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أثر استخدام اسرتاتيجية مقرتحة حلل 
املسائل اهلندسية على حتصيل طالب الصف 
الثامن األساسي واجتاهاتهم حنو الرياضيات
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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�ضة اإىل معرفة اأثر ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجية مقرتحة حلل امل�ضائل الريا�ضية 
الهند�ضية على حت�ضيل طلب ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي واجتاهاتهم نحو الريا�ضيات، ولتحقيق 
يف  واُ�ضتخدمت  ال�ضرتاتيجية،  ُبنيت  حيث  التجريبي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  الهدف  هذا 

تعليمهم حل امل�ضائل الهند�ضية يف وحدة امل�ضاحات والتكافوؤ يف الأ�ضكال الهند�ضية. 
وقد طبقت الدرا�ضة على عينة ع�ضوائية من )96( طالبًا اختريوا من مدر�ضة من مدار�ص 
امل�ضائل  حل  تعلمت  جتريبية  اإحداهما  جمموعتني،  اإىل  العينة  ق�ضمت  حيث  غزة،  مدينة 
با�ضتخدام ال�ضرتاتيجية املقرتحة، والأخرى �ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية. وقد �ضمم 
التح�ضيل  على  ال�ضرتاتيجية  هذه  اأثر  ملعرفة  اجتاه  ومقيا�ص  حت�ضيليًا  اختباراً  الباحث 

والجتاه، واأظهرت النتائج:
بني  التح�ضيل  يف   1 .0.05 الدللة  م�ضتوى  عند  اح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
ل�ضالح  ال�ضابطة،  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  طلب  درجات  متو�ضط 

املجموعة التجريبية. 
عدم وجود فروق ذات دللة اح�ضائية عند م�ضتوى الدللة 0.05. 2 يف الجتاه نحو 

الريا�ضيات بني طلب املجموعتني التجريبية وال�ضابطة. 
الهند�ضية  امل�ضائل  حل  يف  الإ�ضرتاتيجية  هذه  بتوظيف  الدرا�صة  اأو�صت  وقد  هذا 

وت�ضجيع املعلمني على ا�ضتخدامها يف ممار�ضاتهم التعليمية. 
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Abstract: 

This study aimed at identifying the effect of using a proposed strategy in 

teaching problem solving in geometry for the students of 8th class on their 

achievement and attitudes towards mathematics. 

To achieve the objective of this study, the researcher used the experimental 

method; He prepared the strategy and used it in one school in Gaza. A random 

sample of (96) students was selected from the population of the study, and an 

achievement test and attitude scale were designed for this purpose. 

The results showed that: 

There were significant differences at1.  (α ≤ 0.05) in achievement between 

the mean of marks of the students in the experimental group and the 

students in the control group in favor of the experimental group. 

There were no significant differences at (2. α ≤ 0.05) in the attitudes towards 

mathematics, between the students of the two groups. 

Consequently the study recommended: 

Encouraging math's teachers to use this strategy in their performance of 

teaching geometry. 
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مقدمة: 
اأكرث بلد  الأخرية تغيري جذري يف  ال�ضنوات  املدر�ضية يف  الريا�ضيات  لقد طراأ على 
الريا�ضيات يف جميع  واأُدخلت فروع جديدة على  املناهج واملقررات،  العامل، فقد تغريت 
الدولية،  املوؤمترات  �ضتى  وعقدت  عدة،  جتريبية  م�رشوعات  و�ضممت  التعليمية،  املراحل 

ونوق�ضت فيها م�ضائل عدة تتعلق بتعليم الريا�ضيات وتعلمها. 
وقد �ضهدت مناهج الريا�ضيات تطورات عديدة عامليًا وحمليًا، فعلى امل�ضتوى العاملي 
�ضاملة  مراجعة  بها  الريا�ضيات  تدري�ص  برامج  مراجعة  يف  املتقدمة  الدول  معظم  بداأت 
بغر�ص تطويرها والإرتقاء بها، حتى تواكب متطلبات القرن احلادي والع�رشين، ونتج عن 
كما  الدول،  من  كثري  يف  والع�رشين  احلادي  للقرن  املدر�ضية  املناهج  م�رشوع  ظهور  ذلك 
واكب هذه التطورات ظهور بع�ص املداخل اجلديدة يف تدري�ص الريا�ضيات، ومنها ت�ضجيع 

الأبحاث الريا�ضية والأن�ضطة اخلا�ضة باملتفوقني واملبدعني. 
وانعك�ضت هذه التطورات على مناهج الريا�ضيات وتدري�ضها حمليًا، فقد طراأ يف الآونة 
الأخرية اهتمام خا�ص يف تعلم الريا�ضيات، ويف تعليمها على نحو يجعل الطلبة يدركون 
عملية تعلمها، وقد لوحظ هذا الهتمام من خلل تغيري نظرة املعلمني لتعليم هذه املادة، 
فبعد اأن كان اهتمامهم قا�رشاً على تعليم املعلومات واإك�ضاب الطلبة مهارة اإجراء العمليات 
امل�ضكلت يف �ضورة  مواجهة  على  الطلبة  قدرات  تنمية  يرتكز يف  الآن  اأ�ضبح  الريا�ضية، 
تدريبات وم�ضائل مطلوب حلها بوا�ضطة معطيات حمددة، وتهيئة املواقف التي تثري التفكري 
وت�ضاعدهم على ا�ضتدعاء اخلربات ال�ضابقة، واإك�ضابهم مهارات التفكري التي ت�ضاعدهم على 
ال�ضابقة  وخرباتهم  امل�ضكلة،  عنا�رش  بني  املوجودة  العلقات  وربط  واإدراك  ا�ضتخل�ص 
يحدثوا  اأن  عليهم  اأن  �ضعروا  وبهذا   .  )2 )�ضاهني، 1995:  امل�ضكلة.  لهذه  اإىل حل  للو�ضول 
تغيرياً ما يف عملهم، اأو يف طريقة تدري�ضهم، كي ينعك�ص ذلك وب�ضكل اإيجابي على اجتاهات 

طلبتهم نحو الريا�ضيات وم�ضتوى حت�ضيلهم فيها. 
وقد اأدرك الباحث اأن الرتبية احلديثة يف توجهها لتحديث التدري�ص قد اأعطت اهتمامًا 
كبرياً ل�ضتخدام اأ�ضاليب وطرائق تتفق والقدرات الفكرية للطلبة، وتوؤدي اإىل تطوير مهاراتهم 
الريا�ضيات فح�ضب، واإمنا  اإليه طريقة تدري�ص  وقدراتهم العقلية، ولي�ص ذلك هو ما تهدف 

.)Hudgins, 1996 :53( يكمن الهدف يف تنمية الجتاه نحو التاأمل والبحث وال�ضتق�ضاء
 ويرى الباحث اأن كثرياً من املعلمني يعتربون الهدف الأ�ضمى من تعليمهم نقل ما جاء 
يف الكتب اإىل اأذهان طلبتهم، والتاأكد من حفظهم ملحتوى هذه الكتب من اأجل النجاح يف 
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المتحان، وبالتايل ي�ضبح الطالب اجليد يف نظرهم هو الأقدر على حفظ احلقائق والقوانني 
اأنها جمرد عمليات  على  للريا�ضيات  نظرتهم  نابع من  وهذا  الريا�ضية،  العمليات  واإجراء 
وقوانني ومهارات، دون اأن يدركوا اأنها طريقة منطقية للبحث تقوم على التفكري والتاأمل 
وال�ضتنتاج، واأن اإجراء العمليات هو اأقل ما فيها �ضاأنًا. واأن الهدف من تعليم الريا�ضيات 
لي�ص فقط تنمية مهارة اإجراء العمليات الريا�ضية، وحل م�ضائل جمردة ل متت ب�ضلة للواقع، 
اأ�ضاليب التفكري ال�ضحيح مبا ينمي قدراتهم  واإمنا يهدف تعليمها اأي�ضًا اإىل اإك�ضاب الطلبة 

على حل ما يواجههم يف بيئتهم من م�ضكلت يف حا�رشهم اأو م�ضتقبلهم. )دياب،
 . )4 :1997

وهذا ما دفع الباحث اإىل تركيزه على الت�صاوؤل: ما الذي يعلمه املعلم؟ واإمنا تعدى 
ذلك لي�ضمل الت�ضاوؤلت الأخرى: كيف يعلمه؟ وملاذا يعلمه؟ واإىل اأي مدى تتحقق الأهداف 

التعليمية املن�ضودة؟ 
ول ينكر الباحث اجلهود الكبرية التي بذلت من قبل الرتبويني والتي �ضملت موؤمترات 
العرب  املعلمني  موؤمتر  اأبرزها  من  كان  والتي  الريا�ضيات،  تدري�ص  وطرق  مناهج  تطوير 
ال�ضاد�ص لتدري�ص الريا�ضيات املعا�رشة، والذي عقد يف البلد العربية اإىل تنمية القدرة على 
الكت�ضاف والبتكار واإك�ضاب الطلبة اجتاهات اإيجابية نحو الريا�ضيات، وعادات اجتماعية 
اأ�ضاليب التخطيط والت�ضميم  �ضليمة مثل املو�ضوعية والتفكري والدقة والتنظيم، وا�ضتخدام 

يف حل امل�ضكلت. 
كما ركز موؤمتر امل�رشفني الرتبويني للريا�ضيات يف مناطق عمل وكالة غوث وت�ضغيل 
اللجئني، والذي نظم برعاية منظمة اليون�ضكو يف عمان �ضنة 1996م، على �رشورة تطوير 
والهتمام  املنظم  التفكري  قدرة  تنمية  الأ�ضا�ضية  اأهدافها  من  لتحقق  الريا�ضيات  مناهج 
ما  وهذا  م�ضكلت،  من  يواجههم  ما  حل  على  مل�ضاعدتهم  تعليمي  كمنتج  التفكري  بتن�ضيط 
 1993  :25 )راي�ص  درا�ضة  اأهمها  من  والتي  به،  وطالبت  الدرا�ضات،  من  كثري  اأي�ضًا  اأكدته 
لتدري�ص  جديدة  واأ�ضاليب  مداخل  ل�ضتحداث  عديدة  جهود  بذلت  كما   ،  )Rice & others,
الريا�ضيات باملراحل التعليمية املختلفة، وقد قدمت اأفكار عديدة للتدري�ص الإبداعي عام 
1993م من خلل املناهج الدرا�ضية، تل ذلك اإعداد قوائم مماثلة للأعوام 1994، 1995م 

لتكون م�ضادر ي�ضتعني بها املعلمون عند تدري�ص الريا�ضيات لتنمية الإبداع عند طلبتهم. 

