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 ملخص

ى مستوى تمكن معلمي الرياضي ة بمحافظة ھدفت الدراسة التعرف إل ة الثانوي ات بالمرحل
ز تراتيجيغ يم اإلس ارات التعل ن مھ ي ، ة م نھج الوصفي التحليل ة الم تخدمت الدراس ث اس ، حي

ة ) ٨٢(وتكونت عينة الدراسة من  تبانة مكون ة رياضيات، وتمثلت أداة الدراسة باس معلماً ومعلم
ن  ي ) ٤٠(م ن معلم توى تمك ى أن مس ة إل ائج الدراس د أفضت نت رة، وق ة فق الرياضيات بمرحل

تراتيجي  يم اإلس ارات التعل انوي لمھ يم الث بالتعل ارات للطال دريس المھ دخل لت درس  كم اء ال أثن
، وكان مستوى تمكن معلمي الرياضيات إلستراتيجية تدريس %)٩٠-% ٦٩.٢٧( تتراوح ما بين

ين ا ب راوح م درس تت اء ال د أ %)٨٩.٥١-%٧٤.١٥( مھارات التفكير للطالب أثن ذا يؤك ة وھ ھمي
ارات . من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة التعليم االستراتيجي وقد لوحظ عدم وجود فروق في مھ

دورات  ر ال ل ومتغي ر المؤھ م و متغي ر جنس المعل ن متغي ل م ي ضوء ك تراتيجي ف يم االس التعل
رة نوات الخب ر س ة ومتغي ة والتربوي مين دروس  . العلمي رورة تض ة بض ت الدراس وأوص

ي ا ى الرياضيات ف دريب معلمي الرياضيات عل ق الحاسوب ، وت ارات تطبي انوي لمھ يم الث لتعل
  .التكامل بين مدخلي التفكير ومھارات تدريس الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي

 
Abstract 

This study aims at identifying the level of enabling the mathematics 
teachers of strategic teaching skills in the secondary stage in Gaza 
governorate. The analytical descriptive approach was used in this study. 
The sample consisted of 82 male and female teachers. The instrument of 
the study was a questionnaire consisted of 40 items.  The results of the 
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study showed that the level of enabling the mathematics teachers in the 
secondary stage for the strategic teaching skills as an entrance for the 
study skills for a student during the lesson was between (69.27% - 90%), 
and the level of teaching thinking skills during the lesson was between 
(74.15% - 89.51%). The results indicated the importance of strategic 
teaching skills from the perspective of the sample. Also, there were no 
significant differences of having the strategic teaching skills due to these 
variables: gender, qualifications, educational training courses, and 
experience.  The study recommended the necessity of involving the 
mathematical lessons in secondary stage with the skills of applying 
computer and training the mathematics teachers on the integration 
between thinking and teaching mathematic skills in the secondary stage. 

 
  مقدمة

ر الواضح في  أحدلم يعد خافيا على  أن للتربية بمفھومھا الواسع ومضامينھا العريضة، األث
ا ليست العصا  ا أنھ بعض، كم ا ال ا يتخيلھ ا كم ا إلھامي ع، وھي ليست ھاجس رد والمجتم اة الف حي

راد  وتصنع ،التي يمكن أن تحقق بلمسة واحدة معجزات اإلصالح التعليمي والثقافي السحرية األف
ة  المتكاملين، إنما ھي مجموعة تكوينية من العمليات والفعاليات اإلنسانية متصلة المراحل، ووثيق

  .االرتباط بكينونة الفرد وعوامل بيئته الخارجية

ة التعليمي يم جوھر العملي اھج التعل ل من ار النفسي وتمث ا اإلط ة محتواھ كل نوعي ا تش ة، كم
اتھم  اھجھم واتجاھ ي من رون ف ا يعب وم إنم ئة الي تعلم، وناش ري للم اعي والفك في واالجتم والفلس

ھم من مبادئ وقيم ومفاھيم، لذا فإن مناھجنا اليوم تسھم م في المستقبل عما تلقوه في تعليمومواقفھ
  .)٩٣: ١٩٩١تركي، ( لغد بكل فئاتهإلى حد كبير في تكوين نوعية أفراد مجتمع ا

لو ذ زمن طوي الغ من ام الب ا باالھتم ا، وكتبھ اھج الرياضيات، ومعلميھ دت ، حظيت من وعق
ا  ة، ولكونھ ة وعربي دوات عالمي ؤتمرات ون د  -الرياضيات –لذلك م ادة ذات إطار فكري تعتم م

ن ا أحسن يمك إن تدريسھا إذا م ات، ف وانين والنظري درات ن ينمي أ على البحث واكتشاف الق الق
  .)١٩: ١٩٩٥عبيد، (العقلية لدى المتعلم ويوجھه نحو األصالة والمرونة 

دمات  نفس المق ة ل ن نتيج ر م تنتاج أكث ة باس مح للطلب تداللية تس ا االس ك ألن طبيعتھ وذل
ة ليضعوا المعطاة، والبنية المعرفية  ر الطلب ز تفكي ي يمكن أن تحف لھا غنية بالمواقف المشكلة الت

ا مع  حلوال ي تتفق تمام ة الت متعددة ومتنوعة وجديدة، وھذه في مجموعھا جوھر العملية اإلبداعي
م  ى اإلحساس بالمشكالت ومن ث وم عل يم االستراتيجي يق تعريف اإلبداع في الرياضيات، والتعل

  .)٢٠٨: ١٩٩٦المفتي، ( عة وأصيلة لحل المشكالت الرياضيةإنتاج طرق متعددة متنو
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التي يتم تعليمھا للطلبة ليس لمجرد حشو أدمغتھم بمعلومات عقيمة رسية إن الرياضيات المد
ى المساھمة  يھدف ، حيث إلى إنتاج طلبة مبدعين بالنسبة لھم، بل يتعدى ذلك تعليم الرياضيات إل

ارات األساسية  ده بالمھ ة من خالل تزوي في إعداد الفرد المتعلم القادر على مواجھة الحياة العملي
اعده  ي تس ات الت ة االتجاھ ليمة وتنمي رارات الس اذ الق ه، واتخ ي تواجھ كالت الت ل المش ى ح عل

  .)٤٠: ١٩٨٢أبوزينة، ( نحو تعلمھا االيجابية

ارة إجراء  ه مھ يس الھدف من ة ل يم الرياضيات للطلب ول أن تعل في ضوء ما سبق يمكن الق
د  م تع ل ل لة، ب ع بص ت للواق د ال تم ردة ق ائل مج ل مس ابية وح ات الحس ة العملي رة التقليدي النظ

تم أيضا بالتساؤالت: للرياضيات تركز فقط على التساؤل ا تھ ه؟ وإنم ه؟ : ما الذي نعلم كيف نعلم
  ولماذا نعلمه؟

ت  ي الوق يم ف دريس والتعل رامج الت عى ب ةتس ر نتيج ورة  الحاض اتي والث راكم المعلوم للت
يم الطال study skillsالمعرفية إلى استخدام مھارات الدراسة   learnب كيف يتعلمون في تعل

how to learn  ر ى التفكي ريبھم عل ي ت ى ضرورة وف ذي يشير إل ر، األمر ال ة التفكي ي كيفي ف
ارات  ى استخدام مھ دريب الطالب عل ر، وضرورة ت ارة التفكي يلة إلث ة وس اعتبار المعرفة العلمي

ن  اھزة، وم ا ج ن الحصول عليھ دال م ه، ب ة بنفس اف المعلوم ة الكتش ة كطريق د الدراس م تزوي ث
ق  م العمي ر، والفھ ددة للتفكي ب بفرص متع اھيم deeper understandingالطال ق المف ، وتطبي

  .)Quicke,1999:36( اسة في حل المشكالتالعلمية ومھارات الدر

ة،  ة العلمي ة المعرف والدارس لوجھة النظر السابقة يرى أنھا ال تمثل محاولة للتقليل من أھمي
دريب  ة ت تنتج أھمي د لكنه يس ر العلمي في تحدي ارات الدراسة، والتفكي ى استخدام مھ الطالب عل

وير  نھج، وتط وى الم ن محت ة م ب المھم هالجوان ا ت أوج ل بينھ ي حل التكام تخدامھا ف دا الس مھي
  .المشكالت، وھكذا يصبح الطالب أثناء تدريس الرياضيات فاعال ومفكرا

ذا  انل ع الباحث ور سيض ارات التع امقترح اتص وير مھ ي لتط دى معلم تراتيجي ل يم االس ل
ارات  طلبةالرياضيات بمحافظة غزة، لتدريب ال ى مھ على مھارات تعلم كيفية التعلم، وتدريبه عل

  : التفكير في كيفية التفكير أثناء تدريس الرياضيات باستخدام العديد من مداخل التدريس، منھا

  .Study Skills Approachمدخل مھارات الدراسة  .١

  . ريس مھارات التفكيرإستراتيجية تد .٢
  

  مشكلة الدراسة

عى ورات  تس وء التط ي ض تعلم ف داد الم ى إع ة إل طينية الحديث يات الفلس اھج الرياض من
ارات  ي تضم مھ ة الت ارات العقلي ة المھ إن ھدف تنمي ذا ف التكنولوجية التي يشھدھا ھذا العصر، ل

ؤثر في تدري المھمة في ھدافاألالدراسة ومھارات التفكير العلمي يعد من  ي ت س الرياضيات، الت
   .حياة الطالب داخل ھذا العالم التكنولوجي المعقد
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ي  د ورد ف لالولق ة مث ات واألبحاث التربوي ن الكتاب د م ، )Anday-Porter, 2000: (عدي
)Kramarski,2001( ،)Sedita,1999(  ع في ين المتب أن ھناك نزعة إلى استبدال أسلوب التلق

طة وخ يات بأنش دريس الرياض ر ت ة والتفكي ارات الدراس ب مھ ا الطال ارس فيھ ة يم رات عملي ب
م ار والفھ ي واالبتك دي . العلم دخل التقلي تبدال الم رة واس ى المحاض د عل ذي يعتم ة  أوال المناقش

تراتيجيات  بمدخل حديث يضع المعرفة العلمية داخل سياق فھم يراعي حياة الطالب، ويوفر له اس
  .الواحدتعلم التفكير، بدال من نص الكتاب 

ال  ذا المج ي ھ احثين ف ا كب الل رؤيتن ن خ ا وم ن ھن دريس الرياضيات(م ا، )ت ا  وإيمانن من
ام دوراليكون للمعلم الفلسطيني  أنبضرورة  ل الرياضيات  الھ ب، وتحوي ر للطال يم التفكي في تعل

   :مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التالية مادة حوارية، نستطيع تحدد إلى ةمن مادة حيادي

يات  .١ ي الرياض دى معلم تراتيجي ل يم االس ارات التعل وير مھ رح لتط ور المقت ا التص ي م ف
  .لمرحلة الثانوية بمحافظة غزةا

ا مستوى تمكن معلمي الرياضيات  .٢ ي م ارات ف ي محافظة غزة من مھ ة ف ة الثانوي المرحل
 التعليم االستراتيجي؟

راد .٣ ات أف ين متوسطات درج ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ل توج ديرھم  ھ ة حول تق العين
تراتيجي يم االس ارات التعل رات لمھ ى المتغي زى إل دورات : (تع ي، ال نس، المؤھل العلم الج

  ؟)التأھيلية، سنوات الخدمة
  

 فروض الدراسة

ول  .١ ة ح راد العين ات أف طات درج ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ديرھم ال توج تق
 ).ذكر، أنثى(لجنس تعزى إلى عامل ا لمھارات التعليم االستراتيجي

ديرھم  .٢ ول تق ة ح راد العين ات أف طات درج ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج
 ).بكالوريوس، ماجستير(لمھارات التعليم االستراتيجي تعزى إلى عامل المؤھل العلمي 

ديرھم  .٣ ول تق ة ح راد العين ات أف طات درج ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج
  ).علمية، تربوية(ليم االستراتيجي تعزى إلى عامل الدورات التأھيلية لمھارات التع

ديرھم  .٤ ول تق ة ح راد العين ات أف طات درج ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج
ة  نوات الخدم ل س ى عام زى إل تراتيجي تع يم االس ارات التعل نوات،  ٥-١(لمھ  ١٠-٦س

  ).سنوات ١٠سنوات، أكثر من 
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 أھداف الدراسة

  :ف الدراسة الحالية إلى ما يليتھد

ة في محافظة غزة من في إلى مستوى تمكن معلمي الرياضيات التعرف  .١ ة الثانوي المرحل
  .مھارات التعليم االستراتيجي

اك  .٢ ة الكشف عما إذا كان ھن راد العين ين متوسطات درجات أف ة إحصائية ب روق ذات دالل ف
زى إ تراتيجي تع يم االس ارات التعل ديرھم لمھ ول تق راتح ى المتغي ل : (ل نس، المؤھ الج

  ؟  )العلمي، الدورات التأھيلية، سنوات الخدمة

ي الرياضيات  .٣ دى معلم تراتيجي ل يم االس ارات التعل وير مھ رح لتط ي وضع لتصور مقت ف
 .المرحلة الثانوية بمحافظة غزة

  
 أھمية الدراسة

  :تكتسب الدراسة الحالية أھميتھا من خالل

ارات الدرا .١ تخدام مھ ة اس ة أھمي يص (س يم وتلخ ط وتنظ ل ورب ة وتكام ارات معالج مھ
 .في إكساب الطالب الفھم الصحيح للمفاھيم والعالقات الرياضية) المعلومات

 .أھمية استخدام مھارات التفكير العلمية في حل المشكالت الرياضية .٢

دريب الأھمية  .٣ ةدور معلم الرياضيات بالمدرسة الثانوية في ت ي  طلب ى حل المشكالت الت عل
 . ساعدھم على االبتكارت

ال  .٤ ين بمج ة المھتم ذه الدراس ائج ھ ن نت تفيد م ن أن يس يات، يمك دريس الرياض رق ت ط
 .الجامعات الفلسطينية، والطلبة أنفسھمفي والمشرفين على طلبة التربية العملية 

و الرياضياتيمكن أن يستفيد من نتائج ھذه الدراسة  .٥ ةبشكل خاص في  معلم ر  مواجھ الكثي
ن  ديم توى ات أو التح دني المس دريس، أو ت ة الت اء عملي واجھھم أثن ي ت عوبات الت الص

 .طلبةالتحصيلي لدى ال

اة،  .٦ ندرة مثل ھذه الدراسات في المجتمع الفلسطيني نتيجة ألولويات البحث وضرورات الحي
 .ومتغيراتھا السياسية

  
  مصطلحات الدراسة

رح اعد: التصور المقت م لمس ان للمعل ه الباحث ل يقدم و دلي ية ھ ه التدريس ة مھارات ي تنمي ته ف
  .المتعلقة بالتعليم االستراتيجي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

تراتيجي يم االس ه  :التعل ان بأن ه الباحث ة : " يعرف يم كيفي ي تعل ة ف ارات الدراس تخدام مھ اس
بيل  ي س ر، ف ة التفكي ي كيفي ر ف يم، والتفكي ب  أنالتعل تخدم الطال ة يس ة والمعرف ة اإلجرائي المعرف

