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يف تنمية مهارات حل املسألة الرياضية  بالشريطلنمذجة افاعلية 
  اللفظية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي

 :ملخص الدراسة
 في تنمية مهارات حل بالشريط فاعلية استخدام النمذجة تعرفهدفت الدراسة 

 ،المسألة الرياضية اللفظية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض
لتحقيق هدفها أعدت الباحثة اختباراً لقياس مستوى طالبات الصف السادس في أداء و

واستخدم  ،مسائل رياضية لفظية )٥( مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية مكوناً من
المنهج شبه التجريبي على عينة من طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض 

طالبة تمثل المجموعة ) ٢٥( ،طالبة )٥٠(دهاه وبلغ عدد أفرا١٤٣٦- ١٤٣٥للعام 
" العمليات على الكسور االعتيادية"التجريبية درست الموضوعات المحددة من فصل 

طالبة تمثل المجموعة الضابطة درست الموضوعات  )٢٥(و ،بالشريطباستخدام النمذجة 
ارات حل وطُبق اختبار مه ،حصة )٢١( نفسها بالطريقة المعتادة واستغرقت التجربة

فاعلية وأسفرت الدراسة  ،المسألة الرياضية اللفظية قبلياً وبعدياً على المجموعتين
 في تنمية مهارات حل المسألة اللفظية لدى طالبات الصف بالشريطاستخدام النمذجة 
  . السادس االبتدائي

  :مقدمةال
لذا سعت لتطوير مناهجها بغية النهوض  ،تؤمن المجتمعات بأهمية التعليم

ونجد أن الرياضيات . تالميذها إلى الصفوف المتقدمة في مستوى التحصيل والفكرب
أخذت نصيباً كبيراً من هذا االهتمام؛ ذلك الرتباطها بكل فرع من فروع المواد العلمية 

، ٢٠٠١(ويرى األمين ،كما أنها تمثل مجاالً خصباً لتنمية مهارات التفكير المختلفة
بيعتها المجردة والعقلية وهذا يجعلها تمتلك قيمة أن الرياضيات تتميز بط)١٦٥ص

  . تنظيمية حقيقية تنمي قوى التفكير واالستدالل وحل المشكالت
وأكدت العديد من المؤتمرات على أهمية األخذ باالتجاهات الحديثة لتعليم 

كالمؤتمر الدولي العاشر لمشروع تعليم الرياضيات في القرن الحادي  ،الرياضيات
م والتي ٢٠٠٩االشتراك مع جامعة درسدن للعلوم التطبيقية بألمانيا عاموالعشرين ب

  . تناول في إحدى جلساته موضوع حل المشكالت وأهميتها في تعلم الرياضيات
ويعد حل المسألة من أهم الموضوعات في مجال تعليم الرياضيات فهو يساعد 

 ببناء الترابطات ويزيد الطالب على تنمية الفهم الرياضي ويضيف معنى للمفاهيم ويسمح
من فرصة استخدام مهارات التفكير الناقد كالتخمين والتصنيف ووضع االفتراضات 

  )٤٨ص، ـه١٤٢٨، بدوي(. وإصدار األحكام
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على أهمية حل المسألة إذ )NCTM(ويؤكد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات
ذلك أن حل المسألة يشجع  .تُعد هدفاً لتعلم الرياضيات ووسيلة رئيسة للقيام بذلك التعلم

أثناء عملية الحل ليتمكنوا من تطبيق استراتيجيات الحل  الطالب على التفكير في تفكيرهم
كما أنهم يكتسبون أساليب التفكير المختلفة وتتولد لديهم  ،وتطويرها لحل مشاكل أخرى

 National(. الثقة في التعامل مع حاالت غير مألوفة لديهم خارج الفصول الدراسية
Council of Teachers of Mathematics[NCTM],2000,p. 4(  

وتؤكد الدراسات التربوية على دور الرياضيات في تنمية حل المشكالت لدى 
) ٨٠ص، ٢٠٠٥( التالميذ من خالل حل المسألة الرياضية كدراسة عرسان وأبوزينة

تأثيرها الفعال في التي أوصت بتشجيع المعلمين على استخدام استراتيجيات حل المسألة ل
  . تحسين قدرة الطلبة على حل المسائل الرياضية

على أهمية حل المسائل اللفظية لكونها  )Zollman,2009( وأكدت دراسة  
تسمح للطالب باستخدام أفكارهم الخاصة وإعادة تنظيم معرفتهم باستخدام استرتيجيات 

الرياضيات وفي حل مختلفة وأن استخدام النمذجة بالرسم زادت من قدراتهم في 
  . المشكالت التي تواجههم

وباستقراء لمفردات كتب الرياضيات يتضح أن مهارة حل المسألة تمثـل أحـد             
ويظهر ذلك في المشكالت الرياضية  ،المهارات الرئيسة التي يجب إتقانها من قبل المتعلم
طـاني  القح( .وأتحقـق  ،أحل ،أخطط ،التي تتمثل عند حلها في خطوات رئيسة هي أفهم   

  )٢٦٤ص، ٢٠١٠، الحميد وعبد
 ،في تدريس الرياضيات عموماًكما يالحظ استخدام االستراتيجيات المتنوعة 

ذلك أنها تساعد المتعلم على فهم المسألة وتمكنه من  ،كالبحث عن نمط والتمثيل وغيرها
  . تطبيق حلوله على مسائل أخرى مختلفة

ادية أو رسوم لتمثيل المسألة من وتعد النمذجة التي تقوم على استخدام وسائل م
نتيجة ألثرها االيجابي في تنمية التحصيل  ،أهم االستراتيجيات المستخدمة في حلها

  . )٢٠١١(مزيد ودراسة أبو ،)٢٠١٠(والتفكير االبتكاري والذي أكدت عليه دراسة أحمد
Cs(وقد أثبت دراسة  kos Szit nyi,and Kelemen,2012(  تأثير

لى تنمية كفاءة الطالب في حل المسألة اللفظية وقدرتهم على تمثيلها النمذجة بالرسم ع
  . بأسلوبهم الخاص

كسنغافورة نجد أن ) TIMSS(وبالنظر إلى الدول التي أحرزت تقدماً باختبارات 
محتوى كتب الرياضيات لديهم يركز على تمثيل المفاهيم الرياضية من خالل النماذج 

د الطالب على فهم كيفية استخدام المفاهيم الرياضية والتي تساع ،والرسوم التوضيحية
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وهي بذلك تخدم الطالب الذين يجدون صعوبة في  ،في حل مشاكل العالم الواقعي
  )Witt,2007,p. 7(. استيعاب المفاهيم الرياضية المجردة

يعود جزئياً ) TIMSS( القوي في اختباراتنالسنغافورييوقد يكون أداء الطالب 
والذي يتضمن استخدام الرسوم  ،لرياضيات في كتبهم المدرسيةلطريقة تقديم ا

إليصال األفكار الرياضية واستخدام المنطق البسيط في حل ) كنموذج الشريط(البيانية
  )Beckmann,2004(. العديد من المسائل الصعبة من الناحية النظرية

  :مشكلة الدراسةاإلحساس ب
 .ن قادة الرياضيات منذ فترة طويلةحظيت حل المسألة الرياضية باهتمام كبير م

فالتركيز عند تدريس الرياضيات على حل المسألة هو التوصية األولى من توصيات 
م لدورها في مساعدة ١٩٧٨ في عامNCTMالمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 

المتعلمين على فهم وتذوق الرياضيات وتحسين مهاراتهم الرياضية وتنمية قدراتهم على 
إال أنه يظهر لنا من  ،)٦٦ص، ١٩٩٥، الفي( المنطقي ومواجهة مشكالت الحياةالتفكير 

وقد  ،واقع التدريس كمعلمات انخفاض مستوى أداء الطالبات في حل المسألة الرياضية
يعود إلى عزوف المعلمات عن تطبيق االستراتيجيات الخاصة بحل المسألة؛ لذا فاستخدام 

بالتدريس قد يكون عالجاً لهذه )  مثالًبالشريطكالنمذجة ( مثل هذه االستراتيجيات
  . المشكلة

حل المسألة هارات متدني باب سأوقد أشارت بعض الدراسات إلى أن من 
طرائق التدريس تقليدية وتركز على استظهار أن الرياضية اللفظية لدى الطالب يعود إلى 

، ؛ عطيفي٢٠٠٨، يدالجن(كدراسات ،واإلدراكالمعلومات بينما حل المسائل تتطلب الفهم 
  . )٢٠١٣، ؛ بيومي والجندي٢٠١١

وقد أوصت دراسات بإجراء المزيد من البحوث على المسائل الرياضية كدراسة 
التي أوصت بإجراء دراسة عن أثر استخدام النمذجة في تنمية ) ٢٠١١(أبومزيد

التي توصلت إلى األثر االيجابي ) ٢٥٥ص، ٢٠١٢(ودراسة نجم .المهارات المختلفة
تنمية مهارات االتصال الرياضي في قدرة الطالب على حل المسألة الرياضية وأوصت ل

  . بإجراء دراسات عن المسألة الرياضية من جوانب أخرى كطريقة تدريسها مثالً
بأن يهتم المعلمون بكيفية أداء الطالب في )) Bayazit,2013كما أوصت دراسة

الحرية في التفكير عند حل المسائل وأن يمنحوا  ،حل المسائل وليس في نتيجة الحل
   .باستخدام االستراتيجيات المناسبة

بضرورة قيام المعلمين ) ٩١ص، ٢٠١٣(وتوصي دراسة بيومي والجندي
باستخدام استراتيجيات النمذجة في التدريس لدورها في تنمية مهارات حل المسائل 

  . الرياضية اللفظية
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إال  ،ة النمذجة في تنمية حل المسألةوعلى الرغم مما تؤكده الدراسات من فاعلي
 في تنمية مهارات بالشريطأن ذلك يتطلب منا دراسة فاعلية أنواع محددة منها كالنمذجة 

  . حل المسألة لدى طالبات المرحلة االبتدائية
معلمة من معلمات ) ٢٢(كما أنه بعد إجراء دراسة استطالعية من خالل مقابلة

وطرح أسئلة تتعلق باالستراتيجيات المستخدمة لحل الرياضيات للمرحلة االبتدائية 
تبين وجود ضعف في قدرة  ،المسألة الرياضية اللفظية ومستوى أداء الطالبات في حلها

الطالبات على حل المسائل يعود للجوء المعلمات لحلها من خالل العمليات الحسابية 
  . بشكل مباشر دون أن يسبقه حلها بالتمثيل أو النمذجة

  : وأسئلتهاالدراسةمشكلة 
سبق تحددت لدينا مشكلة الدراسة بوجود تدٍن في مهارات حل المسألة  مما

