق ال يوجد فر ( داللة إحصتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتوى الداللةα =0.05)  في متوستتتتتتتتتتتطي درجا 
لمجموعتتتتة التجريبيتتتتة )التتتتتدريس ( وااالعتيتتتتاديتتتتةالمجموعتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتة )الطريقتتتتة  طتتتتالبتتتتا 
 .الُبعد التطبيقي لألمن الفكري حل المشكال ( في  إستراتيجيةباستخدام

  وذ ق ال يوجد فر ( داللة إحصتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتوى الداللةα =0.05 في متوستتتتتتتتتتتطي درجا ) 
( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتتتتتتخدام االعتياديةالمجموعة الضتتتتتتتتتابطة )الطريقة  طالبا 
 .الُبعد الفكري لألمن الفكري حل المشكال ( في يةإستراتيج

  داللة إحصتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتوى الداللة  وذ ق ال يوجد فر(α =0.05 في متوستتتتتتتتتتتطي درجا ) 
( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتتتتتتخدام االعتياديةالمجموعة الضتتتتتتتتتابطة )الطريقة  طالبا 

 .ري الُبعد االجتماعي لألمن الفكحل المشكال ( في  إستراتيجية

 حدود الدراسة : 5:1

 : في الدراسة هذه تتحدد     

 2016/2015الدراسي  ل عام األول الدراسي الفصل في الدراسة إجرا  تم:  الزماني الحد.  

 طولكرم محافظة مدارس حدىإ وهي ،ل بنا  الءانوية عتيل مدرسة:  المكاني الحد . 

 العاشر الصف طالبا :  البشري  الحد . 

 في حياتنا والبيئة الصحة مقرر من" عالمية بيئية قضايا "الدراسية الوحد  : الموضوعي الحد. 

 مصطلحات الدراسة : 6:1

 :لمصط حاتها ابتية التعريفا  الدراسة تعتمد      

 (:(Problem Solving Strategyستراتيجية حل المشكالت إ
ها المع م مع ط بته ويستتير من اإلجرا ا  التي يتبع( "بأنها مجموعة 257:2013)الستتمارا  ها تعرف
حدد  أءنا  عم ية التي تتمءل في الشتتتتتتتتتتتتتتعور بالمشتتتتتتتتتتتتتتك ة ن خاللها وفق خطوا  منهجية منظمة،م

يجاد فكر  الحل ،وجمع المع وما  ،ووضتتتتتتتتتتتع الفرضتتتتتتتتتتتيا  ،التدريس والتوصتتتتتتتتتتتل  ،والخروج بالحل ،وا 
 ".لك من أجل الوصول إلى حل المشك ةوذ ،ءم تطبيق القرارا ،ل قرار
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 :إلستراتيجية حل المشكالت اإلجرائيالتعريف 
من خالل وضتتتتعها بصتتتتور   ،الطريقة التي يستتتتتخدمها المع م في تناول المواضتتتتيع الوارد  في المنهاج

كستتتتابه مهارا  التفكير المخت فة ،تفكير الطالب ستتتتتءار اتعمل ع ى  ،مشتتتتكال  مما يدفعه لمحاولة ،وا 
مما يكستتتبه ءقة ستتتابقة بمكونا  موقف المشتتتك ة،خبر  وربط ما لديه من  ،حل المشتتتك ة وطرح البدائل
 من الفكري لديه.بنفسه ويعمل ع ى تنمية األ

 (:(Intellectual Securityاألمن الفكري 
من االنحراف والخروج عن  وعقل وفهم اإلنستتتتتتتتتتتتان( بأنه " ستتتتتتتتتتتتالمة فكر 7:2011)أباحستتتتتتتتتتتتين فهعرّ 

ضتتتتباط في مما يؤدي إلى االن تماعية،ر الدينية والستتتتياستتتتية واالجواالعتدال في فهم األمو  الوستتتتطية،
 ".االستقرار في كافة مجاال  الحيا وتحقيق األمن والطمأنينة و  س وك الفرد وحفظ النظام العام،

"صتتتتيانة عقول أفراد المجتمع ضتتتتد أي إنحرافا  فكرية أو عقدية مخالفة ( بأنه 2:2016وعرفه زياد)
 جتمع وتقاليده".لما تنص ع يه تعاليم اإلسالم الحنيف أو أنظمة الم

 :لألمن الفكري  التعريف اإلجرائي
الدرجة التي يحصتتتتتتتتل ع يها طالب الصتتتتتتتتف العاشتتتتتتتتر األستتتتتتتتاستتتتتتتتي ع ى مقياس األمن الفكري المعد 

: المجال التطبيقي والمجال الفكري والمجال ، ويحتوي ع ى ءالث مجاال صراض هذه الدراستتتتتتتتتتتتتتتةأل
 االجتماعي.
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 الفصل الثاني

 اسات السابقةاإلطار النظري والدر 

 

 

 اإلطار النظري  1:2

 الدراسات السابقة2:2 

 موقع الدراسة الحالية من الدراسة السابقة3:2  

  االختالف بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة     4:2



11 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ألمن الفكري، كما يعرض عددًا من يتناول الفصل الءاني عرضا إلستراتيجية حل المشكال  ومفهوم ا
 الدراسا  ذا  الص ة بهما.

 : اإلطار النظري 1:2 
عصتتتتتتر أصتتتتتتبا العالم فيه عبار  عن  ،التقدم والتكنولوجيابشتتتتتترية اليوم تعيش في عصتتتتتتر الع م و ن الإ

المعارف والمع وما  بستترعة كبير  عبر وستتائل االتصتتال المخت فة وخاصتتة  اتنتقل فيه ،قرية صتتغير 
 ،ولهذا االنفتاح ايجابيا  وستت بيا  ،مما ستتاعد ع ى انفتاح الءقافا  ع ى بعضتتها البعض ، االنترن

ولتتذلتتك تعمتل  ،ويكون ضتتتتتتتتتتتتتتتد الءقتتافتتة والتتدين والتقتتاليتتد فيتته، فقتتد يصتتتتتتتتتتتتتتتل إلى األبنتتا  صير المرصوب
 هذا الغزو الءقافي القادم إليها، المجتمعا  جاهد  ع ى رفع الوعي لدى الشتتتتباب ليستتتتتطيعوا مواجهة

 ،ع ى حماية عقول اليافعة والحفاظ ع ى ستتتالمتهاها بكل عناصتتتر ة و تع يميأنظمتها ال ن خالل قيامم
ومن ءم العمل ع ى  ،عن طريق إكستتتتتتتتتتتتتابهم مهارا  التفكير المعتمد  ع ى التح يل والتركيب والتقويم

 تنمية األمن الفكري لديهم.

 حل المشكالت : 1:1:2

يقوم  الذيع ى النظام التع يمي تعتمد د إحدى المهام التي تعتنمية األمن الفكري لدى الشتتتتتتتتتتتباب، إن
و لتحقيق ذلك كان ال بد من تدريب المع مين ع ى استتتتتتتتتخدام  ،بها من خالل مؤستتتتتتتتستتتتتتتتاته التع يمية

ومنها أستتتتتت وب حل المشتتتتتتكال  الذي  ،ستتتتتتتراتيجيا  تدريس حديءة تجعل التع م أكءر تشتتتتتتويقًا ومتعةإ
معينة ويط ب منه التفكير بح ها من خالل ربط خبراته يعتمد ع ى وضتتتتتتتتتتتتتتع الطالب أمام مشتتتتتتتتتتتتتتك ة 

الستتتتتتتابقة بالالحقة، ع ى أن تكون المشتتتتتتتك ة مرتبطة بحيا  الطالب االجتماعية وأن ت قى اهتمامًا منه 
مما يءير دافعية الطالب ل تع م ويولد لديه الرصبة في  ،لشتتتتتتتتتتعوره بأنه بحاجة ل تعرف ع ى كيفية ح ها

 (.2004،ى الحل الس يم )طافشالتفكير من أجل التوصل إل
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وبهذا المعنى جا  الكءير من التعريفا  التي عم   ع ى توضيا مفهوم حل المشكال  ومنها تعريف 
( لحل المشكال  حيث عرفته ع ى أنه " طريقة التدريس التي تعتمد ع ى تقديم 10:(2005النخالة 

الى ح ول عن طريق بذل   تحتاج الماد  التع يمية أو المحتوى الدراسي ل طالب في صور  مشكال
( "بأنها مجموعة التحركا  التي يقوم بها 129:2006الخطيب وعبابنه ) عرفها كما ،"جهود معينة

 وم ع ى طرح الموضوع بصور  مشكال ،تق ،المع م من حيث التخطيط وتنظيم وتنفيذ الماد  الدراسية
وتنفيذ  ،حلالووضع خطة  ،م المشك ةفه، تتمءل في تحديد و يتم التعامل معها وفق خطوا  محدد 

وتقديم  ،ويكون دور المع م أءنا  التدريس التوجيه واإلرشاد ،وتوسيع نطاقه ،ومراجعة الحل ،الحل
 ."التغذية الراجعة ل متع م

تتم بصتتتور  عفوية بال  إلى أن هذه الطريقة بالتدريس ليستتت  طريقة عشتتتوائية ُيمكناالستتتتنتاجومن هنا 
وتعتمد ع ى خطوا  محدد  وواضتتتتتتتتتتتتتتحة يقوم المع م  ،طريقة مخطط لها بل هي تخطيط مستتتتتتتتتتتتتتبق،

قد تم توضتتتتتتتتتيا هذه الخطوا  من قبل جون ديوي حيث د استتتتتتتتتتخدام حل المشتتتتتتتتتكال ، و بإتباعها عن
طريقة حل المشتتتتتتتكال     قد مءّ ف نفكر"، و وضتتتتتتتع أستتتتتتتس استتتتتتتتخدام حل المشتتتتتتتكال  في كتابه "كي

نه من أجل القيام اعتقد أ إذ ن ديوي ل تفكير التأم ي،لتعريف جو التطبيق الفع ي في  كطريقة تدريس،
ءم التفكير بت تتك الحير  عن طريق تحتتديتتد  بعم يتتة التفكير، ال بتتد من الشتتتتتتتتتتتتتتعور بتتالحير   والغموض،

، وتوظيف الخبرا  الستتتتتتابقة إلنشتتتتتتا  الفرضتتتتتتيا ، ءم القيام بفحص الفرضتتتتتتيا  المشتتتتتتك ة المراد ح ها
 األدلة مما يؤدي إلىاتخاذ القرار المناستتتتتتتتتتتتتتتب بنا  ع ى القرائن و والح ول المحتم ة، وتقويم الح ول و 

 (.2008،قطيط حالة الحير  والغموض )أبو رياش و  إنها 

تحديد ، و تح ي ها إلى عناصتتتتتترهااإلحستتتتتتاس بالمشتتتتتتك ة و ( ت ك الخطوا  في 2009شتتتتتتقيرا  )الوحّدد 
ة الفرضتتتتتتيا  ووضتتتتتتع صتتتتتتياص، و جمع المع وما  الالزمة ل حل، وتوظيف الخبرا  و طبيعة المشتتتتتتك ة

 تقويم الح ول الختيار أفض ها.، ومناقشة الفرضيا  واقتراح حل بنا  ع ى المعطيا ، و الخطة

 أنواع المشكالت :1:1:1:2  

تقستتتتتيمها جا  صتتتتتعوبتها بحيث يمكن تصتتتتتنيفها و تتباين المشتتتتتكال  من حيث نوعيتها وطبيعتها ودر 
ى مشكال  مفتوحة يمكن أن يكون لها أكءر ( إل2011فقد قسمها الخزاع ة وآخرون ) ،بطرق مخت فة
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ومشتتتتتتتتتكال  متوستتتتتتتتتطة وتتمءل في وجود جواب واحد يمكن أن تحققه باستتتتتتتتتتخدام أكءر من  ،من حل
 طريقة واحده مقبولة ل وصول إليه.ة تتمءل بوجود جواب واحد مقبول و ومشكال  مغ ق ،طريقة

 موضوعا  المطروحة ع ى الط بة تناولها ل وفق ستراتيجية حل المشكال وفي األدب التربوي قسمتإ
 :إلى طريقتين هما

  أو النمططريقة حل المشكال  باألس وب العادي (Convergent Problem Solving) : 

تعرف و  ،تعد هذه الطريقة أقرب إلى أس وب الفرد بالتفكير بطريقة ع مية عندما تواجهه مشك ة ما إذ
شتتتتتتكل منتظم في محاولة لحل ف فيه الفرد بنشتتتتتتاط عق ي هادف مرن يتصتتتتتتر :"نهاأهذه الطريقة ع ى 

 المشك ة"، وقد تم تحديد خطوا  طريقة حل المشكال  وفق الترتيب األتي :

 .إءار  المشك ة والشعور بها 
 .تحديد المشك ة 
 .جمع المع وما  والبيانا  المتص ة بالمشك ة 
 .طرح الفروض المحتم ة 
 حاًل ل مشك ة واختيار األكءر احتمااًل ليكون  اختبار صحة الفروض. 
  أو اإلبداعي  طريقة حل المشكال  باألس وب االبتكاريDivergent Problem Solving):) 

لدى من يتعامل مع المشتتتتتتتتتتتتك ة  في  درجة عالية من الحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتيةوتحتاج هذه الطريقة إلى 
 .األفراد أو الط بة العاديون فال يستطيع أن يدركها  تحديدها وتحديد أبعادها،

واستتتتتتنباط  العالقا ،واستتتتتتنباط المتع قا  ستتتتتوا  في  رجة عالية من استتتتتتنتاجدكما تحتاج إلى 
 (.2012)نبهان،التوصل إلى الناتج االبتكاري صياصة الفروض أو 

وترى الباحءة أنه مهما تباين  المشتتتتكال  في تصتتتتنيفها، ومهما كان األستتتت وب المستتتتتخدم في ح ها، 
جيد كفؤ يستتتطيع تطبيق أستت وب حل المشتتكال  فإن هذا األستت وب لن ينجا إذا لم يكن هناك مع م 

بمهار  عالية، وحتى يكون المع م شتتتخصتتتا متميزاً وخبيراً ويمت ك القدر  والمهار  في استتتتخدام أستتت وب 
 حل المشكال  ع يه أن يتمتع ببعض الخصائص والصفا  التي تساعده ع ى التطبيق.
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القدر  ع ى  ى المع م أن يمت ك بعضتتتًا من ت ك الخصتتتائص والصتتتفا ، فع ((2009ع وان  وقد ذكر
أن يكون لديه اتجاها  ، و بالمبادئ واألسس الالزمة لذلك اإللمامستراتيجية حل المشكال  و إتوظيف 

أن يتمتع بالدقة والعمل ع ى فهم الحقائق ، و يجابية نحو المشتتتتتتتك ة وءقة كبير  بإمكانية التغ ب ع يهاإ
تجزئة المشتتتتتتتتك ة والعمل ع ى تح ي ها إلى مكونا   بالقدر  ع ى، وأن يتمتعالتي تتضتتتتتتتتمنها المشتتتتتتتتك ة

في حل المشتتتتك ة وتجنب التخمين واإلستتتتراع في توقع النتائج قبل استتتتتكمال  وأن يتأمل ،أكءر بستتتتاطة
القدر  ع ى ، و يتمتع الشتتتتتتتتخص الخبير في حل المشتتتتتتتتكال  بالنشتتتتتتتتاط والفاع ية، وأنالخطوا  الالزمة

تنظيم الوقت  التع يمي وتوفير ، و ا  حتل المشتتتتتتتتتتتتتتك تةتحتديتد األهتداف التع يميتة لكتل خطو  من خطو 
أن يمت ك القدر  ع ى استتتتتتتتتتتتتتتخدام التقويم الجيد لتع م حل ، و فرص التدريب والممارستتتتتتتتتتتتتتة المناستتتتتتتتتتتتتتبة

 المشكال .

 اً هام اً دور شخصا متميزًا وخبيرًا، وهذا  يجعل له  فإذا تمتع المع م بت ك الخصائص والصفا  أصبا
إستتتتراتيجية حل فما هو دور المع م في تطوير  كال  واستتتتخدامها،تطوير إستتتتراتجيا  حل المشتتت في

 ؟ المشكال 

 دور المعلم في تطوير استراتيجية حل المشكالت واستخدامها :2:1:1:2 

يحتتتتدد المع م متتتتا ي زم الط بتتتتة من مهتتتتارا  ومعتتتتارف ومع ومتتتتا  تستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتدهم ع ى البحتتتتث 
لطرق حل المشتتتتتتكال  والبحث  نماذج واالستتتتتتتقصتتتتتتا ، ويستتتتتتتجيب ألستتتتتتئ تهم وأفكارهم، ويع مهم

تفيدهم مستتتتتقبال، كما يحدد لهم المفاهيم التي يكتستتتتبوها نتيجة لقيامهم بالبحث، ويستتتتاعدهم في 
معرفة المراجع الالزمة، ويشتتتتتتتتتترف ع ى ما يقوم به الط بة من تجارب ويحافظ ع ى ستتتتتتتتتتالمتهم 

م عند قيامهم بعم ية داخل المختبر، ويراقب تقدمهم ويساعدهم عند الحاجة، ويكون مستشارًا له
 (.2008؛ زامل وعواد، 2011التقويم )دعمس،

فإن ل متع م دور كذلك في اكتستتتاب مهار  ،ستتتتراتيجية حل المشتتتكال إ وكما ل مع م دور في استتتتخدام
فهو المحور الرئيس في العم ية التع يمية وال يمكن نجاح العم ية  ،حل المشتتتتتتتتتتتتتتكال  واستتتتتتتتتتتتتتتخدامها

 يكن ل متع م دور فاعل فيها. التع يمية التع مية إذا لم
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 دور المتعلم في اكتساب مهارة حل المشكالت واستخدامها :  3:1:1:2

ع ى المتع م أن يمت ك الرصبة في استخدام أس وب حل المشكال ، وأن يعتمد ع ى نفسه بالبحث عن 
الحل  وع يه أن يءابر ل وصول إلى المع وما , ويكون راصبًا في تجريب عد  طرق لحل المشك ة،
ويقترح مواضيع ذا  اهتمام شخصي، ، الس يم، وأن يمت ك القدر  ع ى العمل مستقال أو ضمن فريق

ويبادر ل قيام بها وال ينتظر توجيه المع م، وأن ال تكون أعماله ردود أفعال، وع ى المتع م أيضًا أن 
 (.2008مل وعواد، ؛ زا2011يقوم بتصميم التجارب، وأن يكون له دور أساسي في التقويم )قطيط، 

وترى الباحءة أن إستتتتتتتتتتتتتتتراتيجية حل المشتتتتتتتتتتتتتتكال  أعط  كاًل من المع م والمتع م أدوارًا جديد  لكي 
ف م يعد المع م هو الم قن ل معوما   يمارستتتتتاها في العم ية التع يمية التع مية، وبشتتتتتكل فاعل ومنظم،

بل أصتتتتتبا المشتتتتترف والموجه وهو المصتتتتتدر الوحيد لها، والذي ع يه حشتتتتتو أذهان الط بة بالمعرفة، 
والمصتتمم والميستتر ل عم ية التع يمية، ولم يعد الطالب هو المت قي ل مع وما  الحافظ لها، بل أصتتبا 
المحور األستتتتتتتتتتتتاس في العم ية التع يمية، فهو المفكر والباحث والمشتتتتتتتتتتتتارك الفاعل النشتتتتتتتتتتتتط في ت ك 

شكال  في التع يم، كان ال بد من العم ية، وحتى نستطيع إظهار أهمية استخدام إستراتيجية حل الم
 ذكر بعض األسباب والمبررا  التي توضا ت ك األهمية.