ئول ل مس ي تحم تراطية ف هاالش ه بنفس م نفس ف ". ية تعل ب تعري ف يج ذا التعري وء ھ ي ض ف
  :استراتيجيات ھذا النوع من التعليم وھي

ة ارات الدراس ا   :مھ ا) Sedita,1999(تعرفھ تخدمھا : "بأنھ ي يس ة، الت ارات العقلي المھ
ذه . المعلم في تدريس الطالب النصوص العلمية، وفي تنفيذ األنشطة العلمية والعملية ة ھ ومن أمثل

ارات ا م (لمھ يص، الفھ ات، التلخ جيل المالحظ ة، تس ار الرئيس د األفك ات، تحدي يم المعلوم تنظ
  .)Sedita,1999: 55). (والتركيب

م : "بأنھا) ٢٠٠٣بھجات، ( ويعرفھا دريب المعل خطوات منظمة يمر بھا الطالب من خالل ت
  .)١٦: ٢٠٠٣ بھجات،". (الكتشاف المعلومات، في سبيل معالجة وتكامل وتخزين المعلومات

نشاطات عقلية مركبة، محكومة بقواعد " :بأنھا) ١٩٩٩جروان، (يعرفھا   :مھارات التفكير
ن  م تك يلة ل واتج أص ى ن ا، أو التوصل إل ؤ بھ ن التنب واتج يمك ى ن ود إل تدالل، تق ق واالس المنط

  .)٨٢: ١٩٩٩جروان، ( "معروفة مسبقا
  

  الدراسات السابقة

 على حدالتي تناولت بعض عناصر ھذه الدراسة، ولكن  بيةواألجن العربية الدراساتتعددت 
يتم  ال توجد الباحثينعلم  ه س ه أو بجوھره، وعلي ة مست الموضوع بأكمل ة أو أجنبي دراسة عربي

  .عرض بعض األعمال السابقة المتعلقة بالموضوع ككل

ات األ:  )٢٠٠٨الصالحي، (دراسة  ين ھدفت الدراسة إلى تحسين الكفاي ة للمعلم حديثو دائي
ة(التعيين  نتين خدم ة) أقل من س ق : (في المجاالت التالي ة لتحقي د الطرق التدريسية المطابق تحدي

ارات أخذ الملحوظة،  تثماره، مھ ارات تنظيم الوقت واس ر، مھ ارات التفكي األھداف، تدريس مھ
ة ة التكويني ود التقويمي د البن ئلة، تحدي د؛ )واالستعداد لالختبار، والتنشيط مع األس ة  وق تكونت عين

ة، من ذوي ) ٢٥( الدراسة من ة غزة التعليمي ة األساسية بمنطق ة من معلمي المرحل معلم ومعلم
د تمثلت أداة الدراسة  الحاجات المھنية الحقيقية، حيث تم اختيارھم بمشاركة مديري المدارس، وق

وقد تم  .تيجيبصحيفة رصد لتحديد مستويات جودة األداء لعناصر تصميم الخطة والتعليم االسترا
د  تراتيجي، وق يم االس م تنفيذ ورشة عمل لمدة يومين لتدريب المعلمين على تحديد متطلبات التعل ت

ة ل ة الفوري ة الراجع ارات الصفية تقديم التغذي اء الزي ين أثن ة(لمعلم ة، متابع ذ ) توجيھي م تنفي  ٣وت
ين ذوي الك ين الجدد والمعلم ين المعلم رات ب ادل الخب ة لتب ةدروس تدريبي اءة العالي ي ضوء .ف وف

ائج ين النت ة ب ل والمقارن ات الرصد والتحلي دي اتضح أ عملي ي والبع ي الوضعين القبل اك ف ن ھن
ين  ا ب ين م توي التحس راوح مس ات ويت ي الكفاي ا واضحا ف نا ايجابي ، %)٥٦.٨ -% ٤١.٤(تحس

ي من خالل ورش  العمل ويرجع ذلك التحسن إلى تركيز المشروع التطويري على الجانب العمل
 . والدروس التدريبية والمتابعة المستمرة
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  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة  وح، (دراس و مل ة، وأب ة  :)٢٠٠٦عفان دفت الدراس ىھ رف إل تخدام بعض  التع ر اس أث
دى طالب الصف التاسع  إستراتيجيات النظرية البنائية في تنمية التفكير المنظومي في الھندسة ل

ى ثالث مجموعات، حيث درست طالبا موزعين عل) ١٣٥(األساسي بغزة، وتكونت العينة من 
تعلم  تخدام دورة ال ة باس ائي والثالث تعلم البن وذج ال تخدام نم ة باس ة والثاني ة العادي ى بالطريق األول

ائج  علىالقائمة  ارات الدراسة، وأظھرت النت يمھ ال ف ر الفع ائي  األث تعلم البن استخدام نموذج ال
 .لدى أفراد العينة ودورة التعلم على تنمية التفكير المنظومي في الھندسة

امج  :)Patterson, 2005(دراسة بيترسون  ة برن ى الكشف عن فعالي ھدفت الدراسة إل
في مھارات التعليم اإلستراتيجي على اتجاھات طلبة برنامج المھارات األكاديمية في الرياضيات 

رات ار المتغي الجنس، ( :واتجاه الطلبة نحو الرياضيات في جامعة تكساس، مع األخذ بعين االعتب
ي دل العالمات التراكم ة )العمر، العرق، مستوى الدخل، مع ؛ حيث خضعت المجموعة التجريبي

ارات الدراسة ر :  (لمحاضرات تضمنت توجيھات وتوضيحات عن مھ ات، التفكي تنظيم المعلوم
كلة ة عناصر المش ة، كتاب ول مختلف ي حل ا خضعت المجموعة الضابطة لمحاضرات ...)  ف بينم

دي كل تقلي ة بش ارات الدراس ه لمھ ملت  .دون توجي ة صفوف ش ن أربع ة م ت العين ) ٨٥(وتكون
ات ) ٩٢(ذكور،  ة ذوي خلفي راد العين ان أف ة وك ة مختلف ة، ومستويات تعليمي ار مختلف اث بأعم إن
امج تكساس . متباينة ة برن ى طلب ارات الدراسة عل يم مھ ر في تعل ر الكبي ائج األث وقد أسفرت النت

ة  ة نحو الرياضيات بشكل للمھارات األكاديمي ى اتجاھات الطلب ر عل ا أث ة الرياضيات، كم وطلب
 .  ايجابي لصالح المجموعة التجريبية

ة  :)Brown & et al, 2005(دراسة براون وآخرين  امج لتنمي اء برن ى بن التي ھدفت إل
ائج  ارت نت د أش ة، وق ية المختلف واد الدراس ي الم وتر ف تخدام الكمبي ة باس ارات الدراس بعض مھ

طالبا من المدارس الثانوية بوالية فلوريدا إلى الدور الذي يقوم به ) ٩٦(الدراسة التي طبقت على 
ة ارات الدراسة التالي ة مھ ي تنمي امج ف ذا البرن ارات : (ھ ة، مھ ارات البحثي ديم، المھ ارات التق مھ

 ).التفكير

ارات الد :)King, 2004(دراسة كينج  ذي ھدفت الدراسة إلى تحديد أثر مساق مھ راسة ال
درات  ة أصحاب الق ة الكلي ات طلب ية واتجاھ تراتيجية دراس ق إس ة وف ة عام ي كلي تعلم ف طور لل

ة من  دا، وتكونت العين ة فلوري درات منخفضة ) ٤٢(التعليمية المنخفضة في جامع ديھم ق ا ل طالب
ة( ات تعليمي راد )إعاق ث درس أف ابطة حي ة وض وعتين تجريبي ى مجم ة إل مت العين د قس ، وق

ة )التعليم االستراتيجي(وعة التجريبية مساق مھارات الدراسة المجم راد العين درس أف م ي ا ل ، بينم
الضابطة ھذه المھارات، وقد أظھر أفراد المجموعة التجريبية تحسنا ذا داللة على ستة من عشرة 

ار الرئيسة والفرعي: (مستويات ھي ة، استثمار الوقت، التركيز، معالجة المعلومات، اختيار األفك
ق ار، القل تراتيجيات االختب ذات، اس ار ال ة، اختب ائل التعليمي ديھم ) الوس ن ل ة مم ة الكلي وأن طلب

ارات  تراتيجيات دراسية نتيجة مشاركتھم في مساق مھ إعاقات في التعليم تمكنوا من تحسين اس
 .الدراسة، سواء مع طلبة لديھم إعاقات أو ممن لست لديھم أية إعاقات
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ة  ات، (دراس وم  :)٢٠٠٣بھج ي تق ة الت ارات الدراس ة مھ د قائم ى تحدي ة إل دفت الدراس ھ
ارات  دخل مھ اوني، وم تعلم التع ين خطوات ال دمج ب بمساعدة المتعلم كيف يتعلم وكيف يفكر، وال

ر العلمي ارات التفكي ة مھ ا في تنمي ه عملي تم تقويم د ي د أظھرت . الدراسة لتطوير مدخل جدي وق
ة في تطوير النتائج تفوق مدخل التعلم التعاو ة التقليدي ني القائم على مھارات الدراسة على الطريق

ة ارات التالي ي المھ ك ف ي وذل ر العلم ار صحة : (التفكي روض، اختب ار الف كلة، اختي د المش تحدي
  .الفروض، تفسير الفروض، التعميمات

دى  :)Smith, 2002( دراسة سميث  ارات الدراسة ل ويم مھ حيث استھدفت الدراسة تق
وعتين ائج  مجم د أشارت نت يھم، ولق ارات معلم امج لتطوير مھ اء برن ة، وبن دارس الثانوي من الم

ة،  دى الطلب ي ل ق الواجب المنزل زال قل ه المعلمون في اخت وم ب ذي يق الدراسة إلى الدور المھم ال
دى  ا أظھرت وجود نقص ظاھر ل ة البحث، كم دى الطالب عين اديمي ل وتطوير التحصيل األك

ل تعرض مع ة قب ةالطلب ة التالي ام الدراس ي مھ دريب ف امج الت يھم لبرن ات، : (لم جيل المالحظ تس
 ).، المھارات التنظيميةتلالختبار، مھارات إدارة الوق اإلعدادمھارات 

ذه  :)Kramarski & Mavarech, 2001(راسة كرامارسكي، ميفاش د استھدفت ھ
ل الرياضي، ة التعق ى تنمي ة عل أثير ثالث طرق تعليمي اوني : (وھي الدراسة فحص ت تعلم التع ال

ي  ارات الدراسة ف ى مھ ائم عل اوني الق تعلم التع ي الرياضيات، ال ارات الدراسة ف ى مھ ائم عل الق
ائم  أن استخدامولقد أظھرت النتائج ) العلوم، التعلم التقليدي داخل الصف مدخل التعلم التعاوني الق

 .  مداخل في تنمية التعقلعلى مھارات الدراسة في تدريس الرياضيات يتفوق على باقي ال

نفيلد  ة س ول  :)Sinfield, S., 2000(دراس ود ي اء م ة بن ذه الدراس تھدفت ھ ث اس حي
ة  ارات الثق ة مھ ره في تنمي اس أث دن، وقي ة شمال لن دى طالب جامع ارات الدراسة ل لتطوير مھ

ة من  ة البحث والمكون دى عين ارات االتصال ل د أشار) ٥٨(بالنفس، ومھ ة، ولق ت طالب وطالب
ارات  ة مھ ارات الدراسة في تنمي ى مھ دريب عل ة الت ه عملي وم ب ذي تق م ال النتائج إلى الدور المھ
ة  ي تنمي ة ف ارات الدراس تخدام مھ ة بضرورة اس ذه الدراس النفس، وأوصت ھ ة ب االتصال والثق

 .اإلبداع

ارات  :)Ting & Raymond, 2000(دراسة تنج وريموند  ويم مھ استھدفت الدراسة تق
ارات الدراسة  ين مھ ة ب د العالق ا استھدفت تحدي ة، كم ات الجامعي ى بالكلي لدى طالب السنة األول

ارات  ين مھ ائيا ب ة إحص ة دال ود عالق ائج وج رت النت د أظھ اديمي وق يل األك ة والتحص الدراس
الدراسة والتحصيل األكاديمي، واالحتفاظ بمحتوى المادة لدى طالب العينة، كما أوصت الدراسة 

 .ة الطالب في األنشطة الجامعية لتطوير مھارات اإلبداع لديھمبضرورة مشارك

ھدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام نموذج التعلم االستراتيجي  :)٢٠٠٠إسماعيل، (دراسة 
ذ  دى تالمي على تحصيل المفاھيم الرياضية وبقاء أثر التدريب والتفكير اإلبداعي في الرياضيات ل

دادي،  ف األول اإلع ت عيوالص رى تكون ابطة واألخ داھا ض وعتين إح ن مجم ة م ة الدراس ن
روق ود ف ة عن وج ائج الدراس فرت نت ة، وأس ة تجريبي اھيم  ذات دالل ي تحصيل المف إحصائية ف

  .فكر اإلبداعي لصالح أفراد المجموعة التجريبيةتالرياضية وبقاء اثر التدريب وتنمية ال
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ة اليرموك من  ھدفت إلى معرفة مدى تمكن كلية :)١٩٩٩مقدادي، (دراسة  ة بجامع التربي
مھارات الدراسة ممثلة بمھارتي األفكار والتلخيص، وقد اختار الباحث عينة عشوائية طبقية تمثل 

م  اطالب) ١٦٠( ممجموع طلبة كلية التربية بلغ عددھ وطالبة، وقد أسفرت النتائج ان أفراد العينة ل
ر اك ف م تكن ھن ه ل ين يكونوا متقنين لمھارات الدراسة، وأن ة إحصائية ب متوسطات وق ذات دالل

 .درجات أفراد العينة تعزى إلى التخصص

ى  :)١٩٩٩الشحات، (دراسة  اوني ھدفت الدراسة إل يم التع ى دور مدخل التعل التعرف إل
د تكونت  ابع، وق ة الصف الس دى طلب القائم على مھارات الدراسة في تنمية التحصيل الرياضي ل

ن  ة م ة الدراس ا و) ٦٢(عين وعتينطالب ى مجم وزعين عل ة م اع طالب ائج ارتف د اظھرت النت ، وق
ة  راد المجموع ات أف ط درج ن متوس ة ع ة التجريبي راد المجموع ة أف ابي لدرج ط الحس المتوس

 .الضابطة

ادا  ة زورن ة  :)Zornada, 1998(دراس ى معرف ة إل دفت الدراس تراتيجياتھ ي  االس الت
ة االييستخدمھا المعلمون الناجحون في تعل اليب م اللغ ة، وكيف يستجيبون ألس ة ثاني ة كلغ نجليزي

ة ائج التالي ى النت تراتيجيات : التعلم المختلفة، وتوصلت الدراسة إل ى عدة إس ة يلجأون إل أن الطلب
راءة الكتب : (أھمھا ة، ق ى حائط الغرف ياء عل ذكرھا، لصق األش د أن يت ي يري تسجيل األشياء الت