ويرجع إلى أسباٍب منها  ،اللفظية لدى طالبات المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات
لذا فإن مشكلة الدراسة تمثلت في السؤال  ،تقليدية حلها وتجنب استخدام االستراتيجيات

  :الرئيس التالي
في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية  بالشريطفاعلية النمذجة  ما

  لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض؟
  :هدف الدراسة

 االبتدائي في مهارات حل المسألة ستنمية مستوى طالبات الصف الساد .١
  . اللفظية
  :أهمية الدراسة

 على أحد معايير المحتوى الرياضي تُلبي االتجاهات العالمية وتلقي الضوء .١
  . ومهارات المنهج األساسية أال وهي حل المسألة الرياضية اللفظية

يفيدهم عند استخدامه  ،تزود الباحثين باختبار لحل المسألة الرياضية اللفظية .٢
  . في دراسات مماثلة

  . تمهيد لبحوث جديدة تتناول محاور أخرى من الموضوع .٣
ج إعداد المعلمين بأحد الطرق الحديثة في حل  عن برامالمسئولينتزود  .٤

  .  وتضمينها في هذا البرامجالمسألة الرياضية اللفظية لتدريب المعلمين عليها
  في منهج الرياضياتبالشريطيستفيد مطورو المناهج في تضمين النمذجة  .٥

  . لتضمينها في هذه المناهج
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المعلمين في تدريس تفيد  ،بالشريطتتضمن نماذج لدروس طُبقت فيها النمذجة  .٦
  . الرياضيات

  : مصطلحات الدراسة
  :بالشريطالنمذجة 

طريقة للتمثيل البصري للمعلومات :"بأنها) wong,2009,p. 172(عرفها
المقدمة في المسألة اللفظية وتستخدم سلسلة من المستطيالت لتجسيد الكميات ونوعية 

  . "للوصول إلى حل المسألةالعالقات ثم يتبعها إجراء سلسلة من العمليات الحسابية 
تمثيل بالرسم على شكل شريط مستطيل يساعد على  :وتُعرفها الدراسة بأنها

تنظيم األفكار الرياضية والمعلومات واستكشاف العالقات ويتم استخدامه عند حل 
، أحل، أخطط، أفهم(المسائل اللفظية في خطوتي التخطيط والحل من خطوات بوليا األربع

  . )أتحقق
  : ات حل المسألة الرياضية اللفظيةمهار

قدرة الطالب على تحديد مجموعة من :"بأنها) ٨ص، ه١٤٣١(يعرفها شوالن
يتمكن من خاللها إدراك  ،العمليات العقلية المعرفية التي يستخدمها لحل مسألة ما

والتفكير في  ،وصوالً إلى حلها والتأكد من صحته ،عناصرها وفهمها وتجاوز صعوباتها
وتقاس من  ،تتبنى الدراسة هذا التعريف ."االستفادة منه في مواقف رياضية أخرىكيفية 

  . خالل اختبار مهارات حل المسائل اللفظية من إعداد الباحثة
 ):مهارات حل المسألة اللفظية واستراتيجيات تنميتها( النظري اإلطار

وذلك  ،رة إلى سنغافوبالشريطيعود البدء في استخدام النمذجة : نبذة تاريخية
 Kho Tek( من قبل الدكتور بالشريطعندما تم تقديم النمذجة ) م١٩٨٠(في عام 

Hong(  وفريقه في سنغافورة لطالب المرحلة االبتدائية فتم االستفادة من قوة النمذجة
جعلها تمكن طالب  في حل العديد من المسائل اللفظية الحسابية الصعبة وهذا ما

وفي  .ألسئلة التي تم تعيينها مسبقاً لطالب المدارس الثانويةالمدارس االبتدائية من حل ا
عممت هذه الطريقة في المدارس السنغافورية والقت قبوالً كبيراً لدى ) م١٩٨٣(عام 

 أصبح الطالب قادرين على بالشريطمعلمي المرحلة االبتدائية ألنه مع استخدام النمذجة 
 سابقاً يحلونها آباؤهمتيني والتي كان حل المسائل ذات التركيب المعقد بشكل غير رو

و من خالل القيام بذلك أصبح الطالب  ،)باستخدام القوانين والقاعدات(بشكل روتيني 
و  .أكثر تقبالً للمسائل غير المألوفة لهم؛ مما ساعد على تعزيز قدراتهم في حل المسائل

 بها بشكل كامل و من مع ذلك فإن النمذجة تحتاج للعديد من السنوات حتى يلم المعلمون
  )Kho, 1987; Cheong, 2002, p. 47( .ثم استخدامها في فصولهم الدراسية



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٠٨ -

ويرجع سبب ظهورها في سنغافورة إلى أنه قبل االستقالل الذاتي لسنغافورة عام 
وكان لكل مدرسة طريقة تدريس ، لم يكن لدى سنغافورة نظام موحد للتعليم) م١٩٥٩(

يختلف عن المدارس األخرى ألنهم يستخدمون كتب خاصة بها و منهج رياضيات 
  . دراسية من مختلف البلدان

ألن الدولة أصبح  ،ولم يتم تطوير مناهج موحدة للمدارس إال بعد الحكم الذاتي
تركيزها منصباً على تطوير اقتصادها الصناعي ولذلك صممت المناهج لكي تحقق هذا 

  . الغرض
إلى أن العديد من الطالب ) م١٩٨١-١٩٧٥(ولكن توصلت الدراسات بين عامي 

ولم يصلوا إلى المستوى الذي تطمح إليه الدولة؛  ليس لديهم المعايير الحسابية األساسية
  لذا تم إقامة معهد لتطوير المناهج السنغافورية وهو معهد

The Curriculum Development Institute Of Singapore: )CDIS(  
ومن  ،التدريس وإنتاج مواد تعليمية خاصة بهموالذي منح فرصة لتطوير أساليب 

المشاريع التي نفذها المعهد هو مشروع الرياضيات للمرحلة االبتدائية بقيادة الدكتور كو 
 بالشريط والذي قام مع فريقه بوضع طريقة النمذجة Kho Tek Hong(( تك هونج

والتي ) لموسةطريقة تصويرية لتمثيل العالقات والكميات الرياضية بطريقة م(وهي 
 Ministry of Education(. أثبتت نجاحاً كبيراً خالل العقود التي تلت تطبيقها

Singapore, 2009, p. 2; Sze, 2009(  
ولكي يتم استخدام هذه االستراتيجية بنجاح يجب على الطالب أن يفهموا أوالً 

ة في و من ثم يقومون برسم نموذج يعرض المعلومات الهام ،المشكلة بشكل كامل
 .المسألة والتي تساعدهم في التركيز على المتغيرات و توضيح العالقات فيما بينها

)Veloo, 1996(  
 تم تقديمها بالشريطأن طريقة النمذجة ) wong, 2009, p. 528(وذكر 

لمساعدة الطالب على حل ) م١٩٨٠(للطالب في كتب الرياضيات في منتصف عام 
، تشارها في سنغافورة بدأت دول أخرى في استخدامهاوبعد ان، المسائل اللفظية المعقدة

  :هما ،وهذه الطريقة تطورت بسنغافورة ألنه تمتلك خاصيتين مميزتين
 ابتداء من األعداد الصحيحة ضوعاتأنها تطبق بشكل منتظم في العديد من المو .١

  . وصوالً للكسور ثم النسب والمعدالت النسبية
في الوصول إلى الحل بشكل مباشر أن بناء هذه النماذج يساعد الطالب  .٢

  . بدالً من حلها بشكل مجرد ومن غير إدراك ألبعاده ،ومفهوم ويدركون معناه
  :بالشريطالغرض من النمذجة 
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و أن يتعلموا  ، هو أن يفهم الطالب المفاهيمبالشريطالهدف من استخدام النمذجة 
  . عينةكيف يضعون استراتيجية إليجاد الحل و ليس أن يتبعوا قواعد م

 إلى أن يربط الطالب بصرياً أنواع مختلفة بالشريطكما يهدف استخدام النمذجة 
من المعلومات الواردة في المسألة بكميات غير معرفة و يساعدهم على تحديد أي 

وتشجع هذه الطريقة على زيادة مهارات الطالب  ،العمليات الرياضية مفيدة لحل المسألة
  &Thirunavukkarasu, 2014, p. 16. بداعيفي حل المسائل والتفكير اإل

Senthilnathan   
ويمكن القول بأن النمذجة تستخدم لمساعدة الطالب على فهم األفكار المجردة من 

  . خالل تصوير أو رسم العمليات
 : بالشريطأهمية النمذجة 

  : في عدة أمور نذكر منها ما يليبالشريطتبرز أهمية النمذجة 
مرنة بما فيه الكفاية لتطبيقها على الكثير من المسائل  بالشريطأن النمذجة  .١

المعقدة لذا فهي مفيدة بشكل خاص للمسائل التي تنطوي على مقارنات 
 & Garelick(. والنسبة المئوية و معدالت التغير) جزء من كل(وحسابات 

Hoven, 2007, p. 28 (  
فظية الحسابية  أداة قوية لحل العديد من المسائل اللبالشريطتبقى النمذجة  .٢

فهي تساعد الطالب على اكتساب خبرة ملموسة والتي تعد من  ،الصعبة
 .المتطلبات الرئيسة لفهم الرموز الرياضية المجردة ومعالجتها بطريقة بارعة

 للطالب االكتشاف باستخدام الرسم بالشريطإلى جانب ذلك تتيح النمذجة 
 تساعدهم على التصور واستخدام النماذج كما) الرسم البياني(التخطيطي 

  )Cheong, 2002, p. 62( .الذهني
أن القيام بتقسيمات محددة لقطع المستطيل تساعد الطالب ذو المستوى  .٣

المتوسط على فهم العالقات و بالتالي تخيل ورسم نموذج بكل ثقة وهذا 
  ) Cheong, 2002, p. 63( .النموذج غالبا ما يعطي الجواب فوراً

) Yeap, 2010, p. 28(افقها مع نظريات التعلم فقد ذكر كما تبرز أهميتها لتو
قسم مراحل النمو المعرفي في نظريته إلى ثالث مراحل متتابعة  )Bruner( بأن برونر

وهذا يتوافق مع حل المسائل  ،وهي الوضع التفاعلي والوضع المبدع والوضع الرمزي
ار الرياضية المجردة من الطالب يتوصلون بشكل أساسي لألفك اللفظية بالنمذجة ذلك أن

وبعد . خالل األشياء الملموسة أوالً والتي يمكن معالجتها للوصول إلى المعرفة التفاعلية
ينتقلون للتمثيالت التصويرية أو البيانية التي تساعدهم على اكتساب المعرفة  ذلك
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 ريطبالشوطريقة النمذجة  ،اإلبداعية والتي هي بمثابة جسر الكتساب المعرفة الرمزية
  . والتي هي ذات طابع تصويري طُورت من تعامل الطالب مع األشياء الفعلية

