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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة بيان �أثر ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة يف برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية
واالجتاه نحو الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف العا�شر الأ�سا�سي يف حمافظات غزة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة
من جمموعتني �إحداهما �ضابطة والأخرى جتريبية مت اختيارهما من مدر�سة خولة بنت الأزور الثانوية،
وا�ستخدم الباحث �أداتني بحثيتني هما :اختبار الهند�سة الفراغية ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ل�صالح املجموعة
التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار الهند�سة الفراغية والتطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات،
كما �أظهرت النتائج وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني نتائج طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي
الختبار الهند�سة الفراغية ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات.

الكلمات املفتاحية :ا�سرتاتيجيات التعلم ،ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة ،الهند�سة الفراغية،
برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية ،االجتاه نحو الريا�ضيات.
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The Effect of Problem Based –Learning Strategy in
Constructing Proofs of Solid Geometry Problems and
Attitudes Toward Math Among Female Tenth Graders
in Gaza Governorates
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Abstract
The study aimed to investigate the effect of problem based –learning strategy in
constructing proofs of solid geometry problems and attitudes toward math among
female tenth Graders in Gaza Governorates. The study sample consisted of two groups:
one as-an experimental and the other as a control group, selected from khawla bent Al
-Azwar secondary school. The researcher constructed and used two tools: one of them
was a solid geometry test whereas the other was an attitude toward math scale. The study
concluded that there were statistically significant differences between the experimental
and control group in the post test of solid geometry, and the post administration of
the attitude scale in favor of the experimental group. Besides, there was a statistically
significant relationship between the experimental group results on the post test of solid
geometry and the post administration of the attitude toward math scale.

Keywords: Learning strategies, The problem-centered learning strategy, Spatial Geometry, Spatial
Geometry problems solving, The trend towards Mathematics.

http://journals.uob.edu.bh

218

Khalid Abdalqader: The Effect of Problem Based –Learning....

أثر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في برهنة
مسائل الهندسة الفراغية واالتجاه نحو الرياضيات لدى
طالبات الصف العاشر األساسي في محافظات غزة
خالد فايز عبدالقادر

�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات امل�ساعد
رئي�س ق�سم الأ�ساليب بجامعة الأق�صى بغزة

خلفية الدرا�سة و�أهميتها:
متثل عملية الربهنة الريا�ضية ركن ًا �أ�سا�سياً
من عمليات اال�ستدالل يف الريا�ضيات ،وملا كانت
الريا�ضيات تعتمد يف عر�ض مادتها على �أ�سا�س
منطقي فكري ،ف�إن فهم �أ�ساليب الربهنة الريا�ضية
وتوظيفها يعترب عام ًال م�ساعد ًا للمتعلمني واملعلمني
على حد �سواء ،الأمر الذي ي�سمح لنا باعتبار
الربهنة الريا�ضية عن�صر ًا يربط كافة مناحي
الريا�ضيات بع�ضها ببع�ض.
ويرى عبيد (� )2004أن لتعاظم الدور احل�ضاري
واملنفعي الذي تقوم به الريا�ضيات يف جماالت
املعرفة املعا�صرة ،و�أوجه التقدم يف العلم
والتكنولوجيا ،ي�صبح من الأهمية �أن نعد طالبنا
�إعداد ًا قوي ًا وذكي ًا يف الريا�ضيات من حيث تكوين
احل�س الريا�ضي و�إدراك مفاهيم الريا�ضيات
و�إتقان مهاراتها يف �سياقات جمتمعية ومواقف
واقعية و�أطر قيمية ،وعلى مر الع�صور كان ال�سعي
نحو تطوير تعليم وتعلم الريا�ضيات من خالل
نظريات متجددة.
وي�ؤكد زيتون ( )2007ظهور عدة نظريات يف
ال�سنوات الأخرية يعد كل منها �أ�سا�س ًا لعدد من
اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف التدري�س ومن هذه
النظريات النظرية البنائية ،التي تدعو �إىل �أن
يبني الطالب معرفته بنف�سه من خالل تفاعله
املبا�شر مع املوقف التعليمي ومع املعرفة اجلديدة
وربطها مبا لديه من معارف �سابقة يف �ضوء
توجيهات املعلم ،ويحدث التعلم بحدوث تغيري يف
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بنية الطالب املعرفية من خالل تعر�ضه مل�شكالت
حقيقية و�إيجاد حلول لها يف بيئة تفاو�ضية.
وعلى الرغم من ذلك ف�إنه «يوجد �إح�سا�س
بعدم الر�ضا املمزوج بالأمل بالن�سبة للريا�ضيات
كمادة تعليمية ،ذلك �أن تعليم الريا�ضيات يعاين
من �سلبيات يف املحتوى و�أ�ساليب التعليم ونواجت
حت�صيل املتعلمني يف كل املراحل الدرا�سية ،بل ويف
االجتاهات نحو درا�ستها» (عبيد.)17 :2004 ،
ويرى الباحث �أنه يغلب على تدري�س الريا�ضيات
�أ�سلوب العر�ض املبا�شر القائم على الإلقاء وال�شرح
من قبل املعلم وحتكمه يف الن�شاط ال�صفي ب�صورة
تامة ،حيث يقدم املعلومات جاهزة للمتعلمني مما
جعلهم بحالة من ال�سلبية التامة ،وقد �أدى ذلك �إىل
�ضعف وا�ضح يف الريا�ضيات ،وكذلك ولد لديهم
اجتاهات �سلبية نحو الريا�ضيات ،حيث االعتماد يف
التدري�س على احلفظ و�إجراء العمليات الريا�ضية
دون فهمها ،وي�ؤكد ذلك درا�سة ()Varghese, 2009
ودراسة (Ball, Hoyles, Jahnke & Movshovits,

 )2002حيث دلتا على �أن الطلبة ال يزالون يعانون
من �صعوبة يف فهم الريا�ضيات وتطبيقاتها ،وهو ما
ي�ؤثر �سلب ًا على م�ستوياتهم ،وعزت الدرا�ستان هذه
ال�صعوبة �إىل �أ�ساليب التدري�س االعتيادي الذي
يتبعها املعلمون.
ولأجل التغلب على ذلك فقد اجته املخت�صون
يف تدري�س الريا�ضيات �إىل اال�ستفادة من النماذج
واال�سرتاتيجيات احلديثة املبنية على نظريات
التعلم ،وتعترب ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
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امل�شكلة من اال�سرتاتيجيات املعتمدة يف ذلك،
حيث يتم من خاللها تغيري �صورة املحتوى العلمي
�أو الكتاب �إىل مادة تعليمية ب�صورة مهمات
(م�شكالت) ال يتم الإجابة عنها �ضمن الكتاب و�إمنا
يف دليل املعلم ،وبالتايل جعل املتعلم يف حالة من
التفكري الدائم عند حل تلك امل�شكالت �أو املهمات.
وي�ؤكد ال�ساعدي (� )2011أن �أف�ضل �أنواع التعلم
هو الذي يتم من خالل امل�شكالت ،على �أن تكون
تلك امل�شكالت واقعية م�أخوذة من بيئة املتعلم
وذات �ضرورة ملحة وداللة ومعنى بالن�سبة له،
حتى يدفعه ذلك �إىل حلها واال�ستفادة منها حلل
م�شكالت قد تواجهه يف مواقف حياتية جديدة.
وترتجم ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة �أفكار �أ�صحاب النظرية البنائية يف تدري�س
العلوم والريا�ضيات ،ويعترب م�صممها «جري�سون
ويتلي» ( )Grayson Wheatlyمن �أكرب منظري
البنائية احلديثة ،ويرى �أن�صار هذه اال�سرتاتيجية
�أن التعلم على النحو الأف�ضل يحدث عندما يتعامل
الطالب مع م�شكالت حياتية واقعية� ،إذ تزداد
دافعيتهم للتعلم من خالل حماوالتهم �إيجاد حل
لهذه امل�شكالت ،وهذا ما �أ�شارت �إليه نظريات
التعلم� ،إذ تو�صلت �إىل �أن التعلم اجليد يربز يف
�صورة حل امل�شكالت التي تواجه املتعلم �سواء كان
ذلك يف املوقف املدر�سي �أو يف املواقف احلياتية
(اجلندي.)2003 ،
ويتح�سن التعلم عندما يعمل الطالب يف
جمموعات متعاونة وذلك للتكامل الذي يحدث
بني �أفكار املتعلمني واحللول التي تو�صلوا لها ،فهم
يتحدثون بنف�س اللغة ،وبالتايل ميكنهم ترجمة
الكلمات ال�صعبة والتعبريات الغام�ضة وا�ستخدام
اللغة التي ميكن فهمها (.)Webb & Farivar, 1994
ويرى ال�شهراين (� )2010أن ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة التي
تركز على تعلم املحتوى من خالل م�شكالت
حقيقية ذات معنى ميكن درا�ستها بطرق متعددة،
وتتطلب �إجراءات من املتعلم ب�شكل مكتوب �أو
http://journals.uob.edu.bh

