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  ملخص:
هددد ا الدرا دددة سلدددء ا ت تدددا  حددددر يتدددميب ث دددي يدريودددية ذم كدددث ال ي يدددا  ث ددد  نمدددو    يلدددر 

 ، ددت ييميددة اتددارال  ددت الم ددبةل لدددا ول ددة التدد  األث  الثددانو   (ARCS)للتتددميب التك يدد   
 ، مّودما سلدءوال دة ادن ادر دة  بوايدة ياذعدة لمدقريدة متد ة عمدا  (61)لدرا ة ان ايكّونا عّيية ث 

در ا ذا تخدام الو دي المتممة ث   وال ة  (29): اجموعة يجري ية ابّونة ان اع وائي   اجموعتين
تك يد  هدد  ثل، در دا ذالطري دة اتعتياد دةوال دة  (32)نمو    يلر، ثاجموعة ضاذطة ابّوندة ادن 

 دددت  لاا ت دددار ل يدددا  اتدددار دليدددت  ددداخ ذدددالتخطيذ ثالتي يدددص للو ددددي المتدددممة، ث يدددّب سعدددداد  الدرا دددة
حظتدرل اليتدائو ثددود ث  ،التأّكد ادن دددمو ثد ايدو ضدمن التتدميب لد و التجري دت للدرا دةالم بةل، ث 

 متارال  ت الم بةلال عد  ل  ت ارالمجموعتين  ت اتدردال  الق داّلة س تائي ا بين اتو طث  ر 
التخطدديذ للكددت، ثلتددالا المجموعددة التجري يددة لكددت اددن الدردددة الكليددة للمتددارال ثللمتددارال ال رعيددة: 

 لمتاري يكليت الم بلة. ت الكت.  ت  ين حنو لب يودد  رثق داّلة س تائي ا  ثي ييب الخطة، ثالتأات
اتدارال  دت  ،(ARCS)يتميب ث دي يدريوية، نمو    يلدر للتتدميب التك يد    الكلمات المفتاحية:

  الم بةل.
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Effect of Designing an Instructional Unit in Physics According to Keller 

Model of Motivational Design (ARCS) on Developing Problem Solving 

Skills of the First Secondary Grade Students 

 

Asma Khaleel Humied 

Prof. Narjes A. Hamdi *  

 

Abstract: 

This study aimed at investigating the effect of designing an 

instructional unit in physics according to Keller Model of Motivational 

Design (ARCS) on developing problem solving skills of the first secondary 

grade students. The purposive study sample consisted of (61) students 

chosen randomly from a public secondary school in Qasbet Amman 

Doctorate. The sample was divided into an experimental group consisted of 

(29) students that was taught using Keller's Model and a control group 

consisted of (32) students that was taught conventionally. To achieve the 

objective of the study, a manual was prepared for the planning and 

implementation of the designed unit and a validated and reliable test for 

problem solving skills was developed. Results revealed that there were 

statistically significant differences between the two group's means at the 

post test in problem solving skills, in favor of the experimental group in the 

total degree of skills and in the sub skills: planning for solution, evaluating 

solution and reflecting on solution. The results also showed that there were   

no statistically significant differences in problem analyzing skill. 

Keywords: Designing an Instructional Unit, Keller Model of Motivational 

Design (ARCS), Problem Solving skills. 
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 :المقّدمة
سلددء يك يدد  نتادددال ا تددودي ي  يددء ث دد   لودد ة المس وددة ثحهدددا تا،  التربويددةيوددعء المس وددال 

ث ددت ظددت الت ددّدم التكيولددودّت الددص  يوددلت سلددء  ددت ايددا ت الكيدداي، ق دددث الدددثر األك ددر للتكيولوديددا  ددت 
 دددوق العمدددت ثيلّ دددت التعلددديب ذاعت ارهدددا الوددد يت األهدددّب لد موادددة الت دددّدم ثبيدددا  الك دددارال، ثبمدددا  خددددم 

ثيتجّلدددء الددددثر األهدددب لتوظيددد  التكيولوديدددا  دددت التعلددديب ذ دددبت عدددام ث دددت يتدددميب  ، اددددال المجتمددد 
ب مدادري علدء اه دتام يذمخرددال يعلد ثي دس  التدريس ذ بت  اخ؛ اا   ودتب  دت يكودين يعّلدب الطل دة 

  ت بيا  ثون ث  اري. 
الميطلددددد  لعدددددّدي هدددددت ث  ،ادددددن المعر ددددة ح  العلدددددوم الط يعيدددددة هدددددت األ ددددا  ل دددددرث  اختل دددددة بمدددداث 

ة بّد ح  قرّ   يعليب العلوم علء ر   ال درال ثيكوين الممار ال ثيطوير المعر دة ادن   يختتال،
رال  ددددت المكتددددوا المعر ددددّت دثاددددا لددددتدا الع ددددد الماضددددت اددددن ي ّيدددد ، ددددة  يوظيدددد  الم دددداهيب العلمّيددددة

 ثيدأيت ال ي يدا  ،(Mansour, 2009) وملدالع ريسدا  يددهددل ثح االتكيولدودّت قتطّلدت يكدّوتي  دت يوّدتد
ّنتا ي عيء ذالعلوم التت سماعدي ح ا ّية للعلوم ثالتكيولوديا؛ س  ثهت يعّد  ،ثا دي ان حهب العلوم الط يعية

ثان حهدب حهددا  يددريس ال ي يدا  ح   ،قتب ان  ةلتا  تب الت ّيرال المتوارعة  ت المجتم  التكيولودت
العلمدددت، ثح   متلكدددوا الم ددددري علدددء يوظيددد  هدددصا المكتدددوا  دددت يكليدددت ث تدددب قدددتعّلب الطل دددة المكتدددوا 

  .(Meera, 2012) الم بةل ال ي يائية
ثي ير الدرا ال سلدء ح  العدقدد ادن الطل دة  جددث  ددعوبة  دت درا دة ال ي يدا ، ثيي درث  لتدا  

  لتدت يددرّ كمدا ح  الطري دة ا ) (Ekici, 2016; Erinosho, 2013علء حنتا دااددي ثييدر ضدرثرية
ددددا اددددن   يددددث يكتددددت لدددددقتب ييام ددددال بددددين  ؛الطل ددددة ثدتددددة ن دددر يتدددا ال ي يددددا  ليوددددا ا تواددددة يمااي

ال يددأيت اددن ددددة. ثلعددّت الطري ددة الو يدددي للت ليددت اددن هددصا التعوبدالت ودديرال العلميددة ثالت ودديرال الكوّيدد
ب الي دذ  بدو  يعّلمتدب الدتعلّ   دت ظدرث تعّلب الطل ة  عيداا ق ،ال ن طةد ت ايام  الطل ة ة  سلراك 

، ثإدددرا  المعر ددة ي تدديلت ، ثيتددال لتددب ال ردددةلكيدداي العمليددةالمعر ددة ذا ربددذ؛  يددث قددتب كثددر  اعليددةح
 .(Demirci, 2015)ثالكالت  الواب رثاذذ بين يعّلمتب 

  دد ا دتعا  التربويدو   ،ثلكت  بو  التعّلب ن دطيا ثي عطدت دثريا ح ا دي ا للطالدت  دت عمليدة يعّلمدو
لمتددا ذمجم عا دديام األ كددار المتعل ددة ذددالمكتوا، ثردر ضم وعددة اددن الو ددائت التكيولولجيددة التددت حعددانتتب علددء يروا

ثلكددن  كدري ا ددتخدام الو دائت التعليميددة يطددّورل اد  الدد ان ثالتجدقدددال  ،حكثدر مابليددة لل تدب ثات ددتيعا 
ريس، ثالتددت ي ددتمت الكادددلة  ددت ال كددر التربددو ، س  حددد ا قي ددر سليتددا علددء حنتددا عمليددة يتددميب التددد
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علء التخطيذ المي ب لعملية التعليب ثالدتعّلب، ثيكدقدد حهددا  الدتعّلب، ثا تيدار ورائد  التددريس، ثإعدداد 
 . )Tahiroglu, 2015( األن طة التعليمية، ثالتخطيذ أل اليت ي ويب حكثر  اعلية

علدب   عيدء  تدو ب؛ ال لدت اليداذض لتكيولوديدا التعلدي عدّد يتدميب التددريس  ان هدصا الميطلد   د  ث 
ذددددالومو  علددددء  ددددت اددددا اددددن لددددأنو اتري ددددا  ذالعمليددددة التعليميددددة التعّلميددددة، ذ  جدددداد الطددددرق ثاأل دددداليت 

ثمدد يعدّددل اليمدا    ،(Qattami, Qattami & Hamdi, 2002)ثاهددرا ال لتك يد  األهددا  
 يعددة العملّيددة تكددّو  اددن عيادددر ا ددتر ة ي ت دديتا وقالخاّدددة بتتددميب التدددريس، ثادد   لدد   جميعتددا 

 ددت  ن ددم الكدوت قتمثددتذ دت هيدداك  -اد  يعددّدد اليمددا   مدد متا ث دددقثتا ثيطّورهددا -التربوّيدة. سّت حنددو 
 كددا  نمددو    يلددر  (Keller) و سليددو  يلددرثهددصا اددا ييّ دد ،(Spitzer, 1996) سهمددا  عيتددر الدا عّيددة
ادددددددن  Satisfaction)-Confidence-Relevence-(Attention (ARCS) للتتدددددددميب التك يددددددد  ّ 

