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 املشتخلص:

 المدعمة اليضبة تسمق استراتيجية إلي تقصي فاعمية توظيف الحالي ف البحثىد 
 اإلبتدائية المرحمة تالميذ لدى الُمشكالت حل ميارات لتنمية العموم تدريس في إثرائية بأنشطة

( تالميذ من تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي 8ت مجموعة البحث من )نوتكو  ،عممًيا الموىوبين
 وتم استخدام ،دارة دراو التعميميةالتابعة إل درسة الرتاج اإلبتدائية المشتركةمتم اختيارىم من 

 حل ميارات ُمستوى ضعف وتحددت ُمشكمة البحث الحالي في ،التجريبي شبة المنيج
إلي نتائج  ةحثاالب تتوصمو  ،عممًيا الموىوبين اإلبتدائي الرابع الصف تالميذ لدى الُمشكالت
 تالميذدرجات الرتب ل توسطيبين مُ ( 0.01عند مستوى ) اصائيً فرق دال إح وجود مؤداىا:

 ،ككل الُمشكالتميارات حل البعدي الختبار القبمي و  ينفي التطبيق المجموعة التجريبية
حجم تأثير كما أن  ،مقبولة بصفة عامة "بميك" الُمعدل لــ نسبة الكسبكانت و  ،وأبعاده

وميارات حل فاعمية في تنمية  اتذ الستراتيجيةا أي أن ،رتفعًا بصفة عامةمُ  االستراتيجية
 لدى التالميذ مجموعة البحث. الُمشكالت

حل  ميارات - العموم تدريس - اليضبة تسمق استراتيجية: فتاحيةالمُ  الكممات 
 .اإلبتدائية المرحمة - الُمشكالت
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EEmmppllooyyiinngg  aa  hhiillll--cclliimmbbiinngg  ssttrraatteeggyy  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  eennrriicchhmmeenntt  aaccttiivviittiieess  

IInn  tteeaacchhiinngg  sscciieennccee  ttoo  ddeevveelloopp  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  sskkiillllss  

AAmmoonngg  pprriimmaarryy  sscchhooooll  ppuuppiillss  

SScciieennttiiffiiccaallllyy  ggiifftteedd  

Dr. Samia Gamal Hussein Ahmed 

Lecturer of Curricula and Science Teaching Methods 

Faculty of Education, Aswan University 

 

AAbbssttrraacctt::  

  TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh  iiss  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  EEffffeeccttiivveenneessss  ooff  

eemmppllooyyiinngg  aa  hhiillll--cclliimmbbiinngg  ssttrraatteeggyy  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  eennrriicchhmmeenntt  aaccttiivviittiieess  IInn  

tteeaacchhiinngg  sscciieennccee  ttoo  ddeevveelloopp  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  sskkiillllss  AAmmoonngg  pprriimmaarryy  sscchhooooll  

ppuuppiillss,,  SScciieennttiiffiiccaallllyy  ggiifftteedd,,  aanndd  tthhee  rreesseeaarrcchh  ggrroouupp  ccoonnssiisstteedd  ooff  ((88))  ffoouurrtthh--

ggrraaddee  pprriimmaarryy  sscchhooooll  ppuuppiillss,,  wwhhoo  wweerree  cchhoosseenn  ffrroomm  tthhee  RReettaajj  JJooiinntt  PPrriimmaarryy  

SScchhooooll  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDrraauu  TThhee  eedduuccaattiioonnaall  mmeetthhoodd  wwaass  uusseedd  iinn  tthhee  

sseemmii--eexxppeerriimmeennttaall  ccuurrrriiccuulluumm,,  aanndd  tthhee  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh  pprroobblleemm  wwaass  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  wweeaakk  lleevveell  ooff  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  sskkiillllss  ooff  ggiifftteedd  ffoouurrtthh--ggrraaddee  

pprriimmaarryy  EEttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  sscciieennttiiffiiccaallllyy  ggiifftteedd,,  aanndd  tthhee  RReesseeaarrcchheerr  rreeaacchheedd  tthhee  

rreessuullttss  ooff  iittss  eeffffeecctt::  TThheerree  iiss  aa  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  

((00..0011))  bbeettwweeeenn  TThhee  rraannkkss  ooff  tthhee  EExxppeerriimmeennttaall  ggrroouupp  PPuuppiillss  aarree  ggrraaddeedd  iinn  tthhee  

pprree  aanndd  ppoosstt  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  tteesstt  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  sskkiillllss  aass  aa  wwhhoollee,,  aanndd  iittss  

ddiimmeennssiioonnss,,  aanndd  tthhee  aaddjjuusstteedd  ggaaiinn  rraattee  ffoorr  ""BBllaakkee""  iiss  ggeenneerraallllyy  aacccceeppttaabbllee,,  aanndd  

tthhee  ssccaallee  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  ssttrraatteeggyy  iiss  hhiigghh  iinn  ggeenneerraall,,  mmeeaanniinngg  tthhaatt  tthhee  

ssttrraatteeggyy  iiss  eeffffeeccttiivvee  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  sskkiillllss  ffoorr  SSttuuddeennttss  

sseeaarrcchh  ggrroouupp..  

KKeeyy  wwoorrddss::  PPllaatteeaauu  CClliimmbbiinngg  SSttrraatteeggyy  --  TTeeaacchhiinngg  SScciieennccee  --  PPrroobblleemm  SSoollvviinngg  

SSkkiillllss  --  EElleemmeennttaarryy  SSttaaggee..  
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 :دقدمةامل

جتمعات المعاصرة عصر النيضة والتقدم العممي والتقني، واالختراعات تعيش المُ      
في كم المعمومات فالتدفق الكبير  ،واالبتكارات التي ليا أثر متعاظم في شتى مناحي الحياة

محة وسريعة إلى من يتولى جوانب البحث حاجة مُ يائمة نتج عنيا الوالتطورات التكنولوجية 
وقد زاد االىتمام بجميع كفاءات القوى البشرية  ،سايرة التطورات العممية والتقنيةختراع، لمُ واال

الستثمار الطاقات البشرية في المجتمعات  ؛عد ىذا االىتمام ركيزة أساسيةواستعداداتيا، حيث يُ 
 بغرض تقدم األمم ونموىا وازدىارىا. ؛النامية والمتقدمة

اط ىذه القوى البشرية، فيم عتاد الحاضر وقادة المستقبل، وُتَعدُّ الموىوبون أىم أنمعد يُ و      
ويرى المربون أن  ،من مجاالت التجديد والتطوير التربوي المنشود ا أساسيً مجاالً  رعايتيم

قضية االىتمام برعاية الموىوبين والكشف عنيم والتعرف إلييم واستثمار مواىبيم وقدراتيم 
 .(())(114 ،2011،ضاهلل قّبا عبد)في عالمنا المعاصر من القضايا المحورية والميمة

وقد تمثمت مظاىر االىتمام بالموىوبين والمبدعين والمتفوقين في االعتماد عمى أساليب      
 تربوية واختبارات عقمية لمكشف عنيم والتعرف عمى مواىبيم وقدراتيم، ودراسة حاجاتيم

رشاد وتوجيو أولياء أمورىم اا ومينيً تماعيً ا واجا ونفسيً وطرائق تنشئتيم ورعايتيم تربويً  ، وا 
واتخاذ  الُمشكالتنمية قدراتيم عمي حل بية حاجاتيم، باإلضافة إلى تبقصد فيم طبيعتيم وتم

عمي  ،أسامة معاجينيو  ،عبد اهلل الجغيمان) من خالل المناىج الدراسية القرارات الصحيحة
 (.75 ،2011،بركات
حيث أنيا م الميام األساسية لتعميم العموم؛ من أى ُمشكالتالوتعد تنمية ميارات حل      

نماء و  ،تساعد في إنماء القدرة عمى التفكير الفعال غير السطحي عمي التالميذ  قدراتبناء وا 
التي  الُمشكالتقف غير تقميدية لحل التحميل تفكيرىم في مو  ةبأطر عمل منظمالعمل 
في العممية التعميمية والتقميل من األخطاء التي  الُمتعممتساعد عمى إبراز شخصية و  ،توجييم

 .يمكن أن يقع فييا
وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث في مجال تدريس العموم التي استيدفت تنمية      

ودراسة حسام عبد العاطي  ،(2007دراسة ىاني عبد العزيز ): منيا ،الُمشكالتميارات حل 

                                                           

 ( ٍَظاو انخىثُك انًخبغ فٍ انبحث انحان ): .)اسى انًؤنف, سُت انُشش, سلى انصفحت( 
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 دراسةو  ،(2013ودراسة حماد أبو المجد ) ،( (Chui، 2009ودراسة تشو ،(2008)
في  –دراسة  دإال أنو ال توج ، (2019)منى مصطفى  ودراسة ،(2018ة )سفاسفالجييان 

 لتنمية العموم تدريس في اليضبة تسمق استراتيجية توظيف استيدفت -حدود عمم الباحثة
                                       .عممًيا الموىوبين اإلبتدائية المرحمة تالميذ لدى الُمشكالت حل ميارات

البنائية نظرية وترجمة لبعض أفكار ال ،اوُتعد استراتيجية تسمق اليضبة تطبيقا تربويً      
موصول إلى ىدف يصعب الوصول االجتماعية ومنطمقاتيا؛ حيث إنيا ُتعطي الُمتعممين فرصة ل

الحل أو صعوبة تحديد وسائل وطرائق تحقيق اليدف، أو  إليو، بسبب عدم وضوح أسموب
 ،)محمد عباس دريون وصول الفرد إلى ما يُ وتحول دُ  ذا الحلبسبب عقبات تعترض ى

وتتكون استراتيجية تسمق اليضبة من سبع خطوات ُمتتابعة  ،(170-172 ،2007
 ،وىي: التمييد ،اوُمتكاممة فيما بينيا؛ إذ ُتؤدي كل منيا وظيفة ُمعينة ُتميد لمخطوة التي تميي

والتقويم  ،ومعالجة الحمول ،لحمولوصياغة ا ،والتشخيص ،والتأمل ،الُمشكمةوعرض 
 .(76-74، 2008 ،وغسان قطيط ،)حسين أبو رياش )التطبيق(

ة فاعميالتي استيدفت تقصي  ت الباحثة ندرت الدراسات والبحوث العربيةوقد الحظ     
في حدود  -؛ حيث ال ُتوجد سوى دراستان تدريس العموممجال في  استراتيجية تسمق اليضبة

ونضال المظفر  ،ودراسة سماح الفتمي ،(2015محمد العموش ) دراسة :ىما - عمم الباحثة
 ،(2011)عمي المنشداوي  منيا: ،كما ُتوجد عدة دراسات في التخصصات األخرى ،(2019)
براىيم الزغبيو   ،(2014،)مياباد أحمدو  ،(2014)ونضال رشيد ،زيد الراوي و ،(2014)ا 
محمد عمي  ،(2017)ميا الصوالحي و  ،(2015)وعبد الرزاق العنبكي  ،عدوية الكرخيو 
(2017). 