219

�شفهي ،كما متثل عملية تق�سيم املتعلمني على
جمموعات متعاونة �أهمية كربى يف عملية التعلم،
من خالل �إتاحة الفر�صة لهم ملناق�شة وجهات
نظرهم املختلفة مع بع�ضهم البع�ض.
وهناك العديد من املربرات التي ت�ستدعي
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة
بد ًال من الطريقة التقليدية ،حيث يحتفظ املتعلمون
بقليل مما تعلموه يف �إطار املحا�ضرة التقليدية ،وال
ي�ستخدمون عادة املعرفة التي يتعلمونها بطريقة
�صحيحة ،ف�ض ًال عن �أنهم ين�سون كثري ًا مما تعلموه،
يف حني يتميز التعلم املتمركز حول امل�شكلة بثالثة
�أوجه تتمثل يف �أن املعلومات توظف من خالله يف
مواقف احلياة املختلفة ،وي�ساعد على ا�سرتدادها
وربطها باملعلومات ال�سابقة ،كما �أنه ين�شط املعرفة
ال�سابقة ويعيد بناءها لتتوافق مع املعرفة اجلديدة
(.) Dempsey, 2000

كما يلخ�ص مر�سال ( )2004االفرتا�ضات
الأ�سا�سية التي يقوم عليها تعلم الريا�ضيات
املتمركز حول امل�شكلة يف تنظيم بيئة ال�صف
املدر�سي من خالل �س�ؤال رئي�س يعك�س امل�شكلة
الريا�ضية �أو املهمة املطلوب حلها ،ويعترب العمود
الفقري يف عملية التدري�س ،وللمتعلم دور �إيجابي
يف حت�صيل املعرفة الريا�ضية من خالل امل�شاركة
يف حل امل�شكلة التي يتمركز حولها العمل التعاوين،
بحيث يكون الهدف الرئي�س من وراء ت�صميم
�أن�شطة التعلم املتمركز حول امل�شكلة هو م�ساعدة
املتعلمني على فهم امل�شكلة الريا�ضية ،ولي�س
الو�صول �إىل �إجابات �صحيحة فقط ،بل يتعداه
�إىل و�صف هذه احللول وا�سرتاتيجيات التفكري
امل�ستخدمة يف الو�صول �إليها ب�أ�سلوب ريا�ضي،
مبعنى �إعطاء دليل ريا�ضي على معقولية احلل.
وتتكون ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة من ثالثة مراحل هي :املهام ،املجموعات
املتعاونة ،امل�شاركة ،والتدري�س بهذه اال�سرتاتيجية
يبد�أ مبهمة تت�ضمن موقف ًا يجعل املتعلمني
ي�ست�شعرون وجود م�شكلة ما ،ثم يلي ذلك بحث
املتعلمني عن حلول لهذه امل�شكلة من خالل
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جمموعات �صغرية كل على حدة ،ويختتم التعليم
مب�شاركة املجموعات بع�ضها البع�ض يف مناق�شة
ما مت التو�صل �إليه ،وميكن تف�صيل ذلك فيما يلي
(زيتون وزيتون2006 ،؛ مازن:)2007 ،
�أو ًال :مهام التعلم :متثل مهام التعلم جمموعة
من امل�شكالت �سوا ًء كانت م�شكالت ريا�ضية �أم
حياتية يعد لها املعلم ويخططها خالل �أوراق
العمل املقدمة ملجموعات املتعلمني للم�شاركة يف
حلها ،وتعترب هذه املهام الأ�سا�س يف ا�سرتاتيجية
التعلم املتمركز حول امل�شكلة ،ويتوقف النجاح
فيها على االختيار الدقيق لتلك املهام من قبل
املعلمني ،الأمر الذي يتطلب توافر جمموعة من
ال�شروط حتى ت�ؤتي اال�سرتاتيجية ثمارها ،ك�أن
تت�ضمن املهام موقف ًا م�شك ًال ،وتكون منا�سبة من
حيث امل�ستوى املعريف لكل متعلم ،وحتث املتعلمني
على البحث واملناق�شة واحلوار و�صنع القرارات،
و�أن ت�ؤدي �إىل نتائج معينة ،بالإ�ضافة �إىل �أن تكون
وثيقة ال�صلة بخربات املتعلمني ال�سابقة ،و�أن تكون
مرتبطة باهتمامات التالميذ وت�ساعدهم على حل
امل�شكالت احلياتية فيما بعد ،كما يجب �أن تقدم
املهام مواقف ال حتتوي على �إجراءات معروفة �أو
ممكن الو�صول �إليها ب�سهولة� ،إذ ترتك احلرية
لإيجاد احلل للمتعلم دون تدخل املعلم �إال من
التوجيه الالزم للحفاظ على اهتمام املتعلمني
وا�ستمرار العمل مع املهمة.
ثانياً :املجموعات املتعاونة :تتبنى هذه
املرحلة مبد�أ التعلم التعاوين ،حيث يتم تق�سيم
طلبة ال�صف �إىل عدة جمموعات ،تتكون كل
جمموعة من ( )6-3من الطلبة� ،شرط �أن يكونوا
غري متكافئي التح�صيل ،مبعنى �أن يكون من
بينهم على الأقل طالب (مرتفع -متو�سط –
منخف�ض) التح�صيل ،ويعمل �أفراد كل جمموعة
على التخطيط حلل املهمة املطروحة ،وقد يتطلب
الأمر تبادل الأدوار فيما بينهم ،واملعلم لي�س
ببعيد عن جمموعات العمل بل يعترب ع�ضو ًا يف كل
جمموعة ،ومن ال�شروط التي ينبغي توافرها يف
املجموعات ال�صغرية كي تكون متعاونة ،امل�شاركة
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الإيجابية والتفاعل املعزز بني الطالب واال�ستخدام
املنا�سب للمهارات االجتماعية التي يتطلبها العمل
التعاوين كالتفاعل وامل�شاركة يف املناق�شة واحلوار
بني املجموعات املختلفة ،ويف حال توفر ال�شروط
ال�سابقة يف املوقف التعليمي ف�إن ذلك �سوف يثمر
العديد من اجلوانب التي متيز املوقف التعليمي
اجليد عن غريه من املواقف التعليمية ،حيث تزداد
القدرة على التذكر وتنمو مهارات حل امل�شكالت
ويرتفع معدل حت�صيل الطلبة ،ويزداد احلافز
الذاتي نحو التعلم ،ف�ض ًال عن زيادة ثقة الطالب
بنف�سه ،كما تنمو العالقات الإيجابية بني الطلبة
وتنخف�ض امل�شكالت ال�سلوكية ،ويتم بذلك اكت�ساب
العديد من املهارات االجتماعية التي ال تنمو �إال
داخل العمل التعاوين.
ثالثاً :امل�شاركة :هي املرحلة الأخرية من
مراحل ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة
حيث يعر�ض الطالب حلولهم والطرائق التي
تو�صلوا بها لهذه احللول على باقي املجموعات،
وتدور املناق�شات فيما بينهم حتت قيادة املعلم،
حيث يتحول ال�صف �إىل جمموعة واحدة كبرية.
وي�ؤكد ( )Wheatly, 1991على �ضرورة �إعطاء
الطلبة وقت ًا كافي ًا لتقدمي ما تو�صلوا �إليه من
حلول للمهام التي �أعطيت لهم من قبل املعلم،
بحيث يقدم �أفراد كل جمموعة �شرح ًا وافي ًا لبقية
املجموعات ملا تو�صلوا �إليه ،ونظر ًا الحتمالية تو�صل
املجموعات �إىل حلول خمتلفة ،ف�إن املناق�شات تدور
