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المرحلة اإلعدادية  تالميذ تنمية مهارات تماسك النص وترابطه ل
 باستخدام التعلم المتمركز حول المشكلة

 : دادـــــــإع
 شــــــــهد محمـــد محمــد فــــرج 

 رافـــــــــــــــــــــــــــإش
استاذ  أ.د. مصطفى رسالن رسالن                        أ.د. إبراهيم محـمد عطا 

 أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ                  التدريس المتفرغناهج وطرق الم
 عين شمس   جامعة –  التربية كلية                    الفيوم جامعة – لتربيةا كلية   

 د محمود ـد. سامية محم
 مدرس المناهج وطرق التدريس

 جامعة الفيوم  –كلية التربية 

 ملخص البحث 

رات تماسك النص وترابطه لتالميذ المرحلة اإلعدادية  ة مهاتنمي  هدف البحث 
  من   اتلميذ  (  60)من  البحث   مجموعة  وتكونت   لمتمركز حول المشكلة. باستخدام التعلم ا

عشوائي ا،  ،اإلعداديةالمرحلة  تالميذ   اختيارهم  مجموعة  تم  إلى  تقسيمهم  تجريبية   وتم 
 تلميذ ا.( 30ضابطة وعددها )مجموعة ، و تلميذ ا  (30وعددها )

العلم  قيتحقول والمواد  األدوات  من  مجموعة  الباحثة  أعدت  البحث  ية  هدف 
وترابطه النص  تماسك  بمهارات  قائمة  أنشطة ،وهى  ,وكراسة  للمعلم  واختبارا ,ودليال  

داللة إحصائية بين درجات تالميذ  البحث إلى وجود فرق ذىوتوصلت نتائج  للتلميذ ,
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الختبار طة في التطبيق البعدي  لمجموعة الضابيذ اتالمدرجات  المجموعة التجريبية و 
الكتابة التجريبية،  المج  لصالح   مهارات  من موعة  مجموعة  بتقديم  البحث  وانتهى 

التوصيات والمقترحات جاء أهمها: ضرورة االهتمام بمهارات تماسك النص وترابطه 
 باعتبارها الهدف الرئيس للغة العربية.

 الكلمات الدالة: 
المشكلة  التعلم        حول  وترابطه    –  المتمركز  النص  تماسك  المرحلة   –مهارات 

 . اإلعدادية
Abstract  

The aim of the current study is to identify the impact of the 

problem-centeredlearning strategy in developing some 

grammatical skills among the second  preparatory grade students. 

The researcher used the quasi-experimental approach. 

The research sample consist of 60 preparatory stage students 

chosen haphazardly  then divided into two groups : an 

experimental group composed of 30 students and  a control group 

composed of 30 students.To verify the impact of this strategy, 

the  grammar skills test was applied on the research sample 

before and after students  used the problem-centered learning 

strategy. The study results show that there was  a statistically 

significant difference between the experimental group students 

’grades and the control group students’ grades in the pre and 

post applications of the test the grammatical skills for the benefit 

of the experimental group. The study ends up with a set of 

recommendations and proposals, the most important of which 

are: the necessity of working to provide some content attached to 

the Arabic language course for teaching grammatical skills. 

Key words: 

Problem-centered learning - grammar skills - preparatory stage. 
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 : مقدمة
المجتمعالل     أفراد  بين  تواصل  أداة  الفكغة  بناء  ووسيلة  دعامة ,  وهي  والشعور,  ر 

اللغة   وتؤدى  متجاوزة حدود الزمان والمكان., وناقلته  التراث البشري   وحافظةالتفكير,  
والمجتمع الفرد  حياة  أهميتها في  لها  الوظائف  من  يمث  .مجموعة  التعبير  كان   ل وإذا 

وبدونه ال    ،من أنماط النشاط اللغوي المهمة، وأكثرها انتشارا    فإنه  إحدى وظائف اللغة
 و مكتوبة إلى اآلخرين. اإلنسان نقل أفكاره منطوقة أ عيستطي

معزوال   لغوي ا  فرع ا  ليس  فر   والتعبير  باقي  اللغةعن  متوع  هو  بل  شابك , 
ع اللغوية أن تقدم الطالب في أحد الفرو  األخرى ومعنى ذلك؛ مع  فروع اللغة ومتداخل

 ( )  (241, 4200 ،حسن شحاتةنمو له الفروع األخرى. )هو بالتالي تقدم و 

إ الكتابى  التعبير  على  لىويهدف  التلميذ  وكتابة    قدرة  المقاالت،  انشاء 
الفكرة  تحديد  خالل:  من  وصحيح  فني  بأسلوب  والخواطر  األفكار  وتدوين  الرسائل، 

ت بعضها ببعض، ويزيد من دقة الفقر واستقصائها، وبناء الجملة بشكل سليم، وربط ا
ال الفنية  الصور  واستخدام  المختلفة،  اللغوية  األنماط  استخدام  جميلة، الكتابة: 

الشريف  والحديث  الكريم  القرآن  مثل:  الصلة  ذات  اللغة  مصادر  من  واالستشهاد 
من   يزيد  مما  المختلفة،  الترقيم  عالمات  واستخدام  واالمثال،  والحكم  والنثر  والشعر 

 .ير التفاعل مع الموضوع المكتوب تيس 

الطر  و ومن  التق  ف  ياالستراتيجيات  تسهم  أن  التعلم    استراتيجيةذلك    ييمكن 
دروس ي لموضوعات و التعليمى  تقديم المحتو   ىالمتمركز حول المشكلة التي تهدف إل

مهام تعليمية حقيقية واقعية ترتبط   مشكالت أوقررات الدراسية المختلفة في صورة  الم

 
  توثيق الـ يشير ما بين القوسين إلى نظامAPA  السنةؤلفالماإلصدار السادس )اسم ،،  

 .الصفحة(
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األساسية المحورية  المعارف  يذ ومجتمعهم من حولهم، وتعكس المفاهيم و التالمبحياة  
وتساعدهم المقررات،  و   لتعلما  ىعل  لهذه  وتطويره,  تفكيرهم  المهارات   إكسابهموتعديل 

ى حل المشكالت الخاصة بهم  قدرتهم عليادة ثقتهم بأنفسهم و وز االجتماعية المطلوبة،  
إل  كمابمجتمعهم،  و  الفرد  ى تحويل معتهدف  الناتجة   مجموعة  إلىارف  الخبرات  من 

و  احتكاك  المواقف عن  مع  الفرد  المرتبو   تفاعل  الحقيقية  بحياته. المشكالت  طة 
(Gohel, & Dodia, 2015, 98) . 

مهارات   أهمية  من  الرغم  وترابطه وعلى  النص  استخدام  تماسك  اللغة   في 
تحظ لم  أنها  إال  تدريسه  العربية،  وخطط  مناهجها  في  مشكلة باهتمام  فإن  لذلك  ا؛ 

تحصي في  أن    هامهاراتل  الضعف  ذلك  ومظهر  باقية،  اللغوي  األداء  في  وتوظيفها 
 . وهذا ما أظهرته دراسات.ال ،  منهم قبو   ى، وال تلقتالميذ تستأثر باهتمام ال راستها ال  د 
(Littlewood, 2000 ؛Clandfield, 2004) 

التجاه نحو تدريس  المختصون في مجال تعليم اللغات بضرورة ا  ىلذا أوصو 
وترابطهمهارات   النص  متنوعة،   تماسك  تدريسية  استراتيجيات  استخدام  خالل  من 

  التعبيرية االهتمام على الدور النشط للمتعلم ومنها صياغة الموضوعات  ويتركز فيها  
 في صورة مشكالت واقعية.

المتمركز يو  المعاصرة  التدريسية  النماذج  من  المشكلة  على  القائم  التعلم  ة  عد 
، مهارات تماسك النص وترابطه حول المتعلم، ويمكن أن تحقق بعض أهداف تدريس  

 ؛هارات التواصل اللغوي الطالب في م  ى دراسي، وبمستو لالتحصيل ا  ى واالرتقاء بمستو 
، وتتيح للطالب ممارسة عمليات العلم والمناقشة والحوار، ىتجعل التعلم ذا معن  حيث 

المسئولية وتحمل  التعاوني،  التعبير  والعمل  وحرية  التعلم،  أثناء    حسين  حسن)  .في 
 (195،  2003،  كمال زيتون و 
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 ؛ 2003  ،وديع مكسيموس  ؛Delisel, 1997أشارت دراسات عديدة منها )و 
 ,Etherington  ؛107  -104،  2009  ،بسام عبدهللا  ؛ 53،  2007زيتون،  عايش  
أثرا  2011 المشكلة  المتمركز حول  للتعلم  إلى أن  تدري  إيجابيا    (  الفي  مواد  س بعض 

بالطريقة ، وإحراز الطالب لتعلم أفرى وتحقيق أهدافهاالدراسية األخ ضل من الدراسة 
ي  ؛المعتادة الحيث  السابقة  تالميذ حفز  المعرفة  ينشط  الفاعلة،  المشاركة  يعيد على   ،

الجديدةبن المعرفة  مع  لتتوافق  بمستو و ،  اءها  وتحصيلهم  ى يرتقي  توظيف و ،  فهمهم 
مواقالم فى  المختعلومات  الحياة  مهارا و ،  لفةف  والتعلم  تطوير  والتواصل  الحوار  ت 

 .  ى، والتفكير الناقد واإلبداعىوالتعاونى الذات

االستراتيجية هذه  ويتل   أيضا    وتسمى  استراتيجيةى  باستراتيجية  التعلم    أو 
  ى كبر منظر أمن  ى  جريسون ويتل   قد صمم هذه االستراتيجيةالمتمركز حول المشكلة، و 

ه ن هذ أكار البنائيين في تدريس العلوم والرياضيات كما  أف  د منحديثة، وتعالبنائية ال
؛ حيث في تحقيق األهداف المنشودة  اغيره  نع   ةفاعليأكثر    اتميز بأنهاألستراتيجية ت 

ويتم   ،ن الهدف األساسي من التعلم المتمركز حول المشكلة هو تنمية البنية المعرفيةإ
من   ذلك  التحقيق  إعطاء  ا  ذ تالميخالل  في  سيتعلمونها الفرصة  التي  المادة  ختيار 

ذاتيا   موجها  التعلم  ويكون  تعلمها،  والوكيفية  ال  تالميذ ،  للعملية هم  الحقيقيون  مالكون 
)عايش .  التعليمية، والذي بدوره يدعم لديهم القدرة على االستقراء في المواقف الجديدة

 ( 460،  2007زيتون،  

المشكل حول  المتمركز  التعلم  أساسيةويتكون  مراحل  ثالث  من  )محمد    ة 
هللا؛  270  ،2008الكسباني،   عبد  التعليمية,هي  (86،  2009  ،بسام  )المهام   : 

من    المجموعات المتعاونة, والمشاركة( ولكل مرحلة رئيسة من هذه المراحل مجموعةو 
يمكن   التي  الفرعية  فأالمهارات  المعلم  يوظفها  الكتابى تدريس    ين  التعبير   مهارات 

 . مهارات التعبير الكتابىلديهم  ىحتى ينم  ؛للطالب 



 

 
 
 

 
 

558 

 والنفسية الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 

 

 م  2020ديسمبر-العدد الرابع عشر-المجلد الرابع عشر

 

الثالث  واستنادا   المراحل  ويتل   ةإلى  التعلم    ىالستراتيجية  لهذه    وفقا  فإن 
لدى السابقة  المعرفة  ينشط  بن  االستراتيجية  ويعيد  المعرفة المتعلم,  مع  لتتوافق  اءها 

 .الجديدة

غة بشكل  تتطلب هذه االستراتيجية تهيئة أوراق عمل عبارة عن مهام مصا و  
الطالب إ  يؤدى محاولة  معو   ،لى  وقد   بالتعاون  المشكلة.  لتلك  حل  إليجاد  مجموعته 