 : أهمية أسلوب حل المشكالت  4:1:1:2

رف الموجود  في فتتالمعتتا ،إن التع يم المتتدرستتتتتتتتتتتتتتي الحتتالي ال يتحتتدى تفكير الط بتتة وال يءير دافعيتهم
هي في الواقع تحد من تفكير  ها،ود  تح  عناوين مجتزأ  من ستتتتتتتتتتتتتتياقوالموج المناهج المدرستتتتتتتتتتتتتتية،

ويصتتتتتتتتتتتتتتبا الهدف من التع يم والمعرفة هو اجتياز  ب وتجعل فهمه لت ك المعارف ستتتتتتتتتتتتتتطحي،الطال
  حيث تدمج المشتتتتتتتتتكال ،وهنا تبرز الحاجة إلى تع يم حل المشتتتتتتتتتكال  نيل الشتتتتتتتتتهاد ،االمتحانا  و 

لدى الط بة أستتتتتتتتاليب تفكير  وينمي ،معنى ايصتتتتتتتتبا التع م حقيقيًا وذالحياتية في التع يم المدرستتتتتتتتي و 
جبر )نتتاجعتتة وءقتتة بتتالنفس تعينهم ع ى التعتتامتتل بطريقتتة أفضتتتتتتتتتتتتتتتل مع الصتتتتتتتتتتتتتتعوبتتا  التي تواجههم 

 (.2007،وكشك
 ،وعند البحث عن المبررا  واألستتتتتتتباب التي تدعو إلى توظيف أستتتتتتت وب حل المشتتتتتتتكال  في التع يم

 :يأتيالمبررا  ما من أبرز ت ك  ،فإنّ والتي من خاللها ُتقّدر أهمية هذا األس وب
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 .تنمية مهارا  التفكير عند المتع م وتوظيف الطرق الع مية في التفكير 
 ئق المرنة لمخت ف أساليب التدريسمن الطرا. 
  جبها طرقا صحيحة ل تفكير المنطقييكتسب الط بة بمو. 
 لمصادر والمراجع المخت فة ل تع مدفعهم الى استخدام اي. 
 (2012،ونهم توص وا إليها بأنفسهم)بودي والخزاع ةرسوخ الماد  في أذهان الط بة ك. 
 .تدريب المتع م ع ى التفكير بحرية ودون الخضوع لمؤءرا  خارجية 
 .تدريب المتع م ع ى اتخاذ القرارا  المتع قة بحياته العم ية 
 .تنمية روح التجديد واالبتكار لدى المتع مين 
  ستتتتيستتتتاعدهم  ،ن ألستتتت وب حل المشتتتتكال يع مفإتقان المت ،تنمية المهارا  والقدرا  والمع وما

 .التي تواجههم في حياتهم اليومية في التغ ب ع ى المشكال 
 يوجههم إلى التع م الذاتي.شجع المتع مين ع ى االستقاللية و ي 
    .تنمية ءقة المتع مين بأنفسهم وبقدرتهم ع ى مواجهة الصعاب مما يعزز من معنوياتهم 
 لدى المتع مين. تنمية مهارا  العمل التعاوني 
 فهي تستتتتتتتتتتتاعدهم في مواجهة مشتتتتتتتتتتتكال   ،ن ع ى إدراك القيمة الوظيفية ل ع مييستتتتتتتتتتتاعد المتع م

 الحيا .
 ا يجعل التع م أكءر ءباتايسما ل متع مين بتطبيق ما يتع مونه في مواقف عم ية مم 

 (.2004)طافش،

س وب لتوظيفه في تنمية وبسبب هذه األهمية ألس وب حل المشكال  قام  الباحءة باختيار هذا األ
األمن الفكري لدى الط بة، والذي هو أحد المواضيع الحديءة والمهمة في هذا العصر، خاصة بالنسبة 
لنا كمجتمع ف سطيني يعيش تح  إحتالل إسرائي ي صاصب، باإلضافة إلى التقدم التكنولوجي واإلنفتاح 

ألمن الفكري، فنخن ال نواجه معركة اليوم في أمس الحاجة إلى تناول موضوع ا الءقافي، أصبحنا
عسكرية فقط أو ءقافية فقط، بل هي معركة مزدوجة عسكرية ءقافية في آن واحد، لذا كان ال بد من 

 العمل ع ى تنمية األمن الفكري لدى ط بتنا لحمايتهم والحفاظ ع ى سالمة تفكيرهم.
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 األمن الفكري : 2:1:2

وهناك عدد من الباحءين الذين تناولوا  ،قل اإلنسان وتفكيرهبالحفاظ ع ى سالمة عاألمن الفكري يتع ق 
( حيث 29:2008الحارءي )ومنهم  ،موضوع األمن الفكري وقدموا تعريفًا لهذا المفهوم الحديث نسبياً 

مما قد  ،نسان من االنحراف في فهمه لألمور الدينية والسياسيةعرفه ع ى أنه "سالمة معتقد فكر اإل
االستقرار في الطمأنينة و ينعكس ع يه وع ى مجتمعه، باألمن و ة فكره الذي تحقيق رجاحإلى يؤدي 

 ".جميع مجاال  الحيا 

والمصتتتالا  ،المواطنين باستتتتقرار القيم والمعارف( بأنه " شتتتعور الدولة و (7:2009ش كما عرفه الهما
يعبث  ووحد  الستتتتت وك الفردي والجماعي في تطبيقها والتصتتتتتدي لكل من ،محل الحماية في المجتمع

 ولعّل هذا التعريف قد جمع بين صفا  وخصائص األمن الفكري من حيث: ،بها"
  األمن حالة شعور نفسية.أن 
  وع م بالمصتتتتتتتتالا   ،الفكر محصتتتتتتتت ة ونتاج لما يدركه العقل اإلنستتتتتتتتاني من قيم ومعارفوأن

 محل الحماية في المجتمع.
  تطبيقهم ل قيم والمعتتارف،ادًا وجمتتاعتتا  في وحتتد  الستتتتتتتتتتتتتت وك العتتام لتتدى المجتمع أفر وتوفر 

 االنتما  ل وطن.ماية بالمجتمع بما يؤكد الوال  و وااللتزام بصيانة المصالا محل الح
  المعارف والمصالا محل الحماية.رأي عام رافض لكل ما يمس القيم و ب ور  باإلضافة إلى 
هو جز  في هذا يحتاج إلى أن يقوم كل من  ،الباحءة أن تحقيق األمن الفكري في المجتمع وتعتقد

لمجتمع يتحمل مستتتتؤوليته في الحفاظ ع ى ستتتتالمة ا، و ستتتتوا  كان فردًا أو مؤستتتتستتتتة ،المجتمع  بدوره
ك بدينه اإلستتتتالمي من خالل التمستتتت ،ءقافتهدي لكل من يحاول المستتتتاس بهويته و والتصتتتت ،تماستتتتكهو 

تمستتتتتتتتتتتتك ت الحنيف، بعيدًا عن أي تطرف ومغاال ، أو تبستتتتتتتتتتتتيط وتفريط، مما يجعل األمة وستتتتتتتتتتتتطى،
مما يعمل ع ى بنا   طور والتقدم الحاصتتتتتتتتل في هذا العصتتتتتتتتر،تواكب الت نفستتتتتتتته بمبادئها وفي الوق 

فينستتون  في الغرب، ون بما يرونه من تقدمفال يغترّ  ية ومناعة ذاتية في نفوس األبنا ،حصتتانة داخ 
المناعة ك بل البد من تقوية ت  م معتقدين أنها ستتتتتتتتتتتتتتبب تأخر ب دانهم،مبادئهم ويتخ ون عن أخالقه

 ،من خالل الحفاظ ع ى ستتتتتالمة عقولهم وتفكيرهم من أي تشتتتتتوه أو انحراف الذاتية لألجيال القادمة،
وتزويتتدهم بمهتتارا  التفكير الستتتتتتتتتتتتتت يم التتذي يجع هم قتتادرين ع ى مواجهتتة ذلتتك الستتتتتتتتتتتتتتيتتل العتتارم من 
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 ،لمبادئ واألخالقوالتي قد يكون فيها الكءير مما يتناقض مع ا ،المع وما  والمعارف المتدفقة إليهم
ول ؤ التي هي المستو ومن أهم المؤستستا  التي تعمل ع ى حماية عقول األبنا  باإلضتافة إلى األستر  

ولية الحفاظ ع ى ؤ التي تتحمل بكل مكوناتها مس،هي المدرسة األول عن تنشئة األبنا  تنشئة س يمة
 ،ت قون خاللها الع وم المخت فةعشر عاما ي يفهم يقضون فيها مد  اءن ،سالمة التفكير لدى بنا  الغد

االهتمام  قصتتر  فيو  ،ولكن ما يرى ع ى أرض الواقع أن المدرستتة تهتم بالتع يم والوستتائل واألدوا 
وع يها القيام بمستتتتتتتتؤوليتها تجاه األجيال  ،المعرفةن الذي هو أستتتتتتتتاس لكل ت ك الع وم و ببنا  اإلنستتتتتتتتا

بوطنه، القادر ع ى حل  متمستتتتتتتتتتتك بدينه والمعتزالقادمة والعمل ع ى بنا  اإلنستتتتتتتتتتتان القوي المفكر ال
لهذا األمن طبيعة ال بد األمن الفكري لديه، و  من خالل العمل ع ى تنمية ،تحمل مسؤوليتهمشاك ه و 

 من اإلشار  إليها.

 الفكري:طبيعة األمن  1:2:1:2

 : يأتيتتمءل طبيعة األمن الفكري بما 
 يعيش في عصر االنفجار المعرفي  عالم اليوم: بما أن الأن األمن الفكري يرتكز ع ى الهوية

الذي يحتاج إلى الكءير و  ع المع وما  والعولمة،فقد ظهر ما يسمى بمجتم والتقدم التكنولوجي،
بحيث يستطيعوا مواجهة  ،الفهم الصحيا لمعنى العولمة من قبل المسؤولينالواعي و  من اإلدراك
 .وتاريخه وحضارته وكل ما يميز شعبهر الداهم الذي يهدد هوية الوطن وتراءه هذا الخط

  يرا  التي يشهدها العالم المعاصر، : هناك الكءير من التغأن األمن الفكري يتصف بالمعاصر
الذي يساعد ع ى مواكبة  عها من خالل امتالك الفكر الواعي،والتعامل م االتي تفرض مجاراتهو 

ئم العقل وتهيئة المناخ المالمما يفرض إعمال  ر الذي هو حاجة من حاجا  المجتمع،التطو 
 ئ اإلسالم في تحسين نوعية الحيا ،عن طريق توظيف مباد ل عمل في إطار التفكير الصحيا،

لعمل ع ى تنمية وافي حل أهم المشكال ،واستءمار اإلمكانيا  الذهنية المتوفر  لدى الوطن 
كسابهم  ي خدمة المجتمع،هم ع ى المشاركة فتشجيعمهارا  اإلبداع والتجديد لدى أبنا  الوطن، و  وا 

 الحوار.مهارا  فن المناقشة و 
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  األمن الفكري يتصف بالنسبية :أن 
الحروب الموجود  فالصراع و  ة األمم ليس مط قًا،أن األمن الفكري لدى كافمفادها حقيقة هناك 

 دليل ع ى نسبيةجود انسجام فكري واجتماعي بينها والتي تنم عن عدم و  ،في الدول المخت فة
 ،تنبع ت ك النسبية من اإلحساس بوجود مشك ة يجب التصدي لهاألمن الفكري لدى ت ك الدول، و ا

لكن الصعوبة تكمن في أن التعامل مع العنصر البشري لتشخيص حالة األمن الفكري لديه هي 
 ،خاصة عندما يتع ق األمر ببحث تراجع تأءير القيم والمبادئ وتوجيه الس وك ،مهمة صعبة
 (.2009)الهماش،مام باألهداف الكبرى ل وجود في الحيا  وضعف االهت

وترى الباحءة أنه بالرصم من ت ك الطبيعة التي يتمتع بها األمن الفكري من حيث الحداءة والنسبية، 
إال أن المجتمع الف سطيني بأمس الحاجة ل عمل ع ى تنميته بين الط بة، وفي جميع المراحل 

بعينها، وذلك لما يعيشه المجتمع الف سطيني من واقع مرير  التع يمية وليس في مرح ة محدد 
أشار  فقد ،بسبب االحتالل اإلسرائي ي، والذي يعمل دائبًا من أجل نشر األمية والجهل بين أبنائنا

 نذ االنتفاضة الءانية عامالتع يم الف سطيني م ، إلى ان((2011 أريجمعهد األبحاث التطبيقية 
قصى أنواع الصعوبا  والعقبا ، إذ ازداد  الضغوط التي يتعرض أواجه وحتى ابن  (2000)

لها قطاع التع يم الف سطيني كأحد القطاعا  الحيوية في ف سطين من آءار العدوان اإلسرائي ي 
فهدم العديد من المدارس  إذ مّس بأرواح األطفال الف سطينيين ومستقب هم ومدارسهم، المستمر،

وعمل ع ى بنا  جدار العزل العنصري  كما أص ق الجامعا ، ية،إلى ءكنا  عسكر  وحول قسم أخر
 .الذي زاد من مأسا  كل من الطالب والمع م الف سطيني، ومنع وصولهم إلى مدارسهم بأمان وسالم

لكل الشعوب بل هو مط ب  ،الف سطيني إال أنه ال يقتصر ع يهومع أهمية األمن الفكري ل مجتمع 
 ستقرار وتطور المجتمعا .ف ه أهمية كبرى في ا ،واألمم

 :األمن الفكري أهمية 2:2:1:2

 :تمءل أهمية األمن الفكري بما يأتيت 

 األخرى بذلك يخت ف عن باقي أنواع األمن  إّن مفهوم األمن الفكري مفهوم معقد ومتداخل وهو، 
فهم فال يستطيع التفرقة بين الحكمة والفكر الضار بالمجتمع إال أشخاص مؤه ون وقادرون ع ى ال

 الصحيا.
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  ّفهذا سبب  ،: دين األمة وعقيدتهاألهم المكتسبا  وأعظم الضروريا  األمن الفكري حماية إن
 تميزها عن بعضها.مم و وجود األ

 ،قد يتم بأيدي أعدا  األمة وقد يكون بأيدي أبنائها،  إّن اإلخالل بأمن األمة من الجانب الفكري
بالفكر المتصهين، حيث تعمل إسرائيل ع ى تسمية فمءاًل في المجتمع الف سطيني يوجد ما يسمى 

ت ك  قرى ف سطينية قام  بإحتاللها وبنا  مستوطنا  ع يها بأسما  عبرية، ويتم مع الوق  تداول
من قبل الف سطينيين دون وعي منهم بخطور  ذلك ع ى ءقافتهم وتاريخهم العربي  األسما 

، اذبة لنشر الخوف بين الف سطينيينا  الكالف سطيني األصيل، كما تقوم إسرائيل بنشر اإلشاع
ويتداولها الف سطينيون ويسهمون في نشرها دون التأكد من صحة ت ك المع وما ، وهذا يقع ضمن 

كل ما هو  ويمسُّ ، اً ل خطر شكّ يُ مما الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل ع ى الف سطينيين، 
 ف سطيني.

  ّلذا البد من العمل بشكل  ،وال يمكن حصرها ،متعدد منافذ اإلخالل باألمن الفكري كءير  و  إن
 مشترك بين كل األفراد والجماعا  والمجتمعا  من أجل الحفاظ ع ى أمنهم وسالمتهم.

  ّبل هو من عمل مذاهب اإلخالل باألمن الفكري ليس من عمل مجموعة من المجرمين إن ،
 ديانا  وحضارا .و 

  ّاإلخالل باألمن الفكري  يمكن السيطر  ع يه،أما، ضرره محدود و اإلخالل باألمن الجنائي إن
 فضرره يطال كل شرائا المجتمع وع ى كافة المستويا .

  ّال يقتصر ع ى جانب محدد بل يشمل العديد من الجوانب  ،اختالل األمن الفكري لدى المجتمع إن
 (.2009اركي،سوا  كان  اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية )مب

 ،مسؤولية الجميع هيتضا أن ،ل التعرف ع ى أهمية األمن الفكري لألمةمن خالوترى الباحءة أن 
  بنااألحماية ُيمكن وأنه ال بد وأن تتضافر الجهود لكي  ،جماعا  ومؤسسا  وحكوما أفراد و 

وهنا تبرز  ،ذلك من خالل رفع مستوى الوعي لديهمو  ،وتحصينهم من الخطر الداهم المحدق بهم
 ،كاألسر  والمدرسة والمسجد واإلعالم ،ئة االجتماعية والتربوية والءقافيةأهمية تفعيل مؤسسا  التنش

وتءقيفهم وتربيتهم تربية  األبنا حدى المؤسسا  التربوية الهامة في تع يم إوبما أن المدرسة هي 
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تقع ع يها مسؤولية كبرى في تنمية األمن الفكري لدى  مع القيم والءقافة والدين، لذاصالحة تتفق 
 ويتحقق ذلك من خالل اتباع عد  طرق. ،ل القادمةاألجيا

 الفكري:تحقيق األمن  طرق 3:2:1:2

تحقيق األمن الفكري وتنميته لدى اليافعة من خالل العمل ع ى صرس القيم اإلسالمية في ُيمكن 
فال يض وا  الصال  والسالم، بحيث يكون مرجعهم في الحيا  كتاب هللا وسنة نبيه محمد ع ية ،نفوسهم

من  ية والبعد عن التطرف والمغاال ، وتوضيا ذلك لهم،معنى الوسط الدينيكمن في  ،إذد ذلك أبدابع
 هم والتحدث عما يشغ هم من قضايا، لُتعرف اتجاهاتهم وآرائهم،خالل فتا أبواب المناقشة والحوار مع

ية لديهم اإلسالمتنمية األسس االجتماعية و  ويسهم في قة س يمة،مما يساعد ع ى توجيههم بطري
كالمال والنفس والعقل والدين  ،والتأكيد ع ى حفظ الضرورا  الخمس ،كالتكافل والتساما والتعاون 

بل يجب االهتمام بالممارسة العم ية لتك القيم  ،وأن ال يتم ذلك من الناحية النظرية فقط ،والعرض
  بنااألا هيفهم كما يجب العمل ع ى توضيا بعض المفاهيم التي قد ،واألسس ع ى أرض الواقع

بل ،األخالقفي مضامينها االبتعاد عن الدين و فالحرية ال تحمل  ،بشكل خاطئ مءل مفهوم الحرية
فاإلنسان يستطيع االنفتاح ع ى العالم والتعرف ع ى ما لديه من  ،الحرية تحمل معنى المسؤولية

افا  أخرى ار في ءقلكن دون االنصه، واالستفاد  من التطور والتقدم الحاصل، و معارف وءقافا 
 (.2010،أحمدبعيد  عن ءقافة مجتمعه)

بحيث يحمل ت ك الصتتتتفة جميع العام ين  ،وال بد من توفير القدو  الصتتتتالحة في العمل والقول ل ط بة
درين ع ى تفهم احتياجا  فيجب أن يكونوا مع مين مؤه ين قا ،وخاصتتتتتتة المع مين ،في مجال التع يم

وهذا يؤدي إلى بنا  عالقا   ،بق ينم عن خ ق حستتتتتتتتنهم بشتتتتتتتتكل لَ والتعامل مع التهممشتتتتتتتتكالط بة و 
تكوين اتجاها   ويساعد في ،العم ية التربوية مخرجا اجتماعية بين المع مين والط بة مما يزيد من 

وتقويم االتجاها  الخاطئة لديهم والتي قد يكونوا اكتستتتتتتبوها من أستتتتتترهم أو من ستتتتتت يمة لدى الط بة، 
 ءماركما يمكن استتتتتتتتتتتتتتت ،االجتماعية الستتتتتتتتتتتتتت يمة لديهممية المهارا  والخبرا  مل ع ى تنوالع،مجتمعهم

والبرامج التي تعمق قيم االنتما  فعيل األنشتتتتتتتتتتتتتطة الصتتتتتتتتتتتتتيفية والمخيما  أوقا  الفراغ لدى الط بة وت
جا   ،لت قين المع وما  ل ط بة وتستتتتتتتتتتتتتتميعها فقط اً وحتى ال تكون المدارس مكان ،ل مشتتتتتتتتتتتتتتتاركين فيها
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كستتتتتتتتتتتتابهم من أجل توجيه ستتتتتتتتتتتت وكهم لماد  الع مية بواقع حيا  الط بة،فعالية ربط ااالهتمام بزياد   ، وا 
 (.2009،مباركي)خبر  في حل المشكال  التي تواجههم في حياتهم وتزيد من ءقتهم بأنفسهممهار  و 

 السابقة:الدراسات  2:2

قة بصتتتتتور  مباشتتتتتر  والتي لها عالقام  الباحءة باإلطالع ع ى عدد من الدراستتتتتا  العربية واألجنبية 
 وفيما يأتي عرض لت ك الدراسا : ،باألمن الفكري وحل المشكال صير مباشر  أو 

 الدراسات المتعلقة بإستراتيجية حل المشكالت:1:2:2

 الدراسات العربية: 1:1:2:2

فاعلية إستراتيجية التدريس بحل المشكلة في تنمية التفكير بعنوان " (2015دراسة الزقزوق )
 ":التحصيل لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةبعض مهارات التواصل الرياضي و و  الهندسي

