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 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ        

خدـ الباحث المنيج المشكمة الرياضية لدل طالب المرحمة االبتدائية. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة است
( ميارة مكزعة 82الكصفي المسحي، كأعٌد بطاقة مالحظة كأداة لمدراسة، كتككنت البطاقة مف )

عمى خطكات حؿ المشكمة الرياضية: فيـ المشكمة، كضع خطة لمحؿ، تنفيذ خطة الحؿ، التحقؽ 
رياضيات ( معممنا مف معممي ال82مف صحة الحؿ. كطيبِّقت األداة عمى عينة عدد أفرادىا )

الذيف ييدرِّسكف طالب الصؼ الرابع االبتدائي في المدارس الحككمية بمدينة مكة المكرمة. 
كلإلجابة عف أسئمة الدراسة استيخًدمت بعض المقاييس اإلحصائية مف خالؿ تطبيؽ برنامج 

 (. كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:spssالحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )
ياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات فيـ المشكمة كاف بمستكل متكسط، بينما درجة إس .1

درجة إسياميـ في تنمية ميارات: كضع خطة لمحؿ، كتنفيذ خطة الحؿ، كالتحقؽ مف 
 صحة الحؿ كاف بمستكل منخفض.

  درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية ككؿ كاف .8
 بمستكل منخفض.

 وفي ضوء نتائج الدراسة، قدم الباحث مجموعة من التوصيات من أىميا:
إثراء المقررات القائمة )التخصصية( ضمف برنامج إعداد معمـ الرياضيات بكؿ ما يتعمؽ  .1

 بحؿ المشكالت.
تدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى حؿ المشكالت الرياضية )الخطكات، الميارات،  .8

 في الجانبيف النظرم كالتطبيقي أثناء التدريب. االستراتيجيات(، مع التكازف
إعداد دليؿ متكامؿ لمعمـ الرياضيات في مجاؿ حؿ المشكالت، ليككف أحد المراجع الرئيسة  .3

 لممعمـ في ىذا المجاؿ.
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Abstract 
        This study aimed to identify the extent of contribution made by 
the mathematics teachers in promoting mathematical problem solution 
skills (algorithm) by primary school stage students. To achieve the 
objectives of the study, the researcher employed the descriptive survey 
method and prepared an observation card as the study's tool. The card 
contained (28) skills assigned to the steps of working out the 
mathematical problem: comprehending the problem, formulating a plan 
for solution, executing the solution plan, and verifying the correctness of 
the solution. The instrument was administered to a sample of (25) 
mathematics teachers who are teaching fourth primary graders at the 
government schools in the Holy City of Makkah. To answer the study 
questions some statistical measures were used through applying the 
social sciences statistical packages (spss). 
The study reached the following results: 
1. The degree of the mathematics teachers' contribution in promoting 

the skills of understanding the problem was at a medium level, 
whereas the degree of their contribution in promoting the skills 
(drawing up a solution plan, carrying out the solution plan, and 
verifying the accuracy of the solution) was at a low level. 

2. The extent of mathematics teachers' contribution in promoting 
mathematical problem solution skills  as a whole was at a low level.  

      Based upon the results reached, the researcher made a number of 
important recommendations: 
1. Enriching and reinforcing the current courses (specialized) within the 

mathematics teacher education program with the new in the area of 
problem solving . 

2. Training in-service teachers in mathematical problem solving (steps, 
skills, strategies) while maintaining a balance between the theoretical 
and applied aspects during training. 

3. Preparing a mathematics teacher's integrated manual in the area of 
problem solving, to serve as one of the main teacher references in 
this field. 



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ًوفورب    –احلادى عشر  العدد   – 43 اجمللد          393

 

 

 مقدمة: 
تأتي أىمية حؿ المشكالت في الرياضيات المدرسية مف حيث ككنيا النتاج األخير  "      

لعممية التعميـ كالتعمـ. فالمعارؼ كالميارات كالمفاىيـ كالتعميمات الرياضية كجميع المكضكعات 
نما ىي كسائؿ كأدكات تساعد الطالب عمى حؿ  الدراسية األخرل، ال تيعد ىدفنا في ذاتيا، كا 

 (82ـ: 8118مشكالتو الحقيقية". )النذير كآخركف، 
 ,NCTM) كقاـ المجمس القكمي لمعممي الرياضيات في الكاليات المتحدة األمريكية      

( بتحديد ما يتكقع مف المتعمـ تعممو مف الرياضيات في المراحؿ الدراسية المختمفة، 2000
الطالب عمى حؿ المشكالت الرياضية  ككضع تمؾ التكقعات في عشرة محاكر مف أىميا قدرة

( NCSM, 2000(، كما قدـ المجمس الكطني لمشرفي الرياضيات )22ـ: 8111)المالكي، 
المككنات األساسية لمرياضيات في القرف الحادم كالعشريف، كذكر في مقدمتيا حؿ المشكالت 

مممكة العربية (. كتؤكد كثيقة منيج الرياضيات في التعميـ العاـ بال8ـ: 8112)الشيرم، 
السعكدية عمى أف تنمية ميارات حؿ المشكالت الرياضية تعد ىدفنا رئيسنا مف أىداؼ تعميـ 

 (3ـ: 8112الرياضيات بمراحؿ التعميـ المختمفة. )الشيرم، 
كتيعتبر عممية تككيف خطة لحؿ المشكمة عممية ميمة يتكقؼ عمييا نجاح حؿ المشكمة،       

ف يتعثركف في حؿ المشكالت ال تككف لدييـ خطة كاضحة لمحؿ حيث إف معظـ األفراد الذي
في كتابو "البحث عف  George Polya(. كييعد ما قدمو جكرج بكليا 822ـ: 8112)األميف، 

" مف أفضؿ األعماؿ التي تقدـ خطة لحؿ المشكمة بطريقة مشكقة  How to Solve itالحؿ 
كىي: فيـ المشكمة، التخطيط، تنفيذ الخطة، كممتعة، حيث أنو اقترح أربع خطكات لحؿ المشكمة 

(. كقمما نجد مؤًلفنا أك باحثنا يتناكؿ مكضكع حؿ 122:  )أ( ـ8112اختبار الحؿ )اليكيدم، 
المشكالت إال كيتعرض لما اقترحو بكليا حكؿ ىذا المكضكع، بؿ كيؤكد عمى أىمية استخداـ 

ـ(، كأبك 8113ة: المصرم)مقترحاتو في حؿ المشكمة الرياضية، كىذا ما أكدتو دراس
( ـ( كالتي أكصت جميعيا عمى أىمية 8112ـ(، كالعكيشؽ)8112ـ(، كالقيسي )8112لـك

 استخداـ المعمميف لخطكات بكليا في حؿ المشكمة الرياضية.
كيعاني الكثير مف الطالب مف صعكبات تكاجييـ في حؿ المشكالت الرياضية، كالتي       

في حؿ ىذه المشكالت بصكرة جزئية أك كمية، كىذا ما أظيرتو أدت بدكرىا إلى ضعؼ قدراتيـ 
ـ(، 8112) ـ(، كمديف8112) نتائج بعض الدراسات كما في دراسة: سميمة الصباغ

ـ(. 8111) ق(، كفكزية الثبيتي1282) ـ(، ، كالسميرم8112) ـ(، كالجنيد8112كرصرص)
س مستكل التقدـ في كىي اختبارات تيدؼ إلى قيا TIMSSكما أظيرت نتائج اختبارات 

، كتتـ بصفة دكرية كؿ أربع سنكات،  التحصيؿ الدراسي لمطالب في مادتي الرياضيات كالعمـك
كيشترؾ فييا الكثير مف الدكؿ( ضعؼ نتائج تحصيؿ طالب المممكة العربية السعكدية في العمـك 
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مكقع في الرياضيات في ال TIMSS 2003كالرياضيات، حيث كاف ترتيب الطالب في اختبار
( حيث كاف المتكسط الدكلي 338( دكلة مشاركة كبمتكسط تحصيؿ مقداره )22( مف بيف )23)
( دكلة 22( مف بيف )22في المكقع ) TIMSS 2007(، بينما كاف ترتيبيـ في اختبار 222)

( 211( حيث كاف متكسط القياس )382مشاركة كمعتمدة النتائج كبمتكسط تحصيؿ مقداره )
(، كيخفؽ طالبنا في حؿ كؿ األسئمة كعمى كجو الخصكص األنماط 11 ق:1231)الشمراني، 

 ـ(   8112كالمشكالت المفظية. )كزارة التربية كالتعميـ )منشكرات عممية(، 
عدادىـ لمحياة كمشكالتيا المعقدة أحد أىـ األىداؼ التي تسعى         كتيعد تربية الطالب كا 

يؽ ىذا اليدؼ يتجمى بكضكح دكر معمـ الرياضيات المؤسسات التربكية لتحقيقيا، كفي سبيؿ تحق
ـ(، 8113) في تنمية ميارات حؿ المشكمة لدل طالبو، كىذا ما تكصمت لو دراسة: المصرم

 ـ(، كساككرف بمتا8112ـ( كالزعبي)8112ـ(، كسميمة الصباغ)8112) كلطيؼ كأبك لـك
(Sakorn Pimta, 2009(المشار إلييا في العنزم )كالت21ق: 1231 ،) ي أكدت جميعيا

عمى أف ممارسات معمـ الرياضيات لميارات تدريس حؿ المشكالت ليا دكر ىاـ في قدرة طمبتو 
 عمى حؿ ىذه المشكالت.

