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فعالٌة استخدام بعض استراتٌجٌات التعلم النشط في تنمٌة نهارات القدرة على حل
المسائل الرًاضٌة
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:املخلص
 وجخم،حّخمذ اظتراجُجُت الخّلم اليؽي ِلى جفاِل اإلاخّلم في الّملُت الخّلُمُت باِخباسه مدىس الخّلم وهذفه وغاًخه
، وخل اإلاؽىالث، ولّب ألادواس، والخّلم الزاحي، ومً هزه الىشق الخّلم الخّاووي،هزه الاظتراجُجُت مً خالٌ وشق
والّفف الزهني وهي وشق راث أزش فّاٌ في جىمُت كذساث اإلاخّلم وأزش الخّلم وبلىسة كذساث اإلاخّلمين بؽيل اًجابي ًىلذ
.ؤلابذاُ والابخياس
 ئال أن هزه اإلاهام جلعم ئلى ِذة مهاساث حعمى مهاساث،وَّخبر خل اإلاعاةل الشٍالُت مهاسة مً مهاساث الشٍالُاث
، زم سبي اإلاّلىماث التي جدلم الخلىٌ الصخُدت، والتي جىحض في الخذكُم في اإلاعألت أزىاء الخفىير بها،خل اإلاعألت الشٍالُت
.ومً زم اؼخلاق اظتراجُجُاث للخّامل مْ اإلاعألت الشٍالُت
،وختى ًخمىً اإلاّلمىن مً جذسَغ مهاسة خل اإلاعألت الشٍالُت لخالمُز اإلاشخلت الابخذاةُت بىشٍلت ظهلت ومبعىت
 بدُث جثير، فال بذ للمّلمين مً اظخخذام وشق أهثر خُىٍت ووؽاه،بدُث ٌعخىُْ هإالء الخالمُز أن ًخغلبىا ِلى الخجشٍذ
. ومً بين هزه الىشق اظخخذام اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي في الخذسَغ،دافُّت الخالمُز للخّلم
الكلمات املفتاحية استراثيجيات التعلم اليشط مهارات حل املاسالل الزاايية
Abstract:
Active learning strategy depends on the interaction of the learner in the learning process as a
hub of learning and its purpose and by this strategy through the cooperative learning methods,
learning, playing, and problem solving, brainstorming, and are instrumental in the development of
pain Learn the impact of learning and developing abilities of learners positively breeds creativity
and innovation.
Solving mathematical problems is a skill of math skills, these tasks are divided into several
mathematical problem solving skills called skills, outlining in scrutinizing the issue while thinking
about her, and then link the information that satisfies the right solutions, and then derive strategies
to deal with the issue of irrigation Throat last year.
And so the teachers of the teaching skill of solving the math for elementary pupils in an easy
and streamlined, so these students overcome abstraction, teachers must use more lively and active,
so excite students motivation to learn, among these methods using Active learning strategies in
teaching.
key words: Active learning strategy, Skills , Solving mathematical problems

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

- 159 -

ف
اعفلييةاستخدامضعبارتساتتيجييااتاملعتلالنشطفيتتمييةمهااراتادقلرةىلعلحااسمللئارل يياضيية أ /انحن ينيش

أ/انحندبعالكييير

مقدمة
ً
ً
ٌؽهذ الّالم مىز ِلىد جلذما مدعاسِا في مخخلف الجىاهب التي جمغ خُاة ؤلاوعان ،وكذ اهبثم ًِ هزا الخلذم
ـىسة مّشفُت هاةلت غير معبىكت في جاسٍخ البؽشٍت .وال بذ لهزه الخىىساث اإلاّشفُت والخلىُت أن جللي بٍاللها ِلى الىٍم
التربىٍت في الّالم ،هغيرها مً اإلايىهاث اإلاجخمُّت ألاخشي إلاىاهبت هزه الخىىساث ،وجدلُم الاظخفادة منها لخىىٍش مىٍىمتها
التربىٍت .وٍيىن رلً وله بهذف جدعين هخاحاث ِملُاث الخّلم والخّلُم التي جىٍمها وحؽشف ِليها اإلاإظعاث التربىٍت مً
خالٌ أظالُب واظتراجُجُاث الخذسَغ الخذًثت ،التي جخىلب بِئت جشبىٍت غىُت باإلاثيراث ،التي ًأمل التربىٍىن أن حعهم في
ً
ً
ً
ئًجابُا في ِملُت الخّلم ،بذال مً الذوس الخللُذي العلبي في الخللين (الزشيدي،5102 ،
جفُّل دوس الىالب وحّله مؽاسوا
ص ص.)10-15.
والبِئاث الخّلُمُت الجُذة هي التي جدخىي اإلاخّلم ،وجدُذ أمامه الفشؿ وي ًخفاِل مْ مّلمه وكشٍىه داخل حجشة
الذساظت وجدُذ له حى الشاخت وألالفت إلاعاِذجه ِلى الخّبير ًِ هفعه بىشٍلت خشة مباؼشة ،ومً زم جدلُم هخاةج الخّلم في
ـىسة خلُلُت فّالت .وَّذ الخفاِل الهادف مْ البِئت الخّلُمُت لشوسي لخدلُم الخّلم الفّاٌ اليؽي ،فبلذس ما ًخفاِل
اإلاخّلم بيؽاه في اإلاىكف الخّلُميً ،لذس ما جيىن الىخاةج فّالت ومإزشة .وٍيىن الخدذي هىا هى هُفُت معاِذة اإلاخّلمين مً
الخدىٌ مً خالت العيىن والفمذ أمام اإلاّلم ئلى خالت وؽىت جخىلب الخشهت ،والخدذر ،واللشاءة ،والىخابت ،وجىملت أوساق
الّمل ،ومماسظت ألاوؽىت والخجاسب ،وئللاء ألاظئلت ،والخّبير ًِ وحهاث الىٍش ،وجلخُق اإلاّلىماث ،واظخخالؿ ألافياس،
وجىٍُم واهدعاب اإلاادة الّلمُت في ـىسة فّالت ،وبزلً ًخم اخخىائهم بيؽاه في اإلاىكف الخّلُمي ،وحّلمهم بأظلىب أفمل
مما لى واهىا مجشد مخللين للمّلىماث مً اإلاّلم.
خُث أن خذور الخّلم ًخىكف ِلى اإلاخّلم هفعه ،واظخّذاداجه ،وكابلُخه للخّلم ،واليؽاواث التي ًلىم بها ،فهى
ٌّذ ِملُت راجُت وؽىت ًلىم بها اإلاخّلم ،ودوس اإلاّلم هى جىمُت جلً الاظخّذاداث ،وتهُئت اإلاخّلم للخّلم ،وئِذاد وجخىُي
اإلادخىي الخّلُمي اإلاىاظب لٍشوف اإلاخّلم.