بني املجموعات للو�صول �إىل نوع من االتفاق فيما
بينهم �إذا كان ذلك ممكن ًا� ،إذ �أن تلك املناق�شات
�إمنا تعمل على تعميق فهم الطلبة لكل من احللول
والأ�ساليب املتبعة يف الو�صول �إليها ،ويف هذه
املرحلة ال يقوم املعلم بدور احلكم الذي يحكم
بفوز جمموعة على �أخرى بل هو مي�سر للتعليم،
حيث يعمل على توجيه مناق�شات الطلبة دون تدخل
فيها للو�صول �إىل اتفاق �أو ر�أي موحد.
وي�سري التدري�س وفق ا�سرتاتيجية التعلم
املتمركز حول امل�شكلة باخلطوات التالية (النجدي
و�آخرون:)2005 ،
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 .1حتديد املعرفة امل�سبقة لدى املتعلم بوا�سطة
�إثارة بع�ض الأ�سئلة املرتبطة مبو�ضوع الدر�س
وت�سجيل �آراء الطالب على ال�سبورة.
 .2توزيع املهام على الطلبة بعد تق�سيمهم �إىل
جمموعات �صغرية ،وهذه املهام عبارة عن
م�شكلة عملية �أو ا�ستف�سار �أو �س�ؤال يتطلب
جل�سة حوار بني �أفراد املجموعة� ،أو تنفيذ
ن�شاطات معينة �أو �إجراء جتربة �أو جمموعة
من التجارب.
 .3يقوم املعلم خالل عمل املجموعات باملراقبة
والتجوال فيما بينها وحماورة الطلبة دون �أن
يعطيهم الإجابات ال�صحيحة ،وت�شجيعهم
على التفكري واحلوار ،ويقوم ب�إعطاء بع�ض
التلميحات �إذا وجد �أن هناك بع�ض املجموعات
التي ال ت�ستطيع تكملة املهمة.
 .4تقوم كل جمموعة بعر�ض ما تو�صلت �إليه من
حلول �أو نتائج �أو تف�سريات ،ثم يدور النقا�ش
لبناء التف�سريات وتعميق الفهم وبلورة املفاهيم
واملبادئ ،ويتوىل املعلم �إدارة النقا�ش بني
الطالب ثم يقوم يف النهاية بعر�ض املفهوم
كما يجب ،وي�صوغ املبد�أ بال�شكل املتعارف عليه
علمي ًا.
ويرى زيتون وزيتون (� )2003أن ا�سرتاتيجية
التعلم املتمركز حول امل�شكلة ت�شجع الطالب كفرد
وع�ضو فعال له �شخ�صيته و�أهدافه �ضمن جمموعة
اجتماعية متعاونة ،و�أن هناك ثالثة �أدوار للطالب
وفق ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة،
تتمثل فيما يلي:
 .1الطالب الن�شط :هو طالب يكت�سب املعرفة
والفهم من خالل ن�شاطه ،يناق�ش ويحاور
وي�س�أل ويبحث ويالحظ ويتنب�أ وي�ستمع �إىل
وجهات نظر الآخرين ،وال يكون روتيني ًا يف �أداء
املهام.
ويرى الباحث �أن هذا الدور بدا وا�ضح ًا يف املراحل
الثالث لال�سرتاتيجية ،حيث ظهر دور الطالب
يف املرحلة الأوىل (مرحلة املهام) من خالل
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حثه على طرح الأ�سئلة والتق�صي حللها،
كما ظهر دوره يف املرحلة الثانية (مرحلة
املجموعات املتعاونة) عندما بد�أ بع�ضهم
ي�ساعد بع�ض ًا ،ويتبادلون الأفكار وفق مبد�أ
التفاو�ض االجتماعي ،كذلك ظهر هذا الدور
يف) مرحلة امل�شاركة (حيث ظهر ن�شاط الطلبة
من خالل �إجراء احلوارات واملناق�شات بني
املجموعات للتو�صل �إىل اتفاق على حل مهمة
التعلم املطروحة.
.2الطالب االجتماعي :يبني الطالب معرفته
وفهمه عن طريق العمل االجتماعي ،من خالل
املناق�شة واحلوار �ضمن جمموعات تعاونية
مع �أقرانه ،وقد ظهر هذا الدور يف مرحلة
املجموعات املتعاونة التي يتم فيها حماولة حل
املهمة املطلوبة ب�شكل تعاوين بني الطلبة من
خالل املناق�شة واحلوار فيما بينهم.
 .3الطالب املبدع :ال تكتفي اال�سرتاتيجية بجعل
الطلبة ن�شيطني ،بل البد من �أن ي�أخذ الطالب
دوره كمكت�شف ومبدع ل�شيء جديد ،وقد ظهر
هذا الدور يف املرحلة الأخرية )امل�شاركة( التي
تدور فيها مناق�شات بني املجموعات للو�صول
�إىل احلل ال�صحيح ،وبالتايل الو�صول �إىل
حلول �إبداعية للطلبة.
ويعتقد الباحث �أنه �إذا ت�سنى للطالب القيام
ب�أدواره ال�سابقة يف ظل معلم مهتم بنواجت تعليمه
للطلبة ،ف�إن الأمر �سيكون جد رائع ،و�سي�شعر
الطالب �أنه يحقق النجاح تلو النجاح ف�ض ًال عن
تغري نظرته نحو الريا�ضيات.
�أما الهند�سة الفراغية فهي العلم الذي
يبحث يف املفاهيم والتعميمات الريا�ضية املتعلقة
باخلط ،ال�سطح ،املربع ،التطابق ،التكاف�ؤ
�...إلخ ،كما يبحث يف تطبيق هذه العالقات يف
النواحي العملية التي تعر�ض يف احلياة� ،أو هي
علم درا�سة الفراغ واملقدار ،وهي تهتم مبو�ضع
و�شكل وم�ساحة وحجم الأ�شكال واملج�سمات دون
�أن تتناول خوا�صها املادية والفيزيائية ،وترجع
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�أهمية تدري�س الهند�سية الفراغية �إىل �أنها ت�ساعد
الطالب يف حت�سني طريقة تفكريهم ،وت�ساعدهم
على ربط احلقائق وا�ستنباط النتائج ،وتك�سب
الطالب �أ�ساليب التفكري ال�سليمة مثل :التفكري
الت�أملي ،التفكري العالقي ،التفكري الناقد وتنمي
لديهم �إدراكهم خلوا�ص الأ�شكال واملج�سمات
ومعرفة اخلوا�ص املنا�سبة والعالقات الداخلة يف
املج�سمات الب�سيطة ال�شائعة ،وتنمي لديهم كذلك
الإدراك الفراغي والقدرة على ر�ؤية الأ�شكال
يف الفراغ ذي الثالثة �أبعاد ،كما ت�سهم الهند�سة
الفراغية يف حتقيق كثري من الأهداف الرتبوية،
�إال �أن الطلبة يواجهون �صعوبات يف تعلمها تتمثل
يف عدم فهم الطلبة لطبيعة الهند�سة الفراغية
ودرا�سة مقررها عن طريق ا�ستظهار الرباهني،
وعدم اهتمام املعلمني باملهارات الأ�سا�سية التي
يجب �أن يكت�سبها الطلبة من خالل درا�سة الهند�سة
الفراغية ،وبالتايل يبدو ال�ضعف يف برهنة م�سائل
الهند�سة الفراغية وا�ضح ًا يف ا�ستجابات الطلبة،
ف�ض ًال عن عدم قدرة الطلبة على تخيل الأ�شكال
والر�سومات و�إدراك �أبعاد ال�شكل الهند�سي وتعامل
معظمهم مع ر�سومات الهند�سة الفراغية على �أنها
ر�سومات للهند�سة امل�ستوية ،مما ي�ضع الطلبة �أمام
م�شكلة من �أين يبد�أ الربهان.
http://engprovemath.wordpress.com/2011/04/14