ـ( أف مقدرة الطمبة عمى حؿ المشكالت كانت كما زالت دكف 8113) كيرل أبك زينة       
قيقية كالجيدة أثناء دراستيـ؛ المستكل المأمكؿ ألنيـ لـ يكاجيكا إال بالقميؿ مف المشكالت الح

حيث يقتصر المعمـ عمى مشكالت ركتينية ذات نمط ضيؽ، في مقابؿ تركيزه كبصكرة كبيرة 
جراء الحسابات الركتينية كالتطبيقات المباشرة لمقكانيف  عمى إكساب الطمبة الميارات كا 

كشفت بأف إلى أف الدراسات التربكية  Alfred P. Logie(، كيشير الفرد بي كجي 821)ص
المعمميف ينزعكف إلى الحصكؿ عمى االستجابات االستظيارية كىذا ما يعزز التفكير المألكؼ، 

          ٪ مف المعمميف الذيف يستخدمكف استراتيجيات حؿ المشكمة األكثر فعالية 2باستثناء 
بعد مراجعة األبحاث التي أجريت في  Suydam(، كخمص سيدـ 112)ب(: 8112)اليكيدم، 

اؿ حؿ المشكالت إلى أف مف أىـ الصعكبات كالمشاكؿ التي تكاجو الطمبة في مجاؿ حؿ مج
المشكالت ىي طريقة تدريس المعمميف لحؿ المشكالت؛ حيث يعتمد المعممكف عمى استخداـ 
طريقة التمقيف كالتطبيؽ المباشر لمقكانيف في تدريس حؿ المشكالت بحيث يككف دكر الطمبة 

لطريقة التي استخدميا المعمـ كتطبيؽ القكانيف كالخطكات المشركحة مقتصرنا عمى محاكاة ا
 (    122-123ـ: 8112لمكصكؿ إلى الحؿ. )نيى الركيشد كأمؿ العجمي، 

كقد دلت نتائج بعض الدراسات عمى تدني أداء معممي الرياضيات في مجاؿ حؿ       
ممي الرياضيات لممرحمتيف ـ(، أظيرت أف أداء مع8118المشكالت الرياضية؛ فدراسة سميماف)

          االبتدائية كالمتكسطة ضعيفنا جدنا في حؿ المشكالت االبتكارية، كمف نتائج دراسة 
ـ( ضعؼ مستكل أداء الطالبات المعممات في ميارات تدريس حؿ المشكمة 8112) حسب اهلل

س حؿ ـ( ضعؼ مستكل أداء المعمميف في تدري8112الرياضية، كأظيرت دراسة العكيشؽ)
 المشكمة الرياضية.           
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 مشكمة الدراسة:
مف خالؿ ما أظيرتو نتائج الدراسات السابقة كاالختبارات الدكلية مف ضعؼ أداء الطالب      

في حؿ المشكالت الرياضية، كالتي أعزاىا بعض المختصيف إلى مجمكعة مف األسباب مف 
ممك الرياضيات في حؿ المشكالت، كفي ضكء أىميا طرائؽ التدريس التقميدية التي يستخدميا مع

تطبيؽ مقررات الرياضيات الجديدة كالتي اىتمت بتطبيؽ الرياضيات في حؿ مشكالت مف كاقع 
الحياة، كلما الحظو الباحث في زياراتو الصفية لممعمميف في المدارس مف قمة اىتماـ المعمميف 

       رتأل الباحث التعرؼ كبصكرة بالمكضكعات الدراسية التي تتناكؿ حؿ المشكالت، فقد ا
مباشرة كعممية عمى درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية 

 لدل طالبيـ.
 أسئمة الدراسة:

تسعى الدراسة لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في        
 ضية لدل طالبيـ؟ تنمية ميارات حؿ المشكمة الريا

 كمف ىذا السؤاؿ تتفرع األسئمة التالية:     
 ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات فيـ المشكمة؟ .1
 ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات كضع خطة لمحؿ؟ .2
 ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات تنفيذ خطة الحؿ؟ .3
 عممي الرياضيات في تنمية ميارات التحقؽ مف صحة الحؿ؟ما درجة إسياـ م .4
 ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية ككؿ؟ .5

 أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى: التعرؼ عمى درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ       

 المشكمة الرياضية لدل طالبيـ.
  راسة:أىمية الد

 تبُرز أىمية الدراسة من خالل التالي:  
أىمية المكضكع )حؿ المشكالت الرياضية(، كدكر المعمـ في تنمية ميارات حؿ المشكمة  .1

الرياضية لدل طالبو، فالطالب عندما يستطيع حؿ مشكالت رياضية متنكعة كفؽ خطكات 
       شكالتو كمشكالتعممية فإف ىذا يساىـ في تنمية مياراتو كتعزيز قدراتو عمى حؿ م

 مجتمعو مستقبالن. 
قد تساعد معممي الرياضيات في التعرؼ عمى جكانب القصكر لدييـ أثناء ممارساتيـ     .2

 التدريسية عند حؿ المشكمة الرياضية كمف ثـ العمؿ عمى عالجيا.
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قد تفيد المسؤكليف في التعرؼ عمى الكاقع التدريسي لممعمميف في حؿ المشكالت الرياضية  .3
 لتككف منطمقنا ليـ التخاذ القرارات المناسبة نحك تطكير أداء المعمميف.

قد يستفيد المشرؼ التربكم أك قائد المدرسة )المشرؼ المقيـ( مف بطاقة المالحظة كأداة  .4
 لتقكيـ أداء المعمـ في دركس حؿ المشكالت الرياضية.

 حدود الدراسة:
كليا األربع )فيـ المشكمة، كضع خطة : اقتصرت الدراسة عمى خطكات بالحدود الموضوعية

لمحؿ، تنفيذ خطة الحؿ، التحقؽ مف صحة الحؿ( لحؿ المشكمة الرياضية، كميارات كؿ خطكة، 
 كالتي كردت في بطاقة المالحظة التي أعٌدىا الباحث.

: اقتصرت الدراسة عمى عينة مف معممي الرياضيات الذيف ييدرِّسكف الحدود البشرية والمكانية
 صؼ الرابع االبتدائي في المدارس الحككمية بمدينة مكة المكرمة.طالب ال

 ـ8112: طبقت الدراسة ميدانينا في العاـ الدراسي الحدود الزمانية
 مصطمحات الدراسة:

 المشكمة )المسألة( الرياضية:
         ـ( المشكمة الرياضية بأنيا: "مكقؼ يككف فيو الفرد8112عٌرفت ماجدة صالح)      
مجمكعة( مطالبنا بإنجاز ميمة معينة بحيث ال تكجد الخكارزمية التي يمكف الكصكؿ إلييا )أك ال

 (828بسيكلة، كالتي مف شأنيا تحديد طريقة الحؿ ليذه الميمة تحديدنا كامالن". )ص
كتيعرَّؼ المشكمة الرياضية إجرائينا بأنيا: عبارة عف سؤاؿ رياضي يثير تحدينا لتفكير      

 ممؾ إجابتو بصكرة مباشرة، إنما يحتاج منو إلى التفكير بعمؽ لمكصكؿ إلى الحؿ. الطالب، كال ي
 حل المشكمة )المسألة( الرياضية: 

ـ( حؿ المشكمة الرياضية بأنو: "إجراءات عممية يقـك المتعمـ بيا مف 8111عٌرؼ عفانة)     
صحيحة تمكنو مف أجؿ إيجاد مخرج لممكقؼ المحير الذم ىك فيو مستعيننا بقكانيف رياضية 

 (11الكصكؿ إلى الحؿ المطمكب". )ص
كييعرَّؼ حؿ المشكمة الرياضية إجرائينا بأنو: استخداـ الطالب خطكات بكليا )فيـ المشكمة،      

      كضع خطة لمحؿ، تنفيذ خطة الحؿ، التحقؽ مف صحة الحؿ( كما تضمنتو مف ميارات في 
خدمنا في ذلؾ خبراتو السابقة، كتحت إشراؼ حؿ سؤاؿ رياضي يكاجيو كيمثؿ لو مشكمة مست

 كتكجيو مف المعمـ.
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 اإلطار النظري لمدراسة:
 مفيوم المشكمة الرياضية

ـ( أف "كممة مشكمة في المغة العربية تعني في مدلكليا أف ىناؾ 8112ذكر العساؼ)       
كعرفت (. 83عقبة تحكؿ بيف اإلنساف كبيف أدائو لعممو مما يتطمب معالجة إصالحية")ص

ـ( المشكمة الرياضية بأنيا: "مكقؼ يككف فيو الفرد أك المجمكعة مطالبنا 8112ماجدة صالح)
بإنجاز ميمة معينة بحيث ال تكجد الخكارزمية التي يمكف الكصكؿ إلييا بسيكلة، كالتي مف 

ـ( 8112(. كتعرؼ بثينة بدر)828شأنيا تحديد طريقة الحؿ ليذه الميمة تحديدنا كامالن")ص
كمة الرياضية بأنيا: "مكقؼ رياضي يكاجيو المتعمـ كيثير تحدينا لتفكيره كال يمكف حمو المش

ا لذلؾ ما اكتسبو مف بطريقو سريعة، بؿ يتطمب منو تفكيرنا في كيفية الكصكؿ إلى الحؿ مست خدمن
(. كعرؼ 311كميارات سابقة، كيككف لديو الدافع كاإلمكانيات لحمو")ص معمكمات

المشكمة في الرياضيات بأنيا: "مكقؼ جديد كمميز يكاجو الفرد، كال يككف ـ( 8111المشيداني)
 (22لو عند الفرد حؿ جاىز في حينو".)ص

كمما سبؽ يمحظ الباحث أف ىناؾ شبو اتفاؽ عمى أف المشكمة الرياضية يجب أف تستثير        
ؿ إلى حميا، كقد تفكير الطالب كال يجد ليا حالن في حينو، مما يضطره إلى إعماؿ عقمو لمكصك 

ـ: 8112(، ك)المميجي، 132ـ: 8112(، ك)القيسي، 131ـ: 1222ذكر كؿه مف: )المغيرة، 
( بأف ىناؾ مجمكعة مف 21ـ: 8111(، ك)المشيداني، 88ـ: 8112(، ك)رصرص، 121

 الشركط لمحكـ عمى مكقؼو ما يكاجو الشخص بأنو يمثؿ لو مشكمة، يمكف تكضيحيا كالتالي:
 ؼ كاضح كمحدد لمشخص يسعى لمكصكؿ إليو.أف يككف ىناؾ ىد .1
 كجكد عائؽ يمنع الشخص مف الكصكؿ ليدفو. .8
 يبدأ الشخص في التفكير في المكقؼ كالبحث عف الحؿ لمكصكؿ لميدؼ. .3

كعمى ذلؾ فإنو ليس كؿ مكقؼ رياضي يمثؿ مشكمة، إنما يعتمد ذلؾ عمى الشخص        
يمثؿ مكقؼ ما مشكمة لشخص معيف كلكنو  المكاجو ليذا المكقؼ كما يمتمكو مف خبرات، فقد

  عند شخص آخر ال يمثؿ مشكمة، كقد ال يمثؿ مشكمة عند الشخص نفسو في كقت الحؽ،
 رياالت، كمجمكعة دفاتر بمبمغ 2فمثالن عندما نطرح السؤاؿ التالي: اشترل كليد عمبة أقالـ بمبمغ 

تر؟ ىذا السؤاؿ قد يمثؿ مشكمة لطالب رياالت. ما المبمغ الذم دفعو كليد لشراء األقالـ كالدفا 2
في الصؼ الثاني االبتدائي كلكنو ال يمثؿ مشكمة لطالب في المرحمة الثانكية، كقد ال يمثؿ 
مشكمة لطالب آخر في الصؼ الثاني في الكقت نفسو، أك ال يمثؿ مشكمة لمطالب نفسو بعد فترة 

مثؿ مشكمة لشخص ما ىي مف الزمف. كمف ثـ فإف معيار الحكـ عمى مكقؼ رياضي أنو ي
الشركط الثالثة المذككرة سابقنا، كىذا ما يدحض القكؿ الشائع بأف المشكالت المفظية كالتطبيقات 

 اليندسية ىي كحدىا تمثؿ المشكمة في الرياضيات.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مفيوم حل المشكمة الرياضية
تي يقـك بيا ـ( حؿ المشكالت بأنو عبارة عف: "النشاط كاإلجراءات ال8112عٌرؼ الخميفة)      

المتعمـ عند مكاجيتو لمكقؼ مشكؿ لمتغمب عمى الصعكبات التي تحكؿ دكف تكصمو إلى الحؿ 
ـ( حؿ المشكمة بأنو: "عممية يستخدـ فييا الفرد 8112) (. كما عرؼ راشد كخشاف122)ص

 معمكماتو السابقة، كمياراتو المكتسبة لتمبية مكقؼ غير عادم يكاجيو، كعميو أف يعيد تنظيـ ما
 (111تعممو سابقنا كيطبقو عمى المكقؼ الجديد الذم يكاجيو".)ص

كيعد كصكؿ الطالب لحؿ المشكمة أمر ىاـ، إال أف األىـ مف ذلؾ ىك اإلجراءات التي      
 استخدميا لمكصكؿ إلى حؿ المشكمة.

