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Effect of E-Learning on Developing Problems Solving Skill in Mathematics Teaching
for First Level Students at Faculty of Education the University of Khartoum
Issam I. K. Al Hassan* & Hala I. S. Abdel Aziz
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Abstract: This study aimed to investigate the impact of e-learning on developing problem solving skills
in mathematics teaching. Quazi-experimental design was used. The study population consisted of
students in the first level in the Faculty of Education at University of Khartoum. Pre- and post-tests were
used as study tools. A purposive sample was selected which comprised 60 students who registered in the
course of Calculus-2 .The sample was divided into two groups: the experimental and control group.
Using the appropriate statistical methods, data were analyzed using SPSS. The results indicated that
there were statistically significant differences (p. < 0.05) between the experimental group and the control
group in all problem solving skills including the dentification of the problem, relating the problem to
previous information, choosing solution, generalization and making use of experience in new situations.
The differences were all in favor of the experimental group. The researcher proposed appropriate
recommendations.
Keywords: Electronic Learning (E-Learning), problems solving skill, first level students at faculty of
education, University of Khartoum.
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يُواجػ المعلػ فػ مهنػ التعلػم عػددان مػ
المشػالتت التػ تعمػ عملػ كبللتػلل تعمػ
مسػمرة الػتعلُُّ كتوػوؿ بمنػ كبػم بلػوغ
األهداؼ المخطط التػ ينشػدهل ،ممػل يتطلػ
حلػوًن علجلػ تعطػ لمسػمرة الػتعلُُّ بعػدان
إيجلبمػلن كتوقػ األهػداؼ المنشػودة لػ  .إف
اًهتمػلـ بإكسػلب الطػتب المعلمػم مهػلرة
حػل المشػالتت لػم مػ أجػل تمالمػنه مػ
إيجػػلد حلػػوؿ كالوعػػوؿ عل ػ درجػػلت جمػػدة
ف اًمتولف فقط؛ بل مػ أجػل التػدري علػ
مملرسػػ التيالمػػر كالمهػػلرات العقلمػػ التػػ
تتطلبهػػل مهػػلرة حػػل المشػػالتت ،األمػػر الػػ م
يتطلػػ البوػػ عػػ مػػداال كإسػػتراتمجملت
جديػػدة سكسػػلب الطلل ػ المعل ػ مهػػلرة حػػل
المشػػػػالتت كمهػػػػلرات التيالمػػػػر األاػػػػرل
(إبراهم .)2112 ،
تبع ػلن ل ػ لن فػػإف عملمػػلت التتممػػر كالتطػػوير
فػػ هػػ ا الععػػر تيػػرض علػػ المجتمعػػلت
النلممػػ أف توشػػد كػػل واهػػل كإمالل ملتهػػل
للوػػلؽ بركػػ الو ػػلرة المتقدمػػ  ،فػػللعل
ينمػػو كيربػػو بي ػػل مػػل تشػػمع ال قلف ػ م ػ
رؤل معرفمػػ جديػػػدة ،كعلمػػ فػػػإف الػػػدكر
المسػػػتقبل للتربمػػػ كالتعلػػػم المسػػػلهم
بجدي ف تنممػ كتويمػا الجوا ػ اسيجلبمػ
كلسبػػداع كالقػػدرة عل ػ حػػل المشػػالتت لػػدل
الطتب علمػ كالػتب الجلمعػلت بشػالل اػلص
كمػ ّػ ُّ اًرتقػػلس بللمسػػتول العلمػ للطػػتب
كتخريج كػوادر ػلدرة علػ اسػتمعلب حركػ
التطور العلم كالتالنولوج (السعد.)2100 ،
معطملت التطوير؛ التعل
بم
كيبرز م
 E-Learningكخملر إستراتمج ف
اسلالترك
برامج الجلمعلت كال م م اتل دال التعلم
الجلمع منعطيل جديدا معتمدا عل تقنملت
الولسوب كالشبال العللمم ككسلئطهل المتعددة
الت سلهمت بدكرهل ف تطوير معلدر التعل
ميتوح المعدر كإيجلد أ ملط جديدة م
التعلكف كالتشلالر بهدؼ إ تلج كإتلح المعلدر
التعلممم بلسضلف إل زيلدة اليرص لتوسم

كتطوير موتول
جودة التدري
الدراسم (العريي ك عم .)2102 ،

البرامج

فللتعل اسلالترك كبمل يوفرق م بمئ تعلممم
تتعف بللتيلعل كالمرك م اتؿ التقنملت
اسلالترك م كالتنوع ف معلدر المعرف كاسّلرة
كالتشوي كتلبم احتملجلت المتعلمم اليردي
بوم يتعل الطتب حس سرعته ال اتم لعل
الخملر األ س ؛ فلستخداـ التعل اسلالترك ف
التعلم الجلمع م شأ أف يؤدل إل تتممر
الدكر التقلمدم لألستلذ الجلمع ف المملرس
التعلممم م كو معدر المعلوملت الوحمد
للطتب إل مرشد كموج ك لدر عل استخداـ
إل زيلدة
معلدر التعل  .األمر ال م أف
كتعايا التعلكف بم األستلذ الجلمع كالتب
حوؿ آلملت كأسللم التعل اسلالترك المختلي
ككميم التيلعل معهل بتم الوعوؿ عل بمئ
تعلممم فعلل كتيلعلم  ،م اتؿ األمور
اسيجلبم العديدة الت يمال توقمقهل م اتؿ
مل يمال أف يقدم التعل اسلالترك ؛ كو أداة
فعلل للتاللمل بم للتعلم كالتدري ف همالل
تنظمم موحد ف ت ع تقديم حلوً متئم
للعديد م المشالتت الت يعل منهل التعلم
الجلمع اًعتملدم بعورت الوللم .
كطريق  :يعرف العريي
التعل اسلالترك
( )2112بأ "تقدي الموتول كمل يت من م
شركحلت كتملري كتيلعل كمتلبع بعورة
جائم أك شلمل ف اليعل أك ع بعد بواسط
برامج متقدم مخاك ف الولس اآلل أك عبر
شباللت اس تر ت”كمل عرف الموس كالمبلرؾ
( )2112بأ "الريق للتعلم بلستخداـ آلملت
اًتعلؿ الودي م حلس كشباللت ككسلئط
المتعددة م صوت كصورة ،كرسوملت ،كآلملت
بو  ،كمالتبلت إلالترك م  ،كك لن بوابلت
اس تر ت سواس كلف ع بعد أك ف اليعل
الدراس المه كالمقعود هو استخداـ التقنم
بجممع أ واعهل ف إيعلؿ المعلوم للمتعل
بأ عر ك ت كأ ل جهد كأك ر فلئدة "كيراق
"تقدي موتول تعلمم
زيتوف ( )2112بأ
(إلالترك ) عبر الوسلئط المعتمدة عل