ستتتتتتتتراتيجية حل المشتتتتتتتكال  في تدريس وحدتي إهدف  الدراستتتتتتتة إلى الكشتتتتتتتف عن فاع ية استتتتتتتتخدام 
ق يدس( في تنمية مستتتتتويا  التفكير ال ،)المستتتتاحا  هندستتتتي ومهارا  التشتتتتابه وعكس فيءاصوروس وا 

شتتتبه التجريبية في هذه  التصتتتميموقد تم استتتتخدام ي ماد  الهندستتتة،التواصتتتل الرياضتتتي والتحصتتتيل ف
ت ميذ  من تالميذ الصتتتتتتتتتف الءاني اإلعدادي من مدارس ( ت ميذ و (152، وتكون  العينة منالدراستتتتتتتتتة

وتمء   أدوا  الدراستتة في  تم توزيعهم إلى مجموعتين ضتتابطة وتجريبية،و    بمصتتر،محافظة البحير 
اختبار في  الدراستتتتتتة، ي ي لقياس جوانب التع م المتضتتتتتتمنة في وحدتياختبار تحصتتتتتت ،ءالءة اختبارا 

واختبار في بعض مهارا  التواصتتل الرياضتتي )القرا    ،التفكير الهندستتي وفقا لمستتتويا  "فان هيل"
لصتتتتتتتتتتالا المجموعة  وقد أشتتتتتتتتتتار  النتائج إلى وجود فروق ذا  داللة إحصتتتتتتتتتتائية ،والكتابة والتمءيل(

 التجريبية.
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أثر استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت في تنمية بعنوان"( 2014بي )دراسة الزع
 ":مهارات التفكير اإلبداعي الرياضي لدى طلبة معلم صف

لمشكال  في تنمية مهارا  ستراتيجية تدريسية قائمة ع ى حل اإهدف  الدراسة إلى تقصي أءر 
( طالبًا 98وتكون  العينة من ) ،ليرموكالرياضي لدى ط بة مع م صف في جامعة ا اإلبداعيالتفكير 

وقد تم استخدام المنهج  ،طالباً  (50وضابطة )طالبًا  (48وزعوا إلى مجموعتين تجريبية ) طالبة،و 
وتطبيق اختبار التفكير اإلبداعي الرياضي كاختبار قب ي وبعدي والمنهج التجريبي لمجموعتين، النوعي
أن إلستراتيجية التدريس القائمة ع ى حل  ،الدراسة يهاإلومن أهم النتائج التي توص    ،ل دراسة

 .يجابي في تنمية مهارا  التفكير اإلبداعي لدى ط بة مع م صفإالمشكال  أءر 

برنامج لتنمية بعض إستراتيجيات حل المشكالت لدى طلبة ( بعنوان"2013دراسة أبو حربه )
 ":الدراسات العليا

ستتتراتيجيا  حل المشتتكال  لدى ط بة إرنامج لتنمية بعض مدى فعالية ب إلىهدف  الدراستتة التعرف 
( طالب 130)، وطبق  الدراستتتتتتتة ع ى عينة تكون  من الدراستتتتتتتا  الع يا في جامعة الزاوية في ليبيا

ستتتتتتتتتتتتتتنة( من 35/ 24) ،ممن تراوح  أعمارهم بينوطالبة من ط بة الستتتتتتتتتتتتتتنة التمهيدية ل ماجستتتتتتتتتتتتتتتير
قد اعتمد  الدراستتتتة المنهج ، و (2011/2012استتتتي )التخصتتتتصتتتتا  الع مية واألدبية خالل العام الدر 

أدا  الدراستتتتة من استتتتتبيانة مفتوحة وتكون  ، التجريبي حيث كان هناك مجموعتين تجريبية وضتتتتابطة
برنامج تدريبي لتنمية بعض ع يا، و ستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيا  حل المشتتتتتتتتتتتتتتكال  لط بة الدراستتتتتتتتتتتتتتتا  الإمقياس و 
قد أكد  النتائج ع ى فاع ية البرنامج ا، و ال  لدى طالب الدراستتتتتتا  الع يستتتتتتتراتيجيا  حل المشتتتتتتكإ

أكد  مشتتكال  لدى ط بة الدراستتا  الع يا، و ستتتراتيجيا  حل الإالتدريبي المستتتخدم في تنمية بعض 
 .راتيجيا  في حل المشكال ستع ى حاجة الط بة إلى إتقان واستخدام مءل هذه اإل

شكالت في تنمية التفكير أثر استخدام إستراتيجية حل المبعنوان " (2013دراسة العزي )
 ":التأملي لدى طالب الصف العاشر في مبحث التاريخ

 بة ستراتيجية حل المشكال  في تنمية التفكير التأم ي لدى طإعم   الدراسة ع ى استقصا  فاع ية 
تكون  أدا  الدراستتتتتة من اختبار تباع التصتتتتتميم التجريبي، و وتم االصتتتتتف العاشتتتتتر في مبحث التاريخ،
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وطبق  الدراستتتتتتتتتة ع ى عينة مكونة  ى التفكير التأم ي لدى المتع مين،أم ي لتحديد مستتتتتتتتتتو التفكير الت
 وقستتتتم الط بة إلى شتتتتعب من مدارس تربية اربد األولى، (4طالبا وطالبة موزعين ع ى ) (181من )

، وضتتتتتتتابطة درستتتتتتت  بالطريقة ستتتتتتتتراتيجية حل المشتتتتتتتكال إتجريبية درستتتتتتت  باستتتتتتتتخدام  مجموعتين،
ستتتتتراتيجية حل المشتتتتكال  في تحستتتتين التحصتتتتيل إيجابية استتتتتخدام إر  النتائج إلىوأشتتتتا االعتيادية،

 نمية التفكير التأم ي لدى الط بة.وت

أثر تعليم الرياضيات لطالب الصف السادس باستخدام بعنوان " (2011دراسة الخطيب )
 ":إستراتيجية حل المشكالت في الحس العددي و األداء الحسابي والمواقف العددية

األدا  ية حل المشتتتتتتتكال  في الحس العددي و ستتتتتتتتراتيجإف  الدراستتتتتتتة إلى تقصتتتتتتتي أءر استتتتتتتتخدام هد
وتكون  العينة من  ،الحستتتتابي والمواقف العددية لدى طالب الصتتتتف الستتتتادس األستتتتاستتتتي في األردن

 ،ستراتيجية حل المشكال إتجريبية درس  باستخدام  ،قسموا إلى مجموعتين عشوائيا ًا،طالب (100)
وتكون  أدا  الدراستتة من اختبار لقياس الحس العددي واألدا   ،رستت  بالطريقة االعتياديةوضتتابطة د

 وأظهر  النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية. ،الحسابي والمواقف العددية

فعالية تدريس وحدة في علم االجتماع باستخدام إستراتيجية حل بعنوان " (2010دراسة الحنفي )
 :"رات إتخاذ القرار و تنمية التحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية العامةالمشكالت إلكساب مها

ستتتتتتتتتتتتتتراتيجية حل إباستتتتتتتتتتتتتتخدام  ،فعالية تدريس وحد  في ع م االجتماع إلىهدف  الدراستتتتتتتتتتتتتة التعرف 
المشتتتتكال  ع ى إكستتتتاب وتنمية مهارا  اتخاذ القرار وتنمية التحصتتتتيل لدى طالب المرح ة الءانوية 

( طالبا من طالب الصتتتتتتتف 70وتكون  العينة من ) تصتتتتتتتميم شتتتتتتتبه تجريبي،حءة واتبع  البا ،العامة
 ،ضتتتتتتتتتتابطةمجموعتين تجريبية و  وتم تقستتتتتتتتتتيمهم إلى ،الءالث الءانوي بمدينة بني ستتتتتتتتتتويف المصتتتتتتتتتترية

وأشتتتتتتتتار  النتائج إلى  ،وتكون  أدا  الدراستتتتتتتتة من اختبار التحصتتتتتتتتيل ومقياس مهارا  اتخاذ القرارا 
 االجتماع ل مرح ة الءانوية.ع م ة حل المشكال  في عم ية تدريس ستراتيجيإيجابية استخدام إ
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فعالية استخدام إلستراتيجية حل المشكالت في تدريس بعنوان " (2010) دراسة عراقي ونمر
 ":مبحث الثقافة اإلسالمية في تنمية القدرة على حل المشكالت لدى طالبات الجامعة

راتيجية حل المشتتتتتتتتتكال  في تدريس مبحث الءقافة ستتتتتتتتتتإأءر استتتتتتتتتتخدام  إلىهدف  الدراستتتتتتتتتة التعرف 
وقد تم اتباع التصتتتتتميم شتتتتتبه ،اإلستتتتتالمية في تنمية القدر  ع ى حل المشتتتتتكال  لدى طالبا  الجامعة

( طالبة من طالبا  ك ية األمير  عالية في جامعة الب قا  التطبيقية 90من ) العينة تكون ،و التجريبي
فتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتتتالميتتتتة في الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل األول ل عتتتتام الجتتتتامعي ال واتي درستتتتتتتتتتتتتتن مقرر الءقتتتتا، و في األردن

مجموعة تجريبية أولى  ،وتم توزيع الطالبا  ع ى ءالث مجموعا  متستتاوية العدد ،(2008/2009)
ال  ستتتتراتيجية حل المشتتتكإتجريبية ءانية استتتتخدم  إستتتتراتيجية حل المشتتتكال  فرديا، و استتتتحدم  

أما أدا  الدراستتتتتتتتة فكان  اختبار  ،االعتياديةضتتتتتتتتابطة درستتتتتتتت  بالطريقة وفق نمط التع م التعاوني، و 
وقد أظهر  النتائج وجود فروق ذا  داللة إحصتتائية في القدر   ،القدر  ع ى حل المشتتكال  األستترية

تع م التعاوني ع ى حل المشتتتتتتكال  لدى طالبا  الجامعة لصتتتتتتالا المجموعتين ال تين درستتتتتتتا وفق ال
ين ال يوجتتد فرق بين المجموعتين ال تعتتة االعتيتتاديتتة، و ارنتهمتتا بتتالمجمو وفق التع يم الفردي عنتتد مقتتو 

 التع يم الفردي.درستا وفق التع م التعاوني و 

 األجنبية: الدراسات 2:1:2:2

"استكشاف الممارسات الحسابية للطلبة ، تصميم و بعنوان  (Po- Yao, 2016دراسة بو ياو )
 تطوير حل المشكالت باستخدام بيئة البرمجة المرئية "

 ،حل المشكال جل دعم برامج التع م الحاسوبية و الدراسة إلى استخدام بيئة البرمجة المرئية ألهدف  
ول تعرف  ،الستكشاف البيئةفي حل المشكال  لتع م البرمجة و  كما هدف  إلى تطوير البيئة المرئية

كما هدف   ،وكيفية استخدامها وكيفية تفاع هم معها ع م المبرمجين المبتدئين ل برمجة،ع ى كيفية ت
ستراتيجيا  وع ى اإلوع ى أنماط الس وك التي يتبعونها، الدراسة التعرف ع ى أدا  المشاركين 

( 158)وقد تكون  عينة الدراسة من  ،الحسابية التي يستخدمونها في حل المشكال  في البيئة المرئية
عنقودي في تح يل بيانا  وتم استخدام طريقة التح يل ال ،طالبا من طالب جامعة  يوان زي في تايوان

وأجري  مقارنا  بين التصميم الحاسوبي واألدا  الحسابي وبين أنماط مخت فة من الممارسا   ،الدراسة
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ستراتيجيا  وقد أظهر  النتائج أن هناك اختالف بين أنماط الممارسة الحسابية وتصميم اإل ،الحسابية
كما أشار  النتائج إلى أن  ،ي البيئة المرئيةفي حل المشكال  الحسابية التي يستخدمها المشاركون ف

لمساعد  المبرمجين المبتدئين في تع م  فعاالً  يشكل نهجاً  ،استخدام برمجية مرئية في حل المشكال 
 ستراتيجيا  الحسابية.البرمجة وتصميم اإل

ستكشاف أنماط المعالجة ا"بعنوان ( (Peng,Huei&Sheng  , 2014دراسة بنغ وهوي وشينغ
دمج األنشطة التدريسية مع  –ية لطلبة الجامعات، من خالل حل المشاكل التعاونية  المعرف

 نقاشات وأدوات محاكاة موقع التواصل االجتماعي فيس بوك"
تح يل األنماط المعرفية التي يستتتتخدمها  طالب الجامعا  في حل هدف  الدراستتتة إلى استتتتكشتتتاف و 

 ،ستتتتتتتتتتتبوك وبرامج التع يم القائمة ع ى المحاكا عن طريق دمج أدوا  النقاش ع ى الفي ،المشتتتتتتتتتتتكال 
( طالبا وطالبة من ك ية اإلدار  الم تحقين في اختياري "مقدمة شتتتتتتتتتتتتتبكة " في 45وتكون  العينة من )
والعمل ع ى تطوير  ،إذ يتم تع يم الط بة ع ى مفاهيم الشتتتتتتتبكا  األستتتتتتتاستتتتتتتية ،جامعة شتتتتتتتمال تايوان

صتتالحهاقدرا  الشتتبكة من خالل تدريب الطالب ع ى استت م الط بة إلى ستتِّ وقد قُ  ،تكشتتاف األخطا  وا 
تقييم ح يل المتستتتتت ستتتتتل لتح يل النتائج، و وتم استتتتتتخدام التح يل الكمي والت ،مجموعا  صير متجانستتتتتة

لط بة في قد توص   الدراسة إلى أن المهام التي قام بها االس وكية خالل عم ية المناقشة، و األنماط 
صتتتتتتتتالحهامجال استتتتتتتتتكشتتتتتتتتاف األخطا  و  كان لها أءر ايجابي في تنمية المهارا  لديهم وتحستتتتتتتتين  ،ا 

 قدراتهم.

منهجيات التدريس لتطوير كفاءة حل  "بعنوان( Roca& Pineda, 2014)بنيداو   دراسة روكا
 " المشكالت بين طلبة التمريض

ستراتيجيا  التدريس التي تشجع ع ى تنمية المهارا  وحل إهدف  الدراسة إلى التعرف ع ى 
( من طالب وطالبا  البكالوريوس 95وقد تكون  عينة الدراسة من ) ،  في السياق األكاديميالمشكال

وتكون  أدا  الدراسة من النوع المخت ط  ،في جامعة الردا ليدا في اسبانيا ،سنة ءانية ،قسم التمريض
ائج إلى أن وأشار  النت ،"استبيان وزيارا  ميدانية " وقد تم تح يل البيانا  بطريقة كمية ونوعية
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ستراتيجية إستراتيجيا  بعد مقارنتها في ستراتيجية التع م القائم ع ى حل المشكال  هي أفضل اإلإ
 قائمة ع ى المحاضر  وقرا   المقاال  والخرائط المفاهيمية والطريقة التق يدية.

"بناء المعنى من بعنوان ( Konstantinos, 2014  &Maria)مريا وكونستانتينوس دراسة
 ممارسات حل المشكلة : في حالة األطفال الذين تتراوح أعمارهم أربع سنوات " خالل

والذي من شتتتأنه تطوير  ،هدف  الدراستتتة إلى إنشتتتا  برنامج ل تدخل التع يمي ألطفال ما قبل المدرستتتة
دراسة إمكانية انخراط األطفال في بعم ية حل المشكال  الرياضية، و  المهارا  المعرفية ذا  الص ة

 ،حل المشتتتتكال  الرياضتتتتية وقدرتهم ع ى بنا  المعنى الرياضتتتتي من خالل مشتتتتاركتهم العم ية عم ية
كما تم دراستتتتتتة ما إذا كان استتتتتتتخدام األطفال ل تمءيل التصتتتتتتوري والرستتتتتتوم البيانية في الحل يمكن أن 

طفال تتراوح أعمارهم ما  (20و قد تكون  العينة من ) ،يعطي معنى لعم ية حل المشتتتتتك ة الرياضتتتتتية
وقد أظهر  النتائج أن مشتتتتتتتتاركة األطفال في عم ية حل المشتتتتتتتتك ة  ،ستتتتتتتتنة في قبرص (5.5-4بين )

ظهار الفهم التصتوري الرياضتي من أجل حل مشتك ة رياضتية ،الرياضتية مكنهم من تطوير وتطبيق وا 
كان  ،تنفيذ التدخل في التدريسبيئة التع م في الفصتتتتتول الصتتتتتفية و  وأن دور المع م في تنظيم ،معينة
 اسيا في تنمية المهارا  والقدرا  والفهم التصوري الرياضي لدى األطفال.أس

"العالقة بين تشكل  بعنوان  Ali & (Tugrul, Ercan ,(2010وإركان وعليدراسة توجرول 
 المشكلة ومهارات حل المشكلة لدى معلمي الرياضيات للمستوى اإلبتدائي"

 طرح ا  المحتم ين في التع يم األستتتتتتتاستتتتتتتي فيالعالقة بين نجاح مع مي الرياضتتتتتتتي بحء  الدراستتتتتتتة 
وضتتتتتتتتتتتتوع المتواليا  وذلك فيما يتع ق في حل المشتتتتتتتتتتتتكال  التي يءيرها م ،المشتتتتتتتتتتتتك ة ومهارا  ح ها

من المع مين  (76)أي ما مجموعه  ،ذكرا ((43أنءى و (33)قد تألف  العينة من والمتستتتتتت ستتتتتتال ، و 
رضتتتتتتتتتتتتتتوم أتاتورك ل عام الدراستتتتتتتتتتتتتتي أفي جامعة المحتم ين الذين ت قوا تدريبا في ك ية كازو التربية 

قتتد كتتانتت  أدا  التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة عبتتار  عن اختبتتار شتتتتتتتتتتتتتتم تت  بنوده التمءيتتل الرمزي أو (، و 2009/(2008
ين القدر  يجابية بإوأشتتتتار  نتائج الدراستتتتة إلى أن هناك عالقة  المتستتتت ستتتتال ،التصتتتتويري عن نمط 

د مرح ة في تطوير مهارا  حل المشتتتتتتتتتتتتتك ة تع طرح وأن القدر  ع ى ،ح هاع ى طرح المشتتتتتتتتتتتتتكال  و 
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ما يواجهه ود  في المنهاج بعيده ومخت فة عكما وجد  الدراستتتتتتتتة أّن المشتتتتتتتتكال  الموج ،المشتتتتتتتتكال 
 الط بة من مشكال  في حياتهم اليومية.

 :الدراسات المتعلقة باألمن الفكري2:2:2 

 :الدراسات العربية 1:2:2:2

 األمن تعزيز في الفلسطينية بالجامعات يةالترب كليات دور "بعنوان ( 2011)دراسة شلدان 
 :"تفعيله وسبل طلبتها لدى الفكري 

هدف  الدراسة التعرف إلى دور ك يا  التربية بالجامعا  الف سطينية في تعزيز األمن الفكري لدى 
نشطة التي تقوم بها األالفعاليا  و  " مجموعوعّرف الباحث األمن الفكري بأنهط بتها وسبل تفعي ه، 

 والسياسةيمة المتع قة بالدين فكار الس التربية بالجامعا  الف سطينية لتحصين عقول الط بة باأل ك يا 
فكار التي تتعارض مع الفكر الصحيا في المجتمع الف سطيني المس م, بهدف الءقافة في مواجهة األو 

 نهج الوصفي الم الباحث استخدم ولتحقيق هدف الدراسة "،و تكوين الشخصية السوية الفاع ة إعداد
فقر  موزعة ع ى  (42التح ي ي، وكان  االستبانة هي أدا  الدراسة المستخدمة، حيث اشتم   ع ى )

واألنشطة الطالبية، أما العينة فقد  والمناهج التربوية، ءالءة مجاال  وهي:عضو هيئة التدريس،
-2011ام الدراسي)وتم تطبيق الدراسة في الفصل الءاني ل ع ( طالبًا وطالبة،395اشتم   ع ى)

(، وأظهر  النتائج أن تقديرا  الط بة حول دور ك يا  التربية بالجامعا  الف سطينية في 2010
ءم  وقد احت   المناهج التربوية المرتبة األولى، %(،72تعزيز األمن الفكري لدى ط بتها قد ب غ )

نشطة الطالبية وتنويع مما يدعو إلى تفعيل دور األ عضو هيئة التدريس، ءم األنشطة الطالبية،
 مجاالتها، لتشمل المجاال  االجتماعية والسياسية والتربوية والءقافية وصير ذلك.