 العوامل التي تؤثر في حل المشكالت الرياضية
عممية حؿ الطالب لممشكالت الرياضية يمكف يرل الباحث أف العكامؿ التي تؤثر في        

 تقسيميا إلى أربعة أقساـ كالتالي:
مثؿ: ضعؼ قدرة الطالب عمى قراءة كفيـ المشكمة، ضعؼ خبراتو  عوامل مرتبطة بالطالب. .1

 السابقة، صعكبة اختيار خطكات الحؿ، االتجاه السمبي نحك حؿ المشكالت الرياضية.
القدرات العممية لبعض المعمميف، قمة اىتماـ المعمميف مثؿ: ضعؼ  عوامل مرتبطة بالمعمم. .2

بحؿ المشكالت الرياضية أك التنكيع فييا، عدـ تزكيد الطالب بالخطكات كالميارات 
كاالستراتيجيات المناسبة لحؿ المشكالت كاالكتفاء بالحمكؿ الجاىزة، عدـ تقديـ مشكالت 

 زلية أك التطبيقات الفصمية.رياضية مف خالؿ أسئمة االختبارات أك التكميفات المن
مثؿ: صعكبة المفردات المغكية المستخدمة في  عوامل مرتبطة بطبيعة المشكمة الرياضية. .3

صياغة المشكمة، كثرة عدد خطكات حؿ المشكمة، طكؿ الصياغة المفظية كالكتابية لممشكمة، 
 كثرة ما ىك مطمكب في المشكمة.

مة الكسائؿ التعميمية المالئمة، عدـ مناسبة مثؿ: ضخامة المقرر الدراسي، ق عوامل أخرى. .4
 البيئة الصفية، ضعؼ التفاعؿ بيف المنزؿ كالمدرسة.

كعمى ذلؾ فمف الضركرة بذؿ الجيكد عمى جميع المستكيات في المنظكمة التعميمية مف         
ائد أجؿ تجاكز ىذه العكائؽ كالصعكبات، كبصكرة خاصة فيما يتعمؽ بالمعمميف؛ ألف المعمـ ىك ق
 العممية التربكية التعميمية، كمف ثـ البد أف يككف ىذا القائد في أفضؿ تييئة كأحسف استعداد.

 خطوات حل المشكالت الرياضية
مف الركاد في مجاؿ حؿ المشكالت كتعتبر الخطكات  George Polyaييعد جكرج بكليا      

ا كأكثرىا قبكالن األربع التي كضعيا لحؿ المشكالت مف أكثر ما كتب عف حؿ المشكال ت ركاجن
د المتعمـ عمى أف يصؿ (، كاعتبرىا بكليا خطكات تساع822ـ: 8112)األميف،  في الرياضيات
عف طريؽ استدعاء معمكماتو كمعارفو السابقة ليقـك بربطيا معنا ليكتشؼ حؿ  لمحؿ بنفسو

"البحث عف  (. كىذه الخطكات كضعيا بكليا في كتابو المشيكر132ـ: 8112)القيسي، المشكمة
 " كتتضمف كؿ خطكة مجمكعة مف األسئمة كاإلرشادات:How to Solve itالحؿ 



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
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 الخطوة األولى: فيم المشكمة
 ( أف ىذه الخطكة تتضمف إجابات عف األسئمة التالية:118ـ: 8112أشار راشد كخشاف )      

المعطيات؟ ىؿ قرأت المشكمة أكثر مف مرة؟ ىؿ صغت المشكمة بعباراتؾ الخاصة؟ ىؿ حددت 
 ىؿ عرفت المطمكب؟

 الخطوة الثانية: وضع خطة لمحل
كىي مف أصعب المراحؿ حسب ما يراه بكليا، لذلؾ عمى المعمـ أف يساعد الطالب في      

الحصكؿ عمى فكرة لحؿ المشكمة، كذلؾ بطرح العديد مف األسئمة عند مناقشتو لمطالب كالتي 
االستراتيجية المناسبة لحؿ ىذه المشكمة؟  منيا: ىؿ تعرؼ مشكمة ذات صمة بمشكمتؾ؟ ما

 (82ـ: 8112)العكيشؽ، 
 الخطوة الثالثة: تنفيذ خطة الحل

عمى المعمـ عند تنفيذ خطة الحؿ أف يسأؿ طالبو األسئمة التالية: ىؿ تأكدت مف كؿ       
خطكة مف خطكات الحؿ؟ ىؿ تستطيع البرىنة عمى أنيا صحيحة؟ ىؿ راعيت كؿ الشركط؟ ىؿ 

 ( 123ـ: 8112مت كؿ المعطيات عند حؿ المشكمة؟ )المميجي، استخد
 الخطوة الرابعة: التحقق من صحة الحل

لمراجعة الحؿ كالتحقؽ مف صحتو يكجو المعمـ األسئمة التالية: ىؿ تستطيع أف تتأكد مف       
صحة الحؿ؟ ىؿ الحؿ يحقؽ كؿ شركط المشكمة؟ ىؿ ىناؾ حمكؿ أخرل؟ ىؿ ىناؾ طريقة 

ؿ؟ ىؿ تستطيع استعماؿ النتيجة أك الطريقة في مشكالت أخرل؟ ىؿ تكصمت إلى أخرل لمح
 (821ـ: 8112صيغة عامة يمكف تطبيقيا في مكاقؼ أكثر عمكمية؟ )األميف، 

 الدراسات السابقة
ـ( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل تمكف الطالبات المعممات 8112) أجرل حسب اهلل      

مة فصؿ بكمية المعمميف بالبيضاء جامعة عمر المختار بميبيا مف بالسنة الرابعة شعبة معم
ميارات تدريس حؿ المشكالت الرياضية، كتعرؼ فاعمية برنامج مقترح في تنمية بعض ىذه 
الميارات لدييف، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ككذلؾ المنيج التجريبي، كتككنت 

لبات السنة الرابعة شعبة معممة فصؿ بكمية المعمميف، ( طالبة يمثمف طا81عينة الدراسة مف )
ككانت بطاقة المالحظة ىي أداة الدراسة، كمما تكصمت إليو نتائج الدراسة: ضعؼ مستكل أداء 

 الطالبات المعممات في ميارات تدريس حؿ المشكالت الرياضية.
لخطكات بكليا في  ـ( إلى معرفة مدل ممارسة الطمبة المعمميف8112) كىدفت دراسة راشد     

حؿ المسألة الرياضية أثناء التربية العممية مف كجية نظر طمبة "معمـ الصؼ" في جامعة 
( 112اإلسراء الخاصة باألردف، كتمت الدراسة عمى كافة أفراد مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ )

 :طالبنا كطالبة، كاستيخدمت االستبانة كأداة لمدراسة، كمف أبرز النتائج ما يمي



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كجكد بعض أكجو القصكر في ممارسة الطالب المعمـ لخطكة "فيـ المسألة الرياضية". .1
 كجكد بعض أكجو القصكر في ممارسة الطالب المعمـ لخطكة "البحث عف حؿ المسألة". .8
كجكد قصكر في ممارسة الطالب المعمـ لخطكة "تنفيذ الحؿ" مف حيث قمة استخداـ الحؿ  .3

 الشفكم لممسألة.
        و القصكر في ممارسة الطالب المعمـ لخطكة "مراجعة الحؿ كالتكسعكجكد بعض أكج .2

 في مجالو".
إلى تحديد ميارات التفكير ما كراء المعرفي في أثناء  م(1008الزعبي) دراسة كما ىدفت       

حؿ المسألة الرياضية اليندسية التي يستخدميا معممك الرياضيات كطمبتيـ في المرحمة األساسية 
( مف معممي 2ا، كلتحديد ىذه الميارات أيعدت أداة مالحظة، كتككنت عينة الدراسة مف )العمي

)الصفكؼ: الثامف، كالتاسع، كالعاشر( مدارس لكاء المزار الجنكبي في األردف كطمبتيـ البالغ 
( طالبنا، كأظيرت النتائج أف الميارات فكؽ المعرفية التي استخدميا المعممكف 122عددىـ )
تركزت في مجاؿ التخطيط )تحديد ىدؼ الدرس، كرسـ شكؿ، كتحديد المعطيات كالطمبة 

عطاء عبارات مكافئة لممعطيات كالمطمكب، كتحديد النظريات كالمعرفة السابقة(،  كالمطمكب، كا 
أما في مجاؿ المراقبة كالضبط فقد انحصرت الميارات في إثبات صحة الخطكات كالحفاظ عمى 

قكيـ فقد استخدمت ميارات مراجعة الحؿ كتصكيبو كالحكـ عمى مدل تسمسميا، أما في مجاؿ الت
 تحقؽ اليدؼ. 

بدراسة ىدفت إلى اقتراح برنامج تدريبي لمعممي الرياضيات في م( 1009العويشق) كقاـ     
المممكة العربية السعكدية حكؿ استراتيجيات حؿ المسألة كفاعميتو في أدائيـ كأداء طالبيـ في 

تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدييـ، كليتحقؽ ىدؼ الدراسة استخدـ حؿ المسألة كفي 
( معممنا مف معممي 21الباحث التصميـ شبو التجريبي، ككانت عينة الدراسة مككنة مف )

( ( مف طالبيـ، كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف 222الصفكؼ العميا بالمرحمة االبتدائية كى
حث مجمكعة مف األدكات شممت: بطاقة مالحظة لقياس أداء تجريبية كضابطة، كاستخدـ البا

المعمميف في مجاؿ حؿ المسألة، اختبارنا تحصيمينا لقياس أداء الطالب في مجاؿ حؿ المسألة، 
مقياس ميارات الطالب في التفكير فكؽ المعرفي المتعمقة بحؿ المسألة، كمما أظيرتو نتائج 

 يس حؿ المسألة الرياضية كاف ضعيفنا.الدراسة أف مستكل أداء المعمميف في تدر 
ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح  فأجرل دراسةىـ( 2340العنزي) أما      

إلكساب معممي الرياضيات بمدينة عرعر بالمممكة العربية السعكدية استراتيجيات حؿ المشكالت 
كاالتجاه نحك الرياضيات لدل  يحؿ المشكالت كعمى تنمية التفكير الرياض عمى القدرة عمى
االبتدائي، كاستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة  السادس تالميذ الصؼ

( تمميذنا، كاستخدـ الباحث أدكات الدراسة التالية: اختبارنا في القدرة 832( معمميف ك)11مف )
مقياسنا لالتجاه نحك الرياضيات  ضي،الريا حؿ المشكالت الرياضية، اختبارنا في التفكير عمى

كبطاقة قياس أداء المعمـ في استراتيجيات حؿ المشكالت الرياضية، كتكصمت الدراسة إلى كجكد 
الرياضيات في  ( بيف متكسطي درجات معممي1.12فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

حؿ المشكالت الرياضية قبؿ  التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة قياس أداء المعمـ الستراتيجيات
 البرنامج التدريبي كبعده لصالح التطبيؽ البعدم.



