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 مقدمة البحث
ألولى في ظهور   شـهدت نهايـة القـرن العشرين ثالث ثورات ، تمثلت الثورة ا            

الكمبيوتـر الشخصـي ، وتمـثلت الثورة الثانية في ظهور اإلنترنت ، أما الثورة الثالثة                
 والعشرون  الثورات الثالث     القرن الحادي فتمـثلت فـي ثورة الوسائط المتعددة ، وورث          

السـابقة التـي تصـاعدت وتيرة إنجازاتها ، وتواصلت خطاها لتحقق ثورة كبرى يمكن               
 . رابعة ،وهي الثورة المعلوماتيةاعتبارها ثورة

و نتيجة للثورات األربع المشار إليها أصبح حجم المعرفة اإلنسانية يتضاعف مرة            
كـل ثمانـية عشر شهًرا ، كما تتدفق تلك المعرفة عبر اإلنترنت بطريقة ال تعرف حدود                 

أصبحت التربية  ، ولذا    )12 ،   2000 قطاع الكتب ،     –وزارة التربية والتعليم    ( الـزمان والمكان    
موضـع تسـاؤل بشأن قيامها بدورها في إعداد المواطن الذي يمتلك ليس المعرفة بل ما                

 6،  2000وليم عبيد ،    ( وراء المعرفة ، والقادر ليس فقط على التفكير بل التفكير في التفكير             
  .أو ما وراء التفكير، )

من خالل تطوير شامل    و يـتطلب هدف التربية السابق توفير نوعية جيدة من التعليم            
للعملـية التعليمية ، و يتطلب هذا التطوير إعداد معلم قادر على القيام بعدة أدوار جديدة ،                 

 -:ومن هذه األدوار ما يلي 

مسـاعدة المتعلم علي اختيار أنسب االستراتيجيات له ، التي يمكن أن يستخدمها في               .1
ًدا بالطريقة التي تناسب تفكيره    المواقـف التعليمـية التي يمر بها ، وبالتالي يتعلم جي          

(Arends,1998, 425).  
 ، وخاصة التفكير الناقد     نواع مختلفة من التفكير   مسـاعدة المـتعلم علـي ممارسة أ        .2

  ).5، 1996المركز القومي للبحوث والتنمية ،( واالبتكاري 

 تـدريب المتعلمين على كيفية التفكير أكثر من االهتمام بما يجب أن يفكروا فيه ، من                .3
 ) .133، 2000خديجة أحمد ، ( خالل توفير بيئة تعليمية تبعث على التفكير 

تنمـية القـدرة لدى المتعلمين على إدراك كيف يفكرون ، وكيف يتوصلون إلى حل                .4
المشـكالت التـي تواجههم ، وذلك بدوره يساعدهم على رسم مخطط واضح لمسار              

 )ت.، دأيمن حبيب .( تفكيرهم مما يسهل عليهم عملية التعلم 

المساهمة في تنمية القدرة العقلية للمتعلمين من خالل مساعدتهم على إدراك العمليات              .5
العقلـية والمعرفية التي يقومون بها أثناء التعلم ، وليس ذلك فقط بل والتحكم في هذه                

 ).1993،3عبد الرحيم سعد الدين ،(العمليات 
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 على المعلم تنمي لدى المتعلمين      واألدوار الجديـدة التـي تفرضها الثورة المعلوماتية       
الوعي بتفكيرهم ، والوعي بالتفكير يعنى القدرة على أن تعرف ما تعرفه وما ال تعرفه ،                

ذاكرة " ، " معرفة المعرفة " ،" فهم الفهم : " وهـذه العملية يطلق عليها أسماء عديدة منها       
إدارة الذات للنشاط   " ،  " لم  التعلـيم الذاتي ألنشطة التع    " ،  " تعلـم الـتعلم     " ،  " الذاكـرة   

،وغير ذلك من العمليات التي تعد أمثلة للنشاط الذهني المركب الذي أصطلح            " المعرفـي   
 .”Metacognition“على تسميته بتفكير التفكير ، أو ما وراء المعرفة 

إن مـا وراء المعـرفة يعنـي قـدرة المـتعلم علـى التخطيط والوعي بالخطوات                 
يتخذها لحل المشكالت ، وكذلك القدرة على تقييم كفاءة تفكيره ، كما            واالستراتيجيات التي   

أنـه يركـز علـى اهتمام المتعلم بمعرفته كيف يفكر ويتعلم ، ألن ما وراء المعرفة هو                  
 .(Perkins,1992,102) المعرفة بكيفية عمل العمليات المعرفية ، والوعي بالفهم 

ريس المهارات المعرفية وخاصة    تـم اعـتماد مفهـوم مـا وراء المعرفة كمدخل لتد           
المهارات القرائية ، والتفكير الناقد ، وحل المشكالت ، وقد أثبتت الدراسات التي تمت في               

 :مجال حل المشكالت الرياضية ما يلي 

 فعالـية اسـتخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس حل المشكالت بالمرحلة              -1
محمود عبد   ( س الرياضـيات بالمرحلة الثانوية     ، وتـدري   (Swanson,1990)االبتدائـية   

 وغيرهما Wilen & Phillips ،واستراتيجية K.W.L مثل استراتيجية )1998اللطـيف، 
 بمعنى أن   ،، كمـا أظهـرت وجود عالقة بين حل المشكالت والتفكير وراء المعرفي              

 .(Wilson  , 1998)المشكالت الجيدة تؤدي إلى إظهار المهارات فوق المعرفية 

 فعالية التعليم التعاوني القائم علي استراتيجيات ما وراء المعرفة إذا ما قورن بالتعليم              -2
  .(Buracha,2002)التعاوني فقط 

فعالـية التلمـيحات عند حل المشكلة باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة لتوجيه             -3
 الضرورية للحل   التالمـيذ نحو الحل الصحيح ولكن بشرط تمكن التالميذ من المهارات          

(Miheo,1993). 

عـدم وعـي الطـالب بتفكيـرهم ، أي عـدم امـتالكهم لمهارات ما وراء المعرفة                  -4
(Panaoura,A.,2003). 

أي أن الدراسات التي تمت في مجال الرياضيات ، وخاصة حل المشكالت أثبتت             
ن فعاليـتها فـي زيـادة مسـتوى التحصيل ، وتنمية وعي المتعلمين بتفكيرهم ، وتحسي               

اتجاهـاتهم نحـو الرياضـيات ، إال أن الباحث لم يعثر على أية دراسة اهتمت بتدريب                 
الطـالب المعلمين ، أو بتدريب المعلمين في أثناء الخدمة على استخدام  استراتيجيات ما               
وراء المعرفة في تدريس الرياضيات ، وخاصة عند حل المشكالت الرياضية ، ومن هنا              
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ل تدريب الطالبات المعلمات على مهارات تدريس حل        كـان هـذا الـبحث الـذي يحاو        
المشـكالت الرياضـية باسـتخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة ؛ لتنمية وعي التالميذ              

 .بتفكيرهم 

 :اإلحساس بالمشكلة 
/2003مـن خـالل عمل الباحث في كلية المعلمين بترهونة في العام الجامعي               

 ، وإشرافه علي    2004/2005عام الجامعي    ، وكلـية المعلمـين بالبيضـاء  في ال          2004
الطـالب خالل فترة التربية العملية ، الحظ الباحث ضعف مهارات التدريس لدى الطالب         
بصفة عامة ومهارات تدريس حل المشكالت الرياضية بصفة خاصة ، حيث يعتمدون في             

الحل ، ثم   حـل المشاكل على كتابتها بل نقلها من دفتر التحضير إلى السبورة ، ثم قراءة                
 .ُيطلب من التالميذ نقله إلى كراساتهم 

ولمعـرفة مـدى تمكن الطالبات المعلمات بالسنة الرابعة شعبة معلمة فصل بكلية             
المعلمـين بالبيضاء من مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية قام الباحث بعمل مقابلة             

ن خمسة أسئلة ،    مـع الطالـبات المعلمات ، وعددهن ثالث وعشرون طالبة أجبن فيها ع            
 :، وبتحليل إجابات الطالبات توصل الباحث إلى ) 1(ملحق 

عدم معرفة الطالبات المعلمات باإلجراءات الواجب عملها قبل شروع التالميذ في حل             .1
التأكد من إلمام التالميذ بالمفاهيم والتعميمات الرياضية       : المشـكالت الرياضـية مثل      

 .تلك المشكالت التي تعد متطلًبا أساسًيا لحل مثل 

أكـدت الطالبات المعلمات وجود صعوبات تعلم لدى بعض التالميذ ولكنهن فشلن في              .2
 .تحديد أسباب الصعوبات ، وطرق عالجها 

تبـين معرفة الطالبات المعلمات ببعض مهارات حل المشكالت الرياضية مثل شرح             .3
يح معاني  ، توض ) من الطالبات المعلمات    % 10(مشـكلة مشـابهة للمشكلة األصلية       

 %) .10(، إعطاء مالحظات وتوجيهات %) 6(، ذكر أمثلة ملموسة %) 16(األلفاظ 

قالـت الطالبات المعلمات إنهن قادرات علي تقويم حل المشكالت الرياضية ، ولكنهن              .4
فشـلن فـي ذكر كيفية التقويم بطريقة صحيحة ، حيث تمثل مفهوم التقويم لديهن في                

 . خطأ تصحيح حل المشكلة إما صواب أو

أجابـت الطالـبات المعلمـات بأنهن قادرات على تدريس حل المشكالت الرياضية ،      .5
ولكـنهن فشـلن في تحديد كيفية التدريس ، لعدم معرفتهن بأي من استراتيجيات حل               

 .المشكالت الرياضية 
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 :مشكلة البحث 
بـناًء علـى ما سيق تحددت مشكلة البحث في تدني مستوى مهارات تدريس حل               

ت الرياضية لدى طالبات السنة الرابعة شعبة معلمة فصل بكلية المعلمين بالبيضاء            المشكال
، وهـذا مـا يـؤكد أهمية وضع برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة               
لتنمـية تلـك المهارات لديهن ، وكذلك تجريب البرنامج ومعرفة مدى فاعليته ، و يعالج                

 : اإلجابة عن األسئلة التالية الباحث هذه المشكلة من خالل

مـا مهـارات تدريس حل المشكالت الرياضية التي ينبغي توافرها لدى طالبات السنة               .1
 الرابعة شعبة معلمة فصل بكلية المعلمين بالبيضاء ؟

مـا مسـتوى أداء طالـبات السـنة الرابعة شعبة معلمة فصل بكلية المعلمين بالبيضاء        .2
 اضية ؟لمهارات تدريس حل المشكالت الري

 في تنمية بعض مهارات     القائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة     مـا فاعلية البرنامج      .3
تـدريس حـل المشكالت الرياضية لدى طالبات السنة الرابعة شعبة معلمة فصل بكلية              

 المعلمين بالبيضاء ؟

 :أهداف البحث 
 :استهدف البحث ما يلي

زم توافرها لدى طالبات السنة     تعـرف مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية الال        .1
 .الرابعة شعبة معلمة فصل بكلية المعلمين بالبيضاء 

تعرف مدى تمكن الطالبات المعلمات بكلية المعلمين بالسنة الرابعة شعبة معلمة فصل             .2
 .بكلية المعلمين بالبيضاء من مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية 

 المعرفة في تنمية بعض مهارات تدريس       تعرف فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء      .3
حـل المشـكالت الرياضية لدى الطالبات المعلمات بالسنة الرابعة شعبة معلمة فصل             

أي تعرف فاعلية البرنامج التدريبي الذي أعده الباحث لهذا         ( بكلية المعلمين بالبيضاء    
 ) .الغرض 

 :أهمية البحث 
ساسي الذي يتعرض له وهو     يسـتمد هـذا البحث أهميته من أهمية الموضوع األ         

اسـتراتيجيات مـا وراء المعـرفة ، حيث تؤدي معرفة هذه االستراتيجيات والقدرة على               
سميرة  (إدارتهـا واسـتخدامها فـي مواقف التعليم إلى تقليل صعوبات التعلم لدى التالميذ             

 :وفيما يلي بعض الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا البحث ) 2003عريان، 
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 : المعلمات الطالبات

حيث تستفيد الطالبات المعلمات من البحث الحالي الذي يهدف بصفة أساسية إلى تنمية               ) أ(
 .مهاراتهن التدريسية ، وخاصة مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية 

قد تستفيد الطالبات المعلمات من انتقال أثر التدريب على استخدام استراتيجيات ما              ) ب(
 . أخرى غير الرياضيات كالعلوم واللغة العربية مثالًوراء المعرفة في مواد دراسية

 :موجهو الرياضيات 

حـيث يمكـن لموجهي الرياضيات االستفادة من البرنامج الذي تم إعداده في تدريب                ) أ(
 .المعلمين في أثناء الخدمة على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة 

الحظة التي تم إعدادها في     كذلك يمكن لموجهي الرياضيات االستفادة من بطاقة الم         ) ب(
 .تقويم مستوى أداء المعلمين في أثناء الخدمة لمهارات حل المشكلة الرياضية 

 :حدود البحث 
 :يقتصر البحث الحالي على 

من استراتيجيات ما وراء     "K.W.L"، و Wilen&Pillipsولن فيلبس   " استراتيجيتي   .1
 .المعرفة، وذلك عند تدريب الطالبات المعلمات

  من استراتيجيات حل المشكلة الرياضية DRAW & FAST DAAWجيتي استراتي .2

مهارة فهم المشكلة ،و وضع خطة الحل ، ومراقبة تنفيذ الخطة ، وتقويم الخطة، من                .3
 مهارات حل المشكلة

طالبات السنة الرابعة شعبة معلمة فصل بكلية المعلمين بالبيضاء جامعة عمر المختار             .4
 .من ميالد المسيح عليه السالم  2004/2005في العام الدراسي 

 :منهج البحث 
 :سوف يستخدم الباحث الحالي ما يلي 

 لمراجعة البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التي       :المـنهج الوصـفي التحليلـي        .1
تناولت كالً من مهارات حل المشكالت واستراتيجيات ما وراء المعرفة ؛ للتوصل إلى             

 .ية مهارات تدريس حل المشكلة الرياض

وذلك لمعرفة فاعلية البرنامج التدريبي الذي أعده الباحث لتنمية         : المـنهج التجريبي     .2
وذلك باستخدام استراتيجيات ما وراء     .مهـارات تـدريس حـل المشكالت الرياضية         

 .المعرفة

 :فروض البحث 
 :يحاول البحث التحقق من صحة الفروض التالية 
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رجات المجموعة التجريبية في القياسين     يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي د        .1
 .القبلي والبعدي لمهارات تدريس حل المشكالت الرياضية لصالح القياس البعدي 

ُيسهم البرنامج المقترح في تنمية بعض مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية لدى             .2
 %.90أفراد المجموعة التجريبية ، حيث تكون الداللة العملية أكبر من 

 :حث خطوات الب
استراتيجيات ما وراء   : مـراجعة الدراسـات والبحوث السابقة في المجاالت التالية           .1

 .المعرفة ، مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية ، تدريب المعلمين 

إعـداد بطاقة مالحظة لقياس مدى تمكن الطالبات المعلمات من مهارات تدريس حل              .2
 .ميذ بتفكيرهم المشكالت الرياضية ، التي تؤدي إلى وعي التال

 .اختيار عينة البحث  .3

 .إعداد البرنامج التدريبي  .4

التطبـيق القبلـي لبطاقة المالحظة لتحديد مدى تمكن الطالبات المعلمات من مهارات              .5
 .تدريس حل المشكالت الرياضية 

 .تطبيق البرنامج التدريبي  .6

 .التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة .7

 . للبيانات ةالمعالجة اإلحصائي .8

 . النتائج وتفسيرها ومناقشتها عرض .9

 .تقديم التوصيات والمقترحات  .10

 :مصطلحات البحث
مـن خـالل اإلطار النظري للبحث ، وعرض التعريفات الخاصة باستراتيجيات ما             
وراء المعـرفة كافـة ، ومهارات تدريس حل المشكالت الرياضية ، توصل الباحث إلى               

 .التعريفات التالية لمصطلحات بحثه 

اختيارات أو إجراءات عقلية يستخدمها المتعلم "هي : يات ما وراء المعرفة  اسـتراتيج  .1
 "لمراقبة أدائه ، ومراجعة أفكاره ، واستنتاجاته في أثناء وبعد حل المشكلة 

 نشاط معين ذي عالقة بتخطيط       أو  عمل أداء القدرة على    هـي :مهـارات الـتدريس      .2
( حليل لمجموعة من السلوكيات     الـتدريس ، تنفـيذه ، تقـويمه ، وهذا العمل قابل للت            

