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في مهارات حل المشكالت  فاعلیة استراتیجیات التفكیر المتشعب
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة الریاضیة

  حنان بنت عبدالرحمن بن سلیمان العریني
  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، قسم المناهج وطرق التدریس

   :البرید االلكتروني
  :البحثملخص 

لــدى طالبــات   مهــارات حــل المــشكالت الریاضــیةي فــلــى معالجــة التــدنيإهــدف البحــث 
ـاضالمرحلـة  الر بمدينـة الـسعوديةاملتوسـطة يـة العر اتيجياتباململكــة اسـ خـالل ــمـن التفك

ـــــشعب مـــــن. امل ـــــدف ال عينـــــةالبحـــــثولتحقيـــــق ونـــــت ت حيـــــث ، ـــــ التجر شـــــبھ املـــــن اتبـــــاع تـــــم

ة) 50(مــــنالبحــــث عمــــا ســــة بمد املتوســــط و بالـــــصف رطالبــــة ر ـــــاضل الر بمدينــــة حمــــزة ـــــت ب

الـــــسعودية يـــــة العر مـــــاباململكـــــة م ـــــل قـــــوام ن ت ـــــساو م ن مجمـــــوعت ـــــ إ ن تقـــــسيم تـــــم ،)25 (

ضـــــابطة خـــــر و ـــــشعب، امل ـــــ التفك اتيجيات اســـــ باســـــتخدام ســـــت د يـــــة تجر ـــــ و ىطالبـــــة، ر

املعتــــــــادة قـــــــة بالطر ســـــــت أداة. رد والبحـــــــثوتمثلـــــــت اضـــــــية الر املــــــــشكالت حـــــــل اختبـــــــار فقــــــــاــــــــ
ً

ــــل والتخطــــيط لة، املــــش تحديــــد ة ــــا م تطبيــــق خــــالل ومــــن ــــشعب، امل ــــ التفك اتيجيات رالســــ

لة املش حل ة من والتأكد ل، ا وتنفيذ لة، نتـائج. املش مـن اسة الد عنھ أسفرت ما م روأ

يــــــــة التجر ن املجمــــــــوعت طالبــــــــات جــــــــات د متوســــــــط ن بــــــــ إحــــــــصائية داللــــــــة ذات ق فــــــــر روجــــــــود و

جميـــــعوالـــــضابطة املـــــشكالتـــــ حـــــل ات ـــــا املجموعـــــةرم لـــــصا لالختبـــــار البعـــــدي التطبيـــــق ـــــ

يــة وحـــلالتجر ـــ التفك ات ـــا م تنميـــة ــ ـــشعب امل ـــ التفك اتيجيات اســـ فاعليــة ـــ ع يـــدل مـــا ر،

املتوسطة املرحلة طالبات لدى   .املشكالت

املفتاحيــة لمــات ــشعب :ال امل ــ التفك اتيجيات اضــية؛اســ الر ــا؛املــشكالت املــشكالترم حــل ات

اضية املتوسطة؛الر   .املرحلة
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The Effectiveness of Cross Thinking Strategies in 
Mathematical Problem-Solving Skills among the Middle 

School Female Students 
Hanan Abdulrahman Bin Souliman Al-Orini 
Curriculum and Instruction Department, Imam Mohammad 
bin Saud Islamic University. 
Email: 
ABSTRACT 
The current research aimed to reveal the effectiveness of cross-
thinking strategies in developing mathematical problem-solving skills 
among the middle school female students in Riyadh. To achieve the 
objective of the research, the quasi-experimental method was adopted. 
The sample of the research consisted of (50) female students in the 
first grade at Amara Bint Hamza School in Riyadh as the participants 
were distributed into two equal groups consisting of (25) students. The 
first experimental group studied using cross-thinking strategies, and 
the control group studied via the usual way. The researcher used the 
mathematical problem-solving test according to cross-thinking 
strategies as a research instrument by applying the skill of defining the 
problem, planning to solve the problem, implementing the solution, 
and making sure the problem is solved correctly. The most important 
results of the research were that there was a statistically significant 
difference between the mean scores of students of both groups in all 
the problem solving skills in the posttest in favor of the experimental 
group indicating the effectiveness of the cross thinking strategies in 
developing thinking skills and problem solving among the middle 
school students. 
Keywords: cross-thinking strategies, mathematical problems, 
mathematical problem-solving skills, middle school. 
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  :قدمةامل

القــــادر املفكــــر ـــــشر ال العقــــل نميــــة ب املتقدمـــــة الــــدو يــــتم إلنتـــــاج ل ــــة النظر تطبيــــق ـــــ ع
يا ا ر ةةوتطو شر موضـوع،ال املـشكالت وحـل ـ التفك موضـوع أصبح الذا

ً
ميـة تركـز،بـالغ

ــھعليــ التفك ــ ع فــراد ات قــد تنميــة ة ضــر ــ ع تؤكــد ــ ال املعاصــرة ــات بو رال مكــيالــذيور
ّ

ن
املستقبلإمن تحديات ة ملجا م يل وتأ م   . عداد

مــــنعـــدو املـــشكالتـــل وحـــل ســــتدالل ـــ ع املــــتعلم ة قـــد ر ــــدافارتطـــو أ
ً

الــــنظم ـــس
لتحق املختلفــــةقالتعليميـــة اســـية الد املراحـــل ــــ ســـيلة،رـــا تقـــاءلوو واملجتمــــعبرال الفـــرد ىمــــستو

ندي( وا   .)113ص،2017،بيومي
اضــي الر عــد و

ُ
املعاصــر ــ والتق ــ العل التطــو دعــائم ــم أ إحــدى علــيم،رات فــإن ثــم ومــن

اضـيات العـصرميـةمـنالر ات ــ غ يواكـب مع،أن للتكيــف الطالـب ـ مــن،ـاو يمكنـھ بمـا
ـــا ف الفكـــر وإعمـــال ديـــدة ا املعلومـــات ـــ ع ـــصو ا ـــ ـــا،لاملـــشاركة تنظيم وإعـــادة ا ـــشكيل ل

ام الــ لإلســ جــسو املتقدمــةربنــاء املــستقبلية والتقنيــات العلــوم مــع املــستمر عــد،تواصــل ــ ال
تقـــــدم إحـــــداث عمليـــــة ـــــ وب(ملجتمــــعاســــاس رو). 215ص،2018،الـــــشل تطـــــو ع مـــــشر وأكـــــد

املـشكالت وحـل ـ التفك ات ـا م تنمية السعودية ية العر باململكة الطبيعية والعلوم اضيات ،رالر
م املتوقعة سبات املك م أ و( نھكأحد نآحامد   ).84ص،2012،وخر

عبـــــــدالعظيمو ـــــــشعب) 40ص،2009(ؤكـــــــد امل ـــــــ التفك ات ـــــــا م ـــــــ ع الطـــــــالب ب تـــــــد رأن ر
ديثـــــ ا التقنيــــات مـــــع التعامـــــل ــــ ع ن القـــــاد ن املفكـــــر مــــن جيـــــل خلـــــق دف ارع. ةرــــس ـــــذكر زو

مجموعـــــ) 14ص،2012( توليـــــد ـــــ ع الطـــــالب ـــــساعد ـــــشعب امل ـــــ التفك أليمـــــنةأن  جابـــــات
ي مموضــوع أمــام الــذيطــرح مــر مــن، الطــالب جديــدةإ نتــاجإيمكــن م،جابــات قــد مــن ــد ز رو

والتوســـع ـــشاف ك ـــ عمـــار،لـــذا. ع أثنـــاء)411ص،2015( يؤكـــد ن املعلمـــ ب تـــد ميـــة أ ـــ رع
دم الةا س التد اتيجيات اس تمكرع

ّ
الفكـر م شاط استخدام من الطالب ـين ،والعق

دفلدوتن ال نحو والتوجھ شعب امل التفك تحقيقھم   .املتطلب
الطـــالب لـــدى ـــ التفك شـــبكة توســـيع ـــشعب امل ـــ التفك دف ـــس وصـــالت،و فـــتح خـــالل مـــن

ية العـــــص اليـــــا ا ن يةللـــــدماغ؛بــــ العـــــص الـــــشبكة توســــيع ـــــ ع فكـــــر،فيعمـــــل توســـــيع ثـــــم ومـــــن
يمكــ؛الطــالب ممــا

ّ
مــن ــارنتــاجإم ات،جديــدةأف مــسا مختلفــةروفــتح نيــة يمإ(ذ  محمــودو بــرا

  .)126ص،2014،سعيدو
ـــــو ـــــيو ر ص2015 (ا ـــــ) 162، غ العقليـــــة العمليـــــات ـــــ إ ـــــش ـــــشعب امل ـــــ التفك أن

متعـــددةامل ـــات اتجا ـــ تحـــدث ـــ ال ية،رئيـــة العـــص اليـــا ا ن بـــ جديـــدة وصـــالت حـــدوث يجـــة ن
املختلفـــــة يـــــاة ا مواقـــــف مـــــع التكيـــــف ـــــ ع الفـــــرد ـــــب،ملـــــساعدة ع ـــــس أن ـــــ للتفك ـــــسمح مـــــا

قبل من ا سلك لم جديدة ات ساعد،رمسا نحو لعوع ـس للعقـل جديدة انية إم إتاحة
ن الـــذ إعمـــال مـــن ـــد مز أســـرع،،إحـــداث نحـــو ـــ وع أفـــضل، انيـــة بإم للعمـــل العقـــل يقـــود بمـــا

أع كفاءة   .و
أ ـشر ال العقـل عـن ـت أجر ال اسات الد من العديد ت يوأثب ـر التفك اتيجيات اسـ ميـة

فــتح ــ م ــس الــذي ــشعب جديــدآامل سةفــاق الطــالب،رللتــد عقــو ــر تحر دف م،لــس روتــد
املواقـف لطبيعـة املناسـبة سـتجابة سرعة ص2018محمـد،(ع عمـل ).126، ـكمـا ةإع رثـا

متنوعــة ــات اتجا ــ ن املتعلمــ ــ تفك ــ ناســب،وتحف ت ــة ثر علــم ئــة ب يئــة الطــالبو ممــا؛مــع
املمكنةييؤد النتائج أفضل تحقق يم،إ(إ ص2016برا ،97.(  
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عــــد ـــــدفو اضــــية الر املـــــشكالت احــــل
ً

اضـــــياتــــس الر ــــات و خـــــاللتر مــــن تحققـــــھ ــــ إ
تمكــــ عمليــــة املــــشكالت فحــــل اضــــيات، الر س ِتــــد

ّ
ــــالطالــــبنر ال ات الــــصعو ــــ ع التغلــــب مــــن

اســية الد حياتــھ ــ ــا م،ريواج ــ أساســيو ة ميــة ةرــا ــامــن عل م ــد عو و للطــالب ــا عليم
هللا،( ص2015عطـــــا ي.)197، دا املــــــش ـــــصف ص2011(و بأنــــــھ)44، اضـــــية الر لة املــــــش حـــــل

ي خطـوات
َّ

موقفــ يواجــھ عنــدما الطالــب ــا ابع
ً

اجديــد
ً

ــ ا،ومم
ً

حــال الطالــب لــدى ــو ي وال
ً زن اجــا

ً

حينــــھ ــــ املوقــــف ــــذا خو .ل شــــر أبــــو ص2008(ــــضيف ــــوأن)169، املــــشكالت ةمجموعــــحــــل
حــال أنـھ عتقــد مــستقب بتـصو املــتعلم أو املعلــم ا يـضع ــ ال التفــصيلية جـراءات
ً

ــار نا
ً

مــن
ومنطقيـــ عمليــة خطـــوات وفــق والـــتعلم التعلــيم ئــة ب ـــ املتاحــة لـــو ا مــن ـــ أك أو ن حلــ ن  .ةلبــ

يمو إبــرا لة)134ص،2011(ؤكـد املــش حــل مــنمجموــوأن عــةعــة املتتا املنظمــة جــراءات
اضي لة مش ھ تواج عندما الطالب ا يقوم مجموعة،رال اتةوتمثل ا امل ا،رمن القراءة:م

والتحليــــــل ــــــ،والتفـــــس ــــــ التفك أثنــــــاء املــــــتعلم ا ــــــستخدم ـــــ ال العقليــــــة العمليــــــات ومجموعــــــة
لة ســا،املــش ف معــا مــن لديــھ مــا ــل الطالــب ــستخدم ــا لةةبقروف املــش ،2011،ةفــض(ــل

  ).38ص
مــن املــشتقة ســية املد اضــيات الر معــاي وثيقــة عــرف أنــھ(NCTM)رو ــ ع املــشكالت حــل

فـ معر ست ل ا حل قة طر مة م مـسبقاةوانخراط
ً

توظيـف، الطـالب ـ ع ن يتعـ ـا حل وإليجـاد
الـــــسابقة م ـــــانوا؛معلومــــا ملـــــا جديـــــد ـــــ ا ـــــم ف ـــــساب اك مـــــن م يمكـــــ ســـــابقارممـــــا عرفونـــــھ

ً
 

د،( ـــا و دسو ــــشا و مان رشـــ نر ص2009/2012ر ــــ).368، و ص2017(دمآو ط)142، وشــــر
لة، عمليـــــةاملــــش ـــــأن تفك تحـــــدى و ث ــــس مـــــألوف ـــــ غ موقــــف وجـــــود تتطلـــــب املــــشكالت حـــــل

الطالـــب، لـــدى حينـــھ ـــ حـــل لـــھ ـــو ي أال ط ـــش الطالـــب ـــھ يواج الـــذي املوقـــف ممـــانالطـــالب،
ةيتطلــــب املوقــــف،إورضــــر ــــذا مـــــع للتعامــــل عقلــــھ الطالـــــب ـــــدفحيـــــثعمــــال الطالــــب ايحــــدد

ً

اوا
ً

ا،ومحدد
ً

إليھثم  للوصو   .لس
ـــــمإن أ أحـــــد اضـــــية الر املـــــشكالت منـــــاحـــــل علـــــم و علـــــيم ـــــ لعملي ـــــسة الرئ ـــــداف

حيـــــث الطــــالب، لــــدى اضــــية الر املــــشكالت حــــل ات ــــا م لتنميــــة ة ضــــر نــــاك ف اضــــيات، رالر نإور
نـــةرالتــد مر الطــالب يكــسب اضــية الر املـــشكالت حــل ــ ع ،وب ــ اتالتفك ـــا امل م لــد حــسن رو

عـن الكـشف يمكـن كما العقلية، ات حـلأروالقد خطـوات خـالل مـن الطـالب لـدى ـ التفك نمـاط
و اضـــــية، الر املـــــشكالتـــــساعداملـــــشكالت اضـــــيةحـــــل مـــــرالر ه ـــــ تفك ـــــ ـــــ التفك ـــــ ع  ةالطالـــــب

تقأثنـــأدائـــھمووتقـــ،ىخـــرأ ـــل ا مـــاواء
ً

ذاتيـــا
ً

ـــكمـــا . لعملي ي ـــا ال النتـــاج املـــشكالت حـــل عـــد
اضيات الر علم و ص2017دم،آ(عليم ،124.(  

او دو اضــــية الر املــــشكالت تــــؤدى
ً
مــــار م

ً
أثنـــــاء والتعــــاو املــــشاركة ــــ ع ن املتعلمــــ نملـــــساعدة

أن والبــد م، لــد الــتعلم ات قــد ــ وتحف املــشكالت تلــك حــل ــشطة أ ســة رمما املــشكالتتــوفرير ــ
ــة العمر للمرحلـــة ا ومناســب ــا ل للطـــالب والتحــدي املنافــسة مـــن قــدر حــة ـــ،واملطر ع عمــل و

معــ ــز ـــماعز م وف م تتـــضمن.رف شـــموليإكمــا ــ أك مواقـــف ــ ع ـــا عميم انيــة ـــساعدةم ــ ح
ـتلـك ع مـنإـشطة ـد املز ـل املثـابرة ن املتعلمـ بنجـاملـشكالتكـساب اضـية ـز،احالر عز و

املعرفية   .)Sangpom et al., 2016, p.73(العمليات
ــــش مـــــنو ز(ـــــل ص2009،عبــــدالعز ص2009 ،غـــــانم؛149-150، املعلـــــم)271، أن ـــــ إ

ــق طر عــن اضــية الر املــشكالت حــل ات ــا م تنميــة ــإرــستطيع ــ ا الر املحتــو صــياغة ىعــادة
متحديــــ مــــشكالت ل نةشــــ حا،للمتعلمــــ ــــ م تــــضع التــــوازبحيــــث عــــدم مــــن م،نلــــة لــــد ــــ وتث
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ـــ مناســـبةإالرغبـــة حلـــو الـــصف،ليجـــاد ـــو ا يئـــة ِو
ــــمّ ا آ ام ـــ واح نـــة بالطمأن يمتـــاز الـــذي ،ري

ي الـــــذا والـــــتعلم واملناقــــشة ـــــوار وا ستقـــــصاء و البحـــــث ـــــ ع م ع ــــ يم،و املفـــــا واســـــتدعاء
جديــــ ــــسق ــــ إ للوصــــو ن معــــ ــــب ترت ــــ ا ضــــع و اضــــية الر لواملبــــادئ ــــلو املبــــادئ ــــذه مــــن د

لة مــا .املــش وم
ً

صــغ علــم مجموعــات ــشكيل و ي التعــاو العمــل مجموعــات املعلــم ــستخدم أن
مجموعــ ـل ـد ــةووتز ال ن للمتعلمـ الراجعــة التغذيـة وتقــديم معينـة لة مـش أو عليميــة مـة بم

و ـة املطلو لو ا إ الوصو من م لتمك الـتعلمإل مـصادر ـ إ م تلـك،ةضـافيرشـاد ومناقـشة
املختلفة املجموعات مع لو   .لا

لة   :البحثمش

ــ املعر باالنفجـــار ــا ا القـــر ــ ـــ؛نيتم ال ات ـــ التغ مــع التكيـــف ــ ع ة القـــد يتطلــب رممـــا
نفجــار، ــذا عــن ـتج الــذيت ــأدىمــر نإ يفكــر كيــف الطــالب علــيم ــ ع التأكيــد ة وضـر ،رو

ــ ع م ــأروتــد التفك وطــر ــاقســاليب تنمي ــ ع ــق،(والعمــل ا ص2017جــاد ــو ).55، و
نــــة ص2003(زأبــــو املــــستو)290، دو الــــت وما انــــت املــــشكالت حــــل ــــ ع الطــــالب ة قــــد ىأن ن ز ر

املعلـم يقتـصر حيـث م، اسـ د أثنـاء قيقيـة ا املـشكالت من بالقلق إال وا يواج لم م أل راملأمو ل
مقابــــ ـــ ضـــيق، نمـــط ذات يـــة تي ر مـــشكالت ـــ ـــوع ع ة ـــ كب ة بـــصو ه ـــ ترك الطــــالبإرل كـــساب

ات ـا نإو،رامل للقـوان املباشـرة والتطبيقــات يـة تي الر ــسابات ا عفانــة.وجـراء يؤكـد ،2012(لــذا،
جديـــد)9ص ة صـــو ـــ إ املنـــا ـــ غي ة رضـــر ات،ةرو التطـــو مـــع للتوافـــق الفـــرد متطلبـــات رتحقـــق

ـــ ع عـــد لـــم ـــ ا الر الّكـــمفـــالتم ـــ املعر فقـــطالتحـــصيل املـــتعلم لـــدى ـــ ا ـــ؛ر ع وإنمـــا
ـــھ تواج ـــ ال املـــشكالت حـــل ـــ اضـــية الر املعرفـــة مـــن ـــسبھ اك مـــا وتوظيـــف اك إد ـــ ع تـــھ رقد ،ر

املختلفة املواقف فيھ،والتصرف ش ع الذي املجتم التطو مع   .روالتعامل
ــا مالحق يمكــن ال ة ــ كب ــسرعة تنمــو املعرفــة مجــاالت مــن كمجــال اضــيات ــًســواء،فالر

ــــة مواج ــــ اضــــيات الر توظيــــف ســــة املد ــــ ع ن يتعــــ ــــذلك و ياتيــــة، ا ــــا تطبيقا أو ــــا يم رمفا
اسية والد اليومية ياتية ا ـا،راملشكالت موج أصـبح الـذي اضـيات الر معلـم ـ ع ذلـك توقـف و

ً

ومرشــدا
ً

خــالل مــن بــدعو و ن يفكـــر كيــف يتعلمــوا ــى ل نللطــالب وإو للمواقــف ـــشطةعــداده
الفرصال م ل يح ـل ةت ع اضـيةأيعتمدوا الر ـات والنظر العالقـات ـم وف ـشاف اك ـ م ،نفـس

ـــــــا املرتبطـــــــة ياتيـــــــة ا والتطبيقـــــــات املـــــــشكالت التكنولوجيـــــــة،وحـــــــل التقنيـــــــات اســـــــتخدام مـــــــع
ديثة اسبةا ا الت أو الرسومية امج ص2009ميخائيل،(املتقدمةال ،6.(  

ســة مما ميـة أل رونظـرا
ً

فقـد ــشعب، امل ـ التفك ات ــا مل فاعليــةرالطـالب اسـة د الباحثــة رأت ر
املرحلــة طالبــات لــدى اضــية الر املــشكالت حــل ات ــا م تنميــة ــ ــشعب امل ــ التفك اتيجيات راســ

السعوديةاملتوسطة ية العر  .باململكة

البحث   :أسئلة

التاإالبحثس س الرئ السؤال عن   :جابة
فاعلية طالبـاتاسما لـدى اضـية الر املـشكالت حـل ات ـا م ـ ـشعب امل التفك راتيجيات

املتوسطة   ؟املرحلة
السؤالتوتفرع ذا التالية،من   :سئلة

فاعلية )1 ـما التفك اتيجيات ـشعباس ةامل ـا م املـشكالرـ اضـي تتحديـد لـدىةالر
املتوسطة؟ املرحلة   طالبات
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فاعليــــــة )2 املمــــــا ــــــ التفك اتيجيات ةــــــشعباســــــ ــــــا م املــــــشكالرــــــ ــــــل  تالتخطــــــيط
اضي املتوسطة؟ةالر املرحلة طالبات   لدى

فاعليــة )3 ــشعبمــا امل ــ التفك اتيجيات تنفيــذــاســ ة ــا اضــيةرم الر املــشكالت حــل
املتوسطة؟ املرحلة طالبات  لدى

ـ )4 ـشعب امل التفك اتيجيات اس فاعلية املـشكالتما حـل ة ـ مـن التأكـد ة ـا رم
اضي املتوسطة؟ةالر املرحلة طالبات  لدى

البحث داف   :أ

ــــا ا البحــــث اضــــيةــــدف الر املــــشكالت حــــل ات ــــا م ــــ ي التــــد ــــة طالبــــاترملعا لــــدى
املتوسطة   .املرحلة

البحث مية   :أ

البحث مية أ   :يتتمثل
اتيجيات )1 اســــ ـــع نو ب ـــ تو ـــ وال اضـــيات الر ـــات و تر ـــ ديثـــة ا ـــات لالتجا ســـتجابة

اضيات الر س   .رتد
خـالل )2 مـن ـ التفك تنميـة و و اضيات الر عليم داف أ أحد البحث ذا سيبحث  رالتـد

اتيجياتب ـــشعباســ امل ـــ ـــالتفك ـــال ع املـــتعلم يع ـــ ـــ ع جديـــدةانتـــاجعمـــل لحلـــو
ا ل يتعرض ال اضية الر وغ اضية الر للمسائل  .ومتنوعة

جعـل )3 ــ ـشعب امل ــ التفك ميـة ــأ ديثـة ا ــة بو ال ـات تجا و ــات النظر يواكـب املعلــم
التعليم اتيجيات واس طر و التعليمية  .قالعملية

ن )4 تــــــضم ـــــ ــــــا م وتقو ا وتنفيـــــذ املنــــــا تخطـــــيط ــــــ ع ن القـــــائم البحــــــث ـــــذا يفيــــــد مـــــا ر
ا س تد وطرائق اضيات الر منا املتمايز التعليم اتيجيات  . راس

نـــــــواة )5 البحــــــث بـــــــالتفكعــــــد اصــــــة ا بحــــــاث مـــــــن ــــــشعبللعديــــــد املـــــــشكالتـــــــ امل حــــــل
اضية ضوء،الر   .ھوتوصياتالبحث نتائجوذلك

البحث   :حدود

التالية دود ا ع البحث   :اقتصر

املوضــــوعية - ــــدود ــــ: ا و اضــــية الر املــــشكالت حــــل ات ــــا التخطــــيط: (رم لة، املــــش تحديــــد
ــ مــن التأكــد ــل، ا تنفيــذ لة، املــش ــلـل ا املــشكالت) ة حــل ات ــا م ــم أ ــا رباعتبا ر

فـــــــصل تحديــــــد وتــــــم املتوســــــطة، املرحلــــــة ـــــــ اضــــــيات الر بطبيعــــــة العالقــــــة ذات اضــــــية الر
والــــدوال( طيــــة ا املتوســــط) املعــــادالت و الــــصف ـــــ ع لاملقــــر مـــــشكالتالحتوائــــھر ــــ ع

متنوعة اضية   .ر
انية - امل دود الر: ا بمدينة حمزة ت ب ة عما سة رمد   .اضر
الزمنية - دود ا: ا الد العام من و ا الد رالفصل   .م2020-2019/ ـ1441-1440لر
ةالدودا - املتوسط :شر و الصف  .لطالبات
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يم   :ساسيةالبحث مفا

شعب امل التفك اتيجيات   :اس

ب) 23ص،2004(العتـــومّعـــرف ـــشعب امل ـــ ـــأالتفك التفك للطـــالبالـــذينـــھ الفرصـــة ـــيح ي
ـشعبةال م ات اتجا م عقول مختلفـإإليجـاد،ستخدام حـةجابـات املطر عرفـھ. ةولألسـئلة  ّكمـا

يـؤد) 72ص،2009(عبدالعظيم ـ التفك أنمـاط مـن نمط ـيبأنھ ـ التفك انطـالق ـ ـاتإ اتجا
ـــ،ةمتعــدد الفــرد ات ـــا م ــد ز ســتجاباتإ رو بصــدار تقـــاء ــدف العقـــلإربداعيـــة انــات .م

عمـرانـضيو ــ) 12ص،2005(ف ع ـشعب امل ـ التفك جديـدأن اتـصاالت اليــاةحـدوث ا ن بـ
ية أوالـــدماغ ـــالعـــص املـــشكالت ـــة معا ـــارأثنـــاء حـــداثف أو املواقـــف  ,Anna)ذكـــرو ؛أو

2012, p.28)توليـدبـأن عمليـة ـشعب امل ـ ـارالتفك عديـدف ـ إ التوصـل خـالل مـن بداعيـة
لو ا   .ةاملمكنلمن

بأنــھھعرفــو إجرائيــا الباحثــة
ً

ــ:  ع املتوســطة املرحلــة طالبــات ــساعد ــ للتفك مــر نأســلوب
ــــ حــــة املطر ات ــــ املتغ ن بــــ ط للــــر محاولــــة ــــ ــــات، تجا جميــــع ــــ ن ــــا ألف العنــــان وإطـــالق ر
بـــدا ـــ ع ة القـــد الطالبـــة يمـــنح أســـلوب ـــو و ـــا، ل لـــو ا أفـــضل إليجـــاد اضـــية، الر لة راملــش عل

تجاه أحادية التقليدية التفك أساليب استخدام من بدال
ً

.  