   :كشللة البثحاإلحشاض مب
  :بمشكمة البحث مما يمياإلحساس نبع  

عمــى الحفــظ  التمميــذ اقتصــار دوربــالنظر إلــى واقــع تــدريس العمــوم فــي المــدارس يتضــ   -
مكــن أن يظــل التمميــذ كمــا ىــو بــل واالســتظيار، وفــي ظــل التقــدم العممــي والتكنولــوجي ال يُ 

بــد أن يتغيــر ليكتســب الميــارات التــي تمكنــو مــن مواكبــة ىــذا التقــدم، ويســاعده فــي ذلــك ال
أغمــب طــرق إال أن ا طــرق التــدريس المالئمــة الكتســاب ىــذه الميــارات، ســتخدمً المعمــم مُ 

، ممـا يترتـب عمـى طـرق تدريسـية  تقميديـة ومعتـادة األساسيالتدريس في مدارس التعميم 

http://0810g903q.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%D8%8C+%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
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 .الُمشكالتحل ميارات مارسة مُ  عمىالتالميذ تشجيع ذلك عدم 
يسـيم فـي تنميـة  الُمشـكمةتالميذ بإجراءات حل مم مادة وطريقة مًعا فإن قيام الوبما أن الع -

وال يـتم  ،والستقصاء ،وبالتالي تزداد مياراتو العقمية الالزمة لمبحث ،القدرات المعرفية لديو
وطـــرق  العمميــة األنشـــطة إال أن ،مـــن خــالل إجـــراء األنشــطة والتجـــارب العمميــةإال ذلــك 

عمــي تنميــة  التالميــذ تســاعدال  ون داخــل الفصــل الدراســيالتــدريس التــي يقــوم بيــا المعممــ
ــا الُمشــكالتميــارات حــل  ــون عميي ــط ، وأنيــم يقبم ــي فق ــة ف ــى درجــات مرتفع لمحصــول عم

( التــي أشــارت نتائجيــا إلــي أنــو رغــم 2016دراســة ىبــة فــؤاد ) ويتفــق ذلــك مــع االمتحــان
ــم تحظــي باالىتمــام الكــافي عنــد تــدريس العمــوم  إال الُمشــكالتات حــل ىميــة ميــار أ أنيــا ل

 خاصة في المرحمة اإلبتدائية.
التـي قامـت ؛ االستكشـافيةويدعم الشعور بمشـكمة البحـث مـا توصـمت إليـو نتـائج الدراسـة  -

مـن خـالل مالحظتيـا لمجموعـة مـن تالميـذ  وذلك الُمشكمةلتدعيم إحساسيا ب؛ الباحثة بيا
أثنـاء متابعـة طالبـات  العمـومأثناء الزيارات الصفية لبعض حصص  اإلبتدائي لرابعاالصف 

( فــي فتــرة التربيــة العمميــة بمــدارس والرابعــة )الفرقــة الثالثــة العمــومالتربيــة العمميــة شــعبة 
%( مــن 77أن حــوالي ) المالحظــةوقــد تبــين مــن ، بمحافظــة أســوان اإلبتدائيــةالمرحمــة 
وصـعوبة عمميـة  -أثناء عرض المعمم لمدرس الُمشكالتتحديد  عمى: ينغير قادر  التالميذ

اختبـار و  -الُمشـكمةضـيا مـن قبـل التالميـذ لحـل ة الفروض التي يتم فر موق -جمع البيانات
العممية أثنـاء التـدريس  الُمشكالتوعدم الوصول لحل  –جيدةغير صحة الفروض بطريقة 

 .بطريقة صحيحة
ا لميــــارات حــــل ئيً اختبـــارًا مبــــد طبقــــت خالليــــا دراســـة استكشــــافيةبالباحثــــة  قامــــتكمـــا  -

 اإلبتـدائي الرابـعتالميـذ الصـف ( فقرة عمـي مجموعـة مـن تالميـذ 15تضمن ) ()الُمشكالت
 وجـاءت النتـائج ،التعميميـة دراو( تمميـذًا وتمميـذة بـإدارة 10بمغ عـددىم ) الموىوبين عممًيا

ُمئويـة لـدرجاتيم ال نسـبةال ؛ حيـث بمغـتىـوالء التالميـذلـدى  الُمشكالتميارات حل ضعف 
ذلك إلى عدم استخدام طرق واسـتراتيجيات تدريسـية ُتسـيم  ىوقد ُيعز  ،%(42.40)حوال 

ــدييم الُمشــكالتتنميــة ميــارات حــل بفاعميــة فــي  ــي  ،ل وذلــك مــا ييــدف البحــث الحــالي إل
 .ضبةتسمق اليتحقيقو باستخدام استراتيجية 

                                                           

(( يهحك سلى )2.)( اخخباس يهاساث حم انًشكالث )انذساست االسخكشافُت 
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   كشللة البثح:حتديد ُم

 الصــف تالميــذ لــدى الُمشــكالت حــل ميــارات ىســتو لبحــث فــي ضــعف مُ شــكمة اتحــددت مُ      
 .عممًيا الموىوبين اإلبتدائي الرابع

 : البثح الاسؤ
 :السؤالين التاليينسعي البحث الحالي لإلجابة عمي  

 ؟عممًيا الموىوبين اإلبتدائي الرابع الصفالالزمة لتالميذ  الُمشكالت حل مياراتما  -1
تالميــذ  لــدى الُمشــكالت حــل ميــارات تنميــةفــي  ق اليضــبةاســتراتيجية تســم فاعميــةمــا  -2

 ؟عممًيا الموىوبين اإلبتدائي الرابع الصف
 (:مصطلثات البثح)

ــة اســتراتيجية تســمق اليضــبة -1 ــا بيــاقصــد يُ   :المدعمــة بأنشــطة إثرائي مــن  مجموعــة: "إجرائًي
األلعــاب األلغــاز و  مــنمجموعــة تــدعم ب ،قائمــة عمــي المنحــي البنــائيالاإلجــرات التدريســية 

 تعمقــة بيــا، وتكــون مُ (الطاقــة وصــورىا)التــي يــتم إضــافتيا إلــى وحــدة  العمميــة الُمشــكالتو 
لممارســة األنشــطة التــي  ؛ناســبة لمتالميــذ الموىــوبينمُ  اوتعمــل عمــى تعميقيــا وتتــي  فرًصــ

تتكــون مــن ســبع خطــوات ُمتتابعــة  و ،الُمشــكالتعمــي حــل تثيــر تفكيــرىم وتنمــي قــدراتيم 
 ،التمميــذ لمحـل الــذي يوصــمو لمــدف النيــائيمنيــا خطــوة كـل  تقــودبينيــا؛ إذ  وُمتكاممـة فيمــا
ـــد ـــول ،والتشـــخيص ،والتأمـــل ،الُمشـــكمةوعـــرض  ،وىـــي: التميي عالجـــة ومُ  ،وصـــياغة الحم

اإلبتـدائي  الرابـعتالميـذ الصـف  ميـاراتيتم من خالليـا تنميـة  ،والتقويم )التطبيق( ،الحمول
 ."الُمشكالتالموىوبين عممًيا عمي حل 

 الرابـــعتالميــذ الصـــف  عمميــة عقميـــة ُتمكـــن: "بيـــا إجرائًيـــاقصــد يُ   :الُمشـــكالتميــارات حـــل   --22
واختبـار  ،وفـرض الفـروض ،وجمع البيانات ،الُمشكمةتحديد من  اإلبتدائي الموىوبين عممًيا

ـــرض ـــا ،صـــحة الف ـــائج وتطبيقي ـــاء ،والوصـــول لمنت ـــدريس وحـــدة ) أثن ـــة وصـــورىات ( الطاق
قـاس بالدرجـة تو  "؛المدعمـة بأنشـطة إثرائيـة راتيجية تسـمق اليضـبة"اسـتلـــ المصوغة وفًقـا 

  ".".ليذا الغرض الُمعد الُمشكالتاختبار ميارات حل في التمميذ التي يحصل عمييا 
موعـة مـن تالميـذ مجإجرائًيـا: " بيـم قصـديُ   :طالب الصـف الرابـع اإلبتـدائي الموىـوبين عممًيـا -3

                                                           

( ) .ًُخخهفت فٍ اإلطاس انُظشٌ نهبحث  سىف حخُاول انباحثت انخؼاسَف ان
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نيـم موىوبـون وفـق أمية الذين تم تشخيصيم عمي اإلبتدائي بإدارة دراو التعمي الرابعالصف 
لــي رعايـة تعميميــة إويحتـاجون  ،ات الكشـف عــن الموىـوبين فـي وزارة التربيــة والتعمـيمكـمح

ويـــتم رعـــايتيم مـــن خـــالل برنـــامج رعايـــة  ،خاصـــة ال تتـــوافر فـــي مـــنيج الدراســـة العاديـــة
يـاس الخصـائص مقلية مالدرجة الك % من90ى ملحصول عويشترط ا ،الموىوبين المدرسي

يشـترط  كمـا ،االبتدائي الرابعالعموم بالصف  معمم يسجمياكما الموىوبين تالميذ موكية لمالس
 ."الموىبة العمميةمقياس ل يةمالدرجة الك % من90ى ملحصول عا

 البحث الحالي إلى: اىدف: البثح ٍدفا
 وىوبين عممًيا.اإلبتدائي الم الرابعالالزمة لتالميذ الصف  الُمشكالتتحديد ميارات حل  -1
 .اإلبتدائي الموىوبين عممًيا الرابعالصف تالميذ لدى  الُمشكالتميارات حل تنمية  -2

 تتض  أىمية البحث الحالي فيما يمي: :البثح أٍنية
 بميـارات اإلبتدائيـة بالمرحمـة القـائمين عمـي رعايـة الموىـوبين العمـوم وُمعممـي ُموجيي ُيزود -1

 فــي اســتراتيجية تســمق اليضــبة توظيــف عمــى دىمُتســاع بطريقــة دروســيم وتنفيــذ تخطــيط
 .أىدافو تحقيق في ُيسيم قد الذي األمر ؛لمتالميذ الموىوبين العموم تدريس

 لـدى الُمشـكالتميـارات حـل مكن االسـتعانة بـو فـي تنميـة معمم يُ لم دلياًل  ُيقدم البحث الحالي -2
 .اإلبتدائي الموىوبين عممًيا الرابعتالميذ الصف 

تالميـذ  لـدى الُمشـكالتميـارات حـل  تنميةخاللو  من مكنيُ  لمتمميذ اُكتيبً  حاليُيقدم البحث ال -3
 اإلبتدائي الموىوبين عممًيا. الرابعالصف 

ــارً  -4 ــديم اختب ــوم يُ  الُمشــكالتميــارات حــل ل اتق مكــن اســتخدامو لممعممــين ومقــومي مــنيج العم
 .ااإلبتدائي الموىوبين عمميً  الرابعتالميذ الصف لدى ىا لقياس مدى نمو 

 الحالي عمي التالي: ثاقتصر البح  حدود البثح:
 بمدرسة الرتاج اإلبتدائية المشتركة الموىوبين الصف الرابع اإلبتدائي تالميذمجموعة من  -1

 .بمحافظة أسوان دارة دراو التعميميةالتابعة إل
 م2019-2018تم تطبيق تجربة البحث خالل الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي  -2
 االمصوغة وفقً  اإلبتدائي الرابعلمصف  العموم قررمُ ( من قة وصورىاالطاوحدة ) -3

 ".المدعمة بأنشطة إثرائية لــــــ"استراتيجية تسمق اليضبة
اختبار صحة  -فرض الفروض -جمع البيانات -الُمشكمةتحديد : )الُمشكالتحل ميارات  -4
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 (.  الوصول لمنتائج –الفرض
 جمنوعة البثح: 

اإلبتدائي بإدارة دراو  الرابعالصف بين تالميذ من التجريبية البحث  تم اختيار مجموعة          
التعميمية الذين تم تشخيصيم عمي أنيم موىوبون وفق محكات الكشف عن الموىوبين في 

وكية ممقياس الخصائص الس ولمتأكد من تمك المحكات تم تطبيق ،وزارة التربية والتعميم
ى ملحصول عويشترط ا ،االبتدائي الرابعلعموم بالصف ا معمم يسجمياكما الموىوبين تالميذ مل

لحصول ويشترط ا ،الموىبة العمميةمقياس  تم تطبيق كما ،لممقياسية مالدرجة الك % من90
%( في 95نسبة ) ىباالضافة إلي حصول التمميذ عم ،لممقياس يةمالدرجة الك % من90ى مع

 درجات العام السابق.
 ميَر البثح: 

اســتراتيجية تســمق ": لقيــاس فاعميــة ،التجريبــيشــبة المــنيج  الحــالي عمــىاعتمــد البحــث      
 ،تـابع تغيـرمُ ك الُمشـكالت حـلميـارات عمـى  ،مسـتقلمتغيـر ك المدعمة بأنشطة إثرائيـة" اليضبة

التصميم التجريبي لممجموعة الواحدة ذات القياس القبمي والبعدي، وتمـت معالجـة وتم استخدام 
 Wilcoxonخدام اختبـــار ويمكوكســـون لمعينتـــين المـــرتبطتين نتـــائج البحـــث إحصـــائيًا باســـت