( إل2008فؤاد،  محمود  أشار  ويتل  ى(  استرتيجية  فاعلية  ضوء تتح  ىأن  في  دد 
وه  المتغيرات  من  التعلم  ىمجموعة  لمهام  الصحيح  االختيار  صورة :  في  المصاغة 

تتطلب حال   الطلبة ممشكله  المها  ع، وتفاعل  البعض، و   معتعلم و م  ممارسة بعضهم 
 . ىللتعلم البنائ المعلم ألدواره وفقا  

 ,Liu) كما ذكرها المتمركز حول المشكلة ومن خصائص استراتيجية التعلم 
تمثل المشكالت الحقيقية جوهر عملية ، و تعلم متمركز حول الطالب :  (44 ,2005

ويتضح أن التعلم  ،  الموجه  ىاتية من خالل التعلم الذ تكتسب المعرفة الحقيق، و التعلم
قعية، المتمركز حول المشكلة يمثل استراتيجية تعليمية تطويرية، تبنى على مشكلة وا

بين   بالحيرة والحماس  نوعا  من اإلحساس  تثير  مجموعات عمل متعاونة ذات معنى 
الطالب،   األفكار، من  وتبادل  واالستقصاء  والبحث  المشكلة،  بتحليل  يقومون  الذين 

ا هذه   ىلمعلومات فوجمع  خالل  ومن  لها،  إلى حل  للتوصل  منظمة  خطوات  ضوء 
العديد   يكتسبوا  أن  الطالب  يستطيع  التالمهام  المهارات  تعلم   ىمن  بعملية  تتعلق 

 .تماسك النص وترابطهمهارات 

تدريس   فإن  هذا،  ضوء  الكتابىوفى  التعبير  التعلم    مهارات  خالل  من 
تنمية هذه المهارات، وتطبيقها  ىدورا  فاعال  ف  ىن يؤد المتمركز حول المشكلة، يمكن أ

صورة مشكالت   ى ف  ر الكتابىمهارات التعبي كتابة ؛ فمن خالل تقديم    ى في األداء اللغو 
، فإن ذلك يحفزهم ويستثير ى مواقف التواصل اللغو   ىع الطالب فذات معنى ترتبط بواق
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لحل تلك المشكلة في لحلها، وعن طريق سعيهم    ىوالتعاون  ىفكيرهم، ونشاطهم الذاتت
وأنشطة تطبيقية، مجمو  وكتابة  وقراءة،  حوار  من  يمارسونه  وما  متعاونة،  عمل  عات 

من تطبيق مهاراته بصورة   من خالله العديد من المهارات اللغوية، ويتمكنون   يكتسبون 
 . التعبيرى أدائهم  ىعملية ف

  ريقهاعن ط ىالت تواصلإحدى وسائل ال فإتقان مهارات تماسك النص وترابطه
ال الطالب  أفكارهيستطيع  عن  ث بسالسه  تعبير  ومن  على  م،  اآلخرين،   الوقوف  أفكار 

ه من حوادث ووقائع ومعارف، من تسجيل ما يرغب في تسجيل  ومشاعرهم، كما تمكنه
في   ىكثيرا  ما يكون الخطأ الكتاب   جب أن تكون الكتابة سليمة؛ إذ أنعلى هذا ي  وبناء  

الفكرة   عرض  في  أو  ااإلمالء،  وضوح  وعدم  المعنى،  لقلب  ُتعد لفكرة،  مدعاة  ولهذا 
ن عناصر الثقافة، ا  مأساسي  في التعليم كونها ُعنصرا    ةالكتابة الصحيحة عملية مهم

اجتماعي والوقوف  وضرورة  عنها،  والتعبير  األفكار،  لنقل  اآلخرين، ة  أفكار  على 
 . (183، 1999، البجةاح واإللمام بها. )عبد الفت 

 كلة: اإلحساس بالمش ❑
من خالل عدة مصادر يمكن توضيحها على    بحث حساس بمشكلة النبع اإل

 :ىالنحو التال 

 ة: أواًل: مالحظة الباحث

معلمة   الباحثة  عمل  خالل  بمركز من  بنات  اإلعدادية  أطواب  بمدرسة 
بن  ىالواسط وجود   سويف،  ىبمحافظة  لدى  اتضح  ملحوظ  المرحلة   تالميذ   ضعف 

جراء إتباع    ةلكتابى، ووجود حالة من الملل وعدم المتعاإلعدادية فى مهارات التعبير ا
، باطهم وعدم إقبالهم على التعلمإلى عدم قدرتهم وإح   ؛مما يؤدىطرق الشرح التقليدية  

 .ررات الخاصة بهمقلة المشاركة والتفاعل في جميع المق ومن ثم
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 ثانيًا: الدراسات السابقة:

( أهمية التعبير 215،  2005)  اديمقد د  عاشور ومحمراتب    ويبين كل من          
الفرد أفكاره يصوغ بها    ىقة الت، فهو الطري يمثل نشاط ا أدبي ا واجتماعي احيث    ىالكتاب

جميل وتصوير  سليمة،  بلغة  وحاجاته  صياغتوأحاسيسه  إليه  ُيطلب  وما  بأسلوب ،  ه 
 .صحيح في الشكل والمضمون، وهو الغاية من تعليم اللغة

التعبير  مهارات تماسك النص وترابطه فى  أهمية    ما سبق من على  وتأسيسا  
وجود األخطاء  الشكوى  هذه فإن الشكوى من صعوبتها تتردد باستمرار ويعزز ؛ىالكتاب

المختلفة  ىف  اللغوية التعليمية  المراحل  وكتاباتهم في  التالميذ  أكدته ,أحاديث  ما  وهذا 
التيالنتائج   الدراسات  من  ا  أجريت   كثير  تدريس  طرق  مجال  مثل في  العربية  للغة 

 ,عويسمحمد    ؛2010؛ حنان أبو عمرة،  2005كل من )عبد الرحمن كامل،    اسةدر 
الضعف إلى أسباب عديدة من بينها طريقة   هذاعت هذه الدراسات  وقد أرج  .(2015

ف القائمة  الكتابى  تدريس    ىالتدريس  التعبير  فى  وترابطه  النص  تماسك  مهارات 
وال    جامعة ال تستثير في التلميذ شوقا    آلية,  ية,إلقائ  طريقة  ىفه  لدى التالميذ   والشفوى 
التطبيق  اهتماما   الجانب  تنمى  و وال  ف ى  الكتاب   ىمهاراته  البا  ىالتعبير  حاولت  حثة  لذا 

علم المتمركز حول الت  تقترح لعالجها توظيف  ىوبالتال  ؛إلقاء الضوء على هذه المشكلة
 . المرحلة اإلعدادية ميذ لتال تماسك النص وترابطهالمشكلة لتنمية مهارات 

  : االستكشافيةًا: الدراسة نيثا

 ىف مد تعر   شافية هدفت استكبدراسة    ةالباحث  ت شكلة البحث قامللتأكد من م
ستكشافية من  وتمت الدراسة اال  ،  قدرة تالميذ المرحلة اإلعدادية على التعبير الكتابى

 التالميذ.  عمل اختبار تحريرى تم تطبيقه علىخالل 
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 حث: مشكلة الب ❑
البحث   تكمن وترابطه مهارات    ىف  ضعفوجود    ىف  مشكلة  النص    تماسك 

معالجتالميذ  ل ويمكن  اإلعدادية،  الرئيس المرحلة  السؤال  على  اإلجابة  خالل  من  ة 
 التالى:

باستخدام    اإلعدادية  المرحلة  لتالميذ  المناسبة  وترابطه  النص  تماسك  مهارات  ما 
 التعلم المتمركزحول المشكلة ؟.

 السؤال األسئلة الفرعية اآلتية: من هذا ويتفرع 

 عدادى ؟ ما مهارات تماسك النص وترابطه المناسبة لتالميذ الصف الثانى اإل-

وترابطه - النص  تماسك  مهارات  تنمية  فى  المشكلة  المتمركزحول  التعلم  مافاعلية 
 المناسبة لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى؟ 

 : أهداف البحث  ❑
المرحلة اإلعدادية  تالميذ  ماسك النص وترابطه لهدف البحث تنمية مهارات ت -

 حول المشكلة. التعلم المتمركزمن خالل استخدام 
 : ىتمن المتوقع أن يفيد البحث فى اآل : أهمية البحث  ❑

ا  - للمرحلة  العربية  اللغة  مناهج  بناء  على  ضوء القائمين  على  إلعدادية 
 . ى مهارات تماسك النص وترابطهف  ةاللغوي تالميذ احتياجات ال

العربية  معلمي  - والمداخل    ىف  اللغة  واألساليب  االستراتيجيات  بعض  معرفة 
  ى لد   مهارات تماسك النص وترابطه  تنمية   التدريسية الجديدة التي تساعد في

 وتطوير أساليبهم التدريسية. ،طالبهم
تنميه    ىلكيفية استخدام التعلم المتمركز حول المشكلة ف  ىم نموذج إجرائ ي قد ت -

 .النص وترابطه مهارات تماسك 
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مراحل تعليمية   ىق التعلم المتمركز حول المشكلة فتطبي   ىف  ينآخر   ينباحث   -
 أخرى وفروع أخرى.

 البحث:  فروض ❑
درجات   ىبين متوسط    ≤  0.05عند مستوى    داللة احصائية  يوجد فرق ذى -

الختبار    ىالبعد المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة فى التطبيق  
 المجموعة التجريبية. لصالح النص وترابطه مهارات تماسك 

 بين متوسطي درجات     ≤  0.05عند مستوى    داللة احصائية  يوجد فرق ذى -
التجريبية   القبل  ى فالمجموعة  تماسك    ى والبعد   ىالتطبيقين  مهارات  الختبار 

 .التطبيق البعدىلصالح  النص وترابطه

 على الحدود التالية:اقتصر البحث  حدود البحث: ❑
ببا    نية:حدود مكا - التعليمية بمركز  بإدارة ببا  مدرسة الحديثة اإلعدادية بنات 

 سويف.   ىبمحافظة بن

 م. 2018/2019الدراسي الثاني لعام   ل الفص حدود زمانية: -

بشرية: - وعددهم    حدود  اإلعدادي  الثاني  الصف  مقسمين    60تالميذ  تلميذ ا 
 على مجموعتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة.

موضوعية - األفكار  :  حدود  )وضوح  اآلتية:  وترابطه  النص  تماسك  مهارات 
للموضوع أدوات وانتماؤها  استخدام  األف   ،  تدعيم  والشواهد الربط،  باألدلة  كار 

كار بجمل تامة، الترتيب المنطقى لألفكار األف المنتمية للموضوع، التعبير عن
 (.وتسلسلها

 : م ااستخد  تم البحث لتحقيق أهداف  :منهج البحث  ❑
النظري    ىف  :وصفيلاالمنهج   - اإلطار  إلعداد  المجال  أدبيات  وتحليل  مسح 

ا بمشكلة  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  المهارات  والبحوث  وتحليل  لبحث، 
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  ى ء أدوات البحث، وف، ووصف وبنابمهارات تماسك وترابط النص المرتبطة  
 .ومناقشتها النتائج رتفسي

التجريبي: - المستقل  فاعليةلقياس    المنهج  مهارات    المتغير  تماسك  )تنمية 
حول  المتمركز  التعلم   ( باستخدام  التابع  المتغير  على  وترابطه(  النص 

 ميذ الصف الثانى اإلعدادى.  تال ىلد المشكلة( 
 ومواده التعليمية:   أدوات البحث ❑

وترابطه - النص  تماسك  مهارات  الثانى  :قائمة  الصف  لتالميذ  المناسبة 
 .اإلعدادى

تماسك - الثانى  ل  المناسبةابطه:تر و   النص  اختبار مهارات  الصف  تالميذ 
 اإلعدادى.