 لدى الفكري  األمن مفاهيم تعزيز في الدراسية المناهج دور"بعنوان  (2009دراسة الربعي )
 ":السعودية العربية المملكة في الجامعات طالب

لية والمنتظر  ل مناهج الدراستتتتتتتية في تعزيز مفاهيم األمن الفكري األدوار الحا إلىبحثهدف  الدراستتتتتتتة 
فيما  ةب الطن خالل تتبع وجهة نظر األستتتتتتتتتاتذ  و وذلك م ،في الجامعا  في الستتتتتتتتتعودية الط بة  لدى

وقد  تضتتمن  العينة مجموعة من خبرا   ،وقد استتتخدم الباحث المنهج الوصتتفي ،يخص هذا الستتياق
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ن والمشرفي ( شخصًا من )رؤسا  األقسام، وأساتذ  الجامعا ،120ها )التربية وع م النفس وب غ حجم
من   (40)فردًا من الذكور و (80)منهم  جده، ،الدمام ،الرياض ،التربويين( في مناطق:  القصتتتتتتتتتتتتيم

و كان  أدا  الدراستتتتة المستتتتتخدمة عبار  عن استتتتتبانة  لألمن الفكري نستتتتخة ل خبرا  ونستتتتخة  ،اإلناث
دور المناهج في حماية األمن الفكري من  أن ،تائج التي توص   إليها الدراسةومن أهم الن ،ل طالب

أكءر المقررا  التي تقدم  التربية اإلستتتالمية وال غة العربية هي وأن مقررا  ،يحدث بصتتتور  متوستتتطة
بينما مقررا  االجتماعيا  والجغرافيا والتربية الوطنية ع ى الرصم من  ،مفاهيم متع قة باألمن الفكري 

 .ال تقدم المفاهيم التي تسهم في الحماية من االنحراف الفكري بالقدر الكافي ،طبيعتها القومية

 ":الفكري  األمن إرساء في التعليمية المناهج دوربعنوان " (2009دراسة كافي )

خالل التركيز  منلدراستتتتتتتتية في تعزيز األمن الفكري إستتتتتتتتهام المقررا  ا إلىالتعرف  هدف  الدراستتتتتتتتة
وقد استتتتتتخدم الباحث المنهج الوصتتتتتفي التح ي ي  ،الستتتتتعوديةبفي المرح ة الءانوية التوحيد ع ى مقرر 

الدراستتتة هو  إليهامن أبرز النتائج التي توصتتت   ، و والذي يقع ضتتتمن نطاقه أستتت وب تح يل المحتوى 
دراج قضايا أخرى تدعم المنهج و حاجة المنهج إلى إعاد  النظر   ،تخدم األمن الفكري لدى الطالبوا 

قادرًا ع ى التفاعل  حتى يكون  ،أن المنهج الجيد وحده ال يكفي فال بد من إعداد المدرس وتأهي هو 
 .توجيه الطالب التوجيه الس يممع المقرر و 

دور اإلدارات المدرسية في تعزيز األمن الفكري للطالب ، بعنوان " (2006دراسة السليمان )
 ":الرياض دراسة ميدانية على مدارس التعليم العام بمدينة

سهاماتها في تعزيز األمن الفكري بين ط التع يم   بةهدف  الدراسة إلى تحديد دور اإلدار  المدرسية وا 
 (400كما ب غ حجم العينة ) م الباحث المنهج الوصتتتتتفي التح ي ي،وقد استتتتتتخد ،العام بمدينة الرياض

ل عتتتام  نين بمتتتدينتتتة الريتتاضمن متتديري إدارا  المتتتدارس الحكوميتتتة واأله يتتتة في المراحتتل الءالءتتة ل ب
ومن أهم النتائج التي توصتتت    ،واستتتتخدم الباحث االستتتتبانة كأدا  ل دراستتتة (،2005/2004)الدراستتتي

دى تعزيز األمن الفكري ل إلىحاجة %( من أفراد العينة يرون أّن ال58.2ما نستتتتبته )أنّ ،الدراستتتتة إليها
يتتة تعزيز األمن الفكري لتتدى الطالب في كبير ،وهتتذا يتتدل ع ى إدراك معظم المتتديرين إلى أهملطالبا
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المراحل الءالث، كما أظهر  النتائج أن لدى أفراد العينة إلمامًا باألستتتتتتتتتتاليب واإلجرا ا  المتبعة في 
 تعزيز األمن الفكري، وهم يطبقونهاإما دائمًا أو كءيرًا.

 األجنبية:الدراسات  2:2:2:2

عن السالمة واألمن وان "بعن Grösser&(De waal,2014دراسة دي وال وكروسر)
 التعليمي :اإلحتياجات التربوية والحقوق األساسية للمتعلمين"

 ،من في التع يم واالحتياجا  التربوية والحقوق األساسية ل متع ميناألتناول  الدراسة موضوع السالمة و 
من بين تفضيال  المتع مين اإلدراكية مدى التوافق بين عم ية التدريس و وهدف  إلى تحديد 
ن قادرين ع ى ت بية تفضيال  اإلدراك الحسي لدى و ومعرفة ما إذا كان المع م ،االحتياجا  التربوية

تم اختيار  ، إذوقد أجري  الدراسة في إق يم صوتنغ جنوب أفريقيا ،المتع مين وما رأي المتع مين بذلك
تم توزيع االستبانة و النصف ابخر ءانوي،ها ابتدائي و (مدرسة نصف18العينة بشكل عشوائي شم   )

كما تم تح يل وءيقة من القوانين التشريعية ذا  الص ة بموضوع  ،( متع ماً 520( مع ماً و )244ع ى )
وقد أشار  نتائج  ،أهمية االعتراف بت ك الحقوق ل متع مين في الصفوف الدراسية و  الحقوق األساسية

فاستخدام جا  والحقوق األساسية ل متع مين، يمية لم تتوافق مع االحتياالدراسة إلى أن الممارسا  التع
لذا ال بد من العمل ع ى تأهيل المع مين  ،إستراتيجية واحد  في التدريس قد ال تناسب جميع المتع مين

وتشجيع  ريس مخت فة تناسب جميع المتع مين،ستراتيجيا  تدإبحيث يصبا لديهم القدر  ع ى استخدام 
ظ ع ى الحقوق وبذلك يتم الحفا ألدا  لديهم وتعزيز األمن التربوي،لتع م ورفع مستوى االمتع مين ع ى ا

 .األساسية ل متع مين

األمن الفكري في بعنوان" (Memon&Demirdöğen, 2009 ) و ديميردجن ميمون دراسة

 بيئة التعلم القائمة على التكنولوجيا في عالم العولمة "

 ،العولمة عالم في التع م بيئة ع ى القائمة نولوجياالتك في الفكري  األمن موضوع الدراسة تناول        
 النمو لتحقيق التكنولوجيا دمج وكذلك ،االقتصاد تهدد التي المجتمعية العاصفة تقييم لىإ وتهدف

 سياسا  اقتراح ع ى الدراسة عم   كما ،وتركيا الباكستان من كل في واالقتصادي االجتماعي
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جرا ا  مخت فة  ،التكنولوجي الوعي مستوى  ورفع ،الفكرية األصول لتأمين ةضروري معينة ومعايير وا 
 في التميز وتحقيق ،والبحوث المعرفة نوعية ع ى التكنولوجي التدخل أجراه الذي التحسن مدى وتقييم
دار  التع يم  والعمل المتقدمة والدول والباكستان تركيا من كل في حالة بدراسة الباحث وقام ،المعرفة وا 
 .ينهاب المقارنة ع ى

 :اسة الحالية من الدراسات السابقةموقع الدر 3:2

النظري إذ تناول  إستراتيجية حل المشكال   بنا  اإلطاراستفاد  هذه الدراسة من الدراسا  السابقة في
كإحدى إستراتيجيا  التدريس التي تعتبر المتع م هو المحور األساسي في العم ية التع يمية التع مية،كما 

موضوع األمن الفكري والذي هو موضوع هام وحديث نسبيا،وهذا ما دفع الباحءة إلى  لتعرف ع ىتم ا
صياصة المشك ة ووضع الفرضيا  ، كما استفاد  الباحءة من الدراسا  السابقة في القيام بهذه الدراسة

ن في بنا  مقياس األمن الفكري ومعرفة المجاال  والفقرا  التي يمك، و والقيام باإلجرا ا  الالزمة
 التعرف ع ى المراجع والكتب التي لها عالقة في هذه الدراسة.، كما تم تضمينها

 :دراسة الحالية والدراسات السابقةاالختالف بين ال 4:2

تناول الدراسا  السابقة إلستراتيجية سة الحالية والدراسا  السابقة هو االختالف الرئيس بين الدرا إنّ 
ستراتيجية حل إبينما دمج  الدراسة الحالية بين  فصل،األمن الفكري بشكل منحل المشكال  و 

ستراتيجية حل المشكال  في تنمية إأءر استخدام  ،"األمن الفكري فكان عنوان الدراسةالمشكال  و 
اتبع  معظم الدراسا  في محافظة طولكرم"، و  ألساسياألمن الفكري لدى ط بة الصف العاشر ا

ج الوصفي التح ي ي ،بينما اتبع  الدراسة الحالية المنهج التجريبي السابقة المتع قة باألمن الفكري المنه
طبق  معظم الدراسا  السابقة المتع قة باألمن الفكري ع ى ط بة المرح ة ، كما بتصميم شبه تجريبي

بينما طبق  الدراسة الحالية ع ى ط بة الصف العاشر  الءانوية وما ي يها من مستويا  تع مية تع يمية،
يمان الباحءة بضرور  تنمية األساسي،أ ي ط بة المرح ةاألساسية الع يا، وذلك بسبب أهمية الموضوع وا 

حافظة طولكرم في طبق  الدراسة الحالية في م، و في هذه المرح ة الحرجةالط بة األمن الفكري لدى 
ف سطين، بينما طبق  معظم الدراسا  السابقة المتع قة باألمن الفكري في دول أخرى، باستءنا  دراسة 

طبق  الدراسة الحالية ع ى مقرر الصحة والبيئة ل صف العاشر ، كما الش دان حيث طبق  في صز 
 سالمية ومقرر ال غة العربية.بينما طبق  الدراسا  السابقة ع ى مقررا  أخرى مءل مقرر التربية اإل
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات 

 تمهيد:   1:3
ث تم حي،يوضا هذا الفصل اإلجرا ا  التي قام  بها الباحءة من أجل تحقيق أهداف الدراسة

والطريقة التي تم من خاللها  ،مجتمعها وعينتها واألدا  المستخدمة فيهاالتعرف ع ى منهج الدراسة و 
كما تم التعرف ع ى متغيرا  الدراسة والمعالجا  اإلحصائية التي  ،التحقق من صدق األدا  وءباتها

 استخدمتها الباحءة في تح يل النتائج.

 :منهج الدراسة 2:3

 (QuasiExperimentalDesignتجريبي) تم في هذه الدراستتةإتباع المنهج التجريبي بتصتتميم شتتبه
 مجموعة بين مقارنةال تم و  ،ديوبع قب ي وقياستين، وتجريبية ضتابطة مجموعتين وجود ع ى القائمو 

 يطبق ال ضتتتتتتتابطة ومجموعة ،(المشتتتتتتتكال  حل إستتتتتتتتراتيجية) التجريبي المتغير فيها  يطبق تجريبية
 .التجريبي المتغير فيها

المجموعة الضابطة : وتتضمن الطالبا  ال واتي درسن وحد "قضايا بيئية عالمية"من مقرر الصحة 
 ريقة االعتيادية.والبيئة في حياتنا ل صف العاشر بالط

المجموعة التجريبية : وتتضتتتتتمن الطالبا  ال واتي درستتتتتن ذا  الوحد  الستتتتتابقة وفق إستتتتتتراتيجية حل 
 المشكال .

 :مجتمع الدراسة 3:3

 البالغو  ،طولكرم محافظة مدارسفي  األساسي العاشر الصفط بة  جميع منمجتمع الدراسة  تكون 
 اإلحصتتتتتتتتتا  مركز تعداد حستتتتتتتتتب وذلك مدرستتتتتتتتتة، (54وطالبة موزعين ع ى) طالب( (3610 عددهم

 .(م، وحسب مديرية التربية والتع يم في محافظة طولكرم2016/2015ل عام الدراسي ) الف سطيني
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 :الدراسة عينة 4:3

 الءانوية عتيل بمدرستتتتتتتة العاشتتتتتتتر الصتتتتتتتف طالبا  طالبة من (44عينة الدراستتتتتتتة من ) تكون       
   ع ىحتو وا تجريبيةال مجموعةال شتتتعبة )أ( ومء   ،بتينل بنا ، حيث تم تطبيق الدراستتتة ع ى شتتتع

 اختيار تم وقد، طالبة (22)   ع ىحتو وا ضتتتتتتتتتابطةال مجموعةشتتتتتتتتتعبة )ج( ومء   الو  ،طالبة( 22)
وجهاز  ،(LCDبسبب توفر ما تحتاجه الدراسة من أدوا  مءل جهاز ) ،قصدية الدراسة بطريقة عينة

المدرستتتة من ما أظهره كادر و  ،ف العاشتتتر في المدرستتتةباإلضتتتافة إلى توفر شتتتعبتين ل صتتت ،كمبيوتر
 تعاون وترحيب إلجرا  الدراسة. 

 :إستراتيجية حل المشكالتطريقة التدريس باستخدام  5:3

وبعد إطالعها ع ى  ،طالع الباحءة ع ى األدب التربوي المتع ق بإستتتتتتتتتراتيجية حل المشتتتتتتتتكال ابعد 
وتآكل طبقة  ،:االحتباس الحراري بعة دروس هيعالمية والتي احتو  ع ى أر وحد  قضتتتتتتتتتتتتتتتايا بيئية 

ستتتتتتتتتتتراتيجية حل إقام  الباحءة بتطبيق خطوا   ،والمطر الحمضتتتتتتتتتتي ،وظاهر  التصتتتتتتتتتتحر ،األوزون 
وصتتتتتتتتتتياصة  ،حيث الشتتتتتتتتتتعور بالمشتتتتتتتتتتك ة وتحديدها،من المشتتتتتتتتتتكال  ع ى كل درس من ت ك الدروس

بوضتتتتتتتتتع خطة الباحءة ام  أي ق ، وتعميم النتائج،والوصتتتتتتتتتول إلى قرار ،واختبار الفروض ،الفروض
 يفية تطبيق ت ك الخطوا ،بعد تدريب المع مة ع ى كحستتتتب إستتتتتراتيجية حل المشتتتتكال ، و  الدروس

 ،( حصتتتتتتتة لكل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضتتتتتتتابطة12تم البد  بالتجربة وتطبيقها بواقع )
ففي بداية الدرس  ،ييروذلك مع الحفاظ ع ى محتوى الماد  كما هي في الكتاب المقرر دون أي تغ

( وجهاز LCDو ذلك بستتتتتتتتتتتتتتبب توفر جهاز ) ،كان يتم تجهيز المكان )المكتبة (إلعطا  الحصتتتتتتتتتتتتتتتة
فقد تم تقستتتتتتتتيم الطالبا   ،بحيث يمكن عمل مجموعا  من الطالبا وطاوال ، ،وستتتتتتتتبور  ،الكمبيوتر

 طالبا ،( 6ومجموعتان ع ى ) طالبا ، (5احتو  مجموعتان ع ى )،إلى مجموعا  صير متجانسة
وبعد اإلعداد ل درس كان  المع مة تقوم  بتشتتتتتتتتغيل  فيديو له  ،طالبة (22وذلك ألن عدد الطالبا  )

ال يتع ق بالمشك ة التي ءم تقوم بطرح سؤ  س وذلك إلشعار الطالبا  بالمشك ة،عالقة بموضوع الدر 
با  ع ى التفكير ءم تشجع الطاللبا  ع ى تحديد المشك ة المطروحة،وبذلك تساعد الطا تم عرضها،

فتقوم كل مجموعة بكتابة  ما يمكن أن يخطر ببالهن من أستتتتتتتتتتتتباب،بأستتتتتتتتتتتتباب المشتتتتتتتتتتتتك ة وطرح كل 
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وفي نهاية الحصتتة تط ب المع مة  لستتبور ، وبذلك يتم صتتياصة الفروض،األستتباب التي ذكرتها ع ى ا
بالحصتتتتتتتة األدلة التي يمكن أن تدعم فروضتتتتتتتهن، لمناقشتتتتتتتة ذلك من المجموعا  القيام بالبحث عن 

ا تم الحتتديتتث عنتته في الحصتتتتتتتتتتتتتتتتة عنتتد بتتدايتتة الحصتتتتتتتتتتتتتتتتة الءتتانيتتة تقوم المع متتة بمراجعتتة متتالقتتادمتتة، و 
فتقوم كل مجموعة بكتابة فروضتتتها  لتهيئة الطالبا  إلكمال الدرس ومناقشتتتة الفروض، وذلكاألولى،

ا  بقفيتم اإل ،مناقشتتتتتة ذلك مع باقي المجموعا ، ءم طرح األدلة التي تءب  صتتتتتحتها و ع ى الستتتتتبور 
وحتى تستتتطيع الطالبا   ،لغا  الفروض التي لم تءب  صتتحتهاع ى الفروض التي ءبت  صتتحتها، وا  

تقوم المع مة مع الطالبا  بدمج الفروض)الح ول(  أن الفروض التي تم اإلبقا  ع يها،أخذ قرار بشتتتتتتتتت
رتها ع ى نة مءل: إمكانية تطبيق الح ول ومدى قدالمتقاربة ءم المفاضتتتتتتتتتت ة بينها حستتتتتتتتتتب معايير معي

ابءار الجانبية  الحل، تك فةالمستتتتتتتتتتتتتتاهمة في الحل، مدى مناستتتتتتتتتتتتتتبة الحل وتوافقه مع ءقافة المجتمع،
وكتابتها ع ى الستتتتتتتتتتتتتبور    ،ع ى ذلك يتم اعتماد الح ول األكءر مال مة لحل المشتتتتتتتتتتتتتك ة ل حل، وبنا ً 

قضتتتايا بيئية  حد  تتحدث عنأن الو وتعميم ذلك ع ى المستتتتوى المح ي والمستتتتوى العالمي، خاصتتتة و 
فاألنشطة  ،يتم مناقشتها في الحصصس فقد كان  توزع بين المجموعا  و أما أنشطة الدرو  عالمية،

كما كان يتم تقويم الطالبا  وفق مشتتتاركتهن ونشتتتاطهن ومدى التعاون  تشتتتكل جز ًا هامًا من الماد ،
من أجل ضتتمان مشتتاركة و  إبالغ الطالبا  بذلك منذ البدايةوقد تم  ،الذي يظهرنه داخل المجموعا 

وقتتتد  وار بين طتتتالبتتتا  المجموعتتتة الواحتتتد ،كتتتان يتم تبتتتادل لألد ،جميع أفراد المجموعتتتة في العمتتتل
ل حصتتتتتتة ونقل خاصتتتتتتة باألمور المتع قة بالتجهيز المدرستتتتتتة  في العمل و  شتتتتتتارك  الباحءة مع مع مة

 وبهذه الطريقة كان يتم لمع مة،قتًا قد ال يكون متوفرًا لدى اذلك يأخذ و  أنّ  إذ الطالبا  الى المكتبة،
تم إيصتتتتتتتتال المفاهيم الرئيستتتتتتتتة فيه، ويتم طرح أستتتتتتتتئ ة الدرس وي تحقيق األهداف المرجو  من الدرس،

نما عن طريق استتتخدام    مباشتتر  أي ليس عن طريق الت قين،ولكن ليس بصتتور  ،هاح ّ و  إستتتراتيجية وا 
 . حل المشكال 

 :الدراسة أداة 6:3

تنمية الممارستتتتتا   في المشتتتتتكال  حل ستتتتتتراتيجيةإ استتتتتتخدام أءر بتحديد يامالق الباحءة تستتتتتتطيع كي
قام  بإعداد أدا  الدراستتتتتة، وهي  ،األستتتتتاستتتتتي العاشتتتتتر الصتتتتتف طالبا  لدى الفكري  باألمن المتع قة
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وذلك بعد اطالعها ع ى أدبيا  الدراستتتتتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتتتتابقة والمتع قة  )مقياس لألمن الفكري(،عبار  عن 
تكون  الدراستتتتتتة من قستتتتتتمين : مقدمة تتحدث عن الهدف من أدا  الدراستتتتتتة بموضتتتتتتوع الدراستتتتتتة، وقد 

وتشتتتتتتجع الطالبا  ع ى تحري الموضتتتتتتوعية عند اإلجابة، والقستتتتتتم الءاني من المقياس وقد تكون من 
 (Likert scale( فقر ، ُوزع  ع ى ءالءة أبعاد، وقد بني المقياس ع ى أستاس مقياس ليكر  )21)

فقرا  األوزان التالية: أوافق بشتتتتتد  خمس درجا ، أوافق أربع  درجا ، خماستتتتتي األبعاد، وأعطي  ال
( إلى أبعاد 1:3محايد ءالث درجا ، أعارض درجتان، أعارض بشد  درجة واحد ، ويشير الجدول )

 أدا  الدراسة وعدد الفقرا  لكل ُبعد.