وبالن�سبة لالجتاه نحو الريا�ضيات فريى
ال�ساعدي (� )2011أن االجتاهات تلعب دور ًا
مهم ًا يف عملية التعلم ،فالطالب الذي حباه اهلل
قدرات عقلية عالية والزمه النجاح يف �أي جمال
من جماالت احلياة ،قد تواجهه بع�ض ال�صعوبات
التعليمية ،وذلك ب�سبب بع�ض اجتاهاته ال�سلبية
نحو الدرا�سة �أو املادة الدرا�سية ،ومما يجدر ذكره
�أن االجتاهات من املو�ضوعات التي تهم املعلمني
و�أولياء الأمور وكل من له �صلة بالرتبية والتعليم،
فعن طريق االجتاهات ميكن و�ضع الفرد الناجح يف
احلياة يف مكانه املنا�سب ،وبنا ًء عليه ميكن ت�صميم
الربامج واملناهج اجلادة التي تراعي االجتاهات
وتعمل على تعزيز االجتاه الإيجابي منها وتاليف
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ال�سلبي ،وتعد عملية تكوين االجتاهات الإيجابية
من �أهم �أهداف املجتمع الرتبوية التي ي�سعى �إىل
�إك�سابها لأبنائه.
وقد و�ضع امل�شتغلون بعلم النف�س العديد من
الوظائف لالجتاهات ،وذلك من �أجل فهم �أعمق
حلقيقة االجتاهات النف�سية ،وبالتايل معرفة �أف�ضل
للطرائق والأ�ساليب اجليدة لتغيري تلك االجتاهات
وتوجيهها نحو ما يفيد الفرد وجمتمعه ،وميكن
تلخي�صها يف :الوظيفية التكوينية (النفعية)،
والوظيفة املعرفية التنظيمية ،ووظيفة التعبري
عن القيم ،ووظيفة التعبري عن الأنا (املعايطة،
.)2007
ويرى �أبو عالم (� )1986أن هناك عدة عوامل
تلعب دور ًا مهم ًا يف تكوين االجتاه �إما �سلب ًا �أو
�إيجاب ًا ،ورمبا تتفاعل تلك العوامل مع بع�ضها
البع�ض لتكوين االجتاه ،ومن تلك العوامل :الن�ضج،
والعوامل اجل�سمية ،وامل�ؤثرات املنزلية ،واملعلم،
واملحتوى املدر�سي ،واالت�صال بالأفراد الآخرين �أو
اجلماعات ،والثقافة العامة ال�سائدة يف املجتمع،
والدوافع واحلاجات و�إ�شباع احلوافز الف�سيولوجية
الأوىل كاحلاجة �إىل الطعام.
وتتجلى �أهمية التعرف على االجتاهات نحو
الريا�ضيات وقيا�سها ب�صورة عامة يف �أنها متعلمة
ومكت�سبة ،وميكن بعد التعرف عليها حماولة
تعديل وتطوير ال�سلبية منها ،كما �أن املعرفة
باجتاهات الطلبة النف�سية تنبئ ب�سلوكهم يف
املواقف املختلفة ،وبالتايل ميكن توقع م�ستويات
حت�صيل املتعلمني يف الريا�ضيات يف �ضوء نوعية
اجتاهاتهم نحوها يف بع�ض الأحيان ،وذلك
الرتباط االجتاهات بالتح�صيل يف حدود معينة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن معرفة االجتاهات ت�ساعد
يف حتديد رغبات املتعلمني نحو املواد الدرا�سية
واختيارهم للتخ�ص�صات التي يرغبون اال�ستمرار
يف درا�ستها ،ومن جانب �آخر ف�إن االجتاهات نحو
الريا�ضيات ترتبط ببع�ض الأهداف الهامة لتعليم
الريا�ضيات يف اجلانب الوجداين ،ومنها� :إدراك
التالميذ للريا�ضيات و�أهميتها ،اال�ستمتاع مبادة
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الريا�ضيات ،ر�ؤية الريا�ضيات يف و�ضع ي�شجع على
الفح�ص واالكت�شاف ،حتقق املنفعة من درا�سة
الريا�ضيات (العي�سى.)1997 ،
وقد �أجري العديد من الدرا�سات ال�سابقة حول
هذا املو�ضوع ،فقد �سعت درا�سة علي ()2005
�إىل معرفة �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم
املتمركز حول امل�شكلة يف تدري�س الهند�سة على
التح�صيل والتفكري الهند�سي لدى طالب ال�صف
الثالث الإعدادي ،واتبع الباحث املنهج التجريبي
ذا املجوعتني ال�ضابطة والتجريبية وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )62تلميذ ًا ،وكان من �أهم النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الفهم
والتطبيق وحل امل�شكالت والتفكري الهند�سي
ل�صالح املجوعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام
ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة ،ووجود
عالقة ارتباطية موجبة ودالة بني درجات القيا�س
البعدي لعينة الدرا�سة يف التح�صيل ودرجاتهم يف
التفكري البعدي ،كما هدفت درا�سة رزق ()2008
�إىل معرفة �أثر منوذج التعلم القائم على امل�شكلة
يف برجمية تعليمية يف وحدة املجموعات على
تنمية التح�صيل عند امل�ستويات املعرفية (التذكر،
الفهم ،التطبيق) وامل�ستويات الثالثة جمتمعة ،وقد
ا�ستخدمت الباحثة الت�صميم �شبه التجريبي املتمثل
يف جمموعة �ضابطة غري مكافئة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )50طالبة ،وقد ق�سمت العينة �إىل
جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة،
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق عام لطالبات
املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة عند
جميع امل�ستويات املعرفية الثالثة (التذكر ،الفهم،
التطبيق) وامل�ستويات الثالثة جمتمعة وذلك يف
متو�سط درجات االختبار التح�صيلي البعدي،
وهدفت درا�سة �صديق و�إ�سماعيل (� )2010إىل
معرفة �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز
حول امل�شكلة يف تدري�س ر�سم منحنيات الدوال
على حت�صيل طلبة الريا�ضيات بجامعة الريموك،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )66طالب ًا من
طلبة امل�ستوى الثاين -ريا�ضيات بكلية العلوم،
مت توزيعهم �إل جمموعتني �إحداهما جتريبية
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والأخرى �ضابطة ،وكان من �أهم النتائج تفوق
طالب املجموعة التجريبية الذين در�سوا مو�ضوع
ر�سم منحنيات الدوال با�ستخدام ا�سرتاتيجية
التعلم املتمركز حول امل�شكلة على طالب املجموعة
ال�ضابطة ،و�أ�شارت درا�سة ال�ساعدي (� )2011إىل
�أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة يف حت�صيل مادة الريا�ضيات لدى طالب
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،حيث تكونت عينة
الدرا�سة من ( )59طالب ًا ،ق�سمت �إىل جمموعتني
�إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة ،وكان من
�أهم النتائج وجود �أثر وا�ضح ال�سرتاتيجية التعلم
املتمركز حول امل�شكلة متمث ًال يف م�ستوى التح�صيل
واالجتاه الإيجابي نحو الريا�ضيات للمجموعة
التجريبية ،وهدفت درا�سة البيطار(� )2011إىل
تنمية التح�صيل الدرا�سي والتفكري الريا�ضي
يف مقرر تخطيط و�إدارة الإنتاج لطالب الثانوية
ال�صناعية با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم
املتمركز حول امل�شكلة ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )68طالب ًا مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني
�إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة ،وكان من
�أهم النتائج تنمية التح�صيل والتفكري الريا�ضي
با�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة ،وهدفت
درا�سة دياب (� )2011إىل معرفة �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية مقرتحة حلل امل�سائل الريا�ضية
الهند�سية على حت�صيل طالب ال�صف الثامن
الأ�سا�سي واجتاهاتهم نحو الريا�ضيات ،وكان من
�أهم النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
التح�صيل بني متو�سط درجات طالب املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة
التجريبية ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف االجتاه نحو الريا�ضيات بني طالب املجموعتني،
وا�ستق�صت درا�سة �أبو جحجوح ( )2012فاعلية
التفاعل بني طريقة التعلم املتمركز حول امل�شكلة
والأ�سلوب املعريف يف تنمية مهارات البحث العلمي
والدافعية نحو البحث العلمي لدى طلبة جامعة
الأق�صى ،وكان من �أهم النتائج التو�صل �إىل فاعلية
طريقة التعلم املتمركز حول امل�شكلة والأ�سلوب
املعريف يف تنمية مهارات البحث العلمي والدافعية
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نحوه لدى طلبة اجلامعة ،والتو�صل �إىل عدم وجود
تفاعل دال �إح�صائي ًا بني طريقة التدري�س والأ�سلوب
املعريف يف تنمية مهارات البحث العلمي والدافعية،
وبينت درا�سة م�صلح (� )2013أثر توظيف
ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة يف تنمية
مهارات حل املعادالت واملتباينات اجلربية واالجتاه
نحو الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي بغزة ،حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود فروق بني املجموعتني ،ال�ضابطة والتجريبية
ل�صالح التجريبية يف اختباري املعادالت واملتباينات
اجلربية بالإ�ضافة �إىل مقيا�س االجتاه نحو
الريا�ضيات ،وهدفت درا�سة (Cobb and others,
� )1993إىل التعرف على �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
التعلم املتمركز حول امل�شكلة يف تدري�س احل�ساب
على حت�صيل التالميذ ودافعيتهم للتعلم ،و�شملت
العينة ( )288تلميذ ًا من ال�صف الثاين االبتدائي
مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية
در�ست احل�ساب با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم
املتمركز حول امل�شكلة ،والأخرى �ضابطة در�ست
بالطريقة التقليدية ،وتكونت �أدوات الدرا�سة من
اختبار حت�صيلي ومقيا�س للدافعية ،وكان من
�أهم النتائج عدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا بني
متو�سطي درجات املجموعتني يف اختبار التح�صيل
البعدي ،وعدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا بني
متو�سطي درجات املجموعتني يف مقيا�س الدافعية،
وركزت درا�سة ووكر ( )walker, 2001على فاعلية
ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز على امل�شكلة يف تنمية
التعلم لدى طلبة كلية ال�صيدلة بجامعة امل�س�سبي،
وكان الأثر وا�ضح ًا ،كما بينت درا�سة موري هاي�س
( )moore-hayse, 2001الأثر الكبري ال�سرتاتيجية
التعلم املتمركز على امل�شكلة يف تنمية الذات يف
برنامج �إر�شادي خا�ص بالبحث عن وظيفة لدى
طلبة الكلية املهنية يف كندا ،و�أكدت درا�سة كابا
( )kappa, 2007فاعلية طريقة حل امل�شكلة يف
تنمية مهارات حل امل�شكالت والتفكري والقدرة على
اتخاذ القرار والدافعية نحو الإجناز �أثناء تدري�س
الريا�ضيات.
http://journals.uob.edu.bh

