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 االفتتاحية 

البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود يف جمال التطوير   التميز  يف إطار أنشطة مركز 

املركز   رأى  والرياضيات،  العلوم  بتعليم  الصلة  ذوي  الرتبويني  للمامرسني  يف  املهني  املشاركة  عىل  حتفيزهم  أمهية 

هـ،  1434البحث اإلجرائي من خالل تنظيم جائزة البحث اإلجرائي، وقد بدأت أول دورات هذه اجلائزة يف العام  

العلوم   تعليم  ممارسات  لتحسني  اإلجرائي  البحث  عىل  التشجيع  تضمنت  التي  الرابعة،  الدورة  يف  نحن  وها 

 والرياضيات وتعلمها عن بعد.

يف اللجنة العلمية جلائزة البحث اإلجرائي أن نطرح بني أيديكم كتاب جائزة البحث اإلجرائي »الدورة    ويسعدنا 

جديدًة   آفاًقا  يفتح  أن  ويؤمَّل  وعربيًّا،  اإلجرائية حمليًّا  للبحوث  مة  املحكَّ العلمية  الكتب  أوائل  وهو من  الرابعة«، 

مة ختتص بالبحوث اإلجرائية   واملامرسات امليدانية؛ وذلك لتعزيز التطوير املهني للمعلم  إلصدار جمالت علمية حمكِّ

 واجلامعي. ،والتأمل الذايت  املرتكز عىل البيانات، واملبادرات الذاتية، 

( بحًثا استقبلتها، بنسبة قبوٍل بلغت  1٨( أبحاث إجرائية أجازهتا اللجنة العلمية من أصل ) 3ويضم الكتاب ) 

ات العلمية الدقيقة التي اختذهتا اللجنة يف عمليات التحكيم، حيث ُحكمت  %(، وهذه النسبة تظهر اإلجراء1٦،٦)

َمني اثنني عىل األقل.    األبحاث اإلجرائية، وُاجيز كل بحث من حمكَّ

مني عىل جهودهم املبذولة يف فرز األبحاث التي ُقدمت يف جائزة   ويف اخلتام ال يسعنا إال أن نشكر الزمالء املحكَّ

ويدها، كام نشكر الباحثني عىل مشاركتهم وجهودهم املبذولة يف تطوير أبحاثهم يف ضوء آراء  البحث اإلجرائي وت 

مني.   املحكَّ

 واهلل ويل التوفيق.

   جائزة البحث االجرائي  مقرر 

 د أ.د. نضال بنت شعبان األمح
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 جلنة اجلائزة 

 الصفة  جهة العمل  االسم 

 مقرًرا  سعود جامعة امللك  أ. د. نضال بنت شعبان األمحد 

 عضًوا  مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات  بن حسني الدمهش عبد الول أ.د. 

 عضًوا  جامعة بيشة  د. إبراهيم بن احلسني خليل 

 عضًوا  مركز التميز البحثي   العرفج نعبد الرمحأروى  أ.

 عضًوا  مركز التميز البحثي  أمل رمزي بن سعيد  أ.

 عضًوا  وزارة التعليم  أمينة بنت سلوم الرحيل أ. 

 عضًوا  مركز التميز البحثي   أ. عبده نعامن حممد املفتي 

 عضًوا  مركز التميز البحثي  أ. نورة بنت عل القرن 

 عضًوا  جامعة امللك سعود  أ. هياء بنت حممد الشهري 

 

  



 

٦ 

 

 املحتويات 

 الصفحة العنوان

  االفتتاحية

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

  2أثر اسرتاتيجية تعليم األقران عرب الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارة حل املسائل الفيزيائية ملقرر فيزياء   

  ........................................................................................خالد سيار شالح الشمري. أ

  اإللكرتونية التفاعلية يف حتقيق نواتج التعلم يف مقرر الرياضيات لدى طالبات فاعلية استخدام األنشطة

 . الصف الثان املتوسط بمدينة الرياض

 .............................................. ...... ...........................شيخة رجعان شليويح الشمريأ. 
 

  أثُر توظيف إسرتاتيجية تسلُِّق اهلضبة يف تدريس العلوم يف تنمية مهارات حل املشكالت لدى طالبات املرحلة

 .املتوسطة املوهوبات علميًا 

 ..................................فاطمة بنت حممد أمحد عداوي، و أ. عهود بنت حييى عيل بحاريأ. 
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   2قرر فيزياء مل يةتنمية مهارة حل املسائل الفيزيائيف اسرتاتيجية تعليم األقران عرب الفصول االفرتاضية   أثر

 خالد سيار شالح الشمري أ. 

   ثانوية األمري سعود بن نايف، الباطن إدارة التعليم بمحافظة حفر

تعليم األقران عرب الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارة اسرتاتيجية    أثرهدف هذا البحث اإلجرائي إىل استقصاء  :  ستخلص امل

  ، اطالب    (50)  من  البحث. وتكونت عينة  يف ثانوية األمري سعود بن نايف بمحافظة حفر الباطن  2ملقرر فيزياء    يةحل املسائل الفيزيائ

ولتحقيق أهداف البحث اإلجرائي استخدم    .ا ( طالب  25)  عددها   وجمموعة ضابطة  ،ا ( طالب  25)عددها  قسمت إىل جمموعة جتريبية  و

الشغل والطاقة واآلالت  "  ــب  املعنونثالث  الفصل ال  من  أسئلة  عرشةمن    ا مكون    ا حتصيلي    االباحث املنهج شبه التجريبي، وأعد اختبار  

ا بني متوسطي وتوصلت نتائج البحث إىل وجود فروق دالة إحصائي    ،املعاجلات اإلحصائيةاستخدم املتوسطات احلسابية يف  و  ."البسيطة

التي درست    الضابطة  ودرجات طالب املجموعة  ،التي درست باستخدام اسرتاتيجية تعليم األقران  درجات طالب املجموعة التجريبية

تؤكد هذه النتائج أن اسرتاتيجية تعليم األقران  و.  جموعة التجريبيةيف اختبار حل املسائل الفيزيائية لصالح طالب املبالطريقة املعتادة  

وازدادت معه   ،بنفسهزادت ثقة الباحث  ومن اخلربات املستفادة    ،متثل اسرتاتيجية تعلم فعالة يف اكتساب مهارة حل املسائل الفيزيائية

ال اختاذ  عند  من خالل سلوكه  دافعيته  التعليمية  واالستقصاءقرارات  البحث  التحليلية  ،طريق  وقدراته  الناقدة  أفكاره  نمت    ، حيث 

 . حل املشكالت التعليمية التي واجهته يف عملهعند  سني ممارساته التعليميةوظهرت آثاره يف حت

 مهارة حل املسائل الفيزيائية.   عليم األقران، الفصول االفرتاضية،: تالكلامت املفتاحية
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 :  مشكلة البحثمقدمة و 

  ا وقاعدة ملختلف العلوم، فهو يوضح أدق التفاصيل العميقة لفهم كل يشء، بدء    ا علم الفيزياء أساس    يعد  

واملواد السائلة والغازات والصلبة والبالزما )احلالة    باجلسيامت األولية إىل النواة والذرة واجلزيئات واخلاليا احلية 

الرابعة للامدة( والدماغ البرشي واألنظمة املعقدة وأجهزة احلاسوب والغالف اجلوي والنجوم والكواكب واملجرات  

    .( 2010عويضة،  )  والكون نفسه

حل    تكتسبو الفيزيائيةمهارة  تعلم  أمهية    املسائل  مكوناتهمنهج  يف  كأحد  العاين    ؛ الفيزياء  ذكر  حيث 

أساسية متكاملة هي: اجلانب النظري، وحل املسائل    مكونات( أن منهج الفيزياء يشتمل عىل ثالث  2013وآخرون ) 

التجارب   وإجراء  الرياضية،  الفيزيائ  العملية، الفيزيائية  للقوانني  الطلبة  فهم  تقويم  املسائل  وأن  حل  يف  يتمثل  ية 

لعلم  املستويات العليا لتصنيف بلوم يف جمال التطبيق والتحليل، إذ يزاول الطالب عمليات اعىل  التي تعتمد    الرياضية

  ؛ أمهية امتالك مهارة حل املسألة الفيزيائيةإىل  (  2015أشار طلبة )  كام  األساسية واملتكاملة يف حل أي مسألة فيزيائية. 

ومركز تعلمها، كام    ،الذي يشكل أساس التفكري يف الفيزياء  ء ساوى بني التفكري وحل املسألةألن الكثري من العلام

 وفيه حيدد املتعلم األفكار اجلديدة املتطلبة لعملية التعلم.  ،أنه أرقى أشكال التعلم 

)  وأوص  برضورة  2014الشايع  يمتلك  (  الكيفي  م الطالب  أن  بشقيها  الفيزيائية،  املسائل  حل  هارات 

الصيغة   قراءة  عىل  والقدرة  وتطبيقاته،  الفيزيائي  املفهوم  باستيعاب  الكيفي  الشق  يتمثل  حيث    النصية والكمي، 

الرياضية، وما يرتبط هبا من مهارات    العمليات مهارة إجراء  بامتالك    يف حني يتمثل الشق الكمي وفهمها،    للمسألة 

من  تبقى مهارة حل املسائل الفيزيائية  تو     ، كمهارات التعامل مع الرسوم البيانية، أو التخطيطية.  معها   ذات عالقة 

جديدة وأساليب  حديثة،  تدريس  طرق  إىل  حاجة   الفيزياء  منهج  مكونات  أثناء    ا نظر    ؛ أكثر  الطالب  نتائج  لتدين 

ركزت االجتاهات احلديثة عليه، واستدعى ذلك    ن الطالب حمور العملية التعليمية فقداالختبارات التحصيلية، وبام أ 

 ت تفكريه. ونم   ، جديدة أثبتت فاعليتها يف إثارة دافعية الطالب ا طرق  

أشادت    الذيالتعلم النشط    استخدامية  لرفع مستوى الطالب يف حل املسائل الفيزيائ ومن الطرق التعليمية  

لرفع مستوى التعلم لدى    وتدعو إىل استخدامه؛ بأمهيته يف العملية التعليمية،  و  ،به العديد من الدراسات الرتبوية 

أن  إىل  (  2016. حيث أشارت رمضان )املتعلمني ومساعدهتم عىل اكتساب املعرفة والرفع من قدرهتم عىل اإلنجاز
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التدريس أكدوا أن التعلم النشطاملناهج وطب  املتخصصني  التي    رق    ا جيابي  إ  ا ور  د  تؤدي هو أحد االجتاهات احلديثة 

   إذ تتاح فيه الفرصة للمتعلم حلل املشكالت، واختاذ القرارات، وممارسة التفكري بأنواعه املختلفة.  ؛للمتعلم يف التعلم 

التعلم النشط و التعاوين، و  ، "تعليم األقران"  من بني اسرتاتيجيات  التعلم  وهو أن    هي شكل من أشكال 

حتت بيئة التعلم الفعالة التي تركز عىل    األقل منه يف املستوى الدرايس  الطالبيف تعليم    ا املتفوق دراسي    الطالبيقوم  

التعاوين     يعرفه فتحية و،  (2012سيد واجلمل،  رشاف املعلم )إ   تحتاندماج املتعلم بشكل كامل يف عملية التعلم 

  ؛القرين مع القرناء املتعلمني   سرتاتيجية التي يقوم فيها الطالب ذو الكفاءة العالية بمامرسة دور املعلمال( با 2015)

سرتاتيجية تعليم  ا( عدة مزايا الستخدام  2012)رفاعي  وذكر    يف حتسني أداء مهارات متنوعة.  هلم  لتقديم العون

إتاحة الوقت الكايف إلجراء أنشطة مرتبطة  ، وحتقيق التفاعل اإلجيايب بني املعلم والطالبإتاحة فرص    منها:األقران،  

التعلم  وأنه  بمحتوى  االتصال،  مهارات  تنمية  فرص  ويزيد  املتعلم ،  لدى  الدافعية  وينمي  مفهوم  ،  ويوجه  يقوي 

يمكن تطبيقه يف كل املستويات من املراحل  ، و لتقويم األفراد واجلامعات  ا فرص  ، ويتيح  يقلل من اإلحباط، والذات

تكوين  قد تؤدي إىل  ، وسرتاتيجية إىل زيادة التحصيل الدرايسالتؤدي هذه ا، كام  التعليمية ولكافة املقررات الدراسية

 عالقات اجتامعية جيدة بني الطالب. 

( يف  2011دراسة احليايل وهندي )  :ألقران، منها أظهرت نتائج دراسات عديدة أثر اسرتاتيجية تعليم او

يف مادة    لدى تالميذ الرتبية اخلاصة هبا  واالحتفاظ    ، سرتاتيجية تعليم األقران لتنمية مهارات القراءة اجلهريةافاعلية  

)  .القراءة  احلريب  برهن  األقران يف عالج صعوبات  2017كام  تدريس  اسرتاتيجية  استخدام  فاعلية  عىل  القراءة  ( 

بالسعودية.  الباطن  حفر  حمافظة  يف  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  لدى  التميمي  إ  اجلهرية  دراسة  إىل  ضافة 

إدارة التعلم اإللكرتوين عىل حتصيل  ( التي أوصت باستخدام اسرتاتيجية تعليم األقران القائمة عىل نظام  2017)

 واجتاهاهتن نحوها. طالبات قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة حفر الباطن

لدى الطالب يف حل املسائل الفيزيائية من خالل إجاباهتم يف    ا ضعف  الحظت    2تدرييس ملقرر فيزياء عند  و

الواجبات املنزلية، واالختبارات القصرية، ويرجع هذا القصور إىل أن الطالب مل يستكملوا دراستهم يف مقرر فيزياء  

جل  ؛ 1 ا  كورونا  نظر  ألقت  ائحة  التجولالتي  حظر  وفرض  أمجع،  العامل  عىل  اجلهات  ، بظالهلا  أغلب    وتعطلت 

الفريوس  ا احلكومية، خوف   انتشاره  ، من اإلصابة هبذا  التعليم  ، واحلد من رسعة  بينها وزارة  حيث تم تعليق    ، ومن 

 عد عرب الفصول االفرتاضية من خالل منصة مدرستي. وحتولت فيام بعد إىل خيار التعليم اإللكرتوين عن ب    ،الدراسة
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حل  ي  سبقومما     مهارة  تدين  يف  احلايل  البحث  مشكلة  حتديد  مقرر   املسائلمكن  طالب  لدى    الفيزيائية 

اسرتاتيجية تعليم األقران عرب    أثرما  "  وحلل هذه املشكلة حاول البحث احلايل اإلجابة عن السؤال اآليت:،  2فيزياء

 . "؟ 2ملقرر فيزياء   ية الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارة حل املسائل الفيزيائ

 : هدف البحث

اسرتاتيجية تعليم األقران عرب الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارة    أثر   عىل   عرفت  ال   إىل  احلايلهيدف البحث  

 . 2حل املسائل الفيزيائية ملقرر فيزياء  

 : أمهية البحث

 تتمثل أمهية البحث احلايل فيام ييل:

 هارة حل املسائل الفيزيائية كجزء من مكون مقرر الفيزياء. مل الدور الفعال والرئيس  - 1

 الفيزياء عىل توظيف اسرتاتيجية تعليم األقران يف العملية التعليمية. مساعدة معلمي  - 2

 والعمل بروح الفريق الواحد.  ، عمل الطالب مع بعضهم البعض تنمية- 3

 حتسني مستوى التحصيل الدرايس للطالب املرتبط بتحسني مستوى تعلهم.  - 4

 من البحوث والدراسات يف هذا املجال.   املزيدإىل إجراء  التمهيد - 5

 مصطلحات البحث: 

، ملساعدة املتعلمني اآلخرين مبني عىل أن  ا هو نظام تدريس يقوم به الطالب املتفوق دراسي    تعليم األقران:

واجلمل،   )سيد  املعلم  إرشاف  حتت  التعاوين،  التعلم  صور  إحدى  وهي  املتعلم،  حول  ومتمركز  موجه  التعليم 

2012  .) 

