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 امللخص :

ستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في التحصيؿ لدى اة التدريس بتحدد ىدؼ البحث بمعرفة فاعمي    
، ولتحقيؽ ىدؼ البحث تـ صياغة الفرضية الصفرية  حيا طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة عمـ األ

 -اآلتية :
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة 0.0.ئية عند مستوى داللة ) إحصاػ ال يوجد فرؽ ذو داللة 

التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة  ةباستراتيجيتجريبية الالتي درسف ال
 الضابطة الالتي درسف بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي 0

اقتصر البحث الحالي عمى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النيارية     
التصميـ  افالباحث ( 0 استخدــ0.00-.0.0لممديرية العامة لتربية الديوانية لمعاـ الدراسي )  التابعة

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ، : التجريبي ذا المجموعات المتكافئة الذي يتضمف مجموعتيف 
، بمغت عينة لمبنات (  ـ عمارةأاسة عشوائيًا في مدرسة ) متوسطة ليذا التصميـ اختيرت عينة الدر  ووفقاً 

ىما عشوائيًا ) بطريقة القرعة ( لتمثؿ المجموعة احدإ اختيرت( طالبة موزعة عمى مجموعتيف 46الدراسة )
خرى األ واختيرتالتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة،  ةاستراتيجي( طالبة درسف وفؽ  46التجريبية وقد ضمت ) 

سف بالطريقة االعتيادية 0 كوفئت المجموعتاف في ( طالبة در .4ؿ المجموعة الضابطة وقد ضمت )لتمث
لمادة العممية ا افالباحث حددو متغيرات العمر الزمني، والذكا  ، والتحصيؿ السابؽ ) نصؼ السنة ( 0 

عد وألمصؼ الثاني المتوسط ،  حيا التاسع ( مف كتاب األ –الثامف  –خيرة ) السابع بالفصوؿ الثالث األ
لمصؼ الثاني  حيا عمى محتوى الفصوؿ التي تـ اختيارىا مف كتاب عمـ األ عتماداً ا اً ياختبارًا تحصيم افالباحث

ربعة بدائؿ أ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ذي  .6ذ تألؼ االختبار بصورتو النيائية مف ) ؛ إالمتوسط 
 وتـ حساب صدؽ وثبات ومعامؿ التمييز والصعوبة وفعالية البدائؿ ليذا االختبار 0

( ما  (Microsoft Excelوبرنامج ( SPSS – 10 ) ئية )حصايرت النتائج باستخداـ الحقيبة اإلأظو    
 -:يأتي
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التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة عمى طالبات  ةباستراتيجيالمجموعة التجريبية التي درست  تفوؽ طالبات   
 تحصيمي 0في االختبار ال المجموعة الضابطة التي درست عمى وفؽ الطريقة االعتيادية

التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في  ةاستراتيجي استخداـبضرورة  افالباحثى وصأوفي ضو  نتائج البحث   
وضرورة العمؿ عمى تطوير طرائؽ التدريس مف خالؿ تعميـ  حيا تدريس العمـو وخاصة في مادة عمـ األ

جرا  دراسات إ افالباحث كذلؾ اقترحو ، المنبثقة مف النظرية البنائية في التدريس  تاالستراتيجيااستخداـ 
خرى مثؿ أجانب ذلؾ استخداـ متغيرات تابعة لى ، إمماثمة عمى مراحؿ تعميمية مختمفة وعمى عينات مختمفة 

االتجاه نحو العمؿ التعاوني في مادة عمـ و مستوى الذاكرة ، و الدافعية لمتعمـ ، و والمنطقي ،  بداعي)التفكير اإل
 ( 0 0000الخ حيا األ

 

 ول : انتعريف بانبحثانفصم األ
 problem of the Research يشكهت انبحث

مف خالؿ ما تطرحو األدبيات التربوية والعديد مف    
الدراسات والبحوث يبدو أف واقع التدريس في 
مدارسنا مازاؿ يعتمد عمى المحاضرة والتمقيف التي 

لغا  دافعيتو وحفظو أمف  برز عيوبيا سمبية المتعمـ وا 
عمومات وتكرارىا دوف فيـ ، إذ يقتصر دور لمم

لتي عرضت المدرس عمى عرض المادة بالطريقة ا
ضافة إلى افتقار الطالب لفرص إفي الكتاب المدرسي 

 النشاط والمشاركة في الموقؼ التعميمي 0
غمب األحياف أفالمواد التعميمية التعممية تقدـ في     

مميف بطرائؽ جافة ومممة دوف مراعاة بيئة المتع
أنيا  فع وحاجاتيـ وقدراتيـ العقمية المختمفة فضالً 

لمداركيـ وقدراتيـ العقمية المختمفة  اً ال تعير اىتمام
األمر الذي ولد لدى البعض النفور والممؿ وجعميـ 
يكونوف اتجاىات سمبية عف المدرسيف والمدرسة 

 بشكؿ عاـ 0
إف األساليب التقميدية المتبعة ال تيتـ بالربط   

العمـ وتطبيقو فضاًل عف إىماؿ النواحي بيف 
التطبيقية التي أساسيا حفظ المعمومات واستظيارىا 

 سعيًا لتحقيؽ النجاح في نياية العاـ الدراسي0 

عندما نعرؼ  ةف المشكمة تزداد حدأ باحثافرى اليو    
ف ىنالؾ الكثير مف طمبتنا ومنيـ طمبة المرحمة أ

مادة عمـ  المتوسطة وفي عدة مواد دراسية منيا
يعانوف مف تدني مستواىـ العممي وضعؼ  حيا األ

 في قدرتيـ عمى التفكير0 
إف عدـ استخداـ طرائؽ التدريس الحديثة والفعالة    

في مدارسنا قد أدى إلى تدني التحصيؿ الدراسي 
 حيا والمستوى العممي عند الطمبة في مادة عمـ األ
ت في وىذا ما أشارت إليو نتائج عدة دراسات أجري

مجاؿ طرائؽ تدريس مادة عمـ األحيا  ومنيا دراسة   
(  .0.0( ودراسة )السعدي ،6..0)الخزرجى ،

والتي عزت ذلؾ إلى تمسؾ مدرسي ومدرسات مادة 
عمـ األحيا  بالطريقة االعتيادية التي ال تتيح لمطالب 

 0 االطالع  بالدور الفاعؿ والرئيس لمعممية التعميمية
ا مأكثر مف خالؿ زيارتي فيباحثوقد اتضح ذلؾ لم

لبعض المدارس المتوسطة والثانوية في مركز 
المحافظة وااللتقا  بمدرسي ومدرسات المادة 

عيـ حوؿ المستوى ومشرفي االختصاص والتحاور م
 تحصيميـ الدراسي واالطالع أيضاً العممي لمطمبة و 

عمى طرائؽ التدريس المستخدمة في تدريس ىذه 
 المادة 0   
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ف درس مادة عمـ األحيا  أ باحثيفملوتأكد   
مازاؿ يعاني مف مظاىر ضعؼ متعددة ولـ يصؿ 
لتحقيؽ األىداؼ المرجوة والناجـ عف تمسؾ مدرسي 
ومدرسات مادة عمـ األحيا  في مدارسنا بالطريقة 
االعتيادية مما يؤدي إلى عرقمة تفكير الطمبة وقمة 

 دافعتييـ نحو مادة عمـ األحيا  0
إلى أساليب تعميـ وتعمـ  يـو بحاجةإذف فنحف ال   

فاؽ تعميمية واسعة ومتقدمة تساعد طمبتنا آتمدنا ب
عمى إثرا  معموماتيـ وتنمي مياراتيـ العقمية 

0 وىذا ال يأتي مف دوف وجود  بداعوتحفزىـ عمى اإل
التدريسي المتخصص الذي يعطي لطمبتو فرصة 
المساىمة في وضع التعميمات وصياغتيا وتجربتيا ، 

مف دوف وجود الطرائؽ التدريسية التي تفسح و 
نجاز إالمجاؿ أماـ الطمبة لممشاركة الفاعمة في 

 )محمد، ىدافو 0أالدرس واستخالص نتائجو وتحقيؽ 
0..0  ، 0  )0 
 ةاستراتيجيإلى اختيار  فيباحثوىذا ما دفع ال     

التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة وتجربتيا لمعرفة 
لدى طالبات الصؼ الثاني فعاليتيا في التحصيؿ 

 المتوسط في مادة عمـ األحيا  0 
 تتحدد مشكمة البحث في التساؤؿ التالي :    وعميو    

التعمـ المتمركز حوؿ  ةباستراتيجي"ما فاعمية التدريس 
المشكمة في التحصيؿ لدى طالبات الصؼ الثاني 

 المتوسط في مادة عمـ األحيا  "0             
 Importance of the Research   أهًيت انبحث

يشيد العالـ المعاصر اليـو ثورة ىائمة بالتقدـ    
العممي والتقني أدت إلى تغيرات جذرية في أنماط 
الحياة وأساليبيا كما أدى ذلؾ إلى توليد حصيمة 
ضخمة مف المعارؼ والمعمومات في كافة المجاالت 

وليس مف المتوقع انكماش ذلؾ في العيد القريب بؿ 
مى العكس فمف المتوقع ازدياد كـ المعمومات التي ع

)امبو  مؾ الثورة بوتيرة أكثر تسارعًا 0تنتج مف ت
 0 (4،0..0سعيدي والبموشي ،

وفي ظؿ ىذا التطور تقع عمى التربية مسؤولية    
ميمة أال وىي إعداد كوادر بشرية  قادرة عمى مواكبة 

ادرة ومسايرة التقدـ العممي والتقني المتواصؿ والق
عمى التكيؼ بنجاح مع التغيرات المتسارعة التي 
تفرض عمى المجتمع العمؿ عمى تنمية خبرات األفراد 
ثارة دافعيتيـ كما  وتعديميا وصقؿ مواىبيـ وا 
تستيدؼ إعدادًا شاماًل ومتكاماًل ومتوازيًا في جميع 