الولسوب كشباللت إل المتعل بشالل يتمح ل
إمالل م التيلعل النشط مع ه ا الموتول كمع
المعل كمع أ را سواس أف كلف ذلن بعورة
متاامن أـ غمر متاامن كك لن إمالل م إتملـ
ه ا التعل ف الو ت كالماللف كبللسرع الت
تنلس ظركف ك درات  ،ف ت ع إمالل م إدارة
ه ا التعل م اتؿ تلن الوسلئط".
التعل اسلالترك كنظلـ :يعرؼ الشهرم ()2112
بأ " ظلـ تقدي المنلهج
التعل اسلالترك
(المقررات الدراسم ) عبر شبال اس تر ت أك
شبال مولم  ،أك األ ملر العنلعم  ،أك عبر
اًسطوا لت ،أك التليايوف التيلعل للوصوؿ إل
المتعلمم  .أمل غلوـ ( )2112فمعرؼ التعل
اسلالترك بأ " ظلـ تعلمم يستخدـ تقنملت
المعلوملت كشباللت الولسوب ف تدعم كتوسمع
طلؽ العملم التعلممم م اتؿ مجموع م
الوسلئل منهل :أجهاة الولسوب كاس تر ت
كالبرامج اسلالترك م ".
ف ضوس التعلريف السلبق يرل البلح لف أف
فقط بتقدي
ً يهت
التعل اسلالترك
بالل عنلصر البر لمج
الموتول؛ بل يعن
التعلمم كمالو لت م أهداؼ كموتول كالرائ
تقدي المعلوملت كأ شط التعل كمعلدر التعل
المختلي كأسللم التقوي المنلسب  .ف ت ع
للمتعل عبر
تقديم للموتول اسلالترك
مجموع م عنلصر الوسلئط المتعددة م ل
النعوص المالتوب كالمنطو  ،كالرسوملت
كالمتورك  ،كالعور ال لبت
الخطم
كالمتورك  ،كالمؤّرات العوتم  ،كغمرهل م
ظ النقل اسلالترك  ،بوم ً يقتعر دكر
الوسلئط المتعددة عل مجرد تقدي الموتول
إل المتعل كإ مل تلع أدكارا أارل م أهمهل:


إتلح اليرص للمتعل للتيلعل النشط
مع الموتول.



إعطلس المتعل اليرص ف ااتملر مل
يريد تعلم ف الو ت ال م يريدق.



توفمر إمالل م التيلعل الشخع مع
المعل كمع أ را م اتؿ وعم م
التيلعل (اًتعلؿ):

o

التيلعل (اًتعلؿ) المتاام المبلشر:
Synchronous or on–line Interaction

كهو وع م اًتعلؿ الو المبلشر
ف الو ت يس (ك ت حقمق
كأملك مختلي ) ،كفم يتواصل
المتعل مع المعل أك مع أ را ف
ي الو ت ،كيطل عل ه ا النوع
م التعل اس التعل اسلالترك
الو  Live E- Learningكيوجد
عدد م األدكات أك التطبمقلت الت
تستخدـ ف شباللت الولسوب ألتملـ
ه ا التيلعل كمنهل :غرؼ المولدّ
التشلركم
البم لس
كالسبورة
كمؤتمرات اليمديو كالمؤتمرات
السمعم .
o

التيلعل (اًتعلؿ) غمر المتاام :
كف ه ا النوع م التيلعل يت
التواصل بم المعل كالمتعل أك
يسهل
ف اللوظ
اً راف لم
(أك لت مختلي كأملك موتلي )
حم يوجد فلصل زمن بم الرسلل
التعلممم الت يبع هل المعل أك أحد
األ راف إل المتعل كتلق أم منه
األدكات أك
ردا علمهل ،كم
التطبمقلت الت تستخدـ ستملـ ه ا
البريد
التيلعل:
م
النوع
البريدي
اًلالترك  ،كالقوائ
كمجموع اًابلر كلوحلت النقلش
اسلالترك م  ،كمنتدل النقلش .كيرل
(أ درسوف كغلريسوف )2112 ،أف
التيلعل ف بمئ التعل اسلالترك
بم الطلل كالمعل كالموتول سواس
أكلف تاامنمل أك غمر تاامن ل
ست أشاللؿ يبمنهل شالل .0
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الرئمسم كاليرعم ليقرات الموضوعلت أّنلس
عرض البر لمج ،كمل يمال الدمج بم العرض
كبرامج أارل متوفرة بللولسوب كمو ع
اس تر ت عندمل يالوف متعت بشبال .

طالب  -طالب

طالب
طالب – معلم

طالب  -محتوى
شالل 0
تعليم
هادف
محتوى

معلم

استخداـ إستراتمجم التعل
ه ا كيتطل
بللعركض العلمم بلسجهاة كبرمجملت الوسلئط
المتعددة مراعلة اآلت :


تجهما لع الدرس بجهلز الولسوب
الخلص ب إضلف إل جهلز اليمديو
بركجالتور ،كأجهاة الولسوب الت
يستخدمهل الطتب عند الولج ل لن.



التأكد م توفمر توصمتت اس تر ت
بقلع الدراس كلجممع األجهاة بقلع
الدراس كم أ مسموح ل كللطتب
استخدامهل ف الموا ف التعلممم .



التأكد م أف جهلز الولسوب المخعص
يوتول عل
لع و همئ التدري
البرمجملت الودي التزم لعرض
الملدة العلمم كيسمح ب لن باليلسة،
م ل عرض كحيظ المؤّرات العوتم
كلقطلت اليمديو بلمتداداتهل كالرسوـ
المتورك .



تعمم برامج عرض الملدة العلمم
بأستخداـ األجهاة اسلالترك م كف
ضوس إمالل ملتهل كتجهماات القلعلت
الدراسم كاعلئص الطتب.



البر لمج رسومل كصورا
ت مم
كارائط كلقطلت فمديو كرسومل
متورك بلسضلف إل النعوص
كالعوتم
اللو م
كالمؤّرات
كالوركم للمالو لت المختلي .



استخداـ الجمل البسمط كالسهل ف
شرح معلوملت البر لمج.



توديد اليترة الامنم المنلسب لعرض
كل معلوم بللبر لمج مع مراعلة فترة
منل ش المعلوم مع الطتب كالتعلم
علمهل.

معلم  -محتوى
معلم  -معلم

محتوى  -محتوى

شالل 0
أشاللؿ التيلعل ف بمئ التعل اسلالترك المعدر
(أ درسوف كغلريسوف ،2112 ،ص)72 .

تتمما
اسلالترك :
التعل
إستراتمجملت
اسستراتمجملت كأسللم التعلم ف منظوم
بأ هل تشجع عل التيرد
التعل اسلالترك
كالتيلعل كالمشلرك كالمنل ش  ،بوم ينتقل
موور التدري كالتعلم م حوؿ المعل إل
التعل المتمركا حوؿ المتعل (عبد الوممد،
 .)2101كف ه ا السملؽ فقد استخدـ البلح لف
إستراتمجتلف همل:
بللعركض التعلممم
إستراتمج التعل
لبرمجملت الوسلئط المتعددة :تستخدـ اسجهاة
اسلالترك م كبرمجملت الوسلئط المتعددة ف
عرض الموتول اسلالترك المرتبط بللموا ف
التعلممم كيأت ذلن م اتؿ دمج األجهاة
كالمواد التعلممم فممل يت تعلمم للطتب
إلالترك مل ،عل أف تني العركض العلمم بقلع
الدراس اسلالترك م بلستخداـ جهلز الولسوب
كاليمديو بركجالتور video Projectorلعرض
برامج الوسلئط المتعددة  Multimediaكم
أشهرهل بر لمج البوربوينت كاليتش كيت
توظميهل م اتؿ جممع عنلصر الوسلئط
المتعددة ك عوص كرسوـ كصور ّلبت
كمتورك  ،كمؤّرات صوتم  ،كألواف كغمرهل
.كيستطمع ع و همئ التدري ف تلن البرامج
إضلف التعلمقلت العوتم كالمالتوب كالعنلكي