هي قاعات تعمل عىل أجهزة احلاسوب وشبكات املعلومات املحلية والعاملية، متكن    الفصول االفرتاضية:

من خالل أدوات وتقنيات وبرجميات، وتتصل    األهداف وحتديد الواجبات واملهاماملعلم من عرض الدروس ووضع  

واملشاركة يف ساحات    ،إرسال املهام و  ، وحل التكليفات  ، ومتكنهم من قراءة األهداف والدروس التعليمية   ،بطالبه

 (.  2014احلوار والنقاش )عزمي، 
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استخدام الطالب جمموعة من احلقائق واملفاهيم والعالقات والقوانني التي درسها    حل املسائل الفيزيائية: 

من قبل، وربطها باملعطيات الواردة باملسألة؛ بغرض الوصول إىل احلل الالزم هلا؛ نتيجة وجود موقف مشكل يقدم  

 (. 2005للمتعلم ومل يمر به من قبل ويتطلب حله )طلبة،  

 اخلطة اإلجرائية: 

 : البحثحدود 

 . حدود موضوعية: تم اختيار الفصل الثالث )الشغل والطاقة واآلالت البسيطة(  -

 . 2حدود برشية: طالب مقرر فيزياء   -

 الباطن. حدود مكانية: ثانوية األمري سعود بن نايف بمحافظة حفر  -

 هـ. 1442حدود زمانية: تطبيق البحث خالل الفصل الدرايس الثاين للعام  -

 :وعينته البحث جمتمع 

موا  .ا طالب   مخسون وعددهم   ،يف املرحلة الثانوية بمدرسة األمري سعود بن نايف  2طالب مقرر فيزياء     وق س 

درست باستخدام اسرتاتيجية تعليم األقران، واملجموعة الثانية  و  ، ا طالب    25إىل جمموعتني؛ إحدامها جتريبية وعددها  

   املعتادة. درست بالطريقة التقليدية و  ،ا طالب   25ضابطة وعددها ال

 : أدوات البحث

 . 2الفصل الثالث )الشغل والطاقة واآلالت البسيطة( بمقرر فيزياء   من اختبار حتصييل حلل املسائل الفيزيائية    - 1

 . 2الفصل الثالث )الشغل والطاقة واآلالت البسيطة( بمقرر فيزياء  منتكليف واجبات منزلية   - 2

 : منهج البحث

سؤال   عن  لإلجابة  التجريبي  شبه  املنهج  الباحث  تطبيق  البحثاستخدم  تم  حيث  )القبيل  ،  االختبار 

)درست   والضابطة  األقران(،  تعليم  اسرتاتيجية  باستخدام  درست  )التي  التجريبية  املجموعتني:  عىل  والبعدي( 

 (. 1)  اجلدول . فظهر التصميم التجريبي الذي اختاره الباحث كام هو موضح يف بالطريقة التقليدية املعتادة(

 .( التصميم التجريبي للبحث1اجلدول )

 االختبار البعدي  املعاجلة التجريبية  القبل االختبار  املجموعة 

 مهارة حل املسائل الفيزيائية سرتاتيجية تعليم األقران ا مهارة حل املسائل الفيزيائية التجريبية 

 مهارة حل املسائل الفيزيائية الطريقة التقليدية املعتادة مهارة حل املسائل الفيزيائية الضابطة 
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مراحل    أوال  أما  فتمر  الدراسة  تنفذ يف هذه  التي  تعليم األقران  ثم مرحلة    اسرتاتيجية  بمرحلة اإلعداد، 

جيب    ق األهداف املنشودة من استخدامها يف حتقي  ةمرحلة التقييم، ولضامن كفاءة هذه االسرتاتيجي  ا التطبيق، وأخري  

 املراحل.  ( هذه1الشكل )  ويمثل  راحل، وعدم اإلخالل بأي مرحلة منهام.امل مراعاة تنفيذ الثالثة 

 ( مراحل اسرتاتيجية تعليم األقران 1الشكل )

 : إجراءات البحث

وتقبل األقران لقرينهم    ، وآلية تطبيقها   ، تم هتيئة الطالب الستخدام االسرتاتيجية من خالل توضيح اهلدف منها  -1

 عندما يقوم بتعليمهم. 

الفصل االفرتايض من خالل    إنشاء غرف فرعية )جمموعات تعلم(، وحتديد   -2 برنامج  جمموعات العمل داخل 

تتكون  و  ،غرفة طالب ذو حتصيل درايس مرتفع مايكروسوفت تيمز. وتم تقسيمهم إىل مخس غرف، ويرأس كل

طة التي درست  أما املجموعة الضاب،  ا ( طالب  25وعددهم ) ،  2املختارة من طالب مقرر فيزياء    املجموعة التجريبية

املع فعددها بالطريقة  طالب  25)  تادة  التالية:    ا (  اآللية  وحتديد    متتوفق  املعلم  قبل  من  الفيزيائية  املسألة  قراءة 

ل    ،وبشكل خطوات متسلسلة   ،احلل عىل السبورة  ذف  ن  ومعطياهتا وجماهيلها،   الطالب بنقل احلل إىل    فوبعدها ك 

 دفاترهم، مع إعطاء الطالب مساحة لالستفسار عن بعض جوانب خطوات احلل. 

 تم تدريب القرناء من قبل املعلم عىل ما جيب القيام به من مهام توكل إليهم.  -3

ف رت -4 كدليل حلول    حيتاجها السرتاتيجية تعليم األقران من كتب   التي  املعلم  ساعدة للقريناملتعليمية  الواد  امل   و 

 ( 1من موقع عني. ملحق )  ومقاطع فيديو تعليمية املسائل للصف الثاين الثانوي لقسم العلوم الطبيعية، 

مراحل 

ة اسرتاتيجي

انتعليم األقر

اإلعداد

التقييمقالتطبي
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قبلي    حتصييل   اختبارأ جِري   -5 الدراسة  جمموعتي  الرابع،1442/ 06/ 28بتاريخ    ا عىل  األسبوع  يف  ثم    هـ  ومن 

 صدت النتائج عىل احلاسوب. ور   ،االختبار نامذجححت ص  

املوافق    أجرى  -6 األحد  يوم  التجربة  املوافق  وانته  ، هـ1442/ 02/07الباحث  اخلميس  يوم  ت 

رشاف املعلم مع املجموعة  قران عرب الفصول االفرتاضية حتت إ بتنفيذ اسرتاتيجية تعليم األ   هـ 1442/ 07/ 13

      يف التدريس مع املجموعة الضابطة. التجريبية، بينام استخدمت الطريقة التقليدية 

وذلك عىل جمموعتي الدراسة، ومن ثم صححت نامذج    ،من التجربةتم إجراء اختبار حتصييل بعدي بعد االنتهاء   -7

 .  ا االختبار من قبل الباحث ومعاجلتها إحصائي  

 النتائج. حتليل نتائج البحث ومناقشته، واخلروج بتوصيات وحلول مقرتحة يف ضوء هذه  -8

 . املرشف الرتبوي باالطالع عىل اإلجراءات والنتائج التي تم التوصل إليها  كدق البحث اإلجرائي: أ رِش ص -9

   عرض النتائج: 

اجل )يوضح  )ت(    املتوسطات(  2دول  الختبار  الداللة  ومستوى  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية 

 يف االختبار القبيل والبعدي:للمجموعتني الضابطة والتجريبية 

 (: املتوسط احلسايب واالنحرافات املعيارية ملجموعتي البحث.2جدول )

 P Value االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  املجموعة  االختبار 

 2.02320 9.4800 25 العينة الضابطة  القبيل االختبار 
0.527 

 2.00250 11.4800 25 العينة التجريبية

 2.56385 12.3600 25 العينة الضابطة  االختبار البعدي 
0.006 

 1.48099 17.8800 25 العينة التجريبية

ل ( أن متوسط درجات  2يتضح من اجلدول )   ( 17.8800)بلغ    2مقرر فيزياء  طالب  املجموعة التجريبية 

(  12.3600)  2وفق اسرتاتيجية تعليم األقران، يف حني بلغ متوسط درجات املجموعة الضابطة لطالب مقرر فيزياء  

مقارنة بني درجات املجموعة التجريبية يف االختبار القبيل  (  2، ويوضح الشكل ) والتي درست بالطريقة التقليدية

 والبعدي:  
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 درجات طالب املجموعة التجريبية : (2الشكل )

إذ حصلت عىل متوسط    ق كانت لصالح املجموعة التجريبية؛ أن الفروإىل  (  2تشري النتائج يف اجلدول رقم ) و

وهو أعىل من املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة )التي درست بالطريقة التقليدية(    ،(17.8800)حسايب معدل  

التدريس باستخدام اسرتاتيجية تعليم األقران عرب الفصول االفرتاضية أدى إىل حتسني  . أي أن  ( 12.3600)  البالغ

مما انعكس بشكل إجيايب عىل حتصيلهم الدرايس مقارنة بالتدريس باستخدام الطريقة    ، مهارة حل املسائل الفيزيائية

وعة التجريبية الذين يدرسون  ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب املجمفرق    فإنه يوجدوبذلك    التقليدية. 

باستخدام اسرتاتيجية تعليم األقران لتنمية مهارة حل املسائل الفيزيائية، وبني متوسط درجات طالب املجموعة  

     الضابطة الذين يدرسون بالطريقة املعتادة.

   :التأمل

لتنمية مهارة حل املسائل الفيزيائية  أداة فعالة تعليم األقران    اسرتاتيجيةن يمكن القول: إ جتربة الباحث من 

ظة تفاعل الطالب  فرصة مالح  ه حيث استطاع القرين املعلم عىل إفادة زمالئه يف كل مرة، وسنحت ل ؛ عند الطالب

  ، كام تم التغلب عىل بعض التحديات  ،يف حل املسائل الفيزيائية   ا ، وأبدوا محاس  معه  هتما م ومناقشاهت من خالل حوار

يف حتسني    سرتاتيجيةالهذه ا   استفاد املعلمون منكام    كعدم مباالة بعض الطلبة، بتفعيل قواعد السلوك واملواظبة. 

 . التواصل بني الطالب 

من  حل املشكالت التعليمية التي واجهته    عىل ساعدته   صل إليه الباحث من نتائج إجيابيةمن خالل ما توو

ا   خالل ن أيض  بربط    ا من حتسني ممارساته التعليمية، وتنمية تفكريه الناقد وقدراته التحليلية، وتطويره مهني    عمله، متك 
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وزادت دافعيته عند  دعم ثقته بنفسه،  أدى إىل  للبحث واالستقصاء، و ا وسلك له طريق    ختصصه مع طرق التدريس. 

ال  األثر حيث كان له  ، اختاذ قراراته التعليمية    يف زيادة خربات الباحث.  الفع 

إلجياد املناخ املناسب    ؛تمثلت يف حتسني التواصل بني الباحث والطالبأما إجيابيات إجراء هذه البحث ف

إحداث تغري مهم ودائم يف تعليمهم، كام  وحيل مشكالهتم، مما يؤدي إىل    ، وبام خيدم أغراضهم  ، للتعاون فيام بينهم

م الباحث يف  ما  خيطط  الدائم حول  االطالع  من خالل  الرضورية  القضايا  بعاجلة  الرتبوي  امليدان  تنميته  جيري يف 

جياد بدائل كثرية  وإ  الصعوبات واملشكالت بقالب نظامي،  الذي تعلم منه حتديد  يف البحث اإلجرائي   ه وخربات  هتملهارا

 للتعامل معها وتقويمها ومناقشتها. 

لتميزها بتنمية مهارة حل    ؛ باستخدام اسرتاتيجية تعليم األقران  -   بناء  عىل نتائج بحثه   - ويويص الباحث  

اسرتاتيجية تعليم  ارتفاع التحصيل الدرايس للطالب، والتنبيه الستخدام  وتؤدي إىل آثار إجيابية يف    ،املسائل الفيزيائية 

فيزياء   بمقرر  ا  بدء  الثانوية  املرحلة  املستويات األوىل يف  الالحقة   1األقران من  املراحل  املهارة    ،إىل  كام تعطي هذه 

بينهم،  متساوية، وت   ا حظوظ  الطالب   الفردية  الفروق  الذي  راعي  الفهم واالستيعاب  من    يزيداألمر  قابليتهم عىل 

   والتطبيق. 

اسرتاتيجية تعليم األقران لتنمية مهارة اجلانب العميل لدى الطالب بمقررات    أثردراسة  الباحث    يقرتح و

 الفيزياء. 

 :املراجع

أثر استخدام اسرتاتيجية تعليم األقران القائمة عىل نظام إدارة التعلم اإللكرتوين عىل حتصيل طالبات قسم  (.  2017. )إيامن،  التميمي

 . 307-259(، 125)32 جلة الرتبوية،امل. اإلسالمية يف جامعة حفر الباطن واجتاهاهتن نحوها الدراسات 

(. فاعلية استخدام اسرتاتيجية تدريس األقران يف عالج صعوبات القراءة اجلهرية لدى تالميذ الصف السادس 2017. )سلطان،  احلريب

 .38-23(، 4)1 الرتبوية والنفسية، العلومجملة االبتدائي يف حمافظة حفر الباطن بالسعودية. 

تنمية بعض مهارات القراءة اجلهرية واالحتفاظ هبا لدى تالميذ استخدام تعليم األقران يف (. أثر 2011. )عامر، هنديو، أمحد، احليايل

 . 36-1(، 2) 11، أبحاث كلية الرتبية األساسيةجملة . الرتبية اخلاصة يف مادة القراءة

 (. دار العلم واإليامن للنرش والتوزيع. 1)ط.. أساليب التعليم والتعلم النشط(. 2012. )اجلمل، عباسوأسامة، ، سيد

- 272،  (2)8،  جملة الدراسات الرتبوية والنفسية(. صعوبات حل املسائل الفيزيائية األولية بجامعة امللك سعود.  2014الشايع، فهد. )

289. 
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أثر تدريس مبحث الرتبية اإلسالمية باسرتاتيجية التعلم باألقران وأنموذج دورة التعلم السباعية يف التحصيل  (.  2015فتحيه، حممود. )

. جامعة العلوم اإلسالمية  ]رسالة دكتوراة غري منشورة   [والتفكري اإلبداعي لدى طالب املرحلة األساسية العليا يف األردن

 العاملية.

 دار اجلامعة اجلديدة.(. 1 . )ط.التعلم النشط املفهوم واالسرتاتيجيات وتقويم نواتج التعلم (. 2012. )عقيل، رفاعي

رشكة  (.  1 )ط.  .وضبط الذات والتفكري اإلجيايب واإلبداع والشعور اإلبداعيالتعلم النشط  اسرتاتيجيات  (.  2016. )منال،  رمضان

 . دار األكاديميون للنرش والتوزيع

أثر استخدام اسرتاتيجية التفسريات الذاتية عىل حتصيل املفاهيم الفيزيائية وحل املسائل املرتبطة هبا لدى طالب  (.  2005طلبه، إهياب. )

 .35- 7(، 1)12، جملة عجامن للدراسات والبحوث. األول الثانوي الصف

بني اسرتاتيجية األمثلة املحلولة مع التفسريات الذاتية واملعرفة السابقة يف تنمية املفاهيم العلمية  أثر التفاعل  (.  2015. )إهياب،  طلبه

طالب الصف األول الثانوي ))تفسريات يف ضوء ظاهرة  وحل املسائل الفيزيائية ذات البناء اجليد وذات البناء الضعيف لدى  

 .32-3(، 11)6، املجلة العربية لتطوير التفوق. التأثري العكيس للخربة((

اهللو   أنور،  ،العاين الرزا ،  عبد  الفيزيائية يف  (.  2013. )حييى، حممدو،  قعبد  املسألة  وتقويمية حلل  تدريسية  اسرتاتيجيات  أثر ثالث 

 .230-208(،  3)20، الرتبية والعلمجملة . اخلامس العلميحتصيل طالب الصف 

 . الفكر العريب(. دار 1. )ط.بيئات التعلم التفاعلية(. 2014. )نبيل، عزمي

 . دجلة(. دار 1. )ط.موسوعة علم الفيزياء(.  2012. )سوار ،  عويضة
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يف حتقيق نواتج التعلم يف مقرر الرياضيات لدى طالبات  اإللكرتونية التفاعلية  فاعلية استخدام األنشطة 

 بمدينة الرياض  الصف الثاين املتوسط 

 رجعان شليويح الشمري  ة شيخ أ.  

