
                عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس 

  

  

  

  

  

  

إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حل المشكالت 

  في تدريس الرياضيات ومعيقاتها في محافظة بيت لحم
  

  

  

   

  نعمة عبد الرحمن صالح عدوي

  

  

  

  

  رسالة ماجستير

  

  

  

   فلسطين–القدس 

  

 م2010/  هـ1431



  لمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حل المشكالتإدراك مع

   في تدريس الرياضيات ومعيقاتها في محافظة بيت لحم

  

  

  

  إعداد الطالبة

  نعمة عبد الرحمن صالح عدوي

  

  

  بكالوريوس تربية ابتدائية 

   فلسطين–جامعة القدس المفتوحة 

  

  

  إشراف 

  انإبراهيم عرمالدكتور 

  

  

  

  رسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير قدمت هذه ال

   العليا من عمادة الدراساتفي أساليب التدريس

  

  

  

  جامعة القدس

  

 م2010/  هـ1431



  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  برنامج أساليب التدريس 

  

  

  إجازة الرسالة

  

  يجية حل المشكالت إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إسترات

  في تدريس الرياضيات ومعيقاتها في محافظة بيت لحم

  

  

  

  نعمة عبد الرحمن صالح عدوي : اسم الطالبة

  20811732: الرقم الجامعي

  
  ان إبراهيم عرم. د: المشرف

م من لجنـة المناقـشة المدرجـة أسـماؤهم          08/2010/ 24نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ      
  : وتواقيعهم

  
  .........................:التوقيع            رئيس لجنة المناقشة إبراهيم عرمان.د. 1
  .........................:التوقيع         ممتحناً داخلياً عفيف زيدان.د. 2
  .........................:التوقيع         ممتحناً خارجياً غازي أبو شرخ.د. 3
  
  
  
  
  
  

   فلسطين–القدس 

2010/  هـ1431



  هداءاإل
  

  إلى من كنت أتمنى وجودهم في هذه اللحظات بيننا
   العطرة الطيبةا اهللا وإلى أرواحهماأبي وأمي رحمهم

  
  إلى من شاركتهم ذكريات الطفولة والشباب إخوتي وأخواتي

  
   حفظهما اهللا وأطال في عمرهماينإلى من هما بمثابة والدي والدا زوجي العزيز

  
  رفيق حياتيإلى من عايش مشواري الدراسي و

  زوجي العزيز
  

  إلى امتداد وجودي أبنائي وبناتي األحباء
  حفظهم اهللا

 
 

  إلى كل باحث في دروب العلم والمعرفة
  

  ُأهدي ثمرة جهدي المتواضع
  
  

  نعمة عبد الرحمن عدوي
  

  

  

  

  

  



  أ 

  

  

  

  

  

  

  إقـــــرار
  
  

ا نتيجة أبحـاثي    القدس لنيل درجة الماجستير، وأنه    مت لجامعة   الرسالة أنها قد   ةمأقر أنا مقد  
الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أيـة                     

  .  جامعة أو معهددرجة عليا ألي
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  2010/ 08/ 24: التاريخ
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  
  

، }من بطُونِ أُمهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُم الْسمْعَ وَاألَبْصَارَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَـشْكُرونَ   وَاللّه أَخْرَجَكُم   {

מ    ]78: النمل[ א   א
  

  شكر وتقدير
  

اجياً أن يكون   أحمد اهللا الذي أعانني ومنحني العزم إلخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود، ر             
  .لبنة تضاف إلى صرح العلم والمعرفة

ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى كل من سـاهم ومـد يـد                     
ان الذي تابع خطوات هذه الرسالة، ولم يبخل بتوجيهاته         إبراهيم عرم العون، وأخص بالذكر الدكتور     

  .وإرشاداته
  

                غـازي أبـو شـرخ      والدكتورعفيف زيدان   وي لجنة المناقشة الدكتور     وأتقدم بخالص الشكر لعض   
  .كما أتقدم بالشكر إلى األخ العزيز وليد الذي تابع معي خطوات هذا العملو
  

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان ألعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة مـن أسـاتذة الجامعـات،                 
تربويين، وجميع المعلمين المشاركين في الدراسة، ومديريـة التربيـة          ورؤساء أقسام، والمشرفين ال   

ذلك إلى جامعة القدس التي لهـا       ك. ني من تطبيق هذه الدراسة    محافظة بيت لحم التي مكنت    / والتعليم
  . طويل في دعم عملية التعلم والتعليمعبا
  

                                                                 

  

                                                                        الباحثة

  نعمة عبد الرحمن عدوي
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  :الملخص
  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا السـتخدام إسـتراتيجية حـل                
  . بيت لحمالمشكالت في تدريس الرياضيات ومعيقاتها في محافظة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا الذين يدرسون الرياضيات             
والبـالغ  ) 2010 – 2009(على اختالف تخصصاتهم وخبراتهم في مديرية بيت لحم للعام الدراسي           

  .معلماً ومعلمة) 233(عددهم 
ببناء استمارة استبيان كأداة دراسـة، وقـد      استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي حيث قامت الباحثة        

. القسم األول ويشمل المعلومات العامة التي تخص أفراد العينـة         : احتوت االستبانة على ثالث أقسام    
القسم الثاني ويشمل إدراك المعلمين الستخدام أسلوب حل المشكالت في الرياضيات ويتكـون مـن               

 تواجه المعلم في تدريـسه للرياضـيات باسـتخدام          القسم الثالث ويشمل المعيقات التي    . فقرة) 22(
  .فقرة) 22(أسلوب حل المشكالت ويتكون من 

محكماً، من األسـاتذة    ) 10(تحقق من صدق أداة الدراسة، تم عرضها على محكمين بلغ عددهم            لول
والمختصين التربويين، ممن يعملون في مجاالت اإلشراف التربوي والتدريس، وأعـضاء هيئـات             

  .امعات الفلسطينيةتدريس الج
استبانات على عشرة معلمين ومعلمات بصورة عشوائية لمدارس        ) 10(أما ثبات األداة فقد تم توزيع       

 وتبين أن االسـتبانة  (Cronbach Alpha)) كرونباخ ألفا(مختلفة وتم استخدام التحليل اإلحصائي 
 السـتخدام أسـلوب حـل        إدراك المعلمين   لمجال )0.78 (حيث كانت  الثباتتتمتع بدرجة جيدة من     

  . لمعيقات استخدام أسلوب حل المشكالت) 0.89(المشكالت، وتتمتع بدرجة عالية 
  :النتائج التاليةالدراسة بعد إجراء التحليل اإلحصائي، أظهرت 

ن درجة إدراك المعلمين الستخدام أسلوب حل المشكالت كان متوسطاً فقد كـان أكثـر المظـاهر                 إ
 . التفكير العلمي لدى الطلبةينميأن أسلوب حل المشكالت شيوعاً لدى المعلمين هي 

ن درجة معيقات استخدام أسلوب حل المشكالت لدى معلمي المرحلة األساسية كانت متوسطة،             كما أ 
وكانت أكثر المعيقات شيوعاً لدى المعلمين هي أن العبء التدريسي ال يعطي الوقت الكافي للتخطيط               

 .لدرس بأسلوب حل المشكالت

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلـة األساسـية الـدنيا               ك  كذل
لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير سنوات الخبـرة وكانـت           

 . سنوات10لصالح المعلمين ذوي الخبرة أكثر من 



  د 

ديرات معملي المرحلة األساسـية الـدنيا        فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تق        أيضاً توجدو
لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير الجهة المشرفة وكانـت             

 .لصالح معلمي مدارس الحكومة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حول             كما و 
جية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير الجنس وكانـت الفـروق            معيقات استخدام إستراتي  

 .لصالح الذكور

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معملي المرحلة األساسية الدنيا حول             كذلك  
معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير الجهة المـشرفة، وكانـت              

 .ح معلمي المدارس الخاصةالفروق لصال

  :وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها ما يلي
 .إجراء دراسات حول إستراتجية حل المشكالت لجميع الصفوف الدراسية ولجميع المواد .1

عقد دورات تدريبية يتم من خاللها تعريف المعلمين علـى إسـتراتيجية حـل المـشكالت                 .2
 .ظيفها داخل الحجرة الصفيةوتدريبهم عليها بتو
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Abstract: 
 

This study aimed to identify and explore the strategic techniques used by the 
teachers of Math in the Lower Basic Stage in Bethlehem District to overcome 
the obstacles and problems of teaching Mathematics. 
 
 
The population of the study included all the teachers of Math who work in the 
schools of Bethlehem Administration for the school year (2009-2010). The 
population of the study was (233) teachers. 
  
The study adopted the descriptive research in which the researcher designed a 
questionnaire as the instument of the study. It was divided into three parts: the 
first one included general information about the sample's individuals. The 
second part included (22) paragraphs to investigate the teachers' perception of 
solving problems in teaching Math. The last part of the questionnaire included 
the obstacles which face the teachers in teaching Math, and it also included 
(22) paragraphs.                                           
 
We showed the instument of the study (questionnaire) to (10) experts in order 
to examine its validity and stability. The experts were all teachers who work 
in the field of teaching whether in schools or universities.                
 
Ten questionnaires were distributed haphazardly to ten teachers in different 
schools to check the validity and stability of the study instument. 
Furthermore, the researcher used the statistical analysis (Cronbach Alpha) 
which proved that the instument of the study is reliable and valid.                                             
 
The results of the statistical analysis showed that: 
The degree of the teachers' perception of using the strategy of solving 
problems was average, and the most teachers agreed that the method of 
solving the problems improves and develops the students' scientific thoughts. 
The degree obstacles using of the method of solving problems was average, 
and the most common problem was the study load which does not give 
enough time for planning a lesson by using the method of solving the 
problems. 
There are statistical significant differences at the significant among the 
expectations average of the primary schools' teachers for their perception 
level of using the method of solving the problems in teaching Math according 
to the years of experience variable.  
There are statistical significant differences at the significant among the 
expectations average of the primary schools' teachers for their perception 
level of using the method of solving the problems in teaching Math according 



  و 

to supervising side variable. These differences were with the side of the 
teachers who work in the governmental schools. 
  
 
There are statistical significant differences at the significant among the 
expectations average of the primary schools' teachers for their perception 
level of using the method of solving the problems in teaching Math according 
to sex variable. These differences were with the side of the male teachers. 
 
There are statistical significant differences at the significant among the 
expectations average of the primary schools' teachers for their perception 
level of using the method of solving the problems in teaching Math according 
to supervising side variable. These differences were with the side of the 
teachers who work in the privet schools.             
 
In the light of the study results, the researcher would suggest some 
recommendations that would be useful:                                                   
 
1. Making studies about the strategies of solving the problems of all the 

school classes and courses. 
2. Making training courses and sessions for teachers to enable them using the 

strategy of solving the problems and apply this strategy with the students 
inside the class room.                                       
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  الفصل األول

  كلة الدراسة وأهميتهاشم
  

  :المقدمة 1.1

  
وفي ظل الحاجة إلى التعلم ودافع التعليم في مجال الحياة المادية           بدأت فكرة التعليم والتعلم منذ القدم       

فقد أدرك اإلنسان أن الحياة تواجهه بمشكالت متعددة عليه أن يتحداها ويتغلب عليها ولم يتردد، بل                
  ).1984،  وآخرونظافر(أخذ يبذل المحاولة وراء المحاولة لكي ينجح في هذا التحدي 

  
 التعليم والتعلم في ظل المحاولة والمالحظة، حاول اإلنسان البدائي نقل           ولقد نشأت فكرة الطريقة في    

خبرته إلى غيره فأثرت فيه حينا ولم تؤثر فيه حينا أخر، وتكررت المحـاوالت واقتـرن بعـضها                  
ما سر النجاح في نقل بعـض   : بالنجاح واإلخفاق حينا أخر ودفعه ذلك إلى التأمل فيها والى التساؤل          

  ).1984،  وآخرونظافر(ذي أدى إلى إخفاق بعضها فلم تؤثر في نفس المتعلم؟ الخبرات؟ وما ال
   

هذا ويعتبر مجال المناهج وطرق تدريسها من المجاالت الدراسية ذات األهمية التطبيقية في مجاالت              
التربية وإعداد أفراد المجتمع، ولذلك فإن ذلك المجال الدراسي ليس له أهمية فحسب فـي االرتقـاء            

  ).1988حسني، ( التعليم فقط بل واالرتقاء بمستوى المجتمع وتقدمه بمستوى
  

إن أساليب التدريس وطرائقه ليست واحدة في كل عصر وفي كل مجتمع، بل هي وليـدة ظـروف                  
وحاجات ومطالب اجتماعية معينة ومن ثم فهي تتغير كلما تغيرت األهداف التعليمة واالهتمامـات               

تمع وحاجاته كما يشمل التعديل والتبديل كلمـا تعـددت وتنوعـت            التربوية لمواجهة متطلبات المج   
  ).1993المشيقح، (مصادر المعرفة، وكلما نفحت رياح التغير ثقافة المجتمع 

  
فقد تزامن استخدام إستراتيجية حل المشكالت كطريقة للتدريس مع ظهور مفهوم المنهج الحـديث،              

مية، وقد انتهت العديد من الدراسات الـسابقة إن         وأصبحت تستخدم بفاعلية في تحقيق األهداف التعلي      
  .إلستراتيجية حل المشكالت أهمية بالغة في تنمية المهارات الرياضية

  
وقد برزت إستراتيجية حل المشكالت في اآلونة األخيرة لما لها من أهمية في إثارة تفكير الطالـب                 

وتعتبـر  . ل المدرسة أو خارجها   وتعويده على األسلوب العلمي في حل أي مشكلة تواجهه سواء داخ          
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هذه الطريقة من الطرق المتداولة في تدريس المواد الدراسية المختلفة، وهي طريقة يقوم بها المعلم               
بصياغة الدروس في صورة مشكالت مع إقامة الفرصة أمام الطلبة للتعامل معها من أجل الوصول               

  ).1993محمد، (لحل المشكالت 
 للمرحلة المتوسطة يهدف إلى توجيه الطلبة لضرورة حل جميع مشاكله           نظراً ألن منهاج الرياضيات   

العامة والخاصة بأسلوب علمي يرسم الطريق السوي الذي يوصله إلى ذلك الهدف وإكسابه اتجاهات              
  .وعادات اجتماعية سليمة

   
ئل ويشير جون ديوي إلى أن مشكلة الطفل الرئيسية ال تعدو السيطرة على جسمه كوسيلة من الوسا               

التي تمكنه من الوصول إلى حالة المالئمة بين نفسه وبين البيئة االجتماعية والطبيعية، فالطفل يجب               
 عليه أن يتعلم كيف يرى وكيف يسمع وكيف يصل إلى األشـياء وكيـف               يءأن يتعلم القيام بكل ش    

 التفكيـر   الخ، وهذه العمليات أجمعها تتطلب لونا من ألوان       ...... .يتزن جسمه وكيف يحبو ويمشي    
  ).1969عبد العزيز، (ولو كان هذا التفكير في مرحلته البدائية 

   
وقد تظهر في حياة الفرد مشكالت ال حصر لها وكذلك الحال بالنسبة للمتعلم فهناك مشكالت تتصل                
بعالقة األفراد ببعضهم ومشكالت تتصل بفهم المدركات والمشاعر واالنفعـاالت وبعـضها تتعلـق              

واكتساب المهارات وممارستها وأخرى خاصة باألخالق ويمكـن القـول أن حـل        بادراك العالقات   
 سواء كانت مباشرة وغير مباشرة ويحتاج ذلك مهارة وقـدرات           علميةالمشكالت يحتاج إلى طرق     

  ).2004عبد الهادي، (يستخدم فيها المعلومات للوصول إلى الحلول المنشودة 
   
ا الفرد وهو بهذا يوحي إلينا بأن المشكلة مسألة فرديـة           المشكلة بأنها حاجة يشعر به    ) ديوي(يعرف  

والمشكلة حالة يـشعر    ). 1991جابر،(فما يخلق مشكلة بالنسبة لفرد قد ال يكون كذلك بالنسبة آلخر            
فيها التالميذ بأنهم أمام موقف قد يكون مجرد سؤال يجهلون اإلجابة عنه ويرغبـون فـي معرفـة                  

 الدراسي كله في صورة مشكالت مما يعني ضـرورة إتبـاع            اإلجابة الصحيحة وقد يصاغ المقرر    
طريقة المشكالت في تدريسه وقد يكون المقرر في صورة موضوعات ويتبادل المـدرس بعـضها               

  ).1999ريان، (بالتدريس بطريقة المشكالت 
  

ويعرف بعض التربويين طريقة حل المشكالت بأنها طريقة التفكير العملي تقوم علـى المالحظـة               
ومـن  ) االستقراء(ة والتجريب وجمع المعلومات بحيث يتم االنتقال فيها من الجزء إلى الكل             الواعي

  ).1989السكران، (من أجل الوصول إلى حل مقبول ) االستنتاج(الكل إلى الجزء 
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ويرى بوليا أن حل المشكلة يعني إيجاد مخرج من صعوبة أو طريق حول عقبة مـا أو الحـصول                   
 عليه مباشرة وأنه ليس هناك طريقة عامه شاملة يمكن تعليمها للطالب            على هدف ال يمكن الحصول    

هـم يحلـون    لتمكنهم من حل أي مشكلة تواجههم ولكن يمكن تنمية قدرتهم على حل المشكالت بجعل             
  ).Polya, 1979(مشكالت بجهودهم الخاصة 

  
تكون من الخطوات   أن حلها ي  ) 2005(وبالنسبة للمشكالت الرياضية يرى أبو العباس نقال عن برهم          

  - :اآلتية

 . المناسبة للتفكيرللمشكلةالتهيؤ  -1

 .إيجاد الطريقة المناسبة للتفكير -2

 .الوصول للحل - 3
  

، أن تعلم حل المسألة الرياضية تعـد اعقـد أنـواع الـتعلم     )Carpenter, 1981 (ويؤكد كاربنتر
 ذاتياً إذا طرح على الطلبة      اإلنساني حيث أن قليال من الطلبة لديهم القدرة على حل المسألة الرياضية           

وفاء، (مسألة غير مألوفة تحتاج إلى بعض التفكير وتنظيم المعلومات يقف معظمهم عاجز عن حلها               
1986.(  

  
  :إلى أن المسألة تتكون من ثالثة عناصر هي) 1986(وتشير كذلك وفاء 

  .المعطيات، والمطلوب، والمعوقات التي تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود
  - :هما) Kantowski(أن حل المسألة الرياضية له مظهران كما أوضحه كانتوسكى و

.  وهي جملة السلوك أو النشاط العقلي الذي ينطوي عليه البحـث عـن الحـل               (Process)العملية  
  . وهو الحل الفعلي(Product)والناتج 

ك تـوازن معـين     ضروريان لحل المسألة، ويجب أن يكون هنـا       ) العملية والناتج (وكال المظهرين   
  .بينهما

ومما يالحظ اهتمام الكثير من البحوث في حل المسألة اللفظيـة إجمـاالً بالنـاتج دون العمليـة أو                   
  .اإلستراتيجية المتبعة

تأتي هذه الدراسة بالكشف عن إدراك معلمـي المرحلـة األساسـية بطريقـه حـل                من أجل ذلك    و
ريس الرياضيات باإلضافة إلى الكشف عـن       المشكالت باعتبارها من إحدى الطرق األساسية في تد       

  . المعيقات التي تواجههم في استخدام هذه الطريقة
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 :مشكلة الدراسة 2.1

  
تتحدد مشكلة الدراسة حول إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة بيت لحم إلستراتيجية              

حثة مـن خـالل موقعهـا        حيث الحظت البا   .حل المشكالت باإلضافة إلى المعيقات التي تواجههم      
الوظيفي كمعلمة بأن هناك اهتماماً بالغاً بالمعلمين باعتبارهم الركيزة األساسية في رفـع مـستوى               
التحصيل الدراسي للتالميذ، وأن هناك اختالفاً واضحاً في إدراك المعلمين لهذه اإلستراتيجية ممـا              

  .أدى إلى توجه الباحثة نحو هذه الدراسة
دراسات إلى مدى تحصيل الطلبة في حل المشكالت الرياضية مما أدى إلى تقديم             وتشير الكثير من ال   

توصيات بإجراء المزيد من الدراسات حول هذه اإلستراتيجية بشكل عام حيث أن استراتيجيات حلها              
 .لم تنل حظها من جهود الباحثين في الوطن العربي وخصوصا لطلبة المرحلة األساسية الدنيا

د المبذولة من اجل االهتمام في حل المشكالت الرياضية واعتبارها إحدى الطرق            وبالرغم من الجهو  
األساسية لتعلم وتعليم الرياضيات ما زال تعليم حل المشكالت في مدارسنا غير واضـح وال تـزال                 

 .الكتب تركز على النتائج دون الطرق

يات تـدريس المباحـث     استراتجوبما أن المعلم مفتاح التغير في أي عملية تحسين للتربية والتعليم و           
 هذه الدراسة بالكشف عن درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة             حاولتالمختلفة  

بيت لحم ألسلوب حل المشكالت باإلضافة إلى المعيقات التي تواجهه في  استخدام هذه الطريقة في                
 .تدريس الرياضيات

  

 : وأسئلتهاأهداف الدراسة 3.1

  
 الدارسة إلى التعرف على إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إسـتراتيجية              هذه هدفت

  .حل المشكالت في تدريس الرياضيات بمحافظة بيت لحم
  : الدراسة باإلجابة عن السؤالين الرئيسيين اآلتيينأهدافوعليه فقد تحددت 

يجية حـل المـشكالت فـي       ما مدى إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إسـترات          .1
  الرياضيات في محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم؟

 ما المعيقات التي تواجه المعلم في تدريسه للرياضيات باستخدام إستراتيجية حل المشكالت؟ .2
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  :اشتملت الدراسة على سؤالين رئيسيين حيث تم تحوليهما إلى أسئلة فرعية
 المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حـل        ما مدى إدراك معلمي   : السؤال الرئيسي األول  

  ؟ت في الرياضيات في محافظة بيت لحمالمشكال

  
  - :التالية فرعيةالسئلة األ حيث انبثق عنه

 توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا               هل -1
 ؟ياضيات تعزى لمتغير الجنس في الرلمستوى إدراكهم إلستراتجية حل المشكالت

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الـدنيا              هل  -2
 ؟اضيات تعزى لمتغير المؤهل العلميلمستوى إدراكهم إلستراتجية حل المشكالت في الري

 اسية الـدنيا   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األس           هل  -3
 ؟ياضيات تعزى لمتغير سنوات الخبرةلمستوى إدراكهم إلستراتجية حل المشكالت في الر

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الـدنيا              هل  -4
 ؟ التخصصلمستوى إدراكهم إلستراتجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير

ات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا             توجد فروق ذ   هل -5
 ؟اضيات تعزى لمتغير الجهة المشرفةلمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الري

  
لرياضـيات باسـتخدام    تواجه المعلـم فـي تدريـسه ل       ما المعيقات التي    : السؤال الرئيسي الثاني  

  ؟إستراتيجية حل المشكالت

  
 -:التاليةث انبثق عنه األسئلة الفرعية حي

اسـية الـدنيا     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األس           هل -1
 ؟لمشكالت في الرياضيات تعزى للجنسإستراتجية حل احول معيقات استخدام 

سية الـدنيا   ا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األس           هل  -2
 ؟رةإستراتجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لسنوات الخبحول معيقات استخدام 

اسية الـدنيا    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األس           هل  -3
 ؟في الرياضيات تعزى لمتغير التخصصإستراتجية حل المشكالت حول معيقات استخدام 

 الـدنيا   األساسية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة       إحصائيةات داللة    توجد فروق ذ   هل  -4
 ؟اضيات تعزى لمتغير المؤهل العلمي حل المشكالت في الريإستراتيجيةحول معيقات استخدام 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا               هل -5
  ؟اضيات تعزى لمتغير الجهة المشرفةجية حل المشكالت في الريحول معيقات استخدام إستراتي
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 -:أهمية الدراسة 5.1

  
 أهمية هذه الدراسة من األهمية الكبرى من استراتيجيات حل المشكالت الرياضـية وتـساعد               تكمن

