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الْعـشي يرِيـدون وجهـه       َ واصبِر نَفْسك مع الَّذين يدعون ربهم بِالْغَداة و       {

  ع دلَا تَعـن                 وع ـهـا قَلْبأَغْفَلْن ـنم ـعلَـا تُطا ونْيالـد ـاةيةَ الْحزِين تُرِيد مهناكَ عني

  )Y:28(}ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطاً 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ج  

  
  
  

  
إلى والدي الكريمين نبع الحنان متعهما اهللا بالصحة والعافية والعمر  §

  ). الحنونأبي الطيب و أمي(المديد 

إلى من لم تدخر جهداً في توفير كل سبل الراحة زوجتي الغالية  §

  .وفقها اهللا

  . اهللارعاهإلى ابني الغالي مصعب  §

  .إلى إخواني وأخواتي قواهم اهللا §

  إلى األكرم منا جميعاً شهداء فلسطين وأبطال االنتصار §

  .إلى القابضين على جمرتي الدين والوطن §

  .قضبانإلى األسود الرابضة خلف ال §

  .إلى كل طالب علم ال تفتر همته §

 
  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع...إليهم جميعاً 
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د  

c 
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على النبي المصطفى الصادق الوعد األمين،اللهم ال علم              

ا علماً يا كريم أرنا     لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدن              
الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطالً وارقنا اجتنابه واحشرنا برحمتك يا ربنا في عبـادك      

  :الصالحين،أما بعد
  :يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز

ــي وعلَــى وا ر  " ــك الَّتــي أَنْعمــت علَ ــاه وأَدخلْنــي  َب أَوزِعنــي أَن أَشــكُر نعمتَ ــالحاً تَرضَ ــلَ ص مأَع أَنو يــدل
  ).19:، من آيةq".(بِرحمتك في عبادكَ الصالحني

أحمده سبحانه على نعمه العظيمة وعلى آالئه الجسيمة وما غمرني به من فضل وتوفيق              
 .،و ما منحني من صبر ومثابرة ،إلى أن وفقني إلتمام هذه الجهد المتواضع

فإني " لم يشكر اهللا من لم يشكر الناس      "        وانطالقاً من حديث المصطفى صلى اهللا عليه وسلم       
ــشرفي                                      ــتاذي ومـ ــدير ألسـ ــشكر والتقـ ــدم بالـ ــي أن أتقـ ــاً علـ ــد لزامـ أجـ

جهـد  لتفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، وعلى ما بذله مـن   حسن درويش   عطا/الدكتور
وما أسداه من نصح وتوجيه، أسأل اهللا سبحانه أن يعينه على حمل هذه األمانة العظيمة والتبعـة                 

ال الجسيمة وأن يسدد على طريق الحق خطاه، وأن يحرسه بعينه التي ال تنام ويكأله بكنفه الذي                  
  . العلم وأهلهأنصاريضام ليظل من 

لحكم لتفضلهما بقبول مناقـشة هـذه        بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة وا      أتقدمكما  
  .الرسالة، فبارك اهللا فيهما ونفعنا بعلمهما وجعلهما ذخراً لإلسالم والمسلمين

و ال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الـذين قـاموا مـشكورين                
  . تقنيبتحكيم أدوات الدراسة والبرنامج ال

الجامعـة  –م بوافر الشكر والعرفان للصرح الشامخ       وفي هذا المقام ال يسعني إال أن أتقد       
،والتي منحتني فرصة االلتحاق ببرنامج الماجستير،ممثلة في عمادة الدراسـات          -اإلسالمية بغزة 

العليا وكلية التربية لجهودهم العظيمة في تشجيع البحث العلمي،فاهللا أسال أن يجزيهم عنـا خيـر       
  .اًالجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميع
ل علـي    األستاذ منير حسن الذي لم يبخ      العزيز لألخوال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل       

  . مني كل الشكر والتقدير،فله السديدة التي أثرت هذه الدراسةبعلمه ووقته وتوجيهاته
 ه لي مـن مـساعدة فـي إعـداد           لما قدم  ،  هاني أبو السعود    والشكر موصول لألستاذ    

  .يق أدوات الدراسةالبرنامج وتطبوتطبيق 
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ه  

 للبنـات   حـسن سـالمة األساسـية      بمدرسة   التاسع     كما أتقدم بعظيم الشكر لطالبات الصف       
وخصوصاً الطالبات اللواتي مثلن العينة التجريبية لجدهن فـي تنفيـذ البرنـامج علـى النحـو                 

  المطلوب، والمسئولية العالية عند تطبيق أدوات الدراسة
للبنات ممثلة في مديرة المدرسة     األساسية   حسن سالمة لتقدير لمدرسة         كما أتوجه بالشكر وا   

 على ما قدموه من تسهيالت يـسرت لـي          وفاء بهلول والمعلمة  إيمان أبو سمرة    المعلمة الفاضلة   
  .تقنيتطبيق أدوات الدراسة وتطبيق البرنامج ال

لى جميع أفراد   كما أتوجه بخالص مشاعر الفخر والتقدير واالمتنان واالعتراف بالجميل إ         
  .أسرتي لما عانوه معي طوال إعداد هذه الرسالة، فجزاهم اهللا عني خير الجزاء

هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل، أما من غفلتهم من غير قصد فلهم منـي كـل الـشكر                    
  .والتقدير

وأخيرا أسال اهللا العلي العظيم أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة،فما كان مـن توفيـق                 
  .،وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطانفمن اهللا

" يبأُن هإِلَيو كَّلْتتَو هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفا تَومو )."K88:، من آية.(  
  

  واهللا من وراء القصد
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و  

 ملخص الدراسة
إستراتيجية التعلم المتمركز حـول المـشكلة        يوظف   تقنيهدفت الدراسة إلى بناء برنامج      

تنمية مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة، وقـد تحـددت مـشكلة          ل
  :الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

تنمية مهـارات   ية التعلم المتمركز حول المشكلة ل      الذي يوظف إستراتيج   تقنيالما البرنامج   
  في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة ؟التفكير المنظومي 

  :ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية
 الـذي يوظـف     تقنـي ال ما مهارات التفكير المنظومي المراد تنميتها من خـالل البرنـامج             -1

تنمية مهارات التفكير المنظومي فـي العلـوم لـدى          لإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة      
   بغزة ؟طالبات الصف التاسع

تنميـة التفكيـر    ل الذي يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المـشكلة          تقنيال ما البرنامج    -2
  المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة ؟

 بين متوسـطات درجـات   ( α ≤ 0.05 ) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3
  م البرنامج ؟طالبات المجموعة التجريبية تعزى الستخدا

ولإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحث ببناء أدوات الدراسة والتي تمثلـت فـي االختبـار      
 بنداً اختبارياً من نوع اختيار من متعدد، ثم عرض االختبار علـى       25التحصيلي حيث تكون من     

  .مجموعة من المحكمين
ارات التفكير المنظـومي   لتنمية مهتقنيالولغرض هذه الدراسة قام الباحث ببناء البرنامج   

  .وعرضه على المحكمين للتأكد من سالمته، وصالحيته للتطبيق
واختار الباحث عينة قصدية مكونة من شعبتين إحداهما تمثـل المجموعـة التجريبيـة،              

طالبة من طالبات الصف التاسع بمدرسة حسن سـالمة         ) 77(واألخرى الضابطة،وقد بلغ عددهن     
  :زة، و استخدم الباحث وفقا لطبيعة الدراسة منهجين همااألساسية للبنات بمحافظة غ

 الذي يعتمد على إستراتيجية التعلم المتمركز       تقنيالوذلك من أجل بناء البرنامج      :المنهج البنائي .1
حول المشكلة  والذي يهدف إلى تنمية بعض مهارات التفكير المنظومي لـدى طالبـات الـصف     

  .التاسع
 الذي يوظف إستراتيجية التعلم المتمركـز       تقنيالراسة أثر البرنامج    وذلك لد :المنهج التجريبي . 2

تنمية مهارات التفكير المنظومي في منهاج العلوم لدى طالبـات الـصف التاسـع         لحول المشكلة   
األساسي بغزة،حيث تتعرض المجموعة التجريبية للبرنامج الـذي أعـده الباحث،بينمـا تتلقـى              

  .التقليديةالدراسية بالطريقة المجموعة الضابطة تدريساً للوحدة 
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ز  

  :وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية على درجات التطبيق البعدي أظهرت النتائج
 بين متوسطات درجات طالبـات  ( α ≤ 0.05 )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .1

ي المجموعة التجريبية وبين متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيـق البعـد            
  الختبار التفكير المنظومي

وجود عالقة ارتباطيه بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبيـة فـي التطبيـق              . 2
  البعدي الختبار التفكير المنظومي

وفي ضوء النتائج السابقة، والتي توصل إليها الباحث قام بعـرض التوصـيات والتـي               
 الذي أعده الباحث في تدريس الوحـدة        قنيتالتهدف إلى ضرورة االستفادة من محتوى البرنامج        

الثالثة من كتاب العلوم للصف التاسع، وضرورة إطالع معلمي العلوم على المستحدثات التقنيـة              
الحديثة والمعاصرة في مجال العلوم وسبل استخدامها ، من خالل شـبكة المعلومـات العالميـة                

  .يرها من المستحدثاتأو من خالل القنوات الفضائية التعليمية أو غ)اإلنترنت(

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ح  

s 
   

  ب  قرآن كريم
  ج  اإلهداء

  د  الشكر والتقدير
  و  ملخص الدراسة

  ح  فهرس الموضوعات
  ك  األشكالقائمة 
  ل  الجداولقائمة 

  م  قائمة المالحق
 

  1  مقدمة الدراسة
  6 مشكلة الدراسة

  6  فروض الدراسة
  6  أهداف الدراسة
  6 أهمية الدراسة
  7 حدود الدراسة

  7  الدراسة مصطلحات

 
 

  10 نظريات التعلم المختلفة

  11 يةات المعرفالنظري
  13 البنائية

  15  نشأة البنائية
  16  التعلم البنائي

  17  البنائيةو المناهج 
  18  خصائص المنهج البنائي
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ط  

  21  بعض تطبيقات البنائية

  
  25  اإلستراتيجيةمفهوم 

  25 استراتيجيات التدريس
  28   المتمركز حول المشكلةإستراتيجية التعلممالمح 

  31  إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةعناصر 

 
  34  أسلوب النظم

  38  التفكير وأنواعه
  43  التفكير المنظومي

 
  50  دراسات تناولت إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

  56  دراسات تناولت التفكير المنظومي
  61  التعقيب العام على الدراسات السابقة

 
  64 منهج الدراسة

  65 مجتمع الدراسة
  65  عينة الدراسة

  65 البرنامج التقني
  67 إجراءات الدراسة

  79  األساليب اإلحصائية

 
  81  إجابة السؤال األول
  81  إجابة السؤال الثاني
  82  إجابة السؤال الثالث

  87  توصيات الدراسة
  87  مقترحات الدراسة
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ي  

  88  المراجع العربية
  94  المراجع األجنبية
  95  مراجع االنترنت

  96  المالحق
  150  الملخص باللغة اإلنجليزية
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  14  نظرية النمو المعرفي لها شقان  1
  21  نموذج دائرة التعلم  2
  22  نموذج الخرائط المفاهيمية  3
  Vee 23نموذج الشكل   4
  31   إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة مكونات  5
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  65  توزيع عينة الدراسة  4-1
  66  الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ البرنامج  4-2
  72  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال  4-3
  73  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال  4-4
  74  رجة الكلية لهمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والد  4-5

  75  21 نعدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سو  4-6
ومستوى الداللة للتعرف إلـى     " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة       4-7

  الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر
76  

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق     " ت"ية وقيمة   المتوسطات واالنحرافات المعيار    4-8
  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل العام

76  

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق     " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة       4-9
  العلومبين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في 

77  

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق     " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة       4-10
  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي

77  

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق     " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة       5-1
طالبات المجموعـة الـضابطة الـذين       ت درجات   بين متوسطا في االختبار البعدي    

  درسوا بالطريقة التقليدية ومتوسط درجات طالبات في المجموعة التجريبية 
82  

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقيـاس مـن                5-2
  84  مقاييس حجم التأثير

  84  وحجم التأثير " η 2"و " ت"قيمة   5-3
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  97  قائمة بأسماء السادة المحكمين للبرنامج التقني واالختبار  1
  98  كتاب تحكيم االختبار  2
  99  اختبار التفكير المنظومي  3
  106  كتاب تحكيم البرنامج التقني  4
  107  البرنامج التقني  5
  121  لدليل اإلرشادي للطالبةا  6
  130  دليل المعلم  7
  146  أسماء طالبات العينة التجريبية والضابطة من مدرسة حسن سالمة األساسية بنات  8
  174  كتاب تسهيل مهمة باحث  9

  148  )الجزء الثاني(واجهة كتاب علوم الصف التاسع   10
  149  لمدرسةكتاب إثبات تطبيق االختبار والبرنامج التقني من ا  11
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  خلفية الدراسة
•   

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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 - 2 -

GG  
موج بالعديد من األقمار الصناعية التي تحمل المعرفـة  تي ت ال ة الواسع ات      في عصر الفضاء  

 من الثانية ، حيث شهدت السنوات األخيرة تطوراً ملحوظاً في كافة            من أي مكان آلخر في جزء     
ميادين الحياة لما يواجه العام من طفرة هائلة في العلم والتكنولوجيا ، وما أحدثـه هـذا التقـدم                   

  .العلمي الهائل من تغيرات وتطورات في كافة مجاالت الحياة وعلى رأسها مجال التربية
، العلـم لم يعد مقبوال أن تترك عمليات       ) عصر تكنولوجيا التعليم   ( هذا العصر  حيث أنه في        

والتخطيط للعملية التعليمية وتنفيذها لالرتجال والعشوائية والمحاولة والخطأ، بل ال بد من إعـداد         
مسبق في ضوء فلسفة واضحة تنبثق عنها أهداف العمليـة التعليميـة، واسـتراتيجيات التعلـيم                

هدف بكل خصائصه النفسية وقدراته، ومتطلبات نموه في بيئة ثقافية معينة           المناسبة للمجتمع المست  
وظروف ومصادر تعلم ذات طبيعة خاصة وفي ظل مفهوم تكنولوجيا التعليم القائم على أسـلوب               

  ).766: 1999أحمد،(النظم 
 

بين     ومن آثار الطفرة العلمية الهائلة تضاعف المعرفة البشرية بسرعة كبيرة وحدوث الفجوة              
الجانب العلمي والجانب المهاري ، فأصبح لزاماً على تعليمنا أال يكسب الطالب مجموعـة مـن                
المعارف التي تبقى في أذهانهم للحظات قصيرة مما زاد العبء على كاهل القائمين على العمليـة      
 التربوية في ضرورة البحث عن طرق وأساليب  واستراتيجيات جديدة من شأنها أن تنمي العملية              
التعليمية وتساعد على مواكبة الثورة العلمية ومواجهة تضاعف المعرفة البشرية ومحاولـة سـد              
هذه الفجوة ، وحتى يتم ذلك يجب االهتمام بالمعلم وهو في فترة التدريب أي االهتمـام بالطالـب        

  .المعلم 
بالنـسبة  ) 17 :2004عبيد،  (وعلى الرغم من ذلك هناك إحساس بعدم الرضا كما يشير             

لتعليم العلوم والرياضيات ، حيث هناك سلبيات تعاني منها طرق وأساليب التدريس فـي معظـم                
التجاه نحو دراستها على الرغم مـن إثـراء األهـداف المعلنـة             المراحل الدراسية ، بل وفي ا     

  .والمعتمدة لدى المؤسسات التربوية
لى األسلوب التقليدي    المتبعة في تدريس العلوم تعتمد في معظمها ع         واألساليب إن الطرق 

القائم على العرض المباشر من خالل اإللقاء والشرح الذي يتصف بسيطرة المعلم على النـشاط               
 وتحكمه فيه بشكل مباشر، حيث أنه هو من يقدم المعلومات والمهـارات بـشكل جـاهز                 الصفي

ـ                   اهيم وأداء  للطلبة ، مما أدى إلى سلبية كاملة لديهم ، وكان نتيجة ذلك عجزهم فـي إتقـان المف
المهارات األساسية ، مما ولد لديهم اتجاهات سلبية نحو العلوم بالذات ، فالطريقة التقليدية المتبعة               
التي تعتمد على الحفظ واالستظهار وإجراء العمليات دون فهم ساهم في ضعفهم مما جعلهم قليلي               

  .الرغبة في دراستها
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ور المعلم من ناقل للمعرفة إلى مـسهل لعمليـة          تغير د ي كان البد أن   لكل هذه المتغيرات     ونظرا ً 
التعلم،فهو يصمم بيئة التعلم، ويشخص مستويات طالبه، ويصف لهم ما يناسـبهم مـن المـواد                
التعليمية، ويرشدهم ويوجههم حتى تتحقق األهداف المطلوبة، فلم يعد متلقياً سـلبياً، بـل أصـبح     

ول المعلم، كما تأثرت المناهج الدراسية بظهـور  نشطاً ايجابياً، وأصبح التعلم متمركزاً حوله ال ح  
التقنيات التكنولوجية الحديثة وشمل هذا التأثير عناصر المنهاج من أهـداف ومحتـوى وطـرق               

        ).221،2008:شمى،إسماعيل"(أساليب التدريس واألنشطة وطرق عرضها وأساليب تقويمها
بة حـسب مـا    معلم في تعليم الطالب صعو         والعلوم هي إحدى المواد الدراسية التي يواجه ال       

، )2005حمـادة، (، )2008شارب،(،) 2009أبو السعود، (دلت عليه بعض الدراسات مثل دراسة       
 وقد أرجعت تلك الدراسات ذلك إلى الطـرق       )2000الحذيفي،(،) 2002أحمد،(،) 2003الجندي،(

ية وعدم إتاحـة الفرصـة      واألساليب التي يتم من خاللها تعليم موضوعات العلوم بالطرق التقليد         
 كان مـن الواجـب  للطالب لتعلم مادة العلوم على نحو ذي معنى، وحتى يتم تجاوز هذه المشكلة       

  .وجديدة تنبثق عن نظريات حديثة مثل النظرية البنائيةاستخدام استراتيجيات حديثة 
 المستخدمة  يعد كل منها أساساً في الطرق          هذا وقد ظهرت في السنوات األخيرة عدة فلسفات         

 النظرية البنائية ، التي تدعو إلـى أن يبنـي المـتعلم             ةفي التدريس ، ومن هذه الفلسفات التربوي      
 ومع المعرفة الجديدة وربطهـا بمـا   معرفته بنفسه من خالل تفاعله المباشر مع الموقف التعليمي   

  .لديه من معارف سابقة في ضوء توجيهات من المعلم
راتيجيات وأساليب تدريس عن النظرية البنائية والتي منها إسـتراتيجية             ولقد انبثقت عدة است   

حثين إلى أهمية هذه اإلسـتراتيجية مـن        التعلم المتمركز حول المشكلة حيث أشار العديد من البا        
خالل العديد من الدراسات التي توصلت إلى أن الطلبة الذي طبقت عليهم تلك اإلستراتيجية قـد                 

) 53 :2007زيتـون،  (ن أولئك الذين تعلموا بالطريقة التقليدية حيث أشار      أحرزوا تعلماً أفضل م   
تستخدم المشكالت إال إن إستراتيجية الـتعلم  إلى أنه وبالرغم من وجود العديد من اإلستراتيجيات       

المتمركز حول المشكلة تتميز بأنها أكثر فاعلية لتحقيق األهداف المنشودة، حيـث تقتـرح هـذه                
المهـام، والمجموعـات المتعاونـة،      : ث مراحل أساسية مكونة لها أال وهـي         اإلستراتيجية ثال 

 أو مهـام  والمشاركة، حيث تميزت هذه اإلستراتيجية بأنها تقدم المحتوى في صـورة مـشكالت          
نفس تعليمية تكون مثيرة للتفكير وتعكس المفاهيم األساسية وتعمل على إكساب الطلبة الثقـة بـال              

  ).4 :2010الشهراني، (قاش والقدرة على التفكير والن
يـشكل ضـرورة    استخدام استراتيجيات حديثة في تدريس العلوم       وبناء على ما تقدم فإن      

 وذلك ألن الطرق المعتـادة  الطلبة لدى المهارات المختلفةومن ناحية أخرى االهتمام بتنمية  ملحة  
لطرق تركـز علـى    في صورة معلومات وحقائق مجزأة ألن هذه ا   ةلبللطفي تدريس العلوم تقدم     
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 كما أن التركيز على المعلومات ال يحقـق         السرد والتلقين ، وهذا ال يحقق أهداف تدريس العلوم،        
  .لهم الوعي بالتقدم العلمي الذي يعيشون فيه ويتفاعلون معه

  

 الممتد مـن خـالل      في المجال التربوي   وإذا كنا نتحدث عن التغيير والتطوير المتسارع      
 القول أن المعلم هو أحد رواد مسيرة التطوير، فالمعلم هـو اليـد المنفـذة                الثورة العلمية يمكننا  

 نقله إلى طالبهـا، وحرصـاً علـى          العالي للمنهاج المدرسي الذي تسعى وزارة التربية والتعليم      
ووفق خطة المنهاج الفلسطيني األول ، قـررت        " مواكبة التطوير في عصر الثورة التكنولوجية       

م الفلسطينية تطوير مبحث العلوم، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغـة فـي   وزارة التربية والتعلي  
تمكين طلبتنا األعزاء من مواكبة عصرهم واستيعاب نتاجه العلمي من جهة وجعلهـم عنـصراً               

  ).3: 2005حسن،(فاعالً من خالل مدخالت التنمية المنشودة من جهة أخرى 
 تنميـة  على التركيز بدأ فرد كيف يتعلم وكيف يفكر    وبما أن التربية المعاصرة تسعى لتعليم ال

 نظـرا   وذلـك المنظـومي  التفكيـر  المهارات المختلفة ألنواع التفكير المختلفة ولعل من أهمها 

 ديناميكية في التعقد أن كما ، وغيرها والثقافية واالجتماعية العلمية األنظمة في السريعة للتطورات

 جعل االتصال وأنظمة واإلنترنت الصناعية األقمار عبر هامكونات وتلخيص المعرفة على الحصول

 جاءت هنا ومن ، المختلفة العلوم تطور لمواكبة مهما أمرا والمركبة األساسية بالمكونات االهتمام

 الـدخول  من بدالً الكل فهم على تساعد واحدة كوحدة واألنظمة النماذج في المنظومي التفكير فكرة
عفانة، عبيد ( ومواكبته السريع العلمي التقدم لتتابع وذلك الجزئية لمكوناتوا التفصيلية الجوانب في

2003: 62(  
 البيئة معطيات مع المنظومي والتفاعل المنظومي التفكير مهارات إتقان من الطالب تمكن فإذا     

 علميـا،  ينمو أن من تمكن ، صحيحة منظومية بطريقة العلم مهارات واستخدم العصر، ومتطلبات

 العولمـة  عـصر  فـي  للحياة الالزمة والمقتضيات المشكالت مواجهة من تمكنه خبرات كتسبوي

 بـصورة  شخـصيته  تنمو أي ، الدائمة والصراعات اإلنترنت وعصر والتكنولوجيا العلم وعصر

  )2005عبيد،  (والوجدانية والنفسحركية المعرفية التعلم جوانب كل في متكاملة
 فقد وجد الباحث أن هناك العديد مـن الدراسـات     لبحث التربوي مراجعة أدبيات ا  ومن خالل       

 باستخدام أساليب وطرق     التقنية لتنمية بعض المهارات     والبرامج السابقة التي وظفت المستحدثات   
 المعتمدة على النظرية البنائية ومـا       ، فمنها مثالً من اهتمت ببناء البرامج التعليمية       تدريس حديثة   

ومنهـا  ) 2008شـارب،   (ودراسة  ) 2010الشهراني،(جيات مثل دراسة    انبثق عنها من استراتي   
ودراسة ،)2001اللولو،(تنمية بعض مهارات التدريس عند المعلم كدراسة        الدراسات التي اهتمت ب   

لبة لتنميـة بعـض المهـارات لـديهم كدراسـة         ، ومنها من ركزت على الط     )2001البحيصي،(
أبـو  (،ودراسـة   ) 2008شـقفة، (سـة   ،ودرا) 2007عقـل، (،وكذلك دراسـة     )2005حسن،(
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ومن الدراسات ما ركزت على الطالب في المراحل الدراسية المختلفـة، والتـي             ) 2009السعود،
، )2007عسقول وحسن، ( ودراسة   )2001نبهان،(اهتمت بعضها بتنمية مهارات التفكير كدراسة       

لمهـارات  ،وبعـضها لتنميـة ا    ) 2005كـشكو، (، ودراسة   )2006أبو عودة، ) (2007المالكي،(
 الدراسـات التـي     أن حيث،  )2006منصور،(، ودراسة )2007األغا،(الرياضية واللغوية،كدراسة 

  . تميزت بالندرة نظراً لحداثة هذا النمط من التفكيرالتفكير المنظوميتناولت تنمية مهارات 
، غيرها  له  تعرضت للدراسة والبحث المستمر أكثر مما تعرض        التدريس كما و أن مهنة   

شبه غيرها من المهن األخرى، ألنها تتعامل مع بني البشر مباشرة، الذين لهم أحاسيسهم               ال ت  فهي
ومشاعرهم وطبائعهم المتباينة وهم عناصر مفكرة تؤثر وتتأثر بما حولها من مواقـف وأشـياء               
وأفكار ومعتقدات، ولهذا فإن مهنة التعليم تعد من أصعب المهن وأدقها، وأن هنالك من يسمو بها                

هن األخرى، فإن العاملين فيها قد حملهم المجتمع مسؤولية كبيرة ألنه أودع بيدهم أعز ما               عن الم 
يملك وهم األبناء الذين يشكلون الثروة البشرية التي سوف تمسك بيدها زمام األمر في مـستقبل                

  .األيام
 ساسيةاأل المرتكزات وفق التدريس أثناء الصف حجرة في إتباعها يمكن استراتيجيات عدة وهناك

 كما التعلم، أثناء للمتعلم النشط الدور على عام بشكل التدريسية االستراتجيات هذه وتؤكد ، للبنائية

ومـن هـذه   ) 4: 2004أبـو عطايـا،   ( األنـشطة  فـي  والفعليـة  الفكرية المشاركة على تؤكد
  .اإلستراتيجيات إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

 والتي انطلقت من    الباحث إستراتيجية جديدة في تدريس العلوم      استخدم   تقدموبناء على ما    
 تقني وهي إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة وذلك من خالل برنامج            فكر النظرية البنائية  

يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لتنمية مهارات التفكير المنظومي فـي العلـوم              
  .ساسي بغزةلدى طالبات الصف التاسع األ
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  :مشكلة الدراسة 
  :السؤال الرئيس اآلتي انحصرت مشكلة الدراسة في     

تنميـة مهـارات   ل الذي يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المـشكلة       تقنيالما البرنامج   "
  " ؟التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة

  :الفرعية اآلتية   ويتفرع منه األسئلة 
 الـذي يوظـف     تقنـي ال ما مهارات التفكير المنظومي المراد تنميتها من خـالل البرنـامج             -1

  إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة ؟
 التفكيـر   لتنميـة  الذي يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المـشكلة          تقنيال ما البرنامج    -2

   العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة ؟المنظومي في
 بـين متوسـطي درجـات    ( α ≤ 0.05 ) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3

  طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير المنظومي ؟
  :فروض الدراسة 

 بين متوسطي درجات طالبـات  ( α ≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
   اختبار التفكير المنظومي علىالمجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة 

  :أهداف الدراسة 
  :فيما يلي تلخصت أهداف الدراسة 

 الذي يوظف   تقنيال مهارات التفكير المنظومي المراد تنميتها من خالل البرنامج          التعرف على  -1
  متمركز حول المشكلةإستراتيجية التعلم ال

تنمية مهـارات التفكيـر     ل يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة        تقني بناء برنامج    -2
  .المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة

 الوقوف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة              -3
  .عة الضابطة في اختبار التفكير المنظوميالتجريبية وطالبات المجمو

  : أهمية الدراسة 
نبعت أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله ومن المتوقع أن تفيد الدراسة              

  : الفئات التالية
وذلك عند صياغة وتطوير مساق طرق تدريس العلوم ، أو عند وضـع             :  واضعي المنهاج    -1

  . لرفع المستوى لدى الطلبةخطط وبرامج مساعدة وإثرائية
قد تساعد هذه الدراسة معلمي العلوم عن طريق االسترشاد بإسـتراتيجية الـتعلم           :  المعلمين   -2

  .المتمركز حول المشكلة إذ ما أثبتت أثرها في تنمية بعض المهارات لدى الطلبة
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:  التعلـيم وهـي    إستراتيجية جديدة من استراتيجياتللطلبة فهذه الدراسة قد توفر :  الطالب    -3
  .إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة قد تساعدهم في تنمية بعض مهاراتهم 

 تفتح هذه الدراسة المجال أمام دراسات أخرى في ميـدان تـدريس             : الدراسات المستقبلية    -4
  .العلوم وتجريب استراتيجيات جديدة 

  : حدود الدراسة 
  :بالحدود اآلتية   التزمت الدراسة 

  م 2009/2010 تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي -1
 اقتصرت هذه الدراسة على طالبات الصف التاسع األساسي بغزة في مدرسة حـسن سـالمة    -2

  .األساسية للبنات بمحافظة غزة والتابعة لوزارة التربية والتعليم العالي
ام برنامج تقني يوظف إستراتيجية الـتعلم المتمركـز          كما اقتصرت هذه الدراسة على استخد      -3

  .حول المشكلة لتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى طالبات الصف التاسع بغزة
  :مصطلحات الدراسة 

   :تقني البرنامج ال-1
مجموعة الخبرات واألنـشطة التعليميـة   :  من خالل دراسته على أنه      عرفه الباحث وقد  

التكنولوجية وتعتمد في بنائها على إستراتيجية التعلم المتمركـز حـول           التي تستخدم المستحدثات    
  :المشكلة والتي تتلخص مالمحها في التالي 

 تقديم المشكلة أو الموقف المشكل . أ

  مناقشة المهام المطلوبة. ب
  توظيف التعلم التعاوني خالل مجموعات صغيرة. ج
  تبادل األفكار مع مجموعات أخرى. د

  

  :  التعلم المتمركز حول المشكلة  إستراتيجية-2
 البنائية النظرية استراتيجيات هي إحدى" وقد تبنى الباحث تعريف برغوت الذي ينص على أنها

 المعرفة ربط خالل من معنى ذي فهم تتيح للمتعلم صنع فهي الجماعي، العمل على تعتمد والتي
 يواجههـا  حقيقيـة  مـشكلة  بتقديم تبدأ هذه اإلستراتيجية حيث تعلمه، تم ما مع ودمجها السابقة

 والمهارات المعرفة خالل من لها إيجاد الحلول المناسبة على والعمل بتحليلها ويقومون الطالب،
 المهـام،  : هـي  أساسـية  عناصـر  ثالثـة  اإلستراتيجية مـن  هذه وتتكون اكتسابها، يتم التي

  )6: 2008 برغوت،".(والمشاركة الصغيرة، والمجموعات
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  : لمنظومي  ار التفكي-3
التفكير الذي يمر بعدة مراحـل أال       ذلك النمط من    " وقد عرف الباحث التفكير المنظومي على انه      

تحليل الموقف التعليمي، وتفكيكه إلى أجزاء، ثم إدراك الروابط بين تلك األجزاء، إلـى أن          : وهي
  ".يتم إعادة تجميعها في صورة منسقة
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  اإلطار النظري

  
  
  

•  

•  

•  
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تربوي وخاصةً نظريات التعلم التربوي يجد العديـد مـن        إن المستقرئ ألدبيات البحث ال    

النظريات التي اهتمت بالتعلم والتدريس ، وذلك لما لها من أهمية كبيـرة فـي عمليـات العلـم                   
السلوكية، والمعرفية، ولعله كان من أهمها وأحـدثها        : المختلفة ، ولعله من أشهر تلك النظريات        
البنائية في هذا الفصل سوف نقـوم بعـرض لمحـة           المنحى البنائي ، وفي معرض حديثنا عن        

  . وبعض تطبيقاتهاسريعة عن تلك النظريات ومن ثم االنتقال للحديث عن البنائية
  نظريات التعلم المختلفة

 محاوالت لتنظيم حقائق التعلم وتبسيطها وشـرحها والتنبـؤ           المختلفة  التعلم ت نظريا تقدم
 المختـصون  انطلقت من األفكار الرئيسة التي قـدمها  نظريات الحديثةتلك ال غالبية  حيث أن بها،  

 تسعى إلثبات صحة المفـاهيم والفرضـيات المرتبطـة بالمعرفـة             عادةً ما  عبر العصور، فهي  
   .اإلنسانية

ويرى الزغول أن نظريات التعلم ما هي إال محاوالت منظمة لتوليـد المعرفـة حـول                
قائق والمبادئ والقـوانين بهـدف تفـسير        السلوك اإلنساني وتنظيمها وتجميعها في أطر من الح       

الظاهرة السلوكية والتنبؤ بها وضبطها، حيث أن نظريات التعلم تهدف إلى فهم السلوك اإلنـساني     
عمليات التغير والتعديل التي تطرأ على هـذا        من حيث تشكله وتحديد متغيراته، ومحاولة تفسير        

  ). 37: 2003الزغول، (يههالسلوك من أجل صياغة مبادئ وقوانين عامة لضبطه وتوج
أما شول فيقول أنه لغاية اآلن ال يوجد نظرية يمكن االعتماد عليها لتفسير كافة مظـاهر                

ف المجاالت التي تتناولها، وعليه يمكـن       الواخت السلوك اإلنساني بالرغم من تعدد نظريات التعلم      
ديد من الحقـائق والمفـاهيم      القول أن النظر إلى الظاهرة السلوكية اإلنسانية يستوجب األخذ بالع         

 من أجل الحصول على فهـم أفـضل لهـذه           ،والمبادئ التي جاءت بها نظريات التعلم المختلفة        
  ).Shull,1996 (الظاهرة وعدم االعتماد على مفاهيم نظرية واحدة

إن المتتبع لظهور النظريات التي تناولت التعلم يجد من أشـهرها النظريـات الـسلوكية             
  .فية وفيما يلي سيتم استعراض بعضها بشكل موجزوالنظريات المعر
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  النظريات السلوكية
 كلـإلدرا تهتم بالسلوك الظاهر ويعطي أصحابها أهميـة كبـرى    إن النظريات السلوكية      
 ويحدث التعلم بالربط    ،ية هي مصدر المعرفة     س ويرون أن الخبرة الح    س والتعلم بالحوا  ،الحسي  

 وتتعدد نظريات التعلم السلوكية فمنهـا       ،وتعزيز هذا الربط    بين ما يسمى المثيرات واالستجابات      
 والـتعلم   ، فيل لعاب الكلب بوقع أقدام العامل فـي تجـارب بـافلو           سالتعلم باالقتران كاقتران    

 ومن هنا نرى أن الـتعلم عبـارة عـن           ، والتعلم بالتعزيز لسكنر     ،وندايك  ربالمحاولة والخطأ لث  
عاشور وأبـو  (بة وقابلة للتعديلسأن جميع أنماط السلوك مكت     و ،ل التكرار   التعزيز للسلوك من خ   

  ).2004الهيجاء،
 التـي   العقليـة وتهتم السلوكية بدراسة التغيرات في السلوك الظاهر وال تهتم بالتغيرات             

 وتركز على جهـد   ، الفردية للمثيرات التي تظهر في البيئة        لالستجابة كنتيجة   ،تحدث في الدماغ    
 حيث أن   ،بيعة العالم وعلى جهود المعلمين في نقل المعرفة         طالمعرفة عن   س  يالمتعلمين في تكر  

 ويكـون   ،السلوكية تعتمد على منحى نقل المعرفة في التعليم والذي يعد منحى سلبيا بشكل كبير               
فقد وصفت النموذج   أما هانلي   ). Murphy,1997:1(للطالب   في نقل المعرفة     مباشراًفيه المعلم   

 ،م المعلم وعلى المحتوى المقـرر        فيه تعتمد على كال    الصف ما تكون غرفة     اًالسلوكي بأنه غالب  
 وأن القليـل مـن   ،تلقين غير نشطين م كةطلبل ومعانيهم لهموأن المعلمين يعملون على نقل أفكار  

الغرف الصفية تبدأ بأمثلة تعتمد علـى تفكيـر الطلبـة وهـدف المـتعلم اسـتقبال تفـسيرات                   
  )Hanley,1994.(المعلم
  ريات المعرفيةالنظ

 التفكيـر   مثـل أما النظريات المعرفية فتهتم بالعمليات التي تحدث داخل دمـاغ الفـرد               
 ومن أبرز النظريات المعرفيـة      ،والتخطيط واتخاذ القرارات أكثر من اهتمامها بالسلوك الظاهر         

 التـي   ، النظرية البنائيـة     - جاز التعبير  إن -س العلوم وتعددت األبحاث حولها    ي تدر تناسبالتي  
 فبينما تؤكد السلوكية علـى  ،سيرها لعملية التعلم تف مع السلوكية بشكل واضح في تختلفما  اً  غالب

 نجـد أن البنائيـة تأخـذ        ،السلوك الخارجي الظاهري وتتجنب الرجوع إلى المعاني والتفكيـر          
 كييـف تلهـا   ال حيث يقوم األفراد مـن خ      ،سيرها لعملية التعلم    ف في ت  تختلفبالمنحى المعرفي و  

ـ    التكييـف  ويحدث هذا    ، من أجل استيعاب أفكار وخبرات جديدة        همتفكير  ل التمثـل    ال مـن خ
ـ                ليـضاف إليهـا     الًوالمواءمة  بمعنى أن يتم تعديل البنية المعرفية الموجودة لـدى الفـرد أص

  .المعلومات الجديدة 
 هـذه كز وجهة النظر     وتر ،ستخدمه عند النظر في تعلم الطلبة       ن البنائية هي المفهوم الذي          إن

 أن توجد خارج عقـل المـتعلم   ن وتقول أن المعرفة ال يمك، وما يفعله أثناء التعلم     ،على المتعلم   
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 وأن دور المتعلم والمعلم فـي  ، الواقع عند كل متعلم تمثل ويجب أن  ،وال يمكن أن تنقل مباشرة      
 ).Murphy,1997:1(يختلف فالمعلم موجه ومرشد وفاعل ونشط تحديد األهداف 

 تحتل البنائية مكانة متميزة بين نظريات التعلم في مجال تـصميم محتـوى المنهـاج                و  
س فعالة في مجال العلوم بخاصـة والمجـاالت المعرفيـة           ي ويندرج عنها طرق تدر    ،المدرسي  

حيث أن البنائية تركز على التعلم باعتباره عملية تفاعل نشطة يـستخدم الطالـب   . األخرى بعامة 
 أفكاره السابقة إلدراك المعاني للخبرات الجديدة التي يمر بها وهنا يكون دور المعلـم               خاللهامن  

 المعرفـة  يبنون للمعرفة ويكون الدور الفعال للطلبة في عملية التعلم حيث أنهم       لاقنس  ي ول ميسرا
  ).2005خطايبة، ( ويولدونها

 ،ا في دراسة التعلم     ويختلف السلوكيون والمعرفيون في الطريقة التي استخدمها كل منهم        
ـ  فـي موا الحيوانـات  علـى  ت تم قد من أعمال السلوكيين وتجاربهم      كثيراإذ أن    ف تجريبيـة  ق

 من القوانين العامة التي يمكن تطبيقها علـى  قليلمضبوطة وكان غرضهم من ذلك الخروج بعدد  
سوا عـددا   أما المعرفيون فقد در   .  أخرى قاإلنسان بغض النظر عن العمر أو الذكاء أو أية فرو         

الفردية والنمو فـإنهم لـم      وق   ونظرا الهتمامهم بالتركيز على الفر     ، التعليمية   قفكبيرا من الموا  
 وربما لهذا السبب ال نجد نموذجا       ، من القوانين العامة في التعلم       قليليهتموا بالحصول على عدد     

  ).Wool Folk,1998:266(أو نظرية معرفية واحده في التعلم تمثل المجال المعرفي بأكمله 
فإن أدوار المعلم تختلف بين المنحى السلوكي والمنحى البنائي، حيث انه في المنحى             وبشكل عام   

 أما دوره في المنحـى المعرفـي        ، المعلومات والمعرفة ويلقنها للمتعلمين      رالسلوكي تقليدي يوف  
 وأنه موفر   ،د اللزوم   البنائي، فإنه يختلف ويتلخص بأنه منظم لبيئة التعلم ويشجع جو االنفتاح عن           

ومـشارك فـي     الالزمة إلنجاز التعليم بالتعاون مع الطالب،         األجهزة والمواد  مثلألدوات التعلم   
 ).48: 1992 زيتون و زيتون، (عملية إدارة التعلم وتقويمه

 التعلم تساعدهم فـي   عملية عنتصوراً عاماًجميع المعلمين    ه يوجد عند   أن الباحثويرى  
 داخـل   المتعلمين سلوكيات   مالحظة خالل من   حيث يمكن ذلك   ، ريسية المختلفة طرقهم التد بناء  

  .وبالتالي يمكن تصنيف أولئك المتعلمين تحت أي نظرية أو اتجاه يندرجون ،الصف 
 ويضيف وود إن نظريات المعلمين تعمل كتحد ونقـد لـسياسات المنـاهج الوظيفيـة               

 في البحث حول تفكيـر المعلمـين والتطبيـق    مهماً اتجاها  س حيث أنها تعك   ،وعمليات المدرسة   
س وتخطيط المناهج وإدارة الصف واستراتيجيات التقـويم        يل طرقهم في التدر   ال من خ  ،الصفي  

ودنا بالعمليات التي تقود    زبمعنى أن الدخول في نظريات المعلمين ي       ،  الطلبةوالتفاعل اليومي مع    
  ).Wood,2001:251(إلى القرارات واألفعال 
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  :والبنائية البنية 
، Structure  أو البنيـة  Construction مـن البنـاء   Constructivism   تشتق كلمة البنائية 

التـي يقـام بهـا مبنـى      بمعنـى الطريقـة   Sturereوالتي هي مشتقة من األصـل الالتينـي         
  ) .175: 1985فضل،(ما

 بتبـدل األوضـاع        وفي اللغة العربية تعني كلمة بنية ما هو أصيل وجوهري وثابت ال يتبدل            

  ) .420 :2001ناصر،(والكيفيات 
كل مكون من ظواهر متماسكة ، يتوقف كل منها         " البنية بأنها   ) 176: 1985فضل،(    ويعرف  

  " .على ما عداه ، وال يمكنه أن يكون هو إال بفضل عالقته بما عداه 
هو عبارة عـن    ) إلنسان  بما في ذلك ا   (     وبناء على ذلك يرى البنائيون أن كل ما في الوجود           

بناء متكامل يضم عدة أبنية جزئية بينها عالقات محددة ، وهذه األبنية الجزئية ال قيمة لهـا فـي            
حد ذاتها بل قيمتها في العالقة التي تربطها بعضها ببعض والتي تجمعها في ترتيب يؤلف نظامـاً   

  ) .2001ناصر،(الكلي قيمته ووظيفته محدداً يعطي للبناء 
  البنائية تعريف

" مـذهب فلـسفي     " لقد اختلفت النظرة إلى مفهوم البنائية ، فهناك من يرى أن البنائيـة              
يسعى إلى الشمول ، ويستهدف تقديم تفسير موحد لمجموعة كبيـرة مـن المـشكالت ، ويـضم        

  .مجاالت معرفية متعددة في إطار نظرة واحدة إلى العالم وإلى طبيعة األشياء
نظرية في العلم تؤكد أهمية النمـوذج أو البنـاء      " أن البنائية   ) 9: 1980زكريا،  (ويرى   حيث   -

