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إعدإد إلباحث
بسام حسين محمود صالحة

إشراف

د.عبد الكريم محمد لبد
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اإلهداء
إلى من تمنيت اليوم أن أنحني على ركبتي ألرتشف من قبالت يمينه بسمة رضا،،،
إلى من تمنى أن يراني اليوم ها هنا يصنع مني ما أنا،،،
إلى من تاق شوقاً وكان سيهيم فرحاً بهذا العمل لوال انتهاء األجل،،،
خير وأبقى من ميراث المال،،،
إلى من علمني أول ما علمني أن ميراث العلم ٌ
إلى روح( ...والدي العزيز طيب اهلل ثراه) !!
إلى من يخجل العطاء من عطائها ،،،ويعجز الثناء عن ثنائها ،،،ويذهب العناء بلقائها،،،
إلى التي مزجت دعواتها بريق ابتهالها فلوال رضاها ما تقدمت،،،
إلى التي أفنت شبابها لتزرعني بتربة العلم ،،،ويا أماه ها أنا اليوم قد أثمرت...
إلى القلب الناصع بالبياض (والدتي العزيزة طيب اهلل ثراها) !!
إلى من كان سنداً لطموحي ،،،وعوناً لنجاحي ،،،إلى زوجتي الفاضلة
إلى سندي بعد اهلل وعزوتي في هذه الدنيا ،،،إخوتي ،،،محمد ،محمود ،زهير ،سهيل،،،
إلى من هم أنقى من البرد وأبيض من الثلج ...أخواتي،،،عائشة ،ورحاب،،،
إلى من رآهم قلبي قبل عيناي ،أبنائي ،وبناتي ،،،شريف وشيرين وحسين ونور وفاطمة وغادة ومحمد.
أهدي هذا البحث
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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين حمداً كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم على

أشرف المرسلين معلم األمة ومرشدها سيدنا محمد -صلى اهلل عليه وسلم.

لقد كان طريق البحث شاقاً والعناء كثي اًر لوال عون اهلل وفضله الغامران ،حيث هيأ لي من

وجدت لديهم العون والمشورة والترحيب والتوجيه السديد في كل خطوة ومرحلة مررت بها ،مما ذلل
العقبات وأزال الصعاب ،منذ أن كان هذا البحث فكرة إلى أن أصبح حقيقة وبرز إلى حيز الوجود

بمظهره الحالي.

لما أوشكت هذه الرسالة على االنتهاء فإنها لم تكن لتخرج إلى حيز النور ،إال بفضل اهلل-

سبحانه وتعالى -وتوفيقه ،ثم بفضل القلوب الطيبة ،واأليادي المباركة من أهل العلم ،وخاصة الذين
أسهموا بعلمهم الوافر وعونهم الصادق ووقتهم الثمين.

فالشكر الجزيل لجامعة األزهر ممثلة برئيسها وعمادة الدراسات العليا وعمادة كلية التربية

وأعضاء الهيئة التدريسية كافة لما قدموه من تسهيل في إتمام إجراءات هذه الدراسة.

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير وعظيم االمتنان إلى الدكتور عبد الكريم لبد

علي بعلمه وحرص أشد الحرص على إثرائها
الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة ،وأفاض
ّ
خرجها بأفضل صورة ممكنة ،ويشرفني أيضاً أن أتقدم للدكتور محمد أبو شقير والدكتور عطا
وا ا

درويش لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة ،فلهما مني كل التقدير وأسمى آيات العرفان بالجميل والفضل.

والشكر موصول لرئيس قسم المناهج وطرق التدريس في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أخي

الدكتور سهيل صالحة.

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير ألخي الدكتور محمد صالحة المحاضر بجامعة األقصى الذي

وهبني من وقته الثمين والخاص وقام بتنقيح هذه الرسالة لغوياً.

وكل الحب والتقدير إلى زمالئي في المدرسة الصيفية في جرش بالمملكة األردنية الهاشمية

األعزاء الذين لهم الفضل العظيم في دعمي ومساندتي حتى اكتملت هذه الرسالة راجياً من المولى-

سبحانه وتعالى  -أن يجزيهم خير الجزاء.

ب

الملخص باللغة العربية
تهدف هذه الدراسة إلى تقصي أثر برنامج تعليمي قاائم علاى إساتراتيجية عبااءة الخبيار فاي تنمياة

مهارات القادرة علاى حال المشاكالت لادة طلباة الصاف الساادس بمحافظاات غازة ،وبالتحدياد فقاد حاولات
الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

 -1ماا البرناامج المقتارح القااائم علاى إساتراتيجية اعباااءة الخبيارا فاي تنمياة مهااارات القادرة علاى حاال

المشكالت لدة طلبة الصف السادس األساسي؟

 -2ما أثر تطبيق البرنامج المقترح القائم على إساتراتيجية اعبااءة الخبيارا فاي تنمياة مهاارات القادرة

على حل المشكالت لدة طلبة الصف السادس األساسي؟

اليها ،فقاد اتباع الباحاث منهجااً تجريبيااً بتصاميم قبلاي بعادي
ولتحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن سؤ ْ
لمجموعة واحدة مان خاالل تطبياق مقيااس حال المشاكالت علاى عيناة مكوناة مان ( )60طالبااً وطالباة فاي

مدرسااتي ذكااور الفاااخورة اإلعداديااة (ب) وأسااماء المشااتركة (أ) ،وتاام التحقااق ماان صاادقه وثباتااه ،كمااا أعا ّاد
الباحث برنامجاً تعليمياً قائماً على إستراتيجية عباءة الخبير باالعتماد على األدب التربوي والدراسات ذات

العالق ااة ،وبع ااد جم ااع البيان ااات وادخاله ااا عل ااى الحاس ااوب وتحليله ااا ع اان طري ااق الرزم ااة اإلحص ااائية للعل ااوم
االجتماعية ،فقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوة داللة ( )0.05بين متوسطي درجات الطلبة في الدرجاةالكلية لحل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

 وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوة داللة ( )0.05بين متوسطي درجات الطالب في الدرجةالكلية لحل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

 وجاود فارق ذي داللاة إحصاائية عناد مساتوة داللاة ( )0.05باين متوساطي درجاات الطالباات فايالدرجة الكلية لحل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

 بلغ حجم تأثير إستراتيجية عباءة الخبير فاي تنمياة مهاارة حال المشاكالت ( ،)%17وهاو حجام تاأثيركبير.

فإن الباحث يوصي بما يأتي:
وفي ضوء ما أوردته الدراسة من نتائجّ ،
 ضرورة توظيف برنامج نهج عباءة الخبير في تدريس الطلبة للماواد المختلفاة لماا لاذل مان أثار
في تنمية القدرة على حل المشكالت وانجاز المهمات التعليمية.

 ض اارورة تضا اامين الكت ااب المدرساااية ف ااي الم ارحا اال التعليمي ااة ب اابعض مه ااارات الق اادرة عل ااى حا اال
المشكالت وتكليف الطلبة بالبحث عن قضايا محلية وواقعية وتقصيها وحلها.

 استخدام المعلمين أساليب واساتراتيجيات حديثاة فاي التادريس بالم ارحال التعليمياة المختلفاة مثال:
برنامج نهج عباءة الخبير والدراما.
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Abstract
This study aimed at investigating the effect of an instructional program based

on the Mantle of the Expert strategy on developing the skills of problems

solving ability among the sixth grade students in Gaza governorates.
Particularly it attempted to answer the two following questions:
1- What is the instructional program based on the Mantle of the Expert

strategy on developing the skills of problems solving ability among the sixth
grade students?

2- What is the effect of an instructional program based on the Mantle of the

Expert strategy on developing the skills of problems solving ability among
the sixth grade students?

To achieve the study goal and answer it's two questions, the researcher
followed experimental approach with a pre-post design of one group,
through applying a scale of problem solving on a sample consisted of (60)

students in Al-Fakhorah and Asmaa. Validity and reliability were insured.
The researcher also prepared an instructional program based on the Mantle
of the Expert strategy depending on related literature and studies. Data were

collected, input using computer and analyzed by SPSS. The study relieved
the following results:

- There is a statistical difference at (α=0.05) between the means of total
score of problem solving in pre and post measures in favor of post
measure.

- There is a statistical difference at (α=0.05) between the means of
male students total score of problem solving in pre and post measures
in favor of post measure.

- There is a statistical difference at (α=0.05) between the means of
female students total score of problem solving in pre and post
measures in favor of post measure.
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- The size effect of Mantle of the Expert strategy on developing the skill
of problem solving was (17%) and it was a high size effect.

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

- The necessity of applying the approach of Mantle of the expert in
teaching various subjects as it had an effect in developing the ability
of problem solving and accomplishing educational tasks.

- The necessity of emerging some skills of problem solving in school
textbooks and asking students to search, inquire and solve local and
real issues.

- Teachers should use modern strategies and methods in teaching in
different stages as Mantle of the Expert and Drama.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وخلفيتها وأهميتها
مقدمة الدراسة:
شهدت الحياة تطو اًر كبي اًر في جميع فروع المعرفة في العصر الحاضر ،وانعكس ذلك في

التكامل بين المواد المختلفة ،والذي ُع ّد لغة رمزية عالمية وشاملة احتلت مكانة مرموقة بين صفوف
المعرفة العلمية.
وقد ظهرت في السنوات األخيرة عدة نظريات تربوية استند عليها عدد من الطرق واإلست ارتجيات

المستخدمة في التدريس ،ومن هذه النظريات النظرية البنائية  Constructivismالتي تدعو إلى أن

يبني المتعلم معرفته بنفسه من خالل تفاعله المباشر مع الموقف التعليمي ومع المعرفة الجديدة،

ويربطها بما لديه من معارف سابقة في ضوء توجيهات المعلم.

وتعد النظرية البنائية توجهاً تربوياً معاص اًر لقي رواجاً واسعاً واهتماماً متزايداً في الفكر التربوي

والتدريسي المعاصر ،نظ اًر لما تحدثه من أثر عظيم في نفس المتعلم ،فقد نقلت البنائية االهتمام من

العوامل الخارجية إلى العوامل الداخلية ،أي ما يجري داخل عقل المتعلم مثل :معلوماته السابقة،

ودافعيته ،وأنماط تفكيره ،وكل ما يجعل التعلم قائماً على الفهم العميق ذي المعنى ( Pollard, 2003:

 ،)37إذ تهتم النماذج البنائية بما ينتجه المتعلمون من مخططات مفاهيمية ،كما تهتم بتطبيقها النشط
والفعال في المواقف الجديدة في أثناء التعلم وبعده ،عالوة عن نقل المعرفة والخبرة لالستفادة منها في
بناء خبرات مرتبطة بمواقف جديدة (تاج الدين وصبري.)51 :2000 ،

وهناك العديد من اإلستراتيجيات التدريسية التي انطلقت من فكر البنائية ،حيث كانت إستراتيجية

عباءة الخبير واحدة من هذه اإلستراتيجيات ،إذ ترجمت هذه اإلستراتيجية أفكار البنائية في مجال

تدريس المواد المختلفة معاً ،ومبتكرها هي دورثي هيثكوت ( )Dorothy Heathcoteمن أكبر
مناصري البنائية االجتماعية ،فهي ترى أن المتعلم في ظل إستراتيجية عباءة الخبير يصنع له فهماً ذا

معنى من خالل مشكالت تقدم له ،فيعمل مع زمالئه على إيجاد الحلول لها في مجموعات ،وأن هذه
اإلستراتيجية تسعى إلى مساءلة قضايا في العدالة االجتماعية ،بحيث تكون وجهة النظر موضوعة في

مهمة ،فالمعلم داخل عباءة الخبير ينظم السلوك ويعرض المعلومات ويكون خارج عباءة الخبير
مساعداً ،فلم يعد يستخدم صوت الخبير اآلمر ،بل هو اليوم الزميل المساعد ،وأن الطلبة داخل العباءة

يمثلون ويعبرون عن مشاعرهم بحيث يعمل على تطوير المراقبة من الرأس؛ ألنهم يصنعون عالماً
يتحكمون به ويعيشون فيه ،باإلضافة أن َ
كالً منهم ناضج ويتحمل مسؤوليات الكبار ،بحيث يكون
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انخ ارطهم في المهمات بمستوى انخراطه االجتماعي وخياله ومعلوماته .وتتكون إستراتيجية عباءة

الخبير من أربعة عناصر وهي :فريق مسؤول ( ،(Responsible teamوالزبون )،(Client
والتفويض ) ،)Commissionوالمهمة (( )Missionهيثكوت.)63- 59-2013،

ورأت دورثي هيثكوت ) )Dorothy Heathcoteفي إستراتيجية عباءة الخبير طريقة لتعليم

المنهاج بأكمله ،فعندما يتولى الطلبة مسؤولية إدارة مشروع ما ،فهم يحتاجون للعمل فيه على عدد من
مجاالت المنهاج منفردة أكانت أم مجتمعة ،فعلى سبيل المثال إذا كان لعب الطلبة أدوا اًر درامية مثل

خبراء غابات قلقين من اقتراب أي شخص من المناطق الخطرة ،فمجاالت المنهاج هي الجغرافيا،
والرياضيات ،واللغة اإلنجليزية ،والعلوم (.)Heathcote, 1995: 3

وعالوة على ذلك ،فمنظومة عباءة الخبير عبارة عن توجه درامي استقصائي تعليمي يتم خالله

تأطير الطلبة في دور شخصيات درامية تكون في موقع الخبير ،وتتم مواءمة هذه المنظومة التعليمية
في مواضيع العلوم وبشكل تكاملي مع المواضيع المختلفة ،وفي سياق اجتماعي وثقافي وتعليمي

( ،)Sengul, 2010: 8كما ّأنها تُعلّم كيفية توجيه الطفل للحياة ،وربطها ببيئة المتعلم داخل غرفة
الصف ،واستثمار تلك الوقائع التي تدور في محيط المتعلم من أجل تثبيت المعلومة داخل الصف،
وضرورة استثارة ذهنه ،وتحفيز طاقاته ،وجذب اهتمامه ومشاركته في العملية التعليمية.

وعباءة الخبير كإستراتيجية بنائية تعمل على ترابط الموضوعات وتداخلها في عالقاتها الجانبية،

وهي في العادة تقوم على عناصر متعددة آتية من حقول معرفية ومجاالت حياتية مختلفة ،تتضافر

معاً في سياق محدد ،لتبني مشروعاً عبر توظيف درامي يأخذ باالعتبار الجغرافيا والتاريخ والثقافة
والمجتمع (الكردي ،)5 :2010 ،وخالل التوظيف الدرامي ينشغل المعلمون والطلبة باالستكشاف من
خالل التعاون ،فالمعلم لم يعد ينقل المعلومات فحسب ،فهو يوجه أسئلة تقود إلى مجموعة أخرى من
األسئلة ،باإلضافة إلى إعداد تجارب تعليمية مهمة في حجرة الصف ،ويسعى إلى مساعدة الطلبة على

غرس الثقة الشخصية واألمن الذاتي.

وتمتاز إستراتيجية عباءة الخبير ّأنها تقدر على توظيف موضوعات متنوعة في المنهاج بطريقة
تكاملية ،ويتخللها استكشاف واستقصاء وطرح أسئلة كي يصل المتعلم إلى أقصى قدراته في التعلّم،

مما ُيم ّكن المتعلم من مجابهة المشكالت بحيوية وتحديها وحلها (.)Sayers, 2011: 22
فإن التعليم يحقق مصداقيته من خالل سياق قوي ومتخيل ،والسياق هو
وفي عباءة الخبير ّ

المفتاح ليكون للتعليم أثر ،ينتج من إثارة المشكالت والتحديات الذي يحفز الطلبة ،ويعمق الفهم لديهم،
إذ ينخرط الطلبة عاطفياً وذهنياً ،فلم يعد مطلوباً منهم إعادة العرض والتكرار ،فيعملون من خالل
مجتمع واسع يتشاركون مسؤولياته.

ويرى الباحث أن مهارات حل المشكالت من أهم المهارات المتضمنة في عباءة الخبير ،حيث

يتضمن تطبيقها مهارات مهمة وتفكير علمي بالنسبة لطلبة الصف السادس األساسي ،كما ّأنها مؤشر
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موثوق لكثير من متغيرات ذات العالقة بالمتعلمين وعلى رأسها التحصيل ،خاصة في مرحلة التعليم

األساسي الذي ُيعد القاعدة األساسية للنظام التعليمي ،فالصف السادس األساسي من أهم صفوف
المرحلة األساسية الذي يعمل على صقل طلبته بمهارة حل المشكالت قد يسهم حاض اًر ومستقبالً في
تعلّم أفضل من خالل إعادة صياغة للمناهج المدرسية.

ومن خالل إجراء الباحث لعدد من المقابالت مع عدد من المعلمين والمشرفين والقائمين على

تبين أن الدروس المتعلقة بحل المشكالت وما تتضمنه من
التدريس للصف السادس األساسيّ ،
تطبيقات تمثل صعوبة في دراستها بالنسبة لطلبة الصف السادس األساسي ،وتبين أيضاً تدني مستوى
التحصيل الدراسي فيها ،وكثرة شكوى الطلبة وأولياء األمور من صعوبة هذه الدروس ،وقد يرجع ذلك

إلى استخدام الطرق االعتيادية التي تعتمد على النظرية السلوكية في التدريس ،فقد وجد الباحث أن

استخدام إستراتيجية عباءة الخبير يحسن تعلم الطلبة بشكل أفضل ،ألنها تستقطب حواس الطلبة كاملة
وتساعدهم على االندماج في الموقف التعليمي ،ويفرغ الطلبة مشاعرهم وانفعاالتهم من مشاعر الخوف

عند حلهم للمشكالت من خالل إعادة إنتاج ممارساتهم اليومية من أجل أن يحيوا معاً في تعاملهم

داخل عباءة الخبير كإنسان خبير في مشروع ويكون لديه الرغبة في التحرير من خالل استخدام

إستراتيجية عباءة الخبير مما يسهم في إعداد اإلنسان الفلسطيني للحياة.

كذلك من الدوافع األساسية هو شغف قطاع كبير من المعلمين كان لديهم صعوبات في البداية،

ولكن عندما ينخرطون بالعمل داخل إستراتيجية عباءة الخبير يبدؤون بالنظر إلى الموضوع من زاوية

مختلفة ،حيث يرون تحوالً ثقافياً في دورهم ،ويصبحون أكثر بالنظر إلى أنفسهم واعادة النظر في

قيمهم ،بحيث ال ننظر للتعليم بمعزل عن بحثنا عن الحرية فما زلنا تحت االحتالل.

في ضوء ما تقدم وبحكم عمل الباحث معلماً للمرحلة األساسية ،وطالباً في المدرسة الصيفية في

التكونية وعباءة الخبير بجرش في المملكة األردنية لمدة أربع سنوات ،تبلورت الفكرة إلجراء هذه
الدراما
ّ
الدراسة ،والتي تهدف إلى تقصي أثر برنامج قائم على إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية مهارات

القدرة على حل المشكالت لدى طلبة الصف السادس بمحافظات غزة.

مشكلة الدراسة:
سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما أثر برنامج تعليمي قائم على إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية مهارات القدرة على حل
المشكالت لدى طلبة الصف السادس بمحافظات غزة؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السؤاالن الفرعيان اآلتيان:
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 )1ما البرنامج المقترح القائم على إستراتيجية "عباءة الخبير" في تنمية مهارات القدرة على حل
المشكالت لدى طلبة الصف السادس األساسي؟

 )2ما أثر تطبيق البرنامج المقترح القائم على إستراتيجية "عباءة الخبير" في تنمية مهارات القدرة على
حل المشكالت لدى طلبة الصف السادس األساسي؟

فروض الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى اختبار الفروض اآلتية:
 )1يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطلبة في

الدرجة الكلية لمقياس القدرة على حل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق
البعدي.

 )2يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالب في
الدرجة الكلية لمقياس القدرة على حل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق
البعدي.

 )3يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات في
الدرجة الكلية لمقياس القدرة على حل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق
البعدي.

 )4ال يحقق استخدام البرنامج القائم على إستراتيجية عباءة الخبير أث اًر كبي اًر في تنمية مهارة حل
المشكالت لدى طلبة الصف السادس األساسي.

أهداف الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر البرنامج القائم على إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية
مهارات القدرة على حل المشكالت ،وذلك من خالل:

 )1التعرف إلى أسس بناء البرنامج القائم على إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية مهارات القدرة على حل
المشكالت.

 )2التعرف إلى طبيعة البرنامج القائم على إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية مهارات القدرة على حل
المشكالت.

 )3تقصي إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسط درجات
طلبة المجموعتين القبلية والبعدية في اختبار مهارات حل المشكالت.
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 )4التعرف إلى أثر البرنامج القائم على إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية مهارات القدرة على حل
المشكالت.

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها في أ ّنها:

 )1قد تفيد الدراسة الحالية الباحثين في إعداد خلفية نظرية خاصة بمتغيرات الدراسة.

 )2قد تسهم نتائج هذه الدراسة في توجيه اهتمام القائمين على العملية التربوية ،وخاصة في مجال
التكامل بين المواد المختلفة واالستفادة منها.

 )3قد تفيد مصممي المناهج لتضمين إستراتيجية عباءة الخبير في المواد المختلفة.

 )4قد تفيد هذه الدراسة المشرفين ،وذلك من خالل العمل على إعداد ورشات عمل للمعلمين وتدريبهم
على توظيف إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية مهارات حل المشكالت.

 )5قد توضح العالقة القوية بين عباءة الخبير وحل المشكالت لما لها من فائدة في تعديل السلوك
وبناء شخصية المتعلم.

 )6قد تستخدم إستراتيجية عباءة الخبير كنهج تدريس منهجي وفق خطوات منظمة يمثل إضافة نوعية
للجانب النظري الذي يهتم ببناء نظرية تعليمية.

 )7ندرة البحوث والدراسات المحلية والعربية في مجال إستراتيجية عباءة الخبير– كما يظن الباحث -
إذا لم يعثر على أي منها تناولت عباءة الخبير كمتغير مستقل وقياس أثره في القدرة على حل

المشكالت؛ مما يجعل للبحث الحالي فائدة في تصميم عمليتي التعليم والتعلم الصفي واضافة
نوعية للمكتبة العربية.

حدود الد ارسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:
 )1الحدود الموضوعية :توظيف إستراتيجية عباءة الخبير على الدروس المتعلقة بحل المشكالت
والمتضمنة موضوعات من كتب للصف السادس األساسي كافة (الجزء الثاني).

تم تطبيق الدراسة في مدرسة ذكور الفاخورة اإلعدادية (ب) ،والتابعة لوكالة
 )2الحدود المكانيةّ :
الغوث الدولية بشمال غزة ،ومدرسة أسماء االبتدائية المشتركة (أ) ،والتابعة لوكالة الغوث بمدينة
غزة.
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تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي 2013م – 2014م .من
 )3الحدود الزمنيةّ :
 11.1.2.14وينتهي في 15.2.2.14
تم تطبيق الدراسة على عينة قصدية ( )60من طلبة (طالب وطالبات) الصف
 )4الحد البشريّ :
السادس األساسي.

مصطلحات الدراسة:
يعرف الباحث المصطلحات التالية إجرائياً:

 -1البرنامج التعليمي:

مجموعة خطط لتنفيذ الدروس المختارة مشتملة على العناصر اآلتية :األهداف العامة،

ومقدمة ،وخطة زمنية مقترحة لتنفيذ الدروس المختارة ،وطرائق التدريس ،واألنشطة والوسائل ،وتوظيف

مصادر التعلم ،ونشاطات إثرائية ،وارشادات ،وتقويم.
 -2اإلستراتيجية:

هي فن توظيف وتنسيق الفعاليات التعليمية التعلمية لتحقيق األهداف ،وهي مجموعة من
الطرق واألساليب ،واإلمكانات ،ويتحكم في آلية اإلستراتيجية المعايير التالية :المعلم ،والطلبة ،والوقت،
واإلمكانات ،واألهداف ،والمهارات( .األغا واللولو.)165-164:2009،

 - 3إستراتيجية عباءة الخبير:

هي إستراتيجية درامية استقصائية تعليمية يتم خاللها تأطير الطلبة في دور شخصيات درامية

تكون في موقع الخبير ،وتقود لموضوع يستثمر أعمال ونقاشات الطلبة ومخاطبة طلبة الصف كما لو

أنهم بالغون ،ويصنع الطلبة عالماً بإرادتهم الخاصة حيث إن لها روابط قوية مع اللعب ،والطالب يدخل

إلى المهمات بمستوى انخراطه االجتماعي وخياله ومعلوماته بحيث يمكن تطويع عباءة الخبير لخدمة

أي عمل للمنهاج بشكل تكاملي مع المواضيع المختلفة.

وهي تعمل على توجيه الطلبة للحياة وربطها ببيئة الطلبة داخل غرفة الصف ،واستغالل تلك

الوقائع التي حولنا من أجل تثبيت المعلومة داخل الصف ،وضرورة استثارة ذهن الطلبة ،وكيفية جذب

اهتمامه ومشاركته في العملية التعليمية.

ويكون الطلبة والمعلم داخل عباءة الخبير عاملين باعتبار أنهم زمالء ،حيث يجدان معاً الكثير

من المواد المرتبطة بالمهمة ،بحيث يتنازل المعلم عن موقع المستحوذ على المعلومة.
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 -4حل المشكالت:
هو العملية التي يتطلب من طلبة عينة البحث مواجهة موقف معين ينطوي على مشكلة تحتاج

إلى حل يمثل ق ار اًر له أثار اجتماعية ،وتشمل بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في اختبار مهارات
حل المشكالت الذي أعده الباحث ألغراض هذا البحث.
 -5مهارات حل المشكالت:

 )1تحديد المشكلة :وهو القدرة على اإلحساس بالمشكلة وتحديد أبعادها ،ونوعها ،وعناصرها،
وحدودها ،ومجالها.

 )2جمع المعلومات :وهو القدرة على جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة لتساعد على فهم المشكلة
بصورة أعمق وأكبر.

 )3فرض االفتراضات :وهو القدرة على اقتراح مجموعة الحلول الممكنة ،وكل فرض يكون حالً
محتمالً للمشكلة.

 )4اختيار صحة االفتراضات :وهو القدرة على تجريب الحلول المتقمصة إليجاد حل للمشكلة تمهيداً
إلى حل المشكلة.

بناء على
 )5إيجاد حل للمشكلة وتنفيذه :وهو القدرة على اختيار البديل األنسب بين الحلول المطروحة ً
معايير قد ت َم وضعها من قبل المعلم والطلبة.
 )6تقويم حل للمشكلة :وهو القدرة على إنتاج تقرير مفصل عن الحل المختار وجوانب القوة لتعزيزها،
وجوانب الضعف لتعديلها وتقويمها.
 -6الصف السادس األساسي:

هو أحد صفوف المرحلة األساسية من مراحل التعليم في فلسطين ،والذي يتراوح أعمار الطلبة

(طالب وطالبات) من سن  12 -11سنة.
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الفــصل الــــثاني
اإلطــــــار الـــنظري

 المحور األول :إستراتيجية عباءة الخبير).)Mantle of The Expert

 المحور الثاني :مهارات حل المشكالت (.)Problem solving

9

الفصل الثاني
اإلطار النظري
تتفاوت األمم والشعوب في التقدم العلمي والتكنولوجي ،وذلك بسبب القدرات العقلية واإلبداعية

لدى أبنائ ها ،مما يستدعي استثمار طاقاتهم وقدراتهم من أجل تقدم المجتمع ورقيه ،وذلك أدى إلى

اهتمام التربية الحديثة بتنمية القدرة على حل المشكالت ،وجعلت هذا هدفاً أساسياً من األهداف

التربوية ،ومن أشهر برامج تنمية القدرة على حل المشكالت عباءة الخبير التي تتميز بالشمولية لكونها
تشمل عناصر التفكير ،كما إن استخدامها يضفي جواً من السرور والمتعة على الطلبة ،ويزيد من
واقعيتهم نحو تعلم فعال.

فالتعليم عبر عباءة الخبير هو أكثر ما يغريهم ويستقطبهم للمشاركة بنشاطات إضافية لتنفيذ تلك

الحصص ،فضمن هذه التجربة يرى الباحث الطلبة يفكرون يعملون معاً ،ويبحثون عن حلول،
ويتناقشون ،ويسارعون ،ويختلفون ،ويتأملون ،ويقدمون أفكا اًر ،وللمرة األولى (باحثون صغار).

يتناول هـاا الفصـل محـوريئ رييسـيئ ،وهمـا :المحـور األول إسـتراتيجية عبـاءة الخبيـر والمحـور

الثاني حل المشكالت ،وسيتطرق الباحث لهايئ المحوريئ بالتفصيل.

المحور األول :إستراتيجية عباءة الخبير ()Mantle Of The Expert

إن سياسة التلقين تعد حاج اًز بين الطفلل بوابداعاتله ،وعللى القلائمين عللى العمليلة التعليميلة تحريلر

الطفل من تلك القيود من أجل إيجاد جيل قادر على مواجهة مشكالت الحياة.

يؤكد التربويلون أن تلدريا المنلاهج للم يعلد نقلل المعرفلة تقليلدياً إللى الطاللب وحفاهلا واسلترجاعها،

بل عملية تعنى بالتفكير وتنشيط المعرفة السابقة للطالب ،وبناء المعرفة واكتسابها وفهمها واالحتفلاا بهلا

واسللتخدامها ،وذلللك م للن مناللور نمللو الطال للب عقلي لاً ووج للدانياً ومهاري لاً ،وتكامللل شخص لليته مللن مختل للف

جوانبها ،وفي سياق قصصي اجتماعي (زيتون.)42 :2007،

وبالرغم من أن التربويين متفقون على أهمية ذلكّ ،إال أنه ال يوجلد اتفلاق بيلنهم عللى كيفيلة تنميلة

ه للذه المه للارات ،فق للد اه للر العدي للد م للن اإلس للتراتيجيات لتنمي للة مه للارات ح للل المش للكالت ،وم للن ب للين ه للذه

اإلستراتيجيات إستراتيجية عباءة الخبير للخبيلرة البريطانيلة دورثلي هيثكلوت (،)Dorothy Heathcote

والتي تهدف إلى نقل المتعلم من مكانه إلى منطقة النمو المجاور ،وتعد هذه اإلستراتيجية نهجاً متكامالً

تعمل على اكتساب الطلبة مهارة ترابط المعرفة ،ويرى أي حدث أمامله ملن جوانلب متعلددة عوضلاً عللى

أن إستراتيجية عباءة الخبير تؤكد على الترابط بين أنواع المعرفة.
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دورثي هيثكوت ( )Dorothy Heathcoteمبتكرة ومطورة عباءة الخبير:

ولللدت فللي التاسللع والعشلرين مللن مب فللي العللام 1929م ،حيللث أعللدت نفسللها لترجمللة رؤياهللا إللى

ممارسة صفية في دول مختلفة بأوروبا ومسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأستراليا ،حازت على العديلد ملن
الجلوائز والتكريمللات ،توفيللت فللي الثللامن مللن تشلرين األول فللي العللام 2011م عللن عمللر نللاهز الخامسللة

والثمللانين عام لاً ،وأوجللدت مصللطلحات جديللدة منهللا د ارمللا عبللاءة الخبيللر ،والتللأطير ،والمعلللم فللي دور.