 رة تعليم الرياضاإد

يف    نواتج التعلم  يف حتقيقاإللكرتونية التفاعلية    فاعلية استخدام األنشطةهدف البحث إىل التعرف عىل  :  ستخلص امل

التصميم شبه   ذا، واستخدمت الباحثة املنهج التجريبي  بمدينة الرياض  املتوسط  مقرر الرياضيات لدى طالبات الصف الثاين

نواتج  ومتثلت أداة البحث يف اختبار    ،  تم تطبيق املتغري املستقل عليها و  ،( طالبة60)  نوعدده،  للمجموعة الواحدةالتجريبي  

من املعاجلات واألساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل    ا ، واستخدمت الباحثة عدد  عىل املجموعة  ا وبعدي    ا قبلي    توُطبّق  ،التعلم 

طالبات    الرياضيات لدىيف حتسني نواتج التعلم يف مقرر  اإللكرتونية التفاعلية  ، وأظهرت النتائج فاعلية األنشطة  نتائج البحث

الثاين املتوسط   التفاعلية  االستفادة من األنشطة    إىل رضورة  وتوصل البحث  بمدينة الرياض،الصف  يف تدريس  اإللكرتونية 

 . لفاعليتها يف حتسني نواتج التعلم امقرر الرياضيات للمرحلة املتوسطة نظر  

 ، الرياضيات. التفاعلية، نواتج التعلم لكرتونيةاإلاألنشطة  الكلامت املفتاحية:
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 مشكلة البحث: 

  والتغريات   يف مواجهة التحديات   مرونته  أثبت   فهو نظام ،  دور حيويأحد األنظمة التي هلا  التعليم  

يف  واتضحت هذه املرونة خالل جائحة كورونا  من خالل توظيف املعرفة العلمية والتقنية احلديثة،  املتسارعة  

 يف استمرار العملية التعليمية.  مميزاته واالستفادة من مجيع  ،يف وقت قياس   اإللكرتوينىل التعليم إ التوجه 

الت هذه  ظل  التعلم  ويف  نواتج  قياس  أصبح  املستمرة  والتغريات   Learning)وتقييمها  حديات 

Qutcomes)،    ،تطوير أساليب مناسبة تغطي  حيث تسعى إىل  من أهم القضايا التي تركز عليها مداخل اجلودة

م أطلقت منظمة التعاون  2008ويف عام   (.2010ندري،  )در  املعارف واملهارات والقدرات املطلوبة للمتعلم

 Assessment Of Higher Education عنوان دراسة اجلدوى التي حتمل  (OECD) االقتصادي والتنمية 

Learning Outcomes (Ahelo)   كان من املمكن وضع تدابري    إذا  ما ، وهي مبادرة دولية هتدف إىل تقييم

ذي معنى  بجميع دول العامل، باعتبارها مفتاح احلصول عىل تعلم  دولية لتعميم نواتج التعلم يف التعليم العايل  

، كاستجابة متثل أمهية كبرية يف التعليم العايل يف السنوات األخريةيف الواقع، حيث أصبحت نواتج التعلم  

كام هيدف التقرير إىل توفري قائمة بنواتج  ملجموعة من االجتاهات والتحديات والتحوالت النوعية يف التعليم،  

املستوى   عىل  ن   ، العامليالتعلم  ضوء  يف  طالهبا  أداء  قياس  من  التعليمية  املؤسسات  التعلم  ومتكني  واتج 

العاملوإجراء مقارنات    ، املستهدفة أداء الطالب بمختلف دول  التعلم  تلالع  انظر    ؛ بني  قاد بصالحية نواتج 

 .(Karine & Diane & Deborah, 2012 ) للتطبيق مع اختالف اللغات والثقافات

نواتج التعلم من االجتاهات احلديثة يف امليدان الرتبوي والتي بدأت يف االنتشار  فالتعليم القائم عىل  

الرتبوية   لألنظمة  التنظيمية  البنية  يف  احلاصل  للتطور  وأنظمة  استجابة  واسرتاتيجياهتا  ومناهجها  وغاياهتا 

نموذج  تقويمها،   يشكل  التوجه  التي    ا تعليمي    ا وهذا  التقليدية  املامرسات  الطلبة  يرفض  جعل  عىل  تركز 

معارفهم   إظهار  عليهم  تقليديني  ارتباطها  دون  مستقبلني  مدى  معرفة  من  ونواتج  متكنهم  اليومية  بحياهتم 

 .( 2021، )مطر  التعلم املطلوبة

التعلم   نواتج  وما   ما وتصف  ومهارات  معارف  من  الطالب  يمتلكه  أن  أدائه    جيب  عىل  قادر  هو 

القوة   جوانب  وتشخيص  أدائهبالفعل،  الض  ، وتدعيمها   ،يف  جوانب  وعالجها ع وكذلك  يتطلب  ف  كام   ،



 
 

18 
 

وأدوات جلمع البيانات واملعلومات الستخدامها يف إصدار احلكم عىل مستوى حتقيق  تصميم مهام تقويمية  

 (. 2012)قاسم وحسن،    نواتج التعلم

عدة جهات  ِقبل  من    بواسطة تقويم مواد متعددة  نواتج التعلم لدى الطالبيتم الرتكيز عىل قياس  و

مثل  ودولية  حملية  التعليم   : ومنظامت  تقويم  الدراس  والتدريب   هيئة  التحصيل  لتقويم  الدولية  واملنظمة   ،

(IEA  املتمثلة باختبارات  )PISA TIMSS ،    بني  زة  حتتل مكانة متمي   التي مادة الرياضيات  ومن هذه املواد

األخرى؛  املعرفية  مجالية   املجاالت  وقيم  ومتنوعة  متعددة  تطبيقات  من  هلا  وترتيب    ملا  تناسقها  يف  متمثلة 

املختلفة  متثل إحدى، فهي  وتسلسلها   ها أفكار العلوم  ملا  املقومات األساسية لفروع  املواد أمهية  أكثر  ، ومن 

ومهارات   الرياضيات و(،  2006)العبديل،  حتتويه من معارف  اململكة    منهج  يعدّ يف  السعودية  من    العربية 

املتعلم إجيابية  تركيزها عىل  بأمور عديدة من أمهها:  التي متيزت  الفردية  ، املناهج احلديثة  الفروق    ، ومراعاة 

 (. 2010ويتضح ذلك من خالل األنشطة ) فتح اهلل،  

، وحتقق  وبناء شخصية املتعلم بناء  متكامال    ، فاألنشطة التعليمية تتمثل أمهيتها يف خدمة املادة العلمية

التعليمي املوقف  يف  عىل  التفاعل  وتعمل  املتعلمني،  ميول  وتضيف    ، تلبية  ومهاراهتم،  قدراهتم  واكتشاف 

  وتعالج املشكالت النفسية واالجتامعية لدى املتعلمني  ،وتكامل اخلربات التعليمية ،عنرص اإلثارة والتشويق

دراسة    :أكدت العديد من الدراسات عىل أمهية األنشطة يف املناهج الدراسية منها ، حيث  (2012)اخلليفة،  

 (. 2013املطريي ) و، ( 2012)  الصائغ

التي  منصة مدرستي  استحداث  من خالل وذلك  ؛ عدم التعليم عن بُ ُاستخد جائحة كورونا ويف ظل  

  عامال   تعدّ التقنية ف التعليمية يف ظل هذه اجلائحة؛لية استمرار العم التي أدت إىل التقنيةأحد احللول جاءت ك

تعليم    ا وأساسي    فاعال   اجلائحة  وتعلمها   الرياضياتيف  قبل  السادس  ،  من  املبدأ  التقنية  متثل  وثيقة  حيث  يف 

الرياضيات  الرياضيات    ومعايريها   مبادئ  ملعلمي  األمريكي  الوطني  املجلس  أصدرها  التي  املدرسية 

(NCTM,2000) ،    والتي احتوت عىل ستة مبادئ مرتابطة تقدم للطالب متى توفرت رياضيات ذات نوعية

للتعلم،    ا وهتيئ فرص    ،عالية املجلس من خالل وحقيقية  يؤكد  املبدأ   الذي  عىل رضورة االستفادة من    هذا 

وفرة يف تعليم الرياضيات وتعلمها، وينطلق املجلس يف هذا من أن التقنية تعزز تعلم الطالب،  التقنيات املت
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املعلمني عىل   وتساعد  املشكالت،  هلم حل  وتسهل  الرياضية،  واملفاهيم  األفكار  بالرتكيز عىل  هلم  وتسمح 

 (. NCTM, 2013مراعاة الفروق الفردية بني الطالب، باإلضافة إىل أهنا تدعم التعليم الفعال )

إىل    ااستناد    ، ا عميق    ار عىل جودة التعليم تأثري  أثّ   خالل جائحة كورونا   اإللكرتوينولكن اعتامد التعليم  

وذلك بسبب انقطاع الطالب، ومن خالل جتربة الباحثة ملنصة مدرستي    ؛ 2020حصائيات منظمة اليونسكو  إ

وهذا  املهارية( لدى الطالبات،  )املعرفية، و  والفصول االفرتاضية يف التيمز الحظت تدين مستوى نواتج التعلم

( TIMSS-2019، حيث أظهرت نتائج دراسة ) ا وحملي    ا ما تؤكده نتائج حتصيل املتعلمني يف الرياضيات دولي  

تدين نتائج املتعلمني يف اململكة العربية السعودية يف مادة الرياضيات للصفني الرابع االبتدائي والثاين املتوسط  

املعرفي  العمليات  والتدريب، يف جمال  التعليم  تقويم  نتائج االختبارات  ( 2020ة )هيئة  أظهرته  ما  ، وكذلك 

تدين مستوى األداء املتوقع منهم يف الرياضيات  للمتعلمني يف الصف الثاين املتوسط من  2018الوطنية لعام  

 . (2019  )هيئة تقويم التعليم والتدريب،

تقديم حلول   الرتبوية  التغريات والتحديات الرسيعة فرضت عىل املؤسسات  لالستفادة من    فهذه 

بام يتامشى مع أهدافها ومسلامهتا، واملبادرة يف االستفادة من التقنية يف حتسني    ،التقنية، وتوظيفها يف التعليم

سواء يف املناهج، أم يف طرائق    وذلك من خالل استخدام أساليب حديثة يف التعليم  ، نواتج العملية التعليمية

 (.  2004األنشطة التي تستخدم يف املواقف التعليمية )التوردي،   التدريس، أم يف 

استخدام  م  فكان يف  التوسع  املهم  التعليم؛  التقنيةن  )   يف  إبراهيم  يبني  النظام  2018إذ  عىل  أن   )

والتكيف   املختلفة  التطورات  مواجهة  قادرين عىل  أفراد  إىل  املتالحقة للوصول  التغريات  مواكبة  التعليمي 

  من بني هذه التطورات والتغريات الكثرية احلادثة، حيث يرى  اإللكرتوينمعها بطريقة سليمة، ويأيت التعليم 

(Fisher, 2016)  استخد عن  أن  أمهية  تقل  التعليم ال  يف  ملحة  بات رضورة  وتقنياهتا  احلديثة  الوسائل  ام 

القلم، ومؤكد   املتاح دوم    ااستخدام  أن تكون اخليار  الرقمية جيب  وليست جمرد حدث عابر    ا بأن األدوات 

ط املعلومات،  ن يف تبسي تستدعي أن يبحث املختصو  وبالتايل.  آخرطط إلقامته واالهتامم به من وقت إىل  نخ

احلاجة إىل    COVID-19جائحة    تثبتأحيث  ،  ( 2021،  االنصاريودشيشة  واملساعدة يف استيعاهبا بسهولة )

  وممارسات التقييم التكويني يف سياقات التعليم عن بعد  ، التعلم املستقل للطالب  أدوات ومنهجيات لدعم

(Barana & Marchisio & Sacchet, 2021). 



 
 

20 
 

  اإللكرتوين للتغلب عىل سلبيات التعليم  ومن هنا ظهرت احلاجة إىل أساليب ونامذج تعليمية جديدة  

مميزاته  االستفادة من  األنشطة،  مع  التقنية يف  تفعيل  هو  األساليب  إلكرتونية   ، ومن هذه  أنشطة    واستخدام 

العديد من  ف  . لدى الطالبلتحقق نواتج التعلم  تنوع  تراعي الفروق الفردية بني الطالب، وتتميز بالتفاعلية  

  : لتنمية مهارات متنوعة مثل   ؛ التفاعلية يف املناهج الدراسيةلكرتونية  اإلاألنشطة    فاعلية  أكدت عىل   الدراسات

  وهذا ما   ،الطالبلدى    نواتج التعلم  تدين مستوى  :ومعاجلتها لبعض املشكالت التعليمية مثل  ،التحصيل 

من  أكدته   (،  2021)  نصارياألودشيشة  و  ، (2012)   الشامي و  احلمدو  ، (2012)   عطيف دراسة  كل 

(FRIESEN, 2012)  ،(Junco, Elavsky & Heiberger, 2013)،  (Al-Labadi & Sant,2021) ،  

(Jain, 2021) . 

ويمكن التعامل    ،من استخدام أدوات وتقنيات تعليمية تفاعلية متنوعة   بدّ   ومن هذا املنطلق كان ال

حتى تساعد يف رفع مستوى نواتج التعلم لدى الطالبات، لذلك رأت    ؛ معها بشكل متزامن أو غري متزامن

  وقياس فاعليتها يف حتقيق نواتج التعلم يف وحدة اجلرب  ، تفاعلية  إلكرتونية الباحثة احلاجة إىل استخدام أنشطة 

املتوسطة   يف  الثاين  الصف  طالبات  لدى  الرياضيات  مقرر  الرياض.   119يف  ها ويف  بمدينة  تم    البحث  ه 

ولة استخدامه وتوفر  سهبالتفاعلية الذي يتميز  لكرتونية اإللتصميم األنشطة (  wordwallاستخدام برنامج )

 . التفاعلية باألنشطةجمموعة كبرية من القوالب والتصاميم اخلاصة 

 السؤال البحثي: 

البحث   ايسعى  الرئيس اآليت:إىل  السؤال  التفاعليةاألنشطة    فاعلية  ما  إلجابة عن    يف   اإللكرتونية 

 ؟الرياض مدينة باملتوسط يف مقرر الرياضيات لدى طالبات الصف الثاين نواتج التعلم  حتقيق

 التالية:  األسئلة ويتفرع منه      

التعلم  حتقيق   التفاعلية يف   لكرتونية اإلاألنشطة  فاعلية    ما  .1 الرياضيات لدى    املعرفية   نواتج  يف مقرر 

 ؟ الرياضمدينة ب  ين املتوسططالبات الصف الثا 

املهارية    حتقيقالتفاعلية يف    لكرتونية اإلما فاعلية األنشطة   .2 التعلم  الرياضيات لدى  نواتج  يف مقرر 

 ؟ الرياضمدينة باملتوسط  طالبات الصف الثاين 
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 اخلطة اإلجرائية: 

 واختيار الطريقة العالجية املناسبة.  ،حتديد املشكلة البحثية من خالل مالحظة املشكلة لدى الطالبات -

املشكلة  - هذه  تناولت  التي  السابقة  والدراسات  األدبيات  عىل  بشكل    ،االطالع  واضح،  وحتديدها 

 دبيات والدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية الطريقة املستخدمة يف عالجها. وكذلك االطالع عىل األ

البحث  - املصطلحات األساسية يف  إجرائي    ،حتديد  والدراسات   ا وتعريفها  األدبيات  بعد االطالع عىل 

 : ة مصطلحات رئيسة السابقة ومتثلت يف ثالث 

التفاعلية يف حتقيق نواتج    لكرتونيةاإلمدى معاجلة األنشطة  "  بأهنا:  ا وتعرفها الباحثة إجرائي    الفاعلية: . أ

  119التعلم يف مقرر الرياضيات من خالل الوحدة املختارة لدى طالبات الصف الثاين متوسط يف املتوسطة 

 . "ختبار املعد من قبل الباحثةاالبمدينة الرياض، وتقاس بالدرجة التي حتصل عليها الطالبة يف 

إجرائي    التفاعلية:  لكرتونيةاإلاألنشطة   .ب الباحثة  هلا  إلكرتونية    ة أنشط"بأهنا:    ا وتعرفها  التخطيط  يتم 

عد من خالل منصة مدرستي وبرنامج التيمز؛ هتدف إىل  ، وتتم عن بُ (wordwall)باستخدام برنامج    ا مسبق  

 . "تج التعلم املنشودة من الوحدة ا مساعدة الطالبة عىل حتقيق نو

عبارات تصف اجلوانب املعرفية واألدائية التي جيب أن  "بأهنا:    ا إجرائي  وتعرفها الباحثة    نواتج التعلم: .ج

التفاعلية    لكرتونية اإلتتقنها الطالبة يف الصف الثاين متوسط بعد مرورها بخربات تعليمية من خالل األنشطة  

 . "الباحثة معد من قبلويتم قياس حتقق هذه النواتج من خالل اختبار ، (wordwallاملصممة بربنامج )

لسهولة    وذلك  ؛(wordwall)برنامج  لكن وقع االختيار عىل    ، لألنشطة  إلكرتونية عدة برامج    جتربة  تم  -

ورسعة إنشاء    ،مميز وتعدد قوالب األنشطة وتنوعها بشكل جذاب و  ،لطالبةاملعلمة أو  من قبل ا  التعامل معه

يعمل الربنامج  وكذلك    ،الذي حيتاج دقائق معدودة حتى يتحول من نشاط عادي إىل نشاط تفاعل   النشاط

تزويد ب  عىل رسعة  للنالطالبة  أدائها  انتهائها من حله،تيجة  الدافعية لدهيا   نشاط بمجرد  يزيد  والتفاعل    ،مما 

 . والرتكيز مع املعلمة أثناء احلصة  ،اإلجيايب

ألهنا    وذلك  ؛ وحدة اجلرب )الفصل السابع: املعادالت واملتباينات(  الوحدة الدراسية وهي:  اختيار تم   -

 .توزيع اخلطة الدراسية من قبل وزارة التعليم أثناء فرتة تطبيق البحث هي الوحدة املحددة يف  
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تكونت  حيث  ،  بمدينة الرياض  119عىل طالبات الصف الثاين متوسط باملتوسطة    التجربةاقترصت   -

طالبة من طالبات الصف الثاين متوسط يف املتوسطة   60من جمتمع الدراسة من   ا عينة الدراسة التي متثل جزء  