واضعي المناهج في إعادة النظر بمناهج الرياضيات بحيث تركز على أنواع المـسائل الرياضـية               
، وتساعد على اسـتخدام اسـتراتجيات محـددة         )تينية وغير روتينية، حياتية ورياضية    رو(المختلفة  

  . ومتنوعة عند عرض أمثلة الدروس ووضع المسائل الرياضية
وقد تؤدي هذه الدراسة إلى خلق الحافز لدى المعلمين لممارسة إستراتيجية حل المشكالت بأنواعهـا               

 . الطالبالمختلفة مما سيكون له األثر في تحسين تعلم

كما ستساعد هذه الدراسة في إعداد برامج تدريبية قائمة على هذه االستراتيجيات لتدريب المعلمـين               
عليها وتساعد في انتقال اثر التعليم وتحسن في األداء في حل المسألة الرياضية وتحسن من معرفـة      

  .الطلبة في عمليات القراءة واألدب االستيعابي
ة في الكشف عن المعيقات التي تواجه المعلمين والطلبة فـي اسـتخدام             ساركما وقد تساعد هذه الد    

  . حل المشكالت ورفع التوصيات الالزمة للجهات المسؤوله أصحاب القرار لعمل الالزمإستراتيجية
  

  -:حدود الدراسة 6.1

  
 الدنيا فـي    األساسية هذه الدراسة على معلمي الرياضيات للمرحلة        تم إجراء  :بشريمحدد   •

 . بيت لحممحافظة

 ).2009/2010(هذه الدراسة في العام الدراسي تم إجراء  :محدد زماني •

 . وإجراءاتها الدراسةأداةتتوقف نتائج هذه الدراسة على مدى صدق وثبات  :محدد منهجي •
  

  : مصطلحات الدراسة7.1
  

  : المشكلة
  

يرغبون فـي   بة عنه و  حالة يشعر فيها التالميذ بأنهم أمام موقف قد يكون مجرد سؤال يجهلون اإلجا            
  .)1999ريان،  (معرفة اإلجابة الصحيحة
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  :حل المشكلة الرياضية
  

هي العمليات التي يقوم بها المعلم أو الطالب لحل الموقف الرياضي الذي يشكل له مشكلة من خالل                 
  .استخدام الخبرات السابقة وقدراته العقلية

  
  :اإلدراك

  
علم قبل وأثناء عمله كمعلم ومعتقداته ومعرفتـه حـول الـتعلم            التأمالت الذاتية للم  : يعرف إجرائياً 

  .والطالب والمحتوى، ووعيه باستراتيجيات حل المشاكل في التعلم
  

  :إستراتيجية حل المشكلة الرياضية
  

 د فـي تيـسير وتوليـد حـل المـشكلة          هي أية إجراءات عقلية يستخدمها المعلم أو الطالب تـساع         
  .)2007الشامسطي، (
  

  : ت لحممحافظة بي
  

وهي إحدى محافظات فلسطين تقع في الضفة الغربية، إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، وتضم               
مديرية واحدة للتربية والتعليم تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تشرف على أكثر مـن               

  . مئة مدرسة حكومية
  

  :المرحلة األساسية الدنيا
  

  .ة من الصف األول األساسي حتى الرابع األساسيوتشمل الصفوف األساسي



  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

   المقدمة1.2

 المشكالت ومفهومها 2.2

 صناف المشكالت في األدب التربويأ 3.2

 ات كعمليات عقلية ونزعة وجدانيةتعليم وتعلم الرياضي 4.2

  )الرياضيات(تدريس  أسلوب حل المشكالت في الأهمية استخدام 5.2

 . النقد الموجه لطريقة حل المشكالت6.2

 ل المشكالتخطوات أسلوب ح 7.2

 إستراتيجية حل المشكالتمعيقات استخدام  8.2

  استراتيجيات حل المشكالت 9.2

   نظريات حل المشكالت10.2

 ت طرق تعلم حل المشكال11.2

 س معاصرين في أسلوب حل المشكالتآراء علماء نف 12.2

 علم في تعليم أسلوب حل المشكالتدور الم 13.2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  -: المقدمة1.2
  

المشكالت ومفهومها وأصنافها، وكذلك من يتناول هذا الفصل اإلطار النظري والذي يتكون 
نفس خطوات أسلوب حل المشكالت ومعيقات استخدامها، كما تطرق إلى بعض آراء علماء ال

المعاصرين، كذلك تناول دور المعلم في تعليم حل المشكالت، وكما تناول الدراسات السابقة العربية 
  .ةمنها واألجنبي

   
  -:المشكالت ومفهومها 2.2

  

تسهيل أو إخفاء " جاء من اليونانية والتي تعني (problem solving)إن مصطلح حل المشكالت 
  ".التي تواجههمالصعوبات 
لقرن العشرين، اعتبر حل المشكالت مجموعة من المهارات الميكانيكية، كمهارات في بدايات ا

التحليل واالستنباط الالزمة لحل األحاجي والمسائل الرياضية، فهذا النوع اعتمد على المنطق 
لكن التقدم في مجال نظريات التعلم المعرفية يشير إلى أن حل . الكالسيكي والتفكير المغلق

 الربط  التخيل،:  نشاطا ذهنيا معقدا يضم العديد من المهارات المعرفية مثلالمشكالت يتضمن
  .)2007،  وكشكجبر (التجريد، الفهم، التغيير

 غالبيتها تتفق حول أن مفهوم حل  أوومن هنا نرى أن التعريفات الحديثة لحل المشكالت جميعها
رفي حيث ذات متطلب عقلي معالمشكالت عبارة عن سلوكيات وعمليات فكرية موجهة ألداء مهمة 

لة حسابية أو كتابة أحل مستدور حول مهمة   أسلوب حل المشكالتإن) "1999جروان، (يرى 
  ". قصيدة شعرية أو البحث عن وظيفة أو تصميم تجربة علمية

نشاط فكري يتم من خالل استخدام مخزون المعلومات والقواعد "بينما يعرفه الزغول بأنه 
الفرد  السابقة في حل تناقض أو توضيح أمر غامض أو تجاوز صعوبة تمنع والمهارات والخبرات

   .)2003الزغول،  ("من الوصول إلى غاية معينة
عملية إيجاد حل لقضية أو معضلة محددة "كما يعرف سعادة مهارة حل المشكالت لدى الطلبة بأنها 

مواجهة نظم لتحليل تفكيرهم لأو مسألة مطروحة، وتكمن أهميتها في أنها تزود الطلبة بأخر عمل م
   .)2003، ةسعاد(المشكالت بمسؤولية وكفاءة 
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أن التفكير الناقد التحليلي والتفكير اإلبداعي المتشعب متقاربان جـدا  ) fisher, 2001(ويرى فيشر 
  .من التفكير االستقصائي الذي يتم توظيفه في حل المشكالت

  
 :ويالحظ من جملة التعاريف ما يلي

ة حل المشكالت على المالحظة الواعية والتجريب وجمع المعلومات وتقويمهـا           تعتمد عملي   . أ 
  .وهي نفسها خطوات التفكير العلمي

 حـل   أن الكل بمعنـى     إلى الجزء ومن الجزء     إلىيتم من حل المشكالت االنتقال من الكل         . ب 
 .المشكالت مزيج من االستقراء واالستنباط

يستخدم الفرد المـتعلم القواعـد والقـوانين        حل المشكالت طريقة تدريس وتفكير معا حيث          . ج 
 . الحلإلىللوصول 

حيث يمـارس المـتعلم عمليـة       .  الحل إلىتتضافر عمليتي االستقصاء واالكتشاف وصوال        .د 
 .االستقصاء في جميع الحلول الممكنة و يكتشف العالقات بين عناصر الحل

وفر فيهـا عنـصر      التعليم وتوجه كما يت    أنشطة تخطط   أساسهتعتمد على هدف بحيث على        .ه 
 . تنظيم الخبرات السابقةإعادةاالستبصار الذي يتضمن 

 . عدم االستقرار لدى المتعلم و حدوث التكيف و التوازن مع البيئةإزالةحل المشكالت يعني   .و 
 

 تام لموقف إدراكعدم و ، تام لمعلومات سابقةإدراك حل المشكالت يقع بين أسلوب أن ومعنى ذلك 
وان يـنظم خبراتـه     ،  مهـارات تخدم فيه ما لديه من المعلومات و       يس أنن   يمك أمامهجديد معروض   

 .ليختار منها ما يطبقه في الموقف المشكلة الجديد الذي يواجهه ،معلوماته السابقةو
 
مواد   حل المشكالت يتطلب تعريفهم لمشكالت ترتبط بما يدرسونه من         أسلوبتدريب الطالب على    و

 تختلف المـشاكل بـين      .غير المدرسية داخل بيئاتهم    المدرسية و  لمشكالت تتصل بالحياة   ، أو مختلفة
كمـا   آخر،لة لشخص ما في وقت ما قد ال يكون كذلك للشخص نفسه في وقت كفما هو مشاألفراد، 

إلى يضاف .  ال أميسعى لحلها   لفي قبوله ما يطرح عليه من مشكلة         يتوقف على الفرد نفسه      األمر أن
 مـر بهـذا     أنة للبعض قد ال يعتبر مشكلة بالنسبة لطالب سبق لـه             ما يعتبر مشكلة بالنسب    إنذلك  

في حين يعتبر هذا الموقف مشكلة بالنسبة لطالـب         ،   هدفه دونما مشقة   إلىحيث انه يصل    ،  الموقف
 األدبـي القيام بالتفكير في مهارات التذوق      و ، السابقة األدبية استحضار خبراته    إلى فهو يحتاج    آخر

ما يمكن تطبيقـه فـي هـذا     ،ثم االنتقاء من هذه و تلك أمامه،المعروض  األدبيالمرتبطة بالنص 
 . الحل المنشودإلىصوال و، الموقف الجديد
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 ،هناك عدد من الخصائص تستخدم عند الحكم على جودة المشكلة التي تعرض على الطالب منهاو

 طلب تفكيرا ال حال   يتو ، المشكلة الجيدة هي التي تضع الطالب المتعلم في موقف يتحدى مهاراته           إن
 تتـضمن  ، وإنهـا  مألوفة بالنسبة لهألفاظذات و ،ن يكون مستوى صعوبتها مناسبا للطالبأو ،سريعا

 أن العمليات التي تتضمنها يجب أنكما  ، اقل من المطلوبأو بيانات زائدة عن الحاجة أومعلومات 
 نفسه ي تفقد الطالب الثقة فوأال،  تثير المشكلة دافعية الطالبأنو . للطالبتناسب المستوى المعرفي

 ،مهاراتهمعنى للطالب بحيث تنمي مفاهيمه ومعلوماته و تكون ذات أنو،  تحبطه بان تكون لغزاأو

 . حقيقية يألفها الطالب المتعلمأشياء تتضمن أنو

 المهـارات   أو المعلومات   أو مثل تعليمهم بعض المفاهيم       السهل باألمرم حل المشكالت ليس     ي تعل إن
تكوين و ،التدريبو ،االتجاهاتو ،منها الدافعية ،متداخله طبيعة مركبة من عوامل متشابكة و ذوألنه

، عدم وجود محتوى محدد للتدريس في ضوئهو، عدم التعليمو، انتقال اثر التعليمو ،اللغةو ،الفروض
  . خطوات مبرمجةإلى طريقة عامة تستند أو
  

 -:أصناف المشكالت في األدب التربوي 3.2

  
 هذا البند شيتم التطرق إلى تصنيف المشكالت وفق مراجعة األدب التربوي الكالسيكي والحديث في

  - :ضمن ابرز الخبراء في هذا المجال
 -: للمشكالت(Greeno, 1978)  تصنيف جرينو -

وهذه من ابرز التصنيفات الكالسيكية للمشكالت حيث يضع المشكالت في ثالثة أنواع بناء على 
  - :يكولوجية للفرد وهيالمهارات الس

 يقصد بها تقديم العناصر بترتيب عشوائي وبطلب من المفحوص إعادة -:مشكلة الترتيب -1
 .ترتيبها وفق شروط معينة لتحقق معيارا معينا

 ويتم بإعطاء مجموعات من األشياء أو -:مشكالت استقراء البنية ومشكالت التشبيه -2
أو نمط ينسجم .  يتطلب حلها إيجاد مبدأ عامحيث. العناصر والمطلوب اكتشاف العالقة بينها

 .مع العناصر المقدمة

 . تتطلب سلسلة إجراءات أو عمليات متتابعة-:مشكالت النقل و التحويل -3
 

  -: للمشكالت(Jonnassen, 2004)  تصنيف جونسون -

يصنفها جونسون تبعا لخصائص البنية ومستوى التعقيد والديناميكية وارتباطها بمجال معين، 
  .صفها وفقا لكيفية تمثلها واستدخالها من قبل حالل المشكلة باإلضافة إلى مقاربات حلهاوي
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  -: للمشكالت(Ollhof, 2004)  تصنيف اولهوف -

وجاء تصنيفه متعلقا بالمشكالت المؤسساتية حيث صنفها وفق نتائجها ووفقا لما يصاحبها من قلق 
  .وأيضاً وفق األساس الذي تنشأ منه. وتوتر

  
 -):2004عبيد، (تعليم وتعلم الرياضيات كعمليات عقلية ونزعة وجدانية  4.2

  
حيث ال يقتصر تعليم وتعلم الرياضيات على تنمية جوانب معرفية من حيـث المفـاهيم والقـوانين                 

  .والنظريات بل يمتد لتكوين عمليات عقلية وتنمية نزعات وجدانية ايجابية
  - :من المنظورات التاليةسوف أتناول هنا تعليم وتعلم الرياضيات 

  
 :الرياضيات كلغة اتصال -1

للرياضيات لغتها من حيث مصطلحاتها ورموزها والتمثيالت التي تعبر عن محتواها في صـورة              
حيث يتضمن تعلم الرياضيات تعلـم قراءتهـا وكتابتهـا          . معادالت أو مصفوفات أو رسوم بيانية     

تها، وفهم وإدراك قواعـد التعبيـر بهـا أو          واالستماع إلى مفاهيمها ونظرياتها ومناقشة موضوعا     
  .التعبير عنها

  
 -:الرياضيات كأداة لحل المشكالت -2

المشكلة في حد ذاتها تعني     "إن حل المشكالت هو الشغل الشاغل لكل األعمال واألنشطة الرياضية           
ما يمثل مشكلة لشخص    و". اهتمام للشخص ص ويصبح حله بؤرة تركيز و     موقفا محيرا يجتذب الشخ   

حيث االهتمام بهـا وبـذل       يمثل مشكلة لشخص أخر ليس فقط من ناحية إمكانية حلها بل من              قد ال 
  ).2004 عبيد،( جهد لحلها

   
 -:ة اتجاهات ايجابية نحو الرياضياتتنمي -3

المعجـم الموسـوعي للمـصطلحات       (–الوجداني لالسـتجابة     االستعداد العقلي و   –يقصد باالتجاه   
  .)2003 التربوية،

يفضلون استخدام مصطلح الميل بالنسبة لما       االتجاه يكون نحو قضية جدلية و      ض أن حيث يرى البع  
ك بـأن هنـا  ) Johnston, 1999(ويـرى  .  دراسة الرياضياتيسمى باالتجاه نحو الرياضيات أو
  :ع استخدامها في المنهج القومي هييشجتوصيفات ينبغي التركيز عليها و

 .روعة المادة الرياضية -1

 .الدافعيةالميل و  -2
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 . الرياضيةالسعادة و المتعة التي توفرها األنشطة -3

 .أهدافهاتثمين قوة الرياضيات ومالءمتها و -4

 - :ى عمل رياضيات في مستويات مناسبةالثقة في المقدرة عل -5

 رسـالة عـن     – ال شـعورية     - لو بطريقة   ث و تعليق عما سبق نرى أن على المعلم أن يبع        و
ـ     االتج: ه المتعلمين الرياضيات تؤثر في اتجا    ساعد المـتعلم علـى تعلـم       اهـات االيجابيـة ت

  .الرياضيات
 فيشعرون  حيث يكون التالميذ اتجاهات نحو الرياضيات عندما يستخدمونها في المواد األخرى          

  .أهميتهابقيمتها و
  

  -):الرياضيات( حل المشكالت في التدريس أهمية استخدام أسلوب 5.2

  
 القيام بنشاط   إلى، فتحفزه   ميذ وتتصل بحياته وحاجاته    التل  التعليم الجيد يقوم على وجود مشكلة تهم       إن

المعلم الناجح هو الذي يعين تالميذه على اختيار المشكالت         و.  حل لهذه المشكلة   بهدف الوصول إلى  
المشكلة في معناها العام تتكون من هدف يندفع المـتعلم          و. سبة لمستواهم ويساعدهم على حلها    المنا

   .)1999خليفة،  (للوصول إليه
وفي مجال الرياضيات غالبا ما تكون المشكلة في صورة مسالة رياضية فكل تمرين أو مـسالة أو                 

  .ما يوجد عند التلميذ دوافع لحلهارسم هندسي أو إدراك عالقة رياضية يعتبر مشكلة طال
عاال تتوفر فيـه     استخدام طريقة حل المشكالت في التدريس بمفهومه الجديد يوفر تعلما ف           إن   

 قبل الطلبة فله مبررات تربوية ومبررات مهنيـة         المشاركة الفعالة من  لدافعية والتشويق و  عناصر ا 
  - : من هذه المبررات)2002 جبران،(وعملية 

أو غرض يسعى المـتعلم لتحقيقـه        التي تقتضي وجود هدف      تتمشى مع طبيعة عملية التعلم     -1
 .ر بحلها يكون دافعا داخليا للتفكي، ماوعليه فان استخدام المعلم لمشكله

 .مي وتنمي لدى الطلبة روح التقصيتتفق مع مواقف البحث العل -2

 . ي لتقديم حلول للمشكالت المطروحةتتضمن اعتماد المتعلم على نشاطه الذات -3

 .ت الحياة مواجهة سليمةتساعد في تكوين مهارة مواجهة مشكال -4

كاحترام آراء  . ماعيةمي كثيرا من المهارات االجت    تنعلى تنمية مفهوم التعلم الذاتي و     تساعد   -5
 . واالستماع لهماآلخرين

 التعاون الن الطلبة يتناقشون ويتعلمون سويا ويساعد بعضهم فـي           تساعد على ترسيخ مبدأ    -6
 .فهم ما تعلموه
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عتمـد  للتعلم بطريقة حل المشكالت خصائص منها انه تعلم ذو معنى مستند إلى حاجات الطلبة وي              و
شطا فعاال من   يكون المتعلم ن   في البحث عن حلول للمشكالت و      فهاتوظيعلى خبرات الطلبة السابقة و    

  .)2007 عبيدات والسميد، ( انه منشط للدماغيضاف إلىو. خالل تحديد المشكلة
بان هناك اختالفا في وجهات نظر التربويين حول التبريرات لتدريس أسـلوب         ) 1994مسلم،  (يرى  

تربويـة  يث ورد في كتابه بان هناك مبررات        حل المشكالت مع أنهم يتفقون في كثير من النقاط ح         
اسـبة  التي يراهـا من    حل المشكالت ومن هذه المبررات و      علمية لتدريس أسلوب  ومهنية وعقائدية و  
  - :للمجاالت السابقة

 .ين للمعرفة ويثير لديهم الدافعية للتعلم حيث يحرك شوق المتعلم:دافعية للتعليمإثارة ال -1

 االستمتاع بالعمل في حل     –س التعليم من خالل العمل       حيث يقوم على أس    :مبررات تربوية  -2
لـى شـعورهم    المشكلة الن المشكلة في الغالب هي مشكلة من صياغتهم تـشكلت بنـاء ع             

 .وقناعتهم بضرورة حلها. بوجودها

دام الخبـرات الـسابقة للمتعلمـين        استخدام الخبرات السابقة حيث يستدعي استخ      أنو كما   
  . تتوفر لديهم عن المشكلةالتي يمكن أنتي يعرفونها و كافة المعلومات الاستخدامو

 فالمتعلمون بممارستهم لحل المشكالت يكتسبون التربية العلمية من خـالل           :مبررات علمية  -3
لعلمي فتنمو معلوماتهم العلمية ومهارات العمليـات       تتبعهم الخطوات التي يعمل بها الباحث ا      

 .العلمية

  

 :التالنقد الموجة لطريقة حل المشك 6.2
 

لذا قد يعزف المعلمون  ،يجب اإلشارة هنا إلى أن أسلوب حل المشكالت قد يحتاج إلى وقت  طويل
 أمـام على الرغم من هذا فانه يجب إتاحة الفرصة و ،عن استخدامه نظرا لطول المقررات الدراسية

 . العام الدراسيأثناءلو مرات قليلة  واألسلوبالتالميذ للتمرن على استخدام هذا 

 أساسـا التي تقـوم    المناهج الحالية القائمة و    قد يتعارض مع     األسلوب استخدام هذا    أنى البعض   ير
لكن على الرغم من ذلك فانه يجب على المعلـم إيجـاد الفـرص              على المواد الدراسية المنفصلة و    

 . حل المشكالتأسلوبالكثيرة لتدريب التالميذ على المهارات الضرورية في 

 التي قـد ال تتـوافر فـي مدارسـنا     اإلمكانات كثير من   إلىشكالت يحتاج    حل الم  أسلوباستخدام  
 يتغلب على هذه الصعوبات من خالل تدريب التالميـذ علـى هـذا              أنلكن يمكن للمعلم    و،  الحالية

،  جاللـة  أبـو  ( من جانب معلم العلوم    إضافيينجهد   وقت و  إلىهو ما يحتاج     في التفكير و   األسلوب
2001(. 
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 :د التي وجهت لهذه الطريقة ما يليمن أهم أوجه النقو

من ثم فهذه الطريقة غير مناسبة لكثير       ية ليست كلها من قبيل المشكالت و       المواقف التعليم  إن −
 .من المواقف التعليمية

 ، تطويع ما ليس مشكلة لكي يكون مشكلة ضرب من التكلف الذي تضطرب معه الطريقةإن −
 .ينفر منه التلميذو

 ،الرشـيدي  (لى وقت  طويلإلمين و  نوعية خاصة من المتع    إلىيقة  يحتاج استخدام هذه الطر    −
1999(. 