  باطن قيمة كبرى في اكتساب أي علمفي كل معرفة علمية ، وتجعل للعالقات الداخلية والنسق ال
منهج تحليلي تركيبي يعمـد إلـى       " على أن البنائية هي     ) 422: 2001ناصر،   (يعرفها بينما    -

ته التي يتكون منها للكشف عن العالقات الموضـوعية التـي تربطهـا             تحليل كل بناء إلى جزئيا    
" ن البناء السابق وأكثر تقـدماً  بعضها ببعض ، ثم إعادة تركيبها في بناء كلي جديد يكون أرقى م       

نشاط إنساني يتضمن تتابع منتظم لعـدد مـن         " أن البنائية   ) 205: 1985 فضل    ( يرى بينما  -
بطريقة تبـرز قـوانين قيامـه       " الشيء  "  فهو يهدف إلى إعادة تكوين       العمليات العقلية الدقيقة ،   

  .، واإلنسان البنائي يتناول الواقع ويفككه ويحلله ثم يقوم بتركيبه مرة أخرى " بوظائفه 
توجه فلسفي يفترض أن التعلم يحدث داخلياً عند المتعلم حيـث        : يعرف الخليلي البنائية أنها     و   -

الخليلي ومـصطفى   .(فة عن طريق إعادة تشكيل بنيته الفكرية والمعرفية       أنه هو الذي يبني المعر    
  ). 65 :1997عباس ،

التي يبنيها البشر، أو هي عملية      ) التصور(الفكرة  :  البنائية على أنها    يعرف جوزيف نوفاك أما   -
إن هـذا   :بناء معنى داخل أفكارهم نتيجة جهد مبذول لفهما أو استخراج معنى منها، ويقول نوفاك             
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البناء يتضمن في بعض األحيان تمييزاً ألنظمة جديدة في األحداث أو األشياء واختـراع مفـاهيم     
جديدة أو توسيع مفاهيم قديمة ، وتمييز عالقات جديدة،  وإعادة بناء األطر المفاهيميـة إليجـاد                 

  ) 299 :2005الهويدي ،. (عالقات جديدة ذات مستوى أعلى
التفكير بالمعرفة وبآليات الحـصول عليهـا ، وعرفهـا          :  هي يرى جالسلرفيلد بأن البنائية   و   -

المـومني  . ( بأنها نظرية معرفة استخدمت لشرح عملية كيف نعرف ما نعرف         : لورسباك وتوين 
،2002: 23(  
رؤية في نظريـة    :  ويتبنى الباحث تعريف المجمع الدولي للتربية للبنائية الذي ينص على أنها           -

لطفل يكون نشطاً في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعـل قدراتـه             تعلم ونمو الطفل قوامها أن ا     
  )172 :2003زيتون وزيتون ،.(الفطرية مع الخبرة

أدى اختالف النظرة لمفهوم البنائية إلى تعدد استخداماتها وتطبيقاتها في العلوم المختلفـة             لقد      
هناك إطاراً عاماً يتفق عليـه جميـع         إال أن    ورغم تعدد تعريفات النظرية البنائية    كل بما يناسبه ،   

البنائيين ويعتبر نقطة االنطالق في الدراسات البنائية المختلفة ، وهو النـسق الكلـي للظـواهر                
  .ت التي تربط أجزاء هذه الظواهر المختلفة ، والتركيز على العالقا

 أن جان   –ه  ي وهم الذين نظروا للبنائية بعد بياج      –ئية المحدثين   بناويرى معظم منظري ال     
 ، فقد وضع بياجيه نظريـة متكاملـة حـول    لها هو واضع اللبنات األولى Jean Piagetبياجيه 

  : هما )256 :1992 ، وزيتونزيتون.( النمو المعرفي ، ولهذه النظرية شقان أساسيان مترابطان
   .Logical determinism الحقيقة المنطقية -1

  .Constructivism البنائية -2      

  :ن توضيح ذلك بالشكل التالي ويمك
 

  
   نظرية النمو المعرفي لها شقان )1( شكل رقم
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ويرى بياجيه أن عملية المعرفة تكمن في بناء أو إعادة بناء موضوع المعرفة ، والـتعلم               
المعرفي عند بياجيه هو عملية تنظيم ذاتية لألبنية المعرفية للفرد بهدف مساعدته على التكيـف،               

 الحي يسعى للتعلم من أجل التكيف مع الضغوط المعرفية الناشئة من تفاعله مع              بمعنى أن الكائن  
معطيات العالم التجريبي، وهذه الضغوط غالباً ما تؤدي إلى حالة من االضطراب أو التناقـضات         
في األبنية المعرفية لدى الفرد، تدفعه الستعادة حالة التوازن المعرفي من خالل عمليـة التنظـيم         

بما تشمله من عمليتي المماثلة والمواءمة ، ومن ثم تحقيق التكيـف مـع              ) و الموازنة   أ( الذاتي  
  )46-33 :1992زيتون ،.( الضغوط المعرفية 

  :نشأة البنائية 
للتفكير منذ زمن بعيد ، عندما أحدث ديكارت نقلـة فـي دراسـة    " كمنهج  " ظهرت البنائية        

لى الظواهر الطبيعية ، فيعد ذلك العلم الحديث بنائيـاً   العلوم الطبيعية بتطبيق النموذج الرياضي ع     
الكامن وراء الظواهر الطبيعية والتعبير عن هذا البناء بلغـة          " البناء  " ألنه استهدف االهتداء إلى     

، كما تحدث الفيلسوف اإليطالي جيامبتسا فيكو عن بناء المعرفة حـين            ) 1980زكريا،(رياضية  
إن اإلله يعرف العالم ألنه هو الذي خلقـه  : " بني المعرفة بقوله عبر عن فكرة أن عقل اإلنسان ي      

فكانت هذه العبارة أول بيـان      " ، وما يستطيع الكائن البشري أن يعرفه هو ما صنعه بنفسه فقط             
يـستطيع العقـل    : يقول  " نقد العقل الخالص    " رسمي للبنائية ، ثم كتب إيمانويل كانط في كتابه          

: 2001فـون جالسرسـفيلد،  " (ا أنتجه هو نفسه وفقاً لخططه الخاصة به اإلنساني أن يفهم فقط م    
 مثـل   -فلسفياً ظهرت عند كانط ، فالبنائيـة        " مذهباً  " وهكذا يظهر أن البنائية باعتبارها      ) 198

 تبحث عن األساس الشامل الالزماني الذي ترتكز عليه مظاهر الحيـاة ، وتُعمـل               –فلسفة كانط   
 تترفع عن النظـرة  – مثل فلسفة كانط   –فهي  . ثق به أكثر من الحواس      العقل في سبيل ذلك ، وت     

التجريبية ، وتؤكد أن تقدم المعرفة ال يتم عن طريق وقائع تجريبية ، بقدر ما يتم عـن طريـق                    
والفـرق  . إعادة النظر في بناء ظواهر موجودة بالفعل ولكنها تتخذ مظهراً جديداً في كل عصر               

 أن كانط كان يركز على العلوم الرياضـية والطبيعيـة ، بينمـا يركـز     بين فلسفة كانط والبنائية 

  )http://drsafaa-socialstudiestech.com/articles.php?page=79 (اإلنسانية واالجتماعيةالبنائيون على العلوم 
لقد القت البنائية اهتماماً كبيراً في النصف الثاني من القرن الماضـي ، حيـث ظهـرت                     

ل على الوجودية التي انبعثت من جوف الحروب العالمية لتبحث مشكلة الحرية وعالقتها             كردة فع 
بالمسئولية والقلق والتمرد ، وتصل إلى عزلة اإلنسان وانفصامه عن واقعه والعالم الذي يعـيش               

، ) 163: 1995الرويلي والبازعي، (فيه وشعوره باإلحباط والضياع والعبثية من جراء الحروب         
غيرت ظروف أوروبا وعادت إلى السعي والبناء والتعمير شـعر المجتمـع األوروبـي         أما وقد ت  

بالحاجة إلى اتجاهات فكرية جديدة مفتوحة غير مغلقة،مرنة غيـر جامدة،تـساعد علـى البنـاء          
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فظهرت األصوات التي تنادي بالنظام الكلي المتكامل والمتناسق        ) 2001ناصر،(وتساير التقدمية   
من هنا جاءت البنائية كمنهجية شاملة توحد جميـع         . يربطها بعضها ببعض    الذي يوحد العلوم و   

العلوم في نظام إيماني جديد من شانه أن يفسر الظواهر اإلنسانية كلها بشكل علمي ، وارتكـزت             

توجهت البنائيـة توجهـاً   مرتكزاً معرفياً يؤكد على كون العالم حقيقة واقعة يمكن إدراكها ، ولذا            
  )htm.1_2/s/dhtml/newt/portal/sa.gov.edu.www://http( اإلنسان ينظر للعالم بأكمله بما فيه جياًشمولياً إدما

    وقد كان علم اللغة األرض الخصبة التي نما فيها المنهج البنـائي وترعـرع ، حيـث درس                  
، عناصر اللغـة والـسمات   " فرديناند دي سوسير " سهم العالم السويسري علماء اللغة  وعلى رأ   

ونجـاح اللغويـات كعلـم    . المميزة لعالقاتها بوصفها أنساقاً ال عالقة لها بالعالم الذي تعبر عنه            
إنساني في بلوغ مرتبة العلم المنضبط كان عامالً مـشجعاً للبـاحثين فـي الميـادين اإلنـسانية               

وهكذا انتقلـت البنائيـة مـن       .  على االقتداء بهذا العلم الناجح في منهجه         واالجتماعية األخرى 

الـذي نقـل علـم      " ليفـي سـتراوش     كلود  " اللغويات إلى االنثربولوجيا على يد العالم البنائي        
بأن النظرية البنائية   ) 85: 2003الفالح،  (و تؤكد ذلك    االنثربولوجيا إلى ميدان العلوم المنضبطة      

منذ أكثر من عشرين عاماً، وسادت بالتدريج األفكار البنائية وانتـشرت، وأدى    تالحديثة قد ظهر  
تطبيق هذه األفكار في مجال تدريس العلوم ؛ لذا تعتقد طائفـة كبيـرة مـن التربـويين       ذلك إلى 

حيـث   .عالمنا المعاصر في فكرة أن المعرفة يتم بناؤها في عقل المتعلم بواسطة المتعلم ذاته              في
  .فكرة محور النظرية البنائيةتمثل هذه ال

  :التعلم البنائي 
لقد حظيت البنائية باالهتمام الكبير في السنوات األخيرة ، فهي نظريـة عـن المعرفـة                

وهـي تـرى أن     . والتعلم ، إذ تقدم تصوراً عن المعرفة وعن الطريقة التي يحدث بهـا العلـم                
فترى أن المتعلم   . ثر بالثقافة والمجتمع    المعرفة مؤقتة نامية ، وغير موضوعية وتبنى داخلياً وتتأ        

  .يبني بنفسه فهمه الخاص عن العالم من حوله بدالً من أخذ هذا الفهم عن اآلخرين 
وتقدم البنائية بما تحويه من فلسفة تربوية تعلماً أفضل ، فالفرد يبني معرفته بنفسه مـن                

وبهذا تصبح المعلومـات    . قله  خالل مروره بخبرات كثيرة تؤدي إلى بناء المعرفة الذاتية في ع          
المتوفرة في المصادر المختلفة كالمواد الخام ال يستفيد منها اإلنـسان إال بعـد قيامـه بعمليـات         

فبعد وصول المعلومة للطالب يبدأ بالتفكير فيها وتـصنيفها فـي عقلـه وتبويبهـا               . معالجة لها   

 وهنا يمكن القـول بـأن       ى ، يصبح ما تعلمه ذا معنى ومغز     وهكذا إلى أن    . وربطها مع غيرها    
  .tarbia1.tripod.com//)(الطالب تعلم شيئاً 

    أما المعلم ، فيصبح دوره هو التوجيه واإلرشاد ، وطرح قضايا عامـة دون التـدخل فـي                   
جزئياتها ، بل على الطالب تحليل تلك القضية والتعرف على جزئياتها ومعطياتهـا ، ومـن ثـم               
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فالمعلم يجعـل المفـاهيم الموجـودة عنـد     .  معرفية قائمة بذاتها     استنتاج العالقات وتركيب بنية   
الطالب واضحة ، كما أنه ينظم بيئة التعلم ، ويوفر أدوات التعلم ، ويـشارك فـي إدارة الـتعلم                    

  ) .2001ناصر،(للمعلومات إذا لزم األمر  احتياطيوتقويمه ، وهو مصدر 
 مبـادئ  –منظري البنائية المعاصرين  وهو أحد أشهر   –) 206: 2001جالسرسفيلد  (    ويضع  

  :أساسية للتعلم البنائي ، منها 
 يجب أن ال يبدأ التدريس بعرض حقائق مقدسة ، بل البد من إتاحة الفرصة ليقـوم الطالـب               -1

  .بالتفكير والبد أن يقتنع المعلم بأن الطالب قادر على التفكير 
، بل البد أن يكون لديهم أيـضاً مـدى           ال يكفي أن يكون الطالب على ألفة بمحتوى المنهج           -2

  .واسع من المواقف التعليمية متضمنةً المفاهيم التي يمكن بناؤها 
"  ال يصل الطالب إلى الحل صدفة ، بل يعمل للوصول إليه ، وال ينبغي إخباره بـأن هنـاك          -3

ة لـدى  في هذا العمل ، بل البد من االعتراف بجهده ، وإهمال ذلك سوف يطفئ أي دافعي              " خطأ  
  .المتعلم للتعلم 

 تُكون المفاهيم معانٍ مختلفة لدى الطالب ، ولكي يعاد بناء المفاهيم بشكل سليم يجـب علـى             -4
المعلم أن يكون ملماً بنظريات وأفكار الطالب ، حتى يمكنه التأثير على تفكيرهم ، ومنـع بنـاء                  

  .أفكار خاطئة 
المعلم أن يكون لديه وسائل تحفيز لهذا التفكيـر ،       إن بناء المفاهيم يقوم على التفكير ، وعلى          -5

فمن خالل الحوار تبرز الفجوات     . وأيسر السبل لذلك هو ترك الطالب يتحدثون عما يفكرون به           
والتناقضات في سلسلة األفكار ، كما يصبح ذلك عادة لدى الطالب ، وأي فرصة تتاح أمامه لحل                 

  .مشكلة قد تتحول إلى حوار مع الذات 

  : البنائية  وهجالمنا
تركز المناهج البنائية على المفاهيم أو البنية األساسية للمـواد الدراسـية ، فلكـل مـادة      
مجموعة مفاهيم أساسية ، والمهم هو تحديد تلك المفاهيم التي تُكون البناء األساسي لكـل نظـام                 

وتعتبـر  . ليميـة   معرفي ، وتوصيلها بالطريقة المناسبة مع مطالب النمو وطبيعة المرحلـة التع           
الرياضيات الحديثة مثاالً واضحاً على ذلك ، فهي تدمج مواضيع رياضية مختلفـة كانـت فـي                 
الماضي وحدات مستقلة ، بحيث تصبح المفاهيم الرياضية أكثر شموالً من القديمة ، فهي دراسـة      

مكنـت  لبنى رياضية عامة ، وهي من ناحية أخرى تتجه نحو التجريد ، وبالتجريـد والتعمـيم ت                
الرياضيات من تلبية احتياجات الكثير من الفروع العلمية األخرى ، بل تدخلت بشكل صريح في                

  ) . 1983حسان،(الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية : مختلف العلوم 
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الذي وضع نظرية للتعليم قائمة على بنيـة المعرفـة ،           " برونر  "     ومن رواد المناهج البنائية     
 مجموعة المبادئ والمفاهيم والعموميات والنظريات الخاصة بأي فرع علمي ،           ويقصد بهذه البنية  

فالبنية المعرفية عند   . ثم طرق وأساليب البحث التي تؤدي إلى التوصل لهذه األساسيات المعرفية            
برونر تتكون من مادة معرفية وأساليب البحث الخاصة بها ، إذ البد من التسلسل المنظم لعرض                

 Spiralالمـنهج الحلزونـي   " وبناء على ذلك وضـع برونـر   . مية من أجل التعلم المادة التعلي

Curriculum "                الذي يؤكد تقديم بنية المادة الدراسية إلى المتعلم في مراحل تعليمـه المختلفـة
بصورة متكررة ومتدرجة في التعقيد ، وفق ما يسمح به نموه العقلي في مراحله المختلفة ، فينتج                 

" يمكـن تـدريس مفهـوم    : فمـثالً  . صورة واضحة متكاملة لبنية العلم لدى المتعلم       في النهاية   
، ويـدرس المفهـوم     " صدأ األجسام   " في العلوم لطالب المرحلة االبتدائية في صورة        " التأكسد  

، ويدرس لطالب المرحلة    " اتحاد المادة باألكسجين    " نفسه لطالب المرحلة اإلعدادية في صورة       
، وفي المرحلة الجامعية يتدرج الطـالب فـي         " فقد أو اكتساب إلكترونات     " صورة  الثانوية في   

  ) .87: 1996سركز وخليل،(دراسة درجة تأكسد المادة 

  :خصائص المنهج البنائي 
    يتميز المنهج البنائي بعدة خصائص جعلت منه منهجاً مثيراً فريداً يمكـن تطبيقـه علـى أي            

  ) :  176: 1985فضل،(ومن أهم هذه الخصائص . فة مجاالت العلوم المختلمجال من 
  : أسبقية الكل على األجزاء -1

    فالمنهج البنائي يتميز بالنظرة الكلية إلى الموضوع ، وهو بذلك يتبع مدرسة الجشطالت التـي     
إال أنه يتميز عنها بأنه يبحث في عالقات األجزاء بعضها بـبعض ،        . تنظر إلى الكل قبل الجزء      

جشطالت التي تكتفي بمعرفة الكل وأجزائه بغض النظر عن العالقات التي تـربط تلـك               البعكس  

  .األجزاء 
  : منهج تحليلي تركيبي -2

    المنهج البنائي يقوم على تحليل الظاهرة إلى أجزائها المكونة لمعرفة العالقـات بـين هـذه                
فهو بذلك يستخدم أعلـى     . اً  األجزاء ومن ثم إعادة تركيبها من جديد في بناء أشد قوة وأكثر رقي            

" بلوم  " في التعلم كما حدده     " اإلبداعي  " مستويات المعرفة واألداء العقلي ، ويصل إلى المستوى         

  .للمجال المعرفي في تصنيفه 
  : يتخذ قاعدة المناسبة -3

    ينظر المنهج البنائي إلى الموضوع أو المفهوم في سياقه الذي جاء فيه ، بغض النظـر عمـا    
وتعني قاعدة المناسبة وجهة النظر     . يط به من ظروف أخرى ، فهو بذلك يعترف بالتخصص           يح
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التي يدرس منها الموضوع ، فالظاهرة نفسها يتم دراستها من وجهة فيزيائية ورياضية وحيويـة               

متخصصة ، فهو بذلك يوحد دراسة الموضوع في العلـوم المختلفـة ، دون              واجتماعية ولغوية   

  . العلوم تداخل واضح لتلك
  : يعتمد على القيم الخالفية -4

 – ال بالرغم من اختالفهـا       –    يقابل المنهج البنائي بين الظواهر أو المفاهيم المختلفة وينظمها          
ويؤكد برونر على أن المفاهيم الجديدة يكـون لهـا معنـى            . " ولكن بفضل هذا االختالف نفسه      

) . 80 :1996سركز وخليـل،  " ( مفاهيم أخرى    أفضل في ذهن المتعلم حينما تتباين وتختلف مع       
وهكذا يعترف المنهج البنائي بالفوارق بين المواضيع والمفاهيم ومعرفة العالقة بينها ، وينظمهـا              

  .تبدو كتنويعات مختلفة ناجمة عن نوع من التوافق واالئتالف حول محور بحيث 
  : يمتد عمقاً ال عرضاً -5

ة التفصيلية لحاالت ومواضيع معمقة محددة ، فمن غير المجـدي               يهتم المنهج البنائي بالدراس   
دراسة حاالت كثرة بشكل سطحي ، فهذا ال يؤدي إلى أي نتائج ذات قيمة ، واألفضل هو دراسة                  
حاالت قليلة بتحليل عميق ، والمهم هو اختيار مواضيع تسمح بصياغة أحكام حاسمة ألنها تمثـل       

منهج يعتمد على االستنتاج واالستنباط أكثر من اعتماده علـى          فهو بذلك   . صحيحاً  غيرها تمثيالً   
  .االستقراء 

  : المنهج البنائي منهج علمي -6
    على الرغم من اهتمام المنهج البنائي على العقل قبل الحواس ، ونظرتـه الدونيـة للمـنهج                 

ت ذات طـابع  التجريبي ، إال أن الخصائص السابقة تؤكد على أن المنهج البنائي يقوم على خطوا  
منهجاً " تجريبي ، كما يقوم على مبادئ ذات طبيعة عقلية ، وهذه الطبيعة االزدواجية جعلت منه                

متميزاً قائماً بذاته ، يشكل معلماً من معالم تطور المناهج العلمية في العلـوم اإلنـسانية                " علمياً  
  . واالجتماعية 

  :مشكالت البنائية في التربية 
زيتـون  (بنائي من صـعوبات فـي التطبيـق ، ومـن تلـك الـصعوبات                    يعاني المنهج ال  

  ) :50 :1992وزيتون،
  : ليست كل المعرفة يمكن بناؤها بواسطة الطالب -1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 20 -

 يـصعب أو يـستحيل      – خاصة بعض أنواع المعرفة التقريريـة        –هناك أنواع من المعرفة         
مثل هـذه المعـارف     .  الضوء   كتلة اإللكترون ، وسرعة   : تنميتها من خالل المنهج البنائي مثل       

  .للطالب ، وال ننتظر منهم القدرة على بنائها واستنتاجها ينبغي تزويدها 
  : التعقيد المعرفي أثناء التعلم -2

    إن المنهج البنائي غالباً ما يتضمن مشكلة يسعى الطالب إليجاد حلـول لهـا كـل بطريقتـه      
ية منظمة وثيقة الـصلة بموضـوع المـشكلة ،          الخاصة ، ولذا البد أن يتزود الفرد بخلفية معرف        

وعندما تغيب هذه المعرفة أو تكون غير منظمة فإن المشكلة سوف تتسم بـالغموض والتعقيـد ،          

  .المحاولة والخطأ أو االنسحاب كلية من الموقف مما يدفع الطالب إلى 
  : مشكلة التقويم -3

لتقويم يساير إطاره الفلسفي والتربوي ، إذ           لم يقدم المنهج البنائي صيغة متكاملة ومقبولة عن ا        
يرفض البنائيون االختبارات الموضوعية وذلك انطالقا من تصورهم الفلسفي بأنه ال توجد حقيقة             

موضوعية يسعى التعليم لتنميتها ، فالحقيقة مرتبطة بالذات، وكل واحد يكون حقائقـه بطريقتـه               

  . الخاصة
  :في التعليم  القبول االجتماعي للمنهج البنائي -4

 يريـدون بالدرجـة     – ممثالً في اآلباء والمعلمين والسياسيين واالجتمـاعيين         –    إن المجتمع   
األولى تعليماً يزود الطالب بالمعارف المختلفة ، وينقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل آخـر ،                 

بـأهم المفـاهيم    وهذا أمر ال يبدو واضحاً في المنهج البنائي الذي يركز على تزويـد الطـالب                

  . المعرفة ، ويترك لهم حرية تحصيل تلك المعرفة كل على حدة والمعلومات األساسية لبناء 
  : مقاومة المعلمين للمنهج البنائي في التعليم -5

    إن أي ابتداع في المجال التربوي يصطدم دائماً بطائفة من المعلمين المعارضـين لإلبـداع               
وينطبق األمـر   .  التدريس ، أو لعدم كفاءتهم في ذلك المجال          بسبب تعودهم على نمط معين من     

على المنهج البنائي الذي يتطلب نوعية خاصة من المعلمين المؤهلين والمقتنعـين بجـدواه فـي                
  .التعليم 

    وبالرغم من تلك الصعوبات ، تتميز البنائية بكثـرة تطبيقاتهـا واالسـتراتيجيات التدريـسية      
  .ض بعض االستراتيجيات بشكل موجز القائمة عليها وسنستعر
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  تطبيقات البنائية في التربية
نظرية في المعرفة ، ومنهجاً في التفكير ، وطريقة         : تتميز البنائية بأنها تجمع بين كونها       

وقد تعددت تطبيقات البنائية في طرق التدريس وتنوعت ، إال أن جميعهـا تركـز    . في التدريس   
  :ومن أهم تلك التطبيقات . الب على بناء المعرفة من قبل الط

   : Learning Cycle دائرة التعلم -1
    وتعتبر من تطبيقات نظرية بياجيه في النمو المعرفي ، وتعد أفضل طـرق التـدريس التـي               

  :وتقوم على عدة خطوات . تمكن المتعلم من االرتقاء بتفكيره واكتساب المفاهيم المجردة 
تفاعل المباشر بين الطالب والخبرة الجديدة ، والتي تثيـر لديـه             وتبدأ بال  : مرحلة االكتشاف    -أ

تساؤالت مما يدفعه للبحث عن إجابات لتلك التساؤالت ، وأثناء عملية البحث قد يكتشف أشـياء                
  .أو أفكار أو عالقات لم تكن معروفة لديه من قبل 

ـ    ) :اإلبداع المفاهيمي   (  مرحلة تقديم المفهوم     -ب ب بـالمفهوم أو المبـدأ       وتبدأ بتزويد الطال
المرتبط بالخبرة الجديدة ، وأحياناً يطلب منه محاولة التوصل إلى صياغة مقبولـة للمفهـوم ، أو        

  .تعريفه بنفسه إذا كان ذلك ممكناً 
وفيها يقوم الطالب بأنـشطة مخطـط لهـا    ) : االتساع المفاهيمي   (  مرحلة تطبيق المفهوم     -ج

  . وتعميم خبرته التي اكتسبها في مواقف جديدة تعينه على انتقال أثر التعلمبحيث 
ويبقـى  .     وخطوات دائرة التعلم متكاملة بحيث تؤدي كل منها وظيفة تمهد للخطوة التي تليها              

لكي تكتمل دورة التعلم أن تنظم المعلومات التي اكتسبها الطالب مع ما لديه من تراكيب معرفيـة            
تدعي قيامه بعملية االستكشاف لتبدأ من جديـد حلقـة          ، وقد تصادفه خبرات جديدة أثناء ذلك تس       

  ) .2000زيتون،(جديدة من دائرة التعلم 
  

   مرحلة االستكشاف                 
  

  مرحلة االتساع المفاهيمي             مراحل إستراتيجية                                            
  دائرة التعلم                                               

                  
  مرحلة اإلبداع المفاهيمي              

2-
．

 Concept Maps الخرائط المفاهيمية 
．．．．．．．．．．．

 :   
 Ausubel    تُعد هذه اإلستراتيجية تطبيقاً على نظرية أوزوبل في التعلم اللفظي ذي المعنـى  

Theory in Meaningful Verbal Learning . ا معنى لدى المتعلم إذا ارتـبط  فالتعلم يكون ذ

 )2(شكل 
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ببنيته المعرفية المتكونة لديه من قبل ، ويرى أوزوبل أن هناك تشابهاً بين بنية المتعلم المعرفيـة               
والبنية المعرفية للمادة الدراسية من حيث المحتوى وطريقة التنظيم ، ولكي يكتسب المفهوم معنى              

يه البنية المعرفية ، فيتم دمـج المعلومـات         يجب أن يكون في عقل المتعلم شيء يكافئه يطلق عل         
الجديدة في البنيات المعرفية السابقة عن طريق عملية التضمين بطريقة تسمح بتعديل هذه البنيات              
، مما ينشأ عنه بنيات معرفية جديدة ، إذ يعتبر أوزوبل البنية المعرفية إطاراً يتـضمن الحقـائق                

 ذي طبيعة هرمية تمثل قمته المفـاهيم األكثـر شـموالً         والمفاهيم والتعليمات والقضايا في تنظيم    

  ) .1996سركز وخليل،(نحو األقل عمومية كلما اتجهنا نحو قاعدة الهرم وعمومية ، وتتدرج 
:     ظهرت عدة تطبيقات واستراتيجيات تدريسية قائمة على نظرية أوزوبـل ، مـن أشـهرها             

ئية البعد للعالقات بـين المفـاهيم ، ويـتم    وهي عبارة عن رسوم تخطيطية ثنا. خريطة المفاهيم  
وتبـدأ عـادة    . التعبير عنها كتنظيمات هرمية متسلسلة ألسماء المفاهيم والكلمات الرابطة بينها           

بالمفاهيم الفوقية الشاملة ، ثم تتدرج إلى المفاهيم األقل عمومية وشموالً في مـستويات هرميـة                
وبـذلك تـساعد خـرائط المفـاهيم        . ثلة النوعية   متعاقبة حتى تصل في نهاية الخريطة إلى األم       

والعالقات بينها مما يؤدي إلى مساعدتهم في تفسير األحداث         الطالب في تحديد المفاهيم الرئيسية      

  ).2000زيتون،(واألشياء التي يالحظونها
  :    وفيما يلي مخطط يوضح التسلسل الهرمي لخريطة المفاهيم بشكل عام 

  
  
  

                               رابطة                    رابطة                  
  
  

  رابطة                                            
  رابطة                                                                          رابطة       

  
               رابطة                                     رابطة         

  
              رابطة                                                                                رابطة

  
  

 المفهوم الرئيسي

 مفهوم عام مفهوم عام اممفهوم ع

 مفهوم أقل عمومية

 مفهوم أقل عمومية مفهوم أقل عمومية

 مفهوم أقل عمومية

 مثال مثال 

 مثال مثال

 مثال مثال
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   : V  " Vee Diagrams " خريطة الشكل -3
وهي عبارة عن أداة تعليمية توضح التفاعـل  .     تنتمي هذه الخريطة فكرياً إلى نظرية أوزوبل      

لـه ، حيـث   ) اإلجرائـي  (  بين البناء المفاهيمي لفرع من فروع المعرفة والبناء المنهجي       القائم
والتـي يبـدأ مـن عنـدها بنـاء المعرفـة             " V" توجد األحداث أو األشياء في بؤرة الـشكل         

التفكيري واإلجرائي ،   : ، فهي بذلك  تؤكد على التفاعل النشط بين جانبي العلم            ) 2000زيتون،(
تفكيري يـشتمل علـى المفـاهيم       /األول وهو الجانب األيسر مفاهيمي    : ن جانبين   حيث تتكون م  

فعلي يشتمل علـى التـسجيالت أي       /والثاني وهو الجانب األيمن إجرائي    . والمبادئ والنظريات   
الوقائع ، وتحويالتها أي تنظيمها وإعادة ترتيبها وصياغتها ، واإلدعاءات المعرفية وهي إجابات             

ويربط الجانبين  .  ، واإلدعاءات القيمية وهي الشعور سواء كان موجباً أو سالباً            لألسئلة المقترحة 
وهي عبـارة عـن األجهـزة واألدوات     " V" معاً األحداث واألشياء التي توجد في بؤرة الشكل     

والوسائل التي تستخدم في دراسة الظاهرة ، ويتم التفاعل بين الجانبين األيمن واأليسر من خالل               
  ) .1992وزيتون،زيتون  " (V" رئيسي الذي يقع أعلى الشكل السؤال ال

    وتفيد هذه الخريطة في حل مشكلة التسلسل المعرفي من خالل تحديـد المفـاهيم والمبـادئ                
المطلوبة إلدراك وفهم األحداث واألشياء موضوع الدراسة ، وتقديمها بطريقة بنائية عند عمـل              

   ) .2000زيتون،(والتحويالت التسجيالت 
  :وعناصرها العامة  " V"     وفيما يلي مخطط يوضح خريطة الشكل 

  
  تفكيري/ فعلي                                                جانب مفاهيمي / جانب إجرائي               

  
  السؤال الرئيسي                                           

  إجابته تتطلب تفاعل بين الجانبين        النظرية        ةاإلدعاءات القيمي              
    األيمن واأليسر                                           

  اإلدعاءات المعرفية                 
   المبادئ                                                                   

  التحويالت                             
                                                                               

                                        التسجيالت                         المفاهيم
  

                                                     
                      األشياء  /                   األحداث                                  

 )4(شكل 
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   : Discovery Learning إستراتيجية التعلم االكتشافي -4            
    أسهمت نظرية برونر في تقديم هذه اإلستراتيجية ، وفيها تقدم المادة التعليمية للتالميـذ فـي                

مالها ، وهـي عمليـة تتـضمن اكتـشاف          شكل ناقص غير متكامل وتشجعهم على تنظيمها وإك       
  :العالقات القائمة بين هذه المعلومات ، ويتضمن االكتشاف نوعين من التفكير 

 ويسير في خطوات محددة متتابعة من تحديد المشكلة إلى الحـل ، متبعـاً               : التفكير التحليلي    -أ
  .منطق االستنتاج أو االستنباط 

صار التخميني الذي يقود المتعلم إلى لتوصـل لحـل      وهو نوع من االستب    : التفكير الحدسي    -ب
فجائي للمشكلة دون المرور بخطوات التفكير التحليلي ، ولهذا النوع أهمية في تنميـة االبتكـار                

  ) .1996سركز وخليل،(لدى المتعلم 
    وتتبنى هذه اإلستراتيجية مبدأ التعلم التعاوني ، حيث يقسم الطالب إلى مجموعـات ، تعمـل              

وعة على التخطيط لحل المشكلة ، والتوصل لحل نهائي تتفق عليه جميـع المجموعـات        كل مجم 
  ) .1992زيتون وزيتون،(
  Problem centered learning Strategy إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة -5  

ائيين في تدريس العلوم والرياضيات، ومصممها نتعبر هذه اإلستراتيجية عن أفكار الب  
فهو يرى أن . من أكبر مناصري البنائية الحديثة )  Grayson Wheatley( يسون ويتلي جر

المتعلم في هذه اإلستراتيجية يصنع له فهم ذو معنى من خالل مشكالت تقدم له ، فيعمل مع 
ومع أنه توجد عدة  نماذج تعليمية تستخدم . زمالئه على إيجاد الحلول له في مجموعات صغيرة 

                         النموذج يتميز بأنه أكثر فعالية إن هذا الوقت الحاضر،المشكالت في 
ويعتبر بروس ، أن الهدف األول من التعلم  )Dabbagh, et. al  ،2000 : 62 وآخرونغدبا(

 تالميذكز على المشكلة هو تنمية البيئة المعرفية، ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل إعطاء التالمر
والتالميذ هم . فالتعلم هنا موجه ذاتيا. ختيار المادة التي سيتعلمونها وكيفية تعلمها الفرص في ا

وهذا بدوره يدعم لديهم القدرة على حل المشكالت في . المالكون الحقيقيون للعملية التعليمية 
  .)Dabbagh, et. al  ،2000 : 60 وآخرونغدبا( . المواقف الجديدة

  .التالي بالتعرض لهذه اإلستراتيجية بالتفصيل وسوف يقوم الباحث في المحور 
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  مفهوم اإلستراتيجية

منذ نهاية الثمانينات ظهر اهتمام كبير لتجريب العديد منه الطرق واالستراتيجيات غيـر             
ئية، التي يشتق منها عدة نماذج      التقليدية في عمليتي التدريس والتعلم ومن هذه الطرق الفلسفة البنا         
 (Tobin&Tippins,1993: 16) تدريسية متنوعة ومفيدة ولها قيمة كبيرة في عملية التعليم والتعلم

  

إن كلمة إستراتيجية هي نحت عربي أي ليس لها كلمة مرادفة في العربيـة ومـصدرها                
 (Strategia)يمة هـي     اإلنجليزية ، وهي مشتقة بدورها من كلمة إغريقية قد         (Strategy)كلمة  

 وتعني  (Agein) والكلمة اإلغريقية هذه مكونة من شقين هما         (Generalship)وتعني الجنرالية   
 وتعني يقود، وبذلك فإن المعنى األصلي لكلمة إستراتيجية وطبقـاً الشـتقاقها             (Stratos)جيش،  

ي، وفـي األدبيـات     اللغوي، يشير في مجملة إلى فن قيادة الجيوش أو إلى أسلوب القائد العسكر            
التربوية تجد أن إستراتيجية التدريس تأخذ مسميات أخرى هي إجراءات التـدريس أو األنـشطة              

  .الخ... التعليمية أو استراتيجيات التعليم والتعلم 
مجموعة من الخطوات واإلجراءات    : "بشكل عام على أنها     ويعرف الباحث اإلستراتيجية    
  ". األهداف المرجوةالمحكمة التي تسهل الوصول لتحقيق

  

 تم تناول مفهوم اإلستراتيجية من قبل العديد من رواد الفكـر             في المجال التربوي فقد    اأم
 والـذي يجـد بـأن       (Minzberg,1973)اإلداري والتربوي ومن هـذه التعـاريف تعريـف          

ــق       ــوع لتحقي ــل الموض ــنهج العم ــاه أو م ــة أو االتج ــل الخط ــتراتيجية تمث                     اإلس
  )123: 2003األحمد؛يوسف،( هدف ما

   :هما    ويشير زيتون إلى معنيين عامين لكلمة اإلستراتيجية عند استخدامها في المجال التربوي 
 وفيه ينظر إلى اإلستراتيجية على أنها فن استخدام اإلمكانات والوسائل المتاحـة             :المعنى األولى   

  .رجة عالية من اإلتقانبطريقة مثلى لتحقيق األهداف المتوخاة بد
 وفيه ينظر إلى اإلستراتيجية على أنها خطة محكمة البناء ومرنة التطبيـق، يـتم    :المعنى الثاني   

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

التنفيذ، وهي دور أساسـي مـن أدوار       هي أول خطوة عملية يوضع فيها المنهج موضع         
المعلم، إذ يتم من خاللها اتصال المتعلم بمادة المنهج بعد أن يتم اختيارها من قبل المـتعلم وفـق       

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

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 26 -

 حيث طبيعتها ويؤدي هـذا      واستراتيجيات التدريس كثيرة من حيث عددها، ومتنوعة من       
االختالف إلى اختالف النظريات الفلسفية والنفسية والتربوية التي تقوم عليها، واختالف المواقف            

  .التعليمية وتنوعها بحيث يصبح لكل موقف طريقة أو إستراتيجية تناسبه
  

 الخطط التي يستخدمها المعلم من أجـل مـساعدة          " بأنها :وتُعرف إستراتيجية التدريس    
لمتعلم على اكتساب خبرة في موضوع معين، وتكون عملية االكتساب هذه مخططـة ومنظمـة               ا

  )217: 2001قطامي؛قطامي،. ("ومتسلسلة، بحيث يحدد فيها الهدف النهائي من التعلم
 أن إستراتيجية التدريس ينبغـي أن تعمـل علـى            وتؤكد النظرية البنائية اإلنسانية لنوفاك    

طة والتفاعل الفعال بين المعلمين والمتعلمين،وبالتالي تركز البنائية اإلنسانية         تشجيع المشاركة النش  
على األنشطة التي تتطلب المشاركة النشطة والتفاعل المركز والمناظرات والمناقشات والتخاطب           

  ).127: 2005عبد الوهاب،(فرداً لفرد واألنشطة الصفية وغيرها من األنشطة التي تشجع التعلم 
هي مجموعة مـن اإلجـراءات التـي        " :كن القول بأن إستراتيجية التدريس      وبذلك يم 

يستخدمها المعلم لتحقيق سلوك متوقع لدى المتعلمين، و تحتاج جهداً مـن المعلـم فـي اختيـار           
  ."الوسائل بما يعرفه كي يغير من السلوك للمتعلم

إلى موقـف   وعلى اعتبار أن التدريس نشاط مقصود يهدف إلى ترجمة الهدف التعليمي            
وإلى خبرة يتفاعل معها التلميذ ويكتسب من نتائجها السلوك المنشود، وحتى يـتم ربـط التلميـذ            

يتوصل المعلم بطرق واستراتيجيات تدريس، ويستخدم وسائل       ) محتوى المنهج (بالخبرة التعليمية   
ها المعلم  تعليمية تزيد من فاعلية تلك الطرق واالستراتيجيات وهناك عدة خطوات يجب أن يقوم ب             

  ).141: 2006شاهين،(قبل البدء في التدريس 
    :     مميزات إستراتيجية التدريس الجيدة والناجحة 

    تعتمد اإلستراتيجية التي يدرس بها المعلم على بعض األسس العامـة التـي تجعـل منهـا                 
  :)148: 2006شاهين،( وهيإستراتيجية ناجحة 

  

احل نموهم العقلـي، وظـروفهم االجتماعيـة        أن تكون موافقة لمستوى المتعلمين ومر      -1
  .واألسرية واالقتصادية

أن تراعي الترتيب المنطقي في عرض المادة حسب ما تتطلبه القواعد المنطقية العقليـة          -2
مثل التدرج من المركب إلى المعقد، ومن المحسوس إلى المعقول، ومن المألوف إلـى              

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

أن تراعي األساس السيكولوجي في عرض المادة مراعاة لميـول المـتعلم ورغباتـه               -3
 .وقدراته واستعداداته
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تراعي الفروق الفردية بين تالميذ الفصل الواحـد فـي مـستويات فهمهـم وقـدراتهم        -4
 .وأمزجتهم وشخصياتهم وذكاءهم وأخالقهم وتعامل كل فرد حسب مواهبه واحتياجاته

 تثير تفكير المتعلم من خالل مشاركته اإليجابية، وخلق المواقف والمـشكالت التـي              أن -5
 .تدفعه لحلها وعالجها بجهده وتفكيره ونشاطه

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

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

 .ة صالحة ومتكيفة مع أي وضع قد تحكم به ظروف طارئةأن تكون مرن -8

 .أن تنظم خطواتها حسب الوقت المخصص للحصة -9

أن تنمي االتجاهات السليمة والقيم الجيدة كالتعاون والمشاركة فـي الـرأي، واحتـرام               -10
 .اآلخرين، وتحمل المسئولية، ورعاية المجتمع، والمصلحة العامة

 .لعقليةأن تراعي صحة المتعلم النفسية وا -11

أن تستند على طرق التعلم وتستفيد من نظرياته وقوانينه، مثل التعلم بالعمل، والتجارب              -12
 .الخ... والمالحظة والمشاهدة، التعلم بالخبرة، األثر والنتيجة، التدريب، االستعداد 

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

 .طوات متنوعة وال تستمر على وثيرة واحدةأن تشتمل على خ -14

  :              كيفية اختيار إستراتيجية التدريس
، كيف يمكن للمعلم أن يختار منها، فهنـاك عوامـل           استراتيجيات التدريس   عدد  لتنظراً  

  ):147: 2006شاهين، (مثلكثيرة تتدخل في عملية االختيار 
ليمي، فبعض المواد الدراسية يناسبها طريقة معينـة         نوعية المادة الدراسية أو المواقف التع      -1

دون أخرى، فمادة التاريخ تناسبها طريقة المحاضرة بينما مادة العلوم تناسبها طريقـة إجـراء               
  .التجارب والمشاهدة واالستنباط

 مـن حيـث مـستوياتهم العقليـة ونـضجهم الوجـداني             – الفروق الفردية بين المتعلمين      -2
  .واالجتماعي

 والبيئة االجتماعية والمدرسية وما يتوفر فيها من إمكانيات، وعلى المعلم الموازنة بين              الجو -3
  . هذه األمور جميعاً واختيار طريقة أو إستراتيجية التدريس المناسبة
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  :استراتيجيات تدريسية تنطلق من فكر البنائية 
  :ا يلي نذكر من تلك االستراتيجيات التي انطلقت من الفكر البنائي م  

    Learning Cycle  دائرة التعلم  1

Concept Maps  الخرائط المفاهيمية  2
．．．．．．．．．．．

  
  V"   Vee Diagrams" خريطة الشكل   3
  Discovery Learning  إستراتيجية التعلم االكتشافي  4
 Problem centered learning Strategy  إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة  5

  
ن على أن أفضل الظروف لحدوث التعلم عندما يواجه المتعلم البنائيوولقد رأى   

            بمشكلة أو مهمة حقيقية تتحدى أفكاره وتشجعه على إنتاج تفسيرات متعددة
(Louden, et al,1994: 650)  

 Problem Centeredكما وأكد ويتلي أهمية الـتعلم القـائم علـى حـل المـشكالت     

Learning      ن التعلم يساعد التالميذ على بناء معنى لما يتعلمونه وينمي           فهو يرى أن هذا النوع م
الثقة لديهم في قدراتهم على حل المشكالت، فهم اآلن يعتمدون على أنفسهم، وال ينتظرون أحـداً                
لكي يخبرهم بهذا الحل بصورة جاهزة، فضالً عن أن التالميذ يشعرون أن التعلم هـو صـناعة                 

 ويؤكد على أهمية أن تكون مهام المتعلم أو مشكالت التعلم           .المعنى وليس مجرد معلومات عقيمة    
. حقيقية، أي ذات عالقة بـالخبرات الحياتيـة كـي يـرى المـتعلم عالقـة المعرفـة بحياتـه               

)Wheatly,1991: 13(  
وسوف نتناول فيما يلي إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أو ما يعرف بنموذج   

  : ويتلي بشيء من التفصيل
  Problem centered learning Strategy إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةمح مال

    يحدث التعلم على النحو األفضل عندما يتعامل الطالب مع مشكالت حياتية واقعية إذ تزداد 
دافعيتهم للتعلم من خالل محاوالتهم إيجاد حل لهذه المشكالت، وهذا ما أشارت إليه نظريات 

ذ توصلت إلى أن التعلم الجيد يبرز في صورة حل المشكالت التي تواجه المتعلم سواء التعلم إ
  ).33: 1995عواد وعبد اهللا،(كان ذلك في الموقف المدرسي أو في المواقف الحياتية 

 التعلم عندما يعمل الطالب في مجموعات متعاونة ، وذلك للتكامل الذي تحسنوي  
ل التي توصلوا لها، فهم يتحدثون بنفس اللغة ، وبالتالي يمكنهم يحدث بين أفكار المتعلمين والحلو
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ويب وفارفر (ترجمة الكلمات الصعبة والتعبيرات الغامضة واستخدام اللغة التي يمكن فهمها
Webb & Farivar،1994 :370(.  

