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باحث :

هازار حسن إبراهيم الشاعر
إش ف:
الدكتور

الدكتورة

باسم علي أبو كويك

صديقة سليم حلس

أستاذ علم النفس المساعد

أستاذ المناهج وتقنيات التدريس المساعد

قدمت هذه الدراسة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف املناهج وأساليب التدريس
من كلية الرتبية ـ جامعة األزهر ـ غزة
1436هـ2015 /م

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِنيَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي
سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ
سورة يوسف اآلية ()47

أ

ء

إل

إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه ،فأظهر بسماحته
تواضع العلماء وبرحابته أفكار العارفين .....
ً
ً
أهديه أوال لسراج العلم الذي ال ينطفئ نوره في حياتي أبدا .لوالدي الغالي الدكتور :حسن إبراهيم
الشاعر.
وإلى قطعة من الجنة أهداني رب الخلق فأتى بها أبي لبيتنا املتواضع التي وهبتني القوة والجرأة
ألكون برفقتكم هذه اللحظة .ألمي الغالية :مجدولين عبد الرحيم نصار.
أقول لهما أنتما وهبتماني الحياة واألمل والنشأة على شغف العلم واملعرفة
إلى أخوتي األعزاء :إبراهيم – محمد – عامر ،وإلى أختي الغالية رزان.
ً
إلى طفلتي :عشقي الذي ال ينتهي أبدا رحيق الزهر ،وغسق الليل.
إلى من تقاسمني في روحي وعقلي رفيقة الدرب املعلمة :سراء املصري.
إلى من تعجز الكلمات في وصف رفقته لسنين وتقديمه العون لي كل وقت وحين األخ العزيز يونس
عبد العال.

ً
ً
لكل من علمني حرفا فأصبح سراجا ينير لي الطريق.
إلى من تعجز الكلمات في وصف رفقته لسنين وتقديمه العون لي في كل وقت وحين من أسميته

رجل املواقف الصعبة الرفيق العزيز :يونس عبد العال.
ً
ً
إلى من منحني وقته  ....ووهبني جزءا من علمه  ....وأنار لي سراجا ألكمل املهمة  ....الدكتور :باسم
ً
علي أبو كويك ،فجزاه هللا عني كل خير وأدامه ذخرا للتعليم والبحث العلمي.
إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها  ....من جعلتني أتغلب على كل الصعاب
وعلمتني الصمود  ....مهما تبدلت الظروف  ....إلى من مدت لي يد العون ألنتصر على كل العقبات
 ....معلمة األجيال الدكتورة :صديقة سليم حلس.
إلى أساتذتي منذ صغري إلى اللحظة ....لزمالئي وزميالتي.....
أهدي هذا العمل راجية املولى عز وجيل أن يجد القبول والنجاح
الباحثة :هازار الشاعر.

ب

تق ي

شك

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ ولَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

و إ

آلي (.)7

ً
ً
فالشكر أوال هلل الواحد األحد الذي وهب لي عقال أميز به الصواب من الخطأ وأواجه املشكالت
وأطرح الحلول.
باسمي وباسم من ساروا على هذا الدرب أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة األزهر بغزة ممثلة
بالسيد رئيس جامعة األزهر أ .د .عبد الخالق الفرا  ...حفظه هللا ورعاه ،والطاقم اإلداري
واألكاديمي.
كما أشكر املشرفة الفاضلة الدكتورة :صديقة سليم حلس لتفضلها بقبول اإلشراف على هذه
ً
الرسالة والتي لوال نصحها ملا وصلت إلى هذه الصورة ،كما أتقدم بالشكر إلى املشرف الفاضل
الدكتور :باسم علي أبو كويك.
كما أشكر لجنة املناقشة التي أشعر بالفخر القتران كليهما بحصولي على درجة املاجستير
وتفضلوا بقبول عملي ومنحوني الثقة.
الدكتور :حازم عيس ى ،والدكتور :محمد محمد عليان.
والشكر موصول إلى األستاذ قاسم األغا "أبو أحمد" للجهود التي بذلها في إتمام هذه الدراسة ،وال
أنس ى أن أشكر الدكتورة الفاضلة :نادية عياش مديرة مدرسة رفح اإلعدادية املشتركة لالجئين
"زهرة املدائن".
والشكر الخاص للمعلمة بسمة سلمان أبو عاذرة التي تفضلت مشكورة بتطبيق التجربة .كما
أشكر وأثمن جهود الطالبات الالتي قمت بتطبيق أدوات الدراسة عليهن.
كما وأشكر األخ العزيز األستاذ :عالم عصام روبي ملساهمته في إتمام الدراسة.
ورب أخ لم تلده أمي قدم لي كل ما استطاع منذ اللحظة األولى األستاذ :سالم دويعر.
وأشكر العاملين باملكتبات الفلسطينية للجهود التي يبذلونها في إنجاح البحوث والدراسات
العلمية ،كما وأشكر كل من ساندني ووقف بجانبي فترة دراستي ولكل من له حق علي.
هازار الشاعر

ت
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ملخص

هددت الدرت دس د لإرددالدرف د لثددتلظيددسلتراتد لد ددتسدتت

عب
لدرت د ملدرمتمسكددحللددرملدرم ددك ل

ددنلتةم د د لدرما ددمه ملدر م د د لردفت ددمعل ددالدرما ددمسدالدرل مت د د ل ددنلم ل ددىلدر ددرملدر ممد د لر ددت ل
طمر ددمالدر د لدر دس دددلدي،تددتدقنقلررتلفتدددلظهددتد لدرت دس د لتددملد ددتبتدملدرمددةا لدرت س ،ددنقلركمةددال

ظتردالدرت دس د د لث ددمسللث ددتلترت ددعلم ددمل ددنلتراتد د لد ددتسدتت

لدرت د د ملدرمتمسك ددحلل ددرملدرم ددك قل

دبت ددمسلدرما ددمه ملدر م د د قلدبت ددمسلدرما ددمسدالدرل مت د د قلد ددت مة لدرما ددمسدالدرل مت د د قلركمة ددالثتةد د ل
لدر دس دلدي،تدتدقنقلتدملدبت دمسهتل طس فد لة دت ل

درت دس لث مسللثتل()59لطمر لمتلطمر مالدر

متل(متس لس حلدإلثتدت لدرم تسك لرال قتت)قلرةممالدر ملي ل،تف ماتلث ردق مًلإرالم مرثتتتل
دألررد ددالةد ددم ط ل()31لطمر د د لتس د ددال د ددمرطسالدر مت د د قلردريمة د د لت س  ،د د ل()28لطمر د د قلتس د ددال
م ددتبتدملد ددتسدتت

إرالمملت ن:ل

لدرت د ملدرمتمسكددحللددرملدرم ددك لر ددتلتط،تدددلظتردالدرت دس د لظ ددمسالدرةتددمق ل

 -1تراتد لد ددت دستت

لدرت د ملدرمتمسكددحللددرملدرم ددك لرد لتد يتسل ددنلتةم د لدرماددمه ملدر م د قل

ردفت معلطمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقنل الدرمامسدالدرل مت

الذدالتيرد لإل دمق لثةدتلم دتر للتيرد ل()α ≤ 0.05ل،دتتلمتر د لتس دمال
 -2تر دتل دسر ل
درم مرثد لدرت س  ،د لرمتر د لتس ددمالدرم مرثد لدرةددم ط ل ددنلدبت ددمسلدرماددمه ملدر م د قل
ر مرحلدرم مرث لدرت س ،

 -3تر دتل دسراللذدالتيرد لإل دمق لثةدتلم دتر للتيرد ل()α ≤ 0.05ل،دتتلمتر د لتس دمال
درم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرثد لدرةدم ط ل دنلدبت دمسلدرمادمسدالدرل مت د قل

ر مرحلدرم مرث لدرت س ،

 -4تر دتل دسراللذدالتيرد لإل دمق لثةدتلم دتر للتيرد ل()α ≤ 0.05ل،دتتلمتر د لتس دمال
درم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل دنلد دت مة لدرمادمسدالدرل مت د قل

ر مرحلدرم مرث لدرت س ،

 -5تر ددتلثالة د لدست مط د لذدالتير د لإل ددمق ل،ددتتلتس ددمالدرطمر ددمالث ددالدبت ددمسلدرماددمه مل
در م قلرتس متاتلث الدبت مسلدرمامسدالدرل مت

ر ددنلةددرالةتددمق لدرت دس د لظر ددالدر ملي د ل ةددسرسللترات د لد ددتسدتت

لرملدرم ك ل نلتتس سلم لىلدر رملدر مم ل

ث

لدرت د ملدرمتمسكددحل

ا غ النج يزي

ملخص

The study aims to identify the effect of employing learning strategy
centered around the problem in the development of scientific concepts
and give some life skills in the Study of science with students of the
fourth grade, and to achieve the objectives of the researcher used
experimental approach, and the study tools are: a guide teacher in the
recruitment of learning strategy centered about the problem, test the
scientific concepts, test life skills, and life skills questionnaire. The study
sample is (59) female students from the fourth grade, were selected in a
manner deliberate School Rafah prep common for refugees, and the
researcher departed them randomly into two groups, the first officer ( 31)
student studied by standard methods, and the second group (28) student,
studied using the learning strategy centered around the problem. After
applying the tools study results indicated the following:
1- Employing learning strategy centered around the problem is
effected in developing scientific concepts and give some life skills.
2- There were statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) between the average scores of the
experimental group and the control group mean scores in the test of
scientific concepts, in favor of experimental group.
3- There were statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) between the average scores of the
experimental group and the control group mean scores in the test of
life skills, in favor of experimental group.
4- There were statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) between the average scores of the
experimental group and the control group mean scores in
identifying life skills, in favor of experimental group.
5- There is a statistically significant correlation between the scores of
students to test scientific concepts, and test on life skills.
In light of the study results the researcher recommended the need
to employ a strategy centered learning about the problem in teaching
General Science Study.
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ت الدرتسب ل،تة ق لدرتالمتذق لرتسبتتاملرمرد ا لمتط مالدر

سلردرم تف،عقلر اتلدر مرملتطر دًسل

م لرامً ل ن لم مم لدإلت مم لرتفةررر م لدرم رمماق لدألمس لدرذي ل سا لث ا لدرتسب لدرم م سلل
مامممًلرظهتد مًل تتتلقلرمتلظهماملتةم لدرفتسدالدر ف لرغسسل الدر متدالردرمامه مقلردف م،امل
ب،سدالرمامسدالت مثتهملث المرد ا لم مثعلدرل ملقلرتلت مالدرم تف،ع ل
مرتغتسل م لدر
ل ملدرم مس قلبم

سللتىلطمرالدرتغتسدالكم لم متتتلدرل ملقلرهذهلدرتغتسدالظتالإرالتةبمل
ل نلم مملدر رملردرتفة قلممملرةدلدر تتتلمتلدرتلت مالظممملدرماتمتتل

ردرتسبر تتقلرمتل م لهؤيالت،سحلدرم مرت لكاق لترد ل الدر
ب ر مً ل مم لتت ع ل مرمةمه لدرت دس

ر مالدرمت ف ل،اذدلدألمسقل

لمت للتى ل،ةمقام لرتطر سهمق لرمكرةمتامق لردرتبط ل

رتتس املرظ مرتعلثسةاملردرر مقعلدررد علد تبتدمامقلردي تسدتت مالدرتنلت مثتلث التلفتدل
ظهتد ام لر مرسغملمتلهذدلدرتطرسدالإيلظة لمتلدرم رر لظتلةس للدرت مل نلكيتسلمتلمتدس ةمل فرمل
ث ا لثسا لدرم م لر لفمقدلردرمامه م لردرت م مما ل كع لم م سق لرث ا لتف ت لدرط ل لع ل ال
دأل ق لرتط،تدل الدرفردثتل نلمردة لثم

ل

ر تس لدألتع لدرتسبريل لإرا لظت لدرم م لثةتمم لُ م لغمر لمً لمم ل تلةس لدر رسل لدرتن ل لم ام لثتل

درطس ف لدرتن لت م ل،امق ل تمس بةم لدر ب نق لتحرتةم ل،ةممذج لثف لر تتس س لت كع ل ركةم ل طس ف ل
مث ق لر مرتمرن ل إت لكيت دس لمت لدرم متت ل ن لدررةا لدرلمةس لهم لة ب لم م،ا لر م متت لدرذتتل
ث مرهم لمت للتى لدرطس ف لدرتن ل مرتل ل،امق لردأل كمس لدرتن ل لم رةامق لسغم لظت لكيت دس لمةام لتمل
ا لدرتف تت لدرتن لت مرد ل،امق لكمم لظت لةم ،تتامل
ا لظفيس للتدي لر مث لمت لدرطس ل
ت هت ام لر مرد ل طس ل
رالةف مت لإرا لمم لهر لممكت ل ن لدرغس لدر ا لظفيس لمت لةم ،تتام لرالةف مت لإرا لدرةاس ما لدرتتس
ر رتلديثتفمتلرتتامل ة لك مملكمتلدر

قل

لظفيسلهترادقلك مملكمتلدرت ملظ ةعل( Windschitl,

 )1999: 753ل
1

ر نلهذدلدر تتلتس لدر ملي ل تلدرم ملمطمرعل مر لىل نلظةممطل تتتللر م س قلردرتسكتحلث ال
دأل م مالذدالدرا مر لدرف،تسلقلدرتنلتتملتلتتتهملرتةا مامل ل علدرلم لردألهم قلرهذدلةتليل
تتلفدل م تبتدملظ مرتعلرد تسدتت مالتتس
ث الدر

لتف تت قل تلفتدلظهتد لدرتسب لدرم م سللردرتغ عل

ر مالدرتنلترد لدرم ملث لد تبتدملظ ةعلدرطسدقدلدرتتس

ل

رةت لتبع لت م لرت م لدر رم لدألرا لدريمري ق لرترد لم مرث لمت لدرتلت ما لردرمتغتسداق للتى لتس للل
(در محقل:2001ل)413لظت لث ا لب،سدا لت م لرت م لدر رم لةسرسل لدرت ممع لغتس لدرتف تتي لمد لهذهل
درتلت ما ل
ردر تتس ل مرذكس لظت لظهم لديةتفمتدا لدرمر ا لإرا لتتس س لدر رم ل ن لث سةم لدرلمرن لدرتسكتح لث ال
درم رممالكات لظ مسل نلتتس سلدر رملمتلبالملد تبتدملدرطساللدرتف تت ل نلدرتتس سقلرهذدل
مم لتؤكته ل(ث نق ل:2002ل 150ل– ل)151للتى لتس ل ل ة لي لتحدم لدرا ا لدر مم لر متس لرترسهمل
ن لدرم تمد لرظهتد لدرتسب لردرت م لرس مر لدرم م لتستفح لث ا لثم لةفع لرتر تع لدرم رممال
،تملدرتسكتحلث التررتتهملرد ت ممرام ل
ن للتت لتس ل ل( سدجقل:2000ل )1لظت لدرمتت د لر مممس ما لدر ا لرم من لدر رم لت مس لظت لهذهل
درمممس ما لتتسكح للرم لدر مةع لدرم س نق لرثتم لديهتممم ل،ت فتت لطسال لدر م لرظ مرت لث ا لدرسغمل
مت لظهمتتام ل ن لمسدلع لدرت م لكم ق لكمم لظت لدرم س لدر م لدرمفتسل ل ن لكتع لدر رم لتؤكت لث ال
درلفمقدلردرمامه مل نل رستاملدرةامق ل
ر ن لمفتم لدرةاس ما لدرلتتي لرت م لدر رم لرت مام لردرتن لتست
درتفةررر

لدست مطلمً لري فلمً ل مرم تلتيمال

لدرةاس لدر،ةمق للتى لتس ل ل(درمتانقل:2003ل)4-3لظةام لتستفح لث ا لدرترس لدإلت م،نل

درمتةرث ل
درا مملر طمرعلظيةمالثم لدرت مقلمتلبالملمممس لر تتتلمتلدرةردلنلدرت م ل ل
ر س ل لدرمبت رتل ل مرتسب لدر م لرتتس س لدر رمق لظت لتفر ت لدرمامه م لدر م لرتةمتتام لرت ل
درمت متتلمتلدألهتد لدرسق

لرتتس سلدر رمقلرمملراملمتلظيسل نلةتسدتاملرمامستاملرتغ ،املث ال

درم كالالدرتنلترد ارةامل ردالظفمةالدرم كالالردرتلت مالت دس
:2008ل )25ل

2

لظرلغتسلت دس

ل(درمطس نقل

المرد ا لدرتلتيل نلتل تتل
ر تسلدألتعلدرتسبريلإرالظتلدرت ملدرفمقملث الدرم ك لإلت لطس ل
درط لمتلدرةردلنلدر م لردر ف قلررفتل اتالدر ةردالدألبتسللدهتممممً ل تتتدً ل مي تسدتت مال
درتتس

لدرفمقم لث الدرم ك ل( )Williams et. al, 2002: 408ل
لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك لظفيسلثةتمملتفرتللدرم ك لذدالة م ل

رت،سحلدرلم لإرالإ تسدتت

ك ت لتفرتل لم ك للف ف لتلتمج لإرا لدرتاكتس لدإلةتم ن لرر س لإرا لدرتاكتس لدي تتثمقن لدرذي ليل
تت مرحلم ستلإثمتللدإلةتمج؛لألتلدألرملتتثرلدرطمرعلألتلتبتمسلر ةاملم س ت لرتررتتلل رملذدال
ة م ق لرظتلتت

لدرم ك لدرم طمل ل ميةتفمم لثت لطس د لتل تت ل سص لدرطمرع ل ن للع لم كالال

تتتلق لرظت لتميع لة م لتد

لةر لرت لدرطمرعق لرهذه لم قرر لدرمتسس ل ن لتلفتد لهذه لدر سرطل

ر ن لإ مس لدرطمرع ل ت لرت ل س

ل ن للع لهذه لدرم مقع لردرة مح ل،ذرك؛ ل إذد لكمت لرت لدرطمرعل

تل
تااملردةحلر م ر لرك ا لتط،تدلدرمامه ملردرم متئلدرمبحرة لرت ل نلإت متللعلر م ر ل كر ل
ترة لر ة محلثمر مًل(در
رد تسدتت

تسيلردرطمقنقل:2011ل )5ل

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لهر لةمرذج لت من ل مم ل( دس رت لر ت ن)ل

( )Grayson Wheatleyلرتتس س لدر رم لردرس مة ما لر فرم لث ا لظ مس لدرةاس لدر،ةمق قل
ر تفرتلمتليالىلثةم سلظ م

قلرهن:لمامملدرت مقلدرم مرثمالدرت مرة قلدرم مسك ل(درحث،نقل

:2013ل )9ل
ي مملرظتلدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك ل فرملث الظ مسلد تتثمالدرب،سدالدر م ف قلرترا اامل
قلربةما لث الهذهلدرب،سدال كت علدرط لمامه مل تتتلقلر كت ارتل
ًل
نلدرمردة لدرت م لدآلة

ثالةمالظبس ل

إذ ل طا لدرتالمتذ لم ك لغممة ل كع لدرت فتتدا لرذدا لمردة

للف ف لر م رت لمت مرةتتل

رتلتتتهمق لرطسح لدر،تدقع للررامق لرل ام ل مم لتة كس لث ا لت مام لرتطر س لدراام لدر متد لرم ممل
فمريلرآبسرتقل:2008ل )238ل
درملتر لدرذيلتتس رة ل(درم ل
ردرتمسكحللرملدرم ك لد تسدتت

لتتس سلت مثتلدرط لث الدفت معلدر تتتلمتلدر متدالدرل ة ل

رظهماملإ،تدالدآلسدالرمةمة تامل لس لردت م ،قلممملتة كسلث الةتسدالدرتالمتذلرتامث املدر انقل
رمامستاملبمسجلدرمتس

ل
3

ررفتلظ مسالدر تتتلمتلدرت دس مال،ةمرذجلر ت نلدر،ةمقنل"درتمسكحللرملدرم ك "لر لت يتسل نلتةم ل
درتل تع لدرت دس ن ل ن لمفسس لدر رمق لرتةم لمامسدا لدرتاكتسق لردرمامه م لدر م ق لرمت لهذهل
درت دس ما ل(درحغ،نق ل)2013ق لرت دس

ل(در فربنق ل)2010ق لرت دس

ل(ث تعق ل)2008ق لرت دس ل

(ث،تلهللاقل )2009ل
نلةرالممل ،دلتس لدر ملي ل تلد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك لطس ف للرر ت لرس دل
لدرلمر ل مرت س لإرا لت يتس لد تسدتت

م تر لتامثع لدرط لدر انق لرذد لتاتم لدرت دس

لدرت مل

لردفت مع ل الدرمامسدا لدرل مت لرطمر مال
درمتمسكح للرم لدرم ك ل ن لتةم لدرمامه م لدر م ق ل
در

لدر دس دلدي،تتدقن ل

مشكلة الدراسة:
تفمتلم ك لدرت دس ل نلدر ؤدملدرسق سلدرتمرن:ل
ما أثر توظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة في تنمية المفاهيم العلمية واكتساب
بعض المهارات الحياتية في مبحث العلوم العامة لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي؟ل
ر تاسعلثتلدر ؤدملدرسق سلدأل ق لدراسث لدرتمر :ل
 1مم لدرمامه م لدرمتةمة ل ن لرلتتن ل"رلتل لدألسا لردرم مرث لدر م
درم رمماللتتيلمً"لردررد علتةمتتاملرت لطمر مالدر
 2لمملدرمامسدالدرل مت لدرتنل مكتلإف م،املرطمر مالدر
د تسدتت

ق لرلتل لديت مم لرةفعل

لدر دس دلدي،تتدقن؟ل
لدر دس دلدي،تتدقنلمتلبالملترات ل

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلم لىلدر رملدر مم ؟

 3هدعلتر دتل دسراللذدالتيرد لإل دمق لثةدتلم دتر للتيرد ل()α ≤ 0.05ل،دتتلمتر د لتس دمال
درم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل نلدبت مسلدرمامه ملدر م ؟ل

 4هدعلتر دتل دسراللذدالتيرد لإل دمق لثةدتلم دتر للتيرد ل()α ≤ 0.05ل،دتتلمتر د لتس دمال
درم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل نلدبت مسلدرمامسدالدرل مت ؟ل

 5هدعلتر دتل دسراللذدالتيرد لإل دمق لثةدتلم دتر للتيرد ل()α ≤ 0.05ل،دتتلمتر د لتس دمال
درم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل نلد ت مة لدرمامسدالدرل مت ؟ل

4

 6مم لظيس لترات لد تسدتت
در م لرطمر مالدر

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل م لى لدر رم ل ن لتةم لدرمامه مل
لدر دس دلدي،تتدقن؟ل

 7مملظيسلترات لد تسدتت
در

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل م لىلدر رمل نلدفت معلطمر مال

لدر دس دلدي،تتدقنلر الدرمامسدالدرل مت ؟ل

فرضيات الدراسة:
رتتميعل سة مالدرت دس ل ن:ل
 -1تر ددتل ددسراللذدالتير د لإل ددمق لثةددتلم ددتر للتير د ل()α ≤ 0.05ل،ددتتلمتر د لتس ددمال
درم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل نلدبت مسلدرمامه ملدر م ل

الذدالتير د لإل ددمق لثةددتلم ددتر للتير د ل()α ≤ 0.05ل،ددتتلمت لر د لتس ددمال
 -2تر ددتل ددسر ل
درم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل نلدبت مسلدرمامسدالدرل مت ل

 -3تر ددتل ددسراللذدالتير د لإل ددمق لثةددتلم ددتر للتير د ل()α ≤ 0.05ل،ددتتلمتر د لتس ددمال
درم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل نلد ت مة لدرمامسدالدرل مت ل

 -4تر تلظيسلتدملإل مق مًلرترات لد تسدتت
تةم لدرمامه ملدر م لرت لطمر مالدر
 -5تر ددتلظيددسلتدملإل ددمق لمًلرترات د لد ددتسدتت
مرامث ل نلدفت معلطمر مالدر

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل م لىلدر رمل دنل
لدر دس دلدي،تتدقن ل
لدرت د ملدرمتمسكددحللددرملدرم ددك ل م لددىلدر ددرمل

لدر دس دلدي،تتدقنل الدرمامسدالدرل مت ل

أهداف الدراسة:
ت الدرت دس لدرلمر لإرالتلفتدلدألهتد لدرتمر :ل
 -1درف

لثتلدرمامه ملدر م لدررد علتةمتتاملرت لطمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقن ل نلم لىل

در رملدر مم
 -2درف

لثتلدرمامسدالدرل مت لدررد علإف م،ام لرطمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقن ل نلم لىل

در رملدر مم
 -3درت س لإرالظيسلترات لد تسدتت
رت لطمر مالدر

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلتةم لدرمامه ملدر م ل

لدر دس دلدي،تتدقن
5

 -4درت س لإرا لظيس لترات لد تسدتت
در

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل ن لدفت مع لطمر مال

لدر دس دلدي،تتدقنل الدرمامسدالدرل مت

 -5درت س لإرالظيسلترات لد تسدتت
رت لطمر مالدر

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلتةم لدرمامه ملدر م ل

لدر دس دلدي،تتدقن

 -6درت س لإرا لظيس لترات لد تسدتت
در

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل ن لدفت مع لطمر مال

لدر دس دلدي،تتدقنل الدرمامسدالدرل مت

أهمية الدراسة:
ةتل تاتتلمتلةتمق لدرت دس ل الدراقمالرمةام:ل
 -1مبططن لدرمةمه لدرتسبر :لمت لبالم لإرفما لدرةرا لث ا ل ا لدرمامه م لدر م لردرمامسدال
درل مت لدررد علتةمتتاملرترد سهملرت لطمر مالدر
 -2درم س رت لدرتسبر رت:لمتلبالملدرف

لدر دس دلدي،تتدقن

لثتلت يتسلد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك ل

لردفت مع لدرط لمامسدالل مت قلدألمسلدرذيل
نلتةم لدرتل تعلدرت دس نلردرمامه ملدر م ل
مثتهمل نل

مغ لدر،سدم لدإل دس لدرالحم لرتطر سلدرم مل نلد تبتدمام

 -3در مليرت :لةت لت ام لدرت دس
د تسدتت

ل ن لإيسدا لدرمكت لدرا طتة ل،إطمس لةاسي لرمتتدةن لرترات ل

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ق لرهذد ل اتت لدر مليرت لردرمبت رت ل،اذد لدرم ممقل

ر اتحلراملآ مال تتتللرت دس مالم تف،
تعريف مصطلحات الدراسة:
استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة:
هنلد تسدتت

لتفرملث الظ مسلدرةاس لدر،ةمق لت تمتلث الم مثتل لدرط ل نل،ةمالمامه مامل

رم مس املدر م قل ت

امل

رتلمردة لم ك للف ف لرذدالم ةالرذدالظهتد لملتتلقلمممل

تت ام لإرا لدي تف ما لرديفت م ل طس ف لت مرة ق لرتتميع ل ن ليالى لبطردا :لمامم لدرت مقل
ردرم مرثمالدرت مرة قلردرم مسك ل
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المفاهيم العلمية:
درماارمل كسل لثمم لم ستللتميعلط ف لظرلم مرث لمرةرثمالظرلاردهسلتلمعلةاسلدرمرد امال
ظر لت م ام ل ا لظر ل اما لم تسك لظي لك م لت،تت لم مرث لمرةرثما لرام ل اما لم تسك ل
(حكس ملر ةت قل:2008ل )19ل
رت س لدر ملي لإ سدق مًلث الظة لت رسدالذهة لتتةمةاملكتمعلدر رملدر مم لدرمفسسلث الطمر مال
در

لدر دس د لدي،تتدقن لر ا لدراردهس لدر م لرثمتل لمم لت طن لهذه لدرت رسدا لتير لراا ل

رماارممً لرلف ف لمم لرتفمسلإ سدق مً لمتلبالملدرتس لدرتنلتل علث تاملطمر مالدر
دأل مسل نلدبت مسلدرمامه ملدر م قلدرم تلب

لدر دس دل

مًلر ت دس لدرلمر ل

المهارات الحياتية:
ثس ل(در فمةنلردر معقل:2003ل)310لدرمامسلل ةاملدألتدالدأل اعلدرتةتدلدرفمقملث الدرااملرممل
تت م لدراستللسك مًلرثف مًلرمدلتر تسلر رةالردر اتلردرتفمرت

ل

رت س لدر ملي لدرمامسدالدرل مت لإ سدق مً ل ةاملث مسللثتلم مرث ل رك مال ب
تلتم ام لطمر ما لدر

لرد تممث ل

لدرس د لدي،تتدقن لرتةاتذ لدرمامم لدرمةرط ل ل مرتة ق لردر سث ق لردررةال
لد

درمط رعق لرت مثتهتلث المرد ا لم مثع لدرل ملق لردر مع ل امث لردلت م ،لمد لظةا اتلرمدل
دآلبس ت لرتفمس لإ سدق مً لمت لبالم لدرتس لدرتن لتل ع لث تام لطمر ما لدر
لرد ت مة لدرمامسدالدرل مت لدرم تللب
ث الدبت مسلدرمامسدالدرل مت ل

لدر دس د لدأل م نل

مًلر ت دس لدرلمر

طالبات الصف الرابع اإلبتدائي:
م دددلدرطمر ددمالدرالتددنلتتس ددتلث ددالمفمثددتلدرت دس د ل ددنلدرمددتدسسلدرتم د لرركمر د لدرغددرىلدرترر د قل
رتتسدرحلظثممسهتلممل،تتل()10 - 9ل ةردا ل
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حدود الدراسة:
 1درلترتلدرمكمة :ل ُل سالهذهلدرت دس ل نلملم ا لس ح ل
 2درلترت لدرحممة  :لظ س ا لدرت دس

ل ن لدرا ع لدرت دس ن لدريمةن لمت لدر مم لدرت دس نل

 2014/2013ل
 3درلترتلدر س :لدةت سالدرت دس لث الطمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقنل ملم ا لس ح ل

 4درلترت لدرمرةرث  :لدةت سا لدرت دس لدرلمر لث ا لرلتتن ل(دألسا لردرم مرث لدر م

قل

ديت مملرةفعلدرم رمماللتتيمً)لمتلكتمعلدر رملدر مم لدر حالدريمةنقلدرمفسسلث التالمذلل
در

لدر دس دلدي،تتدقنقلرتلتتل مر تة لردألتردالدرم تبتم ل نلهذهلدرت دس

ل
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ل

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
المقدمة:
تت متت لظهتد لدرتتس سق لر مرتمرن لتت تلت لد تسدتت مت لرتت متتلم املظتردس لرظة ط لكعلمت لدرم مل
ردرمت مق لر كع لثمم ل مكت لدرةاس لإرا لد تسدتت ما لدرتتس س لمت لمةارس ليةمقنق للتى لتتمسكحل
م مرث للرملدرم مقل كرت لهرلدرب،تسلدرذيل فرمل،ةفعلدرم س لإرالدرمت مقلدرذيلتتميعلترسهل
تستت مالدرتتس سل
نلدإل غما لرتتر تلدرماللاماقلر نلدرمفم،علهةمكلم مرث لظبس لمتلد لد
تتمسكح للرم لدرمت مق للتى ل كمت لترس لدرم م ل تام ل ن لدرت تسق لردرتة تدق لردرتلاتح لردإليمسلقل
الًقلمكت المًلر م س قلمةت لمًقلمررتدًلرأل كمس ل
ر كرتلدرمت ملمت مق ل
رثم لدرتتس سلهنلث مسللثتلم مرث لمتلدرة مطمالدرتنل فرمل،املدرم مل نلم لرة لت منل
م تتلرم مثتللتالمتذهل نلدرر رملإرالظهتد لتسبر لملتتلل(تلالتقل:2012ل )16ل
ردرتتس سل ماارم لدررد دلردر متدلث مسللثتلثم لد تبتدمل،تق لدرت ملردلتدىلتغتتسلمف رتل
تام لثت لطس د لتةا م لردثمتل لتةا م لثةم سهمق لرمكرةمتامق ل لتى لت تلى لدرمت م لرتمكة لمتل
دي ت م لظرلدرف ممل معلمملظرلظتدال ركلم تتل نلاسر لم تة لرحمتلملتتلرتلفتدلظهتد ل
مف رتللرملتتلل( مهتتقل:2011ل )13ل
رد تسدتت

لدرتتس س لث مسل لثت لإ سدادا لدرتتس س لدرتن لتبططام لدرفمقم ل مرتتس س لم فمًق ل لتىل

ت تة لث ا لتةاتذ لدرتتس س لث ا لةرا لدإلمكمةما لدرمتمل لرتلفتد لدألهتد لدرتتس

لرمةارم ل

درتتس سلدرتنلت،ةتامقلر ة ال مث لممكة ل(ح ترتقل:2000ل )292ل
رهةمكلمتلتس ل تلد تسدتت
درتتس

لدرتتس سلث مسللثتلم مرث لدربطرطلدر س ة لدرتنلتر لدر م ل

لردر ردةعلدإلس مت لدرتنلتلتتلرتر لم مسلثمعلدرم ملظيةمالدرتتس سقلردرتنلتلتىل

كعلمةاملرمت

عل غسالتلفتدلدألهتد لدرت م لدرملتتللم فمًل(در م حقل:2000ل )2ل
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متلبالملممل ،دلتس لدر ملي ل تلدي تسدتت مالدرتتس

لث مسللثتلة مطمال ممس املدرم مل

رتلفتدلدألهتد لدرتسبر قلردرم سر ل تلر تسب لظهتد لمت تتللمةامل ركنقلرر تدةنقلرةا نقل
لرت منقلكمملظتلرفعلممتللت دس
درمردتلدرت دس

لظهتد امقلرذدل إتلت تتلدي تسدتت مالدرتتس

لتس دلإرالت تتل

قلرت تتلدألهتد لدرتسبر ل

ركع لد تسدتت

لةم

لمت لمتبع لبمص ل،امق لبم

لرظت لدرتسب ل اتا لتلريا لسق

ل نل

سؤ تام لر م تتن لدرت م لردرت مق لررفت لردفع لهذه لدرتلريا لاارس لمم ل من ل مرةاس لدر،ةمق ل
()Constructivismق لردلالرام لملع لدرةاس لدر رك ل()Behaviorismق لردرةاس لدرم س ل
()Congnitivismل(ح ترتلرح ترتقل:2003ل )17ل
رت ت،سلد تسدتت

لدرتمسكحللرم لدرم ك لظلتلظهملدي تسدتت ما لدرتنلتت دلدرةاس لدر،ةمق ل نل

ثم تتن لدرت ملردرت مقلرذدل ر لتتةمرملدر ملي لمتلبالملهذدلدرا علدرةاس لدر،ةمق قلرةمرذجل
ر ت نلدر،ةمقنل"درتمسكحللرملدرم ك "قلدرمامه مقلدرمامسدالدرل مت قلرتلف فمً لرذركل تفرملدر ملي ل
،تف ملهذدلدرا علإرالدرملمرسلدرتمر :ل
 المحور األول :النظرية البنائية.
 المحور الثاني :استراتيجية التمركز حول المشكلة "نموذج ويتلي البنائي".
 المحور الثالث :المفاهيم العلمية.
 المحور الرابع :المهارات الحياتية.
 المحور الخامس :تدريس العلوم العامة لطلبة الصف الرابع اإلبتدائي:
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المحور األول :النظرية البنائية.
درةاس لدر،ةمق لسؤ ل نلةاس لدرت ملرةمرلدرتالمتذقلتفرملث الدرت متذلةا قل تل كرتلة طمًل نل
،ةمالظةممطلتاكتسهقلةتت لتامثعلةتسدت لدررسدي قلمدلب،سدت لدر م ف ل
ردر،ةمق لم ط حلرد دل تبتملمتلحرد ملمبت ا قلردرةاسللدرتسبر لر ،ةمق لهرلظتل فرملدرمت م لرتل
،،ةمالدرااملدربمصل،املر مرةرثمالدرتنل فرمرت ل،ت دس تامل نلةرالب ا متاملدر م ف ل،تيً لمتل
تفت مامل مهحللراملمتلة،علدرم مل( )Kauchak & Eggen, 2004: 281ل
رر ،ةمق ل رسلمبت ا لر،ةما لدرم س قل اةمك لدر،ةمق لدرم س لدرمةط ف لمت لظثمممل متل ،م

قل

ردرتنلتسكحلث الدر،ةمالدر ب نلر م س قل كرتلمتدسلديهتممملتفر تلدرم ةالمتلبالملدرتامثعل
مد لدر،تق لدرمل ط ق لرتفتت لردبت مس لدرمبططما لدرذهة لدرتن ل كرةام لدرمت مق لرهةمك لدر،ةمق ل
دي تممث لل علةاسلل ترت

كنل()Vygotskyقلردرذيل تفتل تلدرم س لت،ةالظريًلمتلبالمل

مالد تممثنلرث ل إتلدرمت ملت،ةنل ام ل كعل م نلمدلدآلبس تلر ةتسلظرل تلتعلظتل
تةاستل ااملبمصل لترتلتامثعلمدلدآلبس ت ل
نللتتلتؤكتلح ترت لرح ترت ل(:2003ل )77ل تلهةمكلثتلل رسلرت مسدالر ،ةمق لرهن:لدر،ةمق ل
ط قلدر،ةمق لدر ذس قلدر،ةمق لدي تممث قلدر،ةمق لدرةفت قلدر،ةمق لدريفم قلدر،ةمق لدرتامث قل

در

در،ةمق لدإلة مة ل
ردر،ةمق لدر
رتت

ط لث مسل لثت لتس تخ ل ذرس لدر كع لدر،ةمقنق لر ط د لث تام لدر،ةمق لدر ب

تلمالمحلدر،ةمق لدر

ط لثةتل ،م

قلردرذيلتت،ةالدرم س ل

قل

رسللة ط لث التتلدرمت مقل

ريل تف ،امل طس ف ل  ،لمتلدر،تق قلرهةمل تنلترسلدرم س لدرف ،لر مت مل مثت مسهملذدالت يتسل
رهسيل نل،ةمالدرمت ملدرة

لر م س لدر تتتل ل

ظمم لدر،ةمق لدر ذس ل تفتم لم،تظ لآبس لرمم لةتمت لدر،ةمق لدر

ط ق لرهر لإت لدرم س لثم لتف ا ل

تتةمم ك قلتتفت ل تام لدراست لمد لتا تسدا لةم ،لر تط،تدق ل س لمت لدرةسرسيل،ةما لدرم س لمتل
در مرملدرردة ن ل
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ظمملدر،ةمق لدي تممث ل ت معلدر مرملدي تممثنلر مت ملدرمتميعل مرم ملردألةسدتقلردرمتتسقلر م دل
دأل سدتلدرذتتل مسكرتلظرلتت ممعلم املدرمت م ل
ردر،ةمق لدريفم

ل تت

لظةامسهم لإرا لمم لرسدا لدر،تق لدي تممث لرمرة لدرت مق ل مم ل ط د لث ل

مالدرت تسدالدريفم لرمملتتةمة لمتلثمتدالرتفمرتتلرت مةمالرظث دس لررغ ل
ردر،ةمق لدرةفت لث مسللثتل،ةمالدرم س ل نلاعلدر،تق لدي تممث لردريفم لرفةاملتةت لإرتاممل
در تلدرةفتيلردإل الحلدرامت لإرالت كتعلهذهلدر،تقماللتالتتمكتلدر،ةمق لمتلتلفتدلظهتد ام ل
ردر،ةمق لدرتامث لتةاسلإرالدرت ملمتل تتتلظ م تتتلهمم:لدر تلدربمصقلردر تلدر مم ل
ردر،ةمق لدإلة مة لطرسهملةر مركلمتلمةط دلظتلدر م مالدرةا
ر تتتدً لهنل مرةسرسللةاسلدر م مالدأل تمررر

لدرتنلت،ةنل،املدراستلم ةالبم مًل

ل"ث ملدر مقل

ا لدرم س "لردرتنلت،ةالثتل

طس فاملدرم س لدر تتتلل ،ةمالدرم س لدر تتتللمملهرلإيل رسللمتل رسلدرت ملذيلدرم ةا ل
تل
لردرةاس لدر،ةمق لتسكح لث ال،ةما لدرم س لدر تتتل ل ن لةرا لدرب،سدا لردرم مس لدر م ف لدرتن لتفر ل
مر رتللرت لدرمت مقلمدلدألبذل تتلديثت مسلدر،تق لدرتنلتلتىل تاملثم لدرت ملردرت مقلرث ال
ذركل ُ س لكعلمتلثامة لرظ،رلم رحللدرةاس لدر،ةمق ل ةاملثم لتامثعلة

ل،تتليالىلثةم سل

ن لدرمرة لدرت من:لدرب،سدا لدر م ف ق لردرمردة لدرت م لدرمفتم لر مت مق لردرمةمخ لدر،تقن لدرذيل

تلتى ل

لثم لدرت مق لرذرك لمت لظ ع ل،ةما لرتطر س لتسدفتع لم س ل تتتلق لتمتمح ل مر مرر ل

ردر مرم لمفمسة ل مرم س لدر م ف ق لرد تبتدم لهذه لدرتسدفتع لدرم س لدر تتتل ل ن لم مر لمردة ل
،تق ل تتتلل(ثامة لرظ،رلم رحقل:2006ل )6ل
مرةاس لدر،ةمق لتسكحلث ا لترس لدرمت مل ن ل،ةما لدرم س لرت كت ام ل مرت م لتةاس لإر لث ا لظة ل
ثم لتتةمم ك لتف ا ق للتى لتتامثع لدرم س لدر تتتل لمد لدرم س لردرب،سدا لدر م ف لرت تم لظرل
ت تفمعلدرب،سدالدر م ف ل نلةرالتامثعل ب نلظرلد تممثنل(درسر سقل:2008ل )4ل
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مفهوم التعلم حسب النظرية البنائية:
درت م لمت لمةارس لدر،ةمق ل ةن لدرتف اما لدرلمتي ل ن لدرمةامما لدرم س لدر لرا ا لر استق لردرتنل
تلتىلرم متر لدرتةمةةمالدرةمت لثتلتامث لمدلم ط مالدر مرملدرت س ،نقلرماارملدر،ةمق لما ممًل
كمس ل مت ل ،م