 استخدام  أن إال تربوية قيمة    أهدافا طريقة المشكالت في التدريس تحقق       أنيتضح مما سبق    و
 من وجهة نظر بعض المربين منها قلة المـادة العلميـة            أخطار على   أيضاهذه الطريقة قد ينطوي     

 طريقـة المـشكالت   إتباع أنكما  ،تستغرقه دراسة المشكلة ،ت طويلالتي يحصلها التالميذ في وق
 وجود ثغرات في المادة العلمية وعندما يتحقـق         إلىوحدها في دراسة مقرر دراسي معين قد يؤدي         

 .)1999 ،ريان ( التسلسل المنطقي في دراستهااالستمرار و
 

  -: حل المشكالتخطوات أسلوب 7.2
  

المتعلم فـي   ر إلى جميع النشاطات العقلية و العلمية التي يستخدمها          ، يشي  حل المشكالت  إن أسلوب 
ويرغـب فـي    ( يحدد المشكلة    ، فالمتعلم الذي يمارس حل المشكالت عمليا      محاولته لحل المشكالت  

هذا التعريـف يـضم      و ،من هذه التجارب  ) حل المشكالت ( استنتاجات   يتوصل إلى يجرب و و) حلها
ير الخطوات في طريقة حـل      ، إال انه ليس بالضرورة أن تس      مةنظقيام المتعلم بمجموعة خطوات م    

مطلـق  ال أن تسير وفـق نظـام         و ، التخطيط ، وفق نظام محكم جامد    اثر خطوة ، خطوة   المشكالت
 يتنبـأ  فيغير ويبـدل ويفـسر و      إنما ينتقل الفرد المتعلم من خطوة إلى أخرى إماماً أو خلفاً          متتابع و 
  .)1994زيتون، ( حلها وصول إلىيجرب في معالجة المشكالت للويبحث و

  
فعلى الرغم انه ال يوجد اتفاق حرفي على عناصر خطوات أسلوب حل المـشكالت، إال أن اآلداب                 

  - :هي حل المشكالت والتربوية تتفق على العناصر األساسية المشتركة في الطريقة العلمية ألسلوب
دوافع المتعلم للقيام   لتي تحرك    وهذا الشعور من أهم العوامل ا      :شعور بالمشكلة ال و اإلحساس -1

  .)2001زيتون،  ( نتائجالوصول إلىبدراستها و

تعلم للمشكلة تمكنـه مـن       وهي من العوامل المهمة المساعدة في إدراك الم        :تحديد المشكلة  -2
 خـصوصا   هنا يكون موقف المعلم موقف أساسي     تحديدها وصياغتها في عبارات واضحة و     

 .عند اختيار مشكلة معينة
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على المتعلمين مراجعتهـا    والمقررات و هنا يقترح المعلم بعض المراجع       و :علوماتجمع الم  -3
 .اهين المتعلقة بالمشكلة المبحوثةلجمع البر

تأتي هذه الخطوة اعتمادا على المعلومات المتوفرة        و : الحلول المؤقتة  صياغة الفرضيات أو   -4
 .الختيار الفرضياتلي اقتراح طريق بالتاالمتعلمين كتابة بعض التفسيرات ويطلب من 

الختيار من خالل المنطق العلمـي والمناقـشة        هنا يتم ا   و :اختيار واختبار انسب الفرضيات    -5
 .والتجريب

يمكن عمل التعميم من خالل إجراء عدد من التجارب التي تدعم            و :التعميماتاالستنتاجات و  -6
 .االستنتاج الذي تم التوصل إليه

الخطوة دعوة للمتعلمين الن يطبقوا التعميم الـذي        هذه   و :بيق التعميم على مواقف جديدة    تط -7
  .)2009  والرجعي،يونس ( جميع المواقف في حياتهم اليوميةتوصلوا إليه على

  
 المتتاليـة   يصف أربعة مراحل للتدريس باستخدام حل المشكلة بخطواتها األربع        ) Polya(أما بوليا   

  - :هيو
 .مرحلة فهم المشكلة -1

 .طة الحلمرحلة االستنباط واقتراح خ -2

 .مرحلة تنفيذ خطة الحل -3

 .)1998رزق، (مرحلة مراجعة الحل  -4

  
لمعلـم بطـرح     هي أن يقوم ا    ،)2008بدير،  (ف طريقة حل المشكالت كما عرفها       عليه فان تعري  و

لعمليات اوبعد ذلك يناقشهم ويوجههم للخطوات و     توضيح أبعادها،   على طالبه و  ) حل مسالة (مشكلة  
بعد  و ،بالمشكلةاسترجاع المعلومات المرتبطة     بتحفيزهم على التفكير و    التي تقود لحل المشكلة وذلك    

: ذه الطريقة تمر بثالث مراحل هـي      ذلك يقوم المعلم بتقويم الحل الذي توصل إليه الطالب أي أن ه           
  .التقديم والتوجيه والتقويم

  
لمـشكالت  رؤيته لتعليم حل المشكالت انطالقا من أن أنـواع ا ) Jonassen, 2004(يقدم جونسون 

، أي أن لكل نوع من المشكالت طريقـة          وصفة محددة  المختلفة ال يمكن حلها وفق طريقة معينة أو       
  - :وهي  في النظام التعليميخاصة للتعامل معها فيقترح جونسون ثالث طرق للتعامل مع المشكالت

  . تحفيز المرونة الذهنية، مراجعة مكتبات الحالة، المحلولةاألمثلة
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) Ideal(إلى خطوات إستراتيجية حل المشكلة من خالل كلمـة  ) Conway, 1993(ويشير كنوي 
  - : وهيهي عبارة عن األحرف األولى للخطوات الخمس المكونة لإلستراتيجيةو

 .Identificationتحديد المشكلة  -1

 .Definitionتعريف المشكلة  -2

 .Exploringاستكشاف الحل  -3

 .Acting Ideasتنفيذ األفكار  -4

 .Looking Effectsتائج البحث عن الن -5
  

 ،تعريف المـشكلة :  سبع خطوات لحل المشكلة وهي(Christensen, 2001)كما حدد شرستينسن 
  . تقويمها، عرض النتائج، توفير المصادر، تنظيم المعلومات، الحل، وضع إستراتيجيةتحديدها

  
 : حل المشكالتمعيقات استخدام إستراتيجية 8.2

  
تخدام إستراتيجية حل المشكلة حسب مـا اتفـق عليهـا رجـال               تشترك عدة عناصر في إعاقة اس     

قطيط و رياش   وأبو) 1984(حمد   أ ،)1983(ورطروط  ) 1986(التربية والرياضيات ومنهم ديباجة     
  - : وهي،)2005(

  . تتعلق ببنية المسألةمعيقات: القسم األول
  . تتعلق بالتلميذمعيقات :القسم الثاني

  ).المعلمين والمناهج الدراسية والبيئة التعليمية( مختلفة تشمل معيقات: ثثالالقسم ال
  
  .ما يلي تفصيل موجز لهذه المعيقاتفيو
 -:التي تتعلق ببنية المسالة معيقات -:القسم األول •

 .) مجردةمادية أو(طبيعة المسألة  -1

 .درجة وضوحه ووجود معلومات إضافيةموقع المطلوب من المسألة و -2

 .الخطواتزيادة عدد  -3

 .ات اللغوية المستخدمةالمفرد واأللفاظاللغة و -4

 .الصياغة وسياق المسألة وطولها -5

 . المستخدمة في المسألةاإلستراتيجية -6

 .) كسريةأعداد صحيحة أو أعداد(نوع البيانات  -7

 .)ذات مجهول أو ذات مجهولين أو أكثر(موضوع المسألة  -8
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 -:ميذ التي تتعلق بالتلالمعيقات -:القسم الثاني •

 . مختلفة من المسائلمدى تعامله مع أنواع وخبرته -1

 القـدرة   ، الـذاكرة  ،ن القدرات العقلية مثل االستيعاب    كثير م الذكاء والقدرة على االستدالل و     -2
 .حل المسألة، القدرة على التحليل حيث لوحظ بأن للذكاء ارتباط موجب بعلى التركيب

 .حل المسألة ارتباط مع النجاح في التحصيل الدراسي حيث أن له -3

 .اثر الجنس -4

 .القدرة على القراءة والفهم -5

 .افقها مع القدرة العقلية للمتعلمتو المستخدمة واإلستراتيجية -6
 

 -: مؤثرة أخرىمعيقات -:القسم الثالث •

 .م المسألةعدم تدريب التالميذ على فه -1

 .لفظيةإهمال مناهج الرياضيات لموضوع حل المسائل ال -2

أجهزة حاسوب التـي تـسهم فـي     من طاوالت و لإلستراتيجيةعدم توفر بيئة صفية مالئمة       -3
 .إنجاح حل المشكالت في العملية التعليمية التعلمية

 
 :استراتيجيات حل المشكالت 9.2

  
التي الطريقة العامة و  من المالحظ أن التالميذ يتبعون طرقاً مختلفة عند حلهم لمسألة ما فيطلق عليها              

 االستراتيجيات تنقـسم    أنمن هنا نرى    و.  الحل  ما للوصول إلى   تعني خطة يتبعها التلميذ مع مسألة     
  - : قسمينإلى

  . استراتيجيات خاصة-      ب.       استراتيجيات عامة -           أ
  
  -: االستراتيجيات العامة-أ
استخداماً فـي حـل      شيوعا و  هي األكثر ددة المعالم مصممة للوصول للحل و     تعرف بأنها خطة مح   و

  - :ومنها: المشكالت
  
 ):1986حمد، أ (المحاولة والخطأ. 1

اسـبة وقريبـة مـن االحتمـال        المختلفة التي تبين أنها من     الممكنة و  ويتم بها وضع كل االحتماالت    
 يـتم   عالقات متضمنة في المشكلة إلـى أن      في ضوء شروط و   ، ثم يأخذ كل احتمال منها       المطلوب

  .اختيار االحتمال المحقق لها
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  - :سم إلى ثالثة أقساموهذه اإلستراتيجية تنق
 -: المحاولة والخطأ المنتظمة •

حيث يتم وضع كل االحتماالت التي يراها القائم بالحل ممكنة ثم يجري بعد ذلك عملية التقييم  لكل                   
  . من االحتماالتاحتمال

             
 -:المحاولة والخطأ االستداللية •

 يعرف سلفاً انه ال يتحقق فيهـا الـشروط          يقصد بها استبعاد بعض االحتماالت من البداية حيث انه        
  .دالً من تضيع الوقت بشأن تقييمهاالمطلوبة ب

  
 -:المحاولة والخطأ العشوائية •

  .ت المتجمعة من المحاوالت السابقةيتم فيها استعمال محاوالت عشوائية دون االستفادة من المعلوما
  
 -:تبسيط المشكلة. 2

من غير المألوف    و  كبيرة إلى صغيرة أو من معقدة إلى بسيطة،        يتم فيها تبسيط األرقام المتضمنة من     
 حل المـشكلة    ، أو حل مشكلة ابسط من المشكلة المطلوبة حيث يتم تعميم الحل ليمتد إلى              مألوف إلى

  .(Charles, et al. 1998) المطروحة
  
 -:البحث عن نموذج. 3

العمليـات  طـالب علـى إدراك      يقصد به البحث عن نموذج مادي لتمثيل المشكلة بقصد مساعدة ال          
  .)2007الشامسطي،  (الضرورية لحلها

   
 -: والتخمينالتقدير التقريبي. 4

حيث يقوم بتخمين العملية أو     .  يتيح له التقدم نحو الحل الصحيح      فيها يتم تقدير الناتج بشكل تقريبي     و
ـ                 ل المطلـوب  العمليات التي تستخدم وهذا من شانه أن يحدد المسار الصحيح لكي يصل إلـى الح

   .)1994الن، جح(
  
 -:الحل العكسي. 5

.  الطريقة التحليلية فـي التفكيـر      من الطبيعي عند حل المسألة هو البدء من البداية ويقصد هنا إتباع           
   .(Musser, Burger, 1988)  الحلحيث يكون البدء من النهاية حتى يصل إلى
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 -:تنظيم البيانات وتصنيفها. 6

أبـو   (انات المعطاة بشكل يسمح له إدراك العالقات المتضمنة فيهـا بـسهولة      هي إعادة تبويب البي   و
   .)2003زينة، 

  
  -: االستراتيجيات الخاصة-ب
 عين أو مساعد للوصول للحـل     تعرف بأنها خطة متوسطة تستخدم ضمن االستراتيجيات العامة كم        و
  - :منهاو

 ) 1986م، إبراهي (-:المحاكاة. 1

ج مادي أو عن طريق     المشكلة إن أمكن لتسهيل حلها عن طريق نموذ       تكون من خالل تمثيل موقف      و
  .الواقع العملي

  
  

 .ث عن معادلة أو قانون أو متباينةالبح. 2
  

 :عمل رسم تخطيطي أو توضيحيرسم والتمثيل بال. 3

عالقـات برسـم شـكل       معطيات وشروط و   ما يحتويه من  وم التلميذ بالتعبير عن الموقف و     حيث يق 
 ,Musser, Burger)  مما يظهر فهم واسـتيعاب المـشكلة  ي أو صورة توضيحيةتخطيطي أو بيان

1988).  
  

 :كتابة المعادالتتعديل الصيغ و. 4

فهذه اإلستراتيجية أهمية خاصة في مساعدة الطالب على التوصل إلى صيغة معينة لحل المشكالت              
إلـى   ترجمة الصيغ اللفظية     أعداد مثل ة على ترجمة األفكار إلى كلمات و      حيث يتم فيها تدريب الطلب    

  .معادالت وصوالً لحل المشكالت
أن دور اإلستراتيجية هو التقليل من السلوك العشوائي الذي قد ينشأ عادةً من             ) 1984(ويذكر علوة   

  .إلى حل المشكلةزيادة احتمال الوصول الخطأ واختصار الوقت واستخدام طريقة التجربة و
    

عندما نعلم تالميذنا استراتيجيات حل المسائل علينا أن نكون   (Rosemary, 1989)أما روسماري
 مليئة بالحيل والحركات    حذرين لكي ال يتولد لديهم االنطباع بأن عملية حل المسائل ما هي إال حقيبة             

إفهامهم أن االتجاه نحو حل المسائل يتـساوى فـي          المهم اإليضاح لهؤالء التالميذ و    ومن  . الخادعة
  : لنا مكونات هذا االتجاه كما يلييصفيات التي نطبقها في هذا المجال وتيجاألهمية مع االسترا

 .تخدام الرياضيات كأداة لالتصال والتفكير وحل المشكالتثقة الطالب في اس -1
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من الطرق البديلـة فـي حـل        محاولة االستفادة   شاف األفكار الرياضية و   المرونة في استك   -2
 .المشكالت

 .د حل المسائل الرياضيةالرغبة في المثابرة واإلصرار عن -3

 . عة والتأمل في التفكير واألداءالميل للمراج -4

  
 :نظريات حل المشكلة 10.2

 
 :االتجاه السلوكي •

وهذا االتجاه يؤكد بان الفرد  . على المحاولة والخطأ الذي تمثله نظرية ثورندايكاألسلوبيركز هذا 
 طريق القيام بعدة محاوالت خطأ مـن        عنا،   حل له  إيجاد مشكلة فانه يحاول     أوعندما يواجه موقفا    

 وجود صعوبة في فهم عالقات      ، أو فالمشكلة هي موقف غامض    . الحل الصحيح  إلىخاللها يتوصل   
وهي بحد ذاتهـا مجموعـة      ،  حلهافرد و تحفزه للعمل على تفسيرها و      تثير ال ،  معينة بحاجة للتفسير  

رد عندما يواجه مشكلة يحاول حلها      فالف،   مجموعة استجابات  أو الحل   إلىالمثيرات التي هي بحاجة     
ومفاهيم وعادات فكرية سبق له تعلمها وهـذا        ،  ويوظف ما لديه من معلومات    ،  عن طريق االستجابة  

فالنظرية السلوكية بحد ذاتها تركز على التعليم عن طريـق          . ما يسمى بجانب الخبرة عند السلوكيين     
 .بالتالي يتم التعميم ومن ثم يـتم التمييـز  و ،ارتباط سلسلة من االستجابات مع سلسلة من المثيرات

  .)2004، عبد الهادي( التعليم البسيط إلىفالتعميم يؤدي 
  
 :اتجاه معالجة المعلومات •
انطالقا مـن االفتـراض القائـل     ، هذا االتجاه تنظير الحوادث السيكولوجية جميعهاأصحاباول حي

ـ وطرق برمجة ااإلنساني، بوجود تشابه بين النشاط المعرفي  لـذلك   ا،لحاسبات االلكترونية وعمله
استخدام بعض التصميمات المتعبة في بـرامج       ،  وحل المشكلة  لدى تفسير عمليات التفكير   ،  يحاولون
وجدولة هذه الخطوات   ،  وذلك من خالل تحديد الخطوات المتضمنة في أي نشاط تفكيري         ،  الحاسوب

يتفق مع تسلسل العمليات التفكيرية     ،  وجدولة هذه الخطوات في تسلسل مناسب     ،  في أي نشاط تفكيري   
من ثم تجريب هـذه الخطـوات فـي         و ، يستخدمها المعلم لدى مواجهة مشكلة معينة      أنالتي يمكن   

يزود الباحث بمزيد من الفهم     ،  حاسوب تمثيلي لمعرفة مدى نجاحه في محاكاة النشاط التفكيري للفرد         
  .)1984، نشواني (حول نموذج نظري لتفسير هذا النشاط
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 :التجاه الجشتلطيا •
ترى بان التفكيـر يرتكـز علـى    و، تقوم هذه النظرية على معرفة العالقات الجزئية من خالل الكل      

عنـدما يواجـه    خاصةو. من ثم استبصار الموقف الكليو،  للبيئة التي تحبط بالفرداإلدراكيالتنظيم 
ضح ذلك من خالل تجربـة      احد منظري هذا االتجاه الذي و     ) كوهلر(يعتبر  و،   مشكلة أوالفرد موقفا   

فقام القـرد بعـدة    ، القفص قطف موزأعلىكان في و )مشكلة(تمثلت في وضع قرد في حالة جوع 
بعدها قام بوضعها   و،  كان في القفص عدة صناديق    و .بعد ذلك اخذ برهة من الوقت     ،  محاوالت خطأ 

 إدراكبـر بمثابـة      العملية التي قام بها بحد ذاتها تعت       أن.  قطف الموز  إلىفوق بعضها حتى وصل     
 .للعالقات الجزئية من خالل الكل

 
ن التعلم فـي هـذا   أو،  الفهمالقات من خالل عملية االستبصار و      الع إدراك هذا االتجاه يؤكد على      إن

عليه فان نظرية   و،   من خالل الكل   األجزاءالتركيز على   للمشكلة و ،   الكلي اإلدراكاالتجاه يؤكد على    
، عبـد الهـادي    ( حل المـشكلة   إلى التي تؤدي    األجزاءمن ثم   ل و الجشتلطية تركز على معرفة الك    

2004(. 

 تركـز علـى     األولـى  ، أن الجشتلطية في تفسيرها لحل المشكلة     الفرق بين النظرية السلوكية و     إن
 بحيث تقل عدد المحاوالت الخطأ       محاولة صحيحة معززة للعضوية    إلىالمحاوالت الخطأ للوصول    

التي تكون و ،الثانية تركز على برهة من الوقت التي تأخذها العضويةبينما ، يحدث التعلم الصحيحو
هذا يطلق   استجابة صحيحة و   أو  حل إلىالصحيحة للوصول   ة الفاصلة بين المحاوالت الخطأ و     النقط

ومدى توافقها  ،   البنى المعرفية الداخلية للفرد    أهمية االتجاه المعرفي فيؤكد على      أما. عليه االستبصار 
 هذا االتجاه يركز على طبيعة المرحلة العقلية التي يمر          أنكما  ،   البيئة المحيطة للمتعلم   انسجامها مع و

  .)2004، عبد الهادي (التوازنيات العقلية المعرفية كالتمثيل والمواءمة وويركز على العمل بها،
  

 :تطرق تعلم حل المشكال 11.2
 

 - :اآلتيلنحو  حل المشكالت التعليمية وهي على اأسلوبهناك ثالث طرق في تعلم 
 

 :طريقة المنحنى المبرمج
 المشكالت  إحدى مشكلة، حيث تقدم لهم      أوتستند هذه الطريقة على وضع التالميذ ضمن موقف         

المكتوبة وتكون على سبيل المثال متمثلة في السؤال التالي كيف يمكنك االستمرار في المذاكرة              
 خطوات حل هذه المشكلة بالنقـاط       جمالإعند انقطاع التيار الكهربائي في المنزل ليال؟ ويمكن         

 :التالية
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 . يقدموا تصورا لحلهاأن إليهمتقديم المشكلة للتالميذ مكتوبة على ورقة والطلب   . أ 

التغذيـة   (مساعدة التالميذ على معرفة مدى التقدم الذي يحرزونه تجاه بلـوغ الحـل             . ب 
 . وهي تعديل السلوك في الخبرات السابقة)الراجعة

 .ن معطيات التغذية الراجعة في تصويب خطوات الحلاستفادة التالميذ م  . ج 

 .)2004عبد الهادي، (  المشكالت الصعبةإلىانتقال التالميذ من المشكالت السهلة   .د 

  
ةالطريقة التصنعي: 

 التعرف على عناصـر المـشكلة،       إليهيتم وضع المتعلم في موقف شبيه للمواقف الحقيقية، ويطلب          
 الطريقة تتيح للمتعلم الحصول على تغذية راجعـة بـصورة            هذه أن في موقف حقيقي، حيث      وكأنه
 .طبيعية

 
وهذه الطريقة تستخدم مع الطالب المتعلمين، والطيارين، ورواد الفضاء، حيـث يوضـعون فـي               

 في  أممواجهة مشكالت شبيهة لتلك المواقف التي قد تواجههم في المستقبل، سواء في غرفة الصف،               
 تساعد علـى تقليـل النفقـات، وتجنـب          أنها مزايا هذه الطريقة     التدريب على الطيران، ومن ابرز    

 . التي قد تنجم عن الممارسة الواقعيةاألخطار

  

 :طريقة التدريب في مواقع العمل
 الطرق المستخدمة في حل المشكالت، وخاصة المتعلقة بمجاالت التـدريب المهنـي             أهموهي من   

 : فعالية هذه الطريقة ما يلي التي ينبغي مراعاتها لضماناألموروالصناعي، ومن 

 . المتمثلة في المعارف والمفاهيم والمبادئاألساسيةإتقان المتطلبات  .1

 .وجود بيئة عمل حقيقية يمارس من خاللها المتدرب عمله .2

 .توافر مشكالت عملية في نطاق العمل الحقيقي .3

 .)2004، عبد الهادي( وجود مدرب كفء يقوم بتوجيه المتدرب وتقييمه .4
 

رق المستخدمة الطريقة االستقصائية واالستكشافية، التي تقوم على تطبيق القواعد والمبادئ           ومن الط 
   . حلول المشكالتإلىالخاصة في مواقف معينة للتواصل 

 
 طريقة هذا   إلى األقرب من طرق تعلم حل المشكلة السابقة هي         األولى الطريقة   أنهذا وترى الباحثة    

 .البحث
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 : في أسلوب حل المشكالتفس معاصرينآراء علماء ن 12.2
   

ومـن  . ى العقد الثاني من القرن العـشرين      في مجال علم النفس إل    " حل المشكالت "ـيعود االهتمام ب  
  - :العلماء المعاصرين جانييه، جيلفورد، وديفيز

  -:(Gianis, 1996)  نظرية جانييه-1

 أو القواعد مكون أساسي     يضع جانييه حل المشكالت في قمة هرم التعلم و يعتبر أن مفهوم المبادئ            
ن اسـتراتيجيات   وأ.  كما يعتبر أن حل المشكالت هو سلوك موجه نحو الهـدف           .في حل المشكالت  

  .التفكير قابلة لالنتقال عبر األنواع المختلفة للمشكالت
  
  -:(Guilford, 1986)  نظرية جيلفورد-2

 قام بها حول القدرة العقلية حيث       طور جيلفورد نموذجاً لحل المشكالت اإلنسانية نتيجة البحوث التي        
  .يعتقد أن الذاكرة هي أساس جميع أنماط السلوك المتصلة بأسلوب حل المشكالت

  
  -:(Davis, 1993)  رأي ديفيز-3

مناقشتها مع اآلخرين حيث ذهب إلى طرح القضية        ، و اعتمد ديفيز إستراتيجية التحدث حول المشكلة     
لى مجموعات صغيرة للتعامل مع مشكالت بحيث يتم تحديدها         وشرحها للمتعلمين الذين تم توزيعهم إ     

، تطوير خطط للتوصل إلى حل علمي لها      ، و تجميعهاالبحث عن عناصر الحل ذات الصلة و      بدقة ثم   
  .)1997جامعة القدس المفتوحة،  (هذا يسهم في إيجاد حل للمشكلةو
 ، المشكالت بالحياة اليوميـة   نالحظ مما سبق بأن منحى حل المشكالت بمفهومه الجديد يحاول ربط          و

في حياته العملية مشكالت جديـدة ليـست لهـا    التي يواجهها الفرد في المجتمع و كما أن المشكالت    
تعليم للمتعلم حول عدة طرق لحـل مـشكلة          لذلك يجب أن يكون هناك تدريب و       .طريقة حل واحدة  

  .واحدة
  

 :    دور المعلم في تعليم أسلوب حل المشكالت 13.2
  

 :يأتي ما ألهميتها تثير اهتمام المدرسين أنارات التي ينبغي ومن االعتب

؟ وكيف يمكن تنظيم النشاطات التدريسية بحيـث         التعرف على المشكالت وحلها    األطفالكيف يتعلم   
 ؟التالميذ وتنشطهتثير سلوك حل المشكلة عند 

 ألسئلة إجاباتن  الميذ ع  مهارة حل المشكلة ال تتعلم بطريقة عارضة من خالل مالحظة بحث الت            إن
ـ عت خطوات محفوظة قد     ا ال تكتسب من خالل مالحظة المدرسين باعتباره       أنها، وكما   المدرسين ق ي
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، تلك  شاركة التالميذ الناشطة  يز بم يوالتم وتفسيرات،   بأمثلة حل المشكلة المصحوب     أما. نمو التفكير 
 .)1991، جابر(ح وظيفيا  في الغالب ويصبأثره يبقى يالمشاركة التي تؤكد فهم الطريقة فهو الذ

 مـن   أمورة  دالعلمية التي تتخذ محورا للدرس ع      ) المواقف أو(ويراعى المعلم في اختيار المشكالت      
 : ما يليأبرزها

 
 أون ترتبط المشكالت بحاجة الطالـب  أ، ك المشكالت المبحوثة  بأهمية )الطالب(أن يحس المتعلم     .1

 . حاجات مجتمعهأواهتمامه 

 وتتحـدى قدراتـه     أفكارهمبحوثة في مستوى تفكر الطالب بحيث تستثير         تكون المشكالت ال   أن .2
 . حلهاإلىوتستدرجه 

 الدرس بحيث يكتسب الطالب خـالل حلهـا المعرفـة           بأهداف )المواقف( ترتبط المشكالت    أن .3
، زيتـون  (والمهارات واالتجاهات والميول العلمية المناسبة ...)حقائق، مفاهيم، مبادئ(العلمية 
2004(. 