إستراتمجم التعل بموا ع اس تر ت التعلممم :
تمال ه ق اسستراتمجم م تقدي معلدر
إلالترك م متنوع تعرض عل اس تر ت الص
برامج كادملت الوي  ،)web2( 2حم أ هل تقدـ
ادملت كموا ع تعلممم متنوع تت م الوّلئ
التعلممم كاألفتـ كالعور كاألصوات ك واعد
البمل لت الت يمال ت ممنهل ف موا ع المقررات
التعلممم اسلالترك م  ،كتهت المؤسسلت التعلممم
بنشر موا ع تعلممم متاللمل تت م عرض
متاللمل لقلع الدراس كتيلعتتهل اسلالترك م بمل
عرض للدرس ،كالمولضرات
يت من م
اسلالترك م كتيلعتت همئ التدري كالطتب
حولهل ًستخدامهل ف التعل اسلالترك ؛ مع
أهمم توجم الطتب إل عدـ ّبلت الموا ع
التعلممم عل اس تر ت ،كمل أ ه ف حلج
دائم إل التأكد م صدؽ موا ع اس تر ت
التعلممم كتوديد أصولهل كمستويلتهل التعلممم .
(إسملعمل.)2112 ،
مهلرات حل المشالتت ف تدري الريلضملت:
تم ل المشالل كمل يراهل حس ( )2112حلل م
التوتر كعدـ الرضل تمج لوجود بعض
الععوبلت الت تعم الوصوؿ إل األهداؼ،
كتظهر عندمل يعجا اليرد ع الوعوؿ عل
النتلئج المتو ع  .كعلم يعرفهل ماللكم ()2112
بأ هل مو ف صع يواجه اليرد ،فت يجد ف
ابرات السلبق مل يسلعد ف السمطرة عل ه ا
المو ف أك فه مالو لت فمعمش اليرد ف ل
كتوتر الللمل ل يجد الول العومح له ا
المو ف.
كيشمر سالولما ( )Scholes, 2002إل أف تقدي
الموضوعلت الدراسم م اتؿ مشالتت يعد م
اًسللم التدريسم الت تايد م ّق المتعل
بنيس ك درات كدافعمت وو التعل كالوعوؿ
عل المايد م المعلرؼ ،األمر ال م يسلعدق عل
اكتسلب مهلرات التيالمر كتوقم واتج التعل
كبللمقلبل يرل كايت ( )White, 2002إل أف
الموا ف القلئم عل حل المشالتت ت م
اليجوة بم المو ف التعلمم التعلم داال
العف كالمو ف الوقمق  ،كتوفر أ ملط مختلي
للتيالمر كذلن م اتؿ تنلكلهل كمشالتت

ترتبط بولجلت المتعل  .كعلم بلت ينظر إل
مهلرة حل المشالتت كعملم معرفم فلعل بتم
إيجلد حل حقمق للمشالتت الت يالوف فمهل
مسلر الول ف موتول المنهج أك مجلًت
الموتول لمست كاضو ( .)OECD, 2004كيعرؼ
دياكركً ك ماك كأكلمير ( & Dizuurilla; Nizu
 )Oliver, 2004مهلرة حل المشالتت م اليرد
ال م يولكؿ توديد أك اكتشلؼ حلوؿ فعلل
ك لبل للتالمف لمشالتت موددة يواجههل ف
حملت المومم .
فمهلرة حل المشالتت جدهل ارتبطت بتطبم
المعلرؼ أك المهلرات أك الخبرات السلبق لمنتج
م ذلن ش س م اًبداع ال م يالوف موجودا م
بل لدل الشخص ال م يقوـ بللول (األمم ،
 .)2110تأسمسل عل مل سب فإف حل المشالتت
يعتبر جوهر تدري الريلضملت؛ كم ّ فإ
م الممال أف يتعل الطتب بعورة أف ل ع
البمع الريلضملت إذا مل لموا بول مشالتت
ريلضم (حس  .)0222 ،كيرل هلرتن Hartig,
) )2004أف تتعل مهلرة حل المشالتت الريلضم
م شأ أف يسلعد الطتب عل توسم دراته
التولملم  ،كم ّ استخداـ ه ق القدرات ف
موا ف مختلي  ،كمل يسلعده عل تعل
الوقلئ كالميلهم كالمبلدئ الريلضم كالعت لت
المتبلدل بمنهل كعل تيه الموضوعلت بعورة
أعم مع اًحتيلظ بللمعلوملت لمدة أالوؿ
كتوسم دافعم الطتب وو تعل الريلضملت
كجعلهل أك ر متع .
م هنل تبرز أهمم مهلرة حل المشالتت ف
مجلؿ تدري الريلضملت م اتؿ اآلت :
 -0زيلدة الدافعم كا تقلؿ أّر التعل  :أف
تعلم الطتب مهلرة حل المشالتت م
يوسه
أف يخل ال ق ف
شأ
كيدفعه إل اكتشلؼ حل للمشالتت
الت تعرض علمه فممل بعد كتايد م
درته عل التعلمل مع ه ق المشالتت
كالسرع
بشالل صومح كبللد
المطلوب .
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درة الطتب عل اسبداع
 -2تنمم
كاألسلوب العلم ف التيالمر :تت م
مهلرة حل المشالتت استخداـ معظ
مهلرات التيالمر اسبداع كالتيالمر النل د
كف اطوات منطقم متعل ب كمنهجم
بهدؼ التوصل إل أف ل الولوؿ للخوج
م مأزؽ أك كضع متل بلتجلق هدؼ
مطلوب أك مرغوب (آؿ علمر.)2112 ،
كهال ا تالم أهمم مهلرات حل المشالتت ف
الريلضملت ف كو هل النتلج األامر لعملم
التعلم كالتعل ؛ فللمعلرؼ كالميلهم كالتعممملت
الريلضم لمست هدفل ف حد ذات إ مل ه كسلئل
تسلعد الطلل عل حل مشالتت الوقمقم  ،كهال ا
فإف حل المشالتت تعتبر الطري الطبمع
هنلؾ ريلضملت بدكف
لمملرس التيالمر فلم
تيالمر ،كلم هنلؾ تيالمر بدكف مشالتت.
كم الدراسلت ذات العل بموضوع الدراس
الوللم شمر إل دراس ديمتر كممج كهلكرد
]) imitrov, Megee & Howard, 2002الت هدفت إل
تقع أّر بمئ إلالترك م غنم بللوسلئط
المتعددة ف التتممر ف كيلسة المتعلمم ف
امتتؾ ميلهم العلوـ كمهلرة حل المشالتت.
حم ت إعداد ااتبلري إحداهمل للالشف ع
الموضوعلت
البديل ف
ميلهم المتعلمم
المختلرة كاآلار لقملس درة المتعلمم م
أفراد العمن عل حل المشالتت كالب اًاتبلري
عل أفراد العمن بل التجرب كبعدهل.
أظهرت النتلئج عدـ كجود فركؽ ذات دًل
إحعلئم ف متوسطلت أداس المتعلمم عل
اًاتبلري يمال أف تعال للطريق الت تعلموا
بهل .بمنمل سعت دراس ذكرم ( )2112كالت
هدفت إل التعرؼ عل أّر التعلم بلستخداـ
الولسوب ف تنمم مهلرة حل المشالتت لدل
تتمم المرحل ال ل وي بللجاائر ،ك د اتبعت
ه ق الدراس المنهج التجريب  ،حم تالو ت
العمن م  21الللبل م التب السن ال ل م ت
تقسممه إل مجموعتم  02الللبل يم لوف
المجموع التجريبم  02 ،يم لوف المجموع
ال لبط  ،كاستخدمت الدراس مقملس مهلرة حل