  : واستراتيجيات حل المسألةبالشريطالنمذجة 
  هي أحد استراتيجيات حل المسألة والتي يمكن تسميتهابالشريطالنمذجة 

 خاصة في ،وتُعد من االستراتيجيات األكثر شيوعاً واستعماالً) استراتيجية رسم شكل(
وتستخدم هذه االستراتيجية عندما تحوي المسائل  .المرحلة األساسية في التعليم العام

رسم : وتشمل .كثيراً من المعلومات والبيانات أو المفاهيم التي يصعب تصورها ذهنياً
وبالرغم  ،أو رسم شكل يعبر عن البيانات ،أو عمل تمثيالت مرئية للبيانات ،شكل رمزي

مما يؤدي  ،ظيم المعلومات المتضمنة في المسألة بشكل واضحمن أنها تساعد على تن
إلى الوصول إلى الحل بطريقة أسرع كما أنها قد تكون وسيلة معينة لفهم المسألة 
وتصورها ووضع خطة لحلها ومن ثم استعمال استراتيجيات أخرى لحلها إال أنه يمكن 

تعمالها دون تدريب كاف؛ أن يكون لها عدد من المحاذير وذلك عندما يقوم الطالب باس
كأن يقوم الطالب برسم شكل يحتوي على كثير من التفصيالت غير المهمة ويغفلون عن 

 ،ه١٤٣٣ ،والسلولي ،وخشان ،النذير( .بعض البيانات األساسية التي تتضمنها المسألة
  )١٩٩ص

  :أنواع النماذج
  )٢٣ص ،٢٠١١ ،أبو مزيد (:يمكن تصنيف النماذج إلى ثالث أنواع كما يلي

نموذج رمزي أو رياضي ويعبر عن الواقع بمجموعة من المعادالت أو  .١
  . المتباينات الرياضية في صورتها الرمزية

  . نموذج شكلي أو صوِري كما في األشكال والرسوم و المجسمات و الخرائط .٢
نموذج ذهني أي أنه يمثل مجموعة العالقات الهامة الموجودة عن الواقع في  .٣

  . ذهن المنمذج
  :الستخدام الفعال للنمذجةا

 ،عبدالسالم: (لكي يكون استخدامنا للنمذجة فعاالً البد من التقيد بما يلي
  ) ٤٠٧ص ،٢٠٠٧
  . نجعل استخدام النموذج والغرض منه واضح كعملية للتفكير .١
نأخذ باالعتبار الخبرات والمعرفة السابقة للطالب ونعمل روابط بين أفكارهم  .٢

  . السابقة والحالية
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   .أن تتوافق النمذجة مع قدرة التالميذ ونضجهم .٣
نكرر النمذجة عند الضرورة ألنه المهارات يتم اكتسابها بشكل أفضل من خالل  .٤

  . تكرار الممارسة
أن استخدام نمذجة غير مالئمة تقود إلى تنمية تصور خطأ؛ لذا يجب أن يعرف  .٥

  . الطالب حدود النمذجة
  :بالشريطة دور المعلم عند تدريس الطالب النمذج

على المعلمين أن يزودوا الطالب بالفرص المناسبة لتطوير تمثيالت بصرية 
وعالوة على ذلك فإنه من المهم جداً أن  .عند مواجهة المسائل المعقدة و طويلة الحل

يقدر المعلمين هذه الطريقة ويستخدموها ويشجعوا طالبهم على استخدامها و ال يعتمدوا 
   )Lowrie) & Ho, 2012, p. 344 .بيق اإلجراءات التحليليةاعتماداً كلياً على تط

 على المعلمين أن يساعدوا التالميذ في التوصل إلى نماذج مختلفة إذا  أنكما
وأن يوضحوا أيضاً كيف يستخدم نموذج معين في حل  .كان ذلك ممكنا لحل مسائل معينة

ز التفكير اإلبداعي في أنواع مختلفة من المسائل اللفظية ألن هذا سيساعد على تعزي
ومقابل تشجيع المعلمين لطالبهم على استخدام النمذجة يجب عليهم أن  .الرياضيات

يحذروا من تقديم أسلوب واحد للحل في حين أنه يوحد العديد من الطرق لحل نفس 
عند حل المسائل يعطي التالميذ انطباعاً بأن الحل  إذ أن التقيد بطريقة النمذجة ،المسألة

بمعنى أنه ال  ، الوارد في كتبهم الدراسية هو الصحيح فقطبالشريطخدام النمذجة باست
كذلك على المعلم التنبه للطالب عندما يألفون استخدام  .يوجد حلول صحيحة أخرى

نموذج معين إلجراء المقارنات فإنه يجب عليه أن يقدم لهم مسائل لفظية صعبة والتي 
. ب على استخدام وابتكار نماذج جديدةتتضمن أعداد كبيرة بحيث يعمل الطال

(Cheong, 2002, p. 62- 63)  
 حل المسألة الرياضية اللفظية

 ،الرياضيات ليست مجموعة من المجاالت المنفصلة لكنها مجال دراسي متكامل
ومن هذه المجاالت مجال ، من خالله يطور الطالب منظورهم الرياضي ككل متكامل

رحلة االبتدائية على أن يمتلك الطالب فهم عام لألعداد األعداد إذ تحرص رياضيات الم
والعمليات عليها و أن يطوروا فهمهم للعمليات األساسية األربع من خالل تطبيق هذا 

  ) ٤٤ص ،ه١٤٢٨ ،بدوي(. الفهم في حل المسائل الرياضية
وذلك عندما نطبق ، ويعد حل المسألة الرياضية هو محور تعليم الرياضيات

وتعنى  ،اراتنا وخبراتنا الرياضية نحو حل موقف ومشكلة جديدة و محيرةمعرفتنا ومه
حل المسألة بتنمية معرفة الطالب الرياضية فضالً عن كونها الناتج األكثر أهمية لتعلم 
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ولكي يصبح الطالب قادرون على حل المسألة فإنهم يحتاجون إلى فهم  ،الرياضيات
رق مختلفة وحلها في سياقات رياضية مكونات المسألة و نمذجة موقف المسألة بط

  ) ٣٥ص ،ه١٤٢٨ ،بدوي( .وحياتية
على حل المسائل  )NCTM(وتؤكد معايير المجلس الوطني لمعلم الرياضيات 

الرياضية والمشكالت ألنها تنمي لدي الطالب القدرة على تطبيق استراتيجيات لحل أنواع 
كنهم من صياغة مشكالت منبثقة كبيرة من المشكالت و تطبيقها في مواقف جديدة كما تم

عن مواقف رياضية وحياتيه و تنمي لديهم القدرة على التحقق من صحة النتائج في 
ونظراً  ،)٦٧ص، هـ١٤٣٠،عبيد(. وتجعل الرياضيات ذات معنى ضوء المشكلة األصلية

  : ألهمية حل المسألة الرياضية اللفظية فإننا سنعرضها فيما يلي
  : رياضية اللفظيةالغرض من حل المسألة ال

يتحدد الغرض الرئيسي من تعلم الرياضيات في تنمية القدرة على فهم و تفسير 
و يمكن مساعدة الطالب و تهيئتهم للمستقبل  ،العالم وحل المشكالت التي تحدث فيه

بتعليمهم مهارات حل المسألة الرياضية و التي تسمح لهم باستخدام الرياضيات في حل 
  )٥١٥ص  ،ه١٤٢٨ ،بدوي(. مشكالتهم الحياتية

وجد أن  )Carbenter(كما يذكر بدوي في كتابه تدريس الرياضيات الفعال أن 
التدريس الذي يركز على حل المسائل ال يجعل الطالب قادرين على حل المشكالت فقط 
بل ويتقنون أيضا الحسابات على نحو أفضل مقارنة بالطالب الذين يركز تعليمهم فقط 

  )٩٣ص ،ه١٤٢٨ ،بدوي( .مارسة الحقائق األساسيةعلى التدريب وم
؛ ١٤٠-١٣٩ص ، هـ١٤٠٩، المغيرة( :أهمية حل المسألة الرياضية اللفظية

ص  ،٢٠١٠ ،؛ أبو اسعد٤٨ص ،ه١٤٢٨ ،؛ بدوي١١٣ص، ه١٤١٩، عبيد وآخرون
  )٣١٢ص ،٢٠١٠ ،؛ أبو زينة١٨٢

ل كل جزء حل المسألة في الرياضيات ليس موضوعاً منفصالً ولكنه عملية تتخل
وذلك يعود ألهميتها في تعلم المفاهيم والمهارات ويمكن تلخيص  ،من منهج الرياضيات
  :أهميتها بالنقاط التالية

تساعد الطالب على أن يصبح أكثر ثقة في قدرته الرياضية حيث تنمي لديه  .١
  . القدرة على الفهم واالبتكار واالعتماد على النفس

 الحياة وذلك بربط الرياضيات في تساعد الطالب على مواجهة صعوبات .٢
  . المواقف الحياتية خارج قاعة الدرس

تنمي لدى الطالب التفكير وحب االستطالع وتساعدهم على بناء ترابطات  .٣
  . وتطبيق المعرفة والمهارات
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  . تعطي فرصة لتقويم فهم الطالب للمفاهيم وقدرتهم على حل المشكالت .٤
  . ضياتتساعد الطالب على اإلحساس بمتعة الريا .٥
تمييز  ،التصنيف ،التخمين (تزيد من فرص استخدام مهارات التفكير الناقد .٦

  . )وإصدار األحكام ،العالقات
تصبح الرياضيات ذات معنى للطالب وتطور ثقتهم في القدرة على حل  .٧

  . المشكالت
  . وسيلة للتدريب على العمليات الحسابية وإكسابها معنى .٨
ي حيث يعتمد على نفسه بالوصول إلى الحل يتعلم الطالب أسلوب التعلم الذات .٩

  . والتحقق من صحة الحل
تنمي لدى الطالب الدقة و رفض الحلول المطلقة فهو ال يسلم بها دون التحقق  .١٠

  . من صحتها
؛ ١٤٦-١٤٤ص، هـ١٤٠٩، المغيرة(: مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية

 ٤٩ص ،ه١٤٢٨ ،وي؛ بد١١٢ص، هـ١٤١٩، و العنيزي ،ورياض ،والشرقاوي ،عبيد
 ،؛ الهويدي١٣٩ص ، ه١٤٣٠، ؛ عبيد١٤٤-١٤١ص ،٢٠٠٩ ،؛ إبراهيم٥١-