 في ضوء معايير    تقييمهالمعـرفية والحـركية واالجتماعية، ومن ثم يمكن         ) األداءات
 ، والقدرة على التكيف مع المواقف التدريسية        إنجازهالدقـة فـي القيام به ، وسرعة         
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  المالحظة المنظمة ، ومن ثم يمكن تحسينه من خالل         بأسلوبالمتغيـرة ، باالستعانة     
 )2001،12،حسن زيتون   (             .                             رامج التدريسيةالب

هـو كـل ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي او مهاري وهو يستند إلى                : " األداء   .3
خلفية معرفية ووجدانية معينة ، وهذا األداء يكون عادةً على مستوى معين يظهر قدرة        

 )10 ، 1996أحمد اللقاني،(." عمل ما الفرد أو عدم قدرته على أداء 

هي كل ما يصدر عن المعلم من أداءات "مهـارات تـدريس حل المشكالت الرياضية      .4
سـلوكية تهدف إلى مساعدة المتعلمين في حل المشكالت الرياضية والوعي بتفكيرهم            

 " .في كل مرحلة من مراحل الحل 

 اإلطار النظري
من أهم المجاالت التي يهتم "  Metacognition" مجال ما وراء المعرفة أصـبح 

 العمليات الخاص    خاص باإلنسان فقط ألن مركز     مجال ال ابها علم النفس المعاصر ، و هذ      
 تعني القدرة على التخطيط والوعي اتوهذه العملي " Cerebral Cortex" قشرة المخ بـه 

على تقييم كفاءة   بالخطوات و اإلستراتيجيات التي يتخذها المتعلم لحل المشكالت ، وقدرته           
 ) 105، 2000صفاء األعصر ، عالء الدين الكافي ،( .                           تفكيره 

 
 في ”Flavell“وقـد تطـور مفهـوم ما وراء المعرفة منذ ظهوره على يد فالفل                   

 :سبعينيات القرن الماضي ، وفيما يلي عرض تاريخي ألهم هذه التعريفات 
معرفة الفرد لعملياته الذهنية المعرفية الذاتية ، وما يرتبط بذلك من            " عرفه فالفل بأنه   .1

 (Flavell, 1976)."إنتاج معرفي 
وعي المتعلم بعملية التفكير التي يمارسها خالل إنجاز        " عـرفه براون وزمالؤه  بأنه        .2

 المهمة التعليمية ، وقدرته على التحكم والسيطرة على نشاطه التعلمي ، ووعيه باألداء            
 . )Brown, et.al;1986( عن طريق التقويم المستمر له 

كمـا يـرى رزنك  أن ما وراء المعرفة أو تفكير التفكير يستهدف متابعة ومراجعة                 .3
 . )Resnick, 1987( ورصد نشاطات حل المشكلة

ويتسم تعريف  جروان بنوع من الشمول إذ يشير إلى أن ما وراء المعرفة مفهوم يدل                 .4
ر العليا التي تتحكم في توجيه وإدارة نشاطات حل المشكلة واتخاذ           على عمليات التفكي  

القـرار، وتبقـي على وعي الفرد لذاته ولغيره في أثناء القيام بالمهمات التي تتطلب               
وهو نوع من الحديث مع الذات والتفكير حول التفكير عن طريق           . معالجة للمعلومات 

   . )427، 1999جروان ، ( التخطيط لألداء ومراقبة تنفيذ الخطة والتقييم 
تفكير المتعلمين في تفكيرهم وقدراتهم على استخدام       " ويعـرفه جابر عبد الحميد بأنه        .5

 ).1999جابر عبد الحميد، ( "استراتيجيات تعلم معينة على نحو مناسب 
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  إلـى أن التفكير وراء المعرفي يشمل أنشطة عقلية           )6 ،   2000ولـيم عبـيد     ( ويشـير  .6
يط ، ومراقبة التقدم ، وتقويم األداء ، واتخاذ القرارات ، كما أنه             متـنوعة مثل التخط   

 : يري أن مفهوم ما وراء المعرفة يرتبط بثالثة أنواع من السلوك العقلي هي 
 .معرفة الشخص عن عمليات فكره الشخصي ومدى دقته في وصف تفكيره •
له بعمل عقلي   التحكم والضبط الذاتي ، ومدى متابعة الشخص لما يقوم به عند انشغا            •

، مـثل حل مشكلة معينة ، ومراقبة جودة استخدامه لهذه المتابعة في َهْدي و إرشاد                
 .نشاطه الذهني في حل المشكلة 

معتقدات الشخص وحدسياته الوجدانية فيما يتعلق بفكره عن المجال الذي يفكر فيه ،              •
 . ومدى تأثير هذه المعتقدات في طريقة تفكيره 

عمليات تحكم عليا وظيفتها التخطيط     " بأنه   ) 809 ،   2004،مجـدي عزيـز     (ويعـرفه    .7
والمـراقبة والـتقويم ألداء الفـرد في حل المشكالت ، وهي مهارات تنفيذية مهمتها               
توجـيه وإدارة مهارات التفكير المختلفة العامة في حل المشكلة ، وهي أحد مكونات              

 " .األداء الذكي أو معالجة المعلومات 

ختالف الظاهري بين التعريفات فإن ثمة قواسم مشتركة بينها         وعلى الرغم من اال   
ال يتجلى في المعرفة المباشرة التي يتعاطاها        " ما وراء المعرفة  "تتمـثل فـي أن مفهوم       

الفـرد إلنجـاز عملـه أوحل مشكلته أو اتخاذ قراره ، أي ال يتجلى في النشاط المعرفي                  
ما يتجلى في كل نشاط عقلي من شأنه        المباشـر الـذي يمارسـه الفرد لتحقيق هدفه ؛ وإن          

توجـيه أو مـتابعة أو رصـد أو تقيـيم أو تنظيم أو مراجعة أو إدارة هذا النشاط العقلي              
المباشـر سواء أكان تذكًرا ، أم استرجاًعا ، أم تعرفًا ، أم انتباًها ، أم إدراكًا ، أم تخيالً ،                     

، أم استقراًء ، أم اكتساًبا لمعلومات ، أم         أم مقارنـةً ، أم تصنيفًا ، أم تحليالً ، أم استنتاًجا             
 .ولذلك سمي هذا المفهوم أيضا بتفكير التفكير . تعلًما

ونسـتنتج مـن هـذه التعريفات أن مفهوم ما وراء المعرفة يشمل أيضا معرفة               
مدى إدراك الفرد لما يعرفه بالنسبة لموضوع معين وما ال يعرفه التي تتفاوت           ( المعـرفة   

وبعض ).  ، ومـدى إدراكـه ألهميته هذه المعرفة وفعاليتها ودقتها            دقـة بـين األفـراد     
التعـريفات تمـتد بهـذه المعرفة لتشمل مدى قدرة الفرد على إدراك حاالته الوجدانية أو                

ويشمل أيضا عملية التخطيط    . استبصاره بمشاعره ومشاعر اآلخرين الذين يتفاعل معهم        
 .، والتنظيم ، والحكم والمراجعة والتقويم ) التتبع أو المراقبة الذاتية ( ، والرصد 

ولما كان مفهوم تفكير التفكير أو ما وراء المعرفة مفهوما غير متجانس ، أي ال               
يطلق عليها البعض   -يـنطوي علـى بعـد أو عامـل واحد بل على عدة أبعاد أو عوامل               

اء ، فمـن الضروري  التساؤل عن األبعاد الجوهرية التي تشكل مفهوم ما ور             -مهـارات 
 .يظهر هذه األبعاد ) 1( و الجدول . المعرفة 

 



 9

  )1(جدول 

 أبعاد ما وراء المعرفة

 الدراسة األبعاد المقترحة لتفكير التفكير
 
  :ـ معرفة الفرد بخصائص المعرفة1

 . معرفة الفرد بخصائصه الذاتية، وحاالته الوجدانية، وإمكانياته العقلية:الفرد •
ة  • تل        :المهم اط مخ أن أنم ر على آيفية التعاطي                     الوعي ب تلفة من المعالجة یؤث ا مخ تطلب أنماط ام ت فة من المه

 .الذهني أو المعرفي معها
ز بين االستراتيجيات المعرفية، أي اإلجراء المباشر الذي یعمد إليه الفرد لتحقيق الهدف           :االستراتيجيات  •  ویمي

تراتيجية التلخيص أو التساؤل                  ثل استعمال اس ين ، م ا   . أو غرض  مع وق المعرفية فتقوم     أم تراتيجيات ف االس
ية التوجيه الذاتي أو التنظيم الذاتي أو التقویم الذاتي لإلجراءات المعرفية أو االستراتيجيات المعرفية           ى عمل عل

هل إلقاؤه لألسئلة آان دقيقا ؟ هل آانت األسئلة مناسبة ؟ هل تعلقت بجوانب مهمة              :  الفرد   يتساءلالسابقة آأن   
 عن الموضوع ؟

  .ـ التجارب ذات العالقة بما وراء المعرفة2

 )
Flavell,  1979 

(  

  :ـ التقييم الذاتي المعرفي1
رفية، وإزاء عوامل المهمة أو النشاط                    ه المع ياته وقدرات رد إزاء إمكان ي یمارسها الف ام الت رات واألحك      التقدی

ر في النشاط المعرفي، وحول االستراتيجيات المعرفية التي            ي تؤث  إن التقييم الذاتي . قد تعزز أو تعرقل األداءالت
ئل ن األس يب ع راز ةیج ن ط اذا أعرف" م رفة التصریحية " ( م ر"،)المع يف تفك رائية" ( آ رفة اإلج ،  )المع

 ).المعرفة الشرطية " ( متى ولماذا توظف أو تطبق المعرفة واالستراتيجيات"وأخيرا 
  ـ اإلدارة الذاتية للنشاط المعرفي2

 .تحدید األهداف وتعبئة الموارد قبل أداء المهمة:  التخطيط  •
 .رصد سير العمل ومراقبته وتصحيح األداء وتصویبه  خالل األداء:  التنظيم  •
 . تقييم األداء ومراجعته بعد إنجاز المهمة:  التقویم  •

 

Paris &
 W

inograd 
1990 Jacobs &

 Paris, 
1987

 

 . ، المواقف ، االنتباه لتزام اال:ـ المعرفة والسيطرة أو التحكم الذاتي1
أهمية المعرفة المتعلقة بما وراء المعرفة ، والتحكم في التنفيذ          : وتنطوي على جانبين    : ـ المعرفة وضبط العمليات     2

 .أو التطبيق 
 .المعرفة التصریحية ، المعرفة اإلجرائية ، المعرفة الشرطية . أهمية المعرفة   •
 .التنظيم ، المراقبة ، التقویم  التخطيط ، :السيطرة التنفيذیة  •

 

M
arzano et. 
al. 1988

 

 .وتتحدد بطبيعة التعلم وعملياته ، والمعرفة باستراتيجيات التعلم الفعالة  : المعرفة-1
ي الوعي بالنشاط التعليمي ، والوعي بالتقدم الفردي خالل النشاط ، وعلي المتعلم بطبيعة المعرفة                  :الوعي   -2  ویعن

 .لدیه 
 . ویتحدد في طبيعة القرارات التي تتخذ واألفعال التي یقوم بها المتعلم أثناء النشاط  :الضبط-3
 

G
unston

y,1993
 

 .المعرفة التصریحية ، المعرفة اإلجرائية ، المعرفة الشرطية :   ـ المعرفة حول المعرفة1
 مع جوانب الغموض ، الرصد الذاتي    التخطيط ، إدارة المعلومات ، التعامل      :ـ تنظيم المعرفة أو النشاط المعرفي        2

 .أو المراقبة الذاتية ، التقویم 
 

Schraw
 

&
 

D
anniso

n , 1994

حيث یعي الشخص بسلوآه المعرفي خالل المهمة التعليمية ، یتضمن الوعي بالغرض منها ،  والوعي                  :  الوعي-1
 .بما یعرفه عنها ، والوعي بما هو في حاجة إلى معرفته 

لوك -2 ى :الس تخدام           ویعن ر باس عوبات تظه ة ص ة أی ه ومعالج تراتيجيات تعلم يط الس ي التخط رد عل درة الف ق
 .استراتيجيات تعویضية ، وقدرته على ممارسة أشكال المراجعة والضبط الذاتي لسلوآه 

W
ilen&

 
phillips, 

1995
 

ية  -1 رفية اإلدراآ نات المع رفة عن التكوی دى  :  مع ذي ل م ال ومات والفه ن المعل تكون م يات  وت تعلم عن عمل الم
 .تفكيره ، وآذلك معرفته باستراتيجيات التعلم المختلفة التي یستخدمها في مواقف تعليمية مختلفة 

زمات تنظيم الذات        -2  مثل الضبط المعرفي ، والمراقبة المعرفية ، ویقصد بها قدرة المتعلم على أن یختار  :  ميكان
 . لكل من أسلوب التعلم والموقف الحالي ویستخدم ویراقب استراتيجيات التعلم المالئمة

جابر عبد 
الحميد 
1999
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ونستنتج مما سبق من نماذج في هذا الجدول أن أبعاد مفهوم ما وراء المعرفة أو               
المجموعة األولى  . تفكيـر التفكير تنتظم في مجموعتين من العمليات أو األنشطة الذهنية            

ويشار لها في المصطلح    ( ه المعرفي   وتسـمى بمعـرفة المعـرفة أو وعي الفرد بنشاط         
ـ    ـ Metacognitive knowledge: اإلنجليـزي إمـا بـ  Knowledge of:   أو بـ

Cognition ـ ويتسـم هذا الوعي أو المعرفة   ). Cognitive self-appraisal:   أو بـ
كما . حول النشاط المعرفي بنوع من االستقرار أو الثبات النسبي عبر المهمات والمواقف             

االسـتاتيكية مقارنة بدينامية المجموعة الثانية التي سنذكرها ألنها تتعلق بما يعتقد            يتسـم ب  
. الفـرد أنـه يعرفه أو يعيه فيما يتعلق بنشاطه المعرفي في المواقف التعلمية االفتراضية      
: وفـي هذا السياق المعرفي لما وراء المعرفة يمكن التمييز بين ثالثة أنماط من المعرفة                

    )  2004يان ، أمحمد بو ز(

المعرفة التي تتعلق بمهارات : Declarative knowledge  أ ـ  المعـرفة التصـريحية   
، واالستراتيجيات ، وإمكانياته الذاتية     ) وعي الشخص بمهاراته وحدودها     ( الشـخص   

ففيما يتعلق باستراتيجيات المذاكرة مثال ، فوعي       . العقلـية والوجدانية وقدراته كمتعلم      
( ومذاكرة مجمعة   ) مستمرة على مدار العام الدراسي      ( جود مذاكرة موزعة    الفـرد بو  

ومعرفته أيضا أن المذاكرة الموزعة المستمرة أكثر       ). التي تتم بعد تراكم المحاضرات      
هذه العناصر المعرفية التي تتعلق باألنشطة      . فعالـية فـي التعلم من المذاكرة المجمعة         

وهي المعرفة التي   . ذاكرة تشكل المعرفة التصريحية     العقلـية التـي تتطلبها أنواع الم      
 ".ماذا"سؤال تجيب في الغالب عن 

 وتـتعلق بكيفـية توظـيف    : operational knowledge   ب ـ  المعـرفة اإلجـرائية   
وهي المعرفة التي تتعلق     ) . "كيف"سؤال  أي تجيب عن    (  اسـتراتيجيات الـتعلم مثال    

كيفية أداء كل من المذاكرة الموزعة والمذاكرة       فمعرفة  . بماهـية الطرق واإلجراءات     
 . المجمعة ، أو كيفية استعمال طريقة التلخيص وغيرها تمثل المعرفة اإلجرائية 

 متـى "المعرفة التي تتعلق ب  . Conditional knowledge ج ـ  المعـرفة الشـرطية   
علم أم اتخاذ   سواء أتعلق األمر باستراتيجيات الت    " ( ينبغـي اسـتعمال استراتيجية معينة     

 لماذا( ، أو تتعلق بأسباب أو دواعي استعمالها        )القـرار أم حـل المشكالت  وغيرها         
كمعرفة الطالب متى يستحسن استعمال استراتيجية التلخيص ، أو لماذا          ) . تسـتعمل ؟    

 .يفضل استعمال هذه االستراتيجية في مواقف تعلمية معينة 
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م المعرفة أو تنظيم النشاط المعرفي       فيطلق عليها تنظي   المجموعة الثانية أما  
Regulation of Cognition  أو الضـبط الذاتي المعرفي أو السيطرة الذاتية المعرفية ، 