المشالتت كأداة ،كم أه مل توصلت إلم :
كجود فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول 1251
ف متوسط درجلت التب المجموع التجريبم
كالمجموع ال لبط ف مهلرة حل المشالتت
لعللح المجموع التجريبم .توجد فركؽ دال
تنمم مهلرة التنظم لعللح
إحعلئمل ف
المجموع التجريبم  ً.توجد فركؽ دال
إحعلئمل ف تنمم مهلرة الربط بم المعلرؼ
ال لبط
التب المجموع
بم
العلمم
كالمجموع التجريبم .أمل دراس عل ()2117
فقد هدفت إل تقع أّر بر لمج حلسوب متعدد
الوسلئط ف اكسلب التتمم الميلهم الجترافم
كمهلرة حل المشالتت كاستخدمت الدراس ااتبلر
لقملس مدم اكتسلب المتعلمم
توعمل
درة
كااتبلر لقملس
الجترافم
لميلهم
المتعلمم عل الوصوؿ إل مهلرة حل المشالتت
كأدكات لهل .كتوصلت الدراس إل النتلئج
اآلتم  )0( :كجود فركؽ ذات دًل إحعلئم عند
مستول  15 10بم متوسط الدرجلت الطتب
المجموع التجريبم كالمجموع ال لبط ف
القملس البعدم لالل مستول م المستويلت
المعرفم ال تّ (الت كر -اليه – التطبم )
كل عل حدق لعللح المجموع التجريبم )2( .
كجود فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول 10
 15بم متوسط الدرجلت الطتب المجموع
التجريبم كالمجموع ال لبط ف القملس
البعدم ًاتبلر حل المشالتت كالل لعللح
المجموع التجريبم .
كمل أجرل غتـ ( )2117دراس هدفت إل معرف
فلعلم برمجملت الوسلئط المتعددة ف تدري
الجترافمل كأّرهل ف تنمم مهلرات التيالمر
العلم كالتوعمل كاًحتيلظ لدل الللبلت العف
األكؿ المتوسط بللمدين المنورة كاتبعت البلح
تعمم
عل
القلئ
المنهج التجريب
المجموعتم  :مجموع تجريبم كمجموع
ضلبط  ،كلقملس األداس القبل كالبعدم لطللبلت
ااتبلرا توعململ
المجموعتم أعدت البلح
مستويلت (الت كر ،اليه  ،التطبم ،
يقم
التولمل ،التركم ) ،كمل أعدت ااتبلرا للتيالمر
مهلرات :توديد المشالل ،
ام
العلم ي

ااتملر اليركض ،ااتبلر صو اليركض ،التيسمر،
التعمم  .كم أبرز مل توصلت إلم م تلئج:
( )0تسلكم المجموعتم التجريبم كال لبط ف
ااتبلر التيالمر كالل )2( .تسلكم المجموعتم
التجريبم كال لبط ف مهلرات توديد المشالل ،
ااتبلر صو اليركض ،التيسمر كالتعمم )2( .
تيوؽ المجموع التجريبم عل ال لبط ف
مهلرة ااتملر اليركض.
بمنمل هدفت دراس بدكل ( )2101إل التعرؼ عل
فعللم تدري كحدة إلالترك م بلستخداـ بر لمج
 Blackboardعل تعديل أ ملط التي مل المعرف
لدم التب الدبلوـ التربوم باللم التربم  .ك د
اتبعت الدراس المنهج التجريب ف بملف أّر
المتتمر المستقل التجريب (الوحدة المقترح )
األ ملط المعرفم المرتبط بللوحدة
عل
المقترح كم أه مل توصلت إلم  :توجد فركؽ
ذات دًل إحعلئم عند مستول  1512بم
متوسطلت درجلت التب الدبلوـ التربوم
أل ملط
كالتجريبم
ال لبط
للمجموعتم
الت كر ،كالتسلؤًت النل دة ،كالتطبمقلت العملم
ف إاتبلر التي مل المعرف لعللج المجموع
التجريبم  ً.توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند
مستول  1512بم متوسطلت درجلت التب
المجموع ال لبط كالتب المجموع التجريبم
لنمط المبلدئ العلمم .
تعال معظ تلئج مل ت استعراض م دراسلت
سلبق كجود فركؽ ذات دًل إحعلئم تعال إل
اسلالترك كتطبمقلت ف
استخداـ بمئ التعل
تنمم المهلرات المختلي كب منهل مهلرات حل
المشالتت دراس غتـ ( ،)2117عل ()2117
;Dimitrov
دراس ذكرم ( )2112كدراس )
.Megee & Howard (2002
ك د استيلد البلح لف م الدراسلت كالبووث
السلبق ف بنلس اساللر النظرم كصملغ كتوديد
المشالل لتأت الدراس الوللم لتقع أّر التعل
اسلالترك عل تنمم مهلرة حل المشالتت لدل
التب المرجل الجلمعم بلعتبلر أف القدرة عل
حل المشالتت تشالل أه القدرات المتو ع لدل
اريج الجلمعلت ( )Belcheir, 1996بلعتبلرهل

مؤشرا رئمسل حوؿ درة اريج الجلمعلت عل
تنيم األدكار كالمسؤكلملت المتو ع منه
(.)Kuln, 1990

مشالل الدراس كأسئلتهل
إف م أه كأبرز اس تقلدات الت توج إل
التعلم ؛ تركماق الالبمر عل الجل المعرف
العلمم األارل للعملم
عل حسلب الجوا
التعلممم  .فعل الرغ م التركما عل مهلرة
حل المشالتت كأهمم إكسلبهل للطتب ف كل
مستويلت التعلم سممل المرحل الجلمعم  ،بمد أف
ك مر م البلح م كمجتمع األعملؿ يركف أف
الطتب ً يمتلالوف مستول علؿ ف مهلرات حل
المشالتت التزم لمواجه التتمرات العللمم
المجتمع علم
تواج
كالمشالتت الت
( .)Nickerson, 1994فللجلمعلت السودا م
كتمرهل م الجلمعلت اس لممم ك مرا مل تركا
عل حيظ المعلوملت دكف اًهتملـ بالميم التعل
كبأسلوب حل المشالتت كعململت التيالمرالنقدم
ف الو ت
كاًبداع .كلعل التعل اسلالترك
الولل يعتبر امر كسمل لتدري المتعل عل
التعل المستمر كعل مهلرة كميم التعل .
كالمه الموـ لم ملذا تعل كإ مل هل لدين
حل
تسلعد عل
المعلوم المطلوب الت
المشالتت الت تواجهن؟ فل ا ًبد م السع
لتوفمر بمئ تعلممم تعلمم تيلعلم لج ب
إهتملـ المتعلمم كإّلرة دافعمته وو التيالمر
كتنمم مهلرته ف حل المشالتت ،كيبرز التعل
كخملر أ س لتوفمر ه ق البمئ ؛
اسلالترك
حم يت التعل م اتؿ المجموعلت التعلك م
الت تعتمد عل النقلش كتبلدؿ األفاللر ،بو
يالوف التعل ميتوحل م حم الاملف كالماللف،
كمعملر النجلح مدل التمال م المهلرات .كعلم
يمال أف تتبلور مشالل الدراس ف اسجلب ع
السؤاؿ الرئم اآلت  :مل أّر استخداـ التعل
اسلالترك عل تنمم مهلرة حل المشالتت ف
تدري الريلضملت لدل التب المستول األكؿ
باللم التربم بقس اليمايلس جلمع الخرالوـ؟
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فركض الدراس

أهمم الدراس

 .0توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول
 1512بم متوسط درجلت التب المجموعتم
مهلرة توديد
ال لبط كالتجريبم ف
المشالل ف اًاتبلر البعدل لعللح المجموع
التجريبم .

