يشيد القرف الحالي تطو اًر معرفياً شامبلً فرض تحدياتو عمى جميع مجاالت الحياة ،ومنيا
المجاؿ التربوي ،فقد ساعدت وسائؿ االتصاالت الحديثة ،باالضافة الى التقدـ التقني الشامؿ
عمى وجود ىذا التطور ،مما اسيـ في وجود معارؼ ومعمومات كثي ةر وجديدة ،ونتيجة لذلؾ ينبغي
أف تتمثؿ المؤسسات التربوية دورىا في التصدي لمواكبة ومسايرة ىذا االنفجار المعرفي اليائؿ
واعداد القوى البشرية القادرة عمى التعامؿ معو بفكر ووعي وابداع ،ويتطمب ذلؾ استخداـ ميارات
متنوعة في التفكير.
ويشير مفيوـ التفكير إلى النشاط المعرفي الذي يرتبط بالمشكبلت والمواقؼ المحيطة
بالفرد ،والقدرة عمى تحميؿ المعمومات التي يتمقاىا عبر حواسو المختمفة مستعيناً بحصيمتو
المعرفية السابقة ،حيث يتكوف التفكير مف عدة مكونات ،بعضيا خاص بمحتوى موضوع أو مادة
معينة ،وبعضيا خاص باستعدادات وعوامؿ شخصية كاالتجاىات والميوؿ ،في حيف يمثؿ
بعضيا اآلخر عمميات عقمية ومعرفية معقدة كحؿ المشكبلت.
فالفرد يحتاج التفكير لمبحث عف مصادر المعمومات وفحصيا والحكـ عمى صحتيا
ودقتيا ،كما يحتاجو الختيار المعمومات المزمة لمموقؼ ،ثـ توظيؼ ىذه المعمومات في حؿ
المشكبلت التي تواجيو.
وتعد استراتيجية حؿ المشكبلت مف االستراتيجيات الفاعمة في التدريس والتدريب ،ألنيا
تساعد الطمبة عمى ايجاد الحموؿ بأنفسيـ مف خبلؿ البحث والتنقيب والتساؤؿ والتجريب ،كما
تساعدىـ عمى تحميؿ وتنظيـ أفكارىـ في المواقؼ غير التقميدية ،وتعودىـ عمى مواجية
المشكبلت التي يواجيونيا في مواقؼ مشابية بثقة واقتدار.
الفصل االول

مشكمة البحث
شيد العراؽ جيودًا في التطوير الشامؿ والمستمر اليادؼ إلى تحسيف مخرجات التعميـ
ورفع مستوى جودتو واالىتماـ بالتفكير الذاتي وتنميتو ،واالىتماـ باتجاىات الطبلب وتنميتيا ،اال
أف المتأمؿ لمتدريس بشكؿ عاـ يبلحظ أف المخرجات التع ميمية عامة لـ تصؿ الى المستوى
المقبوؿ ،إذ يتخمميا مشكبلت عديدة تتمثؿ في انخفاض التحصيؿ العممي لدى الطمبة ،وضعؼ
التفكير الذاتي لدى الطمبة وحؿ المشكبلت ،اضافة الى االتجاىات السمبية التي يحممونيا نحو
المناىج الدراسية ،وشيوع الطرؽ التقميدية في تدريسيا( .الزاممي:2009 ،ص)5
ىذا ما كشفت عنو الندوة ( )146في و ازرة التربية والتعميـ لسنة ( ،)2001وتقرير المركز
الوطني لتنمية الموارد البشرية في العراؽ لسنو ( ،)2002وما كشفت عنو نتائج الدراسات مف اف
مستوى التفكير الذاتي لدى طمبة المرحمة االساسية أقؿ مف المستوى المقبوؿ تربوياً ،واف غالبية
المعمميف في العراؽ ال يتوجيوف في تدريسيـ عموماً نحو االىتماـ بالتفكير وتنمية ميارة حؿ
المشكبلت لدى التبلميذ كدراسة (فالح( ،)1999،الجبوري( ،)2000،الجابري ،)2006،عمى
الرغـ مف اف تنمية القدرة عمى التفكير ىو احد أىداؼ التدريس إذ تضمنت الخطوط العريضة
لممناىج أىدافاً تؤكد عمى ضرورة االىتماـ بالتفكير(.عمي:2010 ،ص)11
كؿ ما سبؽ يبيف عدـ التناغـ بيف مخرجات النظاـ التربوي ،وماتطمح لو و ازرة التربية
والتعميـ ،وىو تحقيؽ مفيوـ المواءمة النوعية ،والذي يتحقؽ مف خبلليا مخرجات تعميمية ذات
مواصفات نوعية مف حيث ميارات التفكير ،ونوعية المعرفة ،والميارات العصرية  ،التي أصبحت
ضرورة ممحة ألي طالب حتى يصبح بمقدوره أف يدخؿ في دائرة التنافس الوطنية واالقميمية
والعالمية ،ومف ىنا تبرز مشكمة الدراسة بضرو ةر البحث عف استراتيجيات تدريسية جديدة ،ترتبط

بحياة الفرد المستندة الى مشكبلت حياتية حقيقية داخؿ غرفة الصؼ ،ومقارنة نتائج اثرىا مع
نتائج اثر استراتيجيات أخرى ،ومعرفة مدى مناسبتيا لمعممية التعممية التعميمية.
(الجابري:2012 ،ص)54

أىمية البحث
اف المتتبع لتطور المناىج الدراسية األخيرة يجد التغير الواضح في طبيعة أىداؼ
التدريس ،ف مـ يعد المجاؿ المعرفي ىو األىـ ،بؿ اصبحت أىداؼ المناىج تتصؼ بالشمولية،
فنجد باإلضافة إلى االىتماـ بالمجاؿ المعرفي أىتماماً واضحاً بالمجاؿ االنفعالي لممناىج
الدراسية ،مف خبلؿ التركيز عمى تقدير قيمة تمؾ المناىج ومكانتيا ،وتذوؽ البعد الجمالي وتنمية
التفكير المنطقي ،والدقة في التعبير ،وادراؾ طبيعتيا الميمة في الحياة اليومية ودورىا في تقدـ
الحياة(.االسدي:2010 ،ص)86
ممػا يسػتدعي بالضػرورة إعػػادة النظػر فػي عػرض محتػػوى المنػاىج الد ارسػية باسػػتراتيجيات
تدريسية غير مباشرة ومحورىا المتعمـ وأساسيا االستقراء واالستنتاج واالستقصاء وحؿ المشكبلت،
ممػا يحػتـ عمػى المعمػـ اختيػار اسػتراتيجيات تػدريس تسػاعد الطمبػة عمػى اغنػاء معمومػاتيـ ،وتنميػػة
مي ػػاراتيـ العقميػ ػػة المختمفػ ػػة ،واكس ػػابيـ اسػ ػػاليب التفكيػ ػػر الس ػػميـ ،بمػ ػػا ينمػ ػػي ق ػػدرتيـ عمػ ػػى حػ ػػؿ مػ ػػا
يواجييـ في بيئتيـ – حاليا ومستقببل  -مف المشكبلت ،كما تدربيـ عمى االبداع وانتاج الجديد مف
المعرف ػػة وتنميػ ػػة االتجاى ػػات نحػ ػػو ال ػػتعمـ ،وىػ ػػذا يحتػ ػػاج ال ػػى المعمػ ػػـ الػ ػواعي ليػ ػػذه االسػ ػػتراتيجيات
وأىميتي ػػا فػ ػػي التعمػ ػػيـ ،كمػ ػػا يكػ ػػوف واعي ػ ػًا ألىميػ ػػة االسػ ػػتماع واالىتمػ ػػاـ بأفكػ ػػار الطمبػ ػػة ،واسػ ػػتخداـ
األساليب الجديدة لحؿ المشكبلت ،وتقػديـ المعمومػات والػدروس عمػى صػورة مشػكبلت ،ممػا يبعػث
الحيوية والنشاط في الصؼ ،ويثير الطاقات االبداعية لدى الطمبة مف خبلؿ إبداء اآلراء واالفكار
لحؿ المشكمة ،وما يرافؽ ذلؾ مف التدريب عمى االستماع إلى آراء اآلخريف ،ونقدىا لمتوصؿ بعػد
ذل ػ ػ ػ ػػؾ إل ػ ػ ػ ػػى حمػ ػ ػ ػ ػػوؿ لي ػ ػ ػ ػػذه المش ػ ػ ػ ػػكبلت التػ ػ ػ ػ ػػي تس ػ ػ ػ ػػيـ ف ػ ػ ػ ػػي إعػ ػ ػ ػ ػػداد الطمب ػ ػ ػ ػػة لمواجي ػ ػ ػ ػػة مشػ ػ ػ ػ ػػكبلت
حياتيـ(.الزيرجاوي:2002 ،ص)24