فالخّلم ال ًخدلم بىشٍلت هاجخت ما لم ًخم جخىُىه ،وجىٍُمه ،وكُادجه مً كبل اإلاّلم ،ولىىه ً
هٍشا لخىىُ ألاهذاف
الخّلُمُت وجباًً اإلاىاكف الخّلُمُت خالٌ ِملُت جلذًم اإلاّلىماث ،أـبذ اإلاّلم ًىاحه بّن اإلاؽىالث الىاججت ًِ هزا
الىىُ والاخخالف فبّن الذسوط جدخاج الى جزهش الىكاتْ ،والبّن آلاخش ًدخاج الى جدلُل لخلً الىكاتْ أو ئلى فهم بّن
اإلاؽىالث والىؽف ًِ أظبابها وئًجاد خلىٌ لها وهىزا (أبى الجبين ،5102 ،ص.)15.
وفي هزا العُاق ٌهش في اللشن الّؽشًٍ ،مفىلح حذًذ أولم ِلُه اإلاهخمىن بىٍشٍاث الخّلم والخّلُم "الخّلم
اليؽي" واصداد الاهخمام بهزا اإلافىلح مْ حّاٌم الخلذم الّلمي واإلاّشفي والخلني.
ً
والخّلم اليؽي هى فلعفت جشبىٍت حّخمذ ِلى ئًجابُت اإلاخّلم في اإلاىكف الخّلُمي الخّلمي ،وجخممً ِذدا مً
اإلاماسظاث التربىٍت وؤلاحشاءاث الخذسَعُت التي جإدي ئلى جفُّل دوس اإلاخّلم ،بدُث ًخم الخّلم مً خالٌ الّمل والبدث
والخجشٍب ،ومً زم ًخىـل اإلاخّلم للمّلىمت ًِ وشٍم الاِخماد ِلى هفعه ،وهزلً في اهدعاب اإلاهاساث وجيىًٍ اللُم
والاججاهاث ،فهى ال ًشهض ِلى الخفَ والخللين وئهما ِلى جىمُت الخفىير واللذسة ِلى خل اإلاؽىالث ،وِلى الّمل الجماعي
والخّلم الخّاووي .ومً هىا فالترهيز في الخّلم اليؽي ال ًيىن ِلى اهدعاب اإلاّلىماث وئهما ِلى ألاظلىب الزي ًىدعب
الىالب بىاظىخه جلي اإلاّلىماث واإلاهاساث واللُم .فالخّلم اليؽي هى حّلم كاةم ِلى ألاوؽىت اإلاخخلفت التي ًماسظها
اإلاخّلم ،والتي ًيخج ِنها أهماه ظلىن حّخمذ ِلى مؽاسهت اإلاخّلم الفاِلت وؤلاًجابُت في اإلاىكف الخّلُمي الخّلمي (الزشيدي،
 ،5102ص ص.)12-10.
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ئن وشٍلت الخّلم اليؽي حعدىذ ِلى جىٍُم الّمل داخل حجشة الذساظت وئداسة الفف ،فاإلاذسط ٌّشف ما ِلُه ِىذ
حّل الىلبت كادسًٍ ِلى اهدعاب اإلاّشفت؛ رلً ًِ وشٍم جدذيهم ِىذ وشح ألاظئلت وئجاخت الفشـت لهم للىلاػ وبىاء الثلت
لذيهم وئؼّاسهم بأنهم ٌعخىُّىن أن ًدلىا وٍخىـلىا ئلى الخل بأهفعهم ،هما ًخدىٌ ئلى مىحه ِىذما ٌؽّش بأن الىلبت كذ
عجضوا ِلى الخل ،وكاةذ ِىذ ئحشاء ِملُاث الخلىٍم أو جيلُفهم بالىاحباث البُدُت (الكبيس ي ،5112 ،ص.)52.
وحّذ الشٍالُاث مً وحهت هٍش هثير مً اإلاشبين واإلاهخمين بخذسَعها هي أداة مهمت لخىٍُم ألافياس وفهم اإلادُي الزي
ً
ً
وِّؾ فُه ،فمال ًِ وىنها مىلىُ ٌعاِذ الفشد ِلى فهم البِئت اإلادُىت به والعُىشة ِليها ،وبذال مً أن ًيىن مىلىُ
ً
مىلذا لىفعه؛ فان الشٍالُاث جىمى وجضداد وجخىىس مً خالٌ خبراجىا الخعُت في فهم الىاكْ ،ومً خالٌ
الشٍالُاث
اخخُاحاجىا ودوافّىا اإلاادًت لخل مؽىالجىا وصٍادة فهمىا لهزا الىاكْ (أبى ساىة ،5101 ،ص.)52.
 إلاشكالية
ًخميز ِفشها الخالي بالدعاسُ اإلاّلىماحي ،والاهفجاس اإلاّشفي الهاةل ،والثروة الخىىىلىحُت ،والخغيراث العشَّت واإلاخالخلت
في وافت اإلاجاالث ،والزي ًمثل ج ً
دذًا ً
هبيرا ًىاحه التربىٍين في مجاٌ التربُت والخّلُم ،وال ًيىن مىاحهت رلً ئال باًجاد وشق
وأظالُب حّلم خذًثت ومىاظبت.
وكذ جىافغ التربىٍىن في ئًجاد وشق خذًثت مخىىِت؛ لممان حىدة مخشحاث الخّلُمً ،
هٍشا ألن مخشحاث الخّلُم ال
جدىاظب مْ مذخالجه .وهزه مؽيلت واضخت في مذاسظىا ،فالجهىد اإلابزولت في مجاٌ الخّلُم هبيرة ،والىكذ اإلاخفق لها
وىٍل والىفلاث باهٍت ،ولىً جأحي الىخاةج هضٍلت.
وَّىد رلً ئلى أن وشق الخذسَغ اإلاّخادة جشهض ِلى اإلاادة الّلمُت ،وتهمل اإلاخّلم؛ فُفبذ الخّلم ِباسة ًِ خفَ
مجمىِت مً اإلاّاسف ،واإلاّلىماث؛ مما ًجّل اإلاخّلم ً
ظلبُا ٌّخمذ ِلى الخفَ آلالي ،فُّىُه أهمُت هبيرة ،وٍشهض حهذه ِلى
العُىشة ِلى اإلاادة؛ بهذف الاخخفاً بها ،واظترحاِها ِىذ الخاحت ئليها (الشاًدي ،5112 ،ص.)02.