Signed Ranks Test 
 :ث الحالي إلي التحقق من صحة الفرض التاليىدف البح: ض البحثفر 
المجموعـة  تالميـذدرجات الرتـب لـ بـين متوسـطي( 0.01عنـد مسـتوى )فرق دال إحصـائيًا  ال يوجد -1

 وأبعاده. ،ككل الُمشكالتميارات حل  الختبارالبعدي القبمي و  ينفي التطبيق التجريبية
 :تينالتالي واتوأدالبحث  مادتاإعداد تم  :ُتاأدو ،البثح مواد

 اإلبتدائي الموىوبين عممًيا. الرابعالالزمة لتالميذ الصف  الُمشكالتقائمة ميارات حل  -1
اإلبتدائي  الرابعتالميذ الصف المقررة عمي ( الطاقة وصورىالوحدة ) التمميذتيب ك -2

 ."المدعمة بأنشطة إثرائية استراتيجية تسمق اليضبةلــ "المصوغة وفًقا  ىوبين عممًياالمو 
المدعمة  استراتيجية تسمق اليضبةلــ "( المصوغة وفًقا الطاقة وصورىالوحدة ) الُمعممدليل  -3

 ".بأنشطة إثرائية
فرض  -جمع البيانات -الُمشكمةتحديد )في ميارات:  الُمشكالتميارات حل اختبار   --44

  (.  الوصول لمنتائج –اختبار صحة الفرض -لفروضا
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 :البثح خطوات

  :تم اتباع الخطوات التالية ،والتحقق من صحة فرضو ،لإلجابة عن سؤال البحث          
 ،تســـمق اليضـــبةاألدبيـــات التـــي تناولـــت اســـتراتيجية دراســـة مســـحية لمدراســـات واألبحـــاث و  -1

 حالي.؛ لالستفادة منيا في البحث الالُمشكالتحل وميارات 
 .العموم لمصف الرابع اإلبتدائي مقرر( من الطاقة وصورىا)اختيار وحدة  -2
ــدائي الموىــوبين  الُمشــكالتميــارات حــل إعــداد قائمــة ب -3 ــع اإلبت ــذ الصــف الراب الالزمــة لتالمي

 .، وعرضيا عمي مجموعة من المحكمينعممًيا
ـــ -4 ـــل المعم ـــارةإعـــداد دلي ـــذ لموحـــدة المخت ـــب التممي ـــا  ،م وكتي ـــوالمصـــوغة وفًق  االمصـــوغة وفًق

 .لــــــ"استراتيجية تسمق اليضبة المدعمة بأنشطة إثرائية"
 عرض دليل المعمم وكتيب التمميذ عمي مجموعة من المحكمين. -5
 وكتيب التمميذ. ،عممالتوصل لمصورة النيائية لكال من: دليل المُ  -6
لمتبعـة إلعـداد وفقـًا لمشـروط ا ،الُمشكالتميارات حل اختبار  البحث المتمثمة في أداةإعداد  -7

المحكمـين وتعديمـو فـي ضـوء  عرض الصورة األولية لالختبار عمي مجموعة مـنو االختبار 
باتو والتأكد من صـالحيتو تطبيق االختبار عمي عينة استطالعية لقياس صدقو وثو  ،آرائيم

 التوصل لمصورة النيائية لالختبار.و  ،لمتطبيق
 البحث. ةمجموع عمى اقبميً  الُمشكالتميارات حل اختبار تطبيق  -8
لــــــ"استراتيجية تسمق اليضبة المدعمة بأنشطة إثرائيـة" لمتالميـذ تدريس الوحدة المعدة وفقًا  -9

 .مجموعة البحث
 البحث. ةعمى مجموع ابعديً  الُمشكالتميارات حل اختبار تطبيق   -11
 مناقشة النتائج وتحميميا وتفسيرىا.و  ،عالجتيا إحصائياً رصد الدرجات ومُ  -11
  ..قترحات والتوصياتالمُ تقديم بعض   --1212
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 االطار اليظزي للبثح:

 أوًلا: اسرتاتيذية تشلق اهلضبة وعالقتَا بتدريص العلوو:     
 ة اسرتاتيذية تشلق اهلضبة:ىكشأ  -1

نتيجـة تعـديل األفكـار  عممية الـتعمم تحـدثأن  عمى إلفتراض ُمؤداه: البنائية ترتكز النظرية     
 لــذا؛ و لديــو مــن أفكــارأو بإعــادة تنظــيم مــا  ،مــات جديــدةأو إضــافة معمو  ،التــي بحــوزة الُمــتعمم

 ،المنظـور البنـائيمـع وتوليف بيئات تعمم تتناسـب  ،في التعميم ذلكتطبيق  إلىسعى التربويون 
 .منيا: استراتيجية تسمق اليضبة ،نماذج واستراتيجيات تدريسيةفنتج 
 ،وتسـمق الجبـلأمـن الحـل، واالقتـراب أوتسـمق الشـجرة، أتسـمق التمـة، ظيـر مصـطم  ولقد      

 ،(1976عــام ) Ross"و"روس" " "Wood"أوتســمق اليضــبة ألول مــرة فــي دراســة لــــ "وود" 
 الُمشـكمةوكان ىدفيا تفعيـل  دور المعمـم فـي جعـل الطفـل أو الُمـتعمم الُمبتـدئ  قـادرًا عمـى حـل 

 (. (Lerman, 2001,102 -113التي تفوق قدراتو الفردية من خالل عممية التأمل
 ة اسرتاتيذية تشلق اهلضبة:فلشف -2

تعـد اسـتراتيجية تســمق اليضـبة اســتراتيجية تدريسـية مــن تطبيقـات النظريــة البنائيـة تعمــل      
عمى تييئة التالميذ؛ لحل الُمشكالت سواء التعميمية أو الحياتية من خـالل سـبع مراحـل ُمنظمـة 

التمييـد، وعـرض الُمشـكمة، : وىـيودقيقة ُتؤدي إلى إحداث السموك المرغوب فيو لدى الُمتعمم، 
 .والتأمل، والتشخيص، وصياغة الحمول، ومعالجة الحمول، والتقويم )التطبيق(

 بني عمي عدة افتراضات، منيا: أن استراتيجية تسمق اليضبة تُ مما سبق يتض       
في ضوء التعمُّم عممية بنائية، يقوم فييا الُمتعمم بناء تراكيبو المعرفية وتنظيميا وتفسيرىا  -

 .لمفرد الواعي عمى عمى أساس خبرات العالم المحسوس المحيط بو ُتبنى المعرفة الجديدة
عممية نشطة، يبذل فييا الُمتعمم جيًدا عقمًيا في عممية التعمُّم ؛ لموصول إلي اكتشاف التعمُّم  -

 مم .المعرفة بنفسو، وتنطمق ىذه العممية من كونيا مسئولية الُمتعمم وليس مسئولية الُمع

التعمُّم عممية غرضية التوجو، يسعي فييا الُمتعمم؛ لتحقيق أغراض معينة، مثل: حل  -
 الُمشكالت، أو اإلجابة عن أسئمة ُمحيرة عندما يواجو الُمتعمم بُمشكمة أو ميمة حقيقية.

التعمُّم عممية اجتماعية، يقوم فييا الُمتعمم ببناء معرفتو من خالل عممية التفاوض  -
ينتج من خالل التفاوض حول المعني وتغيير  يالمفاىيم اآلخرين النمو االجتماعي مع

 التصورات الداخمية من خالل التعمُّم  التعاوني.
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 اسرتاتيذية تشلق اهلضبة: مفَوو -3
 الُمشــكالت( بأنيا:"اســتراتيجية لحــل 331 ،2007محمــد نوفــل ) ،عرفيــا صــال  أبوجــادو           

يقـوم بيـا الفـرد سـتقوده  ،االتجاه الصحي  في الحـل سممة تقول: أن أي خطوة فيتستند إلي مُ 
 كما يحدث عند تسمق درجات الُسمم". ،وُتزيده ُقرًبا منو ،النيائيلمحل الذي يوصمو لميدف 

تتابعـة القائمـة عمـي المنحـي وتعرفيا الباحثة بأنيا: "سمسـمة مـن اإلجـراءات التدريسـية المُ      
وصــياغة  ،والتشــخيص ،والتأمــل ،الُمشــكمةعــرض و  ،البنــائي تــتمخص فــي ســبع مراحــل التمييــد

لُمواجيـــة مواقـــف وُمشـــكالت  التالميـــذ)التطبيـــق( تييـــ   والتقـــويم ،ومعالجـــة الحمـــول ،الحمـــول
ـــا يســـم  بالُمناقشـــة وتنـــوع اآلراء وتبـــادل الخبـــرات وَفيـــم   ،حقيقيـــة ـــا آمًن ـــوفر ُمناًخـــا تعميمًي وُت

 .باحثًا عن المعرفة ومسئواًل عن تعممو"ُمكتشًفا و  التمميذوفييا يكون  ،األحداث اليومية
 اسرتاتيذية تشلق اهلضبة: لمزاح -4

لرحمن وعبد ا ،كالتالي: )خميل ابراىيم ،مراحلتتكون استراتيجية تسمق اليضبة من سبع      
 (163، ،2017 ،وعامر العامر ،)مولد نبي ،(236 ،2010،وعبد الباقي أبوزيد ،جامل

ثير اىتماميم وبمشاعرىم حتى يُ  ،بتالميذ اىتمامو الُمعمم يظيروفيو  :التمييد -المرحمة األولى
 .طرح عدد من األسئمة التمييدية التي تتعمق بموضوع الدرس السابقو لمدرس الجديد، 
عمى  وُيدونيا ،بدقة وُيحددىا ،الُمشكمةخالليا ُيعرض الُمعمم   :الُمشكمةعرض  -المرحمة الثانية

 .إلييا ميذالتالانتباه  يحاول لفتو  ،السبورة
دونة عمى السبورة، تأمل المعمومات المُ  التالميذمن  الُمعمميطمب وفييا  :التأمل-المرحمة الثالثة 

بشكٍل ويكون ذلك  ،المعروضة عمييم الُمشكمةراجعة األفكار والمعمومات السابقة وربطيا بومُ 
جماعية لمفصل ويتبادلون نتائجيم مع المجموعات األخرى من خالل الُمناقشة ال ،تعاوني
 .بأكممو

دور ويقتصر  ،إلجابة عن األسئمةل ؛فرصة التمميذيأخذ وفييا   التشخيص:-الرابعةالمرحمة 
ؤدي إلى إعادة عالجتيا، ألن تشخيص تمك األخطاء سيُ عمى تشخيص األخطاء ومُ  المعمم

 .شاركة في إبداء الرأي في الحمولنحو الحل وتشجيعو عمى المُ  التمميذتوجيو تفكير 
 الُمعممحيث يقوم  ؛ييا تتم بمورة الحمول بصيغتيا النيائيةوف  صياغة الحمول: -الخامسةلمرحمة ا

 يتمكنوا من صياغة الحمول؛ بحيث الُمشكمةحول  التالميذناقشتو مع بالتعقيب عمى ما تمت مُ 
 .بشكٍل صحي 
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لسبب والنتيجة موضوع الدرس وا التالميذوبعد معرفة  وفييا  :معالجة الحمول -السادسةالمرحمة 
 ؛ختصرة ومفيومةباستعراض الموضوع عمى السبورة بصيغة مُ  عممالم )االقتراب من الحل( يقوم

 .عالجة ىذه األخطاءستواىم من خالل مُ ورفع مُ  ،التالميذبغية تصحي  األخطاء لدى 
اجب بإعطاء الو  عممالمُ في نياية المطاف وقبل أن يقوم   :التقويم )التطبيق( -المرحمة السابعة
وتحقق فيميم، بتوجيو بعض  ،ييممن إيصال الموضوع إل تمكنو، يتأكد من المنزلي لمطالب

 .تعمقة بالموضوعاألسئمة المُ 
عممية التدريس باستخدام استراتيجية تسمق اليضبة تبدأ  ويتضح مً خالل العزض الشابق أٌ     