تالم األهمم النظري للدراس ف تبن استخداـ
التعل اسلالترك ف كميم إكسلب مهلرة حل
الريلضملت ف التعلم
المشالتت ف تدري
الجلمع  ،بمنمل تت ح األهمم التطبمقم له ا
البو فممل يسير عن م تلئج تسلعد القلئمم
عل أمر التعلم العلل كعل صعمد كلملت
التربم ف تبن إستراتمجم التعل اسلالترك
سكسلب الطلل المعل مهلرة حل المشالتت الت
يس كتومل للمسؤكلم ،
تايد م ّقت ف
كالقدرة عل اتخلذ القرار.

 .2توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول
درجلت التب
متوسط
5 15 12بم
المجموعتم ال لبط كالتجريبم ف مهلرة
ربط المشالل بللمعلوملت السلبق ف اًاتبلر
البعدل لعللح المجموع التجريبم .
 .2توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول
 1512بم متوسط درجلت التب المجموعتم
ال لبط كالتجريبم ف مهلرة ااتملر الول
ف اًاتبلر البعدل لعللح المجموع
التجريبم .
 .4توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول
 1512بم متوسط درجلت التب المجموعتم
ال لبط كالتجريبم ف مهلرة التعمم ف
اًاتبلر البعدل لعللح المجموع التجريبم .
 .2توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول
 1512بم متوسط درجلت التب المجموعتم
ال لبط كالتجريبم ف مهلرة قل الخبرة
إل موا ف جديدة ف اًاتبلر البعدل لعللح
المجموع التجريبم .
 .2توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول
 1512بم متوسط درجلت التب المجموعتم
ال لبط كالتجريبم ف مهلرة حل المشالتت
كالل ف اًاتبلر البعدل لعللح المجموع
التجريبم .
 .2توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول
 1512بم متوسط درجلت التب المجموع
التجريبم ف اًاتبلر القبل كالبعدم ف
مهلرة حل المشالتت كالل لعللح اًاتبلر
البعدم.

حدكد الدراس
ا تعرت الدراس عل التب المستول األكؿ
بقس اليمايلس باللم التربم جلمع الخرالوـ
المسجلم للمقرر التيلضل كالتاللمل  2-رض
" "0122كهو المقرر الرئم ال م تؤس علم
جممع مقررات الريلضملت باللم التربم  .كعلم
فإف إمالل م تعمم النتلئج تتودد ف ضوس
التعرييلت اسجرائم الت ت استخدامهل ف
الدراس .
البقت الدراس ف معمل س تقنملت التعلم
اتؿ اليعل الدراس ال ل م العلـ 2104/02ـ.
المعطلولت كالتعرييلت اسجرائم
التعل اسلالترك  :عرف الموس كالمبلرؾ
( )2112بأ الريق للتعلم بلستخداـ آلملت
استعلؿ الودي م حلس كشباللت ككسلئط
المتعددة م صوت كصورة ،كرسوملت ،كآلملت
بو  ،كمالتبلت إلالترك م  ،كك لن بوابلت
اس تر ت سواس كلف ع بعد أك ف اليعل
الدراس المه كالمقعود هو استخداـ التقنم
بجممع أ واعهل ف إيعلؿ المعلوم للمتعل
بأ عر ك ت كأ ل جهد كأك ر فلئدة.
التعريف اسجرائ  :ظلـ تعلمم كلمل يقوـ
عل أسلس فالرم ظرم تربوم ،يمر فم المتعل
أك المتدرب بخبرات تعلممم مخطط كمدركس
ف بمئلت تعل مر كتيلعلم لئم عل تقنملت
اآلل
المعلوملت كاستعلؿ م ل الولس

كالشباللت ،كالوسلئط المتعددة لدع
كتسهمل حدكّ ف أم ك ت كماللف.

التعل

مهلرة حل المشالتت :يعرؼ ( طمط)2100 ،
مهلرة حل المشالتت بأ هل "عملم يستخدـ فمهل
اليرد مل لدي م معلرؼ مالتسب كابرات سلبق
كمهلرات م أجل اًستجلب لمتطلبلت مو ف
لم مألوفل ل  ،ك د تستند العملم إل كاحد م
األداس العقل أك المهلرم أك الوجدا أك د
تستند لهل مجتمع معل".
التعريف اسجرائ " :عملم تيالمري يستخدـ
اليرد فمهل مل لدي م معلرؼ مالتسب سلبق
كمهلرات م أجل اًستجلب لمتطلبلت مو ف
لم مألوفل لدي ".

الطريق كاسجراسات
مجتمع كعمن الدراس
تالوف مجتمع الدراس م جممع التب المستول
األكؿ ال ي يدرسوف مقرر التيلضل كالتاللمل2-
رض " "0122باللم التربم جلمع الخرالوـ كهو
علم مقررات
ال م تؤس
المقرر الرئم
الريلضملت األارل؛ حم ت ااتملر عمن عدي
تم لت ف التب المستول األكؿ بقس اليمايلس
البللغ عدده  21الللبل كالللب ت تقسممه
عشوائمل إل مجموعتم  :مجموع تجريب كعدد
أفرادهل  21الللبل كالللب كمجموع ضلبط كعدد
أفرادهل  21الللبأ كالللب .

التعديل عرضت فقرات اًاتبلر عل بعض هؤًس
الموالمم سبداس متحظلته مرة أارل ،كف
إعتمد اًاتبلر
النهلئم
ضوس متحظلته
بعورت النهلئم  .كلوسلب معلمل ّبلت اًاتبلر
ت تطبمق عمن إستطتعم مالو م  02الللبل
كالللب م غمر أفراد العمن  ،كبعد تطبم
اًاتبلري عل العمن اسستطتعم إت ح م
أسئل اًاتبلر أف الو ت المنلس ل سلعتلف،
كم ّ ت حسلب معلمل ّبلت اًاتبلر بتطبم
الريق التجائ النعيم كمنهل كجد أف معلمل
ال بلت  1522كهو معلمل علؿ كيمال اًعتملد علم
ألغراض البو الولل  .كلتوديد معلمل العدؽ
ال ات ت إيجلد الج ر التربمع لمعلمل ال بلث
مم مرتيع األمر ال م
ك د بلغ  1522كه
يشمر إل أف اًاتبلر يتمتع بدرج عللم م
ال بلت ،كبللتلل تجعل صللول للتطبم بوس
معليمر البووث العلمم .
كت إعداد فعللملت كأ شط
اسجراسات التللم :
.0

توديد اعلئص اليئ المستهدف  :تتم ل
عمن الدراس ف التب المستول األكؿ
س اليمايلس باللم التربم جلمع
الخرالوـ ك د تراكحت أعملره بم
( ) 21 –02م المسجلم لمقرر التيلضل
كالتاللمل 2-للعلـ 2104/02ـ ،كال ي
درسوا مقرر التيلضل كالتاللمل 0-كهو
متطل سلب لدراس مقرر التيلضل
كالتاللمل 2-ك د ت استبعلد عدد اّنم
م الطتب بعد أف ات ح أ ه ل
يدرسوا مقرر التيلضل كالتاللمل .0-ه ا
ك د ت األكد م أف جممع أفراد العمن
درسوا مقرر أسلسملت الولسوب ف
اليعل الدراس األكؿ للعلـ 2102-2102ـ
ممل يسلعد الطتب ف تطبم المقرر
اسلالترك بمل لديه م ابرة تمالنه
م استخداـ الولسوب كاس تر ت.