ولعؿ مف ابرز استراتيجيات التدريس التي ظيرت ىي استراتيجية حؿ المشكبلت والتي
تجمت أىميتيا عندما رأى  1994)،(Hartigاف استراتيجية حؿ المشكبلت يمكف اف يساعد
الطمبة عمى تحسيف قدراتيـ التحميمية ،واستخداـ ىذه القدرات في مواقؼ مختمفة ،كما تساعدىـ
عمى تعمـ الحقائؽ والميارات والمفاىيـ والمبادئ والعبلقات المتبادلة بينيا ،وعمى تفيـ
الموضوعات بصورة أعمؽ ،واالحتفاظ بالمعمومات لمدة أطوؿ وتحسيف دافعية الطمبة نحو
التعمـ(.العكيمي:2004 ،ص)38
لذلؾ ينادي الميتموف بمجاؿ التدريس بأف يمر كؿ الطمبة بخبرة حؿ المشكبلت كجزء
مف حياتيـ المدرسية ،فحؿ المشكبلت ىو جوىر وروح التعمـ ،ويمثؿ جزءاً ىاماً مف عمؿ
المتعممييف ،فاالستراتيجية القائمة عمى حؿ المشكبلت مف االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي
ينبغي دراسة أثرىا ،ولقد بينت العديد مف الدراسات أىمية االستراتيجية القائمة عمى حؿ
المشكبلت ودراسة أثرىا عمى العديد مف المتغيرات(.مؤيد:2002،ص)48
إف أسموب حؿ المشكبلت ىو طريؽ فعاؿ لتنمية القدرات العقمية لدى الطمبة ،اف الصؼ
المدرسي وما يحيط بو ما ىو إال معمؿ طبيعي لمتعبير عف المشكبلت والكشؼ عنيا والوصوؿ
بقرار حاسـ بشأنيا  ،لذلؾ فإف تزويد الطمبة بفرص لحؿ المشكبلت ،واستخداـ ىذه الفرص
بطريقة تؤدي إلى تبصر أعمؽ وقدرة أكبر عمى التغمب عمى الصعوبات.
(عبد اهلل1995 ،ص)90:
ومف ىذا المنطمؽ تأتي إستراتيجية التعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت أو التعمـ المستند
مرموقا بيف
مكانا
ً
إلى مشكمة كواحدة مف اإلست ارتيجيات التعميمية التعممية التي يمكف أف تحتؿ ً

حركة االستراتيجيات الفعالة في العممية التعميمية التي أخذت في اآلونة األخيرة ،وىي ناجحة مع
جميع مستويات الطمبة ،إذ تعتبر استراتيجياتو مناسبة لمصفوؼ المختمفة بداية مف مستوى
رياض األطفاؿ إلى المستوى الجامعي(.الموسوي:2001 ،ص)59
وتأسيسًا عمى ماسبؽ ،جاءت ىذه الدراسة لممقارنة بيف نتائج التحصيؿ استراتيجية حؿ
المشكبلت ونتائج بعض االستراتيجيات االخرى والتي تعد حديثة وال تقؿ اىمية عف استراتيجية
حؿ المشكبلت.

وايضًا تنبع اىمية ىذه الدراسة مف كونيا ستمقي الضوء عمى استراتيجية ميمة في
التعميـ ،والتي في حاؿ ثبات فاعميتيا في رفع المستوى الدراسي فأنيا مف المؤمؿ أف تسيـ في
أثراء البرامج التدريبية لمكادر التعميمي والمسؤوليف عف تصميـ المناىج ،وبالتالي ستعزز مف
سبلمة التوجو الجديد في و ازرة التربية والتعميـ بضرو ةر تبني استراتيجيات جديده فعالة ،سيما وأف
االستراتيجات الشائعة لدى المعمميف مازالت في غالبيتيا تقميدية.
ىدف البحث
ىػدؼ البحػػث الحػالي الػػى معرفػو الفػػرؽ فػي التحصػػيؿ بػيف نتػػائج الد ارسػات عمػػى الطمبػػة
الػذيف تػـ تدريسػػيـ باسػتراتيجية حػػؿ المشػكبلت ،ونتػػائج الد ارسػات عمػػى الطمبػة الػػذيف تػـ تدريسػػيـ
باس ػػتراتيجيات أخػ ػػرى ،مث ػػؿ اسػ ػػتراتيجية المحاضػ ػرة ،واسػ ػػتراتيجية المناقش ػػة والح ػ ػوار ،واسػ ػػتراتيجية
التدريس االستقصائي ،واستراتيجية التعمـ الذاتي الفردي.

حدود البحث - :
 - 1استراتيجية حؿ المشكبلت.
 - 2استراتيجيات اخرى (المحاضرة ،المناقشة ،االستقصاء ،التعمـ الذاتي الفردي)

تعريف المصطمحات - :
 - 1االستراتيجية  :مجموعة السياسات واألساليب والخطط والمناىج المتبعة مف أجػؿ تحقيػؽ
األىداؼ المسط ةر في أقؿ وقت ممكف وبأقؿ جيد مبذوؿ( .مؤيد:2002 ،ص)84
 - 2استراتيجية التدريس  :كؿ مايتبعة المدرس مع الطبلب مف إجراءات وخطوات وتحركات
متسمسمة متتالية مترابطة لتنظيـ المعمومات والمواقؼ والخبرات التربوية لتحقيؽ ىدؼ أو
مجموعة أىداؼ تربوية محددة( .الزيرجاوي:2002 ،ص)18
 - 3التحصيل :

أ  -عرفػو (القرغػولي - : )2004 ،محصػمة مػا يتعممػو الطالػب بعػد مػروره بفتػرة زمنيػة
معينػة ويمكػف قياسػػو بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػػب فػي االختبػار
التحصيمي(.القرغولي:2004 ،ص)20
ب -عرف ػػو (عم ػػي - : )2010 ،مقػ ػػدار م ػػا حققػ ػػو الم ػػتعمـ مػ ػػف أى ػػداؼ تعميميػ ػػة ف ػػي مػ ػػادة
دراسية معينة نتيجة مرو هر في اختبارات ومواقؼ تعميمية(.عمي:2010 ،ص)54
 - 4استراتيجية حل المشكالت :
أ  -عرفيا السامرائي ( )1999بأنيا  - :طريقة تتـ فييا عممية التعمـ عف طريؽ إثارة
مشكمة تدفع الطالب الى التفكير والتأمؿ والبحث بإشراؼ مدرسو لمتوصؿ الى حؿ أو
عدة حموؿ( .السامرائي:1999 ،ص)70
ب  -عرفيا التميمي ( )2000بانيا  - :مشكمة تثير اىتماـ الطبلب وتستيوي انتباىيـ
وتتصؿ بحاجاتيـ وتدفعيـ الى التفكير والدراسة والبحث عف حؿ عممي ليذه
المشكمة( .التميمي:2000 ،ص)25
 - 5االستراتيجيات األخرى :
 المحاضرةطريقة عرض لممعارؼ والمعمومات وسردىا في عبارات متسمسمة ويرتبيا المعمـ
بأسموب شيؽ وجذاب( .الموسوي:2001 ،ص)114

 المناقشةاجتماع عدد مف العقوؿ حوؿ مشكمة مف المشكبلت ،او قضية مف القضايا ودراستيا
دراسة منظمة ،بقصد الوصوؿ الى حؿ لممشكمة او االىتداء الى رأي في موضوع
القضية( .الزاممي:2009 ،ص)52
 -االستقصاء

إحدى استراتيجيات التدريس التي تقوـ عمى فرض الفرضيات ،واختبارىا بمجموعة
األنشطة ذات العبلقة يتبع ذلؾ تأمبلت ومناقشات صفية يشارؾ فييا الطبلب
والمعمـ حوؿ كؿ مف المفاىيـ التي تـ تعمميا( .عبد اهلل:1995 ،ص)102
 التعمم الذاتيعممية تفكير تتطمب مف الفرد اعادة تنظيـ المعمومات المخزونو لديو وتكييفيا بشكؿ
يمكنو مف رؤية عبلقات جديده لـ تكف معروفو لديو مف قبؿ.
(االسدي:2010 ،ص)69
أو ًال :اإلطار النظري
مفيوم االستراتيجية :
القيادة ولذا
كممة إستراتيجية  :كممة مشتقة مف الكممة اليونانية إستراتيجيوس وتعني  :فف
ً

كانت اإلستراتيجية لفترة طويمة أقرب ما تكوف إلي الميارة " المغمقة " التي يمارسيا كبار القادة،
واقتصر استعماالتيا عمي المياديف العسكرية ،وارتبط مفيوميا بتطور الحروب ،كما تبايف تعريفيا
مف قائد ألخر ،وبيذا الخصوص فإنو ألبد مف التأكيد عمي ديناميكية اإلستراتيجية ،حيث أنو ال
يقيدىا تعريؼ واحد جامع ،فاإلستراتيجية ىي فف استخداـ الوسائؿ المتاحة لتحقيؽ األغراض أو
لكونيا نظاـ المعمومات العممية عف القواعد المثالية لمحرب ويتفؽ الجميع في ..
 - 1اختيار األىداؼ وتحديدىا.
 - 2اختيار األساليب العممية لتحقيؽ األىداؼ وتحديدىا.
 - 3وضع الخطط التنفيذية.
 - 4تنسيؽ النواحي المتصمة بكؿ ذلؾ( .ساالر:2006 ،ص)69

ولـ يعد استخداـ اإلستراتيجية قاص اًر عمي المياديف العسكرية وحدىا وانما امتد ليكوف قاسـ
مشترؾ بيف كؿ النشاطات في مياديف العموـ المختمفة(.ابراىيـ:200 ،ص)65

 اإلستراتيجية ىي فف استخداـ اإلمكانات والوسائؿ المتاحة بطريقة مثمى لتحقيؽ األىداؼالمرجوة عمي أفضؿ وجو ممكف بمعني أنيا طرؽ معينة لمعالجة مشكمة أو مباش ةر ميمة
أو أساليب عممية لتحقيؽ ىدؼ معيف.
 اإل ستراتيجية خطة محكمة البناء ومرنة التطبيؽ يتـ مف خبلليا استخداـ كافة اإلمكاناتوالوسائؿ المتاحة بطريقة مثمي لتحقيؽ األىداؼ المرجوة.