ومن ثم إعادة النظر  ،ىا بدقةوتحديد الُمشكمةثم عرض  ،عمم اىتماميم لمدرس الجديداثارة المُ 
المعروضة وذلك  الُمشكمةراجعة األفكار والمعمومات السابقة وربطيا بومُ  ،في أفكار التالميذ

وىنا يجب التأكيد عمى أن تكون األسئمة أو  ،مل المعمومات المدونة عمي السبورةأمن خالل ت
وحثيم عمى طرح  ،بين التالميذ ؛ وذلك إلثارة النقاشةالتي يتم طرحيا تتسم باإلثار  الُمشكالت

وأال  ،وكذلك يجب أن تتسم األسئمة بإثارتيا لمتفكير ،لرؤية الحمول من زوايا ُمختمفة ةاألسئم
 .ةتتوقف عند المعمومات البسيطة أو البدييي

 ة اسرتاتيذية تشلق اهلضبة:أٍني -5
 اليضـــبة اســـتراتيجية تســـمقأىميـــة  أنإلـــي ( 13-12 ،20014،يبـــشـــير )ابـــرىيم الزغيُ      

؛ فالمعمومــات ال تقــدم ليــم بصــورة عمــي التفكيــر التالميــذأنيــا تعمــل عمــي تشــجيع  ترجــع إلــي 
ــي البحــث والتنقيــب عنيــا نمــا تحــثيم عم ــك المعم ،جــاىزة وا  ــم تنظــيم تم ــتم و ومــن ث ــي ي مــات الت

 وتضعيم في مواقف تحتاج إلي التفكير. التالميذكما تتحدى عقول  ،التوصل ليا
تعمـل اسـتراتيجية تسـمق اليضـبة  أن عمـى( 549-548 ،2015،الجبـور ؤكد )صبحيويُ      
تحقيـــق تنميـــة شـــاممة لقـــدرات المتعممـــين وميـــاراتيم الفكريـــة واالدائيـــة وبنـــاء عالقـــات عمـــى 

وىـي  ،االجتمـاعي والمشـاركة فـي العمـل مـع االخـرين التكيـفاجتماعية تزيد مـن قـدراتيم عمـى 
 ،الُمشــكالتأكثـر إحساًســا ب التالميــذ؛ ألنيـا تجعــل بـذلك تجعــل لممــنيج وظيفـة اجتماعيــة مفيــدة

 وعمي إيجاد حمول مناسبة ليا.  ،وأكثر قدرة عمي مواجيتيا
مـن كونيـا تجعـل الُمـتعمم محـور تنبـع أىميـة اسـتراتيجية تسـمق اليضـبة وترى الباحثة أن      

أو الُمعمــم  ،تعممــينوتتــي  الفرصـة لمُمــتعمم لمُمناقشــة والحــوار مـع زمالئــو المُ  ،العمميـة التعميميــة
وجعـل الُمتعممـين ُيفكـرون بطريقــة عمميـة؛ ممـا ُيسـاعد عمـي تنميـة التفكيــر  ،ممـا يجعمـو نشـًطا
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تاحــة الفرصــة لمُمتعممــين لمتفكيــر فــي أك ،العممــي لــدييم مكــن مــن الحمــول لمُمشــكمة بــر عــدد مُ وا 
الُمتعممــين عمــي  وتنميــة قــدرة ،الُمتعممــين ىميــة روح التعــاون لــدوالمســاعدة عمــي تن ،الواحــدة

ــم ــتعمُّم  ،والتفســير ،والتنبــؤ ،كالُمالحظــة ،ُممارســة عمميــات العم  وتنميــة قــدرة الُمتعممــين عمــي ال
كســاب الُمتعممــين و  ،بالعمــل الفــردي والجمــاعي تنميــة االتجــاه و  ،القــدرة عمــي التقــويم الــذاتيا 
 م األساسية.يات العموفر فرص لمُمتعممين لُممارسة عمموُ  ،شكالتوااليجابي نحو الُمجتمع ومُ 

 

 اسرتاتيذية تشلق اهلضبة: مميزات -6
عــد وســيمة أنــو نظــرًا ألن اســترتيجية تســمق اليضــبة تُ  (22 ،2018 ،يــرى )محمــد ابــراىيم     

ساعد عمـي معالجـة الفـروق الفرديـة بـين التالميـذ مـن خـالل والمناقشة تُ  الُمشكالترئيسة لحل 
ة عنــــد القيـــام باألنشــــطة العقميــــة والنفســـي ومراعــــاة الخصـــائص ،طـــرح األســــئمة والمناقشـــات

المعروضــة عمــييم أثنــاء تنفيــذ خطــة  الُمشــكالتعمــى حــل  ىموىــذا بــدوره يســاعد ،التعميميــة
 .الدرس
ــة أن اســترتيجية تســمق اليضــبة       ــرى الباحث ــز بأنيــا تضــفيوت ــاش  تتمي ــع بالنق ــاخ يتمت ُمن

 ،وتشـجيع العمـل التعـاوني ،لمتالميـذوالجمع بـين العمـل الفـردي والعمـل الجمـاعي  ،وتنوع اآلراء
سـاىمة فـي تعـديل المفـاىيم والمُ  ،وتطوير عممية التعمُّم  من خالل الكشف عن المعرفة السـابقة

وتبـث فيـو روح الفضـول  ،وتجعل من الُمتعمم محـور العمميـة التعميميـة ،الخاطئة عند الُمتعممين
 .مكنةند الُمتعممين ألطول فترة مُ عوُتجود وتعمل عمي بقاء التعمُّم وُتحسن  ،في التفكير

 أثياء التدريص باستخداو اسرتاتيذية تشلق اهلضبة:واملتعله  امُلعلهدور   -7
التالميـــذ أثنـــاء عمميـــة  عيشـــجت فـــي: اســـتراتيجية تســـمق اليضـــبةفـــي  المعمـــمدور  يتمثـــل     

خطـوة إلـي ال مـن االنتق وتنظيم ،ل األفكار التي يطرحيا التالميذ أثناء الُمناقشةيسجوت ،التفكير
عطـاء ،فـي مواقـف تتحـدي معـرفتيم القبميـة الُمتعممـين ووضـع ،خطوة ومن نشاط إلـي نشـاط  وا 

الســتجابات الُمتعممــين عمــي  والســماح ،ا لمتفكيــر بعــد طــرح األســئمة عمــييمالُمتعممــين وقتًــا كافًيــ
الُمتعممــين الفرصــة لُمناقشـة  واتاحـة ،أسـئمة مفتوحـة النيايــة وطــرح ،قــود الـدرساالسـئمة بـأن ت
 فيما بينيم.

 الُمشــــكالتحــــل ُمحاولتــــو دور الُمــــتعمم فــــي اســــتراتيجية تســــمق اليضــــبة فــــي:  ويتمثــــل     
 ،فـي بدايـة الـدرساإلجابـة عـن األسـئمة المطروحـة مـن قبـل الُمعمـم المعروضو عميو من خـالل 

عطـــاء وجيـــة نظـــره وتبريـــره إلجابتـــو؛و   ،عمـــمُمناقشـــتو مـــع المُ و  ،لمعرفـــة مـــدي اقتناعـــو بيـــا ا 
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ـــة أو الشـــاذة بمُ و  ،تفصـــيمي والمجموعـــة بشـــكلٍ  ـــات الخاطئ ـــو الســـتيعاب اإلجاب ســـاعدة ُمحاولت
جــراء ُمقارنــة بــين اإلجابــة والُمالحظـــة مــن خــالل إجــراء النشــاطات المُ و  ،زمالئــو  ،وكمــة إليـــوا 

م التعاون مـع زمالئـو أثنـاء أداء الميـاو  ،أثناء الدرساإلجابة عن األسئمة التي يطرحيا الُمعمم و 
ُمناقشــة جميــع أفكــار الحــل التــي و  ،جابيــة والتفاعــل مــع أعضــاء مجموعتــواإليو  ،االُمكمفــين بيــ

التميــز بــين الحمــول الصــحيحة أو الُمناســبة والحمــول و  ،يــا زمــالؤه ونقــدىا نقــًدا موضــوعًيايطرح
وعرضــيا أمــام  ،أفكــاره لمحـلتقــديم بـراىين وأدلــة عمـي صــحة أرائـو و و  ،ناسـبةالخطـأ أو غيــر المُ 

الُمشـاركة االيجابيـة فـي و  ،تطمـب األمـر( مـن زمالئـو بالمجموعـةطمـب الُمسـاعدة )إذا و  ،الئوزم
التنبـؤ باألفكـار وتبريـر أسـباب و  ،والبحث عن المعرفة تجمع المعمومات والبياناو  ،عممية التعمُّم

 ترحـــات والحمـــول المختمفـــةتقـــديم المقو  ،ادل األفكـــار والتعـــاون مــع الـــزمالءتبـــو  ،التنبـــؤاتتمــك 
 ومناقشتيا. لمُمشكمة

 :يف املزحلة اإلبتدائية عالقة اسرتاتيذية تشلق اهلضبة بتدريص العلوو -8
 ،وتعممــو العمــوممــن االســتراتيجيات التــي تُناســب تعمــيم  تســمق اليضــبةُتعــد اســتراتيجية      

  لألسباب التالية:
 ،والتفسـير ،ةوالُمالحظـ ،منيـا: التنبـؤ ،تعمل عمي إكسـاب الُمتعممـين العديـد مـن الميـارات -أ 

ـــراض ـــدة ،واالفت ـــاىيم الجدي ـــد المف ـــرار  ،وتولي ـــد ىـــذه وحـــل المشـــكالت،  ،اتواتخـــاذ الق وُتع
إلـي إكسـابيا لمتالميـذ؛ حيـث تيـدف  العمـومالميارات من أىم الميارات التي تسعى منـاىج 

، ومنيــا إلـى تنميـة ميـارات التفكيـر العميـا لـدى التالميـذ اإلبتدائيـةبالمرحمـة  العمـوممنـاىج 
 .ارات حل الُمشكالتمي

فـي  يميجـاد الحمـول الفّعالـة لمختمـف المشـكالت التـي تـواجاُتساعد عمـى تعمـيم الُمتعممـين  -ب 
 .ناسب الذي يضمن تفادي الخسائر أو تقميميا قدر اإلمكانالحياة، وفي الوقت المُ 

مـــن قـــدراتيم عمـــى التكيـــف تزيـــد بـــين المتعممـــين بنـــاء عالقـــات اجتماعيـــة  ُتســـاعد عمـــى -ج 
، وىي بذلك تجعل لممنيج وظيفـة اجتماعيـة مفيـدة؛ ألنيـا تجعـل التالميـذ أكثـر ياالجتماع

 .ناسبةإحساًسا بالُمشكالت، وأكثر قدرة عمي مواجيتيا، وعمي إيجاد حمول مُ 

 :باملزحلة اإلبتدائية وعالقتَا بتدريص العلوو امُلكشلالتثاىًيا: مَارات حل 

لتطورات المتالحقة في مجال العمـم والتكنولوجيـا، يتسم العصر الحالي بالتغيرات السريعة وا     
وميـارات  ،إكسـاب المتعممـين طـرق التفكيـر السـميمة العمل عمـىحتم عمى التربية ضرورة مما يُ 
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العصـــر ومواجيــة تحدياتـــو  تطمبــاتالتــي تمكـــنيم مــن التعامـــل بفاعميــة مـــع مُ  الُمشـــكالتحــل 
ثقافة الحفظ والتـذكر لممعمومـات، إلـى  ولذلك يجب أن تنتقل طرق تدريس العموم من؛ وومتغيرات

، وخاصـة فـي المرحمـة االبتدائيـة التـي تعـد الُمشكالتختمفة لحل ثقافة توظيفيا في المواقف المُ 
فـي جميـع النـواحي العقميـة ، ا شـاماًل نموً  المتعممحيث تعنى بنمو  ؛القاعدة األساسية في التعميم

