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في تدريس (  SCAMPER)بحث تعرف فاعلية استخدام إستراتيجية سكامبرهدف ال
التربية األسرية على التحصيل المعرفي ومهارات حل المشكالت لدى تلميذات الصف الثالث 

 .المتوسط
ولتحقيق ذلك قامت الباحث بإعداد أدوات البحث، وتمثلت في إعداد كتيب التلميذة 

باستخدام " غذاء وتغذية"؛ "عناية ملبسية"؛ "منزلية شؤون"ودليل المعلمة لتدريس وحدات 
 .، واختبار تحصيلي، ومقياس مهارات حل المشكالت(SCAMPER)إستراتيجية سكامبر

تلميذة من تلميذات الصف الثالث المتوسط بمدرستا ( 06)وتكونت عينة البحث من 
دية للفصل الدراسى األول المشعلية والجويرية بإدارة نجران التعليمية بالمملكة العربية السعو 

 :م تم تقسيمهم إلى مجموعتين 2670/2671هـ  7341/7341للعام الدراسي 
عناية "؛ "شؤون منزلية"تلميذة، درست وحدات مجال البحث( 46: )مجموعة تجريبية

 (.SCAMPER)باستخدام إستراتيجية سكامبر" غذاء وتغذية"؛ "ملبسية
 . دات بالطريقة المعتادةتلميذة، درست الوح( 46: )مجموعة ضابطة

 :وأظهرت نتائج البحث 
  وجود فرق دال إحصائيا في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح تلميذات

 . المجموعة التجريبية
  وجود فرق دال إحصائيا في التطبيق البعدي لمقياس مهارات حل المشكالت لصالح

 . تلميذات المجموعة التجريبية
 موجبة ذات داللة إحصائية بين التحصيل ومهارات حل  وجود عالقة ارتباطيه

 .المشكالت  لدى تلميذات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
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The effectiveness of using Scamber strategy (SCAMPER) in teaching 

Family education to acquire the Achievement of knowledge and the 

development of problem-solving skills The average third-grade students 

  

 

Abstract 
          The present Research investigated the effectiveness of using 

Scamber strategy (SCAMPER) in teaching Family education on 

achievement and problem-solving skills The average third-grade 

students. 

To achieve this, the researcher prepared the research tools, which 

were preparing students worksheets and teachers guide to teach units by 

using Scamber strategy (SCAMPER), achievement test and Scale 

problem-solving skills 

The sample of the study included (60) Schoolgirl from the average 

third-grade pupils in Najran Educational Administration –KSA in 

academic year 1437/1438 H. They were treated  as two groups: 

 The experimental group: (30) students, studied units by using 

Scamber strategy (SCAMPER)  

The control group: (30) students, studied the same units by using the 

traditional method 

The study results showed that: 

1. There is a significant difference in the achievement post-test 

favoring experimental  group students 

2. There is a significant difference in the problem-solving skills 

post- test favoring experimental  group students. 

3. There is a significant positive correlation between the post 

test of achievement and problem-solving skills. 
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 مشكلة البحث وخطة دراستها

  :مقدمة

ية بالعقل القادر على التفكير، وفى مجتمع المعرفة حئنات الاإلنسان عن سائر الكايتميز 
 نعيشه يصبح التفكير الركيزة األساسية واألداة الالزمة للتعامل مع مقتضيات هذا العصر الذي

نهضًة وتطورًا في جميع المجاالت خاصًة مجال التعليم باعتباره االستثمار  الذي يشهد 
الدول المتقدمة باالهتمام بتطوير المناهج وطرق  الحقيقي للطاقات البشرية، لذلك بدأت

مكاناتهم وذلك بتعليم التفكير الذي أصبح  التدريس وأساليبها لتوظيف طاقات وقدرات أبنائها وا 
 .مطلبًا تسعى إليه كل الشعوب

والعشرين، كما تعد  مهارات التفكير ضرورة حتمية لمواجهة تحديات القرن الحادي وتعد
في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك  التربية األسريةالعامة لتدريس مادة من األهداف  هدفاً 
، والكشف عن مواطن القوة والضعف لديهن التلميذاتتطوير حياة  في مهم من دور هالما ل

 أن يكن مواطنات صالحات ألنفسهن ولمجتمعهن، وقادرات علي اتخاذ قرارات بما يمكنهن من
 .مقررة بالمادةسليمة من خالل الموضوعات ال

نو   خير يه اإلنسانية والحضارة ،اإلنسان لدى يلالعق النشاط أشكال أرقى هو التفكير ا 
 جديدة بطريقة اإلنسان تاخبر  العقل اهب ينظم التي يةلالعم وهف ،التفكير ذاه آثار ىلع دليل
دراك المشكالت لحل  (.23 : 2674، نوفل محمدو  جادو بوصالح أ(العالقات وا 

كير عامال من العوامل األساسية في حياة اإلنسان، فهو يساعد على توجيه ويعد التف
حياته وتقدمها، كما أنه يساعده ف حل المشكالت ويجنبه الكثير من األخطار، وبه يستطيع 
السيطرة والتحكم في أمور كثيرة وتسييرها لصالحه، وأصبح التفكير واإلبداع ضرورة حتمية 

في شتى مجاالت الحياة، ولمواجهة مواقف الحياة ومتطلباتها  لمواكبة التطورات المتسارعة
على نحو إيجابي وللتغلب على المشكالت التي أضحت أحد المالمح الرئيسة للعصر 

 (.2677 خالد عمران،)الحالي
سعى دائمًا إلى اكتساب لك تالكثير من المشكالت؛ لذ افي حياته التلميذةترض ويع

فقد أشار من مواجهة تلك المشكالت،  االمناسبة التي تمكنه المعارف والمهارات واالتجاهات
 المتوسطة المرحلة في التلميذات تعليمإلى أن  (Daunic & et.al.,2000)دونيك وآخرون

 على نيساعده ،تعلم األقران برنامج في المتضمنة االتصال ومهارات المشكالت، حل مهارات
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 نوشعوره ،لذاتهن نتقديره من ويزيد ة،المدرسي البيئة في نتواجهه التي المشكالت حل
 .غير السليمة للسلوكيات نممارسته من ويقلل باالستقاللية،

 المشكالت حل في التفكير ألن؛ المركب التفكير أنواع من المشكالت حلات ار هم وتعد
 (31: 2674، جروانفتحي  (األحيان معظم في المتتابعة الخطوات من ةلسلبس القيام بليتط
 معارف منلديها  ما اهفيالتلميذة  ستخدمت تفكيرية يةلعم المشكالت حلات ار هم تعد لذلك

  .هال مألوفا ليس موقف باتللمتط االستجابة أجل من ومهارات سابقة مكتسبة
 ادئهال والتخطيط بحرية تفكيرلل للتلميذات  الكافية الفرصة المشكالت حلمهارات عطي وت

 ىلع واالعتماد القرار  واتخاذ التفكير في ستقالليةواال المسؤولية وتحمل ميلالع البحثو  
 والتفكير الحياة مشكالت ةهلمواج الالزمة األساسية بالمهارات التزويد إلى دفته كما النفس
 .المستمر ملوالتع المتاحة البدائل في

 تهارغب وتثير هابنفس المعرفة تحصيل ىلع التلميذة تساعد المشكالت حلات ار همكما أن 
 ،االستقالل بآليات اوتزويده ،جديدة مواقف في المعرفة وتطبيق والتجريب حثالب في

 التي والمواقف الظروف ىلع سيطرلها توتجع هاحيات في قرارات مهمة اتخاذ ىلع اوتساعده
 للتق اهأن كما ،االجتماعية والمسؤولية التعاون روح وتنمي ة،وقائي تإجراءا تخذوت تواجهها
 (.27 : 2677 ، قطيطغسان ( الرضا نم مزيداً  وتحقق التوتر

ن تنمية مهارات حل المشكالت ت وضع الفرد في مواقف حقيقية تمكنه من ممارسة وا 
المهارات بشكل منطقي ومتتابع في حال واجهته مشكلة، وعندما يتقن الفرد المهارات يصبح 

 .قادرًا على حل مشكالته بكفاية واقتدار
في ظل ملحة من مشكالت ضرورة  نكرن فيما يواجههكيف يف التلميذاتأصبح تعليم ولقد 

شهدها العصر الحالي؛ ولذلك كان تنمية التفكير يالتطورات الهائلة والتغيرات السريعة التي 
 .والتعليمهدفًا أساسيًا لجميع برامج التربية  اتلدى المتعلم

ر في إلى ضرورة دمج طرق إثارة التفكي( 2662)قد أشارت نتائج دراسة مجدي حبيب ف
لكل من التعليم والتعلم في جميع  اً رئيس اً المناهج والتعليم المستقبلي، واعتبار التفكير هدف

ن المدخل األكثر فاعلية في تعليم التفكير هو دمج مهارات تعليم ا  المستويات التعليمية، و 
 .التفكير في سياق المناهج الدراسية
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األخيرة التي تنادى بتنمية مهارات ومن االستراتيجيات الحديثة التى ظهرت في اآلونة 
يجابية لديهم نحو التفكير والخيال إوبناء اتجاهات  االبتكاريالتفكير بشكل عام والخيال 

مريم صبرى و ماهر ".)إستراتيجية سكامبر"واإلبداع وحب االستطالع لدى المتعلمين 
 (.2674الرويثى،

والعدو بالمرح، كما أن كل االنطالق أو الجرى ( SCAMPER)إستراتيجية سكامبروتعنى 
حرف من الحروف السبعة يشير إلى الحرف األول من المهارات التى تشكل فى مجملها قائمة 

، والتي تنادى بتنمية مهارات Checklist  Spurring (Eberle,1997)توليد األفكار لسكامبر
تعلمين، إضافة إلى التفكير إستراتيجية سكامبر والتي تهدف إلى تنمية مهارات التفكير لدى الم

  (.Eberle,2008: 5)تنمية الخيال االبتكارى، والدافعية للتعلم
للمواد الدراسية  العلميلى أهمية تقديم المحتوى إ شارتد من الدراسات التى أيعدالوهناك 

المواقف التعليمية  فيمختلف المراحل التعليمية بطرق تثير تفكيرهم، وتتيح لهم المشاركة  في
التي هدفت إلى تقصي ( 2674)دراسة ماهر صبرى ومريم الرويثي : دراساتومن هذه ال

لتعليم العلوم في تنمية مهارات التفكير االبتكاري ( SCAMPER)فاعلية استراتيجية سكامبر
وجود فرق ذو داللة  هالدى موهوبات المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة، والتي أظهرت نتائج

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فيما  (6063)إحصائية عند مستوى
 .يتعلق باكتساب مهارات التفكير االبتكاري في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية

جراء معالجات  وترتكز فلسفة سكامبر على التدريب على الخيال بأسلوب المرح واللعب، وا 
تنمية الخيال  يالخياالت يسهم فذهنية بواسطة قائمة توليد األفكار على تلك 

 (Eberle,1997)اإلبداعي
النظر إلى القضايا والموضوعات والمشكالت  لميذاتتلل سكامبر إستراتيجيةيح تتكما 

وفهمها وتقييمها بشكل  هاوبهذا يمكن تحليل ،من جوانب متعددةا والبدائل المقترحة لحله
صول إلى أنسب الحلول وأفضلها واتخاذ سليم، ومن ثم المفاضلة بين البدائل المقترحة والو 

 .بشأنها القرار النهائي
يمكن أن يحقق أغراض التعليم التدريس في  سكامبر إستراتيجيةإن استخدام وبذلك ف

 :الجيد من خالل
 .تفعيل دور المتعلم في المواقف التعليمية -7
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 .إثارة حب االستطالع، وتحمل المخاطر -2
 .ت التحفيزية المختلفةتنمية مهارة المتعلم في طرح التساؤال -4
نحو تعلم المادة الدراسية، ونحو التفكير،  المتعلمتكوين اتجاهات إيجابية لدى  -3

 .والخيال، واالبتكار
 .تعويد المتعلمين على االستفادة من أفكار اآلخرين من خالل تطويرها والبناء عليها -3
 .لدى المتعلمين االبتكاريتنمية الخيال، وبخاصة الخيال  -0
 .بشكل خاص لدى المتعلمين اإلنتاجيارات التفكير بشكل عام والتفكير تنمية مه -1
 .تحفيز المتعلمين على توليد األفكار حول موضوع ما، أو القضايا التي تعرض عليهم -1
التلميذات دم تقتنسجم مع متطلبات التفكير اإلبداعي، حيث تتطلب أن  إستراتيجيةنها أ-3

 .ل األوضاع وتنظيمهامقترحات تطوير، وأفكارًا جديدة لتعدي
 إستراتيجيةوفي ضوء ذلك أورد األدب التربوي العديد من الدراسات التي أوضحت فعالية 

 استخدمفاعلية توصلت إلى  والتي (2672)ياسمين المسعودى  سكامبر مثل دراسة
 . المعرفي االستطالع حب مهارة تنمية في SCAMPERسكامبر  إستراتيجية

والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج ( 2674)ني وأيضًا دراسة فالح الحصي
ارشادى باستخدام األلعاب التربوية في تنمية تقدير الذات وتطوير مهارة حل المشكالت لدى 
عينة من طلبة الصف السادس، والتي أظهرت نتائجها أن هناك فرقًا ذا داللة إحصائية فى 

 مجموعتين لصالح المجموعة التجريبية مستوى تقدير الذات ومهارة حل المشكالت بين ال
 إستراتيجيةالتي توصلت إلى وجود فاعلية الستخدام ( 2674) هاني مرفتوكذلك دراسة 

في تنمية التحصيل وتنمية مهارات التفكير التوليدي في العلوم لدى  SCAMPERسكامبر 
  .االبتدائي الرابع الصف تالميذ
ي توصلت إلى وجود فاعلية لقائمة توليد الت( 2673)دراسة حنان عبد الجليلأيضا و 

 اإلبداعيفي فهم األحداث التاريخية وتنمية التفكير  SCAMPERاألفكار لبرنامج سكامبر 
بين متوسطي درجات طالبات العينة التجريبية والضابطة في  وذلك بوجود فروق دالة إحصائياً 

 .لصالح المجموعة التجريبية البعدياالختبار 
التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيًا من حيث ( 2673) عنزيالودراسة فايز 

الطالب )المتوسط البعدي لدرجات مقياس الدافعية للتعلم بين تالميذ المجموعة التجريبية 
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الطالب الذين ) وتالميذ المجموعة الضابطة ( الذين درسوا مادة العلوم بإستراتيجية سكامبر
 .لصالح المجموعة التجريبية( لمعتادةدرسوا مادة العلوم بالطريقة ا
تهتم بتنمية  التيأحد العلوم ( االقتصاد المنزلي) التربية األسريةومن جانب آخر يعد علم 
تتمثل فى حل مشكالتهن اليومية بأسلوب سليم قائم على  والتيجوانب التفكير لدى التلميذات 

اتهن المتغيرة وتحقيق أهدافهن اتخاذ قرارات وفقًا ألسس علمية بحيث تعمل على إشباع حاج
 (.3: 2661فريدة على، )وفقًا إلمكاناتهن 

يقتصر علي مجرد تعليم مهارات يدوية بل تعدي ذلك  علماً  التربية األسريةلم يعد علم ف
 بالدراسات النظرية لمسايرة التطور العلمي الذي توصلت إليه البشرية في إلي االهتمام

بسرعة كبيرة تؤثر  لتكنولوجية واالقتصادية التي تجتاح العالممجتمع المعاصر، فالتغيرات اال
يختص بدراسة  الحديث علماً  التربية األسريةأصبح علم فقد والحياة األسرية،  المنزلعلي 

األسرة ومقوماتها علي مستوي المنزل والبيئة والمجتمع بقصد النهوض بها  احتياجات فةكا
وضع البذور مسئولية  التربية األسريةمعلمة اتق يقع على علك ؛ لذحياة أسرية أفضل إلي

)  سهم في سعادة ورقي األسرةت، لكي تلميذةاألساسية الالزمة لكل  األولى لتكوين المهارات
 .(410: 2660كوثر كوجك، 

 والمعارف، العلوم من الكثير اهثنايا في تحمل التي المواد إحدى يالتربية األسرية هو 
 يهو  ا،هومحتوا اهمضمون في وتتشابك تتداخل عديدة طلحاتومص يمهمفا في تتمثل التي
 من الحياة على الضوء تلقي التي المهمة المواد من ( 77: 7331 كوجك،)ذكرت كما أيضا
 ذهه ميةهوأ ة، واالقتصادي واالجتماعية، والنفسية، الصحية، بالمشكالت المليئة اهجوانب جميع
 ا،هوصعوبات اهمواقف كل مع الرصين بالتعامل اهتحيا ةهلمواج الفتاة يئةهت في تكمن المادة
 عقول في ومعلومات يمهمفا من هتتضمن بما مقرر التربية األسرية ترسيخ الضروري فمن لذا

  .فعالة تدريس وطرق جيدة، جهمنا بتقديم التلميذات
أن  باعتبار مشكالتها بكل األسرية الحياة أجل من التربية إلى المنزلي االقتصاد ويتجه

جميعا  يتقاسمون األسرة أفراد وأن اإلنسانية، العالقات على قائمه اجتماعيه مؤسسه ألسرةا
ونساء  رجاال األسرة أفراد بمساعدة المنزلي االقتصاد يهتم لذلك مسيرتها، لنجاح المسؤولية

 التقدم يتحقق حتى علمية أسس على المستقبل أو الحاضر في سواء شؤونها إدارة على
  ).2667 شمو،ن محاس)للمجتمع 
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تمدها  فهي حياتها، في ومفيد للطالبة فعال أثر ذات التربية األسرية دراسة وكذلك تعد
 يحتاجها التي المتكاملة المناسبة األغذية اختيار في تساعدها التي والمعلومات بالمعارف

 وكيفيةريقة رشيدة، ، واستهالك الغذاء بطبها تمر التي المختلفة العمرية المراحل جسمها في
 وأيضا اإليرادات والمصروفات على التوازن بين صحية والحفاظ بطريقه ميزانية منزلية إعداد

فى  همعالجة بعض المشكالت التى تواجهها أثناء عملية الغسيل، وكذلك استخدام الكروشي
ها، وعمل مواسمغير ،وكيفية حفظ بعض األطعمة الستهالكها فى إخفاء بعض عيوب المالبس

 .البيئة وتقاليد عادات مع تتفق التي نافبعض األص
الجو  تحسين في تساهم أن تستطيع التربية األسرية تدرس التي الطالبة فإن هنا ومن
المهارات  ونقل األفراد بقية مع تعاونها خالل من أفضل مستوى وتحقيق ألسرتها العائلي
غير  بطريقة الخبرات هذه من األسرة وتستفيد أسرتها أفراد إلى اكتسبتها التي والخبرات
المستقبلية  حياتها في مرجعا لها يعد اآلن تدرسه فما المستقبل، أم هي اليوم وطالبة .مباشره
 المستقبلية أسرتها وحياة حياتها إدارة في الخبرات من واالستفادة القرارات اتخاذ تستطيع حيث

تلك التي تهتم وبخاصة  التربية األسريةتدريس  يتضح مما سبق أهمية تطوير أساليب
، والتي ثبتت فاعليتها في التلميذاتلدي حل المشكالت مهارات التحصيل المعرفي و  بتنمية
بالتربية األسرية، ومن ثم جاء البحث الحالي كمحاولة للتعرف على فاعلية شبيهة الصلة  مواد

 فيالتحصيل المعر تنمية سكامبر في تدريس مادة التربية األسرية ل استراتيجيةاستخدام 
 .الثالث المتوسطالصــف طالبات لـدى حل المشكالت ومهارات 

 :مشكلة البحث 

ن ، والمعرفة المعلومات تفجر عصر هو فيه نعيش الذي العصر إن  من أساسيات وا 
 نهاإ بل المختلفة المعرفة والمعلومات المتعلمين اكتساب فقط ليس والعشرين الحادي القرن
 الالزمة والمهارات واألدوات والمواقف الجديدة الخبرات مع التفاعل اكتسابهم أيضاً  تشمل

 خالل من المهارات هذه إكساب يتحقق كن أنموي ، المعقدة والمواقف المشكالت لمواجهة
 2664 : القطامي ايفةن) المشكالت حل مهارة التفكير ومنها مهارات على التدريب برامج

،701- 703 ( 
 دراسة مثل الحالي التعليمي األسلوب في راصو ق اكهن أن الدراسات من العديد أكدت لقدو 

، محمد راشد( ،) 2663 محمد، بنت هدي( ،)2663مازن، حسام( ،)2661الطناي، عفت(
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 عام بوجه التفكير لمهارات الطالب بممارسة الكافي االهتمام عدم في ورصالق وتمثل) 2663
 ملحوظ بشكل تفتقر لباتالطا معظم وأن وىالمست دون المستهدف أن الدراسية ولصالف في
 بفاعلية التعامل على تساعدهم التي المعايير ووضع المعلومات تقييم ىعل القدرة عدم إلى
 .الحياة مشكالت مع للتعامل المناسب القرار تخاذاو 

 مهارات أن إلى(2663التعليم، جودة لضمان القومية الهيئة( معايير وثائق وأشارت
 المتعلم، مجال في بذاته مستقال معيارا لها خصصتو  لحياةل األساسية المهارات من التفكير
 األحكام، إصدار على كالقدرة المختلفة التفكير لمهارات الطالب ممارسة أهمية على وأكدت
 شعرت سبق ما ضوء في التعليم جودة على للحكم كمعيار المحكات، ووضع المعلومات وتقييم
 يسهم أن يحتاج التربية األسرية تدريس أن في تتمثل والتي الحالية البحث بمشكلة الباحثة
 تدريسية إستراتيجية الستخدام الحاجة أبرز مما حل المشكالت  مهارات تنمية في أفضل بشكل
 للمشكالت اإلبداعية للحلول تركيزسكامبر  إستراتيجية وهي فى مهارات حل المشكالت مؤثرة
 .التربية األسرية ادةم خالل من للتلميذات حل المشكالت مهارات تنمية بهدف

 نجرانمنطقة  في المدارس المتوسطة لبعض للباحثة الميدانية الزيارات واقع خالل ومن
بعض  ومقابلة ،السابعة عشرو  السادسة، ،الخامسة الثانية،  ،المتوسطة األولى : مثل

 : يلي ما اتضح المدارس بهذه معلماتالو  والمديرات التربية األسرية  موجهات
 المشكالت حل اتمهار  على التلميذات تدريب بكيفيةالتربية األسرية   معلمات امإلم عدم-7

 على مهارات األكاديمي اإلعداد خالل تدريبهن لعدم وذلك علمية بطريقة نالتي تواجهه
 . المشكالت حل اتمهار  ومنها ةالصحيح العليا التفكير

 دون عاتق المعلمة على سةالمدر  في والنظام العمل مشكالت حل في األكبر العبء وقوع-2
 بل وفعالة علمية منظمة بطريقة المشكالت هذه حل في بالمشاركة للتلميذات السماح
 .حلها في بالتفكير المعلمة لتصدي مشكالت اعتبارها وعدم

حل  أهمية تنمية مهاراتإلى أشارت الحديثة األدبيات والتربويات وذلك بالرغم من أن 
مثل تخدام أساليب تدريسية تتناسب وطبيعة المادة الدراسية واس ،لدى التالميذ المشكالت

؛ (2662) وصفاء الطناني؛ (2667) مجدي إبراهيمو ؛ (7333) فتحي جرواندراسة كل من 
؛ (2663)صفا محمد ؛ (2661)محمد فراج ؛ (2661)نورا على و  (2662) كوثر كوجكو 
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ونرجس زكري ؛ (2674)فالح الحصيني ؛ (2677)وشيرين موسى؛ (2677)بلسم الضبع 
 (. 2673)مجاهد وفايزة؛ (2674)

 العملية في إيجابي دور لها ؛ حية ومادة  ،تطبيقي علم التربية األسرية مادةوتعد 
 المجتمع تقدم وفي،  الحياة في مساهمتهم ومدى األفراد على اهتمامها وتركز، التعليمية
 في التفكير تنمية في تسهم التي الدراسية المواد من التربية األسرية مادة تعد كما ،ورقيه
 من تحتويه لما وذلك لدى الطالبات،  الثانويةو المتوسطة  المرحلة وخاصة العام التعليم مراحل
 ميادين شتى في والحقائق والمفاهيم والتعميمات والمبادئ بالنظريات تهتم كثيرة معارف
 .الحياة

 تنمية ونحو ،الذهنية لمهاراتا تنمية نحو التربية األسرية تدريس أهداف تتوجه لذلك
 الحياة مواقف ألن وذلك  ،اليدوية المهارات تدريب على االقتصار وعدم  ،الوجدانية الجوانب
  ،تقليدية وغير روتينية غير معالجات يتطلب الذي النحو على التعقيد من أصبحت اليومية
 على الطالبات يساعد وبما  ،المتعددة ومهاراته المختلفة بأنواعه التفكير تنمية يعني ما وهو

 المناسبة القرارات اتخاذ وفي  ،اليومية الحياة مشكالت حل في بفاعلية تعلمه تم ما استخدام
 .(777: 7331 ، كوجك كوثر( المختلفة التفاعل  مواقف في

 جوانبها جميع من الطالبة شخصية إعداد إلى التربية األسرية مادة تهدفوأيضًا 
 جمع على القدرة امتلكت وقد التعليم مراحل تنهي بحيث وجدانيةوال والعقلية الجسمية
نتاجها ومعالجتها وتوظيفها وتخزينها المعلومات  وتعلم  ،القرارات اتخاذ في واستخدامها وا 
تباع واإلبداعي الناقد التفكير  ومبادرة المشكالت وحل والبحث المشاهدة في العلمي األسلوب وا 
 الهدف هو المختلفة اليومية الحياة مواقف في الناجح لتصرفا على فالقدرة، االبتكار روح
 المرحلة وخاصة التعليم مراحل في المنزلي االقتصاد مقررات تدريس لتحقيقه يسعى الذي

  .الثانويةالمتوسطة و 
 تدريس في التربوية األهداف من هدفاً  أصبحت ومهاراته التفكير تنمية عملية أن وبما
 شخصيات إلعداد مهمة ووسيلة أداة فهي التربية األسرية مادة ومنها  ،الدراسية المواد جميع
 واالستنتاج التحليل مهارات :مثل العليا العقلية العمليات تنمية نحو توجيهها يجبلك لذ ؛مفكرة
لك لذ؛ التفكير مهارات تنمية تحقيق على تعمل التي والتقنيات األساليب وتبني والتفسير والربط
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التي تنمي  التدريس استراتيجيات بدراسة التربية مجال في والباحثين ماءالعل اهتمام ازداد
  .لتفكيرا

بأنه يمكن تنمية التفكير لدى الطالب من خالل المناهج ( 2662)جراون فتحيوأكد 
الدراسية المختلفة، أو من خالل البرامج التدريبية المستقلة عن المناهج الدراسية، التى تسهم 

تفكير والقدرة على حل المشكالت لد المتعلمين إذا توافرت لتدريسها أو تنمية مهارات ال ىف
 .للتدريب عليها اإلمكانات الالزمة

وهناك العديد من البحوث التي استهدفت تنمية مهارات حل المشكالت في مراحل التعليم 
 & ,Majid)دراسة ماجد وسو المختلفة، وباستخدام العديد من االستراتيجيات التدريسية، 

Soh, 2003 ) باستخدام تقنية سكامبر بشكل أكبر وتدريب المعلمين على التي أوصت
 .استخدامها من قبل المتخصصين في تنمية مهارات حل المشكالت لدى التالميذ

بضرورة تطبيق قائمة توليد األفكار ( 2673)وكما أوصت دراسة حنان عبد الجليل
 . لبرنامج سكامبر في تدريس جميع المقررات

التي تنمي  التدريس واستراتيجيات طرائق الدراسات من العديد تناول من الرغم لىوع
وزين  ؛ (2666)كل من خديجة بخيت  دراسة مثل المنزلي االقتصاد تدريس في لتفكيرا

 هذه أظهرت نتائج حيث ؛(2673)زيزى عمر ؛ (2661) العمدة أملو ( 2661)الهاشمي 
 .أهميتها يؤكد مما الطالبات وتحصيل التفكير وىمست رفع في وأثرها فاعليتها الدراسات
دراسة ضعف قدرة التالميذ على مواجهة المشكالت مثل قد أوضحت العديد من الدراسات ف

عدم قدرة التالميذ على مواجهة المشكالت أو توصلت إلى  التي( 2672) صفاء عبد الجواد
  .اتباع خطوات معينة لحل المشكالت
ت التدريس التي تتم داخل الفصول من قبل بعض معلمات ومن خالل مالحظة إجراءا

التي تؤكد على الحفظ والتلقين،  المعتادةالتركيز على الطريقة ة الحظت الباحث التربية األسرية
السلبي  التلميذاتفقط، كما تم مالحظة دور  ةوتتمركز حول المعلم -إن وجد- العمليوالبيان 

 المعرفيالتحصيل  اكسابالواضح لتشجيعهم على  واإلهمال لمعتادةخالل هذه الطريقة ا
 .مهارات حل المشكالتتنمية و 

اختبار ولتدعيم اإلحساس بالمشكلة قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية وذلك بتطبيق 
 ماعبارة، وتم تطبيقه( 21)قدرة على حل المشكالت مكون من مقياس يقيس الو  تحصيلي
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، وتكون المقياس من أربع الثالث المتوسطبالصف طالبة (  46) على عينه مكونة من 
تحديد المشكلة، تحليل المشكلة، وضع البدائل لحل المشكلة، )مهارات لحل المشكالت وهى 