استر اتيجية التدريس :
 عبارة عف إجراءات التدريس التي يخططيا القائـ بالتدريس مسبقًا ،بحيث تعينو عمىتنفيذ التدريس عمى ضوء اإلمكانات المتاحة لتحقيؽ األىداؼ التدريسية لمنظومة
التدريس التي يبنييا  ،وبأقصى فاعمية ممكنو.
 إستراتيجية التدريس ىي في مجمميا مجموعة مف إجراءات التدريس المختارة سمفًا مفقبؿ المعمـ أو مصمـ التدريس ،والتي يخطط الستخداميا أثناء تنفيذ التدريس ،بما يحقؽ
األىداؼ ا لتدريسية المرجوة بأقصى فاعمية ممكنو ،وفي ضوء اإلمكانات المتاحة.
 اإلستراتيجية عبارة عف خطة عمؿ عامة توضع لتحقيؽ أىداؼ معينة. اإلستراتيجية ىي "مجموعة مف الخطوط العريضة التي توجو العممية التدريسية واألموراإلرشادية التي تحدد وتوجو مسار عمؿ المعمـ أثناء التدري س والتي تحدث بشكؿ منظـ
ومتسمسؿ بغرض تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة مسبقًا( .التميمي:2000 ،ص)98

مواصفات اإلستراتيجية الجيدة في التدريس:
 - 1الشموؿ ،بحيث تتضمف جميع المواقؼ واالحتماالت المتوقعة في الموقؼ التعميمي.
 - 2المرونة والقابمية لمتطوير ،بحيث يمكف استخداميا مف صؼ آلخر.
 - 3أف ترتبط بأىداؼ تدريس الموضوع األساسية.
 - 4أف تعالج الفروؽ الفردية بيف الطبلب.

 - 5أف تراعي نمط التدريس ونوعو (فردي  ،جماعي).
 - 6أف تراعي اإلمكانات المتاحة بالمدرسة (.الدايني:2013 ،ص)557
معايير اختيار إستراتيجية التدريس المالئمة:
إف اختيار إستراتيجية التدريس المبلئمة يرجع إلي فعالية المعمـ وىذه الفعالية يمكف تعمميا عف
طريؽ تعمـ كيفية معالجة خمس مواىب( :الجبوري:2000 ،ص)33
 - 1تدبير الزمف.
 - 2اختيار ما تسيـ بو.
 - 3معرفة أيف تستخدـ قوتؾ لتحقيؽ أفضؿ األثر ؟ وكيؼ ؟
 - 4تحديد األولويات الصحيحة.
 - 5الربط بيف ىذه المواىب كميا في نسيج واحد باتخاذ ق اررات فعالة.
وحيف يتخذ المعمـ ق ار ًار بإستراتيجية التدريس  ،فأنو ينبغي أف تؤخذ ككؿ ىذه النقاط في
نظر االعتبار.
ويمكف القوؿ  :بأف لممعمـ أف يستخدـ ثبلث محكات لكي يتخير عمي أساسيا  ،أو في ضوئيا
اإلستراتيجية المناسبة وىي :
 - 1طبيعة أىداؼ التعميـ التي يراد تحقيقيا .
 - 2الحاجة إلي ثراء خبرة التعمـ  ،بحيث تروض الدافعية الداخمية المنشأ والدافعية الخارجية
المنشأ.
 - 3قدرة التبلميذ المنغمسيف في العمؿ .
والقرار الفعمي عف اإلستراتيجية التي ينبغي استخداميا بصدر عف التفاعؿ بيف ىذه المتغيرات
الثبلثػ ػػة ،واألم ػ ػػر يتطم ػ ػػب مي ػ ػػا ةر عظيمػ ػػة وخبػ ػ ػ هر كبيػ ػ ػ ةر لك ػ ػػي نحقػ ػػؽ التػ ػ ػوازف ب ػ ػػيف مطم ػ ػػب وأخ ػ ػػر.
(القرغولي:2004 ،ص)60
يوجػد العديػد مػف إسػتراتيجيات التػدريس لكػؿ منيػػا إجراءاتيػا التدريسػية المميػزة ،ومػف أىػـ ىػػذه
االسػتراتيجيات  :العػرض الشػػفيي (المحاضػرة) ،التسػػميع ،األسػئمة واألجوبػػة ،المناقشػة ،العػػروض

العممي ػ ػػة ،االستقصػ ػ ػػاء ،االكتش ػ ػػاؼ ،حػ ػ ػػؿ المش ػ ػػكبلت ،الػ ػ ػػتعمـ التق ػ ػػاني ،الػ ػ ػػتعمـ التع ػ ػػاوني ،الػ ػ ػػتعمـ
ب ػ ػػالكمبيوتر الشخص ػ ػػي (الحاسػ ػ ػػوب) ،ال ػ ػػتعمـ بػ ػ ػػالتميفزيوف ،ال ػ ػػتعمـ الخصوصػ ػ ػػي الس ػ ػػمعي ،الػ ػ ػػتعمـ
بالمحاك ػػاة ،التعم ػػيـ المب ػػرمج ،الد ارسػ ػػة المس ػػتقمة ،المش ػػروع ،لعػ ػػب األدوار ،ال ػػتعمـ بالمع ػػب ،التعمػ ػػيـ
بالحقائب التعميمية.
بعض إستراتيجيات التدريس :
أوالً :استراتيجية حل المشكالت..
تمثؿ عمميات وأنشطة حؿ المشكبلت أحد االستراتيجيات األساسية في األنشطة المتمرك ةز
حوؿ التمميذ ،والتي تعتمد عمي تفعيؿ أداء التبلميذ مف خبلؿ تنشيط بيئتيـ المعرفية ،واسترجاع
خبراتيـ ال سابقة ،لبناء معارؼ ،واكتساب مفاىيـ جديدة وتتضمف حؿ المشكبلت كإستراتيجية
تدريس عمميات وأنشطة متعددة ،ويراعي فييا مجموعة مف المبادئ الرئيسية منيا ....
-

رفع الدافعية لمتعمـ (تؤكد اإلستراتيجية عمي ربط التعمـ بالحياة ويشعر التمميذ بفائدتيا).

 التفكير ( تؤكد عمي عمميات التوقعات ،الفروض ،الفحص ،واالختيار ،التعميـ والتأكدمف معقولية الحموؿ).
 يتـ التأكيد عمى إيجابية التمميذ حيث يعطي فرصة لمتواصؿ مف خبلؿ دراسة المشكمة،وفحصيا ،وبناء التوقعات حوليا ،والتنبؤ بالحموؿ ،وصياغتيا ،ودراستيا لموصوؿ إلى
النتائج وكتابتيا ،ويمكف العمؿ في ىذه اإلستراتيجية بشكؿ فردي أو جماعي وفي كمييما
البد مف التأكيد عمي مجموعة مف العمميات.
 إستراتيجية حؿ المشكبلت تتطمب مف التبلميذ العمؿ باستقبللية  ،لموصوؿ إلي حؿالموقؼ المشكؿ مف خبلؿ بناء التوقعات أو فرض الفروض ودراستيا.
 يقوـ التبلميذ بعمؿ جمسة بناء التوقعات حوؿ المشكمة باإلضافة إلي استنتاج التعميماتالمرتبطة بيا( .الجابري:2012 ،ص)58

 تتطمب إستراتيجية حؿ المشكبلت مف التبلميذ الوصوؿ إلي نتائج  ،ومحاولة تعميميالبلستفادة منيا في مواقؼ أخري.

 مف الضروري أف يكتب التبلميذ خطة عمؿ  ،والتي تمثؿ جزءا مف ممؼ األداء /االنجاز ،ويجب عمي التبلميذ عرض ومناقشة ما تـ تخطيطو والتوصؿ إليو.

 التأمؿ مف خبلؿ مناقشة التبلميذ معا أرائيـ وأفكارىـ  ،والنتائج التي تـ التوصؿ إلييالبلستفادة مف بعضيـ البعض( .العكيمي)225: 2004 ،

مراحل حل المشكمة
 - 1تحديد المشكمة واستيعابيا.
 - 2اس تدعاء المفاىيـ المرتبطة بالمشكمة.
 - 3اقتراح خطة الحؿ أو تطويرىا.
 - 4تنفيذ خطة الحؿ.
 - 5تحقيؽ الحؿ "تقويمو" ( .الزيرجاوي:2002 ،ص)48
بعض المقترحات لتنمية وتطوير قدرات وميارات الطالب في حل المشكالت:
 - 1توضيح المعطيات والعبارات الموجودة في السؤاؿ وتمخيصيا بصور مختمفة.
 - 2التأكد مف فيـ الطبلب لمخبرات السابقة الموجودة في السؤاؿ.
 - 3التأكد مف وضوح المطموب عند الطبلب .
 - 4مساعدة الطبلب عمى اكتساب الميارة في رسـ األشكاؿ أو الجداوؿ التي تعبر عف
المسألة .
 - 5استخداـ األلواف في رسـ األشكاؿ قد يساىـ في توضيح المسألة .
 - 6محاولة ربط المسألة بحياة الطالب العممية .
 - 7جمع األفكار والوسائؿ التي تساعد الطبلب عمى تحميؿ المشكمة والنظر إلييا مف زوايا
مختمفة .
 - 8االستفادة مف أساليب أخرى مماثمة استُخدمت في حؿ مشكبلت مشابية .
 - 9إعطاء بعض التمميحات التي تساعد عمى تبسيط المشكمة .