Self-control of Cognition   أو التنظـيم الذاتـي المعرفي ، self-Regulation of 

Cognition     أو اإلدارة الذاتـية للمعـرفة أو األنشـطة المعـرفية ، cognitive self-

management .              ولعـل الجـوانب التـي يتكرر ذكرها في هذا المجموعة تتلخص في
 :المهارات التالية 

ومـن أمثلة األنشطة المتعلقة بالتخطيط في سياق التعلم ،   :  planning أ ـ  التخطـيط  
الـتحديد المسبق لألهداف المتوخاة من عملية التعلم ، الحصول على المواد التعليمية ،              

 علـى االختبارات السابقة للمادة ، توقع مصادر المساعدة أو األفراد الذين             واالطـالع 
يمكـن الـرجوع إليهم للمساعدة عند الحاجة ، طرح األسئلة حول المشكلة قبل حلها ،                

 .توقع الصعوبات قبل وقوعها والتفكير المسبق في كيفية مواجهتها 

ومن أمثلته متابعة المتعلم  : Cognitive self- Monitoring ب ـ الرصد الذاتي المعرفي
النتـباهه وتركيزه خالل حل المشكلة أو عند االستماع لمحاضرة ؛ و لجوء المتعلم إلى               
إجـراء امـتحان ذاتي ، بالتفكير في أسئلة تتعلق بموضوع االمتحان الذي يحضر له ،                
لكـي يجـيب عـنها بنفسه ولرصد مدى استيعابه للموضوع ؛ تقدير مدى فهم األفكار                

مخـتلفة لحل المشكلة ، وعند الشعور باضطراب الفهم قد يلجأ إلى تبسيط المشكلة أو               ال
إذن ،هذه االستراتيجية تجعل المتعلم في حالة تهيؤ        . الـبحث عـن وجهة أخرى للحل        

ويقظـة عـند رصـد اضـطراب في االنتباه أو الفهم أو االستيعاب بحيث يتطلب هذا                 
 .ستراتيجيات التنظيم الذاتي االضطراب تصحيًحا أو عالًجا عن طريق ا

ترتبط استراتيجيات التنظيم  : cognitive self-regulation ج ـ  التنظيم الذاتي المعرفي 
الذاتي ارتباطا وثيقا باستراتيجيات الرصد الذاتي إذ تستهدف عالج األخطاء ، وإصالح            

 أمثلة  ومن. االضطراب ، وتصحيح مسار السلوك التعلمي ومستوى الفهم واالستيعاب          
قراءة المشكلة مرة ثانية بتأن وروية ، محاولة فهم المشكلة          : التنظـيم الذاتي المعرفي     

. الفهـم الصحيح عندما يكشف الرصد الذاتي أن المشكلة صعبة ، أو أنها غير مألوفة                
 .وكذلك ترك اإلجابة عن بعض المشكالت بهدف الرجوع إليها الحقا 

ن الرصد الذاتي المعرفي تقويما أي تقييما وحكما عن إذا كا : Evaluation د ـ  الـتقويم  
سير األنشطة المعرفية خالل القيام بالمهمة أو التعلم أو اتخاذ القرار أو حل المشكالت ،               

. فـإن التقويم أيضا هو تقييم وحكم لكن عقب االنتهاء من األداء أو مرحلة من مراحله                 
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ط أو نتائجه بينما مادة الرصد الذاتي       وبالتالـي فمـادة التقويم تتجلى في مخرجات النشا        
 . فهي العمليات خالل أداء النشاط 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة

استراتيجيات ما وراء المعرفة على ) Nisbet&Shucksmith,1986 (يعـرف  
أنهـا قدرة المتعلم على معرفة تفكيره وردود أفعاله إزاء مشكلة أو مهمة ما ، كما يعرفها                 

بأنها إجراءات يقوم بها المتعلم للمعرفة باألنشطة       ) Hensor&Eller,1990(كـل مـن     
والعملـيات الذهنـية ، وأساليب التعلم والتحكم الذاتي التي تستخدم قبل وأثناء وبعد التعلم               

 (كما تعرفها . للتذكر والفهم والتخطيط واإلدارة وحل المشكالت وباقي العمليات المعرفية          
AnitaWenden, 1991(االختيارات أو اإلجراءات العقلية التي يتبعها المتعلم  على أنها 

أن استراتيجيات ما    ) Brass&Duke,1994( إلدارة عملية تعلمه ، كما يعرفها كل من         
وراء المعـرفة عبارة عن نمط من التدريس يسمح للمتعلم باستخدام مهاراته الخاصة في              

 .لتعلم تطوير تعلم مستقل يمكنه من تحمل المسئولية الذاتية ل

كمـا تقسم ربيكا أكسفورد استراتيجيات ما وراء المعرفة إلي المجموعات الثالث            
 )114:116، 1996ربيكا اكسفورد، (:التالية 

منعزلة عن بعضها   فعندما يتلقى المتعلم المعلومات ال يتلقاها        :تركيـز عملـية التعلم      ) أ(
لمعلومات خاصة   ولكـنه يتلقى العديد منها في وقت واحد ، وال تكون تلك ا             الـبعض 

بنسـق واحـد ولكنها تتناول عديدا من المجاالت ، ولهذا فمن الممكن أن يفقد المتعلم                
انتـباهه بـين الحين واآلخر نتيجة هذا الفيض الهائل من المعلومات المقدمة إليه ، و                
يبدو  هنا دور إستراتيجيات التعلم في تركيز انتباه المتعلم نحو ما يتلقاه ، ويكون ذلك                

 :ريق االستراتيجيات التالية عن ط

 .النظرة الشاملة وربط ما هو جديد بما هو معروف من قبل  -

تركيـز االنتـباه ، ويكون بتحديد المتعلم هل سيركز بصفة عامة على مهمة               -
 .  محددة ، أو سيركز على تفاصيل معينة ، أو سيركز على االثنين مًعا

تراتيجيات تنظيم المعلومات التي    والهدف من هذه اإلس    : التنظيم والتخطيط للتعلم    ) ب(
 :يتلقاها المتعلم ، وتخطيط عملية التفاعل معها،وفيما يلي عرًضا لهذه اإلستراتيجيات 

فإدراك المتعلم للطريقة التي تحدث بها عمليات التعلم من شأنها          : فهم عملية التعلم     -
 .أن تزيد من أدائه 

أسبوعية أو غير ذلك للمذاكرة     وتعني وضع جداول يومية أو      : تنظيم عملية التعلم     -
، كمـا تعنـي تنظيم وترتيب أدوات ومكان المذاكرة ، وكذلك تعني تنظيم البيئة               
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المحـيطة بالمـتعلم وفـق مـا يستهويه ، مثل غلق النوافذ أو فتحها ، أو طريقة          
 .اإلضاءة بحجرة المذاكرة ، وما شابه ذلك 

 أهداف الدراسة في مرحلة     ويكون ذلك بإدراك  : تحديد األهداف العامة والخاصة      -
 .ما ، وأهداف دراسة مقرر بعينه 

 .فهم الغرض من المهمة ألن ذلك يؤثر على عملية التعلم  -

فيعد المتعلم العناصر الالزمة للقيام بها حتى يمكن توفير         : التخطيط للقيام بالمهمة     -
 .ما ينقصه ألداء المهمة بنجاح 

ة التعلم هو قيام المتعلم بذلك بنفسه ، و          إن أفضل سبيل لتقويم عملي     :تقويم التعلم     ) ت(
 : التالية تيمكنه القيام بذلك عن طريق استخدام اإلستراتيجيا

حينما يتابع المتعلم أداءه ، ومقدار تحصيله ، ومميزاته وعيوبه          : المـراقبة الذاتية     -
أثـناء هذا األداء ، سواء أكان هذا األداء على مستوى استقبال المعلومات أم على               

 .ي إنتاج المعلومات مستو

فينبغي أن يتبع مراقبة الفرد ألدائه أن يقارن بين هذا األداء وأدائه            : التقويم الذاتي    -
 . السابق في األوقات الزمنية المختلفة 

وفـيما يلـي بعـض اسـتراتيجيات ما وراء المعرفة التي استخدمت في بعض                -
 :الدراسات 

 (Wilen&Phillips,1995)فيلبس &  استراتيجية ولن -1

 :     وتتكون هذه االستراتيجية من ثالث مراحل ، وهذه المراحل هي

    :      Introduction of the Skillأوالً تقديم المهارة 

وذلـك بواسطة المعلم مباشرة أو من خالل مادة تعليمية يعدها المعلم ، ويتضمن              
وتوضيًحا لها بأمثلة وال    ذلك تعريفًا للمهارة وأهميتها وعملية التفكير المتضمنة فيها ،          

أمـثلة ، مع عرض لبعض األخطاء التي يتوقع وقوع الطالب فيها ، وأسبابها وكيفية               
 .التغلب عليها

  : Modeling by the Teacherالنمذجة بواسطة المعلم: ثانًيا 

حيث يقدم المعلم نموذًجا للعمليات العقلية المتضمنة في المهارة ، فالمعلم يتظاهر            
 بصوت مرتفع أمام طالبه ، موضًحا كيف يستخدم المهارة ، فقد يقرأ المعلم              بأنه يفكر 

 .مشكلةً ما  أمام الفصل ، ويمارس االستجواب الذاتي ليعبر لفظًيا عما يدور برأسه 

  : Modeling by Learnerالنمذجة بواسطة المتعلم: ثالثًا 

 في فقرة جديدة ، ثم      حيث يقوم كل طالب بنمذجة المهارة مثلما قام المعلم ، ولكن          
يقـارن المتعلم عملياته في النمذجة بعمليات زميل له يجلس بجواره ، بحيث يعبر كل               
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مـنهما لآلخـر عمـا يدور في ذهنه ، وبذلك يصبح المتعلم مدركًا لعمليات تفكيره ،            
 . المتعلم بناًء على ما يقوله موالمعلم يتأكد من فه

  )39 ، 1998رج مارزانو، (  K.W.L استراتيجية -2

 :في هذه االستراتيجية ُيطلب من المتعلم تحديد ثالث مجموعات من األشياء هي 

 نسبة إلى  K تحديـد مـا يعرفه بالفعل ، ويرمز لهذه المجموعة بالحرف   :األولـى  
(What I Know ) 

 Wتحديـد ما يريد أن يعرفه ، ويرمز لهذه المجموعة من األشياء بالحرف   : الثانـية   
 (What I Want to Know)نسبة إلى 

 فـي الـنهاية ُيطلـب من المتعلم أن يحدد ما تعلمه بالفعل ، ويرمز لهذه                 :الثالـثة   
 (What I Learned) نسبة إلى  Lالمجموعة بالحرف 

  وتـؤكد هذه اإلستراتيجية على نشاط المتعلم في تكوين المعنى من المعلومات ،             
مختلفة من المعلومات المهمة في فالطالـب يـنظم المعلـومات ، فيميز بين األنواع ال         

 )الحقائق والمفاهيم والمبادئ( الدرس 

  يتبين من العرض السابق أن محور االهتمام في استراتيجيات ما وراء المعرفة            
يـرتبط بكيفـية جعل المتعلم يفكر بنفسه في حل المشكالت بدالً من إعطائه إجابات               

وم هو بحفظها واستظهارها ، كما تهتم       محددة ، أو إلقاء المعلومات والحقائق عليه ليق       
بأفكاره ومداخله في حل المشكالت من خالل إلمامه بالصعوبات التي يواجهها في فهم             

 )الموضوعات التي تمثل المشكلة ، انطالقًا من ضرورة تنظيم التعليم بصوت مرتفع 

Thinking a laud ) بمـا يتناسب مع حاجات واهتمامات المتعلم ومستوى مهاراته  
إذ ُيطلب من المتعلم أن يفكر بصوت مرتفع ، أو أن يذكر بصوت مرتفع               .الخاصـة   

 .كل شيء عن كل ما يحدث داخل ذهنه لحظة أدائه المهمة 

  : حل المشكالتتإستراتيجيا
 فكثير من المواقف     ،  في حياة الفرد   أساسيالقدرة على حل المشكالت هي متطلب       

حل  ، ويعد     مواقف تتطلب حل المشكالت    ساساأالتـي تواجهـنا فـي الحياة اليومية هي          
ويتعلم الطالب حل المشكالت    ،   وأهمية تعقيدا   اإلنساني السلوك   أشـكال كثـر   أالمشـكلة   

 .ليصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات السليمة في حياتهم 

  :معنى المشكلة

 حل حيث ال يرى     إلى ويحتاج   األفراد مجموعة من    أوالمشكلة موقف يواجه الفرد     
 بالنسبة للرياضيات   ، والمشكلة  الحل المنشود  إلىا للتوصل    ظاهرً أوا  ا واضحً الفـرد طريقً  

ل بعض  ذ الطالب فيب  إمام ، ويقف عائقا     الرمزية أو الصورة الكميه    ذخأهـي كل موقف ي    
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 بعد في األمل الحل المناسب دون جدوى ، إال انه لم يفقد     إلىالمحـاوالت بهدف الوصول     
:  ( وجود مشكلة بالنسبة لفرد ما يتطلب اآلتي       و   ، )334،  2004يز ،   مجدي عز (هدفالتحقيق  

 )199 ،1997محمود شوق ، 
 

  .نه لن يفكرفيهإ لم يرغب في ذلك فإذان الفرد أل عمل معين إنجازأن يرغب الفرد في -1 

 من معلومات وخبرات وما حوله من       هما لدي  هذا العمل ولكن     إنجازأن يحـاول الفرد       -2 
 .اإلنجاز لمساعدته على ي تكفالعوامل 

 إنجازالـبحث الـدائم عن معلومات وخبرات جديده تزيد من كفاءة الفرد حتى يستطيع               -3
  .العمل الذي يريده

 :اآلتية  توفرت العوامل إذا هناك مشكلة لفرد معين إنوعلى وجه العموم نقول 

  .ا بالنسبة لهأن يندفع الفرد لتحقيق هدف واضح تماًم-1

ـ  -2   السلوك التي يستخدمها الفرد ساعتئذ      وأنماطون هناك عائق بين الفرد والهدف       أن يك
  . الهدفإلىال تكفي للتغلب على العائق والوصول 

ا عليه   مختلطً األمر الهدف ويكون    إليأن يقـوم الفـرد ببعض المحاوالت للوصول         -3 
 . ا كليةًولكنه ليس مرتبكً

  :حل المشكالت

يها الفرد معلوماته السابقة ومهاراته المكتسبة لتلبية       حـل المشكلة عملية يستخدم ف     
 يعيد تنظيم ما تعلمه سابقا ويطبقه على الموقف         أنموقـف غيـر عـادي يواجهه وعليه         

الجديد الذي يواجهه ومهارة حل المشكالت تتطلب القدرة على التحليل والتركيب لعناصر            
  .الموقف الذي يواجهه الفرد

  )1 : ( في منهج الرياضياتةالرياضي حل المشاكل أهمية

فقديما كان الهدف   ،   تـدريس الرياضيات بمراحل كثيرة مختلفة        أهـداف مـرت   
 العمليات  إجراء لـتدريس الرياضـيات هـو التركيز على الدقة والسرعة في             األساسـي 
فاآللة الحاسبة  ،   هذا الهدف    أهمية التقدم السريع في التكنولوجيا قلل من        أن إال ،الحسابية  
 تدريس  أهدافلذلك تغيرت   ،  كثر  أ تؤدي هذه العمليات بدقة وسرعة       أصبحترة  الصـغي 

 األساسية ،  تركز على الفهم والمعنى بجانب المهارة في العمليات          وأصبحتالرياضـيات   
 فهذا   ،  هدف غير كاف   فإنه لتدريس الرياضيات    أساسًياا   هدفً د هـذا الهـدف يع     أنومـع   

 التركيز على فهم    إلى يدعو   أي  ، اضيات نفسها  تدريس الرياضيات للري   إلىالهـدف يدعو    
ومشكالته ،   الذاتيةومتعته  ،  الرياضـيات كموضـوع مسـتقل مترابط له بنيته الخاصة           

                                           
 (NCTM,1989:2000)،)2004مجدي عريز (،)1994فريد كامل أبوزينة،:(  انظر على سبيل المثال ال الحصر - 1
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 النظرية ،  طبقة من علماء الرياضيات      إليجاد هذا الهدف قد يكون كافيا       إن ومع   الخاصة ، 
 ولكن كما نعلم    كثيرة ، ال التالميذ بموضوعات الرياضيات     إلرهاق مبررا   نال يكو  قد   فإنه
ـ   ، الفرد ليصبح عضوا نافعا لنفسه ولمجتمعه        إعدادن الهدف األساسي للتعليم ككل هو       إف
  ؟ كيف تسهم الرياضيات في ذلكإذن