-٤٣ص ،ه١٤٣٣ ،؛ النذير وآخرون٢٨٩ص  ،٢٠١١ ، ؛ الخطيب٣٥ص  ،٢٠١٠
٤٦(  

تعد الخطوات األربع الستراتيجية جورج بوليا من أهم المهارات المستخدمة 
وهي ، ة عدة مهارات فرعيةوتتضمن كل مهارة رئيس ،لحل المسألة الرياضية اللفظية

  :كالتالي
  . فهم المسألة .١

ثم تحديد  ،حيث يتم قراءة المسألة واستيعابها وصياغة المشكلة بلغة التلميذ الخاصة
  : وهي ،عناصرها األساسية

 والشروط ،والمعلومات المطلوبة ،المعلومات المعطاة .  
 هل هناك زيارة أو نقص في المعطيات؟  
 وزاً مناسبةارسم شكالً أو استعمل رم .  
 هل يوجد عالقة بين المطلوب والمعطيات؟  
 هل يمكن إعادة صياغة المسألة؟  
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  . وضع خطة الحل .٢
ويضع  ،وذلك بأن يربط الطالب بين المسألة والمسائل المماثلة التي سبق له حلها

ويتضمن ما  ،تصور ذهني لحل المسألة ثم يختار االستراتيجية المالئمة لحل السؤال
  :يلي
 المسألة نفسها بصيغة مختلفة قليال؟هل رأيت   
 هل تعرف مسألة ذات عالقة بهذه المسألة ؟  
 هل يمكن تبسيط المسألة الحالية؟  
 هل يمكن أن تفكر في مسألة مألوفة لها نفس الحل؟  
 هل المسألة تحتاج إلى رسم توضيحي؟  
  هل استخدمت كل المعطيات؟ هل استخدمت كل الشروط؟  
 شكلة بشكل أسهل؟هل يمكنك ترتيب بيانات الم 

  . تنفيذ خطة الحل .٣
يتم تنفيذ االستراتيجية التي تم اختيارها في خطة الحل والتي قد تكون نمذجة 

و القيام بإجراء العمليات الحسابية والجبرية  ،الخ. . . بالرسم أو تخمين أو حل عكسي
  . الضرورية بصورة صحيحة للوصول إلى الحل

  . )فحص النتائج(التحقق من صحة الحل  .٤
يتم فحص معقولية الجواب وذلك بمراجعة طريقة الحل واستخدام طريقة أخرى لحل 

  :ويتضمن اإلجابة على األسئلة ،السؤال
 هل تستطيع أن تتأكد من صحة الحل؟  
 هل الحل يحقق كل الشروط في المسألة؟  
 هل هناك حلول أخرى؟  
 هل يمكنك أن تشتق النتيجة بطريقة مختلفة؟  
 تيجة في مسائل أخرى؟هل يمكنك استخدام الن  

كما ، وتساعد هذه الخطوات الطالب على التفكير بالسؤال قبل وأثناء وبعد حله
تعزز من قدرتهم على حل المسائل اللفظية خاصة وأن الطالب قد يكون لديهم فهم جيد 
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للمفاهيم الرياضية ولكنهم يجدون صعوبة في تطبيق معرفتهم في نشاطات حل المسائل 
  .خطوات بوليا كموجه خالل عملية الحلاللفظية فتأتي 

وال يقتصر حل المسألة الرياضية اللفظية على استراتيجية بوليا إنما يوجد 
  :هناك الكثير من االستراتيجيات العامة لحل المسائل نذكر منها

 استراتيجية جون ديوي والذي قدم فيها خمس مهارات لحل المسألة :
  )١٤٦ص  ،٢٠١٠ ،الهويدي(

  :مس خطوات لحل المسائل هيحدد ديوي خ
  . ويعني إدراك الصعوبة أو التعجب أو الشك: إدراك المسألة .١
  . ويعني التعريف ويتضمن بيان الهدف الذي ننشده: توضيح المسألة .٢
ويعني االستفادة من معلومات سابقة لها عالقة : توظيف الخبرات السابقة .٣

  . فرضياتبالمسألة أو حلول سابقة يمكن االستفادة منها في وضع 
  . فحص الفرضيات والحلول المحتملة .٤
كما يتضمن دمج الحلول الناجحة في بنية  ،تقويم الحل والتأكد من صحته .٥

  . وتطبيق الحل في مواقف أخرى ،العقل
            استراتيجية كروليك ورودنيك وتضمنت خمس مهارات لحـل المـسألة هـي: 

  )٣١٤ص ،٢٠١٠ ،؛ أبو زينة٢٥ص ،ه١٤٣١ ،شوالن(
وصف  ،وتتمثل في صياغة المسألة بلغة الطالب:  وفهمهاقراءة المسألة .١

  . وتحديد المعطيات ،تحديد المطلوب ،الموقف وتمثل األفعال
رسم  ،ويشمل تنظيم المعلومات المتوفرة بجدول أو خارطة: مرحلة االستكشاف .٢

هل المعلومات كافية وهل يوجد معلومات  ،تخطيطي للمسألة أو عمل نموذج لها
  غير ضرورية؟

 ،والتخمين ،والسير عكسياً ،ويتضمن اكتشاف النمط: تيار استراتيجية الحلاخ .٣
  . والتسلسل المنطقي ،وتمثيل المسألة

  . تنفيذ الحل .٤
و مالحظة أية  ،وتشمل تحقق من الجواب: مراجعة الحل وتوسيع مجاله .٥

  . تغييرات يمكن إجراؤها وأسئلة من نوع ماذا لو
 : منها ، األربع لعدد من األسبابوتركز هذه الدراسة على مهارات بوليا
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  . أنها أساساً خاصة بمجال الرياضيات و تم تطبيقها وأثبتت فعاليتها .١
  . ويسهل تطبيقها من قبل الطالب، أن مراحلها محددة وواضحة وبسيطة .٢
أنها تطبق في دروس حل المسألة بكتب الرياضيات لسلسلة ماجروهيل التي  .٣

  . تدرس بالمملكة العربية السعودية
أن عدد من الدراسات أظهرت أن ) ٤٧ص  ،ه١٤٣٣ (كما يذكر النذير وآخرون

أو االستراتيجيات المنبثقة ) بوليا(تدريب الطالب على االستراتيجية العامة التي وضعها 
عنها يزيد من قدرة الطالب على حل المسألة الرياضية ويساعدهم على تنظيم طريقتهم 

لمشكلة وفهمها و إدراك العالقة بين المعطيات و تمكنهم من استيعاب ا ،في التفكير
والمطلوب مما يمنحهم فرصة أكبر البتكار خطة الحل واستخدام االستراتيجية المناسبة 

  . للحل وهذا يؤدي لزيادة ثقة الطالب بأنفسهم ويحفزهم ويثير دافعيتهم للتعلم
 ،ه١٤٢٨ ،بدوي: (دور المعلم في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية

  )٣٦ص  ،٢٠١٠ ،؛ الهويدي٣٣٠ص  ،٢٠١٠ ،؛ أبو زينة٥٤٤ص
يؤدي المعلم دوراً كبيراً في توفير الخبرات التي تمكن الطالب من التعلم خالل حل 

وذلك عندما يوفر مناخ صفي إيجابي يدمج فيه خبرات حل المسألة  ،المسألة الرياضية
ب قادرين على حل المسالة الرياضية في كافة أجزاء الدرس ويمكن للمعلم أن يجعل الطال

  :بطريقة جيدة من خالل ما يلي
  . تزويد الطالب بمسائل مناسبة وبها تحدي .١
 ،مساعدة الطالب على قراءة وفهم المسألة وتحديد المعطيات والمطلوب .٢

  . وشرحها بلغته الخاصة
مساعدة الطالب على توضيح المسألة باستخدام الرسوم أو األشكال الهندسية  .٣

  .  النماذج وذلك لتسهيل الحلأو
  . تشجيع و توقع استراتيجيات الطالب الخاصة في حل المسألة .٤
  . التعليم الواضح الستراتيجيات حل المسألة .٥
  . استخدام التفكير بصوت مسموع لنمذجة عمليات واستراتيجيات حل المسألة .٦
  . وتجريب أكثر من حل ،مساعدة الطالب على التفكير في أكثر من اتجاه .٧
  . شجيع الطالب على طرح مسائل من عندهمت .٨
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 ،أبو اسعد( :الصعوبات التي تواجه الطالب عند حل المسألة الرياضية اللفظية
 ،؛ الخطيب٣٦ص  ،٢٠١٠ ،؛ الهويدي٣٢٦ص ،٢٠١٠ ،؛ أبو زينة١٨٤ص ،٢٠١٠
 )٣١٠ص ،٢٠١١

إن معظم أسباب الضعف في المقدرة على حل المسائل ترجع إلى عدد من 
  :ويمكن تحديدها بالنقاط التالية ،تي تواجه الطالب أثناء حلهاالصعوبات ال

  . ضعف القدرة على التفكير االستداللي والتسلسل في خطوات الحل .١
حيث إن قراءة المسألة تعتمد  ،عدم التمكن من قراءة المسألة بصورة صحيحة .٢

 وقراءة المسألة الرياضية تختلف عن قراءة المسألة ،على العديد من المهارات
  . في أي مادة أخرى

 ،وعدم القدرة على تمييز الحقائق الكمية ،اإلخفاق في استيعاب المسألة وفهمها .٣
  . والعالقات المتضمنة في المسألة وتفسيرها

وضعف خطة معالجة المسألة  ،صعوبة اختيار الخطوات التي ستتبع في الحل .٤
  . وعدم تنظيمها

العمليات ومعاني بعض عدم التمكن من المبادئ والقوانين والمفاهيم و .٥
  . المصطلحات الرياضية والمهارات الحسابية األساسية

  . ضعف القدرة على التخمين و التقدير من أجل الحصول على جواب تقريبي .٦
 ،الخطيب: (العوامل التي تؤثر في عملية حل المسألة الرياضية اللفظية

  )٢٧٨ص  ،٢٠١١
 المسألة الرياضية من هناك العديد من العوامل التي تؤثر في عملية حل

  :أبرزها
  . طريقة تقديم وعرض المسألة .١
  . استيعاب المسألة وفهمها .٢
  . الكفاءة في اللغة .٣
  . االتجاه نحو التفاعل في المسألة .٤
  . معتقدات الطلبة عن مدى قدرتهم على حل المسألة .٥
  . الفروق الفردية واألسلوب المعرفي والقدرات العقلية .٦
  . الخلفية المعرفية .٧
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لة الطالب من الخطط واالستراتيجيات والمقترحات العامة المساعدة ضعف حصي .٨
  . في اكتشاف الحل

  . مستوى النمو عند الطالب .٩
  . القلق ،الملل، الدافع، العمليات االنفعالية .١٠

  
  