لهذا الغرض وبعد تصحيحهما ة الباحث دتهعأ والتي( اختيار البديل المناسب لحل المشكلة
 المعرفيالتحصيل  في متوسطالثالث الالصف  طالباتلدى  اً واضح اً هناك قصور اتضح أن 

 .حل المشكالتوكذلك مهارات 
 سعد أمانيمثل دراسة كل من د من الدراسات والبحوث السابقة يعدالطالع علي االوبعد 

التي  (2663) الناديعزة و ؛  (2661) مها الدمسو ؛ ( 2663)عال يوسف و ؛  (2664)
 التربية األسريةلحالية لمادة تطوير األساليب التدريسية ال أن هناك حاجة ملحة توصلت إلى

 . الحالي بما يتناسب مع األلفية الثالثة عصرالالتغيرات المتسارعة في  لمواكبة
التحصيل كل من  فيوجود ضعف  :فىالحالي فى ضوء ما سبق تحددت مشكلة البحث و 

 الحاليحاول البحث يو ، الثالث المتوسطالصف طالبات لدى  مهارات حل المشكالتو  المعرفي
 التربية األسريةمادة تدريس  فيسكامبر  إستراتيجيةج ذلك الضعف من خالل استخدام عال

 .على تنمية التحصيل المعرفي ومهارات حل المشكالت لدى طالبات الصف الثالث المتوسط
 : أسئلة البحث

 :حاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة التالية
الثالث ن محتوى كتاب التربية األسرية للصف مجال البحث م وحداتما التصور المقترح لل -7

 سكامبر؟ إستراتيجيةفي ضوء  المتوسط
 تنمية في مادة التربية األسريةتدريس  في إستراتيجية سكامبرما فاعلية استخدام  -2

 ؟الثالث المتوسططالبات الصف لدى المعرفي  التحصيل
تنمية مهارات  فياألسرية مادة التربية تدريس  في إستراتيجية سكامبر فاعلية استخدام ما -4

 ؟ الثالث المتوسططالبات الصف لدى  حل المشكالت
 فيودرجاتهن  التحصيلاختبار  في الثالث المتوسططالبات الصف  ما العالقة بين درجات -3

 ؟ حل المشكالتمقياس مهارات 
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 : أهداف البحث

 :هدف البحث الحالي إلى
 الثالث المتوسططالبات الصف لدى  ةالتربية األسريفي مادة  المعرفي التحصيل إكساب  -7

 . (عينة البحث)
 . (عينة البحث) الثالث المتوسططالبات الصف لدى  حل المشكالتمهارات تنمية   -2

 : فروض البحث

 :حاول البحث الحالى اختبار صحة الفروض التالية
درجات تحصيل  متوسطيبين ( 6067) عند مستوى داللة ةداللة إحصائي ذووجد فرق ي -7

، وطالبات المجموعة (سكامبر بإستراتيجيةيدرسن  الالتي) المجموعة التجريبية طالبات
 الختبار التحصيل البعديالتطبيق  في( يدرسن بالطريقة المعتادة الالتي) الضابطة
  . لصالح المجموعة التجريبية المعرفي

بين متوسطي درجات مهارات ( 6067) عند مستوى داللة ةداللة إحصائيذو وجد فرق ي -2
، (الالتي يدرسن بإستراتيجية سكامبر)حل المشكالت طالبات المجموعة التجريبية 

 البعديفي التطبيق ( الالتي يدرسن بالطريقة المعتادة)وطالبات المجموعة الضابطة 
   .لصالح المجموعة التجريبية لمقياس مهارات حل المشكالت

اختبار  في لث المتوسطالثاطالبات الصف بين درجات موجبة  ارتباطيهتوجد عالقة   -3
 . التطبيق البعدى في حل المشكالتمقياس مهارات  فيودرجاتهن  التحصيل

 :مصطلحات البحث 

               (Scamper Strategy ) :إسرتاتيجية سكامرب

اصطالحًا االنطالق، أو الجري، وهى كلمة تصف  SCAMPER سكامبر كلمة تعنى
لكلمة مكونة من الحروف األولى لمجموعة من الكلمات عملية البحث بمرح عن األفكار وهذه ا

 األفكار وتلك الكلمات تشكل قائمة توليد SCAMPER سكامبر كلمة مجملها التي تشكل في
 التكييف، Combin التجميع، Substitute االستبدال: تتكون من واألصيلة المثيرة

Adjust,Adapt ،التطويرModify ،التكبيرMagify ،التصغير Minify ،تاالستخداما 
 Rearrange الترتيب إعادة، Reverse العكس، Eliminate الحذف، Put to Other األخرى

 .(Eberle, 1996)  
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التربية تتبعها معلمة  التيالخطوات  :بأنها الحاليالبحث  في بإستراتيجية سكامبريقصد و 
من الثالثة  تالوحداستخدام قائمة توليد األفكار لبرنامج سكامبر في تدريس افي األسرية 

 "عناية ملبسية"و "شؤون منزلية")بعنوان  الثالث المتوسطةمقرر التربية األسرية للصف 
داخل قاعة  التلميذاتثم استخدام هذه القائمة كأنشطة تعليمية تقوم بها ( "تغذيةو غذاء "و

 .الدراسة
  (Cognitive Achievement)         :املعريفالتحصيل 

مدى استيعاب الطالب لما فعلوا من " بأنه( 13، 2664)نى وعلى الجمليعرفه أحمد اللقا
 فييحصل عليها الطالب  التيخبرات معينة من خالل مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة 

 ."االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض
من معارف  التلميذةكل ما تكتسبه  :بأنه الحاليالبحث  في المعرفييعرف التحصيل و 
 ("تغذيةو غذاء "و"عناية ملبسية"و "شؤون منزلية")البحث  تاوحدلومات نتيجة لدراسة ومع

 في التلميذةستحصل عليها  التيس ما اكتسبته بالدرجة قاسكامبر، وي   إلستراتيجيةوفقًا 
التذكر، ) يقيس المستويات التالية والذي الوحداتهذه  فيالمعد  المعرفياختبار التحصيل 
 (.العليا الفهم، المستويات
  (Problem solving skills)      :مهارات حل املشكالت

 الذيبأنها إنجاز المجموعة المتعاونة من األفراد للعمل ( 2663)مجدي عزيز هاعرف
 .أقل وقت ممكن فييوكل إليها مرتبطة بمشكلة ما في خطوات منطقية بنجاح 

 سلوكية معرفية عملية": هاأنب  (D`zurilla & Jaffee,2002 )جافي و ديزريال هاعرف كما
 لمشاكل فعالة أو تكيفية، حلول استكشاف أو لتحديد، بمحاوالت الشخص فيها يقوم ذاتية
 ." اليومية حياته في يواجهها معينة
الثالث الصف  تلميذاتقدرة  : البحث الحالي بأنها فييقصد بمهارات حل المشكالت و 

 ن،رضهيعتكلة معينة أو مواجهة موقف سلسلة من الخطوات لحل مشإتباع  على المتوسط
طرح العديد من البدائل لحل ، تحديد المشكلة، اإلحساس بالمشكلة)وتتمثل هذه الخطوات في 

مهارات  على القدرة وتقاس، (اختيار البديل المناسب لحل المشكلةاختبار البدائل،، المشكلة
 على التلميذة عليها حصلت التي الكلية بالدرجة البحث الحالي في ئيااإجر  المشكالت حل

 .الذي أعدته الباحثة المشكالت حل مهارات مقياس
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 :أهمية البحث 

 :ة أهمها أهميته من وجوه عد يكتسب البحث الحالا
 ستخدم قائمة توليدي -على حد علم الباحثة–شبه تجريبي بحث أول الحالي  البحث دعي -7

ربية األسرية، وأن معظم التمادة تدريس  في (SCAMPER) األفكار لبرنامج سكامبر
 .الدراسات الموجودة في تخصصات مختلفة

يفيد  الثالث المتوسطمقياس لمهارات حل المشكالت لطالبات الصف البحث الحالي قدم ي -2
 .إعداد مقاييس مماثلة فيالباحثين 

يفيد  الثالث المتوسطللتحصيل المعرفي لطالبات الصف  اً اختبار البحث الحالي قدم ي -4
 .إعداد اختبارات مماثلة فيالباحثين 

استجابة لتوصيات الدراسات السابقة والمؤتمرات التى أوصت بوضع البحث  اعد هذي -3
 .من قدرات إبداعية الطالبما لدى تنمية استراتيجيات تهدف إلى 

 الوحداتلتدريس في البحث الحالي تم إعداده  الذيإمكانية االستفادة من دليل المعلمة  -3
 .الثالث المتوسطقرر التربية األسرية للصف األولى والثانية من م

وذلك بتقديم اإلرشادات والمقترحات ، التربية األسريةمعلمات نتائج هذا البحث قد تفيد   -6
 .الستراتيجية سكامبرالمطلوبة لتدريس المحتوى وفقًا 

 التربية األسريةنتائج هذا البحث القائمين على تخطيط وتصميم وبناء مناهج قد توجه   -1
 .الستراتيجية سكامبرها وفقًا ئبناإلى 

 :حدود البحث

 :التزم البحث الحالي بالحدود التالية
 نحيث بلغ متوسط العمر الزمني لديه الثالث المتوسطالصف  تلميذات عينة من: الحد البشرى

 .عام تقريباً (  73-73)
 .بمنطقة نجران المشعلية والجويرية تامدرس : الحد المكاني

عام الدراسي للالفصل الدراسي األول  فيالحالي تطبيق تجربة البحث  تم :ألزمانيالحد 
2670/2671. 
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 :كما اقتصر البحث أيضا على الحدود التالية
للعام  التربية األسريةمن مقرر  األولبالفصل الدراسي  والرابعة ةلثالثاالثانية،  تاالوحد-7

 تفادة منها في تحقيقيمكن االس موضوعاتم؛ ألنها تحتوي على 2670/2671الدراسي 
 .أهداف البحث

 (.المستويات العليا -الفهم -التذكر) تنمية التحصيل المعرفي بمستوياته-2
طرح العديد من اإلحساس بالمشكلة، تحديد المشكلة، ): تنمية مهارات حل المشكالت وهى-4

 (.البدائل لحل المشكلة، اختبار البدائل ،اختيار البديل المناسب لحل المشكلة
 : نهج البحثم

 :تم إجراء البحث الحالي وخطواته وفقًا لمنهجين
وذلك فيما يتعلق بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات : المنهج الوصفي
 (.إستراتيجية سكامبر، مهارات حل المشكالت) البحث الحالي

قائم على تصميم استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ال: المنهج شبه التجريبي
 القبليذات القياس  Equivalet group Designالمجموعات التجريبية والضابطة المتكافئة 

 .والبعدي
 :متغريات البحث

 :تضمن البحث الحالى المتغيرات التالية 
  .استراتيجية سكامبر: المتغير المستقل وهو  -7
 .تحل المشكالمهارات ، المعرفي التحصيل: المتغيرات التابعة هما  -2

 :عينة البحث

طالبات الصف "إحداهما تجريبية  -تمثلت عينة البحث الحالي في مجموعتين متكافئتين
واألخرى ضابطة ، بمنطقة نجران المشعليةمتوسطة بمدرسة ( أ/4) فصل الثالث المتوسط

 . متوسطة الجويرية بمنطقة نجرانبمدرسة  (أ/4) الثالث المتوسط فصللصف ا طالبات
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  :البحثمواد وأدوات 

 :وتنقسم إلى
 :أدوات تجريب وتشمل

إلستراتيجية ت مجال البحث مصاغًا وفقًا الدراسة محتوى الوحد التلميذةكتيب  -7
  (.كراسة األنشطة) سكامبر

 .إستراتيجية سكامبرت مجال البحث باستخدام ادليل المعلمة لتدريس الوحد -2
 :أدوات القياس وتشمل

 .تربية األسريةالمادة  في التحصيلاختبار  -7
 .حل المشكالتمقياس مهارات -2

 :إجراءات البحث

 :ةالتاليالخطوات إجراءات البحث الحالي  تضمنت      
طالع على الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصلة بموضوع البحث الحالى اال  -7

 .لالستفادة منها فى إعداد اإلطار النظرى للبحث وبناء مواده وأدواته
التربية مادة تدريس  في استراتيجية سكامبرالنظرى للبحث حول أهمية  إعداد اإلطار  -2

الثالث طالبات الصف لدى حل المشكالت مهارات و  التحصيلوعالقتها بتنمية  األسرية
 .المتوسط

التربية  مادةمن "(تغذيةو غذاء "و"عناية ملبسية"و "ون منزليةئش)"ت ااختيار الوحد  -4
 .الثالث المتوسطبالصف  األسرية

عداد كتيب، إلستراتيجية سكامبرت مجال البحث وفقًا اإعادة صياغة الوحد  -3  وا 
 . ودلياًل للمعلمة لتلميذةل
 . حل المشكالتومقياس ، المعرفي التحصيلاختبار :  البحث وهما يإعداد أدات  -3
جراء ، األولية على السادة المحكمينالصورة عرض مواد وأدوات البحث فى   -0 وا 

 . وصول إلى صورتها التجريبيةالتعديالت الالزمة لل
اختيرت  طالبة (47)قوامها تطالعية على عينة استطالعية إجراء تجربة البحث االس  -1

، متوسطة وثانوية الجصيتيةبمدرسة  الثالث المتوسطالصف  تلميذاتعشوائيًا من 
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الصف  تلميذاتودليل المعلمة للتطبيق على  التلميذةوذلك للتأكد من مناسبة كتيب 
 .وكذلك لضبط أدوات البحث إحصائياً ، المتوسط الثالث

الصف  تلميذاتعشوائية من  ةاختيرت بطريق حيثاختيار عينة البحث النهائية   -1
 ،طالبة (42) متوسطة المشعليةمن مدرسة إحداهما تجريبية  الثالث المتوسط
 .طالبة (46) متوسطة الجويريةمدرسة من  واألخرى ضابطة

للتأكد من  لبحث على مجموعتى البحث التجريبية والضابطة؛التطبيق القبلى ألدوات ا  -3
 .تكافؤ  مجموعتى البحث التجريبية والضابطة

مجموعة  تلميذاتل سكامبر إستراتيجيةت مجال البحث باستخدام اتدريس الوحد  -76
مجموعة البحث الضابطة  تلميذاتفى نفس الوقت الذى يدرس فيه ، البحث التجريبية

 . لمعتادةالطريقة ا ت باستخدامانفس الوحد
 .التطبيق البعدى ألدوات البحث على مجموعتى البحث التجريبية والضابطة  -77
 .ورصد الدرجات تمهيدًا للمعالجة اإلحصائية، تصحيح أدوات البحث  -72
  .عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها  -33
 .  تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء ما أسفر عنه البحث الحالى من نتائج  -73

 ار النظري للبحثاإلط

 :  محورين أساسيين هماتضمن اإلطار النظري للبحث 
 SCAMPER                       سكامبر إستراتيجية: أوالً 
      Problem Solving Skillsالمشكالتمهارات حل : ثانياً 
 SCAMPERسكامبر  إستراتيجية: أوالً 

 :(SCAMPER) سكامرب إسرتاتيجيةمفهوم -1

وقد ..." االنطالق، أو الجري، والعدو، بمرح"اصطالحا  SCAMPER بركلمة سكام تعني
 بوب إبرلي و( Alex Osborn)  اآللة مفكران غربيان هما ألكس أوسبورن َوضع هذه

(Bob Eberle ).  
 وهي عبارة عن طريقة تساعدك على التفكير في تغييرات يمكن أن تحدثها على منتج

بداية  مباشرة أو كنقاط كاقتراحاتدم هذه التغييرات تستطيع أن تستخ. للخروج بمنتج جديد
 .للتطوير
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المهارات التي تشكل  أن كل حرف من الحروف السبعة يشير إلى الحرف األول من الكلمات أو
 .SCAMPER سكامبر" قائمة توليد األفكار"في مجملها 

على مهارة  المتعلمينتعلم تجمع بين توليد األفكار، وتدريب  إستراتيجيةتعرف بأنها و 
أثناء التطبيق، وتعتمد على تقديم موضوع التعلم في صورة مهام علمية يتم  استخدام األسئلة

التبديل، والتجميع، والتكييف، : تكليف المتعلم بالقيام بها، وطرح أسئلة متسلسلة تشمل
 والتعديل، واستخدامات أخرى، والحذف، والعكس أو اإلعادة والتغلب علي أي تحدي أو مشكلة
قد تواجه المتعلم، وبذلك تتيح الفرصة أمامه لتحليل موضوع التعلم؛ وبالتالي إلى إعمال 

 (.43 :2663صالح الدين عرفه،)عقله
 SCAMPER))سكامرب إسرتاتيجيةأهداف -2

 (:Eberle,2008: 4) سكامبر إلى تحقيق األهداف التالية إستراتيجيةتسعى 
 التفكير والخيال واإلبداع، وعملية تعلمه من خالل إيجابية لدى المتدربين نحو  بناء اتجاهات

 .المعاني، واستثمار اإلمكانيات المتاحة تبسيط
 لدى المتدربين تنمية الخيال، وخاصة الخيال اإلبداعي 
 لدى المتدربين تنمية مهارات التفكير بشكل عام، والتفكير اإلنتاجي بشكل خاص. 
 بداعيتهيئة المتدربين لمهام اإلنتاج والتفكير اإل. 
 المتدربين وتعليمهم ممارسة أساليب توليد األفكار المتضمنة داخل ألعاب وأنشطة  إكساب

 SCAMPER).)سكامبر
 زيادة فترات االنتباه، وبناء روح الجماعة لدى المتدربين. 
 حب االستطالع، وتحمل المخاطر، وتفضيل التعقيد، والحدس، لدى المتدربين إثارة. 
 التدريبية دي لدى المتدربين من خالل ما يتم تقديمه أثناء اللقاءاتآفاق التفكير التباع فتح. 
 مختلفة، بعد تقديمها لهم  مساعدة المتدربين على تعميم الخبرات المكتسبة في مواقف حياتية

 .في سياقات متنوعة
 واآلمال، وتعزيز مفهوم الذات لدى المتدربين إيجاد مستويات عالية من الطموح 
 : (SCAMPER)سكامرب إسرتاتيجيةتضمنها ت اليتالعمليات -3

ما أشار إليه وهذا تنمية مهارات حل المشكالت  فيإستراتيجية سكامبر وتسهم 
(Eberle,2008: 3 )كما يلي: 
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 :وتتضمن ما يلي: العمليات المعرفية (أ)
 ويمكن التعبير عنها بالنقاط التالية: طالقة التفكير: 

 .حرية انسياب األفكار وتدفقها-
 .د أكبر عدد من األفكارتولي-
 .إيجاد عدد كبير من الردود المناسبة-

 ويمكن التعبير عنها بالنقاط التالية: مرونة التفكير: 
 .التغيير والتعديل في أنواع التفكير-

 .راء مختلفةآإضافة -
 .البحث عن الخطط البديلة-

 ويمكن التعبير عنها بالنقاط التالية: األصالة: 
 .العادية وغير المتوقعةإنتاج اإلجابات غير -
 .الحداثة والتفرد-

 :وتتضمن ما يلي(: الوجدانية)العمليات االنفعالية( ب)
 ويتضمن النقاط التالية: حب االستطالع: 

 .الرغبة القوية والملحة لمعرفة األشياء-
 .التساؤل وكثرة النقاش-
 .القدرة على التفكير بعمق-

 ويمكن التعبير عنها بالنقاط التالية: االستعداد للتعامل مع المخاطر المتوقعة: 
 .حرية التخمين وعدم الخوف من الخطأ-
 .التأمل، التنبؤ، التوقع-
 .حب المجهول والمغامرات-

 ويمكن التعبير عنها بالنقاط التالية: تفضيل التعقيد: 
 .ترتيب حاالت الفوضى فيالرغبة -
 .العمل مع كثرة التفاصيل والمشكالت المعقدة فيالرغبة -
 .االستعداد لقبول التحدي-

 ويمكن التعبير عنها بالنقاط التالية: الحدس: 
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 .نفاذ البصيرة-
 .الحس الباطني-

 : ((SCAMPER مكونات إسرتاتيجية سكامرب-4
؛ ( (Serrat,2009سكامبر إستراتيجيةتناولت  التيباستقراء األدبيات 

(Eberle,2008) ؛(Forster&Brocco,2008)؛(Michalko,2006)؛(Ma,2006) ؛
(Gladding,2011) ؛ (Hsiao et al.,2005) ؛(Manktelow,2003.) يُلحظ أن هناك

ثمة اتفاق على أنها تتكون من سبعة مكونات أو خطوات لتتابع التفكير؛ حيث أن كل خطوة 

يقترح استخدامه للمشكلة، وهذه المكونات أو الخطوات  الذيتختلف إلى حد ما تجاه الحل 

 :كاالتي

  :Substitute  االستبدال •
لدور شخص  أداء الشخص وهو  ما، ءلشياستبدال جزء من المنتج أو العملية  فيالتفكير  هو

ماذا بعد؟ هل : وتتضمن التساؤالت التالية. آخر آخر، أو استخدام شيء معين بدل شيء
 .الخ...آخر؟ هناك مكان آخر؟ هل هناك وقت

واسأل . إلى األفضل لفكرة بشرط أن يتغيرأن تبدل شيئًا ما في المنتج أو ا: وبمعنى آخر 
ماذا يمكن أن نستخدم بدال من احد  ما الذي يجب تبديله في هذا حتى يصبح أفضل؟: نفسك

ما الذي نستبدله  مادة الصنع ؟،الزمان ،المكان ،الطريقة ،األجزاء ؟ ما البديل للمكونات 
هل يمكنني استخدام عناصر ؟  ءالشيهذا  فيآخر؟ ما المفترض استبداله  ءشيليتحول إلى 
 ومواد أخرى؟

  :Combine التجميع •
التفكير في دمج جزأين أو أكثر من المنتج أو العملية لحصوله على شيئًا جديدًا يعمل  هو

تجميع األشياء مع بعضها البعض لتكون شيئا بشكل أفضل، ويوفر الوقت والجهد، وهو 
تطيع أن تجمعه؟ ما الذي يتقابل مع؟ ما هي ما الذي تس: التساؤالت التالية وتتضمن. واحدا

 إضافة مكونات أخرى ؟،هل يمكن ربط مواد مختلفة ؟ هي األفكار؟ ما هي المواد األهداف؟ ما
ما المخلوط أو التشكيلة، أو  هل يمكن المزج بين مكونات الشيء أو أعادة تركيبه ؟

دمجها؟ هل  يمكنني التي المجموعة التي يمكنني دمجها؟ ما األفكار واألغراض، والوحدات
 الخ...؟جديد ذي مفعول أفضل ءشيآخر إلنتاج  ءشيمع  ءالشييمكن دمج هذا 
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أفضل وأحسن أو أن تدمج شيئين  أن تضيف فكرة إلى الشيء فيصبح: وبمعنى آخر 
 يتحسن أدائه؟ ماذا أستطيع أن أضيفه إلى هذا حتى: واسأل نفسك. معاً 
  : Adjust, Adapt التكييف •

أجزاء المنتج أو العملية التي ينبغي أن تتكيف أو ت عدل لمالئمة غرض ما  قيتفكير الهو 
التكييف لمالئمة غرض أو أو ظرف محدد وكيفية التغيير من طبيعة المنتج أو العملية، وهو 

 وتتضمن. من خالل تغيير الشكل، أو إعادة الترتيب، أو اإلبقاء عليه كما هو. محدد ظرف
هل يمكننا أن  .الخ...الموافقة؟ شكيل؟ الضبط أو التعديل؟ التلطيف؟ التسوية؟إعادة الت: التالي

 أو في موقف مغاير ؟،أو فكرة مشابهة ،نعدل بحيث يناسب حاالت معينه وأغراض متعددة 
البيئة الجديدة  أن تغير في مواصفات أو خواص الشيء حتى يتكيف مع: وبمعنى آخر 

هل  يمكن تعديلها ؟ ما األشياء التي: واسأل نفسك. دةله أو حتى يتناسب مع الحالة الجدي
يشابهه من األشياء؟ هل  الذيما  أيجعله متوافقًا مع أشياء أخرى؟  أي ءالشييمكن توفيق 

تأدية  فيما الذي يمكنني تعديله الستخدامه  يمكن أن نصنعه بطريقة مشابهة لشيء أخر؟
 وظيفة جديدة؟ ما الذي انسخه؟ ما الذي أحاكيه؟

  :Modify التطوير •
ألوان أخرى، أو أصوات أخرى، أو حركة  هو تغيير الشكل أو النوع من خالل استخدام

، ما الذي أضيفه الخ...رائحة أخرى أخرى، أو شكل آخر، أو حجم آخر، أو طعم آخر، أو
 ليؤدى نفس الوظيفة؟

  :Magnify التكبري•
وجعله أكثر ارتفاعا، أو أكثر قوة، اإلضافة إليه  هو تكبير في الشكل أو النوع من خالل

 .الخ...طوال أو أكثر سمكا، أو أكثر
  :Minify التصغري•

أصغر، أو أخف، أو أبطأ، أو أقل  هو تصغير الشيء ليكون أصغر أو أقل من خالل جعله
الخصائص ، التكبير  ،التصغير )هل يمكننا التغيير  .الخ...حدوثا وتكرارا، أو أقل سماكة

 الحجم ؟ -الرائحة –الشكل –الصوت  –يير الحركة الخارجية ؟ تغ
  :Put to Other Uses األخرى االستخدامات •
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وتتضمن التساؤالت . أجلها أصال استخدام الشيء ألغراض غير تلك التي وضع من
األخرى التي يستخدم بها؟ متى  ما هي االستخدامات الجديدة؟ ما هي األماكن: اآلتية

طريقة جديدة في االستخدام تالئم ’هناك استخدامات أخرى  هل؟ يستخدم؟ وكيف يستخدم
 .الخ...موقفًا معينًا؟

  :Eliminate احلذف •
 ما الذي يمكن التخلص: وتتضمن التساؤالت التالية. وهو اإلزالة أو التخلص من النوعية

وماذا ،ما هي األجزاء غير الضرورية ؟ منه؟ ما الذي يمكن إزالته؟ ما الذي يمكن تبسيطه
أعمله لكي يكون أصغر، أو أقل،  الذيألجعله مبسطًا؟ ما  يمكننيما الذي  يمكن أن نحذف؟

 .الخ...أو أطول، أو أقصر؟
  :Reverse العكس •

التفكير فيما يحدث إذا عملت أجزاء المنتج أو العملية بشكل عكسي أو اختلفت وهو 
ما الذي يمكن : ؤالت التاليةوتتضمن التسا. الوضعية العكسية أو التدويربشكل تتابعي، وهو 

 ؟ ما(الداخل للخارج والعكس)ما الذي يمكن قلبه رأسا على عقب؟ ما الذي يمكن قلبه  إدارته؟
ما الذي يجب إعادة ترتيبه؟ ما األنماط أو الصور أو التتابع  درجة 716الذي يمكن تدويره 

 .الخ...الذى استطيع أن أ عدله؟
  :Rearrange إعادة الرتتيب•

الترتيب أو التعديل أو تغيير الخطة أو الشكل، أو النمط، أو إعادة التجميع،  تغييروهو 
بناءه  فيشكله أو  في؟ هل يمكن إعادة تنظيم؟هل يمكن إحداث تغيير الخ...التوزيع أو إعادة

 أو عند قلب النموذج’ماذا يمكن أن نغير في ترتيب النظام  أو تصميمه
 : ((SCAMPER يجية سكامربالفلسفة القائمة عليها إسرتات-5

 :التالية في مضمونها على المرتكزات سكامبر إستراتيجية ةترتكز فلسف
(Eberle,2008,p.3) 
جراء معالجات ذهنية (أ)  قائمة توليد"بواسطة  التدريب على الخيال بأسلوب المرح واللعب، وا 

اإلبداعي،  الخيال على تلك الخياالت يسهم في تنمية "Spurring Checklist األفكار
 .والذي يسهم بدوره في تنمية وتعزيز اإلبداع
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 فاالتجاه األول. اتجاهان رئيسان في تعليم التفكير، ولكل منهما منطلقاته ومبرراته هنالك (ب)
 يرى أهمية تقديم البرامج واألنشطة التي تهدف إلى تعليم التفكير بشكل مستقل عن

بحيث تكون منهجا  ،لى المهارات بشكل مباشريتم التدريب عو المناهج الدراسية العادية، 
شادي ؛ 2661الحسيني عبد الناصر )المدرسة منفردا يدرس مثله مثل أي مادة أخرى في

، أما االتجاه الثاني فإنه يرى أهمية تقديم تلك (2672الشمرى مها ؛ 2660البدارين 
عليها بشكل بحيث يتم التدريب  العادي وضمن محتواه األنشطة داخل المنهج الدراسي

 تبنىت SCAMPER سكامبر إستراتيجيةوفي هذا الصدد يمكننا القول بأن . غير مباشر
 (Bakr,2004).واألنشطة خالل اللقاءات التدريبية أثناء تقديم األلعاباالتجاه  هذا

 :في تدريس التربية األسرية (SCAMPER)خطوات استخدام إسرتاتيجية سكامرب-6

الخطوات  إتباعالتعليم؛ فإنه يمكن  فيبر فاعليتها سكام إستراتيجية ثتحد ولكي
 (:2663أبو السميد،سهيلة عبيدات و ذوقان ؛ 2663إبراهيم، مجدى )اآلتية