يركز على تعلم )  المتمركز حول المشكلةمالتعل(لذا فإن استخدام نموذج ويتلي   
ل مشكالت حقيقية ذات معنى، ويمكن دراستها بطرق متعددة، وتتطلب المحتوى من خال

إجراءات من المتعلم بشكل مكتوب أو شفهي، كما تمثل عملية تقسيم المتعلمين إلى مجموعات 
متعاونة أهمية كبرى في عملية التعلم من خالل إتاحة الفرصة لهم لمناقشة وجهات نظرهم 

تحاول أن تقدمه إستراتيجية التعلم المتمركز حول المختلفة مع بعضهم البعض ، وهذا ما 
  .)26: 2010الشهراني،(المشكلة

  :أصل التعلم المتمركز حول المشكلة/أوال
يرى علماء التربية أن جذور التعلم المتمركز حول المشكلة ربما ترجع إلى الحركة   

في التعليم الرسمي تعود التقدمية وخاصةً أفكار جون ديوي إذ يعتقد أن األساليب التي تنجح دائما 
لنوع الموقف الذي يسبب تفكيراً وتأمالً في الحياة العادية خارج المدرسة، وهي أساليب تعطي 
المتعلمين شيئاً ليعلموه، ال شيئاً ليعرفوه، والعمل بطبيعته يتطلب تفكيراً أو مالحظة مقصودة 

إلشراك المتعلمين في للعالقات ، وعندئذ ينتج التعلم بشكل طبيعي، ولذا فثمة ضرورة 
وطبقاً لفكر ديوي . المشروعات المرتبطة بمشكلة ومساعدتهم في استقصاء المشكالت االجتماعية

وأتباعه ، فإن التعلم يجب أن يكون هادفاً، ويتم ذلك بواسطة وضع المتعلمين في مجموعات 
  ).27: 2010الشهراني،(صغيرة تتعاون إلتمام مشروع يكون من اختيارهم وموضع اهتمامهم 

 ما يسمى التعلم باالكتشاف، وهو نموذج تدريسي يؤكد Brunerهذا وقد قدم برونر   
على أهمية مساعدة المتعلمين على فهم بنية المادة الدراسية وأفكارها األساسية والحاجة الندماج 

خصي، المتعلم النشط في عملية التعلم، واالعتقاد بأن التعلم الحق يحدث من خالل االكتشاف الش
وأن هدف التعلم ليس زيادة القاعدة المعرفية للمتعلم فحسب، بل يبتكر المتعلم اإلمكانيات 

  ).38: 2007السعدي،(ويكتشف بنفسه ما يساعده على التعلم
أول من ساهم في غرس ) 2: 2001ديليسل، ( كما يذكر H.S Barrowsويعد باروز  

م من خالل عمله كطبيب أثناء 1986لك عام بذور إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة وذ
تدريسه لطالب كلية الطب بمواجهتهم بحاالت مرضية حقيقية يقتصر فيها دوره كطبيب معلم 
على التوجيه واإلرشاد وليس تقديم المعلومة وتدور المناقشة بينه وبين األطباء في تشخيص 

مشكلة في تعليم وتعلم الرياضيات أما عن استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول ال. المرض
م الذي وضع أسس ومراحل 1991 عام Wheatleyوالعلوم فإن الفضل يعود إلى ويتلي 

مهام التعلم، المجموعات المتعاونة، : اإلستراتيجية بالشكل الذي عليه اآلن بمراحلها الثالث
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مه حيث يطلق عليها ولهذا فقد نسبت اإلستراتيجية إليه وفي أحيان كثيرة تسمى باس. المشاركة
  ".ويتلي"إستراتيجية ) 255: 1996الخليلي،(بعض التربويين 

  ): نموذج ويتلي(مفهوم إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة /ثانيا
ائيين في تدريس العلوم والرياضيات، نيترجم هذا النموذج أو اإلستراتيجية أفكار الب  

يعتبر من أكبر مناصري البنائية )  Grayson Wheatley( إذا أن مصممها جريسون ويتلي 
:  وهي تخص تدريس العلوم والرياضيات وتتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي .المحدثين 

  .مهام التعلم، و المجموعات المتعاونة، و المشاركة
نوع :" إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأنها(Wheatley,1991)ويعرف ويتلي     

 يساعد التالميذ على فهم ما يتعلمونه وبناء معنى له، وينمي لديهم الثقة في قدراتهم من التعلم
  ".على حل المشكالت

أسلوب تعليمي يعلم من خالل تقديم موقف :"فينص على أنها) 2001ديليسل،(أما تعريف      
  ".للطالب يقودهم إلى مشكلة يتعين عليهم حلها

أحد نماذج الفلسفة البنائية ويتكون من ثالثة عناصر هي  ":على انها) 2003الجندي،(وتعرفها    
  .Shairing والمشاركة Cooperative Groups والمجموعات المتعاونة Tasksالمهام 

نموذج قائم على النظرية البنائية في التعلم، : "أنها) 2005عبد الحكيم،(وتعرفه   
، ويتكون النموذج من ثالثة ومصممه جريسون ويتلي وهو يختص بتدريس العلوم والرياضيات

  ".عناصر هي المهام ،والمجموعات المتعاونة، والمشاركة
    ويتضح من التعريفات السابقة أنها تتفق في أن المتعلم بانٍ للمعرفة وليس مستقبالً لها، كما 

  .تؤكد التعريفات على أن التعلم يتم من خالل مشكالت يتعاون المتعلمون في حلها
  :استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةمبررات /ثالثاً

 بدالً من   ، المشكلة حول المرتكز    التعلم إستراتيجيةالستخدام  هناك العديد من المبررات التي تدعو       
  :يلي كماهي و  ،الطريقة التقليدية

   .التقليدية المحاضرة  يحتفظ التالميذ بقليل مما تعلموه في إطار - 1
   .دة المعرفة التي يتعلمونها بطريقة صحيحة ال يستخدم التالميذ عا - 2
  . التالميذ ينسون كثيراً مما تعلموا  - 3
فـي  توظف من خالله     المعلومات   ، كون  المشكلة يتميز في ثالثة أوجه     على التعلم المرتكز    -4

 كمـا أنـه     ، وربطها بالمعلومات السابقة   ها يساعد على استرداد   مما ،مواقف الحياة المختلفة  
 ). 5 : 2000ديمبـسي،  ( .  ويعيد بناءها لتتوافق مع المعرفة الجديدة،بقةينشط المعرفة السا  

  .وهذا ما تتبناه الدراسة الحالية
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  :مكونات وعناصر إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة/رابعاً
 ، والمجموعـات  Tasksأساسية هي المهـام  عناصر   من ثالثة    اإلستراتيجيةتتكون هذه   

  . Sharing ، والمشاركة   Cooperative Groupsالمتعاونة 
  

  
  مجموعات متعاونة                                             مشاركة  

Sharing                                                     Groups  Cooperative   
  

  .)1992ون،وزيتزيتون (  المشكلة حولكزرتم التعلم المإستراتيجيةعناصر ).5(شكل رقم
   Tasks )المشكالت(المهام -1

يواجه التالميذ بسيناريو حقيقي من الحياة، وذلك عن طريق مـشكالت أو            ه المرحلة   في هذ 
  :هي ) المهمة(وهناك شروط يجب توافرها عند تصميم المشكلة. مهام يطلب إنجازها 

  .أن تكون مركبة بشكل ضعيف ، أي ال تكون مفرطة التعقيد) 1
لتالميذ على البحث الحر، فيقدم فقط الموقف األولي الـذي يثيـر المـتعلم    أن تحث ا ) 2

   Generic P.B Learning( وحلـول محتملـة   بوضـع افتراضـات متعـددة،   

Essentials . (   
 . أن تشجع التالميذ على صنع القرارات ) 3
 ).ماذا ، لو ( أن تشجع التالميذ على طرح أسئلة من النوع المسمى ) 4

  . بالمناقشة والحوار واالتصال أن تسمح) 5
هم أن يرسموا لوحة توضح أسـلوب      نفمثال كأن يقدم للتالميذ مهمة تتمثل في أن يطلب م         

العمارة في العهد القديم، وبذلك سيكون لكل تلميذ منظوره حول كيفية بناء اآلثار القديمة، وربمـا             
  : يسأل التالميذ بعض األسئلة األساسية مثل 

   ؟ لمشكلة اماذا أعرف عن هذه •
 حتاجه لكي أتعامل مع هذه المشكلة ؟ أما الذي  •

 الرجوع إليها لكي أصل إلى الحلول المناسبة أو االفتراضـات            أستطيعما هي المصادر التي      •
 المقترحة ؟ 

تغيـر  توفي هذه المرحلة يحتاج المتعلم لصياغة المشكلة في عبارة واضحة، مع أنها قد              
  .كلما توصل إلى معلومات جديدة 

 )5(شكل 

 Tasksمهام 
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 بفرع واحد مـن  تعينويجب على المعلم ـ عند تصميمه لهذا النوع من التعلم ـ أال يس  
فالمعلومات يجب أن تجمع من كل الفروع التي هـي جـوهر            . فروع المعرفة أو موضوع واحد    

  .البرنامج التعليمي والمتصلة بالمشكلة المقدمة لهم 
علمية والتي يعمل التالميـذ بمـا        المشكلة في األنشطة ال    علىوتكمن قوة التعلم المرتكز       

 لطرق معقـدة    يلجئون فربما   ، وقد تختلف أساليبهم في الحل     ،لديهم من مستوى معرفي على حلها     
 ولكـن  ، وقد تبدو من وجهة نظر المعلم غريبة وغير ناضـجة اً بينما يستخدم آخرون طرق   .للحل

   ) Wheatly  ، 1991 : 18ويتلي ( . ع معنى للمهمة صنالكل سي
   Groups Cooperativeلمجموعات المتعاونة ا -2

يحدث التعاون بين التالميذ بشكل طبيعي أثناء مناقشات المجموعة فيمـا  ه المرحلة  في هذ    
 إلى مجموعات صغيرة، وعلى     همبينهم، وذلك ألن التالميذ في ضوء هذه اإلستراتيجية يتم تقسيم         

العمل التعاوني بين تالميذ المجموعـة ربمـا        ف.  فيما بينهم  عاونالمعلم أن يشجع التالميذ على الت     
ون ديكون أكثر العناصر أهمية في الوصول إلى التعلم، وإليجاد حلول للمـشكالت، فهـم يـساع       

وهـذا التعـاون يـسمح    . بعضهم بعضا من خالل تبادل األفكار واآلراء، وتكوين فهم للمـشكلة          
. قوم المعلم بتقـديم اإلرشـاد والتوجيـه    هذه المرحلة ي فيو. للتالميذ بتنمية الثقة، وحرية التفكير    

أندرسون أن التالميذ يعملون في مجموعات صغيرة، مستخدمين مبدأ التعامل فيما            و ويرى هايز 
بينهم من خالل المناقشة والمشاركة وتبادل المعلومات، مما يؤدي إلى تعميق الفهم لديهم، وهـم               

(  تسلط، كما أنهم يقومـون آراء بعـضهم          يشعرون بالثقة لما تم تعلمه، ويسألون بدون تهديد أو        
   ).Crunok and Robb ، 1999 : 29-38روب كرونيك و

، التي هدفت إلى تحديد فعالية استخدام        ) Roth   ، 1993(  روث دراسة   هوهذا ما تؤكد  
كل من التعلم المرتكز على المشكلة، والطريقة التقليدية في تنمية مهارات التالميـذ فـي حلـول          

.  ، وذلك بمدرسة خاصة بكنـدا في المرحلة الثانوية ياء لدى تالميذ الصف قبل األخير       مسائل الفيز 
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن استخدام التعلم المرتكز على المشكلة قد أسـهم فـي تنميـة فهـم       
التالميذ للعالقات الرياضية والمبادئ في مادة الفيزياء، مما زاد من قدراتهم في حلـول المـسائل     

  .ياء  بشكل أفضل من الطريقة التقليدية في الفيز
    Sharing المشاركة  -3

تمثل هذه المرحلة ، المرحلة األخيرة من مراحل التدريس بهـذه اإلسـتراتيجية، وفيمـا            
يعرض تالميذ كل مجموعة حلولهم على الفصل ، واألساليب التي استخدموها، وصـوالً لتلـك               

 المجموعات حول تلك الحلول واألسـاليب ، فإنـه          ونظراً الحتمال حدوث اختالف بين    . الحلول  
إذ أن تلك المناقـشات     . تدور المناقشات، وصوالً لنوع من االتفاق فيما بينهم إن كان ذلك ممكناً             

إنما تعمل على تعميق فهمهم لكل من الحلول واألساليب المستخدمة فـي الوصـول لحـل تلـك           
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 (   استدالالتهم العقليـة وون من خالله تفسيراتهم    اً ينم يوتكون بالنسبة لهم منتدى فكر    . المشكالت  
Explanations of Their Reasoning . ( )  104-103:  1992،  زيتـون  و زيتـون . ( 

ثـر المناقـشة الجماعيـة     أالتي تناولت) De Grave ،2001دي قراف (دراسة هذا ما تؤكده و
 الطب عند دراسة نـص معـين   المرتكزة على المشكلة في تحصيل تالميذ السنة األولى من كلية       

حيث أن التالميذ الذين يناقشون المشكلة قبل دراستها يصبحون أكثر اهتماماً باكتساب مزيد مـن               
  .المعلومات حول هذه المشكلة وبناء عليه يصبحون أكثر اجتهاداً

ويشير ويتلي إلى أنه في هذا النوع من التعلم يجب أن يعطى الوقت الكافي لتالميذ كـل                 
وفي هذه المرحلة يفترض أال يقـوم المعلـم بـدور           . لتقديم حلولهم وآرائهم وأفكارهم   مجموعة  

الحكم، بل يجب أن يقوم بدور الموجه والمسير لعملية المناقشات بين المجموعات حيث يتـضح               
االستقالل الفكري في تفكير هذه المجموعات، وعلى المعلم أن يوجه هذه المفاوضات للوصـول              

وخالل هذه المناقشات يتعلم التالميذ كيفية إدارة الحوار أو المناقـشة مـع             . إلى رأي متفق عليه   
  .اآلخرين، كما أنها تعمل على تعميق الفهم الصحيح

  :خصائص ومميزات إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة/ خامساً
 لخصها كل تتميز إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بالعديد من الخصائص والمزايا وقد

  :في التالي) 2007أبو جادو ونوفل،(، و)2006الغنام،(من 
تحمل التالميذ المسئولية أثناء التعليم ، كونهم  يضعون حلـوالً محتملـة للمـشكالت التـي                 ) 1

  .تواجههم، ويستخدمون المصادر المتنوعة للمعلومات التي يتوقعون أن تساعدهم 
د على مهارة تصميم المشكلة، بطريقة تسمح بالبحـث         محور التدريس بهذه اإلستراتيجية يعتم    ) 2

 .الحر المفتوح 
تساعد هذه اإلستراتيجية على تنمية مفهوم التعلم الذاتي، كما تنمـي كثيـراً مـن المهـارات              ) 3

 .االجتماعية، مثل االتصال مع اآلخرين، واحترام آرائهم، واالستماع لهم 
علمـون  تعلم كون التالميذ يتناقشون في خاللـه، وي التعاون مبدأ أساسي في هذا النوع من  الت        ) 4

 .سوياً ويساعد بعضهم بعضا في الحصول على فهم لما يتعلمونه، ومن ثم يتم تطبيقه
 في التعبيـر دون تـسلط مـن         يد على أفكاره أو آرائه، بل يشعر بحرية       يال يشعر التلميذ بتق   ) 5

 .المعلم
 .يه واإلرشاد لعملية التعلم يقتصر دور المعلم في هذا النموذج على التوج) 6
  .يتم تقويم التالميذ عن طريق قياس أدائهم، عندما يواجهون مشكالت أخرى ) 7
  نتيجة ، تعدل من االتجاهات السلبية للتالميذ نحو مادة العلوم        أن اإلستراتيجيةن من شأن هذه     إ) 8

 . أو الخجل من الخطأ ، دون شعور بالحرج،تعودهم على العمل بشوق وحماس
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  :أسلوب النظم/ أوال

ظهر االهتمام بالنظم إثر المغاالة في تجزئة األشياء إلى عناصر ،والتعامل مع العناصـر      
على إنفراد ،أما مفهوم النظام نفسه فهو مفهوم قديم ،فقد اشتمل عليه الحديث النبـوي الـشريف                 

تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تـداعت       مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم و     "
  ).20:صحيح مسلم، الجزء الثاني" (له سائر األعضاء بالسهر والحمى

يستمد مفهوم النظام أصوله من فجر التاريخ حين بدأ اإلنسان عالقاته ببيئته، وأن مفهوم              
ألشياء يتصل كـل منهـا      النظم موجود برمته فيما يطلق عليه النموذج األيكولوجي، بمعنى أن ا          

يتصل بعضها ببعض بطريقة حيوية بحيث أننا نؤثر في جزء من األيكولوجيا ،ولكن             :باآلخر، أي 
األيكولوجيا إذا كانت متكاملة بالقدر الكافي فإن هذا التأثير الجزئي سيؤثر بدوره فـي األجـزاء                

 تحقيـق الجـودة     ويسعى التدريس المنظومي إلى   ) 380: 1997جابر ،وعبد الرازق ،   (األخرى  
للتعليم وذلك باالهتمام بالمدخالت وصوالً للمخرجات التعليمية المناسبة ، فأسلوب الـنظم ينظـر            
إلى التدريس على أنه نظام له مدخالته ومخرجاته ، حيث يتكون من مجموعـة مـن العناصـر         

    حـددة المرتبطة تبادلياً والمتكاملة وظيفياً ، التي تعمل وفـق نـسق معـين لتحقيـق أهـداف م               
أنه من المهـم أن نـتعلم التفكيـر         ) :2006doerner(ويرى دورنر   ) 353: 2002الشربيني ، (

المنظومي وأنه ال يوجد التفكير المنظومي كقدرة خاصة منفصلة ، ولكن هو في الحقيقة القـدرة                
  . على المدركات الخاصة بكل موقف )الفهم اإلنساني(على توظيف التفكير العادي 

النظرة الشمولية للموقـف وإدراك كـل   : "أن أسلوب النظم هو) 4: 2002سالم،(ى هذا وقد رأ   -
مكوناته وارتباطها وتفاعلها وتشابكها مما يؤدي إلى رفع كفاءة وتطوير العملية التعليمية بصورة             

  ".منظومية 
مجموعة من العناصر ، توجد بينها عالقة وحدود واضـحة  :"فيرى أنه    )80: 2002كمال،(أما  -

  " النظام عن المحيط، وعالقات تبادلية مع بيئة النظامتفصل
عبارة عن مجموعة من العناصر المتداخلة والمترابطـة        ": هو أسلوب النظم    أنلذلك يمكن القول    

  "مع بعضها البعض والتي تؤثر فيما بينها وتتأثر بما حولها
   أسلوب النظم ومميزاتخصائص
لوب النظم، وتجعل من استخدامه ضـرورة      هناك العديد من الخصائص التي تميز بها أس         

 والمميزات التي تميـز بهـا هـذا         عندما يراد تطوير مقرر من المقررات، فمن أهم الخصائص        
  :ما يلي )81: 1991السميري،(األسلوب ما أوردته 

  . بالنظرة الكلية لألحداث والمواقفماالهتما. 1
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  .البناء العام للنظامالقدرة على تحليل السلوك والوظيفة والحدث والموقف و. 2
  .الربط بين النظرية والتطبيق. 3
  .االهتمام بنقطة البدء الواقعية للنظام كانطالق لعمل ودراسة الواقع دراسة دقيقة. 4
  .إقامة العالقات المتبادلة بين عناصره. 5
  .التفاعل المستمر بين عناصره. 6
  .تطبيقالمرونة، فتتيح التطوير والتعديل والمراجعة أثناء ال. 7
  .وضوح أهداف النظام وتحديدها تحديداً سلوكياً. 8
  .تحديده حاجات ومتطلبات النظام البشري والمادي. 9

  .تعزيز القدرات اإلنسانية في اتخاذ القرارات وحل المشكالت. 10
  .تعزيز القيم اإلنسانية ووضعها في منزلة عالية. 11
  .سيره في خطوات منظمة ومتتابعة. 12
  ):340 :2003نصر،(األسلوب حسب ا يتعلق بالعملية التعليمية فقد تميز هذا أما فيم    

  .االهتمام بالكيف أكثر من الكم في العملية التعليمية. 1
  .إيجاد ترابط بين دراسة مقرر دراسي تربوي وغيره من المقررات الدراسية . 2
  .تضييق الفجوة بين النظرية والتطبيق في العملية التعليمية. 3
تحويل اهتمام الدارسين على الحفظ واالستظهار إلى الفهـم والتطبيـق والتحليـل والتفـسير          . 4

  .والتقويم
  .تحقيق التقويم المنظومي في العملية التعليمية. 5
  .تحسين نوعية التدريس وجودة التعليم. 6
  .مساعدة المعلم على تحسين أدائه التربوي. 7
  .تحقيق مزيد من التعلم والتفكير. 8

  التدريسنظم 
يعتبر أسلوب النظم الموجه والمرشد لتخطيط البرنامج التعليمي وتطويره بحيث يحقق ما              

هو مرغوب فيه، فهو يزود بوسائل التخطيط المنظم وبتصميماته وتنظيماتـه وضـبط تطـوير               
  .التعليم، ويحذف البدائل التي ال أهمية لها في بناء ما يحقق أفضل النتائج

أن أسلوب النظم في التدريس ينظر إلى المفهـوم مـثالً           ) Swaine,2002(ويرى سوان   
األخرى ) العناصر(كعنصر من عناصر النظام التدريسي من خالل عالقاته وتفاعله مع المفاهيم            

ومع البيئة التي تحيط به، فأسلوب النظم في التدريس يأخذ بالبدائل ويدرس العالقـات ويـستخدم         
  .والتفسير واالستيعاب والتركيب والتقييم في عملية التعلممهارات األسلوب العلمي في التحليل 
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إلى أن أسلوب النظم في تطوير التدريس ما        ) 391: 1997جابر،وعبد الرازق،   (ويشير    
هو بالفعل إال سلسلة من ا لخطوات المترابطة التي توجه العملية المنظمة لتصميم النظام التعليمي               

ع لعناصر أو وحدات تتحد في شكل من أشكال التفاعل          وتطويره، ومصطلح نظام يعرف بأنه تجم     
وحين ينظر في أسلوب النظم في مجال التعليم تظهر الحاجة إلـى            . المنظم، أو االعتماد المتبادل   

تمييز الوحدات المكونة للنظام التعليمي، وتحديد األجزاء أو العناصر في الموقـف            : أمرين هما   
 تطويره، ثم تحدد العالقات بين كل جزء واآلخر من ناحية،           التعليمي التي تؤلف النظام الذي يراد     

وبين كل جزء وبين الكل من ناحية أخرى، وتحديد هذه األجزاء وعالقاتها هو أسـاس أسـلوب                 
  .النظم

أن النظم التعليمية عبارة عـن محاولـة منظمـة          ) 18: 1992لبيب وآخرون،   (ويذكر    
عينة في التعليم، وتعني هـذه العمليـة تخطـيط          لتنسيق جميع أبعاد مشكلة ما في اتجاه أهداف م        

وتنظيم واستعمال كل مصادر وخبرات التعليم والتعلم المتاحة من طـالب ومعلمـين وطرائـق               
تدريسية ووسائل وتجهيزات وذلك لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة بأحـسن كفـاءة وفاعليـة             

  :بذاته تبعا للنقاط التاليةإن أي موقف تعليمي يمكن اعتباره نظاماً مستقالً . ممكنة
وجود عدة طرق واستراتيجيات للتعلم ومبادئ تُتبع خاللها، وكل موقف له عناصـره التـي               . 1

  .يحدث بينها عالقات وتفاعالت تؤدي خاللها إلى مخرجات معينة
ـ  (إمكانية تحسين أداء كل من المتعلم والمعلم إذا ما اُستخدم التقويم والتعديل           . 2 ) ةالتغذية الراجع

بمـساعدة  ) المـدخالت (التي يجب أن تكون متناسبة مع الجهـود المبذولـة         ) المخرجات(للنتائج
  .اإلمكانات المادية والبشرية

وجود فروق فردية بين الطالب من حيث استعدادهم، وطرق تعلمهم ومعدالتهم تبعا للظروف             . 3
 التعلم، والبـد مـن      المحيطة بهم، ويمكن السيطرة على ذلك عن طريق تنوع الوسائل وأساليب          

أهداف معينة ومحددة يؤمل تحقيقها ومالحظتها على شكل استجابة سـلوكية للطالـب بمـساعدة         
تقنيات تربوية مختلفة وتعزيز تلك االستجابة، ومن ثم تبدأ عملية جديـدة لتحقيـق هـدف آخـر        

  .وهكذا
  أهمية استخدام أسلوب النظم في التدريس

قات بين عناصره المكونة لـه، وبتعـدد االحتمـاالت          يتصف النظام التربوي بتعقد العال      
والعوامل المؤثرة فيه واتساع فرص االختيار في الموقف الواحد، وهذا ما شجع التربويين علـى               

 والتعليم كونه طريقة عملية لحـل المـشكالت ووضـع           ةاستخدام أسلوب النظم في مجال التربي     
النظرية والتطبيق، وبين التكامل والتحليل، وهو      البدائل المالئمة لتحقيق األهداف، فهو يجمع بين        

  .أسلوب واقعي يراعي اإلمكانات ويطور برامجها المستقبلية
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أعمـال  : لقد تم تطبيق مبادئ أسلوب النظم في المجاالت المختلفة للتربية والتعليم مثـل              
 المواقـف   اإلدارة، والموازنة المالية، وإعداد المعلمين، والمناهج وطرائق التـدريس، وتنظـيم          

التعليمية، ففي مجال اإلدارة التربوية يستعين اإلداري بأسلوب النظم في تحديد طبيعة مـشكالته              
ومدى شمولها وتحديد األهداف والغايات، ثم البحث عن حلول تتمشى مـع اإلمكانـات المتاحـة       

اد واختيار البدائل في ضوء معايير مدروسة حتى يتم اختيار البديل األفضل، فـي مجـال إعـد                
المعلمين يستخدم أسلوب النظم في تصميم برامج إعداد المعلمين حيث يتم تحديد أهداف البرنامج              
وتحليل أبعاد الكفايات التي ينبغي على المعلم اكتسابها، وفي مجال المناهج فقد استخدم أسـلوب                
ــرامج    ــة الب ــويم ومراجع ــات تق ــي تقني ــة وف ــرامج التعليمي ــصميم الب ــي ت ــنظم ف              ال

  )87 :1991السميري،(
يساعد أسلوب النظم في تهيئة وتنظيم الموقف التعليمي، فيحدد األهداف ويختار المحتوى              

وطرائق التدريس ووسائل التعليم، ثم يقوم بعملية التقويم المستمر إلدخـال التعـديالت الالزمـة          
علمين على حل المشكالت    لتحقيق تلك األهداف، كما أن أسلوب النظم يساهم في تنمية قدرات المت           

         واتخاذ القرارات، فتتحقق إيجابية المتعلم في الموقـف التعليمـي ويحقـق األداء المتوقـع منـه      
  ).325: 1986هندام وجابر، (

إن استخدام أسلوب النظم في التدريس يجب أن ال يكون مقصوراً على تطوير التـدريس              
أن يتعدى ذلك السـتخدامه فـي تطـوير الـنظم          كمنظومة جزئية في النظام التربوي، بل يجب        

فهـذا المـدخل   . الجزئية األخرى لهذا النظام منظم اإلدارة واإلشراف والتقييم والمساءلة وغيرها    
يشكل أسلوباً علمياً لفهم طبيعة العمل التربـوي، وعملياتـه وربطهـا بمدخالتـه ومخرجاتـه                       

  )54: 2003فهمي، (
  في التدريسأهداف استخدام أسلوب النظم 

  ) :247: 2003إبراهيم، (        يهدف أسلوب النظم في التدريس إلى تحقيق األهداف التالية 
رفع كفاءة التدريس من جهة المعلم، والتعلم من قبل الطالب في المـواد الدراسـية المختلفـة     . 1

  .وربطها منظومياً مع غيرها من فروع
 الطالب، ليكون الطالب قادراً على الرؤية المستقبلية        إنماء القدرة على التفكير المنظومي لدى     . 2

الشاملة ألي موضوع دون أن يفقد جزيئاته، وبذلك يستطيع الطالب رؤية الجزيئات فـي إطـار                
  .كلي مترابط

  .إنماء القدرة على رؤية العالقات بين األشياء أكثر من األشياء نفسها. 3
 لإلبداع الذي هو من أهـم مخرجـات أي نظـام    إنماء القدرة على التحليل والتركيب وصوالً     . 4

  .تعليمي ناجح
  .تخريج جيل قادر على التعامل اإليجابي مع النظم البيئية التي يعيش فيها. 5
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إنماء القدرة على استخدام االتجاه المنظومي عند تناول أي مشكلة لوضع الحلـول اإلبداعيـة        . 6
  .لها
  :التفكير/ثانيا

 مة وهبها اهللا ـ تعالى ـ لإلنسان ليتعرف عليه ويعبده ، وليعمـر  يجسد التفكير نعمة عظي     
عن  ولقد امتاز اإلنسان بها وتفرد    . األرض ويقيم البناء الحضاري على هدي الرساالت النبويـة       

لحياة اإلنسانية منهـا     ا بقية المخلوقات ، وهي نعمة ال ينفك عنها إنسان عاقل ، وال يتصور خلو             
.. الدينية والدنيويـة  .. حياتنا الخاصة والعامة   ا تتجلى أهمية التفكير في    ومن هن . لحظة من الزمن  
ة أساليب التفكير السائدة ، لتحديد مـا        عومن هذه األهمية تنبثق ضرورة مراج     .. العلمية والعملية 

إذا كانت قادرة على تحقيق هدف العبودية الشاملة؛ أم أنها تحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة؛ وذلـك                 
لألساليب المغلوطة،وفل للقيود الذهنية ، وتكسير للحواجز العقلية التي قـد            م بعملية هدم    بعد القيا 

والتفكير قضية معقدة من حيث ماهيتهـا ، ومنهجيتهـا ،    .واإلنتاج اإلبداعي تعيق التفكير السليم   
يقـة األمـر   إن التفكير في حق. والعوامل البيئية الخارجية وما يؤثر بها من الدوافع النفسية الذاتية   

بها األلسنة ، وتؤلف بها الكتب ، وتنمق بها الدراسات ، بل هـو      ليس مجرد منهجية جوفاء تهذر    
ما يسترشد به الفكر، وما يضيء به العقل، وما تنجذب إليه النفس من خطوات ذهنية ، يحوطهـا          

  .أمل حاذقانفعال صادق يروم العطاء والبذل ، وتزحمها رؤى متناثرة ، استجلبها تعلّم فطن وت
   :التفكير لغة 

( وهو إعمال النظر فـي األشـياء        ) بكسر الفاء   ) ( الفكر  ( التفكير في اللغة من مادة      
 1998ابـن منظـور ،  ( والتفكر اسم التفكير وهو التأمل     ) 111:هـ  1306القاموس المحيط ،  

فكـر  : ولون ويق" إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول         " ، والتفكير    ) 307:
  ) .698 : 1972المعجم الوسيط ، " ( في مشكلة أي أعمل عقله فيها ليتوصل إلى حلها 

 : التفكير اصطالحا 

 العديد من التعريفـات للتفكيـر       لقد وجد الباحث من خالل استقراء األدبيات التربوية              
  :منها نذكر 

 العمليات العقلية الداخلية إما      نظام معرفي يقوم على استخدام الرموز التي تعكس        التفكير -1
   ) .233 : 1999قنديل ، . ( بالتعبير المباشر عنها أو التعبير الرمزي 

 هو ما يجول في الذهن من عمليات تسبق القول والفعل ، بحيث تبـدأ بفهـم مـا       التفكير -2
ما نتذكره أو ما نراه ، ثم نعمل على تقيـيم مـا نفهمـه ، محـاولين حـل                أو  نحس به   

  ) .39 :2003سعادة ، . ( التي تعترضنا في حياتنا اليوميةالمشكالت 

من اإلدراكات والمعالجة العقلية    ) األفكار  (  هو االشتقاق العقلي للعناصر العقلية       التفكير -3
  ) .Cohen,1997:5( لهذه األفكار ، أو المزاج بينها 
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 ث داخل الدماغ و يـتم نشاط يحد أنه هو التفكير  أن الباحثيرى  السابقة  ومن خالل التعريفات  
  .بشكل منظم من أجل الوصول إلى حلول لمواقف تواجه اإلنسان

   التفكيرأنماط
 فهمـا  تـوأمين،  لو كانا حتى العمل على مقدرتهما في أو طبيعتهما في متحدان شخصان ال يوجد

 كانوا وول وتفاهمهم تفكيرهم مختلفين في اليومية حياتنا في الناس نرى ولذلك التفكير، في مختلفان

 الطبيعية، والظروف القيادية والمراكز أعمارهم الزمنية في متحدين أشخاصاً ضم واحد اجتماع في

 وجل عز اهللا ويبين زميله، عن مختلفة زاوية من المشكلة ويفكر في يناقش شخص كل أن نجد فإننا

 أنماطاً هناك فإن  ولذا.وأفكارهم عقولهم في مختلفون الناس أن آية من وفي أكثر الكريم كتابه في

 مـا  األنماط هذه ومن التفكير أنواع من وآخر نوع بين للتمييز الباحثون اللتفكير استخدمه متعددة

  ) :129:1996المانع،( أورده
  (Concrete Thinking):محسوس  تفكیر 1-
 أشـياء  يدور حول أي معناها، فهم محاولة دون للمثيرات الخارجي بالمظهر الخاص التفكير وهو

 النـوع  بهذا ويتميز األطفال التفكير، في مجهود بذل إلى تحتاج ال وهي نسمعها، أو نراها موسةمل

 .التفكير من

 (Abstract Thinking):مجرد  تفكیر 2-
 حول يدور أي وزنها أو سماعها أو رؤيتها نستطيع ال التي المحسوسة غير األشياء في التفكير وهو

  .البالغون األسوياء األفراد التفكير نم النوع بهذا ويتميز مجردة، مفاهيم
  (Scientific Objective Thinking):علمي  موضوعي تفكیر 3-
 مـن  هذا النـوع  ويهدف فيه، نعيش الذي عالمنا في الفعلي الوجود ذات األشياء في التفكير وهو

 :التالية الوظائف تحقيق على التفكير

 ومعرفة انباإلنس المحيطة الظواهر وصف به ويقصد :الفهم -أ

 .حدوثها وكيفية أسبابها

 في ما حدث أو ظاهرة بحدوث التوقع به ويقصد :التنبؤ-ب

 .للعالقات إدراكه على بناء المستقبل

 .فيها والتحكم الظاهرة ضبط على اإلنسان قدرة به ويقصد :والتحكم الضبط -ج

  (Productive Thinking):ابتكاري  تفكیر 4-
 عقلية عملية"بأنه  202:1992) ستيرنبرج،( عرفه وقد األنواع، مأه من التفكير من النوع وهذا

 يعيش التي أو البيئة المفكر، الفرد لدى الذي المعرفي اإلطار عن تخرج أفكار أو حلول عنها ينتج

 وما التعامل في بأسلوبه الفريد الفرد بين تفاعل من يحدث لما نتيجة جديد ناتج عنها وينشأ فيها،

  .".واجههوي بيئته في يوجد
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  (Creative Thinking):إبداعي  تفكیر 5-
 عن في البحث قوية رغبة توجهه وهادف مركب عقلي نشاط" :بأنه 83:1998) جروان،( ويعرفه

  .اإلبداعي التفكير ويتميز سابقاً، معروفة تكن لم أصيلة نواتج إلى التوصل أو حلول
 عناصر معرفية على ينطوي ألنه – التفكير من المعقد األعلى المستوى من فهو والتعقيد، بالشمولية

 مراحل أربع خالل اإلبداعي التفكير عملية  وتتم.فردية ذهنية حالة تشكل متداخلة وأخالقية وانفعالية

 :هي متتالية

 .معه والتفاعل المعرفي اإلعداد مرحلة أي :اإلعداد أو التحضير مرحلة -أ

 .حلول عن والبحث بالعمل بالقيام التردد من مرحلة وهي :الكمون مرحلة -ب

 فكرة إلى تؤدي التي الومضة بها تحدث التي الحالة وهي :اإلشراق مرحلة -ج

 .اإللهام بلحظة يصفها والبعض المأزق من والخروج الحل

إنتاج  هو  فاإلبداع.والمرضية المفيدة األصلية النتائج على الحصول مرحلة وهي :التحقيق مرحلة-د
 .عمالً أو فكراً المفيد المختلف النادر الجديد

  (Critical Thinking):ناقد  تفكیر 6-
 عـدد  التربويين، وهناك والمفكرين الباحثين اهتمام على استحواذاً التفكير أشكال أكثر من ويعتبر

 Udall&Daniels).قاله ما شيوعاً أكثرها ومن التربوي األدب في وردت التي التعريفات من كبير

,1991:66) 
 متفـق  معايير إلى باالستناد وتقييمه الشيء من التحقق أو المشكالت حل هو قدالنا التفكير

 ومـا  نفعلـه،  أو به ونؤمن ما نصدقه، بشأن قرار اتخاذ على يركز تأملي تفكير وهو مسبقاً، عليها

 .للتجريب وخطط وأسئلة وبدائل فرضيات وضع من ذلك يتطلبه

اسـتدعاء   أو تـذكر  مجرد وليس المشكلة حل أو القرار التخاذ مرادفاً ليس الناقد والتفكير
 القرار، ألنه اتخاذ أو المشكلة لحل بالنسبة األمر هو كما إستراتيجية ليس أنه كما المعلومات، بعض

 ما بـصورة  موقف معالجة في استخدامها يمكن التي واألساليب العمليات من سلسلة من يتكون ال

 بصورة ، تستخدم هذه أن يمكن التي المهارات أو تالعمليا من مجموعة عن عبارة ولكنه متتابعة،

 مـن  القائمـة ) Ennis 1995:81 (لخـص  وقـد  معين بترتيب االلتزام ودون متجمعة أو منفردة

 :هي رئيسة مجموعات ثالث في المهارات

 .بدقة وتوضيحها المشكلة تعريف 1-

 المعلومات استدالل 2-

 .معقولة استنتاجات واستخالص المشكلة حل 3-

 :هما قسمين إلى الناقد التفكير مهارات صنف كما

 ( Inductive Thinking skills )االستقرائي  التفكير مهارات -أ
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  ( Deductive Thinking skills ) االستنتاجي التفكير مهارات -ب

  التفكير مهارات
 يـات العمل وفهم وممارسة وتعريف شرح على المتعلم قدرة بأنها التفكير مهارات ستيربنرج عرف

 المواقـف  فـي  إدراك العالقـات  على المتعلم بقدرة العقلية العمليات وحدد وإتقان، بسرعة العقلية

 للوصـول  المتاحة األفكار والخبرات وتنظيم االستبصار على والقدرة البدائل اختيار على والقدرة

 بقـدرة  حتفاظاال من المتعلم على تمكين يعمل المهارات هذه اكتساب أن بين كما جديدة، أفكار إلى

 أن  115:1998 )الكرمـي،  (ويعتبر) 102:1981 اهللا، خير(المعلومات معالجة في وثابتة عالية

 كما حداثة، أكثر معلومات إلنتاج بها ومتحكم عقلية موجهة عمليات بواسطة يتم عقلي نشاط التعلم

  .الطلبة لدى سليم تفكير أساسية لبلورة متطلبات التفكير مهارات يعتبر
 العقليـة،  وتحـدي قدراتـه   المتعلم فكر إثارة في الضرورية األمور من التفكير مهارات ميةتن إن

 ، الرياضـيات  لغة والتفكير لغة التفكير تعتبر الرياضيات ألن ، للرياضيات دراسته عند خصوصا
 مجموعـة  من مكونة مادة تصبح الرياضيات الرياضي فإن التفكير على للمتعلم قدرة تتوفر لم فإذا

  ).218:2004 نشوان، و عفانة( . مصدرها فهم الصوري دون أو المقلدة اإلجراءات نم
 والـذي  ، ذلك المثار حول التشكيك من الرغم على فعالً قائم مؤكد أمر التفكير مهارة تعلم أن كما

ـ  بعمليات يقوم اإلنسان ولكن. إنسان أي بها يقوم تلقائية طبيعية عملية التفكير أن مرده إلى  ةتلقائي
 التغيير عن بمنأى تعد لم اإلنسان فطرة أن كما ، تعلمها وتطويرها إلى بحاجة فهو ذلك ومع كثيرة

 الكثيـرة  والغـشاوات  األعمى واالنحياز التعصب عن ناهيك . الغرائز في أمور حتى والتحريف

  )2005عبيد،(.التفكير منافذ القابعة على
  )2007زياد، (:الفرق بين التفكير ومهارات التفكير 

       التفكير عملية كلية تقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمـدخالت الحـسيه ، والمعلومـات               
المترجمة لتكوين ألفكار أو استداللها أو الحكم عليها ، وهي عملية غير مفهومة تماما ، وتتضمن               

  .  اإلدراك والخبرة السابقة والمعالجة الواعية واالحتضان والحدس 
ير فهي عمليات محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومـات ،             أما مهارات التفك  

كمهارات تحديد المشكلة وإيجاد االفتراضات غير المذكورة في النص ، أو تقويم قوة الـدليل أو                
  .االدعاء 

