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 والتقدير الشكر
والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق  ،ن الرحيم، الحمد هلل رب العالمينبسم هللا الرحم      
ومن  ،المعرفة والعلم أنوارمن ظلمات الجهل والوهن الى  نارج  أخ  ، الحمد هلل الذي األمينالوعد 

 كر  ال يش   ن  سول صلى هللا عليه وسلم: " م  امتثاال من قول الر  وحول الشهوات الى جنات القربات.
 ".وجل   عز   هللا   ، ال يشكر  اس  الن  

الكريم  أستاذيبجزيل الشكر وعظيم االمتنان الى  أتقدمن أ إالال يسعني في هذا المقام       
ووقته بجهده  على هذه الرسالة، ولم يبخل علي   باإلشرافالدكتور عبد الغني الصيفي الذي تفضل 

ثراءين في تقديم النصح والمشورة الثم  الفكرية القيمة. باآلراءالرسالة  وا 
لجنة  أعضاءاألفاضل  األساتذةبخالص شكري ووافر تقديري الى  أتقدمن أكما ويسرني       

على تفضلهما بمناقشة هذه المناقشة األستاذة الدكتورة خولة الشخشير والدكتور عبد الكريم ايوب 
، وعلى تقديمهما كل  نصح األخطاءاله من جهد في قراءتها وتخليصها من الرسالة، وعلى ما بذ

 صورة. أفضلنه االرتقاء بمستوى هذا العمل وخروجه في أمن ش
شكر زمالئي في مدرستي مدرسة الشهيد عبد هللا عزام الذين هيئوا الظروف أن أ أنسىوال       

 هذا البحث وانجازه.  إتماملي يد العون في ، فالشكر موصوٌل لكل من مد  أماميلي، وذللوا الصعاب 
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 الملخص

واقع استخدام التعلم القائم على المشاريع في المدارس الى ف هدفت هذه الدراسة الى التعر       
(. كما 2016 – 2015للعام الدراسي ) الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

) الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، متوسط هدفت الى التعرف الى اثر المتغيرات المستقلة 
واقع استخدام التعلم القائم على المشاريع في المدارس الحكومية  عدد طلبة الصف، مكان العمل( على

 من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين.
ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات العلوم للمرحلة األساسية العليا في مدارس وقد تكو        

توزيع االستبانات على كامل  ( معلما ومعلمة، وقد تم159محافظة جنين الحكومية، والبالغ عددهم )
واعتبرت  ( استبانة فقط118المجتمع من خالل مكتب التربية والتعليم في محافظة جنين، وتم استعادة )

  عينة الدراسة.
، وكانت االستبانة والمقابلة هما أداتا الدراسة، وقد التحليلي استخدم الباحث المنهج الوصفي      

موزعة على أربعة مجاالت، وتم التأكد من صدق األداة باستخدام ( فقرة 57تكونت االستبانة من )
صدق المحكمين، وكذلك التأكد من ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ الفا حيث بلغت القيمة 

( وهي درجة مرتفعة جدا، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 92.5الكلية للثبات )
 (.spss)للعلوم االجتماعية 

أما المقابلة فقد احتوت على أسئلة ذات اإلجابات المفتوحة، بحثت وجهة نظر المعلمين       
والمعلمات حول طريقة التعلم القائم على المشاريع ومدى استخدامهم لها، وما هي الفوائد وااليجابيات 

امها، وكيف يمكن التي حققوها خالل تطبيقهم لها، وما هي أهم المعيقات التي تحول دون استخد
 تالفي تلك الصعوبات، وتم التحقق من صدق المقابلة بعرضها على مجموعة من المحكمين.



 ن
 

 وقد توصلت الدراسة الى النتائج اآلتية:
 المشاريع  القائم على واقع استخدام التعلم في الدرجة الكلية حول نخفضةوجود درجة استخدام م

، وقد توافقت هذه النتيجة العلوم في محافظة جنينفي المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي 
في ان استخدام التعلم القائم  ن يروو على الرغم من ان المعلمين  أظهرتحيث  مع نتائج المقابالت

ات كونه مطلبا من مطالب الوزارة، على المشاريع هو أمر ضروري وما تحققه من فوائد وايجابي
تحول دون تطبيقهم لها  ا  حاجز تشكل ات والمعيقات التي الى وجود العديد من السلبي أشاروالكنهم 

 .المرجوة منها اإلفادةوتحقيق 
 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  دو وج عدم (α = 0.05  )استجابتهم متوسطات بين 

 معلمي نظر وجهة من الحكومية المدارس في المشاريع على القائم التعلم استخدام واقع حول
 .للمجاالت الكلية الدرجة في جنين محافظة في العلوم

  عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة عدم وجود(α  =0.05 بين متوسطات استجابتهم )
المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي القائم على حول واقع استخدام التعلم 

نوات الخبرة، متوسط عدد طلبة الصف، ) المؤهل العلمي، س العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير
 مكان المدرسة(.

  عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة وجود(α  =0.05 بين متوسطات استجابتهم )
المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي القائم على حول واقع استخدام التعلم 

 الفروق لصال  الذكور.الجنس، وهذه  العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير
وزارة  العمل من قبلوفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات كان من أهمها:       

التربية والتعليم بإجراء المزيد من الدورات التدريبية العلمية الهادفة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي 
لعلوم لتحقيق االستفادة المرجوة من هذه للمعلمين وخصوصا توفير األدوات والتقنيات في مختبرات ا

اإلستراتيجية، والعمل على تنظيم وتعديل محتوى منهاج العلوم بحيث يصب  أكثر مالئمة واندماجا 
.لمي والتكنولوجي في العصرالحديثمع طريقة التعلم القائم على المشاريع ومع التطور الع
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمة الدراسة

م( حركة إصالحية كبيرة في مناهج العلوم 1977 – 1950شهدت الفترة الزمنية منذ عام )      
ها في الواليات المتحدة األمريكية، كان من احد األسباب الملحة لهذا اإلصالح والتطوير هو وتطوير 

عملية إطالق الصاروخ الروسي سبوتنك، الذي سبب صدمة للدولة األمريكية ومواطنيها، مما تتطلب 
ذه إجراء مراجعة شاملة للمناهج التي كانت مقررة ومتبعة في ذلك الوقت، كما وانتقد على اثر ه

 (.2010المراجعة محتوى مناهج العلوم وبرامجها )زيتون، 
خالصتتتتتة نتائج البحوث التربوية الوطنية في الواليات المتحدة  إلى ،(2004) زيتون  أشتتتتتاروقد       

ع مستتتتوى متدني ووضتتتع غير مشتتتجع نستتتبيا لواق إلى أشتتتارت، حيث وأهدافهاالمتعلقة بتدريس العلوم 
ال يفهمون المفاهيم  المختلفة الطلبة في مراحل التعليم أنتبين  حيث، ومالتربية العلمية وتدريس العل

ن اتجاهات علمية ، ويحملو ويحفظونها دون فهم واستتتتتتتتتتتتتتتيعاب ،ونيةيربطونها بالظواهر الك العلمية وال
العلم  عيةطبي، وال يتعلمون عن نحو تعلم العلوم واالهتمام بها دافعيتهموضتتتتتتتتعف ، ستتتتتتتتلبية نحو العلم

شتتيوعا في مراحل العلوم  أستتاليب أكثرالمحاضتترة والمناقشتتة هما  أستتلوبي، وان جيا والمجتمعوالتكنولو 
 . التعليم المختلفة

م(، تم 1983 – 1977وأزمتتتتتتتتتتة الطاقتتتتتتتتتتة التي شهدتها الفترة الزمنية ) وعلى اثر النمو السكاني      
ستقبل مناهج العلوم ، وتم وضع أربعة توجهات أستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتية لم مراجعة منتتتتتتتتتتتتتتتاهج العلوم مرة جديدة

وهتي: العلم لتلبيتة الحتاجات الشخصية، والعلم لحل القضايا  في الواليات المتحدة االمريكية وتدريسها
المجتمعية، والعلم للمستتتتتتاعدة في اختيار المهنة، والعلم للمستتتتتتاعدة على الدراستتتتتتة المستتتتتتتقبلية )زيتون 

تي كان من أبرزها مشتتتتتتتتتتروم العلم لجميع (، وتوالت الحركات  اإلصتتتتتتتتتتالحية لمناهج العلوم وال2010
(، حيث قدم مبادرة شتتتتتاملة لتحستتتتتين تعلم العلوم لجميع فئات المجتمع، 2061األميركيين ) مشتتتتتروم 

وأوصتتتتتتتتى هذا المشتتتتتتتتروم بمجموعة مبادد للوصتتتتتتتتول الى التدريس الفعال في مادة العلوم، وتم تنظيم 
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معايير التدريس، ومعايير النمو المهني، المعايير الوطنية للتربية العلمية في ستتتتتتتتتتتتتتتت معايير وهي: 
 (.2005ومعايير التقدير، ومعايير المحتوى، ومعايير النظام، ومعايير البرنامج ) الهويدي، 

فأصتتتتتتب  الهدف في عصتتتتتترنا هو إنشتتتتتتاء مناهج تتناستتتتتتب مع متطلبات التعليم والتعلم في القرن      
التعليم في أيامنا هذه يتميز بوجود فجوة  الحادي والعشتتتتتتتترين، والبحث عن طرق تدريس فعالة، فنظام

بين كيف يعيش الطلبتتتة مع متتتا تعلمونتتته وكيف يتعلمونتتته، انطالقتتتا من لكيف نتعلم العلم من اجتتتل 
الفهمل، ولستتتتتتتتتتتتد هذا التناق  هو أن نعمل على تطبيق العالقات بين التخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتات ودمج المواد 

 (.Holubova, 2008التعليمية في مجال واحد وهو اإلنسان والطبيعة )
نصتتتتتب  امة متقدمة بين الشتتتتتعوب كان البد من تحديد غايات  و األزماتولكي نخرج من تلك       
طن صتتتتتتتتال  ومثقف علميا وعلى درجة من اهو تنشتتتتتتتتئة مو  أبرزهافي تدريس العلوم لعل من  وأهداف
فاعلة وهو  يةتعلم العلوم عمل أصتتتتتتب  إذا يتحقق ذلكو في جميع المراحل الدراستتتتتتية،   ألداءواالكفاءة 

تعليم العلوم  أن، كما ة المناستتتتتتتبةويجب على الطالب امتالك الخبرات العلمي شتتتتتتتيء يقوم به الطلبة،
معلمين تتكتتامتتل جهود العتتاملين في حقتتل التربيتتة من  أنليس جهتتدا فرديتتا يقوم بتته المعلم بتتل يجتتب 

، المهتمين وغيرهمو  واآلباءلكليات هيئة التدريس بالجامعات وا وأعضتتتتتتتتتتتتتتتاء ومدراء ومطوري المناهج
الهدف المنشتتتتتتتتتتتتتتود وان نجعل من  إلىبرامج ومناهج علوم فاعلة والوصتتتتتتتتتتتتتتول بالطلبة  إلعدادوذلك 

  .( 2005، )خطايبةمجتمعنا مجتمعا مثاليا 
، لما له من حاجة ملحة في كثير من المجتمعاتتدريس العلوم في عصتتتتتتترنا الحالي  فأصتتتتتتتب       

ي ظل هذا التقدم التكنولوجي تتتتتتتتتتتتتتتتي التنافس فتتتتتتتتتتتتتتتتواستمراريتها فدور كبير في تقدمها وتطورها ونموها 
تدريس العلوم  أستتتتتتتتتاليبوالمعرفي الكبير الذي يشتتتتتتتتتهده القرن الحادي والعشتتتتتتتتترين، لذا البد من تنويع 

وحتى يصتتتب  العلم وظيفيا البد  ،(2011والبلوشتتتي،  يالمرجوة )امبوستتتعيد األهدافطرائقه لتحقيق و 
ومن  تعلم العلوم تمكن المتعلم من فهم الحقائق العلمية واستتتتتتتتيعابهاطريقة حديثة في عن من البحث 
على االتجاهات  التأكيدذلك  إلى، يضاف األهميةبالغ  أمرالطرق الحديثة  على فالتأكيد، ثم تطبيقها

متعددة  يبوأستتتتتتتتالوهنالك طرق  ،(2001)نشتتتتتتتتوان،  اإلستتتتتتتتالميةتربيتنا  إلىوالقيم العلمية المستتتتتتتتتندة 
انه يوجد ارتباط بين طريقة  إلىالكثير من الدراستتتتتتتتتتتتتتتات  أشتتتتتتتتتتتتتتتارت، حيث المجال ومتنوعة في هذا
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) الخزرمي،  أخرى التدريس وتفعيل دور الطلبة داخل الصتتتف من ناحية وزيادة التحصتتتيل من ناحية 
2011).  
ستتتتتتتتالمة  أورد، لذلك األخرى  األستتتتتتتتاليبمن  أفضتتتتتتتتلواحد  أستتتتتتتتلوبنحدد  أنومن الصتتتتتتتتعب        

 تعمل على إثارة بأنها، التدريس الحديثة ألستتتتتتتتتتتاليبلمميزات الخصتتتتتتتتتتتائص وامجموعة من  (،2002)
ومع  تركز على التعلم بطريقتتة التعتتاون بين التالميتتذ وأنهتتا، المتعلم وتنميتتة ميولتته واتجتتاهتتاتتته تفكير

 إثارة ، وتنمية شتتخصتتية المتعلم في حل المشتتكالت والتعلم عن طريقداخل وخارج المدرستتة اآلخرين
ستتتعداداتهم وميولهم ، كما وتراعي الفروق الفردية ومستتتويات التالميذ واعن حل لها المشتتكلة والبحث
ثارةو ، توفير الوسائل التعليميةعلى ، ومدى قدرتها ومراحل نموهم ، وتوفير النواحي الوجدانية للمتعلم ا 

 .ة على الخبرة، واالهتمام بالتقويمالتجارب العلمية حتى تكون المعرفة العلمية قائم
فكر الطالب  إلىفالطريقة العلمية لم تعد مجرد وستتتتتتتتتتتيلة لنقل المعرفة من الكتاب المدرستتتتتتتتتتتي        
نما تتجاوز ذلك لتنمي التفاعل في الدروس بين فكر المتعلم من جهة وبين المعلم من جهة ثانية   وا 

يكون ملمتتا بتتالمتتادة  أنومن هتتذا المنطلق يتوجتتب على معلم العلوم  ،(2007)عيتتاش والصتتتتتتتتتتتتتتتتافي، 
اتجاهات  أن، حيث بينت الدراستتتتتتتتتتتتتات التربوية التدريس وبمهارات عمليات العلم بوبأستتتتتتتتتتتتتاليلعلمية ا

نوات الخبرة الطلبة االيجابية نحو العلوم يرتبط بالمقررات الدراستتتية التي درستتتها معلم العلوم وبعدد ستتت
 (. 2005)الهويدي، 

تتوافر لدى معلم  أنجب ( مجموعة من الخصتتتتتتتتتتتتتتتائص والمميزات التي ي2009)عادل  وأورد      
، والمجتمع والوعي بحاجات المجتمع العلوم لكي يستتطيع القيام بمستؤولياته ومنها: فهم دور المدرستة

د بالتطورات  واإللمامباألستتتتتتتتتتتتتتلوب العلمي في التفكير  واإليمان، العلوم في حياة الطالب أهمية راكوا 
، وفهم حتوي من مفاهيم وحقائق وقوانينت ، والمعرفة الدقيقة بمادة التخصتتتتتتتتتتتتتتص ومامية الحديثةالعل
ورغبته في  اآلخرينالتعاون مع المعلمين  على، والقدرة عة الطالب وخصتتتتائصتتتتهم ومراحل نموهمطبي
 ، ورغبته في تحقيق دوره كمعلم . وثقافيا ومهنيانمو الذاتي علميا ال

تجاوزت وتفوقت  أنهاع في التعلم القائم على المشتتاري إستتتراتيجية أهميةويبرز في هذا المجال        
، فالمتعلم يستتتتتتتتمع للمعلم لإلبدامالتي كانت روتينا قاتال  التعليمية في النظام التقليدي األنشتتتتتتتتطةعلى 
تتتتب بع  المالحظتتتات والتعليقتتتات ويقرا الكتتتتاب المتتتدرستتتتتتتتتتتتتتي ويكتتتتب واجبتتتاتتتته المنزليتتتة ويؤدي كوي
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طريقة التعلم  إلىفقد ظهرت الحاجة  ، وعليهه المنافستتتات والمشتتتاركات الجماعيةاالختبارات وتندر في
، والميول فعية والفضتتول وحب االستتتطالم لديهبالمشتتاريع لتقدم بدائل مقبولة للمتعلم نحو تشتتغيل الدا

تستتتتتم  بان  الأ، لذلك يتوجب على المؤستتتتتستتتتتات التعليمية واالعتماد على النفس واإلبدامات واالتجاه
ا على الطتتتالتتتب والمتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتتة ب  عبئتتتصتتتتتتتتتتتتتتال تتفرغ هتتتذه المشتتتتتتتتتتتتتتتتتاريع من محتواهتتتا التعليمي وان 

فالفوائد التي تعود على الطالب خالل قيامه بأنشتتتتتتتتطة  ،(2011والبلوشتتتتتتتتتي،  يامبوستتتتتتتتتعيدوالمجتمع)
التعلم القائم على المشتتتاريع، وصتتتفت بأنها معززة لحل المشتتتكالت ومهارات االتصتتتال ومهارات فريق 

في الحيتتتاة العمليتتتة وترجمتهتتتا إلى عمتتتل العمتتتل الجمتتتاعي، وفهم المفتتتاهيم المجردة وكيفيتتتة تطبيقهتتتا 
(Harriman, 2003.) 

لمون خالله ، يواجه المتعمنحى جماعيا في التعليم والتعلم والتعلم القائم على المشتتتتتتتتتتاريع يعتبر      
، ويقومون بتتالتخطيط المرجوة األهتتدافراتهم لتحقيق ، حيتتث يستتتتتتتتتتتتتتتختتدمون قتتدمواقف تعليميتتة حقيقيتتة

مهم ، ويتم تصتتتميمها بناء على قضتتتايا وتستتتاؤالت وحاجات يقوم المتعلمون وتقد أدائهموالعمل وتقييم 
 ,Walk) وصتتتتتتتتتتتتتتف وولك(، كما (Arlington County Public Schools, 1997ا بتحديديه
ل مخرج لكل طالب لتجربة نجاح ل نتيجة لقدرتها على  بأنهالتعلم القائم على المشتتتتتتتتتاريع  أن (1994

بهتتتتتتا  وفي دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة قتتتتتتام، موعتتتتتتة من القتتتتتتدرات والمهتتتتتتاراتتعزيز التتتتتتدوافع التتتتتتذاتيتتتتتتة وتطوير مج
( أوضتتتت  احد المعلمين بان الطالب يصتتتتب  لديهم دوافع عندما يمارستتتتون التعلم (Yuen,2009يوين

بأيديهم وعند استتتتتتتتتتتتتتتخدامهم للعديد من المهارات الحياتية مثل القراءة والكتابة والرياضتتتتتتتتتتتتتتيات والعلوم 
دعمت فكرة أن العمل بالمشتتتتتتتروم يحفز التفكير والمهارات والتفاعل مع اآلخرين، وخلص أن التجربة 

 االجتماعية ومهارات حل المشكالت، والتي ساهمت في مقدرة الطالب لقيادة ناجحة في الحياة.
 Van)ودراسة فان روج  (،Sahin, 2008) الكثير من الدراسات كدراسة ساهين ارتتتتتتتتتتتتتتتتتوأش      

Rooij, 2009 ،) ودراسة نيو و نيو(Neo & Neo, 2010،)  التعلم بالمشاريع على نحو  أنعلى
تطبق في  وأصتتتتتتتتتبحت، األخيرة اآلونةفي  األخرى لتدريس تنافس استتتتتتتتتتراتيجيات ا وأصتتتتتتتتتبحت، متزايد
الدراستتتتتتتتتتتتتتات الحديثة النتائج االيجابية للتعلم القائم  وتأكد، كما من المجاالت الحياتية المختلفة العديد

ماكستتتتويل وبليستتتتيمو ر على حد ستتتتواء كدراستتتتة ميرجندولر و على المشتتتتاريع في تعليم الصتتتتغار والكبا
(Mergendoller, Maxwell, & Bellisimo,  2007،)  ودراستتتتة وولكر وليدي(Walker & 
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Leady, 2008،)  إجراءاتالتتذين شتتتتتتتتتتتتتتتتاركوا في  األعمتتارالطالب من مختلف  أن أظهرتحيتتث 
التبادل البناء  إلى، ويرجع ذلك الدالالتالمعقدة والمفاهيم خفية المشروم ابدوا درجة في فهم المفاهيم 

للمعرفة والمعلومات خالل العمل والتفاعل في المجموعات التعاونية ضتتتتتتتمن المشتتتتتتتاريع التي يقومون 
 بها . 
ت طريقة التعلم بالمشتتتتاريع تعد أن إلى ،((Kloppenborg, 2009  دراستتتتة كلوبنبورج وبينت      

ايجابي في تطبيق ما تعلموه في الصتتتتتتتف في حياتهم  أثيرت وأعطت، فهم الطالب لبيئتهم االجتماعية
في دورها في  إضتتتتتتافة ،حل المشتتتتتتكالت واالعتماد على خبراتهم الستتتتتتابقة إجراءاتاليومية من خالل 
 (,Chanline نينتائج دراستتتتتتتتتة جان ل وأظهرت  ،رفة وتحفيز دافعيتهم نحو التعلمتطوير وبناء المع

في تنمية المهارات  أفضتتتتتتتتتتتتل أداءلقائم على المشتتتتتتتتتتتتاريع ابدوا المتعلمين في التعلم ا أن إلى  2008)
 الذين لم يستخدموا طريقة التعلم القائم على المشاريع. أولئكوالقدرات العامة وتجميع المعلومات من 

، وما هي القائم على المشتتتاريع ومدى فائدتهالتعلم  أهميةهذه الدراستتتة لتبحث  تأتيلذلك             
، ومن ثم محاولة وضع حلول لهذه عيل هذه الفوائد في مناهج العلومي تحول دون تفالمعيقات الت أهم

 .المعيقات والخروج بتوصيات

 مشكلة الدراسة 
ي تتتة فتتتائج دراسة تحصيل الطلبتتتى نتتتتة علتتتريتتتة الموارد البشتتتي لتنميتتتقد بين تقرير المركز الوطن       

ي تلبة الفلسطينيين فتالط اتتإجابور في عن وجود ضعف وقص ،TEMISS-R العلوم والرياضيات 
عدة ويرجع ذلك ل، (2012ي، تتتتتتتام )وزارة التربية والتعليم العالتتتتتتتات بشكل عتتتتتتتار العلوم والرياضيتتتتتتتاختب

ي عر  المحتوى تتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتاستخدام الطرق التقليدي اتتتتتتتتتتأبرزهمن و ( 2007) زيتون  إليهتتتتتتتتتتار اعوامل اش
ى التلقين والتركيز على الجوانب النظرية للمادة تتتتتة علتتتتتبي ، واعتماد المعلمين في تدريسهم للطلتتتتتالعلم

 Minds onالعقلية )  واألنشتتتطة(  Hands on activitiesالعملية )  األنشتتتطةالدراستتتية بدال من 
activities ). 

ي تتتالجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية ف ىتتتإلة تتتا من سياسات الوزارة الراميتتتوانطالق      
، وانسجاما مع ي تطوير النظام التربوي تفلسفتها ف، وضمن توجهات الوزارة و التعليمية التعلمية مليةالع

المواقف  يتتتتتتتتتتتتتتتتي تعكس مقومات الشخصية وانجازات الطلبة العلمية فتتتتتتتتتتتتتتتتتوجهات التقويم الحقيقية الت
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عميم والت التأكيد، تم ها على قياس التحصتتتتتتتتيل الدراستتتتتتتتي فقط، دون اقتصتتتتتتتتار الحياتية لجميع المباحث
ي جميع المدارس للصفوف الدراسية تتتتتتتالتعلم القائم على المشاريع ف يةتتتتتتتإستراتيجى تطبيق وتفعيل تتتتتتتعل

 .)2014)وزارة التربية والتعليم العالي، م 2015-2014ام الدراسي ت( للع 10 -5من ) 
ع هذه انه من الضتترورة دراستتة واق تبين، وعمل الباحث كمدرس لمادة العلوم ومن هذا المنطلق      

ت المعلمين نحو هتتتذه التعليميتتتة التعلميتتتة في المتتتدارس الحكوميتتتة لقيتتتاس اتجتتتاهتتتا اإلستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتة
ية فيها ، والكشتتتتف عن تلك االتجاهات االيجابية والستتتتلبية للوقوف على الجوانب االيجاباإلستتتتتراتيجية

، يلة بمعالجتهاالحلول والستتتتتتتتبل الكف، والوقوف على االتجاهات الستتتتتتتتلبية بغية طرح وتعزيزها وتنميتها
 .وذلك لكي نكون سهما في االرتقاء بمستوى التعليم في بالدنا

) التعلم القائم على المشتتتتتاريع ( ذات  اإلستتتتتتراتيجيةكانت هذه  إذافالدراستتتتتة الحالية تبحث فيما       
ا ه، ومدى استخداممن وجهة نظر معلمي العلوملطالب المرحلة األساسية العليا  فوائد ومزايا ايجابية

، وتحديد المشتتتتتتتتتكالت التي تواجه المعلمين في استتتتتتتتتتخدام في الفصتتتتتتتتتول الدراستتتتتتتتتيةالمعلمين  من قبل
 التعلم القائم على المشاريع.  إستراتيجيةوتطبيق 

 أسئلة الدراسة 
 اإلجابة عن األسئلة التالية : الى الدراسة سعت

ن وجهة نظر معلمي المشاريع في المدارس الحكومية م القائم على ما واقع استخدام التعلم (1
 ؟العلوم في محافظة جنين

المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر القائم على واقع استخدام التعلم  هل يختلف (2
سنوات معلمي العلوم في محافظة جنين حسب المتغيرات التالية ) الجنس ، المؤهل العلمي ، 

 ؟(مدرسةمكان ،  متوسط عدد طلبة الصفالخبرة ،

 راسة فرضيات الد
 :لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني تمت صياغة الفرضيات الصفرية التالية      

( بين متوسطات استجابتهم α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  (1
المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي القائم على حول واقع استخدام التعلم 

 .افظة جنين تبعا لمتغير الجنسي محالعلوم ف
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بين متوسطات استجابتهم  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  (2
المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي القائم على حول واقع استخدام التعلم 

 .جنين تبعا لمتغير المؤهل العلمي العلوم في محافظة
بين متوسطات استجابتهم  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةات داللة ال توجد فروق ذ (3

المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي القائم على حول واقع استخدام التعلم 
 العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير سنوات الخبرة .

بين متوسطات استجابتهم  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  (4
المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي القائم على حول واقع استخدام التعلم 

 .متوسط عدد طلبة الصفالعلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير 
بين متوسطات استجابتهم  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  (5

المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي القائم على خدام التعلم حول واقع است
 .مكان المدرسةالعلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير 

 أهداف الدراسة 
 : إلىالدراسة هدفت       

 المشاريع في المدارس الحكومية في محافظة جنين.القائم على واقع استخدام التعلم  إلىالتعرف  (1
 المشاريع تبعا لمتغيرات الدراسة.القائم على الفروق في واقع استخدام التعلم التعرف على  (2
 مالئمة لعمل معلم العلوم لتحقيق  واألكثرمتطلبات تطبيقه واالحتياجات الالزمة  إلىالتعرف  (3

 التعلم ومناقشة الصعوبات التي تعتر  تطبيقه من وجهة نظرهم . أهداف

 أهمية الدراسة 
التعلم الحديثة في تطوير وتحسين العملية التعليمية التعلمية، للتغلب التعليم و استراتيجيات  أهمية (1

 .على الصعوبات والتحديات التي تواجهها
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المشاريع في المدارس القائم على استخدام التعلم  ألهميةومتخذي القرار  المسئولين أنظارتوجه  (2
ريب والتطوير بما يخدم العملية الحكومية واالستفادة من نتائج هذه الدراسة في وضع خطط التد

 التي وضع من اجلها. األهدافوتفعيله لتحقيق  التعلميةالتعليمية 
في  اريعالدراسات التي تناولت موضوم التعلم القائم على المش أولىتعتبر هذه الدراسة من  (3

على حد علم الباحث  –المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين 
تسهم الدراسة مساهمة متواضعة في توفير مادة نظرية وتزويد المكتبة التربوية  أنلمتوقع ومن ا

 الفلسطينية فيما يتعلق بهذا الموضوم.
 أخرى دراسات تتناول جوانب  إلجراءالباحثين  أنظارتسهم نتائج الدراسة في لفت  أنيتوقع  (4

  فلسطين.ة من مختلف أماكنفي  اريعجديدة من جوانب التعلم القائم على المش
القائم على في التغلب على معوقات استخدام التعلم  المسئولينتساعد نتائج الدراسة  أنيتوقع  (5

 المشاريع.
المشاريع في المدارس القائم على يتوقع من خالل نتائج الدراسة معرفة واقع استخدام التعلم  (6

 الحكومية.