(فني)95:2011،

ويرى الباحث أن الدراما تطورت على مدى تاريخها ،مع أنها قد شاركت في بعض عناصرها مع

الفنون األخرى ،إال أن هذا التطور أوجد لوناً جديداً من أنلواع اللدراما تسلمى عبلاءة الخبيلر ،وفيملا يلأتي
تعريف إلستراتيجية عباءة الخبير.

تعريف استراتيجية عباءة الخبير ((Mantle of the Expert
تُعد عباءة الخبير نهجاً ذا مخرجات تعلم ناتجة لها عالقة بالنمو المعرفي واالجتماعي ،إضافة
إلى عالقتها باكتساب مهارات حياتية (.(Heathcote, 2004:15

والنمو المعرفي هو الحاصل في اكتساب معرفة جديدة حول مادة علمية يتضمنها المشروع الذي

ينخرط فيه الطلبة ،واالستفادة من المعرفة الناتجة عنه الحقاً.

والنمو االجتماعي هو التطور الحاصل في التفاعالت والعالقات االجتماعية في أثناء عمليتي

التعليم والتعلم ،وما ينتج من قيم لها عالقة في الدعم والمساندة والتعاون والمشاركة مع األخرين.

والمهارات الحياتية هي اكتساب الطلبة لمهارات متنوعة من شأنها أن تفيدهم في حياتهم العلمية

والحياتية ،مثل مهارة التفاوض ،والتعلم الذاتي ،والتعبير بأشكاله المختلفة سواء الشفوي أو الكتابي أو

الجسدي.

عرفها دورثي هيثكوت ( )Dorothy Heathcoteالتي ابتدعت مفهوم عباءة الخبير:
وت ّ
"إستراتيجية قائمة على الدراما المشوقة في عملية التعليم والتعلم ،وتتضمن الفكرة األساسية في ذلك أن
متخيلة من الخبراء ،وأنهم يكتشفون تعلمهم ويتعلمون من
الطلبة يتعلمون المنهاج كما لو أنهم مجموعة ّ
خالل تحمل مسؤوليات خاصة".

ويعرفهللا الباحللث بأنهللا توجلله تعليمللي جللزء أساسللي منلله د ارمللا ،حيللث يتعللرض فيلله المللتعلم لم ارحللل

استكشللاف واستقصللاء لموضللوع مللا ،والتعمللق فيلله عبللر الللدراما ،ويسللهم فللي تغييللر أدوار الطلبللة ليكون لوا
معلا؟ واللدخول إللى العملق أكثلر ،وكيلف
خبراء في الموضوع ،وكيف يقدمون تنازالت من أجل أن يحيوا ً
نفكللر؟ وكيللف نطللرئ أسللئلة مفتوحللة؟ وعللدم الناللر إلللى السللط  ،ومسللاعدة األشللخاص كللي يقوملوا بطللرئ

أسئلة؛ ألننا فعالً ال نعرف اإلجابة الصحيحة أو الخطأ ،نطرئ أسئلة ونخلق مواقف يتطرق ملن خاللهلا
المشاركون داخلل إسلتراتيجية عبلاءة الخبيلر إللى هلذه األسلئلة ،وهلو توجله متكاملل يغيلر ملن دور المعللم
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والمتعلم على حد سواء ،ليجعل المتعلم ذاته فاعالً فلي عمليلة اتخلاذ القل اررات عبلر طلرئ األسلئلة بواعلادة
النار عبر تأمالتهم ،واقترائ حلول للمشكالت ،وهو محاولة لمساعدة المتعلمين والمعلملين عللى الفهلم،
عبر جعلهم خبراء في مسألة ما.

وعندما يتم الحديث عن العلوم مثالً ،فإنها تترابط مع الفنون ،والقيم واألخالق ،والتكنولوجيا ،وهذا

التوجه الجديد في التعليم يدعم بشكل مباشر مبدأ تكاملية المعرفة.

ويللرى الباحللث ومللن خللالل مشللاركته لفعاليللات المدرسللة الصلليفية لمللدة أربللع سللنوات فللي المملكللة

أن عباءة الخبير تتسم بعدة أشياء منها:
األردنية الهاشميةّ ،
دور فردياً منفصالً كما هو الحال في
 )1استخدام عباءة الخبير من أجل أطفال صغار ال يعني اً
المسرحية.

 )2استخدام عباءة الخبير يقتضي مطالب من جانب المعلم والمتعلمين.
 )3عباءة الخبير تعالج مشكالت تبرزها الدراما.

 )4عباءة الخبير ال تتعامل مع الصراع بوانما حل األشياء.
 )5تحتاج إستراتيجية عباءة الخبير عند استخدامها ثالثة أصوات تعبيرية (نحن ،والجماعة ،ولنا) فهلي
نقيض (أنت ،وأنا ،ولك).

 )6كلمللا زاد انتاللارك لالكتشللاف زاد التللوتر ،وهللذا فللي صللميم العمللل الللدرامي( .مركللز القطللان للبحللث
والتطوير التربوي.)2013 ،

ويعرض الباحث مثاالً توضيحياً ،هنا يعمل الطلبة باعتبارهم أنفسهم ،لكن (كما لو) أنهم

خبراء .والدور يكون عاماً لجميع الطلبة (نحن جميعاً مهندسون ،ومستشارون ،والقبيلة ،وعلماء،
ومحققون  ،)....ويستثمر الطلبة مهارات خاصة ،ومعلومات محددة أو خبرة يتم استحضارها

لربطها بالمهمة ،وليا ثمة تعريف لألفراد وال مواقف تعطى من قبل المعلم ،فالضغط يكون على
(هنا واآلن) الدرامية ) ،(Here and nowوالعمل يكون من خالل المهمة ،على سبيل المثال:

المعلم ينقل الطلبة إلى منطقة جديدة ويحييهم بشكل رسمي من داخل الدور قائالً:

(كأعضاء لمجلا المياه ،أنتم الناا الوحيدون الذين يمكنهم حل هذه المشكلة لنا ،فالتزود بالمياه
النقية ممكن ،لكن ليا لدي فكرة كيف أحصل عليه هنا؟ كم سنحتاج أو أي مشكالت قد تنشأ في

تخزينه؟ هنا توجد خارطة بالمنطقة وأبعاد الخزانات التي قد تجدونها مفيدة في تقديراتكم).

هنا ،وعلى الرغم من أن الطلبة ال يزالون هم أنفسهم ،يطلب منهم أن يناروا إلى الارف ملن خلالل

عيللون خاصللة :عيللون مهندسللين ،وفللي هللذه اإلسللتراتيجية تتللي للمعلللم أن يتنللازل عللن موقللف (الشللخص
الذي يعرف) ،إذ يخسر سلطة تعليمله ،ولكلن ال يخسلر إدارة صلفه وقيادتله (مورغلان وساكسلتن2012 ،

.)8 :

ويضيف الباحث من خالل انخراطه بورشة عمل مثاالً مختلفاً لتهيئة مشهد جديد:
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رجللال أهللل القريللة كللانوا يسلليرون علللى ضللفاف النهللر لجمللع الحطللب ،فشللاهدوا قطلرات دم متنللاثرة

ملقى على األرض ،لم يروا النمر لكنهم تأكدوا من وجوده.
على يسار النهر ،وناباً ً
ترك الرجال الحطب وعادوا مسرعين في قلق وخوف ،عالمات القلق على وجوه األمهات ،إحدى

األمهات تتفقد طفلها ،إحدى الزوجات تبحث عن زوجها.

ويتدخل المعلم إلضافة توتر جديد :النمر الذي يتذوق لحلم البشلر يعتلاد عليله ملرة أخلرى ،وهنلاك

قانون يحار قتل النمور بسبب تعرضها لالنقراض( .مركز القطان للبحث والتطوير التربوي)2012:

بواذا كان للت الميل لزة الرئيس للة ف للي إس للتراتيجية عب للاءة الخبي للر ه للو التعل لليم التك للاملي والبيئ للة الص للفية
التكاملية حيث:

 )1ينتقل المتعلمون من خالل هذه اإلستراتيجية تدريجياً من اإلطار الناري والخبلرة الذاتيلة إللى التأملل
في المعطيات والبيداغوجيا.

 )2يواف المتعلمون معنى االستقصاء ،وكيفية طرئ األسئلة االستقصائية.
 )3أهمية السياق الدرامي في انخراط الطلبة في تعلمهم لحل المشكالت.

 )4دور الخيال في السياق على اعتباره عنص اًر أساسياً في عباءة الخبير.
 )5يعطي الطلبة فرصة لبناء خبرات ومعارف ذاتية حول األشياء.

 )6تنق للل إل للى الم للتعلم مهم للة ال للتعلم بورش للة عم للل تتل لوافر فيه للا فرص للة لل للتعلم ومس للاحة لط للرئ األس للئلة
واالستكشاف وبناء المعرفة( .وليد وهيلين.)2013 ،

وقد توصل الباحث مما سبق إلى أنه ال يوجلد تعريلف واحلد لعبلاءة الخبيلر ،بلل هنلاك الكثيلر ملن

التعريفللات لعبللاءة الخبيللر ،والتللي تختلللف فيمللا بينهللا ،حيللث كللل قللد عل ّلرف عبللاءة الخبيللر مللن وجهلة ناللر
أن جميع التعريفات تصب في البوتقة نفسها.
دراسته لها وبما يخدم طبيعة بحثه ،إال ّ

عناصر عباءة الخبير:
يتلحدث لوك أبووت ) )Luke abbotعلن عناصر ومكلونات علباءة الخبير ،والت لي يجلب أن
تكون موجودة في السياق كي يتحول إلى عباءة خبير والعناصر هي:

 )1فريق مسؤول ( (Responsible teamوه لم الطللبة ف لي الصلف ،ويلكون للديلهم قلضية ملا ،وقلد
يكونون مؤسسة تملك الخبرة للتعامل مع القضايا ،ويكون الفريق قاد اًر على حل المشكلة ،ويقصد
بها موضوعات المنهاج التي لها صلة بالمنهاج مباشرة.

 )2الزبون ( )Clientوهي التي تشرئ السياق للفريق المسئول.
 )3التفويض ) (Commissionوهنا يكون تفويضاً من مسئول المؤسسة للفريق المسئول.
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 )4المهمللة ) )Missionوهنللا يللتم تحديللد المهللام المطلوبللة بللين الزبللون والفريللق المسللئول ،وهللي تصللميم
اإلطار للمتعلمين واحتياجاتهم (لوك.)2013،

ويبيئ هيثكوت وبولتوئ( )Heathcote&Boltonأئ هاه اإلستراتيجية تتكوئ مئ عناصر أساسـية
جوهرية:

 )1المشروع :يتشارك الطلبة والمتعلمون المسؤولية وبشكل تدريجي مشروعاً قائماً في العالم الخيالي.
 )2الزبون :يهتم الطلبة والمتعلمون باألنشطة الضرورية لتحقيق األهداف.
 )3الخبراء :يتفاعل الطلبة والمتعلمون مع أنفسهم إلنجاز المهمة للزبون.

 )4المهام :ينخرط الطلبة من أجل إنجاز المشروع (متطلبات المنهاج) من داخل العالم المتخيل.

 )5الموقع :موقع المعلم مشلارك وداعلم للطلبلة كزميلل ،وأن يتأكلد ملن مواقلع الطلبلة فلي المشلروع لبنلاء
وجهة نارهم في الدور.

 )6التأمل :تأمل الطلبة في أعمالهم من أجل إنتاج المعرفة (.)Heathcote & Bolton, 1995:14

ويري الباحلث أن العناصلر مهملا اختلفلت فلي مسلمياتها اللغويلة إال أنهلا موجلودة جميعهلا فلي أي

سللياق ضللمن إسللتراتيجية عبللاءة الخبيللر ،وتشللكل العناصللر مع لاً طبيعللة الفعللل فللي أن يكللون قضللية أو
إشكالية أو تأزماً من شأنه أن يشد المتعلم بمجموعلة ملن اللروابط التلي تعتملد عللى العواطلف والمشلاعر
واألحاسيا والغرائز ،والتي تربط المتعلم بما يشاهده ويؤثر فيه.

عالقة عباءة الخبير ومنحى التكامل في التدريس:
الميزة الفريدة إلستراتيجية عباءة الخبير في التعليم هي التكامل بين المواد ،فهذه النالرة إللى جلزء

مللن الموضللوع مللن مناللور كلللي تبنلى فللي قلللب إسللتراتيجية عبللاءة الخبيللر ،وأي موضللوع أو مجللال تعلللم
يتداخل كل منهما مع سلسلة واسعة من المعرفة ،واألكثر أهمية أن المتعلم يدرك أنهما مترابطان ،ولع ّل
تقسلليم المنهللاج إلللى موضللوعات منفصلللة يشللجع المتعلمللين علللى فهللم الفللروع المتمي لزة للمعرفللة ،فالطلبللة
ُيعط للون مش للروعاً ح للول الطق للا ،فيق للودهم ذل للك إل للى الجغ ارفي للا والرياض لليات والعل للوم واألدب والموس لليقى

(هيثكوت.)32 :2010 ،

والباحث ُيعرف التكامل بين الملواد الد ارسلية عللى أنله اللربط بلين الملواد الد ارسلية المختلفلة بشلكل
كامل ومتكامل ،وتنايمها تنايماً دقيقاً بشكل يسم بتقديم المعرفة للطلبة فلي نملط وايفلي متلدرج دون

تجزئة المعرفة إلى ميادين منفصلة.
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مميزات أسلوب ومنحى التكامل في التدريس وفق عباءة الخبير:

 )1المناهج التكاملية أكثر واقعية وأكثر ارتباطاً بمشلكالت الحيلاة التلي يواجههلا الطاللب فلي حياتله مملا
يزيد من دافعيته وتنمية ميوله.

 )2تتفق المناهج التكاملية مع نارية الجشتالت في علم اللنفا التربلوي ،إذ إن الملتعلم يلدرك الكلل قبلل
األجزاء ،والعموم قبل الخصوص وهكذا( .األنصاري.)42:1995 ،

 )3تعمل المناهج المتكاملة على التخلص من عملية التكرار التي تتصف بها مناهج الملواد المنفصللة،
ممللا يللوفر وقت لاً لكللل مللن المعلللم والمللتعلم ،وال يثيللر الملللل لللديهما ،ويكللون أكثللر اقتصللاداً فللي الجهللد
والمال (الجرائ.)43:2000،

 )4ت ارعللي المنلاهج المتكامللة خصللائص النمللو السلليكولوجي والتربللوي للطلبللة ،مللن حيللث م ارعللاة ميللولهم
واسللتعداداتهم فللي مللا يقللدم مللن معللارف وخبلرات ومعلومللات متكاملللة ،وبللذلك يكللون الللتعلم أكثللر نفعلاً

وأبقى أث اًر (الجرائ.)52:2000،

 )5تعمللل المنللاهج المتكاملللة عل لى تنميللة المعلللم حرفي لاً وعلمي لاً ،حيللث يجللد المعلللم نفسلله بحاجللة دائمللة
لتطللوير نفسلله وتنويللع معلوماتلله ،وذلللك لتتناسللب مللع مللا يقدملله لطلبتلله مللن معلومللات ت ارعللي الفللروق

الفردية بين الطلبة.

 )6يعمل المنحنلى التكلاملي عللى االهتملام بجميلع جوانلب الخبلرات الوجدانيلة والمعرفيلة والسللوكية للدى
المتعلم؛ ألن مفهوم الخبرة هو وحدة متكاملة من وحدات شخصية اإلنسان (مبارك.)96:1999،

ويللرى الباحللث أن وسللائل التعللليم االعتياديللة تعمللل ضللد فك لرة المنهللاج التكللاملي ،وهنللاك بعللض

المللدارا ومؤسسللات التعللليم تعللي ذلللك الخطللر ،وتسللتعين عليلله بإسللتراتيجية عبللاءة الخبيللر؛ ألن عبللاءة

الخبيلر تلوفر مركل اًز لكلل المعرفللة ،وألن المعرفلة تتحلول إللى معلومللات وسلجالت ونالم وللوائ  ،وأن أحللد
األبعاد هو الكل والعكا صحي .

الفرق بيئ الدراما التكونية وعباءة الخبير:
التكونيلة
يميلز للوك أبلووت ) )Luke abbotبلين اللدراما التكونّيلة وعبلاءة الخبيلر بقولله" :فاللدراما
ّ
تعلللم الطلبللة كيللف يبنللي األف لراد المعللاني والقلليم مللن ج لراء تعرضللهم لتجللارب حياتيللة مختلفللة؟ أمللا عبللاءة

الخبيللر ،فمللن خاللهللا نسللتطيع أن نواللف مللا نشللاء مللن موضللوعات فللي المنهللاج ،وكالهمللا بحاجللة إل لى
استكشاف واستقصاء وطرئ أسئلة لكي يعمل الناام بشكل فعال" (وهبة.)41: 2010 ،

ويفللرق الكللردي بللين الللدراما التكونيللة وعبللاءة الخبيللر بقوللله" :الللدراما التكو ّنيلة هللي التللي تبنللي عللى
تأطير الطلبة في دور شخصيات قصصية درامية الختبار العالم من وجهة نار شخصية ،في حين أن
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عباءة الخبير مصممة لتعليم المنهج من خالل تلأطير الطلبلة فلي موقلع الخبلراء للتلدخل فلي العلالم ،ملن

هذا الموقع ،وتنفيذ مهمة يطلبها زبون ما ،ويمثل مرجعية المشروع المتخيل" (وكالة معاً.)2011،

ويضلليف الكللردي "إذا كانللت الللدراما هللي عمليللة استكشللاف تتكللون وتتنللامى مللن خللالل سللياقات

التكونيلة تحقللق ذلللك ،وتعمللل علللى بنللاء الحالللة
دراميللة تراكميللة تنبنللي علللى بعضللها الللبعض ،فللإن الللدراما
ّ
التخيليللة التللي تُسللاؤل الحيللاة ،إضللافة إلللى تعميقهللا لتقللدير الفللن عموملاً ،والفللن الللدرامي والمسللرحي بوجلله
خاص".

أما في حالة إستراتيجية عباءة الخبير فهي تعمل على تلرابط الموضلوعات وتلداخلها فلي عالقتهلا

الجانبية؛ ألنهلا تُبنلى عللى مفهلوم المشلروع ،وهلو فلي العلادة يقلوم عللى عناصلر متعلددة متيلة ملن حقلول
معرفيللة ومجللاالت حياتيللة مختلفللة ،تتضللافر مع لاً فللي سللياق محللدد ،لتبنللي مشللروعاً عبللر توايللف د ارمللا
عباءة الخبير يأخذ باالعتبار الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمجتمع (الكردي)5 :2010 ،

أن الموضللوع والمرحلللة
ويللرى الباحللث أن ثمللة مسللتويات مختلفللة للمشللاركة فللي التجربللة الدراميللة ،و ّ
العمريللة للطلبللة لهللا نصلليب فللي تحديللد نوعيللة العمللل الللدرامي سلواء أكللان د ارمللا تكونّيلة أم عبللاءة خبيللر،
التكونية وعباءة الخبير في التدريا تضفي فرحاً ومتعة عند الطلبة.
فضالً عن أن الدمج بين الدراما
ّ

أسباب اختيار عباءة الخبير كمدلول لهاه اإلستراتيجية:
أصر على تسميتها بهذا االسم ألني ال أجد طريقةً أكثر دقّة
تقول هيثكوت مبتكرة هذه الطريقةّ " :
ألعبر عن المعنى الكامل لهاّ ،إنها تحمل طبقتين من المعنى الثمين بما يكفي لخدمته والمحافاة
ّ
عليه" ،الخبير" تعني الفرصة للعمل على المعرفة وتملّك المهارات ،و"عباءة" تعني إعالني بأني أحيا
وأعمل تحت عباءة ما هو متوقَّع مني في المجتمع ،إنها تستقطب االلتزام من جهة الطالب ،والذي
يحتاج وقتاً لبنائه من خالل الخيال ،كما هو في العالم الواقعي".)Heathcote, 2002: 7( .

ويرى الباحث تفسير اختيار عباءة الخبير لألسباب التالية:
 )1ارتباط العباءة بالجسم من حركة وتفكير.

 )2سهولة ارتداء وخلع العباءة إذ تتغير العباءة بتغير التفكيلر ،والعبلاءة ترملز إللى اللدور اللذي يقلوم بله
المتعلم في تلك اللحاة.

 )3تميز الناا الذين يرتدون العباءة لخصوبة تفكيرهم وقدراتهم على حل المشكالت.
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األهداف التي يمكئ تحقيقها عند انخراط الطلبة في دور داخل عباءة الخبير:
 )1من الطلبة وجهة نار يباشرون منها عملية التعلّم ،وملن شلأن ذللك أن يسلاعدهم فلي التفكيلر ،مملا
يللؤدي الحق لاً لوجهللات ناللر متعارضللة والن لزاع والجللدل والتفكيللر ،ممللا يسللاعدهم للوصللول إل لى فك لرة

أكثر نضجاً.

 )2تعلم اللغة عند وضعهم في مواقع محددة من خالل الحديث واالستماع.
 )3مساعدة الطلبة على استكشاف محتوى محدد.

 )4حماية الطلبة عندما يتخذون موقعاً داخل القصة المتخيلة دون خطر أو تهديد.
 )5رفع مكانة الطلبة مثل وضعهم في أدوار بسلطات خبراء بالغين.
 )6تماسك مجموعة التعلم من خالل الطلب منهم أن يعملوا معاً.

 )7تعزيللز مهللارات االتصللال والصللحة االجتماعيللة ،فقللد تاهللر مرحلللة وهللم داخللل الللدور يختلفللون فيهللا،
فيقوم للون بالتف للاوض ح للول وس للط أو أن يتفقل لوا علل لى أن يختلفل لوا ف للي س للبيل معالج للة القض للايا الت للي

تواجههم.

(المدرسة الصيفية /برنامج الدراما في سياق تعليمي .مركز القطان للبحث والتطوير التربوي.)2013 ،

ويللرى الباحللث أن الهللدف األساسللي إلسللتراتيجية عبللاءة الخبيللر يتمثللل فللي إعللادة إنتللاج الخب لرة

السللابقة فللي ضللوء الخبلرة الجديللدة ،ومسللاعدة النللاا بللالنار إللى الموضللوع مللن زوايللا مختلفللة جديللدة،
وخلق مواقف تعمل على إعداد اإلنسان للحياة ،بحيث تعمل على إعادة تكوين المنهاج المدرسي مرة

أخرى بصورة تفاعلية بحيث يصب المتعلمون مسؤولين عن تعليمهم.

أهمية توظيف إستراتيجية عباءة الخبير في عملية التعليم:
 )1تحقيق التكامل والترابط في المعرفة وتنمية المهارات الفردية عند الطلبة

(.)Heathcote, 2004: 9

 )2امتالك القوة على إحداث تغيير في عملية التعلم من خالل بناء مجتمع داخل الصف.
 )3إضفاء جو من المتعة في عملية التعليم.

 )4توفر للمعلمين فرصة إعادة اكتشاف موهبتهم مع الطلبة في عملية التعليم.

 )5تعمل على تحويل الحديث والنقاش إلى شيء ملموا قابل للتطبيق (.)Abbott, 2005: 3
 )6العمل على إدراك شيء جديد مفيد للطلبة وتغير في فهم المضمون.

 )7العمل على تحسين في المهارات الحياتية بما في ذلك تعلم اللغة بشكل أشمل.
 )8تطوير في المهارات المتنامية في استخدام الشكل الدرامي.
 )9تعمل على استقاللية مجموعاتها الصغيرة.

 )11غياب النوع العادي التقليدي لحديث المعلم.
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 )11زيادة اهور االستعداد الفردي لدى الطلبة وتكشف عن نفسها في سلوكات مختلف األفراد.

 )12تعمل على تفريغ نتائج الحوار المعمق مع الطلبة (.)Heathcote & Bolton, 1995 : 9
 )13انخراط من خالل تسخير حماسة الطلبة ،وقدرتهم على تخيل أنفسهم بموقع المسؤولية.
()Edmision, 2005: 3

ويرى الباحث أهمية عباءة الخبير في أنها تزيد من ثقافة الطلبة ،وتنمي اللوعي للديهم ملن خلالل

المشاركة في حل المشكالت والمهملات المطروحلة ملن زوايلا مختلفلة ،وتعلزز ثقلتهم بأنفسلهم فضلالً علن

ممارسلة الطلبللة أنواعلاً مختلفلة مللن التفكيللر ،ومسلاعدة الطلبللة عللى طلرئ األسللئلة االستقصللائية ،بوادخللال
جللو مللن المللرئ والبهجللة فللي أثنللاء الللتعلم ،وخاص للة أنهللا أسلللوب سللهل ممكللن اسللتخدامه مللع الص للغار
والكبار.

وترى ماغي هلسن ( )Maggie Hulsonأن إستراتيجية عباءة الخبير لها قواعد يجلدر االلتلزام بهلا

في أثناء العمل:

قواعد عباءة الخبير:
التعريف بمجاالت المنهاج لتغطيتها
 )1اختيار مشروع.

 )2العودة إلى الوراء بالوضع العادي والعالقة المعرفية للمعلم والطلبة ،وبالنسبة إلى الخبير فإن الطلبة
هم الذين لديهم الخبرة في حين أن المعلم يؤدي دو اًر مساعداً كشخص عادى بال خبرة محددة.

 )3معلللم بللال معرفللة أو خبلرة مهيمنللة لكللن لديلله خبلرة خاصللة ،علللى سللبيل المثللال :كلإداري للمشللروع أو
سكرتير له.

 )4حديث المعلم يتم التخلي عنه عند مباشرة الدور ،وبدالً من ذلك يستخدم المعلم "حديث الزميل".
 )5الطلبة يتخذون أدوارهم وال يبنون شخصيات فردية.
 )6جميع العمل عبارة عن مهمة معد لها.

 )7المشروع يغذي اإلحساا بالمسؤولية االجتماعية.

 )8هذه الطريقة دائماً ما تبدأ في الوسط ،على سبيل المثال :إن لها تاريخاً.
 )9المهام تبنى حول حل المشكلة.
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فيات مشروع خاصة بـ "عباءة الخبير"
 )1مشللروعات خدميللة ،حيللث تكللون جميللع المهللام ف لي خدمللة النللاا األخ لرين :بنللك ،وفنللدق ،ومكتبللة،
ومطعم ،ومستشفى ،وكالة سفر ،ومخزن ،ومحطة إطفاء الحريق ،ومؤسسلة أبحلاث ،ومحطلة للتنبلؤ
بالجو.

 )2إنتاج مشروعات تصنع أشياء :مصنع أحذية ،ومخبز ،ومصنع مالبا ،وشركة طباعة.
 )3مشروعات خيرية أو إدارية :منامة األمم المتحدة لإلغاثة ،ومؤسسة السرطان الخيرية.

 )4مشللروعات للرعايللة :بيللوت لأليتللام ،بواي لواء المرضللى ،ومجموعللات مسللرحية األطفللال ،وكالللة خدمللة
اجتماعية.
 )5مشروعات منتامة :محطات الشرطة ،ودائرة الضرائب ،ودوائر العمل.

 )6قوة عمل ماهرة لصيانة األشياء :عمال مواسير ،وكهربائي ،ونجارون ،وموافو أرشيف.
 )7مشروعات فنية :مسلرئ ،وأسلتوديو تصلوير ،ومرسلم فنلي ،ومركلز حرفلي ،وأوبل ار أو مجموعلة رقلص
البالية.

 )8مؤسسة لمساعدة الناا على التعلم :مراكز تدريب رياضية ،ومتاحف وحدائق حيوانات ( Hulson,
.)2013

خطوات التدريس باستخدام عباءة الخبير:
ليا هناك ترتيب ُملزم في التدريا باستخدام إستراتيجية عباءة الخبير لالنتقال من منطقة إلى
أخرى ،بل هناك مرونة في ارتداء العباءة والتنقل فيما بينها ،مما يسهل استخدام هذه اإلستراتيجية،
والذي يجب التركيز على إيجابية المتعلم وفعاليته ونشاطه في أثناء استخدام تلك العباءة.

مقدمة في التخطيط لعباءة الخبير:
عناصر مهمة للتاكر:
 )1اتخاذ قرار حول نوع المشروع مهم جداً.

 )2اجعل من زبونك قابالً للتصديق ألقصى درجة.

 )3تللذكر أن هللذا التوجلله يسللاعدنا فللي تللدريا المنهللاج ،وكيفيللة تدريسللنا للمنهللاج يمكللن أن يكللون مرن لاً
ويستدل الباحث بمقولة مشهورة لدورثي هيثكوت (ال يمكنك أن تذهب بعيداً بتخطيط هزيل أبداً).

 )4اعرف صفك.

 )5كن على علم بمتطلبات المنهاج.
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 )6كن على علم بما يحتاجونه.
 )7قم بإكمال ورقة التخطيط.

 )8المهمات :استخدم المثال لمساعدتك.

 )9خطة العمل :استخدم المثال لمساعدتك استخدم قائمة المشاريع الممكنة لمساعدتك.

 )11قم بتدريا الدرا األول ،قم بإنهاء النتائج ومن بعدها أعمدة الخيارات وانتقل إلى ورقة المهمات
المقبلة( .مقابلة مع ماغي.)2012،

التوتر المنتج أساس التعلم بإستراتيجية عباءة الخبير:
إن التوتر المنتج هو المفتائ لتعميق استكشاف الدافع المؤثر في العمل ،والمعلم يختار التوتر
بدءاً من المواجهات البسيطة ثم األكثر عمقاً ،والمعلم يعمل على تخطيط التوتر المنتج ،ويعمل ذلك

عندما يكون في دور ،بحيث يخلق الزمن "اآلن".
مثال للتوتر في عباءة الخبير:

طفلة صغيرة وقعت في حفرة منحدرة ،ووجدها طاقم منقذين مزودين بميكرفون ،وتقع الحفرة وسط

قمامة قديمة تراكمت مع السنين.

يبدأ التخطيط لخلق توترات في اهتمامات (صحافة– ومهندسون– وفتاة نحيلة تنزل وهي ممسكة

بالحبل كي تحضر الطفلة إلى السط ) ،إنه التوتر بين الشكل األدبي وشكل مسرئ القاعة ،وكذلك
التوتر يحدث عندما يدرك أفراد المجموعة استيعاب كل ذلك في عرضهم النهائي.

والعنصر األكثر أهمية في التوتر المنتج هو أن النتيجة يجب أن يتفق عليها قبل الشروع
بالتجربة؛ ألن معرفة النتيجة من البداية تبطئ الزمن التجريبي؛ وألن كل واحد لو حاول الوصول إلى

حل ألسرعوا باتجاه حل المعضلة ،وحتى يخلق الجميع المعضلة بالوتيرة التي يجدونها معقولة.
مثال :مجموعة أطفال يبحثون عن طفل مفقود في محل سوبر ماركت.

الخيارات هي :الطفل ميت؟ أصابه ضرر أم أنه ممن؟ صوتوا على الخيار األخير وهو أنه
ممن ،لذلك كان البحث أكثر توت اًر بشكل منتج عندما حددوا المكان الذي يحتجز به الخاطفون الطفل
والعمل على (إنه هنا .إنه يحدث).