 التصميم التجريبي للبحث:  ❑
التصميم  ااستخد تم    – One sample before)البعدي    ـــــقبلي  الالتجريبي  م 

after (Pretest – Posttest) Design)  ،ل لمناسبته  البحث طبيعة  وذلك 
 وبعديا   حيث يتم تطبيق أدوات البحث قبليا  ، وأهدافه

 البحث  يالتصميم التجريبي المستخدم ف  (1) جدول

 O1 T O2  المجموعة 

 المجموعة التجربيبة 

 

 :ـــالتطبيق القبلي ل

اختبار مهارات   -
تماسك النص  

 وترابطه. 

استراتيجية التعلم المتمركز  
 حول المشكلة 

 :لـــالتطبيق البعدي 

اختبار مهارات   -
تماسك النص  

 لتقليدية الطريقة ا  الضابطة المجموعة  وترابطه. 
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التجريبية: - لهايتم    المجموعة  المتمركز باستخدام    التدريس  التعلم  استراتيجية 
  حول المشكلة.

 الطريقة التقليدية. باستخدام  التدريس لهايتم  :الضابطةمجموعة ال -
 مصطلحات البحث:  ❑

 . التعلم المتمركز حول المشكلة   -
 ( الحميد  عبد  جابر  :  135،  1999يعرفها  ف يت   ة"استراتيجي(  عرض م  يها 

ون نقطة يمكن أن تك  وحقيقية، بحيث    ،ىمشكلة على الطالب تكون ذات معن  مواقف
 .تقصاء" انطالق للبحث واالس

يتبعها    للتعلم يواجه فيها المتعلمون بمشكالت،  استراتيجية"  ا:رف بأنهتعكما  
 ( Schwarz & Webb, 2001). لحل هذه المشكلة" ذاتيا   استقصاء الطالب 

بناء  ية تدريس يتم من خاللها اختيار و استراتيج  أنها:ثة إجرائيًا بوتعرفها الباح
ف يواجه  تعليمية  مواقف  صورة  في  اإلعدادى  يها المهمات  الثانى  الصف   تالميذ 

محددة،   مراحل  وفق  بحلها  ويقومون  واقعية،  حقيقية  فآمشكالت  االعتبار   يخذين 
 توجيه المعلم.و لحلها، وتحت إشراف  مناسبةال تماسك النص وترابطهمهارات 

 : مهارات تماسك النص وترابطه -
وأفكار،   ؛ جوهره معلومات ى أداء لغو "  (:15،  2003يعرفها محمد فضل هللا )

وآراء ومشاعر، وظاهره حروف مرسومة وعالمات ُمحّددة، وكالهما الجوهر والشكل 
والتوثيق اإلثبات  وتحقيق  التعبير،  وتجويد  االّتصال،  تنظيم  بهدف  وُمحكم  ، ُمنّظم، 

ُيعّبر به اإلنسان عن أفكاره، وآرائه ورغباته، ويعرض  ُمنّظم وُمحكم  أّنها أداء  ومنها 
مكنوناته؛ ليكون دليال  على   ىه وأخباره ووجهات نظره، وكل ما ف عن طريقه معلومات 

 فيما سّطره.  ىفكره ورؤيته وأحاسيسه، وسبب ا لتقدير الُمتلقّ 
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إجرائياً   اوتعّرفه الصف تالميقدرة    :ابأنه  الباحثة  على    ىاإلعداد   نىالثا  ذ 
بشكل   الموضوعات  فصحى،كتابة  عربية  وبلغة  صحيح  عن   مناسب  ُيعبرون  وهم 

، تلتزم بالقواعد الصحيحة منضبطة  غة مكتوبةواآلراء والمعلومات واألفكار بل  شاعرالم
 وموضوعا .  الكتابة شكال   ىف

 : للبحث اإلطار النظري 

 المتمركز حول المشكلة:المحور األول: استراتيجية التعلم 

اللغة   تعليم وتعلم  ىفعن استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ف
أيام سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم حينما جاء  يعود إلى لوم فإن الفضلة والعالعربي

له رجل يشكو الفقر وقلة الزاد فأرشده ووجهه إلى حل مشكلته عندما جاءه يطلب منه 
سأله وما عندك قال ماعندى غير فراش ابيت عليه فأتى به وعرضها على صدقه ف

له قال  ثم  بدرهمين  له  باعه  حتى  درهم    الصحابه  وهذا  قدوما   به  تشترى  درهم  هذا 
تشترى به حبال  ثم تذهب إلى الجبل فتحتطب وتبيع وال ترجع اال بعد جمعتين فإذا به  

ن ثم  لألفضل  حاله  تغير  وقد  جديدة  بلباس  إلىيرجع  عام    Wheatley  ى ويتل  سبت 
الذ 1991 الذ   ىم  بالشكل  اإلستراتيجية  ومراحل  أسس  بمراحلها   ىوضع  اآلن  عليه 

الث: مهام التعلم، المجموعات المتعاونة، المشاركة. ولهذا فقد نسبت اإلستراتيجية الث
وف إستراتيجية   ىإليه  التربويين  بعض  عليها  يطلق  حيث  باسمه  تسمى  كثيرة  أحيان 

 (30-29، 2010. )عبد الحميد اليعقوبي، "ى"ويتل

كال  من: نظرية تحقق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بكل خطواتها         
والمهام،  للمشكالت  بالتعرض  االكتشاف  على  القائم  التعلم  خالل  من  البنائية  برونر 

لفيجوتسك البنائية  النظرية  يحقق  المجموعات  في  العمل  خالل  أما  ىومن  نظرية  ، 



 

 
 
 

 
 

566 

 والنفسية الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 

 

 م  2020ديسمبر-العدد الرابع عشر-المجلد الرابع عشر

 

تتواجد في العمل ذاتيا  على بناء المعرفة من كل متعلم، من خالل   ىبياجيه البنائية فه
 (.15، 2016ل والمواءمة )خلود أبو حمد، التمثي ىعمليت

الجندي،   )أمنية  من  كل  الحكيم،  8،  2003واتفقت  عبد  شيرين  (  2005؛ 
بأنها: المشكلة  المتمركز حول  التعلم  الفلسفة   على تعريف   استراتيجية  نماذج  "أحد 

 Tasks، وتتكون من ثالثة عناصر وهي المهام   ىالبنائية، ومصممه جريسون ويتل
 . Sharing"، والمشاركة Cooperative Groupsت المتعاونة والمجموعا

أن التعلم المتمركز حول المشكلة ُيعد من    )6،  2017ويرى إياد عبد الجواد )
يقوم به من   حفز للمتعلمين، وتنشيط المعرفة السابقة لديهم، أهم االستراتيجيات؛ لما 

يتفق   جديد  بشكل  بنائها  ولذاوإعادة  الجديدة،  المعلومات  دفع   مع  من  به  يسهم 
والتواصل  مهارة  من  تبدأ  حياتية  مواقف  في  تعلموه  ما  توظيف  إلى  المتعلمين 

 . ىوالتفاوض االجتماع

مهارات ية  بتصوره أن تنم   )105،  2013وقد أكد على ذلك محمد عيسى )
التعلم المتمركز حول المشكلة، يؤدى دورا  فاعال  ف  كتابىالتعبير ال قدرة   ىمن خالل 

، وتطبيقها في األداء اللغوى؛ ذلك ألن الخبرات ىوالشفه  كتابى التعبير ال  المتعلم على
معه   ى الت  ى، أو بالتعاون مع أقرانه، وه ىيكتسبها المتعلم بجهده الذات  ى التعبيرية الت

، وتصبح جزءا  من ذاته، ألنها تختلط بتفكيره وشعوره ونشاطه وقدرته على هايةالن  ىف
التعبي القدرة  فتعلم  فالتعبير،  المتعلمين،   ىرية  تفكير  تستثير  حقيقة  مشكالت  صورة 

ويدفعهم إلى بذل  مجهود للوصول إلى حل لها، ويساعدهم على اكتشاف األخطاء، 
 ية. الشخص حياته ىوتوظيف هذه القدرة التعبيريه ف
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 : مهارات تماسك النص وترابطه المحور الثاني:

ف األساسية  العربية  اللغة  وظائف  أهم  ال  ى من  االجتماعية  حياتنا  يومية 
عن طريق    ىوذلك عن طريق المهارات اللغوية؛ التحدث، والكتابة، أ  ى االتصال اللغو 

ف  التالميذ  مهارات  تنمية  فإن  لذا  من    ىالتعبير،  الغاية  هو  اللغة التعبير  دروس 
أل  هالعربية؛  ما  التالميذ  يكتسبه  ما  كل  )دياب   ىن  الغاية.  تلك  لتحقيق  وسيلة  إال 

 (.2014البسطويسي،  

( ثنيان  آل  هند  ال448،  2015وتعرف  التعبير  قدرة    كتابى(  "هو  بأنه: 
وتوليد مجموعة من    ى الفكر   ىالطالب على ممارسة مهارات كتابية عليا ترتبط بالوع 

موض حول  سياقات األفكار  في  بوضوح  وصياغتها  معين،  تجتذب   وع  معنى  ذات 
أبو ضباع )  ىالمتلق بينما تعرف شيماء  التعبير ال7،  2015لقراءتها".  بأنه هو:   ( 

"قدرة التالميذ على الكتابة المترجمة ألفكارهم بعبارات سليمة تخلو من األخطاء، بقدر 
بة بأسلوب على قدر من الجمال يتالءم مع قدراتهم اللغوية، ومن ثم تدريبهم على الكتا

ويبها المناسب لهم، وتعويدهم على اختيار األلفاظ المالئمة، وجمع األفكار وتب  ىالفن
 وتسلسلها وربطها". 

نشاطا  إنسانيا ، من جوانب متعددة منها: جانب    ا بوصفه   كتابةأهمية ال  وتنبع
وجان  ىنفس عنه،  للتعبير  المتعلم  يدفع  مثير  أو  دافع  بوجود  عقلويكون  ويكون    ىب 

تعط  بصورة  تنظيمها  يمكن  معرفية  مخزونات  من  لديه  ما  على  المتعلم   ىباعتماد 
 تماسك النص وترابطهمن مهارة    ىيتضح في تمكين األيد   ىوجداللة، وجانب فسيول

لغو  وجانب  ودقتها،  اللغو   ى وجودتها  الموروث  على   ى ويعنى  والقدرة  المتعلم،  لدى 
 توظيفه.
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البا الوترى  أن  ه  بةكتاحثة  بل  للتالميذ؛  ملحة  من    ىضرورة   رئيس  عامل 
حلة من مراحل مر   ىأ  ىف  اعوامل نجاحهم, وعنصر مهم ال يستطيع االستغناء عنه

إليه بحاجة  فالمتعلم  تجاه   احياتهم,  أفكاره  كتابة  أو  لغيره،  نفسه  عن  للتعبير 
سة )ليلى العام والساحة االجتماعية. وهذا ما أكدته درا  ىالموضوعات التي تشغل الرأ

وحدة 2017،  ىالعتيب  تصميم  استخدام  فاعلية  على  التعرف  إلى  هدفت  والتي   )
مقترحة   تعليمية  التحرير لتنمية  إلكترونية  التعبير  الصف     ى مهارات  طالبات  لدى 

ف المتوسط  لغت  ى الثالث  دال   ى مقرر  فرق  وجود  إلى:  نتائجها  وتوصلت  الخالدة، 
المجموعتين   درجات  متوسطي  بين  ف إحصائيا   الضابطة  التعبير   ىالتجريبية  مهارات 

التحرير لع  ى التحرير  التعبير  ومهارات  و   ى المات،  الربط،  التعبير مهارات  ألدوات 
لالختبار   ى التحرير  الرسمية  الرسالة  كتابة  خالل  من  فصيحة  بلغة  النص  لصياغة 