ويرى الباحث مما �سبق من خلفية الدرا�سة
والدرا�سات ال�سابقة تنوع املتغريات التي عوجلت
كالتح�صيل واالجتاهات وحل امل�شكالت وتنمية
التفكري ،مما ي�شري �إىل االهتمام العاملي والعربي
بالبحث عن طرائق تدري�س فاعلة يف تنمية
جوانب النمو املختلفة لدى املتعلمني ،و�أن زيادة
التح�صيل الدرا�سي تعترب معيار ًا لتقدم املتعلم يف
درا�سته وانتقاله من مرحلة �إىل �أخرى� ،أما تنمية
االجتاهات الإيجابية نحو الريا�ضيات ف�إنها تعد
من الأهداف الأ�سا�سية لتدري�س الريا�ضيات ،لأن
املتعلم ذا االجتاه الإيجابي نحو الريا�ضيات يدر�س
ب�شغف ،ويبذل ق�صارى اجلهد للح�صول على �أعلى
م�ستوى ،يف حني يرى املتعلم �سلبي االجتاه نحو
الريا�ضيات �أن ال فائدة ترجى من تعلم الريا�ضيات
�أو الإقبال عليها ،وقد يكون له �أ�سبابه التي يجب �أن
نبحث عنها كي جند العالج لأمثال ه�ؤالء املتعلمني.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق من �ضرورة للبحث عن
�أ�سباب �إعرا�ض عدد من املتعلمني عن الريا�ضيات،
ف�إن �شكاوى املعلمني و�أولياء الأمور من تدين م�ستوى
التح�صيل يف الريا�ضيات بفروعها لدى الطلبة يف
االختبارات ال�شهرية والف�صلية �أ�صبحت �أمر ًا
وا�ضح ًا ،وتتزايد هذه ال�شكاوى من عملية الربهان
�سواء كانت اجلربية �أو الهند�سية ،وهذا ما ت�ؤكده
درا�سة زاخري ( )zackarie, 2009ودرا�سة كو و �شاي
( )ko & shy, 2008يف نتائجهما ،حيث �أ�شارت
الأوىل �إىل �أن معظم الطلبة �أبدوا كرههم للربهان
الريا�ضي ،يف حني �أكدت الثانية �أن الطلبة يواجهون
�صعوبات حقيقية يف �أداء الربهان الريا�ضي ،وذلك
لأ�سباب تتعلق مبمار�سات تعليمية ،الأمر الذي �أدى
�إىل وجود حاجة �إىل جتريب مناذج وا�سرتاتيجيات
حديثة يف تدري�س الريا�ضيات ،كمحاولة للتغلب
على ال�صعوبات وامل�شكالت املتعلقة بتدين م�ستوى
التح�صيل وخ�صو�ص ًا يف برهنة م�سائل الهند�سة
الفراغية كواحدة من الأ�شكال الدالة على �ضعف
الطلبة ،ف�ض ًال عن اجتاههم نحو الريا�ضيات الذي
يعترب �أ�سا�س ًا البد منه من �أجل تعلم الريا�ضيات،
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ومن هنا حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن
ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما �أثر ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة
يف برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية واالجتاه نحو
الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
يف حمافظات غزة؟
ويتفرع منه الأ�سئلة الفرعية الآتية:
 .1ما �أثر ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة
يف برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية لدى
طالبات ال�صف العا�شر الأ�سا�سي يف حمافظات
غزة؟
 .2ما �أثر ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة
يف تنمية االجتاه نحو الريا�ضيات لدى طالبات
ال�صف العا�شر الأ�سا�سي يف حمافظات غزة؟
 .3ما العالقة بني برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية
واالجتاه نحو الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف
العا�شر الأ�سا�سي يف حمافظات غزة؟
�أهمية الدرا�سة:
تعد الدرا�سة احلالية من الناحية العملية
م�سايرة لالهتمام العاملي والعربي والفل�سطيني من
خالل توظيف ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة يف برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية واالجتاه
نحو الريا�ضيات ،وت�ؤكد على �ضرورة مواجهة
املتعلم مبهام �أو م�شكالت ت�سمح له بحرية البحث،
وتعمل على م�ساعدة وا�ضعي مناهج الريا�ضيات
على مراعاة ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة عند ت�صميم وبناء املناهج الدرا�سية،
وذلك ب�إعادة �صياغة موا�ضيعها مبا يتالءم وهذه
اال�سرتاتيجية ،كما تفيد هذه الدرا�سة من الناحية
النظرية مدربي الدورات التدريبية التي تقيمها
وزارة الرتبية والتعليم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
يف �إطالعهم على ا�سرتاتيجيات وطرائق التدري�س
احلديثة ،ومنها ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة ،ف�ض ًال عن �أنها تفتح الباب وا�سع ًا لتدري�س
مثل هذه اال�سرتاتيجية وغريها من ا�سرتاتيجيات
التدري�س احلديثة يف اجلامعات ب�شكل مف�صل.
http://journals.uob.edu.bh
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�أهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل معرفة �أثر
ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة يف
برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية واالجتاه نحو
الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
يف حمافظات غزة ،ف�ض ًال عن التعرف على العالقة
بني برهان م�سائل الهند�سة الفراغية واالجتاه نحو
الريا�ضيات لديهن.
فر�ضيات الدرا�سة:
 .1ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05 =αبني متو�سطي درجات
طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار برهنة
م�سائل الهند�سة الفراغية ل�صالح املجموعة
التجريبية.
 .2ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05 =αبني متو�سطي درجات
طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة يف التطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه
نحو الريا�ضيات ل�صالح املجموعة التجريبية.
 .3ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( )0.05 =αبني متو�سط درجات طالبات
املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي
الختبار برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية
ومتو�سط درجاتهن يف التطبيق البعدي ملقيا�س
االجتاه نحو الريا�ضيات.
حدود الدرا�سة:
اقت�صرت الدرا�سة احلالية على تدري�س وحدة
الهند�سة الفراغية من كتاب الريا�ضيات (اجلزء
الثاين) لل�صف العا�شر الأ�سا�سي للف�صل الدرا�سي
الثاين  ،2014/2013وقد طبقت الدرا�سة على
عينة ق�صدية من طالبات مدر�سة خولة بنت الأزور
الثانوية للبنات ،كما اقت�صرت �أدوات الدرا�سة على
�أداتني متثلتا يف اختبار الهند�سة الفراغية ومقيا�س
االجتاه نحو الريا�ضيات ،وحددت م�صطلحات
الدرا�سة يف ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
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امل�شكلة ،وبرهنة م�سائل الهند�سة الفراغية،
واالجتاه نحو الريا�ضيات.