 .)بتمعن، تنظيم الوقت

مدخل مھارات الدراسة  أثر ھدفت الدراسة إلى قياس :)Cardelle, 1995(كاردل دراسة 
دريس داف الت ة بعض أھ ي تنمي يات ف ي الرياض يل ف ي التحص الب بطيئ ن الط ة م دى عين ، ل

ارات  ادة، ومھ بالمرحلة االبتدائية، وقد أظھرت النتائج نمو التحصيل الرياضي، واالتجاه نحو الم
   .حل المشكالت لدى التالميذ عينة البحث

  
  التعقيب على الدراسات السابقة

ول  بعد العرض السابق لبعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، يمكن أن نق
  :أن معظم الدراسات أكدت على

  ،اديمي وير التحصيل األك ي تط تراتيجي ف التعليم االس ة ب ة والمتعلق ارات الدراس ة مھ أھمي
ارات حل المشكالت باإلضافة إلى الدور الذي تقوم به ھذه ال ر ومھ ة التفكي مھارات في تنمي

  .ومھارات االتصال

  ة وم والرياضيات واللغ يم العل ي تعل ة ف ارات الدراس تخدامھا لمھ ي اس ات ف ت الدراس تباين
 .االنجليزية، في تنمية التفكير اإلبداعي ، والمھارات التنظيمية ومھارات إدارة الوقت

 ابھة ف اليب مش ات أس م الدراس ى ي التصميمي الاتبعت معظ ت عل ا طبق ث أنھ ي حي تجريب
 ).مجموعات ضابطة، ومجموعات تجريبية(طالب 
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  دى ما يميز الدراسة الحالية عن غيرھا أنھا تبحث في تطوير مھارات التعليم االستراتيجي ل
تھم  اس مدى ممارس د قي المعلمين، حيث سيتم وضع تصور مقترح لتنمية ھذه المھارات، بع

  .له في المدارس
  
  طار النظري للدراسةاإل

  Study Skills Approachمدخل مھارات الدراسة   :أوال

ابه تتجه الحركة التربوية الحديثة إلى جعل المتعلم محور العملية التعليمية، وتركز على  إكس
ا  المھارات المتنوعة بھدف التمكن من مسايرة االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية التي أفرزتھ

اةالتغيرات الس د، . ريعة في جوانب الحي ر الناق ذاتي، والتفكي التعلم ال دة ك اھيم جدي ا ظھرت مف كم
نھج ..وأسلوب حل المشكالت وغيرھا م وأدواره والم ى المعل ، األمر الذي أدى إلى تغير النظرة إل

  .ومحتواه

تراتيجيات دراسية  تيعاب مضمونه، مستخدما عدة إس نھج بھدف اس تعلم مع الم يتعامل الم
ر للحصول ة، لكن كثي ائج مناسبة في النھاي ى نت ي  اعل ائج الت ى النت من الطالب ال يحصلون عل

افي  ل يرجونھا، ليس ألنھم لم يبذلوا الجھد الك مب وى الدراسي  ألنھ ال يحسنون التعامل مع المحت
ذي  أوكما يجب،  ار، في الوقت ال ه آخرون ال يحسنون تنظيم الوقت واالستعداد لالختب نجح في ي

  .)٢١٥: ١٩٩٩مقدادي، (ھدا أقل، ولكنھم درسوا بطريقة أفضل بذلوا ج

ة  راءة الفاعل ن الق ه م ارات تمكن ه لمھ دى امتالك ى م ا عل ب أكاديمي اح الطال د نج ويعتم
ارات الدراسة  ال لمھ ي تساعده  Study Skillsلمقرراته، ويتم ذلك من خالل استخدامه الفع الت

ارات الدراسة راءاته المختلفة، في تقييم المعلومات في ق ى أن مھ احثين إل ولقد أشار الكثير من الب
تراتيجية  ي األداء الصفي والتحصيلي كإس تخدم ف وى بشكل تس ن المحت تمكن م ة بھدف ال تعليمي

  .)Zornada, 1998: 52( فاعل وعلى مستوى من الكفاءة

القراءة أنفي ضوء ما سبق يمكن القول  ا، ف اختالف الغرض منھ ة الدراسة تختلف ب  طريق
اء المعلومات وأخذ  ا النتق المالحظات بھدف البحث تحتاج من الطالب إلى المزيد من التدقيق فيھ

ار الرئيسة من  ز األفك رأ لتميي إن الطالب يق ة التلخيص ف ي حال ا ف ه، أم المتصلة بموضوع بحث
ف الفھم الھامشية في المحتوى، أما إذا كانت قراءته استعدادا لالختبار فإنه يقرأ ويدرس متأنيا بھد

ارات الدراسة . العميق لمحتوى ما يقرأ ك مھ ورغم تعدد األھداف فإنه يتطلب من الطالب أن يمتل
  .الكتاب بكفاءة، ويحصل على االستفادة القصوى بأقل وقت وجھد ممكنينفھم ليتمكن من 

اك عادات دراسية  إن كثير من الطلبة ال انون صحيحة يدركون أن ھن ة، فيع وأخرى خاطئ
كال ن مش ين ت م ى تعي درتھم عل دم ق ا ع ن أبرزھ ل م دة لع ن عدي ا م ة وتمييزھ ار الرئيس األفك

دا التفاصيل الداعمة، ومعاملتھم لجميع أنواع الكتب ب نمط يكون واح الخولي، (الطريقة نفسھا، وب
٦٥: ١٩٨٩(.  
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باع  ب أداة الش يح للطال ي تت ارات الت ن المھ ة م ارات الدراس احثين مھ ر بعض الب د اعتب وق
ه د  اھتمام ه، وق ى اھداف ا أوالوصول إل ق عليھ ة ) Sedita, 1999: 141(طل ارات الدراس مھ
  :مجاالت ةو قسمھا إلى ثالث Efficient Study Skillsالفاعلة 

ات .١ ى المعلوم ور عل ارات العث واميس  :مھ تخدام الق ات، واس اع التعليم ارات إتب م مھ وتض
 .والمراجع، ومھارات استخدام الرسوم والبيانات

  .وتضم مھارات القراءة وكتابة المذكرات والتلخيص :لتنظيممھارات ا .٢

 .وذلك باستخدام سرعات متنوعة طبقا للھدف من القراءة :مھارات السرعة .٣

  :مھارات الدراسة إلى) ١٩٨٩الخولي، (وقد صنف 

  .مھارات تنظيم الوقت واستثماره .١

يسة، وتعيين التفاصيل مھارات فھم المحتوى وتضم إدراك أنواع الكتابة، وتحديد الفكرة الرئ .٢
 .الداعمة، وإدراك العالقة بين الفقرات

في  .٣ ارات األداء الص ذ  Classroom Performance Skillsمھ ارات أخ م مھ وتض
 .الملحوظة، واالستعداد لالختبار، والتنشيط مع األسئلة

 .)١٢٣: ١٩٨٩الخولي، ( Skimmingمھارات التصفح  .٤

تعراض األدب  الل اس ن خ بق وم ا س وء م ي ض ارات ف نيفات مھ ق بتص وي المتعل الترب
تصنيف المتعلقة بمعلمي الرياضيات تتطلب  الدراسة المتعددة، رأى الباحثان أن أغراض الدراسة

  :لھذه المھارات كما يلي

 ارات وى مھ م المحت ة،  :فھ رة الرئيس د الفك وى، وتحدي وع المحت ارات إدراك ن م مھ وتض
ة ين التفاصيل الداعم كلة الريا وتعي ل المش كلة و ،ضيةلح ين عناصر المش ة ب إدراك العالق

  .الرياضية

 ار،  :مھارات إتباع التعليمات ع األفك وتضم مھارة التدقيق في معطيات السؤال، مھارة تجمي
 .استخدام السرعة وتسجيل المالحظاتمھارة 

 وتتضمن مھارة تلخيص المشكلة، وتفسير الرسومات الھندسية  :مھارات التعامل مع النص
 .والبيانية

 ارات األداء الصفي تنتاج،  :مھ ارة التوصل لالس اش، ومھ ي النق اركة ف ارة المش وتضم مھ
 .والبحث عن حلول أخرى

 ت يم الوق ارات تنظ رورية،  :مھ ر الض يل غي ذف التفاص ارة ح م مھ يم ووتض ارة تنظ مھ
 . ترتيب األفكار تريبا ھرمياوتقسيم الوقت على عناصر المشكلة، والبيانات، 
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ب اح الطال ن  إن لنج ب م ن الطال ار يمك ة األفك ارات معالج تالك مھ ددة، وام ه المتع عوامل
ن  ا م ة وتمييزھ دوين المالحظات الھام ن دروس، وت ه م تمع إلي ا يس ار، فيم ة تسلسل األفك متابع

ة ك. الھامشية ى معرف ات المسائل الرياضية يساعده عل ين مئ ار الرئيسة من ب اء األفك ا أن انتق م
ى النجاح في ھيكل بناء المشكلة الرياض ة عل م عامل يساعد الطلب رون أن أھ د الكثي ا يعتق ية، كم

ألة  ا في المس ة وتنظيمھ معالجة األفكار وإدراك المعلومات ھو قدرتھم على فھم الكلمات المفتاحي
  .وربطھا بالخبرات السابقة

ي  ة ف ار الرئيس ل واألفك دي الجم ى تح د عل ارة التلخيص ال تعتم إن مھ ك ف ى ذل افة إل إض
ات والكلمات المفتاحية فحسب، ولكنھا تحتاج من الطالب الوعي بالكلمات الراب النص، طة والعالق

  .التي يجب استخدامھا، لتعكس العالقات القائمة

ع  ن خالل تنوي ارات م ذه المھ دريس ھ تراتيجيات ت ع اس ن تنوي م م د للمعل ان الب ا ك ن ھن م
ا، كم ى التعامل معھ ارات النصوص الرياضية التي يدرب الطالب عل ذه المھ تالك ھ ا يساعد ام

تجھيز أنفسھم وتلخيص مقرراتھم بھدف دراستھا استعدادا لالختبار، خاصة عند تعدد الطلبة على 
ار د االختب تھا عن اف لدراس ت الك وفر الوق دم ت ية ، وع ادة الدراس ادر الم  مص

)Kramarski,2001: 81(.  

ة  ارات الدراسة، وأإن شعور الطلب ى مھ ة بحاجتھم الماسة إل تھم األكاديمي ى دراس ا عل ثرھ
يساعد في امتالك ھذه المھارات، وعليه البد لمعلم الرياضيات من وضعھم في مواقف تساعدھم 

رى  ا، حيث ي ى إدراك أھميتھ تراتيجيات ) Zornada, 1998: 95(عل أن تمكن الطالب من اس
بمناسبة يساعدھم على  ة، حيث أن معالجة تنظيم المعلومات، ومعالجتھا وفق عمليات عقلية مناس

تالك  ى ام اعدھم عل الب، ويس ر الط توى تفكي تيعابھا يعكس مس دف اس ار بھ ات واألفك المعلوم
  .مھارات الدراسة والمھارات العقلية العليا

ارات، فيستخدم النصوص  ك المھ ه لتل ى حاجة طلبت ا إل م أن يكون واعي ى المعل إن عل لذا ف
زمھ ي تل ارات الت ى المھ دريبھم عل ية لت ائل الرياض ع المس ل م ي التعام رونتھم ف ادة م م، ولزي

  .الرياضية
  
  مھارات الدراسة نواعأ

رى  ا ) Sedita, 1999: 62(ت ة، يمر بھ ارة عن خطوات منظم ارات الدراسة عب أن مھ
ي  ارات الت مل المھ د ليش ة يمت ارات الدراس وم مھ ا أن مفھ ات، كم اف المعلوم ب الكتش الطال

ل، ر  يستخدمھا الطالب في معالجة وتكام دة غي ا في مواقف جدي م تطبيقھ ات، ث وتخزين المعلوم
  :مألوفة، وھي تنقسم إلى عدة أنواع، منھا

ة  .١ ارات معرفي ارات   :Cognitive Skillsمھ ات، ومھ ارات معالجة المعلوم وتشمل مھ
يم  ي تنظ رية ف ات البص تخدام المنظم ارات اس ات، ومھ جيل المالحظ ئلة وتس ه األس توجي

  .البيانات
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ة  :Metacognitive Skillsعرفية مھارات فوق م .٢ ارات تخطيط وإدارة عملي وتشمل مھ
  .التعلم والتحكم فيھا وتقويمھا

رى  تخدام  Sinfield, 2000): 56(وي ة الس ارات الالزم ي المھ ة ھ ارات الدراس أن مھ
ة  تعلم في العمل والدراسة، الطالب للمصادر المختلف ي يستخدمھا الم ة الت أو اإلجراءات المختلف

ل أثناء  عملية االستقصاء والتعلم الذاتي لتطوير درجة من االستقاللية وتحمل المسئولية، وھي تمث
ا ات  ياأساس مكون ي عملي ا ف تخدم أيض ية خاصة الرياضيات، وتس واد الدراس ي الم للتحصيل ف

  .معالجة المعلومات وجمعھا

ان أن  رى الباحث ك ي وء ذل ي ض تراتيجيوف تعلم االس و Strategic Learner الم : ھ
تعلم " الطالب الذي يستخدم مھارات الدراسة في تعلم كيفية التعلم، والتفكير في كيفية التفكير، والم

ى  م نفسه بنفسه، حت ئولية تعل الذي يستخدم المعرفة اإلجرائية والمعرفة االشتراطية في تحمل مس
  ".يصبح معتمدا على ذاته في التعليم والتفكير

  
  تحصيل الدراسيلدراسة في تنمية الدور مھارات ا

ات  ة عالق ات الحديث جلت الدراس د س ارات الدإلق تخدام مھ ين اس ة ب ة والتحصيل يجابي راس
  .)٢٠٤: ٢٠٠٣الحيلة، : (الدراسي، حيث أنھا

  التنظيم، والتسلسل المنطقي في ام ب وسيلة ناجحة لتقديم الموضوعات الجديدة، حيث االھتم
  .عرض المادة

 اه، خاصة إذا ما ركزت على جھود الطلبة أنفسھممثيرة للدافعية وباعثة على االنتب. 