 -10تشجيع الطبلب عمى وضع الفرضيات لحؿ المسألة بغض النظر عف صوابيا أو
خطئيا ومف ثـ مساعدة الطبلب عمى تبيف صحتيا مف عدمو .
 -11تشجيع الطبلب عمى حؿ المسألة بأكثر مف طريقة إذا أمكف ذلؾ.
(عمي:2010 ،ص)312

ثانيًا :استراتيجية المحاضرة..
تعتمد ىذه اإلستراتيجية عمي قياـ المعمـ بإلقػاء المعمومػات عمػي التبلميػذ مػع اسػتخداـ السػبو ةر
في بعض األحيػاف لتنظػيـ بعػض األفكػار وتبسػيطيا ،ويقػؼ التمميػذ موقػؼ المسػتمع ،الػذي يتوقػع
في أي لحظة أف يطمب منو إعادة أو تسميع أي جزء مف المادة ،لذا يعد المعمػـ فػي ىػذه الطريقػة
محور العممية التعميمية ويرى كثيػر مػف التربػوييف أف بإمكانيػة المعمػـ أف يجعػؿ منيػا طريقػة جيػدة
عند إتباع مجموعة مف النقاط منيا ...
 -إعداد الدرس إعدادا جيدًا.

 التركيز عمي توضيح المحتوي العممي بعيدًا عف نقمو. -تقسيـ الدرس إلي أجزاء وفقرات.

 استخداـ العديد مف األدوات التعميمية ومصادر التعمـ. -استخداـ ما يمزـ مف وسائؿ .

 -االبتعاد عف اإللقاء بنفس الطريقة الطويمة لمدة طويمة .

 قراءة استجابات التبلميذ وردود أفعاليـ واالستجابة ليا( .التميمي:2000 ،ص)12ثالثاً :إستراتيجية المناقشة والحوار ..
وتؤكد عمي قياـ المعمـ بإدا ةر حوار شفوي مػف خػبلؿ الموقػؼ التدريسػي ،بيػدؼ الوصػوؿ إلػى
بيانات أو معمومات جديدة ،وعمى المعمـ مراعاة مجموعة مف النقاط لجعؿ ىذه الطريقة فعالة عند
استخداميا في تدريس بعض الموضوعات ،التي تحتاج إلى الجػدؿ وابػداء الػرأي حوليػا ومػف ىػذه
النقاط واالعتبارات ما يمي ...
 يجب أف تكوف األسئمة مناسبة لؤلىداؼ ومستوى التبلميذ. يجب أف األسئمة مثيرة لتفكير التبلميذ. يجب تحديد مدي سيولة وصعوبة األسئمة. -مراعاة أف تكوف األسئمة خالية مف األخطاء المغوية والعممية.

 ضػرو ةر التركيػز عمػػي إعطػاء زمػف انتظػػار  ،يتػيح لمتبلميػذ التفكيػػر والتواصػؿ فػي الح ػواروالمناقشة.
 م ارعػ ػػاة مش ػ ػػاركة جمي ػ ػػع التبلمي ػ ػػذ بالمناقش ػ ػػة  ،وأف تت ػ ػػاح الفرص ػ ػػة لي ػ ػػـ لمناقش ػ ػػة بعض ػ ػػيـالبعض( .الزاممي:2009 ،ص)35
رابعاً :إستراتيجية التدريس االستقصائي..
االستقصػاء ىػو طريقػة لمػتعمـ أمػا التػدريس االستقصػائي فيقػوـ عمػي اسػتخداـ االستقصػاء
في التدريس بمعني انو ينصب عمي إيجاد خبرات تعمـ تتطمب مف الطبلب أف يسيروا عمى عبر
نفس العمميات ،وأف يطوروا أو يستخدموا نفس المعرفة واالتجاىات التي كانوا يستخدمونيا إذا ما
قاموا بعممية استقصاء عقمية مستقمة مثؿ ىذه اإلستراتيجية تمثؿ خطة لما يدور في ذىف المتعمـ
أكثر مف كونيا قائمة باألنشطة التعميمية التي يقوـ بيا  ،ويمكف تخطيط عناصرىا كاألتي.

شكل ()1
يوضح عناصر إستراتيجية التدريس االستقصائي

تحذٚذ ْذف أٔ غزض نهتعهى

افتزاض يٕالف أٔ حهٕل أٔ إجاتاخ أٔ خطظ تذٚهح

اختثار ْذِ انفزضٛاخ

انٕصٕل انٗ اطتُتاجاخ

تطثٛك ْذِ االطتُتاجاخ عهٗ يعهٕياخ جذٚذج ٔتعًًٛاخ

(عبد اهلل:1995 ،ص)45
سموكيات المعمم عند التدريس باالستقصاء:
 - 1إعداد سمسمة مف األفكار والبدائؿ المتوقع أف يثيرىا الطبلب حوؿ موضوع الدرس.
 - 2التمييد لمدرس بطرح مشكمة أو أسئمة أو بعض التناقضات التي تثير تفكير الطبلب.
 - 3حث الطبلب عمي التفاعؿ مع ما يقدـ ليـ مف مثيرات في بداية الدرس .
 - 4يتيح المعمـ الفرصة لمطبلب كي يتحدثوا أكثر مما يتحدث ىو أثناء التدريس.
 - 5إعطاء الطبلب حرية المناقشة وتبادؿ األفكار .
 - 6يبني المعمـ أسئمتو عمي أساس مف أفكار الطبلب وما أثاروا مف موضوعات .
 - 7مساعدة الطبلب أال يتمسكوا برأي أو باعتقاد معيف ما لـ تدعمو األدلة والبراىيف .
 - 8التركيز عمي استثمار األفكار المطروحة مف قبؿ الطبلب (.الدايني:2013 ،ص)51
مستويات االستقصاء :
يقسـ االستقصاء إلي ثبلث مستويات وىي ..
 - 1االستقصاء الحر Unguided Inquiry

حيث يعطي الطالب المشكمة ويطمب منو إيجاد حؿ ليا ،ويرشد إلي المكتبة أو
المعمؿ أو أي مكاف أخر دوف أف يزود بتوجييات ،بحيث يكوف المعمـ عمي استعداد
إلرشاده جزئياً إذا لزـ األمر ،وىذا المستوي قد يكوف غير واقعي نظ ار لقمة خبرات
الطالب ،وعدـ توفر اإلمكانات.
 - 2االستقصاء شبو الموجو Semi Guided Inquiry
حيث يزود الطالب بمشكمة محدودة ويزود ببعض التوجييات العامة وتحدد لو طرؽ
النشاط العممي والعقمي  ،غير أنو ال يكوف لو معرفة بالنتائج.
 - 3االستقصاء الموجو Guided Inquiry
وفيو تقدـ المشكمة لمتمميذ بكافة التوجييات البلزمة لحميا بصورة تفصيمية،
ويكوف دور الطالب فقط إتباع التعميمات دوف إتاحة الفرصة لو لكي يفكر بحرية ،وتكوف
التوجييات متسمسمة إلي الحد الذي قد يحرـ الطالب مف التفكير والبحث.

(الموسوي:2001 ،ص)75
مزايا التدريس االستقصائي ..
 - 1تنمية ميارات البحث العممي  :كالمبلحظة ،وجمع المعمومات ،وتنظيميا ،وتحديد
المتغيرات ،والتحكـ فييا ،وصوغ الفروض ،وتصميـ التجارب ،واالستنتاج.
 - 2تنمية التعبير الشفوي  ،وارىاؼ الفكر  ،ونقمو لآلخريف.
 - 3تعميـ الطبلب طبيعة األسموب أكثر مف مجرد تزويدىـ بالمعمومات  ،ويرتبط بذلؾ تغيير
اتجاىات المتعمميف نحو المعرفة.
 - 4إك ساب الطبلب عمميات العمـ المختمفة وتنمية الميارات المتعمقة بيا.
 - 5تدعيـ الشخصية العممية االبتكارية والناقدة والمبدعة وتنميتيا وبناء ذات اإلنساف.