م�صطلحات الدرا�سة وتعريفاتها الإجرائية:

 .1ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة :نوع
من ا�سرتاتيجيات التعلم القائم على النظرية
البنائية تعتمد العمل اجلماعي يف درا�سة
املهارات الهند�سية لدى طلبة ال�صف العا�شر
الأ�سا�سي وتتكون من ثالثة عنا�صر هي :املهام
واملجموعات املتعاونة وامل�شاركة ،وهي تتابع من
الأن�شطة املنظمة التي تعتمد على م�شكالت
حقيقية حتفز الطالب على التعلم ،حيث يبد�أ
التعلم مبهمة تت�ضمن موقف ًا م�شك ًال يجعل
الطلبة ي�شعرون مب�شكلة معينة ،ثم ي�شجع
الطلبة على البحث عن حلول لهذه امل�شكلة من
خالل جمموعات �صغرية ،ثم يتبع ذلك م�شاركة
املجموعات مع ًا يف مناق�شة ما يتم تعلمه.
 .2برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية :يق�صد
بها الطريقة التي تتبعها الطالبة عند حل
م�س�ألة الهند�سة الفراغية ،بنا ًء على ا�ستيعابها
للمفاهيم والتعميمات الريا�ضية املتعلقة باخلط
وال�سطح ومعاجلة الأ�شكال واملج�سمات يف
الفراغ ذي ثالثة �أبعاد يف الدرو�س املت�ضمنة يف
الوحدة الرابعة من كتاب الريا�ضيات (اجلزء
الثاين) لل�صف العا�شر الأ�سا�سي ،ويقا�س
م�ستوى الطالبة بالدرجة التي حت�صل عليها يف
اختبار برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية املعد
خ�صي�ص ًا لذلك.
 .3االجتاه نحو الريا�ضيات :هو اال�ستجابة التي
تتكون لدى الطالبة من خالل مرورها بتجارب
وخربات جتعلها ت�ستجيب بالقبول �أو الرف�ض
�إزاء الأفكار التي تتعلق بالريا�ضيات ،ويقا�س
بالدرجة التي حت�صل عليها الطالبة من خالل
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اال�ستجابة عن مقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات
الذي مت �إعداده لغر�ض هذه الدرا�سة.
الطريقة و�إجراءات الدرا�سة:
�أو ًال :منهج الدرا�سة :اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة
املنهج �شبه التجريبي املتمثل يف جمموعتني
�ضابطة وجتريبية مع قيا�س قبلي وبعدي لتنفيذ
جتربة الدرا�سة ،و�شبه التجريبي لكون عينة
الدرا�سة عينة ق�صدية.
ثانياً :جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة
احلالية من جميع طالبات ال�صف العا�شر
الأ�سا�سي يف مدار�س احلكومة مبحافظات
غزة ،البالغ عددهن ( )31253طالبة موزعات
على �سبع مديريات تربية وتعليم يف خم�س
حمافظات.
ثالثاً :عينة الدرا�سة :لقد مت اختيار عينة الدرا�سة
من مدر�سة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات،
وهي عبارة عن �شعبتني درا�سيتني لل�صف
العا�شر الأ�سا�سي مت اختيارهما ع�شوائي ًا
بطريقة القرعة ،اعتربت �إحداهما �ضابطة
والأخرى جتريبية ،وقد اختريت مدر�سة خولة
بنت الأزور الثانوية للبنات لوقوعها يف املحافظة
الو�سطى من القطاع ،ولتقارب امل�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي والثقايف لأهايل
املنطقة مع امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي
والثقايف يف القطاع ،ولتبعية املدر�سة لوزارة
الرتبية والتعليم العايل واحتوائها على عدد
كبري ن�سبي ًا من ال�صفوف مقارنة ببقية
املدار�س يف املنطقة ،مما يتيح حرية االختيار
الع�شوائي من بني ال�صفوف ،واجلدول التايل
يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم ( :)1توزيع عينة الدرا�سة
املجموعة

ا�سم املدر�سة

عدد الطالبات

ترتيب ال�صف

التجريبية

خولة بنت الأزور الثانوية للبنات

42

1/10

ال�ضابطة

= = =

42

4/10

رابع ًا� :أدوات الدرا�سة

�أ -اختبار الهند�سة الفراغية:

 -1الهدف من االختبار :هدف هذا االختبار �إىل
قيا�س القدرة على برهنة م�سائل الهند�سة
الفراغية لدى طالبات ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
يف حمافظات غزة يف وحدة الهند�سة الفراغية
من اجلزء الثاين من كتاب الريا�ضيات.
� -2صياغة �أ�سئلة االختبار :ا�ستند الباحث على
وحدة الهند�سة الفراغية مو�ضوع الدرا�سة
من �أجل �صياغة مفردات اختبار الهند�سة
الفراغية ،حيث ا�شتملت امل�س�ألة الواحدة من
االختبار على عدد من املهارات الهند�سية مثل
(الرتجمة – الر�سم – التطبيق – الربهان
 حل امل�شكالت) ،يف الوقت الذي ت�ضمنتامل�س�ألة الواحدة �أي�ض ًا عدد ًا من م�ستويات
املعرفة مثل (التذكر – الفهم واال�ستيعاب –
التطبيق – التحليل) ،وذلك ح�سب ما اتفق مع
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص.
� -3صدق االختبار :بعد كتابة �أ�سئلة اختبار
الهند�سة الفراغية يف �صورتها املبدئية ،وعددها
( ،)10مت عر�ض االختبار على جمموعة من
املحكمني من �أ�ساتذة اجلامعات املتخ�ص�صني
يف تدري�س الريا�ضيات بغر�ض حتديد مدى
�صدق االختبار ،كما مت عر�ض االختبار على
عدد من م�شريف ومعلمي ومعلمات الريا�ضيات
يف حمافظات غزة ،وذلك ال�ستطالع �آرائهم
حول االختبار ،وقد �أجمعوا �أن االختبار يقي�س
ما و�ضع لقيا�سه ،وهذا دليل على �صدقه ،كما
ت�أكد الباحث من �صدق ات�ساقه الداخلي،
وذلك بح�ساب معامالت االرتباط بني درجات
http://journals.uob.edu.bh

كل �س�ؤال من �أ�سئلة االختبار واملجموع الكلي
لدرجات �أ�سئلة االختبار التي تراوحت بني
( ،)0.86 – 0.58مما يدلل على �صدق
االختبار.
 -4حتديد الزمن الالزم لتطبيق االختبار
على عينة الدرا�سة :ثبت من خالل التجربة
اال�ستطالعية التي طبقت على عينة من ()35
طالبة من طالبات ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
مبدر�سة �شهداء دير البلح الثانوية �أن الزمن
الالزم لإجراء االختبار يف التجربة الأ�سا�سية
هو ( )45دقيقة ،حيث مت احت�ساب زمن انتهاء
�أول ع�شر طالبات من االختبار وزمن انتهاء
�آخر ع�شرة ،ثم مت احت�ساب املعدل الزمني
لالختبار .
 -5ثبات االختبار :للت�أكد من ثبات االختبار قام
الباحث بح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني
ن�صفي االختبار الذي بلغ ( ،)0.76ومن ثم مت
تعديل طول االختبار مبعادلة �سبريمان براون،
حيث بلغ معامل ثبات االختبار ( ،)0.85وهذا
يطمئن الباحث يف تطبيق االختبار.
 -6ح�ساب معامالت ال�صعوبة والتمييز
لالختبار :مت ح�ساب معامالت ال�صعوبة
والتمييز لكل �س�ؤال من �أ�سئلة االختبار حيث
مت حذف الأ�سئلة التي معامل �صعوبتها �أقل من
 0.25والتي معامل متييزها �سالب �أو �صفر
وعددها ثالثة ،لت�صبح �أ�سئلة اختبار الهند�سة
الفراغية يف �صورتها النهائية ،وعددها �سبعة.
 -7تقدير الدرجات وطريقة الت�صحيح :فقد و�ضع
لكل مطلوب يف ال�س�ؤال الواحد درجة واحدة،
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علم ًا ب�أن ال�س�ؤال الواحد يحتوي مطلوبني على
الأقل ،واحت�سبت درجة واحدة لر�سم ال�س�ؤال،
ومن ثم كانت الدرجة الق�صوى ( )25درجة
يح�صل الطالب عليها �إذا �أجاب عن الأ�سئلة
جميعها ب�شكل �صحيح.