 . (Nayak, 2014, 216) والميارية والوجدانية

، وتكمـن أىميـة المرحمـة فـي أنيـا ومتيًنـا االبناء قوًيـ كانكانت القاعدة قوية وراسخة  فكمما    
لديـو ومنيـا  العميا التمميذ وتنمية ميارات التفكير لمداركلعممية التنمية الشاممة  الحقيقةالبداية 

 ،المسـتقبلوتنميـة مياراتـو ىـو تعمـم  الُمشـكالتفـالتعمم القـائم عمـى حـل  الُمشكالتميارات حل 
 .(Swan, K et al.,2013) العصر تغيراتمواجية تحديات ومُ الذي يمكن من خاللو 

من الميارات الضرورية لمجاالت مختمفة سواء كانت فى  الُمشكالتحل  ميارةعد تُ      
تعمم عمى تحصيل المعرفة ساعد المُ مجاالت حياتية أو مجاالت أكاديمية تكيفية حيث أنيا تُ 

، وتجعمو عمى اتخاز قرارات ىامة فى حياتو ه بآليات اإلستقالل وتساعدهوتزويد ،بنفسو
يسيطر عمى الظروف والمواقف التى يقترحيا ، كما أنيا تكسب التالميذ أساليب سميمة فى 

  ا مستمرا يقومعمى أن يكون التعمم نشاطً  تساعدو ، حل المشكالتتنمى قدرتيم عمى التفكير و 
ا فى سبيل حل ثابرً تمس حياتو فتولد فية قوة دفع ذاتية تجعمو مُ  بو الفرد عندما يواجو مشكمة

نجاز تمك الميمة ، كما أنيا تنمى الميارات اإلجتماعية والميارات العممية  الُمشكمةىذه  وا 
 ،العموموبالتالى فيى تتمشى مع اإلتجاىات الحديثة فى تدريس  ،وميارات التفكير العممى

 بتدريس العموم في التالي: كالتالُمشوتتبمور عالقة ميارات حل 
فى مواقف البحث العممى وبالتالى فيى تنمى روح  الُمشكالتتتفق وتتشابة ميارات حل  .1

تتضمن إعتماد الفرد عمى نشاطو الذى يمارسو و  ،التقصى والبحث العممى لدى التالميذ
 .ختمفةالمُ  العممية من خالل ممارستو لألنشطة

تجمع في إطار واحد بين شقى العمم بمبادئو وطريقتو فالمعرفة العممية وسيمة لمتفكير  .2
مع طبيعة عممية  الُمشكمةتماشى ميارات حل و  ،العممى ونتيجة لو فى الوقت نفسو

 . لدى التمميذ يسعى لتحقيقوىدف  وجودالتعمم لدى األفراد والتى تقتضى 
تمميذ وليا عالقة بما يتم دراستو من محتوى محور التعمم مشكمة تتحدى تفكير الُيعد  .3

جتماعى لدييمدراس  .وتحتمل أكثر من حل صحي  واحد ،ى وذات مغزى شخصى وا 
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 بتدائية:االثالًجا: التالميذ املوٍوبني علنًيا باملزحلة      

الموىوبون أىم أنماط القوى البشرية، فيم عتاد الحاضر وقادة المستقبل، وُتَعدُّ عد يُ      
قضية االىتمام ؛ لذا فإن يتيم مجااًل أساسيًا من مجاالت التجديد والتطوير التربوي المنشودرعا

برعاية الموىوبين والكشف عنيم واستثمار مواىبيم وقدراتيم من القضايا المحورية في 
 عاصر.المُ  جتمعاتالمُ 

ن يكون ليسطر ليا تاريخً تمك المجتمعات التي تريد أن تُ  ليذا تسعي      ا إسياميا ا وا 
تمك الحضارة،  بناء الواض  في الحضارة البشرية بأسرىا، مما يجعل ليا دورا بارزا في

جتمعات جاىدة من خالل بيا بالتالي دورا مرموقا بين األمم، ولذلك تعمل مثل ىذه المُ سويك
أساليب عممية مقننة عمى الكشف عن الموىوبين؛ حتى تتمكن من ثقل مواىبيم ألنيم بطبيعة 

تعددة التي ال ختمفة، من خالل إسياماتيم المُ ال سيقومون برفع رايتيا في كافة المحافل المُ الح
 (11: 2003من جديد )سمفيا ريم،  اإلنسانيةيستبعد ليا تشكيل وىيكمة الحضارة 

اليوم الشغل الشاغل  بالمرحمة االبتدائية ولقد أصب  اكتشاف ورعاية الموىوبين     
حيث تعمل جاىدة من خالل أساليب عممية مقننة لمكشف عنيم في لممجتمعات المتقدمة، 

شتى مجاالت المعرفة ورعايتيم بما يسم  ليم باالنطالق في آفاق االكتشافات العممية 
واإلبداعات الفنية واألدبية، في الوقت الذي بات ممحا أن تتجو الدول النامية لزيادة االىتمام 

المجتمعية )محمد الدسوقي،  الُمشكالتجية الكثير من بيذه الفئة لكونيا طوق النجاة لموا
2013 ،266). 
   البثح: موادإعداد 

 :امُلكشلالتحل قائنة مَارات إعداد  -1
( الطاقــة وصــورىا) الُمتضــمنة بوحــدة الُمشــكالتحــل بإعــداد قائمــة ميــارات  ةالباحثــ تقامــ     

فـي إعـدادىا  ةالباحثـ تاتبعـوقـد  ،اإلبتـدائي الرابـعالمقـرر عمـي تالميـذ الصـف  العموم من مقرر
 التالي:

الُمتضــمنة  الُمشــكالتحــل تيــدف القائمــة إلــى تحديــد ميــارات تحديــد اليــدف مــن القائمــة:  -أ 
 ،اإلبتــدائي الرابــعالمقــرر عمــي تالميــذ الصــف  العمــوم مــن مقــرر( الطاقــة وصــورىا)بوحــدة 

عـادة صـياغة لالسـتفادة منيـا عنـد إ ،ىـذا الصـف فـي الموىـوبين تالميذموكذلك الُمناسبة ل
ــا الوحــدة  ـــ "اســتراتيجية تســموفًق ــةلـ ؛ ممــا ُيســيم فــي "ق اليضــبة المدعمــة بأنشــطة إثرائي
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 التالميذ مجموعة البحث الحالي. ىتنميتيا لد
مصـادر عنـد اشـتقاق قائمـة ميـارات عـدة تـم االعتمـاد عمـى تحديد مصادر اشتقاق القائمـة:  -ب 

ــات العرب :منيــا ،الُمشــكالتحــل  ــى األدبي ــة التــي عالجــت موضــوع االطــالع عم ــة واألجنبي ي
ـــة االو  ،الُمشـــكالتميـــارات حـــل  ـــة و  ،طـــار النظـــري الخـــاص بالبحـــث الحـــاليُمراجع طبيع

ـــذ الصـــف  ـــعوخصـــائص تالمي ـــدائي الراب ـــيم و  ،اإلبت ـــومأىـــداف تعم ـــة  العم وتعمميـــا بالمرحم
 العمــومدليــل معمــم و  ،اإلبتــدائي الرابــعوتعممــو بالصــف  العمــومأىــداف تعمــيم و  ،اإلبتدائيــة
 .  ، وآراء السادة الُمحكميناإلبتدائي الرابعلمصف 

ت حـــل تـــم تحديـــد الداللـــة المفظيـــة لميـــارا: الُمشـــكالتحـــل تحديـــد الداللـــة المفظيـــة لميـــارات  -ج 
 .()وذلك بالرجوع لمكتب والمراجع الُمتخصصة ،()الُمشكالت

لميـارات حـل بدئيـة تم إعداد القائمة الم: الُمشكالتحل لميارات  المبدئيةالتوصل إلى القائمة  -د 
 بما تم تحديده في الخطوات السابقة. الُمشكالت

بعد أن تم التوصل إلى الصورة األوليـة لقائمـة : الُمشكالتحل ضبط القائمة المبدئية لميارات  -ه 
تم عرضيا عمى مجموعة من السادة الُمحكمين في مجـال المنـاىج  الُمشكالتحل ميارات 

؛ وذلـك () اإلبتدائيـةبالمرحمـة  العمـوموُمـوجيي وعـدد مـن ُمعممـي  العمـوموطرق تدريس 
حــول القائمــة مــن حيــث : مــدى ســالمتيا مــن الناحيــة  ملمتعــرف عمــى أرائيــم وتوجييــاتي

ومدي انتمـاء  ،الُمشكالتميارات حل ُمناسبة الفقرات واألسئمة لقياس و   ،العممية والمغوية
دة صـياغة التعريفـات اإلجرائيـة وقد أكدوا عمي إعا ،كل فقرة وسؤال لمشق الي يندرج تحتو

بــإجراء التعــديالت  ةالباحثــ توقــد قامــ ،؛ لتناســب مجموعــة البحــثالُمشــكالتحــل لميــارات 
 .التي أشار إلييا السادة الُمحكمون

: فـي ضـوء تعـديالت السـادة الُمحكمـين تـم الُمشـكالتحـل النيائيـة لميـارات  القائمةالتوصل إلي  -و 
والتـي  ،اإلبتـدائي الرابـعلتالميـذ الصـف  ةالالزمـ الُمشـكالتحـل  التوصل لمقائمة النيائية لميـارات

 .()احتوت عمى )خمس( ميارات
 "الطاقة وصـورىا"وحدة  ُمحتوىصياغة إعادة تم  :المختارة لموحدة التمميذتيب إعداد كُ  -2

                                                           

(( ممحق رقم )قا3 ).ئمة بالداللة المفظية لميارات حل المشكالت 
() ( قائمة بالكتب والمراجع الُمستعان بيا في صياغة الداللة المفظية لميارات حل المشكالت.5ممحق رقم ) 

(( ممحق رقم )قائمة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث وأداتو.1 ) 
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لـــ "اسـتراتيجية تسـمق وفًقـا اإلبتـدائي  الرابـعالعمـوم المقـرر عمـي تالميـذ الصـف  كتـابمن 
، وذلـك فـي ضـوء دليـل تخطـيط ()مشكالتفي صورة  ،"لمدعمة بأنشطة أثرائيةا اليضبة

واألنشـطة المتضـمنة  ،وخطة السير فيـو ،وأىدافو ،وعنوان الوحدة حيث تضمن كل درس:
 .والتقويم ،واألنشطة االختيارية ،والوسائل التعميمية ،فيو

 :( وتضــمنة وصــورىاالطاقــلمســاعدتو فــي تنفيــذ دروس وحــدة ) ()الُمعمــمإعــداد دليــل  -3
 ،"اســتراتيجية تســمق اليضــبة المدعمــة بأنشــطة أثرائيــة"لــــ بســطًا مقدمــة عامــة وشــرحًا مُ 

ــة لكــال مــن: ُكتيــب و  ،األىــداف العامــة لموحــدةو  ــذالتوصــل إلــي صــورة مبدئي ــل  التممي ودلي
 ،صــالحيتيا لمتطبيــقعمي مجموعــة مــن المحكمــين: بيــدف إبــداء الــرأي ياعرضــو  ،الُمعمــم

 .ليما إلى الصورة النيائيةتوصل ومن ثم ال
 البثح: أداةإعداد  -اىيًاث
    :امُلكشلالتمَارات حل إعداد اختبار  -1

 الرابــعالعمــوم المقــرر عمــي تالميــذ الصــف  كتــابمــن  "الطاقــة وصــورىا"وحــدة ل هإعــداد تــم     
  :تبعًا لمخطوات التالي اإلبتدائي

 الُمشـكالتميـارات حـل ى نمـو االختبـار إلـي قيـاس مـد ىدفتحديد اليدف من االختبار: تحديد اليدف من االختبار:    -أ  
ــدى لــــ وفًقــا المصــوغة  (الطاقــة وصــورىافــي وحــدة ) اإلبتــدائي الرابــعتالميــذ الصــف  ل

 ليا. ميبعد دراست "استراتيجية تسمق اليضبة المدعمة بأنشطة أثرائية"
 الُمشـكالتميـارات حـل لتحديـد  الكتابـاتتم االطـالع عمـى عـدد مـن   تحديد أبعاد االختبار:تحديد أبعاد االختبار: -ب  

 -فـرض الفـروض -جمع البيانات -الُمشكمةتحديد ) وىى: ،خمس مياراتى والتوصل إل
 .الوصول لمنتائج( –اختبار صحة الفرض 

باختبــار لمواصــفات الخــاص تــم إعــداد جــدول ا  توزيــع األســئمة:توزيــع األســئمة:إعــداد جــدول المواصــفات و إعــداد جــدول المواصــفات و  -ج  
 .وتوزيع األسئمة عمي الميارات الخمس ،الُمشكالتميارات حل 

نــوع مــن  الُمشــكالتاختبــار ميــارات حــل ســُتخدم فــي إعــداد ا  تحديــد نــوع مفــردات األســئمة:تحديــد نــوع مفــردات األســئمة: -د  
ألنـــــو أنســـــب  MultipleChoiceتعـــــدد االختيـــــار مـــــن مُ  :االختبـــــارات الموضـــــوعية 

                                                           

() ( 4يهحك )كالتالقائمة النيائية لميارات حل المش . 