  ي اب المدرس ادة الكت راء م م إث تطيع المعل دما يس ة عن ة الطلب راء ثقاف ادة وإث الحة لزي ص
 .بخبراته

  بعض في ادة بعضھا ب تعتبر طريقة مناسبة للربط بين الموضوعات، وذلك بربط أجزاء الم
 .التدريس

 ،تعلم ألن  مفيدة في تقديم الكثير من أمور الحياة دريب الم لذلك يؤكد كثير من المربين على ت
 .يمتلك مھارات االستماع، ومھارات التعبير الذاتي

  ات تثير في الطلبة البحث، والتفكير واالعتماد على النفس في الوصول إلى القواعد والنظري
 .الرياضية واألحكام العامة

و تحصيله ھذا ويمكن تفسير العالقة الموجودة بين اكتساب الطالب  ارات الدراسة، ونم لمھ
  :الدراسي في ضوء النظريات التالية

ة :  نظرية اضطراب االنتباه المعرفي .١ ذه النظري رى ھ ى  أنت ق يجعل الطالب يركز عل القل
ار ويمي،  األفك ياق تق ل س بة داخ ر المناس رغي ذي األم ة  ال ارات الدراس عف مھ يض
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ؤدي الطالب لذا فإنه من الم. واستراتيجيات البحث لدى الطالب ع أن ي ق أداء الوق ع القل مرتف
القلق ل، ف ع درجات أق ذه  -فقيرا في االختبارات، ألنه يشعر بإعداده الضعيف ويتوق ا لھ طبق

ه  -النظرية ل من قدرت ار، ويقل يجعل المتعلم يھتم بالمواد واألجزاء غير المناسبة في االختب
ار االنھزامي غاله باألفك بب انش ات بس ة البيان ى معالج ةعل ارات   .ة القھري ت مھ ا كان ولم

تعلم  تخدام الم إن اس ذا ف تعلم، ل دى الم ار ل ق االختب زال قل ي اخت م ف دور مھ وم ب ة تق الدراس
  .لمھارات الدراسة يساھم في تطوير التحصيل الدراسي لديه

ة .٢ اءة الذاتي ة الكف ى   :نظري ه عل رد عن قدرت دات الف ام معتق ى أن نظ ة إل ذه النظري ير ھ تش
ة م از مھم ين انج توى مع ي مس ة ف ة(عين اءة الذاتي لوكه ) الكف ى س رة عل ة كبي ؤثر بدرج ي

ردات  اه مف درھا تج ي يص رارات الت ى الق ؤثر عل رد ت ة للف اءة الذاتي ائي، أي أن الكف النھ
اءة  األحداث في المواقف المستقبلية، ولما كانت مھارات الدراسة تمثل شكال من أشكال الكف

  .مھارات الدراسة في التنبؤ بالنجاح األكاديمي للمتعلم الذاتية، لذا فإنه يمكن استخدام

تعلم فوق المعرفي .٣ ة ال ه العوامل   :نظري وم ب ذي تق م ال دور المھ ى ال ة إل ذه النظري تشير ھ
والمھام واإلجراءات فوق المعرفية، في إنجاز المھام األكاديمية بنجاح، حيث أن اإلجراءات 

  . ارات الدراسةالتي تھتم بھا ھذه النظرية متضمنة في مھ
  

  ر العلميدور مھارات الدراسة في تنمية التفكي

م  أنتشير الدراسات التربوية الحديثة إلى  ي تحول دون تعل دا من المشكالت، الت اك عدي ھن
ا  ى ) Secada, 1991(الطالب لمھارات التفكير، ففي دراسة قام بھ ا إل م  أنأشارت نتائجھ المعل

ة روف التقليدي ل الظ ي ظ ادر ف ر ق ل  غي ى تحلي ب عل درة الطال ة ق ى تنمي امي عل نھج النظ للم
ة، واستخدامھا  أخرىالمشكالت، كما أن الطالب من ناحية  ادئ العلمي ق المب ى تطبي غير قادر عل

ة، و ر التقليدي كالت غي ل المش ي ح ى  أنف ارھم إل ل أعم ذين تص الب ال بة الط ا  ١٥نس عام
: ٢٠٠٣بھجات، (%. ٤٣ال تتجاوز ويستطيعون حل مشكالت علمية رياضية من خطوتين فقط 

٣٩(.  

المشكالت التي يتعرض لھا الطالب أثناء سعيه لتعلم مھارات ) Reynold,1989(ويلخص 
  :التفكير في نقطتين، ھما

اھج  يءيصل الطالب وبخاصة بط .١ ر، في ظل المن نخفض في التفكي ى مستوى م يم إل التعل
ذي ة، األمر ال ة الكلم ى ثقاف ي تركز عل ة، الت ارات  التقليدي ى انخفاض مستوى مھ ؤدي إل ي

  .الدراسة لديه

التدريس التي يستخدمھا في التعامل مع الطال ب في تدھور  وأساليبتساھم سلوكيات المعلم  .٢
مستوى التفكير العلمي لدى الطالب، حيث يستخدم المعلم أسئلة منخفضة المستوى الفكري، 

  .التدريسوال يمارس مھارات حل المشكالت في عملية 
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ي تمكن الطالب ) Peterson & Swing, 1989(ا ويحدد كل من ھذ مھارات الدراسة، الت
ي  ة ف ى حل المشكالت الحديث ه عل دة، وتطور قدرت ي مواقف جدي ابقة ف ه الس ق معارف ن تطبي م

  :المھارات التالية

 فحص المعلومات المرتبطة بالمشكلة واستخدامھا في الحل.  

 تنظيم المعلومات في جدول. 

 ر المشكلة، وترتيبھا في ضوء معاييركتابة عناص. 

  العصف الذھني(التفكير في حلول مختلفة للمشكلة.( 

 وضع المعلومات داخل إطار أو نموذج مفھوم. 

  ١٥-١٢: ٢٠٠٠إسماعيل، (مھارات تحديد األفكار، وتسجيل المالحظات(. 

ادئ على المعلم مرا أنه يجبولتحقيق عملية تنظيم مھارات الدراسة، يرى الباحثان  اة المب ع
  :التربوية والنفسية التالية

ا  :مبدأ البرمجة .١ ة البرمجة في أنھ ال ويقصد به التجزئة الھادفة المخططة، حيث تكمن أھمي
يح الفرصة  االنتقالتتيح للطالب  ا تت ابقة، كم من خطوة إلى أخرى إال بعد إتقان الخطوة الس

   .خطوة الالحقةلتقويم التعلم في الخطوة الواحدة قبل االنتقال إلى ال

ع .٢ دأ التنوي اطات  :مب ع بالنش دأ التنوي ذا المب د بھ ة يقص ائل تعليمي تعلم ووس ادر ال وبمص
 ).مجسمات، عينات، نماذج، شفافيات، برنامج حاسوب(

ذاتي .٣ تعلم، دون أن يتجاھل  :مبدأ التعلم ال ة ال نظم والميسر لعملي م ھو الم حيث يكون المعل
 .كليف بالتعيينات لالزمة للدرسعملية الغلق إثراء وتصويبا مع الت

م،  :مبدأ المرونة .٤ ل المعل ة من قب ارات الدراسة بعقالني يم مھ د تعل ة عن حيث ينصح بالمرون
  .ألن ھناك مھارات تحتاج إلى المزيد من الوقت إلتقانھا

تعلم .٥ ات ال مولية نتاج دأ ش ة  :مب ق أربع ى تحقي دف إل ة تھ ارات الدراس يم مھ ث أن تعل حي
 :نتاجات ھي

 ى إدراك  إدراك ولھا عل ي أص د ف ي تعتم يات الت ادة الرياض ي م ة ف اھيم، خاص المف
  .المفاھيم وربطھا بالواقع

 القيام بعمليات عقلية مثل عملية تتبع برھان ما، أو تتبع مراحل معينة. 

 االتجاه الذي يعتقد أن على المعلم االھتمام به. 

 المھارات الدراسية التي يشتمل عليھا درس معين. 
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ي ضوء م ي ف ة الت د العام ادئ والقواع ق بالمب ور تتعل دة أم اك ع ول أن ھن ا سبق يمكن الق
ل ا ي ح ة ف اعد الطلب ي تس ة، والت ارات الدراس يم مھ ي تعل اعد ف توى تس ى المس كالت عل لمش

  :)٥٠-٤٦: ١٩٨٨فايد، (يمكن تلخيصھا فيما يلي ) حصيليالت(األكاديمي 

ى الصعب .١ المعلم الحاذق ال : التدرج من السھل إل ذكر الصعوبات ف دأ ب اميب ه، ألن  أم طالب
ردات  ع مف م بجمي صعوبات كل درس متفاوتة، وھنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة أن يلم المعل

  .االنتقال من المعلوم إلى المجھوليستطيع تحديد من أي األبواب يدخل، وكذلك مادته ل

 .تشويق الطالب، واالستفادة من رغباتھم، وربط المادة بمحيطھم .٢

 .حقيقة أوال بصورة إجمالية ثم الشروع في تفصيلھا وتفريعھاعرض ال .٣

  إستراتيجية تدريس مھارات التفكير  :ثانياً 

ع أنواعه، حيث يتفق معظم  إن بعض معايير اختيار طريقة التدريس له صلة بالتفكير بجمي
م من أھداف التأالناس على أن التعليم من  ر ھدف مھ ارات التفكي يم مھ ر، أو تعل ة، جل التفكي ربي

ه و أنو ر لطلبت وفير فرص التفكي رأالمدرس يجب أن يفعل كل ما يستطيع من أجل ت من  ان كثي
ة  ي مقدم ا يضعونه ف دفا تربوي ر ھ ى التفكي درة كل طالب عل ة تطوير ق رون مھم ين يعتب المعلم

  .أولوياتھم

ة يم كعملي ة والتعل ربين التعامل مع التربي ال  إن عصر التغيرات المتسارعة يفرض على الم
ه مع المستجدات في  يحدھا زمان أو مكان، وتستمر مع اإلنسان كحاجة وضرورة لتسھيل تكيف

تعلم"بيئته، ومن ھنا تكتسب شعارات  يم الطالب كيف يفكر"و " تعليم الطالب كيف ي ة " تعل أھمي
التكيف مع المستجدات يستدعي  إنخاصة ألنھا تحمل مدلوالت مستقبلية في غاية األھمية، حيث 

  .)١٢٥: ١٩٩٥كييف، ( م مھارات جديدة واستخدام مواقف جديدةتعل

ة ات الالزم ار المعلوم ي اختي ه ف ا نحتاج ي البحث عن المصادر، كم ر ف اج التفكي ا نحت  إنن
اك أسباب  ن، وھن لموقف، واستخدام ھذه المعلومات في معالجة المشكالت على أفضل وجه ممك

ارات عديدة تحتم على مدارسنا االھتمام المستمر بت وفير الفرص المالئمة لتطويرھا، وتحسين مھ
  .التفكير لدى الطلبة بصورة منظمة وھادفة

  
  مستويات التفكير

د  ى مستوى الصعوبة والتجري د بصورة أساسية عل ر يعتم في إن مستوى التعقيد في التفكي
ه يجيب بصو ه فإن م ھاتف رد عن اسمه أو رق دما يسأل الف ر، فعن ة المھمة المطلوبة أو المثي رة آلي

ي، ولكن د عقل ى أي جھ ه أن يعطى تصور ودون أن يشعر بالحاجة إل دون  اإذا طلب إلي الم ب للع
ي  ام بنشاط عقل ر صعوبة، تستدعي القي ة أكث ام مھم أجھزة حاسوب، فإنه بال شك سيجد نفسه أم

ك ى ذل ا ،أكثر تعقيدا واستنادا إل ين مستويين ھم ر ب احثون في مجال التفكي ز الب د مي ة، الح( :فق يل
٤٠٢: ٢٠٠٣(.  
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 تفكير من مستوى أدنى أو مستوى أساسي.  

 تفكير من مستوى أعلى أو مركب. 

ي  ر األساس من التفكي ة ويتض ا المعرف ن بينھ رة م ارات كثي ذكرھا(مھ ابھا، وت ، )اكتس
ا أمر ضروري  أنيتفق الباحثون على والمالحظة، والمقارنة، والتصنيف، وھي مھارات  إجادتھ

ة، إذ كيف يمكن االنتققبل أن يصبح  ر المركب بصورة فعال ة مستويات التفكي ا لمواجھ ال ممكن
و من  الم يخل دم تصورا لع لشخص ال يعرف شيئا عم طبيعة جھاز الحاسوب واستعماالته، أن يق

  .أجھزة الحاسوب

ا ائص منھ دة خص ه ع ب فل ر المرك ا التفكي عادة، : (أم رره  )١٥٥: ٢٠٠٣س ةال تق  عالق
ة رياضية لوغاريتمية، بمع ة بمعزل عن عملي ه بصورة وافي نى أنه ال يمكن تحديد خط السير في

  .تحليل المشكلة

 يشتمل على حلول مركبة أو متعددة. 

 يتضمن إصدار حكم أو إعطاء رأي. 

 يستخدم معايير أو محكات متعددة. 

درج  ر تن واع من التفكي ة أن ى وجود خمس ق أغلب المراجع المختصة عل ة وتتف تحت مظل
التفكير اإلبداعي، حل المشكلة، اتخاذ القرار، التفكير فوق التفكير الناقد، : (، وھيالتفكير المركب

د يكون ) المعرفي ره، وق زه عن غي ارات تمي ى عدة مھ واع عل ذه األن حيث يشمل كل نوع من ھ
ين في استخدام كلمات مناسبا أن يشير إلى وجود حالة من الخلط لدى المرب ة"ين والمعلم ، "عملي

ارة" تراتيجيةإ"، "مھ د وصفھم " س ة عن تخدم كلم ر، حيث تس اطات التفكي ة"لنش لوصف " عملي
ة  ير كلم ا تش ب، بينم ر المرك ة للتفكي ة الخمس اط الرئيس ارة"األنم ة " مھ ارات الفرعي ى المھ إل

  .)٣٦: ٢٠٠٤دجاني، (المرتبطة بكل واحدة من عمليات التفكير، أو استراتيجياته الرئيسة 

ام بسلسلة من الخطوات " ل المشكالتح" ونظرا ألن التفكير في  واتخاذ القرار يتطلب القي
وعين من األحيانالمتتابعة في معظم  ذين الن واع، فإنه من الممكن تصنيف ھ ر المركب  أن التفكي

ر تراتيجيات التفكي واء صنفت  ضمن اس اھيم، وس وين المف ة تك ا عملي افة إليھ ي تضم باإلض الت
ا تتمي ات فإنھ تراتيجيات أو عملي اآلتيكاس ية ب ر األساس ارات التفكي ة، ( :ز عن مھ : ٢٠٠٣الحيل

٤٠٣(.  

 استراتيجيات التفكير أكثر تعقيدا من مھارات التفكير.  

 يتطلب تطبيق اإلستراتيجية التفكير وفق نسق من الخطوات المتتالية. 

  أحد الوظائف الرئيسة للتفكير الھادف اإلستراتيجيةيمثل تطبيق. 