 سها. تدرّ فصول اخلاصة باملعلمة التي  وهي ال ، بالرياض 119

 كورونا(. جائحة -  عد)التعليم عن بُ   هـ 1443/ 1442عام لخالل الفصل الثاين ل التجربة ُطّبقت  -

 املجموعة الواحدة. ذا التصميم شبه التجريبي واستخدمت الدراسة احلالية املنهج التجريبي،  -

التالية - متغري  و  التفاعلية،  لكرتونية اإلمتغري مستقل: األنشطة    وهي:   اشتملت الدراسة عىل املتغريات 

 . (املعرفية واملهارية)تابع: نواتج التعلم 

األنشطة   - برنامج  لكرتونية  اإل إعداد  اختيار  األنشطة    wordwallالتفاعلية: وتم    لكرتونية اإللتصميم 

التفاعلية اخلاصة بكل درس من دروس الوحدة عىل موقع    لكرتونيةاإل عداد األنشطة  ؛ حيث تم إالتفاعلية

wordwall أثناء احلصة الدراسية   إلكرتونية لطالبات من خالل دردشة التيمز عىل هيئة روابط ، وإرساهلا إىل ا

 وكذلك بعد احلصة كواجبات منزلية.  ،كأنشطة

نه  هلدف موكان ا   ، (نواتج التعلم )  حتصيل   بناء اختبار و  ،إعداد جدول املواصفات للوحدة املختارةتم   -

  التفاعلية يف وحدة اجلرب لكرتونية  اإلنواتج التعلم املعرفية واملهارية من خالل األنشطة  قياس مدى حتقق    :هو

املتوسطة   يف  متوسط  الثاين  الصف  طالبات  تم    ،بالرياض  119لدى  االختبار  حيث  مفردات  نوع  حتديد 

لإلجابة  لكل إجابة صحيحة عن كل فقرة من فقرات االختبار، وصفر  ، وتم رصد درجة واحدة  وصياغتها 

 يت:  توزعت كاآل سؤاال   18تكون االختبار من  (، حيث  18اخلاطئة، وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار ) 

 .(: نواتج التعلم1) جدول

 األسئلة عدد  نواتج التعلم 

 7 نواتج التعلم املعرفية 

 11 نواتج التعلم املهارية

 . ا املجموعة قبلي  ُاخُتربت  -

 املحددة يف هذا البحث عىل املجموعة. تم تطبيق التجربة  -

 . ا املجموعة بعدي  ُاخُتربت  -
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استخد  - التجربة  نتائج  عىل  الباحثةمللحصول  اإلحصائية   ت  احلزم    -   األساليب  برنامج  باستخدام 

اختبار  ، وواالنحرافات املعيارية  ، واملتوسطات  ، والنسب املئوية  ، التكرارات  التالية:   -  ( SPSSاإلحصائية ) 

 . الواحدة إلجياد الفرق بني التطبيق القبل والبعدي للمجموعة  ؛ املرتابطة للمجموعة ت 

 النتائج:

التفاعلية يف حتسني نواتج التعلم املعرفية   لكرتونيةاإلما فاعلية األنشطة " ل لإلجابة عن السؤال األو 

 "؟الرياضمدينة ب 119يف مقرر الرياضيات لدى طالبات الصف الثاين باملتوسطة 

لدرجات    املعرفية   لة اختبار نواتج التعلم ارات والنسبة املئوية لكل سؤال من أسئالتكرتم حساب   

 الطالبات يف عينة الدراسة كام يتضح يف اجلدول والرسم التايل:

 .نواتج التعلم املعرفية قبل وبعد للمجموعة(: 2جدول )

 البعدي االختبار  االختبار القبل  نواتج التعلم 

 % 100 % 80 بني عبارتني  : مفهوم التكافؤ السؤال األول

 % 97 % 77 : مفهوم احلدود يف عبارة جربيةالسؤال الثاين

 % 95 % 67 : مفهوم الثوابت يف عبارة جربيةالسؤال الثالث

 % 93 % 55 : تبسيط العبارة اجلربية السؤال الرابع

 % 97 % 73 اخلطوتني : مفهوم املعادلة ذات السؤال اخلامس

 % 93 % 75 : مفهوم املتباينة السؤال السادس

 % 97 % 60 : مفهوم احلدود املتشاهبةالسؤال السابع

 

 

سبق  يتضح   حتسن مما  هناك  التعلميف    ا كبري    ا أن  األنشطة    املعرفية،  نواتج  فاعلية  لنا  يظهر  وهذا 

 املحددة للوحدة الدراسية. يف التدريس لتحقيق نواتج التعلم التفاعلية لكرتونية اإل
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السؤال السابعالسؤال السادسالسؤال اخلامسالسؤال الرابعالسؤال الثالثالسؤال الثاينالسؤال األول

نواتج التعلم املعرفية قبل وبعد للمجموعة

االختبار القبل االختبار البعدي
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  املهارية يف حتسني نواتج التعلم  اإللكرتونية التفاعلية  ما فاعلية األنشطة  "  لإلجابة عن السؤال الثاين

باملتوسطة   الثاين  الرياضيات لدى طالبات الصف  التكرارات  تم حساب    "؟الرياضمدينة  ب  119يف مقرر 

أسئلة   املئوية لكل سؤال من  الدراسة كام  والنسبة  الطالبات يف عينة  لدرجات  املهارية  التعلم  نواتج  اختبار 

 يتضح يف اجلدول والرسم التايل: 

 .(: نواتج التعلم املهارية قبل وبعد للمجموعة3) جدول

 االختبار البعدي  االختبار القبل  نواتج التعلم 

 % 97 % 50 : خاصية التوزيع  الثامنالسؤال 

 % 97 % 67 لعبارة جربية معطاة  احلدود املتشاهبة والثوابت: متييز التاسعالسؤال 

 % 98 % 75 : تبسيط العبارة اجلربية املعطاةالعارشالسؤال 

 % 98 % 77 : حل معادلة ذات خطوة.احلادي عرشالسؤال 

 % 95 % 52 : كتابة معادلة متثل مجلة لفظية معطاة. الثاين عرشالسؤال 

 % 92 % 64 خطوتني : حل معادلة ذات الثالث عرشالسؤال 

 % 95 % 77 : كتابة متباينة متثل مجلة لفظية معطاة. الرابع عرشالسؤال 

 % 97 % 75 : التحقق من صحة حل متباينة معطاة اخلامس عرشسؤال ال

 % 92 % 60 : حل متباينة  السادس عرش السؤال 

 % 93 % 52 متييز املتباينة الصحيحة املمثلة عىل خط األعداد   :عرشالسابع السؤال 

 % 92 % 76 : كتابة متباينة متثل مجلة لفظية معطاة. عرش الثامنالسؤال 

 

 

التعلم  اكبري    ا أن هناك حتسن يتضح مما سبق   لنا فاعلية األنشطة    ،يف نواتج  اإللكرتونية  وهذا يظهر 

 لتحقيق نواتج التعلم املحددة للوحدة الدراسية.  ؛ يف التدريسالتفاعلية 
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نواتج التعلم املهارية قبل وبعد للمجموعة

االختبار القبل االختبار البعدي
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( بني متوسطي  0,05وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )ي"  ولإلجابة عن فرض الدراسة

من    "درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبل والبعدي ملدى حتقق نواتج التعلم لصالح التطبيق البعدي

لل  اإلحصائية  اجلداول  دراسة  خالل  عند  اجلربمجموعة  تطبيق    وحدة  وبعد  املستقلقبل  ألنشطة  ا)  املتغري 

 : التفاعلية(لكرتونية اإل

 .اوبعدي   ا(: اختبار ت للمجموعة املرتابطة قبلي  4جدول )

 االختبار
عدد 

 الطالبات

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري 
 درجة احلرية ت

مستوى  

 الداللة
 الداللة

 قبل
60 

6.18 2.14 
 دالة 0.000 59 45,5

 1.71 17,23 بعدي 

درجات   بني متوسطات  0.000عند مستوى  ا حصائي  أنه يوجد فروق دالة إ   (4) يتضح من جدول 

التعلم  املجموعة قبل تطبيق ا التطبيق    ، 45.5قيمة ت تساوي    إن حيث    ، وبعدهختبار نواتج  وهو لصالح 

لدى  ا دور كبري يف حتقيق نواتج التعلم  هلاإللكرتونية التفاعلية  أن استخدام األنشطة  ويتضح من ذلك    .البعدي

باملتوسطة   متوسط  الثاين  الصف  الرياض  119طالبات  النتيجة   ه، وحتسن   ، بمدينة  يف    ا أيض  ُلوحظت    وهذه 

ال  الطالبات  ا نواتج  يف  ختبار  األوىل  والعرض  لفرتة  الرشح  بطريقة  تدريسها  تم  التي  هلا  السابقة  الوحدة 

باستخدام    والوحدة التالية  لفرتة الثانية عند دراسة هذه الوحدةختبار ا نواتج الطالبات ال وعد،  التقليدية عن بُ 

التفاعلية  األنشطة   ال  ا واضح    ا أظهرت فرق  ، وعدعن بُ اإللكرتونية  الثانية  تي  لصالح نواتج اختبارات الفرتة 

مع  ا أيض  و،  التفاعليةلكرتونية  اإلاألنشطة    تماستخد تتفق  احلايل  البحث  عطيف  من    كل    نتيجة  دراسة 

)  واحلمد  وم(،  2012) دشيشة  2012الشامي  ودراسة   & Al-Labadiو) م(،  2021االنصاري)وم(، 

Sant,2021  ) ودورها يف حتسني نواتج التعلم اإللكرتونية التفاعلية األنشطة عىل فاعلية  أكدت التي.   

 التأمل:

 وجدت من خالل هذه التجربة أن:  

يرتبط    بشكل خاص  عدعن بُ بشكل عام ويف التعليم يف الدراسة  األكاديمي تدين مستوى الطالبات -

  ، أخرىمدرسة إىل  قد ختتلف من  هنا  إحيث    أسباب هذا التدين؛ من البحث عن    بدّ   وال   ،بعوامل متعددة 

تتفاوت   الواحدةوقد  املدرسة  املعلمة   ،يف  مالحظة  عىل  يعتمد  احلصة  ،وهذا  أثناء  الطالبات    ، ومتابعة 
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  )كانقطاع للتأكد من عدم وجود مؤثرات خارجية ؛ والسؤال عن كل طالبة بالتعاون مع املرشدة الطالبية

إزالتها أو التخفيف من    ، وإن ُوجدت فيجب التعاون عىل رسة ....( باإلنرتنت أو ضعفه، واأل  االتصال

 تأثريها قدر اإلمكان. 

بُ   ا أيض   - عن  التعليم  يف  األكاديمي  الطالبات  مستوى  تدين  يعود  وحاجتها    ؛عدقد  املادة  مجود  بسبب 

طبيعة طالبات املرحلة    ا ، وأيض  سية الوسائل جذب تساعد يف إضافة مرونة هلا وزيادة التفاعل أثناء احلصة الدر

من احلرص والبحث عن وسائل جذب تزيد الدافعية لدهين للتعلم    بدّ   والتغريات التي تصاحبها ال   ، املتوسطة

 الرياضيات.  وتكوين اجتاه إجيايب نحو ، والتعليم

طول الفرتة    : لعدة أسباب نذكر منها قد يكون    عديف التعليم عن بُ ضعف التفاعل أثناء احلصة الدراسية   -

ويقل الرتكيز    ،مما جيعل امللل يترسب إليها   ،الزمنية التي جتلسها الطالبة عىل اجلهاز حلضور احلصص الدراسية

اسرتاتيجيات وأوراق     أن جتري املعلمة بدّ   وكثافة املادة العلمية التي ال  ،كذلك طبيعة مادة الرياضياتولدهيا،  

ولصعوبة ذلك خالل    ، خالل الدرستفقد تركيز الطالبة   حتى ال وتفعيلها؛   ،عمل خالل احلصص الدراسية 

ومن    ،البحث عن وسائل تقنية تساعد الطالبات عىل التفاعل أثناء احلصة الدراسية  عد كان ينبغي التعليم عن بُ 

املتنوعة التفاعلية  أثناء احلصة    ذلك استخدام برامج األنشطة  التي يمكن االختيار منها وتفعيلها  واملتعددة 

يتميز بسهولة استخدامه وتنو  wordwallومن ضمنها برنامج    الدراسية،  خيدم أغلب  ع قوالبه الذي  الذي 

للمعلمة  وأهم ميزة    ،نه يمكن إضافة الصور واألشكال واألرقام واحلروف؛ حيث إن مل يكن مجيعها الدروس إ

تزويدها بتغذية راجعة للنشاط    وأهم ميزة للطالبة هو   ،هو رسعة إنشاء النشاط وإعداده خالل دقائق معدودة

 مما يزيد الدافعية لدى الطالبة.   الذي عملت عىل حّله،

التعليم    يلتفع - تكوين  الطالبات  ساعدالتقنية يف  الرياضيات  يف  لتعلم  إجيايب  وتنمية وإك ،  اجتاه    ساب 

، وحل  والتواصل والتفكري الناقد ، يةن كاستخدام التق ، مهارات القرن احلادي والعرشون جمموعة مرتابطة من 

 املشكالت. 

وإرساهلا عند حدوث مشكلة تقنية    لكرتونية،اإل  حل األنشطة املتابعة والتأكيد عىل الطالبات برضورة   -

 ويزيد من حرصهن عىل احلل.  ، خيفف التوتر لدى الطالبات بأول وإبالغ املعلمة بذلك أوال   ،لدهيا 

بل حتويل الواجبات املنزلية الورقية إىل    ،الدراسيةخالل احلصة  إلكرتونية  عدم االكتفاء بوضع أنشطة   -

يرافقها يف جهازها    ا وذلك ألنه أصبح واجب    ،حل الواجبو  إلكرتونية، مما ساعد يف اهتامم الطالبة، واجبات  
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طوال اليوم بمتعة    ا الرياضيات ممكن تعلم  ، مما جيعل  هيف أي وقت خالل اليوم الدخول وحلّ يمكن  و   ،املحمول

 أكثر. 

يعد   - البحث  وب  ؛ للمعلمة  ا دافع    هذا  أساليب  عن  تعليم  للبحث  يف  تساعد  تقنية    الرياضيات رامج 

ومتوفرة طوال اليوم من خالل األجهزة املحمولة التي تستخدمها الطالبات  وحتويلها إىل مادة ممتعة    وتعلمها،

 فهو يدعم فكرة املعلمة الباحثة.  ،بغرض الرتفيه والتواصل االجتامعي

  ، وبياملتنوعة من خالل برنامج اليوت  لكرتونيةاإلتستطيع املعلمة التعلم والتدرب عىل برامج األنشطة   -

أنشطة    ومتابعة إعداد  فيديو ترشح طرق  تريده  من خالل مقاطع  الذي  يعدّ الربنامج  حيث  أشكال    ؛  أحد 

 الذي يدعم فكرة املعلمة املتعلمة.  التعليم املستمر 
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سرتاتيجية تسلُِّق اهلضبة يف تدريس العلوم يف تنمية مهارات حل املشكالت لدى طالبات املرحلة  إأثُر توظيف  

 املتوسطة املوهوبات علمًيا 

 عيل بحاري عهود بنت حييى

 إدارة التعليم بمحافظة صبيا 

طة الرشيعة  معلِّمة علوم بمدرسة متوسِّ

 عداوي  أمحدفاطمة بنت حممد 

 إدارة التعليم بمحافظة صبيا 

طة مجيم   معلِّمة علوم بمدرسة متوسِّ

العلوم    قتسل    يَّةجإسرتاتي  توظيف  ثرأ  البحث احلايل إىل تقّصِّ   هدفاملستخلص:    مهارات حلِّ   تنميةيف  اهلضبة يف تدريس 

طاملشكالت لدى طالبات املرحلة امل وقد    ،للمجموعة الواحدة  شبه التجريبيالتصميم  م  استُخد  ؛ولتحقيق ذلك  . ا ة املوهوبات علمي  توسِّ

ط، وُطبِّقمن مقرر العلوم للصف الثالث    ، "طبيعة العلم"املشكالت يف فصل    اختبار مهارات حلِّ   أعدَّ  طالبات المن    ( ٦)  عىل  املتوسِّ

ط املالصف الثالث  املوهوبات ب ط امل  باملرحلة  ومجيم  الطالبات من مدرستي الرشيعة  ، وقد اختريتتوسِّ التعليم    ،ةتوسِّ التابعتني إلدارة 

، وذلك خالل الفصل الدرايس  ا األداة بعدي  ُطبِّقت  التجربة    ايةجمموعة البحث، ويف هن  عىلي ا  أداة البحث قبل  تقُطبِّ وقد    بمحافظة صبيا،

( بني  0.05عند مستوى )  يَّةذات داللة إحصائ ا أن هناك فروق  البحث  نتائج وكشفت     هـ(.١٤٤2  -  ١٤٤١األول من العام الدرايس )