يعد التوتر ربيع دراما عباءة الخبير ،فهو ليا الفعل ،بل ما يحدث على الفعل ،لقد نشر الباحث

في هذا المقال أمثلة على هذا التوتر ،حيث يكون ذلك متالزماً مع العمل ،ويعرض الباحث قائمة بقليل
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التكونية
من هذه التوترات األكثر جدوى ،والتي تصل بتوايفها داخل إستراتيجية عباءة الخبير والدراما
ّ

أيضاً ،مع بعض األمثلة المصاحبة.

 )1السرية :هل هو من يقول بأنه هو؟.
 )2الغموض :ماذا لديه في العلبة؟

ٍ
عندئذ...
 )3الجزرة المتدلية :إذا كان بإمكاننا عمل مثل هذا وذاك،
 )4االعتراض :المعلم يتبنى دو اًر العتراض برنامج الطلبة.
 )5المفاجأة :التأثير المرئي للدور يشتمل على هذا التوتر.
 )6أولويات متعارضة :عندما يكون ال بد من اتخاذ قرار.
 )7الزمن :أ) إلحائ – علينا أن نعمل بسرعة.

ب) انتاار– دعنا نرى إذا كان سيستيقا.
 )8المساحة :الدور يبقى على مسافة ما.

 )9التجرؤ أو التحدي :المعلم يتبنى دو اًر ليتحدى تفكير الطلبة.

 )11الطقوا :االجتماع بواحد تلو الواحد ،وذكر أسماء ،وتمرير دمية.
 )11ضبط األعمال :يبدو خائفاً– ال تُخفه!.

 )12التنازل :عندما يرسل أحد الطلبة للتفاوض مع الدور ،اآلخرون يراقبون.
 )31صور األشياء :تأثير مرئي للدور.
فالتوتر هو استجابة من أجل أن تكون في صميم الفعل ،حيث تقسم دورثي هيثكوت التوتر على

المفاج ل ل ل للأة وع ل ل ل للدم المعرف ل ل ل للة (كلم ل ل ل للا ط ل ل ل للال انتا ل ل ل للارك لالكتش ل ل ل للاف زاد الت ل ل ل للوتر ال ل ل ل للذي تش ل ل ل للعر ب ل ل ل لله)
(مورغان.)12:2012،

تصنيف االنخراط الشخصي في إستراتيجية عباءة الخبير:
هذا العنوان الصعب إلى حد ما هو ببساطة تعريف وامتداد لوصف دورثي هيثكوت ( Dorothy

 )Heathcoteلمستويات مشاركة الطلبة في إطار المعنى:

يجب أن أجذب أوالً اهتمام الطلبة ،بواذا جذبت اهتمامهم ،أستطيع أن أكسب انخراطهم ،وبعد
ذلك يكون لدي فرصة لالستثمار الخاص بهم ،وبالتالي إثارة االنشغال ،بواذا ما حصلت على االنشغال،
يكون لدي أمل من أجل االستحواذ.

10

لقد صنفنا االنخراط الشخصي تحت عناويئ رييسة على النحو التالي:
 )3االهتم للام :لق للد اس للتخدم ه للذا المص للطل عوضل لاً ع للن "حض للور" ،ألن علم للاء نف للا النم للو ي للرون أن
االهتمام تعبير عاطفي بحد ذاته ،وواحد من األشياء التي تاهر مبك اًر لدى الطلبة.

 )2االنخراط :أن يكون مشاركاً في المهمة.

 )1االلتزام :تطور حا بالمسؤولية تجاه المهمة.
 )4التذويت :تمييز عالقة المهمة بالذات ،بحيث تكشف عن "تغيير في الفهم".
 )5التأويل :الحاجة إليصال ذلك الفهم للغير.

 )6التقييم :الرغبة في وضع ذلك الفهم قيد االختيار.
مثال :النمر.
مستوى  :1االهتمام :دعونا نلعب (الغابة).
مستوى  :2االنخراط" :نستطيع تعليم السكان األصليين الطريقة الصحيحة لعمل األشياء".
مسللتوى  :3االلت لزام" :أحللد أف لراد مجموعتنللا ُج لرئ بشللكل خطيللر ،يمكللن أن يحللدث ذلللك ثانيللة ،يجللب أن
نفعل شيئاً ما؛ لمنع مأساة أخرى والفشل الناتج لمهمة فريقنا".
مستوى  :4التذويت" :نحن من تسبب بالمشكلة ،فهذا الحيوان الجميل كان يفعل ما هو طبيعي ،للم يلؤذ
أياً من السكان األصليين ،نحن من تسبب بالمشلكلة فعلالً ،نحلن ال نعللم أي شليء علن العليش فلي هلذه

الغابة ،لست متأكداً من أنه يمكننا أن نتعلم".

مسللتوى  :5التأويللل :فللرد-الفللرد يعبللر عللن التغييللر فللي فهملله بكلمللات وأفعللال ،مجموعللة– كلمللات الفللرد
وأفعاله مدعومة بأفعال األخرين ،المجموعة تجد الشكل المالئم إلعادة سرد القصة.
مستوى  :6التقييم:
(أ) أفراد المجموعة يتقاسمون قصصهم وقصائدهم وهم راضون.
(ب) يستطيع المعلم تقييم التغير في الفهم عن طريق ما يقال في القصائد والرسائل ،وعن طريق نوعية

التفكيللر والشللعور الكللامن وراء التعبيللر ،ولكللي نتحقللق مللن صللحة هللذا التعبيللر فللي الفهللم ،سللوف يحتللاج
المعلللم إلللى معرفللة اسللتجابات الطلبللة إزاء القضللايا البيئيللة فللي مجللاالت أخللرى أو عبللر وسللائل اإلعللالم
(مورغان وساكستن)15 : 2012 ،
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التأطير في عباءة الخبير:
إن التأطير هو كل ما ُيعمل حتى يصب الطلبة في دورُ ،يؤطر المشاركون في إستراتيجية
عباءة الخبير كمقدمي خدمات ملتزمين بمشروع ،وهذا اإلطار يؤثر بشكل أساسي في عالقتهم

بالمعرفة ،فهم ال يستطيعون أن يكونوا مجرد مستقبلين يبلغون بالمعرفة ،يمكنهم فقط أن ينخرطوا بها
كلأناا لديهم مسؤولية (الريماوي.)2014 ،

ويعرف الباحث التأطير في عباءة الخبير بأنه كل ما يحدث للمتعلم حتى يصب مصدقاً للحالة

التخيلية التي وصل إليها من كونه أصب خبي اًر.

عالقة عباءة الخبير باالستقصاء:
يرى لوك أبووت ) )Luke abbotأئ عباءة الخبير تعمل على ثالث دواير:
 )1الدراما من أجل التعليم وتؤدي إلى قيم ومواقف عبر الدراما.
 )2عباءة الخبير وتؤدي إلى التطرق إلى المنهاج.

 )3التعلم االستقصائي ويؤدي إلى قيادة عملية التعلم من قبل الطلبة.

عناصر االستقصاء في نظام عباءة الخبير:
 )1يجري التعلم بالتعاون مع الطلبة.
 )2تُخلق الفرص للطلبة لطرئ األسئلة وللمساهمة في األفكار والمحتوى.
 )3التعلم هو فرصة للبحث ،حيث يستكشف الطلبة المنهاج بدعم المعلم بوارشاده.
 )4التعلم مبني حول أسئلة استقصائية متعددة ومتنوعة.

 )5تخلق الفرص للتأمل والتقييم (.)Abbot, 2010:49

االستقصاء :هو شكل من أشكال التعلم الموجه ذاتياً ،وأن جوهر عملية االستقصاء هلو الفضلول

وحب االستطالع وطرئ األسئلة الجيدة القابلة لالختبار والبحث ،بحيث ال توجد إجابلات لهلا مدونلة فلي

الكتاب المدرسي المقرر (زيتون .)26 :2007،

كما ُيلعرف أيضاً بأنه عملية ذهنية يتم فيها وصول الفرد إلى تفسير صحي لموقف محير بشكل
مني (عطا اهلل .)18 :2001،
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ويصف هارست ( )Harste, 2001 : 4أن استخدام االستقصاء في التعليم هلو إطلار مفلاهيمي

مختلف ،بمعنى أنه طريقة جديدة في التفكير التي تتحدى المعلومات المتوفرة وهي تتطلب قراءة مختلفة
بوادارة صللف بطريقللة مختلفللة ،أي أن الق لراءة فللي االستقصللاء تختلللف عللن القلراءة العاديللة أو الق لراءة مللن
أجل الفهم.
هنلا واحلد أو أكثللر ملن الطلبللة منهمكلون فللي اكتشلاف ،يصلوغون ويسللألون أسلئلة مللن شلأنها بنللاء

حقللائق فللي إطللار منطقللي شللامل ،عل لى سللبيل المثللال :محققللون ،وأنثروبولوجيللون (مورغللان وساكسللتن،
.)10 :2012
وتوفر إستراتيجية االستقصاء في مجال التعليم للمعلم بيئة التعليم المناسبة من حيث توفر
خبرات تعليمية لعمليات بناء المعرفة ،وتوفر خبرات من وجهات نار متعددة ،مما يجعل التعليم واقعياً

ذا مضمون يسهل تطبيقه في الحياة ،بواعطاء المتعلم دو اًر في عملية التعلم ،ووضع المتعلم في خبرات

اجتماعية ،وتشجع المتعلم على التعبير عن أفكاره بطرق متعددة ،بواعطائه ثقة في قدرته على بناء
المعرفة (الشلش.)5 :2008 ،
يرى الباحث أنه من الضرورة العمل معاً على تغيير الطريقة في تعليم الطلبة ،وعلينا أن نخلق

سياقات تتكامل فيها الدراما مع االستقصاء ،وتحقيق عناصر المنهاج في الوقت نفسه ،وهذا يتحقق في
إستراتيجية عباءة الخبير.

دور المعلم باستخدام إستراتيجية عباءة الخبير:
دور مرناً على وجه التحديد ،بحيث ينخرط المعلم بشكل متكرر بالقفز بشكل حاذق
يلعب المعلم اً
واالنزالق بخفة واالستدارة فجأة ،أو حتى تخطي عالمي الخيال والواقع ،وقد يستغرق األمر بضع ثو ٍ
ان
حيث يحتفا بدور ،وسرعان ما يتم التنازل عنه ،ثم يستأنف ثانية ،ويمكن حتى التواصل بكلمة ،ورفع

حاجب على نحو من الغموض المعتمد بين االثنين ،وهو أيضاً شيء فيه مفارقة ،إذ يولد االستخدام في

دور عالقة صحية بين المعلم والطالب ،في حين ينذر الحديث ،وكذلك األفعال خارج الدور سلفاً

بمغامرة الدراما وقوتها وكالهما أساسي (هيثكوت.)35:2012 ،

مزايا المعلم التي يتخا دو ار في إستراتيجية عباءة الخبير:
 )1المعلم منخرط داخل الدراما ويستطيع أن يرى مع طلبته ما يجري.

 )2السيطرة على سير العمل والتوتر؛ ألنه على تواصل مع اإليقاع الداخلي للعمل.

 )3يستطيع أن يدعم ويشجع ويترك خطوط االتصال مفتوحة ،بحيث يستطيع الجميع العمل بإجماع.
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 )4لديه الفرصة لتقاسم االكتشاف مع طلبته والتقدم معهم نحو فهم جديد.

مزايا الطلبة عندما يقوم المعلم بدور في إستراتيجية عباءة الخبير:
 )1يوفر ذلك لهم فرصاً لتحمل المسؤولية واتخاذ الق اررات وتولي قيادة المجموعة.
 )2توفير حرية التعبير عن مواقفهم ووجهات نارهم في ال أمان الدور.

 )3يمنحهم ذلك متعة تحدي المعلم بالثقة (مورغان وساكستن)9 : 2012 ،

ويرى الباحث أن على المعلم اختيار الوقت المناسب للقيام بالعمل ،وبحسب الموضوعات

الدراسية ،وأن يكون المكان واسعاً ومريحاً ،وأن يستغل مرافق المدرسة كالحديقة أو داخل الفصل على

شكل ) )Uعوضاً عن التحضير المسبق وتجهيز األدوات المناسبة.
ويضيف الباحث :يجب فت

باب النقاش الحر ،واالبتعاد نهائياً عن أساليب التلقين ،وتنمية

القدرات من خالل إعطاء الطلبة الوقت الكافي للتفكير والحركة في المهمات ،وتقبل أفكارهم مهما

كانت ،بواعطائهم التغذية الراجعة.

يعرض الباحث أمثلة لما يجري مئ تعليم مئ خالل هاه اإلستراتيجية:
 )1الطالب يبنون مزرعة ويحمونها عبر الرسم والتجسيد والصور الثابتة ،يبنون عدداً من المهام
كموت حيوانات داخل المزرعة ،فالطلبة يفكرون ويبدعون كخبراء ،علينا أن نعالج ونعقم

الحيوانات ،يبدأ الطلبة بطرئ األسئلة بطريقة الخبراء ،والتفكير عبر االحتماالت.

 )2ذئب يأتي إلى المزرعة ،أنقتله أم نحبسه؟ ُبعد جديد (الذئب له أسرة فكل فعل له تبعات
اجتماعية).
 )3كالب ضآلة امتأل بها المكان ،وقرر الطلبة خالل العمل بالمشروع عدم إحضار حيوانات ضآلة

أخرى ،وهناك زوج مسافر صدم كلباً ،هل يوجد مكان لكلبهم بعد اتخاذ القرار ،فعباءة الخبير تطرئ
أسئلة.

 )4طبيب انتهى من عمله وخرج حيث تنتار زوجته خارج المشفى لالحتفال بمناسبة عيد ميالد،

وبينما هو خارج يأتي مريض إلى المشفى ،فنحن في هذا التعلم نعمل على خلق أزمة ،فالتعليم

عبر إستراتيجية عباءة الخبير تحرر الطلبة من القيود ،وتعطي المنهاج لحماً ودماً.

(الريماوي.)2014،

ويرى الباحث أنله كلملا شلق المعللم طريقلاً داخلل العملل اللدرامي وجلد أمامله دروبلاً وطرقلاً أخلرى

ينبغي شقها ،وكل درب يفضي إلى مخلر ،وكلذلك العملل التربلوي فلإن األشلياء تتشلابك ملع بعضلها،

والمعلم الناج ال ُيركن لما هو َّ
وممهَّد ،بل تبقى المحاوالت لشق دروب أخرى.
معبد ُ
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ويرى الباحث أن التعليم يتطلب تكريا األنفا للمهنة ،وأن نسم ألنفسنا لنكلون قلقلين ،وأن نمللك

القدرة على أن نكون أنفسنا وليا واجهة لآلخرين ،حتى نكون قلادرين عللى القبلول بحلدود وضلعنا،
وأن يص لب فللي إمكاننللا القيللام بشلليء ،وأن نكللون قللادرين علللى التللأثير بللاآلخرين والتللأثر بهللم ،وفللي
عمللل عبللاءة الخبيللر هللو أننللا نحللاول الحصللول علللى خب لرات ذات مغللزى ،وأن نجعللل الطلبللة يبللدون

اهتماماً مع أنهم ربما ال يمتلكون المفردات الالزمة لذلك.

إن إس للتراتيجية عب للاءة الخبي للر تعم للل عل للى رؤي للة الع للالم م للن خ للالل الطلب للة ،مم للا ي للوفر تجدي للداً

للطاقلة ،وبمللا يمكللن الناللر إلللى األشللياء مللن منالورين مختلفللين ،ويمكللن أن نناللر إلللى األشللياء مللن

خالل أعينهم ،وليا من خالل عين المعلم ،فعباءة الخبير تساعد عللى خللق علالم منضلبط بوايجلاد

سبل استخدام القوة بدون أن تكون بالضرورة قوة المعلم.

يرى الباحث َّ
أن في إستراتيجية عباءة الخبير محاوال ٍت مع بعضنا البعض في أن نبني

المعرفة ،وأن نشجع الطلبة على أن يبنوا المعرفة معنا وبمساعدتنا ،وأن نأخذ الطلبة إلى عصر

جديد ،ونبقيهم هناك ،ما زلنا متجاهلين أن الطفل يستطيع أن يفكر ويتفحص وينتقد ويتخذ ق ار اًر.

إن الكثير من المعلمين غير مؤهلين لمواكبة األدوار الجديدة فيرون في التغيير تهديداً مباش اًر للدور
ّ
التقليدي الذي ارتاحوا له.
ويرى الباحث أن إستراتيجية عباءة الخبير تسهل على المعلم أن يتطرق إلى المنهاج

ومواضيعه مهما كانت ،وفي الوقت نفسه يتناول القيم والمواقف عبر الدراما التك ّونّية ،ويجعل
الطلبة يخططون لما يريدون تعلمه ويقودون عملية التعلم عبر االستقصاء.
والمعلم الجدي في هذا النموذج هو الذي يتقن مهارة التساؤل وطرئ األسئلة ،وأيضاً مهارة بناء

السياق والموقف التعليمي المناسب الذي يحدث فيه تعلم حقيقي ذو معنى.

يمكن في عباءة الخبير أن يكون لدينا صف مليء باألسئلة غير المجاب عنها بدالً من صف

مليء باإلجابة غير المستهدفة بالسؤال.

إن غالبية اآلباء والمعلمين والسياسيين يرون في التعليم تزويد المتعلمين بأساا المعرفة ،وأنهم

اعتادوا على ما درسوه في الجامعات ،وأن تتوفر الكفايات في كل خريج حتى يحصل على وايفة.
ولكن وجود عباءة الخبير يحتاج إلى انتفاضة تغير كافة عناصر العملية التعليمية في ضوء إعادة

تكوين ونشر فعلي من أهداف ومحتوى ونام.

ومللع مللرور الوقللت يصللب العمللل الشللاق حرفللة ،والحرفللة تصللب فن لاً كقيللادة السلليارة ف لي بدايللة

التعلم ،فالتخطيط يوفر شبكة األمان غير المرئية.
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المحور الثاني :مهارة حل المشكالت ()Problem solving skill
إذا كلان هللدف التعلليم هللو خلللق ملواطن عللالمي يسلتطيع العلليش ضللمن المتغيلرات العالميللة وقللادر

علللى حللل مشللكالته ،وأن التعللليم مهنللة أخالقيللة ،فلللذلك يجللب أن تكللون المنللاهج مصللممة بحيللث تعمللل
على تشجيع التطور الروحي واألخالقي والحضاري والرياضي والجسماني.

تعللد مهللارة حللل المشللكالت مللن المهللارات المهمللة فللي الحيللاة ،إذ إن تعلّللم المهللارات ذات العالقللة

بالتفكير وحل المشكالت تساعد على التعامل مع مشكالت الحاضر والمستقبل ،فالتفكير بلغة العالقات
بين األشياء يساعد على إدراك الروابط بين األحداث المختلفة (عزيز.)11 :2007 ،

لإن أبللرز االتجاهللات التللي تعمللل علللى نقللل الطلبللة مللن الحفللا والتلقللين هللو وضللعهم أمللام
ولهللذا فل ّ
مشلكالت حقيقيلة شللعروا بهلا أو عايشلوها ،حيللث يلتم تبسليط أسلللوب حلل المشلكلة وتللدريبهم عليله( .عبيللدات

وأبو السميد.)139: 2007 ،

فمهللارة حللل المشللكالت تعللد مللن المهللارات المعقللدة ،والتللي تحتللاج إلللى تللدريب عليهللا ،ذلللك ألنهللا

تتطلب مجموعة من عمليات التفكير التي تعد متطلباً سابقاً لها (نوفل ،وأبو عواد.)109:2010 ،

وتللرى الطويللل ( )24 :2012أن القضللايا والمشللكالت التللي تنللاقش خللالل العمللل داخللل الحج لرة

الصللفية تخلللق لللدى الطالللب شخصللية قويللة مدعمللة برؤيللة ناقللدة ،وقللدرة علللى حللل المشللكالت الصللعبة،
وتعمل على تأهيله للحياة المستقبلية.

أن مهلارة حلل المشلكلة تمثلل مجموعلة المهلارات التلي يحتلاج إليهلا الطلبلة فلي أثنلاء
ويرى الباحلث ّ
مواجهتهم لمشكلة من خلالل تحديلد أبعلاد المشلكلة ،ثلم جملع البيانلات والمعلوملات السلابقة ملن أجلل بنلاء
مقترئ مناسب يتم تطبيقه في مواقف حياتية جديدة.

خطوات حل المشكلة:
يتطلب القيام بحل مشكلة ما تواجه الفرد القيام بمجموعة من العمليات والخطوات التي تمكنه من

إيجاد حل لهذه المشكلة ،وال يوجد طريق واحد يمكن أن يتبعه جميع الطلبة فلي الوصلول إللى حلل لهلذه

المشكلة التي تواجههم ،فهناك ملن يفكلر فلي حلل المشلكلة بشلكل عشلوائي دون اتبلاع األسللوب العلملي،
وهنللاك مللن يفكللر بطريقللة علميللة منامللة مللن أجللل الوصللول إل لى حللل لهللذه المشللكلة التللي تواجه له ،وقللد

اتفقت العديد من الدراسات على مجموعة من الخطوات األساسية لحل المشكلة ،وهذه الخطوات معرفيلة
وذهنية منامة في ذهن الطالب من أجل الوصول إلى المشكلة ،وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
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أوال :تحديد المشكلة:
يبللدأ الطلبللة فللي هللذه الخطللوة اإلحسللاا بالمشللكلة تحديللدها تحديللداً دقيق لاً ،حيللث يتضللمن تحديللد

الطلبة للمشكلة معرفة طبيعة هذه المشكلة وأبعادها ،ونوعها ،وعناصرها ،وحدودها ،ومجالها.
عند تحديد المشكلة ،اطرئ األسئلة اآلتية:

 )1هل المشكلة ذكرت بموضوعية فقط باستخدام الحقائق؟
 )2هل كل من يقرأها يفهم نفا المعنى لهذه المشكلة؟

 )3هل يتضمن البيان "أسباب ضمنية" أو "حلول ضمنية" ؟
 )4هل "البيان المرغوب" وصف بشكل قابل للقياا؟

 )5هل لديك موعد مستهدف محدد لالنتهاء من المشكلة؟

ثانيا :جمع المعلومات والبيانات عئ المشكلة:
فلي هلذه الخلطوة يللجأ الطللبة إلى جملع الملعلوملات واللبيانلات اللتي تتلعلق بلاللمشكلة ملوضلوع
الدراسة ،حتى تساعده هذه المعلومات على فهم المشكلة بصورة أعمق وأكبر ،كخطوة أساسية ومتتابعة

في إيجاد حل للمشكلة ،وال تقتصر عملية جمع البيانات والمعلومات على مرحلة من المراحل بل تتم
في جميع مراحل تحليل وحل المشكالت.

ما العناصر األساسية التي تتكون منها المشكلة؟
 )1أين تحدث المشكلة؟

 )2متى تحدث المشكلة؟

 )3كيف تحدث المشكلة؟
 )4لماذا تحدث المشكلة بهذه الكيفية وهذا التوقيت؟
 )5لمن تحدث هذه المشكلة؟

 )6لماذا تحدث المشكلة لهذا الشخص بالذات؟

ثالثا :فرض االفتراضات:
يقوم الطالب في هذه الخطوة باقترائ مجموعة من الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة ،حيث يعتبر
كل فرض حالً محتمالً للمشكلة وقابالً للتجريب.

تعرف هذه المرحلة بأنها المخزون االبتكاري لعملية حل المشكالت ،حيث أنها تختص بإفراز

أكبر عدد لألفكار مما يؤدي إلى تعايم احتماالت الوصول إلى الحل األمثل.
 )1حصر جميع البدائل التي نري أنها يمكن أن تحقق الهدف.
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 )2االبتكار واإلبداع في طرئ البدائل.
 )3تحليل مبدئي إلمكانية التنفيذ.

 )4استبعاد البدائل فقط التي يتم التأكد من عدم قابليتها للتنفيذ.
 )5التوصل إلى البدائل القابلة للتنفيذ.

رابعا :اختبار صحة االفتراضات:
تقوم هذه الخطوة على محاولة اختبار صحة الفروض (الحلول المقترحة) التي اقترحها الطلبة

إليجاد حل للمشكلة ،حيث يقوم الطالب بمساعدة المعلم على تجريب كل الحلول المقترحة تمهيداً

للوصول إلى حل للمشكلة.
تهدف هذه المرحلة إلى

 )1اختيار البديل األمثل.

 )2مراجعة الهدف من حل المشكلة.
 )3وضع معايير للتقييم.

 )4وضع أولويات وأوزان نسبية للمعايير.

 )5دراسة كل بديل وفقاً للمعايير الموضوعة.

التوصل إلى البديل الذي يحقق أفضل النتائج ”البديل األنسب“.

خامسا :إيجاد حل للمشكلة وتنفياه:
تتمثل هذه المرحلة في إيجاد حل للمشكلة المطروحة ،وذلك من خالل اختبار البديل األنسب
لحل المشكلة ،ويكون هذا االختبار بناء على مجموعة من المعايير المسبقة التي يتم وضعها من قبل

المعلم والطلبة ،ويتم تنفيذ هذا الحل مع ضرورة وجود مرونة في تنفيذ حل المشكلة ،فالطريق الوحيد
لمعرفة درجة فعالية البديل والمحك الوحيد له هو وضعه موضع التنفيذ الفعلي.

ويشمل التطبيق كل التعديالت الضرورية من إعادة التخطيط والتنايم وكذلك كل اإلجراءات

والمتغيرات التنفيذية.

وللتطبيق الفعال يجب وجود خطة تنفيذية تفصيلية لتنفيذ دقائق العمل بفاعلية.

والخطة التنفيذية يجب أن تشمل ما يلي:

 )1تحديد مراحل التنفيذ والخطوات في كل مرحلة بالتوالي.
 )2تحديد أوقات تنفيذ الخطوات والمراحل.
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 )3تحديد من سيقوم بتنفيذ كل خطوة من الخطوات.
 )4تحديد من سيراقب على التنفيذ.

سادسا :تقويم حل المشكلة:
يقوم الطالب في هذه الخطوة بكتابة تقرير مفصل عن الحل المختار للمشكلة ،وأهم جوانب

الضعف والقدرة في الحل المختار للمشكلة ،وذلك من أجل الوقوف على جوانب القوة وتعزيزها أكثر

فأكثر ،ومعرفة أسباب الضعف لعالجها والعمل على تعديلها وتقويمها ،وتجنب الوقوع فيها في المرات
القادمة.

تعتمد مرحلة التنفيذ على المعلومات المرتدة عن التنفيذ في الجوانب التالية:

 )1هل أنتج البديل المخرجات المطلوبة في التوقيتات المتوقعة وبالكيف المطلوب؟
 )2درجة تحقيق األهداف.
 )3التقييم الذاتي لألداء.

 )4التداعيات غير المتوقعة لتنفيذ البدائل.

أهمية تدريب الطلبة على مهارات حل المشكالت:
 )1تنمي للة ق للدرة المتعلم للين علل لى ح للل أنل لواع عدي للدة م للن المش للكالت غي للر المألوف للة ل للديهم ،حي للث يحلل لل
المتعلمللون مللا تعلمللوه ويطبقللوه فللي مواقللف جديللدة ومختلفللة ومواجهللة حاجللاتهم المباش لرة ،وتحصلليل

المعرفة بأنفسهم (كمال زيتون.)310 :2004 ،

 )2تسهم في تدريب المتعلمين على التفكير العلملي السلليم وتنميلة قلدراتهم عللى التفكيلر الثاقلب اللواعي
(عزيز.)337: 2004 ،

 )3قد تكون وسيلة فعالة للتدريب على المهارات العقلية ومهارات التفكير ،ومواجهة الحياة المستقبلية.
 )4تعد وسيلة إلثارة الفضول الفكري وحب االستطالع لدى الطلبة.

 )5تنمية قدرة الطلبة على رسم الخطط واإلستراتيجيات المناسبة للتغلب على المشكالت.

 )6مس للاعدة الطلب للة علل لى تنا لليم وترتي للب األفك للار والتجري للب م للن أج للل إيج للاد حل للول للمش للكالت الت للي
تواجههم.

النظريات المفسرة لحل المشكالت:

نا اًر ألهمية حل المشكالت حاولت االتجاهات النفسية المختلفة بنارياتها المتعددة دراسة حل

المشكالت ،وسيتم تصنيف التيارات التي درست حل المشكالت حسب مدارا علم النفا الشهيرة لعل
أبرز هذه المدارا:

 -1مهارات حل المشكالت مئ وجهة النظر السلوكية:
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ينار أصحاب النارية السلوكية إلى المشكلة على أنها موقف يمكن أن يخضع للتعليم ،ويمكن

تقسيمه إلى مجموعة من األجزاء والعناصر ،يسير فيها المتعلم خطوة خطوة ،ويحدد لكل خطوة معيا اًر

للنجائ من خالل تصميم نموذج لتعليم مهارات حل المشكالت تتحدد فيه خطوات السير المتنامية،
بحيث تفضي كل خطوة إلى التي تليها (.)Cote, 2009 :10

 -2مهارات حل المشكالت مئ وجهة النظر المعرفية:
يرى علماء النفا المعرفي أن المشكلة تمثل موقفاً يتحدى القلدرات المعرفيلة للفلرد ،ويتفاعلل معله

ويستحضللر مللن خللالل خب ارتلله السللابقة ،كمللا أن حللل المشللكلة يسللاعد الفللرد عل لى االرتقللاء فللي معالجتلله
الذهنية للموقف المشكل ،حتى يتمكن من الوصول إلى خبرة جديدة ،والذي يمثل بلدوره حلالً ( Perez,
.)2006 : 15

 -3مهارات حل المشكالت مئ وجهة نظر جائ بياجيه:
تتسلم ناريلة جلان بياجيله بوضلع حلل المشلكالت فلي قملة هلرم اللتعلم ،إذ يتصلف سللوك المشللكلة
بأنه سللوك موجله نحلو الهلدف ،كملا أن جميلع أللوان السللوك المتصلل بحلل المشلكالت هلي أللوان يمكلن

تعليمها وتعلمها ،ويسعى الفرد إلى حل مشكلة ما من خالل وضع تصور ذهنلي للمشلكلة يسلاعده عللى
توجيه عملياته الفكرية والمعرفية ،وتعزى الفروق الفردية في القدرة على حل المشكالت إلى الفلروق بلين

األفراد في قدراتهم العقلية والفكرية المختلفة (.)Hoaken et al, 1998 : 14

ويللرى واين لي أن المنللاهج القائمللة عل لى المشللكالت تضلليق الفجللوة بللين الموقللف التعليمللي الصللفي

والموقللف الحقيقللي ،وتللوفر طرق لاً مختلف لة للتفكيللر ،وذلللك مللن خللالل تناولهللا لمشللكالت ت لرتبط بحاجللات

المتعلم واهتماماته من جهة ،وتتفق من مواقف البحث والتقصي والتجريب من جهة أخرى.
(.)Wynne, 2001 : 16

وتع لد مهللارة حللل المشللكلة الن لواة األساسللية لتنميللة التفكيللر ،فالشللخص القللادر عل لى حللل المشللكلة
بمهللارة بواتقللان هللو الللذي يتمتللع بمسللتوى عل ٍ
لال مللن التفكيللر قللاد اًر عللى اتخللاذ القلرار وعللى المفاضلللة بللين

البدائل المطروحة للحل (العطار.)19 : 2004 ،
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة



المحور األول :الدراسات التي تناولت موضوع عباءة الخبير



المحور الثاني :الدراسات التي تناولت موضوع حل المشكالت



تعليق على ُمجمل الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
في ضوء مراجعة الباحث للدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وجد العديد من الدراسات التي

تناولت إستراتيجية عباءة الخبير وحل المشكالت في مجاالت متنوعة.