 أبعاد أداة الدراسة وعدد فقراتها:(1:3الجدول )
 قراتعدد الف اسم البعد البعدرقم 

 6 البعد التطبيقي 1

 7 البعد الفكري  2

 8 البعد االجتماعي 3

 21 مجموع الفقرا   

، أمتتا المقيتتاس القب ي فكتتان عبتتار  عن وقتتد مءتتَّل مقيتتاس األمن الفكري المقيتتاس البعتتدي ل تتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة
 العالما  المدرسية ل طالبا  في ماد  الصحة والبيئة في حياتنا.

 :صدق األداة 1:6:3

أكدمن صتتتتتتتتتتتتتتدقه من خالل ، عم   ع ى التةبصتتتتتتتتتتتتتتورته األوليّ  المقياسالباحءة بإعداد  قام بعد أن 
وذلك ألخذ رأيهم فيما اذا كان  ، (5)وعددهم  ع ى مجموعة من األستتتتتتتاتذ  من ذوي الخبر  هعرضتتتتتتت

ستتتتتتبة فقراتها ومدى منا ،وأنها تستتتتتتتطيع أن تحقق أهداف الدراستتتتتتة ،األدا  تقيس ما وضتتتتتتع  لقياستتتتتته
وقد تمء   مالحظا  المحكمين في تعديل بعض الفقرا  مءل الفقر  رقم وضتتتوحها، ل موضتتتوع ومدى

( والتي كان  )يناستتتتتتتب ديننا الحاضتتتتتتتر وحاجا  األفراد( وأصتتتتتتتبح  )ديننا يناستتتتتتتب الحاضتتتتتتتر 13)
حيث كان  )أشتتتتتتارك في زراعة األشتتتتتتجار وأحافظ ع ى ستتتتتتالمة  (16الفقر  رقم )، و وحاجا  األفراد(

( 16وفقر  )، ( )أحافظ ع ى ستتتتتتتالمة البيئة المح ية (15فقر  )، ا إلى فقرتينوقد تم تقستتتتتتتيمه،البيئة (
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مالحظاتهم تم إجرا  التعديال  المط وبة )أشتتتتتتتتارك في أنشتتتتتتتتطة تشتتتتتتتتجير بيئتي المح ية( وبنا  ع ى 
 ، وبذلك تم التأكد من صدق األدا .ع ى الفقرا 

 :األداةثبات  2:6:3

( 2:3ويشتتتتير الجدول ) ا من خالل طريقة كرونباخ ألفا،تم حستتتتاب معامل ءبا  أدا  الدراستتتتة أبعاده
 إلى معامال  الءبا  لكل ُبعد، والدرجة الك ية ألدا  الدراسة

 معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة والدرجة الكلية: (2:3الجدول ) 
 معامل الءبا  اسم البعد رقم البعد

 0.78 البعد التطبيقي 1

 0.79 البعد الفكري  2

 0.75 د االجتماعيالبع 3

 0.83 الدرجة الك ية

(، وهذا يعني 0.83-0.75( أّن معامال  الءبا  مرتفعة، وقد تراوح  بين )2:3يتضا من الجدول )
 دا  الدراسة ألصراض البحث الع مي.مال مة أ

 :إجراءات الدراسة 7:3

 :تكون  إجرا ا  الدراسة مما ي ي

دب التربوي وع ى الدراستتتتتتتا  الستتتتتتتابقة ذا  العالقة في البداية قام  الباحءة باإلطالع ع ى األ -
 ستراتيجية حل المشكال  في تنمية األمن الفكري لدى الط بة.إوهو استخدام ،بموضوع الدراسة

ل عام  ل صف العاشريا بيئية عالمية" من مقرر الصحة والبيئة في حياتنا،قضا"ختيار وحد  اتم  -
 . دراسةتها لوذلك بسبب مال م (2016/2015الدراسي )

قام  الباحءة بإعداد دليل المع م، وذلك بتطبيق خطوا  إستراتيجية حل المشكال  ع ى وحد   -
 الدراسة.

(، ولمد  شهر ونصف، وبواقع 2015طبق  الدراسة في تشرين الءاني من الفصل األول لعام ) -
 ( حصة لكل مجموعة من مجموعتي الدراسة.12)
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وبعد التأتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكد من  )مقياس األمن الفكري(ي ل دراستتتتة إعداد المقياس البعدع ى الباحءة  عم   -
المجموعة التجريبية والمجموعة  ع ى طالبا  الصتتتتتتتتتتتتتتف العاشتتتتتتتتتتتتتتر، تم توزيعه،صتتتتتتتتتتتتتتدقه وءباته

ومعالجتها وتم تح ي ها المقياستتأدخ   البيانا  ع ى جهاز الحاستتوب،وبعد استتترجاع  ،الضتتابطة
(،ومن ءم تم استتتتتتخراج النتائج (SPSS ع وم االجتماعيةباستتتتتتخدام برنامج الرزمة اإلحصتتتتتائية ل

 .ومناقشتها ووضع التوصيا 

 :تصميم الدراسة 8:3

 إّن تصميم الدراسة تصميم شبه تجريبي 

2X O 1EG : O 

2O  -1CG: O 

 معاني الرموز :

 EG( :Experimental groupThe )المجموعة التجريبية  
 CG(The Control group):   المجموعة الضابطة  

1O:  س القب ي )العالما  المدرسية ل طالبا  في ماد  الصحة والبيئة في حياتنا(.المقيا 

2O.)المقياس البعدي )اإلستبانة : 
X .) المعالجة التجريبية )التدريس باستخدام إستراتيجية حل المشكال : 

 _ :  عدم وجود معالجة )التدريس بالطريقة االعتيادية(.

 :متغيرات الدراسة 1:8:3
 .،ومتغيرا  مضبوطةومتغير تابع،ة متغيرا  مستق ةتضمن  الدراس

 المتغيرات المستقلة: 
 التدريس بالطريقة االعتيادية ل مجموعة الضابطة.

 التدريس بأس وب حل المشكال  ل مجموعة التجريبية.
 



39 
 

 المتغيرات التابعة: 

 .تنمية األمن الفكري لدى الطالبا 

 : المتغيرات المضبوطة 

من أجل ( م 2016/2015اختيار الصف العاشر األساسي ل عام )حيث تم  الصف الدراسي :
 .تطبيق الدراسة

من مقرر الصحة والبيئة في  عالمية"قضايا بيئية  "الماد  الدراسية : وهي عبار  عن وحد 
 حياتنا.

ستراتيجية حل المشكال  ل مجموعة التجريبية وذلك إطريقة التدريس : حيث تم إعداد الماد  وفق 
عة كما تم تدريس المجمو مقرر  من وزار  التربية والتع يم،أي تغيير في محتوى الماد  الدون إحداث 

 .الضابطة  بالطريقة االعتيادية

وبواقع  شهر ونصف )ستةأسابيع(،وأعطي  الماد  في فتر  زمنية تصل إلى عدد الحصص :
مجموعة تي الدراسة)المجموعة التجريبية واللكل مجموعة من مجموعحصتين في األسبوع 

 الضابطة(. 
 .مجموعتين التجريبية والضابطةالمع مة : إذ قام  المع مة نفسها بتدريس الماد  ل 

 :المعالجات االحصائية 9:3

ومن أجل تح يل البيانا  ومعالجتها قام  الباحءة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ل ع وم 
 ، وذلك ع ى النحو التالي:(SPSSاالجتماعية )

 .الحسابية، واالنحرافا  المعياريةئوية، والمتوسطا  النسب الم -

 لفحصداللةالفرقفيمتوسطيOne-Way ANCOVA))المصاحب تح يل التباين األحادي -
 المجموعتين الضابطة والتجريبية. درجات

 معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامال  الءبا  ألبعاد الدراسة ودرجتها الك ية. -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 مقدمة 1:4

 النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات الدراسة 2:4
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 مقدمة: 1:4

أءر استخدام إستراتيجية حل المشكال  في تنمية األمن الفكري لدى  إلىهدف  هذه الدراسة التعرف 
من  "بيئية عالميةقضايا  "تم تدريس وحد  ،ولتحقيق ذلك ،الصف العاشر في محافظة طولكرم بةط 

كتاب الصحة والبيئة في حياتنا باستخدام إستراتيجية حل المشكال  لطالبا  مجموعة الدراسة 
وقام  الباحءة بإعداد مقياس  ،أما المجموعة الضابطة فتم تدريسها بالطريقة االعتيادية ،التجريبية

وترميزها ومعالجتها احصائيًا  وبعد تجميع البيانا  ،وقد تم التأكد من صدقه وءباته ،بعدي ل دراسة
وص   الباحءة إلى النتائج ت (،SPSSعن طريق استخدام برنامج الرزم اإلحصائية ل ع وم االجتماعية )

 :  ابتية

 الدراسة:النتائج اإلحصائية المتعلقة بفرضيات  2:4

 األولى:الفرضية 1:2:4

 البا ط في متوستتتتتتتتتطي درجا ( α =0.05داللة إحصتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتوى الداللة ) وال يوجد فرق ذ
حل إستتتتتراتيجية ( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتخدام االعتياديةالمجموعة الضتتتتابطة )الطريقة 

 الدرجة الك ية لألمن الفكري.المشكال ( في 
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االختبار  في الباتالط لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:(1:4رقم ) الجدول
 تبعا  لمجموعتي الدراسة الفكري درجة الكلية لألمن الو  القبلي

 العدد المجموعة

المدرسية  العالما ) القب ي
 ماد  الصحة والبيئة (  في 

 الدرجة الك ية لألمن الفكري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 0.33 4.19 4.94 26.05 22 الضابطة

 0.25 4.21 3.12 26.23 20 التجريبية

الدرجة الك ية ( فرقًا ظاهريًا في المتوستتتتتتتطا  الحستتتتتتتابية لتحصتتتتتتتيل الط بة في 1:4الجدول رقم ) يبين
بينما ب غ المتوستتتط الحستتتابي 4.19) ب غ المتوستتتط الحستتتابي ل مجموعة الضتتتابطة ) فقد،لألمن الفكري 

ين المتوستتطا  الحستتابية تم استتتخدام (، ولبيان داللة الفروق اإلحصتتائية ب4.21ل مجموعة التجريبية )
 رقمفي الجدول هو مبين كما  لنتائجوكان  ا، ANCOVA)تح يل التباين األحادي المصتتتتتتتتتتتتتتتاحب )

(2:4 ) 

التدريس باستخدام إستراتيجية  ألثرتحليل التباين األحادي المصاحب  نتائج: (2:4رقم ) الجدول
 والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسي العاشر الصف الباتط درجات على حل المشكالت

 الفكري الدرجة الكلية لألمن  على

 مجموع التباين مصدر
 المربعا 

 متوسط الحرية درجا 
 المربعا 

F الداللةاإلحصائية 

 0.593 0.291 0.026 1 0.026 القب ي االختبار

 0.808 0.060 0.005 1 0.005 التدريس طريقة

    39 3.514 الخطأ

    41 3.545 المجموع

 .(α=0.05) دالةإحصائياعندمستوىالداللةِ

وجود فرق ذي داللتتتتتة عتتتتتدم ذلك و  ،الفرضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتفريتتتتتة قبول( 2:4جتتتتتدول رقم )المن  يتبين
المجموعة الضتتتتتتتتابطة )الطريقة  طالبا  في متوستتتتتتتتطي درجا (α=0.05)عندمستتتتتتتتتوىالداللةإحصتتتتتتتتائية
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الدرجة الك ية حل المشتتتتكال ( في يجية إستتتتترات( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتخدام االعتيادية
 .لألمن الفكري 

 الثانية:الفرضية  2:2:4

 البا ط في متوستتتتتتتتتتطي درجا  (α =0.05داللة إحصتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتوى الداللة ) وال يوجد فرق ذ
حل إستتتتتراتيجية ( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتخدام االعتياديةالمجموعة الضتتتتابطة )الطريقة 

 .لُبعد التطبيقي لألمن الفكري االمشكال ( في 

االختبار  في الباتالط لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (3:4رقم ) الجدول
 تبعا  لمجموعتي الدراسةالبعد التطبيقي لألمن الفكري و  القبلي

 العدد المجموعة

المدرسية  العالما ) القب ي
 (ماد  الصحة والبيئة في 

 لألمن الفكري البعد التطبيقي 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 0.34 4.08 4.94 26.05 22 الضابطة

 0.43 4.16 3.12 26.23 20 التجريبية

البعد التطبيقي ( فرقًا ظاهريًا في المتوسطا  الحسابية لتحصيل الط بة في 3:4الجدول رقم ) يبين
بينما ب غ المتوسط الحسابي (4.08ب غ المتوسط الحسابي ل مجموعة الضابطة ) فقد،لألمن الفكري 

(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطا  الحسابية تم استخدام 4.16ل مجموعة التجريبية )
 (        4:4) رقمكما في الجدول  لنتائجوكان  ا ANCOVA))تح يل التباين األحادي المصاحب 
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التدريس باستخدام إستراتيجية  ألثرتحليل التباين األحادي المصاحب  نتائج: (4:4قم )ر  لجدولا
 والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسي العاشر الصف الباتط درجات على حل المشكالت

 الفكري  البعد التطبيقي لألمن على

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعا 

 درجا 
 الحرية

 متوسط
 المربعا 

F لةاإلحصائيةالدال 

 0.756 0.098 0.015 1 0.015 القب ي االختبار

 0.545 0.373 0.059 1 0.059 التدريس طريقة

   0.157 39 6.150 الخطأ

    41 6.224 المجموع

 .(α=0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا دالةِ

 وجود فرق ذي داللتتتتتتتةعتتتتتتتدم ذلك و  ،الفرضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتفريتتتتتتتة قبول( 4:4من جتتتتتتتدول رقم ) يتبين

المجموعة الضتتتتتتتابطة )الطريقة  طالبا  في متوستتتتتتتطي درجا ( α=0.05) عندمستتتتتتتوىالداللةإحصتتتتتتتائية

البعد التطبيقي حل المشتتتتكال ( في إستتتتتراتيجية ( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتخدام االعتيادية

 .لألمن الفكري 

 الثالثة:الفرضية 3:2:4

 البا ط ( في متوستتتتتتتتتتطي درجا α =0.05) داللة إحصتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتوى الداللة وال يوجد فرق ذ

حل إستتتتتراتيجية ( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتخدام االعتياديةالمجموعة الضتتتتابطة )الطريقة 

 .الُبعد الفكري لألمن الفكري المشكال ( في 
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 االختبار في الباتالط لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (5:4رقم ) الجدول
 تبعا  لمجموعتي الدراسةالبعد الفكري لألمن الفكري و  القبلي

 العدد المجموعة

المدرسية  العالما ) القب ي
 البعد الفكري لألمن الفكري  (ماد  الصحة والبيئة في 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 0.37 4.17 4.94 26.05 22 الضابطة

 0.43 4.27 3.12 26.23 20 بيةالتجري

البعد الفكري ( فرقًا ظاهريًا في المتوستتطا  الحستتابية لتحصتتيل الط بة في 5:4الجدول رقم ) يبين
( بينما ب غ المتوستتتتتتتتتط 4.17ب غ المتوستتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتابي ل مجموعة الضتتتتتتتتتابطة ) فقد،لألمن الفكري 

ائية بين المتوستتتتتتتتتتتتطا  (، ولبيان داللة الفروق اإلحصتتتتتتتتتتتت4.27الحستتتتتتتتتتتتابي ل مجموعة التجريبية )
هو كما  لنتائجوكان  ا، ANCOVA))الحسابية تم استخدام تح يل التباين األحادي المصاحب 

 (6:4) رقمفي الجدول مبين 

التدريس باستخدام إستراتيجية  ألثرتحليل التباين األحادي المصاحب  نتائج: (6:4رقم ) الجدول
 والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسي العاشر الصف الباتط درجات على حل المشكالت

 لألمن الفكري  لفكري البعد ا على

 .(α=0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا دالةِ

 عند وجود فرق ذي داللة إحصائيةعدم ل ذلكو  ،الفرضية الصفرية قبول( 6:4جدول رقم )المن  يتبين
( االعتياديةالمجموعة الضابطة )الطريقة  طالبا  في متوسطي درجا ( α=0.05) الداللة مستوى 

 .لألمن الفكري البعد الفكري حل المشكال ( في إستراتيجية تدريس باستخدام والمجموعة التجريبية )ال

 مجموع التباين مصدر
 متوسط الحرية درجا  المربعا 

 الداللة F المربعا 
 اإلحصائية

 0.496 0.473 0.075 1 0.075 القب ي االختبار

 0.449 0.585 0.093 1 0.093 يسالتدر  طريقة

   0.159 39 6.204  الخطأ

    41 6.372 المجموع
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 الرابعة:الفرضية  4:2:4

 البا ط ( في متوستتتتتتتتتطي درجا α =0.05داللة إحصتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتوى الداللة ) وال يوجد فرق ذ
حل ية إستتتتتراتيج( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتخدام االعتياديةالمجموعة الضتتتتابطة )الطريقة 

 .الُبعد االجتماعي لألمن الفكري المشكال ( في 

االختبار  في الباتالط لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: (7:4رقم ) الجدول
 تبعا  لمجموعتي الدراسةالبعد االجتماعي لألمن الفكري و  القبلي

 العدد المجموعة

المدرسية في  العالما ) القب ي
 البعد االجتماعي لألمن الفكري  (بيئة ماد  الصحة وال

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 0.23 4.23 4.94 26.05 22 الضابطة

 0.38 4.26 3.12 26.23 20 التجريبية

البعد ( فرقًا ظاهريًا في المتوستتتتتتتتتتتتطا  الحستتتتتتتتتتتتابية لتحصتتتتتتتتتتتتيل الط بة في 7:4الجدول رقم ) يبين
( بينما ب غ 4.23ب غ المتوستتتتتتتط الحستتتتتتتابي ل مجموعة الضتتتتتتتابطة ) فقد ،جتماعي لألمن الفكري اال

(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطا  4.26المتوسط الحسابي ل مجموعة التجريبية )
هو  كما لنتائجوكان  ا ،ANCOVA)الحسابية تم استخدام تح يل التباين األحادي المصاحب )

 ( 8:4) رقملجدول في ا مبين
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حل إستراتيجية  التدريس باستخدام  ألثرتحليل التباين األحادي المصاحب  نتائج: (8:4رقم ) الجدول

البعد  على والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسي العاشر الصف الباتط درجات على المشكالت
 االجتماعي لألمن الفكري 

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعا 

 الحرية ا درج
 متوسط
 المربعا 

F الداللةاإلحصائية 

 0.393 0.747 0.077 1 0.077 القب ي االختبار

 0.739 0.113 0.012 1 0.012 التدريس طريقة

   0.103 39 4.033 الخطأ

    41 4.122 المجموع

 .(α=0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا دالةِ

 عند وجود فرق ذي داللة إحصتتائيةعدم ذلك لو  ،لصتتفريةالفرضتتية ا قبول( 8:4جدول رقم )المن  يتبين
( االعتياديةالمجموعة الضتتتتتابطة )الطريقة  طالبا  في متوستتتتتطي درجا ( α=0.05) الداللة مستتتتتتوى 

لألمن البعد االجتماعي حل المشتتتتتتكال ( في إستتتتتتتراتيجية والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتتتتتخدام 
 فكري.ال
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 الفصل الخامس

 لنتائج والتوصيات مناقشة ا

 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى1:5  

 نتائج الفرضية الثانية مناقشة 2:5

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3:5

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4:5

 التوصيات 5:5
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

أءر  إلىالتي هدف  التعرف  هذه الدراسة، ليهاإتم في هذا الفصل مناقشة النتائج التي توص   
العاشر في محافظة  استخدام إستراتيجية حل المشكال  في تنمية األمن الفكري لدى ط بة الصف

ع ى نتائج وبنا ً  ،التي تم  في الفصل السابق اإلحصائيةوذلك اعتمادا ع ى المعالجا   ،طولكرم
 التوصيا . صيغ الدراسة 

 فرضية األولى:مناقشة نتائج ال1:5 
طالبا   ( في متوسطي درجا α =0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وال يوجد فرق ذ

حل إستراتيجية المجموعة الضابطة )الطريقة االعتيادية( والمجموعة التجريبية )التدريس باستخدام 
 المشكال ( في الدرجة الك ية لألمن الفكري.