ولزلً فان التربُت في اإلالام ألاوٌ تهذف الى معاِذة اإلاخّلمين ِلى الىمى الؽامل اإلاخيامل مً خالٌ اإلاىٍىمت
الخّلُمُت بيل ميىهاتها -اإلاّلم ،اإلاخّلم ،اإلاىهج ،البِئت اإلادُىت ،اظتراجُجُاث الخذسَغ ،ألاهذاف -ومً خالٌ الخفاِل اإلاثمش
بين هزه اإلايىهاث خاـت الخفاِل بين اإلاّلم بىـفه اللاةذ واإلاشؼذ واإلاِعش في اإلاىكف الخّلُمي الخّلمي ،واإلاخّلم بىـفه
اإلاعخفُذ واإلاؽاسن واإلاعتهذف مً الّملُت الخّلُمُت ،واإلاىهج -بمّىاه الىاظْ -بىـفه اإلاشآة التي حّىغ ٌشوف اإلاجخمْ
وأهذافه ،وجترحم هٍمه واججاهاجه العُاظُت والاكخفادًت التي ٌعخٍل بها اليؾء.
وَّذ الخفاِل ؤلاًجابي في اإلاىكف الخّلُمي هى أظاط التربُت الؽاملت اإلاخياملت للمخّلم ،ئر أؼاسث هثير مً ألابدار
ئلى أن وشٍلت الخذسَغ الخللُذًت التي جدعم باإلللاء مً حاهب اإلاّلم ،والخللي مً حاهب اإلاخّلم ،هي ال حعهم في ئًجاد حّلم
خلُلي ،لزا وحب جىىٍش وشق الخذسَغ واظتراجُجُاجه ،خُث حؽشن اإلاخّلم ،وجضٍذ مً ئًجابِخه في اإلاىكف الخذسَس ي،
ً
مذفىِا الى الخفىير فُما ًخّلمه (أشكىاوي ،5100 ،ص.)15.
وٍخدىٌ الخّلم مً العلبُت الى حّلم وؽي ًيىن الخلمُز فُه
ً
اوّياظا لألفياس التي جىادي بها الىٍشٍت البىاةُت التي جإهذ ِلى أهمُت بىاء اإلاخّلمين
وحّذ اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي
إلاّاسفهم مً خالٌ جفاِلهم مْ بِئتهم (أشكىاوي ،5100 ،ص.)02.
وولما اظخخذم اإلاّلم اظتراجُجُاث جذسَعُت حّل الىالب ٌؽاسن في جىفُز الّملُت الخّلُمُت واهذ الىخاحاث أفمل،
ومً زم وعخىُْ أن هلمغ ألازش الىاضح لالظتراجُجُاث الخّلُمُت في جخشٍج أحُاٌ حذًذة مخّلمت ،وحعهم في اهدعاب
اإلاهاساث وجىمُت الاججاهاث لذي الىالب.
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وحّذ اظتراجُجُت الخّلم اليؽي فلعفت جشبىٍت حّخمذ ِلى ئًجابُت الىالب في اإلاىكف الخّلُمي ،وحؽمل حمُْ
اإلاماسظاث التربىٍت وؤلاحشاءاث الخذسَعُت التي تهذف ئلى جفُّل دوسه وجيؽُىه؛ خُث ًخم الخّلم مً خالٌ الّمل والبدث
والخجشٍب ،واِخماد الىالب ِلى راجه في الخّلم مً خالٌ ألاوؽىت الخّلُمُت اإلاخخلفت التي ًماسظها ،وبالخالي ًيخج ِنها
العلىهُاث اإلاعتهذفت ،والاًجابُت في اإلاىكف الخّلُمي والخّلمي (الشهزاوي ،5105 ،ص ص.)10-15.
ً
ً
حزسٍا في حمُْ مىاهج الشٍالُاث ،إلاىاهبت
جىىسا
وفي وكخىا الخالش وِلى اإلاعخىي الّالمي ؼهذ جذسَغ الشٍالُاث
ً
كعما ً
الخىىس العشَْ في الّفش ،خُث جدخل الشٍالُاث ً
وأظاظُا في مىاهج الخّلُم بعبب الخغيراث الىاظّت في مىاهج
مهما
الشٍالُاث ،مما دفْ اللاةمين ِلى مىاهج الشٍالُاث لخفُّل دوس الشٍالُاث إلِذاد ألافشاد لبىاء مجخمْ مخىىس كاةم بزاجه.
وحّذ الشٍالُاث وظُ ًىا ً
مهما لخىمُت مهاساث الخفىير اإلاخخلفت ،وأداء الخىمُت في هفغ الىكذ ،فمً خاللها ًخّىد
الفشد ِلى الخفىير العلُم الزي ًىّىغ ِلى وشٍلت مِّؽخه في الخُاة ،وخل اإلاؽىالث التي كذ جىاحهه في اإلاعخلبل ،ألامش
الزي حّل مً أهم الاججاهاث الخذًثت اإلاشغىبت في حّلُم الشٍالُاث في اللشن الخادي والّؽشًٍ اججاه حّلُم الشٍالُاث مً
أحل جىمُت مهاساث الخفىير واللذسة ِلى خل اإلاؽىالث واإلاعاةل ،لزلً أـبدذ الشٍالُاث همهج جشبىي ،جخجلى آلُاتها
وحىهشها وغاًاتها في خل اإلاؽىالث ،واإلاعاةل ،واهدعاب ؼتى أهىاُ الخفىير (املبيض ،5102 ،ص ص.)10-15.
وِلُه في ٌل اإلاىاهج اإلاّاـشة إلاادة الشٍالُاث ،جأزش حّلُم وحّلم الشٍالُاث باإلاىخى اإلاّشفي أو البىاتي في الخّلُم،
والزي ًبنى ِلى أظاط أن اإلاخّلم مذسن للّالم الزي ٌِّؾ فُه مً خالٌ خبراجه ،وهزلً ئِىاء اإلاخّلمين ً
فشـا واظّت
للخّلم ري اإلاّنى مً خالٌ الّمل الخجشٍبي.
ً
جىىسا وٌهىس اظتراجُجُاث جخّلم بخذسَغ مادة الشٍالُاث ،ئال أن
وؼهذث مىاهج الشٍالُاث في اإلاشخلت الابخذاةُت
بّن مّلمي الشٍالُاث باإلاشخلت الابخذاةُت ماصاٌ ًلخفش ِملُت الخذسَغ ِلى الىشق الخللُذًت ،والتي لم حّذ مدللت
ألهذاف الخّلُم في لىء الشؤٍت الخذًثت له (حمدي ،5102 ،ص ص.)220-220.