 لصالح التجريبية.  ىالبعد 

 إجراءات الدراسة والتجربة الميدانية: 

  ماسك النص وترابطه: ات تمهار إعداد قائمة 
في صورتها األولية،   بمهارات تماسك النص وترابطهإعداد قائمة  قامت الباحثة ب

المحكمين،  ثم عرض السادة  المحكم  ىرأوقد  ها على  إجراء بعض ضرورة  ن  و السادة 
 ىبإجراء كافة التعديالت الت   ةالباحث   ت وقد قامعلى الصورة األولية للقائمة   التعديالت  
إليه المحكمأشار  قائمة  و ا  صدق  من  التأكد  تم  ثم  ومن  النص ن،  تماسك  مهارات 

و وترابطه النهائية،  صورتها  في  وضعها  ات مهار   خمس  ىعل  اشتملت   ىلتوا،  تم 
تامة,  بجمل  األفكار  عن  لالفكار   وهى:التعبير  المنطقى  ,صحة وتسلسلها  الترتيب 

وضوح    ,  ية للموضوعتدعيم االفكار باألدلة والشواهد المنتم  استخدام ادوات الربط,

 .االفكار وانتماؤها للموضوع 
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  مهارات تماسك النص وترابطهإعداد اختبار  : 
ــوء          ــي ضــ ــوى  فــ ــة، ومحتــ ــة واإلجرائيــ ــداف العامــ ــنص األهــ ــك الــ ــارات تماســ مهــ

، مهــارات تماســك الــنص وترابطــهتــم إعــداد وتصــميم اختبــار  وقائمــة المهــارات  ،وترابطـه
 احل اآلتية:وقد مرت عملية إعداده بالمر 

مســتوى مهــارات  إلــى قيــاسر االختبــا يهــدف هــذاتحديــد الهــدف مــن االختبــار:  (أ
 .ىعداد ذ الصف الثانى اإلتماسك النص وترابطه لتالمي

مهــارات تماســك تــم وضــع اختبــار  تحديــد نــور مفــردات االختبــار وصــيا تها:   (ب
 مهـــارات لالجوانــب المعرفيــة  ىفــي صـــورته األوليــة، بحيــث يغطـــ الــنص وترابطــه

 .( مفردة25، وبلغت عدد مفرداته )تماسك النص وترابطه
الـدليل الـذي يسترشـد بـه ُتعـد تعليمـات االختبـار بمثابـة   وضع تعليمات االختبـار:

 ىفــ ىوقــد روعــ راعاتهــا لتحقيــق األهــداف المرجــوة،يجــب م ىالقواعــد التــ تعــرفل
بـار تخالتعليمات االختبار البساطة والوضوح، وتم عرضـها فـي الصـفحة األولـى 

أســئلة  نابــة عــينتبــه إليهــا التالميــذ قبــل اإلج ىكــ مهــارات تماســك الــنص وكتابتــه
 االختبار.

مهـــارات تماســـك تـــم إعـــداد نمـــوذج إجابـــة الختبـــار تبـــار: طريقـــة تصـــحي  االخ (ج
اسُتخدم كمفتاح لتصحيح االختبار، وقـد تـم تخصـيص درجـة لكـل   النص وكتابته

بــالتعويض درجــة الكليــة لالختبــار مفــردة مــن مفــردات االختبــار، وبــذلك تصــبح ال
ــه فـــي ــئلة الموضـــوعية فـــ درجـــة 44وهـــي , مفرداتـ  ىاعتمـــدت الباحثـــة علـــى األسـ
 لكل مفردة من األسئلة الموضوعية. بواقع درجة واحدة ئلة االختباراغة أسصي

 صدق االختبار: التأكد من  (د
للتحقــق مـن صـدق االختبـار تــم عرضـه علـى مجمــوعة مــن  :صـدق المحكمـين -

وضــروريا مــن تعـــديالت أو  مناســباوذلــك بهــدف تحـــديد مـــا يرونــه ين المحـــكم
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فـي ضـوء آراء المحكمـين   اسـبةمند أجرت الباحثة التعديالت المقترحات ، ولق
 .بعد مراجعتها مع السادة المشرفين

ــداخلي صــدق -  تماســك الــنص وترابطــهمهــارات تــم تطبيــق اختبــار : االتســاق ال
مـن صـدق االتسـاق الـداخلي الختبـار  د استطالعية ، وتم التأكـ مجموعةعلي  

ــارات  ــك الـــنص وترابطـــهمهـ ــق ح تماسـ ــاط بـــين عـــن طريـ ســـاب معامـــل االرتبـ
ــدرجــــات األ ــة بعــ ــار باد الفرعيــ ــة الختبــ ــة الكليــ ــارات الدرجــ ــك الــــنص مهــ تماســ

كانــــت مــــن الدراســــة االســــتطالعية، و التــــي حصــــلت عليهــــا الباحثــــة  وترابطــــه
 :(2)رتباط كما يوضحها جدولمعامالت اال

 ( 2ل )جدو

 مهارات مصفوفة االرتباط بين درجات المهارات الفرعية بالدرجة الكلية لالختبار 
 تماسك النص وترابطه 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارات  م
 0.01 0.87 األفكار بجمل تامة عبير عنالت 1
 0.01 0.92 تدعيم االفكار باألدلة والشواهد المنتمية للموضوع  2
 0.01 0.92 ربطم أدوات الصحة استخدا 3
 0.01 0.81 وضوح االفكار وانتماؤها للموضوع  4
 0.01 0.72 االترتيب المنطقى لالفكار وتسلسله 5

أنـه تراوحـت معـامالت اتسـاق االبعـاد الفرعيـة الختبــار  (2) يتضـح مـن جـدول
(، 0.92،  0.72مـــع الدرجـــة الكليـــة لالختبـــار بـــين ) تماســـك الـــنص وترابطـــهمهـــارات 

، وهـي معـامالت مرتفعـة  0.01معامالت ارتباط دالة إحصـائيا عنـد مسـتوي   عهاجميو 
بابعــاده  تماســك الــنص وترابطــهمهــارات ختبــار ا ى، ممــا يشــير إلــي إمكانيــة النظــر إلــ

 .ألخذ والتعامل بالدرجة الكلية لهالفرعية كوحدة كلية مع إمكانية ا
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صــف باتســاق تي تماســك الــنص وترابطــهمهــارات يتضــح ممــا ســبق أن اختبــار 
 .لالختبار ىئنان إلي الصدق الداخليمكن االطم ى، وبالتالداخلي جيد 

ــار: ــات االختبـ ــن ثبـ ــد مـ ــ ب( التأكـ ــ ةالباحثـــ ت قامـ ــم بدراســـة اســـتطالعية لالختبـ ار إذ تـ
 ختبــار علــيهم.االتــم تطبيــق ، و عشــوائية مــن التالميــذ  مجموعــةتجريــب االختبــار علــى 

علــى معـــادلة كودرريتشاردســـون  الختبــارمعامــل ثبــات ااعتمــدت الباحثــة فــي حســاب و
إن ث يوضح معامل ثبات االختبار )حي (3). وجدول (KR21( )  21)ك ر    21رقـم 

 درجة. 44 يالدرجة النهائية لالختبار ه

 ( 3جدول )

 تماسك النص وترابطه مهارات  معامل ثبات اختبار  

الدرجة النهائية 
 لالختبار )ن(

متوسط 
 الدرجات )م( 

االنحراف  
 اري )ر( المعي

تباين الدرجات  
 (2)ر

معامل  
 0.96 193.03 13.89 23.49 44 ( 1.1الثبات)ر

نتـائج االختبـار وجـد أن معامـل ثبـات االختبــار  بتطبيـق المعادلـة السـابقة علـى
ثبــات عــال ، ممــا يــدعو إلــى االطمئنــان  ىأن االختبــار ذ  ى( ممــا يــدل علــ0.96هــو )

. هــذا فضــال  علــى أن معامــل الثبــات حــث الب مجموعــةام االختبــار مــع أفــراد عنـد اســتخد 
تبــار ثبــات االخالحــد األدنــى لمعامــل  ىيــتم الحصــول عليــه بهــذه الطريقــة  يعطــ ىالــذ 

 دنـى لمعامـل ثبـات االختبـار. وبـذلك يكـون الحـد األ(537،  1979:  )فؤاد البهي السيد 
 أن االختبــــار ثابـــت إلــــى حـــد كبيــــر ويمكـــن االعتمــــاد عليــــه ى( وهــــذا يعنـــ0.96هـــو )
 .درجة عالية من الثقةدامه بواستخ

تـــم حســاب معامـــل الســهولة والصـــعوبة  حســاب معـــامالت الســـهولة والصــعوبة: ▪
تطبيـق االختبـار  ز لكل مفردة من مفردات االختبار من خالل نتائجومعامل التميي
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االســــــتطالعية، وتــــــم أخــــــذ متوســــــط معــــــامالت الســــــهولة  علــــــى أفــــــراد المجموعــــــة
لســـهولة والصـــعوبة لالختبـــار ككـــل عامـــل اومعامـــل التمييـــز لحســـاب م والصـــعوبة،

 مقبـوال   معـامال   ,.(، وبهـذا يعـد 60,.( إلـى )33ن )حيث تراوح معامل السهولة مـابي
,.(, وتـراوح معامـل 67,.( إلـى )40لالطمئنان له, وتراوح معامـل الصـعوبة مـابين)

ــين ) ــز بــ ــهولة 25,.( إلــــى )22التمييــ ــبة لموســــطاتهم هــــي: معامــــل الســ ,.( وبالنســ
 .مقبولة ( نسب 0.24(، ومعامل التمييز )0.55ومعامل الصعوبة ) (،0.45)
مهـــارات تماســـك اء اختبـــار تـــم حســـاب الـــزمن الـــالزم ألد زمـــن االختبـــار:  تحديـــد ▪

حيـث اتبعـت الباحثـة طريقـة التسـجيل  ىالتسجيل التتابععن طريق  النص وترابطه
ثم تـم حسـاب التتابعي للـزمن الـذي اسـتغرقته كـل طالبـة فـي االجابـة عـن االختبـار,

ــد  ــة, وقــ ــذه األزمنــ ــتغرقته  متوســــط هــ ــزمن اســ ــط الــ ــة إلــــى أن متوســ ــلت الباحثــ توصــ
س دقائق لقـراءة التعليمـات فأصـبح خم إلى, إضافة دقيقة  وأربعون الطالبات خمس  

 .( دقيقة50الختبار يعادل )ا الزمن المخصص لإلجابة عن ىجمالإ
الـــنص  تماســك مهــارات اشــتمل اختبــار  وضــع االختبــار فــي صــورته النهائيــة: ▪

 .( مفردة25صورته النهائية على ) ىف وترابطه
ــق ▪ ــة لتطبيــ ــوات اإلجرائيــ ــتراتيجية:  الخطــ ــيمكــــن تناو االســ ــاز فــ ــا بإيجــ  ىلهــ

 الخطوات التالية:
 :االستراتيجيةمحتوى  

 عنوانا ، درس كلّ  يتضمن  بحيث  ودروسها االستراتيجية محتوى  تنظيم تم
 ومحتوى  التدريس، أثناء فى التالميذ  دافعية الستثارة متعددة ووسائل وأهدافا  سلوكية،
 كل ويختتم أهميتها، وبيان الدرس، موضوع وتعريفا  بالمهارة مناسبا ، يتضمن تمهيدا  
 ما  خاللها من التالميذ  يطبق مختلفة تقويمية نشاط وأنماط متنوعة، درس بتدريبات 

أثناء تعلموه ا وهذ   .المرجوة ة التنمي في العملية الممارسة تأكيد  بهدف الدرس؛ في 
 كراسة التلميذ، ودليل المعلم.: المحتوى ذكر تفصيال  فى كٍل من
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موضوعات  محتوى  تحقق  وترابطه  مها  وقد  النص  تماسك  ت ت اشتمل ى الت رات 
خالل    تدريسها  تم  ىوالت  ،االستراتيجية  ههذ   عليها من  التعلم    استراتيجيةللتالميذ 

 ، فى خمس موضوعات. المتمركز حول المشكلة

 التعلم المتمركز حول المشكلة  ( محتوى الدروس باستخدام4) ولجد

 عنوان الموضور الدرس
بجمل تامة  التعبير عن األفكار األول   
 وضوح األفكار وانتماؤها للموضور الثاني
 تدعيم األفكار باألدله والشواهد المنتمية للموضور  الثالث 
 استخدام ادوات الربط  الرابع

وتسلسلها   طقي لألفكارلترتيب المنا الخامس  
 أساليب وطرق التدريس:  

 وعليـه ؛وسالـدر  لكـل يصلح واحد  تدريس أسلوب  ال يوجد  أنه المتعارف عليه من
،  الـدروس لمحتـوى  عرضـه عنـد  األسـاليب  مـن مجموعـة المعلـم يسـتخدم أن فـإن األســاس

 (:5وسوف يتم توضيحها من خالل جدول )

 ( أساليب وطرق التدريس5جدول )

 لرئيسية: التعلم المتمركز حول المشكلة تيجية ااإلسترا

 

 

اإلستراتيجيات  

 المناقشة
 .طرح األسئلة على الطالب

 إجابة الطالب عن األسئلة. 