الشعور باملشكلة: 
لقد لحظ الباحث من خلل عمله م�رشفًا ملادة الريا�ضيات واأ�ضتاذاً م�ضاركًا للمناهج 
لقاءاته مع  الفل�ضطينية بقطاع غزة، ومن خلل  الريا�ضيات يف اجلامعات  وطرق تدري�ص 
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اأن  اإ�رشافه على طلبة اجلامعة يف مقرر الرتبية العملية  اأثناء  الريا�ضيات  عدد من معلمي 
امل�ضائل  حل  على  قادرين  طلبهم  جعل  يف  �ضعوبة  يواجهون  املعلمني  هوؤلء  من  كثرياً 
الريا�ضية وب�ضكل خا�ص امل�ضائل الهند�ضية. وي�ضتطيع معلمو الريا�ضيات يف مدار�ص قطاع 
غزة اكت�ضاف قدرات طلبهم ال�ضعيفة يف حل امل�ضائل، وذلك من خلل ملحظاتهم للحرية 
من  واحدة  حل  يحاولون  وهم  اللزمة،  النظريات  حتديد  على  قدرتهم  وعدم  والرتباك، 
اأنهم مييلون  اإل  اأ�ضبابًا عديدة،  ال�ضعف  لهذا  اأن  الهند�ضية، وبالرغم من معرفتهم  امل�ضائل 
اإك�ضابهم طرائق وا�ضرتاتيجيات تنمي قدراتهم  اإىل  ال�ضعي  اإىل تقدمي احللول لطلبهم دون 
على التفكري واحلل، ويقوم الطلب بن�ضخ احللول وهم يتعجبون من اهتداء املعلم اإىل مثل 
معرفتهم  الرغم من  على  امل�ضائل  تلك  يحلوا  اأن  هم  ي�ضتطيعوا  بينما مل  املرتب،  احلل  هذا 

للنظريات والقوانني اأو �ضماعهم بها. 
اأحد  وبالذات  الريا�ضيات  مادة  اأن  من  اأمورهم  واأولياء  الطلب  �ضكوى  تكررت  كما 
فروعها وهو الهند�ضة على درجة عالية من التجريد وال�ضعوبة باملقارنة بغريها من املواد 
م�ضتوى  تدين  خلل  من  جليًا  ذلك  ويظهر  لهم،  �ضعوبة  ميثل  تعلمها  فاإن  ولذا  الدرا�ضية، 
مقارنة  الهند�ضية،  الريا�ضية  وامل�ضائل  امل�ضكلت  حل  يف  وخا�ضة  الدرا�ضي،  حت�ضيلهم 

بنتائجهم يف اختبارات تت�ضمن اأ�ضئلة رقمية جمردة )اخلالدي، 8: 1996( . 
هذا وقد تو�صل الباحث اإىل هذه النتائج من خلل ما ياأتي: 

اآراء كثري من املعلمني وامل�رشفني القائمني على تدري�ص مادة الريا�ضيات.  ♦ 

فح�ص نتائج الطلب يف مادة الريا�ضيات وب�ضكل خا�ص يف فرع الهند�ضة.  ♦ 

بنتائج  مقارنة  اأبنائهم  حت�ضيل  م�ضتويات  تدين  من  الطلب  اأمور  اأولياء  �ضكوى  ♦ 
املواد الأخرى. 

وهذا ما دفع الباحث اإىل التفكري يف اإعادة معاجلة هذا املو�ضوع باقرتاح ا�ضرتاتيجية 
تعليم منا�ضبة، ت�ضهل مهمة ودرا�ضة هذه املو�ضوعات مبا ينا�ضب طلب املرحلة الأ�ضا�ضية، 
اأهمية عن العنا�رش الأخرى املكونة لعملية التعليم  اأن طريقة التدري�ص ل تقل  اإميانًا منه 

والتعلم ب�ضفة خا�ضة وللمنهاج ب�ضفة عامة اإن مل تكن اأهمها. 
هذه  اأثر  على  يتعرف  لعله  والدرا�ضة  بالبحث  الق�ضية  هذه  الباحث  تناول  ولهذا 
ال�ضرتاتيجية املقرتحة يف تدري�ص امل�ضائل الهند�ضية على حت�ضيل الطلبة يف الريا�ضيات 

وعلى اجتاهاتهم نحو ما يتعلمون. 
ال�ضرتاتيجية املقرتحة منا�ضبة مل�ضتواهم بحيث ي�ضهل  اأن تكون خطوات  وقد راعى 
اإىل م�ضكلت فرعية، وتوايل خطوات احلل بت�ضل�ضل  لهم حتديد امل�ضكلة وفهمها وتق�ضيمها 
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اأن تكون هذه  منطقي، وتدريبهم على املهارة عند و�ضع خطة احلل وتنفيذها، كما راعى 
ال�ضرتاتيجية املقرتحة على هيئة منظومة متدرجة ب�ضكل منطقي ومنا�ضبة مل�ضتوى الطلب 

العقلي، وحتقق التكامل بني اأ�ضاليب وطرق تدري�ص الريا�ضيات بفروعها املتعددة. 
مشكلة الدراسة: 

يف �صوء ما �صبق تتحدد م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال الرئي�س الآتي:
ما اأثر ا�صتخدام ال�صرتاتيجية املقرتحة حلل امل�صائل الريا�صية الهند�صية 
واجتاهاتهم  الريا�صيات،  يف  الأ�صا�صي  الثامن  ال�صف  طلب  على حت�صيل 

نحوها؟ 
ويتفرع من ال�صوؤال الرئي�س الأ�صئلة الفرعية الآتية:

على  الهند�ضية  الريا�ضية  امل�ضاألة  حلل  املقرتحة  ال�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  اأثر  أ. ما 
حت�ضيل طلب ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي يف الريا�ضيات؟ 

	. ما اأثر ا�ضتخدام ال�ضرتاتيجية املقرتحة حلل امل�ضاألة الريا�ضية الهند�ضية على اجتاه 
الطلب نحو الريا�ضيات؟ 

هدف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�صة اإىل حتقيق ما ياأتي: 

بناء ا�ضرتاتيجية مقرتحة حلل امل�ضائل الهند�ضية.  ● 

اأثر توظيف ال�ضرتاتيجية املقرتحة حلل امل�ضاألة الريا�ضية الهند�ضية  اإىل  التعرف  ● 
على حت�ضيل الطلب يف مادة الريا�ضيات وكذلك اجتاهاتهم نحوها، وذلك من خلل اإعداد 
وتعلم  تعليم  املقرتحة، وتوظيفها يف  ال�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام  يت�ضمن طريقة  للمعلم  دليل 

طلب ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي للهند�ضة من خلل عينة الدرا�ضة. 
فرضيات الدراسة: 

الح�صائية  الفر�صيات  ببناء  الباحث  قام  فقد  الدرا�صة،  اأ�صئلة  عن  وللإجابة 
الآتية:

(  بني متو�ضط درجات  1 .α ≤ 0.05( توجد فروق ذات دللة اح�ضائية عند م�ضتوى
الطلب يف كل من جمموعتي البحث التجريبية وال�ضابطة يف الختبار التح�ضيلي ل�ضالح 

طلب املجموعة التجريبية. 
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(  بني متو�ضط درجات  2 .α ≤ 0.05( توجد فروق ذات دللة اح�ضائية عند م�ضتوى
نحو  الجتاه  مقيا�ص  يف  وال�ضابطة  التجريبية  البحث  جمموعتي  من  كل  يف  الطلب 

الريا�ضيات ل�ضالح طلب املجموعة التجريبية. 

أهميـة الدراسة: 

تنبع اأهمية الدرا�صة لكونها: 
حماولة لبناء ا�ضرتاتيجية تعليمية حلل امل�ضائل الريا�ضية الهند�ضية.  1 .

قد تفيد معلمي الريا�ضيات يف بناء خطط درو�ضهم وتنفيذها بطريقة فاعلة.  2 .
وتعليم  الهند�ضة  تدري�ص  يف  ي�ضاعدهم  للمعلم  بدليل  الريا�ضيات  معلمي  تزود  3 .

طلبهم حل امل�ضائل الريا�ضية. 
تزود املعلمني وطلبة الدرا�ضات العليا مبقيا�ص اجتاه نحو مادة الريا�ضيات، ميكن  4 .

ال�ضتفادة منه يف البحوث الرتبوية، ويف م�ضاريع تخرجهم. 
ت�ضع بني اأيدي م�ضممي املناهج وموؤلفي الكتب املدر�ضية ا�ضرتاتيجية، ميكن من  5 .

خللها تنمية قدرات الطلبة على حل امل�ضائل الريا�ضية الهند�ضية. 
من الدرا�ضات القليلة التي تناولت امل�ضاألة الهند�ضية ب�ضكل خا�ص، واحلاجة املا�ضة  6 .
ملثل هذه الدرا�ضات التي تن�ضد تطوير العملية التعليمية/ التعلمية وحت�ضينها من اأجل تعديل 

اجتاهات الطلبة نحو هذه املادة. 

حدود الدراسة: 

واإجراء  الأ�ضا�ضي لتطبيق  الثامن  ال�ضف  الدرا�ضة على عينة من طلب  اقت�رشت هذه 
التجربة عليها اختريت من مدر�ضة من مدار�ص وكالة الغوث يف مدينة غزة. 

كما اقت�رشت على توظيف ال�ضرتاتيجية املقرتحة يف تعليم الطلب وحدة »امل�ضاحات 
والتكافوؤ« يف الأ�ضكال الهند�ضية املقررة على طلب ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي. 

الدرا�ضي  العام  من  الثاين  الن�ضف  التجربة يف  ُنفذت  فقد  الزمني  املجال  ومن حيث 
�ضاعات  ثلث  ومبعدل  ال�ضهر  ون�ضف  �ضهر  مدتها  حمددة  زمنية  ولفرتة   2007/2006

اأ�ضبوعيا يف �ضهري يناير وفرباير. 
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مصطلحات الدراسة: 

ال�صرتاتيجية:  ◄ 

اخلطوات  من  جمموعة  باأنها  التعليمية  ال�ضرتاتيجية   )35  :1990 )اأور�ضتني،  عرف 
الأهداف  حتقيق  على  ت�ضاعده  بحيث  الف�ضل  داخل  املعلم  يتبعها  التي  واملمار�ضات 

املن�ضودة. 
كما عرفتها )نظلة خ�رش، 1986: 53( باأنها جمموعة من الأفعال املتتابعة املخططة 

التي يقوم بها املعلم للو�ضول اإىل نتائج معينة. 
التي  الأفعال  باأنها جمموعة من  اأبو عمرية، 1997: 188(  وكذلك عرفتها )حمبات 
عمل  واأوراق  تعليمية  اأن�ضطة  وفق  املو�ضوعات  لأحد  م�ضبق  تخطيط  بعد  املعلم  بها  يقوم 
معينة  اأهدافًا  اخلطة  هذه  حتقق  بحيث  تقومي،  واأ�ضاليب  حمددة  للمعلم  واإر�ضادات  للتلميذ 

ونتائج مق�ضودة. 
وقد تبنى الباحث التعريف التايل لل�صرتاتيجية:

التقنيات  م�ضتخدمًا  املعلم  بها  يقوم  التي  والإجراءات  اخلطوات  من  جمموعة  هي 
املق�ضودة  التعليمية  الأهداف  حتقيق  على  ت�ضاعده  والتي  املتعددة،  والأن�ضطة  التعليمية 