     ولتوضيح العالقة بين التفكير ومهاراته يمكن عقد مقارنة على سبيل المجاز بـين التفكيـر               
  ) .التنس األرضي ( ة المضرب ولعب كر

الـخ  … رمية البداية ، والرمية اإلسـقاطية       : فلعبة التنس تتألف من مهارات محددة كثيرة مثل         
  .    ويسهم كل منها في تحديد مستوى اللعب أو جودته 
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والتفكير كذلك يتألف من مهارات متعددة تسهم إجادة كل منها في فاعلية عملية التفكير ، ويتطلب                
  .    كلية في موقف معين لتحقيق هدف ما إستراتيجيةكير تكامالً بين مهارات معينة ضمن التف

فطر اهللا سبحانه وتعالى آدم وذريته من بني البشر على التعلم ، فيقول عز وجـل فـي                  
، والقابلية للنمو والزيادة التي ميـز       ) 31(سورة البقرة أية     " وعلـم آدم األمسـاء كلـها       " سورة البقرة   

 بنو آدم عن سائر الخلق؛ تمثلت في نعمة العقل، أول وأجل النعم، به يهتدي العبد إلى ربـه،                   بها
  .وبه أيضا تُعرف اآليات والسنن التي أودعها الخالق كونه

وبفطرة العقل يستدل المخلوق على عظمة مبدعه، فيقبل على عبادة ربه برغبـة تدفعـه إلـى                  
وفي هذا  ) التعلم الفطري   (  كه نحو إرضاء مواله     عمارة األرض، ورهبة تحثه على توجيه سلو      

النوع من التعلم تنمو قدرات الفرد الطبيعية بتوازن ليتمكن من استغالل مـا أودع اهللا فيـه مـن         
  .قدرات ويستثمرها بما يعود عليه بالنفع أوال وعلى مجتمعه ثانيا 

م في بناء مجتمعـه بإيجابيـة       والتربية جزء من النظام االجتماعي تهتم بإعداد الفرد الذي يساه          
ليتمكن من الحياة بصورة كريمة يقدم فيها لمجتمعه بقدر ما يأخذ؛ وإذا كانت األمة عبـارة عـن              

  .مجموعات من األفراد؛ فإنه بحق وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة
   إن إعداد الطالب للعيش في مجتمع سريع التغير ، يتطلـب مـن المهتمـين بالتربيـة أن                   

اعدوه على التكيف مع هذا المجتمع السريع التغير من خالل إتاحة الفرصة أمامـه وتدريبـه                يس
 وكشفنا عن    على حل المشاكل التي تواجهه بنفسه ، ويمكن تحقيق ذلك إذا احترمنا طرق تفكيره             

طاقاته الكامنة ؛ من خالل توجيهها إلى الطريق التي تجعل هذا الطالب يصبح حالال للمـشاكل ،               
  . يفا مع بيئته التي يعيش فيهاومتك

 :التفكير تنمية مبادئ
يرى الباحث أن قدرات التفكير ومهاراته يمكن تضمينها وتدريـسها كجـزء مـن المنهـاج                
المدرسي ضمن أساسيات المنهاج وحاجات المتعلمين ولكن في حدود ومبـادئ تنميـة التفكيـر               

  ) : 55-54: 2003البكر،(و) 278: 1999جروان، (و) 144-143: 2003زيتون،(
المنهـاج   فـي  الطلبـة  يدرسها التي الدراسية المادة محتوى خالل من التفكير قدرات تنمية تتم . 1

  .المقرر
محتـوى المـادة    في التفكير في الطلبة انخراط نتيجة ؛ التفكير قدرات في تدريجي نمو يحدث .2

قيـام   خالل تدريجيا من تنمو أن يمكن مثالً المقارنة فمهارة . الدروس من الكثير وخالل الدراسية
 . الدروس من عدد في واألفكار األشياء بين مقارنات بعقد الطالب

 في الـدرس  ( إلخ وطالقة، ومرونة، أصالة، ) تفكير مهارة من أكثر الطلبة يمارس أن يمكن . 3

 .الواحد
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تفكيـر  ال علـى  الطلبـة  حث على تعمل معينة تدريسية أساليب أو طرائق الدرس في توظف . 4
 األساليب الطرائق أو هذه ومن الدراسية المادة محتوى حول التفكير في بعمق ينخرطون وتجعلهم

   . وغيرها التعاوني والتعليم المفتوحة واألسئلة الذهني العصف طريقة
 ال تقتصر فهي الدراسية، المواد كافة وفي الدراسة سنوات طوال مستمرة عملية التفكير تنمية . 5

 و الـشرعية  مثل العلوم أخرى لمواد تمتد وإنما العلوم أو الرياضيات مثل بعينها راسيةد مادة على
  .وهكذا... االجتماعية والدراسات والفنون الدينية

 :التفكیر أجل من التعلیم منظور منطلقات
التي تـدعو   ) المنطلقات(عددا من االفتراضات    ) 145-144: 2003زيتون،(لقد أوضح   
  : لعل أهمهاالل المحتوى لتنمية التفكير من خ

 .مادة دراسية أي تعليم في يتضمن أن يجب لذا الدراسية، المواد كل في أساس التفكير إن .1

المـواد   محتـوى  إطـار  في التعلم هذا تم ما إذا التفكير قدرات لتعلم محفوزين الطالب يكون . 2
 .يدرسونها التي الدراسية

 مـوادهم الدراسـية   في الطالب يدرسه دراسي توىمح خالل من أفضل بصورة ينمو التفكير . 3

 . المواد تلك في يدرسونه عما بعيدا حرصا محتوى وليس

 نتائج أفـضل  يعطي الطالب يدرسها التي الدراسية المواد خالل من العليا التفكير قدرات تعليم . 4

 . مستقلة برامج طريق عن القدرات هذه تعليم في

 . المحتوى بهذا أفضل تعلم إلى يؤدي فيه التفكير لخال من الدراسي المحتوى تعليم .5

 التفكير تنمية عن مسئولة تعد معينة تدريسية وإستراتيجيات وأساليب ممارسات هناك. 6

   :المنظوميالتفكير / ثالثا
 :مفهومه  •

منظومة من العمليات تترجم قـدرة الفـرد قـراءة الـشكل المنظـومي وإدراك عالقاتـه                " -
: عـسقول ، حـسن      " (القات وتكملتها ومن ثم رسم الشكل بجميع تفصيالته       واستخالص هذه الع  

2007 (  
 بـين  تكامل العقلية التي العمليات من منظومة "بأنه ) ٢٠٠٦ ، ومهدي الخزندار ( من كٍل ويعرفه

 فـي  التنظـيم  متعددة بطرق مكوناته بمرونة تركيب إعادة ثم ، للموقف تحليل من التفكير عمليات

  ".منشودال الهدف ضوء
 مـن أشـكال   شـكالً  اعتباره يمكن أنه على" المنظومي التفكير ونشوان عفانة من كٍل  ويعرف-

 الرؤية على قادرا يكون الفرد التفكير من النمط هذا خالل من حيث ، التفكير في العليا المستويات

 التفكير من الفرد انتقال أي ، جزئياته هذا الموضوع يفقد أن دون موضوع ألي ، الشاملة المستقبلية
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 معها يتعامل كان التي العناصر من العديد إلى ينظر يجعله الذي التفكير الشامل إلى مجردة بصورة

إلـى   ينظـر  أنـه  بمعنى ، الجوانب من العديد في مشتركة فيراها متباعدة باعتبارها موضوعات
  )219:2004عفانة، نشوان، ". (منظومي بمنظار األشياء

 التفكير، في التفكير والتفكير عملية إدارة يتضمن الذي التفكير من النوع ذلك هبأن "عبيد  ويعرفه-

 تعدد مع بمرونة مكوناته تركيب ثم إعادة الموقف تحليل من التفكير في عليا مهارات يتطلب أنه كما

  )5:2002عبيد،(."إليه الوصول ضوء المطلوب في المنظم التركيب إعادة طرق
  : ات السابقة على أن التفكير يشمل عدة مهارات هيولقد اتفقت معظم التعريف

 المتعلمـة  تجـزئ المـادة   على القدرة أي ، فرعية منظومات إلى الرئيسية المنظومات تحليل -١

 . األجزاء هذه بين العالقات وإدراك

 .جزئياته يفقد أن دون موضوع ألي الشاملة الرؤية -٢

 . المنظومة داخل العالقات إدراك -٣

 من المختلفة بتجميع األجزاء القيام على القدرة وتعني ، مكوناتها من المنظومات تركيب إعادة -٤

  . األجزاء هذه تجمع موحدة بنية في المحتوى
نمط من أنماط  التفكير يمـر فيهـا         : " التفكير المنظومي على انه      وقد عرف الباحث   -  

إلى أجزاء ثم إدراك الروابط بـين       المتعلم بعدة مراحل أال وهي تحليل الموقف التعليمي وتفكيكه          
  "تلك األجزاء إلى أن يتم إعادة تجميعها في صورة منسقة

  :التفكير المنظومي والبنائية
 عبارة عن مجموعة من العناصر أو المكونات، توجد بينها عالقة، وحدود            Systemالنظام  

 المنظـومي والتفكيـر  . واضحة تفصل النظام عن المحيط، وعالقات تبادلية معينة مع بيئة النظام  
Systemic Thinking     يعنى أننا صانعوا نماذج للعالم المحيط بنا، وإننـا ال نالحـظ الحقيقـة

 للحقيقة، تم صـناعته مـن       Modelفكل نظام نالحظه هو في حقيقة األمر نموذج         . الموضوعية
ظام بأكملـه،   وتلعب النماذج دورا رئيسيا في مالحظتها لتطور الن       . األفراد وليست الحقيقة نفسها   

إن أسـاس التفكيـر     . والذي يبين الكثير من العالقات السببية الموجودة بـين عناصـر النظـام            
المنظومي، أن يكون الفرد واعيا بأنه يفكر في نماذج واضحة وأن تالحظ هذه النماذج على أنهـا        

ـ    . نماذج وليست حقائق، وأن تكون لديه القدرة على بنائها وتحليلها          اذج يـرتبط   على أن بناء النم
وتوجهات الفرد وتدريبه غالبـا مـا تكـون فـي           . ارتباطا وثيقا بأدوات وأشكال التمثيل المتاحة     

العالقات البسيطة للسبب والنتيجة، وطبقا لذلك نجد ما يسمي بالتفكير الوظيفي أو الخطي مقابـل               
   ).2002حسنين الكامل،  ( .التفكير الشبكي

للمتعلمين أن يفسروا المعلومات من سـياق خبـراتهم         وتفترض النظرية البنائية بأنه يمكن      
 فالمتعلمون يفسرون الرسائل التعليمية مـن سـياق         . وما يقومون بتفسيره هو تفسير فردي      .فقط

وهذا هو  .  ويقومون ببناء المعنى وفقا لحاجتهم وخلفياتهم المعرفية واهتماماتهم        .خبراتهم الخاصة 
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 وعليـه أن  .واعيا بأنه يفكر في نمـاذج واضـحة   لفردأساس التفكير المنظومي الذي يكون فيه ا 
. كون لديه القدرة على بنائها وتحليلهـا      يالحظ هذه النماذج على أنها نماذج وليست حقائق، وأن          ي

   .على أن بناء النماذج يرتبط ارتباطا وثيقا بأدوات وأشكال التمثيل المتاحة
  مهارات التفكير المنظومي

 يالحظ وأن واضحة نماذج في يفكر بأنه واعيا الفرد يكون أن ، المنظومي التفكير أساس إن
 أن على ، وتحليلها بنائها على القدرة لديه تكون وأن ، حقائق وليست نماذج أنها على هذه النماذج
 غالبـا  وتدريبه الفرد وتوجيهات ، المتاحة التمثيل وأشكال بأدوات وثيقًا ارتباطًا يرتبط بناء النماذج

 أو الـوظيفي  بـالتفكير  يسمى ما نجد لذلك وطبقًا ، والنتيجة للسبب البسيطة العالقاتفي  تكون ما
  ).15: 2001: فهمي، عبد الصبور(التفكير الشبكي  مقابل الخطي

 التمثيل طرق أو أشكال قيمة تظهر ، تعليمه في يرغب أو المنظومي التفكير تعليم يراد فعندما

 فـإن  وبالتالي ، المالحظ النظام تمثيل يجب ، معينة ةمنظوم مكونات على نقف فحتى المنظومي،

 وكيفيـة  ، المنظـومي  التفكير أدوات على التعرف هو المنظومي التفكير األساسي لتعلم االعتبار

 المنظـومي  التفكير يوجد ال وأنه المنظومي التفكير نتعلم أن من المهم أنه ، التمثيل هذا مع التعامل

 اإلنـساني  الفهـم  العادي التفكير توظيف على القدرة في الحقيقة وه ولكن ، منفصلة خاصة كقدرة

  ).64: 2004الكامل،(موقف  بكل الخاصة المدركات على
مجموعة من المهارات المتعلقة بالتفكير المنظومي والتي       ) 2007: عسقول، وحسن (هذا وقد أعد    

  : تلخصت فيما يلي
   مهارة قراءة الشكل المنظومي-1

  .على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل المنظومي المعروض ويقصد بها القدرة 
   مهارة تحليل الشكل وإدراك العالقات-2

  .أي القدرة على رؤية العالقات في الشكل وتحديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها 
 مهارة تكملة العالقات في الشكل أي القدرة على الربط بين عناصر العالقات فـي الـشكل         -3

  . بينها والمغالطات والنواقص فيها وإيجاد التوافقات
   مهارة رسم الشكل المنظومي-4

  وتعتبر محصلة المهارات السابقة أنها تتضمن الخطوات التي تؤدي إلى ترجمـة قـراءة                 
الشكل وتحديد عالقاته وأجزائه إلى رسم للشكل بصورته النهائية بجميع أجزائـه وعناصـره              

  .وتفرعاته 
ى المهارات السابقة في إعداد اختبار التفكير المنظومي للوحدة الدراسية          هذا وقد اعتمد الباحث عل    

  .المقترحة للتدريس
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إضافةً لتلك المهارات وجد الباحث بعض الدراسات التـي تناولـت  مهـارات التفكيـر             
ومنهـا مـا   المنظومي وذلك تلخص في مهارات لم تبتعد كثيراً عن مضمون المهارات الـسابقة          

  ) :22: 2007المالكي،(أوردته 
  systematic classification المنظومي التصنيف. 1

مـشتركة   صـفة  لهـا  فئـات  أو مجموعـات  فـي  لألشـياء  المنظومي الفرز به ويقصد  
  ).71: 2004النمر،(
  systematic analysis المنظومي التحليل. 2

 واالختالف ،الشبه أوجه وإدراك لها المعطاة التعليمية للمادة المنظومية التجزئة به  يقصد  

  ).466: 2002المنوفي،(العالقات  هذه تحكم التي المبادئ على والتعرف بين األجزاء، والعالقات
  systematic synthesis المنظومي التركيب. 3

 أو الرئيـسي  الموضـوع  أو المحتوى من المختلفة لألجزاء المنظومي التجميع به ويقصد  

  ).466: 2002المنوفي،(السابقة  اءاألجز عن يختلف شئ جديد إيجاد في األفكار
  comprehension of systematic relationshipsالمنظومية  العالقات إدراك. 4

الواحـدة   الفقـرة  أو الواحدة الفكرة أو الواحد الموضوع داخل العالقات إدراك ويقصد به  
  ).71: 2004النمر،(

  :المنظوميأهمية التفكير 
 الخطط ، وتحليل األنظمة ، فإذا كانت األنظمة تهـتم فقـط              عند وضع  المنظومي يفيد التفكير    -

باألشياء ، والتفاصيل ، فإن ذلك سوف يؤدى إلـى العمـل بنظـرة ضـيقة ، ومحـدودة مـن                     
  ) ( erryman , 2007 : P.2العالم

 حل المشكالت المعقدة ، ألنه يساعد الفرد على رؤية صـورة كليـة للمـشكالت ،            في يساعد   -
 حل المشكالت المتكررة ، أو تلك المشكالت الناتجـة عـن            في، كما يفيد    وليس مجرد أجزائها    
 يكـون فيهـا     التـي  حل القضايا    في إلصالحها ، وكذلك يساعد      الماضي فيالمحاوالت الخاطئة   

 التـي  حل المـشكالت  فيتصرفات األفراد تؤثر ، أو تتأثر بالبيئة المحيطة لتلك القضايا ، ويفيد           
  ) ( Aronson , 1996 : P.4تكون حلولها غير واضحة 

 يمكن أن يحسن من تعلم الفرد عن طريق مساعدته على التركيز على النظام بـشكل كلـى ،                   -
 التـي وإمداده بمهارات ، أو أدوات تساعده على اشتقاق نماذج مالحظة للسلوك مـن األنظمـة                

دراك جديد للفرد    منظومة للتعلم ، ألنها تمثل إ      ألي نقدي العمل ، كما يستخدم كأسلوب       فييرونها  
  ) (Larsen , 1996 : P.3ولعالمه 

 يشجع المتعلم على دراسة العالقة بين اإلنسان وبيئته ، حيـث أن هـذا النـوع مـن الـتعلم                     -
 يكسب الطالب القدرة على معرفــة شبكة العالقــات الداخليــة داخل البيئـة ،             المنظومي
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 يعـيش  الـذي طالب رؤيــة جديدة لعالمـه  ، كما أنه يكسب الالطبيعيوالمجتمع ، والعالــم  
  )Capra,2003: P157(فيه 

،وإعادة تركيب مكوناته بمرونة ،     التعليمي مساعدة الطالب على إعادة تحليل الموقف        في يسهم   -
 إطـار مـن التنظـيم    فـي  تتفق مع تحقيق األهداف ، والوصول للمطلوب    التيمع تعدد الطرق    

   )48: 2002 ، المنوفيسعيد (  التفكير فير واإلدارة لعملية التفكير ، والتفكي
 تنمية قدرة الطالب على الرؤية المستقبلية الشاملة لموضـوع مـا ، دون أن يفقـد                 في تساعد   -

 يعـد مـن أهـم       الـذي جزئياته ، وكذلك إنماء قدرته على التحليل ، والتركيب وصوالً لإلبداع            
  )2: 2004رضا السعيد ، . (  ناجح تعليمي نظام أيمخرجات 

يتفق الجميع على أن التعليم من أجل التفكير أو تعلم مهارته هدف مهم للتربية ، وعلى المـدارس    
.أن تفعل كل ما تستطيع من أجل توفير فرص التفكير لطالبها  

   الصفي التعلم في المنظومي التفكير استخدام متطلبات
 مـا  أهمها أمور من عدة في النظر دةإعا ينبغي المتعلم لدى المنظومي التفكير تتم عملية تنمية لكي

 : ) 69:2003عبيد ، عفانة،( وذلك كما أوردها يلي

 . التفكير من النمط لهذا مضامينها مواكبة حيث من الدراسية المناهج. 1

 بـصوره  والتركيب والتقويم التحليل مثل العليا القدرات على التركيز يمكن بحيث التقويم نظام. 2

  . والتطبيق والفهم التذكر مثل دنياال القدرات مع متوازنة
 .الصفي التعليم في المنظومي االتجاه استخدام يستطيع بحيث المعلم إعداد برامج . 3

 أن مراعاة مع المنظومات المطلوبة بناء في صفي تفاعل هناك يكون بحيث الصفية اإلدارة نظم. 4

 . نللمتعلمي مرشدا وموجها بل للمعلومات ملقيا ليس المعلم دور

 الحاسـوب  وأنظمة مثل اإلنترنت الحديثة االتصال وسائل استخدام يتم بحيث التعليمية الوسائل. 5

  . التعليمية البرامج ووضع
 تكـوين  االنفـرادي فـي   والتعلم التعاوني بالتعلم االستعانة يتم بحيث العادية التدريس أساليب . 6

  . وغيرها العلمية المنظومات
 األهمية بمكان ضرورة األخذ بتلك الخطوات السابقة من أجـل  هذا ويرى الباحث أنه من  

  .تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى الطالب بصورة جيدة
 المنظومي بالتفكير األخذ أهداف

  : يلي ما تحقيق إلى يهدف المنظومي التفكير أن) 68:2003عبيد ، عفانة،(يرى
  . متكاملة في منظومة المختلفة المكونات ربط خالل من للعلم الكلية الصور إدراك. 1
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 يفقـد  أن دون ألي موضوع الشاملة للصورة المكونة الرابطة العالقات رؤية على القدرة تنمية. 2

  .جزئياته
 الفرعيـة  إلى مكوناتهـا  واالجتماعية والثقافية العلمية الموضوعات تحليل على القدرة تنمية . 3

 . استداللية أو قات تفاعليةعال أكانت سواء البعض بعضها مع ربطها لتيسير

 ، العامة الفكرة منظومة تعطي إلى للوصول البعض بعضها مع والمكونات العناصر تركيب. 4
 . شمولية أو اتساعا أكثر فكرة إلعطاء بعضها البعض مع جزئية منظومات عدة ربط عن فضال

 النظم هذه إن إذن تماعية ،واالج والتربوية والبيئية العلمية النظم مع المنظومي التفكير يتفق. 5

 . الشاملة الكلية بصورتها وإدراكها التفكير فهمها يتطلب ومترابطة متكاملة أصال

 لمشكالت جديدة حلول خالل وضع المتعلم عند اإلبداعية القدرة ينمي أسلوب المنظومي التفكير. 6

  .مطروحة
  )69-68:2003عبيد ، عفانة، (:خطوات التفكير المنظومي 

  : التالية الخطوات إتباع المتعلم من المنظومي التفكير يتطلب
 . وإدراكها لفهمها الدراسي المقرر في العلمية المضامين دراسة .1

 . الدراسي المقرر في المعروضة العلمية للمضامين األساسية المكونات تحليل . 2

 . معنى للموضوعات تعطي األساسية المكونات بين وروابط عالقات إيجاد . 3

 .المتشعبة العالقات لتحديد األساسية المكونات من مكون كل تأثير تحديد . 4

 في العالقة المتشابهة ذات المكونات تكون بحيث المنظومات تكوين في الهرمية على التركيز. 5

  .واحد مستوى
  . توضيح أو تفسير إلى تحتاج التي األساسية المكونات بعض على أمثلة إعطاء. 6
 . سدها فيها ومحاولة الفجوات لتحديد المكونة المنظومات أو للمنظومة صريالب التصور . 7

  المضامين الكلية لتلك الصورة إلدراك عالقة ذات أخرى بمنظومات المكونة المنظومة ربط. 8
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  الدراسات السابقة
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  الدراسات السابقة
 التعلم المتمركـز حـول      ة يوظف إستراتيجي  تقنيهدفت الدراسة الحالية إلى بناء برنامج       

 مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة ويعـرض             لتنميةالمشكلة  
ع الدراسة، ولذلك قام الباحث بـاإلطالع علـى   هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضو     

مجموعة من الدراسات السابقة في هذا الميدان، واالستفادة منها في إعداد البرنامج وتطبيقه على              
  .عينة الدراسة

، ومن ثم التعليـق  محورين رئيسيينوتسهيالً لإلفادة من هذه الدراسات، قام الباحث بتصنيفها إلى        
  :جاءت محاور الدراسة على النحو اآلتي الدراسة، وقد محوريعلى 

  

جية التعلم المتمركز حول المشكلة أو ما يعرف بنمـوذج          دراسات تناولت إستراتي  : األولالمحور  
  .ويتلي 

  .دراسات تناولت التفكير المنظومي: الثانيالمحور 
  .وقد قام الباحث بعرض الدراسات حسب التاريخ من الحديث إلى القديم

 
 

  ) : 2010( الشهراني -1
 معرفة أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أو          ىهدفت هذه الدراسة إل   

في تدريس وحدة النسبة والتناسب على التحصيل الدراسـي واالتجـاه        ) بنموذج ويتلي ( ما يعرف 
، هذا وقد اعتمد الباحـث علـى المـنهج           الصف السادس االبتدائي     طالبو الرياضيات لدى    نح

مـن طـالب    طالباً  ) 60(وطبقت الدراسة على عينة بلغ عددها       التجريبي بتصميم شبه تجريبي،     
الصف السادس االبتدائي بمدرسة الجرجاني االبتدائية بمحافظة جدة بالمملكة العربية الـسعودية،            

 إحداهما تجريبية درست وحدة التناسب بنـاء علـى          يمهم إلى مجموعتين متساويتين   حيث تم تقس  
، واألخرى ضـابطة درسـت الوحـدة        ) نموذج ويتلي (إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة    

هـ ، كمـا وقـد    1430/هـ1429بالطريقة التقليدية خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي         
،إضافة إلى مقيـاس    ) التذكر والفهم (راً تحصيلياً شمل المستويين األولين      أعد وطبق الباحث اختبا   

 وذلك قبلياً وبعدياً ، وتوصلت الدراسة إلى وجـود فـروق ذات داللـة                نحو الرياضيات  لالتجاه
بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في كل من االختبار ومقيـاس            إحصائية  

باستخدام إستراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول        لتجريبية التي درست    االتجاه لصالح المجموعة ا   
  .المشكلة
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  ) :2008( شارب -2
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اسـتخدام إسـتراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول                

 وأنمـاط   المعرفـي  على تحصيلهم    اإلعدادي الثانيالمشكالت في تدريس العلوم لتالميذ الصف       
 130تكونت عينة الدراسـة مـن    وقد  يهم و كذلك اتجاهاتهم نحو مادة العلومالتعلم و التفكير لد

ج  من مدرستين بقرية عرابة أبودهب بمحافظـة سـوها         اإلعدادي الثاني الصف   طالب من   طالباً
وقد قـام الباحـث     بمصر ، وقد استخدم الباحث منهجين هما المنهج التحليلي والمنهج التجريبي            

ضـابطة  (وتقسيم العينة لمجمـوعتين      ،اإلعدادي الثانيتالميذ الصف   من   اختيار عينة الدراسة  ب
  وبعـدياً   قبليـاً  )اختبار تحصيلي، مقياس اتجاه نحو العلوم     (تطبيق أدوات الدراسة  وتم  ،) وتجريبية

  باسـتخدام إسـتراتيجية الـتعلم    )العـصبي الجهاز ( تدريس وحدة ،حيث تم على عينة الدراسة  
 للمجموعـة الـضابطة   التقليديـة   موعة التجريبيـة وبالطريقـة      المتمركز حول المشكالت للمج   

بـين متوسـطي درجـات طـالب     ،وتوصلت الدراسة إلى وجدود فروق ذات داللة إحـصائية          
المجموعتين الضابطة والتجريبية وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي تم تدريـسها بواسـطة             

  .بنموذج ويتليإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أو ما يعرف 
  ) :2008( دراسة برغوت-3

 المـشكلة  حول المتمركز التعلم إستراتيجية استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 ، واسـتخدم  بغـزة  األساسي السادس الصف لطالب التكنولوجيا في المهارات بعض تنمية على

ي االختبار وبطاقة المالحظـة  الباحث المنهج التجريبي ،وقام بإعداد أدوات الدراسة التي تمثلت ف         
وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية بمعنى أن              
استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لـه أهميـة فـي تنميـة بعـض المهـارات                 

  .التكنولوجية لدى الطلبة
  ) :2005( دراسة حمادة -4

ى الكشف عن فاعلية استخدام نموذج ويتلي البنائي المعدل في تنمية        هدفت هذه الدراسة إل   
مهارة حل المشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضـيات لـدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة،                
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وقامت بإعداد أدوات الدراسة، وتوصـلت الدراسـة إلـى              

 المجموعة التجريبية، بمعنى أن استخدام نموذج ويتلـي         وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح     
  .البنائي له أهمية كبيرة في تنمية مهارة حل المشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضيات

  ) :2003( دراسة الجندي -5
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر نموذج ويتلي في تنمية التحصيل ومهارات عمليـات              

لعلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلـوم، واسـتخدمت           العلم األساسية والتفكير ا   
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الباحثة المنهج التجريبي، وقامت ببناء اختبار تحصيلي، واختبار عمليات العلم األساسية، واختبار            
التفكير العلمي وطبقتهم على عينة الدراسة والمكونة من فصلين من تالميـذ الـصف الخـامس                

بتدائية الحكومية بمحافظة القاهرة، أحدهما يمثل المجموعة التجريبيـة         االبتدائي بمدرسة طابا اال   
تلميذ، وتوصلت الدراسـة    ) 45(تلميذ، واألخر يمثل المجموعة الضابطة وعددها       ) 42(وعددها  

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ             
 – اختبار عمليات العلم األساسية      –اختبار التحصيل   (تبارات الثالث   المجموعة الضابطة في االخ   

  .البعدية لصالح المجموعة التجريبية) اختبار التفكير العلمي
 ) :2002( دراسة أحمد -6

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام كل من نموذج ويتلـي للـتعلم البنـائي              
التحصيل ومهارات عمليات العلم والتفكير االبتكاري لـدى  والتعلم باالستقبال ذي المعنى في تنمية   

تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبـي، وقامـت              
اختبار تحصيلي، مقيـاس مهـارات عمليـات العلـم، اختبـار التفكيـر             (بإعداد أدوات الدراسة    

وصلت الدراسة إلى أنه يوجـد فـروق ذات داللـة           ، وطبقهما على عينة الدراسة، وت     )االبتكاري
إحصائية لكل من نموذج ويتلي للتعلم البنائي والتعلم باالستقبال ذي المعنى لـصالح المجموعـة                
التجريبية، حيث أن استخدام نموذج ويتلي والتعلم باالستقبال لهما أثر كبير في تنميـة التحـصيل                

  .ومهارات عمليات العلم والتفكير االبتكاري
  ) :2000( دراسة الحذيفي -7

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية التدريس بإستراتيجية الـتعلم  المرتكـز            
على المشكلة في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذات الصف الثـاني               

العلوم لقياس التحصيل   المتوسط واستخدم الباحث المنهج التجريبي وقام ببناء اختبار تحصيلي في           
واستبانه اتجاه لقياس االتجاه وطبقهما على عينة مكونة من أربعة فصول دراسية فصالن يمثالن              

تلميذة تـم  ) 71(وآخران يمثالن المجموعة الضابطة وعددهم ) 76(المجموعة الضابطة وعددهم    
ستخدمة تأثيراً كبيـراً    اختيارهم بطريقة عشوائية وتوصلت الدراسة إلى أن لهذه اإلستراتيجية الم         

  .في تنمية التحصيل الدراسي بمستوياته المختلفة وكذلك فاعليتها في تنمية االتجاه نحو العلوم
 ) :1999( دراسة سالم -8

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية إستراتيجية التعلم  المرتكز على المشكلة فـي           
و العمل التعاوني في مادة العلوم واستخدم الباحـث   تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري واالتجاه نح     
اختبار تحصيلي، اختبار التفكير االبتكاري، مقيـاس       (المنهج التجريبي، وقام ببناء أدوات الدراسة       

، وطبقهما على عينة من طالب التعليم األساسي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فـروق ذات        )اتجاه
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ية، حيث أن إستراتيجية التعلم المرتكز حول المشكلة لها         داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريب    
 .فاعلية في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو العمل التعاوني في مادة العلوم

  
  

  ) :1999 ((Butler.Susan)سوزان . دراسة بلتر-9
  

Catalysing student Autonomy through Action research in a problem 
centered learning Environment. 

  

يهدف البحث إلى وصف فاعلية التعلم المتمركـز حـول المـشكلة باسـتخدام المـنهج                
التفسيري، ويركز على إظهار مهارة التفكير النقدي للطالب والعالقة بين المفاهيم العلميـة التـي    

.  وتغيير أدوار المعلـم والطـالب      تدرس، والتخصصات التي تدرس طبيعة المشاكل المطروحة،      
  .والتقارير تدلل على أن المساق صمم ليسمح إمكانية التنمية الناجحة لحكم الطالب الذاتي

  ) :1997 ((.Glasgow , Neal A) دراسة جالسجوا، نيل -10
  

New Curriculum for New Times : A guide to student-Centered, 
Problem-Based learning. 

  
  

الدراسة ترشدنا خطوة بخطوة عن كيفية تصميم التعلم المتمركز حول المشكلة خالل            هذه  
المنهج، حيث توضح المحتويات للمعلمين كيفية تطوير المنهج المتمركز حول المـشكلة، وتـدير         
مشاريع الطالب عبر مجموعة من المواضيع والتخصصات، وتقييم هـذه المـشاريع باسـتخدام              

المجتمع ليكونوا موجهين للمشروع، وتقديم أمثلة كثيـرة فـي مجـاالت      الحقائب، وإشراك أفراد    
واألفكـار  . متنوعة ومستويات التعلم المختلفة مع مجموعة مـن األفكـار، إلشـراك الطـالب             

واالقتراحات المطروحة صممت لتوسيع استخدام أدوات المعلم الفصلية، وتقـديم أمثلـة عمليـة              
 التقليدية إلى أقل البدائل الرئيسة لتوجيه اإلبداع وتنفيـذ          متنوعة من مختلف المناهج، تتراوح بين     

  .وإدارة وتقييم المناهج العملية وأعمال الطالب
احتياجات المنهج المسئول وتقييم الفصل الدراسي بحثت من قبل المعلمين وتناقش بها التربويـون    

  .واإلداريون واألهالي واألطراف المعنية وكانت محل اهتمامهم
  ) :1997 ((Seifer;Simmons)سيفرت؛ سيمونس  دراسة -11

  

Learning Centered Schools Using a problem-Based Approach. 
  

تم تصميم التعلم المتمركز حول المشكلة من أجل زيادة المشاركة الفعالة للطـالب فـي               
 الـذاتي،   عملية التعلم، تشجيع التعليم الذاتي، أسلوب حل المشكالت عند الطالب، تعزيز التقيـيم            

  .مهارات االتصال عند الطالب، وتحسين قدرات الطالب لالتصال واستخدام مصادر المعلومات
  ) :1997 ((Dooley,Cindy) دراسة دولي، كندي -12
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Problem-Centered Learning Experiences : Exploring Past, Present and 
future Perspectives. 
 

كلة للطالب الموهوبين وصف وطبق لتنميـة خبـرات       نموذج التعلم المتمركز حول المش    
التعلم والتي نظمت حول اكتشافات الماضي، الحاضر، واتجاهات، ومـشاكل وأحـداث األفـاق              

وأخذ في االعتبار الطـرق التـي تـستخدم الـتعلم     . المستقبلية، والظواهر في العلوم االجتماعية   
لخاصة بالطالب الموهوبين وصـفوف     المتمركز حول المشكلة في الصفوف النظامية والبرامج ا       

  .الموهوبين المكتفية بذاتها
  ) :1996 ((Briscoe;Stout) دراسة بريسكو؛ستوت -13

  

Integrating Math and Science through Problem Centered Learning in 
Methods courses : Effects on Prospective Teachers, Understanding of 
Problem Solving. 

  

  

التقارير عن آراء أسلوب حل المشكالت طور من قبل معلمين المرحلة االبتدائية، كنتيجة             
لخبرات التعلم المتمركز حول المشكلة في فصل طرق علم الرياضيات المتكامل ويناقض أربـع              
حقائق متعلقة باتجاهات الطالب نحو أسلوب حل المشكالت، معرفتهم بأسلوب حل المـشكالت،              

  .حل المشكالت، قواعد حل المشكلة في صفوف المرحلة االبتدائيةعمليات أسلوب 
  ) : Hill;Hannafin) (1995( دراسة هيل؛هنافن -14

  

تناقش هذه الدراسة آثار استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تـدريس             
ـ         . التكنولوجيا لمعالجة مشاكل التدريس والتعلم اليومية      ن مـسار   وتـم تقـديم لمحـة عامـة ع

خلـق  : وقد تم إيجاز العوامل التي تساهم في إنجاح طريقة التدريس وهي  ) التكنولوجيا للمعلمين (
موقف تعليمي، التدريس بنفس الطريقة التي تعلم بها الطالب، يدخل المتعلمين الفصل ويمتلكـون           

) والعقـول الخبـرات   (الخبرات المتنوعة ورؤية مختلفة عن التكنولوجيا ورغبة إلعداد بيئة عن           
لتعلم التكنولوجيا، وتم أيضاً مناقشة األسس النظرية التي تقوم عليها هذه البيئة المفتوحـة للـتعلم           
وتم تقديم المشاركين واألهداف والغايات وآلية التنفيذ والمتطلبات ومناقـشة الفوائـد والمـشاكل              

 .موقضايا التدريس في هذا المجال في بيئة التعلم بالنسبة للمتعلم والمعل

  ) : Kadel,stephanie) (1992( دراسة كادل، ستيفين -15
  

تم إعداد هذه الوثيقة لتكون مرجعاً ومرشداً لمساعدة المعلمين في دمج استراتيجية التعلم             
وتتناول المكونات النموذجية للتعلم المتمركز حول المشكلة       . المتمركز حول المشكلة في مناهجهم    

علمية، وتقدم اقتراحات عملية وأمثلة ومصادر للمساعدة في هذا         في مادة الرياضيات واألنشطة ال    
ما هو الـتعلم المتمركـز حـول         : الفصل األول االتجاه، حيث تضمن الوثيقة عدة فصول تناول        

 التعلم المتمركز حول المشكلة والطريقـة التقليديـة للتـدريس،         إستراتيجيةالمشكلة؟ والفرق بين    
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أمـا  . مركز حول المشكلة للطالب؟ واالهتمامات العملية للمدرسين      وماذا يمكن أن يقدم التعلم المت     
فيتناول كيف يمكنك تنفيذ إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في الفصل؟،            : الفصل الثاني 

وكيفية طرح األسئلة المناسبة، والعمل في مجموعات صغيرة لضمان مشاركة جميع الطالب في             
وصف مادة الرياضـيات، بـرامج   :  فيتضمن أما الفصل الثالث. بالفصل، ويتم تقييم تعلم الطال 

تعليمية علمية، المراجع، الفهارس، الكتب المدرسية، كتـب األنـشطة، المنـشورات األخـرى،              
األفكار الديناميكية والتي تلقـي      : بعنوانونشر في كل جزء من الوثيقة فصل        . والموارد البشرية 

   مج التعلم المتمركز حـول المـشكلة بالواليـات المتحـدة           قتدى به في برا   الضوء على نموذج ي
األمريكية، ويناقش هذا البحث بالتفصيل ضرورة التعلم المتمركز حول المشكلة وفوائده، أما فـي          

  .الملحق فتوجد األسئلة التي يمكن أن تستخدم لتحديد أساليب التعلم للطالب في الفصل
 

  :من حيث أغراض الدراسة وأهدافها  -1
فقد تناولت الدراسات المتعلقة باإلستراتيجية مجموعة من األغراض واألهداف، فبعضها          
تناول إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأكثر من مسمى لها فمنهم مـن أطلـق عليهـا                 

تعلم المرتكز على المشكلة، وآخر إستراتيجية ويتلي نسبة إلى العالم الذي صـممها             إستراتيجية ال 
، وهو ما يتشابه تماماً من حيث المضمون والمفهوم مع هـذه الدراسـة مثـل                )جيرسون ويتلي (

ــة ــشهراني، (دراس ــارب،(،) 2010ال ــوت،(، )2008ش ــادة،(، ) 2008برغ ، ) 2005حم
، ) Butler,1999(،  ) 1999سـالم، (،  ) 2000يفي،الحـذ (،  ) 2002أحمد،(،  ) 2003الجندي،(
)Kadel,1992 ( ،)Hill;Hannafin,1995(    ــة ــل دراس ــضمون مث ــث الم ــن حي ، وم
)Glasgow,997 (،)Seifert;Simmons,1997 (، )Briscoe;Stout,1997 ( ،
)Dooley,1997.(  

ربيـة  وبذلك ففي هذا المجال تتفق أغراض وأهداف هذه الدراسة جزيئاً مع الدراسات الع            
التي تناولت إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة، وتتفق من حيث المضمون مع الدراسـات        

  .، فقد كان االتفاق كبيراً)Hill;Hannafin,1995 ( ،)Kadel,1992(األجنبية، فيما عدا دراسة 
  

  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة  -2
 الـسابقة العربيـة، ودراسـة       فقد اشـتركت هـذه الدراسـة مـع جميـع الدراسـات              

)Hill;Hannafin,1995(        من الدراسات األجنبية في اسـتخدامها المـنهج التجريبـي كمـنهج ،
) Butler,1999(يناسب طبيعة هذه الدراسة، فيمـا عـدا بعـض الدراسـات األجنبيـة مثـل                 

،)Glasgow.Neal,1997 (،)Kadel,1992( ،)Briscoe,1996( التــي اســتخدمت منــاهج ،
  .منهج التفسيري الجدلي، البنائي، والوصفي، حسب طبيعة الموضوعأخرى كال
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  :من حيث أداة الدراسة  -3
فقد اشتركت هذه الدراسة مع كل الدراسات السابقة العربيـة فـي أداة الدراسـة وهـي                 

، ) 2002أحمـد، (،  ) 2003الجندي،(،  ) 2005حمادة،(،  )2008برغوت،(مثل دراسة ) االختبار(
، واختلفت مع بعـض الدراسـات الـسابقة التـي اسـتخدمت       )1999سالم،(،  ) 2000الحذيفي،(
ولم تتفـق أي مـن الدراسـات الـسابقة العربيـة      ) استبانه، مقياس اتجاه، مقياس عمليات العلم   (

وذلك ألن الدراسـة الحاليـة تعـالج       ) بطاقة المالحظة (واألجنبية في األداة الثانية للدراسة وهي       
طاقة، مع العلم أن جميع الرسائل السابقة في هـذا المحـور لـم              جانب مهارة ويتطلب لقياسه الب    

  .تتطرق إلى الجانب المهاري
  

  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة  -4
فقد اختلفت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة العربية من حيث اختيـار طالبـات                

، )Briscoe,1996(الصف التاسع ، أمـا الدراسـات األجنبيـة فقـد اختلفـت مـع دراسـة                  
)Hill;Hannafin,1995 (  ،)Kadel,1992(      واختلفت مع دراسـة ،)Dooley,Cindy,1997 (

التي اختار فيهـا    ) Glasgow.Neal,1997(التي كانت عينتها من الطالب الموهوبين، ودراسة        
  .مستويات التعليم المختلفة

 
 االتجاه المنظومي وخاصة في المجال التربوي نجد أنه مجال حـديث     بتتبع الدراسات التي تتناول   

ودراساته قليلة ونادرة وفيما يلي استعرض الباحث مجموعة من الدراسات العربيـة واألجنبيـة              
  :ذات العالقة باالتجاه المنظومي 

  ) :2007(دراسة عسقول وحسن . 1
متعددة على تنمية التفكير المنظومي لدى       الوسائل ال  م      هدفت الدراسة إلى التعرف أثر استخدا     

طلبة الصف التاسع األساسي في مادة التكنولوجيا ، ولتحقيق أهداف البحـث اسـتخدم الباحثـان            
المنهج البنائي والمنهج التجريبي ، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتصميم اختبـار للتفكيـر            

 من طالب الصف التاسع األساسي مـن       )85( المنظومي ، وطبق على عينة قصديه مكونة من         
التابعة لوكالة الغوث ، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجـود  ) أ ( مدرسة ذكور دير البلح اإلعدادية  

 الطلبة فـي المجموعـة      درجاتبين متوسط    )α≥0.05( عند مستوى    فروق ذات داللة إحصائية   
ر التفكير المنظومي في مـادة  في اختبا الطلبة في المجموعة التجريبية درجاتالضابطة ومتوسط   

التكنولوجيا للصف التاسع األساسي لصالح المجموعة التجريبيـة، كمـا وأظهـرت النتـائج أن               
وخلـص  . للبرنامج أثر في تنمية التفكير المنظومي في مادة التكنولوجيا لدي المجموعة التجريبية         