 - 6تنمية قدرات الطبلب االبتكارية ؛ ألنيا تركز عمى إثارة األسئمة المفتوحة التي تتطمب
أكثر مف إجابة صحيحة.
 - 7إكساب الطبل ب الثقة بالنفس حيث ينتقؿ الطبلب في تعمميـ مف التعزيز الخارجي إلى
التعزيز الداخمي  ،ومف مرحمة التوجيو الخارجي إلى الدفع الداخمي.
 - 8إكساب الطبلب اتجاىات عممية مرغوبة.
 - 9العمؿ عمى استبقاء المعمومات التي يكتسبيا الطبلب لمدة أطوؿ (الديمومة).
-10

إيجاد أدوار جديدة لممعمـ ليعمؿ كمرشد وموجو وليس كناقؿ لممعرفة .
(مؤيد:2002 ،ص)210

عيوب التدريس االستقصائي:
 - 1مواجية بعض الطبلب لصعوبات _ وخاصة بطيء التعمـ حيث تتطمب ىذه
اإلستراتيجية تحديد المشكمة وفرض الفروض واختبارىا ثـ الوصوؿ إلى استنتاجات،
وكميا تمثؿ مشكمة لمطالب البطيء التعمـ.
 - 2تتطمب ىذه اإلستراتيجية خبرات معرفية كمتطمبات سابقة لمتعمـ.
 - 3يخشى مف استخداـ المعمميف المتحمسيف ليذه اإلستراتيجية في جميع المواقؼ التعميمية،
في حيف يمكف أف تفيد استراتيجيات أخرى في بعض الموضوعات أكثر مف االستقصاء
.
 - 4قد تؤدي إلى صعوبة في ضبط الصؼ والنظاـ فيو مما ينجـ عنو ارتباؾ أو مشكبلت
تؤدي إلى إعاقة عممية التعمـ ( .ساالر:2006 ،ص)95

خامساً :إستراتيجيات التعمم الذاتي الفردي:
وفي ىذا النوع مف االستراتيجيات يكوف التركيز عمى التمميذ في اإلجابة عمى األسئمة
التالية:

 ما الذي تعرفو ؟ ما الذي تود أف تعرفو ؟ ماذا تعممت ؟ويعتبر التعمـ الذاتي مف أىـ أساليب التعمـ  ،التي تتيح توظيؼ ميارات التعمـ بفاعمية عالية،
مما يسيـ في تطوير التمميذ سموكياً ومعرفياً ووجدانياً ،وتزويده بقدرات تمكنو مف استيعاب
معطيات العصر القادـ ،وىو نمط مف أنماط التعمـ الذي نعمـ فيو التمميذ ك يؼ يتعمـ ما يريد
بنفسو ،وأف يتعمـ أف امتبلؾ واتقاف ميارات التعمـ الذاتي ،تمكنو مف التعمـ في كؿ األوقات
وطوؿ العمر خارج المدرسة وداخميا وىو ما يعرؼ بالتربية المستمرة(.الجبوري:200 ،ص)4
ويعرؼ التعميـ الفردي بأنو ذلؾ النمط مف التعميـ المخطط والمنظـ والموجو فرديا أو ذاتيًا،
والذي يمارس فيو المتعمـ الفرد النشاطات التعميمية فردياُ ،وينتقؿ مف نشاط إلى أخر متجيًا نحو
األىداؼ التعميمية المقررة بحرية وبالمقدار وبالسرعة التي تناسبو ،مستعيناً في ذلؾ بالتقويـ الذاتي
وتوجييات المعمـ وارشاداتو حينما يمزـ األمر ،وقد تشغؿ نشاطات ىذا النمط الذي يطمؽ عميو
البعض التعمـ المستقؿ جزءا مف حصتو أو حصتو كاممة أو مجموعة محددة مف الحصص ،كما
أنيا قد تسبؽ نشاطات جماعية مشتركة أو تعقبيا ،ويخضع ىذا كمو لبصيرة المعمـ ومياراتو
وقدرتو عمي التخطيط المرف والتنسيؽ الدقيؽ (.ابراىيـ:200 ،ص)42
ويمكف تعريؼ التعمـ الذاتي بأنو النشاط التعميمي ،الذي يقوـ بو التمميذ برغبتو الذاتية بيدؼ
تنمية استعداداتو وامكاناتو وقدراتو مستجيبًا لميولو واىتماماتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو وتكامميا،
والتفاعؿ الناجح مع مجتمعو عف طريؽ االعتماد عمي نفسو والثقة بقدراتو في عممية التعميـ
والتعمـ وفيو نعمـ التمميذ كيؼ يتعمـ ،ومف أيف يحصؿ عمى مصادر تعممو.
أىمية التعمم الذاتي:
 إف التعمـ الذاتي كاف وما يزاؿ يمقي اىتماما كبي اًر مف عمماء النفس والتربية باعتبارهأسموب التعمـ األفضؿ  ،ألنو يحقؽ لكؿ تمميذ تعمماً يتناسب مع قدراتو وسرعتو الذاتية
في التعمـ  ،ويعتمد عمي دافعية التمميذ لمتعمـ.
 -يأخذ التمميذ دو اًر إيجابياً ونشيطاً في التعمـ.

 يمكف التعمـ الذاتي التمميذ مف إتقاف الميارات األساسية البلزمة لمواصمة تعميـ نفسوبنفسو  ،ويستمر معو مدي الحياة.
 إعداد األبناء لممستقبؿ وتعويدىـ تحمؿ مسئولية تعمميـ بأنفسيـ. تدريب التبلميذ عمي حؿ المشكبلت وايجاد بيئة خصبة لئلبداع. إف العالـ يشيد انفجا ار معرفياً متطو اًر باستمرار ال تستوعبو نظـ التعمـ وطرائقيا  ،ممايحتـ وجود إستراتيجية تمكف التمميذ مف إتقاف ميارات التعمـ الذاتي  ،ليستمر التعمـ معو
خارج المدرسة مدي الحياة (.االسدي:2010 ،ص)114
أىداف التعمم الذاتي:
 اكتساب ميارات وعادات التعمـ المستمر لمواصمة تعممو الذاتي بنفسو. يتحمؿ الفرد مسئولية تعميـ نفسو بنفسو . المساىمة في عممية التجديد الذاتي لممجتمع . بناء مجتمع دائـ التعمـ . تحقيؽ التربية المستمرة مدي الحياة (.الزاممي:2009 ،ص)78ميارات التعمم الذاتي:
البد مف تزويد التمميذ بالميارات الضرورية لمتعمـ الذاتي أي تعميمو كيؼ يتعمـ ،ومف
بينيا ...
 ميارة المشاركة بالرأي. ميارة التقويـ الذاتي. التقدير لمتعاوف. االستفادة مف التسييبلت المتوف ةر في البيئة المحمية. -االستعداد لمتعمـ (.عمي:2010 ،ص)114

ثانياً  :الدراسات السابقة

ارتػػأت الباحثػػة اف تكتفػػي بد ارسػػة واحػػده لكػػؿ متغيػػر مػػف متغي ػرات البحػػث الحػػالي ،وذلػػؾ

لوفرة الدراسات التي تناولت متغيرات البحث ،وسيتـ تصنيفيـ كما تـ ذكرىـ بتحديد المصطمحات

وكػاالتي (د ارسػة تناولػت اسػتراتيجية حػؿ المشػكبلت ،د ارسػة تناولػت اسػتراتيجية المحاضػرة ،د ارسػػة
تناولػػت اسػػتراتيجية المناقش ػػة ،د ارسػػة تناول ػػت اسػػتراتيجية االستقصػػاء ،د ارس ػػة تناولػػت اس ػػتراتيجية

التعمـ الذاتي).

 - 1دراسة (الساعدي ،كاظم عبد الزىرة)2112 :

اثر استعمال طريقة حل المشكالت في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة

الجغرافية

ىدفت الدراسة الى معرفة اثر استعماؿ طريقة حؿ المشكبلت في تحصيؿ

طبلب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الجغ ا رفية وقد اختار الباحثاف التصميـ

التجريبي ذات الضبط الجزئي ،وتألفت عينة البحث مف ( )٢٤طالب بواقع ( )٤٢طالب

في المجموعة التجريبية و( )21طالب في المجموعة الضابطة ،صاغ الباحث االىداؼ
السموكية الخاصة بمواضيع البحث واعد خططا تدريسية واختبا ار تحصيميا وثـ عرضيا

جميعا عمى الخبراء وتـ التحقؽ مف الصدؽ والثبات ،وطبؽ االختبار التحصيمي النيائي،

وبعد معالجة البيانات احصائيا تبيف وجود فرؽ ذي داللة احصائية في اختبار التحصيؿ
النيائي ولصالح المجموعة التجريبية.

 - 2دراسة (السعيدي ،سجاد حاكم)2112 :

اثر تعمم ماده التاريخ باستراتيجية المحاضرة ومقارنتو باستراتيجية التعمم

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ باستراتيجية المحاضرة ومقارنتو

باستراتيجية التعمـ ف ي تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني المتوسط ،وقد طبقت الدراسة عمى

عينة بمغ عددىا ( )60طالبًا وطالبة ،مقسمة عمى شعبتيف ضابطة بمغ عددىا ()30
طالبًا وطالبة تعمموا باستخداـ استراتيجية التعمـ ،وتجريبية بمغ عددىا ( )30طالبًا
وطالبة ،تعمموا باستخداـ استراتيجية المحاضرة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة فروقاً ذات
داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعتيف التجريبية (الذكور واإلناث)
والضابطة(الذكور واإلناث) في التطبيؽ البعدي لبلختبار ،لصالح المجموعة التجريبية

التي استخدمت استراتيجية المحاضرة.