 يحدث كنتيجة لحل المشكالت     إنما الـتطور السـريع الـذي يميز هذا العصر           إن
 الفرد النافع عن طريق     عدادإ قد تسهم الرياضيات في      ، إذن  البشرية التي تواجه    المستمرة

  . كان نوعها وزمنهاأيمشكالت الحياة ، تنمية قدرته على حل المشكالت 

 أو األخير، حل المشكالت في الرياضيات المدرسية من كونها الهدف          أهميةوتأتي  
 الرياضية فالمعارف والمهارات والمفاهيم والتعميمات       ،  لعملية التعليم والتعلم   األخيرالنتاج  
 وأدوات هي وسائل    إنما ا ليست هدفا في حد ذاته     األخرىكل الموضوعات المدرسية    بل و 

ن حل المشكالت هو    إ ذلك ف  إلى باإلضافة  ، تسـاعد الفـرد علـى حـل مشكالته الحقيقة         
 فليس هناك رياضيات دون تفكير وليس        ، الطـريق الطبيعـي لممارسة التفكير بوجه عام       

  .هناك تفكير دون مشكالت

 2)( : شاكل الرياضيةخطوات حل الم
 اتباعها في حل المشاكل أوهـناك مجمـوعة بسيطة من القواعد يمكن استخدامها        

  : منهاالرياضية

 نقرأ بعناية   أن فهي تعني     ،  قراءة المشكلة عمليات كثيرة    تتضمن  :قـراءة المشـكلة    -1
مة هموالقراءة عن فهم    ،   نفهمها   أن نقرأ المشكلة دون     أن ومن الممكن     ، وبدقـة وفهـم   

 تشتمل المشكلة على كلمات ال توجد في        أنومما يعوق الفهم     ،   جـدا لحـل المشـاكل     
 .اللغوية حصيلة التلميذ 

تحتوي معظم المشاكل في كتب الرياضيات المدرسية         :تحديـد مـا بها من بيانات       -2 
هل يس لذا    ،  مادة خارجية  أي إلى التلميذ لحل المشكلة دون الرجوع       إليهعلـى ما يحتاج     

  . نحدد ما تحتوي عليه المشكلة من بياناتأنة عاد

 من الضروري فحص عبارات المشكلة      :  البحث عنه  أو إيجـاده تحديـد المطلـوب      -3
 ولكن هذه ليست قاعدة  ، وقد يرد المطلوب في نهاية المشكلة إيجاده ، لـتحديد المطلوب    

  . مباشرة للمسالةاألولى يحدد المطلوب في بعض المشاكل بعد القراءة أنوينبغي 

                                           
2  - Departmen of Mathematics and Computer Science ,SAINT LOUIS UNIVERSITY,June 1993   

html.SuccessinMath/Dept/edu.slu.euler://http 
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تحديد العمليات الضرورية التي تستخدم ما يتوافر في المشكلة من بيانات لكي يتوصل              -4
 وبعد تحديد بياناتها والمطلوب      ،  يقرأ التلميذ المشكلة بعناية    أن بعد    : الحل المطلوب  إلي

 وفي   ،  يحدد العمليات التي تجري وترتيبها لحل المشكلة       أن مـن الضروري     إيجـاده ،  
 كان إذا يعرف التلميذ ما صعب الخطوات فقد الأ تكون هذه الخطوة من     حياناألبعـض   

 كان المطلوب لحل المشكلة هو القيام       وإذا  ،  يقسم أو يضرب   أو يطرح   أو يجمع   أن عليه
ومما يساعد التلميذ في حاالت كثيرة      ، إجرائهايعرف التلميذ ترتيب     بعدة عمليات فقد ال   

 هناك كلمات تساعد على     أنعلى الرغم من    . وترشده  يبحث عن الكلمات التي توجهه     أن
 أن ليس من الحكمة     ، فإنه  يقوم بها لحل المشكلة      أنستدالل على العمليات التي عليه      اال

 تستخدم هذه الكلمات    أنا وال ينبغي    ا كبيرً يعـتمد التلمـيذ على مثل هذه الكلمات اعتمادً        
 .عينات لفهم المشكلة تستخدم كمأننما ينبغي إو، بديال للقراءة الفاهمة 

 بعد اتخاذ الخطوات السابقة ما زال من الضروري حل المشكلة فالتلميذ             :حل المشكلة  -5
 العمليات الحسابية   إجراء ولكنه يجد صعوبة في       ،  وطريقة حلها   ، قد يفهم معنى المشكلة   

فقـد يستلزم حل المشكلة مثال قسمة كسرين وقد يعجز عن القيام بذلك ومن              ،  الالزمـة   
  .ا صحيًح يلم التلميذ بالحقائق والعمليات ليستطيع حل المشاكل حالًأنالضروري 

 ويعني هذا وجوب مراجعة     اإلجابة ،  والحل أ  يراجع التلميذ    أنينبغي    :مراجعة الحل  -6
 تراجع المشكلة بواسطة عملية مختلفة عن العملية التي         أنالعمليات الحسابية بدقة ويمكن     

  .حل الإلى للوصول أجريت

 :بعض استراتيجيات حل المشكالت الني تنمي مهارات ما وراء المعرفة 

وفيما يلي   )  ÷،x،-،(+ للعملـيات الحسابية األساسية      (DRAW):اسـتراتيجية : أوالً  
  ) (Harris, C. A., 1995:      ةتوضيح لهذه اإلستراتيجي

ن يكتشف نوع وفي هذه الخطوة على المتعلم أ : Discover يعني  Dالحرف األول  .1
 ) .أي يحدد العملية( اإلشارة 

 وعلى المتعلم هنا أن يقرأ المشكلة ، Read the Problem يعني   Rالحرف الثاني  .2
 .والمشكلة هنا تمثلها معادلة 

 وعلى المتعلم هنا أن ُيدون الرسم ، ويختبر Answer يعني   Aالحـرف الـثالث    .3
 .إجابته 

 وعلى المتعلم هنا أن ُيدون Write the Answer ويعني Wالحرف الرابع واألخير  .4
 .إجابته 

  .ةعلى أمثلة توضح كيفية تطبيق هذه اإلستراتيجي)  أ-3(ويحتوي ملحق 
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 وفيما يلي توضيح لهذه     ة لحل المشكالت اللفظي   (FASTDRAW):استراتيجية  : ثانـًيا   
 ) (Harris, C. A., 1995:  ةاإلستراتيجي

 وفي هذه الخطوة Find What You are Solving for اختصاًرا Fالحرف األول  .1
 .على المتعلم أن يعرف ما المطلوب منه 

ــي  .2 ــي Aالحــرف الثان  Ask your self What is the Important ويعن

Information وعلى المتعلم هنا أن يسأل نفسه عن أهم المعلومات . 

توصل إلى   وعلى المتعلم هنا أن ي Set up the Equation ويعني Sالحرف الثالث  .3
 .المعادلة 

 يحدد نوع   وعلى المتعلم هنا أنTie Down the Sign ويعني Tالحـرف الرابع   .4
 :استراتيجيةاإلشـارة ، وهـنا تكـتمل المعادلـة التي يقوم المتعلم بحلها باستخدام               

(DRAW)  للعمليات الحسابية األساسية، التي تم توضيحها . 

  .ةة تطبيق هذه اإلستراتيجيعلى أمثلة توضح كيفي) ب-3(ويحتوي ملحق 

 لحل المعادالت الجبرية في متغير واحد ، على المستوين          (DRAW): استراتيجية :ثالثًا  
 تكون أكثر ألفة للتالميذ الذين استخدموا       ةالمحسـوس والمجـرد ، وهـذه االسـتراتيجي        

، وفيما يلي توضيح  )÷،x،-،(+ للعمليات الحسابية األساسية  (DRAW):اسـتراتيجية  
                                           ) (Harris, C. A., 1995  :ةهذه اإلستراتيجيل

وفـي هـذه الخطـوة على المتعلم أن يكتشف     : Discover يعنـي   Dالحـرف األول  
 .المتغيرات والعمليات ، وما الذي يساويه الجانب األيسر 

 هنا أن يقرأ المعادلة ،  وعلى المتعلمRead the Problem يعني   R الحرف الثاني .1
 .وُيجمع الحدود المتشابهة  في الطرفين 

 وعلى المتعلم هنا أن يمثل المعادلة بالرسم ، أو Answer يعني   A الحـرف الثالث  .2
 .يحلها مباشرة ، ويختبر إجابته 

 وعلى المتعلم هنا أن ُيدون Write the Answer ويعني Wالحرف الرابع واألخير  .3
 .ة المتغير ، ويختبر إجابته إجابته ويكتب قيم

  .ةعلى أمثلة توضح كيفية تطبيق هذه اإلستراتيجي)جـ- 3(ويحتوي ملحق 

 وهي من االستراتيجيات العامة التي ترشد المتعلم SQRQCQ 3اسـتراتيجية  : رابًعـا  
" المسح"  بمعنى Servey يشير إلى كلمة sعـند قيامه بحل المشكالت ، فالحرف األول  

                                           
3 -http://www.litandlearn.lpb.org/lessons/lssn_sqrqcq.pdf#search='mathsqrqcq'متاحة على الموقع 
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 إلى  R بمعنى السؤال ، ويشير الحرف question دائًما إلى كلمة Qويشـير الحـرف   
 بمعنى أحسب ،    Compute إلى كلمة    C بمعنـى اقرأ ، كما يشير الحرف       Readكلمـة   

 (Strichar, 1998) :  ةوفيما يلي توضيح لهذه اإلستراتيجي

مرة اقرأ المشكلة لمعرفة ما تدور حوله ، وإذا دعت الضرورة اقرأ المشكلة             : المسـح  .1
ثانـية ، واطلب من معلمك المساعدة إذا كنت ال تعرف معنى كلمة أو جملة ، تأكد من                  

 . قبل االنتقال للخطوة التالية كل شيء عن المشكلةأنك تفهم  

 عنه في المشكلة ؟ فكر في السؤال الذي         ة المطلوب اإلجاب  لما السؤا : اسأل : السـؤال  .2
( مشكلة في ذهنك ، أو رسم صورة        تطـرحه المشكلة ، ذلك قد يساعدك على تصور ال         

 .للمشكلة ، كما أن قراءة المشكلة بصوت عال قد يساعد في تمييز السؤال ) مخطط

 اقـرأ لـتجد  كـل الحقائق التي تحتاجها إلجابة السؤال ، ابحث عن الكلمات                 :اقـرأ    .3
ما عدد ، كم أكثر ، كم عدد تالك ، مجموع  ، اختالف ، التي                : والشروط المهمة مثل    

كـن أن تساعدك لتقرير الحقائق التي تحتاجها إلجابة السؤال ، أهمل أي معلومات ال               يم
 .تحتاجها 

ما الحسابات التي يجب عملها لإلجابة عن السؤال ؟ قرر إذا كنت            : اسـأل    : السـؤال  .4
 .تحتاج إلى الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة أو بعض أو كل هذه العمليات 

زمة ، ثم افحص الحل للتأكد من دقة الحسابات ، تم راجع             أجر الحسابات الال   :احسـب    .5
 .الحل ، وأظهر جوابك 

اسأل هل الجواب يبدو معقوالً ، تستطيع معرفة ذلك بالعودة إلى السؤال الذي              : السؤال .6
 عنه، يمكن أن تجد أن اإلجابة ال يمكن أن تكون صحيحة ألنها ال تالئم               ةحاولت اإلجاب 

 ، وإذا حدث ذلك ، كرر الخطوات السابقة إلي أن تصل إلي             الحقائـق التي في المشكلة    
 .الجواب الذي يبدو معقوالً 

  )4( تدريس حل المشكالتعندمفيدة إجراءات 
باالطالع على األدبيات التي تناولت تدريس حل المشكالت أمكن للباحث التوصل           

لتالميذ في حل   المفيدة التي يمكن للمعلم استخدامها لمساعدة ا       جراءاتإلـى عـدد من اإل     
 :  المشكالت ، وفيما يلي عرض لهذه القواعد 

 :تأكد من أن تالميذك يفهمون المشكلة ال : أوال 

 أنلذا يجب   بالمشكلة إذا كانوا ال يفهمونها ،تمينه م التالميذ يظلأنمن الصعب   

                                           
 1990،158:162المبروك عثمان ، ( ،    )311:350مجدي عزيز،(  انظر على سبيل المثال ال الحصر  4 -

(Wiluon,1998)  ,9 Jo,l.,1993) , ( Schoenfeld,1992). 
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،  العقلية    يبدو الحل في متناول قدرتهم      حتى  كافيا  فهماً يفهـم التالميذ السؤال المقدم إليهم     
 دواألسئلة التالية تع ؛ ألنهم حينئذ يفهمون ما يعنيه السؤال ،        وهنا فقط يكون السؤال مشكلة    

يوضح كيفية استخدام المعلم لهذه ) ء-3(ملحق . ا للمـدرس فـي هـذا الشـأن     مرشـدً 
 .جراءاتاإل

 ؟ هل يفهم التالميذ معني األلفاظ الموجودة في المشكلة) أ      (

  يأخذ التالميذ في االعتبار كل المعلومات المعطاة للمشكلة ؟هل  )ب(       

 لها عالقة   التيا لتجميع المعرفة     معرفة المعلومات المعطاة في مشكلة ضروري جدً       إن    
نهم يفشلون في تحديد أوكثيـر من التالميذ ال يستطيعون حل المشكالت بسبب   ،بالحـل  

ا ، بينما يتجاهلون بعض      تامً طيات تحليالً ا من المع  فقد يحللون جزءً  ،  الشـروط المعطـاة     
 .الشروط األخرى في المعطيات مما يؤدي إلى إهمال معلومات جوهرية لحل المشكلة 

  :المطلوب من المشكلةطبيعة هل يستطيع التالميذ تحديد ) جـ      (

 التالميذ الذين يفهمون المشكلة تكون لدهم القدرة على تحديد          أن إلىتشير الدالئل   
ـ    أو  معادلة ،   أو  فئة من العناصر ،     أو يعة اإلجابة فقد تكون اإلجابة عبارة عن عدد ،        طب

ومعرفة طبيعة اإلجابة   ،أو أي شيء رياضي آخر  شكل يراد تكوينه ، أورسـم بياني ، 
كما تجعلهم يعرفون متى   ،تـزودهم باتجـاه عندما يبدءون في صياغة استراتيجية  للحل  

  .انتهوا من الحل

؟   صياغتها بأنفسهمنأي يعيدو ،هـل يسـتطيع التالميذ التعبير عن المشكلة بألفاظهم    )د    (
 وهل من الممكن أن يوضحوا المشكلة برسم تخطيطي كلما كان ذلك مناسبا ؟

 يبيـنوا أنهم يعرفون معاني كل األلفاظ المذكورة  في           أن اسـتطاع التالمـيذ      إذا
 جانب  إلىيها وكذا طبيعة اإلجابة المطلوبة ،       المشـكلة ، وأن يحددوا المعلومات المعطاة ف       

استطاعتهم التعبير عن المشكلة بألفاظهم ، حينئذ يكون لدي المدرس أساس متين الفتراض             
 . التالميذ يفهمون المشكلة أن

 المتصلة بالمشكلة لمساعدتهم على ابتكار      األفكار التالميذ على جمع     ةسـاعد م : ثانـيا 
 :خطة للحل

ومن ،   الحل   إلىلضروري تحديد المعلومات المناسبة للوصول      لحل مشكلة ، من ا    
 تلك  تضمينات تعرف   أيًضا المشكلة ، بل     فيهو معطى   ما   ليس فقط    إرساءالضـروري   

ـ المعطـيات أي العالقـات التـي ت         معرفة هذه العالقات    ، إن بع من المعلومات المعطاة     ن
، وهناك  ل المشكلة   تصل بح األفكار التي ت   طرق الحصول على     إحدىهـي   )التضـمينات (

 ، ربما االستفادة من بعض وليس كل الشروط المعطاة          نبسط المشكلة  أنطريقة أخرى هي    
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 الحصول على المعلومات المرتبطة بالمشكلة عن طريق تعرف مشكالت          أيًضاويمكـن   ،  
مثل حل  ،  مناظـرة واستخدام طرق الحل التي وجدت ناجحة في حل مثل هذه المشكالت              

 .أو غيرها  الخاصة باألعمار أو البيع والشراء أو النقود المشاكل اللفظية

 : تساعد في هذا الشأن اإلجراءات التي وسوف نناقش فيما يلي بعض 

 ) :يوأحيانا الحل االفتراض( الشروط المعطاة تحليل التالميذ ةساعد م- أ 

ل على  يشجع المدرس التالميذ على الحصو  أنبعد تحديد كل الشروط المعطاة من المهم         
وط ، حتى لو كان بعض هذه المعلومات ركـل المعلومات التي يمكن اشتقاقها من تلك الش       