اضية الر املشكالت حل ات ا   :رم

ـــــ الفخرا اضـــــي) 325ص،2018 (يعـــــرف الر لة املـــــش مجموعـــــب ةحـــــل طـــــواتةأنـــــھ ا مـــــن
ــ ال ــات يــصعبوالتحر مــا ســؤال ــة ملواج املــتعلم ــا حــالحلــھ،يقــوم يتطلــب موقــف أو

ً
ذلــكو

ـم ف خـالل لةاملـ من ا ش ـاووتحديـد ـلو،تحليل ل خطـة اووضـع او،تنفيـذ ـ مـن التحقـق
ل ا إ الوصو يل س   .لل

عرف بأاو إجرائيا الباحثة
ً

اضـية: ا الر لة املـش تحديد ع املتوسطة املرحلة طالبة ة رقد
نفيــ ب البــدء ثــم ومــن ، الطــر بأقــصر ــا حل لكيفيــة التخطــيط ــ ع الــشر قبــل بدقــة، ا اســ قود و ذر

ن بـ العالقـات عـن بالرسـم ـ والتعب اضـية الر لة املـش حـل ة ـ مـن التأكـد ا وأخ ل، ا خطة
ً

ل ا إ الوصو قة وطر لة، املش ة و املذ لالعناصر   .ر

النظر   :يطار

ـــشعبأن) 93ص،2008 (آدمؤكـــدُت امل ــــ ـــالتفك م ــــس ـــ التفك مــــن املــــتعلمنمــــط ة رقــــد
امل يعاب واس استقبال خةعرفع إ لتتحو ات ا مع ا معةلودمج ـا،ذات عل ـستدل

التباعديـــ ســــتجابات و ــــ التفك نــــة مر ىةومـــن الــــر عــــدد ــــذكر. ؤو أن) 240ص،2018 (بـــصلو
دف س التفك من نمط شعب امل العقلإالتفك متعـددطالق ـات اتـصاالتةاتجا ن ـو لت

جديد ية استجاباتة،عص متعددةبداعيإليصدر ى ر اةؤضوء بي ط الر اتويتم ا ن
ـــــــةالـــــــسابق مع ذات ـــــــدي. لتـــــــصبح ا ـــــــص ـــــــ) 40ص،2012 (و ـــــــشعب امل ـــــــ التفك ميـــــــة أ

التالية   :العناصر

جـانإيضاح - ةالـدماغ وظـائف بـصو ـسر و ظـائفإريمـن و ةالـدماغوجماليـة ربـصو
  .تفصيلية

و - الدماغ تحف أساليب يةحداثإمعرفة العص اليا ا ن ب ات شاب و   .ترابطات
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التعليميإتحديد - املنا تصميم نةجراءات املتعلم طبيعة مع ناسب ت قة   .بطر
الطاقات - ثمار ناس املتعلم لدى التفك ات ا م وتنمية   .ربداعية

نقوو رعرف مجموعـ) 54ص،2013( ز ا بأ شعب امل التفك اتيجيات سـاتةاس املما رمـن
الالقو ات نرد ب ط ـارتر واملعلومـاتف يم ـ،واملفـا ـال داخ بحـوار الطالـبـتبـدأ ،دمـاغ
ــو ــر واملواقــفتظ املــشكالت ــة معا ــ ع تــھ خــالل،رقد مــنإمــن ممكــن قــدر ــ أك ــارنتــاج ف

املالئمــــ ات ـــ والتعب توليــــدةرالقـــدو،ةروالـــصو ـــ ـــارع متوقعـــةمتنوعـــأف ــــ ــــ. ةغ ر ا ـــضيف يو
ـشعبأن)169ص،2015( امل التفك اتيجيات اتيجياتـاس اسـ سـبع مـن ـو تت نمجموعـة

عـــديال ا عـــديل و ـــا ف والـــتحكم اتھ مـــسا بـــع وت ـــ التفك نـــة مر ـــ م ـــس ديناميكيـــة
ً

ر قـــصدياو
ً

كمـــا .
س يمـــــا أن ســـــيةاملـــــتعلمريمكـــــن املد اضـــــيات الر علـــــيم عمليـــــة أثنـــــاء ـــــ التفك عـــــادة ـــــا خالل رمـــــن

ـا علم ـ ،و اتيجيات سـ ـذه ـ: وتتمثـل ا ف ـ العكـ،التفك ـ نظمــة،والتفك وتطبيـق
ــــة النظــــر،والتنـــــاظر،املختلفـــــة الرمز ـــــة وج ي،والتكملـــــة،وتحليـــــل الـــــشب ـــــو.والتحليـــــل ي فيمـــــا

اتيجيات س ذه ل مختصر   .عرض

أوال
ً

التفك:  اتيجية ااس   :Hypothetical Thinking Strategyف

ــــ ا ف ــــ التفك يعابعمـــل اســـ مــــن الطــــالب ن تمكــــ ـــ ــــااملوضــــوعات ع اك لروإد ــــش
بـــدال جديــد
ً

فــ املعر نمـــاط بتوجيـــ،ةاملتوقعـــوةومـــن املعلــم يقـــوم ســـئلةةمجموعـــھحيـــث مـــن
ــــ بـــالتفك يقومـــو الــــذين للطـــالب اضـــية ـــانف عل تبــــة امل والنتـــائج املعلــــم،حـــداث قـــوم و

ــإوظيــفبت الطـــالب جديــدجابــات عالقـــات ــشاف محــددةاك ن لقـــوان التوصــل تاجةأو اســـت أو
ا   ).290ص،2017،يراملنصو (رعميم

بتوجيــــھو املعلـــــم اضــــيمجموعـــــةقــــوم ف ســـــئلة نةمــــن ـــــ؛للمتعلمـــــ ع م يحفـــــز ممــــا
ــــ ــــ اتيجيإفــــ،لــــذا. حــــداثالتفك ســــ ــــذه يعةن اســــ ــــ ع الطــــالب املوضــــوعاتــــساعد اب

جديـدو،حداثو معلومات ن و ـةت التفك خـالل ؛74ص،2009،عبـدالعظيم( شـياءـمـن
ــــدي ـــــي ؛41ص،2012،ا ر ـــــ ). 171ص،2015،ا الطـــــالب إجابــــات توظيـــــف املعلـــــم ــــ وع

ـ ا عمـيم تاج اسـت أو محـددة ن قـوان ـ إ التوصـل أو جديدة عالقات شاف اك نحو م رتوج
  ).498ص،2015،عبداملجيد( نمع

ـــــــو بـــــــالتفك الطـــــــالب ـــــــوســـــــبابقـــــــوم ع تـــــــب ي نتـــــــائجمـــــــا مـــــــن ـــــــا،حـــــــداث يتوقعو
ـــشفو خــــالل الــــضمنيةياملعــــانوك رال مـــن الظــــوا ن بـــ ميــــد( املختلفــــةعالقــــات ،2017،عبدا

جديــــد ؛)24ص معلومــــات ن ــــو بت الطــــالب يةةفيقــــوم العــــص اليــــا ا ــــ تحف خــــالل ضــــعبو،مــــن
مختلفــــــ لقــــــضايا متوقــــــعةرتـــــصو أو معتــــــاد ــــــ غ ل ــــــش ــــــا عل تبــــــة امل ،2018،محمــــــد(والنتــــــائج

  ).135ص

ثانيا
ً

العك : التفك اتيجية   :Reversal Thinking Strategy اس

ـــــاو فـــــعكـــــسقـــــصد املعر ومـــــو الفرصـــــإو،ةاملتوقعـــــوةر موقـــــفبللطالـــــبةتاحـــــة تـــــوف
ـــ تعلي م نتـــائج ذكـــر منـــھ مـــويطلـــب عكـــس ـــ ع تقــــل،لـــذا). 135ص،2018،محمـــد( ربــــة ي

مألوف و فيما التفك من ـإالطالب ـ املـألوفالتفك ـ ايـة،غ ال مـن ـأو مـن،ةالبدايـإ أو
ــــــالنتـــــائج عمـــــ؛ســـــبابإ ــــــّممــــــا ر ومؤق اكو،حــــــداثللمواقـــــف عالقــــــاترإد مـــــن ــــــا بي مـــــا
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ميد( ذو).26ص،2017،عبدا جديـدعمل مواقـف تقـديم ع اتيجية س مـنةه للطـالب
عكـــــسية ة بـــــصو املوقـــــف ـــــ إ بـــــالنظر املـــــألوف عـــــن ج ـــــر ا رخـــــالل ـــــ،و إ النتـــــائج مـــــن الرجـــــوع أو

ــــو،ســـباب ي أن مكــــن ِو
بــــدالّ أســــئلة الطـــالب

ً جابــــن ــــعــــن ةمـــن ال املعلــــمســـئلة ــــا ،يطرح
اكــدف املــستمررإد واملةالعالقــات حــداث ن م؛واقــفبــ مكــ و الطــالب ــة ر مــن عمــق ؤممــا

املعرف اء و فيما التفك ي (ةرمن   ).289ص،2017،راملنصو
ايـاتو ال مــن البـدء أو ة الـصو عكــس الطـالب ـاء رقـوم ــ،بالبــداياتًان إ الطـالب ب فيـذ

جديـد مـا ــة ر ــ إ الوصــو ــدف املعلومــات اء ؤو يــؤدة؛لر ــيممــا اكإ بــرإد للعالقــات نالطــالب
املوقف فضال،عناصر

ً
عمقـا ـ أك ـة ر خـالل مـن ليـة شـمولية نظـرة امـتالك عن
ً

،عبـدالعظيم( ؤ
ــــــــــــــــــــدي؛78ص،2009 ــــــــــــــــــــي ؛62ص،2012،ا ر ــــــــــــــــــــذهو). 174-171ص،2015،ا عتمــــــــــــــــــــد

املـــتعلم دفـــع ـــ ع اتيجية الواقـــعألنســـ عكـــس ض ـــ يف أو الوضـــع عكـــس أو ايـــة ال مـــن يبـــدأ
النمط،املوجود ذا املوقـفو عناصـر ن بـ للعالقـات املتعلم اك إد من د يز العك التفك رمن

ا   ).502ص،2015،عبداملجيد (الر

ثالثا
ً

الرمز : نظمة تطبيق اتيجية   :Different Symbol Strategyاملختلفة ةاس

الطالب الرمزمجموعةستخدم نظمة التعليميةمن املواقف عن يعاب،ةللتعب واسـ
أجزائـــھع ن بـــ والعالقــــة املوقـــف ھ،ناصـــر بأســـلو ـــا ع ــــ خطــــوط،والتعب برســـم الطـــالب لــــف في

ن ب العالقات ارتو العالقـات،واملواقـفف ـ تو معـادالت كتابـة مـنو.أو الطـالب ـتمكن
املحدود النظرة تجاو خالل من ية العص الشبكة ـسعةزتوسيع م عميقـھ نظـرة ـ عمـلة؛إ ممـا

تنميـــة ـــ اتع ــــا ـــدي؛96ص،2009،عبــــدالعظيم(بداعيـــةرامل ــــي ؛65ص،2012،ا ر ،ا
  ).171ص،2015

ـو الرمز نظمـة اســتخدام ـ ع الطالــب ة قـد ادت رلمـا ــةز ا واسـتخدام ــا ع مــاوتنو ـ غ
مبتكــر ة بــصو لــھ مـــة؛روضــعت ف عنــھ،للموقــفھزاد ــ التعب فرصــة لـــھ ــيح ي ميـــد( ممــا ،عبدا

الـــضيقو. )24ص،2017 النظـــرة حـــدود تجـــاو مـــن الطـــالب اتيجية ســـ ـــذه ةللمعرفـــةزتمكـــن
عمقـــاةاملجـــزأ ـــ أك نظـــرة ـــ إ

ً
املـــ املت عالقــــاتـــةللمعرفـــة املوقـــف عناصـــر فيـــھ ابط ـــ ت نظـــام

ـــ ـــا،ةوا امل وت اضـــية الر ات ـــ ا وحـــدة للطـــالب تـــ ـــ،و خ ـــل ـــةف اضـــية مـــنر جـــزء
ات ـــ ا مـــن امـــل مت ـــةو ).298ص،2017،يرنـــصوامل( ـــسيج الرمز نظمـــة الطالـــب ـــستخدم

ــــــةاملختلفــ التعلي املوقـــف لعناصـــر أفـــضل يعاب اســ أجـــل مـــن الـــتعلم ن،مواقـــف بـــ ط والـــر
والرســـــــوماتا،ـــــــأجزا واملعـــــــادالت التخطـــــــيط باســـــــتخدام ـــــــا ع ـــــــ ـــــــ والتعب ابطال الـــــــر ـــــــ وتو

شياء ونات م ن ب  ).135ص،2018،محمد(والعالقات

عا ا
ً

التناظر: ر اتيجية   :Analogy Strategy اس

التنـــــــاظرعتمـــــــد اتيجية شـــــــياءاســـــــ ن بـــــــ العالقـــــــات ـــــــ أوجـــــــھ،ع تحديـــــــد الـــــــشبھـــــــدف
خــتالف جديــد؛و اتــصاالت ن ــو بت العقــل ــةفيقــوم ال املعلومــات ن ــدبــ يز ممــا ا يعا اســ تــم

ــشعب ال فــرص أ،مـن ن بــ التنـاظر أوجــھ عــن البحــث إن شــأنھحيــث مــن مختلفــة تبــدو قــد شــياء
عالقــــــات مــــــن ال شــــــ و واملواقـــــف العناصــــــر ــــــذه ن بـــــ فيمــــــا ــــــ التفك ـــــشعب مــــــن ــــــد مز  إتاحـــــة

نيـــــو). 506ص،2015،عبداملجيــــد( الذ املعلــــم ات قــــد ــــشيط ت ــــ ع اتيجية ســــ ــــذه ةرعمــــل
عالقات عن والتـالشبھليبحث والتماثـل ختالف بيآو والتنـافر ض التعـا أو والعالقـات،مـارلف

ديـد اةا وتحديـد العناصـر ن ـشعب،بـ مــدى ـر تظ ابط بـر مـا بي ط ـارووالــر الــذياملـتعلمأف
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ـو ِي
فكـرّ جديـدةجديـدةإبداعيـ ةن تركيـب ميـد( أو يتــ). 26-24ص،2017،عبدا سـبق ممـا

اتيجي س ذه نيـةأن الذ ات القد شيط ت ع العـصةرعمل ـغ التفر قـوم،لعمـل املعلـمو
أسئل يةعامةبطرح ش ال التفك أوجھ   .)300ص،2017،يراملنصو( تث

خامسا
ً

النظر:  ة وج تحليل اتيجية   :Analysis of Points of View Strategy اس

اتيجية، ســـــ ـــــذه مـــــ نظـــــر ـــــة وج بتحليـــــل الطـــــالب ـــــو،يقـــــوم االتأمـــــل ـــــ مـــــدى
التعلي للموقف ا يؤدى ؛ومناسب مإ إمما نظر الطالب ارعادة ـوئواملبـادف ال القـيم

مو و للمواقف م استجاب ع ك. رتؤثر ل ش ا قبول عنھ تج ي قد النظر ات وج إذاوتحليل
حـــــة املطر اضــــــية الر لة للمـــــش يحة ـــــ و مناســـــبة ا،وانـــــت فـــــض أو ا عـــــديل ــــــإذارأو غ انـــــت

يحة غ أو   ).530ص،2015،عبداملجيد( مناسبة
ميــة جــوومـن املعلــم يـوفر اأن

ً
عــن الطـالب ــ ع ــ ح النفـ مــن و ــة ر ا ــمآمـن را

ــاو ــرأف ال ن ا ــ وال باألدلــة ــا ودعم الــرأم ة ــ ــت مناقــشة. يتث الطــالب مــن املعلــم طلــب و
ار الوف التعليراء املوقف أثناء ا عرض بتحليـل،يتم طالـب ـل لـف ــارفو والتعب

نظـــره ـــة وج ميـــد( عـــن م ).24ص،2017،عبدا نظـــر ـــات وج بتوضـــيح الطـــالب املعلـــم لـــف و
ــــ ال رات ــــ وامل ن معــــ موضــــوع ــــلحــــو ــــا عل أواعتمــــد الــــرفض حيــــث مــــن نظــــره ــــة وج ن ــــو ت

 .)135ص،2018،محمد( التأييد

سادسا
ً

اتيجية:    :Completion Strategy التكملةاس

وفقا
ً

ا ة دائم،شطلتلنظر غبة الفرد الناقصإ ةريمتلك شياء وفقـاةكمال
ً

نلقـانو
إل؛الغلــق ه ــ تفك ـــشعيب ــ ع الطالــب يحـــث املوجــودممــا العناصـــر ن بــ عالقــات كمـــالإلةيجـــاد

ـــ غ الناقـــصو). 136ص،2018،محمـــد( وجـــوداملالنـــاقص شـــياء بتكملـــة الطـــالب ممـــا؛ةقـــوم
ـــــ ـــــ التفك ـــــ ع ــــــــــساعد متعـــــدداتجا املوجـــــودةات العناصـــــر ن بـــــ العالقـــــات ــــــدفةلتحديـــــد

أو النــاقص العنــصر ــشاف يحــدثإاك بمــا بــؤ الت ـــا خالل مــن يمكــن عالقــات ،عبـــدالعظيم( يجـــاد
دي؛87ص،2009 يو؛67ص،2012،ا ر   ).182ص،2015،ا

اتيجيو ســـ ـــذه النـــاقصةتمكـــن العنـــصر ـــ إ الوصـــو مـــن عالقـــةولالطـــالب نإيجـــاد بـــ
املوجودة العناصر ن ب عالقات وتحديد ا بؤ والت ـساعده،حداث ـحيـث العنـصرع معرفـة

التـــــــا العـــــــدد تاج الســـــــت عـــــــداد مـــــــن سلـــــــسلة ن بـــــــ العالقـــــــة ـــــــشاف اك ،2015،عبداملجيـــــــد( أو
عو). 532ص اتيجية س ذه الطبيإعمل الدافع ة الطالبرثا ـزءلدى ا عـن البحث

ومحاولـةالنـاق يمكــ؛كمالــھإص ممـا
ّ

عقليـ ات قــد اسـتخدام مــن الطـالب عنــدةرن ـستخدم ال قــد
املـــــة ة الـــــصو فـــــضل،رعـــــرض التكملـــــأو ـــــو ت املعــــــاـــــةنن ة ـــــ وا ـــــو وت الـــــسؤال ينايـــــة

ميد(  ).26ص،2017،عبدا

عا سا
ً

التحليل : اتيجية ياس   :Web Analysis Strategyالشب

التحليـــــلعمـــــل اتيجية ياســـــ تاجالـــــشب واســـــت ـــــشاف اك ـــــ ع الطـــــالب ة قـــــد تنميـــــة ـــــ رع
ـــــ غ ـــــالالعالقـــــات ـــــا،ةوا ع ــــــ ا،والتعب ـــــسيط ت يـــــؤد؛ومحاولـــــة يعابيممــــــا اســــــ ـــــادة ـــــ زإ

تــــداخل وكيفيــــة ر والظــــوا حــــداث و ــــدي؛67ص،2009،عبــــدالعظيم( ااملواقــــف ،2012،ا
ي ؛81ص ر   ).192ص،2015،ا
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ـــــشاف اك مــــــن ـــــدف ال عـــــد ــــــو تفك ـــــشعب ــــــسر ي ب تـــــد تباطــــــات ومعرفـــــة رالعالقــــــات ر
جديـدة ة بـصو عقلـھ انـات إم توظيف ع تھ قد ن و رالطالب  ).540ص،2015،عبداملجيـد(ر

ِتمكو
ّ

املعقـد ابط والـر العالقـات تحليـل مـن الطالب اتيجية س ذه يتمكنـةون ـ ـمواح ف مـن
ابط الــــر ــــسيط ت خــــالل مــــن التعقيــــد وفــــك ر تباطــــاتوالظــــوا تاج واســــت العالقــــات ،روتحليــــل

جديــد عقليـة ات ــا م املـتعلم لــدى تنمــو العالقـات تحليــل يجـة ميــد(ةرون -24ص،2017،عبدا
26.(  

عمران الـشب) 35ص،2005( وتو التحليـل ن ب ـيقالفر ا ف ـ فالتحليـل،والتفك
واقعيـــــيالــــشب بأحـــــداث ـــــشابكةحقيقيـــــةيـــــرتبط م نتـــــائج احتمـــــاالتولـــــةذات ـــــدف،س ـــــو إ

واحـــــــد بحـــــــدث املـــــــرتبط التعقيـــــــد الـــــــشب.تحليـــــــل التحليـــــــل اتيجية اســـــــ عمـــــــل ـــــــشعبيو ـــــــ ع
ـ،عـصاب ا ف ـ التفك اضـيأمـا ف حـداث ـ ع كـز املحتملـةف النتـائج ــو.ةذات و

اس) 75-72ص،2009(عبدهللا ات مم م ياأ فيما شعب امل التفك   :تيجيات

اتيجية - اس ـاساعد ا ف ـلتفك الوج ـ إ ـا وتوج ـ التفك ات مـسا عـديل ـ ةرع
يح   .ةال