والجسدية واالجتماعية كي  الجوانب الروحية والعقمية
نب آخر وليصبحوا أعضا  جانب عمى جا ىال يطغ

 ،فسيـ وسعدا  في حياتيـ 0 )الحيمةنافعيف ألن
0..4  ،01  )0  

ولمواكبة ومسايرة التطور الكبير الذي يشيده العالـ   
وعمى مختمؼ مجاالتو فقد كرس رجاؿ التربية 

التدريس  تواستراتيجياوالتعميـ اىتماماتيـ بطرائؽ 
ظريات والعمؿ عمى تطويرىا وبما يتناسب مع الن

العممية والتربوية الحديثة عمى اعتبار أف طرائؽ 
اسياف في التدريس والنظريات العممية عنصراف أس

 0( .6، .0.0نجاح الموقؼ التعميمي 0) الحريري، 
وقد انعكست ىذه التطورات عمى مناىج العمـو     

وتدريسيا عالميًا وعربيًا فقد طرأ في اآلونة األخيرة 
العمـو وطرائؽ تدريسيا  تغير واضح عمى تدريس

عمميف لتعميـ وأىدافيا ولوحظ ىذا التغير في نظرة الم
كاف اىتماميـ يقتصر عمى  فأىذه المادة ، فبعد 

تعميـ المعمومات والحقائؽ والقوانيف وتحفيظيا 
لطمبتيـ أصبح يتركز عمى تنمية التفكير واالحتفاظ بو 
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و لدى الطمبة بما ينمي قدراتيـ عمى حؿ ما يواجيون
مف مشكالت في حاضرىـ أو مستقبميـ وذلؾ مف 
خالؿ األنشطة المتعددة وطرائؽ التدريس وأساليب 

بضرورة إحداث تغيير ما في  االتقويـ الحديثة فشعرو 
عمميـ أو طرائؽ تدريسيـ وأساليب تقويـ أدا  

 طمبتيـ 0
وفي ىذا الصدد صممت مجموعة مف المشاريع     

 ا :التي ىدفت إلى تحقيؽ ذلؾ ومني
  مشروع الرابطة القومية لمعممي العمـو في

    0 0114الواليات المتحدة  األمريكية عاـ 
 )National science theacher 
Assoication (   [NSTA]                    

 0 مشروع الجمعية األمريكية لمتقدـ العممي 
[(AAAS),1993 American   
Association for the Advancement]       

والتي قدمت وثيقة شاممة لتحسيف تعمـ العمـو 
 science for( 0.400) ممثمة بمشروع

Beach marks literacy                   
 ( 044، 4..0)الشعيمي وخطايبة،          
  ، مشروع تقنيات الميارات العممية في العمـو

الذي أقيـ في اسكتمندا والذي أكد عمى المالحظة 
رىا مف الميارات األساسية في العممية باعتبا
 0( 000، 0114)عبد المطيؼ ،تعمـ العمـو (0 

التربويوف إلى عقد الندوات والمؤتمرات  واتجوكما    
جرا  البحوث والدراسات والتي تمخضت عف نتائج  وا 

ضرورة عمى  وتوصيات كثيرة بيذا الشأف أكدت جميعاً 
تطوير المناىج  وطرائؽ التدريس واعتماد أحدثيا 
والسيما تمؾ التي تتعمؽ بالمتعمـ وتجعمو محورًا 
لمنشاط والعمؿ ، واىتـ العراؽ والدوؿ العربية في 

 مجاؿ تحسيف مناىج العمـو وتطويرىا ، وعقدت في
خرىا الندوة آبغداد عدة مؤتمرات وندوات وكاف 

التربوية لممدة مف  تاالستراتيجياالوطنية الثانية عف 
لت الواقع التربوي ( والتي تناو 6..40/4/0–.4)

في العراؽ جوانبو كافة وبحثت طرائؽ التدريس 
وتدريب المعمميف قبؿ الخدمة وفي أثنائيا وكيفية 
االرتقا  بالواقع التعميمي بما ينسجـ مع حضارة 

نقاًل عف 0 العراؽ وما وصمت إليو الدوؿ المتقدمة 
 0 (00، 1..0)مكاوف ،

 ريت عدةفنظرًا ألىمية طرائؽ التدريس فقد ُأج   
 تواستراتيجيا محاوالت الستحداث طرائؽ وأساليب

تعمؿ عمى تذليؿ الصعوبات في التدريس وتحقيؽ 
 األىداؼ المرجوة مف المادة الدراسية 0 )يعقوب ،

0191 ،09 ) 0 
ىذا التوجو إلى ظيور العديد مف  ويعزز    

النظريات التربوية التي اىتمت بكيفية بنا   المعرفة 
مف ىذه النظريات التربوية التي برزت لدى المتعمـ و 

 لسنوات األخيرة النظرية البنائيةفي ا
(Constructivism theorayالتي تست )د م

فمسفتيا مف نظرية بياجيو في النمو المعرفي وتستند 
 إلى أساس فمسفي وتربوي وتيتـ بنمط بنا  المعرفة0

البنائية في  تباالستراتيجيالذا يتوجب االىتماـ  
، إذ أنيا تتيح لمطالب تتابع إجرا ات  التدريس

عادة بنا  المحتوى لنفسِو وبنفسِو  التدريس وا 
بيف أشكاؿ المحتوى مف ارتباطات  واكتشاؼ ما

وعالقات متنوعة إذ إف الطالب النشط يبني المعرفة 
الجديدة اعتمادًا عمى خبرتِو السابقة وال يستقبميا 

 0(00، 0..0ية مف اآلخريف  0 )عصر،بصورة سمب
 د منظريػػػػػػػػػػػػأح  (Cunnigham,1991)ويؤكد    
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ف ىدؼ التعميـ طبقًا لمنظرية البنائية ىو أالبنائية 
تعميـ الطمبة كيفية بنا  المعرفة والوصوؿ إلييا 

ويتحقؽ  بأنفسيـ بداًل مف اعتمادىـ عمى اآلخريف
حقيقية وميمة  ةمذلؾ عندما يواجو الفرد مشك

 (Cunnigham,1991, P. 13 - 15)بالنسبة لو 0
قيؽ ذلؾ مف خالؿ ويسيـ المعمـ بال شؾ في تح    

لممواقؼ التي  ومرشد ومعد   ودوره كقائد وموج
تتضمف مشكالت يعمؿ الطمبة عمى حميا مستخدميف 

لممعرفة ،  في ذلؾ طرائؽ ووسائؿ عممية لموصوؿ
ف التعميـ ليس كمًا محفوظًا أومف ىنا يدرؾ الطمبة 

عمومات ولكنو منيج لمبحث وطريقة مف المعارؼ والم
 (44ا،110لمتفكير وأسموب لحؿ المشكالت)غازي،

ستراتيجيات المعتمدة عمى النظرية و االأومف النماذج 
ستراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة االبنائية 

(problem centred learning strategy )و أ
( Whetlely modelنموذج ويتمي )أما يعرؼ ب
)جيرسوف ويتمي ( والتي تعتبر ترجمة  ومصمميا

ألفكار البنائييف المحدثيف وتختص بتدريس العمـو 
والرياضيات ويتـ مف خالليا تغيير صورة المحتوى 
العممي أو الكتب التي بيف أيدي الطمبة إلى مادة 

و ميمات مما يزيد أتعميمية في صورة مشكالت 
وى دافعيتيـ نحو التعميـ وبالتالي االرتقا  بمست

إذ إف التعمـ يحدث  التحصيؿ العممي وتنمية تفكيرىـ 0
عمى مستوى أفضؿ عندما يعمؿ الطمبة في 
مجموعات متعاونة وذلؾ لمتكامؿ الذي يحدث بيف 

لييا فيـ إار الطمبة والحموؿ التي يتوصموف أفك
وبالتالي يمكنيـ ترجمة الكممات ، نفسيا المغة  يتحدثوف

ستخداـ المغة التي يمكف وا الصعبة والتعبيرات الغامضة
 0 (3700webb&farivar,1994,p) 0فيميا

لمطمبة أىمية كبيرة  حيا ولتدريس مادة عمـ األ    
في حياتيـ لما تشكمو مناىجو مف مجاؿ خصب 

ف يسيـ في تنمية ميارات التفكير عند الطمبة أيمكف 
وىذا يأتي مف خالؿ المستحدثات والظواىر 

 ذه المناىج0البيولوجية التي تتضمنيا ى
وبذلؾ يتضح مما سبؽ أىمية ىذه المادة     

حديثة وفعالة لتدريسيا لذا  وضرورة استحداث طرائؽ
حديثة في  ةاستراتيجياستخداـ  باحثافال ىارتأ

التعمـ المتمركز حوؿ  ةاستراتيجيالتدريس وىي )
المشكمة ( والتي تركز عمى الدور النشط لممتعمـ 

 ميمية 0بجعمو محورًا لمعممية التع
ومف خالؿ العرض السابؽ يمكف إيجاز أىمية    

 البحث بما يأتي :
ينادي بو  تعد استجابة موضوعية لما -0

المربوف في الوقت الحاضر مف ضرورة 
تحسيف طرائؽ التدريس والعمؿ عمى تطويرىا 

لمتعمـ وليكوف لتحقيؽ التفاعؿ بيف المعمـ وا
 يجابي في العممية التعميمية 0إلمطالب دور 

تقدـ رؤية جديدة في تدريس العمـو مف   -0
التعمـ  ةاستراتيجيخالؿ دراسة فعالية 

المتمركز حوؿ المشكمة في التحصيؿ لدى 
 طالبات الصؼ الثاني المتوسط0 

توجيو الباحثيف إلى أىمية النظرية البنائية   -4
 في التعمـ وعممية التعميـ 0

  Objectives of the Research هدف انبحث  
 ث الحالي إلى تعرؼ :ىدؼ البح  

التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة  ةاستراتيجيفاعمية     
في التحصيؿ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في 

 0 حيا مادة عمـ األ



فاعهيت انتدريس باسرتاتيديت انتعهى ادلتًركز حول     انسوداني   أرخواٌ خاند احلسني  أ.و.د.عبد انكريى
 حيا ادلشكهت يف انتحصيم ندى طانباث انصف انثاني ادلتوسط يف يادة عهى األ

 

 ﴾ 214 ﴿          و2012( سنة 1) ( انعدد11انًجهد ) -اب وانعهوو انتربويةفي اآلديجهة 

 

 Hypotheses of the Research فرضيت انبحث   
ياغة لغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث تـ ص   

 الفرضية الصفرية اآلتية :
ئية عند مستوى داللة إحصاداللة يوجد فرؽ ذو  ػ ال 
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة 0.0.)