واملحددة م�ضبقًا. 
الجتاه نحو الريا�صيات:  ◄ 

تتعدد تعريفات الجتاه، اإل اأن معظم الآراء تتفق على اأن الجتاه هو �ضعور الفرد الثابت 
ن�ضبيًا الذي يحدد ا�ضتجابته نحو مو�ضوع معني اأو ق�ضية معينة من حيث القبول اأو الرف�ص 
اأو التاأييد اأو املعار�ضة، ويعرف الجتاه نحو الريا�ضيات باأنه الإح�ضا�ص بحب الريا�ضيات 
ا�ضتعداد  باأنه   )1995  :20 )تانربافات،  عرَّفه  كما   ،  )45  :1992 )ح�ضن،  بها.  والهتمام 
والأ�ضياء  الأ�ضخا�ص  اإزاء  معينة  بطريقة  وال�ضتجابة  لل�ضلوك  ن�ضبيًا  ومطرد  وثابت  م�ضبق 
والق�ضايا. ويعرفه الباحث يف هذه الدرا�ضة اإجرائيًا باأنه »�صعور املتعلم العام والثابت 
اأو الرف�س نحو مادة الريا�صيات، ويعرب عنه بالدرجة التي يح�صل  ن�صبياً بالقبول 

عليها املتعلم يف مقيا�س اجتاه خ�ص�س لذلك«. 
التح�صيل الدرا�صي يف الهند�صة:  ◄ 

جاء تعريف التح�ضيل يف قامو�ص الرتبية وعلم النف�ص باأنه اإجناز عمل ما، اأو اإحراز 
التفوق يف مهارة معينة. )جنار، 1960: 15( . كما عرفه )حمدان، 1996: 107( باأنه نتاج 
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عملية التعلم، وهو اإدراكي يف معظمه يرتكز على املعارف واخلربات التي اكت�صبها 
املتعلم نتيجة مروره بخربات ومواقف تعليمية. اأما الباحث فقد تبنى التعريف التايل 

للتح�ضيل يف الهند�ضة: 
املتعلم من معارف ومهارات هند�صية واجتاهات نتيجة  اكت�صبه  ما  نتاج  هو 
ويقا�س  املقرتحة،  ال�صرتاتيجية  خلل  من  والتكافوؤ«  »امل�صاحات  وحدة  درا�صة 

بالدرجة التي يح�صل عليها املتعلم يف اختبار ي�صمم لذلك. 
امل�صاألة الريا�صية:  ◄ 

يعرف كلو�ضماير )1978( امل�ضاألة باأنها موقف م�ضكل يواجه الفرد، وعليه اأن ي�ضتجيب 
اإىل  الو�ضول  ا�ضتخدامها يف  التي ميكنه  اجلاهزة  واملعلومات  الو�ضائل  ولكنه ل ميلك  له، 
اإجراء جاهز  لديه  اأن يكون  الفرد دون  اأنها موقف يواجه  احلل. ويعرفها فيلب�ص )1980( 
يتبعه للو�ضول اإىل احلل. اأما بوليا )1960( فيعرفها باأنها �ضوؤال يطلب الإجابة عنه، بحيث 
ي�ضكل هدفًا للفرد يريد حتقيقه، ول ي�ضتطيع بلوغه بالطرق املاألوفة لديه، وي�ضكل حتديًا ل 
اأ�ضا�ضي من �رشوط  ميكن بلوغه بالطرق العادية، وقبول الفرد التحدي والت�ضدي له �رشط 
امل�ضاألة. )اأبو زينة 2001: 202 ط5( . وقد تبنى الباحث التعريف التايل للم�ضاألة الريا�ضية 

الهند�ضية:
باأنها موقف جديد يف اأي مو�صوع من مو�صوعات الهند�صة يواجه املتعلم لأول 
مرة دون اأن يكون لديه ا�صتجابة جاهزة لهذا املوقف، ويتطلب مهارات عقلية عليا 

للو�صول اإىل احلل. 
الطريقة التقليدية يف التدري�س:  ◄ 

الهند�ضية  امل�ضاألة  ُتقدم  وفيها  التعليمية،  العملية  حمور  املعلم  فيها  يكون  طريقة 
وُتعر�ص عر�ضا لفظيا بال�ضتعانة بالر�ضم وال�رشح، بينما يكون دور املتعلم قا�رشاً على 

ال�ضتماع ملا يقوله املعلم وال�ضتجابة ل�ضئلته. 

اإلطار النظري: 
يتناول الإطار النظري جزئني رئي�صني وهما:

االسرتاتيجية ومفهومها وأنواعها، وحل املشكالت كاسرتاتيجية حلل املسائل. 

اأولً - ال�صرتاتيجية التعليمية:  ● 

ي�ضع املعلم ت�ضوراً م�ضبقًا ملا �ضيقوم به يف تنفيذه للموقف التعليمي من اأجل حتقيق 
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الأهداف املن�ضودة، ونتيجة لهذا العمل الفكري ي�ضع املعلم نتاج تفكريه يف �ضورة خطوات 
التنفيذي من عمل املعلم  العملي  ياأتي اجلانب  وبعد ذلك  اإجرائية وتدابري مر�ضومة، 

حيث يقوم مبا ياأتي: 
أ. اختيار وحتديد ال�ضرتاتيجيات والطرائق والأ�ضاليب والن�ضاطات املنا�ضبة. 

	. تنظيم املتعلمني يف فرق عمل. 
ت. اختيار وتوظيف املواد واملوارد وامل�ضادر التعليمية/ التعلمية املتوافرة. 

ويلحظ اأن جميع ما ذكر يقع يف دائرة �ضيطرة املعلم، وبا�ضتطاعته تكييفها وتوظيفها 
والأ�ضاليب  الطرائق  جملة  على  ويطلق  الني،  فعَّ وتعلم  تعليم  حتقيق  �ضبيل  يف  بفاعلية 

امل�ضتخدمة يف العملية التعليمية/ التعلمية م�ضطلح »ال�ضرتاتيجية« اأي مبعنى اأنها: 
»جمموعة من املبادئ والقواعد والطرائق التي توجه خطوات املعلم واملتعلم 
الأهداف املن�صودة«. )دياب، 2001:  التعليم والتعلم، وبلوغ  اأجل تنظيم عملية  من 
128( . وقد جاء تعريفها يف قامو�ص الرتبية باأنها »التخطيط والتوجيه ال�صامل جلميع 
 . )Oxford American Dict. 1980: 77( .»العمليات وال�صيا�صات خلدمة اأهداف معينة
ومما �ضبق يرى الباحث اأن ال�ضرتاتيجية اأ�ضمل واأعم من الطريقة والأ�ضلوب، فالطريقة 
ل تتم اإىل يف �ضوء ا�ضرتاتيجية معينة وم�ضبوقة، اأما الأ�ضلوب فهو جزء �ضلوكي مت�ضمن يف 

ال�ضرتاتيجية. وتنق�صم ال�صرتاتيجيات اإىل ق�صمني: 
اأجل  من  املعلم  يتبناها  وطرائق  ومبادئ  قواعد  من  وتتكون  تعليم:  أ. ا�ضرتاتيجية 

م�ضاعدة تلميذه على التعلم. 
	. ا�ضرتاتيجية تعلم: وتتكون من قواعد ومبادئ وطرائق ي�ضتخدمها املتعلم من اأجل 

اكت�ضاب اخلربات املطلوبة. 
الأ�صا�صية  املعايري  بح�صب  متعددة  فئات  يف  التعليم  ا�صرتاتيجيات  وت�صنف 

الآتية:
دور املعلم وم�ضوؤوليته فيها.  - 

الوقت الذي يتطلبه تنفيذها.  - 

دور املتعلم فيها.  - 

نوعية التعلم احلا�ضل وثباته ودميومته.  - 
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وهذه ال�صرتاتيجيات هي: 
ا�صرتاتيجية العر�س وا�صرتاتيجية التفاعل وا�صرتاتيجية ال�صتك�صاف - 

وتعتمد ا�صرتاتيجية العر�س وما يت�ضل بها من طرائق واأ�ضاليب وتقنيات على دور 
الن�ضاط  الذي ميار�ص  فهو  واأ�ضاليبها،  عملياتها  كل  الرئي�ص يف  الدور  ي�ضكل  املعلم، حيث 
التعليمي ب�ضورة كاملة طيلة الوقت، وينح�رش دور املتعلمني يف اإطار هذه ال�ضرتاتيجية 
على ال�ضتقبال فقط، ومن الطرائق التي تت�ضمنها ا�ضرتاتيجية العر�ص: طريقة املحا�رشة 
ال�ضرتاتيجيات  اأقل  ال�ضرتاتيجية  هذه  وتعد  ال�رشح،  وطريقة  والتو�ضيح  العر�ص  وطريقة 

منا�ضبة لتعليم الريا�ضيات. 
اأما ا�صرتاتيجية التفاعل فتقوم على الطرائق والأ�ضاليب التي حتقق نوعًا من التوازن 
بني دور كل من املعلم واملتعلم، ولكن يتوقف جلوء املعلمني اإىل ا�ضتخدامها على الكثري من 
العوامل املوؤثرة يف عملية التعليم والتعلم، ومنها الوقت املتوافر للموقف وم�ضتوى املتعلمني 
ومدى التجان�ص بينهم وطبيعة املو�ضوع الدرا�ضي والأهداف املن�ضودة من تعليمه، ومدى 
توافر الأدوات والأجهزة وامل�ضادر التعليمية التعلمية، ومن طرائق هذه ال�ضرتاتيجية طرح 
الأ�ضئلة واحلوار واملناق�ضة ولعب الأدوار، ومعظم هذه الطرائق حتقق اأكرب قدر من امل�ضاركة 

الفعالة للمتعلمني واملعلمني وبالتايل حتقق ا�ضتيعابًا اأكرث للمعلومات واخلربات. 
طرائقها  يف  الأكرب  الدور  يكون  ا�ضرتاتيجية  فهي  ال�صتك�صاف  ا�صرتاتيجية  واأما 
املثريات  وتوفري  وقيادته،  التعليمي  املوقف  تنظيم  على  املعلم  دور  وينح�رش  للمتعلم، 
وامل�ضادر التي تي�رش عمليات التعلم، وقد تكون ا�ضرتاتيجية ال�ضتك�ضاف وما يت�ضل بها من 

طرائق واأ�ضاليب اأف�ضل الطرائق يف تعليم وتعلم الريا�ضيات )بلقي�ص، 28: 1996( . 
املنا�ضبة  ال�ضرتاتيجية  ل�ضتخدام  يخطط  الذي  هو  والكفي  اجليد  فاملعلم  وهكذا 
اأنها  التي يرى  الطريقة  التعليمي، وملو�ضوع درا�ضته ومل�ضتوى تلميذه، ويختار  للموقف 
�رشورية مل�ضاعدة املتعلم على ت�ضكيل واكت�ضاب البنى العقلية التي متكنه من ال�ضتك�ضاف 