ط )حتديد املشكلة،    :املتمثلة يف  يَّةاملشكالت وأبعادها الفرع  ملهارات حلِّ   يَّةبالدرجة الكل  ،ديبعتب الطالبات بالتطبيقني القبيل والرُ   متوسِّ

البيانات،  و الفروض،  ومجع  الفروض،  اختبار صحَّ وفرض  البعديوة  التطبيق  لصالح  وذلك  للنتائج(،  وأن  الوصول  توظيف  ثر  أ، 

طاملشكالت لدى طالبات املرحلة امل  مهارات حلِّ   تنميةيف    تدريس العلوم  ق اهلضبة يف تسل    يَّةجإسرتاتي جاء بدرجة    ا ة املوهوبات علمي  توسِّ

 .كبرية

 : يأيتشملت ما  ،الت يف البحث بشكل عام  لت الباحثتان إىل جمموعة من التأم  توصَّ  ؛ويف ضوء هذه النتائج

اجتاهات    تنمية، ويَّةواألدائ  يَّةالفكر  شاملة لقدرات الطالبات ومهاراهتنَّ   تنميةحتقيق    ومنها   ،املستفادة من إجراء البحث  يَّةاخلربات الرتبو

الطبيع  يَّةإجياب العلوم  مقرر  التأم    . يَّةنحو  البحث  :التوشملت  إجراء  عن  اإلجيابيات  من  أس  ومنها   ،جمموعة  تشجيع أهنا  يف  همت 

أن بعض املشكالت حتتاج إىل وقت طويل للوصول  ومنها    ،وجمموعة من السلبيات،  ملتعل  ل  لدهينَّ   يَّةالطالبات عىل التفكري، وإثارة الدافع 

ا وشملت    .إىل حلول هلا  جيات إسرتاتيف عىل  والتعر  ،  يَّةاملهارات التدريس  تنميةومنها    ،من إجراء البحث املهنية    استفادة الباحثتني  أيض 

 حات لبحوث قادمة.، كم شملت مقرتر املشكالت لدى الطالبات مهارات حلِّ  تنميةسهم يف جديدة تُ 

 . املشكالت حلِّ  مهارات  – الطالبات املوهوبات –ق اهلضبة تسل   يَّةجإسرتاتي :يَّةالكلامت املفتاح 
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 مشكلة البحث: 

ا معرف إعادة النظر يف    رتبيةال م عىل  تِّ األمر الذي حُي   ؛ي ا وتكنولوجي ا  علم  ا م  وتقد  ي ا  يشهد العرص احلايل انفجار 

ني قادرين عىل التعامل مع املستجدات واملتغريات املختلفة،  متعلِّم وعىل رأسها املدرسة؛ إلعداد    ،يَّة ساهتا التعليممؤسَّ 

يف  -  رتبيةرئيس لل الدف  اهل لذلك أصبح    ؛للمجتمع  يَّة، والسياس يَّة، واالجتمعيَّةوعىل مواجهة املشكالت االقتصاد

عىل فهم املعرفة    ،، واملوهوبني بشكل خاص  ني بشكل عام  تعلِّم قدرات امل  تنمية   هو   - التغيري والتطوير عرص رسيع  

و  ،وإنتاجها  وتطويره،  املجتمع  بناء  يف  حلِّ   تنميةوتوظيفها  مهارات  ومنها  لدهيم،  املختلفة  التفكري    مهارات 

 املشكالت. 

إ  د  عويُ    للمجتمع،    ىحداملوهوبون  احلقيقة  البرش الثروات  مواردها  أهم  عليهيَّةبل  وتعول  اململكة    م، 

تنعقد اآلمال ملواجهة    فبهم كبرية للنهوض باملجتمع وحتقيق غاياته،  آماال    -2030  ةي يف ظل رؤ-  يَّةالسعود   يَّةالعرب

والعمل عىل    ،رعايتهمل  طرق إجياد  و  ، هملذلك أصبح االهتمم باكتشاف  ؛تنمية املشكالت التي تعرتض مسرية ال  وحلِّ 

 م العلمي والتكنولوجي. ة يفرضها التقد  رضورة ملحَّ   ،حسن استثمر طاقتهم وقدراهتم

واختبارات    ،يَّةقني يف استخدام طرق وأساليب وبرامج تربو لت مظاهر االهتمم باملوهوبني واملتفوِّ وقد متثَّ 

عنهم  يَّةعقل ودراسة  والتعر    ،للكشف  وقدراهتم،  مواهبهم  عىل  تنشئتهمف  وطرائق  تربو  ،حاجاهتم  ا  ورعايتهم  ي 

  تنمية ىل  إ حاجاهتم، إضافة    ة ير وتلب ،بقصد فهم طبيعتهم   ؛ هموتوجيهأولياء األمور  ا، وإرشاد  ومهني  ي ا واجتمعي ا ونفس

الصحيحة    ، املشكالت   قدراهتم عىل حلِّ  القرارات  الدراس  بواسطةواختاذ  ،  20١١وآخرون،    )اجلغيمن  يَّة املناهج 

 . (٧٧ص.

نشطة  شهدت حركة    -يف اآلونة األخرية -عة  مناهج العلوم وبراجمها املتنوِّ   أن  (200٨وقد أورد زيتون )

لل وتقديمها  أفضل صورة   نيمتعلِّم لتطويرها  عىل    تنميةهبدف    ؛يف  وقدراهتم  وحلِّ مهاراهتم  املشكالت    التفكري، 

 . (٤٨ص.  )  املختلفة  يَّة يف املراحل التعليم  يَّةالعلم رتبيةبصورة تنسجم مع معايري ال

ا  تربو  ا هدف    املشكالت  عىل حلِّ   نيتعلِّم امل  مهارات  مهمة تطويرّدوا  ني أن يععلِّممما يفرض عىل امل يضعونه  ي 

يعطيهم الفرصة ليكتشفوا بأنفسهم كيف يستطيعون    ني تعلِّمتلك املهارات لدى امل  تنميةمة أولوياهتم؛ ألن  يف مقدِّ 

تواجههم يف حياهتم  حلَّ  التي  بالنفس  ؟املشكالت  الثقة  املشكالت    ، وتعطيهم  التعامل مع  القدرة عىل  من حيث 

 . (١2٩  .، ص20١٦)أمحد،  ويف الوقت املناسب عندما يرغبون يف ذلك  ،بشكل صحيح ودقيق وبرسعة 
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؛ حيث تساعده عىل مواجهة تعقد  تعلِّم يف حياة امل  يَّةمن املهارات األساستعد   مهارات حل املشكالت  إن  و

التفكري الناقد واالبتكاري واختاذ القرار،    :مثل   ،مهارات التفكري املختلفة  تنميةا، وهتكال ، وكثرة مشاحلياة املعارصة

واجلمع  تنميةو الفردي  العمل  مهارات  اإلجياب  ي،وتطوير  االجتاهات  وا  يَّةوإكساهبم  الذات  ،  أمحد )   خرينآلنحو 

 (. 35٨، ص.  2020

امل  املرحلة  التعليمي يف  الواقع  طوبالنظر إىل  حُي   ، ةتوسِّ املتِّ وما  الرتبويني من جعل    يَّةأكثر فاعل  تعلِّممه عىل 

و  يَّةوإجياب العلوم،  دراسة  التفكري وحلِّ   تنميةيف  التدريس    ؛املشكالت   قدرته عىل  أساليب  تغيري  إىل  احلاجة  تظهر 

،  20١5)سبيعي،  يَّةوجتعلهم أكثر سلب ،ني تعلِّمأمام إطالق مواهب امل   ا والتي تقف عائق    ، السائدة يف تدريس العلوم

 . ( 2ص.  

ُأجِري  من    وقد  اتالعديد  راسر تستهدف    الدِّ التي  العلوم  تدريس  جمال  حلِّ   تنميةوالبحوث يف    مهارات 

  ودراسة حممد   (، 20١٨ودراسة السفاسفة ) (،  2020(، ودراسة أمحد ) 20١3دراسة أبو املجد )  :املشكالت، منها 

   (. (Choi& Lee, 2009ودراسة  ،( 20١٧، ودراسة املهدي ) (20١٩)

وويتَّ  البحوث  تلك  مراجعة  من  ات ضح  راسر حلِّ   ، السابقة  الدِّ مهارات  مستوى  إىل ضعف  أشارت    أهنا 

امل لدى  الدراس  نيتعلِّم املشكالت  املراحل  التقليد  ؛ املختلفة  يَّة يف  التدريس  وأساليب  ة بسبب طرق  التي    يَّ واملعتادة 

 . داخل غرفة الصفِّ  علِّم يستخدمها امل

وسبل    يَّةالعلوم والرياضيات يف الدول العرب  ملرشوع واقع تدريس ماديت  يَّةأوصت الورشة اإلقليم  هلذاو

 ( بتشجيع  202١تطويرها  تدريس معلِّم(  نمذج  العلوم عىل استخدام  العلوم  متنوِّ   يَّة جإسرتاتيو  ، يَّةي  تدريس  عة يف 

 . نيتعلِّم املشكالت لدى امل مهارات حلِّ   تنميةل

مهارات    تنمية جيات احلديثة التي من املمكن أن تساعد عىل  سرتاتيإحدى اإل  ق اهلضبة تسل    يَّة جإسرتاتي   وتعد  

ة ، وترمجة لبعض أفكار النظرتربوي    تطبيق    - (202١ح أمحد )كم وضَّ -  هياملشكالت، و   حلِّ    يَّة االجتمع  يَّةالبنائ  يَّ

تُ   إذ ومنطلقاهتا؛   بسبب عدم وضوح أسلوب    ؛ إليهب الوصول  ني فرصة للوصول إىل هدف يصعُ تعلِّمعطي امل إهنا 

ول دون وصول الفرد  وحت  أو صعوبة حتديد وسائل وطرائق حتقيق اهلدف، أو بسبب عقبات تعرتض هذا احللِّ   ، احللِّ 

 . ( ٤33  . صإىل ما يريد )
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ُتفيـد فـي تـوفري بيئة تعليمق اهلضبة إىل رتسل    يَّة جإسرتاتي  يَّةوترجع أه  امل  يَّة كوهنـا    ا حمور    تعلِّم جتعـل مـن 

ةبالتفكري بحر   متعلِّم يسمح للي ا  استكشاف  ا مناخ  ُر  التعل م، كم توف  يَّةلعمل مع ممارسة    ، يف حدود املشكلة املعروضة  يَّ

ةليها بحر إل  والتعبري عن احللول املتوصَّ   ، ومجع املعلومات والتنقيب عنها   ، االستقصاء   .يَّة تسوده الديمقراط  يف جو    ، يَّ

التعليم  ُتعد    ؛وبذلك بيئة خصبة للحوار واملناقشة؛ مما يؤدِّ   يَّة البيئة  النحو  املعىل هذا    ، نيتعلِّم ي إىل توسيع قدرات 

وقد    . (35٨ص.    ،20١٤  ، )الزغبي.  بات العرصنهم مـن التعامل مع متطلَّ كِّ مهارات التفكري لدهيم التي متُ   تنميةو

ق  تسل    يَّة ج إسرتاتي، إىل أن  (23٦، ص.  20١٧)  عيل (، و٧٤ص. ،  200٨)   قطيط و  أبو رياش،  من   أشارت دراسة كل  

خطوة  لد لنة متهِّ خطوة منها وظيفة معيَّ   ي كل  ن من سبع خطوات متتابعة ومتكاملة فيم بينها؛ حيث تؤدِّ اهلضبة تتكوَّ 

 التشخيص، وصياغة احللول، ومعاجلة احللول، والتقويم )التطبيق(.  ول، التي تليها، وهي: التمهيد، والتأم  

اتن يف إجراء جمموعة من البحوث ووقد نشط الباحثو راسر   يَّة ج إسرتاتي  يَّةالتي استهدفت تقّص فاعل  الدِّ

حديثة وفاعلة يف    يَّة تدريس  يَّة جإسرتاتيبوصفها    ؛يف املجال الرتبوي  يَّةق اهلضبة يف حتقيق بعض النواتج التعليمتسل  

اتم، ومن هذه  عمليتي التعليم والتعل   راسر ، ودراسة العموش  (2020)   (، ودراسة شفيق 2020: دراسة أمحد ) الدِّ

 . ( 20١٩)  املظفر  ، ودراسة الفتيل وعبد(20١5)

من  ويتَّ  املجموعة  تلك  ُمراجعة  من  اتضح  راسر السابقة   الدِّ مجيع    ،والبحوث  فاعل  ا أهنا  عىل    يَّة اتفقت 

التعليمتسل    يَّةجإسرتاتياستخدام   النواتج  من  عدد  حتقيق  يف  اهلضبة  املعريف،  يَّة ق  التحصيل  مستوى  رفع  ومنها:   ،

كم الحظت الباحثتان عدم وجود    . الثقة بالنفس   تنميةاملشكالت، و   مهارات حلِّ   تنمية و ،  يَّة وتثبيت املفاهيم الكيميائ

تدريس  ق اهلضبة يف  تسل    سرتاتيجية إتوظيف   أثر  استهدفت تقّصِّ   - هم يف حدود علم-   يَّة جنبأأو    يَّةأي دراسة عرب

طاملشكالت لدى طالبات املرحلة امل مهارات حلِّ   تنميةيف  العلوم   ة املوهوبات علمي ا. توسِّ

ط يف تدريس مادة العلوم للمرحلة املنيعمل الباحثتوب الطالبات املوهوبات يف  يب  عىل تدر  موإرشافه  ، ةتوسِّ

املحل  مدرستيهم املسابقات  املشاركة يف  املشاركة يف    ؛ يَّةعىل  املوهوبات عىل  الطالبات  إقبال  املؤمتر  الحظتا ضعف 

الطلبة  بقيادة  تتطلَّ   ؛العلمي  املشاركة  حيث  قادرة عىل حتديد  ب  أن يكون لدى الطالبة مشكلة ترغب يف دراستها، 

البياناتهووضع فروض حللِّ   ،أبعادها  الفروض، واستخالص  واختبار صحَّ   ،ا، واختيار أسلوب مناسب جلمع  ة 

،  يَّةاليوم   نَّ هتكال  املشكلة يف حلِّ مشاستخدام مهارات حلِّ   عىل زة  كم الحظتا ضعف قدرات هذه الفئة املتميِّ   .النتائج

تكليفهنَّ  عند  إثرائ  والقلق  منهنَّ تتطلَّ   يَّةبمهام  الطالبات    ب  أن  من  الرغم  عىل  املشكلة،  حل  مهارات  استخدام 
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حيث تقوم فلسفة مناهج العلوم    ،املشكالت وخطواهتا  حللِّ   يَّةالطريقة العلم -من الصف األول االبتدائي-يدرسن

فق مع  وهذه املالحظات تتَّ  . ملواجهة املشكالت املحيطة هبنَّ   مما يؤهلهنَّ  ؛ عىل االهتمم باألسلوب العلمي يف التفكري

ط املالثالث    يف الصفِّ   ني تعلِّممن امل  % 3٨والتي أظهرت أن    ،( يف العلوم PISA,2018)  نتائج اختبار يمكنهم إبداء    توسِّ

ف أي   يصنَّو استخالص استنتاجات بناء عىل استقصاءات بسيطة، يف حني ل أ  ،تفسريات حمتملة يف سياقات معتادة

ق ما يعرفه يف العلوم عىل مدى  طبِّ عىل أن يُ   اقادر    تعلِّمن يكون فيهم امل ، اللذياخلامس والسادس  ينييف املستو  متعلِّم 

 . ( 2020)هيئة تقويم التعليم والتدريب،   أوسع بإبداع واستقالل

  تدريس العلوم  ق اهلضبة يف تسل    يَّة جإسرتاتيتوظيف   أثر  تبلورت مشكلة البحث يف تقّصِّ   ؛ ويف ضوء ما سبق 

طاملشكالت لدى طالبات املرحلة امل مهارات حلِّ  تنمية يف   . ا ة املوهوبات علمي  توسِّ

 أسئلة البحث:

 : اآليتالسؤال ق من التحق  د مشكلة البحث يف تتحدَّ 

املشكالت لدى طالبات    مهارات حلِّ   تنمية يف    يف تدريس العلوم  ق اهلضبةتسل    يَّةجإسرتاتيتوظيف    ما أثر

 ؟ ا املوهوبات علمي  املرحلة املتوسطة 

 :  أهداف البحث

 : إىل هيدف البحث احلايل 

املشكالت لدى طالبات    مهارات حلِّ   تنمية يف  تدريس العلوم  ق اهلضبة يف  تسل    يَّةجإسرتاتيتوظيف  أثر  عىل  تُعرف  ال

 . ا املوهوبات علمي  املرحلة املتوسطة 

 :يَّةاأله 

 : يأيت البحث فيم  يَّة أهن تكمُ 

ط املوهوبات باملرحلة امل  ايةعىل رع  تت العلوم القائممعلِّمتزويد   .١   ها، وتنفيذدروسهنَّ  ة بمهارات ختطيط  توسِّ

 ق اهلضبة يف تدريس العلوم للطالبات املوهوبات. تسل   يَّة جإسرتاتيعىل توظيف  نَّ بطريقة تساعده

املشكالت    مهارات حلِّ   تنمية يف    ، "طبيعة العلم "من الدليل املعدِّ لتدريس فصل  وم  ت العلمعلِّماستفادة    يَّةإمكان .2

الثالث   الصف  طالبات  ط امللدى  يؤهلنَّ   ؛توسِّ يف    مما  الطلبةللمشاركة  بقيادة  العلمي  ورفع    املؤمتر  جهة،  من 
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أخرى جهة  من  الدرايس  التحصيل  سيَّ   ، مستوى  الفصل  ال  هذا  أن  عىل  م    واملهامِّ   نشطة ألا  يف  ع تنو  حيتوي 

 . املشكالت حلِّ  مهارات  تنمية  إىل  هتدف التي  يَّة والتجارب العلم

لل   تقديم اختبار ملهارات حلِّ  .3 لقياس مدى نموِّ   ُيمكن  ، تمعلِّماملشكالت  ها لدى طالبات الصف  استخدامه 

طاملالثالث   يف فصل طبيعة العلم.  توسِّ

 حدود البحث: 

 :اآليت اقترص حدود البحث عىل 

   ة:احلدود املوضوعي

  ."ةسرتاتيجية تسلق اهلضبإ"وفقا  لـ  دّ املـُعتوسط املفصل )طبيعة العلم( من ُمقرر العلوم للصف الثالث  .١

الوصول إىل   -اختبار صحة الفرض  -فرض الفروض  -مجع البيانات  -مهارات حل املشكالت: )حتديد املشكلة   .2

 النتائج(. 