خُث أن ما مميز مىاهج الشٍالُاث هى جشهيزها ِلى اإلاّشفت الشٍالُت ،وأهم ميىهاتها وهي اإلافاهُم الشٍالُت التي حّذ
ً
حىهش الّملُت الشٍالُت ،خُث أن الشٍالُاث جفبذ راث مّنى وأهثر ً
وولىخا ئرا أدسن اإلاخّلمىن اإلافاهُم الشٍالُت
فهما
ومّىاها مً خالٌ وؽاوهم.
ومً المشوسي بىاء اإلاخّلم مّشفخه مً خالٌ جفاِله اإلاباؼش مْ مادة الخّلم وبُئخه وسبىها باإلافاهُم العابلت،
باإللافت ئلى الخأهُذ ِلى خذور هللت هىُِت في حّلُم وحّلم الشٍالُاث مً خالٌ سبي اإلافاهُم الجذًذة بما ٌّشفىهه ً
ظابلا،
زم ًداولىن اظدُّابها في وؽاه ِللي مما ًدفضهم ِلى اللُام بأوؽىت ابخياسٍت واظدثماس ئمياهُاتهم اإلاّشفُت ،وجىمُت كذستهم
ً
ِلى الخفىير وجىٌُف اإلاّلىماث بذال مما هى ظاةذ لذي اإلاخّلمين مً جللي ظلبي للمّلىماث الجذًذة وجخضٍنها في راهشتهم
هأحضاء ئلافُت مىففلت.
وفي لىء رلً أـبدذ وٌُفت اإلاّلم هي خلم اإلاىاكف الخّلُمُت اليؽىت التي جإدي ئلى جىحُه اإلاخّلمين هدى الخّلم
الفّاٌ مما ًإدي ئلى هدعاب اإلاّشفت الشٍالُت وجىبُلها بفىسة صخُدت مً خالٌ اظخخذام ألاوؽىت الخّلُمُت اللاةمت
ِلى أظاط الخّلم اليؽي (أشكىاوي ،5100 ،ص.)520.
وحّخبر خل اإلاعألت مهاسة مً مهاساث الشٍالُاث ،خُث جإدي ئلى حّلم مفاهُم ومّاسف حذًذة ،وجىـب الفشد ئلى
اإلاّنى الىاكعي للمفهىم ،ورلً هدُجت الظخخذامه للمهاساث الخعابُت الُذ جخممنها اإلاعألت وجثير فمىٌ اإلاخّلم ِىذ الىجاح
في خلها ئلى الخىـل ئلى هجاح آخش في معألت أخشي وجىبُله للمهاساث في مىاكف خُاجُت أخشي.
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وسغم أن خل اإلاعألت ٌّخبر مهاسة مً مهاساث الشٍالُاث ،ئال أن هزه اإلاهاسة جلعم ئلى ِذة مهاساث حعمى مهاساث خل
اإلاعألت الشٍالُت ،والتي جىحض في الخذكُم في اإلاعألت أزىاء الخفىير بها زم سبي اإلاّلىماث التي جدلم الخلىٌ الصخُدت ،ومً
زم اؼخلاق اظتراجُجُاث للخّامل مْ اإلاعألت الشٍالُت (العالىل ،5105 ،ص.)10.
ً
ً
وِىفشا فاِال
وِلُه فان جبني وشٍلت الخّلم اليؽي في الّملُت الخّلُمُتً ،جّل اإلاخّلم مدمىس الّملُت التربىٍت
ً
اوسجاما ئرا اظخخذمذ اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي مً كبل اإلاّلم الزي ٌّخبر ً
مىحها للّملُت الخّلُمُت
ودوسه ئًجابي وأهثر
الخّلمُت ،وخاـت مً خالٌ جىمُت مهاساث اإلاخّلمين ِلى خل اإلاعاةل الشٍالُت التي حّترلهم أزىاء حّلمهم ،هما حّضص لذيهم
مهاساث الخفىير الّلُا والخدلُل والترهُب والخلىٍم .ومً هىا جخمدىس ئؼيالُت الذساظت في الّىىان الخالي" :فعالية استخدام
بعض استراثيجيات التعلم اليشط في ثىمية مهارات القدرة على حل املاسالل الزاايية لدي ثالميذ املزحلة الابتدالية".
 أهداف الدراسة
هذفذ هزه الذساظت ئلى:
 الخّشف ِلى اإلافاهُم الىٍشٍت.
 الخّشف ِلى مهاساث اللذسة ِلى خل اإلاعاةل الشٍالُت.
 الخّشف ِلى فّالُت اظخخذام بّن اظتراجُجُاث الخّلم اليؽىت في جىمُت مهاساث اللذسة ِلى خل اإلاعاةل الشٍالُت
لذي جالمُز اإلاشخلت الابخذاةُت.
 أهمية الدراسة
ً
مىلىِا ً
مهما جمثل في فّالُت اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي في جىمُت
جىمً أهمُت هزه الذساظت في وىنها جىاولذ
مهاساث اللذسة ِلى خل اإلاعاةل الشٍالُت لذي جالمُز اإلاشخلت الابخذاةُت باِخباسها مشخلت مهمت في جىىٍش اللذساث الشٍالُت
للمخّلم والىـىٌ به ئلى أِلى دسحاث الخفىير الّلُا.
هما حّذ اظتراجُجُاث الخّلم اليؽىت مً أهم ألادواث التي حّين اإلاّلم ِلى جىحُه الفّل الخذسَس ي هدى جدلُم
ألاهذاف الخّلُمُت خاـت في لىء ملاسباث بُذاغىحُت حذًذة جلىم ِلى جفاِل اإلاخّلم ومؽاسهخه في بىاء حّلماجه.
 التعزاف بمصطخلحات الدراسة
 مفهىم استراثيجيات التعلم اليشط
ولمت اظتراجُجُت حّني:
ً
لغة هي ولمت مؽخلت مً اليلمت الُىهاهُت اظتراجُجُىط ،وحّني فً اللُادة.
ً
ثزبىاا هي الّملُاث الّللُت التي حعخخذم إلاعاِذة الزاهشة وؤلادسان الخس ي والاظخذالٌ الّللي ،وهي جخممً
الدعمُْ والخففُل أو ِمل الاسجباواث (املصزي ،5102 ،ص.)05.
ٌّشفها "سليمان وعبد القادر" بأنها" :اإلاماسظاث التربىٍت التي ًدبّها اإلاّلم داخل الففل ،وحّخمذ أهثر ما جيىن ِلى
وؽاه وفاِلُت وئًجابُت الخلمُز ،وجدمله معإولُت حّلمه ،وكذسجه ِلى اجخار كشاس بؽأن حّلمه ،وحشجُّه ِلى الّمل بؽيل
حّاووي لذِم رواءاجه الزاجُت والاحخماُِت" (سليمان وعبد القادر ،5112 ،ص.)250.