؛ ٤٩ص ،ه١٤٢٨ ،بدوي: (استراتيجيات حل المسألة الرياضية اللفظية
ص  ،٢٠١٠ ،دي؛ الهوي١٨٦ص  ،٢٠١٠ ،أبو اسعد ؛١٤٤ص، هـ١٤٣٠،عبيد
 ) ٥٠-٤٨ص  ،ه١٤٣٣ ،؛ النذير وآخرون٢٨٥ ،٢٠١١ ،؛ الخطيب١٥٣

وتتضمن ، استراتيجيات حل المسألة هي طرق تستخدم لحل المسائل الرياضية المختلفة
  :االستراتيجيات الشائعة ما يلي

وهي  ،)بالشريطالنمذجة (رسم نموذج أو شكل أو صورة أو تخطيط  .١
العالقات و األنماط في البيانات الواردة في استراتيجية تمكن من اكتشاف 

  . المسألة
ولحل هذه المسألة  ،قد تشكل األعداد في مشكلة ما نمطاً معيناً ،البحث عن نمط .٢

  . ثم نستخدم هذه القاعدة إليجاد الحل ،نبحث عن القاعدة التي تكون هذا النمط
ثير من وهي استراتيجية يمكن أن تكون مفيدة في ك ،التخمين والتدقيق .٣

فإذا لم يكن  ،حيث يقترح حل معقول للمشكلة ثم يتأكد من صحته ،المشكالت
ثم يستمر في هذه الخطوات  ،صحيحاً يقترح حل آخر باإلفادة من االقتراح األول
  . حتى يتم الوصول إلى حل المشكلة بالشكل الصحيح

ول وتساعد هذه االستراتيجية على تنظيم األفكار ح ،تكوين قائمة منظمة .٤
وذلك بتسجيل البيانات بشكل منظم يجنب نسيان بعض البيانات أو  ،المشكلة

  . المعلومات التي يتطلبها الحل
وتتم بإعادة صياغة الحل باستعمال أرقام  ،)حل مسألة أبسط(تبسيط المشكلة  .٥

والذي ربما يقود إلى معرفة استراتيجية  ،أسهل أو استعمال وضع مألوف أكثر
ثم تجميع  ،قسيم المسألة وتجزئتها إلى مسائل أبسطأو من خالل ت ،الحل

  . الحلول الجزئية للحصول على حل عام للمشكلة
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وهذه االستراتيجية  ،)الحل العكسي(العمل للخلف باستخدام التفكير التحليلي  .٦
مفيدة في التعامل مع المراحل المتتابعة والتي تتأثر كل مرحلة بالمراحل التي 

لسير في الحل من نقطه النهاية في المشكلة والعمل على حيث يتم ا. تأتي الحقاً
  . المراحل األخرى بطريقة عكسية حتى نصل إلى نقطة البداية وهي الحل

وللحل باستخدام هذه االستراتيجية يجب معرفة كيف تم ربط  ،التبرير المنطقي .٧
م ث ،الحقائق المعطاة في المشكلة مع بعضها بعضا و إيجاد العالقات فيما بينها

العمل بخطوات منظمة ومبررة من أجل الوصول إلى الحل ويجب تجنب القيام 
  . أو استنتاجات غير مبررة أو معقولة ،بعمل افتراضات خاطئة

فالقوانين تُعد واحدة من  ،النمذجة الرياضية في شكل معادالت أو متباينات .٨
ن أو أقوى األدوات الرياضية ذلك أن الحل يتضمن تعويضاً للقيم في القانو

  . اختيار القانون المناسب الستعماله
  . التقريب .٩

  . البرهان االستداللي .١٠
  . تكوين جدول .١١

وترى الباحثة أن هذه االستراتيجيات ليست محدده لصف معين فالطالب في كل 
كما ، المراحل يجب أن يشجعوا الستعمال تشكيلة متنوعة من استراتجيات حل المسألة

فبعض المسائل يمكن حلها بعدة طرق واستخدام ، مسألةأنه ال يوجد طريقة حل وحيدة لل
لذا من الضروري ترك الحرية للطالب الختيار ما يناسبهم من تلك  ،أكثر من استراتيجية

  . االستراتيجيات
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك تداخل كبير بين حل المسألة والتفكير الرياضي 

تفكير الرياضي يتطلب مسألة للعمل بها؛ لذا إذ أن حل المسألة يتطلب تفكيرا رياضيا وال
من الضروري استخدام استراتيجيات التفكير الرياضي ضمن عمليات حل المسألة 

، البحث عن أمثلة بسيطة، ومن استراتيجيات التفكير الرياضي تخمين .للوصول إلى الحل
، ١٤٢٩،بسيالع.) النمذجة، تمثيل المعلومات باألشكال والجداول، العمل بطريقة عكسية

  )٢٧ص
 ؟ راتيجيات عند حل المسألة اللفظيةلماذا نحتاج لإلست

يذكر المغيرة في كتابه طرق تدريس الرياضيات إلى أهمية بناء أو تكوين خطه 
إذ تشير البحوث إلى أن معظم ، أو إستراتيجية لسير الحل قبل البدء في تنفيذ عملية الحل

ينه أو أي خطوات توضح سير خطوات الحل بل التالميذ ال يستعملون أية إستراتيجية مع
أن معظمهم يستعمل طريقة المحاولة و الخطأ و بطريقة عشوائية و قد يكون ذلك بسبب 



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٢٠ -

حل المسائل الرياضية مثل  ضعف حصيلتهم من الخطط و اإلستراتيجيات التي تساعد في
حث عن رسم شكل أو مخطط يمثل المشكلة أو حل مشكلة أبسط أو إنشاء جدول أو الب

نمط كما أن بعض المعلمين يؤكد على إتباع خوارزمية معينه لحل مشكلة معينة و بذلك 
ص ، هـ١٤٠٩، المغيرة(. يقتلون اإلبداع و المرونة في التفكير في نفس الطالب

١٥٤( .  
  : العناصر األساسية لتطوير القدرات الرياضية في حل المسائل اللفظية

فهو  ،أساسياً في تعلم الرياضيات ة محوراًيعد حل المسائل الرياضية اللفظي
يتضمن اكتساب و تطبيق للمفاهيم والمهارات الرياضية على نطاق واسع من 

ويوضح الشكل التالي  ،الموضوعات بما فيها المسائل غير الروتينية و المسائل الحياتية
 Ministry of (.العناصر األساسية لتطوير القدرة على حل المسائل اللفظية

Education Singapore, 2009, p. 5(  
 

 
  :فروض الدراسة

بعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن صياغة فروض 
  :الدراسة على النحو التالي
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 بين )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .١
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

   .بيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية في مهارة فهم المسألةالتط
 بين )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٢

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
طيط لحل التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية في مهارة التخ

  .المسألة
بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٣

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية في مهارة تنفيذ خطة 

  .الحل
 بين )α ≥ 0.05(داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٤

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية في مهارة التحقق من 

  .صحة الحل
 بين )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٥

ريبية والمجموعة الضابطة في متوسطي درجات طالبات المجموعة التج
التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية في مهارات حل المسألة 

  .الرياضية اللفظية ككل
بين ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  .٦

متوسطي درجات التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي لطالبات المجموعة 
حل المسألة مهارات بية في المهارات الفرعية والدرجة الكلية الختبار التجري

 .الرياضية اللفظية
  :منهجية الدراسة وإجراءاتها

  :منهج الدراسة
و ذلك لمالءمته  المنهج شبه التجريبي، ه الدراسة الباحثة في هذاستخدمت

النمذجة (المتغير المستقل ، وهي دراسة أثر ا وأهدافها وطبيعتهدراسةلمشكلة ال
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على طالبات )  حل المسألة الرياضية اللفظيةمهارات(على المتغير التابع ) بالشريط
  :الصف السادس االبتدائي، كما هو موضح بالجدول التالي

  دراسةالتصميم التجريبي لل): ١(جدول 

  االختبار البعدي  أسلوب التدريس  االختبار القبلي  المجموعة
  ×  لشريطبااستخدام النمذجة   ×  التجريبية
  ×  المعتادةالطريقة   ×  الضابطة

  
  

 :مجتمع الدراسة
المدارس يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السادس االبتدائي في 

 ). ه١٤٣٦- ١٤٣٥( الرياض للعام الدراسي الحكومية بمدينة

 :عينة الدراسة
بالروابي تم اختيار عينة الدراسة من المدارس التابعة لمكتب التربية والتعليم   

وذلك ألن الباحثة هي معلمة تابعة لهذا المكتب، حيث تم اختيار مدرستين ابتدائيتين 
وبلغ أفراد العينة التجريبية ) ٤٠٠/ب(عشوائياً خصصت الباحثة أحدها للتجربة وهي 

وبلغ أفراد العينة الضابطة ) ١٣٦/ب(طالبة، واألخرى استخدمت كضابطة وهي )٢٥(
 . طالبة) ٢٥(

 :راسةأداة الد
 الدراسة تم إعداد اختبار مهارات حل المسألة الرياضية سؤاللإلجابة عن 

  :والذي مر تصميمه بعدة خطوات نوضحها فيما يلي ،اللفظية
  . مراجعة األدب التربوي و الدراسات السابقة .١
  . تحديد الهدف من االختبار .٢

ألة قياس مستوى طالبات الصف السادس االبتدائي في أداء مهارات حل المس
  . الرياضية اللفظية

  . تحديد مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية التي يقيسها االختبار .٣
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االطالع على األدب التربوي والدراسات التي تناولت مهارات حل المسألة  بعد
الرياضية تم تحديد المهارات التي يقيسها اختبار حل المسألة الرياضية اللفظية في 

      والتي تتضمن المهارات الفرعية الموضحة في جدول ،ولياالخطوات األربع لجورج ب
)٢ -٣( .  

  
  
  
  
  
  

 مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية: )٢(جدول 

المهارة  م
 األساسية

 المهارات الفرعية المنبثقة منها

 فهم المسألة ١
 كتابة المسألة بصورة أخرى . 
 تحديد المعلومات المعطاة والمعلومات المطلوبة .  
 ديد شروط المسألة إن وجدتتح . 

وضع خطة  ٢
 للحل

 اختيار االستراتيجية المالئمة لحل المسألة . 
 توضيح الخطوات التي ستتبع للوصول إلى المطلوب . 