 : قبل التطبيق
 :يأتييقوم المعلم بما 

 .توفير كافة األدوات والوسائل التعليمية الخاصة بأنشطة الدرس قبل بداية الحصة-أ
 .جمع أوراق العمل، والرسوم، والتقارير، واإلعالناتتصميم سجل تعلم لكل مجموعة؛ ل-ب
 .تصميم أركان ووحدات تعلم فى الفصل لكل مجموعة لعرض منتجاتها واختراعاتها-ج
 .تجهيز أوراق العمل مع مراعاة توزيعها بالترتيب حسب خطوات الدرس-د
 .طالباً ( 3-3)تقسيم الفصل إلى مجموعات صغيرة وغير متجانسة مكونة من -هـ
 .إعطاء اسم لكل مجموعة، ويعين لها قائد بالتناوب بينهم-و
 .بداية الحصة فيمعرفة المتعلمين باألدوات وتقويم المعرفة السابقة لهم -ز

 :أثناء التطبيق
تحديد المشكلة أو  فييقوم المعلم بمشاركة الطالب : ومناقشتها( الموضوع)تحديد المشكلة-أ

يع المعلومات والحقائق عن المشكلة المختارة، من المنتج المرغوب بإنتاجه عن طريق تجم
خالل الوسائل المسموعة أو المرئية أو المقروءة، وذلك للتأكد من إلمام جميع المتعلمين 

 .وفهمهم المشكلة المختارة
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هذه الخطوة إعادة صياغة المشكلة المختارة  فييتم : إعادة بلورة المشكلة وصياغتها-ب
بحث عن حلول لها، ويمكن االستعانة بالوسائل الكفيلة بذلك، بتحديدها بشكل يمكن من ال

 .كاألفالم الوثائقية والرسوم والصور حول المشكلة
تعتبر هذه الخطوة الجزء الرئيس فى الدرس، وتتم بناء على : عرض األفكار والحلول-ج

م على المخطط المعروض أمام المتعلم باستخدام األسئلة التحفيزية المنشطة لإلبداع لحفزه
بداعات، والتأكيد على أنه ليس بالضرورة استخدام  ثارة ما لديهم من ملكات وا  التفكير، وا 

 .النشاط الواحد إنما يعتمد على طبيعة الموقف أو المشكلة فيكافة مكونات سكامبر 
تم التوصل  التييطلب المعلم من الطالب كتابة األفكار والحلول : استمطار األفكار وتقويمها-د

كاألصالة، التكلفة، )ة تتفق عليها المجموعةمعين، واختيار أفضلها وفقًا لمعايير إليها
 .....( االجتماعي، قبولإمكانية التطبيق، ال

 :بعد التطبيق
يقوم المسجل بتدوين أفكار مجموعته في لوحة اإلعالنات أو األركان المحددة في الفصل -أ

 . ليسهل تداولها
ثارة يقترح المعلم جوائز أدبية أل-ب فضل مجموعة من المجموعات الطالبية لتحفيزهم وا 

 .دافعيتهم
تعليم التربية  في (SCAMPER) سكامبر إستراتيجيةاستخدام  أثناءأدوار المعلمة والمتعلم -7

 :األسرية

تعليم التربية األسرية  فيسكامبر  إستراتيجيةيمكن تلخيص دور المعلمة أثناء استخدام 
 :يليكما 
على استخدام خياليهن، والتعبير عن أفكارهن بحرية، والتأمل فيها بعد كل  تالتلميذاتشجع -

 .خطوة من خطوات تطبيق الدرس
على استخدام التساؤالت التحفيزية المشجعة لتوليد األفكار فى كل مكون من  التلميذاتتدرب -

 .مكونات سكامبر
 .تحيز، وانتقاد أفكار البعضالعمل التعاوني، وتبادل األفكار، وعدم ال ىعل التلميذاتتشجع -
 .ل أفكارهن االبتكاريةوأفكارهن، وتتقب التلميذاتتستجيب ألسئلة -
 .تقويم أعمالهن وأعمال زميالتهن للتلميذاتتتيح الفرصة -
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تصمم أنشطة خارجية وتخرج عن مادة الكتاب، وتعرض مشكالت لها أكثر من حل، وتحفزهن -
 .على صياغة المشكالت بصورة دقيقة

 .لتوفير فرص التدريب المناسب التعليميمل على تنظيم الوقت تع-
سكامبر أثناء التطبيق لتوليد الحلول  إستراتيجيةعلى استخدام مخطط  التلميذاتتدرب -

 .الجديدة
 مجدى)يأتيكما  فهيسكامبر أثناء التطبيق  إستراتيجية فيدور الطالبة كما يمكن تلخيص 

 (:2663:إبراهيم
 .ات وقد تكون مصدرًا لهاباحثة عن المعلوم-
 .التقويم فيتقوم بدور رئيس -
 .عرض األفكار تشارك بفاعلية في-
 .تبادر للقيام باألعمال-
 .تنقل خبراتها إلى مواقف مشابهه-
 .جماعي تعاونيذو عمل -
سكامبر لتنفيذ الحل وطرح أكبر عدد من  إستراتيجيةتختار ما يناسب من مكونات مخطط -

 .المبتكرةاألفكار الجديدة و 
 اليتتعليم الرتبية األسرية والعقبات  يف ((SCAMPER سكامرب إسرتاتيجيةمزايا استخدام -8

 :تواجهها

 مزايا استخدام إسرتاتيجية سكامرب يف تعليم الرتبية األسرية: 

 Mowat,2008; Yildiz) :يليسكامبر ما  إستراتيجيةتتمتع بها  التيأهم المزايا 
&Israel,2001)  

 .لهم من قبل مألوفاً متعلمين على التفكير بأسلوب لم يكن تشجع ال-
 .تشجعهم على االكتشاف-
 .تعد قوة دافعة للسماح لهم باكتساب مهارات التفكير المختلفة-
 .تعلمهم أيضًا كيفية التفكير بطريقة مرنة وكسر األنماط-
 .بتكارية لدى المتعلمينتشجيع اإل-
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حل  فيسكامبر تستخدم  إستراتيجيةن إلى أ( Serrat,2009: 2) وأشار سيرات
المشكالت؛ حيث ت لزم المتعلم التصريح بالمشكلة المراد حلها، أو الفكرة المراد تطويرها، أو 

تحسينها؛ ومن ثم االعتماد على األسئلة المحفزة لألفكار في ترغب  التيالمنتج، أو العملية 
ه، وثقته بنفسه، والتغلب على زيادة وعى الطالب بقدرات فيالخاصة بسكامبر؛ مما يسهم 

 .المستقبل؛ وهذا ما يمثل غاية التربية فيمشاكل الحياة 
 & Gladding))وجالدينج وهيندرسون ؛(Eberle,2008:4) ويعدد إيبريل

Henderson,2000: 48)  النقاط التالية فيالتعلم  فيسكامبر  إستراتيجيةمزايا استخدام: 
 .عليميةالمواقف الت فيتفعيل دور المتعلم -
 .إثارة حب االستطالع، وتحمل المخاطر-
 .تنمية مهارة المتعلم في طرح التساؤالت التحفيزية المختلفة-
تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو تعلم المادة الدراسية، ونحو التفكير، والخيال، -

 .واالبتكار
 .رها والبناء عليهاتعويد المتعلمين على االستفادة من أفكار اآلخرين من خالل تطوي-
 .تنمية الخيال، وبخاصة الخيال االبتكارى لدى المتعلمين-
 .تنمية مهارات التفكير بشكل عام والتفكير االنتاجى بشكل خاص لدى المتعلمين-
 .تحفيز المتعلمين على توليد األفكار حول موضوع ما، أو القضايا التي تعرض عليهم-
 :SCAMPER ))ة باسرتاتيجيه سكامربمادة الرتبية األسريخطوات تدريس -9

ستخدم تهو أحد أشكال ومهارات التفكير حيث  إستراتيجية سكامبرالتدريس وفق  إن
 :في مختلف مراحل الدرس على النحو التالي مكونات استراتيجية سكامبر ةالمعلم

سكامبر في النقاط  إلستراتيجيةخطوات التدريس وفقًا ( 16: 2672)حددت مريم الرويثي 
 :لتاليةا
 :ومناقشتها( املوضوع)حتديد املشكلة-

تحديد المشكلة أو المنتج المرغوب بإنتاجه عن طريق  فييقوم المعلم بمشاركة الطالب  
تجميع المعلومات والحقائق عن المشكلة المختارة، من خالل الوسائل المسموعة أو المرئية 

 .مهم المشكلة المختارةأو المقروءة، وذلك للتأكد من إلمام جميع المتعلمين وفه
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 : إعادة بلورة املشكلة وصياغتها-

المختارة بتحديدها بشكل يمكن من البحث عن  هذه الخطوة إعادة صياغة المشكلة فييتم 
حلول لها، ويمكن االستعانة بالوسائل الكفيلة بذلك، كاألفالم الوثائقية والرسوم والصور حول 

 .المشكلة
 :عرض األفكار واحللول-

هذه الخطوة الجزء الرئيس فى الدرس، وتتم بناء على المخطط المعروض أمام  تعتبر
ثارة ما لديهم من  المتعلم باستخدام األسئلة التحفيزية المنشطة لإلبداع لحفزهم على التفكير، وا 
بداعات، والتأكيد على أنه ليس بالضرورة استخدام كافة مكونات سكامبر فى النشاط  ملكات وا 

 .تمد على طبيعة الموقف أو المشكلةالواحد إنما يع
 : استمطار األفكار وتقويمها-

كتابة األفكار والحلول التى تم التوصل إليها، واختيار أفضلها يطلب المعلم من الطالب 
كاألصالة، التكلفة، إمكانية التطبيق، الفبزل )ة تتفق عليها المجموعةنوفقًا لمعايير معي

مسجل بتدوينها فى لوحة اإلعالنات أو األركان المحددة فى على أن يقوم ال.....( االجتماعي،
 . الفصل ليسهل تداولها

لألسئلة  هاعند استخدام التربية األسريةة معلمق يتضح أنه ال يوجد ترتيب ملزم لمما سب
 تباع الترتيب المناسبإ ةولكن الموقف التدريسى هو الذى يفرض على المعلم التحفيزية

 .حقيق أهداف الدرستل
ما يعتمد نجاح تطبيق إستراتيجية سكامبر في تعليم وتعلم التربية األسرية على المناخ ك

عطاء  فرصة كافية إلثارة األسئلة  التلميذاتالتعليمي الذي يتميز بارتفاع سقف الحرية، وا 
والحرية دون النقد؛ أي ترك الحرية لألفكار العفوية وغير العفوية، وتأجيل األحكام للحلول 

لفترات أطول من الزمن، ويمكن للمتعلم أن يبدأ بشكل متسلسل ومتتابع لكافة  المقترحة
األسئلة أو البقاء على كل سؤال، ومن الممكن استخدام كافة مكونات سكامبر أكثر من مرة 
فى الموقف التعليمي الواحد، كما أنه ليس من الضروري استخدام جميع المكونات في كل 

في موقف ما إلى استخدام مكون واحد أو اثنين على سبيل  تسلسل، فربما يحتاج المتعلم
المثال، ويفضل عند تطبيق إستراتيجية سكامبر عمل مخطط رسمي لجميع األسئلة المكونة 

 .لها بكلماتها المفتاحية في صفحة واحدة لتكون مرجعية للمتعلم في أي وقت
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    :بية األسريةالرتمادة  تدريسيف  SCAMPER) )سكامرب إسرتاتيجيةأهمية  -01
حيث يمكن أن تسهم فيما ،  لتربية األسريةا تدريسأهمية كبيرة في  سكامبر إلستراتيجية

 (:1، هـ7323، فوزية السالمى)يلي 
 الجيد لجميع وجهات النظر من جميع ااألفق من خالل استماعه ةواسعالتلميذة تجعل  -

 .األشخاص ومن عدة أوجه
تقانها منطقًا علمياً التلميذة تكسب  -  .يؤكد على أن التفكير مهارة يمكن تعلمها وممارستها وا 
 .عن حدود التفكير التقليدي أو النمطي بعيداً التلميذات بتفكير  لالرتقاءتعد آلية مناسبة  -
 .تؤكد على أهمية المعلومات وأهمية التدقيق الواعي في مصداقيتها -
 .نواع التفكير المختلفةفي إتقان عملية الموازنة بين أالتلميذات تساعد  -
نها تتضمن تقديم إمناسبة لممارسة اإلبداع وتنسجم مع تطبيقات التفكير اإلبداعي حيث  - 

 .مقترحات وتطوير أفكار جديدة
نظر لها من جانب تبجميع جوانب الموضوع أو المشكلة فال التلميذة أكثر إلمامًا تجعل  -

 .واحد
تعاطف معهم وتفهم طريقة تفكيرهم وتكسبه قدرة تل و تفاعوتشعر باآلخرين التلميذة تتجعل  -

على آراء اآلخرين  ةمنفتحيجعلها فهم اآلخرين والمرونة في التفكير مما يجعل  أكبر على
 .وأفكارهم

 .التفكير في خطوط متوازية مع اآلخرين والخروج من عادة االنتصار للفكرة الواحدة -
 .االعتراف بالمشاعر كجزء من التفكير -
 .تميز بسهولة استخدامها في التعليم والتعلمت -
 .تستخدم على جميع المستويات والمراحل التعليمية -
 .التلميذات تقوي التركيز وتعزز التفكير الفعال لدى -

إستراتيجية سكامبر والتي تعد من وقد أجريت عدة دراسات تؤكد على مدى أهمية  
لطالب وقدرته على إبراز ذاته وقدرته على حل النظريات التربوية التي تهتم بعملية التعلم ل

أهمية أوضحت بعض الدراسات فى المجاالت المختلفة : المشكالت، ومن هذه الدراسات
 : منها إستراتيجية سكامبراستخدام 
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إلى تحقيق أهداف إيجابية للبرنامج من خالل ( Cheng,2001)توصلت دراسة شينج 
سكامبر، من زيادة ثقة المعلمين بأنفسهم وقدراتهم األنشطة المقدمة باستخدام إستراتيجية 
 .اإلبداعية واتجاهاتهم نحو مادة العلوم

 أثر على التعرف الى هدفتالتي  (Majid,Tan  & soh,2003)وسو وتان ماجد دراسةو 
 نتائج تبين فلم، اإلبداعية الكتابة تنمية فياالنترنت  مواقع ومتصفح  (Scamper) برنامج
للبرنامج  يعزى اإلبداعي التفكير مهارات على دال تحسن وجود على يدل ما ياإلحصائ التحليل
 سكامبر

التي توصلت إلى أن األنشطة المقترحة باستخدام ( Bakr,2004) بكرسميرة ودراسة 
، ( الطالقة، المروتة، األصالة) إستراتيجية سكامبر أدت إلى تعزيز التفكير اإلبداعي ومهاراته

  ..راسي في اللغة اإلنجليزية لدى طالب الصف الثاني اإلعداديوارتفاع التحصيل الد
التعرف على فاعلية إستراتيجية  إليهدفت التي ( 2660)وكذلك دراسة شادي البدارين

توليد األفكار سكامبر لتعليم التفكير عند عينة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتأثير ذلك 
ستراتيجية اثر الستخدام أد و وجوتوصلت إلى  ،لذاتالبرنامج على قدراتهم اإلبداعية ومفهوم ا

ثر الستخدام أوجود و  ،توليد األفكار سكامبر على مقياس القدرات اإلبداعية بالدرجـة الكليـة
توليد األفكار سكامبر لمقياس مفهوم الذات بالدرجة الكلية والـدرجات الفرعية  استراتيجية

 .ألبعاده المختلفة
إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية  (Hanson,2006)هانسونكما أشارت نتائج دراسة 

على أقرانهم ( الذين درسوا مادة الدراسات االجتماعية باستخدام إستراتيجية سكامبر)
فى التطبيق ( الذين درسوا مادة الدراسات االجتماعية بالطريقة التقليدية)بالمجموعة الضابطة

كاري، والتحصيل الدراسي، والرضا عن الوحدة البعدي لبعض أبعاد تورانس  للتفكير االبت
 .البحث الدراسية مجال
التي خلصت إلى فاعلية برنامج سكامبر في تنمية ( 2661)الحسينيعبد الناصر ودراسة 

 .التفكير االبتكاري ومهاراته لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
 (Yagci,2012)جسي ويا( Buser & et al., 2011)كل من بوسر وآخرين وأثبتت دراسة 

 .ى تنمية التفكير اإلبداعىفسكامبر استراتيجية فاعلية 
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 قائم تدريبي برنامج أثر عن الكشف إلى دفتالتي ه( 2672)ودراسة حسن المصالحة 
 من أردنية عينة ىلع الرتبة عالي التفكير تاار هم تنمية في  )سكامبر( يجياتتار است ىلع
 برنامجلل أثر وجود إلى النتائج أشارت، والتي  يالالع سيةاألسا ةلالمرح في وبينهالمو  بةلالط

 األساسية المرحمة في وبينهالمو  بةلالط لدى الرتبة عالي التفكير مهارات تنمية في التدريبي
  , يالالع

إلى فاعلية برنامج تعليمي يستند إلى استراتيجية ( 2672)وخلصت دراسة دالل الحشاش
ر اإلبداعي ودافعية اإلنجاز والتحصيل المعرفي لدى التلميذات سكامبر في تنمية مهارات التفكي

 .ذوات صعوبات التعلم فى اللغة العربية قى عمان
التي أظهرت نتائجها وجود فرقًا دااًل إحصائيًا بين ( 2672)ودراسة كوثر الحراحشة 

متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة في اختبار مهارات التفكير الناقض ومقياس 
 إلى . لدافعية نحو التعلم لصالح التلميذات اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التخيلا

سكامبر في تنمية  استراتيجيةفاعلية عن ( 2672)الرويثيمريم كما أسفرت نتائج دراسة 
الموهوبات  التلميذاتلدى ( الطالقة، المرونة، األصالة)في العلوم  االبتكاريمهارات التفكير 

 . التجريبية المجموعة لصالح البعدي التطبيق في.البتدائية بالمدينة المنورةبالمرحلة ا
 تدريبي برنامج يةلفاع ىلع التعرف إلى دفتالتي ه( 2672)ودراسة ياسمين المسعودى 

 الروضة أطفال لدى المعرفي االستطالع حب تنمية في  )سكامبر( استراتيجية  ىلع مبنى
 يةلفاع إلى النتائج أشارت حيث، السعودية العربية كةملالم في تبوك مدينة في وبينهالمو 

 جميع في وبينهالمو  الروضة أطفال لدى المعرفي االستطالع حب تنمية في التدريبي البرنامج
 .مقياسلل يةلالك والدرجة األبعاد

 ندسيةهال األشكال " وحدة دروس تصميم إلى دفتالتي ه( 2674)ودراسة منى الغامدي 
 الصف لطالبات التباعدي التفكير واختبار سكامبر أدوات باستخدام ةمصاحب وأنشطة "

 األشكال" وحدة في دروس تصميم :إلى النتائج أشارت، العربية كةلبالمم االبتدائي الخامس
 في التباعدي التفكير اختبار وتصميم  ،سكامبر أدوات باستخدام مصاحبة وأنشطة " الهندسية

 .الوحدة نفس
 تدريبي برنامج يةلفاع أثر ىلع التعرف إلى دفتالتي ه( 2674)عة ودراسة نهى أبو جم

 بعاالر  الصف بةلط لدى اإلبداعي التفكير تاار هم تنمية في سكامبر استراتيجية ىلع مبني
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 مهارات تنمية في التدريبي البرنامج يةلفاع إلى النتائج وأشارت، عمان العاصمة في األساسي
 .مقياسلل يةلالك والدرجة األبعاد جميع في األساسي بعاالر  الصف طالب لدى اإلبداعي التفكير

 إلكتروني لتطبيق مقترح تصور تقديم إلى دفتالتي ه( 2673)ودراسة شيخة مقبل 
،  قبل ما أطفال لدى اإلبداعي التفكير ترااهم لتنمية سكامبر تيجياتااستر  ىلع قائم لوحى
 سكامبر تيجياتااستر  ىلع قائم لوحى إلكتروني لتطبيق مقترح تصور إلىالدراسة  تلوتوص
 المدرسة قبل ما أطفال لدى اإلبداعي التفكير تاار هم لتنمية

 فاعلية  )سكامبر(التعليمي للبرنامج إن هانتائج أظهرتالتي ( 2673)نجم  ودراسة دنيا
 .االبتدائية المرحلة تلميذات لدى اإلبداعية القدرات تنمية في

سكامبر لتعليم  ستراتيجيةافاعلية أثبتت  التي( 2673)صالح محمد صالح كذلك دراسة و 
تنمية بعض عادات العقل العلمية ومهارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحلة  فيالعلوم 
  .اإلعدادية

التي توصلت إلي فاعلية استراتيجية توليد األفكار ( 2673)ودراسة محمد المغدوى 
 .لدى تالميذ المرحلة المتوسطة  فى تنمية مهارات القراءة اإلبداعية( سكامبر)

ضرورة استخدام برنامج سكامبر و التي أظهرت فعالية  (2673) الشنوانىيا تهاودراسة 
 .إدماج مهاراته في منهج رياض األطفال في السعودية

 فاعليةإلى العديد من النتائج من أهمها توصلت  التي( 2670)أبو لبن وجيهودراسة 
 لدى اإلبداعي الكتابي والتعبير األدبي التذوق مهارات بعض تنمية في سكامبر إستراتيجية

 . الثانوي األول الصف طالب
تدريس المواد الدراسية المختلفة قد  في سكامبر إستراتيجيةمما سبق أن استخدام يتضح 

لدى  التفكير بشكل عام ومهارات حل المشكالتومهارات المعرفي التحصيل أدى إلى تنمية 
وهذا يشير إلى أن هذه االستراتيجية ذات فعالية في ، احل الدراسية المختلفةالتالميذ في المر 

، وهو ما يحاوله البحث الحالي تطبيق هذه حل المشكالتومهارات المعرفي  التحصيلتنمية 
 .الثالث المتوسطالصف  طالباتلدى  التربية األسريةاالستراتيجية في مجال تدريس 



 ...... فـي تـدريــس مادة التربية األسرية (SCAMPER)فاعـلــية اسـتخـدام إستراتيجية سكامبر

- 430 - 

باستخدام  اوعالقته تلميذات املرحلة املتوسطةلدى  التمهارات حل املشكتنمية : ثانيًا

 :الرتبية األسريةمادة يف تدريس  سكامرب إسرتاتيجية

 :حل املشكالت-1

 إلى تدفعهم و تفكيرهم تتحدى بطريقة التالميذ معها يتعامل التي ويقصد بها األنشطة
 قيمة ذات نتائج ىإل للوصول والتطبيق، التجريب و الفروض وفرض بجمع المعلومات القيام

 (.31 : 2663 محمد،بهاء ) للتعميم قابلة ).فائدة  و
ويتطلب حل المشكالت بالضرورة وجود مشكلة فعلية؛ ولكي يتحقق ذلك فال بد من توافر 

 : عدة خصائص لوجود المشكلة، وقد حددها فريدريك بل فيما يلي
 .النسبة لهيجب أن يكون الفرد على وعى بموقف معين لكي يعتبره مشكله ب-
 .يشعر الفرد بأنه يحتاج أو يرغب في القيام بعمل ما تجاه هذا الموقف-
 .ينبغي أن يكون حل الموقف واضحًا وممكنًا بطريق مباشر بالنسبة للفرد-

كما يتطلب حل المشكلة فردا ال يقتصر دوره في الموقف المشكل على مجرد تسجيل 
عادة صياغتها المعلومات المتاحة فقط، بل يقوم على المعا لجة والتعديل وتحويل المعلومات وا 

وتكوين بنية توصله بشكل أو بآخر للحل وسلوك المشكلة يتطلب أيضا اكتشاف واسترجاع كال 
فتحي )من المعرفة الواقعية أو الحقيقة والمعرفة اإلجرائية من الذاكرة طويلة المدى 

 ( .410: 7333الزيات،
مالحظة الواعية والتجريب وجمع المعلومات وتقويمها تمد عملية حل المشكالت علي الوتع

 . وهي نفسها خطوات التفكير العلمي
يتم في حل المشكالت االنتقال من الكل إلي الجزء ومن الجزء إلي الكل بمعني أن حل  • 

 . المشكالت مزيج من االستقراء واالستنباط
المتعلم القواعد والقوانين  حل المشكالت طريقة تدريس وتفكير معًا حيث يستخدم الفرد • 

 . للوصول إلى الحل
حيث يمارس المتعلم عملية . وصواًل إلى الحل  واالكتشاف االستقصاءتتضافر عمليتي  • 

 . في جميع الحلول الممكنة ويكتشف العالقات بين عناصر الحل االستقصاء
فيها عنصر  تعتمد على هدف بحيث على أساسه تخطط أنشطة التعليم وتوجه كما يتوفر • 

 . الذي يتضمن إعادة تنظيم الخبرات السابقة االستبصار
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  لدي المتعلم وحدوث التكيف والتوازن مع البيئة االستقرارحل المشكالت يعني إزالة عدم  • 
تام  إدراكتام لمعلومات سابقة، وعدم  إدراكومعنى ذلك أن سلوك حل المشكالت يقع بين  • 

أن يستخدم فيه ما لديه من معلومات ومهارات، وأن  لموقف جديد معروض أمامه يمكن
ومعلوماته السابقة، ليختار منها ما يطبقه في الموقف المشكلة الجديد الذي  خبراتهينظم 
  يواجهه

إذ . وللمعلم دور كبير في إمكانية تحقيق األهداف المرجوة من استخدام هذا األسلوب
كير، وباألمن النفسي والجسدي من العقاب، ينبغي على المعلم أن يشعر الطالب بحرية التف

كما ينبغي عليه أن يدربهم على كيفية تحديد المشكلة المطروحة بصورة دقيقة، وكيفية 
صياغة الفروض المناسبة، وتوجيههم نحو االستفادة من جميع المصادر المتاحة للوصول 

الحلول أنسب من غيرها إلى أكثر عدد ممكن من الحلول مع تجنب التقليد، ألننا ال نعلم أي 
 . قبل القيام بتحليلها واختبارها والمفاضلة بينها

 :مهارات حل املشكالت-2

مهارات حل المشكالت من المهارات العقلية الضرورية في حياتنا التي ينبغي أن  تعد
يسعى تعليم التربية األسرية إلى تنميتها لدى المتعلمات، وهذا ما يتفق مع أهداف كل المراحل 

 .بيئتهن فيتعليمية وهو تنمية القدرة لدى المتعلمة نحو مواجهة المشكالت ال
مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدمًا المعلومات والمعارف التي  ايقصد بهو 

، وغير ...التي اكتسبها في التغلب على موقف بشكل جديد تعلمها ، والمهارات سبق له
 .(هـ7340 ة،رضا محمد عرض) صول إلى حل لهمألوف له في السيطرة عليه ، والو 

بأنها العملية العقلية السلوكية الوجدانية المركبة ( 466: 2662)كمال زيتون هاوعرف
التي تستخدم إلنتاج مجموعة متنوعة من الحلول إلحدى المشكالت العلمية أو التكنولوجية 

ات وتكوين الفروض واختبار وتشمل تلك العملية المهارات مثل تحديد المشكلة، وجمع المعلوم
 .صحة الفروض، واستخالص النتائج

بأنها مهارة تجعل  (Mayer & Richard,2002: 31) كما عرفها كل من ماير وريتشارد
 .المتعلم يمارس دورا جديدا يكون فيه فاعال ومنظما لخبراته ومواضع تعلمه

 المفاهيم، لتعلم يومنطق متوقع، ناتج المشكلة حل مهارة فإن بياجيه نظر وجهة ومن
 المعارف، من الالزم المخزون على تعتمد ومتتالية متتابعة، عمليات وتعلم والمبادئ،
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: 4002، امنحممود غ( وصعوبة ، تعقيدا أكثر هو ما لتعلم مسبقة متطلبات تعد التي تاوالمهار 
402.) 