 تبادل النقاش حول اإلجابة.  
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 وضع الطالب في مشكلة.  حل المشكالت اإلجرائية 

 إقتراح الحلول من الطالب.

 أو استفسار.  طرح طالب لسؤال التعلم باألقران 

 إجابة طالب آخر على السؤال لزميله. 

 تي:تتضمن اآلالوسائل التعليمية:  
 السبورة الذكية.  
 سة التلميذ. كرا 
 اللوحات الورقية. 
 نماذج لمقاالت متنوعة  
التعليمية:  الدراسة  اعتمدتها ىالت األنشطة من مجموعة هناك   األنشطة 

بين الفروق  لمراعاة وذلك الحالية؛  لديهم، الدافعية وإلثارة  التالميذ، الفردية 
 :  ومنها ببعضها، االستعانة  للمعلم يمكن ىوالت

ــل الصـــف  األنشـــطة الصـــ ية: - ــذها داخـ ــوم التالميـــذ بتنفيـ ــطة التـــى يقـ وهـــى األنشـ
 الدراسى من خالل كراسة التالميذ، ويتم مناقشتهم فيها.

وهــي األنشــطة التــى يقــوم التالميــذ بتنفيــذها داخــل المنــزل مــن  األنشــطة المنزليــة: -
 قشتهم فيها في الحصة القادمة.خالل كراسة التلميذ، ويتم منا

شطة التى يقوم بها التالميـذ داخـل الفصـل بشـكل فـردى وهي األن  أنشطة تقويمية: -
 للتأكد من مدى اكتسابهم لمحتوى المدرس من قبل المعلم.

يتم تناولها  سوف    التعلم المتمركز حول المشكلة:  يةاستراتيجخطوات تنفيذ   
 : ىتوشرحها بالتفصيل كاآل 

ل يـتم هنـا عـرض الهـدف العـام مـن الـدرس مـن قبـ  عرض األهداف العامة للدرس: ❑
 يكونوا على علم ودراية بما يسعوا لتعلمه وتحقيقه. ىالمعلم على التالميذ، لك
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يــديها وكتابتهــا علــى الســبورة يقــوم المعلــم بتحد  عــرض األهــداف اإلجرائيــة للــدرس: ❑
 أمام التالميذ، لكي يسعوا دوما  لتحقيقها أثناء الحصة الدراسية الخاصة بالدرس.

بشـكل  ديمية للتالميذ عن تماسك النص وترابطـهفقرة تق  يقوم المعلم بذكر  التمهيد: ❑
عـــام أو عـــن موضـــوع الـــدرس بشـــكل خـــاذ، لكـــي يمهـــد للتالميـــذ الحـــديث عـــن 

 تضمن توجيه بعض األسئلة للتالميذ، مثل:موضوع الدرس، وقد ت
يسجلها ، وبعد اإلستماع لإلجابات  ل التالميذ عن معنى كلمة  تماسكبسؤا المعلم يامق

التالميذ بأن هذا هو  خبر كلمة تماسك، وي ضع دائرة علىي و  المعلم على السبورة 
 عنوان الدرس.

 .سؤال الطالب عن: ما معني كلمة )تماسك(؟ التقويم المبدئي:

يــتم فــي هــذه الخطــوة تقــديم المحتــوى الخــاذ بموضــوع  محتــوى الــدرس )المهــام(: ❑
تعلم الــ اســتراتيجيةالــدرس للتالميــذ، حيــث يعتبــر المحتــوى هــو مهــام الــتعلم داخــل 

، ىالمتمركــز حــول المشــكلة، ويقــوم التالميــذ بدراســته بعنايــة داخــل الفصــل الدراســ
 هل على التالميذ دراسته.ويقوم المعلم بتقسيمه إلى أجزاء مبسطة حتى يس

يتم في هذه الخطوة تقديم مجموعة من   التقويم التكويني )المجموعات المتعاونة(: ❑
ذ إلى مجموعات، وذلك لمـا تتطلبـه طبيعـة األنشطة التي يتم بداخلها تقسيم التالمي

يتعــاون فيهــا التالميــذ لإلجابــة عــن هــذه المرحلــة، و  ىاألنشــطة التــي يــتم تنفيــذها فــ
 تلخيص ما توصلوا إليه، وعرضه من قبل قائد المجموعة. ومن ثماألنشطة، 

عرض  ىيتم في هذا الخطوة مشاركة جميع التالميذ لبعضهم البعض ف المشاركة: ❑
 ستفادة منه فيما بعد.وة السابقة، وتلخيصه حتى يمكن االإليه من الخطما توصلوا 

جابـــة علـــى بعـــض يكلـــف المعلـــم فـــي هـــذه المرحلـــة التالميـــذ باإل التقـــوم الختـــامي: ❑
نهايـــة الحصـــة الدراســـة، وذلـــك للتأكـــد مـــن مـــدى  ىاألنشـــطة مـــن كراســـة التلميـــذ فـــ

 اكتساب جميع التالميذ لمحتوى الدرس.
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ــدرس: ❑ ــق الـ ــوم الم  لـ ــيقـ ــم فـ ــن  ىعلـ ــدرس مـ ــي الـ ــا ورد فـ ــوة بتلخـــيص مـ ــذه الخطـ هـ
ت مــن اإلنترنــت أو فــى المجــالت جموعــة مقــاالم معلومــات، وتوجيــه التالميــذ إلــى

 عليها واإلفادة منها، ومناقشة التالميذ فيها الحصة القادمة. طالعلال
 رابعًا: إجراءات التجربة الميدانية للبحث:

دوات البحـــث وإجــــراء الضـــبط العلمــــي لهــــا، نتهــــاء مـــن تصــــميم وبنــــاء أبعـــد اال       
 العرض التفصيلي لذلك: ىللبحث، وفيما يل إجراء التجربة الميدانية ىف ةالباحث ت شرع
البحث في تالميذ الصف الثاني    تمثلت مجموعةمجموعتي البحث:    اختيار ❑

التعليمية ببا  بإدارة  الحديثة اإلعدادية بنات  بني    اإلعدادي من مدرسة  بمحافظة 
المجموعة  سويف، )  وتكونت  تلميذ ا60من  إلى (  عشوائيا   تقسيمهم  وتم   ،

بالطريقة    درسوا المحتوى ، وقد  ا( تلميذ  30مجموعتين، مجموعة ضابطة وعددها ) 
 ا، وقد درسوا المحتوى من خالل ( تلميذ  30، ومجموعة تجريبية وعددها )المعتادة

 التعلم المتمركز حول المشكلة.
ال ❑ ألدوات  القبلي  بدء:  بحثالتطبيق  المجموعة   البحث   مجموعةقبل  من 

والمجموعة الضا  في استخدام  التجريبية المشكلة،  المتمركز حول  بطة في  التعلم 
الطر  المعتادةاستخدام  الختبار  يقة  القبلي  التطبيق  تم  النص ،  تماسك  مهارات 

المجموعة،  وترابطه اال  على  أدا وبعد  تطبيق  من  على    ة نتهاء  قبليا   البحث 
ا إلجراء المعالجات اإلحصائية ث تم رصد الدرجات البح مجموعة    .تمهيد 

البحث:   ❑ مجموعتي  بين  التكافؤ  اختبار  تحقيق  بتطبيق  الباحثة  قامت 
وترابطه  مهارات  النص  والضابطة    تماسك  التجريبية  المجموعتين  تالميذ  على 

   قبليا ؛ قبل بدء استخدام التعلم المتمركز حول المشكلة على المجموعة التجريبية. 
وقد قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين في  
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الختبار   القبلي  وترابطهالتطبيق  النص  تماسك  )مهارات  وجدول  يوضح  6،   )
 ذلك: 

تالميذ  درجات  ىقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط (6جدول )
مهارات  الختبار   القبليق التطبي  يالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  ف 

 االختبار  يقيسها  مهارة من المهارات التيفى كل  تماسك النص وترابطه

النحراف  ا المتوسط العدد  المجموعة  االبعاد
 المعياري 

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

  بجمل األفكار نع عبيرالت -1
 تامة

 2.42 7.47 30 المجموعة التجريبية

  ير دالة 0.05
 2.79 7.50 30 ةالمجموعة الضابط

وضوح االفكار وانتماؤها -2
 للموضوع 

 2.15 2.93 30 المجموعة التجريبية

  ير دالة 0.23
 2.37 2.80 30 المجموعة الضابطة

تدعيم االفكار باألدلة -3
 والشواهد المنتمية للموضوع

 1.59 2.77 30 المجموعة التجريبية

  ير دالة 0.16
 1.66 2.70 30 المجموعة الضابطة

 استحدام ادوات الربط-4
 1.36 3.27 30 المجموعة التجريبية

  ير دالة 1.06
 1.33 3.63 30 المجموعة الضابطة

المنطقى لالفكار  الترتيب -8
 وتسلسلها 

 2.00 3.00 30 المجموعة التجريبية

  ير دالة 1.34
 1.43 3.60 30 المجموعة الضابطة

 المجموع الكلى 
 6.79 19.43 30 يةالمجموعة التجريب

  ير دالة 0.50
 5.62 20.23 30 المجموعة الضابطة

 



 

 
 
 

 
 

578 

 والنفسية الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 

 

 م  2020ديسمبر-العدد الرابع عشر-المجلد الرابع عشر

 

( الجدوليــة مــن قيمــة )ت  أقــلأن قيمــة )ت( المحسـوبة  (6جــدول )يتضـح مــن 
داللــة  ىوجــود فــرق ذ عــدم . ممــا يــدل علــى والمجمــوع الكلــي فــي كــل مهــارة مــن المهــارات 

المجموعـة الضـابطة فـى و المجموعـة التجريبيـة  تالميـذ  درجـات    ىمتوسـطإحصائية بين  
 كــل مهــارة مــن المهــارات فــى  تماســك الــنص وترابطــهمهــارات الختبــار  القبلــيالتطبيــق 

 .ى تكافؤ المجموعتين قبليا  ، مما يدل علوالمجموع الكلي

 تي إلجراء تنفيذ تجربة البحث:آلتباع ا اتم : تنفيذ تجربة البحث  ❑
ل علــى الموافقــة والــدعم إلدارة المدرســة، وتــم الحصــو  االســتراتيجيةتوضــيح فكــرة  (أ

 المطلوب.
قامت الباحثة بكتابة خطاب ألولياء األمور وتوجيهـه لهـم، وذلـك لشـرح وتوضـيح  (ب