 حدود الدراسة ومحدداتها 
 – 2015ي )تللعام الدراس األول الفصلفتي ة تهذه الدراس جتراءاتتم تطبيق إ: الحدود الزمانية

2016.) 
اقتصرت الدراسة الحالية على المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم : الحدود المكانية

 محافظة جنين. في
في مدارس  ممن يدرسون المرحلة األساسية العلياالعلوم  ومعلمات يمعلمعينة من  :الحدود البشرية
 .الحكومية محافظة جنين

المستخدمة في جمع البيانات واستجابة عينة بأداتها  هذه الدراسة محددةالحد المنهجي واإلجرائي: 
 الدراسة عنها وطبيعة التحليل اإلحصائي المستخدم في معالجة البيانات.
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 مصطلحات الدراسة 
  Project Based Learningالقائم على المشاريع: التعلم 
( التعلم القائم على المشاريع بأنها Wurdinger, et al., 2007عرف ووردينجر وآخرون )      

يس يقوم المعلمون خاللها بتوجيه الطالب لخطوات حل المشكلة بما تتضمن من تحديد ر طريقة تد
 وم.المشكلة ووضع خطة واختبار الخطة تجاه الواقع والتفكير بها خالل عملية تصميم وتنفيذ المشر 

ويعرفها الباحث بأنها إحدى طرق التدريس التي تربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية،       
 ،يقوم الطالب خاللها بحل مشكلة معينة أو قضية علمية أو اجتماعية تثير تفكيرهم بشكل بناء
اء، ضمن مجموعة من الخطوات المرتبة من خالل قيامهم بعمليات العلم وسلوكهم سلوك العلم

 بشكل مجموعات تعاونية أو بشكل منفرد تحت إشراف وتوجيه من المعلم أو المدرب. 
: بأنها إحدى طرق التدريس التي أقرتها وزارة التربية والتعليم في هذه الدراسة وتعرف إجرائيا      

م، والتي تم تطبيقها للصفوف الدراسية من الصف الخامس 2015-2014العالي من العام الدراسي 
األساسي وحتى الصف العاشر األساسي، والتي هدفت إلى ربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية 

 في مادة العلوم العامة.
 : Science Teacher معلم العلوم

ا، فهو المرشد وهو الموجه تا وسلوكيتا وثقافيتا ومهنيتلهو اإلنسان الذي يتشعب إعداده: علمي      
، وهو قبل ذلك وبعده والمستقصي لمشكالت طلبته ومجتمعهوهو الباحث وهو القائد وهو المدرب 

 .(2005القبيالت، اإلنسانية بناء سويا متكامالل ) انه اإلنسان، والمطلوب منه بناء الشخصية
ويعرف الباحث معلمي العلوم إجرائيا في هذه الدراسة بأنهم: المعلمون الذين يقومون بتدريس       

لمادة  -أي من الصف الخامس األساسي وحتى الصف العاشر األساسي -العليا المراحل األساسية 
التعليم في جنين، ، التابعين لمديرية التربية و م2016 – 2015من العام الدراسي  العلوم العامة

ناثا القائمين على رأس عملهم.ومن كال الجنسين   ذكورا وا 

 
 

 الفصل الثاني
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 النظري والدراسات السابقة اإلطار
 النظري  إلطارا 
 الدراسات السابقة وتتضمن 
  العربية الدراسات 
 الدراسات االجنبية 
 التعقيب على الدراسات السابقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ثالثة مجاالت: ويتضمن

 التعلم القائم على المشاريع أوال: 

 الدراسات السابقة ثانيا: 

 قيب على الدراسات السابقةالتعثالثا: 

 Project Based Learningالتعلم القائم على المشاريع أوال: 

 ريقة التعلم القائم على المشاريعط نشأة
: أمثالمربي القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر  إلىترجع فكرة طريقة المشروم في التعليم       

حالله ،ية الطفلروسو وبستالوتزي وفروبل وهيربارت حيث نادوا بحر  مناسب في عملية المحل ال وا 
 أ، ومنذ ذلك التاريخ بددور حوله جهود المربين والمعلمين، وجعله مركز الفعالية الذي تالتربية والتعليم

، وما جهود ) جون ديوي ( في هذا المجال رق والوسائل التي تحقق هذا الهدفالمربون يفكرون في الط
وجهوده  فأعماله، الحديثة األفكارالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر من  وتحقيقا لما جاء به مرب إال

عتبرت الطريقة ا  إذا، فال غرو محك التجارب إلىالمربين  أولئك آراء أخرجت، هي التي التربوية
ق بالعالقة بين المدرسة ، خالصة لفلسفة ديوي التربوية، والسيما الناحية التي تتعلالتعليمية الحديثة

 إن، بل المواد الجافة والحقائق المجردة المدرسة لم تعد كالسابق بتقديم بع  أن، فقد رأى والمجتمع
حياة اجتماعية عملية يتدربون على حل المشكالت الحياتية  األطفالمحال يحيا فيه  أصبحتالمدرسة 

ي الدروس العملية ف إدخالعلى ضرورة  أكدجل ذلك فقد أ، ومن المدرسةالتي قد تواجههم خارج 
كثير من  أفكار إلى، ونفذ كل مدرسة حديثة إلى: لالتعلم بالعملل وصل المدرسة، وقوله المشهور

ال نرى مدرسة حديثة  أصبحنا، حتى لبنة لطريقة المشروم في التعليم ، وقوله هذا يعدالمعلمين والمربين
  .(2011مرعي و الحيلة،  ) التجارية أوالزراعية  أوالصناعية  األعمالتخلو من بع  

، فتمسك بطريقة المشروم وبحث وفلسفته التربوية ةديوي التعليمي بآراءثم جاء كلباتريك مناديا       
في بناء هذه الطريقة، وبسبب الجهود التي قام بها كلباتريك  أساسياركنا  د  فيها بحثا متعمقا حتى انه ع  
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ارها في معظم المدارس الحديثة. شتهانتشارها وا إلى أدىفي تفسير وتبسيط هذه الطريقة للمتعلمين 
 (.2011)مرعي و الحيلة، 

 Project Based Learning(PBL)  Concept ofمفهوم التعلم القائم على المشاريع 
  أبرزهاالمشاريع كان من القائم على عدة تعريفات لطريقة التعلم  تورد

وسط اجتماعي قصدية التي تجري في : الفاعلية البأنهاوليام كلباتريك  األمريكيعرفها المربي       
  .(2012)بودي والخزاعلة،  األفرادمتصل بحياة 

الل البحث والتحقق في وهي طريقة تدريس تتي  للطالب في اكتساب المعرفة والمهارات من خ      
  (.Buck Inst. Of Education, 2014) موضوم معقد

، يشغل ووصف المبادد األساسيةالمفاهيم  وهي نموذج مبتكر في التعليم والتعلم يركز على      
، كما ويتي  للطالب العمل ت والواجبات المنزلية ذات المعنىالطالب في البحث عن حل المشكال

 Buck Institute for Education, 1999) اجل دفعهم لبناء معارفهم الخاصة بشكل مستقل من
cited in Esmaiel, 2006). 

 بأنها (Gultekin, Karadag, & Yilmaz , 2007)اداج و يلزمان كر وقد عرفها جولتكين و       
مشكالت الحياة  أوفترة طويلة يقوم الطالب خاللها بدراسة قضايا  إلىطرق التعلم والتي تحتاج  إحدى

 األشياءبع   إنتاجمن خالل المشاركة في مجموعات صغيرة من اجل  أواليومية من تلقاء نفسه 
 . الملموسة
 (Curriculum Developmentمجلس تطوير المناهج في هونج كونجعرفها بينما       

Council, 2001) تمكن الطالب من االتصال المعرفي  أنوالتي من شانها  ،تدريس إستراتيجية بأنها
  .والمهارات والتنظيم واالتجاهات وبناء المعرفة من خالل مجموعة متنوعة من خبرات التعلم

استراتيجيات التدريس التي  إحدىبان التعلم القائم على المشاريع هو  آخرون كما واتفق باحثون       
طة حل المشكالت وجمع امشاركة من قبل الطالب والتي تقوم على تعليم الطالب بوس إلىتحتاج 

 (;Chu, Tse, & Chow, 2011 كذلك عر  النتائج على شكل تقاريرالمعلومات والمناقشة و 
Howard, 2002; Koh, Herring, & Hew, 2010; Krajcik, Czerniak & Berger, 

1999; Polman, 2000; Wolk, 1994.) 
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 Learning Theory and PBLالتعلم القائم على المشاريع ونظريات التعلم 
 Constructivism( 1978والنظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي ) )1950نظرية بياجيه )

وتكون نتيجة طة العمليات العقلية ساالمعرفة تبنى بشكل نشط بو  نأتقوم البنائية على افترا        
يتم بناؤها  ديدة، والمعرفة الجلمعرفة والخبرات السابقة للمتعلما أساس، وذلك على التفاعالت مع البيئة

 (،(Bonder, 1996 ليات التفاعل مع البيئةة عمليات التمثيل والموائمة والتنظيم من خالل عمساطبو 
 األساسية، ويركز على المفاهيم نموذج مبتكر في التعليم والتعلم هوالقائم على المشاريع التعلم و 

، كما ت والواجبات المنزلية ذات المعنىووصف المبادد ، يشغل الطالب في البحث عن حل المشكال
 Buck Institute for. ) اجل دفعهم لبناء معارفهم الخاصة ويتي  للطالب العمل بشكل مستقل من

Education, 1999 cited in Esmaiel, 2006 )، وذكر هنز ونجدلHenze & Nejdl,) 
، لذلك ال بد من استخدامه اريع يعتمد على النظرية البنائيةالتعلم القائم على المش أنعلى ( 1997
 بناء العالم الحقيقي المعقد. إلعادة

 Meaningful Learning Theoryوزوبل المعنى أل  ينظرية التعلم ذ
كون من خالل الخبرة البناء الفكري للمتعلم ينمو ويت أنالمعنى على  يوتؤكد نظرية التعلم ذ      

، لما لها دور في بناء كة الجوهرية في التربية والتعليمالمشاركة والحر  أهمية، مشددا على المضافة لديه
معنى التعلم االكتشافي ذو ال يالتعلم ذ أنماط، ومن وتطوير قدراته الفكرية والمعرفيةالتلميذ  إدراك
القات ، أي انه يدرك الع  المعلومات والمعارف بشكل مستقل إلىيصل المتعلم  مطوفي هذا الن ،المعنى

، ثم يربط الموقف التعليمي في دة عما هو موجودجدي إضافةبين الموضوعات والعناصر وهذا يعني 
ة في نلديه من معلومات ومعارف مختز بشكل مستقل مع ما  إليهاالتلميذ هذه المعلومات التي وصل 

التعلم القائم  أن إلى (westood,2006ويستود ) أكدوفي هذا السياق  (،2007سرايا، )بنيته المعرفية 
المعنى ويربط التعلم الجديد بالخبرة والمعرفة السابقة للمتعلم ، ويزيد من  اعلى المشاريع يحقق التعلم ذ

 . لطالب يتحملون مسؤولية تعلمهماان ، حيث التحفيزالتوجه الذاتي و 

 Social cognitive theoryالنظرية المعرفية االجتماعية  
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المتعلمين يبنون معارفهم من خالل التفاعالت والسياقات االجتماعية  أنترى هذه النظرية       
 أنطيع ال يست اإلنسان، وطبقا لمضمون هذه النظرية فان ة للوسط الذي يتواجد فيه المتعلموالثقافي

التعلم يتم عن طريق التفاعل  أن، فهي ترى لطبيعة السياقية لتفكيره ومعارفهيتعلم في مواقف تستبعد ا
الخبرات التعليمية ينبغي  أن، أي التعليمية الموقفية األهدافتفاعلهم مع  أثناءالمباشر بين المتعلمين 

ية ليست ، الن المهارات التعليميقيالل سياقات العالم الحقتقدم للمتعلم في مواقف حقيقية من خ أن
 & Bossعليه بوس وكروس ) أكدوهذا ما  ،(2012، خرون آو الروايضة منعزلة عن سياق الحياة )

Krauss, 2007 التعلم القائم على المشاريع هو  أن( على 2010الصعيري،  في ) إليه( المشار
واكتساب مهارات  ،عالم المحيط بهمكل وتحديات في المنهج ديناميكي للتدريس يكتشف فيه الطالب مشا

الن التعلم بالمشاريع مليء بااليجابية والمشاركة والتعلم  ،العمل في مجموعات تعاونية صغيرة عبر
 بالمواد التي يدرسونها. أعمقالنشط حيث يمد الطالب بمعرفة 

  Theory of multiple intelligences نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر
 ،ما وراء حدود العالمات إلىالبشرية  اإلمكاناتتوسيع نطاق  إلىاردنر في نظريته سعى ج      

جات الذكاء يتعلق كثيرا بالقدرة على حل المشكالت وعلى تشكيل المنت أنوطرح بدال من ذلك مقولة 
يتعر  كل تلميذ لمقررات  أنكما ينبغي  ،(2006، في محيط طبيعي غني بالسياق )ارمسترونج

ر بيئات توف أنالمدرسة يجب  أن، كما مج تركز على كل ذكاء من ذكاءاتهمبرا أوروعات دراسية ومش
ن ي ويحس  سياقات الحياة الواقعية والمناخ الذي ينم    إلى، وبتعدد التخصصات تعلم تتسم بالعمل اليدوي 

، و هذا السياق ما أكد عليه (2007، دة )حسيناالستقصاء والبحث الحر في مواد ومواقف جدي
التعلم القائم على المشاريع يسم  للمعلم على ان  (Berman, 1998)وبيرمان  (Bas, 2008)اسب
، وهذا يساعد الل مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريعدمج العديد من استراتيجيات التعليم والتعلم خب

ة تقدم ، فنظرية الذكاءات المتعددمن الحياة ا  ءاتهم لجعل التعلم جزءالمتعلمين في تطوير جميع ذكا
 األنشطةيوفروا ما يكفي من  أن، لذلك يمكن للمدرسين لتعلما وأساليبمن طرائق التدريس  أنماطثمانية 

 .تطبيق الذكاءات المتعددة خالل خطوات المشرومبتسم  للمتعلمين  ألنها، خالل التعلم بالمشاريع

 Principles of PBLالمبادئ التي يقوم عليها التعلم القائم على المشاريع 
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 ،التعلم بالعملوهي ئم على المشاريع حددها جون ديوي هناك مجموعة من المبادد للتعلم القا      
والتعلم للحياة من اجل تحقيق فرص  ،والتعلم حسب حرية الطلبة وفقا للرغبة والحاجة واالهتمامات

 (.2010، آخرون طوالبة و والتعلم الذاتي) ،لنجاح في الحياةا
فلسفة طريقة المشروم تقوم على العديد من المنطلقات التربوية  أن ،(2007)حسنين  وأورد      

والربط بين الجانب  ،والمدرسة جزء ال يتجزأ من المجتمع المحلي ،بان الطالب مركز اهتمام ،والتعليمية
 وأضاف ،وتحضير الطالب للحياة العملية ،ملوالتعلم من خالل الع ،النظري والجانب التطبيقي

التعليم بمداخل متعددة وتبادل المعرفة والتواصل بها وتمثيلها بطرائق  ،(2007وشاهين )الشدوخي 
علم وتنمية مهارات التفكير وتنمية قدرات المت ،والتعلم النشط القائم على االستقصاء واالكتشاف ،متعددة

 .على تقديم المبادرات المخططة
مشاريع وهي: للتعلم القائم على ال سيةأساخمسة عناصر  (Thomas, 2000) كما وحدد توماس     

الموجه التي تقود الطالب لمواجهة المفاهيم والمبادد  األسئلة، يتم تنظيمه حول هو محور المنهج
، ويقود الطالب ) أي لذي يتضمن استقصاء وبناء المعرفة، ويركز على التحقيق البناء ااألساسية

دارةعن تصميم  المسئولون الطالب هم  حيث تركز على المشكالت التي  أصيلة وأنها، (أعمالهم وا 
 .لم الحقيقي والتي يهتم الناس بهاتحدث في العا

 Aims of PBLالتعلم القائم على المشاريع  أهداف
التعلم القائم على المشاريع وتوجز  أهدافمجموعة من (، 2011)والبلوشي  امبوسعيدي ذكر      

 فيما يلي: 
من خالل تقديم العديد من المواقف  ،دة االستقاللية المعرفية للتالميذزيادة الدافعية والتحصيل وزيا (1

 . األكاديميةالتعليمية والفرص وتوظيف الحقائق 
تفعيل المنحى التكاملي حيث يساعد الطالب على الربط بين المواد الدراسة المختلفة والحياة  (2

 رة من اتخاذ القرارات.التعلم وهي عملية مستم أنماطتنويع التقويم ومراعاة و  ،الواقعية
 ،تبديد القلق ومساعدة المتعلم على الربط بين الحاجات واالهتمامات الشخصية وبين المادة الدراسية (3

 .عن تعلمه والئمسويصب  المتعلم كما 
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عدد من الذكاءات  كما وتساهم في تطوير ،أسهلتساعد على الحصول على المعرفة بصورة  (4
 .والتكامل بينها

 .ات ومواهب مدفونةاالجتماعية واكتشاف قدر  تنمية المهارات (5
العر   وأجهزةوالموسوعات االلكترونية  واالنترنت اآلليتطوير استخدام التقنية كاستخدام الحاسب  (6

 . المختلفة
التعلم القائم على المشاريع  أنعلى ، (Achilles & Hoover, 1996)ويضيف اشيلز وهوفر       
ذاتي والنشاط للطالب المتعاونين مع المعلمين من خالل تفاعلهم صقل موهبة التنظيم ال إلىيهدف 

التي توجه الطالب عندما  اإلرشاداتمجموعة من  إلىوفي هذه الحالة نحتاج  ،في العملية التعليمية
 نريد تصميم التعلم القائم على المشاريع.

 Applications of PBL تطبيقات طريقة التعلم بالمشاريع  
المجاالت مناسبة لتطبيق نشاطات التعلم  أكثرها من ؤ المناهج المدرسية وبنا يعد تنظيم      

 :درسية طريقة التعلم بالمشاريع هيالمدارس التي تضمنت مناهجها الم أشهربالمشاريع، ومن 
. متخذها حقال م1896جون ديوي عام  أسسهامدرسة ديوي النموذجية في مدينة شيكاغو التي  .1

 .تعليم والتعلمربه التربوية في اللتجا
 م.1904مدرسة مريام التجريبية الملحقة بجامعة ميسوري عام  .2
 ( 2008شريخ،  أبو) .ومدرسة كولينز التجريبية .3
 
 
 
 

  Properties of PBL  خصائص التعلم القائم على المشاريع
 ) :2005، )الهودي اآلتيةيتصف المشروع كطريقة في التدريس بالخصائص       
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، مشروم ملبيا لحاجات وميول الطالبيكون ال أن: من المهم ورغبات الطالب يلبي حاجات وميول (1
، تراكمة وبتغير البيئة االجتماعيةالن ميول وحاجات الطالب غير ثابتة وتتغير بتغير المعرفة الم

 .تراحات ومشاركات الطالب في بنائهينبع من رغبات واق أنفالمنهج يجب 
الطالب في هذه المشاريع يتعلم من مختلف المواد  أنعنى بم تدعم خاصية التكامل بين المواد: (2

 أو، فالمشروم قد تغلب عليه الصفة العلمية بالحواجز الفاصلة بين هذه الموادالدراسية دون التقيد 
، حيث يكتسب الطالب المعرفة من س بمعزل عن بقية المواد الدراسيةالجغرافية ولكن لي أوالدينية 

 ملية وليس عن طريق تلقينها من قبل المعلم.خالل مروره بالخبرات الع
عمل الطالب في المشروم على شكل  أثناء: يسمح بتكوين عالقات اجتماعية بين الطالب (3

والمحبة وتكوين  األلفةوتقدير كل جهد مبذول مما يبعث مجموعات يتطلب منهم التعاون والمساعدة 
ذا، بين الطلبة اإلنسانيةالعالقات  خارج البيئة المدرسية هذا  إلىي المشروم ما امتد العمل ف وا 

 .المجتمع  النجاز المشروم أفرادعالقات اجتماعية مع البيئة المحلية ومع  إنشاء إلىيؤدي 
 األعمال: تتطلب المشاريع من الطالب القيام ببع  يحقق النمو العقلي والمهارات عند الطالب (4

تنمي الناحية العقلية  أنتالي فان المشاريع يمكنها ، وبالتطبيقا لما تعلمه في المنهاج بإتقاناليدوية 
 .الناحية االجتماعية واالنفعالية التي وردت في الفقرة السابقة إلى باإلضافةوالعملية عند الطالب 

   Conditions of project selectionشروط اختيار المشاريع 
 أن :وهياختيار المشاريع  نراعيها عند أنوالمبادد التي يجب  األسسهناك مجموعة من       

تتناسب الفائدة التي يمكن  أن، و يلبي ميول ورغبات التالميذ أنأي  ،يكون المشروم ذا قيمة تربوية
يكون على حساب وقت المنهج  أال، ويجب يها الطالب مع الوقت الذي يحتاجهيحصل عل أن

رات الطالب العقلية، وان يتناسب مع قد أن، و تأخر في تحصيل الطالب إلىقد يؤدي  ألنهالدراسي 
 أوالمصادر والمراجع  أوالحصول على المعلومات بسهولة ويسر سواء من المعلم  بإمكانهميكون 

 أونفقات مالية بحيث ال يستطيع الطالب  إلىيحتاج  أوال يكون مكلفا  أن، و المجتمع المحلي
 . (2005)الهويدي،  المدرسة تحملها

توفير المواد ، إلى انه من الضروري عند اختيار المشروم (2011)مرعي والحيلة وقد بين       
فكثير من المشاريع القيمة ال يمكن تنفيذها لعدم توفر المواد الضرورية، وكذلك  ،هالالزمة لتنفيذ
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ال يكون تعار  بين المشروم المختار  أنيجب ، و م بالمكان الذي يجري فيه المشروميجب االهتما
ث االرتباك يؤثر في سير الدروس خوفا من حدو  أال أخرى وبعبارة  ،وبين جدول الدروس اليومي

، وان ال يتطلب مهارات معقدة تافها أويكون المشروم صعبا  أاليجب ، و في تعليم بقية الصفوف
يكون متناسبا مع  أنيحصلوا عليها لذلك يجب  أنمعلومات صعبة بدرجة ال يستطيع الطلبة  أو

 تجنب التداخل غير الضروري في المشروعات المتتالية  ، ويذهلطلبة في تصميمه وتنفقابلية ا
تكون مرتبطة بالمحتوى  أنمراعاة  يجب عند اختيار المشروعاتانه  ،(2007حسنين ) وأضاف      

، وان تكون ذات كونوا قادرين على معالجة المشرومالتعليمي وان ترتبط باحتياجات الطالب، وان ي
موارد بشرية  المدرسة والمجتمع المحلي، وان يوفر لها عناصر النجاح منعوائد ايجابية على الطالب و 

 .ومادية

 The types of projects in teachingالمشروعات في التدريس  أنواع
تقسيم المشروعات بحسب عدد  إمكانية إلى( 2000( و الحصري والعنيزي )2005الهويدي ) أشار

 :قسمين إلىالمشاركين 
 Individual projectsمشروعات فردية  (1

المعلم من كل طالب القيام بمشروم مستقل يختلف عن مشروم  يطلبفي هذه المشروعات قد       
يقدم كل طالب  بشرط ان وقد يطلب المعلم من جميع الطالب القيام بنفس المشروم ولكن، آخرطالب 

 أوردالفردية كما  على المشروعات األمثلةومن ، األخرى مشروعه مستقال عن بقية مشاريع الطالب 
 أن أو، يرسم خارطة الوطن العربي أنكأن يطلب المعلم من كل طالب  ،(2011مرعي والحيلة )
 \.ا من مكتبة المدرسة يحدده المعلميلخص كتابا معين

 
 group projectsمشروعات جماعية  (2

مجموعات، وكل  إلىيتم تقسيمهم  أو، لمشروعات يشترك فيها جميع الطالبنوم من االفي هذا و       
، كما المجموعة الواحدة أفرادتعاون بين جميع  إلى، وتحتاج هذه المشاريع مجموعة تنجز عمال واحدا

ة والمجتمع ، وهذا يساعد على تقوية الصلة بين المدرسالمجتمع المحلي أفراد ا منقد تتطلب تعاونو 



20 
 

ابة تقرير بشكل جماعي عن رحلة على هذا النوم من المشاريع كت األمثلة. ومن المحلي الذي توجد فيه
 .احد المراصد الجوية إلى أوصانع  احد الم إلىمدرسية 
 كما يلي:  (2005) الهويدي أوردهاوالتي  أقسام ربعةأ إلىبينما قسم وليم كلباتريك المشاريع       

 باإلنتاجترتبط  ألنها : هي المشروعات التي تغلب عليها الصفة العلميةمشروعات جماعية (1
مقياس مطر،  ةعهذه المشروعات مشروم صنا أمثلة، ومن التكوين أوالبناء  أوصناعة وال

 .مشروم عمل كاميرا للتصوير
التروي  عن  أو: يكون الهدف من هذه المشروعات هو االستمتام مشروعات استمتاعية (2

 المزارم . ىزيارة احد أو، وم زيارة مصنع المشروبات الغازيةمشر  أمثلتها، ومن النفس
 أومهارة  إلى: يكون الغر  من هذه المشاريع التعرف روع اكتساب مهارة معينةمش (3

مشروم استخدام البوصلة والخارطة  أو، شروم قياس درجة الحرارة والرطوبةمثل م ،اكتسابها
 .نقطة معينة إلىللوصول 

 مشكالت أو: يكون القصد من هذه المشروعات حل مشكالت فكرية مشروعات فكرية (4
 أفرادالقيام بحل مشكلة حقيقية تواجه  أو ،القيام بكتابة بحث لحل مشكلة علميةمثل  ،عملية

 الجماعة .
 stages of PBL    المشاريعالقائم على ل التي يمر بها التعلم المراح

، ويتي  الفرصة تالميذه عددا وفيرا من المشروعات: في هذه المرحلة يوفر المعلم لاختيار المشروع (1
وفي (. 2009، بينيالمشروم الذي يناسبه، بما يتناسب مع ميوله ورغباته )الشر  ميذ باختيارلكل تل

  :اعي المعلم شروطا عديدة من بينهاهذه المرحلة ير 
  .يحفز التالميذ على العمل بروح الفريق والعمل الفردي 
 .يشجع الطالب على االستمرار بالعمل حتى االنتهاء منه 
 الحياتية. يدمج التالميذ في الخبرات والمواقف 
  وان يكون المشروم قابال للتنفيذ في ضوء الموارد والظروف المتاحة للتالميذ في البيئة

 The National Renewable Energy)ه لمدرسية والمجتمع الذي يعيشون فيا
Laboratory, 2007; Plano, 2008 .)   
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 بإشرافذ المشروم طة لتنفيالطلبة بوضع خ   أو: في هذه المرحلة يقوم الطالب طةوضع الخ   (2
ب مراعاتها في عدة يج ا  أمور ( 2003وقد بين جابر ) ،(2008شريخ،  أبووبمشاركة المعلم )

 :مرحلة التخطيط وهي
  والوسائل التعليمية التي تقود  األنشطة، وذلك للمساعدة في اختيار المشروم أهدافتحديد

 .األهدافتحقيق  إلى
  متبعة في تنفيذ المشروموالطرق ال، والجماعات األفرادتحديد دور. 
  الالزمة األهدافجماعي( لتحقيق  أوتحديد نوم النشاط )فردي. 
  وم، ومتطلبات العمل في كل مرحلةتحديد مراحل تنفيذ المشر. 
 ,Robert, Phyllis) وفيلز ورونالد وجوزيف وكامبرز وسولووي وفشمانوبين روبرت       

Ronald, Joseph, Chambers, Soloway, & Fishman, 2008)ي هذه ، انه ينبغي للمعلم ف
يواجهها التالميذ  أن، تجنبا للعقبات التي يمكن المرحلة قراءة خطة المشروم، والموافقة على تنفيذها

 مرحلة التنفيذ. أثناء
، وقبل البدء العمل تبدأ مرحلة تنفيذ المشروم بعد اختيار المشروم وصياغة خطة تنفيذ المشروع: (3

رشاده المرحلة يقوم المعلم بتوجيه بالعمل الفعلي لهذ الطالب لدراسة المشروم وتحليله وتحديد  وا 
، وبعد ذلك يقوم الطالب بالممارسة للتنفيذ وفق ما جاء بخطة المشروموالوسائل المناسبة  األساليب
( دور المعلم والطالب 2010وقد بين عواد وزامل ) ،(2000لتنفيذ )العافي و الجميلي، الفعلية ل
 واإلرشادعليه وتقديم التوجيه  واإلشرافمراقبة الطالب  فيدور المعلم فيقتصر  ،ه المرحلةفي هذ

 (،Posner & Applegarth, 2008)ث ار بوسنر وابلجأيضا ، ويضيف وحفز الطلبة على العمل
 أثناءومالحظة التالميذ  ،مواجهة الصعوباتلدور المعلم في هذه المرحلة تهيئة الظروف  أن

 وأما .ويقوم بالتعديل في سير الموضوم ،ومناقشة الصعوبات معهم ،شجعهم على العملوي ،التنفيذ
جراءدور الطالب فيتحدد في تنفيذ جميع بنود الخطة   األمر.لزم  إذاالتعديالت على الخطة  وا 

والتقويم هنا عملية مستمرة مع سير مراحل المشروم منذ البداية وحتى  تقويم ومتابعة المشروع: (4
ن أ، و تنفيذ المشروم أثناءالتالميذ  إليهوفي هذه المرحلة يتم تقويم ما وصل  ،النهاية لىإالوصول 

 :اآلتيةيحكم التالميذ على المشروم من خالل التساؤالت 
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 ؟خالل االستعانة بالمراجع والكتب المشروم الفرصة لنمو خبراتنا من أتاحأي مدى  إلى 
 ى التفكير الجماعي والفردي في حل المشروم الفرصة للتدريب عل أتاحأي مدى  إلى

 المشكالت؟
 أي مدى ساعد المشروم على اكتساب ميول واتجاهات جديدة في المشروم؟ إلى 
، المشروم كله إعادة أوخطوة من خطوات المشروم  إعادةويمكن بعد عملية التقويم الجماعي       

، بودي والخزاعلة) أفضلرة المشروم بصو  وا عدادالسابقة  األخطاءبحيث يساعد هذا على تالفي 
فعالة لقياس  وسائل   هناك ثالث أنفي هذه المرحلة  (2000)العافي والجميلي  وأوردكما  ،(2012
 التالميذ وتقويم عملهم في انجاز المشروم وهي:  أداء
  المقياس المدرجRating scale التلميذ وتقويمه في المجال  أداء: تستخدم هذه الوسيلة في قياس

عمال مقياس للعمل المنجز باست إتقانهدرجة تمثل قياسا لدرجة  إعطائهوذلك من خالل  ،األدائي
 .مدرج مصمم لهذا الغر 

  قائمة الفحصcheck list التالميذ ومدى تفهمهم لخطوات  أداء: تساعد هذه الوسيلة في قياس
 .والمعدات بصورة صحيحة األجهزةالمشروم واستعمالهم 

  استمارة المالحظاتObservational records التلميذ  أداء: تساعد هذه الوسيلة في قياس
، حيث يستخدم المعلم هذه الوسيلة في تسجيل واألدائيتقويمه في المجال السلوكي والمعرفي  أو

تتناول هذه  إذ، وسيرهم في خطوات المشروم ،عملهم أثناءمالحظات مستمرة عن التالميذ 
جاز واندفاعه في العمل والتي تخدم ان ،مدى حضورهالمالحظات مشاركة كل تلميذ وسلوكه و 

 . المشروم بصورة جيدة ومتكاملة
بعد  تأتيمن خطوات التعلم القائم على المشاريع  أخرى خطوة ( 2008)شريخ  أبو وأضاف      

السابقة يقوم الطلبة  ةاألربع: بعد االنتهاء من الخطوات م وهي مرحلة كتابة تقرير المشروممرحلة التقوي
، والتي تتضمن ا نهائيا وشامال لمجريات المشرومتقرير  بإعدادوتوجيهه  ،إشرافهبمشاركة المعلم وتحت 

مشروم ال وأهمية، ة الزمنية التي استغرقها المشروم، والمدرومونتاجات المش أهداف: اآلتية األمور
، ونتائج فيذ بشكل موجزوفوائده العلمية والتربوية، وموضوم المشروم، والفئة المستهدفة، وخطوات التن

 .التوصيات والمقترحات م، وتقديبإيجازالمشروم ومناقشتها 



23 
 

 The role of student and teacher in PBL  القائم على المشاريعدور الطالب والمعلم في التعلم 

اختيار المشروم  :من خالل العمل الجماعي في أويتحدد دور الطالب سواء في العمل الفردي       
جراء ،وتنفيذ جميع بنودها ،ناسب، ووضع الخطة المفصلةالم ، األمرلزم  إذاالتعديالت الالزمة  وا 

 . والمشاركة في عملية التقويم ،وعر  المشروم ومناقشته ،وتوثيق المشروم
 أهدافويتعاون في تحديد  ،أغراضهمدور المعلم فيتمحور حول مساعدة الطلبة في تحديد  وأما      

وتقديم االستشارة  ،الطالب ووجهات نظرهم آراءاختيار المشروم المناسب، وسمام وفي  ،المشروم
ن نقاط يعليهم وحفزهم على العمل، ويب واإلشرافوالتوجيه والمشاركة في وضع الخطة، ومراقبة الطلبة 

روم بة ومناقشة المشوتقديم التغذية الراجعة المناس ،الطلبة أنجزهواالطالم على كل ما  ،القوة والضعف
يكون هناك تناسق وتكامل بين دور المعلم والتالميذ في  أنويجب  ،(2010، مع الطلبة )عواد وزامل

 كل مرحلة من مراحل تطبيق المشروم .