والتلميذ الذي يحاول تجميع هذه المعلومات ، علية أن          . الحل   إلىلن يستخدم في التوصل     
 تمرن لتحديد   إليج التالميذ في ذلك     اويحت،   الحل   إلى تقود التي   المعلوماتيحـدد بعدئذ    
 . تكون مالئمة لحل المشكلة والتيية من المعرفة التي جمعوها الفئة الجزئ

 : التالميذ في الحصول على معلومات عن طريق تحليل مشكلة مناظرة ةساعد م-ب 

.  أخرى يخدم التحليل الذي استخدم في حل مشكلة كأساس لتحليل مشكلة            أن يمكن   أحـيانا 
   .بعض المشكالت تتشابه تماماف

   : المشكلة برؤية مختلفةإليعلى النظر  التالميذ ةساعد مجـ

 إلينه ال يستطيع االتجاه نحو مدخل يؤدي        أل يتعذر على التلميذ حل مشكلة       أحيانا
 معظمها ال أنوقد يشتق القائم بالحل من المعطيات كثيرا من المعلومات ، وربما   .الحل 

 أن إلييؤدي وعموما مثل هذا الوضع   .يسـاعد علـى حل المشكلة التي يكون بصددها  
، وهنا يجب علي المعلم أن يساعد التلميذ على تبني           حالة يأس    إلىيصـل القـائم بالحل      

يوضح كيفية استخدام المعلم لهذه     ) ء-3( ملحق   .وجهـة أخـري قـد تـؤدي إلى الحل           
 .جراءات اإل

   : حل المشكلةإلىد التالميذ بجو يقود يزو ت -ثالثا

نه قد حصل على كل المعلومات التي لها        أة و  تلميذا قد فهم المشكل    أنالـتأكد من    
 التلميذ سوف يحل المشكلة بالفعل وأن حل المشكلة يتطلب درجة           أنصلة بالحل ال يضمن     

 يزود أنوال يمكن للمدرس   تتأتي من المجهود الفعليأنمعيـنة مـن البصيرة التي يجب   
يز التالميذ على    ترك إلى يزودهم بجو يقود     أنالتالمـيذ بهـذه البصـيرة ولكـنه يستطيع          

قد يشجع المدرس التالميذ على جهودهم في حل المشكلة  القـدرات الخالقـة لحل المشكلة  
 خطتهم سوف توصل للحل ويسمح لهم بوقت يكفي للتمعن في المشكلة            أنبأن يشير إليهم    

، وبعدم عقابهم على اقتراح خطط ال        وباعتراف المدرس بأن مشكلة ، صعبة      .وبحـثها   
هذه  "  :  باستعمال عبارات مثل إيجابية يشجع التالميذ بطريقة أنيمكن   .يوصـل للحل 
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 "أو  "حاول لترى ما يحدث   –ربما يوصلك هذا المدخل للحل   "،   "استمر" ،   "بداية

 .         هذه المشكلة استغرقت مني وقتا وجهدا ، ال داعي للتعجل خذ الوقت الذي يكفيك 

 لمحة تساعد في    أو في إعطاء التالميذ ملحوظة      فـي بعـض األحيان ، قد ترغب         
الحـل ، وبصـفة خاصـة التالميذ الذين تنتابهم حالة يأس وغيظ من متابعة خطط غير                 
موصـلة للحـل ، في حالة ما يصل التالميذ لدرجة اليأس تجعلهم يتركون المشكلة التي                

وال التجاهاتهم نحو   يكونون بصدد حلها ، فإنه ال يكون هناك إثراء لمفهوم الذات لديهم ،              
 .  حالة يأس ال تنضجون رياضيا وال اجتماعياإلىالرياضيات ، وعندما يصل التالميذ 

اختبار  (كذلك يجب على المدرس مساعدة التالميذ في صياغة تخمينات وفحصها 
 استراتيجية فعالة لحل إلى صياغة تخمينات وفحصها يقود أننـه قد ثبت  ، إذ إ  )صـحتها 

ـ  ،   المشـكالت  التخلي  أو ، التحقيق من صحته   و  يشجع التالميذ على التخمين ،     أنب  ويج
 البدايات الخاطئة والطرق المسدودة     ، و يخطي المعلمون عندما يخفون      تعديله   أوعـنه ،    

، فينمون اعتقادا لدى التالميذ أن المعلمين ال يفكرون عند           ، عن التالميذ     همالتـي صادفت  
 في   ، شعر بعض التالميذ باليأس وعدم التشجيع      يُ أنهذا االنطباع يمكن    ،   حـل المشكالت  

بحل نفسها   اإلجراءات الخاصة    أن المعلمين يستخدمون   يتحققوا تماما    أننهم يجب   أحـين   
 .  شجعهم على استخدامهانالمشكالت التي 

 التوصل  إلي يقودهم   أن تشجيع التالميذ على صياغة وفحص التخمينات يمكن         إن
وهذا قد يزود المدرس بفرصة لتوضيح قوة الرياضيات ،   ،كثـر من حل للمشكلة أ إلـي 

 يجدوا الطريق   أننهم يجب   أوربمـا يزيل الضغط الذي يعاني منه التالميذ الذين يعتقدون           
 .الصحيح الموصل لحل 

 يساعد المدرس التالميذ على فهم المشكلة ، وجمع األفكار المرتبطة بها ،             أنبعد  
 . الحل بأنفسهم إلي ينتظر حتى يتوصلوا أن يجب  يزودوهم بالوقت الكافي ،أنوبعد 

 :تشجيع التالميذ على التأمل في حل المشكلة وإجراءات حلها : رابًعا 

والفهم   إن تشـجيع التالمـيذ علـى تأمل جهودهم في حل المشكلة يشعرهم بالمتعة ،                
الرياضـي لمشـكلة يمكـن ترقيته عن طريق التركيز على االتجاهات الموجبة بتشجيع              
التالميذ على التحقق من صحة الحلول التي يكونون قد حصلوا عليها بعمليات االستقراء ،              

 بالتبحث في أسئلة لها ارتباط      أو سـبيل بديل للوصول للحل ،        أوبالـبحث عـن وسـيلة       
 :، وفيما يلي بعض اإلجراءات التي يمكن للمعلم استخدامها بالمشكلة 

 :بديلة لحل المشكلة ع التالميذ على بحث وتقديم طرق يشج ت-ا

 الذين يكتشفون طرقا بديله للحل ، ويتيح لهم الفرصة           تالميذه يشـجع المدرس  
والمدرس الذي ال يفعل ذلك يعوق االبتكارية   ،  باقي التالميذأماملـتقديم تلك الحلول  
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ن هذه الطرق البديلة    أوالقدرة الخالقة عند التالميذ وربما يحمل التالميذ على االعتقاد ب         
 . حل التي يقترحونها غير صحيحةلل

 على تقديم طرق فعالة ، يجد فرصة لتوضيح         هتالمـيذ  ل سلمـدر بتشـجيع ا  و
مفهوم الذات عند التالميذ    ينمي  العالقات المتداخلة في الرياضيات ، وفي نفس الوقت         

 . الرياضياتعن طريق 

 المدافعين عن طرقهم في حل المشكالت ،        قف يقف المدرسون مو   أالويجـب   
 حلول أخري ،    إلى يمتدحوا ويشجعوا التالميذ الذين توصلوا بمهاراتهم        أنفضـل   فاأل

 . الفرصة للتالميذ الذين قاموا بمثل هذه االكتشافات أتاحواوربما يفخرون بأنهم 

 :التالميذ لكي يتبحثوا في تنويعات للمشكلة المعطاة تفكير تتحدي ةحاول م-ب

ن تتحداهم بسؤال   أ عند التالميذ ب    تستثير حب االستطالع الرياضي    أنتستطيع  
فعن طريق تغيير بعض شروط معينة في   ،ينـبعث مـن مشـكلة معلومة سبق حلها   

مشكلة  –فمثال   ، وتقديمها ليتبحثها التالميذأخري تكون مشكالت أنالمشكلة ، يمكنك 
رسـم مـثلث متساوي األضالع بمعلومية طول مستقيمة المتوسط يمكن التنوع فيها             

بمعلومية المستقيم المتوسط المنصف  الميذ عن رسم مثلث متساوي الساقين بسـؤال الت  
تنويع آخر لنفس المشكلة ، هو  .للقاعـدة وطول أحد المستقيمين المتوسطين اآلخرين  

 .  رسم مثلث أضالعه مختلفة األطوال بمعلومية مستقيماته المتوسطة

ناظرة يمكن حلها   ن التـنوع في مشكالت معلومة ينتج غالبا مشكالت م               إ
-3( ملحق   .أحيانا بتحليل مشابه للتحليل الذي استخدم في حل المشكلة األصلية           

 .جراءات يوضح كيفية استخدام المعلم لهذه اإل) ء

 )إعداد البرنامج التدريبي  ( اإلطار التجريبي للبحث
إعداد باالطالع على األدبيات التي تناولت بناء البرامج التعليمية ، وخاصة برامج  

، أمكن كتابة البرنامج الحالي ، )5(وتدريب المعلمين سواء أكان ذلك قبل الخدمة أم أثناءها 
 .وفيما يلي وصف لمراحل إعداده 

 :أوالً مرحلة تخطيط البرنامج 

 :تحديد أهـداف البرنامج ) أ(

    األهـداف صـلب عملية التدريب ، والنواة األولى التي يتركز حولها البرنامج ، لكي              
إلى تنمية مهارة   ويهدف البرنامج الحالي    . محددة  يكتسـب المتدربون معارف ومهارات      

                                           
  , (Lieber, 1998) )  1994لورين أندرسون ، ( ،  ) 1990فاروق الفرا ،(على سبيل المثال   انظر - 5
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تدريس حل المشكالت الرياضية لدي الطالبات المعلمات بالسنة الرابعة شعبة معلمة فصل            
 .بكلية المعلمين بالبيضاء ، جامعة عمر المختار 

اتيجيات حلها ،   بمـراجعة األدبـيات التـي تناولت المشكالت الرياضية ، واستر          
ما وراء  ( التي تهدف إلى تنمية التفكير والوعي به         6)( وخاصة تلك االستراتيجيات الحديثة     

، وكـذلك خبـرة بعض المعلمين عند تطبيق مثل هذه اإلستراتيجيات ، التي              ) المعـرفة   
 وكذلك خبرة الباحث في تدريس      (NCTM)أوصى بها المجلس الدولي لتعليم الرياضيات       

، أمكن تحديد أربع مهارات تدريسية يندرج تحت كل منها عدًدا            ) 7(ت الرياضية   المشـكال 
من  األداءات السلوكية التي يمكن للمعلم استخدامها عند تدريس حل المشكالت ، ويهدف              

 {البرنامج الحالي إلى إكساب الطالبات المعلمات المهارة في أداء تلك األداءات السلوكية             
الـبة المعلمة التي تتمكن من أداء تلك األداءات السلوكية بالدقة            ، أي أن الط    })5(ملحـق 

المطلـوبة وفي الوقت المناسب تعد متمكنة من مهارات تدريس حل المشكالت،الذي يعد             
 .يوضح أهداف البرنامج  ) 2(وملحق . الهدف الرئيس للبحث 

 :اختيار محتوى البرنامج ) ب(

هداف المحددة له ، وعلى ضوء      ينبغـي اختـيار محتوى البرنامج على ضوء األ        
، وبالرجوع إلى أهداف البرنامج ، وإلى طرق اكتساب          احتياجات الطالبات المعلمات الفعلية   

 -: المفاهيم والمهارات تم تحديد محتوى البرنامج بحيث يتضمن اآلتي 

إطـار نظري يتعرض لمفهوم ما وراء المعرفة ، ومهاراتها ، واستراتيجياتها ، وكذلك               .1
 حل المشكالت ، وكيفية تدريس المشكالت الرياضية باستخدام استراتيجيات ما           أسـلوب 

انظـر اإلطـار النظـري الذي تم توزيع نسخة منه على الطالبات    . ( وراء المعـرفة   
 )المعلمات 

فيلبس &  ولن ةمجمـوعة مـن المشكالت الرياضية التي تم إعدادها باستخدام استراتيجي           .2
k.W.lيين  وهذه المشكالت على مستو : 

( مشـكالت على مستوى الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية          : المسـتوى األول     -
، وهي الصفوف التي تعد الطالبات المعلمات للتدريس بها ،          ) حتـى الصـف الرابع      

وهذه المشكالت يستخدمها كل من الباحث والطالبات المعلمات في الخطوات الخاصة           
المعلم هنا هو الباحث ، والمتعلم      ( ة من قبل المعلم     بالنمذجة بواسطة المتعلم أو النمذج    

 )هو الطالبات المعلمات ، في فترة التدريب على استراتيجية ولن فيلبس 

                                           
 تم عرض هذه اإلستراتيجيات في اإلطار النظري  6-

 ، وعمل مدرًسا للرياضيات بالتعليم 1987 حتى عام 1980عمل الباحث مدرًسا للرياضيات بالمرحلة االبتدائية من عام  7- 
 1989حتى عام 1987اإلعدادي من عام 
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مشكالت في مستوى المرحلة اإلعدادية أو الثانوية ؛ ليستخدمها الباحث           : المستوى الثاني 
مهارات تدريس حل   فقـط فـي مرحلة النمذجة بواسطة المعلم ، ليستطيع الباحث إظهار             

يوضح ) 3(المشـكالت مـن خالل تفاعل حقيقي بينه وبين الطالبات المعلمات ، وملحق              
 .محتوى البرنامج 

 :تحديد أساليب التعليم في البرنامج ) جـ (
   بالرجوع إلى أهداف ومحتوى البرنامج حدد الباحث أساليب التعليم التي يتم استخدامها            

 المفاهيم و المهارات المتضمنة في البرنامج ،        إلكسابهن فـي تـدريب الطالبات المعلمات     
 -: وهذه األساليب هي 

 ،   والمناقشة  المحاضرة أسلوبيلـتدريس الجانـب النظري لمحتوى البرنامج تم استخدام          
 لكل من استراتيجيات ما وراء المعرفة ،  حـيث قام الباحث بنفسه بشرح الجوانب النظرية       

صورة (  كما هي في كتيب البرنامج    وضع التدريب ،     م ومهـارات تدريس حل المشكالت    
  ) .من اإلطار النظري

أداء مهارات تدريس حل المشكالت استخدم الباحث       على  الطالـبات المعلمـات     لـتدريب   
 .، وهي إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة wilen&Pillipsاستراتيجية ولن فيلبس 

 :أداة التقويم في البرنامج ) ء ( 
ويم األساسـية فـي البرنامج هي بطاقة مالحظة لمهارات تدريس حل            أداة الـتق  

المشـكالت الرياضية ، وقد استخدمت هذه البطاقة في القياسين القبلي والبعدي ، بل وفي               
أثناء التدريب ، حيث تم توزيع صورة من البطاقة على الطالبات المعلمات الستخدامها في              

 :ا ، وفيما يلي خطوات إعداد هذه البطاقة تقويم زمالئهن ، بل وتقويم أنفسهن ذاتًي
 تدريس حل المشكالت الرياضية لمهارات الطالبات المعلماتإعداد بطاقة مالحظة أداء 

 :الهدف من البطاقة ) أ(
الطالبات المعلمات بالسنة الرابعة    الهـدف من بطاقة المالحظة هو قياس مدى تمكن               

وتتكون من ثالث مهارات فرعية      ،   مشكالتتدريس حل ال  مهارات  شعبة معلمة فصل من     
 :هي 

 .مهارة وضع خطة لحل المشكلة الرياضية  -1
 .مهارة مراقبة تنفيذ خطة الحل  -2
 . مهارة تقويم الخطة -3

  :)بنود البطاقة ( تحديد األداءات السلوكية ) ب(

 ة بصف  اهتمت بمهارات التدريس   التيقـام الباحث بالرجوع إلى الدراسات السابقة         
 بصفة تدريس حل  المشكالت الرياضية     تناولت مهارات    التـي والدراسـات    ،) 8(عامـة 

                                           
 ( Freeman, D., 1982 ),(Zuck,J.,1984),(Gary,D.,1990),(Malcolm,S.,93):  انظـر علـى سبيل المثال   -  8
محمد عبد (، ) 1993حسن شحاته ومحبات أبو عميره ،(، ) 1990مصطفى رسالن ، (، ) 1984محمـد زيـاد حمـدان ،       (

 ) .1994الرءوف الشيخ ، 
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 ، وبناًء على    ما وراء المعرفة   تناولت دراسة موضوع     التي ، وكذلك األدبيات     )9(خاصـة 
تدريس حل  ذلـك أمكن تحديد األداءات السلوكية الخاصة بكل مهارة فرعية من مهارات             