( )( 6يهحك ُكخُب انخهًُز .) 

( )( 7يهحك دنُم انًؼهى.) 
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 .ولما يتميز بو ىذا النوع من مزايا ،االختبارات وأكثرىا ثباتاً 
تم صياغة مفردات االختبار فـي صـورة سـؤال أو عبـارة أماميـا : : صياغة مفردات االختبارصياغة مفردات االختبار   -ه  

ــاقي خــاط  ، ورُ  ــدائل أحــدىا صــحي  والب ــار أربعــة ب ــد إعــداد االختب مواصــفات وعــي عن
 صياغة مفرادات اختبارات االختيار من متعدد.

وعـي فييـا مــا يمـي: شــرح ورُ  ،تمــت صـياغة تعميمـات االختبــار  صـياغة تعميمـات االختبـار:صـياغة تعميمـات االختبـار: -و  
لـى اإلجابـة فـي إ التالميـذوتوجيـو  ،وتوضي  عدد مفردات االختبـار ،فكرة االختبار وىدفو
 ،إلـى قــراءة التعميمـات جيـدًا قبــل اإلجابـة عـن األســئمةيم وتـوجيي ،ورقـة األسـئمة نفســيا

عطاء مثال توضيحي لكيفية اإلجابة عن أسئمة االختبار.  وا 
بعـد االنتيـاء مـن إعــداد   عـرض االختبـار فـي صـورتو األوليـة عمـى مجموعـة مـن المحكمـين:عـرض االختبـار فـي صـورتو األوليـة عمـى مجموعـة مـن المحكمـين: -ز  

عمى مجموعـة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي  االختبار في صورتو األولية، تم عرضو
( سـؤااًل وزعـت عمـى 30كونًا مـن )أصب  االختبار في صورتو النيائية مُ  ،العمومتدريس 
 . ختارةالمُ  الوحدةدروس 

 تم تطبيق االختبار في صورتو النيائيـة عمـى مجموعـة اسـتطالعية  التجربة االستطالعية:التجربة االستطالعية: -ح  
ــا بمدرســة عمــى ناصــر االبتدائيــة مــن التالميــذ الموىــوب تالميــذ( 4تتكــون مــن ) ين عممًي

بعـد دراسـة موضـوعات الوحـدة  بمحافظة أسـوان أسوان التعميمية دارةالمشتركة التابعة إل
 وكان الغرض من التجربة حساب ما يمي:  ،موضع التجريب

تم تحديـد الـزمن الـالزم لالختبـار بعـد رصـد الـزمن الـذي اسـتغرقتو   زمن تطبيق االختبار:زمن تطبيق االختبار: -
تـم  وقـدمـن أفـراد المجموعـة فـي اإلجابـة عـن أسـئمة االختبـار،  تمميـذآخـر و  تمميذأول 

 .  دقيقة (92وقد استغرق ) ،توسط زمن االختبارحساب مُ 
عطــى االختبــار نفــس النتــائج إذا مــا يقصــد بثبــات االختبــار أن يُ   االختبــار:االختبــار:ثبــات ثبــات   ُمعامــلُمعامــل -

عمـى اختيـار  وقد حرصت الباحثة ،الظروفأعيد تطبيقو عمى األفراد أنفسيم في نفس 
وىـذه الطريقـة تـدل عمـى  ،ت ثبـات ممكـنُمعـامالعطى أقل ألنيا تُ الفا كرونباخ؛ طريقة 

   ( التالي:1) الجدولبوض  كما ىو مُ الحد األدنى لمثبات، 
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  ((11))  جذولجذول

ًُشكالثيهاسساث حم يهاسساث حم خخباس خخباس انفا كشَباخ الانفا كشَباخ الث ثباث ث ثباث ُيؼايالُيؼايال                 ًُشكالثان     ان

  يسخىٌ انذالنتيسخىٌ انذالنت  فا كشَباخفا كشَباخانان  ث ثباثث ثباثُيؼايالُيؼايال  ػذد انًفشداثػذد انًفشداث  انًسخىَاثانًسخىَاث

ًُشكهتححذَذ ححذَذ  ًُشكهتان   ((1515..11ي )ي )دال ػُذ يسخىدال ػُذ يسخى  8383..11  66  ان

  ((1.151.15دال ػُذ يسخىي )دال ػُذ يسخىي )  7878..11  66  جًغ انبُاَاثجًغ انبُاَاث

  ((1.151.15دال ػُذ يسخىي )دال ػُذ يسخىي )  7474..11  66  فشض انفشوضفشض انفشوض

  ((1.151.15دال ػُذ يسخىي )دال ػُذ يسخىي )  11,,7676  66  اخخباس صحت انفشضاخخباس صحت انفشض

  ((1.151.15دال ػُذ يسخىي )دال ػُذ يسخىي )  7676..11  66  انىصىل نهُخائجانىصىل نهُخائج

ًُ يهاسساث حم يهاسساث حم  ًُ ان   ((1.151.15دال ػُذ يسخىي )دال ػُذ يسخىي )  8282..11  3131  ككمككم  شكالثشكالثان

مياررات حـل الُمشـكالت ككـل ُمعامالت ثبات الفا كرنباخ الختبار ( أن 1يتض  من جدول )     
 (؛ مما يدل عمى تمتع االختبار بمعامل ثبات مناسب.0.05ى )دال عند مستو   ، وىو(0.82)

،  تبـار مـا وضـع لقياسـو"أن يقـيس االخبصـدق االختبـار " يقصـدصدق االختبار: صدق االختبار:   ُمعاملُمعامل -
 بالطرق اآلتية: و تم قياس صدق

 تخصصـين فـي تـدريس عـة مـن المُ تـم عـرض االختبـار عمـى مجمو :  :  ُمحتـوىُمحتـوىصدق الصدق ال
ومدرسـييا إلبـداء الـرأي فـي االختبـار، حيـث  العمـوموجيي ، ومجموعة مـن ُمـالعموم

 .ناسب لقياس ما ييدف إليوقرروا أن االختبار مُ 
 :سـاوى دق االختبـار عـن طريـق الصـدق الـذاتي الـذي يُ تم حسـاب صـ  الصدق الذاتي:الصدق الذاتي

شـــير إلـــى أن ( ممـــا يُ 0.90ســـاوى )الثبـــات فوجـــد إنـــو يُ  ُمعامـــلالجـــذر التربيعـــي ل
 االختبار صادق بصورة مقبولة.

 :وذلـك بحسـاب  ،تم حساب صدق االتساق الـداخمي لالختبـار  صدق االتساق الداخمي:صدق االتساق الداخمي
 ،األربعة مع الدرجة الكمية لالختبـارستويات من المُ  ىستو ارتباط درجة كل مُ  ُمعامل

وضـ  ( كمـا ىـو مُ 0،05سـتوى )ا عنـد مُ ت االرتباط دالة إحصـائيً ُمعامالوكانت قيم 
 التالي: (2) الجدولب
  

  ((22))  جذولجذول

ًُشكالثيهاسساث حم يهاسساث حم صذق االحساق انذاخهٍ الخخباس صذق االحساق انذاخهٍ الخخباس  ًُشكالثان   ان

  يسخىٌ انذالنتيسخىٌ انذالنت  انذسجت انكهُتانذسجت انكهُت  انًسخىَاثانًسخىَاث

ًُشكهتححذَذ ححذَذ  ًُشكهتان   ((1515..11ي )ي )خىخىدال ػُذ يسدال ػُذ يس  1.831.83  ان

  ((1515..11ي )ي )دال ػُذ يسخىدال ػُذ يسخى  1.841.84  جًغ انبُاَاثجًغ انبُاَاث

  ((1515..11ي )ي )دال ػُذ يسخىدال ػُذ يسخى  1.941.94  فشض انفشوضفشض انفشوض

  ((1515..11ي )ي )دال ػُذ يسخىدال ػُذ يسخى  1.851.85  اخخباس صحت انفشضاخخباس صحت انفشض

  ((1515..11ي )ي )دال ػُذ يسخىدال ػُذ يسخى  1.851.85  انىصىل نهُخائجانىصىل نهُخائج
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بعـــد إجـــراء : : الُمشـــكالتالُمشـــكالتميـــاررات حـــل ميـــاررات حـــل التوصـــل إلـــى الصـــورة النيائيـــة الختبـــار التوصـــل إلـــى الصـــورة النيائيـــة الختبـــار  -ط  
ضــوء آراء الســادة المحكمــين، وحســاب صــدق االختبــار وثباتــو أصــب  التعــديالت فــي 

   .()االختبار في صورتو النيائية
 جتزبة البثح وىتائذَا:ثالًجا: 

 خطوات تيفيذ جتزبة البثح: -أ 
لقسم الموىوبين االستعداد لتنفيذ تجربة البحث: وذلك عن طريق القيام بعدة زيارات  -1

بمسئول خالليا الباحثة  التقتبمحافظة أسوان  تعميميةوالتعمم الذكي التابع إلدارة دراو ال
لمعام  الثانيوذلك خالل الفصل الدراسي  ؛ومعممي العموم بيا ،الموىوبين باإلدارة

ن تعريفيم باليدف من تجربة تمكنت الباحثة خالليا م ،م2019-2018الدراسي 
المة التجربة حرًصا منيا عمى س ؛الباحثة بالتدريسوتم االتفاق عمي قيام  ،البحث
 .ودقتيا

اختيار مجموعة البحث: تم اختيار مجموعة البحث من التالميذ الموىوبين بمدرسة  -2
وبمغ عددىم  ،التابعة إلدارة دراو التعميمية بمحافظة أسوانالمشتركة اإلبتدائية  الرتاج

 ( تالميذ.ثمانية)
قبمًيا  ُمشكالتال: تم تطبيق اختبار ميارات حل الُمشكالتتطبيق اختبار ميارات حل  -3

 م6/4/2019الموافق األحد  عمي التالميذ مجموعة البحث يوم
لــ "استراتيجية تسمق اليضبة وفًقا المصوغة  (:الطاقة وصورىابدء تدريس وحدة ) -4

 يوم إلــى م8/4/2019يوم اإلثنين الموافق الفترة من: فيفي المدعمة بأنشطة أثرائية" 
 .م30/4/2019اإلثنين 

بعد االنتياء من تنفيذ تجربة البحث وتدريس الوحدة  :البحث بعديً تطبيق أدوات ا -5
يوم  عمي مجموعة البحثالقياس بعدًيا  أداةتطبيق تم البحث  ةمجموع لتالميذالُمختارة 
 .م30/4/2019 الموافق الثالثاء

                                                           

(يهحك ) (8)  هائُت(اخخباس شكالث )انصىسة اُن  .يهاساث حم اًن
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 :ىتائر البثح وتفشريٍا -ب 

 وظيف ت فاعميةما االجابة عمي السؤال الثاني من أسئمة البحث الذي نصو: " -1
 الرابع الصفتالميذ  لدى الُمشكالت حل ميارات تنميةفي  استراتيجية تسمق اليضبة