 :يَّةاحلدود الزمان

 هـ. ١٤٤2- ١٤٤١جتربة البحث عىل عينة البحث املختارة يف الفصل الدرايس األول من العام  تقبِّ طُ 

 : يَّةاحلدود املكان

الثالث   طاملشملت جمموعة من طالبات الصف  طبمدرستي    ،املوهوبات  توسِّ طة مجيم ومتوسِّ ة  متوسِّ

 إلدارة التعليم بمحافظة صبيا.  تني التابع ، الرشيعة

 مصطلحات البحث:  

 :  ق اهلضبةتسلُّ  يَّةجإسرتاتي 

تدريب الطلبة عىل نوع من االنتباه    رضورةتؤكد    يَّةج إسرتاتي":  بأهنا   ( 20١٩)  املظفر  وعبد  ،فها الفتيل عرَّ 

البدء يف حلِّ   حللِّ  طريقة  معرفة  يف  قدراهتم  تنمو  طريقها  وعن  بعد حتديدها،  احللِّ   وصوال    ؛املشكلة  املشكلة    إىل 

 . (١5٤0 . )ص "النهائي

إجرائي  عر  ويُ  البحث  التدريس  :بأهنا   افها  اإلجراءات  من  تُ   يَّة جمموعة  البنائي،  املنحنى  عىل  م  دعر القائمة 

مناسبة للطالبات املوهوبات    ا تيح فرص  إىل فصل )طبيعة العلم(، وتُ   فضا تُ التي    يَّة املشكالت العلممن  بمجموعة  

تُ  التي  األنشطة  تفكريهملمرسة  قدراهت  ،نَّ ثري  حلِّ   نَّ وتنمي  وتتكوَّ   عىل  متتابعة  املشكالت،  خطوات  سبع  من  ن 
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ل والتشخيص،  عرض املشكلة، والتأم  : التمهيد، ووهي  ، خطوة منها الطالبة للحلِّ   تقود كل    ومتكاملة فيم بينها، إذ 

ط املالصف الثالث  طالبات  مهارات    هبا   ىنمَّ تُ ،  والتطبيق )التقويم(وصياغة احللول، ومعاجلة احللول،     يف حلِّ   توسِّ

 .املشكالت

 املشكالت:   مهارات حل  

ن الطالبات من حتديد املشكلة، ومجع  كِّ متُ   يَّةعقل يَّة عمل :بأهنا ي ا املشكالت إجرائ ف البحث مهارات حلِّ عرِّ يُ 

واختبار صحَّ والبيانات،   الفروض،  وتطبيقها فرض  للنتائج  والوصول  الفرض،  )طبيعة    يف   ة  فصل  تدريس  أثناء 

وُتقاس بالدرجة التي حتصل عليها الطالبة يف اختبار مهارات    ، ق اهلضبةتسل    يَّةجإسرتاتيلـ    ا وفق    ِصيغالذي  العلم(،  

ةلغرض  املشكلة املعدِّ  حلِّ  راسر  . الدِّ

   ا:طالبات املوهوبات علمي  ال

الثالث   طاملطالبات الصف  التعليم بمحافظة صبيا   توسِّ التابعتني إلدارة  ممن    ،يف مدرستي مجيم والرشيعة 

صنُش  عن    امتميز    وأداء  يَّةاستعدادات وقدرات غري عادملقياس موهبة، ويمتلكن    ا طالبات موهوبات وفق    بأهننَّ   خِّ

ةة ال تتوافر يف مناهج خاصَّ  يَّة تعليم اية، وحيتجن إىل رعنَّ أقراهن يَّةبق راسر ة العاد الدِّ  . يَّ

 للبحث:  يَّةاخلطة اإلجرائ

 منهج البحث: 

شب املنهج  عىل  احلايل  البحث  بأنشطة    يَّة جإسرتاتي"ثر  ألقياس    ؛التجريبي  هاعتمد  املدعمة  اهلضبة  تسلق 

التجريبي للمجموعة    تصميم شبهم ال اسُتخد  وقداملشكالت كمتغري تابع،    مهارات حلِّ   يف  -كمتغري مستقل  -  "يَّةإثرائ 

 القبيل والبعدي.  ني الواحدة ذات القياس

 عينة البحث: 

) تكوَّ  من  البحث  عينة  طالب٦نت  الثالث    ات(  الصف  طالبات  طاملمن  طبمدرستي    ، توسِّ مجيممتوسِّ   ، ة 

طو التابعمتوسِّ الرشيعة  صبيا   تنية  بمحافظة  التعليم  العام  إلدارة  من  األول  الدرايس  الفصل  خالل   ،١٤٤١-  

ة بطريقة قصدالطالبات  اختريت .هـ ١٤٤2  . ة ملقياس موهب ا موهوبات وفق    ن عىل أهننَّ صخِّ ممن ُش ؛  يَّ

 البحث:  موادُّ 

 : ب األنشطةيوكت ةعل مدليل امل •



37 
 

طاملطبيعة العلم يف مادة العلوم للصف الثالث    ة يف فصل علِّمامل  دليل   ُأعدَّ  ا لـ  ، توسِّ تسل ق    يَّة جإسرتاتي  "وفق 

  ؛ التشخيص، وصياغة احللول، ومعاجلة احللول، والتقويم )التطبيق(ول،  : التمهيد، والتأم  بخطواهتا السبع  "اهلضبة

طاملاملشكالت لدى طالبات الصف الثالث    مهارات حلِّ   تنمية وذلك ل   ؛  هذا الفصلاختريوقد    ا،املوهوبات علمي    توسِّ

املشكالت لدى الطالبات،    مهارات حلِّ   تنمية بواسطتها  التجارب واألنشطة التي يمكن  ن العديد من  لكونه يتضمَّ 

تُ  الفصل  موضوعات  أن  للكم  الفرصة  للتوس  معلِّمتيح  وتناول  ة  احليات ع  العلم  ، يَّةاملشكالت  باملادة    يَّةوربطها 

 املدروسة. 

اتمن    استفادت الباحثتانوقد   راسر وتضمن الدليل    (،2020كدراسة أمحد )   ،روسلتصميم الدالسابقة    الدِّ

عامة لفصل )طبيعة  املشكالت، واألهداف ال  ق اهلضبة، ومهارات حلِّ تسل    يَّةجإسرتاتي  : عن متغريات البحث  ةنبذ

الالزمة    يَّة واألنشطة التعليم  ، ، والوسائللتنفيذ دروس الفصل   يَّة املحتوى العلمي للفصل، واخلطة الزمنوالعلم(،  

 ، وأساليب التقويم. لتنفيذ دروس الفصل

للطالبة، هدفها حتقيق أكرب فائدة من كراسة    ة تضمن توجيهات عام  ث حي  ،كتيب األنشطة للطالبة   أعدَّ كم  

خلطوات    ا وفق  هبا  ب القيام  درس التي يتطلَّ   اصة بكلِّ اخلهام  املنشطة وألاإضافة إىل  الطالبة يف فصل طبيعة العلم،  

 . ق اهلضبةتسل    يَّةجإسرتاتي

ناهج وطرق تدريس  املصني يف  مني املتخصِّ ة وكتيب األنشطة عىل جمموعة من املحكَّ علِّم ض دليل املرِ وقد عُ 

) العلوم  رقم  ملحق  انظر  التأك    (؛١،  املد  بغرض  املرحلة  لطالبات  مناسبتها  مدى  طمن  التأك  و  ة،توسِّ من  كذلك  د 

  . وأساليب التقويم  ، يَّةوالوسائل واألنشطة التعليم  ،وخطوات تنفيذ الدروس  ،صالحيتها من حيث سالمة األهداف

وبذلك أصبح الدليل وكتيب األنشطة يف    ؛منيالتعديالت الالزمة يف ضوء اآلراء املناسبة للسادة املحكَّ وقد أجريت  

 (. 3و  2)انظر ملحق رقم  ، للتطبيق وصاحلرني  ، يَّةالنهائ صورهتم

 :  البحث  اةأد

ط امليف الصف الثالث  قدرة الطالبات املوهوبات  لقياس    املشكالت  اختبار مهارات حلِّ ُأعدَّ   عىل حل    توسِّ

العلم إىل    يَّة املشكالت  الرجوع  اتبعد  راسر املوضوع  ، السابقة   الدِّ هذا  تناولت  أمحد   ، والتي  (،  2020)   كدراسة 

املطروحة يف فصل    يَّةاملشكالت التي تتناسب مع املادة العلم  مهارات حلِّ   تاختري(، حيث  20١٦)أمحد دراسة  و



38 
 

طم العلوم باملرحلة املطبيعة العلم، وأهداف تعليم وتعل   ، وأهداف البحث احلايل،  يَّةالسعود   يَّة ة يف اململكة العربتوسِّ

   :وهذه األبعاد هي  ،املشكلة عرب عن إحدى مهارات حلِّ عد منها يُ كل بُ  ، م االختبار مخسة أبعادقد ُقسِّ و

حتديدها بدقة، وصياغتها يف شكل    مطلوب عن مشكلة، و عربِّ عبارة عن مواقف تُ املشكلة:    حتديد   عد األول البُ 

 تساؤل رئيس. 

ويليها أفضل الطرق املناسبة للحصول    ، منها مشكلة  ن كل  عبارة عن مواقف تتضمَّ   : البيانات   مجع عد الثاينالبُ 

 اختيار املناسب منها.  مطلوب املشكلة، و عىل البيانات التي تساعد عىل حلِّ 

من الفروض    طرح عددكل موقف مشكلة، ثم    ايةويتضمن بد  ،عبارة عن مواقفعد الثالث فرض الفروض:  البُ 

  االختيار الصحيح منها. ومطلوب  املشكلة،  التي تصلح حللِّ 

 اختيار أفضل وسيلة الختبار فروضها.ومطلوب  ، عبارة عن مواقف ة الفروض:عد الرابع اختبار صحَّ البُ 

استخالص بعض النتائج الشاملة منها، والتي  ومطلوب    ، عبارة عن مواقف عد اخلامس الوصول إىل نتائج:  البُ 

 يمكن تعميمها عىل مواقف مشاهبة أخرى. 

ملرونته الكبرية يف قياس مهارات    ؛دُبعد عىل نمط االختيار من متعدِّ   مفردات االختبار يف كلِّ   تغِصيقد  و

حيث    ،تعليمت االختبار يف القسم األول من االختبار  ُكتبتالتصحيح، وقد    يَّةإضافة إىل موضوع  ،املشكالت   حلِّ 

التعليمت جيد    الطالبات  االختبار، وتوجيهح عدد مفردات  فكرة االختبار وهدفه، وإيضا   تحرُش  قبل    اإىل قراءة 

 األسئلة.  ناإلجابة ع

املحتوى   - املحتوى للتأك    :صدق  صدق  من  األولعُ   ؛د  صورته  يف  االختبار  من    يَّة رض  جمموعة  عىل 

يراه السادة  تعديل مفردات االختبار يف ضوء ما  و   ، (١) رقم  نظر ملحق  ا،  مني املختصني يف تدريس العلوماملحكَّ 

تكون    ومن ثم  ،وزعت عىل األبعاد اخلمسة  ،( سؤاال  25من )   ا مكون    يَّةوأصبح االختبار يف صورته النهائن،  واملحكم

 . ( ٤، انظر ملحق رقم ) درجة  (25)   لالختبار  يَّةالدرجة الكل

( طالبات  5نت من ) تكوَّ   ، يَّةعىل جمموعة استطالع  يَّة ق االختبار يف صورته النهائبِّ طُ :  االختبار جتريب    -

طموهوبات من امل   ، األسئلة   نالزمن الالزم لإلجابة ع  لتحديد  ؛العلم بعد دراسة فصل طبيعة    ،ة األوىل بصبيا توسِّ

طد أن  ووُج   ( دقيقة. ٤5زمن االختبار هو )  متوسِّ
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راَسةصدق االتساق الداخيل ألداة    - ،  لألداة  معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخيل   بِس ُح   : الد 

ة عبارة من عبارات أداة    ب معامل االرتباط بني درجة كلِّ ِس حيث ُح  راسر ح  توضِّ   لالختبار، كم   يَّةبالدرجة الكل  الدِّ

 : اآلتيةذلك اجلداول 

 . لالختبار يَّةاملشكالت بالدرجة الكل حل   اختبار معامالت ارتباط بريسون لعبارات أبعاد: (1) جدول

 الوصول للنتائج  ة الفروض اختبار صحَّ  فرض الفروض  مجع البيانات  حتديد املشكلة 

 العبارة 
معامل  

 االرتباط 
 معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة 

١ 0.١ ** ٦١٦ 0.٤٦5 ** ١ 0.٦0١ ** ١ 0.٦0١ ** ٦ 0.٦٨٩ ** 

2 0.٦٨٤ ** 2 0.5٨٧ ** 2 0.52٤ ** 2 0.٧١2 ** 2 0.٦0٨ ** 

3 0.5٤0 ** 3 0.٧٨١ ** 3 0.٧١٨ ** 3 0.522 ** 3 0.52٩ ** 

٤ 0.٦2٤ ** ٧ 0.5٤ ** ٧٩ 0.5٤ ** ٨٨ 0.٧١3 ** ٤ 0.٤٨٩ ** 

5 0.٧٧2 ** 5 0.٦٩٨ ** 5 0.٦٧٦ ** 5 0.5٧٤ ** 5 0.5٤5 ** 

  0.0١مستوى دال عند مالحظة. 

 . رلالختبا يَّةحل املشكالت بالدرجة الكل اختبار معامالت ارتباط بريسون ألبعاد: (2)جدول 

 معامل االرتباط  األبعاد 

 ** 0.٩١3 حتديد املشكلة

 ** 0.٨٤3 مجع البيانات 

 ** 0.٨٦٩ فرض الفروض

 ** 0.٨٤2 ة الفروضاختبار صحَّ 

 ** 0.٨٩2 الوصول للنتائج 

  0.0١دال عند مستوى  ** مالحظة. 