التعمـ المتمركز  ةباستراتيجيالتجريبية الالتي درسف 
حوؿ المشكمة وبيف متوسط درجات طالبات 
المجموعة الضابطة الالتي درسف بالطريقة االعتيادية 

 في االختبار التحصيمي 0
 Limitation of the Research   حدود انبحث

 يقتصر البحث الحالي عمى:
طالبات الصؼ الثاني المتوسط في المدارس  -0

المتوسطة والثانوية النيارية التابعة لمديرية 
 تربية الديوانية0

الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  -0
 0( ـ0.00-.0.0)

الفصوؿ الثالثة األخيرة مف كتاب مادة عمـ  -4
، 0)ط سطالمقرر لمصؼ الثاني المتو  حيا األ

 0( ـ .0.0
 Definition of the term asحتديد ادلصطهحاث 

 التعله املتنسكز حول املشكلة ةاسرتاتيجي -: أواًل

 تاالستراتيجياحدى إ(: بأنيا 6..0،عرفتيا )محمد  
، وىي سفة البنائية في التعميـ والتعمـالقائمة عمى الفم

لمتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في مجاؿ  ةاستراتيجي
 ةاالستراتيجيدريس العمـو والرياضيات، وتؤكد ىذه ت

حقيقية وذات  ةمشكميعمى وجود المتعمـ في مواقؼ 
انطالؽ  ف تستخدـ كنقطةأمعنى ، والتي يمكف 
 (6،6..00)محمد،  لالستقصا  واالستكشاؼ

نيا أسموب تعميمي بأ( : 0..0وعرفيا )ديميسؿ ،   
 ـ إلىػػػلمطمبة يقودى ؼػػػػف خالؿ تقديـ موقػػػػػػػػػػػُيَعمـ م

 (0، 0..0مشكمة يتعيف عمييـ حميا 0 )ديميسؿ، 
مجموعة الخطوات بأنيا : إجرائيًا  باحثافعرفيا اليو   

في تدريس طالبات المجموعة  باحثافيا الالتي اتبع
مف خالؿ تقديـ مشكمة  حيا التجريبية لمادة عمـ األ

 حقيقية ليا وتحميميا إليجاد الحؿ المناسب مروراً 
 بمرحمة المياـ ثـ المجموعات المتعاونة والمشاركة0

 :الطسيقة االعتيادية   -ثاىيا :

عبارة عف :بأنيا ( 0194عرفيا) رشدي وآخروف ،  
كبر أخطوات محددة يتبعيا المدرس لتحفيظ الطمبة 

قدر ممكف مف المادة العممية  قد تتميز بالجفاؼ 
 (00،  0194) رشدي وآخروف ، والركود 0

( : بأنيا طريقة تعمـ 0191يا ) الكمزة ، وعرف  
قائمة عمى عرض المعمـ لممادة الدراسية لمصؼ 
بأكممو بأساليب متنوعة تشمؿ المحاضرة والمناقشة 
والكتابة عمى السبورة ، لتوضيح بعض النقاط 

 ) الكمزة ،واالستعانة ببعض الوسائؿ التعميمية 0
0191 ،0.) 0 

: مجموعة الخطوات نيا بأإجرائيًا  باحثافعرفيا الوي  
المجموعة  في تدريس طالبات باحثافيا الالتي اتبع

مف خالؿ الشرح  حيا الضابطة لمادة عمـ األ
 ببعض الوسائؿ التعميمية 0  يفوالمناقشة مستعين

 :  التخصيل  -ثالجًا :
نو أعمى  :(.014عرفو )القاموس التربوي،

 المعمومات المكتسبة في المواضيع الدراسية وتقاس
عادة باالمتحانات والدرجات التي يضعيا المعمموف 

 . (04، .014لممتعمميف أو بيما معا0) نجار وآخروف ،

( : بأنو المعرفة أو 4..0، عرفو )العقيؿو     
المكتسبة مف قبؿ الطمبة لدراسة موضوع أو  الميارات

  . (41، 4..0وحدة معينة 0) العقيؿ ،
 يػػػػػػػػػػػػػػالدرجات الت :بأنو  إجرائياً  باحثافعرفو اليو    
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تحصؿ عمييا طالبات مجموعتي البحث في االختبار 
 الذي تـ إعداده ليذا الغرض0 التحصيمي

 سرتاتيديت:ا طار اننظريانفصم انثاني : اإل
 انتعهى ادلتًركز حول ادلشكهت )منوذج ويتهي(

Problem centeral learnining strateg 
 المشكمة 0 نبذة عف التعمـ المتمركز حوؿ -

أفكار البنائيف في  ةاالستراتيجي تترجـ ىذه 
جريسوف ويتمي  –التدريس ويعتبر مصمميا 

Grason Wheatley  كبر مناصري البنائية أمف
عمى مساعدة الطمبة  ةاالستراتيجيالحديثة ، وتعمؿ 

في بنا  مفاىيميـ ومعارفيـ العممية مف خالؿ بيئة 
خالؿ  ى مفتعمـ تساعد الطمبة عمى بنا  المعن

وتتيح البيئات تعطي  مواقؼ اجتماعية إذ مثؿ ىذه
قرانيـ في كؿ مجموعة ألمطمبة مشاركة أفكارىـ مع 

عمؿ صغيرة ، وداخؿ الفصؿ ككؿ ، فالمعنى يبنى 
اجتماعيًا وىذا يدفعيـ لمقياـ باالستقصا  واالكتشاؼ 
مف خالؿ عمؿ الطمبة مع بعضيـ البعض مما يزيد 

لمياـ ويزيد مف فرص المشاركة مف دافعيتيـ ألدا  ا
، تفكير والميارات لدييـ 0 )الجنديوالحديث لنمو ال

0..0  ،0.) 0 
 His( أف باروز 0..0ويذكر )ديميسيؿ ،  

Barrows  أوؿ مف ساىـ في غرس بذور
حوؿ المشكالت وذلؾ في  التعمـ المتمركز ةاستراتيجي

 ثنا  تدريسوأكطبيب  عمموـ( مف خالؿ 0194عاـ )
 ةطب بمواجيتيـ بحاالت مرضية حقيقيكمية اللطمبة 

جيو واإلرشاد يقتصر فييا دورُه كطبيب معمـ عمى التو 
وبيف  وتدور المناقشات بينو ةوليس تقديـ المعموم

األطبا  المتعمميف في تشخيص المرض 0 )ديميسيؿ ، 
0..0  ،0) 0 

سرتاتيجية التعله املتنسكز حول امفهوو 

 منوذج ويتلي(أاملشكلة )

" نموذج قائـ  ( بأنو0..0رفو )عبد الحكيـ ، تع -
عمى النظرية البنائية في التعمـ ، ومصممُو ىو 
جريسوف ويتمي وىو يختص بتدريس العمـو 

 (041،  0..0والرياضيات "0 )عبد الحكيـ ، 
( بأنُو أسموب Delisle , 1997كما ويعرفو ) -

تدريسي يتـ خاللُو تقديـ مواقؼ تتضمف مشكالت ، 
إيجاد حموؿ متعددة ، حيث يقـو الطمبة وتتطمب 

بتفسير السؤاؿ وتجميع المعمومات وخمؽ الحموؿ 
الممكنة وتقييـ البدائؿ ، ووضع نيايات ، في حيف 
يتحدى المعمـ تفكير طمبتِو مف خالؿ تزويدىـ بفرص 
مناسبة لممعمومات المشتركة والبرىنة عمى صحة  

              (Delisle , 1997 , p. 118)المعرفة 0 
أنيا  السابقة مف خالؿ التعريفات باحثافرى اليو     

وليس مستقباًل  لممعرفةتتفؽ جميعًا بأف المتعمـ باٍف 
ليا ، وأف التعمـ يتـ مف خالؿ مشكالت يتعاوف 

 المتعمموف في حميا 0
 خصائص ومزايا التعله املتنسكز حول املشكلة

مشكمة التعمـ المتمركز حوؿ ال ةاستراتيجيتتميز     
نموذج ويتمي( بمجموعة مف الخصائص والمزايا أأو )

( )وأبو جادو 4..0التي لخصيا كؿ مف )الغناـ ، 
 -( بالتالي :1..0ونوفؿ ، 
  تنظيـ الدروس في صورة مشكالت أو مياـ

مة اجتماعيًا ، وذات معنى تعميمية مي
لمحور المشكالت ا لمطمبة، بحيث تشكؿ ىذه

 لتعمـ 0في عممية التعميـ وا الرئيس
   تحمؿ الطمبة المسؤولية األساسية أثنا

التعمـ ، تتمثؿ في بحث المشكالت التي 
تواجييـ ، والقياـ باألنشطة االستقصائية 
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لمتوصؿ لمحؿ ، فالمعمـ يساعد ويوجو 
وينصح ، ولكف الجز  األكبر مف التعمـ يقع 