 Sources of students’ projects funding  مصادر تمويل المشاريع الطالبية :
 :البية نوردها باالتيلمشروعات الط( مجموعة من مصادر تمويل ا2007)حسنين  ذكر      

كان  إذا، بشرط جزءا منها أويمولوا مشروعاتهم بالكامل  أن: يمكن للطلبة الطالب كمصدر تمويلي (1
 أثناءفهنالك العديد من الطلبة يعملون ، هذا طالب قادرا على تلبية احتياجاته المالية لمشروعه

 .ستهم لتوفير دخل يغطي التزاماتهمدرا
تمويل بع  المشروعات الطالبية بغر  تحقيق  إلى أحياناسعى المعلم : يالمعلم كمصدر تمويلي (2

، ولكن هذا المصدر يعتمد اعتمادا كليا على القدرات المالية المعلم إليهامحددة يسعى  أهداف
 للمعلم.

، لكن مصادر تمويل المشروعات الطالبية أهم: وتعتبر المدرسة من المدرسة كمصدر تمويلي (3
 باألنظمةالمدرسة  تتأثر، حيث والمالية اإلداريةرضة للعديد من المشكالت المدرسة هي ع إمكانات

 داري ا  و ، لكن تستطيع المدرسة كنظام تربوي ةوالقوانين التي تفرضها هيئات التعليم والسياسة العام
مثل  ،من خاللها أوالمدرسة تدبير التمويل منها  بإمكانوالفعاليات التي  األنشطةالقيام بالعديد من 

، والقيام بالتبرعات المحلية والزيارات نية والحفل السنوي والطبق الخيري المدرسة للمعار  الف امةإق
 .تصال بالمؤسسات الوطنية والدوليةويمكن لها اال، اإلعالميةالميدانية وتنظيم الحمالت 
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 characteristics of PBL   مزايا وايجابيات التعلم القائم على المشاريع
تشجع الطلبة على العمل فهي ت لطريقة التعلم بالمشاريع عديد من المحاسن وااليجابياال هنالك      

تكشف ، و تتناسب مع المهارات العملية للمواد التعليمية المختلفة، و األفكاربروح الفريق الواحد وتبادل 
ا وكيفية لتكنولوجيتمرن الطلبة على استخدام ا، و ة من خاللها في صورة مشروم نهائيما تعلمه الطلب
تكسب الطلبة مهارة التخطيط عبر كل مرحلة من مراحل المشروم، ، كما و (2012)عقل،  التعامل معها

، (Sungur & Tekkaya, 2006وتجنبهم العشوائية في العمل ) أعمالهمحيث تنظم هذه المهارة 
فس وتشجعهم تعزز الثقة بالن، و جتماعية من خالل العمل التعاونيتنمي لدى الطالب المهارات االو 

الحياة اليومية للتلميذ  إلىانتقال اثر العمل الجماعي ، و (Shaft, 2007لكي يتحملوا مسئولية تعلمهم )
(James, 2007) تالميذ وتنمي لديهم الثقة بالنفستتي  حرية التفكير وتراعي الفروق الفردية بين ال، و ،

، واالستعانة بالكتب واإلنتاجلتحمس للعمل او ، التعاون كبع  العادات الجيدة عند التالميذ، تنمي كما و 
 .(2012، )بودي والخزاعلةوالمراجع المختلفة 

تستخدم العديد من وسائل االتصال والعر  والتي  أنهافي ، westood,2006)ويشير ويستود )      
 وسيلة أنهاعلى  (Stoller, 1997)وذكر ستولر  ،التعلمقد تكون مفيدة جدا للتالميذ ذوي صعوبات 

باشرة بين تعلم اللغة واستخدامها يحدد وجود صلة م ،واحد آنفعالة في تعليم اللغة والمحتوى في 
المهارات الحياتية التي  أهم(Krauss & Boss, 2013)  وتطبيقاتها، كما وحددت كراوس وبوس

يم وضبط يكتسبها الطالب خالل مشاركتهم في التعلم القائم على المشاريع والتي تشمل المرونة والتنظ
 . الوقت وما وراء المعرفة إدارة، ومهارة البدء في المهمة ومهاراتالنفس ، 
طريقة التعلم القائم على المشاريع يمكن اعتبارها  نأ إلى( UNESCO, 2011)وحددت اليونسكو      

 ،علمينواحدة من االستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتعزيز تكنولوجيا االتصاالت والتطور المهني للم
مجاالت التعلم  أنعلى  ((Tassinari, 1996و تاسيناري  ((Worthy, 2000 كل من وورثي وأكد

دارةالقائم على المشاريع قدمت فرصا عديدة للمتعلمين في توجيه  التوجيه  ومراقبة تعلمهم من خالل وا 
التعاون والتنسيق التعاوني للتعلم القائم على المشاريع القدرة على دمج  أن، وكما الذاتي والتنظيم الذاتي

 الهادف.
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التعلم بالمشاريع يقوم على مجموعات التعلم التي تتحمل  أن( Barron, 1998) وذكر بارون       
التعلم  أنشطةالتعلم القائم على المشاريع يختلف عن  إطار أن ، ويضيف المسؤولية الكاملة عن تعلمهم
وهذا ما يجعل  ،الفريق أعضاءون والعمل المشترك بين على التعا تأكيدهالقائم على حل المشكالت في 

 .لتعلم القائم على المشاريع بنائيا

 Disadvantages of PBL المشاريعالقائم على معيقات وسلبيات التعلم 
) بودي  أمثالالتربويون  أشارطريقة التعلم القائم على المشاريع  وأهميةعلى الرغم من فوائد       

(، و)بدير، 2010(، و )الحريري، 2007حسنين، (، و )2010و)عواد وزامل،  (،2012والخزاعلة، 
، التنظيم والتتابع إلىافتقار هذه الطريقة منها: و من بع  العيوب والسلبيات ال تخل أنها الى (،2008

وقد  ،متعددة وأدواتمصادر ومراجع تعليمية  إلىتحتاج ، كما و الحرية للتالميذ إعطاءالمبالغة في و 
 اصعوبة تنفيذه، و غير متوفرة في المدرسة أو األحيانمكلفة في بع   واألدواتهذه المصادر  تكون 

، ص الدراسية وكثرة المواد المقررةلوجود المفاهيم المفضلة والحص في ظل السياسة التعليمية الحالية
، من غيرها أكثرتصل  لبع  المواد الدراسية ، و معلم مدرب على تطبيق هذه الطريقة إلىتحتاج كما و 

في ظل الضغوط المختلفة  يتعذر معه توفير الوقت الذي األمر تحتاج بع  المشاريع وقتا طويالو 
 على المعلم والطالب.

 ,Hmelo-Silver &) Barrows ( وهملو وباروز  (David, 2008ديفد  أبحاث وأظهرتكما       
لى حل المشكالت من الصعب تنفيذه استخدام التعلم القائم على المشاريع والقائم ع أنعلى  (2006
س، كما لتدريمعلم قد اكتسب اتقانا في تدريس المحتوى واتقانا في استراتيجيات ا إلىبل يحتاج  ،جيدا

ربط المشاريع  منها( أن هنالك بع  الصعوبات التي تواجه المعلمين Healy, 2005وذكر هيلي )
المشاريع مع الخبرات العملية وربط األشياء النظرية مع المنهاج، أو إيجاد طرق لربط التعلم القائم على 

 مع العملية، حيث كانت تحديا يواجهه الكثير من المربين والتربويين.
من  ل  لطريقة لم تخ  اهذه  أنعلى  (،(Karan & Williams, 1993 كاران ووليامز وأشار      

العمل ضمن مجموعات التعلم  أثناءيبذلون جهدا اقل من غيرهم  األعضاءبع   نأبع  العيوب في 
( وسلمون Kerr & Bruun , 1983كر وبرون ) يضيفو ، فيما لو كانوا يعملون وحدهمبالمشاريع 
، المظاهر السلبية في هذه الطريقة هناك بع  أن (Salomon & Globerson, 1987) وجلوبرسون 
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 اآلخرين ضاءاألع أنيشاركون في العمل مع المجموعة على افترا   بع  الطالب ال أنفي 
ال يعملون  اآلخرينكامل ويرى  بأداءالفريق يعمل  أعضاء، و انه عندما يكون احد سيسدون العجز

 .     األهدافيقل مجهوده في االستجابة لتحقيق 

 الدراسات السابقةثانيا: 

 الدراسات العربية ( 1
مجيات التواصل بر  وأدوات إمكاناتتحديد  إلى تهدف ، دراسة(2014 ،الزوايديأجرت )      

وتقديم مقترح لتوظيف برمجيات  ،االجتماعي والتي يمكن توظيفها في التعلم القائم على المشروعات
، وقياس اثر التصور المقترح في زيادة الدافعية القائم على المشروعاتالتواصل االجتماعي في التعلم 

 ،صفي التحليلي في مرحلة التحليلالمنهج الو  ةالباحث ت، استخدمالتعلم إدارةنحو التعلم عبر نظام 
البحث قامت  أهداف، ولتحقيق حدة عند قياس اثر التصور المقترحوالمنهج التجريبي ذي المجموعة الوا

، تكونت عينة التعلم إدارةمقياس الدافعية لالنجاز واستبانة االتجاه نحو التعلم بنظام  بإعدادالباحثة 
انه  إلىنتائج الدراسة  أظهرت، التربية في جامعة الطائفات كلية ( طالبة من طالب54الدراسة من )

تطبيق مقياس بين درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي ل إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
، وذلك لصال  التطبيق البعدي التعلم إدارة، ومقياس االتجاه نحو التعلم عبر نظام لإلنجازالدافعية 

، كما التعلم القائم على المشروعات استراتيجيةجيات التواصل االجتماعي وفق والذي تم فيه تطبيق برم
في المشروم ومستوى الدافعية  األداءبين مستوى  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  إلىوبينت النتائج 

 .التعلم إدارةواتجاه الطالبات نحو التعلم بنظام  لإلنجاز
التعلم بالمشاريع في تنمية  استراتيجيةمعرفة اثر  لىإ ، بدراسة هدفت(2013، كاتبر ) وقام      

. استخدم الباحث المنهج الوصفي األساسيمهارات تصميم الدارات التكاملية لدى طلبة الصف العاشر 
تكونت  ،التعلم بالمشاريع استراتيجيةوالمنهج التجريبي عند قياس المقرر في ضوء  ،في مرحلة التحليل
 األساسيةمن مدرسة حسن سالمة  األساسيمن طالبات الصف العاشر  طالبة 35عينة الدراسة من 

، ( طالبة التي تدرس بطريقة المشاريع الفردية15) أفرادها: تجريبية عدد بغزة موزعين على مجموعتين
، قام الباحث ي تدرس بطريقة المشاريع الجماعيةالت ثلون المجموعة التجريبية الثانية( طالبة يم20و)



27 
 

 أظهرت، بمهارات تصميم الدارات المتكاملةوبطاقة المالحظة الخاصة  لتحصيليابار بتطبيق االخت
التعلم بالمشاريع الفردية  بإستراتيجيةلصال  الطلبة الذين درسوا  إحصائياالنتائج وجود فرق دال 

طبيق عد تطبيقها لصال  التقبل تطبيق التجربة وب واألدائيةوالمشاريع الجماعية في المهارات المعرفية 
التعلم  بإستراتيجيةبين متوسط درجات الطلبة الذين درسوا  إحصائيا، كما يوجد فرق دال البعدي

 المجموعة التجريبية عد تطبيق التجربة لصال ب واألدائيةبالمشاريع الجماعية في المهارات المعرفية 
 .الجماعية
كالت باستخدام الحقائب تنمية مهارات حل المش إلى ، بدراسة هدفت(2013، محمدوقام )      

 إستراتيجيةالتعلم القائم على المشروعات ومدى فاعلية  إستراتيجيةالتعليمية االلكترونية المعدة وفق 
في تنمية مهارات حل المشكالت لدى طالب الفرقة الرابعة  اأثرهالتعلم القائم على المشروعات وقياس 

، وقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية ممن يمتلكون هابنعليم كلية التربية في جامعة شعبة تكنولوجيا الت
النتائج  وجود فروق  أظهرت، ا( طالب30تجريبية واحدة وعددها ) وهي مجموعة اآلليالحاسب  أجهزة

) التوجه     للمهارات الفرعية للفروق بين متوسطات القياس القبلي والبعدي  إحصائيةذات داللة 
 وأشارت، قييم ( وذلك لصال  القياس البعدي، والتلبدائل، اتخاذ القرارالعام، تعريف المشكلة، توليد ا

حل  بين متوسطات القياس القبلي والبعدي للدرجة الكلية لمهارات إحصائياوجود فروق دالة  إلى
 . المشكلة لصال  القياس البعدي

االلكتروني القائم على تدريبية للتعلم  إستراتيجيةتصميم  إلىهدفت  ، بدراسة(2012، سرايا) وقام      
ج مع التعلم االلكتروني المدم إستراتيجيةالتدريبية المقترحة ) اإلستراتيجيةالمشروعات وتحديد فاعلية 
وفي تنمية الجوانب المعرفية  ،( في تنمية مهارات تصميم الحقائب التدريبيةالتعلم القائم على المشاريع

مين بالريا  دى اختصاصي مراكز التعلم بكلية المعلالمرتبطة بمهارات تصميم الحقائب التدريبية ل
 اجريبي ذ، استخدم الباحث المنهج الوصفي في مرحلة التحليل والمنهج التفي جامعة الملك سعود
واختبار التحصيل المعرفي وطبقهما  ةواستبيانالباحث بطاقة مالحظة  ، اعد  المجموعتين التجريبيتين

من  األولىالمجموعة  تتألف: موزعين على مجموعتين ا( طالب20ن )على عينة الدراسة والمكونة م
التعلم االلكتروني المدمج مع التعلم القائم على المشروعات  إستراتيجية( طالب درسوا باستخدام 10)

 إستراتيجية( طالب درسوا باستخدام 10من )  تتألف، والمجموعة الثانية ( األولى) المجموعة التجريبية 
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وجود فروق ذات داللة  ، وبينت النتائج) المجموعة التجريبية الثانية ( لى المشروعاتالتعلم القائم ع
 اإلستراتيجية أن، وبينت والثانية األولىلصال  القياس البعدي في المجموعتين التجريبية  إحصائية

فاعلية  أكثرالتعلم االلكتروني المدمج مع التعلم القائم على المشروعات  إستراتيجيةالتدريبية المقترحة 
 التعلم القائم على المشروعات فقط إستراتيجيةفي تنمية مهارات تصميم الحقائب التدريبية من  وتأثيرا

 . 
التعرف على مدى فاعلية التعلم القائم  إلىهدفت  ،(2009، الشين) وفي الدراسة التي قامت بها      

في مادة الرياضيات لدى  األكاديمي ءواألداعلى المشروعات لتنمية كل من مهارات التنظيم الذاتي 
، استخدمت الباحثة المنهج من مدرسة محمود تيمور بمدينة نصر اإلعدادي األولطالب الصف 

الوصفي في مرحلة التحليل والمنهج التجريبي ذا المجموعتين ) التجريبية والضابطة ( عند قياس مدى 
موزعين على  اطالب (60)ينة الدراسة منذج التصميم القائم على المشروعات، تكونت عفاعلية نمو 
( طالبا ممن درسوا بطريقة التعلم القائم على المشروعات، 32)ة وتضم يبي: المجموعة التجر مجموعتين

 تالدراسة قام أهداف، ولتحقيق ممن درسوا بالطريقة التقليدية الب( طا28)والمجموعة الضابطة وتضم 
 األداءلذاتي وبطاقة المالحظة لمهارات التنظيم الذاتي واختبار اختبار مهارات التنظيم ا بإعدادالباحثة 

بين متوسطات درجات المجموعتين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىتوصلت الباحثة  .األكاديمي
 األكاديمي األداءالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التنظيم الذاتي واختبار 

 .جريبيةلصال  المجموعة الت
معرفة مدى فاعلية نموذج للتعلم  إلىهدفت والتي  ،(2009 ،يبينالشر وفي الدراسة التي اجراها )      

 اإلعدادي األولوفي تحصيل تالميذ الصف  ،القائم على المشروعات في تنمية مهارات العمل
 بإدارة اإلعدادية واتجاهاتهم نحو العلوم في تدريس وحدة الطاقة لمادة العلوم في مدرسة ميت غريطة

: موزعين على مجموعتين ا  ( تلميذ63) . تكونت العينة منين التعليمية في محافظة الدقهليةالسنبالو 
، والمجموعة الضابطة وتضم ا ممن درسوا بالطريقة االعتيادية( طالب32المجموعة التجريبية وتضم )

 أهداف، ولتحقيق ائم على المشاريعلبات التعلم الق( طالبا ممن درسوا وحدة الطاقة في ضوء متط31)
وبطاقة مالحظة لقياس  ،اختبار تحصيلي في وحدة الطاقة واختبار مهارات العمل إعدادالدراسة تم 
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لصال   إحصائياوجود فروق دالة  إلىالنتائج  وأشارت، االتجاه في العلوم ومقياس ،مهارات العمل
 مهارات العمل واالتجاه في العلوم . واختبار  لتحصيلياالمجموعة التجريبية في االختبار 

 الدراسات االجنبية ( 2
 ل     بعنوان:( (Soparat, Arnold, & Klaysom, 2015 ارنولد وكالسومدراسة سوبرات و       

طة التعلم القائم على المشاريع باستخدام تكنولوجيا ساللمتعلمين التايلنديين بو  األساسيةتطور القدرات 
طة تكنولوجيا سااستخدام التعلم القائم على المشاريع بو  إلىهدفت الدراسة  ،ل اتاالتصاالت والمعلوم

 ،للمتعلمين التايلنديين وهي القدرة على التواصل أساسيةاالتصاالت والمعلومات  لتطوير خمسة كفاءات 
درة في والق ،والقدرة على تطبيق المهارات الحياتية ،والقدرة على حل المشكالت ،والقدرة على التفكير

عي باستخدام بحوث العمل اتبع الباحث في الدراسة البحث النو  .التكنولوجيةالتعامل مع التطبيقات 
شبكات التواصل الدراسة في خطط الدروس ومجالت المتعلمين والمقابالت و  أدوات، تمثلت التشاركي

لفة في تايالند مدارس من محافظات مخت أربعمن  طالب   212، وتكونت عينة الدراسة من االجتماعي
 (8)التعلم القائم على المشاريع في الحصص الدراسية بتعاون مع  تطبيقوتم  ،م2010للعام الدراسي 

استخدام التعلم  أنالنتائج  أظهرت، خطط الدروس إنشاءوكان لهم تعاون مع الباحثين في  ،معلمين
د في تطوير قدرات الطالب في القائم على المشاريع باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ساع

، والقدرة على استخدام التكنولوجياوحل المشكالت والقدرة على تطبيق المهارات الحياتية  األفكارتوصيل 
فضال على تعلم الطالب لمحتوى العلوم والرياضيات واللغات االجنبية والصحة والتربية البدنية والمهن 

 والتكنولوجيا.
ت بانو و ج   وأجرى        بعنوان: لمدرسة السبت: تنفيذ دراسة  (Catapano & Gray, 2015ري )ك 

برنامج  تأثيرالتعرف على مدى  إلىالتعلم القائم على المشاريع في المدارس الحضريةل. هدفت الدراسة 
، وهو برنامج قائم ال كارولينا في الواليات المتحدةتعليمي مشترك بين المدرسة الحضرية وجامعة شم

م على طالب 2015-2010وتم تطبيقه على مدار خمس سنوات في الفترة  ،بالمشاريععلى التعلم 
 :عن تساؤالت البحث وهي اإلجابةالمدرسة الحضرية التابعة للجامعة، حيث تمحورت الدراسة حول 

تغيير المواقف  علىهل ساعدت مدرسة السبت  -2؟ قدمها البرنامج للمشاركين ما هي الفوائد التي -1
وتم جمع ، ؟في مدرسة السبت األطفالوكم عدد مشاركة  -3؟ لم للمشاركين في البرنامجاه التعتج
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البحث،  أسئلة نع لإلجابةبيانات الدراسة عن طريق سجالت مدرسة السبت والمقابالت والمالحظات 
اتهم المتعلمين واتجاهالبرنامج كان له اثر ايجابي على  أنالدراسة  إليها أشارتومن ابرز النتائج التي 

نسبة  أنالنتائج  وأظهرت، ستقاللية والتخطيط وتقييم تعلمهملديهم واال اإلبدام، وتنمية حول التعلم
من تطبيق البرنامج عندما كان التعلم  األولىالحضور من الطالب كانت عالية في بداية السنوات 

التي كانت نسبة الحضور القائم على المشاريع مطبقا في المناهج المدرسية على غرار السنوات الالحقة 
ضافةاالعتماد على المنهاج في اقل نتيجة انتقال التدريس  هيئة  وأعضاء مدرسةلتغيير مدير ال وا 

 التدريس بالجامعة. 
بعنوان:ل اثر التعلم القائم على  ، بدراسة(koparan & Guven, 2015كوباران وجوفن ) وقام      

التعلم  تأثيرتحديد  إلىهدفت الدراسة  ،لتمثل البياناتل اإلحصائيةالمشاريع على مستويات المعرفة 
ب الصف الثامن لتمثيل البيانات لدى طال اإلحصائيةالقائم على المشاريع على مستويات المعرفة 

 أفرادها: تجريبية عدد موزعين على مجموعتين ا( طالب70، تكونت عينة الدراسة من )للمدرسة الثانوية
اعد الباحث اختبارا  ،(35) أفرادهاوضابطة عدد  ،ريقة التعلم بالمشاريعتم تدريسهم بط ا( طالب35)

، وقام على مجموعة من المحكمين والخبراءوتم عرضه  ،مفتوح النهاية سؤاال   12تحصيليا تكون من 
 أظهرت، بيق )لطريقة التعلم بالمشاريع(الباحث بتطبيق االختبار مرتين مرة قبل التطبيق ومرة بعد التط

في  للطالب اإلحصائيةنهج التعلم القائم على المشاريع يزيد من مستوى المعرفة  أنالدراسة نتائج 
 .بيانات لصال  المجموعة التجريبيةتمثيل ال
بعنوان:ل اثر بيئات التعلم القائم على المشاريع  دراسةب، (Cakiroglu, 2014كاكيروجلو ) وقام      

تقصي اثر بيئة التعلم القائم على  إلىفت هذه الدراسة هد ،: دراسة مقارنةلاليدوية عمالعلى األ
، وركزت يدية للتعلم القائم على المشاريعاليدوية مقارنة مع البيئة التقل األعمالالمشاريع االثرائية مع 

في المعادالت التربيعية وموضوعات كثيرات الحدود لمادة  األكاديميالمقارنة على التحصيل 
التعلم القائم على  إستراتيجيةعاشر واتجاهاتهم نحو المادة بعد تطبيق الرياضيات لطلبة الصف ال

، وتم وطالبة ا( طالب60ينة الدراسة من )استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، تكونت ع .المشاريع
ضابطة  واألخرى ، ( طالبة16) ا وطالب (14ية تكونت من )تجريب إحداهمامجموعتين  إلىتوزيع الطلبة 

الدراسة استخدم الباحث اختبار تحصيلي قبلي  أهدافولتحقيق ، ( طالبة15و ) االب( ط15تضم )
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النتائج  وأشارتومقياس اتجاهات الطالب،  األكاديميالمجموعتين لقياس التحصيل  أفرادبعدي على 
المجموعة  طالب المجموعة التجريبية تفوقت بشكل كبير على طالب أن اإلحصائيخالل التحليل 
في  إحصائية، بينما لم تظهر النتائج فروق ذات داللة األكاديمياالختبار  بنتائجا يتعلق الضابطة فيم

الجمع بين البيئة  أن إلى، وقد خلصت الدراسة هات الطلبة تجاه دورات الرياضياتمتوسطات اتجا
ب لمواضيع وسيلة فعالة لتعزيز فهم الطال تاليدوية كان عمالواألعلى المشاريع  القائماالثرائية للتعلم 

 .األكاديميةالرياضيات وتحسين انجازاتهم 
بعنوان: لالتعلم ذو المعنى في تدريس  ، دراسة(Kean & Kwe, 2014كين وكوي )وأجرى       

التعلم القائم على  أسلوباستخدام  إلىهدفت الدراسة  ،المشاريعل ىالتعلم القائم عل بأسلوبالثقافة: 
تم  ا( طالب15، تكونت عينة الدراسة من )لتحقيق تعلم ذي معنى انيةاليابالمشاريع في تدريس الثقافة 

برنامج تدريب  إطارضمن  اأسبوع( 12تدريسهم لمادة الثقافة اليابانية خالل دورة تحضيرية مدتها )
التي كانت على و  ،في تحميل البيانات وجمعها (plogger)المدونة  استخدمت الدراسة موقع ،المعلمين

، استخدم الباحث ور الطالب حول تجربتهم التعليميةالرسائل والتقارير التي عكست دشكل مجموعة من 
 كأسلوبفاعلية التعلم القائم على المشاريع  النتائج أظهرت، النوعي وكانت الدراسة استكشافية البحث

 الثقافة وما يتمتع به من حيوية ومرونة تأصيل، والى وبناء فعال في تحقيق تعلم ذي معنى حقيقي
 .كبديل للدورات التقليدية المكثفة

دراسة بعنوان: لالنتائج المعرفية واالجتماعية  ،(Koutrouba, 2013كوتروبا ) أجرتو       
 أجريت، والوجدانية من التعلم القائم على المشاريع:تصورات طلبة مدرسة الفرصة الثانية اليونانيةل

لتقصي  ،من مدرسة الفرصة الثانية اليونانية ابطال 677من اجل استجواب  ةاناستب أساسالدراسة على 
نتائج الدراسة من  أظهرت، ة من التعلم القائم على المشاريعالنتائج المعرفية واالجتماعية والوجداني

فرصا لتطوير العديد من المهارات  أعطىالتعلم القائم على المشاريع  أن اإلحصائيخالل التحليل 
الطلبة خالله  ىأبد، حيث المهارات االجتماعية والوجدانية نميةوكان له دور مهم في ت ،المعرفية

 باألشخاصوالمبادرة واالستعانة  واإلبدام ،كالمثابرة والرغبة في العمل التعاوني ،مهارات متنوعة
، وكان للتعلم القائم على المشاريع دور في مكافحة التهميش االجتماعي المتعلمين والخبراء في المجال

 .الطالب المتسربين من المدارسسبة وتقليل ن
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بعنوان:ل دراسة حالة تقويمية لمشروم التعلم القائم  Tanner, Andrea p, 2012)) تانر دراسة      
هدفت هذه الدراسة التقويمية النوعية لمعرفة مدى  ،على المشاريع في مدرسة التعلم المهني الثانويةل

والكشف  ،المهني في المدرسة الثانوية في الواليات المتحدة فاعلية التعلم القائم على المشاريع في المنهج
، تم منهج المهني في المدارس الثانويةعن مدى فهم المشاركين في التعلم القائم على المشاريع في ال

، وبناء على تصورات المشاركين االستقصائية والمقابالت الشخصية جمع البيانات من خالل الدراسات
وجود استراتيجيات لمساعدة الطالب في اكتشاف طبيعة  إلىت نتائج الدراسة وتحليل البيانات كشف

، عملية صنع القرار إلىالمشكلة وفهم التحديات وحل العقبات وتحويل المشكالت االجتماعية المعقدة 
علية التغيير االجتماعي االيجابي من خالل تقديم البيانات التجريبية لفا إلىوساهمت هذه الدراسة 

، وباستخدام التعلم القائم على المشاريع سيكون الكثير من الطالب على القائم على المشاريع التعلم
 استعداد لمجتمع القرن الحادي والعشرين والقوى العاملة.

