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الملخص :
هددد ا الدراسددة الحاليددة الددى تا د ير بريددام تدددريبي ح د الددتعلم المسددتيد الددى
المشكلة قياس اثره ي تحصي البة كليدة التربيدة الدرازي بجامعدة ديدالى تالفدا عييدة
الدراسددة مددن )111االبددا االبددة 75ذك د را 77اياثددا) م د زعين علددى مجم د عتين
احدددداهما تجريبيدددة ت دددعا للبريدددام التددددريبي اعتدددرا ددداباة تعلمدددا بالاري دددة
الت ليدية بعد اعيتهدا مدن تدرل التابيدب ابدب اتتبدار تحصديلي ك يداس بعدي اسدتتدم
 .قددد
تحلي د التبدداين الثيدداشي المشددترح المصدداحف) عتتبددار ر ددياا الدراسددة الددث
اظهرا يتاش الدراسة ج د ر ب ذاا دعلة احصاشية تعزا لتابيب البريام التددريبي
لصالح البة المجم عة التجريبية يما لم ت جد ر ب ذاا دعلة احصاشية تعدزا للجديس
ا للتفاع بين الاري ة الجيس.
المقدمة:
ان اسددتمرار التفجددر المعر ددي اع ي دداا السددريت للتفجددر الت يددي ددي شددتى ميدداحي
الحيال قلص د ر المدرسة ي تز يد الا ف بجميت المعل ماا التبراا التدي يحتداج ن
اليها دي سديي عمدرهم ذلدح لتد ا ر سداش حديثدة عملدا علدى مشداارل المدرسدة دي
عمليددة التعلدديم-الددتعلم ؛ مددن ثددم ا ددحا اهددم المهدداراا التددي يمكددن للمدرسددة ان تدددريف
الا ف عليها هي كيف يدتعلمن بمفدردهم بمسداعدل يسديرل مدن المعلم مدن تد العمد
على تبيي يماذج حديثة لتعليم التفكير تشجت العم الذاتي ر ت مست ا اعدا للمتعلمين
التددي تعدددمن اعهددداف اعساسددية للمدرسددة الحديثددة حتى تح ددب الم سسددة التعليميددة هددذه
اعهداف برزا مجم عة مدن اليمداذج التعليميدة-التعلميدة التدي اتدذا دي اع يدة اعتيدرل
تفدددددره يفسدددددها ب ددددد ل دددددي الميددددددان الترب ي يعدددددد يمددددد ذج الدددددتعلم المسدددددتيد الدددددى
المشددكلة )problem-based learningاحددد اليمدداذج التعليميددة-التعلميددة التددي اتددذ يتب د
أمكايا مرم قا بين حركة اليماذج الفعالة ي العملية التعليمية-التعلمية.
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اغلف اعهداف التي تعيى بها المدرسدة المتاد رل هدي مددا حاجتهدا لتيميدة مجم عدة مدن
مهاراا التفكير لع اهمها مهاراا التفكير الياقد  )critical thinking skillsالتفكير
اعبداعي  )creative thinking skillsلدا الالبدة اكسدابهم مهداراا حد المشدك ا
 )problem solvingالتحصي الدراسي عالي المست ا تشير البح الحديثة الدى
ان التفكير الياقد مهاراا ح المشك ا ليسا مستتدمة كثيدرا دي غر دة الصدف؛ ذلح
ألن )%57من األلفاظ المستتدمة ي غر ة الصف هي على شك اسشلة تعم على تيمية
التددددذكر ا تكدددد ن معددددادل ا سددددهلة امددددا اعسددددشلة التددددي تحتدددداج الددددى عمليدددداا التحليدددد
التركيددددف تا ير مهدددداراا التفكيددددر العليددددا  )h.O.Tايهددددا يددددادرا ماتسدددد مددددن قبدددد
المعلم .)delisel,1997
دددب يمددد ذج الدددتعلم المسدددتيد الدددى المشدددك ا )pblيدددتم التعامددد مدددت الالبدددة كدددايهم
محتر ن حي ت دم اليهم مشك ا تشد بها ج ايدف غام دة معل مداا ياقصدة يدرا
الالبددة ان هيدداح حاجددة الددى تحديددد بيددان ا د ح د ممكددن ددي قددا محدد هددذا ه د
احيايا ي م به المعلم ن ي سعيهم
اعسل ف الذي ي م به ك من المهيدسين اعابا
ل قتراف من حد المشدك ا التدي تد اجههم هدذا ميداقه كثيدرا لمدا يجدري دي ال ر دة
الصددفية حيد يرشددد المعلمد ن الالبددة الددى ترتيددف اعجابدداا مددن ثددم الددتحكم بالمشددكلة
ال ص الى ح دقيب د ن اجهاد الاالف بالتفكير .)benoit,2004
ان مراجعة شاملة ليم ذج التعلم المستيد الى المشكلة تف ي الى ج د مفاهيم متعدددل
لهذا الي ا من التعلم لع تعدد المفاهيم للتعلم المستيد الى المشكلة عيعيي اعتدت ف دي
العياصر اعساسية المك يدة له ب ددر تعددد اعتجاهداا التدي اهتمدا بده عالجتده مدن ميدا
متكاملة يما ياتي مجم عة من هذه المفاهيم
يعددرف مدداي اتددر ن  )mayo,et al,1993الددتعلم المسددتيد الددى المشددك ا بايدده
استراتيجية ترب ية للتشكي المهم ي السياب حاعا العالم الح ي ي حي تعمد علدى
تز يدددد المتعلمدددين باعرشددداداا المصدددادر؛ لياددد ر ا مهددداراتهم لحددد المشدددك ا التدددي
ت اجههم.
اما ه لي  )holly,1996يعرف التعلم المستيد الى المشكلة بايه استراتيجية تعليميدة
تستيد الى تصميم ال حداا الدراسدية الم دررل امبحد اكداديمي معين بحيد تت دمن هدذه
المشددك ا مجم عددة مددن المشددك ا المرتباددة بحيددال الاالددف ال اقعيددة ي ال قددا يفسدده
تعم على جذف ايتباههم تستثير عملياا التفكير لديهم ت دهم الى ح المشكلة.
قد ذهف بيدجز هلييجر  )bidges and hallinger,1999الى ما ذهف اليه هد لي
من ان التعلم المستيد الى المشكلة ه استراتيجية تعليمية-تعلمية ؛اذ عرف الدتعلم المسدتيد
الى المشكلة بايده اسدتراتيجية تهددف الدى ربدا العمليدة التعليميدة-التعلميدة بالحيدال ال اقعيدة
للاالف حي يبدأ المعلم مدن مشدكلة تتصد ب اقدت الاد ف تبدراتهم من تد العمد
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على ايجاد ح لهذه المشكلة تتم مجم عدة مدن العمليداا الذهييدة التدي تد دي بدد رها الدى
اكساف الا ف مجم عة من المهاراا المعارف.
يشير درش اتر ن )drch,et al,2001الى ان التعلم المبيي علدى المشدك ا هد
يم ذج تعليمي-تعلمي يستيد الى اليظرية البياشية  )constructive theoryحي يسداعد
الالبددة علددى تعلددم التفكيددر ح د المشك ا اكتسدداف مهدداراا ع تكتسددف ددي المدددارس
الجامعاا الت ليديدة اع مدن تد اسدتتدام مشدك ا ح ي يدة مع ددل تتلدب الدا عيدة لددا
الالبة للتعلم ي ال قا يفسه تشجعهم على اكتساف المعر ة مهاراا ح المشك ا.
دي السدياب يفسده يدرا كدي ييد اتدر ن  )keng-new et al,2004ان الدتعلم
المستيد الى المشكلة عمليدة بياشيدة اذ ان د ر المدتعلم دب هدذا اليمد ذج يتمثد دي بيدا
معر ته الجديدل بيا على معار ه السداب ة ب دمد المعر دة الجديددل مدت المعر دة السداب ة
لتك ين اعبيية المعر ية التي تمكيه من عملية الفهم العميب.