ل - للمش شمولية نظرة العك التفك اتيجية اس   .ةتوفر
تطبيــق - اتيجية اســ ــــساعد الرمز وتنميــةةاملختلفــةنظمــة ــ التفك ات مــسا بــع ت ــ رع

ما ات ا املعرف رم اء   .ةرو
اتي - اســــ وعمـــل ن الــــذ ــــشيط ت ــــ ع التنــــاظر يــــؤدإجية ممــــا العقــــل ــــيعمــــال التفك ــــ إ

ن   .ةوبمر
و - التعليقــات مــن العديــد ــار ابت ــ ع النظــر ــة وج تحليــل اتيجية اســ حإــساعد ر ودخــال

  .املرح
ديـــد - ا العالقــات ـــشاف اك مــن املعلـــم التكملــة اتيجية اســـ ـــوةتمكــن ـــ التفك ــشعب

متعدد ات   .ةاتجا
اتي - اس الـشبعمل التحليل الـذايجية التنظـيم ات ـا م تنميـة ـ املعرفـويرع ةتوظيـف

العلمية ام امل  .يجراالضبطوألداء

ـــــــــو مـــــــــنو ات( ـــــــــل ـــــــــق ؛26ص،2013ة،ـــــــــ ا ـــــــــ )72ص،2017جـــــــــاد التفك ســـــــــمات
ي فيما شعب   :امل

م - ارتوليدس املختلفف ستجابات   .ةو
عملية - يرتبط مر   .داعبنتفك
التقليد - غ التفك من نوع   .يعت
تتو - عندما فاعليتھ ر شطاتظ و ات باملث وغنية مناسبة ئة ب   .املحفزةةفر
ال - باألسئلة ايرتبط صو تمثل

ً
الطالبر دماغ   .داخل

علي - النمطيھستدل غ التباعدية ستجابات   .ةمن
الدماغ - ات نظر وفكر فلسفة ع ا،عتمد ة نظر للدماغمثل ن الكر ن   .ولنصف
باملعرف - الةالعامةيرتبط اء   .للطالبوالذ
علي - نمطيھستدل غ استجابات وحدوث الفكر نة مر   .ةومن
ن - ب ط الر من قدر أك اريحدث املرتبطوف   .باملوضوعةاملعلومات
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ــ - متم اتــصاالت يةيحـدث العــص اليـا ا ن ــبالــدماغ؛عـصابشــبكةــةبــ ساعدممــا
ي   . للتعلمتھع

مــضانو ــ ــ) 79ص،2016(رو املعلــم ــردو ــشعب امل ــ التفك اتيجيات العناصــراســ
  :التالية

التعاو - للتعلم املناسب املناخ جتماييئة التفاعل   .دوث
الفرصةإ - عنللطالبتاحة مآللتعب شياءرا وتركيب   .وتحليل
مت - تقنية وسائل شيطةعدداستخدام   .الطالبلت
عن - وأالكشف التعلم الدماغيةھساليبأنماط الطالب ات   .روقد
جتماعية - و العلمية املشكالت مع التعامل من الطالب ن   .تمك
التعليالطالبتوجيھ - للموقف املناسبة اتيجية س   .نحو

نقـــوو رــر ز ـــ) 55-54ص،2013( ى ــشعب امل ـــ التفك ات ـــا م املمجموعـــة رأن ســـاتمـــن رما
ــ ال ات نروالقـد بــ ط ـارتــر ــف ال واملعلومــات يم ــواملفــا داخ بحـوار الطــالبــتبــدأ ؛دمــاغ

يمكــ ِممــا
ّ

القــد خــالل مــن واملواقــف املــشكالت ــة معا مــن ــةرم مــنإع قــدر ــ أك ــارنتــاج ف
املالئمــ ات ــ والتعب محــددــةروالــصو منيــة الطلــق( ةزوحــدة ــ توليــدعةرالقــدو،)التفك ــارــ أف

نــوعةمتنوعــ مــن ــست ـــارول متطلبـــات،عــادةةاملتوقعــف مــع لــھ تحو أو ــ التفك مـــسار وتوجيــھ
املـــــر(املوقــــف ــــ ــــةروالقــــد،)نالتفك ــــارنتـــــاجإع جديــــدأف صـــــو أو ال أشــــ ــــةرأو ـــــدوةمتم  ةفر

صيل( ـسيطةروالقد،)التفك ال الفكـرة وتفضيل التوسع سـتجاوةع ن العاديـتحـس ةبات
دقو أك ا اوضوحوةجعل

ً
املوسع(    ).التفك

محمـــدو ـــشعب) 71ص،2009(عــرف امل ــ التفك ات ـــا ـــبرم ال العقليـــة ات ــا امل ـــا ـــررأ تظ
معرفي شطة أ ة معرفيةرصو اء و ـةروما التفك عمليـات ـشعب خـالل نـ،من املر ةووتتـضمن

اك،ةالطالقـــــو جديـــــدرإد عالقـــــات مـــــنالتول،ةوتركيـــــب امن ـــــ امل ـــــاريـــــد ناتإ،ف تحـــــس دخـــــال
جديــــــد،وتفــــــصيالت ى ر فكــــــرةؤتقــــــديم مــــــن ــــــل  ىــــــرو). 71ص،2009،محمــــــد(ىألخــــــرةوالتحو

(Shan et al. 2012, p.1)ــشعب امل ــ التفك ات ــا م مــنرأن نــوع املعرفيــــ ات ــا ـــو،ةرامل ع
ـــــودةرالقــــد ا مراعــــاة مـــــع لــــو ا بـــــدائل مــــن العديـــــد خلــــق ـــــ التاليـــــةتتــــضو،ةلع ات ـــــا امل :رمن

نــــــــ،ةالطالقـــــــ ــــــــودو،ةصــــــــال،ةواملر عمــــــــران. ةا ــــــــضيف ــــــــأ) 13ص،2005(و التفك ات ــــــــا م رن
كيــب ال تتــضمن ــشعب العالقــات،التــأليف،امل اك يف،ةديــدارإد التــص ىدتقــ،إعــادة ر ؤيم

ناتإوةجديد التحس   .دخال
انو جر يئمباد) 25ص،2009(وو فيما شعب امل   :التفك

سرع - ال امإ عدم ح   .صدار
والتقـ - كـم ا تأجيـل الطـالب مـن املعلـم مـنويطلب ـ كب عـدد توليـد مـن ـاء ن ن ـ م

ار يؤد،ف سرعإ يحيث م ام أح أعمقإ ةصدار و فيما التفك   .عرقلة
ـــــاروفـــــرة - ب: ف الطــــــالب املعلـــــم لــــــف مـــــنإي قــــــدر ـــــ أك ــــــاريجـــــاد ندومــــــنوالبـــــدائلف

بالنوعية ارألن،تمام نةاملتمف ب من تج ارت   .عدة أف
جميعُّتقب - ارل   .ف
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جميع - عرض ع الطالب املعلم ـارع ـارألن،ف ـف بـال غر للـبعض تبـدو ةقـد
البداي و ت ارألةنقد   .أصيلةف

مدىألالتفك -   .عد
الطـــالب - املعلـــم ع ديـــلـــ وا ـــة يو ا ـــ ع عـــنـــةفـــاظ ـــارالبحـــث بتعـــادوف

الكسل   .عن
ـــ - ل س لـــ وايـــة أو ـــشاط ســـة مما ـــ ع الطـــالب املعلـــم ع لارـــ باملـــش لـــبعضةعالقـــة

تختمر،الوقت ارح إوف ن الذ ارصل جديدأف   .ةأصيلة
اليقظــــــــ - ــــ ع الطــــالب املعلــــم يطرحــــھةلالســــتفادةع مــــنممــــا ن ــــاروخــــر يمكــــنأف

ا بي ط ار إلوالوصو،الر   .أصيلةأف

اضية الر املشكالت حل ات ا   :رم

العــساف ملزمــ) 282ص،2006(عـرف الطالـب فيــھ ـو ي موقــف ـا بأ اضــية الر لة اناملـش
ً

معينـــــة مـــــة م تحديـــــداتبـــــأداء مـــــة امل ـــــذه ل ـــــل ا قـــــة طر تحديـــــد منـــــھ تطلـــــب
ً

ـــــامال
ً

لة؛ فاملـــــش
اســــــتدعاء الطالــــــب مــــــن يتطلــــــب ــــــ ا موقــــــف اضــــــية فـــــــھرالر ومعا اتــــــھ ا وم اتــــــھ خ روتنظــــــيم ر

الــسابقة اضـية تحديــد،الر ــدف ــا املــشووتوظيف املوقــف لــھو،لِتحليـل وضــعو،التخطــيط
محـــــــــدد اتيجيات ـــــــــلةاســـــــــ ـــــــــلول ا خطـــــــــة ـــــــــلوتنفيـــــــــذ ا تھومراجعـــــــــة ـــــــــ مـــــــــن  التحقـــــــــق

أوو. )348ص،2019،عبدالــــصادق( الكميـــــة ة الــــصو يأخـــــذ موقــــف ـــــل ــــ اضـــــية الر لة راملــــش
ـة عائقـا،الرمز قــف و

ً
الطالـب املناســب،أمــام ــل ا ـ إ الوصــو ـدف املحــاوالت عـض لفيبــذل

هللا(   .)15ص،2005،حسب
بــدرو اضــي) 310ص،2007(ــصف الر لة ــةاملــش ا موقــف ــا ــربأ ث و املــتعلم ــھ يواج
تحديا
ً

ه قـ،لتفك بطر حلـھ يمكن عةوال ـ،ةسـر ـ تفك يتطلـب الووإنمـا ـلكيفيـة ا ـ إ لصـو
مستخدما
ً

سـابقاما ات ـا وم معلومـات من سبھ لـھة،رك انـات م و الـدافع لديـھ ـو  ،لـذا. نو
لف تحـــديا ةاملـــش تمثـــل

ً
حـــل ـــستطيع ال بحيـــث التحـــديللطالـــب يــــــذا تي الر وبـــالطر ـــو،ةق نو

القو الدافع الطالب التحديلدى ة ندويبيوم(يملواج   ).133ص،2017،يا
املــــو داعــــرف اضــــي) 44ص،2011(يش الر لة ــــةاملــــش ومم جديــــد موقــــف ــــا يواجــــھ،بأ

عنــد لــھ ــو ي وال حــالالطالــبنالفــرد
ً

ز اجــا
ً

رو. حينــھــ الــش لة) 137ص،2009 (يــش للمــش
اضـــي أ ةالر ـــ ـــع ا موقـــف ـــشاطـــييـــأرـــا أو حالـــة ة نأرصـــو تمـــر أو ســـؤال تـــضمن،و و

معطـــا ـــة،معلومـــات مطلو ــــز .ةىوأخــــر عز ـــص اضــــي) 123ص،2009( و الر لة املـــش ـــف  ةعر
ــبأ الرمز أو الكميــة ة الــصو يأخــذ موقــف عائقــاةرــا قــف و

ً
الطالــب ــد،أمــام ج يبــذل افيجعلــھ

ً

ارمتكر
ً

دف ال لتحقيق ل ا إ   .لللوصو
السلو اضي) 598ص،2018(و الر لة املش اةرعباةأن سؤال تحديارعن يث

ً

مباشرالذيالطالبلتفك ة بصو جابة يملك ـو،ةرال إ للوصـو عميـق ـ تفك ـ إ يحتاج لإنما
ل مجموع،ا ناك لةو مـش أنـھ املوقـف ـ ع كم ل ا توافر الواجب ط الشر ـو: ةومن ي نأن

ــدف انـاك
ً

ــ اوا
ً

امحــددو
ً

ص إليــھ،للـ للوصــو مــنو،لــس ص الــ يمنــع عــائق وجـود
دفـــھ ل ـــي،لـــذا. لالوصــو الطالـــب ــبــدأ ـــ ـــدفالتفك لل للوصـــو ـــل ا عــن والبحـــث . لاملوقـــف

موقــفو ــل س ــلــ ا لر مــش املوقــفإو،ةيمثــل ــذا ل املواجــھ ص الــ ــ ع ذلــك عتمــد نمــا
اتو ــ خ مـن يمتلكــھ مــا،مـا موقــف يمثـل لةفقــد نمـش معــ ص صولــ لــ لة مــش يمثـل ال
  .خرآ



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثالث(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

 
 

 

  

249 

عفانـــةو الر) 11ص،2001(عــرف لة املـــش بأنــھحـــل املـــتعلمإاضـــية يقـــوم عمليـــة جـــراءات
ـــ املح للموقـــف مخـــرج إيجـــاد أجـــل مـــن فيـــھالـــذيـــا مـــستعينا،ـــو

ً
اضـــي ن يحةربقـــوان ةـــ

املطلـــــوب ـــــل ا ـــــ إ الوصـــــو مـــــن الـــــسل. لتمكنـــــھ ـــــضيف لة) 599ص،2018(و املـــــش حـــــل أن
بوليـــا خطـــوات الطالـــب اســـتخدام ـــو اضـــية لة( (George Polya) الر املـــش ـــم خطـــة،ف وضـــع

ــــل،حــــل ا خطــــة ــــل،تنفيــــذ ا ة ــــ مــــن ســــؤالو)التحقــــق حــــل ــــ ات ــــا م مــــن تــــضمنتھ رمــــا
ــــھ يواج ـــ ا مــــستخدماور لة مـــش لــــھ مثـــل

ً
الــــسابقة اتـــھ املعلــــموإشــــرافتحـــتو،خ .توجيـــھ

اشـــدو عمليـــ) 100ص،2009(خـــشانورـــذكر لة املــــش حـــل معلوماتــــھةأن الفـــرد ـــا ف ـــستخدم
ا اتــھ ا وم عــادرالــسابقة ــ غ موقــف لتلبيــة ــسبة ــھيملك علمــھو،يواج مــا تنظــيم عيــد أن عليــھ

سابقا
ً

ديدو ا املوقف ع ھالذيطبقھ   .يواج
يـــــــعو ـــــــا) 2009،125(الـــــــدليورؤكـــــــد ف ـــــــستخدم عمليـــــــة اضـــــــية الر لة املـــــــش حـــــــل أن

الــــسابقة معلوماتــــھ عــــادوالطالــــب ــــ غ موقــــف لتلبيــــة ــــسبة املك تــــھ ا ــــھيرم يــــصفب. يواج نمــــا
ـا) 2015،205( الرا اصـة ا ـل ا قـة طر ـو ت مة م الطالب مشاركة أنھ لة املش نحل

ف معر مسبقاةوغ
ً

معرفـ، من لديھ ما إ الطالب ند س سـابقوةو ات ـ والعثـوةخ التعـرف رـ
ـــل ا ـــ مــــن،ع الـــتمكن لقيـــاس املعـــد ختبــــار ـــ الطالـــب ـــا عل يحـــصل ــــ ال جـــة بالد روتقـــاس

املــشكالت حــل ات ــا ــا(ــورم وتحليل لة املــش ــم ــل،ف ل ــل،التخطــيط ا اتيجية اســ اختيــار
ــل ا ة ــ مــن والتحقــق ــا ــي). وتطبيق القر يــر عمليــة) 56ص،2019(ىلــذا املــشكالت حــل أن

طــوات ا الطالــب ــا ف املــشكالتــستخدم ــل ــع ــم(ر أجــل) أتحقــق،أحــل،خطــط،أف مــن
املش عناصر م املوقفف أو املعلمالذيلة لھويطرحھ مناسب حل   .وضع

ــو ع الطالــب ة قــد لة املــش بحــل اكرقـصد نرإد بــ والعالقــات لة املــش أو املوقــف عناصــر
و ا اكعناصـــــر لرإد املــــــش ــــــل محكمــــــة خطــــــة ــــــ إ ليـــــصل واملطلــــــوب املعطيــــــات ن بــــــ  ةالعالقــــــة

ـــو ).623ص،2018،الـــسل( نيــــف ذ ـــاةدقيقـــةعمليـــة ف مثــــليقـــوم ـــل ا باختيـــار الطالــــب
ل سلـسلةللمش اتباعـھ عـد بـدائل عدة ن ب املنظمـةمن طـوات ا ـةواملخططـةمـن إ للتوصـل

بدق مثل ل مناسبوتقانإوةا ندويبيوم(وقت   ).118ص،2017،يا
اضي) Cifarelli, 2017, p.210(عرفو الر لة املش موقفةحل يحتـاجبأنھ اضيات الر

تقــــديممــــن يــــضاحاترشــــاداتاملعلــــم نو ــــو وت عــــديل أجــــل مــــن املعرفيـــــةاوالــــشرح يــــة لب
منطقيـ وطـر اتيجيات اسـ تطبيـق ـ ع ملـساعدتھ ـلةقللمتعلم املوقـفةومناسـب،ل ـذا ًبنـاء،ل

الــــسابق اتـــــھ خ ــــ اضـــــيھومعرفتـــــةع ديـــــدةالر ا بـــــاملوقف ــــا ط و ميـــــات وخوار ن قـــــوان رمــــن . ز
عـرف املـشكالت) Jena, 2014, p.72(و حـل ـوم ـبأنـھمف ال الطالـب ـاسـتجابة ـر املواقـفتظ
ات،ةالصعب ا وامل ف املعا ستخدم رف ـواجزاملتوفرةر ا الة إ أجل من ـصووزلديھ ل لالعقبـات

أفـــضل ـــ املناســــب،جابــــاتع ـــل ا اتيجية اســـ يتطلــــب ـــذا ـــشغيل،ةو عنــــدآو ـــ التفك ليــــات
املعلو ستخدم ل دالطالب الوا لةرمات ذلكةباملش وتطبيق املطلوب أخرلتحقيق   .ىمواقف

ـــاشكمـــا أبـــو املـــشكالت) 305ص،2007(رعـــرف حـــل ة ـــا ـــبرم معر ـــشاط ـــا فيـــھأ يـــتم
ـــ املعر التمثيــــل الـــسابقتنظـــيم ات ــــ لةل املــــش موقـــف ونــــات ــــدفةوم ال تحقيـــق أجــــل . مـــن

والـــدمرداش عابــدين ــضيف لحــلأن) 366ص،2016( و ــاةاملـــش املواءمـــةتتطلــبةمعرفيـــةرم
املعرفـــ ن ـــاةالـــسابقةبـــ ا املوقــــف ونـــات وم ـــلللوصـــوللطالـــب املرجـــوإ ـــدف فــــاملوقف،ال

ا جديدالر و ا،ني
ً

يمكن عللطالبوال سر ة بصو يـةرحلھ تي ر زةوأو جـا حـل وجـود لعـدم
اضــــــي،لديــــــھ الر اتــــــھ ا م اســــــتخدام منــــــھ ــــــةرفيتطلــــــب ا ــــــ إ ــــــو. لللوصــــــل ا ،2018(ؤكــــــد
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اضـي) 648ص الر لة املـش حـل ـاةأن امل بـھ ـةريقـصد اتيجياتال اســ ضـع و لتحليـل وـستخدم
أو معقـــد موقـــف أو صـــعب ســـؤال حـــل ـــ إ لةـــدف جوانـــبمـــش مـــن جانـــب مـــن التقـــدم عيـــق

يــــا ــــعطــــواتاواســــتخدام،ةا لر املــــش ل: ةــــل املــــش ــــم طـــــ،التخطــــيط،ةف ا ،ةتنفيــــذ
ــــــل ا فرديــــــف. اختبــــــار عمليــــــة اضــــــية الر لة املــــــش ــــــاةحــــــل ف فــــــراد اســــــتجابات طــــــر قتختلــــــف

ا ل م م ف تتطلـبو). 3ص،2006،الصباغ( باختالف ـ تفك عمليـة عـن ة عبـا لة املـش حل ة ا رم ر
ـــد اج
ً

اعقليـــ
ً

الوضـــوح عــــدم ـــسم ي ـــب غر موقــــف ـــة مواج عنــــد الفـــرد ســــھ حــــل،ريما لـــھ س ولــــ
خ،مــــسبق يوظــــف وتحقيـــــقبحيـــــث ـــــل ا ــــ إ الوصـــــو ــــدف اليـــــة ا فـــــھ ومعا الــــسابقة لاتـــــھ ر

ا إل س ال ن(داف وآخر   ).251ص،2005،والعتوم
ــ الفخرا ــ ثالثــ) 340ص،2018 (ييو نــاك ــةأن ــات املــشكالتاتجا حــل مــع التعامــل

اضي   :ةالر
ل )1 املـــــــش ـــــــدفةحـــــــل املـــــــشك،ك حـــــــل كيفيـــــــة الطـــــــالب علـــــــيم ـــــــو ـــــــ سا ـــــــدف التفال

اضـي لةالر املــش ل شــ ـ إ النظــر ــاةندو وأنماط ـا حل قــة وطر ــا ومحتوا ـا عــدونوع و ،
العام داف أحد املشكالت اضياتةحل الر س  .رلتد

ل )2 املش قةحل عمليةةكطر قـ،أو طر أو عمليـة ا ـةرباعتبا ال ات الـصعو ـ ع للتغلـب
ـــــ الطالـــــب مـــــاتواجــــھ فقـــــا،موقــــف و

ً
ــــذو ـــــوةالنظـــــرهل حـــــلي ات صـــــعو ـــــ ع ــــ ك ال ن

ل  .ةاملش
اضي )3 الر لة املش أساسيةحل ة ا اضـيعـدحيث،ةركم الر أوةاملـشكالت سـلوك بمثابـة

ـ ب ي ه ـا اضـياترم الر س تـد أثنــاء الطـالب ــا يتعلم ــو،رأن ع فقـط ــ ك ال يـتم ال نــا
ل املــــش وةنوعيــــة ــــا محتوا أو ا وأســــاليبإوعناصــــر طــــر ــــ ع تركــــز اتيجياتاســــوقنمــــا

ل   .ا
ديبونو مركز ي) 33ص،2015( يو فيما املشكالت حل مية   :أ

يم - مفــا مــن علمــھ مــا الطالــب تطبيــق مــن املــشكالت حــل ــويمكــن ات ــا وم رعميمــات
جديد اضيةمواقف حياتيةر   .ةأو

للـتعلم - الدافعيــة ة الرغبــ،رإثـا م لــد يولـد ــلـةحيــث ا ــ إ التوصـل أجــل مـن ــ التفك
  .يمالسل

القد - املنطقةرتنمية التفك التفكيع ات ا م من ه   .ىخرروغ
العراقيــل - ــة مواج ــ ع م قــد و م بأنفــس ن املتعلمــ ثقــة ــ؛رتنميــة إ ر الــسر يــدخل وممــا

مأ مونفس ا معنو   .زعز
املعلومات - يت املعلوماتتث سيان معدل وتقليل املتعلم ن   .ذ

عـــد ـــلو خطـــة ن ـــو ت لعمليـــة مـــةاملـــش م لةعمليـــة املـــش حـــل نجـــاح ـــا عل ،ةيتوقـــف
ــإحيــث ون ــ يتع الــذين الطــالب معظــم ــن وا خطــة م لــد ــو ت ال املــشكالت ــلةنحــل . ل

بوليــاُو ج جــو ــ(George Polya)رعـد اد الــر املــشكالتومــن حــل عــد ،مجــال طــواتحيــث ا
ــ ال ــع حــلر عــن كتــب مــا ــ أك مــن املــشكالت ــل ا اجــاوضــع ر املــشكالت

ً
قبــوالو ــا وأك

ً
ــ

اضــيات ــقو،الر طر عــن بنفــسھ ــل ا ــ إ يــصل أن ــ ع الطــالب ــساعد خطــوات بوليــا ــا اعت
الـسابق فـھ ومعا معلوماتھ معـاةراستدعاء ـا ط بر ليقـوم

ً
ل املـش حـل ـشف شـرحو.ةليك ـ ي فيمـا

اضي الر لة املش حل طوات بولياةمختصر نظر ة وج ن (من   ):2004،250 م
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ـــ و طـــوة ل:ا املـــش ـــم وخـــشان: ةف اشـــد تتــــضمن) 102ص،2009(رأشـــار طـــوة ا ـــذه أن
التاليــــةإ ســــئلة عــــن ل: جابــــات املــــش قــــرأت مــــرةــــل مــــن ــــ اتــــكةأك عبا لة املــــش صــــغت ــــل ر؟