ركبة بأنها عملية تفكيرية م (Fawcett& et. al., 2005.157) وأشار فاوست وآخرون
يستخدم فيها المتعلم ما لديه  من معارف سابقة من أجل القيام بمهمة غير مألوفة، أو 

  . معالجة موقف جديد، أو تحقيق هدف ال يوجد حل جاهز لتحقيقه
 بها يقوم التي العمليات من مجموعة أيضا بها يقصد ( 63: 4000)نبهان وأشار يحيي

 للتغلب اكتسبها التي المهارات و ، تعلمها له بقس التي المعلومات والمعارف مستخدما الفرد
 . جديد بشكل موقف على

 صعب سؤال حل إلى تهدف استراتيجيات ووضع لتحليل تستخدم التي المهارات تلك هي
 إيجاد عن عبارة أنها أو الحياة جوانب من جانب في التقدم تعيق مشكلة أو موقف معقد أو
 ) 31: 2661 سعادة جودت( ةالجماع أو  الفرد ما تواجه لمشكلة حل

 يستخدم تفكيرية يةلعم المشكالت حلأن مفهوم ( 10: 2677) جروانوأوضح فتحى 
 موقف باتللمتط االستجابة أجل من ومهارات سابقة مكتسبة معارف من هلدي ما اهفي الفرد
 أو اللبس أو التناقض حل دفهيست ما عمل بمباشرة االستجابة وتكون , هل مألوفا ليس
 المنطقي بطاللتر  افتقار شكل على التناقض يكون وقد الموقف هيتضمن الذي ليس وضالغم
  .مكوناته في خلل أو فجوة، وجود أو ئه،اأجز  بين

سير في خطوات معرفية ذهنية تنشاط ذهني معرفي بأنها  (2674) سليمان عبدةوعرفها 
تطيع أن يسير فيها ويس (التفكير العلمي لحل المشكالت )  مرتبة ومنظمة في ذهن الفرد

بسرعة آلية إذا ما تمت له السيطرة على كل عناصرها وخطواتها، بهدف الوصول إلى حالة 
 .لمواجهة الضغوط والمعيقات بكفاية عالية األدائيةاتزان معرفي تزود الفرد بالمهارات 

عملية يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف بأنها ( 2670)عرفها غسان قطيط و 
وخبرات سـابقة ومهارات من أجل االستجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفًا له، وقد مكتسبة 

الحركي أو الوجداني أو قد تستند لها  المهاري أوتستند العملية إلى واحد من األداء العقلي أو 
 .مجتمعة معاً 

عملية تفكير مركبة، تتضمن  هي مهارات حل المشكالتن العرض السابق يتضح أن م
والبدائل التابعة ها بشكل واضح، تحديداإلحساس بالمشكلة، و : مهارات العقلية مثلعديد من ال



 ...... فـي تـدريــس مادة التربية األسرية (SCAMPER)فاعـلــية اسـتخـدام إستراتيجية سكامبر

- 433 - 

لها وفهمها، والمفاضلة بين هذه البدائل، ثم إصدار الحكم المناسب للوصول إلى أفضل هذه 
 .البدائل
الثالث الصف تلميذات قدرة :  يقصد بمهارات حل المشكالت في البحث الحالي بأنهاو 

 نرضهتعياع سلسلة من الخطوات لحل مشكلة معينة أو مواجهة موقف إتب على المتوسط
اإلحساس بالمشكلة، تحديد المشكلة، طرح العديد من البدائل لحل )وتتمثل هذه الخطوات في 

مهارات  على القدرة ،وتقاس (المشكلة، اختبار البدائل،اختيار البديل المناسب لحل المشكلة
 على ،التلميذة عليها حصلت التي الكلية بالدرجة حالي البحث ال في ئيااإجر  المشكالت حل

 .الذي أعدته الباحثة المشكالت حل مهارات مقياس
 : حل املشكلة مهارة تعلم-3

إن مهارة حل المشكلة تتصف بأنها مهارة تجعل المتعلم يمارس دورًا جديدًا يكون فيها 
من المسوغات التي تبرر أهمية فاعاًل ومنظمًا لخبراته ومواضيع تعلمه لذلك يمكن ذكر عدد 

 : التدرب على مهارة حل المشكلة كأسلوب للتعلم وهي
إن المعرفة متنوعة لذلك ال بد من تدريب الطلبة على أساليب مختلفة لمعالجة مجاالت -

 . وأنواع المعرفة المختلفة
أفراد  إن مهارة التدريب على التفكير إحدى المهارات الالزمة التي ينبغي أن يتسلح بها-

 . المجتمع لمعالجة مشكالت مجتمعهم وتحسين ظروف حياتهم
إن مهارة حل المشكالت من المهارات الضرورية لمجاالت مختلفة سواء كانت مجاالت حياتية -

 . ، أو مجاالت األكاديمية التكيفية
ت إن مهارة حل المشكالت مهارة تساعد المتعلم على تحصيل المعرفة بنفسه ، وتزويده بآليا-

 . االستقالل
إن مهارة حل المشكلة تساعد المتعلم على اتخاذ قرارات هامة في حياته وتجعله يسيطر  -

 . على الظروف والمواقف التي تقترحها
ويمكن تحليل المشكلة تحلياًل مفاهيميًا يوضح جوانب المشكلة وأبعادها، وتتضمن 

 : ما يلي  المشكلة
 . سيرًا أو معلومات أو حالً سؤااًل أو موقفًا يتطلب إجابة أو تف-
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موقفًا افتراضيًا أو واقعيًا يمكن اعتباره فرصة قيمة للمتعلم أو التكيف أو إبداع حل جديد لم -
 . يكن معروفًا من قبل

موقفًا يواجهه الفرد عندما يحكم سلوكه دافع تحقيق هدف محدد وال يستطيع بلوغه بما -
 . يتوافر لديه من إمكانيات

تظهر بمثابة عائق يحول دون تحقيق غرض مائل في ذهن المتعلم مرتبط الحالة التي -
 . بالموقف الذي ظهر فيه العائق

 . موقفًا يثير الحيرة والقلق والتوتر لدى المتعلم يهدف المتعلم التخلص منه-
موقفًا يثير حالة اختالل توازن معرفي لدى المتعلم ، يسعى المتعلم بما لديه من معرفة -

  ى حالة التوازن والذيللوصول إل
 . يتحقق بحصول المتعلم على المعرفة أو المهارة الالزمة-
 . مواجهة مباشرة أو غير مباشرة ، وتحديدًا تتطلب من المتعلم حل الموقف بطريقة بناءة-

ويمكن تحديد مهارة حل المشكلة وفق منظور جانييه الذي ضمنه في كتابه شروط التعلم 
علم المفاهيم والمبادئ ، ومهارة مولدة قادرة على توليد األفكار بأنها متوقع ومنطقي لت

 والمفاهيم
 . والمبادئ التي يتطلبها المتعلم لتحقيق درجة اإلبداع

ة، يمناهج الدراسالتدور حوله الكثير من  أساسياً  محوراً  مهارات حل المشكالتتعد كما 
(  30 : 2661 ( نبهان يحيى رىوي. خطوة ضرورية لتعلم المبادئ والقوانين والنظرياتوهي 
  :ه أهميته وفوائده المتعددة ومنهال مهارات حل المشكالتل التلميذاتتعلم أن 
 .مستقبال مشكالت حل على الطالب تدريب -
 .التعلم في ورغبته الطالب اهتمام تثير -
 .يعالجها مشكلة أو أمر كل في سليمة أحكام إصدار على الطالب تساعد -
 .الناقد التفكير على بالطال تساعد -
 .المعرفة مصادر عن والتنقيب البحث روح الطالب في تنمي -
 .الجماعي والعمل والتعاون اإلخاء روح الطالب في تثير -
 . المسؤولية وتحمل النفس على االعتماد الطالب في تثير -
 .المتعلمين بين الفردية الفروق تراعي -
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 .الطالب لدي التفكير مهارات تنمي -
 .التفكير في الدماغ من األيمن الجانب تراعي -
 .التعلم عملية في نشطا دورا للطالب تعطي -
 .الطلبة تحصيل مستوي من تزيد -

مهارات ل التلميذاتتعلم أن ( 04:  2661 ) قطيطغسان و  رياش بوكذلك يرى حسين أو 
 :ه أهميته وفوائده المتعددة ومنهال حل المشكالت

 .البيئة من أشياء أو مواقف فيإذ أنها تلخص وتصنف ما هو موجود  تقلل من تعقد البيئة، -
 .البيئة فيتعرف بها األشياء الموجودة  التيتعد الوسائل -
 . جديد أيتقلل الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة -
 .تساعد على التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألى نشاط-
 . األحداثتسمح بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء و -
 .فهم المفاهيم يجعل مادة الدراسة أكثر شموال وتجعل الحقائق ذات معنى-
مجال تخطيط المناهج أساسا صحيحا الختيار الخبرات التعليمية  فيتوفر المفاهيم الرئيسة -

 .وتنظيمها
 .بناء مفاهيم ومبادئ أكثر تعقيداً  فييمكن استخدام المعرفة المكتسبة كمفاهيم -
 .مراحل التعليم المختلفة فيبط بين مستويات العلم الواحد يسهل الترا-
 .تساعد على اختيار محتوى المقررات وتسلسل موضوعاتها-
 بنفسه، ثقته من فتزيد إليه، يسعى هدف تحقيق له يعني للمشكلة حل إلى المتعلم وصول-

 .باالنجاز وشعوره
 يسعى جديدة أهداف تحقيقل وفاعليته؛ نشاطه، من يزيد المشكلة حل في المتعلم نجاح-

 حياته في لتحقيقها
 :(2112غسان قطيط،(مراحل مهارات حل املشكالت-4

 :حل مهارات حل المشكالت في اآلتياتتمثل مر 
 .تحديد المشكلة-
 .الممكنة للمشكلة( الفروض أو البدائل) ذكر الحلول -
 .اختبار البدائل أو الحلول-
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 .اختيار وتنفيذ استراتيجية الحل-
 .ونقل الخبرة( اتخاذ القرار) يم النتائج تعم -

 : إن أسلوب حل المشكالت في الموقف التعليمي يسير وفق الخطوات اآلتية: ويمكن القول
 : الشعور باملشكلة

وهذه الخطوة مهمة لنجاح هذا األسلوب، وتعد من الصعوبات التي تكتنف أسلوب حل 
لذا . تحتاج إلى تفكير كثير من الطالب المشكالت، إذ إن المعلم قد يختار مشكلة سطحية ال

ينبغي أن يختار من المشكالت ما يتناسب مع مستوى الطالب العقلي، كما ينبغي أن تثير 
 . المشكلة تفكير الطالب، وتدفعهم إلى البحث عن حلول لها

 : حتديد املشكلة

ها مؤشرات تحقق هذه الخطوة واستيعاب طبيعت( 213: 2667)قطامي نايفة وقد حددت 
 : ومكوناتها باآلتي

 . فهم الطلبة للمشكلة*
 . قدرة الطلبة على تحليل عناصر المشكلة*
 . تحقيق المعيار على صورة أداء من قبل الطلبة*
 . تفصيل العوامل إلى عناصرها ضمن المشكلة*

 : توليد احللول احملتملة للمشكلة

المتنوعة غير التقليدية، يقوم الطالب في هذه الخطوة بذكر أكثر عدد ممكن من الحلول 
 . والتعرف على العالقات التي بينها، ثم تحديد وصياغة عدد منها بصفتها الحلول المحتملة

وينبغي على المعلم أن يوجه انتباه الطالب إلى ضرورة استخدام جميع المعلومات 
 . ، والخبرات لحل المشكلةالمعطاة

 : اختبار احللول للوصول إىل احلل األمثل

الخطوة تتطلب من الطالب جمع األدلة والمعلومات التي تؤيد أو ترفض الحلول التي وهذه 
ولتنمية . سبق تدوينها في الخطوة السابقة، وذلك من أجل الوصول إلى الحل األمثل للمشكلة

هل يمكن التحقق من : مهارات الطالب في هذه الخطوة، فإن المعلم يطرح عليهم السؤال التالي
 صحة الحل؟ 
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 :ار احلل األمثل والتحقق منهتياخ

يقوم الطالب في هذه المرحلة باختبار صحة الحل أو الفرض الذي توصل إليه والتأكد  
 . من مناسبة لحل المشكلة سواًء طريق التجريب أو المالحظة أو أي أداة أخرى مناسبة

حدودة الفرد م اتيأن المشكلة توجد عندما تكون إمكان( 271: 2664)وترى إيزيس نوار 
ومن ثم ينطلق التفكير إليجاد الحلول المطلوبة في خطوات . تحقيق أهداف معينةوال يستطيع 
 :وهى (Meta Cognition) ما بعد المعرفة) يطلق عليها

 .الشعور بالمشكلة-
 .جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة-
 .فرض الفروض واختيار أكثرها احتماالً -
 .ى الحلاختبار صحة الفروض والوصول إل-
 .تعميم النتائج-

حل  فييمكن استخدامها  التيالخطوات العامة ( 37-36: 2677)ن اجرو  فتحيوأوضح 
 : المشكالت بأنها 

تحديد عناصر ، دراسة وفهم عناصر المشكلة والمعلومات الواردة فيها والمعلومات الناقصة-
 تقع بينهما  التيت الحالة المرغوبة أو الهدف والحالة الراهنة والصعوبات أو العقبا

 .تجميع معلومـات وتوليد أفكار واستنتاجات أولية لحل المشكلة  -
 .ضوء معايير معينة يجرى تحديدها  فيتحليل األفكار المقترحة واختيار األفضل -
 .وضع خطة حل المشكلة -
  .ضوء األهداف الموضوعة فيتنفيذ الخطة وتقويم النتائج -

ن نشاط حل المشكالت هو نشاط ذهني معرفي يسير في أ (2670) تامر المالح ذكركما 
خطوات معرفية ذهنية مرتبة ومنظمة في ذهن الطالب والتي يمكن تحديد عناصرها وخطواتها 

  : بما يلي
 : الشعور باملشكلة

 . وهذه الخطوة تتمثل في إدراك معوق أو عقبة تحول دون الوصول إلى هدف محدد
  : حتديد املشكلة

 . وصفها بدقة مما يتيح لنا رسم حدودها وما يميزها عن سواهاهو ما يعني 
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  : حتليل املشكلة

التلميذ على العناصر األساسية في مشكلة ما ، واستبعاد / التي تتمثل في تعرف الفرد 
 . العناصر التي ال تتضمنها المشكلة
  : جمع البيانات المرتبطة بالمشكلة

ألفضل المصادر المتاحة لجمع المعلومات  التلميذ/ وتتمثل في مدى تحديد الفرد 
 . والبيانات في الميدان المتعلق بالمشكلة

 : اقرتاح احللول

 . وتتمثل في قدرة التلميذ على التمييز والتحديد لعدد من الفروض المقترحة لحل مشكلة ما
 : دراسة احللول املقرتحة دراسة نافذة

ده ، وقد يكون هناك احتمال لعدة أبدال ممكنة ، وهنا يكون الحل واضحًا ، ومألوفًا فيتم اعتما
 . فيتم المفاضلة بينها بناًء على معايير نحددها

 : احللول اإلبداعية

قد ال تتوافر الحلول المألوفة أو ربما تكون غير مالئمة لحل المشكلة ، ولذا يتعين 
اإلبداع التفكير في حل جديد يخرج عن المألوف، وللتوصل لهذا الحل تمارس منهجيات 

 .  (العصف الذهني ـ تآلف األشتات) المعروفة مثل 
 :يتضح من كل ما سبق وجود اتفاق حول خطوات حل المشكالت بأنها و 

 6تعريف المشكلة وتحديدها وفهم معناها (  أ ) 
 6جمع المعلومات والبيانات المرتبطة بالمشكلة ( ب)
  6توليد األفكار واالستنتاجات لحل المشكلة (  جـ)
 6تحليل األفكار والمعلومات التي تم جمعها واختيار أفضلها (   د )
 6وضع خطة أو تصميم للوصول إلى حل المشكلة (  هـ)
 6تنفيذ الخطة التي تم وضعها (  و) 
 6التقويم والحصول على النتائج النهائية ( ز) 

مهما تعددت واختلفت من وجهة نظر شخص  مهارات حل المشكلةيتضح مما سبق أن 
على وجود مشكلة وبدائل مقترحة للحل وقرار نهائي،  مإلى آخر؛ إال أنه يوجد اتفاق فيما بينه

 :تتم وفقًا لما يلي مهارات حل المشكلةومن ثم فإن 
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 .اإلحساس بالمشكلة -
 .تحليل المشكلة وفهمها وتحديدها-
 .بديل تحليل البدائل التابعة للمشكلة وفهمها وتحديد اآلثار التي ستترتب على كل-
 .المفاضلة بين البدائل وترتيبها وتحديد أفضلها للحل-
 .الوصول إلى القرار النهائي وتنفيذه-

 أو ثابتة ليست خطوات ،هي المشكلة حل خطوات أن إلى اإلشارة تجدر ذكره، سبق مما
 إلى خطوة من الفرد ينتقل إنما لمشكلة مواجهته عند المتعلم وفقها يسير أن يجب جامدة
ن مراحل حل المشكالت متداخلة وأن أسلوب ، و تفكير من المشكلة تقتضيه ما بحس أخرى ا 

حل المشكالت بصفة عامة ينطوي على أنشطة معقدة تجعل هذه المراحل تحدث بطريقة 
دائرية ، والفصل بين تلك المراحل ما هو إال محاولة لفهم طبيعة األنشطة العقلية المعرفية 

 .التي تنطوي عليها كل مرحلة
 :البحث الحالي في الباحثة التصنيف التالي لمهارات حل المشكالت تتبعسوف و 

 اإلحساس بالمشكلة-
 تحديد المشكلة -
 طرح العديد من البدائل لحل المشكلة -
 اختبار البدائل -
 .اختيار الحل للمشكلة-

ميته له أه التربية األسرية في مهارات حل المشكالتفى ضوء ما سبق يتضح أن تعلم و 
داخل المدرسة، وربطه باألحداث الجارية خارج  التلميذةتعلمه تث يعد حلقة اتصال بين ما حي

وتنظيمها وربطها  وفهمها جيداً مهارات حل المشكالت  االمدرسة، وذلك من خالل تعلمه
 .أخرى حياتية لتطبيقها فى مواقف

 :الرتبية األسرية يف حل املشكالت تعلم مهارات العوامل املؤثرة يف-5
أثر تعلم حل المشكلة ـ كما هو الحال بالنسبة لتعلم المفاهيم ـ بعدد من العوامل ت

المتنوعة، بعضها يتعلق بطبيعة المشكلة ذاتها، كسهولتها أو صعوبتها أو وضوحها أو مدى 
توافر المعلومات حولها، وبعضها يتعلق بالمتعلم ذاته، كخبراته السابقة أو قدراته أو أساليب 

فعيته أو مدى ألفته بطبيعة المشكلة أو مدى قدرته على المثابرة وتحمل تفكيره أو دا
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إن تفاعل هذين النوعين من العوامل يؤثر في االستراتيجيات التي يمارسها . الخ..الغموض
المتعلم في حل المشكلة التي تواجهه؛ لذا يجب أخذها في االعتبار عند التدريب على حل 

 (. 333-333، 7310: نشواتيعبد المجيد  ".)لعاديةالمشكلة في األوضاع المدرسية ا
ترتبط عملية حل المشكالت بعدد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر في تلك و 

تحدد مسار الحل وتؤثر في  التي هيالعملية التي يقوم بها الفرد لحل المشكلة، وهذه العوامل 
أي فرد في الوصول إلى الحلول المناسبة أداء الفرد أثناء الحل، فيري إبراهيم وجيه أن نجاح 

 :للمشكالت يعتمد على عوامل رئيسة هي
 .طبيعة المشكلة-
 .الطريقة المستخدمة-
مكانياتهم الخاصة-  .طبيعة التالميذ وا 
 .العوامل التي يتضمنها الموقف-

المشكلة ببعض العوامل التي تؤثر في حل المشكالت وتتعلق  ((Lee,2004قدمت كما 
 :ها مثلفي حد ذات

 .اإلحكام البنائي للمشكلة-
 .درجة تعقيد المشكلة-
 .وفرة المعلومات في المشكلة-

واالنفعالية  اإلدراكيةإن عملية حل المشكالت تعتبر عملية معقدة تحوي كثيرا من العوامل 
وأيضا بعض من العوامل التي تتفاعل مع بعضها البعض وبصورة معقدة وطبيعة هذا التفاعل 

عوامل الكثيرة هو ما يجعل عملية حل المشكالت من اعقد النشاطات التي يمارسها بين هذه ال
 .اإلنسان على اإلطالق

إال أن الدراسات النظرية والتجريبية الكثيرة حول هذا الموضوع تمكنت من عزل بعض 
هذه العوامل وباألخص العوامل البارزة أو العوامل الخاضعة للمالحظة والتجريب والتي من 

  (2672،منار احمد:)ا ما يليأهمه
  :هم املشكلةف*

فهم المشكلة وبالذات المشكالت غير الروتينية يعتبر عامال أساسيا للنجاح في الحل 
أو فهم عناصرها أو بها  اإلحاطةوالذي بدونه قد يستحيل الحل وفهم المشكلة أبعد وأعمق من 
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من وضوح العالقات بين كلماتها أو رموزها على حده ففهم المشكلة يتضمن فيما يتض
شروطها أو متغيراتها وفهم المطلوب والمعطيات من الناحية الرياضية ،وتشير البحوث الكثيرة 
حول هذا الموضوع إلى أن أهم الصعوبات التي يواجهها التالميذ في عملية حل المشكالت 

أثناء الحل أساسا عدم فهم المشكلة كما يجدون صعوبة كبيرة في االحتفاظ بالمشكلة عقليا 
باإلضافة إلى ذلك فان كثيرا من التالميذ ال يكترثون للنتائج غير المنطقية التي يتوصلون 

 إليها
ضعف حصيلة الطالب من الخطط واالستراتيجيات والمقترحات العامة المساعدة في اكتشاف *

  :الحل
لسير  اتيجيةإستر تشير البحوث الكثيرة في هذا المجال إلى أهمية بناء أو تكوين خطة أو 

الحل قبل البدء في تنفيذ عملية الحل فقد وجد انه قبل تدريس ذلك فان معظم التالميذ ال 
معينة أو أي مقترحات أو خطوات عامة توضح يسر الحل بل أن  إستراتيجيةيستعملون أية 

 .معظمهم يستعمل طريقة المحاولة والخطأ وأيضا بطريقة عشوائية
عند تعلم أسلوب حل المشكالت ومن هذه  العقليالنشاط  مهمة تحكمأخرى هناك عوامل و 

 : العوامل 
يجب أن تكون المشكلة قابلة للحل باستخدام استراتيجية ال : مدى قابلية المشكلة للحل ( أ)

 6تتوقف على محدودية السعة التجهيزية للمعلومات 
رة والمعرفة يكون حيث أن األفراد ذوى الخب: مستوى الخبرة ودرجة المعرفة السابقة ( ب) 

تواجههم أيسر بسبب أن مهاراتهم تسمح لهم بحل المشكلة  التياستيعابهم للمشكالت 
وليس من السهل على الفرد  6بقليل من الضغط على سعة وتجهيز ومعالجة المعلومات 

أن يحل مشكلة ما دون أن تكون لديه المفاهيم والمعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع 
 6 (16-03 2661، وقطيط رياش أبوالمشكلة 

يواجه األفراد عند حل المشكالت صعوبات متعددة ومتباينة بسبب : محدودية السعة ( ج)
استخدام المعلومات المتعلقة بالمشكلة ، ونسيان  فيالفشل :  فيمحدودية السعة وتتمثل 

 6( 13:  7313الزيات ،  فتحي) المحاوالت األولى 
عملية حل المشكلة ، فقد يساعد على حل  في العقليالتهيؤ يؤثر :  العقليالتهيؤ ( د) 

توجيهنا إلى إدراك العناصر الرئيسية  فيالمشكلة أو يعوق حلها تبعًا لتأثير هذا التهيؤ 
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بعض الحاالت إلى  فيفقد يؤدى التهيؤ  6االبتعاد عن إدراكنا لها  فيلحل المشكلة ، أو 
ال تكون مالئمة  والتيمثل هذه المشكالت تمسكنا ببعض الطرق القديمة المألوفة لحل 

دراك  للمشكلة الجديدة ، وبذلك ال نستطيع تنظيم عناصر الموقف بطريقة جديدة وا 
 6احتماالت جديدة لحل المشكلة 

يؤدى إلى جمود التفكير ويعوقه عن  العقليوهو نوع من التهيؤ :  الوظيفيالثبات ( هـ)
 6موقف جديد  فيحل المشكلة اكتشاف وظائف جديدة لألشياء تساعد على 

تفكيرنا وحلنا  فيإن ميولنا واتجاهاتنا الفكرية تؤثر إلى درجة كبيرة :  االنفعاليالتحيز ( و)
 6( 204:  7311،  نجاتيمحمد ) للمشكالت  

 العقليالنشاط  فيتؤثر  التيتعد سعة الذاكرة العاملة من العوامل المهمة : الذاكرة العاملة ( ز)
الحل،  فيـل المشكلة ، حيث تحتفظ بعدد من االفتراضات األساسية المساعدة للفرد عند ح

حداث تكامل بين المعلومات الجديدة والخبرة السابقة للفرد مما يجعله  وتقوم بتنشيطها وا 
 0 (Swanson. & et.al , 1993 : 375 )مواجهة المشكلة  فيأكثر نشاطًا 

ومن بين . مهارات حل المشكالتتعلم  يفيتضح مما سبق أن هناك عوامل متعددة تؤثر 
 نساعدهيفهم عناصرها أو كلماتها أو رموزها للطالبات و المقدمة  فهم المشكلةالعوامل  تلك

لسير الحل قبل  إستراتيجيةتكوين خطة أو ، كما أن مهارات حل المشكالتعلى تأكيد تعلم 
 . حل المشكالتمهارات على اكتساب  الطالبةيساعد البدء في تنفيذ عملية الحل 

 : املشكلة حل سلوك تنمية على العوامل املساعدة-2

 حلها بالضرورة ليس ولكن المشكلة، حل على تساعد التي العوامل من كبير عدد هناك
 :مثل
 .وعناصرها المشكلة، حجم تحديد -
 فشل حال في للحل، جيةيترااست من أكثر على اإلبقاء المفيد من :الحل تيجياتااستر  تحديد -

 .األصلية اإلستراتيجية
 عناصر مع القديمة، المعلومات ربط على القدرة :بالمشكلة الصلة ذات المعلومات استرجاع -

 .حل إلى الوصول احتمالية وزيادة المشكلة، فهم على تساعد المشكل الموقف
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 لأج من المشكلة؛ في الرئيسة بالمفاتيح الفرد يفكر أن المفيد من :الحل مفاتيح عن البحث -
 على تساعد التي التلميحات وتوفير وفهمها، المشكلة، عناصر وسهولة الذاكرة، تنشيط

 .المشكلة عناصر كاإدر 
 يتم ومنها البسيطة، بالفرضيات البدء األفضل من :البديلة الفرضيات توليد على التدريب -

 . ا تعقيد األكثر الفرضيات إلى االنطالق
 على يعمل الحل نحو التسرع أو باإلحباط، اإلحساس إن :لللح والواقعية المعتدلة، الدافعية -

 في للحل واستعداده الفرد، دافعية تكون أن يفضل لذلك للحل؛ الوصول حتمية تقليل
 .االستثارة من والمنطقي المعتدل، المستوى

 فهم خالل من عشوائية، ال منظمة عملية المشكالت حل يكون أن يجب :للحل خطة وضع -
 في المتبعة األساليب وتكييف الفرضيات، وصياغة الحل، آليات ووضع ،المشكلة عناصر
 (232-237: 2663، لعتومعدنان ا(المشكلة لتناسب الحل؛

 :على املعلمني  ينبغيلتنمية مهارات حل املشكالت لدى الطالب -7

تزويد الطالب بنموذج يوضح الخطوات المتضمنة والالزمة لحل أنواع مختلفة من  -
 . المشكالت

وضع الطالب أمام موقف جديد يتطلب أن يفكروا فى طرق مختلفة وخيارات متعددة للحلول  -
 6وأن يتخذوا القرارات المناسبة وأن يجربوا الحل المختار ويقّوموا نتائجهم 

 تعليم الطالب الترابطات اللغوية والمفاهيم والمبادئ والقواعد الضرورية لتعلم حل المشكالت  -
ارات ما وراء المعرفة مثل إكساب الطالب مهارة متى وأين وكيف يستخدم االهتمام بمه -

 6إستراتيجية معينة دون أخرى 
تصميم مواقف الدرس على شكل مشكالت تثير لدى الطالب الرغبة فى إيجاد الحلول  -

 المناسبة 
خدام إثارة الدافعية لدى الطالب وتحفيزهم على االستجابة لمثل هذه المواقف من خالل است -

 6أساليب التعزيز المختلفة 
بين الطالب من خالل مجموعات تعلم صغيرة ، وتزويد كل  التعاوني الجماعيتشجيع العمل  -

  6مجموعة بمشكلة معينة للعمل على حلها ، ومناقشة هذا الحل مع المجموعات األخرى 
  6مساعدة الطالب على الربط بين المعلومات الجديدة والخبرات السابقة  -
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 6(خالل مراحل حل المشكلة ) تزويد الطالب بالنصائح واإلرشادات والتغذية الراجعة الفورية  -
  : عوامل جناح حل املشكالت-8

 .أنفسهم الطالب حياة من نابعة المشكلة تكون أن-
 .الطالب تفكير المشكلة تتحدى أن-
 .المجتمع في وأهمية معنى، ذات المشكلة تكون أن-
 .الطالب نضج لمستوى مالئمة تكون أن-
 .الطالب لدى متوفرة ووسائلها المعرفة، مصادر تكون أن-
 (.732: 7313. ناالسكر محمد ( العلمي والتعاون المحبة، روح العمل جو يسود أن-
 : مصادر اخلطأ يف حل املشكلة-9

 :منها التالية الخطأ مصادر إلى (16-13: 2661)قطيطغسان و  رياش بوحسين أ يشير
 . ئيااإجر  وتعريفها المشكلة، وصف في ةالدق عدم-
 .المشكلة عناصر بجميع اإللمام عدم-
 .المشكلة في أكثر أو جانب، تجاوز-
 .المشكلة مع للتعاطي الكافي الوقت تخصيص عدم-
 .التخمين إلى واللجوء التفكير، في الدقة عدم-
 .بدقة االستنتاجات فحص عدم-
 .العمل في الدقة عدم-
 .المشكلة لحل كاف جهد بذل دمغ-
 .لإلجابات والقفز الحلول، في السريع التفكير-
  .الحلول تقويم عدم-
 :املشكالت حل ملهارة الرتبوية األهداف-11

 التعليمية العملية ورمح البطال جعل-
 .الجسمية للطالب بشكل متوازنو  العقلية القوى تطوير-
 .تنمية كفايات الطالب وتأهيلهم للحاضر والمستقبل-
 .دة الطالب على حل مشاكلهم الشخصية والتربويةمساع-
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 : املتوسطةاملرحلة  تلميذاتلدى  حل املشكالتأهمية تنمية مهارات -11