ل()Jean Paigetق ل ار ل مةن ل سح لدر،ةمق لرث ا لدألبص ل مم لتت دل

مةارسهملدر كررر نللرملدفت معلدرم س ل
مرمت مرتلر دلدرةاس لدر،ةمق لتراارتلر تاتترتلمتلدرت ملدر،ةمقنلر كرةردلةمتس تلث التطر سل
درم مس لدر تتتل ل ميثتممت لث ا لتل تع لرتسكتع لدرم رمماق لر تط رت لسبطام ل مرم مس ل
در م ف قلممملت

درتسفتعلدرم س لدرتنلتبرراملرت تةاملث الإةتمجل
املةمتس تلث الإثمتللدر،ةمالر لد

رد،تفمسلدأل كمسلدر تتتلل( )Parkay and Glen, 2000: 18ل
لر س ل()Roblyer and Edwards, 2000: 107ل تلدرت ملدر،ةمقنلتسكحلث الةتسدالدرط ل
درتنلتبرراملدرت ممعلمدلدرم كالالدرردة

قلرتفتملطسةمً لردة

لرم فرر لر ت ممعلرم مر لت كل

درم كالا ل
ردرت ملدر،ةمقنلةمرذجل كرتللملرس لثم لدرت ملهر لدرمت مق ل مرتسكتح لمة علث الدرمت م ل كرة ل
مب رال لةمتس لث ا ل،ةما لدرم س ل،ةا

لمت لبالم ل مد لدرم رمما لردر ،مةما لرتفر ت لدراسة مال

ردرر رم لإرا لدرةتمق لردرت م مما لرمةمة

لدرل رم لردأل كمس لردرمامه مق لرتطر سهم ل مرتامثع لمدل

دآلبس تقليملتط،تدلمملتر علإر ل نلاسر لرمردة لت م ل تتتلل(ثامة لرظ،رلم رحقل:2006ل
 )18ل
ر س لدر ال تلدرمةارسلدر،ةمقنلت علدرمت مل
ممل س ل مإلةم لإرالدرتمتتحل،تتلدرةاسللدرردة

علر م ةالمتلبالملدبت مسلدرم رممالربةمال
لردر،ة لدرتنلتتملتفر ةامل( Bruning et. al,

 )2004: 195ل
ر ذكس ل(درسر سقل:2011ل)11ل تلدرت ملدر،ةمقنلُت،ةا لث الظ مسلمتل فرمل م لدرتتس سليل
تط دلةفعلبال

لدرم س لردأل كمسلردرمامه مل كعلم م سلألذهمت لدرمت متتل،ترت لظتل فرمل

درمت م لرتلظةا امل،،ةمالدرم س ل نلةرالب،سدتاملدر م ف قلرث ل إتلدرمتبعلدر،ةمقنل نلدرتتس سل
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د لدرطالع لكن ل

هر لدرطس ف لدرتن لت

رت ل ةا ام لر لى لردرر رم لإرا لل رم لر م كالاقل

،تةمملدرم مل فرمل،س ملدرم مسلردرت اتعلمتلظ عل مدلدرطالعلر م رممالربةمالدرم س ل
رر ت ملل علدرةاس لدر،ةمق لثتللمامه ملظ م

لتةط دلمةام لةممذج لدر،ةمقترتل لتذكسهملكعلمتل

(ح ترتلرح ترتقل:2003ل-82ل)89لث الدرةلرلدرتمرن:ل
أوالً :المعرفة :متحل ،م

ل،تتلةرثتتلمتلدرم س :لدرم س لدر ك قلرهنلدرتنلت تسلإرالم س ل

درميتسدا ل م ةمهم لدرلس نق لرم س لدإل سداق لرهن لدرم س لدرتن لتةطري لث ا لدرتر ع لإرال
دي تتيمل نلظيلم تر لمتلدرم تر ما
لمت لبالم لت دس مت لر رم لدرلتردت ل ت لدرفمقت لدرلن ل

ثانياً :التكيف :تر ع ل ،م

ا لتدقممًل

ر تفت لمد لثردمع لدر،تق لدرمل ط ل ق لر س ل ت لتفت لدإلة مت لمد لدر،تق لي ل مع لة مم ل
م مرث لمتلدأل مملدر،تررر

ل ف قل،عل معلظ ةمً لة مم ل م مرث لمتلدأل مملدر ف قلرظتل

تفت لدإلة متلر سلتف امًل،تررر لمًل لتلمًقلررفة لثف نل نلةاسلدررةا
ثالثاً :التراكيب المعرفية :درت ملدرم س نلمملهرلإيلت تتعل نلدرتسدفتعلدرم س قلرتتفت لدإلة متل
ت ق لر مرميع ل إت لدرتفت لدر ف ن ل لم

مد لدر،تق ل إة ل تبتم لثتتدً لمت لدرتسدفتع لدر

لإرال

تسدفتعلم س لظرلثف
رتبت

لدرتسدفتعلدرم س لثتلدرتسدفتعلدر

ت ل نلظتلدرتسدفتعلدرم س ليل مكتلماللاتامل

م م سلقلردةمملة تتملث تاملمتل ركلدراستقلررلترىلدرتفت ل فرملدراستل م تتتتلظ م تتتتلهمم:ل
 -1درتميتع :لثم

لثف

لم قرر لثت لد تف مم لدرم رمماق لمت لدر،تق لررة ام ل ن لتسدفتعل

مس
 -2درمردام  :لثم

لثف لم قرر لثت لت تتع لهذه لدر،ة ما لدرم س ق لرتةم ع لمم ل ت ت لمتل

ميتسدا
ردرتميتعق ل ردرمردام لثة سدت لهمممت ل ن لتةا م لدرم س لدرذدت ق لكمم لظةامم لثم تتمت لمكم تمتل
ر ةام لدر اق لرةتت تامم لت ل ح لدر،ة ما لدرم س لرديسدؤهم لر
رتفر تلدرمامه م ل
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ام لظفيس لةتسل لث ا لدرت م مل

افتراضات التعلم البنائي:
أوالً :التعلم عملية نشطة مستمرة غرضية التوجه.
ر تةمتلهذدلدي تسدالدرمامه ملدرتمر ل(درة تيلرآبسرتقل:2005ل:)78ل
 -1درت ملثم ل،ةمق :للتىلظتلدرت ملثم ل،ةمق لمتلإ،تدعلدرمت ملرتسدفتعلم س ل تتتلل
تةاملرتا سلب،سدت لمدلم ط مالدراردهس
 -2درت م لثم لة ط  :لرهر لظت لت،ذم لدرمت م ل اتدً لثف مً لر ر رم لإرا لدفت م لدرم س ل
،ةا قلر تملذركلثةتمملترد لم ك لممل فرمل نلةرالترة مت ل مةتسدحل سرالم تة ل
رل امقلر لمرملظتلتبت،سلهذهلدراسرالرةتل

علإرالت م ممال تتتل

 -3درت ملثم لغسة لدرتر :لثم لدرت ملل علةاسللدر،ةمقتتتلث مسللثتل نللف فنل
رتلفتد لغسا لممق لت ام ل ن للع لدرم ك لدرتن لترد

لدراستق لظر لدإل م لث ا لظ ق ل

ملتسلقلظرلإسةمالةحث لذدت لتدب لرت لدراستلرت ملمرةرعلمم
ثانياً :تتهيأ أفضل الظروف للتعلم بمشكلة أو مهمة حقيقية.
ررفتلث،سلر ت نل نلةمرذ لدر،ةمقنلثتلظهم لدرت ملدرفمقملث اللعلدرم كالاقللتىلتس ل تل
هذد لدرةرع ل مثت لدرمت م لث ا ل،ةما لغةن لرمم لتت م ق لر ةمن لرت لدريف ل ن لةتست لث ا للعل
درم كالاق لرذرك لث،س لديثتممت لث ا لدرةاسق ل تتسك لدرمت م ل ت لدرت م ل ةمث لدرم ةاق لرر سل
م ست للاظ لر م رمماق لكمم لظفت لث ا لظت لتفرت لمامم لدرت م لردرم كالا للف ف لرذدا لثالة ل
،ب،سدالدرمت ملدرل مت ل(درة تيلرآبسرتقل:2003ل )46ل
ثالثاً :تتضمن عملية إعداد الفرد للمعرفة من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين.
رهر لظت لدراست لي لت،ةن لم س ت لمت لم ط ما لدر مرم لدرت س ،نق لظي لمت لدراردهس لدرط،

ل

ردي تممث ل ف قل،علثتلطس دلظة ط لذدت لظ ةمًقلرمةمةة لرمملر علإر لدآلبس تلردرتامرال
م املرمةمة تاملر ريًلرلفمقدل تتتلل(ح ترتلرح ترتقل:2003ل )90ل
ل
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رابعاً :المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم.
تس لدر،ةمقترتل تلم مس لدرمت ملدرف ،لت تل سطلظ م نلر،ةمالدرم ةالدر تتتقلردرم س لدر تتتلقل
لتىلظتلدرتامثعل،تتلم س لدرمت ملدر تتتللرم مس لدرف ،ل تلظلتلدرمكرةمالدرمام ل نلثم ل
درت مل(درة تيلرآبسرتقل:2005ل )80ل
خامساً :يجب أن تتضمن عملية التعلم إحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسة
على خبرة الفرد.
إتلهذدلدراسالما م ل م متئلدرتطرسلدر ةريلر فمقتلدرلنقل مراستل لتىلتف امالثةر ل غ ل
درتالؤم لمد لدرةغرط لدر،تق لردر فماق لرهر لكذرك ل لتى لتف اما لم س لثف ل غ لدرتالؤم لمدل
درةغرطلدرم س ل(ح ترتلرح ترتقل:2003ل )92ل
بيئة التعلم البنائي:
درتتس س لل ع لدرةاس لدر،ةمق لي ل فرم لث ا لظ مسق لظت لدرم م ل بص لمتةرس لتةفع لدرم مس ل
ر بصل مهعقل،عل فرمل،ترسلدرمس تلردرمر لدرذيلتحرتلدرطالعل اسصليبت مسل اماملدرلمرنل
رم مس امقلردذدلكمتلدرت ملةمقممًلث الم س ل م ف قل الل،تلرظتلتسدثنلدرم مرتلتر تسل،تق لت م ل
ت تغعلديبتال ل،تتلدرااملدرلمرنلردرب،سدالدر تتتللدرتنلتت سالراملدرمت م ل
ردذدلكمتلي،تلمتلظتل ط،دلدرطالعل اماملدرلمرنل نلدرمردة لدر تتتلل غسال،ةمالدرم س ل إة ل
ت علث الدرم متتلظتل مسكردلدرطالعل نلثم لدرت م ل
رر

ل(رر رتل)ق ل،تق لدرت م لدر،ةمقن ل ةام لدرمكمت لدرذي لت تمد ل

لدرمت مرت لم مً لر

رتل

ةام لدر ا لم تبتمتت ل ن لذرك لدألتردا لدرمبت ا لرم متس لدرم رمما لدرمت تتل لرتلفتدل
دألهتد لدرت م لرظة ط للعلدرم كالاقلربتق لدرت ملدر،ةمقنل،تق لمسة لتاتمل مرت ملذيلدرم ةال
درذي ل لتى لمت لبالم لدألة ط لدرلف ف لدرتن لت مثت لدرمت م لث ا ل،ةما لدراام لرتةم لدرمامسدال
درمةم

لرلعلدرم كالال(ةم

قل:1983ل )282ل

ل
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رتفرملدر،ةمق ل نلدرت ملرك علدرم س لث الثتللم متئلرهنل(در فربنقل:2010ل:)30ل
 -1ي،تلظتلتتةم علدرت ملمدللم ماقلردهتممممالدأل سدت
 -2ت علظتلتفرتلهةمكلظهتد لت ملمتطم ف لمدلظهتد لدرمت متت
 -3ت علظتلتتطم،دلدرم مملدرم س نلردرماممل نل،تق لدرت ملمدلدرم مملدرم س نلردرماممل نل
در،تق لدرتنلت احهملدأل سدت
 -4ظتلتتف صلترسلدرم ملمفمسة ل تردسلدرمت م
 -5ت ع لظت لتتم لت متم لدأل كمس ل،تت لدرمت متت لمد لظةسدةام ل ن لدرم مرث لرذرك لمت لبالمل
تس تخلم،تظلدرمامرةمالدي تممث
 -6ت ح حلثم لدرتغذ لدر دس
رر،تق لدرت ملدر،ةمقنلب مقصلمت تتللةذكسلظهمامل مملت نل(ةم

قل:1983ل-294ل:)296ل

 -1ظتل كرتلدرمت ملة طمًل نلسب لدرم مس لدر تتتلل مرم مس لدرتنل لرحت
 -2لصلدرسؤ لدرمت تتلقل،ات ل مدلت كلدرسؤ لرترر اامل نلسؤ لمتفمم
 -3تتث ملدرت ملدرت مرةنقليلدرت ملدرتةم ن
 -4تلكملدرمت مل نلثم لت م لر نلم تراملثةتلتامرة لمدلظةسدة لتدبعلدرا ع
 -5تفت م ل،تقما لت م للف ف ق لتست ل م كالا لدر مرم لدرا نق لرظت ل ط،د ل تام لدرمت م لممل
ت م
 -6تر تسلتميت مالمت تتللر ردةدقلر نلذركلتت ةعلدرتميتعلدرحدقت
 -7درت فتتلث ال،ةمالدرم س لمتلإثمتلل ستهم
 -8درت فتتلث الدرمامملدأل

ل نلاعل مةمالتسبر لمبت ا

 -9د ت،تدم لدربطردا لدرتتس

لدرملتتل لم فمً ل،،تقما لدرت م لدر،ةمق لدرتن لتستفح لث ال

درمسرة لردرم مسك لردي،تفمس
، -10تق لدرت م لدر،ةمق لتتثم لدرت مرت ل ن ل،ةما لدرم س ل ن لاع لإةسدس لم،تظ لدرتامرال
دي تممثن
 -11تتغ ع ل،تق لدرت م لدر،ةمق لث ا لم فما لدرمت متت لرمةام :لثتم لكام لب،سدت لدر م ف قل
ديهتممملدرغتسلكم نلمتلة،علدرمت متتقلديةتممجلدرغتسلكم نل نلمردة لدرت م
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رمتلبالملت كلدرب مقصلتس لدر ملي ل تل،تق لدرت ملدر،ةمق لتتثملم مرث لمتلدر ةم سلمتل
،تةاملديت مملدرريتدل،تتلدرملتر لرطسا لتتس قلرلم مالردهتممممالدرط قل لرت

دلدرمت مل

ث الدتبمذلدرف دسسداقلرطسحلدأل ق لرتتثملمامسدالديت مملردرمةمة قلإةم لإرالتلفتدلثردمعل
درت ر دلردإلمتمع ل
دسلتت دل مرمت مقلرظبس لتت دل مرم مقل
ررفنلتتلفدلدألهتد لدرتسبر لردرت م قل إتلهةمكلظترًلد
رهنلث الدرةلرلدرتمرنل(ح ترتلرح ترتقل:2003ل175ل-ل:)193ل
أوالً :أدوار المتعلم:
 -1درمت ملدرة

ل نلثم لدرت مقلر تةمتلة مط قلدرمةمة ل

:للتىلظة ل فرمل،ترسلة

ر سالدراسراقلرتف نلدرلفمقدقلربةمالدرسؤ قلردفت معلدرم س ل طسالة ط
 -2درمت ملد تممثن:لتؤكتلدرةاس لدر،ةمق ل تلدرم س لردرااملرامل ا لد تممث ل نلدرمفممل
دألرمق للتى لظةةم لي لةكرت لدرمامه م لردرم مس ل

رس ل ست ق لررفت ل

رس ل ممث ل

د تممث لثتلطس دلدرملمتي
 -3درمت ملدرم،تفس:لتؤكتلدر،ةمق لث الةسرسللظتل كت

لدرمت ملدرم س

ثانياً :أدوار المعلم:
تفمتلظهملظتردسلدرم مل نلتر

لدألة ط لرت ح حلدرت ملدرا ممقلرث ل إة لمطمرعل مرتمرن:ل

 -1تف،علذدت لدرمت ملرم متسدت :ل( مرذدت لردرم متسل)لتت متلدرمت ملإرالدر لىلثتلدر الةمال
،تتلدأل كمسقلردرمامه مللتىلظتلدرطالعلدرذتتل طسلرتلدأل ق لردرمرةرثمالر لمرررتل
ل املرتل ت امقل بذرتلث الثمتفاملم قرر لت مامقلر مرتمرنل

لردلةمتس تلث اللعل

درم كالاقلردفت م لدرم مس
 -2د تبتدملدر ،مةمالدربممقلردرم متسلدألرر :ل مرم ملل علدرةاس لدر،ةمق ل فتملر مت متتل
درب،سدا لدرردة
ردراردهسقل

ق ليم ل ط ع لد تبالص لدر الةما لدرم ةر لدرتن لتسب لت ك لدرب،سدال
حلدرت ملةتت لر لىلثتلل رملر م كالالدرا
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لدرردة

 -3دبت مسلد تسدتت مالرطسا لدرتتس سلدرمةم

لرفتسدالدرمت متت:ل مرم ملر سلرت لمت دل

متلدررةالر غتسلدرملتر قلررفتلرت لمت دل مملتبصلطس ف لدرتتس سقلرث لظتل الامل
د تسدتت مت لرطسالدرتتس سلدرتنل تبتمامل ممل ت تعلرفتسدالدرمت متت
 -4در ؤدم لثت لإتسدك لدرمت م لر مامه م لدرمبت ا لة،ع لدرتحر ت ل م رمما للرم لت ك لدرمامه م:ل
مرةاس لدر،ةمق لتس ل ت لدرم م لث لظت ل ط ع لمت لدرطالع لثسا لظ كمسهمق لرآسدقامل
للرم لدرمرةرثما لردرمامه م لدرمبت ا ق لرمت ليم لتحر تهم ل م رمما للرم لت كل

دربم
درمامه م
 -5ت

دلدرلردسل،تتلدرم ملردرمت مقلربتتلدرمت متتلر ةاملدر ا

 -6ت

دلدرمت متتلث الطسحلد تا مسدتامللرملدرمرةرثمالدرمطسرل لردراردهسلدرمسدتل

ت مام
 -7م مسك لدرط ل نلب،سدالةتلتررتلتةمةةمالي تسدةمتاملدألرر
 -8إثطمالدررةالردراس

لدرفم لر مت ملرتفر تلظ كمسهلرطسلام

مت لبالم لمم ل ،د لتس لدر ملي  :ل ت لدرت م لدر،ةمقن لمم لهر لإي لطسا لرد تسدتت ما لتفرم لث ال
درتامث ل،تتلدرطمرعلردرم مقلر كرت لدرترسلدألف،سلر طمرعل نلطسحلرمةمة لدأل كمسلردرمامه مل
ردرمردة لدرمبت ا قل،تةممل ااس لترسلدرم مل نلتاتق لدر،تق لدر،ةمق قلرتر
رت

لدرط لرم مثتتامل

ام لرف ع لدريف ق لرتلمع لدرم قرر ق لرت متم لدأل كمسق لر ريً لر مامه م لدرتة ف لردر الة ل

،تةامقلكمملظتلدرت ملدر،ةمقنلم،ةنلث الظ كمسق لرمامه مق لرب،سدالدرمت متتلدر م ف ل نلدرر رمل
إرالل رملر م كالالدرلمر ل
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المحور الثاني :استراتيجية التعليم التمركز حول المشكلة "نموذج ويتلي البنائي".
درمرة لدرتتس ن لتت كع لمت لدرملتر ل لدرت دس ن لردألهتد لدرتسبر لدرتن ل

ا لإرا لتلف فامقل

ردإل تسدتت ما لدرتن لتتم لترا اام ل ق لرثم لدرتفر م لدرتن لتتم ل،ر مطتام لدرت فت لمت لمت لتلفدل
دألهتد ق لردرتغذ لدر دس

لدرتن لتفتم لم رمما لثت ل ردةع لدر م

ل م ام لمت لظ ع لإ سدال

درت ت الا لدرةسرس ل ن لةرقامق لرهذد لمم لت،سح للم ت ل ن لدر م لدرت م ل ن لتتس س لممتلل
در رم ل
رد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحلل لرملدرم ك لإلت لدإل تسدتت مالدرسدة لدرتنل لتم املدإلة متل نل

ل مت لرمرد ا لدرم كالا لدرفمقم لردرم كالا لدرم تف ،لدرتن لةت لترد ا لرةت لدفت ،ا لإ تسدتت

ل

درت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لظهم لك،تسل لثةت لدرمسبتت لردر مليتت ليت مرام لدرريتد ل،تط،تدل
درم س لردرفتسل لدرف،تسل لث ا لدةتفمم لظيس لدرت م لإرا لمردة ل تتتل ل ن لدرل ملق لريلتباا لث ا لمتت دل
ظت لهذد لدألمس ل ت لمت لدألهتد لدرسق

لر ت م؛ لإذ ل كرتل لدرت م لمر المً لةلر لدرل مل لرمرد ا ل

م كالتامق ل ال لتفرتل لدر م لدرتسبر لميمسل لإذد لرةاا لثةت للت لدفت مع لدرمامه م لردرم متئ لردرف مل
دراست ق لرمممس لدر مةع لدألتدقن لمت لدرم س ل

رسل لمتفة لر ر رملإرالدرمامسدالدر م لدرتنل

لتم املدرط ل نلتت،تسل قرتلل متامل(س متقل:2007ل )229ل
ر س لر ت نل تلدرمت متتلر دلد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك ل كرةرت لمامه ملذدال

م ةالمتلبالملم كالالتفتملرامل م رت لت مرة مً ل نلم مرثمالمدل ةاملدر الررةدل
درل رملدرمةم

ل(ح ترتقل:2007ل )287ل

كمم لظت لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل ميع لد تسدتت
لف ف لردة

لذدا لط،

لت م لرتطر س لم،ة لث ا لم ك ل

لم فتل؛ لتتط ع لدي تف ماق لر مد لدرم رمماق لردرتر ع لإرا لظفيس لمتل

لعل ل حلردلتل(درم فمريلرآبسرتقل:2008ل )239ل
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عناصر استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة:
فرملةمرذجلر ت نلث اليالي لثةم سلظ م

قلرهن:ل

 -1مامم لدرت م :لرهن لث مسل لثت لتفت م لدرمةممتت لردرمامه م لدر م لث ا ل رسل لم كالال
رماممللف ف لر مت متتل(ثامة لرظ،رلم رحقل:2006ل )18ل
لر س ل(ح ترت لرح ترتقل:2003ل)197ل تلمامملدرت م لت ت،سلدرملرسلدأل م نلر ت ملدرمتمسكحل
لرملدرم ك قلرمتليمل إتلة محلهذدلدرةرعلمتلدرت ملسهتلديبت مسلدرتةتدلراذهلدرماممقلرذكسدل
تلت كلدرمامملت علظتلتترد سل تاملدر ةم سلردر سرطلدرتمر :ل
ظ) ظتلتتةمتلدرمام لمرةامًلم كالً
ع) ظت لتفرت لمةم

لمت للتى لدرم تر لرفع لمت م لمت لدر،تد ل لتى لي لتفرت لماسط ل نل

درت فتتلدرم س ن
ا) ظتلتلىلدرمت متتلث الدتبمذلدرف دسسداقل تفرتلراملظفيسلمتلطس ف لر لع
ى) ظتلت

دلدرمت متتلث الطسحلدأل ق لردرمةمة ما

ج) ظتلت

دلدرمت متتلث الد تبتدملظ مرتعل لي

 -2تفر ت لم مرثما لت مرة لرم مر لدرم كالا لردرمامم لدرلف ف لدرم س لرذرك لمت لبالمل
درت ملدرت مرةنلرة مطمت لدرمبت ا ل(ثامة لرظ،رلم رحقل:2006ل)18
رد تسدتت
درط

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لتت،ةالم،تظل(درت ملدر ممثن)قل الدرم ملظتل ف مل

لإرا لم مرثماق لر مع لظ سدت لهذه لدرم مرثما ل طسا لت مرة لرتلفتد لم،تظ لدرمامرة ل

دي تممث لرةتلتتط علدألمسلترح دلظتردسلملتتللرفعلثةرل مرم مرث ل(ح ترتلرح ترتقل:2003ل
198ل )199-ل
 -3درم مسك ل ن لدرةفمش لدر انق ل ن لهذه لدراتسل لتتلرم لدرا ع ل فم لإرا لم مرث لردلتلقل
رتفرم لكع لم مرث ل،تفر م لمم لتر ا لإر لمت ل ،مةما لرم رمما لرةتمق لرتا تسداق لرهةمل
تل
فرم لدرةفمش لمت لظ ع ل،ةما لدرم س لرت م فام لرب رسل لدرةاس ما لردرم متئ لردرمامه مق لر كر ل
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ترس لدرم م لتةا م ل تس لدرمةمة ل،تت لم مرثما لدرا ع لرم مرع لدرتالمتذ ل م لمً ل(ثامة ل
رظ،رلم رحقل:2006ل)18
ر س لدر تتتلمتلدر مليتتل تلد تبتدملد تسدتت
ةتسدالدرتالمتذلبم

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لهممل نلتةم ل

ل نلمامسداللعلدرم كالالردرتاكتس؛ لردتلي تبتدماملثتللم،سسداللتىل

تذكسلت م م نل()Dempasey, 2000: 5لظتلظهمامل كمتل نلظتلدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل
ر ليالى لظر ق للتى لظت لدرم رمما ل مكت لترا اام ل ن لمردة لدرل ملق لممم ل اع لد تس مثامقل
رسبطام ل مرم رمما لدر م ف ق لكمم لظة لتة

لدرم مس لدر م ف لر تت ل،ةمؤهم لرتترد د لرتتفممع لمدل

درم مس لدر تتت لرث ل إت لدألر لدريالى لي تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لهن:ل

درر لدألرملتت دل مرم رممالدرتنلةل علث تاملهمم ل نلل متةملدرترم لردرت م قلظمملدرر ل
دريمةنلتت دل م تتثمالدرم رممالردرم مس لدر م ف قلردرر لدريمرىلتت دل،سب لهذهلدرم رممال
ردرب،سدال مرمردة لدرت م لدرلمر
خصائص نموذج ويتلي "استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة":
تتمتح لةمرذج لر ت ن لدر،ةمقن ل م مرث لمت لدرب مقصق ل مكت لإ ممرام لر فمً لرمم لتذكس لكع لمتل
(،سغراقل:2008ل25ل)26-قل(در فربنقل:2010ل)33قل(درحث،نقل:2013ل15ل:)16-ل
 -1تلمع لدرتالمتذ لدرم قرر لظيةما لدرت مق لكرةام ل ة رت لل ريً لر م كالا لدرتن لترد اامقل
ر تبتمرتلدرم متسلدرمتةرث لر م رممالدرتنلتترة رتلظتلت مثتهم
 -2ملرس لدرتتس س ل م تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل تمت لث ا لمامسل لت م مل

درم ك ل طس ف لت محل مر لىلدرلسلردرماترح
 -3د تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لت مثت لث ا لتةم لماارملدرت م لدرذدتنقلكممل

تةمن لدرفيتس لمت لدرمامسدا لدي تممث لميع لديت مم لمد لدآلبس ت لردلتسدم لآسدقامقل
ردي تممعلدر تتلرام
 -4درت مرت لم،تظلظ م نل نلةمرذجلر ت نقلكرت لدرتالمتذلتتةمة رت لر ت مرت ل ر مً لر مثتل
ةامل ةمً ل نلدرل رملث الدرااملردرم س قلرمملتت مرة لرتط،تدلمملتملت م لمتل
بالملهذهلدي تسدتت
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 -5ي ل

سلدرت متذ ل،تفتتت لث الظ كمسه لرآسدق ق ل،ع ل

سل لس ل ن لدرتاكتس لترت لت

لمتل

درم م
 -6فت سلترسلدرم مل نلد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لث الدرتر

لردإلس متل

نلثم لدرت م
 -7تتملتفر ملدرتالمتذلثتلطس دلة مسلظتدقاملثةتمملترد ارتلم كالالظبس
 -8ت معلد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لث الت تتعلديت مهما لدر  ،لر تالمتذل

ةلرلدرممتلقلةتت لت رتهملث الدر معل را لرلممسقلترت لدر رسل مرلسجلظرلدرب عل
متلدألبطمالدرتنلةتل ف رتل،ام
أهمية استخدام استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة:
تلاا لدرةاس لدر،ةمق ق لرد تسدتت ما لدرتتس س لدرمة،يف لثةام ل مهتممم ل مرغ لمت لدرتسبر تتقل
ردرماتمتتقللتىلظةاملةممذجلتلسكحلث الدرمت مقلرتلفدلظهتد لدرتسب لدرلتتي قلر س ل(درحث،نقل
:2013ل)18ل تلظهم لد تسدتت
 -1ت لةم لرذج لر ت ن لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك لتفمتل نلدرةفمطلدرتمر :ل
لت م لرت مق ل فرم ل

لدرتالمتذ ل م لدي تف م لدرتنل

تؤتيلإرالدرت ملكمملتس لظ لمعلدرةاس لدر،ةمق قلر متمحلهذدلدرةمرذجلثتلغتسهلمتل
ةممذجلدرت مل نلظة لتسدثنلدرفتسدالدر ف لر مت متتقل الل فتملر مت ملمتلمامه ملإيلممل
تط دلظت لتت مامق لر تسلدرت م ل لمتلدر حا لإرا لدرفعق لر ت د لدرمت م لر تاكتسلمتل
بالم لد تبتدم لماارم ل فتدت لديتحدت لدرذي ل ت،س ل ميم لدرتد د لدرسق س لةلر لدر لى لثتل
مح ت لمت لدرم س لدر م ق لرد تيمسل لمامسدا لدرتاكتس لدرمبت ا لدرتن ل مكت لتلاتحهم لرت ل
درتالمتذل م تبتدملةمرذجلر ت ن
-2

مهملةمرذجلر ت نلدر،ةمقنل نلس دلدرتل تعلرتةم لدرفتسدالدر ف لثةتلدرتالمتذقلرس دل
م تر لديهتممم لردرتسكتح لث ا لدرمامه م لردرت م مماق لرت طن لدرتالمتذ ل س

لرمممس ل

در م مالدر ف لدرمبت ا
 -3ةمرذجلر ت نل مثتلدرمتسسلث التر تعلدرمامه ملدرتنلت تلدرتالمتذل
مت لبالم لد تبتدم لمامسدا لدرتاكتس لردي تف م

لردرتا تس لردرتر دق لردرت م ل طسال

ت مرة قلكممل امل نلدفت م،املدرمامه ملدرم ستللدرتنل
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ر ل نل امامقل

علت ماملمتلبالملطسدقدل

تتلردرتةاتذلدرا مملرتر تسلدر،تق لدرمةم
درت ملدرتف تت قلرهذدلتتط علدرتبط لدر ل

لر ت مل

در،ةمقنل،ةمرذجلر ت ن
رتةت ل(م

حق ل :2013ل )40ل ا لدرةفمط لدرتن لترةح لظهم لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحل

لرملدرم ك لث الدرةلرلدرتمرن:ل
 -1تس دلم تر لتلمعلدرم قرر لثةتلدرط
 -2تح ت لمت لةتسدا لدرط

لث ا لتط،تد لدرم رمما لرترا اام ل ن لمردة

لل مت لبمسجل

درمتس
 -3تةمنلديت مهمالدر م لرلعلدي تطالعلردرمردا لث الدر مع
 -4تةمن ل ا لدرمامسدا لدرةسرس لر مت متت لكلع لدرم كالاق ل مد لدرم رمماق لتل تعل
در ،مةما
 -5تيتسلتد

لدرط لرلعلدرم مسك

 -6تح تلمتلةتسدالدرمت متتلث الدي تامتللمتلم متسلدرت ملدرمبت ا
 -7تح تلمتسكمالدرمت متتلر م رم لرتفمم ام
 -8ت معلث ال فمالدرم رممالظطرمل تسللممكة ل نلظذهمتلدرط
خطوات تنفيذ استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة:
نلةرالثةم سلةمرذجلر ت نلدر،ةمقنقل إتلبطردالدرتتس سل م تبتدم لتتميعل مملت نل(درة تيل
رآبسرتقل:2005ل424ل:)425-ل
 -1تلتتت لدرم س لدرم ف لرت لدرمت م لثت لطس د لإيمست ل ،ا لدأل ق لذدا لدر الة ل
مرةرعلدرتسسقلرت

تعلآسدقام

 -2تف ملدرتالمتذلإرالم مرثمال غتسل
 -3ترح د لدرمامم لث ا لدرتالمتذق لرهذه لدرمامم لث مسل لثت لم كالا لثم لظر لد تا مسدا لظرل
طسحلظ ق قلتتط علة مملظ سدتلدرم مرث ل مرت مرتلرتةاتذلدألة ط لظرلإ سدالدرت مسع
 -4فرملدرم مل مسدة لثمعلدرم مرثماقلرملمرستاملترت لظتل طتاملإ م مالرل رمللرمل
درم كالاقلرت

املث الدرتاكتسلردرلردس
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 -5تفرم لكع لم مرث ل سا لمم لتر ا لإر لمت لل رم لظر لةتمق لظر لتا تسداق ليم لتترسل
درةفمشلدر ممثنلر،ةمالدرتا تسداقلرت متدلدراامقلرب رسللدرمامه ملردرم متئقلر تررالدرم مل
إتدسللدرةفمشل،تتلدرتالمتذقليمل فرمل نلدرةام ل سالدرماارملكمملت علر

رغلدرم،تظل

مر كعلدرمت مس لث لث م مً ل
صعوبات توظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة:
ترات لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلدرمتدسسلدر سب ل كعلثممق لردرا طتة ل

كعلبمصلترد لثتللم رةمالذكستامل(م
-1

حقل:2013ل40ل)41-ل مملت ن:ل

ر لت،ةن لدرم متت لي تسدتت ما لتتس

للتتي لرم ل رارهمق للتى لدثتمترد لث ال

درتتس سل مرطسالدرتف تت
 -2دثتفمتلدرم متتلظة ليل مكتلدر طسللث الدرحمتلدرا نلر تتس سل م تبتدملدي تسدتت مال
در،ةمق
 -3تلتمجلإمكمةمالك،تسللمفمسة ل مرطسالدرتف تت قلرمفمسة ل مإلمكمةمالدرمتمل
 -4درمةمه لت ت،سلثمقفمً لظممملد تبتدملد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك للتىلظةامل

يلتتةمتلم كالالردة
كمملتةت لدر ملي ل تلة
همممً لظممم لتةاتذ لد تسدتت
درت دس نلظيةمالتةاتذلدي تسدتت

ل الدرم متتل مرةاس لدر،ةمق قلردرت ملدرم س نل كعلثمقفمًل
لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ق لر

ر لدر طسل لث ا لدر

ل

لرهذدلمملظ مسلإر ل رة سلرآبسرتل()Sunger et. al, 2006قل

كذرك لظفت لكع لمت ل(در طةمري لردر ،تتيق ل )2006ل هم لظت لتفرم لدر اما لدرمبت
درم متتلث الآر مالتةانلدرتسرسل م تبتدملدي تسدتت مالدر،ةمق ل

25

ل،تتس عل

المحور الثالث :المفاهيم العلمية.
تست لتتس س لدر رم ل م ما لدر مق لرتست لثم ما لدر م ل فتس لدفت مع لدرمامه م لرةتسل لدرط ل
ث الترا اامل نلدرمردة لدرمبت ا قلرد تتثمقاملثةتلدرلم

لردر تتسل مرذكسلظتلثم مالدر مل

هن لم مرث لمت لدرفتسداق لردرمامسدا لدر م لردر م لدرالحم لرتط،تد لدر مق لردرتاكتس لدر منل
كعل ل ح ل
ر تلتفر تلدرمامه ملدر م لرتةمتتاملرت لدرمت متتلظلتلظهتد لتتس سلممتللدر رمقل نل م دل
درمسدلعلدرت م قلكمملت تلظ م مالدر ملردرم س لدر م لدرتنلتاتتل نل امله ك لدر ممقلر نل
دةتفمملظيسلدرت مقلررتاتق لمةمخلت منلمةم علرتفر تلدرمامه ملدر م لرد ت م،املتة غنلرمتس نل
در رم لظت ل ممس رد لطسدقد لرظ مرتع لتتس
درت فتتلث الب،سدتاملرمردةااملدرل
ردرمامه مليلتة ل

لل

لمةم

لرم مثتل لدرمت متتق لث ا لذرك ل ةالً لثتل

ل(ث،تلهللاقل:2009ل )293ل

رسللكمم لدررةرحقلريلتةتانلرت لدراستلثةتللتلم تتقلررفةاملتةمرل

رتتطرسل مسرسلدررةاقل ك مملدحتدتالب،سدالدرتالمتذلثتلدرماارملرم س تاملألمي لإةم لر قل
لردرمح تلمتلدرب مقصلثة قلردرت س لث الدر الةمالدرتنلتسبط لمدلمامه ملظبس قلرظ معلهذهل
در الةماق لرةتت

لذرك لتتغتس ل رسل لدرماارم لرت لدرت متذ لرت

ح لظفيس لرةرلمًق لرتة لرتاذت مًقل

رظفيسلثمرم لر مرر قلرت س تقل لتىلت محلرفم لدرت رسدالردألمي لظتلتتبعلةمتلإطمسل
درماارملدرمف رتل(در تم،نقل:2012ل )1355ل
رت ت لدرمامه م لمت لظهم لظتردا لدرتاكتس لررام لظيس لك،تس ل ن لتةا م لدرب،سل ل لرتذكس لدرم س لرمتم ل
دراردهسلرسبطامل م متسهملرت اتعلدرل رملث تامقللردرمامه ملدر م لهنلدأل مسلرمةمه لدر رمل
ن لدرمسل لدأل م
تط،تد ل ،م

ق لرم ام لتالمتذ لهذه لدرمسل لتةتمرتل لإرا لدرمسل لدألررا ل– لدرل

ق لممم ل لتم لدبت مس لدرمامه م لدر م لدرمترد ف لمد لدرم تر ل لدإلتسدفن لر مت م ل

ب،سدالمتةرث قلبم

رسلل

لرظتلدرماارمل تلرلتلل،ةمالدرم س لدر م ل(درلسدل قل:2012ل )419ل

ر ن لةاس لدر ما لتس ل(ح ترتق ل :2001ل )79ل ت لدرمامه م لتةمر ل
در

لل عل

رسل لم تمسل لرمتتس ل نل

ر لةتت لدرةمرلدرم س نقلرباذدلتتطرسلمتلدرغمرالإرالدررةرحقلرمتلدر مملإرالدربمصقل

رمتلدرمامه ملغتسلدرتة ف لإرالدرمامه ملدرتة ف ل
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ردرماارملثةتل ،م

لث مسللثتل،ةمالثف نلد تممثنلمتادلث قلتتفم مل ام لدراستلةا لردر مرمل

درمل ل قلردرتامثعلدرفمقمل،تتلمرةرث لظرلذدت لهذدلدر بصقلربتتل ام لر مرمقلر ؤتيلإرال
ت تتس لثم ما لدرت م لةتممً ل ن لديت مه لدر ل حق لردرا لتفر ت لماارم لذر لم تر لبمص ل(ث،تل
درة،نقل:2010ل )88ل
لرت س ل(ث،تلدر تعقل:2000ل)14ل ة لت رسلثف نلرم مرث لمتلدر ةم سلدرم تسك ل،تتلثتلل
مردة لظرلظلتدىلظرلاردهسقلر فرملهذدلدرت رسلدر ف نلث الظ مسلدرت س تلر طالر لد ملظرل
ثةردتلظرلسمح ل
ر ذكسل(درةم

قل:2002ل)239ل تلدرماارملث مسللثتلستلدرا علدر ف نلرممل ل ل،ةملمتلظ مال

رظلتدىلردرتنلتيتسةملث ال كعلم مرثماقلرر سلث ال كعللمتىقلظرل نلماست ل
ر ذكس ل(ة ردتق ل :2003ل )37لظت لدرماارم لث مسل لثتلم مرث لمت لدرم رمما لدرتن لتر ت ل،تةامل
ثالةماللرمل نالم تتقلرهنلذدال امالظرلب مقصلم تسك لراذدلدر نا ل
ر س ل(ثفعق ل :2003ل )221لدرماارم لظ ةمً لث ا لظة لمم ل تفس ل ن لذهت لدراست للتةمم لتتسكل
امهسللمملظرلثالة ل،تتلظفيسلمتلامهسللرتييالكعلمتلدراردهسلردر الةمالظرللتةممل كرتلةمت دًسل
مرث لمت لدرب مقصل
ث ا لد تبتدم لدر غ لكسمح ل ن لدرت ،تس لثت لميع لهذد لدإلتسدك لظر لهر لم ل
ردر ممالدرم تسك لدرتنلتمتحلم مرث لمتلدأل مالردأللتدىلردرسمرحلثتلغتسهم ل
ر س ل(ث،تلدرمة ملربتسلدرتتتقل:2007ل)367لدرماارم ل ة لت رسلذهةنل كرة لدرت متذلثتل
م مرث لمتلدأللتدىلظرلدرلفمقدلظرلدراردهسلدر م لدرتنلت تسكلم مً ل نلم مرث لب مقصقل
رت ،سلثةامل ك م لظرل،سمحلتتملث تام ل
،تةمم ل س ل(در رسدةنق ل :2009ل )14لدرماارم لث ا لظة لت رس لثف ن لم ست ل ن ل كع لسمح لظرل
ك م قلظرل م ل تبتملر تير لث المرةرعلظرلامهسللم تة ل
رت س املر دحسللدرتسب لردرت ملدرا طتة لث الظةاملك م لظرلم ط حلر لتير لراا لملتتلقلظرل
در رسل لدرذهة لر نا لممق لر تط ع لتفر ت لدرماارم لإتسدك لدر الةما ل،تت لدأل ما لردراردهسل
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ردرم رمما لدرمست ط ل ،ةامق لر ة لدرماارم لمت لثتت لمت لدرلفمقد ل(ر دحسل لدرتسب لردرت مقل
:2013ل )48ل
رمت لبالم لدرت س اما لدر م ف لتاللظ لدر ملي ل ت لهةمك لدتاما ل،تت لدر مليتت لإرا للت لمم للرمل
درمامه مقل لتىلظتلدرت س امالدر م ف لظفتالث الدر ةم سلدرتمر :ل
 -1درماارم:لت رسلثف ن
 -2درماارم:لتت