علء حربعة حذعداد هت:   يمو  الاليما   اليادري التت رّ  ل علء يع ي  الدا عّية لدا المتعّلب، ثي تمت 
ادددن  دددة  ي دددبيت  اتنت دددداا ادددن  دددة  ددددص  انت ددداا المدددتعّلب للمدددادي، ثات دددتمرارّية  دددت  لددد ، ثالتلددددة

يتعلد  ذمددا التدت   جييتدا ادن ثرائتدا، ثالث دةمياعال لدا المتعّلب ذ يمة المدادي الدرا دية، ثال ائددي التدت 
قتعل  الص   يوم  المتعّلب ليجا و  ت المادي التت قدر تا، ثإ مانو ذأ  نجا و  ت اتياث  قد و، ثالرضا

  . (Akcaoglu, 2014; Keller, 2014) تعّلبالعن نتيجة  ارضالي ة  ت ات تمرار ذالتعّلب، ث ذالر 

ر د  قة ال رددة للمتدممين ثالمعلمدين لتطدوير الميتدا  ذكيدث ثاا   وم ذو نمو    يلر هو سيا 
ذابتكدار نمو ددو التك يد ّ  بيدا ي علدء ري تدو ذ  جداد ودرق مدام  يلدر  كمدا ح  ،ان اعدد  دا عّيدة ول دتتب

الدددة حكثدددر ل تدددب العواادددت الرئيودددة المدددسدري علدددء الدا عّيدددة للدددتعّلب، ذاهضدددا ة سلدددء س جددداد ودددرق عمليدددة  عّ 
 مددن  ددة  العدقددد اددن الدرا ددال بددرهن  يلددر علددء ح   .,Keller)(1987ل لتعريددو ث ددت الم ددبة

. ,Keller)(2014 األكددداد مت اليمدددو   التك يددد ّ  قر ددد  نوددد ة الدا عّيدددة ثبالتدددالت قر ددد  اعدددد  اليجدددال
 ك   يعلديب ال ي يدا  المتمة الرئيوة ثهت يمدكين الطل ة ان ح   ت كوا ااهرين  دت  دت ثي ترض ح  
 ددب الطل دددة  جدددث  حنددو اددن األ ددتت اكتوددا  المعر ددة  ددو  ال ي يدددا  ا ارنددةي ذاكتوددا   مع الم بدددةل،

ال درال لتط يد  هدصا المعددر ة ذمرثندة  دت  لتدب للم ددكةل، سضا ددةي سلدء حندو لديس ادن الودتت يددريس 
يائيددة ت يودد ايتجدية  ّعددالة لكدت الم بددةل ال ي   - ثل اقدة اآل  -ألنو  ت الم بدةل  ت ال ي يا ؛ 

 . (Phang, 2010) ثاعتمادها  مبن يدريوتا
 سكوابتبسلء  ، ثالتت يتد كت الم بةللحن طة  عمت نمو    يلر علء سلراك الطل ة  ت 

م الطرق ال ّعالة  ت يدريس  ت الم بةل، ا تخدذا يء هصا األن طة ثي   اتارال  ت الم بةل.
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ا ّوق، ثان ذ بت الم بلة ذعد ديايتتا عرض ا داة عن  تثب بت قداو الطل ة  ت الم بةل، 
 ,Akcaoglu, 2014; Selcuk)رلادال للطل ة لكلتا، سلء ح   تلوا سلء اكاكاي للكت دب ي د ب اه

Caliskan & Erol, 2008(  . ثيأيت  ل  ان  ة  سعادي يتميب المكتوا ذكيث ق يد ان الرضا
 ثالتلة لدا المتعلب.

يتميب س دا ث دال ال ي يا  ذا تخدام نمو    يلر  ثيأيت هصا الدرا ة اكاثلة هعادي
ا حنو و   علء نطاق ثا    ت  للتتميب التك ي  ، ثيوظي و  ت التدريس دا ت ال ر  الت ية، علمي
اجاتل التعليب اهلكترثنت ثالتعّلب عن ذعد، ث عييا لإل ادي ان ا ا ا اليمو    ت ييمية اتارال  ت 

ل ة ان  ة  العمت علء زيادي دلتتب ذمادي ال ي يا ، ثزيادي يومعال الم بةل  ت ال ي يا  لدا الط
 اليجال لدقتب.

 وأسئلتها مشكلة الّدراسة
برزل الكادة هدرا  هصا الدرا ة  ت اكاثلة للومو  علء اوتوا ااتةك الطل ة لمتارال  

ير  ت اوتوا  ت الم بةل، ثالتت يرّ   عليتا ات ت ارل الدثلية، ثمد ظتر اس ريا يراد    
 المري ةمد ا تت األرد   ح  (2015) عامالص  ع د   (TIMMS) ا ت ار حلارل نتائو الطل ة،   د

 ا ت ار  تلارك األرد  .  ما ، ث انا نتائجو دث  الموتوا الدثلتالم ار ة دث لبين ا (33)

(PISA) ، بين ان (63) ، ثدا  يريي وعلء العلوم (2015) األ يري عام دثريو  ت يب التر ي ثمد 
 (2015)ث تء العام  (2006) ن ان عاميكوّ ثي ير اليتائو سلء عدم ثدود دثلة،  (72)

(NCHRD, 2016). 

ا ددر ة يربوّيددة لم كددث ال ي يددا ،  تينال ددا ثس دددا اددن  ددة  عمددت كمددا ان ث ددا ا ددبلة الدرا ددة 
ادددن دتدددة ة التددد يّ ثاّوةعتدددا علدددء ايددداهو ال ي يدددا  ادددن دتدددة، ث  دددورها لعددددد   يدددر ادددن الكتدددم 

حنو علدب ت قدري ذ ثلعورهب  ،ان دعوبة ال ي يا الموتمري ثلبواهب ح را،   د ت  ا اعاناي الطل ة 
 ا.بوامعتب، ثضع  يكتيلتب األكاد مت  يت

ثن دريا لتواددد عددد ادن نمددا   يتدميب التددريس ثحهميتتدا  ددت يطدوير العمليدة التعليمّيدة التعّلميددة، 
، ثالددص  (ARCS)التدددريس، ثهددو نمددو    يلددر للتتددميب التك يدد ّ  ييدداث  ح ددد نمددا   يتددميب يددب   ددد 

ث ددت ضددو  ملددة الدرا ددال  ، عددّد اددن اليمددا   اليددادري التددت رّ دد ل علددء سددداري الدا عّيددة لدددا المتعّلمددين
المكلية التت اهتما ذال كث  ت اتارال  ت الم بةل  ت ال ي يا ، ثحددر اليمدا   حث ودرق التتدميب 

ا دبلة هدصا الدرا دة التدت ا ت تدا حددر يتدميب ث ددي تصا المتارال،   دد بدرزل علء ااتةك الطل ة ل
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التدد  لدددا ول ددة يدريوددّية ث دد  نمددو    يلددر للتتددميب التك يدد ّ   ددت ييميددة اتددارال  ددت الم ددبةل 
 .األث  الثانو  

كدددث  ذم  ا دددبلة الدرا دددة ذالودددسا  الدددرئيس التدددالت: ادددا حددددر يتدددميب ث ددددي يدريودددية ثمدددد يكدددددل
التدد  ميددة اتددارال  ددت الم ددبةل لدددا ول ددة للتتددميب التك يدد    ددت يي  يلددر نمددو   ث دد ال ي يددا  

 :هما  ا رعي   سات ،عن هصا الوسا  ثيي ث األث  الثانو ؟ 
الو دي التجري ّية التت يدر  ذا تخدام  :المجموعتين ةبين اتوّ ذ دردال ول  ا تة قودد  هت  .1

ييمية اتارال  ت يدر  ذالطري ة اتعتيادّ ة  ت ، ثالّ اذطة التت المتممة ث   نمو    يلر
 الم بةل  بت لدا ول ة الت  األث  الثانو ؟

الو دي التجري ّية التت يدر  ذا تخدام  :المجموعتين  ةبين اتوّ ذ دردال ول ا تة قودد  هت .2
 ييمية اتارال  ت، ثالّ اذطة التت يدر  ذالطري ة اتعتيادّ ة  ت المتممة ث   نمو    يلر

الم بةل ال رعية اآليية: يكليت الم بلة، ثالتخطيذ للكت، ثي ييب الخطة، ثالتأات  ت الكت لدا 
 ول ة الت  األث  الثانو ؟

  ال رضيتا  الت ريتا  اآلييتا : ،ثيي ث  عن هصقن الوسالين
بين اتوّ ذ دردال ول ة  (α = 0.05)عيد اوتوا الدتلة ت قودد  رق  ث دتلة س تائّية  .1

التجري ّية التت يدر  ذا تخدام نمو    يلر للتتميب التك ي ّ ، ثالّ اذطة التت  :موعتينالمج
 يدر  ذالطري ة اتعتيادّ ة  ت ييمية اتارال ول ة الت  األث  الثانو   ت  ت الم بةل. 