يح دورهم فى عملية تعلم أبنائهم من خاللها، وتوفير الدعم أهمية التجربة، وتوض
الالزم لهم سواء مادىا  أو دعما  معنوىا ، وتـم الحصـول علـى مـوافقتهم علـى إجـراء 

 ة.التجرب
ــراء ج(  ــرية: إجــ ــة تحضــ ــجلســ ــ ت قامــ ــع  ةالباحثــ ــة مــ ــة تعريفيــ ــإجراء مقابلــ ــذ بــ تالميــ

ــة بنـــات ا ــة اإلعداديـ ــة الحديثـ ــة بمدرسـ ــة التجريبيـ ــة المجموعـ ــة إلدارة ببـــا التعليميـ لتابعـ
ــ ــة بنـ ــويف ىبمحافظـ ــسـ ــرح، وقامـ ــتعلم  ت بشـ ــتخدام الـ ــالل اسـ ــن خـ ــدريس مـ ــة التـ طريقـ

ومعرفـة دور كراسـة التلميـذ المحتـوى،  ، وكيفية البدء في تعلـمالمتمركز حول المشكلة
ترتيـــب الموضـــوعات ، واألنشـــطة الخاصـــة بكـــل موضـــوع، وكيفيـــة فـــي عمليـــة الـــتعلم

 رة، وكيفية تسليم األنشطة للمعلمة.منطقيا  لتكوين مها

ــذد(  ــث: تنفيـ ــية للبحـ ــة األساسـ ــة األساســـية للبحـــث  التجربـ ــذ التجربـ ــتـــم تنفيـ  ىفـ
 م.2019/ 2018 ىاسمن العام الدر  ىالثان ىالفصل الدراس

ى مـن بشكل يـومللمحتوى   تعلم التالميذ بالمجموعة التجريبيةتم متابعة عملية   -
 طوال فترة التطبيق. واستمر، صلخالل االستجابات التي حدثت فى الف
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ــة   - ــم متابعـ ــةتـ ــة التجريبيـ ــذ بالمجموعـ ــ التالميـ ــرد علـ ــئلتهم ىوالـ ــاركتهم ، أسـ ومشـ
إرشـادهم السـتخدام اإلنترنـت لك وكـذ ، ، وتوجيههمفي حالة الخطأ  وتصحيحها

 فى اقتباس الموضوعات.
األنشـــطة التعليميـــة،  ىعلـــ التالميـــذ بالمجموعـــة التجريبيـــةتـــم متابعـــة إجابـــات   -

 وتوجيههم لإلجابات الصحيحة، وتقديم الدعم لهم.
 تم مناقشة إجاباتهم عن األنشطة فى جميع الموضوعات. -
الفصل للتأكد مـن ثبـات المحتـوى تم تنفيذ العديد من األنشطة التطبيقية داخل  -

 واستيعابهم له.
ألدوات   ❑ البعدي  التجربة    : البحثالتطبيق  لتنفيذ  المحددة  الفترة  إنتهاء  بعد 

الختبار  األساس البعدي  التطبيق  تم  وترابطه،  ية،  النص  تماسك  وبعد مهارات 
  البحث تم رصد الدرجات  مجموعةطبيق أدوات البحث بعديا  على  نتهاء من تالا

 . ا إلجراء المعالجات اإلحصائيةتمهيد  
تحقق الأسفر عنها البحث، و   ي عرض النتائج الت   الجانب يهدف هذا    نتائج البحث: 

 . تقديم التوصيات والبحوث المقترحة، و وتفسيرهامن صحة فروض البحث 

 :بار صحة  فروض البحثاخت

 أواًل: اختبار صحة الفرض األول: 

"يوجد فرق  :ذي ينص على ما يليفروض البحث والبالنسبة للفرض األول من 
( بــــين متوســــطى درجــــات المجموعــــة 0.05داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى ) ىذ

تماسـك مهـارات طة في التطبيق البعدي الختبـار التجريبية ودرجات المجموعة الضاب
للتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض ، وككـل لصـال  المجموعـة التجريبيـة"  النص وترابطه

متوســطى درجــات تالميــذ المجموعــة ت( للمقارنــة بــين قامــت الباحثــة بحســاب قيمــة )
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تماسـك الـنص مهـارات المجموعة الضابطة فى التطبيـق البعـدي الختبـار و   التجريبية
 :(7)، ويتضح ذلك من جدول ابطهوتر 

قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطى درجات تالميذ   (7جدول )
مهارات التطبيق البعدي الختبار المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى 
 ككل  تماسك النص وترابطه

البيانات     
 اإلحصائية

 

 المجموعة

 العدد 

 )ن(

المتوسط 
الحسابي 

 )م(

حراف  االن
المعياري 

 )ر(

درجة  
 الحرية

قيمة )ت(  
 الجدولية 

 قيمة)ت( 

 المحسوبة 

مستوى 
الداللة  
 اإلحصائية

حجم 
 التأثير 

(d) 0.05 0.01 

المجموعة  
 لتجريبيةا

30 29.33 1.54 
58 2.00 2.66 10.49 0.01 2.75 

المجموعة  
 الضابطة 

30 23.07 2.89 

( وقيمة )ت( الجدوليـة 10.49المحسوبة )أن قيمة )ت(   (7جدول )يتضح من  
عنـد  0.01( عند مسـتوى ثقـة 2.66وتساوي )  0.05(عند مستوى ثقة  2.00تساوي )

وهـو  0.8م التأثير كبير حيـث أنـه أكبـر مـن (، وكذلك يتضح أن حج58درجة حرية )
 .(2.75يساوي )

 الجدولية مما يدلمما سبق يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( 
ــة داللـــة إحصـــائية بـــين  ىعلـــى وجـــود فـــرق ذ  ــات المجموعـــة التجريبيـ متوســـطى درجـ

تماســك الــنص مهــارات ودرجــات المجموعــة الضــابطة فــي التطبيــق البعــدي الختبــار 
 .. وبذلك تم التحقق من صـحة الفـرض األولالتجريبيةلصالح المجموعة    ككل  ترابطهو 

توسطى درجات تالميذ المجموعـة ولقد قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( للمقارنة بين م
تماســك الــنص مهــارات التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــى التطبيــق البعــدي الختبــار 

 يقيسها كما يلي: فى كل مهارة من المهارات التى وترابطه
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قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطى درجات تالميذ   (8جدول )
مهارات التطبيق البعدي الختبار  يف  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 يقيسها االختبار   يمهارة من المهارات التكل  يف  تماسك النص وترابطه

 المتوسط  العدد  المجموعة  االبعاد 
ف  االنحرا 

 المعياري
 قيمة )ت( 

مستوى  
 الداللة 

حجم  
 التأثير 

(d) 

  بجمل األفكار نع  عبير الت -1
 تامة 

 0.37 9.93 30 المجموعة التجريبية 

3.73 0.01 0.98 
 0.91 9.27 30 المجموعة الضابطة 

وضوح االفكار وانتماؤها  -2
 للموضوع 

 1.20 4.47 30 المجموعة التجريبية 

5.05 0.01 1.33 
 1.63 2.60 30 الضابطة  المجموعة

تدعيم االفكار باألدلة  -3
والشواهد المنتمية  

 للموضوع 

 0.37 4.93 30 المجموعة التجريبية 

4.97 0.01 1.31 
 1.80 3.27 30 المجموعة الضابطة 

 استحدام ادوات الربط -4

 0.00 5.00 30 المجموعة التجريبية 

5.34 0.01 1.40 
 1.85 3.20 30 المجموعة الضابطة 

الترتيب المنطقى لالفكار  -8
 وتسلسلها 

 0.64 5.00 30 المجموعة التجريبية 

 0.46  ير دالة  1.76
 0.52 4.73 30 المجموعة الضابطة 

مـــــن قيمـــــة )ت(  أن قيمـــــة )ت( المحســـــوبة أكبـــــر (8جـــــدول )يتضـــــح مـــــن 
 الترتيــــب المنطقــــى لألفكــــار، وكــــذلك حجــــم التــــأثير كبيــــر فيمــــا عــــدا مهــــارة الجدوليــــة

ــلها ــا يـــدل علـــى وجـــود فـــرق ذ وتسلسـ ــات داللـــة إحصـــائية بـــين  ى، ممـ متوســـطى درجـ



 

 
 
 

 
 

582 

 والنفسية الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 

 

 م  2020ديسمبر-العدد الرابع عشر-المجلد الرابع عشر

 

البعــدي الختبــار المجموعــة التجريبيــة ودرجــات المجموعــة الضــابطة فــي التطبيــق 
لصالح المجموعـة التجريبيـة   في كل مهارة من مهاراته  تماسك النص وترابطه  مهارات

المجموعــة توجــد فــروق بــين  ال االترتيــب المنطقــى لألفكــار وتسلســله فيمــا عــدا مهــارة
  .التجريبية والمجموعة الضابطة

 :ينيًا: اختبار صحة الفرض الثانثا

"يوجــد  :البحــث والــذي يــنص علــى مــا يلــيفــروض مــن ي الثــانبالنســبة للفــرض 
ــتوى ) وفـــرق ذ ــد مسـ ــائية عنـ ــة إحصـ ــات 0.05داللـ ــين متوســـطى درجـــات درجـ ( بـ

تماسـك مهـارات  لتجريبيـة علـي اختبـار  التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للمجموعة ا
للتحقق من صحة هذا الفرض قامت . ووذلك لصال  التطبيق البعدي"  النص وترابطه

متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية مة )ت( للمقارنة بـين الباحثة بحساب قي
ويتضـح ذلـك  ،تماسـك الـنص وترابطـهمهـارات فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار 

 :(9)دول من ج

قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة   (9جدول )
 ككل  تماسك النص وترابطهدى الختبار مهارات التجريبية فى التطبيقين القبلى والبع

البيانات     
 اإلحصائية

 

 التطبيق 

 العدد 

 )ن(

المتوسط 
الحسابي 

 )م(

االنحراف  
المعياري 

 )ر(

درجة  
 الحرية

قيمة )ت(  
 الجدولية 

 قيمة)ت( 

 المحسوبة 

مستوى 
الداللة  
 اإلحصائية

حجم 
 التأثير 

(d) 
0.05 0.01 

 6.79 19.43 30 القبلي 
29 2.05 2.76 8.25 0.01 3.06 

 1.54 29.33 30 البعدي 

( وقيمــة )ت( الجدوليــة 8.25أن قيمــة )ت( المحســوبة ) (9جــدول )يتضــح مــن 
عنـد  0.01( عند مسـتوى ثقـة 2.76وتساوي )  0.05ستوى ثقة  (عند م2.05تساوي )
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و وهـ 0.8نـه أكبـر مـن إ(، وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيـث 29درجة حرية )
ــاوي ) ــة )ت( ، و (3.06يسـ ــن قيمـ ــر مـ ــوبة أكبـ ــة )ت( المحسـ ــح أن قيمـ ــبق يتضـ ــا سـ ممـ

ــا يـــدل علـــى وجـــود فـــرق ذ  . داللـــة إحصـــائية لصـــالح التطبيـــق البعـــدي  ىالجدوليـــة ممـ
 .يالثانوبذلك تم التحقق من صحة الفرض 

متوسـطى درجـات تالميـذ ولقد قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( للمقارنـة بـين  
تماسـك الـنص مهـارات بيـة فـى التطبيقـين القبلـى والبعـدى الختبـار المجموعـة التجري

 :التى يقيسها كما يلي فى كل مهارة من المهارات وترابطه

ها اإلحصائية للفرق بين متوسطى درجات تالميذ  قيمة )ت( وداللت  (10جدول )
تماسك النص  مهاراتالختبار  يوالبعد  يالتطبيقين القبل يف  المجموعة التجريبية