ب -مقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات:

 -1الهدف من املقيا�س :قيا�س اجتاه طالبات
ال�صف العا�شر الأ�سا�سي نحو الريا�ضيات ،قبل
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة
وبعد ا�ستخدامها.
 -2و�صف املقيا�س :ا�ستعان الباحث بدرا�سة م�صلح
( )2013ودرا�سة �أبو الهطل ( )2011ودرا�سة
دياب ( )2011يف �صياغة عبارات املقيا�س التي
وزعت على �أربعة �أبعاد هي :االجتاه نحو طبيعة
الريا�ضيات – االجتاه نحو قيمة الريا�ضيات
– االجتاه نحو تعلم الريا�ضيات – االجتاه نحو
اال�ستمتاع بالريا�ضيات ،ويتكون املقيا�س من
( )24عبارة ،لكل عبارة خم�سة بدائل (موافق
ب�شدة – موافق – حمايد  -غري موافق – غري
موافق ب�شدة) وتعطى الدرجات ( ،2 ،3 ،4 ،5
 )1على الرتتيب ،وينعك�س الرتتيب يف الفقرات
ال�سلبية.
وقد ت�أكد الباحث من �صدق املقيا�س بعر�ضه
على �أربعة من املتخ�ص�صني يف علم النف�س
الرتبوي وثالثة من املتخ�ص�صني يف طرق تدري�س
الريا�ضيات ،وقد مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي

بني كل فقرة (عبارة) من فقرات املقيا�س واملجموع
الكلي لدرجات املقيا�س ،وقد كانت جميعها دالة
عند م�ستوى ( ،)0.05كما ت�أكد الباحث من ثبات
املقيا�س بطريقة التجزئة الن�صفية فبلغ (.)0.80
خام�ساً :تكاف�ؤ املجموعتني :للت�أكد من تكاف�ؤ
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية قام الباحث مبا
ي�أتي:
�أ -التكاف�ؤ يف العمر الزمني :للت�أكد من �ضبط
العمر الزمني للطالبات ،مت الرجوع �إىل
�سجالت �أحوال ال�صفني (عينة الدرا�سة) يف
مدر�سة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات ،حيث
تبني �أن معدل �أعمار الطالبات يف املجموعة
ال�ضابطة واملجموعة التجريبية هو � 16سنة.
ب -التكاف�ؤ يف التح�صيل :للت�أكد من تكاف�ؤ
التح�صيل قام الباحث بح�ساب داللة الفرق
بني متو�سطي درجات املجموعتني يف م�ستوى
التح�صيل يف الريا�ضيات من واقع درجات
اختبار الريا�ضيات النهائي للف�صل الدرا�سي
الأول  ،2014/2013وح�ساب داللة الفرق
بني متو�سطي جمموع درجات املجموعتني يف
املجموع الكلي للمواد الدرا�سية لكل طالبة يف
نهاية الف�صل الدرا�سي الأول 2014/2013
واجلدول التايل يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ( :)2الت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني (عينة الدرا�سة)
يف حت�صيل الريا�ضيات والتح�صيل العام
املتغري

املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

التح�صيل يف
الريا�ضيات

ال�ضابطة

42

67.6

16.75

التجريبية

42

66.9

16.36

ال�ضابطة

42

727.30

182.6

التجريبية

42

759.45

175.2

التح�صيل العام
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0.123

ال يوجد داللة

0.422

ال يوجد داللة
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كما قام الباحث بح�ساب التكاف�ؤ يف درجات
االختبار القبلي للهند�سة الفراغية والقيا�س القبلي

لالجتاه نحو الريا�ضيات واجلدول التايل يو�ضح
ذلك:

اجلدول ()3
التكاف�ؤ يف درجات االختبار القبلي للهند�سة الفراغية والقيا�س القبلي لالجتاه نحو الريا�ضيات
املتغري
االختبار القبلي للهند�سة الفراغية
القيا�س القبلي لالجتاه نحو
الريا�ضيات

املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

قيمة
)ت(

الداللة

ال�ضابطة

42

7.40

2.57

التجريبية

42

7.71

3.20

.488

ال يوجد داللة

ال�ضابطة

42

45.83

13.75

التجريبية

42

47.23

14.20

0.460

ال يوجد داللة

يت�ضح مما �سبق �أن ك ًال من املجموعتني
متكافئتان يف العمر الزمني والتح�صيل يف
الريا�ضيات والتح�صيل العام ،بالإ�ضافة �إىل
تكاف�ؤهما يف الهند�سة الفراغية ،وذلك لأنهم
يدر�سون منهاج ًا واحد ًا بطريقة واحدة ،واملعلمة
لل�صف العا�شر واحدة ،بالإ�ضافة �إىل التكاف�ؤ يف
امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي والثقايف لأنهم
من بيئة واحدة لها ظروف مت�شابهة.

�ساد�ساً :الأ�ساليب الإح�صائية:

ا�ستخدم الباحث لتحليل نتائج هذه الدرا�سة
اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني ومعامل ارتباط
بري�سون.

�سابعاً :متغريات الدرا�سة:

�أ .املتغري امل�ستقل :وهو ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز
حول امل�شكلة.
ب .املتغري التابع:
 .1برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية.
 .2االجتاه نحو الريا�ضيات.

ثامناً :خطوات الدرا�سة:

قام الباحث بخطوات الدرا�سة الآتية:
 درا�سة بع�ض من الأدب الرتبوي ذي ال�صلةمبو�ضوع الدرا�سة.
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 حتديد الوحدة التي مت �إعدادها من كتابالريا�ضيات (الف�صل الدرا�سي الثاين) لل�صف
العا�شر الأ�سا�سي (وزارة الرتبية والتعليم
العايل.)2003 ،
 بناء اختبار الهند�سة الفراغية والت�أكد من�صدقه وثباته.
 بناء مقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات والت�أكد من�صدقه وثباته.
 �أخذ موافقة وزارة الرتبية والتعليم العايل علىتطبيق جتربة الدرا�سة يف مدر�سة خولة بنت
الأزور للبنات.
 تطبيق اختبار الهند�سة الفراغية ومقيا�ساالجتاه نحو الريا�ضيات على عينة ا�ستطالعية.
 اختيار املجموعة التجريبية وال�ضابطة والت�أكدمن تكاف�ؤهما من حيث العمر الزمني وم�ستوى
التح�صيل يف الريا�ضيات والتح�صيل العام،
وكذلك امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي
والثقايف.
 تدريب معلمة ال�شعبتني (عينة الدرا�سة)على كيفية تدري�س وحدة الهند�سة الفراغية
با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة ،ومن ثم تطبيق جتربة الدرا�سة
ب�إ�شراف وتوجيه الباحث.
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 تطبيق اختبار الهند�سة الفراغية ومقيا�ساالجتاه نحو الريا�ضيات.
 معاجلة البيانات �إح�صائي ًا با�ستخدام الرزمالإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSبغر�ض
الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة والتحقق من
فرو�ضها.
نتائج الدرا�سة:
�أو ًال -الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة
الدرا�سة:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على:
ما �أثر ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة
يف برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية لدى طالبات
ال�صف العا�شر الأ�سا�سي يف حمافظات غزة؟

وللتحقق من �صحة الفر�ض الأول الذي ين�ص
على :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة (  )0.05=αبني متو�سطي درجات طالبات
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف
التطبيق البعدي الختبار برهنة م�سائل الهند�سة
الفراغية ل�صالح املجموعة التجريبية.
قام الباحث بح�ساب اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني يف درجات التطبيق البعدي الختبار
برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية لدى املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية كما يت�ضح من اجلدول
التايل:

اجلدول رقم ( :)4نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفرق بني متو�سطي درجات طالبات املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية
املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

ال�ضابطة

42

13.02

3.69

التجريبية

42

17.54

4.32

يت�ضح من اجلدول ( )4وجود فرق ذو داللة
�إح�صائية بني متو�سطي درجات الطالبات يف
التطبيق البعدي الختبار برهنة م�سائل الهند�سة
الفراغية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
ل�صالح املجموعة التجريبية ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل رف�ض الفر�ض الأول للدرا�سة احلالية وقبول
الفر�ض البديل له.
ثاني ًا :الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة
الدرا�سة:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على:
ما �أثر ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة يف
تنمية االجتاه نحو الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف
العا�شر الأ�سا�سي يف حمافظات غزة ؟
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قيمة " ت"

م�ستوى الداللة

5.15

()0.05 = α

وللتحقق من �صحة الفر�ض الثاين الذي ين�ص
على :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة (  )0.05 =αبني متو�سطي درجات طالبات
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف
التطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات
ل�صالح املجموعة التجريبية.
قام الباحث بح�ساب اختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني يف درجات التطبيق البعدي ملقيا�س
االجتاه نحو الريا�ضيات لدى املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية كما يت�ضح من اجلدول التايل:
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اجلدول رقم ( :)5نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفرق بني متو�سطي درجات طالبات املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات
املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

ال�ضابطة

42

70.52

18.09

التجريبية

42

86.23

14.28

يت�ضح من اجلدول ( )5وجود فرق ذو داللة
�إح�صائية بني متو�سطي درجات الطالبات يف
التطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،ل�صالح
املجموعة التجريبية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض
الفر�ض الثاين للدرا�سة احلالية وقبول الفر�ض
البديل له.
ثالث ًا :الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة
الدرا�سة:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على:
ما العالقة بني برهان م�سائل الهند�سة الفراغية
واالجتاه نحو الريا�ضيات لدى طالبات ال�صف
العا�شر الأ�سا�سي يف حمافظات غزة؟
وللتحقق من �صحة الفر�ض الثالث الذي
ين�ص على :ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة ( )0.05=αبني متو�سط درجات
طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي
الختبار برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية ومتو�سط
درجاتهن يف التطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه نحو
الريا�ضيات.
قام الباحث بح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني
درجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيق
البعدي الختبار الهند�سة الفراغية ومقيا�س
االجتاه نحو الريا�ضيات ،حيث بلغ (،)0.60
ويت�ضح من ذلك وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة ( )0.05 =αبني متو�سط درجات
طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي
الختبار برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية ومتو�سط
درجاتهن يف التطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه نحو
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م�ستوى الداللة

4.42

()0.05 = α

الريا�ضيات ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ض
الثالث للدرا�سة احلالية وقبول الفر�ض البديل له.
مناق�شة النتائج:
�أو ًال :بالن�سبة لنتيجة ال�س�ؤال الأول الدالة
على وجود فرق ذو داللة �إح�صائية بني متو�سطي
درجات الطالبات يف التطبيق البعدي الختبار
برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة
التجريبية ،ف�إن الباحث يعزو ذلك �إىل التدري�س
با�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة ،حيث
كانت الفر�صة �أمام الطالبات �أثناء عملية التعلم
بتلك اال�سرتاتيجية �سانحة كي تعرب كل منهن
عما تفكر به من حلول �أو اقرتاحات ،بل كانت
الفر�صة مهي�أة للطالبات الالتي ال ي�شاركن املعلمة
�أثناء عملية التدري�س لأن ي�شاركن زميالتهن يف
املجموعات ال�صغرية والكبرية ،و�أن تزيد ثقتهن
ب�أنف�سهن التي بدورها تدفعهن لتعلم ذي معنى،
وهذا ح�سب ر�أي الباحث ما ال تتمكن منه الطالبة
يف ح�صة التدري�س بالطريقة التقليدية ،ويف نف�س
الوقت ال يكون ممكن ًا للمعلمة �أن تي�سره �أثناء
تدري�سها بالطريقة التقليدية ،وتتفق هذه النتيجة
مع نتائج معظم الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة
�صديق و�إ�سماعيل ( )2010ودرا�سة ال�ساعدي
( )2011ودرا�سة م�صلح ( ،)2013وتختلف
هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (Cobb and others,
 ،)1993وبنا ًء على ذلك ف�إن الباحث يرى �ضرورة
�أن ترتجم نتائج مثل هذه الدرا�سة واقع ًا ملمو�س ًا
من قبل القائمني على عملية التعليم ،حتى نتمكن
من رفع م�ستوى �أداء املعلم واملتعلم على حد �سواء.
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ثانياً :بالن�سبة لنتيجة ال�س�ؤال الثاين الدالة على
وجود فرق ذو داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
الطالبات يف التطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه نحو
الريا�ضيات بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
ل�صالح املجموعة التجريبية ،ف�إن الباحث يعزو
ذلك �إىل �أن التدري�س با�سرتاتيجية التعلم املتمركز
حول امل�شكلة يعطي الطالبات الفر�صة الكافية �إىل
حد ما لأن يبحثن عن احلل ويجربن الفرو�ض حتى
ي�صلن �إىل النتائج املنتظرة ،الأمر الذي يزيد
من حبهن للريا�ضيات وخ�صو�ص ًا عندما ي�شاركن
بع�ضهن دومنا حرج من مواجهة املعلمة �أو اخلوف
من اخلط�أ ،وهذا ما �أكدته املعلمة التي قامت
بتطبيق جتربة الدرا�سة ،وتتفق هذه النتيجة مع
درا�سة كابا ( )2007ودرا�سة م�صلح (،)2013
حيث بينتا �أن ا�ستخدام املهمات احلقيقية �ضمن
ا�سرتاتيجيات التدري�س يزيد من قدرة املتعلمني
على تطبيق املعلومات وتوظيفها يف احلياة اليومية،
وهذا بدوره يزيد من حب املتعلم ملادة الريا�ضيات،
�إال �أن نتيجة الدرا�سة احلالية هذه تختلف مع
نتيجة درا�سة ( )Cobb and others,1993ودرا�سة
دياب ( ،)2011حيث �أظهرتا عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني جمموعتي عينة الدرا�سة
يف االجتاه نحو الريا�ضيات.
ثالثاً :بالن�سبة لنتيجة ال�س�ؤال الثالث الدالة
على وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
داللة ( )0.05 =αبني متو�سط درجات طالبات
املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار
برهنة م�سائل الهند�سة الفراغية ومتو�سط
درجاتهن يف التطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه نحو
الريا�ضيات ،ف�إن الباحث يعترب �أن هذه النتيجة
تدلل على �أن برهان م�س�ألة الهند�سة الفراغية
الذي حتتاجه طالبات ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
كي ي�صبح يف ال�شكل املطلوب والأداء الأمثل ال بد
له من قدرات عالية توجد عند الطالبات ذوات
االجتاه الإيجابي نحو الريا�ضيات ،وميكن �أن
يكون ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة غري من �أ�سلوب املعلم التقليدي بحيث قل
دور املعلم وزاد دور الطالبة التي �شعرت بقيمتها
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بني زميالتها ،فزاد ذلك من اجتاهها الإيجابي
نحو الريا�ضيات.
تو�صيات الدرا�سة:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�صي الباحث
مبا يلي:
� .1إعداد �أدلة ملعلمي الريا�ضيات تت�ضمن درو�س ًا
معدة وفق ًا خلطوات ا�سرتاتيجية التعلم
املتمركز حول امل�شكلة.
� .2ضرورة تدريب املعلمني على �إجراءات التدري�س
با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة.
 .3تنظيم حمتوى كتاب الريا�ضيات مبا يتفق
وا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة.
 .4حث امل�شرفني الرتبويني على متابعة �أعمال
معلمي الريا�ضيات ،وخ�صو�ص ًا تنويعهم يف
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س املختلفة
ومنها ا�سرتاتيجية التعلم املتمركز حول
امل�شكلة.
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