بين اتوّ ذ دردال ول ة  (α = 0.05) عيد اوتوا الدتلة ت قودد  رق  ث دتلة س تائّية .2
ن، التجري ّية التت يدر  ذا تخدام نمو    يلر للتتميب التك ي ّ ، ثالّ اذطة التت المجموعتي

 ت  ت ال رعية يدر  ذالطري ة اتعتيادّ ة  ت ييمية اتارال ول ة الت  األث  الثانو  
 . )يكليت الم بلة، ثالتخطيذ للكت، ثي ييب الخطة، ثالتأات  ت الكت( الم بةل

 الّدراسة:  أهداف
 راسة الحالي ة إلى:تهدف الد  

 يتميب ث دي يدريوية  ت ا كث ال ي يا  ث   نمو    يلر للتتميب التك ي  . -

اتدارال   ت ييمية حدر الو دي التدريوّية المتممة ذا تخدام نمو    يلر للتتميب التك ي   يعّر   -
رعيددة ، ث ددت ييميددة المتددارال ال ول ددة التدد  األث  الثددانو   ددت  ددت الم ددبةل  ددت ال ي يددا   بددت

  )يكليت الم بلة، ثالتخطيذ للكت، ثي ييب الخطة، ثالتأات  ت الكت(.  لكت الم بةل
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 :أهمّية الّدراسة
  : ت حنتا ثالعمليةالي رية  تينيا يالحهمية الدرا ة ان  يكمن

ثهو ادا مدد قر دد عجلدة ال كدث  ،نمو    يلر  ت يتميب ث دي يدريوية  ت ال ي يا الدرا ة  ا ثظّ  -
 .ا  خدم اتهتمام بتوظي  هصا اليمو  العلمّت، ذم

 ح   ودتخداو،  مبددن تدا ال ا ثيدو عدح ، لا ت ار ل يا  اتارال  ت الم بة ي ي ميا الدرا ة حدا  -
 ل يا  اتارال  ت الم بةل. المختتو  

للددرث  لو ددي يدريودية ادن ث ددال ال ي يدا  اتدممة ث د   اللمعلدب ث ططيد ي ميا الدرا ة دليةي  -
ا بيمو    يلر للتتميب.دليةي  ان الدرا ال ال ليلة التت يكو   ثهتنمو    يلر،     اد 

 اإلجرائّيةها تعريفاتمصطلحات الدراسة و 
ا ان المتطلكال  مبن يعري تا علء اليكو اآليت:   يت من هصا الّدرا ة عددي

ح د نما   يتميب التددريس،   عيدء بتع يد  دا عّيدة  :(ARCS) نموذج كيلر للتصميم التحفيزيّ 
 تيادددال اي ددد ب اجموعددة اددن األ دداليت التك ي يددة التددت يتوا دد  ادد   تددائم ث  ددة  اددن  المتعلمددين
ثيعود اليمو   للعملية التت قتب سعادي يرييت المتادر ثاهدرا ال ادن  ةلتدا،  مدا   عيدء  المتعلمين،

المتعل ددة  ذددالربذ بددين التدددريس ثيا ددال المتعلمددين اددن  ددة  دددص  انت دداهتب، ثالتددأدير علددء ا دداعرهب
، ثالتدددلة، ثي دددتمت علدددء حربعددة حذعددداد: اتنت دددااذاليجددال عيدددد يك يددد  سنجددازايتب حث  تدددء عيدددد   ددلتب، 

  (.Keller, 2014; Keller, 2010)ثالث ة، ثالرضا 

 دت يتدميب ث ددي ايبانيبدا  مالدص  ا دتخديتميب التددريس ذأنو نمو    ويعّرف النموذج إجرائًيا 
 .الخادة بيمو    يلرث  الثانو  العلمت ث   ح س ثا اد  التتميب الموائ   ت ال ي يا  للت  األ

 متلكتدددا ال دددرد للتعاادددت اددد  التكددددّ ال التدددت يوادتدددو  : المتدددارال التدددتالمشاااكالتل حااامهاااارات 
حكاندا  دوا   ،ثالمعي ال التدت يعترضدو، ثيبدّر  ادن  ةلتدا العمليدال المعر يدة ثالع ليدة التدت  متلكتدا

 & Osborn,(Cormier, Nurius   ت الم دبلة ة للودو  سلء ال ابتواعلواال  اذ ة حث اتار 

2009; Kennedy, Tipps & Johnson, 2008(.  متلكتدا  ثيعدّر  سدرائييدا ذأنتدا المتدارال التدت
تددا، ثميوددا اددن  يثيوظ ونتددا  ددت التودددت سلددء  لددو  للم ددبةل الموم يددة التددت قددتب ا ت ددارهب  الطل ددة

 ثييداث  ات ت دار ،اتدارال  دت الم دبةل  ت ا ت دار الكتو  عليتايب  ة  اجمو  الدردال التت 
عمدت رثاذدذ بدين الر دب المعطدء ث تخّيدت الم دبلة، المري طدة ب المتارال ال رعية اآلييدة: يكليدت الم دبلة

،   ال ي يائيدةاتكدقدد الم دادالمري طدة ب التخطيذ للكت، ث المطلوبةث يكدقد الكميال المعطاي ث ثالم بلة، 
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المري طدددة  ي يدديب الخطددة، ث الميا دد ةإ جددداد العةمددة الرياضددية ث  ددبلة سلددء ا ددبةل  رعيددة، يج ئددة المث 
المري طدة  التأادت  دت الكدتا، ث التك د  ادن اودار ث ال كث عن بدائت  مبن ان  ةلتا التوددت للكدت، ذ
  لكت.يعميب اث ال يا  علء المتارال الموتخداة  ت التودت للكت  ت اعالجة اوام  ددقدي، ذ

 ّدراسة ومحّدداتهاحدود ال
 ثالمكددال اآليية:كدثد الالدرا ة سلء  تخضع

 .س دا المدار  الكبواية التاذعة لمدقرية مت ة عما وال ال  علء و  ا الدرا ة -
 م. 2016/ 2015 ال تت الدرا ت الثانت ان العام الدرا ت  ة  ن صل سدرا ال الدرا ة -
 .تخداة  يتاالمو اي يتكدد نتائو هصا الدرا ة ذمدا ددق األد  -
ي تتر الدرا ة علء اتارال  ت الم بةل ال رعيدة اآلييدة: يكليدت الم دبلة، ثالتخطديذ للكدت، ثي يديب  -

 الخطة، ثالتأات  ت الكت.
 اإلطار النظري:

 المحور األول: نموذج كيلر للتصميم التحفيزي 
رد ق كث عن   وم اهوار ال لو ت ليمو    يلر علء ال لو ة ال يائية التت ي وم علء ح  ال 

المعيء ثي يت اعر تو بي وو، ثيعتمد علء اعر تو الواذ ة ليتعّلب، ثح  التدريس عملية  جت ح  يت من 
ثعليو   د ا توا  .(Zaitoon, 2008)ا ار ة الخ رال ثي ادلتا، حاا الت ويب  يتب  ت  ياق عملية التعّلب 

ت يرال ي مت اع ب الجوانت التت يطرما نمو    يلر للتتميب التك ي   علء حربعة حذعاد يتكّو  ان ا
  .(Keller, 2010)ثهت: اتنت اا، ثالتلة، ثالث ة، ثالرضا ، لتا الدرا ال المتعل ة ذالدا عية

 داري سدراك المتعّلمين، ذ - اتنت ااثهو  -علء ال عد األث  ان حذعاد نمو    يلر  مبن الكتو  
 لما  ا  اوضو  التعّلب ثدي  التلة  تكدث  التلةثحاا ذعد . التيّو ، ث ان  ة  اهداري ات ت واريةحث 

ثع ر األهدا  المودتة، ثاة اة ان  ة  ا تخدام ل ة  تلة ثحاثلة األو ة،  يك ي تاذالتعّلب، ثيمبن 
للمتعّلب عيداا   عر ح  اا قدر و  يك   حهدا و، ثيمبن زياديتا ان  ة   الكا  . بييما يتك   الث ة

ب، ث رخ اليجال، ثالموسثلية ال ختية، ثالمبا أي، ثالت ص ة الرادعة، ثالميا وة. ثحاا ال عد اتطل ال التعلّ 
 يمبن الكتو  عليو ان  ة  اه وا  ذاهنجاز، ثي د ب اهورا ، ثالمتعة،   -ثهو الرضا -األ ير

ا لت ثالخاردت، ثالرضا ا يّت علء الدا عية الدا لية ثالخاردية، ثيمبن زياديو ان  ة : التع ي  الد
 .(Keller, 2006; Keller, 2010)ثاهنتا ، ثال عور ذاهنجاز، ثالتع ير عن الصال، ثاهقثار 

مام  يلر بتوظي  حذعاد نمو دو  ت يتميب الم ررال ان  ة  اخطذ ع ر  ذمخطذ الخطوال 
ي  الخطوال ث    ما قت من يتي ،الع ري، ثيعّد هصا المخطذ ذمثاذة الدليت المرلد للمتمب التعليمت
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ارا ت التتميب العااة )التكليت، ثالتتميب، ثالتطوير، ثالت ويب(، ث يما قلت يوضيا لمرا ت التتميب 
 : Keller, 2010); (Keller, 2014ث   نمو    يلر للتتميب التك ي   

ثان دب يكليت  تائم ، ندم  المعلواال  و  المواق ثالمتعلميقتب  يتا : ار لة التكليت
ار لة التتميب: اتمة ث  ،ث ل  لتكدقد  مال الدا عية ثن اط ال ع ، لمين ثيكليت المواد المتوا ريالمتع

ل المكتملة ان  ة  العت  االتتميب الرئيوة هت الودو  سلء عدد ان الكلو  الممبية حث اهدرا 
قتب د، ذعد  ل  الصهيت، حاا المتمة الثانوية للتتميب  تت يعريو الكت المثالت دث  الي ر سلء ال يو 

ار لتا التطوير ثالت ويب: يت   ار لتا ث  ،، ثيداو للخرث  بي ام دا عيةدرا ال  ائدياهحكثر ا تيار 
ان ال رثر  و ،التطوير ثي ييب الكلو  عملية المعالجة  ايتا التت مد ي ط    ت ح ة اجاتل ح را 

ضا ةي سلء الكتو  علء ي ص ة رادعة  تراييجيال يك ي ية ييداو ا  عيادر الي ام األ را، سااتةك ا
 ان  ة  ردثد ح عا  المتعلمين.