.2

توديد الموتول العلم للمقرر :ت
تقسم المقرر إل ست دركس ت

أدكات البو
استخدـ البلح لف ااتبلرا توعململ كأداة لجمع
البمل لت كذلن بهدؼ ملس مهلرة حل المشالتت
لدل عمن الدراس كالتعرؼ عل فعللم التدري
بلستخداـ التعل اسلالترك كت توديد معلدر
اًاتبلر م اتؿ اسالتع عل األدب النظرم
كاًاتبلرات كالدراسلت الخلص بمهلرة حل
المشالتت كمقررات الريلضملت .كلوسلب العدؽ
الظلهرم ت عرض اًاتبلر ف صورت األكلم
عل عدد م الموالمم م ذكم اساتعلص م
أ سلـ المنلهج كالرؽ التدري  ،تقنملت التعلم ،
كعل الني  ،كالريلضملت .كف ضوس مرئملته
كمتحظلته أعمدت صملغ بعض األسئل كبعد

المقرر م

اتؿ
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إعدادهل عبر تقنم العركض التقديمم
كه :
الدرس األكؿ :التاللمل المودكد.

 oأف يول الطلل مسلئل متنوع
المسلح توت المنون .

عل

الدرس ال لل :

الدرس ال ل  :تطبمقلت
المسلح توت المنون .

التاللمل

المودكد

تطبمقلت

التاللمل

المودكد

 يجد الطلل المسلح الموعورة بم
منون الدال كالموور السمن .

الدرس الرابع :التاللمتت الت توتوم عل بعض
العمغ.

 يجد الطلل المسلح الموعورة بم
منون الدال كالموور العلدم.

الدرس الخلم  :تاللمل الدكاؿ الم ل م كصمغ
اًاتااؿ.

 يجد الطلل المسلح
منون الدالتم .

الدرس السلدس :تاللمل ريملف.

 يعرؼ الطلل الوجوـ الدكار م .

النتلجلت التعلممم

 ي بت الطلل

الدرس األكؿ:

 أف يطب
الدكرا م .

الدرس ال لل :
الوجوـ الدكرا م .

م المتو ع ،كبعد اس تهلس م الدرس أف يالوف
الطلل لدرا عل أف:
 أف يعرؼ التاللمل المودكد.
 أف يول مسلئل متنوع
المودكد.

عل

التاللمل

 أف يستنتج اواص التاللمل المودكد.
الدرس ال ل :
م المتو ع ،كبعد اس تهلس م
الطلل لدرا عل أف:

الدرس أف يالوف

 أف يعرؼ المسلح توت المنون .
 أف يستنتج ل وف حسلب
الموعور بم منون الدالتم .

المسلح

 أف يجد المسلح الموعورة بم منون
الدال كالموور السمن .

م المتو ع ،كبعد اس تهلس م الدرس أف يالوف
الطلل لدرا عل أف:

الموعورة بم

ل وف الوجوـ الدكرا م .
الطلل

 أف يول الطلل
الوجوـ الدكرا م .
 أف يجد الطلل
بلستخداـ التاللمل.

ل وف

الوجوـ

مسلئل متنوع
حج

عل

بعض اًجسلـ

الدرس الرابع:
م المتو ع ،كبعد اس تهلس م الدرس أف يالوف
الطلل لدرا عل أف:
 أف يول الطلل
التعوي لت الم ل م .

مسلئل

بلستخداـ

 أف يول الطلل بعض المسلئل ف
التاللمل بلستخداـ إكملؿ المربع.
الدرس الخلم :
م المتو ع ،كبعد اس تهلس م
الطلل لدرا عل أف:

الدرس أف يالوف

 أف يجد الطلل المسلح الموعورة بم
منون الدال كالموور العلدم.

 أف يعدد الطلل المطلبقلت الم ل م .

 أف يجد الطلل المسلح الموعورة بم
منون الدالتم .

 أف يول الطلل
الدكاؿ الم ل م .

مسلئل متنوع

عل

 أف يجد الطلل تاللمل بعض الدكاؿ
بلستخداـ صمغ اًاتااؿ.
الدرس السلدس:
م المتو ع ،كبعد اس تهلس م
الطلل لدرا عل أف:

الدرس أف يالوف

 أف يعرؼ الطلل تاللمل ريملف.
 أف يستنتج الطلل تعريف التاللمل.
 أف يول الطلل
تعريف ريملف.
 أف ي كر
المتوسط .

بعض المسلئل بلستخداـ
ظري

القمم

الطلل

ظري
الطلل
 أف يطب
المتوسط ف بعض المسلئل.

القمم

 أف يعرؼ الطلل
الاائدي .

وا م

تاللمل الدكاؿ

 أف يطب الطلل وا م الدكاؿ الاائدي
ف حل بعض المسلئل.
 أف يبتالر الطلل
التاللمل .

بعض المسلئل عل

 أف يول الطلل المسلئل المبتالرة.
توديد بمئ التعل  :ت توديد لع التدري
التجرب مع التب
اًعتملدي لتطبم
بمئ التعل
المجموع ال لبط ؛ حم
التقلمدي  ،بمنمل ت توديد معمل س تقنملت
باللم التربم جلمع
التعلم المووس
الخرالوـ عند استخداـ الموتول اًلالترك
التجرب مع التب المجموع
لتطبم
التجريبم حم يتواجد بللمعمل  22جهلزا
متعت بشبال اس تر ت ،كمل يتمح لطتب
المجموع التجريبم فقط الداوؿ إل
المعمل ف غمر مواعمد المولضرة.
إستراتمجم عرض المقرر :ت عرض موتول
المقرر بلستخداـ الولسوب الشخع المتعل مع
شلش البتزمل لعرض عل الطتب ،عل أف يت
عرض الميلهم المت من ف الدرس عل

الطتب حم تم ل ه ق الميلهم المعلوملت
السلبق الت تمالنه م حل المسلئل الريلضم
عل أف يقوـ أستلذ المقرر بدكر اًشراؼ
كالتوجم  ،حم يسمح للطتب الداوؿ إل
اس تر ت أّنلس المولضرة لجمع المعلوملت أك ر
ع الميهوـ ّ ،يقوـ األستلذ بعد ذلن بعرض
موتول المقرر عل الطتب بلستخداـ الولسوب
كشلش العرض عل الطتب كمنل ش الميلهم
كالمسلئل الريلضم معه  ،كمل يت توفمر
الموتول العلم حس حلج المتعل ل .
 .0األ شط التعلممم المعلحب لمقرر :ت
ست
المجموع التجريبم إل
تقسم
مجموعلت كيت إرسلؿ التملري كبعض
المليلت عبر البريد اسلالترك حم تقوـ
كل مجموع بول ه ق التملري مع بع ه
م ّ منل ش ذلن مع أستلذ المقرر.
 .2المدة الامنم  :أستترؽ تنيم التجرب تسع
أسلبمع.
.2

اطوات تنيم البو

المعللجلت اسحعلئم
بعد جمع المعلوملت كالبمل لت المطلوب تمت
المعللج إحعلئمل كذلن بلستخداـ بر لمج
الوام اسحعلئم للعلوـ اسجتملعم ()SPSS
تبعل لألسللم اسحعلئم التللم :
 المتوسطلت الوسلبم .
 اً ورافلت المعملري .
 معلدل سبمرملف براكف .
 ااتبلر "ت"  T-Testلتوضمح اليركؽ
بم أداة المجموع ال لبط كالمجموع
التجريبم .
 مربع إيتل .
2

تلئج الدراس كمنل شتهل
المجموعتم  :بل بداي التجرب
تاللفؤ كتجل
ت تطبم اًاتبلر القبل عل أفراد العمن م
كل
المجموعتم كذلن لتوديد مدل تجل
م المجموعتم التجريبم كال لبط كم ّ
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كال لبط ف مهلرة التعمم ف اًاتبلر
القبل .