واأداء املهارات وحل امل�ضكلت. )دياب، 2001: 131– مرجع �ضابق(.
ثانياً - حل امل�صكلت:  ● 

الأهداف  جلانييه،  التعليم  اأمناط  اأو  التعليمية«  »النتاجات  هرم  قمة  يف  جاء  لقد 
اأهم الأهداف، بل  اإن جانييه اعترب حل امل�ضكلت من  اإذ  التعليمية املتعلقة بحل امل�ضائل، 
اعتربها الهدف النهائي الذي يجب اأن نو�ضل املتعلم اإليه، وذلك لكون هذا الهدف من اأكرث 

اأ�ضكال ال�ضلوك الإن�ضاين تعقيداً اأو اأهمية. )اأبو زينة، 2001: 71 – مرجع �ضابق(. 
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حل  خلل  من  امل�ضكلت  حل  تعليم  يتم  الريا�ضيات،  ملبحث  املدر�ضية  الكتب  ويف 
امل�ضاألة الريا�ضية، وهو ن�ضاط يقوم به الفرد، وي�ضتخدم فيه املبادئ والأ�ضاليب بن�ضق فكري 
متقدم، وذلك للو�ضول اإىل هدف حمدد، ومن خلل حل امل�ضاألة الريا�ضية يتم اتقان تعليم 
للقوانني  تطبيق  جمرد  هو  لي�ص  امل�ضاألة  فحل  واملهارات،  والعلقات  واملفاهيم  املبادئ 
واملبادئ، بل هو اأي�ضًا عملية تنتج تعلمًا جديداً، حيث يقوم املتعلم بعمليات فكرية عليا، 
ي�ضع الفر�ضيات ويجربها وي�ضتدعي اخلربات، وهو عندما يتو�ضل اإىل حل للم�ضاألة، يكت�ضب 
القد�ص  )جامعة  جديدة.  وم�ضاألة  مواقف  اإىل  اأثرها  انتقال  بقابلية  تتميز  واأ�ضاليب  طرائق 

املفتوحة، 1993: 340( 
كما يرى )عبيد واآخرون( اأن الفرد يكون يف موقف م�ضكل اإذا كان لديه هدف وا�ضح 
وحمدد، ويعي به ويريد اأن ي�ضل اإليه، ولكن هناك عائقًا يحول دون ذلك، فما لدى الفرد من 
معلومات متاحة عن املوقف، وكذلك ما هو مكت�ضب لديه من خربات �ضابقة، ل ي�ضمحان 
اأن ياأخذ يف اعتباره جميع  اأن ي�ضل اإىل احلل املطلوب، ولكي يحل هذه امل�ضكلة، عليه  له 
اأبعاد املوقف حتى يكون على وعي تام بامل�ضكلة، ثم يحددها بدقة وو�ضوح، ويف �ضوء 
فهمه للم�ضكلة ي�ضع فرو�ضا ً متنوعة للو�ضول اإىل احلل معتمداً على العلقات التي يجب اأن 
يدركها بني املعلومات املتاحة من جهة، وخرباته ال�ضابقة من جهة اأخرى، ثم يخترب هذه 

الفرو�ص لي�ضل اإىل احلل ال�ضحيح. 
فاإن  الدرا�ضة،  حجرة  يف  امل�ضكلت  حل  طريقة  املعلم  ي�ضتخدم  لكي  اأنه  كذلك  ويرى 

هناك خطوات اإجرائية ميكن اتباعها وهي: 
أ. تقدمي م�ضكلة وحتديدها بدقة وو�ضوح. 

	. توجيه نظر املتعلم اإىل البيانات ذات العلقة بامل�ضكلة. 
لكي  املتاحة  واملعلومات  اإليه  الو�ضول  املراد  الهدف  بني  لريبط  املتعلم  ت. توجيه 

يجري اخلطوات ال�ضليمة حلل امل�ضكلة. 
 . ) تقومي احلل الذي ي�ضل اإليه املتعلم. )عبيد واآخرون، 1992: 110	. 

كما و�صح )عبيد( جمموعة من اخلطوات التي ميكن ا�صتخدامها اأو اإتباعها يف 
حل امل�صائل الريا�صية حيث و�صحها مبا ياأتي: 

	. قراءة امل�ضاألة: ويق�ضد بها القراءة بعناية ودقة وفهم، لأن ذلك مهم حلل امل�ضاألة، 
ومما يعوق الفهم اأن ت�ضمل امل�ضاألة على كلمات ل توجد يف ح�ضيلة املتعلم من املفردات. 
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ح. حتديد ما بها من بيانات: فمعظم امل�ضائل يف كتب الريا�ضيات املدر�ضية حتتوي 
على ما يحتاجه املتعلم حلل امل�ضاألة دون الرجوع اإىل اأي مادة خارجية، ولذا ي�ضهل عادة 

اأن يحدد ما حتتوي عليه امل�ضاألة من بيانات. 
عبارات  فح�ص  املتعلم  من  يتطلب  ولذا  عنه:  البحث  اأو  اإيجاده  املطلوب  	. حتديد 
بدايتها،  يف  اأو  امل�ضاألة  نهاية  يف  املطلوب  يرد  فقد  واإيجاده،  املطلوب  لتحديد  امل�ضاألة 

وينبغي اأن يحدد املطلوب بعد القراءة للم�ضاألة مبا�رشة. 
د. حتديد العمليات ال�رشورية التي ت�ضتخدم ما يتوافر يف امل�ضاألة من بيانات للو�ضول 
واملطلوب  بياناتها  حتديد  وبعد  بعناية  امل�ضاألة  املتعلم  يقراأ  اأن  فبعد  املطلوب:  احلل  اإىل 
اإيجاده، عليه اأن يحدد العمليات التي يراها لزمة ويرتبها حلل امل�ضاألة، وهذه من اأ�ضعب 

اخلطوات التي تواجهه. 
القيام  يعجز  قد  ريا�ضية  عمليات  املتعلم  اإجراء  احلل  يتطلب  حيث  امل�ضاألة:  	. حل 
بها، ولذلك فمن ال�رشوري اأن يلم املتعلم باحلقائق والعمليات لي�ضتطيع حل امل�ضاألة حًل 

�ضحيحًا. 
ومراجعة  بدقة  الريا�ضية  العمليات  مبراجعة  املتعلم  يقوم  اأن  اأي  احلل:  ر. مراجعة 
امل�ضاألة بوا�ضطة عملية خمتلفة عن تلك التي اأجريت للو�ضول اإىل احلل، اأي بطريقة عك�ضية 

تبداأ من املطلوب بعد اإيجاده و�ضوًل للبيانات املعطاة.  
املعلمني يف توجيه طلبتهم  ت�صاعد  التي  والإجراءات  الأ�صاليب  وهناك بع�س 

لكت�صاب مهارة ا�صتخدام اأ�صلوب حل امل�صكلت وهي: 
أ. اأن يقوم املعلم مب�ضاعدة طلبته يف اكت�ضاب مهارة حتليل امل�ضاألة، وي�ضتمل حتليل 

امل�ضاألة ما ياأتي: 
فهم العلقات العامة يف امل�ضاألة، وكذلك العلقات داخل كل جزء منها على حدة.  - 

القدرة على التعبري عن م�ضمون امل�ضاألة.  - 

ت�ضور امل�ضاألة ت�ضوراً ذهنيًا ومتثيلها بال�ضكل.  - 

ويف �صوء ذلك ميكن للمدر�س م�صاعدة طلبته يف حتليل امل�صاألة وفهمها من 
خلل ما ياأتي: 

اإثارة دوافع الطلبة نحو حتليل امل�ضاألة، وتكون هذه الدوافع اأكرث �ضهولة على الثارة  Ú 
اإذا كان الهدف وا�ضحًا وفيه حتٍد لقدرات الطلبة، وعلى املعلم اأن يجعل طلبته يدركون اأهمية 



131

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )1( - متوز 

حل امل�ضاألة من خلل جعلهم يواجهون م�ضكلة تدفعهم اإىل درا�ضة مو�ضوعات الريا�ضيات 
وعملياتها التي يحتاجونها للحل. 

م�ضاعدة طلبته على القراءة الواعية والتعبري عن م�ضمون امل�ضاألة بلغتهم اخلا�ضة،  Ú 
اأن لفظًا واحداً يف امل�ضاألة ل يفهمه الطالب قد يعوقه عن فهم  وليكن وا�ضحًا لدى املعلم 
امل�ضاألة برمتها، ولذلك وجب على املعلم تو�ضيح معنى امل�ضطلحات والألفاظ ال�ضعبة يف 

امل�ضاألة. 
امل�ضاألة وو�ضع  التي تعرب عن  الأ�ضكال  اكت�ضاب مهارة ر�ضم  م�ضاعدة طلبته على  Ú 

الرموز وقراءتها. 
ربط املعلم موقف امل�ضاألة بحياة الطلبة كلما اأمكن، فهذا ي�ضفي على الريا�ضيات  Ú 

فاعليتها، ويبني وظيفتها يف املجتمع. 
جعل املناخ ال�ضفي ي�ضوده الود والعلقة التعاونية التي ت�ضجع الطلبة على توجيه  Ú 

الأ�ضئلة وال�ضتف�ضارات عن لغة امل�ضاألة وم�ضمونها. 
مراعاة املعلم مبداأ الفروق الفردية.  Ú 

امل�ضاألة  حلل  الفرو�ص  فر�ص  يف  املهارة  اكت�ضاب  يف  طلبته  املعلم  ي�ضاعد  	. اأن 
على  واختبارها  الفرو�ص  فر�ص  ويعتمد  منها.  ال�ضحيح  واختيار  واختبارها،  الريا�ضية 
املهارة يف ا�ضتخدام طرق التفكري التاأملي والتفكري ال�ضتدليل التي تقود اإىل التفكري اخللق. 

وميكن للمعلم م�ضاعدة طلبته يف اكت�ضاب هذه املهارة من خلل ما ياأتي: 
خطئها.  اأو  �ضحتها  عن  النظر  بغ�ص  للحل  الفرو�ص  فر�ص  على  الطلبة  ت�ضجيع  - 
فالطالب الذي يفر�ص فر�ضًا خطاأ للحل اأف�ضل من الذي ل يفكر يف اأي فر�ص على الإطلق. 
م�ضاعدة الطالب على اأن يرى اخلطاأ بنف�ضه عن طريق م�ضاعدة املعلم له يف اختيار  - 

فرو�ضه. 
اإر�ضاد الطلبة نحو الجتاه ال�ضحيح من خلل اأ�ضئلة موجهة نحو هذه الإر�ضادات.  - 

ت�ضجيع الطلبة على ا�ضتخدام الطريقة التحليلية يف احلل، اأي البدء باملطلوب دائمًا،  - 
والتاأكد على العلقة املعطاة يف امل�ضاألة. 