س  ارا ت التتميب األربعة يكو  ذ بت ضميت  طوال نمو    يلر الع ري، ثهظتار العةمة 
يب ر ب المخطذ  بين ارا ت التتميب لليمو   العام ثبين الخطوال الع ري الخادة بيمو    يلر،

 .(1) الموضا  ت ال بت

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (Keller, 2010) . العالقة بين مراحل عملية التصميم ومخطط الخطوات العشرة لكيلر1شكل 
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يكليةي لل ئة ثان المتب األ ص ذاتعت ار ح  عمليال اعالجة يتميب الدا عية يتطلت 
ة المتعلب ا   ل      دا عيث اّما  ع ز اهدرا ال التك ي ية الم مولة ذال يئة التعليمية،  ،الموتتد ة

الخ ري   ث ت ذعض األ يا  يكو  يير اتومعة. ثي   علء عاي  المعلب   ،يت ير ا  ي دم الوما
يكدقد نو ة ثاعيار الدا عية لدا الطل ة ذا تمرار، ثبصل   وتطي  سدرا  التعدقةل المةئمة 

(Francom & Reeves, 2010; Keller, 2006). 

 المحور الثاني: مهارات حل المشكالت
ا ذارزيا  ت التعّلب  ،  التعّلب ال ّعا  هو الص   مّبن ال رد ان يوظي  اا كتت  ت الم بلة اومعي

ثيمبن الي ر سلء  ت  ،(Meera, 2012) يعّلمو  ت  ت الم بةل التت قوادتتا  ت  يايو اليواية
  الم ادات ت تار قت من اكت ا  ا  ما ح  يطوير، حنوا  التعّلب علء حنتا ان نو   ت الم بةل

ا   دلة ذالجوانت ال كرية  ثالةزاة ث تمتا ثا تخدااتا  ت  ت الم بةل، ثالتعّلب المعر ت هو ح  ي
ال كث عن ث ثي   علء عاي  برااو التعليب اتمة يدريس الطل ة  ،(Gok, 2014) لكت الم بةل

 .(Hrepic, Lodder & Shaw, 2013)  لو  للم بةل التت يوادتتب ذ بت قوات
عريو  ت الم بةل ذأنو دياية سداذال ددقدي يتجاثز اجرد يط ي  مواعد يّب يعّلمتا  مبن ي

 اذ يا ه جاد  ت؛  يث   وم ال رد الص   كاث  الكت ذا تك ا  اوار للكت ليتت للتد  ان 
ثيعّد  ت  ،(Akcaoglu, 2014; Caliskan, Selcuk & Erol, 2010) ة  ال يانال المعطاي 

كري ا  ا حهمية اكورية  ت ح  علب،  جمي  العلوم ال كتة ثالتط ي ية يتتب بتطوير الم بةل ن اويا  
ثعيد الكدقث عن عيو  التدريس اتعتياد    نيا  ،ايتو للمعر ة الم يدي  ت  ت الم بةل المتيّوعة

ن ير سلء ضع  مدريو  ت اواعدي الطل ة علء  ت الم بةل،  معلب ال ي يا   ت الطري ة 
ة   وم ذالتدريس ان  ة  يوضيا الم ادا  ثالم اهيب، ثيبتت العةمال التت يري ذ ذالكت اتعتياد 

 تراييجيال بدائية حديا   لتب  ة  وتخدم الطل ة اتارال ذويطة ثاعلء الو وري   ذ، ث ت اليتا
 لللم بةل، ثهصا قس د ح  التدريس بتصا الطرق  ي   ت حيل ية الطل ة يير مادرين علء  ت الم بة

(Hrepic, et al., 2013).  

ء حهمية يدريس  ت الم بةل ذ بت ا تراييجت ثايتجت، ثهت اا ثان هيا ثدتا ال يائية سل
 ترييجية التدريس ان  ة   ت الم بةل"، ثالتت قتب  يتا يدريس الطل ة  ي ية ا تخدام يومء "ا

ابّونيا   ت الم بةل التار ي ب اث  .(Caliskan, et. al., 2010) ح اليت ات داة لكت الم بةل
ا هو اجموعة المعار  ثال  يء المعر ية التت  ّونتا المتعلب نتيجة الخ رال التت اّر بتا ثي اعت اعر ي  

 ال  الهصا المتار  دّ عثي   ،اعتا ثمام بتخ ييتا علء دوري نوايو مابلة لة تدعا   ت اوام  ددقدي
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ثان هيا   تر حهمية يعّلمتا ثيدريت الطل ة  ،ميمة  ت اعالجة الخ رال التعّلمية ثالكيايية
 بت ،اتارال  ت الم بةل ليوا اورثدةث . ;Qattami, 2005 (Selcuk, et. al., 2008) عليتا

 .اتعّلمة ثيمبن يطويرها
قد ات يرال يكد :كما قلت اتارال  ت الموألة ال ي يائية(2003)  (Zitoon)  دد زيتو   
كت  يث قتب لالتخطيذ ل، ث ثان دب ر ب الموألة س  حابن، موألةث تب ال يان  ة  مرا  الموألة

درا  التكويةل ثالتعويض سيي يص  طة الكت ع ر ث  ، ين للكتالميا ثال انو   ييجيةا تر ا تيار ات
 ثآ رث   بييما مام  يلك  ،خطوالالارادعة ثي وير الكت ان  ة  ارادعة ث  ، ت ال انو  

(Selcuk, et. al.) (2008)  سعادي ي  اتارال  ت الم بةل سلء: اتاري ال تب التت يت من بتتي
الت كير  ثاتاري التخطيذ التت يت من المطلوبة،ث  يكدقد الكميال المعطايث يخّيلتا، ث مرا ي الم بلة، 

يج ئة الم بلة سلء ث ثال وانين المتعل ة ذالم بلة،  الم ادا  يعريوث ، لو ت بدائت ث كت ال ت 
ال كث عن ورق ثبدائت  مبن ان  ةلتا التودت الكت التت يت من ، ثاتاري ا بةل  رعية

  لكت.، ثاتاري التك   ثالت ييب لالعةمال ثال وانين ت  ثالتعويضللكت، 
ثيت ا ان ارادعة األد  التربو  الخاخ ذكت الم بةل ثدود يدا ت حث  لذ بين  ت ان: 

ت الم بةل. ثان هيا دا ل هصا الخطوال ثالمتارال ثالعمليال ثاه تراييجيال الخادة ذك
الدرا ة للتميي  بين هصا الم اهيب، ثتعتماد اتارال  ت  ت الم بةل  ت ال ي يا . ثان المتوم  ح  
ذاهابا  ييمية اتارال الطل ة  ت  لتب للم بةل  ت بيئة حكثر ي اعلية، ثهو اا قو را نمو    يلر 

ب المكتوا ثال يئة التعّلمية ثاألن طة ثالمتمال للتتميب التك ي  ، الص    وم علء سعادي يتمي
ا  ثاه تراييجيال ذكيث يواعد المعلب علء يي يص األدثار الميووة ذو ذ اعلية،  ما يو ر للطالت  ردي
للتعّلب الي دذ ثالموسثليدة الصايية، األار الص  ق يد ان مدرايو  ت  تب الم بةل التت يعترضو 

  .ثالتودت سلء  لو  ايا  ة لتا
  الّسابقة الّدراسات

ان  ة  ارادعة الدرا ال الواذ ة التت ذكثا  ت نمو    يلر للتتميب التك ي   ثحدرا علء 
ييمية اتارال  ت الم بةل، لو ظ ندري  ت الدرا ال التت ذكثا هصا الجانت، ثعليو   د يب الردو  

 ما قلت ا تعراض لتا:سلء الدرا ال األمر  ان  يث يياثلتا ح د حذعاد نمو    يلر، ث ي
يعّد التوضيكال ال ترية ان المعييال التكيولودية التت يجص  انت اا الطل ة ثي يد ان دلتتب 

ا ت تا  حدر يدريس بتد   (2005) (Nasser)ذالمادي التت قدر ونتا، ثعليو   د ا تخداتا نادر 
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 (60)ان  ابونةعيية   ة علءو   ا الدرا ت ييمية ال دري علء  ت الم بةل،  تاال ي يا  ذا تخداا