 - 3دراسة (التميمي ،محمود كاظم)2113 :

اثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة عمى المناقشة والحوار بتحصيل طمبة الخامس

اعدادي لمادة التاريخ

ىدؼ الدراسة معرفة اثر استخداـ استراتيجية تدريسية قائمة عمى المناقشة

والحوار في تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس اعدادي في مادة التاريخ ،وقد تألفت عينة

البحث مف ( )30طالب بواقع ( )15طالب في المجموعة التجريبية و( )15طالب في
المجموعة الضابطة ،وبعد تطبيؽ االختبار التحصيمي ،ومعالجة البيانات احصائيا تبيف

وجود فرؽ ذي داللة احصائية في اختبار التحصيؿ النيائي ولصالح المجموعة

التجريبية.

 - 4دراسة (العبيدي ،جنان عبد الكريم)2111 :

فاعمية طريقة االستقصاء في تدريس مادة التربية االسالمية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية إستخداـ إستراتيجية االستقصاء في

تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس بمادة التربية االسبلمية .تكونت عينة الدراسة القصدية

مف طمبة الصؼ الخامس في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ في

طالبا و 66طالبة) ،انتظموا في
طالبا وطالبة (ً 80
محافظة بغداد ،حيث شممت (ً )146
أربع شعب بمدرستيف ،مف كؿ مدرسة شعبتاف إحداىما ضابطة (درست بالطريقة
اإلعتيادية) والثانية تجريبية (درست بطريقة االستقصاء) .وتكونت أدوات الدراسة مف

إختباراف تحصيمي اف ،وتـ التحقؽ مف صدقيما وثباتيما بالطرؽ المناسبة ،وتـ إستخداـ
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،وتحميؿ التغاير لمقارنة متوسطات أداء

الطمبة في االختبار ،وقد خرجت الدراسة بجممة مف النتائج كما يمي :وجود فروؽ دالة

إحصائيا في تحصيؿ الطمبة تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح إستراتيجية االستقصاء،
ً
إحصائيا في تنمية اإلتجاىات العممية تعزى إلى طريقة التدريس
ووجود فروؽ دالة
ً

إحصائيا في تنمية اإلتجاىات
ولصالح إستراتيجية االستقصاء ،وعدـ وجود فروؽ دالة
ً
العممية تعزى إلى الجنس ،والتفاعؿ بيف المجموعة والجنس.
 - 5دراسة (الكبيسي ،كرار حيدر)2115 :

دراسة تجريبية لفاعمية التعمم الذاتي في تعمم الجغرافية

ىدفت الدراسة الى معرفة فاعمية التعمـ الذاتي في تعمـ الجغرافية واث هر بالتحصيؿ

الدراسي لمتبلميذ ،وقد تكونت عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ الخامس ابتدائي وكاف

عددىـ ( )70طالب ،موزعيف عمى مجموعتيف بواقع ( )35طالب لممجموعة التجريبية
التي تـ تعميميا باستخداـ استراتيجية التعمـ الذاتي ،و( )35طالب لممجموعة الضابطة
التي تـ تعميميا باستخداـ الطريقة التقميدية ،وبعد تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى

المجموعو التجريبية واجراء المعالجات االحصائية ليا توصمت الدراسة الى وجود فروؽ

ذات داللة احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية تعزى الى استخداـ استراتيجية التعمـ
الذاتي في التدريس.

منيجية البحث واجراءاتو
يتضمف ىذا الفصؿ اإلجراءات التي اتبعيا الباحث لتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي

والمتضمنة وصفًا لمجتمع البحث واخت يار العينة وتحديد الخطوات التي اتبعت في إعداد وتصميـ

أدوات البحث فضبلً عف الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في معالجة البيانات والتوصؿ إلى النتائج

.

أف المنيج " ىو ذلؾ التنظيـ الفكري المتداخؿ في الدراسة العممية  ،أو الخطوات الفكرية

التي يسمكيا الباحث لحؿ مشكمة معينة "
البحث

لذلؾ اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي لكونو االنسب واالكثر مبلءمة لتحقيؽ اىداؼ

مجتمع البحث وعينتو
يمكف القوؿ إف المجتمع ىو مجموع وحدات البحث التي منيا نحصؿ عمى بيانات تخص

الظاى ةر التي ىي قيد البحث ومف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المراد تحقيقيا ينبغي أف يوصؼ المجتمع

وصفًا دقيقًا لكؿ الصفػات الخاصة بػو ( القنديمجي.)85 :1993 ،

يتكوف مجتمع البحث الحالي مف ( )25دراسة ،لخمسة استراتيجيات تدريسو (أستراتيجية

حؿ المشكبلت ،أستراتيجية المحاضرة ،استراتيجية المناقشة والحوار ،استراتيجية التدريس

االستقصائي ،استراتيجية التعميـ الذاتي) ،انظر ممحؽ ( ،)1إذ مثمت كؿ استراتيجية تدريسية

مجموعة مف الدراسات تبدأ مف سنو ( )2000لغاية ( )2014وكانت كالتالي )6( ..دراسات
الستراتيجية حؿ المشكبلت )4( ،دراسات الستراتيجية المحاضرة )6( ،دراسات الستراتيجية
المناقشة والحوار )5( ،دراسات الستراتيجية التدريس االستقصائي )4( ،دراسات الستراتيجية
التعميـ الذاتي .والجدوؿ ( )1يوضح ذلؾ

الحالي.

ونظ ًار لصغر مجتمع البحث فقد تـ اختيار مجتمع البحث باكممو كعينو احصائية لمبحث

جدوؿ ()1

يوضح حجـ مجتمع وعينة البحث
الدراسات

استراتيجية
حؿ

المشكبلت
6

العدد

استراتيجية
المحاضرة
4

استراتيجية
المناقشة
والحوار
6

استراتيجية

استراتيجية

االستقصائي

الذاتي

5

4

التدريس

التعميـ

المجموع

25

ادوات البحث

قامت الباحثة بجمع عدد مف الدراسات التي بحثت اثر استراتيجية تدريسية ،لممقارنة بيف

نتائج الدراسات التي درست اثر استراتيجية حؿ المشكبلت ونتائج الدراسات االخرى ،ونظ ًار لكوف
ادوات البحث ىي عبارة عف نتائج لدراسات قاـ اصحابيا باعداد مقياس خاص ليا وعرضو عمى
الخبراء واستخراج صدؽ وثبات لكؿ مقياس والتوصؿ لنتائج معترؼ بيا وحصمت تمؾ الدراسات

عمى قبوؿ نشر فمـ تجد الباحثة ضرورة العادة النظر في صح تيا ،وفي ضوء ذلؾ يمكف الحكـ
عمى أف جميع النتائج صادقة ويمكف اعتمادىا لمدراسة الحالية ،وجدوؿ ( )2يوضح درجات نتائج

الدراسات التي اعتمدتيا الباحثة كعينو احصائية لمبحث.

جدوؿ ( )2يوضح

متوسط درجات المجموعات التجريبية ومتوسط درجات المجموعات الضابطة والفرؽ بينيما
االستراتيجية
حؿ المشكبلت

ت

التجريبية

الضابطة

الفرؽ

1

31،8

23،3

8،4

3

30،6

20،3

10،3

4

40،2

32،4

7،8

6

30،5

22،3

8،2

1

28،2

25،8

2،4

3

30،4

25،2

5،2

4

26،8

23،4

3،4

1

32،8

28،4

4،4

3

22،6

15،8

6،8

5

40،6

32،2

8،4

6

26،7

20،5

6،2

1

40،8

35،2

5،6

3

42،5

38،7

3،8

5

20،8

13،6

7،2

1

38،5

35،4

3،1

2

25،6

23،3

2،3

4

45،6

43،8

1،8

2

5

استراتيجية المحاضرة

استراتيجية المناقشة
والحوار

2

2
4

استراتيجية التدريس
االستقصائي

2
4

استرات يجية التعميـ
الذاتي

3

34،6

32،8

28،6

30،4
18،5

21،6
30،6

30،7

23،8

26،4

26،8

27،2
15،2

15،5
22،8

24،8

10،8

6،4

1،8

3،2
3،3

6،1
7،8

5،9

نتائج البحث وتفسيرىا

لتحقيؽ ىدؼ البحث قامت الباحثة باستخراج المتوسط الحسابي لدرجات الفرؽ بيف نتائج

المجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة كما موضح في جدوؿ (.)3
االستراتيجية

حؿ المشكبلت

ت

الفرؽ بيف درجات المجموعة

1

8،4

3

10،3

4

7،8

6

8،2

1

2،4

3

5،2

4

3،4

1

4،4

3

6،8

5

8،4

6

6،2

1

5،6

3

3،8

5

7،2

1

3،1

2

2،3

2

5

استراتيجية المحاضرة

استراتيجية المناقشة
والحوار

2

2
4

استراتيجية التدريس
االستقصائي

2
4

استراتيجية التعميـ

التجريبية والضابطة

المتوسط الحسابي

10،8
8،6

6،4

1،8

3،2

3،2

5،3

3،3

6،1
7،8

5،2

الذاتي

3
4

5،9
1،8

3،2

نبلحظ مف جدوؿ ( ) 3اف المتوسط الحسابي لدرجات استراتيجية حؿ المشكبلت ىو

( )8،6وىو اكبر مف المتوسط الحسابي لدرجات استراتيجية المحاض ةر ( ،)3،2وايضاً اكبر مف
المتوسط الحسابي لدرجات استراتيجية المناقشة والحوار البالغ ( ،)5،3وكذلؾ اكبر مف المتوسط

الحسابي لدرجات استراتيجية التدريس االستقصائي ( ،)5،2واكبر مف المتوسط الحسابي لدرجات

استراتيجية التعميـ الذاتي وىو (.)3،2
وتفسر الباحثة ذلؾ ...