تنفيذ خطة  ٣
 الحل

  تطبيق االستراتيجية التي تم اختيارها في خطة الحل
 . وتنفيذ الخطوات التي رِسمت للوصول إلى المطلوب

من التحقق  ٤
 صحة الحل

  مراجعة خطوات الحل للتحقق من صحتها ومن
 . معقولية الجواب

  التحقق من الناتج النهائي من خالل حل المسألة
 . بطريقة أخرى مختلفة

 . إعداد الصورة األولية لالختبار .٤
مسائل رياضية لفظية مع مراعاة ما ) ٦(تم إعداد االختبار بحيث يتكون من 

  : يلي
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 ستوى الطالبات ولموضوع الفصل الذي سيتم تطبيق التجربة مناسبة المسائل لم
عليه وهو الفصل السادس من كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي 

  . "العمليات على الكسور االعتيادية" بعنوان ، الجزء الثاني
 صياغة المسائل في ضوء الموضوعات المحددة .  
 وضوح المسائل والمطلوب منها .  
 لى شكل مواقف رياضية حياتية ويتضمن الموقف ما يليتقديم المسائل ع:  

 عنوان الموقف الرياضي .  
 المسألة الرياضية اللفظية .  
 صور أو رسوم حياتية تالئم الموقف .  

 كتابة االختبار في صورته األولية بحيث يتضمن:  
 وتحوي جزء لبيانات الطالبة مع تعليمات االختبار، صفحة عنوان االختبار .  
 ل موقف تم كتابته في صفحة مستقلة مع تحديد مكان لإلجابة  مواقف وك٦

 ،حل المسألة ،التخطيط ،فهم المسألة(عن كل خطوة من الخطوات األربع 
 . )التحقق من صحة الحل

  . تقدير درجات االختبار .٥
ارات حل المسألة وذلك على درجات موزعة على مه) ٥(كل مسألة تم إعطاء 
  :النحو التالي

  رجة واحدةد(فهم المسألة(  
  درجة واحدة(التخطيط للحل(  
  درجتين(تنفيذ خطة الحل(  
  درجة واحدة(التحقق من صحة الحل(  

درجة موزعة ) ٣٠ (األوليةوبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار في صورته 
  . درجات لكل مسألة) ٥(مسائل بواقع ) ٦(على 

والتخطيط في كل من مهارة الفهم ) ٠- ١(وستمنح الطالبة درجة تتراوح 
في مهارة تنفيذ خطة الحل حسب دقة اإلجابة ) ٠-٢(ودرجة تتراوح  ،والتحقق
  . وصحتها

  . )صدق المحكمين(تحديد صدق االختبار .٦
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لضمان صدق المحتوى تم عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة 
وعلى مجموعة  ،من المحكمين المختصين في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات

محكمين بهدف تحكيمه والتحقق من صدق ) ١٠(وعددهم  ، المشرفات التربوياتمن
ومن ثم تم التعديل عليه وفق ، وإلبداء آرائهم حول أسئلة االختبار ،االختبار و محتواه

والتي تضمنت بعض التعديالت اللغوية و اقتراح بتقليل  ،أراء المحكمين و توجيهاتهم
 التجربة إجراءل حذف السؤال وذلك حتى يتم عدد األسئلة وحذف أحدها وتم تأجي

  . مسائل) ٦(وبذلك ظل االختبار مكوناً من  ،االستطالعية و استخراج معامل الصعوبة
  . إجراء التجربة االستطالعية لالختبار .٧

طالبة من طالبات الصف ) ٢٧(تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من 
  : يليالسادس االبتدائي و ذلك بهدف ما

 التحقق من وضوح األسئلة وتعليمات االختبار .  
 أول  (وذلك بحساب متوسط زمن الرباعي األعلى: حساب زمن أداء االختبار

آخر خمس  (و الرباعي األدنى ،انتهين من أداء االختبار) خمس طالبات
) ٥٤(و كانت النتيجة أن زمن االختبار هو  ،انتهين من أداء االختبار) طالبات
  . دقائق لكل مسألة) ٩(معدل دقيقة ب

 حساب ثبات االختبار:  
ويعد االختبار ثابتاً إذا كان يؤدي إلى نفس النتائج في حالة تكراره على الطالب 

خاصة إذا كانت الظروف المحيطة باالختبار والمختبر متماثلة في  ،أنفسهم مرة أخرى
  )٣٨٧ص ،ه١٤٣٣ ،العساف(. االختبارين

  :ت بطريقتين هماوقد تم حساب معامل الثبا
 استخدام معادلة ألفا كرونباخ:  

) ٨٣. ٠(تساوي ) SPSS(وكانت قيمة معامل ثبات االختبار باستخدام برنامج 
  . وصالحية االختبار للتطبيق ،وهذا مؤشر على درجة ثبات عالي

 استخدام معامل ارتباط بيرسون:  
ن االختبار بي) SPSS(حيث تم حساب معامل ارتباط بيرسون باستخدام برنامج 

األول واالختبار الثاني الذي تم إعادة تطبيقه على العينة االستطالعية بعد ثالث أسابيع 
وهذا يدل على أن االختبار ) ٩٣٦. ٠(من تطبيق االختبار األول فكانت قيمته تساوي 

  . يتصف بدرجة عالية من الثبات
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 رسون بين وذلك بحساب معامل ارتباط بي: التحقق من صدق االتساق الداخلي
 . )٣-٣(وهي كما في جدول  ،درجة كل سؤال والدرجة الكلية لالختبار

مصفوفة االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات اختبار مهارات حل : )٣(جدول 
  المسألة والدرجة الكلية لالختبار

 معامل االرتباط المفردة
 **٦٨٨. ٠ )١(المسألة 
 **٧٦٩. ٠ )٢(المسألة 
 **٧٨٢ .٠ )٣(المسألة 
 **٧٩٨. ٠ )٤(المسألة 
 **٧١٥. ٠ )٥(المسألة 
 **٧٠١. ٠ )٦(المسألة 

   ٠١. ٠تدل على أنها دالة عند مستوى داللة (**) العالمة 
يتضح من الجدول السابق أن جميع المسائل ترتبط مع الدرجة الكلية لالختبار 

  . تساقمما يدل على أن االختبار على درجة عالية من اال ،بدرجة عالية
 وذلك لتحديد مدى سهولة أو صعوبة : حساب معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار

وبما أن األسئلة مقالية فإن معامل الصعوبة يتم حسابه  ،سؤال ما في االختبار
  )٧٧ص ،ه١٤٢٠ ،وأيوب ،والمهيزع ،القرني: (كما يلي

 درجة السؤال الدرجات مجموع المحصلة على السؤال =معامل الصعوبة 
  عدد  التالميذ× 

يوضح معامالت الصعوبة لكل مفردة من مفردات اختبار ) ٤ -٣(والجدول 
  . مهارات حل المسألة

  معامالت الصعوبة لمفردات اختبار مهارات حل المسألة: )٤(جدول 
 معامل الصعوبة المفردة
 ٤٩. ٠ )١(المسألة 
 ٤٥. ٠ )٢(المسألة 
 ٣٣. ٠ )٣(المسألة 
 ٣٤. ٠ )٤(المسألة 
 ٣٠. ٠  )٥(المسألة 
 ٢٩. ٠ )٦(المسألة 
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ولذا سيتم حذفها  ،هي األقل سهولة) ٦(ويتضح من الجدول أعاله أن المسألة 
 ،من االختبار ليصبح االختبار مكون من خمس مسائل فقط بناء على توصية المحكمين

قع درجة بوا) ٢٥(ودرجة االختبار  ،دقيقة) ٤٥(وسيكون زمن االختبار في هذه الحالة 
  . درجات لكل مسألة) ٥(

 قوة تمييز الفقرة هي قدرتها على : حساب معامالت التمييز ألسئلة االختبار
التمييز بين الطالب ذي القدرة العالية والطالب الضعيف بالقدر نفسه الذي يفرق 

القرني : (ويمكن حسابه بالمعادلة التالية ،االختبار بينهما في الدرجة النهائية
  ) ٧٩ص ،ه١٤٢٠ ،وآخرون

  م مج × س مجن-ص مج= ت 
  . مؤشر قوة تمييز الفقرة= ت: حيث

  . مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة العليا= مج س 
  . مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا= مج ص 

  . الدرجات المخصصة للسؤال= مج م 
  . عدد أفراد إحدى المجموعتين= ن

 ،٢٠٠٥ ،أبو عالم( .فأكثر) ٣٠. ٠(ت قوة تمييزها وتعتبر الفقرة مميزة إذا كان
  )٣٣٠ص

: وبحساب معامل التمييز وفق المعادلة السابقة وجدت الباحثة أنه يتراوح بين
)٣١. ٠ ( و)وهذا يعني أن األسئلة جيدة التمييز ،)٤٧. ٠.   
  . إعداد االختبار في صورته النهائية .٨

ل على االختبار وذلك بحذف في ضوء نتائج التجربة االستطالعية تم التعدي
) ٢(وأصبح االختبار في صورته النهائية ملحق رقم  ،المسألة السادسة نتيجة لصعوبتها

  . جاهزاً للتطبيق على مجموعة الدراسة
  :وقد تمت اإلجراءات كالتالي

  . مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة :أوالً
  . بالشريطلمة وفقاً للنمذجة إعداد دليل المع: ثانياً
  . إعداد اختبار مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية: ثالثاً
  . تطبيق االختبار على عينة استطالعية للتحقق من الصدق والثبات: رابعاً
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  . ضبط المتغيرات الدخيلة: خامساً
  . تكافؤ مجموعتي الدراسة: سادساً

ضابطة من طالبات الصف السادس تم تحديد مجموعتي الدراسة التجريبية وال
ثم طُبق اختبار مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية على المجموعتين خالل  ،االبتدائي

تدريس فصل العمليات على "وقبل  ،ه١٤٣٥/١٤٣٦الفصل الدراسي الثاني من العام 
 ،يللتحقق من تكافؤ المجموعتين من خالل نتائج االختبار القبل" الكسور االعتيادية
وذلك للتعرف  ،لداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين) T-test(واستخدام اختبار 

على الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي 
يبين النتائج التي تم ) ٧-٣(والجدول  ،الختبار مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية

  . التوصل إليها
  
  

  
  
  

لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق ) ت(اختبار ): ٥ (جدول
 القبلي الختبار مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 التعليق الداللة

 52 .4 05 .4 25 التجريبية

 49 .2 15 .5 25 الضابطة
غير  292 .0 07 .1

 دالة

مما يشير إلى عدم وجود  ،غير دالة) ت(أن قيمة ) ٧-٣(يتضح من الجدول 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

  . درجات التطبيق القبلي الختبار مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية
في  ،)التجريبية والضابطة( الدراسة وبذلك تم التأكد من تكافؤ مجموعتي

  . مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية قبل البدء بتنفيذ التجربة
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 من بالشريطتنفيذ التجربة وذلك بتدريس المجموعة التجريبية باستخدام النمذجة : سابعاً
وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة بواقع حصة يومياً ولمدة  ،قبل الباحثة