) يتَّ  رقم  اجلدولني  من  أداة  2  ، ١ضح  أبعاد  عبارات  مجيع  أن  ة (  راسر )  الدِّ مستوى  عند    إذ   ؛ (0.0١دالة 

(، ومجيعها معامالت ارتباط  0.٩١3  ، 0.٨٤2ما بني )  يَّة والدرجة الكلاألداة  تراوحت معامالت االرتباط بني أبعاد  

يمكن    ةيشري إىل مؤرشات صدق مرتفعة وكافجيدة، وهذا يعطي داللة عىل ارتفاع معامالت االتساق الداخيل، كم يُ 

ةالوثوق هبا يف تطبيق أداة  راسر  . يَّة احلال الدِّ

راَسةثبات أداة   ةولقياس مدى ثبات أداة  :  الد  راسر كم يوضحها    ، يَّةالتجزئة النصفطريقة    تماسُتخد  ؛الدِّ

 : اآليت(، وذلك عىل النحو 3اجلدول رقم ) 
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 .ح معامل الثبات الختبار مهارات حل املشكالتوض  ي: (3جدول رقم )

راَسة ثبات أداة   الد 
 التصحيح باستخدام معامل جتامن  معامل االرتباط بني القسمني 

0.٨3٤ 0.٩0٨ 

ة( أن أداة  3ح اجلدول رقم ) يوضِّ  راسر بلغت قيمة معامل االرتباط بني  إذ    ؛ا ع بثبات مقبول إحصائي  تتمتَّ  الدِّ

 ( )0.٨3٤القسمني  جتمن  معامل  باستخدام  التصحيح  وبعد  يمكن    ،( ٩0٨.0(،  جيدة  ثبات  معامالت  وهي 

ة الوثوق هبا يف تطبيق  راسر  . يَّةاحلال الدِّ

التأك   االختباربعد  من صدق  النهائ  ، وثباته   د  االختبار يف صورته  واالستخدام    ،للتطبيق  ا صاحل    يَّة أصبح 

ط املأداة صادقة لقياس مدى امتالك طالبات الصف الثالث بوصفه   . املشكلة املوهوبات ملهارات حلِّ  توسِّ

الصعوبة   ألداة  والسهولة  معامل  راَسةوالتمييز  الصعوبةس ُح   : الد  معامل  قيمته    ، ب  تراوحت  بني  والذي 

ةمناسبة ألغراض    عىل أن مفردات االختبار تعد    (، وهذا يدل  ٦٧.0،  0.33) راسر معامل التمييز  ب  ِس ُح كم    .الدِّ

  0.30معامالت التمييز لعبارات االختبار جاءت يف نطاق متييز جيد )أن  ح النتائج  حيث توضِّ   ،ألسئلة االختبار

 . ( ٤)  كم يف اجلدول رقم  ( 0.٨٧،  0.3١بني )تراوحت قيمته   إذ ؛فأعىل(

 . االختبارلفقرات  والصعوبة والتمييزمعامل السهولة : (4) جدول

 لتمييز معامل ا معامل السهولة م معامل التمييز  معامل السهولة م

١ 0.50 0.50 ١٤ 0.٦٧ 0.3٨ 

2 0.33 0.50 ١5 0.50 0.3١ 

3 0.٦٧ 0.٧5 ١٦ 0.٦٧ 0.٤٤ 

٤ 0.٦٧ 0.٦2 ١٧ 0.33 0.50 

5 0.٦٧ 0.3١٨ ٧ 0.٦٧ 0.٧5 

٦ 0.50 0.3١٩ ٧ 0.33 0.٦٩ 

٧ 0.50 0.٨٧ 20 0.٦٧ 0.3١ 

٨ 0.33 0.50 2١ 0.33 0.5٦ 

٩ 0.33 0.٧5 22 0.٦٧ 0.٦3 

١0 0.50 0.٦2 23 0.50 0.٦٩ 

١١ 0.33 0.٦٩ 2٤ 0.50 0.٨2 

١2 0.50 0.5٦ 25 0.33 0.٤٤ 

١3 0.50 0.٤٤ - - - 
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 إجراءات التجريب امليداين:  

حلِّ بِّ طُ  مهارات  اختبار  قبل  ق  جمموعة  ي ا  املشكالت  القبل  ؛البحثعىل  املعلومات  عىل  احلصول    يَّة هبدف 

  املعدِّ فصل طبيعة العلم  تدريس    يَّةالتطبيق القبيل ألداة البحث، بدأت عمل  يَّةوبعد االنتهاء من عململجموعة البحث،  

ـ  ا ل ( حصص  ١0، وقد استغرق تدريس الفصل ) ١٤٤2  /١١/١ق اهلضبة يوم األحد املوافق  تسل    يَّة جإسرتاتي":  وفق 

)  يَّةافرتاض يف  ،(Microsoft Teamsعرب  رقم  كم  الفصل    . (١)  الصور شكل  تدريس  من  االنتهاء  اختبار  بِّ طُ بعد  ق 

ا  املشكالت بعد مهارات حلِّ   . لتفسريها   امتهيد  ي ا إحصائ عوجلت  التي  النتائج، ورصدت عىل جمموعة البحثي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح التفاعل بني املعل متني والطالبات أثناء تطبيق إسرتاتيجيَّة تسلق اهلضبة لتنمية مهارات حل املشكالت 1شكل رقم )  ( صور توض 

 : البحث املُستخدمة يف يَّةاألساليب اإلحصائ

أهداف   ةلتحقيق  راسر الفروض  ، الدِّ صحة  من  اإلحصائخداستُ فقد    ؛ والتحقق  األساليب  من  العديد    يَّةم 

  يأيت ، وفيم  Statistical Package for Social Sciences(  SPSS)  يَّة للعلوم االجتمع  يَّة املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائ

اإلحصائ األساليب  بريسون  يَّة عرض  ارتباط  معامل  االتساق  Pearson correlation)  املستخدمة:  ( حلساب صدق 

ةالّداخيل ألداة   راسر ةأداة  حلساب معامل ثبات    يَّة التجزئة النصفطريقة  و،  الدِّ راسر معامل السهولة والصعوبة؛  و،  الدِّ
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للتعر  وعبارة من عبارات االختبار،    للتعرف عىل مدى سهولة وصعوبة كلِّ  التمييز؛  ف عىل قدرة عبارات  معامل 

التمييز )و،  يَّةاالختبار  ويلكوكسون  املرتبطةWilcoxon Testاختبار  للمجموعات  بني  للتعر    ؛ (  الفروق  عىل  ف 

القبيل والبعدي املرتبطة  معامل االرتباط  واملشكالت،    عىل اختبار حلِّ للطالبات    التطبيقني  الثنائي لرتب األزواج 

(prbr.؛ للتحقق من حجم اآلثر) 

 : تفسريهاو البحث نتائج 

يف  ما أثر توظيف إسرتاتيجيَّة تسل ق اهلضبة يف تدريس العلوم "  : عىل الذي ينص   بحث سؤال ال نلإلجابة ع

ط املوهوبات علمي ا؟املنمية مهارات حلِّ املشكالت لدى طالبات الصف الثالث ت  . "توسِّ

العينة  انظر   حجم  )اسُتخد  ؛لصغر  ويلكوكسون  اختبار  اإلحصاء    (Wilcoxon Testم  أساليب  كأحد 

املرتابطة  للكشف   ؛الالبارمرتي املجموعات  بني  الفروق  داللة  كم  (T-test)  الختباركبديل    عن  معامل  اسُتخد،  م 

(؛ ملعرفة حجم األثر، وذلك  prbr( )Matched Pairs Rank Biserial Correlationاالرتباط الثنائي لرتب األزواج املرتبطة )

 : اآليت عىل النحو 

ط: (5) جدول طرتب درجات طالبات املرحلة امل متوس   . املشكالت بالتطبيقني القبيل والبعدي ملهارات حل  ي ا ة املوهوبات علمتوس 

ط  ن الفئة األبعاد   جمموع الرتب الرتب متوس 

 2١.50 3.5٨ ٦ قبيل  حتديد املشكلة

 5٦.50 ٩.٤2 ٦ بعدي 

 2١.0 3.50 ٦ قبيل  مجع البيانات 

 5٧.0 ٩.50 ٦ بعدي 

 2١.0 3.50 ٦ قبيل  الفروضفرض 

 5٧.0 ٩.50 ٦ بعدي 

 23.0 3.٨3 ٦ قبيل  اختبار صحة الفروض

 55.0 ٩.١٧ ٦ بعدي 

 2١.0 3.50 ٦ قبيل  الوصول للنتائج 

 5٧.0 ٩.50 ٦ بعدي 

 2١.0 3.50 ٦ قبيل  يَّةالدرجة الكل

 5٧.0 ٩.50 ٦ بعدي 
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طف عىل الفروق بني رتب درجات طالبات املرحلة املللتعرُّ (  Wilcoxonنتائج اختبار ويلكوكسون ):  (6)  جدول املوهوبات    ةتوس 

 . بالتطبيقني القبيل والبعدي ملهارات حل املشكالتي ا علم

حل  مهارات 

 املشكالت

نوع 

 التطبيق 
 ن

رتب  جمموع 

 الفروق املوجبة

رتب   جمموع 

 الفروق السالبة

ط  رتب   متوس 

 الفروق املوجبة

ط  رتب   متوس 

 الفروق السالبة
 (zقيمة )

حجم  

 التأثري 

مستوى  

 الداللة

حتديد 

 املشكلة 

 ٦ قبيل 
2١.00 0.0 3.50 0.0 2.2١ ٧١.0 0.023 * 

 ٦ بعدي 

 ٦ قبيل  مجع البيانات 
2١.00 0.0 3.50 0.0 2.22١ ٦.0 0.02٦ * 

 ٦ بعدي 

فرض  

 الفروض 

 ٦ قبيل 
2١.00 0.0 3.50 0.0 2.232 ١.0 0.02٦ * 

 ٦ بعدي 

صحة  اختبار 

 الفروض 

 ٦ قبيل 
١5.0 0.0 3.0 0.0 2.0٦0 0.٤3 0.03٩ * 

 ٦ بعدي 

الوصول 

 للنتائج 

 ٦ قبيل 
١5.0 0.0 3.0 0.0 2.2١ ١٤.0 0.02٧ * 

 ٦ بعدي 

الدرجة 

 يَّةالكل

 ٦ قبيل 
2١.00 0.0 3.50 0.0 2.22١ ٦.0 0.02٦ * 

 ٦ بعدي 

 0.05* دال عند مستوى مالحظة. 

ط ( بني  0.05عند مستوى )  يَّة ذات داللة إحصائ  ا ( أن هناك فروق  ٦،   5ضح من اجلدولني رقم ) يتَّ    متوسِّ

وال القبيل  بالتطبيقني  الطالبات  الكل  ،ديبعرتب  الفرع   ملهارات حلِّ   يَّة بالدرجة  وأبعادها    : املتمثلة يف  يَّةاملشكالت 

البيانات،  و)حتديد املشكلة،   الوصول للنتائج(، وذلك لصالح  واختبار صحة الفروض،  وفرض الفروض،  ومجع 

ط ب  ، التطبيق البعدي ط ( للطالبات بالتطبيق القبيل ملهارة حتديد املشكلة، وب3.5٨( مقابل )٩.٤2رتب )   متوسِّ   متوسِّ

( )٩.50رتب  مقابل  ملهارة  3.50(  القبيل  بالتطبيق  للطالبات  وب(  البيانات،  طمجع  )   متوسِّ مقابل  ٩.50رتب   )

الفروض، وب3.50) ملهارة فرض  القبيل  بالتطبيق  للطالبات  ط (  )  متوسِّ ) ٩.١٧رتب  للطالبات  3.٨3( مقابل   )

ط بالتطبيق القبيل ملهارة اختبار صحة الفروض، وب ( للطالبات بالتطبيق القبيل  3.50( مقابل )٩.50رتب )  متوسِّ

طملهارة الوصول للنتائج، وب ملهارات    يَّة( للطالبات بالتطبيق القبيل للدرجة الكل3.50( مقابل ) ٩.50رتب )   متوسِّ

  نميةيف ت تدريس العلوم  ق اهلضبة يف  تسل    يَّة جإسرتاتيتوظيف  ل  اوُتشري النتيجة السابقة إىل أن هناك أثر    . املشكالت  حلِّ 

طلدى طالبات املرحلة امل  ،املشكالت  مهارات حلِّ   . ا ة املوهوبات علمي  توسِّ
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)وبيَّ  رقم  باجلدول  النتائج  األزواج  ٦نت  لرتب  الثنائي  االرتباط  معامل  قيمة  أن   )( لنتائج  prbrاملرتبطة   )

القبيل والبعدي الكل  ، التطبيقني  الفرع  ملهارات حلِّ   يَّةبالدرجة  املشكلة،    : املتمثلة يف   يَّة املشكالت وأبعادها  )حتديد 

باستثناء ُبعد اختبار    ، (١.0الوصول للنتائج( بلغت ) واختبار صحة الفروض،  وفرض الفروض،  ومجع البيانات،  و

(، وهذه القيمُة تعني أنَّ حجمر األثِر جاء بدرجة كبرية؛ حيُث ُيعد  حجُم األثر املحسوب  0.٤3صحة الفروض ) 

 ( يساوي  كان  إذا  ا  و 0.١صغري  ط(،  )متوسِّ كان  إذا  )0.2٤ا  يساوي  أو  أكرب  كان  إذا  ا  وكبري   ،)0.3٧ )  

ط؛ وهذا التباين بني ( 3٨، ص.2000)عفانة، ي درجات الطالبات بالتطبيقني القبيل والبعدي يرجع إىل متغري  متوسِّ

  ق اهلضبة يف تسل    يَّةجإسرتاتي  توظيفل  ا ثر  أ ق اهلضبة؛ أي أن هناك  تسل    يَّة جإسرتاتيوهو استخدام    ، يَّةاملعاجلة السلوك

ط املشكالت لدى طالبات املرحلة امل مهارات حلِّ  تنمية يف  تدريس العلوم  . ا ة املوهوبات علمي  توسِّ

مهارات    تنميةعىل أثر إجيايب يف    تسلق اهلضبة دلَّ   يَّة جإسرتاتيىل أن توظيف  إ تعزو الباحثتان هذه النتيجة  و

طاملاملشكالت لدى طالبات الصف الثالث  حلَّ   : اآليت قد يعود ذلك إىل و ا، املوهوبات علمي   توسِّ

  ، يَّة الواجبات املدرسو  نشطةألا  يف  ا تنوع    نيتضمَّ   اهلضبة  قتسل    يَّةج إسرتاتي  خطوات  وفق  ممِّ ُص   الذي  املحتوى  -

عن    املستمرين، فضال  يف حالة من التفكري والتساؤل    ةالتي تطرح مشكالت جتعل الطالب  يَّةواملهام والتجارب العلم

 . املطروحة  والرغبة يف إجياد حلول مناسبة للمشكالت  ، يَّةإثارة الدافع

ة والرتب  النظريات   مع   فقيتَّ   وهذا  التعليمة،  يَّة العمل  حمور  وجعلها   ،الطالبة   نشاط   عىل   الرتكيز  - ومنها    ، احلديثة  يَّ

 .  يَّة البنائ يَّةالنظر

  جيايب إلا  التعاون   دعم   إىل   إضافة  ، يَّةتعاون  جمموعات  يف   العمل   أثناء يف    يَّة التعليم  لألنشطة   الطالبات  ممارسة   -

لدى    املشكالت   حلِّ   مهارات   تنمية  عىل   ساعد  مما   ؛بينهم   واألفكار  اآلراء  تبادلو  املجموعات،   أفراد  بني  واملثمر 

 الطالبات. 