 طريقة حؿ المشكبلت يشارؾ فييا الطمبة بأنفسيـ بصورة فعالة وايجابية ،فيـ يشعروف
بالمشكمة ،وىـ الذيف يقوموف ِّ
بتبنييا وقد وضحت في نفوسيـ معالميا فأصبحت وكأنيا

مف خصوصياتيـ ،فيـ يبحثوف عف حموؿ بكؿ حماس ،ثـ ىـ يختاروف األفضؿ وفقًا
لؤلدلة ،ىذه المشاركة تجعميـ يعيشوف التجربة أو الفكرة بدقائقيا وتفاصيميا ،ومف

الصعب لمف عايش تجربة أف ينساىا بسيولة ،ثـ ىا ىـ يشعروف بالسعادة ونشوة

الوصوؿ لميدؼ ،كمف خاض معركة قاسية ثـ خرج منيا منتص اًر .

 لممعمـ دور فعاؿ جدًا في ىذه الطريقة ،فيو الذي يمفت نظر الطمبة نحو المشكمة ويحدد
معالميا لمطبلب ويساعدىـ في فرض فروض الحؿ والموازنة بيف األدلة واختيار الدليؿ
األصوب ،ىذه المفاعمة المستمرة طيمة الدرس بيف المعمـ والطمبة تؤدي إلى زيادة الثقة

وتقوية أواصر المحبة بيف المعمـ والطمبة.

 طريقة حؿ ا لمشكبلت تعمؿ عمى ربط دروس المنياج المدرسي بالواقع ،وكمما كانت
الدروس مرتبطة بالواقع أكثر ،كمما كاف فيـ الطبلب لمدروس أكبر ،فبل يكوف الطالب

في واد ،بينما المدرس أو المدرسة والكتاب المدرسي بعيدًا عنو في واد آخر.

االستنتاجات  ...في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث تتقدـ الباحثة باالستنتاجات اآلتية ..
 - 1استعماؿ طريقة حؿ المشكبلت ُيساعد عمى رفع التحصيؿ العممي لمطبلب مف خبلؿ
ىـ بالمشكبلت التي تحيط بيـ وتحديدىا والعمؿ عمى حميا.
شعور َ
 - 2يعمؿ حؿ المشكبلت عمى تثبيت المعمومات في أذىاف الطبلب مف خبلؿ المراحؿ

المتعددة التي يمر بيا الطبلب وىـ يدرسوف عمى وفؽ ىذه الطريقة وصوالً إلى النتائج
لحؿ المشكمة وتركيز المعمومة.

 - 3طريقة حؿ المشكبلت يزيد مف ثقة الطبلب بأنفسيـ حيث يكونوف في المواقؼ التعميمية

التي تستعمؿ ىذه الطريقة محو ا ًر لمعممية التعميمية بحؽ فتحترـ آراؤىـ وتراعى
مشاعرىـ ف ي تحديد المشكمة والعمؿ عمى تحديد محاورىا وتعتمد مقترحاتيـ لمحموؿ.

التوصيات  ...في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي ..
 - 1اعتماد طريقة حؿ المشكبلت في التدريس في كافة المراحؿ الدراسية .

 - 2تنظيـ دورات تطويرية لمكوادر التعميمية لتعريفيـ بالطرائؽ واألساليب الحديثة بشكؿ عاـ
وطريقة حؿ المشكبلت بشكؿ خاص ومزايا ىذه الطرائؽ ومدى اإلفادة منيا في مجاؿ

التعميـ والتدريب والتطوير.

 - 3مراعاة المستجدات التربوية والعممية لمتوصؿ إلى صياغة المواد الدراسية لممساىمة في
المشكبلت التي يعيشيا المتعمـ عند التخطيط لوضع مفردات المناىج التربوية.

انًصادر .
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

إتشاْٛى ،أسايح إسًاعٛم (  :) 2000تٕظٛف أطهٕب حم انًشكالخ انزٚاضٛح انًتضًُح ف ٙيمزر
انزٚاضٛاخ ،يدهح كهٛح اٜداب  -خايعح تغذاد.
االسذَٕ٘ ،س انذ ٍٚسعذٌٔ ( :)2010أطانٛة تذرٚض انتزتٛح اإلطاليٛح ،انشٚاض  :داس انًشٚخ.
انرً ،ًٙٛصالذ عثذ انضْشج ( :)2000أثز درجح انذكاء ٔانذافعٛح نالَجاس عهٗ أطهٕب تفكٛز حم
انًشكهح نذٖ انطهثح انًتفٕل ٍٛف ٙطٍ انًزاْمح  .دساساخ انعهٕو انرشتٕٚح انًدهذ  ، 23انعذد 1
انداتش٘ٚ ،سٗ زس :)2012( ٍٛانعصف انذُْٔ ٙحم انًشكالخ ،يطثعح االيشاء  ،نٛثٛا.
اندثٕس٘ ،اتشاْٛى يسًذ ( :)2000تذرٚض انعهٕو تأطهٕب حم انًشكالخ انُظزٚح ٔانتطثٛك ،ط /1داس
االٔائم  -سٕسٚا.
انذا ،ُٙٚعالء صانر ( :)2013فاعهٛح اطتخذاو أطهٕب حم انًشكالخ ف ٙرفع يظتٕٖ تحصٛم تاليٛذ
انًزحهح االعذادٚح ف ٙيظائم انجثز انهفظٛح .يدهح دساساخ ف ٙانًُاْح ٔطشق انرذسٚس ،انعذد / 1
آراس.
انضايه ،ٙزٛذس عدٛم ( :)2009انتذرٚض أْذافّ أطظّ تمٕٚى َتائجّ .ط  / 4انماْشج :عانى انكرة.
انضٚشخأ٘ ،يٕسٗ يصطفٗ ( :)2002االتجاْاخ انحذٚثح ف ٙطزائك انتذرٚض .ط  ،1اإلياساخ
انعشتٛح -انع :ٍٛداس انكراب اندايع.ٙ
ساالس خثاس ( :)2006اشتماق يعاٛٚز يعزتح نًمٛاص حم انًشكالخ نٓثُز ٔتتزطٌٕ ،سسانح ياخسرٛش
(غٛش يُشٕسج) خايعح انًٕصم ،لسى عهى انُفس انرشتٕ٘.
انسايشائْ ،ٙاشى خاسى ٔآخشٌٔ ( :)2000طزائك انتذرٚض انعايح ٔتًُٛح انتفكٛز ،داس االيم نهُشش
ٔانرٕصٚع .استذ،االسدٌ.
عثذ هللا ،أزًذ ( :)1995تأثٛز طزٚمح االطتمصاء ٔانًُالشح ف ٙانتحصٛم انفٕر٘ ٔانتحصٛم انًؤجم
نًادج انتزتٛح اإلطاليٛح .سسانح ياخسرٛش غٛش يُشٕسج.
انعكٛه ،ٙتشٛش ازًذ (ًَ :)2004ارج ذشتٕٚح ذعهًٛٛح يعاصشج .األسدٌ -عًاٌ :داس ٔائم نهُشش
ٔانرٕصٚع.
عه ٙزًٛذ َاصش :)2010( ،تعهٛى انتفكٛز نهًزحهح األطاطٛح ،ط ، 1انكراب نهطثاعح ٔانُشش ،عًاٌ –
االسدٌ.
انمشِ غٕن ،ٙفاطًح دٚثاج ( :)2004أطاطٛاخ انتذرٚض ٔيٓاراتّ ٔ طزلّ ،داس انًُاْح عًاٌ
االسدٌ.
انًٕسٕ٘ ،شٓالء زس :)2001( ٍٛأطانٛة انتذرٚض انعايح انًعاصزج .ط  ،1انكٕٚد :يكرثح انفالذ.
يؤٚذ سانى سهٕاٌ :)2002( ،أطانٛة تذرٚض انذراطاخ االجتًاعٛح ،ج /1ط ،2يطثعح االسكُذسٚح -
يصش.
ٔصاسج انرشتٛح ٔانرعهٛى ،انُذٔج ( )146نسُح (.)2001

يهسك ()1
ٕٚضر انذساساخ انر ٙاعرًذذٓا انثازثح ( يدرًع ٔع ُّٛانثسث )
اطتزاتٛجٛح حم انًشكالخ
خ انثاحث
 1انٛاطز٘ ،طالو
يحًذ

عُٕاٌ انذراطح
اثش اسرخذاو طش ٚمح زم انًشكالخ عهٗ ذسصٛم طهثح انصف
انخايس االعذاد٘ نًادج انرشتٛح االساليٛح