 
، ميذ والمرتبطة بالمادة الدراسية   مدرس دور مهم في اختيار المشكلة المناسبة لمستوى نضج التال         ولل

 التالميذ  إحساس دون   أنها، ذلك    عنها اإلجابة أو،  ورة تثير حماسهم ورغبتهم في حلها     وعرضها بص 
  .)1999 ،ريان(بالمشكلة والرغبة في حلها ال ينجح استخدام هذه الطريقة في التدريس 

 
 يفكروا تفكيرا عمليا    أن على تالميذه يدربهم على      األسئلةالمعلم الذي يعتقد انه طرح مجموعة من        ف

 ، وان هنـاك    تتخذ صورة سؤال   أن كل مشكلة يمكن     وإنما، فليس كل سؤال هو مشكلة       يكون مخطئا 
ثيـر  ، والمعلم الفطن هو الذي يعرف كيف يحول السؤال الذي ال ي           فرقا كبيرا بين السؤال والمشكلة    

  .)2001،  جاللةأبو( مشكلة إلىاهتمام تالميذه 

 طـرح   إلى بحيث يشعر فيها الطلبة بالحاجة والرغبة        )مشكلة( يهيئ مواقف    أنوينبغي على المعلم    
 بالمشكلة شعورا نفسيا عند الشخص نتيجة شعوره بوجود شيء ما بحاجـة             اإلحساس ويعد   .األسئلة
طبيعة المشكلة ودور المعلم هنا مساعدة التالميـذ علـى          ، وهذا يتطلب تحديد      الدراسة والبحث  إلى

 قد تكون شاملة ومتسعة     ألنها، وان تكون المشكلة محدودة       واضح بأسلوبتحديد المشكلة وصياغتها    
 يتطلـب   ا، وهـذ   يختاروا جانبا محددا من المشكلة     أنولكن بتوجيه المعلم ومشاركة تالميذه يمكنهم       

مفيـد صـياغة     وقد يكـون مـن ال      .تحديد المشكلة المراد حلها    مشكالت فرعية ليسهل     إلىتقسيمها  
 .)2001،  جاللةأبو( محددة للمشكلة إجابة يساعد على البحث عن ا، وهذالمشكلة في صورة سؤال
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تكتب أو   في الصف    أ تقر أن صياغتها ومن ثم يمكن      أول الطلبة لكتابة المشكلة     أ يس أنويمكن للمعلم   
ن الطلبة من صياغة بعض الجمـل والتـساؤالت التـي تتعلـق      ، يمكّ وهذا .على السبورة لمناقشتها  

 .)2004، زيتون(بالمشكلة 

، وفـي ضـوء هـذه       المعلومات المتوافرة حول المشكلة   وبعد الشعور بالمشكلة وتحديدها يتم جمع       
ناك مصادر مختلفة لجمع المعلومـات، وعلـى        ، وه  يتم وضع الفرضيات المناسبة للحل     المعلومات
 :ب تالميذه علىالمعلم تدري

 .استخدام المصادر المختلفة لجمع المعلومات .1

 .تبويب المعلومات ومن ثم تصنيفها .2

 .االستعانة بالمكتبة المدرسية للتعرف على كيفية الحصول على المعلومات الالزمة .3

 . رئيسةأفكارتلخيص بعض الموضوعات التي يقرؤونها واستخراج ما هو مفيد في صورة  .4

 .)2001،  جاللةأبو( الرسوم البيانية وطريقة استخدامها قراءة الجداول وعمل .5
 

 يطلب المعلم من الطلبـة كتابـة بعـض          أن، يمكن   انات وتنظيمها وتبويبها وتفسيرها   وبعد جمع البي  
، وبالتالي اقتراح طرق الختبـار هـذه         على المعلومات المتوافرة   اعتماداً ) الفرضيات أو(التفسيرات  
 .)2004، زيتون(الفرضيات 

،  افتراضـات ذكيـة  إلى الهادفة على طالبه وصوال    واألفكار األسئلة يطرح بعض    أنمكن للمعلم   وي
 .)1989، السكران(وهنا يشجع المعلم طالبه على طرح الفروض الذكية كحل للمشكلة ولو جزئيا 

 
 واألجهـزة  األدوات يقوم بدور مساعد للتلميذ في اختبار صحة الفروض وتـوفير            أنوعلى المعلم   

 وعلى المعلـم    ،، ومن ثم توجيههم نحو المالحظة وتدوين النتائج       ورية الالزمة للقيام بالتجارب   لضرا
تفادة منها ومساعدة التالميذ على اكتشاف العالقات بين        سمساعدة التالميذ في كيفية تحليل النتائج واال      

 التعميمـات   إصدار، وذلك قبل     من مرة لغرض مقارنة النتائج     أكثرالنتائج المختلفة وتكرار التجربة     
  .)2004، اللة جأبو(النهائية 

 
، لمعلم بالتغذيـة الراجعـة المناسـبة   ، وذلك من خالل تزويد ا  يبرز دور المعلم هنا على نحو جلي      و

 أو،  أخرى بعض الجوانب دون     إلى توجيه االنتباه    أو،   الحل إجراءاتللتشجيع على المضي قدما في      
 إعـادة ، يجب  الحل المرغوب فيه نتائج هذه المرحلة عن   تكشف   لم   إذا .الخ... المرتكبة األخطاءبيان  

 فرضيات  أو،   نقص في المعلومات   إلى، فقد يعود الفشل      في جميعها  أوالنظر في بعض هذه المراحل      
الـخ  ... عدم فهم المشكلة فهمـا كليـا       إلى أو،   انتقاء البديل غير المناسب    إلى أو،  غير قابلة للتطبيق  

 .)1984، نشواني(
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ـ     دد من المدرسين من ذوي الخبرة     ي مقترحات ع  وفيما يل  ل لمـشكالت   ، تساعد التالميذ على التوص
 :تثير اهتمامهم وتفيدهم

علـى   ي تثير اهتمامه والتي يـساعد حلهـا        يكتب قائمة بالمشكالت الت    أنيطلب من كل تلميذ      .1
 . بعض حاجاتهإشباع

نقاط المثيرة للجدل ومـا     ، الكلمات الصعبة وال    يسجلوا في كراسة خاصة    أنيطلب من التالميذ     .2
 .شابه ذلك

 كتابـا   ، اختار احد المدرسين لدراسة مادته خمـسين       يزود التلميذ بمواد تعليمية خصبة، مثال      .3
 .ع عليهم خمسين نسخة من كتاب واحد يوزأن، بدال من مختلفا توزع على التالميذ

 . قراءتهاىإلتستخدم اختبارات الميول القرائية ويوفر التالميذ الكتب التي يميلون  .4

 .، ويناقشون ما يكتبون مع زمالئهم التحريريةوأعمالهمذ اختباراتهم يصحح التالمي .5

 .اركة في تحديد واجباتهم المدرسيةيسمح للتالميذ بالمش .6

 . في الميول والتشابه في المشكالت التقاربأساس مجموعات على إلىيقسم تالميذ الفصل  .7

 الطرق ونظام الشرطة وتنظيم المرور      كإصالحيئة  يشجع التالميذ على اختيار مشكالت من الب       .8
  .)1991، جابر( الخ ...األسرةوتنظيم 

 
 تكـون   أن التي تفيد المعلم في تعزيز حل المشكلة عند طالبه والتي يمكـن              اإلضافيةبعض المبادئ   

 :أبرزهابعض المبادئ من ) Bell, 1986(، يقدم ة في تحسين هذا النوع من التعلممجدي

 . واستراتيجيات منفردةأساليبة على استخدام تشجيع الطلب  . أ 

 .لكثير من التدريبات لحل المشكالت الطلبة اإعطاء . ب 

وا في  أ يبد أن الالزمة لحل المشكلة قبل      ةقالساب الطلبة متمكنون من المتطلبات      أن من   التأكد  . ج 
 .حل المشكلة

 .كالت دروس حل المشأثناءتعلمي مريح وعدم التوتر داخل الصف  -خلق مناخ تعليمي   .د 

 .دمون مناحي جديدة في حل مشكالتهم للطلبة الذين يستخ)ايجابية(تقديم حوافز داخلية   .ه 

 يسجل مـن    أن، على المعلم    الطلبة على حل المشكالت    )وتدريب( المعلم في تعليم     إستراتيجيةلتقويم  
،  وتقويمه  يشاهده أو، ثم تحليل ما يسمعه      يا تسجيال صوتيا ومرئ   )العملية( الدروس العلمية    آلخرحين  

 .)2004، زيتون( ثم تحديد مدى النجاح في تعلم الطلبة بطريقة حل المشكالت

  
قد يظن بعض المعلمين أن تغيير دورهم التقليدي، يؤدي إلى حالة من الفوضى في غرفـة الـصف                  
يصعب معها حفظ النظام لكن واقع األمر خالف ذلك إذ أن المتعلمين يعملون ضمن مجموعة مـن                 

  .)1999الحارثي،  (لتي يضعها المعلم حسب طبيعة العمل في المشكلةالتعليمات ا
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 يـونس (،  لتحقيق ذلك يوصي جانييه المعلمين الذين يستخدمون هذا األسلوب مراعـاة مـا يلـي              و
   - :)2004الرجعي، و

لي  مهمات حل المشكالت حول أفكار جديدة غير مألوفة للمتعلمين وبالتـا           أوتطوير واجبات    .1
 . المملةين والنشاطاتالبعد عن التمار

تحديد المعرفة السابقة للمتعلم وذلك لمعرفة إذا كان المتعلم قادراً على تذكر القاعدة أو المبدأ                 .2
 .وهل يمتلك المهارات األساسية لحل هذه المشكلة

التأكد من أن الفرد المتعلم يستوعب طبيعة المشكالت المبحوثة من خـالل طـرح سـؤال                 .3
 .ة صياغة المشكالت بلغته الخاصةللمتعلم لصياغة أو إعاد

 .خلق مناخ تعليمي تعلمي مريح وعدم التوتر أثناء تدريبات حل المشكلة .4

 .التقويمى المتعلمين كالتحليل والتركيب وتشجيع العمليات العقلية العليا لد .5

 .تقديم حوافز ايجابية للمعلمين الذين يستخدمون أسلوب حل المشكالت .6

ميحات  يقدم تل  أن فعند وجود صعوبات على المعلم       .ت المبحوثة تجنب تقديم الحلول للمشكال    .7
   .توجيههم في حل المشكالتعلمية لمساعدة المتعلمين و
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  :الدراسات السابقة 14.2
  

قد قامـت الباحثـة      حل المشكالت وتنوعت تفرعاتها و     لقد تعددت الدراسات التي أجريت في مجال      
عربيـة  توى هذا البحث سواء كانت دراسات       التي اهتمت بمح  لديها، و ول الدراسات التي توفرت     بتنا

  .أو أجنبية
  

 :الدراسات العربية 1.14.2

  
  ): 2007(لشامسطي ادراسة 

حيث هدفت إلى تحديد مدى تركيز كتاب الرياضيات للصف العاشـر األساسـي وتعليمـه علـى                   
مجتمع الدراسة من جميع معلمـي      تكون  . إستراتيجية حل المسألة الرياضية في تربية جنوب الخليل       

معلما ومعلمة أما عينة الدراسة تكونت من       ) 65(البالغ عددهم   . الرياضيات للصف العاشر األساسي   
تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العـشوائية وتمحـورت نتـائج          %) 31( معلما ومعلمة أي بنسبة      20

ا في كتاب الرياضيات للصف العاشر      إن استراتيجيات حل المسألة الرياضية أكثر استخدام      : الدراسة
وأن استراتيجيات حل المسألة الرياضية األكثر استخداما لدى معلمي الرياضيات في الصف العاشر             

  .األساسي
في االستراتيجيات  ) α ≥ 0.05(وبينت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            

بينما كانت هناك   . الة الرياضية تعزى لمتغير الجنس    التي يستخدمها معلمي الرياضيات في حل المس      
  .فروق في إستراتيجية تبسيط المسالة أو حل مسالة أسهل بين المعلمين والمعلمات لصالح المعلمين

  
  ): 2006(دراسة المعايطة 

التي هدفت للكشف عن اثر استخدام طريقة حل المشكالت في تعلم حل المسائل الرياضية، تكـون                
سة من المدارس الحكومية التي تحتوي على شعبتين للصف الخامس األساسي التابعـة             مجتمع الدرا 

وعددهم تسع مـدارس    ) 2006 – 2005(لمديرية التربية والتعليم في منطقة النصر للعام الدراسي         
أربعة (، أما عينة الدراسة فقد تكونت من طلبة         )325(وعدد اإلناث   ) 300(حيث كان عدد الذكور     

) 206(تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وبلغ عـددهم    ) ن للذكور ومدرستين لإلناث   مدارس مدرستي 
طالبا وطالبة،  ) 103( تجريبية وعدد أفرادها     - :طالبا وطالبة، وتم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين      

طالبا وطالبة، وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة تبين بـان          ) 103(وضابطة عدد أفرادها    
ك فروقا دالة إحصائيا في التحصيل تعزي إلى طريقة التدريس، ولمصلحة المجموعة التجريبية             هنا

  .وإلى جنس الطلبة ولمصلحة الذكور الذين درسوا بطريقة حل المشكالت
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  ):2006(دراسة التخاينة 

التي هدفت للكشف عن اثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني في تدريس الهندسة في التحـصيل               
قدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ذوي مستويات مختلفة مـن الـسعة                وال

طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة قصديه من طلبة الصف         ) 338(تكونت عينة الدراسة من     . العقلية
علـيم  العاشر األساسي من مدرستي اليرموك للبنين، وأم حبيبة للبنات التابعة لمديريـة التربيـة والت           

  .م)2005 – 2004(لمنطقة عمان الثانية للعام الدراسي 
  . ويتم توزيع الشعب عشوائيا في مجموعتين ضابطة وتجريبية

بين المتوسط الحسابي لعالمات طالب     ) α ≥ 0.05( يوجد فرق ذو داللة إحصائية       -:وكانت النتائج 
ي كل من التحصيل الفـوري      المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح طالب المجموعة التجريبية ف       

  .والمؤجل
بين المتوسط الحسابي لعالمات طالبـات المجمـوعتين        ) α ≥ 0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية      

  . التجريبية والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية في كل من التحصيل الفوري والمؤجل
  

  ):2006(دراسة الهمشري 

م إستراتيجية حل المشكالت في تدريس الهندسة في التحصيل         والتي هدفت للكشف عن فعالية استخدا     
وأسفرت نتائج الدراسة عـن     . وتنمية التفكير الهندسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن         

  - :اآلتي
بين متوسطات طالب المجموعة التجريبية والضابطة      ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية      

  .الح طالب المجموعة التجريبيةقي التحصيل في الهندسة لص
  

  ): 2002(دراسة جرادات 

هدفت إلى تبيان اثر إتقان التعلم على القدرة على حل المسألة الرياضية مقارنة بإستراتيجية جيكسو               
  :طالب وزعوا على ثالث مجموعات) 73(عينة الدراسة من . للتعلم التعاوني، والطريقة التقليدية

إسـتراتيجية مـن     (رسـت باسـتخدام إسـتراتيجية جيكـسو       طالبا ود ) 24(ضمت  : األولى •
 .)إستراتيجيات التعلم التعاوني

 .طالبا ودرست بالطريقة التقليدية) 25(ضمت : الثانية •

 .طالبا ودرست بإتقان التعلم) 24(ضمت : الثالثة •

، للتحقق من التكافؤ قبل الدراسة حسب عالمات        )ANOVA(استخدم الباحث تحليل التباين األحادي      
طبقت الدراسة على وحدة أنظمة المعادالت، من كتاب الـصف          .  الفصل األول من الصف العاشر    
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وفي مجموعة إتقان المعلم قسم الباحث الوحدة إلى خمس وحـدات جزئيـة             .  العاشر للفصل الثاني  
أعدت أربع نماذج متكافئة من اختبارات البنائية لكل وحدة جزئيـة، وكـان             . آخرها تطبيقات عملية  

، والطلبة غير المتقنين يعطون حصصا عالجية صباح اليوم التـالي لمـدة             %)80(ى اإلتقان   مستو
 .دقيقة، يقدم لهم في آخرها اختبار بنائي مكافئ) 45(

.  وكان المتغير المستقل، هو طريقة للتدريس وله ثالث مـستويات، اإلتقـان، جيكـسو، التقليديـة               
 ANOVAاستخدم الباحث تحليـل التبـاين األحـادي    . والمتغير التابع هو القدرة على حل المسألة   

  .للمقارنة البعدية
حصص أسبوعياً، وبعد االنتهاء منها خضعت المجموعـات  ) 4(استمرت الدراسة ستة أسابيع بواقع     

وأظهرت النتـائج تفـوق طلبـة       . الثالث الختبار تحصيلي يقيس القدرة على حل المسالة الرياضية        
على طلبة المجموعة الضابطة، التي درست بالطريقة التقليدية، كما         مجموعتي جيكسو وإتقان التعلم     

  . أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب مجموعة جيكسو ومجموعة إتقان التعلم
  

  : بدراسة) 2001(غالب 

 هدفت إلى معرفة مستوى اكتساب طالب الثامن األساسي بأمانة العاصمة اليمنية للمفاهيم الرياضـية             
لة الرياضية المبنية على تلك المفاهيم، كما هدفت الدراسـة إلـى            أألساسية، ومقدرتهم على حل المس    ا

  .لة الرياضيةأم الرياضية ومقدرتهم على حل المسمعرفة الفروق في مستوى اكتساب المفاهي
ة طالب) 253(طالبا، واإلناث   ) 153(طالب، إذ بلغت عينة الذكور      ) 406(وتكونت عينة الدراسة من     

مدارس لإلنـاث، وقـد اسـتخدم       ) 9(مدارس للذكور و  ) 9( حكومية منها    مدرسة) 18(اختيرت من   
نموذجا لتحليل محتوى كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي لغرض استخراج المفاهيم الرياضية            
الرئيسية، لتحديد درجة أهمية هذه المفاهيم ثم توزيع االستبيانات علـى مجموعـة مـن المحكمـين                 

  :صلت الدراسة إلىوتو
وجود تدن واضح في مستوى اكتساب الطالب للمفاهيم الرياضية عن المـستوى المقبـول                -1

، كمـا   %)49(وبنسبة مئوية   ) 39.16(تربويا، حيث بلغ متوسط اكتساب الطالب للمفاهيم        
أظهرت الدراسة وجود تدن واضح أيضا في مقدرة الطالب على حل المـسألة الرياضـية،               

  %).33(وبنسبة مئوية ) 40.56(بمتوسط 
أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين المعلمين والمعلمات فـي عمليـة اكتـساب                 -2

 .ولصالح اإلناث) α≥0.05(المفاهيم عند مستوى داللة 

أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط بين اكتساب الطالب للمفاهيم بين قدرتهم علـى حـل                 -3
  وهو دال إحصائياً عند مستوى داللة) 0.74(مل االرتباط المسألة الرياضية، حيث بلغ معا

)α≥0.05.(  
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  ):2001(مام يوسف اإل

استهدفت تجريب مدخل مقترح لتعليم الهندسة في المرحلة اإلعدادية، يستند إلى مبادئ الفكر البنائي،              
ـ               صاء ويعتمد على استخدام اإلنشاءات الهندسية في مواقف حل المشكلة وتسعى الدراسة إلـى استق

 احد الموضوعات األساسية فـي مقـرر        - فعالية هذا المدخل في تنمية فهم التالميذ لهندسة الدائرة          
 وقد تبين خالل النتائج تفوق التالميذ الذين درسـوا الهندسـة بالمـدخل              - الصف الثالث اإلعدادي    

ختبار الفهم الهندسي   في األداء على ا   ) التقليدية(المقترح على أقرانهم الذين درسوا بالطريقة المعتادة        
.  ويمكن إسناد هذا التميز في األداء على اختبار الفهم إلى األثر الذي أحدثه استخدام هذا المدخل               .... 