لـدعم لتطـوير الوسـائل    تقديم كافة أشـكال ا    : الباحثان إلى مجموعة من التوصيات من أهمها        
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التعليمية المتعددة وكذلك البرمجيات التعليمية القائمة على الوسائط المتعددة التفاعلية بما يـساهم             
  .في تحقيق أهداف المؤسسات التعليمية وتنمية التفكير بأنواعه المختلفة عند الطالب

  ) :2007( المالكي دراسة.2
 الصف لطالبات امتالكها الالزم المنظومي كيرالتف مهارات هدفت هذه الدراسة إلى تحديد  

 لطالبـات  القـراءة  كتاب تدريبات مراعاة مدى على القراءة و التعرف مادة في االبتدائي السادس

 والتركيـب  ، والتحليـل المنظـومي   ، المنظـومي  التصنيف(لمهارات االبتدائي السادس الصف

 نظرية بدراسة الباحثة قامت الدراسة أهداف لتحقيق و)  المنظومية العالقات إدراك ،و ، المنظومي

 أهميتة ،و التفكير وتحديد مفهوم ، والتفكير والقراءة ، ومهاراتها ، وأنواعها ، القراءة مفهوم لتحديد

 للدراسات عرض ذلك تال ، مهاراته ،و وأهميتة ، المنظومي التفكير ،ومفهوم وأنواعه ، ومهاراته ،

 قائمـة  تـضمنت  استبانه بتصميم الباحثة قامت كله هذا ضوء وفي ، بالدراسة ذات العالقة السابقة

 ١٤ ) قبل من حكمت االبتدائي السادس لطالبات الصف الالزمة المنظومي التفكير بمهارات مبدئية

المهـارات   حولـت  ثـم  ومـن  المنظومي، التفكير لمهارات المنطقي الصدق من للتأكد ، مختصا(
 ضـوء  في االبتدائي السادس الصف لطالبات القراءة كتاب ريباتلتد تحليل بطاقة إلى المستخلصة

 تدريبا ) 216 (والبالغ الدراسة مجتمع كامل على التحليل بطاقة المنظومي وطبقت التفكير مهارات

 االبتـدائي  الـسادس  الصف لطالبات كتاب القراءة في المقررة التدريبات تمثل المقرر، الكتاب في

العربيـة   اللغة آخر في ،ومختص الباحثة قبل من التحليل تم حيث الثانيو األول الدراسي للفصلين
أن تدريبات كتاب القراءة قد راعت مهارات التفكيـر المنظـومي ولكـن     الدراسة تطبيق وأظهر

بالعمل على تطوير تلك التدريبات فـي ضـوء مهـارات           بنسب متفاوتة ، لذلك أوصت الدراسة       
  .التفكير المنظومي

  ) :2006(ودة دراسة أبو ع. 3
 في تنمية مهارات التفكير المنظـومي    يهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام النموذج البنائ        

في الرياضيات لدى طالب الصف السابع ،ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة قام الباحث بإعـداد             
 إلـى  أدى لمقترحا البنائي بالنموذج سالتدري اختبار في التفكير المنظومي وتوصل الباحث إلى أن

  .المنظومي  التفكير بمهارات التجريبية طالب المجموعة احتفاظ
   ) :2004( دراسة عفانة ونشوان . 4
استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي تـدريس       والتي هدفت إلى معرفة أثر       

قـد أعـد    و .تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغـزة            الرياضيات على 
تدريسه للمقرر وبعد تدريسه له علـى        الباحثان اختبار التفكير المنظومي وطبق هذا االختبار قبل       

حيث تم تدريس طلبة المجموعـة   )  ضابطة   83 و   تجريبية 94 ( اطالب ) 177( عينة مكونة من    
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 دامباسـتخ   استراتيجيات ما وراء المعرفة بينما درست المجموعة الـضابطة         باستخدام التجريبية
 بين طلبة المجموعـة     إحصائية الطريقة العادية ، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة          

 لـصالح طلبـة المجموعـة        البعـدي وذلـك    المنظومي التجريبية والضابطة في اختبار التفكير    
  .التجريبية

   ) : 2003(  دراسة الكامل .5
للتالميذ وهـل مـن الممكـن       التفكير المنظومي    هدفت الدراسة إلى كيف يمكن توصيل     

 المنظومي بطريقة ما رغم معطيات المناهج الدراسية و إلى أي مدى يمكن            تدريس مقرر التفكير  
وتكونت عينة الدراسة مـن      أن يسهم ذلك في تطوير وتدعيم هذا النوع من التفكير لدى طالبنا ،            

وعات الرياضـيات   طلب منهم بناء نماذج في موض      تلميذ بالصف التاسع و العاشر حيث     ) 200(
 احصة دراسية ، وقد اعد الباحـث اختبـار         ) ١٣( واستغرق البرنامج    والبيولوجي والكيمياء ،  

   .اي على التفكير المنظومي ثم تطبيقه على عينة الدراسة قبلالقدرة لقياس
  : أوضحت نتائج الدراسة ما يلي وقد
   استخدام الكمبيوتر في رة المعلمينارتفاع تحصيل التالميذ في مجال بناء النماذج مع زيادة خب* 
 والـتعلم  التالميـذ  توقف نجاح كل تلميذ على دافعيه التعلم وذات القدرة على التعـاون لـدى             * 

  .االستكشافي في االستمرار في التدريس 
  . لدى التالميذ في استخدام االختبارات والمقابلة ا أظهر التفكير المنظومي تطور*
  ) :  2002(  دراسة المنوفي .6

المنظومي في تدريس حـساب المثلثـات علـى     هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية المدخل   
المرحلة الثانوية ، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعـداد مقـرر             التفكير المنظومي لدى طالب   

 فـي   تحصيليا اكذلك أعد اختبار  . المثلثات للصف األول الثانوي وفق المدخل المنظومي         حساب
األداتين قبل تدريسه للمقرر وبعـد      (  لثات وآخر في التفكير المنظومي ، وطبق هاتين       حساب المث 

، وقد أشـارت    )  ضابطة   ٥٢ تجريبية و    ٥٢ ( طالبا ١٠٤ (   تدريسه له على عينة مكونة من     
 من  بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث في كل        ا دالة إحصائي  فروق النتائج إلى وجود  

  . التجريبيةالمجموعة واختبار التفكير المنظومي ، وذلك لصالح طالباالختبار التحصيلي 
   ) : 2001(  دارسة عفانة والزعانين .7

الرياضيات والعلوم للصف السادس األساسي فـي        هدفت هذه الدراسة إلى إثراء مقرري     
 الرياضـيات والعلـوم     ريالمنظومي ، حيث قام الباحثان بتحليل مقر       فلسطين في ضوء االتجاه   

  والعلمية المتضمنة فيهما ، ثم وضع منظومات مفاهيميـة للمقـررين ،            الرياضية لتحديد المفاهيم 
 المنظومات  بتطوير  لتحديد الفجوات التي تتخل منظومات هذين المقررين ، ثم قام الباحثان           وذلك
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لـى مـضامين رياضـية      إ ترجمتها المفاهيمية للمقررين ، على اعتبار أن هذه المنظومات يمكن        
 بين مقـرري  اتكاملياً  التي تشكل معن   المفاهيمية وعلمية مثراة ، هذا فضالً عن تحديد المنظومات       

وكانت أهم نتائج البحث عدم وجـود       .  األساسي في فلسطين     السادس الرياضيات والعلوم للصف  
 واضـعي  تكاملية بين مفاهيم المقررين بصورة مرضية ، مما يـدل علـى أن                وخيوط عناصر
المقررين ، ممـا أدى       لم يكن بينهم لجان مشتركة تسعى إليجاد خيوط تكاملية بين هذين           المناهج

كما أنه ال يوجد تـوازن فـي عـدد           ذلك إلى انفصال مفاهيم هذين المقررين بصورة واضحة ،        
( ضية  بينما المفاهيم الريا   ) ا مفهوم ١٦٣( العلمية   المفاهيم في هذين المقررين حيث أن المفاهيم      

   )ا مفهوم٦٢
   ): 2001(  دراسة حسب اهللا .8

المنظـومي العالجـي عنـد تـدريس         هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية التدريس      
المقررة على تالميذ الـصف    " تعاريف هندسية    و وحدة مفاهيم " المفاهيم الرياضية المتضمنة في     

للمفاهيم العلمية ، وتم اختيار فـصلين       بإعداد اختبار تحصيلي     وقد قام الباحث  . األول اإلعدادي   
درست بالطريقة العادية   (اإلعدادية بدمياط الجديدة ، أحدهما مجموعة ضابطة         بمدرسة الكفراوي 

وقـد أوضـحت نتـائج       ) .درست باستخدام التدريس المنظـومي      (واآلخر مجموعة تجريبية     )
دراسة في التطبيق البعدي     ال مجموعتي  بين متوسطي درجات   االدراسة وجود فروق دالة إحصائي    
 التجريبية ، وهذا يؤكد فاعلية اإلجراءات العالجيـة         المجموعة لالختبار التحصيلي لصالح تالميذ   

  . التجريبيةالمجموعة التي اتخذت مع
  ) :Rosnay) 2001دراسة .9

 لتصميم التعليمية األهداف يتضمن والذي المدخل المنظومي استخدام أن على الدراسة تؤكد

 التعليميـة  فاألهداف . فاعلية أكثر التعلم ويجعل ، الوقت يوفر ، شبكة اإلنترنت على التعلم أنشطة

 يمكنـك  وبالتكنولوجيا المناسـبة  ، للتالميذ تقدم التي الخبرات أنواع عن تعبر محددة هي عبارات

  .التالميذ تعلم أجل تحسين من) األهداف ضوء في ( الشبكة من التعلم مصادر اختيار
 ، اإلنترنـت  على شبكة التعلم أنشطة لتصميم خطوات سبع باختصار يقدم هنا المنظومي خلوالمد

 أن تريـد  التـي  التعلم بوضوح مخرجات وتحدد المقرر في تفكر كيف يشرح 4:1من فالخطوات

 كيـف  وتقتـرح  ، الشبكة على الموجودة بين األمثلة للربط تستخدم 7:5 من والخطوات ، تحققها

   . مختلفة تعليمية أنشطة في التكنولوجيا من استخدامات العديد فتكيي كمعلم يمكنك
 : هي السبعة الخطوات

 .للمقرر العامة التعليمية األهداف تحديد . 1

 . للمقرر العامة باألهداف للدرس التعليمي األداء ربط . 2

 . للتقييم السليمة اإلجراءات تصميم . 3

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 60 -

 . إليها يحتاج لمن الراجعة التغذية تقديم . 4

 . مناسبة تدريس اتيجياتاستر اختيار . 5

 . التالميذ فيها يشارك التي األنشطة اختيار أو بناء . 6

 . التعليمية لألنشطة المناسبة المعينة الوسائط اختيار . 7

 ) :2000(التودري دراسة .10
 الرياضيات برمجة في مقترحة لوحدة التدريس المنظومي فاعلية معرفة إلى الدراسة هدفت   

  . المكتسبة البرمجة بمهارات واالحتفاظ ، الرياضيات في نمية التفكيرت على التربية كلية لطالب
 الكمبيـوتر  مـن خـالل   البرامج واختبار تحصيليا اختبارا الباحث أعد الدراسة غرض ولتحقيق

 وتكونت ، التصميم لمهارة الطالب أداء مالحظة لمالحظة وبطاقة الرياضيات في للتفكير واختبارا

وفـصل   ( المنظومي التدريس باستخدام الوحدة درست ) تجريبية موعةفصل مج من الدراسة عينة
 بوجود الدراسة نتائج أوضحت  وقد( العادية الطريقة باستخدام الوحدة درست ) ضابطة مجموعة

 لالختبـار  البعـدي  التطبيـق  فـي  الدراسة مجموعتي متوسطي درجات بين إحصائيا دالة فروق

 احتفـاظ طـالب   أوضحت كما ، التجريبية المجموعة البط لصالح التفكير ، واختبار التحصيلي

  . البرمجة بمهارات التجريبية المجموعة
 

  :من حيث أغراض الدراسة وأهدافها  -1
ف، فقد تناولت الدراسات المتعلقة بالتفكير المنظومي مجموعة من األغـراض واألهـدا           

فبعضها تناول التفكير المنظومي ، وآخر استخدم مصطلح المدخل المنظومي، وهو مـا يتـشابه               
تماماً من حيث المضمون مع هذه الدراسة فمن الدراسات التـي تناولـت التفكيـر المنظـومي                 

ونوعـاً مـا    ) 2004عفانـة ونـشوان،   (،  ) 2006أبو عودة،   (،  ) 2007عسقول وحسن، (دراسة
  ) 2003الكامل،(دراسة

وقد اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات التي تناولت مفهـوم المـدخل المنظـومي           
حسب (أما دراسة   ) 2001عفانة والزعانين، (،  ) 2002المنوفي،  (واالتجاه المنظومي مثل دراسة     

 كما وقد اختلفـت مـع      فقد استخدمت مفهوم التدريس المنظومي    ) 2000التودري،(و) 2001اهللا،  
  .من حيث األهداف) 2007المالكي(دراسة 

في الهـدف  ) 2004عفانة ونشوان،(، ) 2006أبو عودة، (ولقد اتفقت الدراسة مع دراسة    
  .وهو تنمية مهارات التفكير المنظومي واختلفت مع باقي الدراسات في هذا الهدف

  :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة  -2
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، ) 2006أبـو عـودة،    ( ، )2007عسقول وحسن،  (لقد اشتركت هذه الدراسة مع دراسة     
من حيث المنهج البنائي التجريبي واتفقت نوعا ما مـع          ) 2003الكامل،(،) 2004عفانة ونشوان، (

التي استخدمت المنهج التجريبـي ، كمـا        ) 2000التودري،(،) 2001حسب اهللا، (دراسة كل من    
  .ليالتي استخدمت المنهج الوصفي التحلي) 2001عفانة والزعانين،(اختلفت مع دراسة 

  :من حيث أداة الدراسة  -3
فقد اشتركت هذه الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة العربية فـي أداة الدراسـة وهـي         

عفانـة  (،  )2006أبـو عـودة،   (،    ) 2007عسقول وحـسن،   (مثل دراسة ) االختبار التحصيلي (
سابقة ونوعا ما  مع بعض الدراسات ال      ) 2002المنوفي،(،  ) 2001حسب اهللا، (،  ) 2004ونشوان،

  ).2000التودري، ()االختبار، بطاقة المالحظة(التي استخدمت 
  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة  -4

فقد اختلفت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة العربية من حيث اختيـار طالبـات                
، فقد تنوعت العينات المستخدمة في الدراسات       ) ضابطة38تجريبية،39طالبة ، 77(الصف التاسع   

  لسابقة من حيث الفئة العمرية ومجتمع الدراسة وعدد العينة حيث تنوعت ما بين الصف السادس ا
األساسي وحتى الصف األول الثانوي وبذلك تكون هذه الدراسة األولى التي اختارت عينـة مـن      

  .طالبات الصف التاسع األساسي بغزة في هذا المجال
 

ت معظم الدراسات االختبارات كأدوات للدراسة، ويتفق الباحث مع هـذه الدراسـات          استخدم -1
  .في استخدام اختباراً للتفكير المنظومي

ومعرفـة   اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي لمقارنة اإلستراتيجية المـستخدمة            -2
 مع هذا التوجه حيـث اسـتخدمت        مع الطريقة التقليدية، وتتفق هذه الدراسة الحالية      أثرها مقارنةً   

المنهج التجريبي، حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة لمقارنـة              
توظيف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية مهارات التفكير المنظـومي مقارنـة              

  بالطريقة التقليدية 
تدريس وفقاً إلستراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول      استخدمت بعض الدراسات دليالً للمعلم لل      -3

  .المشكلة ، وتستخدم الدراسة الحالية دليالً للمعلم لتوضيح الخطوات في تدريس العلوم 
  :ما أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 بناء اإلطار النظري وتحديد إستراتيجية التعلم المتمركز حول المـشكلة وتوضـيح مهـارات               -
   .كير المنظوميالتف
  ) .  اختبار التفكير المنظومي( بناء أداة الدراسة -
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  . بناء قائمة مهارات التفكير المنظومي -
  . اختبار األساليب اإلحصائية -
  . تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة باالستفادة الدراسة السابقة -

  : ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ناء على ما سبق من استعراض للدراسات السابقة يرى الباحث أن الدراسة الحالية اختلفت عـن                ب

  :غيرها بما يلي 
 فـي   مهارات التفكير المنظومي  في تنمية   التعلم المتمركز حول المشكلة      إستراتيجية قياس أثر    -

  ) .وسائل االتصال(وحدة 
 األساسي في المـدارس     التاسع طالباتة وهي    شملت الدراسة الحالية عينة من البيئة الفلسطيني       -

  .لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ةالحكومية التابع
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   الدراسة إجراءات

  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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  إجراءات الدراسة
وضـيح مفـصل لكـل مـن مـنهج الدراسـة،عينة            يتناول الباحث في هذا الفـصل ت      

، تطبيـق   تقنـي الدراسة،أدوات الدراسة، بناء االختبار ،تكافؤ مجموعتي الدراسة،بناء البرنامج ال        
  . الدراسة،واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها

  :وفيما يلي وصف للعناصر السابقة من إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة  . 1

  :يعة الدراسة منهجين همااستخدم الباحث وفقا لطب
  :المنهج البنائي.1   

وهو عبارة عن خطوات منظمة إليجاد هيكل معرفي تربوي جديد،أو لم يكـن معروفـاً               
بالكيفية نفسها من قبل، يتعلق باستخدامات مستقبلية، ويتواءم مع الظروف المتوقعـة اإلمكانـات              

معنيين في مجال معين لتحقيق أهـداف       الواقعية،يستفيد الباحث من خاللها من رؤى الخبراء أو ال        
 الـذي يهـدف     تقنيال، وحيث أن هذه الدراسة قامت على بناء البرنامج          )22:2003األغا،(معينة  

،فإن الموضوع لـم تتناولـه أي       التاسع الصف   طالبات لدى   التفكير المنظومي إلى تنمية مهارات    
  .دراسة من قبل

  :المنهج التجريبي. 2
هرة حالية مع إدخال تغيرات في أحـد العوامـل أو أكثـر             وهو المنهج الذي يدرس ظا    

 اسـتخدام المـنهج     ، وقد تم في هذه الدراسة     )83:2002األغا واألستاذ، (ورصد نتائج هذا التغير     
 على إستراتيجية التعلم المتمركز حول المـشكلة       بناء تقنيالوذلك لدراسة أثر البرنامج     ،التجريبي

 األساسـي   التاسـع  لـدى طالبـات الـصف        العلومي منهاج    ف مهارات التفكير المنظومي  تنمية  ل
بغزة،حيث تتعرض المجموعة التجريبية للبرنامج الذي أعده الباحث،بينمـا تتلقـى المجموعـة             

 العادية،حيث طبقت أدوات الدراسة المتمثلة في االختبار        الضابطة تدريساً للوحدة الدراسية بالطريقة    
  .ينعلى كل من المجموعت) القبلي و البعدي(

 فـي   تقنـي ال،حيث قام الباحث ببناء بعض الدروس وإعادة صياغتها لتتالءم مع طبيعة البرنامج             
  ).وسائل االتصال-األولىالوحدة (التاسع  للصف العلوممادة 

  :على النحو اآلتي) تجريبية وضابطة ( واتبع التصميم التجريبي المعتمد على مجموعتين       
   قبلي           معالجة             قياس بعديقياس:   المجموعة التجريبية
  قياس قبلي                               قياس بعدي:   المجموعة الضابطة
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  :مجتمع الدراسة  . 2
-2009  (يتكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف التاسع بمحافظة غزة للعام الدراسي          

   طالبة 4373والبالغ عددهن )  م2010
 :عينة الدراسة . 3

اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة مـن بـين الـشعب الدراسـية               
الموجودة في مدرسة حسن سالمة األساسية للبنات،حيث تم تحديد اختيـار المدرسـة بالطريقـة              

  :القصدية،وذلك لألسباب اآلتية
متطـورة  توفر التجهيزات المادية المناسبة كمختبر الحاسوب المجهز بأجهزة الحاسوب ال        •

وأجهزة العرض ومختبر العلوم الذي يحتوي على التجهيزات الالزمة لطبيعة البرنـامج            
 .تقنيال

  بالمدرسة كونها تقع في موقع جغرافي مناسب للباحثلسهولة االتصا •

 عمل الباحث كمدرس لمدة أربعة أعوام في مدارس وزارة التربية والتعلم العالي  •

ـ        تضمنت شعبتين دراسيتين     هذا وقد    ت إلـى   من مدرسة حسن سالمة األساسية للبنات تفرع
  :يبين ذلك)  1-4(ضابطة وتجريبية والجدول 

  العدد  العينة  الشعبة

  38  تجريبية إناث  )1(الصف التاسع 
  39  ضابطة إناث  )3(الصف التاسع 

    المجموع

 :تقنيالالبرنامج بناء 

يتـضمن   بحيـث  نـشطة وأ تإجراءا حركة يتضمن مسار أو خط بأنه"ويعرف على أنه    
،  ومعوقاتهـا  الطرائـق  ، ومبرراته المحتوى وأساليبه، التنظيم ، وتحديدها األهداف البرنامج
   )86:1990محمد، " (وإجراءاته التقويم

  :تقنيمبررات بناء البرنامج ال
 الذي يوظف إستراتيجية التعلم المتمركـز حـول         تقنيالحاجة إلى تقصي أثر البرنامج ال     

  .ستوى التفكير المنظومي لدى عينة من الطالبات في البيئة الفلسطينيةالمشكلة على م
  : عليها الباحث في بناء البرنامجاعتمداألسس والمصادر التي 

  .البحوث والدراسات السابقة . 1
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 . التعلم المتمركز حول المشكلةةإستراتيجي . 2

 . مهارات التفكير المنظومي . 3

 .كتاب العلوم للصف التاسع . 4

 . مرحلة التعليم األساسي العلياخصائص الطالبات في . 5

 .ةتقنيخصائص بناء البرامج التعليمية ال . 6

  تقنيمهارات التفكير المنظومي المتضمنة في البرنامج ال
 الموقف المنظومي/مهارة قراءة الشكل •

 الموقف وإدراك العالقات/مهارة تحليل الشكل •

 الموقف/مهارة تكملة العالقات في الشكل  •

 ميمهارة رسم الشكل المنظو •

  الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ البرنامج
   :تقني التالي الخطة الزمنية التي يقترحها الباحث لتنفيذ البرنامج ال)2-4 (يوضح الجدول

   
  2  البالونات والمناطيد  1
  صاروخ الفضاء والمكوك  2
  األقمار الصناعية والمحطات الفضائية  3

3  

  2   والسفينة الفضائيةالمسبار  4
  الحاسوب ومراحل تطوره  5
  استخدامات الحاسوب  6

4  

  2  االنترنت  7
  

 :مراحل بناء البرنامج

 يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أو        تقنيهدفت الدراسة إلى بناء برنامج      
ـ    يما يعرف بنموذج ويتلي لتنمية بعض مهارات التفكير المنظومي ف          وم لـدى    منهـاج العل

طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، ولهذه الغاية قام الباحث باإلطالع على مجموعة مـن              
 تناولت اإلستراتيجية المطلوبة والتفكير المنظومي  ومنهـا دراسـات           يالدراسات السابقة الت  

) 2000الحـذيفي، (،  ) 2002أحمد،(،  ) 2003الجندي،(،  ) 2005حمادة،(،  )2008برغوت،(
) 2004عفانــة ونــشوان،(، ) 2006أبــو عــودة،(، ) 2007، وحــسن،)1999ســالم،(، 
  ).2003الكامل،(،
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  :تقني المراحل اآلتية عند بنائه للبرنامج البإتباعوقد قام الباحث 
  :مرحلة التخطيط واإلعداد للبرنامج/المرحلة األولى

  :وتضمنت التخطيط واإلعداد للبرنامج الخطوات اآلتية
  : تحديد أهداف البرنامج

  إن تحديد األهداف ووضعها نصب العين منذ بداية بناء أي برنامج يعتبر عنـصراً رئيـساً           
في عملية اإلعداد، بل يمكن اعتبار هذه األهداف معيار يتحدد بموجبه محتوى البرنامج وطبيعته              
ونشاطاته ووسائله والتدريبات المصاحبة له وأساليبه التقويمية، باإلضافة إلى طـرق وأسـاليب             

  : أهداف البرنامج على النحو اآلتيوقد كانتدريس الخاصة التي سوف تستخدم ، الت
  :األهداف العامة للبرنامج:أوالً
رفع مستوى التفكير المنظومي لدى عينة من طالبات الصف التاسع في مدينة غزة مـن                 

  خالل توظيف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
  :تقنيلتحديد محتوى البرنامج ا:ثالثاً

 في ضوء األهداف المحددة سـلفاً وكـذلك فـي ضـوء             تقني      تم تحديد محتوى البرنامج ال    
  .إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

في دراسـتنا   تقنيالبرنامج ال مراعاتها عند اختيار محتوى     التي يجب هناك مجموعة من الشروط     
    :الحالية وهي

  .المحددة هدافاألأن يستند المحتوى إلى  -1
  .يتبع إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أن يكون النشاط المصاحب للمحتوى -2
  .مناسبة للخصائص العقلية للفئة المستهدفة أن تكون -3

على من الدروس   شتمل كل درس    ي بحيث على شكل دروس،      البرنامج تم تنظيم محتوى  و
المصادر والوسائل التعليمية، والتمهيد، واألنـشطة  ،و)المهارات المراد تحقيقها (السلوكية  األهداف  

  .التعليمية، وأساليب التقويم
  تقني البرنامج ال إعداداإلستراتيجية المستخدمة في: رابعاً 

على الرغم من أهمية الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في سبيل تقدم ونجـاح العمليـة                 
ه على الوجـه األكمـل ومنهـا        تساعده للقيام بأدائ  التربوية إال أنه هناك الكثير من العوامل التي         

حيث أن الباحث قام بإعادة صياغة لـدروس الوحـدة          إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة      
  .وعناصرها الثالثة  التعلم المتمركز حول المشكلةالمراد تدريسها بناء على إستراتيجية

  :تقنيتنفيذ البرنامج الالمستخدمة الوسائل : خامساً
  : أجهزة العرض-1
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 O.H.P  جهاز عرض الشفافيات

  .يتناسب مع عرض محتويات البرنامج من خالل الحاسوب على شاشة العرض: LCD جهاز
  :  الحاسوب-2
  . السبورة والطباشير الملون -3
 وتمثلت في األدلة اإلرشادية للمعلم والطالب،وتمثلت في كتاب العلوم          :مواد تعليمية مطبوعة  -4

  .سع باإلضافة إلى  بعض الصور التعليميةللصف التا
 وقد أعدت الشفافيات من أجل عرض المخططات التـي تبـين تطـور              :الشفافيات التعليمية -5

  .المناطيد وسفن الفضاء وكذلك أجيال الحاسب اآللي 
  : برمجيات الوسائط المتعددة-6

  :األفالم التعليمية . أ
 الباحث،والتي توضح آلية عمل صاروخ الفضاء وعدة        لقد تنوعت األفالم التعليمية التي استخدمها     

  . مقاطع أخرى تخدم الموضوع
 وذلــك لعــرض  WORD: وبرنــامج POWER POINTاالســتعانة ببرنــامج .ب

  .المخططات والصور
 لقد احتوي الدليل على مجموعة الدروس التي أعدها الباحث بعد عملية تنظـيم    : دليل المعلم  -7

 لبعض الدروس    طبقاً إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة      غةمحتوى الكتاب وإعادة الصيا   
    :تيةالعناصر اآل الدليلتضمن كل درس من دروس  وسوف يتقنيلتتالءم مع البرنامج ال

 عنوان الدرس §

 .العامةاألهداف  §

  األهداف الخاصة  §
 الوسائل واألدوات  §

 المحتوى التعليمي §

 .المصادر والوسائل التعليمية المقترحة §

 .جراءات التنفيذإ §

 التقويم §

 التفكير  وهو عبارة عن نشرة تعريفية بالبرنامج وتتضمن مهارات       :الدليل اإلرشادي للطالبة  -8
 واألهداف العامة والخاصة بكل درس باإلضافة إلى بعض المعلومـات الهامـة التـي      المنظومي

  :يجب أن يلم بها الطالب،وسوف يتضمن الدليل
 عنوان الدرس §
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 .العامةاألهداف  §

  األهداف الخاصة  §
 الوسائل واألدوات  §

 المحتوى التعليمي §

 .إجراءات التنفيذ §

 التقويم §

  :المرحلة الثانية
  :مرحلة تنفيذ البرنامج

  :سوف يتضمن تنفيذ البرنامج الخطوات اآلتية
  :األداء النظري

 للطالبات،حيث تمثل في المحتـوى النظـري للبرنـامج،من          يحيث تم توزيع الدليل اإلرشاد    
ض محتوى البرنامج على شاشة العرض ،والذي يحتوي نشرة تعريفية بالبرنـامج            خالل عر 

  . وأهدافه باإلضافة إلى األنشطة والفعاليات في كل درس الالزمة لكل مهارة
  :تحديد أساليب التقويم في البرنامج

  :التقويم القبلي: أوالً 
 التي  ير المنظومي  التفك ذلك من خالل الوقوف على مدى تمكن الطالبات من مهارات         تم  و

  .يسعى البرنامج إلى تنميتها
  :التقويم البنائي:ثانياً

وتمثل في مجموعة األسـئلة والتـدريبات والتطبيقـات         ،وتم هذا التقويم أثناء تنفيذ البرنامج     
واألنشطة المكتوبة وأوراق العمل المصاحبة للمهارات المراد تنميتها التي يشملها الشرح،ويهدف           

  :ويم إلىهذا النوع من التق
  .الكشف عن مدى تحقق األهداف بعد كل فعالية -
  . دمج الطالبات في الموقف الصفي وضمان المشاركة الفاعلة -
  : التقويم النهائي: ثالثاً 

وتم هذا التقويم بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج ، ويهدف إلى رصد األثـر الـذي تركـه           
الطالبات من أجل الوقوف على مـدى  مي لدى  التفكير المنظو تطبيق البرنامج على تنمية مهارات    

  . على إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةم القائتقني التحقق األهداف الخاصة بالبرنامج
  :أدوات الدراسة 

  :بناء االختبار: أوالً 
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 " مهارات التفكير المنظومي في مادة العلوم للصف التاسع "أعد الباحث اختباراً لقياس 

 بإعداد اختبار لقياس مهارات التفكير المنظومي في مادة العلوم للصف التاسع            قام الباحث 
  :، ولقد تم بناء االختبار تبعاً للخطوات التالية

   : محتوى االختبار-1
قام الباحث  بحصر مهارات التفكير المنظومي في مادة العلوم للصف التاسع ، كما قـام                

تبار ، ومن ثم تم تحديد المفاهيم التي يتضمنها االختبـار           بتحديد األهداف التعليمية المتعلقة باالخ    
 وبعد العرض على المحكمين وعمليات الحـذف والتعـديل          فقرة) 40(التشخيصي وكان عددها    

   .فقرة) 25(أصبحت 
  :صياغة فقرات االختبار -2

  :وقد صيغت بنود االختبار بحيث كانت
 .تراعي الدقة العلمية واللغوية -

  .التفكير المنظوميتراعي قياس مهارات  -
  .محددة وواضحة وخالية من الغموض -
  .ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها -
  .الطالباتمناسبة لمستوى  -
 وهذا ،صياغة بنود االختبار أن تكون من نوع االختيار من متعدداعى الباحث عند وقد ر -

 مالءمةكثرها من حيث االستخدام وأ،النوع من أكثر أنواع االختبارات الموضوعية مرونة
   .لمختلف األهداف المرجو تحقيقها

  :وضع تعليمات االختبار-3

بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى 
 الباحث عند وضع تعليمات ىشرح فكرة اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راع

  :االختبار ما يلي
 . وعدد الصفحاتاألبدالعدد الفقرات وعدد : ة بوصف االختبار وهيتعليمات خاص -1

 . تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب -2

  :الصورة األولية لالختبار -4
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وذلك ) 1(وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضهما على لجنة من المحكمين ملحق 
  : كلٍّ منالستطالع آرائهم حول مدى صالحية

  .عدد بنود االختبار -
  .مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها -
  .لمهارات التفكير المنظوميرات االختبار مدى تغطية فق -
  . مدى صحة فقرات االختبار لغوياً -

، تعديل بعض الفقرات وحذف البعض وإضافة البعض اآلخرن إلى ووقد أشار المحكم
  .تعديلها كما أوصى المحكمونحيث قام الباحث ب

  : تجريب االختبار -5
 االختبار على عينة استطالعية  بتطبيق الباحثقامبعد إعداد االختبار بصورته األولية 

    وقد تم اختيارهن من ضمن عينة الدراسة طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي)34(قوامها 
حيث يقيس االختبار مدى اكتساب الطالبات لمهارات التفكير المنظومي الموجودة وما عندهن            

  :بار التحصيلي بهدفمن خبرات و مدركات سابقة، وقد أجريت التجربة االستطالعية لالخت
 .حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار §

 .حساب مدى صدق و ثبات االختبار §

 .تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث §

 .تحديد مدى فهم الطالبات لصياغة فقرات االختبار §

  : االختبارأسئلةتصحيح  -6
، قـام   اختبار التفكير المنظـومي   لعينة االستطالعية باإلجابة عن أسئلة      بعد أن قام طلبة ا           

الباحث بتصحيح االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة ، بذلك تكون الدرجة التي حصل               
درجة ، و باإلضافة إلى ذلـك تـم حـساب عـدد              ) 25 – 0( عليها الطالب محصورة بين     

  .رات االختبار  لإلجابات الخاطئة كل فقرة من فقتتكرارا
  : تحديد زمن االختبار-7

متوسط الحسابي لزمن تقديم طلبة العينـة       ال لالختبار عن طريق     الطالبات  تم حساب زمن تأدية     
االستطالعية فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يـساوي       

  :وذلك بتطبيق المعادلة التالية . دقيقة ) 30(
  
  زمن إجابة االختبار الطالب األخير+ زمن إجابة الطالب األول =    ن إجابة االختبار زم

                                                          2     
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  : معامل التمييز و درجة الصعوبة -8
 الطالبات العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات طالبات  بعد أن تم تطبيق االختبار على 

  :على أسئلة االختبار ، وبذلك بهدف التعرف على 
 . لكل سؤال من أسئلة االختبار زمعامل التميي -

 .معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار  -

و قد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالمـاتهم فـي االختبـار التحـصيلي ، و أحـذ                    
طالبـات   ) 9(طالبات كمجموعـة عليـا ، و         ) x 34 ) = ( 9%27. (من عدد الطلبة    %)27(

  .كمجوعة دنيا مع العلم بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار 
 : معامل التمييز -

  " .قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين و طلبة الضعاف : " و يقصد به 
       :تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية   

 عدد المجيبين بشكل صحـصح مـن الفئـة العليـا                                       –عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا         =معامل التمييز   
  إحدى أفراد المجموعتين               

  
  والجـدول    قـرات االختبـار،   وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من ف          

  .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار) 4-3(
  
  )3-4(جدول

  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال

معامالت  م
 الصعوبة

معامالت  م
 الصعوبة

1 0.44 14 0.44 
2 0.56 15 0.44 
3 0.67 16 0.67 
4 0.67 17 0.56 
5 0.67 18 0.56 
6 0.44 19 0.44 
7 0.67 20 0.44 
8 0.56 21 0.56 
9 0.67 22 0.33 

10 0.56 23 0.44 
11 0.67 24 0.44 
12 0.67 25 0.67 
13 0.56   

 0.55 معامل الصعوبة الكلي

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 73 -

 0.33(بـين  يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت               
كانت فـي الحـد     حيث  االختبار،   جميع فقرات    يه تم قبول  وعل ،) 0.66( بمتوسط بلغ    )0.67 -

   .المعقول من التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم
  : معامل الصعوبة -

النسبة المئوية   : "ويقصد به   نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة         " و يقصد به    
    ".للراسبين في االختبار
  :  التالية وتحسب بالمعادلة

  
  x    100%  صحيحةعدد الذين أجابوا إجابة       =الصعوبة   معامل 

     عدد الذين حاولوا اإلجابة
                                              

 والجـدول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبـار،              
  . لكل فقرة من فقرات االختباريوضح معامل الصعوبة) 4-4(

   )4-4(  جدول
  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال

 م
معامالت 
 التمييز

 م
معامالت 
 التمييز

1 0.67 14 0.50 
2 0.39 15 0.67 
3 0.67 16 0.67 
4 0.72 17 0.72 
5 0.67 18 0.61 
6 0.72 19 0.72 
7 0.61 20 0.72 
8 0.56 21 0.67 
9 0.61 22 0.72 

10 0.72 23 0.72 
11 0.72 24 0.61 
12 0.67 25 0.72 
13 0.61   

 0.66 معامل التمييز الكلي

  
  

) 0.72 -0.39(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قـد تراوحـت بـين              
 كانت في الحـد المعقـول مـن     فإن جميع الفقرات مقبولة حيث    وعليه  ) 0.55(بمتوسط كلي بلغ    

  . حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويمالصعوبة 
  Test Validity :ختبارصدق اال -9
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             : صدق المحكمين: أوالً

أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه إلى أن االختبار الصادق هو االختبار الذي             " يقصد به     
 ختبـار االعرض  و قد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق          . يقيس ما وضع لقياسه     

في صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في المناهج وطـرق        
ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظـات        ومتخصصين  التدريس وأصول التربية    

، ومـدى انتمـاء     االختبـار غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات          
وفـي  ،  ، وكذلك وضوح صياغاتها اللغويـة     ختبارالمن األبعاد األربع ل   بعد  الفقرات إلى كل    

) 25(ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقـرات               
  .فقرة

 Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

 على عينـة اسـتطالعية      الختبارا بتطبيق   ختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لال      
، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسـون            طالبا  ) 34(مكونة من   

 الذي تنتمي إليـه وذلـك       لالختبار والدرجة الكلية    ختباربين درجات كل فقرة من فقرات اال      
  : التالية توضح ذلكوالجداول) SPSS ( باستخدام البرنامج اإلحصائي 

   )5-4 (جدول 
  معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة لھ

  

  0.325) = 0.05(لة وعند مستوى دال) 2-34(ر الجدولیة عند درجة حریة 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  م مستوى الداللة معامل االرتباط  م
  0.01دالة عند  0.666 14  0.01دالة عند  0.518 1
  0.01دالة عند  0.721 15  0.01دالة عند  0.735 2
  0.01دالة عند  0.637 16  0.01دالة عند  0.639 3
  0.01دالة عند  0.573 17  0.01دالة عند  0.661 4
  0.01دالة عند  0.482 18  0.01دالة عند  0.696 5
  0.05دالة عند  0.383 19  0.01دالة عند  0.558 6
  0.01دالة عند  0.673 20  0.05دالة عند  0.353 7
  0.01دالة عند  0.474 21  0.05دالة عند  0.380 8
  0.05دالة عند  0.372 22  0.01دالة عند  0.599 9
  0.01دالة عند  0.426 23  0.01دالة عند  0.443 10
  0.05دالة عند  0.358 24  0.01دالة عند  0.542 11
  0.01دالة عند  0.615 25  0.01دالة عند  0.608 12
      0.01دالة عند  0.515 13
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    0.418 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2-34(ر الجدولیة عند درجة حریة  

 ارتباطاً ذو لالختبار ترتبط بالدرجة الكلية األبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع 
تمتع بدرجة عالية االختبار يوهذا يؤكد أن ) 0.05، 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .ساق الداخليمن االت

 Test Reliability: االختبار  ثبات

 طريقة التجزئة وذلك باستخدامأفراد العينة االستطالعية الختبار على اتم تقدير ثبات 
   .21 معامل كودر ريتشادرسون النصفية وطريقة

 Split Half Method : طريقة التجزئة النصفية: أوالً. 1

 بطريقة التجزئة النـصفية     االختبارلحساب ثبات   تم استخدام درجات العينة االستطالعية      
 وكذلك درجـة النـصف الثـاني مـن          االختبارحيث احتسبت درجة النصف األول لكل فقرات        

الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باسـتخدام معادلـة               
 االختبـار وهذا يدل علـى أن  ) 0.652( فتضح أن معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية       جتمان

  .تمتع بدرجة عالية جدا من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةي
  Richardson and Kuder : 21 ن ريتشارد سو-كودرطريقة . 2

طريقة من طرق حساب الثبـات، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات      هذه ال استخدم الباحث   
ختبـار ككـل     لال للدرجة الكلية  21ودر ريتشارد سون  ك، حيث حصل على قيمة معامل       ختباراال

   : يوضح ذلك)  6-4(والجدول :  طبقاً للمعادلة التالية 
  ك2ع = 1   -  21ر   )  م–  ك(م 

  التباين :  2عدد الفقرات             ع: المتوسط             ك  :  م  :  حيث أن 
  )6-4(الجدول 
  21 نمعامل كودر ريتشارد سوعدد الفقرات والتباين والمتوسط و

21 نمعامل كودر ريتشارد شو م  2ع ك   
25   المجموع  40.999 16.029 0.896 

) 0.896( لالختبار ككـل كانـت       21 نيتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شو        
  . وهي قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

من صدق و ثبات االختبار التحصيلي ، و أصـبح االختبـار فـي              و بذلك تأكد الباحث     
   )3( انظر ملحق رقم . فقرة ) 25(صورته النهائية  

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب 

انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها                   
"  الباحـث طريقـة      ىصالحة قابلة لالستعمال والتعميم، تَبن    والحد من آثارها للوصول إلى نتائج       
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 ويعتمـد علـى تكـافؤ        وبعد التطبيق،  المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل التطبيق     
 ألفـراد العينـة ، ومقارنـة        القـصدي وتطابق المجموعتين من خالل االعتماد على االختيـار         

، وقد تم ضبط متغيرات العمر والتحـصيل        عواملالمتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات أو ال      
  .في االختبار للتأكد من تكافؤ تلك المتغيرات قبل البدء بالتجربة

  :ضبط متغير العمر : أوالً 

، قبـل بـدء التجريـب واسـتخرج         السجل المدرسي    من خالل    الطلبةتم رصد أعمار    
 للتعـرف علـى    (t)اختبار  تم استخدام   م، حيث   2009 سبتمبرمتوسطات األعمار ابتداء من أول      

يوضـح  )  7-4( الجدول  قبل البدء في التجربة، و    المجموعتين الضابطة والتجريبية    الفروق بين   
  :ذلك

   )7-4(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر

 المتوسط العدد مجموعة
 االنحراف 
 المعياري

"ت"قيمة   
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.488 14.674 38 تجريبية إناث

 0.428 14.695 38 ضابطة إناث
0.200 0.842 

غير دالة 
 إحصائياً

) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا       وهذا يعني عد  

  .يعني تكافؤ المجموعتين في متغير العمر
   : التحصيل العامضبط متغير: اً ثاني

، قبـل بـدء التجريـب    الـسجل المدرسـي    من خالل  مجاميع تحصيل للطلبة  تم رصد   
تـم  م حيـث   2009/2010 الدراسـي     مجامعيهم من السجالت المدرسية من العـام       واستخرجت

قبل البـدء فـي     المجموعتين الضابطة والتجريبية     للتعرف على الفروق بين      (t)استخدام اختبار   
  :يوضح ذلك ) 8-4(الجدول التجربة، و

   )8-4(الجدول 
 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل العام

 المتوسط العدد مجموعة
 االنحراف
"ت"قيمة   المعياري  مستوى الداللة قيمة الداللة 

 163.071 713.447 38 تجريبية قبلي إناث

 167.099 699.132 38 ضابطة قبلي إناث
 غير دالة إحصائياً 0.707 0.378
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) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت "يتضح من الجدول السابق أن قيمة     
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا         