ي كدد سدتيفن جد لجر )Stephen and Gallagher,1993اهميدة الدتعلم المسدتيد
الى المشكلة مدن تد د دت المتعلمدين الدى اعكتشداف مدن تد ادر اعسدشلة تب يدف
د عددن اسددتثارل التفكيددر التفسددير الفهددم العميددب للمشددك ا
اعجابدداا ددب اهميتهددا
ال ايا التي يتعامل ن معها.
امددار برا ديليسد  )1001ددد عددرف الددتعلم المسدتيد الددى المشددكلة بايدده اسددتراتيجية
تعليمية-تعلمية تستيد الى ت ديم م قف الا ف ي دهم الدى مشدكلة مدن ثدم يتعدين علديهم
التفكير بتا اا عيجاد ح لها؛ ليس بال ر رل ان يك ن للمشكلة ح احد صحيح؛ اذ
ان كثيرا من المشك ا ع يك ن لها اجابة صحيحة.
بييمددا يعر دده بييدد ا )benoit,2004بايدده ميهدداج متادد ر يظددام متحددرر يهددتم
ددر رل مسدداعدل الادد ف علددى اكتسدداف
ب ددر رل تادد ير مهدداراا حدد المشددك ا
المهدداراا المعددارف علددى حددد سد ا تفيد اسددتراتيجية الددتعلم المسددتيد الددى المشددكلة مددن
المشددك ا العددالم الح ي ددي لدديس مددن ق ددايا حدداعا ا ترا ددية يتعلم الاد ف كد مدن
اعامشيان مهاراا التفكير الياقد من ت ت ا ر الصراا ا التياقه ما بدين التاد اا
التي ي م ن بها بين المشكلة الفعلية.
اما د ر المعلم دي الدتعلم المسدتيد الدى المشدك ا هد ت جيده مبدادرال الالبدة التح دب
ميها تعزيزها اعبتعاد عن المحا رل ا اعاا التعليماا ا تز يد الالبة بالمعل ماا
الجاهزل اما الى اية درجة يك ن صف التعلم المستيد الى المشك ا
م جها من قب الالبة م اب ت جيهده مدن قبد المعلم هد قدرار ياتدذه المعلدم معتمددا
على حجدم الصف ي د الالبدة المعر دي اعهدداف التعليميدة-التعلميدة المدراد تح ي هدا
لدا المتعلمين على شك يتاجاا تعلمية لديهم .)duch,2001
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كما يشير ر برا ديليس )1001الى ان التعلم المستيد الى المشكلة ييجح مدت جميدت
مست ياا الا ف اذ تعد استراتيجياته مياسبة للصف ف من مست ا رياه اعافدا الدى
عن ذلح يه مياسف اي ا للصف ف التي تت من قدراا متبايية
المست ا الجامعي
بين ا بها.
ترتد جذ ر التعلم المستيد الى المشكلة الى المربي ج ن دي ي )john deweyعيدما
راا بددان د ر المعلمددين عبددد ان يتمث د ددي متاابددة دا عيددة البح د التك د ين الابيعيددة
ددد عدددن اهميدددة التبدددراا التدددي يتعدددره لهدددا الاالدددف تدددارج ياددداب اسددد ار
لدددديهم
المدرسة؛عن تبراا الا ف تارج يااب المدرسة تعم علدى تز يددهم بتلميحداا حد
م شمة تعدي الدر س بيا على ما يتعر ن له ي حياتهم من مشك ا.
ددت دي اعصد لتدددريف اعابدا علددى كيفيددة معالجددة
ان هدذا اليد ا مددن الدتعلم قددد
المشك ا الابية ايجاد ح لها؛عن الميحيى الت ليدي ي تعليم الادف كدان يجبدر اد ف
حف ََ ََ ََظ قدر كبير من المعل ماا الابية من ثم تابيب هذه المعل مداا
الاف على َ
ي م اقف مر ية سريرية بيد ان هذا الميحيى لدم يعدد اعابدا للعدالم الح ي دي لمهيدة
الاف عن بعه المر ى قد ع يتمكي ن من صف حاعتهم المر ية ا قد يك ن لديهم
مجم عة مدن اععدراه من الم كدد ان اد ف الادف كدان يحفظد ن المعل مداا الابيدة
التي كاي ا قد ز د ا بها من قب اساتذتهم بيد ان عملية تابي ها ي م اقف ح ي ية كايا
دددعيفة؛ ذلح لع امددد اليسددديان دددي ظددد هدددذا ال دددت للتعلددديم الجدددامعي دددي كليددداا
الاددددف ادرح هدددد ارد بددددار ز  )howard barrowsهدددد اسددددتاذ ددددي كليددددة الاددددف
بجامعة  )mac master universityي كيدا ان مبدا المربي ج ن دي ي مفيد صدحيح
يمكددن تابي دده ددي تعلدديم الاددف من حيد ك يدده ياد ر ارقددا تعددزز قدددرل الاد ف علددى
التفكيدر ددي م اقددف حياتيددة تدارج اسد ار الكليددة غيي عددن البيدان ان البددة هددذه الكليدداا
يحتاج ن الى تيمية قددراتهم الذهييدة بشدك كبير؛يظدرا لدقدة المهيدة التدي يعملد ن بهدا مدن
ت اكتشاف المعل ماا تابي ها بايت ا هذا الي ا من التعلم الى الميدان الترب ي ان
جملة من المهداراا سدتح ب لددا الاد ف ميهدا تعلم المعل مداا ال زمدة لممارسدة الحيدال
التعلم ذاتي الت جده مهارل حد المشدكلة ال درل علدى ت ظيدف المعدارف دي الم اقدف
العملية تاصدة تلدح الم اقدف التدي تت دمن مشك ا د عدن ال ددرل علدى الت سدت دي
المعارف.
يصف ديليس  )1001ان الهدف من التعلم المستيد الدى المشدكلة لديس الت صد الدى
اجابة يهاشية للمشكلة ؛عن هذا الي ا من التعلم ليسدا لده اجابدة صدحيحة احددل يمكدن ان
التفكيدر
يجمت الا ف عليها ب ان التعلم ب هذا الي ا يحد من تد عمليدة الحد
ي تا اا الح البح اعست صا عن المعل ماا ذاا الع قة من مصادر متعددل.
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كما ان ثمة هدد ا اتريتمثد دي ايجداد ر ابدا بدين الاد ف المجتمدت الدذي يعيشد ن
يه من ثدم العمد علدى جعد الاد ف مهيشدين للمجتمدت الكبير التدر ج بهدم مدن ياداب
المياه الدراسية الم ررل الى مجا المشك ا الح ي ية التي يعايي ميها المجتمت.