اص املطلوب؟ةا عرفت ل املعطيات؟ حددت ل   ؟
الثانية طوة ل:ا للمش حل خطة بوليـامـنو: ةوضع يـراه مـا حـسب املراحـل لـذلك،أصـعب

ــ الطالــب ـــساعد أن املعلــم ــ فكــرع ــ ع ـــصو لةلا املــش مـــن،ةـــل العديــد بطـــرح وذلــك
ـــــــ وال للطـــــــالب مناقــــــــشتھ عنـــــــد ــــــــاســـــــئلة مــــــــا: م لتك؟ بمـــــــش صـــــــلة ذات لة مــــــــش عـــــــرف ـــــــل

اتيجي لة؟ةس املش ذه ل   ).139ص،2005،الق(املناسبة
طوة ـل:ةالثالثا ا خطـة سـئلة: تنفيـذ طالبـھ ـسأل أن ـل ا خطـة تنفيـذ عنـد املعلـم ـ ع

يح: التالية ـ ـا أ ـ ع نـة ال ـستطيع ـل ـل؟ ا خطـوات مـن خطـوة ـل مـن تأكـدت  ؟ةـل
لة؟ املش حل عند املعطيات ل استخدمت ل ط؟ الشر ل اعيت ول   ر

عـــ الرا طـــوة ـــل:ةا ا ة ـــ مـــن ـــلملراج: التحقـــق ا توعـــة ـــ مـــن املعلـــمھالتحقـــق يوجـــھ
ل: ةالتاليـةسـئل املــش ط شـر ــل يحقـق ـل ا ــل ـل؟ ا ة ـ مــن تتأكـد أن ـستطيع ؟ةوــل

حلــــوال نــــاك ــــل
ً

قــــ طر نــــاك ــــل ؟ ــــستطيعةىأخــــر ــــل ــــل؟ ل يجــــاســــتخدامىأخــــر أوةالن
قــــ ــــاـــــةالطر تطبيق يمكـــــن عامــــة صـــــيغة ــــ إ توصـــــلت ــــل ؟ أخـــــر ـــــمواـــــىمــــشكالت أك قــــف

  عمومية؟
الليو  ح املشكالت) 187ص،2017(ق ل التالية طوات   :ا

أوال
ً

ــم: لةوف املـــش مجموعــ: تحديــد الفرعيــةوتتــضمن طــوات ا عـــن (ةمـــن ــ املع الــنص قـــراءة
بتــأ لة ل،ياملــش املــش عــن ــ املع الــنص ــم تــامةف ل ة،ــش الــضر املعلومــات تحديــد،ورتحديــد

الناقـــــص ـــــةاملعلومـــــات وال لة ـــــا الباملـــــش بمعرف إال لة املـــــش حــــــل ــــــ،يمكـــــن املطلـــــوب تحديـــــد
ل لة،ةاملش املش أجزاء ن ب ط   .والر

ثانيا
ً

لة: املـش بيانـات وتحليل بألفـاظ: جمع لة املـش صـياغة إعـادة عمليـة طـوة ا ـذه تتـضمن
اص ا   .ةاملتعلم

ثالثــا
ً

لة: املـــش ــل طــوة: التخطــيط ا ــذه التاليـــ مجموعـــةتتــضمن الفرعيــة طــوات ا  :ةمــن
ن والقـــوان يم واملفـــا ف املعـــا جاع اضـــيةراســـ لةةاملرتبطـــالر املـــش حـــل،بحـــل قـــة طر جاع اســـ

مشا ـة،مشكالت ال ـسابية ا العمليـات لةتحديـد املـش ـل ـستخدم اضـيةس ةاللفظيـالر
العامـــة،قـــسم،ضـــرب،طـــرح،جمـــع اتيجية ســـ اةتحديـــد الر مـــشكالت اللفظيــــــل ،ةضـــيات

قائم أو ل ش لةللتعب ةرسم املش اللفظي،عن جمة ـ،للمعطياتةال ال املعادلـة ـتحديـد ع
لة املش   .عن

عـــا ا
ً

لة:ر املـــش حـــل مجموعـــ: تنفيـــذ طـــوة ا ـــذه التاليـــةةوتتـــضمن الفرعيـــة طـــوات إجـــراء: ا
املــــضمن ــــسابية ا اللفظيــــــــةالعمليــــات اضــــيات الر مــــشكالت يــــاعقلةحــــل

ً
العمليــــاتو ، إجــــراء

املتـــضمن ـــسابية اللفظيــــــةا اضـــيات الر املـــشكالت ـــاةحـــل ر تحر
ً

مـــو ، الال طـــوات ا ةزتنفيـــذ
ل لو ،ل ا تكتابة يحةھرصو ة بصو ائية   .رال

خامسا
ً

لة: املش ل طـوة: التوصل ا ـذه التاليـةمجموعـةوتتـضمن الفرعيـة طـوات ا : مـن
ة ـ مـن اإالتحقـق ـجـراء املـستخدمة ـسابية ا لةلعمليـات املـش ــل،حـل ا أن مـن التأكـد

لة املــــش مـــــع ـــــل،يــــتالءم ا املـــــتعلمالــــذيمراجعـــــة بــــھ أمكــــنوقـــــام إن ه حـــــل،راختـــــصا ـــــب تجر
ق ممكناةبطر ذلك ان إن أخر

ً
  .ى
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هللاو حسب ح املشكالت) 367-366ص،2005( ق ل التالية طوات   :ا

لة - املــش ــم ف ة ـا ط: رم لعــن املــش قــراءة ــق لوةر شــ ســم و واملطلــوب املعطيــات رتحديــد
اضـي الر لة املــش عــن ـ ع ندســية ال دوات باســتخدام ـ ذلــكةند مــر تطلــب ،إن

الزائــــــد املعلومــــــات الناقــــــصةوتحديــــــد ترجمــــــة،ةأو ــــــق طر عــــــن املوقــــــف عناصــــــر تحليــــــل
مو أو عالقات إ زاملعطيات  .ر

خطـ - ـلةوضـع ـشمل: ا عالإو واملطلـوبيجـاد املعطيـات ن بـ ـ،قـة وضـوحو عـدم حـال
مـشا لة مـش أو ة املثـا لة املـش نمـط نفـس ـ ع لة مـش استدعاء يمكن م بي ةرالعالقة

ا لالستفادإأو،ل مساعد عامل لمنھةضافة للوقـوف،ا ـسط أ لة ملـش الرجوع أو
خــــــتالف أوجــــــھ ـــــ أيــــــضا. ع ـــــشمل و

ً
والعم العالقــــــات واختيـــــار ــــــسابيةتحديــــــد ا ليــــــات

م لةإلةزالال املش حل خطوات ب وترت ل ا  .نجاز
ــل - ا خطــة يــة: تنفيــذ ا أو ــسابية ا العمليــات بــبعض القيـــام ندســـيأتتــضمن ال ةو

يحة ة منطقيوربصو ة بصو ل ا يحوةركتابة ب  .ت
ــــل - ا ة ـــــ مــــن مــــدى: التحقــــق ـــــ ع للوقــــوف ــــل ا ميـــــعةفـــــادمراجعـــــة املــــة ال

لةمع املــــش ــــل،طيــــات ا معقوليــــة مــــن،ومــــدى خطــــوة ــــل يجــــة ن ة ــــ مــــن والتأكــــد
بدقـــ،خطواتــھ ــسابية ا العمليــات املنطقـــو،ةومراجعــة سلــسل ال ة ــ مــن يالتحقــق

ــل ا املطلــوبو،طـوات مــع ــل ا بديلــة،مطابقــة حــل طــر عــن اســتخدامو،قالبحــث
ــــ ال يجــــة التوصــــلالن ــــإتــــم ــــا املــــشكالتل عــــض ذاتحــــل لةالــــصلةىخــــر باملــــش

ع،القائمة الطالب ة منطقيإروقد أخر حلو ىعطاء مألوفةوةل   .غ

بيـــومو ـــ نـــدويو ـــ) 135ص،2017 (يا ال اتيجيات ســـ ـــم ميـــة أ بمـــن يـــد رأن
ـالطالباملعلم املـشكالت حـل ـ ع م قـد لتنميـة ا ـرعل بوليـا قدمـھ مـا  How)كتابـھضـوء

to solve it?)،مجموعوال بولياةتتضمن ا حدد كما طوات ا ي،من   :فيما
جيد )1 قراءة لة املش مرةقراءة من لة؛أك س بلغة لة املش صياغة يتطلب  .ةمما
ـ )2 ال ا عناصـر ع التعرف ع الطالب ب تد خالل من لة املش م ـرف تحديـدتتمثـل

وامل واملعطيات و طاللج العالقات؛وشر يو العناصرمما ذه ن  .ب
ل )3 ل خطھ الو،وضع طوات ا م أ عناصرمن ن ب ط الر ا خالل الطالب ليحاو

ــــ ال املــــشكالت ــــ ع والتعــــرف لة مــــسبقااملــــش ــــا بحل قــــام
ً

شــــب، ــــو ــــاةنوت قيامــــھو،ل
معلوماتھ تنظيم أو لة املش يو  .لجدوبرسم

ـــل )4 ا اإذاتنفيـــذ فكـــرة ـــ إ بالوصـــو الطالـــب مـــع،ـــللقـــام تنفيـــذه ل الـــس مـــن يـــصبح
ة بصو طوات ا لإرسلسل ا ومنطقية سابات ا حيث من سليمة  .جرائية

معقوليتــــھ )5 ـــ ع كــــم وا تھ ـــ مــــن والتأكـــد ــــل ا مــــن،مراجعـــة الطالـــب يتأكــــد حيـــث
خــــــالل مــــــن أو حلــــــھ طــــــوات العكــــــسية طــــــوات ا اســــــتخدام خــــــالل مــــــن حلــــــھ ة ــــــ

توصل أخر طر استخدام أو ض ىالتعو منھق التأكد   . حلھةمن
ـو ـ(Daroczy, Wolska, Meurers, & Neurek, 2015)و كث نـاك اأن

ً
ونـات امل مـن

ــةاللفظيــ ــسابال با مباشــرة تتــصل ــأالإ ؛ال ــ كب حــد ــ إ م ــس املــشكالتــا حــل ة صــعو
اضــي ـــ،ةالر اللغو العوامـــل ـــا ملــك ةم ا املعقـــدةلطـــو لمـــات ال الـــسؤالوصـــيةواســـتخدام ،غة

العددي املطلوةاملتعلقةوالعوامل العملية واختيار العدد م اتيجيةو،ةب واس و املج لموقع
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ــــل العامــــ،ا ــــةوالعوامــــل والفــــشل والنجــــاح الــــتعلم ات صــــعو اضــــيمثــــل الر املــــشكالت ةحــــل
الفرديو ق نةوالفر املتعلم ن   .ب

داو املــــش ــــ ــــ؛55ص،2011(يو ي ــــ) 47-46ص،2011،الث ال العوائــــق ــــأن تــــؤثر
ـ تتمثل اضية الر املشكالت الطـالبحل لـدى القـراءة ات ـا م مـن،رضـعف الطـالب تمكـن عـدم

اضـي الر لة املـش ـم ـ،ةف الـسابقة الطـالب ة ـ اضـيخ الر املـشكالت الطــالب،ةحـل تمكـن عـدم
املناسب طوات ا اختيار لةةمن اوللمش ا،حل م املارضعف التفك سـتدالينطقت لـدىو

ــــــل،الطــــــالب ل املناســــــبة اتيجيات ســــــ اختيــــــار مــــــن الــــــتمكن ــــــصنف .عــــــدم ،2018( الــــــسل و
ال) 600ص املشكالتتؤثرالعوامل يحل   :فيما

مرتبطــ - قــراءة،بالطالــبةعوامــل ــ ع الطالــب ة قــد ضــعف لةورمثــل املــش ــم ضــعف،ف
الــــسابق اتــــھ ــــ،ةخ ا خطــــوات اختيــــار ة الــــسل،لصــــعو املــــشكالتتجــــاه حــــل نحــــو

اضي  .ةالر
مرتبطــــ - ن،بــــاملعلمةعوامــــل املعلمــــ لــــبعض العلميــــة ات القــــد ضــــعف تمــــام،رمثــــل ا قلــــة

ــــــا ف ــــــع التنو أو اضـــــية الر املــــــشكالت بحــــــل ن طوات،املعلمـــــ بــــــا الطــــــالب ــــــد تز وعـــــدم
اتو ـــا املــــشكالتورامل ــــل املناســــبة اتيجيات اوســــ لو بــــا زلكتفــــاء عــــدم،ةــــا

اضي مشكالت ليـةرتقديم امل ليفـات الت أو ات ختبـا أسـئلة خالل التطبيقـاتةرمن أو
 .الفصلية

مرتبطــ - اضــيةعوامــل الر لة املــش املــستخدم،ةبطبيعــة ــة اللغو املفــردات ة صــعو ةمثــل
لة املش لة،صياغة املـش حـل خطـوات عـدد ة اللفظيـ،ك الـصياغة والكتابيـةةلطـو

مطلوب،لةللمش و ما ة لةك  .املش
أخــــر - ــــ،ىعوامــــل ا الد املقــــر امة ــــ رمثــــل املالئمــــة،ر التعليميــــة الوســــائل عــــدم،قلــــة

الصفية ئة الب سة،مناسبة واملد امل ن ب التفاعل رضعف   .ل

مـــن ـــل ــ و وب؛Guven et al., 2016, p.869 ؛209ص،2015 ،الــرا(و  ،الـــشل
امل) 236ص،2018 حل ات ا التاليةرم   :شكالت

لة - املـــش ـــم ف ة ـــا ـــاورم بيانا املعطيـــاتو،تحديـــد تحديـــد ـــ ع الطالـــب ة قـــد ـــا رقـــصد
ــــــو لةاملطلـــــوب الزائـــــد،املـــــش املعلومــــــات ــــــةوتحديــــــد ـــــال ــــــا تحتاج لةال املــــــش حــــــل

الناقص االةواملعلومات لتحتاج   .ا
البيانــات - ترجمــة ة ــا ضورم الفــر ة،وفــرض قــد ــا قــصد عناصــررو صــياغة ــ ع الطالــب

ة مز ة بصو لة راملش املتضمنإليضاحر   .اةالعالقات
ــــل - ا خطـــة وضــــع ة ـــا املـــستخدمورم املعادلــــة ن ـــو ــــ،ةت ع الطالـــب ة قــــد ـــا قــــصد رو

سليم منطقية صياغة ل ل معادلة لةصياغة ا خطوات ب وترت   .وتحديد
املعادلــــــة - حــــــل خطــــــة تنفيــــــذ ة ــــــا الط،رم ة قــــــد ــــــا قــــــصد ــــــرو ع العمليــــــاتإالــــــب جــــــراء

املتضمن سابية قةا بطر طوات اةيحةا ال ل ا إ   .يلللوصو
ة - ــــا مطلــــوبإرم ــــل لةــــيجــــاد ــــلواملــــش ا ةو،مراجعــــة قــــد ــــا ــــالرقــــصد ع طالــــب

ــــل ا خطـــوات مــــن خطـــوة ــــل ة ـــ مــــن ـــاوالتحقـــق ال ــــل ا مــــنيإيجـــاد والتحقــــق
مطلوب ل ل لةتھ   .املش
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كبو دو املعلم ـارع ل م م ف من التأكد خالل من املشكالت حل ع الطالب ب رتد
اصـــة ا م بلغـــ لة املـــش صـــياغة ـــ ع الطـــالب ب تـــد ـــق طر ـــ،رعـــن ال املعلومـــات ـــم أ وتحديـــد

ـ دت لةرو ـس،املـش الرئ سـئلة لةـةاملـضمنةوالفرعيــةوكـذلك اكو،املـش ملــارإد العالقـات
معطـى مطلـوبـو ــو ي،ومـا مـساعدةجـكمـا عليــھ خطــطالطـالبب وضـع كيفيـة ــ ع م روتـد

ل ل ب،منطقية تـد خالل ـالطـالبرمن ال املعلومـات تحليـل ـ ـع دت فـادةاملـسألةرو و ،
ــــ ال اتيجيات ســــ ــــمــــن مــــشااســــتخدمت مــــشكالت لة،حــــل املــــش ــــسيط ت ــــلةوكــــذلك

ك لة نيبيوم( املش   .)135ص،2017،يدوا
واقعيــــكمـــا مـــشكالت حــــل ــــ ع الطــــالب يع ـــ املعلــــم ــــ ع ن ــــومــــن،ةيتعــــ ال ســــاليب

ــــساعد املــشكالتع حــل ات ــا م ــساب د،راك الــوا والعالقــات لفــاظ ــ مع ــم املــسألةــةرف
باملحـــــسوسات ـــــا الطـــــالب،وتمثيل مـــــھ يف ـــــ بمع املـــــسائل توجـــــھ املـــــستمر،وأن م التقـــــو وتقـــــديم

املــــسألة،لطــــالبل طبيعـــــة تناســــب بحيـــــث املــــشكالت حـــــل طــــر ـــــع املعلـــــمًســـــواء،قوتنو اســــتخدم
أو ية كي ال قة أو الطر السابقوعليھ ،لقاءالتحليلية ات ا املحتو ط ير الالحقـةةىأن مع

م الف جا،ليتحقق متد م الف و ي وأن
ً

ر لن الس   .)140ص،2010،الرا( الصعبإمن
الفخو ــ ــو ــ) 346ص،2018(يرا اضــيات الر معلــم املــردو حــل ات ــا م كالتشرتنميــة

الطالب التاليةلدى   :العناصر

منفــــــرد - ل ــــــش اتيجيات ســــــ اســــــتخدام ــــــ ع الطــــــالب يع نــــــو،ــــــ العمــــــلةزاملوا ن بــــــ
سبةيوالفرديالتعاو مبال   .ل

الطالب - لدى ار بت لتنمية ا املشكمرتدوقطر حل متكرع ل ش   .رالت
الطالب - أسئلة موتقبل مويع ل جابة مـنوتقديم تمكنـوا الطـالب أن مـن التأكـد

ل املش حقائقةقراءة من ا ما م لئمبادووف ا   .قبل
املنطقـــــــ - التحليــــــل ـــــــ ع الطـــــــالب ب لفـــــــو،للمـــــــشكالتيرتــــــد مـــــــن جــــــو والعمـــــــلةيئـــــــة

  .يالتعاو
زئي - ا لو وا احات ق املةلتقديم حل تقديم   .وعدم
ـــــ - مــــنالتعمــــيم الطـــــالب يـــــتمكن ــــ ح ســـــئلة جابـــــاتفـــــادةطــــرح اســـــتخدامومــــن

املشكالت حل ديدة ا حات للمق ي يجا ز   .التعز
املـــساعدات - عـــن ـــوالبعــد ال احــات ـــليتحتـــوق ا ــ الطـــالبمـــعع ات قـــد رمراعــاة

لة املش من اليأس م يتملك ال   .ح

عامرآدحدو الطالب) 41ص،2009( ل لردو املش التاليةةحل   :العناصر

املطلـــــوب - الـــــسؤال ـــــإيحـــــدد ـــــجابتــــــھ ال واملعلومــــــات لة مكــــــناملـــــش و ا صـــــياغ دت رو
ا عل لعتماد تحديدا الناقصمع االةاملعلومات ليحتاج املش   .ةحل

املعطـــــا - املعلومـــــات تتـــــضمنھ قـــــد مـــــا ائـــــدعـــــنةيحـــــدد معلومـــــات مـــــن لة وزاملـــــش جمة ـــــ
م الال والرمو ات املصط حدد و ال وأش عالقات إ لة زاملش لةز   .ل

ــــ - ال قــــائق وا اضــــات ف ــــ ــــيم ــــا عل عتمــــاد ــــليمكــــن ــــلوا ا ــــ إ ــــوــــصل إ
  .لھةمنطقيةصياغ

عن - البحث حاو و تھ من تأكد و ل ا قأليراجع طر من لةك صـياغةعيـول د
أفضل ة بصو املشكالت   .رعض
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ستفاد - الـسابقةليحاو املـشكالت حـل جديـدةمـن مـشكالت مـن ـھ يواج حوةفيمـا ـ ق
ساسية لة للمش مماثلة اومشكالت   .رطو

اضية الر املشكالت حل ات ا م شعب امل التفك اتيجيات اس ردو   :ر

العام التعليم اضيات الر من وثيقة تنميـةتؤكد أن ـ ع الـسعودية يـة العر اململكـة
ـدفا عـد اضية الر املشكالت حل ات ا م
ً

ـسر ارئ
ً

التعلـيم بمراحـل اضـيات الر علـيم ـداف أ مـن
ر(املختلفــــة ــــ). 3ص،2007،يالــــش وال ــــشد الر ــــ و ــــم) 194-2009،193(وو أ مــــن أن

قــــــة طر ــــــ املــــــشكالت حــــــل مجــــــال ــــــ الطــــــالب تواجــــــھ ــــــ ال ــــــلاملــــــشكالت ن املعلمــــــ س رتــــــد
ــ،املــشكالت ن للقــوان املباشــر والتطبيــق ن التلقــ قــة طر اســتخدام ــ ع املعلمــو عتمــد نحيــث

املــشكالت حـل س مقتـصرا،رتـد الطــالب دو ـو ي بحيـث
ً

ر ان اســتخدم ـ ال قـة الطر ــاة محا ـ ع
للوصــــــوو،املعلــــــم حة املــــــشر طــــــوات وا ن القــــــوان لتطبيــــــق ــــــو ــــــلإ املــــــ. ا حــــــل عمــــــل شكالتو

خــر واملجـاالت العلــوم ــ اضـيات الر تطبيــق ـ ع الطــالب ة قــد تنميـة ــ ع اضـية ىالر ةيــوتنم،ر
ــ التفك ــ ع م فــادة رقــد جديــدةو مــشكالت حــل ــ ات ــا وامل يم املفــا تحتــوأكمــا،رمــن يــا

و والتـصو والتعمـيم كيــب وال التحليـل مثـل ومتعـددة ة ــ كث عقليـة عمليـات ـ ورع اكبــداع رإد
ــــ ع عمــــل و الــــتعلم جوانــــب ن بــــ ط تــــر ــــ ال وتنميــــةإالعالقــــات والفكــــر ــــ العل الفــــضو ة يثــــا ل ر

املعرفــــــة اء و مــــــا ات ــــــا وم ياتيــــــة وا ســــــية املد مــــــات امل ــــــة مواج ــــ ــ بــــــالنفس بالثقــــــة رالــــــشعو رر ر
ضوء السليمة ات القرا اتخاذ ع م املتاحةرومساعد انات   .)Mills, 2015, p.8(م

املناســــــبةالرو املــــــشكالت تقـــــديم ــــــا خالل مــــــن يمكـــــن ــــــ ال ــــــصبة ا املجـــــاالت مــــــن اضـــــيات
وتمكــ ِللطـالب
ّ

العالقــات مــن العديــد مــع التعامــل مــن الطــالب منظمــ،ن معرفــة اضــيات ــاةفالر ل
اأ سلـــسل و ــا وتنظيم ا تـــھ،صــول ر ن ــو ت ـــ ع الطالــب ة قـــد يــدعم اضــية الر املـــشكالت ؤوحــل ر

كعلم اضيات للر تناقضالذاتية بال مع ذو ـ،وظيفي ن و الطالـب اء ذ مستو ين أنھ ىكما
ــــ ع تــــھ اضــــيةإرقد الر يم املفــــا ســــة.تقــــان ملما مــــة م نــــواتج املــــشكالت حــــل ــــ ع ة القــــد عــــد رو ر

املــنظم ــ التفك ات ــا ــ،رم ع الطــالب ــساعد علــم اتيجيات اســ عــن للبحــث ة ضــر نــاك ورلــذا
يتعلمـــھ ملـــا ـــ مع ن ــو حـــ،ت ـــوأســـلوب العل ـــ التفك ـــ ع الطـــالب ب تـــد ـــ م ـــس املـــشكالت رل

اضـيات،السليم الر س تـد ـ سلوب ذا استخدام ب ي ،آدم؛341ص،2010،حمـاد(رلذا
  ).89ص،2008

او ــــس تد ــــ خاصــــة وطــــر ات ــــا م اضــــيات الر رتتطلــــب الفكــــرمعــــھيتطلــــبممــــا؛قر إمعــــان
الطالب لدى العقل ع،وتوظيف ة ورالقد والنقد والتأمل تاج ست و ممـا؛بداعستدالل