ال  : "الذي نصوالبحث التحقق من مدى صحة فرض و  ،"عممًيا الموىوبين اإلبتدائي
 المجموعة التجريبية تالميذدرجات الرتب ل بين متوسطي افرق دال إحصائيً  يوجد

وذلك  ،"وأبعاده ،ككل الُمشكالتميارات حل ختبار البعدي الالقبمي و  ينفي التطبيق
لحساب داللة الفروق  Willcoxon كسونويويمك عن طريق استخدام اختبار

وذلك عن طريق معرفة قيمة  ،لعينتين مرتبطتين كأحد أساليب األحصاء الالبارمتري
(z)، ومعرفة داللتيا اإلحصائية: 

  ( ( 33))  جذولجذول

    اث انشحب نذسجاث انخطبُمٍُ انمبهٍ وانبؼذٌاث انشحب نذسجاث انخطبُمٍُ انمبهٍ وانبؼذٌودالنخها نهفشق بٍُ يخىسطودالنخها نهفشق بٍُ يخىسط( ( ZZلُى )لُى )

ًُشكالثحم حم يهاساث يهاساث   الخخباسالخخباس ًُشكالثان   وأبؼادِوأبؼادِ  ان

ساث ساث اايهيه

حم حم 

ًُشكالث ًُشكالثان   ان

َىع َىع 

  انخطبُكانخطبُك
  انؼذدانؼذد

يجًىع سحب يجًىع سحب 

انفشوق انفشوق 

  ((++TTانًىجبت)انًىجبت)

يجًىع يجًىع 

سحب سحب 

انفشوق انفشوق 

--TT))انسانبتانسانبت

))  

يخىسظ سحب يخىسظ سحب 

انفشوق انفشوق 

  ((++TTانًىجبت)انًىجبت)

يخىسظ يخىسظ 

سحب سحب 

انفشوق انفشوق 

--TT))انسانبتانسانبت

))  

  لًُتلًُت

((zz))  

انذالنت انذالنت 

  ُتُتاإلحصائاإلحصائ

ححذَذ ححذَذ 

ًُشكهت ًُشكهتان   ان

  88  لبهٍلبهٍ

28.1128.11  1.111.11  4.114.11  1.111.11  2.462.46  
دانت ػُذ دانت ػُذ 

يسخىٌ يسخىٌ 

1.1111.111  
  بؼذٌبؼذٌ

88  

جًغ جًغ 

  انبُاَاثانبُاَاث

  88  لبهٍلبهٍ

28.1128.11  1.111.11  4.114.11  1.111.11  2.412.41  

دانت ػُذ دانت ػُذ 

يسخىٌ يسخىٌ 

1.1111.111  
  88  بؼذٌبؼذٌ

فشض فشض 

  انفشوضانفشوض

  88  لبهٍلبهٍ

36.1136.11  1.111.11  4.514.51  1.111.11  2.532.53  

دانت ػُذ دانت ػُذ 

يسخىٌ يسخىٌ 

1.1111.111  
  88  بؼذٌبؼذٌ

باس باس اخخاخخ

صحت صحت 

  انفشضانفشض

  88  لبهٍلبهٍ

36.1136.11  1.111.11  4.514.51  1.111.11  2.572.57  

دانت ػُذ دانت ػُذ 

يسخىٌ يسخىٌ 

1.1111.111  
  88  بؼذٌبؼذٌ

انىصىل انىصىل 

  نهُخائجنهُخائج

  88  لبهٍلبهٍ

36.1136.11  1.111.11  4.514.51  1.111.11  2.552.55  

دانت ػُذ دانت ػُذ 

يسخىٌ يسخىٌ 

1.1111.111  
  88  بؼذٌبؼذٌ

االخخباس االخخباس 

  ككمككم

  88  لبهٍلبهٍ

36.1136.11  1.111.11  4.514.51  1.111.11  2.532.53  

دانت ػُذ دانت ػُذ 

يسخىٌ يسخىٌ 

1.1111.111  
  88  بؼذٌبؼذٌ

  ..((6464,,11إرا وصهج أو حؼذث انمًُت )إرا وصهج أو حؼذث انمًُت )((1.1151.115))  ( انًحسىبت حكىٌ دانت إحصائًُا ػُذ يسخىي ( انًحسىبت حكىٌ دانت إحصائًُا ػُذ يسخىي zzت )ت )*لًُ*لًُ

  ..((3333,,22إرا وصهج أو حؼذث انمًُت )إرا وصهج أو حؼذث انمًُت )  ((1.1111.111))  ( انًحسىبت حكىٌ دانت إحصائًُا ػُذ يسخىي ( انًحسىبت حكىٌ دانت إحصائًُا ػُذ يسخىي zz*لًُت )*لًُت )

وىي دالة  ،( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدوليةzأن قيمة )( 3يتض  من جدول )          
فرق دال إحصائًيا عند مستوى  نو يوجدأوذلك يعني  ،(0.001ا عند مستوي )إحصائيً 
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القبمي  ينفي التطبيق المجموعة التجريبية تالميذدرجات الرتب ل بين متوسطي (0.001)
 ،وبذلك يتم رفض الفرض الصفري ،وأبعاده ،ككل الُمشكالتميارات حل البعدي الختبار و 

الرتب  فرق دال إحصائيًا بين متوسطي : "يوجدالذي ينص عمي ،وقبول الفرض البديل
ميارات حل البعدي الختبار القبمي و  ينفي التطبيق المجموعة التجريبية تالميذدرجات ل

 ".وأبعاده ،ككل الُمشكالت
 :الُمشكالتميارات حل "بميك" بالنسبة الختبار ـ عدل لنسبة الكسب المُ حساب   -

 ميارةككل وكل  الُمشكالتلنسبة الختبار ميارات حل با لمتأكد من فاعمية االستراتيجية      
تطمب معرفة ُمتوسطي درجات تعدل لبميك التي عادلة الكسب المُ تم استخدام مُ  مياراتومن 

وقد  ،والدرجة النيائية القبمي والبعدي لالختبار ينالمجموعة التجريبية في التطبيق تالميذ
 :التالي (4جاءت النتائج كما ُيوضحيا جدول )

  ((44))  جذولجذول

  الخخباس الخخباس "بهُك" بانُسبت "بهُك" بانُسبت ـ ـ َسبت انكسب انًؼذل نَسبت انكسب انًؼذل ن

ًُشكالثحم حم  ًُشكالثان   ويهاساحّ.ويهاساحّ.  ان

  خغُش انخابغخغُش انخابغًًانان
  انذسجتانذسجت  انبؼذٌانبؼذٌانخطبُك انخطبُك   انخطبُك انمبهٍانخطبُك انمبهٍ

  انؼظًًانؼظًً
  َسبتَسبت

  انكسبانكسب
  انذالنتانذالنت

  22وو  11وو

ًُشكهتححذَذ ححذَذ  ًُشكهتان   يمبىنتيمبىنت  3131..11  66  6.116.11  44.11.11  ان

  يمبىنتيمبىنت  4141..11  66  1111..66  7171..33  جًغ انبُاَاثجًغ انبُاَاث

  يمبىنتيمبىنت  7171..11  66  1111..66  6161..11  فشض انفشوضفشض انفشوض

  يمبىنتيمبىنت  11,,8181  66  3131..55  1111..11  اخخباس صحت انفشضاخخباس صحت انفشض

  يمبىنتيمبىنت  7171..11  66  1111..55  1111..11  انىصىل نهُخائجانىصىل نهُخائج

ًُشكالثيهاساث حم يهاساث حم  ًُشكالثان   يمبىنتيمبىنت  6161..11  3131  4141..2828  1414..99  ككمككم  ان

ميارات الختبار بالنسبة "بميك" ـ لكسب المعدل لنسبة ا( أن قيم 4يتض  من الجدول )     
 فرضو  ،البيانات جمعو  ،الُمشكمة تحديدالمتمثمة في: ) ومياراتو ،ككل الُمشكالتحل 

( مقبولة؛ ككل الُمشكالت حل مياراتو  ،لمنتائج الوصولو  ،الفرض صحة اختبارو  ،الفروض
"بميك" ـ المعدل لوتدل نسبة الكسب  ،(2-1تقع في المدى الذي حدده بميك من ) حيث أنيا

لدي تالميذ المجموعة  الُمشكالت حلية ميارات عمي أن االستراتيجية ذات فاعمية في تنم
 التجريبية.
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 :امُلكشلالتحل مَارات يف تشلق اهلضبة  ةاسرتاتيذيحذه تأثري حشاب  

وكل  ،ككل الُمشكالتحل ميارات في تنمية تسمق اليضبة  ةاستراتيجيلمتأكد من فاعمية      
سمق اليضبة المدعمة بأنشطة ت الستراتيجية (R)تم حساب حجم التأثير ميارة من مياراتيا 

باستخدم برنامج  وكل ميارة من مياراتيا ،ككل الُمشكالتحل تنمية ميارات في أثرائية 
(SPSS18) ( التالي5وقد جاءت النتائج كما ُيوضحيا جدول ): 

  ((55جذول )جذول )

  ويمذاس حجى انخأثُش ويمذاس حجى انخأثُش   ,,( انًمابهت نها( انًمابهت نهاRR( ولُى )( ولُى )ZZلُى )لُى )

  ومياراتوومياراتو  الُمشكالتالُمشكالتحل حل بالنسبة بالنسبة 
ًُسخمم  انؼايمانؼايم ًُسخممان   يمذاس حجى انخأثُشيمذاس حجى انخأثُش  ZZ  NN  ((RR))  انؼىايم انخابؼتانؼىايم انخابؼت  ان

  اسخشاحُجُت حسهكاسخشاحُجُت حسهك

 انًذػًتانًذػًت انهضبتانهضبت  
  بأَشطت أثشائُتبأَشطت أثشائُت

ًُشكهت ًُشكهتححذَذ ان   2.462.46  ححذَذ ان

1616  

  ُيشحفغُيشحفغ  6262..11

  ُيشحفغُيشحفغ  6161..11  2.412.41  جًغ انبُاَاثجًغ انبُاَاث

  ُيشحفغُيشحفغ  6363..11  2.532.53  فشض انفشوضفشض انفشوض

  ُيشحفغُيشحفغ  6464..11  2.572.57  اخخباس صحت انفشضاخخباس صحت انفشض

  ُيشحفغُيشحفغ  11,,6464  2.52.555  انىصىل نهُخائجانىصىل نهُخائج

ًُشكالث ككم ًُشكالث ككميهاساث حم ان   ُيشحفغُيشحفغ  6363..11  2.532.53  يهاساث حم ان

 اليضبة تسمق ةاستراتيجي قيم حجم تأثير العامل الُمستقل( أن 5)يتض  من الجدول      
وىذا يدل عمى أن حجم تأثير العامل  ،  0.8ككل  الُمشكالتحل ميارات في العامل التابع 
 ،البيانات جمعو  ،الُمشكمة تحديدبعاد: )أ عند ارتفعً مُ  الُمشكالت حل مياراتالُمستقل عمى 

  .(ككل الُمشكالت حل مياراتو  ،لمنتائج الوصولو  ،الفرض صحة اختبارو  ،الفروض فرضو 
 كالتالي: تلم اليتائروميلً تفشري      

اتاحة استراتيجية تسمق اليضبة تقديم الُمحتوى في صورة ُمشكالت ىيأ الفرصة أمام  -
صدار  ،ونقدىا ،والربط بينيا ،وطرح األفكار ،ير في الموقف الُمشكلالتالميذ لمتفك وا 
 الُمشكالتكما شجع التالميذ عمى أن عمي التفكير بطريقة سميمة لحل  ،أحكام عمييا

 .الُمشكالتوبالتالي تنمية ميارات حل  ،المطروحة عمييم
وليس  ،تعممعمى نشاط الُمتعمم في أثناء عممية التسمق اليضبة استراتيجية  تركز  -