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إلى كصؼ معتقدات  (Sepulveda Perez, 2006)سيبولفيدا بيريز ىدفت دراسةو      
لى معرفة  معممي المرحمة االبتدائية تجاه حؿ المسائؿ الرياضية كمعرفتيـ بحؿ ىذه المسائؿ، كا 

( معممنا مف 22تدريسية كبيف معتقداتيـ، كتككنت عينة الدراسة مف )العالقة بيف ممارساتيـ ال
معممي المرحمة االبتدائية بغكانيكا في بكرتكريكك، كتـ اختيار أربعة معمميف مف عينة الدراسة 
لتطبيؽ دراسة متعددة الحاالت، كاستخدـ الباحث األدكات التالية: مقياسنا لقياس المعتقدات، 

رياضية، المالحظة، المقابمة، كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج اختبار حؿ المسائؿ ال
منيا: أف اثنيف مف المعمميف قد أدكا حؿ المسائؿ الرياضية بصكرة مرضية، كمعممنا كجد قصكر 

 في أدائو، كاآلخر قد فشؿ.
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر مشاركة معممي  (Poetzl, 2007)بتزل كأجرل      

ت في المرحمة المتكسطة في برنامج تطكير ميني لعدة سنكات يركز عمى حؿ المسائؿ، الرياضيا
كالتعرؼ عمى معتقداتيـ حكؿ قدرات الطالب لممشاركة في حؿ المسائؿ، كقد حدد المعممكف في 
برنامج التطكير الميني نكعيف مف الطالب المتدنية مستكياتيـ كتـ تسجيؿ ىؤالء الطمبة كىـ 

( 2طة حؿ المسائؿ الرياضية عمى مدار العاـ، كتككنت عينة الدراسة مف )مشارككف في أنش
معمميف، كما أف أدكات الدراسة المستخدمة كانت استبانة كمقابالت، ككضعت دراسات حالة لكؿ 

 مف المعمميف الخمسة، كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 
 ؿ.جميع المعمميف الخمسة تعدلت تصكراتيـ حكؿ حؿ المسائ .1
أغمب المعمميف أكضحكا رأييـ في حؿ المسألة الرياضية كتطبيؽ لمرياضيات المكتسبة حديثنا،  .8

كما أظيركا عالمات مف التحرؾ تجاه الرأم القائـ عمى أف حؿ المسائؿ الرياضية ىي كسيمة 
 لتعمـ أفكار رياضية جديدة. 

ات المعمميف عف زادت معرفة المعمميف عف قدرات الطالب، مما أدل إلى ارتفاع تكقع .3
 الطالب كتكفير المزيد مف الفرص لمطالب لممشاركة في حؿ المشكالت. 

كمف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات يالحظ الباحث أنيا تناكلت مكضكع حؿ المشكالت       
كركزت بصكرة رئيسة عمى دكر المعمـ في تدريس ىذا المكضكع الياـ كالحيكم، كىي تتكافؽ في 

ف كاف ىناؾ اختالؼ ففي بعض الجزئيات. كقد استفاد الباحث مف ىذه ذلؾ مع دراسة ال باحث كا 
 الدراسات في بناء أداة الدراسة كفي تحسيف منيجية البحث.

 منيج الدراسة:
حيث أف ىدؼ الدراسة ىك التعرؼ عمى درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات      

نيج المناسب ليذه الدراسة ىك المنيج الكصفي حؿ المشكمة الرياضية لدل طالبيـ، فإف الم
ـ( بأنو: "أسمكب في البحث يتـ مف خالؿ 8112المسحي، كىك كما عرفو عبيدات كآخركف)

جمع معمكمات كبيانات عف ظاىرة ما أك حادث ما أك شيء ما أك كاقع ما كذلؾ بقصد التعرؼ 
ى جكانب القكة كالضعؼ فييا عف الظاىرة التي ندرسيا كتحديد الكضع الحالي ليا كالتعرؼ عم

مف أجؿ معرفة مدل صالحية ىذا الكضع أك مدل الحاجة إلحداث تغييرات جزئية أك أساسية 
 (  813فيو". )ص
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع ىذه الدراسة مف جميع معممي الرياضيات لمصؼ الرابع االبتدائي في        

بعة لإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمنطقة مكة المدارس الحككمية بمدينة مكة المكرمة كالتا
 ق.1232( معممنا كفقنا إلحصائية شؤكف المعمميف لعاـ 122المكرمة، كيبمغ عددىـ )

 عينة الدراسة:
تـ اختيار العينة بالطريقة الطبقية، حيث قاـ الباحث بتقسيـ مجتمع الدراسة إلى طبقات       

ة )الشماؿ، الجنكب، الشرؽ، الغرب، الكسط( في مدينة بحسب مكاتب التربية كالتعميـ الخمس
( معمميف لتتككف عينة الدراسة 2مكة المكرمة، كتـ اختيار عينة عشكائية مف كؿ مكتب قكاميا )

ا يمثمكف معممي الرياضيات الذيف ييدرِّسكف طالب الصؼ الرابع االبتدائي في 82مف ) ( معممن
 المدارس الحككمية بمدينة مكة المكرمة.

 أداة الدراسة:
بما أف الدراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات       

حؿ المشكمة الرياضية لدل طالبيـ داخؿ غرفة الصؼ، فإف أداة القياس المناسبة ىي 
 المالحظة، كقد أعٌد الباحث بطاقة لممالحظة كفؽ الخطكات التالية:

طاقة المالحظة: اليدؼ مف بطاقة المالحظة ىك قياس درجة إسياـ تحديد اليدؼ مف ب -(2)
معممي الرياضيات )عينة الدراسة( في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية لدل طالبيـ 

 أثناء تدريسيـ مقرر الرياضيات.
إعداد الصكرة األكلية لبطاقة المالحظة: حدد الباحث المحاكر الرئيسة لبطاقة المالحظة  -(1)

ات حؿ المشكمة الرياضية( كميارات كؿ محكر، كذلؾ باالستفادة مف: الكتب العممية )خطك 
التي تناكلت مكضكع خطكات حؿ المشكمة الرياضية كتحديدنا خطكات بكليا، أدكات القياس 
المستخدمة في بعض الدراسات السابقة، كتاب الطالب كدليؿ المعمـ في المقررات المطكرة، 

يات باإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمنطقة مكة المكرمة، خبرة آراء بعض مشرفي الرياض
 الباحث الشخصية مف خالؿ عممو معممنا كمشرفنا تربكينا لمادة الرياضيات.   

المالحظة بطريقة  التحقؽ مف صدؽ بطاقة المالحظة: تـ التحقؽ مف صدؽ بطاقة -(4)
          ا األكلية عمى مجمكعةعيرضت بطاقة المالحظة في صكرتي حيث ، الصدؽ الظاىرم
 مف المحكميف. 

كلقياس درجة إسياـ المعمـ في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية لدل طالبو، اختار      
الباحث مقياس تقدير لفظي يخضع لتدرج ثالثي )عالي، متكسط، منخفض( يقابمو تقديرات كمية 

 ( عمى الترتيب.1، 8، 3)



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قة المالحظة: تـ التحقؽ مف ثبات بطاقة المالحظة بطريقة اتفاؽ التحقؽ مف ثبات بطا -(3) 
المالحظيف، حيث استعاف الباحث بمالحظ متعاكف )مشرؼ تربكم( تـ تعريفو بالبطاقة 
ككيفية استخداميا، كطيبِّقت المالحظة عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة تتككف 

االبتدائي كفي دركس حؿ المشكالت  ( معمميف تمت زيارتيـ في الصؼ الرابع2مف )
الرياضية لمدة حصة دراسية كاممة، كمف ثـ حساب معامؿ الثبات بيف الباحث كالمالحظ 

 . Coperالمتعاكف بتطبيؽ معادلة ككبر 
 (2جدول )

 النسب المئوية لالتفاق بين الباحث والمالحظ المتعاون لحساب ثبات بطاقة المالحظة
 النسبة المئكية لالتفاؽ يف الباحث كالمالحظ المتعاكفعدد مرات االتفاؽ ب المعمـ

 ٪22 82 األكؿ

 ٪23 82 الثاني
 ٪22 82 الثالث
 ٪22 82 الرابع

 ٪22 المتكسط

تقع ما  ( أف النسب المئكية لالتفاؽ بيف الباحث كالمالحظ المتعاكف1) نالحظ مف الجدكؿ       
مكانية تطبيقيا. ما يدؿ عمى ثباتم عالية كىي نسبة ٪(22) كبمتكسط ٪(23-٪22بيف )  األداة كا 

 وبنياية الخطوة الرابعة أصبحت بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية.
كحيث أف مقياس التقدير المستخدـ في بطاقة المالحظة ثالثي، فقد حدد الباحث المعيار      

 المناسب لكؿ مستكل مف مستكيات التقدير كالتالي:  
 عدد الفترات    ÷  طكؿ الفترة= المدل  

 (3كى  عدد الفترات=   8= 1-3أدنى قيمة=  –)حيث: المدل= أعمى قيمة 
 1.222= 3÷  8طكؿ الفترة= 

 ويمكن توضيح المعيار من خالل الجدول التالي:
 (1جدول )

 المعيار لكل مستوى من مستويات التقدير

 مستكيات التقدير المعيار

 منخفض 1.222 -1 
 متكسط 8.333 -1.222أكثر مف 

 عالي 3 -8.333أكثر مف 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( يكىى درجة إسهام الوعلن في تنوية الوهارة الوطلىبة لدي طالبه بوستىي 2هي الجدول )       

(، بينوا يكىى درجة إسهاهه 16111 -1عندها تقع قيوة الوتىسط الحسابي في الوعيار ) منخفض