ل مرت س ت

، -3سلثتلدرماارمل م ملظرلثةردتقلظرلسمح
 -4تتملت س تلدرماارملمتلبالملم مرث لمتلدرب مقصلدرم تسك لر الدر ةم س
رت س لدر ملي لدرمامه ملدر م لث الظةاملت ر دسالذهة لر الدراردهسلدر م لرثمتللمملت طنل
هذهلدرت رسدالتير لراا لرماارممًلرلف ف لمم ل
أهمية تعلم المفاهيم:
رت م لرت م لدرمامه م لظهم ل مرغ لبم

ل ن لم لى لدر رمق لر س د لذرك لإرا لط،

لدرمامه مقل

لتىللتتل(درة تيلرآبسرتقل:2000ل)49لظهم لدرمامه مل مملت ن:ل
 -1درمامه ملظفيسلي متمًلرد تف دس دًسلمتلدرلفمقدلدر م لدر ح ق
 -2درمامه مليحم لرتفر تلدرم متئلردرفردةتتلردرةاس مالدر م قلرتس تبامل نلظذهمتلدرط
 -3درمامه ملراملثالة لك،تسلل ل مللدرط لظفيسلمتلدرلفمقدلدر م لدرم م سل
 -4ت ت،سلدرمامه ملظلتلظهملمتدبعل،ةمالدرمةمه لدرت دس
 -5درمامه ملت مثتلث الدرت ملدرذدتنلردرتسب لدر م
 -6درمامه ملدر م ل ا لدرتذكس
ر ذكسلكعلمتل(در سبتةنلر متاقل:2000ل)100ل تلظهم لدرمامه ملتفمتل نلدرةفمطلدرتمر :ل
 -1تف علمتلت فتلدر،تق لإذلظةاملت ة لمملهرلمر رتلمتلظ مالرمردة
 -2ت تلدرر مقعلدرتنلت لس ل،املدأل مالدرمر رتلل نلدر،تق
 -3تف علدرلم لإرالإثمتللدرت ملثةتلمرد ا لظيلمرة ل تتت
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 -4ت مثتلث الدرتر

لردرتة،ؤلردرتبط لأليلة مط

 -5ت مثتل نل املرتا تسلكيتسل مأل مالدرتنلتيتسلديةت مهل نلدر،تق
 -6ت محل مرتةا ملردرسب ل،تتلم مرثمالدأل مالردأللتدى
 -7تح تلمتلدرفتسللث الد تغالملدرم رممال نلدرمردة لرلعلدرم كالا
 -8تح تلديهتمممل ممتللدر رملرتح تلمتلدرتد

لرت مام

رتةت ل(ث،تلدر تعقل:2000ل82ل)83-لدرةفمطلدرتمر :ل
 -1ت مهمل نلت اتعلثم لدرت م
 -2ت مثتلث الدةتفمملدرت ملإرالم متتتلظبس لذدالثالة ل مرماارم
 -3ت مثتلث التةا ملدرب،سدالردرم رممالرد تتثمؤهمقلرت،ر ،ام
 -4ت مثتلث الدرت ةت لردرسب لرتم لدرب،سداقلرت علدر رملظفيسلتذك دًسلرد ت فما
 -5ت معلث التةا ملدر،ةالدأل م

لر م س لرتفر تلدرت م مما

ر س ل(ظ،ر لت ) ل ت لت م لدرمامه م ل مثت لدرمت م لث ا لدرتا تس لردرتط،تدق لرهذد ل ةن لظت لت مل
درمامه م ل مثت لث ا ل ام لدرمردة لردأللتدى لدر تتتل لدرتن لرم ل ،د لر ت متذ لت مام ل(ظ،ر لت قل
:2011ل )307ل
رت معلدرمامه ملظ ةمًلث الح متللل ملدرم مس للرملدأللتدىلردرميتسدالدرمل ط ل مراستقلرت مثتل
ث التلتتتلدألهتد لردبت مسلرتةا ملدرملتر لردرر مقعلدرت م لرظ مرتعلدرتفر ملربذركلتبا ل
متلدرت فتتل نللفمقدلدر رمقلدرةمت لثتلدي تغسدال نلدرتام تعلردر حق مال(در تم،نقل:2012ل
 )1357ل
رت تلدرمامه ملدر م لمتلظهملممتحدالدرتاكتسلرراملظيسلك،تسل نلتةا ملدرب،سللر نلتذكسلدرم س ل
رمتم

لدراردهسق لرسبطام ل م متسهم لرت اتع لدرل رم لث تامق للتى ل ت لدرماارم لرلتل ل،ةمال

درم س لدر م ل(درلسدل قل:2012ل )419ل
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أنواع المفاهيم:
دبت

لدر مليرتلرت تتا لآسدؤهمل نلتلتتتلظةردعلدرمامه مقل

ةااملدر الث الظةامل(در رسدةنقل

:2009ل:)21ل
 -1مامه م لل

 :ل مكت لتةمتتام لثت لطس د لدرلردسق لردرب،سدا لدرم م سلق لرغتس لدرم م سلقل

ر مكتلدرتل سل،املثتلطس دلدرتميتعلرامقلميع:لدرفتمعقللردرمتسسقللردر ،رسلقلردرتمتتحل
،تتلدر

علردر مقعلرغتسهم

 -2مامه ملم ستل:لمامه مليل مكتلماللاتاملرة م امل مرلردسقلردةمملثتلطس دلدرب،سدال
غتسلدرم م سللدرتنلتتط علة مطلمًلثف لمً
رر فمً لرمم لتذكسه ل(ةالتلق ل :2004ل 101ل -ل )102ل إت ل ا لدر مليتت ل

ةارةام لث ا لظ مسل

را اتاملرذركلث الدرةلرلدرتمرن:ل
 -1مامه ملبم

ل،ت ة امالدأللتدىلردراردهس:لرتات لإرالر

لدرت دس لرت ات املرهنل

ث مسللثتلم مرث لمتلدراردهسلردرميتسدالت م امل امالم تسك قلكماارملدرت ف ت
 -2مامه ملت ،سلثت لةردةتتلرثالةمالم تة :لرهن لمامه ملتفسس ل الظةردع لدر الةما ل،تتل
ماارمتتلظرلظفيسقلظرل،تتلامهستتتلرظفيسقلكمر سث لرهنلثالة ل،تتلدرحمتلردإلحدل
 -3مامه ملتت دل مرتفر ةمالدرذهة :لظرلهنلمامه ملت ،سلثتلةردةتتلممقلرتفرت ل نلدرغمرعل
تس م لر الدرةاس مالدر م ل نلتا تسلدر الةماقلميعلدرةاس لدر حق
لر

ةااملكعلمتل(حكس ملر ةت قل:2008ل)33لث الظةامليالي لظةردع:ل
 -1درماارملدرمرلت:ل امالم تسك لت مدل،تتلظ حدالكماارملدرتدقسل
 -2درماارملدرغتسلمرلت:ل فتةنلظتلتفرتلر ل ا لمتلثتلل امالمك لرة ل،تملظتلتفرتلر ل
كعلدر اما
 -3درماارملدر الةن:لماارملتتلتلثةم لسهلإلاامسلثالة لمم
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ر

ةاامل(،سرةسقل)1962لث الظةام:ل
 -1درمامه ملدرل
 -2درمامه م لدرم س  :لرهن لمامه م لم ستل لغتس لل

ق لي لتتسك لإي ل،ت س اام لثت لطس دل

دألرامظلظرلدرف ممالردرسمرحقلميعلمامه ملدرل م
 -3درمامه ملدرسمح :ل مر مسللماارمل نال تسلةسك لرة علإرالمكمتلم تتقلرهرل نال
تترعلث الس مه لدأل سلقلكمملظة لماارملتترعلث الدي،تفمس
 -4درمامه ملدربمس :لهنلت كلدرمامه ملدرتنلتاسالث تةملكمألةام لدرمت

ل نلدرمتس

 -5درمامه م لدرتدب  :لت ك لدرمامه م لدرتن لةة ام لألةا ةم لرت مثتةم لث ا لدرت ممع لمد لت فتتل
درب،سدالردرم مس لدربم
ر

ل(،رل م قل:2012ل)62

ةاامل(ظرحبع)لإرا:ل
 -1مامه م لظرر  :لرهن لدرتن لتتفرت لثت لطس د لدرب،سدا لدرل

لثةت لدرت ممع لمد لدر مرمل

دربمس ن
 -2مامه مليمةر :لرهنلدرتنلتتفرت ل طسا لدرت س تقلظيلت س تلبم
دألرر لر تم لت مام ل،ترت لمردة للف ف ق لظر لب،سدا لل

لت تسكل تاملدرمامه مل

ق لر تم لدفت م،ام لمت لبالمل

ثم لدرت ملدرم مملل م ت معلدرماارمل(ظ،سده مقل:2001ل)44
رهةمك لت ةت لآبس لر مامه م لكمم لتذكس ل(ث،ت لدرة،نق ل :2010ل 95ل)96-ق لرذرك لث ا لدرةلرل
درتمرن:ل
 -1درمامه م لدرت فمق  :ل كت ،ام لدرمت م لمت لت فما لةا
درل

لث،س لدلتفمف لمد لدر،تق لرمت لب،سدت ل

لدرم م سلقلميعلماارملدر تت

 -2درمامه ملدر م :لرهنلتةمرلةتت لرتاتق لمردة لت م ل ردالكمتلذركلمتل مةعلدراستل
ذدت قلظرلمتلم تسلبمس نقلكماارملترسدتلدألساللرملةا ام
 -3درمامه م لدررد

لردر دس ط  :لرهن لت س ل م مرث لمت لدر مما لدرم تسك ل،تت ل ق لمتل

دأل مالظرلدرمردة
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 -4درمامه ملدرام

:لرهنلت س ل م مرث لمتلدربردصلدرمبت ا ل،تتلم مرث لمتلدرمردة ل

ظرلدأل ماقلكمرم مرث لدر م

لربتدب املردرفردفعلردألةممس

 -5درماارملدر الةن:لر ،سلثتلثالة لم تة ل،تتلبم تتتتلظرلظفيسلمتلب مقصلدرماارمقل
ميالًل(در ل طتسلر مكة لدر مل )
رتتادلدر ملي لمدلت ةت ل(ث،تلدرة،نقل)2010قلي مملرظة لدألفيسل مريًقلرألة لظفتلث الظتل
درمامه ملدر م لهنل ة ل لتلذدت قلرر سل سثمًلمتلمامه ملظبس
خصائص المفاهيم العلمية:
تس ل( الم ق ل :2002ل )120ل ت لر مامه م لدر م لثتل لب مقص لتمتحهم لثت لغتسهمق للرهذهل
درب مقصلهن:ل
 -1درتمتح:لظيلظة ل

ة لدأل مالردرمردة لر متحل،تةام

 -2درت م م :لظي لظة لي لتةط،د لث ا ل نا لظر لمرة لردلت ل،ع لتةط،د لث ا لم مرث لمتل
دأل مالظرلدرمردة
 -3درسمح :ل ارلتسمحل ف لربم

لظرلم مرث لمتلدربردصلدرم ستل

ر تادلكعلمت ل(در ر ك نقل:2008ل 82ل -ل)83لر(درة تيلرآبسرتقل:2003ل 346ل -ل)348ل
ث الدرب مقصلدرتمر لر مامه ملدر م :ل
 -1درماارملتتملث الدر ة لدر ممقلدرذيلتةتمنلإر لدأل سدتلردر ةم س
 -2درماارملةمت لدرب،سلل مأل مالظرلدراردهس
 -3درماارم لدر من لتتفرت لمت ل حظتت لهمم لدي م لسم دًح لكمت لظر لم ط حق لردرتير لدر اا ل
ر ماارم
 -4رفعلماارملم مرث لمتلدرب مقصلدرممتحللرر لب مقصلظبس لمتغتسللرغمر مًلمملتتفرتل
درماارملرت لدرتالمتذلمتلبالم:لدرتمتتحقلدرتةا مقلدرت ةت لردرت م م
 -5تفر تلدرمامه ملثم لم تمسللتتطرس لمتلدرغمرالإرالدررةرحقل لرمتلدرتةتدلث م مًلإرال
درتةتدلثم مً
 -6تميعلدرمامه مل رستةملر ردةد
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 -7ر الكعلمترريالدرمامه ملمر رتلل نلدرط،
 -8مترريا لدرمامه م لةم ،لر م دس

لظرلراملر رتللف فن

ق لردرت تتع لةتت

لرةمر لدرم س لرتفتم لظ مرت،ام لرتطرسل

ظتردتام
-9

الدرم ط لمالدر م لردرسمرحل مكتلدثت مسهملمامه ملث م

 -10درمامه ملةتلتفرتلةتمجلثالة لدرلفمقدلدر م ل ،ةام
 -11درمامه م لةت لتةت لظ ةمً لمت لدرتاكتس لدرم ستق لرةت ل كرت لهذد لدرتاكتس لةمت مً لر تتت لمتل
درب،سداقلردتسدكلدر الةمال،تةامقليملدرتر علإرالت م ملم تت
 -12درمامه ملم مرث لمتلدأل كمسل مت فاملم مرث لمتلدأل سدت ل
رتذكسل(ث،تلدرة،نقل:2010ل93ل-ل)95ل تلهةمكلثتللب مقصلر مامه ملدر م لرهن:ل
 -1ةم ،لدرت م:لتبت

لدرمامه مل ممل،تةامل نلتس لت مامل م ةالظتلهةمكلمامه مل مكتل

ت مامقلظ سعلمتلغتسهمقلرتست ل م تر لدرط لرةتسدت لدي ت م،
 -2ةم،

لدي تبتدم :لتبت

لدرمامه م ل مم ل،تةام ل ن لتس لد تبتدمامق ل م ةا لظت لهةمكل

مامه م لت تبتم لظفيس لمت لغتسهمق ل ن ل ام لرتفر ت لدرفردةتت لرلع لدرم كالاق لر بت ل
دألطاممل نلإمكمة لد تبتدملدرمامه ملدرمبت ا لت مًلرتس لةة املرت مام
 -3در تا:لتتلتتل تالدرماارمل،تس لدتامالدرمتب

تتللرملمترريت

 -4در مرم  :لرذرك لط فمً لر تت لدرمامه م لدرمتةمة ل تامق لر حتدت لثتت لدر اما لدرممتحلل
ردرةسرس لرت س لدرماارملك مملظ

حلدرماارملظةعلثمرم

 -5درفتسل لدرتا تس  :لتتلتت لةتسل لدرماارم ل مت لتا تسه ليفت مع لمامه م لظبس ق لرةت لةمت ل
درمتب

رت ل هم لتتس س لدرمامه م لدرف،س ق للتى لظةام لذدا لةتسل لتا تس لظف،س لمتل

غتسهملكمملررلظةاملت سلت ملدرمامه ملدألبس
، -6ة لدرماارم :لتتلتت ل،ة لدرماارم ل مر الة ل،تت لمكرةما لهذد لدرماارم لر اللظ لظت ل،ة ل
درماارملتحتدتلت فتتدًل،ةف متلتس لدر مرم
 -7درفم ،لإلتسدكلدألمي لدرتدر لث الدرماارملل مًلرثف مً:للتىلتبت

لدرمامه مل نلةرث ل

دألمي لدرتن لتمكت لدراست لمت لإتسدك لهذه لدرمامه م لل مً لرثف لمًق لرك مم لحدتا لتس لت مل
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درطاعلحدتالتس لإتسدف لر ماارملدألةعلرةرلمً ل مرمت ملتت ملدرمامه ملمتلبالملسؤ ل
دأل مالرتتدرراملررفتلك مملحدتلةة لحدتالةتست لث الت ملدرمامه ملمتلبالملدرسمرح
 -8ت تتلدألمي لدرتدر لث الدرماارم:لإتلم املدرمامه ملراملظمي لتتملث تامل لررفةاملتبت ل
مم ل،تةام ل ن لثتت لدألمي لدرتدر لث تام لرهذد لدر تت لتتسدرح ل،تت لميمم لردلت لإرا لثتت ليل
ةامقنلمةامقلكمملظتلدألمي لتبت

ل نلدرةرث ل الدألمي للف فنلت رسيقلر ةامل

سمحيلتبت ن ل
ررستل نلترتعلدرم ملدر متسلثتلر دحسللدرتسب لردرت ملدرا طتة ل تلب مقص لدرمامه ملهنل
(ر دحسللدرتسب لردرت مقل:2013ل:)48ل
 -1ظفيسلي متمًلمتلدرلفمقدلألةاملتسب لدرلفمقدقلرترةحلدر الال،تةام
 -2راملثالة ل ل مللدرط قلرذدل انلتح تلدهتمممامل مرت م
 -3ت اعلت دس لدر،تق للتىلت مدلثتتدًلمتلدأل مال نلدر،تق لرت ةاام
 -4ت تلثة دًسلظ م مًل نلدرمةمه لدرت م ليبت مسلب،سدالدرت م ل
رتس لدر ملي ل تلظ مسلتفر تلدرماارملهرلظتل س لدرمت ملدر الةمالدرمر رتلل،تتلم مرث ل
متلدرلفمقدلرهذدلتتط علثمالًلثف مًقلررذركل فمملظتلدرماارمل،ةمالثف نقلتةت لثتلم س لدرمت مل
در الةمالدرمر رتلل،تتلم مرثمالمتلدرلفمقد
تعلم المفاهيم العلمية وتنميتها لدى الطلبة:
ت،س لتفر ت لدرمامه م لدر م لرتةمتتام لرت لدرمت متت لظلت لظهتد لتتس س لدر رم ل ن ل م د لمسدلعل
درت م لدرمبت ا لكمم لت ت،س لمت لظ م ما لدر م لردرم س لدر م لدرتن لتاتت ل ام له ك لدر مم لر نل
دةتفمم لظيس لدرت م لرراذد ل إت لتفر ت لدرمامه م لدر م لظر لتاذت،ام لرت لدرمت متت لث ا لدبتال ل
م تر متاملدرت م لتتط علظ رًملتتس ًلملمةم لمًقلتتةمتل الم لدرتفر تلردر فماقلرديلتامظل،امل
رد تتثمالدرمامه ملثةتلدرلم لرام لرهةمكلثتلل سرطلرت ملدرمامه ملمةام:ل
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 -1ظتلتتر سلر ت متذل

لمتلدرب،سدال نل مةعلظرلظفيسلمتل ردةعلدرت م لرديبتال قل

تميع لم مرث لدرت م ل ن لهذه لدرب،سدا لت ك لدرتن لتتميع ل تام لدرماارمق لرت ت،س ل ردةعل
إت م ،لر قلظمملدرب،سدالدرتنليلتتميعل تاملدرماارمل انلب،سدال  ،ل(حكس ملر ةت قل
:2008ل)37
 -2ظتل ،دل

لدرب،سدالدرتنلتلتريلث الدرماارملظرلت لدل،املظرلتتب املظمي ل  ،قل

رهذد ل ةن لظت لتترد س لتتم دلمةم علمت لدألمي لدرمر

ق لردر مر لرةممتلت م لدرماارمل

ث الدرةلرلدر مل(حكس ملر ةت قل:2008ل)37
 -3ةسرسل لإتسدك لدرمت م لدر ةم س لدرم تسك لر مرةرثما لردأللتدىق لرةسرسل لت س تهمل
رتفر تلدرت م مل(درل ،نقل:2005ل)20
 -4ةسرسللظتل كرتلدرمت ملةمت دًسلث الدرتمتحل،تتلدر ةم سلدرمت

ل مرماارمقلرت كلدرتنليل

لرامل مرماارمل(درل ،نقل:2005ل )20ل
أسس تعلم المفاهيم العلمية:
كمم لظت لرت م لدرمامه م ل سرطمًق ل إت لت مام لظ ةمً لر لظ س لردةل لدرم مرمق لذكسهم ل(ثح حقل
:1997ل)208ل مملت ن:ل
 -1درمامه م لي لت طا لر طاع ل مهحلق لرث

لظت ل تب

ام لمت لب،سدت لدرذدت ق لرظ كمسهل

دربم
 -2تتفرتلدرمامه ملكةتت لر م لةمرلم تمسل
 -3كرت لدرماارم لماتتدً لرذد لم ةا لإذد لظمكت لسبط ل مر،ةما لدرف نق لدرذي لهر ل حا لمتل
مرةرث
 -4تةمرلدرمامه ملرتتر دل مرب،سللدرمتةرث لرر سل مرتفسدسلدرةتد
 -5تمتلث الدرم تر لدرذيل فرمل لدرماارملث الت هعلرتاتؤلرتلاحلرةتسللدرمت م
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العوامل المؤثرة في تعلم المفاهيم العلمية:
تت يسلت ملدرمامه ملدر م ل تتلمتلدر ردمع:ل
أوالً :عدد األمثلة:
ظت لتفر ت لدرماارم لتتط ع لمت لدرمت م لظت ل متح ل،تت لظر لدر
رة ع لإرا لتةا م لراذه لدر ةم س ل ن لثالةما لت

لرديبتال ل،تت لثةم س لدرمرة ل

ام لذدا لم ةاق لرذرك لظت لتفت م لثتت لكم لمتل

درمستلت م ل
دألمي لتؤكتلدر سالدر تتلر ماارمل لد
ثانياً :األمثلة اإليجابية واألمثلة السلبية.
ت ع لإثطما لدرتالمتذ لظمي لإمملإت م ،لظر ل  ،لر ماارمق لر س لدر تتتلمتلدرتسبر تتلظتلدأل ةعل
إثطمالظمي لإت م ،لرت اتعلت ملدرماارم ل
ثالثاً :الخبرات السابقة للمتعلم.
،ب،سا لكيتسل ل م ف ل مثتل
تت يسلت م لدرماارمل م رمما لدرت متذلرمامه م لدر م ف ق ل مسرس لدرت متذل لد
درب،سا لثالة ل ق لرهذد لتس دل
ث ا لسؤ لدر الةما ل،تت لثةم س لدرمرة لدر تتت لإذد لكمةا لرت ك ل لد
تمسسل لردثمتللتةا مام ل
درب،سالرد لد
إرالظتل،ةمالدرمامه مل فرملظ م ملث التتم دل لد
رابعاً :الفروق الفردية بين المتعلمين.
ا لدراست ل ن لتفر ت لدرمامه م لتتط ع لمةم لظت ل اتت لدراكس ل ن لط،
مسثمل لدراسر ل
إت ل للد

لمةمه لدر رمل

مسلعلدرت مقلمتلدرماللظلظتلظهملمملتتمتحل لديت مهلدرلتتىل نل
درتنلةفتماملرتالمتذةمل نلكعل لد
ديرتحم ل لفمقد لم تة لر ر رم لإرا ل ام لدرمامه م لدر م ق ل،ع ل مكت لظتل
،ةما لمةمه لدر رم لثتم ل لد
ا لمت تتلق لرثت لطس د لظمي لمبت ا ق لرهذد لديت مه لت عل
ع لدرتالمتذق لإرا لميع لهذد لدراام ل طس ل
تتس سلدر رملظفيسلمسرة ل ردال نلدبت مسل ح قمالدرملتر للظرل نلطساللدرتتس س ل
خامساً :الخبرات المباشرة والبديلة.
ت تس لةتمق لدر لرى لإرا لظت لتفرتل لدرمامه م لربم
مرب،سالدرم م سللدرتنل مسل،املدرمت م ل
ك،تسل لد
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درمسلع لدألررا لمت لدرةمر لتست لإرا للتل
ل ن ل لد

سادساً :القراءة العلمية.
درفسال لدرردث لمت لدر ردمع لدرتن لرام لت يتس لإت م،ن ل ن لت م لدرمامه مق ل مإلة مت ل ن لل مت ل
ت ت،س ل لد
درفساللدر م لدرردث قلردرمامه مل،ترسهملر ت ل
لم لإرالظتلتتم دلدر تتتلمتلدرم س لثتلطس دل لد
ت مثت لدرمت م ل ن لمتم

تمسس لةمرل
درفسال لدر م لةسرسل لي لد
لةمره لدرم س نق لرراذد لكمةا ل لد

درمامه مق لرذرك لظت لتتس س لدر رم لمطمرع ل،تحر ت لدرتالمتذ ل فتس لظ م ن لمت لدرم س لدر م لدرتنل
ت

ام لةمتس ت لث ا لديت مم لردرم مسك ل ن ل ام لدر مق لرمتم

درفسالل
لدر تتت ل لثت لطس د ل لد

ردإلطالعل(درة تيلرآبسرتقل:2003ل355ل)359-
مراحل تعلم المفاهيم العلمية:
تسلكعلمتل( متللرد،سده مقل:1997ل 340ل)341-ل تلت ملدرمامه مل ردالظفمةالث م لظرل
غتسلذركلتتميعل،يالىلمسدلعلظ م

لرهن:ل

 -1درمسل لدر م لظرلدرمسل لدرل

:لرذركلث،سلدرتامثعلدرم م سلمدلدأل مالردراردهسقللتىل

كعلدرمت ملدرماارملرهةملتتةحلظهم لد تبتدملدرم ممعل نلت كتعلدرمامه ملردفت م،ام
 -2درمسل لدررهم ق لدر رس  :لر ن لهذه لدرمسل ل ميع لدرمت م لم رممت لثت لطس د لدر رسل
درب مر لدرذهة
 -3درمسل لدرسمح :لرهنلمسل لدرت س تقلرد تبتدملدرسمرح
مملتس لظرحبعل تلت ملدرماارمل مسل مسل تتتلرهمم:ل
 -1مسل لتفر تلدرماارم :لرهن لثم لديفت م لدي تفسدقنلر ب مقصلدرملكم لدرام
راق لدرميتسدا لرتةتم لهذه لدرب مقص ل ن ل رسل لتميت

ل

لر ماارم لرهن ل رسل لتةمتامل

درطاعلمتلبالملب،ست لدر ف ل مرميتسدالر مكتلد تتثمالت كلدر رسللرت تلهذهلدر رسلل
هنلم ةالدرماارم
 -2مسل لد ملدرماارم:لرهنلمسل لتت ملمتلبالراملدرمت م لدرسمحلدرمةطرا لظرلدرمكترعل
درذي ل مي لدرماارمق لدرذي لةت لدفت

ل مرا ع ل ن لدرمسل لدألررا لرهةم لتتسك لدرمت مل

درت مريل،تتلدرف م لردر رسللدرتميت لرهةملتفت علك م لدرماارملدرم ةالدرتيرنلرامل(ث،تل
درة،نقل:2010ل98ل-ل )99ل
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استخدامات المفاهيم العلمية:
دراستلدرماارمقل إة ل،إمكمة لدرتر دل نلد تبتدم لرذركلث الدرةلرلدرتمرن:ل
ثةتممل كت عل ل
 -1درت م م لألمي ل تتتل لرتمتتحهم لمت لدرالظمي ق ل مفت مع لدرماارم ل مثت لث ا لدرت ممعل
امث لمدلظمي ل تتتللر قل نلم تر للدرت ةت لردرت كتعلردرتمتتحلردرت م م
إتسك لدر المما لدرمبت ا ق ل لتى ل تط د لدأل لدست لإةم لإرا لدرت م م ل مي ل تتتلق لظتل
 -2لد
تبتمردلظمي تاملدرمكت

ل نلظيلم تر للرااملدر الةمالدرمتامرت ل،تتلدرم مرثما

 -3إتسدك لثالةما لظبس ق لك الةما لدر ،ع لردرةتت ق لرديلتممر ق لرت مع ل،تتا ما لتتثال
مرم متئلدر مم قلردر الةمالدرفمةرة لت معلث السب لدرم مرثمال،تيلمتلدراست
 -4د تبتدم لدرمامه م ل ن للع لدرم كالاق لإت لدرة مطما لدرذهة لدرتن ل فرم ل،ام لدأل لدست لرلعل
م مف امق لت مثتهم لث ا لدرتفت لمد لدر،تق لدرط،

لردي تممث ل اام لدرم متئ لردرفردةتتل

رممل،تةامملمتلثالةمال اعلثم للعلدرم كالالرظهملدر ردمعلدربمس لدرتنلتؤيسل نل
ت م لدرمامه م لهن لكم لر لةرع لممتل لدرتتس س لألةام لت مع لث ا لتلتتت لر مقع لربطردال
دفت معلدرماارمل(،رل م قل:2012ل )72ل
صعوبات تعلم المفاهيم العلمية:
تذكس ل(درة تي لرآبسرتق ل :2003ل 361ل )362-ل ت لدر تتت لمت لدرتسبر تت لتؤكترت لث ا لر رتل
ر مالترد لت ملرت ملدرمامه ملدر م قلرهذهلدر
 -1ط،

ر مالتتميعل مملت ن:ل

لدرماارم لدر من :لرتتميع ل ن لمت ل ام لدرطمرع لر مامه م لدر م لدرم ستل لظرل

درمامه ملدرم فتللظرلدرمامه ملذدالدرميمملدرردلت
 -2درب ل نلم ةالدرماارملظرلدرتير لدر اا لر الدرمامه ملدر م لربم

لدرمامه ملدرتنل

ت تبتملكم ط لمالث م لرك غ لملك ل،تتلدرةمس
 -3درةفص ل ن لب ا لدرطمرع لدر م  :للتى لظت لت م لدرمامه م ل تمت ل كع لظ م ن لث ال
ب،سدالدرت متذلدر م ف
-4

ر لت م لدرمامه م لدر م لدر م ف لدرالحم لرت م لدرمامه م لدر م لدر تتتلق لظيل
ر مالتسدفم
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ردر تتسل مرذكسل تلدر ملي لظبذال تتلديثت مسلهذهلدر
دي تسدتت

ر مال نلت م ملدرتسرسق لرترات ل

لبالم لدر سحق لردرتسرس لدرتن لظثتتامق لكمم لريلاا لدر ملي لظت لد تسدتت

درمتمسكحللرملدرم ك لت مثتلدرم ملث الت مرحلهذهلدر
درلفمقدلرت لدرط قلرت

ر ماقللتىلظةاملتستفحلث التفر تل

لةمتسلث الد تتثمالب،سدت لدر م ف قلردتسدكلدر الةمالدرلمر ل
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لدرت مل

المحور الرابع :المهارات الحياتية.
تاتملدرتسب لدرم م سل ل هتد لمت تتللدأل مت؛ لرمت ل،تتلهذهلدألهتد لتةم لدرمامسدا لدرل مت ل
رت لدرط قلرتت تتلهذهلدرمامسدال ل علةتسدالدرط لردرمسل لدرت م قلإةم لإرالدرلم ل
رت كلدرمامسداقلرمتل،تتلظهملدرمامسدالدرتنلتاتمل،املدرتسب لدرم م سل:لدرترد عقلدتبمذلدرف دسسداقل
لعلدرم كالاقلدرسرحلدرف مت قلدر معلدر ممثنقلتلمعلدرم قرر قلدريف ل مرةاسقللعلدرةحدثماقل
تف،علديبتال قلدرتاكتسلدي،تدثنقلردي،تفمسيقلسرحلدرم متسل ل
ر تفرتلدرت ملدرم،ةنلث الدرمامسدالدرل مت قلمتلم مرث لدألترداقلردأل مرتعلدرتامث لدرتنلتتمل
ت م مامل،ات ل،ةمال ب

مالتت

ل مرمامسلقلةمتسللث الة متللدرم تف،عقلرتلمعلم قرر متامل

(ظ،رلطممدقل:2011ل )2ل
مفهوم المهارات الحياتية:
ة،علدررةر لث الماارملدرمامسدالدرل مت ل تتةمرملدر ملي ل الت س امالدرمامسلقللتىلتُ س ل
در رررلدرمامسلل ث الظةاملةتسللدراستلث الظتدالةرعلمتلدرمامملدر م ل كاماللثمر ل لتىل فرملدراستل
مرمام ل مر سث لردرتة لردررةالدرمط رعل(در رررقل:2005ل )15ل
رثس ل(در فمةنلردر معقل:2003ل)310ل ةاملدألتدالدأل اعلدرتةتدلدرفمقملث الدرااملرمملتت م ل
دراستللسك مًلرثف مًلرمدلتر تسلر رةالردر اتلردرتفمرت

ل

ر س ل(ك رعق ل :2013ل )16لث ا لظةام لةتسل لدراست لث ا لإة مح لدرمام لدرمط ر لمة لردر معل
درمسدتل،إتفمتلر ةعلرةالر اتلممكت ل
إذدلدرمامسللت ةنلظتل فرملدراستل تدالمام لممقل مررةاقلردر رتللدرمط ر قلرظتلدرمامسلل مكتلر استل
ظتل كت ،املمتلبالملدرمردة لدرل مت لدرتنلتت سالرامقلكمملظةاملت مثتهلث الإتممملدألثمممل
ردرمامملدرمط ر لمة ل
ظمم ل مرة

لرماارم لدرمامسدا لدرل مت ق ل اةمك لدر تتت لمت لدرت س اما لدرمت متة ق ل ان للتت ل س امل

(درغممتيق ل :2011ل )7لث ا لظةام لم مرث لمت لدرمامسدا لدرتن لتة غن لث ا لدرطالع لإتسدفامقل
رتف ،املديثتممتلث ا لدرةاس لرة،رم لدآلبس تق لرتلفدلدرسةم لدرةا نقلرت مثتهم لث ا لدرتفت ل
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مد لمتغتسدا لدر

س لدرذي ل

رة ق لكمامسدا لدرترد عق لردرف متلق لرلع لدرم كالاق لردتبمذل

درف دسسدا ل
إت ل(م رتق ل:2002ل)5ل س امل ةاملدرمامسدا لدرتنلت مثتلدراستلث الإتدسللل مت قلردرت م شل
م امقلرمدلمتط متاملردرت ممعل مت م ،لمدلم كالت قلرمرد اتام ل
إذدً ل مرمامسدا لدرل مت لث مسل لثت لم مرث لمت لدرمامسدا لدر ب

لردي تممث لدرتن ل لتم امل

درت متذلكنلتت ممعل،يف لركاماللمدلةا لرمدلدرةمسلردرم تمدلدرمل ن ل
لرت س ام لكع لمت ل(مس ن لرم ارسق ل :2012ل )359لث ا لظةام ل رك ما لمست ط ل ل مل لدرت متذل
ر ة غنلظتل كت ،املرمرد ا لمتط مالدرل م لدرترم لردتممملماممامل،ة محقلرر كرتلثة دًسل ميًل
ردت م ،مًقلرمؤهالًلر ،ةمالدرم تف ،ن ل
ربةمالث الدرت س امالدر م ف ل ف مل(ك رعقل:2013ل )22لدرمامسدالدرل مت لإرالةرثتتلظ م تتتل
همم:ل
 -1مامسدا لل مت لذهة  :لكمرفسدالق لدرفتم ق لديت ممق ل ةمث لدرفسدسق للع لدرم كالاقل
درتبط لألتدا لدألثمممق لإتدسل لدررةاق لة لدرةاسق لدر طسل لث ا لديةا مياق لإتدسلل
درمردستقلإتدسللمردة لدر سدعقلثم مالدرتامرالردتدستامقلمممس لدرتاكتس
 -2مامسدا لل مت

لثم  :لدر ةم

ل مر

مق لدر ةم

ل مرم سق لإثتدت لدألط م ق للاظل

درممت فماقلد تبتدمل الدألتردالردأل احلقلتس تتلدي تاالك ل
رت س لدر ملي لدرمامسدالدرل مت ل ةاملث مسللثتلم مرث ل رك مال ب

لرد تممث ل لتم امل

درطمرع لرتةاتذ لدرمامم لدرمةرط ل ل مرتة ق لردر سث ق لردررةا لدرمط رعق لرت مثته لث ا لمرد ا ل
م مثعلدرل ملقلردر معل امث لردت م ،لمدلةا لرمدلدآلبس ت
أهمية المهارات الحياتية للمتعلمين:
تتادلكعلمتل(م رتقل:2002ل)7قلر(مس نلرم ارسقل:2012ل)359لث الظتلظهم لدرمامسدال
درل مت لتفمتل مملدرةفمطلدرتمر :ل
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 -1ت مثتلدرمت ملث الإتسدكلذدت لرتةم لدريف ل مرةاسلردرفتسللث الدية محلردرم متسل
 -2ت مثت لث ا لدفت مع لدرمت م لةتسل لث ا لتلمع لدرم قرر لرتر س لر لةتس لك،تس لمتل
دي تفالملدرذدتن
 -3تةمن لرت لدرفتسل لث ا لدرت ،تس لثت لدرم مثس لرتاذت،ام لرتف

لةتسدا ل ن لدرتلكمل

ديةا مرن
 -4تةمنلرت لدرمت ملمامسدالدرتامثعلدي تممثنل،إت م ،قلرديت مملدر تتل مآلبس ت
 -5تةمنلرت لدرمت ملدرفتسللث المرد ا لدرم كالاقلردرت ممعل لكم لمدلدرتلت ما
 -6تر سلر لدرةمرلدر لنلردرةا نلردي تممثنلدر م
 -7تف

لة ملمًل ب
لبم

 -8ت مثت لث ا لتطر س لةتسدا لدرطاع لدر ف

لدر م لدرمست ط ل مي،تفمس لردإل،تدعل

رديفت م قلردرةفتلردرتل تعلرلعلدرم كالا
 -9تح ت لمت لتد
ردرمؤ

لرسغ،ت لةلر لدرت مق لرتةمن لدت مهما لإت م ،لةلر لدرت مقل
لدرمت م ل

لدرتسبر

 -10إف مع لدرمت م لب،سدا لم م سل لمت لبالم لتةاتذ لمم لتت م لةاس مً لث ا لمردة لدرل ملل
درردة
رتس لدر ملي لظتلظهم لدرمامسدالدرل مت ل مإلةم لإرالدرةفمطلدرتمر ل انلظ ةمًلتفمتل مملت ن:ل
 -1تلفتدلدرتفممعل،تتلدرمتس قلردرم تمدلدرمل ن
 -2ت طنل سصلر شل طس ف لظ ةعقلبم

ل نلاعلث سلتت مل ميةا مسلدرم س ن

 -3تل تتلل مللدأل سدتلمتلبالملد تغالملهذهلدرمامسدال نلدرل مللدرترم لردر م
خصائص المهارات الحياتية:
تتمتحلدرمامسدالدرل مت ل م مرث لمتلدرب مقصقلرمتل،تتلهذهلدرب مقص:ل
 -1تتةرع لرت مع لكم ل ردةع لدرل مل لدرممت لردرغتس لممت لدرمست ل،إ مع لدراست ليلت م مت ل
رمتط مالتامث لمدلدرل مل
 -2تبت لت مًلرط،

لكعلم تمدقلرثمتدت قلرتفمرتتهقلرمت لتفتم
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 -3تبت لمتلحممتلآلبسقلرمتلمكمتلآلبس
لدر الةما لدرت متر ل،تت لدراست لرم تم ق لرتس لت يتس لكع لمةامم ل نل

 -4ت تمت لث ا لط،
دآلبس

 -5تات لإرا لدرم مثتل ل ن لتلفتد لدرتامثع لدرةم ح لر است لمد ل،تقت ل كع لظ متهمق لرتطر سل
ظ مرتعلدرم

ل(ثمسدتقل:2001ل14ل-ل)15

تصنيف المهارات الحياتية:
هةمكلثتللت ة امالر مامسدالدرل مت قلرر علظ،سحهملمملرستلثةتل(ك رعقل:2013ل:)23ل
 -1مامسدا لدرترد ع لردر الةما ل،تت لدأل بمص :لرتةم لدرترد ع لدر اانق لرغتس لدر اانقل
دإل غمالدر تتقلدرت ،تسلثتلدرم مثسقلإ،تدالرتتر تلدرماللاما
 -2مامسدا لدرتامرا لردرس ا :لتةم لمامسدا لدرتامراق لردتدسل لدرةحدثماق لمامسدا لتركتتل
درذداقلمامسدالدرس ا
 -3مامسدالدرت مرتقلردر معلةمتل س د:لرتةملمامسدالدرت ،تسلثتلديلتسدمقلمامسدالتفت مل
دأل بمصقلمامسدالدرم مهم ل نلدرم مرثمالردألة ط
 -4مامسدا لدرتفمص لدر مطان :لرت مع لتاام لدرغتس لردرت مط لم امق لدرفتسل لث ا لدي تممعل
در تتلرآلبس تقلتااملدآلبس تقلردرت ،تسلثتلذرك
 -5مامسدا لدرتثرل لرف ع لدرت تتت :لرتةم لمامسدا لدإلةةمعق لمامسدا لدرلاحق لمامسدا ل ةدل
درفسدسقلمامسدالدرتاكتسقلرمامسدالديةتفمت
لمامسل لإتدسلل
ر مكت لإةم لمامسدا لظبس لمةام :لمامسدا ل مد لدرم رمماق لمامسدا لدرتسكتحق ل

درم مثسقلمامسدالدرت ممعلمدلدرةغرط ل

ظممل(در رررقل:2005ل)11ل تس ل تلدرمامسدالت ة لكمرتمرن:ل
 -1مامسدالرةمق

 -2مامسدال ل
 -3مامسدالغذدق
 -4مامسدال،تق

 -5مامسدالتتر
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ر ت لإطالع لدر ملي لث ا لت ةت لدرمامسدا لدرل مت ق لرظةردثامق لرب مق امق لردإلطالع لث ال
ملتر لكتمع لدر رم لر

لدر دس د لدي،تتدقنق لةمما ل،تلتتت لظسب لمامسدا ل ن لدرت دس لدرلمر قل
ق لمامسدا ل ل ق لمامسدا لديت مم لردرترد عقل

ركمةا لهذه لدرمامسدا لث مسل لثت لمامسدا لت دس
مامسدالدتبمذلدرف دسسدالرلعلدرم كالا ل
عوامل اكتساب المهارات الحياتية عند التالميذ:

ت تتا لر اما لدرةاس لردآلسدا للرم لدر ردمع لدرةسرس لدررد ع لترد سهم ليفت مع لدرمامسدال
درل مت قلرمتلهذهلدآلسدا:ل
 -1درفردثت لدرتةاتذ لر معق لرهن لدرفردثت لدرتن لتلكم لدأل مم لردإل سدادا لرت كتع لدألتدال
درمط رع
 -2تة لدألتدا:لردرتنلتلفدل مرمممس لر ملمريالدرمت ملدرمتفسسللرتةاتذلدرمامسللدرمط ر قل
ث الدرةلرلردرم تر لدرمسغرعل(ث متلرآبسرتقل:2010ل)184
 -3در الةمالدرمتثم :ل غ م،املظرلر رتهملت علدرمت مل
 -4ةممذج لدألتدا :لةرل لظر لة

سلظرلتامعلدفت معلدرمامسل

لدرمامسل لتت يس ل ماللا لدراست لرةممذج لتفرم لث ا لظتدا لت كل

درمامسل
 -5درت مما :لرفع لمامسل لت مماق لرك مم لكمةا لت ك لدرت مما لردةل لر

لك ممل

دفت معلدرمت ملراذهلدرمامسلل سث لربتة ل(مس نلرم ارسقل:2012ل)362
 -6دفت مع لدرمامسدا ل كع لثمم ل تمت لث ا لم تر لةة لدرمت مق لةتسل لدرم مق لرب،ست قل
ردرمامه ملردألتردالدرمط رعلدرتتس علث تامقلردإلمكمةمالدرمتمل
لدراس
 -7إتمل ل

:لرهرلظتل تمتلدراستلث الدآلبس تلألتدالدرمامسدالدرل مت قلبم

لدرتنل

علث لدفت م،ام
 -8درتامثع لمدلدآلبس تلردألةسدتق للتى ليل مكتلت مل الدرمامسدا ل مة لثتلدرحمالال
(ثمسدتقل:2001ل18ل-ل)19
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دور المعلم في تنمية المهارات الحياتية لدى التالميذ:
ت،سلدرم ملهرلدر ممعلدألفيسلل ممًل نلل مللدرمت متتقلرهرلدرمؤيسلدألرمل نلإف م،املمامسدال
ت مثتهم لث ا لمرد ا لتلت ما لدرل ملق لرم مث،امق لرث ا لدرم م لظت ل فرم ل مألتردس لدرتمر ل نل
تةم لدرمامسدالرط ،ت :ل
 -1تسكلدرم مملر ط لإل،تدالآسدقامقلردي تممعلدر تتلرمفتسلمتامقلرت مؤيتام
 -2ت

دلدرط لث الدألة ط لردرم متسدالدرتنل فرمرتل،ام

 -3تر تسلكعلمملت حملر طالعلمتلر مقعلردمكمةمالي،تفمسلردةتمجلمملهرل تتت
 -4تةاتذلدرمامسدالظمممامقلردر معلم املر دل،تق ل ا لتامث
 -5ت ح حلدرم مسكمالدرتنل فرمل،املدرطالعل نل،تقتام
 -6درتسكتحلث الدرمامسدالدرل مت لدرمست ط ل مرط
 -7ت ح حلم،تظلدرت ملدرذدتنلردرت مل مألةسدتل نلإف معلدرط لدرمامسدالدرل مت
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المحور الخامس :تدريس العلوم العامة لطلبة الصف الرابع اإلبتدائي:
تاتم لر دحسل لدرتسب لردرت م لدرا طتة ل مةمه لدر رمق لرتلمرم لمردف لدرتطرسدا لدر مرم ل نل
ت م مامقل ممل لفدلس دلم تر لدرم س لرت لدرط
لرت ت،سلدر رملمتلظهملدرم ميالدرت دس

ل

لدرتنلتة غنلظتلتتةمتلةةم مل،تق لرل مت لت امل نل

تةم لرتة ق لدرط ق لرت ت،س لدر،تق لدرمل ط ق لرمم لت سي ل تام لمت لتامثالا لهن لمتتدت لمةمه ل
در رمق ل ممسس ل تام لدرط

لظة طتام لثت لطس ف لدرماللا ق لردرت س عق لردرح مسدا لدرمتتدة قل

ردي تف ماقلرلعلدرم كالاقل كت ،رتلمامسدالر تاكتسلدر منقلرثم مالدر ملدرمبت ا لرتفر تل
درمامه ملدر م لرتةمتتامقلرتلفتدلرا ا لدر مل نلبتم لدإلة متلرلعلم كالالدر،تق لدرم م سلل
( امعقل:2007ل )10ل
ر س ل(ب ا ق ل :2011ل )925لظت لدرمام لدأل م

لدرتن لتة غن لظت ل ةط د ل،ام لتتس س لدر رمل

تتميع ل ن لت م لدرمت متت لكت ل اكسرت لي لكت ل لاارتق لبم

ل ن لاع لديةا مس لدرم س نل

درذيل معلكم لم ميالدرل مل ل
خصائص العلم:
 -1درمرةرث :ل م دللفمقدلدر مقلرةتمق لغتسلبمة لألهردالرمترملدإلة مت
 -2درل تم  :لظر لدر  ،،ق لرت ةنلظت لرفعلةتت

لظر للتى ل ،علمةطفنق لري لتلتىلدأل مال

ت فمق مً
 -3دألم،تس ف :لةتمق لدر ملةم ،لر ف مسلردرتفم م
 -4درتسدفم :للتىل تمتلدراللدلمتلديفت م ماقلرديبتسدثمالث الدر م،دل(ر دحسللدرتسب ل
ردرت مقل:2013ل)49
عمليات العلم:
رهنلدر م مالدر ف لدرتنلتةامل،املدإلة متلدرماللاماقلر مدلدر ،مةماقلر اسالدراسراقل
ر بط لدرت مسعقلر ةاذهمقلر ف سلدر الةماقلر ،تةاملر
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المتلبالراملرتا تسلم ك قلرةتمق ل

ل ررامقلر سلام لظرلهنلم مرث لمتلدرفتسداقلردرمامسدالدر م لردر م لدرالحم لرتط،تدلدر مقل
ردرتاكتسلدر منل كعل ل حل(ر دحسللدرتسب لردرت مقل:2013ل)49
مبررات االهتمام بعمليات العلم:
 -1در ملتة،الث الدأل مسلدرفمقعلظتلدرفرتلرملتب دلث،يمًقلردةمملتلكم لةردةتتلتة ف
 -2ت،ةالدرم س لدر م لث الماللا لدر تةمالدرمتمل لر لىلمتلة،علثمم لدرةمس
 -3تتفتملدر مل ،لىلدر حق ماقلردتلكمتلهت لدرف نلدرر رملإرال املمةامل ممعلر ردةعل
درط،

لدرمت تتل

 -4رم ل كت لدر مق لررت ل كرت لةة لمةتا ق لر اع لهةمك لدرفيتس لممم ل مكت لدفت م لثتل
ركلدأل مالرثالةمتام
 -5تلدرف مسل ا لمام ل نل سرعلدر ملدرلتتى؛لألتل
كيتسلثةتلد تبتدملدرر
لدً

مغ لدرفردةتتقلرت

امل اعل

لدرفمنل(ر دحسللدرتسب لردرت مقل:2013ل)50

تصنيف عمليات العلم:
 -1ثم ما لدر م لدأل م

 :لرهن ل

ط ق لرت تبتم لمد لطالع لدرمسل لدأل م

لدألرراقل

كمرماللا ق لردرت ةت ق لردرف مسق لرديت ممق لردرتة،ؤق لردي تةتمجق لرد تبتدم لدر الةمال
درمكمة قلرد تبتدملدر الةمالدرحممة قلرد تبتدملدألسةمم
 -2ثم مالدر ملدرمتفمم :لرهنلظفيسلت فتتدًقلرت تبتملمدلطالعلدر ار لدر مقلكمرتلكمل
نلدرمتغتسداقلرتا تسلدر ،مةماقلر سالدراسراقلردرت س لدإل سدقنقلردرت س عل(ر دحسلل
درتسب لردرت مقل:2013ل )50ل
األسس العامة لتدريس العلوم في المرحلة األساسية بفلسطين:
رستل نلري ف لبط لدرمةامجلدرا طتةنلدر متسللثممل()1999لظتل،ةمالمةمه لدر رملدر مم ل نل
درمسل لدأل م

لتفرملث الظ سلتسبر لرث م قلرهن:ل
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ظريً:لدأل مسلدراكسيل"درا ان":ل
دإل ممت ل مهللق لردرتثرل لإرا لدرت

المةامجلدر رملدر مم ل نلمسل لدرت ملدأل م نلإرالت ح حل
س لردرتاكس ل ن لدرفرتق لرتميع لدرف م لردرم متئ لدإلة مة لدرلمتتلقل

رت ح ح لمكمة لدر فعق لردرلا لث ا لدر مق لردر معق لدألبالاق لرظت لدرتفةررر م لردرتسب لدر م ل
ت امل،ترسلإت م،نل نلتطرسلدرم تمدقلربةمالدرلةمسللدإلة مة ل
يمة مً :لدأل مس لدرةا ن :لتسدثن لمةامج لدر رم للم ما لدرمت مق لرمترر ق لرب مق
ق لرترد ف لمد لمتط ما لدر

ردرةا

س لردر،تق ق لر

لدر ف قل

د لدرمت م لث ا لدرم مسك لدرة ط ق لردرت مل

درذدتنق لردرت م لدرت مرةنق لمد لمسدثمل لدراسرا لدراست ق لردس ما لةردثت لدرب،سل لدر مم ل ن ل،ةمال
لدرطمرع ل

ب

يمريلمً:لدأل مسلدي تممثن:للتىل معلمةامجلدر رملث التريتدل

لدرمت مل م تمدقلر ام ل

ر،تقت قلرة مم ل،ترسل مثعل نلدرلامظلث تامقلردإل اممل نللعلم كالتام؛لرت  ،لرلم مالدرم تمدل
درا طتةنقلرت ح دًحلإلمكمة مالتةمتت لرتفتم لدرلةمسيقلردر منقلردريفم ن ل
دس مً:لدأل م نلدرم س ن:للتىلتتمل،ةمالمةمه لدر رملدر مم لمدلمسدثمللط،

لدرم س لدر م قل

ربةتتامق لرلتديتامق لردر الة ل،تت لدر مق لردرتفةررر مق لردرت فتت لث ا لظهم لإت مع لطسا لدر لىل
ردرتاكتسل مملتترد دلمدلمتط مالدر

سقلر مملتبتملدرتةم لدر مم قلرتلفتدلرا ا لدرم س ل

أهداف تدريس العلوم العامة:
تذكسل(درمفسمقل:2001ل 12ل– ل)15لظتلدألهتد لدر مم لرتتس سلدر رم؛لت مال مألهتد ل تتلل
درمت قلرهنلسغ ماقلرطمرلمال

الدرم تمدلإرالتلف فامقلرت تسلإرالمملتتربمهلدرت مل تل

تسدالطر لة  ،مًلمتلدرمممس مالدرت م قلرتت
د تسدتت

لرتتس سلدر رمقلتست ل،تبط لثممقلظر ل

لدألهتد لدر مم لرتتس سلدر مل ةاملظهتد ل
ا لتسبر لث م ل مم ق لرظهتد لطر ل

درمت قل لتمجلتلف فاملإرال تسللحمة لطر لة  ،مً لظمملظهتد لتتس سلدر رملدر مم لرط لدر
در دس دقلهنل(ر دحسللدرتسب لردرت مقل:2013ل:)50ل
 -1دفت معلدرلفمقدلردرمامه ملدر م لرتلتتيام
 -2تةم لدرتاكتس
 -3تةم لةتسللدرمت متتلث الد تبتدملدأل رعلدر منل نلدرتاكتس
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ل

 -4م مثتللدرمت ملر ر رملر م رم ل،ةا قلربذركل كرتلدرمت ململر دًسلر م لدرت م
 -5تلر علدرمت ملإرالثم لدر لىلردي تف مالرديفت م قل،تيًلمتلدرت فتت
 -6تةم لديت مهما لدر م لرت لدرط ق لميع للع لدي تطالعق لردر لى لثت لم  ،مال
دراردهس
 -7تةم لدرتاكتسلدرةمةتقلردي،تفمسيلرت لدرطالعقلردرفتسللث الدرت ملدرذدتن
 -8دفت معلدت مهمالدت م ،لةلرلدر،تق قلردرملم ا لث تامقلر

مةتامقلرتل تةام

 -9م مثتللدرمت ملث اللعلدرم كالالدرتنلترد ا لتدبعلدر،تق لدرمتس قلظرلبمس ام ل
تعقيب عام على اإلطار النظري:
درةاس لدر،ةمق لسؤ لةاس لر م لدرت مقلتفرملث ا لدرت متذ لةا قلرتس ل ت لدرت ملث مسللثتل
تامثعل،تتلةتسدالدرت متذلدراطس لمدلب،سدت لدر م ف قلرظلتلظهملد تسدتت مالدرتتس سلدرمة،يف لثتل
درت ملدر،ةمقنقلهنلد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك قلردرم سر ل،ةمرذجلر ت نلدر،ةمقنقل

رهرل فرملث الظ مسلطسحلم ك لمملث الدرط قلرديمستاملرد تتثمالب،سدتاملدر م ف لمتلظ عل
رةدلل ريًلرامقل نلةرالتامثعلب،سدتاملدر م ف لمدلةتسدتاملدراطس ل
رهذدلتتط علم ارتلمت لدرت متذقلرتلاتحلمتلدرم مقلكمملظتلدرم مل كرت لترسهلملا دًحقلرمر امًل
ر م لدرت مقلرتس لدر ملي ل تلد تبتدملد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل مهمل كعل

ك،تسل نلتةم لدرفتسدالرمامسدالدرتاكتسلرت لدرتالمتذقلرهذدل مهمل نلتفر تلدرمامه ملرد تبتدمل
درمامه م لدرم ف لرت لدرت متذق ل مم لت

لةمت دًس لث ا لت كتع لمامه م ل تتتلق لردرسب ل،تت لدرمامه مل

م ف لدرم س قلردرمامه ملدرمسدتلتتس املمتلبالملدرم كالالدرتنلتتملطسلاملث الدرت متذ ل
كمملتس لدر ملي ل تلد تغالملدرت متذلر مردة لدرم ك للرر قلردرتاكتسل نلإت متلدرل رمل مهمل
ن لتةم لةتسدت لدي تممث لرتامث لمد لدآلبس تق للتى لظت لد تسدتت
درم ك لت ت،سلد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرمل

لتتس سلت مرة قللتىلتفرملث الظ مسلتفر تلم مرثمالمتلدرتالمتذل

تت مرةرد ل مم ل،تةام لمت لظ ع لإت مت لل ريً لر م كالا لدرمطسرل ق لرهذد ل مهم ل ن لتةم ل ال
درمامسدالدرل مت لرتتام ل
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المقدمة:
ت الدرت دس لدرلمر لإرالدرف

لثتلظيسلترات لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نل

تةم لدرمامه ملدر م لردف معل الدرمامسدالدرل مت ل نلم لىلدر رملدر مم لرط لدر

ل

در دس دلدي،تتدقنقلر تنلدرا علدريمرىلر ت س لإرا ل الدر ارتلدر م ف قللتىللمرملدر تتتلمتل
در مليتت لدرف

لثت لت يتس لر مث لترات لدي تسدتت ما لدرت م لدرمت ف ل لع لدرم كالاقل

ر تفرملدر ملي ل،تف ملدرت دس مالدر م ف لإرالملرس تلظ م تتتقلر فمً لرت

علحمةنلمتلدرلتتىل

إرالدرفت ملرذركلث الدرةلرلدرتمرن:ل
المحور األول :الدراسات السابقة التي استهدفت التعليم المتمركز حول المشكلة في مادة
العلوم.
المحور الثاني :الدراسات السابقة التي استهدفت التعليم المتمركز حول المشكلة للمواد
األخرى.
أوالً :الدراسات السابقة التي استهدفت التعليم المتمركز حول المشكلة في مادة العلوم.
 -1دراسة الزعبي ( :)2013فاعلية استخدام نموذج ويتلي البنائي في التحصيل الدراسي
واالتجاهات نحو مادة علم األحياء لدى تالميذ الصف الثامن األساسي.
هت ا لدرت دس

لإرا لدرت س لث ا ل مث لد تبتدم لةمرذج لر ت ن لدر،ةمقن ل ن لدرتل تع لدرت دس نل

رديت مهمالةلرلممتللث ملدألل ماقلرت لتالمتذلدر

لدريممتلدأل م نقلررتلفتدلظهتد لدرت دس ل

تملد تبتدملدرمةا لدرت س ،نقلركمةالثتة لدرت دس لث مسللثتل()70لت متذدً لمتلملم ا لتم دقل
لرتملتف ماملإرالم مرثتتتلدألررالت س  ،ل()35لت متذلتس ردل م تبتدملةمرذجلر ت نلدر،ةمقنقل
ردريمة لةم ط ل( )35لت متذد لتس رد ل مرطسا لدر مت ق لركمةا لظتردا لدرت دس

لث مسل لثت لدبت مسل

تل ت نقلردبت مسلة مسلديت مهمالةلرلممتللث ملدألل ماقلرتر الةتمق لدرت دس لإرالر رتل
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سرالذدالتير لإل مق ل،تتلمتر طنلتس مالتالمتذلدرم مرثتتتلدرت س  ،لردرةم ط لرر مرحل
درم مرث لدرت س  ،قلكمملت،تتلر رتل سراللذدالتير لإل مق ل نلمف مسلديت مهلةلرلممتللث مل
دألل ماقل رر مرحلدرم مرث لدرت س  ،قلرظفتلدر ملىلث الظتلد تبتدملةمرذجلر ت نلدر،ةمقنل ممل
نلتةم لدرتل تعلدرت دس نلرديت مهمالةلرلممتللث ملدألل مالرت لتالمتذلدر
رظر ا لدرت دس ل ة لسرسل لتحر ت لدرمتس تت ل مرف ا لدرمةم
درت ملدرمبت ا لبم

لدريممت ل

لرتلةتس لدرتسرس ل م تبتدم لةممذجل

لةمرذجلر ت ن ل

 -2دراسة اليعقوبي ( :)2010برنامج تقني يوظف استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة لتنمية بعض مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بغزة.
لإرا ل،ةما ل،سةمم لتفةن لترا لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لرتةم ل

هت ا لدرت دس

مامسدالدرتاكتسلدرمةارمنل نلدر رملرت لطمر مالدر

لدرتم دل غحلقلررتلفتدلظهتد لدرت دس ل

تملد تبتدملدرمةا لدر،ةمقنقلردرمةا لدرت س ،نقلركمةالثتة لدرت دس لث مسللثتل()77لطمر لمتل
لر ،ةمال ملم ا لغحل)قلركمةال

طمر مالدر

لدرتم دلدأل م نل متس ل(ل تل الم لدأل م

ظتردا لدرت دس

لث مسل لثت ل،سةمم لتفةن لرتةم لمامسدا لدرتاكتس لدرمةارمنق لدبت مس ل ن لمامسدال

درتاكتسلدرمةارمنلمكرت لمتل 25ل فسلقلر تلدرتط،تدلظااسالدرةتمق لظتلهةمكل سرةمً لذدالتير ل
إل مق ل،تتلمتر

لتس مالطمر مالدرم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل

ر مرحلطمر مالدرم مرث لدرت س  ،ل نلدبت مسلدرتاكتسلدرمةارمن ل
ر ن لةرا لةتمق لدرت دس
ب

لظر ا لدر ملى ل ةسرسل لدي تامتل لمت لملتر لدر،سةمم لدرتفةن لدرم تل

مً لرت دس ت قلرةسرسللإطالعلم منلدر رملث الدرم تلتيمالدرتفة لدرم م سلل نلم ممل

در رملرد تسدتت مالتتس ام ل
 -3دراسة عبد هللا ( :)2009أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي في إكساب طلبة الصف
الرابع العام للمفاهيم الفيزيائية وتنمية تفكيرهم االستداللي.
هت الدرت دس لإرالدرف

لثتلظيسلد تبتدملظةمرذجلدرت ملدر،ةمقنل نلإف معلط لدر

لدر دس دل

در مملر مامه ملدراتح مق لرتةم لتاكتسهملدي تتيرنقلركمةالثتة لدرت دس لث مسللثتل()141لطمر مًل
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رطمر قلرحثالث الظسب لم مرثمالمتفم ق لر فمً لر ت م ملدر مم نقلررمتغتسيلطس ف لدرتتس سل
ردر ةسق لردثتمتا لدرت دس لث ا لثتل لظتردا لظهمام :لدبت مس لدرمامه م لدراتح مق ق لردبت مس لر تاكتسل
دي تتيرنق لرد تبتما لدرت دس لدرمةا لدرت س ،ن لر ر رم لإرا لدرةتمق ق لرظااسا لةتمق لدرت دس ل
تلهةمكل سرالذدالتير لإل مق ل،تتلمتر

لتس مالدرم مرثمالدرت س  ،لردرةم ط لركمةال

ر مرح لدرم مرثما لدرت س  ،ق لرت،تت لظت لهةمك ل سرةمً ل،تت لمتر

لإف مع لم مرثما لدر لىل

ر مامه م لدراتح مق لت مً لرمتغتسي لطس ف لدرتتس س لر مرح لظةمرذج لدرت م لدر،ةمقنق لردر ةس لر مرحل
دإلةمىق ل،تةمم لرم لتااس ل سرا ل،تت لمتر

لتةم لدرتاكتس لدي تتيرن لت ح لرطس ف لدرتتس سقل

ردر ةسقلظرلدرتامثعل،تةامم ل
رظر ا لدرت دس
درمردتلدرت دس

ل ةسرسل لظت لتتلمع لدإل دس لدرتسبري لم ؤرر لتر

لدرمتس تت ل،ر مقع لسب ل

ل مرمامه مقلرتط ،فمتامقلرلياملث الد تبتدملةممذجلدرت ملدر،ةمقنل نلذرك ل

 -4دراسة وسلويسكي ( :)Wesolowski, 2008تيسير التعليم باستخدام استراتيجية
التعليم المتمركز حول المشكلة بمساعدة االنترنت في مقرر مختبر البيولوجيا.
هت ا لدرت دس

لإرا لدرف

لثت ل مث

لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل م مثتلل

ديةتسةالث الت اتعلدر معلدرمب،سيل نلث ملدألل ماقلردرف
رتةم لمامسدا لدرتاكتس لدرةمةتق لر مرتط،تد لث ا لط
تت تر س)ق ل،ري لت الر س ل ن لدر حا لدألر

لثتلظيسهمل نلدرتل تعلدرت دس نل

لة م لدألل ما ل ك

لدر رم ل ن ل( مم ل

لمت لدرري ما لدرمتلتلق لرتر ا لدرت دس

لإرا لثتلل

ةتمق لرظهماملظتلدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك لث،سلديةتسةال مث ل نلتل تتلإة محلدرط قل
كمملت،تتلظتلرال تسدتت

ل مث ل نلتةم لمامسدالدرتاكتسلدرةمةتلرأل متلرر تس لدرف

ل

رظر الدرت دس ل هم لدإلةتسةالكممتللرر ت لت م ل مكةاملتلفتدلظهتد لدرت ملدر،ةمقن ل
 -5دراسة عجيب ( :)2008فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة المصاحب
لمراكز مصادر التعلم على تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري في مادة األحياء لطالبات
الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة.
هت ا لدرت دس

لإرا لدرف

لثت ل مث

لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لدرم ملعل

رمسدفح لم متس لدرت م لث ا لتةم لدرتل تعق لردرتاكتس لدي،تفمسي ل ن لممتل لدألل ما لرت لطمر مال
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در

لدألرم لدريمةري ل متدسس لمتتة لمك لدرمكسم ق لررتلفتد لظهتد لدرت دس لد تبتما لدر ملي ل

درمةا لدرت س ،نقلركمةالثتة لدرت دس لث مسللثتل()81لطمر لمتلطمر مالدر

لدألرملدريمةريقل

تملتف ماتلإرالم مرثتتتلإلتدهمملت س  ،لرتتفرت لمتل 40لطمر لردألبس لم مرث لةم ط ل
رتتفرت لمت ل( )41لطمر ق لركمةا لظتردا لدرت دس لث مسل لثت لدبت مس ل ن لرلتتن لدرة ما لرلردسل
دإلة متقلردبت مسل نلدرتاكتسلدي،تفمسيقلرظااسالدرةتمق لظتلهةمكل سرةمًلذدالتير لإل مق ل،تتل
متر

لتس مالدرم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث لدرةم ط ل نلديبت مسلدرتل ت نل

ر مرحلدرم مرث لدرت س  ،قلكمملت،تتلظتلهةمكل سرةمً لذدالتير لإل مق ل،تتلمتر

لتس مال

لتس ما لدرم مرث لدرةم ط ل ن لدبت مس لدرتاكتس لدي،تفمسي لر مرحل

درم مرث لدرت س  ،لرمتر
درم مرث لدرت س  ،ل

رظر ا لدرت دس ل ةسرسل لتر تس لكم لدألتردا لردرم ت حمما ل ن لم متس لدرت مق لرت

د لدرم مل

ث الد تغالملم متسلدرت مل ممل لفدلظهتد لدر م لدرتسبر قلرتةم لمامسدالرةتسدالدرط

ل

 -6دراسة شارب ( :)2008أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت في
تدريس مادة العلوم لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي على التحصيل المعرفي ،والتفكير،
واالتجاه نحو مادة العلوم.
هت ا لدرت دس

لإرا لدرف

لثت لظيس لد تبتدم لد تسدتت

تتس سلممتللدر رملرتالمتذلدر

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم كالا ل نل

لدريمةنلدإلثتدتيلث الدرتل تعلدرم س نقلردرتاكتسقلرديت مهل

ةلر لممتل لدر رمق لررتلفتد لغم ما لدرت دس لد تبتم لدر ملى لدرمةا لدرر ان لدرتل ت نق لردرمةا ل
درت س ،نقلركمةالثتة لدرت دس لث مسللثتل()130لطمرعلمتلطالعلدر

لدريمةنلدإلثتدتيلتمل

دبت مسهمل طس ف لة ت لمتلملم ا ل رهمجقلرةمملدر ملىل،تف ملدر تة لإرالم مرثتتتلدألررال
ت س  ،لردريمة لةم ط ل مرت مريق لركمةا لظتردا لدرت دس لث مسل لثت لدبت مس لتل ت ن لم س نقل
ردبت مسل نلمامسدا لدرتاكتسق لمف مسلديت مه لةلر لممتللدر رمقلظااسا لةتمق لدرت دس لظت لهةمكل
سرةمًلذدالتير لإل مق ل،تتلمتر

لتس مالطالعلدرم مرث لدرت س  ،لرظةسدةامل نلدرم مرث ل

درةم ط لركمةالت كلدراسرا لر مرحلطالعلدرم مرث لدرت س  ،ل نلديبت مسلدرم س نلردبت مسل
مامسدالدرتاكتسقلرت،تتلظتلهةمكل سرةمًل نلدت مهمالدرطالعلةلرلممتللدر رمقلركمةالت كلدراسرال
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ر مرح لدرم مرث لدرت س  ،ق لرد تب ص لدر ملى لظت لد تبتدم لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرمل

درم كالالراملت يتسلك،تسل نلتةم لدرتل تعلردرتاكتسقلرديت مهلةلرلممتللدر رم ل
 -7دراسة الملكاوي وآخرون ( :)2008أثر استراتيجية التعلم القائم على المشكلة
باستخدام بيئة الوسائط المتفاعلة في التحصيل وتنمية مهارات التفكير االبتكاري
واالتجاهات نحو العلم لدى طالبات المرحلة األساسية العليا في األردن.
هت ا لدرت دس

لإرا لتف ن لظيس لد تسدتت

لدرت م لدرفمقم لث ا لدرم ك ل م تبتدم ل،تق لدرر مق ل

درمتامث ل نلتل تعلدرطمر مالرتةم لمامسدالدرتاكتسلدي،تفمسيلرديت مهمالةلرلدر مل نلممتلل
ث رملدألسالردر،تق لمفمسة ل مرطس ف لديثت مت قلررتلفتدلظهتد لدرت دس لد تبتملدر مليرتلدرمةا ل
لدرت س ،نق لركمةا لثتة لدرت دس

طمر مالدر

لث مسل لثت ل( )45لطمر لتم لدبت مسهت ل طس ف لة ت لمتل

لدرتم دلدأل م نلمتلمتدسسلدر مم لدريمةر لر ،ةمالدألررالدرتم

دربمصل نلثممتقلرتملتف ملدر تة لث ردق مً لإرال ،تتتقل

طمر )ق لردر

لرمتتس لدرت مل

لتميعلدرم مرث لدرت س  ،ل(22ل

لدألبس لتميع لدرم مرث لدرةم ط ل( )23لطمر ق لركمةا لظتردا لدرت دس لث مسلل

ثت:لدبت مسلدرتاكتسلدي،تفميلمكرتلمتل ت لظة ط قلمف مسلديت مهمالةلرلدر ملمكرتلمتل30ل
فسلقلدبت مسلتل ت نلمكرت لمتل 25ل فسلقلترتعلت منلرتتس سلدرمامه ملدر م لدرمتةمة ل نل

مرةرعلدرةامملدر م نلمتلكتمعلث رملدألسالر

لدرتم دلدأل مسلرر فمًلي تسدتت

لدرت مل

درفمقم لث ا لدرم ك ل م تبتدم ل،تق لدرر مق لدرمتامث ق للتى لتم لتتس س لدرم مرث لدرت س  ،ل
م تبتدم لهذه لدي تسدتت

ق لرتم لتتس س لدرم مرث لدرةم ط ل مرطسا لديثت مت

لر ت لدرتط،تدل

ظااسا لدرةتمق لظت لهةمك ل سرةمً لذدا لتير لإل مق ل ن لدرتل تع لرمامسدا لدرتاكتس لدي،تفمسيل
رديت مهمالةلرلدر ملر مرحلطمر مالدرم مرث لدرت س  ،ل

رظر ا لدر مليرت ل هم لتتس ع لم من لدر رم لث ا لك ا لدرتتس س ل م تبتدم لد تسدتت
درفمقملث الدرم ك لرد تبتدملدرر مق لدرمت تتلل نلثم لدرتتس سلرةممذ

لدرت مل

ل

 -8دراسة الجندي ( :)2003أثر استخدام نموذج ويتلي في تنمية التحصيل ومهارات
عمليات العلم األساسية والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة
العلوم.

هت ا لدرت دس لإرا لدرف
دأل م

لثت لظيس لةمرذج لر ت ن ل ن لتةم لدرتل تع لرمامسدا لثم ما لدر مل

لردرتاكتسلدر منلرتالمتذلدر

لدربممسلدي،تتدقنل ممتللدر رمقلررتلفتدلظهتد لدرت دس ل

تم لد تبتدم لدرمةا لدرت س ،نق لركمةا لظتردا لدرت دس
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لدأل م

لث مسل لثت :لدبت مس لتل ت نقل

دبت مسلثم مالدر ملدأل م
تالمتذ لدر

قلدبت مسلدرتاكتسلدر منقلط فالث الثتة لمكرة لمتل اتتلمتل

لدربممس لدي،تتدقن ل متس لطم م لدي،تتدق لدرلكرم ق ل ملم ا لدرفمهسلق لظلتهممل

ميعلدرم مرث لدرت س  ،لرثتتهمل()42لت متذدًقلردآلبسل ميعلدرم مرث لدرةم ط لرثتتهمل()45ل
ت متذدًق لرتر ا لدرت دس لإرا لر رت ل سرا لذدا لتير لإل مق ل،تت لمتر طما لتس ما لتالمتذل
درم مرث لدرت س  ،لردرم مرث لدرةم ط ل ن لديبت مس لدرتل ت نق لركمةا لت ك لدراسرا لر مرحل
تالمتذ لدرم مرث لدرت س  ،ق لكمم لت،تت لظت لهةمك ل سرةلمً لر مرح لتالمتذ لدرم مرث لدرت س  ،ل نل
دبت مسلثم مالدر ملدأل م

قلردبت مسلدرتاكتسلدر من ل

رظر الدرت دس ل ةسرسللتطر سلد تسدتت مالمتل ةاملدرسةنل مامسدالثم مالدر ملدأل م

قل

رةسلرسللد تبتدملةمرذجلر ت نل نلتتس سلمفسسدالدر رملرفم لدر ار لدرت دس
 -9دراسة الحذيفي ( :)2003فاعلية استراتيجية التعلم المرتكز على المشكلة في تنمية
التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذات المرحلة المتوسطة.
هت ا لدرت دس لإرا لدرف

لثت ل مث لدرتتس س ل م تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح لث ا لدرم ك ل نل

تةم لدرتل تعلدرت دس نلرديت مهلةلرلممتللدر رملرت لت متذدالدر

لدريمةنلدرمتر

قلررتلفتدل

ظهتد لدرت دس لتملد تبتدملدرمةا لدرت س ،نقلركمةالثتة لدرت دس لث مسللثتل()147لت متذلقلتمل
تف مات لإرا لم مرثتتت لدألررا لت س  ،ل لرتتفرت لمت ل( )71لت متذلق لردريمة لم مرث لةم ط ل
تتفرت لمت ل( )76لت متذلق لركمةالظتردا لدرت دس لث مسللثت لدبت مسلتل ت نل نلدر رمق لمف مسل
ديت مهلةلرلممتللدر رمقلر تلدرتط،تدلظااسالدرةتمق لظتلهةمكل سرةمً لذدالتير لإل مق ل،تتل
متر

لتس ما لدرم مرث لدرت س  ،لردرم مرث لدرةم ط لر مرح لظ سدت لدرم مرث لدرت س  ،ل نل

ديبت مس لدرتل ت نق لكمم لت،تت لر رت ل سرال لذدا لتير لإل مق ل ن لديت مه لةلر لممتل لدر رمقل
رر مرح لدرم مرث لدرت س  ،ق لرد تب

ا لدرت دس

لإرا لظت لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح لث ال

درم ك ل مر ل نلتةم لدرتل تعلدرت دس نل نلممتللدر رمقلر مر لظ ةمً ل نلتةم لديت مهلةلرل
ممتللدر رم ل
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رظر الدرت دس ل هم لتفر تلدت مهمالدت م ،لرت لدرط لةلرل م دلدرمردتلدرت دس
ممتل لدر رمق لرد تبتدم لد تسدتت

لبم

ل

لدرت م لدرمتمسكح للرم لث ا لدرم ك لكرةام ل مث ل ن لتةم ل

درتل تعلدرت دس نلرديت مهلةلرلدر رم ل
 -10دراسة أحمد ( :)2002أثر استخدام كل من نموذج ويتلي للتعلم البنائي والتعلم
باالستقبال ذي المعنى في تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم والتفكير االبتكاري
لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم.
هت ا لدرت دس

لإرا لدرف

لثت لظيس لد تبتدم لكع لمت لةمرذج لر ت ن لدر،ةمقنق لرةمرذج لدرت مل

مي تف مملذيلدرم ةال نلتةم لدرتل تعلرمامسدالثم مالدر مقلردرتاكتسلدي،تفمسيلرت لتالمتذل
در

لدربممس لدي،تتدقن ل ن لممتل لدر رمق لررتلفتد لدألهتد لةمما لدر ملي ل م تبتدم لدرمةا ل

درت س ،نق لركمةا لظتردا لدرت دس لث مسل لثت :لدبت مس لتل ت ن ل ن لممتل لدر رمق لدبت مس لمامسدال
ثم مالدر مقلدبت مسلدرتاكتسلدي،تفمسيقلط فالث الثتة ل ،غال()114لت متذلدًقلتملتف ماملإرال
يالىلم مرثمالدألررالةم ط لردريمة لت س  ،لظررالتس الر فمًلرةمرذجلر ت نقلردريمري لت س  ،ل
يمة لتس ال م تبتدملدرت مل مي تف مملذيلدرم ةاقل ااسالدرةتمق لظتلهةمكل سرةمً لذدالتير ل
إل مق ل ن لمتر طما لتس ما لدرتالمتذ لث ا لديبت مس لدرتل ت نق لردبت مس لمامسدا لثم مال
در مق لردبت مس لدرتاكتس لدي،تفمسي ل،تت لدرم مرث لدرةم ط لردرم مرث لدرت س  ،لدألرراق لربتتل
درم مرث لدرةم ط لردرم مرث لدرت س  ،لدريمة لركمةالت كلدراسرالر م مرثتتتلدرت س ،تتتتقلكممل
ت،تت لظت لي تبتدم لةمرذج لر ت ن لدر،ةمقنق لردرت م ل مي تف مم لذي لدرم ةا لظيس لك،تس ل ن لتةم ل
درتل تعقلرمامسدالثم مالدر مقلردرتاكتسلدي،تفمسي ل
رظر الدرت دس ل ةسرسللإ سدالدرمح تلمتلدرت دس مالدرامت لرتةم لدرتاكتسلدي،تفمسيقلرمامسدال
ثم مالدر مل م تبتدملدي تسدتت مالردرةممذجلدرمبت ا قلكمملظر الدرت دس ل هم لدي ت مة ل
،ةمرذجلر ت نلدر،ةمقن ل
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التعقيب على دراسات المحور األول:
متلبالملدإلطالعلث الدرت دس مالدر م ف ل نلدرملرسلدألرملتت،تتلظةاملتت متتلمتللتىلدألهتد ل
مةاملهت الإرالت لرات لد تسدتت
(درحث،نق ل)2013ق لرت دس

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك لرتةم لدرتل تعلميعلت دس ل

ل(درم فمري لرآبسرتق ل)2008ق لرت دس

ل( مسعق ل)2008ق لرت دس ل

(در ةتيقل)2003قلت دس ل(درلذ انقل)2003قلت دس ل(ظلمتقل )2002ل
لإرا لتةم لدت مهما لدرتالمتذ لميع لت دس

رمةام لهت

ل(درحث،نق ل)2013ق لرت دس

ل(درم فمريل

رآبسرتقل)2008قلرت دس ل(درلذ انقل )2003ل
كمملظتلهةمكلت دس مالهت الرتةم لمامسدالدرتاكتسلميعلت دس ل(ظلمتقل)2002لرت دس ل(درم فمريل
رآبسرتقل)2008لدرتاكتسلدي،تفمسيقلرت دس ل(در ةتيقل)2003لدرتاكتسلدر منقلرت دس ل( مسعقل
)2008لدرتاكتسل كعلثمم ل
،تةمملكمةال الت دس مالدرملرسلدألرملت تات لتةم لثم مالدر ملرت لدرتالمتذلميعلت دس ل
(ظلمتقل)2002قلرت دس ل(در ةتيقل )2003ل
ركمةالدرت دس مالدر م ف لةتلد تبتمالدرمةا لدرت س ،نقلظمملث الم تر لدر تةمال كمةالم امل
درت دس مالت تةنل ط لدرمسل لدأل م

ل ردالدرتة ملظرلدر م ل

رث الم تر لدرةتمق لظفتال م دلدرت دس مالدر م ف ل تلةمرذجلر ت نلدر،ةمقنل"د تسدتت

لدرت مل

درمتمسكحللرملدرم ك ل مث ل نلتةم لمامسدالدرتاكتسقلردرتل تعلدر منقلرتةم لديت مهمال
رت لدرط

ل

رتتادلدرت دس لدرلمر لمدلم املدرت دس مالدر م ف ل نلدرملرسلدألرمل نلظةاملت تات لترات ل
د تسدتت
رفةام لتبت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك قلكمملظةاملتتادلمتللتىلدرمةا لمدل م دلدرت دس ماقل
لثت لدرت دس ما ل ن لدرملرس لدألرم ل ن لظةام لملمرر لرترات

لد تسدتت

درمتمسكحللرملدرم ك ل نلتةم لدرمامه ملدر م لردرمامسدالدرل مت لرت لطمر مالدر

لدرت مل
لدر دس د ل

ررفت لد تامتا لدر ملي لمت لت دس ما لدرملرس لدألرم ل ن لإيسدا لدإلطمس لدرةاسي لر ت دس ق لرت م مل
ظتردالدرت دس لدرلمر ل
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ثانياً :الدراسات السابقة التي استهدفت التعليم المتمركز حول المشكلة للمواد األخرى.
 -11دراسة مصلح ( :)2013أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية
مهارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف
التاسع في المحافظة الوسطى.
رهت الدرت دس لإرالدرت س لث الظيسلترات لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلتةم ل

متيالردرمت متةمالدر ،س لرديت مهلةلرلدرس مة مالرت لطمر مالدر
ل
مامسداللعلدرم
نلدرملم ا لدرر طاقلررتلفتدلظهتد لدرت دس لد تبتمالدر ملي لدرمةا ل
ثتة لدرت دس لث مسللثتل()55لطمر لمتلمتس لسرتر ل مرتسلدأل م

لدرتم دل

لدرت س ،نقلركمةال

لدرم تسك لمتلمتتة لتتسل

در ،حل مرملم ا لدرر طاقلتملدبت مسهمل مرطس ف لدرف ت قلرتف متاملإرال ،تتتلدألررالت س  ،ل
مكرة لمتل( )29لطمر قلتس ال م تبتدملد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك قلظمملدريمة ل

ةم ط لمكرة لمت ل()26لطمر ق لتس ا ل مرطسا لديثت مت ق لركمةا لظتردا لدرت دس لث مسل لثت:ل
دبت مسلمامسداللعلدرم متيالردرمت متةمالدر ،س قلمف مسلديت مهلةلرلدرس مة ماقلر تلتط،تدل
دي تسدتت

لردألتردالت،تتلظتلهةمكل سرةمًلذدالتير لإل مق ل،تتلمتر

لتس مالدرم مرثتتتل

درت س  ،لردرةم ط ل ن لدبت مس لمامسدا للع لدرم متيا لردرمت متةما لدر ،س ق لر مرح لدرم مرث ل
درت س  ،قلرت،تتلظتلل ملدرت يتسلكمتلك،ت دًس ل
كمم لظااسا لدرةتمق لظت لهةمك ل سرةمً لذدا لتير لإل مق ل ن لديت مه لةلر لدرس مة ما لر مرحل
درم مرث لدرت س  ،ل
ر نلةرالهذهلدرةتمق لظر الدر ملي ل ةسرسللت
ترات لد تسدتت