  عدد من مھارات التفكير األساسيةاستخدام  اإلستراتيجيةيتطلب تطبيق. 
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ر  ات التفكي ر، أو عملي تراتيجيات التفكي أما مھارات التفكير األساسية في أقل صعوبة من اس
ر  ارات التفكي د، وتضم مھ المركبة، ولكنھا تتفاوت فيما بينھا من حيث مستوى الصعوبة أو التعقي

  :األساسية اآلتي

  .د جذورھا إلى علم المنطق والفلسفةبعض مھارات االستدالل التي تعو .١

 .مھارات التفكير الناقد .٢

  .)التخطيط، المراقبة، التحكم، التقييم(مھارات التفكير فوق المعرفي  .٣
  

  التفكير مھاراتالمبادئ األساسية لتنمية 

ت التفكير لدى الطالب، من المبادئ األساسية التي يجب على المعلمين مراعاتھا لتنمية قدرا
  :)١٩-١٨: ٢٠٠٤ر،جب(ما يلي 

دركھا وفق  :التضارب المعرفي .١ حيث يرى بياجيه أن الخبرات التي يصعب على الطفل أن ي
ين  ر أفضل، فمن واجب المعلم وى وطرق تفكي ه مخططات أق ر لدي مخططاته الذھنية، تثي
اندة  م صياغة خطوات مس ة، ومن ث ة الذھني درات الطلب ات وأنشطة تتحدى ق تصميم فعالي

  .اجھة ھذا التحديتساعدھم على مو

ذا  انه يمكن للطلبة أن يتعلموإحيث  :البناء االجتماعي .٢ الكثير من عملھم في مجموعات، وھ
م  زم المعل ا يل رصم وفير ف اش وعرض اآلراء، و ت رة للنق ر أكثي ات النظ تمع لوجھ ن يس

 .المختلفة

ذات .٣ ة ال ى  :مراقب د تشجيع الطالب عل ھم  أنفال ب روا أنفس تعلم، وأن يعتب ة ال روا بعملي يفك
وه، م يفھم ا ل وه وم ا فھم ون م ان  متعلمين نشطين يراقب ا ك م وم ا لھ ان ممتع ا ك ون م ويعرف

 .ممال، ويتمكنون من تحديد استراتيجيات تزيد من قدراتھم على الفھم والمعرفة

ة  :نقل المعرفة .٤ ارات في غرف ه الطالب من مھ ا يتعلم ط م ذلك رب اة ويقصد ب الصف بالحي
ى  ين إل ي مع ي موضوع دراس بة ف ة المكتس ل المعرف ة نق ن أھمي رغم م ى ال ة، فعل اليومي
مواضيع مدرسية أخرى وإلى سياقات خارج نطاق المدرسة، فإن التعليم المدرسي يجب أن 

 .يركز على إبراز فرص نقل المعلومات، من خالل مقارنة األحداث والمواقف المتشابھة
  

  ھارات التفكيرمعوقات تعليم م

م  ن أھ دارس، وم ي الم ال ف ر الفع يم التفكي ول دون تعل ي تح باب الت ن األس د م اك العدي ھن
  :األسباب التي تعيق تنمية مھارات التفكير في المدارس الفلسطينية كما يراھا الباحثان ما يلي
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 لكثير من النظام المدرسي والبيئة الصفية ال يشجعان على التفكير، فالنظام المدرسي يحكمه ا
ه  الي فإن رارات، وبالت الضوابط التي تقيد المعلم، فيصبح ال يملك الحرية الكافية في اتخاذ الق

 .يصعب عليه بناء بيئة صفية ديمقراطية تشجع األسئلة والحوار والتفكير

  دف ون تھ ا المعلم ي يطرحھ ئلة الت ن األس ر م ىالكثي ظ  إل ى الحف ة عل درة الطلب اس ق قي
ئلة تتطلب واالسترجاع والفھم  د المعلمون عن طرح أس ا يبتع في أحسن األحوال، وغاليا م

ي تتطلب  التطبيق والتحليل، وعادة ال يمنح المعلمون الطلبة الوقت الكافي إلجابة األسئلة الت
 .التفكير

  المعلم ال في اغلب األحيان يم في المدرسة، ف ة التعل ذات ومراقب ال يتم تعليم مھارة مراقبة ال
ع الط اقش م تراتين ة اس ئلة الرياضية خاصة، لب ي يجيات لحل األس ة الت ارات الدراس أو مھ

 .تساعد الطلبة على التغلب على صعوبة النص

  ي ة الت ضعف تأھيل المعلمين فيما يتعلق بتنمية مھارات التفكير لدى الطلبة، فالمواد التدريبي
ن أي موضوع و م اد تخل ة تك اء الخدم ة وأثن ل الخدم ون قب ا المعلم يم  يتلقاھ ى تعل يحث عل

 .التفكير

  ادرا م، ون ة وأدائھ يستخدم المعلمون في العادة أساليب التقييم التقليدية لفحص تحصيل الطلب
م لموضوع  رفتھم وفھمھ ة توظيف مع ما يطلبون منھم القيام بمھام حقيقية تتطلب من الطلب

   .الدرس، وتحثھم على التفكير والتميز

  :من األسباب التي تعيق تعليم التفكير من أھمھا المزيد) ٢٤١: ١٩٩٩جروان، (ويضيف 

 عدم وضوح مفھوم التفكير وعدم االتفاق على تعريف محدد له.  

  ،ين دريب المعلم رامج ت اھج وب ميم المن ى تص يم عل ول التعل دي ح وم التقلي يطرة المفھ س
  .وأساليب التدريس

 ى إ ة ال ترق واد نظري ي م ون ھ ا المعلم ي يتلقاھ ة الت واد التدريبي ة الم توى الممارس ى مس ل
 .الميدانية أو الخبرة التعليمية

 اعتماد النظام التربوي على امتحانات مدرسية تقيس مستوى الحفظ والتذكر عند الطلبة. 
  

  المعلم في تنمية مھارات التفكير دور

روا  ين إن ينظ ى المعلم ىعل تعلم ال  إل ة ال ھلين لعملي دين ومس وي كمرش م الترب دورھ
للمعرفة، حيث أن مفھوم المعلم عن عملية التعليم والتعلم يؤثر إلى حد كبير  كمحاضرين أو ناقلين

داعي أو  د واإلب ر الناق ة التفكي ى تنمي ؤثر عل ا ي ا، م ي يتبعھ تراتيجيات والممارسات الت ى االس عل
  :)٢٣: ٢٠٠٤جبر، ( ولھذا فمن واجبات المعلم .إعاقته لدى الطالب
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الي، ، لطالما اعتبر الصف الھادئ خلق بيئة صفية ثرية ومشجعة على التعلم .١ ھو الصف المث
ة  ر ھي البيئ تعلم والتفكي ى ال زة عل ة الصفية المحف ى أن البيئ وي يشير إل إال أن األدب الترب

  .التي توفر للمتعلمين فرصا كثيرة للنقاش

ة  .٢ ة بحيث يضمن أال يشت الطلب ئلة الموجھ ة، ويسأل األس االستماع لوجھات النظر المختلف
 .الدرسعن موضوع 

 .التسامح مع أخطاء طلبته ويشعرھم بالثقة، ويمنحھم األمن ليعبروا عن آرائھم بحرية .٣

يھم  ه يطرح عل دى طلبت ر وتطويره ل ة التفكي ى تنمي ويرى الباحثان أن المعلم الذي يھدف إل
ه أسئلة مفتوحة ومتشعبة، قد تنبع من المواقف اليومية، كذلك عليه  دريب طلبت تعدا لت أن يكون مس

  .ى تحليل النقاش وتقييم التفسيرات خاصة الرياضية منھاعل
  

  مھارات التفكير التي نريد

ة  .١ راد  :)Fluency(الطالق ا األف تخدم بھ ي يس ھولة الت ر الس ة التفكي د بطالق ث يقص حي
ه، زادت  دماغ وتحدى طاقات ز ال المعلومات المخزنة لديھم عند الحاجة إليھا، فكلما زاد تحفي

ه  ة القدرت ى معالج ةعل ن الطالق واع م ة أن ين ثالث ون ب ز التربوي د مي ات، وق ي معلوم : ھ
  ".الطالقة اللفظية، طالقة المعاني، طالقة األشكال"

ة  .٢ ر  :)Flexibility(المرون ط التفكي ر نم ى تغيي درة عل ر الق ي التفكي ة ف د بالمرون يقص
ة حل المشكالت، و د محاول رد عن ي تواجه الف ات الصعبة الت ا وأسلوبه لتجاوز العقب ذا م ھ

 .تعتمد عليه معظم المسائل الرياضية

ادرة  :)Originality(األصالة  .٣ ة والن ر المألوف تجابة غي ر االس حيث يقصد بأصالة التفكي
 .، أو في اإلجابة عن أسئلة مستقبليةلبعض األسئلة التي تحتاج إلى وضع تصور لشيء ما

ار  .٤ ة :)Elaboration(تفصيل األفك اء التربي ميھا بعض علم ث يس م  حي ، )اإلفاضة(باس
دا،  ر تعقي ه أكث ر بسيط لجعل ي يمكن إضافتھا لمثي ويقصد بھذه المھارة عدد التفصيالت الت

  .كأن يضاف مطلوب لمسالة رياضية
  

  تنمية مھارات التفكير الرياضية

ةالفرص  أنإلى  اإلشارةتجدر  ار لتنمي ر امھ داعيت التفكي را  اإلب وافر كثي دى الطالب تت ل
ذا ) حورارية(ء بشكل عشوائي أثنا ة، ولھ المحتوى، كأن تحول المسألة الرياضية إلى قصة درامي

  .يجب ان تستثمر ھذه المواقف في ذلك

ان أن و رى الباحث ا ي تفادة منھ ن االس ي يمك ية الت تراتيجيات الرياض م االس ن أھ وير م لتط
  :في الرياضيات ما يلي مھارات التفكير االبداعي لدى الطالب
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 ،الفكرة الرئيسة، والتوصل إلى آلية العمل لحل المشكلةأي تلخيص  التركيز. 

  التوصل إلى الحل مماأتفحص السلبيات والتحديات الرياضية التي تمثل عقبة. 

  وعي، وتفحص ما ينقص من المعلوماتبشكل موضالتفكير في المعلومات والبيانات. 

  والمشاعر والحدس دون تبرير منطقياالحاسيس. 

  ا ھو ايالبحث رات عن كل م ا، مع إعطاء تبري ي يمكن الحصول عليھ د الت ابي، والفوائ ج
 .منطقية

 ز التفكير اإل ى تعزي دائل، ويسعى إل ات والب رة بداعي الذي يتفحص كافة اإلمكاني ة فك وتقوي
   .الحل

ر  ارات التفكي في ضوء ما سبق تعتبر المشكالت الرياضية المناخ الخصب المالئم لتنمية مھ
ينھا وتطوير ا وتحس االعلي د ھ ال والنق ل والخي ب والتأم ل والتركي رص للتحلي ن ف وفر م ا ت ، لم

  .واألبداع وتوليد األفكار، وكذلك إيجاد حلول عدة والتاكد من صحتھا
  

  إجراءا ت الدراسة

  منھج الدراسة

ع الباحث رف  اناتب ي للتع في التحليل نھج الوص يات الم ي الرياض ن معلم توى تمك ى مس إل
درس ة غزة من مھارات التعليم االستراتيجيبالمرحلة الثانوية في محافظ نھج ي ذا الم ، حيث أن ھ

ي تجيب عن  ظاھرة أو حدث أو قضية موجودة يمكن الحصول عليھا من المعلومات المعطاة الت
  .فيھا الباحثينأسئلة البحث دون تدخل 

  المعالجة اإلحصائية

ام الباحث رامج الحاسوب اإلحاللتحقق من صحة الفروض ق ) SPSS( صائين باستخدام ب
)Statistical Package for social Sciences (وھي كالتالي :  

  اري ل كوكسون"اختب ي و وي ان وتن  Mann-Whitney,  Wilcoxon W, Test " م
 .لحساب داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين وغير مرتبطتين 

  تحليل التباين األحادي"ONE WAY ANOVA "ين متوس روق ب ة الف اد دالل طات إليج
 . ات أو أكثردرجات ثالثة متغير

  ت"اختبار" "T. test "لحساب داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين وغير مرتبطتين.  

  معامل ارتباط  بيرسون"Pearson " د من اط كل بن تبانة ومدى ارتب للتأكد من صدق االس
 .تبانةلالسرتباط كل مجال بالمجموع الكلي ابنود االستبانة بمجالھا وكذلك مدى 
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  معامل ارتباط سبيرمان"Spearman " للتأكد من صدق االستبانة ومدى ارتباط كل بند من
 .لالستبانةبنود االستبانة بمجالھا وكذلك مدى إرتباط كل مجال بالمجموع الكلي 

  لالستبانةمعادلة كرونباخ ألفا إليجاد ثبات . 

  معادلة التجزئة النصفية"Splet half "انةلحساب ثبات االستب. 

  التكرارات والنسب المئوية لكل بند من بنود االستبانة. 

  مجتمع الدراسة وعينتھا

ي  ة ف دارس الثانوي يات بالم ات الرياض ي ومعلم ع معلم ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم يتك
م  د ت ارمحافظة غزة، وق نھم بلغت  اختي ة م ة عشوائية طبقي ة) ٨٢(عين ا ومعلم ، والجدول معلم
  .د العينةاالتالي يوضح توزيع أفر

  .توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات:  )١(جدول 
  المجموع    المتغير
  أنثى  ذكر  الجنس

٨٢  
٣٢  ٥٠  

  فأكثر ١٠  )١٠-٦(  )٥-١(  سنوات الخدمة
٨٢  

٤٩  ١٩  ١٤  
  ماجستير  بكالوريوس  المؤھل العلمي

٨٢  
٨  ٧٤  

  تربوية  علمية  الدورات التدريبية
٨٢  

٥٩  ٢٣  
  

  أدوات الدراسة

م  ة، ت وع الدراس ة بموض ابقة المتعلق ات الس وي، والدراس ى األدب الترب الع عل د االط بع
  :ةاآلتي األدوات استخدام

ة، .١ دارس المختلف ي الم ي الرياضيات ف ع معلم ابالت الشخصية م راء بعض المق دف  إج بھ
تراتيجي،  يم االس ارات التعل نھم من مھ ذلك التعرف إلى مدى تمك  بعض مشرفي مبحثوك

يا ى  تالرياض رف إل دف التع ةبھ ي  آلي دى معلم تراتيجي ل يم االس ارات التعل وير مھ تط
زة ة غ ة بمحافظ ة الثانوي يات بالمرحل ً  . الرياض رفا ان مش احثين ك د الب ون أح ث  ك لمبح

 ً  .ثلنفس المبح الرياضيات واآلخر معلما

انوي إجراء  .٢ دازيارات ميدانية لبعض معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم الث رس داخل الم
 .داخل الغرفة الصفية الصفي ومالحظة األداء
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ويين .٣ ين الترب ى مجموعة من المحكم ، إعداد االستبانة في صورتھا النھائية بعد عرضھا عل
ارات  ى وأدنى المھ ى أعل ام، وإل ى المستوى الع ين بھدف التعرف إل وتوزيعھا على المعلم

  .اإلستراتيجية الفرعية
  

  صدق االستبانة

  نيصدق المحكم  :أوالً 

م  راء والمختصين بھدف تعرف آرائھ قام الباحثان بعرض االستبانة على مجموعة من الخب
ة في  ة الثانوي حول بنود االستبانة والھادفة للتعرف إلى مستوى تمكن معلمي الرياضيات بالمرحل

تراتيجيمحافظة غز يم االس ارات التعل ن مھ ود ة م ن بن د م ل بن اق ك دى اتف ن م د م ك للتأك ، وذل
ديل بعضھا االستبان ود وتع تبعاد بعض البن م اس ة مع مجاليھا، وفي ضوء آراء السادة المحكمين ت

  : بنداً موزعة كما في الجدول اآلتي) ٤٠(اآلخر ليصبح عدد بنود االستبانة 

  .عدد بنود االستبانة حسب كل مجال من مجاالتھا:  )٢(جدول 
  المجموع الكلي  الثاني  األول  المجال