،  عبارات إجرائية فيديدها ، قد صيغت هذه األداءات  سبق تح التي المشـكالت الرياضية  
  :كالتاليأداًء سلوكياً موزعين ) 30( صورتها المبدئية فيوقد تضمنت البطاقة 

 . أداًءاحدى عشر) 11( 10مهارة وضع خطة لحل المشكلة الرياضية -1

 .اءات د أةعشر) 10(مهارة مراقبة تنفيذ خطة الحل -2

  .اءاتد أسعةت) 9( مهارة تقويم الخطة-3

 :حساب صدق البطاقة ) جـ(

 -: وقد مر التحقق من صدق البطاقة بالمراحل اآلتية 

أعضاء هيئة التدريس ،   صورتها المبدئية على بعضفيتـم عرض بطاقة المالحظة      •
 ، وكذلك بعض معلمي    ، والعاملين بكلية المعلمين بالبيضاء      المـناهج وعلم    بقسـمي   

 :  النقاط التاليةمناقشتهم في، وقد تم )  4 ( ملحق بشعبية البيضاء الرياضيات 

 . معرفة مدى ارتباط األداءات السلوكية بالمهارات الخاصة بها -1

 . تمثيل المهارات الخاصة بها في كفاية األداءات -2

 . دقة الصياغة اإلجرائية لألداءات -3

ية ، أو تعديل    بناًء على اقتراحات المحكمين الخاصة بإضافة بعض األداءات السلوك        
وتقسيم المهارة األولى إلى مهارتين هما فهم المشكلة و وضع          صـياغة بعض العبارات ،    

 الذين أقروا صالحيتها المحكمين سالفي الذكر تم عرضها مرة أخرى على  خطـة حـل ،    
) 27( التي أصبحت مكونة من      . للتطبيق ، وبهذا تأكد الباحث من صدق بطاقة المالحظة        

وأمـام كـل أداء خمسـة مسـتويات، المستوى األدنى له الدرجة صفر              أداًء سـلوكياُ ،     
والمستوى األعلى له أربع درجات ، وبذلك تكون النهاية الصغرى للبطاقة الدرجة صفر،             

 ) :5( ، وهذه األداءات  موزعة كالتالي ملحق 108والنهاية العظمى الدرجة 

 .خمسة أداءات  )5( مهارة فهم المشكلة -1

 .اءاتد أسبعة) 7(خطة لحل المشكلة الرياضية مهارة وضع  -2

 .اءات د أسبعة) 7(مهارة مراقبة تنفيذ خطة الحل -3

 .اءات د أ ثمانية)8( مهارة تقويم الخطة-4

                                                                                                                   
 
9 - (NCTM,1989)  ,( Schoenfeld, Alan H.1992),(Wilborn,1994),(Jo,Miheon,1993) 

  تضمنت فهم المشكلة- 10
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 -: حساب ثبات بطاقة المالحظة ) د (

وتعد طريقة  " .   المرات المتعاقبة  فيتطابق نتائج القياس     : "يعـرف الثبات بأنه     
 حساب الثبات من أكثر الطرق استخداما وشيوعا لسهولتها ، ويتطلب           يفاتفاق المالحظين   

 فيلمالحظة سلوك نفس المعلم ،      )  اثنين عادة  (اسـتخدام هذه الطريقة أكثر من مالحظ        
محمد المفتى ،   ( نفس الوقت ، باستخدام نظام المالحظة المراد إيجاد ثباته ، ولقد بين المفتى              

 :أثناء عملية التسجيل في اع الخطوات التالية أنه يجب اتب ) 92 : 90 ، 1991

 الفصل يتيح له رؤية وسماع المدرس بوضوح ،         في مكان   في أن يجلـس كل مالحظ       -1
 .وأن يعمل مستقالً عن اآلخرين 

 نفس التوقيت ، وأن ينتهوا      في قائمة المالحظة    في أن يبدأ المالحظون تسجيل البيانات       -2
 . نفس الوقت أيضا فيمن التسجيل 

 تسجيل األداءات   في أن يستخدم كل مالحظ من المالحظين نفس الرموز ، والعالمات            -3
 .أثناء فترة المالحظة في  تحدث التي

 نفس  في كـل مالحظ من المالحظين من المالحظين من عملية التسجيل            ينتهـي  أن   -4
  نهاية الفترة الزمنية الكلية المخصصة للمالحظة ، وأن يفرغ كل من           فـي الـوقت ،    

 .المالحظين بياناته مستقالً عن اآلخرين 

علـى ضـوء مـا سبق يتم تحديد عدد مرات االتفاق بين المالحظين ، ونستخدم                 
 ،  1989 ،   عزيز مجدي: (  كالتاليلحساب نسبة االتفاق ، وهى       ) coperكوبر    ( معادلـة   

142 (  
 

 
 .على ارتفاع ثبات النظام فأكثر فهذا يدل % 85وإذا كانت نسبة االتفاق 

تدريس حل المشكالت   ولحسـاب ثـبات بطاقـة مالحظـة أداء المعلم لمهارات            
أحد المدرسين المساعدين بالكلية والمشرف      ، قام الباحث بعقد عدة جلسات مع         الرياضـية 

 يجب مراعاتها عند القيام     التي على الخطوات    هوقد تم اطالع  ،   على التربية العملية للشعبة   
  : التالية المالحظة وقد تمت على النحو بعملي

 كاملة للمعلم المطلوب    ةبحضور حص ) المساعد والمدرس   الباحث  (  قـام المالحظان     -1
  .)شملت العينة عشرة معلمين من مدارس مدينة البيضاء  ( مالحظته

 التي بطاقة المالحظة علما بأن األداءات       بملء نهاية الحصة    في قام كل مالحظ بمفرده      -2
 .تضمنتها البطاقة كانت معروفة لدى كل من المالحظين سلفا 
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 هذه المرحلة على ظهور أو عدم ظهور األداء وليس على           فيولقـد كان التركيز      
 وقد   المرحلة باختالف المالحظين بالنسبة لمستوى األداء        في ال يعتد    أيمستوى األداء ،    

للمهارات موضع الدراسة تراوحت    نسبة االتفاق على األداءات السلوكية      وجـد الباحث أن     
وهى نسبة اتفاق مقبولة ،     % 87.5، وكـان متوسط نسبة االتفاق       % 100،  % 75بـين   

 . ثابت الحاليوبذلك نستطيع القول أن نظام المالحظة 

تدريس وبعـد تأكد الباحث من صدق وثبات بطاقة مالحظة أداء المعلم لمهارات              
ن هذه البطاقة صالحة لالستخدام ، وتعطى نتائج         ، يمكن الحكم بأ    حـل المشكالت الرياضية   

ما "  من أسئلة البحث والذي ينص علىالسؤال األولوبـذلك أكون قد أجبت على   . دقـيقة 
مهـارات تـدريس حل المشكالت الرياضية التي ينبغي توافرها لدى طالبات السنة الرابعة              

 شعبة معلمة فصل بكلية المعلمين بالبيضاء ؟

 : فيذ البرنامجمرحلة تن: ثانياً 

 :اختيار مجموعة  الدراسة   )أ(

المعلمين بكلية  معلمة فصل   شعبة   بالسنة الرابعة     الطالبات المعلمات  اختيـرت جميع        
وعددهن ثالث   ،   2004/2005 جامعـة عمـر المختار ، في العام الجامعي           ،بالبيضـاء   

 .بها وتم استبعاد طالبتين لعدم انتظامهما ، وتكرار غيا  طالبة ، عشرونو

 :القياس القبلي    ) ب(

/20/12بطاقة المالحظة قبلًيا على مجموعة البحث ابتداًء من االثنين الموافق            طُـبقت      
 spssيبـين نـتائج ذلك التطبيق،  وباستخدام البرنامج اإلحصائي           ) 6( ، وملحـق     2004

 :للمجموعة الواحدة ،تم الحصول على النتائج التالية
 

مستوى 
 الداللة

 "ت"قيمة 
فرق بين ال

 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 المجموعة

الوسط 
 الفرضي

0.001 -7.887 -22.6 12.9 27.6 50 
   

 لصالح المتوسط   0.001الجدول السابق يبين أن هناك فروق دال إحصائيا عند مستوى            
الفرضـي ،وهـذا يـدل علـى ضعف مستوى الطالبات المعلمات في مهارة تدريس حل                

ما " ذا أكون قد أجبت على السؤال الثاني من أسئلة البحث الذي ينص على            المشـكالت، وبه  
مسـتوى أداء طالـبات السنة الرابعة شعبة معلمة فصل بكلية المعلمين بالبيضاء لمهارات              

 .تدريس حل المشكالت الرياضية ؟
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 :مرحلة التدريس والتدريب   ) ت(

ة المالحظة بلقاء تمهيدي    بدأت عملية التدريس فور االنتهاء من التطبيق القبلي لبطاق        
مـع الطالبات المعلمات ، تم فيه توضيح أهداف البرنامج الرئيسة ، وقد قام الباحث بنفسه                
بشـرح الجوانب النظرية للمهارات المطلوب إتقانها ، المتضمن في كتيب البرنامج الذي             

 :يتضمن اإلطار النظري لهذه البحث ، وموضوعاته الرئيسة هي 

 . استراتيجياتها – مهاراتها –مفهومها  :  ما وراء المعرفة -

مفهوم حل المشكالت الرياضية ، وأهميتها ، واستراتيجيات تدريسها          :  حل المشكالت  -
، وخاصـةً وراء المعرفية منها ، ثم يختتم الكتيب بقواعد مفيدة يستخدمها المعلم عند               

ي من شهر   تدريس حل المشكالت ، واستغرق ذلك ثمان ساعات ، خالل النصف الثان           
 .2005 ، والنصف األول من شهر يناير 2004ديسمبر 

أما الجانب التدريبي على مهارات تدريس حل المشكالت ، التي تنمي الوعي بما             
 حتى نهاية   2005وراء المعـرفة فقـد استمر اثنتي عشرة ساعة من منتصف شهر يناير              

 : ، وقد تم اآلتي 2005شهر فبراير 
 كاستراتيجية فوق معرفية    Willen&Pillipsفيلبس  & ية ولن  اسـتخدم الـباحث استراتيج     -

، وقد اختار   ) ما وراء المعرفة    ( تستخدم لتدريب الطالب على تنمية الوعي بالتفكير        
، الستخدامها في النمذجة بواسطة المعلم ، ثم         ) 3(الـباحث عـدة مشـكالت ملحق        

يم المصغر من منتصف    الـنمذجة بواسطة المتعلم ، وذلك داخل الكلية في دروس التعل          
 ، سـاعتان أسـبوعًيا لمدة شهر ، مع تعزيز االستجابات الصحيحة ،              2005ينايـر   

وتصحيح الخاطئ منها ، ثم انتقل التدريب إلى داخل الفصول بالمدارس االبتدائية لمدة             
 .أسبوعين 

،   DRAW  اسـتخدم الباحث عدة استراتيجيات وراء معرفية حديثة لحل المشكالت منها -
FASTDRAW وغيرهما ، . 

 تـم توزيـع صـورة من بطاقة المالحظة على الطالبات المعلمات ، وشرح األداءات                -
السـلوكية التي تتضمنها ، ومعرفة متى وكيف تستخدم هذه األداءات ؛ لتحقيق الهدف              

إتقـان الطالبات المعلمات لهذه األداءات ، التي تنمي لدى التلميذ           : األساسـي وهـو     
  .الوعي بالتفكير

 : البعدي القياس  ) ث(

بطاقة  طُيقت  -والتدريبي   النظري   - بعـد االنـتهاء مـن تدريس محتوى البرنامج        
 ، ولمدة   24/3/2005المالحظـة بعدًيا على مجموعة البحث ابتداًء من الخميس الموافق             

، بواقع حصتين لكل معلمة وأخذ      )11(أسـبوعين خـالل الـتدريب المتصل للتربية العملية        
 .يبين نتائج ذلك التطبيق ) 6(ملحق متوسطيهما ، و

                                           
 .تقييم بمدرسة الوحدة ، ومدرسة على بن أبى طالب بمدينة البيضاء بالجماهيرية العظمى تم ال- 11
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 : تقويم البرنامج : ثالثًا 

  يتم تقويم البرنامج بمعرفة فعاليته ، من خالل التحقق من فروض البحث  

 : اختبار الفرض األول -1
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات         ”: ينص الفرض األول على      

لي والبعدي لمهارات تدريس حل المشكالت      المجمـوعة التجـريبية فـي القياسـين القب        
 .” الرياضية لصالح القياس البعدي  

حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم    وللـتحقق مـن صـحة ذلك الفرض تم استخدام            
يبين ) 2(، والجدول    متوسطين مرتبطين   لمعرفة داللة الفروق بين        SPSSاالجتماعية      

 . تم الحصول عليها التيالنتائج 
 

  )2( جدول 

للفرق بين متوسطي درجات أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي لمهارة " ت"قيمة 
 تدريس حل المشكالت الرياضية

 م البيـــــان القيمـة
 1 عدد أفراد العينة 21
 2 درجة الحریة 20

 3 المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي 27.6
 4 المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي 80.9
 5 متوسط الفروق 53.3
0.60212  6 معامل االرتباط بين درجات القياسين القبلي والبعدي

 7 االنحراف المعياري للفروق 10.9

 8 المحسوبة" ت"قيمة  22.4
 9 الداللةوى مست 0.001

 
الفرق بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات في القياسين        أن  ) 2( يبين الجدول   

ارات تدريس حل المشكالت الرياضية دال إحصائًيا عند مستوى داللة         القبلي والبعدي لمه  
 . ، وبذلك يتم قبول الفرض األول من فروض الدراسة 0.001

 
 
 
 

                                           
 0.01 دال إحصائيا عند مستوى - 12
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  : اختبار الفرض الثاني-2
ُيسهم البرنامج المقترح   ” :ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة على          

ى أفراد المجموعة   فـي تنمـية بعـض مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية لد           
 .”%90التجريبية ، حيث تكون الداللة العملية أكبر من 

 :         والختبار صحة ذلك الفرض تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

تدريس حل المشكالت   لمهارة    13)(، لحساب نسبة الكسب المعدل    ” بـالك ”معادلـة     ) أ (
 .م الحصول عليها يبين النتائج التي ت) 3(، والجدول الرياضية 

 ،  لمعرفة نسبة التحسن التي ترجع إلى استخدام البرنامج        )η( )14(الداللـة العملـية     ) ب (
 .يبين النتائج التي تم الحصول عليها   ) 4(  والجدول 

  )3( جــدول 

 تدريس حل المشكالت الرياضيةنسبة الكسب المعدل لمهارة 

م البيـــــان القيـمــة
1 )ع ( مى النهاية العظ 108

2  )1م( متوسط التطبيق القبلي  27.6

3  )2م( متوسط التطبيق البعدي  80.9

4 نسبة الكسب المعدل 1.15

 
 )4 (جدول 

  القياسين القبلي والبعديفي والداللة العملية للفرق بين متوسطي درجات أفراد العينة ( η2)مربع إيتا
 

 مربع إيتا
(η2 ) 

الداللة 
 العملية

قيمة 
 "ت"

االنحراف 
 المعياري للفروق

متوسط 
الفروق

 المهارة

0.96 0.98 22.4 10.9 53.3 

ــل   ــدريس حـ تـ
 المشكالت الرياضية

 
تدريس حل المشكالت   المعدل لمهارة     يتضح أن نسبة الكسب   )  3(من الجدول   

، وعلى ذلك يمكن الحكم بأن       أكبر من الواحد الصحيح     وهى  )  1.15(   هي   الرياضية

                                           
 متوسط القياس القبلي، ع 2متوسط القياس البعدي ، م 1م:   ] ع)/1 م-2م)+(1م-ع(/)1 م-2م[ ( =نسبة الكسب المعدل - 13

   ( Roebuch, M., 1973, 473 )  لالختبار النهایة العظمى
14 - η 2 ] =  t2  

 /
 t2 + 439 ، 1991فؤاد أبو حطب ، ( ]  درجة الحریة(  
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 الذي أعده الباحث كان فعاالً ، وأنه أسهم بالفعل في إتقان أفراد العينة               البرنامج المقترح 
 . لدى أفراد العينة تدريس حل المشكالت الرياضيةلمهارة 

  ، وهذا يعنى أن نسبة 0.96بلغت ( η2)  يبين أن قيمة مربع إيتا) 4( والجـدول   
 كما بلغت   0 .96 بلغت امجالتـباين الكلى لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرن          

 ، وهذا يعنى أن البرنامج التدريبي الذي أعده الباحث قد أحدث            0.98الداللـة العملـية       
  ، وعلى ذلك يتم قبول الفرض % 98تحسـنا فـي مهارات تحليل المحتوى بنسبة         