 عمى عاتؽ الطالب 0
  يرقى الطمبة إلى مستويات عميا لمتفكير إذ

الطمبة بتحميؿ المعمومات المعطاة في  يقـو
المشكمة ، وابتكار طريقة لحؿ المشكمة ، 
ويقارنوف حموليـ بحموؿ رفاقيـ في 
المجموعات ، ويوصؿ المشكمة إلى نياية 
مقبولة وفؽ دليؿ يؤيد قراراتيـ بشأف الحؿ 

 0مبة إلى مستويات عميا مف التفكيرويدفع الط
 ـ وذلؾ يشجع الطمبة عمى التفكير في نشاطي

، لطريقة حميـ اً ندما يطمب منيـ مبرر ع
ويحدث ذلؾ أثنا  عمؿ المجموعات المتعاونة 
أو أثنا  المشاركة ، وىذا يؤدي بدورِه إلى 

 ارتفاع مستوى تفكيرىـ 0
 ة في ىذا النوع مف التعاوف ىو السمة الرئيس

التعمـ فالمجموعات الصغيرة تتعاوف فيما 
خاصة بينيا كرفقا  تعمـ وتتخذ مواقؼ 

وتدافع عف استنتاجاتيا وتفكر في حموؿ 
 متعددة بداًل مف القفز إلى النتائج 0

  والتيسير في  التوجيودور المعمـ ىنا ىو
غمب األحواؿ أثنا  عممية التعمـ 0 فالمتعمـ أ

يبني المعرفة بنفسِو عف طريؽ نشاطِو 
وتفاوضِو مع زمالئِو وممارستِو الفعمية أثنا  

 المطروحة 0بحثِو عف حؿ لمميمة 
  تزداد الدافعية الذاتية لمطمبة أثنا  ممارسة

، نظرًا لما ينطوي عميِو ىذا النوع مف التعمـ 
ومتعة وإلحساسيـ أحيانًا بأف  ةمف إثار 

المشكمة التي يتعامموف معيا ىي مشكمتيـ ، 

مما يجعميـ متعمميف مستقميف ، ويعودىـ 
عمى االستمرار في التعمـ حتى بعد ترؾ 

 0المدرسة 
  النيوض بجودة التعميـ ، إذ تتطمب المشكمة

 كبر مما يتطمبوأمف الطمبة تفكيرًا وجيدًا 
الحفظ واالستظيار كما تستحث المشكالت 
الجيدة الطمبة عمى التفكير العميؽ والوصوؿ 
إلى قرارات وأحكاـ بنا ًا عمى بحثيـ ، مما 
ينمي لدييـ ميارات التفكير العميا وميارات 

 حؿ المشكالت 0
 عمى نمو ثقة الطمبة في  نموذج ويتمي يركزأ

استخداـ وتطبيؽ ما يتعممونُو في مواقؼ 
)أبو ( 1،  4..0)الغناـ ،  الحياة اليومية 0
 (010:  016،  1..0جادو ونوفؿ ، 

  يصؼ بيئة التعمـ ، فيو ستراتيجية لمفصؿ
تنظـ التعمـ حوؿ أنشطة حؿ المشكمة ، 

اعدىـ وتقدـ لممتعمميف فرص التفكير ، وتس
 عمى تقديـ أفكارىـ االجتماعية 0

(fried man , 2006 , p. 8) 
  المشكالت التي تدور حوليا عممية التعمـ تعد

تحديات عالمية حقيقية ومشابية لما يواجيُو 
الطمبة في حياتيـ ، والحموؿ التي يتوصموف 
ليا ال توصؼ بأنيا صحيحة أو خاطئة ، 
 ولكنيا توصؼ بأنيا حموؿ معقولة تعتمد
عمى تطبيقات المعرفة ، والميارات التي 
يعتقد أنيا ضرورية لتحديد المسائؿ ، كما 

حقائؽ أنيا تعتمد عمى مدى اكتساب وفيـ ال
 ومدى القدرة عمى التفكير0

                (Grant , 2005 , P. 6) 
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 التعله املتنسكز حول املشكلة اسرتاتيجيةمكوىات 

مراحؿ الثالث مف ال االستراتيجيةتتكوف ىذِه  
 -األساسية التالية :

 .ىTasksالمكامى)المذكالت(ىىى-1
لمتعمـ المتمركز حوؿ  وتمثؿ المحور الرئيس 

المشكمة ، ومف ثـ فإف نجاح ىذا النوع مف التعمـ 
متوقؼ عمى االختيار المدقؽ ليذِه المياـ مف قبؿ 

لمياـ المعمميف ، حيث يرى ))ويتمي(( أف تحديد ا
ة التي ستمثؿ مشكمة كار الرئيسالتي تتضمف األف

بالنسبة لمطمبة يعد التحدي األكبر لمستخدمي ىذا 
ىذا اإلجرا  مف توجيو  ويتطمبنموذج ، وذلؾ لما األ 
ة مع مراعاة مستوى نتباه الطمبة نحو األفكار الرئيسا

مف فيـ صحيح  رىـ ، واإلفادة مف كؿ ما يقدمونوتفكي
المعمـ أف لنعرؼ طريقة تفكيرىـ ، وعمى  ئطاأو خ

يركز عمى المفاىيـ التي يمكف بناؤىا لدى الطمبة 0 
 (041،  9..0)الكسباني ، 

وىناؾ بعض الشروط والمعايير التي ينبغي  
نموذج أف تتوفر في ىذِه المياـ حتى يؤتي ىذا األ 

( 4..0لخصيا كؿ مف )زيتوف وزيتوف ،  ثماره
 -( في التالي:1..0و)مازف ، 

  ًمشكاًل أو تشتمؿ عمى  أف تتضمف المياـ موقفا
 مواقؼ محيرة أو حبكة فنية 0

  أف تكوف مناسبة مف حيث المستوى المعرفي
 لكؿ متعمـ ، بحيث ال تكوف مفرطة في التعقيد 0

  أف تحث الطمبة عمى صنع القرارات ، فتكوف ليا
 0طريقو لمحؿ، وأكثر مف جواب صحيحأكثر مف 

  أف تشجع الطمبة عمى استخداـ أساليبيـ
الخاصة ، إذ يوظفوف ما يممكوف مف  البحثية

ميارات معرفية في معالجة المشكالت المتضمنة 
 في مياـ التعمـ 0

  أف تشجع الطمبة عمى طرح أسئمة مف النوع
 المسمى ))ماذا يحدث لو(( 0

 0 أف تؤدي إلى نتيجة معينة 
  أف تشتمؿ عمى عنصر االستثارة العقمية ، وأف

 مـ0يمثؿ البحث فييا متعة عقمية لممتع
 شجع الطمبة عمى المناقشة والحوارأف ت ،

  راأف تسمح بتعدد االجتيادات واآل وبمعنى
 حوليا 0

 لالمتداد ، أي تفتح المجاؿ  ةأف تكوف قابم
 لمطمبة لكي يواصموا البحث عنيا 0

  ، أف تكوف وثيقة الصمة بخبرات الطمبة السابقة
وواقعية وذات  يـ ،باىتماماتوأف تكوف مرتبطة 

وتساعد عمى حؿ المشكالت  ةلمغزى ودال 
 الحياتية فيما بعد0

  ًلتدعيـ بنا   أف تكوف المياـ متشابكة معا
 عمميات مفاىيمية في مجاالت متعددة 0

  أف تتضمف المياـ بنا  واستخداـ طرائؽ تدويف
وترميز تساعد عمى التقدـ العممي المعرفي 

 لمطمبة 0
  يجب أف تقدـ المياـ مواقؼ ال تحتوي عمى

روفة أو ممكف الوصوؿ إلييا مع جرا اتإ
، إذ تترؾ الحرية لمطمبة إليجاد الحؿ  ةبسيول

عمـ وفؽ إجرا ات معالجة مدوف تدخؿ ال
، بؿ يمدىـ فقط بالتوجيو الالـز لمحفاظ بمشكمة

رار العمؿ مع الميمة ، عمى اىتماميـ واستم
في غياب إجرا ات الحؿ النمطية  وذلؾ ألنو

 واستدالاًل عميقًا 0 يقدـ الطمبة تفكيرًا أصيالً 
، 1..0 مازف، ) (011، 4..0زيتوف،)زيتوف و  

01. :010) 0 
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ىCooperative Groupsالمجموراتىالمتعاونةى-2
مبدأ التعمـ الجماعي ،  ةاالستراتيجيتتبنى ىذِه    

حيث يقسـ الطمبة لعدة جماعات ، تضـ كؿ جماعة 
  كؿ جماعة اثنيف أو أكثر مف الطمبة ، يعمؿ أعضا

عمى التخطيط لحؿ الميمة ، وتنفيذ الميمة ، وذلؾ 
مف خالؿ مبدأ ))المفاوضة االجتماعية(( ، وقد 
يتطمب األمر توزيع األدوار فيما بينيـ 0 وطبقًا ليذِه 

المعمـ ليس بعيدًا عف المشاركة ف ةاالستراتيجي
عضو في كؿ جماعة مف خالؿ  نوإالجماعية ، بؿ 

 (011،  4..0)الديب ،  0مرورِه عمى كؿ منيا
فالتعمـ الجيد ينتج عف الجدؿ والتعرض  

الناتج مف داخؿ المجموعة وىذا يؤدي إلى فيـ 
مجموعات  أفضؿ ، فعندما يعمؿ الطمبة معًا في

ألفكارىـ وىذا يتطمب أف يكوف لكؿ  صغيرة يحدث تحدٍ 
طالب دور أثنا  التفاعؿ داخؿ مجموعات العمؿ ، 