بعنوان:ل  (،Hung, Hwange, & Huang, 2012) هوانج وهيونجهونج و وفي دراسة اجراها       
تعلم القائم على المشاريع لتحسين دافعية الطالب في التعلم نهج رواية القصص الرقمية باستخدام ال
تقصي اثر نهج رواية القصص الرقمية  إلىهدفت الدراسة  ،وكفاءة حل المشكالت والتحصيل الدراسيل

 ،والكفاءة في حل المشكالت ،باستخدام التعلم القائم على المشاريع لتحسين دافعية الطالب في التعلم
قارنة مع التعلم القائم على المشاريع التقليدية في مدرسة ابتدائية بجنوب تايوان م ،والتحصيل الدراسي

، خدم الباحث التصميم شبه التجريبي، استالتعلم من مادة العلوم أنشطةللصف الخامس في تدريس 
ي مجموعتين مجموعة ، وتم توزيع عينة الدراسة عشوائيا فوطالبة اطالب (117)عينة الدراسة من تكونت 

 (60))درست طريقة التعلم القائم على المشاريع في نهج الرواية القصصية ( وتكونت من  يبيةجر ت
، ومجموعة ضابطة )درست بطريقة التعلم بالمشاريع التقليدية ( وتكونت (25 واإلناث، 35ذكور ) اطالب
ياس الكفاءة ومق ،م، استخدم الباحث مقياس الدافعية للتعل(26 واإلناث،  31ذكور ) اطالب (57)من 

 أظهرت، تدريس العلوم ألهداف، وصياغة اختبار المقابلة اختبار تحصيلي وا عداد، في حل المشكالت
في تعزيز دافعية الطالب للتعلم والكفاءة في حل  إحصائيةوجود فروق ذات داللة إلى نتائج الدراسة 

نتائج  أشارتو كما ، جريبيةلصال  المجموعة التالمشكالت والتحصيل الدراسي تعزى لطريقة التدريس و 
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التفاعل بين الطريقة  أوتعزى لمتغير الجنس  يةئإحصاعدم وجود فروق ذات داللة  إلىالدراسة 
 والجنس.
نفيذ التعلم القائم على بعنوان:ل التدريب وت (،(Vega, Adrian, 2011دراسة  أجرى فيجا      

مي مهارات وجود نهج تعليمي يعزز وين ىإلالحاجة  إلىهدفت الدراسة  ،: دراسة الظواهرلالمشاريع
ن تعلموا من الطالب في هذا القرن يختلفون كثيرا عن أولئك الذي أن، حيث القرن الحادي والعشرون 
المحمولة والشبكات  واألجهزةفي مجال التكنولوجيا  ئوانش، هذا الجيل من الطالب قبل في القرن الماضي

نهج تعليمي يعزز وينمي مهارات القرن الحادي  إلىالحاجة  الويب، وبالتالي كان وأدواتاالجتماعية 
من  مأخوذة، قام الباحث بدراسة مجموعة من الظواهر نهج التعلم القائم على المشاريع والعشرين مثل

الذين  ،مدراء حرم المدرسة المتوسطة وغيرها من المناطق التعليمية في الواليات المتحدة في تكساس
الدراسة عن خمسة نتائج  وأسفرت ،لقائم على المشاريع في الجامعات التابعة لهاتبنوا تنفيذ التعلم ا
الجدولة  -2 .االستقالل في تنفيذ التعلم القائم على المشاريع إلىالمدراء بحاجة  -1شاملة وهي : 

بحاجة  أنهم ساسيون ألايدرك المعلمون  أن -3 .تصميم إعادة إلىالتقليدية وتنظيم المدرسة بحاجة 
عن مراقبة وتنفيذ  مسئولون المدراء  -4 .تصميم طرائق التدريس ودمجها في العملية التعليمية إعادة إلى

 أناسطة ساوسيتم استالم التعلم القائم على المشاريع بصورة مختلفة بو  -5 .التعلم القائم على المشاريع
 .آخرين
بعنوان:ل مخرجات  راسةدب(، Panasan & Nuangchalerm, 2010)بنسان ونونجالرم  وقام      

 إلىهدفت الدراسة  ،ليع والتعلم القائم على االستقصاءالتعلم من نشاطات التعلم القائم على المشار 
 األساسيمقارنة التحصيل الدراسي ومهارات عمليات العلم والتفكير التحليلي لطالب الصف الخامس 

المشاريع والتعلم القائم على االستقصاء،  في مدرسة راتشاسيما كوم في تايالند بين التعلم القائم على
جموعتين ( على من عشوائيا )عينة عشوائية عنقوديةموزعي ا( طالب88ة من )وقد تكونت عينة الدراس

، التعلم القائم على المشاريع بأنشطةتم تدريسهم  األولى، المجموعة ا( طالب44في كل مجموعة )
م ، وتحقيقا لهدف الدراسة صم  م القائم على االستقصاءالتعل بأنشطةوالمجموعة الثانية تم تدريسهم 

منها لقياس مهارات  سؤاال   (20)و، من متعدد ااختيار  سؤاال   (40)من  امكون اتحصيلي االباحث اختبار 
عد الباحثان نوعين من خطط أ ، كما و لقياس مهارات التفكير التحليلي ال  سؤا (20)عمليات العلم و
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، وكشفت النتائج انه للتعلم القائم على االستقصاء واألخرى ئم على المشاريع للتعلم القا إحداهاالدروس 
ومهارات التفكير التحليلي  ،لمتغيرات الدراسة ) مهارات عمليات العلم إحصائياال توجد فروق دالة 

الدراسة انه يمكن لمعلمي العلوم تنفيذ كل من  أوصت، وقد الدراسية ( تعزى لطريقة التدريس والخطط
 أنهاحيث  ،التعليمية بما يتناسب مع قدرات المتعلمين األنشطةالتدريسية في تنظيم  األساليب هذه

وتنمية  ،تساعد الطالب في بناء المعرفة من خالل حل المشكالت بناء على المعلومات المكتسبة
 . ساب الخبرات من المفاهيم العلميةمهارات التفكير لديهم وعمليات العلم واكت

بعنوان:لتدريس المهارات (، دراسة (Wurdinger & Rudolph, 2009وردنجر ورودلف  وقام      
معرفة دور التعلم القائم على  إلىهدفت الدراسة  ،لخالل التعلم القائم على المشاريعالحياتية الهامة من 
 ،رسةفي والية مينوسوتا في تنمية المهارات الحياتية لدى طالب المد Charter))المشاريع في مدرسة 

مرار ومتابعة الدراسة واست ،والصفات الشخصية ،مهارات التفكير: أساسية مهارات ةبأربعوالتي تمثلت 
، ومدى نجاح الطالب في المؤسسات والشركات التي يعملون بها بعد تخرجهم من المدرسة في الكليات

 الباحثان ، استخدمألخرى امن المدرسة مقارنة بالمدارس العامة  تعلموهاوتطبيقهم لتلك المهارات التي 
 األسئلة( عبر االنترنت في جمع البيانات من خالل عر  مجموعة من zoomerang) برنامج

والموظفين في الشركات متعددة  األمور ،وأولياءوالمعلمين  ،وخريجي المدرسة ،لطالب المدرسة
 أبحاثنتائج  أظهرت، االلكترونيالجنسيات وتم جمع البيانات من الموظفين في الشركات عبر البريد 

نهج التعلم القائم على المشاريع هي الممتازة في تدريس المهارات  تبنتهذه المدرسة التي  أنالدراسة 
الطالب على النجاح في الحياة وتفوقهم في العمل داخل الشركات التي  تساعدوالتي  ،الحياتية الهامة

 أنالنهج غرس في الطالب الثقة والرغبة في ، وان هذا األخرى يعملون بها مقارنة بالمدارس العامة 
 يصبحوا متعلمين ذاتيين مدى الحياة. 

التدريس الفعال استخدام التعلم  أساليببعنوان: ل ، دراسة(Holubova, 2008)هولوبوفا وأجرى      
طرق التدريس الفعالة لمساعدة  أفضل إيجاد إلىهدفت الدراسة  ،للقائم على المشاريع  في الفيزياءا
وذلك  ،لمعلمين المتدربين قبل الخدمة في جامعات جمهورية التشيك في تحسين فهم العلوم والفيزياءا

الدراسة  أهداف، ولتحقيق على دراسة الفيزياء في الجامعات الطالب المقبلين إعدادبسبب انخفا  في 
وري تثقيف المعلمين انه من الضر  جد الباحث، حيث و مقابلة والمناقشة وزيارة المدارساستخدم الباحث ال
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هناك بع   أنووجد  ،في المدرسة المتدربين قبل الخدمة والتشديد على النشاط الخاص بالطالب
النتائج  أظهرت، المشاريع وتقويمها إعدادغير قادرين في  أنهمالعيوب لدى المعلمين في المدارس في 

ع في تدريس العلوم والفيزياء في الجامعات والمدارس التي اتخذت نهج التعلم القائم على المشاري أن
دراستهما  علىالطالب  إقبالوزادت من  ،وسائل التدريس الفعالة في فهم العلوم والفيزياء أكثرمن  أنها

صة لحل مشاكل العديد من الفر  أعطت، حيث ا من مزايا جعلتهم ينجذبون نحوهابما تمتعت به
، ومشاريع تحفز على العمل المحليةلبيئة يمكن القيام بها في ا أنشطة، وما توفره من التخصصات

 .األخرى الجماعي والقدرة على دراسة المشاكل في العلم الحديث وتنمية مهارات التفكير وفهم العلوم 
فهم التعلم القائم على لمعلمو العلوم حول عنوان:(، دراسة بTurgut, 2008) تورجت أجرى و       

القائم التعلم  في فهممدى فهم المعلمين باختالف خبراتهم التعرف على  إلى، هدفت الدراسة المشاريعل
سهامها ،دورها في دمج العلم والتكنولوجيا والمجتمعو  ،المشاريع كطريقة في التدريسعلى   إعطاءفي  وا 

، الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، استخدمتمرة للطالب ومواجهة مشاكل حقيقيةفرص مناقشة مث
، استخدمت الدراسة عدة امعلم (75)من  تتألفمن المعلمين في تركيا عينة  ىالدراسة عل أجريت
 األسئلةللتقييم هي االستبانة وبطاقة المالحظة والمقابلة من خالل عر  مجموعة من  أساليب
المعلمون حول طريقة التعلم  أظهرهاالنتائج على الرغم من االيجابيات التي  أظهرت، وقد المفتوحة
ت حدث مشاكل  أنمن الممكن  ،كيدات التي تم انشاؤها في الدراسةأالمفاهيمية والت ىالبن أن ،بالمشاريع

المعلمين الفرص الكافية والتدريب الالزم من اجل  إعطاءعلى ضرورة  وأكدتفي أي عملية تدريس، 
 .التعلم القائم على المشاريع إستراتيجيةالتغلب على الصعوبات التي تواجههم في تطبيق 

، (Wurdinger, Haar, Hugg, & Bezon, 2007) هار وهونج وبيزون و ردنجر و  وأجرى       
 ،دراسة نوعية باستخدام التعلم القائم على المشاريع في مدرسة منتسريم المتوسطةللبعنوان:  دراسة

تقييم فعالية برنامج التعلم القائم على المشاريع من قبل الطالب والمعلمين في  إلىهدفت الدراسة 
، استخدم الفصول الدراسيةعن طريق دمجه في  أمريكياريم المتوسطة في والية مانكتو في مدرسة منتس
االستطالم للمعلمين هي: ما  أسئلةمع البيانات ، وكانت جوالدورات في  واألسئلةقابلة مالباحثون ال

؟ ما هي مثاال   أعط؟ وهل استخدمت التعلم القائم على المشاريع في صفك هو تعريفك للتعلم بالمشاريع
خدام التعلم القائم ؟ وما هي فوائد استعلى المشاريعالمعوقات التي تواجهك خالل تنفيذ التعلم القائم 
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تم دمج التعلم و  ،االستطالم أسئلة عن أجابواجميع المعلمين  أنالنتائج  أظهرت؟ ، على المشاريع
ريقة بان الطالب ابدوا الط وأظهرت، ( %88ي الفصول الدراسية بنسبة ) القائم على المشاريع ف

 وا عطاء، واالتفاق على الخطط وحل المشكالتمشاركة عالية من خالل العمل في مجموعات متعاونة 
ريع مشا إنشاء، كما تمكن الطالب من م المشاريع وتحمل مسؤولية تعلمهمالحرية للطالب في تصمي

 .كانت فريدة من نوعها ومختلفة

 قةثالثا: التعقيب على الدراسات الساب
  في ضوء الدراسات السابقة تتض  فاعلية إستراتيجية التعلم القائم على المشاريع وتأثيراتها االيجابية

 على العديد من المتغيرات بتنوم المواضيع التي تناولتها وكانت على النحو اآلتي:
 كما في دراسة الزوايدي توظيف برمجيات التواصل االجتماعيو  زيادة الدافعية نحو التعلم ،

(2014.) 
 (.2013، كما في دراسة بركات )تنمية مهارات تصميم الدارات التكاملية 
 (.2013، كما في دراسة محمد )تنمية مهارات حل المشكالت 
 (.2012، كما في دراسة سرايا )تنمية مهارات تصميم الحقائب التدريبية 
 كما في دراسة ياتتنمية كل من مهارات التنظيم الذاتي واألداء األكاديمي في مادة الرياض ،

 (.2009الشين )
 (.2009ورفع التحصيل الدراسي، كما في دراسة الشريبيني ) تنمية مهارات العمل 
  تطوير قدرات الطالب في توصيل األفكار وحل المشكالت والقدرة على تطبيق المهارات

 Soparat, et وآخرون دراسة سوبرات كما في   الحياتية والقدرة على استخدام التكنولوجيا
al.,) 2015). 

 واالستقاللية والتخطيط وتقييم  لدى الطالبحول التعلم، وتنمية اإلبدام  تتجاهاتنمية اال
ري )، كما في دراسة تعلمهم ت بانو و ج   .(Catapano & Gray, 2015ك 

  كوباران وجوفن كما في دراسة  مستوى المعرفة اإلحصائية للطالب في تمثيل البياناترفع
(koparan & Guven, 2015). 

  كما في دراسة  التحصيل األكاديميرفع( كاكيروجلوCakiroglu, 2014). 
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  كما في دراسة  المعنى يالتعلم ذتحقيق( كين وكويKean & Kwe, 2014). 
 كما في دراسة تطوير العديد من المهارات المعرفية، و تنمية المهارات االجتماعية والوجدانية ،

 .(Koutrouba, 2013كوتروبا )
   تانر ني في المدارس الثانوية، كما في دراسةه  فهم المنهج الم((Tanner, Andrea 

p,2012. 
 كما في تحسين دافعية الطالب في التعلم، والكفاءة في حل المشكالت، والتحصيل الدراسي ،

 .(Hung, et al., 2012ه )ئهونج وزمالدراسة 
  فيجا اسةكما في در  مهارات القرن الحادي والعشرون تنمية وتعزيز Vega, 

Adrian,2011).) 
  كما في دراسة مهارات عمليات العلم ومهارات التفكير التحليلي والخطط الدراسيةتنمية ،

 .(Panasan & Nuangchalerm, 2010بنسان ونونجالرم )
 وردنجر ورودلف، كما في دراسة تنمية المهارات الحياتية ( Wurdinger & Rudolph, 

2009). 
  هولوبوفا، كما في دراسة م والفيزياءفهم العلو تحسين(Holubova , 2008). 
 كما في دراسة دمج العلم والتكنولوجيا والمجتمع ،( تورجتTurgut, 2008). 
 عالية من خالل العمل في مجموعات متعاونة واالتفاق على الخطط وحل المشاركة ال

تعلمهم، كما تمكن  المشكالت، وا عطاء الحرية للطالب في تصميم المشاريع وتحمل مسؤولية
وردنجر وآخرون كما في دراسة  الطالب من إنشاء مشاريع كانت فريدة من نوعها ومختلفة

(Wurdinger, et., al. 2007). 
  اشتركت هذه الدراسة مع بع  الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي، كدراسة

تورجت ودراسة  Tanner, Andrea p, 2012))ودراسة  (Koutrouba, 2013كوتروبا )
(Turgut, 2008) دراسة  ( و2013( و دراسة بركات )2014دراسة الزوايدي )، في حين ان

قد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج  (2009( و دراسة الشين )2012سرايا )
 كوباران( و دراسة 2009دراسة الشريبيني ) ( و2013التجريبي، واستخدمت دراسة محمد )
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و دراسة  (Cakiroglu, 2014كاكيروجلو )دراسة و  (koparan & Guven, 2015وجوفن )
بنسان المنهج شبه التجريبي، واستخدمت دراسة  (Hung, et al., 2012هونج وزمالؤه )

المنهج التجريبي، في حين استخدمت  (Panasan & Nuangchalerm, 2010ونونجالرم )
 & Keanكين وكوي )ودراسة  ((Soparat, et al., 2015 وآخرون سوبرات  دراسة كل من

Kwe, 2014) .البحث النوعي 
  ويالحظ من الدراسات السابقة التباين في عينة الدراسة ومجتمعها فقد أجريت الدراسة الحالية في

منطقة جنين ) فلسطين ( حيث تختلف البيئات جغرافيا وديموغرافيا، وطرحها جاء حديثا على 
ما يكسب هذه الدراسة أهمية خاصة لهذا الموضوم، فبع  الدراسات جاء مجتمعنا الفلسطيني م

حول معلمي المدارس، وطلبة المدارس والجامعات، وأولياء األمور، والمعلمين المتدربين قبل 
 الخدمة في الجامعات، والعاملين في الشركات.

 مع البيانات كدراسة استخدم أداتين في جمن  تنوم استخدام األداة في الدراسات السابقة فمنها
 (2013دراسة بركات )و  ،الستبانةوا لإلنجاز( حيث استخدمت مقياس الدافعية 2014الزوايدي )
اختبار األداء استخدمت  (2009دراسة الشين ) اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة، و استخدمت

لمقابالت، في األكاديمي وبطاقة مالحظة، والدراسة الحالية استخدمت أداتين وهما االستبانة وا
( استخدمت بطاقة مالحظة 2012حين استخدمت دراسات أخرى ثالثة أدوات كدراسة سرايا )

استخدمت  (Soparat, et al.,) 2015وآخرون سوبرات واستبيان واختبار تحصيلي، ودراسة 
 Hung, etهونج وزمالؤه )المقابالت وخطط الدروس وشبكات التواصل االجتماعي، ودراسة 

al., 2012)  استخدمت اختبار تحصيلي ومقياس الدافعية لالنجاز ومقياس الكفاءة في حل
ظة واختبار ( استخدمت اختبار تحصيلي وبطاقة مالح2009) بينيالمشكالت و دراسة الشر 
استخدمت االستبانة وبطاقة المالحظة  (Turgut, 2008تورجت )مهارات العمل، ودراسة 

ري ) والمقابلة، ودراسة ت بانو و ج  المقابالت والمالحظات  (Catapano & Gray, 2015ك 
وسجالت المدرسة، في حين ان بع  الدراسات اكتفت بأداة واحدة في جمع البيانات كدراسة 

، و دراسة (koparan & Guven, 2015كوباران وجوفن )، و دراسة (2013محمد )
 & Panasanبنسان ونونجالرم )، و دراسة (Cakiroglu, 2014كاكيروجلو )

Nuangchalerm, 2010)  كين ، واستخدمت دراسة ا  تحصيلي احيث استخدم كل منهم اختبار
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، ودراسة في تحميل البيانات وجمعها (plogger)موقع المدونة  (Kean & Kwe, 2014وكوي )
((Tanner, Andrea p, 2012  وردنجر ورودلف المقابالت، ودراسةWurdinger & 

Rudolph, 2009)) ( برنامجzoomerangعبر االنترنت في جمع البيانات ). 
  ومن خالل استعرا  تلك الدراسات والبحوث السابقة، حيث تؤكد معظمها على أهمية الدور

الذي تقدمه طريقة التعلم القائم على المشاريع في تحسين النمو العلمي والمهني للطالب والمعلمين 
 ية ككل.شكل ايجابي على العملية التعليمية والتعلمبوالذي ينعكس 

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في العديد من الجوانب منها : اختيار منهج الدراسة        
 المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي، وبناء أداة الدراسة االستبانة وتحديد مجاالتها وفقراتها

ت اإلحصائية واإلجراءات ، واإلطار النظري للدراسة، والتعرف على نوم المعالجاوالمقابلة وأسئلتها
 المناسبة للدراسة.

 
 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة 
 مجتمع الدراسة 
 عينة الدراسة 
 أداة الدراسة 
 صدق األداة 
 ثبات األداة 
 إجراءات الدراسة 
 متغيرات الدراسة 
 المعالجات اإلحصائية 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
من هذا الفصل وصفا للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمع الدراسة يتض      

وعينتها، وبناء أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدقها وثباتها، إضافة الى وصف متغيرات الدراسة 
 والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات.

 منهجية الدراسة
 لتحليلي منهجا للدراسة، وذلك لمالئمته لطبيعتها.اتبع الباحث المنهج الوصفي ا

 مجتمع الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية  

-2015         التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة جنين في الفصل األول للعام الدراسي
( معلما ومعلمة وفق إحصاءات مديرية التربية والتعليم في مدينة 159م )م، وقد بلغ عدده2016
 جنين.
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 عينة الدراسة
( استبانة، مما يعني 118قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على مجتمعها بأكمله، وقد تم استرداد )

والجدول  ( من مجتمع الدراسة الكلي،%74.2اعتمادها كعينة للمدارس الحكومية، وبلغ نسبة العينة )
 ( يبين توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة:1)
 
 
 
 
 
 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة1جدول )
 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 الجنس
 45.8 54 ذكر 
 54.2 64 أنثى

 المؤهل العلمي
 22.9 27 دبلوم متوسط
 68.6 81 بكالوريوس

 8.5 10 من بكالوريوس ىأعل

 سنوات الخبرة
 11 13 سنوات 5اقل من 

 39.8 47 سنوات 10 - 5من 
 49.2 58 سنوات 10من  أكثر

متوسط عدد 
 طلبة الصف

 40.7 48 طالبا 25اقل من 
 50 59 طالبا 35 - 25من 
 9.3 11 طالبا 35من  أكثر

 20.3 24 مدينة  مكان المدرسة
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 79.2 94 قرية
 100 118 وعالمجم

 أداة الدراسة
 استخدم الباحث أداتين لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة وهما: 

( 57استخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته وقد تكونت في صورتها النهائية من ) أوال: االستبانة:
 ( يبين ذلك:2االت رئيسية والجدول رقم )جفقرة، موزعة على أربعة م

 
 
 
 

 عاد مجاالت الدراسة التي تمثلها االستبانة(: أب2الجدول )
رقم 
 أرقام المجال المجال

 الفقرات
عدد 
 الفقرات

 7  1 - 7  المعرفة بماهية التعلم القائم على المشاريع 1
 23  8 - 30  ايجابيات ومحاسن طريقة التعلم القائم على المشاريع 2
24 سلبيات استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع 3  - 31 12 

المعوقات التي تحول دون استخدام طريقة التعلم القائم  4
 على المشاريع

57 - 43 15 

 57 مجموع الفقرات

 وقام الباحث بتصميمها وتطويرها كأداة لجمع المعلومات، وذلك وفقا للخطوات اآلتية:
 ( مراجعة األدب النظري المتعلقة بالتعلم القائم على المشاريع1
والكتب التي بحثت حول طريقة التعلم القائم على المشاريع  ،ألبحاث والدراسات السابقة( مراجعة ا2

(، وقد تكونت أداة Turgut, 2008(، ودراسة تورجت )Koutrouba, 2013كدراسة كوتروبا )
 الدراسة من جزأين:
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 : ويشمل المعلومات األولية عن المعلم الذي قام بتعبئة االستبانةالجزء األول
عن هذه الفقرات  اإلجابة ت( مجاالت، وتم4( فقرة، موزعة على )57: اشتمل على )لثانيالجزء ا

( درجات، ثم الكبيرة وتعطى 5من خالل مقياس ليكرت الخماسي، يبدأ بالدرجة الكبيرة جدا وتعطى )
( درجات، ثم القليلة وتعطى درجتين، وينتهي بالقليلة جدا 3( درجات، ثم المتوسطة وتعطى )4)

 درجة واحدة فقط. وتعطى

 صدق االستبانة
تم عر  أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين في التربية والمناهج       

(، وقد ط لب من المحكمين إبداء الرأي في 3( محكمين ملحق )10وطرق التدريس، وبلغ عددهم )
للمجال الذي وضعت فيه، إما فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها 

أهميتها، وقد تم األخذ برأي األغلبية في عملية  ضعفا أو تعديل صياغتها أو حذفها لبالموافقة عليه
، وأصبحت أداة الدراسة في لالستبانةتحكيم فقرات األداة، وبذلك يكون قد تحقق الصدق الظاهري 

 ( يبين ذلك.2صورتها النهائية والملحق )

 ستبانة:ثبات أداة اال
 Consistencyقام الباحث باحتساب ثبات األداة عن طريق حساب ثبات االتساق الداخلي )      

Internal وهذا النوم من الثبات يشير الى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن اجل )
( 3الجدول )(، و  Cronpach Alphaتقدير معامل االتساق استخدم الباحث معادلة كرونباخ الفا )

 بين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها.ي

 (: معامالت الثبات لمجاالت الدراسة ودرجاتها الكلية3الجدول)

رقم 
عدد  جاالت ــالم المجال

 الفقرات 

معامل الثبات 
بطريقة كرونباخ 

 الفا
 0.919 7 المعرفة بماهية التعلم القائم على المشاريع 1
 0.964 23 ريقة التعلم القائم على المشاريعايجابيات ومحاسن ط 2
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 0.825 12 سلبيات استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع 3

المعوقتتات التي تحول دون استتتتتتتتتتتتتتتختتتدام طريقتتتة التعلم  4
 0.905 15 القائم على المشاريع

 0.925 57 الدرجة الكلية

 0.825)      ستبانة تراوحت ما بين( ان معامالت الثبات لمجاالت اال3يتض  من الجدول )      
( وهو معامل ثبات عالي ويفي بأغرا  البحث 0.925( في حين بلغ الثبات الكلي )0.964 –

 العلمي.
جل تحديد الطرق اإلحصائية التي أومن اجل التأكد من اعتدالية التوزيع لبيانات العينة من       

ام اختبار التوزيع الطبيعي ) اختبار سيتم استخدامها الختبار فرضيات الدراسة تم استخد
((. وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات Sample K-S-1سمرنوف ) -كلموجروف

حيث  (.2007)سليمان،  الن معظم االختبارات المعلمية تشترط ان يكون توزيع البيانات طبيعيا
( وهي 0.200ت االستبانة تساوي )تبين ان قيمة مستوى الداللة لعينة المعلمين للدرجة الكلية لفقرا

( وهذا يدل على ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام Sig > 0.05) 0.05اكبر من 
 .االختبارات المعلمية لهذه العينة

 أداة الدراسة الثانية المقابلة:
ة واألدوات قام الباحث بتطوير أسئلة المقابلة بعد االطالم على عدد من الدراسات السابق      

ري ) ت بانو و ج  (، و دراسة Catapano & Gray, 2015المستخدمة فيها ومن بينها دراسة ك 
 .(Wurdinger, et., al. 2007)، و دراسة وردنجر وآخرون (Holubova , 2008)هولوبوفا
( معلمين ومعلمات وتم اختيارهم 10تكونت عينة الدراسة التي أجريت معها المقابالت من )      

 .ا للمتغيرات المستقلة في الدراسة( يوض  توزيع عينة المقابلة تبع4طريقة عشوائية، والجدول )ب

 (: توزيع عينة الدراسة )ألداة المقابلة( حسب متغيراتها المستقلة4الجدول )
رقم 
 اسم المدرسة االسم  المعلم 

المؤهل 
 سنوات الخبرة العلمي

متوسط طلبة 
 عدد الصف 

مكان 
 المدرسة

 مها زكريا (1)
بنتتتتتتتات ميمونتتتتتتتة 

 بنت الحارث
 بكالوريوس

 10متتتتتتتن  أكتتتتتتتثتتتتتتتر
 سنوات

 - 25متتتتتتتتتن 
 طالبا 30

 قرية
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 لميدة صالح (2)
بنتتتتتات قتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتم 

 محمد قاسم 
دبتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتوم 

 متوسط
 10متتتتتتتن  أكتتتتتتتثتتتتتتتر
 سنوات

 - 25متتتتتتتتتن 
 طالبا 30

 مدينة

 رولة سعيد (3)
بنات سمية بنت 

 سنوات 10-5من  بكالوريوس الخياط / س
 - 25متتتتتتتتتن 
 قرية طالبا 30

 عمر قبها (4)
ذ. التتتتتتتتتفتتتتتتتتتاروق 

 بكالوريوس األساسية
 10متتتتتتتن  أكتتتتتتتثتتتتتتتر
 سنوات

 25اقتتتتتتل من 
 قرية طالبا

رقم 
المؤهل  اسم المدرسة االسم  المعلم 

متوسط طلبة  سنوات الخبرة العلمي
 عدد الصف 

مكان 
 المدرسة

 مراد قاللوة (5)
ذ. دير غزالتتتتتتتة 

 سنوات 10-5من  بكالوريوس الثانوية
 35من  أكثر
 قرية طالبا

 سنوات 10-5من  بكالوريوس ذ. زبدة الثانوية عصام لبدي (6)
 25اقتتتتتتل من 

 طالبا
 قرية

 العليات إياد (7)
ذ. التتتعتتتتتتتامتتتريتتتتتتتة 

 األساسية
 سنوات 5اقل من  بكالوريوس

 - 25متتتتتتتتتن 
 طالبا 30

 مدينة

يوسف  (8)
 فريحات

 األوسطذ. بالل 
 األساسية

دبتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتوم 
 متوسط

 10متتتتتتتن  أكتتتتتتتثتتتتتتتر
 سنوات

 - 25متتتتتتتتتن 
 قرية طالبا 30

 محمود نائل (9)
ذ. الشتتتتتتتهيد عبد 

 هللا عزام 
 بكالوريوس

 10متتتتتتتن  أكتتتتتتتثتتتتتتتر
 سنوات

 25اقتتتتتتل من 
 طالبا

 قرية

ابراهيم  (10)
 العبسي

ذ. فتتتتتتتتتقتتتتتتتتتوعتتتتتتتتتة 
 سنوات 10-5من  بكالوريوس الثانوية

 - 25متتتتتتتتتن 
 قرية طالبا 30

 صدق أداة المقابلة: 
ري وذلك بعر  المقياس على استخدم الباحث صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق الظاه      
(، وذلك بهدف التحقق من مناسبة المقياس لما اعد من اجله وسالمة 5محكمين الملحق ) خمسة

صياغة الفقرات، وتم إجراء التعديالت عليها تضمنت إعادة صياغة العديد من األسئلة وحذف 
ألسئلة الملحق بعضها، واقتراح إضافة بع  األسئلة التي تدعم الموضوم وتغيير نمط بع  ا

(4.) 

 متغيرات الدراسة 
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 : المتغيرات المستقلة وتتضمن  -أ
 وله مستويان ) ذكر وأنثى (.الجنس : 
 وله ثالثة مستويات ) دبلوم متوسط، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس المؤهل العلمي  :

.) 
 سنوات، وأكثر 10 – 5سنوات، ومن  5: وله ثالثة مستويات ) اقل من سنوات الخبرة 

 سنوات (.  10من 
 35-25طالب، من  25: وله ثالثة مستويات )اقل من متوسط عدد طلبة الصف 

 طالب(. 35طالب، أكثر من 
  وله مستويان ) مدينة، قرية (.مكان المدرسة : 

: وتتمثل في استجابة معلمي العلوم في مجاالت مقياس أدوات الدراسة حول المتغير التابع -ب
 قائم على المشاريع في المدارس الحكومية في محافظة جنين. واقع استخدام التعلم ال

 إجراءات تطبيق الدراسة
بعد التأكد من صدق األداة المستخدمة بالطرق السابقة وثباتها قام الباحث بإعداد االستبانة       

 بشكلها النهائي وقد تمت إجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية:
من كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية موجه الحصول على كتاب تسهيل مهمة  (1

 (.7الى وزارة التربية والتعليم العالي لتسهيل مهمة الباحث في تطبيق الدراسة ملحق )
الحصول على قائمة بأسماء معلمي ومعلمات العلوم ممن يدرسون المرحلة األساسية العليا في  (2

والتعليم في محافظة جنين وذلك لتحديد مجتمع  المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية
 الدراسة وخصائصه.

قام الباحث بتوزيع االستبانات على كامل مجتمع الدراسة وجمعها بعد تعبئتها عن طريق مكتب  (3
 – 16/11/2015وذلك ضمن الفترة الواقعة بين ) التربية والتعليم في محافظة جنين

 م(.17/12/2015
 يغ البيانات لمعالجتها إحصائيا.بعد جمع البيانات، تم تفر  (4
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ستبانات انتقل الباحث الى تحديد عينة الدراسة التي التحليل االحصائي لالبعد االنتهاء من  (5
 ستنفذ معها أداة الدراسة الثانية وهي المقابلة.

قام الباحث بتحديد عينة الدراسة ) عينة المقابلة ( بطريقة عشوائية، وقام بالتواصل مع المعلمين  (6
 م(.3/1/2016 – 22/12/2015معلمات إلجراء المقابالت ضمن الفترة الواقعة ) وال

 قام الباحث بتسجيل المقابالت لتفريغها فيما بعد. (7
(، لجمع 6بعد إجراء المقابالت قام الباحث بتفريغ استجاباتهم بشكل مفصل كما في الملحق ) (8

 ى المشاريع.اكبر كم من المعلومات الواقعية حول طريقة التعلم القائم عل
 

 المعالجات اإلحصائية : 
( SPSSمن اجل معالجة البيانات تم استخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )      

 لتحليل نتائج الدراسة، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية: 
 كلموجروف ( اختبار- ( 1سمرنوف-Sample K-Sلفحص التوزيع الطبيعي لل )) بيانات   

وذلك من اجل التأكد من اعتدالية التوزيع لبيانات العينة من اجل تحديد الطرق اإلحصائية التي 
 سيتم استخدامها الختبار فرضيات الدراسة.

  التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لتقدير الوزن النسبي
 لفقرات االستبانة.

 ينتين مستقلتيناختبار ت لعIndependent T-Test)  وذلك لفحص الفرضيات المتعلقة )
 بالجنس ومكان المدرسة.

 ( اختبار تحليل التباين األحادي (One Way ANOVA وذلك لفحص الفرضيات المتعلقة
 بسنوات الخبرة والمؤهل العلمي ومتوسط عدد طلبة الصف.

 ( معادلة كرونباخ الفاCronpach Alpha وذلك لحس )رات أداة فقاب االتساق الداخلي ل
 الدراسة.

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 أوال: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول 

  ثانيا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني والفرضيات 

 ثالثا: النتائج المتعلقة بالمقابلة 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 :لمقدمةا
واقع استتتتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتتتتتتاريع في المدارس هدفت هذه الدراستتتتتتتتتتتتة التعرف الى        

، كمتتا هتتدفتتت التعرف الى اثر متغيرات الحكوميتتة من وجهتتة نظر معلمي العلوم في محتتافظتتة جنين
الى  () الجنس ، المؤهل العلمي ، ستتنوات الخبرة ،متوستتط عدد طلبة الصتتف ، مكان العملالدراستتة 

واقع استتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في 
 .محافظة جنين

والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها، وبعد عملية جمع  ،ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة      
دخالها للحاستتتتتتوب ومعالجتها إحصتتتتتتائيا باستتتتتت (، وفيما يلي spssتخدام برنامج )البيانات تم ترميزها وا 

 نتائج الدراسة تبعا لتسلسل أسئلتها وفرضياتها.

 أوال: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي:
ما واقع استتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم ل 

 لفي محافظة جنين؟
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المعيارية والنستتتتب  واالنحرافاتل تم استتتتتخراج المتوستتتتطات الحستتتتابية ولإلجابة عن هذا الستتتتؤا      
واقع استتتتتتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتتتتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر المئوية لفقرات 

( الواردة في 2013اوزان عبد المجيد احمد ) الباحث قد استتتتتتتخدم، و معلمي العلوم في محافظة جنين
 (. 5ذلك كما هو وارد في الجدول )عرف على نتائج الدراسة و للت( 2015خليل )دراسة 

 
 
 
 

اســتخدام التعلم القائم على المشــاريع في المدارس الحكومية من (: تقدير مســتوى واقع 5الجدول)
 .وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين
 مدى الفاعلية ( 5 - 1المتوسط الحسابي ) 

 منخفضة جدا 2.5اقل من 
 منخفضة  2.9 - 2.5من 
 متوسطة 3.4 - 3من 
 مرتفعة  3.9 - 3.5من 
 داجمرتفعة  فما فوق  4 

 
 نتائج اإلجابة عن السؤال األول للدراسة. (7والجدول ) (6ويبين الجدول )

( األوســــاط الحســــابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة التقدير لمجاالت الدراســــة مرتبة 6جدول )ال
 سابيتنازليا وفق المتوسط الح

المتوسط  المجال الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

: المعوقات التي تحول دون استتتتتتتتتخدام الرابع 1
 طريقة التعلم القائم على المشاريع 

 مرتفعة 0.6083 3.9090
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سلبيات استخدام طريقة التعلم القائم  الثالث: 2
 على المشاريع

 مرتفعة 0.5439 3.7154

يجابيات ومحاستتتتتتتتتتتتتتن طريقة التعلم : االثاني 3
 القائم على المشاريع

 متوسطة 0.7218 3.3346

المعرفتتتتة بمتتتتاهيتتتتة التعلم القتتتتائم على  :األول 4
 المشاريع 

 متوسطة 0.6882 3.2954

2.751 الدرجة الكلية
 منخفضة 0.4094 4

رس الحكومية واقع استتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتاريع في المدا( ان 6يتضتتتتت  من الجدول )      
( وانحراف 2.7514، قد أتت بمتوستتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتابي )من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

وذلك  ،منخفضتتتتتتتتتتتتتتتة( في الدرجة الكلية للمجاالت، وهذا يدل على درجة تقدير 0.40935معياري )
 اريع تعلم القائم على المشتتتبستتتبب تفوق مجالي ستتتلبيات التعلم القائم على المشتتتاريع ومجال معيقات ال

) اللذان يشتتتتتتتتتتتكالن عائقا يحول دون تطبيقه (، على كل من مجال المعرفة بماهية التعلم القائم على 
يستتتتتتتاعدان على تطبيقه المشتتتتتتتاريع ومجال ايجابيات ومحاستتتتتتتن التعلم القائم على المشتتتتتتتاريع ) اللذان 

لمجاالت بين أفراد الدراستتة على ا ستتتجاباتالحين تراوحت المتوستتطات الحستتابية في واستتتخدامه (، 
المعوقات ( وهي متوستتتتتتطات استتتتتتتجابات تدل على درجة مرتفعة في مجالي 3.9090 – 3.2954)

ستتتتلبيات استتتتتخدام طريقة التعلم ومجال  التي تحول دون استتتتتخدام طريقة التعلم القائم على المشتتتتاريع
 لى المشتتاريعالمعرفة بماهية التعلم القائم ع، ودرجة متوستتطة في كل من مجال القائم على المشتتاريع

 .ايجابيات ومحاسن طريقة التعلم القائم على المشاريعمجال و 
وفيما يتعلق بترتيب المجاالت فقد حصتتل المجال الرابع على الترتيب األول وبمتوستتط حستتابي       

( وحصتتتتتل 3.7154(، وحصتتتتتل المجال الثالث على الترتيب الثاني وبمتوستتتتتط حستتتتتابي )3.9090)
على  األول(، وحصتتتتتتتتتل المجال 3.3364ب الثالث وبمتوستتتتتتتتتط حستتتتتتتتتابي )المجال الثاني على الترتي

 (.3.2954المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )
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 – One Sample tوقام الباحث باختبار سؤال الدراسة باستخدام اختبار )ت( لعينة واحدة )      
test( حيث اختار الباحث المعيار ،)ائية بين ( للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتتتتتتت3

 ( يوض  النتائج.7المتوسطات الحسابية لالستجابات ومعيار أداة الدراسة، والجدول )
 
 
 
 
 
 
 

(: نتائج اختبار " ت " لعينة واحدة لفحص داللة الفروق حول واقع اســـــــــتخدام التعلم 7الجدول )
 ( 3القائم على المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم )المعيار = 

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري 

 الداللة
المعرفتتتتة بمتتتتاهيتتتتة التعلم القتتتتائم على : األول

 المشاريع
3.2954 0.6882 4.663 0.000* 

ثاني ايجتتابيتتات ومحتتاستتتتتتتتتتتتتتن طريقتتة التعلم : ال
 القائم على المشاريع

3.3346 0.7218 5.035 0.000* 

يقة التعلم القائم ستتتلبيات استتتتخدام طر : الثالث
 على المشاريع

3.7154 0.5439 14.287 0.000* 

المعوقات التي تحول دون استتتتتتتتتتتخدام : الرابع
 طريقة التعلم القائم على المشاريع

3.9090 0.6083 16.235 0.000* 

 0.059 7.978- 0.4094 2.7514 الدرجة الكلية للمجاالت

 (117ودرجات الحرية )، (α = 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *
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( α = 0.05) إحصتتتتائية عند مستتتتتوى الداللة داللة( وجود فروق ذات 7يتضتتتت  من الجدول )      
بين متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم القائم على المشاريع في المدارس الحكومية من 

 الثتتتالتتتث والمجتتتال نيالثتتتا والمجتتتال األول المجتتتال في وجهتتتة نظر معلمي العلوم في محتتتافظتتتة جنين
 بين(  α = 0.05) الداللة مستتتتتتتتوى  عند إحصتتتتتتتائية داللة ذات فروق  توجدال  بينما ،الرابع والمجال

 من الحكومية المدارس في المشتتتتتتاريع على القائم التعلم استتتتتتتخدام واقع حول استتتتتتتجابتهم متوستتتتتتطات
المستتتتتتتتتتتتتتتوى المقبول  وفقفي التدرجتة الكليتة للمجتاالت  جنين محتافظتة في العلوم معلمي نظر وجهتة
  (. 3) المعيار =  تربويا
واقع استتتتخدام التعلم القائم على المشتتتاريع في المدارس الحكومية من ( الى ان 7)ويبين الجدول     

وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين في مجال المعرفة بماهية التعلم القائم على المشتتتتتتتتتاريع، 
(، وهذا يدل درجة تقدير متوستتتتتتتطة في 0.68823ري )( وانحراف معيا3.2954قد أتت بمتوستتتتتتتط )

واقع استتتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة ان  ويبين ،هذا المجال
ايجتتابيتتات ومحتتاستتتتتتتتتتتتتتن طريقتتة التعلم القتتائم على نظر معلمي العلوم في محتتافظتتة جنين في مجتتال 

(، وهذا يدل درجة تقدير 0.72181عياري )( وانحراف م3.3346، قد أتت بمتوستتتتتتتتتتط ) المشتتتتتتتتتتاريع
واقع استتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتتتتاريع في المدارس ان كما ويبين ، متوستتتتتتتتتتطة في هذا المجال

ستتتتلبيات استتتتتخدام طريقة التعلم الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين في مجال 
 على (، وهذا يدل0.54393حراف معياري )( وان3.7154، قد أتت بمتوسط ) القائم على المشاريع

واقع استتتخدام التعلم القائم على المشتتاريع الى ان  ايضتتايشتتير و ، درجة تقدير مرتفعة في هذا المجال
المعوقتتات التي في المتتدارس الحكوميتتة من وجهتتة نظر معلمي العلوم في محتتافظتتة جنين في مجتتال 

( وانحراف 3.9090، قد أتت بمتوستتتتتتتتتط ) يعتحول دون استتتتتتتتتتخدام طريقة التعلم القائم على المشتتتتتتتتتار 
  .درجة تقدير مرتفعة في هذا المجال على (، وهذا يدل0.60825معياري )
 نظر وجهة من الحكومية المدارس في المشتتتتتتتتتتتتتتاريع على القائم التعلم استتتتتتتتتتتتتتتخدام واقع ولتحديد      
 الحستتتتتتتتتتابية اتالمتوستتتتتتتتتتط استتتتتتتتتتتخراج تم الدراستتتتتتتتتتة، مجاالت لفقرات جنين محافظة في العلوم معلمي

 .ذلك تبين( 7،8،9،10) والمالحق مجال، كل لفقرات المعيارية واالنحرافات

 ثانيا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني والفرضيات
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 نتائج السؤال الثاني والفرضيات:
ي هل يختلف واقع استتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتاريع فن ص  الستتتتؤال الثاني على ما يلي: ل       

)        المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين حسب المتغيرات التالية 
 (ل ؟مدرسةالجنس ، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة ،متوسط عدد طلبة الصف ، مكان ال

 ولإلجابة عن هذا السؤال صيغت فرضياته الخمسة اآلتية:

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:  -1
( بين متوستتتتتتتتتتتتطات α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة )      

استتتتتتتتجابتهم حول واقع استتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر 
 معلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير الجنس.

 ( (Independent T-Testنتين مستتتتتقلتيناختبار ت لعيولفحص الفرضتتتتية استتتتتخدم الباحث      
 ( تبين ذلك8ونتائج الجدول )

حول واقع اســـــتخدام (: نتائج اختبار "ت" لمجوعتين مســـــتقلتين لفحص داللة الفروق 8الجدول )
التعلم القائم على المشـــــــــاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة 

 جنين، تبعا لمتغير الجنس

 ت المجاال
 (  64) ن =  إناث (  54= ن ذكور )

مستوى  قيمة ت
 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  الداللة

 0.296 1.049 0.6846 3.2344 0.6919 3.3677 األولالمجال 
 0.242 1.176 0.6430 3.2629 0.8032 3.4195 المجال الثاني
 0.200 1.290 0.4766 3.6563 0.6114 3.7855 المجال الثالث
 0.107 1.625 0.5619 3.8260 0.6506 4.0074 المجال الرابع
 0.041* 2.071 0.3509 3.4904 0.4586 3.6449 الكلي

 (116، ودرجات الحرية )(α = 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 α)          داللة إحصائية عند مستوى الداللةد فروق ذات و وج( عدم 8يتض  من الجدول )      
( بين متوسطات وجهات نظر معلمي العلوم حول واقع استخدام التعلم القائم على المشاريع 0.05= 

في المدارس الحكومية في محافظة جنين في المجال األول والمجال الثاني والمجال الثالث والمجال 
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 = α)    لةالرابع تبعا لمتغير الجنس، بينما توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتوى الدال
( بين متوستتتتتتتطات وجهات نظرهم في الدرجة الكلية لمجاالت واقع استتتتتتتتخدام التعلم القائم على 0.05

، حيث بلغ المتوستتتتط الحستتتتابي ولصتتتتال  الذكور المشتتتتاريع في المدارس الحكومية في محافظة جنين
 .( 3.49( وهي اكبر من المتوسط الحسابي لإلناث )3.64لهم )

 الفرضية الثانية:النتائج المتعلقة ب -2
( بين متوستتتتتتتتتتتتطات α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتتوى الداللة )      

استتتتتتتتجابتهم حول واقع استتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر 
 .معلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي )استتتتتتخدم الباحث ولفحص الفرضتتتتتية       
 ( تبين ذلك10( و )9ونتائج الجدولين )

واقع اســــتخدام التعلم القائم (: المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 9الجدول )
تبعا  على المشــــــــــاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين،

 لمتغير المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المتغير المجاالت 
 الحسابي

حراف النا
 المعياري 

المجال 
 األول

 0.71976 3.3333 27 دبلوم متوسط
 0.69619 3.2822 81 بكالوريوس

 0.58882 3.3000 10 من بكالوريوس أعلى
 0.68823 3.2954 118 المجموع الكلي

المجال 
 الثاني

 0.75867 3.4171 27 سطدبلوم متو 
 0.70028 3.2786 81 بكالوريوس

 0.80222 3.5652 10 من بكالوريوس أعلى
 0.72180 3.3346 118 المجموع الكلي

المجال 
 الثالث

 0.54642 3.7562 27 دبلوم متوسط
 0.55660 3.7253 81 بكالوريوس

 0.42862 3.5250 10 من بكالوريوس أعلى
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 0.54393 3.7154 118 المجموع الكلي

المجال 
 الرابع

 0.62080 3.8272 27 دبلوم متوسط
 0.59153 3.9276 81 بكالوريوس

 0.74638 3.9800 10 من بكالوريوس أعلى
 0.60825 3.9090 118 المجموع الكلي

 الكلي

 0.44866 3.5861 27 دبلوم متوسط
 0.38494 3.5439 81 بكالوريوس

 0.51889 3.6333 10 من بكالوريوس أعلى
 0.40935 3.5611 118 المجموع الكلي

لواقع استتتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتتتتتاريع في  ن الدرجة الكليةأ( 9يتضتتتتتتتتتتت  من الجدول )      
، تبعتتا لمتغير المؤهتتل العلمي، المتتدارس الحكوميتتة من وجهتتة نظر معلمي العلوم في محتتافظتتة جنين

( ، وقد تم استخدام تحليل التباين 0.40935عياري )( وانحراف م3.5611جاءت بمتوسط حسابي )
واقع استتتتتتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على األحادي لفحص داللة الفروق في استتتتتتتتتتتتتتتجابات أفراد العينة حول 

 .المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

واقع اســـــــــتخدام التعلم الفروق حول (: نتائج تحليل التباين األحادي لفحص لداللة 10الجدول )
، القائم على المشـــــــــاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

 تبعا لمتغير المؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين المجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 (pالداللة )

المجال 
 األول

 0.270 2 0.053 المجموعاتبين 
 0.481 115 55.364 خالل المجموعات 0.946 0.055

   117 55.418 المجموع

المجال 
 الثاني

 0.485 2 0.970 بين المجموعات
 0.522 115 59.989 خالل المجموعات 0.398 0.929

   117 60.958 المجموع
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المجال 
 الثالث

 0.208 2 0.415 بين المجموعات
 0.297 115 34.200 خالل المجموعات 0.500 0.698

   117 34.616 المجموع

المجال 
 الرابع

 0.130 2 0.259 بين المجموعات
 0.374 115 43.027 خالل المجموعات 0.708 0.364

   117 43.286 المجموع

 الكلي
 0.047 2 0.0930 بين المجموعات

 0.170 115 19.512 خالل المجموعات 0.761 0.274
   117 19.605 المجموع

 (117، ودرجات الحرية )(α = 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

       د فروق ذات داللة إحصتتتتتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتتتتوى الداللة و وج( عدم 10يتضتتتتتتتتتتتتتت  من الجدول )      
(α = 0.05بين متوستتتتتتتتتتتطات وجهات نظر معلمي العلوم حول واقع استتتتتتتتتتتتخدام الت ) علم القائم على

المشتتتتاريع في المدارس الحكومية في محافظة جنين تعزى لمتغير المؤهل العلمي على كل المجاالت 
)         وعلى الدرجة الكلية ) االستبانة كاملة (، إذ ان مستوى الداللة لقيم )ف( غير دالة إحصائيا

sig = 0.761  ( وهي اكبر من )فرية الثانية.( وبهذا ال نرف  الفرضية الص 0.05 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: -3
( بين متوستتتتتتتتتتتتتطات α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصتتتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتتتوى الداللة )     

استتتتتتتتجابتهم حول واقع استتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر 
 .نوات الخبرةمعلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير س

 One Way ANOVA) اختبار تحليل التباين األحادي )ولفحص الفرضتتتتتية استتتتتتخدم الباحث      
 :( تبين ذلك15( و )11ونتائج الجدولين )
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واقع اســتخدام التعلم القائم (: المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 11الجدول )
حكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين، تبعا على المشــــــــــاريع في المدارس ال

 لمتغير سنوات الخبرة
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المتغير المجاالت 

 األولالمجال 

 0.64519 3.1868 13 سنوات 5اقل من 
 0.70818 3.3951 47 سنوات  10 - 5من 
 0.68244 3.2389 58 سنوات 10من  أكثر
 0.68230 3.2954 118 مجموع الكليال

المجال 
 الثاني

 0.86582 3.5351 13 سنوات 5اقل من 
 0.74867 3.3562 47 سنوات  10 - 5من 
 0.66766 3.2721 58 سنوات 10من  أكثر

 0.72180 3.3346 118 المجموع الكلي

المجال 
 الثالث

 0.53092 3.5513 13 سنوات 5اقل من 
 0.47581 3.7128 47 سنوات  10 - 5من 
 0.59796 3.7543 58 سنوات 10من  أكثر

 0.54393 3.7154 118 المجموع الكلي
 0.68288 4.0410 13 سنوات 5اقل من  المجال الرابع
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 0.64045 3.9206 47 سنوات  10 - 5من 
 0.56973 3.8701 58 سنوات 10من  أكثر

 0.60825 3.9090 118 المجموع الكلي

المجموع 
 لكليا

 0.36583 3.6289 13 سنوات 5اقل من 
 0.41395 3.5845 47 سنوات  10 - 5من 
 0.41809 3.5269 58 سنوات 10من  أكثر

 0.40935 3.5611 118 المجموع الكلي
لواقع استتتتخدام التعلم القائم على المشتتتاريع في  ( الى ان الدرجة الكلية11يتضتتت  من الجدول )      

، تبعا لمتغير ستتتتتتتتتتتتتتنوات الخبرة، من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنينالمدارس الحكومية 
(، وقد تم استتتخدام تحليل التباين 0.40935( وانحراف معياري )3.5611جاءت بمتوستتط حستتابي )

واقع استتتتتتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على األحادي لفحص داللة الفروق في استتتتتتتتتتتتتتتجابات أفراد العينة حول 
 .لحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنينالمشاريع في المدارس ا

واقع اســـــــــتخدام التعلم (: نتائج تحليل التباين األحادي لفحص لداللة الفروق حول 12الجدول )
، القائم على المشـــــــــاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

 تبعا لمتغير سنوات الخبرة

مجموع  اينمصدر التب المجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى الداللة  
(p) 

المجال 
 األول

 0.403 2 0.806 بين المجموعات
 0.475 115 54.612 خالل المجموعات 0.431 0.848

   117 55.418 المجموع

المجال 
 الثاني

 0.385 2 0.771 بين المجموعات
 0.523 115 60.187 خالل المجموعات 0.481 0.737

   117 60.958 المجموع

المجال 
 الثالث

 0.219 2 0.438 بين المجموعات
 0.297 115 34.177 خالل المجموعات 0.481 0.737

   117 34.616 المجموع
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المجال 
 الرابع

 0.16 2 0.321 بين المجموعات
 0.374 115 42.965 خالل المجموعات 0.652 0.429

   117 43.286 المجموع

 الكلي
 0.077 2 0.153 بين المجموعات

 0.169 115 19.45 خالل المجموعات 0.637 0.453
   117 19.61 المجموع

 (117، ودرجات الحرية )(α = 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

       حصتتتتتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتتتتوى الداللة د فروق ذات داللة إو وج( عدم 12يتضتتتتتتتتتتتتتت  من الجدول )      
(α = 0.05 بين متوستتتتتتتتتتتطات وجهات نظر معلمي العلوم حول واقع استتتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على )

المشتتتتتاريع في المدارس الحكومية في محافظة جنين تعزى لمتغير ستتتتتنوات الخبرة على كل المجاالت 
)         لقيم )ف( غير دالة إحصائيا  وعلى الدرجة الكلية ) االستبانة كاملة ( إذ ان مستوى الداللة

sig = 0.637  ( وهي اكبر من )وبهذا ال نرف  الفرضية الصفرية الثالثة 0.05 ). 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة: -4
( بين متوسطات α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )      

تعلم القائم على المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر استجابتهم حول واقع استخدام ال
 معلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير متوسط عدد طلبة الصف.

 )                            اختبار تحليل التباين األحاديولفحص الفرضية استخدم الباحث       
(One Way ANOVA( تبين14( و )13ونتائج الجدولين ) ذلك: 
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واقع اســـتخدام التعلم القائم المتوســـطات الحســـابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت  (:13الجدول)
على المشــــــــــاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين، تبعا 

 لمتغير متوسط عدد طلبة الصف

المتوسط  العدد المتغير المجاالت 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري 

المجال 
 األول

 0.73229 3.2827 48 طالبا 25اقل من 
 0.68556 3.2760 59 طالبا  30 - 25من 
 0.51436 3.4545 11 طالبا 35من  أكثر

 0.68823 3.2954 118 المجموع الكلي

المجال 
 الثاني

 0.72745 3.2935 48 طالبا 25اقل من 
 0.76273 3.3869 59 طالبا  30 - 25من 
 0.44606 3.2332 11 طالبا 35من  أكثر

 0.72180 3.3346 118 المجموع الكلي

المجال 
 الثالث

 0.58735 3.7448 48 طالبا 25اقل من 
 0.54078 3.7246 59 طالبا  30 - 25من 
 0.32353 3.5379 11 طالبا 35من  أكثر

 0.54393 3.7154 118 المجموع الكلي

المجال 
 الرابع

 0.53502 3.8833 48 طالبا 25اقل من 
 0.67094 3.9040 59 طالبا  30 - 25من 
 0.58961 4.0485 11 طالبا 35من  أكثر

 0.60825 3.9090 118 المجموع الكلي
 0.42908 3.5424 48 طالبا 25اقل من 
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المجموع 
 الكلي

 0.40969 3.5804 59 طالبا  30 - 25من 
 0.34254 3.5391 11 طالبا 35من  أكثر

 0.40935 3.5611 118 المجموع الكلي

لواقع استتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على المشتتتتتتتتتاريع في  ن الدرجة الكليةأ (13  من الجدول )يتضتتتتتتتتت      
، تبعا لمتغير متوستتتتتط عدد طلبة المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

( ، وقد تم استتتتتتتخدام 0.42908اري )( وانحراف معي3.5424الصتتتتتتف، جاءت بمتوستتتتتتط حستتتتتتابي )
واقع استتتتتتتتتتخدام التعلم تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في استتتتتتتتتتجابات أفراد العينة حول 

 .القائم على المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

واقع اســـــــــتخدام التعلم فروق حول نتائج تحليل التباين األحادي لفحص لداللة ال (:14الجدول )
، القائم على المشـــــــــاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

 تبعا لمتغير عدد طلبة الصف

مجموع  مصدر التباين المجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 (pالداللة )

المجال 
 األول

 0.145 2 0.308 مجموعاتبين ال
 0.479 115 55.109 خالل المجموعات 0.725 0.322

   117 55.418 المجموع

المجال 
 الثاني

 0.178 2 0.356 بين المجموعات
 0.527 115 60.603 خالل المجموعات 0.714 0.337

   117 60.958 المجموع

المجال 
 الثالث

 0.197 2 0.393 بين المجموعات
 0.298 115 34.223 خالل المجموعات 0.519 0.660

   117 34.616 المجموع

المجال 
 الرابع

 0.124 2 0.247 بين المجموعات
 0.374 115 43.039 خالل المجموعات 0.719 0.33

   117 43.286 المجموع
 0.878 1.3 0.022 2 0.044 بين المجموعات الكلي
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 0.170 115 19.561 خالل المجموعات
   117 19.605 المجموع

 (117، ودرجات الحرية )(α = 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

        د فروق ذات داللة إحصتتتتتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتتتتوى الداللةو وجعدم  (14يتضتتتتتتتتتتتتتت  من الجدول )      
(α = 0.05بين متوستتتتتتتتتتتطات وجهات نظر معلمي العلوم حول واقع استتتتتتتتتتتتخدام التعلم ال ) قائم على

المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع في المدارس الحكومية في محافظة جنين تعزى لمتغير عدد طلبة الصتتتتتتتتتتتتتتف على كل 
إذ ان مستتتتتتتتتتتتتتتوى الداللة لقيم )ف( غير دالة  ،المجاالت وعلى الدرجة الكلية ) االستتتتتتتتتتتتتتتبانة كاملة (

 .( وبهذا ال نرف  الفرضية الصفرية الرابعة 0.05( وهي اكبر من )  sig = 0.878إحصائيا ) 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة: -5
( بين متوسطات α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )      

استجابتهم حول واقع استخدام التعلم القائم على المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر 
 معلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير مكان المدرسة.

 (Independent T-Test)اختبار ت لعينتين مستقلتينولفحص الفرضية استخدم الباحث       
 :( تبين ذلك15ونتائج الجدول )

حول واقع اســتخدام نتائج اختبار "ت" لمجوعتين مســتقلتين لفحص داللة الفروق (: 15الجدول )
ي العلوم في محافظة التعلم القائم على المشـــــــــاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلم

 جنين، تبعا لمتغير مكان المدرسة

 المجاالت 
 ( 94القرية ) ن =   (  24المدينة )ن=  

مستوى  قيمة ت
 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  الداللة

 0.650 0.455- 0.70599 3.3100 0.62436 3.2381 األولالمجال 
 0.339 0.960- 0.71759 3.3668 0.73985 3.0830 المجال الثاني
 0.916 0.106- 0.56136 3.7181 0.48027 3.7049 المجال الثالث
 0.340 0.959- 0.5966 3.9362 0.65423 3.8028 المجال الرابع

 0.239 1.184- 0.4178 3.5836 0.3692 3.4730 الكلي
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 (116، ودرجات الحرية )(α = 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

       د فروق ذات داللة إحصتتتتتتتتتتتتتتتائية عند مستتتتتتتتتتتتتتتوى الداللة و وجعدم  (15من الجدول ) يتضتتتتتتتتتتتتتت       
(α = 0.05 بين متوستتتتتتتتتتتطات وجهات نظر معلمي العلوم حول واقع استتتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم على )

المشتتتاريع في المدارس الحكومية في محافظة جنين تعزى لمتغير مكان المدرستتتة على كل المجاالت 
)          ( غير دالة إحصائيا tإذ ان مستوى الداللة لقيم ) ،ة ) االستبانة كاملة (وعلى الدرجة الكلي

sig = 0.239  ( وهي اكبر من )وبهذا ال نرف  الفرضية الصفرية الخامسة 0.05 ). 

 ثالثا: النتائج المتعلقة بالمقابلة
تعليم في ي مديرية التربية والعلوم المرحلة األساسية العليا فاللقد تم إجراء مقابالت مع معلمي       

، وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة الكلي، من اجل (10)محافظة جنين وعددهم 
 استطالم آرائهم حول ذلك وفيما يلي أسئلة الدراسة حسب تسلسلها في المقابلة:

لى المشاريع، هل كان السؤال األول: أنت كمعلم علوم خالل تطبيقك إلستراتيجية التعلم القائم ع
 لهذه الطريقة دور ملموس في تغيير تدريس العلوم؟ وكيف؟

معلمين أشاروا الى انه كان لهذه الطريقة دور ملموس في تغيير ( 5) تشير النتائج الى ان     
معلمين اعتبروا في أنها لم تحقق أي تغيير في تدريس العلوم، في حين أشار  (3)تدريس العلوم، و 

  .ثنان في انه كان لها دور في تغيير تدريس العلوم ولكن بشكل قليلمعلمان ا
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توزيع إعداد معلمي العلوم الذين يعتبرون ان طريقة التعلم بالمشاريع لها دور ملموس في تغيير تدريس (: 1شكل رقم )

 العلوم حسب مقدار التأثير.