أما بخصوص موضوع الدراسة الحالية "أثر برنامج تعليمي قائم على إستراتيجية عباءة الخبير في

تنمية مهارات القدرة على حل المشكالت لدى طلبة الصف السادس بغزة" ،ال توجد دراسة في فلسطين
تناولت هذا الموضوع  -كما يعتقد الباحث  ،-وقد صنف الباحث الدراسات التي لها عالقة بموضوع

الدراسة إلى محورين :المحور األول :دراسات تناولت عباءة الخبير ،والمحور الثاني :دراسات تناولت
حل المشكالت.

المحور األول :الدراسات التي تناولت موضوع عباءة الخبير:

 )1دراسة عوض اهلل ()2013

تلقي الدراسة الضوء على استخدام نهج عباءة الخبير في تعليم العلوم من خالل سياق الدراما،

وعالقته بمساعدة الطلبة للوصول إلى مناطق نمو تفوق نموهم العمري الزمني ،وتحديدا النمو المعرفي
واالجتماعي إضافة إلى اكتساب مهارات حياتية جديدة ،وقد أجريت الدراسة على عينة قصدية من

) (26طالبة من الصف السابع األساسي ،واعتمدت الدراسة المنهج الكيفي وتحديدا تحليل المحتوى

لبيانات التثليث من عدة مصادر:

 -1المنتجات التعليمية للمشاهدات في عينة طبقية من الحصص المسجلة على الفيديو.
 -2استجابة عينة الدراسة في المقابالت المعمقة.

 -3استجابة عينة الكتابية ،وشملت أدوات الدراسة على:

أ) قوائم رصد العبارات المتجذرة المأخوذة من مصادر البيانات المختلفة.

ب) أداة قياس محكمة ذات خلفية نظرية صممت ألغراض مقارنة النتائج اإلحصائية والوصفية ،والتي
نتجت عن األداة األولى.

وأجابت الدراسة عن السؤال الرئيس :كيف يعمل نهج دراما عباءة الخبير على مساعدة المتعلم

إلنتاج معرفة علمية وفنية مترابطة؟ وما يتفرع عنه أسئلة فرعية ،وتدل النتائج على أن نهج دراما

عباءة الخبير يعمل على مساعدة عينة الدراسة على فهم المادة المعرفية المقررة (مرض السكري)،

واستخدام تلك المعرفة في كتابة سيناريو لفيلم توعية عن المرض ،كما تظهر النتائج تطور قدرة العينة
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على التعلم باستخدام االستقصاء ،ونموها اجتماعيا في مهارات التفاعل االجتماعي اإليجابية وما

يرافقها من قيم واتجاهات اجتماعية من تعاون ،وتشارك ،ودعم ،وتشجيع واحترام متبادل أثناء العمل،
وأشارت الدراسة أيضا إلى اكتساب العينة لكثير من المهارات الحياتية والذهنية ،مثل مهارة التعبير

الكتابي ،والقدرة على التأمل ،وعلى التعبير عن الذات ،إضافة إلى القدرة على تذويت المعرفة ،وأصبح
لدى البعض منهن قدرة على التعلم الذاتي وتحقيق الذات من وجهة نظرهن ،وأن معظم أشكال التطور

التي حصلت للطالبات من تطورات معرفية واجتماعية وقيمية قد ظهرت بنسبة توافق عالية تراوحت
بين  66.66 %إلى  100 %من مصادر البيانات المختلفة.

 )2دراسة سايرس )(Sayers, 2011

هدفت الدراسة إلى تقصي تأثيرات إستراتيجية عباءة الخبير ) )Mantle of the Expertالتي

قدمتها دورثي هيثكوت )(Heathcote'sعلى ممارسات وتعلّم أطفال المرحلة األساسية ،وهي دراسة
ّ
نوعية اعتمدت على النظرية المجذرة ) (Grounded Theoryمن خالل جمع مالحظات المعلمين

والمديرين ،ومقابالت أجريت حول آثار عباءة الخبير في السياقات االجتماعية والتعليمية التي تحيط

بأن إستراتيجية عباءة الخبير مثّلت نمطا تعلّميا جديدا،
بالمتعلمين ،وقد أفاد المعلمون والمديرون ّ
وسهّلت تعلّم األطفال لموضوعات مهمة مثل اللغة اإلنجليزية ،واستطاعت إستراتيجية عباءة الخبير من
ومهدت الطريق أمامهم لنقل خبرات التعلّم إلى مواد أخرى.
تكوين مجتمعات تعلّم صغيرة،
ّ

 )3دراسة تايلور ()Taylor, 2009

قام تايلور بفحص إستراتيجية عباءة الخبير كمشروع للتعليم والتعلم من خالل وجهة نظر
المشاركين في المشروع من معلمين وطلبة في المدارس المشاركة ،وذلك من خالل دراسة حالة بعض

المدارس المشاركة في تطبيق نهج عباءة الخبير ،وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى إدراك كل من
المعلمين والطلبة من وجهة نظر هؤالء المشاركين بين نهج عباءة الخبير والتعليم التقليدي الموجود في

المدارس ،وما اآلثار الناتجة عن نهج عباءة الخبير التي تظهر على المشاركين في هذه التجربة؟ وما
اآلثار الناتجة عن المعلمين والمدارس التي تستخدم نهج عباءة الخبير؟ وجاءت الدراسة من خالل

إجراء مقابالت ومجموعات مركزة للمعلمين الذين تتراوح خبرتهم في مهنة التعليم من عشر إلى عشرين

سنة ،والذين اختبروا نهج عباءة الخبير في عملية التعليم لمدة تتراوح بين عام وثالثة أعوام ،أما بالنسبة
إلى الطلبة فكانت المقابالت مع الذين تتراوح أعمارهم من خمس إلى سبع سنوات ،وأظهر تحليل

كال من المعلمين والطلبة اتفقوا على أن نهج عباءة الخبير نهج تعليمي يتميز بالمتعة
النتائج أن ّ
والتشجيع والدافعية ،وأنه أصبح بمقدور الطلبة التفكير بطريقة مختلفة وكأنهم أعضاء حقيقيون من
المجتمع ،كما أن دراما عباءة الخبير عملت على زيادة رغبة الطلبة على التعلم وتنظيم قدرتهم على

التعامل مع المواقف التعليمية التعلمية ،إذ إن المعرفة تبنى من خالل مجتمع استقصائي يشجع على

التخيل والتعلم كما أنها زادت من مهارات ما وراء المعرفة والتأمل والتفكير بالتفكير.
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 )4دراسة شان )(Chan , 2009
هدفت الدراسة إلى معرفة نظرة الطلبة نحو تعلمهم الشخصي كنتيجة لتعليمهم عبر استخدام نهج

عباءة الخبير ،والذي يلعب دو ار مهما في العملية التعليمية للمرحلة األساسية وتطويرها ،وذلك من خالل

االستماع إلى أصواتهم وآرائهم بهدف تحسين طرق التعلم الذاتي واستعادة الحوار الصفي وتطوير

إستراتيجيات من أجل تحسين المدارس وتطويرها ،وبحثت الدراسة (دراسة الحالة) في معرفة أثر

اإلستراتيجية التعليمية باستخدام دراما عباءة الخبير في التعليم على مادتين من مواد المرحلة األساسية

لطلبة في مدرسة في هونج كونج ،وهما الدراسات العامة واللغة الصينية ،وحاول الباحث من خالل

تعريض الطلبة أن يفحص ما الجوانب التي اكتسبها الطلبة ،وساعدتهم في تعلم المعرفة التي تحويها
مادتا الدراسات العامة اللغة الصينية ،ووجد أن ما تعلمه الطلبة أثر إيجابيا على تعلمهم في هاتين
المادتين بشكل أفضل من الطريقة التقليدية يعزى إلى تركيز الطلبة على خطوات الدروس ومعتقدات

الطلبة.

 )5دراسة هايمرز ()Hymers , 2009
هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كان بإمكان نهج عباءة الخبير في التعليم خلق بيئة تعمل على

االنخراط الطلبة في القضايا الفلسفية والمنطقية ،وتنطوي إستراتيجية الدراسة على التركيز على أربعة
عناصر أساسية لنهج عباءة الخبير وهي:

 )1األطفال كمشاركين نشطين.

 )2األطفال يشاركون وينخرطون بأريحية.
 )3األطفال جزء من مجتمع استقصائي.

 )4األطفال يشاركون في السلطة مع المعلم.
وصممت بهدف التعرف على إذا ما كان بإمكان المنهج إحداث تغيير في تشجيع الطلبة على

االنخراط باألمور المنطقية ،واذا كان األمر كذلك فالدراسة تسعى للكشف عن أي من العناصر تسهل

ذلك من خالل استخدام نهج عباءة الخبير في التعليم والتعلم ،وهذه الدراسة هي دراسة حالة ألطفال من
عينة مقصودة ،وجمعت البيانات من خالل ثالث أدوات كيفية ،وهي االستبانات الكيفية ،والمجموعات

المركزة والمالحظات ،ومن ثم جمعتها وحللتها بناء على موضوعاتها ،كما ادعت الدراسة أن بإمكان

الطلبة اكتشاف ومعرفة أمور تعتبر من األمور الصعبة جدا بالنسبة إليهم كذلك زيادة قدرتهم على

التساؤل ،وأظهرت النتائج على أن المعلمين الذين استخدموا عباءة الخبير اكتشفوا أن نهج عباءة الخبير

قد عمل على طرح األسئلة الفلسفية والمنطقية عند األطفال ،كما أن العناصر األربعة (المذكورة أعاله)
للنهج ساعدت على لعب دور مهم في خلق بيئة خصبة لتعلم األطفال واالنخراط باألمور المنطقية.

 )6دراسة غيالن وريفس وهيل وبرومليوالبرو

()Gillan , Reeves , Hill , Bromley , & Labrow , 2007
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هدفت الدراسة إلى استكشاف نهج عباءة الخبير في التعليم التكاملي والتعلم وفحص األثر الناتج

منها على دافعية الطلبة نحو التعلم وعلى ثقتهم بأنفسهم ،وذلك من خالل اتباع منهجية دراسة الحالة

لمدرستين إحداهما أساسية ويبلغ عدد طلبتها ) )88طفال و) )11معلما ،واألخرى للمرحلة األساسية
ورياض األطفال ويبلغ عدد طلبتها ) (228طفال مع ) (11معلما ،وطبق المشروع في ربيع العام

) ،)2007وأظهرت النتائج أنه من خالل استخدام نهج عباءة الخبير ازدادت قدرة المعلمين على
تشجيع طلبتهم نحو التعلم ،وعملت عباءة الخبير على الترابط بين المناهج ،كما أنها قللت من الفروق

الفردية بين الطلبة ،حيث رفعت من مستوى الطلبة األقل قدرة على التعلم ،وزادت دافعية الطلبة نحو
التعلم ورضاهم عن أنفسهم ،وازدادت قدرتهم على اتخاذ الق اررات.

 )7دراسة سن وبينغ ين )(Sun & Ping-Yun, 2003

أثر كبي ار للدراما والمسرح
أن باحثين عديدين قد أكدوا بأن هناك ا
أوضحت الدراسة أنه بالرغم من ّ
على التطور المعرفي والطائفي والعاطفي على األطفال ،وأنها زودت المعلمين بموارد وفيرة ،إال أنه
توجد حتى اآلن فجوة بين فهم قيمها وبين التطبيق العملي ،وما زال المعلمون يترددون في احتضان فكرة

استثمار الدراما والمسرح في األنشطة الصفية ،ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

( )1في البحث عن مصادر درامية لتطوير المنهاج يمكن للمعلمين أن يغرقوا بسهولة في المصطلحات

المستخدمة في الدراما والمسرح مثل :الدراما اإلبداعية ،والفن المسرحي اإلبداعي ،والدراما النامية،

والعمل الدرامي ،والدراما التعليمية ،والدراما االرتجالية ،والدراما غير الرسمية ،ودراما الفصل.

( )2األنشطة الدرامية تميل إلى أن توضع في حافة المنهاج الرسمي لتبدو أنها غير ضرورية.
( )3ال تتعرض معظم برامج إعداد المعلم للدراما والمسرح.

( )4تبدو األنشطة الدرامية مرحة جدا لدرجة أن المعلمين أصبحوا يتخوفون من أال يأخذ األطفال التعلم
بجدية ،وللتغلب على هذه العقبات قدمت الدراسة بعض اإلستراتيجيات التي طبقت بسهولة لتوظيف
الدراما في غرفة الصف دون أن تكون هناك ضرورة ألن يكون لدى المعلم خبرة واسعة في الدراما

والمسرح .ومن هذه اإلستراتيجيات:

( )1استخدام إعادة صياغة القصة الدرامية في تطوير روايات األطفال.
( )2أنشطة درامية ترقي تطور المفردات.

( )3إدراج العملية الدرامية ضمن تعليم الكتابة.
( )4األنشطة الدرامية لألسطورة الفكاهية.

 )8دراسة تاتار وسيبل ))Tatar & Sibel, 2002
استعرضت الدراسة األدب التربوي الذي يتعلق بفوائد أنشطة الدراما الصفية ،وتوفير مصادر

مختلفة لمساعدة المربين في دمج األنشطة الدرامية في الدروس التي يعلمونها عن فنون اللغة ،وتالحظ

الدراسة أنه بالرغم من أن عدة معلمين استخدموا أنواعا من "الدراما الصفية" مثل :الدراما اإلبداعية،
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والدراما التربوية ،والروايات المسرحية ،والسيكودراما ،ولعب األدوار ،فإن مفاهيم "الدراما اإلبداعية"،

و"الدراما في التربية" هي مفاهيم شاملة تتضمن كل األنماط المختلفة للدراما االرتجالية وغير الرسمية،
وتستشهد الدراسة بالمصادر التالية :خمسة مصادر تربوية حول الد ارما تعتمد على اإلنترنت ،وست

خطط دراسية ،وأربع منظمات فنية ،ومجلتين ،وأربعة كتب.

 )9دراسة ماكمون ودافيد )(McCammon, & David, 1999
وهي دراسة حالة ،وأوضحت كيف أنه في إحدى المدارس بدأت المشاركة في برنامج دمج الفنون
االبتدائية بمعلم واحد ،ثم نمت حتى أصبح هناك تسعة متطوعين للبحث عن كيف أن الثقافة المدرسية
للمدرسين والمعونة اإلدارية والتأثير المسرحي تشجع المعلمين والطلبة ،ثم جمع معلومات كمية شملت:

مالحظات على اجتماعات المعلمين ،ودروسا توضيحية ،ومقابالت مع المعلمين والطلبة وأولياء األمور

وبعض المتخصصين في المسرح ،وأشار تحليل المعلومات إلى أن ثقافة المدرسة أسهمت في إحداث

تغيير لدى المعلمين :فتحدث المعلمون بصورة متكررة ،وشاركوا في إنتاج مواد وأفكار ،وصارت لديهم

رغبة في تعلم تقنيات جديدة ،وشعر المعلمون بأن المسرح يدعم الثقة بالنفس لدى الطلبة ،كما يدعم

المجازفة والتعاون .وأحب الطلبة تعلم أنشطة الدراما ،وبالرغم من هذه النتائج ،فإن مشاركة المعلم لم
تدمج؛ ألن الدعم الخارجي لتوجيه األقران والتأمل كان ضعيفا.

فعالية البرنامج تناقصت حيث )1( :تسرب توجيه األقران ( )2لم تكن هناك مناقشات حقيقية عن

المسرح ( )3زادت االنعزالية ( )4كان هناك دمج قليل للدراما في المنهاج ،من هنا تم افتتاح صف ما
بعد المدرسة للمعلمين ،شارك فيه عشرة معلمين ،وعملوا في أربع فرق دراسية ،استخدمت الدورة

إستراتيجيات الدراما (مثل :دراما القصة ،وتحريك الدمى ،والدراما المتناهية) للنهوض بتوجيه األقران

والتدريب ،وبينما كان المعلمون متمتعين داخل صفوفهم شعروا أكثر سرو ار بالتفاعل بين األقران.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها )1( :نتائج دراسة الحالة لم تضع تخطيطا للصف ،ولكن

نتائج مشابهة يمكن تحقيقها باستخدام إستراتيجية الدراما التربوية وأدب تطوير المعلمين ( )2توجيه
األقران كان له تأثير كبير ،ولكنه صعب في تنظيمه ( )3صف ما بعد المدرسة سيكون أكثر تأثي ار إذا

ذهب المدربون إلى غرفة الصف لمالحظة عمليتي التعلم والتعليم.

 )11دراسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ( )1998بعنوان :مشروع التعليم التكاملي مع DFID

الدراما للصفوف ( )4-1األساسية:

كبير من األساليب الدرامية التي يمكن أن يستخدمها المعلم مع طالبه
تناولت هذه الدراسة عددا ا

مثل :األلعاب ،وسرد القصة ،وكرسي االعتراف ،وتوقيف المشهد ،والمقابالت ،وأجزاء في العقل ،واعادة
البناء والتمثيل ،واألفكار المخفية ،وأدوار صغرى ،وقصة مماثلة ،والمتقمص شخصية الخبير،

والتظاهر ،وتحديد المكان ،ودور الشريك ،ولباس الزي ،والرسائل ،واستراق السمع ،والعناوين ،وضغوط
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من خارج خشبة المسرح ،ومقايضة األدوار ،ومنبر المسرح ،والمواد غير الكاملة ،وعرض األدوار ،ودور

المعلم ،والحديث عن الهاتف ،واللقاءات ،والدور الجماعي ،والمعلومات التي تقدم للحاسوب ،والتحول
واالنسالخ ،والرسم الجماعي ،ورقصة ،وأعمال احتفالية ،وتحديد اللحظات مكانيا ،ودور على الجدار،

والمونتاج ،واألقنعة ،والدمى المتحركة ،والكرسي الخالي ،ومجموعات ثنائية ،وصدى الصوت ،وأغنية،
والتمثيل الصامت ،وممر اتخاذ القرار ،والنحت ،إما ..واما ،..وخط وهمي ،وتحريم التمثال.

وقد قدمت الدراسة عددا كبي ار من األمثلة التطبيقية على تحويل قصص إلى أعمال درامية

باستخدام بعض األساليب الدرامية السابقة ،وخطوات تنفيذ الحصة في كل مثال من هذه األمثلة
التطبيقية.

تعليق على الدراسات السابقة التي تناولت عباءة الخبير:

أوالا :من حيث األهداف:

تشابهت الدراسات السابقة في أهدافها ،إذ إ ّنها بحثت في أثر عباءة الخبير في تحصيل
المتعلمين وتغيير اتجاهاتهم ودافعيتهم نحو التعلّم.

ثاني ا :من حيث عينة الدراسة:

إن عينات الدراسات السابقة تمثلت في فئتي المتعلمين والمعلمين ،وبذلك فقد تشابهت جزئيا مع
ّ
الدراسة الحالية ،والتي اهتمت بالمتعلمين.

ثالثا :من حيث األدوات المستخدمة:

تنوعت أدوات الدراسات السابقة ،فمنها من اختار المقابلة واالختبار ،ومنها من وظّف تحليل المحتوى،

ركزت على االختبار كأداة لها ،ويرافقه برنامج تعليمي يعتمد على عباءة الخبير.
أما الدراسة الحالية فقد ّ
رابع ا :من حيث المنهج المستخدم:

اتبعت الدراسات السابقة المنهجين الكمي والنوعي ،وكان عدد من تلك الدراسات هي دراسات حالة،

ومنها ما وظّف المنهج التجريبي مثل المنهج المتبع في الدراسة الحالية.

خامسا :من حيث النتائج:

أشارت نتائج الدراسات السابقة جميعها إلى أثر إستراتيجية عباءة الخبير في تحصيل المتعلمين

واتجاهاتهم ودافعيتهم وميولهم وقيمهم نحو التعلم ،كما أشارت نتائج تلك الدراسات إلى تأثير
اإلستراتيجية في اهتمام المعلمين والمتعلمين ،واستثمارهم عباءة الخبير في قيام المتعلمين بأنشطة ومهام
تتمركز حول مشكالت المجتمع المحلي وقضاياه.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت موضوع حل المشكالت:
 )1دراسة القبالي ()2012

هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكية في تطوير مهارات حل

المشكالت والدافعية لإلنجاز لدى الطلبة المتفوقين في المملكة العربية السعودية ،وقد تكون مجتمع
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الدراسة من( )32طالبا من الصف الثالث المتوسط (التاسع) بمدارس المملكة موزعين إلى مجوعتين:
األولى تجريبية وتكونت من ( )16طالبا ،والمجموعة الثانية ضابطة ،وتكونت من( )16طالبا
واستخدمت لجمع البيانات أداتان :األداة األولى :مقياس مهارات حل المشكالت ،واألداة الثانية :مقياس

الدافعية لالنجاز.

ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء برنامج إثرائي مستند إلى النظرية المعرفية ،مكون من ()20

جلسة تدريبية ،طُبق على أفراد العينة التجريبية خالل الفصل الدراسي الثاني للعام (،)2008/2009
كما تم استخدام تحليل التباين المشترك ،وتحليل التباين المشترك المتعدد لفحص داللة الفروق بين

المتوسطات والتفاعل بينهما.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05بين

متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل المشكالت تُعزى

إلى البرنامج اإلثرائي ولصالح المجموعة التجريبية ،وكما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على
مقياس الدافعية لإلنجاز تعزى إلى البرنامج اإلثرائي ولصالح المجموعة التجريبية.

وفي ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة ،أوصى الباحث بضرورة االهتمام بموضوع األلعاب

الذكية ضمن برامج الموهوبين والمتفوقين ،واجراء دراسات إضافية تتناول متغيرات مثل :المراحل
األخرى ،والجنس.

 )2دراسة حمودة ()2006
والتي هدفت إلى التعرف إلى كيفية تنمية القدرة على حل المشكالت لدى طالب الصف األول
الثانوي باستخدام إستراتيجية معرفة قائمة على تجهيز ومعالجة المعلومات من خالل حل المشكالت،
حيث اختيرت مجموعة الدراسة من بين طالب الصف األول الثانوي في إحدى مدارس القاهرة ،وقام
بتقسيمها إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية.

وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب

المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار القدرة على حل المشكالت والتحصيل
المعرفي في الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية ،وكذلك وجود فروق داللة إحصائية بين متوسطي

درجات القياسين القبلي والبعدي لطالب المجموعة التجريبية في اختبار القدرة على حل المشكالت

لصالح القياس البعدي.

 )3دراسة خشان ()2005
هدفت إلى تقصي أثر تقديم مادة تعليمية مستندة إلى بناء المعرفة الرياضية من خالل حل

المشكالت في تنمية قدرة طلبة األول الثانوي العلمي ،وقسموا إلى مجموعتين متكافئتين إحداهما

تجريبية درست بأسلوب التعلم الصفي التقليدي ،وتضمنت أدوات الدراسة اختبا ار تحصيليا واختبا ار
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لقياس القدرة على حل المشكالت ،وكانت أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة تفوق طلبة المجموعة
التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة في القدرة على حل المشكالت ،وتفوق طلبة المجموعة

التجريبية على طلبة الضابطة في مجال التحصيل الدراسي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين المتوسط الحسابي لعالمة طلبة المجموعة التجريبية من الذكور والمتوسط الحسابي لعالمة طلبة

المجموعة التجريبية من اإلناث في مجال حل المشكالت ناشئ عن التفاعل بين طريقة تقديم المادة

العلمية والجنس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي لعالمة طلبة التجريبية
من الذكور والمتوسط الحسابي لعالمة طلبة المجموعة التجريبية من الذكور والمتوسط الحسابي لعالمة

طلبة المجموعة التجريبية من عالمة طلبة المجموعة التجريبية من اإلناث في مجال التحصيل الدراسي

ناشئ عن التفاعل بين طريقة تقديم المادة العلمية والجنس.

 )4دراسة إدلر ()Edler,2003

هدفت إلى التعرف على بيئة التعليم القائم على حل المشكالت في كليات التعليم العالي من حيث
المناهج وطرق التدريس والطالب الذين يمارسون التعلم القائم على حل المشكلة في المقررات الدراسية.
وحاولت الدراسة تحليل الفوائد والمضار والتحديات التي تواجه هذا االتجاه في التعليم من وجهة نظر

المعلمين الجامعيين والطالب ،وألجل ذلك تم بناء أداتين مسحيتين األولى لألساتذة والثانية للطالب،

واختبرت الهيئة األمريكية للتعليم العالي مجتمع الدراسة ،وأشارت الدراسة إلى وجود نقاط تشابه عديدة

بين استجابات الطالب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالبحوث التي أجريت من قبل باستخدام

أسلوب التعلم القائم على حل المشكالت ،واتفقوا على أن أسلوب التعلم القائم على حل المشكلة يزودهم
بمهارات التفكير الناقد ويتيح الفرصة المناسبة للتعامل مع المشكالت الحياتية ،األمر الذي يؤهلهم

ويعدهم للحياة المهنية القادمة .إال أنه كان هناك تشكك وحيرة حول النمط المحدد من التعلم القائم على

حل المشكلة ،والذي يجب على الكلية أن تستخدمه.

 )5دراسة عالونة ()2002

أجريت الدراسة في جامعة اليرموك/كلية التربية والفنون ،وهدفت إلى معرفة أثر تدريب طلبة
الصف السادس األساسي على بعض إستراتيجيات حل المشكلة وتحسين قدرتهم على حل المسائل
اللفظية في الرياضيات ،وتألفت عينة البحث من ( )50طالبا وطالبة كل مجموعتين إحداهما تجريبية
واألخرى ضابطة وبواقع ( )25طالبا وطالبة لكل منهما ،ومن األدوات المستخدمة اختبار مكون من

خمس مسائل لفظية من الجزء األول من كتاب الرياضيات.

توصلت الدراسة إلى :وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طلبة المجموعة التجريبية الذين تلقوا

تدريبا على إستراتيجيات حل المشكالت في تحسين أدائهم عند حل المسائل اللفظية في االختبار

البعدي.
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 )6دراسة عبد العزيز ()2000
بحثت الدراسة في فاعلية برنامج مقترح لتدريب معلمات رياض األطفال على أسلوب حل

المشكالت في التدريس ،وتكونت عينة الد ارسـة من ( )100معلمة بمرحلة رياض األطفال ،طُبق
عليهن اختبار اإللمام المعرفي ألسلوب حل المشكالت ،والمقياس اإلدراكي ألسلوب حل المشكالت

وذلك قبل تطبيق البرنامج المقترح ،ثم أعيد التطبيق بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج ،وباستخدام اختبار

"ت" ،ومعامل االرتباط أظهرت النتائج :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05بين
متوسطي درجات األداء "القبلي والبعدي" للمعلمات في اختبار اإللمام المعرفي ،وذلك لصالح التطبيق

البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05بين متوسطي درجات األداء
"القبلي والبعدي" للمعلمات في المقياس اإلدراكي ألسلوب حل المشكالت ،وذلك لصالح التطبيق

البعدي ،وكذلك وجود ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى ب( )α≤ 0.05بين درجات المعلمات
في كل من اختبار اإللمام المعرفي ألسلوب حل المشكالت والمقياس اإلدراكي ألسلوب حل

المشكالت.

 )7دراسة يوسف ()1999
استهدفت اختبار أثر برنامج لتنمية التفكير اإلبداعي على حل المشكالت ،وتكونت العينة من
( )82طالبة بالفرقة الثانية تخصص علم نفس بكلية البنات ،تم تقسيمهن إلى مجموعتين إحداهما
ضابطة وعددها ( )30طالبة ،والثانية تجريبية وعددها ( )52طالبة ،وطُبق عليهن مقياس االتجاه نحو

بعض المكتشفات العلمية المستقبلية ،وبرنامج تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لحل المشكالت،

واستمارة تقويم جلسات البرنامج ،وسؤال مفتوح بعد االنتهاء من البرنامج ،وباستخدام اختبار "ت"

أشارت النتائج إلى :وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى ب( )α≤ 0.05بين درجات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ،وذلك لصالح المجموعة
التجريبية.

 )8دراسة شاذلي ()1998
استهدفت التعرف على تأثير حل المشكالت كأسلوب في التفكير على االتجاه العلمي للطلبة
وميلهم للعلوم كمادة دراسية ،وتكونت العينة من ( )31طالبا وطالبة بالجامعة تم تقسيمهم إلى

مجموعتين األولى تجريبية وعددها ( )16طالبا وطالبة خضعوا لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات حل

المشكالت ،والثانية ضابطة وعددها ( )15طالبا وطالبة خضعت للبرنامج اليومي المعتاد طُبق عليهم
مقياس مهارات حل المشكالت ،ومقياس االتجاه العلمي ،ومقياس الميل نحو المادة الدراسية ،وبحساب

نسبة الكسب المعدل لبالك ،واختبار مان ويتنى ،أظهرت النتائج :نمو مهارات حل المشكلة لدى أفراد
المجموعة التجريبية التي تلقت التدريبات وفق األسلوب المقترح بدرجة أكبر من نموها لدى أفراد
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المجموعة الضابطة ،وأن نسبة الكسب لمهارات حل المشكالت لدى أفراد المجموعة التجريبية نسبة

ذات داللة مما يؤكد فعالية األسلوب المقترح.

 )9دراسة عبد السميع وعبد العال ()1996
تناولت فعالية استخدام التعلم التعاوني في تنمية مهارة حل المشكالت ،وتكونت العينـة من ()20

طفال بمرحلة الروضة طُبق عليهم برنامج للتعلم التعاوني واختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة من قبل
المعلمات وباستخدام اختبار "ت" أظهرت النتائج :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )0.01بين متوسطات درجات االختبار التحصيلي قبليا وبعديا ،وذلك لصالح التطبيق البعدي،
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المالحظة قبليا وبعديا ،وذلك لصالح

المالحظة بعديا.

 )11دراسة باس ()Pass, 1992
تحققت من فرض "أن إستراتيجيات حل المشكالت قابلة لالكتساب والتعديل من خالل برامج

خاصة بذلك" ،وتكونت العينة من ( )46طالبا بالمدرسة الثانوية العملية ،تم توزيعهم على ثالث

مجموعات وفقا لنوع اإلستراتيجية المستخدمة في حل المشكالت وهي (اإلكمال– والعمل لألمام–
والعمل للخلف) ،وطُبق عليهم برنامج تدريبي خاص بإستراتيجيات حل المشكالت ،ومقياس المجهود
العقلي أثناء حل المشكلة ،وباستخدام تحليل التباين واختبار شيفيه أظهرت النتائج :وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعات الثالث في حل المشكالت ،وذلك لصالح مجموعة

إستراتيجية العمل لألمام في جميع المقارنات.