= α)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  يم وجود فرق ذعد إلىوأشار  نتائج فحص الفرضية 

 عالمية"قضايا بيئية "طالبا  المجموعة الضابطة ال واتي درسن وحد  بين متوسطي درجا   (0.05
 التجريبية،عة ل صف العاشر بالطريقة االعتيادية، وطالبا  المجمو من مقرر الصحة والبيئة في حياتنا 

 .  في الدرجة الك ية لألمن الفكري تخدام إستراتيجية حل المشكالال واتي درسن نفس الوحد  باس

ستراتيجية حل إق بين المجموعة التجريبية التي درس  باستخدام ر وتعزو الباحءة عدم وجود ف
المشكال ، والمجموعة الضابطة التي درس  بالطريقة االعتيادية في الدرجة الك ية لألمن الفكري، 

  الزمنية التي تم تطبيق الدراسة فيها، إذ أن تنمية شي  معين لدى اإلنسان ربما إلى عدم كفاية الفتر 
نما يحتاج إلى فتر  أطول  قد ال تظهر دالئ ه بصور  ج ية في فتر  زمنية ال تتعدى الشهر ونصف، وا 

وجود فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فيما  عدم مما أدى إلى قد ال تقل عن عام،
 .من الفكري في الدرجة الك ية لأليتع ق 
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هذه النتيجة، إذ أن  يخت ف معأو  يتفق وال يوجد في الدراسا  السابقة والمتع قة باألمن الفكري ما
ستراتيجية تدريس حديءة في تنمية األمن الفكري إالدراسة الحالية هي الدراسة األولى التي تستخدام 

  لدى الط بة.

 انية:الثمناقشة نتائج الفرضية  2:5

 البا ط في متوسطي درجا  (α =0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  وال يوجد فرق ذ
حل إستراتيجية ( والمجموعة التجريبية )التدريس باستخدام االعتياديةالمجموعة الضابطة )الطريقة 

 .الُبعد التطبيقي لألمن الفكري المشكال ( في 

= α)ود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة وأشار  نتائج فحص الفرضية، إلى عدم وج

بين متوسطي درجا  طالبا  المجموعة الضابطة ال واتي درسن وحد "قضايا بيئية عالمية"من  (0.05
مقرر الصحة والبيئة في حياتنا ل صف العاشر بالطريقة االعتيادية، وطالبا  المجموعة التجريبية، 

 إستراتيجية حل المشكال  في البعد التطبيقي لألمن الفكري. وال واتي درسن نفس الوحد  باستخدام

وتعزو الباحءة عدم وجود فرق بين المجموعة التجريبية التي درستتتتتتتتتتت  باستتتتتتتتتتتتخدام إستتتتتتتتتتتتراتيجية حل 
المشكال ، والمجموعة الضابطة التي درس  بالطريقة االعتيادية في البعد التطبيقي لألمن الفكري، 

  التتتأهيتتل الكتتافي التتذي يجع هن قتتادرا  ع ى تتتدريس األمن الفكري ربمتتا إلى عتتدم إمتالك المع متتا
وأدى إلى عدم وجود فرق بين مجموعتي الدراسة فيما  ل طالبا  مما جع هن يقصرن بالقيام في ذلك،

 يتع ق بالبعد التطبيقي لألمن الفكري. 

الجيد  نهج إلى أن الم   النتائج ( حيث أشتتتتتتار 2009وهذا ينستتتتتتجم مع ما جا   به دراستتتتتتة كافي )
، حتى يكون قادرًا ع ى التفاعل مع المقرر وتوجيه تأهي هفال بد من إعداد المدرس و  ، يكفيالوحده 

التي أشتتتار  إلى أن المنهج الجيد و  2011)نستتتجم مع دراستتتة الشتتت دان )يو  ،الط بة التوجيه الصتتتحيا
تقانجيد ليحتاج إلى مدرس  ن المع مين من القيام تمكي نه ال  بد منأ، و توصتتتتتتتي ه ل ط بة بستتتتتتتهولة وا 

تيجة مع ما جا   به النكما تنستتتتتتتتتتتجم هذه ابمنة، بة إلى األفكار الستتتتتتتتتتت يمة و بدورهم في توجيه الط 
والتي تشتتتتتتتتتتتتير إلى حاجة المع مين  Grösser&(De waal,2014) دراستتتتتتتتتتتتة دي وال وكروستتتتتتتتتتتتر
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مع احتياجيا   بحيث يصتبا لديهم القدر  ع ى استتخدام إستتراتيجيا  تدريس مخت فة تتوافقيل، ل تأه
 تعزز األمن لديهم. متع مين، وترفع من مستوى أدا هم و ال

 الثالثة:مناقشة نتائج الفرضية  3:5 

 البا ط ( في متوسطي درجا α =0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وال يوجد فرق ذ
م حل المشكال ( ( والمجموعة التجريبية )التدريس باستخدااالعتياديةالمجموعة الضابطة )الطريقة 

 .الُبعد الفكري لألمن الفكري في 

= α)وأشار  نتائج فحص الفرضية إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بين متوسطي درجا   طالبا  المجموعة الضابطة ال واتي درسن "وحد  قضايا بيئية عالمية"  (0.05
ر بالطريقة االعتيادية، وطالبا  المجموعة التجريبية، من مقرر الصحة والبيئة في حياتنا ل صف العاش

 وال واتي درسن نفس الوحد  باستخدام إستراتيجية حل المشكال  في البعد الفكري لألمن الفكري.

وتعزو الباحءة عدم وجود فرق بين المجموعة التجريبية التي درس  باستخدام إستراتيجية حل 
 ،س  بالطريقة االعتيادية في البعد الفكري لألمن الفكري المشكال ، والمجموعة الضابطة التي در 

لى ربما إلى لى درجة الوعي التي يتمتعن بها، وا  إمتالكهن  نضج الطالبا  في مجموعتي الدراسة، وا 
بسبب وجودهن في بيئة واحد  وقيامهن بأنشطة طالبية الءقافة والمعرفة المتقاربة اإلهتماما  و 

 عة التجريبية والمجموعة الضابطة  وألغى الفوارق بينهما. مما ساوى بين المجمو مشتركة, 

 لنتيجة ونتائج الدراسا  السابقة.ولم يكن هناك ما يربط بين هذه ا

 الرابعة:مناقشة نتائج الفرضية 4:5 

 البا ط ( في متوستتتتتتطي درجا α =0.05داللة إحصتتتتتتائية عند مستتتتتتتوى الداللة )  وال يوجد فرق ذ
( والمجموعة التجريبية )التدريس باستتتخدام حل المشتتكال ( االعتياديةة المجموعة الضتتابطة )الطريق

 .الُبعد االجتماعي لألمن الفكري في 
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وأشتتتتار  نتائج فحص الفرضتتتتية، إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصتتتتائية عند مستتتتتوى الداللة      
(α =0.05) يا بيئية بين متوستتتطي درجا   طالبا  المجموعة الضتتتابطة ال واتي درستتتن "وحد  قضتتتا

عالمية" من مقرر الصحة والبيئة في حياتنا ل صف العاشر بالطريقة االعتيادية، وطالبا  المجموعة 
التجريبية، وال واتي درستتتتتن نفس الوحد  باستتتتتتخدام إستتتتتتراتيجية حل المشتتتتتكال  في البعد االجتماعي 

 لألمن الفكري.

درستتتتتتتت  باستتتتتتتتتخدام إستتتتتتتتتراتيجية حل  وترى الباحءة أن عدم وجود فرق بين المجموعة التجريبية التي
المشتتتتتتتتتتكال ، والمجموعة الضتتتتتتتتتتابطة التي درستتتتتتتتتت  بالطريقة االعتيادية في البعد االجتماعي لألمن 
الفكري، قتتد يعود إلى متتا يحتويتته مقرر الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة والبيئتتة من مع ومتتا  معرفيتتة تعمتتل ع ى تكوين 

لى ما تبذ له إدار  المدرستتتتتتتتة ومع مة الماد  تجاها  إيجابية لدى الطالبا  من الناحية االجتماعية، وا 
من جهود لتعزيز ذلك، مما أستتتتتتتتتتتتتتهم في تنامي المستتتتتتتتتتتتتتؤولية المجتمعية تجاه القضتتتتتتتتتتتتتتايا البيئية لدى 

وأدى إلى عتتدم وجود فرق ذي داللتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة بين المجموعتتة التجريبيتتة والمجموعتتة  الطتتالبتتا ،
 الضابطة في البعد االجتماعي لألمن الفكري.

( من نتائج، والتي 2009( ودراستتة الربعي )2011وصتت   إليه دراستتة الشتت دان )وهذا يتناصم مع ما ت
بالرصم من تفاو  ت ك  ،يز األمن الفكري وحمايتهأشتتتتتتتتتتتتتتتار  إلى أن ل مناهج  التربوية دور في تعز 

المناهج في مستتتتتتتاهمتها في تعزيز األمن الفكري، كما يتناصم مع ما أشتتتتتتتار  إليه دراستتتتتتتة الستتتتتتت يمان 
ق بفاع ية الدور الذي تقوم به اإلدارا  المدرستتتتتتتتتتتتتتية في تعزيز األمن الفكري لدى ( فيما يتع 2006)

 الطالب والمع مين في جميع المراحل التع يمية التع مية في المدارس.  

 التوصيات:5:5 

 ضو  نتائج الدراسة، فإن الباحءة توصي بما يأتي : في 

 وذلك بستتتتتتتتتتبب حداءة  ،ألمن الفكري توجيه أنظار الباحءين إلى ضتتتتتتتتتترور  القيام بأبحاث تتع ق با
 الموضوع وأهميته.
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  العمل ع ى إجرا  دراستتتتتا  أخرى و إباستتتتتتخدام إستتتتتتراتيجيا  مخت فة تطبق ع ى مواد دراستتتتتية
 .أخرى وفئا  أخرى ولفترا  زمنية أطول

 .إجرا  دراسا  أخرى تضيف درجة اإلحتفاظ ل ط بة باستخدام المجموعتين 

 الط بة من المرح ة األساسية الدنيا. العمل ع ى تنمية بعد األمن لدى 
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 المصادر والمراجع

 :أوال: المراجع العربية 

  القرآن الكريم 
 ،مهارات االتصــــال لدى الدعاة و دورها في تحقيق (. 2011عبد الرحمن بن ستتتتتتعد ) أباحستتتتتتين

اض، . رستتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتير صير منشتتتتتتتتتتور  .جامعة نايف العربية ل ع وم األمنية،الرياألمن الفكري 
 السعودية. 

 ( 2010أحمد، حستتتتتتتن التيجاني .))ورقة ع مية مقدمة  .واقع األمن العربي)البعد الفكري والتقني
 عمان، األردن.)األمن الشامل :الواقع والمأمول (،إلى الم تقى الع مي حول 

 برنامج لتنمية بعض إســــــتراتيجيات حل المشــــــكالت (.2013الزائر  مختار عبد هللا ) ،بو حربهأ
 .518ص -497ص،(14)1،.مجلة البحث العلمي في التربيةطلبة الدراسات العليالدى 

 عمان : دار 1.ط حل المشـــكالت(.2008صستتتتان يوستتتتف ) ،حستتتتين محمد و قطيط ،أبو رياش.
 األردن . ،وائل ل نشر والتوزيع 

 ،معلم األلفية الثالثة في إطار معايير جودة الممارســــة (.2009ستتتتتتعيد) شتتتتتتبل وستتتتتت يمان، بدران
 ، مصر.. األسكندرية :دار الجامعة الجديد نيةالمه

 ، دمشق : دار الرضا ل نشر.سوريا.1.طالمعلم في مدرسة المستقبل(.2003جبرائيل) بشار . 

 تدريس 2012)، محمتتد ستتتتتتتتتتتتتت يمتتان زكي بن عبتتد العزيز والخزاع تتة ،بودي يات ال (. اســـــــــتراتيج
 . السعودية .ي ل نشر والتوزيع.الدمام :دار الخوارزم1.ط

  ،ــاة : حــل  .(2007)وائتتتل موستتتتتتتتتتتتتتى  دعتتتا  أحمتتتد فهيم وكشتتتتتتتتتتتتتتتتتك،جبر ــدأ من الحي تعليم يب
.مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة عبد المحستتتتتتتتتتن قطان ، رام هللا، المشــــــكالت...مجال لتحفيز التعلم وتنمية التفكير

 ف سطين.

 ( 2008الحارءي، زيد بن زايد أحمد  .) إســــــــهام اإلعالم التربوي في تحقيق األمن الفكري لدى
بمــدينــة مكــة المكرمــة من وجهــة نظر مــديري ووكالء المــدارس  طالب المرحلــة الثــانويــة

 السعودية  ،مكة المكرمة،جامعة أم القرى  ماجستير صير منشور ، رسالة والمشرفين التربويين.
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 (2011الحربي،ستتتتتت طان بن مجاهد بن ستتتتتتاير.) دور اإلدارة المدرســــية في تحقيق األمن الفكري
ــة بمحــافظــة  ــانوي ــة الث ــائي لطالب المرحل ــك الوق الطــائف من وجهــة نظر مــديري ووكالء تل

 ، جامعة أم القرى، السعودية.صير منشور  . رسالة ماجستيرالمدارس

  فعالية تدريس وحدة في علم االجتماع باســـــــــتخدام (.2010)الحنفي ،ستتتتتتتتتتتتتتهتام حنفي محمتد
إستراتيجية حل المشكالت إلكساب مهارات إتخاذ القرار و تنمية التحصيل لدى طالب المرحلة 

 .156ص-102ص (،ب. )29،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةانوية العامة.الث

  الخزاع ة ،محمد ستتتت يمان والزبون، منصتتتتور حمدون والخزاع ة ،خالد عبدهللا والشتتتتوبكي، عستتتتاف
.عمان :دار 1. ط (.طرائق التدريس الفعال2011)عبد ربه والستتتتتتتتتتتتخني ،حستتتتتتتتتتتتين عبد الرحمن 

 .ردن، األصفا  ل نشر والتوزيع

  ،أثر تعليم الرياضــيات لطالب الصــف الســادس باســتخدام إســتراتيجية (.2011) محمدالخطيب
دراســـــــــات العلوم .حل المشـــــــــكالت في الحس العددي و األداء الحســـــــــابي والمواقف العددية

 .2300ص -2285ص ،(38)2،التربوية

 (2006الخطيب، محمد وعبابنه ، عبد هللا .)ية قائمة على حل أثر استخدام استراتيجية تدريس
المشـــكالت على التفكير الرياضـــي و االتجاهات نحو الرياضـــيات لدى طالب الصـــف الســـابع 

 .201ص-192ص،( 38)1،دراسات العلوم التربويةاألساسي في األردن. 

 األردن. ،.عمان :دار صيدا ل نشر1.ط (.االستراتيجية التعليمية2011)دعمس، مصطفى نمر 

 ( 1981الدعيج ، فهد عبد العزيز. )المركز العربي  ،األمن و اإلعالم في الدولة اإلســـــــــالمية
 ، السعودية .الرياض ،التدريبل دراسا  األمنية و 

 مفاهيم تعزيز في الدراســــــــية المناهج دور. ( 2009) صتتتتتتتتتتتتتالا العزيز عبد بن محمد، الربعي 
 الوطني رل مؤتم مقدم بحث.الســـــعودية العربية المملكة في الجامعات طالب لدى الفكري  األمن
 لدراستتتتتتتتتتتتتا  العزيز عبد بن نايف األمير كرستتتتتتتتتتتتتي (، والتحديات المفاهيم)  الفكري  لألمن األول
  ، الرياض، السعودية.سعود الم ك بجامعة الفكري  األمن

 ( 2008زامل، مجدي ع ي وعواد، يوستتتتتف ذياب.)مركز التعلم النشـــو مواد تدريبية إرشـــادية .
 ف سطين. ، رام هللا،التنسيق التربوي اإلعالم و 
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 أثر اســـتراتيجية تدريســـية قائمة على حل المشـــكالت في تنمية ( .2014، محمد ع ي )الزعبي
المجلـة األردنيـة في العلوم  مهـارات التفكير اإلبـداعي الريـاضـــــــــي لـدى طلبـة معلم صـــــــــف.

 .320ص-305ص ،(10)3،التربوية

  شــــكلة في تنمية فاعلية إســــتراتيجية التدريس بحل الم(.2015)الزقزوق، ستتتتتتمية الستتتتتتيد حامد
التفكير الهندســـــــي و بعض مهارات التواصـــــــل الرياضـــــــي و التحصـــــــيل لدى تالميذ المرحلة 

 .273ص-267ص،(18)5،مجلة تربويات الرياضياتاإلعدادية.