  .يعني تكافؤ المجموعتين في التحصيل العام
  : التحصيل في العلومضبط متغير : ثالثا

، قبـل بـدء     ل المدرسـي    السج من خالل    مجاميع التحصيل في العلوم للطلبة    تم رصد   
م حيـث  2008/2009 مجامعيهم من السجالت المدرسية من العام الدراسي  التجريب واستخرجت 

قبل البدء فـي    المجموعتين الضابطة والتجريبية     للتعرف على الفروق بين      (t)تم استخدام اختبار    
  :يوضح ذلك ) 9-4(الجدول التجربة، و

   )9-4(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"لمعيارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات ا

  والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في العلوم

 المتوسط العدد مجموعة
 االنحراف
"ت"قيمة   المعياري  مستوى الداللة قيمة الداللة 

 22.208 67.342 38 تجريبية قبلي إناث

 21.550 66.868 38 ضابطة قبلي إناث
 صائياًغير دالة إح 0.925 0.094

) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا         

  .يعني تكافؤ المجموعتين في تحصيل العلوم
  :تطبيق القبلي لالختبارالضبط  : ثالثاً

تـم اسـتخدام    العينتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة، وىتطبيق االختبار عل تم  
قبل البدء فـي التجربـة،      المجموعتين الضابطة والتجريبية     للتعرف على الفروق بين      (t)اختبار  

  :يوضح ذلك) 10-4(الجدول و
  )10-4( الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"يارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات المع
   القبليالمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 المعياري

  "ت"قيمة 
  قيمة
 الداللة

  مستوى
 الداللة

 1.220 3.605 38 تجریبیة قبلي إناث
 قراءة

 1.375 4.000 38 ضابطة قبلي إناث
1.323 0.190 

  غير دالة
 إحصائياً

 1.428 4.526 38 تجریبیة قبلي إناث
 تحلیل

 1.475 4.342 38 ضابطة قبلي إناث
0.553 0.582 

  غير دالة
 إحصائياً
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 1.227 2.816 38 تجریبیة قبلي إناث
 العالقات

 1.081 2.579 38 ضابطة قبلي إناث
0.893 0.375 

  غير دالة
 إحصائياً

 1.058 3.553 38 تجریبیة قبلي إناث
 رسم

 1.088 3.289 38 ضابطة قبلي إناث
1.069 0.289 

  غير دالة
 إحصائياً

 3.539 14.500 38 تجریبیة قبلي إناث
 مجموع

 3.024 14.211 38 ضابطة قبلي إناث
0.383 0.703 

  غير دالة
 إحصائياً

) 0.05(ئياً عند مـستوى داللـة       غير دالة إحصا  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا         

  .يعني تكافؤ المجموعتين في التحصيل في االختبار
  خطوات الدراسة       

  :المراحل اآلتية تلخصت خطوات الدراسة في 
  :الجانب النظري   - أ

  :آلتية     وتمثلت في الخطوات ا
  .تحديد مشكلة الدراسة وبناء عناصر الخطة -1
  .الوصول إلى الدراسات السابقة والبحوث ذات العالقة بموضوع الخطة -2
مناقشة بعض المتخصصين في مجال المناهج وطرق تـدريس العلـوم والتكنولوجيـا              -3

 .للوصول إلى أفضل صياغة للعنوان

 :الجانب اإلجرائي   - ب

  :ن الدراسة بما يلي ولقد قام الباحث في هذا الجزء م
 .قبل تطبيق الدراسة: أوالً 

بناء البرنامج التقني الذي يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حـول المـشكلة  لتنميـة                . 1
  مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة

عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المنـاهج وطـرق          . 2
  .ريس العلوم والتكنولوجياتد

 إعداد دليل للمعلم  . 3

 .إعداد دليل للطالبة  . 4

 :أثناء تطبيق الدراسة : ثانياً 

  .اختيار العينة والتنسيق معها حسب الجدول الزمني المخصص لتطبيق البرنامج -
  البدء بتنفيذ البرنامج التقني وفق الجدول الزمني ودليل المعلم -
 . يقوم الباحث بتطبيق االختبار تطبيقاً بعدياًبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 79 -

 :بعد تطبيق الدراسة : ثالثاً 

  المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة 
  .T.test independent sampleاختبار  -

 .T.test paired sampleاختبار  -

 .معامل إيتا، إليجاد حجم التأثير -

 . "Pearson   " بيرسون إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط -

ثبات تم استخدام معامل ارتباط سـبيرمان بـروان للتجزئـة النـصفية             الإليجاد معامل    -
، ومعامـل ارتبـاط ألفـا        المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتـساوية       

   .كرونباخ
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  نتائج الدراسة ومناقشتها
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  نتائج الدراسة
يتناول هذا الفصل المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق أداة البحث والمتمثلة فـي اختبـار              
مهارات التفكير المنظومي لطالبات الصف التاسع األساسي في منهاج العلوم ، وإلـى أي مـدى                

لبحث واإلجابة عن أسئلته، وقد تم تفسير النتائج والتوصيات والمقترحات          تحققت صحة فروض ا   
  . في ضوء هذه النتائج 

  :نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة 
  :لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على 

 الـذي يوظـف    تقنـي ما مهارات التفكير المنظومي المراد تنميتها من خـالل البرنـامج ال            "
 مهارات التفكير المنظومي في العلوم لـدى        لتنميةإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة      

  "؟ طالبات الصف التاسع بغزة
  :خَلُص الباحث إلى قائمة مكونة من أربعة مهارات أساسية للتفكير المنظومي وهي 

 الموقف المنظومي/مهارة قراءة الشكل •

 القات الموقف وإدراك الع/مهارة تحليل الشكل •

 الموقف المنظومي/مهارة تكملة العالقات في الشكل  •

 مهارة رسم الشكل المنظومي •
وذلك من خالل اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة كما 

  .ورد سابقاً وقد عرِضت المهارات األربعة للتحكيم وحظيت بموافقة المحكمين
  :الثاني ؤالالسالنتائج المتعلقة 

 الذي يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حـول        تقنيما البرنامج ال  " وينص السؤال الثاني على     
  " ؟ التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزةلتنميةالمشكلة 

 يوظـف إسـتراتيجية الـتعلم       تقنـي ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث ببناء برنامج         
ول المشكلة لتنمية مهارات التفكير المنظومي في منهاج العلـوم لطالبـات الـصف              المتمركز ح 

التاسع، الموضح خطوات بنائه في الفصل الرابع من فصول الدراسة ،وقد تكون البرنـامج مـن              
،وقـد تـم    )7ملحق رقم   (دليل المعلم   :،والقسم الثاني )6ملحق رقم (الدليل اإلرشادي للطالبة  :قسمين

اتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة وتم إعداد قائمة المهارات التي          رء على إست  بناء البرنامج بنا  
قام الباحث بإعدادها،حيث تم تصميم دروس البرنامج في ضوئها بعد تقـسيمها إلـى أبعاد،وقـد                

  واألنشطة والتقويم  ل التدريس والوسائ  باألهداف والمحتوى وأسالي  :تضمن اإلطار العام للبرنامج   
  .لمالحقكما ورد في ا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 82 -

  :الثالث السؤالالنتائج المتعلقة 
 ( α ≤ 0.05 )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى  " و ينص السؤال الثالث على 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة فـي اختبـار             
  "التفكير المنظومي ؟

  :ية التاليةولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرض
 بين متوسطي درجات طالبات ( α ≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير المنظومي
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة         

 اختبار التفكير المنظـومي البعـدي       على المجموعتين التجريبية والضابطة     بات في الطاللدرجات  
لمعرفـة داللـة   ) ت  ( ثم حساب قيمة    ) قراءة ، تحليل ، عالقات،رسم      ( ككل ، ولألبعاد األربعة   

  الفرق بين هذه المتوسطات
 T. test" لعينتين مستقلتين " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار -

independent sample"  يوضح ذلك) 1-5(والجدول.  
  ) 1-5(الجدول 

في االختبار البعدي ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
طالبات المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ومتوسط درجات بين متوسطات درجات 

   التجريبية طالبات في المجموعة

االنحراف   المتوسط العدد المجموعة     األبعاد
 قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

مستوى 
 الداللة

دالة عند  0.000 6.470 1.314 4.053 38 ضابطة بعدي األول 0.679 5.605 38 تجریبیة بعدي
0.01 

دالة عند  0.000 8.479 1.501 4.737 38 ضابطة بعدي الثاني 1.025 7.237 38 تجریبیة بعدي
0.01 

دالة عند  0.000 8.345 1.386 2.842 38 ضابطة بعدي الثالث 1.036 5.184 38 تجریبیة بعدي
0.01 

دالة عند  0.000 4.299 1.310 3.526 38 ضابطة بعدي الرابع 0.823 4.605 38 تجریبیة بعدي
0.01 

 المجموع 2.593 22.632 38 تجریبیة بعدي
دالة عند  0.000 9.331 4.201 15.158 38 ضابطة بعدي

0.01 
  α ≤ = (1.96 0.05( وعند مستوى داللة ) 74(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة *
  α  ≤ = (2.58 0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
  :عند مهارة قراءة الشكل  •

) ت ( ، وهذه النسبة أكبر من قيمة  ) 6.470( وجد أن قيمة ت المحسوبة بلغت     
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  )  0.01(  عند مستوى ةالجدولي

درجات طالبات المجموعة التجريبية ، ودرجات طالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة 
 بية بدور إيجابي في عملية تعلمهن أن قيام الطالبات في المجموعة التجريمما يثبت. التجريبية 
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 على قراءة األشكال نوذلك من خالل استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة  ساعده
  . في المجموعة الضابطة قريناتهن المنظومية أفضل من 

 : عند مهارة تحليل الشكل المنظومي 
( ، وهذه النسبة أكبر من قيمة ) 8.479( المحسوبة عند مستوى الفهم ) ت ( بلغت قيمة     
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ) 0.01( الجدولية عند مستوى ) ت 

متوسط طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في مهارة تحليل 
  ية الشكل المنظومي لصالح المجموعة التجريب

 :عند مهارة تكملة العالقات في الشكل المنظومي 

ت ( ، وهذه النسبة أكبر من قيمة  ) 8.345(المحسوبة عند مستوى التطبيق ) ت ( قيمة     
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  ) 0.01( الجدولية عند مستوى ) 

وعة الضابطة عند مستوى التطبيق لصالح طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجم
وهذا يؤكد أن اكتساب الطالب القدرة على تكملة وإدراك العالقات كان . المجموعة التجريبية 

اكتساباً جيداً ، وتم استخدامه في مواقف جديدة مشابهة ، ساعدهم على الوصول إلى هذا 
  .المستوى مقارنة بطالب المجموعة الضابطة 

 :لشكل المنظومي عند مهارة رسم ا

ت ( ، وهذه النسبة أكبر من قيمة  ) 4.299(المحسوبة عند مستوى التطبيق ) ت ( قيمة     
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  ) 0.01( الجدولية عند مستوى ) 

لح طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة عند مستوى التطبيق لصا
  .المجموعة التجريبية 

 : بالنسبة الختبار التفكير المنظومي ككل 
وهذه النسبة أكبر من  ) 9.331(الكلية المحسوبة هي ) ت ( يتضح من الجدول أن قيمة     
، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين  ) 0.01( الجدولية عند مستوى ) ت( قيمة

ة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة على اختبار التفكير متوسط درجات المجموعة التجريبي
المنظومي ككل في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، ولذلك يرفض الفرض الصفري 

  . ويقبل الفرض البديل 
وهذا يعني أن الطالبات في المجموعة التجريبية التي استخدمت إستراتيجية التعلم المتمركز حول 

ثر تحصيالً ، حيث كان لهذه اإلستراتيجية تأثيراً في تنمية التفكير المنظومي  أككنالمشكلة 
  .لطالبات الصف التاسع 
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   مهارات التفكير المنظوميلتنميةحجم تأثير استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة 
ائج الفروق أو إن مفهوم حجم الداللة اإلحصائية للنتائج يعبر عن مدى الثقة التي نوليها لنت

بينما يركز مفهوم حجم التأثير . العالقات بصرف النظر عن حجم الفرق ، أو حجم االرتباط 
رشدي فام .( مدى الثقة التي نضعها في النتائج نعلى الفرق ، حجم االرتباط ، بصرف النظر ع

مهارات  لتنميةولحساب حجم تأثير إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة  ) 57 :1997، 
  مربع إيتاالتفكير المنظومي بين طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة قام الباحث بحساب 

)η 2 ( .  
   :مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثيريوضح ) 3-5(والجدول 

   )2-5(جدول 

  مقیاس من مقاییس حجم التأثیرالجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل

  األداة   حجم التأثير
  كبير  متوسط  صغير  المستخدمة
Η 2 0.01  0.06  0.14  

  
يوضح حجم التأثير بواسـطة  )  3-5(والجدول ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير      

"η 2" :  
  ) 3-5(الجدول 

  وحجم التأثير"  η 2"و " ت"قيمة 
أثيرحجم الت η 2قيمة  "ت"قيمة  البعد  
 كبير 0.552 6.470 األول
 كبير 0.493 8.479 الثاني

 كبير 0.485 8.345 الثالث

 كبير 0.200 4.299 الرابع
 كبير 0.541 9.331 المجموع

وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن حجم تأثير توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة             
مـن التبـاين الكلـي      % ) 54( عنى ذلـك أن     في تنمية المفاهيم العلمية لعينة البحث كبير ، وم        

لمستوى تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى الطالبات في المجموعة التجريبية يرجع إلى تـأثير      
أثبتـت التجـارب    حيـث   . توظيف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تدريس العلوم          

موعتين التجريبية و الضابطة الحقاً ،      الخاصة بتطبيق اختبار التفكير المنظومي على كل من المج        
وبعد استخدام الطالبات لهـا مـن خـالل    التعلم المتمركز حول المشكلة     قبل استخدام إستراتيجية    

، أن هناك فروقاً ذات داللة إحـصائية لـصالح المجموعـة    ) وسائل االتصال ( دراستهم لوحدة   
  . التجريبية 
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من خـالل  التعلم المتمركز حول المشكلة ية ويعزو الباحث ذلك إلى أن استخدام إستراتيج     
دراسة الوحدة ساعد الطالبات في إعطائهم حيزاً من الحرية سمح لهم باستثمار طاقاتهن الفعليـة               

  .وشجعهن على وضع أهدافهن ، والقدرة على تنظيم معارفهن 
 حيث أنه مـن خـالل اسـتخدام         تقنيكما و يرجع الباحث ذلك إلى استخدام البرنامج ال        

طالبات لمهارات التفكير المنظومي استطعن قراءة األشكال بشكل صحيح وأن يدركن العالقات            ال
في األشكال المنظومية، والسبب في قيامهن باألنشطة المختلفة، وكيفية تطبيق مـا تعلمنـه فـي                

كمـا أن إسـتراتيجية   . مواقف جديدة،  وهذا جعلهن أكثر تفهماً للمعلومات التي قمن بدراسـتها        
م المتمركز حول المشكلة سهلت على الطالبات استيعابهن لـبعض مـن مهـارات التفكيـر                التعل

المنظومي من خالل العمل التعاوني والمشاركة مع زميالتهن، وفهم الغرض مما قمـن بتعلمـه،          
  . ورغبتهن في معرفة المزيد عن الموضوعات التي درست

 في اسـتخالص و     قدراتهن ن على هدا اعتم  تعزز فمن خالل قيامهن باألنشطة والتجارب    
بناء المعنى وبالتالي أصبح التعلم مثمراً ، كما أن وعيهن  باألهداف حقق مستوى عال من الفهـم            

ونمو المهارات، كما أن تقسيم الطالبات إلى مجموعات صغيرة ساعد علـى المناقـشة وتبـادل                
لمجموعات األخرى مما   المعلومات وكانت كل مجموعة حريصة كل الحرص على تفوقها على ا          

 عن طريـق     لتعزيز االستيعاب   فهمهن للمادة التعليمية وإجراء المعالجات الالزمة      يطورنجعلهن  
 حرصن على تقييم نتائج جهودهن من أفكار ومحاولة         يتوجيه األسئلة ألنفسهن وألقرانهن وبالتال    

، واتفقت إلى حد كبير هـذه   يمستوى التفكير واإلدراك للموقف التعليم    إعادة بنائها وبالتالي زيادة     
  : النتيجة مع دراسة كل من 

  ).2006أبو عودة،( و )2007عسقول وحسن،(
  .والتي أكدت على أهمية تنمية مهارات التفكير المنظومي

 في تنمية بعض مهارات تقني توظيف البرنامج ال أن حجم تأثيرسبق ممايتضح كما و
 كما يمكن تفسير نفس النتائج على أساس أن .التفكير المنظومي للمجموعة التجريبية كبير 

( يرجع إلى المتغير المستقل ) مهارات التفكير المنظومي ( التباين الكلي كبير للمتغير التابع 
  . والذي سبق إثبات أنه ذو أثر كبير عليه  ) تقنيالبرنامج ال

كـل مـن    ولقد أثبتت النتائج  الخاصة بتطبيق اختبار مهارات التفكير المنظومي علـى             
 وبعد استخدام الطالبات له     تقنيالمجموعتين التجريبية و الضابطة الحقاً ، قبل استخدام البرنامج ال         

، أن هناك فروقاً ذات داللـة إحـصائية لـصالح           ) وسائل االتصال ( من خالل دراستهم لوحدة     
  . المجموعة التجريبية 
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لى الدور النـشط للطلبـة      ويرجع الباحث ذلك إلى أن مهارات التفكير المنظومي تؤكد ع         
أثناء التعلم ، وأهمية أن تكون مهام التعلم فاعلة و مشكالته حقيقية أي ذات صلة بخبرات المتعلم                 

  .العلمية، مما يساعد ذلك على تنمية مهارات التفكير المنظومي لديهم 
  :تعقيب عام على نتائج الدراسة 

في تنميـة بعـض مهـارات التفكيـر          تقنيرأى الباحث أن النتائج أثبتت أثر البرنامج ال       
المنظومي معتمدا على إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة حيث دلت النتائج علـى تفـوق             
المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة  مع أنه األصل المجمـوعتين متكـافئتين، ولكـن        

لتفكير المنظومي حيـث أن      قد ساهم في تحسين المستوى العلمي لتنمية مهارات ا         تقنيالبرنامج ال 
المتعلم يبني معرفته من خالل قيامهن بالعديد من األنشطة والتجارب العلمية تجعـل الـتعلم ذو                
معنى وقائم على الفهم وبذلك تنمى بعض المهارات لديها بشكل منظم ومتسلسل وترسخ المعرفـة     

  .عليم المختلفة في ذهنها وتصبح جزءاً من شخصيتها فتنعكس على تصرفاتها في مواقف الت
ة يركز على النشاط في عملية التعلم،فالتالميـذ يكتـشفون    تقنيإن التدريس وفقاً للبرامج ال    

كما أن اإلستراتيجية سهلت علـى      . بأنفسهم مما يساعد على اكتشاف المعرفة بشكل علمي سليم          
بتهم في معرفـة    الطالبات استيعابهم للمهارات وإتقانهم لها، وفهم الغرض مما قاموا بتعلمه، ورغ          

  . المزيد عن الموضوعات التي درست 
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  توصيات الدراسة ومقترحاتها

  توصيات الدراسة/ أوال 
  : في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يمكن للباحث أن يوصي بما يلي 

إعداد دليل إرشادي للمعلمين وفق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة تطويراً لطـرق              -1
  .أساليب التدريس المستخدمة و
 أثناء الخدمة حتى يمكـنهم مـن         المنظومي  تدريب معلمي العلوم على تنمية مهارات التفكير       -2

تنميتها لدى الطالب في أثناء تدريس العلوم ، مما يوفر مواقف تعليميـة مناسـبة أمـام الطلبـة        
  .ليمكنهم من ممارسة بعض المهارات بأنفسهم

 قائمة على استراتيجيات تدريس متنوعة لتنمية المهارات المختلفة في ةمقترح تصميم برامج -3
  .ضوء حاجات الطالب وواقع المجتمع ومتطلباته وتحديات العصر

 ضرورة االهتمام بالمفاهيم والمعلومات السابقة لدى الطالب وإعطائهم الفرصة للتعبير عن -4
  . أفكارهم والتحدث عنها 

 : مقترحات الدراسة:ثانيا
  : داداً للدراسة الحالية يقترح الباحث بعض الدراسات المستقبلية اآلتية امت
  . مهارات التفكير العليالتنمية دراسة أثر توظيف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة -1
ة المحوسبة في تحصيل الطالب بطيئي الـتعلم فـي مـادة            تقني دراسة أثر توظيف البرامج ال     -2

  . العلوم 
  . اتجاهات طالب المرحلة األساسية العليا في مادة العلوم لتنمية أثر توظيف المحاكاة  دراسة-3
 دراسة أثر توظيف تنمية مهارات ما وراء المعرفة في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى طالب               -4

  .المرحلة األساسية العليا  في مادة العلوم 
علم المتمركز حول المـشكلة لمعلمـي        يوظف إستراتجية الت   تقني دراسة أثر برنامج تدريبي      -5

العلوم بمرحلة التعليم األساسية العليا لكيفية استخدام مهارات التفكيـر المنظـومي علـى تنميـة         
  .مهارات حل المشكلة لدى طالبهم 

 تطوير مناهج العلوم بمرحلة التعليم األساسية في فلسطين فـي ضـوء مهـارات التفكيـر                 -6
  . ة واستراتيجيات التدريس المختلفةقنيتالمنظومي من خالل البرامج ال

التفكير بأنواعه المختلفـة     تقويم مستويات امتالك تالميذ المراحل التعليمية المختلفة لمهارات          -7
  . الصلة بدراسة العلومذات
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U  
 

 

A  
مـنهج ،   (طرائـق التـدريس     ) : 2003(األحمد، ردينة عثمان ؛ يوسف، حذام عثمان         . 1

  ، الطبعة الثانية ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، األردن)ب ، وسيلةأسلو

فعالية برنامج تقني في تنمية بعض مهارات األصوات اللغويـة          ):2007(األغا، ماجد    . 2
، كليـة   )غيـر منـشورة   (،غزة،، رسالة ماجستير  لدى طلبة الصف األول الثانوي بغزة     

 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين

برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات التـدريس لـدى         ):2001(حيصي،محمد صالح   الب . 3
، جامعة عين شمس، كليـة      )غير منشورة (، رسالة ماجستير  معلمي كلية فلسطين التقنية   

 التربية الحكومية

أثر استخدام نموذج ويتلـي فـي تنميـة التحـصيل           ) : 2003(الجندي ، أمنية السيد      . 4
ة والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في        مليات العلم األساسي  عومهارات  
 م2003 ، مارس ، 1 ، العدد6 ، مجلة التربية العلمية ، مجلدمادة العلوم

فاعلية إستراتيجية التعليم المرتكز على المشكلة في       ) : 2003(الحذيفي ، خالد بن فهد       . 5
 ، ت المرحلة المتوسـطة تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذا     

) 91(المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، العدد            
 م2003، ديسمبر ، 

فاعلية موقع الكترونـي علـى التفكيـر         ) : 2006( الخزندار ، نائلة ومهدي ، حسن        . 6
 ،  األقصىالبصري والمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية التربية بجامعة           

 -يوليو بدران الـضيافة     ؟؟ مناهج التعليم وبناء اإلنسان     " المؤتمر العلمي الثامن عشر     
 .القاهرة؟؟ ، "  العربي - -جامعة عين شمس العباسية 

 ، منـشورات    العلوم والصحة وطرائق تدريـسها     ) :1997( الخليلي ، خليل وآخرون      . 7
 ؟جامعة القدس المفتوحة ، عمان ، ط 

 ،مجلـة   مضامين الفلسفة البنائية في تـدريس العلـوم       ): 1996(ليل يوسف الخليلي،خ . 8
 )16(التربية،اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم،عدد

الريـاض ، مكتبـة      . دليل الناقـد األدبـي    ) : 1995(الرويلي،ميجان و البازعي،سعد     . 9
 .العبيكان 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 89 -

 .دار الشروق:ان ،عم1،طنظريات التعلم) : 2003(الزغول، عماد عبد الرحيم  . 10

فعاليـة تـدريس وحـدة التلـوث البيئـي          ) : 2007(السعدي، محمد عبيـد      . 11
بإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية التفكير الناقد لدى طالب الـصف             

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك         األول الثانوي بمحافظة بيشة   
 .خالد في أبها

أثر استخدام نموذج ويتلـي فـي       ):2010(ي، محمد بن برجس مشعل      الشهران . 12
تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس           

، كلية التربيـة، جامعـة أم القـرى، المملكـة     )غير منشورة(، رسالة دكتوراة    االبتدائي
 .العربية السعودية

 . أثر ما بعد الحداثـة فـي التعلـيم        ) : 2003(العبد الكريم ، راشد بن حسين        . 13
ضمن ندوة التربية ومستقبل التعليم في المملكة العربية الـسعودية ، الريـاض ، اللقـاء       

 ) .جستن(السنوي الحادي عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

فعاليـة تـدريس بإسـتراتيجية الـتعلم        ) : 2006(الغنام، محرز عبده يوسف      . 14
ركز حول المشكلة وتنمية كل من التفكير االستداللي والتفكير الناقد لدى تالميـذ             المتم

 .66 ، العدد16، مجلة كلية التربية،جامعة بنها، المجلدالصف األول اإلعدادي

فاعلية النموذج الواقعي في تنمية التحـصيل      ،  ) م2003(الفالح ، سلطانة قاسم      . 15
طأ واالتجاه نحو العلوم لدى طالبات الـصف        الدراسي وعمليات العلم وتعديل الفهم الخ     

، مجلة التربية العلمية ، الجمعية المـصرية للتربيـة          األول متوسط في مدينة الرياض      
  )1(، العدد ) 6(جامعة عين شمس ، المجلد : العلمية ، القاهرة ، كلية التربية  

ع حـول    ، المؤتمر العربي الراب    التفكير المنظومي  ) : 2004( الكامل ، حسين     . 16
 .المدخل المنظومي في التدريس والتعلم ، جامعة عين شمس 

 .دار الهالل للترجمة: ، عماناإلنسان والتعلم ): 1998( الكرمي، زهير  . 17

أثر برنامج مقترح في ضـوء الكفايـات علـى       ):2001(اللولو، فتحية صبحي     . 18
، جامعة عين   )ةغير منشور (، رسالة دكتوراة    النمو المهني لطلبة العلوم بكليات التربية     

 شمس، جامعة األقصى،غزة

 اقتـراح تطبيـق برنـامج    -تنمية قدرات التفكير     ): 1996( المانع، عزيزة،    . 19
 59 رسالة الخليج، العدد - للتفكير. كورت 

فاعلية المدخل المنظومي فـي تـدريس حـساب     ) : 2002( المنوفي ، سعيد     . 20
 ، المؤتمر الرابـع     رحلة الثانوية المثلثات وأثره على التفكير المنظومي لدى طالب الم       

المجلد الثاني ، الجمعية المصرية للمناهج      " مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء       " عشر  
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 وطرق التدريس

فاعلية المعلمين في تطبيق نموذج بنـائي فـي         ) : 2002(المومني ، إبراهيم     . 21
م التربويـة،   ، مجلة دراسات، العلـو    تدريس العلوم للصف الثالث األساسي في األردن      

 .، آذار1، العدد 29المجلد

 ،  أساليب تدريس العلوم فـي المرحلـة األساسـية        ) : 2005(الهويدي ، زيد     . 22
 .  الطبعة األولى ، دار الكتاب الجامعي ، العين

برنامج التقني القائم علـى أسـلوب المحاكـاة         ) : 2009(أبو السعود ، هاني      . 23
هاج العلوم لدى طلبـة الـصف التاسـع    لتنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة في من      

 ).غير منشورة( ، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية بغزة األساسي بغزة

النظريـة  : تعليم التفكيـر  ) : 2007(أبو جادو، صالح محمد ونوفل،محمد بكر        . 24
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: ، عمانوالتطبيق

التكنولـوجي لـدى معلمـي العلـوم        مستوى التنور   ) : 1999(أحمد ، آمال     . 25
 ، 2 ، المؤتمر العلمي الثالـث ، يوليـو ، مجلـد         بالمرحلة الثانوية العامة أثناء الخدمة    

 .الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، القاهرة

أثر استخدام إسـتراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول          ):2008(برغوث، محمود  . 26
كنولوجيا لطالب الصف السادس األساسـي      المشكلة على تنمية بعض المهارات في الت      

 .، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين)غير منشورة(، رسالة ماجستيربغزة

. عـالم الفكـر    . البنيوية مـنهج أم محتـوى ؟     ) : 2002(بغورة ، الزواوي     . 27
 ،  الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب) 4(العدد) . 30(المجلد

عـارف منيمنـة وبـشير أوبـري ،         /ت . البنيويـة ) : 1985(جيه ، جان    بيا . 28
 .بيروت،منشورات عويدات 

، دار  أسلوب النظم بين التعليم والتعلم    : جابر عبد الحميد ، طاهر عبد الرازق         . 29
  م1978النهضة العربية ، الدوحة 

، ، دار الكتاب الجامعي   تعليم التفكير، مفاهيم وتطبيقات   ) 1999(جروان، فتحي    . 30
 العين،اإلمارات

جـدة ، دار     . دراسات في الفكـر التربـوي     ) : 1983(حسان ، حسان محمد      . 31
 الشروق

استخدام التـدريس المنظـومي العالجـي فـي       ): 2001( حسب اهللا ، محمد      . 32
 - ، كليـة التربيـة بـدمياط         تدريس بعض المفاهيم الرياضية بالمرحلـة اإلعداديـة       
www.angelfire.com/ma4/halim/sistemic.htmجامعة المنصورة ،  
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برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العمليـة       ) : 2005(حسن ، منير سليمان      . 33
 ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة         في تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة     

 .اإلسالمية بغزة

 "، ورقة مقدمـة فـي نـدوة      تعليم التفكير المنظومي  ) : 2002(حسنين الكامل    . 34
، مركز تطوير تدريس العلـوم، جامعـة عـين          "المدخل المنظومي في العلوم التربوية      

 شمس

فعالية استخدام نموذج ويتلي البنـائي المعـدل      ) : 2005(حمادة ، فايزة أحمد      . 35
في تنمية مهارة حل المشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلـة             

 .1، ع21 جامعة أسيوط، ج، مجلة كلية التربية،االبتدائية

 ، الطبعة األولى ، دار      تعليم العلوم للجميع  ) : 2005(خطايبة ، عبد اهللا محمد       . 36
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن

تدريس العلوم فـى مراحـل التعلـيم        ): 1996(خليل يوسف الخليلى وأخرون      . 37
 .، دبى، دار القلمالعام

 دار النهضة العربية: ، بيروت نفسية وتربويةبحوث ): 1981( خير اهللا، سيد  . 38

كيف تستخدم التعلم المستند إلى مشكلة في غرفـة         ):2001(ديليسيل، روبرت    . 39
دار الكتاب التربوي   :مدارس الظهران األهلية، المملكة العربية السعودية     :، ترجمة الصف

 .للنشر والتوزيع

. عة دار النهـضة  االسس العلمية للتدريس، بيروت، مطب: رشدي لبيب وآخرون  . 40
 1983العربية ، 

.  ، حوليـات كليـة اآلداب        الجذور الفلسفية للبنائية  ) : 1980(زكريا ، فؤاد     . 41
 الكويت

تدريس مهارات التفكيـر مـن خـالل المـواد          ) : 2007(زياد، مسعد محمد     . 42
 ، مقـــــال علـــــى صـــــفحة االنترنـــــت    الدراســـــية

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-108239.html 
 البنائية منظور ابستمولوجي وتربوي   ) : 1992(زيتون، حسن ؛ زيتون، كمال       . 43

 .، الطبعة األولى ، اإلسكندرية

التعلم والتدريس من منظور النظريـة  ) : 2003(زيتون، حسن ؛ زيتون، كمال    . 44
  ، الطبعة األولى ، القاهرةالبنائية

ة الرابعة، دار    ، الطبع  أساليب تدريس العلوم  ) : 2004(زيتون، عايش محمود     . 45
 الشروق للنشر والتوزيع ، عمان
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فاعلية إسـتراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول         ) : 1999(سالم ، ريهام السيد      . 46
المشكلة في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو العمل التعاوني في مـادة       

 .، جامعة طنطا ، رسالة ماجستير ، كلية التربية العلوم لدى تالميذ التعليم األساسي

، حلقة التفكير، التدريس من أجل تنمية التفكير       ): 1992( ستيرنبرج، روبرت    . 47
 جامعة كمبردج:  ، بريطانيا1995ترجمة عبد العزيز البابطين سنة 

بنغازي،منـشورات  . نظريات التعلـيم  ) : 1996(سركز،العجيلي و خليل،ناجي     . 48
 جامعة قاريونس

، رات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقيـة تدريس مها) : 2003(سعاة ، جودت   . 49
 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

المـنهج المدرسـي    ): 2004(سعادة، جودت أحمد، إبراهيم، عبد اهللا محمـد          . 50
 .،عمان األردن، دار الفكر3،طالمعاصر

 ،  أساسيات وتطبيقات في علم المنـاهج     ) : 2006(شاهين، نجوى عبد الرحيم      . 51
 ، دار القاهرة ، جمهورية مصر العربيةالطبعة األولى 

برنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنية لتنميـة        ) :  2008(شقفة ، رمزي     . 52
بعض المهارات اإللكترونية في منهاج التكنولوجيا لـدى طالبـات الـصف العاشـر              

 ).غير منشورة( ، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية بغزة األساسي بغزة

دار : ،عمـان مقدمة في تقنيات التعلـيم    ):2008(اعيل، سامح شمى، نادر وإسم   . 53
 .1الفكر،ط

المـنهج بـين    ) : 2004(عاشور،راتب قاسم وأبو الهيجاء، عبد الرحيم عوض       . 54
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: ، عمان1،طالنظرية والتطبيق

فعالية استخدام نموذج ويتلـي للـتعلم       ) : 2005(عبد الحكيم، شيرين صالح      . 55
في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي في مادة           البنائي  

 ، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المـصرية لتربويـات الرياضـيات ،     الرياضيات
 .المجلد الثامن

فعالية استخدام بعـض اسـتراتيجيات      ) : 2005(عبد الوهاب ، فاطمة محمد       . 56
ية مهارات التعلم مدى الحياة والميـول العلميـة         التعلم النشط في تحصيل العلوم وتنم     

 ، جمهورية مصر    2 ، العدد  8 ، مجلة التربية العلمية ، مجلد      لدى تالميذ الصف الخامس   
 .العربية

 ،  المعرفة ومـا وراء المعرفـة ، المفهـوم والداللـة          ): 2004(عبيد ،  وليم      . 57
لمعرفـة  ، الجمعيـة      المؤتمر العلمي الرابع حول رياضيات التعليم العام في مجتمـع ا          
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 المصرية لتربويات الرياضيات ، نادي أعضاء هيئة التدريس ببنها

 ، المـؤتمر العربـي   النموذج المنظومي وعيون العقل   ) :2002( عبيد ، وليم     . 58
الثاني حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلم ، القاهرة ، مركز تطـوير تـدريس               

 .العلوم 

 ، 1 ، ط التفكير والمنهـاج المدرسـي   ) : 2003 (عبيد ، وليم وعفانة ، عزو      . 59
 الكويت ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع

، 5،طنظـرة معاصـرة   : علم النفس التربـوي   ) : 1998(عدس، عبد الرحمن     . 60
 .دار الفكر للنشر والتوزيع:عمان 

 استخدام الوسائل المتعددة فـي      أثر) : 2007(عسقول، محمد و حسن، منير ،        . 61
 ، لمنظومي في مادة التكنولوجيا لدى طلبة الـصف التاسـع األساسـي    تنمية التفكير ا  

  بحث منشور، الجامعة اإلسالمية بغزة
 

إثـراء مقـرري الرياضـيات     ) : 2001( عفانة ، عزو و الزعانين ، جمـال    . 62
 ، مجلة البحوث والدراسات التربوية والفلسطينية ،        والعلوم في ضوء االتجاه المنظومي    

  بر نوفم-العدد السادس 
أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي       ) : 2004(عفانة ،عزو ونشوان، تيسير    . 63

تدريس الرياضيات على تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف الثـامن األساسـي             
األبعاد الغائبة في مناهج العلوم بالوطن العربي، الجمعيـة         "  المؤتمر العلمي الثامن   بغزة

فندق المرجان ،اإلسماعيلية ،كلية التربية ،      "  يوليو 28-25"،  )1(المصرية للتربية ،مجلد  
 .جامعة عين شمس، مصر الجديدة 

 في تنمية مهـارات تـصميم   Web CTفاعلية برنامج ):2007(عقل، مجدي  . 64
األشكال المرئية المحوسبة لدى طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية          

 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين، )غير منشورة(، رسالة ماجستيربغزة

الفروق بين التالميذ العاديين وذوي     ):1995(عواد، أحمد وعبد اهللا،مسعد ربيع       . 65
 ).2(، مستقبل التربية العربية،عصعوبات التعليم في حل المشكالت الرياضية اللفظية

وت ، دار   بيـر  . "في النقد األدبي    " نظرية البنائية   ) : 1985(فضل ، صالح     . 66
 اآلفاق الجديدة

، ندوة علميـة،  البنائية المنظومية ومنظومة التعليم ):2002(فهمي، أمين فاروق   . 67
البنائية والمدخل المنظومي في التعليم والتعلم، كلية التربية بـسوهاج، جامعـة جنـوب              

 .الوادي
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 ،   البنـائية الراديكاليـة والتــدريس    ) : 2001(فون جالسرسفيلد ، إرنست      . 68
 ) 2(، العد) 31(بليـات  المجلدمسـتقـ

 ، الطبعة األولى    سيكولوجية التدريس ) : 2001(قطامي،يوسف ؛ قطامي،نايفه     . 69
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن

أثر التفاعل بين إستراتيجية بنائية مقترحـة       ) : 2000(قنديل ، محمد راضي      . 70
ندسي وتحـصيل الهندسـة لـدى       ومستوى التصور البصري المكاني على التفكير اله      

  ، جامعة طنطا ، جمهورية مصر العربيةتالميذ الصف األول اإلعدادي

برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمـي لتنميـة   ):2005(كشكو، عماد    . 71
، رسـالة   التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدينـة غـزة            

 ية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين، كلية الترب)غير منشورة(ماجستير

، مجلـة   نظـرة تحليليـة  -تطوير البرامج التعليمية   ): 1990( محمد، فتحية    . 72
 .التربية المعاصرة، اإلسكندرية، دار المطبوعات

برنامج محوسب في تنميـة مهـارات التحويـل         أثر  ):2006(منصور، معين    . 73
، كلية التربية،   )غير منشورة (ر، رسالة ماجستي  الهندسي لدى طالب الصف العاشر بغزة     

 .الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين

 ، الطبعـة األولـى ، دار وائـل         فلسفات التربيـة  ) : 2001(ناصر ، إبراهيم     . 74
 .للطباعة والنشر ، عمان ، األردن

، " أسسها، تخطيطها، تقويمها  "المناهج  ) : 1980(هندام، يحيى ؛ جابر، جابر       . 75
 هرةدار النهضة العربية ، القا
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1 
 

    
   غزة-جامعة األقصى   دكتوراة  محمود األستاذ. د . 1
   غزة-جامعة األقصى   دكتوراة  حسن النجار. د . 2
  الجامعة اإلسالمية بغزة  دكتوراة  محمود الرنتيسي. د . 3
  الجامعة اإلسالمية بغزة  ماجستير  منير حسن. أ . 4
  مدرس علوم  ماجستير  هاني أبو السعود. أ . 5
  مدرس تكنولوجيا  ماجستير  قفةرمزي ش. أ . 6
  مدرس علوم  ماجستير  جالل شيخ العيد.أ . 7
  وزارة التربية والتعليم العالي  ماجستير  عائد الربعي. أ . 8

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 98 -

2 
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

_____________________ 
  

  ...وبركاته     السالم عليكم ورمحة اهللا 
  

  حتكيم اختبار: املوضوع 
  

   :بعنوان بإجراء بحث تربوي عبد الحميد صالح يوسف اليعقوبي/ الباحث يقوم 
 


 

  .اجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالميةللحصول على درجة الم    
  

ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال 
  :من حيث 
v صياغة عبارات االختبار.  
v  المرفق(للمحتوى المقترح مطابقته(.  
v مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار. 

v تعديل ما يلزم.  
  

   حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكمشاكرين لكم
  

  ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
  

  
  الطالب

  عبد الحمید صالح یوسف الیعقوبي
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3 
 


والعالقات بوحدة وسائل االتصال فـي منهـاج        يأتي هذا االختبار ليقيس إدراكك لقراءة األشكال        

  .العلوم
والباحث يؤكد على أن هذا االختبار ليس له أية عالقة بدرجاتك فـي المدرسـة،وإنما لغـرض                 

  .البحث العلمي فقط
والباحث إذ يقدم لك الشكر لتعاونك،فإنه يرجو منك قراءة تعليمات االختبار قبـل الـشروع فـي          

  .اإلجابة
 

  .دقيقة) 45(زمن االختبار محدد بحصة واحدة .1
  ).االختيار من متعدد(من نوع ) 1(عدد األسئلة  .2
 .فقرة) 25(يتكون السؤال من  .3

 .يرجى قراة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة .4

 .يرجى وضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة .5
 

 .مع تمنياتنا للجميع بالتفوق والنجاح
                                                          الباحث

                                                 عبد الحميد صالح اليعقوبي 

  :مالحظة
  :أختي الطالبة یرجى نقل إجابتك إلى مفتاح اإلجابة في الجدول التالي

  :مفتاح اإلجابة

1  2  3  4  5  6  

7  8  9  10  11  12  

13  14  15  16  17  18  

19   20   21   22   23   24   

25   
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   :3يوضح الشكل  . 1

   بالون هوائي -أ
   منطاد هوائي-ب
   مكوك فضائي-ج
 سفينة فضاء-د 

  :من أجل هبوط المنطاد من السماء إلى األرض . 2
  يتم تنفيس الهواء من داخله  -أ

   يشد الحبل المربوط منه-ب
   يستخدم جهاز الكتروني لهذا الغرض-ج
  يمكن إنزاله بواسطة طائرة مروحية-د 

  :يعتمد البالون في االرتفاع عن مستوى سطح األرض على  . 3
   الهواء الساخن-أ

   المحرك -ب
   الوقود السائل-ج
   الكهرباء-د

  :لكي) الخيزران(ي البالون من البوص تصنع كابينة حمل األشخاص ف . 4
   تتسع لألفراد -أ

   تخفف وزن البالون-ب
   تعطي منظراً جميال للبالون-ج
 ليس مما سبق-د 

 3شكل  2شكل  1شكل 
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  : أنه يرتفع عن سطح األرض بسبب أنه 2يتضح من الشكل  . 5
   مملوء بغاز أخف من الهواء-أ

   وجود محرك نفاث-ب
   الحبال التي تتصل به-ج
 لرفعه ربطه بطائرة مروحية-د 

  :يتميز المنطاد عن البالون بأن شكله  . 6
   كمثري الشكل -أ

   بيضاوي الشكل-ب
   دائري الشكل-ج
  كروي الشكل-د 

  :يستخدم حبل لتثبيت االرتفاع عن مستوى سطح األرض في  . 7
   المنطاد -أ

   البالون-ب
   المكوك-ج
  سفينة الفضاء-د 

  :هيل يتميز المنطاد عن البالون بوجود ذيل وزعانف وذلك لتس . 8
   التحكم في السرعة-أ

   التحكم في اتجاهه-ب
   التحكم في االرتفاع-ج
  ليس مما سبق-د 

 
 
 
 
 
 

  :تمثل) 1(الصورة في الشكل رقم  . 9
   عملية الطيران-أ

   عملية االنطالق-ب
   عملية الهبوط-ج
  الوقوف االعتيادي للطائرة-د

 2شكل  1شكل 

 3شكل 
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  :نالحظ عملية االنطالق بواسطة) 3(في الشكل رقم  . 10
  درج المطار م-أ

   الصواريخ المساعدة-ب
   محرك المكوك -ج
 منصة إطالق-د 

 
 
 
 
 
 
 

 
  :األشكال السابقة تعبر عن  . 11

   بالونات هوائية-أ
   محطات فضائية-ب
   طائرات-ج
أقمار صناعية-د 

  :يتحدد شكل القمر الصناعي حسب . 12
     حالة الطقس-أ

    قوة الجاذبية-ب
    مهمة القمر-ج
   سرعة دورانه حول األرض-د 

  : يبقى القمر الصناعي معلقاً في الفضاء وذلك بسبب  . 13
   انعدام الجاذبية األرضية-أ

   قوة المحرك-ب
   التساوي بين الجاذبية األرضية وقوة الطرد المركزي-ج
 وزنه الخفيف-د 

 3شكل  2شكل  1شكل 

 4شكل 
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  :عدا المسبار جميع ما يلي من مكونات  . 14
                                  مركبة الخدمة       -أ

   مركبة القيادة -ب
   المركبة القمرية   -ج
 الصواريخ المعززة-د 

  : ينطلق الصاروخ إلى الفضاء معتمداً على مبدأ . 15
                                        الفعل ورد الفعل -أ

  الهروب من الجاذبية األرضية -ب
  سرعة الصاروخ -ج
  ذبيةسرعة عجلة الجا -د

  : حتى يكون هناك رد فعل كبير يمكن الصاروخ من االنطالق البد من أن . 16
                                        رد الفعل أكبر من الجاذبية األرضية -أ

  رد الفعل مساوي للجاذبية األرضية -ب
  رد الفعل أقل من الجاذبية األرضية -ج
  ال شيء مما سبق -د

طلق من منصة إطالق بواسطة صاروخ متعدد المراحل وعند         إن سفينة الفضاء التي تن     . 17
  : الهبوط تحط على مدرج مثل الطائرة تسمى

                                        المكوك الفضائي -أ
  القمر الصناعي -ب
  المسبار -ج
  الصاروخ الفضائي -د

  
  
  
  

  :، الشكل الصحيح هوقمارعبر األأحد األشكال يمثل االتجاه الصحيح لنقل اإلشارة  . 18
  1 شكل -أ

  2 شكل -ب
  3 شكل -ج
  4 شكل -د

 4شكل  3شكل  2شكل  1شكل 
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  :  تتمثل صورة المسبار الفضائي في  . 19

  1 شكل -أ
  2 شكل -ب
  3 شكل -ج
  4 شكل -د

  : تشترك جميع الوسائل السابقة في الصور في . 20
  عملية الهبوط -أ

   عملية اإلقالع-ب
   نوع الطاقة الالزمة للتشغيل-ج
  معاً) ج+ب( -د

تستمد الوسائل الفضائية السابقة طاقتها الالزمة لعمل األجهزة التي بداخلها عن طريق             . 21
 :  

  الصواريخ المعززة -أ
   الطاقة الشمسية-ب
   طاقة البترول-ج
   ال شيء مما سبق-د

  
 

  : السابق تعبر عن 1 الشكلالقطع االلكترونية في . 22
   الصمامات المفرغة-أ

   الدوائر المتكاملة-ب
   الترانزستورات-ج
   المقاومات-د

  :بـ ) 2شكل(عن الصمامات ) 1شكل(تتميز الترانزستورات . 23

 2شكل  1شكل 

 1شكل 

 3شكل 2شكل 
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   صغر حجمها-أ
   األداء األفضل-ب
   قلة األعطال-ج
   جميع ما سبق-د

  
  
  
  
  

  : هو الترتيب الصحيح للصور السابقة حسب تطورها . 24
  )3 ،شكل2، شكل1شكل ( -أ

  )2 ،شكل3، شكل1شكل( -ب
  )1 ،شكل3، شكل2شكل( -ج
  )1 ،شكل2، شكل3شكل( -د 

  :استخدام الدوائر المتكاملة في الجيل الرابع من الحواسيب أدى إلى  . 25
   صغر حجمها-أ

   سرعة أدائها-ب
   تطور البرامج-ج
    جميع ما سبق-د

  

 3شكل  2شكل  1شكل 
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4 

z 
 

 
 

  
  

 
 

  

 
   :بعنوانبإجراء بحث تربوي  اليعقوبي  صالحعبد الحميد/ الباحث يقوم 

 


 

قسم المناهج وأساليب التدريس –للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية 
  .بالجامعة اإلسالمية

  

لمجال ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا البرنامج في ضوء خبرتكم في هذا ا
  :من حيث
v مناسبته لألهداف الموضوعة.  
v ما ترونه مناسبا في ضوء الغرض العام من البرنامج. 

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
  

  
  ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

  الباحث
  عبد احلميد صالح اليعقوبي
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5 
  تقني الالبرنامج

يتـضمن   بحيـث  وأنـشطة  تإجراءا حركة يتضمن مسار أو خط بأنه"ويعرف على أنه   
،  ومعوقاتهـا  الطرائـق  ، ومبرراته المحتوى وأساليبه، التنظيم ، وتحديدها األهداف البرنامج
   )86:1990محمد، " (وإجراءاته التقويم

  :تقنيمبررات بناء البرنامج ال
 الذي يوظف إستراتيجية التعلم المتمركـز حـول         تقنيالالحاجة إلى تقصي أثر البرنامج      

  .المشكلة على مستوى التفكير المنظومي لدى عينة من الطالبات في البيئة الفلسطينية
  :األسس والمصادر التي اعتمد عليها الباحث في بناء البرنامج

  .البحوث والدراسات السابقة . 1
 .إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة . 2

 . التفكير المنظوميمهارات  . 3

 .كتاب العلوم للصف التاسع . 4

 .خصائص الطالبات في مرحلة التعليم األساسي العليا . 5

 .خصائص بناء البرامج التعليمية المقترحة . 6

  تقنيمهارات التفكير المنظومي المتضمنة في البرنامج ال
 الموقف المنظومي/مهارة قراءة الشكل •

 تالموقف وإدراك العالقا/مهارة تحليل الشكل •

 الموقف/مهارة تكملة العالقات في الشكل  •

 مهارة رسم الشكل المنظومي •

 :مراحل بناء البرنامج

 يوظف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أو        تقنيهدفت الدراسة إلى بناء برنامج      
 منهـاج العلـوم لـدى       يما يعرف بنموذج ويتلي لتنمية بعض مهارات التفكير المنظومي ف         

لتاسع األساسي بغزة، ولهذه الغاية قام الباحث باإلطالع على مجموعة مـن            طالبات الصف ا  
 تناولت اإلستراتيجية المطلوبة والتفكير المنظومي  ومنهـا دراسـات           يالدراسات السابقة الت  

) 2000الحـذيفي، (،  ) 2002أحمد،(،  ) 2003الجندي،(،  ) 2005حمادة،(،  )2008برغوت،(
) 2004عفانــة ونــشوان،(، ) 2006 عــودة،أبــو(، ) 2007، وحــسن،)1999ســالم،(، 
  ).2003الكامل،(،

  :تقنيوقد قام الباحث بإتباع المراحل اآلتية عند بنائه للبرنامج ال
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  :مرحلة التخطيط واإلعداد للبرنامج/المرحلة األولى
  :وتضمنت التخطيط واإلعداد للبرنامج الخطوات اآلتية

  : تحديد أهداف البرنامج
وضعها نصب العين منذ بداية بناء أي برنامج يعتبر عنـصراً رئيـساً          إن تحديد األهداف و   

في عملية اإلعداد، بل يمكن اعتبار هذه األهداف معيار يتحدد بموجبه محتوى البرنامج وطبيعته              
ونشاطاته ووسائله والتدريبات المصاحبة له وأساليبه التقويمية، باإلضافة إلى طـرق وأسـاليب             

  : تستخدم ، وقد كانت أهداف البرنامج على النحو اآلتيالتدريس الخاصة التي سوف
  :األهداف العامة للبرنامج:أوالً
رفع مستوى التفكير المنظومي لدى عينة من طالبات الصف التاسع في مدينة غزة مـن                 

  خالل توظيف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
  :األهداف الخاصة للبرنامج:ثانياً

  لمنطاد والبالون الهوائيتفرق بالشكل بين ا .1
  تحدد خصائص البالون عبر مراحل تطوره  .2
  )الخيزران(تفسر سبب صنع قاعدة البالون من البوص .3
  تقارن بين آلية تشغيل كل من المنطاد والبالون .4
  تفصل األجزاء الرئيسة المكونة للمنطاد .5
  تقارن بالشكل بين المكوك الفضائي والطائرة .6
   الصناعيةتميز بين أنواع األقمار .7
  تحدد أنواع سفن الفضاء .8
  تميز بين مهام األقمار الصناعية .9

  تقارن بين سرعة انطالق الصاروخ وهبوط المكوك .10
  تحدد مسار إرسال اإلشارات الرقمية عبر األقمار الصناعية .11
  تحدد على الرسم أجزاء سفينة الفضاء .12
  ار الصناعيةترسم مسار اإلشارات الرقمية من المحطات الفضائية عبر األقم .13
  ترتب مراحل وصول المسبار للكواكب األخرى .14
  تقارن بين أجيال الحاسوب األربعة .15
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  )motherboard(تحدد القطع االلكترونية المصنوعة منها اللوحة األم  .16
  توضح العالقة بين حجم الصمام وحجم الحاسوب  .17
  تنسب كل حاسوب إلى رقم الجيل الذي يتبعه .18
   والحاسوبتقارن بين اآللة الحاسبة .19
  تفسر سبب تطور الطب في عالج البشر .20
  تصنف أنواع الشبكات الحاسوبية .21
  تميز بين البريد اإللكتروني والبريد العادي  .22
   )RAM+CPU+HD(تركب قطع الحاسوب الداخلية  .23
  )MOUSE+KEYBOARD+MONITOR(تجمع أجزاء الحاسوب الخارجية  .24
  تطبق بعض االستخدامات لالنترنت على الحاسوب .25

  :تقنيتحديد محتوى البرنامج ال:ثالثاً
 في ضوء األهداف المحددة سـلفاً وكـذلك فـي ضـوء             تقني      تم تحديد محتوى البرنامج ال    

  .إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
 في دراسـتنا  تقنيالبرنامج ال مراعاتها عند اختيار محتوى     التي يجب هناك مجموعة من الشروط     

   :الحالية وهي 
  .المحددةهداف األأن يستند المحتوى إلى  -1
  .يتبع إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أن يكون النشاط المصاحب للمحتوى -2
  .مناسبة للخصائص العقلية للفئة المستهدفة أن تكون -3

  يوضـحها الجـدول   كمـا  درسانفي مجموعة من الدروس بلغت  تقنيالبرنامج الوتمثل محتوى  
  :تياآل

  موضوع الدرس  رقم الدرس
  وسائل االتصال عبر الفضاء  الدرس األول
  االتصال عبر الحاسوب  الدرس الثاني

على من الدروس   شتمل كل درس    ي بحيث على شكل دروس،      البرنامج تم تنظيم محتوى  و
 ،والمصادر والوسائل التعليمية، والتمهيد، واألنـشطة )المهارات المراد تحقيقها (السلوكية  األهداف  

  .التعليمية، وأساليب التقويم
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  :تحديد طرق واستراتيجيات التدريس التي سوف تستخدم لتنفيذ البرنامج:رابعاً
على الرغم من أهمية الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في سبيل تقدم ونجـاح العمليـة                 

األكمـل ومنهـا    التربوية إال أنه هناك الكثير من العوامل التي تساعده للقيام بأدائه على الوجـه               
إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة حيث أن الباحث قام بإعادة صياغة لـدروس الوحـدة               

  .المراد تدريسها بناء على تلك اإلستراتيجية وعناصرها الثالثة
  :تقنيالوسائل المستخدمة تنفيذ البرنامج ال: خامساً

  : أجهزة العرض-1
 O.H.P  جهاز عرض الشفافيات

  . يتناسب مع عرض محتويات البرنامج من خالل الحاسوب على شاشة العرض:LCD جهاز
  :  الحاسوب-2
  . السبورة والطباشير الملون -3
 وتمثلت في األدلة اإلرشادية للمعلم والطالب،وتمثلت في كتاب العلوم          :مواد تعليمية مطبوعة  -4

  .للصف التاسع باإلضافة إلى  بعض الصور التعليمية
 وقد أعدت الشفافيات من أجل عرض المخططات التـي تبـين تطـور              :عليميةالشفافيات الت -5

  .المناطيد وسفن الفضاء وكذلك أجيال الحاسب اآللي 
  : برمجيات الوسائط المتعددة-6

  :األفالم التعليمية . أ
لقد تنوعت األفالم التعليمية التي استخدمها الباحث،والتي توضح آلية عمل صاروخ الفضاء وعدة             

  . خرى تخدم الموضوعمقاطع أ
 وذلــك لعــرض  WORD: وبرنــامج POWER POINTاالســتعانة ببرنــامج .ب

  .المخططات والصور
 لقد احتوي الدليل على مجموعة الدروس التي أعدها الباحث بعد عملية تنظـيم    : دليل المعلم  -7

 الدروس  محتوى الكتاب وإعادة الصياغة طبقاً إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لبعض          
    :تيةالعناصر اآل الدليلتضمن كل درس من دروس  وسوف يتقنيلتتالءم مع البرنامج ال

 عنوان الدرس §

 .العامةاألهداف  §

  األهداف الخاصة  §
 الوسائل واألدوات  §

 المحتوى التعليمي §
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 .المصادر والوسائل التعليمية المقترحة §

 .إجراءات التنفيذ §

 التقويم §

 عبارة عن نشرة تعريفية بالبرنامج وتتضمن مهارات التفكير         وهو:الدليل اإلرشادي للطالبة  -8
المنظومي واألهداف العامة والخاصة بكل درس باإلضافة إلى بعض المعلومـات الهامـة التـي      

  :يجب أن يلم بها الطالب،وسوف يتضمن الدليل
 عنوان الدرس §

 .العامةاألهداف  §

  األهداف الخاصة  §
 الوسائل واألدوات  §

 المحتوى التعليمي §

 .جراءات التنفيذإ §

 التقويم §

  :المرحلة الثانية
  :مرحلة تنفيذ البرنامج

  :سوف يتضمن تنفيذ البرنامج الخطوات اآلتية
  :األداء النظري

 للطالبات،حيث تمثل في المحتـوى النظـري للبرنـامج،من          يحيث تم توزيع الدليل اإلرشاد    
يفية بالبرنـامج   خالل عرض محتوى البرنامج على شاشة العرض ،والذي يحتوي نشرة تعر          

  . وأهدافه باإلضافة إلى األنشطة والفعاليات في كل درس الالزمة لكل مهارة
  :تحديد أساليب التقويم في البرنامج

  :التقويم القبلي: أوالً 
وتم ذلك من خالل الوقوف على مدى تمكن الطالبات من مهارات التفكير المنظومي التي              

  .يسعى البرنامج إلى تنميتها
  :تقويم البنائيال:ثانياً

وتمثل في مجموعة األسـئلة والتـدريبات والتطبيقـات         ،وتم هذا التقويم أثناء تنفيذ البرنامج     
واألنشطة المكتوبة وأوراق العمل المصاحبة للمهارات المراد تنميتها التي يشملها الشرح،ويهدف           

  :هذا النوع من التقويم إلى
  .الكشف عن مدى تحقق األهداف بعد كل فعالية -
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  .ج الطالبات في الموقف الصفي وضمان المشاركة الفاعلة دم -
  : التقويم النهائي: ثالثاً 

وتم هذا التقويم بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج ، ويهدف إلى رصد األثـر الـذي تركـه           
تطبيق البرنامج على تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى الطالبات من أجل الوقوف على مـدى       

  . على إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةم القائتقنيخاصة بالبرنامج التحقق األهداف ال
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  الدرس األول
  وسائل االتصال عبر الفضاء

  :مقدمة الدرس
  أدرك اإلنسان أهمية االتصاالت منذ فجر التاريخ، فاستخدم النار والدخان ليـدل علـى                     

البلدان، ثم بدأ اإلنسان يتجه بنظره إلى الفضاء        موقعه، واستخدم الحمام الزاجل لنقل الرسائل بين        
ثم اخترع  . محاوال اكتشافه وتسخيره لخدمته، فكان يهتدي بالنجم القطبي الشمالي أثناء سيره ليال           

 فالمرقاب الذي ساعده على رؤية بعض األجرام السماوية بشكل أوضح مما أدى إلـى اكتـشا               
  .ض المشاكل، وقد عمل جهده للتغلب عليهاالمزيد منها، وأثناء محاوالته تلك واجهته بع

  
  :مجموعة األنشطة والفعاليات المصاحبة للدرس األول

 وسائل االتصال عبر الفضاء: الفصل األول

  
يتوقع منك عزيزتي الطالبة بعد دراستك لموضوع وسائل االتـصــال عبـر الفـضاء و                 األهداف

  : تصبحي قادرةً على أنإجراء النشاطات التعليمية الواردة في هذا الفصل أن
  تفرقي بالشكل بين المنطاد والبالون الهوائي .1
  تحددي خصائص البالون عبر مراحل تطوره  .2
  )الخيزران(تفسري سبب صنع قاعدة البالون من البوص .3
  تقارني بين آلية تشغيل كل من المنطاد والبالون .4
  تفصلي األجزاء الرئيسة المكونة للمنطاد .5
   الفضائي والطائرةتقارني بالشكل بين المكوك .6
  تميزي بين أنواع األقمار الصناعية .7
  تحددي أنواع سفن الفضاء .8
  تميزي بين مهام األقمار الصناعية .9

  تقارني بين سرعة انطالق الصاروخ وهبوط المكوك .10
  تحددي مسار إرسال اإلشارات الرقمية عبر األقمار الصناعية .11
  تحددي على الرسم أجزاء سفينة الفضاء .12
 رات الرقمية من المحطات الفضائية عبر األقمار الصناعيةترسمي مسار اإلشا .13

  ترتبي مراحل وصول المسبار للكواكب األخرى .14
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  الصور:أوالً
1 

  : من خالل التأمل في الصور التالية 
   1ماذا يمثل الشكل  •
 2ماذا يمثل الشكل  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  األفــالم:ثانياً
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 2شكل  1شكل

    

 الدرس األول

  ناقش مع بعضنا ن
  البعض في     

 مجموعات      

  أي الشكلین السابقین لمنطاد وأیھما لبالون ؟ •
 ما الفرق بین المنطاد والبالون في الشكل؟ •
 ھل سبق لك أن شاھدتي بالونًا أو منطادًا؟ •
  ؟2 أو الشكل 1ھل الذي شاھدتیھ مثل الشكل  •

  

سوف نعرض علیك اآلن فیلما تعلیمیًا ع ن الب الون ونتمن ى ل ك م شاھدة ممتع ة ، ونرج و من ك التركی ز عل ى األس ئلة                              
   العرض التالیة الموضحة أدناه والتي سنناقشھا بعد

2 

 :الطالبة بعد مشاھدتك للعرض المرئي حاولي مع زمیالتك في المجموعة التوصل لحلول لألسئلة التالیةعزیزتي 

  كيف تم نفخ البالون ؟ •
 ما هي الفائدة من موقد اللهب ؟ •
 قد لفترات مختلفة أثناء الطيران؟لماذا يتم تشغيل المو •

  داخل المنطاد وخارجه؟ةلماذا حافظ صانع البالون على اختالف درجة الحرار •
 ؟)الخيزران(لماذا صنع حامل البالون من البوص  •
 ما هو المشهد الغامض الذي استثار تفكيرك؟ •
 كيف تمت عملية الهبوط ؟ •
 لماذا لم يصعد البالون الموجود في يدي ؟ •

 التقويم

  :أكملي 
  - ---- --- ---------- و - -- -- -------- ---- --من عیوب البالونات  •
 - ---- ------- ------  و --- - -- ---- ------- --تستخدم المناطید في  •
  الشكل---- ---- --  الشكل أما المنطاد ---- ---- ---- یتمیز البالون بأنھ  •
  :عللي 

  ال یمكن لإلنسان أن یسافر إلى الفضاء الخارجي بواسطة البالونات و المناطید •
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  الصور:الًأو

1 
  : من خالل التأمل في الصور التالية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األفــالم:ثانياً
  
  
  
  
  
  
  
  

     

 الدرس الثاني

 4شكل 3شكل 2شكل 1شكل

نتعاون في 
  مجموعات
 للمناقشة

  ماذا یقصد بالوقود السائل للصواریخ ؟ •
 فیم تستخدم الصواریخ ؟ •
 ------------- یمثل 1الشكل رقم  •
 كیف نمیز بین المكوك والطائرة؟ •
 ھل یمكن السفر والتنقل من بلد آلخر بواسطة المكوك؟ •
  ؟3ي الشكل رقم ماذا تالحظین ف •
  ؟3 والشكل رقم 1ما أوجھ االختالف والتشابھ بین الشكل رقم  •

نحاول اإلجابة 
عن التساؤالت 

 التالیة

 ونتمن ى ل ك م شاھدة ممتع ة ، ونرج و      صاروخ الفضاء والمكوك الف ضائي سوف نعرض علیك اآلن فیلما تعلیمیًا عن      
  .لمجموعةمع زمیالتك في اھا بعد العرض ینناقشتمنك التركیز على األسئلة التالیة الموضحة أدناه والتي س

2 

  فكري للوصول
 للحل

 ما الفرق بین انطالق المكوك والطائرة؟ •
 كیف یمكن التفریق بین عملیة الھبوط في المكوك والطائرة؟ •
 ما الفائدة من المظلة المعلقة في مؤخرة المكوك؟ •
 بم تفسري سقوط بعض الصواریخ المعززة بعد االنطالق؟ •
 تحمل الطائرة المكوك؟لماذا  •

  

    التقویم
  :أكملي 

 ------------ إلى حركیة دون الحاجة إلى ------------الطاقة الصاروخ آلة تحول  •
  صاروخان جانبیان یساعدان في إطالق المكوك الفضائي---------- •
 فضاء سفینة فضائیة بأجنحة تشبھ الطائرة یتم حملھا إلى ال----------- •

  بم تفسري
 .خروج مظلة من مؤخرة المكوك الفضائي لحظة الھبوط  •
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  الصور:أوالً
1 

  : من خالل التأمل في الصور التالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األفــالم:ثانياً
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 3شكل 2شكل 1شكل

 ونتمنى لك مشاھدة ممتعة ، ونرجو عن األقمار الصناعیة والمحطات الفضائیةسوف نعرض علیك اآلن فیلما تعلیمیًا 
  .مع زمیالتك في المجموعةھا بعد العرض ینناقشتمنك التركیز على األسئلة التالیة الموضحة أدناه والتي س

2 

   

 الدرس الثالث

 نناقش بتعاون مع زمیالتنا

  ؟2اذا یمثل لك شكل رقم م •
  ؟ برأیك لماذا؟3 یشبھ الشكل رقم 1ھل الشكل رقم  •
 ھل الختالف شكل القمر الصناعي داللة معینة ؟ •
 باعتقادك ما الفائدة من المحطة الفضائیة؟ •
 كی  ف ی  تم االت  صال بین  ك و ب  ین ش  خص م  ا عب  ر الھ  اتف  •

  ؟تفصلك عنھ مسافة شاسعة

 4شكل
 5شكل

نتعاون فیما 
بیننا لحل 

  التالیةةالمھم

  ) 2شكل(في الشكل المقابل أو 
حددي بالرسم مسار نقل اإلشارات الرقمیة من 
ل محطة اإلرسال األرضیة  إلى محطة االستقبا

 األرضیة مرورًا بالقمر الصناعي 

 عددي أنواع األقمار الصناعیة التي توصلتي لھا مع زمیالتك ؟ •
 بم تفسري اختالف أشكال األقمار الصناعیة؟ •
 ًا تستخدم مدار ثابت حول األرضسفینة فضائیة كبیرة جد ---------- •
 یستطیع رواد الفضاء أن یعیشوا في المحطات الفضائیة  فترات طویلة: عللي  •
 

 التقویم
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  الصور:أوالً
1 

  : من خالل التأمل في الصور التالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األفــالم:ثانياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ونتمنى لك مشاھدة ممتعة ، ونرج و  عن المسبار الفضائي والسفینة الفضائیةآلن فیلما تعلیمیًا    سوف نعرض علیك ا   
  .مع زمیالتك في المجموعةھا بعد العرض ینناقشتمنك التركیز على األسئلة التالیة الموضحة أدناه والتي س

2 

   

 الدرس الرابع

 5شكل

 3شكل 2شكل 1شكل

نناقش بتعاون مع 
 زمیالتنا

  ؟2ماذا یمثل لك شكل رقم  •
  ؟2 یشبھ الشكل رقم 1ھل الشكل رقم  •
 تالف شكل القمر الصناعي داللة معینة ؟ھل الخ •
 باعتقادك ما الفائدة من المحطة الفضائیة؟ •

  فكري للوصول
 للحل

 كیف استطاع المسبار الوصول للكوكب البعید ؟ •
 ھل یعتبر المسبار سفینة فضائیة ؟ •
 من خالل العرض لخصي في ورقة مھام المسبار •
 بماذا یتمیز المسبار عن المكوك •
 كیف یحصل المسبار على الطاقة •

 الثانیة/  كم -------------سرعة اإلفالت من الجاذبیة األرضیة تعادل  • التقویم
فینة فضائیة لھا سرعة اإلفالت من الجاذبیة األرضیة بھا س ------------- •

 و آالت تصویر و أجھزة لجمع المعلومات) روبوت ( إنسان آلي 
 في أي من الوسائل الفضائیة السابقة یمكن أن تحمل اإلنسان •
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  :األهداف الخاصة

  :يتوقع منك أخي الطالب في نهاية الدرس األول أنة تكون قادرا على أن
  تقارن بين أجيال الحاسوب األربعة .1
  )motherboard(قطع االلكترونية المصنوعة منها اللوحة األم تحدد ال .2
  توضح العالقة بين حجم الصمام وحجم الحاسوب  .3
  تقسم أنواع الحواسيب حسب الجيل الذي تتبعه .4
  توضح حجم الفرق بين وظيفة الحاسوب واآللة الحاسبة .5
  تفسر سبب تطور الطب في عالج البشر .6
  تصنف أنواع الشبكات الحاسوبية .7
  ميز بين البريد اإللكتروني والبريد العادي ت .8
   )RAM+CPU+HD(تركب قطع الحاسوب الداخلية  .9

  )MOUSE+KEYBOARD+MONITOR(تجمع أجزاء الحاسوب الخارجية  .10
  تقوم بصناعة بريد إلكتروني خاص بك .11

ـ  ئ وأصبحت وسا  تلعب االتصاالت دورا بارزا في شؤون حياتنا على مستوى الفرد والجماعة           صال ل االت
ل االتـصاالت  ئ وسـا ر الحاسوب من أشـه ربع االتصاالت   رالم اليوم  وتعتب   الع سمه من سمات     عيرالس
رك أهمية الحواسيب تخيل أنها توقفت فجأة عـن العمـل فمـاذا سـيحدث              ندولكي  . ها استخداما   روأكث
 من اإلجابة   ينى غيرها ستتمكن  ر األسئلة و أخ   ههذ( ومحطات الكهرباء  ،  واإلشارات الضوئية   ، اتئرللطا

 .عنها بعد دراستك لهذا الفصل 

  الحاسوب
حسب مجموعة محددة من التعليمات يطلـق عليهـا         منطقية   تتولى انجاز عمليات حسابية و     آلةالحاسوب  

  . ويتم تحميل البرنامج إلى الحاسوب  ثم يعطى المعلومات ويتولى بعد ذلك معالجتها . اسم البرنامج 
  تطور الحاسوب
من أسرع األنظمة التكنولوجية تطورا في مجاالت الحياة المختلفـة وتـم تقـسيم هـذه                يعتبر الحاسوب   

  .التطورات إلى عدة أجيال 
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  الصور:أوالً

1 
  : من خالل التأمل في الصور والقطع الموجودة مع المعلم 

   1ماذا يمثل الشكل  •
 2ماذا يمثل الشكل  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  األفــالم:ثانياً
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2شكل  1شكل

من أجل تعة ، ونرجو منك التركیز  ونتمنى لك مشاھدة ممتطور الحواسیبسوف نعرض علیك اآلن فیلما تعلیمیًا عن 
   :التوصل لحل المھمة التالیة للعرض 

2 

 :التالیةالمھمة  میالتك في المجموعة التوصل لحلعزیزتي الطالبة بعد مشاھدتك للعرض المرئي حاولي مع ز

 التقويم

  ماذا نعني بأشباه الموصالت ؟ •
 ------ ---- -الذي تستخدمینھ ینتمي للجیل الحاسوب  •
 فیم تستخدمي الحاسوب •
 

 

 
   

 الدرس الخامس

 3شكل 

بالتشارك مع 
زمیالتك في 

المجموعة حاولي 
 : اإلجابة عما یلي 

 بق لك رؤیة تلك األشكال السابقة في المنزل ؟ وأین رأیتیھا؟ھل س •
 ما العالقة بین األشكال السابقة؟ •
 )3،2،1شكل (ما مدى ارتباط تطور الحاسوب بالقطع السابق ذكرھا  •
  ؟1لماذا لم تعد تستخدم القطع شكل رقم •

حددي على 
الرسم المقابل 

أجزاء 
 الحاسوب 
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1 
  :                   من خالل التواجد داخل مختبر الحاسوب مع المعلم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

حتى یبدأ بالعم ل    شاشة الحاسوبأضغطي على مفتاح تشغیل الحاسوب ، ثم الحظي ما یظھر على: عزیزتي الطالبة   
  ) إبدأ(ویظھر شریط المھام 

2 

 :عملیة تشغیل الحاسوب بإمكانك المحاولة على حل المھمة التالیة بعد مشاھدتك لعرض 

 التقويم

  ما ھي شروط اتصال حاسوب بآخر ؟ •
 ؟)االنترنت(ما ھي فائدة الشبكة العالمیة •

 

 
   

 الدرس الخامس

بالتشارك مع 
زمیالتك حاولي 
 : اإلجابة عما یلي 

 كیف یتم نقل المعلومات من حاسوب آلخر؟ •

3 

 بم تفسري الخطوات التي قام بھا الحاسوب؟

 ماذا نقصد بالبرید االلكتروني ؟ •
 ؟يترونما الفرق بین البرید العادي وااللك •
 االنترنت تقدم العدید من الخدمات ، ھل بإمكانك ذكر بعضھا؟ •
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  )6(ملحق رقم 

z 
  

  
   غــزة–الجامعة اإلسالمية 

  عمـــادة الدراسـات العليا 
  كليـــــة التربيــــة

  م المناهج وطرق التدريس قس
  


 


 

 
  

 
 

  
  

  
  م2010  
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  :عزيزتي الطالبة
نقدم لك وحدة االتصال بموضوعاتها المختلفة بأسلوب جديد يختلف عن األسلوب المعتاد            
الذي تدرسين به في المدرسة ، ويعتمد هذا األسلوب على نشاطك داخل الفصل وسيكون المعلـم                

ى المعلومـات بـشكل أسـهل       موجها لك فنرجو منك االلتزام والتفاعل مع المعلم حتى تصلي إل          
  .وأفضل مع تمنياتنا لك بالتوفيق والسداد

  الدرس األول
  وسائل االتصال عبر الفضاء

  :مقدمة الدرس
  أدرك اإلنسان أهمية االتصاالت منذ فجر التاريخ، فاستخدم النار والدخان ليـدل علـى                     

دأ اإلنسان يتجه بنظره إلى الفضاء      موقعه، واستخدم الحمام الزاجل لنقل الرسائل بين البلدان، ثم ب         
ثم اخترع  . محاوال اكتشافه وتسخيره لخدمته، فكان يهتدي بالنجم القطبي الشمالي أثناء سيره ليال           

 فالمرقاب الذي ساعده على رؤية بعض األجرام السماوية بشكل أوضح مما أدى إلـى اكتـشا               
  .د عمل جهده للتغلب عليهاالمزيد منها، وأثناء محاوالته تلك واجهته بعض المشاكل، وق

يتوقع منك عزيزتي الطالبة بعد دراستك لموضوع وسائل االتصــال عبر الفضاء و إجراء               األهداف
  :النشاطات التعليمية الواردة في هذا الفصل أن تصبحي قادرةً على أن

  تفرقي بالشكل بين المنطاد والبالون الهوائي .1
  تحددي خصائص البالون عبر مراحل تطوره  .2
  )الخيزران(تفسري سبب صنع قاعدة البالون من البوص .3
  تقارني بين آلية تشغيل كل من المنطاد والبالون .4
  تفصلي األجزاء الرئيسة المكونة للمنطاد .5
  تقارني بالشكل بين المكوك الفضائي والطائرة .6
  تميزي بين أنواع األقمار الصناعية .7
  تحددي أنواع سفن الفضاء .8
  عيةتميزي بين مهام األقمار الصنا .9

  تقارني بين سرعة انطالق الصاروخ وهبوط المكوك .10
  تحددي مسار إرسال اإلشارات الرقمية عبر األقمار الصناعية .11
  تحددي على الرسم أجزاء سفينة الفضاء .12
 ترسمي مسار اإلشارات الرقمية من المحطات الفضائية عبر األقمار الصناعية .13

  ترتبي مراحل وصول المسبار للكواكب األخرى .14
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  الصور:أوالً

1 
  : من خالل التأمل في الصور التالية 

   1ماذا يمثل الشكل  •
 2ماذا يمثل الشكل  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  األفــالم:ثانياً
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2شكل  1شكل

    

 الدرس األول

  ناقش مع بعضنا ن
  عض في الب    

 مجموعات      

  أي الشكلین السابقین لمنطاد وأیھما لبالون ؟ •
 ما الفرق بین المنطاد والبالون في الشكل؟ •
 ھل سبق لك أن شاھدتي بالونًا أو منطادًا؟ •
  ؟2 أو الشكل 1ھل الذي شاھدتیھ مثل الشكل  •

  

لة                سوف نعرض علیك اآلن فیلما تعلیمیًا ع ن الب الون ونتمن ى ل ك م شاھدة ممتع ة ، ونرج و من ك التركی ز عل ى األس ئ              
  التالیة الموضحة أدناه والتي سنناقشھا بعد العرض 

2 

 :عزیزتي الطالبة بعد مشاھدتك للعرض المرئي حاولي مع زمیالتك في المجموعة التوصل لحلول لألسئلة التالیة

  لبالون ؟كيف تم نفخ ا •
 ما هي الفائدة من موقد اللهب ؟ •
 لماذا يتم تشغيل الموقد لفترات مختلفة أثناء الطيران؟ •
  داخل المنطاد وخارجه؟ةلماذا حافظ صانع البالون على اختالف درجة الحرار •
 ؟)الخيزران(لماذا صنع حامل البالون من البوص  •
 ما هو المشهد الغامض الذي استثار تفكيرك؟ •

 ة الهبوط ؟كيف تمت عملي •
 لماذا لم يصعد البالون الموجود في يدي ؟ •

 التقويم

  :أكملي 
  - ---- --- ---------- و - -- -- -------- ---- --من عیوب البالونات  •
 - ---- ------- ---- -- و --- - -- ---- ------- --تستخدم المناطید في  •
  الشكل--- -- ---- - الشكل أما المنطاد ---- ---- ---- یتمیز البالون بأنھ  •
  :عللي 

  ال یمكن لإلنسان أن یسافر إلى الفضاء الخارجي بواسطة البالونات و المناطید •
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  الصور:أوالً
1 

  : من خالل التأمل في الصور التالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األفــالم:ثانياً
  
  
  
  
  
  
  
  

     

 الدرس الثاني

 4شكل 3شكل 2شكل 1شكل

نتعاون في 
  مجموعات
 للمناقشة

  ماذا یقصد بالوقود السائل للصواریخ ؟ •
 فیم تستخدم الصواریخ ؟ •
 ------------- یمثل 1الشكل رقم  •
 نمیز بین المكوك والطائرة؟كیف  •
 ھل یمكن السفر والتنقل من بلد آلخر بواسطة المكوك؟ •
  ؟3ماذا تالحظین في الشكل رقم  •
  ؟3 والشكل رقم 1ما أوجھ االختالف والتشابھ بین الشكل رقم  •

نحاول اإلجابة 
عن التساؤالت 

 التالیة

 ونتمن ى ل ك م شاھدة ممتع ة ، ونرج و      صاروخ الفضاء والمكوك الف ضائي میًا عن سوف نعرض علیك اآلن فیلما تعلی     
  .مع زمیالتك في المجموعةھا بعد العرض ینناقشتمنك التركیز على األسئلة التالیة الموضحة أدناه والتي س

2 

  فكري للوصول
 للحل

 ما الفرق بین انطالق المكوك والطائرة؟ •
 الھبوط في المكوك والطائرة؟كیف یمكن التفریق بین عملیة  •
 ما الفائدة من المظلة المعلقة في مؤخرة المكوك؟ •
 بم تفسري سقوط بعض الصواریخ المعززة بعد االنطالق؟ •
 لماذا تحمل الطائرة المكوك؟ •

  

    التقویم
  :أكملي 

 ------------ إلى حركیة دون الحاجة إلى ------------الطاقة الصاروخ آلة تحول  •
  صاروخان جانبیان یساعدان في إطالق المكوك الفضائي---------- •
  سفینة فضائیة بأجنحة تشبھ الطائرة یتم حملھا إلى الفضاء----------- •

  بم تفسري
 .خروج مظلة من مؤخرة المكوك الفضائي لحظة الھبوط  •
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  الصور:أوالً
1 

  : من خالل التأمل في الصور التالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األفــالم:ثانياً
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 3شكل 2شكل 1شكل

 ونتمنى لك مشاھدة ممتعة ، ونرجو عن األقمار الصناعیة والمحطات الفضائیةرض علیك اآلن فیلما تعلیمیًا سوف نع
  .مع زمیالتك في المجموعةھا بعد العرض ینناقشتمنك التركیز على األسئلة التالیة الموضحة أدناه والتي س

2 

   

 الدرس الثالث

 مع زمیالتنانناقش بتعاون 

  ؟2ماذا یمثل لك شكل رقم  •
  ؟ برأیك لماذا؟3 یشبھ الشكل رقم 1ھل الشكل رقم  •
 ھل الختالف شكل القمر الصناعي داللة معینة ؟ •
 باعتقادك ما الفائدة من المحطة الفضائیة؟ •
 كی  ف ی  تم االت  صال بین  ك و ب  ین ش  خص م  ا عب  ر الھ  اتف  •

  ؟تفصلك عنھ مسافة شاسعة

 4شكل
 5شكل

نتعاون فیما 
بیننا لحل 

  التالیةةالمھم

  ) 2شكل(في الشكل المقابل أو 
ارات الرقمیة من حددي بالرسم مسار نقل اإلش

محطة اإلرسال األرضیة  إلى محطة االستقبال 
 األرضیة مرورًا بالقمر الصناعي 

 عددي أنواع األقمار الصناعیة التي توصلتي لھا مع زمیالتك ؟ •
 بم تفسري اختالف أشكال األقمار الصناعیة؟ •
  كبیرة جدًا تستخدم مدار ثابت حول األرضسفینة فضائیة ---------- •
 یستطیع رواد الفضاء أن یعیشوا في المحطات الفضائیة  فترات طویلة: عللي  •
 

 التقویم
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  الصور:أوالً
1 

  : من خالل التأمل في الصور التالية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األفــالم:ثانياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ونتمنى لك مشاھدة ممتعة ، ونرج و  عن المسبار الفضائي والسفینة الفضائیةسوف نعرض علیك اآلن فیلما تعلیمیًا        
  .مع زمیالتك في المجموعةھا بعد العرض ینقشناتمنك التركیز على األسئلة التالیة الموضحة أدناه والتي س

2 

   

 الدرس الرابع

 5شكل

 3شكل 2شكل 1شكل

نناقش بتعاون مع 
 زمیالتنا

  ؟2ماذا یمثل لك شكل رقم  •
  ؟2رقم  یشبھ الشكل 1ھل الشكل رقم  •
 ھل الختالف شكل القمر الصناعي داللة معینة ؟ •
 باعتقادك ما الفائدة من المحطة الفضائیة؟ •

  فكري للوصول
 للحل

 كیف استطاع المسبار الوصول للكوكب البعید ؟ •
 ھل یعتبر المسبار سفینة فضائیة ؟ •
 من خالل العرض لخصي في ورقة مھام المسبار •
 بماذا یتمیز المسبار عن المكوك •
 كیف یحصل المسبار على الطاقة •

 الثانیة/  كم ------------- الجاذبیة األرضیة تعادل سرعة اإلفالت من • التقویم
سفینة فضائیة لھا سرعة اإلفالت من الجاذبیة األرضیة بھا  ------------- •

 و آالت تصویر و أجھزة لجمع المعلومات) روبوت ( إنسان آلي 
 في أي من الوسائل الفضائیة السابقة یمكن أن تحمل اإلنسان •
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  :األهداف الخاصة

  :يتوقع منك أخي الطالب في نهاية الدرس األول أنة تكون قادرا على أن
  تقارن بين أجيال الحاسوب األربعة .1
  )motherboard(تحدد القطع االلكترونية المصنوعة منها اللوحة األم  .2
  توضح العالقة بين حجم الصمام وحجم الحاسوب  .3
  م أنواع الحواسيب حسب الجيل الذي تتبعهتقس .4
  توضح حجم الفرق بين وظيفة الحاسوب واآللة الحاسبة .5
  تفسر سبب تطور الطب في عالج البشر .6
  تصنف أنواع الشبكات الحاسوبية .7
  تميز بين البريد اإللكتروني والبريد العادي  .8
   )RAM+CPU+HD(تركب قطع الحاسوب الداخلية  .9

  )MOUSE+KEYBOARD+MONITOR(الخارجية تجمع أجزاء الحاسوب  .10
  تقوم بصناعة بريد إلكتروني خاص بك .11

ل االتـصال   ئ وأصبحت وسا  تلعب االتصاالت دورا بارزا في شؤون حياتنا على مستوى الفرد والجماعة          
ل االتـصاالت  ئ وسـا ر الحاسوب من أشـه ربع االتصاالت   رالم اليوم  وتعتب   الع سمه من سمات     عيرالس
رك أهمية الحواسيب تخيل أنها توقفت فجأة عـن العمـل فمـاذا سـيحدث              ندولكي  . اما  ها استخد روأكث
 من اإلجابة   ينى غيرها ستتمكن  ر األسئلة و أخ   ههذ( ومحطات الكهرباء  ،  واإلشارات الضوئية   ، اتئرللطا

 .عنها بعد دراستك لهذا الفصل 

  الحاسوب
عة محددة من التعليمات يطلـق عليهـا        حسب مجمو منطقية   تتولى انجاز عمليات حسابية و     آلةالحاسوب  

  . ويتم تحميل البرنامج إلى الحاسوب  ثم يعطى المعلومات ويتولى بعد ذلك معالجتها . اسم البرنامج 
  تطور الحاسوب

يعتبر الحاسوب من أسرع األنظمة التكنولوجية تطورا في مجاالت الحياة المختلفـة وتـم تقـسيم هـذه                  
  .التطورات إلى عدة أجيال 
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  الصور:أوالً

1 
  : من خالل التأمل في الصور والقطع الموجودة مع المعلم 

   1ماذا يمثل الشكل  •
 2ماذا يمثل الشكل  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  األفــالم:ثانياً
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2شكل  1شكل

من أجل  ونتمنى لك مشاھدة ممتعة ، ونرجو منك التركیز تطور الحواسیبسوف نعرض علیك اآلن فیلما تعلیمیًا عن 
   :التوصل لحل المھمة التالیة للعرض 