       ها تقع قيوة الوتىسط الحسابيعند متوسطفي تنوية الوهارة الوطلىبة لدي طالبه بوستىي 

        (، وعندها تقع قيوة الوتىسط الحسابي في الوعيار 26333 -16111في الوعيار )أكثر هي 

 6عال  يكىى درجة إسهاهه في تنوية الوهارة الوطلىبة لدي طالبه بوستىي ( 3 -26333)أكثر هي 

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة )بطاقة المالحظة(
 عمى خطابات رسمية مف أجؿ تسييؿ ميمة الباحث في تطبيؽ أداة الدراسة.الحصكؿ  .1
( مشرفيف تربكييف مف قسـ الرياضيات باإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ 3اختار الباحث ) .8

بمنطقة مكة المكرمة لمساعدتو في تطبيؽ أداة الدراسة كمالحظيف، كتـ عقد لقاء معيـ 
اة الدراسة )بطاقة مالحظة( ككيفية استخداميا، مع تزكيدىـ لتعريفيـ باليدؼ مف الدراسة، كأد

 بآلية التنفيذ كتابينا، كفتح قنكات االتصاؿ معيـ ألم استفسار أك ممحكظات.
         كيعكد سبب اختيار الباحث لممالحظيف الثالثة إلى كثرة عدد الزيارات الصفية        
لتنفيذ  -عند تطبيؽ األداة لكحده -اج الباحث زيارة صفية( حيث يحت 21زيارتيف= × معممنا 82)

 ىذه الزيارات إلى فصؿ دراسي كامؿ، ال سيما كأنو ليس في كؿ درس يمكف تطبيؽ األداة.
( معممنا(، كزع الباحث العينة عمى المالحظيف بحسب التكزيع 82بعد اختيار عينة الدراسة ) .3

 الجدكؿ التالي:الجغرافي لممدارس )مكاتب التربية كالتعميـ(، كيكضحيا 
 (4جدول )

 توزيع عينة الدراسة عمى المالحظين

 النسبة المئكية العدد مكتب التربية كالتعميـ المالحظكف

 ٪21 11 الكسط-الشماؿ الباحث
 ٪81 2 الشرؽ المالحظ األكؿ
 ٪81 2 الغرب المالحظ الثاني
 ٪81 2 الجنكب المالحظ الثالث

 ٪111 82 المجمكع

المالحظكف مع المعمميف المعنييف بزيارتيـ؛ لتعريفيـ باليدؼ مف الزيارة كأف كقد تكاصؿ       
 المعمكمات التي يتـ جمعيا تتصؼ بالسرية كلغرض البحث العممي.

تـ تطبيؽ أداة الدراسة )بطاقة المالحظة( عمى العينة المختارة بكاقع زيارتيف لكؿ معمـ،  .2
 كاستغرؽ التطبيؽ خمسة أسابيع دراسية.



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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شارؾ الباحث كؿ مالحظ مف المالحظيف الثالثة في زيارتيـ األكلى، كذلؾ لقياس الثبات بيف  .2
الباحث ككؿ مالحظ منيـ. كقد اتفؽ الباحث مع المالحظيف عمى أنو في حالة لـ يكف 
معامؿ الثبات مرتفعنا فستيمغى ىذه الزيارة مع إعادة المقاء مع المالحظ مرة أخرل لتكضيح 

شراكو بحضكر إحدل المشاىدات لمتعرؼ عمى كيفية تدكيف آلية استخداـ ب طاقة المالحظة كا 
ممارسات المعمـ في البطاقة. كتـ حساب معامؿ الثبات بيف الباحث ككؿ مالحظ باستخداـ 

 . Coperمعادلة ككبر 
 (3جدول )

 النسب المئوية لالتفاق بين الباحث والمالحظين الثالثة لحساب الثبات بينيم

لثالثة ىي ( أف النسب المئكية لالتفاؽ بيف الباحث كالمالحظيف ا2نالحظ مف الجدكؿ )     
٪ ، كىي تعتبر نسبنا جيدة كدالة عمى ارتفاع الثبات بيف 22٪، 22٪، 22عمى الترتيب: 

 الباحث كالمالحظيف، كمف ثـ يمكف لمباحث االعتماد عمييـ في تطبيؽ األداة.

 األساليب اإلحصائية المناسبة لمدراسة:
لجة ىذه البيانات إحصائينا بعد جمع البيانات الالزمة مف خالؿ بطاقة المالحظة، تمت معا     

 ( كما يمي:spssباستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

لحساب ثبات بطاقة المالحظة، كحساب الثبات بيف  Coperاستخداـ معادلة ككبر   -1
 الباحث كالمالحظيف الثالثة.

 استخداـ التكرارات كالنسب المئكية لكصؼ عينة الدراسة.  -8
كسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى درجة إسياـ معممي استخداـ المت  -3

 الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية لدل طالبيـ.

 النسبة المئكية لالتفاؽ مرات االتفاؽ بيف الباحث كالمالحظيف الثالثةعدد  المعمـ

 ٪22 )مع المالحظ األكؿ(     82 األكؿ

 ٪22 )مع المالحظ الثاني(      82 الثاني

 ٪22 )مع المالحظ الثالث(     82 الثالث



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا
 أواًل: اإلجابة عن السؤال األول

تنمية ميارات لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ كنصو: "ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في       
" تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ ميارة مف ميارات خطكة  ؟ فيـ المشكمة

فيـ المشكمة، كترتيب كؿ ميارة عمى مستكل ميارات ىذه الخطكة، كمستكل ميارات حؿ المشكمة 
 ككؿ، كتحديد مستكل إسياـ المعمميف في تنمية كؿ ميارة.

 (5جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إسيام معممي الرياضيات في تنمية  

 ميارات فيم المشكمة

رقـ 
 الميارة

 المتكسط رات الخطكة األكلى )فيـ المشكمة(ميا
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 ترتيب الميارة 
مستكل 
ليذه  اإلسياـ

 الخطكة
لكؿ 
 الميارات

يكمؼ أحد الطالب بقراءة المشكمة عمى مسامع  8
 متكسط 1 1 1.218 8.381 الطالب بصكت كاضح مسمكع.

ص يناقش الطالب في المفاىيـ الكاردة في ن 3
 متكسط 8 8 1.228 8.121 المشكمة. 

 متكسط 3 3 1.221 8.121 يطمب مف الطالب تحديد معطيات المشكمة. 2

يطمب مف الطالب تحديد المطمكب مف  2
 متكسط 2 2 1.218 1.281 المشكمة.

يطمب مف الطالب تمثيؿ المشكمة برسـك  2
 متكسط 2 2 1.218 1.221 تكضيحية مبسطة.

راءة المشكمة الرياضية يطمب مف الطالب ق 1
 منخفض 13 2 1.222 1.221 قراءة صامتة مركزة.

2 
يطمب مف بعض الطالب التعبير عف المشكمة 

 منخفض 81 2 1.222 1.821 بأسمكبيـ الخاص.

يناقش الطالب في الخبرات السابقة الالزمة  2
 لحؿ المشكمة.

 منخفض 81 2 1.322 1.121

المقدمة  يناقش الطالب في كفاية المعطيات 2
 منخفض 88 2 1.338 1.181 لحؿ المشكمة.

درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات فيـ 
 متكسط 1 - 1.212 1.221 المشكمة 



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ت الحسابية لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ( يتضح أف المتكسطا2مف جدكؿ )     
( "يكمؼ أحد 8(، كقد حصمت الميارة رقـ )8.381كى  1.181ميارات فيـ المشكمة تتراكح بيف )

الطالب بقراءة المشكمة عمى مسامع الطالب بصكت كاضح مسمكع" عمى أعمى ترتيب بمتكسط 
بالنسبة لميارات حؿ المشكمة  ( كمستكل إسياـ متكسط كالترتيب األكؿ8.381حسابي )

( "يناقش الطالب في كفاية المعطيات المقدمة لحؿ 2الرياضية ككؿ، بينما حصمت الميارة رقـ )
( 88( كمستكل إسياـ منخفض كالترتيب )1.181المشكمة" عمى أدنى ترتيب بمتكسط حسابي )
 بالنسبة لميارات حؿ المشكمة الرياضية ككؿ.

ابي لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات فيـ المشكمة كما أف المتكسط الحس     
( كمستكل إسياـ متكسط، كحصمت ىذه الخطكة عمى الترتيب األكؿ بالنسبة 1.221بمغ )

 لخطكات حؿ المشكمة الرياضية.
كتشير ىذه النتيجة إلى اىتماـ بسيط مف قبؿ معممي الرياضيات بتنمية ميارات خطكة فيـ      

 لدل طالبيـ، كييعزم الباحث ىذه النتيجة إلى:المشكمة 
أف ىذه الخطكة تمثؿ نقطة البداية التي عمى ضكئيا يتحدد مدل نجاح الطالب في الكصكؿ  .1

 إلى حؿ المشكمة، مما يجعؿ المعمميف يحرصكف عمى إيضاحيا.
 .معرفة المعمميف السابقة بكثير مف ميارات ىذه الخطكة، سيؿ عمييـ تنميتيا لدل طالبيـ  .8
كما في  -تأكيد المقررات المطكرة عمى تحديد المعطيات كالمطمكب في المشكمة  .3

تيف عند المعمميف كبالتالي زاد مف أىمية ىاتيف الميار  -المكضكعات الخاصة بحؿ المسألة
 عمى تفعيميا.   عممكا

ـ( التي أكضحت أف جؿ الميارات 8112كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزعبي)       
     كؽ المعرفية المستخدمة مف قبؿ المعمميف أثناء حؿ المسألة تقع ضمف مجاؿ التخطيط ف

ـ( التي بينت أف 8112)تماثؿ ميارات فيـ المشكمة في ىذه الدراسة(. كتختمؼ مع دراسة راشد)
ـ( 8112الطالب المعمـ يمارس خطكة فيـ المسألة الرياضية بدرجة عالية، كدراسة العكيشؽ)

       ضعؼ أداء المعمميف في تدريس جميع خطكات حؿ المسألة كمنيا خطكة التي أظيرت
 فيـ المسألة.