ت تولمل تلئج التب المجموعتم كذلن
بلستخداـ ااتبلر "ت" للتعرؼ عل دًل اليركؽ
بم المجموعتم ف درجلت اًاتبلر القبل
لمهلرة حل المشالتت .جدكؿ  0يوضح تمج
ذلن.



ً توجد فركؽ دال إحعلئم عند
مستول  1512بم متوسط درجلت
التجريبم
المجموع
الطتب ف
كال لبط ف مهلرة قل الخبرة إل
موا ف جديدة ف اًاتبلر القبل .



ً توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند
مستول 1512بم متوسط درجلت التب
ك المجموع
التجريبم
المجموع
ال لبط ف مهلرة حل المشالتت كالل
ف اًاتبلر القبل .



كتدؿ ه ق النتلئج إل أف مستول الطتب
مهلرة حل المشالتت متملّل،
ف
إعتبلر المجموعتم
يمال
كبللتلل
بل
التجريبم كال لبط متاللفئتم
إجراس التجرب  ،كأف أم فركؽ تظهر بعد
التجرب تعود إل المتتمر المستقل،
كلم إل إاتتفلت موجودة بلليعل بل
التجرب بم المجموعتم .

تشمر تلئج جدكؿ  0إل اآلت :


ً توجد فركؽ دال إحعلئم عند
مستول  1512بم متوسط درجلت
التجريبم
المجموع
الطتب ف
كال لبط ف مهلرة توديد المشالل ف
اًاتبلر القبل .



ً توجد فركؽ دال إحعلئم عند
مستول  1512بم متوسط درجلت
التجريبم
المجموع
الطتب ف
كال لبط ف مهلرة ربط المشالل
بللمعلوملت السلبق ف اًاتبلر القبل .



ً توجد فركؽ دال إحعلئم عند
مستول  1512بم متوسط درجلت
التجريبم
المجموع
الطتب ف
كال لبط ف مهلرة ااتملر الول ف
اًاتبلر القبل .



ً توجد فركؽ دال إحعلئم عند
مستول  1512بم متوسط درجلت
التجريبم
المجموع
الطتب ف

كًاتبلر صو فركض الدراس ت استخداـ
ااتبلر "ت" لعمنتم مستقلتم  ،ككل ت النتلئج
كمل ف جدكؿ .2
جدول1

المتوسط واالنحراف المعياري لالختبار القبمي لمتحقق من تكافؤ المجموعتين
المجموعة

العدد

الحسابي

المتوسط

االنحراف

المعياري

درجة

المهارة

تجريبية

03

0,5

1

96

ربط المشكمة بالمعمومات

ضابطة
تجريبية

03

0,5

1, 3

96

ضابطة

03

0,3

1, 1

96

اختيار الحل

تجريبية

03

1,1

03

3

تحديد المشكمة
السابقة

ضابطة

03

ضابطة

03

3

تجريبية

التعميم
نقل الخبرة إلي مواقف جديدة
مهارة حل المشكالت ككل

03

0,3

تجريبية

96

9, 6
3

96

3,35-

9, 6
3

96
96

3,4

ضابطة

03

3,4

3,4

96

ضابطة

03

5,6

0,9

96

03

مالحظة :كل قيم ت غير دالة إحصائيا عند مستوى 3,32

3,1-

96

3,4

5,6

3,16

3,3

96

تجريبية

03

1,1

1, 0

الحرية

قيمة "ت"

1

96

3,3
3,3

جدول2
المتوسط واالنحراف المعياري لالختبار القبمي لمتحقق من تكافؤ المجموعتين
المهارة

المجموعة

العدد

تجريبية

03

1,2

ربط المشكمة بالمعمومات

ضابطة
تجريبية

03

9,0

9

ضابطة

03

1,6

1,3

96

اختيار الحل

تجريبية

03

2,1

9,1

96

*4,4

03

1,1

96

*3,3

تحديد المشكمة
السابقة

ضابطة

03

تجريبية

التعميم

03

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

9

96
96

9

2,4

1,2

1,1

9

96

96

ضابطة

03

1,0

1,3

96

ضابطة

03

1,0

1,1

96

92

4

96

5

3

96

03

نقل الخبرة إلي مواقف جديدة

تجريبية

مهارة حل المشكالت ككل

تجريبية

03

ضابطة

03

9

2,1

96

قيمة "ت"
*1,1
*4,5

*4,9
*13,9

* دالة إحصائيا عند مستوى 3,31

بللرجوع إل جدكؿ  2جد أف مم الدًل
اسحعلئم تسلكل  1510ممل يدؿ عل كجود
بوؿ
فركؽ ذات دًل إحعلئم كه ا يعن
اليركض :األكؿ ،كال ل  ،كال لل  ،كالرابع،
كالخلم كالسلدس؛ ممل يعن يعن كجود فركؽ
ذات دًل إحعلئم ف متوسط درجلت التب
المجموعتم ال لبط كالتجريبم ف مهلرات:
توديد المشالل  ،ربط المشالل بللمعلوملت
السلبق  ،ااتملر الول ،التعمم  ،قل الخبرة إل
موا ف جديدة كمهلرة حل المشالتت كالل ف
التطبم البعدم لعللح المجموع التجريبم .
كتعال ه ق النتلئج مدل فلعلم استخداـ التعل
اسلالترك م حم :


أف استخداـ الوسلئط المتعددة ف تقدي
الدركس إل الطتب أسه ف بقلس أّر
التعل  ،كجعل المتعل متوياا ،ك شطل
ف التعل بللقدر ال م سلعد الطلل ف
كربطهل بللمعلوملت
توديد مشالل
السلبق  .م لحم أارل فإف استخداـ
اس تر ت ف التعل أدل إل تاكيد
المتعل بللمعرف الاللفم بللموضوع
المراد دراست أك المشالل المراد حلهل
ألف بلعتبلر أف المعرف ل يتلقهل
المتعل م المعل بل يبو عنهل
بنيس .



مراعلة مل بم المتعلمم م فركؽ
المعللج
فردي ؛ األمر ال م يعن
اليردي للطتب ال ي يخيقوف ف
اطوات حل المشالتت كالوصوؿ به إل
مستول علؿ م األداس.



عل المسلئل
الطلل
ك رة تدري
الريلضم المختلي (المشالتت) عتكة
عل كجود التت ي الراجع اليوري الت
تعاز إجلب الطلل .