  . ربعة أسابيعأ
  . تحليل النتائج ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها لتقديم التوصيات والمقترحات :ثامناً

  :نتائج الدراسة
  .نتائج اإلجابة عن الفرض األول

 ال توجد فروق:" تم التحقق من صحة الفرض األول للدراسة والذي نص على أنه
 متوسطي درجات طالبات  بين )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة 
) ت(وللتحقق من صحته تم استخدام اختبار ، "الرياضية اللفظية في مهارة فهم المسألة

الفروق بين مجموعتين مستقلتين، وذلك للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي  لداللة
لمهارة المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي درجات 

  .يوضح ذلك) ٦(فهم المسألة، وجدول 
  
  
  

  تين لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموع) ت(اختبار : )٦(جدول 
  في التطبيق البعدي لمهارة فهم المسألة

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  يمة تق المعياري

 التعليق الداللة

 ٠,٨٠ ٤,٦٦ ٢٥  التجريبية
 ٠,٨٧ ٤,٥٥ ٢٥ الضابطة

 غير دالة ٠,٦٤٣ ٠,٤٧

غير دالة، مما يشير إلى عدم وجود ) ت(أن قيمة ) ١-٤( يتضح من الجدول
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

  .ي لمهارة فهم المسألةدرجات التطبيق البعد
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : " الذي ينص علىنقبل الفرضوبذلك 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات ) α ≥ 0.05(مستوى داللة 
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية في مهارة 

  ".فهم المسألة
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  :نتائج اإلجابة عن الفرض الثاني
ال توجد :" تم التحقق من صحة الفرض الثاني للدراسة والذي نص على أنه

 بين متوسطي درجات  )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل 

وللتحقق من صحته تم ، "للفظية في مهارة التخطيط لحل المسألةالمسألة الرياضية ا
الفروق بين مجموعتين مستقلتين، وذلك للتعرف على داللة  لداللة) ت(استخدام اختبار 

لمهارة التخطيط لحل  في التطبيق البعدي المجموعتينالفروق بين متوسطي درجات 
  .يوضح ذلك) ٧(المسألة، وجدول 

   لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين )ت(اختبار ): ٧(جدول 
  في التطبيق البعدي لمهارة التخطيط لحل المسألة

المجموعا
المتوسط  العدد ت

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 مربع ايتا التعليق الداللة

 ٠,٩١ ٤,٦٤ ٢٥ التجريبية

 ٠,٧٢ ١,٢٠ ٢٥ الضابطة
٠,٠٠ ١٤,٨٤ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

٠,٨٢ 

يشير إلى  ، مما)٠,٠١(دالة عند مستوى ) ت(أن قيمة ) ٧(يتضح من الجدول 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة في درجات التطبيق البعدي لمهارة التخطيط لحل المسألة، وكانت تلك الفروق 

  .لصالح المجموعة التجريبية
، وهذا )٠,٨٢(قد بلغت ) مربع آيتا(ح من الجدول أن حجم األثر وكذلك يتض

من التباين الكلي للفروق بين متوسطات درجات القياسات البعدية %) ٨٢(يعني أنه 
  .بالشريطاستخدام النمذجة لمهارة التخطيط لحل المسألة للمجموعتين يعود لتأثير 

 فروق ذات داللة توجد: "  أنهالذي ينص علىو  البديل الفرضنقبلوبذلك 
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية 
  ". لصالح المجموعة التجريبيةاللفظية في مهارة التخطيط لحل المسألة

  :لثنتائج اإلجابة عن الفرض الثا
ال توجد :" تم التحقق من صحة الفرض الثالث للدراسة والذي نص على أنه

بين متوسطي درجات  ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
البعدي الختبار حل طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 
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وللتحقق من صحته تم استخدام ، "حلالرياضية اللفظية في مهارة تنفيذ خطة ال المسألة
لمهارة  في التطبيق البعدي المجموعتينالفروق بين متوسطي درجات  لداللة) ت(اختبار 

 .يوضح ذلك) ٣-٤(تنفيذ خطة الحل، وجدول 
 تين لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموع) ت(اختبار : )٧(جدول 

  في التطبيق البعدي لمهارة تنفيذ خطة الحل

المتوسط  العدد موعاتالمج
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 مربع ايتا التعليق الداللة

 ٢,٨٠ ٦,٥٤ ٢٥ التجريبية
 ٠,٧٣ ٠,٥٤ ٢٥ الضابطة

  دالة عند ٠,٠٠ ١٠,٣٥
 ٠,٦٩ ٠,٠١ مستوى 

، مما يشير إلى )٠,٠١(دالة عند مستوى ) ت(أن قيمة ) ٨(يتضح من الجدول 
لة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة وجود فروق ذات دال

الضابطة في درجات التطبيق البعدي لمهارة تنفيذ خطة الحل، وكانت تلك الفروق لصالح 
  .المجموعة التجريبية

، وهذا )٠,٦٩(قد بلغت ) مربع آيتا(وكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر 
بين متوسطات درجات القياسات البعدية من التباين الكلي للفروق %) ٦٩(يعني أنه 

  .بالشريطاستخدام النمذجة لمهارة تنفيذ خطة الحل للمجموعتين يعود لتأثير 
توجد فروق ذات داللة  : " أنهالذي ينص علىو  البديل الفرضقبلنوبذلك 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية التجريبية وطالبات 

   ". لصالح المجموعة التجريبيةاللفظية في مهارة تنفيذ خطة الحل
  :نتائج اإلجابة عن الفرض الرابع

ال توجد :" تم التحقق من صحة الفرض الرابع للدراسة والذي نص على أنه
 بين متوسطي درجات  )α ≥ 0.05(ة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل

طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل 
وللتحقق من صحته تم ، "المسألة الرياضية اللفظية في مهارة التحقق من صحة الحل

 في التطبيق المجموعتينالفروق بين متوسطي درجات  لداللة) ت(استخدام اختبار 
 .يوضح ذلك) ٩(لمهارة التحقق من صحة الحل، وجدول  البعدي

  لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين ) ت(اختبار ): ٩(جدول 
  في التطبيق البعدي لمهارة التحقق من صحة الحل
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المجموعا
المتوسط  العدد ت

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

مربع  التعليق الداللة
 ايتا

 ١,٧٧ ١,٨٥ ٢٥ التجريبية

 ٠,٢٢ ٠,٠٦ ٢٥ الضابطة
٠,٠٠ ٥,٠١ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

٠,٣٤ 

، مما يشير )٠,٠١(دالة عند مستوى ) ت(أن قيمة ) ٤-٤(يتضح من الجدول 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة 

ق من صحة الحل، وكانت تلك الفروق الضابطة في درجات التطبيق البعدي لمهارة التحق
  .لصالح المجموعة التجريبية

، وهذا )٠,٣٤(قد بلغت ) مربع آيتا(وكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر 
من التباين الكلي للفروق بين متوسطات درجات القياسات البعدية %) ٣٤(يعني أنه 

  .بالشريطالنمذجة استخدام لمهارة التحقق من صحة الحل للمجموعتين يعود لتأثير 
توجد فروق ذات داللة : "  أنه الذي ينص على البديل الفرضقبلنوبذلك 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 
التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية 

   ". لصالح المجموعة التجريبية صحة الحلاللفظية في مهارة التحقق من
  

  :نتائج اإلجابة عن الفرضين الخامس والسادس
ال : " التحقق من صحة الفرض الخامس للدراسة والذي نص على أنه: أوالً

 بين متوسطي درجات  )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة ال

وللتحقق من ، "المسألة الرياضية اللفظية في مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية ككل
 في المجموعتينالفروق بين متوسطي درجات  لداللة) ت(صحته تم استخدام اختبار 

يوضح ) ٥-٤(الختبار مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية، وجدول التطبيق البعدي 
  .ذلك

 

  لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين ) ت(اختبار ): ١٠(جدول 
  في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 مربع ايتا التعليق الداللة
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 ٥,٤٠ ١٧,٦٩ ٢٥ التجريبية

 ١,٨١ ٦,٣٥ ٢٥ الضابطة
دالة عند  ٠,٠٠ ٩,٩٦

 ٠,٦٧ ٠,٠١مستوى 

، مما يشير   )٠,٠١(دالة عند مستوى    ) ت(أن قيمة   ) ٥-٤(يتضح من الجدول    
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبيـة والمجموعـة    

، وكانت تلك    التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية       درجاتالضابطة في   
  .الفروق لصالح المجموعة التجريبية

، وهـذا   )٠,٦٧(قد بلغت   ) مربع آيتا (وكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر        
من التباين الكلي للفروق بين متوسطات درجات القياسـات البعديـة           %) ٦٧(يعني أنه   

 اسـتخدام  يرللدرجة الكلية الختبار حل المسألة الرياضية اللفظية للمجموعتين يعود لتأث        
  .بالشريطالنمذجة 

توجـد فـروق ذات داللـة       : "  أنه  الذي ينص على    البديل  الفرض قبلنوبذلك  
بين متوسطي درجـات طالبـات المجموعـة        ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة     

التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل المسألة الرياضية 
   ". لصالح المجموعة التجريبيةات حل المسألة الرياضية اللفظية ككلاللفظية في مهار

ال : " التحقق من صحة الفرض السادس للدراسة والذي نص علـى أنـه      : ثانياً
بين متوسطي درجـات  ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    

لتجريبية فـي المهـارات     التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي لطالبات المجموعة ا       
وللتحقق مـن  ، " حل المسألة الرياضية اللفظيةمهارات الفرعية والدرجة الكلية الختبار  

غيـر  (لداللة الفروق بين مجموعتين مترابطتين ) ت(صحة الفرض، تم استخدام اختبار   
، وذلك للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجـات التطبيـق القبلـي              )مستقلتين
 البعدي للمجموعة التجريبية في المهارات الفرعية والدرجة الكليـة الختبـار            والتطبيق

  ).١١( كما هو موضح في جدول مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية
  لداللة الفروق بين متوسط التطبيق القبلي ومتوسط) ت(اختبار ): ١١(جدول 

  سألة الرياضية اللفظيةالتطبيق البعدي للمجموعة التجريبية في اختبار مهارات حل الم

المتوسط  القياس المهارات
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

مربع  التعليق الداللة
 ايتا

نسبة 
الكسب 
 المعدل

فهم  ١,٦١ ٢,٥٤ قبلي
 المسألة

 ٠,٨٠ ٤,٦٦ بعدي
٠,٠٠٠ ٦,٣٨ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

١,٢٩ ٠,٦٣ 
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التخطيط  ١,٣١ ٠,٧٤ قبلي
لحل 
 ٠,٩١ ٤,٦٤ بعدي المسألة