  . فالتدريس عن طريق حل المشكلة واإلنشاءات الهندسية يمثل مدخال مفاهمياً
  

 : )1999( العالم رندة

جيات متنوعة، لحل المسائل اللفظيـة علـى        معرفة اثر تدريس طلبة الصف الثاني األساسي استرات       
في القدرة علـى    ) المقارنة، وجزءـ جزءـ وكل   من نوع الضم، والفصل،     (عمليتي الجمع والطرح    

استخدامها في حل هذه المسائل، واستقصاء اثر الجنس ومستوى التحصيل فـي الرياضـيات فـي                
ياضيات من خالل استجابتهم في     قدرتهم على حلها، والكشف عن العالقة بين تحصيل الطلبة في الر          

  .المقابلة العيادية
طالبا من مدرسـة ذكـور   ) 26(طالبا من الصف الثاني األساسي، ) 52(وتكونت عينة الدراسة من    

.  طالبة من مدرسة بنات سلفيت األساسية، ثم اختيارهم بطريقـة عـشوائية           ) 26(سلفيت األساسية،   
ثالث مسائل من نوع الـضم،      :  من إحدى عشرة مسالة    وكانت أداة الدراسة عبارة عن مقابلة مكونه      

وجزء ـ جزء   (وثالث مسائل من نوع الفصل، وثالث مسائل من نوع المقارنة، ومسالتان من نوع
وأسـفرت  . ، وتم التحقق من صدقها بالمحكمين، ومن ثباتها عبر األشخاص وعبر الـزمن            )ـ وكل 

 : هذه الدراسة عن النتائج التالية
 ضم الكل، الضم إلى،   : يجيات متنوعة في حل المسائل اإلحدى عشرة وهي       استخدمت استرات  •

 من األكبر، العد نزوال، العد نـزوال إلـى، الحقـائق            العد صعودا من األصغر، العد نزوالً     
 .العددية، الفصل من، الفصل إلى، والمزاوجة

التحصيل تحصيل المرتفع على طلبة مستوى      التفوق المعلمين على المعلمات، وطلبة مستوى        •
المنخفض في المقابلة، بينما تفوقت المعلمات على المعلمين، وتفوق طلبة مستوى التحـصيل             

 .المنخفض في الرياضياتمستوى التحصيل المرتفع على طلبة 
 في تحصيل الطلبة في المقابلة تعزى للتفاعل بين         )α= 0.05(ال يوجد فروق داللة إحصائية       •

 .متغيري الجنس ومستوى التحصيل
 .توجد عالقة ارتباطيه بين تحصيل الطلبة في الرياضيات والمقابلةال  •
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وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلم، لتوعيته بدوره الحيوي والفعال فـي               
تدريب الطلبة على استخدام استراتيجيات متنوعة لحل المسألة اللفظية، وواضعي مناهج الرياضيات            

  . احتواء المناهج على العديد من المسائل اللفظية المتنوعةإلى ضرورة التركيز على
  

  ): 1998(رزق 

فعالية استخدام أسلوب حل المشكالت في تدريس العلـوم علـى تنميـة الفكـر               عن  هدفها الكشف   
أالبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي وقام الباحث بتطبيق اختبـار التحـصيل الدراسـي               

سة التي تم تقسيمها للمجموعتين التجريبية والضابطة، وكان من نتائج البحث           بجزأيه على عينة الدرا   
انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تالميذ المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي               
اختبار القدرة على التفكير أالبتكاري وهذا يعني أن استخدام أسلوب حل المشكالت قد أسـهم فـي                 

  .ميذ على التفكير أالبتكاري عن الطريقة المعتادة في تدريس العلومتنمية قدرات التال
  

  ):1997(المفتي 

 سعت إلى معرفة األساليب المقترحة بالبحوث لتنمية أنماط التفكير والقدرة على حـل المـشكالت،               
ومدى فاعليتها في عملية التنمية، وتستخدم هذه البحوث التـصميم التجريبـي الـذي يتكـون مـن          

ن إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة مع اختبار قبلي وبعـدي، وتظهـر النتـائج تفـوق                مجموعتي
المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة وبالتالي تثبت فاعلية المتغير المستقل في تنمية نمـط              

  .التفكير المستهدف
  

  ): 1997(الخطيب 

يظهرها الطلبة ذو التحصيل المرتفع     هدفت إلى تحليل االستراتيجيات والعمليات وراء المعرفية التي         
في الرياضيات، عند قيامهم بحل مسائل هندسية غير روتينية قبـل وبعـد تـدريبهم علـى أربـع                   

ولمعرفة ). المعاكس االيجابي، المثال المضاد   ) (المباشر، الغير مباشر  (استراتيجيات برهان رياضي    
تهم على حل المسائل الهندسـية غيـر        اثر تدريب هؤالء الطلبة على استراتيجيات البرهان في قدر        

طالبا من طلبة الصف التاسع ذوي التحصيل المرتفع فـي  ) 18(الروتينية، تكونت عينة الدراسة من   
الرياضيات، من بين طلبة الصف التاسع للذكور، الذين يدرسون في المدارس الحكومية في مدينـة               

ى مقابالت فردية في اختبار المـسائل       وقد تعرضت العينة إل   . 1996 - 1995الرمثا للعام الدراسي    
القبلية، التي تكون من ثالث مسائل هندسية غير روتينية، حيث طلب من كل طالب أن يحل المسائل                 
وان يفكر بصوت مرتفع، وقد تم تسجيل هذه المقابالت على شريط سمعي، وقام الباحـث بتـسجيل                 

  .مالحظات حول أداء الطلبة أثناء المقابالت
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ة التدريب على استراتيجيات البرهان بعد أسبوع من انتهاء عميلة االختبار القبلي،            ثم بدأت عملي    . أ 
ثم تعرضت العينة إلى اختبار بعدي، مكون من ثالث مسائل هندسية غير روتينية، وقـد تمـت                 

وأظهـرت نتـائج    .  البعدي بالطريقة نفسها التي تمت بها عملية االختبار القبلي         االختبارعملية  
 االستراتيجيات شيوعا فـي حـل   أكثر جملة مفتوحة من    أو كتابة معادلة    تراتيجيةإس أنالدراسة  

هـي  )  اسـتخدام نمـوذج    أورسـم صـورة     (مسائل االختبار القبلي، بينما كانت استراتيجيات       
 شيوعا في حل مسائل االختبار البعدي، وقد تكرر عـدم اسـتخدام الطلبـة             األكثر اإلستراتيجية
وكـذلك تحتـسب    .  تبار البعدي، بشكل اقل منه في االختبار القبلي        محددة في االخ   إلستراتيجية

العمليات وراء المعرفية التي أظهرها الطلبة في االختبـار البعـدي مقارنـة بعمليـاتهم وراء                
 البعدي في مهارات حـل المـسألة        األداء ولصالح   .لتي أظهروها في االختبار القبلي    المعرفية، ا 
، تعـزى للتـدريب علـى اسـتراتيجيات          )ط للحل، وتنفيذ الحل   فهم المسألة، التخطي  (الرياضية  

ولم يظهر فروق جوهرية بين متوسط عالمات الطلبة في االختبار القبلـي            .  البرهان الرياضي 
 .والبعدي في مهارة التحقق من صحة الحل

  
  ): 1994(جحالن 

ي حلهـم للمـسالة     حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أداء تالميذ الصف الثالث المتوسط ف            
اللفظية ومعرفة مدى استخدامهم لكل خطوة من الخطوات الثالثة المقترحة في كتاب الرياضيات عند              
حل المسائل اللفظية وذلك من خالل تحليل أدائهم وهل هناك عالقة ارتباطيه بين تلـك الخطـوات                 

األداة . ؤالت الدراسـة  وقد صمم الباحث أداتين لإلجابة عن تسا      . ومعرفة االستراتيجيات المستعملة  
األولى عبارة عن اختبار في مسائل المعادالت اللفظية واألداة الثانية نموذج أدائي متوقع مـن قبـل                 

  .التالميذ لمسائل االختبار في األداة األولى
تلميذا من تالميذ الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمـة          ) 129(وقام بدراسة استطالعية على     

  - :وأسفرت النتائج عن. سة مدر12يمثلون 
 .التدني الكبير في مستوى أداء تالميذ الصف الثالث المتوسط في حلهم لمسائل المعادالت اللفظية -1

تبين وجود عالقة ارتباطيه طرديـة موجبـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                                 -2
)α = 0.001 ( بين أداء التالميذ و بين كل من: - 

 .المجهول و تنظيم المعادلة و خطوة حل المسالةخطوة اختبار   . أ 

 . خطوة حل المعادلة و خطوة التأكد من صحة الحل . ب 

 - :استخدام تالميذ الصف الثالث المتوسط االستراتيجيات التالية -3

 %).51.1(المحاولة و الخطأ العشوائية   . أ 

 %).6.8(عدم استخدام أي إستراتيجية النسبة   . ب 
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 %).42.1(الكتاب المدرسي اختبار المجهول   . ج 
 
 1992(عبد الحي:(  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر كل من تدريس محتوى خطوات بوليا في حل المـشكالت                 
واستخدامه في تحصيل وأداء تالميذ الصف الثاني المتوسط فـي حـل المـسائل اللفظيـة لوحـدة                  

د تكونت عينة الدراسـة  وق. المعادالت والتناسب وكذلك مقارنة اثر كل منهما على التحصيل واألداء     
تـم  . تلميذا من تالميذ الصف الثاني المتوسط من ثالث مدارس بمدينـة مكـة المكرمـة              ) 92(من  

اختيارهم عشوائيا وهم يمثلون ثالث فصول دراسية كل فصل يمثل مجموعة، مجموعتان تجريبيتان             
  .ومجموعة ضابطة

تدريسهم دروس المحتوى لوحدة المعادالت     تلميذ قام الباحث ب   ) 32(المجموعة األولى التجريبية منها     
والتناسب، والمجموعة الثانية دروس المسائل اللفظية تحل تطبيقاتهـا بواسـطة خطـوات بوليـا،               

تم تدريسهم من قبل معلمهم األساسي وفق ما هو متبـع أساسـاً فـي    ) الضابطة(والمجموعة الثالثة   
المجموعات الثالثة واستخدم أسلوب تحليـل      وقد تم تطبيق اختبار قبلي وبعدي على        . تدريسه العادي 

  - :التباين المصاحب مع اعتبار التحصيل القبلي متغير مصاحب وكانت نتائج الدراسة كما يلي
موعة الضابطة في كـل     المجسطي المجموعة التجريبية األولى و    توجد فروق دالة إحصائية بين متو     

 بين متوسطي التجريبية الثانية     كذلكريبية و مسائل اللفظية لصالح التج   األداء في حل ال   من التحصيل و  
لى والثانية في كل من التحصيل      وال توجد فروق بين المجموعتين األو     . المجموعة الثالثة الضابطة  و
  .األداء في حل المسائل اللفظيةو
  

  ): 1989(مرشد 

لذين انهـوا   سعت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر نوع العمليات الحسابية األربع في مقدرة التالميذ ا             
تلميذ انهـوا   ) 360(تكونت عينة الدراسة من     . المرحلة االبتدائية على حل المسألة الحسابية اللفظية      

 حيث استخدم الباحث اختبارين األول تكون من ثالثـة          1988/ 87المرحلة االبتدائية في اربد لعام      
 العمليات الالزمة لحـل     نماذج متكافئة من حيث اللغة و الموقف ومنازل األعداد ومختلفة من حيث           

مسألة يلزم لحل كل منها عمليتان مختلفتان وثم التوزيـع          ) 24(واالختبار الثاني تكون من     . المسألة
وأظهرت النتائج أن مسائل الجمع أفضل من مسائل الطـرح والـضرب والقـسمة              . بشكل متساوي 

 مـسائل القـسمة بداللـة       بداللة إحصائية كما أن أدائهم في مسائل الطرح كان أعلى من أدائهم في            
إحصائية ومن حيث نوع العملية في المسائل التي يلزم لحلها عمليتان مختلفتان فان متوسط أدائهـم                
في المسائل الالزم لحلها عمليتا الجمع مع الطرح أعلى من متوسط أدائهم على المسائل الالزم لحلها                
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 أعلى من المسائل الالزم لحلها الطرح       كما أن عمليتي الجمع مع القسمة     . عمليتا غير الجمع والطرح   
  .مع الضرب أو الطرح مع القسمة أو الضرب مع القسمة

  
  ):1988(إبراهيم 

أسلوب حـل   ) أ(والتي هدفت إلى الوقوف على مدى فاعلية كل من األسلوبين التاليين في التدريس،              
حصيل تالميذ المرحلة   أيهما يكون أكثر فاعلية في رفع مستوى ت       . األسلوب التقليدي ) ب(المشكالت  

  .اإلعدادية في المسائل اللفظية المقررة عليهم في مادة الجبر
ودلت النتائج على أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية بين مستوى تحصيل تالميذ الصف األول والثاني                
اإلعدادي الذين يدرسون مسائل الجبر اللفظية بأسلوب حل المـشكالت وبـين مـستوى تحـصيل                

ين يدرسون مسائل الجبر اللفظية باألسلوب التقليدي، والفرق لـصالح مـن يدرسـون              نظائرهم الذ 
  .بأسلوب حل المشكالت

  
  ):1987(الصمادي 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريب طلبة الصف األول اإلعدادي على إستراتيجية تعليميـة               
قدرة على حليها ومعرفة أثـر      من وضع الباحث في مجال التفكير في حل المسألة الرياضية، وفي ال           

  .الجنس في تنمية هذا النوع من التفكير
  :وكانت نتائج هذه الدراسة

 .وجود فورق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير طريقة التدريس .1

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس في التحصيل في حل المسألة                .2
 .الرياضية

ة إحصائية في التحصيل في حل المسألة الرياضية تعـزى إلـى            عدم وجود فروق ذات دالل     .3
 .التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

  
  ):1985(أحمد 

هذه الدراسة إلى تصميم برنامج لتدريب تالميذ الصف الثالث اإلعدادي على حل المـشكالت              هدفت  
رياضيات أو التي   بهدف زيادة قدرتهم على حل المشكالت الرياضية التي يرتبط حلها بموضوعات ال           

  . ال يرتبط حلها بموضوعات رياضيات محددة، وكذلك تقويم البرنامج
تلميذاً بمدرسة حمزة بن عبد المطلب بمدينة الدوحـة بقطـر، وتـم       ) 76(تكونت عينة الدراسة من     

تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين، مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية، وأجريت عليهم اختبـارات            
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توصل الباحث إلى أن تالميـذ      .  تم تصميهما من قبل الباحث وتم حساب صدقها وثباتها         قبلية وبعدية 
  .حصة) 35(المجموعة التجريبية قد تفوقوا على نظرائهم مع العلم أن البرنامج استغرق زمناً قدره 

 
  ):1984 (حمورى

ضيات في الـصف     معرفة االستراتيجيات التعليمية التي يمارسها معلمو الريا       إلىهدفت هذه الدراسة    
 تدريسهم حل المسألة الرياضية ومعرفة تأثير هذه االستراتيجيات على تحسين           أثناء اإلعداديالثالث  

 .قدرات طالبهم في حلها

 للعـام الدراسـي     األولـى عشرين معلما ومعلمة بمنطقـة عمـان         (20)تكونت عينة الدراسة من     
 تـدريس حـل     أثنـاء  منهم في     الدراسة تسجيل موقف صفي لكل     إجراءات وشملت   م1983/1984

 تجريبية وضابطة تم تدريس حل      إلىالمسألة الرياضية في وحدة الدائرة في البرهان وقسمت العينة          
 تجريبية وضـابطة تـم تـدريس    إلىالمسألة الرياضية في وحدة الدائرة في البرهان وقسمت العينة   

 مـن    تم اختبار شـعبة    أيامشرة   بل في مواقف حل المسألة وبعد ع       إستراتيجيةالمجموعة التجريبية   
 لهؤالء الطالب اختبار شعبة مـن الـشعب         واجريالشعب الذين يعلمهم المعلم الذي اختبر للدراسة        

 الطالب اختبار يقيس قـدرتهم علـى حـل          لهؤالء واجريالذين يعلمهم المعلم الذي اختير للدراسة       
ظاهر التعلم القبلـي الالزمـة لحـل         المعلمين ال يحددون كل م     أن وقد بينت نتائج التحليل      .المسألة

 فهم المسألة ويركـزون فقـط       إستراتيجية يهملون   وأنهم . ذلك إلىمنهم ال يلتفت    % 60المسألة وأن   
مـن   %35 االبتكار فقد وجد     إلستراتيجيةوعدم ممارستهم    .لى مظهرين هما المعطيات والمطلوب    ع

ات بتوليدها من تحليل المعطيات ونجـد       المعلمين حاولوا استخدام المظهر المتبقي وهو جمع المعلوم       
 هذه االستراتيجيات وقد قام جميع المعلمين بأنفسهم بتنفيذ خطة إلىمن المعلمين لم يلتفتوا  %65 أن

الحل وان معلما واحدا فقط حاول التحقق من صحة الحل باستخدام مظهر واحد من مظـاهر هـذه                  
 التقـويم   إسـتراتيجية من المعلمين   % 50تخدم   وقد اس  .أخرى الحل بطريقة    إيجاد وهو   اإلستراتيجية

  ولم يطرحـوا سـؤاال مـن نـوع     اإليجاد الموجهة كانت مباشرة ومن نوع األسئلةولكن  .البعدي
 وبينت النتائج تفوق المجموعة التجريبية وهم المعلمون المختارون الذين تم تدريبهم علـى              .اإلثبات

 بـين   إحصائيةوان هناك ارتباطا موجبا ذي داللة        على المجموعة الضابطة   حل المسألة  إستراتيجية
 ومتوسط عالمات طالبهم في القدرة علـى حـل          جموعة الضابطة على االستراتيجيات   عالمات الم 

بينما االرتباط في حالة والمجموعة التجريبية بين عالمات المعلمين قبـل التجربـة             ) 0.85(المسألة  
 أن إلـى  الذي يمكن االستدالل منـه       األمرعدوم  أي م ) 0.15- (وعالمات الطالب بعد التدريب في      

  . التي يستخدمها المعلمون ويتم تدريبهم عليهادرة الطالب تتأثر باالستراتيجياتق
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  :الدراسات األجنبية 2.14.2
 

   (Hall, 2002)دراسة هال

 ذوي  األساسـي  معرفة سلوك حل المسألة الرياضية لطلبة الصفين السابع والثامن           إلىدراسة هدفت   
 التنافسي العالمي الذي يشمل على حـل        اإلضافيالمشاركين في برنامج المنهاج     ،  التحصيل المرتفع 
 .المسألة الرياضية

 اإلضافي،حددت هذه الدراسة مالحظات المعلمين الذين يعملون بالتدريس الخصوصي في المنهاج 

تـم الحـصول علـى       و اإلضافي،واستجابات الطلبة لست مسائل رياضية تم اختيارها من المنهاج          
 وأظهـرت   ، ومقابالت غير رسمية معهـم     إليهم أرسلتوجهات نظر المعلمين من خالل استبانات       

 :اآلتي تصنيف المعلمين للطلية كان على النحو أن :النتائج

 .التعبير اللفظي عن التفكير الرياضي  . أ 

 .استخدام الحساب الذهني . ب 

 . على الورقكالواألش من الذكور في استخدام رسم الصورة أفضل اإلناث  . ج 

 الجنس بالنسبة لحل المسألة الرياضية وكانت الفروق لـصالح الـذكور            إلىتوجد فروق دالة تعزى     
  . التفكير التناسبيإستراتيجيةالذين استخدموا 

  
  : (Giuliano, 2002)جليانو 

  .تحديد استراتيجيات حل المسألة الرياضية المستخدمة من قبل طلبة برنامج الكيمياء -1
لتغيرات في استراتيجيات الطلبة لحل المسألة الرياضية المـستخدمة فـي الوقـت              تحديد ا  -2

 .اإلضافي وفي وحدات مساقات الكيمياء

تحديد كيف تؤثر عمليات التعاون في استراتيجيات حل المسألة الرياضية لدى طلبة برنامج              -3
 .الكيمياء

طالبا في أربع مدارس ثانويـة      ) 139(ن  طالباً من ثالث مدارس ثانوية من بي      ) 12(واختير للدراسة   
المقدرة العقلية،  : شمال نيويورك، وتم وضع أربع أدوات للطلبة لقياس أربعة متغيرات معرفية وهي           

واستخدمت عالمات  . درجة استغالل المجال، القدرة على التفكير المجرد، وتوجيه التعلم ذي المعنى          
طالبـاً لتحديـد    ) 12(معرفية للطلبـة، وتـم اختيـار        الطلبة على األدوات السابقة لتحديد السيرة ال      

استراتيجيات حل المسألة الرياضية، المستخدمة من قبل الفرد والتفاعل داخل المجموعات أثناء حل             
 :المسألة، وأظهرت النتائج استخدام الطلبة أربع استراتيجيات لحل المسالة الرياضية وهي

 .نتاجي واستخدام إجراءات كافية ودقيقةالمتعلقة بالتفكير أالست): أ( إستراتيجية 

 .المتعلقة باستخدام المحاولة والخطأ وإجراءات مزدوجة والتفكير االستقرائي): ب( إستراتيجية 
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 .المتعلقة باالعتماد على الحسابات، والمعادالت وأدوات أخرى): ج(إستراتيجية 

  .المتعلقة باستخدام التميز المنطقي والقياس): د(إستراتيجية 
  

أشارت النتائج إلى أن الطلبة المتشابهين في السيرة المعرفية غالبا ما يستخدمون نفس استراتيجيات              
تغيرات القدرة  -  في ثالث مجموعات من أربعة     - حل المسألة عند حلها بشكل فردي، وأظهر الطالب       

. ث التعليمية في عمليات التكرار المتصلة باستخدام إستراتيجية حل المسألة على مدار الوحدات الثال           
وأخيرا كانت أعمال الطلبة عند حل المسألة الرياضية في مجموعـات تفحـص بالنـسبة للـسيرة                 

  .المعرفية
  

   :(Ishida, 1979) أشيدا

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر تعليم إستراتيجية وضع التعبير الرياضي من الجدول فـي حـل                 
واشترك فـي الدراسـة     .  وتحسين حلول الطالب    تقويم ىمسائل إيجاد األنماط من خالل التركيز عل      

 االبتدائية في اليابان، وتم تصميم الدراسـة        Kotaطالبا في الصف الخامس من مدرسة كوتا        ) 68(
طالبا لكل مجموعة، وتـم تـصميم المعالجـة         ) 34(على مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة بواقع       

تباه الطلبة على تقـويم وتحـسين عمليـات         التعليمية المستخدمة مع المجموعة التجريبية، لتركيز ان      
حلولهم، أما طلبة المجموعة الضابطة فلم تقدم لهم المعالجة السابقة وكانت تشجعه على المناقـشة،               
لتحديد أفضل حل بعد عرض الحلول وشرحها فقط، وتعرضـت المجموعتـان الختبـارات قبليـة                

وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلستراتيجية     وبعدية، واحتفاظ في القدرة على حل مسائل إيجاد األنماط،          
التعليمية المستخدمة، كان لها اثر في تحسين أداء الطلبة في مسائل األنماط من منظـور االحتفـاظ                 

  .واالكتساب لفترة زمنية أطول
 

وأظهرت نتائج الدراسة اثر دال إحصائياً إلستراتيجية التدريس في تنمية القدرة على حـل المـسألة           
نه يوجد اثر دال إحصائياً لجنس الطالب ولصالح اإلناث في المقدرة على حل المـسألة               الهندسية، وا 

وأوصى الباحث بأن يستخدم المعلمون استراتيجيات واضحة الخطوات، أثنـاء تدريـسهم            . الهندسية
لوحدة الممارسات واألشكال الرباعية الدائرية، لما لها من اثر واضح في زيادة مقدرة طلبة الـصف     

  . األساسيالتاسع
  

  (Janel kay, 1996) جانل كاي

 علـى   أسـابيع  االستقصاء عن اثر تدريس استراتيجيات محددة لمدة خمسة          إلىهدفت هذه الدراسة    
 واالسـتراتيجيات التدريـسية     ، فـي حلهـا    األداء وكذلك علـى     ،استخدام استراتيجيات حل المسألة   
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 ،)والبحث عن نمـط ، استخدام متغير أسهل،حل مسألة  ، عمل قائمة،رسم شكل(المستخدمة شملت 
 حيـث  ،في فترة ما قبل الخدمة ،وتكونت عينة الدراسة من الطلبة الذكور تخصص التربية االبتدائية

 نتائج الدراسـة    أظهرت وقد   ،تم تدريس طلبة المجموعة التجريبية باستخدام االستراتيجيات المحددة       
 حلها للمـسائل    أثناء أعلىحل المسألة بتكرار     طلبة المجموعة التجريبية استخدمت استراتيجيات       أن

 طلبة المجموعة الـضابطة     أداء وكذلك تحسن    ، على االستراتيجيات المحددة   تدريبهاالرياضية نتيجة   
 في حل المسألة تبعا لمشاركتهم فـي        األداءزيادة مشابهة في استخدام استراتيجيات حل المسألة وفي         

 .الدراسة

  
  : Lisa – Pericdla, et al).1992 (وآخرون بيريكوال 

استطاعت في دراستها من تحسين قدرة أربعة أطفال يعانون من صعوبات في التعلم، بتعريفهم إلى               
إستراتيجية فهم المسائل اللفظية وتطوير حلول مناسبة، مما أسفر عن تحسن قدراتهم علـى حـل                

 اكبر من المسائل اللفظيـة      الطرح، وحل الطلبة األربعة عدد    الجمع و المسائل اللفظية المتضمنة في     
  .في اختبار جمع مسائل في الجمع وأخرى في الطرح بعد تعليمهم هذه االستراتيجيات

  
  : (Odafe, 1986)أودافي 

استهدفت قياس أثر استخدام أسلوب حل المشكالت على تحصيل طلبة بعض المعاهد العليا في مادة               
احث مجموعتين من طلبة قسم الرياضيات، درست       ولقد اختار الب  . الرياضيات مقارنة بأسلوب اإللقاء   

المجموعة األولى بأسلوب حل المشكالت، بينما درست المجموعة الثانية بأسلوب اإللقاء، ومن أهـم              
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة في الفهم والتحصيل الدراسي لصالح المجموعـة التجريبيـة               

  . تعود الستخدام أسلوب حل المشكالت
  

 : (Visa, 1985) فيزا

 اثر تدريب تالميذ الصفين السابع والثامن على التعامل مع النموذج           إمكانيةهدفت هذه الدراسة لبيان     
االستقرائي لبحث حل المشكالت الرياضية غير التقليدية والمتعلقة بدراسة المتواليات الهندسية وقـد             

تخطيطـي والتحليـل     استراتيجيات وهي عمل الجدول وعمل الجدول وعمـل رسـم            أربعحددت  
 المرحلـة   ، تكونت عينة الدراسة من ستة تالميذ وتم تطبيق تجربة البحث على مـرحلتين             .بالتبسيط
 أي معلومات عن استخدام االستراتيجيات وفـي المرحلـة الثانيـة            إعطاء تم تدريسهم بدون     األولى

اتيجيات عنـد حـل     يعطى التالميذ ثالث دورات تدريبية  يتم خاللها تدريبهم على استخدام اسـتر            
المشكالت الرياضية وتم عمل مقابالت فردية لتسجيل نمط التفكير الذي يتبعه التالميذ عند حل ثالث               