 ثانًيا: اإلجابة عن السؤال الثاني
لإلجابة عف السؤاؿ الثاني كنصو: "ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات      

ؿ ميارة مف ميارات كضع خطة لمحؿ؟" تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لك
خطكة كضع خطة لمحؿ، كترتيب كؿ ميارة عمى مستكل ميارات ىذه الخطكة، كمستكل ميارات 

 حؿ المشكمة ككؿ، كتحديد مستكل إسياـ المعمميف في تنمية كؿ ميارة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (6جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إسيام معممي الرياضيات 

 ع خطة لمحلفي تنمية ميارات وض

( يتضح أف المتكسطات الحسابية لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية 2مف جدكؿ )      
(، كقد كاف مستكل إسياـ المعمميف 1.221كى  1.111ميارات كضع خطة لمحؿ تتراكح بيف )

( "يناقش الطالب في العمميات 13ع الميارات بصكرة منخفضة عدا الميارة رقـ )في تنمية جمي
الرياضية التي يمكف استخداميا لمكصكؿ إلى الحؿ" ذات أعمى ترتيب فكاف مستكل إسياـ 

( كالترتيب الخامس بالنسبة 1.221المعمميف في تنميتيا بصكرة متكسطة كبمتكسط حسابي )
"يسأؿ الطالب عف (11ؿ، في حيف حصمت الميارة رقـ)ككلميارات حؿ المشكمة الرياضية 

( كالترتيب 1.111مشكالت سابقة مشابية ليذه المشكمة" عمى أدنى ترتيب بمتكسط حسابي )
 ( بالنسبة لميارات حؿ المشكمة الرياضية ككؿ.82)

كما أف المتكسط الحسابي لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات كضع خطة      
( كمستكل إسياـ منخفض، كحصمت ىذه الخطكة عمى الترتيب الثاني بالنسبة 1.232ؿ بمغ )لمح

 لخطكات حؿ المشكمة الرياضية.
كتشير ىذه النتيجة إلى قمة اىتماـ معممي الرياضيات بتنمية ميارات خطكة كضع خطة      

 لمحؿ لدل طالبيـ، كييعزم الباحث ىذه النتيجة إلى:
 نفيذ الحؿ ييغني عف كتابة خطة الحؿ.اعتقاد المعمميف بأف ت .1
 بعض القصكر لدل المعمميف في معرفة االستراتيجية المناسبة لحؿ المشكمة. .8
لمكضكعات حؿ المسألة أدل إلى عدـ تركيز المعمميف  -غالبنا  -تخصيص حصة كاحدة .3

 عمى ىذه الخطكة.

رقـ 
 المتكسط ميارات الخطكة الثانية )كضع خطة لمحؿ( الميارة

 الحسابي
 االنحراؼ
 المعيارم

 ترتيب الميارة 
مستكل 
ليذه  اإلسياـ

 الخطكة
لكؿ 
 الميارات

13 
يناقش الطالب في العمميات الرياضية التي يمكف استخداميا لمكصكؿ 

 متكسط 2 1 1.222 1.221 إلى الحؿ.

 منخفض 2 8 1.222 1.221 طمب مف الطالب استخداـ كافة المعطيات الالزمة لحؿ المشكمة.ي 11

18 
يطرح أسئمة عمى الطالب لمربط بيف المعطيات المقدمة كالمطمكب في 

 منخفض 11 3 1.222 1.211 المشكمة الرياضية.

 منخفض 11 3 1.222 1.211 يطمب مف الطالب اختيار اإلستراتيجية المناسبة لحؿ المشكمة. 12

يناقش الطالب في استراتيجيات حؿ المشكالت الرياضية التي سبؽ  12
 ليـ دراستيا.

 منخفض 12 2 1.212 1.821

 منخفض 83 2 1.822 1.121 يناقش الطالب في أسباب اختيار إستراتيجية الحؿ. 12
 خفضمن 82 2 1.111 1.111 يسأؿ الطالب عف مشكالت سابقة مشابية ليذه المشكمة. 11

 منخفض 8 - 1.218 1.232 درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات كضع خطة لمحؿ



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ضعؼ أداء المعمميف ـ( التي أظيرت 8112كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العكيشؽ)     
         لة. كتختمؼ معفي تدريس جميع خطكات حؿ المسألة كمنيا خطكة التخطيط لحؿ المسأ

       خطكة البحث عف المعمـ في ممارسة التي أشارت إلى قصكر الطالب ـ(8112دراسة راشد)
 حؿ لممسألة.

 ثالثًا: اإلجابة عن السؤال الثالث
كنصو: "ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات لإلجابة عف السؤاؿ الثالث      

تنفيذ خطة الحؿ؟" تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ ميارة مف ميارات 
خطكة تنفيذ خطة الحؿ، كترتيب كؿ ميارة عمى مستكل ميارات ىذه الخطكة، كمستكل ميارات 

 في تنمية كؿ ميارة. حؿ المشكمة ككؿ، كتحديد مستكل إسياـ المعمميف
 (7جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إسيام معممي الرياضيات في تنمية ميارات 
 تنفيذ خطة الحل

  رقـ 
 الميارة

 ميارات الخطكة الثالثة
 )تنفيذ خطة الحؿ( 

 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

مستكل  ترتيب الميارة 
ليذه  اإلسياـ

 لكؿ الميارات الخطكة

يطمب مف الطالب تنفيذ إستراتيجية  12
 متكسط 2 1 1.221 1.221 حؿ المشكمة المحددة.

يتابع تنفيذ الطالب إلستراتيجية حؿ  81
 منخفض 12 8 1.232 1.321 المشكمة.

12 
يكجو الطالب لمحفاظ عمى تسمسؿ 
الخطكات كالعمميات عند تنفيذ 

 اإلستراتيجية.
 منخفض 12 3 1.222 1.381

88 
يكجو الطالب المتعثريف إلعادة 
النظر في إجراءات الحؿ أك في 
 اإلستراتيجية التي تـ اختيارىا.

 منخفض 12 2 1.282 1.381

81 
يطمب مف الطالب التأكد مف صحة 

كؿ خطكة مف خطكات تنفيذ 
 اإلستراتيجية.

 منخفض 83 2 1.822 1.121

12 
يطمب مف الطالب كتابة التبرير في 

ؿ خطكة مف خطكات تنفيذ ك
 اإلستراتيجية.

 منخفض 82 2 1.111 1.111

درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية  
 منخفض 2 - 1.223 1.823 ميارات تنفيذ خطة الحؿ



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( يتضح أف المتكسطات الحسابية لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في 2مف جدكؿ )       
(، كقد كاف مستكل إسياـ 1.221كى  1.111ف )تنمية ميارات تنفيذ خطة الحؿ تتراكح بي

( "يطمب مف الطالب 12المعمميف في تنمية جميع الميارات بصكرة منخفضة عدا الميارة رقـ )
تنفيذ استراتيجية حؿ المشكمة المحددة" ذات أعمى ترتيب فكاف مستكل إسياـ المعمميف في 

لسابع بالنسبة لميارات حؿ ( كالترتيب ا1.221تنميتيا بصكرة متكسطة كبمتكسط حسابي )
( "يطمب مف الطالب كتابة التبرير 12المشكمة الرياضية ككؿ، في حيف حصمت الميارة رقـ )

( 1.111في كؿ خطكة مف خطكات تنفيذ االستراتيجية" عمى أدنى ترتيب بمتكسط حسابي )
 مكرر( بالنسبة لميارات حؿ المشكمة الرياضية ككؿ.82كالترتيب )

متكسط الحسابي لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات تنفيذ خطة كما أف ال      
( كمستكل إسياـ منخفض، كحصمت ىذه الخطكة عمى الترتيب الرابع كأدنى 1.823الحؿ بمغ )

 ترتيب بالنسبة لخطكات حؿ المشكمة الرياضية.
ميارات خطكة تنفيذ كتشير ىذه النتيجة إلى تدفو كبير لدل معممي الرياضيات في تنمية       

 خطة الحؿ لدل طالبيـ، كييعزم الباحث ىذه النتيجة إلى:
 اىتماـ المعمميف بالحؿ النيائي دكف التركيز عمى اإلجراءات التي أدت إلى الحؿ. .1
 إىماؿ المعمميف لدكر الطالب عند تنفيذ خطة الحؿ. .8
ضية، حيث لـ يسبؽ قمة إلماـ المعمميف بآلية تنفيذ بعض استراتيجيات حؿ المشكالت الريا .3

 ليـ الحصكؿ عمى دكرات خاصة باستراتيجيات حؿ المشكالت الرياضية.
كزيادة أعداد الطالب في الفصكؿ  -كما في المباني المستأجرة-ضيؽ الفصكؿ الدراسية  .2

 تعيؽ المعمميف مف اإلشراؼ عمى طالبيـ كتكجيييـ.
لتي أظيرت عدـ تفعيؿ المعمميف ـ( ا8112كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزعبي)       

لكثير مف الميارات فكؽ المعرفية في مجاؿ المراقبة كالضبط أثناء حؿ المسألة )تماثؿ ميارات 
ـ( التي أظيرت ضعؼ أداء 8112تنفيذ خطة الحؿ في ىذه الدراسة(، كدراسة العكيشؽ)

مؼ مع دراسة المعمميف في تدريس جميع خطكات حؿ المسألة كمنيا خطكة حؿ المسألة. كتخت
 ـ( التي تكصمت إلى ممارسة الطالب المعمـ خطكة تنفيذ الحؿ بدرجة عالية.8112راشد)

 رابًعا: اإلجابة عن السؤال الرابع
لإلجابة عف السؤاؿ الرابع كنصو: "ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات      

راؼ المعيارم لكؿ ميارة مف التحقؽ مف صحة الحؿ؟" تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنح
ميارات خطكة التحقؽ مف صحة الحؿ، كترتيب كؿ ميارة عمى مستكل ميارات ىذه الخطكة، 

 كمستكل ميارات حؿ المشكمة ككؿ، كتحديد مستكل إسياـ المعمميف في تنمية كؿ ميارة.



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ًوفورب    –احلادى عشر  العدد   – 43 اجمللد          565

 

 

 (8جدول )
ت في تنمية ميارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إسيام معممي الرياضيا

 التحقق من صحة الحل

( يتضح أف المتكسطات الحسابية لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية 2مف جدكؿ )     
(، كقد كاف مستكل إسياـ 1.221كى  1.111ميارات التحقؽ مف صحة الحؿ تتراكح بيف )

 ( "يطمب مف الطالب83المعمميف في تنمية جميع الميارات بصكرة منخفضة عدا الميارة رقـ )
التأكد مف أف المطمكب تـ إيجاده" ذات أعمى ترتيب فكاف مستكل إسياـ المعمميف في تنميتيا 

( كالترتيب السادس بالنسبة لميارات حؿ المشكمة 1.221بصكرة متكسطة كبمتكسط حسابي )
( "يشجع الطالب عمى اقتراح مشكالت جديدة 82الرياضية ككؿ، في حيف حصمت الميارة رقـ )

تخداـ استراتيجية الحؿ التي تـ استخداميا" عمى أدنى ترتيب بمتكسط حسابي يمكف حميا باس
 مكرر( بالنسبة لميارات حؿ المشكمة الرياضية ككؿ.82( كالترتيب )1.111)

كما أف المتكسط الحسابي لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات التحقؽ مف      
ض، كحصمت ىذه الخطكة عمى الترتيب الثالث ( كمستكل إسياـ منخف1.322صحة الحؿ بمغ )

 بالنسبة لخطكات حؿ المشكمة الرياضية.

رقـ 
 الميارة

 ميارات الخطكة الرابعة
 )التحقؽ مف صحة الحؿ( 

 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 ترتيب الميارة 
مستكل 
ليذه  اإلسياـ

 الخطكة
لكؿ 
 الميارات

يطمب مف الطالب التأكد مف أف المطمكب تـ  83
 إيجاده.