التحصيل الدراسي والتعلم المستند الى المشكلة:
ان يم ذج الدتعلم المسدتيد الدى المشدكلة )pblيتسدب بدرجدة كبيدرل مدت حركدة اعيت دا
المتا د ر اعيجددابي التددي تيددادي ب ج د ف بل د ن المتعلمددين معددايير عاليددة ددي التحصددي
الدراسددي؛اذ يعمددد هددذا اليم د ذج الددى تا د ير قدددراا الا د ف علددى تك د ين الفهددم العميددب
)depth understandingللمادل الدراسية التي يتعلم يها؛كي يح ا ت دما يجاحا عاليا
ي مست ا التحصي الدراسي ي عالم غدا التسارا المعر ي التكي ل جي احدا سدماته
د عددن تتليددب مسددت ا عددا مددن الدا عيددة الداتليددة كما يركددز علددى تبيددي
اعساسددية
ب هذا
مهاراا التفكير اعستدعلي تعزيز مست ا ت ليد الحل الت قة اعست لية
اليم ذج ي ظف المعلم مجم عة من اعسدتراتيجياا اليشداة التدي تجعد الالبدة متفداعلين
مت بع هم بع ا د ن سااة سلا ية من المعلم اذ ان هدذا اليمد ذج تلدب اد ارا جديددل
للمعلددم تتمث د ددي التسددهي اعرشدداد اتاحددة ددرص التحدددي مددن ت د التبددراا التددي
ي رهددا للمتعلمددين من قب د الكتددف العلميددة الحديثددة الشددلش ة الم اقددت اعلكتر ييددة علددى
الشبكة العالمية ل يتريا التي تثير التحدي لدا المتعلمين ي ال قا يفسه يتبيدى يمد ذج
التعلم المستيد الى المشكلة تياراا التعلم اعت ايي للمهاراا المفداهيم التدي تعلدم للاد ف
بما يها مهاراا التفكير التحليلي .)delisel,1997 )Analytical thinking
اشارا دراسة ك ي ر )conger,2001الى ان )PBLيمكن ان ي ظف بهدف تح يب
الفهم اعسدتيعاف  )comprehensiveلددا المتعلمدين مدن تد ادر المشدك ا كما
يسهم ي تعزيز استتدام الالبة للمصالحاا العلمية بك دقة ي اثيا حديثهم ا كتاباتهم
العلمية زيادل على ايه ييمي اعهتمام بالتعلم.
اشارا دراسة بربح هادغرا دا  )prpic&hadgraftالدى ان الدتعلم المسدتيد الدى
المشددكلة ييمددي الددتعلم اعسددت لي زيددادل الفهددم العميددب لدددا المتعلمددين مددن ت د اددر
المشك ا.
بييا دراسة جر ثر )growther,1999ان ت ييف اعستراتيجياا التعليمية-التعلمية
المتمركزل ح الاالف تعد من اعسباف الرشيسدية دي تدديي مسدت ا التحصدي الدراسدي
لدا الا ف ذلح ل ياف تشجيت الا ف على بيا المعر ية باست لية ممارسة عملياا
التفكير ذي اليهاية المفت حة.
اهمية الدراسة:
تتمث اهمية الدراسة الحالية ي الج ايف اعتية
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-1تا ير بريام تدريبي ح التعلم المستيد الى المشكلة اتتبار اعليتده دي التحصدي
الدراسددي ددي م ددرر اوحصددا ه د احدددا م د اد بريددام البكددال ري س تتصددص عل د م
الحاسددباا الذي يعددد مددن المسدداقاا الجامعيددة المهمددة التددي ت د ر ميدددايا تصددبا لاددر
المشددك ا ال ددايا التددي تحتدداج الددى بحدد تفكيددر ددي الت صددي الددى مجم عددة مددن
من ثم ان عملية ربا التعلم المستيد الى المشكلة بهذا المساب يمث اهمية كبيدرل
الحل
يما يتعلب بتحسين التحصي الدراسي .
-1يتميز يم ذج التعلم المستيد الى المشكلة باهتمامه ي اكساف الا ف مهارل التفكير؛من
ت تدريبهم على معالجدة المعل مداا التدي يتل يها ممارسدة عمليداا التفكيدر بصد رل
مست لة من ثم تح يب الفهم العميدب للمثيدراا مدن تد تكد ين المفداهيم اع كدار التدي
تشك اهدا ا رشيسة من اهداف التعليم ي المرحلة الجامعية.
-3تاتي هذه الدراسة ي ااار اعهتمام العالمي بالتحصي الدراسي ي المرحلة الجامعية؛
اذ ان الالبة ي هذا المست ا من التعلديم الجدامعي بحاجدة الدى تملدح المهداراا اعساسدية
ي الم اد اعساسية ي بريام البكال ري س يعد يم ذج التعلم المستيد الى المشدكلة احدد
اليمداذج الم ترحدة التدي تسددهم دي تددريف الاد ف علددى م اجهدة المشدك ا الميبث دة عددن
الميهاج الجامعي ا تلح المشك ا التي يمكدن ان تفدره يفسدها علديهم دي اقدت حيداتهم
العمليددة كما يت قددت مددن ان تددز د هددذه المددادل الا ف معلمددي المسددت ب )بتلفية معم ددة ددي
م رر اوحصا من ت صد ن الم اقدف التعليميدة-التعلميدة علدى شدك مشدك ا الذي
يعد امرا ر ريا للمعلم ي حياته العملية.
-4تعم هدذه الدراسدة علدى اعدداد الاالدف الجدامعي لم اجهدة تحددياا العصدر من تد
اكسدابه مهداراا يمد ذج الدتعلم المسددتيد الدى حد المشددكلة باو دا ة الددى اسدتتدام بريددام
 SPSSالتدريبي.
مشكلة الدراسة:
تتمث مشكلة الدراسة الحالية ي اعجابة عن الس ا الرشيس اعتي
ما اثرالبريام التدريبي المستيدالى المشدكلة دي التحصدي الدراسدي دي م درر اوحصدا
لدا البة كلية التربية الرازي؟
فرضيات الدراسة:
ت ميا الدراسة الحالية الفر ياا الصفرية اعتية
-1ع ت جددد ددر ب ذاا دعلددة احصدداشية عيددد مسددت ا )0007≤αبددين مت سددا ادا البددة
الجامعة الذين تظع ا للبريام التدريبي الما ر ح التعلم المستيدالى المشكلة مت سا
ادا الالبة من المست ا يفسه الذين لم يتظع ا لهذا البريام
ذلح على اتتبار التحصي الدراسي ي م رر اوحصا
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-1ع ت جد در ب ذاا دعلدة احصداشية عيدد مسدت ا )0007≤αبدين مت سدا ادا الدذك ر
مت سددا ادا اعيددا مددن البدددة الجامعددة علددى اتتبددار التحصدددي الدراسددي ددي م دددرر
اوحصا .
-3ع ي جد اثر ذ دعلة احصاشية عيد مست ا )0007≤αللتفاع بين مت يري المجم عة
الجيس على اتتبار التحصي الدراسي ي م رر اوحصا التعريفاا اعجراشية
لغايات هذه الدراسة تم تحديد التعريفات االجرائية االتية:
-1البريدددام التدريبي مجم عدددة مدددن الل دددا اا التعليميدددة-التعلميدددة المتاادددة الميظمدددة
المبرمجددددة زمييا المسددددتيد الددددى مراحدددد الددددتعلم ددددب يمدددد ذج الددددتعلم المسددددتيد الددددى
المشكلة المت ددمن سلسددلة مددن اعسددتراتيجياا التعليميددة-التعلمية الددذي يهدددف ال ر ددت
التحصي الدراسي ي م رر اوحصا لدا البة كلية التربية الرازي
-1يم ذج التعلم المستيد الى المشكلة مجم عة من اعجرا اا التعليمية-التعلمية المسدتيدل
الى م اجهة الاالف بمشكلة ميبث ة عن تاة م درر اوحصدا اذ يدتم ادر مشدكلة ذاا
ع قدددة بمفدددرداا ال م دددرر من ثدددم ت دددديمها للمتعلمدددين من تددد ادددر مجم عدددة مدددن
اعسددشلة تدريف الا د ف علددى جمددت المعل مدداا ت ييم تلددح المعل مدداا اقترا الحل د
المياسبة لتلح المشكلة.
-3التحصي الدراسي مجم عة المفاهيم المصدالحاا المهداراا التدي اكتسدبها الاالدف
يتيجة مر ره بتبرل ي اس التحصي الدراسي بالع مة التي يحصد عليهدا الاالدف علدى
اتتبار التحصي الدراسي البعدي ي م رر اوحصا الذي اعد ل اياا هذه الدراسة.