دلرتتس علم س نلرم منلدرس مة مالث ال

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل

 -12دراسة محمد ( :)2013فاعلية نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية البنائية في
التحصيل واكتساب مهارات ما وراء المعرفة "دراسة تجريبية على عينة من طلبة الصف
األول الثانوي في موضوعات علم النفس بمدارس محافظة ريف دمشق".
هت الدرت دس لإرالدرت س لث ال مث لدرةمرذجلدرتتس نلدرمفتسحلدرفمقملث الدرةاس لدر،ةمق ل نل
درتل تع لردفت مع لمامسدا لمم لرسدا لدرم س ق لررتلفتد لدألهتد لتم لد تبتدم لدرمةا لدرت س ،نقل
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ركمةالثتة لدرت دس لث مسللثتل()64لطمر مً لرطمر قلتملتف ماملإرالم مرثتتتلدألررالت س  ،ل
رتةمل()32لطمر مًلرطمر قلظمملدريمة لةم ط لرتةمل()32لطمر مًقلرطمر قلتملدبت مسهمل مرطس ف ل
درف ت لمتلمتس تنل(يمةر لم مفتلدرلسسقليمةر لةمل لةت مً)ل،س لتم د ل
ركمةا لظتردا لدرت دس

لث مسل لثت :لدبت مس لتل ت ن ل ن لمفسسدا لدرمتبع لإرا :لدرا ا ق لث مل

دي تممعقلث ملدرةاسقلرمف مسلرمامسدالمملرسدالدرم س قلر تلدرتط،تدلظ اسالدرةتمق لثتلر رتل
سرا لذدالتير لإل مق ل،تتلمتر طمالتس مالدرم مرثتتتل نلديبت مسلدرتل ت نقلرمف مسل
مامسدالمملرسدالدرم س قلركمةالت كلدراسرالر مرحلطالعلرطمر مالدرم مرث لدرت س  ،قلرظفتال
درت دس لث ال مث لدرتتس سلدرفمقملث الدرةاس لدر،ةمق ل نلتةم لدرتل تعلردفت معلمامسدالممل
رسدالدرم س ل
رظر الدرت دس ل ةسرسللتتس علدرم ملث الدرتتس سلدرفمقملث الدرةاس لدر،ةمق قلرد تسدتت مال
درت ملدر،ةمقن ل
 -13دراسة الشجيري والطائي ( :)2011أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة في التفكير الناقد لطلبة أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسالمية في مادة السيرة
النبوية.
هت الدرت دس لإرالدرف
درةمةت لرط

لثتلظيسلد تبتدملد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلدرتاكتسل

لظة مم لدرفسآت لدرفس م لردرتسب لدإل الم ل ن لممتل لدر تسل لدرة،ر ق لررتلفتد لظهتد ل

درت دس لتملد تبتدملدرمةا لدرت س ،نلركمةالثتة لدرت دس لث مسللثتل()54لطمرعلرطمر قلمتل
درمسل لدريمة ل نلة ملث رملدرفسآتلدرفس ملردرتسب لدإل الم لمتلك لدرتسب لر رملدإلة مة ل نل
مم لدألة مسقلتملتف ماملإرالم مرثتتتلدألررالت س  ،قلردريمة لةم ط قل،ردةدل()27لطمرعل
رفع لم مرث ق لركمةا لظتدل لدرت دس

لدأل م

درة،ر ل مملر فمًلرت ةت لردط تلر

لث مسل لثت لدبت مس لدرتاكتس لدرةمةت ل ن لممتل لدر تسلل

سقل ااسالدرةتمق لظة لتر تل سرةمًل،تتلمتر

لتس مال

درم مرث لدرت س  ،لردرم مرث لدرةم ط لركمةالت كلدراسرالر مرحلط لدرم مرث لدرت س  ،ل
لرظر الدرت دس ل هم لتتس علمتس نلدر تسللدرة،ر لرث رملدرفسآتلردرتسب لدإل الم لث الآر ل
تستت
ترات لد لد

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك قلرآر مالت ملدرتاكتسلث الدبتال لمامسدت ل
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 -14دراسة برغوت ( :)2008أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على
تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة.
هت ا لدرت دس

لإرا لم س لظيس لد تبتدم لد تسدتت

الدرمامسدال نلدرتفةررر ملرطالعلدر

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لث ا لتةم ل

لدر متسلدأل م نل غحلقلررتلفتدلظهتد لدرت دس ل

تملد تبتدم لدرمةا لدرت س ،نق لركمةا لثتة لدرت دس لث مسل لثت ل( )80لطمرعلمت لطالعلدر
در متسلدأل م ن ل متس لم تتل

ر لدأل م

ل

ل(ع) لر ،ةتت ل ملم ا لغحلق لرتم لتف م لدر تة ل

إرالم مرثتتتلدألررالت س  ،قلتةمل()40لطمرعقلردريمة لةم ط لرتةمل()40لطمر قلركمةال
ظتردالدرت دس لث مسللثتلدبت مسلدر مةعلدرم لس نلمكرت لمتل()20ل فسلقل طمة لماللا لمكرة ل
متل()20ل فسلقلر تلدرتط،تدلظااسالدرةتمق لظتلهةمكل سرةمً لذدالتير لإل مق ل،تتلمتر
ظتدا لطالع لدرم مرث لدرت س  ،لرمتر
درتفةررر

ل

لظتدا لدرم مرث لدرةم ط ل ن ل ا لدرمامسدال

لر مرحلطالعلدرم مرث لدرت س  ،ل

كمملت،تتلظتلهةمكل سرةمً لذدالتير لإل مق ل،تتلمتر طنلظتدالدرطالعلمستا نلدرتل تعل نل
درم مرث لدرت س  ،لردرةم ط ل نل الدرمامسدالدرتفةررر

لر مرحلدرم مرث لدرت س  ،ل

رظااسالدرةتمق لظتلهةمكل سرةمًلذدالتير لإل مق ل،تتلمتر طنلظتدالدرطالعلمتتةنلدرتل تعل
نلدرم مرث لدرت س  ،لردرةم ط ل نل الدرمامسدالدرتفةررر

لر مرحلدرم مرث لدرت س  ،ل

كمملت،تتلر رتلثالة لتدر لإل مق مً ل،تتلتس مالطالعلدرم مرث لدرت س  ،لث الديبت مسلككعل
رتس متاملث ال طمة لدرماللا لككع ل
رظر الدر ملىل هم لتةر دلدي تسدتت مالردأل مرتعلدرم تبتم ل نلتتس سلدرتفةررر مقل لتىل
تتم لتا تع لدي تسدتت ما لدرتن لتت ح ل سص لدرتامثع لردرم مسك لدإلت م ،لميع لد تسدتت

لدرت مل

درمتمسكحللرملدرم ك ل
التعقيب على دراسات المحور الثاني:
ت دس مالدرملرسلدريمةنلهت الرترات لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلدرمردتلغتسل

ممتللدر رمل مةامل نلممتللدرس مة مالميعلت دس ل(م
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حقل )2013ل

ظرلدرتسب لردرت دس مالدإل الم لميعلت دس ل(در
رث الم تر لدرمةمه لدرت دس

تسيلردرطمقنقل )2011ل

ل م دلدرت دس مال نلدرملرسلدريمةنلد تبتمالدرمةا لدرت س ،نلظرل

لدرت س ،نقلظمملث الم تر لدر تةمال كمةالهةمكلت دس مالت تات لط لدرمسل لدأل م
ميعلت دس ل(م

حقل)2013قلرت دس ل(در

ل

تسيلردرطمقنقل)2011قلررفتلهةمكلت دس مالط فال

ث الط لدرمسل لدريمةر لميعلت دس ل(ملمتقل )2013ل
رث الم تر لدرةتمق لظ مسالم املدرت دس مالدر م ف لإرال مث لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرمل

درم ك لظرلدرةممذجلدر،ةمق ل نلتةم لدرتل تعلرمامسدالدرتاكتسقلردرمامه ملرت لدرط

ل

ررفت لد تامتا لدر ملي لمت لدرت دس ما لدر م ف ل ن لإيسدا لدإلطمس لدرةاسيق لرت م م لظتردا لدرت دس ل
درلمر ل

61

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
المقدمة:
ت الدرت دس لدرلمر لإرالدرف

لثتلظيسلترات لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نل

لردفت مع ل ا لدرمامسدا لدرل مت ل ن لم لى لدر رم لدر مم لرطمر مال
تةم لدرمامه م لدر م ق ل
در

لدر دس دلدي،تتدقنقلررتلفتدلظهتد لدرت دس لةممالدر ملي ل م مرث لمتلدإل سدادالدرمتتدة قل

ر تتملتةمرراملمتلبالملدرا علدرلمرنقلردرذيل تتةمتلثسةمًلرمةا لدرت دس قلم تمدلدرت دس قل
ثتة لدرت دس قلظتردالدرت دس قلرب مق امقلبطردالدرت دس لدإل سدق قلدأل رعلدإلل مقن ل
منهج الدراسة:
د ددتبتمالدر ملي د لدرمددةا لدرت س ،ددنلرتلفتدددلظهددتد لدرت دس د قلي د مملرظتلدرمددةا لدرت س ،ددنلث ددمسلل
ثت:لتغتتسلمت متلرمةد،رطلر دسرطلدرملدتتللرادمهسللم تةد لرماللاد لدرتغتدسدالدرةمت د ل دنلهدذهل
دراددمهسللذدتاددملرتا ددتسهمل(دألغددملردأل ددتمذقل )41 :2003لظرلهددرلدرمددةا لدرددذيلتددتمل د لدرددتلكمل ددنل
درمتغتسدالدرمؤيسلل نلامهسللممل م تيةمالمتغتدسلردلدتل فدرملدر ملدىل،تطر د لرتغتتدسهل،ادت لتلتتدتل
رة مسلت يتسهلث الدرامهسللم لرةدلدرت دس ل(م لمقل )217 :2005ل
ررفتلد تبتمالدر ملي لدرت م ملدرف ،نلردر تيلرم مرثتتتلم تف تتتقليملةممال،إبةمعلدرمتغتسل
درم تفعل"د تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك "لر ت سب لرة مسلظيسهملث الدرمتغتسلدرتم دلرهرل

تةم لدرمامه ملدر م قلرمتغتسلدفت معلدرمامسدالدرل مت ل
مجتمع الدراسة:
تتفددرتلم تمدددلدرت دس د لمددتل م دددلطمر ددمالدر د لدر دس دددلدي،تددتدقنل مددتدسسلركمرد لدرغددرىلدرترر د ل
ملم اد لس ددحلردر ددمرغلثددتتهمل()2150لطمر د قلرم د تتلبددالملدر ددمملدرت دس ددنل()2014/2013ل
(ر دحسللدرتسب لردرت مقل:2014ل )351ل
عينة الدراسة :تةف ملثتة لدرت دس لإرال حظتت:
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العينة االستطالعية:لركمةالث مسللثتل()40لطمر لمتلطمر مالدر د لدر دس ددلدي،تدتدقنل مدتدسسل
ركمر لدرغرىلدرترر ل ملم ا لس حقلتملدبت مسهمل طس ف لث ردق لرت س عقلرتفةتتلظتردالدرت دس

ل

العينةةة الفعليةةة:لةممددالدر ملي د ل مبت ددمسلطمر ددمالدر د لدر دس دددل متس د لس ددحلدإلثتدت د لدرم ددتسك ل
رال قددتتل"حه دسللدرمددتدقت"لك تة د لر ت دس د قللتددىلتددملدبت ددمسهتل طس ف د لة ددت قلرذرددكلر ددتللظ د معل
ظهماددملدرت ددمرتلدرددذيلظ،تت د لإتدسللركمر د لدرغددرىلدرترر د قلردرت ددمرتلدرددذيلظ،تت د لدإلتدسللدرمتس د ل ددنل
ت داتعلمامد لدر مليد قلرب غددالثتةد لدرت دس د ل()59لطمر د ل مددي تل م ددلطمر ددمالدر د لدر دس دددل ددنل
متس د د لس ددحلدإلثتدت د د لدرم ددتسك لرال ق ددتتل"حهد دسللدرم ددتدقت"قلر ت ددرحثتلث ددالظسب د د ل ددار قلت ددمل
تف د د ماتل ددكعلث د دردقنلإر ددالم م ددرثتتتلدألرر ددالت س  ،د د لتس ددال م ددتبتدملد ددتسدتت

لدرت د د مل

درمتمسكدحللدرملدرم دك قلردريمة د لةددم ط لتس دال مأل دمرتعلردي دتسدتت مالديثت مت د قلردر ددترمل
درتمرنلت،تتلثتة لدرت دس لرم مرثمتام:ل
الجدول رقم ()1

عينة الدراسة ومجموعاتها
المجموعة

العدد

النسبة المئوية

درم مرث لدرةم ط ل

31

52.50

درم مرث لدرت س  ،ل

28

47.50

اإلجمالي

59

100.0

أدوات الدراسة:
ةممددالدر مليد ل م ددتبتدملثددتللظترداقللرهددن:لدبت ددمسلدرماددمه ملدر م د قللردبت ددمسلدرماددمسدالدرل مت د قل
لرد د ددت مة لدرماد ددمسدالدرل مت د د قل لرترتد ددعلدرم د ددمل د ددنلتد ددتس سلدررلد ددتتتتلدريممة د د لردرتم د د ل م د ددتبتدمل
د تسدتت
در م

لدرت د ملدرمتمسكدحللدرملدرم دك قل لر طمةد لتل تدعلملتدر لدررلدتتتتل(دألسالردرم مرثد ل
قلديت مملرةفعلدرم رمماللتتيمً) ل

أوالً :اختبار المفاهيم العلمية:
ةممالدر ملي ل،إثتدتلدبت مسلر مامه ملدر م د ل دنلم لدىلدر درملدر ممد لر

د لدر دس ددلرتلتتدتدًل دنل

رل ددتتنل(دألسالردرم مرثد د لدر م د د قلديت ددمملرةف ددعلدرم رم ددمالل ددتتيمً)قلرك ددمتلديبت ددمسل ددنل
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رست لدرةامق لث مسللثتل()30ل فسلقلدرم لدلسةمل()2قلرةممالدر ملي ل م مرثد لمدتلدإل دسدادال
نلإثتدتهلرتط ،ف لرسدثالدر ملي لثتلل ردةعل نل،ةمالديبت مسلرتط ،ف لرظهمام:ل
 -1دلتممملدإل م لدر ل ل لردلتل
 -2م دلدرافسدالرامليالىلب مسدا
 -3مةم علرفتسدالدرط قلر سدثنلم،تظلدراسرالدراست
 -4درفددتسللث ددالة ددمسلدرماددمه ملدر م د لدرمتةددمة ل ددنلرلددتتنل"دألسالردرم مرثد لدر م د قل
ديت مملرةفعلدرم رمماللتتيمً"
 -5الم لدرافسدالمتلدرةمل لدر غر
 -6درت فتلمتل تالري مالديبت مس
 -7درت فتلمتلم ممالالدر

ر قلردرتمتتحلرفعل فسللمتل فسدالديبت مس ل

طريقة الترميز والتصحيح الختبار المفاهيم العلمية:
د ددتبتمالدر ملي د لدبت ددم دًسلر ماددمه ملدر م د لتتفددرتلمددتل()30ل ف دسلقلمددتل ق د لدبت ددمسلمددتلمت ددتتقل
ردت ددالطس فد لت ددل حلمةم د قل لتددىلدإل م د لدر ددل ل لت بددذل()1قلظمددملدإل م د لدربمطقد ل تددتمل
تسمتحهمل( )0ل
صدق اختبار المفاهيم العلمية:
ف تل مر تالمت لةتسللدألتدللث الة مسلممل لرة الأل علة م قلر س لظ،رلثالمل(:2010ل
)465لدر تال ة لدي تتييالدربم

لدرتنلةبسجل،املمتللتىلمةم ،تاملرم ةمهملر مقتتامقلرذدل

إتلدر تالت،تتلمت ل الل لد تبتدملتس مالدرمف مسل نلدرف ممل،تا تسدالم تة لرةتلت فتال
در ملي لمتل تالديبت مسلمتلبالملم مرث لمتلدإل دسادالرهن:ل
صدق المحكمين:
ةممالدر ملي ل سالديبت مسل نل رست لدرةامق لث الم مرث لمتلدرملكمتتلدرمتب

تتل نل

م مملدرمةمه لرطسالدرتدتس سقلدرف دمسلردرتفدر مقلدر درملدر ممد قلرةممدال،ت دتتعل ف دستد قلر فدمًلآلسدال
ر ة لدرتلك مقلدرم لدلسةمل()1لت،تتلةمقم ل

ممالدرملكمتت ل
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صدق المحتوى (:)Content validity
رهر ل تا لملتر لدألتدل لر ك امق لرمت لمالام لدرملتر لر مرر لر مرةرع لةتت لدرت دس

ل

(درفرد م لرآبسرتلقل )233 :2015ل
لتىلةممالدر ملي ل مإلطالعلث الدألت ،مالدرتسبر لدر م ف قلرةممال،تل تعلملتر لكتمعلدر رمل
در مم قلرتلتتتلدرمامه ملدر م لدرتنلتتةمةاملرلتتنلدرت دس قلررة الت س امً لإ سدق مً لر مامه مل
در م قلربةمالث الذركلةممال،،ةمالدبت مسلدرمامه ملدر م لردرذيلد تمعلث ال()30ل فسلل نل
رست لدرةامق ل
صدق االتساق الداخلي (:)Internal Consistency Validity
ف تل مر تالدرتدب نلرالبت مسلمت لةتسلل فسدالديبت مسلث الة مسلمملرة الأل علة م قل
ر تملهذدلدألمسلمتلبالملدلت معلم ممالالديست مطل،تس رت ل،تتلكعل فسللمتل فسدالديبت مسل
ردرتس لدرف لرافسدت قلردر ترملسةمل()2قلت،تتلةتمق ل تالديت مالدرتدب نلرافسدالديبت مس:ل
الجدول رقم ()2

معامالت االرتباط بين فق ارت اختبار المفاهيم العلمية والدرجة الكلية لفقراتهل
معامل

معامل

معامل

مستوى الداللة

م.

1

**0.576

تدر لثةتل()0 01

**0.653 11

تدر لثةتل()0 01

2

*0.369

تدر لثةتل()0 05

**0.563 12

تدر لثةتل()0 01

**0.510 22

3

**0.752

تدر لثةتل()0 01

13

*0.381

تدر لثةتل()0 05

**0.491 23

تدر لثةتل()0 01

4

**0.589

تدر لثةتل()0 01

**0.494 14

تدر لثةتل()0 01

**0.671 24

تدر لثةتل()0 01

5

**0.480

تدر لثةتل()0 01

**0.700 15

تدر لثةتل()0 01

**0.597 25

تدر لثةتل()0 01

6

**0.592

تدر لثةتل()0 01

**0.426 16

تدر لثةتل()0 01

**0.460 26

تدر لثةتل()0 01

7

**0.712

تدر لثةتل()0 01

**0.496 17

تدر لثةتل()0 01

**0.557 27

تدر لثةتل()0 01

8

**0.506

تدر لثةتل()0 01

**0.456 18

تدر لثةتل()0 01

**0.526 28

تدر لثةتل()0 01

9

**0.641

تدر لثةتل()0 01

**0.527 19

تدر لثةتل()0 01

**0.603 29

تدر لثةتل()0 01

**0.445 10

تدر لثةتل()0 01

**0.422 20

تدر لثةتل()0 01

30

*0.347

تدر لثةتل()0 05

م.

االرتباط

االرتباط

مستوى الداللة

م.

**0.646 21

تدر لثةتل()0 01
تدر لثةتل()0 01

االرتباط

** ر الجدولية عند درجة حرية ( ،)38ومستوى داللة ( )0.01تساوي ()0.38
* ر الجدولية عن درجة حرية ( ،)38ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()0.31
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مستوى الداللة

متلبالملدر دترملدر دم،دلتتةدحل د تل م ددلم دممالالديست دمطلتدرد لإل دمق مًلثةدتلم دتر لتيرد ل
()0 05قلرهذدلتؤكتلث ال الم لديبت مسقلر تال فسدت ل
ثبات اختبار المفاهيم العلمية:
ف تل مري مالدي تفسدسل نلدرةتمق قلررلتملإثمتللديبت مسلثتللمسدالث الةاسلدراق لتلالةاسل
دراسر لردر سرطلدرمردت قلر ف تل مري مالتة لدرمف مسلظرلدت مة للتىل ت،سلدرمف مسليم،تمً لإذدل
ل علةاسلدراستلث الةاسلدرتس لظرلتس لةس لمةامل نلةاسلديبت مسلظرلم مرث لدرافسدال
درمتفم ق لثةتلتط ،ف لظفيسلمتلمسلل(ظ،رلثالمقل:2010ل )481لررل معلي مالديبت مسلةممال
در ملي ل مإل سدادالدرتمر :ل
الثبات وفقاً لطريقة التجزئة النصفيةل(:)Spilt Half Methodل
لتىلتفرملهذهلدرطس ف لث الظ مسلإت متلم ممعلدست مطل،تس رت ل،تتلم تملدرافسدال ست لدرستعل
رم تم لدرافسدا لحر

لدرستع لمت لديبت مسق لرمت ليم لت ل ح لم ممع لديست مط ل م تبتدم لم متر ل

،تسممتل،سدرتلر ت ل حل()Spearman-Brown Coefficientقلرذركل م تبتدملدرم متر :ل

(

2R
R 1

)للتىل()Rلهرلم ممعلديست مطل
الجدول رقم ()3

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للدرجة الكلية الختبار المفاهيم العلمية
االختبار

عدد الفقرات

معامل االرتباط

تصحيح االرتباط

قيمة ()Sig.

المفاهيم العلية

30

**0.813

0.897

0.000

متلدر ترملدر م،دلتتةحل تلديست مطلتدملإل مق مًقلرب غلم ممعلديست مطل تلدرت ل حلر تس ل
درف ليبت مسلدرمامه ملدر م ل()0 897قلرهذدلتترعلث الي مالديبت مس ل
طريقة معادلة كودر – ريتشاردسون (:)Kuder-Richardson 21
لتىل ت تبتملهذهلدرم متر ل نللمر لدت متلم ممعلي مالظيلدبت مسلتل ت نلظرلغتسهقل لرت تمتل
هذهلدرم متر لث التس لت متتلد ت م مالدرتالمتذ لث ال فسدالديبت مسلككعقلركذركلث الثتتل
فسدت ق ل ك مم لكمت لثتت لدرافسدا لة الً لدةباا لت مةس لديبت مسق لردذد لكمت لثتتهم لك،ت دًس لدستادل
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ت مةس لديبت مسق لرراذد ل اةع لد تبتدم لم متر لكرتس لس ت مست رت ل ن للمر لديبت مسدا لدرتنل
كرتلثتتل فسدتامل()20ل فسلل فيسقلردرم متر لهن:ل

ل
لتىللظتلل ع  2ل=لت متتلتس مالدرتالمتذلث الديبت مس ل

لللللللللللمللل=لمتر
ل

لتس مالدرتالمتذلث الديبت مس ل

للتللل=لثتتل فسدالديبت مس ل

(درمةتحمقل)203 :2009ل
ردر ترملدرتمرنلسةمل()4لترةحلةتمق لم متر لكرتسلس ت مست رتلل(:)Kuder-Richardson 21ل
الجدول رقم ()4

معامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون لجميع فقرات اختبار المفاهيم العلمية
اختبار المفاهيم
العلمية

عدد الفقرات

متوسط الدرجات

تباين الدرجات

معامل كودر ريتشاردسون

30

17.4

60.00

91.00

مددتلبددالملدر ددترملدر ددم،دلتتةددحل د تلم ممددعلدري ددمال م ددتبتدملم متر د لكددرتسلس ت مست ددرتلت ،ددغل
()%83قلرهنلة

لمستا لة  ،مً ل

معامل السهولة الختبار المفاهيم العلمية:
تم لل مع لم ممع لدر ارر لرفع ل فسل لمت ل فسدا لديبت مس لثت لطس د لل مع لدرمتر

لدرل م،نل

رإل م لدر ل ل قل م تبتدملدرم متر لدرتمر ل(ظ،رلتة قل:2008ل:)169ل

ر ددتملدلت ددمعلم ددممالالدر ددارر لراف دسدالديبت ددمسل،اددت للددذ لدراف دسدالدرتددنلتح ددتل دداررتاملثددتل
()0.80لظرلتفددعلثددتل()0.20ل(ظ،ددرلتة د قل:2008ل)170قلردر ددترملدرتددمرنلسةددمل()5لت،ددتتلم ددممالال
در ارر لرفعل فسللمتل فسدالديبت مس:ل
ل
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الجدول رقم ()5

معامالت السهولة لكل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم العلميةل
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل الصعوبة
0.60
0.65
0.35
0.55
0.55
0.475
0.675
0.725
0.675
0.700

م.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل الصعوبة
0.575
0.625
0.375
0.450
0.425
0.600
0.625
0.575
0.650
0.425

معامل الصعوبة
0.600
0.625
0.575
0.650
0.625
0.650
0.575
0.600
0.575
0.475

م.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

متلبالملدر ترملدر م،دلتتةحل تلةد ملم ممدعلدر د ر لتتدسدرحلمدمل،دتتل(0 35لإردال)0 725قل
رث ل إتلدبت مسلدرمامه ملدر م لتتمتدل م ممالال

ر لمةم

ل

معامل التمييز الختبار المفاهيم العلمية:
إتلدرات لدأل م نلمتلل معلم ممعلدرتمتتدحلرافدسدالديبت دمسلرر تس د لدرف د لهدرلدرت دس لث دال
درافسدالدرة ا لردرافسدالدرفر قل،ات للذ لدرة ت لمةامقلردرافدسدالدرةد ا لهدنلدرتدنل كدرتل
م ممعلتمتتحهملظةعلمتل()0.20ل(ظ،رلتة قل:2008ل)172قل،تةمملتس ل(در م قل:1995ل)408ل
ظتلم ممعلدرتمتتحلت علظتليل فعلثتل()0.30قلرةممالدر ملي ل ملت معلم ممالالدرتمتتدحلرفدعل
فسللمتل فسدالديبت مسلرر تس لدرف ل،ةمالث الدربطردالدرتمر ل(ظ،رلتة قل:2008ل:)172ل
 -1تستتعلتس مالدرتالمتذلمتلدألث الإرالدألتةا ل
 -2تف ملدرتس مالإرالم مرثتتتل:ل()%27لتميعلدرتس مالدر ملقل()%27لتميعلدرتس مالدرتة م لل
 -3تلتتتلثتتلدرتالمتذلدرذتتلظ م،ردلإ م ل ل ل ل نلكعلم مرث لثتلكعلماستللث اللتل
 -4تط،تدلدرم متر لدرتمر :
معامل التمييز يساوي( :س ع) – (س د) )0.5 (/ن
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ردر ترملسةمل()6قلت،تتلةتمق لم ممالالدرتمتتحلرفعل فسللمتل فسدالديبت مس:ل
الجدول رقم ()6

معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم العلميةل
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

م.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل التمييز
0.68
0.54
0.70
0.56
0.39
0.65
0.68
0.70
0.69
0.42

معامل التمييز
0.37
0.50
0.60
0.67
0.62
0.54
0.43
0.57
0.35
0.49

م.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

معامل التمييز
0.42
0.40
0.43
0.36
0.48
0.42
0.54
0.34
0.51
0.60

م ددتلب ددالملدر ددترملدر ددم،دلتتة ددحل د د تلم ددممالالدرتمتت ددحلكمة ددالمل ددرسللم ددمل ،ددتتل(0 34ل–ل
)0 70قل م ةالظتل م دل فسدالدبت مسلدرمامه ملدر م لتتمتدل م ممعلتمتتحلةري ل
ثانياً :اختبار المهارات الحياتية.
ةممددالدر ملي د ل،تل تددعلملتددر لرلددتتنل"دألسالردرم مرث د لدر م د قلديت ددمملرةفددعلدرم رمددمال
لتتيمً"قلرةممال،،ةمالدبت مسل نل الدرمامسدالدرل مت د لرطمر دمالدر د لدر دس ددلدي،تدتدقنقلركدمتل
ديبت ددمسل ددنل ددرست لدرةامق د لث ددمسللثددتل()20ل فد دسللتتددرحعلث ددالظسب د لم ددميالظ م د لتمي ددعل
ماددمسدالل مت د لرد ددعلترد سهددملردف ددم،املرددت لطمر ددمالدر د لدر دس دددلدي،تددتدقنلدةاددسلدرم لدددلسةددمل
()3قلرتملمسدثمللم مرث لمتلدر ردةعلثةتل،ةمالدبت مسلدرمامسدالدرل مت قلرظهمام:ل
 -1دلتممملدإل م لدر ل ل لردلتل
 -2م دلدرافسدالرامليالىلب مسدا
 -3مةم علرفتسدالدرط قلر سدثنلم،تظلدراسرالدراست
 -4درفتسللث الة مسلةتسدالرمامسدالدرطمر مالدرل مت
 -5الم لدرافسدالمتلدرةمل لدر غر
 -6درت فتلمتل تالري مالديبت مس
 -7درت فتلمتلم ممالالدر

ر قلردرتمتتحلرفعل فسللمتل فسدالديبت مس ل
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صدق اختبار المهارات الحياتية:
ةممددالدر مليد ل مرت فددتلمددتل ددتالدبت ددمسلدرماددمسدالدرل مت د لرددت لطمر ددمالدر د لدر دس دددلدي،تددتدقنل
متلبالملثتللطسالرهن:ل
صةةدق المحكمةةين :لتددىلةممددالدر مليد ل ددسالديبت ددمسل ددنل ددرست لدألرر د لث ددالم مرث د لمددتل
ظ متذللدر مم مالدرا طتة لر الدرمتب

تتل نلم مملدرمةمه لرطسالدرتتس سقلرمبت تتل

ددنلدر ددرملدر ممد د قلرم ددتلي ددملةمم ددال،ت ددتتعل ددالدرافد دسداقلرل ددذ لدرد د الدآلب ددسلل ددعلآسدال
رمفتسلمالر ة لدرتلك م
صدق المحتوى :ةممدالدر مليد ل دمإلطالعلث دالدألت ،دمالدرتسبر د لردرت دس دمالدر دم ف لذدالدر الةد ل
مرماددمسدالدرل مت د قلرةممددال،تلتتددتل ددالدرماددمسدالدررد ددعلظتلتفت دد،املطمر ددمالدر د لدر دس دددل
دأل م نقلكمملةممدالدر مليد ل،ت لس د لدرمادمسدالدرل مت د لت س ادمًلإ سق دمًلتتاددلط ،د لدرت دس د قلر دنل
ةرالهذدلدرت س لتملت م ملدبت دمسلدرمادمسدالدرل مت د لث دالظتلتتةدمتلظسب د لمادمسدالظ م د قل
رتتةمتلكعلمامسللم مرث لمتلدرمامسدالدراسث لدررد علترد سهدملردت لدرطمر دماقلرت دمثتهتل دنل
ل متاتلدرترم قلرت مم اتلمدلظةا امقلرمدلدآلبس ت ل
صدق االتساق الداخلي :لر تملهذدلدألمسلمتلبالملدلت معلم ممالالديست مطل،تتلكعل فسللمتل
فسدالديبت مسلردرتس لدرف لر تلدرذيلتةتمنلإر ق لردلت معلم ممالالديست مطل،تتلكعل تل
متلظ متلدرمامسدالدرل مت لردرتس لدرف لرالبت مسقلردر ت لرملسةمل()7لت،تتلدرةتمق :ل
الجدول رقم ()7

معامالت االرتباط بين فقرات اختبار المهارات الحياتية والدرجة الكلية لفقراتهل
م.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

م.

مهارات االتصال والتواصل

مستوى الداللة

معامل االرتباط
مهارات دراسية

1

**0.609

تدر لثةتل()0 01

11

**0.436

تدر لثةتل()0 01

2

**0.595

تدر لثةتل()0 01

12

**0.666

تدر لثةتل()0 01

3

**0.543

تدر لثةتل()0 01

13

**0.634

تدر لثةتل()0 01

4

**0.494

تدر لثةتل()0 01

14

**0.650

تدر لثةتل()0 01

5

**0.565

تدر لثةتل()0 01

15

**0.693

تدر لثةتل()0 01

البعد

**0.734

تدر لثةتل()0 01

البعد

**0.722

تدر لثةتل()0 01
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مهارات صحية

مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت
6

*0.385

تدر لثةتل()0 05

16

**0.706

تدر لثةتل()0 01

7

**0.581

تدر لثةتل()0 01

17

**0.430

تدر لثةتل()0 01

8

*0.383

تدر لثةتل()0 05

18

**0.595

تدر لثةتل()0 01

9

**0.445

تدر لثةتل()0 01

19

**0.755

تدر لثةتل()0 01

10

**0.705

تدر لثةتل()0 01

20

**0.594

تدر لثةتل()0 01

البعد

**0.680

تدر لثةتل()0 01

البعد

*0.900

تدر لثةتل()0 01

** ر الجدولية عند درجة حرية ( ،)38ومستوى داللة ( )0.01تساوي ()0.38
* ر الجدولية عن درجة حرية ( ،)38ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()0.31

متلبالملدر دترملدر دم،دلتتةدحل د تل م ددلم دممالالديست دمطلتدرد لإل دمق مًلثةدتلم دتر لتيرد ل
()0 05قلرهذدلتؤكتلث ال الم لديبت مسقلر تال فسدت ل
ثبات اختبار المهارات الحياتية:
ةممالدر ملي ل مرت فتلمتلي مالدبت مسلدرمامسدالدرل مت لمتلبالملثتللطسالرهن:ل
طريقة التجزئة النصفية:
در ترملدرتمرنلسةمل()8لت،تتلظتلم ممعلديست مطل،تتلدرافسدال ست لدرستعقلردرافسدالحر

لدرستعقل

كمتلتديًلإل مق مًقلرمةم عقلرث ل إتلديبت مسلتتمتدل،ي مالمستاد:ل
الجدول رقم ()8

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للدرجة الكلية الختبار المفاهيم العلمية
االختبار

عدد الفقرات

معامل االرتباط

تصحيح االرتباط

قيمة ()Sig.

المهارات الحياتية

20

**0.677

0.807

0.000

طريقة معادلة كودر -ريتشاردسون (:)21
در ترملدرتمرنلسةمل()9لترةحل تلم ممعلدري مال م تبتدملم متر لكرتسلس ت مس رتل:ل
الجدول رقم ()9

معامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون لجميع فقرات اختبار المهارات الحياتية
اختبار المهارات

عدد الفقرات

متوسط الدرجات

تباين الدرجات

معامل كودر ريتشاردسون

الحياتية

20

9.125

36.996

97.00
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تتةح لمت لدر ترم لسةم ل( )9لظت لم ممع لدري ما ل م تبتدم لطس ف لكرتس لس مست رت ل( )21ل ،غل
()%97قلرهنلة

لمستا ل تدًقلت تسلإرالي مالديبت مس ل

معامل الصعوبة:
ةمما لدر ملي ل ملت مع لم ممالا لدر
درةتمق ل ت لم ممالا لدر
مةم

ر لر م د ل فسدا لدبت مس لدرمامسدا لدرل مت ق لرظااسال

ر لتةل س لمم ل،تت ل( 0 325لر)0 75ق لرهن لم ممالا ل

قلردر ترملسةمل()10لت،تتلم ممالالدر

ر ل

ر لر م دل فسدالدبت مسلدرمامسدالدرل مت ل

معامل التمييز :ةممالدر ملي ل ملت معلم ممالالدرتمتتحلرفعل فسللمتل فسدالدبت مسلدرمامسدال
درل مت ق لردر ترم لسةم ل()10ق لترةح لرةم ل ت لم ممالا لدرتمتتح لتةل س لمم ل،تت ل( 0 37لإرال
)0 69قلرهنلم ممالالمةم

قلتؤكتلث الةرللديبت مسل نلدرتمتتحل،تتلةتسدالدرط لرمامسدتام:
الجدول رقم ()10

معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار المهارات الحياتيةل
م.

معامل الصعوبة

م.

معامل التمييز

مهارات االتصال والتواصل
0.54
0.75
1
0.60
0.675
2
0.57
0.475
3
0.60
0.35
4
0.42
0.55
5
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت
0.49
0.400
6
0.69
0.525
7
0.66
0.35
8
0.47
0.525
9
0.63
0.400
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل الصعوبة
مهارات دراسية
0.375
0.475
0.575
0.425
0.375
مهارات صحية
0.325
0.425
0.55
0.350
0.325

معامل التمييز
0.37
0.61
0.60
0.46
0.42
0.65
0.51
0.57
0.39
0.54

ل

ثالثاً :استبانة المهارات الحياتية.
ةممالدر ملي ل مإلطالعلث الدألتعلدرتسبريلردرت دس مالدر م ف لذدالدر الة قلرةممال،،ةمالد ت مة ل
ر مامسدالدرل مت لتتةمتلدرمامسدالدرل مت لدرردستلل نلدبت مسلدرمامسدالدرل مت لرطمر مالدر

ل

در دس دق لركمةا لدي ت مة ل ن ل رستام لدرةامق لث مسل لثت ل( )42ل فسل لتترحع لث ا لظسب لمامسدال
ظ م

لردر ترملدرتمرنلت،تتلد ت مة لدرمامسدالدرل مت قلمتللتىلثتتل فسدتاملرظ متهم:ل
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الجدول رقم ()11

فقرات وأبعاد استبانة المهارات الحياتيةل
م.

البعد

الفقرات

1

مهارات االتصال والتواصل

10

2

مهارات اتخاذ الق اررات وحل المشكالت

10

3

المهارات الدراسية

11

4

المهارات الصحية

11

المهارات الحياتية

42

صدق استبانة المهارات الحياتية:
در تال ةنلدرت فتلمتلظتلدي ت ،متلظرلدألتدلل ر ل ف سلدراردهسلدرتنلظثتالمتلظ علة م امل
(در م قل:1995ل)429قلر ف تل مر تالظ ةمً ل مرملدرمف مسلرفعلدر ةم سلدرتنلت علظتل
تتبعل نلدرتل تعلمتلةمل قلررةرحلدرافسدالردرماستدالمتلةمل لظبس قل لتىلتفرت لماارم ل
رفع لمت ل تبتمام ل(ث،تتدا لرآبسرتق ل :2001ل)179ق لررفت لةمما لدر ملي ل ل مع ل تال
درمف مسقلردت الأل علذركلمملت ن:ل
صدق االتساق الداخلي :لر تملهذدلدألمسلمتلبالملدلت معلم ممالالديست مطل،تتلكعل فسللمتل
فسدالدي ت مة لردرتس لدرف لر تلدرذيلتةتمنلإر قلردلت معلم ممالالديست مطل،تتلكعل تل
متلظ متلدي ت مة لردرتس لدرف لرافسدتامقلردر ترملسةمل()12لت،تتلةتمق ل تالديت مالدرتدب نل
رافسدالرظ متلدي ت مة ل
الجدول رقم ()12

معامالت االرتباط بين فقرات استبانة المهارات الحياتية والدرجة الكلية لفقراتهل
م.

معامل االرتباط

م.

قيمة ()Sig.

مهارات االتصال والتواصل

قيمة ()Sig.

معامل االرتباط
مهارات دراسية

1

**0.415

تدر لثةتل()0 01

1

**0.509

تدر لثةتل()0 01

2

**0.523

تدر لثةتل()0 01

2

**0.553

تدر لثةتل()0 01

3

**0.696

تدر لثةتل()0 01

3

**0.519

تدر لثةتل()0 01

4

*0.344

تدر لثةتل()0 05

4

*0.339

تدر لثةتل()0 05

5

**0.457

تدر لثةتل()0 01

5

*0.367

تدر لثةتل()0 05

6

*0.353

تدر لثةتل()0 05

6

**0.529

تدر لثةتل()0 01
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7

**0.472

تدر لثةتل()0 01

7

*0.400

8

**0.570

تدر لثةتل()0 01

8

**0.524

تدر لثةتل()0 01

9

*0.337

تدر لثةتل()0 05

9

**0.685

تدر لثةتل()0 01

10

//0.284

غتسلتدر

10

**0.780

تدر لثةتل()0 01

11

*0.367

تدر لثةتل()0 01

11

**0.754

تدر لثةتل()0 01

البعد

**0.761

تدر لثةتل()0 01

البعد

**0.885

تدر لثةتل()0 01

مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت

تدر لثةتل()0 05

مهارات صحية

1

**0.426

تدر لثةتل()0 01

1

**0.486

تدر لثةتل()0 01

2

**0.449

تدر لثةتل()0 01

2

**0.526

تدر لثةتل()0 01

3

**0.469

تدر لثةتل()0 01

3

*0.391

تدر لثةتل()0 05

4

**0.433

تدر لثةتل()0 01

4

**0.474

تدر لثةتل()0 01

5

*0.322

تدر لثةتل()0 05

5

**0.675

تدر لثةتل()0 01

6

**0.479

تدر لثةتل()0 01

6

**0.558

تدر لثةتل()0 01

7

**0.422

تدر لثةتل()0 01

7

**0.779

تدر لثةتل()0 01

8

**0.498

تدر لثةتل()0 01

8

**0.678

تدر لثةتل()0 01

9

**0.562

تدر لثةتل()0 01

9

**0.550

تدر لثةتل()0 01

10

**0.407

تدر لثةتل()0 01

10

**0.613

تدر لثةتل()0 01

11

**0.662

تدر لثةتل()0 01

البعد

**0.676

تدر لثةتل()0 01

البعد

**0.887

تدر لثةتل()0 01

** ر الجدولية عند درجة حرية ( ،)38ومستوى داللة ( )0.01تساوي ()0.38
* ر الجدولية عن درجة حرية ( ،)38ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()0.31

متلدر ترملدر م،دلتتةحلظتلم املم ممالالديست مطلكمةالتدر لإل مق مً لثةتلم تر لتير ل
()0 05قلرث ل إتل فسدالدي ت مة لرظ متهملتتمتدل

تالمةم عقلثتدلدرافسللسةمل()10لمتل

فسدالدر تلدألرمقلر تتمللذ امل نلدي ت مة لدرةامق ل
الصدق التمييزي (:)Discrimination Validity
ر دس ل مر ددتالدرطس ددنقلر ،دسلثددتلةددرللدرمف ددمسل دنلدرتاس دددل،ددتتلظ دسدتلدر تةد قلر ف ددتل د لةددتسلل
درمف ددمسلر ف دستد د لر تمتت ددحل ،ددتتلمستا ددنلرمةباة ددنلدرما ددمسدالدرل مت د د قل م ة ددالآب ددسلم ددت لة ددتسلل
درمف مسلث الدرتمتتحل،تتلدرم لريتتقللتىلظتلهةمكلثالة لةر ل،تتلتة لدرمف مسلرةرت لدرتمتتح ل
،تتلظ سدتلدر تة ل(ل تقل:2006ل)36قلر تملهذدلدألمسلث،سلدربطردالدرتمر :
 -1تستتعلدر تة لدي تطالث لمتلدألث الإرالدألتةالل علمتر

لتفتتسدتاملث الدرمف مس

 -2تف ملدر تة لإرال قتتتل()%27لمستا نلدرتفتتسقل()%27لمةباةنلدرتفتتس
74

 -3دبت مسلدراسرال،تتلدراقتتتل م تبتدملدبت مسل()Independent Samples t-test
ردر ترملدرتمرنلت،تتلةتمق لدر تالدرتمتتحيلر تس لدرف لي ت مة لدرمامسدالدرل مت :ل
جدول رقم ()13

نتائج الصدق التمييزي للدرجة الكلية الستبانة المهارات الحياتية (ن = )22ل
المتوسط

المهارات الحياتية

العدد

مرتفعي التقدير

11

3.926

منخفضي التقدير

11

2.6029

االنحراف

الحسابي

المعياري

0.2278
0.200

قيمة ()T
14.634

قيمة

()Sig.
0.000

ت الجدولية عند درجات حرية ( )20ومستوى داللة ( )0.05تساوي 2.02

متلدر ترملدر م،دلتتةحلظتلة م لديلتممملكمةالظةعلمتلم تر لدرتير ل()0 05قلركمةالة م ل
ا لدرمل ر لظف،س لمت لة م لا لدر ترر ق لرهذد لتترع لث ا لظت لدي ت مة لتتمتد ل

تا لتمتتحيل

مةم ع لظمم لدر ترم لدرتمرن لسةم ل( )14ل ترةح لةتمق لدر تا لدرتمتتحي لر م د ل فسدا لد ت مة ل
درمامسدالدرل مت لرظ متهم:ل
الجدول رقم ()14

نتائج الصدق التمييزي لفقرات وأبعاد استبانة المهارات الحياتية (ن = )22ل
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
البعد
1
2
3
4
5

قيمة ()T

قيمة ()Sig.