 كسطمت 2 1 1.283 1.221

يختبر مع الطالب صحة الحؿ الذم تـ  82
 منخفض 18 8 1.222 1.211 التكصؿ إليو.

يراجع مع الطالب صحة جميع اإلجراءات  82
 منخفض 12 3 1.222 1.381 التي تمت مف أجؿ الكصكؿ إلى الحؿ.

 منخفض 12 2 1.221 1.381 يناقش الطالب في معقكلية اإلجابة. 82

نية استخداـ يناقش الطالب في إمكا 82
 إستراتيجية أخرل لحؿ المشكمة المحددة.

 منخفض 82 2 1.211 1.121

82 
يشجع الطالب عمى اقتراح مشكالت جديدة 
يمكف حميا باستخداـ إستراتيجية الحؿ التي تـ 

 استخداميا.
 منخفض 82 2 1.111 1.111

درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات 
 التحقؽ مف صحة الحؿ

 منخفض 3 - 1.222 1.322
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وتشير ىذه النتيجة إلى تدٍن واضح لدى معممي الرياضيات في تنمية ميارات التحقق من      
 صحة الحل لدى طالبيم، وُيعزي الباحث ىذه النتيجة إلى:

م يسعكف لتحقيقو، كبالتالي ال يكجيكف يرل المعممكف أف إيجاد الحؿ ىك اليدؼ الرئيس الذ .1
 طمبتيـ إلى استخداـ خطكة التحقؽ مف صحة الحؿ.

قد يالحظ المعممكف الممؿ عمى الطالب عند مراجعة الحؿ كالتحقؽ مف صحتو فال ييتمكف  .8
 بيذه الخطكة.

إف فٌعؿ المعمـ ىذه الخطكة فإف اىتمامو يككف عمى ميارة اختبار صحة الحؿ، كمع ذلؾ  .3
 دكر الطالب في تحقيؽ ىذه الميارة.يتجاىؿ 

ـ( التي ذكرت أف استخداـ المعمميف 8112كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزعبي)       
لمميارات فكؽ المعرفية في مجاؿ التقييـ أثناء حؿ المسألة )تماثؿ ميارات التحقؽ مف صحة 

ـ( التي أظيرت 8112كيشؽ)الحؿ في ىذه الدراسة( كانت بصكرة متكاضعة جدنا، كدراسة الع
ضعؼ أداء المعمميف في تدريس جميع خطكات حؿ المسألة كمنيا خطكة التحقؽ مف صحة 

ـ( التي تكصمت إلى ممارسة الطالب المعمـ خطكة 8112الحؿ. كتختمؼ مع دراسة راشد)
 مراجعة الحؿ كالتكسع في مجالو بدرجة عالية.

 خامًسا: اإلجابة عن السؤال الخامس
ابة عف السؤاؿ الخامس كنصو: "ما درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات لإلج     

حؿ المشكمة الرياضية ككؿ؟" تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لميارات كؿ 
خطكة مف خطكات حؿ المشكمة الرياضية، كترتيب كؿ خطكة عمى مستكل خطكات حؿ المشكمة 

 ياـ المعمميف في تنمية ميارات كؿ خطكة.الرياضية، كتحديد مستكل إس

 (9جدول ) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إسيام معممي الرياضيات في تنمية  

 ميارات حل المشكمة الرياضية ككل

 المتكسط خطكات حؿ المشكمة الرياضية رقـ الخطكة
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 ترتيب الخطكة
 لكؿ الخطكات

 مستكل
 اإلسياـ

 متكسط 1 1.212 1.221 فيـ المشكمة 1
 منخفض 8 1.218 1.232 كضع خطة لمحؿ 8
 منخفض 2 1.223 1.823 تنفيذ خطة الحؿ 3
 منخفض 3 1.222 1.322 التحقؽ مف صحة الحؿ 2
درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ  

 منخفض - 1.222 1.221 المشكمة الرياضية ككؿ
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( يمكف ترتيب خطكات حؿ المشكمة الرياضية تنازلينا بحسب المتكسط 2مف جدكؿ )     
الحسابي لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات كؿ خطكة كالتالي: خطكة فيـ 

( كمستكل إسياـ متكسط، ثـ خطكة كضع خطة لمحؿ بمتكسط 1.221المشكمة بمتكسط حسابي )
نخفض، فخطكة التحقؽ مف صحة الحؿ بمتكسط حسابي ( كمستكل إسياـ م1.232حسابي )

( 1.823( كمستكل إسياـ منخفض، كأخيرنا خطكة تنفيذ خطة الحؿ بمتكسط حسابي )1.322)
 كمستكل إسياـ منخفض.               

كما أف المتكسط الحسابي لدرجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة      
 (، كمستكل إسياـ منخفض.1.221)الرياضية ككؿ بمغ 

كتشير ىذه النتيجة إلى ضعؼ إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات حؿ المشكمة      
 الرياضية لدل طالبيـ، كييعزم الباحث ىذه النتيجة إلى:

عدـ حصكؿ المعمميف عمى دكرات أك برامج تدريبية خاصة بحؿ المشكالت الرياضية في  .1
 ف كجدت ىذه البرامج فيي مضمنة ضمف حقيبة تدريبية عامة.المقررات المطكرة، كا  

عدادىـ  .8 بعض القصكر في المادة العممية عند بعض المعمميف الناشئ عف عدـ تأىيميـ كا 
 لمتعامؿ مع المشكالت الرياضية.

مرتكزىا المعمـ،  -غالبنا ما تككف إلقائية  -استخداـ معممي الرياضيات لطرؽ تدريس تقميدية  .3
 ا دكر الطالب.كتيمؿ كمين 

قمة اىتماـ المعمميف بتنمية بعض ميارات حؿ المشكمة الرياضية: كميارات خطكة كضع  .2
 خطة لمحؿ، كميارات خطكة التحقؽ مف صحة الحؿ.

االعتقادات الخاطئة عند فئة مف المعمميف بعدـ قدرة كثير مف الطالب عمى حؿ المشكالت  .2
 .الرياضية، أدل إلى عدـ اىتماميـ بيذا المكضكع

ال يساعد المعمـ  -حصة كاحدة في الغالب  -الزمف المخصص لمكضكعات حؿ المسألة  .2
 عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس.

ضيؽ الفصكؿ الدراسية، كزيادة أعداد الطالب في الفصكؿ، كقمة الكسائؿ التعميمية...  .2
 كغيرىا عكامؿ تحد مف قدرة المعمـ عمى تنمية ميارات حؿ المشكمة الرياضية لدل طالبو. 

ـ( كالتي تكصمت إلى أف مستكل أداء 8112كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العكيشؽ)     
ـ( 8112معممي الرياضيات في تدريس حؿ المشكمة الرياضية كاف ضعيفنا، كدراسة حسب اهلل)

التي أظيرت ضعؼ مستكل أداء الطالبات المعممات في ميارات تدريس حؿ المشكالت 
ـ( التي تكصمت إلى ممارسة الطمبة المعمميف 8112دراسة راشد)الرياضية. كتختمؼ مع 

ق( التي أكضحت 1231لخطكات بكليا في حؿ المسألة الرياضية بدرجة عالية، كدراسة العنزم)
أف مستكل أداء المعمميف الستراتيجيات حؿ المشكالت الرياضية بدرجة متكسطة، كدراسة 

المتاف أظيرتا  (Poetzl, 2007)دراسة بتزؿ ك  (Sepulveda Perez, 2006)سيبكلفيدا بيريز 
 نتائجيما ممارسة متكسطة لممعمميف في حؿ المشكالت الرياضية.    
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 أواًل: ممخص نتائج الدراسة  
اعتمادنا عمى النتائج التي تـ مناقشتيا كتفسيرىا، يمخص الباحث ىذه النتائج في أف درجة      

يـ المشكمة لدل طالب الصؼ الرابع االبتدائي كاف إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات ف
بمستكل متكسط، في حيف أف درجة إسياميـ في تنمية ميارات: كضع خطة لمحؿ، كتنفيذ خطة 
الحؿ، كالتحقؽ مف صحة الحؿ كاف بمستكل منخفض، أما درجة إسياميـ في تنمية ميارات حؿ 

 المشكمة الرياضية ككؿ فكاف بمستكل منخفض.
 يات الدراسةثانًيا: توص

 بناًء عمى نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يمي:   
إثراء المقررات القائمة )التخصصية( ضمف برنامج إعداد معمـ الرياضيات بكؿ ما يتعمؽ  .1

 بحؿ المشكالت.
تدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى حؿ المشكالت الرياضية )الخطكات، الميارات،  .8

 الجانبيف النظرم كالتطبيقي أثناء التدريب. االستراتيجيات(، مع التكازف في
إعداد دليؿ متكامؿ لمعمـ الرياضيات في مجاؿ حؿ المشكالت، ليككف أحد المراجع الرئيسة  .3

 لممعمـ في ىذا المجاؿ.
الحرص عمى تككيف اتجاىات إيجابية عند المعمميف كالطالب حكؿ حؿ المشكالت  .2

اف أىميتيا كدكرىا اإليجابي في حياة الفرد الرياضية، كذلؾ بنشر ثقافة حؿ المشكالت كتبي
كالمجتمع عمى السكاء، كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خالؿ النشرات التربكية، كالمحاضرات 

 كالمقاءات، كالمطكيات، كالبرامج المدرسية...الخ.
تخصيص ماال يقؿ عف حصتيف لمكضكعات حؿ المسألة في مقررات الرياضيات المطكرة،  .2

الغالب حصة كاحدة فقط، كىذا زمف ال يكفي المعمـ لإليفاء بمتطمبات ىذا المكضكع، ييخصص ليا في  -حسب ما كرد في دليؿ المعمـ -كعات حؿ المسألة فالتكزيع الزمني لمكض
 كبالتالي أصبح مف الضركرم إعادة النظر في محتكل مقررات الرياضيات المطكرة.

المشرفيف التربكييف لتقكيـ أداء المعمـ االستفادة مف أداة الدراسة )بطاقة المالحظة( مف قبؿ  .2
 في حؿ المشكالت الرياضية.

 ثالثًا: مقترحات الدراسة
 استكماالن لمدراسة الحالية كانطالقنا منيا، يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:   
تحديد المعكقات التي تكاجو معمـ الرياضيات عند تدريس حؿ المشكالت الرياضية في  .1

 طكرة.المقررات الم
 مستكل أداء الطالب في حؿ المشكالت الرياضية في المقررات المطكرة. .8
 بناء برنامج تدريبي لتنمية ميارات تدريس حؿ المشكالت الرياضية لدل معممي الرياضيات. .3
العالقة بيف ممارسة معممي الرياضيات لميارات تدريس حؿ المشكالت الرياضية كتحصيؿ  .2

 الطالب في الرياضيات.
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية

(. الككيت: 8. )طمناىج الرياضيات المدرسية وتدريسياـ(. 8113أبك زينة، فريد كامؿ. ) -1
 مكتبة الفالح.