-4كلية التربية الرازي كلية جامعية تميح درجة البكال ري س ي تتصصاا هي الكيميا
عل م الحيال عل م الحاسباا تتبت ي إدارتها جامعة ديالى
حدود الدراسة:
-1اقتصار ا راد الدراسدة علدى البدة كليدة التربيدة الدرازي بجامعدة ديالى الدذين يدرسد ن
م رر اوحصا ي المرحلة الثالثة.
-1اليم ذج الذي يستيد اليه البريام التدريبي ه يم ذج التعلم المستيد الى المشكلة.
-3اتتبددار التحصددي الدراسددي البعدددي ددي مسدداب م ددرر اوحصددا المعددد ل ايدداا هددذه
الدراسة الذي تم بيا ه ب جد الم اصفاا.
الدراسات السابقة:
تد ا را مجم عددة مددن الدراسدداا التددي اهتمددا باست صددا اعليددة اسددتراتيجية الددتعلم
المستيد الى المشكلة يما ياتي عره لبعه الدراساا التي امكن الحص عليها
قاما بايرد )bayard,1995بدراسة لمست ا استجاباا قسم الت ذية باستتدام استراتيجية
تك يا عيية مدن الدراسدة مدن ) 31االبدا مدن مسدت ا البكدال ري س ممدن يدرسد ن يظدام
الحميددة ال ذاشيددة ) 71متدددربا مددن مددن تمسددة م اقددت تدريبية اسددتتدما الباحثددة المدديه
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ال صفي ميه دراسة حالة الذي يت دمن تصدميما تجريبيا درسدا احددا المجم عداا
باسل ف المحا رل اظهرا اليتاش ان استراتيجية تعليمية تتمح ر )PBLحد الاالدف
يعدددزز مهددداراا التفكيدددر الياقدددد حددد المشدددك ا الدددتعلم الدددذاتي اكتسددداف المعدددارف
اعحتفدداظ بها كمددا بييددا يتدداش الدراسددة ان اسددتراتيجية )PBLكايددا عالددة ددي ت جيدده
الاد ف لماال عددة الكتددف المجد ا بمهددارل م اريددة مددت الاد ف الددذين تعلمد ا مددن تد
اسل ف المحا رل.
اجددرا لي د كس ) lieux 1991دراسددة بعي انقم اريددة بددين الددتعلم بالمحا ددرل الددتعلم
المسددتيد الددى المشددكلة؛حي هددد ا الددى تعلدديم مسدداب اعيتدداج الكمددي ل اعمددة التدددماا
المال بة باستتدام التعلم بالمحا رل استراتيجية التعلم المسدتيد الدى المشدك ا اثرهمدا
ي تحصدي الالبدة للمفداهيم العلميدة تك يا عييدة الدراسدة مدن )10االبدا دي المجم عدة
التجريبية )10االبا ي المجم عة ال اباة تم اتتيارهم بالاري ة العش اشية اسفرا
يتاش الدراسة عن ج د تحسن ملح ظ ي هم الا ف للمفداهيم العلميدة لصدالح الاد ف
الذين تعلم ا باستراتيجية الدتعلم المسدتيد الدى المشدكلة م اريدة مدت تحصدي الاد ف الدذين
تعلم ا باري دة المحا درل كما اظهدر الاد ف رغبدة دي ح د ر الددر س المسدتيدل الدى
عن ج د يما من التفاع بين المعلم ا به ع ل على تا ير مهاراا
المشكلة
اعتصا الشع ر بالمس لية.
دددي دراسدددة قدددام بهدددا ايشدددلش ه ر  )Achilles&hoover 1991التدددي هدددد ا الدددى
است صا مدا عالية اسل ف التعلم المستيد الى مشكلة كدادال للتحسدن الدراسدي بالمددارس
اعمريكية المت ساة العليا استتدما الدراسدة اسدل ف الدتعلم المسدتيد الدى المشدكلة الدذي
ي دم للاالدف رصدا متتلفدة لتابيدب المعر دة المياسدبة لمشدكلة معر دة جيددا يسدمح لهدم
بتابيب مهاراا الح اعكاديمي للمشكلة على مشك تهم الحياتية ال اقعية.
مدددارس بجيد ف كار لييددا
قددد اسددتتدم هددذا اعسددل ف كددادال للتحسددن المدرسددي ددي ثد
حاجدة
احدل ميها مدرسة عليدا اعتريدان مت سداتان قدد قدرر معلمد المددارس الدث
الادددد ف الددددى مهدددداراا اجتماعيددددة كا يددددة حتددددى يتصددددف العمدددد اعجتمدددداعي بالكفددددا ل
الفعالية ت صلا الدراسة الى ان التعلم المستيد الى المشكلة ليسا اسدتراتيجية مدرسدية
تمامددااع ايدده يسددمح بالمر ية يشددجت علددى اعتصددا اعحتددرام المتباد يكشددف عددن
الا ف الم ه بين قد جد المعلمد ن ان ال قدا المالد ف لتيفيدذ بريدام الدتعلم المسدتيد
الى مشكلة يك ن اكبر مما يجع ه ع المعلمين يشعر ن باعرتبداح عيدد تيفيدذ البريدام
اعساسددي كمددا اظهددر الا د ف عدددم الث ددة بيدديهم عدددم تعددا ن مددت اع ددا الجماعددة التددي
يعمل ن يها.
قددددام العددددر )AL-arfaj 1000بدراسددددة هددددد ا الددددى است صددددا اعليددددة ثدددد
اسدددتراتيجياا لتددددريس العلددد م دددي كددد مدددن اتجاهددداا الاددد ف يحددد اري دددة التددددريس
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المسددددددتتدمة تحصدددددديلهم العلمي هددددددذه اعسددددددتراتيجياا هددددددي التعلم المسددددددتيد الددددددى
المشددكلة الاري ة الت ليدية التدددريس باري ددة العددر ه العمليددة تك يا عييددة الدراسددة
مجم عاا ك د مجم عددة تعلمددا
مددن ) 101مددن الا د ف السددع ديين زع ا علددى ث د
باحدددا اعستراتيجياا اسددفرا اليتدداش عددن جدد د ددر ب ذاا دعلددة احصدداشية لصددالح
المجم عددة التددي درسددا باسددتتدام الددتعلم المسددتيد الددى المشددكلة كما اظهددرا اليتدداش عدددم
ج د ع قة ايجابية بدين اتجاهداا الاد ف يحد اسدتراتيجية الدتعلم المسدتيد الدى المشدكلة
تحصيلهم العلمي.
اما دراسة سيريز  )cerezo 1000التي هد ا الى دراسة الع قة بين التعلم ال اشم
على المشك ا الت يراا التي تارأ على ادا الا ف دراسة اثر هذا الي ا مدن الدتعلم
ددي اتجاهدداا الاالبدداا معلمدداتهن يح د العل د م الريا ياا اسددتتدم الباح د الم دداب ا
الميظمة المشاهداا الرسمية استباية ل ياس اعتجاهاا اظهرا يتاش الدراسة ان هم
الا ف يزداد عيدما يي مس ن ي التعلم ال داشم علدى المشك ا د عدن ان هدذا اليد ا
ا الدراسي لد لديهم متعة ال دد م
من التعلم ساعد الا ف على التعلم اكثر عن الم
الى ال ر ة الصيفية زاد من ت ظيفهم لمصادر المعل ماا اتمدام ال اجبداا دي م عددها
المحدد.