م حيـــــــا ـــــــ الـــــــتعلم أثـــــــر انتقـــــــال ـــــــ م ن(ـــــــس تحققـــــــھ) 202ص،2019،حـــــــس يمكـــــــن مـــــــا ـــــــو و
شعب امل س التد اتيجيات اس متعـددةحيث. رباستخدام أنـواع تقـديم ـشعب امل ـ التفك ناو لي

ســـؤال طـــرح خـــالل مـــن الطـــالب تواجـــھ ـــ ال املـــشكالت ـــلةمـــشوأمـــن التفك للطـــالب ـــيح ي ممـــا
البدائل شاف الك العقل شغيل   ).44ص،2012،محمد(و

ـــسابية ا العمليـــات إجـــراء مـــن تمكنـــھ فقـــط ـــ ع ال اضـــيات الر ـــ الطالـــب نجـــاح أو،إن
سابية ا للمسائل ب،حلھ ندسـية ات ونظر ن ا ل حلو إ الوصو لأو وأسـاليبال طـر قتبـاع

عــــن عيــــدا بــــذلك خاصــــة
ً

فيــــھ ش عــــ الــــذي اتــــھ،واقعــــھ قد تنميــــة ــــ ع عتمــــد نجاحــــھ إن ،ربــــل
اتھ ا الواقعية،روم حياتھ ھ تواج قد ال للمشكالت تھ ومواج ه تفك ن،قوطر املعلمـ وع
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وطرائــــق أســــاليب ــــةاســــواســــتخدام مواج ــــ ــــا وتوظيف اتــــھ ا م ر تطــــو ــــ ع ــــساعده راتيجيات
املختلفة اضية الر نديبيوم(املشكالت وا   .)32ص،2013،ي

منو ل ـرت)Ocak & Yamac, 2013, p.381(ش ظ ة ـ خ السنوات أنھ ات إ ـ غ
ا علم و اضيات الر عليم يم،مجال املفـا مـن مجموعـة ا أ ع اضيات الر تصو عد ،رفلم

ــــا إتقا املـــــتعلم ـــــ ع يجـــــب ـــــ ال املجـــــردة جــــراءات املقـــــام،و ـــــ عـــــد مـــــنلكـــــن مجموعـــــة لو
للفــرد الواقعيــة املــشكالت بحــل ــتم ــ ال اضــية الر النمــاذج ــ ع القائمــة ــ،لــذا. ــشطة يو

ـــز الـــسليم) 300ص،2005(عز ــــ التفك أســـاليب ــــ ع الطـــالب ب تــــد ـــو ي ربــــأن ــــدافأحــــدن
اضــيات الر س لتـد ميـدانا؛رساسـية ــا م يجعـل ا ـس تد قــة وطر اضـيات الر فمحتـو

ً
ر صباخــى

ً

الــسليم ــ التفك أســاليب ــ ع ب داةعــدكمــا،رللتــد اتيجياتھ واســ اتــھ ا وم ــ التفك رعمليــات
مــة ـــاامل تطبيق يــتم ــ ال اضـــية الر يم واملفــا قــائق وا املبـــادئ اختيــار ــا ق طر عـــن يمكــن ــ ،ال

املــــشكال حــــل ـــ اســــة الد ـــرة داخــــل ونـــھ يواج ممــــا ســـتفادة مــــن الطـــالب يــــتمكن تربحيـــث
ياتية موا تواج ال   .العقبات

ـــش املعلـــم)Marchis, 2011, p.790(و يطـــرح اضـــيات للر التقليـــدي الـــتعلم ـــ أنـــھ ـــ إ
ـــ ال لة ـــاعليـــھاملـــش ا،حل اســـتخدام يمكـــن ـــ ال الطـــر ح ـــ ق ن،قو وتمـــا أمثلـــة عطـــي ركـــذلك

ـــستخد املــــتعلم فـــإن لـــذا حــــة؛ املطر لة باملـــش تتعلــــق املـــتعلم ا ســـ ويما ــــار طرح واحـــدة قــــة طر م
ـل ل للتوصــل مباشــرة ـ غ أو مباشــرة ة بــصو اضــيات،راملعلـم الر علــيم مجــال ـ ســلوب ــذا

الطالب لدى ي الذا التعلم ات ا م وتنمية املشكالت وحل التفك ع ساعد مكـ. رال ِو
ّ

ـ التفك ن
م بتفك نطالق من الطالب شعب تقليديـإامل ـ غ ات الوصـوتمكـةرمـسا مـن ـلم ـار إ أف

املشكالتةمبتكروةجديد حل من م جديدإوتمك حلو ز (ةليجاد   .)37ص،2009،عبدالعز
ـــــسةو الرئ ـــــا ونا م وأحـــــد ديثـــــة ا اضـــــيات الر ر جـــــو اضـــــية الر املـــــشكالت ـــــتم،تمثـــــل و

مــن تمكــن ــ ال اضــية الر باملــشكالت التعليميــة الــسياسات اضــعو و لو واملــسؤ الطــالإنو بكــساب
عقليـ ات ـا يمةرم املفــا وتطبيـق ـم ف ـ ات والقـد ات ـا امل تلـك توظيـف مـن الطـالب تمكـن رعليـا ر

ات اووالنظر ل ملموسإتحو ـيتـأو. )110ص،2016،الشي(واقع املـشكالت حـل ميـة أ
اضــــــ ــــــايالر و مــــــن ــــــات خ التعلــــــيمالنتــــــاج يم،الــــــتعلمولعمليــــــة واملفــــــا ات ــــــا وامل ف رفاملعــــــا ر

ــدفاو عــد ال خـــر املوضــوعات وجميــع اضــية الر التعميمــات
ً

ــاحـــدــى وســـائلإو،ذا ــ نمــا
قيقة ا مشكالتھ حل ع الطالب ساعد نآوالنذير(وأدوات   ).26ص،2012،وخر

شعب امل التفك تناولت اسات   :رد

اتة ــــــــــ اســــــــــة ــــــــــدفت)2013(رد عــــــــــضل، ــــــــــ ع قــــــــــائم ح ــــــــــ مق برنــــــــــامج فاعليــــــــــة قيــــــــــاس
اتي املرحلــــــةاســــــ تالميــــــذ لــــــدى ــــــ ا الر التواصــــــل ات ــــــا م تنميــــــة ــــــ ــــــشعب امل س التــــــد رجيات ر

من. بتدائية اسة الد عينة ونت ـ) 70(روت إ م تقـسيم تـم ي بتدا امس ا الصف تلميذا
ً

وضـــــابطة يـــــة تجر ن التاليـــــة. مجمـــــوعت دوات ـــــ ع البحـــــث التواصـــــل: واعتمـــــد ات ـــــا م رقائمـــــة
واختبــــار ــــ ا ــــالر ا الر املجموعــــة. التواصــــل طــــالب تفــــو البيانــــات تحليــــل نتــــائج ت ــــ قوأو

اسة الد ألدوات البعدي التطبيق الضابطة املجموعة ع ية   .رالتجر
ز عبــدالعز اسـة ـدفت)2014(رد ــل، التفك اتيجيات اسـ ــ ع قـائم ح ــ مق برنـامج تــصميم

لـــ العقـــل عـــادات عــض و اضـــية، الر القـــوة لتنميـــة ــشعب عـــداديامل ي الثـــا الـــصف تالميــذ . دى
مـــــن اســـــة الد عينـــــة ونـــــت عـــــادات) 41(روت واختبـــــار اضـــــية الر القـــــوة اختبـــــار واســـــتخدم تلميـــــذا،

ً
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البيانات مع ن أدات اتيجيات. العقل اسـ ـ ع القـائم نامج لل أن البيانات تحليل نتائج وأكدت
اضي الر القوة تنمية وفعال قو أثر شعب امل ّالتفك العقلي عادات عض و   .ة

عبداملجيــد اسـة ـدفت)2015(رد ــعــرف، ــشعب امل ـ التفك اتيجيات اســ اسـتخدام أثــر
الطـالب لـدى اضـية الر القـيم وتقـدير ذاتيا املنظم التعلم ات ا م ع امل والت التفاضل س تد

ً
ر ر

بية ال لية ب ن من. املعلم اسة الد عينة ونت إ) 34(روت م تقسيم تم طالبا
ً

ـ و ن، مجموعت
ضــابطة خـر و يـة ذاتيــا. ىتجر املـنظم الـتعلم ات ــا م الختبـار البعـدي التطبيــق نتـائج ت ـ وأو

ً
ر

الــضابطة ــ ع يــة التجر املجموعــة اضــيات. قتفــو الر ــ معل ب تــد ة بــضر اســة الد روأوصــت ر ور
اضيا للر والعمليات العلمية اضية الر القيم تقدير ع دمة ا وأثناء   .تقبل

ف شــــر اســــة ود ــــدفت)2016(ر ة ، القــــد تنميــــة ــــ ــــشعب امل ــــ التفك اســــتخدام أثــــر رعــــرف
ليــل ا ـ ـ سا ع الــسا الـصف طــالب لـدى اضـيات الر نحــو تجـاه و انيـة عينــة. امل ونـت وت

مــــن اســــة وضــــابطة) 145(رالد يـــــة تجر ن مجمــــوعت ــــ إ م تقــــسيم تـــــم نتـــــائج. طالــــب، ت ــــ وأو
وجود البيانات لـصاتحليل انيـة امل ة القـد اختبـار ـ البعدي التطبيق إحصائيا دالة ق رفر

ً
و

تبعـا تجـاه ملقيـاس البعـدي التطبيـق ـ إحـصائيا دالـة ق فـر وجود وعدم ية التجر املجموعة
ً ً

و
س التد قة   .رلطر

الرايات أبو اسة ـعـرفدفت،)2019(رد ـشعب امل ـ التفك اتيجيات اسـ تنميـةفاعليـة
اضـيكتاب الر املـشكالت وصياغة سةة التـد ات ـا وم ـا روحل اسـ. بـدار الد عينـة ونـت مـنةرت
طـــالب50 عـــالفرقــــةمـــن مــــصرةالرا ـــة و بجم طنطــــا جامعـــة بيــــة ال ليـــة ب اضـــيات الر رشــــعبة

يــــــة م،العر تقــــــسيم ــــــتــــــم وضــــــابطإ يــــــة تجر ن شــــــبھالباحــــــثاعتمــــــد. ةمجمــــــوعت املــــــن ــــــ ع
ــ اســو،التجر الد أدوات ونـــت اضــيةرت الر املـــشكالت ن ـــو وت كتابــة اختبـــار حـــلو،ةمـــن اختبـــار

اضـــي الر سو،ةاملــشكالت التــد ات ـــا م مالحظـــة رطاقــة ـــرتو. بـــدار طـــالبالأظ تفـــو قنتــائج
املجموعـــةيــــالتجرةاملجموعـــ طــــالب ــــ جــــــــةالــــضابطةع ليـــةرالد نةال ــــو وت كتابــــة الختبــــار

اضـــــي الر سةاملـــــشكالت التـــــد ات ـــــا وم ـــــا روحل اســـــأكمـــــا. بـــــدار الد ت ـــــ عالقـــــةةرو وجـــــود
تباطيــــــ نإ ةرا بــــــ كتابــــــةايجابيــــــة اضــــــيوختبــــــار الر املــــــشكالت ن ــــــو ــــــاةت سو،وحل التــــــد ات ــــــا رم ر

نبدا املعلم الطالب   .لدى
البــــــــدر اســــــــة ــــــــعــــــــرفــــــــدفت،)2019( يرد ع ــــــــشعب امل ــــــــ التفك اتيجيات اســــــــ فاعليــــــــة

ـــاوالتحـــصيل ـــم املنـــتج ـــ التفك الثـــارات الـــصف طـــالب لـــدى اضـــيات ونـــتو. املتوســـطيالر ت
مـن اسـة الد تقـسيم،طالبـة)60(رعينة ـساونتـم وضـابطيبال يـة تجر ن مجمـوعت ـ حيـث. ةإ

الواحـــدة املجموعــة ذي ــ التجر املــن اعتمــاد تــم. تــم واختبـــارفيمــا تحــصي اختبــار اســتخدام
املنــــتج ــــ التفك ات ـــا اســـةرم للد ن ــــرتو. رأداتــــ داللــــةالأظ ذات ق فـــر وجــــود ــــإونتــــائج حــــصائية

البعد ي يالتطبيق املجموعألدا لصا اسة يةةرالد   .التجر
ــ البق اسـة ــشعب)2019(رد امل ــ التفك اتيجيات اسـ اســتخدام أثـر عــن الكــشف ـدفت ،

اضــــــيات الر مــــــادة ــــــ والتباعــــــدي ي التقــــــا ــــــ التفك ات ــــــا م تنميــــــة ــــــ رع املرحلــــــةر طالبــــــات لــــــدى
مــن. بتدائيــة اســة الد عينــة ونــت ن) 50(روت تقــسيم تــم ي، بتــدا الــسادس الــصف ــ طالبــة

وضابطة ية تجر ن مجموعت إ ساو إحـصائيا. يبال دالـة ق فر وجود اسة الد نتائج ت وأو
ً

و ر
يــــــة التجر املجموعـــــة لــــــصا ـــــ التفك ات ــــــا م الختبـــــار البعــــــدي التطبيـــــق اســــــةوأوصـــــ. رـــــ الد رت

مثلة و شطة و النماذج عرض خالل من شعب امل س التد اتيجيات باس تمام ة ربضر ور
والتباعدي ي التقا التفك ات ا م تتضمن ال اضيات الر رمادة   .ر
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اسة ميةرود ر اتيجيات،)2019 (وأبو اسـ ـ ع قـائم ح ـ مق برنـامج بنـاء ـ إ اسـة الد رـدفت
لت شعب امل ـالتفك ا الر ـ التفك ات ا م ـادرنمية ا الـصف طـالب ـيلـدى نعـشر . فلـسط

مـــــنو البحـــــث عينـــــة ونـــــت ا،طالبـــــ)30(ت
ً

الباحـــــثو املجموعـــــةاعتمـــــد ذي ـــــ التجر املـــــن ـــــ ع
أعـد حيــث برنامجــا الواحـدة،

ً
حـ امق
ً

ارواختبــا
ً

ـل  ا الر ــ البيانــاتو. لتفك تحليــل نتـائج ت ــ أو
ح ــــ املق نــــامج ال ــــفاعليــــة ــــشعب امل ــــ التفك اتيجيات اســــ ــــ ع ــــالقــــائم التفك ات ــــا م رتنميــــة

ـــ ا ت،الر ـــ أو وجـــودحيـــث دالـــةالنتـــائج ق إحـــصائياوفـــر
ً

ن  التطبيقـــبـــ جـــات د نرمتوســـط
ايالبعدوالقب الر التفك البعدالختبار التطبيق   .يلصا

اسات اضيرد الر املشكالت   :ةتناولت

الــــــــشي اســــــــة الثــــــــانو،)2016(رد الثالــــــــث الــــــــصف طــــــــالب مــــــــستو استقــــــــصاء يــــــــدفت ى
ات اختبـــــا مـــــن ة مختـــــا ندســـــة وال عـــــداد ـــــ اضـــــية مـــــشكالت حـــــل ـــــ ع حـــــساء ربمحافظـــــة ر ر

الدوليـــــة الطــــــالبTIMSSاملـــــسابقة ـــــ ع ة صـــــعو ــــــ ك عـــــد اضـــــية الر املــــــشكالت أي . ومعرفـــــة
الوصــفي املــن ــ ع البحــث مــ. واعتمـد اســة الد عينــة ونـت ت تطبيــق) 212(نرحيــث وتــم طالــب،

ندسـة وال عـداد ـ اضـية الر املـشكالت حـل ـ ضــعف. اختبـار وجـود اسـة الد نتـائج ت ـ روأو
الطــالب ـسبة بلغــت حيـث ندســة، وال عـداد ـ اضــية الر املـشكالت حــل ـ ع الطــالب ة قـد رـ

املشكالت حل من عانو املعال%. 71نالذين ة وا خطة بوضع اسة الد ةروأوصت قـد لرفع رم
ــــ ع للطــــالب تقــــدم ــــ ال ات ختبــــا ن تــــضم اط واشــــ اضــــية، الر املــــشكالت حــــل ــــ ع رالطــــالب

الدوليـــــة ات ختبــــــا ـــــ ع الطـــــالب ب وتــــــد ، فـــــأع التطبيـــــق مــــــستو مـــــن رأســـــئلة ر منــــــذTIMSSى
العام التعليم من مبكرة   .مراحل

الــــسل اســــة ــــدفت)2018(رد تنعــــرف، ــــ اضــــيات الر ــــ معل ام حــــلإســــ ات ــــا م رميــــة
بتدائيــة املرحلــة طــالب لــدى اضــية الر لة وتــم. املــش املــس الوصــفي املــن الباحــث اســتخدم

لعـــدد اضــية الر لة املــش حـــل ات ــا مل مالحظـــة بطاقــة مـــن) 25(رتقــديم معلمــا
ً

اضـــيات  الر ــ معل
امل مكــــة بمدينــــة وميــــة ا س املــــدا ــــ ي بتــــدا ــــع الرا الــــصف لطــــالب ســــو يد رالــــذين . كرمـــــةنر

حــــــل ات ــــــا م تنميـــــة ــــــ اضـــــيات الر ــــــ معل ام إســــــ جـــــة د انخفــــــاض اســـــة الد نتــــــائج ت ـــــ روأو ر ر
ــــل ك اضــــية الر لة بــــرامج.املــــش ضــــمن التخصــــصية ات املقــــر إثــــراء ة بــــضر اســــة الد روأوصــــت رو ر

دمـ ا أثنـاء ن املعلمـ ب وتـد املـشكالت، بحـل يتعلـق مـا ـل ب اضـيات الر معلـم حـلةرإعـداد ـ ع
ا الر اتيجيات (ةضـــــياملـــــشكالت ســـــ ات، ـــــا امل طـــــوات، نمـــــع) را بـــــ نـــــة النظـــــرزاملوا ن ـــــانب ىا

  .يوالتطبيق
ــــــ القر اســــــة مــــــن ــــــدفت،)2019 (يرد اضــــــيات الر معلمــــــات تمكــــــن مــــــستو عــــــن ىالكــــــشف

مــ الال ــسية التد زالكفايــات اضـــيةر الر املــشكالت حــل ات ــا م ــعةرلتنميـــة الرا ،يبتـــدابالــصف
ـــو الفـــر عـــن ـــمـــستقالكـــشف الكفايـــات ـــذه مـــن املعلمـــات تمكـــن ـــلىو املؤ ات ـــ متغ ضـــوء

ــــــ ـــــــو،العل ا ســــــنوات ســــــةعـــــــدد املرتبطــــــو،رالتـــــــد يـــــــة التد ات رالــــــدو املـــــــشكالتةر بحـــــــل
اضــــي اســــ. ةالر الد الوصــــفةراعتمــــدت املــــن ــــ نإتــــمو،يع املعلمــــ أداء مالحظــــة بطاقــــة ،عــــداد

العينـــ ونـــت اضـــيات)27(مـــنةوت تمكـــنأوو. رمعلمـــة مـــستو أن البيانـــات تحليـــل نتـــائج ت ىـــ
متوســطا ــان املــشكالت حــل ات ــا م لتنميــة ــسية التد الكفايــات مــن اضــيات الر معلمــات
ً

ر كمــا،ر
دال ق فر وجود عدم ت حصائياإ ةوأو

ً
اضـيـ الر املـشكالت حـل مـن اتةالـتمكن ـ متغ وفـق

ــ العل ـل ـو،املؤ ا ســنوات ســةعـدد او،رالتــد ات املرتبطـرالـدو يــة املــشكالتةرلتد بحــل
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اضــي اســو. ةالر الد ــةرأوصــت امل التطــو بــرامج ر معلمــاتربتطــو ب تــد بــرامج ــط و ن رللمعلمــ ر
سي التد ات ا بامل اضيات رالر املطوةاملرتبطةر   .رباملن

البحث   :من

عــ للكــشف ــ التجر شــبھ املــن اتبــاع تــم أســئلتھ عــن جابــة و البحــث ــداف أ نلتحقيــق
طالبـــات لــدى اضــية الر املــشكالت حــل ات ــا م تنميـــة ــ ــشعب امل ــ التفك اتيجيات اســ رفاعليــة

املتوسطة   .املرحلة

تھ وعي البحث   :مجتمع

ـــاض الر بمدينـــة املتوســـط و الـــصف طالبـــات جميـــع ـــ البحـــث مجتمـــع تـــم. لتمثـــل فيمـــا
اختيـــــ تـــــم حيـــــث العنقوديـــــة، العـــــشوائية قـــــة بالطر البحـــــث عينـــــة شـــــمالاختيـــــار يـــــة تر مكتـــــب ار

اختيــــار تــــم ثــــم ومــــن التعلــــيم، ة ا لــــو عــــة تا بيــــة لل اتــــب م ــــسعة ضــــمن مــــن عــــشوائيا ــــاض رالر ز
ً

إجمـــا مـــن العـــشوائية قـــة بالطر حمـــزة ـــت ب ة عمـــا يـــة) 62(رمتوســـطة تر ملكتـــب عـــة تا ســـة رمد
ـــاض الر ة. شـــمال و املـــذ ســـة باملد املتوســـط و للـــصف ن فـــصل ـــ ع ختيـــار وقـــع ركمـــا ر أ،/1 ل

اختيار/1 وتم من) 25(ب، ـفـصلالطالبة التفك ات ـا مل وفقـا سـت د يـة تجر كمجموعـة رو ر
ً

ل
مــــن الــــضابطة املجموعــــة ونــــت ت فيمــــا ـــشعب، ســــت) 25(امل د ــــ وال ي الثــــا الفــــصل مــــن رطالبــــة

عتيادية قة بلغتبالطر البحث عينة أن أي   .طالبة) 50(،

  :البحثأداة

البحــــ مــــن ــــدف ال ــــلتحقيـــق ــــشعب امل ــــ التفك اتيجيات اســــ فاعليــــة ـــ يتمثــــل والــــذي ث
بإعــداد الباحثــة قامــت املتوســطة، املرحلــة طالبــات لــدى اضــية الر املــشكالت حــل ات ــا م رتنميــة

ي اآل و البحث، ومواد   :أداة
ـــــــــ  )1 التفك اتيجيات الســـــــــ ـــــــــع طـــــــــوات ا باتبـــــــــاع اضـــــــــية الر املـــــــــشكالت حـــــــــل راختبـــــــــار

شعب   .امل
شعبدل  )2 امل التفك اتيجيات اس وفق مصاغ املعلمة   .يل

البحث أداة بناء   :إجراءات

لتـــــــــــــصميم ـــــــــــــا ا خ مــــــــــــن ســـــــــــــتفادة و الــــــــــــسابقة، دبيـــــــــــــات بمراجعــــــــــــة الباحثـــــــــــــة قامــــــــــــت
ــــــــــ ي وفيمــــــــــا البحــــــــــث، عينـــــــــة لــــــــــدى ــــــــــشعب امل ــــــــــ التفك ات ـــــــــا م تــــــــــوافر مــــــــــدى لتحديــــــــــد راختبـــــــــار

والت البحـــــــــــث أداة وتــــــــــصميم بنـــــــــــاء إجــــــــــراءات ـــــــــــتفــــــــــصيل إ وصــــــــــوال ـــــــــــا وثبا ا صــــــــــدق مـــــــــــن أكــــــــــد
ً

ائية ال ا   .رصو

ختبار-1 من الغرض   :تحديد

املرحلـــــــــة طالبــــــــات لــــــــدى ــــــــشعب امل ــــــــ التفك ات ــــــــا م قيــــــــاس ــــــــدف ختبــــــــار تــــــــصميم رتــــــــم
  .املتوسطة
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ختبار-2 أسئلة   :صياغة

ــــ م بحثــــت ــــ ال ــــة بو ال دبيــــات و الــــسابقة اســــات الد ــــ ع بــــاالطالع الباحثــــة اترقامــــت را
ي مراعاة مع ختبار أسئلة صياغة ا م واستفادت شعب، امل   :التفك

موضــوعات - مــن ثقــة من ــو ت وأن املتوســطة، املرحلــة طالبــات ملــستو ســئلة نمناســبة ى
  .املن