م�ضاعدة الطلبة على فر�ص الفرو�ص دون اإ�رشار املعلم على التفكري املنظم خطوة  - 
خطوة، بل يجب اأن يدع اأفكارهم تنطلق على �ضجيتها، مع تركيزه واإ�رشاره على اأن يعطي 

الطالب �ضببًا لكل خطوة يقوم بها. 
م�ضاعدة الطلبة على اختبار الفرو�ص، والتحقق من �ضحة الإجابة عن طريق اختبار  - 
)البكري  العلقات املعطاة يف امل�ضاألة.  اإىل املعطيات، وحتقق  النتيجة تقود  اذا كانت  ما 

والك�ضواين،140: 2005( . 
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الدراسات السابقة: 
لقد ات�ضعت املجالت التي ت�ضمنتها الدرا�ضات التي تناولت اأ�ضلوب حل امل�ضكلت يف 
الريا�ضيات، ولكن معظم هذه الدرا�ضات ركزت على اأثر ا�ضتخدام اأ�ضلوب حل امل�ضكلت يف 
حل امل�ضكلت الريا�ضية على عدد من اجلوانب املت�ضلة بنواجت عملية التعلم املن�ضودة من 

درا�ضة الريا�ضيات. وقد ا�ضتطاع الباحث العثورعلى عدد من هذه الدرا�ضات. 
يف  الريا�ضيات  مناهج  دور  اإىل  للتعرف  هدفت  التي   )1991 )احلربي،  درا�ضة  ففي 
املرحلة الإبتدائية يف تنمية املهارات الأ�ضا�ضية حلل امل�ضائل الريا�ضية لدى طلب ال�ضف 
ال�ضاد�ص يف مدار�ص التعليم العام باململكة ال�ضعودية. طبَّق الباحث اختباراً من اإعداده بناه 
على اأ�ضا�ص منوذج ت�ضارلز حلل امل�ضكلت، وذلك لقيا�ص مهارات حل امل�ضكلت لدى عينة 
مقدرتهم على حتديد  الطلبة يف  لدى  عام  الدرا�ضة وجود �ضعف  نتائج  اأكدت  وقد  البحث، 
املطلوب يف امل�ضاألة، وغري ذلك من املهارات ال�ضبع التي يحددها منوذج ت�ضارلز. كما اأو�ضت 
املعنيني  قبل  امل�ضكلت من  اأ�ضاليب حل  اإىل  الهتمام  توجيه مزيد من  الدرا�ضة ب�رشورة 

بتعليم الريا�ضيات. 
جتريبية  جمموعتني  على  ا�ضتملت  التي  درا�ضته،  يف   )1992 احلي،  )عبد  اأ�ضار  كما 
و�ضابطة من طلب ال�ضف الثاين املتو�ضط مبدار�ص مكة املكرمة، اإىل اأن املجموعة التجريبية 
التي در�ضت وحدة املعادلت والتنا�ضب باأ�ضلوب بوليا حلل امل�ضكلت تفوقت على املجموعة 
اإىل  النتائج  اأ�ضارت  كما  اللفظية،  امل�ضائل  والأداء يف حل  التح�ضيل  من  كل  ال�ضابطة يف 

حت�ضني ملحوظ يف م�ضتوى اأفراد املجموعة يف القدرة على حل امل�ضائل اللفظية. 
وك�ضفت درا�ضة )القحطاين، 1996( عن اأثر ا�ضخدام اأ�ضلوب حل امل�ضكلت على تنمية 
مهارات حل امل�ضائل الريا�ضية اللفظية لدى تلميذ ال�ضف ال�ضاد�ص البتدائي يف مدار�ص 
مهارات حل  تنمية  اإح�ضائيًا يف  دالة  فروق  ال�ضعودية، عن وجود  باململكة  اخلرج  مدينة 
امل�ضائل اللفظية كلها ل�ضالح املجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات دللة اح�ضائية 
يف كل من مهارتي فهم امل�ضاألة الريا�ضية اللفظية والقدرة على التحقق من �ضحة احلل، وذلك 
ل�ضالح املجموعة التجريبية، كما دلت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية يف 
كل من مهارتي القدرة على و�ضع خطة حلل امل�ضاألة الريا�ضية اللفظية والقدرة على تنفيذ 

احلل لها. 
البنائية  املتغريات  بع�ص  اأثر  معرفة  اإىل   )1999 �صمالة،  )اأبو  درا�ضة  هدفت  كما 
للم�ضائل الريا�ضية اللفظية يف القدرة على حلها لطلبة ال�ضف التا�ضع مبحافظة غزة حيث 
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يف  مدار�ص  اأربع  من  اختريت  وطالبة  طالبة   356 من  مكونة  عينة  على  درا�ضته  طبقت 
مدينة غزة، وا�ضتخدم الباحث اختباراً من منوذجني، وقد تو�ضل اإىل وجود فروق ذات دللة 
اح�ضائية يف )الأعداد ال�ضحيحة والأعداداالك�رشية( ل�ضالح نوعية الأعداد امل�ضتخدمة يف 
امل�ضاألة )الأعداد ال�ضحيحة والأعداد الك�رشية( ل�ضالح امل�ضائل التي حتتوي اأعداداً �ضحيحة، 
وكذلك فروق تعزى للجن�ص ول�ضالح الإناث، واأو�ضت الدرا�ضة ب�رشورة الهتمام بامل�ضائل 

اللفظية واتباع ا�ضرتاتيجيات حمددة عند حلها. 
عينة  على  التي طبقت  درا�ضته  ,Schoenfield( يف   1999 )�صونفيلد  تو�ضل  كذلك 
من طلبة ال�ضف الثاين املتو�ضط من مدار�ص مدينة بري�ضتول باململكة املتحدة اإىل اأن تعلم 
اأن يركز فيها على كيف  الريا�ضية، ينبغي  اأ�ضلوب حل امل�ضكلت  ا�ضتخدام  الطالب لكيفية 

ومتى ميكن اأن ي�ضتخدم اأ�ضلوب حل امل�ضكلت؟ 
كما اأ�ضارت نتائج درا�ضة )Maletsly, 1999( اإىل اأن ا�ضتخدام اأ�ضلوب حل امل�ضكلت 
جلورجي بوليا يف تدري�ص م�ضكلت مقرر الريا�ضيات لطلبة ال�ضف اخلام�ص الإبتدائي قد 
اأ�ضفر عن وجود فروق دالة اإح�ضائيا ل�ضالح املجموعة التجريبية يف اثنتني من اخلطوات 
الأربع لبوليا، وهما ر�ضم اخلطة ومراجعة احلل، كما ح�ضل طلب املجموعة التجريبية على 
اأعلى من معدل طلب املجموعة ال�ضابطة يف اخلطوة  معدل درجات يف الختبار البعدي 

الرابعة )مراجعة احلل( يف منوذج بوليا. 
اأما درا�ضة )بدر، 2006( فقد �ضعت اإىل الك�ضف عن طرائق تدري�ص الريا�ضيات يف مدرا�ص 
البنات مبكة املكرمة، ومدى مواكبتها للع�رش احلديث من وجهة نظر معلمات الريا�ضيات 
وموجهاتها، حيث اأعدت الباحثة ا�ضتبانة ت�ضمنت طرائق تدري�ص الريا�ضيات م�ضتملة على 
)15فقرة( وُطبقت على عينة ع�ضوائية من معلمات الريا�ضيات باملدار�ص احلكومية مبكة 
القائم  التعليم  �ضيادة  اإىل  الباحثة  تو�ضلت  النتائج  حتليل  وبعد   .  )113( عددها  املكرمة 
تبني  فقد  امل�ضكلت  اأما طريقة حل  الريا�ضيات،  تدري�ص  املبا�رش يف  التعليم  اأ�ضلوب  على 
اأنها ت�ضتخدم بدرجة متو�ضطة، وخرجت بتو�ضيات اأهمها الرتكيز على توظيف طريقة حل 

امل�ضكلت وتدريب املعلمات على ا�ضتخدامها. 
وتعقيبًا على ما �ضبق فاإنه ي�ضتدل من نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة ما يوؤكد على �رشورة 
ا�ضتخدام حل امل�ضكلت الريا�ضية اللفظية وغري اللفظية، واأن املجموعات التي تدر�ص حل 
امل�ضكلت الريا�ضية بهذا الأ�ضلوب تتفوق على املجموعات التي تدر�ضها بالأ�ضلوب التقليدي 
اإىل حت�ضن ملحوظ يف  اأ�ضارت  اللفظية. كما  التح�ضيل والأداء يف حل امل�ضائل  يف كل من 
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الريا�ضية. وقد  التجريبية يف قدراتهم على حل امل�ضكلت  الطلبة يف املجموعات  م�ضتوى 
لوحظ اأي�ضًا اأن هناك توجهًا عامًا ل�ضتخدام اأ�ضلوب حل امل�ضكلت ملا لذلك الأ�ضلوب من اأثر 

فاعل يف تنمية مهارات التفكري. 
اأ�ضلوب  تطبيق  كيفية  على  التف�ضيل  من  ب�ضيء  ال�ضابقة  الدرا�ضات  معظم  ركزت  وقد 
واجلربية  احل�ضابية  وبخا�ضة  الريا�ضية،  امل�ضائل  حل  يف  بوليا  جلورجي  امل�ضكلت  حل 
منها، يف حني متيزت الدرا�ضة احلالية عن �ضابقاتها باأنها اعتمدت على بناء ا�ضرتاتيجية 
اأثر هذه  مقرتحة وا�ضتخدامها يف تعليم الطلب حل امل�ضائل الريا�ضية الهند�ضية، وقيا�ص 
الهند�ضة وعلى اجتاهاتهم نحوها.  ال�ضرتاتيجية يف حل امل�ضائل على حت�ضيل الطلبة يف 
املقرتحة  ا�ضرتاتيجيته  خطوات  بناء  يف  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  الباحث  ا�ضتفاد  وقد  هذا 

وتوظيفها، وكذلك يف بناء اأدوات الدرا�ضة وتف�ضري نتائجها. 