 )11دراسة شبيب ()1992

واستهدفت معرفة أثر التدريب على إستراتيجية االستفهام الموجه وغير الموجه على مهارة الفرد

في حل المشكالت ،وتكونت العينة من ( )60طالبا من طالب الفرقة األولى بكلية التربية في جامعة
األزهر ،تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات (مجموعة االستفهام الموجه– ومجموعة االستفهام غير

الموجه– والمجموعة الضابطة) بواقــع ( )20طالبا في كل مجموعة ،عليهم مقياس حل المشكالت قبليا
للتأكد من عدم وجود فروق دالة إحصائيا بينهم في مهارة حل المشكالت المطُبق قبليا ،ثم تنفيذ
البرنامج التدريبي إلستراتيجية االستفهام الموجه وغير الموجه على المجموعـات التجريبية دون

المجموعة الضابطة ،وبعد انتهاء فترة التدريب تم القياس البعدي ،وباستخدام تحليل التغاير ،أظهرت
النتائج :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين مجموعتي (االستفهام الموجه

واالستفهام غير الموجه) والمجموعة الضابطة في مهارة حل المشكلة" ،القدرة على حل المشكالت–

واإلقدام– واإلحجام– والتحكم الذاتي عند حل المشكلة" ،وذلك لصالح مجموعة االستفهام الموجه في
الحالة األولى ،ومجموعة االستفهام غير الموجه في الحالة الثانية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى ( )α≤ 0.05بين مجموعة االستفهام الموجه ومجموعة االستفهام غير الموجه في مهارة
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حل المشكلة "القدرة على حل المشكالت– واإلقدام– واإلحجام" ،وذلك لصالح مجموعة االستفهام
الموجه في حين ال توجد فروق بينهم في بعد التحكم الذاتي.

 )12دراسة كينج ))King, 1991

استخدمت الدراسة إستراتيجية توجيه األسئلة لتنمية مهارات حل المشكالت لدى األطفال،

وتكونت العينة من ( )23تلميذا وتلميذة بالصف الخامس االبتدائي منهم ( )14تلميذا و ( )9تلميذات،

تم تقسيمهم عشوائيا إلى ثالث مجموعات :األولى تستخدم إستراتيجية توجيه األسئلة مع مشاركة
الزمالء في اإلجابة وعددهم ( )8تالميذ ،والثانية تستخدم مشاركة الزمالء فقط وعددهم ( )8تالميذ،

والثالثة ضابطة وعددهم ( )7تالميذ ،طُبق عليهم مجموعة من المهام الحسابية والهندسية واللفظية وتم
التحقق من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالث في القياس القبلي لمهام حل

المشكالت ،وبعد تنفيذ التجربة تم تطبيق مهام حل المشكالت بعديا ،وباستخدام تحليل التباين ،واختبار

شيفيه.

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05بين المجموعات

الثالث في مهام حل المشكالت جميعها ،وذلك لصالح المجموعة األولى في جميع المقارنات ،ويعني
ذلك أن إستراتيجية توجيه األسئلة ومشاركة الزمالء في اإلجابة هي األفضل في تنمية مهارات حل
المشكالت لدى األطفال.

 )13دراسة اآلوار ))Elawar, 1990
تناولت تأثير التغذية الراجعة الشفهية على األداء في أثناء حل المشكالت اللفظية ،وتكونت
العينة من ( )80تلميذا وتلميذة في الصف السادس االبتدائي منهم ( )40تلميذا ،و( )40تلميذة ،تم

تقسيمهم إلى مجموعتين :األولى تجريبية وعددها ( )40تلميذا وتلميذة قدمت لهم تغذية راجعة شفهية

في ضوء المدخل المعرفي لحل المشكالت ،وفى كل خطوة من خطواته "الترجمة– والتكامل–

والتخطيط– واجراء الحل" .والثانية ضابطة وعددها ( )40تلميذا وتلميذة لم يقدم لهم أي نوع من
المعلومات المساعدة أو التغذية الراجعة في أثناء الحل ،طُبق عليهم قائمة حل المشكالت اللفظية،

واختبار المهارات األساسية قبليا واتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في
القياس القبلي ،وبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة أُعيد تطبيق األدوات بعديا وباستخدام اختبار "ت"،

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05بين متوسطات درجات
المجموعتين في القياس ألداء حل المشكالت ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤ 0.05بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية ،وذلك لصالح القياس البعدي.

تعليق على الدراسات السابقة التي تناولت القدرة على حل المشكالت:

أوالا :من حيث األهداف:
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هدفت الدراسات السابقة إلى قياس مستوى مهارة حل المشكالت لدى المتعلمين ،من خالل

إ ستراتيجيات تدريس ،أو من خالل تبني أسلوب حل المشكالت كنهج في التعليم ،أما الدراسة الحالية
فسعت إلى تنمية مهارات القدرة على حل المشكالت من خالل برنامج تعليمي يستند إلى إستراتيجية
عباءة الخبير.

ثاني ا :من حيث عينة الدراسة:

أن عيناتها هي من طلبة خالل مرحلة الدراسة،
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ّ
وهو ما ينسجم مع عينة الدراسة.

ثالث ا :من حيث األدوات المستخدمة:

استخدمت الدراسة الحالية مقياس حل المشكالت ،وهي األداة نفسها التي اعتمدتها غالبية

الدراسات السابقة.

رابعا :من حيث المنهج المستخدم:

اتبعت الدراسة الحالية منهجا تجريبيا ،وهو المنهج المألوف في الدراسات السابقة التي سعت

لقياس أثر إستراتيجية تدريس في حل المشكالت.

خامس ا :من حيث النتائج:

أشارت الدراسات السابقة جميعها إلى فاعلية اإلستراتيجيات التدريسية المختلفة في تنمية مهارات

حل المشكالت ،وهي النتيجة نفسها التي وصلت إليها الدراسة الحالية من حيث األثر اإليجابي
إلستراتيجية عباءة الخبير في تنمية مهارات القدرة على حل المشكالت.

تعليق على ُمجمل الدراسات السابقة:
احتوى هذا الفصل على دراسات متعددة تهتم باستخدام إستراتيجية عباءة الخبير بصورة خاصة
في مجال التعليم وتطويره.

وأكثرها أكدت على فكرة البحث ودعمته ،حيث إنها سلطت األضواء على إستراتيجية عباءة

الخبير كأسلوب تعليمي ناجح ،واستخدمته في المراحل األساسية لما له من عائد تعليمي وتربوي على
حياة الطلبة.

ويالحظ أن معظم الدراسات تمحورت نتائجها حول:
 )1تزيد من التحصيل الدراسي وتنمي المهارات اللغوية واالتجاهات نحو المواد الدراسية كافة خاصة
اللغة العربية.

 )2جيدة في تنمية المهارات اإليجابية نحو تقدير الذات وتنمية التفكير اإلبداعي.
 )3تزيد من الدافعية للتعليم لدى الطلبة.

 )4تزيد من التحصيل في اللغة اإلنجليزية ومهارات التعبير الشفوي عن استخدامها كلغة ثانية.
 )5تزيد من التحصيل في مادة الرياضيات ورموزها ومفاهيمها.
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وقد أمكن االستفادة من هذه الدراسات في:
 )1التعرف على كيفية التدريس باستخدام إستراتيجية عباءة الخبير.

 )2التعرف على األدوات المستخدمة في قياس أثر عباءة الخبير مثل (االختبارات التحصيلية–
والخيال– والتصاميم الحركية وبدون حركة ،ومقياس تقدير الذات وبطاقات المالحظة ومقياس

الفنون اللغوية).

 )3االسترشاد بالخطوات التي اتبعها بعض هذه الدراسات في بناء الدروس التعليمية المناسبة
إلستراتيجية عباءة الخبير حيث استفاد الباحث منها في بناء الدروس التعليمية في هذه الد ارسة.

 )4االسترشاد ببعض أساليب المعالجة اإلحصائية.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 )1توظيف إستراتيجية عباءة الخبير البنائية لتنمية مهارات القدرة على حل المشكالت يتم ألول مرة

في التعليم التكاملي للمناهج الفلسطينية لدى طلبة الصف السادس األساسي على الصعيد المحلي

والعربي  -كما يظن الباحث  -مما يبرر ضرورة إجراء الدراسة الحالية.

 )2استخدام أدوات جديدة بالحصول على المعلومات الضرورية مثل المقابالت المباشرة لخبراء
إستراتيجية عباءة الخبير:

-1لوك أبووت رئيس الجمعية الملكية البريطانية لتعليم الدراما.

-2ماغي هلسون معلمة مميزة في مجال توظيف عباءة الخبير في التعليم.
-3مالك الريماوي مدير مساق اللغات والعلوم االجتماعية بمركز القطان.

 )3عينة الدراسة تشمل طالب وطالبات ،وتركز على منطقتين جغرافيتين أحدهما شمال غزة (طالب)
والثانية مدينة غزة (طالبات).

 )4التأكيد على أهمية المخرجات من استخدام دراما عباءة الخبير في حياة المتعلم داخل المدرسة

وخارجها ،حيث يساعده على استدعاء الخبرات السابقة وربطها بالخبرات الجديدة ،مما يؤدي إلى
حلول للمشكالت التي تواجه ،مما يعطيه ثقة في نفسه ،ويعتمد على ذاته في إصدار الحكم وتنمية

السلوك لديه.

 )5أهمية مهارات حل المشكالت في حياة األفراد ،وضرورة تمكين المتعلمين منها.
 )6العالقة بين إستراتيجية عباءة الخبير ومهارات حل المشكالت ،فكل خطوة من خطوات حل
المشكالت تتضمن مهام ،وهذه المهام إحدى مكونات إستراتيجية عباءة الخبير.
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 إجراءات الدراسة
 األساليب اإلحصائية
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الفصل الرابع
أدوات الدراسة واجراءاتها
تناول هذا الفصل وصفاً تفصيلياً لعينة الدراسة ومجتمعها والمادة التعليمية ومراحل إعدادها

باستخدام إستراتيجية عباءة الخبير وأداة القياس واجراءات التأكد من صدقها وثباتها ،باإلضافة إلى
تطبيق الدراسة واجراءاتها واألساليب اإلحصائية المستخدمة الستخراج النتائج.

منهج الدراسة وتصميمها:

اعتمد البحث الحالي على المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الواحدة باختبار قبلي

وبعدي ،إذ أخضع الباحث المتغير المستقل في هذه الدراسة وهو برنامج (عباءة الخبير) للتجربة لقياس

أثره على المتغير التابع وهو (تنمية مهارات القدرة على حل المشكالت) لدى طلبة الصف السادس
األساسي ،ويوضح الشكل التالي التصميم التجريبي للبحث:

التطبيق القبلي

اختبار تنمية مهارات القدرة
على حل المشكالت

المعالجة

البرنامج القائم على

إستراتيجية عباءة الخبير

التطبيق البعدي
اختبار تنمية مهارات

القدرة على حل المشكالت

مجتمع الدراسة:
يشمل مجتمع الدراسة جميع طلبة (طالب وطالبات) الصف السادس األساسي في المدارس

التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظة غزة للعام الدراسي الجديد 2014/2013م.

مجموعة الدراسة:

تتألف عينة الدراسة من عينتين:
عينة استطالعية :حيث تم اختيار ( )20من الطلبة بطريقة عشوائية لتجريب أجزاء من البرنامج

المقترح قبل تطبيقه ،وتطبيق اختبار تنمية القدرة على مهارات حل المشكالت.

عينة التطبيق :هي عينة قصدية من الطلبة المترفّعين للصف السادس األساسي في مدرسة
الفاخورة اإلعدادية (ب) ومدرسة أسماء المشتركة (أ) في بداية العام الدراسي 2014/2013م ،وقد بلغ

عددهم ( )60طالباً وطالبة موزعين بالتساوي على شعبتين.

الوسائل المساعدة للدراسة:

عده الباحث كما يلي:
البرنامج المقترح القائم على إستراتيجية عباءة الخبير ،والذي أ ّ

 )1االطالع على األدبيات التربوية ذات العالقة ،وخاصةً ما توفّره المدرسة الصيفية للدراما في جرش
بالمملكة الهاشمية (التي انتهى منها الباحث حديثاً).
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 )2االطالع على تفاصيل خصائص النمو الفيزيائية والمعرفية والوجدانية االجتماعية ألفراد المرحلة
العمرية التي ينتمي إليها طلبة الصف السادس األساسي.

متخصصين للتحكيم من المدرسة الصيفية للدراما في جرش (لوك أبووت)
 )3عرض البرنامج على
ّ
 )4عرض البرنامج على متخصصين جامعيين ومشرفين لالستفادة من خبراتهم المتخصصة.
أدوات الدراسة:

بناء اختبار مهارات القدرة على حل المشكالت.
لما كان أحد أهداف البحث تنمية مهارات القدرة على حل المشكالت لدى طلبة الصف السادس

األساسي؛ لذا كان من الضروري إعداد اختبار ،وذلك لقياس أثر برنامج قائم على إستراتيجية عباءة

الخبير في تنمية هذه المهارات ،وقد تم إعداد االختبار باتباع الخطوات التالية:
الهدف من االختبار:

قياس مدى اكتساب طلبة الصف السادس األساسي (عينة الدراسة) لمهارات القدرة على حل

المشكالت من خالل دراستهم للوحدة المختارة.

وصف االختبار ونوعه:

يتكون االختبار من مجموعة من المواقف التي تتضمن قضايا أو مشكالت تمت صياغتها عن
طريق الجمل والكلمات ،ويتطلب حل هذه المشكالت قيام الطلبة باختيار الموقف من مجموعة المواقف

األربعة ،مستنداً في ذلك إلى ما درسه الطلبة ،وهذا يتطلب من الطلبة التفكير ،واالختيار من بين

مجموعة البدائل ،حيث تكون االختبار من( )30فقرة موزعة على ( )5أبعاد.

حساب زمن االختبار في العينة االستطالعية:

وذلك بحساب الزمن الذي استغرقه أول طالب في اإلجابة ،وهو ( )40دقيقة ،والذي استغرقه
آخر طالب في اإلجابة وهو ( )50دقيقة بحساب المتوسط ،ووجد أنه ( )45دقيقة وهو الزمن المناسب
لتطبيق االختبار ،وبذلك أصبح االختبار صالحاً للتطبيق في صورته النهائية.

صدق االختبار:

أوالً :حساب صدق االختبار المعرفي:

يمكن تعريف صدق االختبار على أنه الدرجة التي يقيس بها االختبار السمة التي وضع لقياسها.

أ -صدق المحكمين:

وقد تم التأكد من صدق المحتوى عن طريق عرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات

المتخصصين في المناهج وطرق التدريس والموجهين والمعلمين المتخصصين ،وذلك إلخراج االختبار
بأفضل صورة ،وقد تم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقراته ،ومدى انتماء الفقرات إلى كل

بعد من أبعاد االختبار.
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ب -صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج أفراد

عينة الدراسة ،وبلغ عددها ( )20من الطلبة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة
من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج

اإلحصائي( )SPSSكالتالي:

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمهارة التي ينتمي إليها:

-1

لقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية للمهارة
التي تنتمي إليه ،وهي كما يوضحها الجدول رقم (:)4-1

جدول رقم ()4-1

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمجالها في اختبار مهارات حل المشكالت
المستويات
تحديد

المشكلة

جمع

المعلومات
المتصلة

مستوى الداللة

رقم السؤال

معامل االرتباط

1

4..4

دالة عند .0.0

2

4..1

دالة عند .0.0

5

3

4..3

.

1

4..1

دالة عند .0.0

4

4..0

دالة عند .0.0

2

4..0

دالة عند .0.0

5

دالة عند .0.0

.

4..4

رقم السؤال

معامل االرتباط

4

4..3

المستويات

رقم السؤال

معامل االرتباط

1

4...

مستوى الداللة
دالة عند .0.0

2

4..4

اختبار
صحة

الفروض
الوصول

لحل المشكلة
والنتائج

4..3

دالة عند .0.0

4..5

بالمشكلة

لحل المشكلة

4

4...

دالة عند .0.0

دالة عند .0.0

3

الفروض

رقم السؤال

معامل االرتباط

دالة عند .0.0

4..1

فرض

مستوى الداللة

4.50

دالة عند .0.0
دالة عند .0.0

مستوى الداللة
دالة عند .0.0

دالة عند .0.0

5

4..0

دالة عند .0.0

3

4..0

دالة عند .0.0

.

4.50

دالة عند .0.0

1

4..2

دالة عند .0.0

4

4.50

دالة عند .0.0

2

4..4

دالة عند .0.0

5

4..2

دالة عند .0.0

3

4..4

دالة عند .0.0

.

4..5

دالة عند .0.0

1

4.50

دالة عند .0.0

4

4..0

دالة عند .0.0

2

4.54

3

4...

دالة عند .0.5

5

4.53

دالة عند .0.5

دالة عند .0.0

.

4.52

دالة عند .0.5

ر عند مستوى داللة  4.45ودرجة حرية (4.4430 = )10
ر عند مستوى داللة  4.41ودرجة حرية (4.5.1 = )10
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يتضح من الجدول ( )4-1أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لمجالها ارتباطاً داالً

داللة إحصائية عند مستوي داللة ( ،)4.45 ،4.41وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق
الداخلي لمجالها.
-2

معامل االرتباط بين درجة كل مهارة مع الدرجة الكلية الختبار مهارات حل المشكالت:
تم حساب معامل االرتباط بين كل مهارة من مهارات االختبار مع الدرجة الكلية وهي كما

يوضحها الجدول رقم (.)4-2

جدول رقم ()4-2

معامالت االرتباط بين درجة كل مهارة مع الدرجة الكلية الختبار مهارات حل المشكالت
المجال

مستوى الداللة

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية

تحديد المشكلة

4...

دالة عند 4.41

جمع المعلومات المتصلة

4..3

دالة عند 4.41

بالمشكلة

المجال

مستوى الداللة

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية

فرض الفروض لحل المشكلة

4..0

دالة عند 4.41

اختبار صحة الفروض

4.50

دالة عند 4.41

الوصول لحل المشكلة

4.5.

دالة عند 4.41

والنتائج

ويتضح من الجدول رقم ( )4-2أن جميع معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية

لالختبار دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)4.41وهذا يدل على تناسق مجاالت االختبار مع الدرجة
الكلية لالختبار.

ثانياً :معامالت التمييز والصعوبة الختبار مهارات حل المشكالت:
أ -معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار:

معامل التمييز هو الفرق بين نسبة الذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من الفئة العليا ونسبة
الذين أجابوا عن الفقرة بشكل صحيح من الفئة الدنيا ،حيث قام الباحث بحساب معامل تمييز كل فقرة

من فقرات االختبار بالمعادلة التالية:
معامل التمييز =

عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا -عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة الدنيا
عدد أفراد إحدى الفئتين

وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار هو حذف الفقرات التي يقل معامل

تمييزها عن 0,20؛ ألنها تعتبر ضعيفة في تمييزها ألفراد العينة (أبو دقة.)1.2:2440 ،
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وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،والجدول التالي

يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.

ب -درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار:
ويمكن تعريف معامل الصعوبة بأنه نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة ،وقد
استخدم الباحث المعادلة التالية لحساب درجة الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار.

حيث قام الباحث بحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار باستخدام المعادلة التالية:
عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة

درجة الصعوبة للفقرة =

عدد الذين حاولوا اإلجابة

وكان الهدف من حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار هو حذف الفقرات التي تقل درجة
صعوبتها عن  0.02أو تزيد عن ( 0.80أبو دقة.)1.4 :2440،
جدول رقم()4-3

حساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات االختبار المعرفي
رقم السؤال

معامل الصعوبة

رقم السؤال

معامل التمييز

معامل الصعوبة

معامل التمييز

1

70.00

.60

11

65.00

.70

2

65.00

.70

11

70.00

.60

3

75.00

.50

11

75.00

.30

4

65.00

.50

11

55.00

.90

5

75.00

.30

22

75.00

.50

1

65.00

.70

21

55.00

.50

1

65.00

.70

22

65.00

.50

1

65.00

.70

23

65.00

.30

1

65.00

.50

24

70.00

.40

12

70.00

.40

25

60.00

.60

11

65.00

.50

21

65.00

.50

12

70.00

.40

21

75.00

.30

13

60.00

.60

21

50.00

.40

14

70.00

.60

21

60.00

.60

15

75.00

.30

الدرجة الكلية

61.33

.65

32
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65.00

.70

ويتضح من الجدول ( )4-3أن معامل الصعوبة كان مناسباً لجميع الفقرات ،حيث كانت في

المستوى المعقول من الصعوبة ،ويرى المختصون في القياس والتقويم أن معامل الصعوبة يجب أن
يتراوح بين  4.04-4.24كما بينه (أبو دقة ،)1.4 :2440 ،ويتضح أن معامل التمييز لكل فقرة من

فقرات االختبار كان مناسباً لجميع الفقرات ،حيث كانت في المستوى المعقول من التمييز ،حيث يرى
المختصون في القياس والتقويم أن معامل التمييز الجيد يجب أن يزيد عن  ،.0..وبقي االختبار

مكوناً من ( )0.فقرة كما كان.

ثبات االختبار:

يشير مفهوم األداة إلى أنه األداة التي تعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا طبقت أكثر من

مرة في ظروف مماثلة ،وقام الباحث بحساب معامل الثبات بالطرق التالية:
أ -طريقة التجزئة النصفية:

تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية بعد تجريبه على عينة استطالعية

من مجتمع الدراسة بلغ عددها ( )20طالباً ،وقد بلغت قيمة الثبات (.)..30
ب -طريقة كودر-ريتشاردسون :12

تم استخدام معادلة كودر ريتشارد  ،21وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار ،وتم الحصول على قيمة

معامل كودر ريتشارد سون 21للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية:
ر

=(ك/ك( -1 [ )1-م (ك-م)  /ك ع ]

21

2

حيث إن :م :المتوسط = 1..004ك :عدد الفقرات = 34

معامل كودر ريتشاردسون 4.02 =21

ع :2التباين = 34...

يتضح مما سبق أن معامل كودر ريتشارد شون( )21لالختبار ككل كانت ( ،)4.02وهي قيمة

تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.

وبذلك تم التأكد من صدق وثبات اختبار مهارات حل المشكالت.

إجراءات الدراسة:

تسير هذه الدراسة في الخطوات التالية:

أوالً :بناء البرنامج في ضوء األسس سابقة التحديد كما يلي:
 )1تحديد أهداف البرنامج.

 )2تنظيم المحتوى بما يخدم األهداف التي صيغت لهذا البرنامج.

 )3وضع تصور للوسائل وطرق التدريس التي يتبعها المدرس من أجل تحقيق األهداف.
 )4وضع خطة التقويم.
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 أسس بناء البرنامج وذلك في ضوء ما يلي: )1دراسة البحوث والدراسات المرتبطة بإستراتيجية عباءة الخبير.
 )2دراسة االتجاهات الحديثة والعالمية المرتبطة بحل المشكالت.

 )3دراسة مجاالت المعرفة األخرى المرتبطة بإستراتيجية عباءة الخبير.
 )4إسهام البرنامج في حل المشكالت وتنمية ميول الطلبة.
وهذا يعتبر إجابة السؤال األول من هذه الدراسة.

ثانياً :إعداد أدوات الدراسة:

 )1بناء اختبار تنمية مهارات القدرة على حل المشكالت والتأكد من صدقه وثباته.
 )2عرض البرنامج وأدوات الدراسة على مجموعة من الخبراء في إستراتيجية عباءة الخبير وطرق
تدريسها واجراء التعديالت الالزمة.

ثالثاً :إجراء تجربة الدراسة ويتطلب ذلك:

 )1اختيار مجموعة من طلبة الصف السادس األساسي.
 )2تدريس البرنامج لمجموعة البحث.

 )3تسجيل المالحظات في أثناء التجريب.
 )4إجراء تعديالت متتابعة على البرنامج.

 )5تطبيق اختيار حل المشكالت على مجموعة البحث بعدياً.
 ).التحليل اإلحصائي واختبار أثر البرنامج.

 ).ملخص البحث والنتائج والتوصيات والمقترحات.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تمت المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (:)SPSS

 -لتقنين األداة تـم استخدام:

 )1معامالت االرتباط لتحقيق صدق االتساق الداخلي.
 )2التجزئة النصفية وطريقة كودر -ريتشاردسون  21للتحقق من الثبات.

 -الختبار صحة فرضيات الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية:

 )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار تنمية مهارات القدرة على حل المشكالت.

 )5اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين  T test Paired Samplesلفحص متوسط الفرق بين التطبيقين
القبلي والبعدي.

 )3مربع إيتا إليجاد حجم تأثير البرنامج في تنمية مهارات القدرة على حل المشكالت.
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الفصل الخامس:

برنامج الدراسة القائم على عباءة الخبير
 مقدمة البرنامج
 فكرة البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية عباءة الخبير
 دوافع البرنامج التعليمي القائم على عباءة الخبير

 النهج التشاركي في البرنامج التعليمي إليجاد لغة مشتركة بين البشر
 السمات القابلة للتعميم في البرنامج التعليمي

 مميزات البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية عباءة الخبير
 التخطيط للتدريس عبر إستراتيجية عباءة الخبير
 التقويم في البرنامج التعليمي

 دور المعلم ضمن البرنامج التعليمي
 أهداف البرنامج التعليمي
 صدق البرنامج التعليمي
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عنوان البرنامج:

برنامج الدراسة القائم على إستراتيجية عباءة الخبير

أثر برنامج تعليمي قائم على إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية مهارات القدرة على حل المشكالت
لدى طلبة الصف السادس بمحافظات غزة.
مقدمة البرنامج:

يأتي هذا البرنامج التعليمي في ظل التطور المعرفي المتسارع الذي تشهده النظريات التربوية،

وفي ظل التغيرات التي حدثت في المناهج التعليمية بشكل عام والتكامل بين المواد بشكل خاص،

والتي تهدف إلى تمكين الطلبة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية وأبنيتهم المعرفية ،واتجاهاتهم

اإليجابية وميولهم نحو المواد التعليمية؛ ليكونوا قادرين على مواكبة تطورات الحياة وحل المشكالت
الحياتية التي يواجهونها.

ويتطلب ذلك أن تنتقل أساليب التدريس من االتجاه التقليدي الذي ُمورس لفترات طويلة من
الزمن ،والذي يتمركز حول المعلم كمصدر وحيد للمعرفة ،إلى االتجاهات الحديثة والتي تنادي بها
جميع النظم التربوية والتعليمية سواء العربية أو األجنبية ،والتي تجعل الطالب المحور الرئيس في
العملية التعليمية ،وتجعل المعلم موجهاً ومساعداً وحليفاً للطالب وميس اًر للتعلم.

إن انتقال الطالب من حالة التعلم السلبي التقليدي إلى حالة التعلم اإليجابي النشط جاءت نتيجة

الستخدام إستراتيجيات مثل عباءة الخبير ،والتي تُفعل عمليتي التعلم والتعليم وتجعل الطلبة أكثر
فاعلية وأكثر نشاطاً ،وتساعد الطلبة على اكتساب مجموعة من المعارف واالتجاهات والمبادئ والقيم،
وتجعله أكثر قدرة على حل مشكالت الحياة ،واتخاذ الق اررات ،وتحمل مسئولياتها.

يتناول الباحث ضمن البرنامج التعليمي للبحث مرحلة تحديد إستراتيجية عباءة الخبير للكثير من

موضوعات المنهاج في جميع المواد ذات العالقة بالدراسة ،وذلك من خالل إعداد قائمة بالعناصر

األساسية إلستراتيجية عباءة الخبير التعليمية ،والعناصر الالزمة لتعزيز إستراتيجية عباءة الخبير،
واعداد البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجيات عباءة الخبير والمهارات األخرى ذات العالقة؛ لتنمية
القدرة على حل المشكالت لدى طلبة الصف السادس األساسي في المواد كافة ،وكيفية تنفيذ هذا
البرنامج لدى تلك العينة بالمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة ومحافظة شمال غزة،
وكذلك كيفية تدريس الطلبة على توظيف إستراتيجية عباءة الخبير في تدريس المهارات المتضمنة

بالدراسة بهدف تنمية القدرة لديهم في حل مشكالتهم.
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فكرة البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية عباءة الخبير:
تستند فكرة البرنامج التعليمي على معايشة الطلبة الحدث في سياق تعلمي ،وتوزيع القوة بين

المجموعات ونقل السلطة للطلبة بالتدريج؛ إليجاد اللحظة التي يكتشفون المعرفة بأنفسهم؛ حتى ينخرط
الطالب ذهنياً وعاطفياً في الدرس ،مما يؤدي لخلق مجتمع غرفة صفية يعد مكاناً آمناً عاطفياً ،يمكن

استخدام إستراتيجية عباءة الخبير فيه لدراسة مواضيع هامة وجدية ،مما يجعل الصف برمته يتقاسم
صنع المعنى ،بحيث يلعب المعلم فيها دور الميسر من داخل الفن الدرامي (المعلم داخل الدور)،
ويصبح الطالب والمعلم في عالقة زمالة (المعلم خارج الدور).
ويلعب الطلبة فيها دور الخبير ،ويتعلم فيها من داخل الدور ومن خارجه وترتيب العمليات
المطلوبة ضرورياً ،بحيث يمتلك الطلبة الخبرة السابقة التي يحتاجونها للتقدم إلى المرحلة الالحقة.
دوافع البرنامج التعليمي القائم على عباءة الخبير:

ينطلق البرنامج التعليمي القائم على عباءة الخبير من خالل:

 )1الواقع التعليمي السيئ الذي من مظاهره كره المعلم والطالب للمدرسة.
 )2افتقار المجتمع الفلسطيني لتقبل ثقافة االختالف بين البشر.
 )3ضرورة إعداد اإلنسان للحياة.

 )4ضرورة االهتمام بمعالجة قضايا كونية إنسانية.
 )5رفض أساليب التلقين القاسية على اإلنسان.

النهج التشاركي في البرنامج التعليمي إليجاد لغة مشتركة بين البشر من خالل:
 )1انخراط الطلبة في صنع المعنى ،بحيث يتناول المتعلم زاوية من الدرس بحسب ميوله ورغباته
(أنماط التعلم).

 )2مشاركة المعلم والطالب ،بأن يتقلص دور المعلم مقارنة بأدوار المتعلمين.
 )3الواقع والخيال :يستخدم المشاركون خيالهم االجتماعي والثقافي لخلق عالم مشترك ،ال يحل العالم

المتخيل فيه محل عالم الفصل الدراسي ،ولكن يبدأ إنشاؤه جنباً إلى جنب مع العالم الواقعي،
ويتفاعل المعلم والطلبة في العالمين في ذات الوقت ويتحركون بينهما.

 )4يتشارك القوي والمتوسط والضعيف بناء المعرفة من خالل المناقشة والتفاوض اجتماعي.
جوانب أخرى في البرنامج التعليمي:

إضافة إلى ما سبق ،فإن البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية عباءة الخبير يسعى إلى:
 )1الكشف عن مواهب الطلبة الكامنة كالرسم والخطابة والحوار.
 )2الذهاب إلى أكثر من تحقيق األهداف.

 )3مساعدة الطالب في تكوين شخصيته وتنميتها.
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 )4منح الطالب فرصاً في رؤية المعارف والمعلومات في سياق جديد.
 )5قيادة الطلبة حول عالم متخيل يتشكل هذا العالم عند الدخول فيه.
 )6امتالك الطالب وعياً ذاتياً إضافة إلى االعتراف بوعي اآلخرين.
السمات القابلة للتعميم في البرنامج التعليمي:

يسهم البرنامج التعليمي القائم على عباءة الخبير في:

 )1توفير الدافعية :يشتمل البرنامج على اللعب الدرامي الطبيعي لألطفال والتعلّم معاً ،إذ إن اللعب
والتعلم له تاريخ في التفكير التعليمي.