  .الثاني من فروض الدراسة

لذي أعده الباحث   ن البرنامج التدريبي ا   إ الدراسة ، نستطيع القول      يبتحقق  فرض   
 ، مما   تدريس حل المشكالت الرياضية   قـد أسهم في تمكن أفراد عينة الدراسة من مهارة           

وكذلك بلغت    إحصائياً ،  ال دا االقبلي والبعدي فرق  : جعـل الفـرق بين متوسطي القياسين        
تدريس حل   تنمية مهارة    في وهـذا يعنـى أن البرنامج قد أسهم          0.98الداللـة العملـية     

 واألخير  السؤال الثالث ن وبهذا أكون أجبت على      %98 بنسبة   الرياضيةالمشكالت  
ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية بعض       " مـن أسئلة البحث ، والذي ينص على         

مهـارات تـدريس حل المشكالت الرياضية لدى طالبات السنة الرابعة شعبة معلمة فصل              
 بكلية المعلمين بالبيضاء ؟

 خالصة البحث وتوصياته
اتفقت نتائج البحث الحالي مع عدد من البحوث في مجال تدريس الرياضيات مثل             

 ، ورغم تحقق فرضي البحث      (Miheo,1993)  ، ودراسة     (Swanson,1990)دراسة    
وهي نسبة التحسن التي ترجع إلى البرنامج فإن        %  98، حـيث بلغـت الداللـة العملية         

 ن وهو   0.6لبعدي لبطاقة المالحظة يساوى   معامل االرتباط بين درجات القياسين القبلي وا      
 وهي أعلى من الحد     1.15 ، كما بلغت نسبة بالك للكسب المعدل ،        0.01دال عند مستوى    

 ال تتحقق إال إذا كانت متوسط درجات        1.2 ، حيث إن نسبة      0.15األدنى المقبول فقط بـ     
معلمات درجة  القـياس القبلـي يقترب من الصفر ، ويرجع الباحث عدم بلوغ الطالبات ال             

 :عالية من إتقان مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية  إلى عدد من العوامل منها 

افـتقار الطالبات المعلمات إلى المدرس النموذج ، حيث يعتمد التعليم في الجماهيرية              )1(
، أي يقوم المعلم بقراءة الموضوعات من       )15(علـى أسلوب اإلمالء في جميع المراحل      

 يكتبها على السبورة ويطلب من التالميذ نقلها أوُ يملها عليهم ،            دفتـر اإلعـداد ، أو     
                                           

بناُء على خبرة الباحث الميدانية من خالل عمله كمشرف عام للتربية العملية لمدة سنتين ، بشعبتي ترهونة والجبل  - 15
 األخضر
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وبالنسـبة للمشـكالت الرياضـية يكتبها على السبورة ثم يقوم بحلها ، أو يخرج أحد             
التالمـيذ لحلهـا ، وعلى بقية التالميذ نقلها بدفاترهم ، فليس هناك مجال للتفكير في                

 .الحل 

  solving Problemهن هي حل المشكالت  اعـتقاد الطالـبات المعلمـات أن ُمهمت    )2(
 ، كما عارضت    solving  Problemولـيس لتعليم التالميذ منهجية حل المشكالت          

الطالـبات المعلمات فكرة أن يستمر التالميذ في التفكير في حل مشكلة يوم أو يومين               
 ، ولكن العقبة األكثر تأثيُرا كانت قصر مدة         (NCTM)كما تنص على ذلك توصيات      

تـربية العملـية بالمـدارس ، ولكن الباحث ومن خالل محاضرات طرق التدريس              ال
أعطـى للطالـبات المعلمـات بعـض المشكالت الرياضية التي تتطلب وقتا للتفكير              

 وخالل هذا األسبوع يأتي الطالبات      16)(اسـتغرقت المشـكلة الواحدة أكثر من أسبوع       
ت للحل ، ثم أعطيت لهن      بحلـول غير صحيحة فأوضح لهم الخطأ وفتح أمامهن ثغرا         

 )ء-3( مسائل جديدة تعرض على التالميذ لحلها ، ملحق

 االعـتقاد بـأن حـل المشكلة هو نهاية المطاف أدى إلى انخفاض درجات الطالبات                )3(
المعلمات على بطاقة المالحظة في القياس البعدي في درجات المهارة األساسية الثالثة            

 . ذ اهتمامهم بالمشكلة بعد حلها وهى  تقويم الخطة ، حيث يفقد التالمي
 

 :توصيات البحث 

 :بناًء على نتائج البحث الحالي يوصى الباحث بما يلي 

إعـادة النظـر في برامج إعداد المعلم بكليات المعلمين بالجماهيرية العظمي ، بحيث               .1
تتضـمن مقرًرا في مهارات التدريس ، وزيادة مدة التربية العملية داخل المدارس ،              

العتماد على التدريس المصغر داخل الكليات    إال في أضيق الحدود ، وكذلك           وعدم ا 
تضمين محتوى مادة طرق التدريس بعض االستراتيجيات الحديثة مثل االستراتيجيات          

 .فوق المعرفية وغيرها 

تضمين كتب الرياضيات بالمراحل المختلفة مشكالت رياضية تتحدى تفكير التالميذ ،            .2
كما أوصت  (في محاوالت حلها مدة قد تكون أياًما أو حتى أسابيع           ويسـتمر التالميذ    

NCTM . (  

تغيير اتجاهات كل من المعلمين والتالميذ نحو أدوار كل من المعلم والتالميذ في أثناء               .3
حـل المشـكلة الرياضـية ، فـيجب أن يدرك المعلم أن دوره ليس حل المشكالت                 

                                           
  هذه المشكلة هي رقم واحد في الملحق المذكور- 16
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 حلها من خالل إكسابهم مهارات ما       الرياضـية ، ولكـن تعليم التالميذ منهج وطرق        
 .وراء المعرفة 

تغييـر اتجاهـات أولياء األمور إن أمكن ، وتوصيتهم بعدم حل المشكالت الرياضية               .4
ألوالدهـم ، بل مساعدتهم على التفكير في الحل ، ولفت نظرهم إلى أخطاء تفكيرهم               

 ). ك أو ترك األمر للمعلم إذا لم يكونوا مؤهلين لذل( التي يقعون فيها 

االهـتمام بتدريب المعلمين في أثناء الخدمة على استخدام االستراتيجيات الحديثة في             .5
 .التعليم 

تـزويد مخططي ومطوري المناهج بنتائج البحوث التي أثبتت فعالية استراتيجيات ما             .6
 .وراء المعرفة حتى يتسنى لهم تطوير المناهج وطرق التدريس في ضوء هذه النتائج 

 يةالعربالمصادر 
 
 القاهرة ، عالم    ،"معجم المصطلحات التربوية المعرفية   )."1996(علي الجمل & أحمـد حسـين اللقاني       -

 .الكتب 

 ، المنصورة ، المكتبة     المـنهج الدراسي وبناء اإلنسان العربي     ) : " 2000(السـيد محمـد دعـدور       -
 .العصرية 

طرق التدريس وفق المناهج " ).1990( بيت العافية ، سعد المقرم     عمارةالمبـروك عـثمان أحمـد ،        -
  .اإلسالمية منشورات كليه الدعوة ، طرابلس ، "الحديثة

 ، التدريس لتكوين المهارات العليا للتفكير : ) 1996( للـبحوث التربوية والتنمية   المركـز القومـي  -
وتلخيص المركز القومي للبحوث التربوية ، قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم  عـرض 
 . ،القاهرة

ندوة العولمة " إدارة مهـارات التفكير في سياق العولمة   ) :  "2004(  أمحمـد بـو زيـان تيغـزة         -
 . ابريل21-20،وأولويات التربية

ما  التعلم القائم علي االستبطان علي تنمية مهارات  أثر استخدام استراتيجية)."ت.د(  أيمن حبيب سعيد-
،مجلة المعلم  من خالل مادة الفيزياء    األول الثانوي  وراء المعـرفة لـدى طـالب الصف       

 http://www.almualem.net/istratij4.html،متاحة على الموقع 

 .، ، القاهرة ،دار الفكر العربي:استراتيجيات التعليم والتعلم) ."1999(جابر عبد الحميد جابر  -
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 المالحق
 
 )1( ملحق

 مقابلة للطالبات المعلمات
 :أجيبي عن األسئلة التالية 

 .ماذا تفعلين قبل أن تطلبي من تالميذك حل مشكلة رياضية  )1(

هل تعتقدين أن التالميذ تواجههم صعوبات عند حل المشكالت الرياضية ، إذا كانت              )2(
 .اإلجابة بنعم فما هي األسباب وراء تلك الصعوبات ؟

 .ات الضرورية لحل المشكلة الرياضية ؟ما المهار )3(

 .كيف تقوِِّمين حل المشكلة الرياضية ؟ )4(

هـل تستطيعين تدريس حل المشكلة الرياضية ؟ إذا كانت اإلجابة بال لماذا؟ ، و إذا           )5(
 كانت اإلجابة بنعم كيف ؟

 )2(ملحق 

 أهداف البرنامج

الرابعة شعبة معلمة فصل    فـي نهاية البرنامج التدريبي تستطيع الطالبات المعلمات بالسنة          
 :بكلية المعلمين جامعة عمر المختار أن

 .تذكر عدة تعريفات لما وراء المعرفة  )1(

 .ما وراء المعرفة ) أبعاد( تذكر مهارات  )2(

 . لما وراء المعرفة.K.W.Lوفيلبس و& تذكر خطوات استراتيجيتي ولن  )3(

دريس  لما وراء المعرفة في ت     .K.W.Lوفيلبس و & تطـبق اسـتراتيجيتي ولـن        )4(
 .المشكالت الرياضية

تذكـر خطـوات بعض استراتيجيات حل المشكالت والتي تنمي مهارات ما وراء              )5(
   .SQRQCQ ,DRAW  ,fastdraw’المعرفة مثل استراتيجية 

 .تطبق  االستراتيجية السابقة في تدريس حل المشكالت الرياصية  )6(

لرياصية والوعي  تذكـر القـواعد المفـيدة التي تساعد التالميذ في حل المشكالت ا             )7(
 .بتفكيرهم

 .تعرض أمثلة توضح كيفية االستفادة من القواعد السابقة   )8(

 .تجعل التالميذ على دراية بقواعد واستراتيجيات حل المشكالت الرياضية )9(

 ).5(تتمكن من أداء بنود بطاقة المالحظة بالدقة الكافية وفي الوقت المناسب،ملحق )10(
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 )3(ملحق 

 محتوى البرنامج

 :جانب النظريأوالً ال

 .وهو صورة من اإلطار النظري تم توزيعه على الطالبات المعلمات  

 :ثانًيا الجانب العملي 

وهـو عـبارة عـن مجمـوعة من المشكالت الرياضية التي استخدمها  ومن ثم                
( الطالـبات المعلمـات غـي خطوتـي النمذجة بواسطة المعلم النمذجة بواسطة المتعلم               

ما تستخدم أيًضا في توضيح بنود بطاقة المالحظة، وفيما يلي هذه           ،ك)الطالـبات المعلمات    
 :المشكالت

 
 (DRAW):استراتيجيةأمثلة توضح كيفية استخدام ) أ-3(

 :مثال على عملية الجمع  •

 
 : مثال على عملية الطرح  •
   

 
 :مثال على عملية الضرب  •

    4 x 5           سة أشياء  أربعـة مجموعات كل مجموعة مكونة من خم       "         تعنـي
 "متماثلة 

 . المجموعات بالدوائرميمثل المتعل -
 

 
 . ألشياء المتماثلة داخل المجموعات ميمثل المتعل -
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 .ُيجمل المتعلم األشياء ، ويكتب الجواب  -

 
 :مثال على عملية القسمة  •

    24÷4= 

 .يمثل المتعلم العدد المقسوم بعناصر  -

 
 . يرسم المتعلم دوائر على كل أربع عناصر  -

 

 
 

 .6يعد المتعلم الدوائر ، والتي تمثل خارج القسمة وهو  -

 (FASTDRAW):استراتيجيةأمثلة توضح كيفية استخدام )ب-3(

 المدمجة المفضلة ن    صأمل وأخيها عمر ذهبا لمحل الموسيقى لشراء بعض األقرا        : مثال  
 نان؟ اسطوانات ، كم اسطوانة اشتراها االث4 اسطوانات ، وأمل اشترت  3عمر اشترى 

 :الحل 

 )Find(....  يتأكد المتعلم من السؤال    -   

 )Ask.  (....على المتعلم أن يبحث عن األعداد ويحيط عليها  -

 SET UP    (      =        4 CD,S(....يضع المتعلم المعادلة  -
3 CD,S 

 Tie...  =            (    +   4 CD,S 3 CD,S(يحدد اإلشارة  -

 السابقة عن  DRAW0)ا في استراتيجية  يكمل المتعلم الحل كم -
 .طريق الرسم

 لحل المعادالت الجبرية في  (DRAW):استراتيجيةأمثلة توضح كيفية استخدام     ) ج-3 (
 متغير واحد

  DRAWحل المعادلة التالية باستخدام استراتيجية  

 12 =   س2+  س 4    

 :الحل 
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 سينات ، أي    6بهة يكون لدينا       مـثل المتغيـر  س  بدائرة ، وبحساب الحدود المتشا            -1
 ست دوائر

 
  12=  س 6أي   

  علي ست دوائر بالتساوي   12 قسم المجموع وهو -2

 
 2=   يكون الحل هو عدد العناصر التي في دائرة  واحدة، أي أن الحل هو   س  -3
 
أمـثلة توضح كيفية استخدام مهارات حل المشكالت والبنود المكونة          ) ء-3(

 )طاقة المالحظةبنود ب(لها
 

 التأكد من فهم التالميذ للمشكلة) 1(

 هل يفهم التالميذ معني األلفاظ الموجودة في المشكلة؟ •

 طول أحد أنارسم مثلثا متساوي األضالع إذا علمت  :عـند حـل مشـكلة  مـثل            
 سم ، مستخدما المسطرة والفرجار ،البد أن يكون لدى التالميذ  6مستقيماته المتوسطة هو 

معـرفة  بالمثلثات المتساوية األضالع وبالمستقيمات المتوسطة في المثلث ، وإال  فيجب              
 .على المدرس توضيح مثل هذه األلفاظ 

 للمشكلة ؟ هل يأخذ التالميذ في االعتبار كل المعلومات المعطاة •

ئلوا عن تحديد طبيعة     التالميذ سُ  أنافـرض مـثال     
فات أضالع شبة الشـكل الرباعي الناتج من توصيل  منتص      

 أن لو تجاهل التالميذ حقيقة      ،منحـرف متسـاوي الساقين      
شـبة المنحرف متساوي الساقين ، فإن تحليلهم للمشكلة سوف يقود إلى استنتاج أن الشكل               

 هذا االستنتاج صحيح إال انه ليس كامال فلو         أنبينما نجد   ،الرباعي هو متوازي األضالع     
معطاة والخاصة بان شبة المنحرف متساوي الساقين ،        أنهـم اخذوا في االعتبار الشروط ال      

فـإن تحليلهم سوف يقود إلى اكتشاف أن الشكل الرباعي ليس فقط متوازي أضالع ولكنة               
 .أيضا معين 
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  : المطلوب من المشكلة  طبيعةهل يستطيع التالميذ تحديد •

ميذ بعض   كانت اإلجابة تتكون من فئة ، فإنه من المفيد أن يوجد التل            إذافمـثال ،    
فمثال  .عناصـر فـي هذه الفئة بأمل أن يجدوا  نمطا تمكنه من التنبؤ بالعناصر األخرى   

، حيث قيم أ  جـ = 2ب2+ 2كون ثالثيات فيثاغورثية  أ،ب،جـ بحيث يكون أ :المشـكلة  
  .دائما أعداد صحيحة فردية متتالية أما ب ،جـ  فهما عددان صحيحان متتاليان 

ن يحدد طبيعة اإلجابة لهذه المشكلة وهي أنها فئة كل عنصر من            إذا اسـتطاع التلمـيذ أ     
عناصرها يتكون من ثالثة أعداد  تحقق الشروط المعطاة فإن هذا يساعده  علي البدء في                
صـياغة استراتيجية للحل بان يوجد بعض عناصر في هذه الفئة ثم يحاول اكتشاف نمط               