مهارات االتصال والتواصل
0.044
2.20
0.004
3.260
0.000
4.230
0.001
3.992
0.001
3.997
0.048
2.054
0.010
2.772
0.006
3.092
0.000
5.504
0.010
2.835
0.000
4.309
0.000
6.222
مهارات اتخاذ
3.266
4.02
6.222
3.410
2.03

م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
البعد

القرار وحل المشكالت
0.004
0.00
0.000
0.003
0.049

1
2
3
4
5
75

قيمة ()T

قيمة ()Sig.

مهارات دراسية
3.137
3.149
2.254
4.842
2.258
3.610
5.295
3.540
4.554
6.779
6.276
7.019

0.005
0.005
0.036
0.000
0.035
0.002
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000

مهارات صحية
3.391
5.893
4.557
2.165
5.838

0.003
0.000
0.000
0.043
0.000

6
7
8
9
10

2.618
2.245
6.381
2.897
4.920

0.034
0.040
0.000
0.009
0.000

البعد

8.09

0.000

6
7
8
9
10
11
البعد

0.003
0.000
0.001
0.002
0.002
0.000
0.000

3.410
4.548
3.984
3.651
3.500
4.644
7.745

ت الجدولية عند درجات حرية ( )20ومستوى داللة ( )0.05تساوي 2.02

در ترملسةمل() 14لت،تتلظتل م دلة ملالدرمل ر لكمةالظف،سلمتلة م لالدر ترر قلرهذدلتترعل
ث الظتل م دل فسدالدي ت مة لتتمتدل

تالتمتتحيلمةم ع ل

ثبات استبانة المهارات الحياتية:
ف تل،ي مالدي ت ،متل ةنلي مالرد تفسدسلدرةتمق لرثتملتغتسهمل كعل رهسيقلرةممالدر ملي ل
مرت فتلمتلي مالد ت مة لدرمامسدالدرل مت لمتلبالملدرطسالدرتمر :ل
طريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Coefficient
رتفرملهذهلدرطس ف لث الظ مسلتف ملدي ت مة لرظ متهم لإرال فسدال ست لدرستعقل فسدالحر

ل

درستعق لردلت مع لم ممع لديست مط ل،تةاممق لرمت ليم لد تبتدم لم متر ل ،تسممت ل،سدرت لرت ل حل
درم ممعل()Spearmen- Brown Coefficientلرذركلل علدرم متر

2R
:ل
R 1

ل نللمملت مريل

طس ن لديست مطق لظر لم متر ل تممت ل ن للمملثتم لت مري لطس ن لديست مطلرذرك لل ع لدرم متر :ل

 12


ع   12ع  2

ع

2

  2قلركمةالدرةتمق لكممل نلدر ترملسةمل()15لدرتمرن:ل


جدول رقم ()15
نتائج ثبات استبانة المهارات الحياتية بطريقة التجزئة النصفية
المهارات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المصحح

قيمة ()Sig.

االتصال والتواصل

0.535

0.697

0.00

اتخاذ الق اررات وحل المشكالت

0.653

0.790

0.00

المهارات الدراسية

0.507

0.672

0.00

المهارات الصحية

0.517

0.679

0.00

المهارات الحياتية

0.731

0.779

0.00
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متلبالملدر ترملدر م،دلتت،تتلظتلم ممالالديست مطلتدر لإل مق مًلرةر قلرظتلم ممعلديست مطل
ر تس لدرف لرال ت مة ل ،غل()0 731قلرهر لم ممع لمستادق لتؤكت لظتلد ت مة لدرمامسدا لدرل مت ل
تتمتدل،ي مالمستادلرمةم ع ل
طريقة معامل ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient
تفرم لهذه لدرطس ف لث ا لظ مس لدلت مع لم ممع لظرام لكسرة مخ لر ي ما لي ت مة لدرمامسدا لدرل متت ل
رظ متهمقل كمةالدرةتمق لث الدرةلرلدرم،تتل مر ترملسةمل(:)16ل
جدول رقم ()16
نتائج ثبات استبانة المهارات الحياتية بطريقة ألفا كرونباخ
المهارات

معامل ألفا كرونباخ

االتصال والتواصل

0.760

اتخاذ الق اررات وحل المشكالت

0.757

المهارات الدراسية

0.729

المهارات الصحية

0.769

المهارات الحياتية

0.850

در ترملسةمل()16لت،تتلظتلم ممالالظراملكسرة مخلكمةالظف،سلمتل0 6قللتىل ،غلم ممعلظرامل
كسرة مخلر تس لدرف لرال ت مة ل0 850قلرهرلم ممعلمستاد ل
ضبط المتغيرات:
لردفت معل
ةممالدر ملي ل ة لثتللدرمتغتسدالرةممتلت مةسلدر تة ل لرر حرلتةم لدرمامه ملدر م ل
درما ددمسدالدرل مت د د لإل ددتسدتت

لدرت د د ملدرمتمسك ددحلل ددرملدرم ددك قلررتلفت دددلذر ددكلةمم ددالدر مليد د ل

م مرث لمتلدإل سدادا:ل
ضبط متغير العمر:
ةممالدر ملي ل ،مدلظثممسلدرطمر مالثتة لدرت دس قل لرةممال مرتلفدلمتلدراسرال نلمتر

لظثممسل

درم مرثد لدرت س  ،د لرمتر د لظثمدمسلدرم مرثد لدرةددم ط قل كمةدالدرةتددمق لكمددملتاادسل ددنلدر ددترمل
سةمل(:)17ل
ل
77

الجدول رقم ()17

اختبار ت للفروق في أعمار المجموعتين
متوسط

المجموعة

العدد

درم مرث لدرت س  ،ل

28

9.7658

درم مرث لدرةم ط ل

31

9.858

االنحراف

األعمار

المعياري

0.4699
0.4285

قيمة

قيمة

0.788

0.434

()T

()Sig.

الدال لة
يل سرالل
غتسلتدر ل

الدر ترر لثةتلتس ماللس ل()57قلم تر لتير ل()0 05لت مريل()2ل

مددتلبددالملدر ددترملدر ددم،دلتت،ددتتلرةددملة م د ل(ا)لدرمل ددر لظةددعلمددتلة م د ل(ا)لدر ترر د قلركمةددال
ة م ل()Sig.لديلتممر لظف،سلمتلم تر لدرتيرد ل0 05قل م ةدالظةد ليلتر دتل دسرال رهس د لذدال
تير لإل مق ل نلمتر

لظثممسلطمر مالدرم مرث لدرت س  ،لرمتر

لظثممسلطمر مالدرم مرثد ل

درةم ط قلرباذدلتملة لمتغتسلدر مس ل
ضبط متغير التحصيل العام:ل
ةمما لدر ملي ل،س ت لتس ما لطمر ما لدرم مرث لدرت س  ،لرتس ما لدرم مرث لدرةم ط ق لبالمل
درا علدرت دس نلدريمةنل نلكم لدرمردتلدرت دس

قلرةممال مرتلفدلمتلدراسرا ل،تةامل كمةالدرةتمق ل

كمملرستال نلدر ترملدرتمرن:ل
الجدول رقم ()18

اختبار ت للفروق في التحصيل العام للمجموعتين
متوسط

المجموعة

العدد

درم مرث لدرت س  ،ل

28

27.69

درم مرث لدرةم ط ل

31

28.084

اال نحراف

التحصيل

المعياري
7.08
8.15

قيمة

قيمة

0.199

0.843

()T

()Sig.

الداللة
يل سرالل
غتسلتدر ل

الدر ترر لثةتلتس ماللس ل()57قلم تر لتير ل()0 05لت مريل()2ل

متلبالملدر ترملدر م،د لسةمل( )18لتتةحل تلة م ل(ا)لدرمل ر لكمةالظةعلمتلة م ل(ا)ل
در ترر ق لركمةا لة م ل( )Sig.لظةع لمت لم تر لدرتير ل()0 05ق لرهذد لتترع لث ا لظة لي لتر تل
سرا لذدا لتير لإل مق ل ن لمتر

لتل تع لطمر ما لدرم مرث لدرت س  ،لرمتر

طمر مالدرم مرث لدرةم ط ل نلكم لدرمردتلدرت دس
ل
78

ل

لتل تعل

ضبط متغير التحصيل في مبحث العلوم:
ةممالدر ملي ل،س تلتس مالطمر مالدرم مرث لدرت س  ،لرتس مالدرم مرث لدرةم ط ل نلم لىل
در رمقلرةممال مرتلفدلمتلدراسرال،تةامقل كمةالدرةتمق لكمملتت،تتل مر ترملدرتمرن:ل
الجدول رقم ()19

اختبار ت للفروق في تحصيل الطالبات بمبحث العلوم
االنحراف

متوسط

المجموعة

العدد

درم مرث لدرت س  ،ل

28

21.07

درم مرث لدرةم ط ل

31

21.806

التحصيل

المعياري
9.8
12.14

قيمة

قيمة

0.254

0.801

()T

الداللة

()Sig.

يل سرالل
غتسلتدر ل

الدر ترر لثةتلتس ماللس ل()57قلم تر لتير ل()0 05لت مريل()2ل

متلبالملدر ترملدر م،دلسةمل()19لتتةحل تلة م ل(ا)لدرمل ر لكمةالظةعلمتلة م ل(ا)ل
در ترر ق لركمةا لة م ل( )Sig.لظةع لمت لم تر لدرتير ل()0 05ق لرهذد لتترع لث ا لظة لي لتر تل
سرا لذدا لتير لإل مق ل ن لمتر

لتل تع لطمر ما لدرم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتل تعل

طمر مالدرم مرث لدرةم ط ل نلم لىلدر رم ل
تكافؤ المجموعتين :ةممالدر ملي ل مرت فتلمتلتفم ؤلدرم مرثتتتلمتلبالملدرت فتلمتلر رتل سرال
نلمتر

لتس متاملث الدبت مسلدرمامه ملدر م قلردبت مسلدرمامسدالدرل مت قلرد ت مة لدرمامسدال

درل مت ل نلدرتط،تدلدرف ،نقل كمةالدرةتمق لكممل مر ترملدرتمرن:
الجدول رقم ()20

اختبار ت للفروق في متوسط درجات الطلبة في التطبيق القبلي
التطبيق القبلي

المتوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

درم مرث لدرت س  ،ل

28

14.678

درم مرث لدرةم ط ل

31

15.774

4.349

دبت مسلدرمامسدال درم مرث لدرت س  ،ل

28

11.18

3.811

درم مرث لدرةم ط ل

31

11.97

4.363

د ت مة لدرمامسدال درم مرث لدرت س  ،ل

28

3.255

0.384

درم مرث لدرةم ط ل

31

3.227

0.4721

دبت مسلدرمامه مل

درل مت ل
درل مت ل

الحسابي

المعياري
4.907

قيمة

قيمة

0.909

0.367

غتسلتدر ل

0.736

0.465

غتسلتدر ل

0.247

0.806

غتسلتدر ل

()T

()Sig.

الدر ترر لثةتلتس ماللس ل()57قلم تر لتير ل()0 05لت مريل()2ل
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الداللة
يل سرالل
يل سرالل
ال
يل سر ل

مت لبالم لدر ترم لدر م،د لسةم ل( )20لتت،تت لظت لة م ل(ا) لدرمل ر لكمةا لظةع لمت لة م ل(ا)ل
در ترر قلرظتلة مل()Sig.لكمةالظف،سلمتلم تر لدرتير ل()0 05قلرهذدلترتعلث الظة ليلتر تل
سرا لذدا لتير لإل مق ل ن لمتر

لتس ما لدرطمر ما ل ن لدبت مس لدرمامه م لدر م ق لردبت مسل

لرهذد ل تس لإرا لتفم ؤل
درمامسدا لدرل مت ق لرد ت مة لدرمامسدا لدرل مت لت ح لرمتغتس لدرم مرث ق ل
درم مرثتتت ل
خطوات الدراسة اإلجرائية:
تلف فدمًلألهددتد لدرت دس د لةممددالدر مليد ل م مرثد لمددتلدربطدردالدر م د لر ت ددس لإرددالظيددسلتراتد ل
د ددتسدتت

لردفت ددمعلطمر ددمالدر د ل
لدرت د ملدرمتمسكددحللددرملدرم ددك ل ددنلتةم د لدرماددمه ملدر م د ل

در دس دلدي،تتدقنل الدرمامسدالدرل مت قلركمةالبطردالدرتط،تدلكمرتمرن:ل


مغ لم ك لدرت دس لرت مؤيتام

 دإلطالعلث الدألتعلدرتسبريلردرت دس مالدر م ف لذدالدر الةد ل مرمادمه ملدر م د قلدرمادمسدال
قلردرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك
درل مت ل
 تلتت ددتلدررل ددتدالدرت دس د د لدرت ددنل ددتتملإث ددتدتلدر ددتسرسلم ددتلبالرا ددمقلره ددنل(رل ددتللدألسال
ردرم مرث لدر م

قلرلتللديت مملرةفعلدرم رمماللتتيمً)

 إثددتدتل طمة د لرتل تددعلملتددر لدررلددتدالدرم دسدتلتتس ددامل م ددتبتدملدرت د ملدرمتمسك دحللددرمل
درم ك
 تلتتتلدرمامه ملدر م لدرردستلل نلدررلتتمت
 تلتتتلدرمامسدالدرل مت لدررد علإف م،املرطمر مالدر
 إثتدتلترتدعلر م دمل دنلتراتد لد دتسدتت
در مم لرطمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقن

لدرت د ملدرمتمسكدحللدرملدرم دك ل م لدىلدر درمل

لدر دس دلدي،تتدقن

 دبت مسلثتة لمتلطمر مالدر

لدر دس ددلدي،تدتدقنل مدتدسسلركمرد لدرغدرىلدرترر د ل ملم اد ل

سح
 دثد ددتدتلظتردالدرت دس د د :لدبت د ددمسلدرماد ددمه ملدر م د د قلدبت د ددمسلدرماد ددمسدالدرل مت د د قلد د ددت مة ل
درمامسدالدرل مت
 ثسالظتردالدرت دس لث الم مرث لمتلدرملكمتت
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لردرت فتلمتل تالدألتردالري مالةتمق ام
 ت س علظتردالدرت دس لث الثتة لد تطالث ل
 دبت مسلثتة لدرت دس لدرا

لرتف ماملإرالم مرثتتتلت س  ،لرةم ط

 تط،تدلظتردالدرت دس لة ،مً
 ترات د لد ددتسدتت

لدرت د ملدرمتمسكددحللددرملدرم ددك لم لددىلدر ددرملرتلتتددتدًل ددنلرلددتتنل

(دألسالردرم مرث لدر م

قلديت مملرةفعلدرم رمماللتتيمً)

 تط،تدلظتردالدرت دس ل ت مً
 مفمسة لدرةتمق


مغ لدرتر

مالردرمفتسلما

 درلكملث ال مر لدي تسدتت

لمتلبالملديبت مسدالدإلل مق لدرمةم

ردر كعلدرتمرنلت،تتلآر لتط،تدلدر،سةمم :ل
م مرث لت س  ،ل
م مرث لةم ط ل

االختبار
القبلي

م مرث لت س  ،ل
م مرث لةم ط ل

درت د د د د د د ملدرتمسكد د د د د ددحللد د د د د ددرمل

درم ك ل
طسالتف تت ل

االختبار
البعدي

مقارنةلالنتائجل

األسلوب اإلحصائي:
ةممالدر ملي ل،إثتدتلظتردالدرت دس لث الم مرثتتتلدألررالت س  ،لردريمةنلةم ط قلر ت س لإرال
ظيدسلتراتد لد ددتسدتت

لدرت د ملدرمتمسكددحللددرملدرم دك ل م لددىلدر ددرملدر ممد ل ددنلتةم د لدرماددمه مل

قلردفت ددمعلطمر ددمالدر د لدر دس دددلدي،تددتدقنلر د الدرماددمسدالدرل مت د قلررتلفتدددلظهددتد ل
در م د ل
درت دس لتملد تبتدمل،سةدمم لسحمد لدرتل تدعلدإلل دمقنلر درملدي تممث د ل()SPSSلدرم دسر ل م دمل
يالردرتلفدددلمددتل
()Statistical Package for Social Scienceقلررإل م د لث ددالدرت ددمؤ ل
لرديبت مسدالدرمةم
دراسرالتملد تبتدملم مرث لمتلدأل مرتعلردرم مر مالدإلل مق ل

لرهن:ل

 درتف دسسدالردرة علدرمقر ل()Frequencies and Percentage م ممالالديست مط:لر تلفدلمتل تالديبت مسلري مالةتمق طس ف لدرت حق لدرة ا ل( :)Split-Half Coefficientلر ت س لث ا لي ما لةتمق لديبت مسلدرتل ت ن
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 -درمتر

لدرل م،نل(:)Meanلر تبتملهذدلدألمسلر ت س لث المتر

لتس مالدرتالمتذلث ال

ديبت مسلدرتل ت ن
 ديةل دس لدرم مسي ل( :)Standard Deviationلر ت س لث ا لدةل دس ما لإ م ما لدرتالمتذلث ال فسللمملظرلديبت مسلككع
 دبت مس ل( :)Independent Sample T - Testلر ت س لث ا لدراسرا ل،تت لم مرثتتتلم تف تتت
ت ل( :)Kuder-Richardson 21لر ت س لث ا لي ما لةتمق ل
 م متر لكرتس ل– لس ت مست ر لديبت مس
 -م ممعلدر

ر

 م ممعلدرتمتتح -م متر لمسبدلإتتمل( :)  2لر ت س لث الل ملت يتسلترات لدي تسدتت ما
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الفصل الخامس
عرض النتائج ومناقشتها
المقدمة:
ت الدرت دس لدرلمر لإرالدرف

لثتلظيسلترات لد تسدتت

لردفت مع لطمر مالدر
م لىلدر رمل نلتةم لدرمامه ملدر م ل

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نل
لدر دس دل الدرمامسدالدرل مت ل

ررتلفتدلظهتد لدرت دس لتملد تبتدملثتللظترداقلر تنلدرا علدربممسلر سالدرةتمق لدرتنلتمل
درتر ع لإرتامق للتى ل تتةمت لدإل م لث ا لظ ق لدرت دس
ر

مغ لدرتر

لرمةمة تامق لدرتلفد لمت لدراسراقل

مالردرمفتسلمال نلةرالمملتملدرتر علإر لمتلةتمق ل

اإلجابة عن السؤال الفرعي األول والذي ينص على :ما المفاهيم المتضمنة في محتوى مقرر
العلوم العامة "وحدة األرض والمجموعة الشمسية ،وحدة االتصال ونقل المعلومات حديثاً"
والواجب تنميتها لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي؟
ررإل م لثت لدر ؤدم لدراسثن لدألرم لةمما لدر ملي ل،تل تع لملتر لرلتتن ل(دألسا لردرم مرث ل
در م

قلديت مملرةفعلدرم رمماللتتيمً)لدرمفسسلث الطمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقن لبالمل

درا علدرت دس نلدريمةنلر ممل()2014/2013قلرتملدرتر علإرالم مرث لدرمامه ملةممالدر ملي ل
،تةمتةامل نلدبت مسلدرمامه ملدر م لكممللمررالدر ملي لدإل م لثتلدر ؤدملمتلبالملدإلطمسل
درةاسيلدرمت دل مرمامه ملدر م ل
ردر تتس ل مرذكس ل ت لةتمق لتل تع لدرملتر لظفتا ل ت لرلتتن ل(دألسا لردرم مرث لدر م

قل

ديت مم لرةفع لدرم رمما للتتيمً)ق لتتةمت ل( )20لماارممً لسق مًق لةمما لدر ملي ل،تةمتةام ل نل
دبت مس لدرمامه م لردرذي لكمت لث مسل لثت ل( )30ل فسلق لر مح ت لدةاس لدرم لد لسةم ل( )5لةتمق لتل تعل
ملتر لدررلتتتت ل
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اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني والذي ينص على :ما المهارات الحياتية التي يمكن إكسابها
لطالبات الصف الرابع االبتدائي من خالل توظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة
في مبحث العلوم العامة؟
رإل م لثت لدر ؤدم لدراسثن لدريمةنق لةمما لدر ملي ل مإلطالع لث ا لدألتع لدرتسبري لردرت دس مال
در م ف لذدا لدر الة ل مرمامسدا لدرل مت ق لرتم لدرتر ع لإرا لظت لدرمامسدا لدرل مت لدرتن ل مكتل
إف م،ام لر طمر ما لث مسل لثت لظسب لمامسدا لظ م
دتبمذلدرف دسسدالرلعلدرم كالاقلمامسدالت دس

لرهن :لمامسدا لديت مم لردرترد عق لمامسدال
قلمام دسال ل قلرةممال،تةمتةامل نلدبت مسل

درمامسدالدرل مت قلرد ت مة لدرمامسدالدرل مت لردر تتسل مرذكسلظتلدإلطمسلدرةاسيلر ت دس لتةمتل
سلمًلما الًلر مامسدالدرل مت ل
اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية؟
ررإل م لثتلدر ؤدملدراسثنلدريمرىلةممالدر ملي ل

مغ لدراسالدرتمرن:ل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسط درجات
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية.
رر تلفدلمتلدراسالدر م،دلتملد تبتدملدبت مسل()Independent Samples T testلر اسرال
،تتلم مرثتتتلم تف تتتقل كمةالدرةتمق لكمملهرلم،تتل مر ترملدرتمرن:ل
الجدول رقم ()21

اختبار ت للفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم العلمية
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

درةم ط ل

31

18.1613

5.267

درت س  ،ل

28

25.464

3.2715

قيمة

قيمة

6.316

0.000

()T

()Sig.

مربع إيتا ( )  2

ت الجدولية عند درجات حرية ( )57ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()2
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0.406

متلدر ترملدر م،دلتتةحل تلة م ل(ا)لدرمل ر لكمةالظف،سلمتلة م ل(ا)لدر ترر قلركمةال
ة م ل()Sig.لظةعلمتلم تر لدرتير ل()0 05قلرث ل إة لتر تل سرا لذدالتير لإل مق ل،تتل
متر

لتس ما لدرم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس ما لدرم مرث لدرةم ط ق لركمةا لت ك لدراسرال

ر مرحلطمر مالدرم مرث لدرت س  ،ل
رت حرلدر ملي لهذهلدراسرا لإرالطس ف لرد تسدتت
درت س  ،ل م تبتدملد تسدتت

لدرتتس سلدرم تبتم قللتىلتس الدرم مرث ل

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك قلرهنلطس ف لت مثتلدرطمر مال نل

تةم لمامسدا لدرتاكتس لرتتاتق لممم لتة كس لث ا لتل ت ات لرةتسدتات ل ن لدفت مع لدرمامه مل
درمطسرل لكمملظتلد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لت علدرطمر لت تلةسلدرمردة ل

ردرب،سدالدر م ف لرد تغالرامل نلدرمرة لدرت منلدرمتمحقلممملت علدرطمر لث الد ت تدتلرفم ل
ديلتمميالردر،تدقعلدرمتمل قلرهذدلدة كسلث الظتدالدرطمر مال نلدبت مسلدرمامه ملدر م ل
كمم لظت لدر ملي ليلاا لظيةما لدرتط،تد لتامثع لدرطمر ما لمد لدرملتر لردرمرة لدرت من لظيةمال
تط،تد لدي تسدتت

ق لردر تتس ل مرذكس لظت لد تسدتت

درطمرع لرب،سدت لممم لتت ح لر م م لمت لدفت م

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لتسكح لث ال
لدألبطما لدر مق

لبالم لد تلةمس لدرل رمل

ر م كالالدرمطسرل لث الدرطمر مالرم مر تاملمتلبالملإثمتللدرتبط لردرتةا ملدر ان ل
لرتس لدر ملي ل تلد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لتسدثنلم،تظلدراسرا لدراست قلرهذدلممل

ظفتهل(ثامة لرظ،رلم رحقل:2006ل)15قلمتلبالملم مسك لكم لدرطمر مالردثطماهتللس لطسحل
دأل كمس لردآلسدا لردر،تدقع لردرل رم لردرردةح لمت لدر ترم لظثاله ل ت لة م لمسبد لإتتم ل ،غال
()0 406قلرهنلظث المتل()0 14قل م ةالظتلل ملدرت يتسلك،تسقللتىلتملدلت معلمسبدلإتتمل
متلبالملدرم متر لدرتمر :ل

t2
  2ل
t  d. f
2

رمفمسة لدرةتمق ل مر ترملدرمس نلرمسبدلإتتم:ل
التأثير

كبير

متوسط

ضعيف

المرجع

0.14

0.06

0.01
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رتتادلهذهلدرةتت لمدلةتمق لت دس ل(در ةتيقل)2003لرةتمق لت دس ل(ظلمتقل)2002قلكمملرتتادل
هذه لدرةتت

لمد لةتمق لت دس

ل(درلذ انق ل)2003ق ل ن للتت لرم لتبت

لهذه لدرةتت

لمد لةتمق ل

درت دس مالدر م ف ل
اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة في اختبار المهارات الحياتية؟
ررإل م لثتلدر ؤدملدراسثنلدر دس دلةممالدر ملي ل

مغ لدراسالدرتمرنلردبت مسه:ل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسط درجات
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار المهارات الحياتية.
رر تلفدلمتلدراسالدر م،دلتملد تبتدملدبت مسل()Independent Samples T testلر اسرال
،تتلم مرثتتتلم تف تتتقل كمةالدرةتمق لكمملهرلم،تتل مر ترملدرتمرن:ل
الجدول رقم ()22

اختبار ت للفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المهارات الحياتية
المجموعة

المهارة الحياتية

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

درةم ط ل

31

3.452

1.337

درت س  ،ل

28

4.407

0.8440

دتبمذلدرف دسسدالرلعل درةم ط ل

31

2.3548

1.05

درت س  ،ل

28

4.222

8.47

درةم ط ل

31

2.3226

1.249

درت س  ،ل

28

4.333

0.7845

درةم ط ل

31

3.516

1.45

درت س  ،ل

28

4.333

1.037

درةم ط ل

31

11.645

4.0295

درت س  ،ل

28

17.296

2.016

ديت مملردرترد عل

درم كالال
درمامسدالدرت دس

ل

درمامسدالدر ل ل
درتس لدرف ل

قيمة

قيمة

مربع إيتا

()T

()Sig.

2

( ) 

3.198

0.002

0.15

7.37

0.000

0.486

7.22

0.000

0.478

2.42

0.019

0.093

6.599

0.000

0.433

ت الجدولية عند درجات حرية ( )57ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()2
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مت لبالم لدر ترم لدر م،د لتتةح ل ت ل م د لة م ل(ا) لدرمل ر لكمةا لظف،س لمت لة م ل(ا)ل
در ترر قلكمملكمةالة مل()Sig.لظةعلمتلة م لم تر لدرتير ل()0 05قلرهذدلتترعلث الظة لتر تل
سرا لذدالتير لإل مق ل،تتلمتر

لتس مالدرم مرث لدرت س  ،لرمتر

لتس مالدرم مرث ل

درةم ط ل ن لدبت مس لدرمامسدا لدرل مت ق لرةاللظ لمت لدر ترم لظثاله ل ت لهةمك ل سرا ل ن لكعل
درمامسدالدرل مت لردرتس لدرف لرالبت مس ل
رت حر لدر ملي لهذه لدراسرا لرطس ف لدرتتس س لدرم تبتم ق للتى لتس ا لدرم مرث لدرت س  ،ل
م تبتدم لد ت دستت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ق ل،تةمم لتس ا لدرم مرث لدرةم ط ل مرطسال

ردأل مرتعلديثت مت ل
ردر تتس ل مرذكس ل ت لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لتت ح لدراسص لر طمر ما ل ن لإ،تدا لدآلسدال
ردرتامثع لدي تممثن لردرت دس ن لتدبع لدرل سل لدر ا لممم ل ك ،ات لمامسدا لرةتسدا لل مت ل
ت مثتهت لث ا لديت مم لردرترد ع لمد لدآلبس تق لرت مثتهت لث ا لطسح لدر،تدقع لردبت مس لدر،تتعل
دأل ةع ل مم ل لفد لرتتام لمامسل لدتبمذ لدرفسدس لرلع لدرم كالاق لرهذد لمم لظفته ل(س متق ل:2007ل
)222قلكمم ليلاا لدر ملي ل ت لدرت م لدرمتمسكح للرملدرم كالا ل تملمتل ركلدرطمر ماقل
رهذدلظف ،اتلمامسدالت دس

لر ل ل

رر علدفت معلدرطمر مالراذهلدرمامسدال تلتط،تدلد تسدتت
مستهلط،

لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك لكمتل

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك للتىلظة لتت ح لر م م لظتلتت س لث ال

مترم لردت مهما لدرطمر ما لرتتس ات لر فمً لرت ك لدرمترم لرتلمرم لمسدثمل لذرك ل( Dempasey,
 )2000: 7ل
رب غا لة م لمسبد لإتتم لر تس لدرف ل()0 433ق لرث ل إت لل م لدرت يتس لك،تسق لردرردةح لمتل
در ترملظ ةمً ل تلدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لر لت يتسلك،تسل نلدفت مع لدرطمر مالرمامسدال
ديت مملردرترد ع ل  ،غلمسبد لإتتمل()0 15قلرت يتسلك،تسل ن لدفت مع لدرطمر ما لرمامسدالدتبمذل
درف دسسداق لرلع لدرم كالا ل كمت لمسبد لإتتم ل()0 486ق لركذرك لدألمس ل مرة
 ،غلمسبدلإتتمل()0 478قل،تةمملكمتلت يتسلد تسدتت
درطمر مالر مامسدالدر ل لمتر

لرب غل( )0 09ل
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لر مامسدا لدرت دس

ل

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلدفت معل

رتتادلدرةتمق لدر م ف لمدلةتمق لت دس ل( مسعقل)2008قلرت دس ل(درم فمريلرآبسرتقل)2008قل
رةتمق لت دس ل(درة تيق ل)2003ق لرت دس ل(ظلمتق ل)2002ق لررم لتبت

لمد لظي لمت لدرت دس مال

در م ف ل
اإلجابة عن السؤال الفرعي الخامس والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
المجموعة الضابطة في استبانة المهارات الحياتية؟
ررإل م لثتلدر ؤدملدراسثنلدربممسلةممالدر ملي ل

مغ لدراسالدرتمرنلردبت مسه:ل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسط درجات
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في استبانة المهارات الحياتية.
رر تلفدلمتلدراسالدر م،دلتملد تبتدملدبت مسل()Independent Samples T testلر اسرال
،تتلم مرثتتتلم تف تتتقل كمةالدرةتمق لكمملهرلم،تتل مر ترملدرتمرن:ل
الجدول رقم ()23

اختبار ت للفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في استبانة المهارات الحياتية
المجموعة

المهارة الحياتية

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

درةم ط ل

31

3.102

0.5829

درت لس  ،ل

28

3.65

0.2510

دتبمذلدرف دسسدالرلعل درةم ط ل

31

3.567

0.6818

درت س  ،ل

28

4.451

0.3035

درةم ط ل

31

3.488

1.04

درت س  ،ل

28

3.96

0.214

درةم ط ل

31

3.90

0.326

درت س  ،ل

28

3.965

0.4039

درةم ط ل

31

3.18

0.61

درت س  ،ل

28

3.76

0.4373

ديت مملردرترد عل

درم كالال
درمامسدالدرت دس

ل

درمامسدالدر ل ل
درتس لدرف ل

قيمة

قيمة

4.568

0.000

0.268

0.000

0.412

2.669

0.010

0.111

0.100

0.921

0.00

4.158

0.000

0.2327

()T

6.314

()Sig.

ت الجدولية عند درجات حرية ( )57ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()2
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مربع إيتا ( )  2

مت لبالم لدر ترم لدر م،د لتتةح ل ت لة م ل(ا) لدرمل ر لث ا لمامسدا لديت مم لردرترد عل
رمامسدالدتبمذلدرف دسسدالرلعلدرم كالاقلردرمامسدالدرت دس

لظف،سلمتلة مل(ا)لدر ترر قلركمةال

ة مل()Sig.لظةعلمتلم تر لدرتير ل()0 05قل م ةالظة لتر تل سرا لركمةالت كلدراسرا لر مرحل
طمر ما لدرم مرث لدرت س  ،ق ل،تةمم لرم لتااس ل سرةمً ل رهس لذدا لتير لإل مق ل ن لدرمامسدال
در ل ل
ر كعلثمملكمةالة م ل(ا)لدرمل ر لث الدرتس لدرف لظف،سلمتلة م ل(ا)لدر ترر قلركمةال
ة م ل()Sig.لظةعلمتلم تر لدرتير ل()0 05قلظيلظة لتر تل سرالذدالتير لإل مق قلردرردةحل
تلة م لمسبدلإتتملث الدرتس لدرف ل()0 232لرهنلظف،سلمتل()0 14قل م ةالظتلد تسدتت
درت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لرام لت يتس لك،تس ل ن لدفت مع لطمر ما لدر

ل

لدر دس د لدي،تتدقنل

ر مامسدالدرل مت ل
ركمتلل ملدرت يتسلك،ت دًسلث المامسدالديت مملردرترد علرمامسدالدتبمذلدرف دسسدالرلعلدرم كالال
دالدرتس
لد
ك،ت دًسقل،تةمملكمتلدرت يتسلمتر طمًلر مامس

قلررمل كتلهةمكلت يتسل نلدرمامسدالدر ل ل

رتس لدر ملي ل ت لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لتةمن لةتسدا لدرطمر ما ل ن لدرت مع لردرتاكتسل
مر،تدقعلردرمردة لدرمطسرل لة،علدرت س قلممملظف ،اتلمامسدالل مت لمبت ا قلكمملظتلدرت مل
درمتمسكحللرملدرم ك ل طنلدرطمر مال سصلإ،تدالدآلسداقلرلس لدرت س لرطسحلدأل كمسقلمممل
ظيس لدت م ،مً لث ا لمامسدتات لدرل مت لبم

لديت مم لردرترد ع لردتبمذ لدرف دسسدا لرلع لدرم كالال

درمطسرل لكمم لظت لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لتت ح ل سص لد تتثما لدرب،سدا لردرمامسدال
در م ف لرترا اامل نلدرمرة لدرلمرنلرهذدلدة كسلظ ةمًلث الةتسدالرمامسدالدرطمر مالدت م ،مً ل
رتتادلدرةتمق لدر م ف لمدلةتمق لت دس ل( مسعقل)2008قلرت دس ل(درم فمريلرآبسرتقل)2008قل
رةتمق لت دس ل(درة تيقل)2003قلرت دس ل(ظلمتقل )2002ل
اإلجابة عن السؤال الفرعي السادس والذي ينص على :ما أثر توظيف استراتيجية التعليم
المتمركز حول المشكلة بمبحث العلوم في تنمية المفاهيم العلمية لطالبات الصف الرابع
االبتدائي؟
ررإل م لثتلدر ؤدملدراسثنلدر م دلةممالدر ملي ل
89

مغ لدراسالدرتمرنلردبت مسه:ل

يوجد أثر دال إحصائياً لتوظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة بمبحث العلوم في
تنمية المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي.
ررإل م لثت لدر ؤدملدراسثنلدر م د لردرتلفدلمتلدراساقلتملد تبتدملة م لمسبدلإتتملرف مسلظيسل
ترات لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل م لى لدر رم ل ن لتةم لدرمامه م لدر م قل

كمةالدرةتمق لكمرتمرن:ل
الجدول رقم ()24

قيمة اختبار ت للفروق بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ومربع إيتا في اختبار المفاهيم العلمية
البيان

المجموعة

مفاهيم علمية

التجريبية

التطبيق

التطبيق

14.68

25.46

البعدي

القبلي

قيمة ت
9.67

درجات
الحرية

مربع إيتا

54

0.63

متلبالملدر ترملدر م،دلتتةحلظتلة م لمسبدلإتتمل ،غل()0 63قلرهرلم تملمستادقلرهرلظث ال
مت ل( )0 14ل م ةا لظت لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لرام لت يتس لك،تس ل ن لتةم ل

درمامه ملدر م لرت لطمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقن ل

رهةملةرتلدإل مسلل تلد تسدتت
ر

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل

الدر،تق لدر ا ل،تق لتامث قل

الدرطمر مالظفيسلدهتممممً ل مرت س لث المملهرل تتتقلرد تتثالرتتاتلدرمامه ملردرب،سدال

در م ف ق لممم لظتمح لرات لم مس ل تتتلق لررفت لظ مس ل( )Bruning et. al, 2004: 202ل تل
د تسدتت مالدرت م لدرفمقم لث الدرةاس لدر،ةمق لت علدرمت مل
درم رمما لربةما لمم ل س ل مإلةم لإرا لدرتمتتح ل،تت لدرةاسل لدرردة

علر م ةالمتلبالملدبت مسل
لردر،ة لدرتن لتتم لتفر ةامقل

رهذدل نلسظيلدر ملي ل مهمل نلتةم لدرمامه ملردرت س لث الدر الة ل،تتلهذهلدرمامه م ل
اإلجابة عن السؤال الفرعي السابع والذي ينص على :ما أثر توظيف استراتيجية التعليم
المتمركز حول المشكلة بمبحث العلوم في اكتساب طالبات الصف الرابع االبتدائي لبعض
المهارات الحياتية؟
ررإل م لثتلدر ؤدملدراسثنلدريممتلةممالدر ملي ل

مغ لدراسالدرتمرنلردبت مسه:ل

يوجد أثر دال إحصائياً لتوظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة بمبحث العلوم
بالفاعلية في اكتساب طالبات الصف الرابع االبتدائي بعض المهارات الحياتية.
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ررإل م لثت لدر ؤدم لدراسثن لدريممت لردرتلفد لمت لدراساق لتم لد تبتدم لمسبد لإتتمق لرف مس لل مل
ت يتس لترات لد تسدتت
در

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل م لى لدر رم ل ن لدفت مع لطمر مال

لدر دس دلدي،تتدقنلر الدرمامسدالدرل مت قل كمةالدرةتمق لكمرتمرن:ل
الجدول رقم ()25

قيمة اختبار ت للفروق بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ومربع إيتا في اختبار واستبانة المهارات الحياتية
التطبيق

التطبيق

القبلي

البعدي
17.29

7.4

3.763

10.5

البيان

المجموعة

اختبار المهارات الحياتية

التجريبية

11.18

استبانة المهارات الحياتية

التجريبية

3.255

قيمة ت

درجات

مربع

الحرية

إيتا

54

0.49

54

0.67

متلبالملدر ترملدر م،دلتتةحلظتلة م لمسبدلإتتمليبت مسلدرمامسدالدرل مت ل ،غل()0 49قلرهرل
ظث ا لمت ل( )0 14ل م ةا لظت لد تسدتت
دفت مع لطمر ما لدر

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لرام لت يتس لك،تس ل نل

لدر دس د لر ا لدرمامسدا لدرل مت

لرهذه لدرةتمق لتتاد لمد لةتمق لت دس ل

(درحث،نقل)2013قلر(در فربنقل)2010قل(ث تعقل )2008ل
ركمةالة م لمسبدلإتتملث الد ت مة لدرمامسدالدرل مت ل()0 67قلرهنلظث المتل()0 14لدرملكل
درمس نقلرث ل إتلد تسدتت
درل مت لرطمر مالدر

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لراملت يتسل نلدفت مع لدرمامسدال

لدر دس دلدي،تتدقن ل
لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك لرترا اام ل نل

رمت لبالم لمم ل ،د لتس لدر ملي ل ت لد تسدتت

م لىلدر رملراملت يتس ل نلتةم لدرمامه ملدر م ق للردفت مع لدرطمر مالر الدرمامسدالدرل مت قل
رهذدل رتلإرالط،
دأل م

لدرةاس لدر،ةمق لردرتنلتؤكتلث التامثعلدرطمرعلةا قل لتىلهرلدرسكتحلل

لردرم ملهرلدرمر لر م لدرت مقلرد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لتفرملث ال