خطوات الدراسة وإجراءاتها: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

يتكون جمتمع الدرا�ضة من طلب ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي مبدار�ص مدينة غزة، حيث 
بطريقة  الإعدادية  الدين  �ضلح  ذكور  مدر�ضة  وهي  املدار�ص،  اإحدى  من  العينة  اختريت 
ق�ضدية لقرب املدر�ضة من مكان عمل الباحث، وبعد اأن تاأكد الباحث من متاثل املدار�ص من 
حيث البيئة الجتماعية والقت�ضادية والثقافية، وكذلك من حيث الظروف الفيزيقية. )مركز 

الدرا�ضات الفل�ضطينية، 1992: 16( . 
وقد متثلت عينة الدرا�ضة يف �ضورة جمموعتني، اإحداهما جتريبية طبق على طلبها 
ال�ضائدة  بالطريقة  در�ضت  �ضابطة  والأخرى  طالبًا،   48 وعددها  املقرتحة  ال�ضرتاتيجية 
اأربعة �ضعب  ال�ضعبتان بطريقة ع�ضوائية من  يف املدار�ص وعددها 48 طالبًا، وقد اختريت 
درا�ضية بعد التاأكد من تكافوؤ طلب هذه ال�ضعب يف م�ضتواهم التح�ضيلي واجتاهاتهم نحو 
لهذا  خ�ضي�ضًا  اأعدا  اجتاه  ومقيا�ص  حت�ضيلي  اختبار  تطبيق  خلل  من  الريا�ضيات،  مادة 
اإح�ضائية بني  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  تبني  نتائجها  بعد حتليل  اإنه  الغر�ص، حيث 
متو�ضط درجات الطلب يف كل من املجموعتني التجريبية وال�ضابطة حيث بلغت قيمة )ت( 
وهي  املجدولة  )ت(  قيمة  من  اأ�ضغر  والجتاه  التح�ضيل  من  كل  يف  لل�ضعبتني  املح�ضوبة 
)1.98( عند درجة حرية )94( وذلك عند م�ضتوى )0.05( كما هي مو�ضحة يف اجلدول )1( 
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واجلدول )2( الآتيني: 
الجلدول )1( 

نتائج الطا	 في االختبار التحصيلي القبلي

الدللة الإح�صائيةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيعدد الطلباملجموعة

48135.4التجريبية
غري دالة اح�ضائيًا0.55

4813.65.25ال�ضابطة

الجدول )2( 
نتائج الطا	 في مقياس االتجاه قبل البدء في التجربة

الدللة الإح�صائيةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيعدد الطلباملجموعة

4881.114.1التجريبية
غري دالة اح�ضائيًا0.20

4881.715.2ال�ضابطة

منهج الدراسة وتصميمها: 

ا�ضتخدام  اأثر  لقيا�ص  املنا�ضب  اإنه  حيث  التجريبي  املنهج  على  الدرا�ضة  هذه  تعتمد 
ال�ضرتاتيجية املقرتحة يف حل امل�ضاألة الريا�ضية الهند�ضية على التح�ضيل الدرا�ضي للطلب 
يف مادة الريا�ضيات، واجتاهاتهم نحوها، ومقارنة هذه النتائج بنتائج الأ�ضلوب العادي 

وال�ضائد يف التدري�ص. 
جمموعتني  م�ضتخدمًا  التجريبي  الت�ضميم  على  الدرا�ضة  هذه  يف  الباحث  اعتمد  وقد 
متكافئتني اإىل حد ما من طلب ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي، واختبار قبلي وبعدي ويرمز لهذا 

الت�ضميم بال�ضكل التايل حيث:

 O2، O1 ت�ضري للمعاجلة اأي تطبيق ال�ضرتاتيجية املقرتحة و X ت�ضري للع�ضوائية و :R
القيا�ص القبلي والبعدي. 

و�ضبط الباحث جميع العوامل غري التجريبية )امل�ضتوى، اجلن�ص، العمر الزمني، املعلم، 
املادة الدرا�ضية( بحيث يعزي ما قد يحدث من فروق اإىل املعاجلة التجريبية دون غريها. 

RxO1

O2
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الرياضيات نحو  واجتاهاتهم  األساسي  الثامن  الصف  طالب  د. سهيل ديابحتصيل 

أدوات الدراسة: 

اأعد الباحث الأدوات الآتية: 
الختبار التح�صيلي )القبلي والبعدي(:  1 .

امل�ضتوى  ومتاثل  تقارب  اإثبات  يف  لتوظيفه  قبليًا  حت�ضيليًا  اختباراً  الباحث  اأعد 
والتعميمات  املفاهيم  �ضمل  وقد  وال�ضابطة،  التجريبية  املجموعتني  لطلب  التح�ضيلي 
والنظريات التي �ضبق للطلب درا�ضتها قبل البدء يف التجربة، وقد اأُعدَّ من نوع الختبارات 
املو�ضوعية املعروفة )الختيار من متعدد( ، والتي تتميز بارتفاع معدل �ضدقها وثباتها 
الباحث  قام  فقد  البعدي  الختبار  اأما  املو�ضوعية.  من  عالية  بدرجة  متتعها  على  علوة 
باإعداده متبعًا خطوات جرونلند يف بناء الختبارات التح�ضيلية )جرونلند، 1988: 35(، 

والتي ميكن حتديدها كما ياأتي: 
التي  الريا�ضية  الدرا�ضي لتحديد املفاهيم والنظريات واملهارات  حتليل املحتوى  ♦ 

يت�ضمنها املحتوى، وقد ُحدِّد الوزن الن�ضبي لكل جزء وفقًا لأهميته. 
حتديد اأهداف الختبار حيث ُحدِّدت الأهداف التي يقي�ضها الختبار يف امل�ضتويات  ♦ 

املعرفية الآتية: »التذكر – الفهم وال�ضتيعاب – التطبيق – حل امل�ضكلت« وقد ُحدِّد الوزن 
الن�ضبي لكل م�ضتوى. 

اإعداد جدول املوا�ضفات موزعًا عليه الأوزان الن�ضبية لكل جزء من اأجزاء املحتوى،  ♦ 

ولكل م�ضتوى من م�ضتويات الأهداف املعرفية. )ملحق رقم 1( 
�ضليمة لغويًا ووا�ضحة وحمددة ومنتمية  البنود الختبارية بحيث تكون  �ضياغة  ♦ 

للمحتوى، وممثلة للأهداف املراد قيا�ضها. 
عر�ص الختبار على جلنة من املحكمني من ا�ضاتذة اجلامعات املتخ�ض�ضني يف  ♦ 
تدري�ص الريا�ضيات للوقوف على مدى �ضحة البنود، ومدى انتمائها ومنا�ضبتها مل�ضتوى 

الطلبة، ويف �ضوء ما ارتاآه املحكمون فقد ُعدِّلت بع�ص البنود. 
ا�ضتطلعية مكونة من 40 ♦ طالبًا من طلب  الختبار وجتريبه على عينة  تطبيق 
مدر�ضة ذكور الزيتون الإعدادية بغزة، وُح�ضبت معامل ال�ضعوبة والتميز لكل بند، وُحذفت 
الأ�ضئلة التي بلغ معامل �ضعوبتها 90% فاأكرث، وُحذفت البنود التي لها قوة متييز �ضالبة 
�ضورته  يف  التح�ضيلي  الختبار  واأ�ضبح   .  )344  :1987 لبدة،  )اأبو  ال�ضفر.  من  قريبة  اأو 
النهائية مكونًا من 20 بنداً اختباريًا )4 تذكر، 8 فهم وا�ضتيعاب، 6 تطبيق، 2 حل م�ضكلت( 

)ملحق رقم 2( 
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التاأكد من �صدق الختبار:  ● 

تاأكد الباحث من �ضدق الت�ضاق الداخلي با�ضتخدام معادلة كوردر ريت�ضارد�ضون رقم 
21 وهي: 
 

حيث R: معامل الت�ضاق، K: عدد البنود، M املتو�ضط، S2 التباين، وبلغ معامل الت�ضاق 
طريق  عن  ُح�ضب  فقد  الختبار  ثبات  اأما  با�ضتخدامه.  للباحث  ي�ضمح  معامل  وهو   0.81
التجزئة الن�ضفية وح�ضاب معامل الرتباط بطريقة بري�ضون بني درجات الطلبة على جزئي 
الختبار يف العينة ال�ضتطلعية، وكان م�ضاويًا 0.73 ثم ُح�ضب معامل الثبات با�ضتخدام 

معادلة �ضبريمان وبراون وهي: 
   

وهو معامل ثبات عاٍل ي�ضمح با�ضتخدام الختبار يف الدرا�ضة. )ملحم، 264: 2005( . 

مقيا�س الجتاه نحو الريا�صيات:  2 .

الريا�ضيات، ويتكون من عدد  الطلب نحو  اإىل قيا�ص اجتاهات  يهدف هذا املقيا�ص 
من البنود ي�ضتجيب لها الطالب وفق مقيا�ص متدرج من خم�ص فئات )موافق ب�ضدة، موافق، 
مرتدد، غري موافق، غري موافق ب�ضدة( ، وينق�ضم اإىل اأربعة اأبعاد فرعية هي: )الجتاه نحو 
طبيعة الريا�ضيات – الجتاه نحو قيمة املادة – الجتاه نحو تعلم املادة – الجتاه نحو 

ال�ضتمتاع باملادة( . 

بتعديل  ليقوموا  املحكمني  من  ال�ضابقة  اللجنة  على  ُعر�ص  املقيا�ص  �ضدق  ولقيا�ص 
بع�ص بنوده، كما ُح�ضب الت�ضاق الداخلي من خلل اإيجاد معاملت الرتباط بني كل بعد 

واملقيا�ص ككل، حيث تراوحت ما بني )0.78 – 0.82( ، وكانت جميعها دالة اإح�ضائيًا. 

اأما ثبات املقيا�ص فُح�ضب وفق معادلة األفا كرونباخ التي تعتمد على تباين الأبعاد، 
حيث بلغ معامل ثباته 0.86 وهي قيمة تطمئن ب�ضلحية ا�ضتخدام املقيا�ص. هذا وتكون 
)ملحق  الأربعة.  الأبعاد  على  موزعة  بنداً   32 من  النهائية  �ضورته  يف  الجتاه  مقيا�ص 

رقم3( 

R =
S2 (k-1)

KS2 - m (-k-m)

0.85 0.73 X 2
0.73 + 1 = 1 + رم

2 ر
==
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دليل املعلم وفق ال�صرتاتيجية املقرتحة:  3 .
تقوم  التي  الأ�ض�ص  والتكافوؤ«  »امل�ضاحات  لوحدة  الدليل  ت�ضميم  اأثناء  روعي  حيث 
ُدّر�ضت  التي  التعليمية  املواقف  من  مناذج  الدليل  وت�ضمن  املقرتحة،  ال�ضرتاتيجية  عليها 
لطلب املجموعة التجريبية م�ضتخدمًا فيها ال�ضرتاتيجية املقرتحة حلل امل�ضاألة الهند�ضية، 
وقد ُعر�ص الدليل على جمموعة من املتخ�ض�ضني وامل�رشفني الرتبويني لإجراء التعديلت 

اللزمة. 

االسرتاتيجية املقرتحة حلل املسألة اهلندسية: 

حدد الباحث الإجراءات التي تقوم عليها ال�صرتاتيجية فيما ياأتي: 
تدريب الطلب يف املجموعة التجريبية على خطوات ال�ضرتاتيجية.  1 .

تدري�ص الوحدة الدرا�ضية ومتريناتها وم�ضائلها بال�ضرتاتيجية املقرتحة.  2 .
التفكري  على  القدرة  تنمية  على  ت�ضاعد  �ضورة  يف  التعليمية  املواقف  عر�ص  3 .

والبتكار. 
ت�ضجيع الطلب على اإنتاج اأكرب قدر من الأفكار وو�ضع الفرو�ص واختبارها.  4 .

ت�ضجيع الطلب على احلل باأكرث من طريقة للم�ضاألة الواحدة.  5 .
ا�ضتخدام الو�ضائل والأن�ضطة املنا�ضبة للدر�ص التي ت�ضاعد على فهم الدر�ص.  6 .