 مفهىم التعلم اليشط
ٌّخبر مفىلح الخّلم اليؽي مً اإلافىلخاث التربىٍت التي احتهذ الىثير مً اإلاخخفين في حّشٍفه وجىلُذ مفهىمه،
وفُما ًلي أهم هزه الخّشٍفاث:
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هى الخّلم الزي ٌّنى باظخخذام ألاوؽىت الخّلُمُت اإلاخىىِت باإلاذسظت ،والتي جىفش للمخّلم دسحت ِالُت مً الخشٍت
ً
بؽيل ـاسم والخبراث الخللُذًت ،وٍيىن فيها
معبلا
والخفىـُت ،والخدىم ،وخبراث حّلم مفخىخت النهاًت وغير مدذدة
ٍ
اإلاخّلم ً
بيؽاه وفّالُت؛ وَعخىُْ جيىًٍ خبراث الخّلم اإلاىاظبت.
كادسا ِلى اإلاؽاسهت
ٍ
هى فلعفت جشبىٍت حّخمذ ِلى مؽاسهت اإلاخّلم الفاِلت وؤلاًجابُت في اإلاىاكف الخّلُمُت الخّلمُت ،وحؽمل حمُْ
اإلاماسظاث التربىٍت وؤلاحشاءاث الخذسَعُت التي تهذف ئلى جفُّل دوس اإلاخّلم وحٍُّمه؛ خُث الخّلم مً خالٌ الّمل والبدث
والخجشٍب واِخماد اإلاخّلم ِلى راجه في الخفىٌ ِلى اإلاّلىماث واهدعاب اإلاهاساث ،وجيىًٍ اللُم والاججاهاث.
هى البِئت الخّلمُت التي جدُذ للمخّلم الخدذر والاظخماُ واللشاءة والىخابت والخأمل ،مً خالٌ خل اإلاؽىالث،
واإلاجمىِاث الفغيرة ،ودساظت الخالت ،ولّب ألادواس ،وألاحجُت ،وغيرها مً اليؽاواث التي جخىلب كُام اإلاخّلم بخىبُم ما
حّلمه (املصزي ،5102 ،ص ص.)52-52.
ِشفه "سعادة وآخزون" بأههِ" :باسة ًِ وشٍلت حّلم ووشٍلت حّلُم في آن واخذ؛ خُث ٌؽاسن الىلبت في ألاوؽىت
والخماسًٍ واإلاؽاسَْ بفاِلُت هبيرة؛ مً خالٌ بِئت حّلُمُت غىُت مخىىِت ،حعمذ لهم باإلـغاء ؤلاًجابي ،والخىاس البىاء،
واإلاىاكؽت الثرًت ،والخفىير الىاعي ،والخدلُل اإلاعخمش ،والخأمل الّمُم ليل ما جخم كشاءاجه أو هخابخه أو وشخه مً مادة
ً
بّما؛ مْ وحىد مّلم ٌشجّهم ِلى جدمل معإولُت حّلُم أهفعهم
دساظُت ،أو أمىس ،أو كماًا ،أو آساء بين بّمهم
بأهفعهم جدذ ئؼشافه الذكُم ،وٍذفّهم ئلى جدلُم ألاهذاف الىمىخت للمىهج اإلاذسس ي ،والتي جشهض ِلى بىاء الشخفُت
اإلاخياملت وؤلابذاُِت لىالب الُىم وسحل الغذ" (سعادة وأخزون ،5112 ،ص..)00.
بؽيل فّاٌ ومباؼش في
وِشفه ول مً "فيلدر وبزهت" ( )Felder & Brentالخّلم اليؽي بأههِ" :ملُت مؽاسهت الىلبت
ٍ
ً
ًص ً
ِملُت الخّلم وخاـت اللشاءة والىخابت والخفىير والخأمل ،خُث ًلىمىن بّملُاث اإلاؽاسهت والخىبُم؛ وٍيىن دوسهم باس ا بذال
مً أن ًلخفشوا ِلى ِملُت اظخلباٌ اإلاّلىماث اللفٍُت اإلاعمىِت أو اإلاشةُت اإلاىخىبت أو اإلاىبىِت" (الجمل ،5102 ،ص.)05.
 مفهىم املهارة
حّشف اإلاهاسة بأنها اللُام بّمل بعشِت ودكت وئجلان.
 مفهىم املاسالل الزاايية
ً
هي ول مىكف حذًذ ًىاحه الفشد وٍدخاج ئلى خل ٌعخذعي دسحت ِالُت مً الخفىير ،وهزا الخل ًيخج ً
حذًذا.
حّلما
 مفهىم حل املاسالل الزاايية
ً
معخُّىا باإلاّلىماث أو اإلاهاساث التي ظبم له أن حّلمها أو اهدعبها لُخغلب
هي الّملُت أو الّملُاث التي ًلىم بها الفشد
ِلى مىكف ـّب غير مألىف له مً كبل.
 مفهىم مهارة حل املاسالل الزاايية
هي اللذسة ِلى ئحشاء اإلاعألت وجىٍُم الخل مً خالٌ جدلُل اإلاعألت وجدذًذ مّىُاتها للخىـل ئلى ما هى مىلىب
واخخُاس وشٍلت مىاظبت للخل (العالىل ،5105 ،ص.)12.
 خصال :حل املاسالل الزاايية
 اظتراجُجُت الخل ًمىً حّلمنها خالٌ الخىبُم باظخمشاس لها. لِغ هىان اظتراجُجُت مثالُت للخل. حّلم الّذًذ مً الاظتراجُجُاث في الخل فشـت الخخُاس الاظتراجُجُت اإلاالةمت.- 164 -
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 ًشجبي معخىي همى الخالمُز بلذسجه ِلى الاهجاص في خل اإلاعاةل الشٍالُت. جخدعً مهاساث اإلاخّلم في الخل مً خالٌ اسجباه جلً اإلاهاساث باإلانهاج. إرشادات للمعلمين لتىمية قدرة طالبهم على حل املاسالل الزاايية
 حّىٍذ الىالب ِلى كشاءة اإلاعألت كشاءة واُِت وئحادة ـُاغتها بىخاباتهم ،ومداولت جىلُدها بالشظىماث. ال جخىكْ مً حمُْ الاوالب اللذسة ِلى خل اإلاؽىالث. الىالب ًجلعىن بىشق مخخلفت. جدمير معاةل مخىىِت مخذسحت في الفّىبت. ِىذما ًخىئ الىالب ًجب مّشفت ظبب الخىأ كبل جصخُده. الخأهذ مً فهم الىالب للمفاهُم والخّمُماث واإلاهاساث الشٍالُت الالصمت في الخل. ـُاغت اإلاعألت ِلى ؼيل كفت. مشاِاة بِئت الىالب ومدُىه ِىذ جدمير اإلاعاةل. جذسٍب الىالب ِلى فهم اإلاعألت والبدث ًِ الخل. مداولت البذء بما لذي الىالب مً مّلىماث ،زم ًبني ِليها وٍىىسها.حّىٍذ الىالب ِلى جلىٍم الخىت مً هاخُت خعابُت ومىىلُت (العالىل ،5105 ،ص.)02.