بناء في الخبرات السابقة لممتعمم  ؛ حيث ساعدت مجرد تمٍق المعمومات من قبل الُمعمم
 تحديد عمى التالميذساعد مما  ؛أي أن عممية التعمم تكون عممية بنائية ؛المعنى
، لمنتائج الوصول، و الفرض صحة اختبار، و الفروض فرض، و البيانات جمع، و الُمشكمة

 .رات حل الُمشكالتوبالتالي تنمية ميا
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باإلضافة  ،التعميمية أثناء العمل مع المجموعات التعاونية لألنشطة التالميذمارسة مُ  -
تبادل اآلراء  وعمل عمي ،اتثمر بين أفراد المجموعالتعاون اإليجابي والمُ  إلى دعم

مما  ،الصف من جية أخري غرفة واألفكار بينيم من جية والمجموعات األخرى داخل
 ة ميارات حل الُمشكالت لدى التالميذ.ساعد تنمي

  :توصيات البثح 
 بالتالي: وصي الباحثة تُ  ،ج التي اسفر عنيا البحث الحاليفي ضوء النتائ     
لــــ "استراتيجية وفًقا  االبتدائي الرابعبالصف  العمومإعادة صياغة وتنظيم وحدات منيج  -

 تسمق اليضبة".
قدر  الُمشكالتبميارات حل  االبتدائي بعالرابالصف  العموممنيج تضمين محتوي  -

 .االمكان
بيدف اكسابيم الميارات  البتدائيةعقد برامج تدريبية لمعممي العموم بالمرحمة  -

ير وتطو  ،بنجاح في التدريس"استراتيجية تسمق اليضبة" والكفايات االزمة الستخدام 
 .ذه االستراتيجيةقدرتيم عمي تصميم التدريس بي

 :البثوخ املدقرتحة  
البحوث إجراء قترح الباحثة ت ،اوالنتائج التي أسفر عني ،في ضوء اليدف من ىذا البحث     

  التالية:
 مميأميارات التفكير التفي تدريس العموم في تنمية  استراتيجية تسمق اليضبةفاعمية  -

 .صفوف ومراحل تعميمية مختمفة عممًيا الموىوبينالتالميذ  لدىفي 
 التفكير المركبفي تدريس العموم في تنمية ميارات  ق اليضبةاستراتيجية تسمفاعمية  -

 .تعميمية مختمفة في صفوف ومراحل عممًيا الموىوبينالتالميذ  لدى
 لدى التفكير الجمعيفي تدريس العموم في تنمية  استراتيجية تسمق اليضبةفاعمية  -

 .في صفوف ومراحل تعميمية مختمفة عممًيا الموىوبينالتالميذ 
 لرتبوية للبـثـح: الدقينة ا 

  تتض  القيمة التربوية لمبحث الحالي في اآلتي:
لــــ "استراتيجية وفًقا قدم البحث الحالي الخطوات اإلجرائية لموحدة التجريبية الُمعدة  -

نتاج ؛ مما ُيساىم في ُمساعدة مُ تسمق اليضبة" خططي المناىج التعميمية في تصميم وا 
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مكن يُ  ،الُمشكالتحل لميارات  اختباًراقدم و  ،فةدراسية في مواد دراسية مختموحدات 
 .ختمفةاالستفادة منو في مراحل دراسية ومواد دراسية مُ 

في تنمية  لــــ "استراتيجية تسمق اليضبة" كشف البحث الحالي عن األثر اإليجابي -
 .عممًيا الموىوبين اإلبتدائي الرابع الصفتالميذ  لدى الُمشكالت حل ميارات

 الصفتالميذ  لدى الُمشكالت حل مياراتحالي عن إمكانية تنمية كشف البحث ال -
 مكن تنميتيا في المراحل التي تمييا.؛ وبالتالي يُ عممًيا الموىوبين اإلبتدائي الرابع
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 املزادع:

  أواًل: املزادع العزبية
في تدريس وحدة الفقو أثر استخدام إستراتيجية اليضبة (. 4102. )إبراىيم أحمد سالمة الزغبي  -

مجمة دراسات  ،لعاشر األساسي في قصبة المفرقاالسالمي عمي تحصيل طالب الصف ا
 .760-723 ،(20)المجمد  ،الجامعة االدرنية ،عمادة البحث العممي ،في العموم التربوية

 تسمق اليضبة في استراتيجية أثر. (4102) .ونضال مزاحم رشيد ،زيد محمد حسين عالوي الراوي -
رسالة  ،امس األدبي واالحتفاظ بيااكتساب بعض المفاىيم البالغية عند طالبات الصف الخ

 العراق. ،جامعة تكريت ،كمية التربية لمعموم اإلنسانية ،ماجستير
ثر استراتيجية تسمق أ. (4102) .وعبد الرزاق عبد اهلل زيدان العنبكي ،عدوية محمد مسعود الكرخي -

الخامس األدبي في مادة التاريخ األوربي الحديث  فاليضبة في تحصيل طالبات الص
 .730-727 ،(62العدد ) ،مجمة ديالي، والمعاصر

تحصيل قواعد المغة  أثر إستراتيجية تسمق اليضبة في(. 4100) .مشتت المنشداوي حطابعمي  -
جامعة  ،(ابن رشد)كمية التربية  ،الرابع العممي، رسالة ماجستير الصفالعربية عند طالب 

 .ادبغد
أثر إستراتيجيتي اليضبة واألسئمة الثابرة في إكتساب طمبة (. 4102حمد أحمد سميمان العموش. )م -

كمية  ،رسالة ماجستير ،سي لممفاىيم الكيميائية ودافعيتيم نحو الكيمياءاألسا العاشرالصف 
 األردن. ،جامعة آل البيت ،العموم التربوية

دي خدام استراتيجية تسمق اليضبة في تحصيل األدب لأثر است(. 4102مياباد عبد الكريم أحمد. ) -
-240 ،(24العدد ) ،(41المجمد ) ،مجمة كمية التربية األساسية ،طمبة قسم المغة الكردية

222. 
أثر الدمج بين إستراتيجيتي تسمق اليضبة والمنظم (. 4103محمد اسماعيل الصوالحي. )ميا  -

رسالة  ،تيم المكانية وتنورىم الجغرافيالمتقدم لدى طمبة الصف العاشر في تنمية قدرا
 فمسطين. ،جامعة القدس ،عمادة الدراسات العميا ،ماجستير

 المفاىيم اكتساب في اليضبة وتسمق السمكة عظم استراتيجيتي أثر. (4103) .عمي إبراىيم محمد -
 ،(447) العدد ،األستاذ مجمة ،المتوسط األول الصف طالبات لدي واستبقائيا التاريخية

 .424-442 ،(4) مجمدال
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التفاعل بين أساليب التفكير وأساليب التعمم واستراتيجيات التعمم . (4107) .محمد غازي الدسوقي -
سياميا في اإلنجاز األكاديمي لمطالب الموىوبين بالمرحمة الثانوية، المجمة  المنظم ذاتيا وا 

 .726- 462، و، يولي(21)، العدد (47)فسية، المجمد المصرية لمدراسات الن
 رعاية الموىوبين، ترجمة: عادل عبد اهلل محمد، القاىرة: دار الرشاد. .(4117) .سمفيا ريم -
دور األنموذج (. 4100) .عمي بركات ،أسامة حسن معاجينيو  ،عبد اهلل بن محمد الجغيمان -

والبحث العممي لدى  اإلثرائي الفاعل في تنمية األداء الصفي العام، وميارات التفكير
 ،مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،الموىوبين في مدارس التعميم العام السعودية التالميذ

 .012-32 ،(40العدد ) ،جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية
ية التفكير اإلبداعي لدى أثر استخدام األنشطة اإلثرائية في تنم(. 4100. )ضقّبا اهلل عّباس عبد -

في مادة الرياضيات بالمدارس الحكومية بمدينة  االبتدائي الموىوبين الرابعتالميذ الصف 
 مدمجال ،مركز النشر العممي، جامعة البحرين ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،مكة المكرمة

 .042-007 ،(7العدد ) ،(04)
الحوسبة السحابية في تنمية ميارات أثر برنامج تعميمي قائم عمى  (.4102) .ةالسفاسفم جييان ىاش -

مجمة  ،في مادة العموم لدى طمبة الصف الثامن األساسي في األردن الُمشكالتحل 
-016 ،(22مد )مجال ،عمادة البحث العممي، الجامعة األردنية ،العموم التربوية -دراسات 

013. 
تند الى الدماغ فى برنامج تعميمى مقترح قائم عمى التعمم المس(. 4102. )ل محمدمنى مصطفى كما -

لتالميذ الصف السابع من  الُمشكالتاكتساب المفاىيم العممية لمادة العموم والقدرة عمى حل 
-720  ، (22المجمد ) ،كمية التربية جامعة سوىاج المجمة التربوية ،يالتعميم األساس

211. 
وميارات  تريز في تنمية المفاىيم العممية فاعمية استخدام نظرية(. 4102) .العتيبي عطا اهلل مطر -

 ،(42المجمد ) ،جامعة بنيا مجمة كمية التربية ،المرحمة االبتدائيةاتخاذ القرار لدى تالميذ 
 .462 -443 ،(002العدد )

براىيم فيصل رواشدة ،مسمم يوسف الطيطي - أثر برنامج تعميمي لمتعمم المستند إلى . (4107) .وا 
الدماغ في الدافعية لمتعمم لدى طمبة الصف الخامس األساسي في العموم"، مجمة دراسات 

 .72 -07جزء الثالث، ديسمبر، ال(، 22)عربية في التربية وعمم النفس، العدد 
أثر استخدام المعمم االفتراضي في تحصيل المفاىيم الفيزيائية . (4101) .أحمد آمال سعد سيد -

لدى طالبات الصف الثالث واكتساب ميارات التفكير العميا والدافعية نحو تعمم العموم 
 .26 -0(، نوفمبر، 6، العدد )(07)، مجمة التربية العممية، المجمد اإلعدادي

http://0810g902o.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810g902o.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810g903q.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%D8%8C+%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://0810g903q.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810g903q.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810g903q.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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سماعيل حسن الوليميسعد حفني لمموم وأحالم الباز الشرب - اتجاىات طالب  .(4112) .يني وا 
المقترحات(، المركز  -المرحمة الثانوية نحو دراسة المواد العممية وعزوفيم عنيا )األسباب

 .القومي لالمتحانات والتقويم التربوي، قسم البحوث، القاىرة
تعزيز الدافعية الذاتية لتعمم العموم والمسئولية االجتماعية من خالل . (4100) .أحالم الباز الشربيني -

العدد  (،02المجمد )، مجمة التربية العممية، مي لدى تالميذ المرحمة اإلعداديةالتعمم الخد
 .426 -422، يوليو، (7)

 لُمشكالتافاعمية التعمم بمساعدة األقران في تنمية ميارات حل (. 4113) .ىاني فاروق عبد العزيز -
معيد الدراسات والبحوث  ،رسالة ماجستير ،ميذ المرحمة اإلبتدائيةودافعية االنجاز لدي تال

 جامعة القاىرة. ،التربوية
أثر نموذج أبعاد التعمم في تنمية التحصيل والقدرة عمي حل (. 4112حسام شاكر عبد العاطي. ) -

كمية البنات  ،رسالة ماجستير ،ةفي مادة العموم لدي تالميذ المرحمة اإلبتدائي الُمشكالت
 جامعة عين شمس. ،لآلداب والعموم والتربية

برنامج مقترح قائم عمي التعمم المستند إلي الدماغ في تنمية (. 4107اد عوض اهلل أبو المجد. )حم -
واالتجاه نحو العموم لدي التالميذ منخفضي  الُمشكالتالتحصيل المعرفي ميارات حل 

جامعة  ،كمية البنات لآلداب والعموم والتربية ،رسالة دكتوراه ،بتدائيةالتحصيل بالمرحمة اإل
 عين شمس.

لتنمية ميارات  STEMفاعمية تدريس وحدة في ضوء توجيات ال (. 4106ىبة فؤاد سيد أحمد. ) -
المجمة المصرية  ،م لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائيةوااتجاه نحو دراسة العمو  الُمشكالتحل 

 .036-042 ،(7العدد ) ،(02)المجمد  ،لمتربية العممية
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