يددا )carol&whit 1001بدراسددة الفددر ب بددين الالبددة الددذين
قامددا كددار
يدرس د ن باسددتراتيجية الددتعلم المسددتيد الددى مشددك ا الا د ف الددذين يدرس د ن باسددل ف
المحا راا الم يس تبعدا لمسد لياا اعدا الكتدابي دي السدية الدراسدية الثالثدة دي كليدة
الاف بجامعدة ليفر بد البريااييدة كان الهددف مدن الدراسدة تحديدد هد يد دي التددريس
باسددتراتيجية الددتعلم المسددتيد الددى المشددكلة الددى تحصددي ا د ددي المعر ددة المهدداراا
اعكليييكية ي بداية السية الثالثة؟ تم جمت البياياا علدى مددا سدا سدي اا مدن الكتابدة
اعكليييكيددة المكتملددة تدد اعشددهر اعربعددة اع لددى مددن السددية الثالثددة لادد ف درسدد ا
باستراتيجية  ) PBLي م اب الا ف الذين درس ا باسل ف التعلديم الت ليددي مددل سدية ا
سيتين بييا يتاش الدراسة ان اعلية استراتيجية )PBLعلى ر ت معدعا التحصي ي
المهاراا المعر ية اعكليييكية كن قلي .
امددا دراسددة الباحثددة جليكسددن  )gilikson 1003المعي يددة بت ييدداا المعلددم التبيددر
المعلم المبتدا ي تسهي استتدام استراتيجية  )PBLدد هدد ا الدراسدة الدى صدف
الاراشب المستتدمة من قب المعلمين التبرا دي اسدتراتيجية  )PBLالمعلمدين الدذين ع
ت جددد لددديهم تلددح التبرل تك يددا عييددة الدراسددة مددن البددة كليددة الاددف بجامعددة ليفرب د
البريااييدة حي تمدا مراقبدة مجمد عتين مدن الاد ف الدذين يدرسد ن تبعدا عسددتراتيجية
 )PBLاحدا المجم عتين تعلما على يد معلم تبير ي هذه اعستراتيجية يما تعلمدا
المجم عة الثايية على يدد معلدم لديده تبدرل بسدياة دي هدذه اعسدتراتيجية تمدا م حظدة
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ابيعة الم حظدة بدين المعلدم ا به.اسدفرا يتداش الدراسدة ان كد المعلمدين ظفدا هدذه
اعسددتراتيجية بيددد ان المعلددم التبيددر تميددز عددن المعلددم المبتدددا بدديما اعسددشلة التددي كددان
ي جهها لا به قدرته على تسدهي عمد المجم عة د عدن ان تحصدي ا بده كدان
.
ا
قامددا العبدددعا )1003بدراسددة هددد ا الددى است صددا بريددام تدددريبي مبيددي علددى
التعلم بالمشك ا ي تيمية مهاراا التفكير الياقد لدا البدة الصدف العاشدر حي تك يدا
عيية الدراسة من )111االبا االبة تم ت سيمهم الى مجم عتين احداهما تجريبية تك يا
مددن )70االبددا االبددة اعترا دداباة تك يددا مددن )11االبددا االبددة.اذ تددم اعددداد
البريدددام التددددريبي بشدددك مسدددت عدددن المددد اد الدراسدددية تيدددا مشدددك ا حياتيدددة تتسدددم
بال اقت ابب على ا راد المجم عة التجريبية ل ياس اعلية البريام التدريبي تم تابيب
اتتبار كاليف رييا لمهاراا التفكير الياقد ك ياس قبلي بعدي ع دراد المجم عدة التجريبيدة
ال اباة.اظهرا اليتاش ج د ر ب ذاا دعلة لصالح ا راد المجم عة التجريبية على
اتتبار كاليف رييا لمهاراا التفكير الياقد لم تظهر ر ب ذاا دعلة تعزا لمت ير الجيس
التفاع بين الجيس المجم عة.
دددددددددي الدراسدددددددددة اعسدددددددددتا عية التدددددددددي قدددددددددام بهدددددددددا مددددددددداكلين هيسدددددددددن
 )mclean&Henson1003التي هد ا الى ت ييم شام عدا السدية اع لدى دي كليدة
الاف بجامعة ييلس ن مايدي ي جي ف ا ري يا من ت اسدتراتيجية الدتعلم المسدتيد الدى
المشكلة ي تيفيذ الميهاج حيد كلدف الاد ف بدالتفكير دي تجداربهم المتبريدة مدن تد
يتاجاا يعبدر ن عيهدا بالرسدم المعاره جدا ا يتداش الدراسدة متجدا زل الت قعداا؛اذ
ازداد هم الا ف للميهاج التجارف التي تعلم ها من ت استراتيجية .)PBL
اجرا ابراهيم )1003دراسة هد ا الى معر ة اثر استتدام استراتيجية التعلم ال اشم
على المشك ا ي تدريس الفيزيا دي تيميدة ال ددرل علدى التفكيدر اعبدداعي اعتجاهداا
العلميددة هددم المفدداهيم العلميددة لدددا البددة الصددف التاسددت اعساسددي تالفا عييددة الدراسددة
من )143االبا من ا ف الصف التاست الذك ر الم زعين على اربدت شدعف تم اتتيدار
شعبة احدل لتك ن المجم عة التجريبية شعبة لتك ن المجم عة ال اباة اظهرا يتداش
الدراسة ج د ر ب ذ دعلة احصداشية دي ال ددرل علدى التفكيدر اعبدداعي اعتجاهداا
العلمية؛ ذلح لصالح ا راد المجم عة التجريبية.
مناقشة الدراسات السابقة:
ي حظ من عره الدراساا الساب ة ان معظمها قدد تمحد را دي المجدا الابدي ع
غرابة ي ذلح عن هدذا اليمد ذج يرتدد دي اصد له الدى كليداا الاف الكليداا العلميدة اذ
ي م من هذا اليم ذج تددريف اد ف هدذه الكليداا علدى ايد اا متتلفدة مدن التفكير لعد
يددا  )carol&whit 1001جليكسددن )gilikson 1003
دراسددة ك د من كددار
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مدداكلين هيسددن  )mclean&Henson 1003مددن الدراسدداا الممثلددة لهددذا اليدد ا مددن
البح .
يما اهتما دراستان ب ثر التعلم المستيد الى المشكلة على مساقاا جامعية دي مجدا
الت ذية هما دراسة ك من بايرد  )bayard 1997لي كس .)lieux 1991
اما ي مجا تحسين ادا الالبة د كدان يمد ذج الدتعلم المسدتيد الدى المشدكلة مت يدرا
ادا الا ف مت يرا تابعا من الدراساا المعبرل عن هذا الت جه دراسة ك مدن
مست
ايشدددددددددددددددددددددددلس ه ر  )Achilles&hoover 1991العدددددددددددددددددددددددر AL- 1000
 )arfajسدددددددديريز  )cerezo 1000ابدددددددددراهيم  .) 1003يمددددددددا اهتمدددددددددا دراسدددددددددة
العبدعا )1003بمعر ة اثر التعلم المستيد الى المشك ا ي تيمية التفكير الياقد.
تدداتي هددذه الدراسددة لتسددهم ددي يشددر ت ظيددف اليظريددة البياشيددة constructive
 )theoryي التعليم الجامعي من ت تبيي يمد ذج الدتعلم المسدتيد الدى المشدكلة based
 ) learning problemدددي بيدددا بريدددام تددددريبي لتحسدددين التحصدددي الدراسدددي علدددىالمست ا الجامعي ذلح بت ظيف تاة م رر اوحصا التي تعد إحدا المد اد المهمدة
ي مست ا درجة البكال ري س.
إجراءات الدراسة:
عينة الدراسة:
تك يددا عييددة الدراسددة مددن جميددت البددة المرحلددة الثالثددة المسددجلين لدراسددة م ددرر
اوحصددددددا للعددددددام الدراسددددددي  1010-1009البددددددالم عددددددددهم )141االبددددددا االبددددددة
مدديهم )51االبددا ) 51االبددة.حي أ كلددا الددى احددد البدداحثين مهمددة تدريسددهم م ددرر
اوحصا المشدار اليده اع ه تدم اتتيدار شدعبتين كمجم عدة تجريبيدة شدعبتين كمجم عدة
اباة بشك عش اشي من ت ال رعة.