حل المشكالت إحدى المهارات الرئيسة التي يحتاجها الطلبة اليوم، وأشارت مهارات  تعد
ما من متطلبات الدراسات الحديثة في مجال حل المشكالت أن هذه المهارة أصبحت متطلبا ها

وكثيرا ما يتعرض النظام . الحياة، وهذا ما ركزت عليه أيضا نظريات التعليم والتعلم الحديثة 
التعليمي إلى النقد والمطالبة بعمليات إصالح لطرق التعليم والتعلم وتطوير المناهج من خالل 

ة إلى أهمية أن النظرة إلى أن الطلبة يحفظون الحقائق المعرفية وتطبيقاتها غيبا، والحاج
تتضمن المناهج الدراسية مهارة حل المشكالت وتطبيقاتها باعتبارها إحدى مهارات التفكير 

 . العليا 
بالرغم من أن الطلبة من مختلف األعمار يفتقرون لمهارة حل المشكالت فان متطلبات 

ي والعلمي سوق العمل تتطلب أن يمتلك الفرد مهارات عليا في التفكير الن التغير االقتصاد
دراك أهميتها من  المتسارع يمثل تحديات كثيرة، لذلك على الطلبة مواجهة تلك التحديات وا 

وبما أن المعرفة العلمية تتزايد باستمرار ، . خالل التدريب على حل المشكالت واتخاذ القرار
دراسية فيصبح من الضروري أن يطور الطلبة مهارات التفكير العليا لديهم، رغم أن المناهج ال

فتطوير مهارات التفكير العليا ومن ضمنها مهارة حل . تطور لديهم مهارات التفكير األساسية 
 المشكالت ي ساعد الطالب على اكتساب المعرفة العلمية المتشعبة

مجااًل خصبًا لتنمية التفكير بما يتضمنه من مشكالت ومواقف  التربية األسريةعد تو 
التربية ويمكن من خالل تدريس . لتوفير حياة كريمة افي بيئته التلميذةواجهها تأسرية التي 

في الصميم أن يتم  التلميذةبما تتضمنه من موضوعات وقضايا علمية تمس حياة  األسرية
ستخدمت االستراتيجيات وغيرها من مهارات التفكير إذا ما ا   حل المشكالتتنمية مهارات 

والتي تعمل كآليات ، دور إيجابي فيها تلميذةللالفعالة وطرق التدريس المناسبة التي يكون 
 لموضوعات اعلى ممارسة األنماط المختلفة للتفكير أثناء دراسته التلميذةتدرب خاللها ت

 . التربية األسرية
ويمكن لتدريس التربية األسرية االستفادة من نتائج الدراسات السابقة التي عنيت بتنمية 

باستخدام عديد من استراتيجيات وطرائق وأساليب  مهارات حل المشكالت لدى المتعلمين
التدريس، وذلك من خالل تطبيق هذه االستراتيجيات والطرائق واألساليب في مجال تدريس 

 :التربية األسرية، ومن هذه الدراسات ما يلي
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والتي استخدمت إستراتيجية توجيه األسئلة لتنمية مهارات King (7337 ) كينج دراسة
 .ى األطفالحل المشكالت لد

 
 قدرة لتنمية مقترح برنامج فعالية معرفة إلى الدراسة هدفت( 2667) نسيم سحر ودراسة

أهم  الحياتية أما المواقف بعض خالل من المشكالت حل أسلوب استخدام الرياض على أطفال
 أطفال المجموعتين درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود : فهي النتائج

 ألطفال األداء البعدي لصالح المشكالت حل في المهارة اختبار في والضابطة التجريبية
 . التجريبية المجموعة

أثر التدريب على إستراتيجية ( (Slava & et. al, 2001 وتناولت دراسة سالفا وآخرين
وجود : صياغة األمثلة على مهارات حل المشكالت لطالب المرحلة الثانوية، أظهرت النتائج 

بين القياسين القبلي والبعدي على مهام حل ( 6063)ت داللة إحصائية عند مستوى فروق ذا
المشكالت وذلك لصالح القياس البعدي وأن إستراتيجية صياغة األمثلة تؤدى إلى تحسين 

 . مستوى أداء الطالب فى مهام حل المشكالت
 أطفال بلتدري برنامج فعالية معرفة إلى التي هدفت( 2664)الدويني  ودراسة سمر

 ذات فروق وجود : فهي النتائج اللعب أهم  باستخدام المشكالت مهارة حل على الروضة
 في المستخدم المشكالت حل اختبار في التجريبية الضابطة بين المجموعة إحصائية داللة

 (.6067)مستوى  عند التجريبية المجموعة الدراسة لصالح
من  السابع الصف المشكالت لدى طلبة حل تنمية مهارات( 2663)ودراسة إياد حياصات

 .العلوم تدريس في الناقد التفكير مهارات خالل توظيف
التي توصلت إلى فعالية برنامج لتعلم العلوم باستخدام ( 2661)ودراسة أشرف عبد المنعم

أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات حل المشكالت وبعض عمليات العلم األساسية 
 .ف الثاني اإلعداديلدى تالميذ الص

 للمنحنى مطورة وفًقا التي أوضحت فاعلية وحدة)  2661 (الجاجي ودراسة رجاء
 .العلمي الثاني الثانوي الصف طالبات لدى المشكالت حل مهارات تنمية في التكاملي
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التي توصلت إلي تأثير إستراتيجية التعلم التعاوني على ( 2661)ودراسة محمد فراج 
تنمية مهارات حل المشكالت لدى المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة التي عملت 

 .بالطريقة التقليدية
 في مقترح برنامج التي أظهرت نتائجها فاعلية( 2676)وأيضا دراسة إيمان رشوان

البنائية االجتماعية في تنمية مهارات حل المشكالت لدى أطفال  باستخدام سريةاأل التربية
 .الروضة

فاعلية برنامج تدريبي قائم على  التي توصلت إلى(2676)كذلك دراسة وئام الغانمي
هندسة الفراكتال لتنمية مهارات حل المشكالت الهندسية والتفكير الرياضي واإلبداعي لدى 

 .لمرحـلة المتوسطة بمدينة جدةمعلمات الرياضيات با
التي توصلت إلى فاعلية استخدام برنامج قائم على ( 2676)علي ودراسة نيفين

 .استراتيجيات الذكاءات المتعددة فى تنمية مهارات حل المشكالت لدى أطفال الروضة
التي أظهرت نتائجها أن استخدام المدخل المفهومي أدي ( 2672)ودراسة سالي إبراهيم 

 .نمية مهارات حل المشكالت الكيميائية لطالب المرحلة الثانويةإلى ت
بون  دي ــل الست التفكير قبعات استخدام فاعلية (2672) دراسة صفاء عبد الجوادو 

 ومهارات حل المشكالت من خالل تدريس الفلسفة لطالب المعرفيوفى تنمية التحصيل 
 .المرحلة الثانوية

 على قائم إثرائي برنامج فاعلية تعرف إلى الدراسة تهدف( 2672) باليقودراسة يحيي ال
 في المتفوقين الطلبة لالنجاز لدى والدافعية المشكالت حل مهارات تطوير في الذكية األلعاب
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج السعودية وأظهرت العربية المملكة

 المشكالت، حل مهارات مقياس على ضابطةوال التجريبية المجموعتين أفراد درجات متوسطات
 .التجريبية المجموعة ولصالح ثرائياإل  البرنامج إلى تعزى

التي توصلت إلى تحسن مهارات حل  (2673)ودراسة جابر عبد الحميد جابر وآخرون
التي قدم لهم برنامج تدريبي (المجموعة التجريبية )المشكالت لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية 

 .هارات التفكير اإليجابيقائم على م
هدفت إلى تنمية مهارات حل المشكالت والتحصيل  التي(2673)ودراسة حياة رمضان

 .سكامبر إستراتيجيةاستخدام بوبعض عادات العقل 
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نها تساعد إحيث  ،التلميذاتلدى  حل المشكالتيتضح مما سبق عرضه أهمية مهارات 
ا أكثر تعاماًل مع المواقف الحياتية التى حل المشكالت التى تواجهها وتجعله في التلميذة

حل ومهارات  التربية األسريةتواجهها والقضايا التى تمر بها، وأن هناك عالقة قوية بين 
 التيحل المشكالت كيفية  التلميذاتبكيفية تعليم هتم ت التربية األسريةأن  فيتتمثل  المشكالت

عالج بعض ، أو لقائمة المشترياتتخطيط عند ال ، أوللمنزل إعداد ميزانيةعند  قد تواجههن
وكذلك  ،هالمالبس بأشغال الكروشيبعض  فيإخفاء بعض العيوب  مشكالت الغسيل، أو

عمل بعض األصناف من البيئة  حفظ بعض األطعمة، أوالتصرف بطريقة صحيحة عند 
 .وغيرها السمنةلمرضى السكر و 

طرائق وأساليب التدريس في علية استخدام بعض استراتيجيات و ايتضح مما سبق فكما 
وهو  سكامبر إستراتيجية، ومنها حل المشكالتتدريس بعض المواد الدراسية لتنمية مهارات 

 التربية األسريةفي تدريس مادة  اإلستراتيجيةعلية هذه اما يحاوله البحث الحالي دراسة ف
 .لمتوسطالثالث االصف  طالباتلدى  حل المشكالتمهارات التحصيل المعرفي و لتنمية 

 :إجراءات البحث: ثالثًا

 :لتحقيق أهداف البحث، والتحقق من فرضياته، اتبعت الباحثة الخطوات التالية
 (:الدراسية اتالوحد)اختيار احملتوى العلمي-1

المقررة على ( "غذاء وتغذية"و "عناية ملبسية"و"شؤون منزلية")اتتم اختيار الوحد
من العام ( األول الدراسيالفصل )التربية األسريةكتاب  فيالمتوسط  الثالثالصف  تلميذات
 :الدراسية لعدة أسباب منها اتهـ، وقد وقع االختيار على هذه الوحد7341/7341الدراسي 
 .التلميذةاشتمالها على العديد من الموضوعات المرتبطة بحياة -
ذات، مما قوم بها التلميتاشتمالها على العديد من األنشطة والتدريبات التي يمكن أن -

 .يزيد من اكتسابهن مهارات حل المشكالت
إسرتاتيجية إعداد كتيب التلميذة الالزم لدراسة حمتوى الوحدات جمال البحث باستخدام -2

 :SCAMPER سكامرب

عناية "و" شؤون منزلية")المختارة اتلتدريس الوحد تلميذةقامت الباحثة بإعداد كتيب لل
سكامبر، بقصد جعل التلميذة أكثر فاعلية وتركيزًا  ستراتيجيةإلوفقًا ( "غذاء وتغذية"و " ملبسية

 :أثناء الدرس، وقد اشتمل كتيب التلميذة على ما يلى
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 .يةصياغة األهداف العامة والسلوكية للوحدات الدراس-
ين موضوعات مترابطة ومتكاملة بواقع موضوع ستةإلى ( مجال البحث)تقسيم الوحدات -

 ينوموضوع، "عناية ملبسية"بالوحدة الثانية  ينوموضوع ،"يةشؤون منزل"بالوحدة األولى 
 ."غذاء وتغذية" الثالثةبالوحدة 
إلستراتيجية إعادة صياغة هذه الموضوعات بما يساعد التلميذات في تعلم محتواها وفقًا -
 .سكامبر

 :في صورته األولية يتضمن العناصر التالية ةوأصبح كتيب التلميذ
 التلميذةتعريف  كذلكو  سكامبر إستراتيجيةبذة موجزة عن تضمنت ن: مقدمة الكتيب
 .سكامبر إستراتيجيةوكيفية دراستها باستخدام  ،(مجال البحث)اتبموضوعات الوحد

روعي أن تعبر عن جميع جوانب التعلم التي تم تحليلها في الوحدات : األهداف العامة 
 .بشكل عام (مجال البحث)

 :العناصر التاليةوشمل كل موضوع : موضوعات الكتيب
 .روعي في صياغتها الشروط والمعايير العلمية السليمة: األهداف السلوكية*
ثارة خبرات التعلم السابقة :التمهيد*  .وروعي خالله ربط التعلم السابق بالتعلم الالحق، وا 
، مجموعة من األنشطة سكامبر إستراتيجيةعرض محتوى الموضوع باستخدام *

تطوير المعرفة المكتسبة، بهدف التدريب على التفكير في المواقف والتدريبات، وأسئلة ل
المختلفة، واقتراح حلول غير تقليدية، وتقديم أفكار جديدة، مرتبطة بهذه المواقف والمهام، 

سئلة استقصائية، تساعد التلميذة على اكتساب المعرفة، واقتراح العديد من األفكار التي أ
 .أسئلة تقويمية متنوعة، حل المشكالت يمكن أن تسهم في تنمية مهارات

روعي في التقويم أن يكون شاماًل لألهداف السلوكية، وأن تكون : تقويم الموضوع*
وكان التقويم في كل موضوع متنوعًا ما بين . التلميذاتمستويات  لتالءمأسئلته متنوعة 

م السابقة، والتقويم التقويم القبلي والذي يظهر في التمهيد للدرس عند تحديد متطلبات التعل
التكويني الذي يظهر أثناء عرض المحتوى من خالل مجموعة األسئلة المتضمنة في كل 

، والتقويم النهائي والذي يظهر في أسئلة التقويم بنهاية كل موضوع، ويصاحب موضوع
 .التقويم التغذية الراجعة الفورية من المعلمة
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في  التلميذةعبارة عن نشاط تكلف به وهو في الغالب (: التكليف)المجهود الشخصي *
عداد مجلة حائط وملصقات وكتابة  المنزل وتركز حول عمل نماذج وجمع عينات وصور وا 

 .مقاالت وتقارير
جمال البحث باستخدام  اتالالزم لتدريس حمتوى الوحدالرتبية األسرية  ةإعداد دليل معلم-3

 :(SCAMPER)سكامرب إسرتاتيجية

قامت الباحثة بإعداد دليل المعلمة،  إلستراتيجية سكامبروفقًا  يذةالتلمبعد إعداد كتيب 
" عناية ملبسية"و" شؤون منزلية"لالسترشاد به في عملية تدريس الوحدات الدراسية المختارة 

المقررة على تلميذات الصف الثالث المتوسط في مادة التربية األسرية وفقًا " غذاء وتغذية"و
من خالل دراسة األدبيات والدراسات المرتبطة بإستراتيجية  إلستراتيجية سكامبر، وذلك

 :يتكون من العناصر التالية النهائيةوأصبح دليل المعلمة في صورته سكامبر، 
 فلسفة الدليل، وأهدافه: أوالً 
 .نبذة موجزة عن إستراتيجية سكامبر: ثانياً 
تدريس موضوعات الوحدات  فيوالتلميذة المعلمة دور إرشادات وتوجيهات عامة توضح : ثالثاً 

 .إستراتيجية سكامبرباستخدام مجال البحث 
 :خطوات استخدام إستراتيجية سكامبر في تدريس التربية األسرية: رابعاً 

، "(غذاء وتغذية"و"عناية ملبسية"و"شؤون منزلية")الخطة الزمنية لتدريس وحدات : خامساً 
 .ة التربية والتعليموفقًا للخطة الزمنية المحددة لتدريسهم من قبل وزار 

 (.مجال البحث)األهداف العامة للوحدات : سادساً 
 (.مجال البحث)المحتوى العلمي للوحدات : سابعاً 
الوسائل واألدوات التعليمية وطرق التدريس واألنشطة التعليمية الالزمة لتنفيذ دروس : ثامناً 

 (.مجال البحث)الوحدات 
مستوى تحصيل الطالبات للحقائق والمفاهيم والمهارات أساليب التقويم الالزمة لقياس : تاسعاً 

 (.مجال البحث)المتضمنة في الوحدات 
إستراتيجية  باستخدام( مجال البحث)خطة تدريس كل موضوع من موضوعات الوحدة: عاشراً 

 والوسائل محتواه، وعرض الدرس، أهداف عنوان الدرس، تحديد من بدءاً  سكامبر،
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 وأخيراً  استراتيجيات التعلم، خطة السير في الدرس، األنشطة، المساعدة لتنفيذ التعليمية
 .التقويم أساليب

 :وتضمنت ما يلي سكامبر إستراتيجيةإجراءات تدريس الموضوع باستخدام 
بعض  حيد للدرس عن طريق عرض صورة لها عالقة بالدرس ثم طر هتبدأ المعلمة بالتم-أ

ثارة خبرات التعلم السابقةربط التعلم السابق بالالحق و ، و األسئلة عليها  .ا 
تقوم المعلمة بشرح الدرس بالطريقة المعتادة مصحوبة بعروض البوربوينت وتقدم التقويم -ب

 .المرحلي بعد االنتهاء من كل جزئية من الدرس
 .تذكر المعلمة التلميذات بتعليمات سكامبر-ج
 .بجزئية الدرستقدم المعلمة النشاط المصمم باستخدام مهارات سكامبر المرتبطة -د
توزع المعلمة أوراق عمل مرتبطة بالنشاط الذي تم تنفيذه على التلميذات وتطلب من كل -ه

 .تلميذة اإلجابة عن األسئلة المطروحة في ورقة العمل
 .تحدد المعلمة زمن مناسب لجميع التلميذات إنجاز ورقة العمل-و
 .تبدأ التلميذات عن األسئلة الموجودة بورقة العمل-ل
بعد انتهاء التلميذات من ورقة العمل تبدأ المعلمة بتقديم التغذية الراجعة لكل تلميذة على -م

 .حدة وتعزيز التلميذات الالتي إجابتهن متميزة
السابقة حسب األنشطة وأوراق العمل المرتبطة بها فى كل ( م-ج)تكرر الخطوات من -ن

 .درس
 :التلميذاتة للتطبيق على ودليل املعلمالتلميذة التحقق من مناسبة كتيب -4

 :ب التلميذةيضبط دليل املعلمة وكت        

بعد االنتهاء من إعداد وتصميم دليل المعلمة وكتب التلميذة وفقًا لمعايير إستراتيجية 
سكامبر، تم عرضهما على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال تدريس التربية 

 :للتعرف على آرائهما فيما يلي األسرية
 تين اللغوية والعلميةيمدى صحة الكتيب والدليل من الناح. 
  إلستراتيجية سكامبرمدى مناسبة صياغتهما وفقًا. 
  الثالث المتوسطمدى مناسبتهما لتلميذات الصف . 
 مدى وضوح دور التلميذة والمعلمة في كل من الكتيب والدليل. 
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 ها البعضمدى مناسبة مكونات الكتيب ودليل المعلمة وترابطها مع بعض. 
 أية تعديالت أو إعادة صياغة أو حذف أو إضافات يرونها. 

وقد دلت آراء السادة . وبناًء على آراء السادة المحكمين تم إجراء التعديالت المطلوبة
مجال البحث باستخدام ات المحكمين على مناسبة كل من الكتيب والدليل لتدريس الوحد

 .المتوسط، حتى أصبحا جاهزان للتنفيذ والتطبيق إستراتيجية سكامبر لطالبات الصف الثالث
 :التطبيق االستطالعي للدليل والكتيب

وقد تحققت الباحثة أيضًا من مناسبة الكتيب والدليل للتطبيق على تلميذات الصف الثالث 
طالبة بمدرسة ( 21)المتوسط من خالل تنفيذ تجربة البحث االستطالعية على عينة عشوائية 

م 2671/ 2670الحصينية مع بداية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  متوسطة وثانوية
 :م، وذلك بهدف التعرف على ما يلي2670/ 23/3إلى  23/3في الفترة من 

 .مدى استجابة التلميذات لتطبيق البحث-
 .مدى مالئمة أسلوب وتنظيم وعرض األنشطة-
 .التلميذاتبعض الصعوبات التي يمكن أن تعترض تطبيق التجربة على -

سكامبر في  إستراتيجيةوتم تدريب معلمة التربية األسرية بالمدرسة على كيفية استخدام  
وموضوع من " شؤون منزلية"موضوع من وحدة : تنفيذ ثالثة موضوعات من الوحدات كاآلتي 

وقد تأكدت الباحثة خالل هذه ". غذاء وتغذية"، وموضوع من وحدة "عناية ملبسية"وحدة 
االستطالعية من مناسبة الكتيب لمستوى التلميذات ووضوح الدليل للمعلمة ومناسبة التجربة 

 .إستراتيجية سكامبر للتطبيق على تلميذات الصف الثالث المتوسط
 :وقد توصلت الباحثة من خالل التطبيق االستطالعي للدليل والكتيب إلى

 .تيبتفاعل التلميذات مع األنشطة التي تضمنها كل من الدليل والك-
 .نفهم التلميذات لمحتوى األنشطة التي ق دمت له-

 :املدة الزمنية لتطبيق الدليل والكتيب

(  72) درسًا، حيث بلغ عدد الحصص المخصص للتدريس (0)تضمن الدليل والكتيب
، ( 0)دقيقة، وبذلك استغرقت عملية تطبيق الدروس( 33)حصة دراسية، مدة الحصة الواحدة

 .في كل أسبوع ةحص( 7)، بواقع ( 72) أسابيع
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في (( 2)انظر ملحق )، ودليل المعلمة ((7)انظر ملحق) التلميذةوبذلك أصبح كتيب 
 .صورتيهما النهائية وصالحين لالستخدام في تنفيذ تجربة البحث النهائية

 : على السؤال األول من تساؤالت البحث والذي ينص على توبذلك تكون الباحثة قد أجاب
ح للوحدات مجال البحث من محتوى كتاب التربية األسرية للصف الثالث ما التصور المقتر 

 المتوسط في ضوء إستراتيجية سكامبر؟
 :إعداد أدوات البحث: رابعًا

ومقياس  المعرفي التحصيلبإعداد اختبار  الباحثةلتحقيق أهداف البحث الحالي قامت 
 :دواتوفيما يلي توضيح لخطوات إعداد هذه األ. مهارات حل المشكالت

 : (إعداد الباحثة) املعريف التحصيلاختبار -1

ولقد مرَّ إعداد ، كأحد متطلبات البحث الحالي المعرفي التحصيلتم إعداد اختبار 
 :االختبار بالخطوات اآلتية 

 :ديد هدف االختبارحت-أ

عينة  الثالث المتوسطالصف  تلميذاتلدى  المعارف والمعلوماتهدف االختبار إلي قياس 
وذلك كما ، (مجال البحث) اتللوحد سكامبر إستراتيجيةوبعد التدريس باستخدام  قبل البحث

الذي أعدته  التحصيل المعرفي يظهر من خالل استجابات التلميذات على عبارات اختبار
 .الباحثة

 :االختباروصف -ب

 :وطريقة تصميمه ومراحل البناء التي مرَّ بها وهي لالختبارفيما يلي وصف 
   .ة األوليةالصور     
      .الصورة التجريبية    
 .الصورة النهائية    

 :لالختبارالصورة األولية 

 :بالخطوات اآلتية لالختبارمرَّ إعداد الصورة األولية 
 .التحصيلعن القراءة الناقدة  لإلطار النظري -
 .بالتحصيلالمتعلقة  االختباراتاالطالع علي بعض -

 :الحالي كما يلى االختبارردات وبناًء علي ذلك تمت صياغة مف
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( 76)مفردات، المفهوم العلمى ( 72)الصواب والخطأ تم صياغة المفردات من نوع 
حيث تكون االختبار في صورته ( 72)المقال ، مفردات( 72) االختيار من متعددمفردات، 

 .مفردة( 30)األولية من 
لوضوح، واإليجاز، وسالمة الدقة، وا :عند صياغة المفردات ما يلي الباحثةوقد راعت 

موضوعية؛  أسئلتهروعي في االختبار أن تكون كما  ،صياغتها من الناحية اللغوية والعلمية
حتى ال يتأثر بالعوامل الذاتية عند تصحيحه، كما روعي أن تكون بنود االختبار واضحة 

 (30)ن وتكون االختبار م. الصياغة ومباشرة، وتغطي جميع األهداف في الجانب المعرفي
عادة الصياغة  .مفردة وتضمنت أسئلة التكملة، والصواب والخطأ مع التعليل، وا 

 : لالختبارالصورة التجريبية 

 :تم ما يلي لالختبارللوصول إلي الصورة التجريبية 
 : ختبارحساب صدق وثبات اال

  :صدق احملكمني    
مجال رة سابقة في السادة المحكمين ممن لهم خبمن  (3)علي عدد  االختبارتم عرض 

وذلك إلبداء الرأي في كل مفردة من ، المناهج وطرق التدريس والقياس النفسي والتربوي
الثالث طالبات الصف للتطبيق على  ومالمتهللتأكد من صدق االختبار ، االختبارمفردات 
 للتطبيق على المعرفي التحصيلاختبار  مالئمةوقد أظهرت آراء السادة المحكمين . المتوسط
سواء في صياغة .  بعد إجراء بعض التعديالت المقترحة الثالث المتوسطالصف  تلميذات
ضافة البعض، واستبعاد بعضها، األسئلة  ،وقد تم التعديل في ضوء االقتراحات والتوصيات، وا 

 .جميع التعديالت التي اقترحها السادة المحكمون الباحثةوقد أجرت 
 :االتساق الداخلي    

وهو عبارة عن معامل االرتباط بين الختبار التحصيل المعرفي ساق الداخلي ب االتاحستم 
 :وكانت النتائج كالتالي ، درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالختبار
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  (1)جدول  

 االتساق الداخلى لالختبار
 المستويات العليا: عد الثالثتابع الب المستويات العليا: البعد الثالث بعد الفهم: البعد الثاني بعد التذكر : البعد األول

رقم 

 العبارة

معامل  رقم العبارة معامل االرتباط

 االرتباط

معامل  رقم العبارة

 االرتباط

 معامل االرتباط رقم العبارة

1 827.0** 11 82710** .2 82078** 23 82300** 

. 82180 1. 82602** .0 82601** 26 82602** 

2 82706** 12 8237.** .3 82360** 27 8260.** 

0 82673** 10 82368** .6 82070** 20 82180 

3 82030** 13 82180 .7 82610** 20 82632** 

6 82602** 16 82300** .0 82302** 08 82600** 

7 82302** 17 82600** .0 82680** 01 82321** 

0 82180 10 82700** 28 82602** 0. 82323** 

0 82300** 10 82762** 21 82186 02 82360** 

18 82712** .8 82630** 2. 82000** 00 8211. 