  ٤٠  ٢٠  ٢٠  عدد البنود

  صدق االتساق الداخلي  :ثانياً 

اط لبيرسون  امالت االرتب بيرمان  "Pearson"قام الباحثان بحساب مع " Spearman"وس
ة  تبانة والدرجة الكلي تبانةبين كل مجال من مجاالت االس ا في الجدول لالس ائج كم ، وكانت النت

    .اآلتي

  .االستبانة والدرجة الكلية له التمعامالت االرتباط  بين درجات كل مجال من مجا:  )٣(جدول 
  الثاني  األول  المجال

  ٠.٩٤  ٠.٩٤  معامل ارتباط بيرسون

اط بيرسون ) ٢(يتضح من الجدول رقم  ين " Pearson"السابق أن معامالت االرتب ك ب وذل
د  لالستبانةدرجات مجاالت االستبانة كل على حدة والدرجة الكلية  ھي قيم دالة إحصائياً وذلك عن

  .٠.٠١ لةدال مستوى
  

  ثبات االستبانة

  باستخدام التجزئة النصفية  :والً أ

اط  ل االرتب اد معام ك بإيج فية وذل ة النص انون التجزئ تخدام ق تبانة باس ات االس اب ثب لحس
   :لبيرسون بين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجموع الفقرات فردية الرتبة كما يأتي
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  ___________= ث    

    ر+  ١                

  ثبات االستبانة : ث : حيث 

  . معامل االرتباط لبيرسون : ر         

رات  ة ومجموع الفق ة الرتب رات زوجي ين مجموع الفق وبحساب معامل االرتباط لبيرسون ب
  ) . ٠.٨٧= ر ( فردية الرتبة لإلستبانة 

  ٠.٩٣=   ___________           = ث   وعليه فإن 

                           ٠.٨٧+  ١  

تعتبر عالية والذي يدل على الوثوق بھذه ) ٠.٩٣= ث (سبق نجد أن قيمة معامل الثبات  مما
ة في محافظة غزة  ة الثانوي االستبانة في التعرف إلى مستوى تمكن معلمي الرياضيات بالمرحل

  . من مھارات التعليم االستراتيجي ، وھذا مؤشر على صالحية االستبانة للتطبيق

  ) α(استخدام معامل كرونباخ ألفا ب  :ثانياً 

لحساب ثبات االستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا تم ايجاد مجموع تباين فقرات االستبانة 
  : وتباين المقياس الكلي وھي كما يلي 

 

=      ______          ١        _- __________  

                  

ـ ع ٢، ععاد المقياس، ن عدد أبمعامل الثبات αحيث  ي، مج اس الكل مجموع    ٢تباين المقي
  . تباين األبعاد المختلفة للمقياس  

                         

  ٠.٩٤ =         __________     -     - ١       ________ -  =  αوعليه فإن 

  

اخ أ تبانة باستخدام معامل كرونب ات االس ة معامل ثب ا مما سبق نجد أن قيم ) ٠.٩٤=  α(لف
ى مستوى تمكن معلمي الرياضيات  والتي تعطي داللة على الوثوق بھذه االستبانة في التعرف إل

ى صالحية ة من مھارات التعليم االستراتيجيبالمرحلة الثانوية في محافظة غز ذا مؤشر عل ، وھ
  .االستبانة للتطبيق

   ٢  x٠.٨٧         

  ٢مجـ ع  

  ٢ع    

  ن

  ١   –ن   

  جـ

٢ 

١ – ٢   

 جـ

٨١.٦٧  

٥.٠٢١  

 ر ٢
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  نتائج خاصة بالسؤال األول

ا الت: على األولينص السؤال  دى م يم االستراتيجي ل ارات التعل رح لتطوير مھ صور المقت
   معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بمحافظة غزة؟

ن  ب م ن الطال ار يمك ة األفك ارات معالج تالك مھ ددة، وام ه المتع ب عوامل اح الطال إن لنج
ا م ة وتمييزھ ات الھام دوين المالحظ ن دروس وت ه م تمع إلي ا يس ار، فيم ل األفك ة تسلس ن متابع

ا  ية، كم اء  أنالھامش ة ھيكل بن ى معرف اعده عل ات الجمل يس ين مئ ار الرئيسة من ب اء األفك انتق
  .الفقرة والوصول إلى حل المشكلة

ويين وبعض معلمي الرضيات على نتائج الدراسة، واستناداً إلى آراء المشرفين وبناء  الترب
يم يرى الباحثان أن ھناك عدة  أمور قأثناء المقابالت الشخصية  ارات التعل د تسھم في تطوير مھ

  :االستراتيجي لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية، أھمھا

  ما يخص المھارات المعرفية .١

  ة ة للمعرف ب المختلف د الجوان دة بغرض تحدي وى الوح ل محت اھيم، (ضرورة تحلي مف
 )حقائق، تعميمات

  ة ذھني(توجيه عدة أسئلة دون انتظار جواب من الطلب رة  )العصف ال ل طرح الفك قب
 .الرئيسة

  ل درس تقب ول موضوع ال ة ح ى دروس حواري ية إل دروس الرياض ل بعض ال تحوي
  .النقاش والحوار وتسجيل المالحظات

  ات  األسئلةتدريب الطلبة على كيفية توجيه د تنظيم معطي الرياضية بصورة منطقية بع
 .المشكلة الرياضية

 لحالي بما يلزمه من معرفة مسبقةتدريب الطلبة على مھارات ربط موضوع الدرس ا. 

  ما يخص المھارات فوق المعرفية .٢

  ى ز عل الل التحفي ن خ ة م ه الطلب اعاتوجي ى  تب ى، عل رة األول ات للم تم  أنالتوجيھ ي
  .التطبيق ذاتيا في المرة الثانية

  ة(تدريب الطلبة على تنظيم البيانات في شكل ل درس ) خريطة مفاھيمي ات(مث ) العين
ات في الصف الحادي )إنسانيةعلوم (عشر في الصف الحادي  ذلك درس المتتالي ، وك

 ).علمي(عشر 

  درس من ى المجرد(التدرج خالل ال ى الصعب أو من المحسوس إل ى ) السھل إل حت
 .يتسنى للطالب اكتشاف المعلومة الرياضية
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  كل ن بش ة ولك دى الطلب بيل االستقصاء ل ي س اوني ف دخل التع تخدام الم د اس ن المفي م
 .محدود

 ين ت ة من المحكم ى لجن د عرضھا عل ر العلمي بع طبيق اختبارات تحمل مقياس التفكي
 .بغرض تقييم التعليم االستراتيجي من فترة إلى أخرى

  ثانينتائج خاصة بالسؤال ال

ؤال ا نص الس انيي ى  لث ي "عل ة ف ة الثانوي يات بالمرحل ي الرياض ن معلم توى تمك ا مس م
  " تيجي ؟محافظة غزة من مھارات التعليم االسترا

اري  عنولإلجابة  ان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعي السؤال السابق قام الباحث
  : ومجموع التكرارات والنسبة المئوية لكل فقرة من المجالين وھي كما يلي

  استراتيجية مدخل مھارات الدراسة للطالب أثناء الدرس: المجال األول

  .مدخل المھارات الدراسية للطالب فقاً الستراتيجيةترتيب الفقرات تنازلياً و:  )٤(جدول 

 المتوسط رةـالفق م
  االنحراف
  المعياري

  مجموع
  التكرارات

  النسبة
 المئوية

أحثه على تحديد الفكرة الرئيسة .١
 .للمسألة الرياضية 

٩٠.٠٠  ٣٦٩  ٠.٥٩٣  ٤.٥٠٠%  

أساعده على التدقيق في .٢
 .معطيات السؤال 

٨٩.٥١  ٣٦٧  ٠.٨٣٥  ٤.٤٧٦%  

  %٨٧.٥٦  ٣٥٩  ٠.٦٩٦  ٤.٣٧٨ .عوه للمشاركة في النقاشأد.٣
أدربه على إدراك نوع المحتوى .٤

كالسؤال والمثال والتدريب 
 والنشاط

٨٦.١٠  ٣٥٣  ٠.٦٧٩  ٤.٣٠٥%  

أحثه على تجميع أفكاره ووضع .٥
 .خطة الحل

٨٥.١٢  ٣٤٩  ٠.٧٨٣  ٤.٢٥٦%  

أدربه على إدراك العالقة بين .٦
عناصر المشكلة الرياضية 

 )النتيجةالسبب و(

٨٤.٨٨  ٣٤٨  ٠.٨٥٤  ٤.٢٤٤%  

أطلب منه دائماً تنظيم البيانات.٧
 .واألشكال الرياضية 

٨٤.١٥  ٣٤٥  ٠.٦٢٣  ٤.٢٠٧%  

أطلب منه تعيين الفاصيل .٨
الداعملة لحل المشكلة 

 .الرياضية

٨٣.١٧  ٣٤١  ٠.٧٢٨  ٤.١٥٩%  
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

المتوسط الفقـرة م
  االنحراف
  المعياري

  مجموع
  كراراتالت

  النسبة
 المئوية

أدعوه إلى تفسير الرسومات .٩
 .الھندسية والبيانية 

٨٢.٤٤  ٣٣٨  ٠.٨٣٧  ٤.١٢٢%  

أشجعه على تسجيل المالحظات .١٠
 .أوالً بأول 

٨٢.٢٠  ٣٣٧  ٠.٩٠٣  ٤.١١٠%  

أدربه على التحكم الذاتي في .١١
 .الحصول على مفتاح الحل

٨٢.٢٠  ٣٣٧  ٠.٧٧٠  ٤.١١٠%  

تنتاج أدربه على التواصل لالس.١٢
 .أوالقاعدة الرياضية 

٧٩.٧٦  ٣٢٧  ٠.٨٠٩  ٣.٩٨٨%  

أدربه على تقسيم الوقت المتاح .١٣
 .على عناصر المشكلة 

٧٩.٥١  ٣٢٦  ٠.٨٠١  ٣.٩٧٦%  

أطلب منه دائماً تلخيص المشكلة.١٤
. 

٧٩.٠٢  ٣٢٤  ٠.٧٨٤  ٣.٩٥١%  

أحثه على استخدام الرسوم .١٥
واألشكال الرياضية للتأكد من 

 .الحل

٧٧.٨٠  ٣١٩  ٠.٩٠٣  ٣.٨٩٠%  

أساعده على ترتيب األفكار .١٦
 .ترتيباً ھرمياً 

٧٧.٣٢  ٣١٧  ٠.٨٤٣  ٣.٨٦٦%  

أشجعه على البحث عن حلول .١٧
 .أخرى للمسألة الرياضية 

٧٥.٦١  ٣١٠  ٠.٨١٧  ٣.٧٨١%  

أحثه على السرعة في قراءة .١٨
 .المحتوى المطلوب

٧٤.٦٣  ٣٠٦  ٠.٩٠٣  ٣.٧٣١%  

أناقشه في مقباييس االحتفاظ أو .١٩
أحد المعطيات أو  التخلي عن

 .الحلول

٧١.٧١  ٢٩٤  ٠.٩١٦  ٣.٥٨٥%  

أساعده في العمل ضمن .٢٠
 .مجموعات صغيرة

٦٩.٢٧  ٢٨٤  ٠.٩٧١  ٣.٤٦٣%  

تمكن معلمي الرياضيات ام ل يم  يتضح من الجدول السابق أن المستوى الع ة التعل في مرحل
راوح  ء الدرسكمدخل لمھارات الدراسة للطالب أثنا الثانوي لمھارات التعليم االستراتيجي ان يت ك

ة %) ٦٩.٢٧ -% ٩٠.٠٠(ما بين  وھذا يؤكد أھمية التعليم االسترتيجي من وجھة نظر أفراد عين
درس ،  اء ال ية أثن ارات الدراس ل المھ ي تفعي ة ف ة الدراس ي الرياضيات ألھمي رة معلم ذلك نظ ك

  .التعليم االستراتيجي في ضوء المرحلة العمرية لھؤالء الطالب
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

ارة ت الفقوقد احتل ألة الرياضية"رة الخاصة بالعب رة الرئيسة للمس د الفك ى تحدي ه عل " أحث
ا %" ٩٠.٠٠"المرتبة األولى وبنسبة  وھذا يؤكد أھمية الفكرة الرئيسة للمسألة الرياضية في حلھ

ا  ر نصف حلھ ل الطالب يعتب والتعامل معھا بكل سھولة ويسر؛ وأن فھم المسألة الرياضية من قب
ذ الحل ويبقى النصف اآلخر ارة . لتنفي ا العب ات السؤال"أم دقيق في معطي ى الت د " أساعده عل فق

ل الرياضي بإعتبار أن التدقيق في معطيات السؤا%" ٨٩.٥١"حازت على الترتيب الثاني ونسبة 
ألة  ةعتبار أن نقطة البدء لحل أيا؛ والذي يدفع معلمي الرياضيات إلى جزء ھام في تنفيذ الحل مس
  . السؤال الرياضي رياضية ھي معطيات

ل  رة اً لتطبيق المستوياتأما بالنسبة ألق ل األخي ا قب ارة م د كانت العب يم االستراتيجي فق لتعل
بة ى نس ازت عل ي ح د " وھي%" ٧١.٧١" والت ي عن أح اظ أو التخل اييس االحتف ي مق ه ف أناقش

ة المناقشة  "المعطيات أو الحلول ين مع ضرورة أھمي اييس حيث يعتببر الكثير من المعلم في مق
ار من  ول باعتب ات أو الحل االحتفاظ ولكن صعوبة لدى بعض الطالب في التخلي عن أحد المعطي

ألة الرياضية ع المس اطي م ي التع ا ف تويات العلي بتھا . المس ي بلغت نس رة والت ارة األخي ا العب أم
رغم من " اعده في العمل ضمن مجموعات صغيرةأس"فكانت %" ٦٩.٢٧" ى ال د عل ذا يؤك وھ

راً أھم أون كثي ة ال يلج ذه المرحل ي ھ الب ف رون أن الط ين ي اوني إال أن المعلم يم التع ة التعل ي
الحوار والمناقشة  رة ويلجأون لطرق أخرى  ك للمجموعات الصغيرة في ظل الموضوعات الكبي

  .الخ... واالستقراء واالستنباط 

ات ئلة ھومن خالل المقابالت الشخصية مع بعض المعلمين وإجاب ى أس ةم عل ة  المقابل والمتمثل
تبانة ارات االس مون عب نفس مض ً ب دانيا ارتھم مي ات ، وزي دوين المالحظ ان أن  وت د الباحث وج

يم االستراتيجي  ارات التعل المستوى العام لتمكن معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي لمھ
 افق مع النتائج التيكمدخل لمھارات الدراسة للطالب أثناء الدرس كان فوق المتوسط، وھو ما يتو

  .التحليل االحصائيمن خالل توصل إليھا ال تم

ة  دى الطلب وعي ل ادة ال ابالت، ضرورة زي ارات والمق اء الزي ين أثن وقد اقترح بعض المعلم
اة مھارات  بحاجتنا إلى تعلم ر في الحي ة التفكي الرياضيات، وتوضيح مدى فعاليتھا في تنظيم عملي