)1
جد
ت زيت إ راد العيية تبعا لمت يري المجم عة الجيس
المجم ا
ايا
ذك ر
المجم عة
75
15
19
التجريبية
77
11
15
ال اباة
111
74
75
المجم ا
تم التح ب من تكا المجم عة التجريبيدة المجم عدة ال داباة مدن تد درجداا
اعتتبار اع لم رر اوحصا للعام الدراسي الثايي  1009|1005الذي شدم م دمدة
ي اعحصا م اييس اليزعة المركزية م اييس التشدتا معامد اعرتبداا اتتبداراا
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الفددر ه .تم اسددتتدام اتتبار ا)لم اريددة مت سددااا درجدداا الادد ف ددي المجم عددة
التجريبية المجم عة ال اباة يبين الجد رقم )1المت سااا الحسابية اعيحرا داا
المعياريددددة قيم ا)المحسدددد بة لع مدددداا ادددد ف المجم عددددة التجريبيددددة المجم عددددة
ال اباة ي اعمتحان اع ي م رر اوحصا للعام الدراسي .1009|1005
)1
جد
المت سااا الحسابية اعيحرا اا المعيارية قيم ا)المحس بة درجاا البة المجم عة
التجريبية المجم عة ال اباة ي اعمتحان اع ي م رر اوحصا للعام
الدراسي.1009-1005
مست ا
قيمة ا)
اعيحراف درجاا
ال سا
المجم عة
العدد
الدعلة
المحس بة
الحرية
الحسابي المعياري
3047
15031
75
التجريبية
00115
10113
110
3071
11010
77
ال اباة
ي حظ من الجد )1ان قيمة ا)المحس بة بل دا  )10113هدي غيدر دالدة احصداشيا
عيد مست ا )0007≥α؛مما يعيي تكا المجم عتين التجريبية ال اباة علدى اعتتبدار
اع م رر اوحصا .
أدوات الدراسة:
اشتملا الدراسة على اداتين هما البريام التدريبي المستيد الى يم ذج الدتعلم المسدتيد
يمدا
الى المشكلة باستتدام بريام  SPSSاعتتبدار التحصديلي دي م درر اوحصدا
ياتي تفصي لهما
 -1البريدددددام التدريبي اسدددددتيد البريدددددام التددددددريبيالى يمددددد ذج الدددددتعلم المسدددددتيد الدددددى
المشكلة  )PBLحي هدف البريام الى تاد ير قددرل الاد ف علدى التحصدي الدراسدي
ي المست ا الجام عي من ت تددريبهم علدى يمد ذج جديدد دي الدتعلم هد يمد ذج الدتعلم
ب التا اا اعتية
المستيد الى المشكلة.حي تم بيا البريام
 -1ل ايددددددددددددددداا بيدددددددددددددددا البريدددددددددددددددام التددددددددددددددددريبي تمدددددددددددددددا مراجعدددددددددددددددة اعدف
التربد ي؛ holly,1996,delisel,2997;bidges and hallinger,1999;drch,et
) al,2001;benoit,2004المتعلددب بيمد ذج الددتعلم المسددتيد الددى المشددكلة بعامددة البددرام
التدريبية التي سبب ان صمما بيا على يم ذج .)PBL
-1تم تحديد مجم عة مدن اعسدتراتيجياا التعليميدة-التعلميدة التدي يمكدن ان تفيدد دي تيفيدذ
البريام التدريبي المستيد الى يم ذج  )PBLهذه اعستراتيجية هي
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العمددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددي مجم عددددددددددددددددددداا تعا يية اسدددددددددددددددددددتراتيجية المعر دددددددددددددددددددة
المكتسدددددبة  ) KWLH )KWLاسدددددتراتيجية ت ليدددددد البدددددداش التعلم الدددددذاتي الميظم
الشكلي التاراة المفاهيمية استراتيجية ح المشكلة.
 -3تصددميم تاددة دراسددية لك د مشددكلة ا ق ددية حيدد تددم اشددت اب المشددك ا ال ددايا
التدريبية من تاة م رر اوحصا .
-4تم تحديد اربعة عشرين ل ا ا تدريبيا بحب شم ال حداا الدراسية هدي م دمدة دي
اعحصا م اييس اليزعة المركزيدة م داييس التشدتا معامد اعرتبداا اتتبداراا
الفر ه .
-7تك ن ك ل ا تدريبي من مجم عة من اعهداف التعليمية-التعلمية المراد تح ي هدا لددا
الاددد ف علدددى شدددك يتاجددداا تعلميدددة .من ثدددم السدددير دددي الل دددا التددددريبي علدددى اليحددد
اعتي )edens 1000
-1م اجهة الا ف بالمشكلة هذه المشكلة ميبث ة عدن تادة م درر اوحصدا مدن تد
يص قراشي مكت ف ا رقة بحثية من شبكة اعيتريا ا س ا يارحده المددرس من ثدم
يكلف الا ف بدالتعرف علدى ابيعدة المشدكلة المار حدة مدن تد ادر مجم عدة مدن
اعسشلة التي ي م الالبة بتا يرها من اج تح يب ذلح.
 -1تحديددد ابيعددة المشدددكلة يتم ذلددح مددن تددد اددر مجم عددة مدددن اعسددشلة مددن قبددد
المجم عاا تعتمد هذه اعسشلة على مدا يتد ا ر دي ابييدتهم المعر يدة مدن معل مداا ي
هذه المرحلة يمكدن ت ظيدف اسدتراتيجية المعر دة المكتسدبة  )kwlh )kwlاسدتراتيجية
ت ليد اعسشلة.
-3الحص على المعل مداا ت ييمهدا اع دادل ميهدا ي المرحلدة السداب ة تمدا محاصدرل
المشكلة بمجم عة من اعسشلة يت قدت دي هدذه المرحلدة اعجتهداد بالبحد اعست صدا
لجمدددددددت المعل مددددددداا مدددددددن مصدددددددادر م تعدددددددددل متاحدددددددة امدددددددام الا ف مدددددددن مثددددددد
الكتف الد رياا المج ا العلمية المحكمة) الم اقت المتتصصة علدى الشدبكة العالميدة
ل يتريا.
 -4ت ييم المعل ماا ان عملية جمت المعل ماا يمكن ان يش بها كثيدر مدن المعل مداا التدي
ا الدراسة من ثم ان ق ية ت ييم المعل مداا
عتفيد ي الت ص الى ح للمشكلة م
المسددت ال مددن هددذه المصددادر بهدددف التاكددد مددن م ث قيتهددا صدددقها يعددد امددرا حاسددما ددي
الت ص الى اجاباا م يعة للمشكلة ا ال ية قيد البح .
 -7ت ليددد الحلدد الم ترحة بعددد ت يددديم المعل مدداا التددي تدددم جمعهددا ي م الادد ف بت ليدددد
مجم عدددة مدددن الحلددد الم ترحدددة د ن التعدددره الدددى ت ييمها؛بهددددف تحريدددر اسدددتجاباا
ب معيار يجمع ن عليه مث معيدار
الا ف .من ثم تكليف الا ف بترتيف هذه الحل
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اعهميددة ا معيددار اع ددلية المعيددار الددذي يمكددن تح ي دده؛ يالف مددن الا د ف تبريددر
اتتيارهم للمعيار الذي استيد ا اليه.
-1اعدا التركيف ا ح المشكلة ب هذه المرحلة يعم الا ف على تاد ير مجم عدة
همهدم لجمدت المعل مداا ان مجم عدة الحلد الم لددل مدن
من الحل المياسبة ي
قب الالبة هي ر ياا )hypothesisمحتملة للحد من ثدم ي مد ن باتتبارهدا بهددف
الت ص الى الح المياسف.
-5الت يم الذاتي للمشكلة ي يهاية هذه المرحلة يجدري ت يديم يهداشي لمعر دة مددا تمكدن
الا ف من همهم للمفاهيم اع كار المهاراا المتعل ة بالمشكلة م ت البح .