  .1 82361** 22 82607** 03 82701** 

  .. 82672** 20 8207.** 06 82302** 

 .8281دالة إحصائياً عند مستوى )**( 

ما عدا  6067يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات دالة إحصائيا عند مستوي
مما يشير إلى ، لذلك حذفت من االختبار( 33)، (41)، (47)، (73)، ( 1)، (2) ات العبار 
فى  االمستهدف قياسهالمفاهيم صادق فيما وضع لقياسه وهو صالح لقياس  االختبارأن 

 .البحث الحالي
 : حتديد معامل الصعوبة لكل مفردة

 (6،14،   6،21)تم حساب معامل الصعوبة لمفردات االختبار، وقد تراوحت القيم بـين 
 .ومن ثم فان جميع المفردات مقبولة من حيث الصعوبة 6،33بمتوسط 
  :لحساب الثبات (K-R21) ريتشاردسون-كيودر طريقة

 قيمـة تؤكـدوهـي لالختبـار التحصـيلي ( 6017)الطريقـة بلغت قيمـة معامـل الثبـات بهـذه 
 .االختبارفقرات ثبات 

 :املعريفالتحصيل الختبار الصورة النهائية 

( 36)في صورته النهائية  عبارات االختبارأصبح عدد ، الختباروثبات ا بعد حساب صدق
يحتوي  أصبح االختبار في صورته النهائية صالحًا للتطبيق ومكونًا من االختبار الذي، عبارة

 .  مفردة( 36)على صفحة الغالف موضحًا بها التعليمات ثم المفردات وعددها
جدول مواصفات االختبار التحصيلي موضحا والجدول التالي يوضح الصورة النهائية ل

 .بعدد مفردات االختبار وأرقامها
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 ( .) جدول 

 األول الدراسيبالفصل ( مجال البحث)المعرفي للوحدات التحصيل مواصفات اختبار 
مجموع  المستويات المعرفية الموضوعات

 المفردات

الوزن 

 مستوبات عليا فهم تذكر  النسبى

 شؤون منزلية: الوحــــدة األولى

 %1723 7 22، .0،21،2. 0 13، .1 الميزانية المنزلية

 %1723 7 26، 23، 20 0، 1 12،10 استهالك الغذاء

 العناية الملبسية: ةــدة الثانيــــالوح

مشكالت الغسيل 

 وأخطاؤه

 18 ،11 .1،.6،.0 ،27 ،20 7 1723% 

 %13 6 08، 3. ،0، 2،7 16 الكروشيه

 غذاء وتغذية :ةـــدة الثالثـــالوح

 %1723 7 20، ، 2.،..،8. . 17،10 حفظ األطعمة

 %13 6 28، 7.، 0. 3،6 10 أصناف من بيئتى

 0 11 .1 08 188% 

من نتائج يمكن القول إن هذا االختبار يتمتع بدرجة  ةوفي ضوء ما انتهت إليه الباحث
التي أصبحت صالحة للتطبيق عالية من الصدق والثبات، وبذلك أخذ االختبار صورته النهائية 

 .((4)انظر ملحق) على عينة البحث األساسية
 :االختبارزمن تطبيق -ج

من  تلميذاتبتطبيق االختبار على عشر  ةالباحث تاالختبار قامتطبيق لحساب زمن 
 ، فكان هو زمن االختبارةالعشر  التلميذات، ثم حسب متوسط زمن أداء الصف الثالث المتوسط

 .اوالتأكد من فهمه للتلميذاتمس وأربعون دقيقة بعد شرح التعليمات خ (33)وقد بلغ 
 :التحصيلاختبار طريقة تصحيح -د

تم حساب درجات االختبار بناء على عدد االستجابات المطلوبة في جميع أسئلة االختبار، 
لكل صحيحة وصفر  استجابة، وتم وضع درجة لكل استجابة (36)وكان عدد تلك االستجابات 

 .درجة 36وبالتالي كانت الدرجة الكلية لالختبار  ، بة خطأاستجا
 :( إعداد الباحثة) حل املشكالتمقياس مهارات -2

ولقد مرَّ إعداد  ، كأحد متطلبات البحث الحالي حل المشكالتمهارات تم إعداد مقياس 
 :المقياس بالخطوات اآلتية
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 :حتديد هدف املقياس-أ

 الثالث المتوسطالصف  تلميذاتلدى   المشكالتحل هدف المقياس إلي قياس مهارات 
وذلك ، مجال البحث لوحداتل سكامبر إستراتيجيةوبعد التدريس باستخدام  ،عينة البحث قبل

الذي مهارات حل المشكالت  مقياسعلى عبارات  التلميذاتكما يظهر من خالل استجابات 
 .الباحثةأعدته 

 :وصف املقياس-ب

 :ة تصميمه ومراحل البناء التي مرَّ بها وهيفيما يلي وصف للمقياس وطريق
  .الصورة األولية

    .لصورة التجريبيةا
 .الصورة النهائية

 :الصورة األولية للمقياس 

 :مرَّ إعداد الصورة األولية للمقياس بالخطوات اآلتية 
 .حل المشكالتالقراءة الناقدة  لإلطار النظري عن 

مثل مقياس كل من إسماعيل حل المشكالت ب االطالع علي بعض المقاييس المتعلقة
؛ (2663) أبو جاموس وأسامة؛ (2661)شادية عبد اهلل ؛ (7330)الفقى ومحمد الشناوى 

جابر عبد الحميد و  ؛( 2674)ود على عبدةو سليمان دا؛ (2674)ورواية عبد الرحمن حمام 
 (.2673)جابر وآخرون

 :كما يليالمقياس الحالي  مفرداتوبناًء علي ذلك تمت صياغة 
عبارات  صورة فيتم صياغة مفردات المقياس : حل المشكالتصياغة مفردات مقياس مهارات 

 :محاور وهىستة موزعة على  عبارة( 33)تكون المقياس في صورته األولية من و 
عبارة، ( 20( )تحديد المشكلة) البعد الثانيعبارة، ( 74( )اإلحساس بالمشكلة) البعد األول

اختيار ) عبارة، البعد الرابع( 23( )رح العديد من البدائل لحل المشكلةط) البعد الثالث
 .عبارة( 22( )اختيار الحل للمشكلة) البعد الخامسعبارة، ( 73( )البدائل

 :عند صياغة المفردات ما يلي  الباحثةوقد راعت 
 .وضوح المفردة وسهولة فهم مضمونها -
 .بالملل عند قراءتها اتالتلميذاإليجاز بحيث ال تكون طويلة تصيب  -
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 .وذلك ألن نفي النفي إثبات، تجنب المفردات التي فيها نفي النفي -
 .فكرة واحدة فقط مقياستحمل كل عبارة من عبارات ال -

 :استطالع آراء السادة المحكمين حول المقياس
 :وذلك بهدف التأكد من، تم عرض المقياس علي مجموعة من السادة المحكمين

 . ة العباراتدقة وسالم -
 .له الموضوعةمدي انتماء كل عبارة للبعد  -
 .للتلميذاتمدي مناسبة العبارات للمستوي اللغوي  -
 .تعديل أو حذف أو إضافة بعض العبارات -

تم تفريغ آراء المحكمين علي العبارات مع األخذ في االعتبار المالحظات والمقترحات 
 .ديلالخاصة بكل عبارة من حذف أو إضافة أو تع

 :الصورة التجريبية للمقياس

 :ورة التجريبية للمقياس تم ما يليللوصول إلي الص
 :حساب صدق وثبات املقياس

 :حساب صدق املقياس

 : صدق احملكمني

مجال السادة المحكمين ممن لهم خبرة سابقة في من ( 3)تم عرض المقياس علي عدد 
وقد أجمع ، مفردات المقياسمن مفردة وذلك إلبداء الرأي في كل ، القياس النفسي والتربوي

الصف  تلميذاتلدى  حل المشكالتمهارات المحكمون علي مناسبة المقياس للتعرف علي 
، استبعاد بعضها وأ، المفرداتفي صياغة  بعض التعديالت سواءً إجراء مع ،  الثالث المتوسط

: ح المقياس كما يلي، فأصبوقد تم التعديل في ضوء االقتراحات والتوصيات، إضافة البعض وأ
عبارة، ( 71( )تحديد المشكلة)عبارة، البعد الثاني ( 72( )اإلحساس بالمشكلة)البعد األول 
( اختيار البدائل)عبارة، البعد الرابع ( 71( )طرح العديد من البدائل لحل المشكلة)البعد الثالث 

لك يكون المجموع الكلي عبارة، وبذ( 73( )اختيار الحل للمشكلة)عبارة، البعد الخامس ( 72)
 .عبارة( 13)لعبارات المقياس في صورته األولية 
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 :االتساق الداخلي

وهو عبارة عن معامل االرتباط لمقياس مهارات حل المشكالت ب االتساق الداخلي احستم 
 بعدوكذلك معامل االرتباط بين درجة كل ، إليه البعد الذي تنتميودرجة عبارة بين درجة كل 

 :وكانت النتائج كالتالي، مقياسلكلية للوالدرجة ا
 (2)جدول 

 االتساق الداخلي لعبارات مقياس مهارات حل المشكالت  مع البعد الذي تنتمي إليه

 األول البعد

اإلحساس ) 

 (بالمشكلة

 البعد الثاني

 (تحديد المشكلة)

 البعد الثالث

طرح العديد من )

 (البدائل لحل المشكلة

 البعد الرابع

 (دائلاختبار الب)

البعد 

 الخامس

اختيار )

الحل 

 (للمشكلة

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 82327** 12 82307** 21 82600** 00 82700** 68 82762** 

. 82360** 10 82610** 2. 82630** 00 82631** 61 82362** 

2 82303** 13 82307** 22 82608** 38 82306** 6. 82182 

0 82361** 16 82673** 20 82182 31 82002** 62 8263.** 

3 82303** 17 82631** 23 82600** 3. 82110 60 82337** 

6 821.. 10 82607** 26 82602** 32 82372** 63 82116 

7 8260** 10 8211. 27 82620** 30 82180 66 82373** 

0 827.** .8 82602** 20 82801 33 8230.** 67 82361** 

0 8230** .1 82302** 20 82607** 36 82731** 60 82762** 

18 82116 .. 82110 08 82303** 37 8236.** 60 82063** 

11 8267.** .2 82601** 01 82671** 30 82363** 78 8261.** 

1. 82006** .0 82603** 0. 82117 30 82732** 71 826.7** 

  .3 82117 02 82062**   7. 82302** 

  .6 82301** 00 82300**   72 82610** 

  .7 821.3 03 82600**   70 82321** 

  .0 82607** 06 82180     

  .0 82302** 07 82630**     

  28 82301**       

 .8281د مستوى دالة إحصائياً عن)**(  

 6067أن جميع العبارات دالة إحصائيا عند مستوي الجدول السابقيتضح من         
، 02، 33، 32، 30، 32، 41، 43، 21، 23، 22، 73، 76، 0)رقم  اتما عدا العبار 

 .فهي غير دالة لذلك حذفت من المقياس (03
 :جة الكلية للمقياسوالدر بعد والجدول التالي يوضح االتساق الداخلي بين درجة كل 
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 (3)جدول 
 والدرجة الكلية للمقياس بعداالتساق الداخلى بين درجة كل 

 مستوى الداللة    معامل االرتباط   أبعاد المقياس م

 8281دالة عند مستوى  826.3 (اإلحساس بالمشكلة) البعد األول 1

 8281دالة عند مستوى  82371 (تحديد المشكلة) البعد الثاني .

طرح العديد من البدائل لحل ) لبعد الثالثا 2

 (المشكلة

 8281دالة عند مستوى  82376

 8281دالة عند مستوى  82601 (اختبار البدائل) البعد الرابع 0

 8281دالة عند مستوى  826.8 (اختيار الحل للمشكلة)البعد الخامس  3

والدرجة الكلية  بعدالرتباط بين درجة كل أن معامالت ا يتضح من الجدول السابق
مما يشير إلى أن المقياس صادق فيما وضع  6067للمقياس دالة إحصائيًا عند مستوى 

 .البحث الحالي فيالمستهدف قياسه  مهارات حل المشكالتلقياسه وهو صالح لقياس 
 : ثبات املقياسحساب 

 -ألفا براون ومعادلة -تم استخدام طريقتي التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان
 :وكانت النتائج كالتالي، كرونباخ لحساب الثبات

 (3)جدول 
 طرق ومعامالت ثبات المقياس

التجزئة النصفية باستخدام  أبعاد المقياس م

 براون -معادلة سبيرمان

 – معامل ألفا  

 كرونباخ

 82600 82601 (اإلحساس بالمشكلة) البعد األول 1

 82307 82301 (تحديد المشكلة) البعد الثاني .

 82002 .8230 (طرح العديد من البدائل لحل المشكلة) البعد الثالث 2

 82621 82671 (اختبار البدائل) البعد الرابع 0

 82310 82302 (اختيار الحل للمشكلة)البعد الخامس  3

 823.7 82301 المقياس ككل 6

حيث ، الثباتيتضح من الجدول السابق أن المقياس بأبعاده يتمتع بدرجة عالية من 
وهي قيم جميعها دالة إحصائيًا عند مستوي  60033 – 60314تراوحت معامالت الثبات بين 

 .مما يشير إلي ثبات المقياس، 6067
 :الصورة النهائية للمقياس

 النهائية صورته في المقياس عبارات عدد أصبح المقياس، وثبات صدق حساب بعد
 :يالتال بالجدول موضح هو كما عبارة،( 06)
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 (6) جدول

تلميذات المرحلة المتوسطة بمنطقة  لدىمهارات حل المشكالت  مقياس على العبارات توزيع

 (النهائية الصورة) نجران

 عدد للبعد تنتمي التي العبارات أرقام أبعاد المقياس م

 العبارات

 18 182،  0،  0، 7، 6، 3، 0 ،2 ،. ،1 (اإلحساس بالمشكلة) البعد األول 1

، 17، 16، 13، 10، 12، .1، 11 (تحديد المشكلة) الثاني البعد .

10 ،10 ،.8 ،.1 ،.. ،.2 ،

.0. 

10 

طرح العديد من ) البعد الثالث 2

 (البدائل لحل المشكلة

.3 ،.6 ،.7 ،.0 ،.0 ،28 ،21 ،

2. ،22 ،20 ،23 ،26 ،27. 

12 

، 00، 02، .0، 01، 08، 20، 20 (اختبار البدائل) البعد الرابع 0

03 ،06 ،07. 

18 

اختيار الحل )البعد الخامس  3

 (للمشكلة

00 ،00 ،38 ،31 ،3. ،32 ،30 ،

33 ،36 ،37 ،30 ،30 ،68. 

12 

 68  المقياس ككل 6

، عبارة( 06)أن عدد عبارات المقياس في صورته النهائية  السابقيتضح من الجدول 
 ((3)انظر ملحق)

 :زمن تطبيق املقياس-ج

ه كل توذلك برصد الزمن الذي استغرق حل المشكالتارات مهحسب زمن تطبيق مقياس  
خمس وأربعون ووجد أن متوسط الزمن الالزم ، تلميذات الصف الثالث المتوسطمن تلميذة 

 .والتأكد من فهمها للتلميذاتدقيقة ألدائه بعد شرح التعليمات 
  :حل املشكالتمهارات  طريقة تصحيح مقياس-د

 صحيح والعكسالموجبة،  للعبارات وذلك بالترتيب( 7 ،2 ،4) التالية الدرجات تقدير تم
لمجموع درجات التلميذة  األقصى الحد يكون وبذلك ،(4 ، 2، 7) أي السالبة للعبارات بالنسبة

 . درجة( 06) للدرجات األدنى والحد( 716)على المقياس 
ع بقدر من يتمت لمقياسمن نتائج يمكن القول إن هذا ا الباحثةإليه  هتوفي ضوء ما انت

صورته النهائية التي أصبحت صالحة للتطبيق علي عينة البحث  المقياسوبذلك أخذ ، الثبات
 .األساسية

وتم ، البحث وأداتيودليل المعلمة  التلميذةقد قامت بإعداد كتيب  الباحثةوبذلك تكون 
كما تم ، عرضهم علي السادة المحكمين إلبداء الرأي سواًء بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة

وبذلك أصبحت صالحة للتطبيق في صورتها النهائية علي عينة ، حساب الصدق والثبات
 .البحث األساسية
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  :تنفيذ جتربة البحث: خامسًا

 :اهلدف من جتربة البحث -1

تدريس  في سكامبر استراتيجيةهدفت تجربة البحث إلى التعرف على فاعلية استخدام 
تنمية  فيالتربية األسرية بمقرر ( ، غذاء وتغذيةعناية ملبسية، شؤون منزلية) اتوحد

 .الثالث المتوسطالصف  تلميذاتلدى  حل المشكالتومهارات  المعرفي التحصيل
 :التصميم التجريبى واإلعداد لتجربة البحث -2

المنهج شبه التجريبى تصميم القياس البعدى  إتباعلتحقيق الهدف من تجربة البحث تم 
استراتيجية استخدام موضوع البحث ب الوحداتحداهما تجريبية تدرس لمجموعتين متكافئتين إ

 .المعتادةباستخدام الطريقة  الوحداتى ضابطة تدرس نفس ألخر وا سكامبر
 :وتضمن اإلعداد لتجربة البحث ما يلى 

الثالث الصف  تلميذاتعينة عشوائية من  الباحثةاختارت  :البحث مجموعتيختيار ا
 :يليكما  المتوسط

، سكامبر إستراتيجيةس لهن باستخدام در موعة التي ي  وهي المج :وعة التجريبيةالمجم
  .متوسطة المشعلية بمنطقة نجرانمدرسة  (أ/4)فصل تلميذة (42) قوامها

( 47) قوامهاالمعتادة س لهن بالطريقة در وهي المجموعة التي ي   :المجموعة الضابطة
لتفادي انتقال أثر التعلم بين ، ة نجرانة بمنطقير يسطة الجو و متمدرسة ( أ/4)صل ف تلميذة

 .التلميذات
 :إعداد البيئة التعليمية

تعاونًا صادقًا من  الباحثةفقد وجدت  :توفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ تجربة البحث -
الكمبيوتر و  التربية األسرية معمليإدارة المدرسة حيث سمحت إدارة المدرسة بالتطبيق في 

 .وجودة بالمعملواستخدام األجهزة الم
مجال البحث  الوحداتكافة األدوات واألجهزة الالزمة لتدريس موضوعات  الباحثةوفرت  -

باستخدام إستراتيجية سكامبر؛ فضاًل عن تجهيز بيئة التعلم إلى أركان لكل مجموعة لوضع 
 .أفكار ومنتجات التلميذات بالمجموعة التجريبية

سكامبر،  إستراتيجيةبإجراءات  ية وتعريفهنجريبتم االجتماع مع تلميذات المجموعة الت-
لإلستراتيجية، ثم على التساؤالت التحفيزية المشجعة المكونة للمخطط الرسومى  وتدريبهن
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عطاء اسم لكل ( 3-3)تقسيمهن إلى مجموعات صغيرة وغير متجانسة مكونة من  تلميذات، وا 
 لكل مجموعة بالتناوب ةمجموعة، وتعيين قائد

لقاء بين الباحثة ومعلمة المجموعة التجريبية لتعريفها بطبيعة تجربة كما تم عقد -
اإلستراتيجية،  مهاراتة استخدام األساليب المتنوعة التي تتضمنها يالدراسة، وتدريبها على كيف

 . وكيفية تشجيع التلميذات دائما على توضيح مهارات حل المشكالت الالتي يستخدمونها
 :ياسالتطبيق القبلي ألدوات الق

كل من  فيتم التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تنفيذ تجربة البحث 
 األحدمن خالل تطبيق أدوات البحث قبليًا فى يوم  حل المشكالتومهارات المعرفي  التحصيل
وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ، 23/3/2670  الموافق

 :يينالتال  ينهو موضح بالجدولالمجموعتين كما 
 (7)جدول 

فى  المجموعتين التجريبية والضابطة تلميذاتدرجات  متوسطيوداللتها اإلحصائية بين " ت"قيمة 

 التحصيل المعرفي الختبار القبليق يالتطب

مستوى 

 الداللـة
 "ت"قيمة   

 ( 28=ن )الضابطة ( 28=ن )التجريبية
 االختبار التحصيلي

 م ع م ع

 التذكر 22322 82387 22067 82387 82781 ر دالةغي

 الفهم 02267 82613 02088 82362 82001- غير دالة

 العليا المستويات 62888 82603 62867 82608 12888- غير دالة

 االختبار ككل 122088 12800 122022 82060 82.83- غير دالة

أقل من المعرفي  التحصيل الختبارالمحسوبة  "ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
وهذا يعنى . (31) ودرجة حرية( 6067)وذلك عند مستوى داللة ( 2043) الجدولية "ت" قيمة

 االبحث التجريبية والضابطة فى هذ مجموعتي تلميذاتعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
بل تنفيذ ق المعرفي التحصيلمستوى  فيوعلى ذلك فإن مجموعتى البحث متكافئتان ، المتغير
 .التجربة
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 (0)جدول 

المجموعتين التجريبية والضابطة فى  تلميذاتدرجات  متوسطيوداللتها اإلحصائية بين " ت"قيمة 

 حل المشكالتمقياس مهارات ل القبليق يالتطب

 "ت"قيمة   مستوى الداللـة 
 (28= ن )الضابطة (28= ن )التجريبية

 أبعاد المقياس
 م ع م ع

 اإلحساس بالمشكلة 112222 121.0 112322 82027 12.02- غير دالة
 تحديد المشكلة  102322 82387 102022 82380 82760 غير دالة

طرح العديد من البدائل  122767 826.6 122322 82387 12360 غير دالة
 لحل المشكلة

 اختبار البدائل 182222 82070 182088 82000 12888- غير دالة

 اختيار الحل للمشكلة 122022 82380 122088 82000 82.83 غير دالة

 المقياس ككل 622088 12032 622288 12066 82227 غير دالة

 أقل من قيمة حل المشكالتلمقياس المحسوبة  "ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
وهذا يعنى عدم . (31) ودرجة حرية( 6067)وذلك عند مستوى داللة ( 2043)الجدولية  "ت"

 اهذ في (التجريبية والضابطة)البحث  مجموعتي تلميذاتروق دالة إحصائيًا بين وجود ف
قبل  حل المشكالتمهارات مستوى  فيالبحث متكافئتان  مجموعتيوعلى ذلك فإن ، المتغير

 .تنفيذ التجربة
 :اإلجراءات العملية لتنفيذ تجربة البحث وتضمنت ما يلى

 فيبتنفيذ تجربة البحث  الباحثةقامت ، لبحثا ألداتيبعد االنتهاء من التطبيق القبلي 
حسب الخطة الزمنية الموضوعة من قبل  23/72/2670حتى 2/76/2670الفترة من   

موضوع البحث لمجموعة البحث التجريبية  الوحداتمن خالل تدريس  .وزارة التربية والتعليم
وتدريس نفس  تلميذة،وفقًا لما جاء بدليل المعلمة وكتيب ال سكامبر إستراتيجيةباستخدام 
مجموعة البحث الضابطة باستخدام الطريقة لتلميذات نفس الفترة الزمنية  في الوحداتمحتوى 
 .أسبوعياً  (دقيقة 33) بواقع فترة، المعتادة

 التطبيق البعدي ألدوات القياس
بعد االنتهاء من ( حل المشكالت ومقياس المعرفي التحصيلاختبار )البحث  أداتي ط بقت

-21 يومي فيذلك تم تطبيق  ،لتجريبية والضابطةتجربة البحث على المجموعتين ا تنفيذ
21/72 /2670. 

 :عرض نتائج البحث: سادسًا

فى ضوء مشكلة البحث وأهدافه وتساؤالته تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة 
 .لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه
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 :التحقق من صحة الفرض األولاإلجابة عن السؤال األول و 
التربية تدريس  في استراتيجية سكامبرما فاعلية استخدام " السؤال األول علي وينص
 يوجد فرق ذو "؟ الثالث المتوسططالبات الصف لدى  لتحصيلتنمية ا على األسرية

( 6067)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  "والفرض األول ينص على 
الالتي يدرسن بإستراتيجية )ي درجات تحصيل طالبات المجموعة التجريبية بين متوسط

في التطبيق البعدي ( الالتي يدرسن بالطريقة المعتادة)، وطالبات المجموعة الضابطة (سكامبر
  . الختبار التحصيل المعرفي لصالح المجموعة التجريبية

بحساب  الباحثةامت ولإلجابة عن السؤال األول والتحقق من صحة الفرض األول ق
لداللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتى البحث التجريبية والضابطة في  "ت"اختبار 
 :وكانت النتائج كما يلي  التحصيلاختبار 

 (0)جدول 

البحث التجريبية والضابطة فى   مجموعتي طالباتلداللة الفروق بين متوسطي درجات " ت"اختبار 

 المعرفي لتحصيلافي اختبار  البعديالتطبيق 

 مستوى الداللـة
قيمة   

 "ت"

االختبار  (28=ن)الضابطة (28=ن)التجريبية

 م ع م ع التحصيلي

 التذكر 02088 82331 72788 82000 82100.- 8281دالة عند مستوى 

 الفهم 62067 82010 182602 82008 12660.- 8281دالة عند مستوى 

 المستويات العليا 122088 82761 102002 82012 212070- 8281دالة عند مستوى 

 االختبار ككل 32867. 12012 202.66 12102 262368- 8281دالة عند مستوى 

إخالص محمد ( )31)عند درجة حرية  6067عند مستوي ( 2043)الجدولية " ت"قيمة 
 (.433: 2663 ، عادل محمد النشار، مصطفي حسين باهي، عبد الحفيظ

بين  6067داللة إحصائية عند مستوي  ذاتق وبق وجود فر يتضح من الجدول السا
 التحصيلاختبار في ( التجريبية والضابطة)المجموعتين متوسطي درجات عينة البحث 

، 470313، 270003، 260733)بلغت قيمته بأبعاده الثالثة والدرجة الكلية  المعرفي
 يندولية لداللة الطرفالج" ت"بينما وجدت قيمة ، المجموعة التجريبيةلصالح ( 400306

تدريس  في سكامبر إستراتيجيةاستخدام مما يدل على أن ، 6067لمستوي داللة ( 2043)
 .المعرفي التحصيلاختبار  في التلميذاتأدى إلى تحسن أداء  مجال البحث الوحدات

ويعني ذلك أن ، الجدولية " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"أن قيمة  مما سبق يتضح
والمجموعة الضابطة المجموعة )عينة البحث  التلميذاتمتوسطي درجات  الفروق بين
ذات  استراتيجية سكامبرالتدريس لهن باستخدام بعد المعرفي  لتحصيلاختبار افي  (التجريبية
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وبذلك أمكن اإلجابة ، التجريبيةلصالح تلميذات المجموعة  6067داللة إحصائية عند مستوي 
  . من فروض البحث األولأمكن التحقق من صحة الفرض كما ، للبحث األولعن السؤال 

في البحث الحالي تم حساب قيمة مربع  سكامبر إستراتيجيةاستخدام ولتحديد حجم أثر 
 ."η2"       إيتا 

لدى المعرفي  التحصيلعلي زيادة  سكامبر إستراتيجيةويوضح الجدول التالي حجم تأثير 
 (. عينة البحث) التلميذات

 (18)جدول 

 المعرفي لتحصيلاعلي  سكامبر إستراتيجيةاستخدام جم تأثير ح

 (عينة البحث) تلميذاتلدي  

η"قيمة إيتا   "ت"قيمة المتغير التابع   المتغير المستقل  
2

حجم    dقيمة      "

 األثر

 (لمعرفياالتحصيل ) كامبرسإستراتيجية 
262368 

 كبير 020 8206

، (حجم التأثير متوسط)  603( = d)، وقيمة (حجم التأثير صغير) 602( = d)قيمة * 
 (.حجم التأثير كبير) 601( = d)وقيمة 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
مهارات حل علي المتغير التابع  ( إستراتيجية سكامبر)ر المتغير المستقل يأثتأن حجم  

هذا ويمكن  (.601)أكبر من "d"ألن قيمة نظرًا كبير،  (عينة البحث) تلميذاتلدي المشكالت 
من التباين الكلي للمتغير التابع % η2"  =30"تفسير هذه النتيجة على أساس أن قيمة 

، وهذا يعني أن استخدام (إستراتيجية سكامبر)يعود إلى المتغير المستقل ( التحصيل المعرفي)
مجموعة  تلميذاتلدي  التحصيل المعرفيلها تأثير كبير على تنمية  إستراتيجية سكامبر

 .لبحثا
وللتحقق من أن هذه الفعالية ذات داللة إحصائية أم غير ذات داللة إحصائية أي أنها 

 Blakeذات فروق حقيقة أم فروق ترجع للصدفة، لذلك قامت الباحثة بتطبيق معادلة بليك 
 .لقياس الفعالية

 :وتم التوصل إلي النتائج التي يوضحها الجدول التالي 
 (11) جدول

 المعرفي التحصيلاختبار دل لعينة البحث في داللة الكسب المع
 المتوسط المجموعة

 (م)

 النهاية العظمي

 (د)

 داللة الكسب المعدل نسبة الكسب المعدل

 ذات داللة 12.1 08 32867. الضابطة

 202.66 التجريبية
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وهذه النسبة أكبر ، (7027) يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل تساوي 
 التربية األسريةمادة تدريس  يفسكامبر  إستراتيجيةاستخدام علية اوهذا يدل علي ف ،702من 
 (.عينة البحث)

كذلك حجم تأثير ،دالة إحصائياً ( ت)أن قيمة ( 77)،(76)،( 3)من الجداول  يتضح 
، وهذا (التحصيل المعرفي)كبير على المتغير التابع ( إستراتيجية سكامبر)المتغير المستقل 

لتلميذات الصف  التحصيل المعرفيفاعلية استخدام إستراتيجية سكامبر في تنمية يدل على 
 .الثالث المتوسط، وتفوق هذه االستراتيجيات على المعتادة في تدريس التربية األسرية

 :والتحقق من صحة الفرض الثانى الثانياإلجابة عن السؤال 
التربية تدريس  في ية سكامبراستراتيجما فاعلية استخدام " علي  الثانيوينص السؤال 

 "؟ الثالث المتوسططالبات الصف لدى  مهارات حل المشكالتتنمية  على األسرية
( 6067)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  "على  الثانيالفرض ينص و 

الالتي يدرسن )بين متوسطي درجات مهارات حل المشكالت طالبات المجموعة التجريبية 
في ( الالتي يدرسن بالطريقة المعتادة)، وطالبات المجموعة الضابطة (ية سكامبربإستراتيج

 ". التطبيق البعدي لمقياس مهارات حل المشكالت لصالح المجموعة التجريبية
بحساب  الباحثةقامت  الثانيوالتحقق من صحة الفرض  الثانيولإلجابة عن السؤال 

حل مهارات مقياس مجموعتى البحث في  لداللة الفروق بين متوسطي درجات" ت"اختبار 
 :وكانت النتائج كما يلي ، استراتيجية سكامبراستخدام بعد  المشكالت

 (.1)جدول 

 فيالبحث التجريبية والضابطة   مجموعتي تلميذاتلداللة الفروق بين متوسطي درجات " ت"اختبار 

 حل المشكالتمهارات مقياس في  يالتطبيق البعد

" ت"قيمة  التجريبية ابطةالض مهارات المقياس

 المحسوبة

مستوي 

 ع م ع م الداللـة

 8281 112.80 82380 02367. 22706 82622. اإلحساس بالمشكلة

 8281 112770 82728 082122 62768 62267. تحديد المشكلة 

طرح العديد من البدائل لحل 

 المشكلة

.62.67 02060 202822 820.0 62010 8281 

 8281 122130 82080 02822. 22213 82222. لاختبار البدائ

 8281 122.37 82601 202867 62.30 2788.. اختيار الحل للمشكلة

 8281 32707. 2008. 1722022 1.2600 1162288 المقياس ككل

بين  6067داللة إحصائية عند مستوي  اتق ذويتضح من الجدول السابق وجود فر 
حل مقياس مهارات في  (التجريبية والضابطة)ن المجموعتي متوسطي درجات عينة البحث
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 -،00171 -، 770113 -، 770261-)بلغت قيمته بأبعاده المختلفة  المشكالت
" ت"وجدت قيمة  حيث، المجموعة التجريبيةلصالح ( 230131 -، 740231 -، 740733

، مما يدل على أن استخدام 6067لمستوي داللة ( 2043) ينالجدولية لداللة الطرف
أدى  (شؤون منزلية، عناية ملبسية، غذاء وتغذية) الوحداتتدريس  في سكامبر تراتيجيةإس

وبذلك أمكن  .بأبعاده المختلفة مقياس مهارات حل المشكالت في التلميذاتإلى تحسن أداء 
من فروض  الثانىللبحث، كما أمكن التحقق من صحة الفرض  الثانىاإلجابة عن السؤال 

 .  البحث
في البحث الحالي تم حساب قيمة مربع  إستراتيجية سكامبرأثر استخدام ولتحديد حجم 

 ".η2"       إيتا 
حل بعض مهارات علي تنمية  استراتيجية سكامبرويوضح الجدول التالي حجم تأثير 

 (. عينة البحث) طالباتلدى  المشكالت
 (12)جدول 

 (عينة البحث) ميذاتتللدي  حل المشكالتمهارات علي استراتيجية سكامبر حجم تأثير 

المتغير 

 المستقل

η"إيتا قيمة "ت"قيمة المتغيرات التابع
2

حجم  dقيمة  "

 األثر

إستراتيجية 

 سكامبر

مهارات حل 

 المشكالت 

 كبير 62081 .820 32707.