، خالد محمد. ) -8 ـ(. أثر استخداـ استراتيجية بكليا القائمة عمى المنحى البنائي 8112أبك لـك
ية. في مقدرة طمبة الصؼ الثامف األساسي عمى حؿ المسألة الرياض

 .118-28(، ص ص22، مصر. ع)مجمة القراءة والمعرفة
. طرق تدريس الرياضيات: نظريات وتطبيقاتـ(. 8112األميف، إسماعيؿ محمد. ) -3

 (. القاىرة: دار الفكر العربي. 8)ط
. جدة: مكتبة كنكز األساسيات في تعميم الرياضياتـ(. 8112بدر، بثينة محمد. ) -2

 المعرفة.
تحديد صعوبات حل المشكالت الرياضية المفظية ـ(. 8111مف. )الثبيتي، فكزية عبدالرح -2

لدى تمميذات الصف الرابع االبتدائي من وجية نظر معممات ومشرفات 
. رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، الرياضيات بمدينة الطائف

 جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.
أداء طمبة الصؼ األكؿ الثانكم في حؿ المسألة في  ـ(. تقكيـ8112الجنيد، جنيد محمد. ) -2

 .23-13(، ص ص12، اليمف. ع)مجمة كمية التربيةالرياضيات. 
ـ(. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجيات ما 8112حسب اهلل، محمد عبدالحميـ. ) -2

كراء المعرفة في تنمية ميارات تدريس حؿ المشكالت الرياضية لدل 
، جامعة مجمة كمية التربيةت بكمية المعمميف بالبيضاء. الطالبات المعمما

 .322-322(، ص ص22المنصكرة، دمياط، مصر. ع)
المنيج المدرسي المعاصر: مفيومو، أسسو، مكوناتو، ـ(. 8112الخميفة، حسف جعفر. ) -2

 (. الرياض: مكتبة الرشد.2. )طتنظيماتو، تقويمو وتطويره
ارسة الطمبة المعمميف لخطكات بكليا في حؿ ـ(. مدل مم8112راشد، محمد إبراىيـ. ) -2

المسألة الرياضية أثناء التربية العممية مف كجية نظر طمبة "معمـ 
، جامعة الزرقاء، مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية الصؼ".

 .122-132(، ص ص 8(، ع)2األردف. مج)
ضيات وأساليب مناىج الرياـ(. 8112راشد، محمد إبراىيـ؛ خشاف، خالد حممي. ) -11

 . عماف: دار الجنادرية.تدريسيا لمصفوف الرئيسية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة ـ(. 8112رصرص، حسف رشاد. ) -11
. رسالة ماجستير الرياضية لدى طمبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة
 غير منشكرة. كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، فمسطيف.

ـ(. فاعمية تدريس بعض استراتيجيات حؿ المشكمة 8112د، نيى؛ العجمي، أمؿ. )الركيش -18
الرياضية في تنمية التحصيؿ كالتفكير الرياضي كالمعتقدات نحك حؿ 

. مجمة المشكمة الرياضية لدل تمميذات الصؼ الخامس بدكلة الككيت
(، ص 3(، ع)12، جامعة اإلسكندرية، مصر. مج)كمية التربية

 . 882-128ص
ـ(. رصد بعض ميارات التفكير ما كراء المعرفية المستخدمة 8112لزعبي، عمي محمد. )ا -13

مف قبؿ معممي الرياضيات كطمبتيـ في المرحمة األساسية العميا في 
مجمة جامعة دمشق لمعموم األردف في أثناء حؿ المسائؿ اليندسية. 

 .322-333(، ص ص8(، ع)82، سكريا. مج)التربوية
فاعمية برنامج في األنماط الرياضية قائم ـ، أغسطس(. 8118عت. )سميماف، رمضاف رف -12

عمى االتجاىات العالمية المعاصرة لمطالب المعممين بكميات التربية عمى 
. بحث مقدـ في المؤتمر العممي قدراتيم في حل المشكالت االبتكارية

السنكم الثاني، الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات: البحث في 
 .222-212الرياضيات. القاىرة، مصر، ص صتربكيات 

تحديد صعوبات تعمم الرياضيات لتالميذ الصفوف ق(. 1282السميرم، أحمد سالـ. ) -12
. رسالة العميا بالمرحمة االبتدائية واقتراح االستراتيجيات المناسبة لحميا

دكتكراه غير منشكرة. كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية 
 السعكدية.

تقرير عن نتائج مشاركة المممكة في دراسة ق(. 1231الشمراني، صالح عمكاف. ) -12
. مركز TIMSS 2007االتجاىات الدولية في العموم والرياضيات 

التميز البحثي في تطكير تعميـ العمـك كالرياضيات، جامعة الممؾ سعكد، 
 الرياض. 

ء المعرفة في تدريس استخدام استراتيجيات ما وراـ(. 8112الشيرم، محمد ردعاف. ) -12
الرياضيات لتنمية ميارات حل المشكمة واختزال القمق الرياضي لدى 

. رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، طالب الكمية التقنية بأبيا
 جامعة الممؾ خالد، المممكة العربية السعكدية. 

  . عماف:تاالتجاىات المعاصرة في تعميم الرياضياـ(. 8112صالح، ماجدة محمكد. ) -12
 دار الفكر.



 ي بن حميد سعيدان السمميتركأ/                إسيام معممي الرياضيات
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ـ(. استراتيجيات حؿ المسألة الرياضية لدل الطمبة 8112الصباغ، سميمة أحمد. ) -12
مجمة الزرقاء لمبحوث المتفكقيف في المرحمة األساسية العميا في األردف. 

(، ص 8(، ع)2، جامعة الزرقاء، األردف. مج)والدراسات اإلنسانية
 .31-1ص

البحث العممي: مفيومو ـ(. 8112؛ عبدالحؽ، كايد. )عبيدات، ذكقاف؛ عدس، عبدالرحمف -81
 (. عماف: دار الفكر.2. )طوأدواتو وأساليبو

(. 2. )طالمدخل إلى البحث في العموم السموكيةـ(. 8112العساؼ، صالح حمد. ) -81
 الرياض: مكتبة العبيكاف.

درة أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القـ، يكليك(. 8111عفانة، عزك إسماعيؿ. ) -88
عمى حل المسائل الرياضية واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصف الثامن 

. بحث مقدـ في المؤتمر العممي الثالث عشر، الجمعية األساسي بغزة
المصرية لممناىج كطرؽ التدريس: مناىج التعميـ كالثكرة المعرفية 

 .21-2(، ص ص8التكنكلكجية المعاصرة. القاىرة، مصر، مج)
فاعمية برنامج تدريبي مقترح إلكساب معممي ق(. 1231) العنزم، متعب زعزكع. -83

الرياضيات استراتيجيات حل المشكالت الرياضية عمى تنمية القدرة عمى 
حل المشكالت والتفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبيم 

. رسالة دكتكراه غير منشكرة. كمية التربية، جامعة أـ في مدينة عرعر
 العربية السعكدية.القرل، المممكة 

برنامج تدريبي مقترح لمعممي الرياضيات في المرحمة ـ(. 8112العكيشؽ، ناصر حمد. ) -82
         االبتدائية حول استراتيجيات حل المسألة وفاعميتو في أدائيم

. رسالة وتنمية ميارات التفكير فوق المعرفي والتحصيل لدى طالبيم
       معة الممؾ سعكد، المممكة دكتكراه غير منشكرة. كمية التربية، جا

 العربية السعكدية. 
ـ(. فاعمية استخداـ نمكذج بكليا لحؿ المشكالت الرياضية 8112القيسي، تيسير خميؿ. ) -82

مجمة في تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية كتفكيرىـ الرياضي في األردف. 
 .121-132(، ص ص28، مصر. ع)القراءة والمعرفة

، خالد محمد. )لطيؼ، مجيد مدىر؛ أبك ل -82           ـ(. العالقة بيف مستكل ممارسة8112ـك
  المعمـ لميارات تدريس المسألة الرياضية المفظية لمصؼ العاشر

            مؤتو لمبحوث والدراسات األساسي كتحصيؿ الطمبة في الرياضيات. 
(، 2(، ع)12، جامعة مؤتو، األردف. مج))العموم اإلنسانية واالجتماعية(

 .82-11ص ص



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ـ(. أثر استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية حؿ 8111المالكي، عكض صالح. ) -82
المشكالت الرياضية المفظية لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط بمدينة 

(، 122، مصر. ع)دراسات في المناىج وطرق التدريسمكة المكرمة. 
 .22-22ص ص

ميذ الصؼ الرابع االبتدائي ـ(. مستكيات أداء تال8112مديف، السيد مصطفى حامد. ) -82
بالمممكة العربية السعكدية لميارات حؿ المشكالت المفظية كعالقتيا 

، كمية التربية، مجمة البحوث النفسية والتربويةببعض العكامؿ األخرل. 
 .22-21(، ص ص1(، ع)81جامعة المنكفية، مصر. مج)

في الرياضيات: تطبيقات  تعميم المفاىيم والمياراتـ(. 8111المشيداني، عباس ناجي. ) -82
 . )الطبعة العربية(. عماف: دار اليازكرم.وأمثمة

أثر استخدام استراتيجية بوليا في تدريس المسألة ـ(. 8113المصرم، ماجد مكسى. ) -31
الرياضية اليندسية في مقدرة طمبة الصف التاسع األساسي عمى حميا 

تير غير . رسالة ماجسفي المدارس الحكومية التابعة لمحافظة جنين
 كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. . منشكرة

الرياض: جامعة الممؾ طرق تدريس الرياضيات. ـ(. 1222المغيرة، عبداهلل عثماف. ) -31
 سعكد )عمادة شؤكف المكتبات(.

. الرياض: طرق تعميم الرياضيات: النظرية والتطبيقـ(. 8112المميجي، رفعت محمد. ) -38
 شد.مكتبة الر 

ـ(. 8118النذير، محمد عبداهلل؛ خشاف، خالد حممي؛ السمكلي، مسفر سعكد. ) -33
استراتيجيات فاعمة في حل المشكالت الرياضية )تطبيقات عمى مرحمة 

. الرياض: مركز التميز البحثي في تطكير تعميـ العمـك التعميم األساس(
 كالرياضيات بجامعة الممؾ سعكد.

. العيف: دار ساليب واستراتيجيات تدريس الرياضياتأـ)أ((. 8112اليكيدم، زيد. ) -32
 الكتاب الجامعي.

. العيف: دار الكتاب استراتيجيات معمم الرياضيات الفعالـ)ب((. 8112اليكيدم، زيد. ) -32
 الجامعي.

منشورات عممية حول مشروع تطوير تعميم الرياضيات ـ(. 8112كزارة التربية كالتعميـ. ) -32
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