 خطىات حل املاسالل الزاايية
ً
ً
واظّا ،وهىان اظتراجُجُاث مؽخلت منها اظتراجُجُت "هشوًٍ"
الكذ اظتراجُجُت "بىلُا" في خل اإلاعألت كبىال
و"دوهًُ" وخىىاتها:
 -0قزاءة املاسألة وفهمها وجخمثل في ئبشاص اليلماث الشةِعت ،ووـف اإلاىكف وجدذًذ اإلاّىُاث واإلاىلىب.
 -5مزحلة الاستكشاف ًخم فيها جىٍُم اإلاّلىماث اإلاخىفشة بجذوٌ أو سظم جخىُىي أو ِمل همىرج.
 -0اختيار استراثيجية الحل اهدؽاف الىمي ،وجخمين الخل.
 -2ثىفيذ الحل.
 -2مزاجعة الحل وثىسيع مجاله أي الخدلم مً الجىاب ،ومىاكؽت الخل ،ومالخٍت أي حغُيراث ًمىً ئحشاؤها في
اإلاعألت (العالىل ،5105 ،ص.)02.
 استراثيجيات حل املشكلة الزاايية
هىان الّذًذ مً الاظتراجُجُاث التي ًمىً اظخخذامها في خل اإلاعاةل الشٍالُت وهزه الاظتراجُجُاث وسدث في وزُلتي
اإلاجلغ الىوني إلاّلمي الشٍالُاث في الىالًاث اإلاخدذ ألامشٍىُت ِامي ( )5111-0121وكذ جبيذ مؽاسَْ الشٍالُاث اإلاخخلفت
في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت هزه اإلاّاًير واكترخذ ً
ِذدا مً الاظتراجُجُاث لخل اإلاؽىالث الشٍالُت ،وهزه الاظتراجُجُاث
هثيرة ومنها:
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حلُا بمداولخىا ئـالح ما ال هفهمه ًمثل ً
 املحاولة والصطأ والزي ًخطح ًِبئا وبمشب مً الخبفش اإلافاجئ أو ما ٌعمى
بخبرة وحذتها فان لم هجذ مفً للمعامير اللىلبى جشاها هلشس فجأة أهه باإلميان اظخّماٌ كىّت هلذًت أو ش يء ممازل أن ًدل
مياهه ،وفي هزه الاظتراجُجُت ًخم اكتراح ِذد مً الخلىٌ ،وٍخم الخأهذ مً الخل الصخُذ.
 صياغة الفزوض واختبارها ورلً ًإهذ وحهت الىٍش اللاةلت بأن خل اإلاؽىالث هى الفُغت ألاسقى وألاِلذ للخّلم،وبخاـت ئرا كىسهذ هزه الفُغت بالخّلم ؤلاؼشاوي لخل اإلاؽىالث لذي ألاوفاٌ ،ئال أن زمت ً
لشبا مً ـُغ اإلاداولت والخىأ
أو الخبفش أو الاخخباس اإلانهجي للفشلُاث لذيهم.
 استراثيجية البحث عً همط جٍهش ألاِذاد أو ألاؼياٌ أو الشمىص في بّن ألاخُان ِلى ؼيل همي مّين ،وهزا الىميًلىدها ئلى الخىـل ئلى كاِذة حعخخذم للخىـل ئلى خل.
 استراثيجية البحث عً قاعد أو قاهىن لحل املاسألة في هزه الاظتراجُجُت ًخطح وحىد كاِذة وحىد كاِذة ما أو كاهىنهبدث ِىه لخل اإلاعألت الشٍالُت.
 استراثيجية عمل قالمة مىظمة أو جدول ِمل كاةمت مىٍمت أو حذوٌ وشٍلت حُذة لخىٍُم اإلاّلىماث الىاسدة في
اإلاعألت بدُث جمىىىا مً اهدؽاف ِالكت ما أو همي للبُاهاث الىاسدة في اإلاعألت (املالكي ،5111 ،ص ص.)22-22.
 فعالية استخدام بعض استراثيجيات التعلم اليشط في ثىمية مهارات القدرة على حل املاسالل الزاايية لدي
ثالميذ املزحلة الابتدالية.
ًخمخْ الخّلم اليؽي بىم هبير مً الاظتراجُجُاث الجُذة ،والتي جإدي ئلى جدلُم ألاهذاف اإلايؽىدة بأكل وكذ وحهذ،
وهخاةج ئًجابُت ،ولىً بؽشه حّاون الىالب واإلاّلم في الّمل الجاد اإلاثمش ،وجىىَْ هزه الاظتراجُجُاث خعب معخىي الىالب
وألاهذاف اإلايؽىدة ،واإلاخدبْ ألدبُاث الخّلم اليؽي ًجذ أن الىخاب واإلاهخمين كذ سـذوا اظتراجُجُاث هثيرة للخّلم اليؽي
منها" :الّفف الزهني ،الخّلم الخّاووي ،الخّلم الخىافس ي ،الخّلم باظخخذام جىحُه ألاكشان ،خل اإلاؽىالث ،الخّلم
باالظخىؽاف ،الخّلم باللّب ،اللفق ،لّب ألادواس ،اإلاعشخت ،خشاةي اإلافاهُم ،وشٍلت اإلاىاكؽت ،اظتراجُجُت (فىش ،صاوج،
ؼاسن) والتي جدخاج حمُّها ئلى دكت مً اإلاّلم في اظخخذامها ولشوسة الخذسٍب ِليها كبل جىبُلها مً أحل هخاةج مثمشة،
والبّذ ًِ الاسجبان"( .العالىل ،5105 ،ص.)52.
وحّلم الشٍالُاث في ـىسة وؽىت وفّالت ،هىان مً اإلابادب الّامت التي ًيبغي جىبُلها ِىذ حّلم الشٍالُاث ،وهي
اظخخذام الىشٍلت الّلمُت في الخفىير ،واخخىاء اإلاخّلمين في مىاكف حّلم وؽىت جخمشهض خىلهم ،ومعاِذتهم ِلى جيىًٍ
وجىىٍش أوش مفاهُمُت خاـت بهم ،وَشجْ هلاؼهم وجفاِلهم ً
مّا ،ومعاِذتهم ِلى اهدعاب الشٍالُاث هخبراث مً خالٌ
اظتراجُجُاث مخىىِت ومخباًىت وؼُلت في الىكذ هفعه ،ومعاِذتهم ِلى ئدسان الشٍالُاث في جخابْ وجيامل أزىاء ِملُاث
الخّلم ،جلً اإلابادب التي ًخطح فيها مذي الاهخمام بالّالكت الىوُذة بين ألاوؽىت وجىىِها ومماسظتها وحّلم الشٍالُاث.