 :حل هكذا يساعده على التنبؤ بالعناصر األخرى وقد يبدأ ال

+1ن2 =حـيث انـه من شروط المشكلة أن أ عدد فردي ، لذا يسهل التنبؤ بان أ                

ومن السهل على التلميذ الذي درس      ،حيث ن هو رقم الثالثي أي ترتيبه في الفئة المطلوبة           
تحقق ،  )  13، 12، (5والثالثي ،  ) 5، 4، (3 يتعرف على الثالثي أننظرية فيثاغورث 
وعن  .في الثالثي الثاني  5  في الثالثي األول ، 3   قيم أ هي أن الحظ .شـروط المشكلة  

هي ثالثي ثالث يحقق الشروط  25   )، 24،( 7طريق المحاولة والخطأ يمكن اكتشاف أن 
 المعطاة 

وضـع هـذه الثالثيات في جدول كما هو موضح   بو .
حيث انه من شروط المشكلة  أن يكون أ عدد فرديا لذا  يسهل              

حيث ن هو  1+ ن 2= أ   قيمة أنن الجدول المرفق التنـبؤ  م 
رقـم الثالثـي المطلوب ، أما التنبؤ بقيم ب ، جـ فهذا يتطلب              

 .ا وبصيرة أكبر تحليال مكتفً

الحـظ أن الفرق بين قيم  ب يزيد بمضاعفات متتالية           
 قيمة  أن قيمة ن ، أي      ه، وأن عامل التضاعف هو نفس     4لعـدد   

لها مضافا إليها ن ضعفا للعدد      أي ب تسـاوي قيمة ب السابقة        
 وعلى ذلك فإن 

 60  =    5    ،    ب            40  = 4 ب     وبالـتعويض نجد أن     
 .وهكذا   61  = 5  ،   جـ  41  =  4، بوبالتالي تكون قيم  جـ وهكذا 
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 التالميذ على جمع االفكار المتصلة بالمشكلة لمساعدتهم على ابتكار خطة ةسـاعد م )2(
 :للحل

 تالميذ على تحليل الشروط المعطاة والحل االفتراضيساعد ال •

 نعتبر مشكلة رسم مثلث متساوي األضالع معلوم طول أحد مستقيماته           اآلندعنا    
وما هي  .المتوسـطة ، وتحـدد مـا يمكـن اشتقاقه من المعلومات المعطاة في المشكلة     

المستقيم المتوسط ، معلوم طول  .وما هي الشروط المعطاة  .الشروط المعطاة في المشكلة 
وان المـثلث المطلـوب رسـمه هـو متساوي األضالع ، وأن علينا استخدام المسطرة                

 .والفرجار فقط

مـا هـي المعلـومات التي يمكن اشتقاقها من هذه الشروط المعطاة ؟ يمكن اشتقاق ما                  
 إلىة مستقيمة تمتد من راس المثلث       ع عـن المستقيم المتوسط في المثلث انه قط        هنعـرف 

 المستقيمات المتوسطة في المثلث أن أيضاكما نعلم  . الرأستصـف الضلع المقابل لهذا  من
 .من جهة القاعدة  1 إلى الرأسمن جهة  2تتقاطع جميعهما في نقطة تقسم كل منها بنسبة 

 تحقق األضالع المستقيمات المتوسطة في المثلث المتساوي أنوابعـد من هذا ، فإننا نعلم       
 :لتالية  ااإلضافيةالشروط 

أي يعتبر ارتفاع   )س المرسوم منها    أ كـل مـنها عمودي على الضلع المقابل للر         أن .1
 .للمثلث

  . المرسوم منها الرأس كل منها ينصف زاوية أن .2

 . المستقيمات المتوسطة الثالثة متطابقة أطوال أن .3

 متطابقة  أضالع له ثالث    األضالع المثلث المتساوي    أن ما سبق ، نعرف      إلى باإلضـافة 
60حينئذ ، يكون مقياس كل زاوية فيها  .ثالث زوايا متطابقة و

o . 

 : يلي انه باستخدام مسطرة وفرجار فقط تستطيع عمل ما أيضاونعلم 

 .قطع مستقيمة متطابقة وزوايا تكون متطابقة لزوايا معلومة  .1

 . تنصيف قطع مستقيمة أوتنصيف زوايا  .2

عمود على مستقيم من نقطة      إسقاط أو عمـود على مستقيم من نقطة علية         إقامـة  .3
 .خارجه

 . o  ،45 o  ،60 o  ،30 o 90رسم زوايا خاصة مثل  .4

 واآلن ، أي مـن المعلـومات السـابقة الذكر           
 على هذا السؤال من المفيد      لإلجابةنحتاجها لحل المشكلة    

 المشكلة قد حلت أي نتصور شكال للمثلث        أن نعتبـر    أن
معلومات التي   المطلوب ، وتري ما ال     األضالعالمتساوي  
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  . نحصل عليها من تحليل هذا الحل االفتراضي أنيمكن 

 الذي فيه تتقاطع المستقيمات     المقابلدعـنا  نحلـل  المشكلة باستخدام الشكل          
 .المتوسطة الثالثة في م 

 
  أنمن نظرية هندسية معلومة نعرف 

 .جـ هـ =أ و    =  ب د أن  أيضاونعلـم  

 إيجاد أطوال ب م ، أ م ، جـ م  ؟ كيف ؟هل تمكننا هذه االعتبارات من 

 0 30= هـ جـ أ   <مقياس  = و أ جـ   <  كان مقياس وإذا

أ م  <أ م جـ  تطابق كال من  <أ م جـ ؟ وهل   <هـل نستطيع معرفة مقياس  
 جـ م ب ؟<ب ، 

هـل نستطيع رسم زوايا مساوية في المقياس للزوايا أ م جـ ، أ م ب ، ب م                   
 رة والفرجار فقط ؟جـ باستخدام المسط

  ، مختلفة عن السابقة ، لحل نفس المشكلة ؟أخرىوآلن هل يمكنك ذكر خطة 
 

 :ساعد التالميذ في الحصول على معلومات عن طريق تحليل مشكلة مناظرة •

 أي االستفادة من مشكلة مثل 
 
 

       
  : المشكلة برؤية مختلفة إلى على النظر ة التالميذساعدم •

م هو مركز دائرة الوحدة ، فيها القطران   :لمشكلة التالية أعتبـر ا 
أخذت  أ ي نقطة مثل جـ على القوس األصغر   .أهـ ، ب ل متعامدان 

، أ ب  ورسم جـ ن موازيا القطر ب ل ، جـ د موازيا القطر  أ هـ                   
  ما هو طول د ن ؟

 كان  إذامة ،    الزاوية  ن جـ د قائ      أنمن المحتمل انك توصلت من معلومات المشكلة        
معرفة د ن كان مبنيا على تطبيق نظرية فيثاغورث على          لالمـدخل الـذي سوف تتخذه         

 . محاولتك غير ناجحة أن المثلث ن م د ، فمن المحتمل  ، أوالمثلث  جـ ن د 

إذا أخـذت فـي االعتـبار المعلومات المعطاة في المشكلة ، مثل هذا المدخل يكون                 
 استخدام نظرية أن يعرف من يقوم بالحل أنة يجب ولكـن عـند نقطـة معـي     ،معقـوال 

فبدال من محاولة استخدام  . يبحث عن خطة بديلة أنفيثاغورث هنا ليس مثمراً ، لذا يجب 
المثلثـين جـ ن د ،    ن م د  ، اعتبر الشكل الرباعي جـ م ن د البد انك الحظت انه                         
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ة عن أقطارها باستخدام لمـاذا ؟ ماذا تعرف عن المستطيالت ، وبصفة خاص  .مسـتطيل  
 .الوحدة   =هذه  المعلومات ، تتحقق  من طول ن د يساوي  طول نصف قطر الدائرة 

 لو أننا   إليه من وجهة نظر مختلفة يمكن التوصل        إليهاأحـيانا تحلـيل المشكلة بالنظر       
 أنوهذا ال يعني  .تـركنا المشـكلة فتـرة مـن الزمن ثم عدنا إليها مرة أخري بعد ذلك     

الت يجـب التخلي عنها في كل مرة ينتاب الشخص فيها غيظا وهو يحاول حلها               المشـك 
 يتعجل من يمارس حل المشكالت بالتخلي عن مدخل لحل يكون مقنعا بان هذا              أالويحب  ،

فالمشكالت بمعناها الحقيقي ليست سهلة الحل ، ومن هنا         ،  المدخل مبني على أسس سليمة      
 .فهي تتطلب الصبر والصابرة والبصيرة 

 تشجيع التالميذ على التأمل في حل المشكلة وإجراءات حلها )  3(

 : كال من االستراتيجيات التالية لالستفادة من إنجازات التالميذ أناعتبر 

 يتحققون من الحلول التي لم يتوصلوا إليها بطريقة استنباطية ، كما            اجعل التالميذ  •
 .كان ذلك ممكنا 

 . بديلة لحل المشكلة شجع التالميذ على بحث وتقديم طرق •
 
 تفيما يلي مجموعة من المشكالت الرياضية الجيدة التي يمكن للطالبات المعلما           •

 الستخدامها في الفصول 

 أوجد حاصل جمع .1
 

D T N A L D  
G E R A L D + 
R T B E R F = 

 
 وكل حرف مت الحروف المذكورة أعاله له قيمة مختلفة تتراوح           D=5إذا علمت أن    

 D=5,T=2,N=6,A=4,L=8,G=2,E=9,R=7,B=3F=0)اإلجابة( 9  ،0بين   

 طويت نصف إذا، نصف الحجم فيفان النتيجة تكون ورقتان   طويت ورقة نصفينإذا .2
 الورق للنصف عشرين  طي استمرإذا ورقات و أربع  نصفين اصبح لديكإلىالورقة 

 ها ؟ فكم يبلغ ارتفاعاألرضوضعتها على  فكم ورقة تنتج عن هذا ؟ لو،مرة 

 سيخصم من   انه عمر يكسبان نفس المرتب عندما جاء المدير و اخبر          عمـر و أمل      .3
 تقدم  التيو بعد ستة اشهر من الشكوى       ، إضافي   10 لها   أمل أن و اخبر   % 10مرتبة  
قارن ،% 10 و خصم من استرعمر لإضافي%10 عـاد المدير و منح  ،عمـر بهـا  
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هل يكسبا اكثر  ،اإلضافات الخصوم و هذه  بعد كلاألصليةمرتباتهم الحالية بمرتباتهم 
 أجابتكأم اقل ؟ اشرح 

 46 تتقدم تسير بسرعة التيالسيارة ، على الطريق االتجاهنفس  فيسيارتان تسافران  .4
فكم ميال تبعد ، الساعة في ميال 70 تسير بسرعة األخرىالسيارة  و، الساعة فيميال 

 السيارة إلى األسرعالسيارة  إدراك دقيقة من 30البعض قبل  السـيارتان عن بعضهما 
 طأ ؟باأل

بهذا المعدل كم قطة نحتاجها ، دقائق 5 فياإلمساك بخمسة فئران  خمسة قطط تستطيع .5
 100 ملحوظة ليست -دقيقة  100 فيلالمساك بمائة فأر 

 من لأتطوهل العلبة ، علبة في كرات 3كل  ،بإحكامتعبئتها  كـرات لعـبة التنس تم   .6
  صحيحة حابتكإ أن اشرح كيف علمت  س ؟المسافة المحيطة أم العك
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 )4(ملحق 

 أسماء السادة المحكمين على بطاقة المالحظة

 م االسم الوظيفة

كلية –أسـتاذ مـناهج وطـرق تدريس الرياضيات         
 جامعة المنصورة–التربية 

 1 مجدي عزيز إبراهيم. د.أ

ة كلي–مـدرس مـناهج وطرق تدريس الرياضيات        
 جامعة المنصورة–التربية 

 2 فريال عبدة أبو ستة. د

كلية –مـدرس مـناهج وطرق تدريس الرياضيات        
 جامعة المنصورة–التربية 

 2 أحمد ابراهيم عبد السالم. د

–كلية التربية ببور سعيد     –مـدرس علـم النفس        
جامعـة قـناة السـويس،والمعار إلى جامعة عمر         

 المختار

 3 إبراهيم محمد المغازي.د

جامعة –كلية رياض األطفال    –مـدرس علم النفس       
 القاهرة،والمعار إلى جامعة عمر المختار

 4 شحاتة سلسمان محمد.د

 جامعة  –كلـية التـربية   –مـدرس علـم الـنفس         
 حلوان،والمعار إلى جامعة عمر المختار

 5 مدحت وليم. د

جامعة –كلية التربية   –مـدرس تكنولوجـيا التعليم      
 المنصورة

 6 د عتمانالشحات سع

–كلية التربية بالبيضاء    –مدرس مساعد علم النفس       
 جامعة عمر المختار

 7 سليمان سعد صالح . أ

–مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات       
 جامعة المنصورة–كلية التربية بدمياط 

 8 أبو الفتوح مختار القراميطي. أ

–مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات       
 جامعة المنصورة–ة بدمياط كلية التربي

 9 محمد السيد الدمرداش. أ

10 مبروكة محسن ارويفع مدرسة رياضيات بمدرسة الوحدة بالبيضاء
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 )5(ملحق 

 الصورة النهائية لبطاقة المالحظة

 بطاقة مالحظة لمهارات تدريس حل المشكلة الرياضية
 
 

 مستوى األداء
ضعيف 

 داج

جيد  متوسط ضعيف
 جدا

 األداءات السلوكية جيد

المهارة
 

 .تطلب من التالميذ قراءة المشكلة الرياضية عدة مرات سًر .1     

 .تطلب من التالميذ قراءة المشكلة الرياضية بصوت مسموع  .2     

تطلـب مـن التالمـيذ التعبيـر عن المشكلة الرياضية بلغتهم             .3     
 .الخاصة

 .أللفاظ الموجودة بالمشكلة الرياضيةتتأكد من فهم التالميذ ل .4     

 .تطلب من التالميذ رسم أشكال لتوضيح المشكلة الرياضية .5     

فهم المشكلة
 

 .تتقبل أفكار التالميذ وال تقلل من أهميتها .6     

تطلـب مـن التالميذ جمع كل المعلومات التي قد تفيد في حل              .7     
 .المشكلة الرياضية 

في الحصول على معلومات عن طريق تحليل       تسـاعد التالميذ     .8     
 .مشكلة رياضية مناظرة

تسـاعد التالمـيذ علـى النظر إلى المشكلة الرياضية برؤية            .9     
 .مختلفة

تـدرب التالمـيذ علـى خطـوات استراتيجيات حل المشكلة            .10     
 .الرياضية

 
 .تساعد التالميذ على تبسيط المشكلة .11     

اكتشـاف االستراتيجية المناسبة لحل  تسـاعد التالمـيذ علـى       .12     
 .المشكلة 

وضع خطة للحل
 

 .تطرح اسئله تثير انتباه التالميذ و تحافظ على تركيزهم .13     

تشجع التالميذ على استخدام استراتيجيات مختلفة لحل المشكلة         .14     
 .الرياضية

مراقبة 
ذ
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تشـجع كـالً من الحل الفردي للمشكلة والحل في مجموعات            .15     
 .ة صغير

 .تطلب من التلميذ المخطىء إعادة النظر في إجراءات الحل  .16     

تشـجيع التالمـيذ على إبداء وجهات النظر الخاصة بهم وعدم        .17     
 التقيد بتفكير اآلخرين

 .تساعد التالميذ على تفسير المشكلة الرياضية بعدة طرق .18     

 تهيئ للتالميذ جو صفي يسهم في حل المشكلة  .19     

 

 .تطرح اسئله تثير انتباه التالميذ و تحافظ على تركيزهم .20     

تشجع التالميذ على استخدام استراتيجيات مختلفة لحل المشكلة         .21     
 .الرياضية

تشـجع كـالً من الحل الفردي للمشكلة والحل في مجموعات            .22     
 .صغيرة 

 . إجراءات الحل تطلب من التلميذ المخطىء إعادة النظر في .23     

تشـجيع التالمـيذ على إبداء وجهات النظر الخاصة بهم وعدم        .24     
 التقيد بتفكير اآلخرين

 .تساعد التالميذ على تفسير المشكلة الرياضية بعدة طرق .25     

تطلـب مـن التالمـيذ البحث في تنويعات للمشكلة الرياضية            .26     
 .المعطاة

 ومرشدة في كل خطوات حل     تـتفاعل مـع التالمـيذ كموجهة       .27     
 .المشكلة 

تقويم خطة الحل
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 )6(ملحق 

  في القياسين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظةتدرجات الطالبات المعلما
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م القياس البعدي القياس القبلي
 

35 98 1 
15 80 2 
30 85 3 
50 90 4 
20 77 5 
35 80 6 
45 81 7 
50 93 8 
20 68 9 
20 71 10 
25 71 11 
20 70 12 
40 95 13 
20 86 14 
50 99 15 
15 66 16 
15 95 17 
10 64 18 
15 85 19 
25 64 20 
25 81 21 