ونة تساعد عمى تصحيح مجموعات العمؿ المتعا
 الفيـ الخاطئ عف طريؽ االستقصا  0

ثارة إف العمؿ مف خالؿ المجموعات يساعد عمى إكما    
ثنا  جمع أ فكار بعضيـ بعضاً أالطمبة مف خالؿ تحدي 

لى حؿ إجرا  التجارب وتفسيرىا والوصوؿ ا  المعمومات و 
 0 (mint zes , etal. , 1998 , p. 26)المشكمة 0 

الشروط التي ينبغي أف  (6..0)مرساؿ ، ويذكر     
توافرىا في المجموعات الصغيرة كي تكوف متعاونة 

 -ما يمي :ىي 
 يجابية 0المشاركة اإل -0
االستخداـ المناسب لمميارات االجتماعية  -0

 التي يتطمبيا العمؿ التعاوني 0
التفاعؿ بيف المجموعات المشاركة في  -4

 0المناقشة والحوار بيف المجموعات المختمفة
 ي الموقؼػػػػػػػػػػػػػوفي حاؿ توفر الشروط أعاله ف      

التعميمي فإف ذلؾ سوؼ يثمر العديد مف الجوانب 
ف غيره مف ملتي تميز الموقؼ التعميمي الجيد ا

 -المواقؼ التعميمية وقد لخص ذلؾ في :
 نمو ميارات حؿ المشكالت 0 ◄
 زيادة الحافز الذاتي نحو التعمـ 0 ◄
 ي ذاتِو 0زيادة ثقة الطالب ف ◄
 نمو العالقات اإليجابية بيف الطمبة 0 ◄
 انخفاض المشكالت السموكية بيف الطمبة 0 ◄
اكتساب العديد مف الميارات االجتماعية التي  ◄

، مرساؿ ) ال تنمو إال داخؿ العمؿ التعاوني 0
0..6  ،64) 0 

ىSharingالمذاركةىىى-3
يمثؿ ىذا المكوف المرحمة األخيرة مف مراحؿ    

، حيث يعرض طمبة كؿ  ةاالستراتيجييذِه التدريس ب
مجموعة حموليـ عمى الفصؿ ، واألساليب التي 
استخدموىا وصواًل لتمؾ الحموؿ 0 )زيتوف ، زيتوف ، 

0..4  ،011) 0 
نجاز الميارات التعميمية تتحوؿ إبعد  

المجموعات الصغيرة إلى مجموعة واحدة وتقدـ 
 (6،  6..0النتائج 0 )التميمي والدايني ، 

( عمى ضرورة Wheatley , 1991ويؤكد ) 
إعطا  الطمبة وقتًا كافيًا لتقديـ ما توصموا إليِو مف 

يت ليـ مف قبؿ المعمـ بحيث حموؿ لممياـ التي أعط
بقية المجموعات فراد كؿ مجموعة شرحًا وافيًا لأيقدـ 

صوؿ المجموعات ونظرًا الحتمالية و  لما توصموا إليو0
ور المناقشات بيف تد نوإإلى حموؿ مختمفة ف

المجموعات لموصوؿ إلى نوع مف االتفاؽ فيما بينيـ 
إذا كاف ذلؾ ممكنًا ، إذ أف تمؾ المناقشات إنما تعمؿ 
عمى تعميؽ فيـ الطمبة لكؿ مف الحموؿ واألساليب 
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المتبعة في الوصوؿ إليِو ، وفي ىذِه المرحمة ال يقـو 
المعمـ بدور الحكـ الذي يحكـ بفوز مجموعة عمى 

خرى ، بؿ ىو ميسر لمتعميـ حيث يعمؿ عمى توجيو أ
مناقشات الطمبة دوف تدخؿ فييا لموصوؿ إلى اتفاؽ 

 (Wheatly , 1991 , p. 21)رأي موحد  0 
 األهنية الرتبوية للتعله املتنسكز حول املشكلة

تتمخص األىمية التربوية لمتعمـ المتمركز  
 -حوؿ المشكمة في اآلتي :

لمتمركز حوؿ المشكمة التعمـ ا نموذجأُيعد  -0
ألساسيات التعمـ البنائي ، لذا فإف  اً تطبيق

استخدامُو في التدريس يؤدي إلى خمؽ بيئة 
تعمـ فعالة ، ويؤثر عمى بنية المتعمـ 

 0(Roh , 2003 , p. 5)المعرفية 0 
نموذج أالتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ىو  -0

لتفكير ، تعميـ بنائي يعمـ الطمبة كيفية ا
والقياـ بعمميات حؿ المشكمة ، إذ يتـ 
استخداـ مشكالت معقدة مفتوحة النياية 
ومستمدة مف واقع الطمبة والتي تستخدـ 
كدوافع لمتعمـ تدعـ اكتساب المعرفة المنظمة 
وميارات حؿ المشكمة وتشجع عمى 

 (Edens , 2006 , p. 5)االستقصا  0 
ؿ كمي التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ىو مدخ -4

لمتعمـ ، فيو منيج وعممية ، منيج يتكوف 

ت بعناية ، ويتطمب مف يمف مشكالت انتق
المتعمـ اكتساب المعرفة الناقدة ، وحؿ 

 ةلمتعمـ موجي ةاستراتيجينُو إالمشكمة ، كما 
نحو الذات ، وتتضمف ميارات مشاركة 
الفريؽ ، كما أف المعمـ خالؿ ىذا النوع مف 

لإلنجاز ، ويضع ليـ التعمـ يدفع المتعمميف 
 النماذج ليكونوا أكثر نجاحًا 0

(Barrows , 2006 , p. 4)            
يشجع المتعمميف عمى تحميؿ المشكمة ،  -6

وتنشيط معارفيـ السابقة ، ويتـ ذلؾ خالؿ 
المناقشات التي تتـ في ظؿ المجموعات 
الصغيرة ، وتعمؿ عمى توضيح المعارؼ 

مات الجديدة ، السابقة، ومعالجة فعالة لممعمو 
عادة بنا  المعرفة ، بحيث يتكوف لدى  وا 
المتعمميف حب االستطالع لتقديـ مشكالت 

 أخرى ذات عالقة 0
(Schmidt , 1993 , p. 422 – 432)                  

 

 انفصم انثانث : اإلخرا اث
التصميـ  باحثافال اعتمد :التصمومىالتجروبيىىأواًل:

مجموعتيف )تجريبية، الضبط الجزئي لم التجريبي ذا
ىما احدإوضابطة( ذوات االختبار البعدي تضبط 

 ( يوضح ذلؾ :0) جدوؿخرى ، والاأل
 

 ث( انتصًيى انتجريبي نهبح1)  دولج
 

ىالمتغورىالتابعىالمتغورىالمدتقلىالمجمورة
 ستراتيجية انتعهى انًتًركز حول انًشكهةا انتجريبية

 انتحصيم 
 االعتيادية انطريقة انضابطة

 

ى:   ىى-ثانوًا ىالبحثىورونته يتألؼ مجتمع  :مجتمع
البحث الحالي مف جميع طالبات الصؼ الثاني 

المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النيارية 
لى مديرية تربية محافظة الديوانية لمعاـ إالتابعة 
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( 4194البالغ عددىف )( ـ0.00–.0.0الدراسي )
 باحثافال ختارا ( مدرسة 000طالبة موزعات عمى )

 إلجرا متوسطة أـ عمارة لمبنات اختيارًا عشوائيًا 
 باحثافف حدد الأما عينة الطالبات فبعد 0 أا متجربتي

ـ أستطبؽ التجربة فييا وىي متوسطة  المدرسة التي
نيا أ اتمؾ المدرسة ووجد باحثافال اعمارة لمبنات زار 
مصؼ الثاني المتوسط وبطريقة القرعة تضـ شعبتيف ل

شعبة )أ( لتمثؿ المجموعة التجريبية  باحثافال دحد

التعمـ المتمركز حوؿ  ةباستراتيجيوالتي درست )
المشكمة( وشعبة )ب( والتي درست )بالطريقة 
االعتيادية( قد مثمت المجموعة الضابطة ، ولقد بمغ 

( طالبة 46( طالبة بواقع )46العدد الكمي لمشعبتيف )
لممجموعة  ( طالبة.4لممجموعة التجريبية و)

الضابطة ولـ يتـ استبعاد أي مف طالبات 
 المجموعتيف وذلؾ لعدـ وجود رسوب مف العاـ

  :( يوضح ذلؾ 0الماضي ، والجدوؿ )
 
 
 
 
 
 

 ( توزيع طالبات جمموعيت البحث حسب الشعب2جدول )

ىالمجموعىالكليىرددىالطالباتىالمجمورةىالذعبةىت
 34 انتجريبية ) أ ( (1)

44 
 30 انضابطة ) ب ( (2)

 
 
 
 
 
 
 
 

ى:تكافؤىمجمورتيىالبحثىى-ثالثاى:
ا مقبؿ البد  بتطبيؽ تجربتي باحثافال حرص 

ئيًا في بعض إحصاعمى تكافؤ مجموعتي البحث 
أنيا قد تؤثر في نتائج  افعتقديالمتغيرات التي 

 -التجربة وىذِه المتغيرات ىي :
 وقد حسب ( العنس الزمين حمشوبًا باألشهس .1)
، إذ بمغ المتوسط الحسابي باألشيرعمار األ ثافباحال

( شيرًا 046المجموعة التجريبية )–ألعمار طالبات 
( ، والمتوسط الحسابي 9040بانحراؼ معياري )

( بانحراؼ 044ألعمار طالبات المجموعة الضابطة )
 (T– test) ( وباستخداـ االختبار التائي 1090)

جود فروؽ لعينتيف مستقمتيف أظيرت النتائج عدـ و 
( 0.0.ئية عند مستوى داللة )إحصاذات داللة 