٠,٠٠٠ ١٣,٨٦ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

١,٧٠ ٠,٨٩ 

تنفيذ خطة  ١,٨٢ ٠,٦١ قبلي
 الحل

 ٢,٨٠ ٦,٥٤ بعدي
٠,٠٠٠ ١٠,٦٧ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

١,٢٢ ٠,٨٣ 

التحقق من  ٠,٦٢ ٠,١٦ قبلي
 صحة الحل

 ١,٧٧ ١,٨٥ بعدي
٠,٠٠٠ ٥,٣٧ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

٠,٦٩ ٠,٥٥ 

 ٤,٥٢ ٤,٠٥ قبلي
الدرجة 

الكلية لحل 
المسألة 
الرياضية 
 ٥,٤٠ ١٧,٦٩ بعدي اللفظية

٠,٠٠٠ ١٣,١١ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

١,٢٠ ٠,٨٨ 
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:  في المهارات)٠,٠١(دالة عند مستوى ) ت( أن قيم )١١(يتضح من الجدول 
، وكذلك ) الحلفهم المسألة، التخطيط لحل المسألة، تنفيذ خطة الحل، التحقق من صحة(

حل المسألة الرياضية اللفظية، مما يشير إلى وجود مهارات في الدرجة الكلية الختبار 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط التطبيق القبلي ومتوسط التطبيق البعدي 

 حل المسألة الرياضية  مهاراتللمجموعة التجريبية في درجات تلك المهارات الختبار
  . الدرجة الكلية لالختبار، وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدياللفظية، وكذلك في

، وهذا )٠,٨٨(قد بلغت ) مربع آيتا(وكذلك يتضح من الجدول أن حجم األثر 
القياسين القبلي  من التباين الكلي للفروق بين متوسطات درجات%) ٨٨(يعني أنه 

حل المسألة الرياضية رات مهالدرجة الكلية الختبار لوالبعدي للمجموعة التجريبية 
  .بالشريطستخدام النمذجة اللفظية يعود لتأثير ا

للدرجة الكلية  )Black(كذلك يتضح من الجدول أن نسبة الكسب المعدل لبالك و
الذي حدده بالك، مما ) ١,٢(، وهى تساوي الحد الفاصل )١,٢٠(لالختبار قد بلغت 

 في تنمية مهارات حل المسألة بالشريطالستخدام النمذجة يشير إلى وجود تأثير 
  .الرياضية اللفظية لدى عينة الدراسة

توجد فروق ذات داللة : "  أنه الذي ينص على البديل الفرضقبلوبذلك ن
بين متوسطي درجات التطبيق القبلي ودرجات ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

لفرعية والدرجة الكلية التطبيق البعدي لطالبات المجموعة التجريبية في المهارات ا
  ". لصالح التطبيق البعديالختبار حل المسألة الرياضية اللفظية

 أهم التوصيات
 كأحد بالشريطعقد دورات تدريبية بهدف تعريف المعلمات على طريقة النمذجة  .١

استراتيجيات حل المسألة الرياضية واالستفادة منها في تنمية مهارة حل 
  . المسألة لدى الطالبات

ن برامج إعداد المعلمات باستراتيجيات حل المسألة ومنها النمذجة تضمي .٢
  . بالشريط

عرض كالً من درس الكسور والنسبة والتناسب والمعدل والجبر من خالل  .٣
  . بالشريطالنمذجة 

  . تشجيع الطالبات على استخدام االستراتيجيات عند حل المسألة اللفظية .٤
  .  عند حل المسائل اللفظيةحث المعلمات على استخدام الخطوات األربع .٥
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 المراجع العربية
: القاهرة .التفكير الرياضي وحل المشكالت .)٢٠٠٩( .مجدي عزيز ،إبراهيم .١

  . عالم الكتب
: عمان .أساليب تدريس الرياضيات .)٢٠١٠( .اللطيف صالح عبد ،أبو اسعد .٢

  . دار الشروق للنشر والتوزيع
 . الرياضيات المدرسية وتعليمهاتطوير مناهج .)٢٠١٠( .فريد كامل ،أبو زينة .٣

  . دار وائل: عمان
أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية مهارات . )٢٠١١(. مبارك، أبومزيد .٤

رسالة . التفكير االبداعي لدى طالب الصف السادس األساسي بمحافظات غزة
جامعة ، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس. ماجستير غير منشورة

  . غزة، األزهر
فعالية النظام التدريسي المتكامل القائم . )٢٠١٠(. سماح عبدالحميد، أحمد .٥

في )مدخل التعليم البنائي-مدخل التعليم بالنمذجة- طريقة حل المشكالت(على
ر االبتكاري في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها لدى تنمية التحصيل والتفكي

-١٦٤،)٨(٤،مصر-مجلة كلية التربية ببورسعيد. تالميذ المرحلة اإلعدادية
١٩١ .  

طرق تدريس الرياضيات نظريات . )٢٠٠١(. اسماعيل محمد، األمين .٦
  . الفكر العربي دار :القاهرة. وتطبيقات

 الفعال من رياض تدريس الرياضيات. )ه١٤٢٨(. رمضان مسعد، بدوي .٧
  . الفكر دار :عمان. األطفال حتى السادس االبتدائي

أثر التدريب . )٢٠١٣(. حسن عوض، والجندي، الرحيم ياسر عبد، بيومي .٨
ى تنمية القدرة على حل المسألة على بعض استراتيجيات ماوراء المعرفة عل

الرياضية اللفظية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي وتحسين اتجاهاتهم 
  . ١٠٣-٣٠،)١(١٦،مصر-مجلة تربويات الرياضيات. نحوها

تقويم اداء طلبة الصف األول الثانوي في حل . )٢٠٠٨(. جنيد محمد، الجنيد .٩
  . ٤٣-١٣، ٩ع،اليمن-مجلة كلية التربية. المسألة في الرياضيات

تصميمها : مناهج الرياضيات الحديثة .)٢٠١١( .محمد أحمد ،الخطيب .١٠
 . دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان .وتدريسها
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 إستراتيجية العصف الذهني فعالية استخدام. )ه١٤٣١(. محمد حسن، شوالن .١١

في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية لدى طالب الصفوف العليا 
قسم المناهج وطرق . رسالة ماجستير غير منشورة. بالمرحلة االبتدائية

  . أبها، جامعة الملك خالد، كلية التربية، التدريس
النماذج وطبيعة النمذجة وتدعيم  .)٢٠٠٧( .السالم مصطفى عبد، السالم عبد .١٢

 -التربية العلمية إلى أين-المؤتمر العلمي الحادي عشر  .التربية العلمية
  . ٤٣٦ - ٤٠٥، مصر

: مانع .األلعاب و التفكير في الرياضيات .)ه١٤٢٩( .محمد مصطفى، العبسي .١٣
  . دار المسيرة للنشر و التوزيع

تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات  .)هـ١٤٣٠(. وليم، عبيد .١٤
  . دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان،٢ط .المعايير وثقافة التفكير

 .يوسف، أمال؛ والعنيزي، عبد الفتاح؛ ورياض، وليم؛ والشرقاوي، عبيد .١٥
مكتبة الفالح :بيروت .ضيات في المرحلة االبتدائيةتعليم و تعلم الريا .)ه١٤١٩(

  . للنشر و التوزيع
أثر برنامج تدريبي . )٢٠٠٥(. فريد كامل، وأبوزينة، حسن محمد، عرسان .١٦

تنمية القدرة على حل المسألة الستراتيجيات حل المسألة الرياضية في 
الرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية في 

 - واالجتماعيةاإلنسانيةالعلوم -مؤتة للبحوث والدراسات. األردن
  . ٨٣-٦١،)٧(٢٠،األردن

 .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .)ه١٤٣٣( .صالح محمد ،العساف .١٧
  . لزهراء للنشر والتوزيعدار ا: الرياض، ٢ط

اثر استخدام استراتيجية مقترحة معينة على . )٢٠١١(. زينب محمود، عطيفي .١٨
قراءة المسائل اللفظية الرياضياتية على تنمية مهارات حل المسائل اللفظية 

.  تالميذ المرحلة االبتدائية وعلى تعديل االتجاه نحو المسألة اللفظية لديهملدى
التربية (المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش 

  . ٧١٢-٦٨٤،األردن-)الحاضر والمستقبل:والمجتمع
برنامج تكاملي . )٢٠١٠(. ناصر السيد، الحميد وعبد، عثمان علي، القحطاني .١٩

في الرياضيات قائم على تضمين بعض المفاهيم االقتصادية وبيان أثره على 
تنمية مهارات حل المسألة اللفظية الحياتية المألوفة وغير المألوفة وخفض 
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مجلة البحوث النفسية . بع االبتدائيالقلق الرياضي لدى تالميذ الصف الرا
  . ٢٩١-٢٦٠،)٢(٢٥،مصر-كلية التربية جامعة المنوفية-والتربوية

 .حسين محمد ،الرحمن؛ أيوب فهد عبد ،الخالق؛ المهيزع علي عبد ،القرني .٢٠
 اإلدارة -وزارة المعارف: الرياض .دليل المعلم في بناء االختبارات .)ه١٤٢٠(

  . العامة للقياس والتقويم
، ٧ع،قطر- آفاق تربوية. حل المسالة الرياضية. )١٩٩٥(. حسين علي، الفي .٢١

٧٣-٦٦ .  
: الرياض .طرق تدريس الرياضيات .)ه١٤٠٩( .اهللا عثمان عبد ،المغيرة .٢٢

  .  المكتبات عمادة شؤون-جامعة الملك سعود
تقرير عن المؤتمر الدولي العاشر لمشروع تعليم . )٢٠٠٩(. فايز مراد، مينا .٢٣

باالشتراك مع جامعة درسدن للعلوم -الرياضيات في القرن الحادي والعشرين
  . ٣٥٦-٣٥٢،)٦٠(١٦،مصر-مستقبل التربية العربية. االتطبيقية بألماني

أثر تنمية مهارات االتصال الرياضي في القدرة . )٢٠١٢(. خميس موسى، نجم .٢٤
المجلة . اسيعلى حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األس

  . ٢٦١-٢٣٧،)١٠٢(٢٦،الكويت-التربوية
 .)ه١٤٣٣( .مسفر سعود ،خالد حلمي؛ السلولي ،محمد عبداهللا؛ خشان ،النذير .٢٥

 -جامعة الملك سعود: الرياض .استراتيجيات فاعلة في حل المشكالت الرياضية
  . مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات

: العين .أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات .)٢٠١٠( .زيد ،الهويدي .٢٦
  . دار الكتاب الجامعي
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