سئلة - صياغة عند العلمية ة ال من   .التأكد
ا - ع ل س الغموض عن عيدة ة وا ات عبا سئلة ارصياغة يعا اس   .لطالبة

ختبار-3   :عليمات

مقدمـة ـ ـا فاق وإ جابـة، قبـل الطالبـة ـا ن ـستع ل لالختبـار مـة الال التعليمات وضع رتم ز
للطالبة صية ال البيانات ع اشتملت كما   .ختبار،

لالختبار-4 ولية ة الصو   :رإعداد

ــــــــــا م حــــــــــو الــــــــــسابقة اســــــــــات الد عــــــــــض تناولتــــــــــھ مــــــــــا ضــــــــــوء رـــــــــ ــــــــــشعب،لر امل ــــــــــ التفك ات
واملتمثلــــــــة ــــــــشعب امل ــــــــ التفك ات ــــــــا م لقيــــــــاس ســــــــئلة مــــــــن مجموعــــــــة بوضــــــــع الباحثــــــــة رقامــــــــت

ــــــــل(ــــــــ ا ة ــــــــ مــــــــن التأكــــــــد ــــــــل، ا تنفيــــــــذ لة، املــــــــش ــــــــل التخطــــــــيط لة، املــــــــش ). تحديــــــــد
ـــــــــــ ع اشـــــــــــتمل والـــــــــــذي لالختبـــــــــــار، وليـــــــــــة ة الـــــــــــصو بإعـــــــــــداد الباحثـــــــــــة قامـــــــــــت ســــــــــــبعةرحيـــــــــــث

ج وتتطلـــــــــــب ســـــــــــؤالأســـــــــــئلة، ـــــــــــل عـــــــــــن اتابـــــــــــة ـــــــــــا م ـــــــــــع أ رتطبيـــــــــــق لة،ر املـــــــــــش تحديـــــــــــد ـــــــــــ
ول ـــــــل، ا ة ـــــــ مـــــــن والتأكـــــــد ـــــــل، ا وتنفيـــــــذ لة، املـــــــش ـــــــل ةـــــــلتحقيـــــــقوالتخطـــــــيط ـــــــا رم

ـــــــل ل خطـــــــوات، ـــــــع أ اتبـــــــاع الطالبـــــــة ـــــــ ع جـــــــةخطـــــــوة ريجـــــــب أندواحـــــــ رد أي ةة، ـــــــا م ـــــــل رأداء
يتطلــــــب الــــــسبعة ســــــئلة مــــــن ســــــؤال ــــــل وذلــــــك28ــــــ جــــــة، مرد ــــــو ــــــدوكمــــــا ا ــــــ ــــــ لو

  :ي

ختبار:)1(لجدو أسئلة ع جات والد داف ع رتو   ز
ات ا طوات  رامل ا سئلة  عدد جات  عدد   رالد

لة املش   28  7  4  تحديد
لة املش ل   28  7  4  التخطيط

ل ا   28  7  4  تنفيذ
ل ا ة من   28  7  4  التأكد

ختبار جات د   112  رإجما

أل-5 ر الظا البحثيالصدق   :داة

مجموعــة ــ ع عرضـھ تــم ــشعب، امل ـ التفك ات ــا م الختبــار ر الظـا الــصدق مــن رللتحقـق ي
حـــو ـــم ا آ الســـتطالع اضـــيات الر س تـــد وطـــر منـــا مجـــال ـــ ن املتخصـــص ن املحكمـــ لمـــن رق ر

  :ي

ا - قياس إ دف ال ة ا امل إ سئلة انتماء   .رمدى
لألسئلة - اللفظية الصياغة   .وضوح
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املتوسطةمن - املرحلة لطالبات السؤال  .اسبة
املقر - املن عن سئلة ج خر رعدم   .و

مــــن املقيــــاس فقــــرات ــــ ع مــــة الال التعــــديالت عمــــل تــــم ن املحكمــــ ســــاتذة اء آ ضــــوء ــــ زو ر
الفقرات عض عديل و وإضافة   .حذف

البحث-6 ألداة ستطالعية ة التجر   :إجراء

ائيــــــ ال تھ بــــــصو ختبــــــار إعــــــداد اســــــتطالعيةرعــــــد عينــــــة ــــــ ع بتطبيقــــــھ الباحثــــــة قامــــــت ة
من ونت ت حمـزة،) 30(عشوائية ـت ب ة عما سة بمد املتوسط و الصف طالبات من رطالبة ر ل

دف وذلك ، ص املجتمع خصائص نفس ا ول البحث عينة خارج   :من

ختبار - أسئلة عن لإلجابة م الال الزمن   .زتحديد
ألسئلة - الداخ ساق   .البحثحساب
البحث - ثبات معامل   .حساب
البحث - أسئلة من سؤال ل ل والتمي ة الصعو معام  .حساب

ي ما إ التوصل تم ستطالعية ة التجر خالل   :ومن

ختبار - من   :زتحديد

العينـــــــة طالبــــــات اســـــــتغرقتھ الــــــذي الــــــزمن متوســـــــط حــــــساب تــــــم ختبـــــــار، مــــــن زــــــساب
أســــئلة عـــن لإلجابــــة جابــــةســـتطالعية قــــة و قـــدمت طالبــــة أو أداء مـــن وتحديــــد رختبـــار، ل ز

طالبـــة) 20( آخــر اســتغرقتھ الــذي والــزمن جابـــة) 40(دقيقــة، مــن متوســط حــساب و زدقيقــة،
أن ختبار) 30(يت فقرات عن لإلجابة املناسب الزمن و   .دقيقة

لالختبار - الداخ ساق   :قياس

م الختبــار الـــداخ ــساق ســـولقيــاس ب تبــاط ا معامــل حـــساب تــم ــشعب، امل ـــ التفك ات نــا ر ر
سـؤال ـل جـة د ن بـ تبـاط معامـل حـساب خـالل من وذلك لالختبار، الداخ الصدق رملعرفة ر

لية ال جة والد ختبار أسئلة جدولالختباررمن ن مب و كما النتائج وجاءت   .)2(ل،

بالد:)2(لجدو ختبار أسئلة جات د تباط را لالختبارر لية ال   رجة
تباط  السؤال   رمعامل

1 0.627** 
2 0.676** 
3 0.705** 
4 0.521* 
5 0.822**  
6 0.901**  
7 0.512*  

مستو*  عند إحصائيا دال تباط ىا
ً

مستو  **   0.05ر عند إحصائيا دال تباط ىا
ً

  0.01ر
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جـــــدو ا) 2(لـــــش ختبـــــار أســـــئلة مـــــن ســـــؤال ـــــل جـــــات د مجمـــــوع أن ـــــ يـــــرتبطرإ لـــــسبعة
ـة معنو مستو عند إحصائية داللة ذا تبطا ا لالختبار لية ال جة ىبالد

ً
ر يـدل)0.05أو0.01(ر مـا ،

مـــن مرتفعــة جــة د عكـــس مــا ــو و لـــھ، ليــة ال جــة الد مـــع ــا تباط وا ختبــار أســـئلة ــساق ا ــ رع ر ر
ل ك البحث مجتمع ع للتطبيق وصالحيتھ ختبار ألسئلة   .الصدق

ثبات - البحثاختبار   :أداة

النـصفية، التجزئـة قـة طر اسـتخدام تـم شع ال التفك ات ا م اختبار ثبات مدى رلقياس
ي كما النتائج وجاءت جية ز وأخر فردية فقرات إ ختبار فقرات تجزئة تم وحيث   :ى

النصفية:)3(لجدو التجزئة قة بطر البحث أداة   ثبات

املعامالت
  حصائية

تباط   رمعامل

نب النصف   ن

تباط ا   رمعامل

مان   سب

جثمان تباط ا رمعامل
النصفية   بالتجزئة

الثبات   0.739  0.751  0.602  قيمة

جــــــــــدو مــــــــــن الفرديــــــــــة) 3(ليتــــــــــ ســــــــــئلة مجمــــــــــوع ن بــــــــــ تبــــــــــاط معامــــــــــل قيمــــــــــة رأن
بلــــــــغ جيــــــــة مان)0.602(ووالز ســــــــب تبــــــــاط ا معامــــــــل بلــــــــغ نمــــــــا ب تبــــــــاط)0.751(ر، ا معامــــــــل أمــــــــا ر،

بال فبلــــــــــــــــغجثمــــــــــــــــان النــــــــــــــــصفية إجابـــــــــــــــــات). 0.739(تجزئــــــــــــــــة ن بــــــــــــــــ التبــــــــــــــــاين الخــــــــــــــــتالف ونظـــــــــــــــــرا
ً

جثمـــــــــان، معامـــــــــل ـــــــــ ع عتمــــــــاد يـــــــــتم نمـــــــــا ب مان، ســـــــــب بمعامــــــــل خـــــــــذ يـــــــــتم ال ن، املجمــــــــوعت
يبلـــــــــــغ ختبـــــــــــار ثبـــــــــــات معامـــــــــــل بـــــــــــأن القـــــــــــو يمكـــــــــــن ثـــــــــــم مقبولـــــــــــة)0.74(لومـــــــــــن قيمـــــــــــة ـــــــــــ و ،

مرتفع جة بد يتمتع املقياس أن ع ما رإحصائيا،
ً

الثبات من   .ة

ختبار - ألسئلة ة الصعو معامل   :حساب

عـــــــــن ة عبـــــــــا ـــــــــو و ختبـــــــــار، أســـــــــئلة ولة ســـــــــ أو ة صـــــــــعو مـــــــــدى ة الـــــــــصعو معامـــــــــل ن ريبـــــــــ
الطالبـــــــــــــات إجمـــــــــــــا ـــــــــــــ إ يحة ـــــــــــــ إجابـــــــــــــة الـــــــــــــسؤال عـــــــــــــن ن أجـــــــــــــ ـــــــــــــي الال الطالبـــــــــــــات ـــــــــــــسبة

التالية باملعادلة حسب   :و
  س  

ة الصعو =معامل
 

 ________ ×100
  

  ن  
  :حيث

يحةعدد= س إجابة السؤال عن ن أج ي الال   .الطالبات
الطالبات= ن   .إجما

ن وآخـــــر الـــــدليم ص1993(ووأشـــــار معـــــدل) 84م، يبلـــــغ الـــــذي ـــــو فـــــضل ختبـــــار أن ـــــ إ
تھ مــن50صــعو ا ول ســ ــ ســئلة تتـــدرج أن ــ ب ي أنــھ إال ــا، حول ومــا ــ٪10 إ حيـــث٪90 ،٪

الطــــالب تحـــدي ـــ التــــدرج ـــذا م مـــس مـــ الــــضعفاء أداء ن وتحـــس ـــاء جــــدو .قو ن بـــ ) 4(لو
ألسئلة ة الصعو   :ختبارمعامالت
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ألسئلة:)4(لجدو ة الصعو التفكاختبارمعامالت ات ا شعبرم   امل
ة السؤال الصعو   معامل

1 78٪ 

2  35٪ 

3  83٪ 

4  65٪ 

5  26٪ 

6  26٪ 

7  65٪ 

جـــدو نتـــائج مـــن تــ أســـئلة) 4(لو جميـــع املقبـــوختبـــارأن املـــدى ـــ ا صـــعو لمعامـــل
ن بــ تراوحــت حيــث إحــصائيا،

ً
أســئلة) 26-83٪( أن ــ ع يــدل حيــثختبــارمــا مــن مناســبة عــد

ألغراض ة والصعو ولة االبحثالس   .ا

التمي - معامل   :حساب

ســــالبا النـــاتج ـــان فـــإذا الـــسؤال، ـــ تمي ـــ ع ن املتعلمـــ ة قـــد بأنـــھ ـــ التمي معامـــل عـــرف
ً

أور
ذلـــك دل موجبـــا النـــاتج ــان وإذا الـــسؤال، ـــ تمي مــن الطالبـــات تمكـــن عــدم ـــ ع ذلـــك دل صــفرا

ً ً

ه ـــــ تمي انيــــة وإم الـــــسؤال صـــــالحية ــــ تيـــــة. ع للمعادلـــــة وفقــــا حـــــسابھ ـــــتم و
ً

ـــــم،( م،2002م
  ):231ص

التمي = معامل
العليا املجموعة يحة ال املجموعة-جابات يحة ال الدنياجابات

  
واحدة   مجموعة إجابات   عدد

ألسئلة:)5(لجدو التمي التفكاختبارمعامالت ات ا شعرم   ال
التمي السؤال   معامل

1 0.63 

2  1.00 

3  0.50 

4  1.00 

5  0.75 

6  0.75 

7  1.00 
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جــدو مــن تــ ن) 5(لو بــ وتراوحــت ــا، مجمل ــ موجبــة جــاءت ــ التمي معــامالت قــيم أن
إحصائيا)1إ0.50( ومقبولة للتمي قابلة املقياس أسئلة جميع أن يؤكد مما ،

ً
.  

البحث   :إجراءات

تية جراءات الباحثة اتبعت البحث داف أ   :لتحقيق

خ - بتــــــا ســــــتطالعية ــــــة التجر واختبـــــــار16/7/1441رإجــــــراء ختبــــــار، مــــــن ــــــساب زه،
وحــــس ثباتــــھ، مـــــن والتأكــــد لالختبــــار، الــــداخ ـــــــــساق والتمي ة الــــصعو معــــامالت اب

ختبار   .ألسئلة
حمــــزة - ــــت ب ة عمــــا ســــة بمد املتوســــط و الــــصف مــــن عــــشوائيا البحــــث عينــــة راختيــــار ر ل

ً

يــة تجر ن مجمــوعت ــ إ ا وتقــسيم الــسعودية، يــة العر باململكــة ــاض الر بمدينــة للبنــات
  .وضابطة

خ - تـــــا مـــــن أســـــابيع ثالثـــــة ملـــــدة ـــــة التجر تطبيـــــق موعـــــد خ27/7/1441رتحديـــــد تـــــا ـــــ إ ره
بمعدل15/8/1441 واقع) 5(ه، و أسبوعيا، حصص

ً
مجموعة15 ل ل اسية د   .رحصة

خ - بتـــــا البحـــــث مجمــــــوع ـــــ ع لالختبـــــار ــــــ القب التطبيـــــق وذلــــــك26/7/1441رإجـــــراء ه،
ن املجمـوعت ـافؤ وت س تجـا مـن التأكد والـضابطة(دف يـة ات) التجر ـا م مـستو رـ ى

شع ال   .التفك
يضبط - ملا وفقا اسة، الد ات متغ

ً
  :ر

ســــة )1 املد مــــن أخــــر معلمـــة قامــــت نمــــا ب يــــة، التجر املجموعـــة س بتــــد الباحثــــة رقامـــت ىر
التقليدية قة بالطر الضابطة املجموعة س بتد ا   .رذا

للطالبــــــات )2 ـــــ الزم العمـــــر ـــــافؤ ت مـــــن الت: التحقـــــق ــــــ ـــــ ع ـــــصو با الباحثـــــة لقامـــــت
ا من املتوسط و الصف قامـتلطالبات ثـم ومـن ة، العمر املرحلة ن تب وال سة، رملد

اختبــــار باســــتخدام يــــة والتجر الــــضابطة ن املجمــــوعت ــــافؤ ت مــــدى ن) ت(باختبــــار تــــ لعي
ي كما ن،   .مستقلت

الزم:)6(لجدو للعمر سبة بال والضابطة ية التجر ن املجموعت افؤ ت  اختبار

  العدد  املجموعة  املتغ
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

  )ف(
داللة

  )ف(
  )ت(

داللة
  )ت(

ية   0.535  13  25  التجر
  العمر

  0.384  13  25  الضابطة
0.000  0.997  0.334  0.740  

جــــــــــــدو قيمـــــــــــة) 6(لـــــــــــش أن ــــــــــــ ــــــــــــ) ف(إ الزم العمــــــــــــر تبــــــــــــاين س تقـــــــــــ ــــــــــــ وال ة املحــــــــــــسو
بلغــــــــــت والــــــــــضابطة يــــــــــة التجر ن املجمــــــــــوعت ــــــــــ أصــــــــــ) 0.000(للطالبــــــــــات ــــــــــ ــــــــــاو قيم مــــــــــن غر

دوليـــــــــة ـــــــــا)3.23(ا دالل مـــــــــستو بلـــــــــغ حيـــــــــث إحـــــــــصائيا، دالـــــــــة ـــــــــ غ ـــــــــا أ كمـــــــــا ى،
ً

ـــــــــو0.997 و
مــــــــن ــــــــ ــــــــ0.05أك ــــــــ وا ل ــــــــش ــــــــ الزم للعمــــــــر املعيــــــــار نحــــــــراف انخفــــــــاض ــــــــ إ إضــــــــافة ي،

بلــــــــغ حيــــــــث ن املجمــــــــوعت و0.535(لتـــــــا وجــــــــود) 0.384، حــــــــال ــــــــ أنــــــــھ ــــــــ ع مــــــــا ، التــــــــوا ــــــــ ع
امل ن بــــــــــ العمــــــــــراخــــــــــتالف ــــــــــ ملتغ ــــــــــسبة بال ا ــــــــــساو م ــــــــــو ي أن ض ــــــــــ املف مــــــــــن فإنــــــــــھ ن جمــــــــــوعت

ً
ن

للطالبات   .الزم
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قيمــــــــــة أن الحـــــــــظ بلغــــــــــت) ت(و ــــــــــ الزم العمــــــــــر ــــــــــ ملتغ ــــــــــسبة بال ة ــــــــــ0.334املحــــــــــسو و ،
دوليـــــــة ا ـــــــا قيم مـــــــن مـــــــستو). 1.684(أصــــــغر بلـــــــغ حيـــــــث إحـــــــصائيا، دالـــــــة ـــــــست ل ـــــــا أ ىكمـــــــا

ً

ـــــــــا مـــــــــن0.740دالل ـــــــــ أك ـــــــــو و اخـــــــــتالف0.05، وجـــــــــود وعـــــــــدم ن املجمـــــــــوعت ـــــــــافؤ ت ـــــــــ ع مـــــــــا ،
الزم العمر متغ يخص فيما ما   .بي

ـــــــــ )3 التفك ات ــــــــا م مــــــــستو ـــــــــ ن املجمــــــــوعت ــــــــافؤ رت ــــــــشعى ـــــــــافؤ: ال ت مــــــــن التحقـــــــــق تــــــــم
ن يــة(املجمــوعت والتجر اختبــار) الــضابطة خــالل ملجمــوع) ت(مــن ن مــستقلت ن تــ لعي

والضابطة(البحث ية محاول) التجر من محو رل وكـذلكختبارر حـدة، ـ لالختبـارع
ل القبك التطبيق نتائج ع جدولالختبارًبناء يو كما   ). 7(ل،

التفك:)7(لجدو ات ا م مستو ن املجموعت افؤ ت راختبار شعى   ال

ا الد   املجموعة  رالتحصيل
املتوسط
ي  سا

 ت
جات رد
ة ر  ا

الداللة   ىمستو

 17.66 الضابطة
لةتحديد  املش

ية  17.68  التجر
-0.057 48 0.955 

غ
 دالة

  12.04 الضابطة
لة املش ل  التخطيط

ية  11.77  التجر
1.499 48 0.142 

غ
 دالة

ل 11.66 الضابطة ا  تنفيذ

ية   10.63  التجر
0.136 48 0.892 

غ
 دالة

 8.04 الضابطة
ل ا ة من  التأكد

ية  7.63  التجر
-1.906 48 0.064 

غ
 دالة

 49.40 الضابطة
ل ك  ختبار

ية  47.71  التجر
-0.569 48 0.573 

غ
 دالة

جــدو مــن قيمــة) 7(ليتــ بلغــتلالختبــار) ت(أن ــل إحــصائيا،0.569-ك دالــة ــ غ ــ و ،
ً

الداللــة مــستو بلــغ مـن) 0.573(ىحيـث ــ أع ــو ــ)0.05(و ممــا ذات؛ ق فــر وجــود عــدم ــ إ وش
ــــ ن املجمــــوعت ــــافؤ ت ــــ ع يــــدل ــــذا و يــــة والتجر الــــضابطة ن املجمــــوعت ن بــــ إحــــصائية داللــــة

التفك ات ا ،رم شع يةال والتجر الضابطة املجموعة ن ب نة واملقا التطبيق يمكن أنھ   .رأي

ن - املجمـــوعت س تجـــا مـــن التأكـــد والـــضابطة(عــد يــة تطبيـــق)التجر تـــم ـــة، سالتجر ربتـــد
شع ال التفك ات ا مل وفقا ية التجر املجوعة رطالبات

ً
سـت فد الـضابطة املجموعـة أمـا ر،

التقليدية قة الطر   .باستخدام
تطبيــــق - خ تــــا تحديــــد ــــختبــــاررتــــم يــــة15/8/1441البعــــدي التجر ن املجمــــوعت ــــ ع ه،

نتائج لقياس   .البحثوالضابطة
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حصائية ة املعا   :أساليب

املناســــبة حــــصائية ســـاليب مــــن عـــددا اســــتخدام تــــم ـــا جمع تــــم ـــ ال البيانــــات لتحليـــل
ً

جتماعية للعلوم حصائية زم ا برنامج ي) SPSS(بوساطة اآل   :و

سـو - ب تبـاط ا نمعامـل الـداخ(Pearson Correlation)ر ـساق صـدق ـساب وذلـك ،
  .الختبارل

نبـاخ - كر ألفـا بــراو) (Cronbach's Alphaومعامـل مان سـب معامـل -Spearman)نوكـذلك
Brown)النــــــصفية للتجزئــــــة جوثمــــــان معامــــــل ــــــ إ باإلضــــــافة ،(Guttman Split-Half)

ختبار ثبات   .ساب
ن) ت(اختبــــار - مــــستقلت ن ن)Independent T-Test(ملجمــــوعت املجمــــوعت ــــافؤ ت الختبــــار ،

والضابطة ية   .التجر
ن) T-Test) (ت(اختبار - للمجمـوعت والبعدي القب ن التطبيق حصائية ق الفر وملعرفة

والضابطة ية   .التجر
واختبـــــار - ـــــة، املعيا نحرافـــــات و ـــــسابية ا ق) T-Test) (ت(راملتوســـــطات الفـــــر أثـــــر وملعرفـــــة

البعدي التطبيق والضابطة ية التجر ن املجموعت ن ب   .حصائية
ثــــر - لق(Effect Size)ــــم ــــ، التفك ات ــــا م ــــساب اك يحدثــــھ الــــذي ثــــر مقــــدار ريــــاس

للطالبات ا الد التحصيل ع شع تية. رال للمعادلة وفقا وذلك
ً

: 

  2ت  

إيتا ع   ___________) = ²η(مر
ة + 2ت   ر ا جات   رد

قيمة= 2ت: حيث ع ن) ت(مر متوسط ن ب   .قللفر
إيتـــا ـــع مر عـــد ل)²η(و املـــستخدمة ســـاليب ـــسبةأحـــد ب أحيانـــا ـــس و الفاعليـــة، قيـــاس

ً

باختبار ا عل صو ا مكن و البحث، موضع العينات ن ب لتباط   ).ت(ر
ن ــو ــر يفـــسر) Cohen, 1977(يو الــذي التـــأث فــأك15(أن ألي) ٪ ـــ الك التبــاين مـــن

ا ــــــ كب ا تــــــأث عــــــد عــــــة التا ات ــــــ املتغ ــــــ ع مــــــستقل ــــــ متغ
ً ً

حطــــــب،( وأبــــــو صــــــادق م،1990آمــــــال
  ).443-438ص

جدو ن ب ن) 8(لو و ا ذكر كما إيتا ع مر لقيمة ثر م   :داللة

ثر:)8(لجدو م   داللة

ثر إيتا(م ع   )مر

  صغ  متوسط  كب

من  0.14-0.06  فأك0.15   0.06أقل
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ا وتفس النتائج   :عرض
و السؤال عن   :لجابة

و  : لالسؤال
اســمــا تحديــدفاعليـــة ة ـــا م تنميــة ـــ ــشعب امل ـــ التفك لةراتيجيات لـــدىاملـــش اضــية الر

املتوسطة املرحلة   ؟طالبات
الــــسؤال ــــذا عــــن اختبــــارولإلجابــــة اســـــتخدام ن) ت(تــــم املجمـــــوعت ــــ الطالبــــات جات رلــــد