تحكيم البريام التدريبي
عر ا مك ياا البريام التدريبي على ث ثة اساتذل ممن يحمل ن درجة الدكت راه اثيان
مددديهم متتصصدددان دددي ال يددداس الت ددد يم اعتدددر دددي ميددداه الريا دددياا اسددداليف
تدريسها .قد التدزم الباحثدان بالتعددي ا التدي ا صدى المحكمد ن بها قدد اكتفدى الباحثدان
بيسبة اتفاب )%50بين المحكمين عدا هذه اليسبة مياسبة ل اياا البح العلمي.
-1اعتتبدددار التحصددديلي ل ايددداا اعدددداد اعتتبدددار التحصددديلي ك يددداس بعددددي) ي م دددرر
اوحصا تم تحديد اعهداف السل كية كعملياا لل حداا الدراسدية تدم تحديدد المحتد ا
التعليمددي -التعلمددي بيددا علددى تاددة  )syllabusم ددرر اوحصددا مددن ثددم بيددا جددد
الم اصفاا )table of specification
ت لف اعتتبار ي ص رته اع لية مدن  )70درل مدن يد ا اعتتيدار مدن متعددد مدن اربدت
بداش .غاا ال حداا الدراسية لم رر اوحصا
صدددب اعتتبددار التحصدديلي تم التح ددب مددن صدددب اعتتبددار التحصدديلي مددن تد تمسددة
محكمدددين مدددن اسددداتذل كليددداا التربيدددة التربيدددة األساسدددية بجامعدددة ديدددالى اثيدددان مددديهم
متتصصدددان دددي ال يدددداس الت يم احدددد دددي تكي ل جيددددا التعليم اثيدددان دددي ميدددداه
الريا ددياا اسدداليف تدريسددها .بيا علددى ت صددياا المحكمددين حددذ ا  )10ددراا لعدددم
مياسبتها عدلا بعه الف راا ل يدا اتفب المحكمد ن علدى مفتدا اعجابدة المر دب مدت
اعتتبار .بذلح است ر اعتتبار على  )40رل .

ثبات االختبار التحصيلي:
للتح ددب مددن ثبدداا اعتتبددار التحصدديلي ابددب علددى مجم عددة مددن مجتمددت الدراسددة مددن
تددددارج عييددددة الدراسددددة عددددددهم ) 30االبددددا االبة قددددد تددددم اسددددتتدام معادلددددة كدددد در
ريتشاردس ن )KR 10لحساف معام الثباا حي بلم معام الثبداا عتتبدار التحصدي
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الدراسي  )0091هي قيمة م ب لة عغراه الدراسة.كما حسف معام الصع بة معام
ا لتمييز لك رل من دراا اعتتبدار التحصديلي كايدا اليتداش كاعتي معامد الصدع بة
لف راا اعتتبدار التحصديلي تتدرا قيمتهدا بدين  )0059-0034معامد التمييدز لف دراا
اعتتبار التحصيلي تترا قيمتها بين  )0051-0031ملحب رقم.)3
اجراءات تطبيق الدراسة:
تم السير ي اجرا اا الدراسة على اليح اعتي
 ع د ل ا تمهيددي ع دراد المجمد عتين تدم مدن ت لده اتتبدار اد ف المجمد عتين بهددفالتجربددة المددراد اجرا هددا علدديهم تم اتددذ م ا ددة جميددت ا ددراد المجمدد عتين التجريبيددة
ال اباة.
درسددا المجم عددة التجريبيددة مددن تدد البريددام التدددريبي الددذي ادد ر ل ايدداا هددذهالدراسة يما درسا المجم عة ال اباة بالاري ة الت ليدية.
 بعددد دراسددة م ددرر اوحصددا ابددب اعتتبددار التحصدديلي اعتتبار اع ) علددى عييددةالدراسدددة المجم عة التجريبيدددة المجم عدددة ال ددداباة)ك ياس قبلدددي للتح دددب مدددن تكدددا
المجم عتين التجريبية ال اباة قب اجرا التجربة.
ب عد اعيتها من تابيب البريام التددريبي ابدب اعتتبدار التحصديلي الدذي شدم م درراوحصددا علددى عييددة الدراسددة المجم عة التجريبيددة المجم عددة ال دداباة)ك ياس بعدددي
تصحيح اعتتبار لتحلي البياياا اعجابة على اسشلة الدراسة.
متغيرات الدراسة:
-1المتغيرات المستقلة:
أ-اري ة التدريس لها مست يان البريام التدريبي المستيد الى يم ذج التعلم المسدتيد الدى
مشدددكلة الدددذي سددديابب علدددى ا دددراد المجم عدددة التجريبية الاري دددة الت ليديدددة المتمثلدددة
بالمحا رل الت ليدية التدي تتمركدز حد المددرس التدي سدتابب علدى ا دراد المجم عدة
ال اباة).
ف-جيس الالبة له مست ين ذك ر ايا ).
-2المتغير التابع:
التحصي ي م رر اوحصا
وغراه هذه الدراسة.
تصميم الدراسة:

ي اس بدرجة الاالف على اتتبار م درر اوحصدا المعدد
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يعد تصميم هذه الدراسة من من التصاميم شدبه التجريبية؛عيده لدم يدتم اتتيدار ا دراد
الدراسة بشك عش اشي؛اذ يتم اتتيار العيية يهدا بشدك عش اشي العش اشيةالبسدياة) .من
ثم سيك ن تصميم الدراسة على اليح اعتي
GROUP1(m) O1 XO1
GROUP2(M) O2 – O2
GROUP3(F) O3 X O3
GROUP4 O4 – O4
* حي
 ) Oتعيددي اعتتبددار ال بلددي اعتتبددار البعدددي لكلتددا المجم عتين المجم عددة التجريبيددةالمجم عة ال اباة.
 )Xتعيي البريام التدريبي المعالجة).  )MALE )Mتعيي الاالف.  )FEMALE )Fتعيي الاالبة.المعالجة االحصائية:
اسددتترجا المت سددااا الحسددابية اعيحرا دداا
عتتبددار ر ددياا الدراسددة الددث
المعيارية لع مداا ا دراد المجم عدة التجريبيدة المجم عدة ال داباة كما اسدتتدم تحليد
التباين الثياشي المشترح )ANCOVAلتحديد ج د ر ب بين مت سااا ع مداا البدة
المجم عتين حسف البريام التدريبي الجيس التفاع بييهما باستتدام بريام .SPSS
عرض النتائج:
اليتاش المتعل ة بالفر ية اع لى
تدددم ايجددداد مت سددداي اعدا البعددددي المعدددد -يتيجدددة ازالدددة اثدددر اعتتبدددار ال بلدددي-ع دددراد
المجمددددددد عتين التجريبيدددددددة ال اباة مت سددددددداي اعدا البعددددددددي المعدددددددد للدددددددذك ر
اعيا مت سدددددداي اعدا البعدددددددي المعدددددد للددددددذك ر ددددددي المجم عدددددداا التجريبيددددددة
ال اباة مت سددددداي اعدا البعددددددي المعدددددد ل يدددددا دددددي المجم عددددداا التجريبيدددددة
ال اباة ذلح ي اعدا البعدي المعد على اعتتبار التحصديلي دي م درر اوحصدا
الجد عن )4 )3ي حان ذلح
جد )3
مت سااا اعدا البعدي المعد -يتيجة ازالة اثر اعتتبار ال بلي -لمجم عاا الم ارية
المجم عة الجيس التفاع بييهما على اتتبار التحصي الدراسي لم رر اوحصا
المجم عة
اعدا الكلي للجيس
الجيس
المجم عة ال اباة المجم عة التجريبية
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31047
31013

34015
34059

33001
33041

31013

34059

-

جد )4
تحلي التباين المشترح الثياشي )1×1بين مت يري المجم عة الجيس ي اعتبار البعدي
المعد -يتيجة ازالة اثر اعتتبار ال بلي اعتتبار الم رر لمادل اعحصا
قيمة p
درجدددددددددداا مت سا المربعاا قيمة ف
مصدر التباين
الحرية
00000
1510435
11130117
لت يددددددددر التبدددددددداين 1
المشترح
00001
10193
510711
1
المجم عة
0079
00159
30711
1
الجيس
00514
00010
00105
المجم عة×الجيس 1
110151
105
التا
111
الكلي
*) ذ دعلة احصاشية عيد مست ا )0007≤α
اي ان هياح رقا ذا دعلة احصاشية عيد مست ا )0.050≤α
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مناقشة النتائج:
اسفرا يتاش التحلي عن ج د اثر اع للبريام التدريبي لصدالح ا دراد المجم عدة
التجريبية دي ر دت مسدت ا التحصدي الدراسدي دي م درر اوحصدا ؛ يمكدن عدز هدذه
اليتيجة الى ابيعة التعلم المستيد الى المشكلة الذي ر مسدت ا عاليدا مدن الدا عيدة لددا
الا ف التعلم الذاتي الذي مكديهم مدن السدعي الدى ت ليدد حلد متي عدة للمشدك ا التدي
عن ذلح دان يمد ذج )PBLي كدد مشداركة الاالدف الفاعلدة دي مجريداا
اجه ها.