 ر االختبا يقيسها  يمهارة من المهارات التكل  يف   بطهوترا

 المتوسط العدد  التطبيق  االبعاد
االنحراف  

 المعياري 
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

حجم  
 التأثير 

(d) 

  بجمل األفكار نع عبيرالت -1

 تامة

 2.42 7.47 30 التطبيق القبلي 
5.49 0.01 2.04 

 0.37 9.93 30 التطبيق البعدي 

فكار وانتماؤها وضوح اال-2

 للموضوع 

 2.15 2.93 30 التطبيق القبلي 
3.58 0.01 1.33 

 1.20 4.47 30 التطبيق البعدي 

تدعيم االفكار باألدلة -3

 نتمية للموضوعوالشواهد الم

 1.59 2.77 30 التطبيق القبلي 
6.88 0.01 2.56 

 0.37 4.93 30 التطبيق البعدي 
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 المتوسط العدد  التطبيق  االبعاد
االنحراف  

 المعياري 
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

حجم  
 التأثير 

(d) 

 استحدام ادوات الربط-4
 1.36 3.27 30 القبلي  التطبيق

6.97 0.01 2.59 
 0.00 5.00 30 التطبيق البعدي 

الترتيب المنطقى لالفكار  -8

 وتسلسلها 

 2.00 3.00 30 التطبيق القبلي 
5.34 0.01 1.98 

 0.64 5.00 30 التطبيق البعدي 

 

مــــن قيمــــة )ت(  أن قيمــــة )ت( المحســــوبة أكبــــر (10جــــدول )يتضــــح مــــن 
داللة إحصائية بين  ىجم التأثير كبير، مما يدل على وجود فرق ذ الجدولية، وكذلك ح

التطبيقـين القبلـى والبعـدى الختبـار  يف متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية
 يقيسـها االختبــار يمهـارة مــن المهـارات التــكــل  يفـ تماســك الـنص وترابطــهارات مهـ

 .لصالح التطبيق البعدي

تماســك الـــنص مهـــارات فــي تنميــة  ســـتراتيجبةفاعليــة االولتحديــد  :ســـتراتيجيةفاعليــة اال
قامـــت الباحثـــة بحســـاب النســـبة المعدلـــة للكســـب وداللتهـــا فـــى كـــل مـــن اختبـــار  وترابطـــه
 :يوضح ذلك (11)، وجدول ص وترابطهتماسك النمهارات 

 تماسك النص وترابطه النسب المعدلة للكسب لبالك وداللتها الختبار مهارات   (11جدول )

 حصائى الدليل اإل 

 االداة 

متوسط درجات  
 التطبيق القبلى 

متوسط درجات  
التطبيق  
 البعدى

النهاية  
 العظمى 

النسبة المعدلة  
 للكسب 

الداللة  
 اإلحصائية 

 دالة إحصائياً  1.20 31 29.33 19.43 تماسك النص وترابطه اختبار مهارات
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تماســك مهــارات يتضــح أن النســبة المعدلــة للكســب الختبــار  (11جــدول )مــن 
فى الجوانب التى  ستراتيجية( مما يدل على فاعلية اال1.20أكبر من )  نص وترابطهال

 .تائج السابقةذه النتائج تؤكد الن، وهتماسك النص وترابطهمهارات يقيسها اختبار 

 وتفسيرها: النتائج  مناقشة

مــن خــالل النتــائج أعــاله، نجــد أن اســتخدام الــتعلم المتمركــز حــول المشــكلة لــه أثــر     
 نمية مهارات الكتابة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .فى ت

ــتعلم       ــى المـ ــوم علـ ــكلة يقـ ــول المشـ ــز حـ ــتعلم المتمركـ ــتخدام الـ ــى أن اسـ ــافة إلـ باإلضـ
ه فـــي العمليـــة التعليميـــة، كمـــا أنـــه يتـــيح اســـتخدام أكبـــر عـــدد مـــن الحـــواس وفاعليـــة دور 

ياد عـدد الحـواس فـي عمليـة البشرية في عملية التعلم، وذلك ألن نسبة التعلم تزداد بازد 
التعلم، فكلما تكاملت الحـواس فـي عمليـة الـتعلم كلمـا حـدث الـتعلم بشـكل أفضـل، وهـذا 

 ما أكدته نظرية بيرند فيدنمان.

ات من: وقد  دراسة كل  ومنها  السابقة،  الدراسات  نتائج  مع  النتائج  هذه    فقت 
؛ رشا 2015اغ، ؛ شيماء أبو ضب2013؛ رائد الهرباوي، 2011أحالم عبد الوهاب، )

شرخ،  2016سلوم،   أبو  أسماء  العازمي،  2016،  ترفة  الجبوري، 2016؛  أبرار  ؛ 
 . (2018؛ خالد ابنية، 2017؛ أحمد محمد، 2016
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 بما يلي: ة وصي الباحثتفي ضوء نتائج البحث  : توصيات البحث

إعداد دليل متكامـل لمعلمـي اللغـة العربيـة بشـكل خـاذ والمعلمـين بشـكل عـام  ▪
ق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في التعليم األساسي، خاذ بتطبي

 وعدم ترك األمر عشوائيا .
ــول  ▪ ــات حـ ــن البحـــوث والدراسـ ــد مـ ــراء مزيـ ــوير إجـ ــتراتيجتطـ ــية االسـ يات التدريسـ

ات مختلفـة ئـوقياس فاعليتها في تنمية العديد من نواتج الـتعلم لـدى ف  التقليدية،
 .التالميذ من 

ــ ▪ وث والدراســــات والتجــــارب للتعــــرف علــــى اســــتراتيجيات إجــــراء مزيــــد مــــن البحــ
وطرائــق جديــدة يمكنهــا أن تثــري العمليــة التعليميــة، وتســهل عمليــة الــتعلم لــدى 

 التالميذ.
 في ضوء نتائج وتوصيات البحث يقترح إجراء البحوث التالية:  : بحوث مقترحة

فـــي  المتمركـــز حـــول المشـــكلةقـــائم علـــى الـــتعلم فاعليـــة برنـــامج تـــدريبي مقتـــرح  ▪
 .النحوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية القواعد  استخدام مهارات  تنمية

كيــر التفتنميــة مهــارات  فــي اســتراتيجية الــتعلم المتمركــز حــول المشــكلةفاعليــة  ▪
 لمرحلة اإلعدادية.نجاز لدى تالميذ االبصري والدافعية لإل
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 : المراجع

 العربية: المراجع أواًل: 

فاعلية برنامج بنائي مقترح في تنمية مهارات (.  2016أبرار مهدي حميد الجبوري )
التذوق األدبي والتعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية 

العراق مبجمهورية  رسالة  التدريس، ،  وطرق  المناهج  قسم  اجستير، 
 كلية التربية، جامعة المنصورة، مصر.

( عبدالوهاب  أحمد  طرخان  استراتي(.  2011أحالم  على فاعلية  قائمة  مقترحة  جية 
المدخل المعرفي في تنمية مهارات التعبير الكتابي في اللغة العربية 

رسالة  ي،لتالميذ الصف الخامس اإلبتدائي من مرحلة التعليم األساس
 ماجستير، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة. 

 ( الهادي  عبد  ومني  راشد  وعلي  النجدي  ف (،  2005احمد  حديثة  تعليم اتجاهات  ي 
البنائية والنظرية  العالمية  المعايير  ضوء  في  دار العلوم  القاهرة،   ،

 الفكر العربي.
الحادي عش(.  2017أحمد رياض فوزي محمد ) المفاهيم مدى تمكين طلبة  ر من 

الكتابي التعبير  في  لها  وتوظيفهم  قسم  البالغية  ماجستير،  رسالة   ،
الجامعة التربية،  كلية  التدريس،  وطرق  غزة،    المناهج  اإلسالمية، 

 فلسطين. 
( شرخ  أبو  هللا  عبد  محمد  قراءة (.  2016أسماء  على  مقترحة  استراتيجية  فاعلية 

ت لدى  الكتابي  التعبير  مهارات  لتنمية  الثالث  الصورة  الصف  الميذ 
كلية األساسي التدريس،  وطرق  المناهج  قسم  ماجستير،  رسالة   ،

 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 
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) إسما زكريا  العربية (،  1995عيل  اللغة  تدريس  المعرفة طرق  دار  اإلسكندرية،   ،
 الجامعية. 

( الجندي  السيد  ا2003أمنية  تنمية  في  ويتلي  نموذج  استخدام  أثر  لتحصيل (. 
ال عمليات  ل تومهارات  العلمي  والتفكير  األساسية  الصف    ميذ تالعلم 

العلوم،   مادة  في  اإلبتدائي  العملالخامس  التربية  المجلد يةمجلة   ، 
 (. 3) (، العدد 6)

(. أثر استخدام نموذجي التعلم المتمركز حول المشكلة 2016إياد إبراهيم عبد الجواد )
نحو  وحدة  تدريس  في  الخمس  مهارات  والخطوات  تنمية  على  ية 

الثانوية،   المرحلة  طالبات  لدى  االجتماعي  والتواصل  ة  جل ماإلعراب 
العربيأماراباك األمريكية  األكاديمية  المجلد ،  والتكنولوجيا،  للعلوم  ة 

 .(20) ، العدد (7)
إبراهيم )  المبني على المشكالت الحياتية وتنمية  (،  2009بسام عبد هللا طه  التعلم 

 دار المسيرة للنشر والتوزيع. ، عمان، التفكير
( العازمي  دوهان  مهارات (.  2016ترفة  تنمية  في  التفاعلية  السبورة  استخدام  أثر 

ل الكتابي  منطقة  التعبير  في  األساسي  الثالث  الصف  طالبات  دى 
جامعة  الجوف التربية،  كلية  التعليم،  تقنيات  ماجستير،  رسالة   ،

 اليرموك، إربد، األردن.
( الحميد  عبد  والتعلم(،  1999جابر  التدريس  الفكر استراتيجيات  دار  القاهرة،   ،

 العربي.
التعلم المتمركز أثر استخدام استراتيجيات  جالل سيد احمد ومحفوظ يوسف صديق ،

طالب  تحصيل  على  الدوال  منحنيات  رسم  تدريس  في  الذات  حول 
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، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس  الرياضيات بجامعة تبوك، 
 ، الجزء األول. 159العدد 

( زيتون  كمال  زيتون،  حسين  النظرية  (،  2003حسن  منظور  من  والتدريس  التعلم 
 القاهرة، عالم الكتب.البنائية، 

) حسن   شحاتة  والتطبيق،  (،  2004سيد  النظرية  بين  العربية  اللغة  ، 6ط تعليم 
 القاهرة، الدار المصرية اللبنانية. 

( الغامدي  عمرة  أبو  المد(،  2010حنان  التحصيل خصائص  ذات  الدول  في  رسة 
المرتفع )الصين وسنغافورة( وذات التحصيل المنخفض )السعودية(  

للعلوم   الدولية  الدراسة  اختبارات  االختبارات والرياضياتفي  مركز   ،
 الدولية، السعودية. 