 )2إدراك التعلم بالحواس :ويحدث عند االنتقال من الدراما إلى القصة عند تحديد المساحة بالرسم أو
القماش.

 )3توفير األمن الستكشاف األفكار :حماية الدور كتكليف الطلبة بإعداد برنامج تلفزيوني عن مناطق
ال يسمح بالتدخين فيها.

 )4التكلفة المادية :القليل هو الكثير في البرنامج ،فاألشياء المستخدمة يستطيع كل معلم توفيرها في
وقت بسيط.

 )5التنوع في الحصول على المعرفة :لم يعد المعلم المصدر الوحيد للحصول على المعرفة ،ففي
مراحل البرنامج المتقدمة يتسلم الطلبة زمام األمور.

 )6المرونة :يهتم البرنامج بالتعلم ذي المعنى الذي يحدث من خالل األنشطة الحقيقية التي تساعد
على بناء الفهم وتنمية المهارات لحل المشكالت.

 )7التعاون :يدعم البرنامج البناء الجماعي للمعرفة من خالل عملية المفاوضة االجتماعية بتفاعالت
المتعلمين حيث الربط بين العمليات العقلية والتنبؤ والتأمل فيما بينهم.

 )8النمو اللغوي :تسمو اللغة في البرنامج حتى تناسب السياق المطلوب ،وتحدث عندما يكون
المضمون المطلوب منهم القيام بأدوار السياسيين أو األطباء ،والتي توظف بعفوية لدى الطلبة.

 )9الواقعية :بالرغم من اعتماد البرنامج على الخيال المحبب عند الطلبة ،فال ينغمس المعلم والطالب
في عالم متخيل منفصل عن العالم اليومي ،ولكنهم يفسرون تجاربهم التي يتخيلونها للحصول على

معنى متصل بحياتهم اليومية ،وبالتالي يطورون فهماً أكبر لجانب من جوانب الحياة.

)11

حقوق اإلنسان :تعمق في نفوس الطلبة مبادئ التسامح واحترام اآلخر وثقافة االختالف ،وهي

أكثر ديمقراطية عبر األدوار المتعددة للمتعلم.

مصادر المعارف والخبرات والتجارب في بناء النهج التربوي للبرنامج التعليمي:
اعتمد البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية عباءة الخبير على:

المعارف :النظرية البنائية  -وأنماط التعلم  -والسيميائية.

الخبرات :لقاءات مع المعلمين  -وتنفيذ ورش عمل  -ومنشورات في المجالت التربوية.
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التجارب :عمل الباحث كمعلم لعدة مواد ،وطالب في المدرسة الصيفية للدراما التكونّية واستراتيجية
عباءة الخبير ،الدراسات واألبحاث ،والدراسة الجامعية ،والمدرسة الصيفية التي تعلم بها الباحث لمدة
أربع سنوات -دورثي هيثكوت ومؤلفاتها في عباءة الخبير -لقاءات مع لوك أبووت رئيس الجمعية
الملكية في بريطانيا وماغي هلسون خبيرة في مجال التعليم عبر نهج عباءة الخبير في بريطانيا.

وقد اعتمد الباحث في بناء البرنامج على المصادر التالية:

 )1األدب التربوي ويشمل البحوث والدراسات والكتب المتخصصة لذلك.
 )2االتجاهات الحديثة في تعليم التكامل بين المواد.

 )3النماذج الدولية للدراسة والدراسات المرتبطة به سواء العربية أو األجنبية.

 )4ورش العمل التي شارك بها الباحث في المملكة األردنية الهاشمية لمدة أربع
سنوات في عباءة الخبير ،وورش العمل التي نفذها الباحث في الجامعات

والمدارس.

 )5لقاءات مع خبراء في عباءة الخبير مثل لوك أبووت وماغي هلسون وكوستاس.
المخرجات المتوقعة للبرنامج التعليمي:

ُيؤمل من البرنامج التعليمي الوصول إلى ما يلي:
 )1اكتساب الطلبة المعرفة بأنفسهم من خالل الجهد العقلي والحركي.
 )2تخطيط الطلبة لما يريدون تعلمه وقيادة عملية التعلم عبر االستقصاء.

 )3تقدير الذات لدى المتعلم من خالل مواجهته المشكالت ،وال تعلم بدون أخطاء.
 )4التسهيل على المعلم بتطرقه إلى المنهاج ،وتناول القيم والمواقف.

 )5صقل مهارة التساؤل وبناء السياق والموقف التعليمي لدى المعلم والمتعلم.
مميزات البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية عباءة الخبير:

يتمتع البرنامج التعليمي المستند إلى عباءة الخبير بمميزات منها:
 )1يتعامل بنجاح مع الواقع التعليمي الفلسطيني.
 )2ال تحتاج لميزانيات ،فالقليل هو الكثير.

 )3التكامل بين المواد المختلفة عبر إستراتيجية عباءة الخبير.
 )4ال تعتمد على الوسائل أو األدوات الكهربائية.

 )5تفيد جميع الطلبة على التقدم في المادة التي يتعلمونها في خلق المعاني والمشاركة حتى الضعفاء
منهم ،وال شعور بالخوف والحرج؛ ألنه ال يوجد مشاهدون ،فالكل في حركة وعمل.

 )6تعطي الطلبة نظرة مختلفة عن الحياة.

 )7تحدث تغيي اًر في المعرفة التي سوف تشكل الق اررات المستقبلية في حياتهم.
 )8تلغي هيكلية السلطة والنمط المعتاد للخطاب بين المعلم والطالب.
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 )9تُم ّكن الطلبة من استخدام اللغة في سياقات ذات معنى ،واشتراك المعلم في دور يعطي الطلبة
الفرصة ليكون نموذجاً لهم.
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تؤدي إلى تغيرات في الطرق التي اعتادوا عليها في التفكير والشعور.

 )11تعمل على التعمق في نفسيات الطلبة والتقرب إليهم ومساعدتهم على إطالق ما بداخلهم.

 )12تعمل على إبراز مهارات جديدة عندهم كالتمثيل ،واإللقاء ،والقدرة على الربط والتحليل
واإلحساس باآلخر ،والمشاركة ،واالنتماء للمجموعة ،وتقبل اآلخر ،واالستماع للرأي اآلخر،

واكتساب مهارات حل المشكالت.

 )13يختبر الطلبة األحداث ويربطونها بالحياة الواقعية للمساهمة في مستقبل المجتمع في جو من
المتعة.

 )14الطلبة وهم يضعون القوانين للعمل هي تماماً كأنهم يضعون قوانين لإلدارة الصفية.
ومن هنا ينبغي أن يتميز البرنامج التعليمي بالصفات التالية:
أن يناسب مستوى طلبة الصف السادس األساسي وأن ُيقدم البرنامج بطريقة ميسرة ومباشرة؛
ليحقق األهداف التي وضع من أجلها ،وأن يسمح للمتعلم باسترجاع معلوماته ،فالتغذية الراجعة إحدى
مبادئه.

التخطيط للتدريس عبر إستراتيجية عباءة الخبير:

هناك ثالثة نماذج في التخطيط لحصص عباءة الخبير:

 )1التخطيط الخطي :كأن يق أر المعلم قصة أمام الطلبة ،ثم يطرح أسئلته عليهم بعد قراءتها ،ثم الطلب
منهم أن يختاروا كلماتهم ورسوماتهم المفضلة.

 )2تخطيط المشهد الطبيعي :ويكون عبر التفكر في السياق الذي يجذب اهتمام الطلبة ،وماذا ُيعلم في
السياق من قيم مثل النظافة والصدق أو مواضيع مثل الجغرافيا والتاريخ والعلوم؟ وهذا النوع من
التخطيط هو عمل تقاطعات بين حلقات نظام عباءة الخبير (الدراما– واالستقصاء– وعباءة

الخبير) ،وهو ما يركز عليه الباحث في البرنامج التعليمي.

 )3التخطيط التقني :وهذا النوع يبدأ بدرس ثم درس آخر ثم نشاط ثم اختبار.
العناصر األساسية إلستراتيجية عباءة الخبير في البرنامج التعليمي:

 )1يتولى المتعلمون المسؤولية بالتدريج إلدارة مشروع في عالم قصصي خيالي.

 )2يهتم المتعلمون بأهداف الشخصية في القصة الخيالية حيث يشترك معهم في األنشطة.
 )3متعلمون ومعلم معاً.

 )4يتفاعلون بالدرجة األولى مثل أنفسهم.

 )5يتخيلون أنهم يتفاعلون مثل خبراء يديرون مشروعاً.
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 )6يتخيلون أنهم يتفاعلون مثل أناس آخرين في العالم الخيالي يهتم بهم الخبراء.

 )7مع الوقت ،يشترك المتعلمون في أنشطة هي في نفس الوقت مهام منهاج ،وكذلك ممارسات مهنية
في المشروع القصصي الخيالي.

 )8يتقاسم المعلم السلطة مع المتعلمين؛ ليضع المتعلمين في موقع سواء على الصعيد الفردي أو
الجماعي ،ويصبحوا زمالء يمتلكون المعرفة ومؤهلين.

 )9يعتمد المتعلمون على التفكير؛ ليصنعوا معنى.

خطوات تعزيز عباءة الخبير في سياق البرنامج التعليمي:

 )1التصرف بأن العمل يحدث اآلن.
 )2اختيار المشروع لتوفير مدخل مناسب للمنهاج.

 )3بناء حس بالمقصد يتم خلقه عبر اإلحساس بأننا نعمل من أجل المتعلمين.

 )4يبدأ المشروع في الوسط ،لذلك فإنه سيكون هناك عناصر تاريخية للمشروع.
 )5تبدأ العناصر الالزمة بالتشكل النخراط المنهاج بقوة وعلى مستويات ذات صلة.

 )6إن نمو العمل وتقدمه يستند على تنفيذ المهمات مدعومة بابتكارات المعلم والطلبة.
 )7يعزز المعلم اللغة من داخل العمل القصصي/التخيلي ،ويمكنه أن يعمل في أدوار بصورة جيدة،
كما يمكنه أن يعمل كمعلم ومنظم لسلوك نوعي.

الخطة المقترحة عبر عباءة الخبير في البرنامج التعليمي تقود إلى:
الجذب

اللغة المستخدمة -حركات الجسد-اإليماءات-الخيال الدرامي (صوت وصمت–
وحركة وثبات– وضوء وعتمة).

االنتباه

الرسم حيث يرسم الطالب لنفسه ويدرس للكبار.

المنفعة/االهتمام

بناء األدوات لالهتمام (أدوات تنظيف– وأسرة مريحة– وقفازات).

الدافعية

لفت نظر الطلبة مثل المكان يجب أن يكون نظيفاً وآمناً ،وبالتالي رسم جميع

القلق

السياق يكون بحاجة إلى فريق منسجم وماهر ،واذا لم يتصرف هذه الفريق

األدوات التي تجعل المكان آمناً.

بالسرعة الممكنة فسيكون الخطر على الجميع.
االستثمار

الطلبة يطرحون أسئلة ولها إجابات.
الطلبة يطرحون أسئلة وليس لها إجابات.

الهوس (االنبهار)

الطلبة سيذهبون إلى بيوتهم وكل معه قصة ،سيخبرون الجميع عما رسموه
وفعلوه.
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التقويم في البرنامج التعليمي:
ومن خالل عمل الباحث الميداني ومتابعته لبعض المعلمين ،الحظ أن الكثير من معلمي دراما

عباءة الخبير يجدون صعوبة في بناء إطار للتقويم والقياس ،ويعمل الباحث في البرنامج التعليمي
المعد على نوعين فقط من التقويم من مجموع أدوات كثيرة للتقويم في إستراتيجية عباءة الخبير.
ّ
-1التقويم البنائي :ويتم في أثناء العملية التعليمية التعلمية ،فهو يتم في أثناء سير التدريس
وفي نهايته ،ويتضمن جمع البيانات عن أداء المتعلمين بغرض تعزيز اإلجابات الصحيحة ،وتقويم

اإلجابات الخاطئة بهدف تعديل مسار التعلم.

-2التقويم النهائي :وهو نمط تقويم في أداة القياس المستخدمة في هذا البحث الخاصة بقياس

تنمية مهارات القدرة لحل المشكالت لدى طلبة الصف السادس األساسي.
المدة الزمنية للبرنامج:

استغرق تنفيذ البرنامج ( )18حصة ،على مدار شهر ،بواقع مدة كل لقاء ) )3حصص ماعدا
يوماً واحداً ،ويبدأ تنفيذ البرنامج يوم األحد  ،19.1.2014وينتهي يوم السبت .15.2.2014

واعتمد الباحث للبرنامج التعليمي التعريف اإلجرائي التالي:

هو مجموعة اإلجراءات واألنشطة والوسائل والمهارات والخبرات والتدريبات المنظمة ،التي يتم

تقديمها بطريقة مخططة وبناءة ،والتي تهدف إلى توظيف إستراتيجيات عباءة الخبير في تدريس
المهارات المتضمنة بالدراسة؛ لتنمية القدرة على حل المشكالت لدى طلبة الصف السادس األساسي

في فلسطين ومستوى دراستهم ،بما يسهم في تحسين ورفع أدائهم الحياتي والعملي ونموهم االجتماعي
والمعرفي.

منطلقات بناء البرنامج:

في ضوء المبررات السابقة التي دعت لصياغة البرنامج ،تم االستناد إلى المنطلقات التالية في بنائه:
 )1مناقشة أهداف البرنامج مع الخبراء قبل بدء التطبيق.
 )2معرفة إستراتيجيات عباءة الخبير وكيفية توظيفها في تدريس المهارات المتضمنة بالدراسة (عقلية،
ولغوية ،وفنية ،وحركية نفسية أو درامية).

 )3مناقشة طبيعة المهارة في أبعاد اختبار الدراسة سواء في موضوع اللغة ،أو الرياضيات ،أو
االجتماعيات ،من حيث إنها نشاط عقلي يهدف إلى تكوين عالقات تتجاوز حدود العالقات

المعروفة مع العمل على تأصيل هذا النشاط.

 )4تنمية ثقة الطلبة بقدراتهم ،وذلك بإحداث تغييرات في اتجاهاتهم وقيمهم ودوافعهم بالصورة التي
تعينهم على استخدام أعلى مستويات طاقاتهم.

56

يقدم الباحث تدريس المهارات ،وذلك بتوظيف إستراتيجيات عباءة الخبير ،وذلك ليتمكن المعلمون
ّ )5
من توظيفها عند تدريس طلبتهم.
ولذلك عمل الباحث على تفصيل لإلجراءات من خالل:

 )1عرض البرنامج بأسلوب منطقي ومتسلسل.

 )2توظيف البرنامج بما يخدم المادة العلمية المقررة في الصف السادس والخبرات السابقة.
 )3توظيف إستراتيجيات عباءة الخبير في تدريس المهارات.
 )4عرض طرق وأفكار بأساليب هادفة ومختلفة.

 )5عرض البرنامج بشكل تدريجي من السهل للصعب.
 )6توظيف التعلم الذاتي ،وتشجيع الطلبة على المشاركة الجماعية في طرح المشكالت وحلولها.

 )7يتضمن البرنامج أساليب تقويم تساعد في التعرف على مدى تحقيق هذا البرنامج لألهداف
الموضوعة ،ويتم التقويم على مرحلتين ،بحيث تنفذ األولى في أثناء الدرس ،وتتكون من خالل
المالحظة واألسئلة إضافة إلى استطالع رأي الطلبة والمعلمين حول دروس البرنامج ،أما المرحلة

الثانية فتكون في نهاية البرنامج ،وتهدف إلى التعرف على مدى استفادة الطلبة من البرنامج
إضافة إلى استطالع رأي الخبراء حول البرنامج.

دور المعلم ضمن البرنامج التعليمي:

بالرغم من أن العملية التربوية تقوم على عدة أبعاد ،إال أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على

المعلم ،وهذا الدليل يقدم للمعلم خطوطاً عريضة توضح له دوره الذي يقوم به ضمن هذا البرنامج،
وهي كما يلي:

 )1توفير بيئة مناسبة داخل قاعة التدريس من حيث:
 .1إعطاء الوقت المناسب خالل العرض.

 .2إعطاء الحرية للمتعلمين للتعبير عما يدور ببالهم.

 .3التجديد المستمر في طريقة العرض والتنوع والتركيز على إستراتيجيات عباءة الخبير
وكيفية توظيفها.

 )2السعي إلى تطوير قدرات الطلبة ،وذلك من خالل:
 .1تقديم العديد من األنشطة.

 .2إعطاء الطلبة الفرصة لتحديد ما يناسبهم.

 )3تقديم محتوى البرنامج بحماس ودافعية ،ويشجع الطلبة على تقبل توظيف إستراتيجيات
عباءة الخبير في تدريس المهارات في (التكامل بين المواد المختلفة) المتضمنة بالدراسة ،بما يخدم

مقرراتهم الدراسية.
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 )4التخطيط والتدريس والتقويم في ضوء األسئلة اآلتية:
 .1ما أنواع المعرفة المدروسة؟

 .2ما المهارات التي تمارس من خالل المعرفة (عقلية ،ولغوية ،وفنية ،وحركية نفسية
أو درامية)؟

 .3ما الذرائع الضرورية لتعزيز االحتياجات الخاصة لطلبة الصف؟
 .4ما الذي يجعل الطلبة يتواصلون ويضعون معايير ألنفسهم؟
أسس البرنامج التعليمي القائم على عباءة الخبير:
في ضوء المبررات التي دعت لصياغة البرنامج تم االستناد إلى األسس التالية في بنائه:

 )1األسلوب العلمي:

اعتمد الباحث في بناء البرنامج التعليمي على أسلوب علمي ،ويتمثل هذا األسلوب بما يلي:
 .1تحديد المهارات المتضمنة بالدراسة ،والتي سيتضمنها البرنامج التعليمي.

 .2تحديد إستراتيجيات عباءة الخبير المناسبة لتدريس كل مهارة من المهارات السابقة.
 .3عرض البرنامج المقترح على مجموعة من المحكمين المتخصصين؛ إلبداء الرأي فيه
واجراء التعديالت الالزمة.

 )2مراعاة التنوع:

ويقصد به التنوع في طرائق التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية التعلمية وأساليب التقويم،

والذي من شأنه أن يضمن أثر البرنامج من قبل الطلبة وتحقيق األهداف المنشودة.

 )3فعالية المتعلم ونشاطه:

من خالل تشجيع المتعلمين واثارة دوافعهم للتعلم ،وذلك يعد عنص اًر مهماً في تمكن المتعلمين

من البرنامج.

 )4فعالية دور المعلم:
وتأتي من خالل تمكنه من مهارة التساؤل وطرح األسئلة ( ،(Questioningوأيضاً مهارة بناء

السياق والموقف التعليمي ( )Structuringالمناسب الذي يحدث فيه تعلم حقيقي ذو معنى.
أهداف البرنامج التعليمي:

إن التخطيط لبرنامج تعليمي معين يتطلب تحديد قائمة بكل من األهداف العامة واألهداف

السلوكية التي يسعى هذا البرنامج إلى تحقيقها ،من خالل دراسة موضوعاته المختلفة ،فمن الخصائص
الرئيس ة ألي برنامج تعليمي أن يكون له هدف محدد يقوم على أساسه هذا البرنامج ،وعندما تكون
أهداف التعليم واضحة للمعلم (القائم على تنفيذ البرنامج) والمتعلم (الذي من أجله تم إعداد البرنامج)
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فإنه يتحقق تعلم أفضل ،ويتحقق تقويم أكثر دقة وموضوعية ،ويصبح المتعلم مقوماً لنفسه بدرجة

أفضل.

ولكي يمكن الحكم على تحقيق برنامج ما للهدف الذي بني من أجله ،فإنه من الضروري ترجمة

الهدف العام لهذا البرنامج إلى أهداف ،لذا فقد قام الباحث بصياغة أهداف البرنامج الحالي في بداية
كل درس (موقف تعليمي) بغرض استخدامها في تقويم أداء المتعلمين في أثناء وبعد دراسة البرنامج.

ويهدف البرنامج أساساً إلى تنمية القدرة على حل المشكالت للمتعلمين المتضمنة بالدراسة

بتوظيف إستراتيجيات عباءة الخبير ،وكذلك مستوى الطلبة الذين يدرسهم هؤالء المعلمون ،وعلى الرغم
أن البرنامج التدريسي يركز على توظيف إستراتيجيات عباءة الخبير كهدف رئيس إال أنه لم يغفل

إستراتيجيات أخرى قد تلزم لوصول المتعلمين إلى أفضل مستوى.

يحقق البرنامج التعليمي القائم على عباءة الخبير األهداف اآلتية:
 )1بالنسبة للمتعلمين:
 .1كسر حاجز الخوف لديهم.

 .2تدعيم التعلم التعاوني ،وليس التعلم التنافسي.
 .3خلق عالقة إيجابية بين الطلبة.

 .4ربط المعارف الجديدة بالمعارف السابقة التي يمتلكها الطالب.
 .5تشجيع الطلبة على طرح األسئلة والمناقشة واالستفسار.

 .6شجعت الطلبة على إبداء تنبؤات واقعية وقابلة لالختبار.
 .7جعل المتعلم مستمتعاً بالعملية التعليمية.
 .8تطوير الخيال واإلبداع.
 )2بالنسبة للمعلمين:

 .1جعل المعلم يعمل بطريقة تفاعلية مع خلق البيئة التعلمية المناسبة للمتعلمين.
 .2أصبح المعلم يتحرى وجهة نظر المتعلم ويتفهمها ويأخذها بعين االعتبار.
 .3أصبح هناك تعاون بين المعلمين في إخراج عمل متكامل.
 .4جعلتهم أكثر ثقة بالمدرسة.

تحديد محتوى البرنامج:

يعد اختيار محتوى البرنامج التعليمي من أهم مراحل التخطيط ،ويتم تحديده في ضوء األهداف

الخاصة للبرنامج التعليمي.
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ويعرف الحيلة ( )173 :2003المحتوى بأنه المعارف والمهارات والمعلومات التي تتضمنها

المادة التعليمية ،ويهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية منشودة.

ويتضمن محتوى البرنامج التعليمي جميع جوانب الخبرة المتوقعة من المتعلمين اكتسابها بعد

نهاية البرنامج ،وقد روعي في اختيار محتوى البرنامج التعليمي واعداده ما يلي:

 )1مالئمة محتوى البرنامج لألهداف الموضوعة ،والقدرة على تحقيقها لدى المتعلمين.
 )2تنظيم الموقف بحيث يتضمن المتطلبات األساسية الالزمة لتكوين المهارة المطلوبة لدى
الطلبة.

 )3كتابة األهداف في شكل إجرائي ،حتى يتسنى الحكم على مدى تحقيقها ،وتقويم
األهداف التي لم تتحقق.

 )4شمولية محتوى البرنامج على جميع جوانب الخبرة والمهارة المطلوبة تنميتها لدى
المتعلمين مهنياً وأكاديمياً.

 )5التنوع والمرونة بحيث يسمح بالتطوير المستمر.
 )6مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ،بحيث يتعلم كل متعلم وفق إمكاناته وقدراته.
 )7مراعاة الشروط الواجب توافرها في الوسيلة الجيدة.
 )8القابلية للتقويم المستمر بأنواعه.

وقد راعى الباحث عند صياغة وتنظيم المحتوى العلمي لموضوعات البرنامج التعليمي مجموعة

من االعتبارات هي:

 )1استم اررية عملية التعليم داخل الموضوع الواحد بحيث يشتمل كل مثال على فكرة تؤكد
الفكرة التي تسبقها ،وتمهد للفكرة التي تليها.

 )2التتابعية في عرض المهارات ،كما هو الحال داخل الموضوع الواحد.

 )3تقويم أمثلة وتدريبات يشترك فيها المتعلمون مع المعلم في حل بعضها داخل القاعة في
صورة تطبيقات ومواقف على كل مهارة من المهارات لضمان جدية العمل.

 )5تنظيم الخبرات والمحتوى التعليمي في لقاءات محددة بلغ عددها ( )19حصة ،على أساس أن يتم

التدريس بواقع ( )3حصص في كل لقاء ،وبذلك بلغ عدد ساعات البرنامج التعليمي ()14:15
ساعة تعليمية.

أن المنهاج التكاملي في هذه الدراسة هو تنظيم لمادة كبرى (سياق) هي في
أما الباحث فيرى ّ
األساس مجموعة من المواد التي بينها قواسم مشتركة في صورة واسعة متماسكة متكاملة مخطط لها،

تزول فيها الحواجز الصغرى الماثلة بين الفروع المكونة لهذه المادة ،ويتضح ذلك من خالل إجراءات
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الباحث في تكوينه قائمتين للمواد المختلفة والمفاهيم المشتركة ،واعتبارهما أساس للتكامل الذي يعتبر

الميزة الرئيسة في إستراتيجية عباءة الخبير.

جدول ()5-1

المواد التي يغطيها البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية عباءة الخبير
الموضوعات

اسم المبحث

الصفحة

(موقع فلسطين  -والمناطق الجبلية – والفالح – والمسجد

14

تربية دينية

(سورة الرحمن  -والجنة منازل ودرجات)

7

رياضيات

(الدائرة  -ومحيط الدائرة  -ومساحة الدائرة)

3

تكنولوجيا

(المشكالت التكنولوجية)

6

لغة عربية

(األلف اللينة في آخر األفعال الثالثية)

6

تاريخ

(تاريخ العرب قبل اإلسالم)

4

علوم

(أنواع وعمل المجاهر)

5

(أحل مشكالتي)

8

(أنواع الكائنات الحية)

11

تربية وطنية

تربية مدنية
الجغرافيا

والكنيسة – والتراث  -ومشكالت المجتمع الفلسطيني)
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جدول ()5-2

تنفيذ البرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية عباءة الخبير
المحتوى

اللقاء
(األول)

وضع لوحة على األرض تشد انتباه الطلبة وتعمل على إثارة تساؤالت.

األحد

– أسأل الطلبة :كيف يكون مكان تواجد الحيوانات؟

19.1.2014

اإلجابات المتوقعة

الحصة األولى

حديقة حيوانات  -ومحمية طبيعية  -ومزرعة حيوانات  -ومشفى للحيوانات –

والثانية والثالثة

وغابة  -ومكان لتدريب الحيوانات على ألعاب السيرك  -وسوق حيوانات  -ومكان

إيواء للحيوانات الضالة  -ومؤسسة لحماية الحيوانات من االنقراض.
 جلوس الطلبة حول اللوحة (مكان القصة). -دعوة الطلبة لرسم حيوان يحبونه.

دعوة الطلبة إلعطاء اسم للحيوان ،وكل طالب يعطي اسماً لحيوان يألفه ،مثالً:
اسمه لوز– لماذا سميته لو اًز ؟ -نعم يمكن ألن عينيه خض اروان -وممكن ألنه ُولد
تحت شجرة لوز– ويمكن ألنه كان يتسلق شجرة لوز.

مثالً :رسم طالب نس اًر ،ما دور المعلم؟ طرح أسئلة بحيث يكون تشويقاً في طرح
المنطاد النسر؟
األسئلة مثالً كيف يمكن أن ُيسعد
ُ
يمكن أن يكون المنطاد مبيتاً للنسر وقت الراحة.

يحمل أصدقاءه الذين ال يستطيعون الطيران ،فهذه الجملة تعطي سلوكات إيجابية
وقيم.

النسر مكسور الجناح هرم ،فهذه تعطي سلوكات لكبار السن (حقوق إنسان) .نبني
عالقات المعنى ،اللون – والذكرى  -والمكان.

 المعلم :غابتنا فقيرة وعلينا جعلها غابة غنية ال ينقصها شيء. -ينخرط الطلبة بجعل الغابة غنية بالرسم والكتابات.

 تعليق ملصقات على الحائط من الحقائق التي يتم التأكد منها. -مناقشة ما كتبه الطلبة.

 بناء شخصية متخلية لحيوان ضخم من خالل رسم جسده على ورقة كبيرةواألعراض التي تظهر فيها .بناء شخصية متخلية لحيوان صغير من خالل رسم

جسده على ورقة كبيرة واألعراض التي تظهر فيها.

 مناقشة ما توصل إليه الطلبة من حقائق.55

الزمن بالدقائق
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 -استكشاف وبناء السياق من خالل:

* مشاهد أو صور ثابتة (يوم من الحياة).

* استنطاق الصور والحديث بصورتها من قبل الطلبة.

– أسأل الطلبة :ماذا يمكن أن توجد مشكالت في غابتنا؟

(الثاني)

الخميس

تأملوا ماذا يوجد في غابتنا؟ (تأطير).

23.1.2014

اإلجابات المتوقعة

الحصة

الرابعة

والخامسة

والسادسة

120

شجار وصراع وافتراس بين الحيوانات.
ال وجود لطرق في غابتنا.

عدم وجود سور يحيط بالغابة.

األمراض من وجود بقايا الحيوانات النافقة.
ال وجود للنظام.

األشجار تعاني قلة المياه.
عدم وجود رعاية صحية– الخ.

إضافة معلومات جديدة سواء على الرسم أو الملصق من أجل تطوير الفهم.

 الطلب من الطالب كتابة قصة (فردي أو جماعي) عما يحدث في هذه األماكن. -قراءة القصص من أجل إبداء المالحظات عليها.

 (واجب بيتي) سؤال الطلبة :ماذا يحدث بين الحيوانات في الغابة؟(الثالث)

الثالثاء

27.1.2014

الحصة السابعة
والثامنة والتاسعة

 -1مهمة المعلم على حافة الدور لتأطير الطالب بطرح أسئلة مثل من هم

120

األشخاص الذين يعملون بحماية الحيوان ،أين يتواجد هؤالء األشخاص؟ وما طبيعة
عملهم؟

 -2مهمة الطالب على حافة الدور.

اإلجابة عن األسئلة.

بناء مكان تواجد الخبراء في مجال حماية الحيوانات.

رسم أغراض.

وضع األغراض في المكان المناسب.

تصديق الطلبة للحالة التخيلية بمالحظة حماسهم للعمل سواء بالكتابة أو الرسم دليل
على تأطيرهم.

(الرابع)

الخميس

-الدخول في الدور بناء الحيز ،وتصميم المكان ،والقيام بمزاولة العمل داخل

المكان.
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30.1.2014

الحصة العاشرة

طرح أسئلة على الطلبة وهم داخل الدور وتقسيم المكان حسب المهمة.
 -بناء الفريق الخبير:

* اقتراح اسم وشعار للمؤسسة.
* مناقشة ما األدوات التي نحن بحاجة إليها.

(الخامس)
الثالثاء

 الدعوة لحضور اجتماع للبحث في أمور طارئة ،المعلم داخل الدور والطلبة فيدور الخبراء.

4.2.2014

 -وصول رسالة من جهة رسمية ،تحمل هذه الرسالة مهمة (بناء محمية طبيعية).

الحصة الحادية

 -قراءة الرسالة على الخبراء.

عشرة والثالثة

 -مكان المحمية ،أريحا أم غزة؟

عشرة والثانية

 -مناقشة األمر الجديد واالستماع إلى الخبراء.

عشرة

 -قراءة المصادر بين الخبراء وتبادلها.