تكليف الطلب بعمل بع�ص الأن�ضطة التعليمية املنا�ضبة لكل در�ص.  7 .

االسرتاتيجية املقرتحة: 
باختلف  الهند�ضية  امل�ضائل  تدري�ص  يف  املعلمون  ي�ضتخدمها  التي  الطرائق  تختلف 
اأنف�ضهم، فلكل منهم وجهة نظره اخلا�ضة به، ولي�ص من ال�ضهل اأن يحدد املروؤ اأف�ضل الطرق 
لتعليم الطلب حل امل�ضائل الهند�ضية واإك�ضابهم قدرات فعالة يف هذا املجال، وال�ضبب يف 
الذي  التغري  طبيعة  اأن  عن  ف�ضًل  احلل  يف  النجاح  على  توؤثر  التي  العوامل  كرثة  هو  ذلك 
يحدث عندما ينتقل املتعلم من و�ضع املبتدئ اإىل و�ضع اخلبري يف حل امل�ضائل ما زالت غري 
وا�ضحة متامًا، ولهذا قدم الباحث عدداً من املقرتحات املتكاملة قد حتدث اأثراً اإيجابيًا على 

اأداء الطلب يف حل امل�ضائل الريا�ضية، ومن هذه املقرتحات ما ياأتي: 
اأن يكون تعلم الطلب ذا معنى اأي مبعنى اأن يفهم الطلبة فهمًا تامًا كلَّ ما يتعلمونه،  1 .

لأن ذلك ي�ضاعد على متكينهم من القيام بعمليات تفكري توؤدي اإىل احلل. 
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ت�ضجيع املعلم لطلبه بتقدمي حلول متنوعة وطرق متعددة حلل امل�ضاألة ول يكتفي  2 .
بالطريقة التي ي�ضتعملها. 

اأن يتبنى منوذجًا وا�ضحًا ملناق�ضة امل�ضائل الريا�ضية، والإكثار من  ل بد للمعلم  3 .
اتباعه وتوظيفه يف حل امل�ضائل. 

اأعمال  »املعينات«. 4 وهي عبارة عن  اأن يهتم بتعليم طلبه عدٍد من  ل بد للمعلم 
خمططة تهدف اإىل امل�ضاعدة على اكت�ضاف احلل والو�ضول اإليه. 

ومن هذه املعينات: 
أ. ر�ضم �ضكل اأو منوذج للم�ضاألة. 

	. متثيل امل�ضاألة للم�ضاعدة على تخيل ما تت�ضمنه املعطيات. 

ت. البحث عن منط. 

	. و�ضع فر�ضيات )تخمينات( واختبار �ضحتها. 

	. معاجلة امل�ضاألة وحل ال�ضكل املب�ضط. 

ح. البحث عن م�ضاألة م�ضابهة وال�ضتعانة باأ�ضلوب حلها. 

ل بد اأن يكرث املعلم من اإعطاء طلبه م�ضائل غري منطية )غري روتينية( ، اأي م�ضائل  5 .
اأ�ضلوب حلها غري معروف م�ضبقًا. 

العمل على تنمية قدرة الطلب على حل امل�ضائل، وذلك بقيام الطلبة بالإكثار من  6 .
حل امل�ضائل املتعددة باأقل قدر ممكن من التدخل من جانب املعلم. 

ل بد للمعلم اأن يعد م�ضائل ريا�ضية لطلبه تقع يف نطاق قدراتهم العقلية وتنا�ضب  7 .
م�ضتواهم. 

امل�ضاألة  حلل  املقرتحة  ال�ضرتاتيجية  الباحث  و�ضع  املقرتحات  هذه  �ضوء  ويف 
الهند�ضية، والتي تعتمد على مراحل ثلث هي: 

مرحلة التكيف للم�ضاألة ومرحلة ا�ضتح�ضار املادة الفكرية املتعلقة بها ومرحلة تكوين 
الفر�ضيات واختبارها. 

وتتلخ�س خطوات ال�صرتاتيجية املقرتحة يف اخلطوات الآتية: 
اأول: مرحلة التكيف:  ● 

يقوم املعلم بعر�ص امل�ضاألة على طلبه ويطلب منهم قراءتها، ثم يوجه لهم اأ�ضئلة  1 .
تدور حول املفاهيم الواردة فيها للتاأكد من معرفتهم بها. 
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يطلب من طلبه ر�ضم ال�ضكل الذي ميثل معطيات امل�ضاألة يف كرا�ضاتهم، متتبعني  2 .
التعليمات الواردة يف ن�ص امل�ضاألة. 

يحدد الطلب املعطيات واملطلوب، ويدونون ذلك يف كرا�ضاتهم اأو بذكرها �ضفاهة،  3 .
وو�ضع الرموز والإ�ضارات الدالة عليها. 

ثانيا: مرحلة ا�صتح�صار املادة العملية:  ● 

يطلب املعلم من طلبه التفكري يف املعطيات وحتديد النظريات اأو املعلومات التي  4 .
لها علقة باملعطيات، اأي ا�ضتح�ضار املادة الفكرية املتعلقة بها. 

اإىل  اأدت  اأكرث النظريات ارتباطًا باملعطيات مع ذكر الأ�ضباب التي  يحدد الطلب  5 .
هذا العتقاد. 

ثالثا: مرحلة اختبار وفح�س الفر�صيات:  ● 

ي�ضع الطلب فر�ضيات متعددة، ويبداأون باختبارها، وذلك مبراقبة املعلم واإر�ضاده،  6 .
ويطلب من املعلم اإعطاء طلبه فر�ضة تبادل احللول من اأجل تو�ضيع تعلمهم وزيادة قدرتهم 

على احلل. 
حماكمة احلل ومراجعته، وذلك من خلل �ضوؤال الطلب عن اإمكانية اإيجاد النتيجة  7 .

بطريقة اأخرى، اأو التاأكد من معقولية احلل. 
ولتو�صيح هذه اخلطوات اأورد الباحث املثال الآتي: 

اأ ب ج د م�ضتطيل طول بعديه 8، 6�ضم، فر�ضت نقطة م داخلة، و�ضلت م اأ، م ب، م ج، 
م د. 

م اأ ب = 15 �ضم2 وكانت م�ضاحة �ضطح      
م ج د. جد م�ضاحة �ضطح     

ُعوجلت امل�صاألة على النحو الآتي:
يطلب املعلم من الطلب قراءة ال�ضوؤال قراءة �ضامتة ويوجه لهم الأ�ضئلة الآتية:  - 

ما معنى م�ضتطيل؟ وما خ�ضائ�ضه؟ وما م�ضاحته؟  Ú 

ما عدد املثلثات يف امل�ضتطيل؟  Ú 

املثلثات؟  Ú  ما م�ضاحة هذه
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اأن يتتبع الطلب ن�ص ال�ضوؤال، ويطلب منهم ر�ضم امل�ضاألة بناء على  يطلب املعلم  - 
ال�ضكل  ر�ضم  ي�ضتطيعون  ل  الذين  باإر�ضاد  ويقوم  ير�ضمون.  وهم  مراقبتهم  مع  لها،  فهمهم 
على و�ضع  مراقبته  اأثناء  املعلم  ويركز  ذلك.  اإىل  اأدت  التي  الأ�ضباب  على  التعرف  حماوًل 

الطلب للرموز والإ�ضارات املطلوبة. 
املطلوب.  حتديد  ثم  امل�ضاألة  يف  املتوافرة  املعطيات  حتديد  الطلب  من  يطلب  - 

ويدّونون ذلك اأو يذكرونها �ضفاهة. 
املعطيات  تكفي  وهل  واملطلوب،  املعطيات  بني  العلقة  عن  طلبه  املعلم  ي�ضاأل  - 

للو�ضول اإىل املطلوب؟ 
يطلب املعلم من طلبه املعلومات والنظريات اللزمة للو�ضول اإىل حل امل�ضاألة،  - 

ويكتبها على ال�ضبورة وهي: 
م�ضاحة امل�ضتطيل تقدر بحا�ضل �رشب بعديه.  Ú 

القاعدة  يف  معه  املتحد  امل�ضتطيل  م�ضاحة  ن�ضف  ت�ضاوي  املثلث  م�ضاحة  Ú 
والرتفاع. 

م�ضاحة املثلث تقدر بن�ضف حا�ضل �رشب قاعدته يف ارتفاعه.  Ú 

يحدد الطلب اأقرب النظريات واملعلومات اللزمة للحل.  - 

وي�ضاأل املعلم: ملاذا اخرتت هذه النظرية؟ اأو تلك النظرية؟ مع اإعطاء تربير لذلك. 
من يقرتح فر�ضية حلل امل�ضاألة؟ وكيف ميكن ا�ضتخدامها واختبارها؟  - 

يقوم الطلب باختبار فر�ضياتهم وذلك و�ضوًل للحل.  - 

كيف نتاأكد من �ضحة احلل؟  - 

من يقوم باحلل بطريقة اأخرى؟  - 

تطبيق التجربة: 
اختري  وحتكيمها،  توظيفها  ودليل  املقرتحة،  ال�ضرتاتيجية  اإعداد  من  النتهاء  بعد 
ُو�ضحت  كما  وال�ضابطة،  التجريبية  املجموعتني  طلب  على  التجربة  لتنفيذ  واحد  معلم 
ال�ضرتاتيجية ومناق�ضة دليل توظيفها مع املعلم املذكور ليقوم بالتنفيذ الفعلي للتجربة، 
والتي ا�ضتمرت �ضتة اأ�ضابيع، ومبعدل ثلث اأ�ضبوعيا ومت خلل فرتة التطبيق زيارة املعلم 
ال�ضرتاتيجية املقرتحة لطلب املجموعة  زيارات متكررة للطمئنان على عملية توظيف 

التجريبية فقط، وذلك من خلل النماذج املعّدة. 
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وبعد النتهاء من التجربة باأ�ضبوع واحد ُطبِّق الختبار التح�ضيلي ومقيا�ص الجتاه 
لكل من طلب املجموعتني، ولختبار فر�ضيات الدرا�ضة ا�ضتخدم اختبار )ت( للتّعرف على 

دللة الفروق بني متو�ضطني غري مرتبطني. 

نتائج الدراسة: 

ميكن تلخي�س النتائج التي اأمكن التو�صل اإليها يف هذه الدرا�صة فيما ياأتي:   
املقرتحة  ال�ضرتاتيجية  عليهم  طبقت  الذي  التجريبية  املجموعة  طلب  تفوق  1 .
وذلك من حيث  التقليدية،  بالطريقة  الوحدة  در�ضوا  الذين  ال�ضابطة  املجموعة  على طلب 
م�ضتوى حت�ضيلهم الدرا�ضي يف وحدة امل�ضاحات والتكافوؤ، حيث زاد متو�ضط درجات طلب 
املجموعة التجريبية يف الختبار نف�ضه، واأعطت هذه الزيادة فرقًا ذا دللة اح�ضائية عند 
م�ضتوى الدللة )0.05( ول�ضالح طلب املجموعة التجريبية، علمًا باأن طلب املجموعتني 
كانوا متكافئني من حيث اأعمارهم ودرجاتهم يف الختبارات ال�ضهرية، وكذلك درجاتهم يف 

الختبار القبلي، اأي يف معلوماتهم ال�ضابقة قبل درا�ضة الوحدة املقرتحة. 
ويظهر ذلك من خلل نتائج اجلدول الآتي: 
الجللدول )3( 

داللة الفروق في التحصيل بين طا	 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. 