التأثير قليل والتأثير كبير وفي انه ( أعاله يتض  ان اإلجابات كانت تتراوح بين 1من الشكل )      
 أثير ، موضحة كما يلي حسب ما ورد في المقابلة:تال يوجد لها 

ل من خالل تنوم أساليب التدريس، تفعيل دور المختبر، تنوم الوسائل  (:1)وقد أشار له معلم       
من خالل جعل الطالب  ل نعم (:4)وذكر معلم ل ، كما التعليمية، وتنوم استخدام الوسائل التكنولوجية

ل  :فقد كانت استجابته (7)معلم واما  ،يبحث ومن خالل تشجيعه على التطور والتقدم العلمي لديه ل
نعم، تعمل هذه اإلستراتيجية على تنمية التعليم الذاتي لدى الطلبة وتنمي حب االستطالم وتصقل 

  .ي بالجانب العملي والميداني لل نعم، ألنها ربطت الجانب النظر  :اجاب (10)معلم  و، شخصيتهمل
ن التعلم القائم على المشاريع لم يكن له تأثير وتغيير ملموس أمعلمين بال ثالثة منفي حين أفاد       

ل لم يكن لها أي دور في  قال: (3)المعلم  نت استجابتهم على النحو التالي:في تدريس العلوم، وكا
اجاب  (5)المعلم  ،ل نشغلن عن الدراسة أثناء القيام بهاتغيير تدريس العلوم على العكس الطالبات ا

على شبكة االنترنت ومراكز األبحاث في تنفيذ  ون ن لها أي تغيير الن الطالب يعتمدل ال، لم يك قائال
 .ل الل  اجاب بصورة مباشرة (9)المعلم  ،المشروم ل

لها تأثير قليل في تدريس العلوم،  كما أفاد معلمان بان طريقة التعلم القائم على المشاريع كان      
ل كل تربوي جديد يصنع تغيير لكن يكون  ذكر: (2)المعلم  : وقد جاءت استجابتهم على النحو التالي

ل التأثير  ( ذكر:8)المعلم ، و ل بشكل بطيء، والتعلم بالمشاريع يخدم الفئة المتقدمة علميا بشكل أكثر
 .ل مسئولي المجموعات قليل الن الذين يقومون بعمل المشاريع هم
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(: يوضح إجابات معلمي العلوم حول دور طريقة التعلم القائم على المشاريع في أ-16الجدول )
( إجابات وكان التوزيع على  10تغيير تدريس العلوم مع التكرار، حيث توزعت إجاباتهم على ) 

 النحو التالي:
 التكرار النص الرقم
 1 .التدريس أساليبتنوم  1
 1 .تفعيل دور المختبر 2
 2 .تنوم الوسائل التعليمية والتكنولوجية 3
 1  .أكثرالتعلم بالمشاريع يخدم الفئة التعليمية المتقدمة  4

لم يكن لهتتا أي دور في تغيير تتتدريس العلوم بتتل اعتمتتدت على مراكز  5
 .واالنترنت األبحاث

2 

تطور من خالل جعتتتل الطتتتالتتتب يبحتتتث ومن خالل تشتتتتتتتتتتتتتتجيعتتته على ال 6
 .العلمي

1 

الطالب يبحث عن المعلومات بنفستتتتته ونقلت الطالب من الغرفة  أصتتتتتب  7
  .األخرى الصفية الى المكتبة ومرافق الحياة 

2 

 2 .الطالب يتعلم ذاتيا وشجعته على االبتكار أصب  8
 2 .الجماعات مسئولوقليل الن الذين يقومون بعمل المشاريع هم  التأثير 9
 1 .النظري بالجانب العملي والميدانيربطت الجانب  10

 
ة المدرسية والبيئة االجتماعية السؤال الثاني: ما هي أبرز الخدمات التي قدمتها هذه الطريقة للبيئ

 ؟
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يوضح توزيع إجابات معلمي العلوم حول الخدمات التي قدمتها طريقة التعلم  :(ب -16الجدول )
 واالجتماعية مع التكرار على النحو التالي: القائم على المشاريع للبيئة المدرسية

 التكرار  النص الرقم 

ومع  مأنفستتتتتتتتتتتتتتهتنمية روح التعاون والعالقات االجتماعية بين الطالب  1
 6 .معلميهم

 1 .حل بع  المشكالت المتعلقة بالبيئة 2
 2 .عمل وسائل متنوعة مختلفة تخدم المنهاج واستخدام التكنولوجيا 3
 1 .للطالب في حرية االختيار والمشاركة في التعليمالفرصة  أعطت 4
 1 .بددت الخوف لدى بع  الطالب 5
 1 .تشجع بع  الطلبة على ممارسة التعليم الذاتي 6
 1 .تساعد في كتابة التقارير باسلوب علمي 7

مع حاجاتهم  يتالءمتساعد بع  الطالب في اختيار الموضوم الذي  8
 .وميولهم

1 

 1 .التفكير لدى الطالب أسلوبيير ساعدت في تغ 9

 بعد طرح هذا السؤال على المستجيبين كانت إجاباتهم على النحو التالي: 
خدمات متعددة تقدمها طريقة المشاريع للبيئة المدرسية  وجود   معلمينسبعة من الأكد        

الخدمات كما ورد ه أشار الى هذ (1)معلم  د سواء، وكانت على النحو التالي:واالجتماعية على ح
بالنسبة للبيئة المدرسية من خالل تنمية العالقات االجتماعية بين الطالبات، وعمل ل في المقابالت:

أسهمت في تقديم ف بالنسبة للبيئة االجتماعية في وأما  وسائل متنوعة من شانها ان تخدم المنهاج،
 توجدأ حيث البيئة المدرسية منل  أجاب بت (2)معلم و، ل بع  الحلول للمشكالت المتعلقة بها

بين الطالبات حيث ظهر هذا التعاون بين الطالب الضعيف والقوي، وأما االجتماعية فال  ا  تعاون
في توطيد العالقات  امهم اأنها حققت دور  ل :أكد (4)معلم و ، ل خدمات ألنها جمع معلومات

في الخدمات  ار الى النقاط التاليةأش (6)معلم واما  ، لاالجتماعية بين الطالب أنفسهم ومع معلميهم
 ،وبددت الخوف لدى بع  الطالب ،نمت روح التعاون والعمل الجماعيل : أنها التي تقدمها بقوله

من الممكن ان  ل قائال: أوض  (7)معلم و ، ل الطالب حرية االختيار والمشاركة في التعليم أتاحتو 
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ة للمدرسة وكذلك المجتمع المحلي، وتعمل ينتج عن هذه الطريقة بع  األعمال والمشاريع المفيد
من ناحية البيئة  ل أجاب: (8)معلم و ، لعلى زيادة قوة العالقات االجتماعية بين الطالب والمجتمع

سلوب علمي، أالمدرسية، تشجع بع  الطلبة على ممارسة التعلم الذاتي، وتساعد في كتابة التقارير ب
ذي يتالءم مع حاجاته وميوله، كما وتمرن الطلبة على وتساعد بع  الطلبة في اختيار الموضوم ال

استخدام التكنولوجيا. وأما من الناحية االجتماعية فإنها تنمي لدى بع  الطالب روح التعاون والعمل 
 في أنها ساعدت في تغيير أسلوب التفكير لدى الطالب له: اكتفى بقول (10)معلم واما ، لالجماعي

 .ل ال، لم تقدم أي فوائد تذكرل  :أفادوا جميعهم بقولهم (9) و (5)و  (3)إال ان معلم ، ل
السؤال الثالث: ما الفوائد وااليجابيات التي حققتها خالل تطبيقك للتعلم القائم على المشاريع بالنسبة 

 لك كمعلم وبالنسبة للطالب ؟
موض  بالجدول ( إجابة كما هو  12بعد طرح السؤال على المستجيبين توزعت إجابتهم على )       
 التالي: 

(: يوضح استجابات معلمي العلوم حول الفوائد وااليجابيات التي حققوها خالل ج-16الجدول )
 تطبيقهم لطريقة التعلم بالمشاريع

 التكرار النص الر قم 

استغالل قدرات الطالب الفنية والتكنولوجية وتعليم الطالب على كيفية  1
 2 .البحث

 5 .والعمل الجماعيتنمية روح التعاون  2
 2 .جديدة تخدم المنهاج أفكارابتكار  3
 5 .زيادة التحصيل الدراسي للطالب ورفع مستواهم العلمي 4
 2 .لدى الطالب واإلبدامتغيير نمط التفكير  5
 2 .تشجع الطلبة على حب االستطالم وحرية االختيار 6
 1 .تدريب الطالب على عملية التخطيط 7
 2 .محور العملية التعليمية جعلت الطالب 8
 3  .اكتساب الطالب مهارات عقلية متعددة 9
 2 .تنمي ممارسة التعليم الذاتي للطلبة 10
 1  .ربط المشاريع بالمادة التعليمية حيث تسهل تقديمها للطالب 11
 1 .تبادل المعلومات بين الطلبة 12
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وائد وااليجابيات خالل تطبيقهم للتعلم القائم معلمين على تحقيق عدد من الفال ثمانية منأكد       
 على المشاريع، وان هذه االيجابيات بحسب رأي البع  منهم كانت على النحو التالي:

ل العمل الجماعي، استغالل قدرات  ( أشار الى هذه الفوائد كما ورد في المقابالت:1معلم )       
 أفاد (2معلم )و  ،ل أفكار جديدة تخدم المنهاج تكارلهم الفنية والتكنولوجية، ابالطالب واستغالل ميو 

ذكر: ل حققت ايجابيات متعددة  (4ومعلم )، ل رفع عالمات الطالب، أما المعلم فزيادة غلبة ل:قائال
أبرزها تعليم الطالب على كيفية البحث كونه كان مهمشا في الماضي. كطالب ساعدتهم على رفع 

( أوض  6معلم )واما ، ل لديهم واكتشاف بع  اإلبداعات لديهم مستواهم العلمي وتغيير نمط التفكير
ل كمعلم تشجيع الطلبة على حب االستطالم، وحرية االختيار، وتنمية روح التعاون والعمل :قائال

الجماعي، وتدريب الطالب على عملية التخطيط. وبالنسبة للطالب في أنها ترفع من تحصيلهم 
ملية التعليمية، تشجيع الطالب على االبتكار، واكتسب مهارات الدراسي، وفي انه أصب  محور الع

ل تشجع الطلبة على قال: (7معلم )و ، عقلية متعددة، وحرية االختيار، والمشاركة في العملية التعليميةل
حب االستطالم، تنمي ممارسة التعليم الذاتي للطلبة، وتنمي روح التعاون والعمل الجماعي، وتكسب 

بالنسبة للمعلم، في أنها تساعد على ربط  ل ( ذكر:8معلم )و ، قلية متنوعة لالطالب مهارات ع
المشاريع بالمادة التعليمية، حيث تسهل هذه الطريقة تقديم المادة التعليمية للطالب. وأما بالنسبة 
للطالب فإنها تزيد من قدرة الطالب في التحصيل العلمي، واالعتماد على الذات، وتبادل المعلومات 

زالة الفوارق بينهم، 10معلم )واما ، ا بينهم لفيم ( أوض  قائال: ل في أنها حققت التعاون بين الطالب وا 
 .وأظهرت بع  المهارات عند الطلبة التي ال يمكن قياسها في الجانب النظري مثل القياس والمالحظةل

على  تطبيقهم للتعلم القائمفي حين أفاد اثنان من المعلمين بأنهم لم يحققوا أي فوائد تذكر خالل       
بالنسبة لي لم تقدم فوائد على العكس زادت األعمال الموكلة لي، ل  :(3المشاريع، حيث ذكر معلم )

 .لال يوجد أي فوائد تذكر ل: بأنهقال ( 5ومعلم )، لأما الطالبات ارتفع مستوى الطالبات الضعيفات
ت الوزارة وفلسفتها في تطوير نظام التقويم السؤال الرابع: باعتبار هذه الطريقة جاءت ضمن توجها

التربوي وانسجاما مع توجهات التقويم الحقيقية، من األفضل هي أم قياس التحصيل الدراسي ؟ 
 ولماذا ؟
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معلمين أفادوا بان قياس التحصيل الدراسي أفضل من طريقة ال خمسة منتشير النتائج الى ان       
من المعلمين الى أهمية تطبيق االثنتين معا حيث اعتبروا ان كال  ةأربعالتعلم بالمشاريع، بينما أشار 

منهم يكمل بعضه اآلخر، وأشار معلم واحد الى ان طريقة المشروعات هي أفضل من التحصيل 
 ، والشكل المجاور يوض  ذلك.الدراسي

 
يع أم التحصيل الدراسي أم توزيع أعداد معلمي العلوم حسب األفضلية لطريقة التعلم القائم على المشار (: 2شكل )

 االثنتين معا .

 ن التحصيل الدراسيأب دواأفامن المعلمين  خمسة اءت استجابتهم على النحو التالي:وقد ج      
قياس التحصيل الدراسي أدق الن العمل بالمشاريع ل  :( ذكر2معلم ) أفضل من التعلم بالمشاريع منهم:

قياس التحصيل ل  :ذكر (3معلم )و  ،ل لبة على حدةتعاوني يقيس انجازات الفريق وليس كل طا
الدراسي، الن هذه الطريقة رفعت مستوى الطالبات الضعيفات أما الطالبات المتميزات الالتي لم 

قياس التحصيل الدراسي، الن المشاريع تحتاج ل  :اوض  قائال (5معلم )و ، ل يشاركن قل مستواهن
معلم و  ،ل بة لذلك ومنهاج مدرسي يدعم تنفيذ المشاريعمسبق وفعال وبيئة مدرسية مناس عدادإ الى 

الفردية لدى الطلبة ن طريقة المشاريع ال تراعي الفروق برأيي التحصيل الدراسي، أل: ل افاد (6)
: ل قياس التحصيل الدراسي أفضل افاد بأن  (9معلم )واما  ،واعتماد بع  الطلبة على اآلخرينل
ة مثل التحصيل الدراسي والن هذه الطريقة يستطيع الجميع بكثير، الن هذه الطريقة غير شامل
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لدى جميع الطالب الذين يتكلون في عملهم على رئيس المجموعة،  مرتفعةالحصول على عالمات 
 .لذلك ال تراعي الفروق الفردية بشكل دقيقل

الى أهمية ( 8( ومعلم )7( ومعلم )4( ومعلم )1هم معلم )نمعلمين مال أربعة منفي حين أفاد       
 أجاب:( 1معلم ) اءت استجابتهم على النحو التالي:تطبيق االثنتين معا في العملية التعليمية، وقد ج

ل االثنين معا، حيث أنها ترفع التحصيل الدراسي لدى الطالب وذلك عن طريق تخصيص عالمة 
ن معا عملية التقويم ل االثني ( كانت استجابته:4معلم )و ، معينة للمشروم تضاف الى عالمة المادة ل
الطالب وكتطبيق لما  مهبالمشاريع يأتي انسجاما لما تعل مهمة و التعلم بالمشاريع كذلك ، والتعلم

معلم و  .ل أنا أفضل الدمج بين كال الطريقتين للقيام بعملية تقويم حقيقيةل :( أجاب7معلم )و ، تعلمهل
نب التعلم القائم على المشاريع، ألنها ل األفضل قياس التحصيل العلمي الى جا ( أجاب قائال:8)

( أشار الى األفضلية للتعلم القائم على المشاريع 10بينما معلم )، تقيس قدرات كل طالب لوحده ل
 ل هذه الطريقة تعتبر األفضل إذا اعتمدت باسلوب علمي وتم بناء المنهاج حسب هذه الطريقة :بإجابته

 .ل
 س من الوزارة، هل كنت تعمل به ؟كان هذا المطلب لي السؤال الخامس: لو

معلمين من أصل عشرة، أفادوا بأنه لو لم يكن هذا المطلب ال سبعة منتشير النتائج الى ان       
معلمين بأنهم ال يقومون بتطبيقه لو لم يكن من الوزارة، ال ثالثة منمن الوزارة لكنا نعمل به، بينما ذكر 

 ( 3انظر الى الشكل رقم )
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 الو لم تكن من الوزارة هل سيعملون به في انها طريقة التعلم بالمشاريع توزيع أعداد المعلمين حسب: ( 3شكل رقم )

 أم ال؟

 وكانت استجابتهم على النحو التالي:
أجاب خمسة و  ،(10( ومعلم )6من المعلمين بإجابة مباشرة بت ) نعم ( وهم معلم ) اثنانأجاب      

معلم رقم  ه حتى لو لم يكن من الوزارة وهم:هم كانوا يعملون بمن المعلمين ضمنيا على ذلك في أن
ل كان يطبق على شكل تشجيع الطالب في زيادة عالمة المشاركة لديهم، وبالنسبة  ب:حيث أجا (1)

معلم   ل،( كانت استجابته:ل قد يكون غير هذا المسمى2معلم )و ، للعلوم المشاريع تدعم المنهاج ل
جع الطالب على القيام بهذا الشيء وتطبيق ما درسوه في واقع الحياة ل كنت أش ( ذكر قائال:4)

( أجاب: ل أنا اعمل به أحيانا حسب متطلبات المادة والظروف المتوفرة سواء كان 7معلم )و  ،العمليةل
أما  ،ل اعمل بهذه الطريقة أحيانا ولبع  الموضوعاتل :قائال( 8معلم )وأفاد  ،من الوزارة أم الل

، ل ال اعمل به ل ( بصورة مباشرة بقولهما:5ومعلم) (3ستجابة السلبية، فقد أجاب معلم )بالنسبة لال
: ل ال، ألنه ال يفي بالغر  المطلوب وربما للضرورة فقد أجاب بالنفي مبررا ذلك بقوله( 9وأما معلم )

 .وليس شرطا أساسيا في كل المواضيع ل
 
 

خالل تنفيذك لهذه اإلستراتيجية، وكيف يمكن  السؤال السادس: ما ابرز التحديات التي واجهتها
 التغلب عليها ؟ 

الصعوبات والمشكالت التي واجهوها خالل  ( الى وجود بع 10مين وعددهم )أكد جميع المعل      
يجاد حلول ممكنة  تنفيذهم إلستراتيجية التعلم القائم على المشاريع، مشيرين أيضا الى كيفية تالفي وا 

 وض  استجابتهم لذلك:(، والجدول التالي ي6قبات مبينة في الملحق )وبات والعلتلك الصع

(: يوضح إجابات معلمي العلوم حول ابرز التحديات التي واجهوها خالل تنفيذ د -16الجدول )
( إجابة 31التغلب عليها، والتي توزعت على )إستراتيجية التعلم القائم على المشاريع وكيف يمكن 

 على النحو التالي:
 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات  المعلمرقم 



73 
 

(1) تشتتتتتتتتتتتتتتمتل جميع المواد  أنهتاكثرة المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع في  
 الدراسية.

تخصتتتتتتتتتتتتيص المشتتتتتتتتتتتتاريع لبع  المواد وليس 
 جميعها.

(1) مثال لتجميع  أستتتتتتتتتتبوعيةتخصتتتتتتتتتتيص حصتتتتتتتتتتة  عدم توافر المكان المخصص للمشاريع. 
 .األفكار

(1) وم للطالبات من المدرستتتة المشتتتر  أدواتتوفير  المادية اإلمكانات 
 .اإلمكانقدر 

(1) ضيق الوقت الذي يجتمع فيه الطالب جميعا في  
 خاصة للمشاريع أسبوعياحصة  إضافة المدرسة لعمل المشروم.

(1) بع  المشتاريع تحتاج  ،المكان المخصتص لذلك 
 الى عمل يتطلب استخدام الحاسوب.

غرفة خاصتتتة تشتتتمل حواستتتيب وبع   إنشتتتاء
خاصة تساعد الطلبة على كيفية ال اإلرشادات

 تطبيق المشاريع بالشكل الصحي .

(2) ان تكون هتتذه المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع لطتتالبتتات المرحلتتة  الموضوم ال يناسب جميع الفئات العمرية. 
 العمرية العليا.

(2) بسيطة ومن البيئة  أدواتهاعمل مشاريع تكون  .األحيانالتكلفة المادية في بع   
 االجتماعية.

(2) تستتتتهل للطالبات كيفية  إرشتتتتاديةعمل نشتتتترات  المدروسة خالل المشروم. ألفكاراصياغة  
 بالشكل الصحي . بالمشاريعالعمل 

(3)  .التقليل من عدد الحصص الدراسية .كثرة الحصص الدراسية 
(3)  .التقليل من عدد الطالبات في الصفوف .كثافة عدد الطالبات في الصفوف 
(3)  .بع  المقررات لتقليل المواد الدراسية اءإلغ .كثرة المواد الدراسية 
(4)  .في المدارس اتاإلمكانزيادة   .اتاإلمكانقلة  

(4)  4زيادة عدد الحصتتتتتتتتص مثال في العلوم بدل  .عدد الحصص ال يكفي 
 حصص. 5حصص جعلها 

(4)  زيادة الدورات التدريبية للمعلمين والطالب. .قلة الدورات التدريبية 
(5)  .( إضافيةزيادة عدد الحصص ) حصص  .مدرسيزخم المنهاج ال 
(5)  .واقعية أكثرتحديد مشاريع  .لجوء الطالب الى شبكة االنترنت 

(5) بع  المشتتتتتاريع من قبل الطالب الضتتتتتعيف  اخذ 
 .وقةر لرفع عالمته عن طريق المشاريع المس

مناقشتتتتتتتتتتتتتتة الطالب بالموضتتتتتتتتتتتتتتوم لتحديد مدى 
 .جديته

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات  رقم المعلم

(5)  .تحتاج الى وقت كبير ومتابعة 
 وا عطتتتاءالتقليتتتل من عتتتدد المواد التتتدراستتتتتتتتتتتتتتيتتتة 

 ةيساساألفي تطبيق المشاريع للمواد  األولوية
 فقط.

(5)  باإلمكاناتيجب على الوزارة ان تمد المدارس  .مادية إمكاناتتحتاج الى  
 .المادية الالزمة لهذه المشاريع

(6)  .محفزات مادية ومعنوية إيجاد  .ند بع  الطلبةع ةالالمباال 
(6)  .متابعة من قبل المعلم والمدير .عدم االلتزام بالوقت 
(6)  .تمرين الطلبة على خطوات البحث العلمي .عدم تطبيق خطوات البحث العلمي 
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(7)  .األقلاختيار المشاريع ذات الفترة الزمنية   .تحتاج الى وقت طويل غالبا 

(7) عمتتتتتل دورات لتتتتتتدريتتتتتب المعلمين على هتتتتتذه  .الى معلم مدرب نوعا ما تحتاج 
 .الطريقة

(7) صتتتتتتتتتتتتعوبة ربط هذه الطريقة ببع  مواد المنهاج  
 .أحيانا

مع هتتذه  يتالءمتعتتديتتل وتطوير المنهتتاج بمتتا 
 .الطريقة

(8) للمجموعات من  إضتتتتافيةتخصتتتتيص جلستتتتات   .الضعف في القراءة والكتابة 
 .اجل القراءة والكتابة

(8)  20تقليتتتتل عتتتتدد الطالب في الصتتتتتتتتتتتتتتف الى  .كثافة الطالب في الصف 
 طالبا.

(8)  اثنين من كل المشاريع أوعمل مشروم واحد  .لدى الطالب األعباءكثرة  

(9) ال يوجد وقت كاف ومحدد للتطبيق ومناقشتتة هذه  
 .المشاريع

ن أك األبحاثتخصتتتتتتتيص وقت لمناقشتتتتتتتة هذه 
تخصتتتتتتتتتتتتتص حصتتتتتتتتتتتتتة في المنهاج وتكتب في 

 برنامجال

(9) نمتتا لألبحتتاثعتتدم قراءة الطلبتتة   شتتتتتتتتتتتتتتراؤهتتا من  وا 
 .مراكز التصوير والمكتبات

ان تكتب في الحصتتتة باستتتتخدام مراجع داخل 
 المدرسة كتوفير االنترنت والكتب الالزمة.

(10) ثالث على  أويجتتتتتب ان تكون في متتتتتادتين  .جاءت لجميع المواد الدراسية أنها 
 .األكثر

 تحب ان تضيف بعض األفكار األخرى لهذا الموضوع ؟السؤال السابع : هل 
 جاءت استجابتهم على النحو التالي:      

 
 (: 1معلم ) -

 .لتقليل العبء على الطالب من خالل جعل المشاريع فقط للمواد األساسيةل 
 (: 2معلم ) -

 . ل عدم توفر بع  المراجع في بع  المدارس والمنازل مثل عدم توافر االنترنتل 
 (: 3معلم ) -

ل أتمنى ان يتم إلغاء هذه الطريقة في التعليم ألنها زادت األعباء على المعلمين وعلى الطالب 
 وعلى األهالي أيضا ل

 (: 4معلم ) -
 ل تشجيع الطالب على القيام بالمشاريع وتبني بع  المشاريع المميزة من قبل الطالب وتعزيزهم.ل

 (:5معلم ) -
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 الى الكثير من الدراسة حتى يتسنى تطبيقها. لل فكرة المشاريع جيدة لكنها تحتاج  
 (:8معلم ) -

 من الطلبة ال يشارك  ال هذه الطريقة تحتاج الى وقت كثير والى تفرغ لهذا العمل كما ان كثير  
 بذلك، بل يعتمدون بشكل اكبر على رئيس المجموعة ل

 بقولهم ( بصورة مباشرة 10( ومعلم )9( و )7( و )6بينما أجاب كل من معلم )      
 .ل ال، وشكرال      

 النتائج العامةرابعا: 
العينة  أفرادالدراسة االستبانة والمقابلة توافق كبير في استجابات  أداتيتبين من نتائج تحليل       

سؤال الدراسة الرئيسي  أوضحهحول استخدام التعلم القائم على المشاريع في عملهم اليومي، وهذا ما 
المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر  القائم على ستخدام التعلمما واقع ا :والذي نص

( اوضحت االجابة عن هذا 7( والجدول )6ونتائج الجدول ) ،معلمي العلوم في محافظة جنين
 السؤال.
مجال المعرفة بماهية التعلم القائم على المشاريع  األولمجال ( ان ال6يتض  من الجدول )      

( وهي درجة متوسطة من وجهة نظر معلمي 3.2954بمتوسط حسابي ) كلية فيهبلغت الدرجة ال
بحاجة الى  أنهمالى  أشارواالعلوم، وهذا ما تبين للباحث من خالل المقابالت في ان المعلمين 

المشاريع والمعرفة المزيد من الدورات التدريبية من اجل تعميق الفهم حول طريقة التعلم القائم على 
المجال الثاني  وأمافية تطبيقه في الفصول الدراسية، التي يقوم عليها، وكي ألهدافبالمبادد وا

( 3.3346للدرجة الكلية فيه ) المتوسط تعلم القائم على المشاريع قد بلغايجابيات ومحاسن طريقة ال
والثاني والثالث من  األولوهي درجة متوسطة حيث كان لهذا المجال توافق وارتباط مع السؤال 

لم القائم على المقابلة والتي بحثت حول الفوائد وااليجابيات والخدمات التي قدمتها طريقة التع لةأسئ
يقهم لها وهل كان لها دور ملموس في تغيير تدريس العلوم وهل قدمت خدمات المشاريع خالل تطب

وائد خالل حققوا ايجابيات وف أنهم أشارواللبيئة المدرسية والبيئة االجتماعية، فبع  المعلمين 
المجال ان  إالالى عدم تحقيق فوائد خالل استخدامهم لها،  أشاروا اآلخرتطبيقهم لها والبع  

اريع قد بلغ درجة كبيرة، حيث بلغ المتوسط مجال سلبيات واقع استخدام التعلم القائم على المشالثالث 
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قائم على المشاريع قد ، ومجال معيقات استخدام التعلم ال(3.7154) فيه لدرجة الكليةالحسابي ل
نتائج  أظهرتهوهذا ما  ،(3.9090درجة الكلية )لل درجة كبيرة فقد بلغ المتوسط الحسابي أيضابلغ 

تحليل المقابلة ضمن السؤال السادس حول موضوم المعيقات التي تحول دون تطبيق التعلم القائم 
معهم  أجريتعلمين ممن جميع الم أشارعلى المشاريع وكيف يمكن تالفي تلك العميقات، حيث 

والمعيقات التي تحول دون استخدام التعلم القائم على  وجود عدد من السلبيات المقابالت على
 اإلمكانات، وقلة إليهموتعدد المسؤوليات الموكلة  األعباءكثرة  أبرزهاالمشاريع وتطبيقهم له، ومن 

، كما وتحتاج الى وقت طويل ومتابعة، المادية والحوافز المعنوية، وكثرة المشاريع لكل مادة دراسية
والمعدات، هذا وقدم معلمو العلوم بع  االقتراحات  األجهزةوقلة الدورات التدريبية، والنقص في 

والمستلزمات والتقنيات  األدواتفير الدورات التدريبية وتوفير و ت أبرزهالتالفي تلك المعوقات من 
وان تكون المشاريع لبع  المواد الدراسية وليست  ،الالزمة في المدارس وخصوصا مختبرات العلوم

المشاريع في المدارس الحكومية من  القائم على استخدام التعلمالدرجة الكلية لواقع  وأماجميعها، 
( وهي 2.7514لجميع مجاالت الدراسة قد بلغت ) وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

الدراسة  أداتيباستخدام  إليها لتي توصل الباحثعليه النتائج ا أكدت درجة منخفضة، وهذا ما
ان المعلمين يروون ان للتعلم القائم على المشاريع ايجابيات  أظهرت، حيث االستبانة والمقابلة

تطبيق وتفعيل سبل ومحاسن كثيرة، لكن بسبب وجود عدد من السلبيات والمعيقات التي تعتر  
 .ستفادة المرجوة منهاعلى االأثر على تطبيقها و  االستراتيجيةهذه 
 α)    الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود (7كما واظهرت نتائج الجدول )       

 المدارس في المشاريع على القائم التعلم استخدام واقع حول استجابتهم متوسطات بين( 0.05 =
 والمجال الثاني والمجال لاألو  المجال في جنين محافظة في العلوم معلمي نظر وجهة من الحكومية
(  α = 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال بينما الرابع، والمجال الثالث
 من الحكومية المدارس في المشاريع على القائم التعلم استخدام واقع حول استجابتهم متوسطات بين

 المقبول المستوى  وفق للمجاالت ةالكلي الدرجة في جنين محافظة في العلوم معلمي نظر وجهة
 (. 3=  المعيار)  تربويا
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 α)           عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة النتائج عدم وجود  أظهرتكما       
المشاريع في المدارس القائم على ( بين متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم 0.05= 

) المؤهل العلمي، سنوات  لعلوم في محافظة جنين تبعا لمتغيرالحكومية من وجهة نظر معلمي ا
 إحصائيةفروق ذات داللة وجود  وأظهرتسط عدد طلبة الصف، مكان المدرسة(، كما الخبرة، متو 

القائم على ( بين متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم α = 0.05)عند مستوى الداللة 
 وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير المشاريع في المدارس الحكومية من
 الجنس، وهذه الفروق لصال  الذكور.

الدراسة االستبانة والمقابلة ، وسيتم  أداتياستعر  الباحث في هذا الفصل نتائج تحليل       
 عر  مناقشة وتفسير تلك النتائج وربطها مع الدراسات السابقة والتوصل الى التوصيات في الفصل

 التالي.
 