(السادس)

* رجل عجوز قرر أن يتبرع ببيت للحيوانات الضآلة ،هنا جلس المعلم على الكرسي

السبت

في عرض (المعلم في دور) ،وكأنه فيديو ،وتتم المناقشة ماذا يعمل هذا الشخص

8.2.2014

(المتبرع بالبيت)؟

الحصة الرابعة

اإلجابات المتوقعة من الطلبة (عدد الحيوانات كبير -وهناك حيوانات كبيرة وصغيرة

عشرة والخامسة
عشرة والسادسة
عشرة

120

 -وهناك حيوان ضائع-وهناك حيوان نافق-الخ( .صورة ثابتة) عن موقف من حياة

المسكن.

* اختاروا مشكلة من المساحة (الحيوانات المريضة – واألكل – والعالقة بين

الحيوانات  -والصحة النظافة  -وبعض ما يتبقى من الطعام بدل الرمي -
الحيوانات آكلة اللحوم – وموت الحيوانات  -والضياع) والتحدث عن عالج
للمشكالت ،وخطوات حل المشكلة.

* كمعلمين نسأل ما األدوات؟ أو نعمل صورة حيوان ونعمل له فحصاً ،هيا بنا
نعمل قائمة بخطوات فحص الحيوان واألمراض بالمجاهر ،أو ماذا نفعل إذا جاءت
لنا لحوم كثيرة (طريقة تخزين الطعام)؟ مشاهدة مقطع فيديو لنوع فريد من الحيوانات

ودرجة ح اررته ) )42درجة.
* يجلس المعلم في دور وينظر إلى الغابة وقال عندنا مشكلة جديدة هي الناس،

أنهم يأتون لنا كل يوم بحيوانات جديدة فماذا نفعل؟ اقترح أحد الطلبة إعالناً في

التلفاز للتبرع بقطعة أرض ،هنا االستماع إلى آراء الطلبة وخاصة اإلعالن بعدم
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120

إرسال حيوانات إضافية.
* امرأة عجوز ستأتي متوسلة ،وتريد مقابلتكم ،حيث أن عندها كلباً قد ساعدها
طوال حياتها ،ليس له مكان وخاصة أن بعض الطلبة يعملون على تعذيب الكالب

بحجارتهم ،وأنها ستعمل ما تريدون من أجل ذلك ،وأخذت تتوسل وبقوة.
* من يوافق منكم لقبول الكلب يذهب إلى جهة ،ومن يعارض يذهب إلى الجهة
األخرى ،ونقاش بين المجموعتين.
(السابع)

تقسيم الطلبة إلى مجموعات إلخراج المهمة .يذهب قسم للتصميم الهندسي للمكان

السبت

وأماكن الدخول وأماكن الخروج ،وقسم للتمييز بين السالالت الحيوانية ،وقسم لتحديد

15.2.2014

الحصة السابعة
عشرة

عشرة

عشرة

والثامنة

والتاسعة

120

أماكن وجود السياح ومشكالت المجتمع الفلسطيني ووجود مساجد وكنائس للسياح

القادمين ،وقسم إلدارة والتنسيق بين المجموعات ومعالجة المشكالت الطارئة .ماذا
ممكن أن يعلم المعلم من ذلك؟ رياضيات -ولغة عربية -وعلوم -ورياضة.

*قال المعلم سيرسلون لنا حيوانات ،وأنتم تختارون الحيوان الذي تريدونه ،فجهزوا
أماكن للحيوانات وهنا بدأ االهتمام عند الطلبة ،فمنهم من وضع ميزان ح اررة ومنهم

من ذهب إلى نظافة وصحة.

 االستفادة من جميع األفكار المطروحة. -مناقشة إنتاج الطلبة بحضور وتعاون الجميع.

 االتفاق على بناء واحد من جميع المجموعات.إخراج المهمة بالصورة النهائية (تصميم المحمية الطبيعية للحيوانات).

المعلم والطلبة داخل الدور:

مهمة الطلبة داخل الدور بناء وتصميم المحميات الطبيعية وتقديمها للجهات المسئولة.

تحديد طرائق تدريس البرنامج التعليمي:

في ضوء أهداف البرنامج التعليمي ومحتواه ،تم اختيار طرق التدريس واستراتيجيات عباءة

الخبير التي تناسب المحتوى ،وتؤدي إلى تحقيق األهداف الخاصة والعامة للبرنامج ،مع مراعاة طبيعة
المتعلمين وقدراتهم ،ومدى تنوع وتوفر الوسائط البصرية والسمعية وطبيعة المكان المعد.

ولتدريس الجانب النظري تم استخدام الدوائر وتقاطعها (الدراما من أجل التعليم ،والتعليم

االستقصائي ،وعباءة الخبير) ،وذلك ليستطيع المعلم تطبيقها داخل حصته الدراسية فيما بعد،
باإلضافة إلى استخدام أسلوب المحاضرة والمناقشة والحوار عند الضرورة.
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وقد تخلل هذه الطرائق واإلستراتيجيات تحركات قام بها المعلم لتسهيل تعلم محتوى البرنامج

التعليمي تتلخص هذه التحركات في التالي:

 )1تحركات التقديم حيث يبين المعلم الهدف من الدرس وأهميته وعنوانه.
 )2تحركات التفسير وخاصة عند الحصول على النتائج.

 )3تحركات النقاش حيث يتم تنشيط مشاركة المتعلمين وتفاعلهم في الدرس بأشكال
مختلفة.

 )4تحركات االستقصاء حيث يتم توفير الفرصة للمتعلمين الكتشاف العالقات والتوصل
إلى استنتاجات والقيام بنشاطات إضافية.

 )5تحركات التطبيق حيث يقدم المعلم المشكالت.

 )6ويقوم المعلم بهذه التحركات سواء أثناء تطبيقه لطريقة العرض أو االكتشاف أو حل المشكالت.
تحديد أساليب تقويم المتعلمين ضمن البرنامج التعليمي:
يعد التقويم من أهم ركائز تخطيط وتنفيذ البرنامج التعليمي ،والتأكد من مدى تحقق أهداف

البرنامج التعليمي ،وقد تنوعت طرق تقويم البرنامج التعليمي ،وكانت كما يلي:

 )1تقويم أداء المتعلمين أثناء البرنامج التعليمي من خالل أوراق العمل الجماعي ،والتفاعل
داخل قاعة التدريس ،وأوراق العمل الفردية.

 )2تتم عملية التقويم المرحلي للمتعلمين من خالل نموذج معد لذلك.
 )3يقوم كل متعلم بإعداد تقرير فردي في نهاية الجلسة الثالثة للبرنامج التعليمي لتحديد
مدى الفائدة التي حصل عليها ،وليكتسب المعلم تغذية راجعة لمعالجة جوانب القصور

في األداء وتعزيز جوانب القوة.

 )4يقوم كل متعلم بإعداد تقرير فردي في نهاية البرنامج التعليمي؛ لتحديد مدى الفائدة
التي حصل عليها.

 )5يقوم كل متعلم بتعبئة نموذج خاص بالتقويم الفردي في مجموعته الثنائية أو مجموعة
المتعلمين ككل.

 )6ويتم التقويم النهائي من خالل قدرة المتعلمين على شرح الدروس في اللقاء األخير

لتوظيف إستراتيجيات عباءة الخبير لتدريس مهارات أخرى غير المهارات المتضمنة
بالدراسة.

 )7يقوم كل متعلم في نهاية البرنامج التعليمي بتعبئة نموذج تقويم البرنامج ،حيث يشتمل
على ثالثة نماذج للتقويم على النحو التالي:
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النموذج األول :تقويم المتعلم بعد كل جلسة من قبل باقي المتعلمين.

النموذج الثاني :تقويم البرنامج التعليمي من قبل المتعلمين عند نهاية كل جلسة.

النموذج الثالث :تقويم المعلم للمتعلم في أثناء الجلسات التعليمية.

صدق البرنامج التعليمي:

تم عرض البرنامج التعليمي على مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالمناهج وطرق

التدريس ،من أجل التأكد من اآلتي:

 )1سالمة أهداف البرنامج ،وامكانية تحقيقها وشموليتها لكافة المهارات التي يعالجها البرنامج.
 )2مالئمة إستراتيجيات عباءة الخبير لتدريس المهارات المتضمنة بالدراسة.
 )3مالئمة تنظيم المحتوى ووحداته لألهداف.

 )4مناسبة األنشطة التعليمية والوسائط المختلفة.
 )4مناسبة أدوات التقويم للبرنامج التعليمي.

وبهذا تم اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو "ما البرنامج......؟"
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الفصل السادس
نتائج الدارسة ومناقشتها
 النتائج المتعلقة باختبار الفرض األول.
 النتائج المتعلقة باختبار الفرض الثاني.
 النتائج المتعلقة باختبار الفرض الثالث.
 النتائج المتعلقة باختبار الفرض الرابع.
 توصيات الد ارسة.
 مقترحات الدارسة.
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الفصل السادس
نتائج الدارسة ومناقشتها
ولإلجابة عن السؤال األول ،قام الباحث بإعداد البرنااج وقاا الجياا ر الة،جاة ،مام ضام عر ا ع ا

جججوعة جن الجحكج ن ح ث خ ص إل الصورة النهائ ة الجوجاودة قاا الد ارساة ظاناار الاصال الخااج
الخاص بالبرناج الجقضرح).

ولإلجابة عن السؤال المانا ضم قرض قرو اً خاصة بالدراسة وها ع

 )1النتائج المتعلقة باختبار الفرض األول:

النحو الضالا.

وينص الفرض األول على ما يلي:

وجد قرا ذو داللة إحصائ ة عند جسضوى داللة ظ )α≤0.05ب ن جضوسطا درجات الط بة قا
الدرجة الك ة لحل الجشكةت ب ن الضطب ق ن القب ا والبيدي لصالح الضطب ا البيدي.

ول ضحقا جن صحة هذا الارض ضم اسضخدام اخضبار ظت) لي نض ن جرضبطض ن T test Paired

 ،Samplesوالجدول ظ )5-1و ح النضائ :
الجدول ()6-1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) ومستوى الداللة للتعرف إلى الفرق بين متوسطي درجات
الطلبة في الدرجة الكلية لحل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي
القياس

العدد

المتوسط

االنحراف

البيان

القب ا

60

4.72

1.04

البيدي

60

3.20

.80

القب ا

60

4.53

.96

البيدي

60

2.82

.83

القب ا

60

4.43

1.14

البيدي

60

3.07

.92

القب ا

60

4.47

1.00

البيدي

60

1.93

1.41

البيان

القياس

العدد

المتوسط

االنحراف

الوصول لحل الجشك ة

القب ا

60

4.02

1.07

والنضائ

البيدي

60

2.57

1.13

القب ا

60

22.17

4.33

البيدي

60

13.58

3.55

ضحد د الجشك ة
ججع الجي وجات الجضص ة
بالجشك ة

قرض الاروض لحل الجشك ة

اخضبار صحة الاروض

الدرجة الك ة
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قيمة ت
44988

0.4809

مستوى الداللة
عند جسضوى
.4.0
عند جسضوى
.4.0
عند جسضوى

140.0

.4.0

004.8

عند جسضوى

قيمة ت
14081

004411

.4.0
مستوى الداللة
عند جسضوى
.4.0
عند جسضوى
.4.0

ضش ر نضائ الجدول ظ )7-1إل وجود قارا ذي داللاة إحصاائ ة عناد جساضوى داللاة ظ)α≤ 0.05

با ن جضوساطا درجاات الط باة قاا الدرجاة الك ااة لحال الجشاكةت با ن الضطب قا ن القب اا والبيادي لصااالح

الضطب ا البيدي ،وهذا ينا قيال ة اسضخدام إسضراض ج ة عباءة الخب ر قا ضنج ة جهارات القدرة ع ا حال
الجشكةت لدى الط بة.

 )2النتائج المتعلقة باختبار الفرض الثاني:
وينص الفرض الثاني على ما يلي:

وجد قرا ذو داللة إحصائ ة عند جسضوى داللة ظ )α≤0.05ب ن جضوسطا درجات الطةب قا
الدرجة الك ة لحل الجشكةت ب ن الضطب ق ن القب ا والبيدي لصالح الضطب ا البيدي ول ضحقا جن صحة

هذا الارض ضم اسضخدام اخضبار ظت) لي نض ن جرضبطض ن ،T test Paired Samplesوالجدول ظ)5-2
و ح النضائ

الجدول ()6-2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) ومستوى الداللة للتعرف إلى الفرق بين متوسطي درجات
الطالب في الدرجة الكلية لحل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي
القياس

العدد

المتوسط

االنحراف

البيان

القب ا

30

3.33

.88

البيدي

30

4.93

1.11

القب ا

30

3.10

.66

البيدي

30

4.50

1.01

القب ا

30

3.40

.89

البيدي

30

4.67

1.30

القب ا

30

2.33

1.58

البيدي

30

4.63

1.10

البيان

القياس

العدد

المتوسط

االنحراف

الوصول لحل

القب ا

30

2.83

.95

الجشك ة والنضائ

البيدي

30

4.13

1.04

القب ا

30

15.00

3.60

البيدي

30

22.87

4.61

ضحد د الجشك ة
ججع الجي وجات

الجضص ة بالجشك ة
قرض الاروض لحل

الجشك ة

اخضبار صحة

الاروض

الدرجة الك ة

قيمة ت
.40.4

.4..1

848.1

مستوى الداللة
عند جسضوى
.4.0
عند جسضوى
.4.0
عند جسضوى
.4.0
عند جسضوى

.4..9

.4.0

قيمة ت

مستوى الداللة

.4..0

14..0

عند جسضوى
.4.0
عند جسضوى
.4.0

ضش ر نضائ الجدول ظ )7-2إل وجود قارا ذي داللاة إحصاائ ة عناد جساضوى داللاة ظ)α≤ 0.05

ب ن جضوسطا درجات الطةب قا الدرجة الك ة لحال الجشاكةت با ن الضطب قا ن القب اا والبيادي لصاالح
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الضطب ا البيدي ،وهذا ينا قيال ة اسضخدام إسضراض ج ة عباءة الخب ر قا ضنج ة جهارات القدرة ع ا حال

الجشكةت لدى الطةب.

 )3النتائج المتعلقة باختبار الفرض الثالث:
وينص الفرض الثالث على ما يلي:

وجا ا ااد قا ا اارا ذو داللا ا ااة إحصا ا ااائ ة عنا ا ااد جسا ا ااضوى داللا ا ااة ظ )α≤0.05ب ا ا ا ن جضوسا ا ااطا درجا ا ااات

الطالب ا ااات ق ا ااا الدرج ا ااة الك ا ااة لح ا اال الجش ا ااكةت با ا ا ن الضطب قا ا ا ن القب ا ااا والبي ا اادي لص ا ااالح الضطب ا ااا
البيدي.

ول ضحقا جن صحة هذا الارض ضم اسضخدام اخضبار ظت) لي نض ن جرضبطض ن T test Paired

 ،Samplesوالجدول ظ )7-7و ح النضائ
الجدول ()6-3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) ومستوى الداللة للتعرف إلى الفرق بين متوسطي درجات
الطالبات في الدرجة الكلية لحل المشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي
القياس

العدد

المتوسط

االنحراف

البيان

القب ا

30

3.20

.71

البيدي

30

4.50

.94

القب ا

30

2.70

.84

البيدي

30

4.57

.94

القب ا

30

2.97

.85

البيدي

30

4.20

.92

القب ا

30

1.77

1.19

البيدي

30

4.30

.88

البيان

القياس

العدد

المتوسط

االنحراف

الوصول لحل

القب ا

30

2.60

1.25

الجشك ة والنضائ

البيدي

30

3.90

1.09

القب ا

30

13.23

3.17

البيدي

30

21.47

3.97

ضحد د الجشك ة
ججع الجي وجات

الجضص ة بالجشك ة
قرض الاروض لحل

الجشك ة

اخضبار صحة الاروض

الدرجة الك ة

قيمة ت
6.04

44084

.4.11

مستوى الداللة
عند جسضوى .4.0

عند جسضوى .4.0

عند جسضوى .4.0

94...

عند جسضوى .4.0

قيمة ت

مستوى الداللة

8409

4441

عند جسضوى .4.0

عند جسضوى .4.0

ضش ر نضائ الجدول ظ )7-7إل وجود قارا ذي داللاة إحصاائ ة عناد جساضوى داللاة ظ)α≤ 0.05

ب ن جضوسطا درجات الطالبات قا الدرجة الك ة لحل الجشكةت ب ن الضطب ق ن القب ا والبيادي لصاالح
الضطب ا البيدي ،وهذا ينا قيال ة اسضخدام إسضراض ج ة عباءة الخب ر قا ضنج ة جهارات القدرة ع ا حال

الجشكةت لدى الطالبات.
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 )4النتائج المتعلقة باختبار الفرض الرابع:
وينص الفرض الرابع على ما يلي:

ال حقا ااا اسا ااضخدام إسا ااضراض ج ة عبا اااءة الخب ا اار م ا ا اًر كب ا ا اًر قا ااا ضنج ا ااة جها ااارات القا اادرة ع ا ا حا اال

الجشكةت لدى ط بة الصف الساد

األساسا.

ول ضحقا ااا جا اان صا ااحة ها ااذا الاا اارض ،ققا ااد ضا اام حسا اااب حجا اام الض ا ا م ر باسا ااضخدام جربا ااع إ ضا ااا ظ)2

ظجنص ا ااور ،)75 :1997 ،واضب ا ااع الباح ا ااث الجس ا ااضو ات ا ض ا ااة لضق ا ااد ر حج ا اام الضا ا ا م ر وق ا ااا جرب ا ااع إ ض ا ااا
ظعاانة:)38-42 :2000 ،
تأثير متوسط
0.06

تأثير صغير
0.01

تأثير كبير
0.14

و ش ا ا ر الجا اادول ظ ).-8إل ا ا حجا اام الض ا ا م ر ةسا ااضراض ج ة عبا اااءة الخب ا اار قا ااا ضنج ا ااة جها ااارات
القدرة ع

حل الجشكةت لدى ط بة الصف الساد

األساسا.

الجدول ()6-4

قيم مربع إيتا وتقدير حجم التأثير إلستراتيجية عباءة الخبير في تنمية مهارات حل المشكالت لدى طلبة
الصف السادس األساسي

القياس

قيمة مربع إيتا

تقدير حجم التأثير

الدرجة الك ة لحل الجشكةت لدى الط بة

.410

كب ر

الدرجة الك ة لحل الجشكةت لدى الطةب

.4.9

كب ر

الدرجة الك ة لحل الجشكةت لدى الطالبات

.41.

كب ر

ض ااح جاان الجاادول ظّ )7-7ن حجاام ض ا م ر إسااضراض ج ة عباااءة الخب اار قااا ضنج ااة جهااارات حاال
الجشكةت كب ر لدى ط بة الصف الساد األساسا.

مناقشة النتائج:

اارى الباحااث ّن قيال ااة إسااضراض ج ة عباااءة الخب اار وض م رهااا اة جااابا الكب اار قااا حاال الجشااكةت،
يااود ليد ااد جاان األسااباب ،ا ضا قااا جقاادجضها جاانح الط بااة قرص ااً ل ضاكاار والض جاال والضيب اار عاان الااذات،

اإن
والضااع اال الجمج اار ج ااع الجججوع ااة ،والضا اااوض ألج اال ضحق ااا ه اادف جش ااضر  ،وع ااةوة ع ا ا ذلا ا  ،ق ا ّ
إسضراض ج ة عباءة الخب ر ضض جن صاقل جهاارات الجاضي م باالخبرة جان خاةل ضجم ا دور الخب ار وصااحب
الضجربة ،ججا ،وده بقدرات ع

حل الجشكةت وا جان بإجكان ة ح ها.

جشكةت واقي ة ذات صا ة بح ااة الجاضي م وب ئضا ،

وُ اف إل ذل ّن عباءة الخب ر ضسضند ع
ججا جي كمر انخراطاً واندجاجاً قاا الجشاك ة ،وججاا ولاد رةباة جاجحاة قاا ح هاا ،وقاد سااعد ذلا قاا
ضبنا الجضي ج ن ل جشك ة ،واشيارهم نهم ج،ء جنها وجن ح ها.
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كجا ّن ضوا ف إسضراض ج ة عباءة الخب ر ضط ب جن الجضي جا ن داء جهجاات ضضطاور ق هاا قادراضهم
جن جسضوى جضدن إل جسضوى راا ،جن خةل اسضمجار الطاقات الكاجنة الضا ضجضاع بهاا الجضي جاون ،ججاا
حا،هم قا ضحس ن نوع ة داءاضهم.

وضا ااد إسااضراض ج ة عباااءة الخب اار قااا ضطااو ر جهااارة اضخاااذ القارار ،والضااا ضيااد جحااو اًر جهجااً قااا حاال

الجشااكةت ،ققااد الحااا الباحااث ن الط بااة هضجااون بالوصااول إل ا ق ارار وُوجهااون جهااودهم نحااو ض ا ط ر
الجشااك ة وضهااذ بها ضجه ااداً ل حاال و الق ارار ،و ااجن ض ا الجهااود ققااد طرح اوا اليد ااد جاان الباادائل الججكنااة
لحال الجشااك ة جاان خااةل الضشاااور واسااضج،اا ا راء ،ججااا دعااهم إلا ضك ااف الح ااول ضااارة و ضيااد ها ضااارة
خرى وربطها بجيط ات الجشك ة.

وضضاا نضائ هذه الدراسة جع نضائ دراسات جاكجون وآخر ن ظ،)McCammon et al., 1999

وضاضار وسب ل ظ ،)Tatar &Sibel, 2002وسن وآخر ن ظ ،)Sun et al., 2003وة ةن وآخر ن
ظ ،)Gillan et al., 2007وها جر ،ظ ،)Hymers, 2009وشان ظ ،)Chan, 2009وضا ور
ظ ،)Taylor, 2009وسا ر ظ ،)Sayers, 2011وعوض اهلل ظ )2013الضا شارت إل

مر

إسضراض ج ة عباءة الخب ر قا ضنج ة قدرات الجضي ج ن قا حل الجشكةت ،وانجا ،الجهام الضا ّدى ق ها
الجضي جون دوار الخبراء.
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توصيات الدراسة
ضجش اً جع النضائ الضا خ صت إل ها هذه الدراسة جن مر البرناج القائم ع
الخب ر بشكل وا ح قا ضنج ة القدرة ع

إسضراض ج ة عباءة

حل الجشكةت ،وضحق قاً لجا دعو إل األدب الضربوي جن

اسضخدام طرائا واسضراض ج ات جد دة قا الضياجل ب ن الجواد الجخض اة لضيا م قوائد الجيرقة الي ج ة،
وع

قإن الباحث وصا بجا ا:

)1

رورة ضوا ف برناج نه عباءة الخب ر قا ضدر

)2

رورة ض ج ن الكضب الجدرس ة قا الجراحل الضي ج ة ببيض جهارات حل الجشكةت ،وضك ف

ضنج ة القدرة ع

الط بة ل جواد الجخض اة؛ لجا لذل جن مر قا

حل الجشكةت وانجا ،الجهجات الضي ج ة.

الط بة بالبحث عن ق ا ا جح ة وواقي ة وضقص ها وح ها ،وذل بحث القائج ن ع
الجناه الدراس ة ةدخال جنهاا عباءة الخب ر

جن الجراحل الضي ج ة األساس ة.

 )3اسضخدام الجي ج ن سال ب واسضراض ج ات حد مة قا الضدر
برناج عباءة الخب ر والدراجا الضكون ة.

قا الجراحل الضي ج ة الجخض اة ،جمل

 )4االهضجام قا اسضخدام األنشطة الصا ة والةصا ة قا الجواد الدراس ة الجخض اة.
)5

و ع

رورة ضنا م براج ضدر ب ة وورش عجل لجشرقا وجي جا الجواد الجخض اة ضحت إشراف جدرب ن

جؤه ن ،وضدر بهم ع

إعداد واسضخدام نه عباءة الخب ر.
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مقترحات الدراسة
وقا

وء هداف البحث الحالا والنضائ الضا ضوصل إل ها الباحث ،قضرح الباحث إجراء الج ،د

جن البحوث والدراسات قا الججاالت الضال ة:

 )1إجراء الج ،د جن هذه الدراسات ل كشف عن النواحا اة جاب ة السضخدام إسضراض ج ة عباءة الخب ر
قا الضي م ججام ة ل بحث الحالا ع
وال غة اليرب ة واةنج  ،ة.

جنهاا وجو وعات خرى ضضكاجل بها الي وم والر ا

 )2إجراء بحاث خرى ججام ة ل بحث الحالا ع

ات

جراحل دراس ة خرى وجسضو ات ضحص ة جخض اة.

 )3دراسة مر ضوا ف برناج نه عباءة الخب ر قا ضنج ة نجاط خرى جن الضاك ر الي جا.
 )4ضقصا قاع ة برناج نه عباءة الخب ر قا ضنج ة القدرة ع

حل الجشكةت وجسضوى الضحص ل

واالضجاهات والداقي ة نحو الضيّم ،وجقارنضها بإسضراض ج ات خرى.
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قائمة المراجع
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مالحق الدراسة
 أسماء السادة المحكمين.
 الصورة النهائية لالختبار.
 تخطيط لدور المعلم والطالب لتنفيذ المهام.
 إفادة تطبيق.
 تخطيط ماغي هلسون للدروس.
 نموذج درس في عباءة الخبير.

(ملحق)1
قائمة بأسماء السادة المحكمين للبرنامج التعليمي القائم على عباءة الخبير
اسم المحكم

الدرجة العلمية

مكان العمل

غسان الحلو

أستاذ دكتور

جامعة النجاح الوطنية

علي حبايب

أستاذ مشارك

جامعة النجاح الوطنية

صالح ياسين

أستاذ مساعد

جامعة النجاح الوطنية

سهيل صالحة

أستاذ مساعد

جامعة النجاح الوطنية

نبيل الصالحي

دكتوراه

وكالة الغوث الدولية

حازم عيسى

أستاذ مساعد

جامعة القدس المفتوحة

عطا درويش

أستاذ مشارك

جامعة األزهر بغزة

علي نصار

أستاذ مساعد

جامعة األزهر بغزة

داوود حلس

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية بغزة

محمد أبو شقير

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسالمية بغزة

ماهر جودة

دكتوراه مناهج وطرق تدريس

جامعة القدس المفتوحة

سامي بدر

بكالوريوس تربية

و ازرة التربية والتعليم

88

(ملحق)2

الصورة النهائية الختبار تنمية القدرة على مهارات حل المشكالت
يتكون من خمسة أقسام:
 )1تحديد المشكلة.

 )2جمع المعلومات المتصلة بالمشكلة.
 )3فرص الفروض لحل المشكالت.
 )4اختبار صحة الفروض.

 )5الوصول لحل المشكلة والوصول إلى النتائج.

كل قسم ( )6أسئلة

القسم األول :تحديد المشكلة:

تعليمات :يتضمن هذا القسم مجموعة فقرات يلي كل فقرة سؤال يتطلب تحديد المشكلة الواردة

بالفقرة ،وينتهي بأربع إجابات ،ويطلب منك اختيار اإلجابة التي تعبر عن المشكلة الرئيسية التي

تتضمنها الفقرة ،ثم تضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.

-1انتشار المصانع في العالم يؤدي إلى زيادة نسبة تلوث الهواء نتيجة خروج الغازات ،وهذه

الغازات أدت إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو ،وأخذ المسؤولون يفكرون في طريقة

للحد من زيادة التلوث في البيئة.
المشكلة هي:
أ -انتشار المصانع في العالم.

ب -الغازات التي تؤدي إلى إحداث التلوث.

ج -الطريقة المناسبة للعمل على عدم حدوث التلوث.
د -تلوث الهواء يؤدي إلى انتشار األمراض المزمنة.
 -2أحمد ماهر في لعب الكرة ،الجميع يعجبون بمهارته فأصبح يشعر بالغرور ،ويحاول أن يظهر

لآلخرين مدى براعته في إحراز األهداف دون تبادل الكرة مع زمالئه ،وفى يوم انفرد بالكرة في
محاولة لتسجيل الهدف في مباراة نهائية للفوز ،من المفترض أن يتبادل الكرة مع زمالئه وخاصة

أن موقفهم أفضل في إحراز الهدف ،ولكنه لم يفعل؛ مما أدى إلى هزيمة الفريق في نهاية المباراة.
المشكلة هي:

أ -غرور وأنانية أحمد.

ب -أحمد عدواني مع زمالئه.

ج -هزيمة الفريق في المباراة.
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د -الزمالء تركوا الالعب يلعب بمفرده.
 -3تتناقص األراضي الزراعية في قطاع غزة نتيجة االمتداد العمراني وزيادة نسبة السكان.
المشكلة هي:

أ -وجود قطاع غزة على الساحل.

ب -زيادة نسبة السكان.

ج -نقص إمداد السكان بالخضروات.
د -ارتفاع أسعار األراضي الزراعية.

 -4تنشأ األمطار نتيجة اعتراض سلسلة جبلية لرياح محملة بالبخار فتسقط أمطا ار غزيرة على
شكل سيول فوق المرتفعات في جنوب فلسطين فتؤدي أحيانا إلى غرق بعض البيوت.
المشكلة هي:

أ -حدوث السيول.

ب -إهمال وعدم تطوير البنية التحتية.

ج -األمطار التي تسقط على المرتفعات جنوب فلسطين.
د -اصطدام األمطار بالجبال.
 -5انقطع التيار الكهربائي عن الحي الذي يسكن به أحمد الساعة ( )12ليال ،وفي الصباح
سيتوجه المتحان الرياضيات ،ولم يكمل دراسة المادة ،ولم يجد إنارة أخرى في البيت.
المشكلة هي:
أ -انقطاع الكهرباء.

ب -عدم قراءة الدرس في النهار.

ج -أحمد لم يكمل دراسة الرياضيات.
د -عدم وجود دكان في الحي.
 - 6سمير يفكر جديا في ترك المدرسة وااللتحاق بالعمل بسبب ظروف عائلته الفقيرة ،والده يصر
على أن يعمل سمير في الطوب مع عمه ،ولكن سمير يريد العمل بالمنجرة الواقعة في بداية مخيم

جباليا.

المشكلة هي:

أ -رغبة سمير في ترك الجامعة.
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ب -عدم رغبة سمير بالعمل في معمل الطوب واص ارره العمل في المنجرة.
ج -ورشة األخشاب بعيدة.

د -عم سمير سيغضب من سمير؛ ألنه لم يعمل معه.
 - 7البيئة في غزة غير قادرة على استيعاب المزيد من النفايات ،وهذه النفايات نتجت عن الزيادة

السريعة في عدد السكان وعدم قدرتهم على التخلص منها.
المشكلة هي:
أ -زيادة أعداد السكان.

ب -تقصير جهود البلدية في مكافحة النفايات.
ج -عدم استيعاب البيئة لمزيد من النفايات.
د -تلوث البيئة.

القسم الثاني :جمع المعلومات والبيانات.
يتضمن هذا القسم عدة مواقف أو مشكالت ما ،يلي كل مشكلة أربع إجابات تمثل عدة طرق

للحصول على البيانات والمعلومات التي تساعد في حل المشكلة ،وعليك أن تحدد أفضل الوسائل أو
الطرق المقدمة إليك بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.

 -8إذا أردت أن تتوصل إلى حقائق بشأن حادث ألحد أصدقائك بالمدرسة يهمك أمره فإن.
أفضل طريقة لجمع المعلومات هي:

تقر جميع الصحف والمجالت التي نشرت الخبر.
أ -أ
ب -تذهب إلى مكان الحادث.