( المحسوبة t( ، إذ كانت قيمة )40ودرجة حرية )
( الجدولية والبالغة t( أقؿ مف قيمة )004.)
، مما يدؿ عمى تكافؤ طالبات مجموعتي (0011)

 البحث في متغير العمر الزمني0

اختبار رافف عمى  باحثافال طبؽ( الركاء . 2)
سبوع لبحث التجريبية والضابطة في األا مجموعتي

ذ بمغ متوسط درجات المجموعة إوؿ مف التجربة أل ا
( ، 4014( بانحراؼ معياري )4900التجريبية )

( 4100ومتوسط درجات المجموعة الضابطة )
 test ( وباستخداـ االختبار التائي  )4010بانحراؼ)

 T–)  ف القيمة أظيرت النتائج ألعينتيف مستقمتيف
( أقؿ مف القيمة الجدولية 0010.ئية المحسوبة )التا

جة ( وبدر 0.0.( عند مستوى داللة )0011والبالغة )
البحث متكافئتيف  ا( ، وبذلؾ تعد مجموعت40حرية )

 في متغير الذكا  0 
 حصؿ . حياء( التخصيل الشابق ملادة عله األ3)
عمى درجات نصؼ السنة لمجموعتي البحث  باحثافال

لمعاـ  حيا ابطة في مادة عمـ األالتجريبية والض
مف مدرسة المادة ، إذ  (ـ0.00–.0.0الدراسي )

بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 
( ، ومتوسط 01004( وانحرافيا المعياري )01046)
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( بانحراؼ 0401درجات طالبات المجموعة الضابطة )
( وعند إجرا  المقارنة باستخداـ 00001معياري )
( لعينتيف مستقمتيف T – testالتائي ) االختبار

( أقؿ 0.9.( المحسوبة )tأظيرت النتائج أف قيمة )
( عند مستوى 0011( الجدولية والبالغة )tمف قيمة )

( مما يعني عدـ 40( ودرجة حرية )0.0.داللة )
مما يؤكد تكافؤ  ئياً إحصاوجود أي فروؽ دالة 

 مجموعتي البحث في متغير التحصيؿ السابؽ لمادة
 0 حيا عمـ األ
ى:إردادىمدتلزماتىالبحثىىرابعًاى:

المادة  باحثافال لقد حدد حتديد املادة العلنية . -أ
العممية التي سوؼ تدرس لطالبات مجموعتي البحث 

لفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي خالؿ مدة التجربة في ا
، امىداؼ بحثيأمع  يتال ـبما  (ـ0.00–.0.0)

خيرة مف كتاب ثالثة األاالختيار عمى الفصوؿ ال فوقع
( .0.0، 0لمصؼ الثاني المتوسط )ط حيا عمـ األ

 -وكما يأتي :
 0الالفقريات –الفصؿ السابع / عالـ الحيواف  ◄
 الحبميات 0 –الفصؿ الثامف / عالـ الحيواف  ◄
الفصؿ التاسع / العالقات بيف الكائنات الحية  ◄

 0ومحيطيا 
 باحثافال صاغ : صياغة األهداف الشلوكية -ب
ىداؼ السموكية اعتمادًا عمى تحميؿ محتوى المادة األ

لممجاؿ المعرفي موزعة  التي شممتيا التجربة وفقاً 
عمى المستويات الستة لتصنيؼ بمـو )التذكر، 

التقويـ( 0 و التركيب ، و التحميؿ ، و التطبيؽ ، و ، الفيـو 
ولية عمى ا األ ىداؼ بصورتيعرضت ىذه األو 

مجاؿ التربية  مجموعة مف الخبرا  والمختصيف في
ي المادة وعمـ النفس وطرائؽ تدريس العمـو ومدرس

رائيـ في سالمة آومشرفي االختصاص لبياف 
صياغتيا وشموليا لممادة العممية ودقة تصنيفيا ، 

قره أوفقًا لما  جرا  بعض التعديالت عميياإ وقد تـ
 الخبرا  والمحكموف 0 

عة مجمو  باحثافال أعد :إعداد اخلطط التدزيشية  -ج
 مف الخطط التدريسية لكؿ مجموعة مف مجموعتي البحث

ف منيا عمى ينموذجأالتجريبية والضابطة وقد تـ عرض 
وقد تـ  آرائيـمف  لإلفادةمجموعة مف الخبرا  وذلؾ 

 المحكموف 0 هما أقر تعديميا وفؽ 
  أداةىالبحثى.ى)ىاالختبارىالتحصولي(ى:ى-خامداى:

مر بيا إعداد وفيما يأتي توضيح لمخطوات التي    
 االختبار التحصيمي: 

 0 ػ تحديد المادة العممية 0 وتـ ذكرىا مسبقا0
 تحديد محتوى المادة العممية وصياغة األغراضػ 0

مف  ةسموكي ضاغر أ( 0.6السموكية 0 تـ اشتقاؽ )
 حيا الفصوؿ الثالثة األخيرة مف كتاب مادة عمـ األ

 ( غرضاً 040) -لمصؼ الثاني المتوسط وشممت :
لمتطبيؽ  ( غرضاً 00لمفيـ و) ( غرضاً 00تذكر و)لم
( 0التركيب و) ( غرضاً 00لمتحميؿ و) ( غرضاً 04و)
 لمتقويـ 0  ضاغر أ
 اعتمد( 0 االختباريةجدوؿ المواصفات )الخريطة ػ 4
تسمت بشموليا لموضوعات اخارطة اختبارية  باحثافال

لمصؼ الثاني  حيا البحث الحالي مف كتاب مادة عمـ األ
ولألىداؼ السموكية معتمدة عمى تصنيؼ  المتوسط

Bloom) ( في المجاؿ المعرفي لممستويات الستة )التذكر
التقويـ( 0 و التركيب ، و التحميؿ ، و التطبيؽ ، و الفيـ ، و ، 

استخراج النسبة  االختباريةوقد تطمب إجرا  الخارطة 
المئوية ألىمية كؿ فصؿ والنسبة المئوية ألىمية كؿ 

ف تـ تحديد فقراتيا أة لكؿ فصؿ بعد مستوى وعدد األسئم
 :( 4كما في الجدوؿ )، ( فقرة .6والتي بمغت )
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 )جدوؿ المواصفات( لالختبار التحصيمي االختبارية( الخارطة 4جدوؿ )
 

 

 ر التحصيمي 0 قاـػ صياغة فقرات االختبا 6    
( فقرة اختبارية وبواقع فقرة .6بصياغة ) باحثافال

واحدة لكؿ غرض سموكي وتـ عرض االختبار عمى 
جرا  إوتـ  آرائيـمف  لإلفادةمجموعة مف الخبرا  

قره أرات وفؽ ما ض التعديالت عمى الفقبع
 المحكموف0

جؿ التحقؽ مف صدؽ أومف  : ـ صدق االختبار
لى التحقؽ مف نوعيف مف إ حثافباال االختبار عمد

 نواع الصدؽ وىما  :أ
ويتـ التوصؿ إليِو مف خالؿ حكـ  :أىـىالصدقىالظاهريى
، رجة قياس االختبار لمسمة المقاسةمتخصص عمى د

ويمكف تقييـ درجة الصدؽ الظاىري لالختبار مف 
     خالؿ التوافؽ بيف تقديرات المحكميف 0                                   

 0 (.41،  0119)عودة ، 
إلى ىذا النوع مف الصدؽ  باحثافال توصؿ 

مف خالؿ عرض االختبار عمى مجموعة مف الخبرا  
فقراتو ووضوح  والمختصيف لمتأكد مف صالحية

مة ىذه الفقرات ليدؼ البحث  تعميماتو ومدى مال
 خذأيا لممجاؿ الذي وضعت لقياسو حيث وتمثيم

تمؾ المقترحات وتـ تعديؿ بنظر االعتبار  باحثافال
 0  يال بعض الفقرات وفقاً 

ى ىالمحتوى ىصدق ىـ وتـ تحقيقو مف خالؿ جدوؿ  :ب
 المواصفات 0 

 ػ تطبيؽ االختبار وتحميؿ فقراتو 0 0
 :يوىل نالختبار انتحصيه: انتدربت االستطالعيت األوالا أ
( .4عمى عينة مؤلفة مف ) االختبار باحثافال طبؽ 

ط في متوسطة مف طالبات الثاني المتوسطالبة 
االختبار كانت ف فقرات أجد وُ  بنغازي لمبنات ، وقد
قت ف متوسط الو أجابة مفيومة و واضحة وتعميمات اإل

 ( دقيقة 6.0جابة )الذي استغرقتو الطالبات في اإل
 : انتدربت االستطالعيت انثانيت نالختبار انتحصيهيثانياا 
عينة استطالعية ثانية  تـ تطبيؽ االختبار عمى    

( طالبة في متوسطة الوفا  لمبنات ..0مؤلفة مف )
 ئي لمفقرات 0حصاالتحميؿ اإل إلجرا 

ى ىاالختبار ىفقرات ىتحلول ى وتـ ذلؾ مف  :ىئوًاإحصاـ
 خالؿ حساب :

 معامؿ صعوبة باحثافال حسب :معامل الصعوبة    
أنيا تراوحت بيف  اكؿ فقرة مف فقرات االختبار فوجد

ف فقرات االختبار أ( وىذا يعني .09. – 004.)
( Downie , 1976جميعيا مقبولة ، إذ يشير )

لى أف مدى صعوبة الفقرات المقبولة يتراوح ما بيف إ
(.00. – .09.) (Dowine, 1976 , p. 215)  
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بعد حساب القوة التميزية لكؿ  :القوة التنييزية  
فقرة مف فقرات االختبار وجد أنيا تراوحت بيف   

بقي عمى أ( لذلؾ فيي جيدة وليذا 011. – 000.)
( Ebel , 1979 )فقرات االختبار جميعيا ، إذ يشير