، (حجم التأثير متوسط)  603( = d)، وقيمة (حجم التأثير صغير) 602( = d)قيمة * 
 .(ر كبيرحجم التأثي) 601( = d)وقيمة 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
حل مهارات علي المتغير التابع  ( سكامبر إستراتيجية)ر المتغير المستقل يأثتأن حجم  

هذا ويمكن  (.601)أكبر من "d"ألن قيمة نظرًا  ، كبير(عينة البحث) تلميذاتلدي المشكالت 
ين الكلي للمتغير التابع من التبا% η2"  =32"تفسير هذه النتيجة على أساس أن قيمة 

 (.إستراتيجية سكامبر)يعود إلى المتغير المستقل ( مهارات حل المشكالت)
وللتحقق من أن هذه الفعالية ذات داللة إحصائية أم غير ذات داللة إحصائية أي أنها 

 Blakeلذلك قامت الباحثة بتطبيق معادلة بليك ، ذات فروق حقيقة أم فروق ترجع للصدفة
  :.ةفعاليلقياس ال

 :وتم التوصل إلي النتائج التي يوضحها الجدول التالي
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 (10) جدول

 حل المشكالتمقياس  داللة الكسب المعدل لعينة البحث في

 البيانات    

 المجموعة

 المتوسط

 (م)

 النهاية العظمي

 (د)

نسبة الكسب 

 المعدل

داللة الكسب 

 المعدل

 ذات داللة ..12 108 1162288 الضابطة

 1722022 بيةالتجري

وهذه النسبة أكبر ، (7022) يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل تساوي 
 (.عينة البحث) ميذاتتللدي  حل المشكالتمهارات علية اوهذا يدل علي ف، 702من 
كذلك حجم تأثير  ،دالة إحصائياً ( ت)أن قيمة ( 73)،(74)،(72)من الجداول يتضح    

، (مهارات حل المشكالت)كبير على المتغير التابع ( إستراتيجية سكامبر)المتغير المستقل 
وهذا يدل على فاعلية استخدام إستراتيجية سكامبر في تنمية مهارات حل المشكالت لتلميذات 
 .الصف الثالث المتوسط، وتفوق هذه االستراتيجيات على المعتادة في تدريس التربية األسرية

 :ث والتحقق من صحة الفرض الثالثاإلجابة عن السؤال الثال
البحث  مجموعة تلميذاتما العالقة االرتباطية بين درجات " ينص السؤال الثالث على

 "؟حل المشكالتمهارات  مقياسودرجاتهن في المعرفي  التحصيلالتجريبية في اختبار 
 تلميذاتموجبة بين درجات  هتوجد عالقة ارتباطي"وينص الفرض الثالث علي أنه 

حل مهارات مقياس ودرجاتهن في  المعرفي التحصيلالبحث التجريبية في اختبار  ةوعمجم
 ".في التطبيق البعدي المشكالت

بحساب  الباحثة تالتحقق من صحة الفرض الثالث قامالسؤال الثالث و  نولإلجابة ع
، ي اختبار التحصيل المعرففي ( التجريبيةالمجموعة ) التلميذاتمعامل االرتباط بين درجات 

 :النتائج كما هو موضح بالجدول اآلتيوكانت  ،مقياس مهارات حل المشكالت ودرجاتهن في 
 (13)جدول 

 معامالت االرتباط بين درجات الطالبات في اختبار التحصيل المعرفي، ودرجاتهن 

 في مقياس مهارات حل المشكالت

مقياس مهارات حل 

 المشكالت

 

اختبار التحصيل 

 المعرفي

اإلحساس 

 مشكلةبال

تحديد 

 المشكلة

طرح العديد 

من البدائل 

 لحل المشكلة

اختبار 

 البدائل

اختيار الحل 

 للمشكلة

 

المقياس 

 ككل

 8261 8200 8200 8230 8200 8206 التذكر

 8266 8206 8237 .820 8231 8230 الفهم

 8270 8260 8260 8267 8277 8232 المستويات العليا

 8270 8263 8276 8272 8260 .826 المقياس ككل
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موجبة وذات داللة إحصائية عند  ارتباطيهوجود عالقة  السابقيتضح من الجدول 
، التحصيل المعرفياختبار في  التجريبيةالمجموعة  تلميذاتدرجات بين ( 6067)مستوى 

 .البعديالتطبيق  في مهارات حل المشكالتمقياس ودرجاتهن في 
كما أمكن التحقق من ، للبحث ثالثال أنه أمكن اإلجابة عن السؤال مما سبق يتضح

 .من فروض البحث ثالثصحة الفرض ال
 :تفسري النتائج ومناقشتها :سابعًا

 :تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال األول والفرض األول للبحث الحالي  -7
أوضحت نتائج اختبار صحة الفرض األول من فروض البحث الحالي تفوق مجموعة 

أي بعد دراسة  البعديالتطبيق  في (الضابطة)مجموعة البحث  على( التجريبية)البحث 
 .إستراتيجية سكامبرموضوع البحث باستخدام  الوحدات
المجموعة التجريبية )يمكن توضيح الفرق بين متوسطي درجات عينة البحث و 

 :عن طريق المخطط البياني التالي التحصيل المعرفياختبار في ( والمجموعة الضابطة
 
 

 
 
 
 

 (7)شكل 
في اختبار ( المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة)مستوي أداء التلميذات عينة البحث 

 في التطبيق البعدي التحصيل المعرفي
( التجريبية عينة البحث) تلميذاتأداء يتضح من الشكل التوضيحي السابق أن مستوي 

يتفوق  حصيل المعرفيالتاختبار  في - استراتيجية سكامبرباستخدام  - الوحدات تدريس بعد
باستخدام  - الوحداتبعد تدريس ( عينة البحث الضابطة)تلميذات أداء  علي مستوي 
وهذا يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي ، بدرجة عالية - الطريقة المعتادة
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ويمكن تفسير ، المجموعة التجريبيةلصالح   التحصيل المعرفياختبار درجات عينة البحث في 
 :ه النتيجة كما يليهذ

درجات عينة  متوسطيبين  6067داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود فرق  إن
استخدام يعنى أن  لصالح المجموعة التجريبية التحصيل المعرفياختبار  فيالدراسة 

 المعارف والمفاهيمأدى إلى تنمية  التربية األسريةمادة تدريس  يف استراتيجية سكامبر
تم تدريسها بالطريقة  التيمجال البحث مقارنة بالمجموعة الضابطة  تالوحداالمتضمنة ب

بالميزانية وخطوات معرفتهن  فيساهم  سكامبر إستراتيجيةحيث إن استخدام ، المعتادة
مشكالت تالفى األضرار الناتجة عن كذلك معرفتهن بكيفية و ، زيادة الدخلمصادر إعدادها و 

التسوق والوعي االستهالكي وكيفية هن لمفهوم باإلضافة إلى استيعاب ،وأخطاء الغسيل
 .التخطيط لقائمة المشتريات
حفظ األطعمة والطرق إلى معرفتهن بمفهوم  سكامبر إستراتيجيةوأدى أيضًا استخدام 

 ،الطريقة المناسبة لحفظ بعض الفاكهة والخضرواتوكذلك كيفية اختيار  ،المختلفة للحفظ
أدى إلى  التربية األسريةمادة تدريس  في يجية سكامبرإستراتوهذا يعنى أيضًا أن استخدام 

عالج مرضى  فيمعرفتهن بتركيب القمح وأشكاله المختلفة واختيار أصناف من البيئة تسهم 
 .مكوناتها فيالسكر والسمنة وغيرها على أن يكون الدقيق البر يدخل 

عة التجريبية استيعاب تلميذات المجمو  فيساهم  استراتيجية سكامبركما أن استخدام 
بشكل  أفضل من تلميذات المجموعة  وحداتالمتضمنة لل والمعلومات والحقائق للمفاهيم
 على المفاهيم تركيزالمن خالل  استراتيجية سكامبر قد وظفتة حيث إن الباحث، الضابطة

يجابية الوحداتالموجودة ب والمعلومات والحقائق مجال  وحداتللأثناء تعلمهن  التلميذات وا 
واالهتمام باألسئلة المحددة للحصول على تلك المفاهيم باإلجابات المباشرة والمحددة ، ثالبح
االستبدال، )مهارات سكامبر وذلك من خالل استخدام ، واإلنصات واالستماع الجيد، عنها

االستخدامات األخرى، الحذف، العكس، إعادة التجميع، التكييف، التطوير، التكبير، التصغير، 
 .الترتيب

 : إلى تعزو الباحثة هذه النتائجو 
فهم  فيكبيرًا بما تتضمنه من أنشطة ساهم إسهامًا  سكامبر إستراتيجيةاستخدام -

وزيادة كم المعلومات والمعارف التى تم  التربية األسريةمادة مفاهيم معارف و واستيعاب 
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 فيبتة ومنظمة تكونت بنيتهن المعرفية من أفكار ومفاهيم ثا حيث تحصيلها من قبل التلميذات
ومن ثم تنظيم المعلومات بصورة منطقية متسلسلة من العام إلى الخاص مما أدى ، وعيهن 

  .ات مجال البحثإلى زيادة استيعاب وتحصيل التلميذات لوحد
تقسيم تلميذات المجموعة التجريبية إلى مجموعات صغيرة وذلك لقيامهن بتنفيذ بعض -

 .مجال البحث الوحداتعات المهام واألنشطة أثناء تدريس موضو 
مما  الوحداتتهيئة مواقف تعليمية شبيهة بمواقف الحياة من خالل تدريس موضوعات -

 .لديهن التحصيل المعرفيأتاح الفرص أمام تلميذات المجموعة التجريبية لتنمية 
على تفاعل تلميذات المجموعة التجريبية ومشاركتهن فى الحوار  ةحرص الباحث-

كان له أثر و مجال البحث  الوحداتيم العروض التقديمية أثناء شرح موضوعات وتقدوالمناقشة 
 .لديهن التحصيل المعرفيفى تنمية  إيجابي
على استخدام بعض الوسائل التعليمية ساعد على تفاعل تلميذات  ةحرص الباحث-

 في إيجابيكان له أثر و مجال البحث  الوحداتالمجموعة التجريبية أثناء شرح موضوعات 
 .لديهن التحصيل المعرفيتنمية 
بعمليات عقلية ترتبط بفهم هذا المحتوى  نمن خالل قيامه اتالتعامل مع محتوي الوحد-

 .فعال والقيام بدور ايجابي وفاعل في العملية التعليمية نبشكل جيد وبالتالي يكون تعلمه
بدوره يساعد  ، وهذاممارسة األنشطة العقلية المتعددة، و إستراتيجية سكامبراستخدام -

بشكل  البحث االدراسية في هذ اتعلى استيعاب المعارف والمعلومات التي تتضمنها الوحد
وهذا  شمولي وفي صورة مقطوعات تتضح فيها كافة العالقات بين هذه المعارف والمعلومات،

 . التحصيل المعرفيساعد بدوره على تنمية 
التحصيل ريبية على أسئلة اختبار وهذا ما أظهرته استجابة تلميذات المجموعة التج-
بين المجموعة التحصيل المعرفي اختبار  فيوهذا أدى بدوره إلى وجود فرق ، المعرفي

 .التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية
وهانسون    ؛(Bakr,2004)واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من باكر

(Hanson, 2006)؛ وتورمان وألتون (2674)لحشاش؛ وا(Torman & Altun, 
2013) . 
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إلى  (2674)هاني مرفتمع ما توصلت إليه دراسة الحالية نتائج الدراسة أيضًا اتفقت و 
وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات طالب المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 

 .مجموعة التجريبيةلصالح ال التطبيق البعدي لالختبار التحصيليفي 
التي توصلت إلى (2673)كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة حياة رمضان

درجات تالميذ المجموعتين  متوسطيبين ( 6067)عند مستوى اً إحصائيدال وجود فرق 
 .اختبار التحصيل فيالتطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية  فيالتجريبية والضابطة 

 :للبحث الحالي ثانىوالفرض ال ثانىير النتائج المتعلقة بالسؤال التفس -2
من فروض البحث الحالي تفوق مجموعة  ثانىأوضحت نتائج اختبار صحة الفرض ال

أي بعد دراسة  فى التطبيق البعدى (الضابطة)على مجموعة البحث ( التجريبية)البحث 
 .مقياس مهارات حل المشكالت في استراتيجية سكامبرالبحث باستخدام  مجال الوحدات
المجموعة التجريبية )يمكن توضيح الفرق بين متوسطي درجات عينة البحث و 

 :عن طريق المخطط البياني التالي حل المشكالتمهارات مقياس في ( والمجموعة الضابطة

 
 (2)شكل 

 قباسمفي ( المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة)مستوي أداء التلميذات عينة البحث 
 في التطبيق البعدي مهارات حل المشكالت

المجموعة )يتضح من الشكل التوضيحى السابق أن مستوى أداء تلميذات عينة البحث 
 مهارات حل المشكالتفي  استراتيجية سكامبرباستخدام  الوحداتبعد تدريس ( التجريبية

 الوحداتتدريس  بعد( الضابطةالمجموعة )تلميذات عينة البحث  أداءيتفوق علي مستوي 
وهذا يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات ، مجال البحث بدرجة عالية

مهارات حل المشكالت في ( والمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية)تلميذات عينة البحث 
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ويمكن تفسير هذه النتيجة ، المجموعة التجريبيةمجال البحث لصالح  الوحداتبعد تدريس 
 :ي كما يل
أداء تلميذات علي  المجموعة التجريبيةتفوق أداء تلميذات  ثةهذا وقد أرجعت الباح-

 :إلي ما يلي مقياس مهارات حل المشكالتفي فى التطبيق البعدى  المجموعة الضابطة
إن استخدام إستراتيجية سكامبر في تدريس وحدات مجال البحث ركزت على إيجابية -

عتمادها على أكثر من حاسة من الحواس، كما أن عملية توليد التلميذة ونشاطها من خالل ا
األفكار من خالل العصف الذهني واستخدام مخطط رسمي أو خريطة عقلية، وجمع البيانات 

لدى  مهارات حل المشكالتوالمعلومات إليجاد حلول للمشكالت كل ذلك ساعد على زيادة 
 .المجموعة التجريبيةتلميذات 
سكامبر لها تأثير فعال في تنمية مهارات حل المشكالت فالتصريح  كما أن إستراتيجية-

بالمشكلة وتحديدها وبالتالي البحث عن األسئلة المحفزة لألفكار الخاصة باالستراتيجية والقائمة 
اإلرشادية جميعها ساعدت على التوصل إلى حلول للمشكالت، كما أن توفير عدد من األنشطة 

ت التلميذات الفكرية، جميعها ساعدت على تنمية مهارات حل تثير المشكالت وتتحدى قدرا
 .المشكالت لديهن

 من وطرح العديد للتفكير للتلميذة الفرصة أتاحت الذهني العصف إستراتيجية استخدام-
 مهما الحلول لطرح من المعلمة وتشجيع وانطالق حرية في الممكنة وغير الممكنة الحلول
الخوف من النقد واالستهزاء من اآلخرين، وتساعدها في وعدم  عادية غير أو سخيفة كانت

 .حل المشكالت
المناخ التعليمي الذي تتميز به إستراتيجية سكامبر سواء في ارتفاع سقف الحرية، أو -

إعطاء التلميذات فرصة كافية إثارة األسئلة والحرية دون النقد؛ أي ترك الحرية لألفكار العفوية 
حكام للحلول المقترحة لفترات أطول من الزمن؛ وتشجيع التلميذات وغير العفوية، وتأجيل األ

 على العمل التعاوني، وتبادل األفكار؛ وهذا من شأنه تنمية مهارات حل المشكالت
المكونات السبعة  ذي (SCAMPER)سكامبر إستراتيجيةاستخدام التلميذات مخطط -

لتوليد األفكار ذات العالقة يحتوى على عدد من األسئلة المحفزة التشجيعية وكل مكون 
مكان استخدام كافة المكونات بشكل بالمكون وتفسيره ؛ مما ساعدهن على توليد األفكار وا 

 .متسلسل
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 توفير األدوات خالل من نجاحه مدى وتقييم المعلمة قبل من العمل تنفيذ متابعة-
 في للتفكير علمةمع الم والتواصل للتفاعل الفرصة للتلميذات أتاح مما المناسبة والوسائل
  .التي تواجههن للمشكالت حل إلى التوصل
إن تدريس الوحدات مجال البحث باستخدام إستراتيجية سكامبر أدى إلى مشاركة -

التلميذات مشاركة إيجابية في األنشطة المقدمة لهن وذلك الرتباط الخبرات التعليمية والتعلمية 
خدام البطاقات الملونة والوسائل والمواد بحياة التلميذات، فضاًل عن إتاحة الفرص الست

التعليمية األخرى واالسطوانات ومقاطع الفيديو؛ كل هذا أدى إلى زيادة المتعة والسرور 
والبهجة ؛ مما زاد من شعور التلميذات باالستمتاع بحل المشكالت، ومن ثم تنمية مهارات حل 

 .المشكالت لديهن
بر أتاح العديد من الفرص للتلميذة لقيادة إن التدريس باستخدام إستراتيجية سكام-

مجموعات العمل، مع تشجيع روح المنافسة بين قادة المجموعات فيما يتعلق بكل مهارة من 
مهارات حل المشكالت، للوصول إلى مستوى متميز فى حل المشكلة بالتعاون مع أعضاء 

تنمية مهارات حل  مجموعتها؛ وقيامها بتوضيح ذلك عند مناقشة عمل المجموعات، ومن ثم
 .  المشكالت لدى التلميذات

وقد يرجع ذلك الهتمام البرنامج بالجوانب التطبيقية؛ من خالل التدريب على تنمية تلك -
 .المهارات بشكل عملي ومن خالل التركيز على األنشطة، وورش العمل

 ختيارإن التدريس باستخدام إستراتيجية سكامبر أتاح العديد من الفرص للتلميذة ال-
المراد تنفيذها أثناء تدريس موضوعات الوحدات مجال واألنشطة المجموعة التجريبية المهام 

 .البحث
والحوار أثناء تدريس موضوعات الوحدات مجال  على تفاعل التلميذات ةحرص الباحث-

بداء آرائهن فى طرح مميزات وأهمية بعض النقاط بكل موضوع وربطها بالمواقف  البحث وا 
التخلص ببعض أخطاء ، وكيفية ميزانية للمنزلواالستفادة منها مثل كيفية إعداد  الحياتية

ومشكالت الغسيل، وكيفية إخفاء بعض األخطاء أو الرسوم الموجودة في المالبس، كيفية 
 .تفادى بعض األمراض بعمل بعض األصناف بالدقيق البر 

مثل موضوع  التات حل المشكتضمين الوحدات بعض الموضوعات التى تنمى مهار -
كل  ةحيث كلفت الباحث الميزانية المنزلية، استهالك الغذاء، مشكالت الغسيل، حفظ األطعمة؛
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مهارات حل ، مما نمى لديهن الالزمة لحلهاوكتابة الخطوات  باختيار مشكلةمجموعة 
 .مهارات حل المشكالتتتضمن مجموعة من  حل المشكلةحيث إن خطوات  المشكالت
مقياس مهارات حل ه استجابة تلميذات المجموعة التجريبية على وهذا ما أظهرت-

بين المجموعة  مقياس مهارات حل المشكالت في، وهذا أدى بدوره إلى وجود فرق المشكالت
 .التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية

ي أن ف  (Serrat,2009: 2)مع ما أشار إليه سيرات البحث الحاليواتفقت نتائج 
إستراتيجية سكامبر تستخدم في تنمية مهارات حل المشكالت؛ حيث تعتمد على األسئلة 
المحفزة لألفكار الخاصة بسكامبر؛ مما تسهم في زيادة وعى التلميذة بقدراتها، وثقتها بنفسها، 

 . والتغلب على مشكالت الحياة في المستقبل
التي توصلت إلى (2673)ة رمضانمع نتائج دراسة حيا البحث الحاليكما اتفقت نتائج 
درجات تالميذ المجموعتين  متوسطيبين ( 6067)عند مستوى إحصائيةوجود فرق ذات داللة 
اختبار مهارات حل  فيلصالح المجموعة التجريبية  البعديالتطبيق  فيالتجريبية والضابطة 

 .المشكالت
 توليد األفكار سكامبر،)التى استخدمت استراتيجيات ثالث( Turner,2009) ودراسة

 .المشكالت وحل األفكار توليد فى( VIR كالمصفوفات، العالقات المحدودة بعدياً 
، (2660)البدارينواتفقت نتائج هذا البحث مع بعض الدراسات منها دراسة شادى 

 Afolabi (2012) ودراسة
 :ثالث والفرض الثالث للبحث الحاليتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال ال -4

بين 6067موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوي  ارتباطيهة لوجود عالقة بالنسب
( مجال البحث) الوحداتالمفاهيم المتضمنة بفي  (التجريبيةالمجموعة )درجات التلميذات 

 يف استراتيجية سكامبراستخدام تعني أن في التطبيق البعدي فإنها  حل المشكالت اتومهار 
المعارف نمى لدى تلميذات المجموعة التجريبية بعض  قدالتربية األسرية مادة تدريس 

مهارات حل مما أتاح للتلميذات تنمية ، مجال البحث الوحدات فيالمفاهيم المتضمنة و 
وهذا يعنى أن ثمة ارتباط طردى واقتران موجب بين تنمية المفاهيم لدى  ،المشكالت لديهن

 .ومهارات حل المشكالتالتلميذات 
 :تيجة إلي ما يليويمكن إرجاع هذه الن
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المفاهيم المعارف و تاح الفرصة أمام التلميذات لتنمية أ سكامبر إستراتيجيةاستخدام -
 . لديهن حل المشكالتمجال البحث مما أدى إلى تحسين ونمو مهارات  الوحداتالمتضمنة ب

المفاهيم المعارف و على استخدام أنشطة ووسائل تعليمية متنوعة تنمى  ةحرص الباحث-
 .  لديهن حل المشكالتمهارات مما أدى إلى تنمية ، مجال البحث الوحدات فيمنة المتض

التحصيل اختبار موجبة بين درجات التلميذات في  ارتباطيهمما سبق يتضح وجود عالقة 
ومن ثم أمكن التحقق من صحة  ،مهارات حل المشكالتمقياس ودرجاتهن في   المعرفي
 . للبحث ثالثالواإلجابة عن السؤال ، الثالثالفرض 

 :توصيات البحث ومقرتحاته

 :توصيات البحث

 :فى ضوء النتائج التى توصل إليها البحث الحالى يمكن تقديم التوصيات اآلتية
االهتمام  لتربية األسريةيجب على المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس ا-7

الستفادة من مميزاتها ؛ لالتربية األسرية مادة في تدريس إستراتيجية سكامبرباستخدام 
 .المتعددة والمتنوعة

بأنشطة تصاغ وفقًا إلستراتيجية  المتوسطةتضمين مناهج التربية األسرية بالمرحلة -2
 .جديدةال أألفكارسكامبر لتوليد 

معدة وفقًا إلستراتيجية سكامبر المتوسطة إعداد أدلة لمعلمة التربية األسرية بالمرحلة -4
 .للتدريس باستخدامها

تضمين برامج إعداد المعلم على إستراتيجية سكامبر وكيفية تصميم الدروس في ضوئها -3
 .التدريس في الستخدامها

التربية تعاون كليات التربية مع مديريات التربية والتعليم إلقامة دورات تدريبية لمعلمات -3
التربية  استراتيجية سكامبر في تدريس مادة أثناء الخدمة على كيفية استخدام األسرية
 . األسرية

تدريب معلمات التربية األسرية بصورة مكثفة، ومستمرة قبل وأثناء الخدمة على استخدام -0
 .النماذج واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس، ومنها إستراتيجية سكامبر

سكامبر فى تدريس التربية األسرية لتلميذات الصف  إستراتيجيةضرورة استخدام المعلمات -1
 .ث المتوسط، لما لها من أثر إيجابي في تنمية مهارات حل المشكالت لديهنالثال
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بتطوير هذه المناهج  التربية األسريةاهتمام القائمين على تخطيط وتصميم وتنفيذ مناهج -1
عدادها أو أجزاء منها بما يتناسب مع  من خالل تضمينها األنشطة ، سكامبر إستراتيجيةوا 

 . المثيرة للتفكير
ر بيئة تعلم ممتعة للتلميذات تسودها الحرية والديمقراطية مثل بيئة التعلم التي تتيحها توفي -3

حيث تستخدم المعلمة ، عملية ممتعة التربية األسريةفهي تجعل تعلم  إستراتيجية سكامبر
التربية تعلم الجوانب المختلفة المتضمنة في محتوى موضوعات ل األسئلة التحفيزية

 .األسرية
 :لبحثمقرتحات ا

يمكن للباحثين االستفادة من البحث الحالي في إجراء البحوث والدراسات المقترحة 
 :التالية

مهارات في تنمية  التربية األسريةمادة في تدريس استراتيجية سكامبر فاعلية استخدام  -7
 .الثاويةالمرحلة  تابلالدى ط نجازحل المشكالت والدافعية لإل 

تنمية التفكير في  التربية األسريةمادة في تدريس سكامبر  يةإستراتيجفاعلية استخدام  -2
 .طالبات المرحلة الثانويةلدى  التباعدي

مهارات وأثره في تنمية   إستراتيجية سكامبرقائم على التربية األسرية برنامج مقترح في -4 
 .قبل الخدمة وأثنائها التربية األسريةلدى معلمات حل المشكالت 

 .اتقاألسرية للطالبات الموهوبات والمتفو تدريس التربية  فييجية سكامبر إستراتفاعلية -3 
على تنمية الدافعية للتعلم فى فاعلية إستراتيجية سكامبر في تدريس التربية األسرية -3 

 .المتوسطة والثانوية للبنات المرحلتين
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 املراجع

 :املراجع العربية: أواًل

معجم المصطلحات التربوية المعرفة فى المناهج وطـرق (. 2664. )أحمد حسين اللقانى وعلى الجمل
 .عالم الكتب: القاهرة. 4ط. التدريس

 لدى المشكالت حل ومهارات االنفعالية االضطرابات(. 2663) .جاموس محمد أبو عبد الغني أسامة
 (.غزة) اإلسالمية الجامعة. التربية كلية. ماجستير رسالة. المراهقين

تقنـين مقيـاس أسـلوب حـل المشــكلة (.  7330. ) محمـد محـروس الشــناويإسـماعيل محمـد الفقـى و 
. مركز البحوث التربوية. كلية التربية. جامعة الملك سعود. على البيئة السعودية

 . 23-7(. 726)العدد 
فاعلية برنامج لتعليم العلوم باستخدام أنشطة الـذكاءات المتعـددة (. 2661.)أشرف عبد المنعم محمد

ــذ فــي تنميــة مهــا ــم األساســية لــدى تالمي رات حــل المشــكلة وبعــض عمليــات العل
التربيــــة العلميــــة والواقــــع . المــــؤتمر العلمــــي الثــــاني عشــــر. الثــــانى المتوســــط

. أغسـطس 3-2. جامعة عـين شـمس. دار الضيافة". التأثير والتأثر."المجتمعي
 .الجمعية المصرية للتربية العملية

( جانييـه)تعلم مفاهيم االقتصاد المنزلـي فـي ضـوء نمـوذج تعليم و (. 2664. )أماني سعد جمعه محمد
التدريســي وعالقتــه بــبعض مخرجــات العمليــة التعليميــة لــدى طالبــات الصــف األول 

 .جامعة حلوان. كلية االقتصاد المنزلي. رسالة ماجستير. اإلعدادي
 تصـاد المنزلـياالق تـدريس فـي التعـاوني الـتعلم استخدام فاعلية(.2661. )عمدة محمد اهلل عبد أمل

الســادس  الصــف تلميــذات لــدى أالبتكــاري التفكيــر مهــارات تنميــة علــى
 .المكرمة مكة.القرى أم جامعة. التربية كلية.ماجستير رسالة.االبتدائي

 الصـف لطلبـة العلـوم تـدريس فـي الناقـد التفكيـر مهـارات توظيف أثر(. 2663. )أحمد حياصات إياد
رسـالة . العلـوم نحـو واتجاهـاتهم لـديهم تالمشـكال تنميـة مهـارات حـل في السابع

. الجامعــة الهاشــمية. كليــة عمــادة البحــث العلمــى والدراســات العليــا.ماجســتير 
 :متاح. األردن

http://search.mandumah.com/Record/585768 
دار المعرفـة : اإلسكندرية. استراتيجيات وطرائق تدريس االقتصاد المنزلي (.2664.)إيزيس عازر نوار