 ( 2016زياد ،مسعد محمد.)دور المدرسة والمعلمين في تعزيز األمن الفكري لدى الطالب. 

http://www.drmosad.com/index307.htm 

 الشـــــريعة اإلســـــالمية ودورها في تعزيز األمن (.2005ديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز)الستتتتتتتت
 السعودية . ، الرياض،العربية ل ع وم األمنية ،جامعة نايفالفكري 

  أثر اســـتخدام إســـتراتيجية حل المشـــكالت في تدريس مادة (. 2013، ياستتتتتمين داود)الستتتتتمارا
مجلة جامعة القدس المفتوحة . اسي في األردنالتربية الوطنية لدى طلبة الصف العاشر األس

 . 274ص247-ص،(1)2،لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

 ( 2006الستتتتتتتتتتت يمان ، ابراهيم بن ستتتتتتتتتتت يمان. ) دور اإلدارات المدرســـــــية في تعزيز األمن الفكري
ة معجا رستتتتالة ماجستتتتتير، .للطالب ، دراســـة ميدانية على مدارس التعليم العام بمدينة الرياض

 السعودية . ،الرياض ،نايف العربية ل ع وم األمنية

  (.اســـتراتيجيات التدريس والتقويم: مقاالت في تطوير التعليم 2009)الشتتتتقيرا  ،محمود طافش
 األردن .،.عمان :دار الفرقان ل نشر والتوزيع1.ط

 فكري ال األمن تعزيز في الفلســـــطينية بالجامعات التربية كليات دور( . 2011) فايز،  شتتتتتتتت دان 
 ،(21)1 ،والنفســـية التربوية للدراســـات اإلســـالمية الجامعة مجلة تفعيله. وســـبل طلبتها لدى

 . 73 ص -33ص

 ( 2004طافش، محمود .)،دار جهينة  .عمان :1. ط ، مهاراتهأسـاليبه ،مفهومه تعليم التفكير
 .األردن،ل نشر والتوزيع

 ( 2013الط يعة.)5ص –4ص (، ب.)35،األمن الفكري والتحديات المعاصرة. 
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 تقويم جهود الشـــ ون اإلســـالمية و األوقاف و الدعوة و (.2008، ستتتتتعد بن صتتتتتالا)العبيستتتتتي
االرشـــــــــــاد في تعزيز األمن الفكري من وجهـــة نظر األئمـــة و الـــدعـــاة والخطبـــاء بمـــدينـــة 

، ة اإلمام محمد بن ستتتتتتتتتتتتتتعود اإلستتتتتتتتتتتتتتالميةجامع ،صير منشتتتتتتتتتتتتتتور  رستتتتتتتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتتتتتتيرالرياض.
 .السعودية،الرياض

 فعالية اســــــــتخدام إلســــــــتراتيجية حل (.2010)،برهان الستتتتتتتتتتتتعيد محمود الستتتتتتتتتتتتعيد ونمر ،عراقي
المشــــــكالت في تدريس مبحث الثقافة اإلســــــالمية في تنمية القدرة على حل المشــــــكالت لدى 

 .45ص -2ص)دن(،18،مجلة بحوث التربية النوعية.طالبات الجامعة

  ل المشكالت في تنمية التفكير أثر استخدام إستراتيجية ح(.2013)،صالح خالد وهيال ،العزي
ــــاريخ ــــاشـــــــــر في مبحــــث الت ــــدى طالب الصـــــــــف الع ــــأملي ل ــــة . الت ــــة التربي ــــة كلي مجل

 .82ص-57ص،(29)1،بأسيوط

 تجهيز المعلومات وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت .(2009) ،مصتتعب محمد شتتعبانع وان
 ، صزه،ف سطين.ميةالجامعة اإلسال.رسالة ماجستير صير منشور ،لدى طلبة المرحلة الثانوية

 ثانوية و عالقتها باألمن (2010،عبتتد الرحمن بن ع ي )الغتتامتتدي .قيم المواطنة لدى طالب ال
 .السعودية .األمنية :جامعة نايف العربية ل ع وم. الرياض1. طالفكري 

 (2013الغامدي،أحمد بن عبد العزيز بن محمد.) دور القيادات الكشفية في تعزيز األمن الفكري
معة نايف العربية ل ع وم ،جاصير منشتتتتتتتتتور رستتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتير  .ب في مدينة الرياضلدى الشــــــبا

 .السعودية،الرياض ،األمنية

 دور المدرسة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها . (2008، فهد بن عبد هللا )قضيب
ة اإلمام جامع ،صير منشتتتتتتتتتور رستتتتتتتتتالة ماجستتتتتتتتتتير  .من وجهة نظر المعلمين في مدينة الرياض

 .السعودية،الرياض ،محمد بن سعود اإلسالمية

 دار وائل ل نشر والتوزيع .األردن.مان.ع1.ط(االستقصاء2011)،صسان يوسف قطيط: 

 ناهج دور .(2009) الطيتتب بكر أبو، كتتافي ية الم  مقرر– الفكري  األمن إرســــــــــاء في التعليم
 الوطني ل مؤتمر مقدم ثبح - نموذجا الستتتتتتتتتتتتتتعودية العربية بالمم كة الءانوية المرح ة في التوحيد
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 األمن لدراستتتا  العزيز عبد بن نايف األمير كرستتتي (.والتحديات المفاهيم) الفكري  لألمن األول
 ، الرياض، السعودية.سعود الم ك بجامعة الفكري 

 ( 2009مباركي، دلي ة.)مجلة كلية العلوم ،فلســــــــفة األمن الفكري في اإلســــــــالم .جامعة باتنه
 .249ص -224ص،(ب. )19،اإلسالمية

 الوضـــــع الراهن للبيئة الفلســـــطينية من منطلق حقوق .(2011،)معهد األبحاث التطبيقية أريج
 القدس، ف سطين. .اإلنسان

 األردن،: دار اليازوري الع مية ل نشر والتوزيععمان.مهارة التدريس(.2012، يحيى محمد )نبهان. 
 التربية تدريس في مشـــــــكالتال حل طريقة اســـــــتخدام أثر( .2005) إبراهيم مط ق منى ،النخالة 

صير رسالة ماجستير . غزه محافظة في األساسي التاسع الصف تالميذ تحصيل على اإلسالمية
 .ف سطين ،صزه اإلسالمية، الجامعة ،منشور 

 ( 2009الهماش، متعب بن شتتتتتديد بن محمد .) المؤتمر الوطني  .اســـتراتيجية تعزيز األمن الفكري
كرستتتي األمير نايف بن عبد العزيز لدراستتتا  األمن والتحديات(.) المفاهيم من الفكري األول لأل

 ، الرياض، السعودية.الفكري بجامعة الم ك سعود

 (2015الوهيبي، ستت يمان بن إبراهيم .) درجة إسهام اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى
ظر المعلمين ة الطــائف من وجهــة نطالب المرحلــة الثــانويــة في مــدارس التعليم العــام بمــدينــ

 .السعوديةمكة المكرمة، ،جامعة أم القرى ، .صير منشور  . رسالة ماجستيرالمشرفين التربويينو 
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 (1الملحق )

 

 أعضاء لجنة تحكيم المقياس البعدي لألمن الفكري

 
 الرقم

 
 االسم    

 
 الدرجة العلمية

 
 التخصص

 
 العمل الحالي

 
 جهة العمل     

 اليب تدريس أس دكتوراه سهيل صالحة  1
 الرياضيا 

 عضو هيئة
 تدريس 

 جامعة النجاح الوطنية

 عضو هيئة قياس و تقويم  دكتوراه محمد دبوس 2
 تدريس 

 جامعة االستقالل

 أساليب تدريس دكتوراه الشماليمحمود 3
 ع وم 

 عضو هيئة
 تدريس 

 جامعة النجاح الوطنية

 عبد الغني  4
 الصيفي

 ساليب تدريس أ دكتوراه
 ع وم

 و هيئةعض
 تدريس 

 جامعة النجاح الوطنية

 عضو هيئة ع م النفس دكتوراه فاخر الخ ي ي 5
 تدريس 

 جامعة النجاح الوطنية
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 (2الملحق )

 مقياس األمن الفكري 

 )المقياس البعدي(

 الطالبة تيعزيز 

 ،،،السالم عليكم

 تقيس التي ا الفقر  من مجموعة تقوم الباحءة بدراسة حول األمن الفكري، ويتضمن المقياس

 ،فقط  الع مي البحث ألصراض المقياس وهذا ،الصف العاشر األساسي البا األمن الفكري لدى ط

 .ومعرفتك رأيك حسب بموضوعية عنه اإلجابة ُيرجى لذا
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 تح  االختيار الذي تراه مناسبًا.  )×(قرا   كل فقر  من الفقرا  التالية، ءم ضعي إشار  ُيرجى 

ق أواف الفقر  الرقم
 أعارض محايد أوافق بشده

 أعارض
 بشده

 الُبعد األول : الُبعد التطبيقي
      باهتمام. أستمع لألخبار ووسائل اإلعالم 1   
المناهج أطالع الكتب والمجال  خارج حدود  2   

      الدراسية.

      .أالحظ مصدر البضائع قبل شرائها 3   
      يمة إنسانية.أمارس العمل التطوعي لما له من ق 4   
      أوظف التكنولوجيا بوعي وذكا . 5   
سأمارس حقي الديمقراطي في االنتخابا  لو    6   

      أتيح  لّي الفرصة.

 الُبعد الءاني : الُبعد الفكري 
أؤمن بحرية التعبير والتفاهم لتحقيق األهداف   7

      المشتركة.

      أحب العمل الجماعي ضمن فريق.  8
      أصدر قراراتي بتأن وموضوعية.  9
      ُأقّدر قيمة العمل الجماعي في حل المشكال . 10
      .أقرر شرا  المنتجا  بعد قرا   ما ُكتب ع يها 11
      أقّيم المع وما  بالتحقق من مصادر مخت فة.  12
      ديننا يناسب الحاضر وحاجا  األفراد. 13

 لُبعد االجتماعيالُبعد الءالث : ا
أتحاور مع األهل واألصدقا  ل وصول إلى وجهة  14

      نظر مشتركة.  

      أحافظ ع ى سالمة البيئة المح ية. 15
      .تي المح يةتشجير بيئأنشطة أشارك في  16
      أقّدر العادا  والتقاليد في مجتمعي. 17
      الهجر  ليس  الحل المناسب لمشك ة البطالة. 18
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      تساهم المدرسة في رفع مستوى الوعي الفكري. 19
تفيد زيار  األماكن األءرية في تعزيز االنتما   20

      الوطني واالرتباط التاريخي.

يزودني المع م بمع وما  ٌتحسن فهمي بما  21
      حولي.
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 (3الملحق )

 "قضايا بيئية عالمية دليل المعلم لوحدة الدراسة "

 س األولالدر 

 االحتباس الحراري 

 أهداف الدرس:

 يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادر ع ى :

 . يستنتج تعريف ظاهر  االحتباس الحراري بناً  ع ى المع وما  المقدمة 

 .يشرح دور الم وءا  الهوائية في ظاهر  االحتباس الحراري 

 المي والمح ي.يذكر آءار ظاهر  االحتباس الحراري ع ى المستويين الع 

 .يقترح وسائل عم ية ل حد من ظاهر  االحتباس الحراري 
 .يطبق المهارا  الرئيسية لحل المشكال  في حل مشك ة االحتباس الحراري 

 
 االحتباس الحراري. ،المفاهيم الرئيسة : الملوثات الهوائية 

 
 خطوات الدرس :

 اإلعداد والتمهيد للدرس: 

 لالزمة ل حصة )لعرض فيديو يوضا ظاهر  االحتباس الحراري(.تقوم المع مة بإعداد األدوا  ا
والتوضيا لهم بأنه سيتم عرض فيديو معين وع يهم  ،مجموعا   (4)وتعمل ع ى تقسيم الط بة إلى 

بحيث تكتب كل مجموعة المشك ة  ،أن يعم وا سويًا من أجل تأطير المشك ة المطروحة في الفيديو 
 إلضافة إلى رقم المجموعة.التي توص   إليها ع ى ورقة با
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 الشعور بالمشكلة وتحديدها : 

تقوم المع مة بعرض في م يدور حول ظاهر  االحتباس الحراري )مءال انصهار الج يد في القطبين( و 
 قد يتم عرض بعض الصور األخرى ذا  العالقة.

اه في تطرح المع مة السؤال التالي : هل هناك مشكال  يمكن مالحظتها من خالل ما رأين -
 وما نوع هذه المشكال  ؟ وما هو السبب الرئيس لكل ت ك المشكال  ؟ ؟ الفيديو

يتم تقسيم ال وح إلى أربع أقسام بعدد المجموعا  ، يقوم ممءل عن المجموعة األولى بكتابة  -
المشك ة التي الحظوها ، وهكذا باقي المجموعا  شرط أن ال يكون هناك تكرار بالمشك ة ،  

مع مة ع ى مناقشة الط بة حول ت ك المشكال  ومحاولة الربط بينها لكي يستطيع وهنا تعمل ال
الط بة استنتاج المشك ة الرئيسة وهي ظاهر  االحتباس الحراري وفي نهاية ال قا  تط ب 
المع مة من الط بة القيام بالتفكير في أسباب ت ك المشك ة و في صياصة فرضيا  أو  ح ول 

 من الدالئل حول ت ك الفروض.مؤقتة لها ووضع مجموعة 

 :صياغة الفروض 

هنا تسترجع المع مة المشك ة الرئيسة مع الط بة و تط ب  من كل مجموعة أن تقوم بطرح الفروض   
 وفي هذه المرح ة قد يتم وضع الفروض ابتية:   ،التي صاصتها لحل المشك ة 

 استخدام الناس ل نفط هو السبب بظاهر  االحتباس الحراري. -

 د صاز ءاني أكسيد الكربون في الجو هو السبب بظاهر  االحتباس الحراري.وجو  -

 تآكل طبقة األوزون هو السبب بظاهر  االحتباس الحراري. -

 استخدام المبيدا  الحشرية هو السبب في االحتباس الحراري . -

 وقد يذكر الط بة فروضًا أخرى .
 : اختبار الفروض 

بة بحيث تقوم كل مجموعة و تطرح فروضها و و الدالئل تقوم المع مة مع الط بة بمناقشة الط 
 المتع قة بها .
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. استخدام الناس ل نفط هو السبب بظاهر  االحتباس الحراري 

  فمءاًل قد يذكر الط بة أن استخدام اإلنسان ل نفط خاصة  في بعض المصانع ومحطا  تكرير
 %من إحما  جو األرض. 3.41البترول تؤدي إلى إطالق صاز الميءان و الذي يساهم بنسبة 

  إن استخدام النفط في وسائل المواصال  المخت فة يؤدي الى انبعاث صاز ءاني أكسيد الكربون
 في الجو مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرار .

 وجود صاز ءاني أكسيد الكربون في الجو هو السبب بظاهر  االحتباس الحراري. -

 فالتق يل من النبا  قد يؤدي إلى التق يل  ،سيد الكربون أن األشجار والنباتا  تط ق صاز ءاني أك
 من هذا الغاز بالجو مما يؤدي إلى التق يل من ظاهر  االحتباس الحراري .

  أن صناعة االسمن  هي السبب في ازدياد صاز ءاني أكسيد الكربون في الجو ،والتق يل من
 ل من ظاهر  االحتباس الحراري .صناعة هذه الماد  أو استخدام بديل لها قد يؤدي إلى التق ي

 تآكل طبقة األوزون هو السبب بظاهر  االحتباس الحراري. -

   تآكل طبقة األوزون والناتج عن وجود مجموعة الك وروف وركربون يساهم في ارتفاع حرار
 وتستخدم هذه المجموعة في صنع الءالجا  والمبردا . ،الجو

  دي إلى إطالق الف ور والك ور مما يؤدي إلى إطالق الصواريخ و المركبا  الفضائية قد تؤ
 تآكل طبقة األوزون.

  استخدام الطائرا  النفاءة مما يؤدي إلى إطالق أكاسيد النيتروجين، والتي تساهم بتآكل طبقة
 األوزون. 

 استخدام المبيدا  الحشرية هو السبب في االحتباس الحراري. -

  والتربة والما  و قد يخل باالتزان البيولوجي  استخدام المبيدا  الحشرية يؤدي إلى ت وث الهوا
 وهذا ك ه يساهم في نشو  ظاهر  االحتباس الحراري .

 ومن خالل مناقشة الفروض السابقة يضع الطالب بعض الح ول مءل إمكانية استخدام وسائل الطاقة
خدام وسائل واست ،كاستخدام الطاقة الشمسية في المواصال  بدال من النفط  ،النظيفة أو البدي ة 

النقل العام بدل من السيارا  الخاصة  واستخدام األخشاب بدال من االسمن  والتق يل من عم ية 
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واستخدام الفالتر في  ،وتطوير آال  تعمل ع ى التق يل من الم وءا  المنبعءة  ،إطالق الصواريخ 
 والعمل ع ى إصدار تشريعا  ل حد من الت وث. ،المصانع

 
 :الوصول إلى قرار 

تعمل المع مة و الط بة ع ى دراسة الح ول واختيار  ،عد صياصة الفروض ومناقشتها مع الط بة ب
في هذه المرح ة قد يتم دمج بعض الح ول المتقاربة أو تعدي ها ءم المفاض ة بينها وفق  ،األفضل 

 عدد من المعايير منها :
 . إمكانية تطبيق الح ول ومدى قدرتها ع ى المساهمة في حل المشك ة -

 مدى مناسبة الحل و توافقه مع ءقافة المجتمع. -

 تك فة الحل. -

 ما ابءار الجانبية ل حل  
 و بما أن المشك ة عامة ولها العديد من األبعاد فقد يتم اعتماد أكءر من حل من أجل معالجتها.

 :)تطبيق النتائج أو القرارات على بيانات جديدة )تعميم النتائج 

بة كتابة الح ول التي تم االتفاق ع يها ع ى ال وح لالتفاق ع ى تعميم هنا تط ب المع مة من الط 
كما   هذا التعميم ع ى المستوى المح ي، بحيث ينطبق ،يعالج مشك ة االحتباس الحراري في العالم 

أال وهي مشك ة تآكل طبقة  ،تشجعهم ع ى التفكير في مشك ة جديد  تواجه ف سطين والعالم أجمع 
 األوزون.
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 درس الثانيال

 تآكل طبقة األوزون 

 أهداف الدرس:

 :أن ع ى  اً يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادر 

 .يعرف األوزون 

 .يعدد فوائد األوزون 

 .يفسر كيفية تآكل طبقة األوزون 

 .يع ل أسباب تآكل طبقة األوزون 

 .يقترح وسائل عم ية ل حد من تآكل طبقة األوزون 

  لحل المشكال  في حل مشك ة تآكل طبقة األوزون.يطبق المهارا  الرئيسية 

 . يذكر ابءار الس بية لتآكل طبقة األوزون 

 
 المفاهيم الرئيسة : األوزون.

 
 خطوات الدرس :

 :اإلعداد والتمهيد للدرس 

 تقوم المع مة بإعداد األدوا  الالزمة ل حصة )لعرض فيديو يوضا تآكل طبقة األوزون(.
والتوضيا لهم بأنه سيتم عرض فيديو معين وع يهم أن  ،مجموعا  4لى وتعمل ع ى تقسيم الط بة إ

بحيث تكتب كل مجموعة المشك ة التي  ،يعم وا سويًا من أجل تأطير المشك ة المطروحة في الفيديو
 توص   إليها ع ى ورقة باإلضافة إلى رقم المجموعة.

 الشعور بالمشكلة وتحديدها : 
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تآكل طبقة األوزون وقد يتم عرض بعض الصور األخرى ذا   تقوم المع مة بعرض في م يدور حول
 العالقة .

تطرح المع مة السؤال التالي : هل هناك مشكال  يمكن مالحظتها من خالل ما رأيناه في الفيديو ؟ 
 وما نوع هذه المشكال  ؟ وما هو السبب الرئيس لكل ت ك المشكال ؟

يقوم ممءل عن المجموعة األولى بكتابة المشك ة  ،  يتم تقسيم ال وح إلى أربع أقسام بعدد المجموعا
وهنا تعمل المع مة  ،وهكذا باقي المجموعا  شرط أن ال يكون هناك تكرار بالمشك ة  ،التي الحظوها 

ع ى مناقشة الط بة حول ت ك المشكال  ومحاولة الربط بينها لكي يستطيع الط بة استنتاج المشك ة 
ن وفي نهاية ال قا  تط ب المع مة من الط بة القيام بالتفكيرفي أسباب الرئيسة وهي تآكل طبقة األوزو 

ت ك المشك ة وفي صياصة فرضيا  أو ح ول مؤقتة لها ووضع مجموعة من الدالئل حول ت ك 
 الفروض.

 :صياغة الفروض 

هنا تستتتتتتتتتتتتترجع المع مة المشتتتتتتتتتتتتك ة الرئيستتتتتتتتتتتتة مع الط بة و تط ب  من كل مجموعة أن تقوم بطرح   
 وفي هذه المرح ة قد يتم وضع الفروض ابتية:   ،تي صاصتها لحل المشك ة الفروض ال

.صناعة الءالجا  هو السبب في تآكل طبقة األوزون 

.صناعة البالستيك هو السبب في تآكل طبقة األوزون 

.استخدام البخاخا   هو السبب في تآكل طبقة األوزون 

حفوري هي السبب في تآكل طبقة األوزون . الم وءا  الهوائية الناتجة عن استخدام الوقود األ 

 أخرى. وقد يكون هناك فروٌض 
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 : اختبار الفروض 

هنا تقوم المع مة مع الط بة بمناقشة الفروض واألدلة التي جمعوها و التي تءب  صحة ت ك الفروض 
 أو تنفيها .

.صناعة الءالجا  هو السبب في تآكل طبقة األوزون 

أو من خالل  ،ماهية المواد التي يمكن ان تدخل في صتتتتتتتتتناعة الءالجا  بعد قيام الط بة بالبحث في
يمكن التوصتتتتتتتتتتتتتتل الى أنه يتم استتتتتتتتتتتتتتتخدام مركبا   ،ستتتتتتتتتتتتتتؤال أشتتتتتتتتتتتتتتخاص لديهم معرفة بالموضتتتتتتتتتتتتتتوع 

الك وروف وروكربون في صتتناعة الءالجا  مما يستتاهم بشتتكل رئيس في تآكل طبقة األوزون مما جعل 
 ركبا  صديقة بالبيئة بدال من مركبا  الك وروف وروكربون. بعض الباحءين القيام بمحاولة إلنتاج م

 

.صناعة البالستيك هو السبب في تآكل طبقة األوزون 

وبعتتتتد البحتتتتث و االطالع ع ى الموضتتتتتتتتتتتتتتوع قتتتتد يكتشتتتتتتتتتتتتتتف الط بتتتتة أنتتتته يتم استتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام مركبتتتتا  
نا الك وروف وروكربون في صتتتتتناعة البالستتتتتتيك  مما يستتتتتاهم بشتتتتتكل رئيس في تآكل طبقة األوزون وه

يمكن محاولة التق يل من االعتماد ع ى البالستتتتتتتتتتيك في حياتنا اليومية واستتتتتتتتتتخدام مواد بدي ة كالورق 
 مءاًل .