ج -تسأل أصدقاءه المقربين الذين شاهدوا الحادث.
د -تقوم باالطالع على محاضر النيابة السرية الخاصة بالحادث.
 -9علمت أن أحد أسباب تلف الثالجة الكهربائية هو تسرب الغاز ،وأنه يمكن إعادة شحنها بالغاز
لكي تعود للعمل مرة أخرى وللتأكد من ذلك.
أفضل طريقة لجمع المعلومات هي:
أ -عندما تعود للمنزل تفحص أنابيب الغاز بالثالجة بمفردك.

ب -تطلب من معلمك تنظيم رحلة إلى مصنع الثالجات البعيد لرؤية عملية التصنيع.
ج -تسأل أصدقائك عن تركيب الثالجة.

د -تسأل فني الثالجات الذي يفتح ورشته إلصالح الثالجات بجوار منزلك.
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 -10الصحراء تتصف بالمناخ القاري الذي يكون شديد الحرارة نها ار وشديد البرودة ليال ،وذلك ألن
رمال الصحراء تكتسب الحرارة بسرعة نها ار وتفقدها ليال وللتأكد من ذلك.
أفضل طريقة لجمع المعلومات هي:

أ -تقوم برحلة لقضاء عدة أيام في أحد المناطق الصحراوية البعيدة.
ب -تجرى تجربة لتسخين عينة من الرمال ومالحظة درجة الح اررة أثناء التسخين والتبريد.
ج -تشاهد فيلما عن الحياة في الصحراء.

د -تق أر في الكتب عن تكيف الحيوانات التي تعيش في الصحراء مع الظروف المناخية.
 -11أراد التالميذ صناعة بعض المرايا ،وبعد قراءة المقال عن صناعة المرايا وسؤال المعلمين لم
يستطيعوا صناعة المرايا ولكي يقوموا بهذا العمل.
أفضل طريقة هي:
أ -سؤال زمالء لهم درسوا عن المرايا قبل عدة سنوات.

ب -مشاهدة أفالم توضح انعكاس األشعة في المرايا.

ج -زيارة مصنع المرايا القريب من المدرسة لمشاهدة كيفية صناعتها.
د -قراءة كتب عن الصناعة.
 -12هناك طرق آمنة وغير خطرة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي بدال من البنزين فإن
أفضل طريقة لجمع المعلومات هي:

أ -من المسؤول عن توزيع الغاز الطبيعي للبيوت.

ب -من شبكة المعلومات (اإلنترنت) التي تتحدث بوضوح عن أساليب التزويد.
ج -من بعض سائقي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

د -من نشرات األخبار التي ربما تتحدث عن الغاز الطبيعي.
 -13إذا أردت معرفة األحوال الجوية ألنك تنوي السفر غدا.
أفضل طريقة هي:

أ -تسأل زمالءك عن األحوال الجوية غدا.
ب -تلجأ للكتب العلمية التي تتحدث عن األرصاد الجوية.
ج -تنظر للسماء وقت ركوب السيارة.

د -تدخل على شبكات (االنترنت) العالمية.
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القسم الثالث :فرض الفروض:

تعليمات :يتضمن هذا القسم مجموعة من فقرات تمثل مشكلة ما ،يأتي بعد كل موقف أو فقرة

عدد من الفروض ،اق أر الفقرة باهتمام وحدد المشكلة في ذهنك ،ثم اختر الفرض المناسب الذي يمثل

حال للمشكلة المتضمنة بالموقف أو الفقرة ،ثم ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.
 -14وضع محمد الكاز في زجاجة ووضع نفس الحجم من البنزين في زجاجة أخرى مشابهة تماما
لألولى ،وترك الزجاجتين في المعمل وبعد فترة الحظ أن البنزين يتناقص في حين ما زال الكاز في
الزجاجة األولى كما هو.

في هذه التجربة أراد أحمد اختبار الفرض التالي:

أ -سرعة التبخر تعتمد على حجم السائل.

ب -اتساع فتحة الزجاجة يؤثر على سرعة التبخر.
ج -السوائل تختلف في سرعة تبخرها.
د -الكاز والبنزين مواد سائلة.

 -15أسباب كثرة الزالزل في الشرق األوسط أذهل الخبراء الذين أكدوا حدوث زالزل أخرى بالمنطقة
وأخذ الجميع يفكر في هذا األمر.
الفروض المقترحة:
أ -بسبب التوسع في إنشاء البحيرات الصناعية.

ب -بسبب استخراج كميات كبيرة من البترول أدت إلى حدوث تلك الهزات.
ج -بسبب كثرة الحروب.

د -بسبب كثرة البشر على سطح األرض.
 -16في ذات يوم أعلن سيدنا سليمان عقاب النملة على ارتكاب ذنب فعلته ،وكانت مدة العقاب

عامين فوضعها في صندوق وسألها كم تحتاجين من القمح في العامين ،فقالت :حبتان من القمح

وأغلق سيدنا سليمان الصندوق ،ومر عامان وبعدها فتح سيدنا سليمان الصندوق فوجد النملة قد
أكلت حبة واحدة من القمح وتركت األخرى فكان األمر محي ار لسليمان وأخذ يفكر في األمر.
الفروض المقترحة:

أ -إن النملة تركت الحبة الثانية ألنها مريضة.

ب -إن النملة تركت الحبة الثانية ألبنائها بعد خروجها.

ج -عندما علمت النملة أن رزقها على اهلل أكلت الحبتين.
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د -عندما علمت أن رزقها على سليمان تركت الحبة الثانية خوفا أن ينساها سليمان عاما ثالثا فتركت
الحبة.

 -17تقوم الدولة بأقصى جهود للمحافظة على البيئة من التلوث السمعي الناتج من ورش صيانة
السيارات (الميكانيكا -السمكرة) .وهذا شغل المسؤولين على البيئة وأخذوا يفكرون في األمر.
الفروض المقترحة:

أ -نقل السكان إلى أماكن منعزلة.
ب -نقل الورش بعيدا عن السكان في أماكن مخصصة لصيانة السيارات.
ج -قيام البلدية بإصدار قرار تنظيم الورش بجانب البيوت.

د -قيام السكان بترك منازلهم بجوار الورش والعيش في المقابر.
 -18إن بعض المنحرفين يستخدمون الكيروسين في إشعال الحرائق تأث ار بما يشاهدونه في
البرنامج التلفزيونية ،ويقرؤون عنه في المجالت والصحف المختلفة.
الفروض المقترحة:
أ -منع صدور مجالت الحوادث ومنع نشر أخبار الحوادث والقضايا في الصحف.

ب -منع إذاعة البرنامج في التلفزيون الذي يعرض أخبار الحوادث.
ج -توعية األطفال بخطورة التشبه بأصحاب السلوكات الخاطئة.

د -وضع جميع األطفال تحت الرقابة المستمرة لحمايتهم من هذه األخطار.
 -19يتنقل السكان في الصحراء ويتمركزون في جهات محدودة وليس في كل الصحراء.
الفروض المقترحة:

أ -لقلة األمطار لذلك يتمركزون في بعض األماكن لوجود اآلبار والعيون.

ب -لقلة الخدمات التعليمية والصحية.
ج -لقلة الصحراء الفلسطينية.

د -ألن الصحراء ال يوجد بها سكان.
القسم الرابع :اختبار صحة الفروض:

تعليمات :يتضمن هذا القسم مجموعة من الفقرات ،حيث تمثل كل عبارة فرضا ما ويأتي بعدها

عدد من الطرق التي يمكن استخدامها الختبار صحة هذا الفرض ،المطلوب منك اختيار اإلجابة التي
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تمثل أفضل طريقة الختبار صحة الفرض الوارد بالفقرة ،ثم ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة

الصحيحة.

 -20للتأكد أن الضوء من العوامل التي تؤثر على نمو النباتات فإنك تقوم.
أ -بوضع نبات في الضوء وآخر من نفس النوع في الظالم وبنفس كمية الماء ومالحظة ما يحدث.

ب -وضع نبات في الضوء وريه بالماء ومالحظة ما يحدث.
ج -وضع نبات في الظالم وريه بالماء ومالحظة ما يحدث.

د -تأخذ نباتين مختلفين ونضع أحدهما في الظالم واآلخر في الضوء ومالحظة ما يحدث.
 -21يمكن زيادة الثروة السمكية لسد النقص في الثروة الحيوانية.
الطرق التي يمكن استخدامها للتحقق من صحة هذا الفرض:

أ -العمل على صيد كمية كبيرة من األسماك بالديناميت.
ب -العمل على منع الناس من السباحة.

ج -إقامة دورات تدريبية للصيادين ورعايتهم.
د -تغذية األسماك بأنواع من الفواكه والذرة.
 -22يتركز معظم البترول في الوطن العربي في الجناح األسيوي.
للتأكد من صحة الفرض:
أ -مشاهدة فيلم تلفزيوني عن إنتاج البترول في الكويت.

ب -مناقشة معلم الفصل أو الموجه في التوزيع السكاني.

ج -قراءة مرجع علمي متخصص عن طبيعة البترول وظروف تكوينه.

د -مقارنة بين نسبة إنتاج كل من الجناح األسيوي والجناح اإلفريقي في الوطن العربي.
 -23يمكن بالتدريب تعليم الحصان الرقص.
للتأكد من صحة الفرض:

أ -مناقشة الطبيب البيطري في تعليم الحصان الرقص.
ب -ال تقدم للحصان أي طعام حتى يتعلم الرقص.
ج -إقامة سباق في الجري بين الخيول.

د -مالحظة حركات الحصان قبل التدريب ومقارنتها بحركاته بعد التدريب.
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 -24يكون الميزان التجاري في صالح فلسطين إذا كانت الصادرات أكبر من الواردات.
للتأكد من صحة الفرض:

أ -المقارنة بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات إذا كانت الصادرات أقل من الواردات يحدث عجز في
الميزان التجاري.

ب -محاسبة الوزراء على قلة اإلنتاج.

ج -توعية المواطنين ألهمية ترشيد االستهالك.
د -مراجعة قيمة الصادرات في الدول المجاورة.
 -25تنتشر اإلصابة بمرض شلل األطفال بين صغار السن.
للتأكد من صحة الفرض:

أ -إحصاء عدد المصابين من األطفال بمرض شلل األطفال.

ب -مقارنة نسبة اإلصابة بين الذكور واإلناث.

ج -عزل األطفال المشتبه في إصابتهم بمكان خاص.
د -توزيع نشرات للوقاية من المرض.
القسم الخامس :استخالص النتائج:

تعليمات :يتضمن هذا القسم مجموعة فقرات يمثل كل منها موقفا معينا ،ويلي كل فقرة أربع

إجابات مقترحة ،ويطلب منك اختيار اإلجابة التي تمثل حال مناسبا للموقف الوارد بالفقرة ،ثم ضع
دائرة حول الحرف الذي يمثل رمز اإلجابة الصحيحة.

 -26أثناء المنخفض الجوي الذي وصل قطاع غزة حيث حدثت فيضانات غمرت العديد من الشوارع
والمباني واختلطت مياه المجاري مع المياه الجوفية.
النتائج المستخلصة:

أ -هدم المباني.

ب -تلوث المياه الجوفية.
ج -تهجير السكان.
د -عرقلة المرور.
 -27ما زالت حوادث القطارات تحدث بكثرة في الدول الفقيرة ،وكما يعد اإلهمال عنص ار أساسيا فهي
تعد من حوادث اإلهمال.
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النتائج المستخلصة:

أ -نتيجة لقلة إمكانات التطوير والتحسين.
ب -نتيجة حركة القطارات السريعة.

ج -نتيجة كثرة استخدام المواطنين للقطارات.

د -نتيجة اإلهمال في خطوط السكك داخل المدن.
 -28يبلغ عدد سكان غزة حوالي  1.1مليون نسمة ،ولديها مشكالت لتوفير فرص العمل للشباب.
النتائج المستخلصة:
أ -تفكير الشباب بالهجرة إلى الخارج.

ب -كثرة المصانع لتوفير فرص العمل للشباب.

ج -ال يميل السكان إلى تحقيق التنمية االقتصادية.
د -لم تتأثر الموارد البشرية لضعف التنمية االقتصادية.
 -29تسهل السباحة في مياه المسبح عن السباحة في مياه البحر.
النتائج المستخلصة:

أ -مياه المسبح ال يوجد بها صخور ودوامات.

ب -مياه البحر مالحة وبالتالي قوة دفعها أكبر من مياه المسبح.
ج -كثرة السفن والمالحة في البحر مما يعيق عملية السباحة.

د -مياه البحر بها نسبة أكسجين عالية أكثر من مياه المسبح.
 -30تعد مدينة القدس من أكثر مناطق فلسطين التي يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم
وخاصة في األعياد.

النتائج المستخلصة:

أ -توافر األماكن الدينية واألثرية فيها.
ب -وقوعها في منطقة صراع دولي.

ج -زيادة المستوى االقتصادي لسكان القدس.
د -اقترابها من المملكة األردنية الهاشمية.
-31تهتم البلدية في اآلونة األخيرة بعملية تشجير المدن ،حيث يقوم الطلبة بمساعدتهم في عملية
التشجير كعمل تطوعي.
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النتائج المستخلصة:

أ -الطالب يحبون زراعة األشجار مما يدفعهم إلى ذلك.
ب -البلدية ال تجد نقودا تنفقها على عملية التشجير فقام بها الطلبة.

ج -التشجير يؤدي لخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون ورفع نسبة األكسجين.
د -حتى يحصل الطلبة على مقابل مادي.
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(ملحق)3
تخطيط لدور المعلم والطالب لتنفيذ المهام في عباءة الخبير:

المعلم والطالب خارج الدور

الطالب/

المعلم/

-1طرح أسئلة للدخول في الدراما.

 -1اإلجابة عن األسئلة.

-2رسم صور الحيوانات.

-2مشاهدة الصور والتعليق عليها.

-3طرح أسئلة عن الحيوانات ومن الذي ينتهك حقوقها.
التقييم/كتابة وثيقة (عقد) للعمل بالدراما.

-3اإلجابة عن األسئلة.

المعلم والطالب على حافة الدور

 -1مهمة المعلم على حافة الدور لتأطير الطالب بطرح أسئلة مثل من هم األشخاص الذين يعملون
ببناء وتصميم المحميات الطبيعية؟ أين يتواجد هؤالء األشخاص؟ وما طبيعة عملهم؟.

 -2مهمة الطالب على حافة الدور
 اإلجابة عن األسئلة.

 بناء مكان تواجد الخبراء في مجال المحميات الطبيعية.
 رسم أغراض.

 وضع األغراض في المكان المناسب.

 تصديق الطالب للحالة التخيلية بمالحظة حماسهم للعمل سواء بالكتابة أو الرسم.
المعلم والطالب خارج الدور
مهمة المعلم خارج الدور قراءة السياق لتوضيح الصور لديهم.
مهمةةة المعلةةم خةةارج الةةدور تةةأطير الطةةالب لةةدور الخب ةراء والمعلةةم لةةدور رئةةيس مركةةز تصةةميم المحميةةات

الطبيعية.

المعلم والطالب داخل الدور

دور الطالب داخل الدور /يتخذ كل طالب موقفه داخل مكتب الخبراء في مجال المحميات الطبيعية.

مهمةةة المعلةةم داخةةل الةةدور /المعلةةم بةةدور رئةةيس مركةةز تصةةميم المحميةةات الطبيعيةةة ،يخبةةر الخب ةراء عةةن

الرسالة ويوكل لهم مهمة العمل على وضع تصميم للموضوع.

صناعة الطالب للشعار واتفاقهم على أشكال التصميم أو وضع عناوين رئيسة للتصميم.
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المعلم والطالب خارج الدور
مهمةةة المعلةةم خةةارج الةةدور يةةدعو الطةةالب لعمةةل مجموعةةات ووضةةع األسةةباب التةةي تةةؤدي لبنةةاء وتصةةميم
المحميات الطبيعية.

مهمة الطالب خارج الدور عمل المجموعات ومناقشة األمور.

مظاهر وأعراض المشكلة ،حلول أولية للمشكلة على لوحة كبيرة في دور جديد.
المعلم والطالب داخل الدور

مهمة الطالب داخل الدور هو تصميم المحميات الطبيعية.

مهمة المعلم داخل الدور (زيادة التوتر) مثل :نوع فريد من الحيوانات ودرجة ح اررته  42درجة.
كتابة مجموعة كبيرة من األسئلة (كتابة مهارة الطرح واألسئلة).
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)ملحق)4

إفادة تطبيق
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ملحق ()5
مثال على التخطيط وفق عباءة الخبير
ورقة -1اإلطار العام

يتعلموا؟

ما المشروع الذي سيالئم

موجز سريع لمستوى الطالب الحالي

ماذا يريد المعلم من الطالب أن

بشكل أفضل هذه المهارات؟

في التعلم

المنهاج/المواد

مجموعة المشروع

عمر المجموعة:

ما نوع المهمة األولى القادرة على كيف سيقوم المعلمون بتقييم

الجمع ما بين المشروع

أعمالهم؟

والمهارات؟

اللغة اإلنجليزية  -المفردات

نحن مصممون لحديقة لعب

الجوانب العاطفية واالجتماعية

األطفال

للتعلم:

من هو الزبون؟

االستماع إلى اآلخرين واستنباط

مجموعة مستخدمي

كيف سأشعر لو كنت أنا مكانهم،

المنتزهات

وأن أتعاون مع اآلخرين ألجل

إعادة تصميم منطقة اللعب

أهداف مشتركة

في المتنزه حتى يشعر

أستطيع أن ألعب أدوا ار مختلفة،

ما التكليف؟

األطفال بأنه مرحب بهم

يقوم األطفال بتفحص صورة

طالب في السنة السابعة ،مختلفو
القدرات ،صف 26

كبيرة مصنوعة باليد لبعض

األراجيح واإلرشادات والتحذيرات
في المتنزه.

المنهاج :وحدة  2و3
الجوانب االجتماعية والعاطفية للتعلم؟
هناك من ينادون بعضهم البعض

بألقاب سيئة .هناك ميل للدفع والدفش

في األروقة وعند دخول غرفة الصف.
ثقة بالنفس متدنية
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جوانب التعلم في المهمة األولى:
مالحظة التخريب ،واالحتياجات
المترتبة على األمر.

خالل المشروع:
اجتماع للهيئة التدريسية ومالحظات
حول الدافع المشترك.
بعد المشروع:
اجتماع للهيئة التدريسية
مراجعة الموضوع

مثال
المهمة
يتفحص الطالب

متطلبات الطالب

ما أهداف هذه المهمة

صورة كبير مصنوعة

التشارك في المكان تفحص

الصورة تفسير ما يرونه

لخلق تبئير أولي.

باليد لبعض األراجيح

ألنفسهم

واإلرشادات

ما األدوات التي سيستخدمها المعلم؟

ما التحضيرات التي

(مرفق الئحة باألدوات الممكن

على المعلم القيام بها؟
تحضير صورة

إخالء مكان في غرفة صغيرة.

لرؤية صحة الطالب

ألرجيح مكسرة.
ا

االجتماعية وأصوات

كتابة تحذيرات حول

على رؤيتها وتمريرها مع بدء النقاش.

العامة.

القواعد والقوانين.

تقبل جميع مالحظات األطفال بدون

تحذيرات حول

حكم.

الحوادث.

إعادة أي اقتراحات بصوت أعلى

إشارات الخطر-

أحجار كبيرة’ طرق
وعرة
هذا شرح مباشر لما

هذه مهمة منقحة – وهي

هذا مشابه ألهداف

سيطلب الطالب

تجلب االنتباه للتفاصيل

دروس مألوفة –

يقومون به الحقا

النتائج التقييم

الخيار المقيل

تكلم معظم الطالب

باالستناد إلى هذه االهتمامات فإن

وتلقوا أفكار بعضهم

المهمة المقبلة يمكن أن تكون:

البعض.

اختبار قراءتهم لقوانين وقواعد

المفردات مالئمة

موسعة وفهمهم لفائدة هذه القوانين.

ومناسبة.

أو زيادة "المنتزة" في غرفة صفهم

اهتمام عال

مالحظة الخراب الذي لحق

بالحوادث والقوانين.

باألراجيح باستخدام الصورة.

هذا عبارة عن كيفية

هذا عامل مهم في عباءة الخبير – وهو

يساعد هذا في

التحضير بشكل

يظهر موقف المعلم/ة-هناك درجة عالية

تحديد خطة الدرس

وكيف يسأل الطالب للقيام

الفرق أنه يساعد على

بالمهمة – وهي تأخذ بعين

التبئير بشكل واضح

-التعليم الدامج احترام مساهمات الجميع.

االعتبار جميع المتطلبات

على كل مهمة بطريقة

-التأمل في عمل الطالب معهم حتى

التي يستوجبها التواجد في

خاصة.

يكون الطالب قادرين على التأمل في

الصف من األطفال.

المقبل

استخدامها)
تعليق الصور بحيث يكون الجميع قاد ار

والتحذيرات في المنتزه

يتم ملء هذا القسم بعد الدرس أثناء التحضير للدرس

مسبق للدرس

من االلتزام ب

عملهم وهو يتطور
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المقبل.

خطط العمل التجاهين متضادين
للتطور– سيتم االختيار أثناء الدرس
وبينما يقوم المعلم بقراءة الصف
واتباعه.

مخطط درسي باستخدام إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية القدرة على حل المشكالت:
يعرض الباحث مخططا درسيا وفق إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية القدرة على حل المشكالت،
وذلك لتعميق الفهم بعباءة الخبير ،وتطبيق مهارات حل المشكالت من خالل موقف ُيمارس فيه
المتعلمون أدوار الخبراء.
 -1تهيئة المشهد:

محققو حوادث (الطائرة الماليزية المنكوبة)

كارثة رهيبة على وشك أن تحصل لطائرتنا المتجهة من كواللمبور إلى بجين! طائرتنا اختفت

عن الرادار ،وهناك معلومات قوية بأنها سقطت في المحيط الهادي.
نحن بحاجة إلى أن نبين:

أ -أين حصل الحادث؟

ب -كيف كان الطقس؟
ج -ما سبب الحادث؟

 -2نهج عباءة الخبير:
وضوح بأننا محققو حوادث ،وأن وظيفتنا هي كشف ما حصل للطائرة.
كيف نحصل على الخبرة؟

أ -تكتسب عباءة الخبير بتعلم المهام التي سيقوم بها محققو الحوادث في المكتب بين الوظائف
من خالل التجربة.

ب( -مهمة) القيام بأداء مهام من خالل عمل دراماتيكي.
ج -مقاطعة محققي الحوادث برسالة لجميع المجتمعين على عجل في غرفة االجتماعات.

د -موظف االتصاالت المعين يق أر بصوت عال رسالة معدة تستند إلى تفاصيل تم إقرارها أعاله:

ه-

قبل ساعة  ...سقطت طائرة البوينغ األكبر في العالم ،التي تقل 232راكبا من ضمنهم أفراد

طاقم الطائرة ،وهي في رحلتها األولى وسط المحيط الهادي.

و -ويتوقع أن نصل خالل ثماني ساعات ،لديكم ثالث ساعات لترتيب حقائبكم الخاصة بالتحقيق
في الحادث ،ثم تجتمعون على مهبط الهيلكوبتر.
مناقشة أي نوع من الوظائف ،ويمكن كتابة تقارير جمع أدلة عبر الهاتف البريد
اإللكتروني  ...الخ ،وتثبيت وتقديم خدمة أجهزة تقنية ،وآليات.

999

مهمة :تصنيع علبة صغيرة من الورق.
تجهيز أنواع األشياء الالزمة لمحقق يخرج إلى البحر للتحقيق في غرق السفينة.

مهمة :تصميم المقر الرئيسي للوكالة.

تضمينه مهبطا لطائرة هليكوبتر ،وغرفة اتصاالت ،وقسم الهندسة ،ومختبر الكمبيوتر،

وغرفة اجتماعات ،واضافة غرف أخرى.

مهمة :تصميم سفينة المحققين في الحادث.
تضمينها غواصة ،ومصعدا ،وقمرات للنوم ،وأماكن للغسل ،وتناول الطعام...الخ ،وجس ار،
وغرفة اتصاالت ،واضافة غرف أخرى.

مهمة :تصميم وبناء (مجموعات بناء أخرى ،وصنع نماذج للنفايات  ...الخ ،وآليات ثقيلة
لالستخدام من جانب المحققين في الحادث.

مهمة :تصميم وبناء تجهيزات تقنية.

-3عناصر رئيسية للسيناريو ،هي:
 -1لدينا وظيفة على قدر من المسؤولية ،واذا لم نقم بواجبنا تعرض الناس للخطر.
 -2مهمتنا ال تخلو من المخاطر ،والتعاون بين الفريق مطلوب.

 -3الحذر مطلوب في البحث عن الحقيقة وجمع الشظايا الناجمة عن الحادث .وظيفتنا صعبة
تقنيا ،وتتطلب قد ار كبي ار من الشجاعة ،وعلى الرغم من أهميتها ،فإن قلة من الناس تقبل عليها.

-4جهزوا ما يلي:

 -1اسم الوكالة.

 -2المقر الرئيسي للوكالة.
 -3سفينة محققي الحوادث الخاصة بالوكالة.
 -4التجهيزات الثقيلة (اآلليات الالزمة).
 -5تجهيزات تقنية.

 -6برامج كمبيوتر -وجمع معلومات -وتحرير فيلم  ...الخ.

 -7تجهيزات جمع معلومات -وقياس ،وتسجيل أشرطة ،وتصوير فيلم ،وأدوات اتصال .أنت
بحاجة للتأكد من القواعد ،ومالحظات ،واجراءات السالمة ،وتوقيع المكتب ،وشعار الوكالة ،وعلم

الشركة ،حدد األهداف وقيم الشركة ،وتحضير اجتماعات الشركة ،ومراجعة التحقيقات السابقة .ابحث
في مواقع االنترنت والكتيبات اإلرشادية.

خمس خطوات متسلسلة يجب القيام بها لبدء عمل اليوم:
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 -1اختيار التجهيزات الخاصة باجتماع الصباح.

 -2بناء خارطة لتسجيل وتنظيم مختلف المراحل المتعلقة بالوكالة ،من حيث كيفية عمل
الوكالة ،وتحقيقات سابقة ،وما التجهيزات التي تستخدمها الوكالة؟ وأساليب التحقيق فيها.
مهمة :وضع مالحظات قواعد واجراءات سالمة على لوحة اإلعالنات وحول المكتب
مهمة :صنع شعار مكتب وعلم ليعلقا خارج باب المكتب.

مهمة :وضع أهداف للوكاالت وقيم ،ونشر كتيب عن الوكالةة يتضةمن تحقيقةات سةابقة
وأهدافا وقيما...الخ.
 -3وضع الجدول الزمني لمراحل تأسيس الوكالة وعملها.
 -4استخدام عمل دراماتيكي وعيون درامية لبناء تحقيق الوكالة األول.
 -5من خالل التحقيق:
 -1تجمع األدلة.

 -2تكتب التقارير.
 -3تثبت أنواع من المهارات واألدوات التي يستخدمها محققو الحوادث.
 -5البناء على التجربة واستخدامها في التوضيح قبل أن تبدأ الدراما.
(الطالب يقررون أن الحادث سيكون عطل محرك الطائرة)

 مهمة :بناء أدوات .واختيار وسائل تستخدم للبحث .وفيلم وعرضه بحركة بطيئة.
(استخدام طريقة علمية إلقرار سبب عطل المحرك).

 مهمة :صنع خارطة عصف ذهني ،ومناقشة جوانب مختلفة ،والطالب يقومون
بذلك بأنفسهم.

 مهمة :مسودة ،وكتابة وطبع تقرير استخدام اللفظ اإلمالئي الدقيق ،وقاموس ،وشكل
العرض.
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الوضع :1
 -1يصل الوكالة بريد إلكتروني من أصحاب السفينة يلخص وقائع الحادث والتوقعات األولية ويتضمن

البريد اإللكتروني خرائط وخططا وقائمة المسافرين المهمين جدا.

 -2تالحظ شيئا مثي ار للشك فةي البريةد اإللكترونةي الةذي وصةل الوكالةة يلمةح لمحاولةة أصةحاب السةفينة

إخفاء شيء ما.

 -3تقوم الوكالة بعد ذلك بتحديد تفاصيل الحادث مسبقا بما في ذلك التسجيل السفينة.
 -4تتابع الوكالة وقائع الحادث.

 -5يرسم االختصاصيون صو ار لكل عنصر يوضح جدوال زمنيا لألحداث.
 -6نبدأ الحديث من خالل األحداث.

 -7نعد مخططا تسجيال من الفني المختص بالتسجيل.

 -8نفحص التسجيالت أكثر من مرة ،ونقدر األمور بناء على ما سمعناه.
 مهمة :تجهيز ملف خاص بالوكالة لجمع العمل وتخزينه.

 مهمة :بريد إلكتروني من زبون :توضيح ما يحتاج إلى تحقيق ،وتلخيص وقائع
الحادث ،وتلميح (يعطي مفاتيح) لحجب حقائق ،وتوقعات :وتقرير (شكل/مهلة)،
ما الذي يتوقع في موقع الحادث؟ خرائط ،وخطط ،واسم القبطان ،ومسافرون

مهمون جدا.

 مهمة :رسم صور على قطع صغيرة منفصلة من الورق.

الوضع :2

تتابع الوقائع  ،وضع جدول زمني.

يتطلب هذا الوضع بناء مشهد طبيعي باستخدام قطعة ورق أزرق كبيرة ،بحيث نصف مكان
سفن اإلنقاذ والحطام ،وقوارب النجاة ،وجثث الضحايا...الخ .وتحليق بطائرة الهليكوبتر .استخدم هنا

عيون الدراما الخاصة بنا ،الحديث عما نشاهد .وضع صلة بين شبح الماضي وقطع الجثث الموزعة
في المكان على األرض.

 -1فتح المجال أمام نقاش مفتوح بين المعلمين لخلق روابط بين شبح الماضي وقطع القماش

المبعثرة على األرض.

 -2يقوم شخص مختص بمعاينة األجزاء األولى من الحطام.

 -3نأخذ بعين االعتبار أننا نعرف ما الذي نشاهده ،ولكننا ال نعرف متى تكون الجلسة األولى
لالستماع إلى التقارير ومن سيعقدها.
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الوضع :3
نقف في هذا الوضع على متن السفينة ،حيث يستمع طاقم المحققين إلى عرض عن الحادث

من خالل برنامج بوربوينت يلخص بعض المعلومات الراهنة.

يعيد فني التسجيل تشغيل الشريط ليشاهده طاقم المحققين مرة أخرى.

بما أن القضية تهم الصحافة ،فإنه يتحتم علينا تجهيز بيان صحفي مقتضب يحمل معلومات

عن الحادث ،وهنا نركز على أن تكون المعلومات مقتضبة ،وال نستفيض في الشرح ،كلما زاد كالمك
زادت أخطاؤك.

وال تخمن شيئا .فرجال الصحافة ال يرحمون.
يقوم بعض طلبة الصف بدور الصحافة ويطرحون أسئلة.

 مهمة :تحضير عرض بوربوينت تمهيدي ،وتحرير أحمر ،وفحص صور ذات صلة
باألشعة فوق الصوتية ،وتطبيق وتحويل.

 تحضير بيان صحفي ،ومسودة ،وتحرير ،وكتابة ،وتطبيق فيديو ،وصحافة،
وتحضير أسئلة.
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