 التالميذ ذوي القدرات المرتفعة تفوقوا على       أن إلى وتوصل البحث    .مشكالت رياضية بصوت عالي   
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 لم يظهر للتالميذ نمو في      لىاألوالتالميذ ذوي القدرات المتوسطة في االختبار البعدي وفي المرحلة          
 من ذوي أكثر خبرات إلىوان التالميذ ذوي القدرات المتوسطة في حاجة  .مهاراتهم لحل المشكالت

 . التخمين والتجريبإستراتيجيةالقدرات المرتفعة بالنسبة الستخدام 
  

  : (Pilato, 1984)بيالتو 

مهارات التفكيـر والقـدرة علـى       استهدفت تحديد اثر استخدام أسلوب حل المشكالت على تحسين          
 ولقد دلت نتائج الدراسـة      .حلة المراهقة في مجال الرياضيات    التفكير المستقل عند تالميذ ما قبل مر      

على فاعلية أسلوب حل المشكالت في تحسين مهارات التفكير وارتفاع نسبة التفكير االستقاللي لدى              
  .عينة الدراسة

  

  ): ,1980Broad Foot(برود فت 

أشارت إلى أن أسلوب حل المشكالت لجورج بوليا في تدريس مشكالت مقرر الرياضيات في              والتي  
الصف الخامس االبتدائي أسفر عن وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية في اثنتين              
 من الخطوات األربع لبوليا وهي رسم الخطة ومراجعة الحل كما حصل طالب المجموعة التجريبية             

ل درجات في االختبار البعدي أعلى من معدل المجموعة الضابطة في الخطوة الرابعة فـي               عن معد 
  .نموذج بوليا
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  :تعقيب الباحثة على مجمل الدراسات السابقة
من خالل العرض السابق للدراسات العربية واألجنبية تبين بأن هناك تنوع وتعدد للدراسـات فـي                

 مما يعطي سمات بارزة لهذا الموضوع وأهمية كبرى نظرا لألهـداف            مجال أسلوب حل المشكالت   
  .التي يحققها

ويتضح أيضا بان هناك كان تركيز على المرحلة المتوسطة من التعليم العام على نطاق واسع مـن                 
  ....البالد العربية كالسعودية، واألردن ومصر

   - :وأجمعت جميع الدراسات على نتائج من أبرزها
 .ثر ايجابي و كبير يزداد بزيادة التدريبإن للتدريب ا  . أ 

التطرق لها أثنـاء حـل      ل المشكالت أو المسائل اللفظية و     إن مجرد التعرف على أسلوب ح      . ب 
 .يساهم في تخفيف درجة صعوبة تلك المسائلريبات للدرس يعطي أثرا ايجابيا والتد

اسـتخداماتهم  هم و راتهم يتضح ذلك من خالل أدائ     للمعلمين اثر في تحسين أداء التالميذ وقد        . ج 
 لالستراتيجيات المستخدمة من قبل المعلمين 

إن المتأمل للدراسات والبحوث في مجال حل المسالة الرياضية يجدها كثيـرة ومتنوعـة، ولكنهـا                
ركزت على جوانب أكثر من غيرها، فنالحظ أن الدراسات في مجال تحديد االستراتيجيات الشائعة              

ة قليلة سواء العربية أو األجنبية والدراسات في فلسطين لم تظهر           في تدريس أنواع المعرفة الرياضي    
  .إستراتيجية محددة ومتنوعة في تدريس حل المسألة

  
المرحلـة  إدراك معلمـي    وكذلك نالحظ أن الدراسات السابقة العربية واألجنبية لم تتناول موضوع           

لبحـث  ل الدراسة   ، وجاءت هذه  إلستراتيجية حل المشكالت ومعيقاتها في الرياضيات     األساسية الدنيا   
  . عن مدى إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات

  



  

  الفصل الثالث
  اتواإلجراءالطريقة 

  

  منهج الدراسة 1.3

  مجتمع الدراسة 2.3

  أدوات الدراسة 3.3

  صدق األداة 4.3

  ثبات األداة 5.3

  متغيرات الدراسة 6.3

  ءات الدراسةإجرا 7.3
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  الفصل الثالث
  اتواإلجراءالطريقة 

  
يتناول هذا الفصل المنهج المستخدم ووصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة، لتحديد مجتمع             
الدراسة، وعينتها، واألداة المستخدمة وكيفية بناءها وتطويرها، والخطوات الالزمـة للتحقـق مـن              

ما تضمن عرضاً إلجراءات الدراسة والطرق اإلحصائية التي تـم بموجبهـا            ك. صدق وثبات األداة  
  .تحليل البيانات واستخالص النتائج

  
 :منهج الدراسة 1.3

  
  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المناسب لمثل هذه النوع من الدراسات

  
 :مجتمع الدراسة 2.3

  
لدنيا في المدارس الحكوميـة،     تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية ا         

 لعـام الدراسـي   ل لحم ممـن يدرسـون مقـرر الرياضـيات           والخاصة، والوكالة في محافظة بيت    
  :معلماً ومعلمة موزعين حسب الجدول التالي) 233(، حيث بلغ عددهم )2009/2010(
  

  . معلماً ومعلمة121   : في المدارس الحكومية
  . معلماً ومعلمة61    : في المدارس الخاصة
  . معلماً ومعلمة51    :في مدارس الوكالة
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   مجتمع الدراسةخصائص): 1.3(جدول 

 النسبة المئوية  العدد المتغيرات
 الجنس

  %34.3 80 ذكر
  %65.7 153 أنثى

 المؤهل العلمي

  %24.5 57 دبلوم
  %67.0 156 بكالوريوس فقط

  %8.6 20 أعلى من بكالوريوس
 التخصص

  %24.0 56 رياضيات
  %51.9 121 تربية ابتدائية

  %14.2 33 علوم
  %9.9 23 غير ذلك

 سنوات الخبرة

  %31.3 73  سنوات5أقل من 
  %29.2 68  سنوات10- 5من 

  %39.5 92  سنوات10أكثر من 
 الجهة المشرفة على المدرسة

  %51.9 121 حكومة
  %26.2 61 خاصة

  %21.9 51 وكالة غوث
  

 :أداة الدراسة 4.3

  
 لمعرفة إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حل          استبانةبتطوير قامت الباحثة 

 والدراسات الـسابقة    األدب التربوي المشكالت في تدريس الرياضيات ومعيقاتها من خالل مراجعة         
فقرة مقسمة الى مجـالين وتـم       ) 44( حيث تم اخراج االستبانة بشكلها النهائي متضمنة         ذات العالقة 

  )1= أبداً 2=  نادراً 3= احيانا4=  غالبا5=دائما : (جابة عليها ضمن مقياس ليكرت الخماسياال
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 :صدق أداة الدراسة 5.3
  

من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة،      لجنة  تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على         
مـن متغيـرات     ومن ضمن هذه المالحظات إضافة متغيـر         والذين أبدوا بعض المالحظات حولها،    

االستبانة وبناء عليه تم إخراج     الدراسة وهو متغير الجهة المشرفة وكما تم إزالة وإضافة فقرات في            
 التحقق من صـدق     ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تم       )1ملحق( كما في    الستبانة بشكلها الحالي  ا

ات الدراسـة مـع   لفقـر ) Pearson Correlation(ون ساألداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بير
  ).3.3( والجدول )2.3 (الدرجة الكلية لألداة، وذلك كما هو واضح في الجداول

  

لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون  : )2.3(جدول 

  .فقرات إدراك المعلمين الستخدام أسلوب حل المشكالت مع الدرجة الكلية لألداة
  

  
  

 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة   الفقرات الداللة اإلحصائية )ر(قيمة   الفقرات
1.  0.41** 0.001 12.  0.50** 0.001 
2.  0.53** 0.001 13.  0.50** 0.001 
3.  0.48** 0.001 14.  0.46** 0.001 
4.  0.15** 0.021 15.  0.49** 0.001 
5.  -0.04 0.556 16.  0.62** 0.001 
6.  0.16** 0.018 17.  0.54** 0.001 
7.  0.04 0.535 18.  0.59** 0.001 
8.  0.48** 0.001 19.  0.67** 0.001 
9.  0.48** 0.001 20.  0.59** 0.001 

10.  0.44** 0.001 21.  0.61** 0.001 
11.  0.44** 0.001 22.  0.57** 0.001 

  

  )0.05(دالة عند مستوى الدالة ** 
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لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسـون  : )3.3(جدول 

  .وب حل المشكالت مع الدرجة الكلية لألداةفقرات معيقات استخدام أسل
  

  

  

 الداللة اإلحصائية )ر(قيمة   الفقرات الداللة اإلحصائية )ر(قيمة   الفقرات
1.  0.63** 0.001 12.0.67** 0.001 
2.  0.56** 0.001 13.0.63** 0.001 
3.  0.59** 0.001 14.0.67** 0.001 
4.  0.54** 0.001 15.0.64** 0.001 
5.  0.51** 0.001 16.0.56** 0.001 
6.  0.51** 0.001 17.0.61** 0.001 
7.  0.46** 0.001 18.0.60** 0.001 
8.  0.55** 0.001 19.0.46** 0.001 
9.  0.48** 0.001 20.0.58** 0.001 
10.0.61** 0.001 21.0.48** 0.001 
11.0.52** 0.001 22.0.55** 0.001 
 
 :ثبات األداة 6.3

  
 Cronbach(رونبـاخ ألفـا   تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبـات ك 

Alpha ( كما هو واضح في جدول)4.3.(  
  

  لثبات أداة الدراسة) Cronbach Alpha(نتائج معامل كرونباخ ألفا : )4.3(جدول 
  

  

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  عدد الحاالت  المجال

  0.78  22  233  إدراك المعلمين الستخدام أسلوب حل المشكالت
  0.89  22  233  شكالتمعيقات استخدام أسلوب حل الم

  
تمتع بدرجة جيدة من الثبات بالنـسبة       ت ةإلى أن االستبان  ) 4.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

لمجال إدراك المعلمين الستخدام حل المشكالت، ويتمتع بدرجة عالية بالنـسبة لمعيقـات اسـتخدام               
  .أسلوب حل المشكالت
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 :متغيرات الدراسة 7.3
  

  :ى المتغيرات التاليةاشتملت الدراسة عل
  

  : المتغيرات المستقلة-:أوالً

 ). أنثى،ذكر(جنس ال .1

 :المؤهل العلمي وله ثالث مستويات .2

 .دبلوم  . أ 

 .بكالوريوس فقط . ب 

 .أعلى من بكالوريوس  . ج 

 :وله ثالثة مستويات: التخصص .3

 .رياضيات  . أ 

 .تربية ابتدائية . ب 

 . علوم  . ج 

 .غير ذلك  .د 

 :ولها ثالث مستويات: ةسنوات الخبر .4

 .ت سنوا5أقل من   .  أ

 . سنوات10 – 5من  .  ب

 . سنوات10أكثر من  .  ت

 :الجهة المشرفة على المدرسة ولها ثالث مستويات .5

 خاصة. ج  وكالة. ب  حكومة  .  أ

  
  : المتغيرات التابعة-:ثانياً

 .إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية حل المشكالت .1

 .معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في تدريس الرياضيات .2
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 :إجراءات الدراسة 8.3
  

  :مرت إجراءات الدراسة على النحو التالي
 .إعداد االستبانة ووضعها بصورتها النهائية بعد التأكد من صدقها وثباتها .1

تسهيل مهمة من قسم الدراسات من جامعة القدس موجهة إلى مديريـة            الحصول على كتاب     .2
 ).3ملحق(بية والتعليم في بيت لحم التر

تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم من بيت لحـم موجهـة إلـى              الحصول على كتاب     .3
 ).4ملحق(س المعنية لتطبيق الدراسة مديري المدار

 . الدراسة وجمعهامجتمعتوزيع االستبانة على  .4

 .SPSSمعالجة البيانات إحصائياً باستخدام  .5

 . مناقشة النتائج .6

  
معلمين الستخدام أسـلوب حـل المـشكالت        واعتمدت الباحثة المعيار التالي لتحديد درجة إدراك ال       

ودرجة معيقات استخدامها من قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة علـى أداة              
  :الدراسة وهو

  ).2.33 – 1.00(إذا كان المتوسط الحسابي محصوراً بين : درجة منخفضة - 
 ).3.67 – 2.34(إذا كان المتوسط الحسابي محصوراً بين : درجة متوسطة - 

   )5.00 – 3.68(إذا كان المتوسط الحسابي محصوراً بين : درجة عالية - 
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الرابع
   نتائج الدراسة

  

   المقدمة1.4

   الرئيسةنتائج أسئلة الدراسة 2.4

  ألسئلة الفرعيةنتائج فحص ا 3.4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

 :المقدمة 1.4

  
 بمراجعتها وذلك تمهيدا إلدخالها للحاسوب لعمل المعالجـة         ت الباحثة  قام نات الدراسة، بعد جمع بيا  

 5اإلحصائية للبيانات، وقد تم إدخالها وذلك بإعطائها أرقاما معينة، حيث أعطيت اإلجابـة دائمـا                
 درجات، نادرا درجتين، وأبدا درجة واحدة، بحيث كلمـا زادت           3 درجات، أحيانا    4درجات، غالبا   

لدرجة زادت درجة إدراك المعلمين الستخدام أسلوب حل المشكالت، والعكـس صـحيح، وذلـك               ا
  .بالنسبة للفقرات اإليجابية، وتم قلب المقياس بالنسبة للفقرات السلبية

  .وكذلك كلما زادت الدرجة زادت درجة معيقات استخدام أسلوب حال لمشكالت، والعكس صحيح
  

يانات باستخراج األعداد، النسب المئوية، المتوسـطات الحـسابية،         وقد تمت المعالجة اإلحصائية للب    
 ومعادلـة الثبـات   ،)Pearson Correlation(االنحرافات المعيارية، معامل االرتبـاط بيرسـون   

  .SPSSوذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية . كرونباخ ألفا
  

  : نتائج أسئلة الدراسة الرئيسة2.4
  

   : األوليس الرئسؤال الدراسة 1.2.4
  

 في الرياضـيات    ما مدى إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حل المشكالت          
  ؟في محافظة بيت لحم

  

لإلجابة عن السؤال األول استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراك معلمـي            
شكالت في الرياضيات في محافظة بيت لحـم        المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حل الم      

  .)5.4(الجدول رقم واضح من خالل ذلك كما هو من وجهة نظرهم مرتبة حسب األهمية، و
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا        ): 1.4(جدول  

افظة بيت لحم من وجهة نظرهم مرتبة       الستخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات في مح       

  حسب األهمية

 الفقرات
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
 الدرجة

 عالية 0.79 4.26 أسلوب حل المشكالت ينمي التفكير العلمي لدى الطلبة

أسلوب حل المشكالت ينبه الطلبة إلى ضرورة قراءة المسألة أكثر من 
 مرة

 عالية 0.80 4.21

 عالية 0.77 4.17 التنافس اإليجابي لدى الطلبةيزيد من فرص 

 عالية 0.73 4.15 يساعد أسلوب حل المشكالت إلى ديمومة المعلومات لدى الطلبة

 عالية 0.81 4.09 يشجع الطلبة على البحث واالستقصاء

 عالية 0.76 4.09 وسيلة ناجحة في توجيه اهتمام الطلبة في الرياضيات

 عالية 0.79 4.09 يجابي بين الطلبة والمعلمينيزيد من فرص التفاعل اإل

 عالية 0.66 4.09 أقدم تلميحات للطلبة لمساعدتهم الستخدام أسلوب حل المشكالت

 عالية 0.77 4.06أسلوب حل المشكالت يعرف الطلبة أن بنية الرياضيات تراكمية البناء

 عالية 0.83 4.02 استخدم أسلوب حل المشكالت في تعليم المفاهيم والمصطلحات

 عالية 0.77 4.00 يركز على الجانب النظري والعملي معا

 عالية 0.81 3.96 هذا األسلوب يؤدي إلى تفاعل إيجابي نحو أنشطة الرياضيات

 عالية 0.80 3.88 ينمي قدرة الطلبة على توجيه أسئلة ذات معنى

 ةعالي 0.79 3.86 لها فاعلية في تنمية التعلم التعاوني بين الطلبة

 عالية 0.90 3.75 لها دور كبير في تخفيف القلق لدى الطلبة للمادة الرياضية

 عالية 0.91 3.72 يراعي أسلوب حل المشكالت الفروق الفردية بين الطلبة

 عالية 0.82 3.71 أرى أنه أكثر جدوى من األساليب األخرى في تدريس الرياضيات

 عالية 0.85 3.71  المشكالتأكلف الطلبة بحل تدريبات باستخدام أسلوب حل

 منخفضة 0.91 2.29 يحتاج إلى وسائل تعليمية خاصة

 منخفضة 1.00 2.19 تعتمد على عدد طالب الصف

 منخفضة 0.92 2.18استخدامه يحتاج إلى تدريب ووقت أكثر بالمقارنة مع الطريقة التقليدية

 حل يعتبر العدد الكبير في الصف مؤثرا سلبيا على استخدام أسلوب
 المشكالت

 منخفضة 0.98 2.11

 متوسطة 0.35 3.66 الدرجة الكلية

  
 درجة إدراك المعلمين الستخدام أسلوب حل المشكالت كان متوسطا، حيث بلـغ             حيث بلغت 

  ).0.35( وبانحراف معياري )3.66(توسط الحسابي لهذه الدرجة الم
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مشكالت ينمي التفكير العلمي لدى     فقد كان أكثر المظاهر شيوعا لدى المعلمين هي أن أسلوب حل ال           
الطلبة، تبعها أن أسلوب حل المشكالت ينبه الطلبة إلى ضرورة قراءة المسألة أكثر من مرة، ثم أنه                 
يزيد من فرص التنافس اإليجابي لدى الطلبة، تالها أن أسلوب حل المشكالت يساعد فـي ديمومـة                 

  . واالستقصاءالمعلومات لدى الطلبة، ثم أنه يشجع الطلبة على البحث
 في الصف مؤثرا سلبيا علـى اسـتخدام         عتبر العدد الكبير  ي :أقل المظاهر شيوعا هي    حين كانت    في

أسلوب حل المشكالت، ثم أن استخدامه يحتاج إلى تدريب ووقت أكثـر بالمقارنـة مـع الطريقـة                  
 خاصـة، ثـم   التقليدية، تبعها أنها تعتمد على عدد طالب الصف، ثم أنه يحتاج إلى وسائل تعليميـة    

  .أكلف الطلبة بحل تدريبات باستخدام أسلوب حل المشكالت
  

   :الثانيالرئيس سؤال الدراسة  2.2.4
  

  ما المعيقات التي تواجه المعلم في تدريسه للرياضيات باستخدام إستراتيجية حل المشكالت؟
  

ة للمعيقات التـي    لإلجابة عن السؤال الثاني استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياري        
تواجه المعلم في تدريسه للرياضيات باستخدام إستراتيجية حل المشكالت مرتبة حـسب األهميـة،              

  ).2.4(الجدول ل وذلك كما هو واضح من خال
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 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمعيقات التي تواجـه المعلـم فـي           ): 2.4(جدول  

  ستخدام إستراتيجية حل المشكالت مرتبة حسب األهميةتدريسه للرياضيات با

 الفقرات
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
 الدرجة

العبء التدريسي ال يعطي الوقت الكافي للتخطيط للدرس بأسلوب 
 حل المشكالت

 عالية 0.86 3.96

 عالية 0.88 3.93 يحتاج إلى وقت أكبر من المتاح للتعليم

ألدوات الالزمة لتجسيد المفهوم باستخدام حل عدم توفر المواد وا
 المشكالت

 عالية 0.92 3.90

 عالية 0.85 3.88 ضعف الطلبة في القراءة والكتابة

منهاج الرياضيات طويل وال يتناسب مع عدد الحصص المقررة 
 له

 عالية 0.94 3.82

 عالية 0.95 3.81 اتجاه الطالب السلبي نحو الرياضيات

 عالية 0.90 3.74 لم على أسلوب حل المشكالتقلة التدريب للمع

 عالية 0.98 3.73 عدم إشراك المعلم في إعداد المنهاج

 عالية 1.01 3.69 مدرس الرياضيات غير متخصص في الرياضيات

متوسطة 0.96 3.65 عدم امتالك المعلم مهارة استخدام أسلوب حل المشكالت
متوسطة 0.87 3.64 ياتصعوبة المفاهيم التي يحتويها منهاج الرياض
متوسطة 0.88 3.61 عدم ارتباط األنشطة بالبيئة المحلية للطلبة

متوسطة 0.94 3.61 المنهاج يركز على الجانب المعرفي ويهمل جوانب التفكير العليا
متوسطة 0.90 3.57 إهمال منهاج الرياضيات ألسلوب حل المشكالت

متوسطة 0.98 3.57 المنهاج يتجاهل حاجات الطلبة
أسئلة المنهاج وأنشطته غير مناسبة الستخدام أسلوب حل 

 المشكالت
متوسطة 0.91 3.56

متوسطة 1.13 3.55 عدم تمكن المعلم من مادة الرياضيات
متوسطة 0.90 3.53 صعوبة استيعاب الطلبة ألسلوب حل المشكالت

متوسطة 0.93 3.47 نقد المعلم المستمر للطالب يعيق استخدام أسلوب حل المشكالت
متوسطة 0.89 3.45 المنهاج يتجاهل الموقف الصفي والتفاعل فيه

متوسطة 0.99 3.43 عدم متابعة اإلدارة تنفيذ أسلوب حل المشكالت
متوسطة 1.04 3.41 عدم توفر دليل للمعلم يرشده في عملية التنفيذ

متوسطة 0.52 3.65 الدرجة الكلية



  55

أسلوب حل المشكالت لدى معلمي المرحلة األساسية الـدنيا كانـت    درجة معيقات استخدام    أن  حيث  
  .)0.52( واالنحراف المعياري )3.65(متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

فقد كانت أكثر المعيقات شيوعا لدى المعلمين هي أن العبء التدريسي ال يعطـي الوقـت الكـافي                  
ها أنه يحتاج إلى وقت أكبر من المتاح للتعليم، ثم عـدم          للتخطيط للدرس بأسلوب حل المشكالت، تبع     

توفر المواد واألدوات الالزمة لتجسيد المفهوم باستخدام حل المشكالت، تبعها ضعف الطلبـة فـي               
  .القراءة والكتابة، ثم أن منهاج الرياضيات طويل وال يتناسب مع عدد الحصص المقررة له

 توفر دليل للمعلم يرشده في عملية التنفيـذ، ثـم عـدم             في حين كانت أقل المعيقات شيوعا هي عدم       
متابعة اإلدارة تنفيذ أسلوب حل المشكالت، تبعها أن المنهاج يتجاهل الموقف الصفي والتفاعل فيـه،       
ثم أن نقد المعلم المستمر للطالب يعيق استخدام أسلوب حل المشكالت، تبعهـا صـعوبة اسـتيعاب                 

  .الطلبة ألسلوب حل المشكالت
  

 : الفرعية المنبثقة عن سؤال الدراسة الرئيس األول الدراسةأسئلةج نتائ 3.4
  

  :  األول والذي ينصالرئيسي نتائج السؤال الفرعي األول الذي انبثق عن سؤال الدراسة 1.3.4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى              هل
  ؟ في الرياضيات تعزى لمتغير الجنس حل المشكالتإدراكهم إلستراتيجية

  
لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي           
المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر             

  ).3.4(لجدول الجنس، وذلك كما هو واضح من خالل ا
  

متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلسـتراتيجية          ): 3.4(جدول  

  سحل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير الجن
  

  

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  0.31  3.70  80  ذكر
  0.37  3.64 153  أنثى
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 درجة إدراك المعلمين الذكور إلستراتيجية حـل        إلى أن ) 3.4(الجدول  تشير المعطيات الواردة في     
، في حين كـان متوسـط درجـة إدراك          )3.70(المشكالت كانت أعلى من اإلناث بمتوسط حسابي        