  

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 أوال: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

  ثانيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وفرضياته األربعة

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 

 ائج المتعلقة بالفرضية الرابعةمناقشة النت 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 

 التوصيات 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
)      يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من خالل أداتي الدراسة       

 إلحصائي إضافة الى توصياتها في ضوء نتائجها.االستبانة والمقابلة ( والتحليل ا

 أوال: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول ونصه: 
المشتتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي  القائم على ما واقع استتتتتتتخدام التعلم ل      

 ل؟العلوم في محافظة جنين
نت نتائج خدام أداتي الدراسة االستبانة والمقابلة وكاتوصل الباحث الى إجابة هذا السؤال باست      

 .ا  بعضاألداتين تؤكد بعضهما 
( α = 0.05) ( وجود فروق ذات داللة إحصتتتتائية عند مستتتتتوى الداللة7يتضتتتت  من الجدول )      

بين متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم القائم على المشاريع في المدارس الحكومية من 
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 الثتتتالتتتث والمجتتتال الثتتتاني والمجتتتال األول المجتتتال في ظر معلمي العلوم في محتتتافظتتتة جنينوجهتتتة ن
 بين(  α = 0.05)الداللة  مستتتتتتتتوى  عند إحصتتتتتتتائية داللة ذات فروق  ال توجد بينما الرابع، والمجال

 من الحكومية المدارس في المشتتتتتتاريع على القائم التعلم استتتتتتتخدام واقع حول استتتتتتتجابتهم متوستتتتتتطات
الستتتتبب في الباحث  يعزوو في الدرجة الكلية للمجاالت،  جنين محافظة في العلوم معلمي رنظ وجهة
 أقرتها حديث مطلب أنها وخصوصا التقليدي التعليم عن واالبتعاد التعليم في الحديثة التوجهاتذلك 

 ههتتتذ حول أكثر والمتتتامتتتا فهمتتتا يتطلتتتب ممتتتا الحكوميتتتة، المتتتدارس في والتعليم التربيتتتة وزارة وعممتهتتتا
هم اكثر من ، وان المعلمين وستتتتتتتتتتتتتلبياتها وايجابياتها وخطواتها بمبادئها والمعرفة التدريس في الطريقة

 توصل مايتفق مع وهذا غيرهم ممارسة لألنشطة التعليمية واكثر احساسا ومعايشة للبيئة التعليمية، 
 طريقة فهم حول بينللمستتتتتتتتتجي الواضتتتتتتتت  التقارب أيضتتتتتتتتا خاللها من تبين التي المقابلة نتائج في إليه

ها وااليجابيات التي حققو  وعليها تقوم التي والمبادد خطواتهاالمعرفة بو  المشتتتتتتتتتتتتاريع على القائم التعلم
 تحول حاجزا   تشتتكل التي والمعيقات الستتلبيات من العديد وجود الىمشتتيرين ايضتتا خالل تطبيقهم لها 

 .منها المرجوة اإلفادة وتحقيق لها تطبيقهم دون 
 من الرغم على النتائج أظهرتحيث  ،(Turgut, 2008) تورجت دراستتتتتتتتة نتائجا ما بينته وهذ      

 والتأكيدات المفاهيمية البنى أن بالمشتتتتتتتتتتتتتتتاريع، التعلم طريقة حول المعلمون  أظهرها التي االيجابيات
 على وأكدت تدريس، عملية أي في مشتتتتتتتتتاكل ت حدث أن الممكن من الدراستتتتتتتتتة، في انشتتتتتتتتتاؤها تم التي

 التي الصتتتتتتتتتتتتتتعوبات على التغلب اجل من الالزم والتدريب الكافية الفرص المعلمين عطاءإ  ضتتتتتتتتتتتتتترورة
 , Holubova)هولوبوفا دراستتتتتتتتتتتتةو  .المشتتتتتتتتتتتتاريع على القائم التعلم إستتتتتتتتتتتتتراتيجية تطبيق في تواجههم
 على والتشتتتتتتتتتتتتديد الخدمة قبل المتدربين المعلمين تثقيف الضتتتتتتتتتتتتروري  من انه أظهرت حيث ،(2008
 في المدارس في المعلمين لدى العيوب بع  هناك أن ووجد المدرسة، في طالببال الخاص النشاط
  وتقويمها. المشاريع إعداد على قادرين غير أنهم

 ثانيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وفرضياته األربعة
 نص السؤال الثاني:       
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ريع في المدارس الحكومية من وجهة المشاالقائم على واقع استخدام التعلم  هل يختلفل        
سنوات نظر معلمي العلوم في محافظة جنين حسب المتغيرات التالية ) الجنس ، المؤهل العلمي ، 

 ؟ ل(مكان العمل،  متوسط عدد طلبة الصف الخبرة ،
ة ( هذا السؤال تم مناقشة الفرضيات ) األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامس ولإلجابة عن       

 المتعلقة به.

 ( مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى ونصها:1
( بين متوستتتتتتتتتتطات α = 0.05)عند مستتتتتتتتتتتوى الداللة  إحصتتتتتتتتتتائيةال توجد فروق ذات داللة ل       

المشتتتتتتتاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر القائم على استتتتتتتتجابتهم حول واقع استتتتتتتتخدام التعلم 
 .لجنين تبعا لمتغير الجنسمعلمي العلوم في محافظة 

         عند مستتتتتتتتتتتتتتتوى الداللة  إحصتتتتتتتتتتتتتتتائيةفروق ذات داللة  (: عدم وجود8يتضتتتتتتتتتتتتتت  من الجدول )      
(α = 0.05 بين متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم ) المشاريع في المدارس القائم على

المعرفة في مجال  غير الجنستبعا لمت ،الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين

 ،ايجابيات ومحاسااان طريقة التعلم القائم على المشااااريعومجال  بماهية التعلم القائم على المشااااريع

المعوقات التي تحول دون ومجال  ،سااااالبيات اسااااات دام طريقة التعلم القائم على المشااااااريعومجال 

عند مستتتتتتتتوى  إحصتتتتتتتائيةق ذات داللة توجد فرو  ينما، باساااات دام طريقة التعلم القائم على المشاااااريع
في الدرجة الكلية لمجاالت الدراسة ولصال  الذكور،  ( بين متوسطات استجابتهمα = 0.05)الداللة 

ويعزو البتتتاحتتث ذلتتك الى انتته لربمتتتا يكون التتذكور لتتديهم دافعيتتتة وطموح اكبر للمعرفتتة ولتتديهم جرأة 
مكانيات واطالم اكبر من اإل  ل ما هو جديد ومتطور في عملهم.م واستخدام كناث في تعلوا 

 (Cakiroglu, 2014كاكيروجلو )وتختلف نتائج هذه الدراستتتتتتتة مع ما توصتتتتتتتلت إليه دراستتتتتتتة       
دالة إحصتتتتتتتتتتائيا  اوالتي لم تظهر فروق (Hung, et al., 2012هونج وزمالؤه )وكذلك مع دراستتتتتتتتتتة 
 تعزى لمتغير الجنس.

 ونصها: ( مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2
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بين متوسطات  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ل      
المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر القائم على استجابتهم حول واقع استخدام التعلم 

 .لمعلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير المؤهل العلمي
 α)        عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة انه  (: الى10أشار الجدول )      
المشاريع في المدارس القائم على بين متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم  (0.05= 

في جميع  تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين
لباحث ذلك الى ان المؤهل العلمي لمعلمي العلوم لم يشكل تباينا في مجاالت الدراسة، ويعزو ا
توفر لديهم معرفة متقاربة حول طريقة االت السابقة، وان معلمي العلوم تكيفية التعامل مع المج

التعلم القائم على المشاريع وذلك من خالل االهتمام الملحوظ في اآلونة األخيرة بها من قبل وزارة 
من خالل الدورات التدريبية واإلرشادات الخاصة بذلك، ووعي المعلمين بأهمية و ليم، التربية والتع

 التغيير الالزمة للتطوير الدراسي بغ  النظر عن مؤهالتهم العلمية.
حيث  (Holubova , 2008)هولوبوفاوتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة       

يع كان لها دور ملموس في مساعدة المعلمين سواء كانوا قبل ان طريقة التعلم القائم على المشار 
الخدمة في الجامعات أم ممن يعلمون في المدارس في تحسين فهم العلوم والفيزياء، بغ  النظر 

 عن المستوى العلمي لديهم.
 ( مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة ونصها:3

بين متوسطات  (α = 0.05)مستوى الداللة  عند إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ل     
المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر القائم على استجابتهم حول واقع استخدام التعلم 

 .لمعلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير سنوات الخبرة
 α)       عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة (: عدم وجود 12يتض  من الجدول )      
المشاريع في المدارس القائم على بين متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التعلم  (0.05= 

في جميع  تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين
يع هي حديثة مجاالت الدراسة، ويعزو الباحث هذه النتيجة الى ان طريقة التعلم القائم على المشار 

التطبيق في المدارس الحكومية بالنسبة لمعلمي العلوم بغ  النظر عن سنوات عمل المعلمين 
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وخبرتهم في التربية والتعليم وعليه نرى ان معلمي العلوم يتمتعون بنفس الخبرات القصيرة نسبيا 
 برتهم.حول فهم وتطبيق إستراتيجية التعلم القائم على المشاريع بغ  النظر عن سنوات خ

ري )وتختلف نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة        ت بانو و ج   ,Catapano & Grayك 
كان له اثر ايجابي على حيث أشارت النتائج ان البرنامج القائم على طريقة التعلم بالمشاريع  (2015

وأظهرت ، والتخطيط وتقييم تعلمهمالمتعلمين واتجاهاتهم حول التعلم، وتنمية اإلبدام لديهم واالستقاللية 
النتائج أن نسبة الحضور من الطالب كانت عالية في بداية السنوات األولى من تطبيق البرنامج عندما 

السنوات الالحقة التي كانت نسبة  كسبقا في المناهج المدرسية عكان التعلم القائم على المشاريع مط
ضافة لتغيير مدير البنايةالحضور اقل نتيجة انتقال التدريس في االعتم وأعضاء  ،اد على المنهاج وا 

  ممن يحملون خبرة اقل من المعلمين القدامى. هيئة التدريس بالجامعة

 ( مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة ونصها:4
بين متوسطات  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ل     

المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر القائم على واقع استخدام التعلم  استجابتهم حول
 .متوسط عدد طلبة الصفلمعلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير 

 α)       عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة (: عدم وجود 14يتض  من الجدول )      
المشاريع في المدارس القائم على واقع استخدام التعلم بين متوسطات استجابتهم حول  (0.05= 

متوسط عدد طلبة الصف تبعا لمتغير  ،الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين
في جميع مجاالت الدراسة، وقد يعزى السبب في ذلك الى ان معلمي العلوم يمتلكون نفس الخبرات 

ف والقوانين واللوائ  واألنظمة التي وجهت لهم من واإلمكانات ويعملون ويخضعون لنفس الظرو 
قبل وزارة التربية والتعليم وأنهم يعيشون ببيئات تعليمية متقاربة بغ  النظر عن متوسط عدد طلبة 

 الصف. 
وهذا يتفق مع ما تم استنتاجه من الدراسات السابقة، فمن الدراسات التي بلغت عينة الدراسة       
كين وكوي (، دراسة 2012ودراسة سرايا ) (،2013كدراسة بركات ) (فردا 25اقل من )فيها 

(Kean & Kwe, 2014) (فردا 35 – 25ما بين )الدراسة  ةبلغت فيها عينالتي ، ومن الدراسات 
كوباران (، و دراسة 2009) (، و دراسة الشربيني2009الشين ) ودراسة (،2013كدراسة محمد )
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،  ومن (Cakiroglu, 2014كاكيروجلو )دراسة  ، و(koparan & Guven, 2015وجوفن )
 وآخرون سوبرات ودراسة  ،(2014الزوايدي ) كدراسة (فردا 35أكثر من )عينتها  تالدراسات بلغ

Soparat, et al., 2015)) ودراسة ،( هونج وزمالؤهHung, et al., 2012) بنسان ، ودراسة
الدراسات أعطت نتائج ايجابية  ، وجميع تلك(Panasan & Nuangchalerm, 2010ونونجالرم )

 نحو استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع على اختالف عدد إفراد العينة.

 ( مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة ونصها:5
بين متوسطات  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ل      

المشاريع في المدارس الحكومية من وجهة نظر القائم على دام التعلم استجابتهم حول واقع استخ
 .مكان المدرسةلمعلمي العلوم في محافظة جنين تبعا لمتغير 

 α)       عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة (: عدم وجود 15يتض  من الجدول )      
المشاريع في المدارس القائم على لم بين متوسطات استجابتهم حول واقع استخدام التع (0.05= 

مكان المدرسة ويفسر تبعا لمتغير  ،الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين
الباحث ذلك بمركزية التخطيط والمتابعة واإلشراف في المدارس الحكومية في فلسطين من قبل وزارة 

غي اثر متغير مكان المدرسة، ويرى التربية والتعليم، مما يجعلها تخضع لنفس الظرف التي تل
يئية والجغرافية التي أجريت الباحث من خالل استعرا  الدراسات السابقة على اختالف المناطق الب

المدنية فقد أعطت نتائجها ايجابيات وفوائد عدة خالل  بها سواء أكانت في المناطق الريفية أم
 تتأثر بمكان تلك المدرسة.استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع دون ان 

 التوصيات 
 في ضوء ما تقدم من نتائج الدراسة خرج الباحث بعدة توصيات:

وزارة التربية والتعليم بتعميق مفهوم التعلم القائم على المشاريع في المدارس  العمل من قبل (1
ية العلمية الحكومية للمرحلة األساسية العليا، وذلك من خالل إجراء المزيد من الدورات التدريب

الهادفة للمعلمين، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، من اجل التغيير والتطوير وتحقيق االستفادة 
 المرجوة لهذه اإلستراتيجية.
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يوصي الباحث القائمين على المناهج بإعادة تنظيم وتعديل محتوى منهاج العلوم بحيث يصب   (2
جراء تحديثات بشكل مستمر، بحيث  أكثر مالئمة واندماجا مع طريقة التعلم القائم على المشاريع وا 

 يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث.
توفير األدوات والمستلزمات والتقنيات الالزمة في المدارس وخصوصا مختبرات العلوم التي من  (3

 شأنها ان تيسر وتسهل تطبيق طريقة التعلم القائم على المشاريع.
جراء و  ،ى من مناطق الوطن ولمتغيرات أخرى ثلة للدراسة في مناطق أخر إجراء دراسات مما (4 ا 

 دراسات تجريبية تتعلق بأثر استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع.
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 األوليةاالستبانة في صورتها  (1ملحق )
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة النجاح الوطنية

 كلية الدراسات العليا

لومقسم أساليب تدريس الع  

 استبانة حول التعلم القائم على المشاريع

حضرة المعلم الفاضل / حضرة المعلمة الفاضلة السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد، يقوم الباحث 

الحكومية من وجهة بإجراء دراسة عنوانها: "واقع است دام التعلم القائم على المشاريع في المدارس 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  ،ن"نظر معلمي العلوم في محافظة جني

 .تدريس العلوم أساليبفي 

( أمام الدرجة بوضع إشارة )بتعبئة هذه االستبانة وقراءة كل فقرة بعناية، وذلك لذا يرجى التكرم  

 . البحث العلمي فقط ألغراضعلما بان البيانات ستست دم التي تنطبق عليها، 

 اونكمشاكرا لكم حسن تع
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 الباحث                                                                            

 اسامه محمد زيود                                                                       

 

  : البيانات الش صيةأوال

  

 ......................اسم المعلم/ـة : ................................   

 

 ( في المربع الذي ينطبق على حالتكمالحظة مهمة: أرجو التكرم بوضع إشارة )

 □أنثى       □ذكر             الجنس: (1
 □أعلى من بكالوريوس    □بكالوريوس   □دبلوم متوسط    المؤهل العلمي: (2
                                   □سنوات  10 -5من                 □   سنوات  5اقل من    سنوات الخبرة: (3

 □سنوات  10اكتر من                     
     □طالب  35 -25من       □  طالب  25اقل من  الصف: طلبة عددمتوسط  (4

                □طالب   35أكثر من                               

 □ قرية    □ مدينة    مكان المدرسة: (5

 

  ( في المربع الذي يتفق مع رأيك أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية:) رجوا وضع إشارةا ثانيا:

 

 القفرة الرقم

 درجة الموافقة

كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 

 جدا

: المعرفة بماهية التعلم القائم على المشاريعاألولالمجال   

1            
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 المعرفة بمفهوم التعلم القائم على المشاريع

 

2 
التي يقوم  واألهدافمدى المعرفة بالمبادئ 

           عليها

3 
مدى المعرفة ب صائص ومميزات التعلم 

           القائم على المشاريع

4 
مدى المعرفة بشروط ا تيار المشاريع 

           الطالبية

5 
المعرفة ب طوات التعلم القائم على 

           المشاريع

6 
رفة بمعيقات وسلبيات التعلم القائم مدى المع

           على المشاريع

 المجال الثاني: ايجابيات ومحاسن طريقة التعلم القائم على المشاريع

           تثير اهتمام التالميذ وتحثهم على التعلم 7

           تشجع المتعلم على حب االستطالع 8

           تشجع على تفريد التعلم  9

           تراعي الفروق الفردية  10

           تنمي ممارسة التعليم الذاتي للطلبة 11

           رفع تحصيل الطلبة 12

           يكون الطالب محور العملية التعليمية 13

           تلبي حاجات وميول ورغبات الطالب 14

15 

تنمي روح التعاون والعمل الجماعي 

عالقات اجتماعية بين  وبالتالي تكوين

 الطالب 
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واإلبداعتشجع الطلبة على االبتكار  16            

           يتدرب الطلبة  اللها على عملية الت طيط 17

18 
 إلىيقومون  اللها بنشاطات متعددة تؤدي 

  برات جديدة متنوعة إكسابهم
          

19 
 تكسب الطالب مهارات عقلية مثل البحث

 واالستقصاء والتقويم
          

20 
تكسب الطالب مهارات عملية مثل 

 التجريب والتركيب 
          

21 
مثل الت طيط  إداريةتكسب الطلبة مهارات 

الوقت وإدارةوالتنظيم   
          

22 
تساعد الطلبة على البحث المنظم سواء 

  ارجها  أوذلك في المدرسة نفسها  أكان
          

23 
 بأسلوبتساعد المتعلم في كتابة التقارير 

 علمي
          

24 

المدرسة،  أسوارتهيئة الطالب للحياة  ارج 

 إلىحيث يقوم بترجمة ما تعلمه نظريا 

 واقع عملي ملموس

          

25 
مساعدة الطالب على الربط التكاملي بين 

األكاديميةالحياة الواقعية والمادة   
          

26 
عديد من الفرص لزيادة دافعية تقدم ال

 المتعلمين
          

لدى بعض الطالب  وال وفتبديد القلق  27            
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28 

التعلم، فالمتعلم ي تار  أنماطمراعاة 

المشروع الذي يتالءم مع حاجاته وميوله 

 ويتحكم في سرعته في انجاز المشروع

          

29 
 تمرن الطلبة على است دام التكنولوجيا

 وكيفية التعامل معها 
          

30 

تطوير است دام التقنية كاست دام الحاسب 

واالنترنت والموسوعة االلكترونية  اآللي

العرض الم تلفة وأجهزة  

          

 المجال الثالث: سلبيات استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع

31 
مادية وبشرية قد ال  إمكانات إلىتحتاج 

 وفرة في المدرسة تكون مت
          

32 
تحتاج بعض المشاريع وقتا طويال قد يمتد 

  أكثر أوشهر  إلى
          

33 
من  أكثرتصلح لبعض المواضيع الدراسية 

 غيرها 
          

34 
مكان م صص  إلىتحتاج بعض المشاريع 

 لتنفيذها 
          

           صعوبة ربط بعض المشاريع مع المنهاج  35

36 

صعوبة ربط بعض المشاريع مع ال برات 

 العملية 
          

37 
معلم مدرب على تطبيق هذه  إلىتحتاج 

 اإلستراتيجية
          

38 
معلم قد اكتسب اتقانا في تدريس  إلىتحتاج 

 المحتوى واتقانا في استراتيجيات التدريس
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39 
صعوبة في تقويم  أحيانايواجه المعلم 

 شروعالم
          

           الحرية للتالميذ إعطاءالمبالغة في  40

41 
تركز على ميول الطلبة وترك القيم 

 االجتماعية واالتجاهات الثقافية
          

42 

بعض الطالب يبذلون جهدا اقل من غيرهم 

العمل ضمن مجموعات التعلم  أثناء

 األعضاءن أبالمشاريع على افتراض 

 ن هذا العجزسيسدو اآل رين

          

 المجال الرابع: المعوقات التي تحول دون استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع

43 
عدم توافر الحوافز المادية والمعنوية 

 للمعلمين
          

           صالحية المعلم المحدودة 44

           الوظيفي للمعلم األمن 45

46 
التعلم القائم  ستراتيجيةبإعدم معرفة المعلم 

 على المشاريع
          

47 

وتدريب المعلم قبل ال دمة  تأهيلضعف 

ال دمة على است دام التعلم القائم  وأثناء

 على المشاريع 

          

48 

عدم توفر الدورات التدريبية التي تعنى 

وترشد المعلم الست دام التعلم القائم على 

 المشاريع في التدريس 
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49 

ت وف المعلم وعدم رغبته من االنتقال من 

االستراتيجيات الحديثة  إلىالتعليم التقليدي 

 في التعليم

          

50 
وتعدد المسؤوليات التي يكلف  األعباءكثرة 

 بها المعلمون 
          

51 
قلة اهتمام مشرفي العلوم بتوجيه المعلمين 

 مشاريعنحو است دام التعلم القائم على ال
          

52 
والتقنيات الحديثة في  األجهزةعدم توافر 

 الفصول الدراسية
          

           بالمدرسة اإلداريةواللوائح  األنظمة 53

           كثافة المقررات الدراسية  54

           كثافة الطالب في الفصول الدراسية  55

           قيقة د 40ضيق زمن الحصة الصفية بواقع  56

57 
عدم تهيئة البيئة الصفية وعدم مالئمة 

 مساحتها الست دام التعلم بالمشاريع
          

58 

صعوبة تنفيذه في ظل السياسة التعليمية 

الحالية، لوجود الحصص الدراسية 

 والمفاهيم المفضلة وكثرة المواد الدراسية
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 النهائية صورتها في بانةاالست (2ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة النجاح الوطنية                                                              

 كلية الدراسات العليا

 قسم أساليب تدريس العلوم

 

 استبانة حول التعلم القائم على المشاريع

ة السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد، يقوم الباحث حضرة المعلم الفاضل / حضرة المعلمة الفاضل

الحكومية من "واقع استخدام التعلم القائم على المشاريع في المدارس بإجراء دراسة عنوانها: 
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وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة  ،وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين"

 .تدريس العلوم أساليبالماجستير في 

( أمام الدرجة بوضع إشارة ) بقراءة فقرات االستبانة بعناية واالستجابة عليهارجى التكرم لذا ي 

 . البحث العلمي فقط ألغراضعلما بان البيانات ستست دم التي تنطبق عليها، 

 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 

 لطالبا                                                                            

اسامه محمد زيود                                                                         

 

  : البيانات الش صيةأوال

  

 ( في المربع الذي ينطبق على حالتكمالحظة مهمة: أرجو التكرم بوضع إشارة )

 

 □أنثى       □ذكر             الجنس:( 1
 □أعلى من بكالوريوس    □بكالوريوس   □م متوسط دبلو   المؤهل العلمي:( 2
                                   □سنوات  10 -5من                 □سنوات     5اقل من    سنوات الخبرة:( 3

 □سنوات  10ر من ثأك                    
     □طالبا  35 -25من       □طالبا    25اقل من  متوسط عدد طلبة الصف:( 4

                □  اطالب 35أكثر من                               

  قرية    □ مدينة    مكان المدرسة:( 5

  ( في المربع الذي يتفق مع رأيك أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية:) أرجو وضع إشارة ثانيا:
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رةفقال الرقم  

 درجة الموافقة

كبيرة 

 جدا
 قليلة متوسطة كبيرة

يلة قل

 جدا

: المعرفة بماهية التعلم القائم على المشاريعاألولالمجال   

1 

يلم المعلمون بمفهوم التعلم القائم على 

           المشاريع

           التي يقوم عليها باألهدافيلم المعلمون  2

           يلم المعلمون بالمبادئ التي يقوم عليها  3

4 

م القائم على يلم المعلمون ب صائص التعل

           المشاريع

           يلم المعلمون بشروط ا تيار المشاريع الطالبية  5

6 

يلم المعلمون ب طوات التعلم القائم على 

           المشاريع

7 

يلم المعلمون بسلبيات طريقة المشروع في 

           التدريس

قائم على المشاريعالمجال الثاني: ايجابيات ومحاسن طريقة التعلم ال  

           تثير اهتمام الطلبة 8

           تشجع الطلبة على حب االستطالع 9

           تراعي الفروق الفردية  10

           تنمي ممارسة التعليم الذاتي للطلبة 11

           ترفع تحصيل الطلبة 12

           يكون الطالب محور العملية التعليمية 13

           تراعي  صائص المتعلمين 14

           تنمي روح التعاون والعمل الجماعي 15
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           تشجع الطلبة على االبتكار  16

           يتدرب الطلبة  اللها على عملية الت طيط 17

18 

الطالب  إكساب إلىفيها  األنشطةتؤدي 

  برات متنوعة

          

           رات عقلية متعددةمها لبةتكسب الط 19

           مهارات عملية متعددة لبةتكسب الط 20

           متنوعة إداريةتكسب الطلبة مهارات  21

           تساعد الطلبة على البحث المنظم  22

23 

في كتابة التقارير باسلوب  الطالبتساعد 

 علمي

          

           المدرسة أسوارللحياة  ارج  الطلبةتهيئ  24

25 

تساعد الطلبة على الربط التكاملي بين الحياة 

 األكاديميةالواقعية والمادة 

          

           تقدم العديد من الفرص لزيادة دافعية المتعلمين 26

           تبدد ال وف لدى بعض الطالب  27

           التعلم أنماطتراعي  28

29 

ا تيار الموضوع الذي تساعد الطلبة في 

 يتالءم مع حاجاته وميوله

          

           تمرن الطلبة على است دام التكنولوجيا  30

 المجال الثالث: سلبيات استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع

           مادية وبشرية  إمكانات إلىتحتاج  31

32 

 إلى تحتاج بعض المشاريع وقتا طويال قد يمتد

  أكثر أوشهر 

          

           ال تتناسب مع جميع المواد الدراسية 33
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34 

مكان م صص  إلىتحتاج بعض المشاريع 

 لتنفيذها 

          

           يصعب ربط بعض المشاريع مع المنهاج  35

36 

يصعب ربط بعض المشاريع مع ال برات 

 العملية 

          

37 

مدرب على تطبيق هذه معلم  إلىتحتاج 

 اإلستراتيجية

          

            برة في التدريس يمعلم ذ إلىتحتاج  38

39 

ملما في استراتيجيات  امعلم إلىتحتاج 

 التدريس

          

           صعوبة في تقويم المشروع أحيانايواجه المعلم  40

41 

تركز على ميول الطلبة وترك القيم االجتماعية 

 تجاهات الثقافيةواال

          

42 

ال تشرك جميع الطالب في المهام الموكلة 

 إليهم

          

 المجال الرابع: المعوقات التي تحول دون استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع

43 

توافر الحوافز المادية والمعنوية  إلىتحتاج 

 للمعلمين

          

44 

ة المعلم يصعب تنفيذها بسبب صالحي

 المحدودة

          

45 

وتدريب المعلمين قبل  تأهيليقل االهتمام في 

 ال دمة   ثناءأوال دمة 
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46 

تدريبية كافية ترشد المعلم ال يوجد دورات 

الست دام التعلم القائم على المشاريع في 

 التدريس 

          

47 

 االنتقال من التعليم فييواجه المعلمون صعوبة 

 االستراتيجيات الحديثة في التعليم  إلىالتقليدي 

          

48 

وتعدد  األعباءيعاني المعلمون من كثرة 

 إليهمالمسؤوليات الموكلة 

          

49 

يقل اهتمام مشرفي العلوم بتوجيه المعلمين 

 نحو است دام التعلم القائم على المشاريع

          

50 

 األجهزةفر يعاني المعلمون من عدم توا

 والتقنيات الحديثة في الفصول الدراسية

          

51 

واللوائح  األنظمةيصعب تطبيقها في ضوء 

 بالمدرسة اإلدارية

          

           يعاني المعلمون من كثرة المقررات الدراسية  52

53 

الطالب في  زيادة عدديعاني المعلمون من 

 الفصول الدراسية 

          

54 

 40ال تتالءم مع  زمن الحصة الصفية بواقع 

 دقيقة فقط

          

55 

يواجه المعلمون  الل تطبيقها في عدم  تهيئة 

 البيئة الصفية

          

           يصعب تنفيذها لكثرة الحصص الدراسية 56

           يصعب تنفيذها لكثرة المواد الدراسية 57
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 (3) الملحق
 االستبانة تحكيم لجنة أعضاء

 
 التخصص المؤسسة التعليمية االسم الرقم
 تدريس العلوم أساليب جامعة النجاح الوطنية د. عبد الغني الصيفي 1
 تدريس العلوم أساليب جامعة النجاح الوطنية د. محمود الشمالي 2
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 جامعة القدس المفتوحة وليد جرادات أ. 3
ة تدريس اللغ أساليبماجستير 
 االنجليزية

مدرسة الشهيد عبد هللا  باسم جرادات أ. 4
 عزام

تدريس اللغة  أساليبماجستير 
 االنجليزية

 تكنولوجيا التربية  جامعة النجاح الوطنية د. كفاح برهم  5

 مناهج وطرق التدريس جامعة النجاح الوطنية د. محمود رمضان 6

 تدريس رياضيات أساليب جامعة النجاح الوطنية د. سهيل صالحة 7

 تدريس رياضيات أساليب جامعة النجاح الوطنية د. صالح ياسين 8

 تدريس العلوم أساليب جامعة النجاح الوطنية ةشحاد ةد. شحاد 9

مديرية التربية والتعليم /  د. ختام حمارشة 10
 جنين

 تدريس رياضيات أساليب

 
 

 

 

 

 

 

 المقابلة أسئلة (4الملحق )
 

 أسئلة المقابلة                                    
 
أنت كمعلم علوم خالل تطبيقك إلستراتيجية التعلم القائم على المشاريع، هل كان لهذه الطريقة  (1س

 دور ملموس في تغيير تدريس العلوم؟ وكيف؟
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 ما هي أبرز الخدمات التي قدمتها هذه الطريقة للبيئة المدرسية والبيئة االجتماعية ؟ (2س
الفوائد وااليجابيات التي حققتها خالل تطبيقك للتعلم القائم على المشاريع بالنسبة لك كمعلم  ما (3س

 وبالنسبة للطالب ؟
باعتبار هذه الطريقة جاءت ضمن توجهات الوزارة وفلسفتها في تطوير نظام التقويم التربوي  (4س

 صيل الدراسي ؟ ولماذا ؟وانسجاما مع توجهات التقويم الحقيقية، من األفضل هي أم قياس التح
 لو كان هذا المطلب ليس من الوزارة، هل كنت تعمل به ؟ (5س
عليها     ما ابرز التحديات التي واجهتها خالل تنفيذك لهذه اإلستراتيجية، وكيف يمكن التغلب  (6س
 ؟ 

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

  

  

  

 
 ى لهذا الموضوم ؟ هل تحب ان تضيف بع  األفكار األخر  (7س
 
 
 

 (5) الملحق
 المقابلة تحكيم لجنة أعضاء

 التخصص المؤسسة التعليمية االسم الرقم 

 قياس وتقويم جامعة النجاح الوطنية أيوبد. عبد الكريم  1

 تدريس العلوم أساليب جامعة النجاح الوطنية د. محمود الشمالي 2
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 تدريس العلوم بأسالي جامعة النجاح الوطنية شحاده شحادهد.  3

 تدريس رياضيات أساليب جامعة النجاح الوطنية د. سهيل صالحة 4

 تدريس رياضيات أساليب جامعة النجاح الوطنية د. صالح ياسين 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6الملحق )
 المقابالت

 المقابلة أسئلة
ل كان لهذه أنت كمعلم علوم خالل تطبيقك إلستتتتتتتتتتتتتتتراتيجية التعلم القائم على المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع، ه (1س

 الطريقة دور ملموس في تغيير تدريس العلوم؟ وكيف؟
 ما هي أبرز الخدمات التي قدمتها هذه الطريقة للبيئة المدرسية والبيئة االجتماعية ؟ (2س
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ما الفوائد وااليجابيات التي حققتها خالل تطبيقك للتعلم القائم على المشتتتتتتتتتتتتتاريع بالنستتتتتتتتتتتتتبة لك  (3س
 كمعلم وبالنسبة للطالب ؟

باعتبار هذه الطريقة جاءت ضتتتتمن توجهات الوزارة وفلستتتتفتها في تطوير نظام التقويم التربوي  (4س
 وانسجاما مع توجهات التقويم الحقيقية، من األفضل هي أم قياس التحصيل الدراسي ؟ ولماذا ؟

 لو كان هذا المطلب ليس من الوزارة، هل كنت تعمل به ؟ (5س
   تهتتا خالل تنفيتتذك لهتتذه اإلستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتة، وكيف يمكن التغلتتب متتا ابرز التحتتديتتات التي واجه (6س

 عليها ؟ 
 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

  

  

  

 
 هل تحب ان تضيف بع  األفكار األخرى لهذا الموضوم ؟  (7س

********************************************************* 
: من خالل تنوم أساليب التدريس، تفعيل دور المختبر، تنوم السؤال األول ناإلجابة ع (:1)معلم 

 الوسائل التعليمية، وتنوم استخدام الوسائل التكنولوجية.
السؤال الثاني: بالنسبة للبيئة المدرسية من خالل تنمية العالقات االجتماعية بين  ناإلجابة ع

بالنسبة للبيئة االجتماعية في أنها الطالبات، وعمل وسائل متنوعة من شانها ان تخدم المنهاج، وأما 
 أسهمت في تقديم بع  الحلول للمشكالت المتعلقة بها.