ا كانت قوتيا التمييزية إلى أف الفقرة تعد جيدة إذ
 0(Eble , 1972 , p. 406) كثرأ( ف.00.)
بعد استعماؿ قانوف فعالية  : فعالية البدائل اخلاطئة  

جات الفئتيف العميا والدنيا ظير البدائؿ الخاطئة عمى در 
الفئة  اتلباجابات مف طإلييا إف البدائؿ الخاطئة جذبت أ

بقا  عمى جابات الفئة العميا لذا تـ اإلإكثر مف أالدنيا 
 البدائؿ مف دوف تغيير 0

( أف الثبات Marant , 1984ثبات االختبار 0يرى ) -4
يشير إلى درجة استقرار االختبار والتناسؽ بيف أجزائِو 0  

(Marant , 1984 , p. 9)    
إليجاد  ةإلى اعتماد أكثر مف طريق باحثافال لجأوقد   

 -ثبات االختبار وكما يأتي :
 بمغ  :(.0 –ريتشارد سوف –معادلة) كيودر باستخداـ

( وىذا يدؿ عمى 014.ختبار )معامؿ الثبات المستخرج لال
معامؿ ثبات جيد ومقبوؿ ، إذ تعد االختبارات جيدة  نوأ

( فما فوؽ0 )النبياف ، 041.إذا بمغ معامؿ ثباتيا )
0..6  ،06.) 
  كرومباخ( 0 بمغ معامؿ  –باستخداـ) معادلة ألفا

( وىو 010.كرومباخ ) –الثبات باستخداـ معادلة ألفا 
 معامؿ ثبات جيد0

تبار التحصيمي بصورتو النيائية 0 تألؼ االختبار ػ االخ
مف نوع  ة( فقرة موضوعي.6تو النيائية مف )بصور 

ي أدد وقد خصص لكؿ فقرة درجة واحدة االختيار مف متع
 دنى درجة )صفر( 0أ( و .6عمى درجة )أف أ
 

 عرض اننتائح وتفسريهاانفصم انرابع : 
لى التعرؼ عمى فاعمية إف البحث الحالي ييدؼ إ  
التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة  ةباستراتيجيلتدريس ا

في التحصيؿ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في 
 وفيما يأتي عرض لنتائج البحث: حيا مادة عمـ األ

ى:ىأوالى:ىررضىالنتائج
ئية عند إحصاػ الفرضية : )) ال يوجد فرؽ ذو داللة 

( بيف متوسطات درجات طالبات 0.0.مستوى داللة )
التعمـ  ةباستراتيجيعة التجريبية الالتي َدَرْسَف المجمو 

طالبات المتمركز حوؿ المشكمة وبيف متوسط درجات 
المجموعة الضابطة الالتي َدَرْسَف بالطريقة االعتيادية 

 في االختبار التحصيمي(( 0
 باحثافال ولمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدـ   

( لعينتيف مستقمتيف   T-testاالختبار التائي ) 
داللة الفرؽ بيف متوسط درجات طالبات لمعرفة 

يبية والضابطة في اختبار المجموعتيف التجر 
 : ( يوضح ذلؾ06 والجدوؿ )التحصيؿ

 ث يف االختبار انتحصيهيف ادلعياري ندرخاث جمًوعتي انبحاواالحنر ( ادلتوسط احلسابي,4خدول )

المتودطىىالعددىالمجمورة
ىالحدابي

االنحرافى
ىالمعواري

ئوةىرندىحصاالداللةىاإلىوةالقومةىالتائ
ى5.50مدتوىىداللةى ىالجدولوةىالمحدوبة

 3.38 58.92 43 التجريبية
 ئياً إحصادالة  9.88 5.22

 3.54 9..5 42 الضابطة
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القيمة التائية المحسوبة  فأ( يتضح 6مف الجدوؿ ) 
مف القيمة التائية الجدولية كبر أوىي ( .000بمغت )

( ومستوى 40ند درجة حرية )( ع0011والبالغة )
( مما يعني وجود فروؽ ذات داللة 0.0.) داللة
يبية في االختبار تجر لصالح المجموعة ال ئيةإحصا

المتوسط الحسابي لدرجات طالبات  إفإذ  التحصيمي
( ، والمتوسط  01090المجموعة التجريبية يساوي) 

الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة يساوي 
 ( وبذلؾ ُترفض الفرضية الصفرية 0 0100) 

ىىى::ىتفدورىالنتائجىىثانوًا
بيف  ئيةإحصاؽ ذي داللة النتائج وجود فر أظيرت  

في  المجموعة الضابطةتجريبية و المجموعة ال
 ةاستراتيجيختبار التحصيمي وىذا يعني تفوؽ اال

يقة الطر  التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة عمى
النتائج السابقة واقعية  فأ باحثافرى الياالعتيادية و 

ذه ما تتمتع بو ى إلىتعزى  إذحد بعيد  إلى
 -مف خصائص تتمثؿ بػ : ةاالستراتيجي

التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة  ةاستراتيجي إف -0
ؿ عمف الفمسفة البنائية تركز عمى ج المنبثقة

المتعمـ محور العممية التعميمية حيث تنقمو 
يا باحث عن إلىمف مجرد مستقبؿ لممعمومة 

تركز عمى كيفية تكوف ليس ىذا فحسب بؿ 
 لدى المتعمـ0 ةىذه المعموم

و مياـ أـ الدروس في صورة مشكالت يتنظ -0
، ذات معنى  تعميمية حقيقية ميمة اجتماعياً 

 ت بحيث تشكؿ ىذه المشكالت المحورلمطالبا
 0 في عممية التعميـ والتعمـ الرئيس

 أثنا  األساسيةتحمؿ الطالبات المسؤولية  -4
مثؿ في بحث المشكالت التي لتعمـ ، تتا

االستقصائية  باألنشطةوالقياـ  ، فتواجيي
لمتوصؿ  لمحؿ ، فالمعمـ يساعد ويوجو 

مف التعمـ يقع  األكبروينصح ، ولكف الجز  
 0 عمى عاتؽ الطالب

 : انفصم اخلايس
 االستنتاخاث وانتوصياث وادلقرتحاث 

اجات التي تـ يتضمف ىذا الفصؿ االستنت   
ع استخالصيا مف نتائج البحث  وفرضياتو  ، م

 0   باحثافلييا الإ التوصيات والمقترحات التي توصؿ
ى:أ ىاالدتنتاجات ى: في ضو  نتائج البحث يمكف  واًل
 :تي اآل استنتجيف أ فيباحثلم
يتفؽ مع  ةاالستراتيجيأف التدريس وفؽ ليذِه   ػ0

الذي يتطمب  ا حيفمسفة وأىداؼ تدريس مادة عمـ األ
عطا  الطالب الدور  تنظيماً  اإليجابي في لممحتوى وا 

اتِو العقمية المختمفة العممية التعميمية وممارسة عممي
مف فرص مختمفة لممارسة أنشطة متنوعة  لما توفره

 وربط الجانب النظري بالعممي 0
في نفوس  مؤثراً  انطباعاً  ةاالستراتيجيتركت ىذه  ػ 0

ؾ مف خالؿ اندماجيف بالعمؿ الطالبات وانعكس ذل
 0 التعاوني بكؿ جد وحب اطالع

ج التي توصؿ في ضو  النتائ :ىالتوصواتىثانوًا:
 -بما يأتي : باحثافوصي اليإلييا البحث الحالي 

لتدريس مف ؽ اائػ ضرورة العمؿ عمى تطوير طر 0
المنبثقة مف  تاالستراتيجياخالؿ تعميـ استخداـ 

 0 حيا ادة عمـ األالنظرية البنائية في تدريس م
ػ تدريب المدرسيف والمدرسات عمى االستفادة مف 0

التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في إعداد  ةاستراتيجي
بتيـ في وتطبيقيا مع طم حيا دروس مادة عمـ األ

 0 لمراحؿ الدراسيةمختمؼ ا
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قترح ياستكمااًل ليذِه الدراسة  :ىالمقترحاتى:ىثالثًا
 -: باحثافال
الية لمتعرؼ عمى مة لمدراسة الحػ إجرا  دراسة مماث0

التعمـ المتمركز حوؿ  ةاستراتيجيفاعمية استخداـ 
المشكمة في مراحؿ تعميمية مختمفة وعمى عينات 

 مختمفة 0
التعمـ المتمركز  ةاستراتيجيػ إجرا  دراسة باستخداـ 0

حوؿ المشكمة ودراسة تأثيرىا عمى متغيرات أخرى 
دافعية لمتعمـ ، الو ي والمنطقي ، بداعمثؿ )التفكير اإل

االتجاه نحو العمؿ التعاوني في و مستوى الذاكرة ، و 
 000000 الخ ( 0حيا مادة عمـ األ

 ادلصادر انعربيت
 بو جادو صالح محمد عمي ، ومحمد بكر أ

، دار  تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽنوفؿ : 
 0 1..0، عماف ، األردف ،  0الميسرة ، ط

 ومحمد مبو سعيدي عبد اهلل بف خميس ، أ
بف عمي البموشي : قياس فاعمية استخداـ ا

" في تدريس العمـو عمى Veeخريطة الشكؿ "
تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع مف التعميـ العاـ 

،  مجمة كمية التربيةواتجاىاتيـ نحوىا ، 
مارات العربية المتحدة ، العدد جامعة اإل

(04 ، )0..4 0 
  التميمي يوسؼ فاضؿ عمواف ، وبتوؿ محمد

ف ينموذجيف تدريسيأثر استخداـ أي : "الداين
في تفسير المفاىيـ الفيزيائية ذات الفيـ 

لدى طالبات الصؼ الخامس  الخاطئ
بحث ، كمية التربية األساسية ، العممي"