ذا تخدام در ا ، ثزعوا سلء اجموعتين: يجري ّية األرد وال يا ان الت  العالر األ ا ت  ت 
يتائو ثدود  رثق  ال دتلة ال ة اتعتياد ة، ثحظترل يذالطر  در ا ضاذطةث التوضيكال ال ترية، 

  لتالا المجموعة التجري ّية  ت ا يا   ت الم بةل.
تأدير الك ير ألدت ي الكا و  المداجة ا  األن مة الت اعلية  ت ييمية مدري الطل ة ث ت ضو  ال

س دا   تدرا ة علء اواق  ت ال ي يا   (2007) (Hrepic) ت  ت الم بةل، حدرا هري   
الجااعال  ت الوت ال المتكدي األاريبية، يب  ةلتا ا ت دا  اكاضري ان المكاضرال األ  وعية 

اعتمدي علء  ت الم بةل ذا تخدام األدت ي اللو ية، يما ا ارنة حدا  الطل ة  دلوال ن الية
ضمن اجموعتين: يجري ية ا تخداا حدت ي ذا تخدام ا ت ارال يكو  اوائت ان نو   ت الم بةل 

حلارل اليتائو سلء عدم ث  ،لو ية، ثضاذطة ا تخداا اعتا الطري ة اتعتياد ة ثبودود التكيولوديا
حثدء ال ا ث ثعليو ،  يما قتعل  ذمتارال  ت الم بةل  ال دتلة بين المجموعتينثدود  رثق 

للطة  الصقن  ذأثلوية الت ارك بين الجانت الي ر   ت  ت الم بةل ثالجانت التكيولودت
 . ت الم بةل س ترييجية وتخداو  

ان درث   المكاكاي الكا وبية  ت يتميب عدد (2016) (Alsom)ث ت اليمن ا تخدم التب 
ال ي يا  للت  الثانت الثانو  العلمت بتد  درا ة حدرها علء ييمية اتارال  ت الموائت ال ي يائية، 
ّمب برنااو اكاكاي  ثليك   ال كث هد و يب بيا  ا يا  اتاري  ت الموائت ال ي يائية،  ما د 

ا، ثضاذطة يكونا وال ي  (41) ا وبت، ثمد يب ا تيار اجموعتين ان الطل ة: يجري ّية يكونا ان 
وال يا، ثحلارل اليتائو سلء ثدود  رثق  ال دتلة بين اتو طت دردال الطل ة  ت  (36)ان 

 المجموعتين  ت ا يا  اتاري  ت الموائت ال ي يائية لتالا المجموعة التجري ّية.

ثحاارا  لد لت  يتا و   ثهياك درا دة اهتما ب عد ثا د ان حذعاد نمو    يدلر، ثهو اتنت داا،  
  اليمو   العام للتتميب (2011) (Shibley, Amaral, Shank & Shibley) ثلان  ثل لت

(ADDIE)  ّدي، يما سعادي التتميب للمابيول انيا ت الكيميا   ت  اّديي والت ا (1000)يدريس  ت 
ا ان التعليمال ع ر اهنترنا ثالل ا ال ذكيث حد ا  ا لودوا يجي علء   ا )يعليب اتماز (،  ثدتي

الطل ة سنتا  المتمال الم داة لتب ع ر اهنترنا، ث انوا  خ عو  ت ت ار متير ح  وعت  ة  
ا لودو حظترل اليتائو ح  دص  اتنت داا المي ب  ت  ت  طوي ان  طوال ث  ،الكتم الميع دي ثدتي

 .علء زيادي اعّد  عةاال الطل ة  ت ات ت ارالعمت  اليمو   العام
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 ت   ترييجيةا ةلتا يأديرال  طوال   كتا ان بدرا ة، (2014) (Gok)ثمااا دوك 
 ت  ال ي يا  ا ا تدئيا  تقدر و  اوامي  ةلدا ول ال  ت الم بلة اتار التكتيت ث الم بةل علء 

 سلءوال يا، يب ي ويمتب  (70)، و  ا الّدرا ة علء س دا الجااعال  ت الوت ال المتكدي األاريبية
 ت الم بةل، ثضاذطة در ا ذالطري ة  ترييجية اان  ة   طوال  ادر يجري ّية  :اجموعتين

 ترييجية اا تطة   اخ ذث معا ال يانال ان  ة : ا ت ار يكتيلت  ت ال ي يا ، اتعتياد ة، د  
حلارل اليتائو سلء ح  هياك  رميا   يريا بين المتو طال ثلتالا المجموعة ث  ،ل ت الم بة

 .ت ثاتارال  ت الم بةل ت  ت ان التكتي التجري ّية
كما ا ت خدم نمو    يلر  ت يتميب ااّدي  ت ال ي يا  ي دّر   ذا تخدام التعّلب المعبو ، بتد  

تتب للتعّلب، ثي دقرهب الصايت ال ي يائت. دا عيالتعر  علء حدر الماّدي المتممة علء يكتيت الطل ة، ث 
وال يا  (66)علء  (2016) (Asikoy & Özdamli)  ت ير يا ا يبو  ثحثزداالت الدرا ة و   

: يجري ية در ا ذا تخدام التعّلب المعبو  الم يت ث   نمو    يلر، اجموعتين سلءا ومين 
 ب ال ي يا ،يها  ت اا ت ار  ان  ة : يانال ثضاذطة در ا ذالطري ة اتعتياد ة، د معا ال

مجموعة حظترل اليتائو ي وق الث  ،م ابةلثال ،ت دقر الصال ال ي يائتلا يا  ث  لدا عية،ثا يا  ل
 .ثي دقر الصالللتعّلب الدا عية  يما قتعل  ذبت ان التكتيت ث التجري ية 

خدام نمو    يلر ذ بت ثبا تعراض الدرا ال الواذ ة، ق ة ظ ح  ذع تا ذكث  ت حدر ا ت
ثاتنت اا،   تراييجيال ح را  التعّلب المعبو  علء عدي ات يرال  التكتيت ثالدا عيةاترا   ا  ا

بييما ذكثا درا ال ح را  ت حدر التكيولوديا  ت التعليب )التوضيكال ال ترية، ثالمكاكاي 
ثمد يما اه ادي  ،الكا وبية، ثاليمو   العام للتتميب( علء ييمية اتارال  ت الم بةل ذ بت عام

ت الم بةل، ان الدرا ال الواذ ة  ت التودت سلء  ل ية ن رية  و  نمو    يلر، ثاتارال  
ثيتمّي  الدرا ة الكالية عن ييرها بدرا ة ات ّيرال لب يتطرق لتا الدرا ال  ،ث ت سعداد حداي الدرا ة

در ا حدر التتميب ن وو ث   نمو    يلر دث  يأدير األدثال التكيولودية ثال رااو الواذ ة،  تت 
الكا وبية،  ما ذكثا  ت المتارال ال رعية لكت الم بةل، ث اثلا الك   عن ي اط الخلت  ت 

 . ت الم بةل ال ي يائية ان  ة  ا ت ار اتختم ذ يا   ت اتاري علء  دي
 الّدراسة منهج

 ذا تخدام در ا يث مّوب ح راد الدرا ة سلء اجموعتين: يجري ية  ؛و التجري تالميتو ل    و  
  ضاذطة در ا ذالطري ة اتعتياد ة.ث المتممة ث   نمو    يلر للتتميب التك ي  ،  الو دي
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 أفراد الدراسة
لددع تين اددن وال ددال يددب ا تيددار ح ددراد الدرا ددة ذ ددبت متددد  اددن اجتمدد  الدرا ددة، ثيددب يعيددين 

اجمدوعتت الدرا دة  يعيدين يدبّ ث  ،در دة  دبيية بيدا الكودين الثانويدةاالثانو  العلمت  دت  الت  األث 
 دت المجموعدة  (32)و، التجري يدة ت المجموعدة  (29): وال ة( 61)ثبلغ عدد ح راد الدرا ة  ،اع وائي  

 .ال اذطة
 أداة الدراسة

ي يا  ث   اهدرا ال ا ت ار اتارال  ت الم بةل  ت ال  يّب سعدادلتك ي  حهدا  الدرا ة 
 اآليية:

 يكدقد التد  ان ات ت ار، ثهو الك   عن اوتوا حدا  الطال ال لمتارال  ت الم بةل. -
 .ة  علء األد  الي ر  ثالدرا ال الواذ ةيتميب ات ت ار ذعد اتوّ  -
ثبعد التعدقت يب التودت سلء ، (13)عددهب مين اختتين عرض اجموعة المتارال علء اكبّ  -

: يكليت الم بلة، ثالتخطيذ للكت، ثي ييب الخطة، ثهت كت الم بةل،ال رعية لمتارال للمائمة 
 : (2)ال بت  ت  الموضامخطذ ثمد ثّضكا هصا المتارال ضمن ال .ثالتأات  ت الكت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مخطط لمهارات حل المشكالت الفرعية التي اعتمدت في هذه الدراسة2شكل 
 يطا الدرث .ذكيث  ي ا بةل  ي يائية ا يية ذ بت ديد ت دور    رال ات ت ار ادي  -
  ري، ي يس  (24)ثعليو   د يكّو  ات ت ار ان ، اندردا يكا  ت ا بلة حربعة ح ئلة اوضوعية  -

 ال  ري األثلء ضمن  ت ا بلة المتاري األثلء، بييما ي يس ال  ري الثانية المتاري الثانية، ثهبصا. 
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 ختبار االصدق 
رض  ت دوريو األثلية علء اجموعة ان المكّبمين لة ت ار ع  دق المكتوا للتأّكد ان د
هبدا  الرح   ت التياية الل وية ثثضول المعيء ثانتما  ، محكما  (13)عددهب  ث  ات تتاخ 

ق يد  لكبب علء الختائم العااة لة ت ار، ثبيا  علء المة  ال التت حدم  عليتا ااا، ث لال  را
، ا  األ ص ذالعلب عدم سابانية ي يير عدد ال  رال يعدقت  مس   رال يب مينبّ ان المك (%(80علء 

أل   ت  ل  ي ييريا ل يية ات ت ار ثالتد  الص  ثض  ان حدلو؛ ثهو ميا   ت   ري لمتاري ان المتارال 
 الرئيوة لكت الم بةل.