العملية التعليمية-التعلمية.
كمددا ان تي د ا اعسددتراتيجياا التعليميددة-التعلميددة التددي تددم ت ظيفهددا ددي تيفيددذ الل ددا اا
التدريبيددة التددي اتسد ا مددت اسدداليف الددتعلم المتتلفددة للاد ف قددد تكد ن مددن الع امد التددي
اسهما ي يجا البريام التدريبي.
ان ابيعة م رر اوحصا ي م أساسا على تدريف الا ف على تملح مهاراا البح
اعست صا جمت ت ييم المعل ماا من مصادر متعددل لت ليد حل م ترحة للمشدك ا
ال ايا البحثية؛ من ثم ان تعزيز د ر الاالف دي يمد ذج الدتعلم المسدتيد الدى المشدكلة
ليصبح د ر التبير المست صي الباحثان عزز لديه مهاراا البح اعست صا زاد من
مسددت ا الامد لديدده ددي ال صد الددى مسددت ا مت دددم مددن حد المشددكلة من ثددم زيددادل
قدرتدده علددى التحصددي الدراسددي .قد يك د ن لمدددل التدددريف التددي اسددت رقا ت ريبددا ص د
دراسيا د ر ي ت ير ج من التفاع بدين المددرس مدن جهدة الاد ف الدذك ر اعيدا
من جهة اترا.
تتفددددددددددددب يتدددددددددددداش هددددددددددددذه الدراسددددددددددددة مددددددددددددت يتيجددددددددددددة دراسددددددددددددة كددددددددددددد
مددن Al-ِ 1000 )Achilles&hoover 1991 )lieux 1991 )bayard 1997
)gilikson 1003 )carol&whit 1001 )cerezo 1000 )arfaj
العبدعا )mclean&Henson1003 )1003ابراهيم .)1003
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
اسدددفرا يتددداش التبددداين المشدددترح الثيددداشي )1×1عدددن عددددم جددد د دددر ب ذاا دعلدددة
احصدداشية عيددد مسددت ا )0007=<aبددين مت سددا ادا الددذك ر مت سددا ادا اعيددا مددن
البة كلية العل م الترب يةالجامعية على اعتتبار التحصديلي دي م درر اوحصدا يمكدن
تفسير هذه اليتيجة بان التحصي الدراسي عام مهم باليسبة الى الذك ر اعيا على حد
س ا تاصة اذا ما علميا ان معدعا ه ع الا ف ي امتحان شدهادل الدراسدية الثاي يدة
العامدة-الدى حددد مدا-مت ارف د عددن ان الم د عاا التدي تيا لهددا البريدام التدددريبي
تحظى باهتمام ك الجيسين ع ت تصر على جيس د ن اتر.
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كما ي حظ ان هياح مجم عة من التصاشص المشتركة بين الذك ر اعيا ي هدذه
المرحلة مدن حيد الت دارف ال ا دح دي ال ددراا الع ليدة من ثدم دي مسدت ا التحصدي
الدراسي اذ ان كليدة التربيدة الدرازي تشدترا المعددعا العاليدة لل بد يهدا حيد يتدرا
مت سا ع ماا الالبة من الذك ر اعيا اكثر من  )%57ربما يك ن هذا العام احدد
الع ام المحتملة التي ادا الى ظه ر هذه اليتيجة.
من ياحية اترا يمكن تفسير هذه اليتيجة اي ا بايفتا الث ا ة المسا ال ي المعاملدة
لك من الذك ر اعيا ظر ف التابيت اعجتماعي التي يتعره لها
الالبة س ا دات اعسرل ا المدرسة ا الجامعة.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
اسددفرا يتدداش تحلي د التبدداين المشددترح الثيدداشي )1×1عددن عدددم ج د د اثددر ذي دعلددة
احصاشية عيد مست ا ) 0007≤αللتفاعد بدين مت يدري المجم عدة الجديس دي اعتتبدار
التحصيلي ي مساب م رر اوحصا .
مددددن اعسددددباف المحتملددددة لعدددددم تدددداثير البريددددام علددددى جدددديس د ن اتددددر ان ابيعددددة
عاا ال حداا)الدراسدددية المك يدددة للبريدددام التددددريبي اسدددتح ذا علدددى اهتمدددام
الم
الجيسين من الذك ر اعيا ؛يتيجة لحدداثتها باليسدبة الدى الالبدة حي عملدا علدى تلبيدة
عدن
الحاجاا المعر ية لهم مما ادا الى ت ارف المترجاا ي التحصي الدراسي.
ذلح ان ساش الت يم للبريام التدريبي كايا م حدل لك الجيسين.
التوصيات:
ددي دد يتدداش الدراسددة التددي اظهددرا اعليددة البريددام التدددريبي ددي التحصددي
الدراسي لدا عيية من البة كلية التربية الرازي ان الدراسة ت صي بما ياتي
 -1اجرا مزيدد مدن الدراسداا علدى عييداا متتلفدة المسدت ا مت يدراا جديددل كدالتفكير
الحدسي التفكير الميا ي.
 -1تدريف المعلمين المعلماا على هذا اليمد ذج كاحدد يمداذج اعتجداه البيداشي الدذي مدن
ت له يمكن التدريف على تيمية التفكير ر ت مست ا التحصي الدراسي.
 -3بيا برام تدريبية تستيد الى يم ذج التعلم المسدتيد الدى المشدكلة دي م درراا جامعيدة
أترا اتتبار اعليتها.
المراجع :
ابراهيم بسام .)1003اثر استتدام التعلم ال اشم على المشدك ا دي تددريس الفيزيدا ديتيمية ال درل على التفكير اعبداعي اعتجاهداا العلميدة هدم المفداهيم العلميدة لددا البدة
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After the use of model-based learning to the problem (problembased learning) in the academic achievement of university
students of the University of Diyala
:Abstract
The present study aimed to develop a training program on problembased learning .
And measuring its effect on the collection of the Faculty of
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Education students at the University of Diyala, Al-Razi, the sample
consisted .
Study (112) male and female students (57 males and 55 females)
spread into two groups,
One of them: an experimental subject of the training program and
the other officer learned the way
Traditional, and after the completion of the application period,
applied the test as a measure Thesela me,
Analysis of variance and use the bilateral common (associated) to
test hypotheses of the study
Three. Adhrt The results of the study and the presence of
statistically significant differences due to the application
Training program for students of the experimental group, Fimalm no
significant differences
Statistically attributed to the sex or the interaction between method
and gender .
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