ةفق هذه النتيجة مع نتائج  وتتَّ  راسر مهارات    تنميةق اهلضبة يف  تسل    يَّة جإسرتاتيثر  أ  تناولت السابقة التي    الدِّ

التي  2020)أمحد  كدراسة    ،املشكالت   حلِّ  فاعلأ(  نتائجها  اهلضبة يف  تسل    يَّة جإسرتاتيتوظيف    يَّةظهرت    تنميةق 

 . املشكالت لدى الطالب مهارات حلِّ 
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راَسةخالصة نتائج   : الد 

ةلت توصَّ  راسر  أبرزها:   ،إىل العديد من النتائج الدِّ

فروق   .١ هناك  إحصائ  ا أن  داللة  )  يَّةذات  مستوى  بني  0.05عند  ط(  القبيل    متوسِّ بالتطبيقني  الطالبات  رتب 

 ة، وذلك لصالح التطبيق البعدي. لفيم يتعلق بتحديد املشك ،ديعوالب

فروق   .2 هناك  إحصائ  ا أن  داللة  )  يَّةذات  مستوى  بني  0.05عند  ط(  القبيل    متوسِّ بالتطبيقني  الطالبات  رتب 

 لق بمهارة مجع البيانات، وذلك لصالح التطبيق البعدي. فيم يتع ،ديعوالب

فروق   .3 هناك  إحصائ  ا أن  داللة  )  يَّةذات  مستوى  بني  0.05عند  ط(  القبيل    متوسِّ بالتطبيقني  الطالبات  رتب 

 فيم يتعلق بمهارة فرض الفروض، وذلك لصالح التطبيق البعدي.  ،ديعوالب

فروق   .٤ هناك  إحصائ  ا أن  داللة  )  يَّةذات  مستوى  بني  0.05عند  ط(  القبيل    متوسِّ بالتطبيقني  الطالبات  رتب 

 وذلك لصالح التطبيق البعدي.  الفروض، فيم يتعلق بمهارة اختبار صحة  ،ديبعوال

فروق   .5 هناك  إحصائ  ا أن  داللة  )  يَّةذات  مستوى  بني  0.05عند  ط(  القبيل    متوسِّ بالتطبيقني  الطالبات  رتب 

 فيم يتعلق بمهارة الوصول للنتائج، وذلك لصالح التطبيق البعدي.  ،ديعوالب

فروق   .٦ هناك  إحصائ  ا أن  داللة  )  يَّةذات  مستوى  بني  0.05عند  ط(  القبيل    متوسِّ بالتطبيقني  الطالبات  رتب 

 املشكالت، وذلك لصالح التطبيق البعدي.  ملهارات حلِّ  يَّة بالدرجة الكل ،ديعوالب

املشكالت لدى طالبات املرحلة    مهارات حلِّ   تنمية ل  تدريس العلوم  ق اهلضبة يف تسل    يَّة جإسرتاتيتوظيف  ثر  أ أن   .٧

طامل  جاء بدرجة كبرية.  ا ة املوهوبات علمي  توسِّ

 الت يف البحث: تأمُّ 

 : اخلربات املستفادة من إجراء البحث: أوال  

لتسل    يَّة جإسرتاتي  وظيف تأسهم   .١ العلوم  تدريس  يف  اهلضبة  حلِّ   تنميةق  طالبات    مهارات  لدى  املشكالت 

طاملالصف الثالث   ا نشط    ،يف تعظيم دور الطالبة  ا علمي    املوهوبات  توسِّ ا للعمل  ا وجعلها عنرص  كم  ،  يَّة التعليم  يَّةوحمور 

التساؤالت املطروحة    نجابة ع، واإل يَّةق اهلضبة يف األنشطة العلمتسل    يَّة جإسرتاتي كان ملمرسة الطالبات خلطوات  

 . يَّةاجلانب املعريف من حقائق ومفاهيم علم  تنمية أثر إجيايب يف   الباحثتني حتت إرشاف وتوجيه 
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التي تقوم هبا الطالبات عند تطبيق خطوات    يَّةدوار اإلجياباألأسهمت   .2   يف ق اهلضبة  تسل    يَّة جإسرتاتيالنشطة 

واملناقشة  للحوار  املوهوبات  للطالبات  خصبة  بيئة  األفكار  تـوفري  بينهنَّ   إجيادو  ،وتبادل  فيم  حوار ُمشرتكه  ،  لغة 

عىل   بينهنَّ   تنميةواملساعدة  فيم  التعاون  و روح  والتنبؤ،    قدراهتنَّ   تنمية ،  كاملُالحظة،  العلم،  عمليات  ممارسة  عىل 

 علـى التعل م بالعمل الفردي واجلمعي.  قـدراهتنَّ   تنميةوالتفسـري، و 

املوهوبات  يَّة صشخ   تنمية همت يف  ق اهلضبة أستسل    يَّة جإسرتاتيأن    .3   تنمية كم عملت عىل حتقيق    ، الطالبات 

ة الفكر  ومهاراهتنَّ   شاملة لقدراهتنَّ  مـن التعامل بكفاءة مع املشكالت املطروحة ووضع    والتي متكنهنَّ   ، يَّةواألدائ  يَّ

  يَّة أثناء تنفيذ الدروس واألنشطة العلم  يف  يَّة نحو مقرر العلوم الطبيع  يَّةاالجتاهات اإلجياب  تنميةهلا، كذلك    أكثر من حل  

 املصاحبة هلا. 

 ثاني ا: اإلجيابيات والسلبيات عند إجراء البحث: 

  ؛ همت يف تشجيع الطالبات عىل التفكري، أهنا أسيَّة جسرتاتيعند تطبيق هذه اإل  لوحظت من اإلجيابيات التي   .١

وإنم    ، بصورة جاهزة  م هلنَّ يف مواقف حتتاج إىل التفكري، فاملعلومات ال تقدَّ   ن طريقة عرض الدروس تضعهنَّ إحيث  

يف  إليها، وحتليلها، وتفسريها وتقييمها، وجتىل ذلك    نتوصلييبحثن عنها، ومن ثم يقمن بتنظيم تلك املعلومات التي  

التساؤالت املطروحة، ثم    ن تتوقع فيها اإلجابة ع  يَّةتضع فرضفالطالبة    ؛ أثناء إجراء جتربة كاشف امللفوف األمحر 

، وتستخلص  يَّة ة الفرضللتأكد من صحَّ   ؛ بإجراء جتربة، وتالحظ وتدون وجتمع املعلومات من التجربة  يَّةختترب الفرض

 الفيديو.  يَّة لزميالهتا بتقن يه ها من التجربة، ثم تعرض ما توصلت إل تالنتائج بناء عىل املعلومات التي مجع

  ؛ التي تعيش فيها الطالبات املوهوبات  يَّةوالبيئة احليات   يَّة تعزيز العالقة بني البيئة املدرس  كذلك،   اإلجيابياتمن   .2

والسعي إىل إجياد احللول    ،يَّةالطالبات ملواجهة املشكالت احليات   د  ُيعِ   فهو  ،نافعة  يَّةحيث أصبح للمنهج وظيفة اجتمع

مصدر  الطالبات    تتبعت عن طريق ربط العلم بالعمل، ففي درس عمل العلم    ،اخلاصِّ   عىل نشاطهنَّ   ا اعتمد    ؛املناسبة

كوفيد   سارس،  ١٩- وباء  العلم  وقارنَّ   ،ووباء  الطريقة  خطوات  باستخدام  الوبائيني  مع  وهذا    ، يَّةبني  يتمشى 

 العلوم. االجتاهات احلديثة يف تدريس 

اإلجيابيات  .3 ا،   من  دافع  أيض  للتعل    يَّةإثارة  أتاحت    ؛ مالطالبات  عرض  تسل    يَّة جإسرتاتيحيث  اهلضبة  ق 

كالسؤال عن    ،للدروس  وتعمل عىل شدهنَّ   ،موضوعات فصل طبيعة العلم عىل هيئة مشكالت تثري انتباه الطالبات

مما ساعد عىل أن   ؛١٩-من انتشار وباء كوفيد    للحدِّ تصنيعها  جيري  ول لقاح صنع يف التاريخ، واللقاحات التي  أ
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  يَّة قوة دفع ذات   فتتولد بداخلهنَّ   ،يَّةالواقع  حياهتنَّ   متس    ةيواجهن مشكل  فهن  ،يقمن به  ا مستمر    ا م نشاط  يكون التعل  

 وإنجاز تلك املهمة.  ، مثابرات يف سبيل حل املشكلة جتعلهنَّ 

حيث كان الشغل الشاغل    ؛اإلنجاز  يف  يف العمل والرغبة  لدى الباحثتني  يَّةمن اإلجيابيات زيادة الدافعوكذلك   .٤

والرفع من مستوى    ،املشكالت لدى طالباهتنَّ   مهارات حلِّ   تنمية ق اهلضبة لتسل    يَّةجإسرتاتي توظيف    يَّةهو كيف  مهل

 والبحث عن السبل املناسبة حللها.  ،يَّةاحليات يف حتديد مشكالت جمتمعاهتنَّ  ومهاراهتنَّ  قدراهتنَّ 

لذا ينبغي تشجيع الطالبات    ؛إىل وقت طويل للوصول إىل حلول هلا حتتاج  بعض املشكالت  أن  من السلبيات  و .5

ا   سُتطرحاملشكالت التي    عىل   واالطالع  ،عىل قراءة الدروس قبل البدء بالدروس، وقد استفادت الباحثتان من    مسبق 

 ة مدرستي لتحقيق ذلك. منصَّ 

ضيق الوقت، وعدم    : ها ألسباب من  ؛ن الطالبات من تطبيق احللول املقرتحة مجيعها من السلبيات عدم متك   .٦

اإلمكان الالزمةتوفر  التعل    ا نظر    ؛ات  ُبعدلظروف  املعقولة   كانلذا    ؛م عن  احللول  أكثر من  أو  ،  الرتكيز عىل واحد 

 ات املتوافرة. والقابلة للتطبيق يف ظل اإلمكان

املناسب    ت فكر الطالبات يف إجياد احللِّ شتِّ د املشكالت املطروحة يف الدرس الواحد قد يُ تعد    أن  من السلبيات  .٧

 لكل فقرة. 

 لبحث: من إجراء ا   ية هن املثالث ا: استفادة الباحثتني

الباحثتا  .١ عدَّ استفادت  يف  البحث  إجراء  من  جوانب ن  أهها   ،ة  التدريس  تنمية  :من    ، للباحثتني  يَّةاملهارات 

  ، ةمعلِّم دليل لل أعدَّ  فقد ،املشكالت لدى الطالبات  مهارات حلِّ   تنميةهم يف  ُتس جيات جديدةإسرتاتيف عىل  والتعر  

باستخدام   العلم  طبيعة  فصل  لتدريس  الطالبة  نشاط  ل تسل    يَّة جإسرتاتيوكراسة  اهلضبة  حلِّ   تنميةق    مهارات 

 املشكالت.  

طاملزيادة املعرفة بفصل طبيعة العلم يف مقرر العلوم للصف الثالث   .2 بم يسهم يف    ؛والتعمق فيه وحتليله  ، توسِّ

 تناسب مع احتياجات الطالبات. ت  يَّةجيات تدريسإسرتاتيو  ،يَّة تقديم مادة علم

  التي تواجه الباحثتني   يَّةمما أسهم يف حتديد املشكالت التدريس  ؛مهارات البحث العلمي لدى الباحثتني   تنمية .3

 أثناء تدريس العلوم، وحماولة إجياد احللول املناسبة هلا. يف 
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الباحثتني  تنمية  .٤ التعاون والتواصل بني  بينهنَّ   ، مهارات  ُيسهم يف إجياد  بالشكل    ، وتبادل اخلربات فيم  الذي 

 .أثناء أداء عملهنَّ يف  املشرتكة التي تواجههنَّ  ت كالاحللول للمش

؛  للباحثتني  اإنجاز  ل  وهو ما شكَّ   ،بقيادة الطلبة  العلمياملؤمتر  قبال الطالبات املوهوبات عىل املشاركة يف  إزيادة   .5

 ن عن تدريب الطالبات للمشاركة يف هذه املسابقة. ا مسؤولت ألهنم

  ه يف تصميم بحث شبكوهنا التجربة األوىل هلم    ؛هذا النوع من البحوث   تصميم   خربة يفاكتساب الباحثتني .٦

 جتريبي. 

 رابًعا: التوصيات: 

طرق تدريسية    معلمي العلومتويص الباحثتان برضورة استخدام    ؛يف ضوء النتائج التي توصل إليها البحث

واملجاالت   ، هداف تدريس العلومأتتوافق مع   ، والتيحل املشكالت  مهارات  املتعلمني  كساب إتساعد عىل متنوعة  

 ة. ختبارات الدولياال املستهدف قياسها يف

 :لبحوث قادمة : مقرتحات اخامًس 

 تقرتح الباحثتان ما يأيت:  ؛  هلذا البحثاستكمال  

  –مثل: )التفكري التأميل    ،خرى أمهارات    تنميةق اهلضبة يف  تسل    يَّةجإسرتاتيثر  أ إجراء دراسات للكشف عن   .١

  يَّة يف صفوف ومراحل تعلمي ا  علم  املوهوبات  الطالبات  لدى(  الناقد  التفكري  –   املركب  التفكري  –   اجلمعي   التفكري

 خمتلفة. 

ق اهلضبة يف رفع مستوى التحصيل لدى الطالبات املوهوبات  تسل    يَّة جإسرتاتيثر  أ إجراء دراسات للكشف عن   .2

 خمتلفة.  يَّةيف صفوف ومراحل تعلمي ا علم

 املراجع

 أوالً: املراجع العربية:

 وائل للنرش.   ر. دااملشكالت لح(. 200٨أبو رياش، حسني حممد، وقطيط، غسان يوسف. )

ق اهلضبة املدعمة بأنشطة إثرائيَّة يف تدريس العلوم لتنمية مهارات حل توظيف إسرتاتيجيَّة تسل    (.2020حسني. )مجال  ، سامية  أمحد

 . 3٧١-3٤2(، ٧٨)٧٨، املجلة الرتبويَّةاملشكالت لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة املوهوبني علمي ا، 
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ق اهلضبة يف تدريس التاريخ لتنمية التحصيل املعريف فاعليَّة استخدام إسرتاتيجيَّة تسل  (.  202١الرايض. )  أمحد، عالء الدين أمحد عبد

 . ٤٦١-٤3١(،  22)2،  جملة البحث العلمي يف الرتبية.  ومهارات امليتا معرفيَّة واليقظة العقليَّة لدى طالب الصف األول ثانوي

لتنمية مهارات حل املشكالت واالجتاه نحو دراسة    STEM(. فاعليَّة تدريس وحدة يف ضوء توجهات  20١٦)  فؤاد سيد.  ةأمحد، هب

 .١٧٦-١2٩(، ١٩)3 ،جملة الرتبية العلميَّةالعلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة. 

إلثرائي الفاعل يف تنمية األداء الصفي  (. دور األنموذج ا20١١وبركات، عمي. )  اجلغيمن، عبد اهلل بن حممد، معاجيني، أسامة حسن،

العام السعوديَّة التعليم  التالميذ املوهوبني يف مدارس  التفكري والبحث العلمي لدى  جملة العلوم اإلنسانيَّة   . العام، ومهارات 

 .  ١0٨-٧5(، 2١، )واالجتمعيَّة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

حتصيل طالب    عىلسالمي  إلاهلضبة يف تدريس وحدة الفقه اق  تسل    إسرتاتيجيَّة(. أثر استخدام  20١٤)سالمة.    أمحد  إبراهيمالزغبي،  

(،  ١)٤١، اجلامعة األردنيَّة،  جملة دراسات يف العلوم الرتبويَّة، عمدة البحث العلمي  الصف العارش األسايس يف قصبة املفرق.

3٤٧-3٦١ . 

 الرشق.  ر. دا أساليب تدريس العلوم(. 200٨زيتون، عايش حممود. )

تريز )(.  20١5سبعي، أمحد حسن حممد. ) نظريَّة  قائم عىل  برنامج مقرتح  التفكري  TRIZفعاليَّة  العلوم يف تنمية مهارات  لتدريس   )

 جامعة امللك خالد.  .]رسالة ماجستري غري منشورة[ االبتكاري واالجتاه نحو املادة لدى طالب الصف السادس االبتدائي

املشكالت يف مادة العلوم    (. أثر برنامج تعليمي قائم عىل احلوسبة السحابيَّة يف تنمية مهارات حلِّ 20١٨)  .لسفاسفة، جيهان هاشم

،  العلوم الرتبويَّة األردنيَّة، اجلامعة األردنيَّة، عمدة البحث العلمي-جملة دراسات    .لدى طلبة الصف الثامن األسايس يف األردن

5٤(١0٦ ،)١0١١٧-٦ . 

ابتسامة   للعلو2020)علوان.  شفيق،  الرتبية  مادة (. فاعليَّة إسرتاتيجيَّة تسلق اهلضبة يف حتصيل طلبة  املثنى يف  م اإلنسانيَّة يف جامعة 

  .٤5٦-٤3٤(،١)١3 وروك للعلوم اإلنسانيَّة،أجملة  املناهج وتنمية ثقتهم بأنفسهم. 

جملة  (. حجم التأثري واستخداماته يف الكشف عن مصداقيَّة النتائج يف البحوث الرتبويَّة والنفسيَّة.  2000)  عفانة، عزو إسمعيل سال.

ات الرتبويَّة الفلسطينيَّة،البحوث  راسر  . 5٦-2٩(، 3) والدِّ

أثر إسرتاتيجيتي اهلضبة واألسئلة السابرة يف اكتساب طلبة الصف العارش األسايس للمفاهيم  (. 20١5العموش، حممد أمحد سليمن. )

 . جامعة آل البيت.]رسالة ماجستري غري منشورة[ الكيمئيَّة ودافعيتهم نحو الكيمياء
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(. فاعليَّة إسرتاتيجيتي تسلق اهلضبة ومثلث االستمع يف حتصيل  20١٩الكريم عباس، وعبداملظفر، نضال عيسى. )  مح عبدالفتيل، س

  جامعة   –جملة كليَّة الرتبية األساسيَّة للعلوم الرتبويَّة واإلنسانيَّة  مادة املخترب التعليمي لدى طلبة املرحلة الرابعة يف قسم الفيزياء.  

 .١55٧ -١53٧(، ٤3)20١٩ بابل،

(. برنامج تعليمي مقرتح قائم عىل التعليم املستند إىل الدماغ يف اكتساب املفاهيم العلميَّة ملادة العلوم  20١٩حممد، منى مصطفى كمل )

السابع األسايس،    والقدرة عىل حلِّ  الصف  لتالميذ  الرتبية جامعة سوهاج،املشكالت  الرتبويَّة كليَّة    -35١،  (5٩)١  املجلة 

٤00. 

الورشة اإلقليميَّة ملرشوع واقع  (.  202١املركز اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. )

تطويرها  وسبل  العربيَّة  الدول  يف  والرياضيات  العلوم  ماديت   يوتيوب.  .]  فيديو   [تدريس 

https://youtu.be/uSAg02sxWtA 

حممد.   إرساء  حل  (.  20١٧)املهدي،  مهارات  وتنمية  البديلة  التصورات  تعديل  يف  املتناقضة  األحداث  إسرتاتيجيَّة  استخدام  أثر 
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