مسحوب عمى الرانيو حاصؿ عمى موافقة 
 0 6..0،  بالنشر

  ، نموذج أثر استخداـ أالسيد :  ةمنيأالجندي
وميارات عمميات ويتمي في تنمية التحصيؿ 

ساسية والتفكير العممي لتالميذ العمـ األ
الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـو ، 

( ، العدد 4، المجمد ) مجمة التربية العممية
(0، )0..00 
 طرؽ التدريس بيف التقميد :  ةالحريري ، رافد

 0.0.0، ، عماف 0، ط، دار الفكروالتجديد
  : صميـ التعميمي التالحيمة ، محمد محمود

،  0، دار الميسرة ، ط نظرية وممارسة
 0 4..0عماف ، 

 عزيز حسف جاسـ : "فاعمية  الخزرجي ،
مكارثي( في  أنموذجالحر) االستكشاؼ

تحصيؿ طالب الصؼ الثاني متوسط في مادة 
، (غير منشورة رسالة ماجستير)"حيا عمـ األ
 60..0القادسية ، كمية التربية ،  جامعة

 " : ثر التدريس وفؽ أالدايني ، بتوؿ محمد
تحصيؿ تالمذة الصؼ نموذج وودز في أ

الخامس االبتدائي في مادة العمـو العامة" ، 
)رسالة كمية المعمميف ، جامعة ديالى ، 

 0 0..0، ماجستير غير منشورة( 
 محمد مصطفى مصطفى :  بيالد ،

،  معاصرة في التعمـ التعاوني تاستراتيجيا
 0 4..0عالـ الكتب ، القاىرة ، 

  : كيؼ تستخدـ التعمـ ديميسؿ ، روبرت
، دار ؟  لى مشكمة في غرفة الصؼإالمستند 

  0 0..0، الرياض ،  0الكتاب التربوي ، ط
 األسس العامة :  لبيب وآخروف ،رشدي

 01940، بيروت،0، ط، دار النيضةلمتدريب
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  زيتوف ، حسف حسيف وكماؿ عبد الحميد
التعمـ والتدريس مف منظور النظرية زيتوف : 
 0 4..0،  0، ط البنائية

 فاعمية  ةالسعدي ، ناظـ تركي عطي" :
نموذج التعمـ البنائي في أ باستعماؿالتدريس 

اىيـ البيئية لدى طالب الصؼ اكتساب المف
الرابع العممي وتنمية ثقافتيـ البيئية" ، 

( ، كمية رسالة ماجستير ، غير منشورة)
  0 .0.0التربية ، جامعة القادسية ، 

 محمد  الشعيمي عمي بف ىوثيؿ ، وعبد اهلل
ساسية المتضمنة خطايبة : "عمميات العمـ األ

نشطة العممية لكتب العمـو لمصفوؼ في األ 
ساسي في ربعة األولى مف مرحمة التعميـ األأل ا

، مجمة العمـو التربوية والنفسيةسمطنة ُعماف" ، 
 0 4..0، ، ُعماف(6( ، مجمد )0عدد )

  عبد الحكيـ ، شيريف : "فعالية استخداـ
نموذج ويتمي لمتعمـ البنائي في تنمية 
التحصيؿ والتفكير الرياضي لدى طالب 

الرياضيات" ،  الصؼ األوؿ الثانوي في مادة
، الجمعية  مجمة تربويات الرياضيات

، (9يات ، المجمد )لتربويات الرياضالمصرية 
 0 0..0،  019 – 001ص 

  : تدريس العمـو عبد المطيؼ ، حسيف حيدر
، دار في ضو  االتجاىات التربوية المعاصرة 

 0 0114، صنعا  ،  0الحادي ، ط
  : الشامؿ في تدريب العقيؿ ، إبراىيـ

معمميف ميارات األسئمة الصفية واالختبارات ال
،  4، ج 0، دار الوراؽ ، طالتحصيمية
 0 4..0الرياض ، 

 القياس والتقويـ في العممية حمد : أ،  ةعود
ار األمؿ ، كمية العمـو ، د التدريسية
 01190يرموؾ ، عماف ، ال، جامعة التربوية

  غازي ، إبراىيـ : "أثر استخداـ العروض
ستقصائية عمى التحصيؿ الدراسي العممية اال

العممية وتنمية عمميات العمـ واالتجاىات 
)رسالة عدادي" ، لدى طالب الصؼ الثاني اإل

، كمية التربية ػ جامعة غير منشورة(  دكتوراه
 0 0110سكندرية ، سكندرية ، اإلاإل

 ه يوسؼ : "فعالية تدريس الغناـ ، محرز عبد
ز حوؿ راتيجية التعمـ المتمركالعمـو بست

المشكمة في التحصيؿ وتنمية كؿ مف التفكير 
الناقد لدى تالميذ الصؼ االستداللي والتفكير 

،  مجمة كمية التربيةعدادي" ، األوؿ اإل
( ، 44( ، العدد )04جامعة بنيا ، مجمد )

 0 4..0،  49 – 0ص 
  : التدريس الكسباني ، محمد السيد عمي

نماذج وتطبيقات في العمـو والرياضيات 
، دار  االجتماعيةوالمغة العربية والدراسات 

 0 9..0، القاىرة ،  0الفكر ، ط
  الكمزه ، رجب أحمد : "أثر استخداـ رزمة

ؿ تعميمية في تدريس الجغرافية عمى تحصي
ساسي واتجاىاتيـ تالميذ الصؼ السابع األ
مجمة كمية التربية نحو التعمـ الذاتي" ، 

، ، حزيراف(0( ، ج ).0، العدد ) بالمنصورة
 0 0191مصر، 

  : اتجاىات حديثة في مازف ، حساـ محمد
،  0، دار الفجر ، طتعميـ وتعمـ العمـو 

 0 1..0القاىرة ، 
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  محمد ، منى عبد الصبور : المدخؿ
المنظومي وبعض نماذج التدريس القائمة 

المؤتمر العربي الرابع عمى الفكر البنائي ، 
حوؿ "المدخؿ المنظومي في التدريس 

 60..0، ، ابريؿ، جامعة عيف شمس"تعمـوال
  كرامي :"فاعمية استخداـ إمرساؿ ، محمد

نموذج ويتمي لمتعمـ البنائي في تنمية 
االستدالؿ التناسبي لدى تالميذ الصؼ 

)رسالة ماجستير غير الخامس االبتدائي" ، 
، يةسكندر ، كمية التربية ، جامعة اإل (ةمنشور 

 60..0جميورية مصر العربية ، 
  مكاوف ، حسيف سالـ : "فاعمية برنامج

مى وفؽ النظرية تدريبي لمعممي العمـو ع
يسي وتنمية دائيـ التدر أالبنائية لتحسيف 

بتحصيؿ تالمذتيـ ،  عمميات العمـ وعالقتو
، كمية التربية ػ  )رسالة دكتوراه غير منشورة(

 10..0ابف الييثـ ، جامعة بغداد ، بغداد ، 
  : ساسيات القياس في أالنبياف ، موسى

،  0، دار الشروؽ ، ط العمـو السموكية
 0 6..0ردف ، األ 

  : قاموس نجار ، مؤيد جبرائيؿ وآخروف
، الجامعة  0، ط التربية وعمـ النفس
 0 .014األمريكية ، بيروت ، 

  : الجديد في تعميـ يعقوب ، حسيف نشواف
 01910ربد ، إ،  0، دار الفرقاف ، ط العمـو
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Abstract 

 The research aims at investigating 

teaching efficiency by learning strategy centered 

on the problem of getting and developing 

knowledge processes of girl pupils in second 

stage intermediate schools with relation to the 

subject of biology . 

  The research is built on one hyptheses : 

ـ  there is no statistically significant difference at 

level of functional ( 0.05) between the average 

of girl pupils degrees of the experimental group 

teaching strategy centered on the problem and 

the average of degrees of the control group 

taught by the traditional method of teaching . 

   The research concentrates on second stage girl 

pupils in intermediate and secondary schools 

(morning studies ) which belong to the public 

Directory of Education Al-Diwaniya city for the 

academic year 2010-2011 . 

   The researches uses the experimental design 

of equal groups which includes two groups : the 

experimental and the control group . A sample 

is chosen randomly according to this design 

which is Um Imara intermediate school for Girls 

. The sample comprises ( 64 ) girl pupil divided 

randomly into two groups : one of them is tested 

randomly by lot to represent the experimental 

group which comprises 34 girl pupil taught 

according to the teaching strategy centered on 

the problem ; the other chosen to represent the 

control group which comprises 30 girl pupils 

taught according to the traditional method .  

   The two groups were equalized by the factors 

of : age , intelligence , stage of knowledge (mid-

year) . 

  The researcher assigned the subject matter as 

being the last three chapters (seventh,eighth and 

ninth  ) of the text of biology for second stage of 

intermediate schools. The behavioural 

objectives for these chapters reached (204) ones. 

 The researcher set (16) teaching plans for the 

experimental groups and (16 ) teaching plans for 

the control groups .  

   As for as the research tools two tools have 

been used : the first is obtaining test its final 

shape consists of ( 20) items of multiple choice 

of (4 choices ) and the validity and stability and 

the differential factor , difficulty and effeicency 

of choices have been counted for this test .  

Using spps and Microsoft excel the results are :  

    The girl pupils of the experimental group who 

have been taught according to a teaching 

strategy centered on the problem excelled those 

of control group taught by the traditional 

method. 

   In the light of the results the researches 

recommends the use of the strategy of learning 

centered on the problem in teaching sciences 

should , especially , the subject of biology .  

     Methods of teaching should be developed 

through relying on strategies related to the 

constructive theory in teaching moreover ,  

   The researcher suggests doing  similar studies 

about different educational stages and different 

samples in addition to using variables that 

belong to creative and logical thinking , 

motivation for learning , memory level , 

orientation towards biology .. etc. 