باســـــــــتخدام اضـــــــــية الر املـــــــــشكالت حـــــــــل الختبـــــــــار البعـــــــــدي التطبيـــــــــق ـــــــــ والـــــــــضابطة يـــــــــة التجر
الت اتيجيات تحديـــداســـ ة ــــا م يخــــص فيمــــا ــــشعب، امل ــــ لةرفك اضــــية،املــــش ــــووذلــــكالر كمــــا

جدو   ):9(لمو

التطبيق:)9(لجدو والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د متوسط ن ب ق الفر رحساب و
الختبار تحديدالبعدي ة ا م يخص فيما اضية الر املشكالت لةرحل اضيةاملش   الر

ة ا  ددالع املجموعة  رامل
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 )ت(

جات رد
ة ر   ا

القرار
ي   حصا

تحديد 1.71 17.33 25 الضابطة
لة املش

اضية ية الر  1.04 26.60 25 التجر
6.21 48  

عند دالة
0.05  

ة) ت(قيمة حر جات د عند دولية  1.67= 0.05ىومستو48را

جــدو ذ) 9(لــش ق فــر وجــود ــ مــستووإ عنــد إحــصائية داللــة متوســطي) 0.05(ىات ن بــ
اختبــــار نتـــــائج ــــ البعـــــدي التطبيــــق ــــ والـــــضابطة يــــة التجر ن املجمـــــوعت طالبــــات جــــات حـــــلرد

اضــية الر تحديــد املــشكالت ة ــا م يخــص لةرفيمــا اضــيةاملــش يــة،الر التجر املجموعــة لــصا ،
متوسـط بلـغ جـاتحيـث يـةرد التجر املجموعـة متوســط)28مـن26.60(طالبـات ـان ن حـ ـ ،

الـــضابطة املجموعـــة طالبـــات جـــات قيمـــة). 28مـــن17.33(رد بلغـــت ة) ت(كمـــا ،)6.21(املحـــسو
دوليــة ا ــا قيم مـــن ــ أك ــ مـــستو)1.67(و عنــد ودالـــة ق)0.05(ى، فـــر وجــود ـــ إ ــش ممــا و؛

والــضابط يــة التجر ن للمجمــوعت البعــدي القيــاس ــ إحــصائية داللــة ةةذات ــا م يخــص رفيمــا
اضية الر املشكالت يةتحديد التجر املجموعة ذهو.لصا خالل يجةمن ـذهالن أن يتـ

اتيجي اســـــ اســـــتخدام فاعليـــــة ـــــ إ ترجـــــع ق ـــــشعبوالفـــــر امل ـــــ التفك تنميـــــةات تحديـــــدـــــ ة ـــــا رم
لة اضيةاملش طالبات الر املتوسط لدى و   .لالصف

حـــساب تــــم يجـــة الن ـــذه إيتـــاءولتأكيـــد ـــع مر باســــتخدام ثـــر جــــة) η2(ـــم د رلتحديـــد
جدو مو و كما إحصائيا، ا وجود ت ث ال يجة الن مية لأ

ً
)10 :(  



فاعلیة استراتیجیات التفكیر المتشعب في مھارات حل 
 حنان بنت عبدالرحمن بن سلیمان العریني/ د المشكالت الریاضیة لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 

 

 

 

 

 
 

 
 

268 

استخدام:)10(لجدو أثر شعبم امل التفك اتيجيات لةتنميةاس املش تحديد ة ا رم
اضية طالبات الر املتوسطلدى و  لالصف

ة ا إيتا )2ت ( )ت (  رامل ع التأث مر  قوة

لةتحديد اضيةاملش ة 0.41 38.56 6.21 الر  كب

إيتـــا ـــع مر قيمـــة حـــساب يجـــة) η2(و الن أشـــار) 0.41(انـــت حيـــث مرتفـــع، تـــأث ـــم ـــو و
ن،( من) م1977و أك إيتا معامل بلغ إذا أنھ تـأث) 0.15(إ ـ إ ـش ـذا و ا، كب ا تأث عد

ً ً

التج ــة ع،املعا التـــا ــ املتغ ـــ ع مــستقل ـــ كمتغ يــة أنمــار ـــ ـــ) ٪41(ع ــ الك التبـــاين مــن
البعدي اضيةالتطبيق الر لة املش تحديد ة ا للتـأثرمل عـود يـة، التجر املجموعـة طالبات لدى
الستخدام شعبالكب امل التفك اتيجيات   .اس

السؤال عن يجابة   :الثا

يالــسؤال ـــلفامــا: الثــا التخطــيط ة ــا م تنميــة ـــ ــشعب امل ــ التفك اتيجيات اســ رعليـــة
لة املتوسطةاملش املرحلة طالبات لدى اضية   ؟الر

الــــسؤال ــــذا عــــن اختبــــارولإلجابــــة اســـــتخدام ن) ت(تــــم املجمـــــوعت ــــ الطالبــــات جات رلــــد
باســـــــــتخدام اضـــــــــية الر املـــــــــشكالت حـــــــــل الختبـــــــــار البعـــــــــدي التطبيـــــــــق ـــــــــ والـــــــــضابطة يـــــــــة التجر
كمـا وذلـك اضـية، الر لة املـش ل التخطيط ة ا م يخص فيما شعب، امل التفك اتيجيات راس

جدو مو   ):11(لو

التطبيق:)11(لجدو والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د متوسط ن ب ق الفر رحساب و
لة املش ل التخطيط ة ا م يخص فيما اضية الر املشكالت حل الختبار اضيةرالبعدي   الر

ة ا  العدد املجموعة  رامل
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 )ت(

جات رد
ة ر   ا

القرار
ي   حصا

التخطيط 1.58 15.80 25 الضابطة
لة املش ل

اضية ية الر  1.33 25.23 25 التجر
6.44 48  

عند دالة
0.05  

ة) ت(قيمة حر جات د عند دولية  1.67 =0.05ىومستو48را

جدو مـستو) 11(لش عنـد إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجود ىإ متوسـطي) 0.05(و ن بـ
حـــــل اختبــــار نتـــــائج ــــ البعـــــدي التطبيــــق ــــ والـــــضابطة يــــة التجر ن املجمـــــوعت طالبــــات جــــات رد
املجموعــــة لــــصا اضــــية، الر لة املــــش ــــل التخطــــيط ة ــــا م يخــــص فيمــــا اضــــية الر راملــــشكالت

بلـــ حيـــث يـــة، يـــةالتجر التجر املجموعـــة طالبـــات جـــات د متوســـط ن)28مـــن25.23(رغ حـــ ـــ ،
الــــــضابطة املجموعــــــة طالبــــــات جــــــات د متوســــــط قيمـــــــة). 28مــــــن15.80(رــــــان بلغــــــت ) ت(كمــــــا

ة دوليـة)6.44(املحسو ا ـا قيم مـن أك و مـستو)1.67(، عنـد ودالـة ـش)0.05(ى، ممـا ؛
ــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر وجــــود ـــ والــــضابطةوإ يــــة التجر ن للمجمـــوعت البعــــدي القيـــاس

ة ـــا م يخـــص لةرفيمـــا املـــش ـــل يـــةالتخطـــيط التجر املجموعـــة لـــصا اضـــية خـــالل. الر ومـــن
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ـشعب امل ـ التفك اتيجيات اسـ اسـتخدام فاعليـة ـ إ ترجـع ق الفـر ـذه أن يتـ يجـة الن وذه
طا لدى اضية الر لة املش ل التخطيط ة ا م املتوسطرتنمية و الصف   .للبات

إيتــــاء ـــع مر باســــتخدام ثـــر ــــم حـــساب تــــم يجـــة الن ــــذه جــــة) η2(ولتأكيـــد د رلتحديـــد
جدو مو و كما إحصائيا، ا وجود ت ث ال يجة الن مية لأ

ً
)12 :(  

ل:)12(لجدو التخطيط ة ا م تنمية شعب امل التفك اتيجيات اس استخدام أثر رم
لة اضيةاملش املتوسط الر و الصف طالبات  للدى

ة ا إيتا )2ت ( )ت (  رامل ع التأث مر  قوة

لة املش ل التخطيط
اضية  الر

ة 0.46 41.47 6.44  كب

إيتا ع مر قيمة حساب يجة) η2(و الن ـ) 0.46(انت إ ـش ـذا و مرتفـع، تـأث ـم و و
ـ ع مـستقل ـ كمتغ يـة التجر ـة املعا أنتـأث ـ ع مـا ع، التـا ــ ــ) ٪46(املتغ الك التبـاين مـن

يـة، التجر املجموعـة طالبـات لـدى اضـية الر لة املـش ـل التخطـيط ة ـا مل البعـدي رالتطبيـق
شعب امل التفك اتيجيات اس الستخدام الكب للتأث   .عود

السؤال عن   :الثالثجابة

اتيجيامـــــا: الثالـــــثالـــــسؤال اســـــ حـــــلفاعليـــــة تنفيـــــذ ة ـــــا م تنميـــــة ـــــ ـــــشعب امل ـــــ التفك رت
ل املتوسطةةاملش املرحلة طالبات لدى اضية   ؟الر

الــــسؤال ــــذا عــــن اختبــــارولإلجابــــة اســـــتخدام ن) ت(تــــم املجمـــــوعت ــــ الطالبــــات جات رلــــد
باســـــــــتخدام اضـــــــــية الر املـــــــــشكالت حـــــــــل الختبـــــــــار البعـــــــــدي التطبيـــــــــق ـــــــــ والـــــــــضابطة يـــــــــة التجر

ـ التفك اتيجيات ــواسـ كمـا وذلــك اضـية، الر لة املـش حــل تنفيـذ ة ــا م يخـص فيمـا ــشعب، رامل
جدو   ):13(لمو

التطبيق:)13(لجدو والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د متوسط ن ب ق الفر رحساب و
اضية الر لة املش حل تنفيذ ة ا م يخص فيما اضية الر املشكالت حل الختبار   رالبعدي

ة ا  العدد ةاملجموع  رامل
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 )ت(

جات رد
ة ر   ا

القرار
ي   حصا

حل 1.24 15.82 25 الضابطة تنفيذ
لة املش

اضية ية الر  1.00 26.37 25 التجر
7.79 48  

عند دالة
0.05  

ة) ت(قيمة حر جات د عند دولية  1.67= 0.05ىومستو48را

جدو وج) 13(لش مـستوإ عنـد إحـصائية داللـة ذات ق فـر ىود متوسـطي) 0.05(و ن بـ
حـــــل اختبــــار نتـــــائج ــــ البعـــــدي التطبيــــق ــــ والـــــضابطة يــــة التجر ن املجمـــــوعت طالبــــات جــــات رد
املجموعــــــــة لـــــــصا اضـــــــية، الر لة املـــــــش حـــــــل تنفيـــــــذ ة ـــــــا م يخـــــــص فيمـــــــا اضـــــــية الر راملـــــــشكالت
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املجموعـــة طالبـــات جـــات د متوســـط بلـــغ حيـــث يـــة، يـــةرالتجر ن)28مـــن26.37(التجر حـــ ـــ ،
الــــــضابطة املجموعــــــة طالبــــــات جــــــات د متوســــــط قيمـــــــة). 28مــــــن15.82(رــــــان بلغــــــت ) ت(كمــــــا

ة دوليـة)7.79(املحسو ا ـا قيم مـن أك و مـستو)1.67(، عنـد ودالـة ـش)0.05(ى، ممـا ؛
التجر ن للمجمـــوعت البعــــدي القيـــاس ــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر وجــــود ـــ والــــضابطةوإ يــــة

ة ـــا م يخـــص لةرفيمـــا املـــش حـــل يـــةتنفيـــذ التجر املجموعـــة لـــصا اضـــية ـــذه. الر خـــالل ومـــن
ق الفـــر ــذه أن يتـــ يجــة ىعــزوالن ُ

ـــ ـــشعب امل ــ التفك اتيجيات اســـ اســتخدام فاعليـــة ـــ إ
املتوسط و الصف طالبات لدى اضية الر لة املش حل تنفيذ ة ا م لتنمية   .ر

ــــذ إيتــــاءولتأكيـــد ـــع مر باســــتخدام ثـــر ــــم حـــساب تــــم يجـــة الن جــــة) η2(ه د رلتحديـــد
جدو مو و كما إحصائيا، ا وجود ت ث ال يجة الن مية لأ

ً
)14 :(  

حل:)14(لجدو تنفيذ ة ا م تنمية شعب امل التفك اتيجيات اس استخدام أثر رم
اضية الر لة املتوس املش و الصف طالبات  طللدى

ة ا إيتا )2ت ( )ت (  رامل ع التأث مر  قوة

اضية الر لة املش حل ة 0.56 60.68 7.79 تنفيذ  كب

إيتا ع مر قيمة حساب يجة) η2(و الن ـ) 0.56(انت إ ـش ـذا و مرتفـع، تـأث ـم و و
أن ـ ع مـا ع، التـا ــ املتغ ـ ع مـستقل ـ كمتغ يـة التجر ـة املعا الت) ٪56(تـأث ــمـن الك بـاين

عـود يـة، التجر املجموعـة طالبـات لـدى اضـية الر لة املش حل تنفيذ ة ا مل البعدي رالتطبيق
شعب امل التفك اتيجيات اس الستخدام الكب   .للتأث

السؤال عن عجابة   :الرا

ـعالـسؤال ـمـا: الرا مـن التأكـد ة ـا م تنميـة ـ ـشعب امل ـ التفك اتيجيات اسـ ةرفاعليـة
لةحل املتوسطةاملش املرحلة طالبات لدى اضية   ؟الر

الــــسؤال ــــذا عــــن اختبــــارولإلجابــــة اســـــتخدام ن) ت(تــــم املجمـــــوعت ــــ الطالبــــات جات رلــــد
باســـــــــتخدام اضـــــــــية الر املـــــــــشكالت حـــــــــل الختبـــــــــار البعـــــــــدي التطبيـــــــــق ـــــــــ والـــــــــضابطة يـــــــــة التجر

مــــن التأكـــد ة ـــا م يخـــص فيمــــا ـــشعب، امل ـــ التفك اتيجيات اضــــية،راســـ الر لة املـــش حـــل ة ـــ
جدو مو و كما   ):15(لوذلك

التطبيق:)15(لجدو والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د متوسط ن ب ق الفر رحساب و
لة املش حل ة من التأكد ة ا م يخص فيما اضية الر املشكالت حل الختبار رالبعدي

اضية   الر

ة ا  العدد املجموعة  رامل
املتوسط

س يا  ا
نحراف

 ياملعيار
قيمة

 )ت(
جات رد
ة ر   ا

القرار
ي   حصا

من 0.986 21.17 25 الضابطة التأكد
حل ة

لة املش
اضية  الر

ية  0.717 27.88 25 التجر
9.15 48  

عند دالة
0.05  

ة) ت(قيمة حر جات د عند دولية  1.67= 0.05ىومستو48را
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جدو ذا) 15(لش ق فـر وجود مـستووإ عنـد إحـصائية داللـة متوسـطي) 0.05(ىت ن بـ
حـــــل اختبــــار نتـــــائج ــــ البعـــــدي التطبيــــق ــــ والـــــضابطة يــــة التجر ن املجمـــــوعت طالبــــات جــــات رد

لــــــصا اضــــــية، الر لة املــــــش حــــــل ة ــــــ مــــــن التأكــــــد ة ــــــا م يخــــــص فيمــــــا اضــــــية الر راملــــــشكالت
ال املجموعـة طالبــات جـات د متوسـط بلــغ حيـث يـة، التجر يـةراملجموعـة ،)28مــن27.88(تجر

الضابطة املجموعة طالبات جات د متوسط ان ن قيمـة). 28من21.17(رح بلغت ) ت(كما
ة دوليـة)9.15(املحسو ا ـا قيم مـن أك و مـستو)1.67(، عنـد ودالـة ـش)0.05(ى، ممـا ؛

التجر ن للمجمـــوعت البعــــدي القيـــاس ــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر وجــــود ـــ والــــضابطةوإ يــــة
يـــة التجر املجموعـــة لـــصا اضـــية الر لة املـــش حـــل ة ـــ مـــن التأكـــد ة ـــا م يخـــص ومـــن. رفيمـــا

ـــ التفك اتيجيات اســـ اســـتخدام فاعليـــة ـــ إ عـــز ق الفـــر ـــذه أن يتـــ يجـــة الن ـــذه ىخـــالل ُ
و

و الـــصف طالبـــات لـــدى اضـــية الر لة املـــش حـــل ة ـــ مـــن التأكـــد ة ـــا م تنميـــة ـــ ـــشعب لامل ر
  .سطاملتو

إيتـــاء ـــع مر باســــتخدام ثـــر ـــم حـــساب تــــم يجـــة الن ـــذه جــــة) η2(ولتأكيـــد د رلتحديـــد
جدو مو و كما إحصائيا، ا وجود ت ث ال يجة الن مية لأ

ً
)16 :(  

من:)16(لجدو التأكد ة ا م تنمية شعب امل التفك اتيجيات اس استخدام أثر رم
اضية الر لة املش حل طا ة املتوسطلدى و الصف  للبات

ة ا إيتا )2ت ( )ت (  رامل ع التأث مر  قوة

لة املش حل ة من التأكد
اضية  الر

ة 0.63 83.72 9.15  كب

إيتا ع مر قيمة حساب يجة) η2(و الن ـ) 0.63(انت إ ـش ـذا و مرتفـع، تـأث ـم و و
ا ــ املتغ ـ ع مـستقل ـ كمتغ يـة التجر ـة املعا أنتـأث ـ ع مـا ع، ــ) ٪63(لتـا الك التبـاين مـن

املجموعــــة طالبــــات لــــدى اضــــية الر لة املــــش حــــل ة ــــ مــــن التأكــــد ة ــــا مل البعــــدي التطبيــــق رــــ
شعب امل التفك اتيجيات اس الستخدام الكب للتأث عود ية،   .التجر

للبحث س الرئ السؤال عن   :جابة

س الرئ اتيجيا: السؤال اسـ فاعليـة املـشكالتمـا حـل ات ـا م تنميـة ـ ـشعب امل ـ التفك رت
املتوسطة؟ املرحلة طالبات لدى اضية   الر

الــــسؤال ــــذا عــــن اختبــــارولإلجابــــة اســـــتخدام ن) ت(تــــم املجمـــــوعت ــــ الطالبــــات جات رلــــد
باســـــــــتخدام اضـــــــــية الر املـــــــــشكالت حـــــــــل الختبـــــــــار البعـــــــــدي التطبيـــــــــق ـــــــــ والـــــــــضابطة يـــــــــة التجر

امل التفك اتيجيات جدواس مو و كما وذلك   ):17(لشعب،
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التطبيق:)17(لجدو والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د متوسط ن ب ق الفر رحساب و
اضية البعدي الر املشكالت حل   الختبار

ة ا  العدد املجموعة  رامل
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 )ت(

جات رد
ة ر   ا

القرار
ي   حصا

منالت 2.71 70.12 25 الضابطة أكد
حل ة

لة املش
اضية  الر

ية  2.30 106.08 25 التجر
10.74 48  

عند دالة
0.05  

ة) ت(قيمة حر جات د عند دولية  1.67= 0.05ىومستو48را

جدو مـستو) 17(لش عنـد إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجود ىإ متوسـطي) 0.05(و ن بـ
املجمــــوع طالبـــات جـــات البعـــديرد التطبيـــق ــــ والـــضابطة يـــة التجر ن املــــشكالتالت حـــل ختبــــار

يـة التجر املجموعـة طالبـات جـات د متوسـط بلـغ حيـث ية، التجر املجموعة لصا اضية، رالر
الــــضابطة)112مــــن106.08( املجموعـــــة طالبــــات جــــات د متوســـــط ــــان ن حـــــ ــــ مـــــن70.12(ر،

قيمـــة). 112 بلغـــت ة) ت(كمـــا دوليـــة)10.74(املحـــسو ا ـــا قيم مـــن ـــ أك ـــ و ودالـــة)1.67(، ،
مـــــستو البعـــــدي)0.05(ىعنـــــد القيـــــاس ـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود ـــــ إ ـــــش ممـــــا و؛

يـة التجر املجموعـة لـصا والـضابطة يـة التجر ن يتــ. للمجمـوعت يجـة الن ـذه خـالل ومـن
ال اتيجيات اس استخدام فاعلية إ عز ق الفر ذه ىأن ُ

ـاو م تنميـة شعب امل حـلاترتفك
املتوسط و الصف طالبات لدى اضية الر لة   .لاملش

إيتــــاء ـــع مر باســــتخدام ثـــر ــــم حـــساب تــــم يجـــة الن ــــذه جــــة) η2(ولتأكيـــد د رلتحديـــد
جدو مو و كما إحصائيا، ا وجود ت ث ال يجة الن مية لأ

ً
)18 :(  

  
ا:)18(لجدو اس استخدام أثر منم التأكد ة ا م تنمية شعب امل التفك رتيجيات

اضية الر لة املش حل املتوسط ة و الصف طالبات  للدى

ة ا إيتا )2ت ( )ت (  رامل ع التأث مر  قوة

لة املش حل ة من التأكد
اضية  الر

ة 0.67 115.35 10.74  كب

إيتا ع مر قيمة حساب يجة) η2(و الن ـ) 0.67(انت و ـو إ ـش ـذا و مرتفـع، تـأث م
أن ـ ع مـا ع، التـا ــ املتغ ـ ع مـستقل ـ كمتغ يـة التجر ـة املعا ــ) ٪67(تـأث الك التبـاين مـن

البعــــدي التطبيــــق عــــودالختبــــارــــ يــــة، التجر املجموعــــة طالبــــات لــــدى اضــــية الر لة املــــش حــــل
شعب امل التفك اتيجيات اس الستخدام الكب   .للتأث
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الباحثة عز السابقةوو يالنتائج كما سباب من عدد   :إ

اتيجيةتطبيقساعد - املـشكالتاس تحديـد مـن الطالبـات ن تمك ع ا ف التفك
نـا و ومنتظمـة، سلـسلة م بخطـوات ـل ا تنفيذ ثم ومن ا، ل جيد ل ش والتخطيط

الطالبـا ـ ع تطـرح ـ ال للمعلمـة ك الدو ي ـريأ التفك ة إلثـا سـئلة مـن مجموعـة رت
املناســـب ــل ا وتوقــع لة املــش ــ ة و املــذ العالقــات ــشاف اك مــن يــتمكن ــ ح ن، رلــد ّ

ا  .ل
اتي - اس مـنتركز حـة املطر املشكالت للتفك الطالبات دفع ع العك التفك وجية

الط سـاعد الـذي مـر مألوفـة، ـ غ قـة طر و ا، بـداي إ ا ناي ـ ر عميـق ـ ع ؤالبـات
ا يمتلك ال املعرفة اء و فيما والتفك   .رللمشكالت

التأكـــد - مرحلـــة ـــ ـــ كب ل ـــش الطالبـــات ســـاعد ـــة الرمز نظمـــة اتيجية اســـ تطبيــق إن
ــــ ة و املــــذ ات ــــ املتغ ن بــــ العالقــــة ــــ يو ســــم خــــالل مــــن املــــشكالت حــــل ة ــــ رمــــن ر

ل ار بت مستو فع ثم ومن لة، ىاملش نر   .د
ـ - حـة املطر ات ـ املتغ ن ب العالقات تحديد ع الطالبات التناظر اتيجية اس وساعدت

ن، ـــــــا أف ـــــــشعب مـــــــدى ـــــــر أظ الـــــــذي مـــــــر ـــــــا، بي فيمـــــــا ط الـــــــر ومحاولـــــــة راملـــــــشكالت،
الطر أقصر من ل ا إ للوصو إبداعية جديدة ار أف تقديم ن قومحاول   .ل

ال - إطــــالق ــــ ع النظــــر ــــة وج تحليــــل نســـاعد نظــــر ــــات وج عــــن ــــ للتعب للطالبــــات عنــــان
الطالبـــة أي ة ـــ إلثبـــات ـــا عل نـــة وال باألدلـــة، ـــا ودعم ن ـــا أف رواســـتعراض ـــ. ر وح