  .من خالل أمثلة حية
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  استراتيجية تدريس مھارات التفكير للطالب أثناء الدرس: الثانيالمجال 

  يس مھارات التفكير للطالبترتيب الفقرات تنازلياً وفقاً الستراتيجية تدر:  )٥(جدول 

 المتوسط الفقرة م
  االنحراف
  المعياري

  مجموع
  التكرارات

  النسبة
 المئوية

ائل  .١ اش المس ي نق ة ف ار اإلبداعي در األفك أق
 .الرياضية

٨٩.٥١  ٣٦٧  ٠.٦٥٢  ٤.٤٧٦%  

أقدم التغذية الراجعة بعد انتھاء الطالب من  .٢
 لة الرياضية حل المسأ

٨٨.٠٥  ٣٦١  ٠.٦٨٢  ٤.٤٠٢%  

يس  .٣ تعلم ول ة لل أ فرص أن الخط عره ب أش
 ً  .ضعفا

٨٦.٨٣  ٣٥٦  ٠.٦٨٩  ٤.٣٤٢%  

دة بتشخيص الصعوبات  .٤ رة الجدي د للفك أمھ
 .الرياضية 

٨٥.٨٥  ٣٥٢  ٠.٧٢٨  ٤.٢٩٣  

ل  .٥ ر أتقب ي التفكي ت ف ا كان ه طالم قرارات
 .الرياضي

٨٥.٣٧  ٣٥٠  ٠.٦٨٦  ٤.٢٦٨%  

كالت  .٦ ول المش ه ح ام آلرائ غي باھتم أص
 .الرياضية 

٨٥.٣٧  ٣٥٠  ٠.٧٨٦  ٤.٢٦٨%  

ئلة .٧ رح األس د ط اً عن اً حقيقي دي اھتمام أب
 ).العصف الذھني (

٨٤.٨٨  ٣٤٨  ٠.٦٧٧  ٤.٢٤٤%  

ية  .٨ كالت الرياض ل المش وله لح ر فض أثي
 .تسامح والودبشكل من ال

٨٤.٣٩  ٣٤٦  ٠.٧٥٤  ٤.٢٢٠%  

أعمل على التنوع في الطرق اإلجرائية في  .٩
 .حل المسائل الرياضية 

٨٤.١٥  ٣٤٥  ٠.٧١٦  ٤.٢٠٧%  

ه  .١٠ يح بصحة إجابت ه بالتصريح والتلم دم ل أق
 .الرياضية 

٨٣.١٧  ٣٤١  ٠.٧٦١  ٤.١٥٩%  

أشجعه على االعتماد على النفس وممارسة  .١١
 .النقد الذاتي 

٨٢.٦٨  ٣٣٩  ٠.٨١٣  ٤.١٣٤%  

١٢. ً   %٨٢.٤٤  ٣٣٨  ٠.٧٧٦  ٤.١٢٢ .أھتم بصقل طريقة تفكيره الرياضي دائما
ه  .١٣ تخدام قدرات اف الس ت الك ه الوق أمنح

 .العقلية في حل المسألة الرياضية
٨٢.٢٠  ٣٣٧  ٠.٧٧٠  ٤.١١٠%  

ة  .١٤ ن المعرف زء م أني ج رف وك أتص
 .الرياضية وليس مصدرھا

٨١.٩٥  ٣٣٦  ٠.٦٧٨  ٤.٠٩٨%  

ر النق .١٥ رات أثي ن الخب ديث ع د الح اش عن
 .السابقة 

٨١.٧١  ٣٣٥  ٠.٨٣٤  ٤.٠٨٥%  
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

 المتوسط الفقرة م
  االنحراف
  المعياري

  مجموع
  التكرارات

  النسبة
 المئوية

  %٨١.٢٢  ٣٣٣  ٠.٦٧٣  ٤.٠٦١ .المحلولة  ارنة مع األمثلةأطلب منه المق .١٦
أتفھم اھتماماته وحاجاته الرياضية وأحاول  .١٧

 .ن ألبيھا أ
٨٠.٤٩  ٣٣٠  ٠.٨٣١  ٤.٠٢٤%  

ار  .١٨ ق معي ياء وف ب األش ى ترتي ه عل أدرب
 .محدد

٧٩.٥١  ٣٢٦  ٠.٨٧٥  ٣.٩٧٦%  

ة  .١٩ د الحاج ه عن ة ل اعدة اإلجرائي دم المس أق
 .فقط

٧٨.٠٥  ٣٢٠  ٠.٦٩٦  ٣.٩٠٢%  

٢٠. ً   %٧٤.١٥  ٣٠٤  ٠.٨٥٣  ٣.٧٠٧ .أساعده بطرح أسئلة مفتوحة دائما

يم يتضح من الجدول السابق أن المس ة التعل تمكن معلمي الرياضيات في مرحل ام ل توى الع
انوي  درسالث اء ال ب أثن ر للطال ارات التفكي دريس مھ تراتيجية ت راوح تكان الس ين  تت ا ب م

ة %) ٧٤.١٥ -% ٨٩.٥١( راد عين ر أف ة نظ ن وجھ ترتيجي م يم االس ة التعل د أھمي ذا يؤك وھ
درسمھارات التفكير للطالب الدراسة في تفعيل  اء ال ارات ؛ أثن اطي مع مھ وأيضاً ضرورة التع

ع  تقبل في التعامل م واجھھم من مس ا ي ة لم ة الثانوي ة المرحل ع طلب ة م ر الرياضي المختلف التفكي
  . المستقبل سواء على الصعيد االجتماعي أو الجامعي

ارة وقد احتل رة الخاصة بالعب اش المسائل الرياضية"ت الفق ة في نق ار اإلبداعي در األفك " أق
التفكير اإلبداعي والقدرة اإلبداعية في حل وھذا يؤكد أھمية %" ٨٩.٥١"األولى وبنسبة المرتبة 

ى  ،المسائل الرياضية لدى طلبة المرحلة الثانوية خاصة وأن مفردات المناھج الفلسطينية تركز إل
ارة .  حد كبير على تنمية التفكير اإلبداعي ا العب اء الطالب"أم د انتھ ة بع ة الراجع دم التغذي من  أق

د ضرورة %" ٨٨.٠٥" وبنسبةفقد حازت على الترتيب الثاني " حل المسألة الرياضية ذا يؤك وھ
ا من تحسين وتطوير ء الطالب من حل المسألة الرياضيةتقديم التغذية الراجعة بعد انتھا ا فيھ ؛ لم

اھيم ديل للمف ية وتع ارات الرياض ديل المس حيح وتع ك الص ى المح ب عل ع الطال ذلك لوض ، وك
  . ئة أوالً بأولالخاط

د كانت الستراتيجية تدريس مھارات التفكير الرياضي أما بالنسبة ألقل المستويات تطبيقاً  فق
ه "وھي %" ٧٨.٠٥"العبارة ما قبل األخيرة والتي حازت على نسبة  ة ل دم المساعدة اإلجرائي أق

ط ة فق د الحاج ين " عن ن المعلم ر م ر الكثي ث يعتبب ديم حي ن ضرورة تق رغم م ى ال اععل دة المس
ة، د الحاج ب عن ة للطال اعدة  اإلجرائي ى المس ة إل ة بحاج ذه المرحل ي ھ ب ف توى الطال إال أن مس

ة حول  اإلجرائية باستمرار وليس ة التعليم د ضرورة محورة العملي ذي يؤك عند الحاجة فقط؛ وال
بتھا. الطالب دون تقديم المعلومة بشكلھا النھائي   %"٧٤.١٥" أما العبارة األخيرة والتي بلغت نس

ً "فكانت  ا رغم من ضرو".أساعده بطرح أسئلة مفتوحة دائم ى ال د عل ذا يؤك ئلة وھ رة طرح األس
اً مفتوحة إلن المن المفتوحة للطالب، اھج إلى أن األسئلة الرياضية المقدمة للطالب ال تكون دائم

   . شكل دائملطرح األسئلة المفتوحة ب، فال يتوفر الوقت المناسب تراعي الكم المعرفي والنوعي
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اتھم  ين وإجاب ة  عنومن خالل المقابالت الشخصية مع بعض المعلم ة والمتمثل ئلة المقابل أس
ان المستوى  دوين المالحظات وجد الباحث بنفس مضمون عبارات االستبانة، وزيارتھم ميدانياً وت

ارات  دريس مھ انوي إلستراتيجية ت يم الث ة التعل ر العام لتمكن معلمي الرياضيات في مرحل التفكي
ه ، والمعلمات لدى المعلمين جيداً  للطالب أثناء الدرس كان م التوصل إلي ا ت وھذا ما يتوافق مع م

ل اإلحصائي  ة من خالل التحلي تمكن من وجھ ذا ال ى درجة ھ ؤثر عل اك عدة عوامل ت ولكن ھن
  :نظرھم، والتي من أھمھا

 اتالنظرة السلبية المتوارثة والتي تنص على صعوبة مبحث الرياضي.  

  ر دد الكبي ع  للطالبالع ة لجمي اعدة اإلجرائي ديم المس ول دون تق ة الصفية  يح ل الغرف داخ
 .الطالب

 الستخدام قدرات عقلية عليا يااللتزام بالمحتوى يحول دون منح الوقت الكاف .  

  ثالثنتائج خاصة بالسؤال ال

ؤال الثا نص الس ثي ى ل توى ا: "عل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل توج ة ھ  لدالل
)α ن ) ٠.٠٥ زة م ة غ ي محافظ ة ف ة الثانوي يات بالمرحل ي الرياض ن معلم توى تمك ي مس ف

  " ؟ )ذكور، إناث(مھارات التعليم االستراتيجي وفقاً لعامل الجنس 

ار  ان باستخدام اختب ام الباحث د ق وعتين  T. test "ت"وق ين مجم روق ب ة الف لحساب دالل
ين مت ك ب رتبطتين وذل ر م تقلتين وغي نس مس ر الج ي ضوء متغي ة ف ة الدراس طات آراء عين وس

  :وھي كما في الجدول اآلتي) إناث –ذكور (

ين متوسطات درجات عين" ت"نتائج اختبار :  )٦(جدول  روق ب ة الف اد دالل في ة الدراسة إليج
   .االستجابة على بنود االستبانة وفقاً لمتغير الجنس

  الجنس  المجال
  عدد
  األفراد

  المتوسط
  الحابي

  نحرافاال
  المعياري

قيمة ت 
  المحسوبة

قيمة ت 
  الجدولية

  مستوى الداللة

  األول
  ٨.٨٠٩  ٨٠.٤٨  ٥٠  ذكور

١.٦٤٥  ٠.٨٠٧  
غير دالة عند 
مستوى داللة 

  ٨.٥٦١  ٨٢.٠٦  ٣٢  إناث  ٠.٠٥

  الثاني
  ٧.٧٧٢  ٨٢.٤٠  ٥٠  ذكور

١.٦٤٥  ٠.٩٢١  
غير دالة عند 
مستوى داللة  

  ٩.٦٩٧  ٨٤.١٩  ٣٢  إناث  ٠.٠٥

جموع الم
الكلي 

  للمجاالت

 ١٥.٥١٦  ١٦٢.٨٨  ٥٠  ذكور
١.٦٤٥  ٠.٩١٧  

غير دالة عند 
مستوى داللة  

 ١٧.٣٠٢  ١٦٦.٢٥  ٣٢  إناث  ٠.٠٥

ي للمجاالت  الين والمجموع الكل ة ت المحسوبة  في المج يتضح من الجدول السابق أن قيم
ة  ة ت الجدولي ن قمي ل م ة ) ١.٦٤٥(أق ة حري د درج ك عن ة ومس ٨٠=  ٢ – ٨٢وذل توى دالل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

ه ٠.٠٥ ى أن ذي ينص عل ديل وال روق "، وعليه يتم قبول الفرض الصفري ورفض الب ال توجد ف
ة ذات د توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ي ) α٠.٠٥(الل ن معلم توى تمك رف لمس ي التع ف

نس  اً لج تراتيجي وفق يم االس ارات التعل ن مھ زة م ة غ ي محافظ ة ف ة الثانوي الرياضيات بالمرحل
   .المعلم

اعويع ان اجم ن زى الباحث تمكن م روة ال ات بض ين والمعلم ن المعلم ل م يم  ك التعل
تراتيجي ة االس ة والتكنولوحي ورات المعرفي ة التط ك لمواكب ة ؛ وذل االت والتقني ورة االتص وث

  .  الحديثة

  نتائج خاصة بالسؤال الرابع 

ى ع عل ؤال الراب نص الس توى الدال" :ي د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ة ھ   ل
)α ن ) ٠.٠٥ زة م ة غ ي محافظ ة ف ة الثانوي يات بالمرحل ي الرياض ن معلم توى تمك ي مس ف

  " ؟ ) بكالوريوس، ماجستير(مھارات التعليم االستراتيجي وفقاً لعامل المؤھل 

ار  تخدام اختب ان باس ام الباحث د ق وعتين T.Test " ت"وق ين مجم روق ب ة الف اب دالل لحس
ك  رتبطتين وذل ر م تقلتين وغي ة مس يات بالمرحل ي الرياض ن معلم توى تمك طات مس ين متوس ب

ر المؤھل  الوريوس، (الثانوية في محافظ غزة من مھارات التعليم االستراتيجي في ضوء متغي بك
  :   وھي كما في جدول اآلتي) ماجستير



 ٦٨٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماجد الديب، ومحمود عساف

  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .إليجاد داللة الفروق بين متوسطات الدرجات وفقاً لمؤھل المعلم" ت"نتائج اختبار :  )٧(جدول 

  المؤھل  المجال
عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت 
  المحسوبة

  قيمة ت 
  الجدولية

  مستوى الداللة

المجال 
  األول

غير دالة عند  ١.٦٤٥  ,٥٦٣- ٨٠.٤٧٠٣٥ ٨٠.٩١٨٩  ٧٤  بكالوريوس
مستوى داللة 

٠.٠٥  
 ١١.٠٩٣٧٦  ٨٢.٧٥٠٠  ٨  ماجستير

المجال 
  الثاني

غير دالة عند  ١.٦٤٥  ,٣٩٩- ٨.٣٢٣٨٨ ٨٢.٩٧٣٠  ٧٤  بكالوريوس
مستوى داللة 

٠.٠٥  
 ١١.١٣٢٣٢ ٨٤.٢٥٠٠  ٨  ماجستير

مجموع 
 المجاالت

غير دالة عند   ١.٦٤٥  ٠.٥١٣ ١٥.٦٢٩٧٦ ١٦٣.٨٩١٩  ٧٤  بكالوريوس
مستوى داللة 

٠.٠٥  
  ٢٢,٠٢٥٩٦  ١٦٧.٠٠٠٠  ٨  ماجستير

Group Statistics 

ابقة أن ق داول الس ن الج ي يتضح م وع الكل االت والمجم ع المج ي جمي وبة ف ة ت المحس يم
ة ة ) ١.٦٤٥(للمجاالت أصغر من قيمة ت الجدولي د درجة حري ول ٨٠=٢-٨٢عن تم قب ه ي ، وعلي