 الدللة الإح�صائيةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيعدد الطلباملجموعة
دالة اح�ضائيًا4816.44.63.2التجريبية 4814.14.8ال�ضابطة

وهذا يبني اأن ا�ضتخدام ال�ضرتاتيجية املقرتحة يف تدري�ص طلب املجموعة التجريبية 
قد اأفادهم من حيث م�ضتوى حت�ضيلهم الدرا�ضي يف الوحدة املعطاة، وهذه النتيجة جاءت 
متفقة مع الفر�ضية املبدئية الأوىل التي و�ضعها الباحث لدرا�ضته، وقد اتفقت هذه النتيجة 
 Maletsly,( وكذلك درا�ضة )مع نتائج درا�ضة )عبد احلي، 1992( ودرا�ضة )القحطاين،1996

.)1999

ويف�رش الباحث هذه النتيجة ب�ضبب فعالية هذه ال�ضرتاتيجية وتوظيفها يف حل امل�ضائل 
الهند�ضية، وبخا�ضة تلك التي يغلب عليها الطابع العملي، والتي من خللها ُي�ضجع الطلب 
على الر�ضم والتحليل، والبحث وغريها من املهارات العقلية والدائية، حيث توظف يف هذه 
والرتكيب  والربط  والتحليل  والت�ضنيف  والتاأمل  كامللحظة  عديدة  مهارات  ال�ضرتاتيجية 
القرارات. كما ميكن تعليل ذلك اىل ما يتبعه املعلم من خطوات مت�ضل�ضلة ومبنية  واتخاذ 
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اأن جمرد  على بع�ضها البع�ص، وعلى اأ�ض�ص منطقية للو�ضول اإىل حل لهذه امل�ضائل معترباً 
الو�ضول اىل احلل ال�ضحيح للم�ضاألة ل ُيعدُّ الهدف النهائي حلل امل�ضكلة، وذلك لأن الطالب 

قد ي�ضل اإىل احلل ال�ضحيح رغم عدم فهمه ملا قام به. 
احلل  الطالب  تلقني  على  دوره  يقت�رش  ل  ال�ضرتاتيجية  هذه  يف  املعلم  فاإن  وعليه 
قام  ملا  فهمه  من  التاكد  دون  والرباهني  احللول  حفظ  على  تعويده  اأو  للم�ضالة،  ال�ضحيح 
وحتليل  فهم  اإىل  يحتاج  امل�ضالة  حل  فتدري�ص  احلل.  اإىل  توؤدي  مت�ضل�ضلة  خطوات  من  به 
اإثارة ودافعية  للمعلومات املعطاة، وا�ضتنتاج للعلقات وتربير للخطوات ملا يف ذلك من 
وحتدي للطالب، وتوفري الرغبة والت�ضوق للم�ضاركة الفاعلة، اإ�ضافة اإىل ما حتققه من تنمية 

ملهارات التفكري، وتعويده على جمابهة امل�ضكلت، وبقاء اأثر التعلم لفرتة طويلة. 
كما اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن هناك تقاربًا بني متو�ضط الدرجات يف مقيا�ص الجتاه 
لطلب املجموعة التجريبية ومتو�ضط الدرجات لطلب املجموعة ال�ضابطة بحيث مل يظهر 

فرق دال اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة )0.05.( 
الجلدول )4( 

داللة الفروق في االتجاه بين طا	 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

الدللة الإح�صائيةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيعدد الطلباملجموعة
غري دالة اح�ضائيًا4883.414.80.43التجريبية 4882.114.7ال�ضابطة

وال�ضابطة كانوا متكافئني من  التجريبية  الطلب يف املجموعتني  اإن هوؤلء  وحيث 
اأنه  ذلك  من  ي�ضتنتج  اأن  ميكن  عليه  وبناء  التجربة،  بدء  قبل  الجتاه  يف  درجاتهم  حيث 
�ضابقًا على  املذكورة  الوحدة  تدري�ضهم  املقرتحة يف  ال�ضرتاتيجية  اأثر ل�ضتخدام  مل يظهر 
اجتاهاتهم نحو املادة، وعليه يرف�ص الباحث الفر�ضية البحثية الثانية لهذه الدرا�ضة ويقبل 
الفر�ضية ال�ضفرية كبديلة لها. وميكن اأن يرجع الباحث ال�ضبب يف هذه النتيجة اإىل طبيعة 
مادة الريا�ضيات التجريدية والرتاكمية، والتي يحتاج تعلمها اإىل تنظيم خطوات منطقية 
�ضلبية، وما ينجم  النظرية نظرة  الهند�ضة  الطلب لهذه املادة، وبخا�ضة  مت�ضل�ضلة، ونظرة 
عن هذه النظرة من �ضعوبة فهم العلقات واإدراكها، واخلوف والقلق املرتتبني من التعامل 
مع النظريات الهند�ضية ونتائجها وحتديد ما يلزم منها حلل امل�ضاألة الهند�ضية، فهذا ما يولد 
�ضعوراً واجتاهًا �ضلبيًا نحو التعامل مع امل�ضائل الهند�ضية وا�ضتخدام الربهان املنطقي يف 
حلها، وقد يرجع ال�ضبب يف ذلك اإىل ق�رش الفرتة الزمنية للتجربة وهي �ضتة اأ�ضابيع، وهي 
فرتة يعتقد الباحث اأنها ل تكفي لتغيري اجتاه الطلب، واإمنا قد حتدث ميًل نحو التعامل مع 

امل�ضائل الهند�ضية. 
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ويف �صوء ما تقدم من نتائج، فقد تو�صل الباحث اإىل ال�صتنتاجات الآتية: 
اإن ا�ضتخدام ال�ضرتاتيجية املقرتحة يف تدري�ص طلب املجموعة التجريبية قد اأدى  ♦ 
اتبعت يف تدري�ص طلب املجموعة  التي  التقليدية  الطريقة  ا�ضتخدام  اأف�ضل من  اإىل نتائج 

ال�ضابطة ذلك من حيث م�ضتواهم التح�ضيلي يف وحدة امل�ضاحات والتكافوؤ. 
اأن ا�ضتخدام ال�ضرتاتيجية املقرتحة يف تدري�ص طلب املجموعة  ا�ضتنتج الباحث  ♦ 
على  يوؤثر  مل  حني  يف  وملمو�ص،  وا�ضح  ب�ضكل  حت�ضيلهم  نتائج  على  اأثر  قد  التجريبية 
اجتاهاتهم نحو الريا�ضيات حيث مل يكن هناك فرق ذو دللة اإح�ضائية بينهم، وبني طلب 
املجموعة ال�ضابطة يف الجتاه نحو الريا�ضيات، وميكن التاأكد من ذلك بح�ضاب حجم الأثر 

لكل من التح�ضيل والجتاه با�ضتخدام املعادلة الآتية: 
   ♦ 

  
املعياري  النحراف  ع�ص:  ال�ضابطة،  متو�ضط  م�ص:  التجريبية،  متو�ضط  مت:  حيث: 
الأثر  اأما حجم  بلغ )0.5(  للتح�ضيل متو�ضطًا حيث  الأثر  لل�ضابطة. وعليه فقد كان حجم 

للجتاه فكان �ضعيفًا حيث بلغ )0.09( )اأبو حطب، 1991: 412( 

التوصيات: 
ويف �صوء ما تقدم يو�صي الباحث مبا ياأتي: 

الهتمام با�ضتخدام ا�ضرتاتيجية حل امل�ضائل الريا�ضية يف تدري�ص الهند�ضة وتدريب  1 .
الطلب عليها منذ ال�ضنوات الأوىل لتعلمهم الهند�ضة النظرية. 

لتوظيف  الريا�ضيات  التو�ضيحية ملعلمي  الدرو�ص  وعقد عدد من  تنظيم  �رشورة  2 .
هذه ال�ضرتاتيجية يف تعليم مو�ضوعات الهند�ضة، وحل امل�ضائل الريا�ضية الهند�ضية. 

لطلبتهم،  التعليمية  الدرو�ص  تنظيم وتخطيط  ت�ضاعدهم يف  باأدلة  املعلمني  تزويد  3 .
ممار�ضاتهم  يف  توظيفها  على  وت�ضجيعهم  املقرتحة،  ال�ضرتاتيجية  هذه  با�ضتخدام 

التعليمية. 

حجم الأثر =

   
    م ت - م �ص

  ع �ص 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
القاهرة:   ، الإح�ضائي« ط1. 1 التحليل  البحث وطرق  »مناهج   : فوؤاد )1991(  اأبو حطب، 

مكتبة الأجنلو امل�رشية. 
دار  عمان:  ط2. 2  تدري�ضها«،  واأ�ضول  مناهجها  »الريا�ضيات   :  )1996( فريد  زينة،  اأبو 

العرفان. 
اللفظية  الريا�ضية  للم�ضائل  البنائية  املتغريات  بع�ص  »اثر   ) 3 .1999( فرج  �ضمالة،  اأبو 
يف قدرة طلبة ال�ضف التا�ضع مبحافظة غزة على حلها«. ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، 

الربنامج امل�ضرتك، جامعة الق�ضى وجامعة عني �ضم�ص. 
( »درا�ضات يف املناهج وطرق التدري�ص« اجلمعية امل�رشية  اأبو عمرية، حمبات )1997. 4

للمناهج وطرق التدري�ص، القاهرة: جامعة عني �ضم�ص، كلية الرتبية، العدد 39. 
مواكبتها  ومدى  البنات  مدار�ص  يف  الريا�ضيات  تدري�ص  »طرائق   ) 5 .2006( بثينة  بدر، 
للع�رش احلديث« ر�ضالة الرتبية وعلم النف�ص، العدد 26 ال�ضادرة عن اجلمعية ال�ضعودية 

للعلوم الرتبوية والنف�ضية. 
، مان:  البكري،اأمل والك�ضواين، عفاف )2005( »اأ�ضاليب تعليم العلوم والريا�ضيات« ط3. 6

دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع. 
( »خربات التعليم والتعلم وال�ضرتاتيجيات والطرائق ذات ال�ضلة«  بلقي�ص، احمد )1996. 7

تعيني درا�ضي رقم VTI/18 Rev. – عمان: معهد الرتبية الونروا– اليون�ضكو. 
جمعية  عمان:  الرتبوي،  والتقومي  والنف�ضي  القيا�ص  مبادئ   :  ) 8 .1987( �ضبع  لبده،  اأبو 

عمال املطابع التعاونية. 
 . ) جامعة القد�ص املفتوحة، )1993( : الريا�ضيات وطرائق تدري�ضها )1. 9
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