قامـــــت النظـــــر ـــــة وج تحليـــــل اتيجية اســـــ باســـــتخدام س التـــــد أثنـــــاء طالبـــــة ـــــل رتـــــتمكن
ن ا آ عن الطالبات ع ح صة ا أثناء ة ر ا من جو بتوف   .راملعلمة

ـــــكمـــــ - املفقـــــودة العناصـــــر إليجـــــاد الطالبـــــات حـــــث ـــــ ع التكملـــــة اتيجية اســـــ ســـــاعدت ا
وتحديـد بالنتـائج، بـؤ والت حـداث ن بـ ط الـر خـالل مـن ذلـك تم و اضية، الر املشكالت

لة املش ات متغ ن ب   .العالقات
العالقــات - تاج اســت ــ ع الطالبــات ة قــد تنميــة ــ ع ي الــشب التحليــل اتيجية اســ رعملــت

ـغ إ الوصـو يل س ا سيط ت محاولة ع والعمل اضية، الر لة املش ة لالوا
الطالبات لدى العقلية ات ا امل تنمية إ سلوب ذا ؤدي و ل،   .را

إيجابيــــــاإن - ا دو املتعلمـــــة عطــــــي ـــــشعب امل ـــــ التفك اتيجيات اســــــ باســـــتخدام س التـــــد
ً ً

ر ر
التعليمية شيبالعملية ت ع ا ساعد و نة، بمر والتفك العقل وإعمال ن الذ   .وط

تنظيميـة - وسـيلة ـشعب امل التفك اتيجيات اس ـاعد ا أف ـب ترت ـ ع الطالبـة رـساعد
عــدة لة املــش ــ حــة املطر ات ــ املتغ ن بــ ط والــر بالنتــائج، بــؤ والت سلــسل، م وبأســلوب

ل ا ع الشر قبل وطر   .ق
ــــ - ع ـــــشعب امل ــــ التفك اتيجيات اســـــ ـــــعمــــل تن ـــــ ف الــــدماغ، وجـــــان ــــ التفك تنميـــــة

ــا أ كمــا ــا، ل نيــة ذ ة صــو ن ــو ت خــالل مــن املــشكالت مــع تتعامــل ــا أل يمــن انـب را
ـــــ التعب ـــــ إ إضـــــافة سلـــــسل، م ل ـــــش املعلومـــــات ـــــا ناول ب وذلـــــك ـــــسر انـــــب ا ـــــ تن

لة املش حل ة من التأكد مرحلة عند   .بالرسم



فاعلیة استراتیجیات التفكیر المتشعب في مھارات حل 
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البحث   :توصيات
ال يضوء بما الباحثة تو البحث ا إل توصل ال   :نتائج

اتيجيات )1 سـ باسـتخدام وذلـك اضـيات، الر س تـد ـ ـ التفك ات ـا م نميـة ب رتمام ر
شعب امل التفك اتي اس ديثة   .ا

وفقـــــــا )2 مــــــصممة ســــــا در تتــــــضمن اضــــــيات الر ومعلمــــــات ــــــ ملعل أدلــــــة بإعــــــداد تمــــــام
ً ً

و
ا اتيجيات اس شعبطوات امل   .لتفك

ليـــــات )3 ب واملعلمـــــات ن املعلمـــــ إعـــــداد بـــــرامج ـــــ ـــــشعب امل ـــــ التفك اتيجيات اســـــ ن تـــــضم
س التد أثناء اتيجية س ذه تطبيق م ل س ي ح دمة ا قبل بية   .رال

اضـــيات )4 الر ومعلمـــات املـــشرفات ب لتـــد العمـــل ش و يـــة التد ات الـــدو عقـــد ة رضــر ر ر ور ر و
ا اس توظيف كيفية سع التد شعب امل التفك   .رتيجيات

ـــــــ )5 ع اضـــــــيات الر معلمـــــــات يع ـــــــ و عـــــــة متا ميـــــــة أ ـــــــ إ ـــــــات بو ال املـــــــشرفات توجيـــــــھ
شعب امل التفك اتيجيات اس   .استخدام

مـــــن )6 بــــدءا اضـــــيات الر س تــــد ــــ ـــــشعب امل ــــالتفك ديثـــــة، ا اتيجيات ســــ توظيــــف
ً

ر
ال املرحلة اية وح بتدائية للطالباتاملرحلة الفكر للنمو ا مي أل نظرا ة يثانو

ً
.  

املــتعلم )7 إيجابيـة تحقيــق ـ م ــس ـا و ــشعب امل ـ التفك اتيجيات اســ بتفعيـل تمـام
اضية الر املشكالت حل أثناء املختلفة التعليمية املواقف التفك ات ا م   .روتنمية

مجـــال )8 ـــ املنــــا تخطـــيط ـــ ن للعــــامل يـــة تد ات دو رعقـــد ــــر ع م لتـــد اضــــيات رالر
ضــــــوء ـــــ التعليميـــــة املراحـــــل ميـــــع اضــــــيات الر منـــــا ـــــات محتو عـــــض بنـــــاء كيفيـــــة

شعب امل التفك اتيجيات  .اس

البحث حات   :مق
ــ ـشعب امل ــ التفك اتيجيات اسـ فاعليــة ـت أثب نتـائج مــن البحـث إليــھ توصـل مــا ضـوء ـ

ــــ املتوســـــطة املرحلــــة طالبـــــات ات ــــا م إجـــــراءرتنميــــة الباحثــــة ح ـــــ تق اضــــية، الر املـــــشكالت حــــل
التالية اسات  :رالد

املعرفــــــــة )1 ات مــــــــستو تنميـــــــة ــــــــ ــــــــشعب امل ـــــــ التفك اتيجيات اســــــــ أثــــــــر اســـــــة املعرفــــــــة،(رد
ستدالل ات) التطبيق، اختبا ملتطلبات وفقا اضيات رالر

ً
TIMSS.  

ا )2 ات ـا م تنميـة ـ ـشعب امل ـ التفك اتيجيات اس فاعلية اسة رد املتمثلـةر البـصر ـ يلتفك
تحليــل(ــ ل، الــش ــ ع املعلومــات تفــس للعالقــات، البــصر اك د ، البــصر ــ يالتمي ري

ل الــــــش مــــــن ي املعــــــا تاج اســــــت ل، الــــــش ــــــ ع ي) املعلومــــــات الثــــــا الــــــصف طالبــــــات لــــــدى
ندسة ال   .املتوسط

ال )3 ــــم الف ات ــــا م تنميــــة ــــ ــــشعب امل ــــ التفك اتيجيات اســــ فاعليــــة اســــة رد لــــدىر يبــــصر
السعودية ية العر اململكة ي بتدا السادس الصف  .طالبات

مقـــــــر )4 ـــــــ ـــــــشعب امل ـــــــ التفك ات ـــــــا م تنميـــــــة ـــــــ ي البنـــــــا بـــــــاي نمـــــــوذج فاعليـــــــة اســـــــة رد ر ر
املتوسطة باملرحلة اضيات  .الر

لــــدى )5 اضــــية الر الكتابـــة ة ــــا م تنميــــة ـــ ــــشعب امل ــــ التفك اتيجيات اســـ فاعليــــة اســـة رد ر
امل بتدائيةطالبات  .رحلة

ات )6 ـا م ضـوء بتدائية املرحلة من العليا بالصفوف اضيات الر كتب محتو رتحليل ى
شعب امل   . التفك
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  املراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

فاطمـــــــة ســـــــعيد، اق؛ عبـــــــدالر محمـــــــود، أحمـــــــد؛ يم، ـــــــ). 2014. (زإبـــــــرا ع قـــــــائم برنـــــــامج فاعليـــــــة
لتنميــــة ــــشعب امل ــــ التفك اتيجيات عــــاداتاســـ عــــض و بــــدا ــــي القرا ـــم الف ات ــــا رم

الثــــانو و الــــصف طــــالب لــــدى املنــــتج يالعقــــل جامعــــة. ل بيــــة ال ليــــة ل العلميــــة املجلــــة
  .165-117،)4(30،أسيوط

ــــــــب يم، مــــــــادة). 2016. (زإبــــــــرا س لتــــــــد ــــــــشعب امل ــــــــ التفك اتيجيات اســــــــ اســــــــتخدام رفاعليــــــــة
عض و ا الد التحصيل تنمية ق سو الثـانورال التعلـيم طـالب لـدى العقـل يعـادات

واملعرفة. يالتجار القراءة   .139-79،)174(،مجلة
ــــشام يم، حــــل). 2011. (إبـــرا ات ــــا م ن تحــــس ـــ نيــــة الذ ــــرائط ا ــــ ع قـــائم برنــــامج رفاعليــــة

الـتعلم ات صـعو ذو التالميـذ لدى اضية الر ـا. ياملشكالت ب جامعـة بيـة ال ليـة ،مجلـة
  .150-130 ،)88(22مج

عــــالء الرايــــات، كتابــــة). 2019. (أبــــو تنميــــة ــــ ــــشعب امل ــــ التفك اتيجيات اســــ اســــتخدام فاعليــــة
ليــــة ــــ ن املعلمــــ الطـــالب لــــدى بــــدا س التــــد ات ـــا وم ــــا وحل اضــــية الر راملـــشكالت ر

بية اضيات. ال الر ات و تر   .171-123،)10(22،مجلة
مـــــصطفى ميـــــة، ر ب). 2019. (وأبـــــو اتيجياتفاعليـــــة اســـــ ـــــ ع قـــــائم اضـــــيات الر ـــــ ح ـــــ مق رنـــــامج

ــة، الثانو املرحلـة طــالب لــدى ــ ا الر ـ التفك تنميــة ــ ــشعب امل ـ الــدوالتفك املــؤتمر
والبحــــوث العليـــا اســــات الد لقطـــاع الثالــــث رالثـــانو البنــــاتي ليــــة شـــمس، ن عــــ جامعـــة ،

بية، وال والعلوم   .343-316،)1(لآلداب
ن حس اش، املعر). 2007 (.رأبو ع: عمان. التعلم والتو شر لل ة املس   .زدار
ر شا خ، شر س). 2008. (أبو التد اتيجيات ع: عمان. راس والتو شر لل   .زاملع

د فر نة، ا). 2003. (زأبو س وتد سية املد اضيات الر رمنا ت2ط. ر و ال الفالح: ،   .مكتبة
كمال محمد مرفت اسـتخدا). 2008. (آدم، ةأثـر القـد تنميـة ـ ـشعب امل ـ التفك اتيجيات اسـ رم

بتدائيـــة املرحلـــة تالميـــذ لـــدى اضـــيات الر نحـــو تجـــاه و اضـــية الر املـــشكالت حـــل ـــ ع
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الـتعلم أجـل من الكتابة اتيجية ـادة واس و اضـية الر املـشكالت حـل ات ـا م تنميـة ـ زع ر

بتدائيـــة املرحلــة تالميـــذ لـــدى الــتعلم أثـــر قـــاء و اضــيات الر ـــ لإلنجـــاز مجلـــة. الدافعيــة
اضيات الر ات و   .171-121،)5(20،تر

حنان عامر، للمشك). 2009. (آل بدا ل ا ة ز(التنظر شر: عمان).تر لل ديبونو   .دار
محمـــد ن، اضــــيات). 2004. (مـــ الر س تـــد رطـــر وتطبيقـــات: ق ـــات رة2ط. نظر القـــا الفكــــر: ، دار
ي   .العر

نة بث اضيات).2007. (بدر، الر عليم املعرفة: جدة. ساسيات كنو   .زمكتبة
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فائـــدة ، ـــ). 2019. (يالبـــدر امل ـــ التفك اتيجيات اســـ ـــفاعليـــة التفك ات ـــا وم التحـــصيل ـــ رشعب
متوســـــط ي الثــــــا الـــــصف طالبــــــات لـــــدى اضــــــيات الر ـــــ الدوليــــــة. املنـــــتج ـــــة بو ال املجلــــــة
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غـــادة ، ـــ ي). 2019. (البق التقـــا ـــ التفك ات ـــا م تنميـــة ـــ ع ـــشعب امل ـــ التفك اتيجيات اســـ رأثـــر ر

تلميــــذات لــــدى اضــــيات الر مــــادة ــــ بتدائيــــةوالتباعــــدي بيــــة،. املرحلــــة ال ليــــة مجلــــة
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عدادية املرحلة تالميذ لدى العلمية. العلوم بية ال   .100-25،)4(20،مجلة
ــــ فت ان، بــــھ: بــــداع). 2009. (وجــــر تد قياســــھ، اتــــھ، نظر ه، معــــاي ومــــھ، عمــــان2ط. رمف دار: ،

ع والتو شر لل   .زالفكر
ـــو ، ــ را لت). 2018. (ز د البالكبـــو خــالل مـــن الــتعلم تلعيـــب ـــرأثــر لة املـــش حــل ات ـــا م رنميــة

الثـــانو و بالــــصف ــــات و املو الطالبـــات لــــدى اضـــيات يالر ــــ. ل ــــ العل البحـــث مجلــــة
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محمـــــــد تنميـــــــة). 2012. (حامـــــــد، ـــــــ ع الطبيعيـــــــة والعلـــــــوم اضـــــــيات الر ـــــــ ة املطـــــــو املنـــــــا رأثـــــــر
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النفس،   ).26(2وعلم
ع ، دي البالغيـة). 2012. (ا يم املفـا تنميـة ـ ـشعب امل ـ التفك اتيجيات اس مجلـة. فاعلية

ا غ ن للناطق ية  .104-1،)14(،العر
خالــــد ـــي، ر تنميــــة). 2015. (ا ـــ ــــشعب امل ـــ التفك اتيجية اســــ ــــيفاعليـــة القرا ــــم الف ات ـــا رم

أخــر بلغــات ن النــاطق يــة العر اللغــة ــ متعل أســيوط،. ىلـدى جامعــة بيــة ال ليــة مجلــة
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محمـــد هللا، ـــ). 2005. (حـــسب املعرفـــة اء و مـــا اتيجيات اســـ ـــ ع قـــائم ح ـــ مق برنـــامج رفاعليـــة
املعل الطالبــات لــدى اضــية الر املــشكالت حــل س تــد ات ــا م رتنميــة نر املعلمــ ليــة ب مــات

ة،.بالبيضاء املنصو جامعة بية ال لية  .387-366،)47(رمجلة
يم إبـــرا ن، لتنميـــة). 2019. (حـــس اضـــيات الر علـــم ـــ العقـــل عـــادات ـــ ع قـــائم برنـــامج فاعليـــة

عــدادي و الــصف تالميــذ لــدى اضــية الر للمــشكالت بــدا ــل ا ات ــا لم مجلــة. ر
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محمد ـشط). 2010. (حماد، ال حـديث: التعلم قـديم ـو تر تمـام رة. يا يـة: القـا العر ـضة ال دار
ع والتو شر   .زلل

ز عبـدالعز الفتـة، ؛ ـ يح محمـد، ق؛ فـار عبدالسالم، د؛ ف س). م1993. (والدليم، مقـاي سلـسلة
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  .ديبونو
نــوال ، ــت). 2015. (الـرا ب ة نــو ة ــ م جامعــة طالبــات لــدى اضــية الر املــشكالت حــل رمــستو ى

املتخصصة،. عبدالرحمن ة بو ال الدولية   .216-201،)3(4املجلة
خالـد وخـشان، محمـد ـسة). 2009. (راشـد، الرئ للـصفوف ا ـس تد وأسـاليب اضـيات الر . رمنـا

ة: عمان ناد ا   .ردار
أحمد ، ي). 2010. (الرا و لك ع: عمان. التعليم والتو شر لل أسامة   .زدار

طـــار ، الـــدلي ـــادي؛ قيـــع، إعـــداده). 2009. (ر أســـس ن والعـــشر ـــادي ا القـــر يلـــھنمعلـــم . وتأ
ع: عمان والتو شر لل ي العر املجتمع   .زمكتبة

أمـــــــل ، ـــــــ ال ؛ ـــــــ ن ـــــــشد، لة). 2009. (والر املـــــــش حـــــــل اتيجيات اســـــــ عـــــــض س تـــــــد رفاعليـــــــة
اضــية الر لة املـش حـل نحـو واملعتقـدات ــ ا الر ـ والتفك التحـصيل تنميـة ـ اضـية الر

ـت و ال بدولــة ــامس ا الـصف تلميــذات ال. لـدى ليــة ة،بيـة،مجلــة ســكند رجامعــة
  .225-192،)3(19مج،
أحمـــــد ات). 2012. (زارع، ـــــا م جتماعيـــــة اســـــات الد ـــــ معل إكـــــساب ـــــ ح ـــــ مق تـــــد ربرنـــــامج ر ر

ـ التفك ات ـا م وتنميـة التحـصيل ـ ع وأثـره ذاتيـا املـنظم التعلم اتيجيات اس راستخدام
ً

م تالميذ لدى شعب أسي. امل جامعة بية ال لية   .55-1،)2(28،وطمجلة
ر مـا ، رنقـو اضــيات). 2013. (ز الر س تـد ـ لة املـش حـل ـ ع القــائم املفتـوح املـدخل راسـتخدام

الــــسادس الــــصف تالميــــذ لــــدى العقــــل عـــادات عــــض و ــــشعب امل ــــ التفك ات ــــا م رلتنميـــة
ي اضيات. بتدا الر ات و تر   .128-60،)16(،مجلة

حـــــسن ، نتــــو ر). 2003. (ز ـــــ التفك املفكـــــرةعلــــيم العقــــو تنميـــــة ــــ تطبيقيـــــة لــــة عـــــالم: مــــصر. ؤ
  .الكتب
ــي تر ، لــدى). 2018. (الــسل اضــية الر لة املــش حــل ات ــا م تنميــة ــ اضــيات الر ــ معل ام رإســ

م أسيوط. طال جامعة بية ال لية   .621-590،)11(34،مجلة
محمــد اتة، اتيج). 2013. (ــ اســ عــض ــ ع قــائم ح ــ مق برنــامج ــشعبفاعليــة امل ــ التفك يات

بتدائيـــة املرحلـــة تالميـــذ لـــدى ـــ ا الر التواصـــل ات ـــا م تنميـــة ـــ. رـــ يـــة عر اســـات رد
النفس وعلم بية   .55-12،)39(،ال

سليمان ف، نحـو). 2016. (وشر تجـاه و انيـة امل ة القد تنمية شعب امل التفك استخدام رأثر
سا ع الــسا الــصف طلبـــة لــدى اضــيات ليــلالر ا شــمال يـــة تر ــة مدير ــ رســـالة. ـــ

القدس جامعة ة، بو ال العلوم لية ،   .ماجست
ســمر وب، ات). 2018. (الــشل ـــا م اضــيات الر معلمــات إكــساب ــ ح ـــ مق تــد برنــامج رفاعليــة ر

ات ـا م تنميـة ـ ع ذلـك وأثـر ن ـس تد ـ املعرفـة اء و مـا اتيجيات اس عض راستخدام ر ر
الر لة املش نحل طالبا لدى والنفـسية. اضية ة بو ال للعلوم القر أم جامعة ،ىمجلة

10)1(،210-259.  
محمــد ، ر لتنميــة). 2007. (يالـش اضــيات الر س تــد ـ املعرفــة اء و مــا اتيجيات اسـ راســتخدام ر

ــــا بأ التقنيــــة بيــــة ال ليــــة طــــالب لــــدى ــــ ا الر القلــــق ال ــــ واخ لة املــــش حــــل ات ــــا . رم
ماجــــست ةرســــالة ــــشو م ــــ الــــسعودية. رغ يــــة العر امللــــك: اململكــــة جامعــــة بيــــة، ال ليــــة

  .خالد
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اشـــــــم ، عـــــــداد). 2016. (الـــــــشي ـــــــ فر ـــــــ اضـــــــية الر املـــــــشكالت حـــــــل ـــــــ ع ة القـــــــد رمـــــــستو ى
الثـانو الثالـث الــصف طـالب لـدى ندسـة الــنفس. يوال وعلـم بيـة ال ســالة ،)45(،رمجلـة

109-129.  
ل د، ــشا ن؛ يلــ مان، رشــ جر جــو د، يــا ــد؛ رو الــتعلم). 2012. (ر ات صــعو ذو ن املتعلمــ س يتــد ر

اضــيات الر خـــشان (ــ ــ حل وأحمــد العبيـــدات طــالل ســفيان ــاض). ترجمـــة جامعـــة: الر
سعود   .امللك

عبـداللطيف فـؤاد حطـب، وأبـو أحمـد؛ آمـال ن). م1990. (صـادق، نــ ا مرحلـة مـن ـسان نمـو
ن املسن مرحلة طإ رة2، القا ةم: ، املصر نجلو   .كتبة
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  اختبار مهارات حل المشكالت الریاضیة
الطالبة(   )ة

خ/                         سم   /رالتا
ختبار   :عليمات

الطالبة ي ز جيداأقرا،عز شادات ي
ً

أسئلة جابةقبلر   :ختبارعن

اضية - الر املشكالت حل ات ا م بتطبيق قيامك مدى قياس ختبار ذا دف   .رس
أسئلة - سبعة من ختبار   .نيتكو
بتطبيق - ام ل اتاعليك ا عرمل لةالر املش ل سة   .رئ
ــ - ع ـصو وا املـشكالت حـل طــوات يح الـ التطبيـق ـ ع ســؤال ـل جـة د لتقـسم ر

يحة ال   .القيم
ختبار -   .)دقيقة30(مدة

التاليةأجي سئلة   :عن
أوال
ً

املسائل:  املعادلة أي تناسب  17.3 =ص4.9التالية

عمـــر  )أ  الطمـــاطم4.9بـــاع مــــن لديــــھ،كيلوجرامـــات قـــي ـــم17.3و قيمــــة. ك ) ص( مـــا
معھ؟ انت ال الطماطم من الكيلوجرامات عدد تمثل   ال

ـــو  )ب  ألعــــاب ي لـــسيا ـــ الك رالطـــو ا17.3ل يم ســـن
ً

قيمــــة.  طــــو) ص( مـــا تمثـــل ـــ لال
الثانية ة وإذارالسيا و ة السيا طو ران ات؟4.9ل يم   سن

كميـا  )ج  ـع أ ـ إ محلو بفصل ي كيميا رقام ةل ـساو م ـا،ت م ـل ا17.3مقـدار ـ مللي
ً

 .
قيمة البداية؟) ص( ما للمحلو لية ال الكمية تمثل   لال

ــ  )د  ع ٌّاشــ بمبلــغى حــبال
ً

ــاال17.30 
ً

منــھ،ر الواحــد ــ امل قيمــة،4.90ثمــن ) ص( فمــا
؟ الك بل ا طو تمثل   لال

ثانيا
ً

تفاح:  حبة أكو،جم110نتز جراما60بمقدارو
ً

فراولةم حبة ن و حبة. زن تز نفكم
  ؟الفراولة

ثالثا
ً

حفلة:  دعوات سال إل يد ال ملكتب ناصر ب معھ. رذ ان االت6.5و لإذا ،ر احتاجت
ع طا بقيمةدعوة ا
ً

ال0.5  املرسلة؟. ر الدعوات عدد   فما
عـا ا
ً

كتابـا :ر نـد و سـلمى مـن ـل ت اشـ
ً

ـاال16.50ثمنـھ
ً

ـاو،ر ثم ـاالت3.5ىحلـو او،ر عــص
ً

اال2.50ثمنھ
ً

ماىتبقو،ر االت5مع املبلغ،ر ماالذيفما مع  البداية؟ان
خامـسا
ً

املكرمــة : مكـة ان ســ بــا1.3عــدد تقر ـسمة مليــو
ً

ــاضو،ن الر ان ســ عـدد ــد ــز بمئ
با تقر سمة ألف
ً

املكرمة مكة ان س عدد أمثال ثالثة اض؟. عن الر ان س عدد   فما
سادسا
ً

الوحة : او،سم68محيط ا؟،سم13عرض طول   فما
  

عا ســـا
ً

التـــا : ـــدو ا ن ســـالمليبـــ عمـــل ســـاعات يكـــسبو،عـــدد مـــا النقـــودھمقـــدار مث. مـــن
ّ

 ـــ
بيانيااملعلومات

ً
العملإليضاح  ساعات عدد ن ب يكسبوالعالقة نقودھما   :من
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العمل ساعات ال عدد بالر   النقود

1 6  

2 12  

3 8  

4 24  

  
هللا التوفيقسأل  لك