 ختبار اال ثبات
ان  ة  يط ي  ات ت ار  االختبار، طريقة االختبار وإعادةالتك   ان الث ال ذطري تين:  درا 

ثيب  وا   ،ان  ار  عيية الدرا ة وال ة (25)ذتوريو اليتائية علء عيية ا تطةعية ابونة ان 
ميب اعاات  يراث ااعاات اتري اط بين التط ي ين األث  ثالثانت ذا تخدام اعاات اري اط بير و ، ث 

 اا تخدا ،ياالتساق الداخلطريقة و يب ايا  ة.، ثاعت رل هصا ال (0.92)ث( 0.81)اتري اط  بين 
 (0.78)اا بين  ت ل  رال ات ت اريراث ا ميب اعاات اتيواق الدا لث حل ا،  -اعادلة  رثن اخ

 هصا ال يب ايا  ة. ، ثعّدل(0.84)ث
 فقرات االختبار خصائص

راث ا مد ي، ث ان  تائم   رال ات ت ار يب ا تخرا  اعااةل التعوبة ثالتميي  للتك  
حاا  يما  خم اعااةل يميي  ال  رال   د يراث ا بين  ،(0.31-0.71)ميب اعااةل التعوبة بين 

 ، ثهت اعااةل يميي  اري عة.(0.67-0.35)
 تصميم الوحدة التدريسية 

عملية يتميب الو دي ذعدي ارا ت ذاتعتماد علء األد  التربو  الخاخ بيمو    يلر،  اّرل
د نمو    يلر ثبين الخطوال الع ري ثبين ارا ت التتميب  ت اليمو   العام، ثيب الداو بين حذعا

 اوّضكةي  اآليت:
يب ا تيار ث دي ايبانيبا الموائ  ان  تا  ال ي يا  للت  األث  الثانو  اختيار الوحدة: 

ادا  ابانية ربذ الم اهيب ثالعةمال ثالم هثا تيرل  ،و دي اا  عاد  نت  الماديالي ّبت ت، العلم
كثري التط ي ال ن ريا لالكادة سلء سدرا  الجانت العملت ث ذأاثلة ثيط ي ال  يايية،  تاالواردي  ي

 .الكوابية علء  وا  ملة األن طة العملية



  ميض، ح.د. نردس  مد ح ما                      .....يتميب ث دي يدريوية ذم كث ال ي يا  ث   نمو    يلرحدر 

318 

يكليددت اكتددوا  يددبكخطددوي حثليددة  ددت  دد يت يتددميب الو دددي ث دد  نمددو    يلددر  :تصااميم الوحاادة
 : ذالمرا ت اآلييةتتميب   د اّرل الحاا عملية  ،بدليت المعلب اد ترلذاتالو دي 

ال ي يدا  لدلث  الثدانو ، ثال كدث  دت دم  اعلواال  دو  ادادي : ثالتملا علء ،مرحلة التحليل
الطال ددال الموددتتد ال، دمدد  اعلواددال  ددو  ث  ال،معلمددالاعلواددال  ددو  ثدمدد   ،الميط ددت تددايي يم

 مل ددددال ددددة  ارادعددددة ال الطال ددددال اددددنيكليددددت  تددددائم ث  ،تنايجاهددددايث  تناوددددتويايثالتعددددر  سلددددء 
 المتعل دة ثدرا ة الختائم، للطال ال األ وا  اتدتماعيةالتعر  سلء ، ث ثاألثراق ات ت ارية الواذ ة

، الودددمال اه جابيدددةادددن  دددة   تدددر  يكليدددت المدددادي التعليميدددةث  ،هناليمو الع لدددت ثاتن عدددالت عيددددذددد
حهددددا  ، ثي دددمن يكدقدددد  ييمددداليكدقدددد األهددددا  ثالتث  ،، ث تدددر التكددددّ الحثددددو ال تدددورثيكدقدددد 

 الت ويب.ورق الطال ال، ث  لو يال ، ث التتميب التك ي ية
، ثالتدت يدب التوددت لتدا يكدقدد مائمدة اآلليدال الميا د ة للتي يدصعلدء: ثالدتملا  ،مرحلة التصميم

، ليدال التي يدصآالتكاادت بدين ، اد  اراعداي يتدميب اآلليدال الميا د ة للتي يدص. صهيتالدعتد  ان  دة  ال
،   دد الجم  بدين التتداايبان  ة   اتنداا   ت التدريسث  ،آليال اوتدااة، ث آليال يع ي يةا تيار ث 

ث لدد  ضددمن مالددت  ، دداذ يا  ددتراييجيال ثاآلليددال الم تر ددةبددين حذعدداد  يلددر األربعددة ثبددين ات يددب الددداو
اعلمددت  ع ددد دلوددال ايام ددة ادد  عدددد اددناددن  ددة   ال يددام ذالمرادعددالث   دداخ ذددالتخطيذ للدددرث ،

 عليتب.عرض الدرث  المخطذ لتا ث ال ي يا ، 
 ال يدددام ذالتعددددقةل الةزادددة، ث ا تيدددار المدددواد التعليميدددة ثيطويرهدددا دددة  ادددن  ،مرحلاااة التطاااوير

 ددقدي.يعليمية اواد  لر وّ و  ،  ما  تراييجيال الم تر ة، ثث   ايا  ة اتمترا الاتلخطذ ث   ل
 عددن وريدد  الطال ددالردثد ح عددا  لدد ذعددد ات ددتما  ادعددةالت يدديب ثالمر  اددن  ددة ، مرحلااة التقااويم

 .رادعةالت ص ة ال
 دليل المعلم لتنفيذ الوحدة المصممة 

إرلدادال ث  ،يمدو  ال:  لود ة الددليت ي دمنث و دي ث   نمو    يلدر، اليب سعادي دياية اكتوا 
ب ادددن  دددة  حهميدددة العمدددت ضدددمن اجموعددال، ثحهميدددة الدددتعلّ ، ث و ددديالي ريدددرال ا تيدددار ث ، صتي يدددال ددو  

 الم اري  الم تر ة. ث حدثال الت ييب، ث األن طة، ث حثراق العمت، ث ،  الخطذ اليواية للدرث ث الم اري ، 
 صدق الوحدة المصممة 

التك ددد  ادددن دددددق بيدددا  الو ددددي المتدددممة ادددن  دددة  عرضدددتا علدددء اكّبمدددين ادددن  ث   يدددبّ 
يدة ا دتطةعية ادن  دار  عييدة علدء عي تدا مدا يدب يجري ، (9)ثعدددهب  ات تتاخ هبدا  الرح   يتا



 .8102، الثالثالعدد ، الثالثاألردنية، المجلد مجلة التربوية ال، التربوية األردنية للعلوم الجمعية

311 

ثيمدا اعالجدة عددي تتدا، ثدم تتاطال ال، ثالتك   ان دكاللموتوا  تتا ية التأكد ان ايا  الدرا ة ذ  
 ثح طا . جوال 
 الّدراسة متغيرات

التددريس ، ث التددريس ذالطري دة اتعتيادّ دة: ثلتدا اودتويا  ،هو وري دة التّددريس ،المت ّير الموت ت
 بدددت،  اتدددارال  دددت الم دددبةل المت ّيدددر التّددداذ ث  ،متدددممة ث ددد  نمدددو    يلدددرذا دددتخدام الو ددددي ال

 . ثالمتارال ال رعية لكت الم بةل
 الّدراسة  إجراءات

 لتك ي  حيراض الدرا ة ثاهداذة عن ح ئلتتا ٌحدر  اا قلت:
 اتّوة  علء األد  التربو  ثالّدرا ال الّواذ ة المتعّل ة بتم يرال الدرا ة. -
  .لث  الثانو  العلمت المعتمد ان م ت ثزاري التربية ثالتعليب األردنيةلال ي يا   ا تيار  تا  -
 ات تيار ال تد  لمدر ة  بواية ان س دا ادار  ادقرية مت ة عما . -
 األ ثنال الر مية.الكتو  علء  تا  يوتيت اتّمة، ثعلء  -
 كبيمتا.يكليت اكتوا ث دي ايبانيبا الموائ ، ثيتميمتا ث   نمو    يلر، ثي -
 التعيين الع وائت أل راد المجموعتين الّ اذطة ثالتجري ّية. -
 يدريت المعلمة علء التخطيذ ثالتي يص ثالت ويب للتدريس ث   نمو    يلر. -
 .اثد ايت ابيا  حداي الدرا ة، ثالتك   ان ددمت -
 علء ل  ذ ال رثق ال  لية س تائي ا. للداي الّتط ي  ال  لت  -
ادّ ددة علددء المجموعددة ال دداذطة، ثيط يدد  التدددريس ذا ددتخدام نمددو    يلددر يط يدد  الطري ددة اتعتي -