2 

 :التالیةالمھمة  صل لحلمیالتك في المجموعة التوعزیزتي الطالبة بعد مشاھدتك للعرض المرئي حاولي مع ز

 التقويم

  ماذا نعني بأشباه الموصالت ؟ •
 ------ ---- -الحاسوب الذي تستخدمینھ ینتمي للجیل  •
 فیم تستخدمي الحاسوب •
 

 

 
   

 الدرس الخامس

 3شكل 

بالتشارك مع 
زمیالتك في 

المجموعة حاولي 
 : اإلجابة عما یلي 

 ھل سبق لك رؤیة تلك األشكال السابقة في المنزل ؟ وأین رأیتیھا؟ •
 ما العالقة بین األشكال السابقة؟ •
 )3،2،1شكل (ما مدى ارتباط تطور الحاسوب بالقطع السابق ذكرھا  •
  ؟1لماذا لم تعد تستخدم القطع شكل رقم •

حددي على 
الرسم المقابل 

أجزاء 
 الحاسوب 
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1 
  : مع المعلم                   من خالل التواجد داخل مختبر الحاسوب 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

حتى یبدأ بالعم ل   أضغطي على مفتاح تشغیل الحاسوب ، ثم الحظي ما یظھر على شاشة الحاسوب: عزیزتي الطالبة   
  ) إبدأ(ویظھر شریط المھام 

2 

 :عملیة تشغیل الحاسوب بإمكانك المحاولة على حل المھمة التالیة بعد مشاھدتك لعرض 

 التقويم

  ما ھي شروط اتصال حاسوب بآخر ؟ •
 ؟)االنترنت(ما ھي فائدة الشبكة العالمیة •

 

 
   

 الدرس الخامس

بالتشارك مع 
زمیالتك حاولي 
 : اإلجابة عما یلي 

 كیف یتم نقل المعلومات من حاسوب آلخر؟ •

3 

 فسري الخطوات التي قام بھا الحاسوب؟بم ت

 ماذا نقصد بالبرید االلكتروني ؟ •
 ؟يما الفرق بین البرید العادي وااللكترون •
 االنترنت تقدم العدید من الخدمات ، ھل بإمكانك ذكر بعضھا؟ •
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7 

m 
  

   غـــزة–الجامعة اإلسالمية 
  عمــــادة الدراسات العلـيا 
  كليــــة التربيــــــة

   وتكنولوجيا التعليم جقسم المناه
  
  


 


 

 
  

 
 

  
  

  
  م2010  
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  :تعريف دليل المعلم 
  ).175 :2000نشوان،(  المعلم ويسترشد به في تدريس وحدة معينةهو كتيب يرجع إليه  
  :مقدمة 

من كتاب العلـوم  ) وسائل االتصال(لقد قام الباحث بإعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة األولى       
للصف التاسع األساسي معتمدين على النظرية البنائية مستخدمين إستراتيجية الـتعلم المتمركـز             

  : كما يلي ة مهارات التفكير المنظوميحول المشكلة في تنمي
  .مراجعة األدبيات التربوية ذات الصلة بموضوع اإلستراتيجية وتطبيقاتها •
استطالع الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت بدراسة إستراتيجية الـتعلم المتمركـز             •

 .حول المشكلة

 .إعداد دليل المعلم باإلستراتيجية المقترحة •

 تناول الباحث  ولتحقيق ذلك     ، للطالباتية مهارات التفكير المنظومي     والهدف من ذلك هو تنم    
  دليل المعلمبناء ل الالزمة الخطوات واإلجراءات فيه

  : توجيهات عامة للمعلم 
ر بيئة صفية مناسبة لتطبيق دليل المعلم باإلسـتراتيجية         يفبتو  يتكرم  المعلم أن  يرجى من  -1

  .المقترحة والتي وصفت الحقاً
 .طالبات 5-3 إلى مجموعات ، بحيث تتكون كل مجموعة من تقسيم الطالب -2

 وطرح المهمـة علـى      الطالبات جذب انتباه    بمحاولةيبدأ المعلم الدرس    من المنتظر أن     -3
 .المجموعات على شكل مشكلة علمية أو سؤال أو استفسار

 .يزود المعلم الطالب باألنشطة والوسائل واألدوات التي تساعدهم على إنجاز العمل -4

 .ح المعلم مهام كل مجموعة من خالل الشرح وورق العمليوض -5

و إجراء االسـتنباطات أو     إعطاء الوقت الكافي للمجموعات لتنفيذ األنشطة المختلفة        يتم   -6
 .االستقراءات الالزمة حول المشكلة المطروحة

 األفكار والحلول وتعديلها وتطويرها سـعياً        عند اللزوم  لمجموعاتلمساعدة  يقدم المعلم    -7
 .ول إلى أدق الحلولللوص

يطلب المعلم من المجموعات تدوين األفكـار التـي توصـلوا إليهـا لمناقـشتها مـع                  -8
 .المجموعات األخرى
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 .تَعرض كل مجموعة ما توصلت إليه من أفكار وحلول واستنباطات -9

غـرس العديـد مـن القـيم اإلنـسانية          من خالل البرنامج يتوقع من المعلم أن يعزز          -10
 .احترام آراء الغير، وحسن اإلنصات، وتقبل الرأي اآلخر كالمطلوبةوالسلوكيات 

  :وقد تضمن هذا الدليل العناصر التالية 
   :العناصر التالية  الدليلتضمن كل درس من دروس      
 .العامةاألهداف  §

  ).السلوكية(األهداف الخاصة  §
  .التمهيد §
  .المصادر والوسائل التعليمية المقترحة §
  .خطوات التنفيذ §
   الدليللة إعداد  مرح :أوالً

بعد أن اطلع على مجموعة من الدراسات السابقة التـي تناولـت   دليل المعلم أعد الباحث  
، ) 2005حمـادة، (مثـل دراسـة     ) إستراتيجية التعلم المتمركز حول المـشكلة     (الموضوع نفسه   

  ).2005حمادة،(، ) 2000الحذيفي،(، ) 2002أحمد،(، ) 2003الجندي،(
  

 وعناصره ،   الدليلء االطالع على هذه الدراسات هو تعرف مكونات         وكان الهدف من ورا      
، وقد اسـتفاد الباحـث   دليل المعلم  عند بناء    إتباعهاوتحديد الخطوات واإلجراءات التي ال بد من        

  :وأهمها إعداده  الخطوات األساسية في ، متبعاًللدليلمن تلك الدراسات عند تصميمه 
  : وفيما يلي توضيح لهذه الخطوات 

   :دليل المعلمتحديد أهداف 
يقصد بالهدف التعليمي المحدد النتاج التعليمي الذي ينتظر من الدارس أن يبلغه بعد قيامه              
بجميع األنشطة المطلوبة، ويصاغ هذا النوع من األهداف على نحو يبين ما يـستطيع الـدارس                

فير فرص تعليمية تعلميـه   يسعى إلى تو   الدليلأداءه بصورة ملحوظة وقابلة للقياس ولما كان هذا         
، مما يتيح ألفراد العينة في المجموعـة التجريبيـة إمكانيـة            التعلم الجماعي قائمة على استخدام    

ـ ،  المشكلة المطروحة عليهم وإثارة دافعيتهم لوضع الحلول لها التفاعل بشكل أفضل مع    سهم مما ي
  التفكير المنظوميفي تنمية مهارات 
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   على دروس البرنامجالجدول الزمني لتوزيع الحصص
 

 

   
  2  البالونات والمناطيد  1
  صاروخ الفضاء والمكوك  2
  األقمار الصناعية والمحطات الفضائية  3

3  

  2  المسبار والسفينة الفضائية  4
  ورهالحاسوب ومراحل تط  5
  استخدامات الحاسوب  6

4  

  2  االنترنت  7
   :الدليلتنظيم محتوى 

يقصد بتنظيم المحتوى ترتيبه بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكبر قدر من أهداف             
  )34 :2000طعيمة، (.المنهج

 في تحديد مسار التعلم،      نوع تنظيم المحتوى المتبع في المنهج من أكثر العوامل تأثيراً          إن
، د المنهج فاعليته؛ ألن محتواه غير سليم، بل ألن تنظيم هذا المحتوى يجعل التعليم صعباً              وقد يفق 

أو ألن خبرات التعلم منظمة بطريقة تقلل من كفايته وإنتاجيته، فإذا كان المحتوى غيـر مـنظم                 
  .وكانت خبرات التعلم غير منسقة فإن هذا يقلل من فاعليتها في تحقيق األهداف الهامة

على من دروسه    اشتمل كل درس     بحيث على شكل دروس،     الدليلنظيم محتوى   وقد تم ت  
، والمصادر والوسائل التعليمية، والتمهيد، واألنشطة       )المهارات المراد تحقيقها  (السلوكية  األهداف  

  .التعليمية، وأساليب التقويم
 فـي كتـاب     حسب ورودها  بطريقة تراعي الترتيب المنطقي للمادة       الدليلولقد تم ترتيب دروس     
  ).الوحدة األولى(العلوم للصف التاسع 

   :الدليلتحديد الطرائق واألساليب واالستراتيجيات المستخدمة في تنفيذ 
إعداد دروس الدليل وفقاً إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة حـسب           ب الباحث هنا    وقد قام 

يـة الـدليل ملحقـاً لتوضـيح      وسيكون في نهاموضوع البحث لتنمية مهارات التفكير المنظومي    
  .اإلستراتيجية بشكل مبسط حتى يتمكن المعلم من التنفيذ بشكل أفضل
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   :الدليلاختيار األنشطة والوسائل التعليمية المساعدة في تنفيذ 
تقوم األنشطة التعليمية على سلسلة من اإلجراءات  المصممة على نحو يكفل تحقيـق األهـداف                

ولتنفيذ ،   بين األنشطة التعليمية واألهداف     عضوياً حيث إن هناك ارتباطاً   ،  للدليلالتعليمية المحددة   
  البد للمعلم من تحديد أشكال مختلفة من هذه األنشطة الدليل 

 داخـل  البـات قوم بها الطت لتشتمل على أنشطة الدليلولقد تنوعت األنشطة التي تضمنها   
  :اختيارها ما يلي وقد روعي في . الفصل وخارجه

  .ن مرتبطة باألهداف والمحتوى وأساليب التقويمـ أن تكو1
  .ـ أن تتيح الفرصة لجميع الطالب بالمشاركة اإليجابية2
  . في تحقيق األهداف المرجوة فعاالًـ أن تسهم إسهاما3ً

  

ولقد كان االعتماد على التعلم الجماعي وفقاً لإلستراتيجية المقترحة فهي تمر بثالثة مراحل أولها              
: المجموعـات التعاونيـة، والمجموعـة الثالثـة     : لمهام، أما المرحلة الثانيـة  مرحلة توزيع ا  : 

  .المشاركة
  :  ومنهاالدليلوتم االعتماد على مجموعة من المصادر والوسائل التعليمية المساعدة في تنفيذ 

 . السبورة والطباشير الملون -

  .مجموعة من الشفافيات الخاصة بجهاز العرض -
  .O.H.Pجهاز  -
  .أوراق عمل -
 . ولوحات تعليميةصور ورسومات -

 بالون أطفال -

 منفاخ -

 LCDجهاز -

 الحاسوب -

  أفالم تعليمية -
وقد اقتصر الباحث في إعداد هذا الدليل على العناصر الرئيسة للموقـف التعليمي،حتـى يتـيح                

  .مساحة من الحرية للتعديل واإلثراء والعمل بما يقتضيه الموقف التعليمي
  :يتقناألهداف العامة للبرنامج ال

         يهدف هذا البرنامج إلى تنمية بعض مهارات التفكير المنظومي  في مقرر العلوم لـدى               
طالبات الصف التاسع األساسي، وقد تم تحديد أهداف عامة فـي بدايـة البرنـامج،ينبثق عنهـا                 

  .مجموعة من األهداف الخاصة،تلي عنوان كل درس من دروس البرنامج
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  :أهداف عامة للبرنامج على النحو اآلتيك منظوميمهارات التفكير ال  تحديدوتم
 الموقف المنظومي/تنمية مهارة قراءة الشكل •

 الموقف وإدراك العالقات/تنمية مهارة تحليل الشكل •

 الموقف/تنمية مهارة تكملة العالقات في الشكل  •

 تنمية مهارة رسم الشكل المنظومي •

  :األهداف الخاصة للبرنامج
  :يذ البرنامج أن تكون قادرةً على أنيتوقع من الطالبة بعد تنف

  تفرق بالشكل بين المنطاد والبالون الهوائي .1
  تحدد خصائص البالون  .2
  )الخيزران(تفسر سبب صنع قاعدة البالون من البوص .3
  تقارن بين آلية تشغيل كل من المنطاد والبالون .4
  تفصل األجزاء الرئيسة المكونة للمنطاد .5
  الطائرةتقارن بالشكل بين المكوك الفضائي و .6
  تميز بين أنواع األقمار الصناعية .7
  تحدد أنواع سفن الفضاء .8
  تميز بين مهام األقمار الصناعية .9

  تقارن بين سرعة انطالق الصاروخ وهبوط المكوك .10
  تحدد مسار إرسال اإلشارات الرقمية عبر األقمار الصناعية .11
  تحدد على الرسم أجزاء سفينة الفضاء .12
  محطات الفضائية عبر األقمار الصناعيةترسم مسار اإلشارات الرقمية من ال .13
 ترتب مراحل وصول المسبار للكواكب األخرى . 14

  تقارن بين أجيال الحاسوب األربعة .15
  )motherboard(تحدد القطع االلكترونية المصنوعة منها اللوحة األم  .16
  توضح العالقة بين حجم الصمام وحجم الحاسوب  .17
  تقسم أنواع الحواسيب حسب الجيل الذي تتبعه .18
 ح حجم الفرق بين وظيفة الحاسوب واآللة الحاسبة توض .19

  تفسر سبب تطور الطب في عالج البشر .20
  تصنف أنواع الشبكات الحاسوبية .21
  تميز بين البريد اإللكتروني والبريد العادي  .22
   )RAM+CPU+HD(تركب قطع الحاسوب الداخلية  .23
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  )MOUSE+KEYBOARD+MONITOR(تجمع أجزاء الحاسوب الخارجية  .24
  ناعة البريد االلكترونيتحدد خطوات ص . 25

وسـائل  ( لدروس الـدليل فـي الوحـدة األولـى      ا لخطوات التنفيذ المقترحة      وفيما يلي عرض  
 خطوات التنفيـذ التاليـة مجموعـة مـن          ، كما سيتبع  من كتاب العلوم للصف التاسع      ) صالاالت

  .اإلجراءات المقترحة للسير وفق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
  وسائل االتصال عبر الفضاء/ األولالدرس

  )2(عدد الحصص 
  المصادر والوسائل  خطوات التنفيذ  األهداف الخاصة

ــالون   . 1 ــين الب ــرق ب تف
  والمنطاد

  
تحددي خصائص البالون    . 2

 عبر مراحل تطوره 

  
  

تفــسري ســبب صــنع  . 3
ــن   ــالون م ــدة الب قاع

 )الخيزران(البوص

  
  

تقارني بين آلية تـشغيل      . 4
 كل من المنطاد والبالون

  
  

فصلي األجزاء الرئيسة   ت . 5
  المكونة للمنطاد

  
   
  

 يقوم المعلم بعرض أسئلة مشوقة ومثيرة لتفكير للطلبـة          -
عن الطيران وكيفية وجود ذلك كحلم وكيف تحقـق فـي           

  عصرنا الحالي 
  . يستعرض المعلم بلمحة سريعة تاريخ تطور الطيران-

يطرح المعلم تساؤل عن أهم وسائل الطيران التي تعرفهـا         
ومن خالل إجابـات الطالبـات يبـدأ بالـدخول          .باتالطال

  .لموضوع البالونات والمناطيد
  1 توزيع الطالبات في مجموعات وتوزيع أوراق العمل -
 1 تتأمل الطالبة الصورتين في ورقة العمل-

   يبدأ المعلم بعرض فيلم فيديو عن البالون-
  :بعد العرض يتم مناقشة المجموعات كالتالي -
  الون ؟كيف تم نفخ الب .1
 ما هي الفائدة من موقد اللهب ؟ .2

 لماذا يتم تشغيل الموقد لفترات مختلفة أثناء الطيران؟ .3

 ةلماذا حافظ صانع البالون على اختالف درجة الحرار        .4
 داخل المنطاد وخارجه؟

 ؟)الخيزران(لماذا صنع حامل البالون من البوص  .5

 ما هو المشهد الغامض الذي استثار تفكيرك؟ .6

 الهبوط ؟كيف تمت عملية  .7
يطلب المعلم من كل مجموعة اإلجابة عن هذه التـساؤالت   

  .من خالل مالحظة المجموعة ككل للفيلم والصور 

  الكتاب المدرسي
  سبورة 

  ورق مساطر
  شفافيات
  O.H.Pجهاز 

  أوراق عمل
   جهاز الحاسوب

  L.C.Dجهاز 
  أفالم تعليمية

  

  ) 1(تجيب الطالبات على ورقة عمل :  التقويم
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  )2(ص عدد الحص
  المصادر والوسائل  خطوات التنفيذ  األهداف الخاصة

تقارن بالشكل بين المكوك  .1
 الفضائي والطائرة

تميز بين أنواع األقمار  .2
 الصناعية

  تحدد أنواع سفن الفضاء .3
تميز بين مهام األقمار  .4

 الصناعية

تقارن بين سرعة انطالق  .5
  الصاروخ وهبوط المكوك

تحدد مسار إرسال اإلشارات  .6
بر األقمار الرقمية ع
 الصناعية

تحدد على الرسم أجزاء  .7
 سفينة الفضاء

ترسم مسار اإلشارات  .8
الرقمية من المحطات 
الفضائية عبر األقمار 

 الصناعية

ترتب مراحل وصول  .9
  المسبار للكواكب األخرى

 عرض صورة للمكوك وصورة أخرى للطائرة -

عرض فيلم يوضح عملية االنطالق والهبـوط        -
ة ، وضع الطالبات    في كل من المكوك والطائر    

في مجموعات والطلب مـن كـل مجموعـة         
 .تلخيص الفروقات بين وسيلتي االتصال

عرض صور ألقمار صناعية مختلفة ، وكذلك        -
لسفن فضاء متعددة ، ثم مناقشة المجموعـات        

 .في مهام وأنواع األقمار والسفن الفضائية

  :عرض فيلم تعليمي ثم طرح تساؤالت للمناقشة 
  ن الطائرة والمكوك ؟ما وجه الشبه بي -
 لماذا انطلقت مظلة في مؤخرة المكوك؟ -

 كيف يصل إلينا إرسال قناة الجزيرة اإلخبارية  -

استنتاج قانون افعل ورد الفعـل مـن خـالل           -
تجربة قارورة الماء والمنفـاخ وكـذلك نفـخ         

 البالون ثم تركه يطير دون إغالقه

علـى مجموعـات    ) 2،3،4(توزيع أوراق العمل    
 :الطالبات 

 ددي األقمار التي تهتم باالتصاالتح -

 حددي أجزاء سفينة الفضاء -

أرسمي مسار نقـل اإلشـارة عبـر األقمـار        -
 الصناعية

  عرض فيلم يوضح وصول المسبار 
  :من خالل مالحظة الفيلم والمشاهد السابقة 

 ما هي مراحل انطالق المسبار ووصوله إلـى         -
  الكواكب األخرى

  الكتاب المدرسي
  

  سبورة
  

  ورق مسطر
  

  شفافيات
  

  O.H.Pجهاز 
  

  أوراق عمل
  

  جهاز الحاسوب
  

  L.C.Dجهاز 
  

  أفالم تعليمية
  

  قارورة ماء
  

  منفاخ
  

  بالون أطفال

  :التقويم
 )4،3،2(تجيب الطالبات على أوراق العمل 
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  االتصال عبر الحاسوب/ الدرس الثاني
  )2(عدد الحصص 

  المصادر والوسائل  خطوات التنفيذ  األهداف الخاصة
ــارن  . 1 ــال تق ــين أجي ب

  الحاسوب األربعة
تحدد القطع االلكترونيـة    . 2

المصنوعة منها اللوحـة    
  )motherboard(األم 

توضح العالقة بين حجم     . 3
  الصمام وحجم الحاسوب 

تقسم أنواع الحواسـيب     . 4
  حسب الجيل الذي تتبعه

تقارن بين اآللة الحاسبة     . 5
  والحاسوب

تفسر سبب تطور الطب     . 6
  في عالج البشر

  

ية مختلفة تدخل فـي صـناعة       توزيع قطع الكترون  
الحاسوب على المجموعـات بـالتزامن معـرض        

  : من خالل فيلم تعليمي LCDصورها على 
  ما الفرق في الحجم بين القطع السابقة؟ -
 من أين أتت تسمية الحاسوب بهذا االسم؟ -

 ما هي العالقة بين اآللة الحاسبة والحاسوب؟ -

 ماذا الحظتي من خالل عرض الفيلم التعليمي        -
 تطور الحواسيب ؟عن 

  :توزيع أوراق العمل على المجموعات 
تقرأ كل مجموعة الفقرة األولـى فـي ورقـة      -

  العمل وتالحظ الصور المرفقة 
 عرض آلة حاسبة مع توضيح آلية عملها  -

 كيف يتم تصوير أجزاء جسم اإلنسان الداخلية  -

 هل للحاسوب دور في تطور الطب -

 فتح باب المناقشة مـع الطالبـات عـن تطـور          
الصناعات المختلفة التي سـاهم الحاسـوب فـي         

  تطورها
  سرد تطور الحواسيب بأجيالها المختلفة  -
  

  الكتاب المدرسي
  سبورة

  ورق مسطر
  شفافيات

  O.H.Pجهاز 
  أوراق عمل

  جهاز الحاسوب
  L.C.Dجهاز 

  أفالم تعليمية
  جهاز الحاسوب
  مختبر الحاسوب

ــة   ــع الكتروني قط
ــمامات (  –صـــ

ــتورات   –ترانزسـ
  )املةدوائر متك
  آلة حاسبة

  

  :التقويم
  ) 1(تجيب الطالبات على ورقة عمل 
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  )2(عدد الحصص 
  المصادر والوسائل  خطوات التنفيذ  األهداف الخاصة

تصنف أنواع الشبكات  .1
  الحاسوبية

تميز بين البريد اإللكتروني  .2
  والبريد العادي 

تركب قطع الحاسوب  .3
 الداخلية 

RAM 
CPU  

HD   
تجمع أجزاء الحاسوب  .4

 جية الخار
MOUSE 

KEYBOARD 
MONITOR(  

 صناعة تحدد خطوات. 5
  بريد إلكترونيال

 طرح عدة تساؤالت عـن اسـتخدام الطالبـات        -
  لالنترنت داخل المنزل

 كيف كان الناس قديما يتواصلون مع بعـضهم         -
  البعض

 عرض جهاز حاسوب مفكك القطع الداخلية وع        -
ترك الطالبات السترجاع ما تم تعلمه في مبحـث         

  نولوجيا من تركيب الحاسوبالتك
 الطلب من بعض الطالبات القيام بتركيب بعض        -

  القطع داخل الحاسوب
 كل مجموعة من الطالبات تقوم بتوصيل أجزاء        -

  الحاسوب الخارجية 
مـا  ( توصيل خط االنترنت في مكانه الصحيح        -

  )اسم المكان الذي تم توصيل سلك االنترنت به
ـ      - وب بالطريقـة    تقوم الطالبات بتـشغيل الحاس

الصحيحة ومن ثم فـتح االنترنـت مـن خـالل           
  )ما فائدة المتصفح(المتصفح 

   هل تمتلكين بريد الكتروني ؟ -
 الطالبة التي تمتلك بريد الكتروني تقوم بتعلـيم         -

زميالتها في نفس المجموعة بكيفية صناعة البريد       
  االلكتروني 

   ؟ي ما هي فائدة البريد االلكترون-
ن البريد االلكتروني والبريد العادي      ما الفرق بي   -

  القديم؟

  الكتاب المدرسي
  

  سبورة
  

  ورق مسطر
  
  

  أوراق عمل
  

  جهاز الحاسوب
  

  L.C.Dجهاز 
  

  أفالم تعليمية
  جهاز الحاسوب
  مختبر الحاسوب
قطع الكترونية 

 –صمامات (
 –ترانزستورات 
  )دوائر متكاملة

  

  :التقويم
  ية من الكتاب المدرسيتجيب الطالبات على أسئلة الوحدة الختام
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 األهداف

  تفرق بين البالون والمنطاد . 1
 تحددي خصائص البالون عبر مراحل تطوره  . 2

ة البـالون مـن     تفسري سبب صـنع قاعـد      . 3
 )الخيزران(البوص

تقارني بين آلية تشغيل كـل مـن المنطـاد            . 4
 والبالون

  تفصلي األجزاء الرئيسة المكونة للمنطاد . 5
 

 راجع مع الطالبات بعض المفاهيم المتعلقـة        -
األجهــزة الحديثــة فــي (بوســائل االتــصال 

ثـم  )  وسائل المواصالت وتطورهـا    االتصال،
   1أطلب منهم القيام بحل النشاط 

 نبه الطالبات إلى أن هناك مقارنة بين األشـكال          -
 التي في الصور

لورقـة  ا ناقش الطالبات في األسئلة الموجودة في     -
 األولى

 

 عزیزي المعلم

 مقطع الفيديو   LCD عن طريق جهاز العرض      لطالبات  في صورة جماعية    اعرض على ا  
  الذي يتناول موضوع البالونات والمناطيد

  بعد التأكد من فهم الطلبات للمهمة ننتقل للمرحلة التالية 

  طرح المهمة 
 

على أن تكون من بيـنهم المتفوقـة والمتوسـطة          ) 5-3(وزع الطالبات إلى مجموعات      •
  .والضعيفة في التحصيل 

 وجه كل مجموعة إلى الجلوس في مواجهة بعضهم البعض •

 لب المعلم من الطالبات مناقشة المهمة لدى كل طالبة وتسجيل المالحظات على ورقة يط •

راقب المجموعات أثناء المناقشة التي تدور بين أفراد المجموعات مع تـشجيعهن علـى            •
 التفكير وتقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات محدد ألسئلة النشاط

  المجموعات المتعاونة 
 

  يادمج المجموعات مرة أخرى في صورة تعلم جمع •
أطلب من ممثل كل مجموعة عرض ما توصلت إليـه المجموعـة مـن           •

 حقائق 
 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات حاول الوصول بهن إلى ما تم تعلمه  •

 

  المشاركة
 

 حصتان/ الزمن 

  الوسائل المساعدة
 

  أوراق عمل
  L.C.Dجهاز 

  أفالم تعليمية
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 األهداف

 تقارن بالشكل بين المكوك الفضائي والطائرة .1

 تميز بين أنواع األقمار الصناعية .2

  تحدد أنواع سفن الفضاء .3
 بين مهام األقمار الصناعيةتميز  .4

تقارن بين سرعة انطالق الصاروخ وهبوط  .5
  المكوك

تحدد مسار إرسال اإلشارات الرقمية عبر  .6
 األقمار الصناعية

 تحدد على الرسم أجزاء سفينة الفضاء .7

ترسم مسار اإلشارات الرقمية من المحطات  .8
 الفضائية عبر األقمار الصناعية

  األخرىترتب مراحل وصول المسبار للكواكب

 الخبرات الـسابقة   راجع مع الطالبات بعض      -
ثم أطلب مـنهم    ) منطادالبالون وال (والمتمثلة في 

   1القيام بحل النشاط 
 نبه الطالبات إلى أن هناك مقارنة بين األشـكال          -

 التي في الصور
لورقـة  ا ناقش الطالبات في األسئلة الموجودة في        -

 األولى
 

 عزیزي المعلم

  ورة تعلم جمعيادمج المجموعات مرة أخرى في ص •
 أطلب من ممثل كل مجموعة عرض ما توصلت إليه المجموعة من حقائق  •

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات حاول الوصول بهن إلى ما تم تعلمه  •
 

  المشاركة
 

  طرح المهمة 

  حصص3/ الزمن 

اعرض على الطالبات  في 
 عن طريق صورة جماعية
 مقطع LCDجهاز العرض 

الفيديو الذي يتناول موضوع 
  المجموعات المتعاونة   الدرس

 

على أن تكون من بينهم المتفوقة والمتوسطة  و ) 5-3(وزع الطالبات إلى مجموعات 
  الضعيفة في التحصيل 

     وجه كل مجموعة إلى الجلوس في مواجهة بعضهم البعض

  ن الطالبات مناقشة المهمة لدى كل طالبة وتسجيل     يطلب المعلم م
         المالحظات على ورقة 

              راقب المجموعات أثناء المناقشة التي تدور بين أفراد 
                  المجموعات مع تشجيعهن على التفكير وتقديم المساعدة 

 ئلة النشاط                 عند الحاجة دون إعطاء إجابات محدد ألس

  L.C.Dجهاز 
  أفالم تعليمية
  بالون أطفال

  أوراق عمل
  شفافيات

 O.H.Pجهاز 

 الوسائل المساعدة
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 األهداف

  تقارن بين أجيال الحاسوب األربعة .1
تحدد القطع االلكترونية المصنوعة منها اللوحـة        .2

  )motherboard(األم 
  وضح العالقة بين حجم الصمام وحجم الحاسوب ت .3
  تقسم أنواع الحواسيب حسب الجيل الذي تتبعه .4
  تقارن بين اآللة الحاسبة والحاسوب .5
  تفسر سبب تطور الطب في عالج البشر .6
 

الـسابقة   الخبرات راجع مع الطالبات بعض      -
تطـور   (والتي تمت دراستها في مراحل سابقة     

ثم أطلب مـنهم القيـام      ) ...جياله  الحواسب وأ 
   1بحل النشاط 

 نبه الطالبات إلى أن هناك مقارنة بين األشـكال          -
 التي في الصور

لورقـة  ا ناقش الطالبات في األسئلة الموجودة في     -
 األولى

 

 عزیزي المعلم

 مقطع الفيديو   LCD عن طريق جهاز العرض      اعرض على الطالبات  في صورة جماعية      
تطور الحواسب مع عرض بعض القطع اإللكترونية التـي يـصنع           الذي يتناول موضوع    

  ننتقل للمرحلة التالية  وبعد التأكد من فهم الطلبات للمهمةمنها الحاسوب ثم 

  طرح المهمة 
 

 والمتوسـطة    على أن تكون من بينهم المتفوقـة        )5-3(وزع الطالبات إلى مجموعات      •
  والضعيفة في التحصيل 

  إلى الجلوس في مواجهة بعضهم البعضوجه كل مجموعة •

 يطلب المعلم من الطالبات مناقشة المهمة لدى كل طالبة وتسجيل المالحظات على ورقة  •

راقب المجموعات أثناء المناقشة التي تدور بين أفراد المجموعات مع تـشجيعهن علـى            •
 طالتفكير وتقديم المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات محدد ألسئلة النشا

  المجموعات المتعاونة 
 

  ادمج المجموعات مرة أخرى في صورة تعلم جمعي •
أطلب من ممثل كل مجموعة عرض ما توصلت إليـه المجموعـة مـن           •

 حقائق 
 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات حاول الوصول بهن إلى ما تم تعلمه  •

 

  المشاركة
 

 حصتان/ الزمن 

  الوسائل المساعدة
 

  قطع الكتروني
  جهاز الحاسوب

  ةأفالم تعليمي
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 143 -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األهداف

   الشبكات الحاسوبيةتصنف أنواع .1
  تميز بين البريد اإللكتروني والبريد العادي  .2
 تركب قطع الحاسوب الداخلية  .3

RAM 
CPU  

HD   
 تجمع أجزاء الحاسوب الخارجية  .4

MOUSE 
KEYBOARD 

MONITOR(  
 بريد إلكترونيال صناعة تحدد خطوات. 5

 الخبرات الـسابقة   راجع مع الطالبات بعض      -
ثـم أطلـب    ) الحواسيب وتطورها (والمتمثلة في 

   1منهم القيام بحل النشاط 
 نبه الطالبات إلى أن هناك مقارنة بين األشـكال          -

 التي في الصور
لورقـة  ا ناقش الطالبات في األسئلة الموجودة في        -

 األولى
 

 عزیزي المعلم

  ادمج المجموعات مرة أخرى في صورة تعلم جمعي •
  من حقائق أطلب من ممثل كل مجموعة عرض ما توصلت إليه المجموعة •

 من خالل النقاش الجماعي بين الطالبات حاول الوصول بهن إلى ما تم تعلمه  •
 

  المشاركة
 

  طرح المهمة 

  حصص3/ الزمن 

لبات  في اعرض على الطا
 عن طريق صورة جماعية
 مقطع LCDجهاز العرض 

الفيديو الذي يتناول موضوع 
  المجموعات المتعاونة   الدرس

 

 على أن تكون من بينهم  حول أجهزة الحاسوب)5-3(وزع الطالبات إلى مجموعات 
  المتفوقة والمتوسطة  و الضعيفة في التحصيل 

  كل مجموعة إلى الجلوس في مواجهة بعضهم البعضتوجيه    

      يطلب المعلم من الطالبات مناقشة المهمة لدى كل طالبة وتسجيل 
  على ورقة         المالحظات

              راقب المجموعات أثناء المناقشة التي تدور بين أفراد 
                  المجموعات مع تشجيعهن على التفكير وتقديم المساعدة 

                  عند الحاجة دون إعطاء إجابات محدد ألسئلة النشاط

  قطع الكترونية
  أجزاء للحاسوب

  )الداخلية والخارجية(
LCD 
  صور

 الوسائل المساعدة
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  نبذة عن إستراتیجیة التعلم المتمركز حول المشكلة

 
 تعتبر هذه اإلستراتيجية من تطبيقات النظرية البنائية التي اختـصت بمجـال تـدريس العلـوم                

هـوا   على أن الطالب يتعلمون بفاعلية أكثـر كلمـا واج          اإلستراتيجيةوالرياضيات ، وتؤكد هذه     
 الجيد يبرز في صورة حـل  مشكالت حقيقية واقعية تزيد دافعيتهم للوصول لحلها، حيث أن التعلم    

  .المشكالت التي تواجه المتعلم سواء في الموقف المدرسي أو المواقف الحياتية
  : وتتميز هذه اإلستراتيجية بعد خصائص منها 

  فاهيم وتثير التفكير تعكس المتقديم المحتوى في صورة مشكالت أو مهام تعليمية •
 إكساب المتعلم الثقة بالنفس بإحساسهم بالقدرة الخاصة على التفكير والنقاش •

يختلف دور المعلم عما في الطريقة التقليدية أما هنا فهو موجه ومرشد وميـسر لحـدوث        •
التعلم ، أما المتعلم فهو يبني معرفته بنفسه من خالل مشاركته ونشاطه وتفاوضـه مـع                 

 .رسته الفعلية في إيجاد حل للمهمة المطروحةزمالئه ومما

 .تتميز بيئة التعلم باالنفتاح وحرية التفكير وتوافر مصادر التعلم •

يعمل الطالب في مجموعات صغيرة تساعد على حل المشكلة ، مما يساعد علـى إثـارة               •
 .التفكير وتطويره ، واكتساب المهارات المختلفة

  ول المشكلةمراحل إستراتیجیة التعلم المتمركز ح
   )المشكالت(المهام -1

يواجه التالميذ بسيناريو حقيقي من الحياة، وذلك عن طريق مـشكالت أو            ه المرحلة   في هذ 
  :هي ) المهمة(وهناك شروط يجب توافرها عند تصميم المشكلة . مهام يطلب إنجازها 

  .أن تكون مركبة بشكل ضعيف ، أي ال تكون مفرطة التعقيد) 1
 . ميذ على صنع القرارات أن تشجع التال) 2

 ).ماذا ، لو ( أن تشجع التالميذ على طرح أسئلة من النوع المسمى ) 3

  .أن تسمح بالمناقشة والحوار واالتصال ) 4
  المجموعات المتعاونة -2

يحدث التعاون بين التالميذ بـشكل طبيعـي أثنـاء مناقـشات            ه المرحلة   في هذ    
 إلى مجموعات   همميذ في ضوء هذه اإلستراتيجية يتم تقسيم      المجموعة فيما بينهم، وذلك ألن التال     

فالعمل التعاوني بـين تالميـذ      .  فيما بينهم  عاونصغيرة، وعلى المعلم أن يشجع التالميذ على الت       
المجموعة ربما يكون أكثر العناصر أهمية في الوصول إلى التعلم، وإليجاد حلـول للمـشكالت،           

  ادل األفكار واآلراء، وتكوين فهم للمشكلةون بعضهم بعضا من خالل تبدفهم يساع
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    Sharing المشاركة  -3
تمثل هذه المرحلة ، المرحلة األخيرة من مراحل التدريس بهـذه اإلسـتراتيجية، وفيمـا            
يعرض تالميذ كل مجموعة حلولهم على الفصل ، واألساليب التي استخدموها، وصـوالً لتلـك               

  . الحلول 
  :طيطي التالي أثناء التدريس وفقاً لهذه اإلستراتيجية ويمكن االستعانة بالشكل التخ
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  )8( ملحق رقم 
  أسماء طالبات العینة التجریبیة والضابطة من مدرسة حسن سالمة األساسیة للبنات

  

  أسماء طالبات العينة الضابطة  م  أسماء طالبات العينة التجريبية  م

  إسراء علي جمعة بخیت  1  إخالص صقر إبراھیم الغول  1
  إسراء محمد رجب نسمان  2  أروى جھاد یوسف دھمان  2
  إسراء مصطفى عمر أبو الخیر  3  أسماء محمد مصطفى یاسین  3
  إسالم نشأت محمد ضاھر  4  آالء محمد إبراھیم أبو لیلة  4
  آالء علي عبد الكریم الجعیدي  5  آالء محمد خلیل القصاص  5
  آالء ھاشم عامر أبو منیع  6  إلھام خمیس مصطفى محرم  6
  أمل أشرف محمد الحلو  7  أماني میسرة علي عیسى  7
  أنصاف یعقوب روبین الجیش  8  إیمان محمود حسن الحتو  8
  أنوار محمد محمود صبح  9  بسمة إیاد ھاني الغفري  9
  أیام عزام العبد سھمود  10  بسمة أیمن راغب المحتسب  10
  آیة إیاد سعید الطیب  11  تسنیم خالد سعید مھدي  11
  آیة صالح علي محمود  12  فیق توفیق عبیدحنین ش  12
  إیمان خلیل محمد الخالدي  13  خولة جمال ربیع أبو نحل  13
  إیناس مدحت عبد الرؤوف عبد الغفور  14  خولة ماجد توفیق مطیر  14
  حنان زھیر شحدة زیادة  15  دعاء خلیل عبد اهللا عبد الرحمن  15
  تاح حالوةدیانا سامي عبد الف  16  دینا ناصر محمد العجل  16
  دینا أحمد رمضان العجل  17  رواء محمد مصباح سلیمان  17
  رواء حماد نعمان الجدي  18  ریم زاھر سلیم أبو خاطرو  18
  سالي عاطف عبد الفتاح أبو الشین  19  ریھام محمد إسماعیل المصري  19
  سجى زھیر حسن الكحلوت  20  سمیرة أسامة أحمد السید  20
  سماح عادل محمد حمودة  21  سھا سمیر نبیھ الدلو  21
  سمر سامي یعقوب نسمان  22  شھد بشیر حسن رضوان  22
  شھد مصطفى فتحي أبو حجر  23  صفاء رجب خالد صیام  23
  صباح زكي خمیس دبابش  24  ضحى یوسف حسن الكحلوت  24
  فداء أیمن حسن البطار  25  عال صالح یوسف الیعقوبي  25
  اري یوسف أحمد المقیدم  26  فاتن سامي عبد الفتاح أبو الشین  26
  مریم حكمت محمد النحال  27  فلة حسین موسى غزال  27
  منار مروان مصطفى الدلو  28  لیلى موسى سلیمان الرشیدي  28
  مھا سمیر حسن المدھون  29  مھا نافذ خمیس مھاني  29
  میساء زاھر صالح رضوان  30  میساء معتصم محمد أبو القمصان  30
  نجالء نبیل صالح أبو جاد اهللا  31  نور فؤاد عرفات المبیض  31
  نسمة عماد یوسف الطرطور  32  ھناء خالد علي لبد  32
  نسمة نھیل محمود مھنا  33  ھنادي ولید جمعة شمالي  33
  نسیبة جواد رجب كسبة  34  ھیا أحمد ھاني الغفري  34
  وجود وائل زكي أبو ناجي  35  یاسمین جبارة إبراھیم شقلیھ  35
  والء عبد القادر حسین لبد  36  أبو عربیاسمین رباح أحمد   36
  والء نھاد سعید البطریخي  37  یاسمین عصام أحمد محمد  37
  یاسمین عبد الرحمن حمودة أھل  38  یاسمین منصور داوود أبو شحدة  38
  یسرى عبد الھادي عبد الرحمن حمید  39    
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  )9(ملحق رقم 
  كتاب تسهيل مهمة باحث
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  )10(ملحق رقم 
  )الجزء الثاني(وم الصف التاسع واجهة كتاب عل
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  )11(ملحق رقم 
   من المدرسةتقنيكتاب إثبات تطبيق االختبار والبرنامج ال

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 150 -

Abstract 
 

This study aimed to build a technical program employs 
Problem - Centered Learning Strategy  for the development of 
systemic thinking skills in science to ninth-grade students 
in Gaza, have been identified problem of the study the 
main question as follows: 
The technical program, which employs a strategy based on 
the learning problem for the development of systemic 
thinking skills in science to ninth-grade students in Gaza? 
The fork to the following sub-questions: 
1 - What is systemic thinking skills to be developed 
through the technical program, which employs learning 
Problem - Centered Learning Strategy for the development 
of systemic thinking skills in science to ninth-class 
students in Gaza? 
2 - What is the technical program, which employs learning 
Problem - Centered Learning Strategy for the development 
of systemic thinking in science to ninth-grade students in 
Gaza? 
3 - Are there any differences at the level of statistical 
significance (0.05 ≥ a) between the average marks of 
students of the experimental group due to the use of the 
program? 
To answer these questions, the researcher-building study 
tools, which were represented in the achievement test, 
where the 25-item test-type multiple-choice, then view the 
test on a group of judges. 
For the purpose of this study, the researcher building the 
technical program to develop the skills of systemic 
thinking and presented to the arbitrators to make sure 
safety, and suitability for the application. 
The researcher selected the sample consisting of deliberate 
two divisions, one representing the experimental group, 
and the other officer, has reached the number of women 
(77) students from the ninth-grade school students of good 
basic safety for girls Governorate of Gaza, and the 
researcher used according to the nature of the study are 
two approaches: 
1. Constructivist approach: in order to build the technical 
program, which depends on learning Problem - Centered 
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Learning Strategy, which aims to develop some skills of 
systemic thinking to the ninth grade students. 
2. Experimental approach: in order to study the impact of 
the technical program, which employs learning Problem - 
Centered Learning Strategy of skills development systemic 
thinking in the science curriculum to students of ninth 
grade primary in Gaza, where it is under the experimental 
group for the program prepared by the researcher, and 
receive control group teaching of the unit of study in the 
traditional manner. 
After the application of statistical treatments on the steps 
of the post application results showed: 
1. The presence of statistically significant differences at 
the level (0.05 ≥ a) between the means of scores of 
students of the experimental group and the means of 
scores of students in the control group the post application 
to test the systemic thinking 
2. The existence of a correlation between the average 
marks of students in the experimental group post 
application to test the systemic thinking 
In the light of previous results, reached by the researcher 
introduced the recommendations, which aims to need to 
draw on the content of the technical program prepared by 
the researcher in the teaching of the third unit of science 
book for grade IX, and the need to inform teachers of 
science on the innovations of modern technology and 
contemporary science and ways to use ,through the World 
Wide Web (Internet) or through satellite channels or other 
educational innovations 
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