  ).3.64(المعلمات إلستراتيجية حل المشكالت 
  

د عينة الدراسة   فقد كان هناك تقارب في درجة إدراك المعلمين إلستراتيجية حل المشكالت لدى أفرا            
  .وعلى اختالف جنسهم

  
   : والذي ينص نتائج السؤال الفرعي الثاني الذي انبثق عن سؤال الدراسة الرئيسي األول2.3.4
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى              هل

  ؟زى لمتغير المؤهل العلمياضيات تعإدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الري
  

لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي           
المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر             

  ).4.4(المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول 
  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بـين متوسـطات تقـديرات           ): 4.4(جدول  

معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى            

  .لمتغير المؤهل العلمي
  

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.37 3.68 57 دبلوم

 0.35 3.66 156 بكالوريوس فقط

 0.40 3.66 20 أعلى من بكالوريوس

  
إلى أن درجة تقدير معلمي المرحلـة األساسـية الـدنيا           ) 4.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت كان أعالها لدى المعلمين ذوي المؤهل العلمي دبلـوم              
، في حين تساوت لدى المعلمين ذوي المؤهل العلمي بكالوريوس، وأعلـى            )3.68(سابي  بمتوسط ح 

  .لكل منهم) 3.66(من بكالوريوس بمتوسط حسابي 
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   : نتائج السؤال الفرعي الثالث الذي انبثق عن السؤال الدراسة الرئيس األول والذي ينص3.3.4
 معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى       توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات        هل

  ؟ياضيات تعزى لمتغير سنوات الخبرةإدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الر
  

لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي           
شكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر      المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل الم       

  ).5.4(سنوات الخبرة، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول 
  

 واالنحرافات المعيارية للفروق بـين متوسـطات تقـديرات          ،المتوسطات الحسابية ): 5.4(جدول  

معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى            

  غير سنوات الخبرةلمت

  

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 0.37 3.70 73  سنوات5أقل من 

 0.35 3.57 68  سنوات10- 5من 

 0.33 3.70 92  سنوات10أكثر من 

  
تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن درجة إدراك معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا                

 5يجية حل المشكالت في الرياضيات كان أعالها لدى المعلمين ذوي سنوات الخبرة أقل من               إلسترات
لكل منهم، في حين    ) 3.70( سنوات، بمتوسط حسابي     10سنوات، والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من       
  . سنوات10- 5كانت أدناها لدى المعلمين ذوي الخبرة من 

  
   :ثق عن السؤال الدراسة الرئيس األول والذي ينص نتائج السؤال الفرعي الرابع الذي انب4.3.4
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى              هل

  ؟في الرياضيات تعزى لمتغير التخصصإدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت 
  

نحرافات المعيارية لتقديرات معلمي    لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واال       
المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر             

  ).6.4(التخصص، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول 
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بـين متوسـطات تقـديرات           ): 6.4(جدول  

المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى           معلمي  

  .لمتغير التخصص
  
  

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 0.35 3.69 56 رياضيات

 0.38 3.64 121 تربية ابتدائية

 0.24 3.71 33 علوم

 0.34 3.65 23 غير ذلك

  

لواردة في الجدول السابق إلى أن درجة إدراك معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا              تشير المعطيات ا  
إلستراتيجية حال لمشكالت في الرياضيات كان أعالها لدى معلمي الرياضيات بمتوسـط حـسابي              

، ثم التخصصات األخـرى     )3.71(، تبعها المعلمون ذوي تخصص العلوم بمتوسط حسابي         )3.69(
  ).3.64(لمي التربية االبتدائية بمتوسط حسابي ، وأخيرا مع)3.65(بمتوسط 

  

   : نتائج السؤال الفرعي الخامس الذي انبثق عن السؤال الدراسة الرئيس األول والذي ينص5.3.4
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى              هل

  ؟اضيات تعزى لمتغير الجهة المشرفةلريإدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في ا
  

لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي           
المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر             

  ).7.4(جدول الجهة المشرفة، وذلك كما هو واضح من خالل ال
  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بـين متوسـطات تقـديرات           ): 7.4(جدول  

معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى            

  .لمتغير الجهة المشرفة
  

  

 رياالنحراف المعيا المتوسط الحسابي العدد الجهة المشرفة

 0.38 3.68 121 حكومة

 0.23 3.77 61 خاصة

 0.36 3.51 51 وكالة غوث
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تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن درجة إدراك معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا                
إلستراتيجية حال لمشكالت في الرياضيات كان أعالها لدى معلمي المـدارس الخاصـة بمتوسـط               

، وأخيرا معلمي وكالـة     )3.68(علمي المدارس الحكومية بمتوسط حسابي      ، تبعهم م  )3.77(حسابي  
  ).3.51(الغوث بمتوسط حسابي 

  

  :الرئيسي الثاني والذي ينص السؤال الفرعي األول الذي انبثق عن سؤال الدراسة 6.3.4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حـول               هل
  ؟يقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير الجنسمع

  

  
لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي           
المرحلة األساسية الدنيا لمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر             

  ).8.4(لك كما هو واضح من خالل الجدول الجنس، وذ
  

  
  

متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسـية الـدنيا حـول معيقـات اسـتخدام              ): 8.4(جدول  

  إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير الجنس

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  0.50  3.77  80  ذكر
  0.53  3.60 153  أنثى

  
إلى أن درجة معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت        ) 8.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

، في حين كانت أدناها لدى اإلناث       )3.77(في الرياضيات كانت أعالها لدى الذكور بمتوسط حسابي         
  ).3.60(بمتوسط حسابي 

  
  

  :ئيسي الثاني والذي ينص السؤال الفرعي الثاني الذي انبثق عن سؤال الدراسة الر7.3.4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حـول               هل
  ؟ياضيات تعزى لمتغير سنوات الخبرةمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الر
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رية لتقديرات معلمي   لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا        
المرحلة األساسية الدنيا لمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر             

  ).9.4(سنوات الخبرة، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول 
  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بـين متوسـطات تقـديرات           ): 9.4(جدول  

األساسية الدنيا حول معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضـيات           معلمي المرحلة   

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 0.56 3.72 73  سنوات5أقل من 

 0.53 3.63 68  سنوات10- 5من 

 0.51 3.63 92  سنوات10أكثر من 

  
إلى أن درجة معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت        ) 9.4(واردة في الجدول    تشير المعطيات ال  

، )3.72( سنوات بمتوسط حسابي     5في الرياضيات كانت أعالها لدى المعلمين ذوي الخبرة أقل من           
 سنوات، والمعلمين   10- 5في حين كانت درجة المعيقات متساوية لدى المعلمين أصحاب الخبرة من            

  .لكل منهم) 3.63( سنوات، بمتوسط حسابي 10ر من ذوي الخبرة أكث
  

  : السؤال الفرعي الثالث الذي انبثق عن سؤال الدراسة الرئيسي الثاني والذي ينص8.3.4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حـول               هل
  ؟اضيات تعزى لمتغير التخصصفي الريمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت 

  
لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي           
المرحلة األساسية الدنيا لمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر             

  ).10.4(التخصص، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول 
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسـطات تقـديرات          ): 10.4(جدول  

معلمي المرحلة األساسية الدنيا حول معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضـيات             

  .تعزى لمتغير التخصص

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 0.51 3.72 56 رياضيات

 0.56 3.62 121 تربية ابتدائية

 0.46 3.72 33 علوم

 0.49 3.61 23 غير ذلك

  

إلى أن درجة معيقـات اسـتخدام إسـتراتيجية حـل           ) 10.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      
) 3.72(المشكالت في الرياضيات كانت أعالها لدى معلمي الرياضيات والعلوم بمتوسـط حـسابي              

، في حين كانت أدناها لدى معلمو       )3.62(مو التربية االبتدائية بمتوسط حسابي      لكل منهم، تبعها معل   
  ).3.61(التخصصات األخرى بمتوسط حسابي 

  

 هـل  : السؤال الفرعي الرابع الذي انبثق عن سؤال الدراسة الرئيسي الثاني والذي يـنص             9.3.4
ألساسـية الـدنيا حـول      توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة ا          

  ؟اضيات تعزى لمتغير المؤهل العلميمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الري
  

لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي           
ياضيات تعزى لمتغيـر    المرحلة األساسية الدنيا لمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الر         

  ).11.4(المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول 
  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسـطات تقـديرات          ): 11.4(جدول  

معلمي المرحلة األساسية الدنيا حول معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضـيات             

  .مؤهل العلميتعزى لمتغير ال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.45 3.68 57 دبلوم

 0.55 3.67 156 بكالوريوس فقط

 0.62 3.54 20 أعلى من بكالوريوس
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إلى أن درجة معيقـات اسـتخدام إسـتراتيجية حـل           ) 11.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      
أعالها لدى المعلمين ذوي المؤهل العلمي دبلوم، بمتوسط حـسابي          المشكالت في الرياضيات كانت     

، في حـين    )3.67(، تبعها المعلمين ذوي المؤهل العلمي بكالوريوس فقط بمتوسط حسابي           )3.68(
  ).3.54(كانت أدناها لدى المعلمين ذوي المؤهل العلمي أعلى من بكالوريوس بمتوسط حسابي 

  
   : انبثق عن سؤال الدراسة الرئيسي الثاني والذي ينص السؤال الفرعي الخامس الذي10.3.4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حـول               هل
  ؟اضيات تعزى لمتغير الجهة المشرفةمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الري

  

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي      لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات     
المرحلة األساسية الدنيا لمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر             

  ).12.4(الجهة المشرفة، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول 
  

 متوسـطات تقـديرات     المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بين     ): 12.4(جدول  

معلمي المرحلة األساسية الدنيا حول معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضـيات             

  .تعزى لمتغير الجهة المشرفة

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجهة المشرفة

 0.52 3.50 121 حكومة

 0.48 3.94 61 خاصة

 0.46 3.71 51 وكالة غوث

  
إلى أن درجة معيقـات اسـتخدام إسـتراتيجية حـل           ) 12.4(ول  لمعطيات الواردة في الجد   تشير ا 

المشكالت في الرياضيات كانت أعالها كانت لدى معلمي المـدارس الخاصـة بمتوسـط حـسابي                
، في حين كانت أدناها لـدى معلمـي         )3.71(، تبعها معلمي وكالة الغوث بمتوسط حسابي        )3.94(

  ).3.50( حسابي المدارس الحكومية بمتوسط
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  فصل الخامسال

  مناقشة النتائج

  : المقدمة1.5
  

راك معلمي المرحلة األساسية الدنيا السـتخدامهم إسـتراتيجية حـل        إن هدف الدراسة هو معرفة إد     
  .المشكالت في تدريس الرياضيات ومعيقاتها

، وكـذلك فـي     الرئيسة والفرعية وتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة، وتفسيرها وفق أسئلتها          
السابقة ذات العالقـة    ضوء التحليالت الواردة في اإلطار النظري للدراسة، ونتائج الدراسة التربوية           

  .بالمشكلة، كما ويتضمن بعض التوصيات ذات العالقة بنتائج الدراسة
وقد اتفقت هذه الدراسة في نتائجها مع العدد من الدراسات السابقة واختلفت مع دراسـات أخـرى                 

  وإلى أن  وتعزو الباحثة ذلك إلى أن هذه الدراسات أجريت في مجتمعات متباينة وبفارق زمني بينها،             
الدراسات السابقة كانت تجرى على المراحل التعليم العليا وتركز على الطالب بعكس هذه الدراسـة               

  .التي تركز على المعلمين
  

  :وفيما يلي مناقشة لنتائج الدراسة الحالية التي تم عرضها في الفصل الرابع
  

 :مناقشة النتائج 2.5
  

  :األولالرئيسي مناقشة نتائج السؤال  1.2.5

دراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام حل المشكالت في الرياضيات في محافظـة           ما مدى إ  
  بيت حلم من وجهة نظرهم؟

 درجة إدراك المعلمين الستخدام أسلوب حـل        إلى أن  )5.4(جدول رقم   الواردة في   تشير المعطيات   
  ).3.66(المشكالت كان متوسطاً، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

  
د كان أكثر المظاهر شيوعاً ومرتبة حسب األهمية لدى المعلمين هي أن أسلوب حل المـشكالت                وق

ينمي التفكير العلمي لدى الطلبة، حيث كانت درجتها عالية، ثم تبعها أن أسلوب حل المشكالت ينبه                
 سألة أكثر من مرة، ويأتي بعد ذلك إلى أن هذا األسـلوب يزيـد مـن               الطلبة إلى ضرورة قراءة الم    

  .فرص التنافس اإليجابي لدى الطلبة، هذا باإلضافة إلى أنه يشجع الطلبة على البحث واالستقصاء
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كما أظهرت النتائج في بعض الفقرات بأنها منخفضة، والتي تتمثل في أن العدد الكبير في الـصف                 
ـ                 ر يعتبر مؤثر سلبي على استخدام حل المشكالت، كما أن استخدامه يحتاج إلى وقت وتـدريب أكث

  .بالمقارنة بالطريقة التقليدية، باإلضافة إلى أنه يحتاج إلى وسائل تعليمية خاصة
  :اآلتيةالفرعية  الدراسة أسئلةاقشة السؤال األول من خالل منوسوف تتم 

  
   :األولالفرعي سؤال مناقشة نتائج ال 1.1.2.5

الدنيا لمستوى  المرحلة األساسية    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي           هل
  ؟ في الرياضيات تعزى لمتغير الجنسإدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت

لفروق بين متوسطات تقديرات معملي المرحلـة األساسـية الـدنيا           لكشف نتائج التحليل اإلحصائي     
لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى للجنس كما هو واضح في جدول              

 نه ال توجد فروق بين متوسطات تقديرات معملي المرحلة األساسـية الـدنيا لمـستوى              إلى أ ) 7.4(
   .إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى للجنس

وكان هناك تقارب بين لدى أفراد عينة الدراسة وعلى اختالف جنسهم، حين بلغ المتوسط الحـسابي                
  ).3.69(وتقديرات اإلناث ) 3.70(لتقديرات الذكور 

وتختلف نتائج الدراسة مع    ). 1978ي،  دالصما(ودراسة  ) 2007الشامسطي،   (وهذا يتفق مع دراسة   
  ).1997الخطيب، (ودراسة ) 2001غالب، (دراسة 

وترى الباحثة في عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث حول إدراكهم في أسلوب حل المشكلة يعود                
نسين حول مفهوم اإلستراتيجية ووعي كل منهما بأهميـة         ذلك إلى تشابه في وجهات النظر بين الج       

  . هذا المفهوم باإلضافة إلى أن الذكور واإلناث خاضعون لنظام تعليمي واحد
  

  :الثانيالفرعي سؤال المناقشة نتائج  1.1.2.5

بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى         توجد فروق ذات داللة إحصائية       هل
  ؟اضيات تعزى لمتغير المؤهل العلمياتيجية حل المشكالت في الريإدراكهم إلستر

لفروق بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم          اتشير نتائج التحليل    
 إلـى ) 4.4(العلمي والواردة في الجدول     إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى للمؤهل        

   .داللة إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات 
حيث كان هناك تقارب في تقديرات المعلمين إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضـيات وعلـى               

 حيـث ) 4.4(الحسابية في جـدول     ية كما هو واضح من خالل المتوسطات        ملاختالف مؤهالتهم الع  
لوريوس ومؤهل البكـا  ) 0.37(واالنحراف المعياري   ) 3.68(كان المتوسط الحسابي لمؤهل الدبلوم      

أمـا بالنـسبة لمؤهـل أعلـى مـن          ) 0.35(واالنحراف المعياري   ) 3.66(فقط المتوسط الحسابي    
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. وهذه النتـائج متقاربـة    ) 0.40(واالنحراف المعياري   ) 3.66(بكالوريوس كان المتوسط الحسابي     
  )2007الشامسطي، (جاءت هذه الدراسة مخالفة لدراسة و

 هـم العلمـي فـي إدراك    معلمين على اخـتالف مـؤهلهم       البين  تعزو الباحثة في عدم وجود فروق       
أن الدورات التي يتعرض لها الجميع متـشابهة كمـا أن           واستخدامهم إلستراتيجية حل المشكالت و    

المناهج التي تدرس في المدارس بحاجة الى تحضير مسبق من جميع المعلمين على اختالف المؤهل               
 ليمية في مقدرة جميع المعلمين الستخدامهم أسـاليب       هذا بدوره ينبئ حول واقع العملية التع      الغلمي و 

  . متنوعة ومتعددة في عملية التدريس
  

  :الثالثالفرعي  السؤال نتائج مناقشة 3.1.2.5

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى              هل
  ؟ات الخبرةمتغير سنوإدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى ل

 فروق بين متوسطات تقديرات     إلى وجود ) 5.4(ورد في جدول    كشف نتائج التحليل اإلحصائي كما      
معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعـزى             

  .لمتغير سنوات الخبرة
  

سنوات والمعلمين ذوي الخبرة أكثـر      ) 10 – 5( بين المعلمين ذوي الخبرة من       الفروقحيث كانت   
  ). سنوات10(سنوات ولصالح المعلمين ذوي الخبرة أكثر من ) 10(من 

وقد تعزى هـذه النتيجـة إلـى أن         ) 5.4(وكان المتوسط الحسابي لديهم أعلى كما ورد في جدول          
فهـوم واضـح    المعلمين ذوي الخبرات الطويلة لمفهوم إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات م          

 من أهم أولويات عمل معلم الرياضيات وهو األمر الذي ال يدركه المعلمـين ذوي            لديهم الذي أصبح  
الخبرات القصيرة والذي ال تعن لهم إستراتيجية حل المشكالت سوى فكرة حل المسألة الرياضـية               

بوا تطور عملية بدون أي تنويع في إستراتيجيات الحل، حيث أن المعلمين ذوي الخبرات الطويلة واك           
حل المسألة بمراحلها المختلفة إلى أن أصبح لديهم القدرة على تنمية المقدرة عنـد الطـالب علـى                  
استخدام إستراتيجية حل المشكالت التي تواجههم في الرياضيات من خالل التدريبات والدورات التي             

  .وها أثناء خبرتهم الطويلةملتع
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  :ابعالرالفرعي   السؤالمناقشة نتائج 4.1.2.5

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى              هل
  ؟في الرياضيات تعزى لمتغير التخصصإدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت 

بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلـة األساسـية الـدنيا لمـستوى            باستخدام التحليل اإلحصائي    
جية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير التخصص جـاءت النتـائج كمـا       إدراكهم إلستراتي 

إلى أنه ال توجد فروق حيث كان هناك تقارب فـي تقـديرات المعلمـين               ) 6.4(وردت في جدول    
إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات وعلى اختالف تخصـصاتهم كمـا هـو واضـح فـي                 

 الحسابي  حيث كانت المتوسط  ) 6.4(الواردة في جدول    ة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري   
) 3.71(وتخصص العلوم   ) 3.64(وتخصص التربية االبتدائية    ) 3.69(لمعلمي تخصص الرياضيات    

  .وهي نتائج متقاربة) 3.65(وغير ذلك 
وترى الباحثة أن السبب في عدم وجود فروق يعود إلى تشابه بين المساقات التـي يتلقاهـا جميـع                   

  . ين أثناء دراستهم على اختالف تخصصاتهمالمعلم
  

  :الخامسالفرعي  السؤال مناقشة نتائج 5.1.2.5

توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلـة األساسـية الـدنيا                هل  
  ؟اضيات تعزى لمتغير الجهة المشرفةلمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الري

ج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات تقـديرات معلمـي المرحلـة                وتشير النتائ 
األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغيـر الجهـة              

وأظهرت النتائج إلى أن الفروق كانت بين معلمي الحكومـة           )7.4(كما وردت في جدول     المشرفة  
لصالح معلمي الحكومة وبين معلمي المدارس الخاصة ومعلمي وكالة الغـوث  ومعلمي وكالة الغوث  

  . كان واضح في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلصالح المدارس الخاصة كما
 هذه النتيجة إلى التأهيل والدورات التدريبية التي يتلقاها معلمي الحكومة فلها أثر فـي    و الباحثة وتعز

 لها أثر في     مدارس الحكومة والخاصة   . حل المشكالت كما توفر اإلمكانات     اتيجيةتطوير مفهوم إستر  
  .حل المشكالت لدى الطلبةفي مساعدة معلمي هذه المدارس على تطبيق وتعميق إستراتيجية 

وقد يعود السبب إلى وجود األعداد الكبيرة في مدارس الوكالة وهي من معيقات تطبيق إسـتراتيجية                
  .حل المشكالت

كن دراسات سابقة تناولت متغير الجهة المشرفة في حين حاولت هذه الدراسة مناقشة هـذا         ولم ت  هذا
  . المتغير
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  -:الثانيالرئيسي مناقشة نتائج السؤال  2.2.5

  ما المعيقات التي تواجه المعلم في تدريسه للرياضيات باستخدام حل المشكالت؟
الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمعيقات التي     كشفت النتائج وذلك عن طريق استخدام المتوسطات        

جدول رقـم   كما ورد في    ية حل المشكالت    تواجه المعلم في تدريسه للرياضيات باستخدام إستراتيج      
) 3.65(حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـذه الدرجـة         .  إلى أن درجة المعيقات كانت متوسطة      )2.4(

  - :النحو التاليوأكثر المعيقات شيوعاً لدى المعلمين هي على 
 .العبء التدريسي ال يعطي الوقت الكافي للتخطيط للدرس بأسلوب حل المشكالت •

 .يحتاج إلى وقت أكبر •

 .عدم توفر المواد واألدوات الالزمة لتحسسن المفهوم •

 .ضعف الطلبة في القراءة والكتابة •

  
  :ومن أقل المعيقات

 .عدم توفر دليل للمعلم يرشده في عملية التنفيذ •

 .ج يتجاهل الموقف الصفي والتفاعل فيهالمنها •

 .نقد المعلم المستمر للطالب يعيق من استخدام أسلوب حل المشكالت •

 .صعوبة استيعاب الطلبة ألسلوب حل المشكالت •

  
  :التالية الفرعية األسئلةتتم مناقشة نتائج السؤال الثاني من خالل وسوف 

  
  :األولالفرعي  السؤال مناقشة نتائج 1.2.2.5

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حـول             توجد فروق    هل
  ؟معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير الجنس

فروق ذات داللة إحصائية وكانت الفروق لصالح الذكور         نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود       تأشار
لـدى  ) 3.60(مقابـل   ) 3.77(لتي تواجههم أعلى بمتوسط حـسابي       المعيقات ا والذين كانت درجة    

 ث على التركيز والفهم والمناقشة    اإلناث وتعزى هذه النتيجة إلى قدرة اإلناث قد يعود إلى قدرة اإلنا           
  ).12.4(، كما هو واضح في جدول اضية باستخدام أسلوب حل المشكالتالمسائل الري

ل المعيقات التي تواجه الذكور أكثر من أإلناث إلـى أن           وتعزو الباحثة السبب في وجود فروق حو      
للتدريس من الذكور، ويعود    اإلناث أكثر إعداداً واستعداداً وتنوعاً في استخدام أساليب وإستراتيجيات          

أيضاً إلى طبيعة األنثى التي تغلب عليها طابع الود واالحترام والقدرة على التفاعـل فـي مواقـف                  
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جودها في المجتمع الدراسي وكذلك مقدرتها على الصياغة اللغوية أكثر من           مختلفة لمحاولة إثبات و   
  ). 1997(ودراسة الخطيب ) 2001(الذكور، وجاءت هذه الدراسة موافقة لدراسة غالب 

  
  : الثاني الفرعي السؤالمناقشة نتائج 2.2.2.5

يا حـول    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدن            هل
  ؟ياضيات تعزى لمتغير سنوات الخبرةمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الر

 من خالل التحليل اإلحصائي إلى أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية               لدراسةبينت نتائج هذه ا   
بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حول معيقات اسـتخدام إسـتراتيجية حـل               

هناك تقارب فـي المتوسـطات       حيث كان    مشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير سنوات الخبرة،      ال
 بأن المعلمين   كشفت النتائج ) 9.4(ورد في جدول    كما  . الحسابية على اختالف سنوات الخبرة لديهم     