 
.استخدام البخاخا  هو السبب في تآكل طبقة األوزون 

حضتتتتتتار بعض البخاخا   ،بعد قيام الط بة بالبحث عن المواد المستتتتتتتخدمة في صتتتتتتناعة البخاخا  وا 
متتتتتا  الموجود  ع يهتتتتتا قتتتتتد يتوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الط بتتتتتة إلى أن مركبتتتتتا  لرؤيتتتتتة المع و  ،ع ى الصتتتتتتتتتتتتتتف 

الك وروف وروكربون تستتتتتتتتتتتتتتتختتدم في ت تتك البختتاختتا  وهتتذا يؤءر ع ى طبقتتة األوزون وانتته بتتإمكتتانهم أن 
 يستخدموا منتجا  رفيقة بالبيئة بدال من ت ك المنتجا  التي تؤءر ع ى طبقة األوزون.

 



73 
 

 د األحفوري هي السبب في تآكل طبقة األوزون.الم وءا  الهوائية الناتجة عن استخدام الوقو 

و تقوم المع مة مع الط بة باستتتتتتتتترجاع بعض المع وما  المتع قة في هذا الفرض من ال قا  الستتتتتتتتابق 
والتأكيد ع ى ضتتتتتتتتترر ت ك الم وءا  ع ى الكائنا  الحية وع ى طبقة األوزون واإلشتتتتتتتتتار  إلى إمكانية 

 .النظيفة كالطاقة الشمسية وصيرها ى االعتماد ع ى الطاقةالتق يل من استخدام ذاك الوقود والعمل ع 

 

 :الوصول إلى قرار 

وفي هذه المرح ة قد يتم دمج بعض  ،تعمل المع مة و الط بة ع ى دراسة الح ول و اختيار األفضل 
 الح ول المتقاربة أو تعدي ها ءم المفاض ة بينها وفق عدد من المعايير منها :

 

  مدى قدرتها ع ى اإلسهام في حل المشك ة.إمكانية تطبيق الح ول و 

 .مدى مناسبة الحل وتوافقه مع ءقافة المجتمع 

 .تك فة الحل 

 ما ابءار الجانبية ل حل؟ 

 .تماد أكءر من حل من أجل معالجتهاو بما أن المشك ة عامة ولها العديد من األبعاد فقد يتم اع

 لنتائج(:تطبيق النتائج أو القرارات على بيانات جديدة )تعميم ا 

هنتتا تط تتب المع متتة من الط بتتة كتتتابتتة الح ول التي تم االتفتتاق ع يهتتا ع ى ال وح لالتفتتاق ع ى تعميم 
كما  هذا التعميم ع ى المستتتتتوى المح ي، بحيث ينطبق ك ة تآكل طبقة األوزون في العالم،يعالج مشتتتت

 التصحر. أال وهي اجه ف سطين و العالم أجمع،تشجعهم ع ى التفكير في مشك ة جديد  تو 
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 الدرس الثالث

 ظاهرة التصحر

 أهداف الدرس:

 :أنع ى  اً يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادر 

 .يوضا المقصود بظاهر  التصحر 

 .يوضا أسباب  التصحر وابءار الضار  الناجمة عنه 

 .يذكر آءار ظاهر  التصحر ع ى المستويين العالمي والمح ي 

 اهر  التصحر.يقترح وسائل عم ية ل حد من ظ 
 .يطبق المهارا  الرئيسية لحل المشكال  في حل مشك ة التصحر 

 
 : التصحر . المفاهيم الرئيسة
 : خطوات الدرس

 اإلعداد والتمهيد للدرس: 

 تقوم المع مة بإعداد األدوا  الالزمة ل حصة )لعرض فيديو يوضا ظاهر  التصحر(.
والتوضيا لهم بأنه سيتم عرض فيديو معين  ،مجموعا   4وتعمل المع مة ع ى تقسيم الط بة إلى 

بحيث تكتب كل مجموعة  ،وع يهم أن يعم وا سويًا من أجل تأطير المشك ة المطروحة في الفيديو 
 المشك ة التي توص   اليها ع ى ورقة باإلضافة إلى رقم المجموعة.

 : الشعور بالمشكلة وتحديدها 

ر وقد يتم عرض بعض الصور األخرى ذا  تقوم المع مة بعرض في م يدور حول ظاهر  التصح
 العالقة 
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تطرح المع مة  السؤال التالي : هل هناك مشكال  يمكن مالحظتها من خالل ما رأيناه في الفيديو 
 ؟ وما نوع هذه المشكال  ؟ وما هو السبب الرئيس لكل ت ك المشكال  ؟

المجموعة األولى بكتابة المشك ة  يقوم ممءل عن ،أقسام بعدد المجموعا  ةيتم تقسيم ال وح إلى أربع
وهنا تعمل المع مة  ،وهكذا باقي المجموعا  شرط أن ال يكون هناك تكرار بالمشك ة ،التي الحظوها

ع ى مناقشة الط بة حول ت ك المشكال  ومحاولة الربط بينها لكي يستطيع الط بة استنتاج المشك ة 
ب المع مة من الط بة القيام بالتفكيرفي أسباب وفي نهاية ال قا  تط  ،الرئيسة وهي ظاهر  التصحر

ت ك المشك ة وفي صياصة فرضيا  أو ح ول مؤقتة لها ووضع مجموعة من الدالئل حول ت ك 
 الفروض .

 :صياغة الفروض 

و تط ب من كل مجموعة أن تقوم بطرح  ،هنا تستتتتتتتتترجع المع مة المشتتتتتتتتك ة الرئيستتتتتتتتة مع الط بة   
 وفي هذه المرح ة قد يتم وضع الفروض ابتية:   ،ة الفروض التي صاصتها لحل المشك 

  أستتتتتتتتتتتتتتباب طبيعية كانحباس األمطار وارتفاع درجة الحرار  و انجراف التربة هي الستتتتتتتتتتتتتتبب بظاهر
 التصحر.

.الءور  الخضرا  هي السبب بظاهر  التصحر 

.االنفجار السكاني والزحف العمراني هو السبب بظاهر  التصحر 

هر  التصحر.االستعمار هو السبب بظا 

 

 : اختبار الفروض 

تقوم المع مة مع الط بة بمناقشتتتتتتتتتتتتتتة الط بة بحيث تقوم كل مجموعة و تطرح فروضتتتتتتتتتتتتتتها و الدالئل 
 المتع قة بها.

.أسباب طبيعية كانحباس األمطار وارتفاع درجة الحرار  و انجراف التربة هي السبب بظاهر  التصحر 
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 بة إلىإمكانية حل مشك ة انحباس األمطار وارتفاع ومن خالل البحث واالطالع يمكن أن يتوصل الط
هندسة المناخ أو الهندسة والعمل ع ى  ،درجة الحرار  عن طريق العمل ع ى استمطار السحب

األرضية، أي محاولة تغيير أو ت طيف أو تبريد المناخ ودرجة الحرار  ع ى سطا األرض سوا  كان 
أشعة الشمس المنبعءة أو كميا  األمطار المتساقطة هذا بالتدخل في حركة السحب السائد  أو شد  

كما يمكن ،أو توزيع النباتا  والطحالب التي لها القدر  ع ى امتصاص صاز ءاني أكسيد الكربون 
معالجة مشك ة انجراف التربة عن طريق بنا  جدران استنادية و زراعة أشجار لصد الرياح والرمال 

 األرض المنحدر  بشكل أفقي. ثوحر 
 ر  الخضرا  هي السبب بظاهر  التصحر .الءو  -

ويمكن من خالل بحث الطالب في الءور  الخضرا  أن يكتشفوا العالقة بين الءور  الخضرا  
و صناعية في الزراعة و  ةحيث قام  ت ك الءور  بالعمل ع ى استخدام أسمد  كيماوي ،والتصحر

ظاهر  التصحر وهنا ال بد من  االعتماد ع ى الري السطحي والري المكءف مما ساهم في إيجاد
 استخدام أسمد  عضوية و االعتماد ع ى أنظمة الري الحديءة كالتنقيط بدال من الري السطحي.

 االنفجار السكاني و الزحف العمراني هو السبب بظاهر  التصحر . -

وبعد اطالع الط بة ع ى موضوع االنفجار السكاني و الزحف العمراني قد يتم طرح بعض البدائل 
 يالمستخدمة في العالم كالعمل ع ى تنظيم األسر  واتباع السياسا  التي تشجع ع ى ذلك ك

يمكن معالجة الزحف العمراني من خالل إنشا  جها  مختصة بالتنظيم العمراني تتولى الضبط 
ل تنظيم والعمل ع ى  وضع قوانين مناسبة لحل هذه المشك ة كما ال بد من الحد من االمتداد 

عمران ع ى حساب األراضي الزراعية والعمل ع ى االمتداد العمودي لألبنية السكنية مع األفقي ل 
 منتجة . رتوجيه التوسع الحضري المستقب ي إلى مناطق صي

 االستعمار هو السبب بظاهر  التصحر. -

وقد يأخذ الط بة مءال ع ى ذلك وطنهم الذي يعيشتتتتتتتتتتون فيه _ ف ستتتتتتتتتتطين_ ودور االحتالل في 
من خالل قيامه ببعض اإلجرا ا  مءل إقامة جدار  ،الف ستتتتتتتتتتتتتتطينية و تصتتتتتتتتتتتتتتحرهاتدمير البيئة 

قامة المستتتتتوطنا  ع ى األراضتتتتي الف ستتتتطينية ،وشتتتتق الطرق االلتفافية ،الفصتتتتل العنصتتتتري   ،وا 
قد  ،ومن خالل اطالع الط بة ع ى الموضتتتتتتتتتتتتوع والبحث فيه ،والعمل ع ى إزالة الغطا  النباتي
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من أجل   ،ع ى رفع الوعي العام بين جميع شتتتترائا الوطن يتوصتتتت ون إلى أنه ال بد من العمل
ستتوا  كان فرد أو مؤستتستته مستتؤوليته في  ،أن يتحمل كل من هو جز  من المجتمع الف ستتطيني

والعمل ع ى القيام بزراعة األشتتتتتتجار بشتتتتتتكل مستتتتتتتمر حتى تبقى ف ستتتتتتطين  ،الحفاظ ع ى البيئة
المشتتكال   ريعا  التي تستتاهم في حلوع ى الحكومة أن تضتتع القوانين والتشتت ،خضتترا  دائما 

حيث أن الم وءا  تستتتتتتتتتتتتتاهم في ظاهر   ,تطبيق ت ك القوانين والعمل بمبدأ الم وث يدفعالبيئية و 
كما يجب العمل ع ى  ترويج التكاليف االقتصتتتتتتتادية لألضتتتتتتترار البيئية الناتجة عن  ،التصتتتتتتتحر

ن البدائل و الح ول في هذا المزيد م ةاالحتالل اإلستتتتتتتتتتتتتترائي ي ل مجتمع الدولي وقد يطرح الط ب
 .الموضوع

 
 :الوصول إلى قرار 

وفي هذه المرح ة قد يتم دمج بعض  ،تعمل المع مة و الط بة ع ى دراسة الح ول واختيار األفضل
 الح ول المتقاربة أو تعدي ها ءم المفاض ة بينها وفق عدد من المعايير منها :

 في حل المشك ة . إمكانية تطبيق الح ول ومدى قدرتها ع ى اإلسهام -

 مدى مناسبة الحل وتوافقه مع ءقافة المجتمع . -

 تك فة الحل. -

 ما ابءار الجانبية ل حل؟ -

 و بما أن المشك ة عامة ولها العديد من األبعاد فقد يتم اعتماد أكءر من حل من أجل معالجتها.

 : تطبيق النتائج أو القرارات على بيانات جديدة 

كتابة الح ول التي تم االتفاق ع يها ع ى ال وح لالتفاق ع ى تعميم  هنا تط ب المع مة من الط بة
كما تشجعهم  ،بحيث ينطبق هذا التعميم ع ى المستوى المح ي  ،يعالج ظاهر  التصحر في العالم 

 أال وهي المطر الحمضي. ،ع ى التفكير في مشك ة جديد  تواجه ف سطين والعالم أجمع 
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 الدرس الرابع
 المطر الحمضي

 داف الدرس:أه

 ع ى : اً يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادر 

 .توضيا طريقة تكون المطر الحمضي 

 .يذكر آءار المطر الحمضي ع ى المستويين العالمي والمح ي 

 .يقترح وسائل عم ية ل حد من ظاهر  المطر الحمضي 
 . يطبق المهارا  الرئيسية لحل المشكال  في حل مشك ة المطر الحمضي 

 

 : المطر الحمضي. لمفاهيم الرئيسةا
 

 : خطوات الدرس
 اإلعداد والتمهيد للدرس: 

 تقوم المع مة بإعداد األدوا  الالزمة ل حصة )لعرض فيديو يدور حول  المطر الحمضي(.
والتوضيا لهم بأنه سيتم عرض فيديو  ،مجموعا   4وتعمل المع مة ع ى تقسيم الط بة إلى 

بحيث تكتب كل  ، من أجل تأطير المشك ة المطروحة في الفيديو معين وع يهم أن يعم وا سوياً 
 مجموعة المشك ة التي توص   إليها ع ى ورقة باإلضافة إلى رقم المجموعة .

 
 : الشعور بالمشكلة وتحديدها 

وقد يتم عرض بعض الصور  ،تقوم المع مة بعرض في م يدور حول ظاهر  المطر الحمضي
 األخرى ذا  العالقة.



79 
 

مع مة السؤال التالي : هل هناك مشكال  يمكن مالحظتها من خالل ما رأيناه في الفيديو؟ تطرح ال
 وما نوع هذه المشكال  ؟ وما هو السبب الرئيس لكل ت ك المشكال  ؟

يقوم ممءل عن المجموعة األولى بكتابة المشك ة  ،يتم تقسيم ال وح إلى أربع أقسام بعدد المجموعا  
وهنا تعمل المع مة  ،اقي المجموعا  شرط أن ال يكون هناك تكرار بالمشك ةوهكذا ب ،التي الحظوها

ع ى مناقشة الط بة حول ت ك المشكال  ومحاولة الربط بينها لكي يستطيع الط بة استنتاج المشك ة 
الرئيسة وهي ظاهر  المطر الحمضي وفي نهاية ال قا  تط ب المع مة من الط بة القيام بالتفكير في 

المشك ة و في صياصة فرضيا  أو  ح ول مؤقتة لها ووضع مجموعة من الدالئل حول  أسباب ت ك
 ت ك الفروض.

 :صياغة الفروض 

وتط ب من كل مجموعة أن تقوم بطرح الفروض  ،هنا تسترجع المع مة المشك ة الرئيسة مع الط بة  
 وفي هذه المرح ة قد يتم وضع الفروض ابتية:   ،التي صاصتها لحل المشك ة

 لغازا  المنبعءة من المستنقعا  هي السبب في تكون المطر الحمضي.ا -

 الغازا  المنبعءة من البراكين هي السبب في تكون المطر الحمضي. -

 وجود المناطق الصناعية هي السبب في تكون المطر الحمضي. -

 استخدام مشتقا  النفط في وسائل المواصال  هي السبب في تكون المطر الحمضي. -

 
 روض :اختبار الف 

تقوم المع مة مع الط بة بمناقشة الط بة بحيث تقوم كل مجموعة وتطرح فروضها والدالئل المتع قة 
 .بها

 الغازا  المنبعءة من المستنقعا  هي السبب في تكون المطر الحمضي. -
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ومن خالل اطالع الط بة ع ى الموضوع يمكنهم التوصل إلى أن تح ل المواد العضوية في 
دور فعال في له سبب في انبعاث ت ك الغازا  ومن أهمها صاز الميءان والذي المستنقعا  هي ال

ولذلك ال بد ل دول من القيام بمحاولة تجفيف  ،ت وث الهوا  واالنحباس الحراري والمطر الحمضي
 ت ك المستنقعا  ل تخ ص من مصدر طبيعي من مصادر ت وث الهوا .

 
 تكون المطر الحمضي .الغازا  المنبعءة من البراكين هي السبب في 

والتي تتسبب في ت وث  ،بالبحث في موضوع البراكين والغازا  المنبعءة منها ةوبعد قيام الط ب
قد ال ،وصاز ءاني أكسيد الكربون  ،وكبريتيد الهيدروجين ،الهوا  مءل صاز ءاني أكسيد الكربون 

كن يمكن العمل ع ى ول ،نستطيع حل مشك ة الغازا  المنبعءة من البراكين في الوق  الحاضر
نما عن النشاطا  اإلنسانية  التق يل من انبعاث ت ك الغازا  والتي تنتج ليس فقط عن البراكين وا 

 حفوري في وسائل النقل والنشاطا  الصناعية .المخت فة كاستخدام الوقود األ
 
. وجود المناطق الصناعية هي السبب في تكون المطر الحمضي 

حث واإلطالع ع ى ما يمكن أن تحدءه المناطق الصناعية من ت وث من خالل قيام الط بة بالب
حفوري والذي وذلك بسبب استخدامها الوقود األ،يساهم بشكل مباشر في سقوط األمطار الحمضية 

قد يتوصل الط بة من خالل بحءهم  ،ينتج عنه انبعاث أكاسيد الكبري  و أكاسيد النيتروجين 
عن طريق استخدام وسائل الطاقة البدي ة ،نبعاث ت ك الغازا  إلىإمكانية التق يل والتخ ص من ا
 كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 
.استخدام مشتقا  النفط في وسائل المواصال  هي السبب في تكون المطر الحمضي 

بسبب انبعاث  ،وبعد بحث الط بة في ما قد يسببه استخدام النفط في وسائل المواصال  من ت وث
قد  ،ءاني أكسيد الكربون الذي يساهم في ت وث الهوا  وسقوط المطر الحمضي صازا  مءل صاز

يتوص ون إلى انه ال بد من التق يل من انبعاث ذلك الغاز عن طريق استخدام وسائل النقل العامة 
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و من خالل استخدام تقنيا  جديد  كالمرشحا  مءاًل ل حد من انبعاث ت ك  ،بداًل من الخاصة
 مكان استخدام الطاقة النظيفة مءل الطاقة الشمسية.كما باإل ،الغازا 

 :الوصول إلى قرار 

تعمل المع مة و الط بة ع ى دراسة الح ول واختيار  ياصة الفروض ومناقشتها مع الط بة،بعد ص
في هذه المرح ة قد يتم دمج بعض الح ول المتقاربة أو تعدي ها ءم المفاض ة بينها وفق  ،األفضل

 نها :عدد من المعايير م
 إمكانية تطبيق الح ول ومدى قدرتها ع ى المساهمة في حل المشك ة. -أ

 توافقه مع ءقافة المجتمع.مدى مناسبة الحل و  -ب

 تك فة الحل. - 

 ما ابءار الجانبية ل حل؟ -ث

 و بما أن المشك ة عامة ولها العديد من األبعاد فقد يتم اعتماد أكءر من حل من أجل معالجتها.

 رات على بيانات جديدة )تعميم النتائج(:تطبيق النتائج أو القرا 

هنا تط ب المع مة من الط بة كتابة الح ول التي تم االتفاق ع يها ع ى ال وح لالتفاق ع ى تعميم 
كما  ،بحيث ينطبق هذا التعميم ع ى المستوى المح ي ،يعالج مشك ة المطر الحمضي في العالم

ن والعالم أجمع،مءل مشك ة الغذا والسكان في جديد  تواجه ف سطيتشجعهم ع ى التفكير في مشك ة 
العالم .                                               .                     
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Abstract 

This study aims to identify the impact of using of problemsolving strategy 

in developing the intellectual security of the tenth-grade students in 

Tulkarem. The researcher followed the experimental method with a quasi-

experimental design. The study has been applied to an purposive sample 

consisted of (44(students and divided into two groups, an experimental group, 

which has been studied using problem-solving strategy and a control group, 

which has been studied in the traditional way. The researcher designed the 

lessons of the "environmental issues" unit according to the problemsolving 

strategy. The study tool was a measure of intellectual security that consisted 

of (3) domains and (21) items, it has been approved by submitting it to a group 

of arbitrators. The reliability coefficient was extracted according to 

Cronbach's alpha formula (0.83).  

The data has been collected, coded and processed statistically by using the 

statistical package for social Sciences. 

The results of the study indicated that there were no statistically significant 

differences, attributed to the use of problem-solving strategy in developing 

the intellectual security of the students, between the two study groups. Based 

on the findings, the researcher recommends conducting other studies related 

to intellectual security by using other strategies and other approaches.  