ه  ى أن نص عل ذي ي ديل وال رض الب ض الف فري ورف رض الص ة "الف روق ذات دالل د ف ال توج
ة في مستوى تمكن معلمي ال) α ٠.٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة  رياضيات بالمرحلة الثانوي

  )".بكالوريوس، ماجستير(في محافظة غزة من مھارات التعليم االستراتيجي وفقاً لعامل المؤھل 

ي  ى ضرورة تبن تير عل الوريوس والماجس ن معلمي البك ة م راد العين اع أف د إجم ذا يؤك وھ
ي و ين أصبح يسعى للنمو المھن مواصلة الدراسة التعليم االستراتيجي، خاصة وأن معظم المعلم

  .لفة ومتعددة للتعليم االستراتيجيوالتعرف إلى مستويات مخت

  بالسؤال الخامسنتائج خاصة 

ة " ينص السؤال الخامس على  د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل  α(ھل توجد ف
ة في محافظة غزة من ) ٠.٠٥ ة الثانوي في التعرف لمستوى تمكن معلمي الرياضيات بالمرحل
  " ؟ ) ، علميةتربوية(رات التعليم االستراتيجي وفقاً لعامل الدورات التدريبية مھا

ار  تخدام اختب ان باس ام الباحث د ق وعتين T.test " ت"وق ين مجم روق ب ة الف اب دالل لحس
ة  يات بالمرحل ي الرياض ن معلم توى تمك طات مس ين متوس ك ب رتبطتين وذل ر م تقلتين وغي مس

ار افظ غزة من مھ ي مح ة ف ة الثانوي دورات التدريبي ر ال ي ضوء متغي تراتيجي ف يم االس ات التعل
  :   وھي كما في جدول اآلتي )تربوية،علمية(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

دورات " ت"نتائج اختبار :  )٨(جدول رقم  اً لل درجات وفق إليجاد داللة الفروق بين متوسطات ال
  .التدريبية

  المجال
  الدورات
  التدريبية

  عدد
  األفراد

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  لمعياريا

  قيمة ت
  المحسوبة

  قيمة ت
  الجدولية

  مستوى
  الداللة

المجال 
  األول

غير دالة  ١.٦٤٥ ,٣٣٦  ٨.٤٠٧٨٢  ٨١.٧١١٩  ٥٩  تربوية
عند 

مستوى 
داللة 
٠.٠٥  

 ٩.٣٩٩٥٦ ٧٩.٥٢١٧ ٢٣  علمية

المجال 
  الثاني

غير دالة  ١.٦٤٥ ,٨٤٨ ٨.٩٧٠٢٤ ٨٢.٩٨٣١ ٥٩  تربوية
عند 

مستوى 
داللة 
٠.٠٥  

 ٧.٥٩٠٣٠ ٨٣.٣٩١٣ ٢٣  علمية

مجموع 
  المجاالت

غير دالة  ١.٦٤٥ ,٦٥٨ ١٦.٤٤٩٧٧ ١٦٤.٦٩٤٩ ٥٩  تربوية
عند 

مستوى 
داللة 
٠.٠٥  

 ١٥.٨٨٥٧١ ١٦٢.٩١٣٠  ٢٣  علمية

Group Statistics 

ي  وع الكل االت والمجم ع المج ي جمي وبة ف ة ت المحس ابقة أن قيم داول الس ن الج يتضح م
ة ت ا ن قيم ة للمجاالت أصغر م ة ) ١.٦٤٥(لجدولي ة حري د درج توى  ٨٠، ٨٠=٢-٨٢عن ومس

ة  ه  ٠.٠٥دالل ى أن ذي ينص عل ديل وال ول الفرض الصفري ورفض الب تم قب ه ي ال توجد "وعلي
ة  د مستوى الدالل في التعرف لمستوى تمكن معلمي )  α٠.٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عن

ارا ن مھ زة م ة غ ي محافظ ة ف ة الثانوي ل الرياضيات بالمرحل اً لعام تراتيجي وفق يم االس ت التعل
  ".)، عمليةتربوية(الدورات التدريبية 

يات  ي الرياض ن معلم ع م ن خض ين م روق ب ود ف دم وج ي ع بب ف ان الس ع الباحث ويرج
ة عن ضرورة  للدورات التدريبية؛ أن جميع أفراد العينة قد خضع لدورات أو مساقات في الجامع

دى طالب التعليم االستراتيجي لدى المعلمين و ادة التحصيل ل أھميته في تفعيل األداء الصفي وزي
  .المرحلة الثانوية



 ٦٨٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماجد الديب، ومحمود عساف

  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  سادسنتائج خاصة بالسؤال ال

ة " س على أنه الساد ينص السؤال  د مستوى الدالل ة إحصائية عن ھل توجد فروق ذات دالل
)α ة في محافظة غزة)  ٠.٠٥ ة الثانوي  في التعرف لمستوى تمكن معلمي الرياضيات بالمرحل

  "  ؟)فأكثر١٠ ،١٠-٦ ،٥أقل من(مة خدمن مھارات التعليم االستراتيجي وفقاً لعامل سنوات ال

اين األحادي  ل التب ان باستخدام تحلي ام الباحث د ق اد " One Way Anova"وق ك إليج وذل
ا في الجدول  رة، وھي كم الفروق بين متوسط درجات المستويات الثالثة في ضوء سنوات الخب

  :  اآلتي

  .خدمةنتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغير سنوات ال:  )٩(جدول 

  المجال
  مصدر
  التباين

  درجات
  الحرية

  مجموع
  المربعات

مربع 
  المتوسطات

  قيمة ف
مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

  األول

غير دالة   ٠.٧٩٣  ٦٠.٢٣٣  ١٢٠.٤٦٥  ٢  بين المجموعات
عند 

مستوى 
 ٠.٠٥داللة 

  داخل 
  المجموعات

٧٥.٩٨  ٦٠٠٢.٨  ٧٩  

  ٦١٢٣.٢  ٨١  المجموع

  الثاني

  بين 
  المجموعات

غير دالة   ٠.٨١٣  ٥٩.٨٧  ١١٩.٧٥  ٢
عند 

مستوى 
 ٠.٠٥داللة 

  داخل
  المجموعات 

٧٣.٦٤  ٥٨١٧.٤٧  ٧٩  

  ٥٩٣٧.٢٢  ٨١  المجموع

وع  المجم
ي  الكل
  لالستبانة

  بين
  المجموعات 

غير دالة   ٠.٩١١  ٢٤٠.١١  ٤٨٠.٢٢  ٢
عند 

مستوى 
 ٠.٠٥اللة د

  داخل 
  المجموعات

٢٦٣.٥٣  ٢٠٨١٨.٦٦  ٧٩  

  ٢١٢٩٨.٨٨  ٨١  المجموع

ة  د مستوى دالل ة إحصائياً عن ر دال ة ف غي ) α ٠.٠٥(يتضح من الجدول السابق أن قيم
تبانة ككلوذلك في  الين واالس ديل المج ول الفرض الصفري ورفض الفرض الب تم قب ه ي ؛ وعلي

ة  ال توجد"والذي ينص على أنه  د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل في ) α ٠.٠٥(ف
يم  التعرف لمستوى تمكن معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في محافظة غزة من مھارات التعل

  .")فأكثر١٠، ١٠-٦، ٥أقل من(االستراتيجي وفقاً لعامل سنوات الخبرة 
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رة  م ويفسر الباحثان ذلك بأن معلمي الرياضيات حديثي الخب د تخرجوا من الجامعات وھ ق
ه وأسسهمتمكنون من ال د تعليم االستراتيجي ومبادئ رة ق ين متوسطي وطويلي الخب ،  وأن المعلم

ع  ى إشراك جمي ة، إضافة إل اء المواقف التعليمي اكتسبوا الخبرة ومارسوا التعليم االستراتيجي أثن
  .ثناء الخدمةلتعليم االستراتيجي أدورات تدريبية في ا فيمعلمي الرياضيات 

  
  توصيات البحث ومقترحاته

  ى ررة عل ةتضمين دروس الرياضيات المق ة، باستخدام  طلب ا عملي ة دروس ة الثانوي المرحل
 .الحاسوب لتعليم مھارات الدراسة وتدريب الطالب عليھا

  التفكير، ومھارات الدراسة(تدريب معلمي الرياضيات على إيجاد نوع التكامل بين مدخلي (
 .اف العلمي والتحصيل الدراسيلتحقيق أھد

  دريب ةت ة الطلب ة التالي ارات الدراس تخدام مھ ى اس ة عل ة الثانوي ع : (بالمرحل ارات جم مھ
في ) تحديد االفكار الرئيسية، تنظيم البياناتالمعلومات، تركيز االنتباه، تسجيل المالحظات، 

 .تطوير تحصيله الدراسي، وفي تنفيذ النشاطات البيتية

  ياغة ادة ص ية إع ررا ت الدراس ن المق زاء م ى أج ائم عل اوني الق يم التع دخل التعل ا لم وفق
 .مھارات الدراسة

  مھارات جمع : تثير التفكير العلمي مثلتدريب المعلمين على استثمار مھارات الدراسة التي
يم  ية، تنظ كلة الرياض ر المش ة عناص كلة، كتاب ائي للمش دف النھ د الھ ات، تحدي المعلوم

 .المعلومات

  ر من أن ى استخدام أكث ر طتشمل برامج تدريب معلم الرياضيات عل ة التفكي ة في تنمي ريق
     :مثل الطلبة العلمي، لدى 

 طريقة االستقصاء العلمي الداعم. 

 طريقة االكتشاف القائم على المھارات العملية. 

 طريقة التعليم التعاوني القائم على مھارات الدراسة.  

 الحلول العلمية التعاونية.  

 دريأ رق الت ديل بعض ط م الرياضيات بتع وم معل ة ن يق ة اإلجرائي مل المعرف ث تش س بحي
ات( راءات، العملي وات، اإلج تراطية )الخط ة االش ى (، والمعرف روف المثل روط والظ الش

 .عرفة التوضيحية، بدال من التركيز على الم)اضي مالتنفيذ نشاط ري
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  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  واألجنبية العربية المراجع

 ة و زين د ،أب ھا. )١٩٨٢( . فري ول تدريس ا وأص يات مناھجھ ان  .١ط .الرياض . دار الفرق
 .األردن

 ماعيل ع ،إس د ربي دريس " .)٢٠٠٠( .محم ي ت تراتيجي ف تعلم االس وذج ال تخدام نم ر اس أث
دى  داعي في الرياضيات ل ر اإلب تعلم والتفكي ر ال اء أث المفاھيم الرياضية على التحصيل وبق

دادي ة ا. "طالب الصف األول اإلع نفسمجل م ال ة وعل ي التربي ث ف ة . )٣(١٣ .لبح جامع
 .المنيا

 ة د ،الحيل تراتيجياته. )٢٠٠٣( .محم دريس واس ق الت امعي. ١ط .طرائ اب الج  .دار الكت
 .اإلمارات العربية المتحدة

 الرياض .مكتبة الخريجين. ١ط. المھارات الدراسية. )١٩٨٩( .محمد ،الخولي. 

 ارات الدراسة في دور مدخل التعل". )١٩٩٩( .مجدي ،الشحات ى مھ ائم عل اوني الق يم التع
 .)٢٩( .مجلة األبحاث التربوية. "تنمية التحصيل الرياضي

 دين ،الشريف ي عالج ". )٢٠٠١( .صالح ال اوني ف يم التع تراتيجيات التعل ة اس دى فعالي م
  .)١(١٦ .مجلة كلية التربية بأسيوط. "صعوبات تعلم الرياضيات وتقدير الذات

 ل ،الصالحي ية "). ٢٠٠٨( .نبي ة األساس ات معلمي المرحل مشروع تطويري لتحسين كفاي
يم االستراتيجي وي . "الجدد في تصميم الخطط الدراسية والتعل ؤتمر الترب نحو تطوير "الم

 .الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية. "نوعية التعليم في فلسطين

 القاھرة .ب للنشرمركز الكتا. ٢ط .سلوك التدريس . )١٩٩٦( .محمد أمين ،المفتي. 

 ر العلمي(التعليم االستراتيجي . )٢٠٠٣( .رفعت ،بھجات ز التفكي رح لحف . ١ط .)مدخل مقت
 .القاھرة .عالم الكتب

 د ،وأبو بكر .نادرة ،بسيسو م التدريسي ". )٢٠٠٦( .محم رح لتطوير أداء المعل تصور مقت
زة ة غ دنيا بمحافظ ية ال ة األساس ي األول . "بالمرحل ؤتمر العلم ةالم ة التربي ة  .لكلي جامع

 .غزة .األقصى

 ة قطر" .)١٩٩١( .عبد العزيز ،تركي وي والتعليمي في دول ا الترب ه  -طموحن دوة التوجي ن
 .)١( .مجلة التربية. "التربوي

 فلسطين. رام هللا .مؤسسة عبد المحسن القطان. ١ط .تفكير مغاير . )٢٠٠٤( .دعاء ،جبر. 

 روان ي ،ج ر . )١٩٩٩( .فتح يم التفكي ات/ تعل اھيم وتطبيق امعي. ١ط. مف اب الج  .دار الكت
 .اإلمارات



 ......"تصور مقترح لتطوير مھارات التعليم االستراتيجي لدى "ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لنجاح لألبحاث مجلة جامعة ا

 اء ،دجاني ة". )٢٠٠٤( .دع دى الطلب ارة حل المشكالت ل ة مھ ة. "تنمي ة رؤى تربوي  :مجل
 .مركز القطان للبحث والتطوير التربوي .)١٤(

 عادة ودت ،س ر. )٢٠٠٣( .ج ارات التفكي دريس مھ ع. ١ط .ت ر والتوزي روق للنش  .دار الش
 .األردن

 يم ،دعبي يات".)١٩٩٦( .ول داع والرياض ة. "اإلب ات تربوي ة دراس ة  :مجل  .١٠المجموع
 .٧٧المجلد 

 ة زو ،عفان وح .ع و مل د ،وأب ة ". )٢٠٠٦( .محم تراتيجيات النظري تخدام بعض اس ر اس أث
زة . "البنائية في تنمية التفكير المنظومي في الھندسة لدى طالب الصف التاسع األساسي بغ

 .غزة .جامعة األقصى :ول لكلية التربيةالمؤتمر العلمي األ

 مطبعة دار األرقم. ١ط .التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة. )١٩٩٥( .عزو ،عفانة. 
 .غزة

 د د ،فاي د الحمي دريس . )١٩٨٨( .عب ول الت ة وأص ة العام د التربي اب . ١ط .رائ دار الكت
 .بيروت .اللبناني

 ف يمس ،كيي ل تنمي. )١٩٩٥( .ج ن أج دريس م رالت ة . ١ط .ة التفكي ز (ترجم د العزي عب
 .الرياض .منشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج .)البابطين

 دادي د ،مق ارات " .)١٩٩٩( . محم ة اليرموك من مھ ة بجامع ة التربي ة كلي مدى تمكن طلب
 .جامعة جرش .)٢(٣ .مجلة جرش للبحوث والدراسات. "الدراسة
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