  ).3.63 (10أكثر من ) 3.63 (10 – 5ومن ) 3.72( سنوات متوسطات الحسابية لديهم 5أقل من 
  

  :الثالثالفرعي  السؤال نتائجمناقشة  3.2.2.5

ن متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حـول         ي توجد فروق ذات داللة إحصائية ب      هل
  ؟في الرياضيات تعزى لمتغير التخصصمعيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت 

ـ                 بـين  صائية  باستخدام التحليل اإلحصائي كشفت النتائج إلى أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إح
متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حول معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت            

 هناك تقـارب فـي المتوسـطات        بأن) 10.4(التخصص وبين جدول    في الرياضيات تعزى لمتغير     
  :الحسابية حيث كانت
  3.72    لتخصص الرياضيات

  3.62     التربية االبتدائية
  3.72        علوم
   3.61      ير ذلكغ
  

وترى الباحثة في أن السبب في عدم وجود فروق فـي المتوسـطات ألن الدراسـة كانـت علـى                    
التخصصات العلمية وأن من يعلم الرياضيات غالباً يحمل تخصصاً علمياً، وظروف المدارس واحدة             

التخصص من حيث اإلمكانات المادية، والظروف البيئية متشابهة لمعظم التخصصات لذلك لم يؤثر             
  .في إيجاد فروق
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  :الرابعالفرعي  السؤال مناقشة نتائج 4.2.2.5

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معملي المرحلة األساسية الدنيا حـول              هل  
  ؟شكالت تعزى لمتغير المؤهل العلميمعيقات استخدام إستراتيجية حل الم

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات        كشفت نتائج التحليل اإلحصائي المستخدم إلى أنه ال       
تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حول معيقات استخدام إسـتراتيجية حـل المـشكالت فـي                

 تقارب فـي متوسـطات       هناك أنب) 11.4(وبين الجدول   ،  العلميالرياضيات تعزى لمتغير المؤهل     
  :تهم العملية، وكانتتقديرات معلمي المرحلة األساسية وذلك في اختالف مؤهال

  3.68      معلمي تخصص دبلوم
  3.67   معلمي تخصص بكالوريوس فقط

  3.54      أعلى من بكالوريوس
  

بغض النظر عن   وترى الباحثة أن هذه النتيجة جاءت لكون المتطلبات المطلوبة من المعلم متشابهة             
هة، كما أن المناهج التي     المؤهل العلمي الذي يحمله وكذلك الدورات التي يتعرض لها الجميع متشاب          

تدرس في المدارس بحاجة إلى تحضير مسبق، وهذا التحضير مطلوب من جميع المعلمين بغـض               
  .النظر عن المؤهل العلمي

  
  :الخامسالفرعي  السؤال مناقشة نتائج 5.2.2.5

تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا حول      وبين متوسطات    توجد فروق ذات داللة إحصائية       هل
  ؟ةفشكالت تعزى لمتغير الجهة المشرستخدام إستراتيجية حل الممعيقات ا

بين متوسطات تقديرات معلمي    كشفت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية           
المرحلة األساسية الدنيا حول معيقات استخدام إستراتيجية حل المشكالت في الرياضـيات تعـزى              

  .)12.4(اضح في جدول  كما هو ولمتغير الجهة المشرفة
ن المعلمين في الحكومة والمعلمين في المدارس الخاصة لصالح المدارس الخاصة،           يالفروق ب كانت  

  .حيث كانت درجة المعيقات لديهم أعلى
ث كانت درجة المعيقـات     فروق بين معلمي الحكومة ومعلمي وكالة الغوث لصالح وكالة الغوث حي          

  :سطات الحسابية التالية، كما هو واضح في المتولديهم أعلى
  3.50      حكومة
  3.94      خاصة

  3.71    وكالة الغوث
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انات في مدارس الحكومة     إلى التأهيل والتدريبات وتوفر اإلمك      قد يعود   هذه النتيجة  رى الباحثة بأن  وت
 منها يساعد على استخدام إستراتيجية حل المشكالت كمفهوم تعليمي حديث في جميـع              بعضوالتي  

 كما أن النتائج السنوية تدل على نسبة ذكاء طـالب الحكومـة             ة وخاصة الرياضيات  المواد الدراسي 
كير  مستويات التف  إلثارة أساليبوالتفوق في مستوى التحصيل الدراسي بسبب ما يتبعه معلميهم من           

  .العليا لدى طلبتهم
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  :التوصيات 5.4
  

  - :سة توصي الباحثة بما يليفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدرا
ضرورة إتباع نسق جديدة في تأليف الكتب المدرسية، يبتعد عن الـسرد، ويعتمـد علـى                 .1

أساسيات المعرفة والتفكير النافد واستخدام األسلوب العملي في الـتعلم مـن خـالل حـل                
 .المشكالت

 
مـشكالت  عقد دورات تدريبية يتم من خاللها تعريف المعلمين على إسـتراتيجيات حـل ال              .2

 .وتدريبهم عليها بتوظيفها داخل الحجرة الصفية

  
ضرورة االهتمام بالمسائل الرياضية وإستراتيجيات حلها من قبل المعلمين، وأوليات األمور            .3

 .والموجهين وواضعي مناهج الرياضيات وتعويد الطلبة في التنوع في طريقة الحل

  
 .لصفوف ولجميع المواد الدراسيةإجراء دراسات حول إستراتيجيات حل المشكالت لباقي ا .4

  
إعداد نشرات تربوية تتحدث عن مفهوم إستراتيجية حل المشكالت وأهميته وطرق تفعليـه              .5

 . وتوزيعها على المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم

  
تعميق وعي المعلمين بأهمية التنوع في أساليب التدريس، وخاصة أسلوب حل المـشكالت              .6

 . الدراسيوأثره في التحصيل 

  
إدراج مفهوم إستراتيجية حل المشكالت وكيفية تفعليه في مقررات إعداد وتأهيل المعلم في               .7

  . الجامعات، وكليات المعلمين والتربية، كي تتم ممارستها أثناء التدريس الصفي
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 :المصادر والمراجع
 

  -:المراجع العربية
 

 حل المشكالت في رفع مستوى تحصيل تالميـذ         فاعلية استخدام أسلوب  ). 1986(إبراهيم، مجدي   

مجلة دراسات المنـاهج وطـرق التـدريس،        . المرحلة اإلعدادية في مسائل الجبر اللفظية     
  ).20( العدد مارس،

  
  .مكتبة الفالح: ، الكويت1، طأساليب التدريس العامة المعاصرة). 2001(أبو جاللة، صبحي 

  
  .دار وائل للنشر، عمان. الطبعة األولى. لمشكالتحل ا). 2008 (قطيط، غسانو أبو رياش، حسين

  
، مكتبـة الفـالح للنـشر       2، ط مناهج الرياضيات المدرسية وتدريـسها    ). 2003 (أبو زينة، فريد  

  .والتوزيع، العين
  

برنامج مقترح في حل المشكالت لتالميذ الحلقة الثانية فـي التعلـيم         ). 1987(أبو عميرة، محمود    

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة     . فكير علماء الرياضيات  األساسي في ضوء مسارات ت    
  .عين شمس، كلية البنات، المناهج وطرق التدريس، القاهرة

  
مجلة التربيـة، اللجنـة الوطنيـة    . حل المشكالت في تدريس الرياضـيات    ). 1984 (أحمد، شكري 

  .40، ص 64العدد القطرية للتربية والثقافة والعلوم، 
  

برنامج مقترح لتدريس تالميذ المرحلة اإلعداديـة علـى أسـلوب حـل             . )1985(احمد، شكري   

المشكالت في الرياضيات وأثره على تفكيرهم لـدى حـل المـشكالت الرياضـية وغيـر                

  .القاهرة، جامعة عين شمس، كلية البنات). رسالة دكتوراه غير منشوره. (الرياضية
  

، المجلـة    حل المشكالت في الرياضيات    بناء برنامج لتدريب التالميذ على    ). 1986 (أحمد، شكري 
  .64، ص 6العدد التربوية، 
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استخدام دراسات مدخل اإلنشاءات الهندسية وحل المشكلة فـي تنميـة           ). 2001(اإلمام، يوسف   

مجلـة تربويـات    . الفهم الهندسي ومهارات البرهان عـن تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة           
  .4المجلد . تالجمعية المصرية لتربويات الرياضيا. الرياضيات

  
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان. التعلم النشط). 2008(بدير، كريمان 

  
  .، مكتبة المجتمع العربي للنشر، عمان1، ط طرق تدريس الرياضيات). 2005(برهم، نضال 

  
أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني فـي تـدريس الهندسـة فـي              ).2006 (التخابنة، بهجت 

رة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ذوي المـستويات            التحصيل والقد 

رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعة عمان العربية للدراسـات        . المختلفة من السعة العقلية   
  .العليا، األردن

  
  .دار النهضة العربية: ، القاهرةسيكولوجية التعليم ونظريات التعلم). 1991(جابر، عبد الحميد 

  
  .، فلسطينالتفكير اإلبداعي .)1997. (ة القدس المفتوحةجامع

  
  . مركز القطان للبحث والتطوير،تعليم يبدأ من الحياة، فلسطين). 2007 (جبر، دعاء وكشك، وائل

  
منـشورات  مركـز اإلعـالم       . ، الصف كمركز تعلم حقيقي    التعلم النشط ). 2002. (جبران، وحيد 

  . فلسطينوالتنسيق التربوي، البيرة، رام اهللا،
  

دراسة تحليلية ألداء تالميذ الصف الثالـث المتوسـط بمدينـة مكـة              .)1994. (جحالن، عبد اهللا  

، المكرمة في حل المسائل اللفظية ومدى استخدامهم للخطوات المقدمة، كتاب الرياضـيات           
  .رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة، السعودية

  
ت إتقان التعلم، جيكسو، والتقليدية في قدرة طلبة العاشـر          اثر استراتيجيا ). 2002(زياد   جرادات،

رسالة ماجـستير   . (، األردن الجامعة الهاشمية على حل المسألة الرياضية في محافظة اربد،        
  ).غير منشورة
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العين، اإلمارات العربيـة المتحـدة، دار        ،مفاهيم وتطبيقات : تعلم التفكير  .)1999 (روان، فتحي ج
  .الكتاب الجامعي

  
  .السعودية: ، مكتبة الملك الفهد، الرياضتعليم التفكير .)1999(ارثي، أحمد إبراهيم الح
  

  .مكتبة النهضة المصرية: ، أسيوطدراسات وبحوث في المنهاج). 1988(حسني، عبد المنعم 
  

، جامعة  بعض اإلستراتيجيات التعليمية السائدة في حل المسألة الرياضية       ). 1984 (هندالحموري،  
  ).رسالة ماجستير غير منشورة(إربد، اليرموك، 

  
تحليل االستراتيجيات المستخدمة في حل المسائل الهندسية عنـد ذوي          ). 1997(الخطيب، تيسير   

جامعة اليرمـوك،   . التحصيل المرتفع قبل وبعد تدريسهم أربع استراتيجيات برهان رياضي        
  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (اربد

  
  .3ط: ، القاهرةس الرياضيات في التعليم األساسيتدري). 1999( خليفة، خليفة

  
أثر ثالث تغيرات بنائية للمسألة الحسابية في القدرة على حلها عند طلبة             .)1986( ديباجة، محمد 

  .كلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك. الصف السادس االبتدائي
  

 المشكالت في تدريس العلوم على تنمية التفكير        فعالية استخدام أسلوب حل    .)1998(اطمة  رزق، ف 

   .15، ص 49 العدد –التربية المعاصرة . االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
  

  .مكتبة الفالح: ، الكويت1، طالتدريس العام وتدريس اللغة العربية). 1999(الرشيدي، سعيد 
  

 المتبعة من قبـل طلبـة الـصف األول          عمليات حل المسائل الرياضية    .)1983 (رطروط، سامي 

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، كلية اآلداب،         – الثانوي والثاني اإلعدادي  
  .عمان

  
  .عالم الكتب: ، القاهرة4، ط التدريس أهدافه وأسسه وتقويم نتائجه). 1999(ريان، فكري 
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دار الـشروق للنـشر     : ، عمـان  علم الـنفس المعرفـي    ). 2003 (ول، عماد  والزغ الزغول، رافع 
  .1والتوزيع، ط

  
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: ، عماأساليب تدريس العلوم). 1994 (زيتون، عايش

  
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: اإلصدار الرابع، عمان.  أساليب التدريس).2001 (زيتون، عايش

  
  .دار الشروق: ن، األردن، عما1، طأساليب تدريس العلوم). 2004(زيتون، عايش 

  
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: ، عمانتدريس مهارات التفكير). 2003 (سعادة، جودت

  
  .، عمان، دار الشروقأساليب تدريس الدراسات االجتماعية). 1989(السكران، محمد 

  
مدى تركيز كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي ومعلميه على         ). 2007(الشامسطي، إسماعيل   

رسـالة  (جامعة القدس، القدس    . يجية حل المسألة الرياضية في تربية جنوب الخليل       إسترات
  ).ماجستير غير منشورة

  
أثر تدريب الطلبة على إستراتيجية حل المسائل الرياضـية اللفظيـة،           ). 1987(الصمادي، أسامة   

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(جامعة اليرموك، إربد، . والقدرة على حلها
 

  .، الرياض، دار المريخ للنشرالتدريس في اللغة العربية). 1984(د والحمادي، يوسف محمظافر، 
اثر تدريب طلبة الصف الثاني األساسي في مدينة سلفيت على استراتيجيات           ). 1999(العالم، رندة   

متنوعة ومستوى تحصيلهم في قدرتهم على استخدامها في حل مسائل الجمـع والطـرح              

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، فلسطين  الوطنيةجامعة النجاح. اللفظية
  

 فـي حـل المـشكالت       بولياأثر تدريس التالميذ محتوى عن خطوات        .)1992. (عبد الحي، فؤاد  

واستخدامه عن أدائهم في المسائل اللفظية لوحدة في مقرر الرياضيات بالـصف الثـاني              

امعـة أم القـرى، كليـة       ، رسالة دكتوراه غير منشورة، ج     المتوسط لمدارس مكة المكرمة   
  .التربية، المناهج وطرق التدريس
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، الجـزء الثالـث،     7، ط   التربية الحديثة مبادئها تطبيقاتها العمليـة     ). 1969(عبد العزيز، صالح    
  .دار المعارف: القاهرة

  
دار وائـل للنـشر     : األردن، عمـان  . نماذج تربوية تعليمية معاصرة   ). 2004(عبد الهادي، نبيل    
  .والتوزيع

  
 .1دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط: ، عمانتعليم الرياضيات لجميع األطفال). 2004 (بيد، وليمع

دار . استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين     ): 2007. (عبيدات، ذوقان، السميد، سهيلة   
  .الفكر، عمان

  
الثاني ثانوي العلمي   استراتيجيات حل المسائل الكيميائية عند طلبة الصف         .)1984 (علوة، زهير 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، كلية التربيةفي األردن
 

اكتساب المفاهيم الرياضية وعالقتها بحل المسألة الرياضية لـدى طـالب           ). 2001(غالب، طاهر   

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة صنعاء اليمن. المستوى الثامن األساسي
  

تدريب الطالب والمعلمين على التدريس بطريقة حل المشكالت وأثره علـى           ). 1993(محمد، علي   

مجلة دراسـات فـي   . تنمية قدراتهم على اتخاذ القرار وتنمية اتجاهاتهم نحو تلك الطريقة    
  .52، ص23رق التدريس العدد المناهج وط

  
ـ            .)1989 (مرشد، محمد  سائل اللفظيـة   قدرة التالميذ في نهاية المرحلة االبتدائية علـى حـل الم

 رسـالة ماجـستير غيـر       ،وعالقتها بنوع وعدد العمليات الحسابية الالزمة لحل المسألة       
  . منشورة، جامعة اليرموك، كلية التربية والفنون

  
  .دار البشير: لطبعة األولى، عمان. الجديد في أساليب التدريس). 1994 (مسلم، إبراهيم

  
ائل التعليمية وأساليب تقويم تحصيل الطالب فـي        طرق التدريس والوس  ). 1993(المشيقح، محمد   

، مجلة رسالة الخليج العربي، العـدد       مقرر تقنيات التعليم واالتصال في جامعة الملك سعود       
  .49، ص )13(
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رسالة . أثر استخدام طريقة حل المشكالت في تعلم حل المسائل الرياضية          .)2006 (المعايطة، النا 
  .، األردنماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة

بحوث تنمية التفكير والقدرة على حـل المـشكالت فـي مجـال تعلـيم               ). 1997(المفتي، محمد   

  .24، ص )45(مجلة الدراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد .  الرياضيات
  

  .، البيرة، رام اهللا، فلسطينمنشورات مركز اإلعالم والتنسيق التربوي
  

  .دار الفرقان: ، األردن، عمان1، طلنفس التربويعلم ا). 1984(نشواني، عبد المجيد 
  

فعالية استخدام إستراتيجية حل المشكالت في تـدريس الهندسـة فـي             .)2006 (الهمشري، فهد 

رسـالة  . التحصيل وتنمية التفكير الهندسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي فـي األردن           
  .، األردندكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

  
استراتيجيات حل المسألة الرياضية عند طلبة الصف األول الثـانوي وأثـر            ). 1986(وفاء، سعيد   

رسالة ماجستير غير   ( الجامعة األردنية، األردن     .التحصيل ومستوى التفكير والجنس عليها    
  ).منشورة

  
تعلـيم  توظيف أسلوب حل المـشكالت فـي عمليتـي ال          .)2004(الرجعي، سوزان   و يونس، كمال 

  .، مركز اإلعالم والتنسيق التربوي، فلسطين2، طوالتعلم
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  )1(ملحق رقم 

  أسماء أعضاء لجنة التحكيم
  

  مكان العمل  المؤهل العملي  االسم الرقم
  أبو ديس/ جامعة القدس  دكتوراه  محسن عدس. د   .1
  و ديسأب/ جامعة القدس  اهدكتور  محمود أبو سمرة. د   .2
معلمة صف في   / جامعة القدس المفتوحة    دكتوراه  ميسر ملحم. د   .3

  يدة الوكالةمدرسة عا
  الخليل/ جامعة القدس المفتوحة   دكتوراه  نبيل المغربي. د   .4
  بيت ساحور/ جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  براهيم مطرإ. أ   .5
  بيت لحم / مشرف تربوي  ماجستير  عادل محمد الزير. أ   .6
  بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  عماد سليمان سالم. أ   .7
  بيت لحم/ مشرف تربوي  جستيرما  ماجد أبو داود. أ   .8
  مديرية بيت لحم/ رئيس قسم اإلشراف  ماجستير  وليد رضوان. أ   .9

  جامعة القدس المفتوحة/ جامعة بيت لحم  ماجستير   يوسف عدوي. أ.10
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  )2(ملحق رقم 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

   
  ستبانةاال

  جامعة القدس
  عمادة الدراسات العليا

  برنامج أساليب التدريس
  
ك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حل المشكالت في تدريس إدرا"

  "الرياضيات ومعيقاتها في محافظة بيت لحم

  
  أختي المعلمة المحترمين/ أخي المعلم 

 تحية طيبة وبعد ،،،

 
درجة استخدام معلمي المرحلة األساسية في محافظة بيت        "تقوم الباحثة بدراسة للتعرف على      

  ".ستراتيجية حل المشكالت في تدريس الرياضيات ومعيقاتهالحم إل

وهذه الدراسة جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة القدس، يرجى من 
حضرتكم التعاون في تعبئة االستبانة بدقة وموضوعية علما بأن نتائج هذه الدراسة لن تستخدم إال 

مع . في المكان المناسب) X(بة بوضع إشارة وتتم اإلجا .ألغراض البحث العلمي فقط

 الشكر والتقدير لكم

  
  

                                                                                        الباحثة
  نعمة عدوي
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  :المعلومات العامة: القسم األول 

     أنثى      ذكر               :                 الجنس

  

دبلوم               بكالوريوس فقط          أعلى من بكالوريوس                       :       المؤهل العلمي 

  

  رياضيات          تربية ابتدائية          علوم           غير ذلك:            التخصص

  

   سنوات10 سنوات          أكثر من 10- 5     سنوات     5اقل من :         سنوات الخبرة

  

  حكومة           خاصة             وكالة غوث:         الجهة المشرفة على المدرسة
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  :فقرات االستبانة: القسم الثاني

  :مجال درجة استخدام المعلمين ألسلوب حل المشكالت: أوال 

 أبدًا درًانا أحيانًا غالبُا دائمًا الفقرةالرقم

      .استخدم أسلوب حل المشكالت في تعليم المفاهيم والمصطلحات -1

   .ُأقدم تلميحات للطلبة لمساعدتهم الستخدام أسلوب حل المشكالت -2
  

 

      . أكلف الطلبة بحل تدريبات بإستخدام أسلوب حل المشكالت -3

   . الطريقة التقليديةاستخدامه يحتاج إلى تدريب ووقت أكثر بالمقارنة مع -4
  

 

      .يحتاج إلى وسائل تعليمية خاصة -5

      .يعتبر العدد الكبير في الصف مؤثراً سلبياً على استخدام أسلوب حل المشكالت -6

      .تعتمد على عدد طالب الصف -7

   .أرى انه أكثر جدوى من األساليب األخرى في تدريس الرياضيات -8
  

 

      .ل المشكالت ينبه الطلبة إلى ضرورة قراءة المسألة أكثر من مرةأسلوب ح -9

   .يركز على الجانب النظري والعملي معاً -10
  

 

      .أسلوب حل المشكالت ينمي التفكير العلمي لدى الطلبة -11

      .يزيد من فرص التنافس االيجابي لدى الطلبة -12

   . بين الطلبة والمعلمينيزيد من فرص التفاعل االيجابي -13
  

 

      .يشجع الطلبة على البحث واالستقصاء -14

   .يراعي أسلوب حل المشكالت الفروق الفردية بين الطلبة -15
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 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبُا دائمًا الفقرةالرقم

      .ينمي قدرة الطلبة على توجيه أسئلة ذات معنى -16

   .لمشكالت إلى ديمومة المعلومات لدى الطلبةيساعد أسلوب حل ا -17
  

 

      .أسلوب حل المشكالت يعرف الطلبة أن بنية الرياضيات تراكمية البناء -18

      .وسيلة ناجحة في توجيه اهتمام الطلبة في الرياضيات -19

   .هذا األسلوب يؤدي إلى تفاعل ايجابي نحو أنشطة الرياضيات -20
  

 

   .ور كبير في تخفيف القلق لدى الطلبة للمادة الرياضيةلها د -21
  

 

   .لها فاعلية في تنمية التعلم التعاوني بين الطلبة -22
  

 

  

  : مجال معيقات استخدام أسلوب حل المشكالت: ثانيا 

 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبُا دائمًا الفقرةالرقم

      .عدم تمكن المعلم من مادة الرياضيات -1

      .مدرس الرياضيات غير متخصص في الرياضيات -2

      .عدم امتالك المعلم مهارة استخدام أسلوب حل المشكالت -3

      .العبء التدريسي ال يعطي الوقت الكافي للتخطيط لدرس بأسلوب حل المشكالت -4

      .يحتاج إلى وقت اكبر من المتاح للتعليم -5

      .ة ألسلوب حل المشكالتصعوبة استيعاب الطلب -6

      .ضعف الطلبة في القراءة والكتابة -7

      .اتجاه الطالب السلبي نحو الرياضيات -8
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 أبدًا نادرًا أحيانًا غالبُا دائمًا الفقرةالرقم

      .منهاج الرياضيات طويل وال يتناسب مع عدد الحصص المقررة له -9
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 .المنهاج يتجاهل الموقف الصفي والتفاعل فيه -17
     

 .المنهاج يتجاهل حاجات الطلبة -18
     

 .لم في إعداد المنهاجعدم إشراك المع -19
     

 .المنهاج يركز على الجانب المعرفي ويهمل جوانب التفكير العليا -20
     

 .صعوبة المفاهيم التي يحتويها منهاج الرياضيات -21
     

 .عدم متابعة اإلدارة تنفيذ أسلوب حل المشكالت -22
     

  مع فائق االحترام والتقدير ،،
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