م جل آار يمال تيسمر ه ق النتمج
عل أسلس أف مهلرة حل المشالتت
عملم تيالمري توفرت لدل التب
درسوا
ال ي
التجريبم
المجموع
؛
بلستخداـ بمئ التعل اسلالترك
بللقدر ال م مالنه م توظمف مل لديه
م معلرؼ مالتسب بهدؼ اًستجلب
لموا ف لمست مألوف لديه  ،كلعل ه ا
كهو
مل سع إلم التعل اسلالترك
يهمئ بمئ تعلممم تعلمم تيلعلم يجد
فمهل الطلل مل ينلسب م اتؿ توفمر
المعلرؼ المرتبط بللبدائل كالخملرات
بتم التيلعل مع المشالل الت أملم م
حم توديدهل ،كربطهل بمل لدي م
معلوملت كمعلرؼ ،كم ّ ااتملر الول
كتعممم .
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كتتملش ه ق النتمج مع تلئج دراس كل م
عل ( )2117كدراس ذكرم ( )2112كالت أشلرت
إل كجود فركؽ ذات دًل إحعلئم ف متوسط
درجلت التب المجموع التجريبم كالمجموع
مهلرة حل المشالتت لعللح
ال لبط ف
بدكل
كمع دراس
المجموع التجريبم
(2101ـ) الت توصلت إل كجود فركؽ بم
متوسطلت المجموعتم ال لبط كالتجريبم
لأل ملط كالتسلؤًت النل دة ،كالتطبمقلت العملم
ف إاتبلر التي مل المعرف لعللح المجموع
التجريبم  .ف الو ت ال م أتيقت فم جائمل مع
دراس غتـ ( )2117الت توصلت إل كجود فركؽ
متوسط درجلت التب
دال إحعلئمل بم
المجموع ال لبط كالتجريبم ف مهلرة ااتملر
اليركض ف اًاتبلر البعدم لعللح المجموع
التجريبم (الت درست بلستخداـ الوسلئط
المتعددة) ،كإف ااتليت معهل ف عدـ كجود
فركؽ ذات دًل إحعلئم بم متوسط درجلت
التب المجموع التجريبم كال لبط ف
المهلرات التللم  :توديد المشالل  ،كااتبلر صو
اليركض كالتيسمر كالتعمم .
كًاتبلر صو اليرض السلبع ال م ينص عل
أ توجد فركؽ ذات دًل إحعلئم عند مستول
 1512بم متوسط درجلت التب المجموع
التجريبم ف اًاتبلر القبل كالبعدم ف مهلرة
حل المشالتت كالل لعللح اًاتبلر البعدم ،ت
استخداـ ااتبلر "ت" ،كجدكؿ  2يوضح تمج
ذلن.
جدول 3

المتوسط واالنحراف المعياري واختبار"ت" لممجموعة التجريبية في االختبار
القبمي والبعدي

المهارة
حل

المشكالت

ككل

االختبار

العدد

القبمي

03

5,6

البعدي

03

92,1

يت ح م

المتوسط

الحسابي

االنحراف

قيمة

الداللة

1

13,4

3,331

4

المعياري

"ت"

جدكؿ  2أف مم الدًل اسحعلئم

تسلكم  3,331ممل يدؿ عل كجود فركؽ بم
متوسط درجلت التب المجموع التجريبم ف
اًاتبلر القبل كالبعدم ف مهلرة حل المشالتت
كالل لعللح اًاتبلر البعدم؛ األمر ال م يعن

آار تعال
بوؿ اليرضم السلبع  .م جل
ه ق النتمج أف هنلؾ ّم أّر ملووظ للتعل
ف تنمم مهلرة حل المشالتت.
اسلالترك
كتتملش ه ق النتمج مع مل أشلرت إلم دراس
عل ( )2117الت أظهرت تلئجهل ارتيلع متوسط
درجلت الالس الت حعل علمهل أفراد المجموع
التجريبم ف القملس البعدم لالل مهلرة م
المهلرات الست المت من بلاتبلر حل المشالتت
كل عل حدق ع متوسط درجلت تتمم ي
المجموع التجريبم ف القملس القبل  ،ككجود
فرؽ داؿ إحعلئمل بم متوسط درجلت التب
المجموع التجريبم ف القملس القبل كالقملس
البعدم لمهلرة حل المشالتت كالل لعللح
القملس البعدم .كإف ااتليت مع مل أسيرت عن
تمج دراس ديممتركؼ كآاركف ) Dimitrov,
 Megee & Howard (2002كالت توصلت إل عدـ
كجود فركؽ ف متوسطلت أداس أفراد العمن م
الطتب عل موضوعلت العلوـ كمهلرة حل
المشالتت تعال إل الطريق الت تعلموا بهل.
كلمعرف مدل تأّمر التعل اسلالترك

ف تنمم

مهلرة حل المشالتت ت حسلب مربع إيتل " " 2
إذ كل ت مم إيتل  15222كتعتبر مم كبمرة
للتأّمر.
إف مل توصلت إلم الدراس الوللم م تلئج م
حم كجود فركؽ دال إحعلئمل بم متوسطلت
درجلت الطتب ف مهلرة حل المشالتت كالل ف
اًاتبلر البعدم لعللح المجموع التجريبم م
التب كلم التربم ربمل تعال ف مجملهل أف
استخداـ التعل اسلالترك كمل يرتبط ب م
إ تر ت ف التعل يؤدم إل تاكيد المتعل
بللمعرف الاللفم بموضوع معم أك المشالل
المراد حلهل حم أف ه ق المعرف ل يتلقهل
المتعل م المعل بل يبو عنهل بنيس  ،كإل
بقلس أّر التعل بمل يسلعد الطلل ف توديد
مشالل كربطهل بللمعلوملت السلبق  ،األمر ال م
يتطل م الطلل اًاتملر م بم مل سب
تعلم م ميلهم  ،كمعلرؼ كمل اكتسب م
مهلرات سيجلد المطلوب إيجلدق.

بللمقلبل فإف استخداـ الوسلئط المتعددة ف
أف يجعل الطلل
تقدي الدركس م شأ
متوياا ك شطل ف التعل عتكة عل كجود
التت ي الراجع اليوري الت تعاز إجلب
الطلل .
الرغ م الوع العلـ لدل الطتب
لمهلرات حل
بأهمم امتتكه

ه ا كعل
الجلمعمم
المشالتت ( & Coopers & Lybrand, 1999; Candy
 )Crebert, 1991بمد أ كم كا ع مل االلع علم
البلح لف م دراسلت كأدبملت؛ فإف األمر ربمل
يستدع إعلدة التيالمر ف استراتمجملت الت
تني هل الجلمعلت لتعايا مهلرات حل المشالتت
كتنممتهل لدل التب الجلمع  ،كالتأكد م فعللم
ه ق اًستراتمجملت بللتركما عل المنلهج
التربوي المتئم الت تمال م تطوير مهلرات
حل المشالتت م اتؿ التعل القلئ عل حل
المشالتت بعمدا ع أسلوب المولضرة التقلمدم.
كف ه ا السملؽ فقد أشلر ) )Belcheir, 1996إل
أف المهلرات الت ينبت أف تالسبهل الجلمع
لطتبهل كلتنم دراته عل تطوير ذاته ه
مهلرة اًتعلؿ الشيوم كمهلرات حل المشالتت.
التوصملت
ف ضوس مل أسيرت عن الدراس م
البلح لف:

تلئج يوص

 .0إعلدة النظر ف استراتمجملت التدري
المتبع ف الجلمعلت كالنظلـ التربوم
علم بللتركما عل التعل
السودا
اسلالترك القلئ عل حل المشالتت بدً
ع أسلوب التلقم السلئد.
 .2إجراس بووث تجريبم بتم الوصوؿ إل
لتطوير مهلرات حل
فلعل
أسللم
المشالتت لدل التب الجلمعلت السودا م ،
مع ضركرة تشجمع أع لس همئ التدري
عل استخداـ الطرؽ كاألسللم التعلممم
الت تسلعد الطتب ف الوصوؿ إل
المعرف بأ يسه .

 .2تطبم تلن المعرف كاستخدامهل ف
التتل عل مل يواجهه م مشالتت ف
حملته المومم .
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