السؤال الثالث: العمل الجماعي، استغالل قدرات الطالب واستغالل ميولهم الفنية  ناإلجابة ع
 والتكنولوجية، ابتكار أفكار جديدة تخدم المنهاج.

ث أنها ترفع التحصيل الدراسي لدى الطالب وذلك عن السؤال الرابع: االثنين معا، حي ناإلجابة ع
 طريق تخصيص عالمة معينة للمشروم تضاف الى عالمة المادة.
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السؤال الخامس: كان يطبق على شكل تشجيع الطالب في زيادة عالمة المشاركة لديهم،  ناإلجابة ع
 وبالنسبة للعلوم المشاريع تدعم المنهاج. 

 السؤال السادس: ناإلجابة ع
 التالفي ) الحل ( صعوبات والتحدياتال

كثرة المشتتتاريع في أنها تشتتتمل جميع المواد 
 الدراسية.

 تخصيص المشاريع لبع  المواد وليس جميعها.

 تخصيص حصة أسبوعية مثال لتجميع األفكار. عدم توافر المكان المخصص للمشاريع.

قدر  توفير أدوات المشتتتتتتتروم للطالبات من المدرستتتتتتتة اإلمكانات المادية
 اإلمكان.

ضتتتتتتتتتتتتتتيق الوقتتت التتذي يجتمع فيتته الطالب 
 جميعا في المدرسة لعمل المشروم.

 إضافة حصة أسبوعية خاصة للمشاريع

المكان المخصتتتتتتص لذلك بع  المشتتتتتتاريع 
تحتتتتتتتاج الى عمتتتتتتل يتطلتتتتتتب استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتدام 

 الحاسوب.

إنشتتتتتتتتتتاء غرفة خاصتتتتتتتتتتة تشتتتتتتتتتتمل حواستتتتتتتتتتيب وبع  
اإلرشتتتتتتتتتتادات الخاصتتتتتتتتتتة تستتتتتتتتتتاعد الطلبة على كيفية 

 يق المشاريع بالشكل الصحي .تطب
 السؤال السابع: تقليل العبء على الطالب من خالل جعل المشاريع فقط للمواد األساسية. ناإلجابة ع



كل بطيء، والتعلم السؤال األول: كل تربوي جديد يصنع تغيير لكن يكون بش ناإلجابة ع (:2)معلم 
 بالمشاريع يخدم الفئة المتقدمة علميا بشكل أكثر.

السؤال الثاني: من حيث البيئة المدرسية اوجد تعاون بين الطالبات حيث ظهر هذا  ناإلجابة ع
 التعاون بين الطالب الضعيف والقوي، وأما االجتماعية فال خدمات ألنها جمع معلومات.

 ع عالمات الطالب، أما المعلم فزيادة غلبة.السؤال الثالث: رف ناإلجابة ع
السؤال الرابع: قياس التحصيل الدراسي أدق الن العمل بالمشاريع تعاوني يقيس انجازات  ناإلجابة ع

 الفريق وليس كل طالبة على حدة.
 السؤال الخامس: قد يكون غير هذا المسمى. ناإلجابة ع
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 السؤال السادس:  ناإلجابة ع
 التالفي ) الحل ( تالصعوبات والتحديا

ان تكون هذه المشتتتتتتتتتتتتتتاريع لطالبات المرحلة العمرية  الموضوم ال يناسب جميع الفئات العمرية.
 العليا.

عمل مشتتتتتتتتتتتتتتاريع تكون أدواتها بستتتتتتتتتتتتتتيطة ومن البيئة  التكلفة المادية في بع  األحيان.
 االجتماعية.

ل للطالبات كيفية العمل عمل نشتتترات إرشتتتادية تستتته صياغة األفكار المدروسة خالل المشروم.
 بالمشاريع بالشكل الصحي .

 

السؤال السابع: عدم توفر بع  المراجع في بع  المدارس والمنازل مثل عدم توافر  نابة عاإلج
 االنترنت.



ا أي دور في تغيير تدريس العلوم على العكس السؤال األول : لم يكن له ناإلجابة ع (:3)معلم 
 الطالبات انشغلن عن الدراسة أثناء القيام بها.

 السؤال الثاني: لم تقدم أي خدمات. اإلجابة عن
السؤال الثالث : بالنسبة لي لم تقدم فوائد على العكس زادت األعمال الموكلة لي، أما  ناإلجابة ع

 فات.الطالبات ارتفع مستوى الطالبات الضعي
السؤال الرابع: قياس التحصيل الدراسي، الن هذه الطريقة رفعت مستوى الطالبات  ناإلجابة ع

 الضعيفات أما الطالبات المتميزات الالتي لم يشاركن قل مستواهن.
 السؤال الخامس: ال اعمل به. ناإلجابة ع
 السؤال السادس:  ناإلجابة ع

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

 التقليل من عدد الحصص الدراسية الحصص الدراسية كثرة



118 
 

 التقليل من عدد الطالبات في الصفوف كثافة عدد الطالبات في الصفوف

 إلغاء بع  المقررات لتقليل المواد الدراسية كثرة المواد الدراسية

 

ألعباء على السؤال السابع: أتمنى ان يتم إلغاء هذه الطريقة في التعليم ألنها زادت ا ناإلجابة ع
 المعلمين وعلى الطالب وعلى األهالي أيضا.



السؤال األول: نعم من خالل جعل الطالب يبحث ومن خالل تشجيعه على  ناإلجابة ع (:4)معلم 
 التطور والتقدم العلمي لديه.

أنها حققت دور مهم في توطيد العالقات االجتماعية بين الطالب  السؤال الثاني: في ناإلجابة ع
 .أنفسهم ومع معلميهم

السؤال الثالث: حققت ايجابيات متعددة أبرزها تعليم الطالب على كيفية البحث كونه كان  ناإلجابة ع
ف مهمشا في الماضي. كطالب ساعدتهم على رفع مستواهم العلمي وتغيير نمط التفكير لديهم واكتشا

 بع  اإلبداعات لديهم.
السؤال الرابع: االثنين معا عملية التقويم مهمة و التعلم بالمشاريع كذلك ، والتعلم بالمشاريع  ناإلجابة ع

 يأتي انسجاما لما تعلنه الطالب وكتطبيق لما تعلمه.
واقع السؤال الخامس: كنت أشجع الطالب على القيام بهذا الشيء وتطبيق ما درسوه في  ناإلجابة ع

 الحياة العملية.
 السؤال السادس: ناإلجابة ع

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

 زيادة اإلمكانيات في المدارس قلة اإلمكانيات 

حصص  4زيادة عدد الحصص مثال في العلوم بدل  عدد الحصص ال يكفي
 حصص. 5جعلها 

 والطالب. زيادة الدورات التدريبية للمعلمين قلة الدورات التدريبية
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السؤال السابع: تشجيع الطالب على القيام بالمشاريع وتبني بع  المشاريع المميزة من  ناإلجابة ع
 قبل الطالب وتعزيزهم.



ب يعتمدوا على شبكة السؤال األول: ال، لم يكن لها أي تغيير الن الطال ناإلجابة ع (:5)معلم 
 االنترنت ومراكز األبحاث في تنفيذ المشروم.

 السؤال الثاني: ال شيء لم تقدم أي خدمات في أي مجال. ناإلجابة ع
 السؤال الثالث: ال يوجد أي فوائد تذكر. ناإلجابة ع
فعال السؤال الرابع: قياس التحصيل الدراسي، الن المشاريع تحتاج الى إعداد مسبق و  ناإلجابة ع

 وبيئة مدرسية مناسبة لذلك ومنهاج مدرسي يدعم تنفيذ المشاريع.
 السؤال الخامس: ال ناإلجابة ع

 
 
 
 

 السؤال السادس: ناإلجابة ع
 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

 .زيادة عدد الحصص ) حصص إضافية ( .زخم المنهاج المدرسي

 .ع أكثر واقعيةتحديد مشاري .لجوء الطالب الى شبكة االنترنت

استتتتغالل بع  المشتتتاريع من قبل الطالب 
الضعيف لرفع عالمته عن طريق المشاريع 

 .وقةر المس

 .مناقشة الطالب بالموضوم لتحديد مدى جديته

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات
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التقليل من عدد المواد الدراسية وا عطاء األولوية في  .تحتاج الى وقت كبير ومتابعة
 بيق المشاريع للمواد األساسية فقط.تط

يجب على الوزارة ان تمد المدارس باإلمكانات  .تحتاج الى إمكانات مادية
 .المادية الالزمة لهذه المشاريع

 

السؤال السابع: فكرة المشاريع جيدة لكنها تحتاج الى الكثير من الدراسة حتى يتسنى  ناإلجابة ع
 تطبيقها. 



السؤال األول: نعم الن الطالب أصب  يبحث بنفسه عن المعلومات ونقلت  ناإلجابة ع (:6)معلم 
الطالب من الغرفة الصفية الى المكتبة ومرافق الحياة األخرى وأصب  الطالب يتعلم ذاتيا وشجعت 

 م التكنولوجيا.الطالب على االبتكار ومنحت الطالب استخدا
 ،وبددت الخوف لدى بع  الطالب ،نمت روح التعاون والعمل الجماعيني: السؤال الثا ناإلجابة ع

 .الطالب حرية االختيار والمشاركة في التعليم أتاحتو 
: كمعلم تشجيع الطلبة على حب االستطالم، وحرية االختيار، وتنمية روح لثالسؤال الثا ناإلجابة ع

الجماعي، وتدريب الطالب على عملية التخطيط. وبالنسبة للطالب في أنها ترفع من التعاون والعمل 
تحصيلهم الدراسي، وفي انه أصب  محور العملية التعليمية، وتشجيع الطالب على االبتكار، واكتسب 

 مهارات عقلية متعددة، وحرية االختيار، والمشاركة في العملية التعليمية.
: برأيي التحصيل الدراسي، الن طريقة المشاريع ال تراعي الفروق الفردية السؤال الرابع ناإلجابة ع

 لدى الطلبة واعتماد بع  الطلبة على اآلخرين.
 السؤال الخامس: نعم الن مادة العلوم قائمة على البحث والتجربة واالستكشاف. ناإلجابة ع
 السؤال السادس: ناإلجابة ع

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

 إيجاد محفزات مادية ومعنوية الالمباالة عند بع  الطلبة 
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 متابعة من قبل المعلم والمدير عدم االلتزام بالوقت

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

 تمرين الطلبة على خطوات البحث العلمي عدم تطبيق خطوات البحث العلمي

 

 اإلجابة على السؤال السابع: ال، شكرا



السؤال األول: نعم، تعمل هذه اإلستراتيجية على تنمية التعليم الذاتي لدى  ناإلجابة ع (:7)معلم 
 الطلبة وتنمي حب االستطالم وتصقل شخصيتهم.

ال والمشاريع المفيدة السؤال الثاني: من الممكن ان ينتج عن هذه الطريقة بع  األعم ناإلجابة ع
 للمدرسة وكذلك المجتمع المحلي، وتعمل على زيادة قوة العالقات االجتماعية بين الطالب والمجتمع.

السؤال الثالث: تشجع الطلبة على حب االستطالم، تنمي ممارسة التعليم الذاتي للطلبة،  ناإلجابة ع
 عقلية متنوعة. وتنمي روح التعاون والعمل الجماعي، وتكسب الطالب مهارات

 السؤال الرابع: أنا أفضل الدمج بين كال الطريقتين للقيام بعملية تقويم حقيقية. ناإلجابة ع
السؤال الخامس: أنا اعمل به أحيانا حسب متطلبات المادة والظروف المتوفرة سواء كان  ناإلجابة ع

 من الوزارة أم ال.
 السؤال السادس:  ناإلجابة ع

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

 اختيار المشاريع ذات الفترة الزمنية األقل تحتاج الى وقت طويل غالبا 

 عمل دورات لتدريب المعلمين على هذه الطريقة تحتاج الى معلم مدرب نوعا ما

صعوبة ربط هذه الطريقة ببع  مواد 
 المنهاج أحيانا

 تعديل وتطوير المنهاج بما يتالءم مع هذه الطريقة
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 السؤال السابع: ال نجابة عاإل



السؤال األول: التأثير قليل الن الذين يقومون بعمل المشاريع هم مسئولي  ناإلجابة ع (:8)معلم 
 المجموعات.

لبة على ممارسة التعلم الذاتي، السؤال الثاني: من ناحية البيئة المدرسية، تشجع بع  الط نجابة عاإل
وتساعد في كتابة التقارير باسلوب علمي، وتساعد بع  الطلبة في اختيار الموضوم الذي يتالءم 
مع حاجاته وميوله، كما وتمرن الطلبة على استخدام التكنولوجيا. وأما من الناحية االجتماعية فإنها 

 تنمي لدى بع  الطالب روح التعاون والعمل الجماعي.
السؤال الثالث: بالنسبة للمعلم، في أنها تساعد على ربط المشاريع بالمادة التعليمية، حيث  ناإلجابة ع

تسهل هذه الطريقة تقديم المادة التعليمية للطالب. وأما بالنسبة للطالب فإنها تزيد من قدرة الطالب 
 هم.في التحصيل العلمي، واالعتماد على الذات، وتبادل المعلومات فيما بين

السؤال الرابع: األفضل قياس التحصيل العلمي الى جانب التعلم القائم على المشاريع،  ناإلجابة ع
 ألنها تقيس قدرات كل طالب لوحده.

السؤال الخامس: اعمل بهذه الطريقة أحيانا ولبع  الموضوعات.، اإلجابة على السؤال  ناإلجابة ع
 السادس:

 (التالفي ) الحل  الصعوبات والتحديات

تخصتتتتتتيص جلستتتتتتات إضتتتتتتافية للمجموعات من اجل   .الضعف في القراءة والكتابة
 .القراءة والكتابة

 طالبا. 20تقليل عدد الطالب في الصف الى  .كثافة الطالب في الصف

 .عمل مشروم واحد أو اثنين من كل المشاريع  .كثرة األعباء لدى الطالب

 

تاج الى وقت كثير والى تفرغ لهذا العمل كما ان كثير السؤال السابع: هذه الطريقة تح ناإلجابة ع
 من الطلبة ال يشارك بذلك، بل يعتمدون بشكل اكبر على رئيس المجموعة.
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 السؤال األول: ال ناإلجابة ع(: 9)معلم 
 شيء سوى األوراق.السؤال الثاني: لم تقدم أي  ناإلجابة ع
تقوية العالقة االجتماعية بين الطالب والمعلم ، وأصب  لها دور في  السؤال الثالث: ناإلجابة ع

 العالمة المدرسية كجزء من العالمات الكلية.
السؤال الرابع: قياس التحصيل الدراسي أفضل بكثير، الن هذه الطريقة غير شاملة مثل  ناإلجابة ع

ة لدى جميع مرتفعن هذه الطريقة يستطيع الجميع الحصول على عالمات التحصيل الدراسي وال
 الطالب الذين يتكلون في عملهم على رئيس المجموعة، لذلك ال تراعي الفروق الفردية بشكل دقيق.

السؤال الخامس: ال، ألنه ال يفي بالغر  المطلوب وربما للضرورة وليس شرطا أساسيا  ناإلجابة ع
 في كل المواضيع.

 
 
 

 السؤال السادس: ناإلجابة ع
 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

ال يوجد وقت كاف ومحدد للتطبيق ومناقشة 
 هذه المشاريع

تخصيص وقت لمناقشة هذه األبحاث كان تخصص 
 حصة في المنهاج وتكتب في البرنامج

نما شراؤها من  عدم قراءة الطلبة لألبحاث وا 
 مراكز التصوير والمكتبات

تكتب في الحصة باستخدام مراجع داخل المدرسة ان 
 كتوفير االنترنت والكتب الالزمة.

 

 السؤال السابع: ال ناإلجابة ع



 يداني.السؤال األول: نعم، ألنها ربطت الجانب النظري بالجانب العملي والم نجابة عاإل (:10)معلم 
 السؤال الثاني: في أنها ساعدت في تغيير أسلوب التفكير لدى الطالب. ناإلجابة ع
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زالة الفوارق بينهم، وأظهرت بع   ناإلجابة ع السؤال الثالث: في أنها حققت التعاون بين الطالب وا 
 المهارات عند الطلبة التي ال يمكن قياسها في الجانب النظري مثل القياس والمالحظة.

السؤال الرابع: هذه الطريقة تعتبر األفضل إذا اعتمدت باسلوب علمي وتم بناء المنهاج  نابة عاإلج
 حسب هذه الطريقة.

 السؤال الخامس: نعم. ناإلجابة ع
 السؤال السادس: ناإلجابة ع

 التالفي ) الحل ( الصعوبات والتحديات

 الث على األكثريجب ان تكون في مادتين أو ث أنها جاءت لجميع المواد الدراسية

 

 السؤال السابع: ال. ناإلجابة ع

 
 (7) ملحقال

المعرفة بماهية  االول مجال لمجاللالمتوســطات الحســابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة التقدير 
 ق الوسط الحسابيالتعلم القائم على المشاريع مرتبة تنازليا وف

 الترتيب 
رقمها في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

1 2 
التي يقوم  بتتتتتتاألهتتتتتتدافيلم المعلمون 

 عليها
 متوسطة 0.7944 3.3814

2 7 
يلم المعلمون بستتتتتتتتتتتتتتتلبيتتتتتتتات طريقتتتتتتتة 

 المشروم في التدريس
 متوسطة 0.9476 3.3559

3 3 
بتتتتتتتادد التي يقوم يلم المعلمون بتتتتتتتالم

 عليها 
 متوسطة 0.8595 3.3390
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4 1 
يلم المعلمون بمفهوم التعلم القتتتتتتتائم 

 على المشاريع
 متوسطة 0.8415 3.2627

5 5 
يلم المعلمون بشروط اختيار المشاريع 

 الطالبية 
 متوسطة 0.7973 3.2542

6 4 
يلم المعلمون بخصتتتتائص التعلم القائم 

 على المشاريع
 سطةمتو  0.8541 3.2973

7 6 
يلم المعلمون بخطوات التعلم القتتتتتتائم 

 على المشاريع
 متوسطة 0.7700 3.2373

 متوسطة 0.6882 3.2954 األولالوسط للمجال 
 

 
 

 (8) ملحقال
ايجابيات ومحاسن  الثاني مجال لمجالل، ودرجة التقدير لحسابية، واالنحرافات المعياريةاألوساط ا

 مرتبة تنازليا وفق الوسط الحسابيطريقة التعلم القائم على المشاريع 

 الترتيب 
رقمها في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

 مرتفعة 0.96442 3.7712 تنمي روح التعاون والعمل الجماعي 15 1

 مرتفعة 0.95310 3.6610 تمرن الطلبة على استخدام التكنولوجيا 30 2

 مرتفعة 0.97560 3.5339 محور العملية التعليميةيكون الطالب  13 3
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4 18 
الطالب  إكستتتتتتتتتتابفيها الى  األنشتتتتتتتتتتطةتؤدي 

 خبرات متنوعة
 متوسطة 0.93001 3.4492

 متوسطة 0.81685 3.3898 تكسب الطالب مهارات عملية متعددة 20 5

 متوسطة 1.03803 3.3898 تشجع الطلبة على حب االستطالم 9 6

 متوسطة 1.01303 3.3898 لى االبتكار تشجع الطلبة ع 16 7

 متوسطة 0.84252 3.3559 متنوعة إداريةتكسب الطلبة مهارات  21 8

 متوسطة 0.98298 3.3559 يتدرب الطلبة خاللها على عملية التخطيط 17 9

 متوسطة 0.93571 3.339 تساعد الطلبة على البحث المنظم  22 10

 متوسطة 0.97011 3.3305 المدرسة رأسواتهيئ الطلبة للحياة خارج  24 11

 متوسطة 1.02015 3.3220 تنمي ممارسة التعليم الذاتي للطلبة 11 12

13 26 
تقتتتتتتدم العتتتتتتديتتتتتتد من الفرص لزيتتتتتتادة دافعيتتتتتتة 

 المتعلمين
 متوسطة 0.97235 3.2966

 متوسطة 1.08337 3.2712 تثير اهتمام الطلبة 8 14

15 25 
ين تستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتد الطلبتتتة على الربط التكتتتاملي ب

 األكاديميةالحياة الواقعية والمادة 
 متوسطة 0.96167 3.2881

 الترتيب 
رقمها في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

 متوسطة 0.97052 3.2881 تبدد الخوف لدى بع  الطالب 27 16

17 23 
تستتتتتتتتاعد الطالب في كتابة التقارير باستتتتتتتتلوب 

 علمي
 متوسطة 0.93059 3.2712

18 29 
تستتتتتتتتتاعد الطلبة في اختيار الموضتتتتتتتتتوم الذي 

 يتالءم مع حاجاته وميوله
 متوسطة 0.96243 3.2542
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 متوسطة 1.02895 3.2458 ترفع تحصيل الطلبة 12 19

 متوسطة 0.99924 3.2288 تكسب الطالب مهارات عقلية متعددة 19 20

 توسطةم 0.95050 3.2119 تراعي خصائص المتعلمين 14 21

 متوسطة 0.87263 3.1271 التعلم أنماطتراعي  28 22

 منخفضة 1.02246 2.9237 تراعي الفروق الفردية  10 23

 متوسطة 0.72181 3.3346 الوسط للمجال الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9) ملحقال
م ســلبيات اســتخدا الثالث مجال لمجاللودرجة التقدير  لحســابية، واالنحرافات المعيارية،األوســاط ا

 طريقة التعلم القائم على المشاريع مرتبة تنازليا وفق الوسط الحسابي

 الترتيب 
رقمها في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 التقدير

1 32 
تحتاج بع  المشتتتتتتتتتاريع وقتا طويال قد يمتد الى 

  أكثر أوشهر 
 مرتفعة 0.90566 3.9831

 مرتفعة 0.86194 3.9746 ا في استراتيجيات التدريستحتاج الى معلم ملم 39 2
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 مرتفعة 0.81013 3.9576 خبرة في التدريس يتحتاج الى معلم ذ 38 3

4 34 
تحتاج بع  المشتتتتتتتتتتتاريع الى مكان مخصتتتتتتتتتتص 

 لتنفيذها 
 مرتفعة 0.84458 3.9322

5 37 
تحتتتتتتتتاج الى معلم متتتتتتتدرب على تطبيق هتتتتتتتذه 

 اإلستراتيجية
 مرتفعة 0.89375 3.9322

 مرتفعة 0.98180 3.8983 ال تتناسب مع جميع المواد الدراسية 33 6

 مرتفعة 0.93942 3.8475 مادية وبشرية  إمكاناتتحتاج الى  31 7

 مرتفعة 0.99692 3.6017 صعوبة في تقويم المشروم أحيانايواجه المعلم  40 8

 متوسطة 1.05203 3.4915 إليهمال تشرك جميع الطالب في المهام الموكلة  42 9

 متوسطة 0.90133 3.3559 تركز على ميول الطلبة وترك القيم االجتماعية  41 10

 متوسطة 1.02015 3.3220 يصعب ربط بع  المشاريع مع المنهاج  35 11

 متوسطة 0.92544 3.2881 يصعب ربط بع  المشاريع مع الخبرات العملية  36 12

 ةمرتفع 0.54393 3.7154 الوسط للمجال الثالث

 (10) ملحقال
المعيقات التي تحول  الرابع مجال لمجاللودرجة التقدير  لحسابية، واالنحرافات المعيارية،األوساط ا

 دون استخدام طريقة التعلم القائم على المشاريع مرتبة تنازليا وفق الوسط الحسابي

 الترتيب 
رقمها في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

جة در 
 التقدير

1 52 
يعتتتتتتاني المعلمون من كثرة المقررات 

 الدراسية 
 مرتفعة جدا 0.73867 4.3814
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2 48 
 األعبتتتتتتتاءيعتتتتتتتاني المعلمون من كثرة 

 إليهموتعدد المسؤوليات الموكلة 
 مرتفعة جدا 0.95080 4.2797

3 56 
يصتتتتتتتتتتتتتتعب تنفيذها لكثرة الحصتتتتتتتتتتتتتتص 

 الدراسية
 مرتفعة جدا 0.80236 4.2712

 مرتفعة جدا 0.79987 4.2627 تنفيذها لكثرة المواد الدراسيةيصعب  57 4

5 43 
تحتتتتتتتاج الى توافر الحوافز المتتتتتتاديتتتتتتة 

 والمعنوية للمعلمين
 مرتفعة جدا 0.87013 4.0593

6 53 
يعتتتتتتتاني المعلمون من زيتتتتتتتادة عتتتتتتتدد 

 الطالب في الفصول الدراسية 
 مرتفعة 1.03761 3.9831

7 50 

من عتتتتتتتدم توافر  المعلمون يعتتتتتتتاني 

والتتتقتنتيتتتتتتتات التحتتتتتتتديتثتتتتتتتة في  األجتهتزة

 الفصول الدراسية

 مرتفعة 1.03271 3.8983

8 54 
ال تتالءم مع  زمن الحصتتتتتة الصتتتتتفية 

 دقيقة فقط 40بواقع 
 مرتفعة 1.07522 3.8220

9 55 
يواجتتتتته المعلمون خالل تطبيقهتتتتتا في 

 عدم  تهيئة البيئة الصفية
 مرتفعة 0.94787 3.7966

10 51 
 األنظمةيصتتتتتتتعب تطبيقها في ضتتتتتتتوء 

 بالمدرسة اإلداريةواللوائ  
 مرتفعة 0.94878 3.7288

 الترتيب 
رقمها في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقدير

11 44 
يصتتتتتتتتتعب تنفيذها بستتتتتتتتتبب صتتتتتتتتتالحية 

 المعلم المحدودة
 مرتفعة 0.94878 3.7288
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12 46 

كافية ترشتتتتتتتتتتتتتتد  تدريبيةال يوجد دورات 

الستتتتتتتتتتتتتتتختتدام التعلم القتتائم على  المعلم

 المشاريع في التدريس 

 مرتفعة 0.90874 3.7034

13 47 

من االنتقال يواجه المعلمون صتتتتتتعوبة 

التتتتتى   متتتتتن التتتتتتتتتتتعتتتتتلتتتتتيتتتتتم التتتتتتتتتتتقتتتتتلتتتتتيتتتتتتتدي

 االستراتيجيات الحديثة 

 مرتفعة 0.95396 3.5932

14 45 
وتتتتتدريتتتتب  تتتتتأهيتتتتليقتتتتل االهتمتتتتام في 

 الخدمة   وأثناءالمعلمين قبل الخدمة 
 مرتفعة 0.95548 3.5763

15 49 

يقتتل اهتمتتام مشتتتتتتتتتتتتتترفي العلوم بتوجيتته 

المعلمين نحو استتتتتتتتتتتتتخدام التعلم القائم 

 على المشاريع

 مرتفعة 0.90202 3.5508

 مرتفعة 0.60825 3.9090 الوسط للمجال الرابع

 
 
 
 
 
 

 (11) الملحق
 ( االستبانة)  العليا ساتار دال كلية من مهمة تسهيل كتاب
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 (12) الملحق
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 التربية مديرية  قبل من الحكومية المدارس على االستبانات توزيع في الطالب مهمة تسهيل كتاب

 والتعليم

 

 (13) الملحق
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 (المقابلة)  العليا ساتاردال كلية من مهمة تسهيل كتاب

 

 

 (14) الملحق
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Abstract 

      This study aims at identifying the reality of using project-based learning 

in government Schools from science teacher's perspectives in District of 

Jenin for the Academic years (2015 – 2016). The study also aims to identify 

the effect of the independent variables: gender, academic qualification, years 

of teaching experience, class size, and school place on reality of using 

project-based learning as viewed by science teachers in District of Jenin. 

      The population of the study is the (159) teachers teaching this syllabus 

in all schools. The questionnaire is distributed by the Directorate. (118) out 

of the (159) are collected, and its consider specimen of the study. 

      The description method is used. The other research instrument is the 

interview and questionnaire. The questionnaire items are (57) categorized 

into four categories. The study questionnaire was validated and tested by a 

group of experts in the study field. Cronpach alpha test was used to define 

the questionnaire immutability, which reached (92.5) points. This showed 

that the study instrument was so suitable for achieving the study goals. The 

study data was collected and analyzed by (SPSS) program. 

      As for the meeting, it contained some questions of open answer. These 

covered the teacher's views of methodology that depends on projects, and 
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how beneficial was this methodology. It also covered the obstacles when 

applying this method.  

In the light of the study findings, the following results were noticed: 

 The study showed that the method project-based learning is lowly 

used by science teachers in Jenin directorate. This result was in full 

harmony with the results of the meetings with science teachers. As it 

is shown, although the teachers tell that the use project-based learning 

is essential and progress of the benefits of being a requirement of the 

ministry, but they pointed to the presence of many difficulties and 

drawback that pose a barrier to prevent their implementation of it and 

achieve the desired benefit. 

 There are no statistically significant differences at the level of 

significant (α = 0.05) between the averages of responses of the 

participants towards the reality of using project-based learning in 

government Schools from science teacher's perspectives in District of 

Jenin, in the total degree of domains. 

 There are no statistically significant differences at the level of 

significant (α = 0.05) between the averages of responses of the 

participants towards the reality of using project-based learning in 

government Schools from science teacher's perspectives in District of 

Jenin, according to the variable (academic qualification, years of 

teaching experience, class size, and school place). 

 There are statistically significant differences at the level of significant 

(α = 0.05) between the averages of responses of the participants 
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towards the reality of using project-based learning in government 

Schools from science teacher's perspectives in District of Jenin, 

according to the variable sex, in favor of males. 

      The researcher recommended the following: The Ministry of 

Education should organize more training courses in the area. Provide 

more financial support for the teachers. Enrich the labs with necessary 

tools and materials. Modulate and organize the content of the science 

textbooks to suit the method project-based learning.   