وئن الهذف مً جذسَغ الشٍالُاث هى جىمُت الّلل والخفىير مً خالٌ مىاهجها ،التي ججّل اإلاخّلم ً
كادسا ِلى
اهدعاب مهاسة مّالجت اإلاّشفت واإلاّلىماث ،وجدذًذ البُاهاث ومفادس الخفىٌ ِليها وجىٍُمها وجدلُلها وجفعيرها ،والخّشف
ئلى اإلاىاظب وغير اإلاىاظب منها زم اهدعاب مهاسة ولْ الفشوك واخخباسها والخىـل ئلى الخّمُماث وجخشٍج الىخاةج ،ورلً
لخمىىه مً مماسظت ِملُاث الخفىير اإلاخخلفت مً فهم ومالخٍت وجدلُل وجفعير وجفىير هاكذ وخل للمؽىالث الخّلُمُت ،التي
حعاِذه ِلى الخّلم وجىمُت مهاساث الخفىير ِىذهم ،وكذ ٌهشث بّن مىاحي الخجذًذ في مىاهج الشٍالُاث وحّلُمها ،خُث
وٌفذ مىاد ئزشاةُت جخممً همارج مً ألاظئلت راث اللذسة الخدفُلُت اإلاشجفّت والترهيز في الخّلُم ِلى ئهعاب الىلبت
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مهاساث الخفىير ،وجىمُت كذساتهم ِلى الخأمل والخفىير واهدؽاف الّالكاث ،وبذأ الاهخمام بخىىٍش مىاهج الشٍالُاث لخدلم
مً أهذافها ألاظاظُت جىمُت كذسة الخفىير اإلاىٍم لذي الىلبت والاهخمام بخيؽُي الخفىير همىخج حّلُمي مً هىاجج الخّلم،
ولزا وان ال بذ مً ئِىاء اإلاخّلم الفشـت لُّمل بدشٍت (العالىل ،5105 ،ص.)10.
وِلُه ًمىً حّلم الشٍالُاث بؽيل فّاٌ باؼغاٌ الىلبت في الخجشٍب ،ووشح ألاظئلت ،والخأمل والاهدؽاف ،والابخياس
واإلاىاكؽت ،وٍخىلب مّلم الشٍالُاث الخذ ألادوى مً اإلاّشفت واللذس ألاهثر مً الخبرة مً خالٌ الخّامل مْ مىاكف جخممً
أهىاُ مُّىت مً مهاساث الخفىير.
ئن واحب اإلاّلمين هى جىٍُم وجىفير أهىاُ مً الخبرة جمىً الىلبت مً بىاء فهمهم الخاؿ للشٍالُاث وجىىٍشه،
وٍجب أن ًخم اخخباس أو جفمُم ألاوؽىت الخّلمُت في الشٍالُاث بدُث حشجْ اإلاخّلم ِلى الشبي بين الّالم الخاسجي وِاإلاه
وفىشه الخاؿ ،وجشهض اهدباهه ِلى بىاء الىخاةج الخّلمُت اإلالفىدة ،وٍلّب اإلاّلم ً
دوسا للخأهذ مً ولىح الخاحت للخىاـل
والخأهذ مً أن ألاوؽىت حؽخمل ِلى اإلاىاكؽت.
فمّلم الشٍالُاث الزي ٌعخّمل مخخلف ألاظالُب وؤلاحشاءاث وألاوؽىت لىالبه لُخخبروا وٍىدؽفىا مفاهُم
الشٍالُاث لخىمُت كذستهم ِلى الخفىير ؤلابذاعي ،لِغ خفٍها واظخٍهاسها (صقز ،5102 ،ص ص.)52-50.
خاثمة
في ٌل جىىُ اظتراجُجُاث الخذسَغ الخذًثت ومىاهبتها ليل ما هى حذًذ في ِفش جميز بالعشِت في الخفىٌ ِلى
اإلاّلىماث ،حّخبر اظتراجُجُت الخّلم اليؽي مً بين الاظتراجُجُاث التي جضٍذ مً ئًجابُت وفّالُت اإلاخّلم في غشفت الفف،
ورلً مً خالٌ معاِذجه ِلى الخّلم وجىمُت مهاساث الخفىير لذًه.
وباِخباس اإلاخّلم مدىس الّملُت الخّلُمُت الخّلمُت ،وحب ِلى اإلاّلم اهخلاء واخخُاس الاظتراجُجُاث التي حعاِذ في خل
اإلاعاةل الشٍالُت ،وبالخالي جىمُت كذساجه ومهاساجه مً خالٌ هزه الاظتراجُجُاث اليؽىت التي تهذف ئلى جفُّل دوس اإلاخّلم
أزىاء الّلمُت الخّلُمُت الخّلمُت.
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قالمة املزاجع
 -1الجمل ،ظمُت خلمي مدمذ .)5102( .فاِلُت بشهامج جذسٍبي ملترح كاةم ِلى اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي في جىمُت مهاساث
ً
الخذسَغ ؤلابذاعي لذي مّلمي الشٍالُاث في مشخلت الخّلُم ألاظاس ي .بدث ملذم اظخىماال إلاخىلباث الخفىٌ ِلى دسحت
اإلااحعخير في اإلاىاهج ووشق جذسَغ الشٍالُاث .غير ميؽىسة .ولُت التربُت .فلعىين :غضة .الجامّت ؤلاظالمُت.
 -2الشؼُذي ،فاومت حماٌ .)5102( .دسحت مماسظت دوسي اإلاّلم والىالب في الخّلم اليؽي في لىء بّن اإلاخغيراث مً
ً
وحهت هٍش مّلمي اإلاشخلت الثاهىٍت وولبتها في دولت اليىٍذ .سظالت ملذمت اظخىماال إلاخىلباث الخفىٌ ِلى دسحت
اإلااحعخير في التربُت .جخفق اإلاىاهج ووشق الخذسَغ .غير ميؽىسة .ولُت الّلىم التربىٍت .حامّت الؽشق ألاوظي.