( احمد  مصطفي  الصحي(،  2002حنان  التربية  في  مقترح  لبنائية    ةبرنامج  طبقا 
الوسائ باستخدام  المعرفي  المعرفة  التحصيل  على  وأثره  المتعددة  ل 

طالب لدي  الصحي  والوعي  العلم  عمليات  بعض  رسالة وتنمية   ،
 ة سوهاج. ، كلية التربية، جامع دكتوراه 

فعالية إستراتيجية التعليم المتمركز على المشكلة في تنمية (،  2000خالد الحذيفي )
المر  تلميذات  لدي  العلوم  نحو  واالتجاه  الدراسي  حلة التحصيل 

العلمي  المتوسطة،   للمناهج  15المؤتمر  المصرية  ، للجمعية 
 .91العدد 

 ( إبنية  عودة  قائ(.  2018خالد  التعاوني  فاعلية استراتيجية مقترحة  التعلم  مة على 
التاسع  الصف  طالب  لدى  الكتابي  التعبير  مهارات  تنمية  في 

راسات، ، مجلة د األساسي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر
 .، الجزائر،63العدد 
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(. أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول 2016خلود يونس سليمان أبو حمد )
مهارات   تنمية  في  الصف  المشكلة  طالب  لدى  الرياضي  التفكير 

بغزة،   األساسي  ماجستيرالتاسع  وطرق  رسالة  المناهج  قسم   ،
 التدريس، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

الوظيفية   الكتابة  مهارات   لتنمية  مقترح  . برنامج(2014)  دياب عيد دياب البسطويسي 
 والمتطلبات   لفردية ا  الحاجات   ضوء  في  اإلعدادية  المرحلة  لتالميذ 

 طنطا، مصر. جامعة التربية، كلية .رسالة دكتوراه. االجتماعية
( مقدادي  فخري  ومحمد  عاشور  قاسم  وا(.  2005راتب  القرائية  لكتابية  المهارات 
 ، األردن: دار الفكر. طرائق تدريسها واستراتيجياتها

 النشط  التعلم  قائم على  مقترح  برنامج  فاعلية.  (2013)  رائد علي محمود الهرباوي 
التعبير  لتنمية   األساسي   الرابع  الصف  تالميذ  لدى  الكتابي  مهارات 

 األزهر. جامعة التربية، ماجستير، كلية رسالة ، زة بمحافظة
( على تنمية مهارات التعبير Bloggerتأثير استخدام مدونة )(.  2016)  رشا سلوم

بيرو  الثامن األساسي في إحدى مدارس  الصف  لتالميذ  ، تالكتابي 
 ، كلية التربية، الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان. رسالة ماجستير

( السعيد  مسعد  تكنولوجيا (،  2009رضا  عصر  في  المصورة  الكتب  أخطاء 
التصال )دراسة حالة على مناهج الرياضيات بالصفين المعلومات وا

، الجمعية  المؤتمر العلمي التاسع،  الرابع االبتدائي واألول اإلعدادي(
 .2009ية لتربويات، جامعة عين شمس، أغسطس المصر 

( عبدهللا  محمود  محمد  في    أثر (.  2007سامية  البنائي  التعلم  نموذج  استخدام 
الثانية   الحلقة  تالميذ  المفاهيم  اكتساب  التعليم األساسي بعض  من 
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النموذج استخدام  نحو  واتجاهاتهم  ماجستيرالنحوية  رسالة  كلية  ،   ،
 التربية، جامعة الفيوم.

(. فعالية استخدام نموذج ويتلي للتعليم البنائي في 2005ين صالح عبد الحكيم ) شير 
الثانوي   تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول 

 .(8العدد )  ،مجلة تربويات الرياضياتة الرياضيات. في ماد 
( ضباع  أبو  إبراهيم  لتوظيف    (.2015شيماء  مقترحة  استراتيجية  استخدام  أثر 

نامج التعلم التفاعلي في تنمية التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف  بر 
، رسالة ماجستير، قسم المناهج وطرق  الثالث األساسي وميولهم نحوه

 لتربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.التدريس، كلية ا
( زيتون  محمود  ،    2007عايش  العلوم(  تدريس  واستراتيجيات  البنائية  ،   النظرية 
 دار الشروق  عمان، 
  ( شاهين  الحميد  ،    2010عبد  استراتيجيات (  و  المتقدمة  التدريس  استراتيجيات 

التربية في  الخاصة  الدبلوم   ، التعلم  أنماط  و  جام  التعلم  عة  ، 
 اإلسكندرية . 

( اليعقوبي  صالح  الحميد  التعلم  2010عبد  استراتيجية  يوظف  تقني  برنامج   .)
مهارات  لتنمية  المشكلة  حول  العلوم   المتمركز  في  المنظومي  التفكير 

بغزة التاسع  الصف  طالبات  ماجستيرلدى  رسالة  المناهج  ،  قسم   ،
 زة، فلسطين. وتكنولوجيا التعليم، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غ 

الرحمن محمود   كامل عبد  الرحمن  لتدريس (.  2005)عبد  الالزمة  التفكير  مهارات 
المعل الطالب  لدى  توافرها  مدى  إياها،  النحو:  إكسابه  وكي ية  م، 

" العام  الثانوي  األول  الصف  طالب  تحصيل  على  جامعة  ،  وأثرها 
 . أبريل 24  – 23الفيوم : كلية التربية، المؤتمر العلمي السادس 
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المرحلة   -والممارسة  ةيالنظر   نيب   ةي العرب  سيأصول تدر (.  1999) البجة    عبد الفتاح
 .عمان: دار الفکر .ايالعل ةياألساس

هللا  )   عبد  لعليط  ،    2010محمد  الصف  (  لتالميذ  الشفهي  اللغوي  األداء  مستوي 
المختارة المهارات  بعض  ضوء  في  االبتدائي  رسالة    السادس   ،

 ة ، جامعة أم القرى .، كلية التربي ماجستير
)ليلى   العتيبي  مفلح  مقترحة 2017بنت  تعليمية  إلكترونية  وحدة  استخدام  فاعلية   .)

التعبير   مهارات  الثالث لتنمية  الصف  طالبات  لدى  الوظيفي  الكتابي 
الرياض،   مدينة  في  التربوية  المتوسط  للدراسات  العربية  المجلة 

 .10، السعودية، العدد واالجتماعية
أحمـمحم )د  عيسى  حول 2013د  المتمركز  التعلم  على  قائمة  مقترحة  استراتيجية   .)

األداء في  وتطبيقها  النحوية  القواعد  تحصيل  لتنمية  الشفوي   المشكلة 
الثانوي،   ، المجلد المجلة التربويةوالكتابي لدى طالب الصف األول 

 ، الجزء األول.106، العدد 27
اتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة  فعالية إستر (،  2010محمد أنور عبد الرحمن ) 

واالتجاه   المشكالت  حل  علي  القدرة  و  العملية  المهارات  تنمية  في 
ادة تكنولوجيا الكهرباء لدي طالب الصف  نحو العمل التعاوني في م
الصناعي الثانوي  جامعة  الثاني  التربية،  كلية  ماجستير،  رسالة   ،

 المنصورة. 
و   الكتابة الوظي ية وتطبيقاتها، وتعليمها،  عمليات  .(2003محمد رجب فضل هللا )
 القاهرة، عالم الكتب . تقويمها،
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 ( طقاطق  صبحي  ،  2000محمد  النح(  المعرفة  الصف  مستويات  طلبة  لدي  وية 
لبعضها مقترح  عالجي  وبرنامج  األساسي  دكتوراه    العاشر  رسالة   ،

 غير منشورة ، جامعة اليرموك .
س : نماذج وتطبيقات في العلوم والرياضيات التدري(،    2008محمد علي الكسباني )

 ، القاهرة ، دار الفكر العربي . واللغة العربية والدراسات االجتماعية
اثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في  (،    2008)  محمود فؤاد  

  ،   تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب لصف السادس بغزة
 كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة.،  رسالة ماجستير

آل  في  سكامبر  استراتيجيات   على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية(.  2015)ثنيان    هند 
  جامعة   طالبات   لدى  الكتابي  التعبير  في  األفكار  توليد   مهارات تحسين  

  التربوية   العلوم  مجلة.  الرياض   الرحمن بمدينة  عبد   بنت   نورة  األميرة
 (.1)  16  ،والنفسية

المؤتمر (،  2003وديع مكسيموس ) الرياضيات ،  تعليم وتعلم  البنائية في عمليتي 
، مركز   والتعليمالعربي الثالث حول المدخل المنظومي في التدريس  

 ( إبريل. 6-5تطوير تدريس العلوم ، جامعة عين شمس ) 
 ثانيًا: المراجع األجنبية: 

, S. (2000) The Effect of Sentence Combining on the Written Language Skills 

of six Grade Student With A Learning Disability in Writing 

Who Received ,Services in Hudson Class Within A Class Setting 

Dissertation Abstract International ,61 (4) ,1356. 

Aknodlu , o . & Tandodan , R.O (2007 ) The Effects of Problem-Based Active 

learning In Science Education on Student ' Academic Achieve-

ment Attitude and Concept Learning Eurasia journal of 

Mathematics, Science & Technology Education ,3 (1) ,71-81 . 

Canfield , L (2004) Task-Based Grammar Teaching . Retrieved from colson 



 

 
 
 

 
 

594 

 والنفسية الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة
 

 

 م  2020ديسمبر-العدد الرابع عشر-المجلد الرابع عشر

 

Clandfield, L., & Duncan, F. (2004). Teaching materials: using literature 

in the EFL/ESL classroom. The Internet TESL Journal, 

10(12), 12. 

Dabbageh , Nada .etal (2000) :Assassing Aproblem – Based learning 

Approach to an Introductory Design Course: Acase Study 

B(3) , pp60-83  . 
Daniel , C . (1999) . How to use Problem – Based Learning in the class- room . 

Association for Supervision and Curriculum Development , 

Alexandria, Virginia, USA , ASCD . 

Delisle, R. (1997). How to use problem-based learning in the classroom. 

Ascd. 

Etherington, M. B. (2011). Investigative primary science: A problem-

based learning approach. Australian Journal of Teacher 

Education, 36(9), 4. 

Gohel, P. D., & Dodia, P. P. (2015). Toxicity Evaluation and Behavioural 

Studies of Fresh Water Fish Labeo rohita Exposed Tt 

Cypermethrin (Synthetic Pyrethroid). International Journal 

of Pharmacy & Life Sciences, 6(2). 

Hanze, M & Berger, R (2007) cooperative Learning Motivational Effects and 

Student Characteristics: An Experimental Study Comparing 

Classes .Learning and Direct Instruction, 17,29-41 . 

Hmelo Silver , C.E (2004) Problem-Based learning .What and How Do 

Students Learn ? Educational Psychology Review , 16 (3) ,255-

267. 

Littlewood, W.(2000) Communicative Language Teaching . Beijing Foreign 

Language Teaching and Research Press. 

Liu , M( 2005) :  Motivation  Students Through Problem – Based 

Learning .Avilable at:                                                                               

    
Mast, j ( 2000) : Exploring The Relationship Between Medical School    

Gurriclum And Self Directed Learning , University of Missouri 

Colombia . 

Rahman, F , Jumani, N, Dastgeer Gh , Chishti , S & Tahirkheli, Sh (2011)  

Problem-Based Learning In English Language Classes at 

secondary levels . International Journal of Academic Research , 3 

(1) ,932 -939  

Savage ,.R & Duffy , T .M (2001 ) Problem – Based Learning an Instructional 

Model and Its Constructivist Framework . CRLT Technical 

Report , 16- 01 . 



 

 
 

 

 
                                              

 

595 

 م  2020ديسمبر-العدد الرابع عشر-ابع عشرالمجلد الر والنفسية الرتبوية للعلوم الفيوم جامعة جملة

Schwartz, P, Mennin , S. & Webb, G (2001 ) Problem – Learning Case Studies , 

Experience and Practice . London : Kogan Page . 

Schwarz, E. M., Smith, R. M., & Webb, C. F. (2001, June). A decimal 

floating-point specification. In Proceedings 15th IEEE 

Symposium on Computer Arithmetic. ARITH-15 2001 (pp. 

147-154). IEEE. 

Torp, L .& Sage , S.(2002) Problems as Possibilities : Problem-Based Learning 

for K-16 Education Alexandria, VA. The Association for 

Supervision and Curriculum Development, USA. 

Ward, J.m (2002) A Review of Problem – Based Learning Journal of Family and 

Consumer Sciences Education ,20 (1) , 16-26 . 

Weathly , j ( 1991 ) : Constructivist Perspectives on Science and 

Mathematics  Learning ( Science Educations ) , 75 (1) pp9-

27. 
 