 علء المجموعة التجري ّية ث   الخطذ المعّدي.
 يتكيا حثراق ات ت ار ال  لت ثال عد ، ثردد اليتائو، ثاعالجتتا س تائي ا. -
 ا تخرا  الّيتائو ثيوضيكتا ثايام تتا ث تاذة الّتوديال. -

 اإلحصائية المعالجة
اا ح ددداليت اه تدددا  الودددد ت ثات دددتدتلت ادددن اتو دددذ  ودددابت ثانكدددرا  اعيدددار ، ا دددتخد

الت دددددداقن الم ددددددترك المتعدددددددد ، ثيكليددددددت (ANCOVA)ث ددددددصل  ا ددددددتخدام يكليددددددت الت دددددداقن الم ددددددترك 
(MANCOVA) ت ت ددار اتددارال  ددت الم ددبةل، ثلمعر ددة  الل ددال دد ذ ال ددرثق ال  لّيددة ألدا  الط

 ين التجري ية ثال اذطة علء ات ت ار ال عد .ال رق بين اتو ذ حدا  المجموعت
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 الدراسة: نتائج
  يما قلت عرض ليتائو الدرا ة التت يّب التوّدت سليتا، ثهت  ما  أيت:

التجريبّية التي  :المجموعتين ةبين متوّسط درجات طلب اختالفيوجد  هل: نتائو الوسا  األّث 
الّضاابطة التاي تادرس بالطريقاة االعتيادّ اة ، و الوحدة المصاممة وفاق نماوذج كيلارتدرس باستخدام 

 تنمية مهارات حل المشكالت ككل لدى طلبة الصف األول الثانوي؟في 
يددددّب ا ددددتخرا  المتو ددددطال الكوددددابية، ثاتنكرا ددددال المعياريددددة ألدا  اجمددددوعتت الدرا ددددة علددددء 

 :(1)ات ت ار ال  لت ثال عد  ت ت ار اتارال  ت الم بةل،  ما  ت الجدث  
 ختبار مهارات حل المشكالت المعيارية ال . المتوسطات الحسابية واالنحرافات1ول الجد

ثدددددود  ددددرثق ظاهريددددة بددددين المتو ددددطال الكوددددابية ألدا  المجمددددوعتين  (1)اددددن الجدددددث   قة ددددظ
ثمددددددد يددددددب سدددددددرا  يكليددددددت الت دددددداقن الم ددددددترك  ،التجري يددددددة ثال دددددداذطة  ددددددت ات ت ددددددارين ال  لددددددت ثال عددددددد 

(ANCOVA)ل  لددت لة ت ددار، ضدد ذ ال ددرثق بددين المتو ددطال الكوددابية  ددت التط يدد  ا ، وذلككب دهككدف
، ث انددا ال عددد  بددين المجمددوعتينثللك دد  عددن دتلددة ال ددرثق  ددت المتو ددطال الكوددابي ة  ددت التط يدد  

 :(2)اليتائو  ما  ت الجدث  

درجات مجموعتي الدراسة  للفروق بين متوسطات (ANCOVA). نتائج تحليل التباين المشترك 2الجدول
 على اختبار مهارات حل المشكالت البعدي

ثهدددت داّلدددة  (81.021) ح  ميمدددة ) ( ذاليوددد ة للدرددددة الكليدددة مدددد بل دددا (2)  تدددر ادددن الجددددث  
األادددر الدددص    دددير سلدددء ثددددود  دددرثق بدددين اتو دددطال حدا   (،α=0.05) الدتلدددةس تدددائي ا عيدددد اودددتوا 

قة ظ ح  ميمة ارب   اجموعتت الدرا ة علء الدردة الكلية ت ت ار اتارال  ت الم بةل ال عد ،  ما
اددن الت ددداقن  ددت ا ت ددار اتددارال  دددت  (%58.3) اددا  عيددت ح ،  (0.583) سقتددا للدردددة الكليددة مددد بل دددا

 
 المجال
 

 العدد المجموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 االنحراف المعياري  الحسابي

الدرجة 
 الكلية

 2.03 18.86 2.71 9.28 29 التجريبية
بطةالضا  32 9.78 3.19 12.81 3.06 

درجة  مجموع المربعات ر التباينمصد
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
(η2) 

  0.227 1.491 10.183 1 10.183 التطبيق القبلي
 0.583 0.000 81.021 553.374 1 553.374 طريقة التدريس

     60 963.082 ححالكلي المص     61 15977.000 الكلي    6.830 58 396.140 الخطأ
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ا سلء حدر الو دي المتممةالم بةل يب ي ويرا  ثلمعر ة لمن يع ا ال رثق يب . ، ثهت ميمة اري عةا تيادي
ر التط يدد  ال  لددت علددء حدا  الطال ددال  ددت ا ددتخرا  المتو ددطال الكوددابية المعّدلددة اليايجددة عددن عدد   حددد

 : (3)التط ي  ال عد ،  ما  ت الجدث  

 . المتوسطات الحسابية واالخطاء المعيارية المعّدلة على اختبار مهارات حل المشكالت البعدي 3الجدول

ح  ال ددرثق علددء الدردددة الكليددة هددت لتددالا المجموعددة التجري ّيددة التدددت  (3) قة ددظ اددن الجدددث 
، (18.987)ذا ددتخدام نمددو    يلددر،   ددد  ددا  المتو ددذ الكوددابت المعددّد  للمجموعددة التجري يددة در ددا 

  .(12.699) بييما بلغ المتو ذ الكوابت المعّد  للمجموعة ال اذطة
هاال يوجااد اخااتالف بااين متوّسااط درجااات طلبااة المجمااوعتين: التجريبّيااة التااي تاادرس  نتدائو الوددسا  الثددانت:

باستخدام الوحدة المصممة وفق نموذج كيلر، والّضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادّ ة في تنمية مهاارات حال 
الخطة، والتأمل فاي الحال لادى طلباة الصاف  المشكالت الفرعية اآلتية: تحليل المشكلة، والتخطيط للحل، وتقييم

 األول الثانوي؟
يب ا تخرا  المتو طال الكوابية ثاتنكرا ال المعيارية للمتارال ال رعية لكت الم بةل لكت ان 

 ( ق ين  ل :4المجموعة التجري ية ثال اذطة، ثالجدث  )
  للمهارات الفرعية لحل المشكالت لي والبعدي. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتطبيق القب4لجدول ا

لمجمددددوعتين ثدددددود  ددددرثق ظاهريددددة بددددين المتو ددددطال الكوددددابية ألدا  ا (4)قة ددددظ اددددن الجدددددث  
ثلمعر دددة س ا  اندددا هدددصا   دددت ات ت دددارين ال  لدددت ثال عدددد  علدددء المتدددارال ال رعيدددة،  التجري يدددة ثال ددداذطة

ال رثمددال بددين المتو ددطال الكوددابية  ال دتلددة س تددائية يددب ا ددتخدام يكليددت الت دداقن الم ددترك المتعدددد 
(MANCOVA)   (5)كما  ت الجدث: 

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعّدل المجموعة المجال
 0.416 18.987 التجريبية الدرجة الكلية

 0.396 12.699 الضابطة

 المهارة
 العدد المجموعة 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.15 4.62 1.05 3.03 29 التجري ية 1

 0.97 4.31 1.21 3.78 32 ال اذطة

 0.84 4.07 1.01 2.41 29 التجري ية 2

 1.41 3.53 1.77 3.22 32 ال اذطة

 1.14 3.83 1.16 2.28 29 التجري ية 3

 1.46 2.94 1.18 2.97 32 ال اذطة

 0.67 4.10 1.05 1.97 29 التجري ية 4

 1.20 2.03 1.20 1.96 32 ال اذطة
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للفروق بين متوسطات درجات  (MANCOVA)ترك المتعدد . نتائج تحليل التباين المش 5الجدول
 مجموعتي الدراسة على المهارات الفرعية لحل المشكالت 

ح  ال درثق علدء المتدارال الثانيدة ثالثالثدة ثالراذعدة هدت لتدالا المجموعدة  (5)قة ظ ان الجددث  
 ما قة ظ ان  جب األدر  ،التجري ية،  حاا ذاليو ة للمتاري األثلء   لب يكن ال رثق  ال دتلة س تائّية

الم بةل يب ي ويرا ان م ت الو دي  للمتارال الثانية ثالثالثة ثالراذعة ح  الت اقن  ت المتارال ال رعية لكت
للمتاري  (%53.1)للمتاري الثالثة، ث (%13.8)للمتاري الثانية، ث (%9.1)المتممة ث   اليوت اآليية: 