ظ مسلد تتثمالدرب،سدالدر م ف لرطسحلدرم كالاقلرديمسللدرطمرعل كم لدرر مقعلردأل مرتعلإلةتمجل
ظ كمسه للرم لهذه لدرم ك ق لمت لبالم لم مرثما ل كرةام لدرم مق لرت ع لكع لم مرث لرل رمل
ر م كالالردرمردة لدرت م لدرمتمل قلرمتليمل فرملدرم مل طسحلدر،تتعلدأل ةعقلردرلعلدألميعقل
ربذركل كرتلدرط لةتلدفت ،ردلدرمامه ملدرردستلقلرمامسدال نلدرلردسلردتبمذلدرفسدسلرلعلدرم ك ل
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التوصيات
نلةرالمملظ اسالثة لةتمق لدرت دس لدرلمر ل إتلدر ملي لتر نل مملت ن:ل
 -1ةسرسل لترات لدرةاس ما لدرم س لدرلتتي لرةممذ ام لدرتتس

ل(ميع لدرةاس لدر،ةمق )قل

رةمرذجلدرت ملدر،ةمقنل نلتتس سلدر رم
 -2ةسرسللظتل تبتملم ملدر رملد تسدتت مالتتس
 -3ةسرسللظتل فرملم ملدر رمل،ترات لد تسدتت

لتتالاملمدلدرمرة لدرت من
لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك لبم

ل

ن لتةم لدرمامه م لدرردستل ل ن لدرتسرس لرمم لرام لمت لت يتس ل ن لةتسدا لدرتالمتذ لردف م،امل
ر مامه ملدر م لدرمتةمة ل نلدرمفسسدالدرت دس
 -4ةسرسل لثفت لدرةتردا لردرترسدا لدرتتس

لر م متت لردرم س تت ل ن لم مم لتتس س لدر رمل
لدرت م لدرمتمسكحللرملدرم ك ) لرترة حل

ر ت س لث ا لةمرذجلر ت نلدر،ةمقنل(د تسدتت
م دح مهلرظهمتت ل نلثم لدرت م
 -5ةسرسللظتل فرملدرم مل مةتفمالدرم كالالدرردة
لرملدرم ك قلرمتم

لثةتلترات لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحل

لتطرسلدرتالمتذل نلثال املرل ام

 -6إتسدجلةممذجلدرت ملدر،ةمقنلةمتلملتر للممتللطسدقدلتتس سلدر رمل نلك مالدرتسب ل نل
در مم مالرك مالدرم متتلرتتس علدرطالعلدرم متتلث الد تبتدم ل نلدرتتس س
إتسدج لد تسدتت
 -7ل

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل ن لملتر لممتل لد تسدتت ما لتتس سل

در رملدر مم ل نلك مالدرتسب ل نلدر مم مالرك مالدرم متتلرتتس علدرطالعلدرم متتل
ث الترا اام
تت ل ن لدرتسب لدر م ل،ترتع لإس متي لترةحل

 -8تحر ت لظثةما لهتق لدرتتس س لمت لدرمتب

ا لدرةم لرذج لدر،ةمقن لربطردت لرمسدل لرك ا لد تبتدم ل ن لدرتتس س لرك ا ل،ةمق ل
رتتس س لدرطالع لث ق لبم

لةمرذج لر ت ن لدر،ةمقن ل"د تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرمل

درم ك "
 -9تتس ع لدرم متت لظيةما لدربتم لث ا لد تبتدم لرد تسدتت ما لةمرذج لدرت م لدر،ةمقن ل نل
تتس سلممتللدر رملدر مم ل
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المقترحات
نلةرالمملتملدرتر علإر لمتلةتمق لتفتسحلدرت دس لدرلمر لمملت ن:ل
 -1إ سدا لت دس ما لمفمسة ل،تت لد تسدتت ما لدرتتس س لدرةم

لمت لدرةاس لدر،ةمق لردرةاس مال

دألبس ل نلدرت م
 -2إ سدا لت دس ما لمممي لترا

لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل ن لتةم ل

درمامه ملدرس مة لردراةت
لدرت م لدرمتمسكح ل ن لتةم لدرمامه م لردر م ل

 -3إ سدا لت دس ما لمممي لترا لد تسدتت
ردرمامسدالدرل مت لراقمالظبس لمتلدرط
 -4إ سدالت دس مالر ف

لثتلم تر لترات لدرةممذجلدر،ةمق ل نلدرت ملدأل م نل متدسسل

ةطمعلغحل
 -5إ سدالت دس مالر ف

لثتلمت لإتسدكلم منلدر رملي تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحللرمل

درم ك لرطسالترا اام
 -6إ سدا لت دس ما لتت د ل م تبتدم لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل ن لتةم ل

مامسدالدرتاكتسلرلعلدرم كالا
 -7إ سدا لت دس ما لر ف

لثتلظيسلد تبتدملد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل نل

تةم لدرتل تعلرت تتعلدرت رسدالدر م لدر،تت ل نلممتللدر رم
 -8إ سدالت دس مالت تات لتةم لمامسدالدرتاكتسلدرمةارمنلمتلبالملترات لد تسدتت
درت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل

93

ل

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
أوالً :المراجع العربية.
-1

إ،سده مق لملمت ل ترةن ل( :)2001ل مث لترس لدرت م ل ن لتةم ل ا لدرمامه م لدر م ل
رت لتالمتذ لمسل لمم لة،ع لدرمتس ق لس مر لمم

تتسق ل مم لطةطمق ل مارس لم سل

در سب
-2

ظ،ر ل م ق ل الم ل( :)2012لت م لرت م لدرمامه م لدر م ق لم

لدر رم لدإلة مة ل

ردي تممث قلدر تتلدريممتقلص:ل59ل–ل76
-3

ظ،ر لتة ق ل ةما ل( :)2008لدرف مس لردرتفر م لدر ان لدرمامه م لردإل سدادا لرت م ل ممقل
درط

-4

لدريمة قلتدسلآ مالر ة سلردرترح دقلغحل ل

ظ،ر لت ق لثتةمت لظلمت ل( :)2011لظ مرتع لم م سل ل ن لتتس س لدي تممث ماق لدرط ل
دألرراقلتدسلظ مم لر ة سلردرترح دقلثممتقلدألستت

-5

ظ،ر لطممدق ل،ا ا لظلمت ل( :)2011لمت لترات لدرمامسدا لدرل مت ل ن لمةمه لدرتسب ل
درس مة ل نلدر مم مالدرا طتة ل ل علسظيلدرط قلك لدرتسب لردرتفةررر مقل مم ل
بةرسي

-6

ظ،ر لثالمق لس ما ل( :)2010لمةمه لدر لى ل ن لدر رم لدرةا

لردرتسبر ق لتدس لدرة سل

ر مم ماقلدرفمهسلقل مارس لم سلدر سب
-7

ظلمتق لمام لث،ت لدر الم ل( :)2002لظيس لد تبتدم لكع لمت لةمرذج لر ت ن لر ت م لدر،ةمقنل
ردرت م ل مي تف مم لذي لدرم ةا ل ن لتةم لدرتل تع لرمامسدا لثم ما لدر م لردرتاكتسل
دي،تفمسيلرت لتالمتذلدر

لدربممسلدي،تتدقنل نلممتللدر رمقلس مر لمم

تتسقل مم ل

ل ردت
-8

دألغمق لإل مت لردأل تمذق لملمرت ل( :)2003لت م م لدر لى لدرتسبريق ل(ترت لتدس لة س)قل
غحلقل طتت

94

-9

در محق لبمرت ل الح ل( :)2001ل مر لد تبتدم لةمرذج لممسحدةر لأل مت لدرت م ل ن لتتس سل
ممتل لدرف م ما لث ا لدرتل تع لردرتاكتس لدرمسكع لرديت مه لةلر لدرممتل لرت لطالع لدر

ل

دألرم لدريمةريل لدر مم ل مر لس تق لدرمؤتمس لدر من لدربممس :لدرتسب لدر م لر مردطة لمتل
 7/29ل– ل2001/8/1مق لدرم ت لدريمةنق لدر م

لدرم س لر تسب قل مم لثتتل مسقل

درفمهسلل:ل مارس لم سلدر سب
لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل

، -10سغراقلملمرتلملمتل(:)2008لظيسلد تبتدملد تسدتت
ث التةم ل الدرمامسدال نلدرتفةررر ملرطالعلدر
مم

لدر متسلدأل م نل غحلقلس مر ل

تتسقلدر مم لدإل الم ل غحلقل طتت ل

 -11در ةتيقلظمتة لدر تت ل(:)2003لظيس لد تبتدم لةمرذج لر ت ن ل ن لتةم لدرتل تع لرمامسدال
ثم ما لدر م لدأل م
در رمقلم

لدربممس لدي،تتدقن ل ن لممتلل

لردرتاكتس لدر من لرتالمتذ لدر

لدرتسب لدر م قلدرم تلدر متسقلدر تتلدألرمقلممسسل2003
ل

 -12در رسدةنقلإ،سده ململمتل(:)2009لتتس سلدرمامه ملدرةلر لث الر دلد تسدتت

لبسدق ل

درمامه مقلت دس مالتسبر قلدر تتلدر م دقلص:ل7ل–ل40
 -13درل ،نقل طمت ل،تلمف،عل( :)2005لثردمع لة

لطالع لرطمر مالدرمسل لدريمةر ل

ن لتل تع لدرمامه م لدراتح مق لل ع لسظي لم من لرم مما لدراتح ما ل مةطف لت،ركل
درت م قلس مر لمم

تتسقل مم لدرم كل رتقلدرمم ف لدر سب لدر رت

 -14درلذ انق لبمرت ل،ت ل ات ل( :)2003ل مث لد تسدتت

لدرت م لدرمستفح لث ا لدرم ك ل نل

تةم لدرتل تع لدرت دس ن لرديت مه لةلر لممتل لدر رم لرت لت متذدا لدرمسل لدرمتر ط قل
درمؤتمسلدر منلر م

لدرم س لر مةمه لرطسالدرتتس سقلدرترسلل()15قلدر تتل( )91ل

 -15درلسدل قلكريسلث،رتل(:)2012لظيسلد تسدتت

لدرمممي ل نلتتس سلدر رمل نلدفت معل

درمامه ملدر م لرم تر لظتدالثم مالدر ملدأل م
در

لدربممسلدأل م نل نلدألستتقلم

ل"ت دس ل

لت س  ،لث التالمتذل

ل مم لتم دقلدرم تل()28قلدر تتلدريمةنقل

ص:ل411ل–ل451
 -16ب ا قلظلمتلل تل(:)2011لظيسلتتس سلدر رمل طس ف لديفت م لدرمر ل نلدرمبت،سل
ث الدرتل تعلدرت دس نل"ت دس لت س  ،لث الثتة لمتلتالمتذلدر
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لدر متسلدي،تتدقنل

نلمتدسسلمتتة لت،رك"قلم

ل مم لتم دقلدرم تل()27قلدر تتلدريمرىلردر دس دقلص:ل

923ل–ل 952ل
 -17تلالتقلثمسلث نل(:)2012لم متئلدرتتس سلرمامست :لمبت سلرفتمعلحدتلدرم مل نل
درت ملردرت مقلدرط

لدريمة قلمكت لدرطمرعلدر مم نقل مم لدألة اقلغحلقل طتت ل

 -18درسر سق لث،ت لدر ح ح ل،ت لملمت ل( :)2008لدرةاس لدر،ةمق لرت م لدرس مة ما لت رسل
مفتسحق لدرةترل لدر م ل ةردت ل"ث م لدرةاس لرةةم م لدرتةم لدراست "ق لدرمة فتل ل ن لك ل
درتسب ل ،مم

لدرم ك ل رتق ل،تمس خ ل /29-28لةر م،س /ل2008ق لدرمم ف لدر سب ل

در رت ل
 -19س متق لملمت لهم م لب تع ل( :)2007لت م م لدرتتس س لمةارم لتسبر لرةممذج لتط ،ف قل
درط

لدألرراق لمكت لدراالح لر ة س لردرترح دق لرتدس لدرلةتت لر ة س لردرترح دق لثممتقل

دألستت ل
 -20درحث،نقلحكس ملث،تلدرسحدال(:)2013ل مث لد تبتدملةمرذجلر ت نلدر،ةمقنل نلدرتل تعل
درت دس نلرديت مهمالةلرلممتللث ملدألل مالرت لتالمتذ لدر

لدريممتلدأل م نقلم

ل

ت مراقلدر تتل()59
 -21حكس مق لملمت ل،ت ل لتا لر ةت ق للةمش ل( :)2008لدرمفمسب لدرمامه م ق ل،ةما لدرمامه مقل
درم ات لدررطةن لرتفر ت لم تبتمن لدرتسب لرتل تت لم تردهمق لر دحسل لدرتسب لدررطة قل
در مارس لدر حدقس
 -22ح ترتق لل ت لل تت ل( :)2001لت م م لدرتتس س لسؤ لمةارم ق لدرط

لدريمة ق لثمرمل

درفتعقلدرفمهسلقل مارس لم سلدر سب ل
 -23ح ترتقلل تلل تتقلح ترتقلكممملث،تلدرلمتتل(:)2003لدرت ملردرتتس سلمتلمةارسل
درةاس لدر،ةمق قلدرط

لدألرراقلترتلتدسلة سقل مارس لم سلدر سب ل

 -24ح ترتق لثم ش لملمرت ل( :)2007لدرةاس لدر،ةمق لرد تسدتت ما لتتس س لدر رمق لتدسل
در سرالر ة سلردرترح دقلثممتقلدألستت ل
 -25ح ترتق لكممم ل( :)2000لتتس س لدر رم لمت لمةارس لدر،ةمق ق لدرمكتع لدر من لر ة سل
ردرترح دقلدي كةتس قل مارس لم سلدر سب ل
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 -26در م حق لم طاا لملمت ل( :)2000لملمةسدا ل ن لد تسدتت ما لدرتتس س ل ن لدرتسب ل
درس مة قلمة رسللث الدرمرةدلدإلرفتسرةنل( )www.prof-elsayeh.com/ل
ل
متلقل رتالرد،سده مقلث،تلهللال(:)1997لدرمةا لدرمتس نل نلدرفستلدرلمتيلردر س تقل

-27

مكت لدراالحلر ة سلردرترح دقلدرفر ا
الم ق لثمتم ل( :)2002لطسدقد لتتس س لدر رم لرترسهم ل ن لتةم لدرتاكتسق لتدس لدراكسقل

-28

ثممتقلدألستت
مسعقلمستةال مرحلظلمتل( :)2008لظيس لد تبتدم لد تسدتت

-29

درم كالا ل ن لتتس س لممتل لدر رم لرتالمتذ لدر

لدرت م لدرمتمسكح للرمل

لدريمةن لدإلثتدتي لث ا لدرتل تعل

درم س نق لردرتاكتسق لرديت مهلةلر لممتل لدر رمقلس مر لمم

تتسقل مم لظ ترطقل مارس ل

م سلدر سب ل
مهتتق لث،ت لدرلمتت لل ت لث،ت لدرلمتت ل( :)2011لإ تسدتت ما لدرتتس س لدرمتفتم قل

-30

رد تسدتت مالدرت ملرظةممطلدرت مقلة ملدرمةمه لرطسا لدرتتس سل ك لدرتسب ل،تمةارسقل
مم لدإل كةتس قل مارس لم سلدر سب
 -31در

تسيقل م سلب

د تسدتت

لس تتلث نلردرطمقنقلل تتلث تريلل تتل(:)2011لظيسلد تبتدمل

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل ن لدرتاكتس لدرةمةت لرط لظة مم لدرفسآت لدرفس مل

ردرتسب لدإل الم ل نلممتللدر تسللدرة،ر قلك لدرتسب لر رملدإلة مة قل مم لدألة مس ل
 -32در سبتةنقلحكس ملر متاقل س ل(:)2000لةمرلدرمامه ملدر م لرألطاممقل،سةمم لمفتسحل
رت مسعلرطاعلمملة،علدرمتس قلتدسلدراكسلدر سبنقلدرفمهسلقل مارس لم سلدر سب
 -33در طةمريقلث مملردر ،تتيقلهمةنل(:)2006لظيسلدرتتس سلر دلةمرذ تتلر ت ملدر،ةمقنل
نلتل تعلطالعلدر

لدرتم دل نلدرس مة ماقلدرم

لدألستة ل نلدر رملدرتسبر قل

درم تلدريمةنقلدر تتلدر دس دقلص:ل209ل–ل218
-34

امعقلمر الث،تلدرسلمتل(:)2007لرلتللمتةمة لرفةم مل()S.T.S.Eل نلملتر ل
مةا لدر رم لر
س مر لمم

لدرتم د لرظيسهم ل ن لتةم لدرمامه م لردرتاكتس لدر من لرت لدرطمر ماقل

تتسقلدر مم لدإل الم ل غحلقل طتت
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 -35در ر ك نق له ل الم لدر تت ل( :)2008لظيس لد تبتدم لد تسدتت ما لدرت م لدرة

لث ال

دفت معلدرمامه ملدر م ل نلممتللدر رملرتةم لديت مهمالدرت مرة لرت لتالمتذلدرمسل ل
دإلثتدت قلس مر لمم

تتسقل مم لدرحةمح دقل مارس لم سلدر سب

 -36ث،تلدر تعقلهةمالملمتل(:)2000لظيسلدرتامثعل،تتلطسا لدرتتس سلر الدي ت تدتدال
ث التةم لدرمامه ملدر م ل نلدر رملرت لتالمتذلدرمسل لدإلثتدت قلس مر لمم

تتسقل

مم لدرحةمح دقل مارس لم سلدر سب
 -37ث،ت لهللاق لث،ت لدرسحدا ل م تت ل( :)2009لظيس لد تبتدم لظةمرذج لدرت م لدر،ةمقن ل ن لإف معل
ط لدر

لدر دس د لدر مم لر مامه م لدراتح مق لرتةم لتاكتسهم لدي تتيرنق لم

لدرتسب ل

ردر مقلدرم تل()16قلدر تتلدريمةنقلص:ل290ل–ل218
 -38ث،ت لدرمة مق لظ س لل تت لربتس لدرتتتق لم تي ل( :)2007ل مث

ل،سةمم لتفمم نل

م تبتدملدرر مق لدرامقف لدرتامث ل نلتةم ل الدرمامه ملدر م لردر غ دس لردرتاكتسل
دي تتيرنلرت لتالمتذلدر
در م لإرالظتت؟قلدر م

لدريمةنلدإلثتدتيقلدرمؤتمسلدر منلدرلمتيلث س:لدرتسب ل
لدرم س لر تسب لدر م قلم تلدرمؤتمسقلدإل ممثت قلص:ل

363ل–ل404
 -39ث،ت لدرة،نق لتتةم لدرطلمري لدر تي ل( :)2010للع لدرم كالا لرتفر ت لدرماارم لردرذدفسلل
رت لدألطامملذريل
س مر لمم

ر مالدرت ملرظةسدةاملدر متتتتل نلدرمسل لدي،تتدق لت دس لمفمسة قل

تتسقل مم لدرحةمح دقل مارس لم سلدر سب

 -40در تم،نقلملمتلبةسل(:)2012لظيسلظةمرذجلد رسل نلدفت معلدرمامه ملدرتمس ب لرت ل
تالمتذلدر

لدربممسلدإل،تتدقنقلم

لدأل تمذقلدر تتل()203قلص:ل1349ل–ل1368

 -41ث تعقلر مالم ترا لظلمتل(:)2008ل مث لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل

درم ملع لرمسدفح لم متس لدرت م لث ا لتةم لدرتل تع لردرتاكتس لدي،تفمسي ل ن لممتلل
دألل ما لرطمر ما لدر

لدألرم لدريمةري ل متتة لمك لدرمكسم ق لس مر لتكترسدهق ل مم لظمل

درفس ل مك لدرمكسم قلدرمم ف لدر سب لدر رت ل
ل
 -42ثح حقلم تيلإ،سده مل(:)1997لدرتتس سلدرا مم:لممهتت قلمامست قلإتدسدت قلمكت لدألة رل
درم س قلدرفمهسلقل مارس لم سلدر سب

98

 -43در م ق ل مرح ل( :)1995لدرمتبع لإرا لدر لى ل ن لدر رم لدر رك ق لمكت لدر  ،كمتل
ر ة سلردرترح دقلدرس ماقلدرمم ف لدر سب لدر رت ل
 -44ثامة ق لثحر لإ ممثتع لرظ،ر لم رحق لملمت ل ممت ل( :)2006لظيس لد تبتدم ل ال
د تسدتت مالدرةاس لدر،ةمق ل نلتةم لدرتاكتسلدرمةارمنل نلدراةت لرت لطالعلدر

ل

درتم دل غحل
 -45ثفعقلظةرسل(:)2003لتفر ملت ملدرمامه مقلم

لدرتسب قلدر تتل()145قلدرترل قلةطسقل

ص:ل214ل–ل256
 -46ث نقلملمتلدر تتل(:)2002لدرتسب لدر م لرتتس سلدر رملقلتدسلدراكسلدر سبنقلدرفمهسلقل
مارس لم سلدر سب
 -47ثمسدتقلتغس تلردر ةمريقلس ماقلر

لنقلثام ل(:)2001لدرمامسدالدرل مت قلدرط ل

دألرراقلمكت لحهسدالدر ساقلدرفمهسلقل مارس لم سلدر لسب
 -48ث متقل ؤدتقلر تلدرتتتقلهت ل(:)2010ل مث لت رسلمفتسحلرتةمتتل الدرمامسدال
درل مت ل نلمفسسلدرتفةررر ملر

ل مم لدألة اقل

لدر م سلدأل م نل ا طتتقلم

درم تلدر دس دلث سقلدر تتلدألرم
 -49درغممتيق للمت ل،ت لثمقا ل،ت ل ت ل( :)2011لدرت م لدرفمقم لث ا لدرم كالا لرظيسه ل نل
تل تعلطالعلدر

لدألرملدرمتر

ل نلدرس مة ماقلس مر لمم

تتسقل مم لظملدرفس ل

مك لدرمكسم قلدرمم ف لدر سب لدر رت ل
 -50درغممتيقلمم تل،تل مرمللمتتل(:)2011ل مث لدألة ط لدرت م ل نلتةم لدرمامسدال
درل مت ل ن لمفسس لدرلتتى لرطالع لدر

لدريمرى لدرمتر

ق لس مر لمم

تتسق ل مم ل

دإلممململمتل،تل رتلدإل الم قلدرمم ف لدر سب لدر رت
 -51سدجق لملمت للممت ل( :)2000لمت لتةمرم لملتر ل لمةا لدر رم ل مرمسل لدرمتر ط ل
مرمم ف لدر سب لدر رت لأل مت لدر م لرثم مت لر ام لدرتالمتذ لرامق لم
در م

لدرتسب لدر م قل

لدرم س لر تسب ق ل مم لثتت ل مسق لدرم ت لدريمرىق لدر تت لدريمةنق لدرفمهسلقل

مارس لم سلدر سب
 -52ةالتلق ل ؤدت ل ممت ل( :)2004لدأل م ما ل ن لتتس س لدر رمق لتدس لدرم س لدر مم نقل
دإل كةتس قل مارس لم سلدر سب
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 -53ك رعق لثمس لإ ممثتع لث،ت لدرفمتس ل( :)2013لت رس لمفتسح لإليسدا لدرمامسدا لدرل مت ل
درمتةمة ل مةمه لدر رملر مسل لدأل م
س مر لمم

لدرتة ملرمت لدفت معلط لدر

لدر دس دلرامقل

تتسقلدر مم لدإل الم ل غحلقل طتت

 -54در فمةنقلظلمتقلدر معقلث نل(:)2003لم املدرم ط لمالدرتسبر لدرم س ل نلدرمةمه ل
رطسالدرتتس سقلدرط
 -55در رررق ل تل ل
درا طتة لر

لدريمرىقلثمرملدرفتعقلدرفمهسلقل مارس لم سلدر سب

لن ل( :)2005لدرمامسدا لدرل مت لدرمتةمة ل ن لمةمه لدر رمل

اتت لدألرم لردريمةن لدأل م تتتق لرسة ل لى لمفتم لإرا لمؤتمس لدرطاعل

درا طتةن ل،تت لتلت ما لدرردةد لرطمرلما لدرم تف،عق لك لدرتسب ق لدر مم لدإل الم ل
غحل
 -56ملمتقلظمتتلس تتل تخلملمتل(:)2013ل مث لةمرذجلتتس نلمفتسحلةمقملث الدرةاس ل
در،ةمق ل نلدرتل تعلردفت معلمامسدالمملرسدالدرم س ل"ت دس لت س  ،لث الثتة لمتل
ط لدر

لدألرملدريمةريل نلمرةرثمالث ملدرةاسل متدسسلملم ا لس لتم د"قل

س مر لتكترسدهقل مم لتم دقل رس م ل
 -57مس نقلمةمملرم ارسقلكةتهلظةطرت ل(:)2012لمت لترد سلدرمامسدالدرل مت ل نلمةمه ل
س ما لدألطامم ل ن لدر مارس لدر سب لدر رس ق لم

لدراتحق لدر تت لدريممت لردألسب رتقل

ص:ل355ل–ل373
 -58م رتقلسةمل(:)2002ل مر لد تبتدملد تسدتت

لدرت ملدرت مرةنل نلتتس سلدرت دس مال

دي تمث لث ا لتةم لدرمامسدا لدرل مت لردرتل تع لرديت مه لةلر لدرممتل لرت لتالمتذل
در
 -59م

لدألرملدإلثتدتيقلم

لت دس مال نلدرمةمه لرطسالدرتتس سقلدر تتل80

حق ل م،س ت ل ،سي ل( :)2013لظيس لترات

لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكح للرمل

درم ك ل نلتةم لمامسداللعلدرم متيالردرمت متةمالدر ،س لرديت مهلةلرلدرس مة مال
رت لطمر ما لدر

لدرتم د ل ن لدرملم ا لدرر طاق لس مر لمم

تتسق ل مم لدألحهسل

غحلقل طتت ل

 -60درمطس نق لغمحي ل،ت ل الح ل،ت له تع ل( :)2008لظيس لد تبتدم لةمرذج لدرت مل
در،ةمقن ل ن لتتس س لدر رم لث ا لدرتل تع لرديت مه لةلر لدرممتل لرت لطالعل
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لدريمرى لدرمتر

در

ق لس مر لتكترسدهق ل مم لظم لدرفس ق لدرمم ف لدر سب ل

در رت ل
 -61درمفسمقل تل( :)2001لطسا لتتس س لدر رمق لدرم متئ لردألهتد ق لتدس لدر سراق لثممتقل
دألستت ل
 -62م لمق ل ممن ل( :)2005لدرف مس لردرتفر م ل ن لدرتسب لرث م لدرةاسق لدرط

لدريمة ق لتدسل

درم تسللر ة سلردرترح دقلثممتقلدألستت ل
 -63درم فمريق لةاا لملمرت لظلمت لردر مةن لث،ت لدرسؤر لث،ت لدرسحدا لرث مسق للمسى لث،رتل
(:)2008لظيسلد تسدتت

لدرت ملدرفمقملث الدرم ك ل م تبتدمل،تق لدرر مق لدرمتامث ل نل

درتل تعلرتةم لمامسدالدرتاكتسلدي،تفمسيلرديت مهمالةلرلدر ملرت لطمر مالدرمسل ل
لدر م ل ن لدألستتق لم

دأل م

لدر

مقسق لدرم ت ل()12ق لدر تت ل()2ق لص :ل 231ل–ل

 298ل
 -64درمةتحمقلث،تلهللال(:)2009لم متئلدرف مسلردرتفر مل نلدرتسب قلدرط

لدألرراقل مم ل

در مسة ل
 -65درمتانق لس ع لدر تت ل( :)2003لظيس لدبتال لةم لمممس لدألة ط لدرت م ل ن لةمرذجل
تتس س لمفتسح لةمقم لث ا لدرم تلتيما لدرتفة لررر لردرةاس لدر،ةمق لث ا لدرتل تع لرتةم ل
يل
مامسدا لةسدال لدر رس لردرتاكتس لدي،تفمسيل ل ن لدر رم لرت لطالع لدرمسل لدريمةر لذر ل
مسكح لدرتلكم لدرتدب ن لردربمسجق لم

لدرتسب لدر م ق لدر م

لدرم س لر تسب لدر م قل

درم تلدر متسقلدر تتلدريمرىقل مم لثتتل مسقلدرفمهسلقل مارس لم سلدر سب
ق لهت لملمرت ل( :)2002لإثتدت لدرطاع لر فسدال لردرفتم ق لتدس لدراكس لدر سبنقل

 -66درةم

درفمهسلقل مارس لم سلدر سب
 -67ةم

ق لم طاا ل( :)1983لةاس ما لدرت م لت دس

لمفمسة ق لمة رسدا لثمرم لدرم س قل

درفر ا
 -68درة تيقلظلمتلث،تلدرسلمتلرل تتقلمةالث،تلدرامتيل(:)2003لتتس سلدر رمل نلدر مرمل
درم م سق لطسا لرظ مرتع لرد تسدتت ما للتتي ل ن لتتس س لدر رمق ل
درتسب لرث ملدرةاسقلتدسلدراكسلدر سبنقلدرفمهسلقل مارس لم سلدر سب
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لدرم دس د ل نل

 -69درة تيقلظلمتلرآبسرتل(:)2000لتتس سلدر رمل نلدر ملدرم م سقلدرمتبعل نلتتس سل
در رمقلدرفتمعلدر دس دقلتدسلدراكسلدر سبنقلدرفمهسلقل مارس لم سلدر سب
 -70درة تيقلظلمتلرث،تلدرامتيقلمةالر دس تقلث نل(:)2005لدت مهماللتتي لرت ملدر رمل
نلةرالدرم متتسلدر مرم لرتةم لدرتاكتسلردرةاس لدر،ةمق قلتدسلدراكسلدر سبنقلدرفمهسلقل
مارس لم سلدر سب
 -71ة ردتقل فرعلل تتل(:)2003لدر تتتل نلت ملدر رمقلتدسلدراسةمتقلدألستت
 -72ر دحسللدرتسب لردرت مل(:)2014لدرفتمعلدرتسبريلدإلل مقنلدر ةري ل
 -73ر دحسللدرتسب لردرت ملدر مرنل(:)1999لدربط لردي تسدتت ماقل طتت
 -74ر دحسللدرتسب لردرت ملدر مرنل(:)2013لترتعلدرم ملرم لىلدر رمل–لدر

لدر دس دقلدإلتدسلل

در مم لرإل دس لردرت هتعلدرتسبريقل طتت
 -75ر دحسللدرتسب لردرت ملدر مرنقلدرمرةدلدإلرفتسرةنل()/http://www.mohe.pna.ps
 -76در فربنقلث،تلدرلمتتل الحل(:)2010ل،سةمم لتفةنلترا لد تسدتت

لدرت ملدرمتمسكحل

لرم لدرم ك لرتةم ل ا لمامسدا لدرتاكتس لدرمةا لرمن ل ن لدر رم لرت لطمر ما لدر
درتم دل غحلقلس مر لمم

تتسقلدر مم لدإل الم ل غحلقل طتت

ثاني ًا :المراجع األجنبية.
77- Bruning, R. H, et al (2004): Cognitive Psychology and Instruction,
Pearson, NJ: Upper Saddle River.
78- Dempsey. Teresa. L, (2000): Leadership for the Constructivist
Classroom, Development of A Problem Based Learning Project.
Doctor's Dissertation, Miami, University the Graduate School.
79- Kauchak. D, & Eggen. P (2004): Educational psychology windows
on classrooms Pearson Merrill Prentice Hall, Upper Saddle river,
new Jersey.
80- Parkay, F.W, & Gen, H, (Ed) (2000): Curriculum planning: A
contemporary approach. USA: Allyn and Bacon.
81- Roblyer, M.D, & Edwards, J (2000): Integrating Educational
Technology into Teaching, 2nd edition, Upper Saddle River, New
Jersey: Merrill, Prentice Hall, Strategies for Teachers: Teaching
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ل

Content and Thinking Skills PD Eggen, DP Kauchak - Allyn and
Bacon.
82- Sunger, Semra, et. al (2006): Improving Achievement Through
Problem –Based Learning, Educational Research, vol (4), Number
(4), Middle East Technical University, Turkey, P: 155-16.
83- Wesolowski, Meredith (2008): Facilitating problem based learning
in an online biology laboratory course, Doctoral Dissertation,
Delaware University.
84- Williams. M, and Pedersen. S, (2002). Alien Rescue: A ProblemBased Hypermedia Learning Environment for Middle School
Science. Journal of Educational Technology Systems, 30 (3), P:
255 – 270.
85- Windschitl. M, (1999). The Challenges of Sustaining a
Constructivist Classroom Culture. Phi Delta Kappan. 80 (10), P :
751-756.
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قائمة المالحق
ملحق رقم ( )1قائمة بأسماء السادة المحكمين
اسم المحكم

الجهة

الدكتور :راشد أبو صواوين.

جامعة األزهر بغزة

الدكتور :علي نصار.

جامعة األزهر بغزة

الدكتور :محمد هاشم األغا.

جامعة األزهر بغزة

الدكتور :عطا درويش.

جامعة األزهر بغزة

الدكتور :سعيد محمد الشافعي.

وكالة الغوث الدولية

الدكتور :ناصر حجازي.

جامعة القدس المفتوحة

األستاذ :أسامة أبو أمونة.

وكالة الغوث الدولية
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ملحق رقم ( )3دليل المعلم

للصف الرابع االبتدائي في مادة العلوم
الوحدة الثامنة :األرض و المجموعة الشمسية
الوحدة التاسعة :االتصال و نقل المعلومات حديثا
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أوالً :طريقة إعداد دليل المعلم.
بريلرمس
لد
ةممالدر ملي ل مإلطالعلث الدألتعلدرتس

ل الدرت دس مالدر م ف لذدالدر الة ل مرةاس ل

در،ةمق قلردرمامه ملدر م قلردرمامسدالدرل مت قلرةممالظ ةمًل م رسللذريلدرب،سلل ردالمتلدرم س تتل
درتسبر تتق لرم س م لدرت دس ق لإةم لإرا ل ا لمتس ن لدر رمق لرظ متذل لدر مم ما لدرا طتة ل
درمتب

تتل مرمةمه لرطسالتتس سلدر رمقلرةممالدر ملي ل مربطردالدرتمر ل نلإثتدتلدرترتع:ل

 -1إثتدتلمفتم لدرترتع
 -2تلتتتلدرات لمتلدرترتع:ل لرةتلتملإثتدتلهذدلدرترتعل،ات لم مثتللم ملدر رمل نلتتس سل
رلتتنل"دألسالردرم مرث لدر م

"قلر"ديت مملرةفعلدرم رمماللتتيمً"قل م تبتدملدلتل

متدبعلدرةاس لدر،ةمق لظيلرهرلةمرذجلر ت نلدرم سر ل م ملد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحل

لرملدرم ك قلرذركل،ات لتةم لدرمامه ملدر م لدرمتةمة ل نلدررلتتتتلرطمر مالدر

ل

در دس دقلرتةم ل الدرمامسدالدرل مت لرت لدرطمر ما
 -3تلتتتلدألهتد لدر مم لر رلتلقلرثسالدربط لدرحمة لرتتس سلكعلرلتل
 -4ثسالكعلتسسلمتلتسرسلدررلتتتتلر فمًلرطس ف لر ت نلدر،ةمق
 -5تلتتتلدألتردالدرم تبتم لردألة ط لدربم
 -6ثسالدرتسسل م تسدتت

ل م تتنلدرت ملردرت م

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك

 -7تةمتتل الدررد مالدر،تت لدرامت
 -8ثسا لدرترتع لث ا لم مرث لمت لدرملكمتت لرف ع لدر تا لدرامهسيق لبم
درمتب

لمتل

تت ل ن لم مم لدر رمق لرطسا لتتس امق لر ا لدرمر اتت لذري لدرب،سل لردرفامالل

در مر
 -9تةا ملدرر مقعلدرت م لدرمسدتلد تبتدماملرتتس سلدررلتتتت
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 -10إثتدت ل

ع لة مط لر سا لمفتسلما لدرتالمتذ للرم لدرم كالا لدرتن ل تطسح لث تام لرتفت مل

د تةتم متاملرم مهتدتاملرةمرهملدرتل ت نلردرمامه من
ثانياً :مقدمة الدليل.
ظبنلدرم م/لظبتنلدرم م

ل

إت لترتع لدرم م لهر لث لمسل لثت لتةا م ل تتت لرمفسس لرلتتن ل(دألسا لردرم مرث لدر م

) لر

در دس د لدي،تتدقن ل متدسس لملم اما لغحلق لر فمً لرةمرذج لر ت ن لدر،ةمقن لردرم سر ل م م ل"د تسدتت

لل
ل

درت م لدرمتمسكحللرملدرم ك "لر تةمتل الدإلس متداق لردرتر تامالدرتنلترةحلرت مثتل نل
ت اتعلةفعلدرم س لر ط قلرتاتق لدر رلدرت دس نلدر،ةمقنقلر ات لإرالإثمتللتر

لدر م لدرت م ل

نلديت مهلدر ملر فمًلر ةاس لدر،ةمق لردرتنلت تفتل تلدرت مل فرملث الدرمت ملرظتلب،سدت لدر م ف ل
ت مهم ل كع لك،تس ل ن لد تلةمس لدرمردة لردرمامه م لدر م ف لرسبطام ل مرم كالا لدرتن لتطسح لظرل
درت مؤيالدرتنلترد لدرمت م ل
رر م ل إت لدرترتع ل مع لث ا لةلر لمتردحت لمد لدرفتمع لدرمتس ن ل ترتع لدرم م لثة دًس لظ م مً ل نل
رهسلدر م لدرت م لرتر سهلر فمً لرةمرذجلر ت نلةسرسللم ل لرتةر دلد تسدتت مالدرتتس سلدرتنل
ت تبتمامل،ات لدرر رملإرالظ ةعلدرةتمق ل
رترتلدر ملي لدإل مسللإرالظتلدرترتعلتتةمتلدرةفمطلدرتمر :ل
 -1مرةرثمالدررلتل
 -2ظهتد لدررلتل
 -3تل تعلملتر لدررلتلل طس ف لم ط
لردرحمة

 -4مرةرثمالكعلرلتللردربط لدرتتس
 -5دألة ط لدرم مل لردررد علد تبتدمام

 -6تلةتسلتسرسلدررلتتتتل م تبتدملد تسدتت
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لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك

أهمية دليل المعلم:
تم لإثتدت لهذد لدرترتع لك لت لظتردا لظطسرل لدرمم
ةردت:ل"ظيسلترات لد تسدتت

تتس ل ن لدرمةمه لرطسا لتتس س لدر رمق لردرتنل

لدرت ملدرمتمسكحللرملدرم ك ل نلتةم لدرمامه ملدر م للردفت معل

الدرمامسدالدرل مت ل نلم لىلدر رملدر مم لرت لطمر مالدر
درترتع لث ا لدر تتت لمت لدرمسدلع لدرتتس

لدر دس دلدي،تتدقن"قلر لتريل

لدإل سدق لردرت مسع لردألة ط لردرر مقع لدرتن ل لتم امل

درم مقلكذركلتتةمتلتلتتتلدرمتللدرحمة لرفعلتسسلررفعلرلتللت دس

ل

كمملرتس لدر ملي ل تلهذدلدرترتعل امل م مثتللدرم ملث التلفتدلمملت ن:ل
 -1تةا ملإتدسللدرا علدرت دس ن
 -2تةا ملرتستتعلدرممتللدر م
 -3تةم لديت مهمالديت م ،ل،تتلدرحمالاقلردرم مرثما
 -4ب دل رلت دس نلت مرةنقلرس دلم تر لدرت مرتل،تتلدرط
 -5تفت ملدرتغذ لدر دس
اعتبارات يجب مراعاتها عند استخدام الدليل:
 -1ةسرسلل

مغ لدألة ط لردي تسدتت ما لدرالحم لردأل مرتعلردرفردثتلدرتنلت مثتلدرم مل نل

تتس سلدررلتتتتقلرتلتتتلدرحمتلردألهتد لردرفردثتلدأل م

لدررد علث الدرم ملدت مثامقل

ردرت ممالدررد علث الدرمت ملتةاتذهم
 -2در،تال،ةا كل ةالدرةمرذجلدألرمقلةمل كتم لدر ةردتقلث الدر ،رسلقلرتلتتتلدرم ملدأل م
ر رلتل لردرتسسق ليم لةم ل،تة

ل

لدرطمر ما لمت لبالم لدأل ق لدر ا ق ل م تبتدم لمامسدال

درت ح حلديت م ،قللمرملظتلتفرتلدرطمر لم متسللرمت ا لةلرلدرت م
 -3د محلر طمر ما ل طسحلظ كمسهت لرتر امتاتلرمترراتقلر مسكات ل نلدتبمذلدرف دسسداق لرةمنل
رتتاتلدرتد دلردرلم حلةلرلدرت م
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 -4ة ملدر

لدرت دس نلإرالم مرثمالت مرة قلمدلدرملمرر ل تملدرتمتتحل،تتلدرم مرثما

 -5دطسحلث تات لدرم كالالدرمبت

ل مرتسسق لر

ات لث الت متملرطسحلدأل كمسلرتفت مامقل

ردربسرجل مر،تتعلدألميع
 -6لمرم لظت لتفرت لدرم كالا لردألتردا لردرر مقع لردرمامه م لدرتن لتطسلام لمتر سل ل ن لدر،تق ل
درمل ط ل مرطمر ما
 -7ةمل مرت رمل،تتلدرطمر مالرت س لث الظ كمسلكعلم مرث
مً لرت م د لظ كمس لكع لم مرث لرماللامتك لث ال

 -8د تبتدم ل طمة لدرة مط لدرم تل لب
ظ كمسهملردر،تدقعلدرتنل طسلرةام

 -9مثتهتلث الدرر رملإرالظ ةعلدرل رم
 -10لمرملد تبتدملدرمامه ملدر م لدرمتةمة ل مررلتلقلرةمة ات ل تاملكعلم مرث لث اللتلقل
ردرم مرثمالم تم
 -11ظثتل

مغ لظ كمسلدرطمر مالر مثتهت لث التل تتلدرفتسللث الدي تممعلدر تتلرآلبس تقل

رةمنلرتتاتلةتسدالدرت معلردرتاكتسل مد
-12

دلدرطمر مالظتل

ات لدربطردالدرتنلتملدت مثام لر ر رملإرالةتمق لرت م مماللرمل

درم كالالدرمطسرل
 -13مثتهتلث الد تتثمالب،سدتاتلدر م ف لرترا اامل نللعلدرم كالالدرتنلتملطسلام
 -14ةمةشلمدلدرطمر مالدرل رملدألميعلر م ك
 -15لتتلمردطتلدرفرللردرة

لرت لدرطمر مالر مثتهت لث الت ح حلمردطتلدرفرلقلر مهمل نل

ثالجل ردةعلدرف رسلردرة
 -16تررالإثتدتلدرر مقعلردألة ط قلرةمل م مسك لدرطمر مال نلإثتدتهملرتةاتذهم
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الوحدة الثامنة
األرض و المجموعة الشمسية

 الدرس األول  /الكواكب والنجوم

درمامه ملدرردستلل نلدرتسس:ل
 درة رم
 درفردفع
ل

 الدرس الثاني /حركات األرض والقمر
درمامه ملدرردستلل نلدرتسس:لل
 دألسا
 درفمس
 درملما
 تسب دلظرم
، تس
ل

 الدرس الثالث /المجموعة الشمسية

درمامه ملدرردستلل نلدرتسس:ل

 درم مرث لدر م
 درفردفع
 درفردفعلدرتدب
 درفردفعلدربمس
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المبحث/العلوم العامة الدرس /الكواكب والنجوم الصف /الرابع عدد الحصص2 /
الخبرات السابقة /ما اسم الكوكب الذي نعيش عليه؟ ماذا ترى على هذا الكوكب؟

المصادر و الوسائل /الكتاب المدرسي أوراق أقالم ملونة السبورة الطباشري
األهداف

التقويم

األنشطة و اإلجراءات

مالحظات

نشاط كتابي:

أشاهد في السماء ليالً..........
يقوم المعلم بتقسيم الصف إلى عدة
مجموعات ويقوم باعطاء كل مجموعة ورقة
و أقالم ملونة ويطلب من كل مجموعة

التفكير سوياً في منظر السماء ليالً ثم
اختيار طالب ليقوم برسم السماء ليالً.
يتجول

يالحظ منظر السماء في
ليلة صافية

المعلم

بين

المالحظات للطالب.