 -3الضاًذي ،فاومت بيذ خلف هللا ِمير .)5112( .أزش الخّلم اليؽي في جىمُت الخفىير الابخياسي والخدفُل الذساس ي بمادة
الّلىم لذي والباث الفف الثالث اإلاخىظي باإلاذاسط الخيىمُت بمذًىت مىت اإلاىشمت .مخىلب جىمُلي لىُل دسحت
اإلااحعخير في اإلاىاهج ووشق جذسَغ الّلىم .غير ميؽىسة .ولُت التربُت .اإلاملىت الّشبُت العّىدًت :مىت اإلاىشمت .حامّت أم
اللشي.
 -4الضهشاوي ،حمّان بً مدعً بً مدمذ .)5105( .دساظت واكْ جذسَغ التربُت ؤلاظالمُت للمشخلت الثاهىٍت في لىء
اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي مً وحهت هٍش اإلاؽشفين التربىٍين .دساظت ملذمت للخفىٌ ِلى دسحت اإلااحعخير في التربُت.
جخفق اإلاىاهج ووشاةم جذسَغ التربُت ؤلاظالمُت .غير ميؽىسة .ولُت التربُت .اإلاملىت الّشبُت العّىدًت :مىت اإلاىشمت.
حامّت الىاةف.
 -5الّالىٌ ،سها فخخي مدمذ .)5105( .أزش جىٌُف بّن اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي في جىمُت مهاساث خل اإلاعألت الشٍالُت
ً
لذي والباث الفف الشابْ ألاظاس ي بمدافٍت غضة .سظالت ملذمت اظخىماال إلاخىلباث الخفىٌ ِلى دسحت اإلااحعخير في
مىاهج ووشق الخذسَغ .غير ميؽىسة .ولُت التربُت .فلعىين :غضة .حامّت ألاصهش.
 -6الىبِس يِ ،بذ الىاخذ خمُذ زامش .)5112( .جىمُت الخفىير بأظالُب مؽىكت ،مً البدىر التي كذمذ في اإلاإجمش الّلمي
للخّلُم الّالي.
 -7اإلاالييِ ،بذ اإلالً بً معفش بً خعً .)5111( .فاِلُت بشهامج جذسٍبي ملترح ِلى ئهعاب مّلمي الشٍالُاث بّن
مهاساث الخّلم اليؽي وِلى جدفُل واججاهاث والبهم هدى الشٍالُاث .د ساظت جىمُلُت للخفىٌ ِلى دسحت الذهخىساه
في اإلاىاهج ووشق جذسَغ الشٍالُاث .غير ميؽىسة .ولُت التربُت .اإلاملىت الّشبُت العّىدًت :مىت اإلاىشمت .حامّت أم اللشي.
 -8اإلابُن ،ئظشاء ِامش .)5102( .أزش اظخخذام اظتراجُجُت ( )PQ4Rفي جىمُت مهاسة خل اإلاعاةل الشٍالُت لذي والباث
ً
اظخىماال إلاخىلباث الخفىٌ ِلى دسحت اإلااحعخير في كعم اإلاىاهج ووشق
الفف الخاظْ ألاظاس ي بغضة .بدث ملذم
الخذسَغ .غير ميؽىسة .ولُت التربُت .فلعىين :غضة .الجامّت ؤلاظالمُت.
اإلافشي ،لُىا اخمذ ظلُم .)5102( .أزش جىبُم اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي ِلى جفمُم الغشفت الففُت في مذاسط
-9
ً
الخّلُم ألاظاس ي بلىاُ غضة -اإلاذاسط الخيىمُت هدالت دساظُت .-دساظت ملذمت اظخىماال إلاخىلباث الخفىٌ ِلى دسحت
اإلااحعخير في الهىذظت اإلاّماسٍت .غير ميؽىسة .ولُت الهىذظت .فلعىين :غضة .الجامّت ؤلاظالمُت.
 -11أبى الجبين ،ظُّذ ِبذ الشخمً مدمذ .)5102( .فّالُت اظخخذام اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي في جذسَغ الّلىم
الخُاجُت ِلى الخدفُل لذي والباث الفف الخادي ِؽش وجىمُت الاججاه هدى ألاخُاء في بّن مدافٍاث غضة .سظالت
ملذمت للخفىٌ ِلى دسحت دهخىساه الفلعفت في التربُت .جخفق مىاهج ووشق جذسَغ الّلىم .غير ميؽىسة .مّهذ
البدىر والذساظاث الّشبُت .مفش :اللاهشة .حامّت الذوٌ الّشبُت.
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 -11أبى صٍىت ،فشٍذ وامل .)5101( .جىىس مىاهج الشٍالُاث ،د.هِ ،مان ،ألاسدن :داسة اإلاعيرة.
 -12أؼىىاوي ،ؼُماء مفىفى .)5100( .دسحت جىبُم مّلماث سٍاك ألاوفاٌ في دولت اليىٍذ لّىاـش الخّلم اليؽي.
ً
سظالت ملذمت اظخىماال إلاخىلباث الخفىٌ ِلى دسحت اإلااحعخير في التربُت .جخفق اإلاىاهج ووشق الخذسَغ .غير
ميؽىسة .حامّت الؽشق ألاوظي.
 -13خمذيً ،خي بً ِامش ًخي .)5102( .بشهامج جذسٍبي كاةم ِلى بّن اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي لخىىٍش ألاداء
الخذسَس ي إلاّلمي الشٍالُاث باإلاشخلت الابخذاةُت .مجلت ولُت التربُت ،الجضء الثاوي ،الّذد ً 271ىاًش ،حامّت ألاصهش.
 -14ظّادة .وآخشون ( .)5112الخّلم اليؽي بين الىٍشٍت والخىبُم ،د.هِ ،مان ،ألاسدن :داس الؽشوق لليؽش والخىصَْ.
 -15ظلُمان ،ماحذة خبص يِ ،بذ اللادس ،أًمً مفىفى .)5112( .فاِلُت اظخخذام بّن اظتراجُجُاث الخّلم اليؽي
في جىمُت الخفىير الابخياسي والاججاه هدى مادة الّلىم والشٍالُاث لذي جالمُز اإلاشخلت الابخذاةُت ،بدث ملذم ئلى اإلاإجمش
الّلمي ألاوٌ (الخّلُم والخىمُت في اإلاجخمّاث الجذًذة) ماسط.
 -16ـلش ،خخام مدمذ هبهان .)5102( .أزش اظخخذام اظتراجُجُت الفف اليؽي ِلى جدفُل ولبت الفف الخامغ
ً
ألاظاس ي في مادة الشٍالُاث في مذًىت هابلغ واججاهاتهم هدى حّلمها .أوشوخت ملذمت اظخىماال إلاخىلباث الخفىٌ ِلى
دسحت اإلااحعخير في اإلاىاهج ووشق الخذسَغ .غير ميؽىسة .ولُت التربُت .فلعىين :هابلغ .حامّت الىجاح الىوىُت.
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