ثلمعر ددة لمددن يعدد ا ال ددرثق يددب ا ددتخرا  المتو ددطال الكوددابية المعّدلددة اليايجددة عددن عدد   حدددر  ،الراذعددة
 :(6)تط ي  ال عد  لة ت ار،  ما  ت الجدث  التط ي  ال  لت علء حدا  الطال ال  ت ال

 خطاء المعيارية المعّدلة على اختبار مهارات حل المشكالت البعدي . المتوسطات الحسابية واأل6 الجدول

مصدر 
مجموع  المهارة التباين

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 ف المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
(η2) 

التطبيق 
 القبلي

1 0 1 0 0.000 0.993  

2 20.419 1 20.419 19.284 0.000  

3 13.197 1 13.197 8.618 0.005  

4 0.078 1 0.078 0.079 0.780  

طريقة 
 التدريس

1 1.436 1 1.436 1.268 0.256 0.021 

2 6.142 1 6.142 5.800 0.019 0.091 

3 14.223 1 14.223 9.288 0.003 0.138 

4 65.230 1 65.230 65.706 0.000 0.531 

 الخطأ
1 65.702 58 1.133 

   2 61.412 58 1.095 
   3 88.815 58 1.531 
   4 57.580 58 0.993 
   

 الكلي
1 1280.000 61 

    2 961.000 61 
    3 803.000 61 
    4 678.000 61 
    

الكلي 
 المصحح

1 67.148 60 
    2 86.230 60 
    3 144.066 60 
    4 122.948 60 
    

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعّدل المجموعة المهارة
 0.198 4.621 التجريبية 1

 0.188 4.312 الضابطة
 0.191 4.121 التجريبية 2

 0.182 3.484 الضابطة
 0.230 3.870 التجريبية 3

 0.219 2.899 الضابطة
 0.185 4.107 التجريبية 4

 0.176 2.028 الضابطة
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ح  المتو ددددطال الكوددددابية المعّدلددددة للمجموعددددة التجري يددددة يت ددددوق علددددء  (6)قة ددددظ اددددن الجدددددث  
 ية لكت الم بةل.للمجموعة ال اذطة  ت ات ت ار ال عد  للمتارال ال رع

 مناقشة النتائج:
 مناقشة نتائج السؤال األول

ثالتدت ي تددرض ، (Keller, 2006)ذما ح  نمو    يدلر ب يت علء ا دادا  الي ريددة ال يائيددة    
ح  التعّلب عمليدة ن طدة ثيعتمد علء   درال المتعّلب،   د اّر يتدميب الو ددي ذمرا دت ي دميا  يكليدت 

لواذ ة للتمبن ان يتميب اوام  يعليمية قدتب ادن  ةلتدا ال يدا  عليتدا،  مدا يمدا المعار  ثالخ رال ا
ثلعدّت هدصا األدثار الجدقددي  ،اراعاي ح   بو  دثر المعلمة  ت بيئة التعلب ال يائية دثر المودو ثالمّيودر

، ال يائيددة كددر كمددا ييوددجب اتددارال  ددت الم ددبةل ادد   ،يتددائوالكانددا اددن حهددب األ دد ا   ددت يكّوددن 
يتمالء ا  و يعة التعّلب لدا الطل ة، ثيعتمد علء ن اوتب الصايت، ثيجم  المادي ثالطري دة ثالت كيدر ث 

ددا  . جددة الخ ددرال التعّلميددة ثالكياييددة(. ثيعت ددر هددصا المتددارال  ال ميمددة  ددت اعالZaitoon,2008)اعي
ة ثيمبدددن ثاعتمدددد  دددت هدددصا الدرا دددة علدددء  كدددري ح  اتدددارال  دددت الم دددبةل ليودددا اورثددددة بدددت اتعّلمددد

  .(Caliskan, et. al. 2010) يطويرها
تدريس مد  ّون ان حدا  الطال ال ال تراييجية  ت الم بةل حديا  ا ثي ترض ح  ا تخدام

التت يب  يتا   ت ار، ثهصا قيوجب ا  الدرا الاتحديا   لتن للم بةل التت عرضا عليتن ضمن 
التت حلارل نتائجتا  (2014) (Gok)دوك  ترييجية  ت الم بةل،  درا ة االتدريس ذا تخدام 

 سلء ح  هياك  رميا   يريا لتالا المجموعة التجري ّية  ت يطوير اتارال  ت الم بةل.
 ،   د علء ح  األ راد قري و  بيو ة اعيية ان التيوّ  Keller) )(2000) ثضمن يأكيد  يلر

لتيّو  علء دص  اتنت اا ثالمكا  ة  تراييجيال التدريس، ثمد عمت هصا اايب العمت علء التيوي   ت 
 ما يب ربذ المكتوا ذأهدا  اتمة لدا الطال ال ثييوجب ا  اهتمااايتن، األار  ،علء ا تمراريتو

ثان الممبن ح   بمن الو ت  ت ح  الو دي  ،الص  مد  بو   الو ت  ت ر   نو ة ال  و  لدقتن
الم بةل ان عدي زثا ا، ثااتةك  المتممة مد  اعدل الطال ال علء الت كير ان  ة  رؤية

ث ت ن س الوياق انوجما نتائو  ،العدقد ان األ كار الم دعة ثالجدقدي، ثايخا  ال رارال بث ة عالية
الصقن ثّظ وا  ت ، (2011) (Shibley, et. al)ل لت ثآ رث   الدرا ة الكالية ا  نتائو درا ة

 ما  ،  العةاال  ت ا ت ار  ت الم بةليتميمتب عيتر اتنت اا، ثحظترل نتائجتب زيادي اعدّ 
، اللصقن ا تخداا (2016) (Asikoy & Özdamli)درا ة ا يبو  ثحثزداالت  اي  ا ا  نتائو
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التعّلب المعبو  الم يت ث   نمو    يلر، ثحظترل نتائجتب ي وق المجموعة التجري ية  ت التكتيت 
 ت ت ار  اخ ذكت الم بةل.

 ثانيمناقشة نتائج السؤال ال
 مبن ي وير عدم ثدود  رثق  ت التط ي  ال عد  لمتاري يكليت الم بلة، ذأ  اتاري التكليت 

. بييما ب ييميتتا ان الت و  األ ا يةيعت ر ان المتارال ال ويطة التت  وتت ااتةكتا، ثالتت قت
التخطيذ،  مبن ي وير ثدود  رثق  ت التط ي  ال عد  ثلتالا المجموعة التجري ية لكت ان اتاري 

 .(Selcuk, et.al., 2008)ثالت ييب، ثالتأات، سلء ح  هصا المتارال يكتا  سلء اتارال ع لية عليا 
 ت ي جي  ثمد يع ا هصا اليتيجة سلء اا ي ميتو الدرث  المتممة ان حن طة سدرائية  اعدل 

متمال ثاألن طة علء ا تخدام اوتويال الت كير العليا  ت  ت الم بةل التت ي ميتتا ال الطال ال
الص  ا تخدم  (Nasser, 2005)ثهو اا قت   ا  نتيجة درا ة نادر  ،علء ا تة  اوتويايتا

التوضيكال ال ترية  ت دص  اتنت اا ثربذ المكتوا ذكياي الطالت، ث انا ال رثق لتالا 
 المجموعة التجري ّية  ت ا يا   ت الم بةل. 

ذالموام  الكيايية، سضا ةي سلء  للدرث ب ان ربذ اا يكما  مبن ح  يع ا هصا اليتيجة سلء 
ثهصا قت   ا  نتائو درا ة التب  ،اري ا تدعا  الخ رال ثالمعار  الواذ ة  ت يتميب ثيي يص الم 

(Alsom, 2016) ة ثاوام  ثامعيةالص  ثّظ  المكاكاي الكا وبية  ت ربذ درث  ال ي يا  ذأاثل، 
الص  حلارل نتائجو  (2007) (Hrepic)ا  نتائو هري    يير ح  نتائو الدرا ة الكالية يعارضا
اتارال  ت الم بةل، ثحثدء ال ا ث ذأثلوية الت ارك  ت سلء عدم ثدود  رثق بين المجموعتين 

ثهو اا يي تا سليو الدرا ة الكالّية  ،بين الجانت الي ر   ت  ت الم بةل ا  الجانت التكيولودت
 ر  ثاتبتعاد عن ا تخدام التكيولوديا  أدثال   ذ.ذكيث يب التر ي  علء الجانت الي 

 التوصيات والمقترحات: 
  ت ضو  اليتائو التت ح  رل عيتا الدرا ة، حثدا ذاآليت:

سددرا  الم يددد اددن الدرا ددال المتعل ددة بتوظيدد  نمددو    يلددر للتتددميب التك يدد  ، ثدرا ددة حدددرا علددء  -
 ات يرال ح را  التكتيت ثالدا عية.

وعّيددة للك دد  ذ ددبت حدق  ددو  حدددر نمددو    يلددر  ددت ييميددة اتددارال  رعيددة لكددت سدددرا  درا ددال ن -
 الم بةل لب قتب يياثلتا  ت هصا الدرا ة، اثت: اتاري ال تب، ثاتاري الت وير.
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ي ّيت يتميب الو دي الدرا ية الموتخدم  ت هصا الدرا ة  دت يددريس ا كدث ال ي يدا  للتد  األث   -
 الثانو .
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