الطالب

وتعاونهم

في

انضباط

إلعطاء

التالميذ

المجموعات

بعد خمس دقائق من الرسم يطلب المعلم من عرف مفهوم النجوم؟

التالميذ عرض رسوماتهم ومناقشتها مع

باقي التالميذ في المجموعات األخرى.

النظافة والترتيب

بعد االنتهاء من

يلفت المعلم النظر إلى أن التالميذ قاموا

الرسم

األصفر وهنا يشير المعلم إلى أن النجوم

حسن المناقشةل

برسم النجوم وتلوينها باللون األبيض أو
أجسام تشع ضوء وحرارة.

يقوم المعلم بعرض مفهوم النجوم وعرضه

على السبورة
يقوم المعلم بالطلب من التالميذ بحمل أحد

األقالم وتقريبه من العين ومقارنة حجمه مع
حجم باب الصف.

ثم الطلب من أحد الطالب أخذ قلم بالقرب

من الباب ومقارنة حجم القلم بحجم الباب؟

يعدد خصائص النجوم

مالحظة

مدى

يناقش المعلم مع الطالب لماذا في المرة أكمل :

األولى رأينا القلم أكبر من الباب و العكس من خصائص النجوم .......

في المقارنة األخرى .

يقوم المعلم بكتابة االستنتاج التالي على

السبورة "النجوم تبدو لنا صغيرة جداً لبعدها
الهائل عنا".

ثم يناقش المعلم مع التالميذ باقي خصائص

النجوم.
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و........

يعدد خواص الكوكب

مناقشة النص من الكتاب ص 93

مع

التالميذ لتحديد خواص الكوكب.

مصدر ضوء الكوكب.......

يرجع المعلم إلى المجموعات مرة أخرى

ويطالبهم بوضع مقارنة بين النجوم والكواكب نشاط كتابي/

يميز بين النجوم
والكواكب

من حيث الحجم واإلضاءة ثم الطلب من كل أكمل الجدول -:
مجموعة عرض المقارنات التي وضعوها

المقارنة

النجم

ومناقشتهم فيها ثم يقوم المعلم بمساعدة

الحجم

....... .......

الطالب بكتابة تلخيص للمقارنات على
السبورة.

تعزيز التعلم الصفي

اإلضاءة ....... .......

تقويم ختامي-:
حل سؤال رقم  3من الكتاب المدرسي صفحة تصحيح الكراسات

94

غلق الدرس-:

مقارنة بين النجوم والكواكب؟

نشاط بيتي-:

تابع مع أسرتك منظر السماء ليالً؟

114

الكوكب

المبحث/العلوم العامة الدرس /حركات األرض والقمر الصف /الرابع عدد الحصص2 /
الخبرات السابقة /مفهوم النجوم  ،مفهوم الكواكب
المصادر والوسائل /شريط فيديو رسومات(أطوار القمر) مجسم كرة أرضية مصباح كهربائي
األهداف

األنشطة و اإلجراءات

مالحظات

التقويم

نشاط كتابي:
نحن نعيش على كوكب ..........

يقوم المعلم بتقسيم الصف إلى عدة

مجموعات واعطاء كل مجموعة ورقة
وأقالم ثم يقوم بعرض شريط فيديو يوضح

حركة األرض ويطلب المعلم من التالميذ

مشاهدة الشريط بتمعن ومن ثم مناقشة

مالحظة مدى انضباط

محتوى الشريط فيما بينهم واإلجابة عن
األسئلة التالية :

يستنتج أن األرض ثابتة أم
متحركة

هل األرض ثابتة أم متحركة؟

كيف نستدل على حركتها؟

يقوم المعلم بالتجوال بين التالميذ إلبداء

المالحظات ومساعدة من يحتاج إلى

التالميذ وتعاونهم في

اختار

الصحيحة/

اإلجابة المجموعات

األرض ( ثابتة

 مالحظة مدى االنتباهواالستماع

متحركة )

التعليمي

مساعدة و إذا شعر المعلم بأن الطالب
بحاجة لمساعدة أكبر يقوم بعرض الشريط

حسن المناقشةل

مرة أخرى.

وبعد انتهاء الطالب يطلب المعلم من قائد
كل مجموعة قراءة اإلجابات ثم يقوم المعلم

بمناقشة اإلجابات والتأكيد على اإلجابات
الصحيحة منها
يقوم المعلم بتنفيذ النشاط التالي أمام

التالميذ:

يقوم المعلم بعرض مجسم الكرة األرضية

يميز بين دورتي األرض

وتسليط ضوء المصباح عليها ثم يقوم

المعلم بمناقشة بأن الجزء المضاء يمثل
النهار والجزء المعتم يمثل الليل

ثم يقوم المعلم بتدوير المجسم ويطلب من

أكمل :

تدور األرض حول
..........

حول...........

التالميذ تحديد أيهما يمثل النهار وأيهما

يمثل الليل.

يعدد أطوار القمر

يقوم المعلم بتوزيع رسومات (أطوار القمر) أكمل :
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للشريط

و

على المجموعات ويقوم المعلم بمناقشة يكون القمر بد اًر في
التالميذ لماذا نشاهد القمر بعدة أطوار .........

مختلفة وتقوم كل مجموعة بشرح طور العربي.

الشهر

القمر الذي لديها وعرضه على باقي

المجموعات ثم يقوم المعلم بنفسه بعرض يكون القمر محاقاً
الرسومات على السبورة و بمقابلة كل في  ........الشهر

طور يكتب سبب مشاهدته بهذا الشكل.

تعزيز التعلم الصفي

العربي.

تقويم ختامي-:
حل سؤال رقم  1من الكتاب المدرسي تصحيح الكراسات

صفحة 100

غلق الدرس-:

المقارنة بين دوران األرض حول نفسها

وحول الشمس؟
نشاط بيتي-:

حل سؤال  2ص  100بمساعدة ولي
األمر.
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المبحث/العلوم العامة الدرس /المجموعة الشمسية الصف /الرابع عدد الحصص3 /
الخبرات السابقة /مفهوم الكواكب
المصادر و الوسائل /الكتاب المدرسي شريط فيديو

أوراق

أقالم بطاقات دائرية مختلفة

الحجم مكتوب عليها أسماء الكواكب
األهداف

األنشطة و اإلجراءات

مالحظات

التقويم

نشاط كتابي:
عرف الكوكب................................

يقوم المعلم بتقسيم الصف إلى  9مجموعات
كل مجموعة تمثل كوكب و يطلب من كل

مجموعة تحديد قائد لها ويقوم بتوزيع

مالحظة التالميذ

بطاقات الكواكب عليهم وتوزيع أوراق و أقالم

الذين

لإلجابة عن األسئلة التي سيطرحها.

يسمي كواكب المجموعة
الشمسية

مهارة التمثيل

يقوم المعلم باستدعاء قادة المجموعات على

السبورة ومعهم البطاقات ويقومون بتمثيل
المجموعة الشمسية.

مالحظة

أكمل/

يطرح المعلم األسئلة التالية على الطالب أقرب

كوكب

حسب تمثيل المجموعات وتقوم كل مجموعة للشمس.......

بكتابة اإلجابات على األوراق.

ما أقرب الكواكب للشمس ؟

أكبر

الكواكب

كوكب.......

هو

ما أبعد الكواكب عن الشمس؟

يقوم المعلم بمناقشة الحلول مع التالميذ

والتأكيد على اإلجابات الصحيحة.

يميز بين الكواكب الداخلية
والخارجية

الداخلية (القريبة من الشمس ) و الكواكب

الخارجية (البعيدة عن الشمس )

يقوم المعلم بعرض شريط فيديو عن الكواكب

وخواصها.

يطلب من كل مجموعة (التي تحمل اسم

يعدد خواص كل كوكب

كوكب معين) كتابة الخواص المتعلقة بكوكبها

حسب ما تم عرضه في الفيديو.

تقوم كل مجموعة بعرض خواص كوكبها على

باقي المجموعات.

يقوم المعلم بمناقشة التالميذ ووضع ملخص

لخواص الكواكب المختلفة.
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مدى

انضباط التالميذ
وتعاونهم

في

المجموعات

حسن المناقشةل

ما أكبر الكواكب ؟ ما أصغر الكواكب؟

يطلب المعلم من المجموعات تحديد الكواكب

يملكون

عدد مجموعة الكواكب

الداخلية؟

تعزيز التعلم الصفي

تقويم ختامي-:
حل سؤال رقم  1من الكتاب المدرسي صفحة تصحيح الكراسات

105

غلق الدرس-:

كل قائد مجموعة يذكر خواص كوكبه بشكل

ملخص وسريع.
نشاط بيتي-:

أصنف الكواكب إلى كواكب داخلية وكواكب

خارجية:

(أورانوس ،الزهرة ،األرض ،بلوتو ،المشتري،
عطارد ،المريخ ،زحل ،نبتون)
كواكب داخلية

كواكب خارجية
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الوحدة التاسعة
االتصال ونقل المعلومات حديث ًا

 الدرس األول  /القمر الصناعي
المفاهيم الواردة في الدرس :
 االتصال

 القمر الصناعي
 الدرس الثاني /الهاتف الخليوي (النقال)
المفاهيم الواردة في الدرس:
 الهاتف الخليوي
 الهاتف المنزلي

 الدرس الثالث /الحاسوب
المفاهيم الواردة في الدرس:
 الحاسوب

 البرمجيات
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المبحث/العلوم العامة الدرس /القمر الصناعي الصف /الرابع عدد الحصص2 /
الخبرات السابقة /يعدد بعض وسائل االتصال الحديثة
المصادر و الوسائل /الكتاب المدرسي أوراق أقالم
األهداف

التقويم

األنشطة و اإلجراءات

مالحظات

نشاط كتابي:
من وسائل اال تصال

الحديثة..........و........

يقوم المعلم بالتمهيد للدرس بالقول مثالً
باألمس كانت مباراة هامة بين (يختار

اسمي فريقين مشهورين) و يطرح السؤال

مالحظة مدى

التالي على التالميذ من حضر المباراة ؟

انتباه التالميذ

وكم كانت النتيجة ؟

ألسئلة المعلم

ثم يقوم المعلم بتقسيم الصف إلى

يعرف القمر الصناعي

مجموعات واعطائهم أوراق وأقالم ويطلب
منهم اإلجابة عن األسئلة التالية:

عرف مفهوم األقمار الصناعية؟

كيف تابعتم المباراة ؟ يذكر التالميذ عدة

المجموعات

يقوم المعلم بمناقشة المجموعات في
االجابات و التركيز على اجابة التلفاز و

حسن المناقشةل

يشرح هنا بأن المباراة تبث مباشرة عن
طريق األقمار الصناعية .

يقوم المعلم بشرح معنى األقمار الصناعية
وكيف تعمل و يكتب المفهوم على

السبورة.

يعدد محتويات القمر
الصناعي

ثم يطلب من المجموعات تذكر ما قاله

المعلم والمشاركة في كتابة المحتويات
على أوراقهم.

أكمل :

يتركب القمر الصناعي من

 .......و........و........

يقوم المعلم بطرح أسئلة على المجموعات

يعدد األعمال التي تقوم بها
األقمار الصناعية

و الطلب من المجموعات المناقشة فيما

األعمال التي يقوم بها القمر

ماذا تشاهد على التلفاز غير المباريات؟

..........................1

عندما يجيب التالميذ مثال برنامج معين

..........................2

بينها قبل كتابة اإلجابة .

يوضح المعلم بأن عمل القمر الصناعي
هنا هو االتصال.
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انضباط التالميذ
وتعاونهم في

وسائل مثل الراديو التلفاز االنترنت.

يقوم المعلم بشرح تركيب القمر الصناعي

مالحظة مدى

الصناعي؟

.........................3

وعندما تكون اإلجابة متابعة النشرة الجوية
يوضح المعلم بأن العمل الذي يقوم بع

القمر الصناعي هو الرصد الفلكي و هكذا
حتى يتم ذكر كل األعمال التي يقوم بها

القمر الصناعي
تقويم ختامي-:
أكمل/

تعزيز التعلم الصفي

القمر الصناعي

هو.............................

يستمد القمر الصناعي الطاقة من

..........

غلق الدرس-:

عمل ملخص سبوري للدرس
نشاط بيتي-:

حل سؤال رقم  1من الكتاب المدرسي
صفحة 116

121

تصحيح الكراسات

المبحث/العلوم العامة الدرس /الهاتف الخليوي (النقال) الصف /الرابع عدد الحصص2 /
الخبرات السابقة /ذكر وسائل اتصال حديثة
المصادر و الوسائل /الكتاب المدرسي هاتف خلوي أقالم
األهداف

أوراق
التقويم

األنشطة و اإلجراءات

مالحظات

نشاط كتابي:

أستخدم  ..........لكي أتصل بأبي عندما يكون

خارج البيت.

يقوم المعلم بالتمهيد للدرس بسؤال التالميذ

بشكل عام فيقول أريد أوراق مهمة من صديقي

أحمد و ال أعرف كيف أصل إليه هل يوجد لديكم

مالحظة مدى

مقترحات لي ما رأيكم بتشكيل مجموعات واقتراح

انضباط التالميذ

مجموعة من الحلول لكي أحصل على هذه

يتعرف إلى مفهوم
الهاتف الخلوي

وتعاونهم في

األوراق الهامة.

يقوم المعلم بتقسيم الصف إلى مجموعات و

إعطاء كل مجموعة أوراق و أقالم و الطلب من

عرف مفهوم الهاتف

الخلوي؟

كل مجموعة مناقشة السؤال ووضع الحلول

لمهارة حل المشكلة

من كتابة الحلول بقراءة ما تم كتابته على

الورق ومناقشة باقي التالميذ .

حسن المناقشةل

من بين الحلول (االنترنت ،الهاتف األرضي،

الهاتف الخلوي ،الذهاب إلى بيته) يقوم المعلم
بالتركيز على الحل األقل جهدا وتوفي ار وهو

الهاتف الخلوي .

يتم مناقشة مفهوم الهاتف الخلوي مع التالميذ.

يقوم المعلم بإخراج هاتفه الخلوي ويقوم بتفكيكه

يعدد مكونات الهاتف
الخلوي

المكون ( البطارية  ،الشريحة ،وغير ذلك)
و يطلب من كل مجموعة كتابة :

مكونات الهاتف الخلوي:
..............1

...............2

لماذا تستخدم البطارية ؟

..............3

لماذا تستخدم الشريحة؟

بعد االنتهاء من اإلجابات يتم مناقشتها مع

التالميذ.

يعدد مميزات الهاتف
الخلوي

يقوم

المعلم

المجموعات :

بطرح

السؤال

التالي

ما مميزات الهاتف الخلوي؟

على عدد مميزات الهاتف
الخلوي:

......................1
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مالحظة مدى
امتالك التالميذ

المناسبة ثم يقوم المعلم بعد انتهاء كل مجموعة

أمام التالميذ و يسأل الطالب ما اسم هذا

المجموعات

يقوم التالميذ في المجموعات بمناقشة السؤال .....................2
ووضع الحل المناسب و بعد انتهاء المدة ....................3
المحددة للسؤال تقوم كل مجموعة بعرض حلولها
ثم يقوم المعلم بمناقشتها مع التالميذ و التأكيد

على الصحيح منها وكتابتها على السبورة.
يقوم المعلم بطرح السؤال التالي على
المجموعات :

يعدد سلبيات الهاتف
الخلوي

عدد سلبيات الهاتف

ما سلبيات الهاتف الخلوي؟
يقوم التالميذ في المجموعات بمناقشة السؤال
ووضع الحل المناسب و بعد انتهاء المدة

المحددة للسؤال تقوم كل مجموعة بعرض حلولها
ثم يقوم المعلم بمناقشتها مع التالميذ و التأكيد

الخلوي:

......................1
.....................2
....................3

على الصحيح منها وكتابتها على السبورة.
تقويم ختامي-:

قارن بين الهاتف الخلوي و الهاتف المنزلي :
وجه المقارنة

تعزيز التعلم الصفي

الخلوي

المنزلي

الحجم
تصحيح الكراسات

تكاليف

استخدامه

حاجته إلى
أسالك

مكان استخدامه
غلق الدرس-:

عمل خريطة مفاهيم للدرس

نشاط بيتي-:

حل سؤال رقم  1من الكتاب المدرسي صفحة
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المبحث/العلوم العامة الدرس /الحاسوب الصف /الرابع عدد الحصص2 /
الخبرات السابقة /ذكر وسائل االتصال الحديثة
المصادر والوسائل /الكتاب المدرسي أجهزة حاسوب أقالم
األنشطة و اإلجراءات

األهداف

أوراق
التقويم

مالحظات

أحجية (ما هو ؟ )
يقوم المعلم بعرض هذه األحجية على

التالميذ و لكن قبل عرض األحجية يقوم

بتقسيم الصف إلى مجموعات و إعطاء كل
مجموعة أوراق و أقالم لكتابة اإلجابة

عليها.

األحجية" /جهاز تقريباً موجود في كل بيت

يتعرف إلى مفهوم الحاسوب

نستخدمه للكتابة وللتواص مع اآلخرين و

نقوم بتخزين كميات هائلة من المعلومات عرف مفهوم الحاسوب؟

عليه"

مالحظة

مدى

انضباط

التالميذ
في

وتعاونهم

المجموعات

تقوم كل مجموعة بمناقشة الحلول المتاحة
و كتابة الحل الذي تراه بأنه األصح .

حسن المناقشة

يطلب المعلم من كل مجموعة عرض حلها

 ،يقوم المعلم بالتأكيد على الحل الصحيح
أال و هو الحاسوب .

يقوم المعلم بمناقشة مفهوم الحاسوب مع

التالميذ.
يقوم المعلم بعرض السؤال التالي على
المجموعات

ما هي استعماالت الحاسوب؟؟

يحدد استخدامات الحاسوب

يقوم التالميذ في المجموعات بمناقشة

السؤال ووضع اإلجابة المناسبة و بعد

انتهاء المدة المحددة للسؤال تقوم كل

مجموعة بعرض اإلجابات ثم يقوم المعلم

أذكر استعماالت الحاسوب؟
....................1
....................2
....................3

بمناقشتها مع التالميذ و التأكيد على

الصحيح منها وكتابتها على السبورة.

يقوم المعلم باصطحاب طالب الصف إلى

يعدد مكونات الحاسوب

مختبر الحاسوب و يقوم بإجالس كل
مجموعة على حاسوب( 4طالب) ويقوم

المعلم بعرض جهاز حاسوب أمام التالميذ
و ذكر مكونات الحاسوب و يطلب من كل

124

عدد مكونات الحاسوب؟

مالحظة

 ...........................1مراعاة
..........................2
..........................3

للقواعد

مدى
الطالب

الصحيحة

في غرفة المختبر

مجموعة عندما يذكر المعلم اسم مكون أن
تقوم المجموعة بوضع يدها على المكون
الذي ذكره.

يطلب المعلم بعد االنتهاء من ذكر كل

المكونات بأن تتعاون المجموعات في رسم
الحاسوب ومكوناته بشكل تخطيطي بسيط.

يقوم المعلم بالتجوال بين التالميذ و
مناقشتهم في الرسم ومساعدتهم إن

احتاجوا لمساعدة.

بعد االنتهاء يقوم المعلم بنفسه بعمل رسم

تخطيطي للحاسوب على السبورة.

تعزيز التعلم الصفي

تقويم ختامي-:

حل سؤال رقم  1من الكتاب المدرسي تصحيح الكراسات
صفحة 124
غلق الدرس-:
عمل خريطة مفاهيمية لمكونات الحاسوب
نشاط بيتي-:
رسم الحاسوب و مكوناته رسم تخطيطي

بسيط
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ملحق رقم ()4
خطاب السادة محكمي أدوات الدراسة
جامعة األزهر  -غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس

الدكتور /الدكتورة. ............................. :
تل لطت لر تقلتفرملدر ملي ل،ت دس ل ةردت:لظيسلترات لد تسدتت

لدرت م لدرمتمسكحل

لرم لدرم ك ل ن لتةم لدرمامه م لدر م للردفت مع ل ا لدرمامسدا لدرل مت ل ن لم لى لدر رمل
در مم لرطمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقنقلرتلف فمً لألهتد لدرت دس لةممالدر ملي ل،إثتدتلم مرث ل

مت لدألتردا لرهن :لترتع لدرم م ل ن لد تبتدم لد تسدتت
تل تع لملتر لرلتتن لدألسا لردرم مرث لدر م

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ق ل طمة ل

ق لديت مم لرةفع لدرم رمما للتتيمًق لدبت مسل

درمامه ملدر م قلدبت مسلدرمامسدالدرل مت قلد ت مة لدرمامسدالدرل مت ل
رذد لظس ر لمت ل متتفم لدرتفسم ل فسدال لهذه لدألترداق لرتلك مام لمت للتى لدرمالقم لر تة ل
در لىقلدر الم لدر غر لردرةلر قلمت لتمت امل مر تا ل
ل
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ملحق رقم ()5
اختبار المفاهيم العلمية
جامعة األزهر  -غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس

اختبار المفاهيم العلمية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي
في وحدتي (األرض والمجموعة الشمسية)( ،االتصال ونقل المعلومات حديثاً)

تحية طيبة وبعد:

لثتلظيس لترات لد تسدتت

تفرملدر ملي ل،ت دس لر ف

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل

ن لتةم لدرمامه م لدر م للردفت مع ل ا لدرمامسدا لدرل مت ل ن لم لى لدر رم لدر مم لرت ل
طمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقن ل

ر تنلهذدلديبت مسلك تدللر مدلدر ،مةمالدرالحم لرإل م لث الظ ق لدرت دس لردرتلفدلمتل
سرةامق لرذد لظس ر لمت للةستفم لةسدال لدرت مما لدرمت ف ل ميبت مسق لرمت ليم لدإل م لث ال
ظ قت ل
التعليمات:
 -1ظمممكلم مرث لمتلظ ق لدبتسلدإل م لدر ل ل قلدةسظلكعلردلتللمةامل،تة ليملظ عل
نلمكمتلدرالدسغل مإل م لدر ل ل

 -2إمأللدراسدغل مإل م لدرتنلدبتستام

 -3ت فتلظةكلظ ،الكم لظ ق لديبت مس
 -4دت دلت ممالدرم م ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل
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اختبار المفاهيم العلمية
ل

دإل م:ل

درتس :ل ل
:ل

در

ل

ل

اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين

30ل
ل

ل
ل

مل
1ل

سمل ممريلم دل

ل

ظ)لكركعللللللع)لة ملللللللج)لةتحكل

2ل

سمل ممريلم تمل

ل

ظسال
ظ)لة ملللللللللع)ل مسلللللج)ل ل

3ل

سم ليمد ل س ل،ة م لدر مما لظر لدر
ل

 4ل در مسلت تلمتل
5ل
6ل
7ل
8ل
9ل
 10ل
 11ل

ل

ظ)لدرة رملللللللع)لدرفردفعلللللج)لدرفر ك مال

ظ سدم لك،تسل لدرل م لرفةةم لةسدهم ل غتسل ل تدًل
ل

تترس لدألسا للرم لةا ام لترسل لكمم

ل نل

ل

كرت لدرفمس ل ن لمةت
كرت

لدر اس لدر سبنل

ل
لدرفمس

لن

ل،تد

لدر اس

لدر سبنل

ل
سمل ممريلتترسللرملدألسال

ل

ترسدت لدألسا للرم لدر مس لتةت

لثة ل

ظ سدم ل ممر لتترس للرم لدر مس ل ن لدت مه ليم،ال

رمتدسدال ،ةمر لملتتلل

ل

يًل
ظ)ل،ت دًسللللللللللع)لملمةمًللللللللج)لهال ل
يًل
ظ)ل،ت دًسللللللللللع)لملمةمًلللللللللج)لهال ل

ظ)لدر تعلردرةامسلللع)لدرا رملدألسب للللج)ل ة لكمم ل
ظ)لدرفردفعللللللللع)لدرة رمللللللج)لدر اعل

ل

تلمتلم مرث لدرفردفعلدرتدب ل

ل ظ)لثطمستللللللللللع)لحلعلللللللللج)لدرم تسيلل

 15ل درفركعلدرذيلة شلث لهرل

ظ)لدألسالللللللللع)ل ،رترلللللللللج)لحلعل

ل

ظ)لدألسالللللللللع)ل ،رترلللللللللج)لحهسلل

ل

 16ل ثم لت متملدرم رممال،تتلدرةمسل

ل

ظ)لديت ممللللللللع)لدرتامثعلللللللج)لدرتفمسعل

ملممتيل لتريلث الثتتلمتلدأل احلل فذ ل نل
ل

متدسلم تتل سث لملتتللريم،ت ل

 18ل مسدة لدرة رملردرفردفعلت مال
 19ل

ظ)لدرترملللللللللع)لدر اسللللللج)لدر ة ل

ل ظ)لحلعللللللللللللع)لدرم تسيلللللج)لظرسدةرسل

 14ل ظةسعلدرفردفعلإرالدر مسل

 17ل

ظ)لة رملللللللع)لكردفعللللللللج)لة محكل

ظ)لدر مسلللللللع)لدرفمسللللللللج)لدرفركعل

ل

 12ل ظةبملكردفعلدرم مرث لدر م
 13ل

مح ل مال

ظ)لكركعلدرحهسللللع)لكركعلدألساللج)لكركعلحلعل

تمتلدرفمسلدر ةمثنلدرطمة لمتل

ل
ل

ظ)لدرفمسلدر ةمثنلللع)لدرفمسلللللللج)درفركعل
ظ)لدرت معللللللللللللع)لدرس تلدر ريلج)لدرس تلدرا فنل
ظ)لدر مسلللللللللللع)لدرفمسلللللللللج)لدرفركعل
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 20ل ت ر سلت م مالدر تتل مال

ل

 21ل درامت لدرال فنلهرل
 22ل

ظ)لظغسدالث كس لللع)لظغسدالت م لج)لظغسدال ل ل
ظ)لدرامت لدرب تريللللع)لدرامت لدرمةحرنللج)لدرامت لدر،تتنل

ل

تلمع لسةممً لبم مً لري ل مع لدر امح ل،ترة ل
ل

ل

 23ل تمتلدر امحلدرب تريل مرطمة ل
مكت ل،رد طت لت متم لدرس مقع لدرفتم،

 24ل

ل

 25ل در ك لدر ةك،رت لهنل

ظ)لدر س ل لللللللللللع)لدر طمس للللللللللج)لدرذدفسلل

لردر رسل

ل

ل

 27ل متلدرمكرةمالدرممت لر لم رعل
 28ل متلدرمكرةمالدر،سم

لر لم رعل

ظ)لدرامت لدرب تريللللع)لدرامت لدرمةحرنلللج)درطم

ل

ظ)لديةتسةالللللللللللع)لدرامت لللللللللللج)لدرلم رعل

امح لةمتس لث ا لإ سدا لثم ما لل م ،لم فتلل

 26ل

ظ)لدر طمس لللللللللللع)لدر س ل لللللللللج)لدرذدفسلل

ل

ظ)لدآلر لدرلم

للللللع)لدرامت لدرةفمملللللج)لدرلم رعل

ظ)لدرا سلللللللللللللللع)لدألر معلللللللللج)ل،سدم لدرل معل
ظ)ل،سدم لدرط مث لللللع)لدر م للللللللللج)لدر ممثمال

ل

 29ل متلرلتدالدإلبسدجل نلدرلم رعل

ل

ظ)لدرطم

 30ل متلرلتدالدإلتبممل نلدرلم رعل

ل

ظ)لدر م لللللللللللع)لدرا سلللللللللللللللج)ل،سدم لدرط مث ل

ل
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ملحق رقم ( )6اختبار المهارات الحياتية
جامعة األزهر  -غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس

اختبار المهارات الحياتية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي
في وحدتي (األرض والمجموعة الشمسية)( ،االتصال ونقل المعلومات حديثاً)

تحية طيبة وبعد:

لثتلظيس لترات لد تسدتت

تفرملدر ملي ل،ت دس لر ف

لدرت م لدرمتمسكح للرم لدرم ك ل

ن لتةم لدرمامه م لدر م للردفت مع ل ا لدرمامسدا لدرل مت ل ن لم لى لدر رم لدر مم لرت ل
طمر مالدر

لدر دس دلدي،تتدقن ل

ر تنلهذدلديبت مسلك تدللر مدلدر ،مةمالدرالحم لرإل م لثتلظ ق لدرت دس لردرتلفدلمتل
سرةامق لرذد لظس ر لمت للةستفم لةسدال لدرت مما لدرمت ف ل ميبت مسق لرمت ليم لدإل م لث ال
ظ قت ل
التعليمات:
عزيزي الطالب/
 -1ظمممكلم مرث لمتلظ ق لديبت مسلمتلدرمت تتقلدةسظلكعلردلتللمةامل،تة ليملإمالال
دراسدغل مإل م لدر ل ل
 -2ت فتلظةكلظ ،الكم لظ ق لديبت مس
 -3دت دلت ممالدرم م ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل
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اختبار المها ارت الحياتية
ل

دي م:ل

:ل

در

درتس :ل

ل

ل

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
مل

 1ل ثةتممل كرتلرنلسظيل

20ل
ل

مهارات االتصال والتواصل
ل

ل

للللللظ)لظةمطدلدرمتف ملرظطسل للللللع)لظةتاسلرظ ت ذتليملظطسل للللللج)ليلظطسل ل
 2ل ديت مملثم لةفعل

ل

ل

للللللظ)لدرمردتللللللللللللللللللللللع)لدرم رممالللللللللللللللللللج)لر سلثم لةفعل
 3ل يل تبتمل نلثم لديت ممل

ل

ل

للللللظ)لدرامت لللللللللللللللللللللع)لدرلم رعلللللللللللللللللللللج)للدرف مل
 4ل ثةتمملتتف متتلمدل ت فتكلررملت س تل مهتممماملممذدلتا تتل

ل

للللللظ)ل(يلظ تمسل مرلتتىلللللللللع)لظبم مامللللللللللللللللللللج)لظ تلدةت مهملمتلبالملدي ممادال
ل

 5ل متلمامسدالديت ممل

لللللظ)لمفمط لدآلبس تللللللللللللللع)لدةتفمتلدآلبس تلللللللللللللللج)لدي تممعلدر تتلرآلبس تل
ل
 6ل ظرملمسدلعلدتبمذلدرفسدسل

مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت
ل

ل

لللللظ)لل سلدرم ك للللللللللللللللع)لتل تعلدرمرة لللللللللللللللج)لدتبمذلدرفسدسل
 7ل كعلم ك لرامل

ل

ل

لللللظ)للعلللللللللللللللللللللللللللع)لر سلراملل رملللللللللللللللج)ل،تتعل
 8ل متلبطردالدتبمذلدرف دسسدال

ل

ل

لللللظ)لتفت ملدر،تدقعلللللللللللللللللللع)لدرترةتالدر تتللللللللللللللللج)لدرتسكتحلرديةت مهل
 9ل ثةتمملتت سةتتلرم ك لممل

ل

ل

لللللظ)لظفت،امل نلت تسلبمصلللللللللع)لظت س لث الظ م،امللللللللللج)لظتاملغتسيل نل ة امل
ل

 10ل ظتااملظتلدرل مللم تق ل مرم كالالرذدل
لللللظ)لظلمرملة متلم كالتنللللللللع)لظ سل مإلل مطلللللللللللللللج)لظةمل الجلم كالتنل
ل
 11ل ظ دس دلتسر نل

مهارات دراسية
ل

ل

لللللظ)لة،علديبت مسللللللللللللللللللع)ل تلديبت مسللللللللللللللللللج)ل م تمسدسل
ل

ل

 12ل ثةتمملترد اتتل ؤديًل مًل
لللللظ)لظلمرملل للللللللللللللللللللع)للظثسة لث الدرم م للللللللللج)لظتسك ل
ل

 13ل در ترملدرمتس نلم نال مرل صلرذدل

للللللظ)لظ علكم لدرفتعلردرت متسللللللع)لظ الت ت دًسلردلتدًللللللللللج)لظلةسلدرفتعلردرت متسلل علدر ترملدرمتس نل

 14ل ظهتمل لعلرد ،نل

ل

ل

للللللظ)لبر مًلمتلردرتيللللللللللللللللع)لبر مًلمتلدرم م لللللللللللج)لكنلظ تاتتلمتلدرتسرسلرظ دس امل
131

 15ل ظهتمل،ت دس ل
للللللظ)لدرمفسسدالدر

ل

ل

للللللللللللللع)لدرمفسسدالدر ف لللللللللللللج)لكم لدرمفسسدال
مامسدال ل ل

ل

ل

 16ل ممذدلتا تتلثةتمملت س تل مرمسا؟ل

ل

للللللظ)لظتغتعلثتلدرمتس للللللللللللع)لظتةمرملدرتردالللللللللللللللللج)لظذهعلر ط،تعل
ل

 17ل ثةتلدرةارالمتلدرةرملتفرمتتلعل

ل

للللللظ)ل سعلدر ميلللللللللللللللللللع)لتةمرملدراطرسلللللللللللللللللج)لغ علدرر لرتةات لدأل ةمتل

 18ل تةااتتلظ ةمةكل م تبتدمل

ل

ل

للللللظ)ل س مللرم رتللللللللللللللللع)ل م تبتدملدراس ملل ف للللللللللج)ل م تبتدملدأل

دل
ل

 19ل ةممالطمر ل ميثتتدالث كلظيةمالدي تسدل لممذدلتا تتل
للللللظ)لظثتتيلث تامللللللللللللللللللع)لظتادلمدل ت فمتنلث الةسبامللللج)لظ ،غلدرم م ل

 20ل ثةتلسؤ ل

ملغس عل نلدرمتس ل

ل

ل

للللللظ)ل(ظذهعلر ت س لث لللللللللللع)لظر عل لللللللللللللللللللللج)لظ ،غلدرم م ل
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ملحق رقم ( )7استبانة المهارات الحياتية
جامعة األزهر  -غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس

استبانة المهارات الحياتية لطلبة الصف الرابع االبتدائي
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة.
تلتريلهذهلدي ت مة لث الم مرث لمتلدرافسدالت ،سلكعل فسللثتلةتسدتكل نل الدرمامسدال
درل مت قلظس رلمةكلدت معلت ممالدرم م قلررةدلثالم ل()xلظممملماتمحلدإل م لدرتنلتةم كل
رتسدهملتتالاملمدلةتسدتك ل
مثال:
م ل درافسدال
ل

تدقملمًل غمر لمًل ظل مةلمًل
ل

ظتلتىلمدلدرغسبمال طالة ل

x

ل

ةمت لدًسل
ل

إذدلكةالتتلتىلمدلدرغسبمالتدقممًل طالة لةدلثالم ل()xلظممملتدقممً ل
إذدلكةالتتلتىلمدلدرغسبمالغمر مًل طالة لةدلثالم ل()xلظممملغمر مً ل
إذدلكةالتتلتىلمدلدرغسبمالظل مةمًل طالة لةدلثالم ل()xلظممملظل مةمً ل
إذدلكةالتتلتىلمدلدرغسبمالةمت دًسل طالة لةدلثالم ل()xلظممملةمت لدًس ل
إذدلكةاليلتتلتىلمدلدرغسبمال طالة لةدلثالم ل()xلظممملظ،تدً ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

الباحثة :هازار الشاعر.

ظ،تلدًل
ل

مل
1ل

أوالً :مهارات االتصال والتواصل.

تدقملمًل غمر لمًل ظل مةلمًل

درافسدال

ظلعلدرتلتىلمدلدآلبس تلرررلكمةردلغسبما ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
ل

2ل

ظلعلدألة ط لدرتنلت م املدرمتس

3ل

ظ تبتمللسكمالدرتتتتلر ت ،تسلثتلظ كمسيلرآلبس ت ل

ل

4ل

مكتلظتلظتةمحملثتلسظيلمملررل مترةنلظلتللرمل لت ل

ل

ل

5ل

ظةم،علدآلبس تل م،ت مم ل

ل

ل

ل

6ل

ظ املظ تةمقنلة،علظتلتتلتيرد ل

ل

ل

ل

ل

7ل

ظ تمدل تتدًلرمتلتتلتىلظمممن ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

8ل
9ل

ل

ةمت لدًسل

ظ،تلدًل

يلظةمطدلدرمتلتىلإيلر ةسرسل ل

ظ تل

ر ل نلمتحلر كسلدآلبس ت ل

10ل رتيلثالةمالطت لمدلط لدرا ع ل
11ل

ظ تبتم لث مسدا لدرمتح لردريةما لثةتمم ل فتم لرن لظلتهمل
م سر

ل

ل

مل

ثانياً :مهارات اتخاذ الق اررات وحل المشكالت.

تدقملمًل غمر لمًل ظل مةلمًل

درافسدال

1ل

ظلمرملم مر لظ معلظيلم ك لترد اةن ل

ل

ل

2ل

ظتغتسل س مًل م ستلدرت سالرمرة لمل

ل

ل

ةمت لدًسل

ظ،تلدًل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
ل

3ل
4ل

ظة للمق دًسلررلت سةالرم ك لمم ل

تسكلدرم كالال ت،سلدرلعلدألميعل مرة

5ل

ك مملطسلالظ كمسلرتل الالر م ك لظ علر لع ل

ل

6ل

يلظ تط دلدرةرملثةتمملترد اةنلم ك ل

ل

ل

7ل

ظب الدرلتتىلثتلم مف نلرآلبس ت ل

ل

ل

ل

8ل

ظةملسدةنلثتلطس فتنل نلدرت ممعلمدلدرم كالا ل

ل

ل

ل

ل

9ل

ظلمرملدر لىل نل ذرسلدرم ك ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

10ل ررلظ

لرن ل

لالةمقتلرم مرث لط ل لعلكعلم مف ام ل
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ثالثاً :المهارات الدراسية.
م ل درافسدال
1ل ظةسظل امسسلدرفتعلر ت س لث الملتر متاملة،علدر،تال مرت دس

تدقملمًل غمر لمًل ظل مةلمًل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

3ل ظربصلكعلمملتتف مل لدرم م ل

ل

ل

ل

ل

4ل ظ دس دلتسر نل،ةا ن ل

ل

ل

ل

ل

5ل ظت لأل،نلرظمنلظرلظبرتنلثةتلثتملةتستنلث ال املمرةرعلمم ل ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

2ل ظثمعلرةا نل تريًلترم مًلرمتم

ل

ةمت لدًسل

ظ،تلدًل

لتسر ن ل

6ل ظلعلرد ،نل م ستلدرر رملإرالدر،تا ل
7ل ظرد ل

ر ل نلتلمعلدألث مالدرت دس

8ل ظسكحل نلت دس تنلث الدرمردتلدر
9ل ظلةسل تتدًلر تسرسلدرم تف،

ل
ل

ل

10ل ظ دس دلدرتسرسلدرتنلآبذهملظريًل رم ل

ل

11ل ظب صلظرةمالر علرظرةمالظبس لر ت دس

ل

ل

ل

مل

رابعاً :المهارات الصحية.

تدقملمًل غمر لمًل ظل مةلمًل

درافسدال

ةمت لدًسل ظ،تلدًل

1ل

ظستعل دس نل تلدرةارالمتلدرةرم ل

2ل
3ل

ظغ علر انل تتدًلة،علدرذهمعلر متس
ظ ملظمنلثتلدراطرس ل

4ل

ظ،ت تلثتلدرم فريالدرمك ر ل

ل

5ل

ظت دلت ممالدألط ما ل

ل

ل

6ل
7ل

ظغ علدرف لرعلدرذيلظ سعلمة ل تتدً ل

ل

ل

ل

ظةا لظ ةمةنلة،علدرةرمقلر تلدرةرم ل

ل

ل

ل

ل

8ل

ظ التدقممًلألفتل م الًل نلمااسي ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

9ل

ل

ظر سلمال سلةا ا ل

10ل ظت دلت ممالدرم م لظيةمالدرا ل لدرمتس
11ل يلظذهعلر متس لة،علظتلظم

ل

ل سي ل
انتهت الفقرات

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
ل

أتمنى لكم دوام الصحة والعافية
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ل