اثز تذرٚض انعهٕو تاطهٕب حم انًشكالخ نطهثح انخايض
 0انظاعذ٘ ،عهٙ
االتتذائٙ
طعٛذ
اثش اسرخذاو طشٚمح زم انًشكالخ ف ٙاكرساب انعًهٛاخ انعهًٛح
 3انثأ٘ ،طانى عثذ
االساسٛح ف ٙيادج اندغشافٛح
انحظٍٛ
فاعهٛح تشَايح لائى عهٗ زم انًشكالخ ف ٙذًُٛح يٓاساخ
 4انُاصز٘ ،اسْز
يأساء انًعشفح نذٖ طانثاخ انصف االٔل يرٕسط
رطٕل
 5انذا ،ُٙٚياجذ عادل اثش ذذسٚس ٔزذِ يطٕسج ٔفك انًُسُ ٙانركايه ٙف ٙذًُٛح
يٓاساخ زم انًشكالخ نذٖ طهثح لسى انشٚاضٛاخ
 6انظاعذ٘ ،كاظى عثذ اثش اسرعًال طشٚمح زم انًشكالخ ف ٙذسصٛم طالب انصف
انثاَ ٙانًرٕسط ف ٙيادج اندغشافٛح
انشْزج
اطتزاتٛجٛح انًحاضزج
 1انشْأ٘ ،جالل َٕٚض اثش اسرخذاو اسرشاذٛدٛح انًساضشج عهٗ ذسصٛم طهثح انصف
انخايس االعذاد٘
 0انذن ،ًٙٛاتزاْٛى فاضم فاعهٛح اسهٕب انًساضشج عهٗ ذًُٛح لذسج ذاليٛز انصف
انخايس االترذائ ٙنهسفظ ٔاسرعادج انًعهٕياخ
 3انظعٛذ٘ ،طجاد حاكى اثش ذعهى يادِ انراسٚخ تاسرشاذٛدٛح انًساضشج ٔيماسَرّ
تاسرشاذٛدٛح انرعهى
 4االطذ٘ ،يعتش عثذ
انرعهى تاسهٕب انًساضشج ٔعاللرّ ترسصٛم انطهثّ
انحظٍ

انسُح ٔانكهٛح ٔاندايعح
( :)0222كهٛح انتزتٛح
االطاطٛح ،انجايعح
انًظتُصزٚح
( :)0220تزتٛح اتٍ انٓٛثى،
جايعح تغذاد
( :)0220كهٛح انتزتٛح اتٍ
رشذ ،جايعح تغذاد
( :)0223كهٛح انتزتٛح
االطاطٛح ،جايعح تاتم
( :)0212كهٛح انتزتٛح،
انجايعح انًظتُصزٚح
( :)0210كهٛح اٜداب
جايعح تغذاد

( :)0225كهٛح انتزتٛح ،انجايعح
انًظتُصزٚح

( :)0225كهٛح انتزتٛح االطاطٛح
انجايعح انًظتُصزٚح
( :)0227كهٛح انتزتٛح  ،جايعح
تغذاد

( :)0211كهٛح انتزتٛح اتٍ رشذ،
جايعح تغذاد

اطتزاتٛجٛح انًُالشح ٔانحٕار
1

انثٛات ،ٙحظٍ كزٚى

انرعهى تاسرشاذٛدٛح انًُالشح ٔانسٕاس ٔعاللرّ ترسصٛم انطالب

( :)0222كهٛح اتٍ انٓٛثى،

0
3
4
5
6

انتً ،ًٙٛيحًٕد كاظى اثش اسرخذاو اسرشاذٛدٛح ذذسٚسٛح لائًح عهٗ انًُالشح ٔانسٕاس
ترسصٛم طهثح انخايس اعذاد٘ نًادج انراسٚخ
انتكزٚت ،ٙعثذ حًذ
اثش ذذسٚس يُٓاج كراب اندغشافٛح تاسهٕب انًُالشح ٔانسٕاس
يحًذ
نطالب انصف االٔل انًرٕسط
انحزٚز٘ ،طٓاد حظ ٍٛفاعهٛح تشَايح يمرشذ لائى عهٗ اسرشاذٛدٛح انًُالشح ٔانسٕاس
نشفع انشٔذ انًعُٕٚح نذٖ طهثح انصف انثانث يرٕسط
انحًذاََ ،ٙجى شاكز
اسرخذاو اسهٕب انًُالشح ٔانسٕاس ف ٙذذسٚس يادج انفٛضٚاء
نهصف انثانث انًرٕسط
انخشرج ،ٙحظ ٍٛفالح اثش ذعهى يادج انشٚاضٛاخ تاسرشاذٛدٛح انًُالشح ٔانسٕاس نطالب
انصف انشاتع االعذاد٘

جايعح تغذاد
( :)0223كهٛح انتزتٛح االطاطٛح
انجايعح انًظتُصزٚح
( :)0224كهٛح اتٍ انٓٛثى،
جايعح تغذاد
( :)0224كهٛح انتزتٛح ،جايعح
انًٕصم
( :)0226كهٛح اٜداب ،جايعح
تغذاد
( :)0227كهٛح انتزتٛح ،جايعح
دٚانٗ

اطتزا تٛجٛح انتذرٚض االطتمصائٙ
1

انزتٛع ،ٙعًار ياسٌ

اثز اطتخذاو خزٚطح انشكم ) (Vف ٙتذرٚض يختثز انفٛشٚاء ف ٙفٓى
انًفاْٛى انفٛشٚائٛح ٔيٓاراخ عًهٛاخ انعهى نذٖ طهثح جايعح تغذاد

 0انظٕٚذ٘ ،حٛذر عثٛذ اثش ذعهى انعهٕو تاالَشطح انعهًٛح االسرمصائٛح ف ٙفٓى انطهثح
نهًفاْٛى انعهًٛح ٔيعرمذاذٓى االتسرًهٕخٛح ٔاذداْاذٓى َسٕ انعهى.
 3انظايزائ ،ٙخهٛم عادل اثش اسرخذاو اسرشاذٛدٛح االسرمصاء انرأيه - ٙانصشٚر ٔانًُسٗ
انراسٚخ ٙف ٙفٓى انفٛضٚاء ٔانرصٕساخ زٕل طثٛعح انعهى نذٖ
طهثح انًشزهح االساسٛح
 4انطائٔ ،ٙجذاٌ عثذ
اثش طشٚمح االَشطح االسرمصائٛح ف ٙفٓى طهثح انصف انثانث
انكزٚى
نهًفاْٛى انفٛضٚائٛح
 5انعثٛذ٘ ،جُاٌ عثذ
فاعهٛح طشٚمح االسرمصاء ف ٙذذسٚس يادج انرشتٛح االساليٛح
انكزٚى

( :)0221كهٛح انتزتٛح االطاطٛح
انجايعح انًظتُصزٚح
( :)0223كهٛح انتزتٛح اتٍ رشذ،
جايعح تغذاد
( :)0224كهٛح انتزتٛح ،جايعح
تاتم
( :)0212كهٛح اٜداب ،جايعح
تغذاد

( :)0211كهٛح انتزتٛح ،انجايعح
انًظتُصزٚح

اطتزاتٛجٛح انتعهٛى انذاتٙ
1

انعشأ٘ ،جاطى كاظى

0

انمٛظ ،ٙطُاء عثذ
انزحًٍ

3

انكثٛظ ،ٙكزار حٛذر

4

انظاعذ٘ ،عثذ هللا
تحظٍٛ

فاعهٛح اسرخذياو اسرشاذٛدٛح انرعهى انزاذ ٙعهٗ ذسصٛم
انشٚاضٛاخ نذٖ ذاليٛز انصف االٔل اعذاد٘
اخرثاس فاعهٛح انرعهٛى انزاذ ٙتانًماسَح يع اسهٕب انرعهى انًعراد
ف ٙذعهٛى طالب انصف انثانث االعذاد٘ نًادج انعهٕو
دساسح ذدشٚثٛح نفاعهٛح انرعهى انزاذ ٙف ٙذعهى اندغشافٛح

( :)0220كهٛح اتٍ انٓٛثى،
جايعح تغذاد

( :)0223كهٛح انتزتٛح االطاطٛح
جايعح تاتم

( :)0225كهٛح انتزتٛح االطاطٛح
انجايعح انًظتُصزٚح
اسرخذاو طشٚمح انرعهى انزاذ ٙف ٙذعهٛى انعهٕو تانًشزهح انًرٕسطح ( :)0227كهٛح انتزتٛح ،انجايعح
انًظتُصزٚح

Compare the results of studies based on a problem-solving strategy with the results of
studies with other strategies.
Dr. Rana Haseeb Kazem

Abstract:
The current century is witnessing a comprehensive knowledge
development that imposed its challenges on all areas of life، including the
educational field. Modern means of communication، in addition to
comprehensive technical progress، helped to establish this development،
which contributed to the presence of many new knowledge and
information، and as a result educational institutions should play their role
In addressing the accompanying and keeping pace with this massive
knowledge explosion and preparing the manpower capable of dealing

with it with thought، awareness and creativity، and this requires the use of
various skills in thinking.
The concept of thinking refers to the cognitive activity that is related to
the problems and attitudes surrounding the individual، and the ability to
analyze the information that he receives through his various senses، using
his prior knowledge.