 .معيةالجا
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 البنائيـة باسـتخدام األسـرية التربيـة فـي مقتـرح برنـامج فاعليـة (.2676.)إيمـان محمـد أحمـد رشـوان
 لـدى المشـكالت حـل ومهـارات الصـحية الغذائيـة العـادات لتنمية بعض االجتماعية

 .331-333.يناير27 ج. مصر.جامعة سوهاج. التربوية المجلة .الروضة طفل
http://search.mandumah.com/Record/70350 

 ما مرحلة أطفال لدى المشكالت حل مهارة لتنمية برنامج فاعلية(.2677)علي الضبع  عبد اهلل بلسم
. كليـة ريـاض األطفـال. رسـالة دكتـوراه. السـعودي المجتمـع علـى دراسـة : قبل المدرسـة
 :متاح. جامعة القاهرة

http://search.mandumah.com/Record/604805 
ــانوى (. 2663.)بهــاء حمــوده محمــد تنميــة القــدرة علــى حــل المشــكالت لــدى طــالب الصــف األول الث

. كليــة التربيـــة. رســالة ماجســـتير. باســتخدام إســـتراتيجية معرفيــة خـــالل مــادة الفيزيـــاء
 .جامعة عين شمس

  :متاح 23/76/2670. مهارات حل المشكالت (.2670.)تامر المالح
http://tatwiir.blogspot.com/2011/10/blog-post_2850.html 

 أثر برنامج تدريبي قائم علـى (. 2673.)جابر عبد الحميد جابر، وأسماء عدالن، ومني حسن السيد
مهارات التفكير اإليجابي في تنميـة مهـارة حـل المشـكالت لـدى تالميـذ الحلقـة اإلعداديـة 

 .362-417. 7ج (.4)العدد . مجلة العلوم التربوية .ات التعلم االجتماعيذوي صعوب
الطبعـة العربيـة  )مـع مئـات األمثلـة التطبيقيـة ( التفكيـر تدريس مهارات (.2661.)أحمد سعادة جودت

 .دار الشروق للنشر والتوزيع: اإلصدار الثالث عمان. األولي
 الجمعيـة "المعرفيـة وفـوق المعرفيـة التفكيـر راتمهـا لتعلـيم العلميـة التربيـة(. 2663)مـازن  حسـام

 الـوطن فـي العلميـة التربيـة معوقـات .التاسع والمؤتمر العلمي العلمية للتربية المصرية
 .13-73. القاهرة.العربي

 تنميـة مهـارات فـي سـكامبر اسـتراتيجيات علـى قـائم تـدريبي برنـامج أثـر (.2672.)حسـن المصـالحة
 .العليا األساسية المرحلة في الموهوبين من الطلبة أردنية ةعين في الرتبة عالي التفكير

 . األردن . العالمية اإلسالمية الجامعة .رسالة دكتوراه
 للنشـر و وائـل دار . 7 ط . حـل المشـكالت(.2661.)يوسـف قطـيط رياش وغسـان أبو محمد حسين

 .األردن .عمان .التوزيع
فـى ( Scamper)ئمة توليد األفكـار برنـامج سـكامبرفاعلية قا(. 2673.)حنان عبد الجليل عبد الغفور

فهــم األحــداث التاريخيــة وتنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثــانوي 

http://tatwiir.blogspot.com/2011/10/blog-post_2850.html
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. جامعة اإلسـكندرية. كلية رياض األطفال. مجلة الطفولة والتربية .األدبي بمحافظة جدة
 : متاح. 771-700. أبريل( 71) ع(.0) مج

http://search.mandumah.com/Record/666857 
أثر استخدام إستراتيجية سكامبر فى تنمية التحصيل ومهارات حل (. 2673.)حياة علي محمد رمضان

دراسـات  .المشكالت وبعض عادات العقل في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة
 :متاح. 771-11. يوليو(. 2)ج (. 37)ع. السعودية. عربية في التربية وعلم النفس

http://search.mandumah.com/Record/699782 
فاعليــة اســـتخدام قبعــات التفكيـــر الســت فـــي تــدريس الدراســـات (.2677.)خالــد عبـــد اللطيــف عمـــران

ول االجتماعية على التحصـيل وتنميـة مهـارات التفكيـر التباعـدى لـدى تالميـذ الصـف األ 
 .33-73(. 44)العدد. مصر. مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية. اإلعداد

 فـي تنميـة المنزلـي االقتصـاد تعلـيم فـي مقتـرح برنـامج فاعليـة(. 2666) .السـيد بخيـت أحمد خديجة
العلمـي  المـؤتمر.اإلعداديـة المرحلـة تلميـذات لدى الدراسي والتحصيل الناقد التفكير
 .733-742(. 7)مج .مصر.)التفكير وتنمية التعليم جمناه(عشر الثاني

 وقياس األفكار توليد إستراتيجية إلى يستند تعليمي برنامج بناء(. 2674.)العزيز الحشاش عبد دالل
 لـدى المعرفـي االنجاز والتحصـيل ودافعيته اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في أثره

 . العربية عمان امعةج. دكتوراه رسالة .التعلم صعوبات ذوي الطلبة
 تالميذ اإلبداعية لدى تنمية القدرات في التعليمي سكامبر برنامج فاعلية(. 2673.)نجم  رزوقي دنيا

. ديـالى جامعـة. اإلنسـانية للعلـوم التربية كلية. رسالة ماجستير .االبتدائية المرحلة
 .العراق

دار ديبونــو : عمــان(. 2ط. )تفكيــرالــدماغ والــتعلم وال (.2663)ذوقــان عبيــدات؛ وســهيلة أبــو الســميد
 .للنشر والتوزيع والطباعة

 العلـوم فـي المعاصـر التفكيـر مهـارات لتنمية مقترحة تدريسية إستراتيجية (.2663) راشد محمد راشد
 المـؤتمر التـدريس، وطـرق للمنـاهج المصـرية الجمعيـة "المرحلـة اإلعداديـة طـالب لدي

 دار .الثالـث المجلـد .االصـالة والمعاصـرة بـين الدراسـية المنـاهج تطـوير - 27العلمـي
 .204-263  .شمس عين جامعة .الضيافة

 حـل المشـكالت علـى القـدرة في الطالبية الوساطة برنامج فاعلية(. 2674.)راوية عبد الرحمن حمام 
كليـة . رسـالة ماجسـتير. العليـا األساسـية المرحلـة الوسـطاء فـي لـدى بالغضـب والـتحكم
 .غزة.الميةالجامعة اإلس. التربية

http://search.mandumah.com/Record/699782
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 فـي التكـاملي وفـق المنحنـى مطـورة وحـدة تـدريس اثـر. )2661 .) الجـاجي حمـود ديـب محمـد رجـاء
 رسـالة .الثـانوي علمـي الثـاني الصـف طالبـات لـدى المشـكالت حـل مهـارات تنميـة

 . صنعاء جامعة .التربية كلية .ماجستير
مهـارات حـل :)التاسعة بعنوان  ةهـ الدورة اإلرشادي23/3/7340محمد عرضة يوم األحد الموافق  رضا

 :متاح  (. المشكالت
https://admission.imamu.edu.sa/activities/Pages/news11.aspx 

 فـى ( تلمشـكال اإلبتكـارى الحـل)  TRIZ نظريـة مبادئ بعض استخدام(. 2673. )زيزى حسن عمر
تخاذ التقويمى التفكير مهارات لتنمية اإلقتصاد المنزلى  في عربية دراسات. القرار وا 

 :متاح.223-733. نوفمبر 33 ع. السعودية – النفس وعلم التربية
http://search.mandumah.com/Record/700076 

 التفكيـر تنميـة علـى الـذهني العصـف طريقـة اسـتخدام أثـر(.2661) .الهاشـمي العـالي عبـد زيـن
االقتصـاد  مـادة فـي المتوسـط الثالـث الصـف لطالبـات الدراسـي والتحصـيل أالبتكـاري
أم القـرى  جامعـة. التربيـة كليـة .ماجسـتير رسـالة  .المكرمـة مكـة بمـدارس المنزلـي

 .المكرمة مكة.
وحــدة فــي الكيميــاء قائمــة علــى اســتخدام المــدخل المفهــومي لتنميــة (. "2672.)ســالي كمــال إبــراهيم
رســـالة  ".رات حـــل المشـــكالت الكيميائيـــة والحياتيـــة لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانويـــةمهـــا

 .جامعة عين شمس. كلية التربية. ماجستير
 أسـلوب استخدام الرياض على أطفال قدرة لتنمية مقترح برنامج فعالية (.2667.) توفيق نسيم سحر

 جامعة .التربية يةكل .رسالة دكتوراه . الحياتية المواقف بعض خالل من المشكالت حل
 . المنصورة

. برنــامج المعلــم التقنــى. الطــرق المثاليــة لحــل المشــاكل بفاعليــة (.2674.)ســليمان داؤود علــى عبــدة
 :متاح. صنعاء. كلية المجتمع

https://sulamanit.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8b7d8b1d982-d8a7d. 
 اللعـب باستخدام حل المشكالت مهارات على األطفال لتدريب برنامج فعالية(. 2664. )الدويني سمر

 .اإلسكندرية جامعة .التربية كلية .ماجستير رسالة .األطفال رياض مرحلة في
 مية القـدرة اإلبداعيـة لـدى عينـة مـنفاعلية إستراتيجية سكامبر في تن(. 2660.)شادي خالد البدارين

ــتعلم فــي األردن جامعــة عمــان . ماجســتير رســالة .عمــان. طــالب ذوي صــعوبات ال
 :متاح. العربية

http://search.mandumah.com/Record/572816 

https://admission.imamu.edu.sa/activities/Pages/news11.aspx
https://sulamanit.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8b7d8b1d982-d8a7d
http://search.mandumah.com/Record/572816
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 العاشـر و الثـامن و السـادس الصـف بـةطل اكتسـاب مـدى( 2661. )فـارس عبـد اهلل نصـار شـادية
 أثـره و للمشـكالت اإلبـداعي الحـل عمـان لمهـارات تربيـة مدارس مديريات في األساسي

 الدراسـات كليـة. دكتـوراه رسـالة. المعرفيـة الدافعيـة و القـرار مـن مهـارة اتخـاذ كـل على
 : متاح. األردن. االردنية الجامعة. العليا

http://search.mandumah.com/Record/546418 
 علـى إسـتراتيجية قـائم لـوحي إلكترونـي لتطبيـق مقتـرح تصـور(. 2673) .مقبـل عبـد الـرحمن شـيخة

 ماجستير رسالة . المدرسة قبل ما أطفال لدى اإلبداعي التفكير مهارات لتنمية سكامبر
 . الرياض . الوطنية فهد الملك مكتبة. 

ات تدريسية قائمـة علـى النظريـة البنائيـة فـى فاعلية استراتيجي(. 2677. )شيرين سمير محمد موسى
تصــويب مفــاهيم االقتصــاد المنزلــي لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة وتنميــة تحصــيلهن 

 .جامعة القاهرة. معهد الدراسات التربوية. دكتوراه رسالة .واتجاهاتهن نحو المادة
 دار : األردن. والتطبيـق النظريـة التفكيـر تعلـيم (.2674).نوفـل بكـر جـادو، ومحمـد أبو محمد صالح

 . المسيرة
 فاعلية إستراتيجية سكامبر لتعليم العلوم في تنمية بعض عـادات العقـل(. 2673.)صالح محمد صالح

 التربيــة كليــة مجلــة .العلميـة ومهــارات اتخــاذ القــرار لــدى تالميـذ المرحلــة اإلعداديــة
 :متاح. 232-714( .7)ج20يوليو مجلد ( 764)العدد. ببنها

http://search.mandumah.com/Record/712136 
 إسـتراتيجية حـل المشـكالت فـي تـدريس مـادة االقتصـاد(. 2662. )صفاء صـابر عبـد الظـاهر الطنـانى

. االقتصـاد المنزلـي كلية. ماجستير رسالة .المنزلي على تنمية المستويات العليا للتفكير
 .جامعة حلوان

التحصـيل  بـون وفـى تنميـة ل دي السـت التفكيـر اتقبع استخدام فاعلية( .2672.)صفاء عبد الجواد 
 .الثانويـة المرحلـة المعرفـي ومهـارات حـل المشـكالت مـن خـالل تـدريس الفلسـفة لطـالب

 :متاح .7444-7463( . 4) ج(.74) ع. مصر .التربية في العلمي البحث مجلة
http://search.mandumah.com/Record/507284 

 أطفال لدى المشكالت حل مهارات تنمية في تعليمية حقيبة يةفاعل(.2663)محمد  محمد  أحمد صفا
. أكتـوبر. 3ع . 4مـج . السـعودية – الـنفس وعلـم التربيـة فـي عربيـة دراسات. الروضة
763-736. 

. تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصـرة فـي تعلـيم التفكيـر وتعلمـه (.2663.)صالح الدين عرفه محمود
 .عالم الكتب: القاهرة
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مدى استخدام أسلوب حل المشكالت لدى معلمى العلوم وعالقته بمسـتوى (.  7313.) ن عايش زيتو
جامعـة اإلمـارات  . التربيـة كليـة مجلة .التحصيل العلمي لطلبتهم فى المرحلة اإلعدادية 

 6 216-243( .  3)العدد . 
 .مؤسسة الرسالة: بيروت. 4ط. التربوي النفس علم (.7310. )عبد المجيد نشواني

المـؤتمر  .تنمية التفكير االبداعىى باسـتخدام برنـامج سـكامبر(. 2661.)الناصر األشعل الحسيني عبد
. الســـعودية(. تربيـــة مـــن أجـــل المســـتقبل...رعايـــة الموهبـــة) العلمـــي اإلقليمـــي للموهبـــة

003-162. 
 التوزيـع و للنشـر المسـيرة دار:عمـان .7 ط .المعرفـي الـنفس علـم(.2663.)يوسـف العتـوم عـدنان

 .طباعةوال
أثـر التفاعـل بـين تنويـع اسـتراتيجيات التـدريس وأنمـاط الـتعلم علـى (. 2663. )عزة محمد جـاد النـادى

. واجتماعيـة تربويـة دراسـات. تنمية بعض عادات العقل لدى طالبـات المرحلـة اإلعداديـة
 .433-474يوليو ص ص. 2ج. العدد الثالث. المجلد الخامس عشر.  جامعة حلوان

 للتربيـة المصـرية الجمعية العلمية، التربية برامج في التفكير تعليم(. 2661) اويالطن مصطفي عفت
-23/1 القـاهرة. أيـن إلـى العلميـة التربيـة -العاشـر العلمـي الحـادي المـؤتمر .العلميـة

 .237-244  .اإلسماعيلية /فايد 47/1
 قتصــاد المنزلــيتنميــة تعلــيم وتعلــم بعــض مفــاهيم وتعميمــات اال(. 2663. )عــال محمــد حمــدى يوســف

. ماجسـتير رسـالة .األلعـاب التعليميـة إسـتراتيجيةلتلميذات المرحلة اإلعدادية فـى ضـوء 
 .جامعة حلوان. المنزليكلية االقتصاد 

 : دار الثقافة للنشر والتوزيع متاح: عمان. إبداعياً  المشكالت حل  (.2677. )غسان يوسف قطيط
http://www.ghassan-ktait.com/?menu_id=19 

 :متاح24/1/2670فى  المشكالت حل مهارات (.2670)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.ghassan-ktait.com/?menu_id=19 

 
فعاليــة برنــامج ارشــادى باســتخدام األلعــاب التربويــة فــي تنميــة (2674)فــالح محمــد عبــاده الحصــيني 

ـــة الصـــف ـــارة مـــن طلب ـــة مخت ـــدى عين ـــذات وتطـــوير مهـــارة حـــل المشـــكالت ل  تقـــدير ال
 الجامعة األردنية. كلية الدراسات العليا. دكتوراه رسالة.السادس

http://search.mandumah.com/Record/556318  
فــى تــدريس  SCAMPERفاعليــة اســتخدام إســتراتيجية ســكامبر (2673)فــايز بــن ســعد زيــد العنــزي 

العلوم علـى تنميـة الدافعيـة للـتعلم لـدى عينـة مـن الطـالب الموهـوبين بالصـف الخـامس 

http://www.ghassan-ktait.com/?menu_id=19
http://www.ghassan-ktait.com/?menu_id=19
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المجلـد الحـادي . العلميـة المجلـة .االبتدائي في مدينة عرعر بالمملكة العربية السـعودية
 .31-07.جامعة أسيوط. كلية التربية. أبريل. جزء األول. د الثالثالعد. والثالثين

http://search.mandumah.com/Record/675982 
 تريـز نظريـة علـى قائمـة مقترحـة إسـتراتيجية اسـتخدام فاعليـة(. 2673)مجاهـد الحسـيني أحمد فايزة

TRIZ مادة في األكاديمي الذات مفهوم و للمشكالت اإلبداعي مهارات الحل تنمية في 
 . الـنفس وعلـم التربيـة فـي عربيـة دراسـات .الثـانوي األول طـالب الصـف لـدى التـاريخ

 .16-71. مارس(. 33) ع. السعودية
http://search.mandumah.com/Record/654297 

 .الجامعي دار الكتاب: األردن. وتطبيقات فاهيمم :التفكير تعليم (.7333. )فتحي عبد الرحمن جروان
 -نظرياتــــــه -مكوناتــــــه -معــــــاييره -مفهومــــــه -اإلبــــــداع (.2662)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .دار الفكر للطباعة والنشر: عمان. تدريبه -قياسه -مراحله -خصائصه
 .الفكر دار .األردن. 3 ط وتطبيقات مفاهيم التفكير تعليم (.2677)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

دار  : األردن . عمـان .يقـاتوتطب مفـاهيم التفكيـر تعلـيم (.2674)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الفكر

نمذجة العالقـات السـببية بـين السـن والـذاكرة والمسـتوى التعليمـى ( :  7313) فتحى مصطفى الزيات 
 0) ، جامعة المنصـورة ، العـدد  التربية كلية مجلة ومستوى األداء فى حل المشكالت ،

 )  ،3-13 6 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــة .(7333) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــوين األســـس المعرفي ـــي للتك ـــات العقل ـــز المعلوم  . وتجهي

 .مصر.دار الوفاء: المنصورة 
فاعليــة اســتخدام إســتراتيجية مقترحــة فــي تنميــة مهــارات (. 2661. )فريــدة حســن محمــد حســن علــى

ثانويـة فـى االقتصـاد المنزلـي فـى اتخاذ القرار والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة ال
 .جامعة القاهرة. معهد الدراسات التربوية. دكتوراه رسالة .دولة الكويت

 مــع الســت التفكيــر قبعــات  باســتخدام التــدريس كيفيــة فــي المعلمــة دليــل (.م2661. )فوزيــة الســالمى
ـــارة دروس ـــالجنوب الشـــرقي : جـــدة.  األوليـــة للصـــفوف مخت ـــة والتعلـــيم ب مكتـــب التربي

 .حافظة جدةبم
 .عالم الكتب. القاهرة. بنائية رؤية للفهم، العلوم تدريس (.2662)كمال عبد الحميد زيتون

 .عالم الكتب. القاهرة. التدريس وطرق المناهج في حديثة اتجاهات (.7331)كوثر حسين كوجك 
ـــ  فــيالتطبيقــات  التــدريس وطــرق المنــاهج فــي حديثــة اتجاهــات .(2662. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عالم الكتب: القاهرة. األسرية التربية مجال

http://search.mandumah.com/Record/675982
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ـــ ؛ 4المنزلــي، ط االقتصــاد وتــدريس منــاهج فــي حديثــة اتجاهــات (.2660. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عالم الكتب: القاهرة

أثر برنامج تعليمي قائم على استراتيجية التخيل في تدريس العلوم فـي (. 2672)بود الحراحشةكوثر ع
تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد والدافعيــة نحــو الــتعلم لــدى طلبــة المرحلــة األساســية فــى 

. ســوريا(. 7)العــدد(. 72)المجلــد. الــنفس وعلــم العربيــة الجامعــات اتحــاد مجلــة .األردن
711-227. 

لتعلـيم العلـوم فـي ( سـكامبر)فاعليـة اسـتراتيجية (. 2674)اعيل صبرى ومريم عالي الرويثيماهر إسم
تنمية مهارات التفكير االبتكاري لـدى التلميـذات الموهوبـات بالمرحلـة االبتدائيـة بالمدينـة 

 .الجزء األول. العدد الثالث والثالثون. النفس وعلم التربية في عربية دراسات .المنورة
http://search.mandumah.com/Record/404985 

ــراهيم ــالمي المــنهج (.2667. )مجــدى عزيــز إب ــوع فــي ضــوء التربــوي المــنهج تصــميم أســس الع  التن
  .األنجلو المصرية: القاهرة. الثقافي

 .عالم الكتب. القاهرة. التفكير وتعلم اإلبداعي التدريس (.2663)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العلمـي المؤتمر. النظريات-االستراتيجيات-تعليم التفكير المداخل(. 2662. )مجدي عبد الكريم حبيب
. كليـة التربيـة. تربية الموهوبين والمتفوقين المدخل إلى عصر التميز واإلبداع. الخامس

 .13-33ص ص . ديسمبر 73-73.جامعة أسيوط
(  المنزلـي االقتصـاد ( األسـرية التربيـة تـدريس مشـكالت بعـض(.2667.)إبـراهيم شـمو  محاسـن   

 المجلة. المعلمات آلراء دراسة تحليلية : السعودية العربية بالمملكة المتوسطة بالمرحلة
 :متاح. 216-247.  07 ع , 70 مج. الكويت– التربوية

http://search.mandumah.com/Record/4941 
 .الشروق دار. عمان .االجتماعية الدراسات تدريس أساليب (.7313)السكران محمد
 مهـارات حـل تنميـة فـي التعـاوني الـتعلم إستراتيجية استخدام فعالية(.2661)إبراهيم فراج  أنور محمد

 71 مـج. مصر– باإلسكندرية التربية كلية مجلة .النفس علم نحو االتجاه و المشكالت
 : متاح 731-24 2ع  .

http://search.mandumah.com/Record/85067 
 فـي تنميـة مهـارات القـراءة( سـكامبر)فاعلية إستراتيجية توليد األفكار (. 2673)محمد حميد المغدوى 

المملكـــة . جامعـــة طيبـــة.  ماجســـتير رســـالة .اإلبداعيـــة لـــد تالميـــذ المرحلـــة المتوســـطة
 . العربية السعودية

 .دار الفكر العربي. القاهرة. العلمية التربية وفلسفة العلوم تاريخ (.2664)داديمحمد رضا البغ

http://search.mandumah.com/Record/404985
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 6الكويت ، دار القلم . 72، طـ اليومية حياتنا فى النفس علم ( : 7311) محمد عثمان نجاتى 
 .األردن عمان، األطفال، عند التفكير (.2663)غانم محمد محمود
 مهـارات التفكيـر و التحصـيل تنميـة فـي سـكامبر اتيجيةإسـتر  فاعلية( 2674)محمد هاني حامد مرفت

. واجتماعيـة تربويـة دراسـات .الرابـع االبتـدائي الصـف تالميـذ لـدى العلـوم فـي التوليـدي
 232-221أبريل 2 ع(.73) مج .مصر

http://search.mandumah.com/Record/478874 
 يم العلوم في تنميـة مهـارات التفكيـرفاعلية استراتيجية سكامبر لتعل(. 2672)مريم عالي معال الرويثي

كليــة . ماجســتير رســالة .االبتكــاري لــدى موهوبــات المرحلــة االبتدائيــة بالمدينــة المنــورة
 .المملكة العربية السعودية. جامعة طيبة. التربية

 :متاح في 2672، 27في السبت يوليو  منار احمد
http://raeed.mathsboard.com/t47-topic 

وأنشـطة مصـاحبة باســتخدام " األشـكال الهندســية"تصــميم دروس وحـدة(. 2674. )منـى سـعد الغامـدي
أدوات ســكامبر واختبــار التفكيــر التباعــدى لطالبــات الصــف الخــامس االبتــدائي بالمملكــة 

ــة الســعودية ــة. العربي ــة التربي ــة كلي ــدد. جامعــة األزهــر. مجل ــاني(730)الع . ، الجــزء الث
 023-334ديسمبر 

http://search.mandumah.com/Record/662259 
جامعـة الملـك . الريـاض. ماجسـتير رسـالة .الحاجات التدريبية لمديري المـدارس(. 2672)مها الشمرى

 .سعود
 فاعلية االستكشاف الموجه فى تنميـة مهـارات اتخـاذ القـرار(. 2661. )مها محمد عبد الخالق الدمس

. كليـة االقتصـاد المنزلـى. ماجسـتير رسـالة .جمعى لـدى طـالب كليـة االقتصـاد المنزلـىال
 .جامعة المنوفية

 . دار الفكر: عمان. 7ط. التفكير تعليم (.2667)نايفه قطامي
  .والتوزيعدار الفكر للطابعة والنشر : عمان. 7ط. التفكير لألطفال تعليم (.2664)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثانيـة تالميـذ لـدى المشـكالت حـل مهـارة تنميـة فـي وأثـره بالحاسـوب التعلـيم(. 2674)نرجس زكري 

 اإلنسـانية العلـوم مجلـة. نموذًجـا الطبيعيـة العلـوم مـادة : تجريبيـة ثـانوي علـوم
. 426-233. مـارس 76ع .الجزائـر – ورقلـة - مرباح قاصدي جامعة - واالجتماعية

 :متاح
http://search.mandumah.com/Record/510558 

http://raeed.mathsboard.com/t47-topic
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 تنميـة سـكامبر فـي إسـتراتيجية علـى مبنـي تدريبي برنامج فعالية( 2674)جمعة أبو الكريم عبد نهى
 البلقـاء ماجسـتير، جامعـة رسـالة . األساسـي الرابع الصف طلبة لدى اإلبداعي التفكير

 . األردن. التطبيقية
يجلـــوث التوســعية علــى تحصـــيل مفــاهيم االقتصـــاد فعاليــة نظريــة را(. 2661. )نــورا مصــيلحى علـــى

كليــة . رســالة ماجســتير. المنزلــى وبقــاء أثــر تعلمهــا لــدى طالبــات المرحلــة اإلعداديــة
 .جامعة حلوان. االقتصاد المنزلى

 حل لتنمية مهارات المتعددة الذكاءات استراتيجيات على قائم برنامج(. 2676)خليل علي أحمد نيفين
( 70)ع  مصـر. باإلسـماعيلية التربيـة كليـة مجلـة .الروضـة أطفـال لـدى المشـكالت

 .يناير 717-730
http://search.mandumah.com/Record/89392 

 ريـاض مـنهج فـي مهاراتـه إدمـاج و سـكامبر برنـامج استخدام(. 2673)منير مصطفى الشنواني هاتيا
 التربيـة رابطـة مجلة ورقة عمل جامعة الملك سعود كلية التربية. لسعوديةا في األطفال
 متاح.410-431.يوليو(. 24) ع(1) مج .مصر. الحديثة

http://search.mandumah.com/Record/685960 
 تنميـة علـى العلـوم تـدريس فـي المتعـددة اتالـذكاء اسـتراتيجيات فعاليـة(. 2663) محمـد بنـت هـدي

 الثالـث الصـف تلميـذات لـدي لإلنجـاز والـدافع العلمـي المفـاهيم والتفكيـر االسـتيعاب
 المـؤتمر التـدريس، للمنـاهج وطـرق المصـرية الجمعيـة المكرمـة، مكة بمدينة المتوسط
 المجلـد )والمعاصـرة األصـالة بـين المعاصـرة المناهج تطوير( والعشرون الحادي العلمي
 .شمس عين جامعة .الضيافة دار .23/1-  21  الرابع

التـذوق  مهـارات بعـض تنميـة فـي سـكامبر إسـتراتيجية فاعليـة( 2670)إبراهيم أبـو لـبن المرسي وجيه
 فـي عربيـة دراسـات. األول الثانوي الصف طالب لدى اإلبداعي الكتابي والتعبير األدبي
  23-237.مارس. 17ع.السعودية. (ASEP)النفس وعلم التربية

http://search.mandumah.com/Record/760846 
فاعليـة برنـامج تـدريبي قـائم علـى هندسـة الفراكتـال لتنميـة مهـارات حـل  (.2676)وئام محمـد الغـانمي

 الرياضــيات بالمرحـــلةالمشــكالت الهندســية والتفكيــر الرياضــي واإلبــداعي لــدى معلمــات 
 .كلية التربية للبنات بجدة األقسام األدبية. ماجستير رسالة .جدة بمدينة المتوسطة

فـي  سـكامبر إسـتراتيجية علـى مبنـي تدريبي برنامج فعالية(. 2672)ياسمين سليمان عبد المسعودي 
 فـي تبـوك مدينـة فـي الموهـوبين الروضـة أطفـال لـدى المعرفـي االسـتطالع حـب تنميـة

http://search.mandumah.com/Record/89392
http://search.mandumah.com/Record/685960
http://search.mandumah.com/Record/760846
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 البلقـاء جامعـة. كليـة الدراسـات العليـا.  ماجسـتير رسـالة. السـعودية لمملكـة العربيـةا
 . األردن . التطبيقية

دار اليـازورى العلميـة للنشـر . عمان.  المشكالت وحل الذهني العصف) . 2661 (نبهان محمد يحيى
 .والتوزيع
 حـل مهـارات تطـوير فـي الذكيـة األلعـاب علـى قـائم إثرائـي برنامج فاعلية( 2672)يحيي أحمد القبالي 

 العربيـة المجلـة .فـي السـعودية المتفـوقين الطلبـة لـدى لالنجـاز والدافعيـة المشـكالت
 .23-7 (4)م(. 3)ع. التفوق لتطوير
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